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

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

  355 شماره

   و يكمسي دوره چهارم سال 

  1393 بهمن اول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ....سرمقاله 

در پس عبارت 

پردازيهاي روحاني 

  راهكاري هم وجود دارد؟
  منصور امان

نزديك به دوسال پس از ناگُزيري آيت اهللا خامنه اي 
، به "نرمش قهرمانانه"و همدستانش به تن دادن به 

خوبي مي توان افزايش پلكاني آثار سياسي آن بر 
ومت در جناح ميانه حك. دستگاه قُدرت را به چشم ديد

تنگناي ناشي از فشار باند واليت، به سمت حمله به 
پايه هاي قُدرت آن و نيز از رسميت انداختن خط 
قرمزهاي بازدارنده اش در پهنه سياست خارجي 

 ؛پرسش كليدي اكنون اين است. گرايش يافته است
آيا كشانده شدن درگيري به حساس ترين كانونهاي 

وضوع علني چالشي  و تبديل آنها به م"نظام"ثبات 
كه به گونه انحصاري بر فراز تريبونها و در سطح 
گُفتار و مشاجره حمل مي شود، مي تواند پيش درآمد 
گُذار حمالت لفظي به برنامه و راه حلهاي عملي 
باشد؟ به بيان ديگر، آيا آقاي روحاني براي تغيير آنچه 
كه از آن شكايت مي كند، طرحي هم در دست دارد 

ر از آن، از اراده عملي ساختن اش برخوردار و مهم ت
  است؟ 

  
  حمالت

فساد "هنگامي كه پايوران ارشد حكومت از 
 سخن مي گويند، شگفت آور نيست كه "سيستمي

مسير به جريان افتادن درگيريهاي خُرد و كالن در 
. دستگاه قُدرت نيز از معبر مبارزه با فساد گُذر كند

شانگر آن است كه ن) دي(رويدادهاي ماه گذشته 
حجت االسالم روحاني نيز به گونه فزاينده اي به 
سمت به كارگيري اين سالح آزموده شده عليه 

شدت گيري حمالت وي از . رقبايش گرايش مي يابد
اين زاويه كه با صراحت يافتن لحن همراه بوده است، 
به ويژه پس از بي نتيجه ماندن مذاكرات هسته اي 

 باژگون مهلت جديد براي وين و آغاز شمارش
  . ، فشُرده تر شده است"تواُفق جامع"دستيابي به 

 3بقيه در صفحه 

  

  ....جهان در آيينه مرور

احتمال پيروزي ائتالف چپ و راديكال در 

  انتخابات يونان، تحولي بزرگ در اروپا

  ليال جديدي

  5صفحه 

  ....يادداشت سياسي 

  تفرقه افکنی 
  با شعار وحدت

  مهدي سامع

 2ر صفحه د

  اثرات اقتصاد و�يی بر مزدبگيران
 زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

   خصوصی سازی متکی بر رانت
  )١٠(تحکيم استبداد 

 شهره صابري

  8صفحه  

  نوشيدن جام سالمت

  اميد برهاني

 7صفحه 

  قاتالن مزدور

  آر پي آن الين/ يونگه ولت

  بابك: برگردان و تنظيم

 9صفحه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(” سرودھا، ستاره ھا“
  زھرا كاظمی: به ياد

  وحيدي. م 

  13صفحه 
  اخبار کارورزان س'مت

 اميد برهاني

  12صفحه 

  ...اينجا نفس نيست
 حامي پرهام

  11صفحه 

  سياھکل
  پريناز پرتو

  13صفحه 

  زنان در مسير رھايی
  سپيده سرشار

  14صفحه 

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

 15صفحه 

ی اعتراضی کارگران و مزدبگيران برخی از حرکتھا
  ٢٠صفحه                               ١٣٩٣دی در 

 رستاخيز سياھكل حماسه و سالگرد چھارمين چھل و
   چريكهاي فدايي خلق ايران برگزار مي كندسازمان

   آلمان-کلن 

  ١٣٩٣بھمن  ١٨ برابر با ٢٠١۵فوريه  ٧ شنبه

  که ھستيم و چه می گویيم؟

  پاسخ به چند سوال

  ليال جديدي: سخنران

    آزاد و برنامه ھنریتريبون
   شب٨ بعد از ظھر تا ٤از ساعت 

   آلمان-کلن : مکان

Bürgerhaus   Zollstock  

Rosenzweigweg  3  

50969 Köln  

Germany 
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در ماه گذشته يكي از نهادهاي تبليفاتي 
واليت خامنه اي كه نقش پشتيبان 
براي اقدامات تروريستي و مداخله گرانه 
رژيم بازي مي كند، اقدام به برگزاري 

نهاد . كرد» وحدت اسالمي«كنفرانس 
مجمع جهاني تقريب «مزبور با نام 
 19در عصر روز جمعه » مذاهب اسالمي

ن كنفرانس كه دي گزارشي كوتاه از اي
 در تهران برگزار 19 تا 17طي روزهاي 

بر طبق اين گزارش در . شد، منتشر كرد
امت «آن موضوع اين كنفرانس كه 

 بود »كارها  واحد اسالمي، چالشها و راه
و حسن روحاني آن را افتتاح كرد، 

هاي دين و تصدها تن از شخصي«
 از ايران و ساير »نخبگان علمي

شركت كرده و  در آن كشورهاي جهان
توفيق ديدار با مقام «شركت كنندگان 

اي را   معظم رهبري، حضرت امام خامنه
او گوش » ارشادي يافته و به فرمايشات

به نظر مي رسد كاربرد مفيد و . كردند
 اي   خامنهبراي» امام«سودآور كلمه 

زيرا . فقط در چنين مجامعي ميسر است
اگر از چنين كنفرانسهايي وحدتي 

ي شود و حتي شركت حاصل نم
كنندگان سني مذهب در اين كنفرانس 
نماز جماعت جداگانه خواندند، خامنه 
اي مي تواند تعدادي از نخبگان سني 
و شيعه غير ايراني كه چندان هم مقام 
و موقعيت قابل محاسبه اي ندارند را 
به هيزم تنور تفرقه افكني خود تبديل 

  . كند
  

 19 حرفهاي خامنه اي در روز جمعه
دي براي شركت كنندگان در اين 
كنفرانس، گوشه اي از اقدامات 

خامنه اي . منافقانه او را برمال مي كند
تجليل از رسول ختمي مرتبت «:گفت

نبايد به حرف و سخن محدود شود بلكه 
تالش براي تحقق پيامهاي وحدت 
بخش آن حضرت، بايد مهمترين اولويت 
كشورهاي اسالمي و ملتهاي مسلمان 

  .».شدبا
خامنه اي براي اين كه خود را فقط به 

سرعت  محدود نكند و» حرف و سخن«
را نشان دهد، » وحدت«عمل در اجراي 

» ارشادي«يك هفته بعد از اين سخنان 
ها در يننمازخانه مركزي سدستور داد تا 
 27در روز شنبه تهران در منطقه پونك 

  . ودموم ش و هرمدي، 
حفظ در واليت خامنه اي، براي 

، سنيهاي ساكن »وحدت اسالمي«
تهران سالهاست كه از داشتن مسجد 
محروم شده و دقيقاً در همان روزي كه 
مقام معظم در حضور چند صد تن شعار 

از برگزاري نماز اهل وحدت مي داد، 
  سنت به امامت موالنا عبدالحميد، از 

  
در سالن علماي سرشناس اهل سنت، 

  .جلوگيري شدپونك 
موفقيت طرحهاي تفرقه «از خامنه اي 

ايراز تاسف كرد و » انگيز دشمنان اسالم
اَشداء علَي الكُفار و رحماء «به آيه 

قاطع در مقابل كفار و مهربان  (»بينَهم
استناد كرد و خواستار آن ) در ميان خود

در مقابل استكبار و سرطان «شد كه 
مهلك صهيونيسم جهاني و در رأس 

لت غاصب اسرائيل مريكا و دوآآنها 
بايستيم و در ميان خود، مهربان و همراه 

اين استناد اوج » .و همدل باشيم
عوامفريبي و دورويي خامنه اي را برمال 

اين حرف را كسي مي زند كه . مي كند
در واليت اش بيشترين ستم و تبعيض 
بر مذاهب مختلف به طور عام و بر 

  . سنيها به طور خاص اعمال شده است
هوري اسالمي بخش زيادي از در جم

كساني كه سركوب شده اند، كساني 
آنها . بوده اند كه به اسالم اعتقاد داشتند

همراه با بي دينان، بهاييان، درآويش 

از هيچ حق و حقوقي در ....و
. بيدادگاههاي حكومت برخوردار نبودند

.... آنها را كافر، ملحد، محارب، مفسد و
از نگاه . فرستادندناميدند و به كشتارگاه 

نبودند كه با » مسلمان«خامنه اي اينها 
اما معلوم نيست . باشد» مهربان«آنان 

حرف حساب خامنه اي در مورد زهرا 
رهنورد، ميرحسين موسوي و مهدي 
كروبي چيست كه حتي براي آنان يك 
بيدادگاه فرمايشي هم برگزار نكرده و 
چندين سال آنان را در حبس خانگي 

از همه اينها كه . استنگهداشته 
بگذريم، چرا سنيها نمي توانند در تهران 

ام القراي «كه ايادي خامنه اي آن را 
قلب و مغز «و در حقيقت » جهان اسالم

است، يك » تروريسم و بنيادگرايي
آيا مليونها ايراني . مسجد داشته باشند

اهل سنت در ايران هم بايد شامل 
  . شوند» اَشداء علَي الكُفار«

بازهم همه اينها را ناديده بگيريم و 
قبول كنيم كه ولي فقيه به دنبال تفرقه 
افكني نيست، در مورد سركوب و كشتار 
روزانه سنيها در عراق به دست شبه 
نظاميان وابسته به سپاه قدس چه بايد 

 تا 2003گفت؟ از اشغال عراق در سال 
 سال گذشته يك 9امروز و به ويژه در 

ام روزمره توسط چند گروه از شبه قتل ع
نظاميان وابسته به واليت خامنه اي 

جنگ بين شيعه و . انجام مي شود
سني را سپاه قدس هدايت كرده 

مهم ترين . و مي كند
شخصيتهاي مذهبي، سياسي و 
اجتماعي اهل سنت عراق بارها 

آيا . اين موضوع را افشا كرده اند
اين اقدامات سركوبگرانه و 

دعاهاي وحدت طلبانه اهمزمان 
نشان دهنده يك خط مشي 

  منافقانه نيست؟
و باالخره خامنه اي در سخنان خود 

مبناي آيات «اعالم مي كند كه بر 
صريح قرآن، اسالم، پلوراليسم را قبول 

اظهار نظر در مورد اين كه . ».ندارد
اسالم و قران پلوراليسم را قبول دارد يا 

اهيهاي ندارد در حد اين يادداشت و آگ
اما واقعيت وجود فرقه هاي . من نيست

مختلف اسالمي در مقابل چشم همه 
  انكار اين دسته بنديهاي مختلف . هست

يك نظر و عمل مذهبي نبوده بلكه يك 
سياست . خط مشي سياسي است

راهبردي و كاربردي رژيم واليت فقيه 
بر نفي و سركوب ديگر فرقه هاي 
. اسالمي به خصوص اهل سنت است

ن البته به اين معني نيست كه خامنه اي
اي با شيعيان به مهرباني برخورد مي 

براي او امنيت واليت اش اساسي . كند
است و اگر به جنگ مذهبي و فرقه اي 
دامن مي زند به منظور اين است كه 
جدال بين ارتجاع و ترقي را منحرف 

  . كند
  
 
  

  

  مجاهد خلق 

  مهين افضلي 

 بيست و سومين

ه شهيد محاصر

ضدانساني پزشكي 

 در ليبرتي

  
دبيرخانه شوراي ملي به گزارش 
 بامداد  و نيم6ساعت  در مقاومت ايران

 ژانويه 13(1393 دي 23روز سه شنبه 
مجاهد خلق مهين افضلي دچار ) 2015

حمله قلبي شد و متعاقباً در كلينيك 
  .عراقي در اثر ايست قلبي جان باخت

 1329مهين افضلي متولد خلق مجاهد 
 بيست و سومين شهيد ودر تهران 

محاصره ضد انساني پزشكي در ليبرتي 
از مدتها پيش از بيماري قلبي كه است 

  .برد رنج مي
مجاهد خلق مهين افضلي داراي سابقه 
و پاسپورت پناهندگي سياسي در فرانسه 
بود اما دولت فرانسه از پذيرش 

به همين .  امتناع كردي اشپناهندگان
ي معالجه و انتقال به خاطر نام او برا

 ثبت 2014 ژانويه 7فنالند در ليست 
  .شد

نام مجاهد خلق مهين افضلي در 
ليستهاي ارائه شده به كميساريا عالي 

 و ژانويه 2014دسامبر (پناهندگان 
خورد اما هيچيك از  به چشم مي) 2015

اين مراجعات مؤثر واقع نشد و به جان 
  . باختن او منجر گرديد

كه  به بعد و پس از اين 2009از سال 
آمريكا حفاظت اشرف را به نيروهاي 

 تن از مجاهدان 23 ،عراقي تحويل داد
اشرف و ليبرتي، در اثر محاصره پزشكي 

شمار ديگري از بيماران نيز . جان باختند
هاي صعب العالج رنج  كه از بيماري

برند به خاطر همين محاصره  مي
جنايتكارانه در وضعيت خطرناكي به سر 

  . برند مي
را به مجاهد خلق مهين افضلي فقدان 

رزمندگان مجاهد خلق، به خانواده وي و 
  .به آزاديخواهان ايران تسليت مي گوييم

  

  .... سياسي يادداشت

  تفرقه افكني با شعار وحدت
 مهدي سامع

معلوم نيست حرف حساب خامنه اي در مورد زهرا رهنورد، ميرحسين 

موسوي و مهدي كروبي چيست كه حتي براي آنان يك بيدادگاه فرمايشي 

از . هم برگزار نكرده و چندين سال آنان را در حبس خانگي نگهداشته است

 اينها كه بگذريم، چرا سنيها نمي توانند در تهران كه ايادي خامنه اي همه

قلب و مغز تروريسم و «و در حقيقت » ام القراي جهان اسالم«آن را 

آيا مليونها ايراني اهل سنت در . است، يك مسجد داشته باشند» بنيادگرايي

 . شوند» اَشداء علَي الكُفار«ايران هم بايد شامل 
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  1بقيه از صفحه 
 آذر، در يك همايش دولتي كه 17او در 

سالمت اداري و مبارزه با "زير تابلوي 
 ترتيب داده شده بود، انحصار "فساد

قدرت توسط باند رقيب را به باد انتقاد 
. گرفت و آن را سرچشمه فساد دانست

آقاي روحاني براي تشريح منظور خود 
اگر ": وارد جزييات شد و گفت

ات، تُفنگ، پول، سرمايه، سايت، اطالع
روزنامه و خبرگزاري را همه يكجا جمع 
كنيم، ابوذر و سلمان هم فاسد مي 

   ".شوند
ويژگيهاي فاسد كننده اي كه او بدانها 
اشاره كرده، جملگي در سپاه پاسداران، 

 "جمع"بازوي قُدرت آقاي خامنه اي 
از اين نظر، رييس قوه . شده است

وضيح بيشتر در مورد مجريه نيازي به ت
مصداق سخنانش نداشت و نه فقط 
مخاطبان اصلي، بلكه بخش گسترده 
اي از جامعه نيز نشاني اشاره هاي او را 

  . دريافت كرد
يك ماه بعد، در ميانه دي ماه، حجت 

سلمان و "االسالم روحاني منزه طلبانه، 
 را دوباره به پيش فرستاد تا در "ابوذر

 "انحصار در اقتصاد"باره فساد ناشي از 
اقتصاد در ": هشدار دهد و تاكيد كند

كشور با انحصار پيشرفت نمي كند و اگر 
موضوعي منحصر در دست گروه خاصي 
باشد، فساد ايجاد مي شود حتي اگر 

اقتصاد بايد از رانت . سلمان و ابوذر باشد
   ".نجات پيدا كند

 كه "اقتصاد مقاومتي"او سپس كارت 
 "ديپلُماسي لبخند"ه باند رقيب علي

جناح ميانه بازي مي كند را عليه خود 
آنها به كار گرفت و خواستار پرداخت 
ماليات زيرمجموعه هاي اقتصادي آقاي 

آقاي . خامنه اي و شُركاي پاسدارش شد
مي شود يك "روحاني ابتدا شكايت كرد 

نهاد كار اقتصادي بكند و ماليات ندهد؟ 
ايد ماليات اما تا مي گوييم فالن نهاد ب
 تا آنگاه "بدهد، بساطي درست مي شود

اما اين دولت هر موضوعي ": تهديد كند
كه بداند مصالح مردم است بدون واهمه 
از هيچكس و نهادي موضوع را به مردم 
خواهد گفت و اليحه الزم را به مجلس 

   ".تقديم خواهد كرد
در ساختار اقتصادي جمهوري اسالمي، 

يات فقط به اليه امتياز نپرداختن مال
ممتازي تعُلق گرفته كه قُدرت سياسي و 
ابزار اعمال قهر و به كُرسي نشاندن آن 

از اين رو يافتن . را در انحصار خود دارد
آدرس و نشاني موسسه هاي مالي و 
اقتصادي كه از اين امتياز بهره مند 

كارتل . هستند، چندان دشوار نيست
اد ست"اقتصادي آقاي خامنه اي به نام 

 و كارتل سپاه "اجرايي فرمان امام
، "قرارگاه خاتم االنبيا"پاسداران به نام 

به لحاظ حجم گردش پولي، در صدر 

پس از آن، مراكز . اين ليست قرار دارند
بزرگ مالي و اقتصادي مانند 
صندوقهاي قرض الحسنه، بنياد تعاون 
سپاه پاسداران، بنياد تعاون نيروي 

اري وابسته به انتظامي و شركتهاي تج
وزارتخانه هاي دفاع و اطالعات قرار 

  . دارند
  

تبديل به اُردك چالق ظرف 
  دوسال

حمله هاي فزاينده آقاي روحاني به باند 
رقيب كه با كنايه گويي و ايما و اشاره 
هاي تفسير پذير همراه است، نشانه 
روشني از نااُميدي او از به سازش 

  . رسيدن با رقبايش است
آقاي روحاني براي پيش بردن راهكار 

 بر مبناي "دبير و اُميدPت"سياست 
 نه تنها "باال"ميانجيگري و تواُفق در 

به نتايج مطلوب منتهي نگرديده، بلكه 
گام به گام او را به گوشه حاشيه اي 
. قُدرت و تنگناي سياسي رانده است

جناح ميانه حكومت تالش كرده با 
تفكيك سياست داخلي از بحران 

ارجي، آقاي خامنه اي و شُركايش را خ
به وحشت نيفكند تا در مقابل براي 

 با "ديپلُماسي لبخند"پيشبرد پروژه 
طرفهاي خارجي رژيم دست باز داشته 

اما تنها دستاورد عيني سياست . باشد
مزبور در حوزه قُدرت، برهم زدن توازن 

 بوده است و "نرمش قهرمانانه"دوره 
دولت آقاي روحاني آنهم به گونه اي كه 

را تنها دوسال پس از به دست گرفتن 
سكان اداره امور، به اُردك چالق تبديل 

  . كرده است
او در حالي كه نتوانسته به مهمترين 
وعده هاي انتخاباتي خود پيرامون 

 عمل "پايان دادن به فضاي امنيتي"
كند، به شتاب در حال از دست دادن 

 "الح طلباناص"پشتيباني بدنه توده اي 
و اليه هاي اجتماعي اُميدوار شده به 

  . تغيير در اين جهت است
 نيز "نظام"در ميدان بازي سياست 

 به گونه پيوسته در حال "دولت اعتدال"
وزارتخانه هاي آن . عقب نشيني است

صحنه تاخت و تاز مهره هاي باند رقيب 
گرديده است و در اين ميان آقاي 

 و خراج روحاني بدون پرداخت باج
هنگفت، حتي قادر به نشاندن فرد مورد 
اعتماد خود بر صندلي وزارت علوم يا 

  . معاونت وزارتخانه ها نيست
بدتر از همه آنكه در پهنه اقتصادي، 
جايي كه آقاي روحاني گمان مي برد به 
دليل موفقيت فرضي در كاهش بحران 
خارجي خواهد توانست بيشترين امتياز را 

ند، شرايط فقط به سوي از آن كسب ك
در اين . وخيم تر شدن تحول يافته است

شرايط براي رييس دولت و كارمندانش 
جز فرار به دامن تبليغات و آمار سازي 

آنها هر روز از . چاره اي نمانده است
درصد بيشتري از كم شدن تورم و 
سبك شدن بار هزينه زندگي مردم خبر 
مي دهند و همزمان سخت كوشانه در 
حال گران كردن نان، آب، برق، حمل و 
نقل و يا تجاري سازي خدمات دولتي 

  .مانند آموزش و بهداشت هستند
موقعيت لرزان دولت آقاي روحاني در 

يز با خطر داخل، پروژه خارجي آن را ن
شكست در رسيدن به . روبرو مي سازد

 با طرفهاي خارجي و "تواُفق جامع"
تمديد مذاكرات و تحرميها، فقط يك 

آقاي خامنه اي و . نمود آن است
شُركايش اگر چه به عقب نشيني هسته 
اي تن داده اند، همزمان اما به هيچ رو 
مايل به از دست دادن دستاويز آمريكا 

آنها در . ازي نيستندستيزي و دشمن س
پي تواُفق موردي و نه فراگير هستند تا 
شر تحريمهاي فلج كننده را از سر 
بارگاه قُدرت خويش كم كرده و تهديد 
بحران هسته اي به مثابه فاكتوري در 
تضعيف هژموني داخلي را برطرف 

  . سازند
به اين ترتيب، حتي اگر در دنياي زميني 

واقعيت توهمي اينگونه آسماني به 
بپيوندد نيز دستاوردهاي سياسي آن 
يكسره به كيسه باند واليت سرازير 
خواهد شد و جناح ميانه حكومت از آن 
جز مدال طاليي ابلهان سودمند نصيبي 

  . نخواهد برد
  

  ژستهاي دوگانه
در اين راستا، حمله هاي لفظي آقاي 

 و "فساد"روحاني به سپاه پاسداران و 
هت درست براي ، گامي در ج"انحصار"

بيرون كشيدن خود از تنگنا مي تواند به 
او آشكارا به اين وسيله در . شمار بيايد

پي توليد فشار و امتيازگيري است و با 
اين حال، از سطح معيني از فشار نيز 

اين امر مي تواند . نمي تواند فراتر رود
ناهمگوني آشكار بين پافشاري وي بر 

اسداران و حذف رانتهاي دولتي سپاه پ
پايان دادن به انحصار از يك سو و 
افزايش چشمگير سهم نهاد نظامي و 

 - به تازگي -امنيتي در بودجه و 
گشودن دست آن به روي معادن كشور 

  . از سوي ديگر را توضيح دهد
از اين رو در اينجا هنوز سخني از 
چرخش جناح ميانه حكومت از راهكار 

شار از ف" به سوي "چانه زني در باال"
 نمي تواند در ميان باشد؛ بسا "پايين

بيشتر موضوع آن است كه اين جناح به 
گونه فُرصت طلبانه در پي توازن 
بخشيدن به تكيه يكجانبه به لُطف و 

 برآمده است، بدون آنكه "باال"نوازش 
 در كشاكش بر سر قُدرت "پايين"براي 

جايي باز كرده و منافع آن را به رسميت 
 همين سبب نيز تاكتيكهاي به. بشناسد

آن براي توليد فشار از منبع اجتماعي، 
در تيوري سطحي و در عمل ناكارا از 

آقاي روحاني براي . آب در مي آيد
جبران ناتواني در جنگ با رقبايش، رو 
به جامعه مي آورد، همچون قُماربازي 
كه براي جلوگيري از باخت به رقيب 

 را متقلب، نه بازي بلكه كارتهايش
  .  عوض مي كند

اشاره گُنگ و همراه با لكنت زبان او به 
، تنگناي فلج كننده اي "همه پرسي"

كه رويكرد مزبور در سياست عملي به 
. جا گذاشته را آشكار ساخته است

ترديدي نيست كه اين پيشنهاد 
پوپوليستي فقط براي دادن هشدار به 

اين در حالي . رقبا طرح گرديده است
 باند رقيب و هم خود آقاي است كه هم

روحاني به خوبي مي دانند كه نه به طور 
قانوني و نه بر حسب توازن نيرو، امكان 
. عملي ساختن اين سخن وجود ندارد

بنابراين، رييس قُوه مجريه به اهرُم 
  حتي نزديك نيز نشده"فشار از پايين"

او با قانون اساسي واليت فقيهي، . است
تهديد مي كند و به اين باند ولي فقيه را 

وسيله فقط نشان مي دهد كه بدون 
 راه حلي ندارد، در حالي كه "واليت"
  .  بدون او راه حل خود را دارد"واليت"

 "همه پرسي"زاويه ديگري كه پيشنهاد 
به تماشا گذاشته، خالي بودن دست 
جناح ميانه حكومت در ميدان رقابت و 
 ناچار ديدن خويش به بازي با قواعد

اين ژست، مستقل از . حريف است
كاركرد عوامفريبانه اش، نقش سوراخ 
فراري از رويارويي واقعي با جناح حاكم 
و به چالش گرفتن جدي آن را ايفا مي 

جناح ميانه اگر به گونه واقعي در . كند
پي راندن باند رقيب به عقب بود، به 
جاي عبارت پردازي بي محتوا پيرامون 

 ترين راه موجود ، عملي"همه پرسي"
در چارچوب قواعد بازي، يعني حركت 
به سمت تصرُف مجلس و تالش براي 
برچيدن شرايط ناعادالنه رقابت كه به 
طور رسمي بيش از همه در نظارت 
استصوابي شوراي نگهبان و كاركرد 
ستاد انتخابات وزارت كشور نمود مي 

  . يابد را در دستور كار مي گذاشت
  

  برآمد
م حسن روحاني در حجت االسال

كشاكش درون دستگاه قُدرت پروژه 
جديدي را نمايندگي نمي كند و به 
همين سبب نيز در پس تهاجم او به 

همه "سپاه پاسداران يا تهديد به 
، راهكاري نيز به كمين ننشسته "پرسي
او به جاي ايده، عبارت تحويل . است

مي دهد و حتي مبتكر آنها هم نيست، 
 محمود احمدي نژاد، اولين بار آقاي

گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست 
جمهوري بود كه براي تقويت موضع 

برادران "زير ضرب خويش، داستان 
 را روي صحنه برد و همو "قاچاقچي

بود كه با هدف باج گيري از مجلس، 
اين . پيشنهاد رفراندوم را طرح كرد

 به "دولت اعتدال"ميراث خواري، تعُلق 
نه نوين را نيز نمادينه دوران گذشته و 

  .مي كند

  ....سرمقاله 

  ارت پردازيهاي روحاني راهكاري هم وجود دارد؟ در پس عب 
 منصور امان
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با سپري كردن » تدبير و اميد«دولت 

بيش از نيمي از عمر خود نه تنها 
نتوانست سقفي بر اقتصاد ويرانه ايران 

جدال . بگذارد بلكه آن را مشَبك تر كرد
باندهاي حكومتي فعال در افشا 
دزديهاي همديگر بخشي از تحوالت 
. اقتصادي ايران را به نمايش مي گذارد

ه ميزاني صورت البته اين افشاگريها ب
مي گيرد كه اوالً چارچوب نظام انگلي 
واليت فقيه بر هم نخورد و دوماً رعايت 
حال همديگر به عنوان سرنشينان 
كشتي ورشكسته حكومت در نظر گرفته 

بر همين منظر برآمد ِبگم ِبگمهاي . شود
احمدي نژاد، سخن پراكنيهاي بي نام و 
نشان روحاني و وعده هاي پايوران 

وحاني براي از بين بردن فساد دولت ر
اقتصادي است كه دستاوردي تا كنون 

  . نداشته و به يقين نخواهد داشت
تنومند شدن بخش واردات و ضعيف تر 
شدن توليد داخلي يكي از نتايج فساد 

صادرات و واردات . حكومتي است
نامتعارف در اقتصاد ايران از جمله اثرات 

نتي، وجود اقتصاد شبه دولتي، اقتصاد را
فعاليت آقازاده ها و به دست گيري 
شريانهاي مهم اقتصادي توسط سپاه 

برپا كردن . پاسداران و بسيج است
برجهاي بلند و لوكس، ساختن 
آپارتمانهاي لوكس با سونا و استخر در 
آن و همزمان نابودي واحدهاي 
صنعتي، فعال بودن تنها يك سوم 
واحدهاي توليدي و بحراني بودن بيش 

سوم واحدهاي توليد مشغول به از دو 
كار را نمي توان از موارد پيشرفت 
اقتصاد يا بهره وري مناسب به حساب 

  . آورد
  

پروژه اتمي كه تا كنون ميلياردها دالر 
براي آن هزينه شده است نه تنها اثري 
بر بهبود وضعيت مردم نگذاشته بلكه 
حتا كمكي به موارد پيشرفت وسايل 

يم مدعي پزشكي در ايران كه رژ
استفاده از انرژي هسته اي در رابطه با 

  . بخش پزشكي است، نشده است
 دي، رئيس اتاق بازرگاني 13روز شنبه 

در «:در رابطه با توانايي صادرات گفت
وي ). ايسنا(» .صادرات عددي نيستيم
  هزار ميليارد45سهم ايران در مبادالت 

  درصد دانست45/0  جهان را فقطدالر 
از اين مقدار به درآمدهاي  درصد 85 كه

  .نفتي مربوط مي شود
تسخير بازار ايران توسط كاالهاي چيني 
آنهم از نوع بنجل آن، نابودي نساجي و 
واحدهاي توليدي قطعات يدكي و لوازم 

  .خانگي را به همراه دارد
مندرج در (بر اساس آمار دولتي، 

تارنماي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
، واردات ايران در سال )انكشاورزي تهر

 از دو كشور كه در صدر جدول 1392
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 9ميليون دالر از امارات متحده عربي و 

 ميليون دالر از چين 649ميليارد و 
  .است

ورود كاالهاي قاچاق از طريق باندهاي 
قاچاق كاال كه بسيار پر رونق است چند 

 اين رقمها خواهد ده ميليارد دالر به
  . افزود

  
. براي نمونه به واردات شكر توجه كنيم

بر اساس گزارش اتاق بازرگاني اول 
بخشي از بدنه دولت معتقد «، 93بهمن 

به ممنوعيت واردات در پي اشباع بازار 
است و بخشي ديگر همچنان در حال 
صدور مجوز براي ادامه روند واردات 

  » .است
ف بر سر بر اساس اين گزارش اختال

شكر، بين وزارت صنعت و وزارت جهاد 
بر اساس گزارش . كشاورزي است

سال گذشته «وزارت جهاد كشاورزي، 
بيش از دو برابر نياز شكر وارد شده 

وزارت صنايع دليل وارد كردن .  ».است
شكر بيش از نياز را افزايش قيمت خريد 

  . چغندر از چعندركاران ايراني دانست
بودي صنعت نيشكر، واردات شكر به نا

فقر و بيكاري و تنگدستي كارگران و 
مزدبگيران در بخش نيشكر انجاميده 

  . است
  

راه حل وزير روحاني براي 

  كاهش نرخ بيكاري 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز سه 
 دي گفت؛ براي رفع بيكاري 2شنبه 

طرحي در دست است مبني بر اين كه 
از طريق مقرري بگيران بيمه بيكاري «

 وي .».تعاونيها جذب بازار كار شوند
 هزار ميليارد تومان از اعتبارات 2 «:گفت

صندوق بيمه بيكاري براي اشتغال 
مجدد مقرري بگيران بيمه بيكاري در 

  » .بخش تعاوني هزينه خواهد شد
بر اساس طرح فوق، از يك سو 

  كارفرمايان به بيكار كردن كارگران و 

  
ند شد و از مزدبگيران تشويق خواه

سويي ديگر با استفاده از جيب كارگران 
بيكار يعني بيمه بيكاري، براي اشتغال و 

  . پرداخت حقوق تشويق خواهند شد
خواه،   دي عبداهللا وطن 13روز شنبه 

 به ايلنا يك فعال كارگري در اين باره
خواهد از محل  اين كه دولت مي«:گفت

اعتبارات اين صندوق، كارفرمايان را به 
استخدام دوباره كارگران بيكار ترغيب 

اين . كند، عملي خالف قانون است
اقدام به معني آن است كه منابع 
صندوق بيمه بيكاري به نقد ينگي و 
سرمايه در گردش كارفرمايان تبديل 

  ».شود
حالي مطرح مي شود كه اين طرح در 

هزينه كارگران در توليد، كمترين بخش 
اين گونه . را به خود اختصاص مي دهد

راه حلها عليه كارگران و مزدبگيران 
بوده و منجر به تشديد بازهم بيشتر 

  . استثمار خواهد شد
رشد نرخ بيكاري با توجه به جمعيت 
جوان ايران، بار ديگر ناتواني حكومتي 

بطه با حل بحران بيكاري فاسد را در را
وضعيت بحراني اقتصاد نشان . نشان داد

مي دهد كه شعارهاي حسن روحاني 
قبل از اين كه تاريخ مصرفشان به نيمه 
. راه برسد، به مرحله كپك رسيده است

پايوران رژيم بار ناتواني دولت مطبوع 
شان در حل بيكاري را بر دوش بيكاران 

وهين مي گذاشته و بي شرمانه به آنها ت
» كارآفريني«حسن طايي، معاون . كنند

» تعاون و رفاه اجتماعي«وزارت خانه 
 دي در مورد بخشي از 12روز آدينه 

اين افراد نه اشتغال دارند «:بيكاران گفت
و نه مهارت و براي بازار كار و اقتصاد 

  » .مشكل ساز هستند
در رويدادي ديگر رئيس مركز آمار ايران 

نقطه «ان را در نرخ بيكاري در اير
 دي 28وي روز آدينه . دانست» بحراني

استانداردها مي گويند، هر گاه «:گفت
نرخ بي كاري جوانان، حداقل دو برابر 

  نرخ بي كاري كلي بود، شما به نقطه 

  
در حال حاضر ما در . بحران رسيده ايد

راديو فردا (» .چنين وضعيتي قرار داريم
  ) 1393 دي 28
  

عادالت شگرد استفاده از م

  رياضي 

در فقدان ارائه آمار معتبر، ميزان نرخ 
پايوران دولت . تورم مورد مشاجره است

روحاني تالش مي كنند به زور بقبوالنند 
در حالي . كه نرخ تورم پايين آمده است

كه روند زندگي مردم و شرايط اقتصادي 
پاييني نرخ تورم را غير واقعي نشان مي 

ي در توجيه قائم مقام بانك مركز. دهد
ادعاي دولت در اين مورد به استفاده از 

 روش پيچيده رياضي براي رساندن 7
اشاره »  درصد16حوالي «نرخ تورم به 

وي در برابر سوال خبرنگار كه . مي كند
چرا رشد اقتصادي براي مردم قابل «

لمس نيست، وعده خارج شدن اقتصاد از 
را » بهبود شرايط زندگي افراد«ركود و 
اين وعده هاي پوچ و مصرف . دمي ده

نرخهاي غير واقعي تورم در تعيين 
حداقل دستمزد كارگران و مزدبگيران 

  . تاثير گذار خواهد بود
  

تعيين حداقل دستمزد 

  كارگران به چه روالي؟ 

  
تعيين حداقل دستمزد كارگران بر 
اساس كدام نرخ تورم و چه آماري 
از خط فقر و همچنين با چه 

 هزينه كارگران و براوردي از سبد
 4مزدبگيران براي يك خانواده 

نفره تعيين خواهد شد، همچنان 
امري كه هر . مورد مشاجره است

ساله در حكومت اخوندي در 
شوراي عالي كار مركب از 
نمايندگان دولت به عنوان بزرگ 
سرمايه دار، نماينده كارفرمايان و 
نماينده به اصطالح كارگران 

ه و سرنوشت منتخب دولت صورت گرفت
معيشت ميليونها مزدبگير را براي يك 

  . سال رقم خواد زد
از قرار معلوم و طبق سنت هر سال 
دستمزد پايه حتا نرخ آقاي رياضي دان 
كارگزار بانك مركزي را هم ناديده 
خواهد گرفت و امسال نيز حداقل 
دستمزد به ميزاني تعيين مي شود كه 
قدرت خريد كارگران را بازهم كاهش 

اين مساله در ماههاي . واهد دادخ
گذشته بارها مورد اعتراض كارگران قرار 

  .گرفت
   

  اثرات اقتصاد واليي بر مزدبگيران
 زينت ميرهاشمي
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روند انتخابات در يونان اگر چه 
تفاوتهاي فاحشي با انتخابات در ايران و 
تحت حاكميت جمهوري اسالمي دارد، 

در يونان . اما داراي تشابهاتي نيز هست
هم مانند ايران حساب دو دو تا 
چهارتاست؛ در آنجا بايد قاچاقچي يا 
همدست يا حامي آنها باشي و در فساد 

كانديد رياست غوطه بخوري تا بتواني 
. جمهوري شوي و به قدرت هم برسي

مردم يونان دهها سال است كه مي 
دانند حرفهاي بزرگ تنها براي روي 
كاغذ است و هنگام انتخابات يك ضرب 

بيني ": المثل قديمي را تكرار مي كنند
   ".ات را بگير و راي بده

اما آنچه متفاوت است، وجود يك 
تالف اپوزيسيون چپ قوي است كه از ائ

چند گروه و سازمان تشكيل شده و در 
 5( ژانويه 25انتخاباتي كه قرار است در 

برگزار شود، از شانس پيروزي ) بهمن

اين پيروزي مي . بسياري برخوردار است
تواند تحول بزرگ و چشمگيري را در 

  .سراسر اروپا در پي داشته باشد
انتخابات در يونان پس از آنكه پارلمان 

نست با آراي مكفي اين كشور نتوا
رييس جمهور را انتخاب كند، برگزار 

، "سيريزا"در اين انتخابات، . خواهد شد
ائتالف چپ راديكال، از شانس پيروزي 

الكسي ". بااليي برخوردار است
، رهبر اين حزب، گفته است "سيپراس

كه به سياست رياضت اقتصادي اروپا 
كه آلمان نقش اصلي در تحميل آن را 

ن خواهد داد و چنانچه ضروري دارد، پايا
 خارج خواهد "يورو"باشد، از منطقه 

  . شد
سيريزا برنامه هاي رياضت اقتصادي را 
غيرقابل پذيرش توصيف كرده و هدف 

 -نخست حزب را تغيير برنامه هاي نو 
ليبرالي كه اين كشور را به سمت 
ورشكستگي اقتصادي و بحرانهاي 
عميق اجتماعي كشانده، توصيف كرده 

  . ستا
تنها دو سال پيش، خروج يونان از 
منطقه يورو مي توانست تمامي اقتصاد 

اكنون اين . جهاني را به مخاطره بيندازد
كشور در آستانه انتخاباتي است كه 
نتيجه آن خروج يونان را از منطقه يورو 

تحليل گران . محتمل كرده است
  معتقدند، دستكم به لحاظ اقتصادي اروپا 

  

  
يگر خطري جدي به حساب اين امر را د

  اما آيا اين واقعيت دارد؟. نمي آورد
  

  در باره سيريزا

 گروه مختلف و 13اين حزب در آغاز از 
سياستمداران مستقل كه شامل سوسيال 
دمكراتها، پوپوليستهاي چپ و احزاب 
سبز و همچنين مائوييستها، 
تروتسكيستها و كمونيستهاي اروپايي 

رلمان آن رييس پا. مي شد، تشكيل شد
او دبيركل . الكسيس سيپراس است

 "سيناسپيسموس"گروهي بنام 
)Synaspismos( است كه از تركيب 
چپهاي " و "حزب كمونيست يونان"

  تشكيل شده و بزرگترين گروه "يونان
 اين 2013در سال . اين ائتالف است

 تبديل شد ولي "حزب اتحاد"ائتالف به 
  . ناميد"جبهه متحد اجتماعي"خود را 

 سيريزا به دومين حزب 2012در سال 

بزرگ در پارلمان يونان و اصلي ترين 
در . جريان اپوزيسيون بدل گرديد

انتخابات پارلماني اتحاديه اروپا نيز 
جايگاه نخست را كسب كرد و در 
ماههاي اخير مهمترين و محبوب ترين 

  . حزب در اين كشور شده است
مردم يونان از رياضتهاي اقتصادي 

در سال . ي مدت خشمگين هستندطوالن
 مردم آتن در مخالفت با كاهش 2001

هزينه هاي دولتي كه شرط دريافت 
دومين قسط وام سنگين اتحاديه اروپا، 
بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي 
پول بود، بارها دست به اعتراضهاي 

آنها در زندگي روزمره . گسترده زدند
 برنامه خود شاهد آثار ويرانگر چهار سال

تحميلي رياضت اقتصادي بودند كه 
نتوانسته به يك بهبود اقتصادي ملموس 

از همين روست كه اكنون به . بيانجامد
  . حزب سيريزا چشم دوخته اند

سيريزا مي گويد در صورت برنده شدن 
در انتخابات در مورد شرايط تضمين وام 
دوباره گفتگو خواهد كرد، برنامه رياضت 

ا خاتمه داده و پرداخت اقتصادي يونان ر
بخشي از بدهيهاي كشور را به عهده 

سيريزا بر اين باور است . نخواهد گرفت
كه اتحاديه اروپا به جاي اين كه خطر 
ورشكستگي يونان را پذيرا شود، حاضر 
به مذاكره در باره بازپرداخت بدهيهاي 
يونان خواهد بود و از اين رو دست به 

  .قمار بزرگي زده است

  
ين پرسش مطرح مي شود كه حال ا

خروج يونان از منطقه يورو اگر براي 
آلمان به لحاظ اقتصادي از اهميت 
خاصي برخوردار نباشد، از چه منظري 

  تهديد خواهد بود؟ 
آنچه براي آلمان كه مي تواند نقش 
هژمونيك در اروپا بازي كند اهميت 
دارد اين است كه براي اولين بار در 

 قدرت قرار مي اروپا دولتي در مسند
گيرد كه به طور جدي سياست رياضت 

  . اقتصادي را به چالش مي كشد
احزاب رقيب نيز از اين تهديد در برابر 

از همين . اروپا به نفع خود سود مي برند
، نخست وزير "س ساماراسآنتوني"رو 

اين كشور گوشزد مي كند كه عضويت 
. يونان در منطقه يورو شكننده است

اتحاديه اروپا نيز به ظاهر واكنشي بي 
آنها . تفاوت از خود نشان مي دهد

وانمود مي كنند كه در دو سال گذشته 

در اروپا رفرمهاي گوناگوني صورت 
گرفته و خروج يونان مشكلي ايجاد 

  .ردنخواهد ك
، رييس جمهور فرانسه، "فرانسوا اوالند"

اين به تصميم ": در اين باره مي گويد
يونان ربط دارد كه چه تصميمي مي 

اروپا نبايد همواره با "خواهد بگيرد و 
  ".هويت رياضت اقتصادي شناخته شود

 در مقاله اي به "اشپيگل"محله آلماني 
نقل از منابعي در دولت اين كشور نوشته 

ولت آلمان به اين نتيجه رسيده د": است
كه خروج يونان از منطقه يورو قابل 
تحمل است، زيرا پرتغال و ايرلند دوران 
نقاهت اقتصادي را به پايان رسانده 

   ".اند
  

 نسبت "مركل"اگرچه واكنشي از خانم 
به اين مقاله پر سر وصدا ديده نشد، اما 
دولت آلمان تاكيد كرده است كه از 

د به وظايفي كه اتحاديه يونان مي خواه
  . اروپا براي آن تعيين كرده عمل كند

 از قول "دويچه وله"از سوي ديگر، 
، وزير اقتصاد آلمان، "سيگمار گابريل"

هدف دولت آلمان، اتحاديه ": مي نويسد
اروپا و آتن اين است كه يونان در 

  ".منطقه يورو باقي بماند
اين واكنشها كه همان با دست پيش 

با پا پس زدن است، نشان كشيدن و 
مي دهد طرف مقابل سيريزا نيز قصد 

  با اين حال به . بازي در اين قمار را دارد

  
عكس آنچه اروپا و به ويژه آلمان وانمود 
مي كنند، پيامد اين انتخابات براي 
رهبران اروپايي از اهميت خاصي 

بدون هيچ شك و شبهه . برخوردار است
 پيروزي اي آنها تالش خواهند كرد از
پيروزي . سيريزا در يونان جلوگيري كنند

سيريزا به معني آغاز نبردي قاطعانه از 
براي رهبران . سوي يونان خواهد بود

اروپايي اين امر از آنچنان حساسيتي 
برخوردار است كه گمان مي رود حتي 
در صورت پيروزي سيريزا، نتايج 

پيروزي يك حزب . انتخابات را نپذيرند
براي اولين بار اين خطر را چپ راديكال 

دارد كه كارگران و زحمتكشان در ديگر 
كشورهاي اروپايي تشويق شده و از 
سيريزا درس اتحاد و همبستگي و سر 

  . آخر پيروزي را بگيرند
بدون ترديد طبقه حاكمه در اروپا از 

 كه -تمامي ابزارهايي كه در اختيار دارد 
 استفاده -مهمترين آن رسانه ها است 

اهد كرد تا از پيروزي سيريزا خو
رهبران اروپا به ويژه . جلوگيري كند

آلمان، فرانسه، ايتاليا و همچنين وزير 
دارايي آلمان دست به دست داده و 
خواهند داد تا دخالتي موثر در انتخابات 
كشوري كه به تباهي كشانده اند، 

  . داشته باشند
اكنون يونان در آستانه يكي از بحراني 

دهاي انتخاباتي در دهه هاي ترين نبر
در اين نبرد . گذشته قرار گرفته است

سرسختانه همه اسباب و ابزار، به هر 
شكل و فرمي، براي منحرف كردن 
زحمتكشان اين كشور به سمت منافع 

  . دشمنان شان آماده شده است
، نهادي به نام ) دي11(روز اول ژانويه 

كميته منسوخ سازي بدهي كشورهاي "
:  در اطالعيه اي نوشت"جهان سوم

 كوچكترين )CADTM(اين كميته "
  شكي در اهداف كساني كه يونان را به 
 –آزمايشگاه شديد ترين سياستهاي نو 

ليبراليستي بدل كرده و با مردم اين 
كشور همچون موش آزمايشگاهي 
شوك درماني اجتماعي، سياسي و 

  ".اقتصادي رفتار مي كنند، ندارد
  

يريزا و رقباي انتخاباتي س

  گرايشات جامعه

اگرچه حزب سيريزا براي اولين بار پس 
از ده سال در همه پرسيها بر جايگاه 
نخست دست يافته و راستگرايان را به 
گوشه رانده، اما نقش احزاب ديگر را 
نبايد ناديده گرفت، به ويژه آنكه احتمال 
دارد براي اطمينان خاطر از شكست 

زب حاكم سيريزا، احزاب ديگر به نفع ح
  .وارد گود شوند

  
  6بقيه در صفحه 

  ر آيينه مرورجهان د

  احتمال پيروزي ائتالف چپ و راديكال در انتخابات يونان، تحولي بزرگ در اروپا
 ليال جديدي
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 جهان در آيينه مرور

  5بقيه از صفحه 
به سبب اهميتي كه اين انتخابات دارد، 
اكنون احزاب ديگر از دو سو خود را 
سمت و سو مي دهند و در يكي از دو 
جبهه جاي مي گيرند و در نهايت 
انتخابات با جبهه گيري و ساختار دو 

  . حزبي برگزار مي شود
، نويسنده و "آنتونيس كاراكوسيس"

 "ويما"ه نويس روزنامه سرمقال
)Vima( يكي از بانفوذ ترين صاحب ،

نظران در مطبوعات يوناني به شمار مي 
هركس تاكنون ": وي مي نويسد. رود

تحقيقاتي پيرامون اين انتخابات كرده 
باشد، بدون شك به شما مي گويد كه 

 2012اين انتخابات مانند انتخابات سال 
ند رقابتي بين دو جريان است و نه مان

انتخابات ماه مه همان سال كه احزاب 
دولتي با شاخه هاي گوناگون به رقابت 

  ".هم رفته بودند
وي به ويژگيهاي مشترك انتخابات 

 و انتخابات سال جاري 2012سال 
گروههاي ": اشاره كرده و ادامه مي دهد

سنتي به همان صورت سابق راي خود 
بدين معني كه . را در صندوق مي ريزند

ر سنهاي ميانه بيشتر به سمت افراد د
آنها . حفظ وضع موجود گرايش دارند

نگران از دست دادن حقوق بازنشستگي 
و غيره هستند و تصور مي كنند ممكن 
است با دولتي جديد، هر آنچه دارند نيز 

   ".از دست بدهند
ديگران معتقدند، نسل جوان و بيشتر 
كساني كه شاغل نيستند و يا حقوقي 

بسياري . ب حاكم گريزانندندارند، از حز
از جوانان اهميتي به اينكه ثبات داشته 

آنها مي گويند كه . باشند نمي دهند
هنوز جوان هستند و براي ساختن 

آنها . زندگي خود زمان زيادي دارند
بيشتر به الكسي سيپراس، رهبر سيريزا، 

سيپراس نيز همچون خود . گرايش دارند
 او  نيز2012در سال . آنها جوان است

به وضوح نزد جوانان از حمايت بيشتري 
افزون بر آن، در مناطق . برخوردار بود

شهري وي بيشترين محبوبيت را 
  . داراست

اين در حاليست كه در مناطق حاشيه 
شهرها بيشترين گرايش به سوي 
ساماراس، رييس جمهور حزب حاكم 

در بخشهاي توريستي و بيشتر در . است
ه سال گذشته جزاير نيز به اين دليل ك

رشد اقتصادي متوسطي ديده شد، 
حزب . ساماراس موفق تر خواهد بود

 كه دولت ائتالفي را "دموكراسي نوين"
به نخست وزيري آنتونيس ساماراس، 

 –حزب سوسياليست يونان "همراه 
 تشكيل داده بود، از ديگر "پازوك

  .حزبهاي حاضر در اين رقابتها است
ي نيز افزوده بر اين، گروههاي ديگر

هستند كه نتيجه انتخابات به اقدامات 
از جمله، رويداد . آنها نيز بستگي دارد

غير منتظره اي است كه به تازگي در 
، "جورج پاپاندرو". پازوك رخ داد

نخست وزير سابق يونان كه عضو حزب 
مذكور است، حزب جديدي تشكيل داده 

اگر چه اين اقدام سبب خشم . است
صلي او پازوك شده، اما هدف ا

اما . جلوگيري از پيروزي سيريزا است
اين احتمال هم وجود دارد كه پازوك 
خود براي ايجاد سدي بر سر راه سيريزا، 
از راي دهندگان محافظه كار بخواهد 

  .به ساماراس راي دهند
 كه نامزد حزب "ديميتري سيودراس"
 ست نيز شرايط قابل توجه اي "ريورا"

اي اين حزب از آمادگي بر. دارد
همكاري با حزب سيريزا به شرط آنكه 
. يونان از اروپا خارج نشود، خبر مي دهد

حزب "همچنين از همكاري با 
 به شرط جدايي اين "دموكراسي نوين

حزب از جبهه راست افراطي و همچنين 
پايان دادن به برنامه هاي حزبي در 

  . عرصه هاي عمومي سخن مي گويد
نات برخي تصور مي كنند در زمان نوسا

سياسي بهتر است از احزاب كم سابقه و 
جديد دوري كنند كه اين ديدگاه نيز 
سيريزا را تحت فشار زيادي خواهد 

  .گذاشت
 "گلدن دان"در حال حاضر روي حزب 

 كه رهبرش به خاطر "طلوع طاليي"يا 
فساد و دزدي در زندان است، نمي شود 

 " طلوع طاليي". حساب باز كرد

كه از فقر و جرياني فاشيستي است 
ناآگاهي مردم استفاده كرده و در 
انتخابات با دروغ و تزوير راي آنان را 

طلوع طاليي با همه . كالشي مي كند
شگردهايش نتوانست چهره فاسد خود 

  . را پنهان كند
يكي ديگر از نمونه هايي كه با آن مي 
شود اين حزب را توصيف كرد، يك 

  ن حادثه در برنامه پخش مستقيم تلويزيو
  
  

  
  

 به "طلوع طاليي"حزب نماينده . بود
دو زن نماينده چپ يونان در مقابل 

با اين حركت، . دوربين حمله ور شد
ماهيت فاشيستي و نژاد پرستانه اين 
سازمان كه تحمل شنيدن حقايق و توان 
جوابگويي به دو خانم از نمايندگان چپ 

فاشيست . را نداشت، بيشتر افشا شد
مزبور ابتدا ليوان آبش را به سوي يكي 

ز خانمهاي نماينده سيريزا پرتاب كرد و ا
سپس به خانمي كه نماينده حزب 
كمونيست يونان بود حمله ور شد و وي 

  . را مورد ضرب و شتم قرار داد
به هر جهت در مجموع اين طور به نظر 
مي رسد كه توان احزاب كوچك تر 
بسيار محدود است و نمي توانند تاثير 

ته نگران كننده اي در انتخابات داش
اما احتمال بسيار زيادي وجود . باشند

دارد كه مبارزه قطب بندي شده و 
سرانجام با دردسرهاي زياد از جانب هر 
دو طرف و تبليغات فراوان و بي پايان 
پيش رود و شايد هم در اين ميان 

  .واقعيت به سالخ خانه فرستاده شود
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه امروز 

گري حاكم است، در در يونان شرايط دي
جامعه و اقتصاد . واقع شرايط تغيير كرده

خود را با شرايط تنظيم كرده، توريسم 
تقويت شده اما مشكالت هنوز حل 

بحرانها و تهديدها ادامه دارد، . نشده
خشم نسبت به كاهش درآمد، از بين 
رفتن مشاغل و مالياتها و فشار بر مردم 

مردم اين . افزايش پيدا كرده است
ساس را دارند كه هر چيز در هر آني اح

  .مي تواند تغيير كند

  
  پايان

آلمان هم اكنون در موقعيتي قرار دارد 
كه مي خواهد و مي تواند نقش 
هژمونيك در ميان كشورهاي اروپايي 

از اين رو يك گزينه آن . بازي كند
رفتاري آينده نگرانه و انعطاف پذيرانه 

گونه چنانچه نتواند و نخواهد اين. است
رفتار كند و با ايده تغيير مناسبات بانكي 
پيشين كه بنا به شرايط خاصي مقرر 
شده بود برخورد ماليمي داشته باشد، 
آينده و ساختار اروپا را در معرض 

  . تغييرات فاحشي قرار مي دهد
 مشخص خواهد شد كه 2015در سال 
) وزير دارايي آلمان ("شويبله"مركل و 

اروپا را به دست خواهند توانست رهبري 
  بگيرند يا با نه؟

  
  

 را به 2014اما يونان هنگامي كه سال 
پايان رساند، در برابر روزهاي نگران 

امروز مردم . كننده و مشوشي قرار دارد
اين كشور، آنان كه هنوز براي هميشه 
نااميد نشده اند، اين گزينه و فرصت را 
خواهند داشت كه در اين نبرد يا قمار، 

  . وزي را نصيب خود كننددرفش پير
اكنون نه تنها اين از وظايف مبرم همه 
فعاالن يونان است كه براي نجات از 
چنگ نزول خواران سيري ناپذير و 
ديكتاتورهاي مالي از جنبش چپ 
حمايت كنند، بلكه وظيفه همه 
شهروندان اروپاست كه در برابر دسيسه 
هاي موجود، به دفاع و حمايت از 

  .  بپردازندزحمتكشان يونان
  

  در سوگ مبارزی فرھيخنه
   ھوشنگ عيسی بيگلو

 ميالدي خبر باور نكردني درگذشت هوشنگ به 2014ن روز سال در آخري
 و دوستان و ياران او را در بهت و ناباوري همراه با آه و سرعت پخش شد

  .اندوه فرو برد
هوشنگ عيسي بيگلو مردي مبارز و انساني فرهيخته بود كه با شوري 

و آتش درون او را هيچ باد . كردمي آنسانها تالش  آزادي برايآتشين 
قرار است پيكر او به آتش و ) يكشنبه (بوراني نتوانست خاموش كند و فردا

  .خاطره او به ياد و حافظه مردم ايران سپرده شود
از طرف خودم و از طرف رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، 

ش انو، مانوشك اهمسر و فرزندان فقدان اين انسان دوست داشتني را به 
  .ه آزاديخواهان تسليت مي گويم همو بهو بابك 

  مهدي سامع
  2015 ژانويه 3 - 1393 دي 13شنبه 
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: روزي همسايه مالنصرالدين به او گفت
ديشب ديدم چند نفر صندوق ! مال

  .بزرگي را در كوچه مي بردند
  خوب به من چه؟: مال گفت

آخر به طرف خانه تو مي : همسايه گفت
  .بردند

  !خوب به تو چه؟: مال گفت
  

وزارت بهداشت و درمان پس از انقالب 
هميشه از كم بودجه ترين وزارتخانه ها 

ش با وجود سختي شغلي و  انانو كارك
مسووليت حرفه اي، از كم درآمد ترين و 
. محروم ترين كاركنان دولتي بوده اند

وزيران بهداشت و درمان هم كه همگي 
بدون استثنا، پزشك متخصص بوده و 
هيچ گونه آشنايي با علم مديريت دولتي 
يا اقتصادي و يا مديريت بهداشت و 

اي بهداشتي درمان نداشته اند، برنامه ه
و درماني را اغلب از روي سليقه تعيين و 

نتيجه اين كه اولويت . اجرا كردند
هميشه با بخش درمان بوده و بخشهاي 
پيشگيري و بهداشت در عقب ماندگي 

در همين حال بايد دوره . بسر برده اند
وزارت عليرضا مرندي را از اين قاعده 
استثنا كرد كه به دليل همين عقب 

ضرورت پذيرش و اجراي ماندگي و 
برنامه هاي بهداشتي سازمان بهداشت 
جهاني و با كمكهاي مالي اين سازمان، 

( برنامه هاي مراقبتهاي اوليه بهداشتي 
پوشش واكسيناسيون، مراقبت مادر و 

با قدرت و ...) كودك، تنظيم خانواده و
  . ميزان موفقيت بااليي اجرا شد

 و در اساس تمام(دوره هاي بعدي اما 
با بي كنشي در زمينه هاي ) دوره ها

بهداشت محيط، بهداشت و سالمت 
مواد غذايي، امور دارويي و نوسازي 
مراكز درماني و تختهاي بيمارستاني 

در توجيه اين كاستيهاي . مواجه بوده اند
سالمت، وزيران نامدير يا همواره تقصير 
را به گردن بودجه ناكافي و صندوق 

داخته اند و يا از خالي اين وزارتخانه ان
 ديگر "بين بخشي"ضعف همكاريهاي 

  ). به من چه؟(ارگانها ناليده اند 
و حاال كه در دوره وزير اخير، صندوق 
به مدد حذف يارانه هاي عمومي و در 
حقيقت از جيب مردم نيازمند خدمات 
سالمت پر شده ولي راه مصرف آن با 
اعتراضها و مطالبات مادي و صنفي 

ش همين وزارتخانه و طبقات زحمت ك
همزمان، با نظرات كارشناسان و 
منتقدان نظام سالمت به چالش كشيده 
مي شود، مي گويند صد تا پرستار كه 
نماينده تمام پرستاران نيستند، نخبه 
كشي و غوغا ساالري نكنيد ، بگذاريد 

  ).به تو چه؟(كارمان را بكنيم 
  

  فاز اول طرح تحول سالمت

، "ل سالمتطرح تحو"هدف فاز اول 
كاهش پرداخت فرانشيز بيماران از 

درصد در بيمارستانهاي 10درصد به 30
دولتي عنوان شد؛ طرحي كه از همان 

ابتدا نادرستي و نا پختگي اش آشكار 
بود و با مخالفت عده اي كارشناس و 
منتقد مستقل مواجه شد، چون تا پيش 
از اين دولت ميلياردها تومان به 

ر بود و صندوقهاي بيمه بدهكا
سازمانهاي بيمه گر هم با توجه به 
ميزان تورم و ميزان طلب باال از دولت، 
به تدريج تعهدات پوشش بيمه شدگان 
را كم كردند تا جايي كه بيماران به 

درصد پرداخت قانوني، در عمل 30جاي 
درصد هزينه هاي ويزيت سر پايي، 75

آزمايشگاهي و (دارو ، پارا كلينيك 
اين (ا مي پرداختند ر) تصوير برداري

روند هنوز هم در مراكز درماني ادامه 
  ). دارد

از سوي ديگر، براي جبران ظاهري اين 
نقيصه، طرح من در آوردي و عوام 

 از چند "بيمه هاي تكميلي"فريبانه 
سال گذشته شروع شد كه طي آن 
سازمانهاي بيمه گر خصوصي با 

تامين ( هماهنگي بيمه هاي اصلي 
ت درماني، و نيروهاي اجتماعي، خدما

، مبالغي را ساالنه از حقوق بيمه )مسلح
شدگان كه كارگر و يا كارمند هستند 
كسر مي كنند تا هزينه هاي درماني و 
تشخيصي آنها را در بخشهاي خصوصي 
متقبل شوند، اما در عمل فقط چيزي در 

درصد هزينه ها را مي 60 تا 50حدود 
 اين طرح تنها به درد نجات. پردازند

بيمه هاي خصوصي از ور شكستگي و 
افزايش ثروت آنها خورد و نه به درد 
نجات بيمه شدگان از بيماري و 

  .محروميت
 كه با اين وضع اسفبار استجاي سوال 

پوشش بيمه و تعهدات مالي سنگين به 
بيمه ها، دولت چطور مي خواهد 

درصد به 30پرداخت از جيب مردم را از 
  ؟درصد كاهش دهد10

راهكار از سوي وزير اين گونه نخستين 
افزايش بودجه وزارت : عنوان شد

بهداشت از محل درآمد حاصله از حذف 
  . يارانه هاي عمومي

راهكار دوم همكاري سازمانهاي بيمه 
گر اعالم شد به اين معني كه اين 
سازمانها حق بيمه هاي دريافتي از مردم 

پر واضح بوده و هست ! را افزايش ندهند
 بيمه گر علي االصول كه شركتهاي

اري بوده و در ذموسسات سرمايه گ
اساس از سازو كار سرمايه يعني كسب 
سود بيشتر پيروي مي كنند و هيچگاه 

در ) بيمه شدگان(منافع گروه هدف 
بنابراين، طلب . اولويت شان قرار ندارد

همكاري از آنها در نگرفتن پول از مردم 
از همان ابتدا يك بلوف و يك توصيه 

 دستي برادرانه و انداختن توپ در دم
زمين سازمانهاي بيمه گر و چيزي در 

  .  بيشتر نبود"به من چه"مايه 
راهكار سوم و پاياني وزارت بهداشت 

، باال بردن )كه قابل پيش بيني هم بود(
 تا 40تعرفه هاي درمان به ميزان 

بنا به گفته (درصد در بخش دولتي 50

ارت مدير عامل بيمه هاي سالمت وز
درصدي در 40 تا 30و افزايش ) تعاون

بنابر اظهارات سازمان (بخش خصوصي 
بود كه با اين حساب، ) نظام پرستاري

پرداختي مردم با تعرفه هاي جديد، 
درصد پرداختي قديم 30درصد از 10

  .بيشتر شد
بدينگونه ادعاي كاهش هزينه درمان 

دولت تدبير و "مردم از سوي وزير 
ساب شده ، رياكارانه ، با تدبيري ح"اميد

 -و مرحله به مرحله، اقدامي نو 
ليبراليستي در جهت كاهش تعهدات 
دولت در خدمات رفاهي به مردم به 
ويژه طبقات كارگر و حقوق بگير از آب 

  .درآمد
  

  فاز دوم طرح ارتقاي سالمت

اين مرحله با اعالم اهدافي مانند كاهش 
تي، ماندگاري پزشك در ميزان پرداخ

مناطق محروم و مقيمي متخصص در 
بيمارستان و باال بردن كيفيت ويزيت 

در اين ميان . بيماران به جريان افتاد
تاكيد بسيار بر قطع رابطه پولي بين 
. پزشك و بيمار و دريافت زير ميزي شد

براي اين كار به تجديد نظر در كتاب 
تعرفه هاي پزشكي كه مبناي آن 

 بود، روي " تعرفه كاليفرنياكتاب"
بخوانيم (آوردند و ضمن روزآمد كردن 

 مورد خدمات 1700آنها، ) گران كردن
. جديد هم تعريف و به كتاب اضافه شد

آن وقت به بهانه نگاه داشتن تمام وقت 
پزشكان متخصص و فوق تخصص در 
بيمارستان دولتي و رسيدگي به وضع 
بيماران، از محل بودجه فراوان 

ص داده شده اقدام به پرداخت تخصي
 برابر كارانه هاي 15 تا 10كارانه هاي 

 ميليون نقبلي كه خود بالغ بر چندي
تومان در ماه مي شد، به اين اشخاص 

اما اين كار به صورتي عادالنه . نمودند
در جهت تامين منافع ساير گروههاي 
بهداشتي و درماني صورت نگرفت و 

 تعرفه حتي كار تدوين كتاب مشابه در
 سال 8هاي خدمات پرستاري كه از 

پيش قرار به انجامش بود، همچنان 
  . معلق ماند

به جاي توجه به تيم درمان كه شامل 
پزشكان عمومي، پرستاران، و 

كارشناسان و تكنسينهاي (پيراپزشكان 
اتاق عمل، تصويربرداري، آزمايشگاه، 

مي شوند، ...) فيزيوتراپي، مددكاري و
خصص را تنب پزشكان و تنها و تنها جا

گرفتند و اين وزارتخانه دولتي را طبقاتي 
در اين راستا هيچ اقدامي در . كردند

جهت عمل به وعده استخدام و اشتغال 
پرستاران كه از دوره احمدي نژاد شروع 
شد و يا افزايش حقوق و اصالح كارانه 
پرستاران و ساير پيراپزشكان صورت 

 از فاز تنها دستاورد اين بخش. نگرفت
دوم اين بود كه متخصصان كه حاال 
ديگر از بابت دريافتيهاي نجومي و 
پشتوانه مالي اطمينان خاطر يافته و 

البته به موازات آن نظارتي هم بر حضور 
 بايد كه قاعدتاً(و عملكرد آنها نيست 

، كمتر از گذشته در بخشها حضور )باشد
دارند و حتي بعضي وظايف قانوني خود 

وشتن نسخه دارويي، از قبيل ن
درخواستهاي پاراكلينيك و برگه هاي 
مشاوره را در شان خود نمي دانند و اين 
كارها را به منشي بخشها و پرستاران 
حواله مي كنند و ساير كادر درمان را 
. گماشته و مملوك خود تصور مي كنند

در اين ميان حساب پزشكاني كه به 
دليل ويژگيهاي تربيتي شخصي واجد 

يت اخالقي و احساس تعهد حرفه صالح
  .اي و روحيه همكاري هستند، جداست

در حال حاضر خبري از ماندگاري 
پزشك در مناطق محروم نيست و حتي 

 كه با هزينه و "طرح پزشك خانواده"
 سال گذشته در 10دردسر فراوان طي 

چند استان به صورت آزمايشي انجام 
شده و آماده اجراي سراسري بود، به 

گهاني مسكوت و معلق شده طور نا
درباره كيفيت ويزيت بيماران در . است

 حرفي مراكز دولتي هم بهتر است فعالً
  !نزنيم

جالب اين كه در ادعاي قطع رابطه 
پولي بين پزشك و بيمار، هيچ ساز و 
 كار و مكانيزم مشخصي ارايه نشده

بسياري از متخصصان مراكز . است
دولتي، سهام داران بيمارستانهاي 

صوصي هستند و در ساعات آزاد خود خ
اقدام به ويزيت و پذيرش بيماران به 

آنها براي بقا و . طور خصوصي مي كنند
سودآوري مراكز مطبوع خود مجبور به 

حسن . دريافت پول از بيماران هستند
هاشمي چگونه مي خواهد جلوي اين 

  وضع را بگيرد؟ 
وزير هم از قماش كساني است كه 

و طبقات محروم و گرچه در گذشته جز
زحمتكش محسوب مي شدند، اما در 
جايي كه آگاهي طبقاتي و به تبع آن 
مسووليت طبقاتي و اجتماعي نباشد و 
شخص در دامن پول و سرمايه بيفتد، 
سر از لژ بورژوازي نانجيب و نوكيسه در 
مي آورد و اينجاست كه ديگر تعلق به 
طبقه محروم لزوما سازنده و مايه 

  . فضيلتي نيست
وزيري كه در دوران دانشجويي و 
دستياري با دوچرخه به بيمارستان 
آموزشي رفت و آمد مي كرد، به مرور و 
با گرايش سياسي خود جايي را در حلقه 
هاي برگزيده حاكميت در دانشگاه و 
هيات علمي باز كرد و با رانت و تبليغ 
گسترده، خود را به عنوان چشم پزشكي 

مهارت حرفه گرچه (معروف مطرح كرد 
او خود از ). اي اش انكار نمي شود

پيشروان و بانيان مراكز چشم پزشكي 
خصوصي در ايران است كه در دو دهه 
گذشته رشدي قارچ گونه، بي توجيه و 
بي تناسب با جمعيت ايران داشته اند و 
البته اكثر آنها در تهران تمركز يافته اند 
و به شهرها و مناطق محروم از 

شرفته چشم پزشكي دهان تجهيزات پي
آيا هاشمي حاضر و يا . كجي مي كنند

  ملزم به قطع رابطه پولي با بيمار خود، 
  8بقيه در صفحه 

  نوشيدن جام سالمت
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شكست اقتصاد كينزي آغازگر سياستي 
نه سياستي . ديگر براي بانك جهاني بود

نو بلكه بازگشت به روال قبل از تهديد 
سرمايه داري در طول دوران . كمونيسم

براي محافظت از منافع  تهديد كمونيسم
خود سياستهاي اقتصادي كينزي را به 
كار بست كه در نتيجه ي آن دولتهاي 

مچنين كشورهاي فقير رفاه در اروپا و ه
البته دولت رفاه در . جهان شكل گرفت

اروپا و كشورهاي فقير تفاوتهاي زيادي 
دولتهاي مدرن صورت يافته در . داشتند

دوران اقتصاد كينزي در جهان سوم 
 حكومتهاي نظامي با ديكتاتوريهاي غالباً

بعد از جنگ . بودكوچك و بزرگ 
 دليل براي چندجهاني دوم بانك جهاني 

در اين دادن نقش اساسي به دولت 
  .كشورها مطرح كرد

   
چون در كشورهاي جهان سوم  -

 دولت ،نهادهاي اقتصادي وجود ندارند
  . بايد نقش اقتصادي بر عهده گيرد

 پس ،در اين كشورها بازار وجود ندارد -
دولت بايد در تخصيص منابع دخالت 

  .كند
در اين كشورها كشاورزي بسيار  -

 پس بهتر ، مانده استگسترده و عقب
است قيمت محصوالت كشاورزي پايين 

  .نگه داشته شود
 اين كشورها بايدصنعتي براي توسعه  -

 واردات داشته باشند و اين واردات كشور
با قيمت پايين محصوالت كشاورزي به 

  .صنعت كمك كنند
   

دولتهاي شكل گرفته در ايران هم 
م در ايران دولتهايي داشتي. استثنا نبودند

قبل از . كه صاحب درآمد نفت بودند
 صرف هزينه هاي  نه اين درآمد،انقالب

 صرف مراحل اوليه ي بلكهجاري 
يعني امكانات زير ، شهرنشيني و مدنيت

ه آهن، بندر، ابنايي مثل جاده، ر
.  شده است...بيمارستان، دانشگاه، انبار و

دولت وظيفه ي تخصيص منابع را 
زي مي كرده  برنامه ريو براي آنداشته 

كه منابع چگونه و به چه مقدار به 
صنايع، معدن، قسمتهاي اجتماعي و 

در . داختصاص ياب... فرهنگي و
تخصيص منابع ظرفيت هاي رشد در 

 1354در سال . فته مي شدنظر گر
 صنايع سرمايه ،بخش محوري اقتصاد

با توجه به . اي و صنايع توليدي بود
دستورالعمل بانك جهاني در مورد 

شاورزي قيمت محصوالت كشاورزي ك
نگهداشته و دستمزدها به شدت پايين 

كشاورزان و روستاييان با اين اقدام، . شد
 و شهر نشيني و حاشيه آمدهبه شهرها 

يكي از داليل . كردنشيني افزايش پيدا 
 تدارك نيروي كار ارزان براي ،اين كار

 و صنايع و رشد سرمايه داري بود
اهد هستيم همچنان كه امروز هم ش

بر دوش محرومان و ! توسعههزينه 
  . زحمتكشان افتاد

اصالحات ارضي در ايران كه چند و 
چون آن در مقاالت قبلي شرح داده 

. بوديك فاجعه براي زحمتكشان  شد
مثل هميشه سياستهاي پيش 

 فاجعه ،قراولهاي دلقك سرمايه داري
روستاييان مهاجر و . را عميق تر كرد
وضعيت زندگي  كهكارگران فقير 

نيروي ، اسفبار و دردنكي داشتند
به گفته . عظيمي براي انقالب شدند

متفكران رنج كشيده و رنج ماركس؛ 
كشيدگاني كه فكر مي كردند متشكل 

  .  كشيد1357شدند تا كار به انقالب 
 همانطور كه 1357پس از انقالب 

 امكان به كار بستن ؛گفته شدقبالً 
يل جو سياست نوليبراليستي به دل

با . نبودتا مدتي ميسر انقالبي حاكم 
شروع دوران رييس جمهوري هاشمي 
رفسنجاني صحبت از تعديل اقتصادي 

مطرح و به  آزاد سازي قيمت ها و
ميزاني عملي شد، اين سياست در 

به هم دوران رئيس جمهوري خاتمي 
اما در . تدريج و با آرامي انجام شد

دوران احمدي نژاد سياست شوك 
ي به طور بسيار سريع و همه درمان

وحشيانه   با سركوبهمراهجانبه 
  . پيگيري و عملي شد

در حقيقت تفاوت دولت آحمدي نژاد 
ديگر در ماهيت برنامه دولتهاي با 

تنها در تفاوت نئوليبرالي آنها نيست، 
نحوه اجراي آن است كه دولت 

تر و سركوبگرانه  وحشيانه احمدي نژاد
  .تر به آن عمل كرد

  
ايران از حمايت ن است كه رژيم روش

بانك جهاني براي تامين منافع خود 
اين  اما عوامل رژيم برخوردار است،

  .موضوع را نفي مي كنند
محمد طبيبيان كه در ايران به عنوان 
بنيانگذار اقتصاد آزاد و تعديل 

 جوانان ،اقتصادي شناخته مي شود
تحصيل كرده در خارج را باني اقتصاد 

ان مي داند و در مصاحبه آزاد در اير
اي با احمد امويي حرفهايي مسخره و 

آن  مضمون  مي زند كهته بي سر و
 جوانان تحصيل كرده چنين است؛

. فهميدند كه اقتصاد آزاد خوب است
من خودم فهميدم كه اقتصاد آزاد 

چون اقتصاد آزاد يعني ! خوب است
دموكراسي و احترام به آزادي و حقوق 

د قدرت دولت را فرد و اقتصاد آزا
 تشخيص دادم كه ،محدود مي كند

ما ادامه مي دهد كه؛ او ! خوب است
 به زور كارشناسان بانك جهاني اصالً

راه مي دهيم و آنها با به ايران را 
اصرار مي توانند با ما يك ناهار 

  . بخورند
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ترك يا تعطيل مراكز خصوصي محل 
و اقامت دايم در بيمارستان فعاليت خود 

  دولتي مي شود؟
در حالي كه رابطه مالي بين پزشك و 
بيمار رابطه درستي نيست، اما معلوم 
نيست چرا بايد يك وزارتخانه با توجه به 
گستره وظايف خود چنين مساله اي را در 
اولويت كاري اش قرار دهد؟ در جايي كه 
بيماري همه گيري چون ايدز و 

ر واگير چون قلب و عروق، بيماريهاي غي
سرطان، ديابت، چاقي، سالمندي، آلرژي 
و آلودگيهاي محيطي، حوادث جاده اي، 
حوادث شغلي و طب كار، بهداشت 

حيط، بهداشت روان جزو معضالت حل م
نشده و رو به گسترش يك كشور 
هستند، چرا بايد قسمت زيادي از بودجه 
دولتي كه تازه آن هم از گلوي طبقات 
محروم يارانه بگير نيازمند خدمات 
سالمت بيرون آورده شده، صرف اقناع و 
ارضاي يك قشر متخصص شود تا در 

درو و بين خود به مسابقه خريد ويال و خو
در جامعه به نمايش انباشت ثروت 

  بپردازند؟ 
  

  فاز سوم طرح ارتقاي سالمت

اهداف اين مرحله ادامه و تكميل ارزش 
گذاري خدمات، بهبود هتلينگ در 
بيمارستانهاي دولتي و بهبود وضع 
تجهيزات پزشكي و اماكن بيمارستاني 

در زمينه وضعيت فعلي .  استتعيين شده
ار زير از زبان خود تختهاي بيمارستاني آم

  :كارگزاران وزارت بهداشت نقل مي شود
داوود دانش جعفري، مشاور عالي وزير 

 هزار تخت 80بهداشت، از وجود 
بيمارستاني فرسوده و قديمي در كشور 

به گزارش خبرگزاري مهر، . خبر داد
كمبود تخت بيمارستاني به خصوص در 
بخش دولتي، از جمله معضالت پيش 

داشت و نظام سالمت روي وزارت به
كشور است كه شايد، كمبود منابع مالي، 
مهمترين علت ماندگاري اين وضعيت 

اين در حالي است كه . ناخوشايند باشد
بيشترين حجم مراجعات بيماران به 
بيمارستانهاي دولتي است و طبق 

درصد  80آمارهاي وزارت بهداشت، 
در . بستريها مربوط به بخش دولتي است

سودگي تخت بيمارستاني و عين حال، فر
از رده خارج شدن آنها، باعث شده تا 
وضعيت تختهاي بيمارستاني در بخش 

  . دولتي چندان رضايت بخش نباشد
و حاال نظر وزير در مورد ساخت 
بيمارستانهاي كوچك و كم تخت در 

  : شهرها و مناطق نيازمند
وزير بهداشت تاسيس بيمارستانهاي 

 به صرفه و  تختخوابي را50كوچك مثال 
به صالح نمي داند، اما همزمان از 
تاسيس بيمارستانهاي زنجيره اي و 
شركتهاي هولدينگ درماني دم مي زند و 
از مشاركت بخش خصوصي در جهت 
رونق اقتصاد سالمت و كاستن از بار 
هزينه هاي دولت در اين زمينه دفاع مي 

شايد منظور وزير از بخش . كند

تان قدس خصوصي، قرارگاه خاتم، آس
  ! است... رضوي، بنياد جانبازان و

گرچه مطالعات جمعيت شناسي و توجه 
به توزيع و پراكندگي جغرافيايي جمعيتي 
عاقالنه و در مديريت سيستمهاي 
بهداشتي درماني موجه بنظر مي رسد، اما 
با توجه به پس زمينه پايين سطح 

تغذيه، بهداشت محيط، (بهداشت اوليه 
 و پديده هاي آلودگي آبها و هوا

نوظهوري چون ريزگرد كه خود ناشي از 
نابودي پوشش گياهي و حيات وحش و 
خشك شدن درياچه ها و آبهاي سطحي 
است كه خود اينها سبب ساز شيوع 

و غير واگير ) آنفلوانزا(بيماريهاي واگير 
مي ) آلرژيها و بيماريهاي قلبي و تنفسي(

باشد كه همه از بركت سر حكومت 
 وزير به اين سرزمين به متبوع آقاي

، احداث  استارمغان آورده شده
بيمارستانهاي منطقه اي چندان هم بي 
صرفه نيست، چون ضمن برآوردن 
نيازهاي بهداشتي و درماني منطقه، باعث 

كه اين (اقامت پزشك در اين مناطق 
و ) همه سنگ آن را به سينه مي زنند

اشتغال گروه گسترده اي از پيشه وران 
وياي كار مي شود، عدالت سالمت ج

توزيعي خدمات سالمت برقرار مي شود و 
 ميزان و هزينه اقامت بيمار و همراهان

ش در شهرهاي بزرگ را كاهش مي ا
اگر دولت روحاني و وزير بهداشت . دهد

اش واقعا به فكر كاهش هزينه هاي 
سالمت از جيب مردم اند، بيمارستانهاي 
منطقه اي وسيله ي خوبي براي اين 

  .هدف به شمار مي آيند
تجهيزات پيشرفته پاراكلينيك مثل 
آزمايشگاههاي ژنتيك و پاتولوژي و 
تصويربرداري مثل سي تي اسكن و ام آر 
آي و تشخيص هسته اي هم به طور 
عمده در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران 
متمركز اند و بسياري مواقع كه پاي 
بيمار براي يك امر تشخيصي به اين 

 شد، معموال ترجيح مي دهد شهرها باز
كه سير درمان را هم در همان شهرها 

نتيجه اين كه بيمارستانهاي . انجام دهد
دولتي و خصوصي شهرهاي بزرگ از 
دردمندان مناطق دور و محروم سرريز 

  .مي شود
  

  برآيند

مشاهده ي سمت و سوي برنامه هاي 
طرح تحول سالمت و واكاوي 

ا پرده از مكانيزمهاي اجراي آنها، تا آنج
ماهيت ليبرالي و ضد مردمي اين برنامه 
ها كنار مي زند كه حتي داد پاره اي از 
نهادهاي حكومتي مرتبط يا نامرتبط با 
نظام سالمت از جمله بعضي نمايندگان 

 را هم در "بسيج دانشجويي"مجلس و 
مي آورد و آنها را به صرافت دلواپسي و 
 انتقاد از طبقاتي شدن سيستم بهداشت و

درمان و محصول آن يعني خدمات 
اما گويا سنبه پرزور . سالمت مي اندازد

تر از اينها ست و در پس اراده مصمم 
 در ايجاد تحول در "دولت تدبير و اميد"

سالمت، كساني هستند كه منافع شان با 
برنامه هاي تحول گره خورده و جام 
سالمت در دست، به مخاطب دلواپس 

  !به تو چه: مي گويند

خصوصي سازي متكي بر رانت، 

  )10(تحكيم استبداد 
 شهره صابري
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، نماينده )Erin Evers(ارين اورز 

ديده بان حقوق بشر مي گويد، تمام 
نگاهها به شبه نظاميان تروريست 

اما قتلها " دوخته شده، "دولت اسالمي"
و آدم رباييهاي توجه برانگيز آنها فقط 
بخشي از داستان رفتار غيرانساني و 

 و از آن "چندش آور با مردم عراق است
روندان جمله، رنجي است كه شه

غيرنظامي از نيروهاي دولتي و شبه 
  . نظاميان شيعي مي برند

اورز چند روز پيشتر با شاهدان محاصره 
 گفتگو كرده است؛ شهري با "لطيفيه"

كمربندي "اكثريت جمعيت سني در 
 كه شمار ساكنان آن در پي "بغداد

حمالت لشكر مشهور هفدهم و شبه 
نظامياني كه زير كنترل نخست وزير 

ن، نوري المالكي قرار دارند، در پيشي
 هزار 200خالل چند هفته تا سپتامبر، از 

.  هزار نفر كاهش يافت50نفر به 
. بسياري از ساكنان ربوده و كشته شدند

شهروندان از اعدام علني در خيابان و 
تنها در فاصله چند متري از مركز پليس 

 ژوييه شبه نظاميان در 11در . خبر دادند
 نفر را دستگير و با خود 137يك بازار 

 نفر آنها تاكنون پيدا 37جسدهاي . بردند
  . شده، از بقيه هيچ نشاني پيدا نيست

  
به كلي خارج از قانون و مصون از 

  مجازات

در بغداد نيز در حال حاضر گروههاي 
مسلح از همه نوع، تصوير مسلط شهر را 

آنها مثل قارچ از . تشكيل مي دهند
ايتخت عراق زمين مي رويند و در پ

مهدي ". ترس و وحشت مي پراكنند
، يك "ُشكر"، رييس "احمد السوداني

دسته از شش گروه حزب اهللا عراق، 
تخمين مي زند كه هم اكنون بيش از 

 گروه مختلف در نبردها شركت 35
طور روزانه ه در خيابانهاي بغداد ب. دارند

پالكاردهاي دسته هاي جديدي مانند 
 "ان امام عليگرد" يا "الشهيد صدر"

ديده مي شود كه براي جنگ عليه 
 عضو گيري مي "حكومت اسالمي"

صحنه شبه نظاميان هر روز . كنند
  .  غبارآلوده تر مي شود

 28سازمان عفو بين الملل در گزارش 
به كلي مصون "صفحه اي خود به نام 

از مجازات، نقش شبه نظاميان در 
 كه در ماه اكتبر منتشر كرد، "عراق
 گوناگوني از آدم ربايي و اعدام موارد

توسط شبه نظاميان شيعي در بغداد، 
سامره، كركوك و بسياري از شهرهاي 
ديگر در سراسر كشور را ثبت كرده 

  . است
براساس اين گزارش، فقط در سامره از 

 مرد جوان سني 170ابتداي ماه ژوئن 
جسد چندين تن از آنها . ربوده شده اند

يز از سايرين پيدا شده و در اينجا ن
آنها يا . همچنان خبري در دست نيست

به خاطر مظنون بودن به پشتيباني يا 
 "حكومت اسالمي"هواداري مخفيانه از 

به قتل مي رسند و يا براي تالفي 
  . حمالت آن

قدرت شبه نظاميان كه توسط ايران هم 
پشتيباني نظامي مي شوند، از ماه ژوييه 

اي سال گذشته و پس از آنكه نيروه
رسمي نظامي ناتواني خود را به نمايش 

به . گذاشتند، به شدت افزايش يافت
گفته عفو بين الملل، آنها اغلب توسط 
دولت عراق مسلح و پشتيباني مي شوند 
و در عمليات خود به درجات گوناگون 
با نيروهاي دولتي به طور مشترك كار 

  . مي كنند
  

هوشيار زيباري، وزير جديد دارايي 
ي دهد كه از ماه ژوئن به اين اطالع م

سو، بيش از يك ميليارد دالر بدون 

طرح و نقشه بين شبه نظاميان شيعي 
توزيع شده و دولت مالكي اين هزينه را 

اينك عراق . هيچ جا ثبت نكرده است
  . در تنگناي مالي گرفتار شده است

زيباري وعده داده كه در سال جديد 
 ميالدي يك بودجه عادي تنظيم خواهد

كرد كه در آن منظور شدن قبايل سني 
 عليه "االنبار"كه هم اكنون در استان 

 مي جنگند، "حكومت اسالمي"
  . باالترين تقدم را خواهد داشت

بر اين اساس، دوران برخورداري 
نيروهاي مزدور شيعي از امكانات 
نامحدود مي بايست به انتها رسيده 

آنها اونيفورم بر تن دارند، اما به . باشد
ي در خارج از چارچوبهاي قانوني كل

به گفته عفو . دست به عمل مي زنند
بين الملل، در نتيجه پشتيباني دولت از 
اين شبه نظاميان، چرخه خشونت 
مذهبي اعمال شده از سوي بنيادگرايان 
سني و شيعه به سطحي رسيده كه از 

 تا 2006بدترين روزها بين سالهاي 
  .  تاكنون وجود نداشته است2007

  
تبهكاري و تصفيه قومي در 

  پوشش جنگ با داعش

 Donatella ("دوناتال روورا"

Rovera( مسوول امور بحران عفو بين ،
الملل در هنگام معرفي گزارش ياد شده 

دولت با دادن مجوز براي ": گفت
ارتكاب روزمره چنين خشونتهاي 
دهشتبار، از جنايات جنگي حمايت مي 

ز كند و يك پروسه بسيار خطرناك ا
خشونتهاي مذهبي را به جريان مي 
اندازد كه كشور را چند پاره خواهد 

   ".كرد
چندين گروه شبه نظامي شيعي و از 

 همراه )1 ("گردانهاي بدر"جمله آنها، 
كردها در شمالي ترين نقطه كشور عليه 

به گزارش .  مي جنگند"دولت اسالمي"
سازمان ملل در جريان اين جنگ، موارد 

يري از سنيها روي مي زيادي انتقام گ

  . دهد
  

 "مسايل خارجي"نشريه معتبر 
)Foreign Policy ( در اويل نوامبر

دسته هاي غارتگر شبه نظامي ": نوشت
دولت "نزديك به دولت، از جنگ عليه 

 به عنوان پوششي براي "اسالمي
نابودي جوامع سني در سراس كشور 

  ".استفاده مي كنند

ي به آنها از بازگشت خانواده هاي سن
شهرها و روستاهاي آزاد شده از چنگ 

اغلب، منازل . داعش جلوگيري مي كنند
به آتش كشيده مي شود و اينجا و آنجا 
كل يك روستا به شعله هاي آتش 

يك ويديو نشان مي . سپرده مي شود
دهد كه چگونه شبه نظاميان شيعي سر 

دولت "فردي كه به همدستي با 
  . د متهم شده را قطع مي كنن"اسالمي

 به 2005گردانهاي بدر كه از سال 
بخشي از ائتالف دولت درآمده است و 
در دولت جديد نيز وزارت كشور را در 
اختيار دارد، براي پنهان كردن اقدامات 

  . خود حتي تالش هم نمي كند
 "رووداو"به گزارش وبگاه كردي 

)Rudaw( فرمانده يك واحد بدر كه ،
: ويددر نزديكي بغداد مستقر است مي گ

جهادگران شيعي حق دارند زندگي و "
دولت "دارايي عربهاي سني كه در كنار 

   ". مي جنگند را بگيرند"اسالمي
اين در حالي است كه هر كس كه از 

 فرار نكرده، "دولت اسالمي"برابر 
وي در . همدست آن محسوب مي شود

ما معتقديم همه ": اين رابطه مي گويد
دولت "كساني كه تحت فرمان 

 زندگي مي كنند، اعضاي آن "المياس
هيچ فرد بي طرفي در مناطق . هستند

 وجود "دولت اسالمي"تحت اتوريته 
   ".ندارد

  
 يك پدر خانواده ساكن "ياسر محسن"

او شيعه .  است"ابوغريب"در شهر 
دختر ده ساله اش در وسط اتاق . است

نشيمن روي زمين نشسته و بدون دليل 
ا نگاه او ب. شروع به گريه مي كند

پريشان به ميهمانان خارجي نگاه مي 
:  مي گويد"نهيده"مادر بزرگش . كند
آنقدر اينجا تيراندازي . بچه مي ترسد"

مي شود، آنقدر فرياد كشيده مي شود و 
... آن قدر افراد غريبه در شهر هستند 

غريبه ها افراد داعش نيستند، شبه ! نه
نظاميان شيعي هستند كه وانمود مي 

خواهند از ما در برابر آنها كنند مي 
   ".حفاظت كنند

شبه نظاميان همه ": محسن مي گويد
جا هستند، ناگهان شروع به تيراندازي 

به مردم در . مي كنند، اغلب بدون دليل
فروشگاهها اهانت مي كنند، آدم ربايي 

به تازگي . مي كنند و باج مي خواهند
  شماري از آنها وارد يك فروشگاه تلفن 

  10 صفحه بقيه در

  قاتالن مزدور
شبه . مانه عمل مي كندنيست كه بيرح) داعش ("حكومت اسالمي"فقط 

نظاميان شيعي هم با شهروندان سني به همين ميزان از خشونت برخورد مي 

  . دولت عراق دست آنها را باز گذاشته است. كنند

  

  آر پي آن الين/ يونگه ولت

 بابك: برگردان و تنظيم
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   قاتالن مزدور 

  

  9 بقيه از صفحه
  

دستي شدند و همه اجناس آن را ضبط 
و صاحب فروشگاه را با خود بردند و 

 هزار دالر مطالبه 600براي آزادي او 
مشكل واقعي ما شبه نظاميان . كردند

انسان اغلب . شيعي هستند، نه داعش
نمي داند مردان مسلحي كه اينجا 
مرتكب اين اعمال مي شوند، تحت 

    ".فرمان چه كسي هستند
از هنگامي كه آيت اهللا سيستاني در 
نجف فراخوان دفاع از كشور در برابر 
داعش را داد، هزاران داوطلب، بيشتر از 
شهرهاي شيعه نشين در جنوب عراق، 
به بغداد آمدند تا براي جنگ با داعش 

دهها هزار نفر از اينان . ثبت نام كنند
را بر تن اگر چه اونيفورم ارتش عراق 

دارند، اما خارج از چارچوب قانون و 
بدون هر گونه كنترلي دست به عمل 

ابوغريب، آخرين شهر استان . مي زنند
االنبار پيش از بغداد، به اين وسيله يك 
بار ديگر به شهرتي غم انگيز رسيده 

  .  است
  

  نقش اشغالگران

عفو بين الملل رييس دولت جديد عراق، 
اخوانده تا به  را فر"حيدر العبادي"

تبهكاري نيروهاي دولتي و متحدان 
ديده بان . شبه نظامي اش پايان دهد

حقوق بشر نيز از واشنگتن خواسته است 
كه ديگر از جنايتهاي دولت در بغداد و 

به . شبه نظاميان آن پشتيباني نكند
باوجود ارتكاب به "گفته اين سازمان، 

جنايتهاي چندش آور توسط نيروهاي 
نند بمباران بي هدف مناطق دولتي ما

سني نشين و قتل هزاران شهروند، 
شكنجه، اعدامهاي بدون محاكمه و نيز 
يك سيستم قضايي كه بيشتر از آنكه 
عادالنه باشد، ابزاري براي سوواستفاده 
است، اياالت متحده در طول سال 
گذشته بي وقفه تجهيزات نظامي به 

ادغام شبه . "بغداد ارسال كرده است
ان شيعي در ارتش عراق به چنان نظامي

ابعادي رسيده كه اكنون در عمل 
تشخيص آنها از يكديگر را نا ممكن 

  . ساخته است
از آنجا كه آشكار است سياست 
سركوبگرانه و تبعيض آميز المالكي عليه 

سنيها موجب تحريك خيزش در 
استانهاي سني نشين شده و از اين راه 

موار همچنين راه را براي نفوذ داعش ه
ساخته، غرب اكنون اميدوار است كه 
العبادي عاليق سنيها و ديگر گروههاي 
تحت تبعيض جامعه را بيشتر در نظر 

از آنجا كه براي بيشتر . بگيرد
استراتژيستها در واشنگتن روشن است 

 تنها در اتحاد با "دولت اسالمي "كه 
نيروهاي سني قابل شكست دادن است، 

رسيدن به فشار بر دولت جديد براي 
 سني افزايش "مدره"تفاهم با رهبران 

  . يافته
  
  

دولت جديد عراق در هنگام شروع به 
 وعده داد به 2014 سپتامبر 8كار در 

بمباران شهرهاي سني نشين خاتمه 
دهد و خواسته هاي مخالفان سني را 

فاكت اما اين است كه . بررسي كند

تاكنون گامي به سوي قيام كنندگان 
هم نيروي هوايي و هم . هبرداشته نشد

توپخانه همچنان در فلوجه و شهرهاي 
ديگر سني نشين، هدفهاي غيرنظامي را 
. آماج حمالت خود قرار مي دهند

بيمارستان مركزي فلوجه درست يك 
روز بعد از وعده هاي العبادي دوباره 

  . هدف قرار گرفت
يك تغيير بنيادي 
سياست بغداد از 
جانشين مالكي هم به 

دي انتظار نمي طور ج
همانگونه كه بعد . رفت

از رشد شتابان داعش، 
 مالكي و "ناتواني"

سياستمداران عراقي 
 از "منطقه سبز"در 

همه جهت مورد انتقاد 
قرار گرفت، به همين 
صورت عامدانه ناديده 
گرفته شد كه خط 
مشي كه عراق را به 
گونه دايمي به سوي 
لبه پرتگاه مي راند، با 

. ط آمريكا آغاز گرديداشغال عراق توس
 در عراق نه از 2006پيش از سال 

جنگهاي فرقه اي نشاني وجود داشت و 
اشغالگران اما از . نه از گروههاي جهادي

همان ابتدا روي تجزيه فرقه اي حساب 
 –آنها يك رژيم شيعي . باز كردند

بعثي "اسالمي بر سر كار نشاندند، 

 يكجانبه اي عليه سنيها را به "زدايي
ش بردند و سرانجام براي تضعيف پي

مقاومت در كشور، ريسمان از پاي يك 
جنگ كثيف عليه سنيها و روشنفكران 

مالكي اين سياست را . مستقل گشودند
 فقط با حمايت اوباما 2009از سال 

  . توانست جلو ببرد
  

  يك توافق فاسد

رژيمي كه هشت سال پيش به رياست 
مالكي بر سركار نشانده شد، حاصل 

فقي بين واشنگتن و تهران است كه توا
هدف مركزي و مشترك آن جلوگيري 
هميشگي از تجديد حيات دوباره هرگونه 

 ملي عراق مي –دولت مستقل، عربي 
بر تخت صدارت نشاندن العبادي . باشد

كه عضو همان حزب مالكي است، در 
  .  همين توافق ريشه دارد

چنين هدفي كه عليه منافع اكثريت 
جامعه جهت گرفته، فقط به وسيله قهر 
متكي به هويت مذهبي و برانگيختن 
دشمنيهاي قومي و مذهبي دست يافتني 

بدين ترتيب، درگيريهاي مسلحانه . است
 "حكومت اسالمي"ادامه خواهد يافت، 

و ديگر شبه نظاميان افراطي زمينه عمل 
ونه نيرومند خواهند داشت و كشور به گ
  . تري از هم پاشيده خواهد شد

مداخله نظامي آمريكا در كنار نيروهاي 
دولتي و شبه نظاميان شيعي و پيشمرگه 
هاي كرد اين پروسه را عميق تر مي 
كند، زيرا چنين مي نمايد كه اين 

 "دولت اسالمي"مداخله نه فقط عليه 
بلكه عليه تمامي جنبش مقاومت 

اين صورت صورت مي گيرد، در غير 
مي بايست در عمليات نظامي خط 
روشن تمايزي بين اين نيروها و 

اين خواسته . جهادگران ترسيم مي شد
 "گروه بين المللي بحران"اي است كه 

)International Crisis 
Group ( از ماهها پيش آن را مطرح
 "به جاي زدن مهر . مي كند
 به مخالفان در منطقه هاي "تروريست

زمان ملل و آمريكا بايد سني نشين، سا
اين امر را به رسميت بشناسند كه آنها 
خواسته هاي مشروع يا به لحاظ سياسي 
قابل مذاكره اي دارند و به همين دليل، 
بحران ژرفش يافته بر اثر سركوب 
بيرحمانه اعتراضهاي مسالمت آميز، از 

  . طريق سياسي قابل حل است

  
تمركز دوباره رسانه اي بر نيروهاي 

 همچون در دوره رشد شتابان -ادي جه
 در - 2004مقاومت عراق از سال 

 –خدمت ثبات بخشي به رژيم شيعي 
فرقه اي قديمي است كه به لطف 
اشغالگران در بغداد بر سر كار آمده 

به وسيله دخالت مستقيم نظامي و . است
بازسازي دوباره حضور نيرومند نيروهاي 
آمريكايي، واشنگتن مي خواهد نفوذ 

ود بر اين رژيم را كه در سالهاي خ
گذشته به گونه فزاينده به ايران اتكا 

پس از گسيل . كرده، دوباره افزايش دهد
واحدهاي ديگر نظامي در ماه نوامبر، 
توان نيروهاي رسمي نظامي آمريكا به 
بيش از سه هزار سرباز افزايش يافته 

با وجود آنكه اوباما اطمينان مي . است
جديد ماموريت جنگي دهد كه نيروهاي 

ندارند، اما منطقه عمليات آنها درست در 
افزون بر . مركز جبهه هاي جنگ است

 1اين، با ايجاد سر فرماندهي لشكر 
پياده نظام، يك ستاد براي ده هزار 
سرباز در عراق پا گرفته كه نشانه 

  . روشني از طرحهاي گسترده تر است
نخستين گام براي تشكيل يك دولت 

 اي و بنا شده بر منافع ملي در غير فرقه
عراق، بر هم زدن تمركز انحصاري بر 

 و روشن كردن اين "دولت اسالمي"
واقعيت براي افكار عمومي است كه 
فقط داعش نيست كه مسوول جنايتهاي 
وحشيانه، حمله به شهرها و تهديد 
گروههاي گوناگون مردم است؛ بلكه 
همچنين نيروهاي رسمي و شبه 

ته به دولتي كه تحت نظاميان وابس
حمايت غرب قرار دارد، بار اين 

  . مسووليت را بر دوش دارند
  
  

  :پانوشت
 گردانهاي بدر در ايران توسط -1

مجلس اعالي انقالب اسالمي شكل 
 عراق در كنار –گرفت و در جنگ ايران 

ايران مي جنگيد و بعدها دست به 

. حمالت تخريبي در خاك عراق مي زد
 به جايگاه يكي 2003اين نيرو از سال 

از مخوف ترين گروههاي شبه نظامي 
كه مسوول شكنجه و قتل هزاران سني 
. و ديگر گروهها شناخته شده، ارتقا يافت

امروز هم اين گروه نزديكترين رابطه را 
  . با ايران دارد
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درپي وقوع انقالب صنعتي و پيشرفت 
روزافزون جوامع بشري در دستيابي به 
منابع كاني و فسيلي، استفاده از سوخت 
و مواد آلي رشد چشمگير و فزاينده اي 

همزمان با اين . به صنعت بخشيد
تحول، محيط زيست و اكولوژي نيز در 
معرض تخريب و آسيبهاي جبران 

 در جوامعي كه. ناپذير قرار گرفت
اهميت حفظ محيط زيست و سالمت 
انسانها مورد توجه حاكمان است، 
اقدامات جبراني و پيشگيرانه مدون و 
علمي در راستاي توقف فرايند زوال 
محيط زيست در اولويت قرار مي گيرد و 
طرحهاي كالن حفاظتي و ترميمي با 
پژوهشها و تحقيقات علمي تحت عنوان 

جرا اسناد باال دستي تدوين و الزم اال
  .مي گردد

  

  هشدارهاي بي نتيجه

در اواخر حكومت شاه به واسطه تاثير 
نظرات روشنفكران و فعاالن محيط 
زيست و همچنين برداشت از جوامع 
پيشرفته، رژيم با عقد قرارداد با يك 

 فرانسوي به نام -شركت مشاور ايراني 
، مقدمات تدوين سند "ستيران "

رد باالدستي آمايش سرزمين را فراهم ك
و شركت مزبور نيز با صرف هزينه هاي 
كالن و هزاران ساعت كار تحقيقاتي 
جامع در سراسر كشور، طرح آمايش را 
تهيه و در اختيار حكومت وقت نهاد؛ 
طرحي كه در آن تمام پيش بينيهاي 
تخريب زيست محيطي مانند بحران كم 
آبي تهران و چند كالنشهر ديگر، بحران 

 بحران زاينده خشكسالي درياچه اروميه،
موجود بود و راهكارهايي نيز ... رود و

وليكن طرح فوق نه در . ارايه شده بود
دوره رژيم شاه و نه در رژيم جمهوري 
اسالمي اجرا نشد تا فرايند بحران 
محيط زيست سرعت بيشتري به خود 

  .بگيرد
 كه در نشست جمعي از 1374از سال 

فعاالن محيط زيست و مسووالن 
ان آلودگي هواي تهران و حكومتي، بحر

ساير كالنشهرها مطرح شد، اهميت 
وجود يك برنامه كالن و قابل اجرا 
براي توقف اين روند روزافزون آلودگي و 
تخريب محيط زيست نمود بيشتري 

اما به نظر مي رسد كه همه چيز . يافت
در همان جلسه به فراموشي سپرده شد 
و حفظ محيط زيست و سالمتي جسمي 

نسانها همچنان در اولويت و روحي ا
  .حكومت قرار ندارد

ريشه شروع آلودگي هواي تهران و چند 
شهر بزرگ ديگر از آنجايي آغاز شد كه 

 و در پي از هم 57پس از خيزش سال 
گسيختگي اجتماعي، هجوم روستاييان 
و طبقات محروم از گوشه و كنار ايران 
به تهران و كالنشهرها تراكم جمعيتي را 

اخت مناسب به مرز انفجار بدون زيرس
همزمان تمركز صنايع بزرگ و . رسانيد

آالينده در داخل اين شهرها و پيرامون 
آن و تردد هزاران خودروي غير 
استاندارد همگاني و شخصي، در مدت 
زماني نه چندان طوالني آسمان تهران 
و كالنشهرهاي ديگر را غبار آلود و سياه 

  .نمود
هاي هشدار در حالي كه هم اينك تابلو

آاليندگي هوا وضعيت بحراني را در 
... تهران، كرج، اصفهان، مشهد، اراك و

نشان مي دهد، كماكان شاهد هستيم 
كه براي مثال در اصفهان براساس آمار 

 تن 300نهادهاي دولتي، روزانه بيش از 
گوگرد حاصل از سوخت مازوت 
نيروگاههاي برق افزوده بر ساير آالينده 

 كه از دو كارخانه ذوب هاي خطر آفرين
فلز و ميليونها خودرو متصاعد مي شود، 

  .در هوا دميده مي شود
  

  شعار به جاي برنامه عمل

ماه سال جاري خانم  روز شانزدهم دي
ابتكار به عنوان متولي حفاظت از محيط 
زيست، برنامه هاي پيشگيرانه دولت را 

  . در چند بند ارايه كرد
 نقل وي در بند اول، توسعه حمل و

عمومي را مطرح كرد و اين در شرايطي 
است كه قرار بود طبق برنامه توسعه 

درصد 75 بيش از 1388چهارم تا سال 
جابجايي در تهران با حمل و نقل 

درصد نيز با وسايل نقليه 25عمومي و 
شخص انجام پذيرد كه طبق نظر 
كارشناسان داخلي اكنون اين وضعيت 

  .استمعكوس 
هنه و فرسايشي از در بند دوم، مبحث ك

رده خارج كردن خودروهاي فرسوده بار 
در اين باره به اين . ديگر بيان شده است

نكته بايد توجه داشت كه بر اساس آمار 
دولتي در حدود هشت هزار تاكسي 
فرسوده و از رده خارج با آاليندگي 
فراوان كه حتي قابليت جابجايي مسافر 
 را هم ندارند، در تهران در حال تردد

 تاكنون 1381همچنين از سال . هستند
بودجه اي جهت اسقاط خودروهاي 

فرسوده كه تماما در مالكيت طبقه 
محروم هستند، در نظر گرفته نشده 
است و اين اشخاص بدون كمك دولتي 
قادر به اسقاط وسيله نقليه خود كه منبع 

  .تامين معاش خانواده مي باشد، نيستند
ا كيفيت سوخت مد نظر در بند سوم، ارتق

 و برنامه توليد بنزين با استدولت 
 در دستور كار 4استاندارد يورو

. پااليشگاههاي داخلي قرار گرفته است
اين موضوع افزون بر صرف هزينه هاي 
فراوان و مشروط گرديدن به ايجاد 
زيرساختهاي الزم، هيچ همگوني با 
خودروهاي توليد داخل ندارد، چرا كه 

توليد خودروهاي داخلي بر استاندارد 
 و الزم به ذكر است بوده 2اساس يورو

كه همين خودروها حتي كاتاليزورهاي 
مناسبي براي كاهش آاليندگي بنزين 

  .ندارند
در بند چهارم، جدي گرفتن موضوع 
معاينه فني خودروها و ارتقا سطح آن 

اين درحالي است كه . عنوان شده است
 به در مراكز فعلي معاينه فني فقط

كنترل ترمز و چراغ و ابتدايي ترين 
شايان . كاركرد موتور توجه مي شود

 8يادآوري است كه هر خودرو پيكان 
گرم گاز  5/7گرم و هر موتور سيكلت 

آالينده به صورت مستقيم توليد مي 
از سوي ديگر، هنوز توليد پيكان . كند

 "ايران خودرو"وانت در برنامه توليد 
اييد معاينه فني قرار دارد و كماكان ت

  .دريافت مي كند

در بند پنجم، جلوگيري از فعاليت صنايع 
با توجه به . آالينده پيش بيني شده است

ركورد اقتصادي و تعطيلي ناخواسته 
بسياري از صنايع و در پي آن بيكاري 
رو به رشد برخالف آمار دولت، اين 
. موضوع كامال شعاري به نظر مي رسد

 ذكر است كه در در اين باره الزم به
غرب تهران بسياري از معادن شن و 
ماسه و آسفالت و كارخانه هاي آالينده 

 ازقرار دارد كه با وزش هميشگي باد 
غرب به شرق در اين منطقه، تمام 

ريزگردهاي خطر آفرين معلق به سمت 
تهران حركت مي كند و آلودگي اين 

  .كالن شهر را چند برابر مي سازد
د كيفيت سوخت در بند ششم، بهبو

همانطور كه در . نيروگاهها مد نظر است
باال اشاره شد، بيشتر نيروگاههاي كشور 
از سوخت مازوت كه متصاعد كننده 

 استفاده مي كنند و تغيير استگوگرد 
سوخت از مازوت به گاز و ساير 
سوختهاي پاك تر، نيازمند تخصيص 

حال بايد ديد كه . بودجه خاص مي باشد
فزاينده قيمت نفت، در دولت با كاهش 

  .اصل توان پرداخت اين هزينه را دارد
  

  اليه مرگ

در انتها اشاره اي هم به فرايند وارونگي 
 مي كنيم كه به شدت "اينورژن"دما 

محيط زيست و سالمتي مردم 
 در فرايند .كالنشهرها را تهديد مي كند

اينورژن با شروع روز و آغاز فعاليتهاي 
ماي سطح انساني و مصرف سوخت، د

زمين افزايش مي يابد و هواي گرم 
هنگام حركت به باال و با هنگام 
جابجايي به وسيله باد، با اليه هم دما از 
هوا كه بوسيله تابش خورشيد در طبقات 
فوقاني جو تشكيل شده برخورد كرده و 
اين امر مانع صعود هوا و تبادل آن مي 

در نتيجه يك سطح پوشش هوا . گردد
شكيل مي شود كه با باالي شهر ت

گذشت زمان به دليل حبس هوا در زير 
اين اليه، مواد آالينده در سطح زمين 
باقي مي مانده و باال نمي رود و به 
شدت صدمات جدي و جبران ناپذير بر 

  . انسان و محيط زيست وارد مي كند
در زير، آماري مختصر از شيوع و 
صدمات بيماريهايي كه از آلودگي هوا 

ز جرايد دولتي استخراج شده، حاصل و ا

  :آورده مي شود
در تهران ساالنه بيش از پنج هزار نفر 
بر اثر آلودگي هوا جان مي بازند و 
آلودگي هوا با افزايش احتمال سكته 
هاي قلبي و بيماريهاي عروقي و تنفسي 
. از قبيل برونشيت و آسم همراه است

درصدي احتمال مسموميت  42افزايش 
درصدي احتمال زايمان  30بارداري و 

. زودرس از ديگر آثار آلودگي هوا است
 20همين امر، عامل مرگ بيش از 

  .درصد نوزادان محسوب مي شود

  ...اينجا نفس نيست
 حامي پرهام
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يك ماه از تجمع پرستاران براي 

   شان گذشت احقاق حقوق

 يك ماه از تجمع - دي 7شهروند، 
گسترده پرستاران در چند شهر كشور 

آنها در اعتراض به اختالف . گذرد مي 
 شان با پزشكان، در  پرداخت حقوق

شهرهاي شيراز، اصفهان، مشهد، يزد، 
خود  تبريز و تهران تجمع كردند و صداي

در تهران . ش مسووالن رساندندرا به گو
اما جمعي از پرستاران معترض، مقابل 

 جمهوري رفتند و از  ساختمان رياست
  . شان گفتند مطالبات 

 عنوان  واكنش وزارت بهداشت به
مخاطب پرستاران اما متفاوت بود، وزير 
بهداشت همان موقع، اين اعتراضها را 

به اعتقاد او از . گسترده ندانست
رستاري كه در بيمارستانها و هزار پ 150

 كنند، تنها  مراكز درماني فعاليت مي
 اعتراض داشتند كه "گروه كوچكي"

. توان به همه تعميم داد اين را هم نمي 
هاشمي به دليل عمده اين  حسن 

اعتراضها كه مربوط به اختالف پرداخت 
ميان پرستار و پزشك بود هم اشاره 

آمد اين كرد، اما به اعتقاد او مقايسه در
  ! "كار عقالني نيست"دو گروه 

خانه "مقدم ،دبيركل  محمد شريفي 
 از پشت گوش انداختن خواسته "پرستار

هاي جامعه پرستاري از سوي وزارت  
او تاكيد مي .  كند بهداشت گاليه مي

كند كه ديگر از وزارت بهداشت قطع  
اند و از طريق دولت و  اميد كرده 

شان   مجلس به دنبال احقاق حقوق
  . هستند

سخنگوي كميته پيگيري مطالبات 
كند كه در شرايط  پرستاران تاكيد مي 

فعلي جامعه پرستاري ملتهب است، 
مسووالن بايد كاري كنند كه از اين 

  .التهاب كاسته شود
  

طرح تحول سالمت از چارچوب 

  قانوني خارج شده است

 وزير اسبق بهداشت - دي 8ايلنا، 
 در "ل سالمتطرح تحو"درباره اجراي 
اين طرح از چارچوب ": كشور گفت

  ".قانوني خارج شده است
مسعود پزشكيان با بيان اينكه طرح 
تحول سالمت، طرح تحول نيست، بلكه 

زا است و سيستم را با مشكل  هزينه 
اولويت اين ": مواجه خواهد كرد، افزود

طرح درمان و رسيدگي به شهرهاي 
بزرگ شده است و در شهرهاي كوچك 

  ".جراي مناسبي نداشته استا
بودجه اين طرح ": وي تصريح كرد

بيشتر در بيمارستانهاي بزرگ كه 
اند هزينه شده،   مشكالت كوچك داشته

در صورتي كه قرار بود اين پولها در 

بيمارستانهاي كوچك مناطق محروم كه 
  ".مشكالت بزرگي دارند، هزينه شود

: وزير بهداشت در دولت اصالحات افزود
قانون و سياستهاي كلي، پيشگيري در "

بر درمان و مناطق محروم بر مناطق 
حتي يك درصد . برخوردار اولويت دارد

ارزش افزوده و ده درصد وجوه حاصل از 
اجراي قانون هدفمندي به مناطق 
محروم تعلق دارد، اما اين پول جاي 

  ".شود ديگري هزينه مي 
كسي كه بايد جلوي ": پزشكيان گفت

 طرح از قانون و بروز اين انحراف اين
مشكالت را بگيرد، وزير بهداشت و در 

ما بارها . مجموع وزارت بهداشت است
درباره انحراف اجراي طرح از قانون با 
وزير و معاونين اش صحبت كرديم، اگر 
اين انحراف ادامه پيدا كند، بايد فكر 

  ".ديگري كنيم
  

انتخابات خانه پرستار برگزار 

هاي ارسالي ماجراي پيام / شد

  در فضاي مجازي

 انتخابات - دي 9خبرگزاري مهر، 
 براي معرفي اعضاي "خانه پرستار"

جديد شوراي مركزي اين تشكل صنفي 
  در تهران برگزار شد

محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه 
پرستار، به تشريح جزييات اين دوره از 
: انتخابات خانه پرستار پرداخت و گفت

شته با حضور اين انتخابات روز گذ"
تعدادي از اعضاي خانه پرستار برگزار 
شد و به رغم اينكه امكان هيچ گونه 
اطالع رساني و تبليغات براي برگزاري 
فراهم نبود، اما استقبال اعضا براي 
حضور در اين دوره از انتخابات قابل 

  ".توجه بود
وي با اشاره به حضور نماينده وزارت 

مدت ": كشور در اين انتخابات افزود
زمان برگزاري انتخابات كمتر از دو 
ساعت بود كه همين مساله باعث شد 
تا برخي اعضا پشت در بمانند و نتوانند 

  ".در راي گيري شركت كنند
 عضو شوراي 7شريفي مقدم از تعيين 

: مركزي خانه پرستاري خبر داد و گفت
در اين دوره از انتخابات، شاهد تغيير "

كزي  درصدي اعضاي شوراي مر70
  ".بوديم

وي از محمد شريفي مقدم، محمود 
عميدي، محمد نظري، حميد چرغي، 
فاطمه فريديان، حميد تاج الديني و آمنه 

 عضو جديد شوراي 7شاملو به عنوان 
مركزي خانه پرستار نام برد كه به 

  ترتيب بيشترين راي را كسب كرده اند
شريفي مقدم با مقايسه انتخابات خانه 

* "ان نظام پرستاريسازم"پرستار و 
براي برگزاري انتخابات ": اظهار داشت

نظام پرستاري در تهران، از سه ماه قبل 
از آن شاهد تشكيل ستادهاي اجرايي و 

نظارتي هستيم و كانديداها براي 
. تبليغات به بيمارستانها مي روند

همچنين عالوه بر وجود صندوقهاي 
راي گيري ثابت، تعدادي صندوق سيار 

ين مي شود و ساعت راي گيري نيز تعي
با اين .  بعد از ظهر است7 صبح تا 8از 

حال، در دوره قبل انتخابات نظام 
 نفر 1000پرستاري در تهران، در حدود 

در حالي كه انتخابات . شركت كردند
خانه پرستار در كمتر از يك ساعت و 

  . بدون تبليغات برگزار شد
ارش روابط عمومي خانه پرستار در به گز

اولين جلسه شوراي مركزي خانه پرستار 
كه با حضور همه اعضا روز سه شنبه 
نهم دي ماه برگزار شد، محمد شريفي 
مقدم با اكثريت قاطع آرا مجددا به 

  .سمت دبيركل خانه پرستار انتخاب شد
  

سازمان نظام پرستاري تشكيالتي * 
 از حكومتي با ظاهري صنفي ست كه

همان ابتداي تاسيس در خدمت وزارت 
بهداشت قرار گرفته و به هيچ عنوان 
نماينده ي جامعه ي پرستاري ايران 

  .نيست
  

ديدار كميته پيگيري مطالبات 

  پرستاران با مشاور روحاني

 سخنگوي - دي 17خبرگزاري آنا، 
كميته پيگيري مطالبات پرستاران با 
انتقاد از اينكه تاكنون مشكالت و 

ايل پرستاران به گوش رييس مس
نخستين ديدار ": جمهوري نرسيده گفت

كميته پرستاري با مشاور عالي روحاني 
برگزار و مشكالت ) محمدعلي نجفي(

  .جامعه پرستاري مطرح شد
با توجه به ": محمد شريفي مقدم افزود

و نقش موثر پرستاران و تعداد جمعيت 
پرستاري در نظام سالمت، در اين جلسه 

 و ضرورت پرستاران در نظام اهميت
   ".سالمت را تشريح كرديم
 مشاور عالي ": شريفي مقدم يادآور شد

رييس جمهوري مطالبات و خواسته 
هاي جامعه پرستاري را يادداشت كرد و  

قول داد كه اين مسايل را به دكتر 
روحاني منعكس و منتقل خواهد كرد، 
زيرا با توجه به اينكه دكتر نجفي مشاور 

 توانست از سوي خود به ما  د، نميهستن
  ".قولي بدهد

  

شانه خالي كردن از طرح پزشك 

  خانواده

 مهران - دي 19خبرگزاري فارس، 
شوراي هماهنگي "قسمتي زاده، رييس 

 با "انجمنهاي پزشكان عمومي كشور
انتقاد از مواضع معاونان وزارت بهداشت 

با ":  گفت"نبض" تلويزيوني  در برنامه
مجدد شخص وزير بهداشت وجود تاكيد 

 پزشك خانواده، رفتار و  بر اجراي برنامه

گفتار برخي مسووالن وزارت بهداشت 
  خواهند از وظيفه  دهد كه مي  نشان مي

قانوني خود در اجراي اين برنامه شانه 
  ".خالي كنند

 زاده با اشاره به تفسير حريرچي،  قسمتي
 مقام و معاون كل وزارت بهداشت  قائم

:  نبض گفت ستهاي نظام در برنامهاز سيا
دكتر حريرچي در هنگام تفسير "

 سالمت گفت كه  سياستهاي نظام درباره
 پزشك خانواده از بحث نظام  كلمه

بندي حذف شده زيرا  ارجاع و سطح 
معاون . مقدمات اجراي آن فراهم نيست

كل وزارت بهداشت همچنين ادعا كرد 
كه تا كنون پزشك خانواده فقط در 

رهاي مرفه اجرا شده، اما گويي كشو
 است كه پزشك خانواده  فراموش كرده

عالوه بر استراليا، كانادا، انگلستان، 
آلمان، سوئد و كشورهاي اسكانديناوي، 
در كشورهايي همچون هندوستان، 
برزيل، تايلند، كوبا، اندونزي و ساير 
كشورهايي كه قصد تحول نظام 

  برنامهعنوان يك  اند به  سالمت را داشته
  ".راهبردي برگزيده شده است

 كه  حريرچي اعالم كرده": وي افزود
انجمن پزشكان عمومي در گذشته 
مخالف اجراي پزشك خانواده در كشور 

 هاي  بوده، در حالي كه تمام بيانيه
 سال گذشته گواهي 10انجمن طي 

اش از اجراي پزشك  است بر پشتيباني 
ه ما هاي گذشت منتها در دوره . خانواده

 اجراي آن مخالف بوديم و  با شيوه
 هاي نادرست،  معتقد بوديم كه شيوه

 زده، بدون پايلوت كردن و بدون  شتاب
 كافي، اين طرح مترقي  اختصاص بودجه

  را به شكست خواهد كشاند كه همين
  . گونه نيز شد

  

/ بحران كمبود تخت بيمارستاني

  تبعات تخت هاي بدون پرستار

 معاون درمان - دي 22خبرگزاري مهر، 
وزارت بهداشت گفته است كه با كمبود 

 هزار تخت بيمارستاني در كشور 60
مواجه هستيم و اين در حالي است كه 
اگر اين تعداد تخت هم راه اندازي شود، 
بايد به فكر تامين پرستار براي اين 

  .تختها بود
محمد حاجي آقاجاني، معاون درمان 

حال وزارت بهداشت مي گويد كه در 
 نفر جمعيت، 1000حاضر به ازاي هر 

 تخت بيمارستاني در بخشهاي 1.5
در . دولتي و غير دولتي موجود است

همين حال داوود دانش جعفري، مشاور 
 هزار 80عالي وزير بهداشت نيز از وجود 

تخت بيمارستاني فرسوده و قديمي در 
  . كشور خبر داده است

نكته اي كه كمبود تختهاي بيمارستاني 
ا تبديل به بحران مي كند، تامين ر

پرستار مورد نياز به ازاي هر تخت 
به طوري كه اگر . بيمارستاني است

بخواهيم بر اساس استانداردهاي بين 
المللي و جهاني نسبت به تامين پرستار 
به ازاي هر تخت بيمارستاني اقدام 
كنيم، مي بايست سه پرستار براي دو 

  در حالي . تخت بيمارستاني داشته باشيم
  13بقيه در صفحه 

  اخبار كارورزان سالمت
 اميد برهاني
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  سياهكل
  پريناز پرتو

  

  …يك، دو، سه و

  صدمين بار نوشتم

  هزار و سيصد و چهل و سياهكل

  و باز نوشتم هزار و سيصد و نود و سه

و دگر بار نوشتم هزار و سيصد و پنجاه و 

  انقالب

  !ميداني

هيچ قطار سريع السيري مرا به سياهكل 

  نمي رساند

  به جز تو

  هيچ هواپيمايي مقصدش سياهكل نيست

   توبه جز

  دستهايم را به آفتابكاران پيشكش مي كنم

  آهاي رفيق خودت را به من بسپار

  باقي راه با من تا سياهكل

  

  
  

حمله ي تروريستي به 

شارلي "دفتر مجله ي 

  ! محكوم است"ابدو
  

  نويسندگان، روزنامه نگاران و مردم فرانسه 
ن اخبر حمله ي وحشيانه ي مرتجع

رلي شا"تروريست  به دفترمجله ي طنز 
 و جان باختن  دوازده تن از روزنامه "ابدو

نگاران، كاريكاتوريستها و ديگر افراد بي 
گناه ، موجي از خشم و اندوه ميان شاعران، 
نويسندگان و روزنامه نگاران ايران 

نويسندگان و مردم ايران . برانگيخته است
اند و  در راه آزادي بيان بسيار قرباني داده

  .كنند ا را درك ميبه خوبي رنج و خشم شم
طراحان و عامالن اين جنايت هولناك، 
دشمنان آزادي انديشه و بيان و پيروان 
جهل و خرافه اند كه هدفي جز استيالي 

رهايي از اين . ماندگي بر جهان ندارند عقب
برافراشتن پرچم آزادي با بدانديشان جز 

بيان بي هيچ حصر و استثنا در سراسر 
  . راه ديگري ندارد،جهان

كانون نويسندگان ايران ضمن  ابراز 
همدردي با شما همكاران گرامي، خانواده 
هاي قربانيان و مردم فرانسه، اين اقدام 
جنايتكارانه و ضد آزادي را به شدت محكوم 
مي كند و اطمينان دارد كه چنين اعمال 
ددمنشانه اي، كوچك ترين خللي در عزم و 

شه و اراده ي شما براي دفاع از آزادي اندي
ستيزي و نژاد  بيان و ضديت با بيگانه

  .پرستي وارد نمي كند
  كانون نويسندگان ايران 

       1393 دي   18  

ماه  ميان ابرهاي خاكستري و . شب بود
سرد . برف مي باريد. تيره گم شده بود

برفدانه ها، در . همه چيز يخ زده بود. بود
غبار و باد،  چند ضلعي و ستاره اي 

افق . كنان پايين مي آمدندشكل، رقص 
دار و درختان وباغچه هاي . پيدا نبود

زير بارش برف   بزرگ پر چمن، در
مدفون شده و شب و سرما و غبار و مه، 

بادي تند مي وزيد و . درهم آميخته بودند
شاخه هاي بلند درختان چنار و افراها را 
به شيشه هاي ساختمانها مي كوبيد و 

هراز چندي، . يدكش ديوانه وار، شيون مي
طنين نعره جغدي گرسنه و  وحشت زده، 

دنبال طعمه اي از اين ه كه سراسيمه ب
بر هراس و ، سو به آن سو پر مي كشيد

  . اضطراب  شب مي افزود 
  

يكي از ساختمانها، ي در داخل راهرو
 زمين مي كشيدند و دشنام يكسي را رو

صداي نفس نفس زدنهاي . دادند  مي
ناگهان در اتاقي باز  .پي در پي مي آمد

كه يكي  شد و دو پاسدار درشت اندام،
شان پيراهن شخصي پوشيده و سر و 
وضع بهم ريخته تري داشت زني 

جلو  ميانسال را كشان كشان آوردند تو و
ميز قاضي شرع ، رو صندلي نشاندند و 

طرف  طرف و آن خودشان نيز، اين
  .زنداني نشستند

وشنايي سكرآور و ر اتاق گرم و مطبوع و
پرده هاي پنجره ها . آن به اندازه بود

كشيده شده و صاف و بدون چروك و 
نزديك نيمه  ساعت ديواري آونگ دار،

قاضي با عبا و . داد شب را نشان مي
عمامه مشكي و چهره اي عبوس و 

 صندلي چرخدارش لميده و يرو درهم،
. كرد كاغذي را دردست مطالعه مي

اتاق صداي تيك تاك ساعت، بر سكوت 
  .كرد غلبه مي

شصت ساله مي نمود و  قاضي حدود
ش حك شده  ابر پيشاني جاي مهر نماز،

ميزش يك جلد كتاب قرآن، ي رو. بود
تعدادي پوشه و پرونده، چند كتاب قطور 

 جوهر، وظرفي از قلم و خودنويس  مذهبي،
يك زير سيگاري بلور كه تا نيمه آن فيلتر 

چم كنار دستش پرو سيگار پر شده بود 
برافراشته ايران، با ميله و پايه برنجي و  
قاب عكس كوچكي از تصوير اخموي 

  . تو چشم مي خورد،خميني
پيراهن شهري پاسداري كه نشسته ي رو

 پاسدار. بود، چند قطره خون خشكيده بود
 چادر بسته يكه از رو  زن راچشمبندديگر 

باز كرد و چپاند كف  زا شده بود
 لحظه اي .دستــــهاي بي حس او

چشمان زنداني در برابر نور واكنش نشان 
محيط منطبق و  دادند اما چند ثانيه بعد با

چهره زن بي حالت و پلكهاش  .آرام گرفتند
چادري  او قـــــادر نبود. نيمه بسته بودند

 جمع  راكه بزور سرش كرده بودند
 بخشهايي از پيراهن و جور كند و

 يرو. پيدا بود ش كه پاره شده بودا
سر و صورت و دستهاي زن جاي 
سالمي ديده نمي شد و تقــــريبا 

ش زخمي و ورم  اهمه جاي بدن
پانسمان بيني و . كرده و كبود بودند

باالي ابروان او خوني و پشت 
ش با  ا گونه راستيدستها و رو

. آتش سيگار سوزانده شده بود
ش  اناخن انگشت دست چپ

 كشيده شده و گوشت و پوست آن
چندش آوري چروكيده و به شكل 
  .آويزان بود
 صندلي اش  تكاني يقاضي رو

خورد، نفس بلندي كشيد و كاغذي 
ش بود همراه با  ارا كه دست

 .ميز گذاشتي عينك خود رو
ساعت ديواري دوازده بار نواخت و 

 بيرون هوا همچنان نا آرام  بود .ساكت شد
و گاه سر و صداي باد از داخل شنيده مي 

 آخوند .كرد  متوجه خود ميشد و حواس را
با چشمان دريده و نافذش به صورت و 
اندام زن خيره شد و بعد زيرلب با خود 

 او اما ،غريد و كلمات نامفهومي ادا كرد
خود را خونسرد و آرام  مي كرد تا تالش 
تك سرفه اي كرد و در همان . دهدنشان 

ش  ا پيشانييحال عمامه اش را از رو
 از جيب لباده اش  سيگاري.كمي عقب داد

را، با فندك طاليي  در آورد و ناشيانه آن
سپس . اش روشن كرد و به لب گرفــــت

به پشتي صندلي اش تكيه داد و با پكي 
زنداني . عميق دوباره به چهره زن زل زد
 ور و آن تعادل نداشت و بي اختيار به اين

يك بار نزديك بود از  ور خم مي شد و
ـــــه  صندلي سقوط كند كـيرو

پاسدارها بالفاصله از پهلوها فشارش دادند 
قاضي پك . ش نشاندند او او را سرجاي
  ديگــــري به 

سيگارش زد و دود آنرا با لذت بيرون 
 )ادامه دارد........(فرستاد و 

اخبار كارورزان 

  سالمت

  
  12بقيه از صفحه 

كه آمارهاي سازمان نظام 
پرستاري حاكي از اين است كه 

ضر كمتر از يك در حال حا
پرستار به ازاي هر تخت 

  بيمارستاني در كشور وجود دارد
بر اساس يافته هاي پژوهشي 
شوراي بين المللي پرستاري، 
تعداد پرستار به بيمار در بخش 
عمومي در وضعيت مطلوب، 

 بيمار است و 4يك پرستار به 
 نفر 6افزايش تعداد بيماران به 

درصد، بيماران را 14به احتمال 
معرض خطر مرگ طي در 

روز بعد از پذيرش قرار مي 30
 بيمار در برابر 8دهد و افزايش 

 بيمار با افزايش حدود 4
درصد مرگ و مير همراه 31

  .خواهد بود
  

پرستاران حضور در 

مراسم رسمي روز پرستار 

   كنند را تحريم مي

 دبيركل خانه - دي 27ايلنا، 
 گويد جامعه پرستاري  پرستار مي

در هيچ يك از كشور امسال 
 هاي رسمي روز پرستار  برنامه

  شركت نخواهد كرد
محمد شريفي مقدم عضو 
شوراي عالي نظام پرستاري 
: كشور با اعالم اين خبر گفت

علي رغم گذشت بيش از يك "
ماه از تجمع گسترده پرستاران 
در شهرهاي بزرگ كشور، هنوز 
هيچ اقدام مثبتي از سوي دولت 
صورت نگرفته است و 

ريهاي مكرر و مستمر ما در پيگي
واحد ارتباطات مردمي رياست 
جمهوري نشان داده كه 
هيچگونه پيشرفتي در پيگيري 
مطالبات جامعه پرستاري صورت 

  ".نگرفته است
 رسد  به نظر مي": او ادامه داد

گزارش تجمعات پرستاران از 
طريق واحد ارتباطات مردمي به 
سمع رياست جمهوري نرسيده 

   ".است
 عدم مشاركت پرستاران وي از

در مراسم روز پرستار در اسفند 
: ماه سال جاري خبر داد و گفت

توجهي مسوولين  به دليل بي "
تصميم گير، كميته پيگيري كه 
در حال حاضر به صورت 

 كند، تصميم  كشوري فعاليت مي
گرفت در گام اول در برنامه 

هاي متعددي كه به مناسبت  
زار  اسفند برگ5روز پرستار در 

    ". شود شركت نكند مي

  )1(” سرودها، ستاره ها“

  را كاظميزه: ياده ب
 وحيدي. م 
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زنان هنرهاي گرافيكي براي بيان مشكالت 

  افعان

با همكاري يك موسسه آلماني، عده اي از زنان افغان 
 در شهر "هنرهاي گرافيكي زنان"نمايشگاهي با نام 

اين نمايشگاه با هدف بيان . هرات برگزار كرده اند
  .مشكالت زنان افغان ترتيب داده شده است

 "چكاد"ه  آلمان، موسس"هلپ"افزون بر موسسه 
هنرهاي " اثر از 50افغانستان نيز در نمايش بيش از 

  . همكاري كرده است"گرافيكي زنان
از جمله هنرهاي به نمايش گذاشته شده، صنايع دستي 
زنان افغانستان است كه گفته مي شود راهي براي 

  .مقابله با خشونت خانگي خواهد بود
ن حقوق مدني زنان در كنفرانسي كه بدين فعاال

اسبت برگزار شد، خواستار تخصيص بودجه مشخص من
آنها گفتند كه دولت . از سوي دولت افغانستان شدند

بايد از اشتغال و صنايع دستي زنان افغان پشتيباني 
  .كند

آداب و رسوم و همچنين نگاه مردساالرانه از جمله 
موانع اصلي حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال 

زنان شركت كننده . آيد ار مي زنان در افغانستان به شم
در اين نمايشگاه تاكيد كردند كه بايد تالش بيشتري 
براي تغيير ديدگاه خانواده ها نسبت به كار زنان 

  صورت گيرد
براساس اظهارات شماري از زنان شاغل افغاني، آن 
دسته از زناني كه فاقد تحصيالت عالي هستند، معموال 

آنها تاكيد . شونددر هنگام كار با مشكل روبرو مي 
  كردند كه براي افزايش اشتغال زنان در افغانستان، مي

بايست امكانات تحصيلي نيز براي دختران و زنان در 
  .اين كشور فراهم آيد

  
  شرايط اسف بار زنان كارتن خواب 

زهره طبيب زاده نوري، يك نماينده مجلس ارتجاع در 
به طرح  با اشاره "فارس"گفت و گو با منبع موسوم به 

متاسفانه اماكني ": ساماندهي زنان كارتن خواب گفت
كه در تهران به اين موضوع اختصاص داشت، به دليل 

  ".استاندارد نبودن قابل استفاده نيست

  
بنده در بازديدي كه از يكي از اين ": وي گفت

كمپهاي نگهداري داشتم، شاهد بودم كه متأسفانه 
 در اختيار اصال شرايط مناسبي نداشت، اين محل

بخش خصوصي بود اما به هيچ وجه شرايط استاندارد و 
اصولي را نداشت و متاسفانه به محلي براي كارهاي 

  ".خالف عرف و شرع تبديل شده بود
گزارش اين مركز را به ": طبيب زاده ادامه داد

بهزيستي و نيروي انتظامي غرب كشور ارايه دادم و 
 عملياتي شود و اميدوارم هر چه سريع تر اين اقدام

  ".زنان كارتن خواب ساماندهي شوند

اين نماينده مجلس كه 
انتظار مكان مناسب تري 
براي كارتن خوابها دارد، 
اشاره اي به اين امر ندارد 
كه فكري بايد به حال ريشه 
كني فقر و بي خانماني در 

  . كشور كرد
  

رابطه آسيبهاي دختران جوان با نحوه 

  پوشش 

بير كار گروه دختران و معاونت امور فاطمه پهلواني، د
هم اكنون بر ":  مي گويد"فارس"زنان و خانواده به 

اساس مطالعاتي كه انجام شده، اولين آسيب در حوزه 
دختران كه به صورت جدي نيازمند توجه ويژه است، 

هاي اين بحران  مساله بحران هويت است كه نمونه 
امعه در نحوه پوشش و ظاهر تعدادي از دختران ج

نحوه ": وي مي افزايد ".كند متاسفانه خودنمايي مي 
افراد معموال پيامهايي را براي مسووالن دارد و  پوشش 

افرادي كه در محيط كار و يا حتي محيطهاي 
شوند، با اظهار وجود  خانوادگي خود به خوبي ديده نمي 

خود در سطح جامعه سعي دارند كمبودهاي خود را 
   ".جبران كنند

  
ملل به  افتخار سازمان عفو بين المدال

  روزنامه نگار زن سوداني 

انم آمال "سازمان عفو بين الملل طي يك ضيافت به 
، روزنامه نگار و فعال سوداني به خاطر "خليفه هباني

اين جايزه . دفاع از حقوق زنان مدال افتخار اهدا كرد
هر سال به زناني داده مي شود كه زندگي خود را در 

حقوق زنان و كودكان در معرض خطر قرار مي دفاع از 
  . دهند

خاطر انتقاد از قوانين ه نوشته هاي خانم هباني ب
 سودان به دستگيري و زنداني شدن وي انجاميده

  . است
با ": خانم هباني هنگام دريافت اين تقدير نامه گفت

اين جايزه به من اين احساس داده مي شود كه مبارزه 
شر در سودان مورد حمايت ما براي احقاق حقوق ب

جهاني است و توسط جنبش جهاني حقوق بشر 
ما نبايد بهراسيم، زيرا كساني هستند . استقبال مي شود

  ".كه از ما حمايت مي كنند
 همه ساله از سوي سازمان عفو "جينتا ياگان"جايزه 

بين الملل به زنان مدافع حقوق بشر در سراسر جهان 
  اهدا مي شود 

  
نمايش زنان با : روحاني در امور زنانمشاور 

  روبنده اشتباه بود 

 شبكه دوم "زنده باد زندگي"چند ماه پيش برنامه 
 آخوندي مصاحبه كرد كه  تلويزيون دولتي با خانواده

شونده با روبنده در اين برنامه حاضر  زنان مصاحبه 
اين برنامه به طور غير معمولي به صورت سياه و . شدند

اكنون پس از اعتراضات گسترده، . دسفيد پخش ش
پروين سليحي، مشاور امور زنان و خانواده روحاني به 

نمايش زنان با روبنده اشتباه " گويد كه   مي"ايلنا"
  ."بود

همانطور كه به دليل برخي ": وي در ادامه مي گويد
 دهيم،  ضوابط، زن بدحجاب را در تلويزيون نشان نمي

در . كنيم عايت مي از طرف ديگر هم اعتدال را ر
تمامي اين سالها تنها يك مورد به اين شكل پيش 

  ".آمده است
  

، فردي به نام محمد "زنده باد زندگي"در برنامه 

صادقي به همراه همسرش زينب طيبيان، دخترش 
زهرا صادقي و همسر او مجتبي محمدي شركت 

سه نفر ديگر هم كه طلبه بودند و چند فرزند . كردند
زينب طيبيان و زهرا . يز حضور داشتندكوچك آنها ن

  .صادقي در اين برنامه با روبنده حاضر شدند
خانم طيبيان در اين برنامه گفت از آنجا كه بايد از 
پيامبر اسالم و خاندان او الگو گرفت، از روبنده استفاده 

او همچنين گفت كه تحقيقات پزشكي نشان . كند مي 
 كند،  كمك ميداده كه حجاب به جوان ماندن زنان 

 اي ساطع مي  از چشم مردان نامحرم اشعه"چرا كه 
  ."آورد شود كه پيري زودرس مي  

خانم طيبيان گفت اصراري ندارد كه همه پوششي 
مانند او داشته باشند و گفت حتي دخترش هم حدود 

.  گذارد دو سال است كه با انتخاب خودش روبنده مي
ده در حال صادقي نيز مدعي شد، استفاده از روبن

  .گسترش است
  

   براي پايان دادن به خشونت جنسي  تونسگامهاي بلند
نماينده سازمان عفو بين الملل كه به تازگي به تونس 

من به تونس سفر كردم تا ": فرستاده شده مي گويد
 هزار از تن از اعضاي سازمان عفو بين 198طومار 

يدن الملل را به مقامهاي اين كشور در مورد پايان بخش
   ".به خشونت جنسي عليه زنان ارايه دهم

در اين كنفرانس كه چندين تن از فعاالن سازمان عفو 
بين الملل و نمايندگان ديگر سازمانهاي مدافع حقوق 

، "محمد صالح بن عمار"بشر حضور داشتند، آقاي 
وي قول . وزير بهداشت و سالمت تونس حضور داشت

بخش ويژه اي  "چارلز نيكل"داد كه در بيمارستان 
براي زناني كه مورد خشونت قرار مي گيرند تدارك 

طور ه وي همچنين گفت اين تسهيالت ب. ديده شود
  . مجاني در اختيار زنان قرار خواهد گرفت

  
جمهوري دومينيكن در قانون سقط جنين 

  تجديد نظر مي كند

پس از آنكه رييس جمهور جمهوري دومينيكن از 
ست كه در قوانين سقط قانونگذاران اين كشور خوا

جنين تسهيالتي را مقرر كنند، مجلس سنا به رفورم 
از اين پس، سقط جنين كه در . در قوانين دست زد

اين كشور كامال غير قانوني بود، تحت شرايطي امكان 
  . پذير خواهد بود

شرايط تعيين شده شامل در خطر بودن جان مادر 
زنده بماند و هنگام بارداري، زماني كه نطفه نمي تواند 

  . يا بارداري در اثر تجاوز مي باشد
اگر چه اين تصميم مورد استقبال بسياري از جوامع 
مدني و گروههاي زنان واقع شد، اما توسط برخي از 
جمله كليساي كاتوليك و گروههاي ممتاز مورد 

برخي از اين گروهها گفتند كه . مخالفت قرار گرفت
  .ني اقدام خواهند كردبراي تجديد نظر و لغو چنين قانو

  15بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 ده سرشارسپي
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  زنان در مسير رهايي
  

  14بقيه از صفحه 
  

اجبار به تست بكارت براي 

  متقاضيان پليس زن در اندونزي 

زناني كه خواهان شغل پليس در كشور 
اندونزي هستند، افزوده بر اينكه مورد 
آزمايشهاي فيزيكي قرار مي گيرند تا 
ثابت كنند داراي سالمتي جسمي 
هستند، همچنين بايد تست بكارت 

زنان متقاضي بايد ثابت كنند كه . دهند
. به لحاظ اخالقي نيز سالم هستند

بسياري از زنان در اين كشور اين امر را 
نقض حقوق زنان خوانده و بدان 

  . اعتراض كرده اند
شايان توجه است كه مردان مجبور 
نيستند تن به آزمايشاتي از اين قبيل 
دهند، استدالل نيز چنين است كه در 

ار و مذهبي ضوابط كشور محافظه ك
حكم مي كند كه زنان بايد با اثبات 

، سالمت اخالقي خود را نيز "پاكدامني"
  .به اثبات برسانند

  

حضور همسر مقام مذهبي 

 روبنده در  سعودي بدون

  تلويزيون 

، "احمد بن قاسم الغامدي"
رييس پيشين هيات امر به 
معروف و نهي از منكر در 
مكه با حضور خود و همسرش 

ك برنامه تلويزيوني در ي
همسر وي . چالش برانگيخت

 كه  در اين برنامه بدون روبنده
پوشيدن آن براي زنان در 
عربستان الزامي است و با 

موضوع محوري . آرايش ظاهر شد
جايز بودن نمايان شدن "برنامه مزبور 

  . بود"صورت زنان
به گزارش خبرگزاري فرانسه، الغامدي 

كه پيامبر در اين راستا اظهار داشته 
 خود  اسالم به زنان امر نكرده كه چهره

رييس پيشين هيات امر به . را بپوشانند
معروف و نهي از منكر در مكه همچنين 
استفاده زنان از محصوالت آرايشي را 

  .مجاز دانسته است
اين رويداد سبب بحث و مشاجره شده و 

هاي  حتي تهديداتي را در شبكه 
يكي از . تاجتماعي به همراه داشته اس

معترضان خطاب به الغامدي در شبكه 
خيالت راحت شد؟ حال ": توييتر نوشت

تصوير همسرت در هر موبايلي ضبط 
   ".شده است

 وگوي  همسر وي نيز در اين گفت
تلويزيوني اظهار داشته كه فرزندان شان 
به دليل نظرات او و شوهرش در مدرسه 

  .با مشكالتي روبرو شده اند
  

نده زن عربستاني محاكمه دو ران

  در دادگاه ويژه تروريسم

دو زن شهروند عربستان سعودي كه 
حدود يكماه پيش به خاطر سرپيچي از 

ممنوعيت رانندگي زنان به زندان 
 دسامبر به 25افتادند، روز پنجشنبه 

دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مرتبط با 
  .اند  شده  تروريسم ارجاع داده

يستي در رياض، دادگاه ويژه جرايم ترور
 خوانده مي "اي دادگاه مجرمان حرفه "
بار  عربستان تاكنون چندين . شود 

فعاالن سياسي خود را در اين دادگاه 
  .است محاكمه كرده 

بنا به اطالع نزديكان اين دو فرد، اتهام 
ميسا " ساله و 25، "لجين الهذلول"

 ساله نه رانندگي، بلكه 33، "العبودي
در اينترنت اعالم   نشر عقايد مخالف

بنا به گزارش اسوشيتدپرس، . شده است
نزديكان دو متهم به دليل حساسيت 
پرونده از ذكر جزييات بيشتر خودداري 

 دليل هراس از  اند و همگي به كرده 
واكنش حكومت، خواستار عدم انتشار 

  .اند نام خود بوده 
زنان در عربستان سعودي براي كسب 

مپينهاي حق آزاد رانندگي بارها ك
  .اند اعتراضي تشكيل داده 

  

يت اوباما از روزنامه نگاران حما

  زن 

در يك كنفرانس مطبوعاتي، رييس 
جمهور آمريكا به هشت پرسش پاسخ 
داد كه همگي از جانب زنان مطرح شده 

  . بود
  

، با اين حساب "گاردين"به نوشته 
 2014توان نتيجه گرفت كه سال  مي

نويس،  سياسي نگار  براي زنان روزنامه 
 8سال خوبي بوده است، چرا كه هر 

پرسشي كه آقاي اوباما در نشست 
مطبوعاتي پاسخ داده، توسط زنان مطرح 

  .شده است
برخي از پرسشهاي خانمهاي روزنامه 
نگار از رييس جمهوري درباره هكرهاي 

، تصميم براي "سوني پيكچرز"شركت 
سازي مناسبات با كوبا و  عادي 

هاي نژادي در اياالت همچنين برخورد
  . متحده بوده است

هاي اجتماعي هم به شتاب دست  رسانه
به كار شدند و در اين باره اظهار نظر 

يكي از آن آقايان در پيامي در . كردند
پرزيدنت اوباما در ": توييتر نوشت

نشست خبري امروز هيچ گزارشگر 
 آنان  تلويزيوني مرد را فرا نخواند، همه

   ".از زنها بودند
در ": طعنه نوشتبه شخص ديگري 

 فقط زنان وارد سالن 2015سال 
  ".كنفرانس خبري خواهند شد

  
 
   

  

  

  :سخن روز

براي من فقط كافي است مطمين " -
باشم كه تو و من در اين لحظه وجود 

گابريل گارسيا ماركز . (داريم، همين
 نويس، نويسنده،  رمان) 1927 - 2014(

نگار، ناشر و فعال سياسي  روزنامه 
  )كلمبيايي

 وقتي همه با من هم عقيده مي -
شوند، تازه احساس مي كنم كه اشتباه 

) 1854 – 1900(اسكار وايلد، ! ( ام كرده
نويس   نويس، شاعر و نمايشنامه  داستان
  ) ايرلندي

  

  ....موسيقي

  

مجيد درخشاني به جرم داشتن 

 گروه موسيقي خود ممنوع زن در

  الخروج شد 

مجيد درخشاني، آهنگساز ايراني و 
 هنگام سفر "گروه خورشيد"سرپرست 

به دبي در فرودگاه متوقف و ممنوع 
  .الخروج اعالم شد

ماموران انتظامي پاسپورت او را ضبط 
كردند و از او خواستند كه براي پيگيري 
موضوع ممنوع الخروجي خود به اداره 

  . مراجعه كندگذرنامه
گويد كه احتماال  مجيد درخشاني مي 

داشتن خواننده زن "دليل اين حركت 
 و انتشار گسترده "گروه ماه"در 

.  بوده است"كليپهاي موسيقي اين گروه
وي مي گويد، پيشتر، ماموران از او 
بازخواست كرده بودند و احتمال مي 

 اش به دادسرا فرستاده  دهد كه پرونده
  .شود

  
 گروه موسيقي او به نام گروه اعضاي
 در دو ماه گذشته بارها "ماه بانو"ماه يا 

از طرف مقامهاي امنيتي ايران براي 
  .بازجويي احضار شدند

او درباره تالشهايش براي ترويج آواز 
خواندن زنان گفته است، پذيرفتن 

محدوديتهاي موجود و مخفي كردن 
توهيني به صداي "صداي زنان 

  . است"خانمها
شايد اگر از ":  گفته آقاي درخشانيبه

پذيرفتند كه   سال پيش آقايان نمي 30
فقط خودشان حضور داشته باشند و اين 
  پنجاه درصد ديگر را هم در نظر مي

  ".گرفتند، شرايط تغيير كرده بود
  
  

  من يك نوازنده هستم
  

نگار خاركن، نوازنده كمانچه، در نامه 

سرگشاده اي خطاب به همكارانش 
هان واكنش آنان در برابر حذف زنان خوا

نوازنده از كنسرتهاي موسيقي شده 
اين هنرمند سابقه همكاري با . است

حسين عليزاده و محمدرضا شجريان و 
شهرام ناظري و نيز گروههاي موسيقي 

 و "مولوي"، "شهنار"، "هم آوايان"
 را دارد و به همراه آنها در "اشتياق"

و خارج كنسرتهاي پر شماري در ايران 
  . كشور برنامه اجرا كرده است

  : نگار خاركن در نامه كوتاه خود نوشته
آقايان و خانمها، . من يك نوازنده هستم

 سال 31من . كار من نوازندگي است
 سال است كه با نوازندگي 20دارم و 

  .خودم را پيدا كرده ام
  !دوست عزيز من ، همكار من

 كنند ، فقط   من رو حذف مي چرا وقتي
دي؟ دوست نوازنده  رت رو تكون مي س

من، چرا اگر من بايد حذف بشم، كال 
  كنيد؟ حذفم نمي 

 يغيرت يعني اينكه جلو چشم تان ناحق
كنند، بگذري آرام؟ همينطور آرام، 

شود، اگر  خودت و غيرتت محو مي 
من . شوي  محو مي  همينطور آرام باشي

اگر بگذري، . شويم و تو با هم محو مي 
  .گذرند  از ما مي

  

درگيري ماموران انتظامي با 

ترض به  اللهيهاي مع حزب

  كنسرت گروه ليان در بوشهر

 در "گروه ليان"برگزاري كنسرت 
بوشهر موجب درگيري ميان ماموران 
. انتظامي و نيروهاي لباس شخصي شد

 هاي  ريزي اين برنامه بر خالف برنامه 
  .قبلي تنها در يك نوبت اجرا شد

هاي  هر در خطبه امام جمعه بوش
نمازجمعه مخالفت خود را با برگزاري 

  با شروع . اين كنسرت اعالم كرده بود
  16بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
 ليال جديدي
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  15بقيه از صفحه 
سانس اول كنسرت، جمعيتي چند ده نفره با سر دادن 
شعار، از ورود مردم به محل اجراي كنسرت جلوگيري 

  . كردند
 19اين شرايط سبب لغو نوبت اول كنسرت در ساعت 

تر نيروي  شد، اما با دستور استاندار و ورود جدي 
 برگزاري  د تا زمينهانتظامي، اين افراد متفرق شدن

نيروي . نوبت دوم كنسرت گروه ليان فراهم شود
انتظامي براي متفرق كردن لباس شخصيها از گاز 

  و با كساني نيز كه مقاومت مي اشك آور استفاده كرد
كردند، با شدت برخورد كرد، اما كسي مجروح و يا 

  .بازداشت نشد
  

داراي در نهايت نيز با متفرق شدن اين گروه، افراد 
بليت وارد سالن محل اجرا شدند و محسن شريفيان و 

شان برنامه اجرا   سال، در زادگاه 16گروهش پس از 
 قطعاتي كه   دليل شرايط موجود، همه اما به. كردند

توسط گروه ليان تدارك ديده شده بود، در اين كنسرت 
  .اجرا نشد

طبق برنامه از پيش اعالم شده، گروه ليان دو شب 
يز در بوشهر برنامه داشت كه هر دو اجرا لغو ديگر ن

در همين حال كنسرت سيروان خسروي هم . گرديد
ماه در اين شهر برگزار شود،   دي 18 و 17كه بنا بود 

  .لغو شد
  

شجريان بايد رفتارهاي : وزارت ارشاد

  گذشته خود را جبران كند 

 آبادي، سخنگوي وزارت ارشاد جمهوري  حسين نوش
رد برگزاري كنسرت محمدرضا شجريان اسالمي، در مو

بايد رفتارهاي "در ايران گفت كه آقاي شجريان 
گذشته خود را جبران كند و به موسيقي ايراني و 

وي از شجريان در دهه اول انقالب . "اسالمي برگردد
گله ندارد، اما نسبت به رفتار شجريان پس از انتخابات 

  . معترض است88نمايشي سال 
 كه است از جمله هنرمنداني محمدرضا شجريان

را پشتيباني خود از معترضان به نتيجه آن انتخابات 
 گيريهاي خود  او در يكي از نخستين موضع. اعالم كرد
 در واكنش به سخنان محمود احمدي 1388در سال 

اي سرگشاده به راديو و تلويزيون ايران  نژاد، در نامه 
هستند در شرايطي كه مردم در بهت و حيرت ": نوشت

و به گفته آقاي احمدي نژاد، خس و خاشاك به حركت 
. در آمده اند، صداي من در صدا و سيما جايي ندارد

صداي من صداي خس و خاشاك است و هميشه هم 
   ".براي خس و خاشاك خواهد بود

وطن "در پي اين موضعگيري روزنامه كيهان او را 
  .  خواند"فروش

ود گفته است  هاي خ محمدرضا شجريان در مصاحبه
كه در چند سال اخير بارها به درخواستهاي او براي 
. برگزاري كنسرت در ايران پاسخ منفي داده شده است

  .بود1387آخرين كنسرت او در ايران در سال 
  
  
  

  ....سينما

  
  عقب نشيني وزير و عذرخواهي معاون 

  

كمال  ("پاداش"جلوگيري از نمايش سه فيلم 
عصباني "و ) يانوش عياريك ("خانه پدري"، )تبريزي
كه مجوز اكران دارند، با ) رضا درميشيان ("نيستم

از اين رو پس از . انتقادهاي شديدي روبرو شده است
عقب نشيني وزير ارشاد، رييس سازمان سينمايي 

  .عذرخواهي كرد
جنتي، وزير ارشاد، در نشست توديع و معارفه رييس 

  نمي":  گفته بود1392سازمان سينمايي در شهريور 
شود براي يك فيلم مجوز صادر كنيم و بعد به خاطر 
مخالفت و سر و صداي يك گروه فشار آن مجوز را 

  ".باطل كنيم
 ساخته شده 1389 كه در سال "خانه پدري"در فيلم 

بود، خشونت عليه زنان در يك خانواده سنتي ايراني به 
  . پرده به نمايش گذاشته شده است شكلي صريح و بي

  
ازترين هنرپيشه هاي هاليوود در سال پول س

2014   

هاي  ترين هنرپيشه   فهرستي از پولساز"فوربس"مجله 
اين .  را منتشر كرده است2014هاليوود در سال 

 به "رباهاي هاليوود آهن "ها به اصطالح  هنرپيشه 
توانند به پرفروش  كنندگان مي  روند و تهيه  شمار مي 

  .اشندبودن فيلمهاي آنها اميدوار ب
 ميليون 746 با "هيو جكمن": نفرهاي دهم تا هشتم

جيمز " ميليون دالر و 746 "مايكل فسبندر"دالر، 
 ميليون دالر از جمله هنرپيشه 747 با "آووي مك 

مردان "هر سه در فيلم . هاي پولساز معرفي شده اند 

  .  نقش داشته اند"روزهاي گذشته آينده: اكس
  

 ميليون دالر در مكان 758 با "آنجلينا جولي": هفتم
 با "ماليفيسنت"فيلم . بعدي اين فهرست قرار دارد

  . اكران شد2014بازي وي در نقش اصلي، در سال 
 مجموعا 2014 در سال "اما استون"فيلمهاي : ششم
مرد عنبكوتي ".  ميليون دالر نصيب وي كرد764

 "كبوترباز" و "جادو در مهتاب"، "2انگيز  شگفت 
فيلمهايي هستند كه اين هنرپيشه هاليوود در آنها 

  .ايفاي نقش كرده است
 ميليون دالر در رده 801 با "كريس ايوانز": پنجم

او در فيلم . پنجم فهرست فوربس جاي گرفته است
استيو " در نقش "سرباز زمستان: 2كاپيتان آمريكا "

  .يلم ايفاي نقش كرد، ابرقهرمان اين ف"راجرز
 با بازي در "مارك والبرگ"زماني كه : چهارم

 موافقت "تبديل شوندگان"چهارمين فيلم از مجموعه 

اين فيلم با نام . كرد، موجب شگفتي خيليها شد
   يكي از پرفروش"عصر انقراض :تبديل شوندگان"

 ميليارد 1مارك والبرگ با .  بود2014ترينهاي سال 
ه به عنوان چهارمين هنرپيشه دالر فروش در گيش

  .پولساز هاليوود در اين سال لقب گرفته است
 18 ميليارد و 1 با "اسكارلت جوهانسون": سوم 

ميليون دالر فروش در گيشه به عنوان سومين 
هنرپيشه پولساز هاليوود توسط فوربس معرفي شده 

  .است
 در سال "كريس پرت"فيلمهايي كه با بازي : دوم

 200 ميليارد و 1 درآمدند، در مجموع  به نمايش2014
 "نگهبانان كهكشان"فيلم . ميليون دالر فروش داشتند

  .آفرينهاي سينما در اين سال بود يكي از شگفتي 
 400 ميليارد و 1 با مجموع "جنيفر الرنس": اول

دو فيلم . ميليون دالر در صدر فهرست قرار دارد
يوود در پرفروش اين هنرپيشه جوان و با استعداد هال

و  "1زاغ مقلد، بخش : عطش مبارزه" 2014سال 
نوامبر .  بودند"روزهاي گذشته آينده: مردان اكس"

 بخش دوم فيلم عطش مبارزه با بازي وي 2015سال 
با توجه به . در سينماها به نمايش در خواهد آمد

استقبال از فيلمهاي قبلي اين مجموعه، از هم اكنون 
  .اين فيلم هم مطمين بود توان از فروش چشمگير  مي
  

فيلمي با روايت ريدلي اسكات از زندگي 

  پيامبر يهود 

، "دارن آرونوفسكي" توسط "نوح"پس از ساخته 
، كارگردان فن ساالر و حماسه "ريدلي اسكات"اكنون 

ساز هاليوود به سراغ داستان ديگري از قصه پيامبران 
 "نخدايان و پادشاها: مهاجرت"در تورات رفته و فيلم 

را بر اساس مهاجرت عهد عتيق ساخته كه جنجال 
آفرين شده و افزون بر بحثهاي بسياري كه در مورد 
وفاداري يا عدم وفاداري آن به تورات و صحت و سقم 
روايت مذهبي آن درگرفته، نمايش آن به دليل به 
تصوير كشيدن چهره پيامبر قوم يهود، در مصر و 

ر، فيلم تاريخي پيشت. مراكش ممنوع اعالم شده است
 نيز با همين داليل در "راسل كرو" با بازي "نوح"

  .مصر توقيف شده بود
  

 از محصوالت "خدايان و شاهان: مهاجرت"فيلم 
 140 است كه با بودجه "فاكس قرن بيستم"شركت 

 هزار سياهي لشكر ساخته 6ميليون دالر و بيش از 
  . ميليون دالر فروش داشته است107شده و تا كنون 

. ، بازيگر ايفاي نقش موسي است"كريستين بيل"
بن "، "جان تورتورو"بازيگران سرشناس ديگري مثل 

 نيز در اين "سيگورني ويور" و "آرون پل"، "كينگزلي
گلشيفته فراهاني هم كه قبالً در . فيلم حضور دارند

 با ريدلي اسكات همكاري "يك مشت دروغ"فيلم 
 "رامسس دوم"ر كرده بود، در اين فيلم در نقش همس

  .ظاهر شده است
 در منطقه آلمرياي "خدايان و شاهان: مهاجرت"

 در جزاير قناري " ونتورا فوئرته"اسپانيا و منطقه 
  پاين"فيلمبرداري و كارهاي استوديويي آن در استوديو 

ريدلي اسكات، اين فيلم .  لندن انجام شده است"وود
 2012 كه در سال "توني اسكات"را به برادر خود 

  .خودكشي كرد، تقديم كرده است
  17بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه

  
   16بقيه از صفحه 

  

  ....رقص

  

تصاوير منتشر نشده از رقصندگان ايران 

  پيش از انقالب

تصاويري منتشر نشده از رقصندگان ايران پيش از 
هاي سازمان ملي  قيام، اسنادي تاريخي از برنامه 

رقص فولكلور ايران پيش از انقالب است كه براي 
قرار .  شود  منتشر مي"ولهدويچه "بار توسط  اولين  

است اين مجموعه گرانبها در كتابي با موضوع رقص 
  .در ايران و در آلمان منتشر شود

 به "سازمان ملي رقص فولكلور ايران"پيش از قيام، 
با . عنوان برترين گروه فولكلور خاورميانه مطرح بود

وقوع آن، بسياري از فيلمها و تصاوير اجراهاي مختلف 
 در آتش سوخت يا به نحو ديگري نابود اين سازمان

به تازگي غالمرضا سخايي، رقصنده سوليست . شد
سازمان ملي رقص فولكلور ايران، تصاويري گرانبها از 
اجراهاي سازمان ملي رقص فولكلور ايران را در اختيار 

 و دانشگاه فرانكفورت قرار "رايشلت"انتشارات آلماني 
  .داده است

  

 سال در 40 پس از رقصنده مشهور ايراني

  فرانكفورت به صحنه رفت 

  

سازمان ملي "غالمرضا سخايي، رقصنده سوليست 
 سال دوري از اجراي 40، پس از "رقص فولكلور ايران

 در فرانكفورت به "گروه كرشمه"كار هنري به همراه 
گروه كرشمه سالهاست در آلمان . صحنه بازگشت

 روي رقصهاي كالسيك و نواحي مختلف ايران را به
صحنه برده و به معرفي فرهنگ و آداب رسوم ايران 

  .پردازد مي 
آقاي سخايي نقش شاه عباس را در يكي از اجراهاي 

  . طراحي شده توسط گروه كرشمه اجرا كرد
ايرانيان و البته آلمانيها استقبال خوبي از اجراي رقص 
مشترك غالمرضا سخايي با گروه رقص كرشمه كردند 

 سالن اجرا، بسياري از تماشاگران و با اتمام ظرفيت
  .ايستاده برنامه را دنبال كردند

  

  .....نقاشي

  

هنرمندان بريتانيايي و جنگ : آگاهي و جنگ

  داخلي اسپانيا 

 در جنوب "چيچستر" در "پاالنت هاوس"گالري 
انگلستان اين روزها ميزبان نمايشگاه آثار هنرمندان 

  ميالدي و  1930بريتانيايي در سالهاي پاياني دهه 

  
واكنش آنها به جنگ داخلي اسپانيا و بحران سياسي 
. اروپا در سالهاي قبل از جنگ جهاني دوم است

 برگزار كننده اين نمايشگاه با عنوان "سايمون مارتين"
هنرمندان بريتانيايي و جنگ داخلي : آگاهي و جنگ"

  . است"اسپانيا
  

 اكثر هنرمندان از جمهوري دوم اسپانيا كه در سال
 با راي اكثريت مردم به قدرت رسيد، حمايت 1932

اين جمهوري در پي سه سال جنگ داخلي . مي كردند
 در "فرانسيسكو فرانكو"كه با اقدام كودتا مانند ژنرال 

.  سرنگون شد1939 آغاز شد، در سال 1936سال 
  . اكنون سالهاست كه اكثر اين هنرمندان درگذشته اند

نش نويسندگان آن دوره اگر چه ما از ديدگاه و واك
 در مورد جنگ داخلي "جورج اورول"بريتانيا مثل 

اسپانيا به خوبي اطالع داريم، ولي در مورد آثار نقاشان 
و مجسمه سازان بريتانيايي در اين خصوص كار 

  .چنداني انجام نشده است
 كه در سن سيزده سالگي و "اورساال مك كانل"خانم 

يا سفر كرده بود، پس در بحبوحه جنگ داخلي به اسپان
از بازگشت به بريتانيا تابلوهايي را با موضوع مردم 

 91او اكنون . اسپانيا در دهه سي ميالدي كشيده است
. استساله است و هنوز هم به نقاشي مشغول 

نقاشيهاي او در باره رنج و مشقت مردم در اين دوران 
عنوان يكي از تابلوهاي خانم مك كانل كه در . است

خانواده "اين نمايشگاه به معرض ديد گذاشته شده، 
  . نام دارد"گدايان

سايمون مارتين برگزار كننده اين نمايشگاه مي گويد، 
 يكي از جالب ترين تابلوهاي آن يك نقاشي با عنوان

اين .  است"كاليو برانسون" اثر "تظاهرات در بترسي"
تابلو به روشني رنج و درد آن روز مردم را به نمايش 

  .مي گذارد
  

  .....تاتر

  

 را به روي " گزارش ارداويراف"بيضايي 

  صحنه مي برد 

بهرام بيضايي، كارگران، نمايشنامه نويس و فيلمساز 
تر ايران،  سال دوري از تا7ايراني پس از نزديك به 

قرار است نمايشي را بر اساس متون باستاني ايران 
  .روي صحنه ببرد

هاي ايراني است   يكي ديگر از اسطوره "اردويراف"
كارنامه "، "آژي دهاك"، "آرش"كه بيضايي پس از 

 به سراغ آن رفته "شب هزار و يكم" و "بندار بيدخش
قرار است افشين هاشمي، مژده شمسايي و . است

  . تفي از جمله بازيگران نمايش باشندصادق ها
بيضايي در سالهاي اخير به تدريس در دانشگاه 

جانا و " مشغول بود و در آنجا نيز نمايش "استنفورد"
  .  را به سبك سايه بازي روي صحنه برد"بال دور

   

  ....شعر

  
  به ميعادگاه چه كس
  وبه نيايش چه چيز

  گونه سر به خاك نهاده اي اين
  ت را به قنوت شبتو كه دستان

  چشمانت را به رسالت ترس و
  تنت را به تاراج باد داده اي و

  به ستايش كدام آغوش
  حجم حقارت را به تن زده اي
  تو به مانند ستاره ي در مرگ

  كم سو
  بي فروغ

  در سينه ي شب فرور مي روي
  بي آنكه بداني 

  به عادت كدام سال
  زمان به يقين سكون

  از تپش باز ايستاده است
  ه من در اين نابه هنگامه ي تولدمك

  حسادت پرواز را
  اخته مي روم

  مهرداد محمدي نيا
  

  تمام دخترانت عايشه شدند
  تمام پسرانت پيغمبر

  چقدر فروخته شوم در بازارهاي برده فروشي؟
  يك روز كار سياه و ناخنهاي كثيف و رنگ سفيد

  روز بعد كراوات و دوربين
  پارلمان اروپا

كه دارد پايين مي رود از سطح تو سرزميني هستي 
  دريا

  و دريا روزي آنقدر باال خواهد آمد
  كه من جرئت كنم برگردم

  پارو بكشم بيايم خانه پدري
  خواهرم نتواند بدود
  پدر با موهاي سپيد

  خزه ها را جابجا بكند
  :بگويد ببين پسرم 

  ؟!چقدر خانه زيبا شده است 
  برادرم با چشمهاي باز روي آب خوابيده باشد

  و مرغهاي دريايي او را نوك بزنند
  مادر با دهان ماهيها
  سر از آب بيرون كند

  بگويد پسرم خوش آمدي
  براي شام

  ماهي آزاد سرخ كرده ام
  مهرداد عارفاني
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برخی از حرکتھای 

  ....اعتراضی
  20بقيه از صفحه 

 پارسيلون ◌ٔ جمعي از كارگران كارخانه*
خرم آباد كه مشمول قانون بازنشستگي 
مشاغل سخت و زيان آور هستند صبح 

در اعتراض به  دي 7يكشنبه روز 
ي   پرداخت نشدن حق بيمه ويژه

در مقابل ،  سخت و زيان آوركارهاي
آباد تجمع   اداره تامين اجتماعي خرم

 80نزديك به  به گزارش ايلنا، .كردند
 پارسيلون كه ◌ٔ  از كارگران كارخانهتن

 در وداراي مشاغل سخت و زيان آور 
 به دليل ، بازنشستگي قرار دارند◌ٔ مرحله

اي    ◌ٔ  درصد حق بيمه4پرداخت نشدن  
كه كارفرما ملزم به پرداخت آن است 

  .هنوز تكليف آنها مشخص نيست
  
  تن50 دي، حدود 7كشنبه صبح روز ي*

كارخانه قند فسا در  از كارگران فصلي
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و 
مزاياي چند ماه گذشته خود، مقابل 

به  .فرمانداري ويژه فسا تجمع كردند
ن با انتقاد از اگزارش سالم فسا، معترض

هيات مديره جديد كارخانه قند فسا، از 
ن ن ارشد شهرستافرماندار و مسئوال

مطالبه حقوق پرداخت نشده خود را 
  .درخواست كردند

  
سنگ  كارگران معادن زغالتعدادي از *

 با  دي8 در روز دوشنبه البرز مركزي
 تجمع مقابل فرمانداري شهرستان سواد

تكليف مطالبات خود  كوه خواستار تعيين
به گزارش فارس، كارگران . شدند

خواستار اختصاص مبلغ مورد نظر ماده 
آور و    مشاغل سخت و زيانقانوني

  .اجراي قانون هماهنگ پرداخت هستند
  
اخراجي فوالد آذربايجان پس ان كارگر*

در  مقابل كارخانه درتجمع سه روز از 
طور مشروط به  دي 8روز دوشنبه 

  حدودبه گزارش ايلنا،. مشغول كار شدند
 كارگر پيماني فوالد آذربايجان در 40

اگذاري اين پايان آذر ماه، همزمان با و
كارخانه به بخش خصوصي، در پي 
 .اتمام قرارداد كارشان اخراج شدند

كارفرما انعقاد قرارداد جديد با كارگران 
اخراجي را به جواب معاينات طب سنتي 
و آزمايشات خون، ادرار، ريه، قلب، 

  .منوط كرده است... چشم، گوش و
  
جمعي از كارگران  دي 9روز سه شنبه *

ند فسا در اعتراض به فصلي كارخانه ق
پرداخت نشدن حقوق و مزاياي چند ماه 
گذشته خود، مقابل دفتر امام جمعه 

  .تجمع كردند
به گزارش سالم فسا، كارگران خواهان 
پاسخگويي فرماندار و مسئوالن به 
وضعيت نامطلوب حقوق و مزايا خود 

  .شدند
  
روز از كارخانه پارس خودرو تعدادي از *

امي اعتراضي براي در اقد دي 7يكشنبه 
هاي غذايي ناهار و شام   خوردن وعده

 به .در رستوران كارخانه حاضر نشدند
گزارش ايلنا اين حركت اعتراضي در 

 دي 9 و سه شنبه 8روزهاي دوشنبه 
  .ادامه يافت

گويند دليل اين اقدام  كارگران مي
تفاوتي كارفرما به  اعتراضي، بي

  .ها است  بازبيني دستمزد درخواست

  
 250 دي نزديك به 9روز سه شنبه *

 از كارگران سايت صنعتي معدن تن
چادرملو در اعتراض به كاهش شديد 

ها در محل كارخانه تحصن   كارانه
  .كردند

اين تجمع اعتراضي به  به گزارش ايلنا،
صورت همزمان توسط كارگران خط 
كوه نيز انجام شد كه طي آن كارگران 

ت اين بخش نيز براي چند ساعتي دس
  .از كار كشيدند

  
 دي مدير عامل 9سه شنبه عصر روز *

معدن البرز مركزي به صورت علي 
 ميليون تومان به شركت 240الحساب 

هلدينگ سامان واگذار كرد تا حداقل 
حدود (بخشي از مطالبات كارگران را 

به . پرداخت كند)  هزار تومان200
بعد همين دليل كارگران از صبح روز 

 صنفي خود خاتمه موقتا به اعتراض
  .دادند

 1200اعتراض صنفي به گزارش ايلنا، 
 از كارگران اين واحد معدني كه از تن

 10 دي آغاز و تا ساعت 6روز شنبه 
دي خاتمه  10چهارشنبه صبح روز 

 در واكنش به عملي نشدن وعده ،يافت
كارفرما در پرداخت ما به التفاوت مزد 
ناشي از اجراي طرح طبقه بندي 

  .وده استمشاغل ب
 شركت 11كارگران اين معدن زير نظر 

كنند كه تمامي اين  پيمانكاري كار مي
پيمانكاران تحت مسئوليت شركت 

در معادن » سامان«پيمانكاري هلدينك 
  .البرز مركزي فعاليت دارند

  
جمعي از كشاورزان روستاي زيارت *

 دي 10در روز چهارشنبه موال در ميناب 
مپاژ آب در با تجمع مقابل ايستگاه پ

تيرور مراتب اعتراض خود را نسبت به 
قطع سهميه آب كشاورزي خود اعالم 

به گزارش فارس، دو هزار و  .كردند
 هكتار از زمينهاي اين منطقه زير 800

 و كشت بادمجان، پياز و فلفل است
دولت از يك سو كشاورزان مي گويند؛ 

سنگ حمايت از كشاورز را به سينه 
ها با اين گونه يرخزند و از سويي ب مي

ناپذيري   اقدامات ضربه سنگين و جبران
  .كنند  را به اين قشر وارد مي

  
جمعي از صاحبان مسكن مهر پرديس *

در  دي 14و پرند در روز يكشنبه 
اعتراض به اقدام دولت مبني بر 

 ميليون تومان از 12درخواست پرداخت 
ا به مالكان، هسكنافراد براي ارايه اين م

به گزارش  .لس تجمع كردندمقابل مج
در حالي كه دولت  خبرگزاري مجلس،

شان  سكنها را به صاحبانبايد اكنون م
 ميليون 12 درخواست ،تحويل دهد

براي تحويل مسكنها كرده اضافه تومان 
  .است

  
 از كارگران شركت تن 600بيش از *

سابير كه در پروژه سدسازي نيروگاه چم 
از  ز بعدكارند اه گچساران مشغول ب شير

عنوان ه ب دي 14يكشنبه ظهر روز 
اعتراض به تغيير درنحوه محاسبات 

 به .دستمزد خود، دست از كاركشيدند
، اتحاديه آزاد كارگران ايرانگزارش 

كارفرماي شركت سابير در اين پروژه 
منظوركاهش سهم خود در ه  بظاهراً

پرداخت ماليات، بخشي از دستمزد 
يش حقوقي توافق شده كاركنان را از ف

آنان برداشته و هر سه ماه يكبار مبالغ 

مزاياي «برداشته شده را تحت عنوان 
  .گرداند  به كاركنان برمي»انگيزشي

  
واگن پارس اراك كارخانه كارگران *

در هفتمين ،  دي10صبح روز چهارشنبه 
، مقابل ي شاناعتراضحركت روز 

 .ساختمان اداري كارخانه تجمع كردند
 كارگران واگن پارس در به گزارش ايلنا،

اين تجمع اعتراضي با سر دادن شعار، 
خواستار بازگشت به كار رئيس اخراجي 

  .نهاد كارگري اين واحد توليدي شدند
در نهمين روز   دي13روز شنبه 
قرارگاه خاتم كارگران، اعتصاب 

اجازه بازگشت اعالم كرد كه االوصياء 
شوراي اسالمي  به كار رئيس حراست و

 را نمي كاركارخانه واگن پارس اراك
در نهمين روز اعتصاب كارگران . دهد

عليه كارگران هايي  شبنامه ،واگن پارس
   .پخش شدمعترض 

در خيابان  دي كارگران 14روز يكشنبه 
و راهپيمايي تجمع  مجاور كارخانه

اعضاي ،  دي15 دوشنبه روز .كردند
پارس شوراي اسالمي كاركارخانه واگن 

پايان دادن به اعتراضات  اراك،خواستار
براي نشان دادن حسن نيت خود به 

اي محلي، كارفرما و قرارگاه خاتم مهمقا
  .االوصياء شدند

  
 از رانندگان شركت تن 400بيش از *

در  دي 16سه شنبه واحد ظهر روز 
به . مقابل شهرداري تهران تجمع كردند

، كانون مدافعان حقوق كارگرگزارش 
به وضعيت تعاوني مسكن  كارگران اين

ن وبه گزارش اكسي .ندكرداعتراض 
پرس، كارگران شركت كشت و صنعت 
هفت تپه بارها براي دريافت حقوق 
معوقه و تحقق ساير درخواستهاي خود 

  .به اعتصاب دست زده اند
  
 از كارگران شركت كشت و تعدادي*

صنعت بهكده رضوي در اعتراض به 
در ريز حق بيمه عدم دريافت حقوق و وا

در مقابل  دي 16روز سه شنبه 
 .استانداري خراسان شمالي تجمع كردند

به گزارش مهر، اين كارگران 
پالكاردهايي با مضمون عدم دريافت 

 ماه، عدم واريز حق 10حقوق به مدت 
بيمه به مدت پنج ماه، وضعيت 
نامناسبت معيشت، مهاجرت از روستاي 

... ن و بهكده رضوي، بالتكليفي كارگرا
در دست داشتند و خواستار رسيدگي به 

  .مشكالت خود از سوي استانداري بودند
  
در روز سه كارگران كارخانه سها سرام *

دراعتراض به عدم  دي 16شنبه 
 ماه حقوق و بيش از يك 6پرداخت 

 مقابل فرمانداري يزد، در سال بيمه
 به گزارش ايلنا،. دست به تجمع زدند
 ◌ٔ ه در يك ماههكارگران اين كارخان

گذشته دو بار در برابر فرمانداري يزد 
شان  اند تا به مطالبات  تجمع كرده

  .شودرسيدگي 
  
 از كارگران بخشهاي تن 100بيش از *

مختلف معدن زغال سنگ سنگرود 
 17چهارشنبه از صبح روز ) البرز غربي(

دست از كار كشيده و در يكي از دي 
تونلهاي اين معدن دست به تحصن 

كارگران اعتصاب به گزارش ايلنا، . دزدن
گويند به دليل عملي نشدن   كننده مي

خواهند خود را  هاي داده شده مي  وعده
يكي از كارگران . در معدن حبس كنند

نهايت  درباره اين مشكالت و در 
ديگر : اعتصاب صنفي كارگران گفت

 ماه حقوق 8نزديك به . ايم  خسته شده
اين معدن تا طلبكاريم، بيشتر كارگران 

سال سال آينده بازنشسته  يك دو
شان   اي  شوند و هنوز مشكل بيمه مي

  .حل نشده است
كارگران معدن سنگرود در عمق تحصن 

پنجشنبه  بامداد روز 3زمين در ساعت 
با دخالت ماموران امنيتي و  دي 18

 خاتمه يافت و كارگران انتظامي موقتاً
بعد از سپري كردن يك روز در عمق 

. ن راهي خانه هاي شان شدندزمي
 ماه از 5كارگزان در روز پنجشنبه 

  .شان را دريافت كردند  معوقات حقوقي
  
كارگران  دي، 17چهارشنبه صبح روز *

ايران تاير در اعتراض به شرايط تبعيض 
آميز در كارخانه و بكار گيري كارگران 
با چهار شيوه مختلف و اعتراض به 

 در قانون ايجاد تغييرات ضد كارگري تر
كار دست به تجمع در مقابل مجلس 

اتحاديه آزاد كارگران به گزارش . زدند
در اين تجمع كارگران ايران تاير ، ايران

در قالب سه الي چهار كارگر از هر 
قسمت كارخانه به عنوان نماينده هاي 
كارگران پيمانكاري اين كارخانه تجمع 

  .كرده بودند
  
 تن 500 دي، 17چهارشنبه صبح روز *

 برق منطقه اي در مقابل انكارگراز 
كارگران . تجمع اعتراضي كردندمجلس 

خواهان تبديل قرار دادهاي خود به قرار 
اين به گزارش ايلنا، . داد رسمي بودند

كارگران كه از سراسر كشور و به 
 هزار تن از 5نمايندگي از حدود 

 ،اند  شان به تهران سفر كرده  همكاران
رسمي در شركتهاي خواستار استخدام 

گفتني است  .اي هستند  برق منطقه
كارگران معترض در پستهاي انتقال برق 
فشار قوي و زير نظر شركتهاي برق 
منطقه اي وزارت نيرو مشغول به كار 

  .هستند
  
كارگران نورد  دي، 20شنبه صبح روز *

لوله صفا با تجمع در مقابل كارخانه و 
د بر افروختن آتش دست به اعتراض زدن

 ماه دستمزد معوقه 4و خواهان پرداخت 
  .خود شدند

 گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، هب
دنبال آن صورت ه اين تجمع اعتراضي ب

گيرد كه پس از  اعتصاب كارگران  مي
اين كارخانه در اعتراض به عدم پرداخت 

دي، كارفرما بالفاصله و  7مزد در روز 
كنون از همان روز كارخانه را تعطيل و تا

كارخانه و كارگران را به حال خود رها 
  .كرده است

  
 روز از 5با گذشت  دي 20روز شنبه *

عدم پذيرش غذاي كارخانه توسط 
كارگران ايران خودرو كه در اعتراض به 

 اين اعتراض ،پايين بودن مزد آغاز شده
طور متحدانه اي از سوي كارگران ه ب

اين شركت بزرگ خودرو سازي ادامه 
  .دارد

 گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، هب
عليرغم سياست دادن وعده و وعيد و 

 ن ايرانتهديد كارگران از سوي مسئوال
 روز گذشته در 5خودرو كه طي 

قسمتهاي مختلف اين كارخانه ادامه 
 كارگران حاضر به پايان دادن به ،داشته

طور ه اعتراض نشده و همچنان ب
خواست متحدانه و قاطعانه اي بر تحقق 

خود مبني بر افزايش فوري مزد اصرار 
  .دارند

  19بقيه در صفحه 
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  ....برخي از حركتهاي اعتراضي
  18بقيه از صفحه 

 روز 8كارگران ايران خودرو پس از 
 24اعتراض متحدانه از روز چهارشنبه 

تدريج در قسمتهاي مختلف ه ب، دي
كارخانه اعتراض خود را تمام كردند و 

طور كامل پايان ه  بآنان اعتراض نهايتاً
  . گرفت

كارگران كارخانه  دي 18روز پنجشنبه *
راميكهاي صنعتي اردكان به دليل عدم س

پرداخت حقوق و حق بهره بري خود 
به گزارش اردكان گويا، . اعتصاب كردند

اين اولين اعتصاب كارگران اين شركت 
  .يستن

  
 پيماني سيمان ان كارگرنعدادي از*

 22اصفهان ظهر روز دوشنبه در سپاهان 
دي در اعتراض به اخراج نماينده خود در 

به گزارش   .نه تجمع كردندمحوطه كارخا
ايلنا، كارگران معترض در اين تجمع با 
حمل پالكاردهايي خواستار بازگشت به 

  .شان شدند  كار نماينده اخراجي
كارخانه اين ماموران واحد انتظامات 

 دي از ورود يكي 23صبح روز سه شنبه 
از كارگران حاضر در تجمع اعتراضي 

  .ديروز به كارخانه جلوگيري كردند
گويند اين اقدام كارفرما به  كارگران مي

قصد ترساندن ساير كارگران حاضر در 
تجمع ديروز و ممانعت از برگزاري 

  .تجمعات اعتراضي ديگر است
  
جمعي از كارگران بازنشسته كارخانه *

پارس متال در اعتراض به آنچه 
خواندند صبح  مي» بدحسابيهاي كارفرما«

 واحد در محوطه اين دي 22دوشنبه روز 
 به گزارش ايلنا، .صنعتي تجمع كردند

كنندگان كه تعداد آنها بيش از  تجمع
شود از مديران   برآورد مي تن100

خواهند كه به تعهدات مالي   كارخانه مي
خود در قبال بازپرداخت وامي كه از 
طرف بانك مهر اقتصاد بابت معوقات 

  .ها پرداخت شده است عمل كندنمزدي آ
كارگر شركت ارفع  14در پي اخراج *

 جمعي از كارگران اين ،سازان كرمان
 دي در 23شركت از صبح روز سه شنبه 

مقابل دفتر مركزي اين شركت تجمع 
  .كردند

به گزارش خانه خشتي، كليه نيروهاي 
اين شركت در واقع در خط توليد شركت 

كار هستند در ه مس سرچشمه مشغول ب
كه هيچ گونه مزايايي از سوي اين  حالي

  .شركت به آنها پرداخت نمي شود
شش هزار معلم  دي، 23روز سه شنبه *

با امضاي طوماري اعتراضي خطاب به 
 خواهان تامين يك رژيمرئيس مجلس 

  .زندگي شرافتمندانه شدند
 معلمان كشور با ارائه ايلنا گزارش هب

 متري و حضور در كميسيون 15طومار 
شوراها خواهان رفع مشكالت معيشتي و 

بندي معلمان   ي شدن نظام رتبهاجراي
  . شدند

: در پايان اين طومار نوشته شده كه
معلمان كشور از تمجيد و تعريف «

اند و از   جايگاه علم و معلم خسته
برخوردهاي سياسي با شكل معيشتي 

اند و از مجلس و دولت انتظار   ناراضي
  .دارند» عمل«

 از ما امضا كنندگان طومار موكداً
س و دولتمردان جمهوري نمايندگان مجل

خواهيم به دور از هرگونه  اسالمي مي
شعار، رفتار تبليغي و سياسي با عزمي 
قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه 
فرهنگيان كشور مبني بر تامين حقوقي 

كه نيازهاي يك زندگي شرافتمندانه را 
  .».پاسخگو باشد، محقق نمايند

  
چهارشنبه كارگران نورد لوله صفا روز *

 عليرغم حضور در كارخانه حاضر  دي24
به شروع كار نشدند و اعالم كردند تا 

كه كارفرما بيمه هاي ما را تسويه  زماني
گزارش به  .نكند كار نخواهيم كرد

اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارفرماي 
نورد لوله صفا پس از واريز يكماه از 
چهار ماه دستمزد معوقه كارگران متعهد 

يهاي مربوط به بيمه شده بود بده
كارگران را به حساب سازمان تامين 
اجتماعي واريز كند اما از آنجا كه امروز 
نيز اينكار را نكرد كارگران حاضر به 

  .شروع كار نشدند
  
 شماري  دي24 چهارشنبه از صبح روز*

از كارگران شركتهاي اقماري ذوب مس 
اعتراض به  بابك در خاتون شهر

ن مقابل شا بالتكليفي استخدام
فرمانداري شهرستان دست به تجمع 

اين  به گزارش بابك آنالين، .زدند
كارگران كه از پروژه هاي پااليشگاه، 
اكسيژن، اسيد، انبار كنسانتره و كاني 

 علت تجمع خود را آزمون ،مس بودند
استخدامي اخير مجتمع مس شهربابك 

  .اعالم كردند
  
جمعي از ،  دي25پنجشنبه  صبح روز*

 كارگران معدن زغال سنگ همسران
 در مقابل 10زمستان يورت و تونل 

فرمانداري آزادشهر تجمع كردند و 
اعتراض خود را نسبت به عقب افتادن 

به گزارش   .حقوق كارگران نشان دادند
تيتر آزاد، عمده اعتراض اين بانوان بر 
اين بود كه عالوه بر به تعويق افتادن 

ه در ك حقوق كارگران، با توجه به اين
ابتدا قرارداد كارگران سفيد امضاء بوده، 

 هزار 200 تا 100هر بار نيز مبلغي بين 
شان كاسته مي  تومان از حقوق همسران

  .شود
  
 رسمي و شركتي كنان از كارتعدادي*

مخابرات كهگيلويه و بويراحمد روز 
به دليل كمبود حقوق و  دي 25پنجشنبه 

ه مزايا در مقابل استانداري اين استان ب
به گزارش  .نشانه اعتراض تجمع كردند

راك نيوز، برخي از تجمع كنندگان اظهار 
 سال 15 تا 10 با وجود بيش از ؛نمودند

مزاياي  سابقه كار ولي تاكنون از حقوق و
مناسبي برخوردار نشده ايم و نسبت به 
ساير كاركنان ادارات استان نيز كمتر 

  .حقوق دريافت مي كنيم
  
معدن كوشك بافق جمعي از كارگران *

 دي 27شنبه با سفر به تهران صبح روز 
در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
خود در مقابل وزارت صنعت، معدن و 

به گزارش ايلنا،  .تجارت تجمع كردند
اين كارگران كه با لباس كار در اين 
تجمع اعتراضي حضور پيدا كردند به 

 كارگر اين 260نمايندگي از بيش از 
عتراض به عدم پرداخت حقوق معدن در ا

ماه گذشته و 2و دستمزدشان طي 
توجهي كارفرما نسبت به  همچنين بي

 در مقابل وزارت ،هاي داده شده  وعده
  .اند صنعت و معدن تجمع كرده

بيش از يك هزار كارگر ،  دي27شنبه *
كارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به 

شان    ماه حق بيمه16پرداخت نشدن 
 به گزارش ايلنا،.  كار كشيدنددست از

كارگران در روزهاي گذشته گفته بودند 
مسئوالن تامين اجتماعي ساوه به آنها 

اند كارفرما حق بيمه شهريور و آذر   گفته
ماه امسال را پرداخت كرده است اما 

هاي دو ههنوز حق بيمه معوقه ديگر ما
  .سال گذشته را پرداخت نكرده است

  
ن بازنشسته كارگرا،  دي27شنبه *

آباد براي چندمين  كارخانه پارسيلون خرم
مقابل استانداري لرستان تجمع در بار 

 تن 40به گزارش  فارس، حدود  .كردند
از بازنشستگان كارخانه پارسيلون 

آباد به منظور اعتراض در پرداخت  خرم
نشدن حقوق و مزاياي خود مقابل درب 
اصلي استانداري لرستان تجمع كرده و 

  .خواستار پرداخت مطالبات خود شدند
  
كارگران اقماري شركت ذوب خاتون *

 دي در 28يكشنبه در روز آباد بار ديگر 
به .  كردندمقابل فرمانداري تجمع

گزارش بابك آنالين، شماري از كارگران 
 شركتهاي اقماري ذوب خاتون شهر

باره در مقابل فرمانداري  بابك دو
  .شهرستان تجمع كردند

  
 كارگر كه تحت قانون 30حدود *

 بازنشستگي پيش از موعد بازنشسته شده
 مقابل يكي  در دي28يكشنبه   روز،اند 

در از شعب سازمان تامين اجتماعي 
به گزارش   .شهرستان سقز تجمع كردند

ايلنا، اين گروه از كارگران بازنشسته به 
شان توسط   شيوه محاسبه مستمري

  .ندشتسازمان تامين اجتماعي اعتراض دا
  
از  دي، تعدادي 29دوشنبه روز *

كارگران اخراجي و شاغل در كارخانه 
ماشين لنت تهران در سمنان، در 

ق بيمه و اعتراض به پرداخت نشدن ح
ماهه در پرداخت مطالبات 4تعويق 

شان، در مقابل سازمان تامين  حقوقي
به  .اجتماعي اين شهرستان تجمع كرند

گروهي از كارگران كه هم  گزارش ايلنا،
اكنون در اين كارخانه شاغل هستند 

 ماهه حقوق4نسبت به عدم پرداخت 
شان معترضند، برخي از كارگران كه 

 شركت هستند عمدتا كارگران اخراجي
 ◌ٔ نسبت به در نظر گرفته نشدن بيمه

مشاغل سخت و زيان آور از سوي تامين 
اجتماعي معترضند و در مرحله 
بازنشستگي دچار مشكل شده اند و 
برخي ديگر از كارگراني كه به تازگي 

ماهه  اخراج شده اند با توجه به تعويق دو
توانند تحت   در پرداخت حق بيمه نمي

  .ري قرار گيرندپوشش بيمه بيكا
  
كارگران اخراجي فوالد آذربايجان روز *

 مقابل فرمانداري  در دي29دوشنبه 
ميانه تجمع كرده و به خلف وعده 
كارفرما مبني بر بازگشت به كار خود 

بازگشت  به گزارش ايلنا، .دندكرض اعترا
به كار كارگران اخراجي فوالد آذربايجان 
پس از تجمعات اعتراضي اين كارگران 
مقابل درب ورودي كارخانه در روزهاي 

 دي به جواب معاينات طب 8 و 7، 6
صنعتي و آزمايشات مربوطه منوط شده 

در همين رابطه، يكي از كارگران  .است
اخراجي كه نخواست نامش فاش شود 

در حالي كه جواب آزمايشات «گفت 
كارگران اخراجي فوالد آذربايجان 

به مشكل خاصي ندارد، كارفرما هر روز 
يك بهانه بازگشت به كار كارگران را به 

  ».اندازد تعويق مي
  
معلمان سراسر  دي، 30روز سه شنبه *

كشور در اعتراض به وضعيت نامناسب 
امنيت خود دست به  معيشت و منزلت و

 به گزارش .اعتصاب سراسري زدند
( تارنماي كانون صنفي معلمان ايران 

 اين اعتصاب در تمامي استانهاي، )تهران
كشور و تمامي شهرها و روستاهاي 

بزرگ كشور مورد حمايت  كوچك و
  .همكاران فرهنگي قرار گرفت

 گزارش هاي رسيده حاكي از آن است 
شهر تهران و مناطق مختلف كه در 

شهرستانهاي استان تهران نواحي رباط 
كريم، شهريار و شهر قدس مالرد، 

پاكدشت، رودهن و بومهن و از  ورامين و
 ، شيراز، گيالن،اصفهاناستانهاي 

  سيستان و، خراسان، لرستان،همدان
 ،) خرمشهراًخصوص(  خوزستان،بلوچستان

 كردستان، آذربايجان يزد و كرمان و
صورت اين حركت اعتراضي سمنان 

  .گرفت
سركوب، آزار، پرونده سازي، 
دستگيري، شكنجه و محاكمه 
فعاالن كارگري در ايران را به 

  .شدت محكوم مي كنيم
   

  نبرد خلق
  ايران  خلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

  سامع ي مهده،ي، جعفر پويرهاشمي منتيز

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
ق ايران  دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خل     نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          
جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه 

دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     
مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    

 بيان كننده   شود، امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات      
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيان كننـده   ) با نام و يا بدون نام     (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد        

  خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   ا  معادل            اروپ

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــارگران،    ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب
مزدبگيــران و كــاركنلن ايــران، اخبـــار    
تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللـي       
 مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنـبش       

ــرد   ــران نب ــر روز در ســايت اي ــان را ه زن
  .بخوانيد

   
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 
ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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 حركت اعتراضي به اضافه 52

دهها اعتصاب معلمان در 

  سراسر كشور 
كارگران  اعتصاب  دي6شنبه روز *

 روز خاتمه 95كاشي گيالنا پس از 
سرانجام در ، ايلنابه گزارش . يافت

 آذر كارگران به اعتراض 29روز شنبه 
ند و فعاليت د روزه خود خاتمه دا95

كارخانه كاشي گيالنا از سرگرفته 
  .شد
  

 26اي كه در تاريخ   براساس جلسه
 از كارگران تنآذر با حضور هشت 

كاشي گيالنا در اداره صنعت، معدن و 
 ،تجارت استان گيالن برگذار شد

رسولي كارفرماي سابق كارخانه  و 
 درصد ازسهام 52دارنده حدود 

كارخانه بار ديگر مديريت اين واحد را 
  .بر عهده گرفت

  
زديك به ن دي، 3روز چهارشنبه *

 كارگر واگن پارس اراك در 900
اعتراض به خودداري كارفرما از 
تمديد قرارداد كار رئيس نهاد 

كارگري اين واحد توليدي دست از كار 
 به .و توليد را متوقف كردنده كشيد

 كارفرما در ادامه تغيبرات ،ايلناگزارش 
خود به تازگي مدير انتظامات واگن 

اه به پايان كه دو م پارس را با وجود آن
قرارداد كارش باقي مانده از كار منفك 
كرده و يك نظامي بازنشسته را 

  .جايگزين او كرده است
 دي اين حركت 4روز پنجشنبه 

  . اعتراضي ادامه پيدا كرد
  
جمعي از كارگران كارخانه قند *

قهستان به همراه خانواده هاي خود 
 دراعتراض به تعطيلي اين واحدتوليدي و

روحاني  ، همزمان با سفربيكارشدشان
، در روز به استان خراسان جنوبي

 دي در حين سخنراني 3چهارشنبه 
به  .وارد استاديوم شدندحسن روحاني 

گزارش  خاورستان، مدتهاست اين 
 در حال حاضر بيش از  وكارخانه تعطيل

 ماه 3اين كارخانه بيش از   كارگر300
  .است كه خانه نشين شده اند

  
در روز  كوشك كارگران معدن*

بافق به اداره كار  دي 4پنجشنبه 
  وكيل آنانجلسه همزمان با مراجعه و

 كار، اقدام به تجمع با رئيس اداره

 به گزارش بافق پويا،. اعتراضي كردند
وارد فاز اين معدن وضعيت كارگران 

جديدي شده و بين كارگران سخن از 
  . استسفر به تهران 

  
ارگران  از ك دي، تعدادي6روز شنبه *

كارخانه واگن پارس اراك در اعتراض 
در  االوصيا به تصميم قرارگاه خاتم

   .خيابان مجاور اين كارخانه تجمع كردند
 ،تجمعاين  ايلنا، عالوه بر به گزارش

 از ديگر كارگران كارخانه هم تنصدها 
نماينده قرارگاه  .دست از كار كشيدند

خاتم االوصياي سپاه پاسداران، سهامدار 
 دي 4ه واگن پارس، روز پنجشنبه عمد

با در جمع كارگران اعتصابي حاضر و 
 عدم تمديد قرارداد نماينده ؛گفتتهديد 

كارگران با نظر اين قرارگاه صورت 
  .گرفته است

به گزارش ايلنا، دو مقام مسئول 
همزمان با تجمع امروز كارگران به 

كارخانه آمدند و با كارفرما مذاكره 
  .كردند

 7 نظارتي صبح روز يكشنبه دهها مامور
   ياعتراضحركت در چهارمين روز ، دي

كارگران واگن پارس وارد اين كارخانه 
  .شدند

  

  

  شهداي فدايي 
  در بهمن ماه

م پور يپوران يدالهي، بهروز عبدي، ابراه
رضا خليق، يوسف زركار، فتح علي 

، يپناهيان، جعفر پناهي، خسرو گلسرخ
اطمه ان، سعيد پايان، فيكرامت دانش

افدرنيا، مجيد پيرزاده جهرمي، جعفر 
محتشمي، مسعود پرورش، مصطفي دقيق 
همداني، كاووس رهگذر، حميد مومني، 

درضا ي، حميلي اردبي خسرويمحمدعل
، انوشه فظيلت كالم، كيومرث يهزارخان

سنجري، حسن جان فرجودي، حسين 
چوخاچي برادران، محمد كاسه چي، 
محسن نوربخش، فردوس آقا ابراهيميان، 
جعفر پشامي، قاسم سيادتي، بابك 
سيالني، خسرو پناهي، مهدي اقتدارمنش، 
محمدجواد عرفانيان، اكبر پارسي كيا، 

م ي، عبدالكر)توماج(رمحمد درخشنده يم
، محمد ين جرجاني، حسيمختوم، واحد

ر ي، جهانگيي، محسن بطحايميطاهر رح
، ي، فرشاد مرعش)جهان(اندواب يقلعه م

، ين نورائيك مرام، محمداميمحسن ن
، حسن ي، مسعود رحمتيزيعباس تبر

، بهنام قاسم زاده ي نورورزيمحمدپور، عل
م ي، ابراهييرضا) حر(، جعفر يرضو
، يزداني، اسد ييرزاي، مراد ميكرد

، فاطمه يدون بانه ايل برزگر، فرياسماع
در مبارزه .... وي، حسن توسليمحمد

 يني شاه و خميمهايه رژيقهرمانانه عل
سم و ارتجاع و يالي امپري نابوديبرا

 يسم طيالي و سوسياستقرار دموكراس
 تاكنون به شهادت 1349 يسالها

  .  دنديرس
با ادامه اعتراض كارگران، معاون سياسي 

مركزي، صبح استان تي استاندار امني
 اعالم كرد كه پس از   دي8 دوشنبه

رايزنيهاي روز گذشته در محل فرمانداري 
اراك، قرار شد حكم اخراج رئيس نهاد 
صنفي كارگران كارخانه واگن پارس لغو 

  .شود
  
جمعي از كارگران  دي 6شنبه صبح روز *

دراستان » دره  طالي آق«معدن 
تراض به تصميم آذربايجان غربي در اع

 از تن 350 كارفرما در خصوص اخراج
همكارانشان در داخل محوطه اين معدن 

به گزارش ايلنا، يكي از  .تجمع كردند
تا پيش : كارگران حاضر در تجمع، گفت

از اين معدن طالي پويا زركان آق دره 
  . كارگر داشت550

 كيلومتري 25 معدن طالي آق دره در
 چند معدن  از وشهرستان تكاب قرار دارد

  .مهم استخراج طال در كشور است
  

  18بقيه در صفحه 
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