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فرش قرمز روحاني 

براي موتورسوارهاي 

 "مردم نهاد"
  منصور امان

اعالم تاخت و تاز دوباره اوباش موتور سوار در 
خيابانها را كه آشكارا با هدف وحشت پراكني و آزار 
زنان و جوانان صورت مي گيرد، اگر چه از يكسو مي 
توان نشانه اي از تشديد تضاد در دستگاه قُدرت 

ژيم جمهوري اسالمي به حساب آورد، همزمان ر
عالمت قوي ديگري از ناكارايي سياست دوگانه و 
بينابيني جناح ميانه حكومت و دولت آن ارسال كرده 

  .است
 3در صفحه 

  

برخی از حرکتھای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران 

   ١٣٩٣ تيردر 
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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اوم نبرد در عراق باوجود تشديد تد
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  اردوان آناهيتا

  9صفحه 
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  اخبار پرستاران
   اميد برهاني

  10صفحه 

  
سازماندھی جنبشھای عصر جديد 

  )٣٢(پس از جنگ سرد 
گزارشی از کنفرانس سوسياليسم 

   در شيکاگو٢٠١٤
  ليال جديدي

 
 "انقالبي چپ انداز چشم" -

 "شوند نمي تسليم مصري انقالبيون" -
 چپ حزب پيروزي و يونان باره در آموزنده  نكاتي-

  سيريزا

  5صفحه 
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  چالشھای معلمان در تير ماه
  فرنگيس بايقره

  12صفحه 

*********  

، زندگی و نفرت در "جالوت"
  اسراييل کبير
  2014گزارشي از سوسياليسم 

  آماندا سحر دورسو

  13صفحه 

  
  

  
  

ی شورای عالی کار اقدام ضد کارگر
  در رابطه با بيمه کارگران

  زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 

*********  

  سقوط اقتصادی
  روضه خوان  و دولت

 جعفر پويه

  7صفحه 
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  و  مجلس خواجگان
  ويديو کليپ رھبری

 اميد برهاني

  16صفحه 

*********  

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي 

  18صفحه 

*********  

 زنان در مسير رھايی
  اردوان آناهيتا

  17صفحه 

  .....يادداشت سياسي

واليت خامنه اي همچنان قلب و مغز 

  بنيادگرايي اسالمي
  مهدي سامع

مالت ويرانگر و ضد انساني اسرائيل به غزه از نظر نظامي هرچه كه باشد، از هم اكنون نتيجه ح« 

 ».مي توان حكم داد كه رژيم ايران بيشترين استفاده را نصيب خود خواهد كرد

 2صفحه 
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ارتش  وحشيانه در كوران تهاجمات
 كشور بزرگ 6مردم غزه،  اسرائيل به

توافق كردند كه مذاكرات با رژيم ايران 
در . تا نوامبر سال جاري تمديد شود

حالي كه اين تمديد چهار ماهه هيچ 
تغييري در صورت مساله نمي دهد، اما 
اين سوال را برجسته مي كند كه آيا 

هوري تصادفي است كه هرگاه جم
اسالمي در مخمصه و فشار عوامل 
خارجي قرار مي گيرد، آتش جنگي بي 
رحمانه كه يك طرف آن جنگ طلبان 
. اسرائيل قرار دارند برافروخته مي شود

اين جنگها معموالً با يك اقدام تحريك 
آميز بنيادگرايان فلسطيني يا حزب اهللا 
لبنان آغاز مي شود و با حمالت 

يل و كشته و وحشيانه ارتش اسرائ
مجروح شدن مردم بي گناه، از چند روز 
تا چند هفته ادامه مي يابد و در اين 
ميان آقايان خامنه اي و نتان ياهو در 
راس جرياتهاي جنگ طلب در 
خاورميانه براي رسيدن به اهداف شوم 

فراموش . خود فرصت سازي مي كنند
اصل يكي از همين حنكرده ايم كه 

 را به خاك سپرد و سلوداد اُارجنگها، قر
در بيالن آن جنگ نيز نام خامنه اي و 
همپالكيهاي داخلي، منطقه اي و 

در ستون ) به شمول شارون(جهاني او 
به شمول (برندگان و مردم خاورميانه 

در ستون بازندگان ) مردم اسرائيل
  . نامگذاري شدند

  
واقعيت اين است كه حمالت اسرائيل 

ارانه و به عليه مردم غزه اقدامي جنايتك
اما اين تمام . شدت محكوم است

واقعيت نيست و از قضا در جنگ اخير 
كه با قتل وحشيانه سه كودك اسرائيلي 
و به دنبال آن سوزاندن يك كودك 
فلسطيني آغاز شد، جمهوري اسالمي 
ماهرانه نقش آفريني كرد تا در زير سايه 
سنگين جنگي كه تا كنون صدها قرباني 

ا كمترين هزينه در بي گناه داشته، ب
عقب نشيتي پيرامون پروژه اتمي، 

خامنه اي . بيشترين امتياز را كسب كند
با دادن امتياز در مورد خنثي كردن 

 درصد به دنبال 20تمامي ذخائر اورانيوم 
تكميل توانايي براي ساختن بمب اتمي 

  . است
خامنه اي و مشاوران او اين گونه 

 كشور طرف 6ارزيابي مي كنند كه 
مذاكره گرچه در موضوع پروژه اتمي 

، اما دارند  سرخ جمهوري اسالمي مرز
در موضوع تروريسم و چگونگي مداخله 
رژيم ايران به شدت ضعيف و ضربه 

تجربه حمله تجاوزگرانه . پذير هستند
 و به 2003آمريكا به عراق در سال 

دنبال آن نفوذ غير قابل مهار واليت 
كه غرب خامنه اي در عراق نشان داد 

به طور عام و آمريكا به طور خاص در 
 رژيم ايرانمقابل مداخالت ماجراجويانه 

به شدت ناتوان و در مواردي بدون 
  . هرگونه اغراق احمقانه عمل مي كند

سوال پايه اي در اين رابطه اين است 
كه آيا مي توان پروژه دستيابي به بمب 
اتمي را از سياست صدور ارتجاع و 

 اين هر دو را از نقض بنيادگرايي و
تمامي حقوق انساني مردم ايران توسط 

پاسخهاي واليت خامنه اي جدا كرد؟ 
متفاوت به اين سوال راهبردهاي 
متفاوت و عموماً متضادي را روي ميز 

  . قرار مي دهد

  
  

آن دسته از جريانها و سياستمداران كه 
اين سه مساله را در پيوند با هم و با 

ادي مذهبي موجوديت نظام استبد
واليت فقيه با همه دسته بنديها و 
باندهاي دروني آن تعريف مي كنند، 

  . راهبردي جز براندازي اين نظام ندارند
اما آن دسته از جريانها و سياستمداران 
كه به هر نحو و با هر توجيه اين سه 
مساله را از هم جدا كرده و يا بدتر از آن 
هريك از اين سه موضوع را انكار مي 
كنند، به ناچار و كم يا بيش در جبهه 

در . جمهوري اسالمي قرار مي گيرند
جرج «اين گروه از سياستمداران از 

جنگ طلب و محافظه كار تا » بوش
ي  ضد جنگ و بسياري » باراك اوباما«

از سياستمداران اروپايي از راست تا چپ 
  . به صف شده اند

حرفهاي جان كري، وزير امور خارجه 
 تير در سايت 28 در روز شنبه آمريكا كه

كاخ سفيد منتشر شد، نمونه بارز از اين 
البته جان . نوع برخورد سياسي است

كري در مساله اتمي موضع به طور 
نسبي قاطع اتخاذ مي كند و مي 

ما هيچ چيزي كمتر از حل و «:گويد
فصل جامعي كه به اهدافمان پاسخ دهد 

اما همزمان وي بدون . »پذيريم را نمي
ر نظر گرفتن مانورهاي حيله گرانه د

خامنه اي با خوش خيالي اعالم مي كند 
انداز معتبر براي يك توافق  چشم«:كه

خاطر   بدين دليل و به. جامع وجود دارد
كه ايران به تعهدات خود طبق   اين

با جلو .....قرارداد اوليه عمل كرده است
حلي پايدار و    ما فرصت براي راه،رفتن

براي يكي از پرفشارترين ديپلوماتيك 
به مان را   موضوعات امنيت ملي زمانه

   .»آوريم  دست مي 
در اين سخنان، به ويژه به خاطر طرح 

و فقدان كوچك » امنيت ملي«مساله 
ترين اشاره به سياست صدور ترور و 

ي، مسير بنيادگرايي واليت خامنه ا
راهي نشان داده مي شود كه كالين 

 در ژنو و در 2003پاول در سال 

مذاكرات مخفي با رژيم ايران از آن 
نتيجه آن مذاكرات بمباران . عبور كرد

وحشيانه قرارگاههاي سازمان مجاهدين 
خلق ايران و متعاقب آن تقديم حاكميت 

به جمهوري » سيني طاليي«عراق در 
  .اسالمي بود
حسابرسي و تحليل بيالن در مورد 

جنگ تجاوزگرانه آمريكا عليه عراق و 
قدرت گيري باندهاي تبهكار وابسته به 
واليت خامنه اي در اين كشور هرچه 
منتشر شود، قادر نيست از شيب تند 

امروز . سقوط كشور عراق جلوگيري كند
داعش در غرب عراق جوالن مي دهد و 

له نتان ياهو غزه را ويران مي كند و مسا
اصلي در زير گَرد و غُبار يك استراتژي 

  . معيوب پنهان مي ماند
  

مساله اصلي اين است كه 
عليرغم گروههاي ريز و درشت 
بنيادگرا و تروريست، قلب و مغز 
بنيادگرايي اسالمي در تهران و 
. در بيت خامنه اي است

جريانهايي مثل القاعده و داعش 
هرچقدر هم كه مستقل از حكام 

ل كنند، نمي توانند به تهران عم

ميزان رژيم ايران براي صلح و 
   .دمكراسي مانع ايجاد كنند

اين درست است كه واليت خامنه اي 
در موقعيت ضعيف و شكننده قرار دارد و 
مورد تنفر و انزجار اكثريت مردم ايران 

اما بايد توجه داشت كه رژيم . است
ايران با حربه صدور ترور و بنيادگرايي و 

تفاده از نقاط ضعف كشورهاي با اس
غربي، به ويژه آمريكا و البته در 
همسويي با جنگ طلبان اسرائيل مي 
تواند برخي از چالشهاي خارجي را به 

بيهوده نيست . فرصت تبديل كند
سركردگان سپاه پاسداران بارها عمق 
استراتژيك نظام واليت فقيه را لبنان، 

  .غزه، سوريه و عراق اعالم كرده اند
يجه حمالت ويرانگر و ضد نت

انساني اسرائيل به غزه از نظر 
نظامي هرچه كه باشد، از هم 
اكنون مي توان حكم داد كه 
رژيم ايران بيشترين استفاده را 

 همان طور .نصيب خود خواهد كرد
كه در حمله آمريكا به عراق در سال 

.  چنين نتيجه اي به دست آمد2003
خامنه اي با حربه جنگ اخير به 

رفهاي مورد مذاكره اش اين پيام را ط
مي رساند كه قادر است امنيت كل 

خامنه اي مي داند . منطقه را برهم زند
كه كشته شدن سه كودك اسرائيلي با 
توجه به قدرت جنگ طلبان در دولت 
اسرائيل مي تواند به يك جنگ گسترده 

بسيار بعيد است كه حماس . تبديل شود
اشد، اما سه كودك اسرائيلي را كشته ب

قاسم سليماني حقوق بگيران بسياري 
دارد كه مي توانند به هر جنايتي دست 
زنند، همان طور كه طي ده سال گذشته 
در عراق چنين كرده اند و البته هزينه 
اين راهبرد ارتجاعي از جيب مردم ايران 

  .پرداخت شده است
در مقابل براي مردم ايران راهي 

اي جز پايداري و مبارزه قاطع بر
برانداختن نظام ننگين واليت 

مردم ايران . فقيه باقي نمي ماند
حق دارند كه از تضادها و 
چالشهاي جهاني در جهت 
رسيدن به آزادي استفاده كنند، 
اما رسيدن به آزادي تنها با 
نيروي مردم ايران و در ميارزه و 

   .مقاومت ميسر است
  
  

  .....يادداشت سياسي

  واليت خامنه اي همچنان قلب و مغز بنيادگرايي اسالمي
 مهدي سامع

واقعيت اين است كه حمالت اسرائيل عليه مردم غزه اقدامي جنايتكارانه و به 

ت نيست و از قضا در جنگ اخير كه با اما اين تمام واقعي. شدت محكوم است

قتل وحشيانه سه كودك اسرائيلي و به دنبال آن سوزاندن يك كودك فلسطيني 

آغاز شد، جمهوري اسالمي ماهرانه نقش آفريني كرد تا در زير سايه سنگين 

جنگي كه تا كنون صدها قرباني بي گناه داشته، با كمترين هزينه در عقب 

 .مي، بيشترين امتياز را كسب كندنشيتي پيرامون پروژه ات
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اعالم تاخت و تاز دوباره اوباش موتور 
سوار در خيابانها را كه آشكارا با هدف 
وحشت پراكني و آزار زنان و جوانان 
صورت مي گيرد، اگر چه از يكسو مي 
توان نشانه اي از تشديد تضاد در 
دستگاه قُدرت رژيم جمهوري اسالمي 
به حساب آورد، همزمان عالمت قوي 

 دوگانه و ديگري از ناكارايي سياست
بينابيني جناح ميانه حكومت و دولت آن 

  .ارسال كرده است
  

  قهر، يك ويژگي همزاد

در همان حال كه جدال دسته بنديهاي 
فرهنگ و "اصلي رژيم مالها در زمين 

 به شدت در جريان است، باند "شعائر
ولي فقيه، انصار حزب اهللا، يكي از بدنام 
ترين باندهاي سياه سازماندهي شده 

وسط اُرگانهاي نظامي و امنيتي ت
حكومت را به مثابه اهرُمي براي پيشبرد 

اما توسل . اين نزاع به ميدان آورده است
به شبه نظاميان هنوز همه نمايش 
عُضله آقاي خامنه اي و همدستان 
نيست و آنها براي گذاشتن سنگهاي 
ديگر در كفه موازنه و سنگين كردن آن، 

يز وارد بازي نيروهاي رسمي نظامي را ن
  . كرده اند

ستاد ُكل نيروهاي "بيانيه غيرعادي 
 جمهوري اسالمي، اُرگاني كه "مسلح

باالترين مرجع نظامي حكومت به شمار 
مي رود و زير كُنترُل مستقيم آيت اهللا 
خامنه اي عمل مي كند، اقدامي در اين 

 مزبور ناگهان "ستاد". جهت است
هاي هنجارشكني"مبارزه با آنچه كه 

 ناميده را به عنوان "اخالقي و فرهنگي
 خود كشف كرده و در "وظايف"يكي از 

به كار "پيامد آن با لحني تهديد آميز از 
گرفتن ظرفيتهاي موجود خود در اين 

  . سخن رانده است"راستا
تكان دادن اين مهره، به خوبي اهميت 

ارزشهاي "و ضرورت رويارويي در پهنه 
 را جلوه گر "ديني و دستورات شرعي

شده است؛ ميداني كه جدال در آن براي 
هر دو باند رقيب حكومتي بي آلترناتيو 
به حساب مي آيد؛ براي باند واليت فقيه 
از آن رو كه امكان و توجيه وارد كردن 
توان قهري خود به كشاكش را فراهم 
مي آورد و براي جناح ميانه به اين دليل 

حريف كه براي خُنثي كردن اهرُمهاي 
چاره اي جز گرفتن اين دستاويز از آن 

  .ندارد
علت اين امر را بايد در اين ويژگي 
دايمي ساختار قُدرت جسُتجو كرد كه به 
گونه تك پايه روي قهر و ابزارهاي 

رژيم . اعمال آن اُستوار گرديده است
جمهوري اسالمي همواره، حتي زماني 
كه در ابتداي دستيابي به قُدرت مي 

روي توهم بخش قابل توجهي توانست 

از جامعه حساب باز كند، براي حل 
تضادهايي كه جايگاه انحصاري آن را 
در قُدرت به چالش مي گيرند، به 
. خُشونت سازمان يافته روي آورده است

بي گمان نگاه ارتجاعي و تا مغز 
 - به لحاظ ايديولوژيك –اُستخوان 

فاسد مالها به دموكراسي و حقوق 
 يك فاكتور در پناه بردن شهروندي

با . دولت ديني به اعمال خُشونت است
اين حال چنين مي نمايد كه عامل 
اصلي را مي بايست در موقعيت عيني 
حكومت از نظر طبقاتي و جايگاهش در 

  . مناسبات ناشي از آن جسُتجو كرد
  

  تضاد روبنا و زيربنا

خُميني و بازماندگان او طبقه اي را 
كنند كه به لحاظ نمايندگي نمي 

اقتصادي و روابط توليدي ساير طبقات 
را به دنبال مي كشد و به گونه مادي در 
موقعيت برتري نسبت به آنها قرار گرفته 

آنها همچنين قادر نيستند اين . است
كمبود را با نُفوذ فكري و ايديولوژيك در 
پهنه هاي حيات مدني و سرچشمه هاي 

 قوي اين دو نقص،. آن جبران كنند
ترين ويژگيهايي نيست كه دستگاه 

 -فكري و سياسي آنها را براي رقابت 
 با گرايشهاي مترقي، مدرن و -به ويژه 

. دموكراتيك در جامعه تجهيز مي كند
بنابراين اعمال قهر و خالي كردن 
صحنه با انفجار آن، گردانندگان رژيم 
واليت فقيه را از معرض مقايسه و 

ي نياز مي سازد و داوري قرار گرفتن ب
آنان را از تحمل نتايج ناگوار چنين 

  . رقابتي نجات مي دهد
حتي يك نگاه گذرا به پيشينه و كاركرد 
كنوني ابزارهاي قهر دولتي رژيم مالها 
مي تواند نشان دهد كه آنها وظيفه 
ديگري جز به تبعيت كشاندن جبري 

 در "نظام"جامعه و حفظ موجوديت 
وجود . ا آن ندارنديك تقابل دايمي ب

تابلوهاي چندگانه و ساختگي بر سر در 
اين دستگاه پيچ در پيچ اما با اين حال 
يكپارچه ي نظامي و امنيتي همچون، 
سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، بسيج، 
نيروي انتظامي، قُوه قضاييه، حراست، 
سازمان زندانها، كُميته هاي انضباطي، 

جز آن  ايديولوژيك و –دواير سياسي 
به دشواري مي تواند توهم وجود وظايف 
مختلف و حيطه هاي عمل جداگانه آنها 
را به وجود بياورد؛ به ويژه هنگامي كه 
جامعه در برابر هر روزنه تنُفس خود، با 
سد يك قواره ي هيبت انگلي و 
دهشتناك آن و كاركرد يكسان اش 

  . روبرو مي شود
  

روي دريچه حكومت براي وارد كردن ني
قهر به صحنه اجتماع و آرايش دادن آن 
در برابر نيازها، خواستها و فرآيندهايي 

كه از شرايط مادي زندگي برخاسته اند، 
پاسباني از اخالقيات جامعه از طريق 
جاري ساختن نوع معيني از 

 است كه در شرع و "اخالقيات"
دستورات ديني فُرموليزه و پيش بيني 

مداخله مستقيم شده و افراد را از طريق 
در رفتار فردي و كُنش اجتماعي آنها 
قيموميت پذير كرده يا به زير اقتدار مي 

  . كشد
به وسيله مجموعه قواعدي شامل 
سركوب و تحقير زنان، مجازاتهاي 
قرون وسطايي، مجاز و ممنوع ساختن 
انواع خاصي از پوشش، نوشش، خوراك 
و جز آن، دستگاه واليت فقيه نظام 

 خود را شكل داده و جاري مي نظري
كند تا رژيم سياسي و حقوقي خود را كه 
در تضاد با زيربناي طبقاتي جامعه قرار 
دارد، بر مبناي نيروي قهر آن سازمان 

ماهيت توجيه گرانه . داده و تحميل كند
اخالق، آنگونه كه ماركس تعريف مي 
كرد، در سيماي حكومت ديني جمهوري 

رشت و زننده اي اسالمي به گونه د
بازتاب يافته است تا بدانجا كه وضع 
كنندگان آن حتي ضرورتي به پنهان 
كردن سرچشمه موعظه ها و دستورات 
اخالقي خود كه به طور مستقيم از 
نيازها و ضرورتهاي شان مي جوشد، 

 23(آخرين بار در ماه گذشته . نمي بينند
رهبر رژيم مالها در قالب هشدار ) تير

يش در جناح ميانه، به رابطه بي به رقبا
فرهنگ در چارچوب نظام "واسطه ميان 

 و نظم سياسي اشاره كرد و "اسالمي
، "هر گونه تغيير مسير"تاكيد كرد كه 

 آنچه كه وي "موجب برهم خوردن"
 "انتظام فكري و هويت واقعي جامعه"

  . ناميد، مي شود
  

تغيير روابط يا به غنيمت گرفتن 

  آن؟

ي با اين يادآوري، مانور آقاي خامنه ا
 را از "فرهنگ"جناح ميانه گرد چماق 

 همه ي سود "منافع عام"زاويه 
. برندگان از آن به باد انتقاد گرفته است

با اين حال چنين نمي نمايد كه 
هماوردان باند ولي فقيه به راستي 

 در راهكار تامين "تغيير مسير"خواهان 
ل و اعمال اقتدار سياسي از طريق تحمي

  .  فرهنگي باشند-ديني 
 بر سر "خيمه نظام"جدال باندهاي زير 

سهمي كه از قُدرت و منافع آن مي 
برند، با هر شدت و عمقي كه جريان 
يافته، در هيچ دوره اي از تاريخ حيات 
رژيم مالها اصل انحصار قُدرت بر 
مبناي مشروعيت الهي را زير سووال 

اصالح " و "خط امام"نبرده است از 
 و از "راست سنتي" تا "طلبان

 و "باند واليت" و تا "كارگُزاران"

، همه جا باندها و دسته "اُصولگرايان"
بنديهايي كه به نوبت براي به چنگ 
آوردن حاكميت به رويارويي با يكديگر 

 "بر هم زدن"مي روند، نه در پي 
ساختار موجود، بلكه به غنيمت گرفتن 

 "عتدالدولت ا"آن بوده اند و رويكرد 
نشان مي دهد كه او نيز از اين قاعده 

  .مستثني نيست
عبارت پردازي آقاي روحاني در باره 

دين " و "دولت ديني"تمايز بين 
 "بهشت اجباري" و يا انتقاد از "دولتي

يك نمونه روشن از تالش براي كشيدن 
فرش از زير پاي رقبا بدون جر خوردن 

او براي رهايي يافتن از . آن است
فرهنگ "اري كه باند رقيب به بهانه فش

 وارد مي آورد، به "و شعاير اسالمي
ناگاه خط فرضي بين اين دو كشيده و 

 تبليغ و ترويج دين و به بيان تمسوولي
 را "فرهنگ و شعاير"روشن تر تحميل 

به گردن نهادها و اُرگانهاي متعدد غير 
ي افكنده كه به "مردم نهاد"رسمي و 

حجت . ل گرديده اندموازات دولت تشكي
االسالم به اين وسيله همچنين روشن 
ساخته است كه با پرنسيپ اعزام 
اجباري بندگان به بهشت از طريق اجبار 
آنها به رعايت و گردن گذاشتن به 
شريعت و دستورات ديني مخالف نيست، 
بلكه تاكيد دارد حيطه وظايف دستگاهها 

  . براي عملي ساختن آن تفكيك شود
حاني بر آن است كه با يك تير آقاي رو

دو نشان بزند، او با به بحث گذاشتن 
 باند رقيب براي "فرهنگي"بهانه هاي 

لشكركشي و اعمال قُدرت، مايل است 
از يك طرف دريچه ورود آنها به حوزه 
قُدرت را تنگ كند و از طرف ديگر با 
بهره گرفتن از بيزاري جامعه از اجبارات 

 عليه رقبا ديني، براي خود حمايت و
  .  دست و پا كند"فشار از پايين"

با اين حال تاكتيك جناح ميانه حتي 
براي . براي عوامفريبي هم ناكافي است

جامعه فرقي نمي كند كه چماق اجبارات 
ديني را چه كسي و از چه دايره 
. بوروكراتيكي بر سرش فرود مي آورد

آنچه كه جامعه به آن نياز دارد، تعويض 
نيفورم پوش با لباس ماموران او

شخصيها و مومنان احساس تكليف 
كرده نيست، بلكه برچيدن شدن 

  .  در ُكل است"بهشت اجباري"
 پيشنهادي حجت "دولت ديني"

االسالم روحاني اما دقيقا حفظ اين 
تحميالت به مثابه ابزار چشم ناپوشيدني 

 براي به اطاعت واداشتن "نظام"
ب اكثريت جامعه و ترويج آگاهي كاذ

براي الزام اقليت آن به عمل برخالف 
در اين . منافع واقعي خود را هدف دارد

راستا، جناح ميانه حكومت به راستي 
  خواهان خلع يد از اهرمهاي اعمال قهر 
  4بقيه در صفحه 

  .....سرمقاله 

 "مردم نهاد"فرش قرمز روحاني براي موتورسوارهاي 
 منصور امان
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در حكومت فاسد جمهوري اسالمي، 
غارت سازمان تامين اجتماعي توسط 
دژخيم مرتضوي با حمايت احمدي نژاد 

 هزار ميليارد تومان و 5به كسري بودجه 
 هزار ميليارد توماني اين 60بدهي 

اين ارقام، . سازمان منجر شده است
گوشه هايي از غارت اين نهاد است كه 

نه در توسط خوديها به شكل محتاطا
  .رسانه هاي حكومتي افشا شده است

سازمان تامين اجتماعي كه محل ذخيره 
بيمه كارگران است و بخش مهمي از 
اندوخته آن توسط كارگران تامين مي 
شود به جاي تامين امنيت نيروي كار و 
تضمين حداقل زندگي براي دوران 
بازنشستگي كارگران و مزدبگيران، 

ي سران تبديل به منبعي براي دزديها
حكومت شده و تاكنون فقط گوشه 
هايي از فساد مالي در اين نهاد در 
جدالهاي باندهاي حكومتي افشا شده و 
ابعاد غارت سازمان تامين اجتماعي هنوز 

واگذاري . به طور كامل فاش نشده است
اموال اين سازمان، براي مثال واگذاري 

 شركت 207كه از » شستا«شركت 
نجاني، تنها تشكيل شده، به بابك ز

چپاول . نمونه كوچكي از اين دزديهاست
صندوق سازمان تامين اجتماعي تا جايي 

 91رسيد كه كارگزاران اين نهاد در سال 
. مجبور به گرفتن قرض از بانك شدند

آخرين ضربه گردانندگان اين نهاد به 
كارگران بردن طرح لغو پرداخت بيمه 
روي بن و مزاياي كارگري به شوراي 

طرحي كه توسط اين . كار استعالي 
  . نهاد ضد كارگري به تصويب رسيد

  
شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان 
كارفرمايان، دولت به عنوان سرمايه دار 
بزرگ و عروسكهايي به نام نمايندگان 

اين شورا روز سه شنبه . كارگران است

 تير، پيشنهاد مدير عامل سازمان 17
رفرمايان تامين اجتماعي و نماينده كا

مبني بر لغو حق بيمه اي كه توسط 
كارفرمايان به اين سازمان براي پركردن 
صندوق بازنشستگي تعلق مي گرفت را 

اين تصميم موجي از . تصويب كرد
. اعتراض در ميان كارگران برانگيخت

تصويب اين طرح به زيان كارگران و 
. مزدبگيران و به سود كارفرمايان است

 دست چگونگي ساخت و پاخت
اندركاران سازمان تامين اجتماعي و 
اتحاديه كارفرمايان تاكنون علني نشده 

به عبارت ديگر معلوم نيست كه . است
ربيعي، وزير كار و دست اندركاران 
سازمان تامين اجتماعي چه سودي از 
پرنكردن صندوق بيمه كارگران از حق 
بيمه كه توسط كارفرمايان پرداخت مي 

  . شد، مي برند
خت بن كارگري و يا مزاياي پردا

 هزار تومان در 80كارگري به ميزان 
حالي در شوراي عالي كار به تصويب 

 هزار 80بر طبق اين تصميم . رسيد
تومان نه به صورت حواله كاال كه به 

اين . صورت نقدي پرداخت مي شود
مبلغ ناچيز نمي تواند نابرابري مزد با 

  . نرخ تورم را جبران كند

هاي پخش شده، مدير بر اساس خبر
عامل سازمان تامين اجتماعي قصد دارد 
كه اين مبلغ نقدي را به غير نقدي و در 
قالب بسته هاي حمايتي كه به ضرر 

  . كارگران است، تبديل كند
  

 تير، 15روز يكشنبه در رويدادي ديگر 
اليحه كاهش زمان كار زنانِ شاغل 
داراي همسر و فرزند معلول در 

 مجلس به تصويب كميسيون اجتماعي
بر اساس اين اليحه ساعت كار . رسيد

 ساعت در هفته به 44اين گروه زنان از 
تصويب اين .  ساعت كاهش مي يابد36

اليحه به ضرر نيروي كار زنان و در 

امتداد كاهش نقش  زنان در فعاليت 
 در ادامه اليحهاين . تاجتماعي اس

همان طرح توليد فرزند بيشتر و تبديل 
ماشيني در جهت توليد مثل و زنان به 

  .تخدمت كردن به همسر اس
 كارگر معدن و مجروح 3به قتل رسيدن 

شدن تعداد ديگري از كارگران بعد از 
انفجار در انبار معدن َقلعه خَرگوشي واقع 

 تير، يه 16در اردكان،  در روز دوشنبه 
كارنامه نقض حقوق نيروي كار  در 

علت . جمهوري اسالمي اضافه شد
جار بعد از گذشت دو هفته، همچنان انف

از اين حادثه مرگبار . در ابهام مانده است
روايتهاي مختلف در رسانه هاي 

  . شدحكومتي منتشر 
يكي از علتهاي پايه اي حوادث كار و 
ناامني كار، عدم كاربرد دستگاههاي 
ايمني و فقدان استانداردهاي بين المللي 

 جمهوري. براي امنيت نيروي كار است
اسالمي با كاربرد قوانين ضد كارگري 
شرايط ناامن براي نيروي كار را بيشتر 

در ايران تلفات كار هر . فراهم مي كند
بنا به داده . ساله افزايش پيدا كرده است

هاي آماري روابط عمومي پزشك 
 92ور، رقم تلفات در سال قانوني كش

 درصد افزايش 11، 91نسبت به سال 
بر . داشته است

اساس آمار پزشك 
در سال «قانوني 

گذشته يك هزار و 
 نفر در حوادث 944

ناشي از كار جان 
خود را از دست 

اين رقم در . دادند
 91مقايسه با سال 

كه تعداد تلفات 
حوادث كار يك 

 نفر 796هزار و 
 درصد 11بود، 

ايش يافته افز
 تير 17ايلنا . (»است

93(  
در حالي كه فعاالن 
سنديكايي و 
كارگري در زندان و 
زير آزار و شكنجه 

هستند، چپاولگران اموال مردم و  
كارفرمايان استثمارگر با حمايت مدعيان 
نمايندگي خدا بر روي زمين، سفره 
كارگران و  مزدبگيران را هر چه بيشتر 

را مجلل تر الغر كرده و كاخهاي خود 
قوانين كارگري به شكلي . مي كنند

است كه نمي تواند امنيت كار را تضمين 
  . كند

  
  
 

فرش قرمز روحاني 

براي موتورسوارهاي 

  "مردم نهاد"
 3بقيه از صفحه 

مانند سپاه پاسداران، بسيج و دواير 
 و موقعيت "نظام"امنيتي كه موجوديت 

انحصاري قُدرت ناشي از آن را تضمين 
آنچه آنها مي خواهند، . ند، نيستمي كن

در گام اول از كُنترُل رقيب خارج كردن 
اين اهرُمها و در گام دوم گرفتن زمام 

  . شان در دست خود است
از سوي ديگر و در نظر به جنگ داخلي 
قُدرت، ترفند ناهمگون آقاي روحاني 
براي گرفتن ميدان مانُور از رقبا، 

 كه در بدانگونه فانتزي و ناكارا است
عمل به ضد خود تبديل شده و فضاي 

در . بيشتري در اختيار آنها مي گذارد
همين رابطه، رژه انصار حزب اهللا و 

 فقط "ستاد ُكل نيروهاي مسلح"بيانيه 
دولت "به ريشخند گرفتن توفان 

 در فنجان نيست، بلكه آرايش "اعتدال
گرفتن نيروهاي نظامي و امنيتي و 

ايط جديد پس هماهنگ شدن آنها با شر
از واگذاري قوه مجريه به جناح ميانه را 

آنها كسب اين فُرصت و . بازگو مي كند
امكانات مادي براي استفاده از آن را 
مديون حريف خويش هستند كه در 
نزديكترين مسير براي تداركچي شدن 

  .گام برمي دارد
  

  برآمد
با هر جمله پردازي رنُسانسي و ژست 

اره بهشت و جهنم، از مردم پسندانه در ب
حجت االسالم حسن روحاني نمي توان 
انتظار داشت رشته هاي پيوندش با 
دولت ديني و منافعي كه از آن نصيب او 
و جناحي كه بدان تعُلق دارد مي شود را 

او فقط حاضر است از تغييراتي . بگسلد
دفاع كند كه مي تواند با استبداد مذهبي 

 براي حفظ سازگاري داشته باشد و تنها
آنچه كه داراي اهميت و حياتي است، 
. آماده است گُذشتهايي بي اهميت كند

جناح ميانه حكومت از تصوير آينده پس 
از پايان انحصار قُدرت وحشت دارد و در 
آن براي خود جايگاهي نمي بيند، از اين 
رو به گُذشته چنگ انداخته و با تمام 
توان تالش مي كند امتياراتش را حفظ 

 آنها موازنه اي است كه "اعتدال". كند
در يك سوي آن قُدرت با تمام مواهب 
زميني و آزادي اعمال اش نصيب آنها 
مي شود و در سمت ديگر جامعه به 
جاي سهم، حرافي، وعده و چاپلوسي 

  .  تحويل مي گيرد
با اين حال، آقاي روحاني مشمول همان 
حكمي مي شود كه آقاي خامنه اي در 

اگر ادامه : فوذش بسر مي برددايره ُن
سياستهاي گذشته ممكن بود، تغيير 
مجريان هرگز رخ نمي داد و وضعيت 

  . گُذشته تداوم مي يافت
   

. 

  اقدام ضد كارگري شوراي عالي كار در رابطه با بيمه كارگران
  زينت ميرهاشمي
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 روز 4 طي 2014 سوسياليسم كنفرانس
 شيكاگو شهر در ژوئن 29 تا 26از 

 از يكي ساالنه كنفرانس اين. شد برگزار
 ايالت در چپ گردهمايهاي بزرگترين

 اين در نفر 1450. است آمريكا متحده
كه اين  بودند كرده شركت كنفرانس

 گذشته سال از بيشتر تن 100 شمار،
 انيسخنر جلسه 150 به نزديك. است

 اين در كه شد برگزار مدت اين در
 پرداخته آن از مباحث برخي به نوشتار

 . شود مي
 سازمان فعاالن كه است تذكر به الزم

 نيز امسال ايران خلق فدايي چريكهاي
 كنفرانس اين در گذشته سالهاي مانند

 سازمان منشور پخش با و كرده شركت
 و بشر حقوق نقض كه اي خبرنامه و

 زحمتكشان و ارگرانك وخيم وضعيت
 اعدامهاي و سياسي زندانيان ايراني،
به توضيح  داد، مي شرح را آور سرسام

 رژيم افشاي نگاه و رويكرد سازمان و
 . پرداختند اسالمي جمهوري

 ،2014 سوسياليسم كنفرانس در
 آمريكايي، فعاالن و نمايندگان
 حضور وغيره يوناني مصري، فلسطيني،

 از نمايندگاني و اعضا همچنين. داشتند
 و آلمان ايتاليا، فرانسه، از چپ احزاب

 گفتگو و سخنراني به نيز انگليس
 اروپا پارلماني انتخابات پيرامون
 . پرداختند
 اين در كنندگان شركت شوق و اشتياق

و  دوستانه محيط خاطر به كنفرانس
 براي كه فرصتي و همينطور رفيقانه

 و ها آموخته و نظرات و بيان آموختن
بسيار  بودند، كرده پيدا خود ربياتتج

 نيكل"در اين باره، . نمايان بود
 المللي بين سازمان عضو يك ،"كلسون

 كه گزارشي تهيه كرده سوسياليستي،
 گفتگو به كنندگان شركت با آن طي

 .است خواندني بسيار و پرداخته
  
 فلسطيني هنرمند يك ،"كنازي رمي"
 "سياسي مبارزات و مردمي هنر "از

 برنامه طي شب همان و گفت سخن
 به شد، مي برگزار شب هر كه هنري

 و خواني شعر كمدي، برنامه نمايش،
 . پرداخت اجراي موسيقي

 وكيل و نگار روزنامه ،"والد گلن گرين"
 ادوارد" اطالعات كه سرشناسي

 كرد، بار منتشر اولين براي را "سنودن
 بود شده دعوت سخنراني و حضور براي

پيشامد فوري  يك خاطر به كه
 .كند شركت خانوادگي نتوانست

 و راديكال ژورناليست ،"گودمن امي"
 و راديويي برنامه كه آمريكايي سرشناس

 اداره را "اكنون دمكراسي،" تلويزيوني
 عنوان با سخنراني به نيز كند مي
: گفت وي.  پرداخت"خاموش اكثريتي"
 جهت كه در داريم نياز اي رسانه به ما"

كه  اي رسانه كند؛ نمي ارك دولت منافع
 بلكه به نباشد، حاكم در خدمت قدرت

سازند، تعهد  تاريخ كه مردمي جنبشهاي
 ".باشد سپرده
 بدون" تيتر با جلسات از ديگر يكي

به  "صلحي دركار نيست عدالت،
سخنان خانواده هايي اختصاص داشت 

 پليس خشونت قرباني كه فرزندان شان
 . بودند شده

 
 همبستگي مبحث بر ديگري سخنرانان

جمله مي  از اين. كردند مي تكيه جمعي

 يك ،"داوانلوس آنتونيس"توان به 
 حزب مركزي كميته عضو نگار روزنامه

يونان اشاره  در "سيريزا" گراي چپ
 انتخابات در سيريزا گذشته ماه. كرد

 خود نصيب را آرا اكثريت اروپا پارلماني
 . كرد

 عضو ،"شاكي احمد" كه بزرگي سالن
 المللي بين سازمان سرشناس

 از كرد، مي سوسياليسم در آن سخنراني
 خود سخنراني با او. بود پرشده جمعيت
. آورد شور و شوق را به كنندگان شركت

 سال تاكيد كرد با وجود بحرانهاي وي
 دارد و ادامه مقاومت و مبارزه گذشته،
 انقالبي، به عنوان افراد" :داد اطمينان

 داريم كه ايفيوظ از هرگز ما نگاه
 ".و نخواهد شد نشده منحرف

 هرگز ما" گفت نيز مصر از رفقا از يكي
 حق مردم كه آنچه براي مبارزه از

 ... نكشيده ايم دست دارند، را داشتنش
 ".شويم نمي تسليم ما

 در كه جلسات از سخنران يكي ديگر
 سيسي" شد، برگزار بزرگي سالن

 ناي. فراجنسيتي بود زن يك ،"مكدونالد
را در خود  جمعيت بيشترين بزرگ سالن

 و بود شده پر صندليها جاي داده بود،
 روي شده و سالن وارد همچنان جمعيت

 مي ديوار كنار يا و نشست مي زمين
 -آفريقايي زن اين سيسي،. ايستاد

 خاطر به ،"مينسوتا" آمريكايي از ايالت
 و شوينيستي اعمال برابر در خود از دفاع
 زندان سال 6 به سيتجن انتخاب عليه

 19 از گذشت او پس. بود شده محكوم
 زندان از فعاالن اعتراضهاي پي ماه در

 آن طي كه روندي از سيسي. شد آزاد
كرد  اشاره بود برگزيده را سياسي فعاليت

 زندان در اش شخصي تجربه و گفت كه
: گفت سيسي. است داده تغيير را او
 مردها زندان در مرا نيست مهم برايم"

 يا اسارتگاه زنان يا در زندان حبس كنيد
 شاخ؛ تك اسب يا محبس فراجنسيتيها

   ".هستم زندان برچيدن طرفدار من
 كنفرانس اين محيط در" :گفت وي

 حرف آزادانه توانند مي همه شدم متوجه
 مهم مسايل باره در توانند مي بزنند،
 محيطي هم باز و كنند گفتگو كشور

زمان هم و باشند داشته صميمانه
 انساني هدفي براي شيوه اي به هركس

  ".فعال باشد
 از فراتر من مساله" :گفت سيسي
 در وقتي. است بودن فراجنسيتي موضوع

 زنيم يا از مي حرف اعدام حكم لغو باره
 حقوق مهاجرت، قبيل از موضوعاتي

 فرزند حق ما، بدن كردن پليسي زنان،
اينها به گونه  همه انتخاب، حق آوري يا

 مي مربوط من به و پيوسته هم هاي ب
 هر مبحثي، هر كه بفهميم بايد ما. شوند

اي به ما و به مبارزه جداگانه اي  مبارزه
كه هر يك از ما پيش مي بريم، ربط 

  ".پيدا مي كند
 بين سازمان عضو يك ،"روعش"

روز  گردهمايي در سوسياليسم المللي
 يادآوري كنندگان شركت تمام به آخر
 اين سازمان از وظايف يكي" :كه كرد

 گوناگون اعتراضات و مبارزات كه است

 را مبارزات بايد. دهد پيوند به يكديگر را
 درس آنها از و كنيم وصل به هم
 سياستها، ايجاد ما وظيفه دومين. گيريم

 كه است رفقايي كردن فعال و شناختها
  ".برد خواهند پيش به را ما اهداف

  

 ميان گزيده مباحثي از عنوان* 

 :كنفرانس جلسه 150
، "متحد جبهه و مبارزه سوسياليستها،"
 حال در كارگر طبقه و  ليبراليسم-نو "

 از بعد سياهان سياست آينده" ،"تغيير
 در عدالت براي نبرد" ،"اوباما

زيست  بحران بازسازي" ،"فلسطين
 ،"انسان طبيعت و ماركس" ،"محيطي

 ،"انقالبي چپ براي اندازها چشم"
 ،"سياسي حزب و لسانگ ماركس،"
 و عكاسي" ،"انرژي اقتصاد سياسي"

 مبارزه و اروپا در چپ" ،"ماركسيسم
 افزايش براي مبارزه" ،"راست عليه

 انقالب چگونه" ،"دستمزد حداقل
 و ماركسيسم" ،"شد؟ پيروز روسيه

 جنبش و زنان آزادي" ،"كودكان
 آيا" ،"چپ براي تازه افقي سوسياليستي
 ،"بود؟ خواهد كننده خسته سوسياليسم

 براي اصالحات و رزا لوكزامبورگ"
  ...و "انقالب

 اين از برگزيده موضوع سه به در اينجا
  "پردازم مي جلسات

  
 "انقالبي چپ انداز چشم" -

 شاكي، سوسياليست احمد سخنران
 و نگار روزنامه آمريكايي، -عرب 
 الملل بين سوسياليست" نشريه سردبير

 المللي بين سازمان رهبر و "ريويو
 سوسياليست

 دروني بحثهاي از نخست شاكي احمد
 اين گفت وي. كرد صحبت خود سازمان

 دمكراتيك بسيار اي پروسه در بحثها
 طول يك سال چه اگر گرفت، صورت
وي . رسيد مشخصي نتايج به تا كشيد
 اظهار گونه هر بحثها اين در افزود

 حتي" :گفت طنز به او. بود آزاد نظري
چرا دوره  كه ودب معترض نفر يك

دوره رياست  من بر سازمان از رهبري
 طوالني هم مصر در مبارك جمهوري

  ".بوده است تر
 مهمي تغييرات كه امر اين از سپس وي
 صورت درحال و گرفته صورت جهان در

 :گفت او. كرد صحبت است گرفتن
 شده، تري تازه فضاي وارد جهان"

 خوب را گذشته جهان ما آنكه از پيش
 توسعه طوالني دوران ما. باشيم شناخته

 و  ليبراليسم-نو  ايم، ديده را كاپيتاليسم
 ايم، ديده را زحمتكشان حقوق به تهاجم
 خوردند، ضربه تنها نه كمونيست احزاب

 حتي چون چرا؟. شدند حل بسياري بلكه
 پيش قراول رهبران آنها خودشان

 به داريم اروپا در. شدند داران سرمايه
 برمي نگ دوم جهانيج از پيش و عقب

 و افراطي راست سمت به گرديم،
. اقتصادي بحرانهاي و نازيسم

زيادي صورت  ايديولوژيك چرخشهاي
 .يونان استثناي به البته گرفته،

  و داد شكل را مبارزه بايد چگونه اما
  6بقيه در صفحه 

  )32 (سرد جنگ از پس جديد عصر جنبشهاي سازماندهي

  شيكاگو در 2014 سوسياليسم از كنفرانس گزارشي
  ليال جديدي

 
 "انقالبي چپ انداز چشم" -

 "شوند نمي تسليم مصري نقالبيونا" -

  سيريزا چپ حزب پيروزي و يونان باره در آموزنده  نكاتي-
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   5بقيه از صفحه 
 اين من پاسخ داشت؟ آن براي پاسخي

 آغاز كوچك از كارهاي بايد كه است
بزرگ  كارهاي به بتدريج تا كنيم

 ".برسيم
 از برخي اكنون" :افزود شاكي احمد

تشكيالت  كنند مي تصور چپ نيروهاي
 به انقالبي جريان و سازمانيابي يك

 هر به تعهد است، ماندگي عقب معني
 هر مي گيرد و قرار انتقاد دمور امري

 يافته سازمان نيروي گردن به را اتفاقي
 . اندازند مي فقير مردم يا

 به بتوانند اينكه براي ماركسيستها اما
 هم كاري هر بروند، زحمتكشان ياري

 .سازمان يافته باشند بكنند، در انتها بايد
 بايد ساخت، قوي انقالبي سازمان بايد

 براي را دانشجويان و جوانان
  ".كشيد ميدان به آتي نسل سازماندهي

: كرد مطرح رفقا از يكي گفتگو هنگام
 بحران به بايد، كه ميزاني به چرا"

 ما چرا نمي شود، اعتراض اقتصادي
 دوم انترناسيونال از چرا نشديم، بزرگ

 داري سرمايه از كمتر تاكنون، چپ
 است؟ داشته سازماندهي

 رزانبيستم كارو قرن در": گفت ديگري
كارگر تعلق دارند،  طبقه دانستند به مي
 جزو داند خودش هم نمي كسي حاال اما

  ".است كارگر طبقه
 ما": تاكيد كرد ادامه در ديگري رفيق
 بايد. كنيم معرفي بيشتر را سازمان بايد
 فعال تر و تر مثبت گيري عضو به

  ".بپردازيم
 دانشگاهها در": گفت زن رفيق يك

 براي بايد. هستند ادزي فقير دانشجويان
 بايد. كنند صحبت كه باشد جايي آنها

 براي آورد، به وجود برايشان موقعيت
خوابگاه  از كه من خود مانند افرادي

 پول بيرونم انداختند چون دانشگاه
  ".نداشتم را كرايه پرداخت
 اصال چپ چرا": گفت ديگري

 بحال تا چپ وضعيت ندارد؟ سازماندهي
 بزرگترين 1920 در. نبوده بدي اين به

 حركت هيچ ما ولي شد، مي اعتصابات
 بايد. بزرگي مانند آن دوره نداريم

 "چرا؟ بفهميم
 اينطور": گفت معترضانه رفيق يك

 مصر انقالب ما. نيفتاده اتفاقي كه نيست
هنوز به پايان  كه ديديم را غيره و

 گذاري سرمايه بايد آن روي نرسيده،
 زياد ندهپراك و كوچك مبارزات ما. كرد

 پروسه يك به صورت را آنها بايد داريم،
 كاستيها، داري هميشه پروسه. ببينيم
 روند بايد. است... و نشينيها عقب

 طي را چپ گروههاي ديگر با كاركردن
 بوجود را موقعيتها و فرصتها بايد كنيم،

 بدترين االن كنم نمي فكر من. بياوريم
 در بزرگي تغييرات. است دوره تاريخي

آنها  مبارزات به خاطر مردم گيزند
شكل و شيوه  شايد. صورت گرفته

 فرق گذشته با اعتراضها و مبارزات
 پيش سال 100 مثل و داشته باشد

كارگري وجود  اعتراضهاي ولي نباشد،
  ".دارد

 بياييد از" :گويد مي ديگري زن رفيق
 به ما. نكنيم استفاده گذشته راهكارهاي
ولي اول  ،شو سازمان عضو بيا مي گوييد

  "چيست؟ ات حزب استراتژي بگو
 مبارزات بياييد": كند مي پيشنهاد رفيقي

. كنيم وصل هم به را مردم كوچك
. شوند وصل بايد شده قطع ارتباطات

. بايد به يكديگر پيوند بخوريم
مردم پيوند  زندگي به بايد را سوسياليسم

مردم  زندگي بايد آن را به درون. داد
 سوسياليسم بدانند ببريم، آنها بايد

  ".كنند مبارزه برايش كه چيست
 پيدا راهي بايد": گفت ديگر رفيق يك
 همكاري ديگر گروههاي با كه كرد

 و بحث ضمن كه كنيم چكار. كنيم
 كنيم؟ كار هم با هم بتوانيم باز انتقاد،

 هستم، ديگري چپ گروه يك از من
 كار هم با بتوانيم كه كرديد چكار شما

 "كنيم؟
دعوت ما هميشه اينطور " :گفت ديگري

چه كسي حاضر است  است كه گوييم
 و ديگران آوردن يعني با ما كار كند،

 شود نمي اينطور. خود چتر زير گروهها
 گويند مي حتي برخي. ساخت را چپ
 انداخته جدايي همراه نشوي، ما با اگر
 بحثهاي و انتقادات بايد بتواند چپ. اي

  ".باشد داشته ديگران با سازنده
 شاكي احمد به انتقاد يك رفيق در

 بگوييم كارگر طبقه به بايد چرا": گفت

 پرولتاريا نكرديم؟ پيشرفت ايم، باخته
 بايد. رود مي پيش به كه است اي طبقه
 كارگر طبقه كه بگوييم را واقعيت اين

 برمي كارگر طبقه است، پيشروي درحال
 برخورد اينطور كارگر طبقه با بايد. خيزد
. مي رود جلو دارد تو طبقه گفت كه كرد

  ".باشد اينطور بايد رفتارمان
 گفتگوها اين به پاسخ در شاكي احمد
تغييري  كه نيست اين سر بحث": گفت

 است اين سر بر صورت نگرفته، بلكه
 سازماندهي بسازيم و. بسازيم بايد كه

 سازماني نيستم اين موافق من. كنيم
 يزچ اينكه اميد به كند منحل را خودش

 مشكالت كار اين. بسازد بزرگتري

 4 يونان در مثال. آورده بوجود زيادي
 در هم با كه وجود دارد مستقل حزب
 مانند بتوانيم بايد ما. هستند اتحاد

 نيست اينطور ساختن اما. بسازيم سيريزا
 بايد بلكه گيرد، خود به خود انجام كه

زواياي  همه از بايد ما. كرد كار هم كنار
 سازمان. باشيم ارتباط در مردم با زندگي

 بسيار نظرم به و كند مي را اين كار ما
 بحث فرهنگ بايد. است بوده مثبت هم

 را نظرات با شدن روبرو و گفتگو و
 ".بدهيم گسترش

 
 "شوند نمي تسليم مصري انقالبيون" -
 ساكن مصري فعال ،"عمر مصطفي"

 به را مصري انقالبيون پيام نخست مصر
 وي. رساند كنفرانس هواداران و اعضا

 حمايتهاي و مبارزات كه داد اطمينان
 مصر جنبش بر فعاالن تاثير مهمي آنان

 .است گذاشته
 روزي همان انقالب از ضد" :او گفت

كار  دست به گرديد، آغاز انقالب ما كه
 چالشهاي. شويم نمي تسليم ما اما شد،

 در كه است همانهايي مصر در ما
  ".هستيم روبرو آن با جهان سراسر

 نشان مصر انقالب چه اگر" :وي افزود
 تغيير توانايي عادي مردم چگونه كه داد

 از امروز آنها اما دارند، را جهان
 مايوس آن از پس داده رخ رويدادهاي

 مي و اند شده خسته ما مردم. اند شده
 به ما اما. خورده شكست انقالب گويند

 نبه همي و داريم باور نهايي پيروزي

 شكستها از كه مي آموزيم مردم به دليل
 و بسازيم را چپ بايد ما. تجربه بگيرند

. دهيم نشان مردم به را آلترناتيو چهره
 دليل به همين و ندارد ثبات انقالب ضد
 جلو و بگيريم ياد اشتباهاتمان از بايد

 .كنيم سازماندهي بايد رويم،
 كارگران حتي مصر در حاضر حال در

 در ما رفقاي. شكل شوندمت توانند نمي
 اند گرفته تصميم آنها. هستند زندان
 مرگ" گويند مي و دهند ادامه را مبارزه

 نگوييم ما چرا پس ،"نظامي حكومت بر
 ."ندهيم ادامه و

 نمي قول من": گفت خاتمه در وي
 كه دليل به همان شويم، مي پيروز دهم

 به ما اما. دهيد قول توانيد نمي هم شما
 ".دهيم مي هادام مبارزه

 
 و يونان باره در آموزنده  نكاتي-

 سيريزا چپ حزب پيروزي
 عضو ،"داوانلوس آنتونيس" سخنران

 در سيريزا چپ حزب مركزي كميته
 يونان
 و حزب 4از ائتالف  كه سيريزا حزب

 جاري سال شده، در تشكيل سازمان
اروپا در اين  پارلماني انتخابات پيروز
 ويژگيهايمهمترين  باره در. شد كشور

نكته  4 "گفت داوانلوس پيروزي اين
 : گويم مي شما به را اصلي در اين رابطه

 هزار 500 و ميليون يك ما  حزب-1
 نصيب اروپا پارلماني انتخابات در راي
 بخش به راي اين درصد 33. كرد خود

اين نتيجه  اگر. بود ما حزب كمونيست
مادرهايمان مقايسه  و پدر را با دوران

 . خود بباليم به بايد نكنيم، اال
 اين در چپ حزب اولين سيريزا -2

به  را موفقيتي چنين كه است كشور
 . آورد مي دست

 و يك اما داريم، عضو هزار 45 ما -3
 . آورديم به دست راي ميليون نيم

 خواهيم يونان در چپ دولت يك ما -4
 .بود
 اين. هست اينجا سياه حفره يك اما

 "طالييفجر " فاشيستي حزب حفره
 انجام اقدام 4 بايد ما آنها  عليه.است
 دهيم

 برچيدن از به شتاب براي بايد  ما-1
 كنيم اقدام اقتصادي رياضت

  را كنار بزنيم  شوينيسم و پرستي نژاد -2
 محلهاي در نازيستها  اجازه ندهيم-3

 شوند ظاهر عمومي
 علني آنها را غير يا علني روابط  تمام-4
  كنيم قطع دولت با
 نتيجه" :ادامه داد داوانلوس تونيسآن

 اهميت نيز جهان براي انتخابات اين
 توانيم مي داديم نشان ما. داشت

 به زنيم و كنار نيز را دموكراتها سوسيال
. كنيم كمك در ايتاليا حتي ديگر احزاب

 مفيد بسيار چه اگر پيروزي اين اما
 .نيست كافي است،
درصد 30در يونان به  بيكاري درصد
شب  نان به كه كارگران.  استرسيده

 است تمام سال 3 هستند، محتاج شان
 كرده اعتصاب اند، جنگيده سخت كه

 مرگ روبرو بوده اند، و زندان اند، با
 بايد ما. است ما به اميدشان همه اكنون
 به دست كامال را قدرت و كنيم مبارزه
 كه پليس كه بگويم هم را اين. گيريم

ردم روبرو مي م پيشتر با خشونت تمام با
 و داند مي چون كرده، شد، اكنون توقف

  ".ماست آن از آينده است كه فهميده
 چرا پرسند مي ما از" :گفت وي

 مي افتخار ما خب. هستيم تروتسكيست
 حزب  در.هستيم تروتسكيست كه كنم

 سيريزا، دمكراتيك حزب در سيريزا،
 ما. دارند وجود غيره و راديكال احزاب
مشترك  هدف از كه كنيم مي اعالم
  ".آييم نمي كوتاه مان

 با 2014 سوسياليسم كنفرانس ساالنه
 به انترناسيونال سرود دستجمعي خواندن

  .رسيد پايان

 )32 (سرد جنگ از پس جديد عصر جنبشهاي سازماندهي
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سقوط اقتصادي و 

  دولت روضه خوان
 

 

  جعفر پويه
 

 در حالت احتضار قرار راني امارياقتصاد ب
. دارد و نََفس آن به شمارش افتاده است

 ني و صندوق بيزهر جانسوز بانك جهان
 " هاارانهي يهدفمند" يعني پول يالملل

 ني شد، ايي آن اجرايكه توسط پادوها
 ياكنون صدا. ديروند را سرعت بخش

ستن استخوان اقشار كم درآمد و شك
 بار تورم و ري است كه در زريمزدبگ

 خانه ،يكاريب.  رسدي به گوش ميگران
 چشم چي بدون هي و گرسنگيخراب
 كند ي مدادي بنده،ي به بهبود در آيانداز
 مردم به ادي فري شنوا،ي گوشچيو ه

  .ستيجان آمده ن
  

   شده اندبي دهندگان غبشارت
 و زي رلگرانيحل بود كه تروزي دنيهم

 و چاكران آستان يدرشت اقتصاد
 يبونهاي همه تريبرالي ل-اقتصاد نو 

 يممكن را قبضه كرده و در مدح و ثَنا
 ياي و مزاي اساسي كاالهاديقطع سوبس

 آنان يوعده ها.  دادنديآن داد سخن م
در آستانه ورود به اقتصاد بازار محور و 

 نداشت، گوش ود كه وجيدر باغ سبز
 پا نياما اكنون ا.  را كرده بودَفَلك

 پول و بانك ي المللنياندازان صندوق ب
 صاحب يبونهاي شده اند، تربي غيجهان

 خط عوض كرده، اهوينام و پر ه
 دهند ي ميگري ديجماعت را وعده ها

 اربابان يو راه بهشت را با قطب نما
  . اندافتهي يشان در جهت تازه ا

 ي اجراي براروزي دني كه تا همآنها
 ي ها دست افشانارانهي يطرح هدفمند

 دادند كه به ي كردند و وعده ميم
 را ي دارهي عدن سرماي دروازه هايزود

 در ي جهان بني اي كنند، كجايفتح م
 به شاني خَفت كرده اند كه صداكريو پ

 رسد؟ چرا اكنون دم فرو يگوش نم
 يريگي خود را پيبسته اند و وعده ها

ر سر اقتصاد  چه بندي كنند تا بگوينم
 كشور آمده كه همان ماري جان و بمهين

 ياري از سفره بسزيلقمه نان اندك ن
   است؟دهيپركش

 ي كسچي هم هي شتر مرغي هاهيتوج
 اگر اي نخواهد كرد؛ كه گويرا راض

 اي شد و ي م"آن" كردند، ي م"نيا"
 بودند و از قي طرح ناالانيآنكه مجر

 بهانه ها از ني دست ترهات، چون انيا
 اعتراض يصدا.  بوددني قابل دزيقبل ن

 ني كه نسبت به عاقبت اياريبس
 دادند، در بوق و ي هشدار ماستيس

 پر طرفدار و ي رسانه هايكرنا
رنگارنگ و القاب پر طمطراق و دهن 

 گم شد تا بتوانند لگراني تحلنيپركن ا
 طرح ني كه ايي كشورهاگريهمانند د

 راني نشانده، مردم ااهيآنها را به خاك س
 بكشانند كه ي به همان منجالبزيرا ن

 پول ي المللني و صندوق بيبانك جهان

  .تا كنون كشانده است
  
 در حال احتضار، ي اكنون اقتصادو

 كه سران آن گناه را به يميدولت و رژ
 كه ي اندازند و مردمي مگريكديگردن 

 طرح به دست و پا ني بار عواقب اريدر ز
 كه دستمزد انيياما غوغا. زدن مشغولند

 كرده اند، به خالل افتيعمل خود را در
 مشغولند كه گوشت و ييكردن دندانها

 را راني و گرفتار ازدهپوست مردم فقر 
  .  استدهيجو

 ي بني از عاقبت اي كه اندكاكنون
 كه يمي شده، دولت و رژاني نمايخرد

 دانند يتا خرخره در بحران غرق اند، نم
 رونيب باتالق ني شود از ايچگونه م

 شتري شان بيدست و پا زدنها. رفت
 برد و تالش مذبوحانه يآنان را فرو م

 آنچه راي برد، زي نميي راه به جازيآنها ن
 بر ختني نفت رچون كنند همي منانيا

 يآتش است كه نه تنها آنرا كنترل نم
كند، بلكه شعله ها را سركش تر خواهد 

  .كرد
  

  يرسازي پروژه فقكارنامه
 از آنچه تا ي و دولتيمت حكوتي روااما

.  استيدني شده خود شنداريكنون پد
 كه با وعده حل و يدولت حسن روحان

فصل مشكل به مدت صد روز سركار 
 دانست كه نه تنها صد يآمد، خوب م

روز، بلكه سالها وقت خواهد برد تا بتوان 
 چانيخسارات بار آمده از آنچه نسخه پ

  كشور آوردهاد بر سر اقتصيبانك جهان
 ي دولت برانيا.  كردمي ترمياند را اندك

 چرا نتوانسته به وعده خود نكهي اهيتوج
جامه عمل بپوشاند، اقدام به انتشار 

 كرده كه خود گواه گوشه ياعداد و ارقام
  . از خسارت به بار آمده استيا

 ارانهي پرداخت ي در مدح و ثناچقدر
 گفتند و نوشتند، چقدر گفتند حاال ينقد

 ني كه كمتر از اي ندار حق هرگريد
 ي كند را نقدي استفاده مدهايسوبس

 كنند تا خود در مورد يپرداخت م
 چقدر رد،ي بگمي خرج آن تصميچگونگ

 بافتند و خاك به چشم مردم فياراج
 راني حل اقتصاد اي كه نوشداردنديپاش
 ي رسمهي اند، اما اكنون نشرافتهيرا 

 ي دولت روحانييوزارت اقتصاد و دارا
 افتي پس از دررانيمردم ا": سديو نيم
 آنها كمتر، دي قدرت خررتر،ي فقارانه،ي

 داشته و شي خط فقر افزاريتعداد افراد ز
  ".صنعت كشور ورشكسته شده است

قبل ":  كندي محي تصرني همچنگزارش
درصد 25 ها، ارانهي ي هدفمندياز اجرا
 رقم اكنون ني خط فقر بودند، اريمردم ز

  ".ت اسدهيدرصد رس31به 
 فاز اول جي نتاي حاصل بررسنيا

 هاست كه كارشناسان ارانهي يهدفمند
  . انددهي وزارت اقتصاد به آن رسيدولت

 گزارش زي ني مسكن و شهرسازوزارت
 خانواده ها يقدرت اقتصاد":  دهديم

 ها ارانهي ي هدفمنديدر دور اول اجرا
 درصد كاهش داشته 25در مجموع 

 كه ييا تعداد خانواده هنيهمچن. است
 داي پشي افزازي شده اند ننياجاره نش

  ".كرده است

 كه با وعده حل مشكل ي روحاندولت
مردم سر كار آمد، همه توان خود را به 

 ارانهي افتيكار گرفت تا مردم را از در
 كه ي مردميعني منصرف كند؛ ينقد

 و ي انرژيدولت با گران كردن حاملها
را  خط فقر رانده ري به زي اساسيكاالها

 ارانهي كند كه همان اندك ي مقيتشو
 خود آنها به اخت از پردي كه بخشيا

 اضافه پرداخت به ليدولت به دل
 است ي اساسي و كاالهاي انرژيحاملها

 چرا نكهي اليدل.  نكنندافتي درزيرا ن
 ني حل و فصل اي برايگريدولت راه د

 ضد تي كند، به ماهيمشكل انتخاب نم
  .  گرددي آن باز ميمردم
 مردم به درخواست دولت، خود پاسخ

 تيگواه عمق فاجعه فقر و به رسم
 ريوز.  دهدي را نشان ممينشناختن رژ

 كند كه ي ادعا ما،ي نبي طي عل،ييدارا
 يي ثروتمند در كشور شناساونيلي م10

 مهلت انصراف از انيشده اند، اما در پا
 رقم انصراف دهندگان ارانه،ي افتيدر

 را مجبور دولت  است كهزيآنچنان ناچ
.  كندي ميگري ساز و كار دافتنيبه 

 از پول نقد از ي حجمني پرداخت چنرايز
 فاجعه زيتوان آنها خارج و عاقبت اش ن

  .بار است
  
   آمارتي و فساد به رواياقتي ليب

 كه منتشر كرده، در ي در گزارشدولت
 و علل بروز آن يمورد ركود تورم

 كند به ي مي دهد و سعي محيتوض
 يران بقبوالند كه مشغول بررسناظ

در .  برون رفت از آن استيچگونگ
 يي دولت آمارهاي صفحه ا14گزارش 

طبق . وجود دارد كه وحشت آور است
 جنگ يحتا در سالها" گزارش نيا
 سابقه نداشته دو سال زي و عراق نرانيا
 زانيم) 92 و 91 يسالها (ي در پيپ

 و همزمان ي منفي ناخالص ملديرشد تول
  ." درصد باشد30 يم باالتور

 كند همه ي مي سعي دولت روحانهرچند
 نژاد يمشكالت را به گردن دولت احمد

 پر ي اما واضح است كه نهادهاندازد،يب
 ،ي ملتي امني همچون شورايقدرت

 ناظر و ي نهادهاگري و ديمجلس آخوند
 كه مي رژهي فقياز همه باالتر، رهبر و ول

او آب  بدون اجازه ي مقام و نهادچيه
 فاجعه ني اتيمسوول نوشد، از ي نمزين

 ماجرا ني و همه آنان در استنديبركنار ن
دولت .  شوندي جرم محسوب مكيشر

 يكي را 80 دهه يدرآمد سرسام آور نفت
 ي داند و حجم باالي اتفاق منياز علل ا

 بود را ي دولت قبلاري كه در اختيپول
 فاجعه بار ي خرابكارنيمشوق آنها به ا

 لي دلنيبه هم.  كنديد مقلمدا
 زود بازده، ي همچون بنگاههاييطرحها

 ي هاارانهيمسكن مهر و پرداخت 
.  شودي مي رقم زننده فاجعه معرف،ينقد

 ي راه و شهر سازري وز،يعباس آخوند
 درصد 40":  كندي ادعا ميدولت روحان

از تورم در زمان انتقال دولت مربوط به 
ت  پروژه مسكن مهر بوده و دسياجرا
 موضوعات رفتار گزي نندهي دولت آ5كم 

  ".مربوط به آن خواهند بود
 همچون ي از موضوعاتي دولتگزارش

 نرخ ارز ،ي نرخ سود بانكي گذاراستيس

 از عناصر ي انرژي حاملهامتيو ق
 نام ي اوضاع نابسامان اقتصاديديكل
  . برديم

 است ني پردازد اي دولت به آن نمآنچه
 يته در باز در دولت گذشيكه چه كسان

 نرخ ارز اي و يبا نرخ سود بانك
 اي زده اند و بي به جي نجوميدرآمدها

 ي با وامهاهاي از نورچشميچرا بعض
 بانكها را ورشكسته كرده و يصور

 ستند؟ي خود نيحاضر به باز پرداخت بده
 ني خواهد اي ماي تواند ي دولت مايو آ

 خود ونيبدهكاران را وادار به پرداخت د
 را در ي چه راهكاري؟ اگر آر نهايكند 

 ني خواهد جلو ايدست دارد و چگونه م
  رد؟ي را بگي از غارتگروهيش

 قطع كردن دست دزدان و بدون
 ورانيغارتگران وابسته به نهادها و پا

 ي آخوندهاي آقازاده هااي و يحكومت
گردن كلفت، امكان ندارد دولت موفق 

 را جهت بهبود اوضاع يشود تا قدم
  .رد بردايكنون
 كار تنها سطح فاجعه ينجاي تا ااما
 و اصل باتالق آشكار دهي گردانينما

  . نشده است
 ي حكومتي امسال خبرگزاررماهي ت21 در
 ،يشمي ابري به نقل از محمد عل"رنايا"

 كوچك و عي عامل سازمان صناريمد
 دهد كه ي خبر مي صنعتيشهركها

 هزار 14 (يدي توليدرصد واحدها70
 ي صنعتيشهركهادر ) يواحد صنعت

 ي خبرگزارنيهمچن.  شده اندليتعط
 در ري ت21 شنبه "سنايا" يحكومت
 بي نا،ي به نقل از محمد الهوتيگزارش

: سدي نوي صادرات موني كنفدراسسيير
 شده لي تعطي صنعتيها تعداد واحد"

 صنعت اعالم ري از آنچه كه وزشترياگر ب
 به ياگر سر. ستيكرده نباشد كمتر ن

 ني به وضوح ام،ي بزنيت صنعيشهركها
  ". قابل مالحظه استتيوضع

 ني ايلي علل تعطي الهوتمحمد
تورم لجام " را يدي توليواحدها

 عدم امكان ،ينگي كمبود نقدخته،يگس
 يرواقعي غ،ي خارجيرقابت با كاالها

بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه 
قاچاق با توجه به نرخ ارز، مشكالت 

 پنج ي طي بانكيمهاي و تحرياسيس
  . داندي م"سال گذشته

 كي عباس وطن پرست گري دي سواز
 را ي صنعتي شهركها،ييفعال كارفرما

 نامد و به ي م"ي صنعتيقبرستانها"
 اشاره كرده و ي و حكومتيفساد ادار

به عنوان مثال در دولت ": دي گويم
 ي براي طبق بخشنامه بانك مركزيفعل

 عنوان ع،ي و تطميخوار مقابله با رانت
 طرح كي با اي قهي بدون وثيشد اگر كس

 رندهي وام گرد،يغلط از بانك وام بگ
 كه وام را يمقصر است و كارمندان بانك

اند، از عقوبت مبرا   كردهبيتصو
 ".هستند

 8 در صفحه هيبق
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سقوط اقتصادي و 

  دولت روضه خوان
  

7بقيه از صفحه   
 

 در يعي ربي عليعني يتي فرد امنكيوجود 
 و ي ضد كارگراستيراس وزارت كار و س

 ي سو و بخشنامه هاكي آن از يضد مردم
 باز گذاشتن دست عوامل خود ي برايدولت

 اختالس ي پشت پرده برايدر زد و بندها
هم  همه و همه دست به دست يو غارتگر

 به لي تبدي صنعتي دهند تا شهركهايم
 درصد 70 يليتعط.  گرددعتقبرستان صن

 شدن كاري بي به معنايدي توليواحدها
 ني ايدي توليروهايكارگران و ن

 ي خانوارهايعني نيا. كارگاههاست
 از زي را نري همان نان بخور و نمياريبس

 اضافه كارهايدست داده و به صف لشگر ب
 ي شغلتي امنچي هگر،يدبه زبان . شده اند

 دو طرف از چكدامي هيوجود ندارد و برا
  .ستي متصور ني معادله، چشم اندازنيا

 در ي حكومتي نهادهاي زد و بندهاتيحكا
 ورانيواردات و دست داشتن آقازاده ها و پا

 و ي با سود بانكي اعمال و بازني در اميرژ
 طرف و وجود اسكله و كينرخ ارز از 

 حساب و چيبدون ه كه ييفرودگاهها
 را امكان ي خارجي واردات بنجلهايكتاب
 به كاال ي ارز خارجلي كنند و تبدي مريپذ

 را به ي كه پول ملييو تبادل آن با نرخها
 هستند كه ي كرده، عواملليكاغذ پاره تبد

 زنند، بلكه باعث ينه تنها تورم را دامن م
 در يشتري شوند تا روز بروز ركود بيم

  .  حاكم شود و بازارديتول
 و نابود ي غارتگران ثروت ملني اجِنس

 وطن پرست يكنندگان اقتصاد كشور را آقا
 يي جارانيا":  كرده استفي توصنگونهيا

 - ي موسسه مالكياست كه در آن 
 يونيزي تلوالي درصد سر40 با سود ياعتبار

 7 با سود ي درباره گناه نزول خوارسازد يم
  ".درصد

 خود ندهي نماتي با حاكمي در كشوريعني
 روز به روز ن،ي زميخوانده خدا در رو

 راني مزدبگژهي مردم، به وديقدرت خر
 شود و موسسات و دست يكمتر م

 ياندركاران غارتگر و وابسته به نهادها
 فربه تر شده و به شكرانه سر بر يحكومت
 و نزول اي و در َضم ربا و رندي سايمهر م

  .د درانني مقهي و دهند يداد سخن م
  
  ؟ياسي باج و خراج ساي ي حل اقتصادراه
 برون رفت از ركود ي راهكار دولت برااما

 خواهد ي مي و چه كارستي چيتورم
  انجام دهد؟

 دولت، محمد باقر نوبخت روز يسخنگو
 اني در پاي سال جارري ت18چهارشنبه 
:  دولت به خبرنگاران گفتاتينشست ه

 18 از شي بي خروج از ركود اقتصاديبرا"
 ي دالر از منابع صندوق توسعه ملارديليم

  ".شود ي منهيبرداشت و هز
 خواهد نهي پول چگونه و كجا هزني ااما

 از قول "رنايا" ي حكومتيشد؟ خبرگزار
 مصوبات، نيبراساس ا": سدي نوينوبخت م

 پارس ي طرحهاي دالر براارديلي م4

 احداث ي دالر براارديلي م4 ،يجنوب
 عي صنايالر برا دارديلي م3 روگاهها،ين

 فعال ي دالر براارديلي م2 نفت و يباالدست
  ".افتي فوالد اختصاص دي تولخهكردن چر

 به صورت حساب ي نگاه سردستكي در
 13 نجاي كه تا ادي توان فهميمزبور م

 ي سپاه و شركتهاسهي دالر به كارديليم
در ادامه .  شودي مري آن سرازياقمار

 دالر ارديلي م2 نيهمچن": دي گوينوبخت م
 كي ها،يمي و پتروششگاههاي پااليبرا
 ونيلي م500 حمل و نقل، ي دالر براارديليم

 و ارديلي مكي و ي بخش كشاورزيدالر برا
 عي صناري ساي برازي دالر نونيلي م600

  ".اختصاص داده شده
 سهم زي و حمل نقل نيمي آنجا كه پتروشاز

 ماند دو ي است، مي دولتيسپاه و شركتها
 كه در عي صناري و ساي كشاورزرقم بخش

 هي با بقسهي در مقاياصل رقم قابل توجه
 دولت از ي حاتم بخشنيحال با چن. ستين
 ،يتي و امني نظامي ملت به نهادهاسهيك

 شود معضل اقتصاد را حل كرد و يچگونه م
 از ارقام درشت كي را كاهش داد؟ كدامتورم

 ركود هستند؟ ايفوق كاهش دهنده تورم 
 يدانهاي توسعه ميتا كنون براسپاه كه 

 نهاي ارقام درشت تر از اي و گازينفت
 انجام نداده، حال ي كارچي كرده و هافتيدر

 كه خود ي معضلي خواهد برايچگونه م
   از آن است، دست به كار شود؟يبخش
 خود برباد دهنده يتي امني و نهادهاسپاه

 و معضل ي از مشكالت اساسيكياقتصاد و 
 و ي نظامي نهادهانيا. دبزرگ كشور هستن

 نيادي توسعه مي برايافتي دري پولهايتيامن
 و دي و خراهي را وارد بازار سي و نفتيگاز

 نه نهايا.  كنندي ميفروش و چرخه دالل
 ستند،ي نبحران مهار ايتنها قادر به كنترل و 

حال دولت .  آن هستندنندهيبلكه خود آفر
 يش آنها قرار دادن بخاري با در اختيروحان
 كه در صندوق توسعه ي از ثروت مليبزرگ

 ي شده، نه تنها آن را به باد مي گردآوريمل
 و آن را دي چرخه فساد تاكنيدهد، بلكه بر ا

 دولت گر،يبه زبان د.  كندي متيتقو
 تي كرده و انتظار امنچوپان گرگ را يروحان

  !از او دارد
  
   انتهادر
 دولت قادر ني شود گفت اي هم اكنون ماز
 ببار آمده را ي كه افتاده و خرابي اتفاقستين

 دهي كه بركشي كند، انتقاد از دولت قبلميترم
 تواند ي نمزي بود نمي رژهي فقيرهبر و ول

 او راي دست و پا كند، زيتي آن مشروعيبرا
 نژاد ي رود كه دولت احمدي مي به راهزين

 و نوع عمل وهي در شطرفت؛ تفاوت آنها فق
 جهيت است، وگرنه نت با كلمايآنان و باز

  . شود كه تا كنون بوده استيكار همان م
 ي گواوهي زبان، دولت حراف و كي به

 نه تنها قادر به كنترل بحران و يروحان
 بلكه با ست،ي اقتصاد درحال احتضار نميترم

 خانمان برانداز گذشته، آن ياستهايتداوم س
 به روند ي تازه ايرا جان سخت تر و انرژ

  . دهدي مرانياسقوط اقتصاد 

 

 

 

رفتار با رضا 
شھابی، جلوه بارز 
نقض حقوق بشر 
و حقوق کارگران 

 و زحمتکشان
 

 روز از اعتصاب غذاي خشك 27
آقاي رضا شهابي، خزانه دار 
سنديكاي كارگران شركت واحد 
. اتوبوسراني تهران و حومه مي گذرد

اين كارگر مبارز و عدالت خواه 
سرانجام به علت وخامت سالمت و 
پس از اعتراضات گسترده به 

وي كه در . بيمارستان منتقل شد
تخت بيمارستان بر دستانش دستبند 
زده شد و سربازي را باالي سرش 
به نگهباني گذاشتند، يك تبهكار دزد 
كه ميليونها و ميلياردها تومان از 
ثروت مردم را به جيب زده اما آزاد 
مي گردد نيست؛ او به خاطر اعتراض 

 سال زندان، 6ادالنه به حكم ناع
بازگشت به محل قبلي اسارت خود 

 زندان اوين، مرخصي 350در بند 
براي درمان و عمل جراحي و حتي 
اجراي قوانين خود رژيم دست به 

  .اين اقدام اعتراضي جانكاه زده است
خانم ربابه رضايي، همسر آقاي 
شهابي در باره وضعيت جسمي او 

رضا از ناحيه كمر ، ": مي گويد
  ردن و كليه به گ
  
  

شدت ناراحت 
و همينطور 
سوزش معده 
شديد دارد، 

 17نزديك به 
كيلو وزن كم 
كرده و دكتر 
معالج وي 
گفته است كه 
بايد تحت 
عمل جراحي 
قرار بگيرد و 
بعد از عمل 
جراحي هم نه 
زندان، بلكه 
بايد در خانه به 

استراحت 
   ".بپردازد

  
روز گذشته 
روحاني، رييس 

 از مقداري دروغ جمهور رژيم پس
 كشور بزرگ 6بافي و حيله گري از 

كه تالش مي كنند رژيم وي را خلع 
سالح اتمي كنند، خواست در 

، "چارچوب مقررات بين المللي"
اين در .  كنند"احترام و تواضع"

حاليست كه فدراسيون بين المللي 

كارگران حمل و نقل كه سنديكاي 
كارگران شركت واحد اتوبوسراني 

 حومه عضو آن مي باشد، تهران و
بارها تعهدات بين المللي جمهوري 
اسالمي در مورد رفتار و عملكرد 
مطابق با حقوق بشر بين المللي و 
استانداردهاي جهاني نيروي كار را 

اين فدراسيون جهاني . يادآوري كرده
ضمن اعتراض به رفتار با آقاي 
شهابي مي گويد كه جمهوري 

ي اسالمي وعده وعيدهايي كه م
به طور مداوم زير پا مي "دهد را 

 و هيچ كارگري براي "گذارد
فعاليتهاي اتحاديه اي نبايد به زندان 

  .افكنده شود
آقاي شهابي طي روزهايي كه در 
اعتصاب غذا بود و يا در بيمارستان 

مدافعان حقوق  بسر برده، از سوي 
زحمتكشان و حقوق بشر در سراسر 

 و جهان حمايت گشته و رفتار با وي
ديگر كارگران زنداني مورد تنفر و 

دوستان، . انزجار قرار گرفته است
مدافعان، فعاالن و خانواده وي به 
مالقات وي رفته اند و حمايت 
جامعه ايراني را با وجود جو سركوب 

   .و تهديد به وي ابراز داشته اند
رفتار ظالمانه با آقاي شهابي و ديگر 
زندانيان كارگري نشانه وحشت 

ت ضد كارگر رژيم واليت حكوم
فقيه از نيروي بزرگ و شكست 

  . ناپذير كارگران و زحمتكشان است
  

ما از اين مبارزات با همه توان 
  حمايت مي كنيم و بر زحمتكشان 
ما . مبارز كشورمان درود مي فرستيم

در كنار ديگر هموطنان به اعتراض و 
افشاگري عليه اين رفتار ستمگرانه 

  .ايستاده ايم

   تير28شنبه .. ي خبرفراسو
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 بهمن 26 (2003 فوريه پانزده تاريخ در

 به جهان كشورهاي شهروندان ،)1381
 برگزاري با و گشتند سرازير خيابانها

 بوش، جورج نقشه هاي عليه راهپيمايي،
 بر مبني آمريكا وقت جمهور رييس
 اعتراض به دست عراق كشور به حمله
 شهرهاي در بزرگي راهپيماييهاي. زدند

 ان برگزارجه سراسر كوچك و بزرگ
 از بسياري به طوري كه گرديد،

 و بزرگترين آن را مشهور، خبرنگاران
 در همگاني گردهمايي ترين گسترده

 مدت اما. ناميدند آن تاريخ تا جهان
 آمريكا امپرياليسم كه نگذشت زيادي
 جهت اعتراضها، به اين توجه بدون
به  انحصاري، داري سرمايه منافع تامين
 اعتراضهاي هاگرچ. كرد حمله عراق

 نظامي حمله از جلوگيري جهت جهاني
 ريشه مقاومتي ولي ماند، ناكام عراق به
 هنوز كه زد رقم را عراق كشور در دار

  .دارد ادامه
  

 مقاومت ريشه دار 
 عراق همسايگي به دليل داعش حضور

 تا آن داشته بر را برخي سوريه، با
 قامت و قد با را عراق اخير تحوالت

. گيرند اندازه مزبور ارتجاعي گروه
 سياسي فعاالن برخي تحليل تجزيه و

 چيز هر از بيش پيرامون تحوالت عراق
. است گرديده متمركز داعش فعاليت بر

 حركت و تاريخ روند كه حاليست در اين
 "انقالبي فرد" براي گذشته در جوامع

 براي بهتر اي آينده ايجاد جهت كه
 كند، سرشار از مي مبارزه ديگر نسل

درك  و باشد ربه و نشانه ميتج
 در كنكاش روندهاي اكنون، مستلزم

 "حال" انقالبي، فرد براي. است گذشته
 اهميت داراي عمل ميدان به مثابه

ولي شناخت همه جانبه از  است، بسزايي
 عملي گذشته گرفتن نظر در آن بدون

 واقعيتي شناخت و درك لذا،. بود نخواهد
 اتخاذ جهت گذرد، مي عراق در كه

 پيش از به دور صحيح گيري موضع
 در كنكاش نيازمند ذهني، داوريهاي

  . است گذشته
 نشان عراق مردم پيكار به نگاهي نيم
 به دستيابي جهت مبارزه كه دهد مي

 تولد از پيش عراق، در استقالل و آزادي
 آوريل 20 در. گرديد آغاز داعش ننگين
 روز دو ، تنها)1382 فروردين 31(2003

 صدام مجسمه آوردن يينپا از بعد
 ده آمريكايي، سربازان توسط حسين

 و آمدند بغداد خيابانهاي به نفر هزار
. شدند كشور اشغال پايان خواستار
 از متشكل عراقي هزاران بعد، يكهفته

 اداره كارگران سابق، سربازان آموزگاران،
 با دولتي بخشهاي كارورزان و پست

 ارخواست بغداد، در راهپيمايي برگزاري
 در. شدند دستمزد افزايش و كار ايجاد
 شيوخ سال، همان آوريل 28 تاريخ
 در كشور، مذهبي رهبران و قبايل

 صدور با و آمدند گردهم اي مدرسه
 نيروهاي خروج خواستار اي بيانيه

 نيروهاي حمله. گرديدند اشغالگر
 نفر سيزده رساندن قتل به و آمريكايي

 سبب ،"فلوجه" در كنندگان شركت از
. گرديد عراق در نويني ملّي جنبش تولد

 سال نوامبر ماه روزهاي نخستين در
 تخريب به آمريكايي سربازان ،2004
 تعداد و پرداختند فلوجه شهر كامل

 مخالفان و غيرنظامي افراد زيادي از
 نيروي. رساندند قتل به را اشغال

 شهر به حمله آمريكا، دولت سركوبي
 رينت سخت و مشكل ترين را مزبور
از جنگ خانه به  بعد جدال و جنگ

 سال در ويتنام "هيو" شهر خانه در
 ويتنام عراق ترتيب، بدين. ناميد 1968
 كه فلوجه شهر. گرديد آمريكا ديگر
 مالكي سركوبي نيروهاي توسط بارها
 به گرفته، قرار هوايي تهاجم مورد

 بدل اشغالگري عليه مقاومت كانون
 سياستهاي عليه مقاومت. گرديد

 انتخابات نخستين با امپرياليستي
 تيز نوك بلكه نگرفت، پايان فرمايشي

به  مالكي نوري دولت به سوي را حمله
 البته و آمريكا حمايت مورد فرد مثابه
. گرفت نشانه فقيه واليت رژيم

 خصوصي عليه ايستادگي و پافشاري
 روزهاي در حتي گاز و نفت سازي

 .گرفت شكل كشور اشغال نخستين
 "االنبار" استان نفت صنعت انكارگر

 با كمابيش را خودشان مخالفت
 اين. كردند آغاز كاري كم و اعتصاب
 جنبشي به زمان گذشت با رويارويي

  در.گشت تبديل اشغالگر دولت عليه
 سال دسامبر در كارگري نشست دومين
 اتحاديه فدراسيون ،)1385آذر (2006
به  عراق نفت صنعت كارگري هاي
 طرح با را خود لفتمخا رسمي طور

 نفت سازي خصوصي پيشنهادي
 عمومي افكار": كرد اعالم بدينگونه

 نفت كنترل با شدت به عراق مردم
 هدفش كه خارجي شركتهاي توسط

 سود انباشت و كار نيروي استثمار
 مزبور طرح. كند مي مخالفت است،

 و ملي حيثيت رفتن بين برابر با از
 كشور استقالل سازي پايمال
  )1(".است

 صنعت كردن  ليبراليزه-نو  با ضديت
 حمله مهم اهداف از يكي به مثابه نفت

اشغالگران  تا شد سبب عراق، كشور به
 ملي اتحاد و پيوستگي شكستن براي
 قطبي دو تاكتيك بر پيش از بيش

 سركوب. فشارند جامعه پاي سازي
 فرقه گرايي تثبيت و خلقها حقوق

 و هفقي واليت رژيم با مماشات مذهبي،
 براي آمريكا سوي مالكي از از حمايت
 هدف ايجاد پيشبرد و كنترل

 پيش ميزاني تا ،"بزرگ خاورميانه"
 دست آنها از اوضاع كنترل كه رفت
 را تاريخي مفتضحانه شكست و خارج

  . زد رقم برايشان

 تشديد صف بنديها
 در مختلف سياسي ائتالفهاي نمايندگان

 كه پي در پي نشستهاي با حاكميت هرم
 به دنبال است مانده نتيجه بي تاكنون

 بدون جديد دولت تشكيل جهت رهيافتي
 نوري تاكنون. هستند مالكي نوري

 جهت تالش گونه هر تنها نه مالكي
 رد كرده، را ملي وحدت دولت تشكيل

 به داعش حضور بهانه به كماكان بلكه
 البته. ورزد مي مبادرت مردم سركوب

 بپذيرد، زني را وحدت مالكي نوري اگر
 گانگستري استبداد پايه بر وحدتي
 .بود خواهد پيشين
 براي قهرآميز مبارزه تداوم باوجود

 وضعيت و حاكمه دستگاه سرنگوني
 عراق، در داعش حضور به دليل بحراني
 ماهها با مقايسه در اين كشور وضعيت

 شرايط تغيير اما. است كرده تغيير پيش
 مخالف احزاب تاكتيك در تاثيري هيچ

تكيه . است نگذشته دولتي اپوزيسيون يا
 و ديپلماسي با وجود سركوب يكجانبه به

 كنترل در مالكي نوري سماجت
 خود كه احزابي سوي از قدرت اهرمهاي

به  سنيها به ويژه مردم، نمايندگان را
 كه بود داليلي از يكي آورند، مي حساب
 اجتماعي گردانهاي به را مسلحانه مبارزه

اين . كرد تحميل ملي تمس تحت و اقشار
 مخالف احزاب رهبران موقعيت امر،

 حاشيه به جنبش در را حكومتي درون
 به دليل را عشاير رهبران و كشانده

 و اي ريشه موضع و تاكتيك اتخاذ
 . است گذاشته آن جاي تر، صريح

 خلق مجاهدين سازمان وبگاه گزارش به
 عشاير امير ،"حاتم علي شيخ" ايران،

 مطبوعاتي كنفرانسي  درعراق "ديلم"
 گيري كناره به مالكي را ما" :كرد اعالم

 مي او به فرا مي خوانيم و قدرت از
 به تروريسم اتهام كردن وارد گوييم

 كشورهاي كردن متهم عراق، سنيهاي
 به همسايه كشورهاي برخي و عربي

 كردن متهم و تروريسم از حمايت
 و تروريستها به دادن پناه به كرد برادران

 واضحي دليل عراق، تقسيم به فراخوان
 كار و ايران رژيم به تو بودن وابسته بر

 و عراق در آنها پروژه اجراي براي كردن
 فقيه واليت از تو مطلق پيروي دليل
   ".است
 واضحي دليل اين" :كرد اضافه وي

 عراق بر تو حكومت است بر اين كه
 تو اينكه به خاطر است، غيرممكن

 عراق يكپارچگي و وحدت براي خطري
 ".هستي آن امنيت و

 به طور فقيه واليت رژيم ميان، اين در
بحران  بيشتر، نيروهاي گسيل با آشكار

. در عراق را هر چه بيشتر دامن مي زند
 و شك هيچ جاي اين سياست ديگر

 كه اين است نگذاشته باقي ترديدي
 ايجاد اصلي مسووالن از يكي رژيم

 ما، سايههم كشور در نابهنجار وضعيت
 اسوشيتدپرس، گزارش به. است عراق

 120 به همراه سليماني قاسم تير، 27

 هاي جبهه مقدم صف در خود مشاور
 ادامه مزبور گزارش. دارند حضور عراق

 ميزان بيانگر مزبور حضور كه دهد مي
 ايران رژيم به مالكي دولت وابستگي

 . است
 نظامي شوراي رهبران اخير روزهاي در

 واليت رژيم با را خود رزبنديم نيز عراق
 حاتم، علي شيخ. اند كرده تشديد فقيه
و رييس شوراي  عراق ديلم قبايل امير

 اي مصاحبه در نظامي عشاير اين كشور،
 وبگاه گزارش به "العربيه" تلويزيون با

 كه داشت ابراز مجاهدين، به صراحت
 دخالت براي پايان دادن به آنها جنگ
 :داد امهاد وي. است ايران رژيم

 كه دارند اصرار و دارند عمد انقالبيون"
 سياستمداران را آنچه تا برسند بغداد به

 گفتيم ما. كنند اصالح اند، كرده خراب
 ايستيم مي و كرد نخواهيم رها را سالح

 را سنت اهل حقوق و حقوق مان همه تا
 و بياوريم به دست رفته، به تاراج كه

 مي دسو انقالب اين از انقالبيون همه
   ".برند
 كرديم ثابت ما" :گفت حاتم علي شيخ

 عليه نه و است ظلم عليه ما جنگ كه
 روشن طور به ايران رژيم دخالت .شيعه
 جنگي ما كه گوييم مي لذا دارد، وجود

 يك با ما جنگ بلكه نداريم شيعه با
 ايران رژيم كه است سياسي فاسد رژيم

 اكنون دهد، مي قرار حمايت مورد را آن
 ايران رژيم دخالت كه دانند مي دنيا همه

 در بلكه شود، نمي محدود عراق به
 كشورهاي همه و بحرين يمن، لبنان،
 مي بحران و مشكل ايجاد فارس خليج
 و دنيا همه تا كنيم مي اعالم ما. كند

 جنگ عراق، در ما جنگ بشنوند، اعراب
 در ايران رژيم دخالت بردن بين از براي
 ".است عراق

  
  جمعبندي

 ارتجاعي نيرويي به عنوان داعش حضور
 دولتهاي و امپرياليسم سوي از كه

 در جهت حاكم، استبداد به ويژه منطقه،
 قرار استفاده مورد مطامع آنها و منافع

 به و تضعيف به قادر تنها نه گيرد، مي
 برانداز پيكارگران مقاومت راندن حاشيه
 تاكتيك حول آنان را فعاليت بلكه نبوده،

اصلي شدت داده  دشمن با يروياروي
 . است

 ساختار براندازي جهت نبرد از حمايت
 كه آنجا از سياسي حاكم بر عراق

 در فقيه واليت ارتجاعي سياستهاي
 از آن تفكيك و گرفته نشانه را منطقه
 قصد رژيم حمايتهاي با كه داعش

 و عمومي افكار سازي گمراه و تخريب
داراي اهميت  دارد، را اصلي مبارزه

 كوتاه با هدف مبارزه اين .سياري استب
 واليت دولتي تروريسم دست ساختن

 و منافع و استقالل از دفاع در و فقيه
 پشتيباني سزاوار خلقها حقوق

 حقوق مدافع و چپ روشنفكران
  . است زحمتكشان

 پانويس
1. On resistance to the oil 

law. Mirak Weissbach, 
Iraqi resist US pressure to 

enact oil law   

 اعشد حضور و سركوب تشديد باوجود عراق در نبرد تداوم
  اردوان آناهيتا
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تجمع پرستاران در اعتراض به 

بازنشستگي اجباري دبيركل خانه 

  پرستار

 پرستاران بيمارستان - تير 1شهروند، 
 جوار  امام خميني و چند بيمارستان هم

صبح روز يكشنبه در اعتراض به صدور 
 "خانه پرستار"حكم براي دبيركل 

  در اين تجمع اعتراض. تجمع كردند
ان شركت  نفر از پرستار300آميز حدود 

 نفر از آنها برخورد 3كرده بودند كه با 
  .شد

تجمع پرستاران در پي صدور راي هيات 
بدوي رسيدگي به تخلفات اداره 
كارمندان دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 مقدم،  صورت گرفت كه محمد شريفي
دبيركل خانه پرستار و سوپروايزر 
بيمارستان امام خميني را به اتهام 

 اعتراضي شركت در تجمعهاي
پرستاران، محكوم به بازنشستگي پيش 

  .از موعد كرد
اعتراض روز يكشنبه پرستاران درحالي 
صورت گرفت كه كمتر از دو هفته از 

 كه خانه پرستار به رياست  زماني
  اي فرستاد، مي جمهوري نامه سرگشاده  

  .گذرد
دبيركل خانه پرستار در آن نامه از 

انون  جمهوري خواسته بود كه ق رييس
گذاري خدمات پرستاري پس از  تعرفه 
سال اجرا شود تا خسارتهاي  هفت 
 ناپذير ناشي از اجرا نشدن آن  جبران

ازجمله ترك شغل، مهاجرتها، خانه 
نشستنها، تغيير شغلهاي پرستاري 

  .متوقف شود
 مقدم، دبيركل خانه  محمد شريفي

پرستار، درباره شرايطي كه منجر به 
دوشنبه ": ، گفتتجمع روز يكشنبه شد

هفته گذشته رايي صادر شد كه در آن 
مرا به بازنشستگي پيش از موعد 

البته اين راي بدوي . محكوم كرده بود
است و در صورت اعتراض من، نزديك 

 كشد تا راي  سال طول مي به يك 
اين در حالي است كه . قطعي صادر شود

 ماه به بازنشستگي من 20در مجموع 
كه روال قضايي طي مانده و تا زماني 

شوم،  شود، خود به خود بازنشسته مي 
رسد كه صدور اين  بنابراين به نظر نمي 
  ".حكم ضرورتي داشت

سال گذشته حياط بيمارستان  در چند 
عنوان سردمدار پرستاري  خميني به  امام 

  كشور، بارها شاهد تجمعهاي اعتراض
آميز پرستاران نسبت به اجرا نشدن 

اين تجمعها . ان بودهش قوانين صنفي 
اغلب با برخورد حراست بيمارستان 

  .همراه بوده است
   

 برابري در 300افزايش اختالف 

  پرداختهاي نظام سالمت

 عضو شوراي - تير 11خبرگزاري مهر، 
عالي نظام پرستاري با انتقاد از تبعيض 

تا ": در پرداختهاي نظام سالمت گفت
قبل اجراي طرح تحول نظام سالمت، 

 برابري در پرداختي 300 اختالف شاهد
به پزشكان و پرستاران بوديم كه در 
حال حاضر اين وضعيت بدتر شده 

  ".است
براي : محمد شريفي مقدم اظهار داشت

اجراي سه بسته طرح تحول نظام 
سالمت كه شامل حضور پزشكان در 
مناطق محروم، پزشكان مقيم و كيفيت 
ويزيت مي شود، بيش از هزار ميليارد 

 هزار نفر 10مان اعتبار براي كمتر از تو
در . پزشك در نظر گرفته شده است

درصد از اين 10حالي كه اگر حداقل 
اعتبار به اجراي قانون تعرفه گذاري 

 هزار 90خدمات پرستاري كه حداقل 
پرستار را شامل مي شود اختصاص مي 
يافت، شاهد تحول عظيمي در حوزه 

  ".سالمت بوديم
ار با انتقاد از تفكر دبير كل خانه پرست

پزشك ساالرانه اي كه همواره بر 
وزارت بهداشت حاكم بوده است، به 

 ميليوني برخي پزشكان 80دريافتي 
: بيمارستانهاي دولتي اشاره كرد و گفت

در هيچ كجاي دنيا نمي توان شاهد "
بود كه برخي پرسنل درماني نظام 

 ميليون دريافتي داشته باشد 80سالمت 
 هزار تومان 100يگر و يك نفر د

  ".بگيرد
عضو شوراي عالي نظام پرستاري اظهار 

برخورد حراستي و انتظامي با ": داشت
مطالبات پرستاري، مشكلي را حل نمي 
كند و بهتر است مسووالن امر به 
خواسته هاي معقول و منطقي پرستاران 

  ".توجه كنند
وي خواستار توجه دولت، مجلس و 

سته هاي دستگاههاي نظارتي به خوا
ترك ": جامعه پرستاري شد و گفت

شغل و مهاجرت پرستاران، از جمله 
پيامدهاي بي توجهي به خواسته ها و 

  ".مشكالت جامعه پرستاري است
   

  اند سپيد پوشاني كه تنها مانده 

 همزمان با سراسر - تير 17ايسنا، 
 24كشور، طرح تحول سالمت در 

بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم 
بدون شك . شود ي مشهد اجرا مي پزشك

از زمان اجراي آن بيمارستانها به دليل 
هاي بستري و دارو،  كاهش هزينه 

روزهاي سخت و شلوغي را به خود 
  . اند ديده

شايد بتوان گفت نقطه تمركز طرح 
تحول نظام سالمت براي افزايش 
آرامش بيماران و نداشتن دردي جز رنج 

 كه اجراي بيماري است، اما بايد پذيرفت
درصدي 39اين طرح با توجه به افزايش 

مراجعات بيمارستاني بار مضاعفي را به 

بخش درمان كشور به ويژه پرستاران 
وارد كرده است، به طوري كه هر 
پرستار ساعات زيادي از وقت خود را در 

 كند و وظيفه  بيمارستان سپري مي
رسيدگي به بيماران زيادي را برعهده 

  .دارد
مارستان قائم مشهد است و در اينجا بي

  ساعت مالقات، همهمه مالقات
كنندگان در جلوي درب ورودي بيش از 

نحوه .  خورد هر چيز به چشم مي
   دهنده پوشش برخي از آنان نشان

قوميت، مليت و در نهايت طي كردن 
مسيري طوالني و خريدن سختي سفر 

  .به جان براي مداواي بيمارشان است
با ورود به بخشهاي مختلف بيمارستان، 

بينم كه مشغول  پرستاران را مي 
رسيدگي به امور بيماران يا نوشتن 

پس از باال و . گزارش حال آنان هستند
 ها و جستجوي  پايين رفتن از پله

بخشهاي مختلف وارد بخش اعصاب 
شوم، يكي از  بيمارستان قائم مي 

پرستاران اين بخش با وجود مشغله 
 شود و با  ي حاضر به مصاحبه ميكار

: كند اشاره به كمبود پرستار عنوان مي 
 كاري  به دنبال افزايش شيفت و حجم"

درصدي 40پرستاران، هنوز افزايش 
حقوق آنان اجرايي نشده، در صورتي كه 
حقوق پزشكان نسبت به گذشته افزايش 
  يافته است، همچنين افزايش حجم

  يتكاري پرستاران عامل كاهش كيف
زماني كه هر . ارايه خدمات آنان است

 بيمار را 15پرستار وظيفه رسيدگي به 
برعهده داشته باشد حتما كيفيت كاري 

  ".يابد او كاهش مي 
بخش اورژانس ": گويد اين پرستار مي 
 تخت است، اما 26اعصاب داراي 

. كنيم  بيمار را بستري مي 70معموال ما 
ايه همچنين بيماراني از كشورهاي همس

نيز داريم كه اين امر بيانگر افزايش 
  ".ارايه خدمات توسط پرستاران است

حسيني، پرستار بخش داخلي بيمارستان 
قائم با اشاره به اينكه اجراي طرح 
تحول نظام سالمت به نفع مردم است، 

هر پرستار در هفته ": كند اظهار مي 
 ساعت در بيمارستان حضور 50حداقل 

ادي را تحمل مي دارد و فشار كاري زي
كند و اين در حالي است كه افزايش  

  ".حقوق پرستاران يك وعده دروغ بود
 كاري،  با اين حجم": گويد وي مي 

 شوند و ديگر  پرستاران خيلي خسته مي
رسي كه يا بايد پرستار  به جايي مي 

  ".باشي يا زندگي كني
 ترين بخش  بخش امداد شايد پرازدحام

در هر دو طرف . اين بيمارستان باشد
 نزديك  سالن، تختهاي بيماران با فاصله

به هم قرار گرفته و ازدحام بيماران 
تحمل . شده است نظمي سالن  باعث بي 

هواي سنگين اين بخش، آن هم بدون 
  .داشتن تهويه مناسب واقعا سخت است

روم و به ايستگاه  كمي جلوتر مي 
رسم، تعدادي از آنان  پرستاران مي 

دگي به بيمار، برخي در حال مشغول رسي
نوشتن گزارش و مابقي سرگرم 
. پاسخگويي به همراهان بيماران هستند

چند نفر از پرستاران به دليل مشغله 
وگو را رد مي  كاري، درخواست گفت 

كنند با اين حال دو نفر از آنان رضايت  
  دهند مي 

يكي از پرستاران بخش اورژانس داخلي 
ي طرح تحول بعد از اجرا":  گويد مي

نظام سالمت بسياري از كارهاي 
گيري در داخل  بيماران مانند نمونه 

از پرستاران .  شود بخش انجام مي
درخواست شده است كه ظرف مدت 
شش ساعت بيمار را تعيين تكليف كنند، 

 كاري و تعداد بيماران  قدر حجم اما آن 
زياد است كه شايد اين اقدام ظرف 

  ". ساعت انجام شود12مدت 
 22اورژانس داخلي ":  كند او اضافه مي

 بيمار در آن 60 تا 45تخت دارد اما 
بعد از اجراي طرح . شوند بستري مي 

تحول نظام سالمت مردم براي دريافت 
 ترين خدمات پزشكي به  كوچك

  ".كنند بيمارستان مراجعه مي 
به دليل ":  گويد پرستار ديگري مي

از تعداد زياد بيماران، گاهي اوقات 
شود  تختهاي بدون حفاظ استفاده مي 

كه اين مساله شكايت همراهان بيمار را 
  ".به دنبال دارد

 كاري بر  از آنان در مورد تاثير حجم
 پرسم كه  زندگي شخصي شان مي

 دهند به دليل خستگي همگي  پاسخ مي
  .عصبي شده اند

اي  تمام اين مسايل باعث انتشار بيانيه 
م پرستاري از سوي هيات مديره نظا

مشهد به نمايندگي از جامعه پرستاران 
اين شهر شد كه در بخشهايي از آن 

هر چند نظام تحول ": آمده است
سالمت به عنوان اقدامي مهم از سوي 

 محور به  وزارت بهداشت نگاهي عدالت
نظام سالمت دارد، اما جريانات اخير در 

 دهنده  عرصه نظام سالمت كشور نشان
سازي در  صوصي بازگشت تفكرات خ

دولت و تزريق اين تفكر به بهداشت و 
درمان كشور است كه سوابق تاريخي 

 دهنده تجربه ناخوشايند مردم و  نشان
  متخصصان سالمتي از اين روند است

از ديدگاه متخصصان نظام سالمت، 
   سازي منجر به بي روند خصوصي

درصد شاغالن و 80انگيزگي بيش از 
.  شود متخصصان نظام سالمت مي

تجربه تلخ واگذاري تامين نيرو از طريق 
 ترين صفحات  شركتها كه جزو سياه

تاريخ نظام سالمت است، هنوز در خاطر 
. بسياري از پرستاران مانده است

 وابستگي بسياري از اين شركتها به افراد 

  11بقيه در صفحه 

  اخبار پرستاران
 اميد برهاني
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 ھزار ميليارد تومانی ٢٠

که جعفری و قاليباف 
  صلواتی ردوبدل کردند

  
  منصور امان

ويترين فساد حكومتي جمهوري اسالمي به 
نشان يك رسوايي اقتصادي ديگر مزين شده 

براساس يك سند درز داده شده از سوي . است
محافل رقيب در رژيم مالها، سپاه پاسداران با 

ر قاليباف، شهردار همدستي پاسدار محمدباق
تهران، بودجه عمراني چهارساله شهرداري به 

 هزار ميليارد تومان و بخشي از 10مبلغ 
 هزار 10دارييهاي غيرنقدي آن به ارزش 

  . ميليارد تومان ديگر را به نام خود سند زده است
 امضا شده توسط سركرده سپاه "تفاهمنامه"در 

اي پاسداران، آقاي محمدعلي جعفري و آق
قاليباف، به جاي ثبت موضوع قرارداد و علت 
پرداخت اين مبلغ كالن به سپاه پاسداران، چند 

اصالح و بهبود "جمله ُكلي و از آن جمله 
 عنوان "شرايط زندگي شهروندان عزيز تهراني

به اين ترتيب، سند تنظيم شده براي . شده است
 هزار ميليارد تومان، نه روشن مي 20رد و بدل 

سفارشها يا ماموريتهاي شهرداري براي كند 
طرف قرارداد چيست و نه توضيح مي دهد كه 
سپاه پاسداران مبلغ مزبور را بابت ارايه كُدام 

      .خدمات مطالبه و دريافت مي كند
بي گمان وجود اين نقص شگفت آور در معامله 
اي با ابعاد ميلياردي تصادفي نيست، بلكه 

ردستان آقاي خامنه  زي"همت مضاعف"بيانگر 
اي براي ساده كردن چپاول شهرداري تهران و 
پرهيز از تراشيدن جزيياتي است كه بعدها مي 

  . تواند قابل تعقيب و دردسرآفرين شود
از طرف ديگر، تنظيم قرارداد سفيد امضاي 
مزبور به خوبي ميزان گُستاخي چكمه پوشهاي 
ولي فقيه در غارت ثروت و داراييهاي همگاني 

ه گونه اي كه خود را حتي از رعايت تشريفات ب
ظاهري و پروُتكلي بي نياز مي دانند را مكتوب 

  . كرده است
با اين همه، پاسداران جعفري و قاليباف مدال 
ابتكار رد و بدل صلواتي و بي مدرك بودجه 
شهرداري را نمي توانند به گردن خويش 
بياويزند؛ آنها از تجربه آقاي احمدي نژاد، 

شته پيشين آقاي خامنه اي در شهرداري گُما
درس گرفته اند كه موفق شد صدها ميليون 

هزينه "تومان از صندوق شهرداري را زير تيتر 
، به گونه بي بازگشت و بدون "هاي فاقد سند

   . مواجه شدن با پيگرد ناپديد سازد
بيش از يك دهه پس از افشاي راهزني مالي 

ي تهران، روند  امنيتي در شهردار-باند نظامي 
 رو به جلو به "خيمه نظام"تكامل فساد زير 

اين واقعيت را فقط . حركت خود ادامه مي دهد
 به "هزينه فاقد سند"تبديل مجوز غارت از 

 نشان نمي دهد، "سند هزينه بدون موضوع"
بلكه در جهش ُنجومي رقمي كه به تاراج مي 

آقاي ) رقم رسمي( ميليون تومان 320رود، از 
 هزار ميليارد 20دي نژاد و دوستان تا احم

. جانشينان آنها نيز به خوبي مشاهده پذير است
   

   تير 20آدينه ... فراسوي خبر
   

  
حمايت ولی فقيه از 

  ديکتاتور عراق
  

  زينت ميرهاشمي 
   

در حالي كه كنار رفتن نوري المالكي 
به عنوان يكي از اساسي ترين 
خواسته نخبگان سياسي، اجتماعي و 

غلب سياستمداران در عراق است، ا
خامنه اي بار ديگر از دولت نوري 

  . المالكي حمايت كرد
موضع گيري خامنه اي در رابطه با 
درگيريهاي خونين در عراق نه تتها 
كمكي به كاهش بحران نمي كند، 
بلكه به تنش و بحران در منطقه 

نتايج عملكردهاي . دامن مي زند
مسايه فاجعه بار رژيم در كشورهاي ه

به ضرر مردم ايران و منطقه تمام 
داعش و نيروهاي . شده و خواهد شد

ارتجاعي دستاورد شرايط ديكتاتوري 
مالكي و حاميان آن يعني امپرياليسم 
آمريكا و رژيم بنيادگراي واليت فقيه 

در حالي كه تاريخ مصرف . است
مالكي تمام شده است اما رژيم هنوز 

مي آيد به نظر . از او حمايت مي كند
ولي فقيه اين شرايط را پيش بيني 
نكرده بود و از سير حوادث عقب 

   . افتاده است
 تير هدف 7خامنه اي روز شنبه 

جنگهاي «را راه انداختن » دشمن«
قومي «با عناوين » داخلي ميان ملتها

وي جنگ . بر شمرد» و مذهبي
كنوني را جنگ شيعه و سني ندانسته 

ت و جنگ انسانيت با بربري«بلكه 
مردم «وي . اعالم كرد» وحشيگري

ساالري اسالمي را نسخه اي بي 
  . اعالم كرد» بديل

 سال است كه نوري المالكي با 14
حمايت بي دريغ آمريكا و جمهوري 
اسالمي سنيها و اقليتهاي قومي و 
مذهبي، نيروهاي مترقي و چپ را 

هنوز اخبار . سركوب كرده است
تظاهرات مسالمت آميز مخالفان 

ومت نورالمالكي در روزهاي جمعه حك
همزمان با بهار عرب كه توسط 
مزدوران سركوبگر نوري المالكي به 
. خون كشيده شد از يادها نرفته است

اوضاع آنقدر وخيم است كه حاميان 
مالكي به جز خامنه اي، مدافع 

 اگر  .تشكيل حكومت فراگير شده اند
اراده مردم عراق در برپايي حكومتي 

 و پلوراليسم در عراق دموكراتيك
پيش رود بدون شك سرمايه 
گذاريهاي ولي فقيه در اين مدت به 

  . هدر خواهد رفت
 

   تير 8فراسوي خبر يكشنبه 
 

  
  
  

  

   اخبار پرستاران
  

  10بقيه از صفحه 
خصص و نبود استاندارد باعث غيرمت

شد تا پرستاران با دو برابر ساعت كار 
موظف، نصف حقوق و مزاياي 
پرداخت شده توسط دولت به شركت 

كشي به تمام  را دريافت كنند و بهره 
  ".معنا اتفاق بيفتد

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده 
عدم توجه دولت به اجراي ": است

گذشت گذاري بعد از  قانون تعرفه 
هفت سال از تصويب آن در مجلس 
در كنار سكوت معنادار نهادهاي 
نظارتي و در راس آن مجلس شوراي 
اسالمي كه بايد از حيثيت و شان 
قانونگذاري خود دفاع كند، باعث عدم 
اعتماد جامعه پرستاري استان به 
گفتار و رفتار مسووالن در توجيه 

سازي  طرحهايي از جمله خصوصي 
كنون به قولهاي آنها شده است و ا

براي تامين حقوق مردم و 
متخصصان نظام سالمت به ديده 

  ".نگرند ترديد مي 
هيات مديره نظام پرستاري مشهد در 
اين بيانيه از وزير بهداشت و دولت 
خواسته است با توجه به اين نگرانيها 
قبل از هرگونه اقدام، حتما به تجارت 

 سازي در  گذشته در زمينه خصوصي
اشت و درمان توجه كنند و از نگاه بهد

هاي صرف اقتصادي و صنف محور  
به عرصه بهداشت و درمان پرهيز 

  ".كنند
و امروز جامعه پرستاري كشور منتظر 

 هاي مسووالن در  عملي شدن وعده
خصوص امتيازات و خدمات يعني 

درصدي حقوق و جذب 40افزايش 
  .نيرو در اين حوزه است

   
طرح تحول نظام سالمت 

تر كرده  پرستاران را خسته 

  است

 رييس هيات مديره - تير 23ايسنا، 
نظام پرستاري استان كرمانشاه با 
اشاره به وجود هفت دهم پرستار به 
ازاي هر تخت بيمارستاني در استان 

نسبت به استانداردها كه ": افزود
 پرستار به ازاي هر تخت 1.3وجود 

بيمارستاني الزامي است، كمبود نيرو 
  ".يمدار

ويسي رايگاني همچنين تعداد 
پرستاران كشور را نصف استاندار 
: مورد نياز دانست و ادامه داد

افزايش تعداد تختهاي بيمارستاني "
بدون تامين نيروي انساني و تغيير 
چارت سازماني اين كمبود را رقم زده 

  ".است
وي به اجراي طرح تحول نظام 

اين ": سالمت نيز اشاره و بيان داشت
ح با توجه به كاهش هزينه هاي طر

دريافتي، افزايش مراجعات بيماران به 
بيمارستانهاي دولتي را رقم زده كه 

اين امر موجب دو برابر شدن حجم 
اين در . كاري پرستاران شده است

حاليست كه تعداد پرستاران تغييري 
نداشته و وعده هايي كه در خصوص 
افزايش تعداد پرستاران و تغييرات 

 آنها با اجراي طرح داده شده معيشتي
  ".بود، هنوز عملي نشده است

وي افزايش فشار كاري حاصل از 
اجراي طرح نظام سالمت را موجب 
بي انگيزه شدن و خستگي بيشتر 
پرستاران و در نتيجه كاهش كارايي 

  آنها دانست
در حال ": ويسي رايگاني عنوان كرد

حاضر وعده هايي از جمله بكارگيري 
پرستاري سال آخر در دانشجويان 

بيمارستانها و كم شدن شيفت كاري 
پرستاران داده شده و كارهاي اجرايي 

 درصد به پيش رفته و به 90آن نيز تا 
  ".شدت پيگير آن هستيم

   
كشورهاي اروپايي مشتري 

  پرستاران ايراني

 عابد فتاحي، - تير 23خانه ملت، 
عضو كميسيون بهداشت و درمان 

اجرا نشدن دفترچه مجلس با انتقاد از 
تعرفه خدمات پرستاران از سوي 
سازمان نظام پزشكي و وزارت 

 درمان و آموزش پزشكي  بهداشت،
در اين دفترچه اگر ": يادآور شد

پرستاري در ساعاتي از شب به ارايه 
خدمات به بيمار مانند گرفتن فشار يا 
زدن آمپول بپردازد، هركدام از اين 

به دريافت  گذاري شده و  موارد تعرفه
  ". كند دستمزد آنها كمك مي

متاسفانه دفترچه ": وي تصريح كرد
تعرفه خدمات پرستاران اجرايي نشده 
و همين امر مشكالتي را براي 

البته . پرستاران ايجاد كرده است
ناگفته نماند كه اجرايي شدن اين 
مهم نيز كاري سخت و صعب به 

رود و از ابتدا نيز بيم آن  شمار مي 
ت كه شكل اجرايي به خود رف مي 
  ".نگيرد

نماينده اروميه در مجلس نهم با 
 كاري به  يادآوري تحميل اضافه

عالوه بر همه ": پرستاران يادآور شد
 كاري  اين مشكالت، تحميل اضافه

به پرستاران نيز مزيد بر علت شده به 
 ساعته 150اي كه كار  گونه 

 300 تا 200پرستاران در ماه به 
  ".استساعت رسيده 

وي درباره مهاجرت پرستاران به 
اخيرا ": خارج از كشور افزود

كشورهاي اروپايي مشتري پرستاران 
 اي كه برخي  ايراني هستند، به گونه

از اين كشورها با ارايه تسهيالت و 
امتيازهايي به آنها در تالش براي 
جذب پرستاران ايراني هستند كه اين 
شرايط باعث شده حجم مهاجرت 

ران به خارج از كشور افزايش پرستا
 ".يابد
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بودجه حذف مدارس كپري كجا 

 رفته؟ 

 در حاليكه سازمان - تير 1حقوق معلم، 
نوسازي مدارس ادعا كرده طي سالهاي 

 با صرف اعتبارات هنگفت و با 89 تا 86
تخصيص يك رديف اعتباري خاص از 
دفتر مقام رهبري، مدارس كپري تقريبا 
جمع آوري شده، اما هنوز هم مدارس 

تانهاي ايران، كپري در محروم ترين اس
در كرمان، هرمزگان و بلوچستان وجود 
دارند؛ آن هم در مناطق بد اقليم و بد 
آب و هوايي كه روزهايي در هر سال 
تحصيلي، توفانهاي موسمي يا بارانهاي 
سيل آسا به راحتي درس و كتاب و 
مشق را تعطيل مي كنند؛ روزهايي كه 
مدرسه اي بر جاي نمي ماند، كتابها را 

 .شويد و كالسها را باد مي بردآب مي 
،رييس كميسيون 1393اول خرداد 

آموزش و تحقيقات مجلس اعتراف كرد 
در كشور هنوز هم مدرسه كپري و "كه 

كانكسي داريم، بايد همگي كمك كنيم 
تا شاهد اين نوع فضاهاي آموزشي 

محمد جواد ظاهري در . "نباشيم
شانزدهمين جشنواره خيرين استان 

دولت جهت تكميل ": ردكرمان تاكيد ك
اما به دليل . پروژه ها اقدام كرده است

كمبود بودجه، بسياري از اين طرحها 
از اين رو، ما نيازمند . نيمه تمام رها شده

  ".كمك خيرين هستيم
 

كاش حداقل ايشان در مقام مسوول 
كميسيون آموزش، گزارشي از مصرف 
آن رديف بودجه خاص دفتر ولي فقيه و 

هنگفت دولتي منتشر مي آن اعتبارات 
كردند تا بهتر متوجه مي شديم كه با 
وجود اين همه منابع مالي، با وجود 
اينهايي كه در قانون و مصوبات 
اختصاص يافته و آنهايي كه هرز رفته و 
هدر شده و نصيب اختالس گران و به 
اصطالح بدهكاران بانكي شده، چرا باز 

و هم خيرين بايد آستينها را باال بزنند 
  مدرسه بسازند؟

  

تجمع مربيان حق التدريسي در 

  برابر مجلس

 تعدادي از مربيان حق - تير 3ايلنا، 
 اي  و حرفه التدريسي مراكز آموزش فني 

 91در پي اجرايي نشدن مصوبه سال 
مجلس مبني بر تبديل وضعيت شان 

  .امروز صبح مقابل مجلس تجمع كردند
تجمع كنندگان خواستار پيگيري اجراي 

 مجلس مبني بر تبديل 91وبه سال مص
وضعيت مربيان حق التدريسي مراكز 

اي از سوي   و حرفه  آموزش فني
  .نمايندگان مجلس هستند

  

مخالفت وزارت آموزش و 

پرورش با رفع تبعيد نبي اهللا 

  باستان فارساني

 
 پرونده نبي اهللا - تير 8حقوق معلم، 

باستان فارساني كه از جانب هيات عالي 
براي بررسي مجدد به شعبه دوم نظارت 

تجديد نظر وزارت آموزش و پرورش 
ارسال شده بود، با مخالفت اين شعبه 
روبه رو شد و اين معلم بايد سه سال 

  .ديگر را در تبعيد بگذارند

اسماعيل عبدي، دبير كل كانون صنفي 
پرونده ": معلمان در اين مورد مي گويد

نبي اهللا باستان فارساني كه يكي از 
فرهيخته ترين معلمان عضو شوراي 
هماهنگي كانونهاي صنفي كشور است، 
از جانب هيات عالي نظارت براي 
بررسي مجدد به شعبه دوم فرستاده 

با نظر مخالف شعبه دو تجديد . شده بود
نظر تخلفات اداري وزارتخانه آموزش و 
پرورش نسبت به رفع تبعيد، متاسفانه 

گر در خانواده باستان بايد سه سال دي
   ."تبعيد بمانند
همسر آقاي باستان ": وي افزود

مدتهاست كه از درد مزمن كليه رنج مي 
برد و اين خانواده در غربت بايد با 

اميدواريم . مشكالت زيادي مواجه شوند
مسووالن با درك شرايط نسبت به رفع 
تبعيد فعاالن صنفي فرهنگي كه جزمي 
جز پيگيري وضعيت صنفي معلمان 

 ".رند، اقدام نمايندكشور ندا
علي صادقي از همدان و محمد توكلي 
از كرمانشاه، از ديگر معلمان تبعيدي به 

 .شمار مي روند
  

وزير با حالت قهر جلسه با 

تشكلهاي صنفي معلمان را ترك 

 كرد

 سخنگوي كانون صنفي - تير 9ايلنا، 
معلمان ايران جزييات ديدار تعدادي از 

ر آموزش تشكلهاي صنفي معلمان با وزي
  . و پرورش را تشريح كرد

محمود بهشتي لنگرودي با اشاره به 
جلسه تعدادي از تشكلهاي صنفي 
معلمان با علي اصغر فاني، وزير آموزش 

 تير در اين 7و پرورش كه صبح شنبه 
عمده ": وزارتخانه برگزار شد، گفت

صحبتهايي كه در اين جلسه مطرح شد، 
گله گذاري همكاران از وعده هاي 

 ".عملي نشده آقاي فاني بود
همكاران در اين جلسه ": وي ادامه داد

با اشاره به قول مساعد آقاي فاني براي 
حل مشكل معلمان زنداني از وي به 
دليل آنكه تا كنون اقدام مثبتي در اين 

 ".زمينه انجام نداده است انتقاد كردند
اين فعال صنفي با اشاره به خلف وعده 

 براي حل مشكل وزير آموزش و پرورش
معلماني كه احكام تخلفات اداري 

هيات ": برايشان صادر شده، افزود
تخلفات اداري زير نظر وزير آموزش و 
پرورش عمل مي كند، اما تاكنون نه 
تنها مشكلي از اين معلمان حل نشده، 
بلكه تعدادي از احكام اجرا نشده كه در 
دوران احمدي نژاد صادر شده بودند، 

ه اين موضوع نيز در جلسه اجرا شدند ك
 ".با آقاي فاني طرح شد

بهشتي لنگرودي با اشاره به وعده 
چندين باره وزير آموزش و پرورش براي 
ديدار تشكلهاي صنفي معلمان با وزير 

آقاي فاني ": اطالعات تصريح كرد
چندين بار از جمله در هفته معلم وعده 
داده بود كه اين ديدار به قصد رفع 

و مشكالت مربوط به سووتفاهمات 
مجوز تشكلهاي صنفي معلمان برگزار 
شود، اما اين وعده تا كنون عملي نشده 
كه همكاران در اين زمينه نيز نظرات 

  ".شان را به عنوان گله طرح كردند
وي حذف خدمات از بيمه طاليي، 
بازگشت پنجشنبه ها به روز كاري 
مدارس و اجراي ناقص طرح فرهنگ 

 فرهنگيان را از توسط صندوق ذخيره
ديگر انتقادات حاضران در جلسه به 

 . فاني اعالم كرد
اين فعال صنفي معلمان در ادامه تاكيد 

وزير آموزش و پرورش در اين ": كرد
جلسه به بيشتر موارد طرح شده از سوي 
فعاالن صنفي معلمان پاسخي نداد و 
صحبتهايي را كه از قبل آماده كرده بود، 

  ".راض روبرو شدبيان كرد كه با اعت
بهشتي لنگرودي در پايان با اشاره به 
عبور گذري وزير آموزش و پرورش از 
موارد ديگر كه دوباره مورد اعتراض 
فعاالن صنفي معلمان قرار گرفت، اظهار 

اين جلسه در نهايت با كدورت ": كرد
طرفين پايان يافت و وزير با حالتي شبيه 

  ".به قهر جلسه را ترك كرد
  

اي ميليوني پيش شهريه ه

دبستانيها و انصراف خانواده ها 

 براي ثبت نام

 شهريه هاي ميليوني - تير 21تسنيم، 
مراكز پيش دبستاني كه كف آن از يك 

 ميليون در 8ميليون آغاز شده و به 
مناطقي از شهر مي رسد، موجب شده 
تا بسياري از خانواده ها كه براي حضور 
فرزندشان در دوره پيش دبستاني 

شتاقند، عطاي اين موضوع را به م
 .لقايش ببخشند

بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و 
پرورش، مراكز پيش دبستاني به جز در 
مناطق محروم و عشايري، به شكل غير 
انتفاعي اداره خواهد شد و شهريه آنها 
نيز بر اساس دستورالعملهاي مدارس 

در اين . غير انتفاعي تعيين مي شود
از خانواده ها با مشاهده ميان بسياري 

شهريه هاي عجيبي كه از سوي اين 
مراكز دريافت مي شود، ترجيح مي 
دهند كه فرزندشان بدون گذراندن دوره 

 .پيش دبستاني وارد مقطع ابتدايي شوند
با واگذاري پيش دبستانيها به بخش 

 آغاز شد، 86غيردولتي كه از حدود سال 
شاهد شكل گيري مراكز پيش دبستاني 

ير دولتي بوديم كه بخشي از اين غ
مراكز وابسته به نهادهاي مختلف از 

 .جمله بهزيستي و ساير ارگانها است
 به عنوان مثال يكي از مراكز پيش 

  13بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در تير ماه
 فرنگيس بايقره
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، نويسنده كتاب "ماكس بلومنتال"
، سخنران )Goliath* ("جالوت"

يكي از جلسات كنفرانس سوسياليسم 
وي پيرامون چرخش .  بود2014

سياسي اسراييل از زمان فروپاشي 
 2001پروسه صلح اسلو در سال 

ماكس بلومنتال بر اين . صحبت كرد
باور است كه دولت اسراييل از آن 

ست هنگام به سرعت به سمت را
كشيده شده و بدين صورت امكان 
صلح با فلسطينيها را غيرممكن تر 

  . كرده است
كتاب او قوي و روشنگرانه، آميزه اي 
است از رويدادهاي جاري، داده هاي 
تاريخي و نظرات شخصي، حديثي و 
داستاني كه به روشني ماهيت سياسي 

   .دولت اسراييل را به تصوير مي كشد
 يكي از ماكس بلومنتال كه فرزند

معاونان كلينتون است، نتيجه چهار 
سال كار و يكسال زندگي در اسراييل و 
فلسطين را در كتاب خود ثبت كرده 

كتاب او با عكسهايي همراه . است
است كه زندگي سخت اما مقاوم 
فلسطينيها در برابر ستمكاري بي 

  . رحمانه اسراييل را شرح مي دهد
  

وي در سخنراني خود از جمله گفت، 
اسراييل در حال حاضر با بسياري از 
كشورهاي ديگر روابط ديپلماتيك و 
تجاري دارد كه بخش زيادي از آن در 

وي .  امنيتي است-سطح نظامي 
بسياري از كشورها ": توضيح داد

سالحهاي خود را از اسراييل مي خرند، 
به اين دليل كه مي دانند اسراييل آنها 

كرده را براي كشتار استفاده و امتحان 
 درصد 50براي نمونه برزيل . است

نيازهاي تسليحاتي خود را از اسراييل 
   ".تامين مي كند

او اسراييل را جالوت، متكبر، نژادپرست 
و دولتي غير دموكراتيك ترسناك 
خواند كه توسط يك گروه راست 

او گفت كه . افراطي كنترل مي شود
رسانه ها، ارتش، كنست و نظام قضايي 

 اسير اين چارچوب اسراييل همگي
حكومت ديني فاشيستي و نژادپرست 

اسراييل تداوم و حفظ قدرت . هستند
   .خود را در دكترين وحشت مي بيند

بلومنتال به بخشهايي از كتاب خود 
پيرامون سياست نژادپرستانه دولت اين 

در ": كشور استناد كرد و از جمله گفت
اسراييل عربها نمي توانند با يهوديها 

دولت يك مركز اطالعات .  كنندازدواج
مخفي دارد كه بر اين افراد فشار مي 

همانطور كه در آمريكا اين باور را . آورد
رواج مي دهند كه اين سياهپوستان 
هستند كه به زنان تجاوز مي كنند، در 
اسراييل نيز مي گويند مردان عرب 
متجاوزند و زنهاي يهودي نبايد دكتر 

  ".عرب داشته باشند
آنها همان كار نازيها را با ": ودوي افز

بخشي را روانه . آفريقاييها كرده اند
اردوگاههاي كار اجباري كرده اند و عده 
اي را نيز به زندگي در محلهاي بسيار 

با اين همه، . فقير نشين واداشته اند
بنيادگرايان يهودي دست به اعتراض 
زده و گفتند نبايد هيچگونه اقدام رفاهي 

ه از مهاجران صورت براي اين دست
حاكمان اسراييل تالش مي كنند ! گيرد

كه مهاجران آفريقايي را به ستوه آورند 
دولت . تا خودشان اسراييل را ترك كنند

اسراييل گفته است مهاجران و 
فلسطينيها اگر از اسراييل به هر دليل 
خارج شوند، نمي توانند بازگردند، حتي 

ل اگر خانواده شان همچنان در اسرايي
آنها فلسطينيها را در كمپهايي . باشد

مانند دوران نازيها نگاه مي دارند و مي 
گويند بايد پيش از غروب آفتاب در 

اسراييل سعي مي كند كه  .كمپ باشند
  . به طور كامل يهودي نشين باشد

وي در مورد ادبيات و هنر در اين كشور 
رژيم اسراييل ادبيات و شعر ": مي گويد

 دسترس سربازان قرار مي و كتابهايي در
دهند كه بخوانند و به خاطر كشته 
هايشان در جنگ گريه كنند، اما همين 

در اين كتابها . و به قرباني فكر نكنند
اسراييليها تشويق مي شوند كه به 
فلسطينيها نزديك نشوند و با آنها رابطه 

   ".دوستي برقرار نكنند
  
 جنگاور غول ،)Goliath ("جالوت"*

طيري كه بني اسراييل به پيكر اسا
جنگ او و لشكريانش رفت و توسط 
داوود پيامبر، پادشاه بعدي قوم يهود، با 

  . سنگ فالخن كشته شد

  

  چالشهاي معلمان در تير ماه

 
  12بقيه از صفحه 

   
  
دبستاني غير دولتي در منطقه يك تهران كه  

اسم و رسمي نيز كسب كرده، از متقاضيان 
ون تومان دريافت مي  ميلي8شهريه اي معادل 

شان نيز براي دريافت اين كند، البته استدالل 
به ميانه . شهريه، ارايه برنامه هاي متنوع است

شهر يعني  منطقه چهار كه مي رسيم، شهريه 
 ميليون تومان مي رسد و براي مراكز 4ها به 

پيش دبستاني كه ضميمه مدارس دولتي 
فعاليت مي كنند، شهريه اي معادل يك 

 .ميليون تومان دريافت مي شود
ييس سازمان مدارس غيردولتي مرضيه گرد، ر 

آموزش و پرورش در مورد شهريه مدارس 
شهريه پيش ": پيش دبستاني عنوان كرد

دبستاني بخشي از شهريه ابتدايي است كه 
به دليل .  در صد بيشتر باشد80نبايد از سقف 

  اينكه 
تعداد كالسها و ساعات پيش دبستاني كمتر 
 است، بنابر اين شوراي نظارت هر استان مي

بايست شهريه را متناظر با بخش آموزش 
 ".ابتدايي آن استان اعالم كند

  

آموزان به لحاظ عقلي در مورد  دانش "

   " شوند حجاب اقناع نمي

  

  
  

 معاون پژوهشي وزارت – تير 20تسنيم، 
آموزش و پرورش در مورد اشاره سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش به تعميق فرهنگ 

:  مدارس عنوان كردحيا، عفاف و حجاب در
يكي از روشهاي دستيابي به اين هدف "

بازنگري در برنامه هاي آموزشي و روش ديگر، 
اتخاذ تدابير مناسب جهت جذب نيروي انساني 
شايسته و متعهد است كه خود به حجاب و 

  ".عفاف پايبند هستند
حجت االسالم محي الدين بهرام محمديان 

وزش و سند تحول بنيادين آم": ادامه داد
پرورش بر برنامه ريزي به منظور اقناع فكري 
براي پذيرش قلبي و دروني حيا، حجاب و 

پذيرم كه در هيچ يك از  عفاف تاكيد دارد؛ مي 
مواردي كه سند ذكر كرده است به حد مطلوب 

در حقيقت بايد تالش كنيم تا . ايم نرسيده 
كانالهاي ورود آسيبها به مدارس را شناسايي 

ن پيامهاي تربيتي مدرسه و خانواده كنيم و ميا
تعارض وجود نداشته باشد چرا كه اين تعارضها 

آموز  دوگانه در دانش منجر به ايجاد شخصيت 
هم اكنون در مقوله حجاب و عفاف، .  شود مي

 شوند و  آموزان به لحاظ عقلي اقناع نمي دانش 
  به لحاظ تبليغي و ترويجي نيز پشتيباني نمي

  ".شوند

  
پژوهشي وزارت آموزش معاون 

وپرورش به ضرورت طراحي لباس 
آموزان اشاره كرد  فرم براي دانش 

همانطور كه در ": و گفت
بيمارستانها پزشك را با لباس فرم 
سفيد و پرستار را با لباس فرم 

شناسند، در جامعه   اي مي  سورمه
آموزان را از  نيز بايد بتوان دانش 

طريق لباس فرم آنها شناسايي 
  ".كرد

طراحي لباس فرم ": وي افزود
دانش آموزي مزايا و معايبي نيز 
دارد يكي از معايب آن اين است 
كه ممكن است برخي از افراد 
بگويند مگر مدرسه پادگان است 
. كه همه به يك فرم لباس بپوشند

بنده ضرورت لباس فرم در 
آموزش و پرورش را قبول دارم، 

 ".اما نه لباس فرم واحد
  

  

ن آگوشي به محمد امي

 سلول انفرادي منتقل شد 

 محمد امين - تير 23هرانا، 
آگوشي دست به اعتصاب غذا زده 
و به سلول انفرادي زندان مركزي 

 .زاهدان منتقل شده است
محمد امين آگوشي، معلم 

 ساله و اهل 54بازنشسته 
 تير 17پيرانشهر از روز سه شنبه 

در زندان مركزي زاهدان دست به 
زده و در پي آن روز اعتصاب غذا 

 تير به سلول انفرادي بند 21شنبه 
قرنطينه، شكنجه گاه زندان 

 .مركزي زاهدان منتقل شده است
وي كه به تازگي همسر خود را از 
دست داده، در اعتراض به بي 
سرپرست ماندن دو فرزند صغير 
خود و همچنين وجود تبعيض بين 
زندانيان عادي و سياسي و اينكه 

اسي از حق استفاده از زندانيان سي
مرخصي در (مرخصي و راي باز 
محروم مي ) قبال كار در زندان

باشند، دست به اعتصاب غذا زده 
 .است

يك منبع مطلع به گزارشگر هرانا 
محمد امين آگوشي در ": گفت

يك سلول دو در يك و نيم متري 
نگهداري مي شود و به علت 
داشتن بيماري آسم و گرماي 

جسمي نگران شديد هوا شرايط 
 ".كننده اي دارد

بند قرنطينه داراي سلولهاي بسيار 
كوچك و فاقد حداقل امكانات 

اين سلولها در . انساني است
گرماي شديد تابستان فاقد وسايل 

  .خنك كننده هستند

            ، زندگی و نفرت در اسراييل کبير"جالوت"

  2014گزارشي از سوسياليسم 

  آماندا سحر دورسو
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   حركت اعتراضي 48

  
جمعي از بازنشستگان ذغال سنگ و *

در روز يكشنبه فوالد اصفهان و كرمان 
  رژيمبا تجمع در مقابل مجلس تير 1

خواستار رفع مشكل پرداخت حقوق 
 به گزارش ايرنا، .بازنشستگي خود شدند

 59اين بازنشستگان با استناد به بند 
 خواستار 1393  سالقانون بودجه

  .دشدن موقع حقوق خود دريافت به
حدود سه سال است كه حقوق 
بازنشستگان ذغال سنگ و فوالد 
شهرهاي اصفهان، كرمان و همچنين 
بازنشستگان معادن اهواز، شاهرود و 
طبس به صورت مرتب پرداخت نمي 

  .دشو
  
جمعي از بازنشستگان فوالد خوزستان *

به منظور تحقق  تير 1در روز يكشنبه 
بل مجلس تجمع مطالبات خود در مقا

خبرگزاري مجلس، در  به گزارش .كردند
پالكاردي كه در دست تجمع كنندگان 

 تا اجراي كامل نوشته شده بود؛بود 
 تمام معوقات ،1392قانون بودجه سال 

بازنشستگان فوالد خوزستان را پرداخت 
  .كنيد

  
كارگران كارخانه شيشه آبگينه به *

ه در روز مطالبات معوقه سه ماهخاطر 
 تجمع  تير در محل كارخانه1شنبه يك

 ؛ايلنا به گزارش. كردنداعتراضي 
مطالبات كارگران اين واحد به نيمي از 

، و حقوق 92حقوق اسفند ماه سال  
  مربوط 93ارديبهشت و خرداد سال 

 عالوه بر اين كارفرماي اين .شود مي
واحد توليدي يك ماه عيدي سال 

  .گذشته كارگران را پرداخت نكرده است
  
در روز قند اهواز كارخانه كارگران *

 تير براي سومين روز متوالي 2دوشنبه 
مقابل ساختمان مركزي بانك ملت در 

ايلنا،  به گزارش.  تجمع كردنددرتهران
 كارگر كارخانه قند اهواز در 50حدود 

 ماه حقوق 45اعتراض به عدم دريافت 
و در اين حركت در تهران  و مزايا خود،

  .دارندحضور اعتراضي 
 انعنوان مالكه بانكهاي ملي و ملت ب

اصلي كارخانه، پيگير امور كارخانه 
ه باعث شده تا از النيستند و همين مس

چند سال پيش در پرداخت مطالبات 
 اين كارخانه مشكالتي به وجود انكارگر

  .آيد
در تهران   كارگران ايندر سه روزي كه

 را در محوطه پاركها   شبتجمع كردند،
  .كردندي مسپري 

  
آهن   تحصن كارگران معدن سنگ*

سي و  تير وارد 3در روز سه شنبه بافق 
به گزارش .  شدهشتمين روز متوالي

 هزار كارگر 5تحصن بيش از ايلنا، 

آهن مركزي بافق در  معدن سنگ
 درصد از 28/5به واگذاري  اعتراض 

سهام اين معدن به بخش خصوصي 
  .است

اعتراض كارگران معدن سنگ آهن 
 ارديبهشت 27مركزي بافق از تاريخ 

  . آغاز شد
استاندار يزد روز به گزارش ايلنا، 

 تير در جمع كارگران 4چهارشنبه 
متحصن حاضر و مصوبه هيات دولت 

 درصد از 28/5مبني بر لغو واگذاري 
سهام معدن سنگ آهن مركزي بافق به 
بخش خصوصي را در اختيار آنان قرار 

 5بيش از اعتراض  و بدين ترتيب داد
هزار كارگر معدن سنگ آهن مركزي 

ترين مطالبه صنفي  بافق با تحقق مهم
  .آنان پايان يافت

  كارگران معدن سنگ آهن بافق : عكس
  
جمعي از كارگران كارخانه سيمان *

 خرداد در 4جهار شنبه آبيك روز 
اعتراض به كاهش حقوق و ساير 

براي دومين روز متوالي  خودمطالبات 
رخانه مقابل سالن غذا در محوطه كا

 به گزارش ايلنا، .خوري تجمع كردند
توجهي   علت اعتراض كارگران بي

كارفرماي كارخانه نسبت به اجراي 
زيان آور و  قانون مشاغل سخت و

بازنگري در محاسبه حقوق و ساير 
  .مزاياي قانوني است

  
پرستاران بيمارستانهاي تهران در *

اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود 
مقابل مجلس  تير در 4چهارشنبه روز 
به گزارش مهر، .  تجمع كردندرژيم

كنندگان به نمايندگاني از  تجمع
بيمارستانهاي مختلف تهران، علت 

تجمع خود را عدم اجراي قانون 
 7گذاري خدمات پرستاري كه  تعرفه

سال پيش توسط مجلس شوراي 
 .اسالمي تثبيت شد، اعالم كردند

كاري اجباري و عدم   همچنين اضافه
وري و نيز   تحقق قانون ارتقاء بهره

تفاوت كارانه پزشكان با پرستاران از 
ديگر داليل تجمع اين پرستاران مقابل 

  .مجلس عنوان شد
  
كارگران كارخانه  خرداد 31روز شنبه *

اعتراض به عدم تمديد  يك در يك و
 اين كارخانه دست از كارگر 27قرارداد 

اضات خود را آغاز كار كشيده و اعتر
 يليتعط به گزارش بام فارس،.كردند

 زي اعتراض آمتجمع ك، ي وكيكارخانه 
 ي و جلونگيكارگران در سالن سورت

 ي دسته جمعييمايراهپ، درب كارخانه
در سطح شهر قادرآباد همراه با شعار 

 با ي جلسه اليتشك  مختلف،يها
  فارس،ياستاندار  درك ي وكيموضوع 

 قادرآباد و ير شهردارتجمع كارگران د
 با د خويباز گو نمودن خواسته ها

  و مجلس و امام جمعه صفاشهرندهينما
 ي از كارگران از  اقداماتتعداديبازداشت 

  وككارخانه يدر   روز9 يبود كه ط
 و سرانجام روز  صورت گرفتكي
در  ي اعتراضات كارگر تير8 شنبهكي

  .اين واحد توليدي پايان يافت
  
ارگر شركت واحد كه  ك100حدود *

روز سه  اند،  بازنشسته شده91سال 
 مقابل دفتر مديرعامل ، در تير10شنبه 

اين شركت واقع در خيابان هنگام تجمع 
  .كردند

به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان خواستار 
شان در   پرداخت طلب مزدي چند ماهه

شان بر    و افزايش مستمري91سال 
  .اساس مزد همان سال هستند

  
رانندگان اتوبوس درون شهري بيرجند *

 دراستانداري تير 9در روز دوشنبه 
 به گزارش. خراسان تجمع كردند

 47 روزانه مبلغ  هر اتوبوسخاورستان،
هزار تومان درآمد دارد كه از اين مبلغ 

 هزار تومان هزينه دستمزد 40تنها 
پول آن  هزار تومان 30 كه راننده است

  .استسوخت 
  
 با زي تبريميگران پتروش از كاريكي*

 روزه كارگران 16 اشاره به اعتصاب
 و راتي بخش تعمميقرارداد مستق

لف  از ُخيدي واحد تولني اينگهدار
 گزارش به . انتقاد كردرعامليوعده مد

 كارگر قرارداد 670اعتصاب حدود  لنا،يا
 ي و نگهدارراتي واحد تعمميمستق
 25از روز يكشنبه  كه زي تبريميپتروش

 ي امضاياد آغاز شده بود در پخرد
روز سه  در رعاملي با مديتوافق نامه ا

 اما ظاهراً افتيان ي پاري ت10 شنبه
توافقات انجام شده تنها در حد وعده 

  . استماندهيباق
 دي بازدياعتصاب كارگران در پ

 ي از كارخانه و صحبتهارعامليمد
 700 بر وجود ي مبني وزي آمكيتحر

 آغاز يدياحد تول وني در اي اضافيروين
 ي كارگران اعتصابي اصلخواست .شد
 500 حداقل زاني دستمزد به مشيافزا

  .است شان هيهزار تومان در حقوق پا
  
به دنبال اعتراض به گزارش ايلنا، *

صنفي جمعي از كارگران پيماني شاغل 
  در منطقه پارس جنوبي مسئوالن اين 
  15بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

 تيرمزدبگيران در 
١٣٩٣   

  14بقيه از صفحه 
با  تير 10در روز سه شنبه منطقه 

پرداخت شدن بخشي از مطالبات 
كارگران از محل اعتبارات پيمانكار 

  .مجري موافقت كردند
  
در روز كارگران كارخانه تبريز كف *

اعتراض به  در تير 11چهارشنبه 
مقابل  در شان ن مطالباتپرداخت نشد

به گزارش .  تجمع كردندفرمانداري مرند
كارگران كارخانه تبريز كف ، ايسنا

شان پرداخت  ماههاست حقوق ومزاياي
اين اولين بار نيست كه كارگران و نشده 
كارخانه اقدام به تجمع اعتراضي اين 

   .مي كنند
عنوان يك شركت ه شركت تبريز كف ب
هدف توليد  با 1363خصوصي در سال 

كارخانه . سراميك كف تاسيس گرديد
تبريز كف در شهرستان مرند استان 
آذربايجان شرقي بنا شده و مجهز به 
مدرن ترين خط توليد ماشين آالت 

  .استايتاليايي 
  
جمعي از  تير، 11روز چهارشنبه *

كارگران و پرسنل شهرداري لوشان به 
دليل عدم دريافت حقوق شش ماهه 

در ين روز متوالي براي سوميخود 
 .شهرداري لوشان دست به تجمع زدند

از  تن 75 حدودبه گزارش زيتون خبر، 
نيروهاي خدمات شهر، نقليه، آتش 

 شاغل …نشاني، فضاي سبز، اداري و
در شهرداري لوشان به دليل دريافت 
نكردن حقوق شش ماهه خود در 
محوطه شهرداي لوشان دست به تجمع 

  .زدند
  
 1400ير حدود  ت15روز يكشنبه *

كارگر معادن ذغال سنگ البرز شرقي 
در ) واقع در منطقه طرزه استان سمنان(

اعتراض به خصوصي سازي اين معدن 
در محوطه معدن  دست از كار كشيده و

 سازمان ،ايلناگزارش به  .تجمع كردند
خصوصي سازي، سهام شركت ذغال 

در  سنگ البرز شرقي را به صورت صد
ب آهن صد به بخش خصوصي ذو

اصفهان واگذار كرده كه اين موضوع 
باعث نگراني درباره كاهش امنيت 

  .شغلي كارگران شده است
  
جمعي از  تير، 17سه شنبه روز *

 ستاره 5كارگران پروژه هتل بين المللي 
 به دليل پرداخت نشدن 2نرگس رضوي 

 ماهه خود در مقابل درب 6حقوق 
ورودي اين پروژه به نشانه اعتراض 

مشهد خبر،  به گزارش .ردندتجمع ك
حقوقي كارگران شش ماه است كه 

دريافت نكرده و هيچ كس هم پاسخگو 
  . نيستآنهامشكل 

تجمع كارگران  تير، 18روز چهارشنبه 
. پروژه هتل نرگس وارد دومين روز شد

يكي از كارگران حاضر در اين تجمع 
هيچكس پاسخگوي مشكل ما «: گفت

افت آخرين حقوقي را كه دري. نيست
ايم مربوط به آذرماه سال گذشته   كرده
 و از آن مدت تا به امروز ما هيچ است

  حقوق، پاداش و يا عيدي دريافت نكرده
  .»ايم

 ستاره نرگس رضوي 5هتل بين المللي 
كه است  متعلق به بنياد تعاون ناجا 2

كارفرما اين پروژه شركت عمران و 
قرن و پيماكار آن  مسكن سازه پايدار

ين المللي فرآيند انرژي و شركت ب
  .مديريت است

  
تير   23روز دوشنبه به گزارش ايلنا، *

بيش از هزار كارگر معادن ذغال سنگ 
واقع در منطقه طرزه استان (البرز شرقي 

در اعتراض به خصوصي سازي ) سمنان
همچنين واگذاري زمينهاي  اين معدن و

در تملك آن به شهرداري كه بدون 
ت گرفته دست از اطالع كارگران صور

در محوطه معدن تجمع  كار كشيده و
  .كردند

  
 وزارت جهاد ي تعاوني از اعضايتعداد*

 في تكلنيي در اعتراض به تعيكشاورز
 اعضا ني واگذار شده به اينشدن اراض

 در مقابل مجلس تير 22در روز يكشنبه 
 گزارش به. رژيم تجمع كردند

 4اكنون حدود  هم،  مجلسيخبرگزار
 وزارت تعاون جهاد يعضو تعاون تنهزار 

 ني ا1364 هستند كه در سال يكشاورز
 ي از اراضي بخشيافراد به صورت قانون

 يحصار و شهردار   منطقه سرخهيباال
 كرده و مراحل يداري را خر13منطقه 

 سند شش ي و حتيط ي واگذاريقانون
 صادر شد، اما داراني خريدانگ برا

 يض اراني اتياكنون وضع متاسفانه هم
  . قرار دارديفيدر بالتكل

  
 تير جمع كثيري از 23روز دوشنبه *

پرسنل شركت مديريت توليد برق 
جلوي درب اصلي نيروگاه در دماوند 

  .دست به تجمع اعتراض آميز زدند
ن به نحوه ابرق نيوز، معترض به گزارش

اعمال سياستهاي اين شركت و بنياد 
شهيد به عنوان مالك آن، در قبال 

 و 92ي معوق، پاداش سال پرداختها
همچنين اعمال افزايش حقوق سال 

 تجمع اين .جاري اعتراض دارند
 تير ادامه 24كارگران در روز سه شنبه 

 شركت رانيمددر اين روز . پيدا كرد
 د،ي شهادي بنندهي برق دماوند و نماديتول

 كاركنان را به يها   از خواستهيبرخ
 ي و قول بررسرفتنديصورت مشروط پذ

  . را دادندشتريب
 حقوق و دستمزد مطابق شيافزا

 خواسته ني تري كه اصلريمصوبات توان
 يكاركنان معترض بود، منوط به برگزار

 اول خي شركت در تاريمجمع عموم
  .  شديمرداد سال جار

  
كارگران معدن  تير 25 چهارشنبه روز*

 ني سومي برايذغال سنگ البرز شرق

 ي در اعتراض به خصوصتيرماهبار در 
 و دندي معدن دست از كار كشني ايساز

 به گزارش ايلنا، .اقدام به تجمع نمودند
 مسئوالن معدن  توجه عدم در ادامه 

همچنين  ذغال سنگ البرز شرقي و
لفت كارگران امسئوالن استاني به مخ

اين واحد معدني در خصوص واگذاري 
اين معدن به بخش خصوصي، حدود 
هزار كارگر اين واحد معدني مجددا با 

تر   از كاركنان دفاتن 50همراهي حدود 
امور اداري در استان دست به اعتراض 

  .صنفي زدند
 سازمان خصوصي سازي با واگذاري صد

درصدي سهام شركت ذغال سنگ البرز 
ه شركت ملي فوالد امنيت شرقي ب

  .شغلي كارگران را به خطر انداخته است
  
به گزارش كميته ي هماهنگي براي *

 450 ،كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري
 از كارگران سد بنير مريوان از روز تن

براي چندمين بار در  تير 25 چهارشنبه
سال جاري، در اعتراض به وعده هاي 
 كارفرما مبني بر پرداخت عيدي و

 و عدم پرداخت حقوق 92پاداش سال 
 دست 93فروردين و ارديبهشت و خرداد 

  .به اعتصاب زدند
  
 از  يجمع تير، 25چهارشنبه روز *

 زيبازنشستگان فوالد مباركه و ن
 از ي جمعنيآهن اصفهان و همچن ذوب

 اصفهان پسند يتيمال باختگان شركت گ
 اصفهان تجمع يدر مقابل استاندار

  .كردند
 ي تجمع در حالني فارس، ا گزارشبه

 يا  شكل گرفت كه بر اساس مصوبه
 مقرر د،ي رسبيكه سال گذشته به تصو

 فوالد رانيبگ  ي مستمرنيشده كه ا
 حقوق و انهيآهن ماه مباركه و ذوب

 كنند هي و تسوافتي خود را دريمستمر
 95گر   جمع مطالبهني تعداد اايكه گو

  .هزار نفر در استان اصفهان هستند
  
 ني قزونهيرگران كارخانه آبگكا*

دراعتراض به عدم پرداخت حقوق 
 تير 25 در روز چهارشنبه شان ومطالبات

 به. اقدام به تجمع اعتراضي كردند
 از كارگران يكي ن،يگزارش صبح قزو

 كاركنان، ي شركت درباره معوقه هانيا
 درصد از 30 ماه حقوق و 3: ابراز داشت

ده  هنوز به كارگران پرداخت نشيديع
  .است

  
 خرداد 26پنجشنبه روز ،  پانابه گزارش*

 هي از كارگران كارخانه قند اروميجمع
 احقاق حقوق خود يبرا)  شهرنينوش(

 تجمع كرده هيمقابل خانه كارگر ارومدر 
 اعالم يو اعتراض خود را به شكل علن

  .كردند
  
جمعي از كارگران پيمانكاري شاغل در *

س  منطقه انرژي پار7 تا 1فازهاي 
جنوبي در اعتراض به ادامه عدم 

 ماه مطالبات مزدي و 14پرداخت 
 تير، 29در روز يكشنبه حقوقي خود 

 بار در مقابل ساختمان اداره ني دوميبرا
 ي پارس جنوبژهيروابط كار منطقه و

 حدود لنا،ي گزارش ابه .تجمع كردند
 به منظور گري كارگران بار دتن از 500

 خود در ي ماه معوقات مزد14 يريگيپ
مقابل ساختمان اداره روابط كار منطقه 

 . تجمع كردندي پارس جنوبژهيو
كارگران معترض پيش از اين در ابتداي 
سال جاري نيز براي پيگيري مطالبات 
معوقه خود در همين محل تجمع كرده 

  .بودند
  
، خبرگزاري مجلسبه گزارش *

كارگران يكي از شركتهاي طرف قرارداد 
اعتراض به عدم  ربا متروي تهران د

 خود در روز پرداخت حقوق و دستمزد
 اقدام به تجمع اعتراضي  تير29يكشنبه 

  .كردند
  
 گزارش همبستگي ملي،به *

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان و فوالد 
 تير، براي دومين 29مباركه روز يكشنبه 

بار طي هفته اخير درمقابل استانداري 
اصفهان تجمع اعتراضي برگزار  رژيم در

اين بازنشستگان خواهان  .كردند
ماه حقوق عقب افتاده و 3پرداخت 

  .شان هستند رسيدگي به مشكالت
  
 كارگران معدن ،تير 30روز دوشنبه *

واقع در منطقه (ذغال سنگ البرز شرقي 
براي چهارمين ) طرزه استان سمنان

باردر ماه جاري در اعتراض به خصوصي 
سازي اين معدن دست از كار كشيده و 

 سفر به شهرستان شاهرود در مقابل با
ساختمان ستاد مركزي اين معدن تجمع 

مسئوالن استاني  به گزارش ايلنا، .كردند
 مانع دادند كهبه كارگران وعده 

امالك در  خصووصي سازي معدن و
  .تملك آن شوند

  
راننده  تير، صدها 31روز سه شنبه *

خودروهاي سنگين برون شهري در 
گي به شكايت اعتراض به نحوه رسيد

 ابتدا مقابل "سايپا ديزل"شان از 
دبيرخانه قوه قضائيه و سپس دادسراي 

  .تجمع كردنددر تهران كاركنان دولت 
رانندگان معترض در جريان اين تجمع 

شركت « كه اعتراضي اعالم نمودند
سايپا ديزل برخالف قرارداد فروش 
منعقد شده، خودروي سنگين ديگري را 

اگذار كرده و از اين به اين رانندگان و
بابت مرتكب تخلف شده كه مدتهاست 
تخلف ياد شده را پيگيري حقوقي مي 

  ».كنيم
  
تعدادي از ،  تير31سه شنبه روز *

كاركنان وزارت علوم در البي طبقه اول 
 .ساختمان اين وزارتخانه تحصن كردند

اجازه  مسئوالن حراست به گزارش دانا،
  .ادندندرا ادامه تحصن به اين افراد 

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 

دستگيري، شكنجه و محاكمه 

   ايران را  فعاالن كارگري در

  . مي كنيم محكوم
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زت عبا نزديك شدن روزهاي پاياني رياست 

 اهللا ضرغامي بر صدا و سيما، گروهي از
نمايندگان مجلس درصدد تهيه و تصويب 

نظارت بر عملكرد رياست "طرحي با عنوان 
يات طرح يدر جز.  بر آمده اند"اين سازمان

اما چيزي با محتواي نظارت به چشم نمي 
ره ه نظر مشاويارا"آنچه مطرح است . خورد

اي و پيشنهاد براي بركناري يا تعويض اين 
  !  است"پست به رهبر حكومت

  
هر فرد نيمه آگاهي مي داند كه در رژيم 

يس اين رسانه ي عزل و نصب ر،واليت فقيه

و نهادهايي چون بنياد جانبازان، توليت 
طبق قانون اساسي ...  آستان قدس، اوقاف و

رهبر و بالطبع دور   موجود برعهدهساختگي
از دسترس و نظارت قواي قانون گذار و 

  . ستااجرايي 
ه دهندگان اين طرح چه كساني اند و يارا

چه هدفي را دنبال مي كنند؟ چرا از ميان 
خيل افراد و باندهاي قدرت و ثروت و 
 ،نهادهاي موازي ناشفاف و غير پاسخگو

 زمين رسانه حكومتي افتاده؟ بهتوپ 
  خاستگاه اين ايده كجاست؟

 از 84كليد سازمان را در سال ضرغامي 
همپالكي سپاهي خود، علي الريجاني 

دو دوره   فردي كه در؛تحويل گرفت
رياستش سازمان را كامال در خط حاكميت 
اصولگرا هدايت و حركت داد و در غياب و 
سانسور رسانه هاي مستقل و مخالف مثل 

اتر و سينما و همپاي يكتاب، نشريات، ت
رهنگي مثل عمليات حكومتي سركوب ف

مرغ "هجوم و تعطيل كردن انتشارات 
 يه، ربودن فرج سركوهي، توط"آمين

با  ... اتوبوس اعضاي كانون نويسندگان و
 و "هويت"توليد و پخش برنامه هايي چون 

 و توهين و تهديد روشنفكران و "چراغ"
مخالفان داخل و خارج، سازمان را به رسانه 

 رژيم بدلسخنگوي انحصاري و ي رقيب ب
  .كرد

ضرغامي ميراث دار چنين رويه و رسانه اي 
جه د دوران رياستش با افزايش بودرشد و 

و (سازمان و كسب درآمد از محل آگهيها 
كه هرگز هم درصدد ) شايد منابع ديگر

شفاف سازي مالي و پاسخ گويي به 
پرسشهاي گاه به گاه نمايندگان مجلسهاي 
وقت بر نيامد، به توسعه ي سخت افزاري 

گسترش شبكه هاي داخلي و (زمان سا
ادامه داد و توسعه ي نرم ) ماهواره اي

برنامه هاي سياسي، فرهنگي و (افزاري 
. را سرفصل كار خود قرار داد) ولوژيكيايد

از آن زمان توليد و پخش سريالهاي 
مناسبتي، طنزهاي سخيف، مراسم طوالني 
نماز و عبادت، عزاداريهاي چند ساعته، 

تله فيلمهاي آبگوشتي  روضه و مداحي و
با مضامين رقابت و خيانت مالي، 
درگيريهاي خانوادگي و خشونت از شبكه 

 و بي وقفههاي سراسري و استاني 
  .تصاعدي ادامه دارد

، بي پروايي و تاخت وتازنقطه اوج 

فريبكاري رسانه اي صدا و سيما پس از 
 و وارونه 88سركوب خيزش مردمي 

ن و تحقير نگاري، مظلوم نمايي و توهي
همه فعاالن و منتقدان از عاشوراي همان 

  . دي بوده است9سال و سيرك حكومتي 
 مجلسي كه دستكم از ،با اين توصيفها

دوره هفتم تا امروز بركشيده خالص شوراي 
نگهبان و آلت دست رهبر بوده و از نظر 
قانوني و عملي در جايگاه يك ناظر و 

عيه  چرا و چگونه دا،پرسشگر واقعي نيست
و كلوپ حكومت را دارد و ينظارت بر ويد

ضرغامي به  اساس چرا در پايان كاردر 
صرافت مشاوره و نظارت دروغين افتاده 
است؟ اين روغن ريخته نصيب كدام 

  امامزاده مي شود؟
به نظر مي رسد طراحان اين ايده اهداف 

  :زير را دنبال مي كنند
و اختيار قانوني نداشته و  نمايش اقتدار -
مجلس در راس امور "لقاي شعار كذب ا

 در چشم و ذهن افكار عمومي و "است
دولت فعلي و تبليغ به خصوص رسانه ها و 

اين توهم كه مجلس بنده و برده رهبر 
 نيست و مي تواند هر از گاهي از سر اختيار

گرچه همين جسارت .  مرده لگدي بپراندبه
زبونانه و فرار به جلو نمايندگان هم بي 

 امكان خودنماييو آگاهي ولي فقيه اجازه 
  .ندارد

به رخ دولت كه  كشيدن اين مضمون -
ظاهر به مجلس نه تنها در برابر اين نهاد 

ناهمگون دست به اعتراض، پرسش يا 
 بلكه با گروههاي همساز ،استيضاح مي زند

  .و همسان نيز دست پيش را مي گيرد
دلداري و اطمينان بخشي به رهبر كه  -

ن و نظر خود او اين جماعت از گاهي با اذ

قالب مليجكان بيت و خواجگان 
 رخت مباشر حرم واليت درآمده و

نخودي بر تن كنند و از اين راه 
زادگان محروم االرث،  مثل كنيز

ناپدري نامعقول و غيرمنعطف را 
كه ثابت كرده به تني و ناتني بي 
اعتنا و بي وفاست، به معقول و 

 .ندموجه بودن خود متقاعد ساز
زمان طرح اين ايده در مجلس  -

يك مدت كوتاهي پس از پخش 
برنامه تلويزيوني در نقد عملكرد 

والن قضايي بود كه ومديران و مس
داد و گاليه شيخ قوه قضاييه، صادق 

حدس اين كه . الريجاني را درآورد
 پاتك تالفي ،اين پروژه مجلس

جويانه علي الريجاني در دفاع از 
 چندان دور از ذهن به  است،برادر

  .نظر نمي رسد
از سويي با توجه به لزوم انتخاب  -
يس جديد صدا و سيما، نشان ير

دادن تحرك از جانب مجلس براي 
فردي كه  پيشنهاد يا پشتيباني از

 با برادران "حاج عزت"بيش از 
الريجاني و نمايندگان فعلي همدلي 
كرده و در انتخابات پيش روي 

ف اردوگاه مجلس كه صحنه مصا
اصول گرايان با خيمه نيم سوخته 

 "اعتداليون" و "اصالح طلبان"
است، به حمايت رسانه اي از اصول 
گرايان و باند الريجاني ها بپردازد، 

  .چندان عجيب نيست
هياهوي بسيار مجلس به هرچه 

چيزي به جز آن هرچه  ،بينجامد
 ضرغامي ديگري نخواهد "هيچ"

 چيزهمان گونه كه ضرغامي . بود
 الريجاني نبود "هيچ"ديگري به جز 

ي تكنولوژيك تر و "هيچ"و البته 
  ! ولوژيك تريايد

 پايبندي به  سببچنين طرحهايي نه
پاسخگويي رسانه رهبري  قانون و

وجاهت  به مجلس شود و نهمي 
دموكراتيك و اقتدار قانوني مي 

از به خصوص مجلسي كه . بخشد
 دوره هفتم به بعد كار را از همسويي

 و  بندگيقيه بهفو همراهي با ولي 
مديحه سرايي رساند و نمايندگانش 
شاهكارهاي دريوزگي و نوكرصفتي 
را به كرات در رفتارهاي عوامانه و 
 لمپني مثل شعار دادن و فحاشي در

صحن مجلس، راه پيمايي به شيوه 
 مجلس در سالنشعبان بي مخ در 

، "فتنه گران"برائت و محكوميت 
بار  شيهاي خيانتسكوت و چشم پو

 فساد پايان ناپذير "كش ندادن"و 
دولت نهم و دهم به نمايش 

   .گذاشتند
 به راستي طرح اسمي نظارت بر

 يس در حال رفتن، جزيكاركرد ر
كوفتن خواجگان مجلس رهبري بر 
طبل بيهودگي خويش و نذر روغن 
ريخته براي اين امام زاده ناپذيرنده 

  ؟نيست
  
   

  

» تب«جام زھر يا 
  ی خامنه ایاتم

  
  زينت ميرهاشمي 
با نزديك شدن به روزهاي پاياني 
توافقنامه ژنو، چالش پيرامون 
چگونگي عملي كردن توافقنامه ژنو 

آنچه . خود را به نمايش مي گذارد
خبرگزاريها از ششمين دوره مذاكرات 

 كشور 6هسته اي بين رژيم ايران و 
)  تير11( ژوييه 2بزرگ كه از روز 

 تير طول خواهد 29تا و  آغاز شده 
كشيد، گزارش كرده اند، تصويري از 

و » شكاف عميق بين دو طرف«
فقدان چشم انداز مثبت براي توافق 

  . نهايي را نشان مي دهد
عباس عراقچي معاون وزير خارجه 
رژيم بر اين نظر است كه اختالف 

كاهش پيدا » در هيچ موضوعي«
پايوران رژيم از اختالف . نكرده است

.  سخن مي گويند1+5ورهاي در كش
جان كري در هنگام ورود به وين 
براي شركت در نشست روز يكشنبه 

 تير، ضمن صحبت از 22
با » شكاف عميق«و » اختالفها«

 كشور 6جمهوري اسالمي بر عزم 
براي عدم دستيابي رژيم به سالح 

  . اتمي تاكيد كرد
صحبتهاي خامنه اي در روز دوشنبه 

 در هرم  تير، تضاد و بحران16
قدرت پيرامون توافق ژنو را به 

خامنه اي در . نمايش گذاشت
» گرِه كشاكش«صحبتهاي خود به 

در مذاكرات اشاره كرد و آن را 
مشاجره بر سر ظرفيت غني سازي 

ميزان غني . اورانيوم اعالم كرد
سازي اورانيوم و كاهش تعداد 
سانتريفوژها موضوع اصلي مورد 

ن مورد به توافق در اي. مشاجره است
معني پايين آوردن توان هسته اي 
. رژيم در دستيابي به بمب اتمي است

خامنه اي خيال مي كرد كه با دادن 
فتوا و وارد كردن پارامتر مذهب بر 
سر ميز مذاكره و حرام دانستن 
ساختن بمب اتمي، مي تواند اعتماد 

تن . طرفهاي مقابل را جلب كند
دادن رژيم به توافق ژنو و قبول 
ميزان غني سازي و يك سري موارد 

گر . ديگر ناشي از فشار تحريمها بود
 بر سر 1+5چه در بين كشورهاي 

چگونگي اعتماد سازي با رژيم 
واليت فقيه و پيشبرد مذاكره 
اختالف وجود دارد، اما سياست 
بازدارندگي رژيم از ساختن سالح 
. اتمي نقطه مشترك آنهاست

موضوعي كه جان كري آن را 
. اعالم كرده است» ي حياتيامر«

خامنه اي در سخنان خود گزينه 
هاي طرف مقابل را چنين تفسير 

به مرگ گرفته كه به تب «كرد كه 
به نظر مي رسد . شويم» راضي

» مرگ«سخنان خامنه اي اعالم 
توان ساخت سالح اتمي و راضي 

  . زهر اتمي است» تب«شدن به 
   تير 23فراسوي خبر دوشنبه 

  مجلس خواجگان و ويديو کليپ رھبری
 اميد برهاني
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 در خانوار سرپرست زنان

   سريالنكا
 - 2014 ژوئن 9 زنان، خبري شبكه
 كشور در خانوار سرپرست زنان

 جامعه اقشار فقيرترين زمره در سريالنكا
  . آيند مي به شمار
 مهاجران هيات" عضو گزارش براساس
 كشور، شمال اين در تنها ،"ملل سازمان

 در خانوار سرپرست زن هزار 55 تا 40
 جهت آنان. برند مي بسر نجيبغر شرايط
 به معيشتي نيازهاي حداقل تامينِ

 مي مبادرت سختي بسيار كارهاي
 كه زني  هزار476 از درصد40. ورزند

 محل به داخلي جنگ پايان بعد آز
 شرايط در اند، بازگشته خود سكونت
 حاليست در اين. برند مي بسر سختي

 زنان دولتي -حمايتي هاي برنامه كه
 هاي دهه با مقايسه در ارخانو سرپرست

 دالر ميليون 430 گذشته، به ميزان
عالوه بر اين . است يافته كاهش آمريكا
 جهت مالي حمايتي هاي برنامه برخي
 فقط خانوار، سرپرست زنان شرايط بهبود
 .اند بوده كاغذ روي قرارهاي و قول

 
  بيوه زنان جهاني روز

 -2014 ژوئن 23 زنان، خبري شبكه
 جهاني روز با مصادف ،ژوئن 23 روز

و يك روز بين المللي براي  بيوه زنان
 زنان حقوق و پايمالي تنگدستي بررسي

 در فرزند بي يا فرزند داراي از اعم بيوه
  . است جهان

 در زنان از چهارم يك تقريبا در جهان
 و يا بيوه سالگي، پنجاه سن حدود

 نشان 2001 سال آمار. هستند مطلقه
براي  سالمند نانز درصد91 كه دهد مي

 مطلقه يا بيوه بنگالدش، كشور در مثال
 سن در مردان براي آمار اين. اند بوده

 .است درصد9 تنها مشابه
 با در مقايسه بيوه زنان كثرت شمار

 نابسامان وضعيت فقر، مبين مردان،
. است ديگر سايرِ معضالت و بهداشتي

 بيوه زنان جوامع، و عرف به طور معمول
 به مردان از بيشتر هانج در مطلقه و

 وابسته شان خويشاوندان حمايت
  . هستند

 مي نشان بنگالدش دانشگاه تحقيقات
 سالمند افراد  درصد54 كه دهد

 توسط تحقير و اذيت آزار، از شهرنشين
 بيش كه دررنجند خويش خانواده افراد

را زنان تشكيل  ميزان اين از نيمي از
 . مي دهند

 
 جهان در كارگر زن ميليون 850

 به مربوط حياتي امكانات از

 نيستند برخوردار بارداري
  گزارشي- 2014 ژوئن 14 او، ال آي
 آشكار جهاني كار سازمان سوي از تازه

 زنان از اي عمده بخش كه سازد مي
 850 تقريبيِ تعداد به جهان، در كارگر

 حياتي و الزم امكانات از ميليون تن،
  .نيستند برخوردار زايمان به مربوط

 ابراز مزبور سازمان رسمي پژوهشگران
 امكانات پيشرفت باوجود كه دارند مي

 از برخورداري بدون كارگر زنان رفاهي،
 مرخصي و زايمان بهداشتي امكانات

 رييسِ. دهند مي ادامه به كار كافي،
 جهاني سازمان جنسيتي برابري بخشِ

 ميزان اين" :گويد مي "اُلني" خانم كار،
مي  زناني و مهاجر كارگر زنان شاملِ
 كار كشاورزي، صنعت در كه گردد

مشغولند  به كار وقت نيمه و يا خانگي
 جنوبي مناطق و آسيا قاره در بيشتر كه

 ".دارند سكونت آفريقا بزرگ صحراي
 سه ،1919 سال از كار جهاني سازمان
 كارگر زنان از حمايت جهت نامه پيمان

نوزادان  از مراقبت و بارداري زمان در
 از را آنها كه رسانده تصويب به نشا

 هنگام دستمزد دريافت و مرخصي
 و شصت. سازد مي ور بهره بارداري

 حداقل جهان كشور 185 از كشور شش
 را مزبور هاي نامه پيمان از يكي

 كشورها برخي براين، افزون. اند پذيرفته
 مرخصي پيرامون قوانيني تصويب به

 مبادرت شاغل زنان بارداري دوران
 كه اي هفته چهارده با كه اند يدهورز

 در معيار به عنوان كار جهاني سازمان
 يا و بوده همسان است، گرفته نظر

 . دارد فزوني
  

انتشار آمارهاي تكان دهنده اي 

 از موقعيت زنان
 - 2014 ژوئن 12 اسوشيتدپرس،

 تحقيقاتي مركز سوي از جامع تحقيقات
 پيشرفتهاي مركز ،"آفروبارومتر"

 مسايل بررسي بنياد ،دموكراتيك
 كه دهد مي نشان سياسي اقتصادي،

 در سياسي قدرت نظر از زنان موقعيت
 در كنيا و گينه زيمبابوه، كشورهاي

 كشورهاي به نسبت پايين ترين سطح
 كشورها اين اما. جهان قرار دارد ديگر
 ورود از آنها در كه نيستند مناطقي تنها
 سياسي فعاليت هاي حوزه به زنان

 كشورهاي در زنان. شود مي ريجلوگي
 تونس و سودان مراكش، مصر، الجزاير،

نازلي  بسيار همگاني رفاهي امكانات نيز
  . دارند
 عدم از جهان سراسر در دختران و زنان

 مي رنج آموزشي امكانات به دسترسي
 بيسواد ميليون 774 از درصد64. برند

. دهند مي تشكيل زنان را جهان
 90    تا 70 ن،جها شاغل زنان دستمزد

 شغلي حوزه در مردان دستمزد درصد
 هاي حوزه در به ندرت آنها. است برابر

 در. شوند مي گرفته به كار مديريتي
 پارلمان، اعضاي از درصد21 تنها آفريقا

 از آفريقا در جنسيتي برابري. هستند زن
 يكنواخت به طور 2013 تا 2002 سال

 حوزه در جز درصدي،10 پيشرفت با
 وصف، اين با. است بوده روبرو ي،آموزش
 زنان فراروي موانع و جنسيتي تضاد
 آموزشي امكانات به دستيابي جهت
 . است باقي خود قوت به هنوز

  
 و زنان مزد درصدي 23 تفاوت

 تهران در مردان
 - 1393 مرداد 16 ايران، كار خبرگزاري

در  كارگري، فعال بنائي، اشرف خانم
 و زن نكارگرا مزدي تفاوتهاي مورد
 مزد ميانگين" :گويد مي رده هم مرد

 شغلي هاي رده  تمامي در زن كارگران
 و هم رده مرد همكاران مزد ميانگين از

 اين .است كمتر شان تخصص هم
 تحميل زنان به جامعه را مزدي تفاوت
 موجود وضع پذيرش به نيز آنها و كرده

 و اي شيشه  سقفهاي. اند مجبور شده 
 اشتغال بر حاكم پنهان محدوديتهاي

 نگاه و است جامعه عرف از ناشي زنان
 علت ترين اصلي زنان، به دومي جنس
 ".آنهاست دستمزد ماندن پايين

 منتشر آمار ترين تازه به اشاره با وي
 مزد درصدي23 تفاوت بر مبني شده
: گفت تهران در هم رده مردان و زنان

 زنان تجربيات رسمي سند آمارها،"
 زن كارگران مزدي وتتفا. هستند كارگر

 و افتاده جا كار بازار در كامال مرد و
 نيز زن كارگران كارفرمايان، بر عالوه

. اند پذيرفته را خود مزد بودن پايين تر
 ديگر با مقايسه در كار قانون هرچند
 برابري به بيشتري توجه جامعه قوانين

 براي كه تفاوتهايي و دارد مرد و زن
 بهبود جهت در شده قايل زنان اشتغال
 حاكم عرف اما آنهاست، اشتغال شرايط

 مربوط قوانين ديگر همچنين و جامعه بر
 طالق، و ازدواج قوانين مثل زنان به

 و داده قرار تاثير تحت نيز را كار بازار
 "محور برابري" قوانين تا شده باعث

 ".نشوند اجرا نيز كار
 درصدي23 تفاوت": داد ادامه بنايي
 از كمتر پنجم يك از بيش زنان يعني

 كار انجام براي خود مرد همكاران
 در كارفرمايان. گيرند مي مزد مشابه
 اقتصادي مسووليت تفاوت، اين توجيه

بر  و دانند مي مردان متوجه را خانواده
 زنان به را كمتري مزد اساس همين

 است درحالي اين و كنند مي پرداخت
 سرپرست كارگر، زنان از بسياري كه

 از خانواده معاش و هستند ودخ خانواده
   ".شود مي تامين آنها دستمزد

 زنان كار به جامعه": كرد تصريح بنايي
 جنس نگاه اين علت اما دارد، مبرم نياز

 كار داشتن نگه ارزان زنان، كار به دومي
 وجود از سوو استفاده واقع در و آنها

 ".كمتراست هزينه با كار نيروي
 

 هزار 145 از بيش سرپرستي

 بر زنان را سوري مهاجر انوارخ

 دارند عهده
 2014 ژوييه 8 الملل، بين عفو سازمان

 مهاجر خانوار چهار هر از خانواده  يك-
 اردن و عراق لبنان، مصر، در سوري
 به سختي كه شود مي اداره زناني توسط

 مصيبتهاي از بخشي تا كنند مي تالش
  . كنند جبران را هايشان خانواده بر وارده
 گزارش انتشار با الملل بين عفو نسازما

 رسيدگي و اهميت خواستار مفصلي
 مزبور خانوار سرپرست زنان به افزون تر

 گزارش اين سازمان از بخشي در. شد
 براي زندگي مشقات كه است آمده

 شده ويران منازل از كه زني هزار صدها
. است شده آغاز تازه اند، گريخته خود
 اي يهسور خانوار  هزار145از  بيش

 شوند مي سرپرستي زنان توسط مهاجر
 به زندگي مشكالت به دليل كه

 گشته دچار رواني و روحي بيماريهاي
  . اند

 135 با گفتگو اساس بر مذكور گزارش
 اي سوريه مهاجر خانوار سرپرست زن
 شده تهيه 2014 اول سال ماه سه در

 60 كه دهد مي نشان اين گزارش. است
. كنند نمي يتامن احساس آنها از درصد

 و ترس به دليل نفر، سه هر از نفر يك
. ندارد را منزل ترك جرات امنيت عدم

 و فيزيكي اذيتهاي و آزار از آنان بيشتر
 اتوبوس تاكسي، رانندگان توسط جنسي

 اشخاصي حتي و نقليه وسايل ديگر و
 شده گمارده آنان از حمايت براي كه
زنان  اين پنجم يك تنها. رنجند در اند،

 درصد20. هستند دستمزد با شغل ارايد
 مورد خويشاوندان شان سوي از آنها از

 با بقيه و گيرند مي قرار مالي حمايت
 سپري را زندگي كمك، و صدقه دريافت

  . كنند مي
 ميليون 2.9 از بيش حاضر حال در

 در اي سوريه رسيده ثبت به مهاجر
 هزار صد ماه، هر دارند و حضور منطقه

 اين. ا افزوده مي شودبه شمار آنه تن
 كنوني روند تغيير عدم صورت در ميزان
 پايان تا نفر ميليون 3.6 به سوريه، كشور
 .يافت خواهد افزايش امسال

 
 آمريكا در زنانه كاري خانگي، كارِ

 اساس  بر- 2014 ژوئن 18 تايمز،
 آمريكا، در "كار نيروي دفتر" تحقيقات
 دوش بر هنوز خانگي كار مسووليت

 . ستا زنان
 مردان از  درصد65 و زنان از  درصد83

 و زني چمن آشپزي، به را روز از ساعتي
. مشغولند خانه مالي مسايل به رسيدگي

 به طور روز طول در زنان خانگي فعاليت
 كمتر مردان براي و ساعت 2.6 متوسط

 .است ساعت 2.1 از
 زنان از درصد49 و مردان از درصد19

 مي شستشو به كار متوسط به طور
 و نظافت به مردان از درصد42. پردازند

 با مقايسه در خانه نياز مورد مواد خريد
 .پردازند مي زنان از درصد 68
 يك داراي كه هايي خانواده بين در

 بيش زنان هستند، سال شش زير فرزند
 كودكان از رسيدگي به ساعت يك از

 براي ميزان اين. ورزند مي مبادرت
 .است دقيقه 26 از كمتر مردان
 زنان از بيشتر دقيقه 53 شاغل، مردان
به  شاغل مردان. كنند مي كار شاغل

 بيشتر ساعت 8 تا 3وقت،  تمام صورت
 را خود وقت وقت، تمام شاغل زنان از

 .كنند مي صرف خانه از بيرون
  

 زنان در مسير رھايی
  اردوان آناهيتا
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  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
:  راه براي مورد انتقاد قرار نگرفتن وجود دارديكتنها 

  .هيچكس نباش هيچ كار نكن، هيچ چيزي نگو،
  
از فيلسوفان يونان ، ) ميالدي322-384(ارسطو  -

 شاگرد او. ترين فيلسوفان غربي  باستان و يكي از مهم
تاليفات او در .  بودافالطون و آموزگار اسكندر مقدوني

هاي گوناكون منجمله فيزيك،   ها و رشته  زمينه
متافيزيك، شعر، زيست شناسي، منطق، علم بيان، 

ارسطو به همراه سقراط . استسياست، دولت و اخالق 
و افالطون از تأثير گذارترين فيلسوفان يونان باستان 

  .ندبود
  

 سال با يك فرد زندگي كند و يكانسان ممكن است 
 20مي تواند با يك نفر . ن شخص برايش غريبه باشدآ

  . ش نكند ادقيقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموش
  
 سپتامبر 15 -1929 ژوئن 29(ارويانا فاالنچي  -

برجسته نگار، نويسنده و مصاحبه گر  روزنامه) 2006
ايتاليايي بود كه در شهر فلورانس متولد شد او . سياسي

وي در .  همان شهر درگذشت سالگي در77و در سن 
دوران جنگ جهاني دوم به عنوان يك چريك ضد 

آنچه بيش ار هر چيز به . كرد فاشيسم فعاليت مي
هاي   معروفيت وي كمك نمود، مجموعه مصاحبه

مفصل و مشهور او با رهبران سرشناسي همچون 
محمدرضا پهلوي، ياسر عرفات، ذوالفقار علي بوتو، 

ا گاندي، معمر قذافي و هنري اهللا خميني، ايندير روح
  .كيسينجر بود

  
  ....موسيقي

 سال، آلبومي جديدي از گروه 20پس از 
  پينك فلويد  

  
اي   بيست سال از انتشار آخرين آلبوم گروه اسطوره

همسر ديويد گيلمور، خواننده و . گذرد پينك فلويد مي
 نام اگيتاريست اين گروه اعالم كرد كه آلبومي جديد ب

مسئول روابط عمومي .  در راه است"پايان  بيرودخانه"
  .دفتر ديويد صحت اين خبر را تاييد كرده است

چهاردهمين و آخرين آلبوم استوديويي گروه پرآوازه 
  .  انتشار يافت1994پينك فلويد در بهار سال 

ي   آلبوم جديد پينك فلويد از جمله دربرگيرنده
هاي يدستاوردهايي است كه اعضاي گروه در همنواز

از .  ساخته بودند"ناقوس جدايي"خود براي تهيه آلبوم 
اين رو قطعات آلبوم جديد به نوعي ميراث ريچارد 

 بر اثر 2008فلويد كه در سال  رايت، كيبوردنواز پينك
  .استسرطان درگذشت، 
توان يكي از پرنفوذترين گروههاي   پينك فلويد را مي

 پايه 1965اين گروه در سال . راك در جهان دانست
گذاري شد و در اواسط دهه هشتاد ميالدي نيز با رفتن 
 .راجر واترز، ديگر از آن تركيب جادويي برخوردار نبود

 از آثار "ديوار" و "ي تاريك ماه نيمه"آلبومهاي 
نشدني و تاثيرگذار در تاريخ موسيقي راك   فراموش

 ميليون نسخه 70تا كنون بيش از  .شوند محسوب مي
وم در سراسر جهان به فروش رفته و از از اين دو آلب

ترين آلبومهاي پاپ و راك در   اين رو از پرفروش
  .روند جهان به شمار مي

  

دستگيري سه جوان به خاطر ساخت كليپ 
   "گل براي ايران"

در يكي از شبكه كه  ̍"نگل براي ايرا"ويدئو كليپ 
هاي ماهواره اي پخش شده در باره گل زدن ايران در 

ي فوتبال است كه برخي از صحنه هاي آن جام جهان
  .در مناطقي از شاهرود تهيه شده است

 ساله هستند و در يك 23دو نفر بازيگر فيلم كه هر دو 
.   دستگير شدند،خانه مجردي زندگي مي كردند

 ساله اين فيلم نيز كه در رشته 26ان دهمچنين كارگر
عكاسي فعاليت مي كند شناسايي و دستگير شد و 

ن پس از تكميل پرونده به مرجع قضايي معرفي متهما
  .شدند

 جوانان و بهفرمانده انتظامي شهرستان شاهرود 
بدخواهان و دشمنان  :كردتوصيه تاكيد با نوجوانان 

انقالب اسالمي از هر حربه اي براي ضربه زدن به 
كشور استفاده مي كنند و جوانان بايد آگاه باشند تا در 

ت خوش رنگ و لعاب غرب دامهاي شيطاني و تبليغا
  .گرفتار نشوند

  
  نويس باب ديلن   دو ميليون دالر براي دست

  

چركنويس معروفي از باب ديلن در يك حراجي به 
اين باالترين . بهاي دو ميليون دالر به فروش رفت

بهايي است كه تا كنون براي آهنگي از موسيقي راك 
  .پرداخته شده است

اي به سبك راك   انهياب ديلن نخستين طرح براي تر
ي يك هتل    سال پيش روي كاغذ نامه50را حدود 

شنبه  در جلسه حراجي كه روز سه. يادداشت كرده بود
در بنگاه ساثبيز در نيويورك برگزار )  تير3/ ژوئن24(

مند و مؤسسه موسيقي    عالقه فرد150شد، حدود 
  .شركت كردند

 2ه قيمت سراي نامدار ب  ي ترانه  نوشته  سرانجام دست
  .يدميليون دالر به فروش رس

ي باب ديلن   نوشته  كارشناسان انتظار داشتند كه دست
طرفداران زيادي داشته باشد، اما به خاطر كسي خطور 

  .كرد كه به اين بهاي باال فروخته شود نمي
 در تاريخ موسيقي راك "مثل سنگي غلتان"ترانه 

ديلن در سال اين ترانه را باب . جايگاهي ويژه دارد
متن ترانه . سرود سال داشت، 24 زماني كه تنها 1965

ماجراي دختري بانزاكت است كه در خيابان با ولگردي 
اي كامال   شود كه براي او پديده سروپا روبرو مي بي

  ؛غريبه است
  

  چه حسي دارد
  چه حسي دارد

  بي سرپناه بودن
  بي نام و نشان بودن

  ...مثل سنگي غلتان
  

هاي جان لنون، آهنگساز معروف   نوشته  دستتا امروز 
  .ترين قيمت فروخته شده بود  گروه بيتلها، به گران

باب ديلن همواره از جنبش مدني در آمريكا حمايت 
 از دست باراك اوباما، 2012او در سال . كرده است

  .رئيس جمهور، نشان آزادي را دريافت كرد
  

  ....فيلم
نوعيت  سال مم35فيلمي  بازگو كننده  
  آوازخواني زنان در ايران 

در سي و هشتمين دوره جشنواره جهاني فيلم مونترال 
 در كانادا برگزار 2014 اوت تا اول سپتامبر 21كه از 

 ساخته "سرزمين بدون آواز" نام اشود، فيلمي ب مي
 سال ممنوعيت آوازخواني زنان 35آيت نجفي درباره 

ستين پخش اين نخ. آيد  در ايران  به نمايش درمي
نمايش جهاني اين فيلم  مستند است و قرار است در 

هاي ديگر و همچنين سينماهاي پاريس نيز   جشنواره
  .اكران شود

در اين فبلم تماشاگر نه تنها با مشكالت برگزاري 
شود، بلكه با زنان  كنسرت زنان در ايران آشنا مي
  .كند هنرمند بيشتر از پيش همدلي مي

 كار خود را آغاز 1977ال از سال جشنواره فيلم مونتر
كرده و تنها جشنواره سينمايي در آمريكاي شمالي 

كنندگان جهان به   است كه از سوي انجمن تهيه
 1995اين جشنواره از سال .  استرسميت شناخته شده

شود و به  تاكنون در مركز سينما امپريال برگزار مي
سال . اي دارد  سينماي اجتماعي ايران هم توجه ويژه
زندگي مشترك "گذشته، از سينماگران ايراني فيلمهاي 

تاج "اله حجازي،   ساخته روح"آقاي محمودي و بانو
، ساخته "برگريزان"، ساخته دانش اقبا شاوي، "محل

در سال جاري . به نمايش درآمد... علي جابر انصاري و
 محصول "سرزمين بدون آواز" دقيقه اي 90تنها فيلم 

ست در اين جشنواره پذيرفته شده آلمان و فرانسه ا
  .است

  
 خاطره شكايت كرده شمالي به سازمان ملل ب

  فيلم آمريكائي 
كره شمالي در نامه اي به سازمان ملل متحد، از فيلمي 
 ،كه قرار است با مضمون توطئه ترور كيم جونگ اون

رهبر آن كشور در آمريكا اكران شود، شكايت كرده 
  .است

  مللدر سازمان  پيونگ يانگجا سونگ نام، نماينده
 توليد و پخش فيلم ؛طي يك شكوائيه نوشته است

آشكارترين شيوه حمايت "در حكم "مصاحبه" كمدي
  . است"از تروريسم و اقدام به جنگ) مالي(

مضمون فيلم اين است كه دو ژورناليست معروف 
آمريكايي به مصاحبه با كيم جونگ اون رهبر كره 

 آي ا به آنها دستور مي شمالي مي روند و سپس سي
  .دهد كه او را بكشند

  
  ....تاتر

 ساعدي در تئاتر "كاله آي با كاله، آي بي"
  سنگلج
 سال نمايشي از زنده ياد غالمحسين 35پس از 

به نظر . ساعدي در تاتر سنگلج به روي صحنه مي رود
يد كه مديران وزارت ارشاد با اجراي اين تاتر آمي 

آنجائي كه كارگزاران دولت از . موافت كرده باشند
ها، تلويحاً از غارت كشور در دولت پيشين  روحاني بار
 مي توان با توجه به اشاره ساعدي به ،اند  گاليه كرده

اين نكته در تاتر مذكور، به علت اين سخاوتمندي غير 
  .مترقبانه پي برد

.  يك نمايش تمثيلي است"كاله آي با كاله، آي بي"
دهد كه اگر    نشان ميساعدي در اين نمايش

تفاوتي   روشنفكران به مردم دروغ گويند، چگونه در بي
. شود مردم، محله و به يك معنا كشوري غارت مي

هاي متعدد اين تاتر مردي يتترين شخص  يكي از جذاب
روي بالكن است كه به شكل ثمثيلي روشنفكران را 

  .كند نمايندگي مي
 ؛ما،  مي گويدجعفر والي، بازيگر عرصه تئاتر و سين

 "كاله آي با كاله، آي بي" 1346هنگامي كه در سال 
   ، احمد شاملو، شاعر بزرگ ايران با ديدنآمد صحنه به

آيد    كشد وقتي مي آدم خجالت مي": اين نمايش گفت
  بيند  و اين نمايش را مي

  19بقيه در صفحه
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   رويدادھای ھنری ماه
  18بقيه از صفحه 

، چون با واقعيت وجودي خودش روبرو 
  ".شود مي

  او از ميان نمايشنامه،به گفته جعفر والي
هاي غالمحسين ساعدي دو نمايشنامه  

را به مركز هنرهاي نمايشي پيشنهاد داده 
 كه بر "»دستهاي ورزيل چوب به": است

 "گاو"اساس آن داريوش مهرجويي فيلم 
 به نمايش 1348را ساخت و در سال 

آي با كاله، آي "درآورد و ديگري 
 به 1346 كه در سال "كاله بي

اهللا  كارگرداني خود والي و بازي عزت
زاده، علي نصيريان،  انتظامي، پرويز فني

منوچهر فريد و مهين شهابي روي صحنه 
 هم فيلم چهلدر سالهاي دهه . آمد
ي لحاظ  سينماي ايران را از برخ"گاو"

آي باكاله، آي "متحول كرد و هم 
 تحولي در تئاتر ايران به وجود "كاله بي

  .آورد
  

  .....تلوبزيون

صدا و "برداري  تقلب و كپي
 جمهوري اسالمي رسواي "سيما

  جهان شد 
پخش يك سريال از شبكه سه تلويزيون 

 از سريال "تقريبا كاملي"ايران، كه كپي 
واده خان"پرطرفدار آمريكايي با نام 

هاي غربي مورد   در رسانهاست  "مدرن
جاي شگفتي نيست . توجه  قرار گرفت

كه نسخه جمهوري اسالمي با مقداري 
در اين راستا، زوج . سانسور همراه باشد

خانواده مدرن "گرايي را كه در   همجنس
كنند، از داستان   با يكديگر زندگي مي"

 براي قرار گرفتن در محدوده وحذف 
 به جاي آن ،وري اسالميخط قرمز جمه

  .اند  گرا قرار داده  يك زوج دوجنس
نشريه تايم در خبري در وبسايت خود 

 "هفت سنگ"نوشته است كه سريال 
كپي تقريبا كاملي از سكانس به سكانس 

، با همان "خانواده امروزي"سريال 
نشريات . حركت دوربين و شوخيها است

ديگري همچون گاردين، ميرر، سيدني 
گ هرالد و هافينگتون پست نيز مورنين

  .اند خبر اين كار تقليدي را پوشش داده
  

لمان به جايزه صلح ناشران آ
  شود  جرون لنير اهدا مي

جايزه ناشران آلمان كه يكي از مهمترين 
جوايز ادبي و فرهنگي در اين كشور به 

 54رود، به جرون لنير، نويسنده  شمار مي
ر يكي از لني. شود ساله آمريكايي، اهدا مي

پيشگامان و پيشتازان تحقيق در فضاي 
 شايسته دريافت جايزه صلح ،مجازي

  . معرفي شد2014سال 
اي طوالني در حوزه   جرون لنير پيشينه

وري كامپيوتر دارد و از همكاران Ĥفن
يكي  .پژوهشهاي مايكروسافت نيز هست

، "شما ابزار نيستيد"از كتابهاي او به نام 
در جامعه معاصر را اثرات منفي اينترنت 

وي در اين كتاب . كشد به چالش مي
دهد كه جامعه باز ما  خطراتي را نشان مي

آورد كه   كند و به يادمان مي را تهديد مي
اگر جامعه قدرت ساماندهي خود را از 
دست دهد، انسانها با وجود مزاياي 
دسترسي به تنوع و آزادي، در حد تعلق 

ليل بنديهاي ديجيتالي تق  به دسته
 دنياي ديجيتال ؛گويد  لنير مي.يابند مي

بايد ساختاري بيابد كه هم حقوق فردي 
را محترم شمارد و هم مشاركت همگاني 

جرون لنير در آثار خود به . را ترويج كند
شكاف فزاينده ميان انسان و ابزار و 
همچنين تقابل دنياي واقعي و دنياي 

  .پردازد مجازي مي
  

  .....شعر

 براي كودكان –گيسو شاكري 

  فلسطيني ام
●  

  زيتونها خشكيده اند
  بر شاخه هاي بي برگ
  كبوتران در آبي آسمان

  پرپر شدند
  و

  چشمهاي بي گناه تو
  كه در آسمان بجاي پرنده
  خمپاره اي در پرواز يافت

  ويراني
  ويراني
  ويراني

  !تابلوي صلح 
  كبوتري پرپر شده است

  با شاخه ي خشكيده ي زيتوني خونين
●  

  زنگهاي جهانهمه ي 
  از صداي غلطيدن

  اشك تو
  برخاك

  چنان به صدا در مي آيند
  كه افالك از شرم

  از گردش
  مي ماند
  !عدالت

●  
  صداي فريادت

  ديوارهاي سكوت را مي شكند
  و انعكاس چشم اشكبارت

  كهكشانها را به زير مي كشد
  و من اين جا
  از بي پناهيت

  زبانم الل شده است
  !اين همه سبعيت

  2014 ژوييه 20
Gissoo.shakeri@gmail.com  

 *  
  بيدارم

  مهرداد محمدي نيا
  

  بيدارم
  مي ماليده به خون
  رگهاي پاريدن را

  انتظار خون
  چكيدن را

  مي چكد تاب تحمل
  به لبريز پياله ها

  مي ريزد
  

  بريز
  قطره هاي وجودت را

  بريز
  آخرين خودت را

  بريز 
  ماسيدن انتظارت را

  بريز
  

  مي لغزد پياله بر لبم
  يزبر

  تا غروب شب،مست بيدارم
  بريز

  
*  

  ترسو ها 

  )هالو(عالي پيام  استاد
گونه از موي زنان، ارشاد مي  چرا اين

  ترسد؟
از اين موي رها گشته به دست باد مي 

  ترسد؟
لباس تيره در بر كن، لباس قهوه اي، 

  مشكي
چرا؟ چونكه طرف از رنگهاي شاد مي 

  ترسد
  كند نابود آثار تمدنهاي پيشين را

  از آنچه آورد تاريخ را در ياد مي ترسد
  

  به ياسوج از نماد آريو برزن و شمشيرش
و در ساري هم از سرباز قوم ماد مي 

  ترسد
چنان چون طالبان كه مي هراسيدند از 

  بودا
رفيق ما هم از سنگ و گچ و فوالد مي 

  ترسد
فقط بايد ببوسي دست و گويي بل، بله 

  قربان
استعداد مي از انديشه، از استدالل، از 

  ترسد
  

بزن خود را به آن راه و بگو چيزي 
  نفهميدم

كه او از هر كه دو هزاري اش افتاد مي 
  ترسد

هم از سرخي گل ترسد، هم از سبزي 
  برگ آن

ستاد، ياز آن سروي كه محكم جاي خود ا
  مي ترسد

  نه تنها از زبان سرخ و از سر هاي سبز ما
از آن ديگي كه بوي قورمه سبزي داد 

  سدمي تر
  

  زماني مي هراسيد از تجمعهاي ميليوني
ولي امروزه روز، از تك تك افراد مي 

  ترسد
كسي كه منطق او داد و فرياد است و 

  فحاشي
براي چه خودش از واژه ي فرياد مي 

  ترسد؟
بزن بر فرق ما تا مي تواني تيشه ي خود 

  را
عزيزم، كوه كي از تيشه ي فرهاد مي 

  ترسد؟
  

 رميد آهو ز گذشت آن دوره اي كه مي
  صيادان

كنون از سايه ي خود نيز هر صياد مي 
  ترسد

  كبوتر مي كند پرواز هم بال پرستو ها
و جغد از اينكه رفته هيبتش بر باد مي 

  ترسد
زماني مي رميد از چوب و باتوم آنكه مي 

  فهميد
ولي حاال چماق از كله ي پر باد مي 

  ترسد
  ندارد ماهي آزاد خوف از تور ماهيگير

  الب و تور از ماهي آزاد مي ترسدكنون ق
  نمي ترسد دگر شمشاد از داس و تبر زيرا
  كه امروزه تبر از قامت شمشاد مي ترسد

بلي جانم، گذشت آن دوره و امروزه لولو 
  هم

چنين از بچه هاي اين خراب آباد مي 
  ترسد

  خدايا مي شود روزي رسد گويند اي هالو
ببين وارونه شد، مادر زن از داماد مي 

  سدتر
بخند اي هموطن، قهقه بزن ، اين خنده 

  ها خاري ست
به چشم آنكه از اين قلبهاي شاد مي 

 .ترسد

   

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

  فدايي

   خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

منصور امان، جعفر : راني دباتيه

 نتي ز،يدي جدالي له،يپو

  يرهاشميم
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   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهـاي     نبر

فدايي خلـق ايـران و بيـان كننـده          
ــن ســازمان اســت  ــا . نظــرات اي ام

بديهي است كه از چاپ مقـاالت و        
مطالب فعـالين سـازمان و جنـبش        
ــز   مقاومــت و صــاحب نظــران و ني

لبي كـه حجـم نـشريه       ترجمه مطـا  
دهد و اطالع از آن مفيـد    اجازه مي 

مطـالبي  . كند است، خودداري نمي  
كه بـا امـضاي افـراد در نبردخلـق          

شود، بيان كننده نظـرات      چاپ مي 
خود آنان است كه ممكن اسـت بـا         
نظرات سازمان منطبق، همـسو يـا       

ــد  ــته باش ــتالف داش ــرمقاله . اخ س
بيان ) با نام و يا بدون نام     (نبردخلق  

  .ننده نظر سازمان استك
  

ــق بــا      ــتراك نبــرد خل ــراي اش ب
  آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

نبش كارگران،  اخبار و گزارشهاي ج   
مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبـار      
تحوالت ايران، عراق ومسائل بـين      
ــار و     ــه آن، اخب ــوط ب ــي مرب الملل
ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز       

  .در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  سائل روز، ديدگاههاتحليل م

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

www.iran-
nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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پرونده تروريسم 
دولتی جمھوری 
اس�می با حکم 
دادگاه نيويورک 

  بازگشايی شد
  

  يدي جداليل
  

 نظر در دي دادگاه تجدكي حكم
 به ي غرامت نقدنيي و تعوركيوين

 دالر ونيلي م750 و ارديلي مكيمبلغ 
 روتي در بيستي تروراتيبه خاطر عمل

 پرونده گري دكباري، 1983در سال 
 را باز مي رژيستير و تروتكارانهيجنا

 سركرده كيهمزمان . كرده است
 ي برا،ي پاسدار نقد،ي دولتسميترور
 كه او و امثالش به بار يخسارت هيتوج

 دادگاه مزبور را ي آورند، رايم
سرقت اموال " ي براكاي آمرسهيدس

 "ي اسالميبلوكه شده جمهور
  . كردهفيتوص

  
 كي كه با روتي بيستي حمله تروردر

 حامل حدود هزار ي انتحارونيكام
 مواد منفجره صورت گرفت، لوگرميك

 و ييكاي از سربازان آمرياريبس
 در ي المللني حافظ صلح بيروهاين

بنا به حكم دادگاه . لبنان كشته شدند
 كه حاصل وركيوي نظر نديتجد

 هي پرونده منفرد عل1300 يجمعبند
 خانواده اني مزبور مبلغ است، مميرژ
اقدام  ني كشته شدگان در ايها

  . شودي ممي  تقسيستيترور
  

 ي گذشته در جلسه مجمع عمومماه
 ي اجراي بررسيسازمان ملل برا

 سمي مقابله با تروري جهانياستراتژ
 مقامات مرتبط يكه با شركت برخ
 ي از كشورهاسميبا موضوعات ترور

 ،يبي قرني شد، حسليعضو تشك
ضرورت مقابله " ي مدعمي رژندهينما

 شبردي و پسميرور و تييبا افراط گرا
 و احترام قابل متيگفت و گفتگو

 يمي رژندهي گفته از نمانيا.  شد"زيآم
 سال به طور ثابت 35 ياست كه ط

 روبرو بوده ي دولتسميبا اتهام ترور
   .است

  
 كه بارها جهان ي اسالمي جمهوراكنون

 كرده، دي تهديستيرا به اعمال ترور
 متقابل و يگفتگو"مزورانه خواهان 

 ي طرفهاايگو.  شودي م"زي آماحترام
 بر ي مبني خامنه ادي تهديخطاب و

 كه – بدانند گراني و دكايآمر" نكهيا
 و دي كه ما هم در برابر تهد- دانند يم

 كه هر وقت مي دارييدهاي تهدميتحر
 را "الزم باشد اعمال خواهد شد

 ندهي نماي رجزخواناي. فراموش كرده اند
 اند دهي را نشنيعتمداري شرنياو،  حس

 و "ميبگرد تا بگرد"كه هشدار داد 
 به يليي و مقامات اسراانيترور نظام"

 را گوشزد " استري امكان پذيآسان
   .كرد

  
 همواره از ترور به ي اسالميجمهور

.  استفاده كرده استاستيعنوان ابزار س
 سابق تا كشتار مي رژياز ترور مقامها

 يتهاي مخالف و رهبران اقليروهاين
 از جمله ترور كاظم ،يوم و قيمذهب
 عبدالرحمان ار،ي شاهپور بخت،يرجو

 يقتلها" و يقاسملو، صادق شرفكند
 ي مدهيد كارنامه ني در ا"ي ارهيزنج
 را مي رژي دولتسمي تروريردپا. شود

 انيهودي از انفجار مركز نيهمچن
 كه به رسيدر بوئنوس آ) ايآم (نيآرژانت

 از تي تا حمادي نفر انجام85كشته شدن 
 در عراق، ادگراي بنيستيدستجات ترور

 ي همه جا من،ي و فلسطهيلبنان، سور
   .ديشود د

  
 آنكه سپاه پاسداران و سران جهي نتو

 ،ي از جمله رفسنجاني اسالميجمهور
 اهي در فهرست سيي محسن رضا،يتيوال

.  قرار گرفته اندي المللني بيستهايترور
 معاون ،ي ابوطالبديسال گذشته حم

 ندهي كه به عنوان نماين روحاياسيس
 شده ي در سازمان ملل متحد معرفميرژ

 گروگان ربود، به خاطر مشاركت د
 ني به اكاي كاركنان سفارت آمريريگ

  .سازمان راه داده نشد
  

 هفتاد ي كه مثنوادندي ها آنقدر زنمونه
 در ترور ميرژ. من كاغذ خواهد شد

 گري تا شهروندان ديرانيشهروندان ا
 نياز ا. ا نشناخته است ريكشورها مرز

 تواند ي هرگز نمي اسالميرو جمهور
 همزاد آن شود، بدون يژگي ونيمنكر ا

آنكه مورد تمسخر و نفرت مردم جهان 
    .رديقرار نگ

 ري ت21شنبه ..  خبريفراسو  

ضرب و شتم 
خانواده بھنام 
 ابراھيم زاده 
فعال کارگری 
  محکوم است

   
  زينت ميرهاشمي 

   
بهنام ابراهيم زاده يك فعال كارگري 
است كه سالهاست در سياهچالهاي 

روز . رژيم واليت فقيه گرفتار است
 تير، خانواده اين كارگر 7يكشنبه 

زنداني، بعد از تحمل ضرب و شتم 
ماموران، محل سكونتشان مورد يورش 

  . قرار گرفت
هم اكنون تعداد زيادي از فعاالن 

از خواسته كارگري تنها به جرم دفاع 
هاي بر حق خود در زندان و زير فشار، 

رضا شهابي . آزار و اذيت قرار دارند
 روز است در 25كارگر زنداني بيش از 

اعتراض به وضعيت غير انساني خود در 
  . اعتصاب غذا به سر مي برد

شاهرخ زماني كارگر زنداني و فعاالن 
كارگري ديگري را كه در زندان به سر 

 ليست بلند زندانيان مي برند بايد به
سياسي در رژيم واليت فقيه اضافه 

 . كرد
  

دستگيري سعيد شيرزاد، كارگر و فعال 
براي حقوق كودكان كار را هم بايد به 

  . شمار كارگران زنداني اضافه كرد
 

 

 شهداي فدايي

  مرداد ماه

العابدين رشتچي ـ غالمرضـا    زين: رفقا
بانژادـ حسين الهياري ـ محمد صـفاري   

اني ـ عباس جمشيدي رودبـاري ـ    آشتي
داريوش شفائيان ـ عباسعلي شريفيان ـ   

سخن ـ فرزاد صيامي  اهللا شاهين قدرت
پــور ـ فرامــرز    ـــ عبــدالكريم عبــداهللا

ــدي       ــپهري ـ مه ــرخ س ــريفي ـ ف ش
كالم ـ مهدي يوسفي ـ حـسن     فضيلت

كهل ـ ابراهيم جاللي ـ فيروز صـديقي    
ــ ونـداد ايمـاني ـ گـودرز همـداني ـ         

آذر  خش پايداري ـ جميل اكبري  جهانب
) اميـر (ـ جمشيد پورقاسـمي ـ مرتـضي    

فاطمي ـ محمدرسول عزيزيان ـ بيـژن    
زاده كرمـاني ـ    مجنون ـ هادي حسين 

ــرعتي ـ     ــيم س ـــ عظ ــرا فرمانبردار زه
مسعود جعفرپورـ فريدون شافعي ـ جواد  

زاده ـ احمـد    كاشـي ـ يوسـف كيـشي    
زيبــرم ـ ســعيد ميرشــكاري ـ هرمــز     

ــي ــان گرج ــوند     بي ــم رش ي ـ ابوالقاس
 تاكنون در مبـارزه     50سرداري، از سال    

عليـه امپرياليــسم و ارتجــاع بــه دســت  
مزدوران رژيمهـاي شـاه و خمينـي بـه          

  شهادت رسيدند، يادشان گرامي باد 
  
 

 

دستگيري، آزار و شكنجه كارگران و 
فعاالن كارگري نقض حقوق بشر و 

جمهوري اسالمي عضو . محكوم است
كار است و بايد سازمان جهاني 

كنوانسيونهاي اين نهاد بين المللي را 
دستگيري فعاالن كارگري . رعايت كند

به دليل تالش براي رسيدن به 
به . حقوقشان نقض اين كنوانسيونهاست

همين دليل رژيم جمهوري اسالمي بايد 
در ليست سياه سازماني جهاني كار به 
دليل نقض حقوق نيروهاي كار قرار 

  . گيرد
 

  تير 10وي خبر سه شنبه فراس

 

 

 

 
 


