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 منصور امان

 به آقاي خامنه اي رسيده است؛ اخباري "خبرهايي"
. كه به ظاهر مي بايست مدتها از آن باخبر مي بود

رهبر جمهوري اسالمي اما وانمود مي كند كه از 
تحوالت تازه اي سخن مي گويد؛ رويدادهاي نگران 

ننده اي كه بيرون از دايره حيات سياسي و نظامي ك
وي روي داده اند و وي اكنون همچون هر ناظر غير 
: درگير آن را ثبت كرده و پيرامونش هشدار مي دهد

بنده خبرهايي دارم از اينكه دشمنان ما با همراهي "
برخي از مسووالن سفيه منطقه خليج فارس درصدد 

ه مرزهاي ايران هستند كه جنگهاي نيابتي را ب
   ".بكشانند

همزمان سركرده حزب اهللا لُبنان، گروهي كه عهده 
دار ماموريتهاي كثيف براي اربابانش در تهران است، 

حزب اهللا در . نيز آژير قرمز را به صدا درآورده است
كنار جمهوري اسالمي در عراق و سوريه درگير جنگ 

گلو در با گروههاي سني است و به ويژه در سوريه تا 
از "آقاي حسن نصراهللا . باتالق آن فرو رفته است
 سخن گفته و سرآسيمه "خطر براي موجوديت ما

  .فراخوان بسيج عمومي داده است
  

  سوريه
به راستي چه روي داده است كه آقاي علي خامنه اي 
پس از دوازده سال تحريك و دامن زدن به جنگ 

هار  سني در عراق و نزديك به چ–فرقه اي شيعه 
سال پس از مشاركت فعال در به راه انداختن يك 
جنگ خونين فرقه اي ديگر در سوريه، ناگهان به 

جنگهاي "وحشت افتاده و صداي پاي گامهاي 
 را مي شنود؟ آن تحولي كه آيت اهللا و "نيابتي

  نصراهللا را به يكسان به هراس افكنده، چيست؟ 
  2در صفحه 

  

آمريکا، اروپا با پيمان تجاری 
  ديد عليه بقيه دنياج

  تالكسكاال  –گابريال سيمون 

  بابك: برگردان

  7 صفحه

  

  

  اقتصاد و�يی، 
  فقدان فرصت برای اشتغال

  زينت ميرهاشمي

 4صفحه 

خصوصی سازی متکی بر رانت و 
  )١١(تحکيم استبداد 

  شهره صابري

  14صفحه 

  ھای ناامن" حاشيه"
  اميد برهاني

  13صفحه 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
  كامران عالمي نژاد

  9صفحه 

  زنان در مسير رھايی
  اسد طاهري

 16صفحه 

  

سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ 

  )35(سرد

آيا بايد در انتخابات پارلمانی از احزاب 
  چپ حمايت کرد؟

  ليال جديدي

  5صفحه 

   )٣( ”سرودھا، ستاره ھا“
  زهرا كاظمي: بياد

  وحيدي. م 

  14صفحه 

  اليستی با مقاومت ايرانھمبستگی انترناسيون
  24صفحه 

  :در اين شماره مي خوانيد

برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و ...
  19صفحه /١٣٩۴مزدبگيران در خرداد 

  22صفحه / رويدادھای ھنری ماه....

  11صفحه / کارورزان س7مت ....

  ...يادداشت سياسي 

  نرمش قھرمانانه مشروط
   يا و�يت مشروط

  مهدي سامع

 2صفحه 
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تضادها و چالشهاي درون هرَم قدرت از 
آغاز به قدرت رسيدن رژيم واليت فقيه 
به طور جدايي ناپذير و مداوم وجود 
داشته و براي همين عالوه بر ولي فقيه 
چندين نهاد و ارگان براي حل و فصل 
جدالهاي ذاتي رژيم در كنار سه قوه به 

سازمان ما . ظاهر اصلي مداخله مي كنند
ي مصوب هفتمين اجالس در سند سياس

 بهمن 24سه شنبه (شوراي عالي خود 
بنياد و ) 2013 فوريه 12 برابر با  1391

ريشه اين چالشها را در چهار تضاد 
ارزيابي كرد؛ تضاد بين ساختار اقتصادي 

تضاد بين قدرت و روبناي سياسي، 
واقعي و قدرت حقوقي، تضاد نظام 
فقاهتي با جامعه جهاني و سيستم 

-مپرياليستي و مناسبات نوجهاني ا
ليبراليستي حاكم بر جهان و باالخره 
اساسي ترين و عمده ترين تضاد و 
چالش، تضاد بين رژيم حاكم و توده 

  .هاي مردم
در بين اين چهار تضاد بنيادي، به جز 
تضاد بين مردم با رژيم كه به طور 
مداوم و پيوسته تشديد شده، سه تضاد 

يف داشته ديگر دوره هاي تشديد و تخف
اما مبالغه نخواهد بود اگر بگوييم . است

 و قدرت حقوقي واقعيتضاد بين قدرت 
كه نمود بارز آن تضاد در درون قدرت و 
ثروت است، هيچگاه مثل امروز شديد و 

امروز باندهاي . دامنه دار نبوده است
درون قدرت چنان در مقابل هم صف 
آرايي كرده و برهم مي تازند كه گويي 

 در مقابل هم خط بسته و فقط دشمنان
يك اليه پوست پيازي با تعيين تكليف 

  . نهايي فاصله دارند
 1388شش سال پس از قيامهاي سال 

 خرداد همان سال شعله ور 25كه در 
شد، خامنه اي همچنان در خواب و 

مي بيند و براي » فتنه«بيداري كابوس 
. خط و نشان مي كشد» دشمنان«

 در سه جنگ تحريمها و درگير بودن
منطقه اي و مهمتر از همه تنفر عمومي 
مردم از حكام تهران، جدالهاي دروني 

  . رژيم را روزمره تشديد مي كند
 در ،خامنه اي كه تحت فشار تحريمها

ژنو و لوزان اقدام به عقب نشيني كرد، 
در حال چرتكه اندازي برد و باخت 

او كه اتوريته . است» نرمش قهرمانانه«
به خورده، به دنبال راهي اش سخت ضر

براي برون رفت از وضعيت موجود 
، مداحان، چماقداران و دلواپسان. است

البته دار و درفش، جنبه هايي از 
موقعيت ولي فقيه را به نمايش مي 

در اين ميان باند رفسنجاني . گذارد
نرمش «تالش مي كند تا همزمان با 

واليت مشروطه را به ، »قهرمانانه
د و همين موضوع است كه كُرسي بنشان

خامنه اي وادار مي كند تا اراذل و 
  . اوباش را عليه او بشوراند

  

سعيد حداديان يك مداح سرسپرده به 
 رفسنجاني و شُرَكا را مورد باندولي فقيه 

حمله قرار داد و خطاب به روحاني 
گويد بعضيها از جيب  آن آقا مي «:گفت

تو دلت واقعا براي ! مردم خبر ندارند
نشيني؟  مردم سوخته؟ شما كجا مي

ات چطور است؟ استخر را نفر  زندگي 
. قبلي خراب كرد، شما دوباره ساختيد

 بازي  جمهور بايد گلف گويند رئيس مي
شما برويد . كند و به استخر برود
تان را  اسكي  شنايتان را بكنيد و جت 

اين حرفها كه در مورد جيب . برويد
  .»دار است  زنيد، از شما خنده مردم مي

سعيد حداديان خطاب به هاشمي 
من چند حرف با «: رفسنجاني گفت

كه؛  يكي اين. جناب آقاي هاشمي دارم
در كربال چهار فرمانده چه كسي بود؟ 

 شما فرمانده 65سال ! خودت بودي
 اگر واقعا دلت براي اين مردم ؟بودي

سوزد، سه چهار تا سؤال من را  مي
 جاي كدام عيد به: يك! جواب بده

 ها؟ اين همه  كيش پا شدي رفتي جبهه
چطور اين مردم . مردم رفتند سرزدند

روند به محل شهادت رفقاي شان  مي
زنند؟ چطور اين پدر و مادرها  سرمي 

روند به محل شهادت فرزندان شان  مي
چطور اين خواهر و .....زنند؟ سر مي

روند به محل شهادت  برادرها مي
روي  ما مي زنند؟ ش عزيزان شان سر مي

تو كه داري، چطور حاال .....؟!اسكي جت 
ياد ندارها افتادي؟ از محاكمه مهدي؟ 
اتهاماتي كه به ايشان وارد است، برخي 

بعد . اش مرتبط به همين تحريم است 
وقتي ايشان به اين ارتشاي به اين 
بزرگي مشغول بود، شما دلت براي مردم 

  . »؟!سوخت نمي 
) و البته بدنام (خامنه اي مداحان به نام

همچون سعيد حداديان، حاج منصور 
ارضي، محمود كريمي را به صف كرده 
تا هريك به فراخور درجه اوباشي خود، 
باند رقيب و در راس آن رفسنجاني را 
گوشمالي دهند تا طَمع تبديل نرمش 
قهرمانانه به واليت مشروطه را از سر 

اين لومپنها كه از بركت . بيرون كند
 خامنه اي به نان و نوايي در واليت

 اند رسيدهمقياس كالن سرمايه داران 
هيچ ابايي ندارند تا آن چه خامنه اي در 
سر مي پروراند را بر زبان آورند و خطاب 

خاك بر «به علي الريجاني بگويند 
  .»سرت بي غيرت

حميد رسايي از نمايندگان مجلس 
ارتجاع، رفسنجاني را اين گونه تعريف 

 گويم، هاشمي  تر مي صريح «: مي كند
 و رأس 88را بايد رأس فتنه سال 

جريان تحريف امام دانست، هاشمي را 
 گونه كه خود اصرار دارد ديد؛ نه  بايد آن

» .گونه كه ما دوست داريم باشد آن 
  )1394 خرداد 19فارس، (

در ماه گذشته در رسانه هاي حكومتي 
از اين نمونه ها به وفور وجود داشت و 

م اين سوال را در مقابل ما قرار مي الجر
دهد كه اگر خامنه اي در جريان همه 
آن چه در ژنو و لوزان مورد توافق قرار 
گرفت بوده و اگر هيچ توافقي بدون 
تاييد كامل خامنه اي امضا نخواهد شد، 
پس دليل اين لشگر كشي خامنه اي 
عليه باند رقيب چيست و چرا بايد يك 

مر خامنه اي سركرده سپاه كه تحت ا
است و بدون اجازه او حرفي نمي زند، 
بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي 
را تهديد كند كه؛ در گلوي آنها سرب 
داغ خواهد ريخت؟ آيا اين تهديد به 
نيابت از خامنه اي متوجه باند رقيب 

كارگزاران نيست؟ از البالي سخنان 
نظام به شمول خامنه اي مي توان پاسخ 

  .را دريافت
  

حسين شريعتمداري در كيهان روز 
 با نقل يك 1394 خرداد 10يكشنبه 

جمله از روحاني او را سرزنش مي كند 
كه چرا دستورات مقام معظم را نصيحت 

حاال «: روحاني گفته بود. تلقي مي كند
يك نصيحتي رهبر معظم انقالب 

و چون رهبر هستند بايد فرمودند 
افتند  اي راه مي  حاال عده . نصيحت كنند

اگر تشنه شدي بايد ! گويند؛ دولت و مي
تو به اكسيژن نياز ! آب بخوري يا دولت

معني . ».دانيم خودمان هم مي. داري
حرف حسن كه حسين مچ او را مي 
گيرد اين است كه خامنه اي در مقام 

 همهنصيحت كننده است و دولت هم 
  .مي داندچيز را 

  
، حسن 1394 خرداد 14در روز پنجشنبه 

خميني در سالگرد مرگ خميني بر سر 
سخنراني او با . قبر او سخنراني كرد

او در . هياهو و شعار دلواپسان همراه بود
روزي اگر تقدير «: مورد اختالفات گفت

قرار بگيره، رهبري معظم انقالب، 
فرمانده كل قوا، تصميم بگيرند، 

الفات در همه سطوح برداشته ميشه، اخت
معني حرف . ».يك كالم خواهيم شد

حسن خميني اين است كه منبع اصلي 
اختالف خامنه اي است، چرا كه او 
تصميم ندارد و يا نمي تواند تصميم 

  .شوند» يك كالم«بگيرد كه همه 
  

خامنه اي اختالف را صريح تر تشريح 
 14او هم در روز پنجشنبه . مي كند

د بر سر قبر خميني، رفسنجاني را خردا
بدون نام بردن از او، مورد خطاب قرار 

كه بايد » هشدار«داد و به عنوان يك 
اگر «: مسئوالن باشد گفت» گوش«در 

  راه امام را ُگم كنيم، يا فراموش كنيم،
يا خدايي نكرده عمداً به كنار بگذاريم، 

خامنه » .ملت ايران سيلي خواهد خورد
 كه معرفي خميني در اي تاكيد كرد

به عنوان » بعضي حرفها و اظهارات«
يك تحريف آشكار » ليبرال«فردي 

  .است

  
حائري شيرازي عضو مجلس خبرگان، 
: در سالگرد مرگ خميني مي گويد

تمام كساني كه بر امام راحل و رهبر «
انقالب مشترك هستند با هم اتحاد 

تواند بگويد  كسي نمي. داشته باشند
فقط قبول دارم و رهبري را من امام را 
واليت يك امر مستمر . قبول ندارم

شيعيان به امام يازدهم عليه . است
السالم، نامه نوشتند كه مبالغي خدمت 

ايم و ميزان مخارج و  شما ارسال كرده 
مصرف آنها را برايمان بنويسيد كه كجا 

حضرت فرمودند اگر . مصرف شده است
 را امامت امر مستمري است اين سئوال

از آن به بعد . پدران شما از پدرم نكردند
ارتباط . ارتباط با مردم را تنزل دادند
 اي  پرده. صوتي شد صرفاً بدون تصوير

در اتاق ايشان نصب شد كه مردم بايد 
كردند  از پشت پرده با ايشان صحبت مي

» .توانستند ببينند و چهره حضرت را نمي
) 1394 خرداد 13فارس، چهارشنبه (

 حرف حائري شيرازي اين است معني
كه واليت هم مستمر است و هم نا 

  .مشروط و پاسخگو نخواهد بود
  

همين چند گفته روشن مي كند كه 
اختالف اصلي چگونگي پيشبرد 

گرچه بابت . مذاكرات هسته اي نيست
اين مذاكرات جار و جنجال زيادي شده، 
اما همانطور كه در باال گفته شد، هيچ 

ييد كامل خامنه اي از توافقي بدون تا
. طرف دولت روحاني امضا نمي شود
. خامنه اي هم به اين توافق نياز دارد

اختالف اصلي به چگونگي شرايط پس 
خامنه . از نرمش قهرمانانه بر مي گردد

اي خواستار چنان توافقي است كه به 
جز محدود شدن فعاليت هسته اي براي 
مدتي و رفع تحريمها هيچ تغيير ديگري 

از نظر ولي . ر دستور كار قرار نگيردد
فقيه نرمش قهرمانانه بايد مشروط به 
تعهد همه طرفهاي داخلي و خارجي به 

از نگاه باند . باشد اوحفظ خالفت مطلقه 
رفسنجاني چنين امري نه ميسر است و 

رفسنجاني و شركا به دنبال . نه سودمند
مشروط كردن واليت خامنه اي، البته با 

اين . نظام هستندهدف حفظ كل 
اختالف مي تواند توافق هسته اي را به 
تاخير انداخته و دو طرف را مجبور به 
يارگيري جديد كند كه در اين صورت 

  .جدال تشديد تر خواهد شد
  

شيوه در اما براي مردم ايران اين دو 
رهايي . منافعي نخواهد داشتحاكميت 

مردم از فالكتي كه عموميت يافته در 
ز اين دو راهي و گشودن راه گرو عبور ا

سوم يعني سرنگوني نظام حاكم و 
استقرار يك نظام دمكراتيك و عرفي 

 1360 خرداد سال 30در سالگرد . است
، ما مدافعان راه 1388 خرداد سال 30و 

حل سوم با مردم ايران، با زنان و 
مرداني كه در راه آزادي به شهادت 
رسيدند و با زندانيان سياسي و عقيدتي 
پيمان مي بنديم كه پرتوان تر از گذشته 

  .  در راه آزادي پيكار كنيم

  ...يادداشت سياسي 

  نرمش قھرمانانه مشروط يا و	يت مشروط
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
  

هنگامي كه اواخر ارديبهشت ماه 
، )داعش(نيروهاي حكومت اسالمي 

در مركز ) Palmyra ("تدمر"شهر 
صحراي بزُرگ سوريه را به تصرُف خود 
درآوردند، فقط اهميت نظامي آن نبود 
. كه اين رويداد را برجسته مي كرد

داعش با تسخير تدمر، مسير ارتباطي 
مص و غرب عراق را استراتژيك بين ح

به كُنترُل خود درآورده بود، اما چنين 
مي نمود كه زاويه سياسي اين تحول 

چه، اين براي . اهميتي فراتر داشته باشد
نخُستين بار از هنگام آغاز جنگ داخلي 
در سوريه بود كه حكومت اسالمي وارد 
يك درگيري نظامي گُسترده و مستقيم 

  . با نيروهاي بشار اسد مي شد
از هنگام ورود داعش به سوريه و شكل 

، پيمان "حكومت اسالمي"گيري 
نانوشته عدم درگيري، مناسبات بين آن 
. و رژيم اسدها را تنظيم مي كرد

بنيادگرايان پهنه فعاليت وحشيانه خود را 
به اُستانها و مناطق تحت تصرُف 
اپوزيسيون سكوالر محدود ساخته بودند 

شق نيز راه را و در مقابل، حاكمان دم
. براي تاخت و تاز آنان باز مي گذاشتند

در تمام طول اين دوره، داعش در نقش 
بازوي كُمكي ارتش، نيروهاي امنيتي و 
مزدوران ايراني و لُبناني اسد، عليه 
بخشهاي مدرن جامعه سوريه عمل مي 
كرد و در اتحاد با آنها مراكز بحران را از 

ي پاكسازي اپوزيسيون و نيروهاي توده ا
  . مي كرد

، دومين شهر "حلب"جنگ بر سر 
بزُرگ سوريه و يك قُطب اقتصادي، 
يك نمونه آشكار از اين اتحاد عمل 
است و نشان داد كه چگونه نيروي 
هوايي سوريه، مسير پيشروي داعش به 
سوي شهرهاي استراتژيك و كانونهاي 
اپوزسيون را با بمباران مي گشايد و از 

يا قطع خُطوط ارتباطي، طريق محاصره 
از رسيدن نيروي كُمكي و تجهيزات به 

به گفته . آنها جلوگيري مي كند
خبرنگاران خارجي در سوريه، به هنگام 
بمبارانهاي كور هواپيماها و هلي 
كوپترهاي ارتش سوريه، محله ها و يا 
نُقاط تحت تصرُف داعش بهترين جان 
پناه به شمار مي آيند، زيرا هميشه از 

ش موشك و انفجار بمبهاي بشكه اي آت
  . ارتش سوريه در امان هستند

حكومت "بي پرده ترين همدستي 
 و حكومت اسد و متحدانش، "اسالمي

در حمله به اُردوگاه پناهندگان فلسطيني 
 در جنوب دمشق روي صحنه "يرموك"

 به 2003اُردوگاه مزبور كه از سال . رفت
ز اين تاريخ كُنترُل مخالفان در آمده و ا

به بعد تحت محاصره نيروهاي نظامي 
دولتي و مزدوران خارجي آنها قرار 
داشت، در فروردين ماه سال جاري 
هدف حمالت داعش با هدف تصرُف 

زير نگاه آقاي اسد و . آن قرار گرفت
متحدانش، داعش در حومه دمشق 
چندان به تاخت وتاز و كشتار شهروندان 

كه آقاي و غيرنظاميان مشغول شد 
بانكي مون، دبيرُكل سازمان، يرموك را 

  .  ناميد"اُردوگاه مرگ"
  

  منافع مشترك غرب و اسد 
در كنار اهميت همزيستي نظامي 
داعش، دمشق و تهران در جلوگيري از 
سقوط اسد، سود سياسي اين اتحاد نيز 
براي آقاي خامنه اي و همدستانش 

 "حكومت اسالمي". عظيم بوده است
اسد و متحدان او امكان داده به آقاي 

كه رژيم فاسد و تبهكار حاكم بر سوريه 
را به غرب به عنوان يك شر كمتر 

 اگر –معرفي كنند و خود در نقش ناجي 
 منطقه از تهديد آن –چه نه ايده آل 

آنها به اين وسيله غرب و . پديدار شوند
به وِيژه آمريكا را قانع كردند كه به 

اختن دولت اسد تالش براي سرنگون س
دست نزند و از سوي ديگر، مجوزي بين 
المللي براي دخالت مالها و دست 
نشاندگان لُبناني آنها در سوريه به دست 

  .آوردند
منافع هر گلويي كه داعش در برابر 
دوربين مي دريد، امتياز هر گودالي كه 
از اجساد مي انباشت و سود هر 
 وحشيگري تازه اي كه عليه غيرنظاميان

مي انديشيد، به گونه بي واسطه به 
كيسه اين استدالل ريخته مي شد و 
پاي آقاي اسد و پشتيبانان اش را در 

  . سوريه سفت تر مي كرد
در همين حال ساده انديشي است هر 
گاه گمان رود كه غرب تنها به دليل 
نگراني از قُدرت گرفتن داعش يا 
فروپاشي سوريه، سياستي مماشات 

در برابر حاكمان دمشق و گرايانه را 
مداخله گري حاميان خارجي اش در 

  . پيش گرفت
آمريكا و اُروپا، چندان نيز از تضعيف 
نيروهاي دموكراتيك و سكوالر سوريه 
در يك جنگ فرسايشي با هر طرف، چه 
رژيم اسدها و چه داعش، به تشويش 

غرب منافعي در قُدرت . نمي افتند
يري گرفتن اين دست نيروها با جهتگ

 دموكراتيك ندارد و آنان را –ملي 
  . شريك خويش نمي داند

آنگاه كه در سوريه هنوز از باندهاي 
مسلح اسالمي و داعش نشاني نبود، 
آمريكا و اُروپا در برابر به مسلسل بستن 
تظاهركنندگان در دمشق و درعا و 
شليك موشك به دانشگاه حلب 
همانگونه تماشاگر بودند كه بعدها در 

ابر رخنه بنيادگرايان اسالمي به سوريه بر
و تسليح و سازماندهي آنها توسط 

  . متحدان منطقه اي خود
همين رويكرد، سياست غرب را در برابر 
اپوزسيون ايران نيز متمايز مي كند؛ چه 

كه ) 1381اسفند (آن هنگام 
هواپيماهاي پيشرفته آمريكا و انگليس 
 قرارگاههاي سازمان مجاهدين خلق را

 كه 1388بمباران كردند و چه در سال 
غرب با سكوت رضايت آميز به سركوب 
خيزشهاي سراسري مردم ايران برخورد 

  . كرد

رژيم جمهوري اسالمي با 
بهره گيري از رويكرد غرب 
قادر شد به گونه همه جانبه 
به پشتيباني از رژيم اسد 
برخيزد و واحد تروريستي خود موسوم 

را كه در سطح بين  "نيروي قُدس"به 
المللي داغ و نشان شده، با آسودگي 
 خاطر به ماموريت جنگ داخلي سوريه

همزمان، به دستور حاكمان . گُسيل دارد
ايران، شبه نظاميان حزب اهللا لبنان نيز 
به كشمكش نظامي وارد شدند؛ اقدامي 
كه به بهاي بي حيثيت كردن اين نيرو 
انجام شد و كاركرد واقعي آن به عنوان 
بازيچه دست مالهاي تهران را بيش از 

  . پيش مشاهده پذير گرداند
 آقاي خامنه اي و هزينه مالي اي كه

همدستانش از جيب مردم ايران صرف 
سر . ماجراجويي خارجي خود مي كنند

در تازه ترين . به ميلياردها دالر مي زند
برآورد، سخنگوي ويژه سازمان ملل در 

، از "استفان د ميستورا"سوريه، آقاي 
 ميليارد دالر ساالنه نام برده 6رقم 
  . است

  
  نقطه عطف

 به "حكومت اسالمي"حمله ور شدن 
 ماه سال جاري، به ارديبهشتتدمر در 

دوران خوش همزيستي مالها و آقاي 
خُروج . اسد با داعش نيز پايان داد

داعش از اتحاد غير رسمي، به مفهوم از 
دست دادن يك كارت استراتژيك در 
جنگ براي حفظ قُدرت و به موازات آن، 
بر هم خوردن چيدمان داخلي و خارجي 

  . اين اساس استبر 
از سوي ديگر، اين چرخش، توازن نيرو 
در سوريه را به زيان دمشق و دوستان 
تغيير داد و جبهه نظامي جديدي را در 
برابر آنها گشود كه همزمان يك حفره 
بزُرگ در توان كمي و كيفي شان ايجاد 

  . مي كند
بر پايه دو پارامتر سياسي و نظامي باال، 

ر را يك نُقطه مي توان تصرُف تدم
عطف ناميد كه نه فقط آرايش موجود 
جنگي در سوريه، بلكه مناسبات بين 
نيروهاي دخيل در جنگ را در سطح 

تاثيرات اين امر . منطقه تغيير مي دهد
در دو پهنه براي رژيم جمهوري 

  : اسالمي بازتاب مي يابد
 دشوار شدن نگهداري رژيم اسد در -1

ينه آن چه قُدرت و افزايش تصاعدي هز
از نظر مالي و ُلجستيكي و چه به لحاظ 

در حالي كه منابع رژيم . نيروي انساني
سوريه براي حضور در ميدان جنگ 
مدتهاست كه كفايت نمي كند و به 
سرعت رو به پايان است، ادامه 
درگيريهاي نظامي هر چه بيشتر به 
منابع مالي و انساني رژيم مالها وابسته 

ر گزارشهايي مبني بر انتشا. شده است
 هزار مزدور ايراني، عراقي و 7اعزام 

افغانستاني از سوي مالها براي آقاي 
بشار اسد و نيز سفر شتابزده آقاي 
واليتي، كارگُزار خارجي آيت اهللا خامنه 
اي، با دسته هاي اسكناس به دمشق، 
تقالي رژيم مالها براي نشان دادن 

شا واكُنش به شرايط تازه را به تما
  . گذاشته است

با اين حال چنين نمي نمايد كه اين 
سياست در دراز مدت در برابر جنگ 
فرسايشي شده چشم اندازي داشته 

به ويژه آنكه ديگر بازيگران . باشد
خارجي در سوريه همچون عربستان 
سعودي، قطر، تُركيه و اُردن نيز به 
تالشهاي خود افزوده اند، امري كه 

الي و ُلجستيكي، گذشته از كُمكهاي م
در شكل دادن به يك ائتالف بين 

جيش "گروههاي بنيادگرا زير نام 
 خود را نشان مي دهد كه مهم "الفتح

، يك "جبهه النُصره"ترين نيروي آن را 
. شاخه القاعده، تشكيل مي دهد

پيروزيهاي سريع اين ائتالف در اُستان 
 و پيشروي به سمت دمشق، "ادليب"

كومت سوريه و متحدانش را بيش از ح
پيش به كُنج رانده و موقعيت آنها را 

  .  متزلزل ساخته است
 شكل گيري يك تهديد جديد در -2

 كه "حكومت اسالمي"عراق در شكل 
 سني –از سطح درگيري داخلي شيعه 

در اين كشور فراتر رفته و مرزهاي 
غربي و شرقي ايران را آماج تهديد 

 فقيه رژيم واليت. جدي قرار مي دهد
در همان حال كه به گونه مستمر بستر 
اين تنش خطرناك را با دامن زدن به 
جنگ فرقه اي شيعه و سني گُسترش 
مي دهد، همزمان به گونه ناگُزير بيش 
از پيش به دامن ميليتاريسم و راه 

اين در . حلهاي نظامي فرو مي غلطد
حالي است كه چنين مي نمايد آقاي 

اي رويارويي خامنه اي و همدستان بر
با پيامدهاي ماجراجويي نابخردانه خود 

هشدار . آمادگي چنداني نداشته باشند
سركرده نيروي زميني ارتش مبني بر 

حضور نيروهاي تروريستي و تكفيري "
 و درخواست بودجه از مجلس "در مرزها

تقويت نيروي زمين ارتش "مالها براي 
و سپاه، خريد تانك، متحول كردن 

اي جنگ زميني و اورهال سامانه ه
 در همين طبقه بندي "شدن بالگردها
در همين رابطه سخنان . جا مي گيرد

يك مقام امنيتي مجلس به نام احمد 
 "نظام"شوهاني در رد تبليغات رسمي 

: وي توضيح داده. نيز قابل توجه است
وزير كشور مي گويد اگر داعش تا "

 كيلومتري مرزهاي ما 40فاصله 
حال .  ورود خواهيم كردپيشروي كند،

 35فرض كنيد داعش امشب به 
كيلومتري آمد، چگونه مي خواهيم 

    ".مقابله كنيم؟ زيرساختها آماده نيست
  

  برآمد
كشانده "ابراز وحشت آقاي خامنه اي از 

، "شدن جنگ نيابتي به مرزهاي ايران
بار ديگر به روشني نشان مي دهد كه 

ر ماجراجويي نظامي وي و همدستانش د
سوريه، عراق، لُبنان و يمن به هيچ وجه 
يك جنگ ايزوله يا خُصوصي در قلمرو 

از اين رو، به .  نيست"عقبه استراتژيك"
راستي خطر اصلي براي مرزهاي ايران 
و ساكنان درون آن، هيچ چيز بيشتر از 
حاكمان نابخردي نيست كه از جنگ با 
عراق تا تحريمهاي اقتصادي، هر بار 

تازه اي بر سر آنان نازل فاجعه و مشقت 
  .مي كنند

 امنه اي در تهرانچرخش داعش در سوريه، نگراني خ
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جديدترين داده هاي آماري توسط 
» سونامي«نهادهاي وابسته به رژيم از 

بيكاري در ميان جوانان تحصيل كرده 
اينگونه آمارها بنا به . حكايت دارد

شرايط بحراني اقتصاد و وجود حكومتي 
فاسد همه واقعيت تلخ بيكاري را روشن 

  .نمي كند
مي توان به درستي پديده بيكاري را 

دستاورد دردناك سرمايه داري و 
ليبراليسم نو ناميد كه گريبانگير همه ي 

اما كيفيت . نيروهاي كار در جهان است
و كميت معضل بيكاري و اعمال 
سياستهاي راهبردي براي تخفيف آن 

كيفيت . بستگي به شرايط مشخص دارد
پديده ييكاري در حكومت واليت فقيه 

يزان بهره وري بسيار يا به عبارتي م
نازل از نيروي كار تحصيل كرده، 
انعكاسي از اقتصاد بحران زده و بيمار 
زير چتر سياستهاي حكومت واليت فقيه 

به ويژه اين كه اقتصاد در ايران . است
بيش از هر زمان امنيتي و نظامي شده 

چرخ دنده هاي اقتصادي امنيتي و . است
نعت نظامي رژيم واليي نه در توليد، ص

و كشاورزي، بلكه زير چتر انكلي ترين 
نوع بورژوازي از نوع مالي و تجاري 
همراه با رانتهاي كالن در چرخش 

بر همين منظر آمار بيكاري در . است
ميان جوانان تحصيل كرده در ايران 

  . ويژگي پيدا مي كند
نرخ مشاركت «بر اساس آمار وزارت كار 

 68.9اقتصادي افراد تحصيالت عالي از 
 در صد رد 48 به 65در صد در سال 

دنياي اقتصاد، (« . رسيده است90سال 
  )94 خرداد 31يكشنبه 

به گزيده هايي از اين گزارش اماري 
بيكاري افراد داراي «: توجه كنيم

 65تحصيالت عالي در فاصله سالهاي 
 برابر شده 4 به ميزان 90تا 
 2تعداد دانشجويان كشور از ....است

 و 82دوره زماني سالهاي ميليون نفر در 
 هزار نفر 435 ميليون و 4 به بيش از 83

ورود به ..... رسيده92 و 91در سالهاي 
دانشگاهها و ميل به تحصيل در فاصله 

 برابر شده 2 سال، بيش از 10كمتر از 
  » .است

دو برابر شدن ورودي دانشگاهها در 
 سال هم مثبت و هم منفي 10عرض 

وانشناسانه و بار مثبت آن جنبه ر. است
ميل جوانان به فراگيري دانش عالي 

اما جنبه ديگر آن جوان بودن . است
جامعه و ناهمخواني عرضه و تقاضا در 

  . بازار كار است
ناچيز شمردن علم، دانش و تخصص، به 
كار انداختن نقدينگي در تجارت و 
واردات، ركود و بحران در واحدهاي 
توليدي همراه با تعطيلي آن، عدم 

مايه گذاري در بخش صنعت، معدن، سر
كشاورزي و همزمان فساد حكومتي از 

جمله مواردي هستند كه به شكاف 
نيروي كار تحصيل كرده و كار موجود 

در كشوري كه ولي . ياري مي رساند
فقيه براي لشكركشي به كشورهاي 
ديگر دستور افزايش جمعيت مي دهد و 
تمامي امكانات بهداشتي كنترل جمعيت 

 بين مي برد و به اين انديشه ضد را از
خدا بچه مي «انساني و ارتجاعي كه 

» دهد پس نان اش را هم مي دهد
دامن مي زند، طبيعي است كه اقتصاد را 
نه نيروهاي تحصيل كرده بلكه رانت 
خواران معمم و مَكال و باندهاي قاچاق 

خروج ساالنه  . حكومتي پيش مي برند
ان نتيجه  هزار تحصيلكرده از اير180

خميني و ديكتاتوري » اقتصاد براي خر«
  . ديني است

در اين سونامي بيكاري، زنان در صف 
بر اساس آمار معاون وزير . اول هستند

نرخ بيكاري «تعاون، كار و رفاه رژيم، 
فارغ التحصيالن در كشور هم اكنون 

 درصد به 12 درصد است كه 18.9
 درصد به زنان اختصاص 33مردان و 

  ) همان منبع (».دارد
يك نكته قابل توجه اين كه در امار 

 درصد بيكاري مربوط به 27فوق 
كساني است كه در رشته محيط زيست 

در حالي كه . و شيالت تحصيل كرده اند
وضعيت محيط زيست در ايران يك 
فاجعه است كه هيچ سياست كارشناسي 
و هزينه كافي براي آن اختصاص داده 

  .نمي شود
زير كار رژيم، غير واقعي ادعاي معاون و

بودن ميزان بيكاري و پايين آوردن آن 
اين كارگزار در . را روشن مي كند

هر كس در «:تعريف بيكاري مي گويد
طول هفته يك ساعت فرصت شغلي 
داشته باشد، شاغل محسوب مي شود و 
در غير اين صورت فرد بيكار تلقي مي 

  .»شود
با توجه به اين تعريف، داده آماري وي 

 درصد 18نرخ بيكاري جوانان «مبني بر 
 22 و نيم تا 21و دانش آموختگان بين 

  . بسيار كمتر از واقعيت است» درصد
نرخ بيكاري دانش «در اين آمار 
 12 درصد و پسر 30آموختگان دختر 

سياست خانه نشين . ».درصد است
كردن زنان به بهانه هاي بارداري، 

ور مرخصي طوالني بعد از زايمان، راه د
باعث .... كار كردن، نيمه وقت كردن و 

شده كه يك سوم زنان بعد از زايمان از 
چرخه اقتصاد بيرون رانده شده و به 

معاون . صف بيكاران هميشگي بپيوندند
 24فني سازمان تامين اجتماعي در 

يك سوم زنان كارگر «:فروردين گفت
پس از اين كه از مرخضي زايمان كه 

گشتند، از كار حق قانوني آنهاست باز
خبرگزاري حكومتي مهر (» .اخراج شدند

  )94 فروردين 24
  

عقب نشيني وزارت كار به نفع 
  كارفرمايان 

قراردادهاي موقت كه حتا به يك روز 
 هم مي رسد، ناامني كار، اخراج كارگران

معترض و تحميل شرايط نامناسب به 
نيروي كار همچنان در حال گسترش 

بر اساس گزارشهاي رسانه هاي . است
 درصد كل 93حكومتي بيش از 

. قراردادهاي كاري زير يك سال است
عمر قراردادهاي كاري يك ماهه تا سه 
ماهه بيشترين ميزان را به خود 

  . اختصاص مي دهد
تماعي در وزارت تعاون، كار و رفاه اج

 خرداد قراردادهاي زير يك سال را 19
اين كارگزار رژيم بعد . ممنوع اعالم كرد

 روز به نفع كارفرمايان ابالغيه خود 7از 
وزير كار بعد از يك هفته . را پس گرفت

دستور لغو ممنوعيت قرارداد زير يك 
  . سال را اعالم كرد

  
تحليل حركتهاي اعتراضي 

  كارگران
ناسبت اول ماه مه، راديو پيشگام به م

روز جهاني كارگران يك برنامه ويژه 
در اين برنامه من به طور . پخش نمود

مختصر نظرم را در مورد حركتهاي 
بيان 1393اعتراضي كارگران در سال 

اين نوشته خالصه شده آن گفتار . كردم
  .است

 حركت اعتراضي كارگران و 995بيالن 
 از جانب 1393مزدبگيران در سال 

نه سازمان چريكهاي فدايي خلق دبيرخا
البته در اين . ايران منتشر شده است

بيالن حركتهاي اعتراضي معلمان، 
پرستاران، كاركنان هنري و فرهنگي به 
. جز در موارد استثنايي وارد نشده است

بيشترين حركت در ماههاي شهريور، 
بهمن و اسفند بوده و كمترين حركت در 

آن تعطيل  روز 15ماه فروردين بوده كه 
به طور منوسط در هر روز كاري . است
 حركت اعتراضي وجود 4 تا 3بين 

 1392در سال . داشته است
  بود كه در 556تعدادحركتهاي كارگري 

 درصد رشد داشته 90 حدود 1393سال 
  .است

حركتهاي اعتراضي پرستاران و معلمان 
و به ويژه حركت همگاني معلمان در 

ويژه اي  دي اهميت 30روز سه شنبه 
. دارد كه بايد جداگانه بدان پرداخته شود

حركتهاي اعتراضي بارنشستگان نيز در 
  . سال گذشته جاي ويژه اي داشت

حركتهاي اعتراضي بيشتر به صورت 
تجمع و بعد از آن اعتصاب و در مواردي 
. هم راهپيمايي و بستن جاده بوده است

اين حركتها بيشتر در شركتها و 
بوده و مساله كارخانجات خصوصي 

شركتهاي پيمانكاري كه شركتهاي 
دولتي هم از آن استفاده مي كنند جاي 

  . مهمي در حركتهاي اعتراضي دارد

اعتصاب و تجمع و همزمان مذاكرات 
 هزار كارگر معدن سنگ آهن 5حدود 

. بافق در سال گذشته بسيار مهم بود
شايد بتوان گفت مهمترين حركت 

شته بوده اعتراضي كارگري در سال گذ
  . است

نكته مهم در حركتهاي اعتراضي سال 
گذشته همكاري خانواده هاي كارگران 

  با حركتهاي اعتراضي بوده است
مهمترين و عمومي ترين دليل 
حركتهاي اعتراضي، حقوق عقب افتاده 

 ماه تا 2بسياري از كارفرمايان از . است
 سال حقوق كارگران را پرداخت نكرده 2

سهم بيمه كارفرما، عدم پرداخت . اند
تمديد نشدن قرارداد بيمه، ندادن عيدي 
و تعيين دستمزدي عادالنه از جمله 
. داليل ديگر اين اعتراضات بوده است

پس از آن اخراجها، انحالل شركت، 
بستن كارخانه و بيكارسازي كارگران و 
خصوصي سازي، فقدان امنيت شغلي، 
اعتراض به شركتهاي پيمانكاري قرار 

ز ديگر داليل مشكل استخدامي ا. دارد
از قبيل استخدام موقت، استخدام سفيد 
امضا و اسنخدام از طريق شركتهاي 

اعتراض به پديد آمدن . پيماني است
تبعيض (شكاف عميق حقوقي و مزدي 

در پي بازنگري طرح ) فاحش در مزد
طبقه بندي مشاغل از جمله داليل 

  . كارگران براي اعتراض است
ج كارگران به علت اعتراض به اخرا

شركت در حركتهاي اعتراضي در سال 
به . گذشته افزايش قابل توجه داشت

طور نمونه اعتراض به حكم شالق عليه 
 كارگر پتروشيمي رازي، اعتراضي 4

كارگران كارخانه كاشي گيالنا براي 
بازگشت به كار همگاران اخراج شده 

كوشك «شان، اعتراض كارگران معدن 
ج و بازداشت همكاران براي اخرا» بافق

  ....خود و 
رژيم در اكثر موارد از سركوب مستقيم 
خودداري مي كرد و از طريق نيروي 
انتظامي تالش مي كرد كه حركتهاي 
اعتراضي را مهار كند، مگر در مواردي 
كه رژيم از حركت كارگران احساس 

  . خطر جدي مي كرد
شعارها حركتهاي اعتراضي كارورزان 

برخي از اين شعارها . تبسيار متنوع اس
معيشت و منزلت حق «چنين است؛ 
حق و حقوق كارگر «، »مسلم ماست

قرارداد مستقيم «، »پرداخت بايد گردد
مديريت حيا كن، «، »حق مسلم ماست

دستمزد عادالنه «، » رها كن كارخانه رو
زندگي شايسته «، »حق مسلم ماست

عدالت «، »حق مسلم ماست
  ...و» دستمزدي

مي شود كه در سال جاري پيش بيني 
جركتهاي اعتراضي كارورزان گسترش 

  .بيشتري پيدا كند
 

  

  اقتصاد و�يی، فقدان فرصت برای اشتغال
 زينت ميرهاشمي
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  :در اين شماره مي خوانيد

، در "برآشوبيد"، جنبش ميداني "پودموس" حزب -
  بزرگترين شهرهاي اسپانيا پيروز شد

 پيروزي حزب دمكراتيك خلق؛ دست رد زحمتكشان -
  تركيه بر سينه فاشيسم

  
، در "برآشوبيد"حزب پودموس، جنبش ميداني 

  بزرگترين شهرهاي اسپانيا پيروز شد
گام تشكيل اتحاديه اروپا شامل هدفهاي اعالم شده هن

ايجاد سرزمين واحد براي اروپا، توسعه و پيشرفت 
متعادل و پايدار، پيشبرد علم و تكنولوژي، مبارزه با 
تبعيض، وحدت و يگانگي، احترام به زبان و فرهنگ و 

اما اكنون . بوداشتراك در سياست خارجه و امور امنيتي 
اروپا را با  ليبراليسم، –پيروي از سياستهاي نو 

با اينكه اتحاديه . چالشهاي گوناگوني روبرو كرده است
اروپا دو راه براي انتخاب پيش رو دارد، اما همچنان در 
مسير تخريب اهداف اوليه خود به سرعت به جلو مي 

  .تازد
  

موج مبارزات دمكراتيك با اتحادهاي اجتماعي در اروپا 
ي جهت كه بيشتر عليه سياستهاي ناعادالنه اقتصاد

حزب . دارند، پيروزيهاي چشمگيري در پي داشته است
 در "سيريزا" در اسپانيا، پس از "پودموس"چپ 

از اين رو . يونان، محبوبيت ويژه اي كسب كرده است
بحثهاي گوناگوني در رد يا موافقت با اين روند، بين 
احزاب و به ويژه احزاب چپ و كمونيست در 

بخشي از احزاب . كشورهاي اروپايي جريان دارد
كمونيست مخالف حمايت از اين احزاب نو با گرايشات 

آنها معتقدند اين جنبشها مبارزات طبقاتي . چپ هستند
در عوض بخش ديگري از . را به تاخير مي اندازند

نيروهاي چپ اين تحليل را سكتاريستي و منفعالنه 
  . ارزيابي كرده و به طور كلي آن را رد مي كنند

گري نيز وجود دارد كه ضمن تاكيد بر اما نظريه دي
داشتن يك استراتژي و برنامه انقالبي براي نابودي 
سيستم سرمايه داري، همچنين از جنبشهاي اجتماعي 
كه سمت و سوي چپ دارند و در برابر نهادهاي 
سرمايه داري و براي زندگي بهتر مبارزه و ايستادگي 

قع اين ديدگاه مزبور در وا. مي كنند، حمايت مي كند
  . دو را الزم و ملزوم يكديگر مي داند

اين يك واقعيت است كه چپ در پارلمانها مي تواند از 
گسترش سياستهاي راست و افراطي و حضور قوي 
فاشيستها جلوگيري كند و همزمان مردم را به صحنه 
سياسي و مبارزاتي بكشاند و آنها را براي انقالب 

  .سازمان دهد
ين استدالل را نمي پذيرد، اما نظريه مخالف كه ا

توضيح نمي دهد كه چگونه توده مردم را مي توان به 
صحنه مبارزه آورد و آنان را به توانايي خود اميدوار و 

يك نمونه آن حزب كمونيست . در نتيجه فعال كرد
 كه با انتخاباتي كه نتايج آن پيروزي استاسپانيا 

  .پودموس بود، همسويي نكرد
ي كه سرمايه داري در بحران در اين برهه تاريخ

 ليبراليسم و سياستهاي -گسترده اي فرو رفته و نو 
، ستاقتصادي ناعادالنه مردم را به فالكت كشانده ا

كه برخي از كشورها به مرز ورشكستي رسيده  آنچنان
اند، شركت در انتخاباتي آزاد و تالش براي ايجاد مانع 

 از وظايف در روند موجود كه به نفع زندگي مردم است،
  . نيروهاي مترقي و چپ است

حكومتهاي مستبد و مدافع سرمايه داري از هر 
گشايشي در وضعيت موجود و هر جنبشي كه مردم را 

از همين روست كه . به صحنه مي آورد، هراس دارند
اتحاديه اروپا مايل نيست حتي يك گام براي نجات 
يونان به عقب بردارد، زيرا اين اقدام سبب تشويق 
مردم ديگر كشورهاي اروپايي كه وضعيتي مشابه 

  . دارند، خواهد شد
يك نمونه واضح از نياز حياتي حكومتها به حفظ تعادل 
قواي موجود و تالش براي جلوگيري از تغيير هر اندازه 

حكومت . كوچك آن را در ايران شاهد هستيم
جمهوري اسالمي نه تنها به هيچگونه انتخابات 

 دهد، بلكه در برابر كوچكترين دموكراتيكي تن نمي
حركت مردم از شركت زنان در استاديوم ورزشي گرفته 
تا حق پوشش آنان و از تشكل يابي مستقل كارگران و 
ديگر بخشهاي جامعه تا هر تجمع تاييد نشده اي، 
حتي عزاداري و عروسي، به شدت واكنش نشان مي 

زيرا حكومت به خوبي مي داند كه كمترين عقب . دهد
شيني، مردم را بيشتر به صحنه مبارزه خواهد آورد و ن

  . حكومت به مسير سرازيري سوق داده مي شود
  
، بنيانگذار و رهبر حزب پودوموس، "پابلو ايگلسياس"

 توانست نيروهاي سياسي "بله ما مي توانيم"با شعار 
را به درون جامعه و اقشار گوناگون از جمله كارگري 

ل لنين نشستن در كوپه قطار او و يارانش به قو. ببرد
به اميد رسيدن قطار به ايستگاه سوسياليسم را انتخاب 

  . نكردند
، شرايط سخت و 2008با بحران اقتصادي در سال 

منگير ميليونها خانواده در طاقت فرساي معيشتي دا
از همين رو در اين كشور نيز مانند يونان، . اسپانيا شد

حزب چپي كه خواستار پايان يافتن رياضتهاي 
اقتصادي است، در مدت زمان كوتاهي و به سرعت پا 

نبرد "شرح كامل تر در (گرفته و محبوبيت يافت 
  ).357 شماره "خلق

 حزب حاكم پودموس در حالي كه در نظرسنجيها از
حزب " و حزب منتقد آن يعني "مردم"محافظه كار 
 سبقت گرفته بود، حمايت ملي گرايان "سوسياليست

دو حزب .  را نيز به دست آورد"باسك" و "كاتاالن"
  . مذكور مخالف استقالل مردم اين دو منطقه هستند

 كه اكنون رهبري آن را "حزب سوسياليست"پيشتر، 
اين حزب .  دارد، در قدرت بود در اختيار"پدرو سانچز"

برنامه هاي رياضت اقتصادي را به مو به مو به اجرا 
آنگاه، در خال يك نيروي چپ پر قدرت، . مي گذاشت

 "ماريانو راخوي" تحت رهبري "حزب محافظه كار"
اين حزب نيز به اجراي . زمام امور را به دست گرفت

  . رياضتهاي اقتصادي همچنان ادامه داد
اين پروسه تخريب، نرخ بيكاري در اسپانيا به در ادامه 

 درصد رسيد و مقام نخست را بين كشورهاي 27
. اتحاديه اروپا به لحاظ تعداد بيكاران نصيب خود كرد

كاهش هزينه هاي خدمات رفاهي، بهداشتي، آموزشي، 
حقوق و دستمزد و افزايش مالياتها موجب تشديد ركود 

اتي و توليدي و اقتصادي و ورشكستگي بنگاههاي خدم
  .از دست رفتن ميليونها فرصت شغلي گرديد

در چنين شرايطي، انتخابات شهري و محلي در اسپانيا 
. صحنه سياسي و سنتي دو حزبي را دگرگون ساخت

حزب حاكم، حزب محافظه كار مردم، و اپوزيسيون 
اصلي، حزب سوسياليست، كه براي سالها هژموني را 

 درصد 50ه روي هم بيش از در اختيار داشتند، با اينك
راي را كسب كردند، اما از پله هاي قدرت به پايين 

  . افكنده شدند
  

دو حزب ديگر كه به احزاب اعتراضي معروف هستند، 
 درصد آرا 12با گرايش چپ، ) ما مي توانيم(پودموس 
 درصد آرا را 6، )شهروندان(سيودادانوس "و حزب 

آراي پودموس با اين حال ميزان . نصيب خود كردند
يكي از موانع اين . كمتر از نتايج همه پرسيها بود

، "شهروندان"جريان در انتخابات، ظهور ناگهاني حزب 
بدون شك بخشي از آرا پودموس به . حزبي ميانه، بود

با اين همه اگر چه تعداد راي . اين سمت روانه شد
 "زلزله آسا نبود" نوشت "گاردين"آنطور كه روزنامه 

  . "د وسعت آنچه كه اتفاق افتاد را درك كردباي"اما 
اين برآورد درست است و در واقع رويداد مهمي رخ 

حزب حاكم قدرت خود را در بيشتر . داده است
پيروز . بخشهاي شهري و منطقه اي از دست داد

انتخابات مادريد و بارسلونا، بزرگترين شهرهاي اسپانيا، 
مونيست سابق ، ك"مانوئال كارمنا"خانم . پودموس بود

، فعال "آدا كوالئو"به شهرداري مادريد رسيد و خانم 
جنبش ضد تخليه اجباري مسكن، بر صندلي شهرداري 

  . بارسلون تكيه زد
 نباشد، اما تحول "زمين لرزه"آري، ممكن است اين 

بسيار قابل توجه و سرنوشت سازي به جريان افتاده 
اه اين رويداد نشان مي دهد، تغييرات در ر. است

واقعيت دارد كه پيروزي پودموس با آنچه در . هستند
در يونان سيريزا قدرت . يونان اتفاق افتاد، متفاوت است

را نصيب خود كرد اما در اسپانيا پودموس مقام سوم را 
با اين حال نبايد فراموش كرد كه سيريزا . كسب نمود

  . نيز يكباره، بلكه به تدريج رقباي خود را كنار زد
پانيا نه تنها گوناگوني نظرات خود را در اين مردم اس

انتخابات نشان دادند، آنها تمايل خود به دگرگوني و 
تحول در سياست و رويكردهاي كنوني را نيز بازگو 

آنها كه تازه به صحنه آمده اند، نشان داده اند . كردند
اينك بايد اين شناخت را . با مطالبات مردم آشنا هستند

  . برساننددر عمل به اثبات 
  6بقيه در صفحه 
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5بقيه از صفحه   

دست رد : پيروزي حزب دمكراتيك خلق

  زحمتكشان تركيه بر سينه فاشيسم

، رييس جمهور تركيه، پيش از "رجب طيب اردوغان"
 ژوئن خود را در اوج عظمت 7انتخابات روز يكشنبه 

اما با نتايج انتخابات، پايه هاي تخت سالطين . مي ديد
اشت به عثماني كه وي هواي تكيه زدن بر آن را د

وي در اوج خودشيفتگي، عليه دوستان خود . لرزه درآمد
، حامي قدرتمند اش، وارد "فتح اهللا گولن"از جمله 
او با تحت فشار قرار دادن احزاب مخالف . عمل شد

خود به ويژه احزاب سكوالر، تالش مي كرد چهره آنها 
اردوغان كمر به آزار روزنامه . را مخدوش جلوه دهد

او . تركيه را به زندان آنان تبديل نمودنگاران بست و 
از يكسو به توسعه نهاد نظامي پرداخت و از سوي 
. ديگر، نژاد پرستي و اسالم گرايي را در جامعه رواج داد

با اين . وعده صلح او به كردها دروغي بيش نبود
قدرقدرتي و گردن كشي در داخل، او در صحنه 

 اخوان خارجي با دست بازتري عمل كرد، از حكومت
عبدالفتاح "المسلمين دفاع كرد و به مقابله يا 

اخوان " به خاطر سرنگون ساختن "السيسي
همزمان به مخالفت با بشار اسد، .  برخاست"المسلمين

رييس جمهور سوريه پرداخت، نه به اين خاطر آن كه 
از جنبش مردم سوريه دفاع كرده باشد، بلكه بدين 

عليه اسد حمايت مي دليل كه از بنيادگرايان اسالمي 
 و "داعش"او حامي گروههاي جهادي به ويژه . كرد

  .  نيز هست"جبهه النصره"
. انتخابات تركيه اما بر بلند پروازيهاي اردوغان لگام زد

او نتوانست دو سوم آراي مجلس را كه براي افزايش 
اختيارات رياست جمهوري بدان نياز داشت، به دست 

  . آورد
حالي انجام گرفت كه اين كشور در انتخابات تركيه در 

صحنه داخلي و خارجي با بحرانهاي سياسي گوناگوني 
در داخل مساله كردها، زنان، مهاجران و . روبرو بود

روي ميز قرار داشت و ... پناهندگي، همجنس گرايان و
در صحنه خارجي، مسايل مربوط به سوريه، كوباني، 

 دليل در به همين. خود را نشان مي داد... داعش، و
اين انتخابات صف آرايي تازه اي از احزاب ايجاد شده 

  .بود
 حزب واجد شرايط شركت در 20 حزب متقاضي، 32از 

.  استان فعاليت كردند81انتخابات شناخته شدند كه در 
 5 حزب چپ، 5 حزب راست گرا، 3اين احزاب شامل 

 حزب 4 حزب ميانه چپ و 3حزب ميانه راست، 
  . بودندناسيوناليسم تركي 

در تركيه با اينكه ريس جمهور باالترين مقام را دارد، 
 پارلماني است، مقام م سياسياما به اين دليل كه نظا

اما ريس جمهور . ريس جمهور بيشتر تشريفاتي است
طبق قانون اساسي مي تواند مصوبات پارلمان و يا 

همزمان، رييس جمهور . انتصابات آن را وتو كند
از اين رو، چگونگي تركيب . يز هستفرمانده كل قوا ن

رييس جمهور در اين . پارلمان اهميت زيادي دارد
  . كشور با راي دوسوم نمايندگان انتخاب مي شود

از نكات قابل توجه اين است كه جوانان در اين كشور 
 درصد راي دهندگان را تشكيل مي دهند و از اين 18

نقش . رو براي جلب آنان از هر سو تالش مي شد
كردها نيز در اين انتخابات در تغيير ساختار پارلمان كم 

حكومت تركيه به حقوق كردها باور جدي . اهميت نبود
حكومت . ندارد و راه حلي جز سركوب آنها نداشته است

تركيه بارها اعالم كرده است كه در تركيه مساله كرد 
  . است"ك  پ ك"وجود ندارد و مشكل 

 برگزار شد كه افشاي همچنين اين انتخابات در حالي
پرونده فساد مالي دولت و اخراج گروهي روساي پليس 

  . مورد بحث قرار داشت

 درصد از واجدين شرايط كه نام نويسي 86بيش از 
 بودند در انتخابات پارلماني تركيه شركت كردند و كرده

 )AKP ("حزب عدالت و توسعه"در نتيجه آراي آنان، 
 258اين حزب توانست . داكثريت پارلمان را از دست دا

حزب ". كرسي از پارلمان را از آن خود كند
 132 درصد آرا، 25نيز با ) CHP ("جمهوريخواه خلق

حزب راست . كرسي پارلمان را به خود اختصاص داد
 81درصد آرا و  MHP( 16 ("حركت ملي"افراطي 

 HDP( 13( چپ "حزب دمكراتيك خلق"كرسي و 
  . ي به دست آوردند كرسي نمايندگ79درصد آرا و 

 نماينده دارد و با توجه به نتايج 550مجلس تركيه 
اعالم شده، حزب عدالت و توسعه كه طي دو دوره 
پيشين اكثريت اين مجلس را در اختيار داشت، براي 
تشكيل دولت مجبور به ائتالف با ديگر احزاب خواهد 

  .بود

  
با اين نتايج، رجب طيب اردوغان براي اجراي طرح 

وي . ح قانون اساسي با دشواري روبرو مي شوداصال
در تالش است سيستم سياسي اين كشور را از 

مخالفان . پارلماني به رياست جمهوري تغيير دهد
اردوغان مي گويند اجراي اين اصالحات در قانوني 
اساسي، به افزايش اختيارات و قدرت رييس جمهور و 

 اين كشور به سوي ديكتاتوري منجر مي سوق دادن
  .شود

اردوغان كه از نتيجه انتخابات شوكه شده بود و با اين 
حال مايل به برگزاري انتخابات ديگري نبود، لحني 
مسالمت آميز به خود گرفت و از همه احزاب خواست 

نبايد به ": او هشدار داد. كه با يكديگر همكاري كنند
نشده ايد خوشحالي كنيد و خاطر انتخاباتي كه برنده 

  ".جشن بگيريد
اما شادي و جشن و سرور حزب دمكراتيك خلق در 

آرا داده شده . واقع يك پيروزي براي جامعه تركيه بود
به اين حزب مانع به دست آوردن اكثريت مطلق از 

  .سوي حزب اردوغان شد
حزب عدالت و توسعه بيشترين آراي خود را در شهرها 

 و آنكارا و با باالترين درصد در از جمله استانبول
اين در حاليست كه حزب .  كسب كرد"آنتاليا"

دمكراتيك خلق بيشترين و بلكه نزديك به تمامي 
آراي خود را در محله هاي فقير نشين جنوب شرقي در 
ميان كشاورزان و منطقه كردنشين كه كمترين سودي 
از رشد اقتصادي تركيه نصيب شان نشده، به دست 

  .آورد

همزمان دست رد راي دهندگان بر سينه حزب 
جمهوريخواه خلق نيز زده شد، با اينكه قول افزايش 
حداقل دستمزد، كاهش قيمت بنزين و دو برابر كردن 

حزب مزبور با . كمك به خانواده هاي فقير را داده بود
كسب آراي كمتري نسبت به دور پيشين انتخابات، در 

  .واقع شكست خورد
 افراطي حركت ملي در مقايسه با اما حزب راست

اين .  درصد به آراي خود افزود3، 2011انتخابات 
حزب قول مبارزه با فساد و ايجاد امنيت شغلي را داده 
و بيشتر از همه روي ناسيوناليسم و كرد ستيزي تكيه 

  . كرده بود
در واقع مي توان گفت كه حزب دمكراتيك خلق پيروز 

 خود را چپ و همرديف اين حزب. اصلي انتخابات بود
حزب . سيريزا در يونان و پودموس در اسپانيا مي داند

دمكراتيك خلق، پس از اعتراضات گسترده در سال 
خرده (، پشتيباني طبقه متوسط "پارك گزي" در 2013

اين حزب به . را از آن خود كرد) بورژوازي چپ ليبرال
طور مداوم از حقوق همجنس گرايان و زنان حمايت 

 درصد ليست حزب را به زنان 50 جالب آنكه كرد و

  . اختصاص داد
حزب دمكراتيك خلق بخشي از آراي حزب 
جمهوريخواه خلق را در استانبول، ازمير و آنكارا نصيب 

جالب آنكه راي دوستان آمريكايي و اروپايي . خود كرد
اردوغان به دليل حمايت او از اخوان المسلمين و 

  . نصيب اين حزب شدداعش در سوريه و عراق نيز 
اگر چه حزب مزبور به هيچوجه تنها حزب محبوب 
كردها نيست، اما آنها در اين قمار بازي كردند و راي 

اردوغان با آگاهي بدين امر، حزب . خود را به آن دادند
جمهوريخواه خلق را تروريست و ضد مسلمان مي 
خواند و طي دو ماه پيش از انتخابات، به دفاتر اين 

  . له شدحزب حم
تمام احزاب تركيه مخالف افزايش قدرت رييس 
جمهوري هستند؛ امري كه اين مقام را پرقدرت تر از 

از اين رو تاكنون هيچيك . احزاب سياسي خواهد كرد
از آنها تاكنون حاضر به ائتالف با حزب اردوغان نبوده 

اگر چه حزب راست افراطي حركت ملي تمايل . است
ا از آنجا كه وعده مبارزه با اندكي نشان مي داد، ام

فساد حزب اردوغان را داده بود، نتوانست آن را عملي 
  . سازد

نتيجه اين انتخابات نشان مي دهد در جامعه تركيه 
نارضايتيهاي بسياري به دليل فقر رو به گسترش، 
بيكاري، نابرابريهاي اجتماعي، فساد بي حد و حصر 

م گرايي و طبقه حاكمه و سرمايه داران بزرگ، اسال
با اين همه، نتيجه . سركوب اعتراضات مردم وجود دارد

مزبور به معناي به پايان رسيدن اين مشكالت پيچيده 
  . نيست

  

 )35(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد
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غرب در حال سر هم كردن يك سالح 
چند منظوره عليه اقتصادهاي سركش 
در حال ظهور و ناسازگار با دموكراسي 

موضوع تجارت آزاد . مبتني بر بازار است
در اصل همه . فقط در حاشيه قرار دارد

با آن موافقند، چه آنهايي كه مشتاق 
پيمان تجاري و سرمايه گذاري فرا 

چون فقط ،  هستند)TTIP(آتالنتيك 
در اين صورت اروپا مي تواند استاندار 
باالي خود حفظ كند و چه دسته 
ديگري كه نگران مواد غذايي اصالح 
شده ژنتيكي و دادگاههاي بين المللي 

اما موضوع . داوري غير شفاف هستند
  واقعا چيست؟ 

سران و پايوران دولتهاي غرب به گونه 
به مثابه يك گام  TTIPدراماتيكي از 

خي با پيامدهاي گسترده براي تاري
اما به راستي . آيندگان ياد مي كنند

پيماني بين دو قدرت اقتصادي كه هم 
اكنون نيز با يكديگر درهم تنيده اند، 
مي تواند ابعادي جهاني و تاريخي 

  داشته باشد؟
يك نشانه را در بيانيه اتاق بازرگاني 

نمايندگان اقتصاد . آمريكا مي يابيم
جا تاكيد مي كنند كه تا آمريكا در اين

چه اندازه بخش حمايت از سرمايه 
گذاري در پيمان مزبور براي آنها مهم 

نه به دليل وضعيت حمايت از ": است
سرمايه گذاري در آمريكا و اروپا، بسا 

 بايد معياري TTIPبيشتر از آن رو كه 
براي ديگر پيمانهاي سرمايه گذاري 

   ".باشد
ديه اروپا، كميسر پيشين بازرگاني اتحا

 Karel De ("كارل د گوخت"
Gucht( نيز هدف جهاني ،TTIP 

ما اروپاييها بايد ": برجسته مي كند
استانداردهاي جهاني تعيين كنيم تا 

زيرا . ديگران آن را براي ما تعيين نكنند
نبرد بزرگ در تجارت آينده جهاني گرد 
ارزشها، استانداردها و كمكهاي دولتي 

   ".جريان خواهد يافت
براساس اين درك، مي بايست با 

TTIP با "نبرد بزرگ" ابزاري براي 
ديگر مناطق جهان ساخته شود كه 

ارزشها، استانداردها و "موضوع آن 
 و به بيان ديگر، قواعد "كمكهاي دولتي

  . جهاني سازي است
  

فرار از آراي اكثريت در سازمان 

  )WTO(تجارت جهاني 

 مسوول تعيين قواعد جهاني سازي در
) WTO(حقيقت سازمان تجارت جهاني 

در سالهاي اخير اما آمريكا و اروپا . است
نتوانسته اند توسط اين نهاد پروژه هاي 

 تصميمها WTOدر . خود را پيش ببرند
در انتها با آراي اكثريت كشورهاي در 
حال رشد و در حال ظهور گرفته مي 

  . شود

پيوسته مدعي مي شوند  TTIPموافقان 
د استانداردها را به طور كه غرب باي

جهاني باال ببرد تا كشورهايي مانند چين 
يا هند را وادار به پذيرش قواعد بهتري 
در زمينه محيط زيست و دموكراسي 

اما نگاهي به مطالبه اصلي در . كند
سياست تجاري آمريكا و اروپا در 
سالهاي گذشته اين ادعا را تاييد نمي 

 قوانين اين سياست نه رو به تدوين. كند
بهتر براي محيط زيست و دموكراسي، 
بلكه متوجه گسترش دادن به قدرت و 
امكانات تجاري كنسرنهاي فرا 

آتالنتيك و محدود ساختن امكان 
  .دموكراتيك شكل دهي بوده است

براي گسترش  WTOتالش غرب در 
قوانين حمايتي از مالكيت، فراتر از 

. ، ناكام ماندTRIPSپيمان كنوني 
-TRIPSتازه غرب به نام پيشنهاد 
plus واكنش به اين شكست بود كه ،

اميد داشت توسط آن محدود كردن 
حقوق كشاورزان به گونه جهاني ممكن 
گردد، ثبت مالكيت بر زندگي توسعه يابد 
و به كنسرنهاي بزرگ امكان كنترل 

  . بيشتري بر بذر و دارو اعطا گردد
همچنين كوشش غرب در جهت 

شتر و گشودن ليبراليزه كردن بي
بخشهاي خدماتي مانند بهداشت، 
آموزش، آب و انرژي از طريق سازمان 

غرب . تجارت جهاني بي نتيجه ماند
مايل است قانون بحث برانگيز حمايت 

سود "از سرمايه گذاري را به حمايت از 
  .  نيز توسعه دهد"آتي از دست رفته

در فرار از روند تصميم گيري مبتني بر 
تحاديه اروپا و آمريكا ، اWTOآرا در 

تصميم گرفتند استانداردهاي خود را در 
قراردادهاي بازرگاني دوجانبه تثبيت 

در اين سطح آنها مي توانند با . كنند
قدرت اقتصادي خود كشورهاي جداگانه 
را تحت فشار بگذارند و بدينگونه تالش 

كنند گام به گام به اراده خود ابعاد 
 به آنها تاكنون. جهاني ببخشند

اتحاديه . موفقيتهايي نيز دست يافته اند
اروپا توانسته است پس از يك درگيري 
طوالني، به وسيله روشهاي اخاذي 

گروهي  (ACPگونه، گروه كشورهاي 
متشكل از كشورهاي آفريقايي، حوزه 

را مجبور به ) كاراييب و پاسيفيك
 "پيمان همكاريهاي اقتصادي"امضاي 

)EPA (ن به رسميت شناخت. كند
، گشودن TRIPS-plusتصميمهاي 

بخشهاي خدماتي به روي شركتهاي 

خصوصي و حمايت همه جانبه از 
سرمايه گذاري همراه با مكانيزم داوري 

  . بين المللي بخشي از اين پيمان است
در اكتبر گذشته پيمان ياد هنگامي كه 

شده با آخرين كشورهاي آفريقاي 
شرقي نيز به امضا رسيد، اين تحول 
خارج از اروپا به هيچ وجه مورد توجه 

 از روي EPAقرار نگرفت، با وجود آنكه 
در كنيا .  بافته شدهTTIPهمان الگوي 

پس از امضاي پيمان گفته شد كه 
ه امضاي توافق با گذاشتن تپانچه بر سين

گفته هاي مشابهي نيز از . صورت گرفت
 ACPسوي ديگر نمايندگان كشورهاي 

كه غرولندكنان پيمان را امضا كردند، 
  . ابراز شد
 كشور را در آفريقا، ACP، 79گروه 

كاراييب و پاسيفيك در بر مي گيرد كه 
اغلب آنها مستعمرات پيشين اروپاييها 

 اتحاديه اروپا به اين كشورها از. بوده اند
در ) Lomé ("لومه"هنگام پيمان 

دهه هفتاد اجازه دسترسي آزاد گمركي 
اما نزديك به ده . به بازارهاي خود را داد

 در تصميمي WTOسال پيش 
خواستار شد كه تخفيفهاي بازرگاني 
دوجانبه جايگزين اين تنظيمات يكجانبه 
شود؛ يك فرصت مناسب براي 
كميسيون اتحاديه اروپا كه از كشورهاي 

AKP آزادي مطلق بازرگاني را مطالبه 
اتحاديه اروپا تهديد كرد كه در غير . كند

اينصورت بر كاالهاي صادراتي آنها تا 
اين امر .  درصد تعرفه خواهد بست30

زيربناي زندگي ميليونها كشاورز خرد و 
  .  مزدبگير را ويران مي كرد

پيمانهاي مهم بازرگاني موجود مانند 
TTIP ،TPP و CETA گونه اي  به

ادامه اين استراتژي اخاذي با وسايل 
زماني كه قدرتهاي بزرگ . ديگر هستند

اقتصادي مانند اتحاديه اروپا و آمريكا 
بازارهاي خويش را به روي يكديگر باز 
كنند، آنگاه به طور معمول در اين 
بازارها طرف سوم شانس زيادي نخواهد 

  . داشت
  

  شكاف در ساختار قدرت جهاني

اروپا توانست خواسته هاي خود اتحاديه 
 را به كرسي AKPاز گروه كشورهاي 

بنشاند، اما بهاي آن منفور شدن نزد 
غرب با . افكار عمومي اين كشورها بود

توسل به چنين شيوه هاي باجگيرانه اي 
به گونه ناخواسته آشكار ساخت كه 
ديگر داراي هژموني واقعي جهاني 
نيست و ديگر نمي تواند قشر ممتاز 
كشورهاي در حال رشد را به منافع 
استانداردها و قواعد خود قانع و جذب 

بيش از همه قدرتهاي نوظهور . كند
سرسختانه از پذيرش چنين خواسته 

  . هاي خودداري مي كنند
براي مثال اتحاديه اروپا سالهاست كه 
به گونه بي نتيجه اي با هندوستان بر 
سر امضاي يك پيمان دوجانبه در حال 

خروجي اين مذاكرات فقط . ره استمذاك
اخبار ناخوشايند بوده، براي نمونه زماني 
كه آشكار گرديد اتحاديه اروپا دولت 
دهلي نو را براي پذيرش قوانين 

TRIPS-plus تحت فشار گذاشته 
در صورت موافقت هند، اين . است

كشور ديگر نمي توانست بسياري از 
هندوستان . داروهاي مشابه را توليد كند

از نظر جهاني بزرگترين توليد كننده 
است و ) Generics(داروهاي مشابه 

با را  در كشورهاي جنوب تنميليونها 
با . داروهاي ارزان قيمت تامين مي كند

، براي TRIPS-plusقواعد 
كنسرنهاي بزرگ دارويي اروپا يك بازار 
عظيم آب و جارو مي شود و همزمان 
حقوق بشر ميليونها نفر در زمينه 

  . برخورداري از سالمت محدود مي گردد
جدي تر از اين، اختالفهاي جهاني 
پيرامون پيمان حمايت از سرمايه گذاري 

)ISA (در اين پهنه در سالهاي . است
گذشته موجي از شكايت كنسرنها از 
دولتها به مراجع بين المللي به راه افتاده 

كشورهايي مانند بوليوي، اكوادر، . است
نزي، و آفريقاي جنوبي ونزوئال، اندو

. قرارداد حمايتي موجود را لغو كرده اند
پس از شكايت يك شركت ايتاليايي 
 عليه ارجحيت قايل شدن براي

توانمند سازي اقتصادي (سياهپوستان 
، آفريقاي جنوبي از سوي يك )سياهان

دادگاه بين المللي به پرداخت غرامت 
هندوستان از سوي . محكوم گرديد

   بهVodafone "ودافون"شركت 
  8بقيه در صفحه 

  د عليه بقيه دنياآمريکا، اروپا با پيمان تجاری جدي
   تالكسكاال–گابريال سيمون 

  بابك: برگردان
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آمريکا، اروپا با 
پيمان تجاری جديد 

  عليه بقيه دنيا
  

  7بقيه از صفحه 
  

دليل تصويب يك قانون مالياتي جديد 
مورد شكايت قرار گرفت و در پي آن 
اعالم كرد كه خواهان مذاكره مجدد در 

  .  استISAباره پيمان دوجانبه 
 در سطح ISAسه هزار پيمان دوجانبه 

يشتر شكايتها در ب. جهان وجود دارد
موارد از سوي شركتهاي آمريكايي يا 
اروپايي صورت مي گيرد و اكثر متهمان، 
كشورهاي جنوب و به طور ترجيحي 
كشورهايي مانند آرژانتين يا ونزوئال 
هستند كه به خود اجازه مي دهند به 

.  ليبرال بي توجهي كنند–تعصبات نو 
پس از بحران اقتصادي آرژانتين بين 

، سرمايه گذران 2002 و 1998سالهاي 
از اين كشور به خاطر كنترل نقل و 

 "نستو كيرشنر"انتقال سرمايه كه دولت 
Nestor Kirchner به وسيله آن 

قصد جلوگيري از بدتر شدن شرايط را 
همچنين بعد از . داشت، شكايت كردند

آنكه اين دولت افزايش قيمت آب را 
ممنوع كرد، يك شركت فرانسوي با 

گاه خواهان گرفتن شكايت بردن به داد
  . غرامت شد

تحول كليدي پيرامون پيمان حمايت از 
 در 2000سرمايه گذاري اما در سال 

 "كوچابامبا"بوليوي در شهر 
Cochabambaدر اين .  روي داد

شهر تاسيسات آب رساني خصوصي 
 " گروپ-بچتل "گرديده و به شركت 
Bechtel-Groupواگذار شده بود  .

درصد افزايش  50پس از آن، بهاي آب 
پيدا كرد و موجب به راه افتادن يك 

در پي اين رويداد، . قيام خونين گرديد
 گروپ خود را كنار كشيد و در -بچتل 

يك دادگاه بين المللي خواهان دريافت 
  . غرامت شد

اين رويداد چشم بسياري از تشكلهاي 
حقوق بشري و توسعه سياسي در 

اعتراضهاي . سراسر جهان را گشود
 گروپ - شكل گرفت و بچتل جهاني

براي از دست ندادن چهره، شكايت خود 
اما پرسش بر سر جاي . را پس گرفت
چرا بايد چند حقوقدان : خود باقي ماند

اقتصادي بتوانند در يك دادگاه داوري 
بين المللي در باره يك حق پايه اي 
انساني مانند دسترس به آب آشاميدني 

  تصميم گيري كنند؟ 
  

نه جهاني به سود تغيير مواز

  كنسرنها

پيمان حمايت از سرمايه گذاري به طور 
معمول يك مرجع حل اختالف سرمايه 

 Investor-state( دولت –گذار 
dispute settlement - 

ISDS (براين پايه، . را در بر مي گيرد
شركتهاي بين المللي مي توانند از 

دولتها به يك مرجع داوري شكايت 
نها به جايگاه يك بدين ترتيب آ. ببرند

طرف حقوقي فرا ملي فراز مي يابند، 
بدون آنكه به مسووليتهاي فرا ملي، 
براي مثال حمايت از حقوق بشر متعهد 

شركتها در دادگاه هاي بين . باشند
المللي طرف متساوي الحقوق 
كشورهاي مستقل شمرده مي شوند و 
مي توانند بر سياستهاي آتي آنها تاثير 

  .  بگذراند
 و ديگر TTIPين پيمان و نيز با ا

پروژه هاي تجارت آزاد، حقوق فراملي 
ايجاد مي شود كه در اصل فراتر از 
سيستم حقوقي ملي قرار مي گيرد و 
مناسبات آن با قوانين موجود بين المللي 
مانند بسته هاي حقوق بشر سازمان 
ملل، پيمان حفاظت از اقليم يا قوانين 

ست بين المللي حفاظت از محيط زي
در مقايسه با بسته هاي . روشن نيست

 حقوق بشر، اين قرارداد اما "پخمه"
توانايي بيشتري از خود نشان مي دهد و 
نقض يا تخلف از آن، مي تواند جريمه 
هاي مالي در ابعاد ميلياردي را در پي 

  . داشته باشد
تغيير موازنه قدرت به سود كنسرنها 
اكنون با يك رشته تنظيمات ديگر كه 

 يك ابداع واقعي مي توان ناميد، آن
نام اين ابداع را . گسترش داده مي شود

 نهاده اند كه در "همياري تنظيماتي"
CETA درج گرديده و قرار است به 
TTIPبر اساس آن، .  نيز ضميمه شود

قوانين در دست تهيه آتي در همان فاز 
تدوين و انشا، از سوي يك تيم 
كارشناسي طرف قرارداد بررسي مي 
شود و پروسه تبديل طرحها به قانون 
مي تواند حتي پيش از آنكه افكار 
عمومي و پارلمان از وجود آن اطالع 

 "سد تجاري"يافته باشند، به عنوان 
آنچه كه زماني صدراعظم . متوقف گردد

دموكراسي "، "آنجال مركل"آلمان، 
 ناميده بود، گويا "سازگار شده با بازار

ار پروژه اكنون مي بايست توسط ابز
غربي تجارت آزاد در سطح جهاني به 

  .  واقعيت بدل شود
اين امر كه آيا غرب در جنگ براي 
كسب هژموني سياسي و اقتصادي پيروز 
خواهد شد يا نه، البته مساله ديگري 

در مركز هراس غرب نفوذ . است
اين كشور به . روزافزون چين قرار گرفته

جايگاه رقيب تجاري نيرومندي فراز 
چين در آسيا همكاريهاي . ته استياف

منطقه اي را پيش مي راند كه پروژه 
 را TPPآمريكايي پيمان فرا پاسيفيك، 

افزون بر آن، چين . بي رنگ كرده است
در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين هر چه 
بيشتر در نقش شريك مالي توانمندي 
پديدار مي شود كه بدون مشكل انواع 

ي و پيش پروژه هاي سرمايه گذار
. ساختاري را تامين مالي مي كند

اقدامات چين اينجا و آنجا سياستمداران 
زيست محيطي را نيز به فغان در مي 
آورد، براي مثال پيرامون پروژه ايجاد 

با اين . كانال عظيم آبي در نيكاراگوئه
حال پروژه هاي مزبور براي بسياري از 
كشورهاي در حال رشد فضاي مانور 

 كرده و آنها را در مجموع اقتصادي باز

بدين ترتيب . كمتر قابل اخاذي مي كند
چين يك ترمز نيرومند براي جاه 
طلبيهاي جهاني غرب به حساب مي 

اين قدرت جديد جهاني، در كسب و . آيد
كار رقابت ايجاد مي كند و وابستگي به 

  . غرب را كاهش مي دهد
با اين حال اما چين آلترناتيو مدل توسعه 

حاكمان چين نيز موافق . تغرب نيس
ت آزاد، خصوصي سازي و قاعده تجار

هيچ كشوري به اندازه . زدايي هستند
چين در سالهاي گذشته پيمانهاي 
دوجانبه تجارت آزاد به امضا نرسانده 

در حال حاضر اين كشور بخش . است
بهداشت و سالمت خود را به روي 
. سرمايه گذاران خارجي باز كرده است

همچنين يك گرايش رشد افراطي و بي 
در برابر جامعه و محيط زيست، مالحظه 

سياست تجاري و سرمايه گذاري چين 
  .  را هدايت مي كند

  

  در جستجوي گزينه

از چند سال پيش در سازمان ملل يك 
بحث پايه اي در باره چگونگي پيمان 
تجاري و سرمايه گذاري جريان دارد كه 
محرك آن موج لغو قراردادهاي حمايت 

ني از سرمايه گذاري و مقاومت طوال
نهاد اقتصادي .  استACPكشورهاي 

كنفرانس تجارت و "اين سازمان به نام 
 ،UNCTAD (("توسعه سازمان ملل

موضوع گرايش اجتماعي و زيست 
محيطي پيمان مزبور را در مركز 
. مباحثات خود قرار داده است

UNCTAD نخستين پيشنهادهاي 
مشخص خود براي شكل دهي به چنين 

ش سرمايه گذاري گزار"پيمانهايي را در 
، 2012، منتشره در سال "جهاني

فورموليزه كرد؛ براي مثال، كنار گذاشتن 
مرجع داوري يا درج مسووليتهاي حقوق 

  . بشري يا زيست محيطي در پيمان
اوليوير "يك طرح جامع نيز از سوي 

، Olivier de Schutter "شوتر
كه تا ماه مارس گذشته مشاور ويژه 

وق و تغذيه بود، سازمان ملل در امر حق
در اين طرح پيشنهاد شده كه . ارايه شد

هر پيمان تجاري و سرمايه گذاري پيش 
از امضا، در چارچوب يك بررسي الزام 
آور، از حيث پيامدهاي حقوق بشري آن 
. مورد كنترل و وارسي قرار بگيرد

گروههاي اجتماعي كه پيمان مورد 
بحث بر زندگي آنها تاثير مي گذارد، مي 

ت تا حد ممكن در اين بررسي بايس
نتيجه چنين پروسه . مشاركت داده شوند

اي مي تواند تغيير بندهايي از قرارداد 
همچنين اما خروجي آن مي تواند . باشد

اين باشد كه طرح ليبراليزه كردن بازارها 
با نگاه به شرايط اجتماعي و اقتصادي 
حقوق بشر در مجموع، آثار واژگونه اي 

رو ضروري است كه در دارد و از اين 
جهت نوع ديگري از همكاري اقتصادي 

  . تالش گردد
 سازمان مردم نهاد، 50در اروپا بيش از 

 را براي )1("آلترناتيو حق نمايندگي"
. كميسيون اتحاديه اروپا تدوين كرده اند

اين مجموعه طيفي از سازمانهاي مدافع 
حقوق بشر و محيط زيست مانند 

 ، Attac "اتك"

 "آكسفام" و Misereor"رمايسرو"
Oxfam تا انجمنهاي كوچك ،

 "كامپسينا"كشاورزان همچون 
Campesinaرا در بر مي گيرد  .

هدف آنها اين است كه جهتگيري 
پيمانهاي تجاري و سرمايه گذاري را نه 
تجارت آزاد و حمايت از سرمايه گذاري، 
بلكه توسعه پايدار، حفظ حقوق بشر، 

ستقالل حمايت از مصرف كننده و ا
كشورها در تدوين سياستهاي توليد 
محصوالت كشاورزي و غذايي خود 

سند ياد شده، از جمله . تعيين كند
خواستار كنار گذاشتن تام و تمام 
خدمات عمومي از پيمانهاي تجاري و 
اعالم ثبات اقتصادي به عنوان دارايي 

  .  همگاني مي شود
برخالف نقدهاي ژورناليستي رايج از 

TTIPضوع تفاوت استاندارد مرغ  با مو
آلترناتيو "و ژامبون در آمريكا و اروپا، در 

، ابعاد جهاني استراتژي "دستور مذاكره
تجارت آزاد غرب پايه بحث براي يافتن 
راه حل و استراتژي متقابل قرار مي 

با اين حال يا دقيقا به همين . گيرد
دليل، ابتكاراتي از اين دست با 

از . و هستندپرسشهاي زيادي نيز روبر
تا چه اندازه بهبود، گسترش يا : جمله

بازسازي چنين پيمانهايي مي تواند يك 
هدف سودمند باشد؟ جوامع مدني چه 
امكاناتي دارند و سازمانهاي بين المللي 
بايد چه وظايفي را در دستور كار خود 

  قرار دهند؟ 
در اصل موضوع تعيين قوانين و 

هنه استاندارد براي جهاني سازي در پ
حقوق بين الملل قرار دارد و پرداختن به 
آن در قلمرو كاري سازمانهاي بين 

اما براي اينكه اين . المللي است
سازمانها در كل نمايندگي براي تعيين 
جهتگيري جديد را كسب كنند، به 

دولتهاي . فعاليت جوامع مدني نياز دارند
غربي دهه هاست كه اين افسانه را نشر 

توان در سازمان ملل مي دهند كه نمي 
اما همين . مساله سودمندي را پيش برد

چند ماه پيش مجمع عمومي سازمان 
ملل قطعنامه اي مبني بر به جريان 
افكندن دادرسي بين المللي ورشكستگي 
در سطح كشورها را با وجود مخالفت 
آمريكا و راي ممتنع كشورهاي اتحاديه 

  . اروپا به تصويب رساند
 تنظيمهاي سودمند بيشتر غرب است كه

در چارچوب بين المللي را بلوكه مي 
همكاري بين سازمان ملل و جامعه . كند

مدني مي تواند در درازمدت چارچوبي 
قانوني براي اقتصاد جهاني شده به 
وجود بياورد كه شركتها را در قالب يك 
پيمان اجتماعي جهاني به گونه الزام آور 

ماعي و قابل اجبار به استانداردهاي اجت
تا آن . و زيست محيطي متعهد كند
 TTIPهنگام مي توان با خاطر آسوده 

و امثال آن را به همان جايي فرستاد كه 
  !  به سطل زباله-بدان تعلق دارند

  

  :پي نوشت

، اجازه اي كه "حق نمايندگي") 1
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به 
كميسيون اروپا براي مذاكره با آمريكا به 

   جانب خود داده اندنمايندگي از
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  بازداشت دو فعال دانشجويي در همدان 

ن دانشجويي رئوف شهبازي و سبحان زمانيان، از فعاال
دانشگاه صنعتي همدان، در روزهاي هشتم و دوازدهم 

جاري، يكي در منزل شخصي دانشجويي  خرداد سال 
خود در همدان و ديگري در منزل پدري اش در نهاوند 

خشونت ن وزارت اطالعات به شكل اتوسط مامور
آميزي بازداشت شدند تا براي تحمل حبسهاي به 

 ماهه خود راهي زندان الوند همدان 15 و 18ترتيب 

  .شوند
  

طبق آنچه در حكم دادگاه آمده، تنها اتهام اين دو 
دانشجو توهين به بنيانگذار جمهوري اسالمي در 

  .صفحات شخصي فيس بوك عنوان شده است
اريخ يكم مهر سال اولين بازداشت رئوف شهبازي در ت

 -گذشته اتفاق افتاده است؛ زماني كه نيروهاي امنيتي 
اطالعاتي با حكمي از قوه قضاييه به منزل شخصي 
دانشجويي وي واقع در همدان حمله كرده و وي را 

او بيش از . كنند بازداشت و به زندان اوين منتقل مي 
 را در بند – روز آن در انفرادي بوده 21 كه – ماه  يك

الف اطالعات سپاه پاسداران و تحت بازجوييهاي -2
  .سخت گذرانده است

 سال  سبحان زمانيان نيز بازداشت اول خود را در آبان
هفته در زندان اوين تجربه كرده  گذشته، به مدت يك 

 ميليون توماني 15اين دو در نهايت با قرارهاي . است
  .به طور موقت آزاد مي شوند
ي از اوين، دادگاه بدوي مدت كوتاهي پس از آزاد

تشكيل شده و شعبه اول دادگاه انقالب همدان به 
رياست قاضي قادري نسب در تاريخ شانزدهم آذر سال 

 ساله 2گذشته، مبادرت به صدور احكام حبس تعزيري 
قاضي قادري نسب در ميان عامه . كند براي آنان مي 
 اندركاران دادگستري اين استان، به  مردم و دست

  . معروف است"لي همدانخلخا"
 ماه 9ماه سال گذشته، دادگاه تجديدنظر،  در اواخر دي 

 ماه از مجازات رئوف 6از مجازات سبحان زمانيان و 
 سال تعليق كرد و اين آخرين 5شهبازي را به مدت 

كورسوي اميد براي اعمال تخفيفي چشمگير در احكام 
 . نهادتر رو به تاريكي آنان نيز در ناباوري هرچه تمام 

پس از ابالغ احكام تجديدنظر، رئوف و سبحان كه از 
مشاهده مجازاتهاي سنگين خود بهت زده شده بودند، 
خود را براي اجراي حكم در دسترس قوه قضاييه قرار 
ندادند، تا اينكه در نهايت در روزهاي جمعه و سه 

جاري، توسط  شنبه، هشتم و دوازدهم خرداد سال  
ات بازداشت شده و كماكان در ن وزارت اطالعامامور

  )سحام نيوز( . برند بازداشت وزارت اطالعات بسر مي
  
  
  

نشريه دانشجويي در دانشگاه توقيف يك 

  تهران

، ارگان انجمن علمي "ندا"نشريه دانشجويي 
دانشجويي انسان شناسي دانشگاه تهران، پس از 
بازنشر مجموعه عكسهاي كاوه گلستان از وضعيت 

 در دوران رژيم پهلوي، توسط كميته  تهران"شهر نو"
  .ناظر بر نشريات دانشگاه تهران توقيف شد

  
پس از درخواست انجمن علمي دانشجويي جامعه 
شناسي دانشگاه تهران براي برپايي نمايشگاهي از 
مجموعه عكسهاي كاوه گلستان در دانشكده علوم 

 قطعه از عكسهاي مجموعه 20اجتماعي كه شامل 
ي شد، اين نمايشگاه از تاريخ شهرنو وي نيز م

 برگزار مي شود، اما پس از گذشت مدتي 19/2/1394
ن دانشكده، كوتاه و با دستور شفاهي يكي از مسووال

چندين قطعه عكس از مجموعه عكسهاي شهرنو از 
  .سطح نمايشگاه جمع آوري مي گردد

در اعتراض به برخورد صورت گرفته، نشريه دانشجويي 
ود، اقدام به بازنشر چند قطعه ندا در تيراژي محد

عكس از مجموعه شهرنو و نگارش مطلبي تحليلي 
نزديك به بيست روز پس . درباره اين برخورد مي كند

از انتشار اين نشريه، معاونت فرهنگي دانشگاه تهران 
در اقدامي كم سابقه نشريه ندا را توقيف و در نهايت 

 حكم در جلسه كميته ناظر بر نشريات اين دانشگاه،
  .توقيف سه ماهه نشريه ندا صادر مي گردد

بر اساس اين گزارش، تمامي عكسهاي منتشر شده، از 
وبسايت كاوه گلستان كه هم اكنون در دسترس عموم 
است برداشته شده و پيشتر نيز بارها قطعاتي از اين 

نترنتي گوناگون بدون هيچ عكسها در پايگاه هاي اي
گونه محدوديتي منتشر شده و در نمايشگاه هايي نيز 

  ) خرداد18آنا، ( .به نمايش درآمده است
  

نيلي /  دانشگاه تعيين شدند21روساي 

  دي آبادي رييس دانشگاه تهران شد احم

 دانشگاه 21روساي  وزير علوم با صدور احكام جداگانه، 
عالي انقالب فرهنگي كشور را براساس مصوبه شوراي 

  .منصوب كرد
بر اساس اين حكم، محمود نيلي احمدي، نامزد پيشين 
وزارت علوم كه صالحيت وي در مجلس رد شد، به 

نمايندگان . رياست دانشگاه تهران منصوب شده است
مجلس در مخالفت با وزارت نيلي احمدي آبادي، وي 

ه  و نداشتن برنام"فتنه"را به عدم مرزبندي شفاف با 
  . متهم ساخته بودند

  

محمد فرهادي همچنين در احكام ديگري محمدتقي 
احمدي را به رياست دانشگاه تربيت مدرس، حسن ولي 

زاده را به رياست دانشگاه شهيد مدني آذربايجان،  
 طلب را به رياست دانشگاه كردستان،  فردين اخالقيان

محمدعلي اكبري را به رياست دانشگاه ايالم، شايان 
محمدي را به رياست دانشگاه شهركرد، محمودرضا شا

رحيمي را به رياست دانشگاه ياسوج، مسعود نادريان 
جهرمي را به رياست دانشگاه جهرم ، محمد ميرزايي 
باديزي را به رياست تحصيالت تكميلي و فناوري 
پيشرفته كرمان، عبدالمجيد مصلح را به رياست 

ه رياست دانشگاه خليج فارس و بهمن حياتي را ب
  .دانشگاه مالير منصوب كرد

همچنين وزير علوم، عليرضا بنداني را به رياست 
دانشگاه سيستان و بلوچستان، ناصر مهرشاد را به 

اصغر بهشتي را  رياست دانشگاه صنعتي بيرجند، علي 
به رياست مهندسي فناوريهاي نوين قوچان، 
محمدحسين شفيعي ميم را به رياست دانشگاه 

باقري ثالث را به رياست دانشگاه  ئنات، بزرگمهر قا
حضرت معصومه، محمود نيلي را به رياست صنعتي 
همدان، فرامرز ميرزايي را به رياست دانشگاه سيد 

 الدين اسدآبادي، عباس كالنتري را به رياست  جمال
آبادي را   رضا نقره  اهللا حائري ميبد، امين دانشگاه آيت 

اهللا   هويزه و فتح به رياست دانشگاه صنعتي شهداي
قدس را به رياست دانشگاه خواهران سمنان 

  .منصوب كرد) فرزانگان(
 شده از سوي فرهادي پيش از اين به  روساي منصوب

عنوان سرپرست دانشگاه مشغول فعاليت بودند كه پس 
از تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي، فرهادي احكام 

  ) خرداد19آنا، ( .رياست آنها را صادر كرد
  

انتخاب : عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي

  روساي دانشگاهها غيرقانوني است 

كميته پنج ": عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت
نفره منتصب شوراي انقالب فرهنگي به صورت 
غيرقانوني و در صورتي كه هنوز تكميل نشده است، 

   ".روساي دانشگاهها را انتخاب كرد
اسفانه انتخاب موقعي مت": حسين كچوييان افزود

صورت گرفته كه هنوز عضو پنجم اين كميته از سوي 
  عضو . شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين نشده است

  10بقيه در صفحه 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
 كامران عالمي نژاد
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  9بقيه از صفحه 

حقوقي حسن غفوري فرد بود كه از اين كميته استعفا 
داد و قرار بود طي اين هفته عضو حقوقي انتخاب شود 
و بعد از آن تصميم گيري در رابطه با روساي 
دانشگاهها صورت گيرد، اما اين اتفاق نيفتاد و به 

  ".صورت غيرقانوني روساي دانشگاهها انتخاب شدند
الي انقالب فرهنگي در خصوص  عضو شوراي ع

اعتراضات مبني بر غيرقانوني بودن فعاليت اين كميته 
متاسفانه همه ": و انتخاب روساي دانشگاهها گفت

براي . اعضاي شورا نسبت به اين مساله حساس نيستند
بيشتر آنها اين موضوع مهم نيست و بقيه هم كه 
حساس هستند، اعتراض نسبت به اين مساله از دست 

 در رفته است و از حوزه اختيارات شان خارج شده شان
  .است

كچوييان در پاسخ به اينكه آيا نظارت بر اين كميته بر 
: عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است يا خير گفت

متاسفانه مكانيزم انتخاب اين كميته به گونه اي بوده "
كه شوراي عالي انقالب فرهنگي هيچ گونه حق 

خبرگزاري دانشجو، ( ". را نداردنظارت بر اين كميته
  ) خرداد20
  

  هايي كه جاي زندگي نيست خوابگاه

  
 هزار دانشجو 255طبق آمار صندوق رفاه دانشجويان، 

:  ساختمان خوابگاهي ساكن هستند1632در 
خوابگاههاي ملكي متعلق به وزارت علوم، 

بر . خوابگاههاي استيجاري و خوابگاههاي خودگردان
 هزار دانشجو، متقاضي 110ا حدود اساس همين آماره

  .اسكان در خوابگاهها هستند

  
  

حسين، دانشجوي علوم اجتماعي در باره شرايط حاكم 
خوابگاه تنها جاي خواب ":  گويد ها ميهبر خوابگا

. دانشجو نيست و بايد تسهيالت رفاهي داشته باشد
نبود اماكن ورزشي، فضاي سبز و همچنين نبود سالن 

 دانشجويان ساعتها به انتظار جاي مطالعه كه گاهي
نشينند و اين انتظار اغلب دانشجويان را  خالي مي 
 كه برخي از دانشجويان بر   طوري كند به عصبي مي 

شوند، جاي  سر جاي مطالعه با يكديگر درگير مي 
ساختمانها هم آنقدر فرسوده است كه . تاسف دارد

اكي برخي وقتها از گوشه و كنار همين خوابگاهها خ
 ريزد با اين حال در همين ساختمان فرسوده  فرو مي

هم بايد شانس بياوري تا بتواني براي خودت كنجي را 
  ".گير بياوري

 مهندسي صنايع 4هادي هم كه دانشجوي ترم 
من در خوابگاهي ":دانشگاه اميركبير است مي گويد

كنم كه واقعا وضعيت بدي دارد، از زندان  زندگي مي 
در زندان حداقل سكوتي براي استراحت هم بدتر است، 

 اما خوابيدن در اين خوابگاه شبيه خوابيدن  وجود دارد،

درس خواندن و تمركز را كامال . در گوشه خيابان است
ام جان   ام و اگر تا پايان دوران تحصيلي  بي خيال شده

  ".سالم به در ببرم، شاكر خواهم بود
خصوص ترين مشكل خوابگاههاي دانشجويي ب مهم 

در دانشگاههاي بزرگ و قديمي كشور مانند 
دانشگاههاي تهران، بهشتي، صنعتي شريف، خواجه 

قدمت باالي ... نصرالدين طوسي، صنعتي اميركبير و
 سال 30ساختمانهاست كه عمر بسياري از آنها حدود 

است و اين مسأله موجب شده تا دانشجويان ساكن در 
باشند و گاهي نيز ها با مشكالت زيادي مواجه هخوابگا

آنا، ( . شود خبرهايي از بروز حوادث در آنها اعالم مي
  ) خرداد21
  

 رشته تحصيلي لغو 160پذيرش دانشجو در 

  شد 

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت به دليل برخي از 
تخلفات و تامين نشدن برخي امكانات، پذيرش در 

  .  رشته دانشجويي متوقف شده است160
 ساماندهي كيفيت پذيرش ": اظهار كردمحمد فرهادي

. دانشجو در دستور كار بنده براي وزارت علوم قرار دارد
ها و  هاي دانشگاهي و بررسي كمبود بازبيني رشته 

 ها در دانشگاهها مدتي است كه آغاز  ظرفيتهاي رشته
 رشته 600شده و در همين راستا تا پايان سال جاري 

فرهادي  ". گيرد دانشگاهي مورد بازبيني قرار مي
 رشته آن كه 300 رشته، 600از مجموع ":تصريح كرد

 شود از طريق وزارت  مربوط به علوم غير انساني مي
 رشته انساني آن هم 300 شود و  علوم بازبيني مي

 ". شود توسط شوراي تحول تا پايان سال باز بيني مي
  ) خرداد23ايلنا، (

  
  تجمع دانشجويان ادبيات دانشگاه تهران 

شماري از دانشجويان دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 
در اعتراض به برخورد فيزيكي يكي از اعضاي هيات 
علمي دانشكده با يكي از دانشجويان، در محوطه 

يكي از اين دانشجويان در مورد  .دانشكده تجمع كردند
 و طبق قرار 12اين تجمع از ساعت ": اين تجمع گفت

  ".قبلي در محوطه دانشكده ادبيات برگزار شد
وي با اشاره به حضور رييس دانشكده ادبيات براي 

رييس ": پاسخگويي در ميان دانشجويان اظهار كرد
دانشكده ادبيات درباره نحوه برخورد با استاد مذكور 
گفت كه اين مساله همان روز چهارشنبه صورتجلسه 

دانشگاه رسيد تا در اين باره شد و به استحضار رييس 
  ". گيري شود تصميم

  

  
 خرداد، يكي از دانشجويان 20ظهر روز چهارشنبه، 

دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مورد برخورد فيزيكي 
  . يكي از اساتيد اين دانشكده قرار گرفت

دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشكده ادبيات 
: وضيح داددانشگاه تهران درمورد اتفاق رخ داده ت

جمعي از دانشجويان دانشكده زبان و ادبيات فارسي "
دانشگاه تهران، طي هفته گذشته، درمورد مخدوش 
بودن صالحيت يك استاد دانشيار گروه زبان و ادبيات 
فارسي اين دانشكده درحال تدوين اعتراض نامه اي 
بودند كه اين استاد در ظهر روز چهارشنبه با يكي از 

ين نامه فحاشي و برخورد فيزيكي امضا كنندگان ا
  ) خرداد23ايسنا، ( .كرده و محل را ترك مي كند

  
گفتمان چماق در علم و : ن دانشجوييفعاال

  صنعت احيا شده است 

در ماههاي اخير نشريات وابسته به بسيج در دانشگاه 
علم و صنعت موجي از حمله هاي سازماندهي شده را 

در  .ب داده اندن مستقل دانشجويي ترتيعليه فعاال
همين راستا برخي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت 
گزارشي تهيه كرده اند كه گزيده هايي از آن را در زير 

  :مي خوانيد

  
  
ست كه علم و صنعت شاهد موجي از  مدتي "

ن سازيهايي عليه فعاال سمپاشي، دروغ پراكني و پرونده 
گروه وابسته به جريانات افراطي . دانشجويي است

اصولگرا، وقيحانه در نشريات دانشگاهي و وبسايتهاي 
كنند كه آشكارا كذب محض  همسو مطالبي منتشر مي 

در نشريات منتسب به بسيج، به طور خاص به . است
ن نشرياتي يا اعضاي شوراي صنفي با الفاظي فعاال

بي "  شود و گاهي نيز به بهانه ركيك توهين مي 
  . كنند ي به دختران فعال اهانت م"حجابي 

ن دانشگاه  ست كه مسووال  سازيها درحالي اين پرونده
براي مقابله با نشر اين اكاذيب و توهينها هيچ اقدام 

الزم به ذكر است كه . اند عملي و رسمي صورت نداده 
اساتيد وابسته به اين جريانات كه با وجود تعويض 
رياست دانشگاه همچنان در تمامي اركان دانشگاه ذي 

 دهي به دانشجويان  ستند، به راحتي با خطنفوذ ه 
 عليه اساتيد و  طيف بسيج آنها را به انتشار شبنامه

همينطور ابداع . كنند ن دانشجويي تشويق مي فعاال
 ناظر بر   نيز شگرد جديد كميته"قانون در لحظه"

نشريات براي مقابله با انتشار نشريات از سوي طيف 
 هر نحوي سعي در خواه است كه اين كميته به تحول 

  .غير قانوني جلوه دادن فعاليتهاي نشرياتي آنان دارد
اين موارد، به مثابه مشتي از خروار فضاي تقابلي علم 

كند و لزوم برخورد با اين  و صنعت را توصيف مي 
 الحال را بيش از پيش  جريانات و گروههاي معلوم

سازد؛ چرا كه در صورت عادي شدن اين  روشن مي 
و رواج اين بدعت، دانشگاه به طور كامل قضايا 

دوقطبي شده و بدون شك آرامش محيط آكادميك 
 حاصل  دانشگاه جاي خود را به كشمكشهاي بي

 ) خرداد24دانشجو نيوز، ( ".خواهد داد
   

   

  
 که گذشت دانشگاه در ماھی
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تجمع پرستاران شركتي در مقابل دانشگاه 

  علوم پزشكي همدان

جمعي از پرستاران بيمارستانهاي مختلف همدان با 
تجمع در مقابل ساختمان علوم پزشكي همدان در 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و نداشتن امنيت 

هاي شان  اين پرستاران كه قرارداد. شغلي تجمع كردند
ز شده، پس از سه ماه كار هنوز  آغا93 اسفند 18از 

. اند حقوق و مزايا و بيمه خود را دريافت نكرده 
  اند، هيچ يك از وعده پرستاران تجمع كننده گفته 

هاي داده شده به پرستاران در زمان استخدام شان 
  .عمل نشده است

به گفته پرستاران، با وجود اينكه پيش از برگزاري 
 كه همه شركت آزمون استخدامي اعالم شده بود

كنندگان در آزمون با قراردادهاي پيماني استخدام مي 
شوند، اما چند ساعت مانده به برگزاري آزمون، از  

طريق ارسال پيامك به شركت كنندگان اعالم شد كه 
  . هاي شان شركتي است قرارداد

با اين وجود به ما وعده ": يك پرستار معترض گفت
فتي مان معادل داده شد كه حقوق و مزاياي دريا

طبق اين وعده ما در . نيروهاي پيماني خواهد بود
آزمون شركت كرديم، اما متاسفانه اين وعده عملي 
نشده و بيمه پرستاران هم پس از پيگيريهاي فراوان 

   ".قرار است به حساب تامين اجتماعي واريز شود
گفتني است، در بيمارستانهاي استان همدان در 

يروي كار با قرارداد شركتي  نتن 250مجموع حدود 
  ) خرداد5ايلنا، ( . كنند كار مي

  

: تجمع دانشجويان پرستاري در شيراز 

   به طرح تربيت بهيار يكساله"نه"

جمعي از دانشجويان پرستاري و اساتيد دانشكده 
پرستاري حضرت فاطمه شيراز در اعتراض به اجراي 
 طرح جديد وزارت بهداشت براي تربيت ده هزار بهيار

يكساله، در حياط اين مجتمع آموزشي ) كمك پرستار(
منابع آگاه تعداد تجمع . تجمع اعتراضي برپا كردند

  . اند  اعالم كرده تن 200كنندگان را حدود 
در اين تجمع اعتراضي كه با حضور برخي از اساتيد 
دانشكده پرستاري و جمعي از اعضاي كميته پيگيري 

ار شد، تجمع كنندگان مطالبات پرستاران در شيراز برگز
طرح را حركتي عجوالنه از سوي وزارت بهداشت با 

 اند و خواستار توقف  همكاري نظام پرستاري دانسته
  .تر اجراي آن شدند هرچه سريع 

 هاي اجراي آن با كمك  بر اساس اين طرح كه زمينه
نظام پرستاري، معاونت پرستاري، بورد پرستاري و 

كت تعاوني كاركنان شر"انجمنهاي پرستاري توسط 
توانند با  شود، متقاضيان مي   اجرا مي "نظام سالمت

 14داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه و معدل كل 
 اي، براي گذراندن دوره آموزشي يكساله  از هر رشته

  . بهياري ثبت نام كنند
گويند، اجراي اين طرح كه به گفته آنها  پرستاران مي 

 "ربيت بهيار شش ماههت" همان طرح قديمي  در واقع
است، منجر به بكارگيري نيروي غيرمتخصص و به 
خطر انداختن جان بيماران و اختالل در عملكرد 

  .سيستم درماني كشور خواهد شد
برخي از پرستاران معتقدند هدف وزارت بهداشت از 
اجراي اين طرح، به كارگيري نيروهايي با سطح 

متر است تا تر و حقوق و مزاياي ك تحصيالت پايين 
ضمن جبران كمبود پرستار، به جاي به كارگيري فارغ 

 هاي  التحصيالن بيكار دانشكده
پرستاري، از زيربار اجراي طرحهايي 
چون تعرفه گذاري خدمات پرستاري هم 

  .شانه خالي كند
اي با  در پايان اين تجمع اعتراضي بيانيه 

 امضا قرائت شد كه طي آن از نظام 200
ه شد اجراي اين طرح را كه به گفته پرستاري خواست

 6ايلنا، ( . است، متوقف كند"طرحي عجوالنه"آنها 
  )خرداد

  

اعتراض پرستاران بيمارستان امام رضا به 

  آميز يك پزشك رفتار توهين 

تعدادي از پرستاران بخشهاي مختلف بيمارستان امام 
رضا، مشهد، خبر در حمايت از پرستاري كه روز شنبه 

د اهانت يكي از جراحان بخش سوختگي  خرداد مور2
تجمع كنندگان ضمن  .قرار گرفته بود، تجمع كردند

حمايت از اين پرستار باسابقه در جهت پيگيري شكايت 
ن خود از پزشك خاطي، خواستار برخورد قاطع مسووال

  .بيمارستان با وقوع اتفاقاتي از اين دست شدند
پرستاران در بيانيه پاياني تجمع امروز كه به امضاي 

تجمع امروز پرستاران نه ": معترض رسيده، آمده است
تنها براي حمايت از يك پرستار، بلكه در راستاي 

تجمع . احياي حيثيت خدشه دار شده پرستاري است
امروز موضع گيري در مقابل پزشكان نيست، بلكه در 
اعتراض به هتك حرمتهاست و پرستاران تا تاديب و 

 ".ير موضوع خواهند بودعذرخواهي فرد خاطي پيگ
  ) خرداد7ايلنا، (

  

  اعتراض پرستاران بيمارستان نكويي قم 

  

  
 خرداد در 9پرستاران بيمارستان نكويي قم، ظهر روز 

 كه در سالن اجتماعات پرستار 120  با شركتاجتماعي
طرح "اين بيمارستان برگزار شد، به نتايج اجراي 

 .راض كردند در اين بيمارستان اعت"مبتني بر عملكرد
اين يكي از پرستاران اين بيمارستان درباره داليل 

طي چند روز گذشته و در پي ": اعتراض گفت
پرداختهايي كه از قبال اين طرح و پس از شش ماه 
انجام شد، متوجه شديم كه ميزان پرداختيها با فاصله 

: وي ادامه داد ".بسيار زيادي از هم انجام شده است
  متاسفانه طرح "

مبتني بر عملكرد بدون كارشناسي انجام شده و 
بيمارستانها را تبديل به بنگاه اقتصادي كرده است كه 
در آنها پرستاران و كادر درماني به جاي خدمت رساني 
به بيماران به دنبال جمع آوري امتياز براي بيمارستان 

اين پرستار همچنين از توقف اجراي طرح در  ".هستند
 شنيده هاي ضد و" :خبر داد و گفتبرخي بيمارستانها 

نقيضي حكايت از اين دارد كه اجراي اين طرح در 
برخي از بيمارستانهاي قم متوقف شده تا بررسي 
بيشتري روي آن انجام شود و معاونت درمان دانشكده 
علوم پزشكي قم هم وعده رسيدگي به خواسته هاي 

  ".پرستاران را داده است
يمارستانهاي پايلوتي است بيمارستان نكويي از جمله ب

 . در آن اجرايي شد93كه در شش ماهه ي دوم سال 
  )  خرداد9ايلنا، (

  

رد صالحيت فعاالن خانه پرستار در انتخابات 

  نظام پرستاري

صالحيت محمد شريفي مقدم و برخي ديگر از اعضاي 
 و فعاالن اين صنف از جمله آقايان "خانه پرستار"

 عابديني براي شركت در عميدي، تاج الديني، نظري و
  . انتخابات نظام پرستاري رد شد

 خرداد برگزار شود و قرار 29اين انتخابات قرار است 
بر اين بود كه نتايج تاييد صالحيتها دوم و سوم خرداد 

 روز تاخير به صورت 9اعالم شود كه اين نتايج با 
  .تلفني به افراد رد صالحيت شده اعالم گرديده است

نظارت بر انتخابات نظام پرستاري بدون هيات مركزي 
اعالم داليل رد صالحيت، به صورت تلفني از اين 

 خرداد 16اتفاق آنان را با خبر كرد، اما قرار است شنبه 
  .نتايج به صورت رسمي در رسانه ها منتشر شود

پيش تر سيد حسن امامي رضوي، معاون وزير 
بهداشت، در خصوص شرايط متقاضيان كانديداتوري 
: انتخابات هيات مديره هاي نظام پرستاري گفته بود

شرط سني خاصي براي اين منظور لحاظ نشده است "
و اعضاي سازمان با سابقه سه سال عضويت و داشتن 
صالحيتهاي عمومي امكان كانديدا شدن در اين 
انتخابات را دارند و عضويت در سازمان نظام پرستاري 

ادن در انتخابات نيز شرط شركت كنندگان براي راي د
  ".است

 شهرستان كشور 128انتخابات نظام پرستاري در 
  ) خرداد12سالمت نيوز، ( .برگزار خواهد شد

   

بايكوت يك خبرگزاري از سوي وزارت 

  بهداشت

 حدود پنج ماه است كه به برنامه "خبرگزاري ايلنا"
 شود، زماني  هاي خبري وزارت بهداشت دعوت نمي 

اين برخورد را از روابط عمومي كه اين خبرگزاري علت 
اين وزارتخانه جويا شد، عالوه بر اينكه در اين پيگيري 

بندي خبرگزاريها در وزارت بهداشت شد،  متوجه رتبه 
به اين موضوع پي برد كه دليل اصلي عدم دعوت 

 هاي اين وزارتخانه  خبرنگار خبرگزاري ايلنا به برنامه
ذاري مديريت موضع اين خبرگزاري نسبت به طرح واگ

منابع درماني سازمان تامين اجتماعي به وزارت 
بهداشت است، چرا كه پاسخي كه در نهايت رييس 

رساني وزارت بهداشت به  مركز روابط عمومي و اطالع 
تا زماني كه نظرتان را درباره اين "ما داد؛ اين بود كه 

  "!طرح تغيير ندهيد، وضعيت همين است
كز روابط عمومي و اطالع نژاد، رييس مر عباس زارع 

رساني وزارت بهداشت، در پاسخ به گاليه درباره عدم  
هاي خبري اين  دعوت اين خبرگزاري به برنامه 

هايي كه خبرگزاري ايلنا درباره  خبر": وزارتخانه گفت
.  كند، دور از واقعيت است وزارت بهداشت منتشر مي

دا به طور مثال شما در بحثهاي بيمه كارگري ورود پي
ايد و اين موضوع سبب تقابل جامعه كارگري با  كرده 

: نژاد تاكيد كرد زارع  ".وزارت بهداشت شده است
شما بايد بپذيريد كه وزارت بهداشت هيچ ادعايي "

روي مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي ندارد و ما 
به عنوان يك مجموعه دولتي هيچگاه ادعايي درباره 

. گران به وزارت بهداشت نداريمانتقال بحث درمان كار
اگر نپذيريد براي ما . شما بايد اين اصل را بپذيريد

  ".شود حاشيه درست مي 
رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 

اي وجود  ايراداتي در مباحث بيمه ": بهداشت گفت
 اندازند و اين موضوع   اي شما را جلو مي دارد، اما عده
كننده حقوق كارگران  ا ضايع شود كه م باعث مي 

  ) خرداد16ايلنا، ( ".شناخته شويم
  12بقيه در صفحه 

  
  
  

  کارورزان س�مت
 اميد برهاني
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  کارورزان س�مت

  11بقيه از صفحه 
  

اعتراض جمعي از پرستاران به رد صالحيت 

  اعضاي خانه پرستار

 در اعتراض به رد "پرستاران عدالت خواه ايران"
صالحيت برخي اعضاي خانه پرستار در يك نامه 
سرگشاده ضمن ابراز نگراني از روند انتخابات نظام 

   .پرستاري، بر اجراي قانون تاكيد كردند
در بخشهايي از اين نامه ضمن تجليل از زحماتي كه 
اين اعضا براي احقاق حقوق پرستاري كشيده اند، گفته 

در ليست اعالم شده از تاييد صالحيت شدگان ": شده
پايتخت كمتر نامي از افراد آشنا و دلسوز جامعه 

  ".پرستاري مشاهده مي شود
در قسمت ديگري از نامه گفته مي شود كه رد 

يت شدگان از همان تجمع سوم اسفند بر مورد صالح
پرستاران شعار عدالت . خشم و غضب قرار گرفتند

خواهي و اجراي قانون را خواسته هر انسان آزاده اي 
در جامعه پرستاري و پرستاران ": دانسته و افزوده اند

اين خواسته به شكل شعار و محور شعار انتخاباتي 
   ".درآمده است

ن تاكيد ه پرستاران خطاب به مسووالدر پايان اين نام
اگر خواستار انتخاباتي پرشور و سالم هستيد، ": كردند

صاحب نظران مصلحت انديش در اين بازه زماني 
مصلحت انديشي كنند و عدالت خواهان جامعه در اين 

ما به انتظار آنان مي . فرصت باقيمانده همراهي كنند
، در اقدامي مانيم و در صورت عدم همراهي آنان با ما

 16سالمت نيوز، ( ".مقتضي پاسخ مناسب خواهيم داد
  ) خرداد

  

  ران بيمارستان كامكار قم اعتراض پرستا

  
بيمارستان كامكار قم از جمله بيمارستانهاي پايلوتي 

 اجرايي شده است "طرح مبتني بر عملكرد"است كه 
و حاال شش ماه پس از اجرا، پرستاران نسبت به 

  .ن طرح معترض هستندحواشي اجراي اي
تجمع اين روز پرستاران بيمارستان كامكار ابتدا در 
مقابل درب ورودي اورژانس برگزار شد و پس از آن از 
پرستاران خواسته شد جهت برقراري آرامش و 
جلوگيري از ملتهب شدن فضاي بيمارستان به داخل 

  .سالن اجتماعات مراجعه كنند
: ييات اين تجمع گفتيكي از پرستاران در ارتباط با جز

ن دانشكده علوم پزشكي قم در تجمع حضور مسووال"
يافتند و وعده دادند كه در فرصتي يك ماهه نسبت به 
اصالح طرح، پيشنهادات الزم را به وزارتخانه ارايه 

پرستاران مي گويند، اجراي اين طرح باعث  ".دهند
شده تا اختالف در پرداختها بين پزشكان و پرستاران 

برابر شود و پرستاران به نوعي مورد سوواستفاده چند 
حرفه اي قرار گيرند و تبديل به نيروهايي شوند كه 
صرفا به جمع آوري امتياز براي بيمارستانها مشغولند و 
از وظيفه اصلي شان كه خدمت رساني به بيمار است 

اين در حاليست كه در نهايت هم هيچ مبلغ . دور شوند
حمتي كه مي كشند دريافت قابل توجهي در ازاي ز

  ) خرداد16ايلنا، ( .نمي كنند
  

اعتراض پرستاران يزد به رد صالحيت 

  اعضاي خانه پرستار 

كميته پيگيري مطالبات پرستاري استان يزد با ارسال 
نامه اي رد صالحيت اعضاي خانه پرستار را محكوم 

از آن جهت كه فراهم آوردن ": در اين نامه آمده. كرد
 جهت برگزاري يك انتخابات سالم براي شرايط الزم

جامعه پرستاري حق مسلم آنهاست و وزارت بهداشت 
بر اساس ميثاق ملي يعني قانون اساسي موظف به 
تامين اين حق همكاران پرستاري مي باشد، ولي 
متاسفانه در ابتداي امر با اين رد صالحيتهاي مهندسي 
شده و هدفمند در جهت تامين منافع گروهي خاص 
رسالت خود را انجام نداده ، بنابراين به تمامي 

ن مربوطه هشدار مي دهيم كه تا قبل از مسووال
گرفتار شدن در آتش خشم پرستاران عدالتخواه سراسر 
كشور اين اشتباه فاحش مديريتي خود را اصالح كنند 
وگرنه تبعات آن بر عهده باعثان و بانيان آن خواهد 

  ) خرداد18سالمت نيوز، ( ".بود
  

اران بيمارستان بهشتي تجمع اعتراضي پرست

  قم 

  
جمعي از پرستاران و پرسنل بيمارستان بهشتي شهر 

در اعتراض به  خرداد 20چهارشنبه قم صبح روز 
   براي محاسبه حقوق"طرح مبتني بر عملكرد"اجراي 

  .شان، تجمع اعتراضي برپا كردند
، شود  برآورد مي  تن150ن كه تعدادشان حدود امعترض

عمدتا پرستار هستند اما در ميان شان نيروهاي كار 
 .بخش بهياري، آزمايشگاه و خدمات هم حضور دارند

در اين تجمع صنفي پرستاران شعارهايي را در قالب 
مبتني بر عملكرد، " از جمله ،پارچه نوشته طرح كردند

مساله ما صنفي است، سياسي "، "خيانت است به ملت
پرستاري بي  = طرح تحول سالمت"، "نيست

گذاري پرستاري، انگيزه است به  تعرفه " و "حمايت 
  ."خدمت

ن وزارت بهداشت كه شود برخي مسووال گفته مي 
 برند، قرار است براي مذاكره  اكنون در قم به سر مي

  ) خرداد20ايلنا، ( .ن به اين بيمارستان بيايندابا معترض
  

شريعتي البرز تجمع پرستاران بيمارستان 

   كردند

 23پرستاران بيمارستان شريعتي البرز، صبح شنبه 
خرداد با اجتماع در محوطه بيمارستان به نتايج اجراي 

 در اين بيمارستان اعتراض "طرح مبتني بر عملكرد"
  .كردند
 شد گفتند،   برآورد مي تن60ن كه تعدادشان امعترض

 كه هفته گذشته به 93دريافتي شش ماهه سال 
حساب پرسنل بخشهاي مختلف واريز شد، نشان مي 
دهد كه جايگاه افراد و موقعيت شغلي كه در بيمارستان 
دارند، چندان اهميتي در ميزان پرداختيها ندارد و تنها 
ميزان درآمد بخش مورد نظر است كه ميزان دريافتي 

  .د را تعيين مي كندافرا
در بخشهايي ": يكي از پرستاران در اين رابطه گفت

مانند جراحي، تعداد بيماران زياد است، اما ميزان 
درآمدي كه در نهايت نصيب بيمارستان مي شود 

در نتيجه چون پرداختيها طبق اين . چندان باال نيست
طرح مبتني بر ميزان درآمد هر بخش است، مبالغي كه 

 بين پرستاران اين بخشها تقسيم مي شود، در نهايت
ناچيز است در حاليكه بيشترين زحمت را پرسنل همين 

  ".بخشها متحمل مي شوند
به گفته برخي از پرستاران بيمارستان شريعتي، هفته 
گذشته هم تجمع مشابهي در بيمارستان رجايي كرج 
نسبت به اجراي طرح مبتني بر عملكرد صورت گرفت 

ران به نتايج اجراي اين طرح اعتراض و طي آن پرستا
  ) خرداد23ايلنا، . (كردند

  

  وزير بهداشت از پرستاران عذرخواهي 
زاده هاشمي در گفتگو با خبرنگار ايلنا در  حسن قاضي 

كنيد، استفاده از  فكر نمي "پاسخ به اين سوال كه 
تعبير كف خياباني براي اعتراضات پرستاران ادبياتي 

اگر اين تعبير نادرست بوده، من : ، گفت"نادرست بود؟
  ". كنم از پرستاران عذرخواهي مي

البته سطح توقعات پرستاران افزايش پيدا ": وي افزود
كرده، بخشي از اين توقعات كه متناسب با توانمندي 
دولت باشد، قابل قبول است اما برخي از اين توقعات 

دولت در شرايط ": وزير بهداشت گفت ".شدني نيست
است و ما نبايد همه مطالبات را به شكل سختي 

  ) خرداد28ايلنا، ( ".صنفي نگاه كنيم
  

پيروزي طيف مخالفان وزير بهداشت در 

  انتخابات نظام پرستاري
انتخابات نظام پرستاري با حواشي بي سابقه اي نسبت 

اين حواشي با توجه به . به ادوار قبل برگزار شد
تخابات قابل رويدادهاي ماههاي قبل از برگزاري ان

دعوايي كه يك سر آن وزير بهداشت و . پيش بيني بود
خانه "معاون پرستاري وزارتخانه و طرف ديگر آن 

به ...  بود كه از لحاظ امكانات و اختيارات و"پرستار
  .هيچ عنوان قابل مقايسه نبودند

به هر حال طبق اخباري كه از منابع موثق به دست ما 
ل ما در باره تغيير رييس رسيده، پيش بيني دو سال قب

اگرچه . كل سازمان نظام پرستاري به حقيقت پيوست
ميرزابيگي بسيار بهتر از هركس شرايط خود را فهميد 
و در انتخابات شركت نكرد، اما در اين ميان شكست 
طيف نزديك به ميرزابيگي هم كه با شكست سنگيني 
در سرتاسر كشور مواجه شدند، موضوع بسيار پر 

  . استاهميتي 
اشتباه بزرگ وزارت بهداشت در تقابل با شريفي مقدم 
و اتخاذ سياستهاي تقابلي سبب شد كه راه پيروزي 

به هرحال سازمان . طيف شريفي مقدم هموار تر شود
نظام پرستاري جديد قطعا متفاوت از گذشته خواهد بود 
و شايد اين انتخابات پيامهاي ديگري هم براي 

و آن اينكه ايجاد فضاي تحريم داشته باشد !!! برخيها
براي مخالفان ديگر مثل گذشته جواب ... رسانه اي و

  . نمي دهد
 نظران اجتماعي بودند كه  شايد تنها فعاالن و صاحب

از يكسال قبل به خوبي و به وضوح پيروزي پرستاران 
را پيش بيني مي كردند، بخصوص با رد صالحيت 

رستار، عمال شريفي مقدم و برخي از اعضاي خانه ي پ
كليد نظام پرستاري دو دستي تحويل جريان خانه 

حاال با نشستن اين طيف در سازمان نظام . پرستار شد
پرستاري چنانچه رفتارهاي سابق متوليان وزارت 
بهداشت با اين طيف ادامه يابد، ديگر هزينه ها در 
همين سطح نخواهد بود بلكه دولت بايد در انتخابات 

  .وا را بدهد آتي هزينه اين دع
موضوعي كه حائز اهميت است، نزديكي و قرابت 
  فكري بين رييس آتي نظام پرستاري و دبيركل خانه

پرستار است كه سبب هم افزايي عجيبي شده است كه 
اما اگر آنچه اين روزها . نمي توان آن را ناديده گرفت

احتمال كانديداتوري ميرزابيگي در انتخابات مجلس 
يان مي شود را بازي عجيب روزگار شوراي اسالمي ب

ناميد، شايد ميرزا براي حضور بر بالين بيمار بدجوري 
  ) خرداد30سالمت از نگاه ملي، ( !!!دلتنگي مي كند
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  پيش درآمد

 كه در "در حاشيه"سريال طنز 
 3تعطيالت نوروزي امسال از شبكه 

تلويزيون به نمايش درآمده بود، در نيمه 
راه با اصرار و سماجت متوليان بهداشت 
و درمان و فشارهاي پيدا و پنهان بر 
تلويزيون، در كام توقف فرو رفت؛ 
سريالي عامه پسند كه به سراغ سيستم 

 كشور رفت و با طنزي بهداشت و درمان
گزنده به نمايش پرسوناژها، واكاوي 
روابط و مناسباتي پرداخت كه در 
موزاييسم فرد گرايانه و سرمايه دارانه 
جامعه امروز، هر يك به دنبال منافع 
آني و زود گذر شخصي و كسب سود 
بيشتر از هر راهي و به هر قيمتي 

  .هستند
 اگر چه نمي توان چنين برنامه هايي را

گونه اي افشاگري و روشنگري دانست، 
ابتدا به اين دليل كه فرهنگ سود 
پرستي و چهره هاي گوناگون آن از 
قبيل رقابتهاي مخرب، رشوه، خيانت، 

به لطف وجود حاكميت ... آدم فروشي و
غاصب و از مردم بيگانه اي كه خواهان 

ست، پديده اماندن به هر شكل و بهايي 
 اي در زندگي هاي جا افتاده و نهادينه

روزمره مردم شده و تماشاي شكل 
نمايشي و فانتزي آن انقالبي در كشور 

  . به راه نمي اندازد
دوم اينكه فساد درون حكومت و باند 
هاي قدرت و صراطهاي غير مستقيم 
كه به هر تركستاني مي رسند اال كعبه، 
به مدد پرده دريهاي خود حضرات عليه 

ر شده كه يكديگر آنچنان عيان و فراگي
كش "حتي توصيه هاي آقا مبني بر 

 اين قبيل امور هم در هياهوي "ندادن
هتاكيها گم شده و افشاگري آنها هم 
ديگر امتيازي رسانه اي محسوب نمي 

  .شود
در اين ميان آنچه توجيه گر توليد و 

 "در حاشيه "پخش برنامه هايي چون 
مي ماند، نخست نياز مردم به اندكي 

دوم، خالء چند ساله طنز و تفريح و 
 و كم و بيش "جدي"برنامه هاي طنز 

حرفه اي در ميان انبوه برنامه هاي 
مبتذل، دم دستي، سريالهاي كيلومتري، 
فيلمهاي مملو از خشونت و خيانت، و 
برنامه هاي مذهبي پوچ يكسويه و زننده 
اي است كه دست كم سه بار در روز، 
يك تا دو ساعت قبل و بعد از اذان، به 

  .م پاشي مشغول اندشي و سوقت ُك
  

  فالش بك

ش  اسريالهاي طنز مهران مديري و تيم
از اوايل دهه هفتاد با راه اندازي شبكه 

 تلويزيون جمهوري اسالمي روي آنتن 3
و البته شبكه هاي (اين شبكه . رفت

با هدف توسعه سخت افزاري ) بعدي
رسانه رژيم و درك ضرورت فرار از 

 1تجاعي شبكه هاي رويكرد به شدت ار

 خميني و "دوران طاليي" يادگار 2و 
جنگ، به رويكرد سرمايه دارانه و 
اقتصاد آزاد دوران هاشمي و 

 راه اندازي شد و طبيعي بود "سازندگي"
كه برنامه هاي پيش بيني شده براي 
اكران در اين شبكه، به ظاهر پاسخگوي 

در -نيازهاي طبقه به اصطالح متوسط 
رار بود به زودي و به جامعه اي كه ق

موفق ترين و .  باشد-شدت طبقاتي شود
پر مخاطب ترين اين برنامه ها، 

نمايش  ("هنر هفتم"، "مسابقه هفته"
و نقد حرفه اي آثار سينمايي كالسيك 

 "همسران"، سريالهاي خانوادگي )جهان
 و سرانجام مجموعه هاي "خانه سبز"و 

  . طنز مهران مديري بودند
ي طنز با نگاهي به آثار اين مجموعه ها

كمدي كالسيك و با دستمايه قرار دادن 
روابط و مناسبات معيوب خانوادگي، 
دوستانه و اداري و ميكس مناسبي از 
آنها، با سبكي متفاوت با گذشته 
توانستند جايي در ميان مخاطب عام باز 
كنند و بعد از مدتي پا را از محدوده چند 

عه قسمتي فراتر گذاشته و به مجمو
نقطه اوج .  شبي تبديل شوند90هاي 

 و "پاورچين"اين برنامه ها سريالهاي 
"مرد " بود و بعد از آنها "ه رِرَشبهاي ب

 كه در آن، گذشته از هزل "هزار چهره 
و كنايه هاي معمول، به نيروي انتظامي، 
قوه قضاييه، مافياي مالي و مواد مخدر، 
و همزمان محافل روشنفكري داخل و 

  . م نيش زده مي شدخارج ه
، تيم مديري به 88پس از رخدادهاي 

داليل نه چندان روشني از تلويزيون 
فاصله گرفت و به توليد خصوصي 
سريالهاي طنز و فروش آنها در قالب 

.  روي آورد"شبكه ويديويي خانگي"
سعي زيادي شد تا اين دوري چند ساله 
از تلويزيون، اعتراض به شرايط سركوب 

ز رسانه وانمود شود، اما قيام و قهر ا
 و "بمب خنده"توليد و پخش برنامه 

هجو مستقيم برخي شبكه هاي 
اپوزيسيون خارج از كشور در آن، حناي 

  .تئوري اعتراض را كم رنگ كرد
با افتادن آبها از آسياب و احتماال به 
خاطر به صرفه بودن همكاري با صدا و 
سيماي هميشه مرجع، در يك ديدار و 

، پيشنهاد تيم 3 مدير شبكه مذاكره با
در "مديري براي توليد و پخش سريال 

 93 پذيرفته شد و در اسفند ماه "حاشيه
  .كليد خورد

  
  آغاز و پايان داستان

 با همان سبك و "در حاشيه"سريال 
سياق هميشگي كارهاي پيشين، اين بار 

  :به سراغ سيستم بهداشت و درمان رفت
هومن صحرايي، پزشك علم گرا، با 
وجدان و مقيد به مديريت علمي و 
اخالق پزشكي اما ترسو و بي قاطعيت، 
مامور راه اندازي بيمارستاني مي شود 

ش را شخص  اكه ملك و ساختمان
نيكوكاري وقف كرده، ولي با دسيسه 

هاي وارث بي سواد و سود جوي آن 
شخص براي تصاحب آن، سالها متروك 
. و بدون بهره برداري مانده است

اشف، جراح پالستيك خاطي سهراب ك
و يا قالبي و بهروز عشقي كه ادعا مي 
كند در فيليپين پزشكي خوانده ولي 

ش پذيرفته نشده، از سر تصادف  امدرك
  . و ناخواسته همراه هومن مي شوند

بقيه داستان به چگونگي جذب پرسنل و 
شروع به كار بيمارستان، كمبود امكانات 

تضاد با و پول، تبانيهاي مختلف و گاه م
هم براي بيماريابي و كسب درآمد، 
مشاوره و وكالتهاي آنچناني، بي نظمي 
و مديريت ناكارآمد، دخالتهاي غير 
تخصصي و غير مسووالنه، انفعال و بي 
انگيزگي كادر پزشكي و پرستاري و 
كوتاهي آشكار، باز شدن پاي اسپانسر 

نوآوري در به بهانه تحقيق علمي و 
قرار است در . مي گذرد... درمان، و

پايان، مديريت متعهد با پشتيباني 
مسووالن دلسوز باالتر، اين بيمارستان 

  .را به سر و سامان برساند
نارضايتي و مخالفت متوليان بهداشت و 
درمان از جمله وزير و رييس سازمان 
نظام پزشكي با پخش سريال به بهانه 

ي و بزرگ نمايي توهين به جامعه پزشك
نارساييهاي سيستم بهداشت و درمان، از 
همان ابتداي كليد خوردن طرح آغاز 
شد، به طوري كه اين افراد براي جلب 
نظرشان به سر صحنه فيلم برداري 
دعوت شدند و بارها در مورد بي خطري 
و توهين آميز نبودن سريال به آنها 

اما هرچه داستان . اطمينان داده شد
مخالفت و اصرار بر توقف پيش رفت، 

 3مديريت شبكه . پخش آن بيشتر شد
تا حد امكان در برابر مخالفتها ايستادگي 
و حمايت خود را از ادامه سريال اعالم 
كرد، اما با پر زور شدن سنبه و توصيه و 

توقف برنامه ! فشار از نقاط نامعلوم
اعالم و داستان در نيمه راه توليد و 

 سناريو به پخش، با چرخش ناگهاني
  .قسمت پاياني رسيد

  
  برآشفتگان و دلواپسان

در سالهاي اخير رسم شده كه هر گونه 
مخالفت، انتقاد يا اعتراض به عملكرد 
يك سازمان دولتي يا صنفي يا گروه 
خاص، توهين و هتاكي به حساب آمده 
و واكنش تهاجمي گروه هدف را بر مي 

اين پديده در ايران امروز . انگيزد
 رو به گسترش است كه با همچنان

مظلوم نمايي و قداست مابي و 
سپرسازي عليه هر گونه نقد و تحليل، 
جامعه را هر چه بيشتر به سمت طبقاتي 
شدن سياسي و از بين رفتن انسجام و 

و اين . اعتماد اجتماعي پيش مي برد
ثمره حكومتي ست كه از بدو پيدايش 
شوم و نا به هنگام خود تا به امروز، با 

سپري قداست و هاله نور تالش كرده ا
تا درون پوسيده و گنديده خود را از هر 

  . گونه نقب زني و اليروبي دور نگاه دارد
 هم موافقان و "در حاشيه"سريال 

مخالفان زيادي را در ميان جامعه 
پزشكي و مردم برانگيخت، اما هيچ 
كس ميدان دار توقف آن نشد و در 

يك اساس چنين درخواستي از سوي 

سازمان صنفي و يا حتي دولتي نسبت 
به برنامه هاي مشابه آن در دوره هاي 

تنها دلواپسان . گذشته مطرح نشده بود
واقعي اكران چنين برنامه اي وزارت 
بهداشت و درمان و سازمان نظام 

  .پزشكي بودند
 وزارت بهداشت "طرح تحول سالمت"

و درمان دولت روحاني كه بي شباهت 
 در –دي احمدي نژاد به جراحي اقتصا
 نبود، از همان مرحله –حوزه سالمت 

نخست با شك و ترديد و در مراحل 
بعدي اش با هشدار و سپس مخالفت 
علني و شديد فعاالن سالمت، پرستاران 
و پيرا پزشكان و مردم عادي گيرنده 

  . خدمات سالمت روبرو شد
بودجه سرسام آور و ناگهان افزايش 

ا كه حاصل قطع يافته اين وزارتخانه ر
يارانه ها، افزايش دو سه باره تعرفه 
هاي پزشكي، ماليات بر ارزش افزوده، 

سيگار و (ماليات برفروش دخانيات 
، سهمي از عوارض گمركي !!)قليان

واردات دارو و تجهيزات گران قيمت 
پزشكي، زيبايي و آرايشي و حق 
السكوت از صدا و سيما بابت پخش 

ر آگهيهاي مواد خوراكي زي
استانداردهاي بهداشتي بود، به بهانه 
رايگان كردن بستري و درمان در 
بيمارستانهاي دولتي حيف و ميل شد و 
يا زير نام كارانه، مبالغ چند صد ميليوني 
و چند ده ميليوني را به جيب گروهي 
خاص از مسووالن وزارتي تا روساي 
دانشگاههاي علوم پزشكي و هياتهاي 

  . يدعلمي آنها سرازير گرد
اين ريخت و پاش در حالي صورت 
گرفت كه وزارت بهداشت حاضر نشد 

 را سر وسامان "طرح پزشك خانواده"
دهد و يا به حقوق پايمال شده پرستاران 
و بهياران رسيدگي كند و يا تعرفه 
گذاري خدمات پرستاري را اجرايي كند 
و يا به طور كلي در فكر توزيع عادالنه 

اني در سطح امكانات بهداشتي و درم
  . كشوري باشد

وزارت بهداشت دقيقا مانند قطار ترمز 
بريده دولت پيشين، خارج از ريل 
مديريت عقالني و علمي سالمت به راه 
خود ادامه داد و تازه ديگران را هم با 

 از "كور شو /  دور شو "بوق و فرياد 
ايستادن بر سر راه قطار بر حذر داشت و 

ضهاي مكرر تا جايي پيش رفت كه اعترا
صنفي پرستاران در يك سال گذشته را 
حركات كف خياباني با اغراض سياسي 

دقت كنيد به تشابه در ادبيات (خواند 
: بانيان و پايوران رژيم در مورد معترضان

 و "نااهالن"خميني آنها را 
 مي ناميد، خامنه اي "نامحرمان"
 مي خواند ، رفسنجاني "دشمن"
 كرد،  فرض مي"مغرض" يا "نادان"

 مي ديد "خس و خاشاك"احمدي نژاد 
صد تا پرستار كف "و هاشمي وزير 

  )."خياباني
سازمان نظام "برآشفته دوم هم 

 است كه از قضا سازماني "پزشكي
حكومتي و كامال ضد صنفي، در رديف 

 سازمان "، "سازمان نظام مهندسي"

  14بقيه در صفحه 
 

  ھای ناامن" حاشيه"
 اميد برهاني
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زن حالش خوب نبود و سرش روي 
سينه اش خم شده بود و چيــــزي از 

ستون فقرات . اين حرفها     نمي فهميد
درد . و مهره هاي كمرش تير مي كشيد

و سوزش زخمهاي بدن اش، سر گيجه، 
سر درد، گرسنگي و ضعف به شدت آزار 
اش مي دادند و به سختي نفس مي 

  .كشيد
  

ده و باز، آخوند با صورتي نه چندان گشا
دستي به ريش اش كشيد و همان طور 
كه به پشتي صندلي اش تكيه داده بود، 
دنباله حرف اش را گرفت و از در 

  :ديگري وارد شد و گفت
 عرض كنم كه قديم نديمها كه ما -

بچه بوديم تو محله پشت بازارچه 
شهرمون تا يه عكاس دوره گردي را  
مي ديديم دم مي گرفتيم و با شيطاني 

نبال اش راه مي افتاديم و مي گفتيم؛ د
! آقاي عكاس باشي، بيا عكسمو بردار

  !دار...بر...آقاي عكاس باشي بيا عكسمو
آخوند، كلمات آخري را آهنگ دار و با 
اطوار بيان كرد كه پاسدارها زدند زير 

با اشاره او، چانه زنداني را از سينه . خنده
اما سر باال قرار . اش جدا و باال بردند

نمي گرفت و مجددا رو سينه خم مي 
قاضي مي خواست با ديدن چهره . شد

. زن، تاثير حرفهاي اش را در او  بخواند
صورت زنداني اما ايستا و بي حالت و 
. پلكهاي اش روي هم قرار  داشتند

قاضي پرونده زن را به دست گرفت و از 
البالي آن كاغذي بيرون كشيد و با 

ع به زدن عينك ذره بيني اش شرو
  . خواندن آن كرد
صداي زوزه باد در اتاق . لحظاتي گذشت

مي ييچيد و در برخورد به ديوارها 
قاضي در حالي كه . مــــحو مي شد

  :سرش تو كاغذ بود گفت 
ـ بگو ببينم چرا  از وقتي آمده اي اينجا 
نشسته اي حرف نمي زني و الل موني 

هنوز زبانت را كه نبريده ! ها؟...گرفتي 
ثل مجسمه نشستي اينجا كه چي، م! اند

تو را آوردمت اينجا كه ! ديوار كه نيستي
  .دو كلمه باهم حرف بزنيم

او سرش را از روي كاغذ بلند كرد، 
عينك اش را از صورت برداشت و در 

  :دست گرفت و رو به زنداني  گفت
ـ چطوره آنجا جلو بازجوت آن 
طـــوري مي ايستي، جواب مي دهي 

  تاه نمي و ازحرفهات هم كو
آيي، ولي حاال اينجا جلو من خفقان 
گرفته اي ؟ ببين اين خيره سريها را 

خودتم به موش مردگي ! كنار بگذار
وقتي سوال مي كنم، درست ! نزن

بگو ببينم با كدام ! جواب منو بده
سفارت كار مي كني؟ براي چي جلو 
زندان پرسه مي زدي و عكس مي 

؟ گرفتي؟ هدفت از اين كارها چي بود
دنبال چي بودي؟ اين عكسها را كجا 

!... ميـــ خواستي ببري؟  جواب بده 
حرف بزن زنيكه بي ! مرا عصباني نكن

  !  حيا
بدن زن، داغ و تبدار، دهان اش 
خشك و لبان اش از تشنگي مي 

پيشاني و  شقيه هاش از درد . سوخت
مي خواستند بتركند و قلب اش بي 

  . وقفه مي كوبيد
 را روي ميز گذاشت آخوند برگه كاغذ

و با ياد آوري آرامش و خونسردي به 
دست برد . خود، حرف اش را قطع كرد

و سيگاري روشن كرد و دودش را با 
لرزش و ناراحتي فرو خورد و بيرون 

احساس مي . خسته بود و كالفه. داد
كرد دارد آب در هاون و ميخ به سنگ 
مي كوبد و حرفها و توپ و تشرهايش 

 اما سعي كرد خود را از .تاثيري ندارد
تك و پا نياندازد و زباني ديگر به كار 

  :  گرفت
ـ حاال تو كه اين همه عكس از اينور 
و آنور گرفتي، چرا نرفتي دو تا عكس 
از نماز جمعه و مساجد اين مملكت 

يك  عكس از روحانيون ! بگيري؟
چرا دو تا عكس از مردم ! ها؟...بگيري

و حزب اهللا و تظاهرات مردمي ت
عكسات نيست؟ اصال تو مسلمان 

  هستي يا نيستي؟ 
  :كمي صبركرد و گفت

 ـ به خدا من كه شك دارم تو ضعيفه 
مسلمان هم باشي، چه برسه ايراني 

پكي به سيگارش زد و در !  ...باشي
حالي كه دود از البالي دندانهاي زرد 
و جرم گرفته اش بيــــرون مي آمد 

  : ادامه داد
! دا خجالت بكشـ اقالً از روح  شه

! اقالً از خانواده شهدا خجالت بكش
سپس در صندلي نرمش فرو رفت و 

لحظاتي چشمان اش را . آرام گرفت
چندبار . بست، بي تاب بود و سنگين

پيشاني اش را با كف دست ماساژ داد 
و با تغيير لحن، نرم و با طمانينه اما با 

  ....وقاحت ادامه داد
  )ادامه دارد.(

  13 بقيه از صفحه
 است و "خانه كارگر"، و "نظام پرستاري

دليل آن همين بس كه قانون و آيين 
نامه داخلي آن پيشنهادي دولت و 
مصوب مجلس بوده و اكثر اعضاي 
هيات مديره آن در هر دوره، هياتهاي 
علمي و يا اجرايي دانشگاههاي علوم 
پزشكي و يا مسووالن و مقامهاي وزارت 

به هيچ بهداشت و درمان هستند و 
عنوان جامعه پزشكي كشور را نمايندگي 

  . نمي كنند
همين آدمها پيش از انتخابات دوره اي 
سازمان هم مثل هر انتخابات ديگري 
مورد تاييد يا رد صالحيت قرار مي 

اين كه چرا اين سازمان از اكران . گيرند
يك سريال عامه پسند فريادش به هوا 

دستكم در . بلند شده جاي درنگ دارد
ه رويه سازمان نظام  سال گذشت15

پزشكي تغيير بسيار كرده و به يك 
موسسه انتفاعي تغيير ماهيت و كاربري 

افزايش تصاعدي حق . داده است
عضويت ساليانه پزشكان و گروههاي 
پزشكي عضو اين سازمان، تاسيس 
صندوق قرض الحسنه پزشكان و 
موسسه مالي و اعتباري سازمان، تاسيس 

كان، عقد شركت بيمه نظام آسايش پزش
قرارداد با نمايندگيهاي واردات 
خودروهاي خارجي، آژانسهاي توريستي و 
مسافرتي و باشگاههاي ورزشي و 
برگزاري سمپوزيومهاي علمي داخلي و 
بين المللي با حمايت اسپانسرهاي داخلي 
و خارجي، نمونه هايي از فعاليتهاي 
اقتصادي اين سازمان اند كه همگي با 

نات رفاهي درخور تامين امكا"ادعاي 
اين .  انجام مي گيرند"شان طبقه پزشك

در حالي ست كه بسياري از گروهها مثل 
پزشكان عمومي جوان كه از سر بي 
لياقتي دولتهاي وقت در سالهاي اخير 
دچار رشد جمعيتي فاجعه بار و بحران 
بيكاري شدند، در اساس توان مالي 

 را "امكانات رفاهي"استفاده از اين 
و اين قبيل فعاليتهاي سودجويانه ندارند 

و كاسب كارانه به انباشت ثروت در 
دست گروهي خاص و تشديد اختالف 
طبقاتي ميان خود پزشكان و بين 
پزشكان و مردم محروم از رفاه و آسايش 

  . دامن مي زند
  

  تقابل دولت و رسانه
نگفته پيداست كه وقتي فساد، رشوه، 
 تباني، اخاذي، زير ميزي، واگذاري

قرارداد ها و مزايده ها حتي به صورت 
كميك و فانتزي بر پرده رسانه عمومي 
قرار مي گيرد، اول از همه داد ريگ به 

نكته مهم اين كه . كفشها را در مي آورد
اين رسانه در حالي كه عمومي است، اما 
رسانه اي ملي و آزاد نيست و نمي تواند 
ادعاي نمايندگي مردم و حتي دولت و 

. ساني شفاف و بي غرض كنداطالع ر
صدا و سيما كانون اصلي قدرت يعني 
واليت خامنه اي و اذناب او يعني سپاه 
پاسداران، ائمه جمعه سرسپرده، مجلس 
فرمايشي، قوه قضاييه وابسته و شوراي 

نگهبان رهبري را نمايندگي مي كند و 
عجيب نيست كه در چالش ميان 
حاكميت و دولتهاي جفتك انداز، جانب 

اكميت را بگيرد و در حالي كه ح
نامبردگان باال، سر تا به پا غرق در 
مفاسد سياسي، اقتصادي و اخالقي اند، 
تنها دست به حمله و پرده دري عليه 

نمونه شيرين كاريهاي صدا و . دولت بزند
سيما در قبال دولتهاي وقت، برنامه طنز 

 در تحقير فضاي "بدون شرح"
كمربندها "مطبوعاتي دولت اول خاتمي، 

 در تمسخر پروژه هاي "را ببنديم
عمراني و راه و ترابري دولت دوم خاتمي 

 در هجو تمام عيار "ساعت خنده"و 
  .دولت دوم احمدي نژاد بودند

جالب اين كه هيچيك از برنامه هاي ياد 
شده در زمان خود مورد انتقاد غليظ و 
جدي دولتهاي وقت قرار نگرفتند و 

ما وزير به ا. پخش هيچيك قطع نشد
 "دولت اعتدال و اميد"نيمه راه نرسيده 

انتقادها را نابجا، اعتراضها را خياباني و 
طنز را توهين جامعه پزشكي و تشويش 
اذهان مردم ناميد و براي توقف اين 
آخري متوسل به باج دهي به خود صدا و 
. سيما و صاحبان نفوذ در جناح رقيب شد

 زاده جالب تر اينكه اين توسل به امام
هاي پيدا و پنهان باالخره شفابخش هم 
شد و رسانه رقيب را از ادامه تحقير وزير 

اما در اين انصراف به . اميد منصرف كرد
يقين يا نان و آبي وجود داشته و يا 
دستاويزهايي به مراتب بهتر از يك 
سريال شاخ شكسته براي قلقلك 

  .دلواپسان دولتي پيدا شده يا خواهد شد
  

   هاي ديگر"حاشيه" در چنگال
واكنش هوشمندانه تيم سازنده سريال 

 در شب پاياني آن بسيار "در حاشيه"
فيلمنامه به اين شكل تغيير . جالب بود

داده شد كه بيمار مرده اي را براي 
اين ! جراحي به اتاق عمل منتقل كردند

اتفاق به سرعت لو رفت و ناگهان در و 
 لباس ديوار بيمارستان از نيروهاي امنيتي

به (شخصي و چند مامور انتظامي پر شد 
جاي حضور بازرسان و نمايندگان قانوني 

و با !) وزارت بهداشت و قوه قضاييه
ارعاب و تهديد، پرسنل، پزشكان مسوول 
بيمارستان مانند تبهكاران دستبند خورده 

و اين سكانس آخر، . و بازداشت شدند
نيش آخر را هم به دلواپسان عرصه 

  .سالمت زد
آن شب شايد خواب خوشي را براي 
آشفتگان رقم زد و ايشان را به حاشيه 

 هاي خود "حاشيه"امن فرستاد، اما 
ساخته و ناامن ديگر مانند تجمعهاي 
اعتراضي مستمر پرستاران، انتقادهاي تند 
تر فعاالن نظام سالمت، نارضايتي روز 
افزون پزشكان بالتكليف خانواده و اعالم 

همكاري سازمانهاي نارضايتي و عدم 
بيمه گر با متوليان طرح تحول سالمت و 
از همه مهم تر، پيروزي كانديداهاي 
جامعه پرستاري در انتخابات سازمان 
نظام پرستاري امسال، كابوسهاي 
دردناك تري را به سراغ آنها فرستاده 

 .است

   )٣( ”سرودھا، ستاره ھا“
  زهرا كاظمي: بياد

 وحيدي. م 

 ھای ناامن" حاشيه"
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 جهان به ه رويدادهايچشم بستن ب
كليتي به هم پيوسته ما را در مثابه 

منجالب مفاهيمي چون توهم توطئه 
از  كهمي اندازد و باعث مي شود 

تئوريهاي رهاييبخش و مترقيانه چشم 
احان تئوريهاي پيشرو طرپوشي كنيم و 

 دچار توهم توطئهرا كساني بدانيم كه 
باعث  نگاه انحرافي به جهان .شده اند

مي شود كشورهاي محروم و پيراموني 
كانونهاي اصلي در را خارج از ديناميسم 

 دانسته و موجوديتي مستقل براي غرب
 در نهايت در مغاك  وها قائل شويمآن

جهل نسبت به چارچوب عمل تاريخي 
مي افتيم و به دنبال آن به جهل نسبت 
 ،به وظايف خود در عرصه ي سياست

  .  خواهيم افتاد... اقتصاد و ،فرهنگ
 كشورهاي پيراموني ،با ظهور بورژوازي

به پويايي افتاده و در فرآيند رو به 
امروز دو .  حركتند تكامل جهان در حال

مفهوم جهاني شدن و جهاني سازي كه 
هر دو ترجمه ي واژه ي گلوباليزاسيون 

 بر امور و نظريات در عرصه هاي است،
ن در نظر موافقا. مختلف چيره شده اند

نظم موجود گلوباليزاسيون، جهاني 
 فرآيندي تاثير پذير است و خوش ،شدن

در اين . بينانه به آن نگريسته مي شود
 روندي بدون سوژه  جهاني شدننگاه

 سرمايه  بودناست كه بيشتر به سيال
  . توجه مي شود

نظم موجود هدف  ،در نگاه مخالفان
 كانون اصليبلعيدن جهان از طرف 

در اين باره . استري نظام سرمايه دا
محافظه كاران و چپگرايان از دو نگاه 

. يك نقطه تالقي داردمنظر گوناگون 
محافظه كاران در حسرت فروريختن 

 آه مي كشند و چپگرايان ،بناهاي يادبود
به غلط ، جريان سلطهدر بررسي كه 

  . بينند امپرياليستي آن را مي فقط جنبه
  

دردناك جهاني سازي اگرچه فرآيند 
 سياليت سرمايه باعث ، ليكناست

بايد به هر دو . تشديد تضادها خواهد شد
خصوصيت توجه كرد و روند ديالكتيكي 
. و پوياي پديده ها را در نظر گرفت

ماركسيسم نمي تواند به هيچ كدام از 
  .  دباشاين دو خصيصه بي توجه 

 اقتصاد با نام عرصهگلوباليزاسيون در 
ارهايي مانند جهاني و با ابزآزاد تجارت 

سازمان تجارت جهاني، در زمينه ي 
نظامي با ابزاري مانند ناتو و در زمينه 

خط مشي با ابزاري مانند بانك تعيين 
جهاني به دنبال تضمين سلطه ي خود 

سياستهاي مجريان اين . بر جهان است
  وحاكمان دالل، مناطق پيرامونيدر 

 مهمترين عوامل سلطه مرتجع در نقش
هستند كه م سرمايه داري و هجوم نظا

كشورهاي مردم  فالكتحاصل كار آنان 
  .پيراموني است

  
 دولتهاي مستقل ميان برداشتنبراي از 

از طرف ! و ادغام و تلفيق ملل جهان
سازمانهاي وابسته و تحت سلطه ي 

 بايد ،هسته ي نظام سرمايه داري
 كه اجزاء قائم به شودقوانيني اعمال 

ي را ابتدا و ملذات دولتهاي مستقل 
.  از بين ببردمحدود كرده و سرانجام

سلطه جهاني سازي همراه با از بين 
بردن مرزها و محدوديتهاي توسعه 

جهاني سرمايه داري به منظور ايجاد 
   .استيكه تازي  براي بدون رقيب

برداشتن اين موانع تحت نام كمك به 
توسعه ي كشورهاي كم توسعه يافته 

ان اين سياست گردانندگ.  شودانجام مي
واهي را تبليغ مي كنند كه با  اميد اين

كشورها در فرآيند توسعه اين كمكها، 
 و سبب افزايش فعاليت گرفتهقرار 

  . شود اين كشورها ميدر اقتصادي 
  

بر خالف گذشته كه بزرگ شدن دولت 
در كشورهاي پيراموني تشويق مي شد، 

، عقب كشيدن مرزهاي دولتهااكنون 
 راه ضميمه كردن از سرموانع را 

كشورهاي پيراموني در نظام بحران زده 
ي سرمايه داري در عصر تسلط بازار 

  .تسهيل مي كند
از طرفي . تناقضي وجود دارددر اين جا 

 از وعقب نشيني دولت تشويق مي شود 
رو برگردترين برنامه طرف ديگر بي ب

ريزيها براي نظارت و ايجاد وحشت از 
اختناق .  شودباال به پايين اعمال مي

تر و سركوب وحشيانه تر مي  سنگين
در مشي اين مسير را همانطور كه . شود

  . مدعيان اصالح طلب و ميانه رو ميبينيم
پيوستن  ؛گفته شددر پيش همانطور كه 

 با ماموريت به جهاني سازي در ايران
. رژيم اسالمي در حال انجام است

از دوران هاشمي كه گفتيم سياستهايي 
ي با عنوان تعديل ساختاري به رفسنجان

منجر به  در ادامه ي آن واجرا درآمد 
 ،حذف سوبسيدها، خصوصي سازي

ورشكستگي صنايع و واحدهاي توليدي 
كوچك، تغييرات در نرخ ارز، تغييرات در 

  . شد... وتامين اجتماعي نظام 
پس از آغاز شدن واقعيت اين است كه 

برنامه هاي مربوط به خصوصي سازي 
آمار . ق سنگين تر شده استاختنا

مجازات سنگين و اعدامها دور از انتظار 
 روند ،حاميان اصالحات و ميانه روي

رژيم به منظور . صعودي داشته است
خفه كردن و جلوگيري از بيرون رفتن 
محرومان از چارچوبهاي قانوني و 
سرپوش گذاشتن بر جنايات خود عليه 

  مجازات را سنگين گرفته و تا،محرومان
 مي تواند دست به جنايت و اعدام مي

  .زند
عب و اين سخت گيريها و ايجاد ر

وحشت براي عملي كردن شروطي است 
 كسب براي رژيم حاكم در مقابلكه 

عضويت در  .استقرار گرفته منافع خود 
تجارت جهاني   مثل سازمانييسازمانها
داراي شروطي است كه تا اين ... و ناتو و

را نشود عضويت شروط به طور كامل اج
كشورهاي كم توسعه در اين سازمانها و 
. يا استفاده از امكانات آنها ممكن نيست

به نظر مي رسد يكي از داليل انجام 
نرمش قهرمانانه در برابر امپرياليسم 
غرب و آمريكا سود بردن از منافع 
خوابيده در اين دگرگونيها براي رژيم 

ي اداره كننده جهاني سازمانها.  باشد
 كشورها را وادار مي كنند كه سازي،

 اقتصادشان را در خور اقتصاد جهاني و
 در ايران مثالً. بازارهاي جهاني كنند

 خصوصي ،سوبسيدها حذف مي شود
هم پاشيدگي اقتصاد يه بهاي از سازي 

مي انجام صنايع كوچك تالشي و 
نظام  با ورود  بدون ترديد.شوند

ايران به ميدان تجارت اقتصادي 
 صنايع باقي مانده نيز تاب ،يجهان

. نداشته و از بين خواهد رفترقابت 
اعمال سياستهاي تعديل ساختاري در 
ايران تا جاي ممكن به ويراني اقصاد 

  .كمك كرده است
 فالكت و ، بدبختي؛تحفه ي اين فجايع

 مردم ايران  تربيشهرچه تيره روزي 
بيكاري كارگران به همراه .  است

 دستمزدها را نيز بيش از ،خفقان حاكم
خدمات رفاهي به . قبل پايين مي آورد

تمامي اينها كه نتايج . حداقل مي رسد
ويرانگر آنها را چند سال اخير ديده ايم 
به اين دليل انجام مي شود كه 
كشورهايي مانند ايران به طور انفعالي 

وگرنه . در اين سازمانها وارد شوند
 و ناله مسائل مربوط به حقوق بشر و آه

ها و دردهاي فرهنگي در مورد ارتجاع 
. ستبيش ني ياوه هايي ، ايرانحاكم بر

اين مسائل، مسائلي بي اهميت و رنگ 
و لعابي است كه امپرياليسم همزمان 
با تجاوز به اين كشورها مطرح مي 

  . كند
داللهاي سرمايه داري در ايران به 

 هم زمان ،سركوب و اعمال ارتجاعي
. ن اين سياستها افزوده اندبا پياده كرد

خيال خامي كه بسياري از فعاالن 
اصالح طلب در ايران در مورد باز شدن 
فضاي فعاليت سياسي در عين بالهت 
و منگي و حماقت داشته اند از اين جا 
به واقعيت بدل نمي شود كه رژيم 

  در نقش دالل سرمايه دارياسالمي
 براي اينبه سركوب و وحشيگري 

هد كه شكل گيري ادامه مي د
سنديكاها و اتحاديه ها و فعاليتهاي 

از عواملي است كه در ...  واجتماعي
برابر اعمال سياستهاي ديكته شده به 

، تشكلها. مانع ايجاد مي كندرژيم 
، سازمانهاي اجتماعي توده اتحاديه ها

با اعتراض به پايين آمدن ...  و اي
، دستمزد ها، فقر و انحطاط فرهنگي

وانعي در برابر سياستهاي سدها و م
به طور . خودفروخته مي بندند رژيم

حتم هرگونه پيگيري علني و در 
چارچوب قوانين نظام براي پس گرفتن 

سركوب خواهد شد و ، حقوق مردم
ارتجاع وابستگي . تالشي بيهوده است

  .تنگاتنگ با تيره روزي مردم دارد
  

 هشدار بحران آب
 

 يدي جداليل 
 

 هم از رانين آب در ا سالهاست كه بحرا
 و هم "يموسسه منابع جهان"جانب 

 ياما زمان.  شودي گوشزد ميكارشناسان داخل
كه دست اندركاران دروغگو و پرده پوش 

 زاني كنند، مي هم اعالم خطر ميحكومت
 نيا. افتي توان دري بحران را مني اشرفتيپ

 است مي دفتر مطالعات منابع آب رژريبار مد
 ي از استانهاكيچيه":  دادهي هشدار مكه

 چي و هستي ني نرمال آبتيكشور در وضع
  ". وضع قابل تحمل نداردياستان
 استان كشور را كه با 10 ي عزآبادي راعرضا

 نام برده " مواجه هستندي آبديتنش شد"
 نكهي اي به جاي كه وستي در حالنيا. است

 ستي ضد زياستهاي سيعني ،يعلت واقع
 را گوشزد  حكومتتيري و عدم مديطيمح

 بحران را بر دوش مردم و صرفه نيكند، بار ا
 و باعث نكردن آنها انداخته و آنان را ييجو
 و خطرناك موجود ي بحرانتي وضعيبان

 تي چدي حمزي نشي پيچند.  كندي ميمعرف
 قلدرمابانه امر كرده م،ي رژيروي نري وزان،يچ 

.  مردم قطع شودي به رو" آب مفت"بود 
 ي به نام حسن عباسگري دي مقام حكومتكي

 مركز سيير"با منصب دهان پركن 
 م ه" بدون مرزتي امننالي دكتريهايبررس

 را باال راني اي خشك شدن سدهايعلت اصل
 كرده و يي شناسا" و گناهتيمعص"رفتن 
 اي اي احيها  برنامه ي دهد كه اجرايمژده م

  .  ثمر است  ي بستي زطيبهبود مح
ت؛ كارشناسان  مشكل كجاسشهي رميني بباما

 ناكارآمد و ضعف منابع آب، تيريمعتقدند، مد
 مترمكعب آب محدود اردهايليبه هدر رفتن م

 د،ي شدريكشور در پشت سدها به واسطه تبخ
 آب، عدم درك تيري در مدي بومرينگرش غ

 و يكي اكولوژيهايژگي از وراني گميتصم
 و يبوم به مردم ي اعتمادي ب،ياجتماع

 از تيريت دانش مد گسسزيكشاورزان و ن
 را در معرض راني هستند كه ايليجمله دال

  . بحران آب قرار داده است
 لي مستقل، دلقي تحقكي رابطه ني همدر

 اچهي حجم آب دري درصد80 كاهش ياصل
 و هي اروماچهي دريكيزي نكردن فاي را احهياروم
 آب به آن بر ي نرساندن عمدگر،ي دانيبه ب

 يابي ارزي و اقتصادياسياساس خواست س
  .  كرده است

 كه راني در اتي جمععي رشد سرن،يهمچن
 لي از داليكي گرم و خشك است، ينيسرزم

 ي مي شونده معرفديكاهش سرانه آب تجد
 تي در دو دهه جمعنكهياما با وجود ا. شود

 باخبر از ،ي خامنه اي دو برابر شده، آقارانيا
 ادي و ازدتي تر جمععيهمه جا، دستور رشد سر

  .د را داده استفرزن
 را راني ا،ي موسسه منابع جهان2013 سال در
 ي از نظر تنش آباي كشور دنني و چهارمستيب

آب .  را هشدار دادي جدي كرد و خطريمعرف
 ي دارد و بي در اكولوژي كننده انيينقش تع

 و ستي زطي حفظ محدار،يشك توسعه پا
 داشته ي بستگزي آب نتيريحقوق بشر به مد

  . مل آن استو در واقع مك
 كشور و تي دم از امني اسالميجمهور

 زند، اما ي مي هسته اي به انرژيابيدست
 و تيري شد صرف مدي دالر را كه ماردهايليم

 مردم در ي واقعتي و امنيزيبرنامه ر
 به آب پاك شود، صرف اهداف يدسترس
 به كام دزدان و غارتگران اي كرده و يهسته ا

 در را رانيدم ا مرنگونهي اميرژ.  استختهير
 ي قابل چشم پوشري بزرگ و غديبرابر تهد

 .   قرار داده استيطي محستيز
   خرداد30 نهيآد...  خبري فراسو

  )١١(خصوصی سازی متکی بر رانت و تحکيم استبداد 
 شهره صابري
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شانس كمتر كتابهاي زنانه براي دريافت 

  جوايز بزرگ ادبي 

 بررسيها و مطالعات - خرداد 13خبرگزاري مهر، 

 دوره 15، نويسنده و منتقد ادبي، از "نيكوال گريفيث"
دهد كه  از شش جايزه ادبي معتبر در جهان نشان مي 

رمانهايي شانس موفقيت در بزرگترين جوايز ادبي را 
  . مردانه داشته باشنددارند كه روايتي

  
 آمريكايي در اين تحقيق -گريفيث، نويسنده انگليسي 

من "، "پوليتزر"هاي ادبي همچون  برندگان جايزه 
، "جايزه منتقدان"، "جايزه ملي كتاب آمريكا"، "بوكر

 سال 15 را در "مدال نيوبري" و " هوگو مدال"
او . گذشته مورد مطالعه و بررسي قرار داده است

 برندگان اين جوايز و شخصيتهاي اصلي و جنسيت
محور رمان آنها را مورد بررسي قرار داده و براي مثال 
در مورد جايزه پوليتزر به اين نتيجه رسيده كه تعداد 

 دوره صفر بوده و آثار 15زنان برنده اين جايزه در 
نظر و ديدگاه زنانه و  برگزيده پوليتزر كامال از نقطه 

  .ستدخترانه تهي بوده ا
:  گويد گريفيث درباره برندگان جايزه من بوكر نيز مي

 رمان 15 از ميان 2014 تا 2000در فاصله سالهاي "
 اثر توسط 9برگزيده توسط هيات داوران من بوكر، 

نويسندگان مرد و درباره مردان يا پسران به رشته 
 رماني كه توسط زنان 6تحرير در آمده و از ميان 

 اثر درباره 3كسب جايزه شدند، نوشته شده و موفق به 
 اثر درباره مردان و يك اثر درباره زنان و 2زنان، 

  .مردان بوده است
تحقيقات اين نويسنده درباره جايزه ملي كتاب آمريكا 

 اثر برگزيده 8 دهد،  در مدت زماني مشابه نشان مي
 اثر 2اين جايزه توسط نويسندگان مرد و درباره مردان، 

 زن درباره مردان، يك اثر توسط به قلم نويسندگان
 اثر توسط 3نويسنده مرد درباره زنان و مردان، 

 اثر به قلم نويسنده 2نويسنده زن درباره زنان و مردان، 
زن و با محوريت داستاني زنانه به رشته تحرير در آمده 

  .است
كند، بر اين باور  گريفيث كه در سياتل زندگي مي 

و نتيجه به دست آمده است كه ماندن در اين وضعيت 
مايوس كننده است و بايد تدبيري براي اين وضعيت 

او براي تحقيق و پژوهش بيشتر در اين زمينه . انديشيد
و تجزيه و تحليل توازن جنسيتي در حوزه ادبي، از 

ديگر نويسندگان و پژوهشگران دعوت به 
  .همكاري كرد

  
   هزار كارمند زن بعد از زايمان47اخراج 

 مصوبه كاهش ساعت كاري - خرداد 18وز، اقتصاد ني
 9 به 6زنان و افزايش مرخصي زايمان زنان شاغل از 
اگرچه . ماه مصوبه اي بود كه در دولت قبل اجرايي شد

ها مجاز هاالجرا نبود و فقط دستگا اين مصوبات الزم 
بودند مرخصي زايمان زنان را افزايش دهند، اما اكنون 

دود يك سوم زنان شاغل  گويد ح آمارهاي اعالمي مي
 ماهه 9در بخش خصوصي كه به مرخصي زايمان 

  .اند به كار خود بازگردند  اند، نتوانسته  رفته
اين به آن معناست كه در شرايطي كه سهم زنان به 
خودي خود از كيك اقتصاد روز به روز كم و كم تر 
مي شود، اين مصوبات هم به كاهش بيشتر اين سهم 

يندخت موالوردي، معاون امور زنان شه. زند دامن مي 
ما در مورد ": رييس جمهور، در اين مورد گفته است

زنان با قوانين و مقررات مصوبي مواجه شديم كه همه 
   ".نبود  جانبه

به گفته موالوردي الزم بوده هم تسهيالت و امكاناتي 
 شد، هم مشوقهاي  گرفته مي براي زنان شاغل در نظر 

 اما در عمل اين مصوبات به الزم براي كارفرما،
اما مشكل ديگري . صورت يك طرفه رقم خورده بود

هم در اين ميان وجود دارد و آن اين است كه دولت 
اما سوالي كه . توان مالي وضع اين مشوقها را ندارد

  شود اين است كه اگر دولت جديد مي مطرح مي 
دانست مصوبه دولت قبل مبني بر افزايش مرخصي 

اي  شود و مصوبه  نجر به بيكاري زنان مي زايمان، م
  ضد اشتغال است، چرا مانع اجراي آن نشده است؟

  
 سالگي مدرك 102ه در حكايت زني ك

   پزشكي گرفت 

.  دو بار مجبور به مهاجرت شد- خرداد 20راديو زمانه، 

يك بار به دليل تبار يهودي و بار ديگر به خاطر پيگرد 
فاشيستهاي هيتلري او . كارتيسم چپها در دوران مك 

را به دليل آن كه مادرش يهودي بود، از شركت در 
اما سرانجام . جلسه دفاع دوره دكترا محروم كرده بودند

  . سال مدركش را بگيرد77توانست بعد از 
 سالگي دكتراي پزشكي 102 در "بورگ اينگه"وقتي 

اش زير برق فالش  خود را دريافت كرد، چهره 
.  درخشيد  سالگي مي در ميانه بيستدوربينها، مثل زني 

 در "بورگ سيلم اينگه"در چنين سن و سالي بود كه 
اش را در زمينه  نامه   ميالدي، پايان 1938سال 

  . بيماري ديفتري ارايه داد
  

. حاال او پزشك كودكان و پرفسور علم پزشكي است
ه دليل يهودي بودن مادرش او رژيم فاشيستي هيتلر ب

 سال 77. را از دريافت مدرك پزشكي محروم كرده بود
 -گذشت تا كلينيك تخصصي دانشگاه هامبورگ 

 ژوئن 9در مراسمي رسمي در ظهر ) UKE(اپندورف 
در حين .  مدرك پزشكي را به او اعطا كند2015

مراسم اعطاي دكترا در تاالر دانشگاه هامبورگ جاي 
  .شستن وجود نداشتخالي براي ن

.  به آمريكا مهاجرت كرد1938خانم سيلم در سال 
ابتدا كسي توجهي سرگذشتش نداشت و به دليل 

چهار سال . نداشتن مدرك پزشكي امكان طبابت نيافت
بعد اما توانست با گرفتن بورسيه، مدرك خود را با رتبه 

  .شاگرد اولي كسب كند
 "ورتساموئل راپوپ" با همسرش 1944او در سال 

، پزشك و متخصص بيوشيمي آشنا )2004 - 1912(
هر دوي آنها با حزب كمونيست آمريكا همكاري . شد

همسرش بعد از جنگ جهاني دوم از هري . كردند مي 
ترومن، رييس جمهور آمريكا مدالي به دليل تحقيقات 

با اين وجود، . در زمينه كنسرو كردن خون دريافت كرد
  يالدي و در دوران مك م1950آنها در اوايل دهه 

دليل فعاليتهاي كمونيستي تحت خطر  كارتيسم، به 
راپوپورت طي كنفرانسي در . پيگرد و بازجويي بودند

سوييس، از اين خطر مطلع شد و به همين دليل به 
  .آمريكا بازنگشت

 به برلين شرقي رفته و در 1952اين زوج در سال 
ر سال د.  مشغول به كار شدند"شاريته"بيمارستان 

 خانم سيلم به مقام استادي رسيد و بخش 1968
او در .  گذاري كرد درمان بيماريهاي نوزادان را بنيان

 موفق به دريافت جايزه ملي جمهوري 1984سال 
  .دمكراتيك آلمان شد

  
موج تصاحب كرسيهاي دانشگاهي زنان به 

  دكترا رسيد 

 زنان در بستر فرهنگي كشور با - خرداد 22شرق، 
حدوديتها، در ابتدا در دوره كارشناسي، اواخر وجود م

ارشد و اكنون در دوره   در دوره كارشناسي 80دهه 
اما . اند سهم خود را افزايش دهند دكترا توانسته 

آنها با . وضعيت اشتغال خيلي بر وفق مراد زنان نيست
كنندگان كنكور و فارغ  وجود اينكه سهم باالي شركت 

 دهند، اما  تشكيل ميالتحصيالن دانشگاهي را  
  .همچنان با معضل بيكاري مواجه هستند

 درصد از داوطلبان كنكور 43، 1394زنان در سال 
دكترا را به خود اختصاص دادند؛ اتفاق مهمي كه نشان 

 دهد موج ابتدايي افزايش حضور زنان در دانشگاه  مي
 و در مقطع كارشناسي، حاال به تحصيالت 80در دهه 

ارشد و دكترا رسيده  قطع كارشناسي تكميلي، يعني م
  .است

اكنون از ميان كل اعضاي هيات علمي  هم 
از .  درصد سهم زنان است20دانشگاههاي كشور، تنها 

 تمام ي علمهايهيات" درصد 20سوي ديگر، حدود 
 دانشگاههاي دولتي را زنان تشكيل مي دهند و "وقت 

در .  درصد هستند23 علمي نيز هايدر كلِ هيات
  . درصد هستند24وع دولتي و غيردولتي، حدود مجم

 تنها اقدامي براي افزايش ميزان  در سالهاي اخير، نه
حضور زنان در هيات علمي دانشگاهها صورت نگرفته، 
بلكه اقداماتي همچون، تفكيك جنسيتي در دانشگاه و 

 تواند  ، مي محدوديتها براي پذيرش دختران در دانشگاه
  .ي علمي كاهش دهدسهم آنان را در هياتها

  
فغانستان با گاز  دختر دانش آموز در ا100

  سمي مسموم شدند 

 منابع محلي در واليتهاي - خرداد 23بي بي سي، 
 دانش 100هرات و بدخشان افغانستان از مسموميت 

  .اند آموز دختر خبر داده  
، مسوول مطبوعاتي بيمارستان "محمدرفيق شيرزي"

دختران در واليت هرات  تن از اين 50هرات، گفت كه 
وي افزود كه دختران مسموم شده . مسموم شده اند

 در "باغ دشت"شاگردان مكتب استقالل در منطقه 
  .حومه شهر هرات هستند

  
  17بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رھايی
 اسد طاهري



  17صفحه              زنان      1394 تير اول – 360 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زنان در مسير رھايی
  

  16بقيه از صفحه 
  

آقاي شيرزي افزود علت مسموميت اين دختران 
استشمام نوعي گاز است، اما هنوز نوع گاز مشخص 

هنوز جزييات بيشتري در باره اين . نشده است
   .مسموميت گروهي در دست نيست

  

  
در همين حال، مسووالن آموزش و پرورش در واليت 

 دختر ديگر به 50از ابتالي شمال شرقي بدخشان هم 
  .يك بيماري ناشناخته خبر داده اند

موسسه تربيت معلم "، رييس "دوست محمد حقجو"
 از اين دختران در تن 18 گفت كه "شكي"ولسوالي 

او افزود كه در اين منطقه دور . حالت كما بسر مي برند
افتاده امكانات درماني بسيار كم است و شمار مبتاليان 

منابع محلي مي گويند كه . ايش استدر حال افز
دكترها هنوز نتوانسته اند علت اين بيماري را تشخيص 

  .دهند
هرات در گذشته هم شاهد مسموميت گروهي 
شاگردان يك مكتب در حومه شرقي اين شهر بوده 

  .است
به تازگي مقامهاي محلي از سه مورد مسموميت 
گروهي مشابه در ولسوالي پنجاب واليت باميان در 

در اين سه مورد دهها . مركز افغانستان خبر دادند
دانش آموز دختر در سه مكتب در سه منطقه مسموم 
شدند و علت آن نه از سوي منابع بيمارستاني و نه 

  .منابع امنيتي به صورت واضحي اعالم نشد
در سالهاي گذشته در ساير واليتهاي افغانستان هم 

ي و موارد زيادي از چنين مسموميت دسته جمع
  .ناگهاني دختران گزارش شده بود

  

   در ايران"زنانه شدن فقر"ابراز نگراني از 

 شهيندخت موالوردي، معاون - خرداد 23دويچه وله، 
گويد  رئيس جمهور ايران در امور زنان و خانواده، مي 

 درصد زنان سرپرست خانواده بيكار 80كه بيش از 
 70 كند كه بيش از او همچنين تصريح مي . هستند

  . سواد هستند درصد از اين زنان نيز بي
تر از باسواد  او با اشاره به اينكه در شرايط حاضر مهم 

شدن اين زنان، آموزش مهارت به آنان است، تصريح 
 درصد از زنان سرپرست خانواده بيكار 82كرد كه 

هاي  به گفته موالوردي بايد برگزاري دوره . هستند
 سرپرست خانوار در آموزش مهارتي و اشتغال زنان

  .اولويت قرار بگيرد
كميته امداد امام "از سوي ديگر پرويز فتاح، رييس 

 هاي تحت   درصد از خانواده60 گويد كه  ، مي"خميني
  حمايت اين نهاد را زنان سرپرست خانواده تشكيل مي

 "زنانه شدن فقر در ايران"او نسبت به آنچه كه . دهند
تصويب قوانين حمايتي در خواند هشدار داد و خواستار 

  .باره شد اين 
مركز امور زنان "پيش از اين مريم مجتهدزاده، رييس 

زنان ":  نهاد رياست جمهوري گفته بود"و خانواده

سرپرست خانوار در ادارات در اولويت استخدام قرار 
  ".خواهند گرفت

بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري 
 درصد در سال 32/ 6ي كار از در ميان زنان جويا

 . رسيده است1393 درصد در بهار سال 4/43 به 1384
 پايين 1392 كند كه پاييز سال  اين گزارش تصريح مي

شاخص . ترين حد مشاركت اقتصادي زنان بوده است 
 62مشاركت اقتصادي در اين زمان در ميان مردان 

 درصد عنوان شده 11درصد و در ميان زنان در حدود 
  .ستا

  

  زنان را باز هم به ورزشگاه راه ندادند 

 12 ورود زنان به ورزشگاه - خرداد 27سحام نيوز، 
هزار نفري آزادي براي تماشاي مسابقه واليبال بين 

ورود زنان در  .تيمهاي ايران و آمريكا ممنوع اعالم شد
 تر اعالم  شرايطي به ورزشگاه ممنوع شده كه پيش

ودي از زنان مجوز ورود صادر شده بود براي تعداد محد
  .شده است

شهيندخت موالوردي، معاون رييس جمهور در امور 
روزنامه " خرداد در گفتگو با 11زنان و خانواده، روز 

 خبر از امضا مجوز ورود زنان به سالنهاي "شرق
 "22اخبار "اين خبر در برنامه . واليبال را داده بود

ز به نقل از سيما نيز در همان رو و شبكه سوم صدا
خانم موالوردي پخش شد و بسياري گمان مي كردند 

سيما اين اجازه به  و كه قطعا پس از پخش از صدا
  .صورت رسمي به زودي داده خواهد شد

  
با اين حال مقامهاي دولت حسن روحاني همانطور كه 

 كاران تندرو و   شد در پي فشار محافظه بيني مي پيش 
ايت ورود زنان به اهللا در نه هاي حزب  هشدار

اهللا از  جريانهاي حزب  .ورزشگاهها را ممنوع كردند
هاي صريحي درباره اين اقدام  ماه پيش هشدار يك 

 دولت روحاني داده و اعالم كرده بودند "غيرشرعي"
 ."خون به پا خواهند كرد"در مقابل ورزشگاه آزادي 

 نيز مقابل  خرداد27اعضاي اين گروه روز چهارشنبه 
وزارت ورزش تجمع كرده و عليه مسووالن اين 

  .وزارتخانه شعار دادند

 31 و 29 روزهاي 21ملي واليبال ايران از ساعت  تيم 
ملي واليبال آمريكا  ميزبان تيم ) جمعه و يكشنبه(خرداد 

  .خواهد بود
  

   هزار زن در جهان توسط اعضاي خانواده43

  شان به قتل رسيدند

 هزار 43 حداقل 2012 در سال - خرداد 28خانه امن، 
زن در جهان توسط همسران، شركاي جنسي و يا يكي 

اين آمار را .  شان به قتل رسيدند از اعضاي خانواده
متحد،  اداره مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل 

ماه گذشته اعالم كرده است؛ گزارشي كه تاكيد دارد 
تران در سراسر جهان كشتار شمار زيادي از زنان و دخ

  .همچنان ادامه دارد
مخدر  بنا به گزارش اداره مبارزه با جرايم و مواد 

متحد، ارتكاب اشكال مختلف خشونت  سازمان ملل 

عليه زنان و دختران در جهان كنوني، بايد باعث 
بشري باشد كه با وجود  شرمساري تمامي جوامع 

اند اين    هاي مختلف هنوز نتوانسته پيشرفت در عرصه
مدير اجرايي اداره  .كن كنند معضل غيرانساني را ريشه 
 متحد،  مخدر سازمان ملل مبارزه با جرايم و مواد 

مصرانه از دولتها و تمامي بازيگران كنوني در عرصه 
المللي و نهادهاي  جوامع از جمله سازمانهاي بين 

كن كردن  جامعه مدني درخواست كرده براي ريشه 
  . كننداين معضل تالش

  

   ساله 11تجاوز گروهي به دختر 

، سه شنبه "روزنامه قانون" – خرداد 29راديوزمانه ، 
 خرداد گزارشي منتشر كرده و در آن از تجاوز به 26

بر اساس روايت .  ساله خبر داده است11يك دختر 
اين روزنامه، زمان و مكان اين تجاوز مشخص است و 

ز به اين دختر تصوير مستند تهيه شده، جزييات تجاو
  .دهد  ساله را از سوي شش مرد نشان مي 11

  
يك شاهد به روزنامه قانون گفته كه وقتي شبانه با 

 زده، به پل يكي از  جمعي ديگر در تهران پرسه مي
بزرگراههاي شهر رسيده و ديده كه شش مرد به اين 

او گفته اين شش مرد به . دختر تجاوز جنسي كردند
ند و از حالت عادي خارج شده مواد مخدر معتاد بود

اند كه با ديدن اين  دو شاهد ديگر هم آنجا بوده . بودند
  .شان بد شده است تصوير حال 

روزنامه قانون همچنين درباره دختربچه ديگري نوشته 
كه در طول يك روز چهار 
بار شكنجه جسمي شده 
است و او را در يكي از 
خيابانهاي قيطريه پيدا 

بر اين روايت، بنا . اند كرده 
اين دختربچه تنها شش 
يا هفت سال داشته است 
و شاهد از او عكسهايي 

  .هم گرفته است
رسول خضري، عضو 
كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراي 
اسالمي، تجاوز گروهي به 
يك كودك را بحث بسيار 

در حالي كه در كشورهايي ": مهمي خوانده و گفته
قات در آن زياد روي مثل هندوستان ـ كه از اين اتفا

مي دهد و حتي بسياري از مردم آن نيز مسلمان 
نيستند ـ با حساسيت بسيار در برابر آن واكنشهاي 

  دهند، تجمعات برگزار مي تندي از خود نشان مي 
كنند، در سطح رسانه به آن پرداخته و همه فضاي 
مجازي روي آن متمركز مي شوند، متاسفانه در ايران 

مردم عادي كه نمي . شود يده گرفته مي اين مسايل ناد
توانند هر كاري را خودشان انجام دهند، اما براي من 
هم مهم است كه چطور در جامعه اين اتفاق افتاده 
ولي كسي به آن نپرداخته است و واكنشي در اين 

  "خصوص وجود ندارد؟
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  حركت اعتراضي 114

كارگران پيمانكاري فضاي سبز *
شهرداري قم در ادامه اجتماع اعتراضي 

 مقابل  خرداد2خود، در روز شنبه 
ساختمان شهرداري و شوراي شهر قم 

به گزارش ايلنا، دليل  .تجمع كردند
ادامه يافتن اين اجتماع اعتراضي 

 300وضعيت نامعلوم امنيت شغلي حدود 
 سال 15 تا 2 حدود كارگري است كه از

پيش به عنوان نيروي پيمانكاري در 
گانه شهرداري قم   فضاي مناطق هشت

  .دندشمشغول كار 
  
جمعي از كارگران قرارداد موقت *

كارخانه سيمان لوشان در استان گيالن، 
دوم خرداد در اعتراض شنبه صبح روز 

   ماهه وضعيت شغلي20به بالتكليفي 
 اري رودبارشان، مقابل ساختمان فرماند

كارفرماي  به گزارش ايلنا، .تجمع كردند
كارخانه با حمايت فرمانداري رودبار 
قصد دارد براي رهايي از كارگران 

 ماه گذشته 20قراردادي كارخانه كه در 
اند؛ با آنان   بيكار و بالتكليف بوده

تسويه حساب كامل كند و سپس 
كارگران را براي دريافت مقرري بيمه 

  .داره كار رودبار معرفي كندبيكاري به ا
  
 جمعي از كارگران مجتمع نيشكر هفت*

تپه در اعتراض به تعطيلي موقت اين  
 خرداد 2شنبه  صبح روز ،واحد توليدي

مقابل درب ورودي اين كارخانه تجمع 
دليل تعطيلي  به گزارش ايلنا، .كردند

 انباشت بدهيهاي ،اين واحد توليدي
لتي مالي كارخانه به چند نهاد دو

همچون بانك ملي، اداره تامين 
اجتماعي، اداره گاز و برق و همچنين 

  .اداره دارايي است
  
 بيش از  خرداد3يكشنبه عصر روز *

 از اهالي شهرك اكباتان در تنهزار 
اعتراض به ساخت و ساز در بخشي از 
 .فضاي سبز اين شهرك تجمع كردند

به گزارش ايلنا، آنها نسبت به ساخت و 
اعات شهرك اكباتان توسط ساز در مش

شهرداري معترض هستند و با 
 قصد جلوگيري از اين  تجمعهاي پياپي

  .اقدام را دارند
  
 خرداد در سي و سومين 2شنبه روز *

روز از آغاز اعتصاب كارگران لوله و نورد 
صفا، شماري از كارگران اين كارخانه 

به . براي تسويه حساب فراخوانده شدند
ران با اشاره به سابقه كارگ گزارش ايلنا،

اخراج كارگران در موارد مشابه معتقدند 
اين اقدام براي ترساندن آنان از عواقب 

منابع  .ادامه اعتراض انجام شده است
 كارگر 10كارگري از اخراج حدود 

معترض اين كارخانه به بهانه اتمام 
  .دهند قرارداد خبر مي

، اتحاديه آزاد كارگران ايرانبه گزارش 
، در سي و پنجمين  خرداد4شنبه وروز د

كارگران لوله و نورد صفا روز اعتصاب، 
در مجمع عمومي خود تصميم به پايان 

  . ندگرفتدادن به اعتصاب خود 
  
كارگران اعتصابي ،  خرداد2شنبه روز *

 طورعلني ازه كارخانه سامان كاشي ب
به . بروجرد تهديد شدند طرف فرماندار

صيه شده گزارش فارس، به كارگران تو
 ولي آنها گوش ،سر كار خود برگردند

به . خود ادامه دادنداعتصاب و به نداده 
،  خرداد4دوشنبه گزارش ايرنا، روز 

 اعتصابكارگران پس از حدود يك ماه 
حقوق عقب افتاده  پرداخت بخشي از با

الن شهرستان و مديريت ئوو وعده مس
 ،كارخانه مبني بر پرداخت حقوق معوقه

  . بازگشتندسر كار خود
  
 همزمان با خرداد، 4روز دوشنبه *

 ،نشست شوراي اسالمي شهر بروجرد
به همراه اين شهر كارگران شهرداري 

خانواده هاي خود دست به تجمع 
اعتراضي زدند و خواستار پرداخت حقوق 

 به گزارش ايرنا، .معوقه خود شدند
شهر *سخنگوي شوراي اسالمي 

ه خانواد كارگران معترض و، بروجرد
شان را تا بازگشت شهردار از سفر  هاي

  .صبر كرد كربال دعوت به آرامش و
  
جمعي از ،  خرداد4دوشنبه روز *

كارگران كارخانه كاشي بيستون در 
 مقابل ،اعتراض به عدم افزايش دستمزد

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به گزارش  مرصاد، اين  .تحصن كردند

استار اعمال كارگران طبق قانون كار خو
  .افزايش دستمزد خود بودند

  
كارگران ،  خرداد5سه شنبه روز *

كارخانه چيني بهداشتي رز اردكان 
 دراعتراض به عدم پرداخت حقوق چند

براي دومين روز متوالي ماه گذشته 
  .دست به اعتصاب زدند

اعتصاب اين  اركان خبر، به گزارش
دنبال ه ب روز دو كارگران پس از

معوقه شان خاتمه پيدا پرداخت حقوق 
مجتمع صنعتي اردكان با نام  .كرد

به عنوان اولين » چيني رز«تجاري 
در  كارخانه مدرن چيني بهداشتي ايران،

متر مربع و هزار  170زميني به مساحت 
) فاز اول( متر مربع  هزار35با زير بناي 

  .در شهر اردكان يزد احداث شده است
  
 ، تعدادي خرداد5روز سه شنبه *

ازكارگران تعاوني مسكن نساجي 
كردستان  با تجمع در محل زمين 

 سال توانستند 13بعد از  خريداري شده،
شان را تصاحب  با حكم  دادگاه زمين

اتحاديه آزاد كارگران به گزارش . كنند
كارگران با حضور يگان ويژه ، ايران

 سنندج و نيروي انتظامي  14كالنتري 
در ضمن . شان را تصاحب نمودند زمين

كارگران موفق شدند حكم بازداشت 

در اين زمين خانه و باغ كه فردي 
  . را از دادگستري بگيرندبوددرست كرده 

  
 كارگران  خرداد،5سه شنبه عصر روز *

معدن ذغال سنگ شمال شرق آزادشهر 
 ماه 4به دليل به تعويق افتادن بيش از 

حقوق و سنوات گذشته خود در محوطه 
به  . اعتراضي زدندمعدن دست به تجمع

پيش از اين مدير عامل ، گزارش تيتر
شركت ذغال سنگ شمال شرق 

دنبال تجمع كارگران در ه آزادشهر ب
سال گذشته قول پرداخت معوقا ت آنها 

  .را داده بود
  
با ادامه يافتن تاخير در پرداخت *

مطالبات حقوقي كارگران رجاء، صبح 
، كارگران برخي  خرداد5سه شنبه روز 

رجاء دست از كار كشيدند و ي از بخشها
در مقابل اداره تعميرات و نگهداري 
. شركت رجاء تجمع اعتراضي برپا كردند

به گزارش ايلنا،كارگران معترض عدم 
پرداخت حقوق و دستمزد ماههاي 
فروردين و ارديبهشت را علت اين 

صبح روز  .اعتراض اعالم كردند
ارگران مانند روز ك خرداد، 6چهارشنبه 

گذشته در برخي از بخشها از جمله 
قسمت برق، فني و موتوريستها دست از 

 5كار كشيدند اما با پرداخت نزديك به 
 درصد مطالبات معوقه، قرار است 10تا 

نجشنبه به اعتصاب پايان پاز صبح 
  .دهند

شركت رجاء، يكي از شركتهاي 
  شركت سرمايه(زيرمجموعه شستا 

 كهاست )  اجتماعيگذاري تامين
   . هزار كارگر پيماني دارد30نزديك به 

  
 كارگران ،خرداد 6 شنبهارچه روز*

اخراجي كارخانه نورد نوشهردست به 
 تجمع اعتراضي  مقابل اداره كار زدند و

به  .شدند حق سختي كار خواستار
سال 18حدود  آنالين، گزارش نوشهر

اين كارخانه در زمينه توليد ميله گرد 
 90كارخانه حدود اين  در  وت داردفعالي

كارگر مشغول به فعاليت بودند كه 
گذار اين كارخانه به مرور با   سرمايه

اخراج كارگران، اين واحد بزرگ صنعتي 
  .را تعطيل كرد

  
جمعي از تاكسي داران خطوط شهري *

در  خرداد 6چهارشنبه جيرفت صبح روز 
ايستگاه تاكسي و مقابل فرمانداري اين 

 اعتراض به تك نرخي شدن شهر در
بنزين و ثابت ماندن كرايه ها تجمع 

اين تجمع ، به گزارش دقيانوس .كردند
كه در پي تك نرخي شدن بنزين و 

 توماني 700باطل شدن سهميه سوخت 
 ،خودروهاي عمومي شكل گرفته بود

پس از حضور اتوبوسهاي شركت واحد 
شهرداري جهت انتقال مسافران و 

سيرانان در فرمانداري حضور نماينده تاك
  .خاتمه يافت

  
  7، روز پنجشنبه ميرزا دياربه گزارش *

جمعي از كارگران كارخانه صنايع خرداد، 
 براي )در استان گيالن (پوشش ايران

شان اقدام به برگزاري  دريافت مطالبات
 كه در كردندتجمع مقابل كارخانه 

نهايت اين اجتماع با زد و خورد و ضرب 
   . اين شركت توام شدو شتم مديران

  
 از  خرداد، جمعي7 پنجشنبه صبح روز*

كارگران رسمي كارخانه قند كامياران در 
اصفهان، در اعتراض به بدقولي كارفرما 

شان   درخصوص پرداخت حقوق معوقه
مقابل درب ورودي كارخانه تجمع 

به گزارش ايلنا، كارگران معترض  .كردند
سپس با انتخاب نمايندگاني براي 

شهر   ايت به اداره كار خمينيشك
  .اصفهان مراجعه كردند

  
كارگران  خرداد، 7 پنجشنبه روز*

ناظر  حضور ديشموكي همزمان  با
ميراث فرهنگي كهگيلويه و بويراحمد در 
قلعه ديشموك دست به تجمع اعتراضي 

شان از   خواستار پيگيري مطالبات زدند و
پيمانكار فراري اثر باستاني قلعه 

به گزارش صبح  .ندشد ديشموك
 64كارگران ديشموكي بيش از  زاگرس،
 از پيمانكار فراري اثر تومانميليون 

  .باستاني قلعه ديشموك طلبكارند
  
  تعدادي خرداد،10يكشنبه روز صبح *

از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان 
آموزش و پرورش تهران با تجمع در 
برابر ساختمان دادستاني كل كشور 

 توجه مسئوالن قوه خواستار رسيدگي و
قضائيه به پرونده پيچيده و چند ساله 

به گزارش ايران،  .فرهنگيان شدند
 890حاضران در اين اجتماع نمايندگان 

عضو تعاوني مسكن فرهنگيان و اكثراً از 
  .ندهستبازنشستگان آموزش و پرورش 

  
نزديك به ،  خرداد10يكشنبه روز *

 از كاركنان شركت ورزش تنيكصد 
يرانيان كه به عنوان پيمانكار از ياران ا

اين مجموعه ورزشي نگه داري مي 
كنند، با حضور مقابل وزارت ورزش و 
جوانان خواستار تبديل وضعيت سازماني 
از پيمانكاري به قراردادي و پرداخت 

به گزارش ايرنا، . مطالباتشان شدند
تجمع كنندگان با وساطت نيروهاي 

 برايحراست وزارت ورزش و جوانان 
به داخل وزارتخانه راهنمايي مذاكره 

  .ندشد
  
در پي مشكل  خرداد، 11دوشنبه روز *

كم آبي در تنگستان، جمع كثيري از 
مقابل اداره آب  در مهرَمردم شهر اَ

تنگستان تجمع كرده و نسبت به كمبود 
  .آب اعتراض نمودند

  
طعي مكرر و  به گزارش تنگستان نما، 

  ردم طوالني آب طي چند روز گذشته م
م را هرَشهرستان تنگستان و شهر اَ

  .كالفه كرده است
  19بقيه در صفحه 
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  18بقيه از صفحه 
  
جمعي از ،  خرداد11دوشنبه روز *

كاركنان شهرداري بروجرد به همراه 
به دليل برگزار نشدن هاي خود خانواده 

جلسه علني شوراي شهر و پرداخت 
باره  نشدن چهار ماه حقوق معوقه دو

مقابل شوراي اسالمي شهر تجمع 
به گزارش ايرنا، جلسه علني روز  .كردند

سالمي شهر بروجرد كه دوشنبه شوراي ا
قرار بود در حمايت از حقوق كارگران 
شهرداري اين شهر و رفع مشكالت 
مالي آنها برگزار شود به دليل به 

  .حدنصاب نرسيدن اعضا برگزار نشد
  
تعدادي از جوانان و اهالي شهرستان *
عبخش چاه مبارك و شهرستان  لويه،س

پارسيان نسبت به عدم بكارگيري 
 منطقه در شركتهاي نيروهاي بومي

 در روز دوشنبه مستقر در پارس جنوبي،
در مديريت كار و خدمات  خرداد، 11

اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي 
به گزارش پارس . تجمع كردندپارس 
اين افراد با شكستن برخي از  خليج،

وسايل و سر دادن شعار باعث شدند كه 
مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه 

ادي انرژي پارس تعطيل شود ويژه اقتص
تجمع  نيروهاي امنيتي و پس از آن

  .كنندگان را متفرق كردند
  
 از كارگران شهرداري بروجرد تعدادي*

 12براي سومين بار روز سه شنبه 
دراعتراض به عدم پرداخت خرداد، 

حقوق و دستمزد ، به همراه خانواده 
دست به تجمع مقابل هاي خود 

 رش ايرنا،به گزا .فرمانداري زدند
شهرداري به جاي رفع مشكالت 
كارگران، حكم اخراج تعدادي از 
كارگران كه از شوراي اسالمي شهر 
بروجرد خواستار احقاق حق خود شدند را 

  .صادر كرد
  
 خرداد، هنگامي كه 12شنبه  روز سه*

 پيماني انكارگر (كارگران شركت استيم
 به محل كار مراجعه )پتروشيمي ايالم

بالغ افزايش ساعت كاري كردند، با ا
مواجه شدند و در اعتراض به اين 

به گزارش  .موضوع دست از كار كشيدند
ايلنا، كارگران در اعتراض به تصميم 

كاري    پيمانكار كه آنها را به اضافه
كرد، دست از كار   اجباري ملزم مي

در پي اين اعتصاب، پيمانكار با . كشيدند
بر . نمايندگان كارگران جلسه گذاشت

اي كه در اين جلسه به   اساس توافقنامه
امضاي طرفين رسيد، ساعت كاري به 
روال هميشگي برگردانده شد و مقرر شد 
دو ماه از سه ماه حقوق معوقه كارگران 

  .پرداخت شود
  
ان شركتي شهرداري رجمعي از كارگ*

با حضور  خرداد 16كوهدشت روز شنبه 

در مقابل فرمانداري اين شهرستان 
به  .ار تبديل وضعيت خود شدندخواست

گزارش ايرنا، اين كارگران نسبت به 
عدم اجراي مصوبه دولت مبني بر تبديل 
وضعيت كارگران شركتي شهرداري 

  .دندكرض اعترا
  
 كارگر نيروگاه تبريز صبح 200بيش از *

 خرداد در محوطه 17روز يكشنبه 
شركت مديريت توليد برق آذربايجان 

گزارش  ايلنا، به  .شرقي تجمع كردند
  اين كارگران به از سرگيري تالش

سازي نيروگاه  دولت براي خصوصي
 ماهه بخشي از 9افتادگي   تبريز و عقب
  . اعتراض كردندمزاياي خود

  
 خرداد كارگران 17يكشنبه صبح روز *

پوش به نشانه هشدار و   كارخانه نو
اعتراض يك ساعت دست از كار 

گران به گزارش  ايلنا، كار .كشيدند
مجموعه كارخانه زير پوش   كارخانه نو
 ماه 9 ،رشتدر » ايران برك«پشم بافي 

در عين حال . نده احقوق دريافت نكرد
از فروردين ماه سال جاري از مجموع 

 نفر بيكار 70 كارگر اين كارخانه 150
  .شده اند

سازي در  كارگران معتقدند خصوصي
مجموعه ايران برك بيشترين ضربه را 

د و كارگران اين كارخانه وارد به تولي
  .استكرده 

  
پارس خليج، صبح روز  به گزارش*

كارگران بخش  تعدادي از 17يكشنبه 
تعميرات گروه روتاري و فيكس فازهاي 

 پارس جنوبي در اعتراض به وضعيت 12
حقوق ماههاي آخر سال و نپرداختن 

عدم  .عيدي دست به اعتصاب زدند
ي پرداخت معوقات كاركنان شركتها

پيمانكاري منطقه ويژه اقتصادي پارس 
كاركنان زحمت كش   كارگران و،جنوبي

 كارگران راهي ورا با مشكل روبرو كرده 
اعتصاب و جز تجمع نيافته و اقدام به 

  .تجمع كرد
  
، اتحاديه آزاد كارگران ايرانبه گزارش *

 تاكسي، رانندگان  خرداد17يكشنبه روز 
.  سنندج دست به اعتصاب زدنددر

عتصاب رانندگان تاكسي به جهت ا
گراني بنزين و نداشتن تسهيالت الزم 

  .استشان  براي امرار معاش
  
 خرداد، كارگران چند 17روز يكشنبه  *

كارخانه از شهرك صنعتي جاده 
اردستان، نطنز و ابوزيدآباد كاشان در 
اعتراض به كم آبي و وضعيت وخامت 

 شهرك اعتصاب نبار خدماتي در اي
نبود آب و  گزارش ايران خبر، به. كردند

ولتاژ نامناسب برق در اين شهرك، 
مشكل گرمي هواي داخل كارخانه ها 

زدگي و بيهوشي كارگران را  كه گرما

همراه دارد علت اين اعتصاب و ه نيز ب
  . اعتراض است

  
صبح روز ، ايران خبربه گزارش *

، جمعي از كاركنان د خردا17يكشنبه 
 كه در بخش پيماني شركت مترو تهران

نظافت مشغول به كار هستند در 
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 
عقب افتاده و وضعيت نامعلوم شغلي 

  .اعتصاب كردند
  
كارگران  خرداد، 16شنبه صبح روز *

مجتمع چهار گانه سبز مهاباد در واكنش 
هاي كارفرما   به محقق نشدن وعده

دست از كار كشيده و در مقابل 
ساختمان امور اداري اين مجتمع تجمع 

به گزارش ايلنا، در پي اجتماع  .كردند
كشت و «هفته گذشته كارگران دو واحد 

در روز » كشتارگاه هما مرغ«و » صنعت
هاي يازدهم و دوازدهم خرداد ماه ، 
كارفرما وعده پرداخت تمامي مطالبات 

 16حداكثر تا روز شنبه كارگران را 
 اما كارگران اين دو ،خرداد داده بود

واحد با محقق نشدن وعده مذكور 
  .تصميم به اعتراض گرفتند

روزه كارگران مجتمع چهار  5اعتصاب 
در  ظهر روز دوشنبه گانه سبز مهاباد 

 كارفرما و مسئوالن  با وعده خرداد 18
  .دولتي موقتا خاتمه يافت
مهاباد شامل  بزمجتمع  چهار گانه س

مجتمع دامداري و «، »كشت و صنعت«
و » مجتمع هما مرغ«، »صنعتي

  .است» سردخانه زمزم«
  
 خرداد خبرآنالين،18به گزارش *

كاركنان موسسه منحل شده ميزان 
مقابل استانداري خراسان رضوي تجمع 

اعتراض به انحالل  در كارگران .كردند
اين موسسه كه سبب بيكار شدن حدود 

تن از كاركنان شده، تجمع  200 وهزار 
  .كردند

  
اهرم با در دست  مردم شهر تاريخي*

 كه روز آن نوشته داشتن پالركاردي
، مسكن مهر صحراي كربالشده بود؛ 

، خانه يدر اعالم نياز به آب آشاميدن
خود را ترك و مانع رفت و آمد خودروها 

به  .در جلوي فرمانداري تنگستان شدند
و داوم قطعي م ،گزارش تنگستان نما

صاحبان  ،طوالني آب طي چند روز
مسكن مهر و مناطق تنگستان را كالفه 

در همين راستا، مردم . كرده است
مسكن مهر اهرم صبح روز دوشنبه 

خرداد ماه با تجمع مقابل فرمانداري 18
تنگستان مراتب اعتراض خود را بيان 

  .داشتند
  
جمعي از ،  خرداد19سه شنبه روز *

وزستان خواستار رفع كشاورزان خ
ممنوعيت كشت تابستانه و يا مجوز 

به  .كشت معوض به كشاورزان شدند
 از تن 200حدود  گزارش عصرجنوب،

كشاورزان اهواز، حميديه، هويزه، 
ماهشهر، هنديجان، شادگان و شهرهايي 
كه در حوزه رودخانه هاي كارون، 

در  كرخه، زهره و جراحي قرار دارند

اري خوزستان تجمعي مقابل استاند
خواستار اختصاص سهميه آب يا معوض 

  .كشت به كشاورزان شدند
  
سه شنبه روز ، ايران خبربه گزارش *

 جمعي از كارگران شركت راه ،خرداد19
ابريشم در ياسوج در  اعتراض به 
پرداخت نشدن حقوق و  اخراج تعدادي 
از كارگران در برابر استانداري كهكلويه 

  .و بويراحمد تجمع كردند
  
 از  تعدادي خرداد19سه شنبه روز *

كارگران مس سرچشمه در برخي از 
بخشهاي اين شركت در اعتراض به 
دستمزدهاي نابرابر و محقق نشدن 
وعده استخدام رسمي از سوي شركت 

 در مقابل  ومس، دست از كار كشيده
 .درب ورودي اين مجتمع تجمع كردند

كه  با وجود اينبه گزارش ايلنا، 
وعده استخدام نيروهاي مدتهاست 

ن اين شركت قراردادي از سوي مسئوال
ه ال اما همچنان مس،به آنها داده شده

عدم تبديل وضعيت قراردادها مهمترين 
  .استمعضل كارگران قراردادي مس 

  
 انكارگر،  خرداد20روز چهارشنبه*

پيماني پتروشيمي ايالم در اعتراض به 
 اعتصاب شان  پرداخت نشدن مطالبات

ان كارگراين به گزارش  ايلنا، . دكردن
 به واسطه شركت پيمانكاري كه
در بخش ماشين آالت اين » استيم«

كنند، چهار ماه  مجتمع صنعتي كار مي
  .اند  است كه حقوق دريافت نكرده

  
جمعي از ،  خرداد20چهارشنبه روز *

مازندران در استان شهر   مردم خليل
مقابل شهرداري اين شهر تجمع كرده و 

استار رسيدگي به مطالبات خود خو
تأمين آب شرب بخشي از  .شدند

به گزارش . معترضان استمشكالت 
محله چند سالي   بالغ، روستاي خليل

است كه تغيير هويت داده و تبديل به 
شهر معروف  شهر شده و امروز به خليل

  .است
  
  هزار2بيش از ،  خرداد23شنبه روز *

 از بازنشستگان صنعت فوالد از تن
شركتهاي فوالد مباركه و ذوب آهن در 
اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه 

 تجمع كرده ومقابل استانداري اصفهان 
در كف خيابان به حالت اعتراض 

  .نشستند
يكي از  به گزارش خبرآنالين،

د رك  بازنشستگان ذوب آهن كه اعالم
تنها مطالبه ما دريافت حقوق عقب ؛ كه

ودي است كه از التفاوت س  افتاده و مابه
محل برداشت حقوق بازنشستگي در 
زمان فعاليت ما در ذوب آهن به دست 

  .آمده است
  
جمعي از ،  خرداد23شنبه روز *

طرفداران محيط زيست شاهرود در 
اعتراض به قطع بيش از هزار درخت در 
مركز تحقيقات كشاورزي شاهرود تجمع 

  در پي  به گزارش نسل شاهوار، .كردند
  20حه بقيه در صف

   اعتراضي حركتهاي از برخي
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  19بقيه از صفحه 
، اقدام گروههاي فعال محيط زيست

يكي از كارشناسان قوه قضائيه در مركز 
تحقيقات كشاورزي شاهرود حضور پيدا 
كرد و موضوع قطع درختان را تاييد 

  .كرد
در پايان اين تجمع بيانيه اي قرائت شد 

 از حجتي وزير جهاد نكه در آ
خواسته شده هر چه سريعتر  كشاورزي
 با اين موضوع پيگيري نمايند در رابطه

و اقدامات الزم در برخورد با افراد 
  .متخلف انجام پذيرد

مركز تحقيقات كشاورز شاهرود در جاده 
 سال پيش 46بسطام واقع شده و حدود 

در زميني به مساحت بيش از چهارصد 
هكتار هزاران اصله درخت كاج و چنار 
براي احداث ايستگاه تحقيقات باغباني 

شد كه حدود شش ماه قبل اين كاشته 
  .درختان قطع شد

  
در پي انتشار بوي ،  خرداد23شنبه روز *

خانه فاضالب در    تصفيهازنامطبوع 
 ساكنان اين ،بجنورد در  منطقه باقرخان

به گزارش  .محل تجمع كردند
منطقه از چند سال اين اطالعات، اهالي 

پيش تاكنون از فعاليت تصفيه خانه 
 و  منطقه ناراضي بودهفاضالب در اين 

هنگام ساخت فاز دوم اين تصفيه خانه 
اين . نيز مخالفت خود را اعالم كردند

درحالي است كه در اين سالها مهاجران 
زيادي از روستاهاي اطراف در حريم 
نزديك اين تصفيه خانه اقدام به ساخت 

 2 كه منجر به افزايش  و ساز كرده
 شده برابري تعداد خانوارهاي اين منطقه

  .است
  
كارگران شركت واحد تعدادي از *

اتوبوسراني تهران و حومه جهت 
 بالتكليف بودن طرح مسكن بهاعتراض 
 در  خرداد24، در روز يكشنبه بالعوض

  .دندكرمقابل شهرداري تجمع 
اتحاديه گزارش طبق اخبار رسيده به 

 حضور نيروهاي ،آزاد كارگران ايران
ين در مقابل اامنيتي و لباس شخصي 
. چشمگير بودحركت مسالمت آميز 

  كارگران هشدار مينيروهاي امنيتي به
دادند كه پراكنده شوند و تجمع كارگران 

  .خواندند را غير قانوني ميآنها 
  
جمعي از ،  خرداد24يكشنبه روز *

كاركنان موسسه مالي و اعتباري منحل 
ه شده ميزان در اعتراض به بيكاري ب

 در جريان ،دنبال انحالل اين موسسه
 به خراسان شمالي درمحل روحانيسفر 

به گزارش  .ورزشگاه تختي تجمع كردند
اترك نيوز، موسسه مالي و اعتباري 

 با سهام 70ميزان خراسان كه در دهه 
افزون بر سه هزار قاضي بازنشسته 
دادگستريهاي خطه خراسان مجوز 
دريافت كرده بود از اوايل زمستان 

سپرده گذاران امسال براي پرداخت وجه 
  .خود با مشكل مواجه شد

  
 از  خرداد، تعدادي24 روز يكشنبه*

پوشش كارخانه كارگران بازنشسته 
مقابل اداره كل بيمه تأمين اجتماعي 

 به گزارش .گلسار رشت تجمع كردند
علت تجمع عدم معرفي به ، افق روشن

بانك جهت دريافت حقوق بازنشستگي 
نده عوامل اطالعات سعي در پراك. است

 در حاليكه ،كردند كردن كارگران مي
 با وكارگران بر روي موكت نشسته 

... نزديك شدن ماموران با صلوات و 
  .كردند آنها را وادار به عقب نشيني مي

  
جمعي از ،  خرداد24صبح روز يكشنبه *

كارگران پيمانكاري معادن زغال سنگ 
البرز شرقي واقع در منطقه طرزه استان 

اض به تعويق بيش از سمنان، در اعتر
سه ماه حقوق در محوطه معدن مقابل 

به  .درب ورودي تونل مادر تجمع كردند
در اين واحد معدني حدود  گزارش ايلنا،

 800 كارگر به صورت رسمي و 600
كارگر به صورت پيمانكاري اشتغال 

واحد معدني طزره شامل تونلهاي . دارند
يك و دو، تونل غربي، تونل مركزي، 

رقي، تونل مادر، تونل برناكي، تونل ش
 و تونل 15، تونل 35تونل كالريز، تونل 

  مي شود كه در هر يك از آنها دو 42
  .تا سه پيمانكار فعاليت دارند

  
جمعي از مردم ،  خرداد24يكشنبه روز *

اهواز در » دب حردان«روستاي 
اعتراض به وضعيت قطعي مكرر و نبود 

بل آب آشاميدني در اين روستا در مقا
به  .استانداري خوزستان تجمع كردند

لوله كشي آب در اين  گزارش تسنيم،
 20  در اين روستاروستا انجام شده اما

است بدون آب   روز يك ماه30روز از 
 را مختل كرده ردماين موضوع زندگي م

  .است
  
در پي قطعي چند روزه آب شرب *

روستاي كفدهك شهرستان خرامه، عده 
در روز يكشنبه ا اي از مردم اين روست

در حاشيه جاده خرامه به  خرداد 24
صداي  به گزارش .شيراز تجمع كردند

خرامه، مردم اين روستا با مشكل قطعي 
آب دست و پنجه نرم مي كنند، آب 

يك بار وصل طي ده روز شرب روستا 
 روز است كه 4شده و در حال حاضر 

  .مجددا آب شرب قطع شده است
  
 مهر از جمعي از متقاضيان مسكن*

 واحدي هالل احمر گناباد 300پروژه 
در اعتراض به  خردا 24روز يكشنبه 

تحويل نشدن واحدهاي خود در مقابل 
 به گزارش ايرنا، .اين پروژه تجمع كردند

بر اساس قول اعضاي هيات مديره 
شركت سپهر شرق، پيمانكار واحدهاي 
مسكوني معروف به پروژه هالل احمر 

يل مرداد سال اين واحد ها بايد اوا
گذشته تحويل مي شد ولي هنوز از 

  . تحويل آنها خبري نيست

  
 جمعي  خرداد،25 دوشنبه صبح روز*

از بازنشستگان صندوق فوالد در 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

، براي دومين ارديبهشت و خرداد خود
 مقابل استانداري اصفهان روز متوالي

تجمع و  به گزارش ايمنا،. تجمع كردند
 بوداعتراض بازنشستگان به گونه اي 

كه خيابان باغ گلدسته مسدود شده و 
نيروهاي . نبودتردد خودروها امكان پذير 

امنيتي و همچنين پليس راهنمايي 
مهار اين حركت اعتراضي رانندگي براي 

  .در محل حاضر شدند
  
كارگران ،  خرداد25دوشنبه روز *

واقع در جاده شركت صنايع فلزي كوشا 
قزل حصار استان البرز دراعتراض به 

، سال جاري آغاز عدم پرداخت حقوق از
دست به براي سومين روز متوالي 

اتحاديه آزاد گزارش به  .اعتصاب زدند
 23 كارفرما از روز شنبه ،كارگران ايران

خرداد جهت مقابله با اعتصاب كارگران 
سرويس ايام و ذهاب و ناهار كارگران را 

كارگران را تهديد كرد كه  و ع نمودقط
سر كار  خرداد 26سه شنبه از روز اگر 

خود حاضر نشوند و اعتصاب را پايان 
 كارگران را اخراج خواهد مهندهند ه

   .كرد
كارگران معدن ،  خرداد25دوشنبه روز *

 آهن سيرجان در   سنگ4شماره 
 ماه حقوق و 3 اعتراض به عدم پرداخت

 تجمع ره كارمقابل ادا در حق بيمه
به گزارش ايلنا، با گذشت حدود . كردند

اين  سه ماه از شروع سال جديد،
كارگران هنوز موفق به دريافت حقوق 

 94و فروردين و ارديبهشت  93اسفند 
  .نشده اند

  
خرداد در جريان 26صبح روز سه شنبه *

برگزاري تجمع اعتراضي كارگران 
در » معدنجو«اخراجي شركت معدني 

ده پابدانان، يكي از كارگران ابتداي جا
معترض در اثر تصادف با تريلر حامل بار 

به گزارش ايلنا، مامورين به  .كشته شد
قصد متفرق كردن كارگران و باز شدن 

آور  جاده براي عبور كاميونها از گاز اشك
در همين هنگام . استفاده كردند

محمدعلي ميرزايي كه از ناحيه چشم 
بي نداشت، آسيب ديده بود و ديد خو

ناگهان با تريلر حامل زغال كه قصد 
عبور از بين تجمع كنندگان را داشت 

  .برخورد كرد و كشته شد
  
تعداد زيادي از ، خرداد26روز سه شنبه *

كارگران كارخانه چوكاي تالش دست از 
كشيدند و داخل ساختمان و جلوي  كار

درب اصلي كارخانه تجمع نمودند و 
وضعيت حقوق خواستار تعيين و تكليف 
به گزارش  .و مطالبات خود شدند

از جمله مطالبات اين  رضوان خبر،
كارگران زحمتكش بازگشت مجدد 
اضافه كاري، راه اندازي مجدد كارخانه 

  .و تجديد قرارداد كاري با كارگران است
  
كاركنان اداره برق تعدادي از *

شهرستان رشت در اعتراض به اخراج از 

 7طول  بات دركار و عدم پرداخت مطال
خرداد در 26سه شنبه در روز سال اخير 

به  .مقابل استانداري گيالن تجمع كردند
شركت پشتيباني صنعت  گزارش فارس،

 جاده تهران 6برق گيالن در كيلومتر 
 بر 86راه سنگر واقع است و از سال   سه

   قانون اساسي خصوصي44اساس اصل 
 كارگر 50اين شركت داراي  .شده است
ه نيمي از آنها در مقابل است ك

استانداري گيالن تجمع كرده و خواستار 
  .احقاق حق و رهايي از بالتكليفي شدند

  
حاميان محيط زيست و نمايندگان *

هاي محيط زيستي كشور صبح لتشك
با تجمع مقابل ، خرداد26روز سه شنبه 

عصر   تقاطع نيايش و ولي،وزارت نيرو
ي توجه   نسبت به بي،مقابل پارك ملت

وزارت نيرو به منابع آب و ادامه 
سياستهاي گذشته سد سازي مورد 

به گزارش امروز و  .اعتراض قرار دادند
در اين تجمع كه بسياري از  فردا،

نمايندگان تشكلهاي محيط زيستي 
حضور داشتند مديريت وزارت نيرو در 
. امور آب مورد اعتراض قرار گرفت

 هاي خود اين تجمع كنندگان در پالكارد
مديريت را مديريتي ناكارآمد دانسته و 

هاي متعدد در  سازي خواستار توقف سد
كنندگان به ويژه  تجمع. كشور شدند

خواهان توقف ساخت سد شفارود در 
  .گيالن بودند

  
» فنرسازي ايندامين«كارگران كارخانه *

 خرداد براي 27در روز چهارشنبه 
دست از كار كشيده سومين روز متوالي 

به  .ندرده كارخانه تجمع كو در محوط
ت كارگران اعتصابي امطالب گزارش ايلنا،

پرداخت ، كارخانه فنرسازي ايندامين
حقوق معوقه،  افزايش مزد پايه، بازبيني 
طرح طبقه بندي مشاغل، افزايش 
پاداش توليد و تشكيل نهاد صنفي 

  . استكارگري 
  
كارگران كارخانه ،  خرداد30شنبه روز *

ين دراعتراض به عدم شيشه آبگينه قزو
 سال عيدي و 2 ماه حقوق و 6 پرداخت
تجمع  مقابل استانداري  درپاداش
نيروهاي ، به گزارش خبرآنالين. كردند

نظامي و انتظامي در اطراف تجمع 
 كنندگان جمع شده و حراست استانداري

از هرگونه عكس برداري و مصاحبه با 
  .مي كردكارگران معترض جلوگيري 

و صنعتي آبگينه واقع در شركت توليدي 
 سال قدمت، توليد 43شهر قزوين با 

كننده انواع شيشه هاي جام، دو جداره، 
  .طلقي، سكوريت و رفلكس است

  
كاركنان بيكارشده موسسه اعتباري *

 ، روزخودادامه اعتراضات  ميزان در
مقابل بانك مركزي  خرداد 30 شنبه

با  به گزارش ايسنا، .تجمع كردند
شكل گرفته از سوي هماهنگيهاي 

بانك مركزي با مراجع قانوني از جمله 
استانداري و اداره كل كار استان 
خراسان رضوي، شرايط كاري و حقوقي 

  .كارمندان ميزان مشخص شد
  21بقيه در صفحه 

 ...... كارگران اعتراضي حركتهاي از برخي
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  منصور آروند، 
  زندانی سياسی ُکرد اعدام شد

  
منصور آروند، زنداني سياسي كُرد كه مدتي پيش از زندان 

  يكشنبهمهاباد به زندان مياندوآب منتقل شده بود، صبح روز
  . خرداد در اين زندان اعدام شد24

كانون مدافعان حقوق بشر راديو زمانه به نقل از به گزارش 
   ارديبهشت17شنبه   در روز پنجكردستان، منصور آروند

، از سوي مأموران وزارت اطالعات از زندان مركزي 1394
  . مهاباد به زندان مياندوآب منتقل شد

 توسط مأموران امنيتي شهر 1390 خرداد 24منصور آروند  
مهاباد دستگير و به بازداشتگاه اداره اطالعات مهاباد منتقل 

تهام محاربه با خدا و  به ا1391او سپس شهريور  .شده بود
 از سوي شعبه رژيمرد مخالف همكاري با يكي از احزاب ُك

  .دادگاه انقالب مهاباد به اعدام محكوم شدبييكم 
  

  “بازگشت پرنده“
  )صبح . م  ( يوحيد. م 

  
  باد آمده پيچان بر درختان و

   زرد بي كسي يبرگها
  بر آب مي ريزند 

  برگها 
  و كنند ي بر كتيبه اعتمادم ريشه م

   ي خاكستري نگاههايدرتالق
  شوند گم مي

  من براه مي افتم 
   يبا زمزمه ا

  از حماسه در باد 
  كرانه ها 

  كنند و ازمن عبور مي
  من 

   فتح يدر متن لحظه ها
  براي پرنده صبحگاهي 

 دانه مي پاشم   

  

تکرار شگرد رو شده 
وزارت اط�عات عليه 

  ساکنان ليبرتی
  ليال جديدي

مي در تالشهاي خود جهت رژيم جمهوري اسال
حفظ قدرت هرگز از هيچ اقدامي، حتي اگر به وضوح 
احمقانه و ناشيانه هم باشد و نتايجي معكوس ببار 

اين بار وزارت منفور . بياورد، كوتاهي نكرده
اطالعات، چماق سركوب مخالفان نظام، با اقدامي 
سازمان يافته عده اي را در ساختماني در چند متري 

 "خانواده ساكنان ليبرتي" به عنوان كمپ ليبرتي
مستقر كرده و بدين صورت به معركه گيري از پيش 

  . شناخته شده ديگري دست زده است
، )2014 نوامبر 27 (1393 آذر 6سال گذشته در 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در اطالعيه اي 
از تالش وزارت اطالعات رژيم و بازوي تروريستي 

درصدد اعزام شماري از ماموران و قدس خبر داد كه 
 "خانواده مجاهدين"مزدوران خود به عراق تحت نام 

 عليه مجاهدان ليبرتي "ديدارهاي خانوادگي"و 
طبق اين طرح، عده اي به نام ساختگي . است

 براي درخواست خود به وزارتخانه "انجمن نجات"
ها رجوع كرده و آنها هم به دفتر صليب سرخ بين 

هران رجوع مي دهند تا اين اسامي به المللي در ت
اين نفرات . عنوان خانواده ساكنان ليبرتي ثبت شود

سپس براي اجراي اين نمايش مضحك به عراق 
  .اعزام مي گردند

افراد . اين طرح افشا شده اكنون به اجرا در آمده است
 تحت "بيت بغدادي"اعزامي در ساختماني به نام 

ه اند تا از يك سو حفاظت ماموران عراقي مستقر شد
ساكنان ليبرتي را مورد آزار روحي قرار دهند و از 

 خبرسازي كرده "خودي"سوي ديگر در رسانه هاي 
و با استفاده از احساسات و عواطف خانواده هاي 
ايراني آنها را به ضديت با سازمان مجاهدين خلق 
برانگيزند و همچنين، مخاطبان خارجي شان را 

  .تحميق كنند
ات حقيرانه را هر كس كه مختصر شناختي اين حرك

از رژيم جمهوري اسالمي داشته باشد نه تنها باور 
نمي كند، بلكه بر ريش ماليان و ميزان بي درايتي 

تنها كساني از اين نوع صحنه . آنان پوزخند مي زند
سازيها سريعا به خيال بهره برداري مي افتند كه 

 پاداش مي دستي در جيب گشاد رژيم دارند و انتظار
  . كشند

خانواده هاي ساكنان ليبرتي اگر امكان بيان خواسته 
هاي خود را داشتند، بي شك در زندانهاي مخوف 
حكومت مستقر مي شدند و نه در ساختمان مجاور 

زيرا آنها خواستار بهبود وضعيت بستگان خود . ليبرتي
و پايان اقدامات جنايتكارانه رژيم و وابستگان عراقي 

جان و سالمتي و حقوق آنها از طريق اش عليه 
ارتباط با نهادهاي بين المللي و حقوق بشري مي 
شدند و نه اينكه دست در دست وزارت اطالعات و 
دژخيماني كه فرزندان شان را فوج فوج اعدام كرده و 

  . مورد بدترين آزارها قرار داده اند، بگذارند
 2010در سالهاي . اين يك ترفند شناخته شده است

 نيز افرادي تحت نام خانواده ساكنان در 2011و 
مكانهايي كه سفارت و نيروهاي عراقي در كنار 
قرارگاه اشرف آماده كرده بودند، مستقر شده و به 

اينگونه . شكنجه رواني ساكنان اشرف پرداخته بودند
اقدامات مزورانه نتيجه معكوس دارد و تنها 

س مي نشاندهنده سنگيني تهديدي است كه رژيم ح
  .كند

طبق تفاهم امضا شده بين سازمان ملل متحد و 
 كه به تاييد آمريكا و 2011دولت عراق در دسامبر 

اتحاديه اروپا نيز رسيده، مسووليت حفاظت از ساكنان 
اكنون بايد به سرعت بدان . ليبرتي پذيرفته شده است

  . عمل شود
افشاگري در باره اين اقدام رذيالنه از وظايف همه 

  .ن حقوق بشر استفعاال
  خرداد 23فراسوي خبر شنبه 

  كارگران اعتراضي حركتهاي از برخي
  

  20بقيه از صفحه 
  
كارگران شركت جهاد توسعه و خدمات زيربنايي ساخت فاز دوم *

در محوطه تجمع ، با  خرداد31 كارخانه سيمان شهركرد، روز يكشنبه
به گزارش ايرنا،  . رفع مشكالت خود شدند خواهاناين كارخانه،

الن استان، ئوبرخالف پيگيري و نامه نگاريهاي انجام شده با مس
  .  انجام نشده استكارگرانتاكنون اقدامي براي تسويه مطالبات 

 كيلومتري مركز چهارمحال و 35مجتمع سيمان شهركرد در 
  . استكاركن 400اين مجتمع . بختياري قرار دارد

  
 ذوب آهن اردبيل در اعتراض به ، كارگران خرداد31 يكشنبه روز*

 ماه، در برابر 16شرايط حقوقي خود و نگرفتن دستمزد بيش از 
 .استانداري اردبيل تجمع كردند و خيابان را بر روي خودروها بستند

به گزارش سبالنه، تجمع در خيابان و بستن راه بر خودروها، باعث 
 بر و كرد پليس تجمع كنندگان را متفرق. ورود نيروي انتظامي شد

 شدند كه به زخمي از كارگران تناثر درگيري ايجاد شده، چند 
  .منتقل شدندبيمارستان 

  
خرداد 31 يكشنبه تعدادي از كارگران كارخانه فوالد بافت كه روز*

 مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع ، در همين روزاخراج شدند
قطاع، به گزارش ا .شان شدند كرده خواستار رسيدگي به مشكالت

به آنها  از جوانان هستند و برگ تسويه حساب كارگران اكثراًاين 
  .داده شده است

  
براي سومين روز پياپي كارمندان موسسه ،  خرداد31يكشنبه روز *

ميزان مقابل ساختمان بانك مركزي واقع در خيابان ميرداماد تهران 
در حال كه كارمندان  اين بعد از نيوز، به گزارش هشدار .تجمع كردند

بيكار شدن موسسه ميزان براي داد خواهي دو روزي را جلو بانك 
در گرماي طاقت فرساي  پاسخي نشنيدند، دند وكرمركزي تجمع 

 15بيش از آنها . ندبعد از ظهر تهران به سوي مجلس به راه افتاد
  .به كارندا ين موسسه مشغول  سالي است در

  
فارسيت دورود در تهران  كارخانه انكارگر خرداد، 31روز يكشنبه *

اين . در مقابل وزارت كار به تحصن نشستندروز  براي ششمين
روابط  به گزارش . شبها براي خواب به بهشت زهرا مي روندكارگران

اين كارگران كه سوابقي ، عمومي سنديكاي كارگرن فلزكارمكانيك
 سال دارند در پالكاردي كه به نرده هاي وزارت 20 سال تا 14از 

ما كارگران فارسيت دورود « :نصب كرده اند چنين نوشته اندكار 
 سال به علت سو مديريت پس از گذشت 20 تا 14لرستان با سوابق 

ما همچنان ايستاده . بالتكليفي بسر مي بريم  سال همچنان در4
  .»ايم
  
 31يكشنبه اعتصاب كارگران كاخانه ايران برك رشت، صبح روز *

 به گزارش ايلنا، اعتصاب . متوالي شد روزچهارمينخرداد وارد سي 
آغاز شد و طي اين مدت  ارديبهشت سال جاري 27از روز كارگران 

كارفرما در نخستين روز  .كردندكارگران اقدام به تجمعات گوناگون 
 نفر از كارگران معترض قصد داشت با آنان 10اعتصاب با شناسايي 

ساب كند اما با به جرم ايجاد اغتشاش و رهبري معترضان، تسويه ح
 20 چهار شنبه صبح روز .حمايت ساير كارگران اين اتفاق نيافتاد

خرداد در بيست و سومين روز از آغاز اعتصاب، فرماندار شهرستان 
رشت به همراه مدير اين كارخانه در سالن اجتماعات اين واحد 

ماه حقوق قصد متقاعد  توليدي حاضر شدند و با وعده پرداخت دو
ان معترض را براي ادامه توليد را داشتند كه در نهايت كردن كارگر

  روز سه شنبههمچنين .اين پيشنهاد با مخالفت كارگران روبرو شد
اي ناشناس با آتش زدن درختان و ضايعات    عده خرداد،19 شب

كارخانه، قصد وارد كردن اتهام خرابكاري به كارگران معترض و 
 21صبح روز پنجشنبه  .ه اندتخريب وجهه اعتراضي كارگران را داشت

  نماينده5 و از خروج رفتندماموران پليس امنيت به كارخانه خرداد، 
اي كه قرار بود از جانب كارگران در شوراي تامين حضور يابند  

تمام پارچه نوشته هايي كه از اولين در همين روز . جلوگيري كردند
به دستور روز اعتصاب بر سر در ورودي كارخانه  نصب شده بود، 

  .دادگستري شهرستان رشت جمع آوري شد
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و 

محاكمه فعاالن كارگري در ايران را به شدت 

  .محكوم مي كنيم

  



  22صفحه             رويدادهاي هنري    1394 تير اول – 360 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :سخن روز

آدم قوي كسي است كه نه منتظر مي ماند خوشبخت "
 "اش كنند و نه اجازه مي دهد بدبخت اش كنند

بازيگر ) 2004ژوئيه  - 1924آوريل (مارلون براندو (
آمريكايي، برنده جايزه اسكار كه در اعتراض به پايمالي 

  حقوق سرخ پوستان، از دريافت آن خودداري كرد 
فن كنند، غافل از اينكه ما بذر سعي كردند ما را د"

 9 -1928ژوئن (ارنستو رافائل گوارا دالسرنا  ("بوديم
 "چه ال " يا " گوارا چه"نام  كه بيشتر به ) 1967اكتبر 

 شود، پزشك، چريك، سياستمدار و انقالبي  شناخته مي
  )ماركسيست

  
  ....ادبيات و انتشارات

   
انتشارات (فروش نشريه داعش در آمازون 

2(  
، كه "دابق"زبان   هاي كاغذي نشريه انگليسي  سخهن

  منتشر مي) داعش(گروه موسوم به دولت اسالمي 
  .رسد به فروش مي : آمازون"كند، در سايت 

 هاي كاغذي چهار  در سايت آمازون بريتانيا نسخه
 پوند به 6.49شماره اول اين نشريه تبليغاتي به مبلغ 

جيتالي اين  هاي دي دانلود نسخه. رسد فروش مي 
  .نشريه رايگان است

 به موضوعاتي از جمله الهيات اسالمي، "دابق"نشريه 
رخدادهاي روز و اخبار اين گروه بنيادگراي اسالمي 

  . پردازد مي
  .آمازون هنوز در اين باره اظهار نظر نكرده است

  
 برنده جايزه "چگونه هر دو باشيم"رمان 

  )3انتشارات (بيليز شد 
، برنده "الي اسميت" نوشته "نهر دو بود"رمان 

داوران، اثر اين نويسنده .  شد"بيليز"جايزه ادبي زنان 
 " درخشان و سرشار از طنز لطيف،"اسكاتلندي را 

  .خوانده اند
، نويسنده "ان تيلر"در ميان نامزدهاي اين جايزه 

آمريكايي و همسر تقي مدرسي، نويسنده فقيد ايراني، 
  . نامزد شده بود"يقرقره نخ آب"نيز براي كتاب 

 How to be ("چگونه هر دو باشيم"رمان 
both ( دو راوي دارد كه يكي ماجراي يك دختر

نوجوان سوگوار را در عصر حاضر و ديگري زندگي يك 
 . روايت مي كنند15هنرمند دوره رنسانس را در قرن 

اين كتاب به دو شكل دو بخشي با دو جلد متفاوت 
 به چه شكل و كدام منتشر شده است و مهم نيست

 پيش از "چگونه هر دو باشيم" .ترتيب خوانده شود
 و 2014 "رمان كوستا"اين برنده جايزه هاي 

  . شده است2014 "گلداسميت"
 از ديگر "تصادفي" و "هتل دنيا"رمانهايي از جمله 

 برنده جايزه "تصادفي"رمان . آثار الي اسميت است
  . شده است"ويتبرد"رمان 

شوراي ملي براي "، رييس "اتيشامي چاكراب"
، رياست هيات داوران اين )ليبرتي ("آزاديهاي مدني

گريس "دوره را برعهده داشت و نويسندگاني چون 
  . او را همراهي كردند"هلن دانمور" و "دنت

  
  ......سينما 

  
  برنده نخل طالي كن 

، برنده نخل طالي "ژاك اوديار" ساخته "ديپان"فيلم 
  .اره فيلم كن شده استشصت و هشتمين جشنو

اين فيلم درباره يكي از شورشيان عضو گروه 
 است كه از جنگ داخلي در "ببرهاي تاميل"

 كند در فرانسه  گريزد و تالش مي سريالنكا مي 
  . اي براي خود بسازد زندگي تازه

  اوديار كه پيش از اين فيلمهايش دو جايزه كم اهميت
ام دريافت اين تر جشنواره كن را برده بودند، هنگ

بردن اين جايزه واقعا برايم تكان دهنده ": جايزه گفت
 "كوئن" اي كه داورانش برادران  بردن جايزه. بود

  ".باشند، خيلي استثنايي است
برادران كوئن، جوئل و ايتان امسال رييس هيات 

  .داوران جشنواره كن بودند
 "الزلو نمس" به كارگرداني "پسر روح"فيلم 

  .م جايزه دوم اين جشنواره را گرفتمجارستاني ه
  

 جشنواره فيلم لندن را افتتاح 'حق راي'فيلم 

  خواهد كرد

كري "با بازي ) Suffragette ("حق راي"فيلم 
 و "آن ماري داف"  ،"هلنا بونام كارتر"، "موليگان

 جشنواره فيلم لندن را افتتاح خواهد "مريل استريپ"
  .كرد

  
فيلمنامه  ("ابي مورگان"اين فيلم كه فيلمنامه اش را 

 نوشته، به "بانوي آهنين" و "شرم"نويس فيلمهاي 
جنبش طرفداران حق راي زنان در بريتانيا در اوايل 

اين نخستين فيلمي است كه . قرن بيستم مي پردازد
در  .اجازه پيدا كرده در پارلمان بريتانيا فيلمبرداري شود

 ،"املين پنكهرست" مريل استريپ نقش "حق راي"
فعال سياسي حقوق زنان، را بازي مي كند كه در 
پارلمان بريتانيا سخنراني مهم و تاثيرگذاري در زمينه 

  .حق راي زنان ايراد كرد
، تهيه كنندگان فيلم، "اليسون اوئن" و "في وارد"

 اهل  زنان اين فيلم، زنان بريتانيايي اند،": گفته اند
ستند، و به همين دليل بجاست كه در جشنواره لندن ه

  ".فيلم لندن به نمايش در آيد
 18 تا 7موسسه فيلم بريتانيا جشنواره فيلم لندن را از 

  . كند اكتبر امسال در اين شهر برگزار مي
  

 با تهديد "يك مرد فرانسوي"نمايش
  راستهاي افراطي از سينماها حذف شد 

 "يك مرد فرانسوي" اجتماعي -نمايش فيلم انتقادي 
 50در باره نژاد پرستي كه قرار بود از دوم ژوئن در 

سينماي فرانسه اكران شود، توسط سينماداران فرانسه 
  . حذف شد

  
تاريخ " نمونه فرانسوي فيلم "يك مرد فرانسوي"فيلم 

 به كارگرداني توني كي است كه در "مجهول آمريكا
رستي و  ساخته شد و به مسايلي چون نژادپ1998سال 

يك "فيلم . پرداخت نئونازيسم در آمريكا مي 

، يكي از فعاالن "ماركو" روايت زندگي "فرانسوي
  .نژادپرست در فرانسه است

يك "، كارگردان "پاتريك آسته آلياس دياستم"
:  كه بسيار خشمگين است مي گويد"فرانسوي

گفتند نمايش اين  منتقدان فيلم همواره به من مي "
  ". و ضروري استفيلم بسيار مهم

، پرفسور تحقيقات اروپايي دانشگاه "ژيلبر كازاسو"
 نيز 1988در سال ": گويد  آلمان، مي "فرايبورگ"

مارتين " به كارگرداني "آخرين وسوسه مسيح"فيلم 
در آن زمان راست .  در فرانسه اكران شد"اسكورسيسي

گيري كردند و  گرايان افراطي عليه اين فيلم موضع  
پس از . اما زمانه تغيير كرده. نيز بر پا شدتظاهراتي 

 در "شارلي ابدو"حمله تروريستي به روزنامه طنز 
يازدهم ژانويه سال جاري، چهار ميليون فرانسوي به 

  ".خيابانها رفته و عليه نژادپرستي تظاهرات كردند
 گويد گرچه نژادپرستان  پرفسور ژيلبر كازاسو مي

ند، اما اين نكته را افراطي هنوز در فرانسه فعال هست
نيز بايد همواره در نظر داشت كه شمار آنها در فرانسه 

  .رو به كاهش است
  

 سال زندان براي تهيه كننده سابق 8

  تلويزيون جمهوري اسالمي 
مصطفي عزيزي، نويسنده و تهيه كننده صداوسيماي 
جمهوري اسالمي، در دادگاهي به رياست ابوالقاسم 

  .محكوم شد سال زندان 8صلواتي به 
آرش عزيزي، فرزند وي، در فيس بوك خود نوشته كه 

اجتماع و تباني عليه امنيت كشور، اقدام "اتهام پدرش 
عليه امنيت ملي و توهين به بنيانگذار جمهوري 

اتهامات وي بخاطر نوشته هايش .  بوده است"اسالمي
  . در فيس بوك بوده است

 از مصطفي عزيزي مقيم كانادا بود و يك ماه پس
 12اش در  بازگشت به ايران براي ديدار با خانواده 

كننده  وي تهيه . بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد
سابق تلويزيون جمهوري اسالمي، عضو آسيفاي بين 

 المللي سازندگان و دوستداران  انجمن بين(المللي  
عامل  و به مدت چهار سال مدير ) فيلمهاي انيميشن

  . تآسيفاي ايران بوده اس

  
، نويسنده و سردبير 1365مصطفي عزيزي از سال 

 هاي علمي و آموزشي راديو بود و در سال  برنامه
 به تلويزيون رفت و مدير واحد انيميشن 1369

افزار صدا  مديريت گروه مهندسي نرم . كامپيوتري شد
  .و سيما هم در آن زمان بر عهده او بود

  
  ....تياتر

  
مين دوره شصت و نه/ اهداي جوايز توني

  .جوايز توني در نيويورك برگزار شد

 آن را در سال "انجمن تياتر آمريكا"اين جايزه كه 
، بازيگر و صحنه "آنتوانت پري" در بزرگداشت 1947

ماجراي مرموز "گردان نامي تأسيس كرد، امسال  
 را به عنوان بهترين نمايش درام و "سگي در شب

اين دو . ب كرد را بهترين موزيكال انتخا"خانه مفرح"
 هاي بهترين كارگرداني را نيز به دست  نمايش جايزه

  .آوردند
  23بقيه در صفحه 

  رويدادھای ھنری ماه
 ليال جديدي
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  رويدادھای ھنری ماه
  22بقيه از صفحه 

  
 بخش 12 كه در "يك آمريكايي در پاريس"موزيكال 

نامزد شده بود نيز چهار جايزه از جمله بهترين طراحي 
  .صحنه و بهترين طراحي رقص را به دست آورد

 The ("شرفيابي"، بازيگر بريتانيايي "هلن ميرن"
Audience(ن ، جايزه بهترين بازيگر نقش اصلي ز

اين نمايش درباره جلسات هفتگي . را به دست آورد
  .ملكه بريتانيا با نخست وزير اين كشور است

  
   ....نقاشي

  بازار ميلياردي تابلو سهراب سپهري 

  
تابلويي از سهراب سپهري در حراج تهران ركورد زد و 

  . ميليون تومان فروخته شد800 ميليارد و 2به قيمت 
 21 شد كه در جمع  يه اثر ارا126در اين حراجي 

  . ميليون تومان به فروش رسيدند400ميليارد و 
 ميليون 500الملك هم به قيمت  تابلويي از كمال 

  .تومان به فروش رسيد
 داران،   داران آثار هنري و گالري عالوه بر مجموعه

چهره هايي از جمله احمد مسجدجامعي، عضو شوراي 
 وزارت شهر تهران، علي مرادخاني، معاون هنري

ارشاد، علي دايي، فوتباليست، پري صابري، كارگردان 
تياتر، بهرام رادان، بازيگر، و عبدالحسين مختاباد، 

  .آهنگساز و خواننده، هم در اين حراج حضور داشتند
  

  .....موسيقي
  

نصيب خواننده  "2015يوروويژن "جايزه 
  سوئدي شد 

 به ميزباني "يوروويژن"شصتمين دوره مسابقه آواز 
منز "اتريش در شهر وين به طور زنده برگزار شد و 

 ساله سوئدي توانست جايزه 28، خواننده "زلمرلوو
 "قهرمانان"ترانه . نخست اين مسابقه را به خانه ببرد

كننده ديگر را پشت سر گذاشت و سوئد   شركت 26او 
  .را براي ششمين مرتبه برنده يوروويژن ساخت

اليا به ترتيب دوم تا پنجم روسيه، ايتاليا، بلژيك و استر
اتريش از تحسين كارشناسان، بينندگان و . شدند

  نظران به ويژه به دليل تكنيك مدرن و خيره صاحب 
  .كننده اجرا روي صحنه و ميزباني خوب برخوردار شد

 "پل بسازيم"امسال مسابقات يوروويژن با شعار 
)Building Bridges (اين شعار پس از . اجرا شد

، خواننده تراجنسي اتريش، در "نچيتا وورستكو"برد 
سال گذشته، جهت تشويق مردم در سراسر جهان 
براي تساهل و تسامح در برابر اعتقادات و تمايالت 

  .متفاوت انتخاب شده بود
  

  لغو كنسرت خواننده بازگشته به ايران 
 بنا به دستور مقام قضايي لغو "پرواز هماي"كنسرت 

نامه مراحل قانوني و اخذ اين درحاليست كه بر. شد
همه مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و دفتر 

  .موسيقي در تهران را طي كرده بود

 "مستان"ايسنا، پرواز هماي همراه با گروه "به گزارش 
اي از نوازندگان سازهاي ايراني هستند و سبك  مجموعه 

 اين گروه در.  دهند  اي از موسيقي سنتي را ارايه مي تازه
  اما اخيراً،خارج از ايران كنسرتهاي متعددي اجرا كرده اند

. با بازگشت به ايران رهبر اين گرو ابراز ندامت كرده بود
 ام،  اگر من در گذشته اشتباهي داشته": وي گفته بود

صبور باشيد، امروز و .  ام كه جبران كنم ام و آمده پذيرفته 
دانم اين   نمي .ام را ببينيد و سپس تصميم بگيريد آينده 

گيرد؟  همه اصرار براي تخريب من از كجا سرچشمه مي 
من پاسخ اعتماد نظام را، پاسخ محبت مردم را و پاسخ 
انتقاد اهالي موسيقي و منتقدان را فقط روي صحنه مي 

چرا اين فرصت را نداشته باشم؟ ناحق به من . توانم بدهم 
ب هستم  زنيد؟ من فرزند اين انقال تهمت ضد انقالب مي

  ".ام وفادار به اين سرزمين خواهم ماند و تا زنده 
  

اجراي دو سرود از جنبش فدايي با اركستر 

  فيالرمونيك پاريس 

، مهرداد 1394 خرداد 15 برابر با 2015 ژوئن 5جمعه 
باران در يك كار خالق با رهبري اركستر فيالرمونيك 
پاريس شرقي در يكي از مهمترين كليساهاي پاريس 

، دو سرود به يادماندني از جنبش )يساي سنت اُستاجكل(
 را با گروه كُر بزرگ اجرا "رود" و "خون ارغوانها"فدايي 

شعر اين دو سرود از زنده ياد رفيق سعيد سلطانپور . كرد
  . است

  

ديشب برنامه بازهم " :مهرداد باران در اين باره نوشت
. جمعيتحال تر از جمعه شب بود و سالن پر از باپرشور و 

در آخر برنامه دوباره جمعيت يكصدا تقاضاي خون ارغوانها 
ر و اركستر هم از خود بيخود شده بود و را كردند و ُك

  . جمعيت هم آن را مي خواند
ناگفته نماند كه هم رود و هم خون ارغوانها را بسيار 
گسترش دادم و چندين ملودي زيبا و گاه حماسي به آنها 

 ساعت وقت براي تكميل آنها 400افزودم و بيش از 
 ساله بهتر اجرا كردن آنها را برآورده 37گذاشتم و آرزوي 

چه شبها كه در خواب و بيداري ملودي تكميلي . كردم
 مي شد و خواب آلود آن را در تلفن دستي ضبط "وحي"

ملودي در ذهن بسيار فرار است و اگر ثبت . مي كردم
به هر . مي رودنشود ، چند لحظه بعد به سرعت از ياد 

حال هرچه دانش موسيقي و توان داشتم در اين دو آهنگ 
با شعر رفيق به خون خفته، سعيد سلطانپور جاويدان، 

 اين دو شعر اًواقع. گذاشتم و وجدانم راحت شد
 ساله آرزوهاي به دست 100شاهكاريست، مانيفست 

  ...نيافته ملت ماست
   

  زده شعله در چمن در شب وطن خون ارغوانها
  تو اي بانگ شور افكن تا سحر بزن شعله تا كرانها

  كه در خون خستگان، دل شكستگان، آرميده توفان
  به آيندگان نگر، در زمان نگر، بردميده توفان

  قفس را بسوزان رها كن پرندگان را، بشارت دهندگان را
  كه لبخند آزادي، خوشه شادي با سحر برويد

  ويدسرود ستاره را موج چشمه با آهوان بگ
  ستاره ستيزد و شب گريزد و صبح روشن آيد
  زند بال و پر ز نو آن كبوتر و سوي ميهن آيد

  گرفته تمام شب، شاخه اي به لب، سرخ و گرده افشان
  پرد گرده گسترد، دانه پرورد، سر زند بهاران

برنامه ھفتگی راديو 
  پيشگام

  گفتار ھفتگی مھدی سامع

بررسی و تحليل مھمترين 
  وز ھفته ر٧رويدادھای 

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي، جعفر پويرهاشمي منتيامان، ز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
ي فـدايي خلـق     دخلق ارگان سازمان چريكها   نبر

اما . ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان است       
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين     
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز         

دهد و   ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
. كنـد  اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري نمـي         

اپ مطالبي كه با امـضاي افـراد در نبردخلـق چـ      
شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كـه          مي

ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يا        
با نـام و    (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) يا بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد خلـق          
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
  يورو 24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و       
كاركنلن ايـران، اخبـار تحـوالت ايـران، عـراق           
ومــسائل بــين المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و  

هاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت            ديدگاه
  .ايران نبرد بخوانيد

   
 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

، حاميان جنبش ) ژوئن13( خرداد 23روز شنبه 
 كشور جهان به پيام 70آزاديخواهي مردم ايران از 

متحد عليه بنيادگرايي اسالمي و (مقاومت ايران 
» تروريسم، تغيير رژيم توسط مردم و مقاومت ايران

پاسخ مثبت داده و با شركت در يك گردهمايي با 
وري واليت شكوه، عزم خود را براي سرنگوني ديكتات

ميز انتشارات سازمان . فقيه نشان دادند
چريكهاي فدايي خلق ايران در اين 
گردهمĤيي پرشكوه انترناسيوناليستي 

 . مورد استقبال قرار گرفت
برگزاري پيروزمند اين گردهمايي، عليرغم تبليغات 
زهرآگين عوامل مستقيم و غير مستقيم جمهوري 

 وسيله نيروهاي اسالمي و دلواپسان تغيير و تحول به
انقالب دمكراتيك مردم ايران، بر توانايي جنبشي تاكيد 
مي گذارد كه به ديكتاتوري حاكم نه گفته و شجاعانه 

  . سر مي دهد» سرنگون باد رژيم واليت فقيه«فرياد 
 

مريم رجوي در سخنراني خود بر تالش مقاومت ايران 
ر براي ايراني دموكراتيك و غير اتمي، نه به دخالت د

عراق و سوريه و يمن و نه به استبداد و شكنجه و 
زنجير تاكيد كرد و راه حل مقابله با دخالتهاي رژيم 
واليت فقيه در عراق، سوريه، فلسطين، لبنان و يمن را 

او وحدت . عدم مماشات با رژيم ايران اعالم كرد
شركت كنندگان  بيشمار از كشورها و مليتهاي گوناگون 

اوت را يك حركت مبارزاتي در برابر با انديشه هاي متف

خطر رشد بنيادگرايي از شكل داعش، طالبان و پدرخوانده 
  . آنها واليت فقيه دانست

 اجتماعي غير ايراني در -حضور گسترده نيروهاي سياسي 
اين گردهمايي يك نقطه قوت آن و بود و همين پديده به 

ژيمي مقاومت ايران در برابر ر. مذاق دلواپسان خوش نيامد
پايداري و مبارزه مي كند كه از سرمايه گذاري آشوبگرانه 

در هيچ نقطه اي از جهان در جهت رشد بنيادگرايي كوتاهي 
  . نمي كند

 24بر اساس تحقيقي كه وبسايت راديو فردا در روز يكشنبه 
 گروه به نيابت از رژيم ايران در سوريه 15خرداد انتشار داده، 

بيتا « مطلب فوق به قلم بر اساس. و عراق مي جنگند
يا » مدافعان حرَم اهل بيت«، »بختياري و بهنام قلي پور

به گروهي از اعضاي سپاه، بسيج، نيروهاي » مداحان حرَم«
 15مذهبي حامي خامنه اي و برخي مراجع تقليد شيعه و 

از » دفاع«گروه از شبه نظاميان گفته مي شود كه با عنوان 
 و نوادگان آنها در سوريه و عراق آرام گاههاي امامان شيعه

  ».مشغول جنگ هستند

 

و انجام عملياتهاي .....  حضور سپاه قدس و نيرروي بسيج و 
تروريستي براي ايجاد اتحاد جماهير كشورهاي اسالمي با 

دفاع از حرم امامان تنها پوششي . خالفت خامنه اي است
مردم جهت دخالتهاي ماجراجويانه و بازي با باورهاي ديني 

  و فريب آنهاست
  خرداد26فراسوي خبر سه شنبه 

 

 

 

 
  رفيق فدايي نسترن آل آقا

  ماه  تيردر  شهداي فدايي
آبـادي ـ محمـدكاظم     كاظم سالحي ـ احمد خـرم  : رفقا

خـسروي   خـديو ـ محمـدعلي    غبرايـي ـ بهمـن راسـت    
آقـا ـ گلـرخ شـهرزاد مهـدوي ـ        اردبيلـي ـ نـسترن آل   

نادعلي پورنغمه ـ حميدرضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان   
الـسادات روحـي آهنگـران ـ محمـود عظيمـي        ـ نزهت

بلوريـان ـ يـداهللا زارع كـاريزي ـ اسـماعيل نريميـسا ـ         
قـصاب  ) اميـر (رضـا    محمد -حبيب برادران خسروشاهي  

ـ   -محمد علي خسروي اردبيلـي  آزاد ـ   ه ـ  مـسعود فرزان
رضــا الماســي ـ حميــد اشــرف ـ يوســف           علــي
بيجــاري ـ غالمرضــا اليــق مهربــان ـ      خــشكه قــانع

محمدرضا يثربي ـ فاطمه حسيني ـ محمدحسين حقنواز    
مهـدي   ـ طاهره خرم ـ عسگر حـسيني ابـرده ـ محمـد     

اكبر وزيري ـ مهدي   پور ـ علي  فوقاني ـ غالمعلي خراط 
دوان ـ   يمـسيحا ـ حميـد آريـن ـ بهـزاد اميـر       ) بهـزاد (

هاشـمي ـ سـيمين      نادره احمـد  -افسرالسادات حسينـي
بيـان ـ عبـداهللا     اكبر حق توكلي ـ علي خصوصي ـ علي  

حميـد ژيـان   كبيـر ـ    سعيدي بيدختي ـ حجت محـسني  
غالمرضا جاللـي ـ خـسرو     - كامران رضواني –كرماني 

 بهمـن  - اَسمر آذري يام –توفيق قريشي  ـ  )مائي (ماني
 كـريم  –نـادر ايـازي    رمـضاني ـ    شـفيع  -راست خديو 

 عبدالحـسين عنــاني  – غـالم حـسين خاكبـاز    -فتحـي  
 - علـي حميـدي مـدني      – سياوش حميـدي     -شيشوان  

 -كمال محمـدي  اكبر حيدريان ـ   علي -طوبي مولودي 
 ناصر – نوروز قاسمي –روح انگير دهقاني    – سينا كارگر 

 – حسين تنگـستاني     - حميد فضل اللهي     –فضل اللهي   
 فرشـته گـل     – اسـماعيل حـسيني      -رضا فارسيان   علي  

 ناصـر   - احمـد بـاختري    - هادي كاكاخـاني     -عنبريان  
 تاكنون در مبـارزه مـسلحانه       49 طي سالهاي    ،  ممي وند 

ــدانهاي   ــا در زن ــسم و ارتجــاع و ي ــزدوران امپريالي ــا م ب
  . دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند

  

  ايرانھمبستگی انترناسيوناليستی با مقاومت 
 زينت ميرهاشمي 


