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مقام معظم در هنگام مرخص شـدن    
از بيمارستان ضمن اعـالم بهبـودي       

از ايــن همــه «كامــل و شــرمندگي 
امت هميشه در ركـاب      كه   »يمحبت

اظهــار كــردن و ابــراز   «واليــت، 
، خبر تفريح چنـد روزه خـود        »كردن
ــه  ــنيدن  «كـ ــود از شـ ــارت بـ عبـ

ــايي در   ــات آمريك ــحبتهاي مقام ص
ي مبارزه با داعش، كـه واقعـاً          زمينه

را به اطالع عمـوم     »  تفريح بود   يهما
» همـه محبـت   «در مورد آن    . رساند

بــه جــز ديــدارهاي دســتچين شــده 
ــاس   ــه در مقي ــان ك ــن «حكومتي اي

نمي گنجيـد، همگـان شـاهد       » همه
اظهار و ابراز انبوهي جوك بودنـد و        
بدين ترتيب مردم نيز با ساختن و يا        
ــل    ــون عم ــا پيرام ــدن جوكه خوان

ي فقيـه   جراحي آقا، شريك تفريح ول    
  . نظام شدند

عمل جراحـي ولـي فقيـه همچنـين      
موجــب انتــشار انبــوهي تحليلهــاي 

بـر  . سطحي در مورد اين رويداد شد     
پايه سـريالي از ايـن گونـه تحليلهـا          
گويا حركت براي جانـشيني خامنـه       
اي و خلع يد از سپاه پاسداران آغـاز         
شده و بـه زودي بايـد شـاهد يـك           
دگرگوني در ساخت و بافت حكومت      

  .  اشيمب
از تفريح و حاشـيه رويهـاي خامنـه         
ــردم و    ــازيهاي مـ ــوك سـ اي، جـ
تحليلهايي كه بيشتر به شوخي شبيه      
بود كه بگذريم، در سخنان ولي فقيه   
نكته مهمي وجود داشت كه بايد آن       

ايــن نكتــه در  . را جــدي گرفــت 
حرفهاي خامنه اي اسـاس سياسـت       
. راهبردي در عرصـه جهـاني اسـت       

ي واليـت   اين سياست تـاكنون بـرا     
خامنــه اي كــاربرد مطلــوب داشــته 

با اتكا بر اين سياسـت خامنـه        . است
ــام     ــت نظ ــراي امني ــسته ب اي توان
بــسياري از تهديــدها را بــه فرصــت 

  .تبديل كند
آمريكا با ايـن كـار     «:خامنه اي گفت  

  خواهد بهانه اي پيدا بكنه كه هم     مي
كه در پاكستان با وجود دولت         چنان

 ارتـش  ،قـوي  با وجود ارتش     ،مستقر
 بـدون   ،پاكستان ارتش قـوي اسـت     

 هـر جـا     ،شه  مي اجازه وارد پاكستان  
 ،كنـه   خواهد بمبـاران مـي      دلش مي 

  خواهـد در عـراق و سـوريه هـم           مي
 بداننـد كـه     ،چنين كاري انجام بـده    

 ،چه چنين اقـدامي بكـنن       اگر چنان 
 همان مشكالتي بر سر راهشون بـه      

وجود خواهد آمد كه تو اين ده سال          
 ه در قضيه عـراق براشـون بـه    گذشت

 24 دوشـنبه    شبكه خبـر،  (» .وجود آمد   
  )1393شهريور 

. ايــن حــرف روشــن و صــريح اســت 
هركس هم كه از واقعيت رويـدادهاي       
ده سال گذشـته عـراق خبـر درسـتي          
نداشـته باشــد و تنهــا اخبــار ُكــشت و  
كُشتارها، بمبهاي كنار جاده اي، تـرور       
نخبگان دمكرات و الئيك، دامن زدن      

را ....ه جنــگ مــذهبي و فرقــه اي وبــ
شنيده باشد، نتيجه مي گيرد كه خامنه    
اي به آمريكـا اطـالع مـي دهـد كـه            

ينـان ايجـاد     بر را» همان مـشكالتي  «
اين ده سال گذشته    « دركه  مي كنيم   

» وجـود   بـه «برايتان  » در قضيه عراق  
  . آورديم

حمله تجاوزگرانه امريكا بـه عـراق در        
ور، يـك    و اشغال اين كش    2003سال  

فرصت بزرگ براي واليت خامنـه اي       
بود و بسياري به درسـتي آن را هديـه        
جرج بـوش بـه رژيـم ايـران ارزيـابي           

هدف اصلي عمليات تروريستي    . كردند
كه از جانب سپاه قـدس هـدايت مـي          
شــد، نــشان دادن درمانــدگي آمريكــا 
ــود . بــراي اســتقرار ثبــات در عــراق ب

خامنـــه اي مـــست از تحقـــق ايـــن 
كنون كه بـه اجبـار تـن بـه          سياست، ا 

حذف نوري المالكي داده، برگ برنـده       
خود، يعني تروريسم را، روي ميز مـي        

خامنه اي مـي دانـد كـه هـيچ          . گذارد
امكان ديگري براي حفظ هژمـوني در       
حاكميت عراق و جلـوگيري از سـقوط        

انتــشار عكــسهاي . بــشار اســد نــدارد
يادگاري پاسـدار سـليماني در عـراق،        

دن وجود سپاه قـدس در  براي نشان دا  
الف خامنه  . مبارزه عليه داعش نيست   

ــدن   ــسته ش ــورد شك ــر «اي در م كَم
بخوانيد سپاه  [به وسيله مردم    » داعش
ايـن  . را هم نبايد جدي گرفـت     ] قدس

را هم بايـد بـه حـساب تفـريح مقـام            
حـرف و عمـل جـدي       . معظم گذاشت 

ولي فقيه نشان دادن برگ برنده خـود        
وره تخـست   خامنـه اي بـا دو د      . است

وزيري مالكي، بهتـرين امكـان بـراي        
كمك به ديكتاتوري بـشار اسـد را در         

اكنـون كـه خامنـه اي       . اختيار داشـت  
مجبور به قبول حـذف مـالكي شـده،         

عمـق  «بايد از هر امكاني براي حفـظ        
  . خود استفاده كند» استراتژيك

  
در شرايطي كه واليـت خامنـه اي بـا          
بحرانــي عميــق و گــسترده در داخــل 

شور درگير است، تروريسم تنها حربه      ك
موثر و آزمايش شـده و فرصـت سـاز          
براي خامنه اي است و اگـر او از ايـن           
حربه امروز استفاده نكنـد و يـا نتوانـد          

  .استفاده كند، فردا خيلي دير است

سركوب مقاومت ايران توجهات را از 
تروريسم واقعي منحرف و بهترين فرصتها 

  .را به بنيادگرايان داد
  

) سپتامبر16(شهريور 25روز سه شنبه 
قاضي تحقيق ضد تروريسم دادسراي 
پاريس با صدور دستور منع تعقيب، پرونده 

 سال پيش در معامله 14ننگيني را كه از 
با رژيم آخوندي عليه مجاهدين و مقاومت 
ايران گشوده شده بود براي هميشه 

پرونده يي كه با اتهام . مختومه اعالم كرد
يسم و تأمين مالي تروريسم مسخره ترور

شروع شده و در قدمهاي بعد در فقدان 
هرگونه سند در مورد تروريسم به اتهامهاي 
. مالي مانند پولشويي و تقلب منحرف شد

حال قضاييه فرانسه تصريح مي كند هيچ 
دليلي براي اتهامهاي مالي نيز وجود ندارد، 
هيچ نشانه يي مبني بر پولشويي، تقلب، 

به . در اين پرونده ديده نمي شود... جعل و 
اين ترتيب به رغم پمپاژ شهادتهاي دروغ و 
اطالعات ساختگي از سوي رژيم آخوندي 
و مزدورانش، بطالن كليه اتهامها عليه 

  .مقاومت ايران مهر تأييد خورد
خانم مريم رجوي،  رئيس جمهور برگزيده 
مقاومت ايران،  تصميم قضاييه فرانسه را 
پيروزي عدالت و مقاومت بر زد و بند و 
معامله، شكست شيطان سازي و اذعان به 
مشروعيت مقاومت عليه فاشيسم ديني 
توصيف كرد و آن را به مردم ايران، اعضا 
و هواداران مقاومت در هر كجا كه هستند 

 رزم آوران آزادي در زندان ليبرتي و به
اين پرونده : وي تأكيد كرد. تبريك گفت

ننگين از روز نخست در پي يك زد و بند 
ننگين با فاشيسم مذهبي تشكيل شده بود 

كردن مقاومت » منهدم«و هدف آن 
عادالنه و دموكراتيك مردم ايران براي 

رژيمي كه . سرنگوني رژيم آخوندي بود
م و بنيادگرايي در جهان پدرخوانده تروريس

  .امروز است
 1300،  2003 ژوئن 17وي افزود در روز  

پليس به بهانه سخيف تروريسم به دفاتر 
شوراي ملي مقاومت و منازل خانواده هاي 
شهيدان حمله ور شدند و  به دستگيري 
گسترده، تخريب اموال و اماكن مقاومت، 
ضرب و جرح افراد حتي پدران و مادران 

ه و ضبط اموال مقاومت و افراد و سالخورد
 بسياري از پناهندگان و اعمال  تبعيد

. كنترلهاي قضايي سنگين مبادرت كردند
حال قضاييه فرانسه اذعان مي كند 
مقاومت مجاهدين چه به صورت ارتش 
آزاديبخش ملي ايران  و چه عمليات 
مجاهدين در داخل ايران يك مقاومت 

  .ي شودمشروع بوده و مشمول تروريسم نم
اين حمله در هنگام سفر وزير خارجه وقت 
فرانسه به تهران برنامه ريزي شده بود و 
يك قرارداد تجاري بزرگ بين رژيم ايران 

ارگانهاي مختلف . و فرانسه پشتوانه آن بود
رژيم ايران از جمله وزارت خارجه، وزارت 
اطالعات، دفتر رياست جمهوري و سفارت 

گ با سرويسهاي ماليان در ارتباط تنگاتن

فرانسوي به پرونده سازي پرداختند و 
شوراي عالي امنيت رژيم به دستور رئيس 
جمهور آخوندها هزينه كالن آن را تأمين 

  .كرد مي
اما با وجود  همه اينها و به رغم ضبط همه 
اسناد و مدارك دفاتر شورا و شنودهاي 
طوالني مدت مكالمات اين دفاتر و 

استهاي رسمي مسئوالن مقاومت و درخو
مقامات وقت فرانسه از كشورهاي ديگر 
براي دادن اطالعات عليه مقاومت ايران، 
هيچ سندي عليه مجاهدين و شوراي ملي 

براي جبران . مقاومت به دست نيامد
فضاحت فقدان مدارك، وزارت اطالعات 
در هماهنگي با يك سرويس فرانسوي 
هفت مأمور شناخته شده خود را به عنوان 

آنها دهها جلسه به . ه صحنه فرستادشاهد ب
طور هدايت شده مورد بازپرسي قرار 
گرفتند تا مقاومت را  به سكت، تروريسم، 
سركوب كردها و شيعيان در عراق، قتلهاي 
مشكوك، پولشويي، اختالس، تقلب و 

  . شكنجه و قتل اعضاي خود متهم كنند
به خدمت گرفتن : خانم رجوي افزود

هادت دادن عليه عوامل اطالعات براي ش
مقاومين ايراني به راستي شرم آور است و 
مانند به كار گرفتن فرانسويهايي است كه 
با گشتاپوي هيتلر براي شهادت دادن عليه 
مقاومت و مقاومين فرانسه همكاري مي 

  .كردند
صدور دستور منع تعقيب، : وي تأكيد كرد

پروژه شيطان سازي رژيم آخوندي عليه 
 يك شكست سنگين و مقاومت را نيز با

جبران ناپذير مواجه كرد و يك بار ديگر 
اثبات شد كه تمامي دعاوي اين رژيم كه 
در طول سه دهه بالوقفه و با هزينه هاي 
كالن و از طريق مزدوران و البيهاي 

خود در سراسر جهان به ويژه در رنگارنگ 
اروپا و آمريكا عليه مجاهدين و مقاومت 

  .طلقاً دروغ استايران پمپاژ مي كند،  م
رئيس جمهور برگزيده مقاومت برخي از 
عواقب و ضايعات اين پرونده، از جمله 
اعمال محدوديتهاي گوناگون مالي و 
سياسي براي مقاومت و هدر دادن انرژيها 
و امكانات آن و فراهم كردن توجيه براي 

هواداران  اعدام و سركوب اعضا و
مجاهدين در داخل ايران و قتل عام 

هدان در اشرف و ليبرتي در عراق، را مجا
اما آنچه مهمتر است :  بر شمرد و گفت

اينكه اين پرونده توجهات را از مبارزه عليه 
به جاي ايستادگي  .تروريسم منحرف كرد

در برابر رژيمي كه در سه دهه بذر 
تروريسم را چه در شكل حزب الشيطان و 
چه القاعده و داعش در خاورميانه و آفريقا 

يده است،  آلترناتيو آن يعني شوراي پاش
ملي مقاومت را سركوب كردند و سازمان 
 مجاهدين كه يك اسالم دموكراتيك و

نمايندگي مي كند و آنتي تز و پاد  بردبار را
زهر فرهنگي و ايدئولوژيك بنيادگرايي 

  .  است را به بند كشيدند
  

  3بقيه در صفحه 

   ....يادداشت سياسی

حرف جدی در حاشيه 
  تفريحات مقام معظم

 مهدي سامع

قاضی تحقيق ضد تروريسم دادسرای پاريس 
 ژوئن را  صادر و ١٧منع تعقيب در پرونده 

 ين را مختومه اع(م كردگاين پرونده نن
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در ماهي كه گذشت، عالوه بر حركتهاي 
اعتراضي كارگران، شاهد چند رويداد 

دخالت نيروهاي . مهم كارگري بوديم
سركوبگر رزيم با يورش به محل كارخانه 
و بازداشت و زنداني كردن فعاالن 
كارگري، دشمني رژيم با نيروي كار را 

رويكرد خشن دستگاه . برجسته كرد
انع در برابر سركوبي به عنوان يكي از مو

جنبش كارگري براي تحقق خواسته 
هاي اين جنبش، به ويژه در برابر 
حركتهاي اعتراضي كارگران معدن بافق 

  .   خود را نشان داد
سركوبي و دستگيري كارگران معدن 
سنگ آهن بافق يك بار ديگر اوج بي 
رحمي ديكتاتوري واليت فقيه را نشان 

كارگران سنگ معدن بافق از . داد
يبهشت ماه سال جاري تا كنون در ارد

اشكال مختلف در رابطه با چگونگي 
خصوصي سازي و ناديده گرفتن حقوق 
كارگران در توزيع سهام اين معدن دست 

خصوصي سازي در . به اعتراض زدند
واحدهاي توليدي به معناي تهديد نيروي 

خصوصي . كار به بيكاري و فقر است
ن سازي يا بهتر است بگوييم تبديل شد
به  به شبه دولتي و يا سپردن مالكيت

خوديها تا كنون نقش  ويژه خواران و
مهمي در تعطيل سازي واحدهاي 

  . توليدي داشته است
كارگران معادن ايران از جمله 
محرومترين بخش كارگران و مزدبگيران 

نگاهي به آمار حوادث كار، ميزان . هستند
در معادن را  باالي تلفات نيروي كار

حوادثي كه در معادن . ي كندبرمال م
موجب مرگ و مير كارگران شده به دليل 

كشته شدن . عدم امنيت كار است
كارگران در معدن يال شمالي در سال 

در معدن ذغال سنگ چشمه بودنه  ،91
 و در معدن قلعه خرگوشي در 92در سال 

، نمونه هايي از بي ارزش 93سال 
دانستن نيروي كار در سخت ترين 

  . ري استشرايط كا
ماهيت سياستهاي ضد كارگري رژيم را 

 به خوبي بيان مي انمجلس نشينيكي از 
زارع زاده كه خود را نماينده مردم . كند

محروم بافق قالب مي كند به اصطالح از 
در دلسوزي شمشير و تازيانه واليت فقيه 

  . عليه كارگران بافق را تيزتر مي كند
رضايت مردم، «:زارع زاده مي گويد

 50ضايت حاكميت است و در حالي كه ر
درصد از مردم اين شهرستان كوچ كرده 

 15اند به نفع نظام و مردم است كه 
درصد از ارزش افزوده معدن براي توسعه 

  . ».منطقه سرمايه گذاري شود
در حالي كه كارگران به بازداشت تعدادي 
از نمايندگان خود اعتراض مي كنند، اين 

ر اين ميان د«:مجلس نشين مي گويد
بازيگراني پيدا مي شوند كه از آب گل 

اين حرف زارع زاده . ».آلود ماهي بگيرند
مقدمه اي براي پرونده سازي عليه 

  . نمايندگان كارگران است
استقرار ماموران سركوبگر در محوطه 
معدن براي در هم شكستن همبستگي 

كارگران و شكار نمايندگان كارگران و 
ن بافق محكوم دستگيري كارگران معد

  . است
  

  زندان و شالق براي كارگران
 ضربه شالق و شش 50خبر تاييد حكم 
 كارگر پتروشيمي رازي 4ماه حبس براي 

جمهوري ) جزايي(توسط بيدادگاه عمومي 
اسالمي، موجب موجي از خشم و نفرت 

در برابر اعتراض . در ايران و جهان شد
گسترده مدافعان حقوق بشر، پايوران 

فتند كه به دليل متاهل بودن اين رژيم گ
. كارگران، حكم فعالً تعليق خواهد شد

كارگران محكوم اين حكم لغو نشده و 
هميشه زير تهديد اجراي اين حكم شده 

 . خواهند بود
حكم شالق براي كارگران فعال در 
اعتراضهاي كارگري، موجب تقويت 
استفاده از اين سالح از طرف كارفرمايان 

كارخانه كاشي گيالنا، در كارفرماي . شد
كارگران ادامه دار رويارويي با اعتراض 

كه در پايان ماه شهريور اين كارخانه 
ششمين روز خود را پشت سر گذاشت، 

 تن 10يكي از كارگران را اخراج و از 
كارگران شركت كننده در اعتراض به 

 اين كارگران .دمراجع قضايي شكايت كر
 در آن بر اساس قوانين ضد كارگري كه

حق اعتصاب، اعتراض و امنيت كار وجود 
  .  مي شونددستگير ندارند، 

  
عدم رعايت استانداردهاي امنيتي 

  براي نيروي كار 
مدير كل پزشكي قانوني استان تهران، 
آمار تكان دهنده اي راجع به مرگ 
كارگران حين انجام كار در سال گذشته 

بر اساس آمار ارائه شده، مرگ . ارائه داد
شي از كار در سال جاري نسبت يه نا

 درصد افزايش داشته 49.6سال گذشته، 
مدير كل پزشكي قانوني تعداد . است

 مورد 190 ماه سال جاري، 4مرگ را در 
 ماه 4ارائه داده در حالي كه اين آمار در 

  .  كارگر بوده است127اول سال گذشته، 
بر اساس آمارهاي ارائه شده در همين 

 كارگر در 1800ر روز و  كارگر د5مورد، 
سال گذشته حين انجام كار جان خود را 

بر اساس داده هاي . از دست داده اند
پزشك قانوني، بخش زيادي از افزايش 
مرگ ناشي از حوادث كار در بخش 

در حالي كه . صنعت ساختمان است
كارگراني كه در اين بخش كار مي كنند 
. هميشه با مشكل بيمه روبرو هستند

 و مزدبگيران در بخش صنعت كارگران
ساختمان، از جمله كساني هستند كه 
مورد تبعيض قرار گرفته و در چارچوبهاي 

  . قانون كار نمي گنجند
آمار ارائه شده از طرف معاون وزير كار 
در مورد وضعيت بيمه كارگران و مرگ 
آنها در حوادث كار فاجعه بي ارزش 
دانستن جان نيروي كار در بي عدالتخانه 

  . يكتاتوري ماليان را نشان مي دهدد
  

شيوع بيماري ايدز در ميان كودكان 

   درصد است45كار 
بر گودكان كار در ايران تعيض چندگانه 

اين كودكان به دليل كمي . اعمال مي شود
سن بيشتر مورد استثمار قرار گرفته و هيچ 

از . قانوني هم از حق آنها دفاع نمي كند
 كودكي يك طرف از تحصيل و حقوق

محرومند و از سويي ديگر از حقوق نيروي 
كار در چارچوبهاي قانون رژيم محروم 

در ماه گذشته آماري از افزايش . هستند
بيماري ايدز در ميان كودكان كار در ايران 
  . منتشر شد كه دردناك و تكان دهنده است

بر اساس تحقيقي كه در مورد بيماري ايدز 
فته، شيوع در ميان كودكان كار صورت گر
 18 تا 10ايدز در ميان كودكان از سن 

  . سال افزايش يافته است
 شهريور، 28بر اساس گزارش سالمت نيوز 

معاون بهداشتي وزير بهداشت بيماري ايدز 
 درصد اعالم 4.5در ميان كودكان كار را 

كرد، در حالي كه شيوع اين بيماري در 
  . جمعيت كل كشور يك دهم درصد است

 شهريور حسن روحاني در 15روز شنبه 
گردشهاي استاني، ضمن دادن نمره قبولي 
به كارنامه يك ساله خود براي پايين 
آوردن نرخ تورم، مدعي بهبود وضعيت 

  وضعيت سالمت و .سالمت مردم شد
بهداشت نيروي كار پوچي ادعاي روحاني 

به آمارهاي باال در . را به چالش مي كشد
كار، آمار مورد يهداشت و سالمت كودكان 

 ميليون كودكي كه به دليل فقر از 4
تحصيل محروم شده اند را هم بايد اضافه 

  . كرد
  

  » سهام عدالت«كُاله ُگشاد 
وعده هاي تو خالي احمدي نژاد، نورچشمي 
ولي فقيه يكي پس از ديگري توسط 
. نورسيدگان به قدرت افشا مي شود

احمدي نژاد با شعار بردن پول نفت به 
 پخش سهام شركتهاي دولتي سفره مردم،
و دادن وعده » سهام عدالت«با عنوان 

مسكن، دزديهاي كالن نورچشميهاي 
وعده هايي كه به . حكومت را پوشش داد

نام كاهش فقر داده شد، براي فقرا آبي 
  . گرم نكرد و به كام دزدان رفت

سهام عدالت كه بنا به گفته رئيس سازمان 
ميليارد  هزار 44خصوصي سازي، بيشتر از 

تومان از سهام شركتهاي دولتي به آن 
  . است» فاقد ارزش«اختصاص داده شده، 

برگه هايي كه به عنوان سهام در سال 
، به مردم داده شده، جهت ثبت نام 1385

بوده و در زمان پخش، به دروغ به عنوان 
بر اساس . سهام به مردم داده شده است

اين گزارشها سودي كه از اين مبلغ در 
 10 سال، وارد خزانه شده، حدود 8ت مد

اين همان سودي . هزار ميليارد تومان است
است كه قرار بود ميلياردها باشد و ميان 
مردمي كه برگه ها را دريافت كرده بودند 

برگه هاي سهام عدالت هم . تقسيم شود
مانند يارانه ها روي دست دولت روحاني 

  . مانده است
  

قاضی تحقيق ضد 
  .. ...تروريسم
   2بقيه از صفحه 

اين سياست غلط تا آنجا به 
بنيادگرايي ميدان داد كه امروز به 
سربازگيري در اروپا روي آورده 

  .است
خانم رجوي نتيجه گيري كرد 
امروز پرونده يي بسته مي شود، 
. ولي پرونده ديگري باز خواهد شد

قرار گرفتن مجرمان واقعي در 
مقابل عدالت، كساني كه اين 

كثيف را انجام دادند، دستور معامله 
دستگيريها را صادر كردند، قضاييه 
فرانسه را بازيچه مطامع سياسي و 
اقتصادي خود قرار دادند و باعث از 

  .دست رفتن جانها شدند
  

الزم به يادآوري است كه در 
 نفر 164، 2003 ژوئن17يورش 

دستگير شدند كه پس از مدت 
 24كوتاهي همه آنها آزاد شدند و 

 تحت پيگرد قضايي قرار نفر
پس از تجسس دفاتر . گرفتند

شوراي ملي مقاومت كه هيچ 
عنصر غير قانوني در آن يافت نشد 

ت در مقابل اين .اس.رئيس وقت د
واقعيت گفت ما سالحي به دست 

» منهدم«نياورديم ولي آنها را 
  . كرديم

قاضي تحقيق در نفي اتهام 
تروريسم عليه سازمان مجاهدين 

بايد گفت كه «: كندتصريح مي 
سازمان , شوراي ملي مقاومت ايران

مجاهدين خلق ايران و ارتش 
آزاديبخش ملي ايران همگي يك 
تشكل جمعي را تشكيل مي دهند 
كه هدف آن سرنگون كردن رژيم 

وي سپس . »حاكم بر ايران است
تحقيقات «تأكيد مي كند بر اساس 

شيوه هاي مقاومت براي » قضايي
يا سياسي  «رسيدن به اين هدف

مانند تبليغات، جلب (بوده اند 
توجهات، البي كردن، استفاده از 

با استفاده «يا » )اهرمهاي مختلف
 ارتش ،از يك ارتش واقعي
يا «و » آزاديبخش ملي ايران

دربرگيرنده عمليات نظامي داخل 
ايران است كه توسط سازمان 
مجاهدين خلق ايران به عهده 

ه در پروند«و » گرفته شده است
سندي دال بر عمل مسلحانه يي 
كه غير نظاميان را به طور عمدي 
مورد هدف قرار داده باشد، وجود 

  . »ندارد
داده هاي پرونده : قاضي مي افزايد

اجازه نمي دهد تهاجمات نظامي «
با اعمال تروريستي يكي محسوب 

در حقوق فرانسه يك تهاجم .  شود
نظامي كه منجر به نبرد مسلحانه 

 نمي تواند به ،يان شودميان نظام
  . »عنوان تروريسم توصيف شود

  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 17(1393شهريور26

  ) 2014سپتامبر

  ش�ق و حبس برای کارگران به استناد قانون
 زينت ميرهاشمي
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 سالهاست كه مورد دي جد انهي خاورم طرح
 آنـرا   يعده ا . گفتگو و مناقشه قرار دارد    

 ي پندارند و جمع   ي م هيحاصل توهم توط  
ـ  جد اسـت يهم آنـرا س     ي بـرا  كـا ي آمر دي

ـ منطقه با استناد به عملكـردش در ا         ني
استناد بـه   .  دانند ي م ييايمحدوده جغراف 

ـ  وز س،ي را زاي از كاندول  يگفته ا   امـور   ري
 اسـت   ي كالمـ  هي بوش، تك  خارجه دولت 
ـ  شود تا ا   ي م ديكه بر آن تاك    ـ  نظر ني  هي

 ي به واقع كشت   ايآ. ديمستدل تر به نظر آ    
 زي چ اني جر اي آمده   گري د ياستيبان را س  

   است؟يگريد
ـ  پرداختن بـه ا    يبرا ـ    ني  ي موضـوع، نقب

ـ       در يگذرا به گذشته و مـرور اتفاقـات پ
ــ ــا يپ ــاله ش ــد س ــد شــابك دي چن  بتوان

 تابانـدن نـور بـه       ي باشـد بـرا    ييراهنما
 ي كه كمتر به آن توجه م      ي پنهان يايزوا

  .شود
  

  ي مساله هژمونحل
 و  ي جهـان  ني نظـم نـو    هي كه نظر  يزمان
 بر هم منطبق شد،     هي شدن سرما  يجهان

 اسـت يدو طرف ماجرا و كشاكش، دو س      
 ي جهــان پــس از فروپاشــيعمــده بــرا

 و  كاي آمر ي نظام تك قطب   يعني ،يشورو
قابل هم صف    اروپا در م   ينظم چند قطب  

ــيآرا ــدي ــشاكش س.  كردن ــيك  از ياس
 از طـرف    ي و مناقشات اقتـصاد    كطرفي
 داغ را دامن زد و باعـث        ي مباحثات گر،يد

 در منــاطق يابتيــ نيهــايري درگشيــرو
 مناقـشات،   نيدر گرماگرم ا  . مختلف شد 

 اتلي در ســ"ي جهــانيفــوروم اجتمــاع"
 آن  ي و به سـرعت كنفرانـسها      دييفرارو

دازان منتقد نظـم   پر هينظر.  شد ريهمه گ 
 از كف   دي جد ي بروز ابرقدرت  ديموجود، نو 

 شــده و ياســي بــه شــدت سيابانهــايخ
 از كـشورها را داده و       ياري در بـس   ريدرگ

ــام "يابرقــدرت افكــار عمــوم"آن را   ن
 ي تـوده هـا    لي شدن سـ   ريسراز. نهادند
 سفت  يري و موضعگ  ابانهاي به خ  يشورش

و ســخت در مقابــل عملكــرد دولتهــا و 
 تهاجم هي علي بلند و جمعيصداانتقاد با 

 بود كه  يزي خود، آن چ   شتيبه سطح مع  
امـا  .  به خود جلب كـرد     ا ر ياريتوجه بس 

 ي تـشكل جهـان    ني ا يچرخش اجالسها 
ـ  و دس  شيبه گرد خو   ـ  پ ي هـا  سهي  و  داي

پنهان از حرارت آن كاست و بـا خـسته          
  .  افتادشيكردن مردم از پو

ــا ــا موفقني ــ تنه ــسلط و  تي ــم م  نظ
ـ  اتفاق جد  ديبا. سركوبگر نبود   ي مـ  يدي

 گـر ي كردند وگرنه بار د    ي م يافتاد و كار  
 ي خروشان و ناراض   لي س نيممكن بود ا  

.  بركند خي شان را از ب    اديجاكن شود و بن   
ـ  شد كه پس از حمله ترور      نگونهيا  يستي

 مركـز تجـارت     يالقاعده به سـاختمانها   
 الزم بــه صــت فرورك،يــوي در نيجهــان

  سـخت در   يدست آمد و بالفاصله جنگ    
ــد   ــروع ش ــستان ش ــايدر آمر. افغان  و ك

 بـه   طي شـرا  ي غرب ي از كشورها  ياريبس
 بنـام   ي شـد و هـر تحركـ       يسيشدت پل 

ـ  سركوب گرد  سميترور جـو رعـب و     . دي
 حاكم شد و تظاهرات     ابانهايوحشت بر خ  

 خـود را بـه      ي جنـگ جـا    هي عل يونيليم
 يتي امن يروهاي و ن  سيحضور پر رنگ پل   

  .داد
ـ  فرصـت تـازه، موقع     نيا  در  كـا ي آمر تي

 يـي  گرا كجانبهي استيمقابل منتقدان س  
.  كـرد لياش را به موضع فرادسـت تبـد   

 گونـه شـد كـه پـس از افغانـستان،          نيا
 كـا ي قـرار گرفـت و آمر      ررسيعراق در ت  

 و  يهمه منتقدان خود را وادار به همراه      
 شي خو ي جنگ تهي تحت اتور  يرينظم پذ 

 ني بــاســتيحــداقل منــافع در س. كــرد
 ي رهبــر وكــاي آمريالملــل، هژمــون 

 نگونـه ي نظم داده شده بود تا ا     يلشكرها
 يني مرعوب را به عقب نش     استمدارانيس

  .وا دارد
 استي س ي آنچه به دست آمد برا     حاصل

ـ سازان و برنامه ر     بلنـد مـدت گـام       زاني
 ي دراز برداشته مـ    ي بود كه در راه    ياول

 دو كـشور    ني فقط هم  انهيدر خاورم . شد
 يكــشورها.  رس قــرار نگرفتنــدريــدر ت

 برنامه قرار دارند تا آنچه      ني در ا  يگريد
 ي بـه خـط مـ      ياسي س يرا كف بحرانها  

 مدت تر قرار    بلندكند، در خدمت اهداف     
 يوگـسالو ي يتنها در اروپا فروپاش   . دهد

ــ بچيلوســوي ميري دســتگوهيو شــ  انگري
ـ  م ي و واگذار  هيعملكرد غلط اتحاد    داني

  . تواند قلمداد شودي مكاي به آمراستيس
  

   به آني دارهيسرما و پاسخ بحران
ـ  و بگهـا يزي برنامـه ر ني همه ا  آنچه  و ري

 ي كند، بحـران ادوار ي مهيببندها را توج 
 ،ي سـاز  يهرچند با جهـان   .  است هيسرما
ـ  هـم گشا   ني نظم نو  يتئور  جـاد ي ا يشي

 دوره رشـد بـه      كينكرد و انتظار ظهور     
 كعبــه خــتنيفــرو ر.  مبــدل شــداسيــ

 ي و فروپاشــسميــبرالي ل- نــو ياقتــصاد
 يينوي كاز اد بورس اقتص  يبازارها كشبهي
ـ  اثبات كرد كه در ا     زين  ي شـبكه هـا    ني

 شـود،   ي نمـ  دي آنچه تول  ي دالل يعنكبوت
ـ  تول يضد ارزشـها  . ارزش است   شـده  دي

ـ  را بـر جهـان تحم      ي سراسر يبحران  لي
 يعي وس اريكرد و باعث فالكت اقشار بس     

  .از مردم جهان شد
 كـه چارسـتون     ي بحران ني توجه به چن   با

 كـرد؟   دي لرزاند چه با   يرا م نظم موجود   
 ،ي دار هي جهان سـرما   ي از پاسخها  يكي

 توانـد انجـام     يجنگ چه م  . جنگ است 
 مـورد توجـه     انهي م نيدهد كه آنقدر در ا    

 تي حما ي همه شعارها  نيقرار دارد؟ با ا   
ـ  و طوضي عر ياز انسانها و سازمانها     لي

 جهـان   وانـات، ي ح وق از حقـ   تيحتا حما 
 يد تــوان نظــاره گــر نــابويچگونــه مــ

ـ  ونهايليهزاران بلكه م    و ي انـسان و خراب
 ي آنها باشد تا مگـر فرجـه ا    يخانه خراب 

 بروز كنـد؟    يحاصل شود و امكان رشد    
 منـافع پنهـان جنـگ در    گـر، يبه زبان د 

ــلتاق در  ــراق و شــ ــستان و عــ افغانــ
 ي فرادسـت  يريگيفقط پ ...  و   يوگسالوي

ــت ــتي در سيو فرودس ــاس ــل ني ب  المل
جهان است   مي بلكه در اصل تقس    ست،ين

 و  دندي كـش  ي انتظارش را مـ    ياريكه بس 
ـ  منافع حاصل از آن ك     يبرا  دوختـه   سهي

ـ  حال ا  نيبا ا . بودند  انتظـار بـرآورده     ني
 بحـران   ،ياسي به جز بحران س    راينشد، ز 
 كه از شرق تا غـرب عـالم    ي ا ياقتصاد
ـ     ي كـرد، بازارهـا    ريرا درگ   ه بـورس را ب

ــولنيزمــ  را مختــل و ي زد، مبــادالت پ
ـ  س ياتي شاهرگ ح  ينعيبانكها،    را  ستمي

 سـهم   هـوده ي ب يادعـا . ورشكسته كـرد  
 تنهـا   يتي وضع ني به كنار، در چن    يخواه

ــوگ ــوفقيريجل ــل، م  يتي از ســقوط كام
  .دي آي به حساب مميعظ
  

 از  يكي ينگي نقد يعني پول،   ي باال حجم
ـ  دل گـر يد.  بحـران اسـت    ني ا ليدال  ل،ي

 است كه فروش    ي شده ا  دي تول يكاالها
. بارها تلنبار شـده اسـت      رود و در ان    ينم
 كـه بـه     ي با كـارگران   دي تول ي باال نهيهز

ـ  آ نيي تواند پا  يحقوق خود واقفند، نم     دي
ـ  التزا ميو به جز آن، فقر دا      ـ  ن دي  ترمـز   زي

 كند،  ي كه بازار را فشل م     ت اس يمحكم
 شود كرد به جز برافروختن آتش       يچه م 
ـ  از اي كه بتواند بخش يجنگ  پولهـا را  ني

 مانــده را بــه ني زمــداتيــبــسوزاند، تول
 يرسـاختها يمصرف برساند، امكانات و ز    

 يي را نابود سازد تا فضا يمناطق مشخص 
 و  يآماده شـود كـه تحـت نـام بازسـاز          

.  سازدن را ممك هي گردش سرما  ،يبهساز
ــبــه ا  عمــل، اقتــصاد دانــان جنــگ ني

ـ بـا ا .  نام داده انـد    " سازنده بيتخر"  ني
ـ  جنگ چه مقـدار با     نيحساب حجم ا    دي
ـ     كنـده شـده را پـر      يه هـا  باشد كه چال

 فرسـوده   ستميكرده و چرخ زنگ زده س     
  د؟ي نمايرا روغن كار

ـ  ارا ي توجه به آمارها   با  شـده، تـصور     هي
 رسد، امـا    ي محال به نظر م    ي امر نيچن

ـ  با اي.  وجود ندارد  زي ن يگريراه چاره د    دي
ـ  داد و    ريي را تغ  ستميس  ني همـ  نكـه ي ا اي

عجــوزه را بــزك كــرده و همچــون نــو 
 سالها بـه مـردم غالـب        گريعروس بار د  

  .كرد
  
  استي سرييتغ

ـ  تولي با حجـم بـاال  انهي خاورم منطقه  دي
 و ثـروت اندوختـه شـده        يلي فـس  يانرژ

 بار را به    ني از ا  ي تواند بخش  ي م يتاكنون
تجربـه افغانـستان و عـراق       . رديدوش گ 

 گذشـته و حـضور   وهينـشان داد كـه شـ   
ــام ــشورهاينظ ــش ك ــاهر ي ارت ــه ظ  ب

ـ متمدن چندان كـار سـاز ن     حجـم  . ستي
 رف دو كشور مص   ني كه در ا   ي پول يباال

 آن را   يـي چرا. شد، از تصور خارج اسـت     
 ي مـ  حي توض يعبور از بحران اقتصاد مال    

 ياما منافع بـه دسـت آمـده همـان        . دهد
 ديـ پس با .  رفت ي كه انتظارش م   ستين

.  شـد ي گرفتـه مـ  شي در پـ يگـر يراه د
ـ  در ا  ياسـ ي س يبحرانها  منطقـه كـه     ني

 كـه بـر آتـش      يگيسالهاست همچون د  
ـ  جوشـد، پـر ب     ي م ي حقوق يفقر و ب   راه ي
 دوره تالطـــم و كيـــپـــس از . نبـــود

 معترض  تي جمع ليكشاكش، به ناگاه س   
ـ   " شد و    ري سراز ابانهايبه خ   "يبهـار عرب

 بحران و سمت    ني ا تيريمد. شكوفه زد 
 كـه تـوده   يو سو دادن به آن به گونه ا       

ـ  معترض را ن   يها ـ  نـا ام   زي  نكنـد، در    دي
  . تدستور قرار گرف

 بنـد   مي و ن  ي اسالم مهي ن ي با دولت  تونس
در مـصر  . در حال حاضـر سـاكت اسـت    

 ي كشورها گري د يتوفنده كه سالها الگو   
ـ  بـود، بعـد از       قاي و شمال آفر   يعرب  كي

 در بــه همــان ،ياســيدوره كــشاكش س
ـ  با ي كه مـ   دي چرخ يپاشنه ا  ـ در ا. دي  ني

 حراف، جان بدر    ي گو اوهي ،يوسط، قذاف 
 شد كه در ير كشو بهلي تبد يبينبرد و ل  

.  شـود  ي سـنگ بنـد نمـ      يآن سنگ رو  
ـ  بعـد از     يسومال  دوره كـشمكش و     كي

 مقطع آرامـش را تجربـه       كيزدوخورد،  
 است كه در ي بحرانري درگ مني.  كند يم

.  رفع و رجـوع شـود     دي با يفرصت مقتض 
 بـرد و    ي بـسر مـ    يفـ يسودان در بالتكل  

 ي تاكنون بليي اسرا يگي در همسا  هيسور
ـ لگزند بود، اما تك    ـ ا في ـ  كـشور با   ني  دي

 گـر ي اسد د  ،يبي شود و همچون ل    كسرهي
  . تحمل نخواهد شد

 معتـرض در  ي توده هـا ي اعتراض حضور
 فرصـت را بـه دسـت        هي سور يابانهايخ

 ي داد تــا از آب گــل آلــود مــاهيكــسان
 در  ي چنـد هزارنفـر    يتـوده هـا   . رنديبگ
 و حقـوق خـود      ي دموكراس ي برا ابانهايخ

ــد    ــرده بودن ــفت ك ــا س  يتــشكلها. پ
ــدموكرات ــكي ــاال را ي و مردم ــت ب  دس

 نبود بتواننـد كـار اسـد را         ديداشتند و بع  
ــسرهي ــ   ك ــاه س ــه ناگ ــا ب ــد، ام  لي كنن

 ي بـا بـوق و كرنـا       يحاتي تسل يتهايحما
 به  ي ارسال ياسلحه ها .  راه افتاد  ياسيس

 ني تـر  ي و ضـد مردمـ     نيعقب مانده تر  
 كوتاه ي و در زمان  دي رس هي سور يانهايجر

دمـوكرات پـشته     يروهايآنها از كشته ن   
 بـه   يغـات ي تبل يساختند و با بـوق كرنـا      
روشـن اسـت   . دگردن دولت اسد انداختن 

ـ  ا مي آن، رژ  يكه دولت اسد و حام      ران،ي
 كنند،  ي كرده و م   ي را قصاب  هيمردم سور 

ـ  اعياما چشم بستن به فجـا     انهـا ي جرني
ــور ــه در س ــسل هيك ــك ت ــا كم  يحاتي ب

 روز به روز قدرتمند تـر شـدند و          يخارج
 را از دم تـراش      ي اجتماع يوهاري ن گريد

ـ كردند، برابر با ند   صـحنه بـه طـور    دني
ـ  و حما  جادي ا استيس. تكامل اس   از  تي
 در گذشته در عـراق      ي ارتجاع يگروهها

 يبرا. هم به دست اجرا گذاشته شده بود
 فاسد مقتدا صـدر و لـشگر        انيمثال جر 

 تـوان نـام بـرد كـه        يتحت امر او را مـ     
 و جوخه  ديي رو ني مثل قارچ از زم    كشبهي

 سـركوب در    ي ترور را بنا به الگـو      يها
.  دادمان سـاز  ي و مركـز   ني الت يكايآمر

 و  ي مترق يروهاي عراق را از ن    اني جر نيا
 كـار   انيدموكرات جارو كرد و پس از پا      

 بـه خـود گرفـت و بـه          ياسي س يظاهر
  . قانع شديمواجب پرداخت

 بـه  مي در فاصله عبور از جنگ مـستق      اما
 كـا ي عمل آمر  وهي ش ريي و تغ  يابتيجنگ ن 

ـ  رژ ي پرونده اتم  انه،يو اروپا در خاورم     مي
ـ  همچون طنـاب     ي اسالم يجمهور  كي

مسابقه در دست دو طرف مـاجرا عمـل         
 مي رژيني و بحران آفر   ي خواه ادهيز. كرد

 كهي گماشته رهبر بر ار    يهاييو هرزه درا  
 نژاد، بـه    ي احمد يعني ي جمهور استير

 عمـل   كـا ي بـه نفـع آمر     كجانبهيصورت  
پنج كشور به شـش كـشور       . استكرده  

 كــاي آن بــه آمري شــده و رهبــرليتبــد
   يي بحران تا آنجانيكار ا. ديواگذار گرد

  5بقيه در صفحه 

  از تخريب سازنده به زمين سوخته
 هي پوجعفر
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  4بقيه از صفحه 
ـ  در اهايي رفت كه اروپا   شيپ  مناقـشه  ني

ـ  شدند و خـود آنهـا ن       كايدنباله رو آمر    زي
ــ اي كــه رهبــررفتنــديپذ  بحــران را ني

كا در دسـت دارد و بـدون توافـق و      يآمر
 ي مـصالحه ا   چگونهياشاره آن امكان ه   

ـ  بـا حـضور خـود در ا        كايآمر. ستين  ني
 را بـا    ييجمع، شركتها و موسسات اروپا    

 روبرو كرد تـا     ي مال ني سنگ ي ها هميجر
ـ  ك رندهي گ مينشان دهد كه تصم     و  ستي

ـ  با گـران ي دهـد و د    يآنكه دستور مـ     دي
 از  يكي. گوش به فرمان باشند، كجاست    

ـ  بـه دل ي مالي هامهي جر يكاركردها  لي
ــز ــتن تحر ري ــا گذاش ــاي پ ــ رژيمه  مي

ــور ــالميجمه ــال اتور،ي اس ــهي اعم  ت
ـ  در ح  كايآمر  نقـاط حـساس     ني تـر  ياتي

  .اروپاست
  

   كاي در خدمت آمري اسالميجمهور
ـ ي بحـران آفر   گـر، ي زبـان د   به ـ  رژ ين  مي

 الملل  ني ب استي در س  ي اسالم يجمهور
ـ  و او از اكاسـت يبه نفع آمر   آب گـل  ني

 كنـد و    ي مـ  دي صـ  ي مـاه  يآلود به خوب  
 را فشل   يي اروپا ي نظم چند قطب   استيس

  .كرده است
 ميــ حــضور و وجــود رژگــر،ي دي ســواز

اق و حتا دسـت    در عر  ي اسالم يجمهور
 و ارتـش آن     اسـت يباال داشتن آن در س    

ـ  يي و عربده جـو    ي باف اوهيكشور و     ي عل
 ي خالفت اسـالم   يي برپا ي برا يخامنه ا 
 جهان اسالم، موضـوع     ي رهبر يو ادعا 

 در ي را همچــون كابوســيعيهــالل شــ
ــ  شـــلتاق .  كـــشدي مـــشيمنطقــه پـ

 منطقه،  ي در كشورها  مي رژ يستهايترور
ـ  و رونيدو پاره كردن جنبش فلسط     شي

ـ  رژي و مـال يحماس با كمك نظام   و مي
 ني منافع مردم فلسطهي علينيبحران آفر 

.  شـود  ي افـزوده مـ    يعي بر هالل شـ    زين
حزب اهللا لبنان در آن كشور دست بـاال         

 تـشكل،   ني ا ي و همه اعضا   ردي گ يرا م 
 هـستند كـه همچـون       يمـ ي رژ ريمزدبگ

در .  كنـد  ي در منطقـه عمـل مـ       ابوسك
ــور ــاط هيس ــل ارتب ــه پ ــور ي ك  يجمه
 از عراق بـه لبنـان اسـت، اسـد          ياسالم

  . استمي گرمابه و گلستان رژقيرف
ـ  عملكـرد رژ   گـر ي حساب بار د   ني ا با  مي

 اسـت ي در س  ي اسالم يمنحوس جمهور 
 ي مـ كاي آمرابي آب به آس   زي ن يمنطقه ا 

 ي بحرانها بـه خـوب     ني از ا  كاي و آمر  زدير
كدام كشور .  كنديبه نفع خود استفاده م   

ـ از رژ منطقه اسـت كـه       ـ  ترور مي  و ستي
 هــراس ي اســالمي جمهــوريادگرايــبن

 چتر  كايآمر كه   ينداشته باشد؟ در صورت   
ــردارد،  يتيحمــا ــان ب  خــود را از ســر آن

 تيــ موجودني آنهــا بــا چنــ  فيــتكل
 موضـوع   ني چه خواهد بود؟ ا    يآدمخوار

 بـودن   ي گر ارتجـاع   هي وجه توج  چيبه ه 
ـ  كواي همچون عربستان   ييمهايرژ  و تي

ـ  ن نيبحر ـ  موقعحيكـه توضـ    بل ست،ي  تي
 نيشكننده آنها و عملكـرد بحـران آفـر        

 ي هـا هيو بـا سـ   ي اسالم ي جمهور ميرژ
  .متفاوت است

ـ  بـه آنچـه ا     حال ـ  روزهـا داعـش      ني  اي
 خوانـده   " عراق و شـام    يدولت اسالم "
 كـن در    اني بن يلي شود و همچون س    يم

 كند و از كشته     ي عمل م  هيعراق و سور  
 سـازد، بهتـر     ي مردم پشته مـ    يتوده ها 

  .شود نظر انداخت يم
 كــه از زبــان ي اســالمي جمهــورميــرژ

 خـط   هيرهبر آن گفتـه اسـت كـه سـور         
 وجه حاضـر    چي باشد و به ه    يقرمزش م 

 خـود در آن     ست،يبه معامله بر سر آن ن     
 ي كه داعش خوانـده مـ      ييرويكشور با ن  
ـ ا.  اسـت  ريشود درگ  ـ  درگني  چقـدر  يري

ـ  و چقدر غ  يواقع  اسـت، از آن  ي واقعـ ري
 ينـابود . ستيـ ست ن  در د  يقياطالع دق 

 بـه   هي سـور  ريـ گي دموكرات و پ   يروهاين
 مي از همه به نفع رژ   شي ب هايدست داعش 

ـ  ا ميچه اندازه رژ  . اسد بوده است    و  راني
ـ  كـشورها در آن نفـوذ دارنـد، ن         گريد  زي

 يياما حدس و گمانهـا    . ستيمشخص ن 
ـ  شود كـه هنـوز اسـاس و پا         يزده م   هي

ــر پاقيــمــستدل و دق ــدارد، امــا ب ــ ن  هي
 و يم تهــاجيهــايري جهتگعملكــرد و

 حرفها پر   ني كه ا  دي شود فهم  ي م يدفاع
 هايريبه مجرد آنكه درگ   . ستي هم ن  راهيب

ـ  بـه حالـت ا     هيدر سور   و  دي رسـ  ييستاي
 داعش به انجـام     فهي از وظ  ياديبخش ز 

 به عراق سـر     اني جر ني به ناگاه ا   د،يرس
 ي آن را بحران داخل    ييچرا.  شود ي م زير

 ير نـو  يعراق، كـشاكش بـر سـر ابقـا        
ـ  و   يمالك  ي مـ  حي آن توضـ   ينينـش  جا اي
 بحـران و    ني ا دنيبه بن بست رس   . دهد
 در وادار كـردن    ي عراقـ  يروهاي ن يناتوان

ـ  پست نخـست وز    ياو به واگذار    و  يري
 اتفـاق ناخواسـته، راه را       كيامكان بروز   

  .  داعش باز كرديبرا
  

   نشاندن آتش با آتش؟فرو
 ارتـش عـراق كـه توسـط         نكهي ا بيعج
ـ  و تجه  دهي د مي تعل كايآمر  شـده بـود،     زي
 داعـش   يروهـا ي در مقابـل ن    زي ن يقيدقا

 فرار اي و ينينوع عقب نش . مقاومت نكرد 
ــا     ــش و حت ــل پرس ــراق قاب ــش ع ارت

 كـه بـه مـدرن       يارتـش . مشكوك است 
ـ  اسلحه ها مجهز بـود، حتـا ت        نيتر  يري

 آن لباس از تن يروهاين.  نكرديهم خال 
.  فـرار كردنـد  يريـ كنده و از منطقه درگ 

 ينهاي كه سوار ماش   دي گو ي م ميلعقل س 
 شـدند و مـنظم      ي مدرن خود مـ    يارتش

 كردند، چرا آنها اسلحه     ي م ينيعقب نش 
 خود را جا گذاشته،     ي نظام يو خودروها 

 را از تـن در آوردنـد و         ي نظـام  يلباسها
 از  ي امر ني چن اي فرار كردند؟ آ   ادهي پ يپا

ـ    به ارتش   كي يسو  ي عـاد  ي ظـاهر مل
ـ  خ ني ا اني در م  يعنياست؟    ي نظـام  لي

 كـه حـس     ي چنـد فرمانـده جـد      اي كي
 داشـته باشـد هـم وجـود         فـه يانجام وظ 
ـ      نكهي ا اينداشت،    ني آنها با دستور به چن

 اقدام كردند؟ منافع به دست آمده       يامر
 از  ي توانـد پاسـخ بعـض      ي اتفاق م  نياز ا 

 مي داعش كه غنايروهاين .پرسشها باشد
 ي ارتش عراق آنها را از گله هـا      يميتقد

 ارتـش فـاتح و    كيـ گر بـه    مسلح غـارت  
 بعد از فتح چند     اند،يمغرور غارتگر فرا رو   

 كـه   گنـاه يشهر عراق و قتل عام مردم ب      
 مخابره شد تـا    اي آن به سراسر دن    ريتصاو

 منزجر كننـده    هيچشم مردم عالم به هد    
 رفت  ي م وقع روشن شود، ت   ي كنون خيتار

ـ  بغداد پ  يكه به سو    كننـد و بـا      يشروي
 خــود را  دولـت تخــت،يبدسـت آوردن پا 

ـ     . اعالم كننـد    ي كـار  نيامـا داعـش چن
 عـراق، دولـت     يابانهاينكرد، در همان ب   

 عراق و شـام را اعـالم نمـود و           ياسالم
 فـه ي خـود را خل    يرهبر آن ابوبكر بغـداد    

 خواند و فرمان حمله به كردهـا       نيمسلم
  .را صادر كرد

 به وجود آمده توسـط داعـش در         بحران
 و ي اسـالم ي جمهورميعراق به سود رژ  

. هوادارانش در دولت عراق كارسـاز شـد      
 همــان ي ابــوبكر بغــدادنكــهي ابيــعج
ـ  هينظر ـ ي ،ي خامنـه ا   ي عل  خالفـت   يعن

 كـرد و دولـت خـود        يـي  را اجرا  ياسالم
.  نام نهـاد   يساخته اش را خالفت اسالم    

 در ي خلعت تمام تـالش خامنـه ا        يعني
 تي وال مي رژ لي تبد ي سالها برا  نيهمه ا 

گـسترش آن    و   ي به خالفت اسالم   هيفق
 در  ن،ي از عراق تا فلـسط     يعنيدر منطقه   

.  اسـت  يحال حاضر بر تن ابوبكر بغداد     
 ماجرا نـشان    ني ا كسري نكهي تر ا  بيعج

 بودن آنان با هـم و سـر         يدهنده همباز 
ـ  است كـه در  يي رقبا تي حكا گر،يد  كي

  . نگنجندمياقل
 ي را م  هي داعش در عراق و سور     عملكرد

  عمـل آتـش نـشانها در       وهيشود بـه شـ    
در .  كـرد  هيخاموش كـردن آتـش تـشب      

 بـا   ي بغرنج، آتش نـشانها    اري بس يمواقع
 يتجربه آتـش را بـا آتـش خـاموش مـ        

ـ ي. كنند  آنهـا بـا محاصـره آتـش و          يعن
 آن بـه صـورت      يشروي پ ريسوزاندن مس 

 يريحساب شده، از گـسترش آن جلـوگ       
ـ  د ديـ حـال با  . د كنن يم ـ  آ دي  عملكـرد   اي

داعش فرو نشاندن بحران با برافروختن       
 خاص هـست و  يانهايحران به نفع جر  ب
  ست؟ي ناي

ــرژ ــورمي ــالمي جمه ــع دارد ي اس  توق
 يحضور و وجود داعش و شـلتاق وحـش        
 كايگرانه آن باعث شود تا او بتواند با آمر    
 يبه توافـق برسـد و همـه پروسـه هـا           

 را  هـا ي و گفتگوهـا و واسـطه گر       ياسيس
 از وسط مـاجرا سـر       كبارهيدور زده و به     

 نيتا هم. ديرا مات نما   گرانيبر آورد و د   
 رزم با داعش تن     جامه او توانسته    زيجا ن 

ــا مقا ــد و ب ــكن ــش،  سهي ــا داع ــود ب  خ
 ي ضد انـسان ميرژ. دي گزاف نما ييادعاها

ــسبيا ــي گراي كــه ن  را ي در آدمكــشي
 ي گر وجـود منحوسـش قـرار مـ         هيتوج
  .دهد
ـ  شـود ناد   ي را كه نم   آنچه  گرفـت و    دهي

  است كه  تي واقع ني قابل رد است، ا    ريغ
 منزجـر   ي هـا  دهي پد نيرشد و وجود چن   

 ياسـتها ي جـز حاصـل س     ،يكننده وحش 
 يمخرب و به شدت خطرنـاك قـدرتها       

ـ  كه ا ستيبزرگ ن   منطقـه را عرصـه   ني
 يتاخت و تـاز خـود قـرار داده انـد و مـ      

خواهنـد بـا آن مـشكالت خـود را حــل     
  .دكنن

 از ياري بــسنكــهي تــر از همــه ابيــعج
 و آدمكش داعش، تبعـه      ي وحش ياعضا
 مبـارزه بـا     ي هستند كه ادعا   ييرهاكشو

 آنها در   يوجود و حضور علن   . آن را دارند  
ـ ي و وحشت آفر   غاتيتبل  شـان چـشم     ين

ــس ــ را خياريب  كــرده اســت و از آن رهي
 هواداران و اعضا داعش     نكهي تر ا  بيعج

 و  ييماي كشورها دست به راهپ    نيدر هم 
 بــا حملــه بــه يتجمــع زده و در مــوارد

 اقدام به زهر     و افراد مخالف خود    روهاين
ـ " ييبرپـا . چشم گرفتن كرده اند     سيپل

 ي، تجمــع در مقابــل نهادهــا"عتيشــر
 داعش و اقدامات مـشابه      رقي با ب  يدولت
ـ  است كه تازه شروع شده و با       يروند  دي

  . ماجرا بوديمنتظر مابق
 مبارزه  ي برا ي الملل ني ب ي اجالس ليتشك

ـ با داعش در فرانسه ن      ي از آن اتفاقـات    زي
 يعني.  متعجب كند  ديبااست كه همه را     

 كـه  ستي و ترور  ي شبه نظام  اني جر كي
ـ    ـ  شـده رو   ي عفـون  يبر بستر بحران  دهيي

 يگري و وحـش   عي وسـ  غـات ياست، بـا تبل   
آنچنان توانـسته جلـب توجـه كنـد كـه           

 ي عمـوم  كـار  پاسخ بـه اف    ي برا انيمدع
 دهنـد و    ي م لي تشك ي الملل نياجالس ب 

جالب تر از همه فرانسه اقدام به دعـوت         
 شركت در   ي برا ي اسالم يور جمه ميرژ

 ي فرانسه ترورهـا نكهيهم ا.  كند يآن م 
 در خاك خود را     ي اسالم ي جمهور ميرژ

فراموش كرده و به دنبال آن راه افتـاده،       
 استمداراني و س  استينشان از فالكت س   

 كـه بـا     كاستي آمر نيباز ا .  دارد يياروپا
ــضور رژ ــح ــت مــ مي ــد و ي مخالف  كن

ـ  و منـگ را      جي گـ  يهايياروپا م  قـد  كي
 دارد تـا بـازهم نـشان        يعقب تر نگه م   
 ي دهكـده مجـوز بـرا      يدهد كه كدخدا  

هرچند .  را صادر نكرده است  ي امر نيچن
ــشم بق  ــا و دور از چ ــدر خف ــهم هي  و س

 شـان، زد و بنـد و رفـت و آمـد             يخواه
  . است اريبس
  

   انتهادر
 همچنـان   ي دار هي سـرما  ي جهـان  بحران

ـ  عبـور از ا يادامه دارد، بـرا    بحـران،  ني
 است تـا  ي طعمه مناسب  انهيه خاورم منطق

 راه حــل موقــت كيــاز آن بــه عنــوان 
 بحران  ني ا ري درگ يروهاين. استفاده شود 
ــ ــا پ ــهي زمشيكــه ب ــوعن ــت و ي ن  رقاب

ــافع س   ــر من ــر س ــشاكش ب ــيك  و ياس
ـ  در ب  ياقتصاد ـ  گـود ا   روني  ، انـد  ستادهي

 بتوانند به طـور حـساب شـده         دوارنديام
 نياما آنچه در ا   .  برند شيطرح خود را پ   

ـ  انيم  ي ارزش اسـت، جـان و زنـدگ        ي ب
 ي كجا چي است كه در ه    ي مردم ونهايليم

 كـه   ي ندارند؛ مردم  ييمحاسبات آنها جا  
ـ حتا به عنـوان اعـداد در ا         نهـا ي تخم ني

 يبرآورده نشده اند و همچون مهره هـا       
 فدا  ي به راحت  بزرگ ي باز كي ارزش   يب
  .  گردنديم
 و بـه شـدت      ي انسان ري طرح غ  ني چن ايآ

 تواند همچنـان توجـه      يده م منزجر كنن 
 جهان را به توحش داعش      يافكار عموم 

 جـا  ي كـسان يمعطوف كند و خود را ناج 
 پخت و پز آنـان  گي د ري ز زميبزند كه ه  
  شده اند؟

   

 از تخريب سازنده به زمين سوخته
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 در بحــران زيــست محيطــي فراگيرنــده

 كمبـود آب، خشكـسالي، نـابودي        شكل
تاالبها و جنگلها، خشك شـدن درياچـه        

 ،از جملـه هـامون، اروميـه      (هاي كشور   
  تحــت)بختگــان، مهــارلو و جازموريــان

 تـصادفي   اي حاكميت استبدادي، پديده  
 بلكه بـا گذشـت زمـان و تـداوم           ،نيست

ــست     ــد زي ــتهاي ض ــرد و سياس عملك
 خصوصي سـازي و ضـد ملـي         محيطي،

 به معـضلي ژرف بـدل       ،مرتجعان حاكم 
 رويكرد ويرانگرانـه رژيـم    . رديده است گ

 حيـات تمـامي     ي بـراي  پيامدهاي مخرب 
ويـژه  ه   ب  داشته و  موجودات زنده و مردم   

گردانهاي زحمتكش جامعه را با چالشي       
رشـد تزايـدي    . استجدي روبرو ساخته    

بنيادهاي انگلي سـپاه پاسـداران، بنيـاد        
ــضعفان،  ــدس رضــوي و آمست ــتان ق س

شــركتهاي وابــسته بــه آن در قالــب    
بنيادهاي خيريه و مسكن سازي و جاده       
ــاي   ــروژه هــ ــراي پــ ــازي، اجــ ســ
غيركارشناسانه سد سازي غيراسـتاندارد     
در پروسه رقابت و تاخت و تاز بانـدها و          
جناحهاي وابسته به بيت رهبـري بـراي        
 تسلط و چپاول هر چه بيشتر ثروت ملي       

اي سياسـتهاي خـصوصي سـازي        اجر و
نقــش عمــده اي در  پاركهــا و جنگلهــا،

 ايجاد وضعيت ناگوار اكولوژيستي مـيهن    
ــازگار و   ــين ذات ناس ــه مب ــان دارد ك م

 . ناهمگون استبداد حاكم با طبيعت است
بنياد منفور خاتم االنبيا به گفته يكـي از         

نام غفور حسين، تمـامي     ه  والنش ب ومس
 را در فعاليتهــاي ســد ســازي در كــشور

 بر اين، در بخشهاي     افزوندست دارد و    
مترو سازي و نفـت و گـاز، پتروشـيمي،          

 ...آي تي، راه آهن، متـرو، راه سـازي و           
سايت قرارگـاه خـاتم      (.فعاليت دارد هم  

  )1391 اسفند 14االنبيا مورخ 
كه كنتـرل و تـسلط بنيادهـاي        در حالي 

بور بر اراضي طبيعي و اجراي      زسوداگر م 
ــاي خا ــروژه ه ــل  پ ــه يكــي از دالي ئنان

خشك شدن درياچه ها، تاالبها و از بين        
رفــتن جنگلهــاي كــشور اســت، دولــت 
روحـاني كماكــان بـر همكــاري بخــش   

معناي واگذاري فعاليتهـاي    ه  خصوصي ب 
زيست محيطي و اقتـصادي در منـاطق        
ســبز بــه بنيادهــاي انگلــي وابــسته بــه 

وي در سفري   . استبداد حاكم تاكيد دارد   
ــار   ــتان چه ــه اس ــاري ب ــال و بختي مح

ـ     در ا   آب پيرامون معضل  ه يـن اسـتان ب
 ،ويژه در بخشهاي كشاورزي و صـنعتي      

 كرد كـه نگـاه دولـت در توسـعه           ماعال
گردشگري، زمينه سـازي بـراي حـضور        
ــضور    ــت و از ح ــصوصي اس ــش خ بخ
سرمايه گذاران داخلي و خارجي در ايـن        

ــه اســتقبال مــي شــود  ــه . زمين ــه گفت ب
ش اسـت   مسووالن استان، دولت در تال    

ــركتهاي    ــاري ش ــالي و اعتب ــوان م از ت
هلدينگ يا سرمايه گذاري نظير شـستا،       
ــاد    ــسلح، بني ــاي م ــاون نيروه ــاد تع بني
مستضعفان و جانبازان، شركت سـرمايه      
گذاري غدير و شركتهاي مـشابه بـراي        

تكميل طرحهـاي نيمـه تمـام عمرانـي         
نظير راه آهن، پروژه هاي گردشـگري و      

ــردراه ســازي و ســد ســازي بهــره   . گي
 )1393 مرداد 13انتخاب مورخ (

ــران  ــن بحـ ــاوجودايـ ــاني و بـ  الپوشـ
ــازاده هــاي   فريبكــاري كــارگزاران و آق

  آنگونـه تـشديد  ،وابسته به بيت رهبـري   
است كه صـداي اعتـراض برخـي        شده  

معـاون  . والن را هم درآورده اسـت     ومس
 28سازمان محيط زيست رژيم در تاريخ     

  در همـين   "ايرنـا "شهريور، به گـزارش     
متاسـفانه طـي    ": رابطه اعتراف مي كند   

دهه هاي اخير، شاخص اقتصادي ايران      
بـدون توجــه بـه حفــظ محـيط زيــست    
توسعه يافتـه و غفلـت از ايـن موضـوع           
تخريب تاالبها، درياچه ها، سـفره هـاي        

   ".زير زميني، آبها و جنگلها شده است
وي اضافه مي كند كه حفاظت از محيط   

. تزيست با دسـت خـالي ممكـن نيـس         
احمد علي كيخا، سهم سـازمان محـيط        
زيست از كل بودجه كشور را يازده صدم  

 . كردمدرصد و بسيار اندك اعال
 يهاي فعاالن يهشدارها و گردهما  باوجود  

 نه تنها هيچگونه راهكـار      محيط زيست، 
علمي و عملي از سوي دولتهاي رژيم از        

 "تـدبير و اميـد    "جمله دولت موسوم به     
بـور  زكه اعتراضـات م   ه داده نشده، بل   يارا

با تهاجم بيرحمانه نيروي سركوبي رژيم      
يكـي از آشـكارترين     . روبرو گشته است  

 تهـاجم نيروهـاي انتظـامي و        انمونه هـ  
لباس شخصيها به زنجيره انساني بـيش       

  زيـست  از پانصد نفر از فعـاالن محـيط       
اصفهان در محوطه خشك شده زاينـده       

 خرداد  4 ،"هرانا"رود بود كه به گزارش      
ــتم فعــاالن و    1393 ــا ضــرب و ش ، ب

  پايـان   بـه آن   بازداشت برخي حاضـران   
 . داده شد

 در هنگام بور، پليسزبر اساس گزارش م
ضـد  "، آنها را    كنندگان   اجتماعحمله به   

.  مـي كـرد   خطـاب "منافق" و   "انقالب
 مـدعي  ،يكي از نيروهاي انتظامي حاضر   

سازماندهي ايـن جمعيـت بـراي ايجـاد         
 مدعي بود هـدف     آشوب و ناامني بوده و    

اين قشر سياسي است نه حل مشكالت       
و ما بايد با اجتمـاع بـي مجـوز برخـورد         

 . كنيم
ــه   ــك اعمــال زور و خــشونت علي تاكتي

 هراس رژيم  محيط زيست بيانگر   فعاالن
پوسيده اي مي باشـد كـه قـصد دارد از           
سياسي شدن اعتراضات زيست محيطي     

 و  و پيوند آن با ديگر اعتراضات مردمـي       
ــتدر نها ــشي  ي ــسترش جنب ــد و گ  رش

 . توانمند توده اي جلوگيري نمايد
 

نقصان آب و انرژي هـسته اي و        

 پروژه خائنانه خريد آب

مــشكالت بيــشمار و بغــرنج زيــست    
 رژيـم واليـت     حاكميـت محيطي تحت   

        ـ فقيه كـه همـه تـوان و ه ت خـود را    م
 رانــت خــواري و چپــاول منــابع صــرف

طبيعي ارزنده و بدون شك بي همتـاي         

 بسيار وخيم ارزيابي    مي كند، مان   ميهن
  يكـي از مهـم   "كمبـود آب  ". مي شـود  

ترين بحرانهاي زيست محيطي كنـوني      
 كه پيـشاپيش زنـگ خطـر جيـره          است

وخامت . صدا در آمده است   ه  بندي آب ب  
شرايط از زبان عيـسي كالنتـري، وزيـر         

 "فـرارو " به گـزارش     ،پيشين كشاورزي 
اگر وضع  " مي گردد كه     بيانچنين   اين
 همين منوال پيش برود، ايـران سـي         به

سال ديگر كشور ارواح مي شـود چـون         
. "همه كشور تبديل به كوير خواهد شـد     

وي سال پيش نيز عنوان كرده بود كـه          
 هـزار حلقـه چـاه       650 ازبا حفـر بـيش      

غيرمجاز، بيالن منفي برداشـت آب كـه        
 ميليون متـر    100در ابتداي انقالب زير     

 برابر شده   110،  92 تا سال    ،مكعب بوده 
.  ميليارد متر مكعب رسيده است     11و به   

 سـال ديگـر     25او هشدار داده بود كـه       
جنوب البـرز و شـرق زاگـرس غيرقابـل       

بـه    بـر اينهـا،    افـزون . سكونت مي شود  
، 1393، اول مهـر  "راديو فـردا "گزارش  

مركـز ملـي    " و   "ناسـا "دو سال قبـل،     
 ه نيـز در مطالعـ     " جوي آمريكا  تحقيقات

اي نشان داده بودند كه در خاورميانه، از          
 ســـاله 30  جملـــه ايـــران، يـــك دوره

به گفتـه دكتـر     . خشكسالي در راه است   
 30ناصر كرمي، اقلـيم شـناس، ظـرف          

ســال گذشــته، هفتــاد درصــد از آبهــاي 
زيرزميني كه طي هزاران سـال ذخيـره         
شده، مورد مصرف قرار گرفته است كـه        

ي كنـد و     درصد تجاوز م   20از حد مجاز    
 درصد است كه ايـن ميـزان        80برابر با   

معناي تعطيلي صنعت كـشاورزي در      ه  ب
 .خواهد بودايران 

ب م آ آن بخــش عظــيم كــوايـران جــز 
 كـه از صـحراي آفريقـا تـا          استجهان  

لـذا، بهـره    . صحاري چين گسترده است   
ــوين و   ــدرن و ن ــن آوري م ــري از ف گي

ـ        مثابـه  ه دانش دوران جهت حفـظ آب ب
نبــع زمــين و يكــي از تــرين م پــرارزش

نخستين نيازهاي انسان از اهميت ويـژه       
مناسبات مبتنـي بـر     . اي برخوردار است  

ـ       ه تقسيم و توزيع نابرابر قدرت و ثروت ب
موازات استبداد بي بند و بار و نامحـدود         
فــردي در قالــب نظامهــاي ســلطنتي و 
واليت فقيهي، مانع عمده اي بر سر راه        
. تحقــق ايــن مهــم بــوده و هــست    

ستهاي مخـرب خـصوصي سـازي و     سيا
 افـزايش   در خدمت پروژه هايي كه تنها     

ــت     ــم جه ــران رژي ــاي س ــه ه اندوخت
گسترش و بسط مافياي انگلي قـدرت و        
ثروت بدون توجـه بـه زيانهـاي جبـران        

 "كمبود آب "ناپذير اكولوژيكي از جمله     
ولـيكن، نظـر بـه      .  بيـشمارند  قرار دارند، 

سـالها پافـشاري و اصـرار دسـتيابي بــه     
 توليـد   بـه بهانـه   ژي هسته اي رژيم     انر

برق بر پايه سياستي مبني بـر مغلطـه و          
 پــرده بــرداري از ،شــارالتانيزم سياســي

خطرات زيست محيطـي توليـد بـرق از         
ـ       در نظـر بـه    ويـژه ه  انرژي هـسته اي ب

 . است كمبود آب، ضروري مساله

تمام مراحل پروسه بغرنج توليـد بـرق از      
انرژي هـسته اي بـراي محـيط زيـست      

ــاكخ ــتطرن ــوم .  اس ــتخراج اوراني  اس
غني سـازي و   ، تصفيه،ناخالص از معدن 

ــو    ــاي رادي ــوم، ايزوتوپه ــد پلوتوني  تولي
اكتيوي توليد مي كند كه منطقه اطراف       

 هوا، آبهاي زيرزميني، . را آلوده مي سازد   
گياهـان و همـه تجهيـزات و در          زمين،

ــه   ــستم ب ــسان و همــه اكوسي نتيجــه ان
ر قـرار   صورت مضر و ژرفي تحـت تـاثي       

زبالـه   به اين چرخه، معـضل       .مي گيرند 
 بـه    را هم بايد افزود كه     هاي هسته اي  

يـك  . طـرق متفـاوتي توليـد مـي شـود     
ـ       ،راكتور ن زبالـه   ساالنه بيست تا سـي ُت

 هنوز هـيچ    ه جا مي گذارد و    هسته اي ب  
ني براي نگهداري اين زباله ها      يراه مطم 

كه تا زمان محو طبيعي خود به صـورت        
 راديواكتيــو  آلــوده بــهكيبــسيار خطرنــا

 توليـد  بر اينها،    افزون.  وجود ندارد  است،
 انرژي هسته اي بـه آب نيازمنـد          از برق
كه نيروگاههـاي هـسته      طوريه   ب دارد،

 .اي مي بايست در آب غوطه ور باشند
بر اساس تحقيقات علمـي، مـصرف آب        

 30 تـا    20براي يك نيروگاه هـسته اي       
هـسته  غيـر   برابر بيشتر از نيروگاههـاي      

 . استاي 
مصرف آب براي توليد برق با استفاده از        
منابع انرژي تجديد شدني در مقايسه بـا        
مصرف آب براي توليد برق با استفاده از        
ــسيلي    ــوخت ف ــسته اي و س ــرژي ه ان

 ):1(اينگونه مقايسه شده است 
ميزان مصرف آب براي توليـد بـرق از         . 

 ليتـر در  0.01ي باد برابـر بـا      ژطريق انر 
 ساعت

 ميزان مصرف آب براي توليـد بـرق از          .
 0.26طريق انرژي خورشيدي برابـر بـا        

 ليتر در ساعت
ميزان مصرف آب براي توليـد بـرق از         . 

 4.5طريق انرژي سوخت فسيلي برابر با       
 ليتر در ساعت

ميزان مصرف آب براي توليـد بـرق از         . 
 ليتـر  5.5طريق انرژي هسته اي برابر با    

 در ساعت
  

 روحـاني پيرامـون   سـمتگيريهاي دولـت  
 آنچـه در    باوجودل زيست محيطي    يمسا

باال پيرامون خطـرات زيـست محيطـي        
 انـرژي نيروگاههاي اتمي و توليد برق از   

هسته اي عنوان شد، با ديگـر دولتهـاي        
پروژه . نظام واليت فقيه تفاوتي ندارد    در  

هــا و سياســتهاي دولــت بــه اصــطالح 
 مـساله اي از    نـه تنهـا      "تدبير و اميـد   "

 حل  ن زيست محيطي و كمبود آب     بحرا
 بلكـه بـا پيـشبرد سياسـتهاي         نمي كند، 

ــشديد   خــصوصي ســازي ســبب ســاز ت
طـور  ه  بحران زيست محيطي ست كه ب     

ـ         ه مستقيم و غير مستقيم حيات مردم، ب
ه ويژه طبقات و اقشار محروم جامعه را ب       

 .خطر مي اندازد
 زيادي  با موضوع  سفسطه آميز    توجيهات
صـلي بحـران   مثابه معـضل ا  ه  جمعيت ب 

كمبــود آب و ديگــر مــشكالت زيــست 
محيطي از سـوي كـارگزاران رژيـم بـا          
توجه به توزيـع نـابرابر قـدرت و ثـروت           

كامال استخوان پوك، مل و گزاف هم  
  7بقيه در صفحه 

 نظامی متجاوز به طبيعت و ثروت ملی: جمھوری اس�می
  آناهيتا اردوان
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طوفان وحشتناك جنايات انواع 
احزاب فاشيستي در حال 
. درنورديدن كل جهان است

ظهور داعش، پا گرفتن حزب 
فاشيستي دموكرات سوئد، 
فاشيسم در اوكراين، پا گرفتن 
احزاب دست راستي در 
انگلستان، آلمان، اتريش و 
كشورهاي ديگر از اين دست 

جنايات هولناك داعش و . است
 در برابر عدم ايستادگي قطعي

 درصدي 10 كسب آن و اخيراً
آراء انتخابات سوئد توسط حزب 
دموكرات و سركوب وحشيانه ي 
 ،مردم معترض به فاشيسم

موجي است كه جهان را با 
در . كند فاجعه رو در رو مي

سوئد حزب دموكرات كه پيش 
 ، نيرويي نداشتچندانين  ااز

 كرسي در 2اكنون صاحب 
قارن ت. پارلمان اروپا شده است

ظهور داعش و پاگرفتن احزاب 
دست راستي در اروپا حامل پيام 
مهمي از سوي بنيانهاي نظام 

تحليل اين . سرمايه داري است
جنبشها كه در نهايت نيروي آنها 
متكي بر يك چيز است با در 
نظر گرفتن بحرانهاي نظام 
سرمايه داري به اوضاع كنوني 

  . راه مي برد
  

اي فاشيسم همواره با بحرانه
نظام سرمايه داري كه ناشي از 
تناقضات عميق آن است بروز 

يكدستي . پيدا كرده است
فرهنگي، محدوديت و ممنوعيت 
تخطي از نظم و قواعد نظام 

 نيروهاي نا ،سرمايه داري
متجانس را همچون ناخودآگاه 
سركوب شده ي انسان به خفا 

طبقاتي  جامعه ي. رانده است
شرايط را براي شكل گيري 

شهاي فاشيستي مهيا كرده جنب
نيروهاي نظامي ملي كه . است

همراه با انزجار طبقات گسسته 
 گسترش پيدا ،شده از يكديگر

آمرانه به خطر  كنند پاسخي مي
رو به رشد طبقه ي كارگر 

رشد فاشيسم بايد نشانه . هستند
اي از عمق تناقضات نظام 

  . سرمايه داري باشد
 زير اين كه نهايتاًبه با تصريح 

بناي جامعه روبناي آن را 
كند و انواع  مشروط مي

جنبشهاي اجتماعي بايد در 
كليت نظام بررسي شوند؛ از هم 
گسيختگي اجتماعي ناشي از 
اين بحران و نبود جنبشي بالنده 

 اوضاع را خطرناك تر ،و مترقي
اين وضعيت  .كند از پيش مي

چگونگي جذب نيروهاي ناراضي 
 سركوب مجموعه هايبه سوي 

رهبران . كند  روشن ميراانه گر
اين جنبشها اغلب داراي سوابق 

سوابق رهبران . انواع جرم هستند
اين جنبشها اصلي و اعضاي 

نشان دهنده ي از هم 
گسيختگيهاي اجتماعي و از 

روابط . فرد گرايي است تبعات
اعضا با رهبران بر پايه ي نمادها 

رهبران اين . و احساسات است
ومان و جنبشها بيشتر از محر

كارگران عضو گيري كرده و 
ادعاي رفع نيازها و بهبود اوضاع 

  . محرومان را دارند
  

در اين جنبشها عدم آگاهي 
طبقاتي گردش از چپ به راست 

 ادعاي دفاع از  ورا سبب مي شود
محرومان با قدرت گرفتن اين 
احزاب به سركوب محرومان 

در شرايط بحراني . شود منجر مي
ايه داري با اخير در نظام سرم

 آنتي تز ،افول جنبشهاي چپ
راستين در برابر سربرآوردن 

در دهه .  فاشيسم موجود نيست
 دو انقالب متخاصم با 1930

يكديگر و متخاصم با نظم موجود 
 .در جامعه در حال شكلگيري بود

هم اكنون يك طرف اين جنبشها 
يعني جنبشهاي چپگرا بسيار 
ضعيف و عمال در عرصه حضور 

 كه باعث باال رفتن برد ندارند
عدم حضور . فاجعه مي شود

احزاب چپ در عرصه ي مبارزه 
 ظهور فاشيسم ،در برابر نابرابريها

عدم آگاهي و . را سبب شده است
عدم وجود جنبشهاي اجتماعي 

 جذب سركوب شدگان ،راديكال
را با استفاده از احساسات باعث 

  . شده است
جنبشهاي فاشيستي مذهبي مانند 

 كه تعداد عمده اي از داعش
اعضاي آن از جوامع عقلگرا 

 نشان دهنده ي فرهنگي ،هستند
 -است كه پرورده ي ذهن بورژوا

سرمايه دار است و نا متجانس را 
فرهنگي به . به حاشيه مي راند

سرمايه داري كه تنها . دور از خرد
 بيگانگان ،متوجه سودآوري است

حاشيه مي راند  با اين نظم را به
ب شدگاني كه هيچ گاه و سركو

جدي گرفته نشده بودند اعضاي 
اين جنبشها مي شوند كه 
كوركورانه و با احساسات شديد 
مجذوب رهبران اخراج شده از 
جامعه مي شوند و به انواع 
جنايات هولناك بي پرده دست 

در اين ميان فعاليت . مي زنند
احزاب چپ و راديكال و تالش 
در مسير تشكل و آگاهي طبقاتي 
تنها دفع كننده ي خطر فاشيسم 

 .است
  

نظامی : جمھوری اس�می
  متجاوز به طبيعت و

  ثروت ملی
  

  6بقيه از صفحه 
ــت ــتها . اس ــين سياس ــرل و تعي ــست يكنت  زي

محيطي جهت مقابله با زيانهاي اكولوژيكي نـه        
تنها از اراده و قدرت اقشار و طبقات فرودسـت           

ـ  ،خارج است  ابع  بلكه آنان از استفاده بهينه از من
 . و ثروت ملي محرومند

 تاجيكستان بهانـه مقابلـه بـا        زطرح خريد آب ا   
 سياستي خائنانه است چالش پيچيده كمبود آب،   

 نه تنها گـره اي از آن نمـي گـشايد، بلكـه              كه
ثروت بيـشتري بـه جيـب بنيادهـاي انگلـي و            

دولتهاي . شركتهاي خصوصي سرازير مي سازد    
جاي مدرن سـازي شـيوه      ه  جمهوري اسالمي ب  

آبياري صنعت كشاورزي، بهره برداري از منـابع    
 كنار گذاشتن طرح برق   د پذير و    يانرژيهاي تجد 

بر سياستهايي نادرست پاي مي     ،  ... هسته اي و  
ــر ــشارند زي ــامي  اف ــه و تم ــت فقي ــم والي  رژي

 ،دولتهايي كه از بيت رهبري تغذيـه مـي كننـد          
 .سرشتي ضد زيست محيطي دارند

 
 برآمد

حران زيست محيطي ريشه در سياستهاي غير       ب
علمي و ضد ملي نظام استبدادي حاكم دارد كه        
ميهن مـا را بـا معـضالت نـاگوار و خطرنـاكي             

گسترش بيابانها،   چون، كمبود آب، آلودگي هوا،    
بها، خشكـسالي و از بـين       تخريب جنگلها و تاال   

سـبب  اخته و   رفتن صنعت كشاورزي روبـرو سـ      
 .. .مرگ و مير، بيكاري و تشديد فقر، تنگدستي، 

اين در حاليست كه تداوم زندگي       .گرديده است 
انسان كه ماحصلِ تكامـل طـوالني و پيچيـده          

 با حفاظت از    ،زندگي گياهي و حيواني مي باشد     
از . آن درهم تنيده است   گنجينه هاي   طبيعت و   

 متوجـه محـيط     آسيبي كـه  همين رو، هر گونه     
ــردد،   ــر گ ــدار ديگ ــاي جان ــه ه ــست و گون  زي

خسارتهاي جبران ناپذير و غيرقابل برگشتي بـر     
  . هستي انسان وارد مي سازد

ــاب  ــاركس در كت ــد"م ــانيياي  در "ولوژي آلم
 طبيعتي از  يانسان جز " :همين رابطه مي گويد   

ـ   . عت بنياد هستي اوسـت    ياست و طب   ه انـسان ب
واسطه نيازهـايش كـه بايـد آنهـا را از طريـق             

بنيادين  در يك وابستگي     ،طبيعت برطرف نمايد  
 زماني كـه   تاطبيعت قرار دارد و با   آننسبت به   

.  قـرار دارد    در يـك رابطـه دايمـي       زنده اسـت،  
بنابراين، طبيعت در واقع ادامه انـدام انـسان يـا      

 اندام انساني است كه از ايـن        " ناپيوسته عضو"
 ،لحاظ نه تنهـا زنـدگي فيزيكـي و جـسماني او       

ه  وابـست آن نيز به شبلكه حتي زندگي معنوي ا 
 نيست كه چشمي "ناب روح"انسان يك   . است

 روح  آنو بدني را براي تجلي اين روح يا بيـان           
قرار داده باشند، بلكه سراسـر مـاده و در همـه            

  ".اعمال خود تابع قوانين ماده است
زحمتكــشان و مــدافعان عــدالت و دوســتداران 

در مقابل يـورش همـه       محيط زيست ميهن ما   
اهـي جـز تـشديد      جانبه اكولوژيستي ارتجـاع ر    
ترديدي نيست كه   . مبارزه اي بس دشوار ندارند    

با باال رفتن آگاهي طبقاتي و سازماندهي مبارزه      
 متشكل از اقـشار تحـت       ، و مستقل  منسجماي  
 زيست ان محيطمي شود بر قدرت ويرانگر   ستم

ــام زد و  ــه اي لگ ــل پاي ــست  عام ــران زي  بح
محيطي، يعني واليت فقيه و نهادهـاي وابـسته    

  .قدرت كردآنها خلع را به عقب راند و از به آن 
 

 :پانويس
1. Nuclear power and water scarcity, 

By Sue Wareham and Jim Green - 

Science Alert, Friday, 26 October 2007  
  

  

  .....چند رباعی
 

در ما نفس صبح “
 “بھاران جاريست

  
 )صبح . م (وحيدي . م 

  
  پرنده پرواز گرفت خون از آتش و

 از عطر صبا اقاقـي آواز گرفت 

 رقصيد خيال نسترن در شب سرد

 گلبانگ طلوع دميدن آغاز گرفت 

×  
 جاريست  در ما نفس صبح بهاران

 باران جاريست  آواز زالل و سبز

  ما هدر ساق در خون و رگ و ريشه و

 آهنگ خيال صد هزاران جاريست

× 
  

  عصيان بزنيمهاي دوست بيا باد

 ه طغيان بزنيم شب سر بهدر خان

 در دشت پر از حادثه جوالن بدهيم 

 تا صبح سحر نعره به توفان بزنيم

× 
  

 ! شاد  اي از قدمت خاك وطن خرم و

 !وي از نفست بهار آزادي بزاد
 بازآ كه  طلوع بامداد سحري 

 ! مژگان نگاه، فرش قدمهاي تو باد 

× 
  

 از ماه رخت عشق چو باران ريزد

  *ريزدلبت قند فراوان  و از كام
 از نام تو بشكفته همه خاك وطن

 مهرت به دل اميدواران ريزد

× 
  

 از جوانه و لبخنديمر پ باغيم و

 دشتيم پر از ترانــــه  پيونديـم 

 عشق  مرغان گشوده بال آزادي و

  بنديــم و قيــد در صبح افق رها ز
  
 ؛اشاره به اين بيت موالنا*

 بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست 

  لب كه قند فراوانم  آرزوستبگشاي
 
  

   مذھبیمفاشيسگسترش 
 شهره صابري
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 به نظاميان، شبه جنگ آشوب ليبي در
 و روشن هاي جبهه با نيابتي جنگ يك

 شناسايي قابل خوبي به هاي پدرخوانده
 فارس خليج دربارهاي. است روييده فرا
 حساب به را شان اختالفات اينجا در

 حل آمريكا توافق كسب بدون و خود
 اين از پيش كوتاهي زمان تا. كنند مي

 گنگ و درهم ليك به ليبي در درگيريها
 كشور سراسر در. رسيد مي نظر به

 جنگيد، مي ديگري عليه هركس
 دست از كلي به را عمل قدرت پارلمان

 به گهگاه حتي نظاميان شبه و بود داده
 ميان و بردند مي يورش هم آنجا

 طور به. پراكندند مي وحشت نمايندگان
 250 و شد مي عوض وزير نخست دايم
     .تندگريخ كشور از نفر هزار

 متعلق نظاميان شبه زيادي تعداد كنار در
 حضور نيز اسالمگراها قبايل، به

 شبه همه از بيش. دارند را خود منحوس
 به موسوم القاعده به نزديك نظاميان

 در پراكني وحشت به "الشريعه انصار"
 مقدسِ مكانهاي مشغولند، مردم ميان
 و كنند مي تخريب را باوران ديگر

 عليه جنبش كه الريسكو انقالبيون
 مي قتل به را كردند آغاز را قذافي
 نظاميان شبه به پيوستن. رسانند

 مصر در كه يافت شدت زماني اسالمگرا
 در را قدرت السيسي عبدالفتاح ژنرال
 اعضاي شديد پيگرد و گرفت دست
 كار دستور در را المسلمين اخوان

 كشور به آنها از بسياري. گذاشت
 ديگر آنجا در و تندگريخ ليبي، همسايه،

 تن از را رو ميانه اسالمگراهاي لباس
    .پيوستند جهاديستها به و كرده بدر
  
 شورشي ژنرال سالجاري ابتداي در
 قصد كه كرد اعالم "حفتر خليفه"

 او. دارد اسالمي ترور عليه ائتالفي ايجاد
 پرچم زير و شد موفق كار اين در
 نظامياني شبه همه "كرامت عمليات"

 و بودند اسالمگراها با جنگ واهانخ كه
 "زنتان" نيرومند نظاميان شبه جمله از

 آزاد در مهمي سهم 2011 سال در كه
   .كرد متحد را داشتند تريپولي سازي

 عمليات" آنكه از پس اينحال، با
 چند تابستان و سال اويل در "كرامت
 بيرون اسالمگراها چنگ از را منطقه
 خود نو از اسالمگرا نظاميان شبه كشيد،

 به ائتالفي هم آنها. دادند سازمان را
 "ليبي فجر" را خود كه آوردند وجود

 گروههاي تا روها ميانه از و خواند مي
 و گرفت برمي در را القاعده به نزديك

 از بخشي هم "مصراته" نظاميان شبه
 با كه گويند مي آنها. بودند آن

 را حفتر ژنرال و جنگند مي ضدانقالب
 يك ايجاد قصد كه نندك مي متهم

 سبك به ليبي در نظامي ديكتاتوري
 در. دارد را مصر در السيسي ژنرال

 از مهمي كمكهاي حفتر نيز حقيقت
. گيرد مي عربي متحده امارات و مصر

 هم مصر در امارات كه شود مي گفته
 كمك با را المسلمين اخوان عليه كمپين

 كرده هماهنگ و حمايت هنگفت، مالي
 ژنرال تا كرده كمك رتيبت اين به و

   .برسد قدرت به السيسي
    

  هوايي بمبارانهاي

 امارات هوايي نيروي اوت ميانه از
 در را اسالمگراها مواضع عربي متحده

 كند مي بمباران تريپولي، ليبي، پايتخت
 شهر دومين به نيز سپتامبر ابتداي در و

 كرده حمله بنغازي، كشور، اين بزرگ
 آمريكايي، قامهايم گفته به بنا. است

 با پيش ماهها از امارات ويژه نيروهاي
 در عمليات حال در مصريها حمايت
. هستند ليبي و مصر بين مرزي مناطق

 يك ،"درنا" شهر نزديكي در آنها
    .كردند منهدم را اسالمگراها اردوگاه
 گفتند تايمز نيويورك به مقامات همين

 حمالت اين دليل به واشنگتن كه
 انفجار حال در عصبانيت شدت از هوايي
 و امارات كه رسد مي نظر به. است
 را آمريكا سعودي، عربستان آن، حامي

. اند نگذاشته مزبور حمالت جريان در
 را ليبي درگيريهاي خليج قدرتهاي

 كه كنند مي تلقي خود داخلي مساله
 با مشاوره به نه آن فصل و حل براي

 "جهاني جامعه" به نه و آمريكا ابرقدرت
 در آنها كه است حالي در اين. دارند نياز

 گام قطر نشين شيخ عليه ليبي قلمرو
    .دارند برمي
 از منطقه سراسر در تركيه همراه به قطر

 و المسلمين اخوان هاي شعبه
 مي پشتيباني آن شبيه اسالمگراهاي

 و شده شناخته واقعيت يك اين. كند
 در شده ياد گيري جبهه. است آشكار
 قطر از سالح انبوه ارسال عنايم به ليبي
 در المسلمين اخوان نظاميان شبه براي

 ترتيب، اين به و "فجرليبي" ائتالف
 مي انصارالشريعه جهاديستهاي براي
 همواره ترتيب همين به قطر نام. باشد

 گروههاي مالي كننده تامين عنوان به
 دولت" و القاعده مانند جهاديست

 وزير يتازگ به. شود مي برده "اسالمي
 يك در ،"مولر گرد" آلمان، توسعه

 اين تلويزيون دوم شبكه با مصاحبه
 توان مي. كرد اشاره رابطه اين به كشور
 براي مزبور رسمي مقام كه زد حدس

 كشور يك باره در ادعايي چنين ابراز
 مدارك گمان بي آلمان، دوست

 به نگاه بدون. دارد اختيار در مستندي
 كه ديد انتو مي هم محرمانه اسناد

 فراخوان تويتر در القاعده هواداران
 قطري خيريه سازمانهاي به مالي كمك

 دست اين از محرمانه اسناد. دهند مي
 مي قرار بحث مورد بسته درهاي پشت
 همكاريهاي شوراي" - آنجا در و گيرد
 بازار كه سالهاست - مثال براي "خليج

   .است داغ مشاجره

  
    شكننده توافق

 قطر حمايت سر بر نزاع شپي يكسال از
 ماه در. است گرفته باال اسالمگراها از

 متحده امارات سعودي، عربستان مارس،
 قطر از را خود سفيران بحرين و عربي

 به تهديد همچنين آنها. فراخواندند
 و كردند اقتصادي مجازاتهاي اعمال
 نظامي حمله امكان ضمني طور به حتي

    .آوردند ميان به را
 حدودي تا و عربستان آنكه باوجود
 محافظه سيستم يك داراي خود امارات

 شريعت پايه بر شده بنياد افراطي كار
 از بيشتر هيچكس از هستند،

 گذشته در. ندارند هراس اسالمگراها
 دهه در. بود ديگري گونه به رابطه اين

 المسلمين اخوان به عربستان هشتاد
 شده عوض زمان اما. داد مي پناه مصر

 فارس خليج در حاكمان اسبهمح و
 در داخلي نظر از: است بينانه واقع كامال
 توانند مي اسالمگراها فقط حاضر حال
 خطرناك آنها استبدادي دستگاه براي
   .باشند
 حقوق گروه چند فارس خليج در البته

 آنها هاي ايده اما دارد، وجود بشري
 مديترانه، شرق يا آفريقا شمال برخالف

 عميقا جامعه رايب اي جاذبه هيچ
 نفتي رفاه كه آنجا از. ندارد كار محافظه

 در نارضايتي بازد، مي رنگ تدريج به
 مي شكل گذشته از بيشتر مردم ميان
 چگونه كه دانند مي اسالمگراها و گيرد

 نوع اين از نگرانيهايي. دهند جهت را آن
 به او. باشد داشته نبايد قطر شيخ را

 درآمد ينباالتر كه كشوري حاكم عنوان
 هزار 250 مهار دارد، را جهان سرانه

   .دارد مشت در خوبي به را خود زيردست
 همكاريهاي شوراي" امسال اوت آخر

 يك كه كرد توافق دوباره "خليج
. كند تدوين اتحاد براي استراتژي

 به سفرا كه دادند وعده كنندگان شركت
 خواهند سر از دوباره را خود كار زودي
 در "اسالمي دولت" پيروزيهاي. گرفت
 صداي با را خطر زنگ سوريه، و عراق
 صدا به فارس خليج حاكمان براي بلند

 دوباره بايد آنها نقطه اين در و درآورده
 قطر شيخ حتي. بايستند يكديگر كنار
 بازي نبايد هيوال اين با كه داند مي هم
   .كند

 اما ليبي در شده تشكيل هاي جبهه
 كنار هنوز هااختالف كه است آن بيانگر

 به اسالمگرا نظاميان شبه. نشده گذاشته
 و شده تسليح اي العاده فوق گونه

 شبه اوت، ميانه در. اند يافته سازمان
 با را تريپولي فرودگان زنتان، نظاميان

 تصرف به امارات هوايي حمالت وجود
 نيز را شهر هنگام اين از و درآوردند خود

 هب پارلمان و دولت. كنند مي كنترل
 نشسته عقب كشور شرق در "طبرق"

 قرار حفتار ژنرال كنترل در كه جايي اند؛

 تشكيل حال در اكنون اسالمگراها. دارد
 پارلمان آنها. هستند موازي دولت يك
 نمي رسميت به را شده انتخاب تازه

 فقط نهاد اين در اسالمگراها. شناسند
. دادند مي تشكيل را كوچك اقليت يك
 نيست، معلوم آنها كرسيهاي دقيق رقم

 بلكه احزاب نه فعلي انتخابات در چون
 انتخاب توانستند مي مستقل افراد فقط

   .بشوند
  

  پارلماني انتخابات

 از بعد پارلمان انتخابات اولين در
 را كرسيها دوسوم قذافي معمر سرنگوني
 اين وسيله به. آوردند دست به مستقلها
 احزاب نفوذ شد مي تالش قانون،

 گيري شكل از و محدود هااسالمگرا
 تونس و مصر مانند سناريوهايي

 طي مزبور كشورهاي در. شود جلوگيري
 تسلط دولت بر اسالمگراها هايي، دوره

 اين به رسد مي نظر به اكنون. يافتند
 همزمان. باشد شده يافته دست هدف

 اي قبيله ساختار كه معناست بدان اين
 سياسي برنامه و اراده و يابد مي تحكيم

 عنوان هيچ به قبايل خواست از خارج
 طور به زيرا گيرد، شكل تواند نمي

 كانديدا قبايل روساي را مستقلها معمول
 ميان در نيز زني هيچ البته كه كنند مي
   .نيست آنها

 به دولت وابستگي سياسي، ساختار
 و امارات قوي حمايت و حفتار ژنرال
 حركت از كه است هايي نشانه مصر،

 مصري حل راه سوي هب رويدادها
 به قطر آنكه به مشروط دارد، حكايت

 از حمايت از دست واقعي طور
 حال اين با. بردارد اسالمگراها
 دارند هم ديگري مالي منابع اسالمگراها

 مهم نيروي يك پشتيباني از همزمان و
 نيز ليبي مفتي يعني گذار تاثير

 تحت ليبي، دولت اولين. برخوردارند
 "الغرياني صادق" موضعگيري تاثير
 بدون پستي او براي قذافي، عليه

 طور به او. كرد ايجاد كنترل هرگونه
 تواند نمي دولت است، مفتي العمر مادام
 و دارد مصونيت كند، بركنار را وي

 كه ندارد وجود هم فتوايي شوراي
 مشاوره آن با را تصميماتش باشد مجبور

   .كند
 در مداخله به ابتدا همان از غيراني

 مصوبات تفسير به او پرداخت، ياستس
 مي انتخاباتي توصيه نشست، مي دولت
 ديگر و داد مي تظاهرات فراخوان كرد،

 براي. ناميد مي كافر را تظاهركنندگان
 به نامناسب رفتار يك اين مفتي يك

 هم ليبياييها از بسياري. آيد مي حساب
 در او براي و دارند را داوري همين
. سازند مي يفهلط اجتماعي هاي شبكه
 توصيه كه هستند هم ديگري بخش
 چندي. گيرند مي گوش به را او هاي
 اش، تلويزيوني برنامه در غيراني پيش

 و گرفت جشن را اسالمگراها پيروزي
 دولت عليه شورش گسترش به را مردم

 در او كه اينجاست جالب. فراخواند
 بسر بريتانيا در جنگي، نطق اين هنگام

   .برد مي
  
   

  جنگ اميرھا
   جانگل ولت–ھانا وتيگ 

 بايک: برگردان
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در شيزوفرنيا فرآيندهاي فكري و 
شناختي بيمار مختل شده و پاسخگويي 

توهمات . عاطفي وي تضعيف مي شود
شنيداري عجيب و تفكر و تكلم آشفته 
پديدار مي شوند و فرد به واژه سازي 

روي مي آورد؛ واژگاني كه ) نئولوژيسم(
هيچ گونه تناسب و قرابتي با فرهنگ و 

 شناسي سبب. زبان مادري وي ندارند
رواني اين پديده، انفكاك شخصيت و 
تجزا و پارگي اليه هاي نهاد، خود و فرا 
خود است كه در سير تكامل خود، بيمار 
را به گونه اي از خودبيگانگي دچار مي 
كند و او را با ادبيات و واژگاني 
ديگرگونه، به اثبات خويش و چالش با 

  .پيرامون برمي انگيزاند
گي پديده اي نزد هگل از خودبيگان

خاص است كه بر خالف ساير پديده 
يعني (هاي عام، فرآيند تحول شناخت 

برون تراوي، عينيت يابي، شيئي شدگي 
و شيئي زدگي كه در تمام تحول 

فقط در لحظه و ) شناخت وجود دارند
مرحله ي معيني از اين فرآيند پديدار 
مي گردد و در مراحل بعد از ميان مي 

 خود بيگانگي را مي از اين رو، از. رود
توان پديده اي پاتولوژيك و در واقع 

  . گونه اي بيماري شناخت دانست
ويژگيهاي اصلي از خودبيگانگي عبارتند 

  جدايي، استيال ، پرستش: از
نمونه ي بارز از خودبيگانگي در پديدار 
شناسي هگل دولت است كه در آغاز 
روح و جوهر ملت است، اما از آن جدا 

آن مستولي و فرمانروا مي مي شود، بر 
گردد و سرانجام مورد پرستش قرار مي 

  .گيرد
نمونه ي ديگر مذهب و ايديولوژي ست 
كه محصول انديشه انساني ست اما از 
انسان جدا مي شود، بر انسان مستولي 
مي شود و دست آخر به عنوان اصول 

  .مافوق انساني پرستيده مي شود
وان به مدد همين تعاريف و مثالها مي ت

به ترمينولوژي و ادبيات يك دولت 
ايديولوژيك همچون جمهوري اسالمي 
و زيرپاره هاي آن در بستر پديدار 

  .شناختي اش نظر افكند
 -باني اين رژيم بيگانه با عرف سياسي 

بين المللي زمانه خود، در نخستين 
جمالت شيزوفرنيك و آلوده به توهم 

ما ": رسالت خود خطاب به ملتي گفت
  "!ا به مقام انسانيت مي رسانيمشما ر

سواي ادبيات سياسي پاتولوژيك و 
غريب اين حاكميت از جمله صدور 
انقالب، امام، دفاع مقدس، امت، 
مديريت جهان، اقتصاد مقاومتي، سال 
پيامبر عظيم الشان، اصولگرايي، اصالح 

، در عرصه معنا و اخالق و ...طلبي و 
 و مفاهيم انتزاعي هم نئولوژيسم همزاد

هم نهشت رژيم و زيرپاره هاي آن 
نگاهي . همچنان فعال و مولد بوده است

به گردهمايي گروهي از اصالح طلبان 
در روزهاي آغازين شهريور با عنوان 

 مويد "احياي هويت و كرامت انساني"
  .ادعاي نگارنده است

چكيده محتواي اين همنشيني كه در 
دانشگاه مازندران و با شركت نمايندگان 

راي اصالح طلبان، علي يونسي وزير شو
اطالعات وقت و برخي از مديران دولت 
خاتمي برگزار شد، تاكيد بر موارد زير 

  :است
 از بين رفتن كرامت انساني در -

مثال آن اخراج (دولتهاي احمدي نژاد 
اساتيد از دانشگاهها، فاجعه در اقتصاد و 

  )بن بست رابطه با جهان
ر گرم  نقش جوانان اصالح طلب د-

و ) عين گفتار (92كردن تنور انتخابات 
  ناديده گرفته شدن آنها پس از انتخابات

 حاكميت تفكر، هدايت و پشتيباني -
به صراحت (رهبران اصالحات 

رفسنجاني، ناطق نوري و حسن 
در كنار چهره هاي شاخص و !!! خميني

  )88دربند اعتراضات 
 دستاوردهاي دولت اميد و اعتدال در -

مذاكرات هسته اي و بازگشت پيشرفت 
  آرامش به جامعه و بازار

 اين كه مشكل كشور افراط گرايي -
ست و اصولگرا و اصالح طلب با هم 
انقالب كردند و به جبهه رفتند و تك 

  جناحي و حذف مذموم است
 اين كه دولت اعتدال بايد در چينش -

نيروهاي سياسي دقت بيشتري به خرج 
اصر افراطي داده و از به كار گيري عن

  بپرهيزد
  

مي توان از دو منظر و رويكرد توامان 
و ) عنوان(به بررسي تطبيقي فرم 

محتواي اين برنامه به عنوان نمونه اي 
از پديده از خودبيگانگي زير پاره هاي 
اصالح طلبي و اصول گرايي در كليت 
شيزوفرنيك رژيم جمهوري اسالمي 

گرچه حجم نمونه در اين (پرداخت 
يكي ): اري بسيار باالستجامعه آم

بررسي تاريخي دوران حيات نظام و 
ديگري بررسي مستقيم سخنان و عقايد 

  .اشخاص مورد اشاره در باال
  

معامله رژيم با كرامت انساني در 

  پنج دوره گوناگون از حيات خود 

از منظر اول، اگر از سر اغماض يا 
انصاف بخواهيم براي چارديواري 

وري اسالمي جغرافيايي به نام جمه
هويت و كرامتي قايل شويم، ناگزير از 
تن دادن به تقسيم بندي تاريخي زير 

  :خواهيم بود
هويت عصر خمينيسم كه : دوره نخست

از درون هواپيماي بر زمين ننشسته و 
 احساسي خميني آغاز شده "هيچ"ابراز 

و گام اول آن اراده فرد به تشكيل 
 دولت وقت زدن، "توي دهن"دولت، 

مهاي انقالبي، مرزبندي با نيروهاي اعدا
مترقي و چپ، پنهان شدن پشت 
نيروهاي مذهبي و ارتجاعي و به 
رفراندوم نمايشي گذاشتن شيوه اي از 
حكومت كه مشابه و ما به ازايي در 
فرهنگ سياسي و حكومتهاي رايج 

جهان نداشت و جز اين، با برگه ي 
، عرصه را خالي از هر "نه" يا "آري"

متي آلترناتيو يا رقابتي ديگر گزينه حكو
  .كرد

گام دوم هويت سازي، تحكيم مرزبندي 
و شروع تصفيه پايوران رژيم سلطنتي و 
دگرانديشان و مخالفان حكومت نوپديد 

در (از ادارات، ارتش، نفت و دانشگاه 
  . بود) قالب انقالب فرهنگي

با شروع جنگ، گام سوم در تثبيت اين 
قدس از فتح "هويت جعلي با خلق تز 

، رويارويي و سركوب قيام "راه كربال
 و اصرار بر ادامه جنگ 60خياباني سال 

كه دستكم ضامن بقاي يكي از طرفين 
فاشيست و توسعه طلب و بهانه اي 
براي شكنجه و كشتارهاي بي رحمانه 

  . شد60دهه 
با قوت گرفتن احتمال شكست نظامي از 
عراق و حمله مجاهدين و رفتن تا لب 

گوني رژيم، با نوش جان كردن بام سرن
زهر قطعنامه در حقيقت گام پاياني، 
متزلزل و رو به عقب برداشته شد و 
هويت سرخورده، سوراخ شده و 

 اوج 67مستاصل، با قتل عام وحشيانه 
 خود را به نمايش "كرامت انساني"

  .جهاني گذاشت
  

هويت سياسي عصر سازندگي : دوره دوم
خامنه با مترسك سازي رفسنجاني از 

اي، قدرت گيري تدريجي وي از طريق 
باج دهي سياسي و اقتصادي به 
نهادهايي مثل سپاه و بنيادها و آغاز 
پنهانكارانه پروژه غني سازي اتمي، 
طراحي و اجراي ترورهاي برون مرزي، 
دسيسه براي قتل اعضاي كانون 
نويسندگان، آغاز پروژه قتلهاي زنجيره 

، و ...اي با كشتن سعيدي سيرجاني و 
 "هويت"ساخت و نمايش برنامه ي 

  .مشخص مي گردد
هويت اقتصادي اين دوره با طرحهاي 
به شدت ليبراليستي استقراض از بانك 
جهاني و عملياتي كردن فرمولهاي 
صندوق بين المللي پول در جهت 

و در واقع آقازاده (خصوصي سازي 
صنايع و ) سازي و يقه سفيد سازي

ز قانون بخشهاي اقتصادي، گريز ا
اساسي در زمينه آموزش و بهداشت و 
درمان رايگان، كندي نزديك به توقف 
بازسازي مناطق جنگ زده و آغاز رانت 
خواري و رانت دهي در قراردادهاي 
نفتي، خودرو سازي، راه و ترابري ، 
زمين خواري، سد سازي و تخريب 

ناگفته . محيط زيست رقم مي خورد
ه هاي پيداست كه اين اعمال و برنام
كرامت "كارگزاران رژيم تا چه ميزان 

  .  را نشانه گرفتند"انساني
  

حكايت هويت عصر خاتمي : دوره سوم
كه نوستالژي ناكام اصالح طلبان و مايه 
ننگ و نفرت اصولگرايان است، با جان 
گرفتن مترسك خامنه اي و نمايش باند 
واقعي قدرت در پروژه هاي دادگاه 

دانشگاه كرباسچي، حمله به كوي 
 روز يك بار، 9تهران، بحران آفريني 

قتلهاي زنجيره اي، ترور حجاريان و 
توقيف فله اي مطبوعات و انفعال رييس 
جمهور قانون گراي سابق و تداركات 
چي بعدي از همان آغاز در هويت 
ذاللت و بي مايگي فرو افتاد و كرامت 
انساني پايوران پارانوييد نظام، خود را در 

د آجين شدن فروهرها و پرپر اجساد كار
شدن امثال عزت ابراهيم نژاد به نمايش 

  .گذاشت
  

و سر انجام قله ي هويت و : دوره چهارم
گل سر سبد كرامت انساني رژيم، 
دولتهاي احمدي نژاد بود كه در دو دوره 
انتصاب ننگين آن، هويت حماقت بار 
ارتجاع و پوپوليسم، خود را در هاله نور، 

طعنامه دان پاره شده خس و خاشاك، ق
و كاغذ پاره هاي تحريم جلوه كرد و 
كرامت گداپرورانه رييس دولت را در 

يارانه ها، سهام ) قطع(ظرف هدفمندي 
.  ريخت"مهر"عدالت و خانه روي آب 

و البته اين دوره مفتخر است كه كرامت 
 88سركوب (انساني به سبك خامنه اي 

و كشتار در خيابان، شكنجه و قتل در 
هريزك، بازداشت و زندان مخالفان و ك

را به ) حتي حبس باورمندان منتقد
ضميمه بيوگرافي نامشروع سياسي خود 

  .دارد
  

اميد از  و اما دولت اعتدال و: دوره پنجم
آنجايي كه محصول فرآوري شده و 

 92غني شده دقيقه نود تنور انتخابات 
است و در چند راهي اقتدارگرايي خامنه 

 هاشمي، اصالح طلبي اي، موج سواري
كتك خورده و گريان خاتمي و 
پوپوليسم برجا مانده از دولت احمدي 
نژاد معطل مانده، اصوال بي هويت ترين 
بخش تاريخ نظام نئولوژيست واليت 
فقيه تا به امروز است و چون به بركت 
اقتصاد تحريم و عدم مشروعيت بين 
المللي و حقوق بشري دست و پايش 

ا توان ابراز كرامت را بسته است، اساس
  !تا از اين پس چه پيش آيد. هم ندارد

  

تحليلي بر گفتار و كردار گروه 

  :هدف اين نوشته

تقليل و كوچك كردن سايز كرامت 
انساني تا حد بخشش اصول گرايانه و 
بازگرداندن اصالح طلبان به زمين بازي 
قدرت، آن هم نه قدرت واقعي، بلكه در 

ر ترين واحد لباس قوه مجريه كه حقي
قدرت سياسي در رژيم جمهوري 
اسالمي ست و يا در نهايت در شكل 
مجلس كه آن هم ثابت نموده كه 
ويترين واليت و دموي دريوزگي و 
آستان بوسي خامنه اي ست و حيات و 
هويت خود را از او مي گيرد، بيشتر به 
يك تراژدي شبيه است تا حتي يك 

  .طنز تلخ
  10بقيه در صفحه 

  واژگان بی ھويت و وارثان بی کرامت
 اميد برهاني



  10 صفحه                    1393اول مهر  – 351 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  محمد داوري آزاد شد

 محمد داوري، عضو - شهريور 18ايلنا، 
 كه در تاريخ "سازمان معلمان ايران"

 بازداشت شده بود، از 88 شهريور 17
  .زندان اوين آزاد شد

آقاي داوري از فعاالن صنفي معلمان 
است كه به دليل شركت در تجمع 
صنفي فرهنگيان مقابل مجلس در سال 

نايات كهريزك  و به اتهام افشاي ج85
، در مجموع پنج سال حبس 88در سال 

  .را تحمل كرد
او در دادگاههاي جداگانه اي كه براي 
رسيدگي به اتهامات سياسي و صنفي 
اش برگزار شده بود، به ترتيب به پنج و 

  .يك سال حبس محكوم شده بود
 شهريور بعد 16آقاي داوري روز دوشنبه 

 سال حبس و به دليل 5از گذراندن 
ميع احكامش از زندان اوين آزاد شده تج

  .است
  

گزارشي از حركتهاي اعتراضي 

  مربيان پبش دبستاني

 شهريور بيش از هزار 10روز دوشنبه 
تن از مربيان پيش دبستاني مقابل نهاد 

بر . رياست جمهوري تجمع كردند
 هزار 30اساس آمار منتشر شده حدود 

مربي پيش دبستاني در كشور چشم 
ري آزمون استخدامي انتظار برگزا

مربيان پيش دبستاني بودند تا بتوانند 
پس از سالها تدريس وارد آموزش و 

به گزارش فارس، . پرورش شوند
 17آموزش و پرورش قرار بود در 

مردادماه آزمون استخدامي مربيان 
دبستاني را برگزار كند اما اين موضوع 

  .محقق نشد
 شهريور تجمع هزار 11روز سه شنبه 

مربيان پيش دبستاني در مقابل تن از 
نهاد رياست جمهوري وارد سومين روز 

 آزمون  به گزارش تسنيم،. شد
استخدامي مربيان پيش دبستاني و 

توان يكي از  نيروهاي شركتي را مي
خبرسازترين اخبار آموزش و پرورش در 

  . طول ماههاي اخير عنوان كرد
 شهريور، تعدادي از 11روز سه شنبه 
دبستاني مدارس دولتي مربيان پيش 

شهرستان بجنورد در حركتي اعتراض 
آميز مقابل اداره كل آموزش و پرورش 

به گزارش . خراسان شمالي تجمع كردند
اترك نيوز، حاضران در اين تجمع دليل 
اعتراض خود را بالتكليفي و برگزار 
نشدن آزمون استخدامي معلمان پيش 

  .دبستاني عنوان كردند
شهريور، چند صد تن  19روز چهارشنبه 

از مربيان پيش دبستاني براي چهارمين 
روز متوالي در مقابل نهاد رياست 

به گزارش ايلنا، . جمهوري تجمع كردند
تجمع كنندگان يا سر دادن شعارهايي 

دولت تدبير و اميد، كو تدبير كو «نظير 
نيروي بازنشسته، به جاي ما «، »اميد؟

ما گن وزير عادل، چرا ز  مي«، »نشسته
نه آزمون نه تبصره، استخدام «، »غافل؟

 ميرد توهين  مربي مي«و » حق منه
، به بيش از دو سال » پذيرد نمي

بالتكيفي خود براي استخدام در وزارت 
. آموزش و پرورش اعتراض كردند

 هزار مربي پيش 30معترضان حدود 
دبستاني كل كشور را نمايندگي مي 

  . دننك
ي مربيان در چهارمين روز تجمع متوال

پيش دبستاني، آنها ابتدا در مقابل نهاد 
رياست جمهوري و سپس در مقابل 

  .وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند
 شهريور ماموران 20روز پنجشنبه 

حراست وزارت آموزش و پرورش با 
شماري از مربيان پيش دبستاني حاضر 
در تجمعات با تلفن تماس گرفتند و 

ين تجمعات آنان را به دليل شركت در ا
بازخواست كردند و به آنان گفتند ديگر 

  .نبايد به تهران بيايند
مربيان پيش دبستاني صبح روز سه 

 شهريور بار ديگر مقابل وزارت 25شنبه 
به  .آموزش و پرورش تجمع كردند

گزارش ايلنا، تجمع كنندگان به خلف 
وعده وزارت آموزش و پرورش در لغو 

ستاني بخشنامه اخراج مربيان پيش دب
اجراي قانون تعيين  .ند كردضاعترا

تكليف مربيان پيش دبستاني و 
تخصيص رديف بودجه براي استخدام از 

  .هاي معترضان است ديگر خواسته

 روز ،به گزارش خبرگزاري خانه ملت
جمعي از مربيان ،  شهريور30شنبه  يك

دبستاني براي تعيين تكليف وضعيت  پيش
رب مجلس استخدامي خود بار ديگر جلوي د

  .تجمع كردند
  

جايگاه آموزش پيش دبستاني و 

  مربيان آن

 شهريور، نسرين 23حقوق معلم و كارگر، 
 در روزهاي گذشته، معلمان -هزاره مقدم 

پيش دبستاني از شهرهاي دور و از گوشه و 
كنار كشور به تهران آمدند تا پيگير وضعيت 

آنها چند روز پياپي در . شغلي خود باشند
دهاي دولتي مانند وزارت آموزش و مقابل نها

پرورش و ساختمان رياست جمهوري تجمع 
در طول اين تجمعات به آنها توهين . كردند

شد، آنها را بي سواد خطاب كردند و حراست 
آموزش و پرورش تالش كرد با تماسهاي 

همه . تلفني تهديد آميز آنها را متفرق كند
م اين بي اعتناييها و توهينها در حالي انجا

شد كه اين مربيان تنها يك پرسش و يك 
چرا مصوبه اي كه براي : درخواست داشتند

استخدام آنها به تصويب رسيده، هرگز 
  اجرايي نشده است؟

با بلند شدن صداي دادخواهي اين مربيان كه 
در عين بر عهده داشتن وظيفه تعليم و 
تربيت فرزندان اين سرزمين در حساس ترين 

لهاي عمر، از حقوق و تاثيرگذارترين سا
شغلي خود محرومند و در شرايطي كه اين 
فرياد دادخواهي بي پاسخ مانده است، سري 
زدم به سايتها و منابع سازمانها و نهادهاي 

  بين المللي تا ببينم 
  موقعيت اين مربيان و شغل حساس آنها بر 
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واژگان بی ھويت و 
  وارثان بی کرامت

  ٩بقيه از صفحه 

  

همينطور سكوت و رخوت مرگ  
آور جامعه ناشي از ركود اقتصادي 
و خشم فروخورده يا بي تفاوتي 
ناشي از رفتارهاي ساديستي رژيم 
مثل اعدامهاي علني، برخورد با 
پوشش و آرايش زنان، تفكيك 
جنسيتي در ادارات، ممنوع كردن 
كار زنان در بعضي اماكن مثل 
كافي شاپ، محدوديت و فيلترينگ 

را نشان بازگشت ... نترنت و اي
آرامش به جامعه دانستن، تنها 
حماقت يا عدم صداقت گوينده را 

  .مي رساند
نشاندن افرادي چون هاشمي 

و ) عاليجناب سرخ پوش سابق(
گزينه ي اصلح اصول (ناطق نوري 

نواده ي (و حسن خميني ) گرايان 
ناخرسند محروم از ميراث فتيشيسم 

بران و در جايگاه ره) پدربزرگ
مغزهاي متفكر اصالحات و 
همسنگ نمودن آنها با همراهان 

 كه گرچه خود از 88جنبش مردمي 
تبار و باورمندان همين نظام بودند 
اما دستكم شهامت ايستادن و 
پافشاري بر حق راي دهندگان به 
خود را داشتند و تاوانش را نيز 
دادند، اساسا دور از شرافت و 

ن كرامتي ست كه اصالح طلبا
  .داستان ما درپي احياي آنند

جاي شگفتي ست كه كساني مثل 
يونسي از هم پيالگي و رفاقت 
گرمابه و گلستان با اصول گرايان و 
 مذموميت حذف يك جناح دم مي

زنند و سوم شخص غايبي به نام 
 را مقصر و مسوول "افراط گرايان"

و يا . همه بدبختيها مي دانند
ه شماري از اصالح طلبان نزديك ب

 مثل ابطحي و "آدمهاي باال"
عطريان فر اندكي پس از ديدن و 
چشيدن گوشه اي از كرامت 

كه از قضا (حاكميت اصولگرا 
در ) مشكل مملكت هم نيستند

جريان محاكمات پس از جنبش 
 چنان دچار تحول روحي و توبه 88

واقعي مي شوند كه به كلي هويت 
خيزش مردمي را زير سوال برده و 

 و كانديداهاي "فتنه" آن را يكسره
 "سران فتنه"مورد حمايت خود را 

مي خوانند و هم از اين راه، هويت 
اصالح طلبانه و پاي بندي خود به 
كرامت انساني را به اثبات مي 

  . رسانند
اين است مدعا و محتواي پارگاني 
از يك رژيم شيزوفرنيك كه در 
پروسه ي از خودبيگانگي، مردم را 

و خود ) جدايي(ه تنور داغ كن خواند
را وارثان شايسته قدرت دانسته 

و مصمم به احياي هويت ) استيال(
و كرامت انساني در جامعه است 

  ).پرستش(
  

  چالشهاي معلمان در شهريور ماه
 فرنگيس بايقره
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مديران پرستاري بيمارستانها با 

  نظر پرستاران انتخاب شوند

 عضو - شهريور 9خبرگزاري مهر، 
شوراي عالي نظام پرستاري انتخاب 
مديران پرستاري را مهمترين چالش و 
: مشكل پرستاران عنوان كرد و گفت

نظر سنجيها نشان مي دهد كه مديران "
پرستاري بيمارستانها مورد وثوق 

 مجموعه خود نيستند و پرستاران زير
رضايت از اين مديران به شدت كم 

  ".است
: محمد شريفي مقدم اظهار داشت

متاسفانه به علت موجود نبودن "
شاخصهاي الزم، در حال حاضر مديران 
پرستاري بر اساس ساليق روساي 
بيمارستانها منصوب مي شوند و از 
همين رو، مديران پرستاري كمتر در 

يماران و پرستاران مسير تامين منافع ب
  ".حركت مي كنند

شريفي مقدم با پيشنهاد به معاون 
پرستاري وزارت بهداشت و سازمان 
نظام پرستاري براي احراز شرايط 

به نظر ": مديران پرستاري تاكيد كرد
مي رسد كه مديران پرستاري مي 
بايست بر اساس نظر و راي پرستاران 

براي اولين بار اين رويه . انتخاب شوند
در بيمارستان روزبه تهران حاكم شده و 
رييس بيمارستان با تفويض اختيارات 
خود، مدير پرستاري را بر اساس راي 
پرستاران گزينش كرده است كه جا دارد 

  ".از وي تشكر كرد
  

راهكار وزارت بهداشت براي 

تامين كمبود پرستار در 

  بيمارستانها

 وزير - شهريور 18خبرگزاري مهر، 
شاره به كمبود كادر بهداشت با ا

پرستاري در مراكز درماني كشور، از 
بكارگيري دانشجويان ترم آخر پرستاري 
و نيروهاي شركتي در بيمارستانها خبر 

  .داد
سيد حسن هاشمي با بيان اين مطلب 
كه كمبود كادر پرستاري در بيمارستانها 
يك واقعيت است كه نمي توان آن را 

ر آنچه در حال حاض": منكر شد گفت
مي توان به عنوان راهكاري براي رفع 
كمبود كادر پرستاري در بيمارستانها 
مورد توجه قرار داد، استفاده از پرستاران 
طرحي و دانشجويان سال آخر پرستاري 

  ".است
به همين منظور، مقرر ": وي ادامه داد

شده پرستاراني كه در حال گذراندن 
طرح هستند با دريافتهاي منطقي به كار 

ادامه دهند و هشت هزار دانشجوي خود 
پرستاري كه ترمهاي پاياني را مي 
. گذرانند، در بيمارستانها جذب كرد

همچنين يك تعدادي را چون اجازه 

استخدام نبود، مجبور شديم در قالب 
   ".شركتي بكار گيريم

هاشمي با عنوان اين مطلب كه وزارت 
بهداشت نسبت به مسايل و مشكالت 

بزودي ":  نيست، گفتپرستاري بي اعتنا
خبرهاي خوشي براي پرستاران خواهيم 
داشت كه اميدواريم با اعالم و اجراي 
آنها، رضايت نسبي پرستاران تامين 

  ".شود
  

 برابري رشد اعتياد در 2افزايش 

ديگر زمان انكار گذشته : زنان

  است

 معاون - شهريور 19خبرگزاري فارس، 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده 

نرخ رشد اعتياد در زنان بيشتر از ": فتگ
، 85درصد در سال  5مردان است و از 

 افزايش يافته 90درصد در سال 10به 
  ".است

شهيندخت موالوردي در هشتمين 
كنگره بين المللي دانش اعتياد در مركز 

زنان ": همايشهاي رازي اظهار داشت
جزو نخستين قربانيان انحرافات 

 يكي از اجتماعي هستند و اعتياد
افزايش . مهمترين اين آسيبها است

اعتياد در زنان به واقعيتي تلخ و 
انكارناپذير تبديل شده است و امروز 

 توان استراتژي انكار را در پيش  نمي
  ".گيريم و از كنار اين مساله بگذريم

واقعيت اين است كه ": وي ادامه داد
 وابسته به جريان اعتياد در ،اعتياد زنان

و نمي توانيم آن را مجزا از كشور است 
سياستهاي كلي در اين زمينه در نظر 

درصد زنان معتاد به  70حدود . گيريم
واسطه اعتياد همسران خود و فشار، 
ترس و همدردي با آنها اقدام به توزيع 

همچنين . كنند يا مصرف موادمخدر مي 
 درصد از زنان زنداني با 60حدود 

 جرايمي كه در ارتباط مستقيم با
  ".موادمخدر است درگير هستند

موضوع پنهاني بودن اعتياد ": وي افزود
زنان نسبت به مردان يكي از موانع 

 شود زنان  درمان آنها است و موجب مي
از بيم نگاه اجتماع نتوانند به فرايند 

  ".بهبودي تن دهند
درصد 10هرچند ": موالوردي تاكيد كرد

 معتادان زن هستند، اما در اين زمينه دو
رشد اعتياد در زنان : واقعيت وجود دارد

 تر از مردان است و در اين رابطه  سريع
.  اي تلسكوپي مواجهيم با پديده

همچنين زنان از نقش محوري در 
تربيت فرزندان برخوردارند و درگيري 
آنها با اعتياد فرزندان را با مخاطراتي 

  تحقيقات نشان مي.  كنند مواجه مي
ي فرزنداني كه پذير دهند كه آسيب 

مادر مبتال به اعتياد دارند، بيشتر از 
  ".پدران مبتال به اعتياد است

كشيده شدن دامنه ": وي اضافه كرد
 نشيني به باشگاههاي  اعتياد از حاشيه

ورزشي و آرايشگاهها واقعيتي است كه 
گرچه از نظر كمي قابل مالحظه نيست، 

همچنين . توان از آن عبور كرد اما نمي 
ان جوان دانشجو و تحصيلكرده به دختر

مصرف محركها و قرصها  ويژه به سوو
  ". دهند گرايش نشان مي

  
  وضعيت شيوع سرطان در ايران

 ثبت - شهريور 19خبرگزاري مهر، 
 هزار مورد جديد از ابتال به 90ساالنه 

 هزار 55سرطان در كشور و مرگ و مير 
مبتال به سرطان، حكايت از اين واقعيت 

شيوع سرطان در ايران نگران دارد كه 
اما معاون تحقيقات و . كننده است

فناوري وزارت بهداشت معتقد است كه 
 "سونامي سرطان"بكار بردن اصطالح 

براي نشان دادن عمق نگراني از شيوع 
  .اين بيماري در كشور درست نيست

متخصصان حوزه سالمت معتقدند كه 
شيوع سرطان در ايران نگران كننده 

ر وضع به همين شكل ادامه است و اگ
يابد، موارد مرگ و مير ناشي از ابتال به 

اين . سرطان نيز سرعت خواهد گرفت
در حالي است كه هنوز آمار دقيق و 
مستندي از موارد ابتال به سرطان در 
كشور نداريم و آنچه اعالم مي شود، 
آمارهاي تخميني است كه با آمارهاي 

  . واقعي، فاصله دارد
ل، رضا ملك زاده معاون در همين حا

تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، مي 
متاسفانه سرطان در كشورهاي ": گويد

 دير تشخيص در حال توسعه معموالً
براي همين ميزان مرگ . داده مي شود

  ".و مير باالتر است
، نظام سالمت را به 68مجلس در سال 

ثبت آمار سرطانها در كشور موظف كرد 
 بيماران مبتال به و در آن سال، آمار

 هزار نفر اعالم شد 11سرطان، حدود 
 كه آخرين آمار رسمي 88ولي در سال 

ثبت سرطان در كشور اعالم شد، تعداد 
 70بيماران مبتال به سرطان به حدود 

اين در حالي است كه . هزار نفر رسيد
 45 بين 68آمار واقعي سرطان در سال 

 هم 75 هزار مورد بود و در سال 50تا 
ارشناسان معتقد بودند آمار واقعي ثبت ك

 برابر آمارهاي رسمي 5سرطان بيش از 
  . بود

 درصد 30 نيز فقط 79همچنين در سال 
آمارهاي ثبت سرطان واقعي بود و به 

درصد از سرطانهاي ثبت نشده در  70
در حال . اين سال اشاره اي نشده بود

حاضر نيز گفته مي شود ساالنه حدود 
يد ابتال به سرطان  هزار مورد جد90

جديد در كشور داريم و پيش بيني مي 
 هزار بيمار مبتال به 400شود كه حدود 

  .سرطان در ايران زندگي مي كنند
ايرج حريرچي، معاون مديريت منابع 
انساني و توسعه وزارت بهداشت، پيش 
بيني كرده است كه موارد ابتال به 

 سال 20 تا 15سرطان در ايران طي 
  .ابر خواهد شدآينده دو بر

در همين حال دكتر علي اكبر سياري، 
  معاون بهداشت وزارت بهداشت، كشنده

ترين سرطان در كشور را سرطان معده 
سرطان ريه، ": عنوان كرد و افزود

پستان، روده بزرگ، معده و پروستات 
  ".پنج سرطان شايع كشور هستند

  
كنفرانس احكام شرعي 

  پرستاري برگزار مي شود

 29طالع رساني نظام پرستاري، پايگاه ا
 كنفرانس احكام پرستاري با -شهريور 

 آبان 4امتياز بازآموزي براي پرستاران 
  . در تهران برگزار مي شود

اين كنفرانس علمي يكروزه توسط 
دانشگاه علوم پزشكي تهران با هدف 
شناخت جايگاه پرستاري در اسالم، 
ضرورت فراگيري احكام شرعي، 

خدمت به بيماران، وجود ضمانها، ديات، 
افراد آگاه به مسايل شرعي در 
محيطهاي بيمارستاني و درماني و ايجاد 
زمينه براي پاسخگويي به شبهات و 
سوواالت پرستاران در بيمارستان امام 

  .خميني تهران برگزار مي شود
مباحث اين كنفرانس شامل ضرورت 
فراگيري احكام شرعي در محيطهاي 

به بيمار، احكام درماني، ارزش خدمت 
عبادات مانند وضوي جبيره، نحوه 
معاونت و نياب از بيماران در وضو، 
تيمم، نماز و روزه، احكام آموزش و 
تحقيقات پزشكي، احكام حضور بر بالين 
محتضر، مس ميت، احكام تشريح ميت 
و پيوند اعضا، احكام اتونازي، مرگ 
مغزي و تسريع در مرگ، احكام 

محيطهاي درماني، نجاسات با توجه به 
احكام داروها و فراورده هاي خوني، 

معاينه، تزريق، لمس و (احكام مماثل 
، احكام ...)نگاه بدن غير همجنس و

تلقيح مصنوعي، اجاره رحم، سقط جنين، 
احكام جراحيهاي زيبايي، احكام ضمان 

  .استو ديات در لطمات وارده بر بيمار 
اين كنفرانس براي گروه پرستاري 

  . امتياز بازآموزي است3داراي 
  

 به يلي تحمي كاراضافه
 خطا شيپرستاران موجب افزا

  شود يم
 كل ريدب  _ وري شهر11 سه شنبه لنا،يا

 ي اضافه كارنكهي اانيخانه پرستار با ب
 شي به پرستاران باعث افزايليتحم
 از يليخ:  گفتشود، ي پرستار ميخطا
 شود، ي وارد مماراني كه به بييبهايآس
  . استيز كمبود كادر پرستار ايناش

 در مورد كمبود مقدم في شرمحمد
كمبود :  كار پرستار اظهار داشتيروين
 ي در بخش پرستاري انسانيروين

 است كه در گذشته وجود يموضوع
 يتر شده به طور  حادجيداشته اما به تدر

 متوجه مي برگردشيكه اگر به ده سال پ
 اندازه با ني كه در گذشته تا اميشو يم

  .ميا  پرستار مواجه نبودهيرويكمبود ن
:  شدادآوري ني مقدم همچنفيشر
 ليالتحص  كه فارغي از افرادياريبس

 كه لي دلني هستند به ايرشته پرستار
فرسا است و در     طاقتيحرفه پرستار

 دز،ي مبتال به امارانياكثر مواقع با ب
 در گري دري واگيهايماري سل و بت،يهپات

ي  حرفه نمنياارتباط  است، جذب 
  .شوند 

  

  اخبار کارورزان پرستاری و س�مت
 اميد برهاني
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 امين ٢١در گذشت 
  مجاھد خلق 

  در اثر محاصره 
ضد انسانی پزشكی 

  در ليبرتی
  

 بامداد امروز،  يك و بيست دقيقهساعت
 مجاهد خلق تقي 1393 شهريور 27

عباسيان، يكي از ساكنان كمپ ليبرتي 
كه از بيماري قلبي و بيماري خطرناك 

MND رنج مي برد، در اثر محاصره 
عدم ضد انساني پزشكي ليبرتي و 

دسترسي به خدمات پزشكي در كلينيك 
او از سه دهه . عراقي ليبرتي جان باخت

پيش در صفوف مجاهدين خلق ايران 
براي سرنگوني فاشيسم ديني حاكم بر 
ايران و استقرار دمكراسي و حقوق بشر 

  .كرد مبارزه مي
 به اين سو 2009به اين ترتيب از سال 

و پس از اينكه آمريكا حفاظت اشرف را 
 تن 21 ،ه نيروهاي عراقي تحويل دادب

از مجاهدان اشرف و ليبرتي، در اثر 
شمار . محاصره پزشكي در گذشته اند

ديگري از بيماران نيز كه از بيماريهاي 
خاطر اين ه صعب العالج رنج مي برند ب

محاصره جنايتكارانه در وضعيت 
  .خطرناكي بسر مي برند

تقي عباسيان كه مانند ديگر ساكنان 
تي هم فرد حفاظت شده طبق قانون ليبر

پناهندگي و هم حفاظت شده تحت 
كنوانسيون چهارم ژنو بود، با موانع 
بيشماري در معالجات پزشكي مواجه 

 به دفتر حقوق 2014 آوريل 8در . بود
 دچار من كه قبالً«بشر يونامي نوشت 

 سكته قلبي شده واز درد شديد قلب و
بي حسي اعضاي بدن رنج مي برم و 

 أوريل پس از 7مه فلج هستم روز ني
 به بغداد MRIيك ماه براي آزمايش 

قرار بود با دوآمبوالنس به بغداد . رفتم
برويم استخبارات آمبوالنس دوم را 

طور فشرده با يك ه حذف كرد و ما ب
شكنجه واذيت از . آمبوالنس رفتيم

دربيمارستان . همان ابتدا شروع شد
د من مĤمور استخبارات حتي اجازه ندا

طور كامل به پزشك ه مشكالتم را ب
  . متخصص توضيح دهم

علي رغم اينكه پزشك گفت بايد اين 
بيمار بستري و انژيوگرافي شود و يك 
سري آزمايشات انجام دهد، مĤمور مزبور 

باتوجه به ... مانع بستري كردن من شد
وضعيت سالمتي ام من استخبارات 

طور مشخص سرگرد احمد و ه عراق ب
ل عواقب ئوش را مس اان زيردستمĤمور

  »...دانم  آن مي
محاصره جنايتكارانه پزشكي با 
انتقال ساكنان به ليبرتي ابعاد 

كه  در حالي. تري پيدا كرد وخيم
كلينك عراقي از تجهيزات اوليه 
براي موارد اورژانس نيز 
برخوردار نيست، نيروهاي مالكي 
از انتقال تجهيزاتي كه ساكنان 

نه خودشان در اشرف به هزي
 تهيه كرده بودند، جلوگيري مي

  .كنند
مقاومت ايران با تاكيد بر 
تعهدات مكتوب و مكرر دولت 
آمريكا و ملل متحد نسبت به 
امنيت و سالمت ساكنان ليبرتي، 
به اقدام فوري براي پايان دادن 
به اين محاصره جنايتكارانه و 
دسترسي آزادانه ساكنان به 
خدمات پزشكي در عراق فرا 

كند اين  خواند و يادآوري مي مي
اقدامات نقض آشكار و وخيم معاهدات 
بين المللي و از مصاديق جنايت عليه 
بشريت مي باشد و مسئوالن آن بايستي 

  .مواخذه شوند
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  چالشهاي معلمان 

  در شهريور ماه

  10بقيه از صفحه 
مبناي معيارهاي جهاني چگونه تعريف 
مي شود و ما چقدر با اين جايگاه فاصله 

  .داريم
كه ) اي،آي(سازمان جهاني آموزش 

مرجع خوبي براي مسايل و دغدغه هاي 
آموزشي است، سياستهاي زير را به 
عنوان كليدهاي راهبردي در زمينه 
آموزش پيش دبستاني تعريف كرده و به 

  :نداعضاي خود توصيه مي ك
 آموزش پيش دبستاني بايد با بودجه -

دولتي تامين گردد و بدون هيچ گونه 
تبعيض كمي و كيفي در اختيار همه 

  كودكان باشد
 رفاه مربيان پيش دبستاني و ارتقاي -

شغلي و آموزشي آنها بايد در برنامه 
كاري وزارت آموزش و پرورش كشورها 

  گنجانده شود
بدنه و  مربيان پيش دبستاني بايد در -

در اليه هاي مديريتي اتحاديه ها و 
سنديكاهاي آموزشي حضور داشته باشند 
و حمايت از حقوق آنها بايستي در برنامه 

  كاري اين نهادهاي صنفي باشد

حمايت و پشتيباني از شاغالن اين رده، 
عالوه بر سازمان جهاني آموزش، در 
برنامه كاري سازمانهايي مانند يونسكو، 

مان جهاني همكاري و يونيسف و ساز
  .توسعه اقتصادي نيز قرار دارد

با اين شرح و توصيفات، در مقايسه با 
جهان پيشرفته، جايگاه مربيان پيش 
. دبستاني در ايران بسيار پايين است

دولت وظيفه دارد به سرعت براي حل 
مشكالت اين قشر آموزشي چاره اي 
بينديشد و به نابساماني اوضاع آنها با 

از . دجه مناسب خاتمه دهدتخصيص بو
طرفي اين مربيان بايد بتوانند به بدنه 
انجمنها و نهادهاي صنفي معلمان 
بپيوندند و در اتحاد باقي معلمان كه آنها 
هم مشكالت معيشتي بسياري دارند، 
براي به دست آوردن حقوق قانوني خود 

اين، راه را براي چانه زني . مبارزه كنند
مات دولتي و متحد و پر قدرت با مقا
  .قانونگزاري باز خواهد كرد

در اين زمينه هر تالشي كه انجام دهيم 
و هر قدر به طور جمعي درخواست 

تامين يك . كنيم، باز هم كم است
زندگي شايسته و سزاوار براي معلمان 

  .يعني آينده اي شاد و روشن براي ايران
  

امكان : آموزش و پرورش

  افزايش حقوق نداريم 

 معاون توسعه - شهريور 29ايسنا، 
مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و 
پرورش در پاسخ به پرسشي مبني بر 

هاي آموزش و پرورش براي  برنامه 
افزايش حقوق و مزاياي فرهنگيان 

تا زماني كه ساختار نيروي ": اظهار كرد
انساني خود را اصالح نكنيم، براساس 
 مقررات موجود امكان افزايش حقوق

   ".نداريم
قانون ": سيدمحمد بطحايي افزود

ظرفيتهايي را براي افزايش حقوق معين 
كرده است، اما در قانون آمده است كه 
اين افزايش بايد از محل اصالح ساختار 

   ".انجام شود
بطحايي با اشاره به اينكه بايد شرايط 

نمي ": موجود را هم در نظر گرفت گفت
ا هشت توانيم براي نيرويي كه شش ت 

رود و مابقي را در  ساعت سركالس مي 
دفتر مدرسه است، افزايش حقوقي 

از سوي ديگر، كسي كه . داشته باشيم
نهايت همكاري را با سياستهاي دولت 

اش پر  دارد، تمام ساعتهاي موظفي 
اي كه نياز داريم مي  شده و در منطقه 

كند هم بايد انگيزشهاي  رود و كار مي  
   ".يمالزم را ايجاد كن

معاون توسعه مديريت و پشتيباني 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
حقوق فرهنگيان به طور ميانگين يك 

:  هزار تومان است، گفت500ميليون و 
معلم بايد . اين مبلغ بسيار اندك است"

. اش بپردازد بدون دغدغه به كار اصلي 
البته اكنون براساس قانون هماهنگ 

ا در آموزش و خدمات كشوري خصوص
پرورش ساير پرداختي چون هزينه غذا، 
اياب و ذهاب را نداريم و فقط حقوق 

  ". است
   

 آموزان بر  جداسازي دانش

  اساس مبلغ پرداختي والدين

 يك مدرسه ابتدايي - شهريور 29ايلنا، 
در تهران اقدام به تفكيك دانش آموزان 
در كالسهاي هوشمند و غيرهوشمند بر 

يا عدم پرداخت كمك مبناي پرداخت 
مالي والدين براي هوشمندسازي 

  .كالسها كرده است
 5اي واقع در منطقه  دبستان پسرانه 

تهران اقدام به تفكيك كالسهاي درس 
به دو نوع هوشمند و غيرهوشمند 

 كه بر اين اساس، دانش  كرده) عادي(
آموزاني كه هزينه هوشمندسازي  

كالسها از سوي والدين آنها پرداخت 
شده باشد، در كالسهاي عادي تحصيل ن

  .خواهند كرد
بنا بر اين گزارش، كالسهاي هوشمند 
در اين دبستان تنها مجهز به ويديو 
پروژكتور و تخته هوشمند است كه اين 
نوع تخته، تصوير پروژكتور يا نمايشگر 

كند و با قرار گرفتن در  را لمس مي 
تواند بدون استفاده از  محيط ويندوز مي 

 كليد و ماوس و تنها با لمس صفحه
  .كردن به مديريت تخته پرداخت

يكي از والدين دانش آموزان اين 
از والدين هر دانش ": گويد دبستان مي 

آموز براي تحصيل در اين كالسهاي  
 هزار تومان دريافت 230هوشمند، مبلغ 

  ".شده است
يكي ديگر از والدين كه حاضر به 

  مياي نشده،  پرداخت چنين هزينه 
مدير مدرسه به صراحت به ": افزايد

يكي از والدين گفته است از تفكيك 
كالسهاي درس به دو نوع هوشمند و 
عادي به عنوان ابزاري استفاده كرده كه 

 ها را وادار به پرداخت  بتواند خانواده
هزينه هوشمند سازي كالسها كند تا به 
اين ترتيب بتواند كل مدرسه را هوشمند 

  ".كند
ر اظهارات برخي از والدين، مدير بنا ب

مدرسه با اين بهانه كه آموزش و 
پرورش مجوز دريافت كمكهاي مردمي 
براي هوشمند سازي كالسهاي درس را 
به مديران مدارس صادر كرده، دست به 
چنين اقدام تبعيض آميزي در ميان 

  .دانش آموزان اين مدرسه زده است
 مدير اين مدرسه با تاكيد بر اينكه هيچ

اجباري براي پرداخت هزينه كالسهاي 
درست ":  گويد هوشمند وجود ندارد، مي

مند  هايي كه عالقه  نيست خانواده 
هستند، فرزندانشان از امكانات بهتري 
استفاده كنند، به پاي كساني كه تمايل 

  ".به اين كار ندارند، بسوزند
وي در واكنش به اين سوال كه آيا با 

ط سني دانش توجه به حساسيت و شراي
آموزان در مقطع ابتدايي، تفكيك  

كالسها به اين شكل باعث تضعيف 
شود، اين گونه پاسخ  روحيه آنها نمي 

مطمين باشيد اگر هم چنين ": دهد مي 
اتفاقي بيفتد، اين والدين هستند كه بر 

گذارند و ما  آموزان تاثير مي  ذهن دانش 
در شروع مدارس سعي خواهيم كرد، كه 

آموزان  ن مسايل را به دانش تمام اي
  ".توضيح دهيم
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ــسيتي در : اســتراليا تبعــيض جن
 عرصه مشاغل حرفه اي

ــيتدپرس،  ــت 7اسوشـ  - 2014 آگوسـ
مردان در استراليا به سبب برخورداري از       
ــان از    ــر زن ــه اي، دو براب ــشاغل حرف م

به گزارش سـال    . جنسيت خود خرسندند  
ــد از 22، "وســـت پـــك" 2014 درصـ

مرداني كه در عرصه مشاغل حرفـه اي        
مهـاي مردانـه    فعالند، از داشـتنِ كروموز    

ــد  ــن در . احــساس رضــايت مــي كنن اي
درصـد از زنـان در      9حاليست كـه تنهـا      

شرايط شغلي برابر بـا مـردان مزبـور، از          
  . زن بودن شان شادمانند

، محقـق مـسايل     "لين گـرين  "پرفسور  
، "ان اس دبليـو   "اجتماعي در دانـشگاه     

ابزار مي دارد كه بـا اينكـه تعـداد زنـان        
 دانـشگاهي   استراليايي داراي تحصيالت  

بيشتر از مردان است، شمار زناني كه در        
مشاغل حرفه اي به كار مشغولند، كمتر       

وي اضافه مي كنـد كـه      . از مردان است  
برخــي علــت ايــن پديــده را مــسووليت 
ــانگي و    ــاي خ ــان در فعاليته ــشتر زن بي
پرورش كودكان مي دانند كـه نادرسـت        

زيـرا تحقيقـات بـاال از مـردان و          . است
يرفتـه كـه در سـاعات       زناني صـورت پذ   

مــشخص و معينــي در روز بــه كــار    
 .مشغولند

بر پايه آمار دولتي، از ميـان هـزار زن و           
 درصد از زنان معتقدند كه مـي        55مرد،  

بايد مسووليت و فعاليت بيشتري نـسبت       
بــه مــردان داشــته باشــند تــا حقــوق و 
دستمزدي برابر با مـردان همكـار خـود         

 43از  افزون بر اين، بيش     . دريافت كنند 
درصد از مردان از وضعيت بغرنجي كـه        
ــدارك    ــورداري از م ــاوجود برخ ــان ب زن
تحصيلي ممتاز دانشگاهي جهـت حفـظ       
ــرو   ــا آن روب فعاليــت اقتــصادي شــان ب

ميزان قابل توجه اي از     . هستند، باخبرند 
 درصد از مـردان     32و  )  درصد 46(زنان  

ابراز مي دارنـد كـه انديـشه و فرهنـگ           
فعاليتهــاي مردســاالرانه بــر عرصــه   

 . اقتصادي حاكم است
تحقيقات اين گـزارش، از بـين زنـان و          
مردان با مدرك تحصيلي و شغلي برابـر        

 سال انجام گرفته    65 تا   25بين سنهاي   
 هـزار دالر در     85كه درآمـدي بـيش از       

 .سال دارند
 

صــف آرايــي مــادران مهــاجر در 
 آمريكا

 - 2014 آگوسـت    9شبكه خبري زنان،    
 بدون اجازه اقامـت     مادران مهاجري كه  

در كشور آمريكا زندگي مي كنند، بـراي        
تـــصويب اليحـــه اصـــالحات قـــانون 
مهاجرت آمريكا، در نيويورك راهپيمايي     

آنـان از ريـيس جمهـور آمريكـا         . كردند
خواستند تا با استفاده از قـدرت سياسـي        
خويش، اصالحات ناگزير و بايسته را در       
. قانون مهـاجرت آمريكـا اجرايـي سـازد      

 از اين، اوباما در يك سـخنراني در         پيش
ماه آگوست اظهار داشته بود كـه قـانون    
مهاجرت آمريكا را حتي بـدون موافقـت        

بـا ايـن   . كنگره به تصويب خواهد رساند  
حال روند تصويب اصـالحات مزبـور تـا         
كنون به دليل مخالفت برخي از اعضاي       
حزب جمهوريخواه در كنگره بـه تـاخير        

ن اصالحات تاثير   تصويب اي . اُفتاده است 

مثبتي در زندگي مهـاجران، بـه ويـژه از         
جنبه تسهيل اخذ اجازه اقامت و كاهش        

 .اخراج آنان دارد
 

وال مارت و اعتصاب زنان كارگر      
 داراي فرزند

 - 2014 ژوين   4كارگران سوسياليست،   
 "وال مـارت  "زنان كارگرِ داراي فرزنـد      

در بيست ايالت آمريكا در هفته اول مـاه    
 يك حركت همبسته سراسري،     ژوين در 

براي جلب توجـه همگـان بـه دسـتمزد          
پايين و عـدم رعايـت حقـوق و حرمـت           
شان از سـوي مـديريت خـرده فـروش          

  . غول پيكر، وال مارت، اعتصاب كردند
اعتــصاب كننــدگان، كــارگر و مــادراني 
هستند كه در مقايسه با ديگـر كـارگران    
وال مارت، بـه دليـل دسـتمزد پـايين و           

يير كاري، در شـرايط بـسيار       ساعات متغ 
. وخيمــي زنــدگي را ســپري مــي كننــد

بسياري از كارگران وال مارت به عنوان       
كارگر تمـام وقـت در نظـر گرفتـه مـي            
شوند، اما چهل ساعت كار در هفته تنها        
نصيب تعداد بسيار انـدكي از متقاضـيان        

ــردد ــي گ ــرام در وال ". م ــازمان احت س
ــارت ــارگران زن داراي  "م ــعيت ك  وض

د، به ويژه اگر در روزهاي گوناگون،       فرزن
ــه    ــر و ن ــاري متغي ــت ك ــاعات و نوب س
بصورت تمام وقت كـار كننـد را بـسيار          

ــار توصــيف مــي كنــد عــدم . مــشقت ب
ســاعات كــار كــافي، مزايــاي كــاري و 
دستمزد بسيار پايين سبب مي شـود تـا         
. كارگران مزبور دوچندان استثمار شـوند     

از يكـسو، بـار پرسـتاري و نگهــداري از    
كودكان را بر دوش دارند و از ديگر سو،         
به دليل ساعت كـار متغييـر و دسـتمزد          
پايين قادر نباشند مهد كـودك مناسـبي        
ــازند   ــراهم س ــان ف ــدان ش ــراي فرزن . ب

ميانگين دستمزد يك كارگر وال مـارت       
وال .  دالر در ساعت اسـت     8.80برابر با   

 هـزار  25مارت مدعي است كه حـداقل       
 تمام وقت خود    دالر در سال به كارگران    

 . پرداخت مي كند
زنان كارگر وال مارت قبـل از بـارداري         
. نيز با تبعيض وحشيانه اي روبرو هستند      

آنها به هنگام بارداري بـه دليـل اصـرار          
پزشك مبني بر عـدم انجـام فعاليتهـاي      
ــشمول   ــه جــاي م ســنگين فيزيكــي، ب
ساعات و شرايط كاري مناسـب شـدن،        
مجبـور بــه كــاهش سـاعات كــاري يــا   
مرخصي اجباري از تنها منبع درآمد خود       

برخــي از كــارگران زن بــه . مــي شــوند
احترام به حقوق   "تشكيل گروهي به نام     

 مبـادرت   "كارگران زن باردار يا مـادران     
اين تشكل، بعـد از مبـارزه اي        . ورزيدند

طوالني عليه تبعيض مزبـور، بـه تغييـر         
ــارگري وال   برخــي سياســتهاي ضــد ك

قوق زنان باردار   مارت پيرامون رعايت ح   
به طوري كه به جاي ترك اجباري كار،        
از ساعات كاري مناسب برخوردار گردند، 

موقعيـت مـادران كـارگر وال       . نايل شد 
مــارت بــه مراتــب بــسيار بغــرنج تــر از 
. مادران كـارگر شـركتهاي ديگـر اسـت        

مادران كارگر وال مارت كمـي بـيش از         
 درصد از ميـزان دسـتمزد كـارگران         72

و دســتمزدي پــايين تــر از نيمــه وقــت 
حداقل حقوق قانوني دريافت مي كنند و       

 درصد كـارگران خـانگي را تـشكيل         90
از ايــن رو، مــسايلي چــون . مــي دهنــد

حقوق زنان، حقوق زنان كارگر، برچيدن      
تبعيض جنـسيتي در پرداخـت دسـتمزد،      
ــدان    ــداري از فرزن ــت نگه ــك جه كم
كارگران زن و رعايـت وضـعيت ايـشان         

ــارداري  ــام ب ــژه اي  هنگ ــت وي  از اهمي
 .برخوردار است

، صاحبان وال مارت، با     "والتن"خانواده  
ميليارد دالر جـزو ده     140ثروتي برابر با    

وال . فرد ثروتمند جهان بشمار مي آينـد      
 60مارت بـه طـور غيرقـانوني بـيش از           

كارگر را در ماه ژانويه به دليل اعتـصاب     
اخراج كرد و تاكنون با درآمد سرسام آور       

ه، قـادر بـه مقابلـه بـا شـكايتهاي       ساالن
 .كارگران در دادگاه شده است

 

اعتصاب غذاي پرستاران تاميـل     
 نادو

 2014 سپتامبر   12وبگاه اخبار كارگري،    
تاميل " پرستار بيمارستان دولتي     450 -

، يكي از ايالتهاي هند، كه اكثريت       "نادو
 ســپتامبر 8آنهــا زن هــستند، در تــاريخ 

ترفيع بهنگام  جهت تامين امنيت شغلي،     
و افـزايش تعـداد پرسـنل جهـت پايــان     
ــاري   ــت ك ــاعت نوب ــه دوازده س دادن ب

نزديـك بـه    . دست به اعتصاب غذا زدند    
 پرستار در اين بيمارستان و مراكز       4500

. بهداشتي وابسته به آن به كار مـشغولند       
ــز   ــده مراك ــروي مول ــشترين ني ــان بي زن

 .بهداشتي مذكور را تشكيل مي دهند
 

ب زنــان كــارگر ســومين اعتــصا
 مركز بهداشت پاكستان

 2014 سـپتامبر   4وبگاه اخبار كـارگري،     
 كارگران مركـز بهداشـت و سـالمتي         -

، از ايالتهــاي "خيبــر پختونخــوا"ناحيــه 
مرزي شمال غربي كـشور پاكـستان، در    
طول شش هفته گذشته سـه بـار بـراي          

  . تامين امنيت شغلي اعتصاب كرده اند
تر آنهـا  بيش از هشتصد كارگر كـه بيـش       

زن هستند، با برگزاري نشستي در ششم       
ــارگري،    ــسايل ك ــون م ــپتامبر پيرام س
حداقل دو بار به اعتصاب سراسري عليه       
عدم پرداخت دسـتمزد مبـادرت ورزيـده       

دستمزد اين كـارگران هـشت هـزار        . اند
روپيه برابر با هشتاد دالر آمريكا در مـاه         
اســت كــه از حــداقل دســتمزد قــانوني 

براي كارگران تمـام    ) وپيهدوازده هزار ر  (
افـزون بـر   . وقت، بسيار پايين تـر اسـت   

اين، مدتهاست كـه پرداخـت پـاداش و         
مزاياي ديگر نيز بـه ايـن كـارگران كـه      
بيشترين خدمات بهداشتي را به منـاطق       
روستاي و شهري پاكستان عرضـه مـي        

 .دارند، به تعويق افتاده است
 

مرگ و مير زنـان كـارگر ايالـت         
 انيوجرسي آمريك

 2014 سـپتامبر    2سايت اخبار كارگري،    
 به گزارش منـدرج در وبگـاه رسـمي          -

ايالت نيوجرسي، زنـان كـارگري كـه در        
فــست "فروشــگاههاي اغذيــه فروشــي 

بـه طـور   ...  مانند مـك دونالـد و      "فوت
نيمه وقت به كار مـشغولند، بـه هنگـام          
رانندگي از يـك مكـان كـار بـه مكـان           

كنند ديگر، از فرط خستگي، تصادف مي 
  . و جان خود را از دست مي دهند

 7.5پنج درصد از نيـروي كـار آمريكـا،          
ميليون كارگر، به صورت نيمه وقت كار       
مي كنند كه جهت تامين نيازهاي اوليـه      
زنــدگي بــه شــغل دوم و ســوم و حتــي 

 .چهارم محتاجند
 

كارخــانگي ارزشــي كــه ناديــده 
 گرفته مي شود

ــا،  ــر 6ايلن ــدات - 1393 مه  ارزش تولي
انگي زنـان روسـتايي اسـتان گـيالن         خ

 ميليون ريال با ارزش افـزوده  55ساالنه  
.  ميليون ريال است35اي ساالنه معادل    

درصـد از توليـد     21در واقع اين مقـدار،      
ناخالص داخلي استان گيالن را در سال       

  .  تشكيل داده است88
جلوه جواهري، جامعه شناس، با انتقاد از       

ــرفتن ارزش كارخــانگ ــده گ ــي نادي ي م
در كشور ما فعاليتهاي توليدي و      ": گويد

خدماتي كه دستمزدي به آنها تعلق نمي       
گيرد، در حسابهاي ملي محاسـبه نمـي        
شوند و كارهاي خانگي نيز از اين مساله        

  ".مجزا نيستند
ــه داد ــار  : وي ادام ــز آم ــف مرك در تعري

ايران، خانه دار شخصي است كه شاغل،    
، يعني  بيكار، جوياي كار و محصل نباشد     

در اين تعريف خانه داري شغل محسوب   
نشده و خانه داران در زمره جمعيت غير        

در حـالي   .  شـوند   فعال درنظر گرفته مي   
ها بـا اسـتفاده از    كه در بسياري از كشور 

ــانگي را در   ــار خـ ــها، كـ ــي روشـ برخـ
  ".اند حسابهاي ملي محاسبه كرده 

شناس با اشاره به اينكه كـار         اين جامعه   
د به زنان شـهري نيـست،       خانگي محدو 

در مورد زنان روستايي كـار      ": تاكيد كرد 
تـر اسـت و طيـف     خانگي بسيار پيچيده   

. گيرد اي از فعاليتها را در بر مي     گسترده  
ــداري از   ــر نگه ــالوه ب ــتايي ع زن روس
ــه،    ــور خان ــه ام ــيدگي ب ــدان و رس فرزن
فعاليتهايي همچون تهيه مـواد غـذايي،        

ــداري،  ــي   دام ــشم زن ــي، پ ــير دوش ، ش
 ".دهد انجام مي ... كشاورزي و 

وي در پاسخ به اينكه برخي اعتقاد دارند     
دار بايد از سوي      كه حق بيمه زنان خانه      

در ": همسران شان پرداخت شود، گفـت     
حال حاضر اغلب مسايل مالي كـه وارد        

  مسايل خانگي شده همچون مهريه و 
ارث، دليـــل بـــسياري از طالقهـــا و   

ــت   ــانوادگي اس ــاي خ ــا درگيريه و قطع
افــزودن مــساله اقتــصادي ديگــري بــه 
خانواده باعث پيچيدگي روابط خانوادگي     

بنابراين . و افزايش اختالفات خواهد شد    
اين وظيفه بهتر اسـت بـر دوش دولـت          

 ".قرار گيرد
 

اعتصاب پرسنلِ بهداشتي يونان    
 عليه سياست خصوصي سازي

 پرسنل يكي   - 2014 سپتامبر   12رويتر،  
ستانهاي كشور يونـان،    از بزرگترين بيمار  

شامل پزشكان و پرسـتاران كـه بخـش         
قابل توجه اي از آنان را زنـان تـشكيل          
مي دهند، بـه مـدت يـك هفتـه عليـه            
طرحي در راستاي روند خصوصي سازي      

  . فعاليتهاي بهداشتي اعتصاب كردند
تصويب طرح مزبـور نـه تنهـا تـاثيرات          
ــت     ــستم پرداخ ــامي سي ــر تم ــي ب منف

تگي و بيكـاري    دستمزد، حقوق بازنشـس   
كارگران مي گذارد، بلكه تعداد بيـشتري       
از بيمارستانهاي كشور را به طور كلي به     

  . بخش خصوصي واگذار خواهد ساخت
اين اعتصاب توسط اتحاديه بيمارسـتان      

ــوس" ــتاران و  " و "پيرائ ــه پرس اتحادي
 و بخشهاي ديگر سازماندهي      "كارگران

شــده اســت و شــركت كننــدگان در آن 
رابـــر مجلـــس يونـــان همچنـــين در ب

  . تجمعاتي برگزار كرده اند
 19بقيه در صفحه

 زنان در مسير رھايی
  آناهيتا اردوان
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ــاف   * ــه الي ــارگران كارخان ــي از ك جمع
اي نـسبت   خاوران پارسيان با ارسال نامه 

 مديران ايـن كارخانـه بـه         به عذم توجه  
شـان انتقـاد      پرداخت مطالبـات قـانوني      

 شـهريور   1به گزارش روز شـنبه      . كردند
ايلنا، در نامـه كـارگران كارخانـه اليـاف          
خاوران نيشابور آمـده اسـت؛ كارفرمـاي      

نه بدون در نظر گـرفتن      چيني اين كارخا  
مطالبات قـانوني كـارگران، از پرداخـت        
برخي مطالبات مربوط به ايام تعطـيالت       

  .كند و مرخصي خوداري مي
  
جمعي از كارگران بازنشـسته نـساجي       *

 شهريور در مقابـل     1قائمشهر روز شنبه    
بـه  . استانداري مازندران تحصن كردنـد    

كننـدگان خواسـتار      گزارش ايسنا، تجمع  
معوقـه سـالهاي گذشـته خـود        حقوق و   

  .شدند
  
 تن  300 شهريور، حدود    2روز يكشنبه   *

در اعتراض به عـدم تحويـل بـه موقـع           
مــسكن مهــر پــرديس در مقابــل نهــاد 

ــد ــه . رياســت جمهــوري تجمــع كردن ب
 كننـدگان    گزارش تسنيم، يكي از تجمع    

در ابتـدا قـرار بـود مـسكن مهـر           : گفت
 ماه تحويل داده    18پرديس ظرف مدت    

 ماه 30اكنون بعد از گذشت   ا هم   شود ام 
  .اند تحويل نداده 

  
به گزارش همبستگي ملـي، جمعـي از        *

كاركنان كارگاههاي لوله سازي تهـران      
 شـهريور در اعتـراض بـه        3روز دوشنبه   

 ماه حقوق عقب افتاده     3پرداخت نشدن   
  .در مقابل وزارت كار تجمع كردند

  
 3كاركنان اداره برق كرج روز دوشنبه       *

ر دست به اعتصاب چنـد سـاعته         شهريو
به گزارش همبستگي ملي، آنها به      . زدند

 ماه حقوق عقب افتاده     3پرداخت نشدن   
  .اعتراض كردند

  
به گزارش همبستگي ملـي، كـارگران       *

اخراجي گروه صنعتي فـالت كوهرنـگ        
 شـهريور در اعتـراض بـه       3روز دوشنبه   

 ماه حقوق عقب افتاده     6پرداخت نشدن   
ه هايــشان در مقابــل  بــه همــراه خــانواد

ســازمان تــامين اجتمــاعي رژيــم در    
  . فرخشهر تجمع كردند

  
 شهريور، همزمـان بـا      4روز سه شنبه    *

ورود وزير صـنعت بـه رشـت كـارگران          
بـه گـزارش    . ايران برك تجمـع كردنـد     

ايلنا، كارگران ايران برك در اعتراض به       
 مــاه حقــوق از ده روز 6عــدم دريافــت 

ــشيده بو   ــار ك ــت از ك ــيش دس ــد، پ دن
همزمان با ورود وزير صـنعت، معـدن و         
تجارت به شهر صنعتي رشت بـا تجمـع       
در مقابل درب ورودي كارخانه خواستند      
صداي اعتراضـشان را بـه گـوش وزيـر          

  .برسانند
  
 4كارگران پروفيل ساوه روز سه شنبه       *

شهريور به خاطر ايـن كـه كارفرمـا بـه           
وعده خود عمل نكرد، ذست يه اعتصاب    

ارش اتحاديـه آزاد كـارگران      به گز . زدند
ايران، به دنبال ايـن وضـعيت و روحيـه          
باالي كـارگران بـراي ادامـه اعتـصاب،         

كارفرماي پروفيل ساوه ناچار شد بعـد از      
ظهر روز چهارشنبه يك ماه از دسـتمزد        
معوقه اين كارگران را به حـساب شـان         
ــارگران   ــب ك ــدين ترتي ــد و ب ــز كن واري

 بـه   پروفيل ساوه با تحقق خواست شان     
  . اعتصاب خود پايان دادند

  
 270 شهريور، بيش از 5روز چهارشنبه  *

ــا در    ــورد نك ــد گل ــارگران س ــن از ك ت
اعتراض به عدم حقوق دريـافتي دسـت        

به گزارش نكا آنالين،    . به اعتصاب زدند  
ــت    ــدم درياف ــي ع ــصاب در پ ــن اعت اي
دستمزد و حقوق دريافتي طـي چهـار و         
نيم مـاه در محـل احـداث سـد گلـورد            

  .ت گرفتصور
  
به گزارش دانا، در حالي كـه بـيش از          *

يك سال از برگزاري آزمون اسـتخدامي       
ــي  ــت م ــنبه   وزارت نف ــذرد، روز ش  8گ

شهريور دومين تجمع معترضان نـسبت      
به اين آزمون در مقابـل وزارت نفـت در    

  .خيابان طالقاني برگزار شد
  
   شـــهريور پذيرفتـــه10روز دوشـــنبه *

 بــا شــدگان آزمــون اســتخدامي همــراه
خانواده برخي از آنان براي سـومين روز        
ــع    ــت تجم ــر وزارت نف ــوالي در براب مت

  . كردند
شــدگان  بــه گــزارش فــارس، پذيرفتــه 

ــل  آزمــون اســتخدامي وزارت نفــت دلي
حركت اعتراضي خود را رفتار غيرقانوني      

 شبه حد نصاب  وزارت نفت در تغيير يك   
نمره مصاحبه و حذف شدن تعداد زيادي     

ــه ــاي از رتب ــد   ه ــون از فرآين ــر آزم  برت
  .استخدام اعالم كردند

  
ــنبه * ــارگران  10روز دوش ــهريور، ك  ش

مركز مخابرات فجر ياسـوج دراعتـراض       
 ماهـه خـود   4به پرداخت نشدن حقـوق   

براي دومين روز متـوالي در ايـن مركـز          
  .تجمع كردند

به گزارش صبح زاگرس از ياسوج، ايـن        
ــت     ــدم درياف ــه ع ــسبت ب ــارگران ن ك

ز سوي پيمانكار اين مركـز      مطالباتشان ا 
  . مخابراتي اعتراض كردند

  
 تن از كـارگران اخراجـي         150بيش از   *

 9فوالد مباركـه اصـفهان روز يكـشنبه         
ــن   ــر مركــزي اي ــل دفت شــهريور   مقاب
شــركت در اصــفهان تجمــع اعتراضــي 

ــد  ــه گــزارش ســازمان . برگــزار كردن ب
 آنهــا كــه بيــشتر   مجاهــدين خلــق، 

دوره ديـده   تكنسينهاي تحصيل كرده و     
 سال هستند به اخـراج      7با سابقه باالي    

خود و اسـتخدام افـراد جديـد اعتـراض          
  . كردند

  
كارگران پتروشيمي فجـر روز دوشـنبه      *

 شهريور در اعتراض به ايـن شـرايط         10
بـه گـزارش    . كاري خود اعتصاب كردند   

ايلنا، با گذشت بيش از دو سال از تبديل         
 قرارداد شماري از كـارگران پتروشـيمي      

فجر از پيماني به مستقيم نه تنها حقوق        
دريافتي آنها افزايش نيافتـه، بلكـه ايـن         
كارگران از برخي مزايا نيز محروم شـده        

  . اند 

گويند اگـر قـرارداد       كارگران معترض مي  
مستقيم هستند چـرا لباسـهاي شـركت        

 كننـد و     پيمانكاري رامپكو را بر تن مـي      
كنند و اگر زيـر   براي اين شركت كار مي  

نظر رامپكو هستند، چرا از مزايـايي كـه         
ايــن شــركت پيمانكــاري بــه كــارگران 

  دهد، محروم هستند؟ مي
  
ــنبه * ــارگران و  1از روز ش ــهريور ك  ش

كاركنان كارخانه واگن پـارس اعتـصاب       
به گزارش ايسنا، اين اعتصاب در     . كردند

 شــــهريور وارد 11روز ســــه شــــنبه 
  .يازدهمين روز خود شد
 بنــدي مــشاغل و  اجــراي طــرح طبقــه

مزاياي كاركنان، عدم مديريت صحيح و      
نامنظم بودن پرداخـت حقـوق از جملـه         
داليلي است كه كارگران را مجبـور بـه         

  .اعتصاب كرده است
وزارت صنايع نيز بـا آزاد كـردن واردات         
واگــن، توليــد واگــن را كــم كــرده و در 
ــه     ــدم ب ــاري و ع ــب بيك ــت موج نهاي

  .شود ظرفيت توليد مي كارگيري تمامي 
  
 شـهريور تعـدادي از      11روز سه شنبه    *

ــل    ــل در مقاب ــهرداري زاب ــارگران ش ك
فرمانداري ويژه زابل دست به تحصن و       

به گزارش اوشيدا، يكـي از      . اجتماع زدند 
كارگران حاضر در تجمع، عدم پرداخـت       
به موقع حقوق كارگران شهرداري زابـل    
: را علت اين تجمع عنوان كـرد و گفـت         

ما نياز به درآمد داريـم و اگـر چنـد مـاه      
حقوقمان را دريافت نكنيم با مـشكالت       
ــدگي مواجــه مــي   ــراي اداره زن مــالي ب

  .شويم
  
 شــهريور، 12صــبح روز چهارشــنبه  *

تعدادي از كارگران كارخانه ماشين لنت      
شـان در     هـاي     سمنان به همراه خانواده   

اعتراض به اخـراج و مطالبـات حقـوقي         
 فرمانـداري شهرسـتان    معوقه در مقابـل   

بـه گـزارش ايلنـا،      . سمنان تجمع كردند  
ــدي در اول  كارفرمــاي ايــن واحــد تولي

 تن از كـارگران قـرار دادي       22شهريور،  
كارخانه را به دليل آنكه در مقابل تعهـد         
نامه اجبـاري پـيش از امـضاي قـرارداد          

  .مقاومت كرده بودند را اخراج كرد
كارفرما در ايـن نامـه حـق اعتـراض از           
كارگران براي مطالبات شان را محـدود       
كرده و از كارگران مي خواهد اين تعهد        

  .نامه را امضاء كنند و به آن پايبند باشند
در جريــان ايــن تجمــع، تعــدادي از     
ــه همــراه   ــه ب ــارگران رســمي كارخان ك

هاي شان، معترضـان را همراهـي      خانواد
  .كرده و خواستار ديدار با فرماندار شدند

  
ن سـبز خاورميانـه در روز     كارگران نگي *

 شـهريور در مقابـل اداره كـل         15شنبه  
به . بنادر و كشتيراني اهواز تجمع كردند     

گزارش ايلنا، علت اين تجمع، اعتـراض       
 ماه حقوق و محاسبه نشدن      3به تعويق   

  . ماه بيمه است8
 نفر از كارگراني كه از قبل       100بيش از   

در استخدام نگين سبز خاورميانه بودنـد،       
ماه در فهرست بيمه تامين اجتماعي       36

  .اند كارفرما قرار نگرفته 
الزم به يادآوري است، شركت مهندسي      
و خدمات دريايي نگين سـبز خاورميانـه        

 آغاز كـرده  1383فعاليت خود را از سال      
ــا ســرمايه گــذاري كــالن صــندوق   و ب
بازنشستگي سازمان بنـادر و كـشتيراني،     

يروبي ترين مجري ال    به عنوان با سابقه     
  .آيد كشور به حساب مي

  
كارگران كارخانه سامان كاشي بروجرد     *

 شــهريور در مقابــل  15در روز شــنبه 
. فرمانداري اين شهرستان تجمع كردنـد     

به گزارش ايلنا، كارگران سامان كاشـي       
در اين تجمع خواستار دريافت مطالبـات       

  .شان شدند
نماينده كارگران بابيان اينكـه مطالبـات       

 حقوق و بيمه در ماههـاي  3كارگران به  
خرداد، تير و مرداد سال جـاري مربـوط         

با آنكه مـسئوالن  : شود، اظهار داشت  مي
استاني به مشكالت كـارگران كارخانـه        
سامان كاشي واقف هستند، اگـر امـروز        
هم به خواسـته كـارگران اهميتـي داده         
نشود ناچار خـواهيم بـود بـراي احقـاق          

مـه  حقوق صنفي خود به تجمعاتمـان ادا    
  .دهيم

  
به گزارش خبرگزاري دانشجو، تعدادي     *

از اعضاي تعاوني مسكن صنايع و معدن       
تهران در اعتـراض بـه عـدم واگـذاري          
زمينهاي شان در هـشتگرد و همچنـين        
انحالل مجمع برگـزاري مـشترك اداره       
كل تعاون با اين تعـاوني، در روز شـنبه          

 شهريور در مقابل اداره كـل تعـاوني         15
  .جمع كردنداستان تهران ت

  
كارگران خدماتي شـهرداري زابـل در       *

ــنبه  ــل 12روز چهارش ــهريور در مقاب  ش
هاي اداري منطقه     فرمانداري و چند نهاد   

به گزارش ايلنا، دليل    . زابل تجمع كردند  
 مـاه  2تجمع اعتراض به پرداخت نشدن   

حقـوق اســت كــه در مقابــل مــسئوالن  
مربوطه وعده پيگيري مطالبات كارگران     

  .را دادند
  
ــشنبه * ــارگران  16روز يك ــهريور، ك  ش

معدن زغال سنگ البرز غربي همزمـان       
با سفر استاندار گيالن و هيات همراه به        
منطقــه عمــارلو در مقابــل درب ورودي 
معدن تجمع كردند و خواسـتار دريافـت        

بـه  . دو ماه حقـوق معوقـه خـود شـدند         
گزارش ايلنا، كارگران منتظرند موضـوع      

 غربي بر اسـاس     لغو انحالل معدن البرز   
مصوبه اخير شوراي تامين استان گيالن      

  .به كارفرما ابالغ شود
  
ــشنبه * ــارگران  16روز يك ــهريور، ك  ش

ــل   ــيراز در مقابـ ــابرات راه دور شـ مخـ
ــد   ــان زن ــارس در در خياب ــتانداري ف اس

ــد  ــزار كردن ــي برگ ــع اعتراض ــه . تجم ب
گــزارش ســازمان نجاهــدين خلــق،     

ــا ســردادن شــعارهايي چ  ن .كــارگران ب
و » يشت و منزلت حق مسلم ماست     مع«
ــد  « حــق و حقــوق كــارگر پرداخــت باي

، خشم خود را از پرداخت نـشدن        »گردد
مطالبات و وضـعيت بـد معيـشتي ابـراز          

  .كردند
  15بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای اعتراضی 
کارگران و مزدبگيران در 

   ١٣٩٣شھريور 
  14بقيه از صفحه 

ــون   * ــدگان آزم ــه ش ــي از پذيرفت جمع
ــشنبه    ــت در روز يك ــتخدامي نف  16اس

شهريور، در مقابل ستاد مناطق نفت خيز   
جنوب، در اتوبان آزادگان اهـواز، تجمـع        

بـه گـزارش    . اعتراض آميز برگزار كردند   
ننـدگان خواسـتار حـل      تسنيم ، تجمع ك   

مشكل استخدام خود از سوي وزير نفت       
تجمع كنندگان پالكاردهـايي بـا      . شدند

تخلـف در آرمـون اسـتخدامي       «عناوين  
در دسـت   »  نفر كجايند  2676«و  » نفت

  .داشتند
  
 شـهريور جمعـي    17صبح روز دوشنبه    *

از كارگران ساوه در اعتراض به عملكرد       
اتحاديــه مركــزي  (اتحاديــه اســكان  

در ) هاي مسكن كـارگران ايـران       ونيتعا
مقابل فرمانداري ساوه و زرنديـه تجمـع      

بـه گـزارش ايلنـا، كـارگران بـا          . كردند
تجمــع در مقابــل فرمانــداري ســاوه    

 ساله شـان    6خواستار خاتمه بالتكليفي    
  .در تحويل مسكن شدند

  
تعدادي از كارگران باسابقه ايران برك      *

 مــاه پــيش از ايــن واحــد 7رشــت كــه 
انـد    سته شـدند و هنـوز نتوانـسته         بازنش

سنوات پايان خدمت خـود را از كارفرمـا        
 18دريافت كنند، صـبح روز سـه شـنبه          

شهريور در مقابل درب ورودي كارخانـه       
  .تجمع كردند

به گزارش ايلنا، ميزان مطالبات هر يك       
 ميليـون تومـان     20 تا   16از كارگران از    

  .است
  
كارگران كارخانه قند كـارون در شـهر        *

شــهريور در 18رد روز ســه شــنبه  كــ
 ماه حقوق   2اعتراض به پرداخت نشدن     

عقب افتاده خـود درمقابـل درب ورودي      
بــه . كارخانــه تجمــع و تحــصن كردنــد

گزارش همبستگي ملي، كارگران اعالم     
ــا زمــاني كــه حقــوق خــود را   كردنــد ت
دريافت نكنند به اعتراض و تحصن خود       

  .ادامه خواهند داد
  
اگن پارس در اراك اعتصاب كارگران و  *

 شهريور آغـاز شـد در       1كه از روز شنبه     
ــنبه  ــهريور وارد 19روز چهارشـــ  شـــ

بــه گــزارش . نــوزدهمين روز خــود شــد
ــصاب   ــان اعت ــارگران و كاركن ــسنا، ك اي

بنـدي    كننده خواستار اجراي طرح طبقـه     
مــشاغل و مزايــاي كاركنــان، مــديريت 
صحيح و منظم بـودن پرداخـت حقـوق         

  .خود شدند
 تــن 900اراك بـا حـدود   واگـن پـارس   

 ســال و 40پرســنل، قــدمتي حــدود   
 هكتار به عنوان يك     33مساحتي حدود   

  .شركت مادر در حوزه صنعت ريلي دارد
در حال حاضر برخي شركتهاي حمـل و        
نقل ريلي به جاي اينكه به بخش توليـد      
كشور رونق بخشد، واگنهاي دسـت دوم       

كنند و با كمي      و از كار افتاده را وارد مي      
يرات و زيباسازي جهت اسـتفاده بـه        تغي

  .كنند خطوط ريلي سرازير مي
  
 شهريور، كـارگران    22صبح روز شنبه    *

كارخانــه پروفيــل ســاوه دســت از كــار  
كشيدند و در پي بي توجهي كارفرما بـه         

 بعد از ظهر    3خواستهاي شان از ساعت     
اقــدام بــه برپــائي تجمــع اعتراضــي در 

ــد  ــاوه كردن ــداري س ــل فرمان ــه . مقاب ب
ارش اتحاديــه آزاد كــارگران ايــران، گــز

دادستان ساوه، مسئوالن نيروي انتظامي     
و اداره كــار در محــل تجمــع كــارگران 

بـر اسـاس توافـق قبلـي        . حاضر شـدند  
كارگران و كارفرمـاي كارخانـه پروفيـل       

 شـهريور يـك مـاه از        20ساوه قرار بود    
پنج ماه دستمزد معوقه كارگران پرداخت      

  .شود
ــارگران از  شــه23روز يكــشنبه   ريور ك

ساعات اوليه صبح اعتـصاب شـان را در       
محل كار خود آغاز كردند ولي در همين        

 نفـر از كـارگراني كـه ديـروز در      4حين  
تجمع مقابل فرمانداري حـضور داشـتند       
با تاكيـد دسـتور از جانـب دادسـتاني از           
ورودشان به شركت ممانعـت بـه عمـل         

  .آمد و اخراج شدند
ــزارش روز دوشــنبه  ــه گ  شــهريور 24ي

اتحاديــه آزاد كــارگران ايــران، عليــرغم 
جلوگيري از ورود چهار كارگر اعتـصابي       
پروفيل ساوه به كارخانه و عزم كارفرمـا        
براي اخـراج آنـان و همچنـين اجبـار و           
تهديد كارگران واحد گالوانيزه بـراي راه       
اندازي اين بخـش، اعتـصاب كـارگران        

  . اين كارخانه همچنان ادامه دارد
ل چهـار روز اعتـصاب كـارگران        به دنبا 

ــا و   ــل ســاوه و تالشــهاي كارفرم پروفي
دادستاني ساوه براي درهم شكستن اين      

 شــهريور 25اعتــصاب، روز ســه شــنبه 
دستمزد كارگران به حساب شـان واريـز        
شــد و پــس از وعــده مــساعد مــديريت 

 تـن  4كارخانه مبني بر بازگشت به كـار     
از كارگران اخراجي، آنـان بـه اعتـصاب         

  . پايان دادندخود
  
با ورود به نيمه دوم شـهريور بـالغ بـر           *

 تن از كارگران كارخانه نكا سفال در        70
اعتراض به عدم دريافت حقوق دست به       

به گـزارش نكـا آناليـن،       . اعتصاب زدند 
ــه نكــا ســفال روز    15كــارگران كارخان

شهريور به علت عدم دريافـت حقـوق و         
دستمزد ماههاي تير، مرداد و بخـشي از        

ايــن . وقـات خــرداد اعتــصاب كردنــد مع
دومين اعتصاب در ميان كارخانجـات و       
كارگاههاي اطراف نكا در شـهريور مـاه        

  .امسال است
كارخانه نكا سفال يكـي از كارخانجـات        
بزرگ شرق مازنـدران در توليـد سـفال         
بوده و تعداد قابل توجهي از كارگران در        

  .آن مشغول به كارند
  
» لولـه صـفا   نورد و   «كارگران كارخانه   *

در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبـات       
اي خود صبح روز يكشنبه       مزدي و بيمه    

 شهريور در محوطه كارخانـه تجمـع        23
بـه گـزارش ايلنـا در ايـن واحـد        . كردند

صنعتي نزديك به هزار كـارگر مـشغول        
به كارند كه دستمزد ماههاي خرداد، تير       

  .اند و مرداد سال جاري را دريافت نكرده 
ي اين تجمع مـديريت كارخانـه بـه        در پ 

داد كـه تـا پايـان هفتـه           كارگران وعده   
  . حقوق ماه خرداد را پرداخت خواهد كرد

  
ساكنان شهرك زيتون، در شمال شرق   *

 شـهريور در    23تهران، در روز يكـشنبه      
ــع   ــل ســازمان صــدا و ســيما تجم مقاب

به گزارش ايسنا، تجمع كنندگان     . كردند
هرك را در پالكاردهــاي شــان ايــن شــ

مي ناميدند و به شهرداري     » غزه ايران «
و استانداري تهران نـسبت بـه تخريـب         

چنين بيرون ريختن     هاي شان و هم     خانه
  .  منزل شان معترض بودند اثاثيه

به گزارش همبستگي ملـي، كـارگران       *
شركت گازرساني تابان گـاز لردگـان در        

ــاري روز    ــال و بختي ــار مح ــتان چه اس
ــه  شــهريور  در24دوشــنبه   اعتــراض ب

 ماه حقوق عقب افتاده     3پرداخت نشدن   
در مقابل  دفتـراين شـركت در لردگـان          

  .تجمع كردند
  
جمعي از كـارگران قـراردادي سـيمان        *

 24لوشان در استان گيالن، روز دوشنبه       
شهريور با سفر به تهران در اعتراض بـه     

 نفر از همكـاران شـان در   55بالتكليفي  
ستضعفان تجمـع  مقابل ساختمان بنياد م  

به گزارش ايلنا، يكي از كارگران      . كردند
معترض كـه در ايـن تجمـع اعتراضـي          

مشكالت كـارگران   : حضور داشت گفت  
 92سيمان لوشـان از مـرداد مـاه سـال           

  زماني آغاز شد كه دولت وقت به بهانـه        
هاي مختلف اين واحد صنعتي را تعطيل   

به گفته وي، كارگران بـراي      . اعالم كرد 
ي كارخانه و بازگشت بـه كـار،        باز گشاي 

تجمعات متعددي را در مقابل نهادهـاي       
مختلف دولتي در استان گـيالن برگـزار        

اي نداشـته     كردند كه تا به امروز نتيجه       
  .است

 شـهريور   25به گزارش روز سـه شـنبه        
گيـري    ايلنا، كارگران سيمان با وعده پي     

از جانب مديرعامل اين سازمان، تهـران       
  .تان ترك كردندرا به مقصد شهرس

  
) جزايـي ( بيدادگاه عمـومي     103شعبه  *

 كارگر پتروشيمي رازي را     4بندر خميني   
به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه        

بــه گــزارش روز . شــالق محكــوم كــرد
 شهريور  ايلنا، اين حكـم در        24دوشنبه  

ــركت     ــل ش ــدير عام ــكايت م ــي ش پ
پتروشيمي رازي از اين كارگران به اتهام   

» توهين و تهديـد   «و  » ماخالل در نظ  «
  .صادر شده است

به گزارش ايلنـا، ي ك فعـال كـارگري          
محكوميت كارگران پتروشـيمي رازي را      

ــه ــرخالف مقاول  هــاي ســازمان   نامــه ب
  .جهاني كار اعالم كرد

  
 شـهريور كــارگران  25روز سـه شـنبه   *

معدن ذغال سنگ البرز غربـي واقـع در         
در ) اســتان گــيالن(روســتاي ســنگرود 

 ماه حقوق دست از     2به تعويق   اعتراض  
ــل درب ورودي   ــشيده و در مقاب ــار ك ك

. اند  اين معدن تجمع كرده 9تونل شماره   
به گزارش ايلنا، با وجود آنكـه كـارگران         
در چندين نوبت از مـسئوالن اسـتاني و         
شهرستاني خواسته بودند بـه مـشكالت       
اين معدن رسيدگي شود، اما آنان نسبت       

رده و تــوجهي كــ بــه ايــن موضــوع بــي
سكوت آنان موجب گسترش اعتراضات      

عصر روز سه . كارگري در اين معدن شد  
شنبه اعتصاب و تجمع كارگران با وعده       
مدير عامل براي پرداخت مطالبات آنـان     

  .موقتا پايان يافت
  
جمعي از كارگزاران و نيروهاي شركت      *

محور مراكز روسـتايي گـيالن روز سـه         
ن  شهريور در مقابـل سـاختما      25شنبه    

مركزي استان واقـع در خيابـان گلـسار         
  .رشت تجمع نمودند

 دي نيوز، نيروي شركتي از      8به گزارش   
سراسر استان گيالن در مقابل اداره كل       
ــا   ــد و ب مخــابرات گــيالن تجمــع كردن

قـرارداد مـستقيم حـق      «سردادن شـعار    
، خواستار حقـوق قـانوني      »مسلم ماست 

 26اين تجمع روز چهارشنبه     . خود شدند 
  .ر ادامه پيدا كردشهريو

  
كارگران بخش خدمات و وسايل نقليه      *

شهرداري زابل براي دومين بـار در مـاه         

جاري در اعتراض بـه دريافـت نكـردن         
 30چندين مـاه حقـوق در روز يكـشنبه          

شهريور در مقابل سـاختمان شـهرداري       
بـه گـزارش ايلنـا،      . زابل تجمـع كردنـد    

شــهردار زابــل بــا حــضور در جمــع     
اد كه حقوق يـك مـاه       معترضان، قول د  

  .كارگران را صبح روز بعد پرداخت كند
  
كارگران شركت نيلي گـستر در شـهر        *

ــه يكــي از پيمانكــاران بخــش   ــرد ك ك
ساختماني استان چهارمحال و بختياري     

 شـــهريور در 30اســـت، روز يكـــشنبه 
ماه حقـوق   3اعتراض به پرداخت نشدن     

عقب افتاده درمقابل دفتـر ايـن شـركت     
مولـوي شـهركرد تجمـع       واقع درخيابان   

بــه گــزارش همبــستگي ملــي، . كردنــد
كارگران گفتند تا حقـوق آنهـا پرداخـت         

  .نشود سر كار باز نخواهند گشت
  
كـارگران مجتمــع پتروشـيمي كــارون   *
دنبال عدم دريافت سنوات كاري سال        به

 شــهريور 29 خــود صــبح روز شــنبه 92
اقدام به برپايي تجمع اعتراضي كردند و       

 وعـده پرداخـت تـا روز        پس از دريافـت   
شنبه اول مهر موقتاً به اعتراض خود         سه

به گزارش ايلنـا، بـا اتمـام        . خاتمه دادند 
قرارداد پيمانكاري شركت سنا انديشه در    

ــاريخ  ــر 31ت ــركت از 1393 تي ــن ش  اي
ــال   ــاري س ــنوات ك ــت س  1392پرداخ

  كارگران خودداري كرد
  
) سـنگرود (كارگران معدن البرز غربـي      *

 شـــهريور، در 31به صـــبح روز دوشـــن
واكنش به لغو نـشدن موضـوع انحـالل        
شركت زغال سنگ البرز غربي با وجـود        
تعهدات قبلي بـه كـارگران و همچنـين         

 ماه حقـوق، بـار ديگـر        2تعويق بيش از    
ــد را متوقــف كــرده و در مقابــل     تولي
ساختمان اداري اين واحد معدني تجمـع     

بـه گـزارش ايلنـا، ايـن حركـت          . كردند
ز پنج روز وقفه در برپايي  اعتراضي پس ا  

  .تجمعات اعتراضي برگزار شد
  
 شـهريور جمعـي    31صبح روز دوشنبه    *

از كارگران پيماني قطار شهري اهواز در       
 مـاه   4اعتراض به عدم دريافت بيش از       

حقوق در مقابل ساختمان مركزي قطـار       
بـه گـزارش    . شهري اهواز تجمع كردند   

ايلنا، شركت كيـسون پيمانكـار سـاخت        
 كـارگر  900شـهري اهـواز حـدود    قطار  

پيماني دارد كه از ارديبهشت مـاه سـال         
  .اند جاري حقوق نگرفته 

  
ــنبه * ــع  31روز دوشـ ــهريور تجمـ  شـ

ــشگاه   اعتراضــي كــارگران اخراجــي دان
. ايالم وارد دومين روز متوالي خـود شـد        

كارگران در دومـين روز متـوالي ضـمن         
تحصن در سـاختمان مركـزي دانـشگاه        

اض خواهان رسـيدگي    ايالم، ضمن اعتر  
  .مسئوالن دانشگاه به اين موضوع شدند

  
در » گيالنـا «كارگران كارخانه كاشـي     *

 مــاه از 16اعتـراض بـه عــدم پرداخـت    
ــنبه    ــه ش ــود در روز س ــتمزد خ  25دس

شهريور در مقابل فرمانداري شهرسـتان      
بـه گـزارش ايلنـا،    . رودبار تجمع كردنـد  

ــهر   ــه در ش ــا ك ــه كاشــي گيالن كارخان
 اسـت سـابقه طـوالني در        منجيل واقـع  

توليد كاشي دارد، اما از چند سال پـيش         
به دليل مشكالت مديريتي اين كارخانه      
براي پرداخت مطالبات كارگران و سـاير       

 هاي توليد بـا مـشكالتي مواجـه          هزينه
  .شده است

  16بقيه در صفحه 



   16صفحه        ار جنبش كارگرياخب      1393اول مهر  – 351 نبرد خلق شماره
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برخی از حرکتھای اعتراضی 
کارگران و مزدبگيران در 

   ١٣٩٣شھريور 
  16بقيه از صفحه 

كارگران اين واحـد توليـدي پـس از دو          
 شهريور در   27روز تجمع، روز پنجشنبه     

توجهي به اعتراضات شان      واكنش به بي  
بــا حــضور در داخــل كارخانــه توليــد را 

  .متوقف كردند
ران  شهريور، اعتصاب كارگ   29روز شنبه   

وارد چهــارمين روز شــد و در » گيالنــا«
پنجمين روز اعتصاب كارگران كارخانـه      

 كارگر به پليس امنيـت      8كاشي گيالنا،   
 شهريور  31در روز دوشنبه    . احضارشدند

حركت اعتراضي كارگران وارد شـشمين      
 تن از كارگران بازداشتي با      8روز شد و      

  .اتحاد و همبستگي كارگران آزاد شدند
  

 روزه كارگران معدن    16اعتصاب  

ــروزي   ــافق و پي ــن ب ــنگ آه س

  كارگران
 شــهريور در حــالي كــه   1روز شــنبه 

اعتصاب كـارگران معـدن سـنگ آهـن         
بافق وارد پنجمين روز شد، پليس حوالي    

 كارگر معـدن سـنگ      5 صبح،   2ساعت  
بـه گـزارش    . آهن بافق را بازداشت كرد    

   كــارگر را در خانــه5ايلنـا، پلــيس ايـن   
  . زداشت كردشخصي خودشان با

براساس اين گزارش، اگر چه يگان ويژه       
پليس از معدن سنگ آهن بـافق خـارج         
شده است اما هنوز در شهرستان حـضور   

  . دارند
ــع و تخــصن   ــنبه تجم ــان روز ش همزم

 هاي كارگران بازداشـتي معـدن        خانواده
بافق مقابل دفتر كارفرمـا و فرمانـداري        

  .آغاز شد
ايلنـا،   شهريور   2به گزارش روز يكشنبه     

در حالي كه منابع خبري شمار كارگران        
بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق را       

 نفر اعالم كرده بودند، نامه كارفرماي       7
معدن بـه شـوراي تـامين بـافق نـشان           

دهد شمار كارگران بازداشت شده به        مي
  . نفر رسيده است9

ــارگران و 3روز دوشـــنبه   شـــهريور كـ
عـدن   هاي كارگران بازداشـتي م      خانواده

ــين روز از   ــافق در هفتم ــن ب ســنگ آه
شروع دور دوم اعتصابات خود همچنـان       

بـه  . اند  در مقابل فرمانداري تجمع كرده    
گزارش ايلنا درجريـان تجمـع يكـشنبه        

هـاي   شب، جمعي از اهالي شهر خانواده   
بازداشــت شــدگان را همراهــي كردنــد، 
همچنين پـنج عـضو شـوراي اسـالمي         

ن حاضـر   شهر بافق نيز در جمع معترضا     
  .شدند

هـاي     شهريور، خـانواده     4روز سه شنبه    
كارگران بازداشتي معـدن سـنگ آهـن        
بافق در هشتمين روز از اعتصاب حـدود        

 هزار كارگر اين معدن همچنان مقابل       5
به گزارش ايلنا،   . فرمانداري تجمع كردند  
ــانواده   ــر خ ــالوه ب ــارگران   ع ــاي ك  ه

بازداشتي، مردم شهر به تناوب در جمـع        
 ها حاضر مي شوند و آنان را   نوادهاين خا 

  .همراهي مي كنند
اعتصاب و تحصن كارگران معدن سنگ      

ــنبه   ــافق روز چهارش ــهريور وارد 5ب  ش
همزمــان .  اش شــد نهمــين روز متــوالي

   هاي  شماري از كارگران و خانواده
كــارگران بازداشــتي مقابــل فرمانــداري 

  .اند تجمع كرده
  

اعتـراض عليـه تخريـب     : عكس
  ستمحيط زي

  
 هــزار كــارگر 5تحــصن پيــشين حــدود 
ــافق در تــاريخ   ارديبهــشت 27معــدن ب

 روز طول   39امسال آغاز شد و به مدت       
  .كشيد

 شهريور اعتـصاب كـارگران      8روز شنبه   
معدن سنگ آهـن وارد دوازدهمـين روز        

بــه گـزارش ايلنــا، روابــط  . متـوالي شــد 
عمومي معدن سنگ آهن بـافق اعـالم        

كـارگران  كرد گه چاي، قنـد و آب يـخ          
  .شود متحصن در معدن از امروز قطع مي

ــامين    ــوراي ت ــن روز ش ــان در اي همزم
استان يزد با حضور چند مقـام دولتـي و          
ــي    ــصد بررس ــه ق ــران، ب ــي از ته امنيت
اعتراضات صنفي كارگران معـدن بـافق       

  .تشكيل جلسه داد
ــنبه  ــصاب 10روز دوشـ ــهريور اعتـ  شـ

معــدنچيان بــافق وارد چهــاردهمين روز 
ه گزارش ايلنا جلسه يكـشنبه      ب. خود شد 

شب شوراي تامين اين شهرستان بدون       
جلسه شوراي  . نتيجه خاصي پايان يافت   

 امنيتي  –تامين با حضور معاون سياسي      
استاندار يزد، فرمانـده نيـروي انتظـامي        
استان، فرمانده تيپ الغدير سپاه اسـتان،       
اعضاي شوراي اسالمي شهرستان بافق     

يل جلـسه داد  و نمايندگان كارگران تشك  
اما اين جلسه بدون نتيجه خاصي پايـان       

 8، آزادي     بر اساس ايـن گـزارش     . يافت
كارگر بازداشتي معدن سنگ آهن بـافق       
به پايان اعتصاب كـارگران ايـن معـدن         

  .منوط شده است
در همين روز غالمحـسين محـسني اژه      

اي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني          
بازداشت بر آخرين وضعيت هشت كارگر   

مـا يـك بحـث    : شده معدن بافق گفـت   
اعتراض، انتقاد و يـك اقـدامات خـالف     
قانون داريم كـه ايـن مـوارد را بايـد از            

ــيم  ــك كن ــديگر تفكي ــسي  . يك ــر ك اگ
اعتراضي دارد بايد آن را به طور قـانوني         
مطرح كند و آنچه را كـه مـدعي اسـت           
حق است به اثبات برساند و آن مساله را   

  .ح پيگيري كنداز طريق مراجع صحي
اگر كسي كه اعتـراض دارد بـه خيابـان         
ــد   ــل كن ــررو را مخت ــور و م ــده و عب آم
ــب ايجــاد ترافيــك و مــسائل و     موج

از ايـن رو    . شـود   مشكالت ديگري مـي   
توان قابـل قبـول دانـست كـه هـر             نمي

. كسي كه اعتراض دارد خيابان را ببنـدد       
اين مساله خالف قانون بوده و حتما بـا         

  .شود آن برخورد مي
 شهريور در پانزدهمين    11روز سه شنبه    

 هزار كارگر   5روز متوالي اعتصاب حدود     
معدن سنگ آهن بافق، معاون سياسي و  
امنيتي استاندار يزد با ليستي از مطالبات       

اهـي مركـز اسـتان    كارگران متحـصن ر  
به گزارش ايلنا، ايـن مقـام امنيتـي         . شد

 ساعته با خانواده هـاي  4رژيم در جلسه   
ــر آزادي   ــداني ب ــارگران زن ــارگر 8ك  ك

بازداشتي با قيـد وثيقـه و بعـد از پايـان            
هـاي    اعتصاب تاكيد كـرد، امـا خـانواده       

كارگران بازداشتي زيـر بـار ايـن پـيش          
ز همزمان در شـامگاه رو    . شرطها نرفتند 

سه شنبه دو تن از كارگران زنـداني آزاد         
  .شدند

ــنبه   شـــــهريور، در 12روز چهارشـــ
ــدنچيان   ــصاب مع ــانزدهمين روز اعت ش

 هاي بازداشت شـدگان در       بافق خانواده 
معدن حاضر شدند و در جمـع كـارگران         

 كـارگر   6بر پايان اعتصاب بعد از آزادي       
  .بازداشتي ديگر تاكيد كردند

ــم  ــي رغ ــا، عل ــزارش ايلن ــه گ ــده ب  وع
مقامهاي دولتي و امنيتـي بـه كـارگران         
معدن بافق مبني بر لغو خصوصي سازي      
اين معـدن، رئـيس سـازمان خـصوصي         

واگذاري معـدن   «: سازي گفته است كه   
سنگ آهن بافق قطعي اسـت و امكـان         

  .»لغو آن وجود ندارد
مقامات دولتي و امنيتي در مـذاكرات بـا        
كارگران اعتـصابي معـدن سـنگ آهـن         

 بودند خصوصي سازي معدن      هبافق گفت 
 درصد از سهام ايـن      15لغو شده است و     

 ماه آينـده بـه شهرسـتان     4معدن نيز تا    
هايي كـه بـا       وعده. شود  بافق واگذار مي  

در . تاييد نماينـده كـارگران همـراه بـود        

نتيجه اين مذاكرات، ماشـينهاي معـدن       
 روز روشــن شــد، امــا 16بـافق پــس از  

يــد بــه كــارگران تاكيــد كردنــد كــه تول
 كــارگر بازداشــتي در 6محــض حــضور 

به دنبال خواست   . بافق آغاز خواهند شد   
متحد كارگران در بعد از ظهر چهارشنبه       

» خلد برين « كارگر بازداشتي از زندان      6
 و راهـي شهرسـتان بـافق         يزد آزاد شـد   

  .شدند
در جريان اين اعتـصاب پلـيس آقايـان          

، »علي صبري«،  »امير حسين كارگران  «
محمـد    علـي «،  » تـشكري  محمدحسن«

رضــا «، »كــاظم كــارگران«، »تــشكري
، »زاده رضـــا خواجـــه «، »دهـــستاني

از كـارگران   » جليل كمالي «و  » ايراني«
معدن سنگ آهن بافق را در پي شكايت     

  .كارفرما بازداشت كرده بود
  

حركتهاي اعتراضي عليه تخريب    

 محيط زيست

حاميان محيط  زيست در اصفهان روز       *
ور تجمـع بزرگـي در       شـهري  6پنج شنبه   

كنار سي و سه پل در اعتراض به ادامـه          
خشك بودن زاينده رود و مشكل آب در        

بـه گـزارش    . اين استان برگـزار كردنـد     
ايسنا، شركت كنندگان شعارهايي ماننـد      

  .در دست داشتند» زاينده رود من كو؟«
    
ــست   * ــيط زي ــاالن مح ــوت فع ــه دع ب

اهوازي، تجمع اعتراضي شهروندان اين     
ها تـن در حمايـت از         ا حضور صد  شهر ب 

رود كارون و مخالفت بـا انتقـال آب آن          
 توانـد حيـات      به شهرهاي ديگر كه مي    

اين رود را تهديد كند، در روز پنجـشنبه         
 در محــل كتابخانــه مركــزي اهــواز 13

بـه گـزارش هرانـا، فعـاالن        . برگزار شد 
محيط زيست با تشكيل زنجيره انـساني       

ان ملـل   ، سـازم  )FAO(از سازمان فـاو     
گري لـوئيس هماهنـگ       و) UN(متحد  

كننده آن سازمان در ايران خواسـتند تـا         
با توجه ويژه به وضعيت اين رود، بـراي         
متوقف كـردن رونـد آب بـرداري از آن          

تجمــع كننــدگان بــا در . تـالش نماينــد 
ــان     ــه زب ــعارهائي ب ــتن ش ــت داش دس
انگليسي، عربي و فارسي از سـازمانهاي       

بـراي مقابلـه بـا      بين المللي خواستند تا     
 ها و به خصوص رود       خشكاندن رودخانه 

  .كارون و تاالبها تالش كنند
  
 شــهريور، گروهــي از  15روز شــنبه *

حاميان محيط زيـست در اعتـراض بـه         
وضعيت نامناسب حفـاظتي پـارك ملـي        
. گلستان دست به تجمع اعتراضي زدنـد      

 كنندگان نـسبت     به گزارش ايرنا، تجمع   
دولتي به آتـش     توجهي مسئوالن     به بي 

سوزيهاي مكرر در پارك ملي گلستان و         

عبور جاده ترانزيت و كشته شدن پي در        
پي حيوانات اعتـراض كـرده و خواهـان         

  .رسيدگي فوري به اين حوادث شدند
در چند ماه گذشته، حداقل هفـت آتـش         

سـوزي، حــدود هــزار هكتــار از اراضــي   
پارك ملي گلستان، نخستين پارك ملي      

در شش ماهه   . ود كرده است  ايران را ناب  
 َقالده پلنگ نيز در اثر برخورد       3گذشته  

با خودروهاي اين مسير تلف و در طـول        
 گونـه از    150يك سال گذشته حـداقل      

انــواع جــانواران مختلــف در ايــن جــاده 
  . اند كشته شده

ســركوب، آزار، پرونــده ســازي، 

دسـتگيري، شـكنجه و محاكمــه   

فعاالن كارگري در ايـران را بـه        

  .ت محكوم مي كنيمشد
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  رويدادھای ھنری ماه
  

  ....ادبيات
  

لغو ناگهاني چهارمين دوره جايزه  

   شعر زنان ايران

  
از ) خورشـيد (سخنگوي جايزه شعر زنان     

تعطيلي اين جايزه در چهارمين دوره آن       
  .خبر داد

عليرضا بهنام علت برگـزار نـشدن ايـن         
مـشكل پيـدا   "دوره از جايزه خورشيد را      

بـراي  كردن مكان برگزاري و تبليغـات       
پـس از سـه    ":  عنوان كرد و گفـت     "آن

ــان   ــعر زنـ ــايزه شـ ــزاري جـ دوره برگـ
و پس از صـحبتهايي كـه بـا         ) خورشيد(

دوســتان در هيــات امنــاي ايــن جــايزه 
داشتيم، تصميم بر اين شد كه فعال اين        
جايزه فراخوان نداشته باشد و تـا وقتـي         
كه شرايط براي برگزاري جـايزه فـراهم       

  ".نشود، تعطيل شود
ذشته فراخـواني بـراي شـركت در        ماه گ 

چهارمين دوره اين جـايزه انتـشار يافتـه     
بود و نام دبير و اعـضاي هيـات داوران          
آن نيز كه همگي از ميان زنـان شـاعر،          
پژوهشگر و منتقد انتخاب شـده بودنـد،        

  . اعالم گرديده بود
 به منظـور  1387جايزه خورشيد در سال  

تشويق زنـان شـاعر و برجـسته كـردن          
 در عرصه شعر بنيان گذاشته      حضورشان

اين جايزه شامل تنديس، لوح تقدير      . شد
جـايزه شـعر زنـان      . و جايزه نقدي است   

هـاي قبـل بـه    در دوره   ) خورشيد(ايران  
 هــايم را  خــواهم بچــهمــي"كتابهــاي 

بـا  " سروده رويا زريـن،      - "قورت بدهم 
 سـروده روجـا     - "زنـم خودم حرف مي    

 - "سمنويـ مشق آبها را مي    "چمنكار و   
  .سروده نسيم جعفري تعلق گرفته است

  
ــه  ممنوعيــت برگــزاري هــر گون

   مراسم تحت نام صادق هدايت

از سـال   : برادرزاده صادق هدايت گفـت    
 اجازه برگزاري مراسم بزرگداشت     1384

صــادق هــدايت را نــداريم و ايــن رونــد 
  .همچنان هم ادامه دارد

جهانگير هدايت با بيـان اينكـه امـسال         
ره جـايزه داسـتان كوتـاه       سيزدهمين دو 

 شـود، دربـاره   صادق هدايت برگزار مـي   
علت برگزار نشدن مراسمي بـراي ايـن        

بـراي برگـزاري مراسـم      ": جايزه گفـت  
بزرگداشت و حتي مراسم پايـاني جـايزه        
صادق هدايت كه مصادف با روز تولد او        

 مـاه اسـت، شخـصا بـه          بهمن 28يعني  
 هنـري شـهرداري و      -فرهنگي  سازمان
نگـاري  ام، نامـه    هاي دولتي رفته    سازمان
ام و تقاضاي اختصاص سالن كرده كرده 

ام، اما هيچكدام از آنها اجـازه برگـزاري         

مراسم تحت عنوان صادق هدايت را بـه   
  ".دهندما نمي 

خانه هنرمنـدان مـساله     ": وي ادامه داد  
كند، در صـورتي  نداشتن جا را بهانه مي     

 كه من هر سال سـه مـاه زودتـر بـراي           
برگزاري مراسم جايزه صادق هدايت بـا       

كنم ولي جواب آنها  نگاري مي   آنها نامه   
وقتـي مـن ايـن    . همان اسـت كـه بـود      

فهمم كه آنها   بينم، مي   برخوردها را مي    
  ". گويندراست نمي

هدايت در ادامه درباره اينكه آيا در طول        
يك سال اخير و با توجه به تغيير دولـت         

سمي براي ايـن    تالشي براي برپايي مرا   
نويسنده صورت گرفته است يا نه، اظهار      

خانه هنرمنـدان هنـوز زيـر نظـر         ": كرد
شود كه در دوره    همان آقاياني اداره مي     

مراكز دولتي  .  نژاد حضور داشتند   احمدي
گوينـد بايـد   ديگر نيز در جواب مـا مـي      

بررسي كنيم و مثل هميشه ظاهراً پـس        
وابي از كسب تكليف از مقامات باالتر ج      

  ". دهندبه ما نمي
  

  ترين نويسندگان جهانثروتمند

ــصادي   ــه اقت ــوربز"مجل ــت "ف  فهرس

 12پردرآمدترين نويسندگان جهان طـي     

  .ماه گذشته را اعالم كرد
ــسندگان   ــدترين نوي در فهرســت پردرآم
جهان كه از سوي اين مجله منتشر شد،        

نـويس معـروف    ، رمان   "جيمز پترسون "
ش درآمـد طـي      ميليون دالر افزاي   90با  

يك سال گذشته مقام نخست را كـسب        
اين نويسنده آثار تريلر كه دو سال        . كرد

اي را از آن خـود      پيش نيز چنـين رتبـه       
 جايگـاهش را    2013كرده بود، در سال     

، نويـسنده انگليـسي     "ال جيمـز  .اي"به  
 طيـف   50"مجموعه رمانهاي پرفروش    

جيمز سال  .  واگذار كرده بود   "خاكستري
اش يليون دالر به سـرمايه       م 95گذشته  

 ميليون  10افزود، اما امسال اين رقم به       
دالر تنزل پيدا كرد و وي را تـا جايگـاه           

  .يازدهم پايين آورد
فوربز اين آمار را براسـاس ارقـامي كـه          

ــر   ــسه معتب ــسن"موس ــروش "نيل  از ف
، ديجيتالي و صوتي ايـن      كتابهاي چاپي 

نويسندگان به دسـت آورده، ارايـه مـي         
 .كند

جيمز پترسون بـه عنـوان پردرآمـدترين        
 14 دنيا به طور ميانگين سـالي        نويسنده

اختالف فاحش او   . كندكتاب منتشر مي    
، نفر دوم ايـن فهرسـت،       "دن براون "با  
كتابهـاي  نويسنده.  ميليون دالر است   62
ــي " ــز داوينچ ــشده "، "رم ــاد گم ، "نم
ــياطين " ــتگان و شـ ، "دوزخ" و "فرشـ

الر افـزايش    ميليـون د   28ثروت خود را    
  .داده است

كتابهـاي   كه لقب ملكه   "نورا رابرتز "نام  
ــا ديجيتــالي را يــدك مــي   23كــشد، ب

ميليـون دالر افـزايش سـرمايه در رتبـه     
ــي  ــده م ــودســوم دي ــارم .  ش ــه چه رتب

 تعلق دارد كه در سـال   "دنيل استيل "به
 ميليون دالر به دسـت آورده       22گذشته  

 ميليـون   20 ("ژانـت ايوانـوويچ   ". است
هم پنجمين رتبـه را در فهرسـت         ) دالر

  .فوربز دارد

جـان  "،  "ورونيكـا راث  "،  "جف كيني "
 هريـك بـا     "استفن كينگ " و   "گريشام

 ميليون دالر در رديـف شـشم قـرار          17
 ميليـون   16 بـا    "سوزان كـالينز  ". دارند

 هفتم را كسب دالر افزايش سرمايه رتبه  
، "كـي رولينـگ   .جي"كرده و پس از او      
ده جهــان در فهرســت هــشتمين نويــسن

  . پردرآمدترينها معرفي شد
  

وزارت ارشاد به نمايشنامه بهرام     

  بيضايي مجوز نشر نداد

ــه   ــاد اســالمي ب ــگ و ارش وزارت فرهن
 اثــر بهــرام "جانــا بــال دور"نمايـشنامه  

  .بيضايي مجوز نشر نداد
به گفته شهال الهيجي، مدير انتـشارات       
روشــنگران و مطالعــات زنــان، بيــضايي 

ارد اين نمـايش را در خـارج از         تصميم د 
  .ايران منتشر كند

متاسفانه توضيحات ما براي    ": وي گفت 
مسووالن اداره كتاب درباره ايـن كتـاب        
كاري از پيش نبرد و با ذهنيت خودشان        
آن را تفسير كردند و همين هـم باعـث          

  ".شد تا مجوز انتشار پيدا نكند
 كــه ســال "جانــا بــال دور"نمايــشنامه 

 آمريكا با  "استنفورد"شگاه  گذشته در دان  
كــارگرداني بيــضايي بــه صــحنه رفــت، 

 هاي  نمايشي سمبليك براساس اسطوره   
اين نمـايش كـه بـصورت       . ايراني است 

 بازي اجرا شد، به جنگ و آميختن        سايه
چهار عنصر اصلي طبيعت يعني آب، باد،       

  .پردازدخاك و آتش مي 
الهيجي با بيـان اينكـه بيـضايي بـراي          

 اين جنگ، لباس انساني بـه       دادننشان  
ــب    ــت و در قال ــرده اس ــر ك ــن عناص ت
شخصيتهاي ملمـوس آنهـا را توصـيف        

هاي قهرمانان، چهره   ":  گويد كرده، مي 
 اي و سـمبليك هـستند كـه در          اسطوره

 اي قـرار گرفتنـد و بـراي         قالب اسطوره 
مـثال  . پذيرترشدن، نام انساني دارنـد    باور

مـا  ا. يكي شده جانا و ديگـري بـال دور        
ــشتر    ــد و بي ــساني ندارن ــل ان ــا اص اينه
سمبليك هستند به همين دليـل روابـط        

.  طـور سـمبليك اسـت    شان هم همـين   
هـايي چـون آناهيتـا كـه        مانند اسطوره   

وجود انساني ندارد، امـا نمـاد آب پـاك          
  ".گيرداي انساني مي است و چهره 

  
نويـسي  تاسيس مدرسه داستان    

  براي اجراي منويات ادبي رهبر

  
شهرستان "ك موسسه فرهنگي به نام      ي

نويـسي   در تهران، مدرسه رمـان       "ادب
هــاي رهبــر اش را مبتنــي بــر خواســته 

شخصي به نام علـي اصـغر       . افتتاح كرد 
عزتي پاك مسووليت اين مدرسه نوبنياد      

او مي گويد كه مدرسه     . را به عهده دارد   
مــورد نظــر بــا توجــه بــه رهنمودهــاي 

 هنرمنـد   رهبري براي پرورش نيروهـاي    
وي توضـيح   . انقالبي تأسيس شده است   

اين مدرسه با هدف استعداديابي و      ": داد
پرورش نويسندگان ملي در تراز انقـالب       
اسالمي از سراسـر كـشور و نيـز توليـد           
 رمان با كيفيت قابل دفاع تـشكيل مـي        

   ".شود
علي محمد مودب، مـديرعامل موسـسه       
مزبور نيز ابراز اميدواري كرده كه با اين        

 نويسي كـشور    تمهيدات در عرصه رمان   
وي . اي ايجــاد شــودخالقيتهــاي تــازه 

عضو كميته فرهنگـي سـتاد انتخابـاتي         
  .سعيد جليلي بوده است

سه نويـسنده هـم بـراي تربيـت ديگـر           
ــه   ــورد نظــر ب ــسندگان در جهــت م نوي

حميـد  :  اند استخدام اين موسسه درآمده   
 آبادي، محمد حسن شهسواري     رضا شاه 

  .ليمانيو بلقيس س
  

برگزاري مجمع عمـومي كـانون      

  نويسندگان 

  
: خالصه اي از گزارش اكبرمعصوم بيگي   

پس از نزديك به هفـت سـال ممانعـت          
جدي و پيگير نيروهاي امنيتـي و وزارت       
ارشاد، پنجمين مجمـع عمـومي كـانون        

اعتنـا   سوم بي نويسندگان ايران در دوره  
 در. ها و ارعابها برگزار شد    تهديدبه همه   

ــدعوين، چهــره  ــان م ــي و مي هــاي ادب
خوردنـد، از   فرهنگي بسيار به چشم مي      

جمله علي باباچاهي، سيد علي صالحي،      
بنفشه حجـازي، فرشـته سـاري، فريبـا         
وفي، محمدرضا بـاطني، ايـرج كـابلي و         

در .  حضوري دلگرم كننـده داشـتند      …
 هـاي جـوان     عين حال كه حضور چهره    

ر ادبي عضو كانون نيـز بـسيار چـشمگي        
ــود ــات  . ب ــسه، ده عــضو هي ــن جل در اي

دبيران، دو تن بازرس، يك تن منشي، و      
يــك صــندوقدار بــا راي مخفــي اعــضا 

   .انتخاب شدند
مجمع عمومي بـه رياسـت سـني        جلسه

. آقاي پرويز بابايي كار خود را آغاز كـرد        
وي بــا يــادكرد نــام جــان باختگــان راه 
ــاري و محمــدجعفر  آزادي، محمــد مخت

ان باختگـان كـانون و      پوينده و ديگر جـ    
آزادي بيان و قلم و بـا اظهـار تاسـف از          

ــسته ــضو برجـ ــانون درگذشـــت عـ  كـ
ــاني،   ــران، ســيمين بهبه ــسندگان اي نوي

امروز قرار بود رياست سـني بـر        ": گفت
 بانوي غزل ايران باشد، اما مـرگ        عهده

ستمكار مجال نداد تا مـا شـاهد حـضور     
   ".پرعطوفت او باشيم

ــپس از ح   ــايي س ــز باب ــران در پروي اض
مجلس درخواست كـرد كـه بـه احتـرام      
جان باختگان و درگذشتگان كانون از جا 

  .برخيزند و يك دقيقه سكوت كنند
پس از خواندن پيامهـا و ارايـه گـزارش          
ــران،   ــات دبي ــاله هي عملكــرد شــش س
انتخابات بـراي تعيـين هيـات دبيـران،         
ــام   ــندوقدار انج ــشي و ص ــان، من بازرس

  زاده، اجي گرفت كه در نتيجه فرخنده ح
  18بقيه در صفحه 
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  رويدادھای ھنری  
 17بقيه از صفحه 

 بيگـي بـه     ناصر زرافشان و اكبر معصوم    
ــدان   ــسه و رضــا خن ــات ريي ــوان هي عن
مهابادي، حسن اصـغري، علـي اشـرف        
درويشيان، مهدي غبرايي، بكتاش آبتين     
به عنوان اعضاي اصـلي هيـات دبيـران      

 . انتخاب شدند
   

  .....سينما
  

اعتماد برنده بهترين   رخشان بني   
  ونيزلنامه جشنواره في

ــرين اعتمــاد، جــايزه  رخــشان بنــي  بهت
فـيلم   هفتاد و يكمين جشنواره      فيلمنامه

 از آن خود    "هاقصه  "ونيز را براي فيلم     
اين فـيلم كـه شخـصيتهاي آن از         . كرد

 كارگر هستند، روايت تلخ و صريح       طبقه
 .امروزه است

 خـود از    ترين ساخته  اعتماد در تازه     بني
پيگيــري گــذران شخــصيت   طريــق 

، "گيالنه"فيلمهاي پيشين خود از جمله      
 و "زيـر پوسـت شـهر   "،  "روسري آبي "
 در سايه رويدادهاي    "خارج از محدوده  "

 بـه نمـايش     88پس از انتخابـات سـال       
زندگي مردم ايران و مشكالتي نظير فقر   

  .پردازدو بيكاري مي 
هاي مختلفي دربـاره ايـن      فيلم از قصه    

گاه به شـكل     شده كه  شخصيتها تشكيل 
كنند، اما وجه   ظريفي با هم برخورد مي      

مشترك همه آنها مشكالتي اسـت كـه        
به ويژه از نظر اقتصادي همه آنهـا را در          

   .تنگنا قرار داده است
پرداخت فيلم به شدت رئاليستي است و       
فيلمساز سعي دارد به عنوان يك نـاظر،        
محيط اطرافش را با دوربـين اش ثبـت         

ين روسـت كـه فيلمـساز درون        از ا . كند
در واقع نقش خـود   ) حبيب رضايي (فيلم  

كنـد كـه سـعي      بني اعتماد را بازي مي      
دارد با دوربين اش حقيقت زندگي مردم       
. را به تصوير كشد و با موانعي روبروست       

ــستي در   ــراي ثبــت رئالي ايــن تــالش ب
سكانس اتوبوس و دوربين روشـن ايـن        
فيلمــساز كــه تمــام حرفهــاي كــارگران 

كنـد، بـه اوج مـي       معترض را ثبت مـي    
  . رسد

در مراسم پاياني جشنواره ونيز كه شنبه        
 "ساالگرانده" شهريور در تاالر     15شب  

ونيـز برگـزار شـد،      "ليدو"كاخ سينما در    
ــت   ــه رياس ــات داوران ب ــساندر "هي الك

، شيرطاليي بهتـرين فـيلم را       "دسپالت
، فيلمـساز سـوئدي     "روي اندرسون "به  

تري كـه روي شـاخه      كبـو "براي فـيلم    
.  تقديم كرد"نشسته انعكاس وجود است  

اين فيلم كه برنده بهترين فيلم جشنواره      
 شـود و بـه   شد، با سه كمدي شروع مي    

نوعي بـا بـه سـخره گـرفتن مـرگ بـه           
  .رسدزندگي مي 

  
حمله رييس بسيج بـه جـشنواره     

  فيلم كن 
محمدرضا نقدي، رييس بسيج، در پيامي     

 تحـت عنـوان     به يك مراسم دولتي كه    
 برگـزار   "جشنواره بين المللي مقاومت   "

مي شود، جشنواره كن و جايزه اسكار را        

 ناميد و خواهـان    "خفاشان شب پرست  "
  .  در مقابل آنها شد"ايستادن"

امروز سـينماي مقاومـت در      ": وي گفت 
مقابل لشكر انبوه خفاشان شـب پرسـت        
هاليوود، اسكار، كن و امثال آن بايـستد        

ي طراز اول و توجيه گر      كه جملگي حام  
جنايات رژيم كودك كش صهيونيـستي      

  ".هستند
جـايزه هـاي   "وي با هشدار نـسبت بـه    

سـينماي  "، وظيفـه    "رنگارنگ شياطين 
ــت ــت   " را "مقاوم ــز موفقي ــين رم تبي

ــاي   ــالمي و كيمي ــالب اس ــروزي انق پي
جبهـه  " و مقايسه آن با   "رهبري واليت 

 "هاي ناآرام و آشفته خالي از نور واليت       
  . يين كردتع
  

انتقاد وزير ارشاد از دادن مجـوز       
  "هاقصه "ساخت 

ــگ   ــاد و فرهن ــر ارش ــي، وزي ــي جنت عل
، "هـا قـصه "اسالمي به شدت از فـيلم       

اعتماد انتقاد كـرد و     ساخته رخشان بني    
گفت اين فيلم اجازه نداشته است كه در        

  .جشنواره ونيز شركت كند
علي جنتي   گزارش خبرگزاري فارس،     به

به رخـشان بنـي اعتمـاد تاكيـد        با حمله   
گاهي فيلمـساز بـا پـرداختن بـه         ": كرد

مــشكالت و نارســاييها و ناهنجاريهــاي 
درون جامعه، آن را به خارج از مرزهـاي        
كشور و جامعه منتقـل و مـنعكس مـي          
كند كه اين برخورد بسيار جـدي را مـي     

  ".طلبد
 قرار است پـس از اكـران در          "هاقصه"

المللي ديگـر   ين  ونيز، در چند جشنواره ب    
از جمله در آلمان، بريتانيا و كانادا نيز به         

  .نمايش درآيد
ــرد   ــد ك ــي تاكي ــي جنت ــا  ": عل ــد ب باي

فيلمسازي كه عالماً و عامداً دسـت روي    
گذارد و به خارج    نقاط ضعف جامعه مي     

كند برخـورد قطعـي     از كشور منتقل مي   
هـاي قـوي و     در جامعه مـا سـوژه     . شود

ود دارد كـه بايـد      مثبت بسيار زيادي وج   
  ".به آنها پرداخت

االن داريم بحث مي    ": وزير ارشاد افزود  
كنيم اين فيلم نامناسبي است و چـرا در         

. كنـد صحنه بين المللي حضور پيدا مي       
بنده سووالم اين است كه چرا اين فـيلم         
مجوز ساخت گرفت و بـر روي سـاختن         

  "اش نظارت نشد ؟
پس از بازتاب گـستره سـخنان جنتـي،          

ك معاون وي مـدعي شـد كـه گفتـه           ي
حجت . هاي او درست منتقل نشده است

اهللا ايوبي افزود كه منظـور جنتـي فـيلم      
بـا ايـن حـال وزيـر        . خاصي نبوده است  

ــصحيح     ــه ت ــر ب ــاكنون حاض ــاد ت ارش
  . سخنانش نشده است

   
  .....موسيقي

  
 به حبس   'هپي'سازندگان ويديو   

  و شالق تعليقي محكوم شدند
 در ايـران    "هپي"يو  اعضاي سازنده ويد  

به جز يك نفر، به صورت غير رسمي در      
 ضـربه   91دادگاه به شش ماه حـبس و        

  .شالق تعليقي محكوم شدند

ريحانه طراوتي، يكي ديگـر از اعـضاي        
 91 مـاه حـبس و       12اين گروه نيـز بـه       

  .ضربه شالق تعليقي محكوم شده است
 در  "هپـي "عوامل سازنده ويديو كليـپ      

ــاه د18روز  ــه  شــهريور م ــاهي ب ر دادگ
ــه     ــتهم ب ــدري، م ــي حي ــت قاض رياس

 و  "مشاركت در ساخت كليـپ مبتـذل      "
ــشروع" ــط نام ــدند"رواب ــسه .  ش در جل

 به همـراه    "هپي"دادگاه تمامي عوامل    
  .پنج وكيل خود حضور داشتند

بر اساس اين گزارش، ريحانـه طراوتـي        
عـالوه بـر دو اتهـامي كـه بـراي همــه      

داشـتن  "اعضاي گروه مشترك بوده، به     
 و  "مشروبات الكلي در منـزل شخـصي      

بارگــذاري و پخــش كليــپ در شــبكه "
  . متهم شده است"يوتيوب

وكالي اين جوانان در دادگاه بـه اتهـام         
ــشروع " ــط نام ــتن رواب ــراض "داش  اعت

برخورد خـشن   "آنها همچنين از    . كردند
پليس و هجوم به آپارتمان عوامل تهيـه       

 انتقـاد   "اين ويديو در زمـان دسـتگيري      
خواستار پاسخگويي دادگـاه بـه      كرده و   

  .اعتراضهاي خود در اين موارد شدند
در نسخه ايراني ويديوي هپي چند دختر       

شود كه با آهنـگ     و پسر نشان داده مي      
ــي" ــامز " "هپ ــرل ويلي ــازنده و "ف ، س

 خواننده آمريكايي اين آهنگ، در كوچـه      
بـام در حـال     هاي تهران و روي پـشت       

  .رقصيدن هستند
نون دههـا هـزار بيننـده    اين ويـديو تـاك   

داشــته اســت و سرنوشــت ســازندگان و 
دست اندركاران آن نـه تنهـا در رسـانه          
ــاب    ــي بازت ــين الملل ــي و ب ــاي داخل ه

اي داشته، بلكه واكنش بسياري   گسترده  
از افراد سرشناس از جمله فـرل ويليـامز     

  .را در پي داشته است
  

ــستر    ــاني اركـ ــهرت جهـ شـ
سمفونيك كينشازا با نوازنـدگان     

  بومي
 جمهوري دمكراتيك كنگـو بـا وجـودي       

كه به خاطر سالها جنـگ و فقـر ويـران          
ــستر     ــين ارك ــاحب اول ــي ص ــده ول ش
سمفونيكي است كـه تمـام اعـضاي آن         

اين اركـستر   . سياهپوستان بومي هستند  
كه كار خـود را از يـك گـروه كوچـك            
موسيقي با سازهاي ساده و دسـت سـاز         
شـروع كـرده، اكنـون شـهرت و اعتبـار      

  .ي پيدا كرده استجهان
اين اركستر از طريق يك فـيلم مـستند         
آلماني كه در مورد فعاليتهاي آن ساخته       

 بـه شـهرت جهـاني     2010شد، در سال    
رسيد و سال گذشـته انجمـن سـلطنتي         
موسيقي فيالرمونيك بريتانيـا آن را بـه        
عضويت افتخاري پذيرفت؛ ستايش كـم      
نظيري كه درگذشته فقط به آهنگسازان      

ل مندلسون، واگنـر و بـرامس       بزرگي مث 
  .اعطا شده است

، رهبــر اركــستر  "آرمــان ديانگينــدا "
 پـس از دسـت      1994كينشازا، در سـال     

دادن شغل قبلي خود كه خلبـاني بـراي         
ــستر   ــود، اركـ ــسافربري بـ ــوط مـ خطـ

 را در شـهر     "كيمبانگيـست "سمفونيك  
ايــن اركــستر .  تــشكيل داد"كينــشازا"

ــساي   ــاي كليــ ــشي از فعاليتهــ بخــ
سـايمون  "ست است كه توسط     كيمبانگي

 پدر بـزرگ آرمـان تاسـيس        ،"كيمابنگو
پـدر بـزرگ او كـه توسـط قـدرت           . شد

 سال زنداني شد و     30استعماري بلژيك   
ــراي    ــت، ب ــدان درگذش ــاالخره در زن ب
بسياري از مردم در كنگو و به خـصوص     
شهر كينشازا همچون يك منجـي و يـا         
شهيد ديده مـي شـود و مـورد سـتايش           

  . است
 نوازنـده   12فعاليت اين اركستر،    در آغاز   

ويولون آن مجبور بودند به طور نوبتي از        
 ويولون موجـود اسـتفاده كننـد و هـر           5

 دقيقه، ويولـون را بـه       20نوازنده پس از    
برخـي از آالت    . نوازنده بعـدي مـي داد     

موسيقي را از بازار دسـت دوم در چـين          
تهيـه كردنـد و برخــي ديگـر را مجبــور    

  .دبودند خودشان بسازن
ــال   ــشازا در ح ــمفونيك كين ــستر س ارك
حاضر در سفر در انگلستان است و قـرار         
ــدن،    ــستر، لن ــهرهاي منچ ــت در ش اس

  . كارديف و بريستول برنامه اجرا كند
  

اندي و فرهاد دريا سفيران صلح      
  شدند

اندي و فرهاد دريا در كنار چهل خواننده       
شناخته شـده بـراي اجـراي برنامـه بـه           

. عـوت شـدند    د "مستر پـيس  "جشنواره  
 اين جشنواره يكي از بزرگتـرين برنامـه        

ســت كــه هــاي اجتمــاعي و تفريحــي ا
 شـود و از     ساالنه در هلنـد برگـزار مـي       

چهار سال پيش فعاليت خـود را شـروع         
  .كرده است

 هـدف   "مـسترپيس "سازمان دهندگان   
ــاني  ــغ صــلح در ســطح جه از آن را تبلي

ــه    ــراي تران ــد و اج ــق تولي ــاي طري ه
روز يكـشنبه   .  كنند ضدجنگ معرفي مي  

 سپتامبر، برابر با روز جهـاني صـلح،         21
 هاي اين جشنواره شروع خواهـد       برنامه

ــده در     ــركت كنن ــدان ش ــد و هنرمن ش
ســتايش صــلح و نكــوهش جنــگ آواز  

  . خواهند خواهد
فرهاد دريـا، خواننـده افغانـستاني مقـيم         
آمريكا و اندي هر دو از سـفيران صـلح          

ــن جــشنواره هــستند و تحــت شــعا  ر اي
 ترانه اجرا خواهند كـرد؛      "نلسون باش "

اين شعار عمومي جشنواره است كه بـه        
پـــاس تالشـــهاي نلـــسون مانـــدال و 

جويانه او انتخـاب شـده   فعاليتهاي صلح   
  .است

  19بقيه در صفحه 
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  رويدادھای ھنری
  18بقيه از صفحه 

، "ميـسا كـارا   "اي كه اندي انتخاب كـرده، همـراه بـا           ترانه
ايـن ترانـه در   . تبار، اجرا خواهد شدخواننده سوپرانو و لبناني   

وصف صلح و دوستي و همزيستي سروده شده و تنها بعـد از   
ميـسا  . اتمام اين جشنواره به طور عمومي پخش خواهد شـد    

 از غزلهـاي    "من چه دانـم؟   "يكاست و اجراي    كارا مقيم آمر  
  . مولوي را با زبان فارسي در كارنامه خود دارد

  
  ...نمايشگاه

  وي در زندان آلكاترازآي وي 
، هنرمنــد معتــرض و فعــال سياســي چينــي، "ويآي وي "

 فعـال سياسـي در زنـدان        176نمايشگاهي را شـامل چهـره     
  . برپا كرده است"آلكاتراز"

تـرين  تـرين و مخـوف       كـه روزي از بـدنام        زندان آلكـاتراز  
 176زندانهاي جهان بود، ميزبـان نمايـشگاهي از تابلوهـاي        

 ميليـون  2/1 تبعيدي سياسي است كـه بـا اسـتفاده از          چهره
  .استوي خلق شده قطعه لگو توسط آي وي 

هايي كه تصوير آنها با استفاده از قطعات لگو         در ميان چهره    
نلـسون  "تـوان بـه   نمايش درآمده مـي  در زندان آلكاتراز به   

، "ادوارد اسـنودن  "، رهبر فقيـد آفريقـاي جنـوبي و          "ماندال
  .افشاگر اسناد جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريكا اشاره كرد

دليل انتقادات صريح از دولـت چـين        وي خود نيز به     آي وي 
 . روز زنداني شد81 براي مدت 2011در سال 
ـ     جزيره   يج سانفرانسيـسكو در كاليفرنيـا      آلكاتراز در مركـز خل

 نظـامي   عنـوان يـك محـدوده     واقع شده و تا سالها پيش به      
ترين زندان در جهـان   شناخته شده بود و پس از آن نيز امن          

اما امروزه اين جزيره بـا نظـارت آژانـس          .  رفت  شمار مي  به
 پاركهاي ملي آمريكا، به مكاني تاريخي تبـديل شـده و بـه            

هاي توريستي اين ايالت در معـرض       به  عنوان بخشي از جاذ   
  . ديد همگان قرار دارد

  

  يك كاريكاتوريست در حرمسراي سلطنتي
هـاي  پـور و مجـسمه   گمهـر حـسين    نمايش نقاشيهاي بـزر   

يــك كاريكاتوريــست در " بــا عنــوان ،عليرضــا ميراســداهللا
 18( شهريورماه   27 بعدازظهر پنجشنبه    "حرمسراي سلطنتي 

 در شهر پـاريس     "نيكوال فالمل "ري  به دعوت گال  ) سپتامبر
   .آغاز شد

شـاه   پور راوي زنان حرمسراي ناصـرالدين   نقاشيهاي حسين 
 شـاه  هاي ميراسـداهللا راوي زنـان فتحعلـي      است و مجسمه    

  .قاجار
 پور برگرفته از تصاوير زنان ناصرالدين شاه        نقاشيهاي حسين 

در . "قـرار نبـود كـه هرگـز كـسي آنهـا را ببينـد       "است كه  
 زنان با سري پوشـيده و پاهـاي         ،قاشيهاي اين كارتونيست  ن

اند؛ تركيبي از حجاب اسالمي     عريان به تصوير كشيده شده      
و ايراني آن زمان و لباسهاي فرانسوي كه نظر پادشاه ايـران      

  . به خود جلب كرده بود،را در سفري كه به پاريس داشت
ـ  ، پـور  يكي از ويژگيهاي برخي از نقاشيهاي حـسين        ب  تركي

شاه  ناصرالدين ،در يكي از تابلوها. زمان گذشته و حال است    
 بيني  ،ديگري گرفته يا در نقاشي    "سلفي"خود  به همراه زنان  

  .يكي از زنان عمل زيبايي شده است
 زنــان ديگــري از ، پــوردر كنــار تابلوهــاي نقاشــي حــسين

هايي كه زنـان را     مجسمه  . حرمسرايي ديگر نيز حضور دارند    
 مجـسمه . دهد اما زيـر آن عريـان هـستند        ان مي با چادر نش  

 نگار در نمايشگاه     هنرمند و روزنامه   ،هاي عليرضا ميراسداهللا  
شاه پشت سر زنان ايستاده      چيده شده كه فتحعلي      به شكلي 

  .است
 "دفرماسيون" ها از    او مي گويد كه در ساختن اين مجسمه       

 از  ، هـا  در سـاختن مجـسمه    ": ها پرهيز كرده است   در چهره 
ــاغ  ــاد دم ــردم  ،ايج ــز ك ــده پرهي ــدانهاي گن ــوش و دن .  گ

 دهـد كـه قـصه شـما خيلـي           دفرماسيون زماني جواب مـي    
 ، كاراكترهـا و آدمكهـا   خواهيد به وسيلهپررنگ نيست و مي   

كـافي طنـز   اما وقتي قـصه بـه انـدازه       . مخاطبان را بخندانيد  
 اگــر شــما بتوانيــد فقــط چيــزي را كــه نمايــشگر آن  ،دارد

  ".ست  كافي،ست بسازيدشخصيت ا

  زنان در مسير رھايی
 13ه بقيه از صفح

 تداوم اعتصاب زنان آموزگار شمال و شرق دارفور

 در "دارفـور " آموزگاران مدارس شرق - 2014 سپتامبر   14اخبار زنان،   
سودان با سه هفته اعتصاب به عـدم پرداخـت دستمزدشـان اعتـراض              

  . كردند
است كه تا هنگام پرداخت حقوق معوقه      اتحاديه آموزگاران اعالم كرده     

اين، در حاليست كه وزير دارايي از ديـدار         . به اعتصاب ادامه خواهد داد    
  .با رهبران اتحاديه ها خودداري ورزيده است

اتحاديه آموزگاران شرق دارفور خواسـتارِ پيوسـتن آموزگـاران مـدارس           
انـد و   دولت، اعتصاب را غيرقانوني مـي د      . ديگر به اعتصاب شده است    

 .آموزگاران را به اخراج از كار تهديد كرده است
 

 40 اسـتان كـشور، بـاالي        19نرخ بيكاري زنان جوان در      
 درصد است

 در حالي كه نـرخ بيكـاري زنـان جـوان     - 1393 شهريور ماه    26ايرنا،  
 استان كشور هم با نـرخ       19 درصد است،    43.4ساله در كشور    24تا  15

 . ان روبرو هستند درصد زنان جو40بيكاري باالي 
 درصـد بـاالترين نـرخ       84.4هم اكنون استان چهارمحال بختياري بـا        

 ساله را به خود اختصاص داده و ايـن در حـالي            24 تا   15بيكاري زنان   
 درصـد   50 و بيش از     50 استان كشور داراي نرخ بيكاري       10است كه   

 .هستند
ري زنـان   باال بودن نرخ بيكاري زنان جوان در حالي است كه نرخ بيكا           

در كل كشور بيش از دو برابر مردان است، به طوري كه بيكاري زنـان           
 . درصد در بهار امسال بوده است9 و مردان 19.4

: ليلي دانشمند، يكـي از فعـاالن بخـش خـصوصي در كاريـابي، گفـت          
بيشتر كارفرمايان تمايل دارند كه به علت برخـي از مرخـصيها نظيـر              "

مرخصي زايمان كه براي زنان در نظر گرفته شده، از نيروي كار مردان             
  ".استفاده كنند

 كارفرمايان حتي در بسياري از موارد وقتي كه كارجوي زن": وي افزود
با داشتن سابقه كار و كارجوي مرد بـدون سـابقه كـار تقاضـاي شـغل       
دارند، استخدام مردان بي سابقه را بر زنان داراي سابقه كار ترجيح مي             

  ".دهند
 درصد خروجيهاي دانشگاهها را زنان تشكيل مي دهند و   80نزديك به   

اين در حالي است كه در بازار كار چنين تقاضـايي بـراي جـذب زنـان                 
 درصد در اسـتانهاي     50افزون براين، نرخ بيكاري بيش از       . نداردوجود  

 .كشور نشان دهنده شرايط نابهنجار بازار كار براي زنان است
 

دستگيري كارگران شركتهاي اغذيه فروشي شركت كننده      
 در اعتراضات سازمان يافته سراسر آمريكا

 صـدها تـن از كـارگران شـركتهاي      - 2014 سپتامبر   6اسوشيتدپرس،  
بـه  ...  و   "برگركينـگ "،  "مك دونالد "اغذيه فروشي زنجيره اي مانند      

 شـهر آمريكـا توسـط    150دليل شركت در راهپيمايي سازمان يافته در     
اكثريـت ايـن كـارگران زن هـستند كـه اصـالح        . پليس دستگير شدند  

  .  دالر بمثابه حداقل دستمزد را طلب مي كنند15شرايط كاري و 
 سـنت   25 دالر و    7گران مزبـور برابـر بـا        حداقل دستمزد قـانوني كـار     

 افزايش نيافته و در پـايين تـرين سـطح،           2009آمريكاست كه از سال     
 . طي دهه هاي متمادي ثابت مانده است

شهرهاي نيويورك، شيكاگو، ديترويـت و بـسياري ديگـر از شـهرهاي             
بزرگ آمريكا شاهد خشم زنان كارگري گشت كـه در وضـعيت بـسيار              

اكثريت اعتراضات كارگري طي دو سـال       .  مي برند  وخيم معيشتي بسر  
گذشته در آمريكا توسط اتحاديه هاي شركتهاي اغذيه فروشـي مزبـور            

 .سازماندهي شده است كه بيشتر كارگرانش زن هستند
 نيز كـارگران    "اس اي آي يو   "افزوده بر اين، اكثريت اعضاي اتحاديه       
 . كار مشغولند به "فست فود"زني هستند كه در شركتهاي موسوم به 

 

اعتصاب زنان كارگران صـنعت بافنـدگي مـصر در شـش            
 كارخانه

 كـارگر زن و     2000 نزديك به    - 2014 آگوست   29اهرام نيوز آنالين،    
مرد صنعت بافندگي با اعتصاب در شش كارخانه مصر، توليدات صنعت           

  . مزبور را به نصف رساندند
افـزايش دسـتمزد   قول و قرارهاي مسووالن مبني بر پرداخت پاداش و          

كارگران از ماه ژوئن تا كنون اجرايي نگرديده و كارفرمايـان بـه طـور               
  .مرتب از تهيه و تدارك امكانات ترابري براي كارگران سر باز زده اند

  

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

  فدايي خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يدي جداليل

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 نتيمنصور امان، ز

 اردوان، تاي آناه،يرهاشميم

   سامعي مهده،يجعفر پو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي    نبر

فدايي خلق ايـران و بيـان كننـده        
امــا . نظـرات ايـن سـازمان اسـت    

بديهي است كه از چاپ مقاالت و       
و جنـبش   مطالب فعالين سـازمان     

مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز         
ترجمه مطالبي كه حجـم نـشريه       

دهــد و اطــالع از آن  اجــازه مــي
. كنـد  مفيد است، خودداري نمـي    

مطالبي كـه بـا امـضاي افـراد در          
شـود، بيـان     نبردخلق چـاپ مـي    

كننده نظرات خود آنان است كـه       
ممكن است بـا نظـرات سـازمان        
منطبق، همسو يا اختالف داشـته       

با نـام و    (قاله نبردخلق   سرم. باشد
بيـان كننـده نظـر      ) يا بـدون نـام    
  .سازمان است

  
ــا    ــق ب ــرد خل ــتراك نب ــراي اش ب
  آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20     فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36            آمريكا و كانادا 

   يورو40     استراليا
   يورو1             تك شماره 

ــبش    ــهاي جنـ ــار و گزارشـ اخبـ
كارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن      
ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق     
ومسائل بين المللي مربوط به آن،      
اخبار و ديدگاههاي جنـبش زنـان      
را هـر روز در ســايت ايـران نبــرد   

  .بخوانيد
   

 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت

ار نشريه نيرد خلق ، اخب

رويدادهاي روز ايران و 

جهان، تحليل مسائل روز، 

بخش شنبداري  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(
com.nabard-iran.www 
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 

org.fadaian.www  
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زنگ ُشروع جدال بر سر 
 جانشينی خامنه ای 

  به صدا درآمد
 منصور امان

  
مجلس فرمايشي خبرگان براي يك نشست دو روزه تشكيل جلسه 

با اينكه انتظار نمي رود اين گردهمايي دربرگيرنده . داده است
تغييري در روال كار كليشه اي اُرگان دست نشانده آقاي خامنه اي 

م موضوع تعيين رياست آن، تنوع ناخواسته باشد، با اين حال دستك
  .اي را به دستور كار تشريفاتي خبرگان تحميل كرده است

نزديك به چهارسال پس از آنكه آيت اهللا مهدوي كني با صندلي 
چرخدار به جايگاه رياست مجلس خبرگان هل داده شد تا پست 
محبوب آقاي رفسنجاني را اشغال كند، اكنون كُهولت سن او را 
بدون اُميد به ياري هرگونه وسيله كُمكي، از ميدان بازي قُدرت به 

  . بيرون رانده است
 به 1389هر گاه توازن قُوا در دستگاه قُدرت همچون برش زماني 

گونه يكجانبه به سود باند ولي فقيه مي بود، خالي شدن و پر كردن 
در . اين صندلي نيز موجبي براي نگراني آن به حساب نمي آمد

 اما آقاي خامنه اي و همدستانش يك باند سياسي 1393سال 
ورشكسته هستند كه تهاجم آنها در داخل براي تصرُف يكپارچه 
قُدرت به گونه خيره كننده اي ناكام مانده و تهاجم خارجي شان به 

براين .  منتهي شده است"قهرمانانه"فلج اقتصادي و سستي 
خبرگان ديگر از مجراي اساس بديهي است كه جاگذاري رياست 

  . يك پروسه نرم و بدون دست انداز گُذر نكند
با اين همه، اهميت كُنترُل دوره كنوني مجلس خبرگان به گونه 
مستقيم ربطي به آرايش موجود در دستگاه قُدرت و صحنه شكل 
گرفته بر پايه آن ندارد؛ حساسيت دو طرف اصلي را بسا بيشتر 

كسب كُرسي . وني برمي انگيزد كن"رهبر"چشم انداز پس از 
رياست خبرگان يك فاكتور جانبي است كه مي تواند راه ارايه 

 هموار "خبرگان"پاسخ مطلوب به اين پرسش را دوره ي شُشم 
  . كند

كشمكش بر سر تعيين جانشين آيت اهللا مهدوي كني، همزمان مي 
به همراه تواند وزن باندهاي رقيب را در اين اُرگان شُماره بياندازد و 

اين امر در .  را نيز عرضه كند"خيمه نظام"آن فضاي موجود زير 
  . درجه نخُست آقاي خامنه اي و شُركا را در تنگنا قرار مي دهد

آنها براي حفظ هژموني محكوم به برنده شدن در اين زورآزمايي 
هستند، در حالي كه جناح ميانه چيزي براي باخت ندارد و مي تواند 

ه سمت انتخابات مجلس خبرگان در اسفند ماه حركت بدون تغيير ب
باند ولي فقيه حتي اگر از انتخاب جانشين آقاي كني . كند

جلوگيري كرده و از آن طفره رود، باز يك شكست را به حساب 
خود ثبت كرده و از برهم خوردن توازن قُوا به زيان خويش پرده 

     .برداشته است
آيت اهللا خامنه اي به صدا زنگ شُروع جدال بر سر جانشيني 

 "خبرگان رهبري"درآمده است، در انتها اما اين اُرگان توخالي 
     .نيست كه پايان درگيري را اعالم خواهد كرد

  شهريور12... فراسوي خبر
  

 
تبريک به کارگران بافق، پيش 
بسوی ھمبستگی سراسری 

  کارگران و تشکلھای مستقل آنان
 ليال جديدي

  
عتصاب كارگران معدن سنگ آهن  روز، ا16پس از 

شهرستان بافق و تحصن در مقابل فرمانداري كه با 
حمايت خانواده هاي آنان، بسياري از مردم شهر و 
. همبستگي نهادهاي كارگري همراه بود، به پايان رسيد

عالوه بر آزادي تمامي نمايندگان بازداشت شده كارگران، 
صوصي سازي مقامات دولتي و امنيتي اعالم كردند كه خ

درصد از سهام آن نيز تا چهار ماه آينده 15معدن لغو شده و 
اين پيروزي كه با .  شود به شهرستان بافق واگذار مي

جديت، همبستگي و مقاومت كارگران و حاميان آنان به 
دست آمد را به معدنچيان زحمتكش سنگ آهن شهرستان 

  .بافق تبريك مي گوييم
 كه جلوگيري از خصوصي پيرامون مطالبه اصلي كارگران

. سازي بود، همچنان سخنان ضد و نقيضي گفته مي شود
حسيني، رييس سازمان  عبداهللا پوري  اشرف  از يكسو، علي 

خصوصي سازي، ادعا مي كند كه خصوصي سازي اين 
درصد از سهام 71معدن به هيچ عنوان قابل لغو نيست و 

عرضه در بورس معدن سال گذشته بابت رد ديون از طريق 
به فروش رفته و باقيمانده سهام نيز از طريق مزايده و 
توسط فرابورس در ارديبهشت ماه سال جاري به فروش 

  . قطعي رسيده است
از سوي ديگر، محمدعلي طالبي، معاون سياسي و امنيتي 
استاندار يزد ادعا مي كند كه سازمان خصوصي سازي با 

قتصاد به شمار مي رود، اينكه زير مجموعه دولت و وزارت ا
وي نسبت به . با سياستهاي كلي دولت ناهماهنگ است

بروز نارضايتي ميان كارگران معدن سنگ آهن بافق، "
 ابراز نگراني "التهاب آفريني و دامن زدن به اعتراضات

  .كرده و در اين باره هشدار داده است
هنوز مشخص نيست كه تصميم قطعي در اين باره چه 

سابقه سرمايه داران و حاميان آنان در دادن . خواهد بود
قول و وعده هايي كه بيشتر با هدف فريب كارگران و پايان 

از اين رو . دادن به اعتراضات مطرح مي شود، سياه است
كارگران ضمن كسب نيرو از اين پيروزي كه حاصل جديت 
و پافشاري خود و نيز حمايتهاي وسيع از سوي مردم، 

 و نهادهاي كارگري است، همچنان بايد سازمانها، گروه ها
همبستگي و اتحاد را در مسير مبارزه براي دستيابي قطعي 

   .به خواسته هاي خود حفظ كنند
طبقه كارگر ايران به تجربه دريافته است كه تنها با 
سازماندهي و تشكل يابي دروني و در پيوند با همبستگي 

ز سراسري اين طبقه زحمتكش كه درد مشترك و نيا
مشترك دارد، مي تواند به پيروزي دست يابد و از اين رو 

  . بايد در تداوم و گسترش آن تالش كند
   شهريور15شنبه ... فراسوي خبر 
 

  شھداي فدايي مھرماه

  : رفقاي فدايي
 محمـدعي سـالمي   -چنگيز قبادي   

 حـسن حامـدي     - سيد نـوزادي     -
 حسين  - غالمرضا صفري    -مقدم  

 حسن - رحمت شريفي -زاده   علي
 - لقمـان مـدائن      -جاللي نـائيني    

ــفهاني   -جهانـــشاه ســـميعي اصـ
 - ژيـال سـياب      -محمدرضا فرشاد   

 اســـماعيل -پـــروين فـــاطمي  
ــهري  ــهري  -بيدش ــرا بيدش  - زه

ــولي   مهرنـــوش -مـــصطفي رسـ
 -پـور     منوچهر بهـايي   -ابراهيمي  

 - كرامت قبادي -سيد احمد الري   
 سـيامك اسـديان     -زاهد سجادي   

 -د بريـــري  مـــسعو-) اســـكندر(
 - فريبـا شـفيعي      -عليرضا صفري   
 -پور    علي حسن  -ايراهيم شريفي   

 غالمحـسين   -نزانـي    محمد كس 
ــدادنژاد  ــدليبيان  -ون ــز عن  - پروي

وند   خيراهللا حسن  -مهدي خانزاده   
 علي محمـدنژاد  - عبداهللا يزداني   -
چي   فاطمه روغن- مريم توسلي    -
ــزت- ــم   ع ــع -اهللا معل ــيد ربي  س

ــسيني  ــضان -حـ ــاني  رمـ  -قربـ
 - جعفــر دليــر -شهــسوار شــفيعي 

 -اهللا الماسـي      روح -بهرام بلوكي   
 احمـــد -غالمحـــسين مجيـــدي 

 حسن - عباس گودرزي -سليماني 
 - حسن جـان لنگـرودي       -سبعت  

 - فرشـيد فرجـاد      -كامران علـوي    
 تاكنون  1350احمد كياني، از سال     

در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجـاع       
ــا  ــي، رهـ ــراي دموكراسـ يي و و بـ

ــزدوران   ــط مـ ــسم توسـ سوسياليـ
رژيمهاي شاه و خميني به شـهادت       

  . رسيدند
  


