
  نبردخلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

_____________________________________________________________________________________  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  350 شماره

  سي و يكم دوره چهارم سال 

  1393 شهريور اول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  .....سرمقاله 

  فساد ستيزی 
 در آزمون 

  "ُخروج از ُرکود"
  

  منصور امان

يكسال پس از تن دادن باند واليت به واگذاري قُوه 
مجريه به جناح ميانه حكومت، حسابهاي آن پيرامون 
چيرگي بر بحرانهاي داخلي و خارجي به مدد باند 
. رقيب و با كمترين هزينه به واقعيت نپيوسته است

ل دو طرف در پروسه رشد خود، به لحاظ شكل و جدا
مضمون هر چه بيشتر به نزاع آقاي احمدي نژاد و 

 امنيتي دولت با باند ولي فقيه در -فراكسيون نظامي 
دولت . زمين مفاسد اقتصادي و مالي شباهت مي يابد

و مخالفان آن در باند رقيب، با اشتياق و حرارت تمام 
فشاگري عليه يكديگر مشغول مچ گيري از هم و ا

هستند، با اين تفاوت كه آقاي روحاني و دوستان 
روي گنجينه اي از اسناد سياهكاريهاي باند رقيب در 

 سال گذشته نشسته اند، در حالي كه 8خالل 
هماوردان شان هنوز بايد به جسُتجو در پيشينه 

 بپردازند يا در كمين لغزشهاي تازه "دوران سازندگي"
  . بنشينند

سش خوش بينانه اي كه در اين ميانه مطرح مي پر
شود اين است كه آيا يك تاثير ناخواسته ي گُسترش 
كشمكشها به حوزه هاي كالن اقتصادي مانند بانكها، 
نفت، بازار ارز، خُصوصي سازي و رانتها مي تواند 
عقب رانده شدن فساد اقتصادي در جمهوري اسالمي 

  به طور ُكلي باشد؟
وع آرايش طرفهاي درگير و اين سووال را ن

هدفگذاري آنها از وارد شدن به اين ميدان پاسخ مي 
هر گاه جناح ميانه براي بيرون راندن رقيب از . دهد

قُدرت سياسي، خلع سالح اقتصادي او را در دستور 
كار بگذارد، آنگاه به طور بديهي يك تاثير همراهي 
 كننده استراتژي مزبور، پايين آمدن درجه آلودگي

 با چنين هدفي "دولت اعتدال"اما آيا .  است"نظام"
به حمله به رقيبانش از زاويه فساد اقتصادي روي 

 آورده و عليه آنها افشاگري مي كند؟
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 مرداد، 29سرانجام روز چهارشنبه 

مجلس ارتجاع پس از سخنان تند و تيز 
عدم «مخالفان دولت روحاني، راي 

به رضا فرجي دانا، وزير علوم » اعتماد
 تن از نمايندگان عليه فرجي 145. داد

 تن راي 15 تن موافق او و 110دانا، 
  . ممتنع دادند

در واكنش به اين اقدام، حسن روحاني، 
لي نجفي را به سرپرستي محمد ع

وزارت علوم و رضا فرجي دانا را به 
  .عنوان مشاور خود منصوب كرد

اين ظاهر آن رويدادي بود كه در روز 
. استيضاح در مجلس ارتجاع اتفاق افتاد

  . اين تمام مساله نيست و نخواهد بوداما 
  

درست است كه حذف برخي از 
بگيران دوران احمدي نژاد » بورسيه«

رخي از باندهاي درون هرَم منافع ب
به . قدرت را به خطر انداخته است

:  مرداد ايلنا22گزارش روز چهارشنبه 
اي منتسب به   برخي از مديران رسانه«

اصولگرايان، نمايندگان مجلس، اعضاي 
درجه اول خانواده برخي از وزراي دولت 

نژاد و نيز فرزندان روحانيون   احمدي
هاي   يهمنصب، در ليست بورس صاحب 

قانوني در  غيرقانوني و تخلفات غير
گرچه » .رابطه با وزارت علوم قرار دارند

اين جزيي از ماجراست اما اگر فقط 
مشكل مخالفان اين موضوع بود، فرجي 
دانا اكنون كماكان در صندلي وزارت 

روحاني هم مي داند كه . نشسته بود
مخالفان او در اين مورد نقاط ضعف 

اي همين است كه حسن بر. بسيار دارند
روحاني در سخنراني به مناسبت آغاز 

همه بدانند با  «:هفته دولت مي گويد
ي تغيير يك نفر مسيرمان را عوض نم

به طور كلي، دولت در زمينه « و »كنيم
مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه 
و مدارك علمي و مبارزه با فساد در 

و اين ها جدي خواهد بود   زمينه بورسيه
  .».مسير را ادامه خواهد بود

  
» جبهه پايداري«برخي معتقدند كه باند 

بدين وسيله و با به زيركشيدن وزير 
» مذاكرات اتمي«علوم، در پيشرفت 

اين تحليل فاقد . كارشكني مي كند
درست . اعتبار و دور از حقيقت است

است كه جبهه پايداري اين جا و آنجا با 
خالفت كرده و برخي از توافقات اتمي م

رسانه هاي وابسته به اين باند و 
باندهاي همسو با آن، تيم مذاكره كننده 

معرفي و از توافقات انجام » ضعيف«را 
افتاده و روحاني به آنها » لَرزِه«شده به 

اما . رفتن جهنم را پيش نهاد كرده است
در اين مورد حقيقت مهمتري وجود دارد 
و آن حمايت كامل ولي فقيه از 

و دست اندركاران آن » مذاكرات اتمي«
  امروز ديگر براي همگان روشن . است

  
بدون اجازه و » و«است كه حتي يك 

تائيد علي خامنه اي در متن توافقات 
مسئول و كارگردان . وارد نمي شود

اصلي مذاكرات اتمي كسي جز علي 
خامنه اي نيست و نتيجه خوب يا بد 
اين مذاكرات هم به حساب ولي فقيه 

حتي سپاه پاسداران . ريخته خواهد شد
هم با وجود منافع كالن سياسي و 
اقتصادي پشت سر ولي فقيه حركت مي 

  . كند
  

بنابرين اگر از اين دو مورد كه در باال 
آمد عبور كنيم، سوال اين است كه اين 
ضربه چرا و از جانب چه كسي به دولت 
روحاني و در حقيقت به هاشمي 

  .رفسنجاني وارد شد
براي پاسخ به اين سوال مي توان از دو 

اول آن كه به تمامي . شيوه استفاده كرد
گفته ها و نوشته ها و نانوشته ها و 

دوم آن . ناگفته هاي مخالفان توجه كرد
كه نقظه كانوني در اين مخالف را پيدا 
كرد كه هم دليل استيضاح را مشخص 
. و هم كارگردان آن را معرفي مي كند

علت طوالني شدن در راه اول به 
  بنابرين من . ظرفيت اين يادداشت نيست

  
  . از راه دوم استفاده مي كنم

  
، »88فتنه «مخالفان فرجي دانا بارها از 

تحركات سياسي ضد انقالب و ضد «
ترويج افراط گري در «، »نظام

بازگرداندن برخي از «، »دانشگاهها
پذيرش افراد رد «، »اساتيد اخراج شده

  . سخن گفتند...و» صالحيت شده
 بخشي از پاسخ خوددر هم فرجي دانا 

مي گويند چرا كساني را كه از «: گفت
من . فتنه هستند حمايت مي كنيد

شهادت شرعي مي دهم اينها دلسوزان 
از اين پاسخ مي » .انقالب و كشورند

توان اين نتيجه را گرفت كه مخالفان 
وزير علوم و به ويژه كارگران اصلي آن 

  ي گيرند كه برخي از مسئوالن نتيجه م
  

  
جعفر ميلي منفرد اين وزارتحانه، مثالً 

  ، معاون و جعفر توفيقي مشاور وزير
  

كم يا بيش نقش » فتنه«گرچه در 
اينها داشته اند، اما از نگاه وزير علوم 

  . »دلسوزان انقالب و كشورند«
بنابرين كانوني ترين مساله براي رد 

اما . ستا» فتنه«صالحيت فرجي دانا 
 سال نمي گذرد و مگر 5مگر از فتنه 

كرده » كور«گفته نشد كه چشم فتنه را 
پس چرا دست از سر فتنه بر نمي . اند

دارند و چرا دست نشانده خامنه اي در 
راس قوه موسوم به قضائيه مهمترين 
رسالت اين نهاد را برچيدن فتنه اعالم 

  مي كند؟ 
 از اين تاكيدات مكَرر بر فتنه چنين

نتيجه مي شود كه اين فتنه است كه 
دست از سر حاكمان بر نمي دارد و در 
كنار آنها و در هر كوي و برزن و در هر 
كارخانه و اداره و به خصوص و با تاكيد 
بايد گفت كه در دانشگاهها النه كرده و 

مخالفان فرجي در كمين فرصت است و 
دانا همين اندك گشايش ناچيز را به 
درستي آغازي براي برآمد فتنه جديد 

دليل اصلي و كانوني . ارزيابي مي كنند

عدم اعتماد به فرجي دانا همين است و 
  .بس

. اما چه كسي كارگردان اين حركت بود
در اين مورد هم بايد به فتنه مراجعه 

  آن كس كه مداوم از فتنه حرف . كرد
  

مي زند، آن كس كه لبه تيز شعارها در 
فتنه عليه او بود، آن كس كه شب و روز 
كابوش فتنه مي بيند، آن كس كه نقش 
اصلي در جلوگيري براي پايان دادن به 
حصر موسوي، رهنورد و كروبي دارد، 
كسي جز مقام معظم و مرجع 
. خودخوانده شيعيان جهان نيست

است دلواپسي خامنه اي از فتنه برحق 
او . زيرا او نگران امنيت واليت اش است

در حال چرتكه انداختن براي تعيين 
شش و ِبش عقب نشيني در پروژه اتمي 
  است و مي داند كه سر بزرگ اين ماجرا 

  
وي دورانديش . زير پوست جامعه است

تر از آن است كه اين تهديد جدي را 
  دست كم گيرد و بنابرين به شيوه نَمد 

ي از شيوه هاي خامنه اي مالي كه يك
در مورد مخالفان دروني است، به 
روحاني و در حقيقت به رفسنجاني 

  . هشدار مي دهد
  

اما اين پيروزي و هيجانات مسخره 
عمله و اَكَرِه ولي فقيه در مجلس پس از 
اعالم نتيجه راي گيري، براي ولي فقيه 
چندان هم قابل حساب نبوده و برعكس 

به . نشان مي دهدشكنندگي وضعيت را 
  چه دليل؟

اول اين كه در هر صورت دو موضوع 
مهم در سطح جامعه و در ابعاد گسترده 

موضوع بورسيه ها و ليست . مطرح شد
برخي از استفاده كنندگان از آن منتشر 

و دوم طرح چند باره پديده فتنه كه . شد
 و 1388يادآور قيامها و خيزشهاي سال 

ي بحران وقت.  است1389پايان سال 
غيرقانوني همچنان وجود دارد و 
جنبشهاي خودانگيخته به عنوان يكي از 
نمودهاي اين وضعيت به وفور جريان 
دارد، وقتي چوبه هاي دار برقرار است و 
داغ و درفش واليت بر سينه مخالفان 
فرود مي آيد، وقتي بحرانهاي اقتصادي 
در تمام تار و پود جامعه نفوذ كرده، 

يهاي اجتماعي از عمق تا وقتي ناهنجار
سطح جامعه گسترش پيدا كرده و 
باالخره وقتي مقاومت سازمانيافته با 
همه توطئه ها و اقدامات نظامي، امنيتي 
همچنان به حيات خود ادامه مي دهد، 
صحبت از مخالفت و ستيز با فتنه، در 
روانشناسي توده هاي مردم نقش مهم 
فتنه كه همان قيامها و خيزشهاي 

  .   اني است را برجسته مي كندخياب
. نكته ديگر تركيب راي داده شده است

 راي براي خامنه اي 270 راي از 145
اگر . چندان دل خوش كننده نيست

مساله فتنه در ميان نبود، موضوع چندان 
اما وقتي پاي فتنه در . اهميت نداشت

ميان است، اين تعداد راي به سود طرح 
 راي به 110خامنه اي و مهمتر از آن 

زيان او يك زنگ خطر جدي براي 
اين زنگ خطر هم . واليت است

همچون موضوع فتنه براي امنيت 
واليت جدي است و خامنه اي راه 

او ناگزير است كه هم . فراري ندارد
پائين را سركوب كند و هم به مهار باال 

هر درنگ در اين راهبرد او را . بپردازد
تواناييها و اما . به قعر دره پرتاب مي كند

او نيز مانند . ابزارهاي او نامحدود نيست
همه ديكتاتورها و مستبدان در يكي از 
تندپيچهاي تاريخ با محاسبه غلط، 
. شرايط براي سقوط را فراهم مي كند

به نظر مي رسد كه خامنه اي به اين 
  .نفطه بسيار نزديك شده است

  ....يادداشت سياسی 

  خامنه ای دلواپس چيست؟
 مهدي سامع

مسئول و كارگردان اصلي مذاكرات اتمي كسي جز علي خامنه اي نيست و 
. ت هم به حساب ولي فقيه ريخته خواهد شدنتيجه خوب يا بد اين مذاكرا

شت سر حتي سپاه پاسداران هم با وجود منافع كالن سياسي و اقتصادي پ
 . ولي فقيه حركت مي كند

. دلواپسي خامنه اي از فتنه برحق است زيرا او نگران امنيت واليت اش است
 چرتكه انداختن براي تعيين شش و ِبش عقب نشيني در پروژه او در حال

وي . اتمي است و مي داند كه سر بزرگ اين ماجرا زير پوست جامعه است
دورانديش تر از آن است كه اين تهديد جدي را دست كم گيرد و بنابرين به 
شيوه نَمد مالي كه يكي از شيوه هاي خامنه اي در مورد مخالفان دروني 

  . به روحاني و در حقيقت به رفسنجاني هشدار مي دهداست، 
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  1بقيه از صفحه 
يك آزمون كوچك براي محك زدن 
جنس افشاگريهاي رييس و پايوران 
دولت، پيشنهادهاي آنها براي تنظيم 

 در پهنه ثروت است كه ماه "اعتدال"
گذشته با تبليغات فراوان زير تابلوي 

  .  ارايه گرديد"خروج از ركود"
  

  خُروج از ركود از در پشتي
 كابينه اگرچه آقاي روحاني و وزيران

دولت وي هيچ فُرصتي را براي اعالم 
هاي رنگارنگ از بهبود "خبرخوش"

شرايط زندگي و كسب و كار از دست 
نمي دهند و در اين رابطه از جهش 
شگفت انگيز نرخ رشد اقتصادي از منفي 

 در كمتر از يكسال 2.2 به منفي 5.8
سخن مي رانند، با اين حال الزم ديده 

 نيز طرحي "كودخروج از ر"اند براي 
ارايه كنند و انگاشت و اقدامات خود در 
مورد شرايط اقتصاد و نيروهاي دخيل در 

  .آن را رسمي و استنادپذير سازند
يك نگاه دقيق به طرح مزبور اما نشان 
مي دهد كه آن را در هيات نقشه كار 
اقتصادي به همان اندازه مي توان جدي 
انگاشت كه آمارهاي ناهمگون و 

هي پيرامون موقعيت واقعي دلبخوا
اين ويژگي ولي بدان . اقتصاد در كشور

 "بسته اقتصادي"معنا نيست كه در 
دولت هيچ بخشي از شرايط عيني 
بازتاب نمي يابد و فقط براي ارسال به 
آدرس بوقهاي تبليغاتي رسمي تمبر زده 

نُسخه آقاي روحاني و . شده است
دوستان براي خُروج از ركود، چيزي 

ا بيشتر از راه حل كالسيك كمتر ي
 سرمايه داري در چنين "علماي"

شرايطي، يعني سرمايه گذاري دولتي و 
خُصوصي در بازار توليد كاال و خدمات 

اين به مفهوم استفاده دولت از . نيست
اهرمهاي قانوني و مالي خود در جهت 
پشتيباني از توليدكنندگان بخش 
خُصوصي و هموار كردن مسير براي 

ر كردن فعاليتهاي اقتصادي آنها سودآو
  . است

باوجود آنكه مخاطب طرح اقتصادي 
جناح ميانه حكومت به ظاهر بخش 
خُصوصي و طبقه فعال اقتصادي بيرون 
از دايره نُفوذ دولت است، اما نگاهي به 
وزن و سهم اين بخش در مجموع 
اقتصاد كشور نشان مي دهد كه روي 

 تاثير سخن با عوامل تعيين كننده تر و
گذارتري است كه در فضايي نامريي 
بين دو بخش دولتي و خُصوصي زيست 

اين طبقه اقتصادي كه در . مي كنند
شبه "ادبيات حكومت از آن به عنوان 

 ياد مي شود، در حقيقت "دولتي
بورژوازي بوروكرات و انگلي است كه از 
كيسه رانتهاي دولتي تغذيه مي كند و 

  .  خود داردقُدرت سياسي را در خدمت
  

  اقتصاد زيرزميني
آقاي محمد رضا خباز، معاون تقنيني 
حجت االسالم روحاني، در توصيف وزن 

 يبرخ": و جايگاه بخش مزبور مي گويد
.  همه كاره اقتصاد كشور هستندنهادها

 جمهور ييس نظر رير اصال زنهادها ينا
 يي به تنهانهادها ين از ايبرخ. يستندن

 كشور يصوصتر از بخش خ  بزرگ
  ".هستند

به همين گونه، نايب رييس اُتاق 
بازرگاني، آقاي محمود اسالميان، با 

 ميليارد دالري نفت 700اشاره به درآمد 
 امنيتي –در دوران رياست دولت نظامي 

 درصد اقتصاد 80": توضيح مي دهد
   ".ايران در اختيار شبه دولتيهاست

بيشترين سهم از رانتهاي دولتي را سپاه 
. اسداران به خود اختصاص داده استپ

شركتها و بانكهاي نشان دار مانند 
قرارگاه خاتم االنبيا، بنياد تعاون سپاه و 
بانك انصار بخش علني كارتل 

 مالي اين نيروي نظامي را -اقتصادي 
تشكيل مي دهند و در كنار آن، شبكه 
زيرزميني گُسترده اي كه پهنه فعاليت 

 تا كنترل بازار آن از قاچاق كاال و نفت
كاالهاي مصرفي را در بر مي گيرد، 
زنجيره توليد ثروت آن را تكميل مي 

  .كند
با وزن و درجه اهميتي مشابه، نهادهاي 
اقتصادي زير نظر ولي فقيه حكومت 

كُميته امداد امام خُميني، . قرار دارند
بنياد مستضعفان و جانبازان، آستان 

ق، قُدس رضوي، موسسه جامعه الصاد
 خُرداد، بنياد 15بنياد شهيد ، بنياد 

اميرالمومنين و ستاد اجرايي فرمان امام 
شناخته شده ترين سازمانهاي اقتصادي 

در حالي كه . با اين ويژگي هستند
بخشهاي ديگر اقتصاد سايه دستكم از 
نظر قانوني موظف به ارايه بيالن و 
جزييات فعاليتهاي خود هستند، 

 ولي فقيه به طور موسسات تحت اداره
رسمي از هر گونه حسابرسي و نظارت 
معاف شده اند و به اين ترتيب در سايه 
پشتيباني قانون و سانسور، به نُدرت 
ردي از آنها در پيكره آشكار اقتصاد 

  .كشور مي توان يافت
 براي تخمين حجم مبادله اقتصادي 
موسسات مزبور، گُزارش نادر رويترز از 

ي امپراتوري اقتصادي يكي از شاخه ها
. ولي فقيه مي تواند كُمك خوبي باشد

اين خبرگُزاري در آبان ماه سال گُذشته 
از ثروت شگفت انگيز يك ) 1392(

ستاد "كارتل گُمنام اقتصادي به نام 
 خبر داد كه به طور "اجرايي فرمان امام

مستقيم توسط رهبر جمهوري اسالمي 
الك ارزش اممنبع مزبور . اداره مي شود

 دالر و يليارد م52  را"ستاد"ينهاي و زم
 آن در شركتها ي نقديهاي گذاريهسرما

  دالريليارد م43  راو موسسات گوناگون
  . تخمين زد

  
  حذف فساد

دولت جناح ميانه حكومت با هدف مدلل 
كردن طرح خود، يك فصل از آن را به 

 "چرايي بروز ركود تورمي"طور ويژه به 
است، بدون آنكه حتي با اختصاص داده 

يك واژه از تاثير و پيامدهاي اقتصاد 
اين .  نام ببرد"ركود"سايه در پيدايش 

در حالي است كه زمينگير شدن دو 
بخش مولد صنعتي و كشاورزي كشور 
در درجه نخُست محصول مداخله و 

شبه "فعاليت به ظاهر اقتصادي 
ها است كه در يك رقابت "دولتي

 با پشتيباني و اغلب نابرابر و مخرب،
همدستي مستقيم بوروكراسي دولتي، 
هماوردان را بي رحمانه از صحنه حذف 

  . كرده اند
 به سادگي علت "دولت اعتدال"

نابسامانيهاي كالن اقتصادي را به گونه 
انحصاري به دوش تحريمهاي فلج 

 افكنده بين المللي)  نفتي–مالي (كننده 
و كاهش درآمد ارزي را پايه تعطيلي 
انبوه واحدهاي صنعتي و نابود شدن 
رشته هاي مهم كشاورزي معرفي كرده 

اين ادعا در حالي مطرح مي شود . است
كه رييس دولت و وزيران و پايوران 
ارشد وي هيچ فُرصتي را براي گاليه و 
انتقاد از آثار ناگوار حضور پررنگ اقتصاد 

  . ز دست نمي دهندسايه ا
دوران "براي نمونه، وزير نفت از وجود 

 در وزارتخانه خود خبر مي "بخور بخور
دهد، آقاي اكبر تُركان افشاگري مي 
كند كه رقم مطالبات پرداخت نشده 
بانكي دو برابر رقم رسمي اعالم شده، 

 هزار ميليارد تومان است، 82يعني 
د معاون اول آقاي روحاني اطالع مي ده

 و "فساد در كشور سيستمي شده"كه 
تحت نام ": خود وي شكايت مي كند

دور زدن تحريمها، نفت را دادند به عده 
اي و بردند و خوردند و ملت ايران را 

   ".دور زدند
در واكُنش به شگفتي منتقدان نسبت به 
سكوت طرح مزبور در مورد اين فاكتور 
پايه اي ركود و تورم، تدوين كنندگان 

 آنها "راهكار"آن عذر آورده اند كه 
 است و متواضعانه افزوده "كوتاه مدت"

اند كه ادعايي در مورد جامع و كامل 
اما نگاهي به شكايت . بودن آن ندارند

كشاف و با حاشيه آنها از بز گُنهكار 
 نشان مي دهد كه نه مساله را "تحريم"
 مي بينند و نه به عوامل "كوتاه مدت"

بنابراين درست آن . بي توجهندمهم آن 
است كه آنان علت را دست چين كرده 
اند و به بيان ديگر هر جا كه فاكتور 

 بوده، آن "بسته"مانعي براي جلو بردن 
  . "دور زده اند"را 
  

  اعتدال و شراكت
علت تفاوت ميان گُفته هاي علني 
رهبران و پايوران جناح ميانه حكومت 

يكرد عملي در مشاجرات سياسي با رو
آنها، تالش براي عقب راندن سياسي 
حريف بدون وارد شدن به حوزه منافع 

جدالهاي رسانه اي . اقتصادي آن است
براي هر دو طرف كاركرد چانه زني 
براي باال يا پايين بردن نرخ در معادله 

جناح ميانه حكومت . بده و بستان را دارد
با بندبازي بين افشاگري و حمايت، به 

اي خود پيام مي دهد كه مي طرفه
توانند به تاخت وتاز اقتصادي خود ادامه 
دهند و بدون مزاحمت از مزاياي نظم 
سياسي بهره مند شوند، شرط اما آن 

است كه پاي خود را از قلمرو قُدرت وي 
كنار بكشند و به سهم خود در توازن 

  . جديد در دوره حاضر قانع باشند
قاي اين درجه از احتياط وسواس آ

روحاني و متحدانش، برخاسته از نقش 
خيالي است كه آنها براي خود در 

دولت ". ساختار قُدرت تصور مي كنند
 مايل است رل ميانجي را بازي "اعتدال

كند و تضاد و اختالف منافع نيروهاي 
اصلي در باال و پايين را در خود 

پندار مزبور نتيجه .  كند"تعديل"
ست كه وضعيت عيني جناح ميانه ا

قُدرت را به چنگ نياورده، بلكه به سوي 
او در . مسند آن پرتاب شده است

حقيقت محصول سياسي شكست باند 
واليت در يكدست سازي قُدرت و درهم 

 آقاي "مطلقه"كوبيده شدن اقتدار 
 است 88خامنه اي در نتيجه خيزشهاي 

و نه برآمد چيرگي بر رقيب به سبب 
و هژمونيك توان مستقل، سازمان يافته 

از اين رو، جناح ميانه در همان . خود
حال كه در پي كُنترُل دستگاه 
بوروكراسي و چيدن دوباره معادالت در 
پهنه ثروت است، به باند رقيب نيز براي 
حفظ ساختارهايي كه حيات سياسي و 
اقتصادي اش را تضمين مي كند، 

در قواعد برآمده از اين . احتياج دارد
منافع اقتصادي باند وابستگي، تامين 

رقيب و فراكسيونها و گرايشهاي اصلي 
آن و به رسميت شناختن متصرفات آنها 

  . مكان محكمي دارد
جناح ميانه حكومت، يك بار در گذشته 
و هنگامي كه به رهبري آقاي 
رفسنجاني قُوه مجريه را در دست 
داشت، اين تاكتيك را با نتايج وخيمي 

. ذاشته استبراي خود به دست اجرا گ
آنچه كه او به ظاهر زيركانه با چرب 
كردن ريش و سبيل سركردگان سپاه 
پاسداران و دستگاههاي امنيتي براي به 
دست گرفتن مهار آنها آغاز كرد، به 
زودي به پروار كردن بالهت بار هيوال 

  . براي بلعيدن خودش تبديل شد
  

  برآمد
توازن منفي، هماوردان صفحه شطرنج 

وري اسالمي را هرچه سياسي جمه
بيشتر به حالت پات نزديك تر كرده 

در همان حال كه باند ولي فقيه . است
براي بيرون آمدن از گرداب بحران 
خارجي و تحريمهاي فلج كننده در پي 
آن و نيز مديريت نارضايتي اجتماعي به 
جناح ميانه حكومت نياز دارد، جملگي 
راه حلهاي جناح مزبور نيز براي 

يابي به اين اهداف به عقب نشيني دست
. و سازش رقبايش مشروط گرديده است

نردبامي كه حجت االسالم روحاني را 
به سوي قُدرت باال مي برد، روي زميني 
قرار دارد كه آقاي خامنه اي و 
همدستان درجه تعيين تحمل وزن آن را 

اين وابستگي متقابل، . در دست دارند
فريبكارانه با فرجام هر ستيز واقعي يا 

 را نيز از "نظام"فساد نهادينه شده 
 . پيش بر پيشاني اش مهر كرده است

  

  "خُروج از ركود"تيزي در آزمون فساد س
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حسن روحاني براي به ثمر رساندن 
مذاكرات با كشورهاي پنج به اضافه 
يك، جهت برداشتن تحريمهاي شوراي 
امنيت، مخالفان خود در حكومت را 

رئيس جمهور ولي . راهي جهنم نمود
فقيه اما در برابر افزايش نقض حقوق 
بشر، اعدامهاي گروهي، آزار و اذيت 

يچ فعاالن كارگري و زندانيان سياسي، ه
آنچه حسن . واكنشي نشان نداده است

روحاني را در برابر دلواپسان نظام و 
لرزش دلهاي ذوب شدگان در واليت، 
خشمگين كرده، مخالفت اين باندها 
براي به سرانجام رساندن پروسه 
خوراندن جام زهر به ولي فقيه و اجرايي 
شدن بسته سياستي در رابطه با بحران 

  . اقتصادي است
 با شعار حل بحران حسن روحاني

اقتصادي و خروج از ركود اقتصادي خود 
را متمايز از كارگزاران قبلي نظام جلوه 

از شعارها و حرفهاي او چنين . مي دهد
بر مي آيد كه وي تحريمهاي شوراي 
امنيت، آمريكا و اروپا را از جمله موانع 
اصلي در برابر بازكردن قفل بحران 

اي كشاكش بانده. اقتصادي مي داند
درون هرم قدرت و شمشيركشي عليه 
همديگر، دشواري اجرايي شدن كامل 
جام زهر و مهار ناپذير بودن بحران 

اگرچه روحاني . قدرت را نشان مي دهد
ادعا مي كند كه طرحهاي اقتصادي او 
براي خروج از ركود به گونه اي تنظيم 
شده كه وابسته به برداشتن تحريمها 

ريهاي نباشد، اما مجموعه موضعگي
خشمگينانه وي و  پايوران دولت، 
نااميدي به برداشتن يا كم شدن 
تحريمها جهت خروج از ركود اقتصادي 

  . را نشان مي دهد
  

واقعيت اين است كه بحران اقتصادي 
 درصد 70در ايران و تعطيلي بيش از 

واحدهاي توليدي به تحريمهاي شوراي 
اگرچه تحريمها . امنيت مربوط نمي شود

 عدم بازگشت بهاي پول حاصل به دليل
از فروش نفت بر اقتصاد نفتي و تجاري 
ايران، تاثيرگذار بوده است، اما توليد 
كننده بحران اقتصادي موجود نيست 
چرا كه عمر اين گروه از تحريمها كمتر 

  . از دوسال است
شكل گيري اقتصاد شبه دولتي، سپردن 
مالكيت واحدهاي توليدي دولتي به ويژه 

 آقازاده ها و حواشي قدرتمداران خواران،
به نام تقويت مالكيت خصوصي به قبل 
از تحريمهاي شوراي امنيت بر مي 

قدرت گيري باندهاي قاچاق كاال . گردد
با استفاده از ارز دولتي، ماجراي واردات 
شكر، پارو، آفتابه، سوزن خياطي، چادر 

به قبل از .... سياه، چاي، برنج و 
. ي بر مي گرددتحريمهاي نفتي و پول

خريد دارو و يا توليد آن هيچگاه مورد 
تحريم نبوده اما مي بينيم كه مردم 
ايران چه رنجي از كمبود دارو متحمل 

حتي پيدا كردن نخ جراحي و . مي شوند

وسايل اوليه عمل جراحي هم مشكل 
فراموش نشود كه در . ساز شده است

كنار كاهش واردات دارو و وسايل 
بيلهاي لوكس به راحتي بهداشتي، اتومو

  . وارد بازار ايران شده است
اين نمونه ها را بدين منظور يادآوري 
كردم كه بگويم حسن روحاني قادر 
نيست اقتصاد ويرانه اي كه از محمود 
احمدي نژاد تحويل گرفته، با كاهش يا 

خانه . برداشتن تحريمها بازسازي كند
اي كه از پاي بست ويران است را نمي 

. ر مقابل طوفان حوادث نجات دادتوان د
به ويژه اين كه سياستگذاران و مجريان 
حكومت از ويرانه هاي همين خانه 
. خراب سودهاي كالن به جيب مي زنند

شريان سرمايه داري انگلي در دستان 
استبداد مذهبي چنان جاي گرفته كه به 
راه انداختن مجدد توليد و ايجاد اشتغال 

رت در تضاد با منافع حاكمان در قد
افزايش نقدينگي و به جريان . است

نيفتادن آن در بخش توليد و صنعت، 
وجود بي شمار بدهكاران به بانكها، 
دريافت وامهاي كالن براي راه اندازي 
بخشهاي به اصطالح توليدي كه هيچ 
گاه عملي نشده، واگذاري مشاغل 
مديريتي در واحدهاي دولتي به خوديها، 

و تشكلهاي سركوب نيروهاي كار 
همه اينها ... مستقل كارگري، صنفي و 

از جمله موانع اصلي براي تحقق راه 
حلهاي مناسب جهت بهبود اقتصاد و 

  . توليد است
راه حل روحاني براي خروج از ركود هم 
مانند اقتصاد مقاومتي است كه خامنه 
اي براي مردم نسخه اش را پيچيد و 

 در. اكنون به بايگاني سپرده شده است
مسير پر پيچ و خم راه حلهاي حسن 
روحاني براي خروج از ركود، باز اين 
مردم هستند كه زيان مي كنند و 

اگر چه روحاني . مجبورند رياضت كشند
و وزيرانش با افشاي بخشهايي از بخور 
و بخورهاي مخالفان خود، گلوله هاي 
مشقي شليك مي كنند، اما گاو صندوق 

ورده دانه درشتها همچنان دست نخ
باقي مانده و بر محتواي آن اضافه مي 

طبيعي است كه كليد حسن . شود
روحاني قادر نخواهد بود قفل اين 

  . گاوصندوقها را بگشايد
 مرداد حسن روحاني در 30روز پنجشنبه 

يكي از تورهاي مسافرتي خود در دفاع 
: از برنامه اقتصادي اش گفت

درآمدهاي نفتي بايد به سرمايه مولد و «
همين . » حقوق كارمند تبديل شودنه

يك جمله از حرف او نسبت به تقسيم 
ثروت ملي و بهره وري از فروش منابع 
گاز و نفت، قدرت شليك گلوله هاي 

هنوز پرونده . مشقي او را برمال مي كند
بابك زنجاني و امثال او كه با فروش 
نفت چه پولها به جيب زدند به بايگاني 

ن كه حسن مثل اي. سپرده نشده است
روحاني باورش شده كه احمدي نژاد 
پول نفت را به سفره هاي مردم برده 

است كه حاال وي مي خواهد از آنها 
  . بازپس گيرد

چشم مردم به دولت و چشم دولت «وي 
را غلط دانسته و » به چاههاي نفت

خواستار به ميدان آمدن كارآفرينان و 
حسن . شد» اشتغال جوانان«مردم براي 

 100« تركيه را مثال مي زند كه روحاني
درصد اعتبارات اجرايي و بعضاً عمراني 
از طريق ماليات تامين مي شود و در 
عوض تمام كارهاي مهم اين كشور در 

همه اين . ».دست بخش خصوصي است
 فاسد كه حتا حرفها در يك حكومت

پول فروش نفت به خزانه دولت واريز 
نمي شود، جز گسترش فقر و بي عدالتي 

هنوز كاهش نرخ تورم كه . نيست
روحاني از جمله دستاوردهاي دولت خود 
مي داند مورد مشاجره است كه وي 
وعده تورم تك رقمي در آينده اي 

  . نزديك را مي دهد
در كنار وعده هاي حسن روحاني براي 

جاد اشتغال، آماري در رابطه با نابودي اي
مشاغل در ايران از طرف وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي منتشر شده كه 

  . بسيار دردناك است
 مرداد، بر 26به گزارش سحام نيوز در 

اساس آخرين داده هاي آماري مركز 
 تا تابستان 1385از سال «آمار ايران، 

 به جمعيت شاغالن كشور 1392سال 
» . ميليون نفر اضافه شده است4/1ها تن

هفت ميليون «بر اساس گزارش فوق، از 
شغلي كه احمدي نژاد مدعي ايجاد آن 

شغل » پنج ميليون و ششصد هزار«بود، 
دوام نياورده و شاغالن آن بيكار «

  .»شدند
علي ربيعي در مورد آمار فوق مي 

محاسبه نرخ رشد منفي در «:گويد
 30د ما سالهاي گذشته نشان مي ده

درصد رشد منفي را تجريه كرديم كه 
هر يك درصد رشد با احتساب مشاغل 

» . هزار شغل مي شد400جانبي بالغ بر 
  )  مرداد26خبرگزاري حكومتي مهر (

دولت حسن روحاني اليحه ي يك 
فوريتي براي خروح از ركود اقتصادي را 

حسن . به مجلس ماليان فرستاد
زرگ روحاني در اين اليحه اولويت ب

خروج سريع، پايدار و غير «خود را، 
علي طيب نيا . از ركود دانست» تورمي

وزير اقتصاد روحاني در وصف طرح 
روحاني، تحريم را عامل درهم شكستن 

وي مي . دانست» اراده مردم«
دشمنان كشور، شرايط تحريم را «:گويد

بر ما تحميل كردند تا با ايجاد مانع بر 
شور و سر راه دسترسي به منابع ك

تحميل تورم شتايان و ركود عميق و 
بيكاري اراده مردم ما را در هم 

  .»بشكنند
تعريف وزير اقتصاد روحاني از بسته 
سياستي دولت جهت خارج شدن از 
ركود تورمي چشم انداز شعارهاي 
توخالي حسن روحاني در رابطه با بهبود 

 . آشكار مي كندرا معيشت مردم 
  

  " فتنه"
  وزير عوض می کند
  منصور امان

درآوردن چشم "چهار سال پس از اعالم 
 و دميدن بر شيپور فتح و سركوب "فتنه

قطعي اعتراضها و خيزشها، جنبش توده اي 
حضور نيرومند خود را در جدالهاي داخلي 

باند ولي . حكومت به نمايش گذاشته است
فقيه و جناح راست سنتي در وحشت از 

 آن، دانشگاه، جامعه و برآُشفتن گُردان پيشرو
وزير علوم را بركنار كرده و از اين راه نه 

 از خروج از بحران "نظام"فقط بر ناتواني 
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  . حاكم را يك گام ديگر به پيش برده اند
مجلس مالها روز چهارشنبه با اكثريت آرا، 
 آقاي رضا فرجي دانا، وزير علوم را به دليل

عوامل فتنه و "سهل انگاري در برابر 
آبستن بودن دانشگاه "، نگراني از "معاندين

مديريت "، بي كفايتي و "به فتنه جديد
 از كار "شدن از جانب فتنه گران و اخراجيها

صحنه خودنمايي دلشوره و بيم . بركنار كرد
نمايندگان مجلس را نمايش فيلمهايي از 

 و گرداندن اعتراضهاي دانشجويي و توده اي
گُزارشهاي محرمانه وزارت اطالعات آرايش 

  . مي داد
از اين زاويه، بركناري آقاي فرجي دانا را مي 
توان اقدامي پيشگيرانه در جهت رويارويي 

استيضاح . با چالشهاي مورد انتظار دانست
كنندگان آقاي فرجي دانا چه در مجلس و 
چه در بيرون از آن توضيح داده اند كه به 

ايي وي براي كُنترُل و مهار دانشگاه در توان
.  اعتماد ندارند"نرمش قهرمانانه"شرايط 

آنها به اين وسيله به طور جانبي اما با 
صداي بلند بر پتانسيل انفجاري دانشگاه و 
شكست تمام عيار سياستها و تدبيرهاي 
سركوبگرانه حكومت براي تبديل اين واحد 

واهي داده زنده اجتماعي به مرده در گور گ
  . اند

در همين حال، برداشتن اين گام و تغيير 
آرايش اجباري در كابينه حجت االسالم 
حسن روحاني فقط با پرداخت هزينه سنگين 

.  ممكن شده است"نظام"تعميق شكاف در 
شقه شدن مجلس اُصولگرا در هنگام راي 

 110 نفري موافق و 145گيري به دو بلوك 
 پيدايش دسته نفري مخالف، به معناي

بنديهاي جديد و بر خوردن كارتهايي است 
كه بازيگران تا پيش از اين مي پنداشتند در 

ارزيابي خودفريبانه آقاي روحاني . دست دارند
اقليت "از مخالفان دولت زير عنوان 

، ميدان ديگري "عده محدود" و "كوچك
براي نمايش نادرستي خود يافته و در سمت 

تي با الك استيضاح دوباره ديگر، راست سن
  . غربال شده است

تحول روز چهارشنبه، تضادهاي موجود در 
دستگاه ُقدرت جمهوري اسالمي را در 
عرض پهن تر و در عمق شديد تر كرده و 
صف بنديهاي جديدي را به مصاف يكديگر 

پايان آقاي . در قلمروهاي تازه خواهد فرستاد
       .فرجي دانا، آغاز اين پروسه است

   مرداد31آدينه ... فراسوي خبر

 
  

  شليک گلوله ھای َمشقیخروج از رکود اقتصادی با 
 زينت ميرهاشمي
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 مقدمه

ميليونها نفر در سراسر جهان عليه كشتار مردم ساكن 
غزه به دست حكومت اسراييل خشمگين و اندوهناك 
به خيابانها آمدند و صداي اعتراض و خشم خود را به 

 .گوش جامعه جهاني رساندند
بار ديگر در هفته هاي اخير آتشباري بي امان اسراييل 

جاميد كه  نفر ان2000در غزه به كشتار نزديك به 
اكثريت آنان را مردم غير نظامي در مدارس، 
بيمارستانها، مساجد، كارخانه ها و غيره تشكيل مي 

در نتيجه، اعتراضهاي وسيعي در سراسر جهان . دادند
جهت اين اعتراضها عليه اسراييل و . تدارك ديده شد

 .اعالم همبستگي با مردم فلسطين بود
مللي، كمپينهاي در سالهاي اخير، بايكوتهاي بين ال

تحريم و سازماندهي براي همبستگي جهاني توسط 
فعاالن در واكنش به سياستهاي نژادپرستانه و 
سركوبگرانه اسراييل مانند برپا كردن ديوار بين كرانه 
غربي و تبديل غزه به اردوگاه كار اجباري و عمليات 
نظامي مدام در سرزمينهاي اشغالي، چرخشي چشمگير 

م جهان به مساله فلسطين ايجاد كرده در ديدگاه مرد
  . است

بسياري اكنون دولت اسراييل را دولتي آپارتايد و مردم 
فلسطين را به عنوان انسانهايي خواهان عدالت مي 

در اين ميان حتي همه پرسيهاي اخير در . شناسند
آمريكا نشان مي دهد كه تعداد آمريكاييها و حتي 

يل و جنگ در غزه يهوديان آمريكايي مخالف با اسراي
شايان توجه آنكه اكثريت مخالفان، . فزوني گرفته است
  .  ساله هستند29 تا 18جوانان بين سنين 

بدون شك آنچه كه اعتراضهاي جهاني و واكنش 
دولتها در برابر ما تصوير مي كند، صحنه اي از تقابل 

رسانه ها به طور . دو نيروي مردم و حاكمان است
 مي كنند، "جامعه بين المللي"معمول وقتي صحبت از 

به دولتها و به ويژه آمريكا، اروپا و برخي ديگر از 
در هفته هاي گذشته . كشورهاي قدرتمند اشاره دارند

با حمالت پي در پي و بي امان اسراييل عليه ساكنان 
جامعه بين "غزه، اعتراضهاي گسترده مردمي لقب 

رسانه هاي  را به نام خود مهر زد و آن را به "المللي
 . مدافع طبقه حاكمه تحميل كرد

از اين رو به بررسي برخي از اعتراضها و نوع 
سازماندهي آن كه گاه از سوي دولتها جهت بهره 
برداري سياسي صورت گرفته و از سوي ديگر واكنش 

 . دولتهاي همسو با قدرتهاي بزرگ مي پردازيم
  

  اروپا 

 

  
 فعاالن و در اروپا اعتراضها بيشتر از سوي مردم،

گروههاي سياسي و همچنين از مهاجران كه اكثر آنان 
  . از خاورميانه هستند، سازمان يافته بود

هزار نفر در ميدان مركزي 10 در فرانسه، بيش از -
دولت فرانسه با اقدامي غير . پاريس تجمع كردند

عده اي از . منتظره، تظاهرات را غير قانوني اعالم كرد
ام زيرپا گذاشتن قانون دستگير جوانان معترض به اته

  . شدند
 همچنين اعتراضهاي توده اي وسيعي در شهرهاي -

بزرگ كشورهاي يونان، يوگسالوي، اتريش، آلمان، 
يكي از مطالبات . دانمارك، سوئد و انگليس برگزار شد

اعتراضها در بلژيك، . معترضان، تحريم اسراييل بود
 . جهاني بوداسپانيا و ايرلند نيز بخشي از اين جنبش

، در مقابل سفارت )يونان( تظاهركنندگان در آتن -
 در "فدراسيون زنان يونان". اسراييل تجمع كردند

 مورد به اين 5بيانيه اي مطالبات كلي معترضان را در 
 : شرح اعالم كرد

 توقف فوري حمالت اسراييل به غزه و خاتمه -1
 كشتار

لگر  تخليه اراضي فلسطيني از سوي ارتش اشغا-2
 اسراييل و شهرك نشينان 

 آزادي تمام زندانيان سياسي از زندانهاي اسراييل و -3
 بازگشت تمامي آوارگان فلسطيني به خانه هاي خود

 لغو كليه موافقت نامه هاي همكاريهاي نظامي با -4
 اسراييل 

 1967 عقب نشيني اسراييل به مرزهاي سال -5
 فلسطيني همراه با تشكيل يك دولت پايدار و مستقل

به طور كامل و مستقل با شرق بيت المقدس به عنوان 
  پايتخت آن

  

  آمريكا 

 
سن " و "سياتل" تا "بوستون"در سراسر آمريكا از 

.  تظاهرات گسترده اي بر پا شد"واشنگتن"و "ديگو 
.  تنها حوادث روزهاي اخير را در نظر نداشتندمعترضان

آنها پايان آيارتايد، پايان اشغال، آزادي زندانيان 
سياسي، قطع كمكهاي آمريكا و توقف حمالت هوايي 

 .مداوم عليه مردم فلسطين را مطالبه مي كردند
 "جمهوريخواه" و "دمكرات"در آمريكا هر دو حزب 

 بطور "اوباما". دندحمايت خود از اسراييل را پنهان نكر
اسراييل حق دارد از خود دفاع "روشن تاكيد كرد كه 

من "، معاون وي نيز گفت "جو بايدن" و "كند
 . "صهيونيست هستم

با اين حال هنگامي كه اسراييل يك ساختمان سازمان 
ملل را كه تبديل به مدرسه شده بود بمباران كرد، 

ر قابل كامال غي"سخنگوي مطبوعاتي كاخ سفيد آن را 
 توصيف كرد، اما اقدامي "پذيرش و غير قابل دفاع

عالوه بر اين، قطعنامه ها و . عملي صورت نگرفت

 و "هيلري كلينتون"بيانيه هاي ديگر از جانب اوباما، 
آمريكا تنها "غيره در حمايت از اسراييل و اينكه 

  .  به امضا رسيده است"دوست واقعي اسراييل است
راتها دست به دست جالب توجه آنكه، دمك

 به صفر با تصويب 100جمهوريخواهان با نسبت راي 
قطعنامه اي كه توسط البي اسراييل تهيه شده بود، از 

در اين قطعنامه خواسته شده . اسراييل حمايت كردند
بود كه حماس پرتاب موشك و ديگر حمالت را 
متوقف و محمود عباس اتحاد با حماس را منحل و 

 .يل را محكوم كندحمالت عليه اسراي
 

  آسيا، آفريقا و خاورميانه 

  
 "گلندا" در فيليپين با اينكه اين كشور در اثر گردباد -

به حالت فلج درآمده بود، اما تظاهرات در حمايت از 
مردم فلسطين با شركت رهبران اتحاديه ها، كارورزان 
بهداشت و سالمت، نمايندگاني از گروههايي از آمريكا، 

كامبوج، بلژيك، فعاالن حقوق بشر و كره جنوبي، 
سخنگويان اين تجمع . گروههاي مذهبي برگزار گرديد

 . به نقش آمريكا در رويدادهاي غزه نيز تكيه داشتند
 تظاهراتهاي گسترده اي نيز در بسياري از شهرهاي -

  .بزرگ هند، كره جنوبي و چين برپا شد
ارا  در تركيه هزاران نفر در شهرهاي استانبول و آنك-

دست به اعتراض زدند كه با خشونت پليس مواجه 
 .شدند

يهوديان عليه " در اسراييل نيز گروههايي از جمله -
 500.  در تل آويو دست به اعتراض زدند"نسل كشي

هزار نفر در تل آويو خواستار پايان اشغال و محاصره 
  .غزه شدند

 نفر از سربازان ذخيره كه 50در يك تحول ديگر، 
 آنان زن بودند، در يك بيانيه مشترك بسياري از

خودداري خود از داشتن نقش در ارتش اسراييل عليه 
 .مردم فلسطين را اعالم كردند

 ژوهانسبورگ "كيپ تان" در آفريقاي جنوبي، در -
در اين تظاهرات بيانيه اي از . تظاهراتي برگزار گرديد

 خوانده شده كه در آن به "كنگره ملي آفريقا"سوي 
عتراض از سفير اسراييل خواسته مي شد كه نشان ا

 . اين كشور را ترك كند
و همچنين تونس ) مراكش(، رباط )مصر( در قاهره -

خبرگزاري الجزيره در . نيز تظاهرات وسيعي برگزار شد
گزارش خود از اين اعتراضها، از به كارگيري شعار 

 در "ما همه غزه هستيم"مشترك و سراسري 
 .  دادكشورهاي نامبرده خبر

 تظاهرات مختلفي نيز از سوي مردم، نيروهاي -
سياسي يا حكومتي در اردن، سوريه، عربستان سعودي، 
بحرين، الجزاير، پاكستان، سودان، عراق، افغانستان، 

 .قرقيزستان، بنگالدش، تايلند و ژاپن نيز برگزار شد
  

  6بقيه در صفحه 
  

 جهان در آيينه مرور

 و صف بنديھا در غزه" جامعه بين المللی"
 يليال جديد
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  با پريشان گويی 
  به جنگ درماندگی

  جعفر پويه

  
رژيم ورشكسته و زمينگير جمهوري اسالمي با روي كار آمدن 
حسن روحاني تالش مي كند تا راهي براي خروج از بن بست 

حسن روحاني و دار و دسته بنفش . گرفتار شده در آن پيدا كند
 بوروكرات، همه سعي خود را در وزارت امور -دولت امنيتي

ارجه و ارتباطات خارج از كشور متمركز كرده تا از طريق بند خ
و بست، تحريمهاي بين المللي عليه رژيم را كاهش و روزنه 

اما اين دولت با سد محكم . اي براي خروج از بحران پيدا كنند
  .و به ظاهر نفوذ ناپذير اما متزلزل ولي فقيه روبروست

افق مذاكره و هر چقدر روحاني سعي مي كند تا رژيم را مو
حاضر به توافق بر سر برنامه اتمي و در اصل سياستهاي 
مخربش در سطح منطقه و بين الملل نشان دهد، علي خامنه 
اي با يكي به نعل و يكي به ميخ زدن، گاه موافق و گاه 
مخالف، سياست نشستن بين دو صندلي را پيش گرفته و 

 آنرا تالش دولت را براي رسيدن به يك توافق حداقل كه
  . مي نامد، ناكار مي كند"جامع"
  

  عاقلها عليه بي خردها

حسن روحاني، رييس جمهور رژيم ماليان در نخستين سالگرد 
براي رسيدن به مقصود بايد با همه ": روي كار آمدنش گفت

جهان تعامل داشت و از نرمش قهرمانانه در مذاكره هراس 
  ".نداشت

ر ناراحت و عصباني او كه از منتقدان سياستهاي دولت بسيا
در داخل كشور نيز برخي به دنبال تعامل هراسي و ": بود گفت

مذاكره هراسي هستند و به محض اينكه صحبت از مذاكرات 
يك عده به ظاهر . پيش مي آيد مي گويند ما هراس داريم

دهند، ولي بزدل سياسي هستند و تا حرف مذاكره  شعار مي 
چه كار ! ؛ به جهنمپيش مي آيد مي گويند ما مي لرزيم

  "كنيم؟
هرچند به ظاهر روحاني شمشير را عليه منتقدان اش از رو 
بسته و آنها را با ادبيات آخوندي نواخته است، اما بديهي است 
كه بخشي از اين حرفها به گوشه عباي علي خامنه اي سابيده 

امروز ": روحاني بالفاصله مي گويد. و او را نيز شامل مي شود
عار نيست بلكه دولت اهل عمل است چون ما به دولت اهل ش

 خواهيم و به جاي تصميمات يكشبه،  جاي شعار، شعور مي
  ". خواهيم تدبير مي

اينگونه خطاب قرار دادن دولت احمدي نژاد كه مورد حمايت 
همه جانبه خامنه اي بود، به كلي طرف حساب حرف روحاني 

سند خوش آناني كه از شعارهاي عوام پ. را مشخص مي كند
 مي شوند و حاميان تصميمات "بي شعور"شان مي آمد، 

 كه صدالبته دولت روحاني از اين عيوب "بي تدبير"يكشبه 
  .مبراست
به همين دليل دو روز پس از سخنان روحاني، علي خامنه اي  

عده اي اينجور وانمود مي كردند كه ": به ميدان آمد و گفت
بنشينيم، بسياري از اگر با آمريكاييها دور ميز مذاكره 

مشكالت حل مي شود، البته ما مي دانستيم اينجور نيست و 
قضاياي يك سال اخير براي چندمين بار اين واقعيت را اثبات 

  ".كرد
: او مذاكره رژيم با آمريكا را كاري بي منفعت دانست و گفت

  "كدام عاقلي است كه دنبال كار بي منفعت برود؟"
ي رهبر جمهوري اسالمي و منافع رمز گشايي از اين گفته ها

او و رژيم از شعار مبارزه با آمريكا در داخل كشور و منطقه 
يك طرف ماجرا و همكاري پنهان آنها با يكديگر در بسياري 
از موارد طرف ديگر آن است كه در اينجا مورد نظر ما نيست 

  . تا به آن بپردازيم
  

  7بقيه در صفجه 
  

و " جامعه بين المللی"
 يھادر غزهصف بند

  5بقيه از صفحه 

 آمريكاي التين

.  در آرژانتين، اعتراضها سازماندهي مردمي داشت-
در اكوادر نيز سازماندهي اعتراضها همين ويژگي را 
داشت و تظاهر كنندگان در برابر سفارت اسراييل از 
دولت خواستند كه روابط اقتصادي خود را با اين 

  . كشور قطع كند
ا تظاهرات با همكاري و  در نيكاراگوئه ام-

  . سازماندهي دولت ترتيب داده شده بود
 در السالوادر گروههاي محلي، اعتراضها در برابر -

  .سفارت اسراييل را سازماندهي كرده بودند
 در مكزيك نيز تظاهرات از جانب سازمانهاي -

سياسي، اتحاديه ها، دانشجويان و مردم شكل 
ارت خارجه شركت كنندگان در برابر وز. گرفت

اجتماع كرده و از دولت مكزيك خواستند به 
آنها روي يك . بمباران مردم فلسطين اعتراض كند

پارچه نوشته بزرگ، حكومت را كه واكنشي نشان 
سكوت عالمت ": نداده بود، خطاب قرار دادند

 ."رضايت است
    

  واكنش دولتها

از سوي ديگر همچنانكه براي هفته ها ماشين 
جنگي اسراييل به بمباران غزه ادامه مي داد و يك 
قتل عام پس از ديگري به جا مي گذاشت، جهان 
شاهد موضعگيريهاي متفاوتي از سوي كشورها بود 
كه هر يك به نوع خود نه در مسير پايان اين 
حمالت مرگبار، بلكه در خدمت منافع سياسي آنان 

جامعه " يا اين "نظم جهاني"اين . رار داشتق
، از سازمان ملل متحد گرفته تا شوراي "جهاني

امنيت و دبيركل تا نهادهاي بين المللي، با جنگ 
غزه بيشتر با سكوت برخورد كردند تا اقدام عاجل، 

 .البته اگر در آن شريك نشده باشند
واكنش و اقدامات كشورهاي عربي به ويژه مصر 

تن مرز مشترك با غزه مي توانست با باز كه با داش
 به محاصره آن خاتمه دهد، "رفح"كردن گذرگاه 

  . قابل توجه است
اردن با باز كردن فرودگاه خود به روي اسراييل 

بن "پس از شليك موشكهاي حماس كه فرودگاه 
 را به تعطيلي چند ساعته كشاند، به ياري "گوريون

 .اين كشور شتافت
گي خونيني كه عليه مردم اين رژيم سوريه با جن

سرزمين براه انداخته و ميليونها نفر را بي خانمان و 
دهها هزار نفر از معترضان در تظاهرات مسالمت 
آميز كه خواستار آزادي و حرمت انساني خود 
هستند را بازداشت كرده، به طور روشني نشان داده 

كه تمايلي به مقابله با اسراييل و قتل عام 
 .  نداردفلسطينيها

رژيم سوريه و متحد آن جمهوري اسالمي و ديگر 
كشورهاي منطقه كه شامل لبنان نيز مي شود، به 
. نوعي در محاصره فلسطينيها شركت داشته اند

صرف نظر از وضعيت اردوگاههاي فلسطيني در 
سوريه و لبنان، آنها با خشونت و سركوب در 
 جامعه، مانع حمايتهاي واقعي مردم كشورشان از

 .مردم فلسطين شده اند
رژيم لبنان و همه نيروها و احزاب آن از هيچ 
اقدامي در مسير محاصره سياسي، اقتصادي و 
نظامي آوارگان فلسطيني مقيم اين كشور كوتاهي 

 . نكرده اند
در ايران، حكومتي كه هرگز به شهروندان حق 

اعتراض به سياستهاي خانمانسوز خود را نمي دهد، 
شي بر پا كرد و حسن روحاني نيز با تظاهراتي نماي

حضور در آن وانمود ساخت كه از مردم فلسطين 
اين در حاليست كه علي خامنه . حمايت كرده است

اي از اين فرصت استفاده كرد و با تحريك حماس 
و فراخوان به ميليتاريزه كردن كرانه باختري، بر 

رژيم جمهوري . طبل جنگ و كشتار بيشتر كوبيد
 سرمايه گذاري هنگفت روي گروههاي اسالمي با

مرتجع و بنيادگراي اسالمي، به ادامه حيات بحران 
رژيم . و عدم پيشرفت صلح عادالنه كمك مي كند

اميدوار است كه به مدد ادبار و نكبت مردم 
فلسطين و حمايت از تروريستهاي منطقه از جمله 
در سوريه و لبنان، موقعيتي برتر در منطقه به دست 

 . آورد
در ونزوئال نيز دولت اين كشور سازمانده اصلي 

، رييس جمهور، "نيكالوس مادرو". تظاهرات بود
. در اين تظاهرات شركت و به سخنراني پرداخت

وي گفت اسراييل قصد نابودي كامل فلسطينيها را 
او . "ونزوئال در كنار فلسطينيها است"دارد و 

مشخص نكرد كه دولت او از چه راههايي به اين 
قابل ذكر است كه پيشتر . ادعا عمل خواهد كرد

رييس جمهور ونزوئال طي قراردادي با محمود 
عباس، رييس جمهور كشور فلسطين، وعده ارسال 

 . نفت و سوخت ديزل به كرانه باختري را داده بود
همبستگي با مردم فلسطين و اعتراض عليه 
ستمهاي روا شده از سوي نقش آفرينان و 

 صحنه هاي خونين، براي همه گردانندگان اين
عدالت خواهان و انسان دوستان يك وظيفه بي 

حمايت از مردم فلسطين و پايان . آلترناتيو است
دادن به اين بي عدالتي همچنين از كانال مبارزه 
با رژيمهاي ارتجاعي خودي مي گذرد كه در تنور 

در اين . جنگ و ويراني، نان خود را برشته مي كنند
ه مبارزه مردم ايران عليه بزرگترين ميان به ويژ

حامي جنگ و بحران در منطقه، جايگاه برجسته و 
  .مهمي دارد
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با پريشان گويی 
  درماندگی جنگبه 

  
  ٦بقيه از صفحه 

  
اما آنچه در اين ميانه مشكل ساز است، 
دست بسته بودن دولت براي توافق بين 

هرچند به . المللي و كاهش تحريمهاست
ظاهر علي خامنه اي از سياستهاي 
دولت در پرونده اتمي دفاع مي كند و 
بارها با مخاطب قرار دادن ظريف، به 

وش وزير امور خارجه دولت او سرو گ
دست كشيده، اما واقعيت اين است كه 
خامنه اي به خوبي مي داند كه توافق 
نهايي بر سر برداشتن تحريمها سياسي 
است و به هيچ وجه با گردش 
سانتريفيوژهاي غني كننده ربطي ندارد 
كه با كم و زياد كردن سرعت و يا تعداد 

توافق . آنها بتواند به مشكل پايان دهد
نهايي در اين مورد، توافق بين آمريكا و 

در اين صورت آمريكا . رژيم خواهد بود
صورت حساب ساليان دراز بگير و ببند 

اينكه رژيم . را روي ميز خواهد گذاشت
تفاوتي نخواهد آنها را بپذيرد يا نپذيرد 

كرد، زيرا آمريكا خواهان چيزي است 
كه از هم اكنون علي خامنه اي را 

ن دچار كابوس كرده كه دشمني آنچنا
با آمريكا را برجسته ساخته و توافق با 

حال .  مي داند"بي منفعت"آنرا كاري 
منفعت چه كسي، مسكوت مي ماند و 

زيرا آنچه . فعلن كسي به آن نمي پردازد
ارجحيت دارد نجات رژيم از بن بست 
كنوني است با بازكردن روزنه اي تا 

 تازه كند، بتواند از نظر اقتصادي نفسي
شايد بعد بتوانند در مورد آينده تصميم 

  .بگيرند
  

مشتي وعده و تعداد بيشتري 

  ادعا

دولت روحاني كه به همه اين موارد 
واقف است، همچون دولت احمدي نژاد 
به دروغگويي ادامه مي دهد و با انتشار 
آمارهاي غير واقعي تالش مي كند به 
ديگران بفهماند كه در سياست اقتصادي 

اما يك نگاه گذرا . خود موفق بوده است
به گفته هاي پايوران دولت به كلي 
خالف آن را اثبات مي كند و دم خروس 
از زير عباي روحاني بيرون مي زند و 
نشان مي دهد كه دروغگويي و مردم 
فريبي در رژيم واليت فقيه نهادينه شده 

سنگ بناي چنين كاري را خميني . است
اميدن وعده هاي  ن"خدعه"گذاشت و با 

خود به مردم، خالف آنچه عمل كرد كه 
  .قول داده بود

در نخستين سالگرد روي كار آمدن، 
دولت روحاني متن بسته پيشنهادي خود 
براي شكستن تورم و رونق اقتصادي را 

اين متن سراسر متناقض پر . منتشر كرد
دولت تدبير و "از دروغهايي ست كه 

 و وعده  به خورد ديگران مي دهد"اميد
هايي كه امكان عملي شدن بسياري از 

  آنها با توجه به شرايط كشور بعيد به 

  
در كليات، دولت روحاني . نظر مي رسد

نيز همچون همتايان تا كنوني خود، اميد 
به درآمد نفتي براي برون رفت از 
تنگناهاي پيش رو را برجسته مي كند، 

اصالحات اساسي در "هرچند ادعاي 
مالياتي، اداري و گمركي نظام بانكي، 

 را دارد و آنها را بخشي جدايي "كشور
به همين . ناپذير از برنامه خود مي نامد

پرداخت "دليل از خود شروع كرده و 
 را "بدهيهاي دولت به نظام بانكي

ضروري دانسته كه به آن اقدام خواهد 
جذب سرمايه هاي خارجي و ". كرد

دسترسي صنايع داخلي به منابع بانكي 
 نيز ادعايي كه دولت "براي رونق توليد

  .در متن برنامه خود به آن مي پردازد
تا همينجاي كار ادعاهاي بسيار 
ناممكني شده كه هر فرد آگاه به مسايل 
كشور را از مطالعه مابقي برنامه دولت 

دولتي كه برنامه هاي . بي نياز مي كند
خود را بر روي درآمدهاي نفتي استوار 

 و تالش خود را بكار كرده، همه سعي
مي گيرد تا در مذاكرات اتمي راه 
گريزي بيابد و با كم كردن تحريمهاي 
. بين المللي به بخشي از آن دست يابد

غافل از اينكه طرفهاي خارجي اعمال 
كننده تحريم اكنون دستيابي به هدف 
خود را نزديك مي بينند و دو دوزه 
بازيهاي رژيم و توسل ظاهري به 

سياست مذاكره براي مذاكره مذاكره و 
را خوب مي فهمند و ديگر به آن وقعي 

 هاي "كاغذ پاره"كاركرد . نمي گذارند
ادعايي پادو سابق رهبر اكنون مشخص 
شده و ديپلماسي زبان بازي دولت 
روحاني و يكي به نعل و يكي به ميخ 
رهبر ديگر كارساز نيست تا اندكي از 

 همين به. فشار بكاهد و راه گريزي بيابد
علت است كه ادعاي دولت در مورد 
مهار تورم و پايين آوردن آن و بهبود 
نرخ رشد تا حدود منفي دو را مي توان 

داده هاي خود . ادعايي پوچ دانست
  .دولتيان چنين چيزي را گواهي مي دهد

در سند منتشر شده در سالگرد دولت، 
از سوي ديگر افزايش "ادعا شده كه 

درات نفت در درآمدهاي حاصل از صا
كنار كنترل پايه پولي و كاهش مجموعه 

ثباتيهاي اقتصاد كالن سبب شد اوال  بي
تورم روندي كاهنده به خود بگيرد و 
ثانيا تالطمات ارزي جاي خود را به 

  ".ثبات در بازار ارز دهد
  

دم خروسي كه وزير اقتصاد 

  نشان داد

پر بديهي است كه كاهش تورم به چند 
 اول از همه توليد شاخص بستگي دارد؛

اما علي . و سپس رونق كسب و كار
 13طيب نيا، وزير اقتصاد و دارايي در 

: مهر در برنامه زنده تلويزيوني مي گويد
 درصد واحدهاي توليدي 50هم اكنون "

درصد سرمايه 70كشور ناتوان از تامين 
 50مورد نياز خود هستند، هر چند 

درصد باقي مانده واحدهاي توليدي 
 به كل ورشكسته و تعطيل شده كشور

  ".اند
  

  
در دو سال گذشته ": او همچنين گفت

درصد فقيرتر شده اند 20مردم به ميزان 
و توليد ناخالص ملي كشور در سال 

... درصد كاهش يافته است 10جاري 
ميزان بدهيهاي هنگفت دولت به نظام 
بانكي و واحدهاي خصوصي روشن 
 نيست و در هر حال دولت قادر نيست

  ".در حال حاضر ديون خود را بپردازد
اينها نه گفته منتقدان، بلكه سخنان 
وزير اقتصاد روحاني است كه دم خروس 

 درصد 70اگر . او را نمايان مي كند
واحدهاي توليدي نتوانند سرمايه مورد 

 درصد آنها 50نياز خود را تامين كنند و 
نيز ورشكسته و از چرخه توليد خارج 
شده اند، چگونه ممكن است تورم سير 

 6نزولي پيدا كرده و نرخ رشد از منفي 
 رسيده باشد؟ صادرات نفت 2به منفي 

هم در حدي نبوده كه بتواند پاسخ 
 نيازهاي جاري كشور را بسياري از

پس چنين معجزه اي چگونه به . بدهد
  وقوع پيوسته؟

همچنين محمود نجفي، عضو هيات 
رييسه انجمن قطعه سازان خودرو، در 

 مي "ايلنا"مصاحبه اي با خبرگزاري 
دولت حسن روحاني هيچ برنامه ": گويد

اي براي حل مشكل مالي واحدهاي 
توليدي كشور يعني يكي از دو مشكل 
عمده واحدهاي صنعتي و به تبع معضل 

   ".بيكاري و تورم ندارد
برغم ابراز ": او سپس اضافه مي كند

خوش بيني مقامات دولت يازدهم در 
مورد اوضاع اقتصادي، نه فقط تعطيلي 
واحدهاي صنعتي در دوره حسن روحاني 
متوقف نشده، بلكه رو به گسترش نيز 

  ".نهاده است
 دولتي حال چه كسي راست مي گويد؟

كه ادعاي بهبودي نرخ رشد دارد و نرخ 
تورم را كاهش داده يا آمارهايي كه 

  خالف آنرا گواهي مي دهند؟
از سوي ديگر اگر اين بانكها هستند كه 
بايد منابع صنايع توليدي را تامين كنند، 
دولت به عنوان بزرگترين بدهكار 
سيستم بانكي به گفته وزير اقتصاد قادر 

در اصل . يون خود نيستبه بازپرداخت د
دولتيان چنان آب را گل آلود كرده اند 
كه معلوم نيست دولت چه ميزان به 

از سوي . سيستم بانكي بدهكار است
ديگر عزت اهللا يوسفيان مال، نماينده 

ستاد مبارزه "مجلس آخوندي و عضو 
 مرداد به 4، "با مفاسد اقتصادي
كل ":  گفت"ايرنا"خبرگزاري حكومتي 

كشور در حال حاضر حدود نقدينگي 
 هزار ميليارد تومان است كه حدود 400
 هزار ميليارد تومان آن در قالب 100

تسهيالت به عنوانهاي مختلف در اختيار 
  ". نفر قرار داده شده است600

 نفر، يك چهارم نقدينگي 600يعني 
كشور را تحت عناوين مختلف به جيب 

دولت براي وادار كردن آنها به . زده اند
باز گرداندن اين مبلغ گزاف چه كرده 

پس چگونه توانسته نرخ ! است؟ هيچ
رشد را بهبود دهد و تورم را كم كند، 

  اين رشد از كجا آمده است؟
  
  

  

  معماي رشد

اگر گفته وزير اقتصاد دولت روحاني 
يعني طيب نيا را نيز شنيده بگيريم كه 

 20در دو سال گذشته مردم "مي گويد 
اند و توليد ناخالص درصد فقيرتر شده 

، آن وقت "درصد كاهش داشته10ملي 
معني معجزه بيشتر مشخص خواهد شد 

 6كه ادعاي رساندن نرخ رشد از منفي 
به حدود منفي دو توسط روحاني چقدر 

   .واقعيت دارد
فقط يك جمله يوسفي مال پرده اين 
غارتگري را باال مي زند و علت عدم 
 پيگيري دولت روحاني در مورد اين

: او مي گويد. بدهيها را نمايان مي سازد
اگر بتوانيم حقايق را به مردم بگوييم، "

به يقين آقازاده هايي كه در همه مسايل 
اقتصادي نفوذ پيدا كردند ديگر به خود 

المال مردم  اجازه نخواهند داد كه بيت 
  ".را در دست داشته باشند

بهتر از اين آدرس غارتگران بانكها را 
با اين حساب ادعاي . شا كردنمي شد اف

دولت در سند منتشره در مورد 
 ياوه "اصالحات اساسي در نظام بانكي"

يعني آخوند روحاني . اي بيش نيست
. چاقويي نيست كه دسته خودش را ببرد

حال شايد ادعاي آغاز بازپرداخت بدهي 
بانكها توسط دولت را بشود بهتر درك 

هي يعني، باز از جيب مردم بايد بد. كرد
گويي همه جاي . بانكها پرداخت شود

دنيا اين مردم هستند كه بايد تاوان 
غارتگري صاحبان قدرت را بپردازند و 

  .روز بروز فقيرتر شوند
اصالحات "همين گونه است ادعاي 

، يعني "اساسي نظام مالياتي كشور
دولت نه مي تواند نه مي خواهد كه 
نهادهاي زير نظر رهبري كه از بازرسي 

داخت ماليات تا كنون خود را معاف و پر
كرده اند را به اين چرخه باز گرداند و 
حق دولت در دادن امكانات را از آنان 

با اين حساب بسياري از . بستاند
موسسات و سازمانهاي اقتصادي زير 
نظر رهبر كه خود يك كارتل اقتصادي 
عظيم هستند، همچنان از پرداخت 

ت ماليات معاف خواهند ماند و دول
نخواهد توانست از اين راه اندك 

از سوي ديگر، . درآمدي داشته باشد
بسياري از نهادها، شركتها و موسسات 
. اقتصادي در دست سپاه پاسداران است

اين ارگان نظامي نيز خود را مبرا از 
بازرسي، حسابرسي و پرداخت ماليات 

با اين حساب بجز همان . مي داند
ن كه حقوق و دستمزد اندك مزدبگيرا

در دسترس دولت قرار دارد، چه كس يا 
كسان ديگري وجود دارند كه دولت مي 
خواهد ماليات آنان را اصالح كند؟ مثل 
اينكه سلماني دولت تنها مي تواند سر 
عده معدودي را بتراشد و دست اش از 

  !ديگران كوتاه است
  

  8بقيه در صفحه 
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 به اعدام ي ارژنگ داوودتيمحكوم

 حد ي هراس بزاني گر مرينمونه و تصو
 ،يگانگي از ي اسالميوحصر جمهور

 و مقاومت در كياتحاد، روابط دمكرات
 كه ارژنگ با ييهايژگيبرابر ستم است؛ و

 سال در 11 به كي آن نزديآن و برا
 و ي زندگهي فقتي مخوف واليزندانها

 . مبارزه كرده است
 

 نخست به خاطر يداوود ارژنگ
 ي برايي خبرنگار كاناداكي با يهمكار

 " ممنوعرانيا" مستند لميساخت ف
سپس به اتهامات راه .  شدريدستگ
 يجنبش آزاد" سي و تاسيانداز

 اني دانشجوونيكنفدراس" و "انيرانيا
 ضد نظام فستيمان"، نوشتن "يرانيا

 و ي به رهبرني، توه"ي اسالميجمهور
 ،ي اسالميجمهور مي رژانگذاريبن

 به ني توهون،ي نظام و روحاننيمسوول
 15 ني به مجازات سنگرهيمقدسات و غ
 سال 5 ضربه شالق و 74سال زندان، 

 محكوم ي از حقوق اجتماعتيمحروم
 ي به زندانهاميارژنگ بطور دا. گشت

 شد و دي تبعي انفراديمختلف و سلولها
 جانفرسا كه منجر به يتحت شكنجه ها

 از ي و بخشي سالمت دادنتاز دس
.  او شد، قرار گرفتيي و شنوايينايب

 پرداخت، ي به آزار خانواده وي حتميرژ
خانه او مصادره و به فروش رفت و 

 . خانواده او آواره گشتند
 
 كه در ي همه او در تمام مدتني ابا

 زندان، تي بود، به وضعمياسارت رژ
 -ياسيرفتار زندانبانان و اوضاع س

عتراض كرد و دست به  كشور اياجتماع
 89 ماه ورياو در شهر. اعتصاب غذا زد

 از دو ماه از شيپس از گذشت ب
 قادر ي كه به سختياعتصاب غذا در حال

 بود، به شيبه تكلم و گشودن پلكها
 شهر منتقل شد و يي زندان رجايبهدار

 زندان ياو سالها. به حالت كما فرو رفت

 يرا بدون حق مالقات، تلفن و مرخص
 ي حتنكهيشرم آور تر ا.  كرده استيسپر

 ري دستگزي او را نلي دادخواه، وكيمحمدعل
 .  كردند

 
 شعبه د،ي جدي پرونده سازكي با نكيا

اول دادگاه انقالب كرج او را به اتهام 
 و ي هوادارت،ي عضوقيمحاربه از طر"

 اهداف سازمان شبردي موثر در پتيفعال
 به اعدام محكوم "راني خلق انيمجاهد

 ي كه وستي درحالنيا. وده استنم
 ي را ساختگيتياتهامات دستگاه امن

 حكومت يهايد و ضمن رد مرزبندهينام
 از ي سمپاتاي يبا مخالفانش، همكار

 خلق را رد و خود را نيسازمان مجاهد
 به ي سكوالر كه هرگز سالحيفرد

 .  كرده استيدست نگرفته معرف
 

 از آن هراسناك مي كه در واقع رژآنچه
 ارژنگ در زندان است يهايژگيت، واس

 و ي جو اتحاد، همكارجاديكه در ا
زندانبانان .  كندي تالش ميهمبستگ

 هستند و ي پراكندگهيبعكس مروج روح
 ي كه به دفاع از هم برنمييمشوق آدمها

 آن "يرخوديغ" و "يخود" و مرز زنديخ
 همان جامعه يعني كنند؛ ي متيرا رعا

نگ در تمام ارژ. ي اسالمي جمهوريآرمان
 گام هم از مقاومت كوتاه كي سالها نيا
 ،ي به همبستگوستهي را پگراني و دامدهين
 .  كرده استقي تشويداري و پايستادگيا

 
 الملل سالهاست به رفتار ني عفو بسازمان

 معترض بوده ي با ارژنگ داووديرانسانيغ
 به حكم ي اهياني با صدور بزيو اكنون ن

 نيا": ه استاعدام ارژنگ اعتراض كرد
حكم با وجود نبودن شواهد آشكار و بعد از 

 صادر شده رعادالنهي غاري بسي دادرسكي
 ".است

 
 خواه و ي آزادانيراني بر همه اامروز

 خود را بلند يعدالت طلب است كه صدا
 ي حقوق بشر و شوراي عالسريكنند و كم

 يحقوق بشر ملل متحد و همه ارگانها
 ي و سازمانها و نهادهاي المللني بربطيذ

 و تيمدافع حقوق بشر را به محكوم
 و ي انسانري مجازات غنيدرخواست لغو ا

 . بخوانندناعادالنه فرا 
 
 ي از تالشهايباني و پشتيروي به پما

 در جهت ي ارژنگ داوود،ياسي سيزندان
 مبارزه متحدانه و مناسبات ،يهمبستگ
 كوشندگان گري در كنار دك،يدمكرات

 حكم ني لغو اي، برا و حقوق بشرياسيس
 .   مي كني توزانه تالش منهيك
  مرداد4شنبه ...  خبريفراسو 
 

    

با پريشان گويی 
  جنگ درماندگی به
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عجيب اينكه عليرضا محجوب عضو 

دبير كل خانه "مجلس آخوندي و 
 تحت كنترل رژيم به "كارگر

 90اكنون ": خبرگزاري ايلنا مي گويد
ارگري ايران زير خط درصد جامعه ك

درصد باقي 10فقر به سر مي برد و 
مانده آن فاصله چنداني با خط فقر 

  ".ندارد
اگر اين وضعيت كارگران كشور باشد 
كه در زير خط فقر بسر مي برند و 
ناتوان از تهيه مايحتاج ضروري خود 
هستند، پس اين نشانه هاي رشد را 
دولت روحاني چگونه مي خواهد نشان 

ق همه داده ها و اعترافات طب. دهد
مقامات دولتي و حكومتي، فقر در سال 
گذشته تشديد شده و درآمد خانوارها به 

عدم . شدت كاهش پيدا كرده است
تحرك دولت در بخش عمران و 
تخصيص ندادن بودجه به اين بخش 

موثر شده نيز باعث كاهش تقاضاي 
است، همه اينها نشانه هاي ركود 

اما دولت . بيشتر و تنزل رشد است
مثل اينكه آمار . ادعاي ديگري دارد

سازي و كاغذ بازي شيوه و رويه اي 
است كه دولتهاي در قدرت رژيم 
واليت فقيه به آن دست مي زنند تا 
حداقل روي كاغذ خود را موفق نشان 

 بر دهند وگرنه تاثير چنين ماجرايي
زندگي روزمره مردم نه تنها وجود 
ندارد، بلكه اوضاع آنها روز به روز بدتر 

  . شده و به قهقرا مي رود
به اين بخش از سند منتشره دولت در 
مورد شكستن ركود و رونق اقتصادي 

در مجموع با تشخيص ": توجه كنيد
وضعيت ركود تورمي براي سالهاي 

، دولت اولويت نخست 1392 و 1391
 كاهش تورم فزاينده داد و در اين را به

راه، از كنترل دستوري قيمتها و اتخاذ 
راهكارهاي موقتي كه به صورت مكرر 
در فضاي اقتصادي كشور امتحان شده 
اند پرهيز و سعي نمود با كنترل عوامل 
اصلي ايجاد تورم يعني اجزاي پايه 

از سوي . پولي، تورم را كاهش دهد
با ديگر دولت يازدهم موفق شد 

مديريت انتظارات و تقويت روحيه 
ايجاد شده در جامعه، نااطميناني موجود 
در اقتصاد را با اعتماد و اطمينان و اميد 
به آينده جايگزين نمايد و از اين طريق 
هدف ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز 

  ".و ساير داراييها را محقق نمايد
آيا شما فهميديد دولت چگونه توانست 

آرامش و " و "ا كاهش دهدتورم ر"
ثبات در بازار ارز و ساير داراييها را 

  ؟"محقق نمايد
از عجايب روزگار است كه روحاني با 

 "مديريت انتظارات و تقويت روحيه"
بدون . موفق به اينكار شده است

  رودربايستي بگويد كه با دروغ گفتن و 

  
سر مردم كاله گذاشتن فعلن توانستم 

رنه حرف درماني از مهلكه بگريزم، وگ
هر كجا كاربرد داشته باشد، در اقتصاد 

  اقتصاد مال "ندارد زيرا به قول خميني 
 و حديث و روايت سرش "خر است
  .نمي شود

  

  در انتها

حسن روحاني همه تالش خود را به 
خرج مي دهد تا بتواند در مذاكره با 
طرفهاي خارجي اندكي از تحريمها 

 پاشيده بكاهد و مفري براي اقتصاد فرو
رژيم بيابد، اما از سوي ديگر علي 
خامنه اي، بيت و نهادها تحت 
سرپرستي او و آن كساني كه يوسفيان 

 هزار ميليارد 100مال مي گويد كه 
تومان پول بانكها را باال كشيده اند و 
منافع بسياري دارند، از عواقب توافق 
سياسي نهايي با آمريكا هراسانند؛ هر 

 اين توافق نيز چند مي دانند بدون
ادامه حكومت شان با مشكالت اساسي 

بنابراين آنها بار ديگر . روبروست
حاكميت دوگانه اي را شكل داده اند 
كه در عرصه بين المللي كاربردي ندارد 

عدم مشخص . و راه به جايي نمي برد
بودن منبع تصميم گيري، طرفهاي 
خارجي را هشيار كرده كه هر گونه 

روز بعد كن لم يكن توافقي مي تواند 
حرفهاي ضد و نقيض خامنه اي . شود

نه تنها دردي از دولت روحاني و رژيم 
جمهوري اسالمي دوا نمي كند، بلكه 

  .كار را براي او مشكل تر خواهد كرد
هرچند دولت روحاني ادعا مي كند 
توانسته ثبات اقتصادي در كشور برقرار 

 اگر چه آمارها خالف آن را –كند 
 تنش سياسي -دهند گواهي مي 

داخلي و استيضاح وزير علوم و فحاشي 
روحاني به منتقدان و رقباي خود و وارد 
شدن رهبر و ولي فقيه به اين تنش هم 
گواهي مي دهد كه الزمه ثبات 
اقتصادي، ثبات سياسي است كه در 

يعني بيله ديگ بيله . كشور وجود ندارد
   !چقندر

ابراز دلخوشي روحاني از مذاكره با 
شش قدرت جهاني كه تا كنون 
تشريفاتي و حقوقي پيش رفته، فقط 

تصميم نهايي با . جنبه تبليغاتي دارد
آمريكا و در توافق نهايي به دست 

اينجا . خواهد آمد و آنهم سياسي است
. گرانيگاه رژيم واليت فقيه است

كشاكش روحاني و خامنه اي به عنوان 
نماد دو جريان اصلي داخل رژيم در 

تا چه اندازه اين توافق . ستاينجا
محتمل است، معلوم نيست، اما بدون 
آن نيز ادامه حيات براي رژيم واليت 

آيا راه ديگري . فقيه ناممكن است
وجود دارد و كانال جنبي اي مي تواند 
باز شود؟ اين پرسشي است كه پاسخ 

  .آن را زمان خواهد داد
  
  

  

اعدام ارژنگ، اعدام پرنسيپھای 
  . انسانی و دموکراتيک است

  برای نجات او بيدرنگ بشتابيم
 

 يدي جداليل
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 نخست پست تصدي از مالكي انصراف
 مدتها از پس بار، سومين براي وزيري

 تاريخ در خودسرانه اصرار و پافشاري
 حيدر" حضور در آگوست چهارده
 از جديد، وزير نخست ،"العبادي

 كشور سياسي رويدادهاي مهمترين
 .آيد مي به شمار عراق

 سخنراني يك مالكي در پيشتر، نوري
 معصوم، فواد عليه كه داشت اعالم
 عالي دادگاه به عراق جمهور رييس
 رياست و كرد خواهد شكايت فدرال
روند،  اين در. دانست خود حق را دولت

 در نيز "قانون دولت ائتالف" از بخشي
 تنها را وزيري نخست پست اي بيانيه
 از مسلح واحدهاي. دانست مالكي حق

مالكي  نوري امنيتي تحت امر نيروهاي
 بغداد كليدي مناطق به فرمان وي در

 تا شد سبب كه حركتي گرديدند؛ مستقر
 به آمريكا، خارجه وزير ،"كري جان"

 نزند دامن را ناآرامي كه دهد اخطار وي
 ،"گرين مك". نگردد متوسل زور به و

 موضع نيز آمريكا خارجه وزير معاون
 رييس از و دانست نادرست را مالكي
 پشتيباني جديد وزير نخست و جمهور

 وزارت سخنگوي ،"هارف ماري". كرد
 كه گفت اي بيانيه آمريكا هم در خارجه
 كسب براي تالش گونه هر با آمريكا
 در دستكاري و زورگويي طريق از نتيجه
 مخالف قضايي روند يا اساس قانون
 .است

 امنيت عالي شوراي دبير شمخاني،
 بحران به نقطه شدن نزديك با ارتجاع،
 با اريديد طي و رفت عراق به جوش
 از سيستاني، اهللا آيت و مالكي نوري

 عراق جديد مجلس رييس انتخاب
 از بسياري صورتي كه در. كرد حمايت
 سپاه فرماندهان و رژيم هاي رسانه

 مالكي نوري ايستادگي از پاسداران
 پست واگذاري و كردند مي استقبال
 را عبادي حيدر به وزيري نخست
 اين. ناميدند غربي دولتهاي خواسته

 قدرت، ساختار در رويكردها دوگانگي
 واليت جناح بين پريشاني و پراكندگي

 شيوه در روحاني -رفسنجاني  و فقيه
 در ارتجاع استراتژيك سياستهاي پيشبرد
 .سازد مي هويدا پيش از بيشتر را منطقه

 جهت شمخاني به عراق سفر رغم به
 سياسي اين كشور بحران شرايط، كنترل
 هيچ كه ودب يافته شدت آنچنان

 نخست از قدرت خلع به جز رهيافتي
 چشم در رژيم محبوب و درمانده وزير
 . شد نمي ديده انداز
 "الدعوه حزب" در جدايي و تشتت روند

 شدن جدا با مالكي سماجت بواسطه
 فضيلت گروه و عبادي حيدر طرفداران

 و قانون ائتالف ليست از يعقوبي محمد
 نانآ به شهرستاني حسين گروه پيوستن
 حدود اساس، همين بر. گشت تسريع

به  قانون ائتالف نمايندگان از نفر 45
 و صدريها حكيم، عمار گروه همراه
 ،)نماينده 127در جمع ( فضيلت حزب

 موافقت بر مبني معصوم فواد به ليستي
 ارايه عبادي حيدر وزيري نخست با

 مالكي نوري عملكرد بدينوسيله،. كردند
 جهت "طلبي انحصار" محور حول

 پيش آنقدر مطلقه قدرت حفظ و تحكيم
حاميان  براي را اش ماندگاري تا رفت

 .ساخت ناممكن اش خارجي داخلي و
 و فراكسيونها و احزاب بين تضاد ژرفش

 الدعوه تحت حزب اعضاي بين حتي
 قهر و آميز مسالمت مبارزه فشار تاثير
 تنگنا در و يكسو از سني شهروندان آميز
 و جانب احزاب از مالكي گرفتن قرار

 مختلف از سوي ديگر، فراكسيونهاي
 حاميان كه ساخت فراهم شرايطي

 روي به وادار را اش جهاني و اي منطقه
مالكي  سرانجام،. ساخت وي از گرداندن
 بحراني قعر در قلدرمابانه ژست با وجود

 .رفت فرو خودساخته
 

 خاورميانه پروژه ماحصلِ داعش

 و استبداد بزرگ
 داعش، ارتجاعي نيروي منحوسِ حضور

 دكترين محصول ،"اسالمي دولت"
 پروژه و امپرياليسم جهاني نوين نظم

 خالف بر كه است "دموكراسي صدور"
 سياسي ساختار ايجاد وعده دروغين

 تشكيل به دموكراتيك در عراق،
 و فردي استبداد بر مبني حكومتي
 . فرجام يافت مذهبي

 يپشتيبان با 2006 سال از مالكي نوري
 پست براي آمريكا دولت حمايت و

 كشور امور به رسيدگي و وزيري نخست
 بر طبقِ را خود دولت و شد انتخاب
 بنا سكتاريستي مذهبي، و قومي تفكرات

 اساس بر عراق ترتيب، بدين. نهاد
 سال در بشر حقوق ديدبان گزارش
 نظر از جهان كشور هشتمين ،2012
 سركوب و جنايت و قتل اداري، فساد
 ناتواني فقر،. لفان نام گرفتمخا

 نخست تداوم با بيكاري، و اقتصادي
 مالكي به طور ساالنه نوري وزيري

 گزارش به به طوري كه گشت افزون تر
 از بيش ،2014در مارس  ملل سازمان

 فقر خط زير عراق مردم از درصد23
 را اين ميزان ديگر مراجع. مي برند بسر

 رميليون نف 12 درصد، يعني30از  بيش
 . اند كرده گزارش
 سال از حداقل آميز مسالمت مبارزه
 نشين، سني در مناطق تنها نه  2012
 موصل، فلوجه، عراق، مناطق ديگر بلكه

كركوك، بيجي، تكريت، سامرا، جاللو، 
 روستاهاي و شهرها و ناصريه، بغداد

 و پايين دستمزد عليه كشور سراسر
 سركوب اقتصادي، اسفناك شرايط

 فقدان و زنان به ويژه اسيسي زندانيان
. گرفت اوج همگاني رفاهي امكانات

 اعتراض پاسخ مالكي خودكامه دولت
 با را عراقي شهروندان آميز مسالمت

 مسلح، دندان تا ماموران گسيل
 و ترور شكنجه، و زندان دستگيري،

 صداي هر و داد وحشت رعب ايجاد
 تروريسم برچسب با را اي عدالتخواهانه

 شهروندان كثريتا. كرد سركوب
 ديگر و كارگر طبقه به معترض

 داشتند تعلق جامعه زحمتكش گردانهاي
 را آميز قهر مبارزه نهايت مالكي در كه
 مكرر بمباران. نمود تحميل آنان به

 و ايستادگي بجهت رمادي و فلوجه
 و گرايانه فرقه سياستهاي به اعتراض

 از فقيه، واليت دستورات اجراي
 كشتار و سركوب نمودهاي بارزترين

 نوري دولت توسط عراقي شهروندان
 .است مالكي

 حرمان و رنج گرفتن نظر در بدون وي
 حربه با عراقي، شهروندان حساب بي

 "كن حكومت و بنداز تفرقه" قديمي
 مشكل از مخالفان انحراف نگاه در سعي
 و تحقير سركوب، سياست. نمود اصلي
 مختلف ملل و اقوام حقوق رعايت عدم

مطالبه  راندن حاشيه به سنيها، ژهبه وي
 مردم آحاد دموكراتيك حقوق كه اي

مطرح مي  را نژاد و مذهب از فرا عراق
 و "تروريسم با مبارزه"كرد زير عنوان 

 و قومي احساسات از سوواستفاده
 قدرت، و اقتدار تثبيت جهت مذهبي

 بازگشت قوي تر داعش براي را فضا
  . ساخت فراهم

 ارزش بي و حرمت هتك جنايات،
 عراقي شهروندان كرامت و جان شمردن
 تمام سركوب محصول داعش توسط

عراقي براي به  شهروندان مبارزه عيار
 البته. حقوق خود است دست آوردن

استقرار  و ملتها حقوق نقض عليه مبارزه
 نيروي گسترده عدالت با وجود سركوب

 نبود، بردار تعطيل مالكي سركوبي
 محصول نكهآ از بيش مالكي انصراف

مبارزه  مديون باشد، باالييها بين تضاد
 عليه سنيها به ويژه مردم عراق،

 احرازِ جهت مالكي مطلقه حكومت
  . گراست كثرت سياسي ساختار

  
 در خدمت لغو "دولت اسالمي"

 تحريمها 
عراق  به امپرياليسم آمريكا نظامي حمله

 آن كه از بيشتر.. .و  اين كشور و اشغال
سرمايه را پيش  سازي جهاني پروژه

 تاخت براي خلوتي حياط به ببرد، آن را
 آن راس در و ارتجاعي گروههاي تاز و

 كمك از كه بدل كرد فقيه واليت رژيم
 و نيرو هيچ به تسليحاتي و مالي

 منطقه در آنان را منافع كه عنصري
چشم نمي  مقطعي، چند هر سازد، تامين
 امور وزير سخنان در موضوع اين. پوشد

 داعشيان نظري القراي ام رجهخا
 در "اسالمي دولت" با برخورد پيرامون

 گزارش  به.گردد مي هويدا عراق
  مرداد، وي در31مهر،  خبرگزاري
 الزمه" :گويد مي تلويزيوني گفتگويي

 با برخورد در غرب به ايران كمك
   ".است تحريم لغو داعش،

 مشترك منافع از درخواستهايي چنين
 از دو هر كه فقيه توالي رژيم و داعش

 ايديولوژيك، بنيادگرايي اسلوب يك
پيروي مي كنند، پرده برمي  مذهبي،

رژيم از زبان وزير خارجه اش، . دارد
 از برداري تالش خود براي بهره

 تغيير جهت عراق در داعش جنايتهاي
 مطامع و منافع نفع به قوا توازن

 و تحريمها حذف منطقه، در ارتجاعي
المللي را آشكار  بين بحران از خالصي

 . ساخته است
 گرفتار آن در عراق كه امنيتي بحران
 خاورميانه پروژه مخرب پيامد آمده،

 بزرگ و مماشات فرصت طلبانه با
 بشار و فقيه واليت استبدادي رژيمهاي

  اين سياستي است كه در. است...و  اسد
 پايگاههاي به حمله در متناقض رويكرد
 با كردن مدارا ولي عراق در داعش
 تاكنون كه داعش و اسد بشار دولت
 ارتش" اعضاي از نفر هزار 4 از بيش
 شراكت منافع رسانده و قتل به را "آزاد

 داراي كه فقيه واليت رژيم در عراق با
 است، اسالمي دولت با همگون ماهيتي
 رويكرد آمريكا دوگانگي. يابد مي بازتاب

 نيروهاي مذهبي، بنيادگرايي به
 در منطقه استبدادي دولتهاي و ارتجاعي
 خاورميانه پروسه منافع تامينِ راستاي
 كه باشد مي پارادوكسي حاملِ بزرگ،

 ارتجاعي نيروهاي بازتوليد و توليد به
برآمد و . انجامد مي وسطايي قرون
 دوران در مذهبي بنيادگرايي صعود
 كه است جهاني معضل يك كنوني

 مي عمل پيوسته بهم زنجيري همچون
 جمهوري با مماشات رو، همين از. كند

 سلسله جنبان به مثابه اسالمي
 پيدايش به منطقه بنيادگرايي مذهبي در

 نظير ارتجاعي نيروهاي حيات ادامه و
 . رساند مي ياري داعش

 
 دموكراسي پادزهر بنيادگرايي 

 از عراق جمهور رييس معصوم، فواد
 با دولتي كه است خواسته عبادي
 و احزاب. بدهد تشكيل وسيع پشتوانه

 بارزاني به همراه مختلف فراكسيونهاي
 بيان با نيز سني عشاير نظامي شوراي و

 دولت با خود همكاري هايشان، خواسته
 .اند كرده اعالم را جديد

  مرداد،26، "الحدث العربيه" تلويزيون
 سني نيروهاي طرحي توسط تدوين از

 هاي كميته و دولت تشكيل براي
 نخست به رايها كننده جهت مذاكره

 بر مبتني جديد گزارش داد كه وزير
. تظاهركنندگان است خواسته هاي

 با گفتگويي در ،"سليمان حاتم علي"
 مرداد 25تاريخ  در "الحره" تلويزيون

 جديد به دولت كه كرد اميدواري ابراز
 اولين و دهد پايان مهاجران رنجهاي
 پايان را سني شهروندان اولويت

   وارده خسارتهاي نجبرا و آتشباريها
  10بقيه در صفحه 

  

 در قعر بحرانی خودساختهفرو رفتن : انصراف مالکی
 اردوان آناهيتا
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ديكتاتور مالكي سرانجام پس از ايجاد 

ر بسيار به سرنوشت قطعي و مكتوب َش
 مالكي پس .ديگر ديكتاتورها دچار شد

از ارتكاب جنايات و تفرقه افكنيهاي 
 اقدامات .بسيار از مقام خود عزل شد

نوري مالكي تحت قيوميت رژيم ايران 
به  عراق و بسياري از مردمنارضايتي 
ا را در پي سنيها و كرد هخصوص 

تجاوزات  نتيجه برافتادن مالكي. داشت
 تبعيضها و ،و اعمال ضد منافع مردم

تضادهاي اجتماعي عراق است كه اغلب 
 سياستهاي رژيم ايران اعمال جهتدر 

رژيم ايران با تفرقه افكني در . شدمي 
عراق و پيگيري سياستهاي ضد خلقي 

هاي اجتماعي در هخود به نارضايتي گرو
و سنيها الخصوص كردها عراق علي 

  . زد دامن مي
 عامل به عنواننارضايتي از مالكي 

مشكالت و بحرانهاي عراق باعث اصلي 
شد كه ائتالف اتحاد ملي با اكثريت 

 راي حيدر العبادي را به عنوان 127
. دننامزد نخست وزيري عراق انتخاب ك

حيدر العبادي با حمايت بي نظيري به 
تخاب در ابتدا اين ان.  رسيدعيتقوماين 

ائتالف دولت قانون به رهبري نوري 
اما پس از موافقت و . مالكي را برآشفت

آمريكا و سريع و بالفاصله خوشرويي 
حمايت نه ديگر كشورهاي غربي، 

هم به دست را چندان قوي رژيم ايران 
  . آورد

گروههاي موافق بركناري مالكي اغلب 
از خطراتي كه عراق را تهديد مي كرد 

ن و بركناري مالكي را تسكيني هراسا
حمايت از . براي دردهاي عراق مي دانند

و او هواداران بسياري از مالكي از سوي 
حتي از سوي شبه نظاميان مدافعش 

شبه نظاميان . برداشته شده است
كه بزرگترين » عصائت اهل الحق«

گروه هوادار مالكي به شمار مي آمد، 
م حمايت خود را از حيدر العبادي اعال

: اين گروه در بيانيه اي اعالم كرد. كرد
در سايه حوادث امنيتي خطرناكي كه «

كشور را در بر گرفته و قرار گرفتنش در 
معرض شديدترين حمالت تكفريها كه 
سعي در هدف قرار دادن مردم، از ميان 
بردن تار و پود جامعه و تجزيه وطن 
دارند، شاهد حوادث سياسي بسيار 

مي تواند اوضاع را خطرناكي هستيم كه 
اغلب عراقيان بر لزوم » .بدتر كند

بركناري مالكي و جانشيني حيدر 
از لحاظ بين . العبادي متفق القولند

المللي نيز حمايتهاي عمده اي از 
ن و االعبادي به عمل آمد كه متحد

 پيشين مالكي در ميان آنها به انمخالف
  . چشم مي خورند

ت در اوباما به العبادي وعده داده اس
  صورت تشكيل دولتي همه جانبه در 

  
عراق از او حمايت كرده و گفته است او 
را در برابر شبه نظاميان ياري خواهد 

  .كرد
به حل مشكالت و بحرانها با ي اميدوار

نخست وزيري عبادي و بيرون رفتن 
 همكاريها و ،مالكي از مناسبات سياسي

  .  را سبب شده است جديديائتالفهاي
ميق نسبت به مالكي حتي نارضايتي ع

سبب شد كه بارزاني وي را در حمله 
. گروه تروريستي داعش تنها بگذارد

صبوري كردها در برابر داعش ناشي از 
نارضايتي آنها از سياستهاي رژيم ايران 

.  مالكي است،و دست پرورده ي آنها
پيشمرگه هاي كردستان تا پيش از 

 و قبل از آن كه داعش برافتادن مالكي
 نظاره گراني در  كردستان حمله كند،به

اما مي بينيم كه بعد . برابر داعش بودند
از برافتادن مالكي از قدرت، پيشمرگه 
هاي كردستان به ميدان جنگ عليه 

اين نوع اقدام . داعش راهي مي شوند
توان اقدامي تاكتيكي در  بارزاني را مي

برابر نوري مالكي و همچنين رژيم 
  .ايران دانست

  
  

چند روز اخير يكي از اتفاقات قابل در 
بررسي و داراي اهميت ديدار بارزاني 
رهبر حزب دموكرات كردستان و 

يكي از جهات اين . مقامات تركيه است
ديدار صحبت درباره به رسميت شناختن 

مسعود بارزاني . كردستان مستقل است
در پي برگزاري همه پرسي براي 

  است و براي هميناستقالل كردستان
ر پارلمان اقليم كردستان شركت و د

مساله ي استقالل كردستان را مطرح 
واكنش آمريكا در اين مورد . كرد

جنيفر ساكي . مخالفتي بالفصل بود
سخنگوي وزارت خارجه ي آمريكا گفت 
آمريكا خواهان دولتي فراگير در عراق 
است و از مسعود بارزاني خواست كه در 

ق طب. تشكيل دولت عراق مشاركت كند
مريكا از آگفته هاي جنيفر ساكي 

 اما ،استقالل كردستان حمايت نمي كند
  بارزاني از نيروهاي كرد خواسته تا 

  
كركوك و ديگر مناطق مورد اختالف را 

ساكي مساله ي استقالل . ترك نكنند
. ير جدي گرفته استكردستان را غ

استقالل كردستان مي تواند روي 
مسائل و درگير هاي ديگر آمريكا در 
خاورميانه تاثير داشته باشد كه يكي از 

 در با رژيم استآنها روند مذاكرات 
، ايران و آمريكارژيم صورت توافق بين 
 مي تواند به روابط استقالل كردستان

  با رژيم ايراندالل وارانه ي آمريكا
  .دشه وارد كندخ

نشان دادن روي خوش از سوي رژيم 
ايران به العبادي مي تواند مقدمه چيني 
براي مداخله ي دوباره در عراق اما 

  .باشداينبار از كانالي ديگر 
ديدار در هاي احتمالي توافقاز ديگر يكي 

 مي تواند بين بارزاني و مقامات تركيه 
. باشدصادرات نفت به تركيه موضوع 

 مورد از مناطقي اعالم كرده كه بارزان
ست  ادر دست كردهااختالف كه اكنون 

با توجه به اين كه . خارج نمي شود
مهمترين بخش مورد مناقشه كركوك 
است و با توجه يه اين كه كركوك يك 

منطقه با منابع سرشار نفت است، به 
   آمريكا نمي خواهد نظر مي رسد كه

  
  

لت كنترل منابع نفتي عراق از دست دو
براي همين است . مركزي خارج شود

 بر تشكيل دولتي فراگير در عراق كه
  . اصرار دارد

در مسير پيگيري شده توسط آمريكا در 
 برافتادن مالكي با توجه به ،خاورميانه

تضاد هاي عميق در جامعه ي عراق و 
همچنين تحوالت به وجود آمده در 
ديگر كشورهاي خاورميانه امري گريز 

اما . رقابل اجتناب بودناپذير و غي
همچنان خطر مداخله ي رژيم ايران در 
 ،عراق با توجه به مسير وقوع پيشامدها

  . باقي است
 

  

: انصراف مالکی
فرو رفتن در قعر 
 بحرانی خودساخته

  
  9بقيه از صفحه 

  
 مالكي دولت هاي جنگنده. (كرد اعالم
 را فلوجه بيمارستان  بار،23از  بيش
 حاوي اي بشكه بمبارانهاي هدف مورد
 6 -العربيه -اند  داده قرار منفجره مواد

 )2014 آگوست
 جنبش" سخنگوي ،"حمدون طه" دكتر

الحدث  العربيه گزارش به نيز "مردمي
 اهل حقوق اگر" :داشت  مرداد ابراز24

 بين از اسالمي دولت شود، داده سنت
 نخواهد باقي آن تاثيرات و رفت خواهد

اين  با استانها اين در مردم اكنون. ماند
 و انديشه در زيادي اختالفات كه 

 اسالمي اصطالح به  دولت با ايديولوژي
 اند، كرده  سكوت آن برابر در ولي دارند،

 نظاميانش شبه و مالكي طرف از زيرا
 و تسويه  شد مي مردم به زيادي ستم

 به موكول را اسالمي دولت با اختالفات
 اين  هاي خواسته  اگر.كرده اند بعد

 دولت بالفاصله شود، برآورده مردم
  ".شود مي تمام نيز اسالمي

  
 برآمد
 امنيتي، ژرف چالشهاي با برخورد
 نخست گام در عراق اقتصادي و سياسي

شهروندان عراقي  حقوق احقاق به
 و مستقل از تعلق مذهبي و قومي آنها

 قدرت در شان شراكت حق رعايت
 مناطق بمباران سياسي، پايان دادن به

 رمادي، اجراي و به ويژه فلوجه سني
 ملي شوراي تأسيس و اربيل معاهدات

 ميان تنشها استراتژيك، حل عادالنه
 پيرامون مركزي دولت و كردستان

 مناقشه، مورد مناطق اقليم، بودجه
 و كردستان استان مرز و حد تعيين

 . وابسته است نفت صادرات
 از مالكي نوري مانند نيز عبادي اگرچه

 دولت فراكسيون و الدعوه بحز رهبران
 شيعه گروههاي همراه كه است قانون
 به موسوم بزرگي ائتالف به ديگر

 ابراهيم رياست به "عراق ملي ائتالف"
 انصراف وليكن دارند، تعلق جعفري
 تمام سرسپرده مهره به عنوان مالكي

 فقيه، واليت مذهبي بنيادگرايي به عيار
 گرايي كثرت نفع به قوا توازن تغيير
در . خودكامگي را تسهيل مي كند برابر

 از جديدي فصل هر صورت، در عراق
 شهروندان آحاد حقوق احقاق براي پيكار

 عدالت و دموكراسي به دستيابي عراقي،
مذهبي  بنيادگرايي از رهايي و اجتماعي

 و اُفت تمامي با وجود آغاز شده است كه
  . فشارد مي اُستوار پاي خيزها،

  

  

  سرنوشت مالکی، سرنوشت ھمه ديکتاتورھا
  

 شهره صابري
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 در زنان براي معلمي كار بازار

  شود مي محدود آينده

 كميسيون عضو  يك-مرداد  1، ايلنا
 به اشاره با مجلس تحقيقات و آموزش

 و آموزش پرسنل اكثريت كه اين
: گفت دهند، مي تشكيل زنان را پرورش

 كار بازار كه شود مي باعث مساله اين"
 خانمها براي پرورش و آموزش در آينده

 ".ودش محدودتر
 حاضر حال در": گفت فياضي عبدالوحيد

 و آموزش خصوص به پرورش و آموزش
 تعادل عدم با بيشتر تهران، شهر پرورش
 اين به است مواجه پرسنل جنسيتي

 مرد نيروي نيازش حد به كه معني
 خود نياز حد از بيش مقابل در اما ندارد،
 ".دارد زن نيروي

 تحقيقات و آموزش كميسيون عضو اين
 و آموزش در كلي طور به": شد وريادآ

 كه مالحظاتي برخي دليل به پرورش
 در زن معلمهاي دارد، وجود

 و يابند نمي حضور پسرانه دبيرستانهاي
 كمتر مرد نيروي نيز دخترانه مدارس در
 كلي طور به اما شود، مي گرفته كار به

 زنها را پرورش و آموزش پرسنل اكثريت
 ".دهند مي تشكيل

 كه آماري آخرين اساس بر": گفت وي
هفتاد  حدود هستيم، مطلع آن از ما

 دهند مي تشكيل زنان را معلمان درصد
 پرورش و آموزش نياز از بيشتر بسيار كه

 بازار كه شود مي باعث البته اين و است
 براي پرورش و آموزش در آينده كار

 ".شود محدودتر خانمها
 تعادل ايجاد براي اينكه بيان با فياضي
 پرورش و آموزش پرسنل ميان يجنسيت
 از جديد نيروهاي گزينش در است الزم

: داشت ابراز شود، استفاده بيشتر آقايان
 مختلف مناطق در موضوع اين البته"

 مناطق برخي در كه چرا است، متفاوت
 اين و زنهاست از بيشتر مردها تعداد
 آموزش داخل در بايد را جنسيتي تعادل

 ".كرد تدبير پرورش و
  

 معلمان از آموزشي كشي دهبر

 سيصد حقوق پرداخت با آزاد

 توماني هزار
 -ماه   مرداد5كارگر،  و معلم حقوق
 با يازدهم و دهم دولتهاي در اخيرا

 معلماني تامل، قابل و عجيب اقدامي
 جذب آزاد شكل به پرسنلي ثبت بدون

 حاليكه در. اند شده پرورش و آموزش
 و يك را فقر خط اقتصادي كارشناسان

 در خانواده هر براي تومان ميليون نيم
 با افراد اين كنند، مي برآورد ماه يك

 ماه در تومان هزار سيصد معادل حقوقي
 جذب آموزگار عنوان به بيمه بدون و

 ثبت بدون آموزگاران اين .اند شده
 و استخدامي رديف اختصاص و پرسنلي

 در آزاد معلم عنوان به كارگزيني، حكم
 شاغل برخوردار غير قمناط و روستاها
 .هستند

 براي پرورش و آموزش حقيقت در
 جويي صرفه جهت انساني نيروي تامين

 كشي برده (استاندارد غير روشي به
. است آورده رو اي حرفه غير و) آموزشي

 بلكه كامل، رضايت با نه افراد اين زيرا
 داشتن به معنوي و مالي نياز دليل به

 سوي از بودن فشار تحت و شغل
 كه باال مدارك با جامعه، و خانواده
 با هست، هم ليسانس فوق تا گاهي

 به آموزشي حقوق ناچيزترين دريافت
 – برخوردار غير مناطق در مدارسي

 مي – العبور صعب هاي جاده با گاهي
 .روند

   
 پيش بابت هم پرورش و آموزش

 هم گيرد، مي پول دبستاني

 گذارد مي سياست
 هلولي، يكب  مهدي-مرداد  5 ايلنا،
 به واكنش در معلمان صنفي فعال

 و آموزش ابتدايي آموزش معاون سخنان
 پيش شدن اجباري از كه پرورش

 داده خبر آينده سال چند تا دبستانيها
 حال در دبستاني پيش" :گفت بود،

 درسي برنامه اساس بر حاضر
 نظر در "اختياري" و "دوساله"ملي

 ينا قصد دارند آنها اما است شده گرفته
 ".كنند پولي و اجباري را آموزشي دوره
 و آموزش مقام اين گفته به اشاره با وي

 پيش رايگان برگزاري بر مبني پرورش
: افزود محروم روستاهاي در دبستاني

 در دبستاني پيش شدن رايگان"
 اين كه معناست بدان محروم روستاهاي

 پولي كشور نقاط ساير در آموزشي دوره
 كه است حالي در ينا. شد خواهد برگزار

 نه شهرنشينان از توجهي قابل جمعيت
 از بلكه نيستند، مرفه و پولدار تنها

 آيند، مي شمار به جامعه ضعيف طبقات
 آن دبستاني پيش كردن اجباري بنابراين

 بر گزاف هاي هزينه انداختن با هم
 اين حق در اجحاف ها، خانواده دوش
 ".است قشر

 تحميل از انتقاد ضمن بهلولي
 پيش در ايديولوژيك و القايي آموزشهاي
 و آموزش وزارت": افزود دبستانيها،

 پيش طرفي از خواهد مي پرورش
 از و كند پولي و اجباري را دبستاني

 اين براي گذاري ديگر، سياست طرف
 به. باشد داشته عهده بر را آموزشي دوره

 دارد قصد دولتي نهاد اين ديگر، عبارت
 خانواده ولپ با را مردم هاي بچه

 خودش دلخواه كه آن جور هايشان
 پيش گويند  مي.كند تربيت است،

 در شوند، جنسيتي تفكيك بايد دبستانيها
 از ساله 5و 4 هاي بچه كه حالي

 ".ندارند اطالعي جنسيت
  

 دبستاني پيش مربيان استخدام

 است منتفي
 -مرداد  7 فرهنگيان، مهم خبرهاي
 كميسيون عضو خسروي، ابوالقاسم

 به پاسخ در مجلس تحقيقات و موزشآ
 آزمون برگزاري وضعيت كه پرسش اين

 كجا به دبستاني پيش مربيان استخدامي
 بود پيش سال دو": داشت اظهار رسيد

 اين تا كرد تصويب اسالمي مجلس كه
 وزارت و دولت و شود برگزار آزمون

 اي ساله 2 مهلت پرورش و آموزش
 بكارگيري و آزمون اين برگزاري براي
 يك مهلت اين كه داشتند نيروها اين
 ".شود مي تمام ديگر ماه
 هيچ تاكنون زمان آن از": داد ادامه وي

 است نشده انجام خصوص اين در كاري
 شوراي مجلس تصويبي قانون و

 و آموزش وزير فاني .نشد اجرا اسالمي
 را آزمون كه است آن دنبال پرورش
 امياستخد رديف هيچ اما كند، برگزار
  ".ندارد وجود

  

 رسول عليه سازي پرونده ادامه

 بداقي
  چهار- مرداد 10كارگر،  و معلم حقوق
 بداقي، رسول كه است ماه ده و سال

 و مرخصي بدون فرهنگي صنفي كنشگر
 و اوين در شرايط ترين سخت تحمل با

 كه طوري به. است زنداني شهر رجايي
 تشييع و تدفين مراسم براي حتي او به

 .ندادند خروج اجازه هم مادرش
 به بداقي رسول انتخاب با همزمان

 "رها" بشري حقوق جايزه برنده عنوان
 كتابخانه نامعلوم دليلي به ،92 سال در

 شد بسته شهر رجايي زندان 4 اندرزگاه
 اقدام، اين به بداقي اعتراض با و

 از پس. بردند انفرادي به را او ماموران
 كرج انقالب دادگاه در روز براي او چند

 پرونده زندان نظم در اخالل اتهام به
 حاج پيمان. شد داده تشكيل جديد

 صنفي كانون وكيل عطار، محمود
 با تصميم اين به اعتراض در معلمان
 قضاييه قوه رييس از اي نامه تنظيم

 معلمان عليه سازي پرونده به تا خواست
 .دهند پايان آنان كردن زنداني و

 كانون وكيل امسال ارديبهشت در
 قانوني مستندات ارايه با معلمان، صنفي
 قانون طبق بداقي رسول كه كرد اعالم

 اعالم با. شود آزاد 93 شهريور در بايد
 فعاالن بين شادي از موجي خبر اين

 بداقي فرهيخته ي خانواده و صنفي
 چشم فرزندانش حاليكه در. شد ايجاد
 تابستان انتهاي در پدرشان آزادي انتظار
 مسووالن از برخي متاسفانه ند،هست

 دريافت واهي استناد با پرونده با مرتبط
 ي گفته به -از  مالي كمك و جايزه

 توسط "نشينان خارج" -خودشان 
 به ارايه براي معلمان صنفي كانون

 آزادي و مرخصي دادن بداقي، رسول
 .اند دانسته منتفي را ايشان

 كه گردد مي اعالم وسيله اين به
 جايزه هيچ معلمان صنفي نونكا تاكنون

 كشور خارج و داخل از نقدي كمك يا و
 دريافت بداقي رسول به ارايه جهت
 شدن قطع با 89 سال از و است نكرده
 اش زندگي مخارج تمام ايشان، حقوق

 صنفي كانونهاي مالي صندوق از
 آن در نيز خودش كه ايران معلمان
 .است شده تامين دارد، عضويت صندوق

  

 فرهنگيان طاليي بيمه مشكالت

 است شده تشديد
 كانون عضو  يك-مرداد  12 ايلنا،

 قرارداد تغيير به اشاره با معلمان صنفي
 "ايران" بيمه از فرهنگيان طاليي بيمه

 عنوان "حافظ سازان آتيه " بيمه به
 يافته كاهش جديد بيمه قدرت كه كرد

 .است
 حال در": كرد اظهار بهلولي مهدي
 گرفته نظر در نگاههايدرما تعداد حاضر
 گذشته از كمتر فرهنگيان براي شده
 تهران 5 منطقه در نمونه براي .شده
 به دهي خدمات براي درمانگاهي هيچ
 طاليي بيمه پوشش تحت افراد

 خدمات  همچنين.ندارد وجود فرهنگيان
 حذف عمومي مراكز از نيز دندانپزشكي

 و آموزش ويژه مراكز در تنها و شده
 كه شود مي ارايه دماتخ اين پرورش

 و مراكز اين در جمعيت ازدحام سبب
 از وقت گرفتن براي بسيار مشكالت

 ".است شده پزشك
 از ديگر يكي به همچنين بهلولي

 اشاره فرهنگيان طاليي بيمه مشكالت
 براي بيمه كه مبلغي": افزود و كرد

 در عينك خريد و دندانپزشكي خدمات
 ونتاكن گذشته سال 4 از گرفته، نظر

 مبلغ 89 سال در. است نداشته افزايشي
 خدمات براي تومان هزار 200

 تومان هزار 50 مبلغ و دندانپزشكي
 وجود با كه شد تعيين عينك خريد براي

 ثابت همچنان مبالغ اين قيمتها افزايش
 ".است مانده

  

 ميلياردي 5000 بودجه كسري

 پرورش و آموزش
و  آموزش  وزير-مرداد  17 -ايسنا 

 معاونان مشترك گردهمايي در پرورش
 كل مديران و پرورش و آموزش وزير

 به كه كشور استانهاي پرورش و آموزش
 برگزار مشهد در رضوي خراسان ميزباني

 در مشاركتها توسعه اينكه عنوان با شد،
 اصلي سياست پنج از مختلف بخشهاي

 به" :كرد اظهار است، وزارتخانه اين
 توسعه با مسووالن از بعضي مثال عنوان

   ولي نيستند، موافق دولتي غير مدارس
  13بقيه در صفحه 

  چالشھای معلمان در مرداد ماه
 بايقره فرنگيس
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ادامه طرح تحول، نظام سالمت 

  را به بن بست مي كشاند

 حدود دو ماه از - مرداد 6سالمت نيوز، 
آغاز اجراي طرح تحول نظام سالمت در 
. بيمارستانهاي دولتي كشور گذشته است

طرحي كه بنا دارد با كاهش ميزان 
پرداختي از جيب مردم در بيمارستانهاي 
دولتي، باعث بهبود ارائه خدمت و 

زايش رضايت مردم در حوزه خدمات اف
سالمت شود و البته براي رسيدن به اين 
هدف، چندين ميليارد تومان از سوي 
وزارت بهداشت هزينه در نظر گرفته 

  .شده است
ماهه اخير، اظهار نظرهايي  در طول دو

ن توسط برخي از كارشناسان و مسووال
در خصوص ايده اصلي و همچنين 

رت گرفته تبعات اجراي اين طرح صو
است كه در زير به آنها اشاره خواهد 

  :شد
:  عدم نزديكي به عدالت با اجراي آن-

نحوه توزيع منابع در اين طرح به 
صورتي است كه نه تنها به عدالت در 
ارايه خدمت نزديك نيست، بلكه الزامات 
پرداخت عادالنه به ارايه دهندگان 

نيز در ) پرستاران و كادر درمان (خدمت 
همچنين دكتر . ده نشده استآن دي

مسعود پزشكيان، وزير اسبق بهداشت 
معتقد است، از آنجايي كه در اين طرح 

بندي و اولويت قرار دادن  به سطح 
نشينها توجه  مناطق محروم و حاشيه 

چنداني نشده است، مي توان گفت طرح 
تحول در سالمت در اين بعد نيز 
نتوانسته نظام سالمت را به عدالت 

  . كندنزديك
 افزايش مصرف و القاي هزينه اضافي -

تقاضاي (به سيستم بهداشت و درمان 
در بسياري از نظامهاي سالمت، ): القايي

تقاضاي القايي يكي از چالشهاي اساسي 
و از داليل هدر رفت منابع عمومي و 
. فقير شدن مردم محسوب مي شود

كارشناسان معتقدند آنچه امروز در دل 
مت ايران در طرح تحول نظام سال

جريان است، جهت دادن بازار درمان به 
سوي خدمات تخصصي و فوق 
تخصصي است و با روال موجود، هزينه 
هاي زيادي به سيستم سالمت وارد 

  .خواهد شد
يك استاد داروسازي باليني در اين باره 

به عنوان متخصصين ": مي گويد
داروسازي باليني نگرانيهاي خيلي 

تحول نظام بزرگي در خصوص طرح 
چرا كه اين طرح در واقع . سالمت داريم

باعث افزايش مصرف شده است، هم در 
اين . حوزه تجهيزات و هم در حوزه دارو

روند باعث شده است تا بازار استفاده از 
محصوالت دارويي خارجي به نفع 
كمپانيهاي خارجي مشخصي جهت داده 

 به ضرر مردم شود و اين امر نهايتاً
  ".خواهد بود

وي همچنين، در مورد ادامه يافتن طرح 
تحول با روال موجود هشدار داده است 
و گفته است كه ادامه اين طرح در 

 شود نظام  شرايط فعلي باعث مي
سالمت ايران در شش ماه آينده با بن 

رييس شوراي عالي . بست مواجه شود
افزايش ": نظام پرستاري نيز مي گويد

زمايشها درخواستهاي القايي و سفارش آ
و ساير فرآيندهاي كلينيكي و 
پاراكلينيكي بدون توجيه علمي، از 

  ".پيامدهاي اجراي اين طرح است
  

عملكرد وزارت بهداشت در 

  نظرسنجي پرستاران

 عضو - مرداد 14خبرگزاري مهر، 
شوراي عالي نظام پرستاري با اشاره به 
نظرسنجي كه از عملكرد وزارت 

م شده بهداشت در حوزه پرستاري انجا
درصدي  98است، از نارضايتي 

  .پرستاران كشور خبر داد
: محمد شريفي مقدم اظهار داشت

يكماه قبل نظرسنجي با هدف بررسي "
رضايتمندي جامعه پرستاري از عملكرد 
وزارت بهداشت در حوزه پرستاري انجام 

بيش . شد كه نتايج آن قابل توجه است
 نفر از پرستاران سراسر كشور 3400از 

اين نظرسنجي شركت كردند و در 
سووال نظر سنجي اين بود كه آيا از 
عملكرد وزارت بهداشت در حوزه 

 كه سه ،پرستاري رضايت داشته ايد
گزينه بلي، خير و ساير موارد براي آن 

  ".تعريف شده بود
نتايج ":  ادامه داد"خانه پرستار"دبيركل 

اين نظرسنجي حاكي از اين دارد كه 
كت كنندگان، درصد شر98بيش از 

 يا به عبارتي، نارضايتي از "خير"گزينه 
عملكرد وزارت بهداشت را انتخاب كرده 
بودند و تنها در حدود يك درصد از 
شركت كنندگان از عملكرد وزارت 
بهداشت در حوزه پرستاري رضايت 

نتايج اين نظرسنجي نشان از . داشته اند
نارضايتي گسترده جامعه پرستاري از 

ت بهداشت دارد و مي توان عملكرد وزار
گفت كه سياستهاي اين وزارتخانه در 
حوزه پرستاري طي يك سال اخير، 
ناكارآمد بوده و در نتيجه كاهش اعتماد 
پرستاران به سيستم بهداشتي و درماني 

  ".كشور را موجب شده است
عضو شوراي عالي نظام پرستاري تاكيد 

اگر وزارت بهداشت به افكار ": كرد
عه پرستاري به عنوان عمومي جام

كساني كه در خط مقدم نظام سالمت 
قرار دارند اعتقاد دارد، بايستي رفتار 

زيرا ادامه وضعيت . خودش را تغيير دهد
موجود بر ارايه خدمات پرستاري به 
مردم و بيماران تاثير منفي خواهد 
گذاشت، چرا كه رضايت مندي 
گيرندگان خدمات نظام سالمت متاثر از 

دي ارايه دهندگان خدمات رضايت من
متاسفانه وضعيت . سالمت است

پرستاري اسفبار است و پرستاران زير بار 
فشار سنگين كار و همچنين تبعيضهاي 
ناعادالنه در نظام سالمت، كمر خم 

  ".كرده اند
 با اعالم اينكه "خانه پرستار"دبيركل 

ه اقدامات جامعه پرستاري اميدي ب
پرستاران ": وزارت بهداشت ندارد، گفت

انتظار دارند كه دولت، مجلس، 
به موضوع ... دستگاههاي نظارتي و

سالمت مردم و ارتباط آن با قوانين 
پرستاري وارد شده و خواسته هاي 

  ".معقول پرستاران را بشنوند
  

نوبت كاري پرستاران هنوز بر 

 سال پيش 6مبناي مصوبه 

  ودش محاسبه مي 

 عضو هيات مديره - مرداد 14ايلنا، 
نوبت ": نظام پرستاري اصفهان گفت

كاري پرستاران هنوز بر مبناي حقوق 
  ". شود  محاسبه مي87مصوب سال 

آيين نامه ": وي در اين باره گفت
اجرايي تعيين نوبت كاري پرستاران 
. هنوز از سوي دولت تنظيم نشده است

 87اين درحالي است كه دولت در سال 
موظف شده بود ظرف شش ماه از 
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، 

  ".اين آيين نامه را تنظيم كند
: اين فعال صنفي پرستاران ادامه داد

 87نوبت كاري پرستاران تا پايان سال "
تابع قانون استخدام كشوري و نظام 
هماهنگ كاركنان دولت بود، اما از 

  قانون مديريت خدمات88ابتداي سال 
كشوري براي تعيين نوبتهاي كاري 

در آن زمان اين قانون آيين . حاكم شد
نامه اجرايي نداشت، بنابراين دولت وقت 
مقرر كرد كه نوبت كاريها به طور موقت 

 محاسبه 87بر مبناي حقوق مبناي سال 
  ".شود

اين آيين نامه هنوز ": وي ادامه داد
نوشته نشده و نوبت كاري پرستاران 

ي دولتي هنوز و بعد از بيمارستانها
 سال، بر مبناي حقوق سال 5گذشت 

  ".شود  محاسبه مي 87
وي در تشريح تفاوت وضعيت پرداخت 
نوبت كاري پرستاران بخش خصوصي و 

پرستاران بيمارستانهاي ": دولتي افزود
خصوصي بر اساس مزد مصوب شوراي 
عالي كار نوبت كاري خود را دريافت 

پرستاران نوبت كاري اين .  كنند مي
 15، 10بسته به نوع شيفت كاري شان، 

 درصد از حقوق مصوب شوراي 22و 
اين در حالي است كه . عالي كار است

نوبت كاري پرستاران بيمارستانهاي 
دولتي بر مبناي حقوق مصوب كاركنان 

  ".شود  محاسبه مي 87دولت در سال 
  

كاركنان بيمارستان محالت 

خواستار عدالت شغلي مديران 

  ندهست

 اكبري،   قاسم رييس- مرداد 15فارس، 
مسوول اورژانس بيمارستان محالت 

هر چند مشكالت ": اظهار داشت
اي نيست،  پرستاران ديگر موضوع تازه 

ولي همچنان كمبود پرستار، تفاوت زياد 
درآمد بين پزشك و پرستار، شيفتهاي 

كاريهاي اجباري به  زياد و اضافه 
اي  كاريها، برخورده خصوص شب

همراهان بيمار، افسردگي ناشي از 
مشاهده صحنه هاي دردناك، فرسودگي 
شغلي، احتمال سرايت برخي بيماريهاي 

مشكالتي است كه جامعه ... خوني و
پرستاري با آن روبرو است و طي اين 

 اي هم كم  سالها از اين مشكالت ذره
  ".نشده است

اكبري با اشاره به عدم پرداخت  رييس 
: نلي بيان داشتپول لباس پرس

 شود  شهريور امسال دو سال و نيم مي"
كه پول لباس پرسنل پرداخت نشده 
است، اين در حالي است كه هر بار 
  بازرسان به يونيفرم پرسنل ايراد مي

گيرند، غافل از اينكه آنها در اين مدت 
  ". اند حق و حقوق خود را دريافت نكرده

وي پرداختهاي ديرهنگام اضافه كار 
ل را از ديگر مشكالت اين قشر پرسن

با توجه به تغييرات ": عنوان و بيان كرد
هاي اقتصادي  قيمتي در تمامي عرصه 

و تورم موجود، عدالت اين نيست كه 
پرسنل شيفتهاي اجباري و اضافه كار پر 
كنند، ولي حقوق آن را بعد از چندين ماه 

  ".دريافت كنند
مسوول اورژانس بيمارستان محالت 

حق مسكن چند سال ": ادادامه د
گذشته ضمن اين كه به موقع پرداخت 

درصد آن به  50نشده، متاسفانه فقط 
شود و اين تفاوت قابل  پرسنل داده مي 

اگر حق حق است، پس . گذشت نيست
بايد كامل پرداخت گردد و اگر هم حقي 
نيست، آن را از قانون حذف كنند تا 

 گيران رعايت  عدالت به خواست تصميم
  ".شود

پرداخت ديرهنگام كارانه ": وي افزود
پرسنل كه اين نيز درد مزمن ديگري 

  ".است، قابل توصيف و توضيح نيست
عدم پرداخت به موقع ": وي گفت

ماموريتهاي پرسنلي كه عادت شده 
است يكساله پرداخت شود، از ديگر 

انصاف . مشكالت پرسنل درماني است
نيست پرسنل جان خود را كف دست 

براي نجات جان بيماران يا گذاشته 
انجام امور اداري ـ بهداشتي ماموريت 
بروند، ولي حق و حقوق آن را يكسال 
بعد دريافت كنند كه بايد براي آن چاره 

  ".انديشي شود
  13بقيه در صفحه 

  اخبار کارورزان پرستاری
 اميد برهاني
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اخبار کارورزان 
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  بيم و اميد پرستاران در طرح تحول

 به گفته فعاالن عرصه بهداشت و - مرداد20ايرنا، 
درمان، اجراي طرح تحول نظام سالمت در استان قم 
باعث افزايش مراجعات مردمي و افزايش حجم و فشار 
كار پرستاران شده است، درحالي كه طي اين مدت 

  .  نيروي پرستار ثابت مانده استتعداد
اجراي طرح تحول نظام سالمت ارديبهشت ماه امسال 
در سراسر كشور آغاز شد، بر اساس اين طرح، تعرفه 
هاي درمان براي بيماران بستري در بيمارستانهاي 
دولتي به شدت كاهش يافت و بيماران تنها موظف به 

خود درصد از هزينه درماني و بيمارستاني 10پرداخت 
درصد باقي مانده را دانشكده يا دانشگاه 90شدند و 

علوم پزشكي و دستگاه هاي بيمه گر پرداخت مي 
  .كنند

اجراي اين طرح موجب افزايش مراجعات مردم به 
مراكز درماني دولتي شده است و اين امري است كه 
براي پرستاران هم اميد بخش است و هم بيمهايي را 

شغلي و بيم از افزايش فشار اميد به رونق : در بردارد
  . كاري

به گفته گروهي از پرستاران قمي، افزايش حجم كار 
پرستاران در شرايطي اتفاق افتاده است كه تعداد 
نيروي پرستار در مراكز درماني افزايش نيافته است و 
تكليف نيروهايي كه در آزمون پرستاري پذيرفته شده 

  اند نيز هنوز مشخص نيست
علي ": انشگاه علوم پزشكي قم گفتمعاون درمان د

رغم افزايش حجم خدمات در مراكز، تعداد پرسنل 
مراكز درماني به ويژه تعداد پرستاران ثابت مانده است 

   ".كه اين امر موجب نارضايتي اين قشر شده است
وي با اشاره به كمبود شديد نيروي انساني در 

 علي رغم برگزاري آزمون": بيمارستان بهشتي افزود
استخدام پرستاري، تاكنون نتوانسته ايم نيرويي در 

  ".مراكز درماني استخدام كنيم
رييس هيات مديره نظام پرستاري قم با بيان اينكه با 
اجراي طرح تحول نظام سالمت، پرستاران در صف 

با توجه به اينكه طرح ": اول خدمت قرار گرفتند گفت
اجرا شد، ! تحول نظام سالمت به صورت جهادي

با اجراي اين . يرساختهاي اوليه اين طرح فراهم نبودز
طرح، درصد مراجعه مردم به مراكز درماني افزايش 
يافت اما افزايشي در پرسنل و تجهيزات بيمارستاني 

  ".نداشتيم
وي به كمبود نيروي مرد در بخش پرستاري اشاره كرد 

در برخي بخشهاي جراحي مردان مجبوريم ": و گفت
تفاده كنيم كه اين مساله باعث از پرستار زن اس

نارضايتي پرستاران، خانواده هاي ايشان و بيماران مي 
  ".شود

وي با بيان اينكه وضعيت استخدامي افرادي كه در 
آزمون پرستاري قبول شده اند مشخص نيست ادامه 

با همه تالشي كه پرستاران براي موفقيت هر چه ": داد
 اما كمبود بيشتر طرح تحول سالمت انجام مي دهند

نيروي انساني در بخش پرستاري سبب لطمه زدن به 
   ".نگرش مثبت مردم نسبت به اين طرح خواهد شد

عزت اهللا براتي، مدير خدمات پرستاري و مامايي 
استفاده از ": دانشگاه علوم پزشكي قم نيز گفت

خدمات دانشجويان علوم پزشكي يكي از راهكارهاي 
مرتبط به نيروي برطرف كردن بخشي از نيازهاي 

انساني است، اما اين امر نيز ممكن است مشكالتي به 
البته استفاده از دانشجويان در بيمارستانها بايد . بار آورد

بررسي دقيق شود و استفاده زياد از اين قشر ممكن 
 ".است باعث افت كيفيت خدمات در بيمارستانها شود

  

چالشھای معلمان در 
  مرداد ماه

  11بقيه از صفحه 
  
 را نگرشي چنين تا داريم اين بر سعي ما

 و مشاركتها توسعه جز كه چرا دهيم، تغيير
 ديگر اي چاره خصوصي بخش كارگيري به

 ".نداريم
 و آموزش اينكه بيان با اصغرفاني علي

 ميليارد 5000 حداقل حاضر حال در پرورش
 اين": گفت دارد اعتبارات كسري تومان

 در ريتمدي روش كه دهد مي نشان موضوع
 اين اگر و يابد تغيير بايد پرورش و آموزش

 تعارضات شاهد شود، اصالح مشكالت
 ".بود خواهيم مجموعه اين در نيز كمتري

  

 استخدام، از  آزادي:بودن آزاد معلم

 حقوق حداقل دريافت و بيمه
 با خبري انتشار از  پس- مرداد 17ايلنا، 
 مزد و بيمه بدون معلمان بكارگيري" عنوان

 دبيركل از نقل به "محروم مناطق در نونيقا
 بود شده ادعا آن در كه معلمان صنفي كانون

 محروم مناطق مدارس در پرورش و آموزش
 كادر تكميل براي افرادي از دورافتاده و

 حداقل كه كند مي استفاده آموزشي
 در بيمه و مزد به مربوط قانوني معيارهاي
 از يكي است، نشده لحاظ شان استخدام

 و خود شغلي شرايط تشريح به علمانم
 .پرداخت همكارانش

 معلم" شغلي عنوان تحت كه آموزگار اين
 لواسان منطقه ابتدايي مدارس در "آزاد

 من امثال" :گفت است كار به مشغول تهران
 وزارت آموزشي كادر رسمي ليست در

 ".شويم نمي ثبت پرورش و آموزش
 ساير و خود استخدامي شرايط تشريح در وي

 از گروه اين ميان در": گويد مي آزاد معلمان
 كرده تحصيل جوان افراد از فرهنگيان

 پرورش و آموزش بازنشستگان تا كار جوياي
 ".دارند حضور

 دهياري طريق از ما بيشتر": افزود معلم اين
 معرفي مدارس مديران به روستا شوراي يا و

 خود ماهيانه حقوق نهايت در اما شويم، مي
 هزار 300 معادل مبلغي حالت رينبهت در كه

 دريافت دهياري مسووالن از را است تومان
 ".كنيم مي
 پايان در آنچه پرداخت نحوه تشريح در وي
 مي تعلق آنها به مزد عنوان تحت ماه هر

 اين پرداخت معمول به طور": گفت گيرد
 بانكي چك فقره يك صدور طريق از مبالغ

 و شود مي انجام آزاد معلمان از يكي وجه در
 چك كردن نقد از پس كننده دريافت فرد

 مي تقسيم معلمان ساير ميان را آن مبالغ
 ".كند
 اين در": گويد مي فرهنگ بخش كارگر اين

 از نامي كه چرا نيست، بيمه از خبري حرفه
 پرورش و آموزش وزارت كاركنان ميان در ما

 را ما اقتصادي شرايط اما است، نشده ثبت
 در روزي آنكه اميد به تا است واداشته
 كار اين به شويم، استخدام و پرورش آموزش

  ".دهيم ادامه
  

  

تازيانه ھای ولی فقيه بر پيکر 
  کارگران بافق

  
  زينت ميرهاشمي 
سركوبي و دستگيري كارگران معدن سنگ آهن بافق يك بار 
. ديگر اوج بي رحمي ديكتاتوري واليت فقيه را نشان داد

از ارديبهشت ماه سال جاري تا كنون كارگران سنگ معدن بافق 
در اشكال مختلف در رابطه با چگونگي خصوصي سازي اين 
معدن و ناديده گرفتن حقوق كارگران در توزيع سهام اين معدن 

خصوصي سازي در واحدهاي توليدي . دست به اعتراض زده اند
. ايران به معناي تهديد نيروي كار به بيكاري و فقر است

بهتر است بگوييم تبديل شدن به شبه دولتي خصوصي سازي يا 
 خوديها تا كنون نقش   يا سپردن مالكيت به ويژه خواران و و

  . مهمي در تعطيل سازي واحدهاي توليدي داشته است
كارگران معادن ايران از جمله محرومترين بخش كارگران و 

نگاهي به آمار حوادث كار، ميزان باالي . مزدبگيران هستند
حوادثي كه در . وي كار در معادن را برمال مي كندتلفات نير

معادن موجب مرگ و مير كارگران شده است به دليل عدم 
كشته شدن كارگران در معدن يال شمالي در . امنيت كار است

 و در 92 در معدن ذغال سنگ چشمه بودنه در سال  ،91سال 

، نمونه هايي از بي ارزش 93معدن قلعه خرگوشي در سال 
  .  نيروي كار در سخت ترين شرايط كاري استدانستن

  
ماهيت سياستهاي ضد كارگري رژيم را مجلس نشين برخاسته 

زارع زاده كه خود را نماينده مردم . از بافق به خوبي بيان مي كند
محروم بافق قالب مي كند به اصطالح از در دلسوزي شمشير و 

  .  كندتازيانه واليت فقيه عليه كارگران بافق را تيزتر مي
رضايت مردم، رضايت حاكميت است و در «:زارع زاده مي گويد

 درصد از مردم اين شهرستان كوچ كرده اند به نفع 50حالي كه 
 درصد از ارزش افزوده معدن براي 15نظام و مردم است كه 

در حالي كه كارگران به . ».توسعه منطقه سرمايه گذاري شود
تراض مي كنند، اين بازداشت تعدادي از نمايندگان خود اع

در اين ميان بازيگراني پيدا مي شوند «:مجلس نشين مي گويد
اين حرف زارع زاده مقدمه . ».كه از آب گل آلود ماهي بگيرند

  . اي براي پرونده سازي عليه نمايندگان كارگران است
استقرار ماموران سركوبگر در محوطه معدن براي در هم 

مايندگان كارگران معترض شكستن همبستگي كارگران و شكار ن
و دستگيري كارگران معدن بافق محكوم و همه آنها بايد بدون 

  . قيد و شرط آزاد شوند
سازمان جهاني كار و نهادهاي مدافع حقوق بشر بايد بالدرنگ 
اين موضوع را مورد پيگيري قرار دهند و به رژيم ايران براي 

  . وارد كنندآزادي كارگران و قبول خواسته هاي آنان فشار جدي
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   حركت اعتراضي53
 مرداد، نزديك به 1روز چهارشنبه *

 راننده خودروهاي سنگين برون 600
شهري براي دومين روز متوالي در 
اعتراض به نحوه رسيدگي قوه قضاييه 

 شان از يك شركت  به شكايت
خودروسازي مقابل دبيرخانه اين قوه 

به گزارش ايلنا اين . تجمع كردند
ز ابتدا مقابل رانندگان روز سه شنبه ني

دبيرخانه قوه قضاييه و سپس دادسراي 
  .كاركنان دولت تجمع كرده بودند

  
تجمع اعتراضي كارگران در منطقه *

كه هنوز ) عسلويه(ويژه پارس جنوبي 
 ماه معوقات مزدي از 14بابت 

كارفرماي مقاطعه كار طلبكار هستند، در 
.  مرداد ادامه پيدا كرد1روز چهارشنبه 
  نا، اين كارگران در هفتهبه گزارش ايل

هاي اخير دو نوبت در مقابل ساختمان 
اداره روابط كار منطقه ويژه عسلويه 

  .تجمع كردند
  
تجمع كارگران شركت فوالد *

آذربايجان در محل شركت در روز چهار 
به گزارش .  مرداد ادامه پيدا كرد1شنبه 

قافالن نيوز، كارگران خواستار رسيدگي 
 كارخانه عظيم به وضعيت فروش اين

فوالد آذربايجان ماه . توليد فوالد شدند
گذشته از طريق مزايده به بانك ملت و 

  .بخش خصوصي واگذار شد
  
 مرداد، تجمع و 1روز چهارشنبه *

تحصن بازنشستگان صنعت فوالد استان 
اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات معوقه خود در مقابل اداره كل 

اجتماعي در اين استان تعاون كار و رفاه 
به گزارش ماين نيوز، . ادامه پيدا كرد

بازنشستگان صنعت فوالد در اين تجمع 
از مسئوالن اداره كل تعاون كار و رفاه 
اجتماعي استان خواستار پرداخت 

 ماه گذشته و همچنين 2مطالبات 
برقراري نظم در پرداخت حقوق ماهانه 

  .خود شدند
  
رگران  مرداد، كا4صبح روز شنبه *

واقع در (معدن ذغال سنگ البرز شرقي 
براي ) منطقه طرزه استان سمنان

پنجمين بار در يك ماه گذشته در 
توجهي مسئوالن كشوري  اعتراض به بي

به خصوصي سازي اين معدن دست از 
كار كشيده و در محوطه كارخانه در 
مقابل ساختمان اداري اين معدن تجمع 

ان از به گزارش ايلنا، كارگر. كردند
مسئوالن خواسته اند تا مانع خصوصي 

 هكتار 42سازي اين معدن و واگذاري 
از زمينهاي اين واحد به شهرداري 

  .شوند
  
 تن از كارگران كارخانه 400حدود *

سازي صدرا در جزيره صنعتي  كشتي

 مرداد، با 4بوشهر از صبح روز  شنبه 
تجمع مقابل كارخانه، درب ورودي 

  .جزيره را بستند
گزارش مارين نيوز، اين كارگران از به 

ابتداي سال جاري تاكنون حقوق خود را 
.  اند از شركت صدرا دريافت نكرده

 كنندگان از تردد ساير پرسنل و  تجمع
حتي كارفرمايان به جزيره جلوگيري 

  . كردند
در ) صدرا(شركت صنعتي دريايي ايران 

سال گذشته از قرارگاه خاتم االنبيا سپاه 
كت راه و ساختماني به نام به يك شر

  .آبادراهان پارس واگذار شد
  
جمعي از دانشجويان پزشكي در *

اعتراض به مخالفت مجلس با اصالح 
سهميه مناطق محروم آزمون ورودي 
دانشگاهها در مقطع دستياري و 

 مرداد، مقابل 4تخصصي در روز شنبه 
به گزارش . مجلس تجمع كردند

رض خبرگزاري مجلس، دانشجويان معت
كه درخواست ورود به مرحله تخصصي 
دارند، خواهان رفع محدوديت مجلس 

 قانون 3با بررسي طرح اصالح بند 
برقراري عدالت آموزشي به صورت 
عادي هستند، چرا كه با عادي بررسي 
شدن اين طرح فرصت دانشجويان 
پزشكي براي انتخاب رشته و جذب در 

  .رود مرحله تخصصي از بين مي

  
 مرداد كارگران 5 روز يكشنبه*

ريسندگي پرريس ششمين روز اعتصاب 
به گزارش . خود را پشت سر گذاشتند

اتحاديه آزاد كارگران ايران،اين كارگران 
همزمان با اعتصاب، در اداره كار شهر 
سنندج دست به طرح دعوي عليه 

كارگران شركت . كارفرما نيز زدند
ريسندگي پرريس از اول سال تا كنون 

ود را دريافت نكرده و دستمزدهاي خ
 خود 92 و 91عيدي و پاداش سالهاي 

  .را نيز از كارفرما طلب دارند
  
در ) LD(كارگران واحد پليمري *

مجتمع پتروشيمي بندر امام در روز 
 مرداد در اعتراض به عدم 5يكشنبه 

اجراي وعده كارفرما براي پرداخت 
  .پاداش به كارگران، اعتصاب كردند

آزاد كارگران ايران، به گزارش اتحاديه 
در فروردين سال جاري كه تعميرات 

تعميرات اساسي ادواري و (آورهال 
اين واحد پليمري شروع ) زمانبندي شده

شد، پيمانكار قول پرداخت پاداش 
مخصوص آورهال را به كارگران داد تا 
اين واحد بعد از تعميرات اساسي بتواند 
. به موقع و بدون تاخير راه اندازي شود

ا تالش كارگران اين هدف حاصل ب
گرديد و اين واحد مهم در موعد مقرر 
راه اندازي شد، اما كارفرما با گذشت 
بيش از سه ماه از آن زمان و عليرغم 
پافشاري كارگران، تنها حدود يك 

از مبلغ توافق شده را پرداخت چهارم 
كرده است و نسبت به پرداخت باقي 
طلب كارگران هيچ اقدامي انجام نداده، 
كه اين امر خشم شديد كارگران و 

  .اعتراض آنان را موجب شد
  
  در 7 تا 1كارگران شاغل در فاز *

با ) عسلويه(منطقه ويژه پارس جنوبي 
دريافت حقوق فروردين و ارديبهشت 

 مرداد به حركت 5ز يكشنبه خود در رو
  .اعتراضي خود پايان دادند

به گزارش ايلنا، اين كارگران از حدود 
 ماه 14يك ماه پيش خواستار وصول 

  .مطالبات معوقه خود بودند

  
تعدادي از ساكنان روستاهاي عشق *

آباد و نجم آباد در شهرستان ري روز 
 مرداد به دليل قطعي چند روز 5يكشنبه 

ها به بخشداري قلعه نو از آب اين روستا
توابع شهرستان ري مراجعه و در آن 

به گزارش ايرنا، آب . محل تجمع كردند
شرب روستاي عشق آباد و شهرك 

 مرداد قطع شد 2زينبيه از روز پنجشنبه 
و هيچ مسئولي به سوال و پيگيريهاي 

  .مردم پاسخ نداد
وجود انشعابات غير مجاز و آبياري 

 روستاي عشق برخي از باغات ورودي
آباد و شهرك صنعتي موجب قطعي آب 

  .شرب منازل روستاييان شده است
ˈ  

تپه در  جمعي از كارگران نيشكر هفت*
اعتراض به عدم دريافت يك ماه و نيم 

 مرداد دست 6حقوق، صبح روز دوشنبه 
از كار كشيده و در محوطه كارخانه 
مقابل ساختمان امور اداري مجتمع 

رش ايلنا، در اين به گزا. تجمع كردند
تپه  زمينه يكي از كارگران نيشكر هفت

تجمع كنندگان كه در بخشهاي : گفت
كشاورزي و صنعتي كارخانه كار 

كنند خواستار دريافت حقوق خود در  مي
  .ماههاي خرداد و تير هستند

  
درپي اعتراضات كارگران معدن ذغال *

، تعطيلي )سنگرود(سنگ البرز غربي 
منتفي 1395سال اين معدن تا پايان 

 مرداد 6به گزارش روز دوشنبه . شد
،  ماين نيوز، بنا به تصميم وزارت صنعت

معدن و تجارت و شركت فوالد ايران 
سازي در اواخر سال  با هدف خصوصي

 خرداد 31گذشته قرار شده بود تا تاريخ 
سال جاري به فعاليت معدن زغال سنگ 

 425سنگرود خاتمه داده شود و تمامي 
 بيكار شوند كه با سفر جمعي كارگرش

كارگران و برگذاري تجمع اعتراضي در 
  .تهران، آن طرح ناكام ماند

) سنگرود(معدن ذغال سنگ البرز غربي 
از شركتهاي تحت پوشش شركت تهيه 
و توليد مواد معدني ايران و يكي از 
شركتهاي اصلي زير مجموعه سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 

اين شركت صد . است) ايميدرو(ن ايرا
در صد دولتي و وابسته به وزارت 

  .صنعت، معدن و تجارت است
  
كارگران شركت سهند آذر كرمانشاه *

در اعتراض به دريافت نكردن حقوق 
 مرداد در محل 6شان روز يكشنبه 

به . كارگاه دست به اعتصاب زدند
گزارش سحام نيوز، كارگران در اين 

گي استاندار به تجمع خواستار رسيد
كارگران سپس . خواسته هايشان شدند

در مقابل دادگستري كرمانشاه تجمع 
كرده و نماينده كارگران به دادستاني 

كارفرماي شركت سهند . مراجعه كرد
  .آذر كرمانشاه، سپاه پاسداران است

  
اعتراضات كارگران كارخانه كشتي *

سازي صدرا به عدم پرداخت بيش از 
 12ن در روز يكشنبه چهار ماه حقوقشا

مرداد ادامه پيدا كرد و كارگران معترض 
دو باره ورودي جزيره صدرا را بستند و 

  .دست به تجمع مقابل استانداري زدند
به گزارش  مارين نيوز، كارگران اين 
واحد توليدي طي چند روز پياپي نسبت 
به تجمع در محل جزيره صنعتي صدرا 

  .و بستن ورودي آن اقدام كردند
  
تعدادي از كارگران قند كامياران روز *

   مرداد در اعتراض به نبود 12يكشنبه 
  15بقيه در صفحه 

   ١٣٩٣برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در مرداد 
 يزينت ميرهاشم: گردآوري و تنظيم
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  14بقيه از صفحه 
مواد اوليه براي توليد در محوطه اين 

به گزارش ايلنا، . كارخانه تجمع كردند
قرارداد كار كارگران قند كامياران از 
ابتداي سال جاري يك ماهه بسته 

شود در حالي كه قرارداد كار آنان  مي
شد   ماهه منعقد مي3 ماهه يا 5پيش تر 

ه و به همين دليل، توقف مكرر توليد ب
شان  نگراني آنها نسبت به آينده شغلي

  .دامن زده است
  
 450 مرداد حدود 12روز يكشنبه *

كارگر معدن همكار، دست از كار كشيده 
و با تجمع در مقابل ساختمان اداري اين 
معدن خواهان رسيدگي هر چه سريعتر 

به گزارش . به مشكالت خود شدند
عارف، مدتهاست كه كارگران معدن 

 25 كه در فاصله –كار زغال سنگ هم
كيلومتري شهرستان كوهبنان واقع شده 

 به علت پرداخت نشدن به موقع –است 
حقوق و پاداشهاي مقرر شده از سوي 
روساي اين معدن دست به اعتصابهاي 

  .زيادي زدند
  
 تن از كارگران شركت 3500بيش از *

ريسندگي، بافندگي و نساجي كاشان  از 
 ميليارد 45 تاكنون در مجموع 82سال 

تومان بابت حق سنوات و حقوق معوقه 
به گزارش . از اين شركت طلب دارند

ايلنا، جمعي از كارگران بازنشسته 
شركت ريسندگي، بافندگي و نساجي 

 مرداد، به منظور 13كاشان روز دوشنبه 
پيگيري دريافت حقوق معوقه و حق 
سنوات خود مقابل دفتر نماينده 

و بيدگل در شهرستانهاي كاشان و آران 
  .مجلس رژيم تجمع كردند

  
مرداد، كارگران 12روز يكشنبه *

كارخانه كاشي كوير يزد در اعتراض به 
عدم پرداخت حقوق و مزاياشان دست از 
كار كشيدند و در محوطه كارخانه تجمع 

  .كردند
به گزارش يزد رسا ، يكي از كارگران 
اين كارخانه دليل اعتصاب كارگران را 

وق و مزاياي كارگران عدم پرداخت حق
  .عنوان كرد

  
مرداد، جمعي از 14صبح روز سه شنبه *

پذيرفته شدگان در آزمون استخدامي 
 كه همچنان در بالتكليفي 1391سال 

اند،  برند و هنوز جذب نشده  بسر مي
براي سومين بار در اعتراض به وضعيت 
خود از شهرهاي مختلف استان مقابل 

به . نداستانداري خوزستان تجمع كرد
گزارش خوز نيوز، يكي از افرادي كه 
مقابل استانداري ايستاده خانمي است 

  كه كودكش را در منزل گذاشته و 
  
  

خواستار پيگيري وضعيت استخدام خود 
  .است

  
به گزارش  آران مغان، ساكنان مسكن *

 14مهر پارس آباد در روز سه شنبه 
مرداد با حضور در جلوي درب 

 قيمت مسكن مهر فرمانداري به افزايش
  .اين شهرستان اعتراض كردند

يكي از معترضان حاضر در اين تجمع 
ديگر از انتظار و هزينه نمودن : گفت

براي واحدها خسته شده ايم، براي ما 
كه دارايي چنداني نداريم و كسب درآمد 
مان اندك است، پرداخت افزايش قيمتها 

  .بسيار سخت است
  
 15شنبه به گزارش  يزد رسا، روز چهار*

مرداد، رانندگان معدن چادر ملو با تجمع 
در اين معدن اعتراض خود را در 
خصوص نرخ كرايه ها و دستمزد خود 

  .اعالم كردند
  
 مرداد 18يه گزارش ايلنا، روز شنبه *

كارگران شركت ذوب آهن فوالد 
زاگرس كردستان در اعتراض به تائيد 
حكم بيكاري همكاران خود در مقابل 

جلس رژيم در تهران دست ساختمان م
  .به تجمع زدند

اين كارگران ابتدا در مقابل ساختمان 
وزارت كار تجمع كرده كه پس از بي 
نتيجه ماندن اين تجمع، به بهارستان 
رفتند و در مقابل ساختمان خالي 

  .مجلس تجمع كردند
 مرداد تجمع كارگران 19روز يكشنبه 

فوالد زاگرس براي دومين روز متوالي 
  .ابل مجلس رژيم برگزار شددر مق

  
 مرداد كارگران نساجي 18روز شنبه *

كاشان مطابق با قرار قبلي در بيت 
العباس كاشان و با حضور نماينده  

مجلس از كاشان اقدام به تجمع 
  .اعتراضي كردند

به گزارش ايلنا، در اين گردهمائي كه 
  با حضور كارگران و شماري از خانواده

ه چكهايي از هاي كارگران متوفي ك
 در دست داشتند، تشكيل 1380سال 

 6شده بود قرار شد تا با تشكيل كميته 
گيري و دستيابي مطالبات  نفره به پي

معوقه كارگران اين نساجي سرعت 
  .بخشيده شود

  
 شدگان آزمون استخدامي  پذيرفته*

شركت نفت در اعتراض به عدم اعالم 
نتايج نهائي آزمون استخدامي اين 

 مرداد در مقابل 19 يكشنبه شركت روز
به گزارش . مجلس دست به تجمع زدند

ايلنا؛ معترضان در اين تجمع عالوه بر 
رسيدگي به پرونده آزمون استخدامي 
خود خواستار مالقات با رئيس مجلس و 

  .كميسيون انرژي شدند

جمعي از كارگران كارخانه تبريز كف 
براي چندمين بار در طول يكسال 

 مرداد در 21ه شنبه گذشته در روز س
  مقابل فرمانداري مرند تجمع كردند

به گزارش ايسنا، كارگران در اين تجمع 
آنها . خواستار احقاق حقوق خود شدند

دانيم كه تعطيلي  گفتند؛ ما نيز مي
كارخانه دردي را دوا نخواهد كرد، اما به 
هر شكل ممكن، از مسئوالن 

خواهيم فكري براي وضعيت  مي
  ندمعيشتي ما كن

  
 مرداد جمعي از 22روز چهارشنبه *

داوطلبان كارشناسي ارشد علوم پزشكي 
براي سومين بار در تهران دست به 

به گزارش انتخاب، اين . تجمع زدند
جمع از داوطلبان كارشناسي ارشد علوم 
پزشكي با تجمع در مقابل ساختمان 
وزارت بهداشت رژيم به كاهش ظرفيت 

پزشكي پنجاه درصدي رشته هاي علوم 
  .اعتراض نمودند

  
 مرداد تعدادي از 22روز چهارشنبه *

هاي مسافربري غرب،  نگهبانان پايانه 
جنوب و بيهقي در اعتراض به تصميم 

هاي مسافر شهرداري  سازمان پايانه 
مبني بر واگذاري امور نگهباني به بخش 
پيمانكاري و اخراج آنها مقابل شهرداري 

واقع در خيابان بهشت در ضلع تهران 
جنوبي پارك شهر در وسط خيابان بست 
. نشستند و اين خيابان را مسدود كردند

به گزارش ايلنا، با واگذاري امور به 
» امين حافظ تهران«شركت پيمانكاري 

 تن از نگهبانان پايانه كه هر يك 150
 سال سابقه 23 تا بيش از 15داراي 

  .شدندخدمت هستند، از كار بيكار 
  
كارگران كارخانه پروفيل صفا واقع در *

شهرستان ساوه در اعتراض به پرداخت 
 ماه حق بيمه و دو ماه حقوق 14نشدن 

 مرداد در مقابل 23خود، روز پنجشنبه 
سازمان تأمين اجتماعي شعبه يك اين 

به گزارش . شهرستان تجمع كردند
كنندگان خواستار تمديد  ايسنا، تجمع
  .هاي بيمه خود شدند  اعتبار دفترچه

  
 مرداد 23به گزارش روز پنجشنبه *

قائم آنالين، چند روز پيش كارگران 
كارخانه نساجي قائم شهر تجمع 
اعتراضي در فرمانداري برپا داشتند و 

  .خواهان حقوق از دست رفته خود شدند
با ركود اقتصادي و افزايش تورم و 
ورشكستگي بخشهاي مختلف صنعتي و 

ه ها، كارخانه نساجي نيز تعطيلي كارخان
  . با مشكالت بسياري مواجه شد

اين كارخانه در سكوت تلخ خفته ماند و 
تنها خاطره اش در ذهن ها باقي ماند؛ 
كارخانه اي كه بسياري از اراضي آن در 
بخش مركزي شهر واقع شده و مديران 
با تصميم گيريهاي نادرست خود تيشه 

  . به ريشه آن زدند
  
مرداد، كارگران پروژه در  25روز شنبه *

حال ساخت بيمارستان تامين اجتماعي 
 4بيرجند در اعتراض به عدم دريافت 

به . ماه حقوقشان اقدام به تجمع كردند

گزارش خراسان؛ سر و صداي كارگران 
كه بيشترشان جوان هستند دقيقه اي 

يك زن در حالي كه . كم نمي شود
اشك مي ريزد، وسط جمعيت با صداي 

من و همسرم از «:ي گويدبلند م
پيمانكاران يك شركت مجري پروژه 
ساخت بيمارستان تامين اجتماعي 

 ماه است يك ريال 4. بيرجند هستيم
حقوق نگرفتيم و من در اين مدت با 
اين كه ماههاي آخر بارداري ام است به 
دليل بي پولي حتي يك بار به پزشك 

صاحب سه فرزند هستيم . مراجعه نكردم
با اين . بايد اجاره خانه بدهيمو هر ماه 

شرايط چرا هيچ كس جوابگوي ما 
  .نيست؟ نمي توانيم حق خود را بگيريم

  
 مرداد، در آستانه 27روز دوشنبه *

سفرحسن روحاني به استان اردبيل جمع 
كثيري از كارگران اخراج شده ذوب 
  آهن اردبيل با برپايي تجمع اعتراض

قه آميز خواستار پرداخت مطالبات معو
به گزارش فارس، اين تجمع . خود شدند

در جلوي ساختمان استانداري اردبيل 
كارگران اخراج شده ذوب . برگزار شد

آهن اردبيل بيش از دو ماه است در 
وضعيت نابسامان و به هم ريخته به سر 

  .برند مي
  
 مرداد، جمعي از 28روز سه شنبه *

كارگران گروه صنايع سيمان كرمان با 
اي خواستار اجراي طرح  ارسال نامه 

 روز كاري در مشاغل سخت و 7300
زيان آور در مورد كارگران سيمان 
كرمان از سوي سازمان تامين اجتماعي 

  .شدند
به گزارش ايلنا، در نامه كارگران سيمان 

ما كارگران سيمان : كرمان آمده است
خواهيم كه صدايمان را به  كرمان مي

 گوش رئيس و ساير نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي برسانيد كه چرا سازمان 
تامين اجتماعي از اجراي مصوبه طرح 

 روز كاري در مشاغل سخت و 7300
  .كند زيان آور اجتناب مي

  
 تن از 500 مرداد حدود 18روز شنبه *

 تپه براي دومين  كارگران نيشكر هفت
بار در ماه جاري در اعتراض به عدم 
دريافت يك ماه و نيم حقوق دست از 
كار كشيده و در مقابل ساختمان امور 

  .اداري اين واحد توليدي تجمع كردند
به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان كه در 
بخشهاي كشاورزي، مهندسي، تعمير و 
نگهداري، مطالعات نيشكر، حسابداري و 

كنند خواستار  كار مي... امور اداري و
دريافت حقوق معوقه ماههاي خرداد و 

  .تير هستند
عتراضي كارگران كارخانه ني تجمع ا

 مرداد 22شكر هفت تپه روز چهارشنبه 
اعتصاب . وارد سومين روز خود شد

كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه در 
 مرداد، دوازدهمين روز را 27روز دوشنبه 

 28روز سه شنبه پشت سرگذاشت و در 
مرداد، بعد از پرداخت حقوق تير ماه، 

تپه به كارگران و كاركنان نيشكر هفت 
  .سركار خود بازگشتند

  16بقيه در صفحه 

خی از حرکتھای اعتراضی کارگران و بر
  ١٣٩٣مزدبگيران در مرداد 
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تدوين و اجراي سياستهاي علمي و 

عملي زيست محيطي نيازمند 

 مشاركت زنان است

 بر اساس - آگوست 4شبكه خبري زنان، 
گزارش رييس سابق اداره محيط زيست 
فنالند، تغييرات نابهنگام و سريع آب و 
هوايي، بدون مشاركت زنان در تدوين و 
اجراي سياستهاي علمي و عملي زيست 

يش تضاد جنسيتي مي محيطي، باعث افزا
رويكرد زيست محيطي در قانون . شود

گذاري و سياستهاي جديد جهت پيشرفت 
فعاليت مسووالنه مردان و به ويژه زنان، 
موضوعي حياتي از نظر ملي و بين المللي 

مشاركت جدي زنان در اصالح و . است
اجراي سياستهاي زيست محيطي به دليل 

دو تفاوت تاثيرات زيست محيطي بر روي 
. جنس زن و مرد، الزامي و مهم است

تغييرات سريع آب و هوايي و معضالت 
زيست محيطي در صورت عدم اتخاذ 
رويكردي قاطع و قابل اجرا، زمينه ژرفش 
تضاد جنسيتي را فراهم مي سازد، زيرا 
توليد هفتاد درصد از كاالها و محصوالت 
غذايي اوليه در كشورهاي در حال توسعه 

  . م مي پذيردتوسط زنان انجا
سازمان كشاورزي و مواد غذايي سازمان 
ملل تاكيد مي كند در صورتي كه زنان به 
امكانات توليدي برابر با مردان دست يابند، 
توليد و فرآوري مواد غذايي بيست تا سي 

كاهش وخامت . درصد افزايش خواهد يافت
وضعيت محيط زيست نيازمند اصالح 

سيستم صنعت كشاورزي، مناطق ساحلي و 
آب آشاميدني سالم در . آبرساني است

بيشتر كشورهاي در حال توسعه توسط 
. زنان و دختران جوان تهيه مي گردد

اصالح صنعت كشاورزي به موازات اجراي 
طرح مديريتي مناسب كه جنگلها و مناطق 
سبز را برابر تغييرات سريع آب و هوايي 
مقاوم سازد، دسترسي به انرژي زيست 

  . وار و تسهيل مي سازدمحيطي را هم
اكثريت كارورزان مراكز سرويس دهي، 
مدارس، مهد كودكها، خانه سالمندان، 
بيمارستانها و مغازه ها كه براي ادامه 
فعاليت به انرژي قابل توجهي نيازمندند، 

نمونه هاي مزبور، اهميت . زن هستند
مشاركت مديريتي زنان در تعيين 

ي سياستهاي زيست محيطي را آشكار م
  . سازد

طرحي كه يكسال پيش، مبني بر تقويت 
مشاركت زنان در روند حفظ و ثبات محيط 
زيست به سازمان ملل پيشنهاد گرديد، تا 
بحال جو مثبتي هر چند ضعيف در اين 

طرح مزبور بر . رابطه ايجاد نموده است
 در تعيين اصول و "برابري جنسيتي"اصل 

تصويب قوانين زيست محيطي تاكيد مي 
 . دورز
 

 كار پنهان زنان در كشور هند

 ميليونها زن - ژوييه 17نيودهلي نيوز، 
هندي به كار خانگي مشغولند كه فعاليت 

  . شان به مثابه كار در نظر گرفته نمي شود

بر اساس گزارش مراجع قانوني 
 ميليون زن، يعني 160كشور هند، 

 15درصد از زناني كه بين سن 88
 كار مي كنند، به 59تا 

 بي مزد مبادرت مي "ارخانگيك"
عدم توازن در شرايط كاري . ورزند

اين نيروي عظيم، نه تنها ساختار 
اقتصادي، بلكه ساختار اجتماعي جامعه 
هند را نيز تحت تاثيرات مخرب خود 
قرار داده و درك زنان از توانمنديها و 
ارزش نيروي توليدي خويش را خلل 

  . پذير و تباه ساخته است
 

يش از يك ميليارد جمعيتي در كشور ب
هند، اكثريت زنان داراي نقشي 
محوري در خانه هستند و نيروي كار 
خود را بدون دريافت دستمزد و 
حمايت دولتي صرف رسيدگي به امور 

از . ديگر اعضاي خانواده مي نمايند
نظر تضاد جنسيتي در جهان در سال 

 كشور جهان، 130، هند بين 2013
ز آن خود رتبه صد و دهمين را ا

اين در حاليست كه مشاركت . ساخت
زنان در فعاليتهاي اقتصادي تاثيرات 
قابل توجه اي بر كاهش معضالت 
. اجتماعي نظير فقر و بيسوادي دارد

تضاد جنسيتي در كشور هند در تمام 
حوزه هاي بهداشتي، سياسي، 
اقتصادي و آموزشي به روشني 

بيسوادي زنان كه بيش از . هويداست
 جمعيت هند را در بر مي نيمي از

اين .  درصد است85گيرند، نزديك به 
 درصد 65ميزان براي مردان، كمتر از 

سازمان كار جهاني، كار خانگي . است
زنان هندي را به دليل عدم رعايت 

 مي "كار پنهان"مصوبات قانوني كار، 
بر پايه گزارش سازمان جهاني . نامد
 درصد از زنان آسياي جنوبي 83.3كار، 

اشتغال "در حوزه هايي موسوم به 
 به معناي نيروي كار "آسيب پذير

غيرجدي، پنهان و پراكنده مانند 
كارگاههاي نساجي و ديگر صنايع 
دستي كه غالبا در مكانهاي مسكوني 

 . داير است، فعاليت دارند
ميزان قابل توجه اي از كارگران زن 
مزبور را زنان هندي تشكيل مي دهند 

 اخير شمار آنها با كه در بيست سال
در . رشد فزاينده اي روبرو بوده است

سالهاي اخير ميزان مشاركت زنان در 
حوزه هاي شغلي غير رسمي و بي 
قاعده افزايش يافته و در مقابل، در 
حوزه هاي شغلي امن، رسمي و تاييد 

 . شده راكد باقي مانده است
كشور هند فاصله زيادي با 

 فعاليت استانداردهاي جهاني پيرامون
تنها . زنان در حوزه هاي مديريتي دارد

 درصد از زنان هندي در 3 تا 2
بخشهاي مديريتي كل حوزه هاي 

به گزارش . توليدي كشور فعاليت دارند
مركز تحقيقات اجتماعي كشور هند، 
باوجود تضاد جنسيتي بارز در نيروي 
كار، كمتر از پنج درصد از زنان هندي 

 فعاليت در حوزه هاي مديريتي مهم
مي كنند و تنها پنجاه درصد از زنان 
داراي مدرك دانشگاهي در رشته هاي 
گوناگون اقتصادي و تجارت، به عرصه 

گزارش . نيروي كار كشور راه مي يابند
مزبور مي افزايد، دولت هند توجهي به 

  . ژرفش تضاد جنسيتي در كشور هند ندارد
بر طبق تحقيقات راهنماي مديريتي زنان 

 درصد از 48، 2013ن در سال در جها
نيروي كار جهان در بخشهاي دولتي را 
زنان تشكيل مي دهند، ولي سهم آنان از 

 درصد 20مديريت بخشهاي مزبور، كمتر از 
به عنوان مثال، زنان بيش از نيمي از . است

نيروي كار كشور آلمان را به خود اختصاص 
درصد از آنان در 15داده اند، اما تنها 

در . خشهاي مديريتي فعاليت مي كنندب
كشور ژاپن، سومين غول اقتصادي جهان، 

درصد از نيروي كار بخشهاي 42بيش از 
دولتي به زنان تعلق دارد، اين در حاليست 

 درصد از آنان مديريت مراكز 3كه تنها 
در روسيه، . توليدي مزبور را به عهده دارند

 درصد از نيروي كار بخشهاي 71زنان 
 را تشكيل مي دهند، ولي فقط دولتي

. درصد از اين ميزان، نقش مديريتي دارد13
كشور هند در قسمت انتهايي ليست 

 درصد 7.7كشورهاي جهان قرار دارد، فقط 
مديران بخشهاي دولتي اين كشور، زن 

  .هستند
اليحه ضد كارگري كاهش ساعت 

 كاري زنان 

 اشرف بنايي، فعال حقوق - مرداد 21ايلنا، 
ارگران پيرامون اليحه كاهش صنفي ك

ساعت كاري زنان مي گويد، هر چند 
اليحه مزبور سعي در كمك به وضعيت 
رفاهي خانواده ها دارد، ولي با نگاهي كامال 

  . مردانه تدوين شده است
وي ادامه مي دهد كه قانون افزايش 
مرخصي زايمان، خود به تنهايي عاملي 
براي كاهش استخدام زنان جوان از سوي 

ارفرما بود كه اليحه كاهش ساعات ك
كاري زنان نيز در صورت تصويب به آن 

  . اضافه مي شود
بنايي با اشاره به اجراي اين اليحه تنها 
براي زنان داراي فرزند مي افزايد، اگر نيت 
افزايش رفاه خانواده هاست و قرار نيست 
بر وضعيت اشتغال زنان تاثيري منفي 

اي مردان گذاشته شود، اليحه اي هم بر
داراي فرزند و همسر بيمار و معلول تدوين 

به نظر مي رسد كه نگاه قانونگذار در . شود
اين اليحه كامالً مردانه بوده و شايد هم 
زنان قانونگذار در آن تاثير و دخالتي نداشته 
اند، در حالي كه بهتر است در وضع قوانين، 
زنان و مردان قانونگذار با يكديگر همكاري 

 .باشندداشته 
ايستادگي و رويارويي دليرانه زنان 

  "داعش"كرد در برابر 
 تهاجم نيروي -خبرگزاري آلمان / رويتر

ارتجاعي و تروريستي دولت اسالمي 
، به روستاها و مناطق "داعش"موسوم به 

 و "موصل"استان كردستان عراق و شهر 
 در "كوباني"شهر كوچك كرد نشين 

شيانه شمال شرقي سوريه و قتل عام وح
تعداد بيشماري از مردان، تجاوز به زنان و 
دختران و آواره كردن ايزديان ساكن شهر 

، سبب شده تا تعداد بيشماري از "سنجار"
زنان كُرد دوشادوش مردان سالح به دست 
بگيرند و عليه تجاوز فجيع و ددمنشانه 

 . ايستادگي كنند
 17بقيه در صفحه 

برخی از حرکتھای 
  اعتراضی کارگران 

  
  15بقيه از صفحه 

كارگران معدن سنگ آهن بافق از *
 مرداد در 28عصر روز سه شنبه 

   تن از همكاران2اعتراض به بازداشت 
 كارگر 16شان و تالش براي بازداشت 

  .ديگر دست از كار كشيدند
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران كه 

حدود : نخواست نامش فاش شود، گفت
هن بافق در  هزار كارگر معدن سنگ آ5

اميرحسين «اعتراض به بازداشت 
از كارگران » علي صبري«و » كارگران

اين معدن دست از كار كشيده و توليد 
  .را متوقف كردند

شود كارفرما در پي اعتراض  گفته مي
 روز طول كشيد 39پيشين كارگران كه 

 18 از اين – تير 4 ارديبهشت تا 27 -
  .كارگر شكايت كرده است

كارگران معدن سنگ در پي تحصن 
آهن بافق ، ماموران سركوبگر يگان 

 29ويژه پليس از عصر روز چهارشنبه 
يك . اند مرداد در معدن مستقر شده

كارگر معدن بافق در اين باره به ايلنا 
پليس به قصد متفرق كردن : گفت

 16تحصن كنندگان و بازداشت 
كارگري كه پس از اطالع از صدور 

عدن پناه آورده  شان به م حكم بازداشت
  .بودند، در معدن مستقر شده است

محمد عباسي «در همين رابطه، 
سخنگوي شوراي شهرستان » بافقي

بافق ضمن تاييد خبر استقرار ماموران 
يگان ويژه پليس در معدن سنگ آهن 

ما اميدوار بوديم صداي : بافق گفت
اعتراض كارگران شنيده و به مطالبات 

قدامي شان رسيدگي شود، اما در ا
تحريك آميز نيروهاي ضد شورش در 

  .اند معدن مستقر شده
كارگران اين معدن به شيوه اجراي 

 سازي اين واحد  هاي خصوصي برنامه 
  .اقتصادي اعتراض دارند

به گزارش يزد رسا، يگان ويژه كه از 
عصر روز چهارشنبه با ورود به سنگ 
آهن چغارت بافق با هدف دستگيري 

معترض به نحوه چند تن از كارگران 
واگذاري شركت سنگ آهن مركزي 
اقدام به متفرق نمودن كارگران 
متحصن نموده بود به اهداف خود 

  .نرسيد
 مرداد ايلنا گزارش داد 31روز جمعه 

كه؛ از عصر روز پنجشنبه تاكنون هيچ 
يك از عوامل نيروي انتظامي در معدن 

ها  بافق حضور ندارند و حسب شنيده 
ن ويژه نيروي انتظامي تمامي افراد يگا

  در مكاني خارج از معدن مستقر شده
  .اند

هاي  همراه با كارگران، خانواده 
كارگران بازداشتي در مقابل دفتر 

  .تحصن كردند كارفرما و فرمانداري

  

  

  زنان در مسير رھايی
  آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رھايی
  

  16بقيه از صفحه 
به گزارش كميته گزارشگران حقوق 

، زنان شهر كوباني 1393 مرداد 4بشر، 
 "يگانهاي مدافع زنان"با تشكيل 

متشكل از دختران و زنان باالي هيجده 
سال، در صف مقدم پيكار عليه 

مقررات و . بنيادگرايان افراطي هستند
ختران ضوابط شهر كوباني كه ازدواج د

زير سن هيجده سال را ممنوع و حتي از 
افراد زير سن مزبور به عنوان سرباز 
استفاده نمي كند، نشان از احترام و 
رعايت حقوق انسانها به ويژه زنان در 

قوانين مزبور در صورت . كوباني دارد
تسخير شهر توسط بنيادگرايان مذهبي 
داعش كه هيچگونه حرمتي براي شان 

يستند، به بدترين شكل انسانها قايل ن
ممكن لگدمال و كوباني به مسلخي 

 .براي زنان بدل مي گردد
وضعيت و شرايط در مناطق شمال 
عراق به ويژه روستاهاي اطراف 

  كوهستان سنجار نيز به همين منوال 
  

 15(خبرگزاري رويترز روز جمعه . است
به نقل از دو مقام )  مرداد24/ اوت

ايزدي رسمي كرد و يك وكيل اقليت 
 تن از پيروان 80 "قتل عام"عراق از 

اين آيين در روستايي در اطراف 
كوهستان سنجار در شمال عراق توسط 

 "دولت اسالمي"گروه تروريستي 
يك وكيل . خبر داد) داعش سابق(

ايزدي و يكي ديگر از مقامهاي ارشد 
كرد عراق نيز گفتند، كشتار رخ داده و 

. ت بردندآنها زنان و كودكان را به اسار
خبرگزاري فرانسه نيز به نقل از ايزديان 
عراق خبري مشابه را منتشر و اعالم 

 حتي "دولت اسالمي"كرد، نيروهاي 
گفته مي . نوزادان را نيز با خود برده اند

شود كه داعش بعد از قتل مردان به 
ضرب گلوله يا جدا نمودن سر از بدن، 

 واقع در "تلعفر"زنان و دختران را به 
ان نينوا يا شهر موصل مي برد، مورد است

تجاوز جنسي قرار مي دهد و برخي را 
به قاچاقچيان مافياي بهره كشي جنسي 

  . مي فروشد
 24به گزارش خبرگزاري آلمان و رويتر، 

دولت "مرداد ماه، شبه نظاميان 
 نفر از اعضاي 500 دستكم "اسالمي

اقليت ايزدي عراق را در طول حمالت 
محمد ". اند  ر كشته خود به شمال كشو

، وزير حقوق بشر عراق "شيا السوداني
 گويد، اين شبه نظاميان برخي از  مي

قربانيان خود، از جمله زنان و كودكان را 
 تن از زنان 300زنده دفن كرده و حدود 

. اند را به عنوان برده به اسارت گرفته 
 "عفو بين الملل"سازمان حقوق بشري 

 تن از پيروان اعالم كرده است، هزاران
 اوت تاكنون كه حمله 3آيين ايزدي از 

آغاز شد، توسط  به روستاهايشان 
 به قتل "دولت اسالمي"نيروهاي 

 . اند رسيده يا به اسارت گرفته شده 
قتل عام اقوام كرد و غيرمسلمان، اجبار 
به رعايت قوانين قرون وسطايي، جهاد 
نكاح، ازدواج با كودكان و داير نمودن 

فروش زنان از يك نسل كشي بازار 
توسط بنيادگرايان درنده خويي خبر مي 
دهد كه تحقير و خوار شمردن زنان به 
هر شيوه را در دستور كار قرار داده 

 .است
زنان كُرد، پيشمرگه و زنان فعال در 

در ...  و "حزب كارگران كردستان"
شرايط بغرنجي پاي در ميدان مبارزه 

ه به واسطه عليه مرتجعاني گذاشته اند ك
ايديولوژي و نگرش بي اندازه غيرانساني 
و جنسيتي خود، هر گونه عملكرد 
ناشايست و جنايتي را بر زنان روا مي 

جنايت پيشگان داعش، نقض . دارند
ابتدايي ترين حقوق بشر را رسالت الهي 
به شمار مي آورند و تا كنون از 
هيچگونه حركت تنفر انگيزي در 

 دريغ نورزيده راستاي هتك حرمت زنان
  . اند

نبرد زنان كُرد دوشادوش مردان عليه 
نيروي تروريستي داعش، يكي از 
نمودهاي بارز توانايي زنان در تمام 
عرصه هاي اجتماعي حتي در ميدان 

جنبش زنان و . كارزار به شمار مي آيد
دستاوردهاي آن، مجموعه بهم پيوسته 
اي است كه دست درازي به هر بخش 

 گروه و جرياني، حمله به آن از سوي هر
اين . كل مجموعه محسوب مي شود

مهم، حمايت از پايداري و ايستادگي 
شجاعانه زنان كُرد در برابر داعش به 
مثابه همزاد كريه منظر نظام زن ستيز 
جمهوري اسالمي، از سوي جنبش 
انقالبي زنان امري ضروري و حياتي به 

 .شمار مي ايد
 

جهيزيه و قتل : بنگالدش

 حمانه زنانبير

 سنت - آگوست 29سايت خبري زنان، 
پرداخت جهيزيه به داماد و خانواده وي 
از سوي خانواده دختر يا عروس، در 
كشور بنگالدش و ديگر كشورهايي كه 
از اين آداب و رسوم پيروي مي كنند، 

اما، آزار و اذيت، . پديده جديدي نيست
شكنجه و قتل زنان جوان به اين دليل 

  .ايش استدر حال افز
بيانيه رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، 
همگان را از اعمال هرگونه خشونت 
منشعب از تبعيض جنسيتي كه موجب 
آزار و اذيت فيزيكي، روحي، جنسي 
شامل تهديد، اجبار يا حركتهاي 
مستبدانه در مسير لگدمال كردن آزادي 
و استقالل زنان چه در زندگي اجتماعي 

. نهي مي كنديا خصوصي ايشان باشد، 
 255، 2013در دوره شش ماهه سال 

زن بنگالدشي به دليل مناقشات 
خانوادگي پيرامون جهيزيه مورد آزار قرار 
گرفته اند كه تعداد قابل توجه اي از 
آنان به گزارش مركز خبرنگاران كشور، 

اين آمار . جان خود را از دست داده اند
مبينِ افزايش ميزان قتل زنان به دليل 

الت بر سر پرداخت جهيزيه توسط مجاد
 زن از شمار 163. همسرانشان مي باشد

مذكور توسط همسرانشان مورد شكنجه 
 نفر به قتل رسيده و 86قرار گرفته اند، 

 رواني -مابقي تحت فشارهاي روحي
  . اقدام به خودكشي نموده اند

پرداخت جهيزيه از سوي خانواده عروس 
م به داماد، برخاسته از آداب و رسو

مذهبي قبال در فرهنگ يونان، ژاپن، 
ايتاليا و چين و امروزه، بين جمعيت 
. مسلمانان و هندوي جهان رواج دارد

 88آمارهاي رسمي آشكار مي سازد كه 
درصد زنان مسلماني كه به تازگي در 

، پايتخت كشور بنگالدش، "داكا"
ن دريافت مهريه ازدواج كرده اند، بدو

تحت فشار داماد و خانواده وي، به دليل 
 . نداشتن جهيزيه كافي قرار دارند

زنان در بنگالدش قرباني نمودهاي بارز 
اعمال تبعيض جنسيتي و فرهنگ زن 

پيشگيري و تضعيف آزار و . ستيز هستند
 رواني و قتل -اذيتهاي فيزيكي، روحي

زنان به سبب كشمكش خانوادگي بر 
خت جهيزيه، با تامين و تضمين سر پردا

برابري جنسيتي، تصويب قوانين مناسب 
و ترويج و تبليغ جهت ارتقا فرهنگي 

 . جامعه ممكن است
 

درگيري كارگران صنعت نساجي 

 با نيروي ضد شورش بنگالدش

 هزاران - آگوست 8خبرگزاري الجزيره، 
نفر از كارگران زن نساجي بنگالدش با 

با نيروي پرتاب سنگ به رويارويي 
سركوبي دولت بنگالدش كه براي 
كنترل و سركوب صداي اعتراضي 
كارگران به خيابانها گسيل شده بودند، 

  . شتافتند
رييس پليس امنيتي كشور ابراز داشت 
كه بيش از دويست كارخانه صنعت 
نساجي در دومين روز اعتراض كارگران، 
تعطيل و در درگيري بين كارگران با 

. فر زخمي گشتندماموران، هشتاد ن
پليس به دليل مقاومت كارگران، مجبور 
به اعزام نيروهاي گارد ضد شورش به 

يگان ضد شورش با . خيابانها گرديد
پرتاب گاز اشك آور به كارگراني كه در 
هماهنگي با اتحاديه كارگري عليه 
دستمزد پايين اعتصاب غذا كرده بودند، 

صدها هزار زن كارگر در . حمله كرد
روز اعتصاب غذا با تهاجم دهمين 

نيروهاي امنيتي و ضد شورش روبرو 
 . گشتند و بعد از درگيري متفرق شدند

بنگالدش دومين صنعت نساجي در 
جهان را داراست و تامين كننده كاالي 
بسياري از شركتهاي بزرگ نظير 

"H&M" ،"Walmart" است... و .
شرايط كاري چهار ميليون از 

كشور بارها كارخانجات نساجي سراسر 
به شدت كشنده و وخيم اعالم شده 

  . است
در سالهاي اخير، اتحاديه هاي كارگران 
صنعت نساجي به گردهماييها، 
اعتصابات و راهپيمايي عليه نقض 
حقوق كارگران اقدام ورزيده اند كه 
اكثرا با حمله نيروي سركوبي با درگيري 
بين كارگران و پليس پايان پذيرفته 

جود تداوم اعتراض دولت با و. است
كارگران كارخانجات صنعت نساجي 
سراسر كشور، به اصالح و رسيدگي به 
خواستهاي وضعيت كارگران اهميتي 

 . نمي دهد
 

تبعيض جنسيتي در حوزه : تركيه

 استخدام زنان 

 خبرنگاران - ژوييه 26اسوشيتدپرس، 
تركيه اي از كاهش كيفيت امكانات 
شغلي زنان كارگر عليرغم افزايش 
ميزان مشاركت شان در نيروي كار 

  .كشور تركيه خبر مي دهند
اكثريت زنان كارگر در حوزه هايي به 
كار مشغولند كه كارفرمايان جهت 
استخدام آنان هيچگونه صالحيت، امتياز 
يا مهارتي مطالبه نمي كنند اما در 
عوض، كارگران را از هرگونه تشويق و 

ي مزايا و دستمزد دوران بارداري، بيمار
. و يا بازنشستگي بي نصيب مي سازند

 2014آمار رسمي ماه مارس سال 
 درصد از 49آشكار مي سازد كه اسامي 

زناني كه بيرون از خانه كار مي كنند، 
به عنوان افراد شاغل در اسناد دولتي به 

 هزار 200بيش از . ثبت نرسيده است
نفر از اين شمار در شركتها و 

ي و كارگاههاي بسيار كوچك تجار
 هزار نفر به 955كشاورزي و نزديك به 

صورت مخفي، بدون پرداخت ماليات و 
. دريافت مزاياي كارگري كار مي كنند

 هزار نفر نيز كارفرماي خويشند و 663
در موسسه يا شركت شان مشغول به 

 .فعاليتند
 درصد از زنان تركيه از شركت در 71

نيروي كار كشور محرومند و هياهو 
ق و تسهيالت جهت رشد پيرامون تشوي

ميزان شركت زنان در صنعت داد و 
ستد، يك فريب و ريا بيشتر نيست و در 
اصل قصد بي هنجار و بي قاعده سازي 

 خدماتي زنان و -فعاليتهاي توليدي 
استثمار هر چه بيشتر نيروي كار آنان را 

 . دارد
هر آماري مبني بر رشد مشاركت زنان 

جزيه در نيروي كار بدون تجزيه و ت
تحليلي ژرف در رابطه با ماهيت اصلي 
فعاليتي كه توسط كارگران انجام مي 

به . پذيرد، بي فايده و بيهوده است
عنوان مثال، در دوران بحران ساختاري 

 تا 2008اقتصادي جهاني سالهاي 
، بكارگيري نيروي كار زنان به 2011

صورت نيمه وقت در بازار تركيه نزديك 
 در مقابل، تقويت .به پنج برابر گرديد

سياستهاي ضد كارگري، عدم پرداخت و 
كاهش دستمزدها، كاهش يا حذف 
دسترسي به مزايا و حقوق كارگري و 
حمله به سازمانها و اتحاديه هاي 
كارگري، همگي در راستاي حمله به 
دستاوردهاي جنبش كارگري در دستور 

  . كار قرار گرفت
بطور كلي، سيستم تامين اجتماعي در 

 تركيه بر پايه تقسيم جنسيتي كشور
طرح ريزي شده كه نقش زنان كارگر را 

مردان به . در بازار كار تضعيف مي كند
عنوان تنها نان آور خانواده به رسميت 
شناخته شده اند و مسووليت تامين 
نيازهاي اقتصادي زنان به همسران يا 
ديگر اعضاي خانواده ايشان واگذار 

 .گرديده است
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  :سخن روز
انسانها گام تازه اي برداشتن، اين چيزي ست كه " -

 1821داستايوسكي،  ("مي ترسندبيشتر از همه از آن 
 و ثيرگذار روسيا نويسنده مشهور و ت، ميالدي1881 -

  )"جنگ و صلح"خالق 
كاشكي مي مردم و دوباره زنده مي شدم و مي " -

م ديدم كه دنيا شكل ديگريست، دنيا اين همه ظال
نيست و مردم اين خست هميشگي خود را فراموش 
كرده اند و هيچكس دور خانه اش ديوار نكشيده 

 شاعر معاصر 1345 - 1313 ،فروغ فرخ زاد ("است
  )ايراني

  
  .......سينما

   جهاني فيلم مونترال جشنواره
، "مونترال" جهاني فيلم  هشتمين جشنواره سي و
ور دنيا با همان  كش74، با حضور فيلمسازاني از كانادا

نگاه جهاني به توليدات سينمايي جهان كار خود را آغاز 
ساله به مدت دوازده روز   اين جشنواره كه همه. كرد

يكي از معتبرترينها در آمريكاي ، برگزار مي شود
  .شمالي است

، "وارنر. مايكل جي"با اداي احترام به  جشنواره اين بار
   و به نويسنده"فورتيسيمو"يس كمپاني فيلمسازي ير

  . آغاز شد"گابريل گارسيا ماركز" ،فقيد
فيلم در جشنواره امسال شركت دارند كه شامل  350
 فيلم از سرتاسر جهان و 132 فيلم بلند و 160

  .فيلمهاي كوتاه است
، 2012سيس اين جشنواره تا سال ااز ابتداي ت

 بزرگ   هايفيلمسازان فرانسوي بيشترين جايزه
و كشور ) ده جايزه(اند   ن خود كردهجشنواره را از آ

  . كانادا تنها دوبار موفق به كسب جايزه شده است
كلود " از "دوستت داريم! حرامزاده"فيلمي به نام 

 .بود نمايش شب افتتاحيه ،، كارگردان فرانسوي"للوش
 ،"ژانگ وي" از چين به كارگرداني "يس كارخانهير"
، "ير كورژ  پي" از فرانسه به كارگرداني "دولتمرد"
سرژ " از فرانسه به كارگرداني "اكنون يا هرگز"

پوپي " از ايتاليا به كارگرداني "پسر طاليي"، "فريدمن
 از ژاپن به كارگرداني " نوستالژي دماغه" و "آواتي

 جشنواره از ديگر فيلمهاي اين "ايزورو ناروشيما"
  .هستند

  
  واكنش هنرمندان مشهور به جنگ غزه

  
و چهره هاي سرشناس دنياي هنر در نظر هنرمندان 

رسانه هاي مختلف و حسابهاي شخصي خود در شبكه 
   .هاي اجتماعي پيرامون رويدادهاي غزه

، از حاميان هميشگي و جدي "ستيون سپيلبرگ" -
يل به شمار مي رود كه در اين مدت سكوت ياسرا

برخي از برجسته ترين و شناخته شده ترين . كرده است
   . اكنون از هميشه ساكت ترنديليحاميان اسرا

 در  ، آهنگساز و تهيه كننده بريتانيايي،"برايان اينو" -
 اقدام "ديويد بايرن"نامه اي سرگشاده در سايت 

  .ناميد "پاكسازي قومي"اسراييل عليه غزه را 

 Massive) "مسيو اتك"اعضاي گروه موسيقي  -
Attack)  رگان فلسطيني اردوگاه آواپس از ديدار از

شان به "عشق و تعهد" در لبنان، از "برج البراجنه"
  .حمايت از آوارگان جوان فلسطيني سخن گفتند

، كمدين، مجري و تحليلگر سياسي "بيل مار" -
زني ديوانه كه مي خواهد تو " حماس را با ي،آمريكاي

فقط مي تواني مدت ":  مقايسه كرد و گفت"را بكشد
سر به او زيادي مچهاي دستش را نگه داري و آخر

  ".سيلي بزني
  

ما " : نوشت"يونيسف"سفير  و ، بازيگر"ميا فارو" -
مي توانيم با شور و احساسات به حمله اسراييل عليه 

كه به هيچ وجه به ورطه آن بي ،غزه اعتراض كنيم
  "ترسناك احساسات ضديهودي ييفتيم

 از  و نيك ميسون خواننده و آهنگساز"راجر واترز" -
  گروه،)Pink Floyd (" فلويدپينك" گروه اعضاي

 The Rolling ("گرولينگ ستون" انگليسي
Stones( را به لغو كنسرت خود در اسراييل 

آنها در نامه سرگشاده خطاب به گروه . فراخواندند
برگزاري كنسرت در اسراييل اكنون ": مزبور نوشتند

 در اوج آپارتايد "سان سيتي" در اجراي برنامهمعادل 
صرف نظر از اينكه نيت شما .  استآفريقاي جنوبي

چيست، رد شدن از خط بايكوت، فراهم كردن امكان 
 اسراييل است تا سياستهاي رژيم تبليغاتبراي 

  "ناعادالنه و نژاد پرست خود را ماستمالي كند
 عكسي با دو جوان بدون "اينستاگرام" در "مدونا" -

پيراهن كه روي بدنشان ستاره داوود و عالمت هالل و 
! جدايي نه": تاره خالكوبي شده منتشر كرد و نوشتس

  "خون همه ما يكرنگ است
 مجري راديو و تلويزيون، كمدين و  ،"استرنهوارد " -

 از مدافعان جدي سياستهاي  ونويسنده آمريكايي
 به شدت از  همچنينوي. اسراييل به اسراييل سفر كرد

چرند و پرند گفتن " انتقاد كرده و او را به "راجر واترز"
  متهم كرد" "مدام

 استاد فيزيك دانشگاه  ، "استيون هاوكينگ" -
 در ماههاي اخير چند بار از تحريم اسراييل ،كمبريج

 خواهان تحريم 2013او در مه . سخن گفته است
  .آكادميك اسراييل شده بود

س فاك"، مجري هوادار اسراييل شبكه "شون هنيتي"
، "يوسف منير" به در گفتگويي تلويزيوني  ،"نيوز

 پرخاش آمريكايي – گر فلسطيني نويسنده و تحليل
  "آيا خرفتي و نمي فهمي؟" :كرد

، در "ديلي شو"، مجري برنامه "جان استوارت" -
صرف اشاره به اسراييل ": اظهار نظري محتاطانه گفت

يا هر گونه زير سوال بردن كارايي يا بشردوستي 
 به معناي طرفداري از حماس استهاي اسراييل لزوماًسي

  "نيست
  

 بازيگر سينما در چادر زندگي ،ثريا حكمت

   مي كند
بعد از ": ثريا حكمت در باره وضعيت بد مالي خود گفت

 سال سن، از چندي ديگر در چادر 61 سال كار و 35
   ".كنم  زندگي مي

 كه از صاحبخانه وديعه اجاره را باال برده" : افزودوي
توان من خارج است و تصميم دارم اثاثهايي كه برايم 
باقي مانده را بفروشم و با پول آن دخترم را به خوابگاه 

  ".بفرستم و خودم هم در خيابان چادر بزنم

سال گذشته تصميم گرفتم دو ": اين بازيگر مي گويد
بار خودم را از بين ببرم و اقدام به اين كار هم كردم 

ام و   االن كل دندانهايم را كشيده. ماما موفق نشد
 براي گرفتن بودجه به همه. هزينه درمان آنها را ندارم

سراغ همسر آقاي   حتي چندي پيش به. ام  جا رفته 
انصاري كه مالك بازار مبل هستند رفتم اما باز هم 

دانم اين همه بودجه در مملكت   اتفاقي نيفتاد و نمي
ز اين همه سال فعاليت شود، چرا من بعد ا  جا ميبجا

  "هنري نبايد سهمي از آن داشته باشم؟
 سال است فعاليت بازيگري 10اين بازيگر كه بيش از 

، "نقطه ضعف" ،"آواز قو" چون ي در آثار،ندارد
ياد    و فيلم به"نيش"، "خواستگاري"، "تصوير آخر"

 ناصر تقوايي به ايفاي نقش "اي ايران"ماندني 
  .پرداخته است

  
  ...... شعر

  سيمين بهبهاني درگذشت

  
 87 در سن ، شاعر و نويسنده معاصر،سيمين بهبهاني

خانم . سالگي در بيمارستاني در تهران درگذشت
 ،سابقه  خاطر سرودن غزل در وزنهاي بيه بهبهاني ب

  . گرفته بود لقب"نيماي غزل"
تنها غزلسرايي توانا نبود، فعاليتهاي مدني وي براي او 

اي متفاوت از ديگر   ن از سيمين چهرهاحقاق حقوق زنا
شجاعت و صراحت . هنرمندان زمان خود ساخته است

كالم وي در كنار فعاليت اجتماعي مستمر را در كمتر 
  .توان يافت هنرمندي در اين سطح مي

بخش عمده غزلهاي سيمين بهبهاني در سي و پنج 
سال گذشته رنگ و بوي سياسي و اجتماعي و زباني 

خانم بهبهاني در سال . ار جسورانه داشتيگانه و بسي
 كه قصد داشت براي سخنراني در روز جهاني 1388

 ممنوع الخروج ،زن درباره فمينيسم به پاريس برود
   .شد

 تاكنون چندين بار از وي به علت حمايت هميشگي
اش از آزاديهاي اجتماعي و سياسي در ايران قدرداني  

ي حقوق بشر  سازمان جهان1378در سال .  است شده
 را به "كارل فون اوسي يتسكي"در برلين مدال 

در همين سال نيز جايزه . سيمين بهبهاني اهدا كرد
 را سازمان ديدبان "داشيل هامت/ ليليان هيلمن "

) 2013 (1392در سال . حقوق بشر به وي اعطا كرد
اهدا  مجارستان به وي "يانوش پانونيوش"نيز جايزه 

  .گرديد
 مجموعه شعر منتشر 20ني تاكنون از سيمين بهبها

 "تار شكسته  سه"نخستين مجموعه با نام . شده است
مجموعه اشعار " با عنوان   و آخرين آن1330در سال 

 "نشر نگاه" به همت 1390 در سال "سيمين بهبهاني
  .روانه بازار كتاب شده است

  19بقيه در صفحه 

  رويدادھای ھنری ماه
 ليال جديدي
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  رويدادھای ھنری ماه
  

  18بقيه از صفحه 
  .... نمايشگاه

 سال خالقيت هنرمندان معاصر 54ثار آ
   ايراني در پاريس

 اثر 200 با بيش از "تاريخ ناويراسته ايران"نمايشگاه 
هنري از هنرمندان معاصر كشور در موزه هنرهاي 

 اين نمايشگاه، مجموعه. مدرن شهر پاريس برپا است
م، نقاشي، مجسمه، پوستر و گرافيك اي از عكس، فيل 

  .در سه دوره زماني است
مهمترين هدف از برگزاري اين نمايشگاه مبارزه با 

اي است كه انقالب را پايان مدرنيته در ايران   كليشه
در اين نمايشگاه بخشي از عكسهاي . كند  عنوان مي

 كه از سطح شهر تهران گرفته شده نيز "كاوه گلستان"
اين نمايشگاه با كوشش مراد . آمده استبه نمايش در 

   برپا شده است، پژوهشگر ايراني مقيم فرانسه،منتظمي
 سعي دارد ارتباطي "تاريخ ناويراسته ايران"نمايشگاه 

  .بين ايران پيش و پس از انقالب پيدا كند
  

  ..... نقاشي

 ديوارنگاري روي ويرانه هاي كابل توسط يك

    زن افغانهنرمند
ار در افغانستان يك بانوي جوان با ب  براي اولين

اش مشكالت اجتماعي اين كشور   نقاشيهاي سه بعدي
شمسيه حسني گرافيتيهايي . را به تصوير كشيده است

هاي جنگ در كابل خلق كرده و   را نيز روي خرابه
  .چهره اين شهر را زيباتر ساخته است

بيشتر سوژه هاي هنري شمسيه حسني را مشكالت 
   .دهد   تشكيل مياجتماعي زنان

  
  .....موسيقي

كنسرت محسن يگانه به دليل عدم رعايت 

  تفكيك جنسيتي لغو شد
مرداد در اروميه 19 و 18كنسرت يگانه كه قرار بود 

دليل عدم رعايت طرح تفكيك جنسيتي    به،برگزار شود
پبشتر پيروز ارجمند، مدير دفتر موسيقي وزارت . لغو شد

رح جداسازي مخالفت فرهنگ و ارشاد اسالمي با ط
ن مردم ايران باالتر از اين اش"كرده بود و گفته بود 

  . "حرفهاست
هاي قبل برخي منابع خبري از تصويب   در هفته 

 غربي و  طرحي در اداره كل ارشاد اسالمي آذربايجان
 آن كنسرتهاي پاپ  بر اساسشرقي خبر داده بودند كه

ه زنها و در اين دو استان با تفكيك جنسيتي يك شب ب
  .شب ديگر به مردها اختصاص خواهد داشت

  
  با عفو قاتل جان لنون باز هم مخالفت شد

، "مارك چپمن"مقامهاي قضايي آمريكا تقاضاي عفو 
 The ("بيتلها"، خواننده گروه "جان لنون"قاتل 

Beatles (با شليك 1980در سال وي  .را رد كردند 
انش در محله چهار گلوله جان لنون را در بيرون آپارتم

 كه به جرم قتل درجه دو  او. نيويورك كشت"منهتن"
 سال حبس قطعي محكوم شده 20به حبس ابد با الزام 

مي  تقاضاي عفو  كه براي هشتمين مرتبه است،است
  . كند

هيات بررسي عفو قاتل جان لنون گفته است قتل 
 خانواده و كساني كه او را ي،خواننده مشهور بريتانياي

اين هيات قضايي در  .ند، ويران كرددوست داشت
 آزادي آقاي چپمن را براي جامعه مضر ،نيويورك

   .دانسته است
  

  

قرة العين، انديشه مزدكي يا ماترياليسم “
  “سرخ

  20بقيه از صفحه 
مـال  “ پس از آنكه سيد باب در شيراز پيدا شد، قـرة العـين، بـه وسـيله                

  وي در عـداد ي كوتـاه كرد و پس از زمـان     ، با او مكاتبه     “حسين بشرويه 
از او  “ طاهره“ لقب   آمد،يعني ياران نخستين سيد باب در       “ حروف حي “

اندك اندك اخبـار ايـن   . پرداختآشكارا به تبليغ گرفته شد و قره العين   
تبليغات و دعاوي و روشنگريهاي او، توسط مجتهـدان بـه ويـژه، امـام               

ر عريـضه اي،    آخونـدها د  . ديجمعه تهران، به دربار ناصرالدين شاه رسـ       
ناصـرالدين شـاه، ابتـدا از راه        . كردندفتواي تكفير او و يارانش را صادر        

در صـورت تـرك   “:  كـه  فرستادتطميع وارد و نامه اي براي قرة العين           
. “را مقام شايسته اي خواهم داد     عقيده باب و مسلمان شدن حقيقي، تو      

  :فرستادقرة العين  پاسخ خود را، با شعري در پشت نامه براي شاه 
  

 تو ملك و جـــاه سكنـــدري من راه و رسم قلنــدري

  اگر آن نكوست، تو در خوري و گر اين بد است مرا سزا
  به مراد زلـــــف معـــــلقي، پي اسب زيـــن مفـرغي

  همه عمر منــــكر مطلقـــــي، ز فقيــــر فارغ بينــــوا
........  

  
اسالمي را، رهگشاي اصالحات  -انديشگران بابي، واژگوني نظام شاهي

كـشته شـدن بـاب، طـاهره را در قـزوين            از  پس  . خوانند اجتماعي مي 
منـزل ريـيس نظميـه، محمـود        ه  او را، ب  . كردنددستگير و روانه تهران     

ـ خان، منتقل و در اتـاقي زنـداني          چنـدي بعـد، وي را، بـه بـاغ          . دكردن
شـاه و   بـه دسـتور     ( نـد و جـالد    برد - محل كنوني بانك ملي    -ايلخاني

 طاهره را بـا   ودشدنبراي كشتن او حاضر     ) وزيرش، ميرزا آقاخان نوري   
 نيمـه  پيكـر  و سـپس  كردنـد  خفـه    دادنـد دستمالي كه در دهانش قرار      

را با سنگ و خاك   و آنانداختندجانش را به داخل چاهي در همان باغ     
 از او دو پسر و       طاهره در آن زمان سي و شش سال داشت و          .كردندپر  

  .يك دختر باقي ماند
  

آثار نظم و نثر قرة العين، ظاهرا از ميان رفته و نوشته ها و نامه هاي او             
 بـه زبـان     هـا برخـي از آن   . صورت پراكنده چاپ و منتشر شده اسـت       ه  ب

. عربي، با عبارات مرموز و اصطالحات مخـصوص نوشـته شـده اسـت             
عبارات و اصـطالحات دينـي و       اشعار او سبك بيان باب را دارد و پر از           

  .سخت متاثر از آثار متقدمان، از جمله موالنا جالل الدين و جامي است
  

  پيوست
  : كند ميرزا آقا خان كرماني در گزارشي مفصل، از كشتار بابيان ياد مي

زد و يا دستي بـه قلـم    از آن پس، هر كس سخني عليه حكومت مي        “ 
د و بـسياري جـالي وطـن        برد، چماق تكفير بر سرش فرود مي آم        مي

  “...كردند
روزنامه هاي رسمي آن زمان، به تفضيل گزارش داده انـد كـه چگونـه             

 و ماليان، بـا سـاز و طبـل، تبـر و قمـه، خنجـر و                  چاقوكشانلوطيان،  
قيچي، به جان شورشيان مي افتادند و آنان را شمع آجين و زنده زنـده               

 سركوب و عصيان    باب كشي، باب روز و وسيله اي براي       . مي سوزاندند 
مردم شـد و راه را بـراي غـارت و چپـاول بيـشتر ماليـان، از دسـترنج          

اهل ديـن، بيـشتر از ديگـران از ايـن           . دهقانان و زحمتكشان، باز نمود    
  .جريان بهره بردند

  
  :منابع و يادداشتها

  ) به شك و ترديد انداختن كسي، بدگماني( توسوس
  )فراست، دانايي( تفرّس
  ) تهمت زدن(تخييل
  )انس، دوستي و رفاقت(تونس

 )دكتر يحيي آريان پور( از صبا تا نيما _1
وي، همزمان بـا    ) كنت دو گوبينو  ( مذاهب و فلسفه در آسيا وسطي      _2

او معتقد بـود كـه پـس از         . قرة العين ، وزير مختار فرانسه در ايران بود        
 .خفه كردن طاهره، جسدش را سوزانده اند

 )ين اسالميعبدالحس( كتاب نيمه ديگر _3
 )ناطق. ه ( سرآغاز اقتدار اقتصادي ماليان _4
 ) چين-دكتر ت ( صلح مذاهب _5
  )دكتر جاكب پالك( ن آناايران و ساكن _6

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ي مهده،ي اردوان، جعفر پوتايآناه

  سامع

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهـاي فـدايي       نبر

ــران و بيــان كننــده نظــرات ايــن   خلــق اي
اما بديهي است كه از چـاپ       . سازمان است 

مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش        
ظــران و نيــز ترجمــه مقاومــت و صــاحب ن

دهـد و    مطالبي كه حجم نشريه اجازه مـي      
اطـــالع از آن مفيـــد اســـت، خـــودداري  

مطالبي كه بـا امـضاي افـراد در         . كند نمي
شود، بيان كننده نظرات     نبردخلق چاپ مي  

خود آنان است كه ممكن است بـا نظـرات          
سازمان منطبق، همسو يـا اخـتالف داشـته      

 يـا بـدون     با نام و  (سرمقاله نبردخلق   . باشد
  .بيان كننده نظر سازمان است) نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسـهاي نبـرد         
  خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
  و يور1تك شماره              

اخبــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران،    
مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبار تحوالت      
ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط بـه        
آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هـر         

  .روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  آدرس سازمان در 
  شبکه جھانی اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 
ايران و رويدادھای روز 

جھان، تحليل مسائل 
  روز، ديدگاھھا

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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قرة العين، انديشه مزدكي “
  “يا ماترياليسم سرخ
  وحيدي. م 

  
  ديگر ننشيند شيخ بر مســــــند تزوير

  ديگر نشود مـــــــسجد دكان  تقدس 
  اوهام و خرافات آزاد شـــــود دهر ز

  آسوده شود خلق ز تخييل و توسوس 
  محكوم شود ظـــلم به بازوي مساوات

  س معدوم شود جـــــهل ز نيروي تفر
  گسترده شود در همه جا فرش عدالت
  افشانده شود در همــه جا تخم تونس

  ) ق1269ـ 1233(“  قرة العين  “ 
  

يكي ازبرجسته ترين زنان مترقي تاريخ ميهنمان ، كه 
در ستيز با ارتجاع مذهبي و حاكميت فاسد قاجار، 
جان بر سر عقيده و آرمانهايش گذاشت، زرين تاج 

  . است“قرة العين“معروف به 
 ايراني اناو يكي از مبارزترين و با فرهنگ ترين زن

 زني سخنور، متفكر و نابغه، شجاع .دوران معاصر است
و آزاديخواه و شاعري بي همتا كه با بدعت و نوآوري 
در عقايد مرسوم مذهبي و آيين اجتماعي، جايگاه ويژه 

  .اي در دوران خود يافت
 به نيكي ياد ن بسياري در ايران و جهان از اوامورخ

 مطالب و كتابهاي زيادي در ستايش و ونموده 
   .جسارت او نوشته اند

نويسنده و تاريخ نگار سرشناس “ ادوارد براون“
انگليسي، دركتابي كه در رد بهاييت به نگارش در 

ظهور چنين زني مانند قرة “: شود آورده، متذكر مي

 در  مخصوصاً.العين، در هر مملكت و عصركه باشد، از نوادر است
او زني با هوش و ... مملكتي مانند ايران از عجايب خلقت و معجزه است 

پرذكاوت، زيبا و باشهامت بود، كه در برابر علماي عصر خود، مقاومت و 
  “      .ايستادگي كرد

ميرزا “نويسنده و محقق، از قول برادر وي، “ لوول جانسون “
حسور گفتار رفت، م  او ميهركس به مالقات“: كند نقل مي“ عبدالوهاب

 در مجلسي كه او حاضر بود، كسي قدرت ....شد صريح و شيرين او مي
  “ .اداي كلمه نداشت، گويي تمام كتابهاي گذشته، در اختيار او بودند

قرة “:  گفت1925فمنيست فعال اتريشي، در سال (“ ماريانا هاينيش“
 آنچه كه او به .رود العين، بزرگترين زن نمونه زندگي من بشمار مي

قيمت جان خود، براي زنان ايراني انجام داد، من هم بايد براي زنان 
  “ .اتريشي انجام دهم

 همان ايام )در زمان حاكميت عثماني(مفتي بغداد “ شيخ محمود آلوسي“
من در اين زن، فضل و كمالي ديدم، كه در “: در ترجمه حال او نوشت

 عقل و استكانت و حيا و صيانت  او داراي.بسياري از مردان نديده ام
  “ .بود
  

را، فاطمه، طاهره، قرة العين  و زرين  در رساالت و كتب تاريخي، نام او
در قزوين “  م1817 ق ـ مطابق با 1233“ او در سال. تاج ذكر كرده اند

 اجدادش از مراجع تقليد و پدرش از علماي مشهور اخباري .دنيا آمده ب
از پدر آموخت و به ياد گيري اصول، فلسفه،  او دروس مقدماتي را .بود

 .كالم، تفسير و ادبيات عرب پرداخت و بر قرآن و احاديث مسلط شد
 او نخستين زني بود كه در .نظير وي، در آن دوران كمتر يافت مي شد

ايران برخالف رسم و عرف زمانه، بي حجاب در برابر مردان ظاهر شد و 
 مطالعه طاهره در آثار و . پرداختبا علما و رجال، به بحث و مجادله

 او عالقه . دگرگون ساختبه كليعقايد شيخيه، زندگاني او را 
،  كه در كربال سكونت داشت،مخصوصي ابتدا به آثار سيد كاظم رشتي

  .پيدا كرد
كرد و سيد  طاهره برخي مسايل را توسط نامه از سيد كاظم سوال مي

  .داد“ قرة العين“ لقب كاظم در نامه ها و رساله هاي خود، به او
 . گفته اند ـ به كربال رفت26 و 23بيست و نه ساله بود ـ برخي منابع 

منزل وي، براي  اما قبل از رسيدن، سيد كاظم وفات يافته بود و او، در
 .كرد     دراين سفر، خواهرش او را همراهي مي. گزيدونتمدتي سك

 جلساتي براي مردم تشكيل داد و از پس پرده، به تدريس و طاهره
در مجلس وي علماي وقت حضور . پرداخت سخنراني و افاده علوم مي

 در اين  وشدند هوش و استدالالت او متحير مي، داشتند و از معلومات
  . گرفت ميان، برخي حسادتها و دشمنيها نيز شكل مي

  
  :در فرازي از جدلهاي خود گفتطاهره 

پس در راه احقاق حقوق خود . رستاخيزي نخواهد بود! اي مردم“ *
خداوند همه چيز و همه . بهشت و جهنم، همين دنياست. تالش كنيد

پس ذخيره ثروت به دست گروهي محدود، ... آفريدهكس را مساوي 
و آن گروه ...! اي محرومان و دهقانان، قيام كنيد...باالترين فساد است
... غذيه نموده و كسب ثروت كرده است را كنار بزنيدكه از دسترنج شما ت

از دستورات و احكام ديني و روحانيت و فرامين سياسي ! اي خاليق
 “...نماز و روزه، ماليات و هر دستور و فريضه حرام است. سرباز زنيد

  
 رفتن به بغداد ناگزير به پس از چندي، عده اي به خانة وي ريخته او را

 و داشت در آنجا نيز دست از تبليغ و دعوتش برن قرة العين.كنند مي
بنابراين، به امر والي شهر توقيف و به . شوند  وي ميچآخوندها پاپي

 ق، همراه با يارانش، به ايران 1263فرمان سلطان عثماني در سال
شد تا به  در ميان راه، همه جا تبليغ كنان وارد مي. د شو ميفرستاده

  .قزوين مراجعت كرد
  19صفحه بقيه در 

  شھداي فدايي 
  شھريور ماه 

ــاي فــدايي  ــوب : رفق ) اميــر(يعق
تقـديري ـ ايـرج سـپهري ـ علـي       
ميرشكاري ـ انور اعظمي ـ محمود   

الـسادات روحـي    بابـاعلي ـ اعظـم   
آهنگران ـ حسن سعادتي ـ پـروين   
فاطمي ـ طهمورث اكبري ـ جميل   
يخچالي ـ شهريار و احسن ناهيد ـ   

كي محمد مجيدي ـ حميد رضا مال 
ـ احمد صادقي ـ محمدتقي برومند  
ــ بهنـام رهبـر ـ بهمـن رهبـر ـ         
محمدرضا فريدي ـ سعيده كريمان  
ـ پرويز داوري ـ غالمحسين بيگي  
ـ حسن صالحي ـ علي رضـا شـاه    
بابــايي ـ ناصــر فتــوتي ـ محمــد    
سياســي ـ حميدرضــا مــاهيگير ـ    
عبـاس كـابلي ـ جـواد كارشـي ـ        
نـادره نـوري ـ عليرضـا پنـاهي ـ        

 معروفـي ـ ابـوبكر آرمـان ـ      قاسم
هوشنگ احمـدي ـ رشـيد يـزدان     

ـــ بيــژن جنتــي ـ   ) ســمكو(پنــاه  
ــصطفي     ــدامرادي ـ م ــضي خ مرت

الديني ـ قاسم سيدباقري ـ    شمس
عبدالرضا غفـوري ـ عزيـز محمـد     

 محمــد تمــدن ـ اصــغر   -رحيمــي
جعفري جزايري ـ خسرو مباركي ـ   

چي ـ   سعيد رهبري ـ عليرضا يراق 
ــتوده ـ ا    ــا س ــا محمدرض حمدرض

ــميعي ـ         ــدي س ــعاعي ـ مه ش
ــزال ــضل غ ــيد    ابوالف ــاق ـ رش اي

آهنگري ـ محمد تمدن ـ جمـشيد    
ميرحيــدري ـ يــونس رمــضاني ـ    
جالل فتاحي ـ محمدعلي ابرنـدي   
ـ سياوش حسنوند ـ ايرج سليماني،  

 تــاكنون در مبــارزه 1350از ســال 
عليــه امپرياليــسم و ارتجــاع و بــه 
وسيله مـزدوران رژيمهـاي شـاه و        

  . ي به شهادت رسيدندخمين


