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در حاشيه صحنه سياست در جمهوري اسالمي جنجال و 
 هسته اي همچنان نقش اول را "جام زهر"هياهو بر سر 
آيت اهللا خامنه اي در تالش براي مديريت . بازي مي كند

بون تبليغاتي به مجلس زيرمجموعه خود، با دادن يك تري
بر شدت و حرارت كشمكشها افزوده و تالش او براي 
كانال دهي و پايين آوردن درجه صداي مخالفان تواُفق 

  . وين، به نتيجه وارونه اي راه برده است
درگيري پرده درانه و رسوايي بار بر سر رد يا قبول 

 در حالي صورت مي گيرد كه در صحنه اصلي "برجام"
جايي كه تصميمها ساخته و براي به تحُقق سياست، 

گراييدن به ميدان آورده مي شود، دوران پسا تواُفق 
ديرگاهي است كه آغاز شده و گروه بنديهاي درون 
دستگاه قُدرت، سازگار با دوران جديد آرايش گرفته اند و 

  .يا در حال انطباق خود با آن هستند
  

  نظارت استصوابي روي پيشخوان

نه آشكاري كه ورود رژيم جمهوري اسالمي نخُستين نشا
به دوران پسا تواُفق را اعالم داشت، به ميان افكنده شدن 

 در هنگامه جدال دو باند اصلي قُدرت "نظارت استصوابي"
حجت . و تبديل آن به موضوع بحث و مشاجره علني است

االسالم حسن روحاني، رييس جمهور رژيم مالها، با به 
ي نگهبان و اختيارات رويايي آن براي چالش گرفتن شورا

 و به بيان روشن تر، غربال و دست "تعيين صالحيت"
چين كردن نامزدهاي اُرگانهاي انتخاباتي به سود باند 
حاكم، زير ادعاي جناح ميانه حكومت براي گُسترش سهم 

او نقش تازه اي را . خود از كيك قُدرت خط تاكيد كشيد
ناظر و نه "رد و آن را براي شوراي نگهبان تعريف ك

 خواند تا سپس اُرگان تحت كُنترُل خود، دولت، را "مجري
آن جايي كه بايد بگويد ": بركشد و بر جايگاه آن بنشاند

فردي براي شركت در انتخابات صالح است يا نه، هياتهاي 
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در ماه گذشته سازمان مجاهدين خلق 
ايران پنجاهمين سال تاسيس خود را 

اين سازمان از شش . پشت سر گذاشت
سالگي كه با اولين تهاجمات ساواك 
روبرو شد تا اكنون كه تحت ضد انساني 
ترين و ظالمانه ترين فشارها در كمپ 
بدتر از زندان ليبرتي محاصره شده، 

را گذرانده دوراني پر از تالطم و چالش 
و در اين مسير پر از فراز و نشيب هزينه 
هاي كالني را آگاهانه پذيرفته و با 

مبارزه . جانفشاني پرداخت كرده است
مداوم و خستگي ناپذير عليه دشمن 
اصلي در دو نظام و همزمان رويارويي 
با پيچيده ترين و بي سابقه ترين توطئه 
هاي رذيالنه از جانب قدرتهاي 

 امپرياليستي، اين سازمان را استعماري و
براي من كه طي . آبديده كرده است

چهل و چهار سال گذشته از نزديك با 
مجاهدين آشنا و با نگاه از بيرون آنان را 
ارزيابي كرده ام، پايداري، ايثار و 
ماندگاري اين جريان شگفت انگيز 

همگان مي دانند كه عمله و اَكَره . است
ا مرگ و نابودي خميني و خامنه اي باره

اين سازمان را با تبليغات پرمايه اعالم 
كرده و همزمان از سر دادن شعار 

. غافل نشده اند» مرگ بر منافق«
شگفتا كه كمترين زاويه كارگزاران 
حكومت با ولي فقيه، با برچسب 

معرفي و شعار مرگ بر ضد » منافق«
واليت فقيه، همرديف شعار مرگ بر 

ده بسيار ساده اين پدي. منافق مي شود
كه به طور مداوم در جريان است، از 
نظر سياسي يك قطب بندي مشخص 
را روشن مي كند؛ مجاهدين خلق به 
عنوان تشكيالتي قدرتمند بر محور 
نيروهايي كه براي سرنگوني استبداد 
مذهبي حاكم بر ايران و تحقق 
دمكراسي، استقالل، آزادي و جمهوري 

اين . داردغير ديني تالش مي كنند قرار 
جايگاه سياسي، صرف نظر از ميزان 
موافقت و يا مخالفت با اين سازمان، به 
طور عيني وجود داشته و از نظر سياسي 
بيان تضاد اساسي جامعه ما و مبارزه 

كتمان اين . مردم ما براي رهايي است
واقعيت، ناديده گرفتن مهمترين قطب 
بندي در درون جامعه است و هنگامي 

ان در سياستهاي راهبردي و كه اين كتم
كاربردي تبلور پيدا كند، به هدر دادن 
انرژيهاي الزم براي رسيدن به هدف 

  . مبارزه آزاديبخش منجر مي شود
چنين است جايگاه و نقش مجاهدين 
خلق در آغاز پنجاه و يكمين سال 
تاسيس آن و بنابرين اين ماندگاري و 
پايداري شايان تبريك به همه كساني 

كه درچارچوب اين سازمان خود را است 
  . تعريف مي كنند

  
در قطب مخالف، واليت خامنه اي قرار 

در مورد موقعيت سياسي، . دارد
اقتصادي، اجتماعي و بين المللي رژيم 
حاكم، در بيانيه سال جاري شوراي ملي 
مقاومت ايران كه مجاهدين خلق هم 
به آن راي مثبت داده اند، به تفصيل 

بنابرين تكرار آن نبايد نوشته شده و 
جايي در اين يادداشت كوتاه داشته 

اما طرح يك نكته در مورد ولي . باشد
فقيه براي شناخت عميق تر اين قطب 

  .بندي را ضروري مي دانم
    

خامنه اي نمونه كامل يك سياستمدار 
. مستبد و يك آخوند رياكار است

رياكاري علي خامنه اي هيچ حد و 
از جمله آن واعظاني او . مرزي ندارد

است كه چون به خلوت مي رود آن كار 
ديگر مي كند و چون به منبر مي رود 

» اوليا و انبيا«با روده درازي در نقش 
برمال شدن مذاكرات و . ظهور مي كند

ساخت و پاخت او با آمريكا نمونه اي از 
گماشتگان رنگارنگ . رياكاري اوست

سيد «علي خامنه اي از او به عنوان 
كه از اولين كساني است كه » خراساني

در ركاب امام غايب شيعيان خواهد بود، 
برخي از مزدبگيران بي . ياد مي كنند

دنده و ترمز ولي فقيه از ديدار او با امام 
غايب صحبت كرده و خامنه اي در اين 
موارد سكوت، به عالمت تاييد، كرده 

خامنه اي به چندين دوجين . است
تروريستي در سراسر جريان ارتجاعي و 

را در تابلو خود » اهللا«جهان كه نام 
حك كرده اند جيره و مواجب مي پردازد 
تا در حفاظب از امنيت واليت مطلقه 

عملكرد اين نيروها . اش شريك باشند
سيماي رياكار خامنه اي را برمال مي 

اهللا و «اين نيروها به عنوان . كند
به كشتار مسلمانان كَمر بسته » اسالم

كشتارهاي سبعانه مردم عراق، . اند
نمونه اي روشن از حرص و ....سوريه و

. طَمع خامنه اي براي حفظ قدرت است
اين شخصيت به بيان زردشتيان، 
اهريمني و به بيان مسلمانان شيطاني با 
گفته زير به بهترين نحو تعريف مي 

  . شود

ه مانده  هان اي به ر؛ابليس گفت
نام ما چه كاركار، با ريدان ناِبم ،  

زين پس به سادگي نام خدا بريد و به 
  .دل كار ما كنيد

  
اين يادداشت در ستايش از مبارزه و 
پايداري مجاهدين خلق طي پنجاه سال 
گذشته مي تواند به همين جا خاتمه 

ن گونه كه يك انقالب تنها اما هما. يابد
يك كنش سياسي نبوده و انباشتي از  
شور، شوق، غم، شادي، عشق، تخيل و 
روياي مليونها تن از مردم است، يك 

سازمان و يا فرد انقالبي هم بدون اين 
احساسها به طور كامل نمي تواند تعريف 

  . شود
به گمان من هر انقالب، اختراع، تحول 

.  تحقق پذير نيستو آرماني، بدون رويا
بنابرين سوال اين است كه مجاهدين 
با كدام رويا زندگي و مبارزه مي كنند؟ 
آيا پاسخ مجاهدين به اين سوال 

و يا تحقق » جامعه بي طبقه توحيدي«
است؟ من تاكنون » اسالم دمكراتيك«

از هيچ مجاهدي اين سوال را نپرسيده 
اما به گمانم اگر پاسخ آنان چنين . ام

به چند دليل كُنه مساله بيان نشده باشد، 
  .است

اول آن كه درك از اين مفاهيم مي 
تواند متفاوت و حتي از راس تا قاعده 

به سختي مي توان . ناهمگون باشد
درك يكسان و همگون از اين مفاهيم 

  .را تصور كرد
  

دوم آن كه اين مفاهيم به خاطر كلي 
بودن و بنابرين به ميزاني انتزاعي بودن 

واند به يك دگم يا َتعصب منجر مي ت
شود كه براي يك جريان پيشرو مهلك 

  . است
سوم آن كه تحقق چنين روياهايي در 
مدت كوتاه عملي نيست و بنابرين در 
زندگي روزمره در حالي كه طعم 
شيرين آن حس نمي شود، تلخي، 
سختيها و ناهمواريها مي تواند ذهن و 

ه رژي دبر. جان انسان را درهم شكند
اگر يك «: به درستي مي نويسد

مالك بلند مدت تاريخي نتواند تبديل 
به مالك كوتاه مدت سياسي و عملي 
شود، انتظار اين كه چنين مفهوم 
مجردي بتواند پايه هاي استراتژي 

» .موثر در تاكتيك را بريزد بيهوده است
امين . م: رژي دبره، نقد سالح، برگردان(

  )الهيجي
ل بايد به دنبال چيز به خاطر اين سه دلي

ديگري بود كه نه فقط در كوتاه مدت 
كه در لحظه به لحظه زندگي عملي 

اين چيز ديگر و يا اين رويا كه نه . باشد
كه با » مدينه فاضله«با انديشيدن به 

رفتار و كردار در هر شرايط قابل حس 
است، چيزي جز مبارزه براي بازيافتن 

ني روياي انسا. نيست» انسانيت خود«
كه به دنبال بازيافتن و پروراندن 
انسانيت در خود است، روياي انساني كه 

را در ثقل هر انديشه و عمل » انسان«
خود قرار مي دهد، رويايي دور و 

لحظه به لحظه . غيرقابل لمس نيست
در جدال دروني و بيروني مي توان به 
ميزاني انسانيت خود را پيدا كرد و 

  . ران كردپرورش داد و يا آن را وي
با شناختي كه طي چهل و چهار سال 
گذشته از مجاهدين خلق دارم، تصور 

انساني كه در تالش «مي كنم روياي 
خود است، » براي بازيافتن انسانيت

عميق ترين و در عين حال عملي ترين 
و قابل حس ترين و بدون ترديد 
زيباترين رويا و نقطه مشترك همه 

قاعده اجزاي اين سازمان از راس تا 
  . است

  
  
 

   

  .....يادداشت سياسي 

  پنجاه سال پايداری با کدام رويا؟
  مهدي سامع

  
 

» منافق«ومت با ولي فقيه، با برچسب شگفتا كه كمترين زاويه كارگزاران حك
. معرفي و شعار مرگ بر ضد واليت فقيه، همرديف شعار مرگ بر منافق مي شود

اين پديده بسيار ساده كه به طور مداوم در جريان است، از نظر سياسي يك 
قطب بندي مشخص را روشن مي كند؛ مجاهدين خلق به عنوان تشكيالتي 

 براي سرنگوني استبداد مذهبي حاكم بر ايران و قدرتمند بر محور نيروهايي كه
تحقق دمكراسي، استقالل، آزادي و جمهوري غير ديني تالش مي كنند قرار 

 .دارد

خامنه اي به چندين دوجين جريان ارتجاعي و تروريستي در سراسر جهان 
را در تابلو خود حك كرده اند جيره و مواجب مي پردازد تا در » اهللا«كه نام 

عملكرد اين نيروها . حفاظب از امنيت واليت مطلقه اش شريك باشند
اهللا و «اين نيروها به عنوان . سيماي رياكار خامنه اي را برمال مي كند

 .به كشتار مسلمانان كَمر بسته اند» اسالم
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  1بقيه از صفحه 
 

 

حمله مستقيم به باند غالب از اين زاويه 
تيم مذاكره "حساس، تالش مهار ناپذير 

 را براي ايجاد توازن جديد زير "كننده
 پس از دستيابي به تواُفق "خيمه نظام"

. با طرفهاي خارجي به تصوير مي كشد
جوهره سخن آقاي روحاني اين است 

نعكس كه ساختار قُدرت نمي تواند م
كننده تعادل عيني نيروهاي تشكيل 
دهنده آن نباشد، از اين رو ضرورت دارد 

 براي "نظام"كه دايره عمل ابزار 
 و تقسيم سهم نيز "مهندسي انتخابات"

  . مورد تجديد نظر قرار بگيرد
همانگونه كه مي توان تصور كرد، با اين 
حال اشتياق جناح ميانه حكومت براي 

ر اين شراكت تا افزايش سهم خود د
آنجا پيش نمي رود كه به طور جدي 
خواهان حذف نظارت استصوابي و 
برچيدن يك امكان حياتي براي انحصار 

 به گونه "نظام"قهري قُدرت در چنگ 
آويختن آقاي روحاني به . عام گردد
 "قانون اساسي" و "قانون"استدالل 

براي نقد شوراي نگهبان، شاهد گويايي 
برخورد فُرمال و از اين رويكرد و 

  . نمايشي به آن است
در حالي كه قانون اساسي جمهوري 

، ريش و 99 و 98اسالمي با دو اصل 
سبيل و قيچي انتخابات را به دست 
شوراي نگهبان سپرده است، نقد و حمله 
به نظارت استصوابي با استناد به اين 
قانون هر چيز جز تالش جدي براي 

خواست لگام زدن بدان و بيان محكم 
  . در اين باره است

  
  مانُور با پول كثيف

جناح ميانه حكومت در اواخر سال 
گذشته نيز تهاجمي مشابه را با هدف 
توليد فشار و چانه زني بر سر تقسيم 
سهم در اُرگانهاي انتخابي سازمان داده 

در اين هنگام، وزير كشور آقاي . بود
روحاني دست به يك افشاگري جنجالي 

ورود پول كثيف مواد مخدر به "زد و از 
عرصه سياست، انتخابات و انتقال 

  .  خبر داد"قُدرت
اين يك تهاجم روشن عليه باند رقيب 
به حساب مي آمد كه فيلتر و بيرون 
. راندن نامزدهاي آن را هدف گرفته بود

آقاي رحماني فضلي به باند رقيب 
هم اكنون اسناد متعدد ": هشدار مي داد
صوص ورود پول كثيف به قضايي در ُخ

  ".حوزه قُدرت در دست داريم
با اين حال، آنچه كه جناح ميانه 
حكومت با طبل و شيپور آغاز كرده بود، 
با يك ناله ضعيف و پس گرفتن خفت 

موضوع . بار ادعاهاي قبلي به انتها رسيد
 براي "پولهاي كثيف"رسوايي بار 

محقق ساختن اهدافي كه در پس طرح 
اشت، مي بايست وارد پهنه آن وجود د

مكانيزمها و ساز و كارهاي حفظ و 
تحكيم قُدرت مي شد؛ چتري كه همه 

 را بنا "نظام"دسته بنديها و جناحهاي 

به درجه نُفوذ و توان شان در بر مي 
  . گيرد

تجاوز از مرز ادعا به عمل اما براي 
جناح مزبور كه منافع چشم پوشي 

 قُدرت ناپذيري در بقاي مناسبات توزيع
دارد، همچون بريدن شاخه اي است كه 

از همين رو نيز هياهوي . بر آن نشسته
، با وجود ژست قابل توجه "پول كثيف"

و سخت نماي آن، از سطح يك مانُور 
تاكتيكي و ارسال عالمت هشدار فراتر 

  . نرفت
آقاي رحماني فضلي كه از سوي 
اعضاي باند ولي فقيه براي توضيح در 

كني به مجلس مالها باره مرز ش
فراخوانده شده بود، از باند رقيب 
عذرخواهي كرد و سخنانش را با متهم 

 آن، "تحريف" ها به "رسانه"كردن 
جالب اينجاست كه وي . پس گرفت

فقط جنبه "توضيح داد حرفهايش 
  .  داشته است"هشدار گونه

  
  هياهو براي هيچ

ابتكار جديد جناح ميانه و گشودن درب 
نظارت "مشاجره پيرامون بحث و 
 نيز از اين سطح فراتر نمي "استصوابي

رود و كاركردي بيشتر از يك ابزار تاريخ 
مصرف دار براي جلب توجه باند رقيب 

هر گاه آقاي روحاني در نقد خود . ندارد
از شوراي نگهبان و اختيارات وِيژه آن 
جدي مي بود، دستكم بايد روشن مي 

اين نقد را ساخت كه چگونه قصد دارد 
از سطح حرف و شكايت به ميدان عمل 
آورده و در جايگاه رسمي خود به عنوان 
رييس قُوه مجريه، چه گامي براي 
محدود كردن آنچه كه بدان اعتراض 

  . دارد، برمي دارد
 بدون "پول كثيف"همانگونه كه طرح 

ارايه برنامه و راهكاري براي مبارزه 
ليغات جدي با آن به صحنه سياست و تب

افكنده شد، به همان شكل نيز در 
سخنان جنجالي آقاي روحاني جاي يك 
. راهكار مشخص خالي مانده است

سخن سرايي در باره اينكه جايگاه 
شوراي نگهبان چيست و هيات اجرايي 
چه وظيفه اي دارد، گذشته از آنكه بيان 
كننده چيزي نيست، همزمان، ژستي 

راز با توخالي به نظر مي رسد كه همت
  . اختيارات قانوني گوينده نيست

آقاي روحاني مي تواند هر تفسيري از 
روال انتخاب نامزدهاي انتخابات داشته 
باشد و هر عبارتي را بنا به حال و هواي 
روز در اين باره بپردازد، اما وظايف و 
حوزه مسووليت شوراي نگهبان را او 
تعيين نمي كند، اين امتياز در اختيار 

اساسي است و همانجا نيز با قانون 
تعريف جايگاه شوراي نگهبان، نه فقط 

، بلكه دايره "نظارت استصوابي"تكليف 
 نيز روشن "هياتهاي اجرايي"مسووليت 
  . شده است

بنابراين، تنها راه عملي براي تبديل 
 و كاهش "چشم"شوراي نگهبان به 

اختيارات آن به نظارت صرف، رجوع به 
ر تغيير و محدود مسي. همين منبع است

سازي اختيارات نهاد مزبور از منزل 
. تغيير قانون اساسي گذر مي كند

نظارت "خواست كنار گذاشتن 
 بدون آنكه اراده يا گام "استصوابي

عملي براي تغيير قانون اساسي را 
پشتوانه داشته باشد و بدون آنكه ابزار 
همه پرسي در اين باره را روي ميز 

  . ت استبگذارد، فقط يك ژس
آقاي روحاني چون در حفظ مناسباتي 

مكان انحصار قُدرت در دست يك كه ا
اُليگارشي سياسي و اقتصادي را فراهم 
آورده منافع چشم پوشي ناپذيري دارد، 
بر هم زدن آن از طريق حذف يك ابزار 
مهم تامين اين هدف را به مصلحت 
خويش نمي بيند، به ويژه آنكه در حال 
حاضر آلترناتيو مشخصي نيز براي 

 "بينظارت استصوا"نشاندن به جاي 
از اين رو، سكوت او پيرامون . ندارد

پروسه و راهكار جلوگيري از مداخله 
شوراي نگهبان در نمايشهاي انتخاباتي، 
آگاهانه و حساب شده است و خط و 
مرزهاي جناح ميانه حكومت را ترسيم 

  . مي كند
  

  اصالح طلبان
نوآوري آقاي روحاني در اين است كه 

هبي با  مذ–يك وِيژگي استبداد سياسي 
بار حساس اجتماعي و ظرفيت كشاندن 
بخشهايي از جامعه به ميدان را به محور 

در حالي كه . جدال تبديل كرده است
تاكنون جناحها و دسته بنديهاي دروني 
حكومت تالش كرده اند، مانع ورود 

 شوند و يا "باال"جامعه به اختالفها در 
حداكثر به صورت كُنترُل شده و محدود 

يه رقباي خود به خدمت بگيرند، آن را عل
ورق زدن پرونده خلع يد جامعه از 
انتخاب شدن و انتخاب كردن آزادانه، 
در برابر نگاه همگاني و در محيط باز، 
يك ريسك خطرناك و بازي با آتش به 

  . حساب مي آيد
جناح ميانه در نظر به چالشهايي كه 
براي تحكيم موضع خود در برابر آن 

نيز براي آنكه بتواند سود قرار گرفته و 
 را به گونه سياسي "جام زهر"معامله 

نقد كند، ناچار به تن دادن به خطر 
از سوي ديگر آنها گمان مي كنند . است

 هسته "جام زهر"جامعه امتياز ريختن 
اي به كام باند رقيب را به پاي شان 
حساب مي كند و از اين رو امكان 

زبور جناح م. مديريت آن را هم دارند
براي پيشبرد پروژه نزديكي به آمريكا و 
اُروپا و گشايش مسير مشاركت داده 
شدن در ترتيبات سياسي منطقه اي و 
بازار اقتصادي جهاني، به رفع موانع 
قانوني موجود و نيز وضع تسهيالت 

در . قانوني جديد به شدت وابسته است
اين راستا مجلس دهم مالها نه تنها 

ي به جريان افتادن و نبايد مانعي برا
پيشرفت اين پروسه باشد، بلكه ضروري 
است كه به گونه فعال در نقش همراه 

  . قانوني تحوالت ايفاي نقش نمايد
تا آنجا كه به پروسه عقب نشيني 

 "نرمش قهرمانانه" و "نظام"اجباري 

آن برمي گردد، استفاده از امكانات 
سياسي و اقتصادي كه تواُفق وين در 

مي گذارد، در چارچوب اين اختيار 
باند ولي فقيه . استراتژي قرار مي گيرد
 باز شدن "كليد"به خوبي آگاه است كه 

صندوق تحريمها و درب فروش نفت و 
دادوستد جهاني در دست جناح رقيب 
است و تا زماني كه آنها در هيرارشي 
قُدرت وزنه به حساب مي آيند، غرب با 

  . نشنيدس ديگري دور ميز معامله نميَك
از سوي ديگر، بدون داشتن اين جناح 
در پيشاپيش صحنه مناسبات بين المللي 

 امكان بهره برداري از "نظام"كه به 
منافع و امكانات سياسي سازش اتُمي را 
مي دهد، عقب نشيني دردناك و هزينه 
دار هسته اي، يك پروژه عقيم خواهد 
بود كه آقاي خامنه اي و همدستانش 

ات و لطمه هاي آن فقط در خسار
  .  شريك هستند

از اين رو، براي آقاي خامنه اي و 
همدستانش نشان دادن درجه معيني از 
تفاهم نسبت به خواست رقبا براي 
داشتن سهم بيشتر از قُدرت و مشاركت 
بيشتر در اعمال آن، نه يك انتخاب، 

در . بلكه اجبار و ضرورت فهم پذير است
اي مجلس اين راستا، تقسيم كُرسيه

مالها و مجلس خبرگان بخشي از اين 
تواُفق هسته اي، دو جناح . تفاهم است

اصلي حكومت را گرد تقسيم اين دو 
سازش . نهاد به تواُفق رسانده است

مزبور در پهنه مجلس خبرگان به دليل 
ژرفاي آثار آن بر آينده دستگاه قُدرت 
تنها به طور مشروط اعتبار دارد، در 

امون تركيب مجلس مالها حالي كه پير
نُقاط چالشي حل و فصل پذير هستند؛ 
امري كه علت احتياط آقاي روحاني در 

 را "نظارت استصوابي"برخورد به مساله 
  . نيز توضيح مي دهد

  
  برآمد

باند حاكم به كُنج رانده شده و آثار 
 جرعه به جرعه در حال "جام زهر"

پديدار شدن در ساختار سياسي 
به چالش . مي استجمهوري اسال

كشيده شدن قُدرت يكه تازانه ولي فقيه 
در تصفيه و جراحي انتخاباتي به كُمك 
ابزار شوراي نگهبان، نشانگر آن است 

 "آقا"كه رقبا به خوبي بر تنگناي 
آگاهي دارند و زمان را براي آوردن فشار 
بر وي، در باالترين و حساس ترين 

  . سطحها مناسب ديده اند
ال، نقد نظارت استصوابي تا با اين ح

هنگامي كه در خدمت گشودن راه 
مشاركت و مداخله جامعه در تنظيم 
سرنوشت سياسي و اقتصادي خود از 
طريق انتخابات آزاد نباشد، از سطح 
تريبوني براي حل و فصل نزاع دسته 

  . بنديهاي حكومتي فراتر نمي رود
اعتراض نمايشي آقاي روحاني به كنار، 

يده شدن بساط غربالگري حتي برچ
شوراي نگهبان بدون خاتمه يافتن امر 
انحصار قُدرت كه بر فراز آن قرار دارد، 
در ماهيت استبدادي و تماميت خواهانه 

  .قُدرت مسلط تغييري نمي دهد
  

 "نظارت استصوابی"تا " پول کثيف"مسير طو	نی چانه زنی از 
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  :اط�عيه
  

  شاھرخ زمانی 
  به وسيله 

  مزدوران خامنه ای
   به قتل رسيد

  
، 1394 شهريور 22امروز يكشنبه 

مزدوران خامنه اي در يك اقدام 
جنايتكارانه و بزدالنه، زنداني سياسي 
مقاوم و فعال كارگري، شاهرخ زماني را 

  .در زندان رجايي شهر به قتل رساندند
ه ياد زندانيان سياسي همبند با زند

شاهرخ زماني اعالم كرده اند كه دهان 
وي پر از خون و بر سر او آثار ضربه 

  .وجود دارد
رفيق شاهرخ زماني يك فعال كارگري 
شناخته شده بود كه چه به دليل 
فعاليتهاي خستگي ناپذير در راه حقوق 
كارورزان و چه به خاطر مقاومت 
شجاعانه اش در برابر مزدوران رژيم، در 

گران و زندانيان سياسي ميان كار
حاكمان . محبوبيت و نفوذ وسيعي داشت

جمهوري اسالمي در هراس از اين 
نقش برجسته و با هدف بي سر كردن 
جنبشهاي اعتراضي دست به اين قتل 
زده اند و بي گمان آن را عليه 
كوشندگان بخشهاي ديگر جامعه نيز به 

  .   كار خواهند بست
اد شاهرخ ترديدي وجود ندارد كه زنده ي

زماني به وسيله ايادي استبداد مذهبي 
حاكم بر ايران به قتل رسيده و خامنه 
اي و روحاني مسووالن مستقيم اين 

  .جنايت هستند
قتل شاهرخ زماني همگام با تشديد 
سازمان يافته فشار حكومت بر فعاالن و 
تشكلهاي صنفي صورت گرفته و تالش 
بيهوده و جنايتكارانه اي عليه جامعه 
براي توازن بخشيدن به عقب نشيني 

در هفته هاي اخير . خارجي است
دستكم سه تن از فعاالن صنفي معلمان 

  . دستگير شده اند
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با 
محكوم كردن اين جنايت بزدالنه، 
شهادت اين رزمنده راه آزادي را به 
خانواده او، به زندانيان سياسي و عقيدتي 

  .ايران تسليت مي گويدو به مردم 
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
كوشندگان سياسي، فعاالن كارگري و 
صنفي و تشكلهاي حقوق بشري و 
مدني را به اعتراض يكپارچه عليه اين 

ما خواهان انجام . جنايت فرا مي خواند
تحقيقات مستقل بين المللي براي 
روشن شدن چگونگي اين جنايت و نيز 

عيت زندانيان سياسي و رسيدگي به وض
  .  عقيدتي هستيم

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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مراسم خاكسپاري 

  شاهرخ زماني
   گزارش كوتاه

  كانون مدافعان حقوق كارگر
  

جسد شاهرخ زماني را روز دوشنبه 
تنها با اين . اش دادند تحويل خانواده 

 هيچ شكايتي نكنند و شرط كه آنها
گزارش پزشك زندان كه مرگ او را 

ي مغزي اعالم كرده بود،  سكته 
 ي شاهرخ بي درنگ  خانواده. بپذيرند

جسد را به تبريز، شهر عاشقان، شهر 
 خيز آذربايجان  مبارزان و خطه قهرمان

بالفاصله فعاالن كارگري . منتقل كردند
و دوستان شاهرخ از سراسر ايران خود را 

ها  ه تبريز رساندند تا در زادگاه ستارخانب
و باقرخانها، حيدر عمواوغليها، صمدها، 

 اين بار بر مزار …دهقانيها و نابدلها و
. شاهرخ، ياري از تبار آنان گرد هم آيند

حضور فعالن كارگري از تهران، كرج و 
  .سنندج چشمگير بود
كننده بود، هر چند  سيل جمعيت خيره 
چرا كه از روز قبل نه در خور شاهرخ، 

نيروهاي امنيتي با افراد زيادي تماس 
گرفته بودند و آنان را از رفتن به مراسم 

اما تعداد مشتاقان به . منع كرده بودند
شركت در اين مراسم آنقدر زياد بود كه 
احتماالً نيروهاي امنيتي نيز نتوانسته 

چند نفر از . بودند با همه تماس بگيرند
م به ستادهاي خبري فعاالن تبريز را ه

احضار كرده بودند و يكي از فعاالن 
اجتماعي تبريز نيز در طول مراسم 

  .بازداشت بود
در طول مراسم و هنگام خواندن نماز 
ميت؛ يكي از حاضران با صداي بلند 

شاهرخ چه نيازي به ": اعالم كرد
 با اين حال …“خواندن نماز دارد
چند مامور خاص از . مراسم برگزار شد

بازكردن صورت شاهرخ هنگام 
هر چند . خاكسپاري جلوگيري كردند

حضور ماموران چشمگير بود اما آنها با 
توانستند انجام  سيل جمعيت كاري نمي

 ي  مراسم با خواندن قطع نامه. دهند
اطالعيه . تشكلهاي كارگري ادامه يافت

ارگري به تعداد تشكلهاي مستقل ك
نسبتاً قابل توجهي ميان جمعيت توزيع 

سپس همزمان با گلباران مزار . شد
شاهرخ، مراسم با سر دادن شعارهايي از 

درود ”، “زنده باد شاهرخ زماني": جمله
شاهرخ معلم ماست، ”، “بر شاهرخ زماني

درود بر كارگر ”و “ راه شاهرخ راه ماست
  .ادامه يافت“ مبارز 

گير بود و در ميان اندوه و  شعارها همه
خواست مزار را  رنج فراوان، جمعيت نمي

اما اجباراً با پايان يافتن . ترك كند
ي ترك مراسم  مراسم به تدريج آماده 

پس از پراكنده شدن جمعيت و . شدند
در ميانه راه خروج از آرامستان، ماموران 

كنندگان را كه گمان  يكي از شركت 
اي كارگري مي كردند بيانيه تشكله

. مستقل را توزيع كرده، دستگير كردند
بالفاصله اين مساله مورد اعتراض 

ماموران ابتدا گفتند . حاضران قرار گرفت
فقط چند سوال و حاضران هم گفتند در 

به تدريج تعداد . حضور خودمان
  معترضان به اين دستگيري بيشتر شد و 
. راه رفت و آمد ماشينها بسته شد

از دستبند زدن هنگامي كه پس 
ماموران قصد بردن فرد دستگير شده را 
داشتند، اعتراضات شدت گرفت و  پس 
از كشمكش فراوان و دست به دست 
شدن وي، باالخره براي خاتمه اين 
وضعيت ماموران جلو چشم همه دست 

كنندگان در  وي را باز كردند و شركت
مراسم همراه با وي محل را ترك 

  .كردند
راسم پذيرايي بسيار خانواده شاهرخ م

هنگام . خوبي را تدارك ديده بودند
صرف غذا يكي از فعاالن كارگري 

اين غذا با همه ي خوبي به دلم “: گفت
 سال از 5نمي چسبد زيرا كه شاهرخ 

. “خوردن چنين غذاهايي محروم بود
 5مراسم پذيرايي با اعالم مراسم روز 

  .شنبه خاتمه يافت
  

 
پيام تشكر خانواده 

 از شركت شاهرخ

 24كنندگان در مراسم 

  94 شهريور
با درود به جان باختگان راه آزادي، ما 
شاهرخ عزيزمان را از دست داديم و در 
حال حاضر روزهاي سختي را پشت سر 
مي گذاريم، اما حضور چشم گير 
كارگران، دانشجويان و انسانهاي شريف 
در مراسم تشيع پيكر شاهرخ مرهمي بر 

ا ما بدين وسيله از دردهايمان بود، لذ
با حضور (همه كساني كه به هر نحوي 

خود، با تماس تلفني يا ارسال پيام و يا 
اعالم دفاع و حمايت در شبكه هاي 

در اين روزهاي سخت ... ) اجتماعي و 
ما را همراهي كردند، به ويژه اعضاي 
تشكلهاي مستقل كارگري كمال تشكر 
و قدرداني را داريم و بدون شك مي 

م در آينده نيز ما را تنها نخواهيد داني
گذاشت و انتظار داريم با فداكاري و 

  .صالبت راه شاهرخ را ادامه بدهيد
  از طرف خانواده شاهرخ زماني
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 برگزاري  مراسم

  گراميداشت

   شاهرخ زماني

توسط زندانيان سياسي زندان 

  گوهردشت كرج
  4بقيه از صفحه 

بنا به گزارشات رسيده زندانيان سياسي 
زندان گوهردشت كرج با تجمع در سالن 

 مراسم گراميداشت شهيد راه آزادي 12
غروب روز . مردم ايران را برگزار كردند

 زندانيان  امي شهريور ماه تم23دوشنبه 
سياسي و عقيدتي از جريانهاي مختلف 

 زندان رجايي شهر كرج دور 12در سالن 
هم جمع شدند و مراسم يادبود به 

مناسبت مرگ مشكوك شاهرخ زماني را  
 دقيقه سكوت 1مراسم با . برگزار نمودند

به نام آزادي و به نام شهداي زنداني و 
به نام شاهرخ زماني با مديريت باغاني، 

در ادامه مراسم . معلم زنداني آغاز شد
وكيل زنداني محمد سيف زاده و سعيد 
ماسوري، خالد حرداني و سعيد رضايي 
در وصف تاريخ مبارزه با استبداد 

سپس دانشجوي زنداني . صحبت كردند
ميثاق يزدان نژاد هم خاطرات شاهرخ را 

پس از آن . در دل زندانيان زنده كرد
ادي ترانه كردي زنداني سياسي زانيار مر

اجرا نمود و در ادامه برنامه صالح 
اي آذري  كهندل و حسني نيز ترانه 

در خاتمه پس از مراسم سنتي، . سرودند
شعر معروف مرغ سحر تقديم به روح 
. شهيد راه آزادي شاهرخ زماني گرديد

  . يادش گرامي و راهش پر رهرو باد
پيش از اين مراسم زندانيان سياسي 

ن گوهردشت كرج در  زندا12سالن 
اعتراض به مرگ مشكوك جانباخته راه 
آزادي شاهرخ زماني از گرفتن شام 

  .امتناع كردند
سايت فعالين حقوق بشر و :منبع

  دمكراسي
   1394 شهريور 23
  

نامه شاهرخ زماني به 

  يكسال پيش دخترش
 :آري دختر عزيزم

در كشوري كه مشتي انگل زالو صفت با 
ها و دزدي و بهره كشي ميليوني انسان

غارت علني هزاران ميلياردي ثروتهاي 
عمومي، يكي از غني ترين كشور 
جهان، با رتبه دهم معدن جهان را به 

  كشوري با هشتاد درصد مردم زير خط 
فقر يكي از باالترين آمار گراني، بيكاري 
ميليوني، ميليونها كودك كار و خيابان، 
تورم، فحشا و تن فروشي، بيكاري، بي 

، طالق، اعتياد و افسردگي مسكني
تبديل كرده اند، در چنين شرايطي 
چگونه مي توانم بي تفاوت به سرنوشت 
هم زنجيرانم فقط به فكر تو و خودم 

 باشم؟
چگونه مي توانم به سرنوشت صدها 
هزار كودكان كار و خيابان و دهها هزار 

دختران گرسنه و آواره خيابانها در كنار 
طفيليهاي انگل ثروتهاي هزار ميلياردي 

با ماشينهاي چند ميلياردي شان بي 
 تفاوت باشم؟

چگونه مي توانم به بي سوادي هر دو 
 ميليوني فقرا در كنار 11نسل آينده 

بورسيه هاي چند صد ميلياردي 
 دلواپسان حكومتي بي تفاوت باشم ؟

آيا مي توان نشست و نگاه كرد كه 
ششصد نفر مافياي زر و زور حكومتي 

كل نقدينگي كشور يعني يك چهارم 
يكصد و پنجاه هزار ميليارد وام بانكي را 
پس نمي دهند و يك ميليون و دويست 

 5هزار نفر جوان در صف انتظار وام 
 ميليوني صف كشيده اند؟

چگونه مي توان از كنار دستگيري و 
شكنجه و اعدام هزاران نفر آزاديخواه و 
برابري طلب به خاطر دفاع از حقوق 

  مشروع شان گذشت؟قانوني و
بله دختر عزيزم، انسان واقعي نمي تواند 
از كنار اين همه تبعيض و نابرابري و بي 

 .عدالتي بي تفاوت بگذرد
تو ناراحت نباش، عزيزاني را در اينجا در 
نظر بگير كه عروسي كه سهل است 
اجازه رفتن به ختم همسر و پدر و مادر 

وت و و فرزند خود را نيافتند تا اربابان ثر
قدرت خوش خدمتي خود به سرمايه 

 .داري را به اثبات برسانند
صد در صد بدان و آگاه باش كه اين 
حكم تاريخ است، عاقبت ستمگران و 

بشنو از . ظالمين زباله دان تاريخ است
پدرت كه در چنين جامعه ي طبقاتي 
كشتارگاه عاطفي انسانها، خداوند زر و 

يي بر زور و تزوير با تزريق سم فردگرا
محور منافع شخصي و مصرف گرايي 
. آدمي را تا سطح حيوان تنزل مي دهد

فقط كساني مي توانند در اين لجنزار 
هويت انساني خود را حفظ كنند كه 
برخالف جريان آب شنا كرده و به قول 

يكي براي ”انقالبيون فرانسه با شعار 
و مطالعه آثار “ همه، همه براي يكي
ستم و بهره كشي مترقي انقالبي بر ضد 

و افكار فردگرايانه حيواني مبارزه مستمر 
كرده و كمك و همياري و عشق به 
همنوع را در جريان مبارزه سرلوحه خود 
قرار داده فقط و فقط در اين چارچوب 
عشق اصيل و واقعي به همسر و 
فرزندان مي تواند معنا پيدا كند و 
استمرار يابد، چرا كه در غير اين صورت 

ت واره و شيفته پول و قدرت و آدمي ب
موقعيت اجتماعي باال و در نتيجه شيفته 
موقعيت فردي خود و بيگانه از مدار و 
هويت انساني و طبقاتي خود چگونه مي 

 فداكاري و عشق همنوع خود از -توان
 جمله همسر و فرزندانش را داشته باشد؟

 :دخترم 
ضمن آرزوي خوشبختي اميدوارم با در 

 زندگي انساني، ظلم پيش گرفتن يك
ستيز همسر خوب و فداكار براي 
يكديگر و انسانهايي ايثارگر و مفيد به 

 .حال جامعه باشيد
كسي كه شما و همه ي انسانها را 

 .دوست دارد
 شاهرخ زماني

 زندان رجايي شهر
 ش.  ه1393 شهريور 24دوشنبه 

  

  ُکمدی حقوق بشر 
  و�يت فقيھی

  زينت ميرهاشمي

 زنده ياد شاهرخ قتل فعال كارگري،
زماني به وسيله مزدوران ولي فقيه، موج 

مومي در ايران و گسترده اي از تنفر ع
در واكنشهاي . جهان ايجاد كرده است

ايجاد شده به قتل اين فعال و سازمانگر 
جنبش كارگري، فلش اتهام به سمت 
رژيم نشانه رفته و خواست تحقيق 
نهادهاي بي طرف بين المللي براي 
رسيدگي به اين قتل در ابعاد گسترده 

  .مطرح شده است
ز همزمان با قتل شاهرخ زماني، رو

 شهريور، يك فعال كارگري 23يكشنبه 
ديگر به نام محمدرضا كريمي دستگير 

به قتل رسانيدن زنداني سياسي كه . شد
از همه امكانات دفاع از خود محروم 
. است، عملي بزدالنه از طرف رژيم است

تعداد زيادي ديگر از زندانيان سياسي در 
سياهچالهاي رژيم، به خاطر عدم درمان 

رفتار . وبرو هستندبا خطر مرگ ر
مزدوران رژيم در سياهچالها كه به 
دستور مستقيم خامنه اي و روحاني 
انجام مي شود عملي جنايتكارانه و ضد 

  .انساني است
در حالي كه رژيم ايران از نظر نقض 
حقوق بشر شناخته شده در سراسر 
جهان است و بارها به همين دليل در 
مجامع مدافع حقوق بشر محكوم شده، 

ي شرمانه جايزه حقوق بشر به ايادي و ب
  .مزدوران خودش تقديم مي كند

 شهريور، سفير رژيم در 23روز دوشنبه 
را » حقوق بشر اسالمي«سوريه، جايزه 

به مفتي اعظم ديكتاتوري بشار اسد 
يك كمدي كامل؛ مزدوران . تقديم كرد

يك ديكتاتور به ايادي يك ديكتاتور 
  .ندمي ده» حقوق بشر«ديگر جايزه 

 23در رويدادي ديگر، روز دوشنبه 
شهريور، آملي الريجاني رئيس قوه 
قضاييه ولي فقيه، در سخن پراكني خود 
در مالقات با كارگزاران هيات ايتاليايي 
مدعي شد كه ديدگاه رژيم اش مبتني 

است و با » نگاه عقالني شيعه«بر 
» تفكرات افراطي همچون داعش«

ن ارتجاعي دفاع وي از قانو. تفاوت دارد
اين » عقالني شيعه«قصاص، بخش 

  .مرتجع است
به گواه كارنامه بيش از سه دهه 
حكومت واليت فقيه، تمامي اعمال و 

قتل . رفتار رژيم مانند داعش است
شاهرخ زماني و زجر كش كردن 
زندانيان سياسي مانند نرگس محمدي و 

هماني است كه داعش انجام مي .... 
صد دارد اين داعش شرمگين ق. دهد

» شرايط فرهنگي«جنايت را در مدل 
  .مشروعيت بخشد
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  ای سرو ايستاده
  اين مرگ توست

  که می سازد
  

  ليال جديدي
هر فرد عدالتخواهي كه شاهرخ زماني را 
مي شناخت و با مبارزات و مقاومت او 
آشنايي داشت، نمي تواند با قتل مزورانه 

و به دست مزدوران رژيم و بزدالنه ا
نخست تاثر و غم و سپس خشم و 

اما غم و . نفرتي بيكران را حس نكند
نفرت تنها واكنش كارگران و 
زحمتكشان به از دست دادن اين رفيق 
انقالبي و كمونيست نبوده و نخواهد 

انگيزه گرم و نيرومندي در رگ . بود
اراده آنان براي رويارويي با دستگاه ظلم 

  . فقيه جاري شده استو ستم ولي
فعاالن كارگري و سياسي، مردم از 
گوشه و كنار كشور زير تهديد نيروهاي 
امنيتي رژيم بر سر مزار او گردهم آمدند 

 "آفتابكاران جنگل"و با خواندن سرود 
شاهرخ معلم ماست، راه "و شعارهاي 

، ياد رفيق استوار و "شاهرخ راه ماست
بر ادامه پر اراده خود را گرامي داشته و 

مبارزه عليه ستم سرمايه داري 
  .چپاولگرانه رژيم تاكيد كردند

پرچم مبارزه شاهرخ زماني بر زمين "
، پيام كارگران پروژه هاي "نخواهد ماند

پارس جنوبي، فعاالن كارگري جنوبي، 
فعاالن كارگري ضد سرمايه داري 
گيالن، جمعي از كارگران پتروشيميهاي 

ر امام، بخشي منطقه ويژه ماهشهر و بند
 كرج و –از كارگران محور تهران 

. فعاالن كارگري شوش و انديمشك بود
آنها خواستار افشاي تمامي ابعاد پرونده 

  .خونبار جنبش كارگري شدند
پيام تشكلهاي كارگري كه در مراسم 

غم "رفيق شاهرخ زماني خوانده شد، از 
 مي گويد، اما در "جانكاهي از فقدان او

ما زانوي غم در بغل ": اردادامه تاكيد د
نخواهيم گرفت و مرگ شاهرخ را به 
پرچمي براي اتحاد و همبستگي 
كارگري كه او پيشتازش بود تبديل 

 اين تشكها شامل ".خواهيم كرد
اتحاديه آزاد كارگران ايران، سنديكاي 

تپه، سنديكاي  كارگران نيشكر هفت 
كارگران نقاش استان البرز، كانون 

ارگر، كميته پيگيري مدافعان حقوق ك
ايجاد تشكلهاي كارگري، كميته 
هماهنگي براي كمك به ايجاد 
تشكالت كارگري و هيات بازگشايي 

  .سنديكاي نقاش تهران بود
در اطالعيه سنديكاهاي كارگري ايران 

ما پرتوان تر آرمانهاي او را ": آمده است
كه جز بهروزي و اتحاد طبقه كارگر 

 ".هيم بردانديشه اي نداشت، پيش خوا
روابط عمومي سنديكاي كارگران 
فلزكارمكانيك نيز در اطالعيه خود مي 

مرگ نقطه پايان زندگي شاهرخ ": گويد
پيامش همچون خودش . زماني نيست

جنبش لغو " فعاالن ".زنده و ماناست
قتل ":  مي نويسند"كار روزمزدي

شاهرخ بسان قتل هر كارگر مبارز ديگر 
  ر مصمم تر و بايد زمينه اي براي پيكا

  21بقيه در صفحه 
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ماركس فرآيندهاي انباشت را نخست در 
كوتاه كردن دست روستاييان و 
  كشاورزان و در ادامه، استفاده از قدرت

دولتي براي تخصيص ثروت به سرمايه 
دارها و در نهايت به نظام بين المللي 
مالي و بتدريج شكلي از برده داري 

اكنون ما شاهد اين . توصيف مي كند
  .امر در سطح جهان هستيم

  

اقتصاد سرمايه داري جهاني بين 

  حباب و ركود اقتصادي

بحران نظام جهاني سرمايه داري اكنون 
به همه اركان سرمايه داري جهاني 

هفت سال پس از . رخنه كرده است
 در سپتامبر "وال ستريت"سقوط 

، ناتواني قدرتهاي بزرگ سرمايه 2008
داري براي يافتن يك راه حل هماهنگ 

شي از دشواري در جهت حل بحران، نا
. درك و يا كمبود دانش آنان نيست

مانع، بس پايه اي و بنيادي تر است و 
آن تضاد حل نشدني در نظام سرمايه 

  .داري مي باشد
كانون هشدار دهنده اين دوره، وضعيت 
اقتصادي در چين است كه رشد 
اقتصادي آن كه در چند دهه بسيار 
جذابيت داشت، در سالهاي اخير به 

يين گرايش يافته، به طوري كه سمت پا
سقوط "برخي از اقتصاد دانان آن را 

تير (از ماه ژوييه .  توصيف كرده اند"آزاد
سال جاري، از ارزش بازار سهام ) ماه

درصد كاسته شده است و اين  40چين 
در بازارهاي مالي بين المللي تاثير گذار 

  .بوده است
اگر چه بسياري از مفسران اقتصادي و 

داران، چين را به خاطر بحران سياستم
كنوني سرزنش مي كنند و آن را به بي 
كفايتي يا بي مسووليتي اين كشور ربط 
مي دهند، اما واقعيت اين است كه 
بحران چين به بحران كل سيستم 

با اينكه احتمال . جهاني گره خورده است
مي رود بخشي از اين بحران هراس 

 به بازار در ديگر نقاط جهان باشد، اما
طور كلي بحرانها ريشه هاي عميق 

  . تري دارند
نقش كنوني چين در كشيدن بازار مالي 
جهاني به وضعيت فعلي، از تاثيرات فرو 

 در اياالت 2008پاشي مالي سال 
متحده آمريكا است كه آنهم نتيجه قمار 
بازي در كازينوي سرمايه داري جهاني 

موقعيت كنوني نتيجه يك پروسه . است

 7ر چند دهه اخير است كه طوالني د
  . سال پيش به اوج رسيد

، 2008در نتيجه بحران مالي سال 
اقتصاد چين با مشكالت زيادي روبرو 

رشد اقتصادي اين كشور به . شده است
سرمايه گذاري وابسته بوده و به طور 
هراس آوري بر سيستم اعتباري تكيه 
داشته است؛ پديده اي كه از ديدگاه 

 و يا "انباشت" از ماركسيستي فراتر
تراكم خوانده مي شود و آن هنگامي 
است كه سرمايه گذاري بيشتر از 
ظرفيت سود بري به كار افتاده و اين 

  . حالتي است كه در چين روي داده است
توليد ثروت براي نخبگان مالي به طور 
فزاينده اي از هر فعاليت توليدي جدا 
شده و به قمار و حدس و گمان تبديل 

پروسه اي كه در اياالت متحده شده؛ 
  .به شكل عريان تري به چشم مي خورد

بريج "، رييس سازمان "ريموند داليو"
از بزرگترين صندوقهاي اعتباري  ("واتر

: مي گويد) يا بانكهاي سايه در جهان
پولي كه از توليد كاال به دست مي "

ين آيد، در مقايسه با ميزان پولي كه از ا
د،  دست مي شطرف به آنطرف دست به

  ".رقم ناچيزي است
از ماه ژوييه امسال كه ارزش سهام در 
بازار چين دچار كاهش شديدي شد، 
مشكل بزرگ ديگري نيز براي مقامها و 
. طبقه حاكمه اين كشور ايجاد گرديد

مبارزات طبقه كارگر اين كشور نيز اوج 
طبقه "حكومت چين كه . گرفته است

ي و  را دايم به سرمايه گذار"متوسط
پس انداز در بازار سهام تشويق كرده 
است، اكنون بايد پاسخگوي كارگران و 
زحمتكشاني كه دسترنج خود را از دست 

  . مي دهند، باشد
اينك جهان شاهد رفتاري ناهمگون و 
نامتناسب از رژيمي است كه زير نام 

 قماربازي با سهام راه مي "سوسياليسم"
گر را اندازد و در پيامد آن ميليونها كار

اين در حالي است كه . بيكار مي كند
حكومت چين بي پروا و آشكار تعهد 
خود را به بازار را با اختصاص هزينه 

 ميليارد دالري از خزانه دولتي 200
جهت سر پا نگهداشتن ارزش سهام به 

  . نمايش مي گذارد
 مي "گاردين"با اين حال، روزنامه 

چين احتماال در موقعيت ": نويسد
براي رفع توفان اقتصادي قرار بهتري 

. صاد چين در حال سقوط استاقت. دارد
اما در همان حال كه رشد اقتصادي 
صادراتي آن به مصرفي كشيده مي 
شود، نرخ رشد اقتصادي اين كشور 

درصد است كه نزديك به 7همچنان 
حتي . سه برابر آمريكا و بريتانيا مي باشد

اگر آمار رسمي چين نادرست باشد، باز 
هم نرخ رشد اقتصادي آن دو برابر 

اين . از كشورهاي نامبرده استبيشتر 
مشكل اقتصادي به گونه اي است كه 
نيمي از جهان آرزوي داشتن آن را 

  ".دارند
بي ثباتي اقتصاد جهاني و بازار سهام 
نشان از در راه بودن دوران سختي دارد 
و پيامدهاي تهديد آميز آن را در هر 
. گوشه اي از جهان مي توان ديد

هر دو، نتايج كشورهاي فقير و ثروتمند، 
سخت آن را تجربه كرده اند و يا به 

بدون . زودي در خانه آنان را نيز مي زند
شك تاثيرات حاد تر آن را كارگران و 

  . زحمتكشان تجربه خواهند كرد
اما پاسخ طبقه حاكمه به بحرانها 
گسترش فزون تر ثروت و امكانات 
. مجلل خود از جيب اكثريت جامعه است

مانه مالي، نهادهاي يك اشرافيت بي رح
سياسي كه توسط بانكها و شركتهاي 
غول پيكر جهاني خريده مي شوند و 
يك نظام سرمايه داري جهاني كه به 
بن بست تاريخي خود رسيده، 

  . مشخصات اين دوره است
روزنامه گاردين با استناد به يك 

 57پژوهش، بدهيهاي جهاني را 
 سال 7تريليون دالر اعالم كرده كه در 

اين .  تريليون خواهد رسيد199نده به آي
درصد رشد بدهي  41ميزان نشان از 

بدهي همه اقتصادهاي بزرگ در . دارد
حال حاضر بيشتر از ديون آنها در سال 

  .  است2007
اين گزارش هشدار دهنده همچنين 
حاكي از آن است كه بدهي خانوارها نيز 
به قله هاي جديدي رسيده، در واقع به 

  . 2008ح پيش از بحران باالترين سط

اين بحران اقتصادي براي طبقه كارگر و 
زحمتكش به معني شدت و حدت يافتن 
همان دوران سختي است كه پيشتر 

آنها بايد برنامه هاي . تجربه كرده اند
خود را با شناخت از نيروهايي كه در 

  . مقابل شان قرار مي گيرند، داشته باشند
 طبقه تاريخ به ما نشان داده است كه

حاكمه اگر بتواند توده مردم را با اجبار و 
يا اختيار وادار به پرداخت هزينه بحران 
كند، هميشه توانسته است از زير بار آن 
هر چقدر هم كه سنگين باشد، بيرون 

  . بيايد
  

 و پاسخ 20بررسي نشست جي 

  " 20كار"

 به اقتصاد جهاني با "20جي "رهبران 
 كند اقتصاد رشد. دلنگراني نگريسته اند

جهاني، بيكاري، نابرابري و بي عدالتي 
در دستمزدها امري نيست كه بتوانند 

آنرا پنهان كنند و بدون شك به 
پيامدهاي اجتناب ناپذير آن نيز آگاهي 

  . دارند
صندوق بين المللي پول كاهش رشد 
اقتصادي را بار ديگر تذكر داده و 
اعتراف مي كند كه بهبود شرايط 

. نده و ضعيف استاقتصادي شكن
همزمان، به مشكل نابرابري اقتصادي 
نيز آگاه است، اين نهاد مالي در گزارش 

، اعتراف كرده بود 2014سال پيش خود 
كه افزايش نابرابري بر رشد اقتصادي، 
انسجام اجتماعي و كاهش اعتماد در 
بازار و موسسات تاثير گذار است اين 
نهاد در يادداشتي كه پيش از اين 

 تهيه كرده بود، بدين اشاره مي نشست
كند كه پيش بيني قبلي اش پيرامون 
اقتصاد جهاني كه در ماه ژوييه ارايه 
داده، كهنه شده و رشد به زير ميزان 
پيش بيني شده در آمريكا، اروپا و چين 

  .و كشورهاي فقير رسيده است
  
كنفدراسيون جهاني اتحاديه  ("20كار "

رفتن از خواستار فاصله گ) هاي كارگري
 20تحميل رياضتهاي اقتصادي از جي 

 بخواهد 20اگر جي ": شده و مي گويد
درصد رشد 2به هدف وزراي دارايي كه 
 سال آينده 5توليد ناخالص داخلي در 

است برسد، بايد استراتژي خود را تغيير 
كشورهاي عضو بايد جهت رهايي . دهد

  از بحران موجود، براي شكاف طبقاتي و 
  7ه بقيه در صفح

  جھان در آيينه مرور
  ليال جديدي

  

  :ه مي خوانيددر اين شمار

   اقتصاد سرمايه داري جهاني بين حباب و ركود اقتصادي-

   "20كار " و پاسخ " 20جي " بررسي نشست -

  "پايان تاريخ" ليبراليسم و پوزخند ديگري به انگاره - مهاجران آيينه شكست نو -
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  جھان در آيينه مرور
  

  6بقيه از صفحه 
 ميليون 81بحران اشتغال كه نياز به 

 دارد، پاسخي روشن 2018شغل تا سال 
  ".داشته باشند
 تركيبي از 8 به جي 20پيشنهاد كار

افزايش دستمزد و سرمايه گذاري در 
زيرساختهاي كشورها است كه مي تواند 

 ميليون 33درصد و بيشتر از  84/5رشد 
در مقايسه با ادامه وضعيت موجود شغل 

رشد اقتصاد جهاني در ": ايجاد كند
. مجموع به ميزان دستمزد بستگي دارد

هر يك درصد كاهش دستمزد، منجر 
به كاهش در توليد ناخالص داخلي 

دهم درصد مي /. 36جهان به ميزان 
دستمزد كم، تخصص و مهارت . شود

كمتر و مشاغل مخاطره انگيز نمي تواند 
   ".شد اقتصادي كمك كندبه ر

، دبيركل كميته مشورتي "جان اوانس"
هشدار مي دهد ) TUAC(اتحاديه اي 

 بايد بدانند 20كه كشورهاي عضو جي 
و فكر نكنند كه راه رشد اقتصادي، 
دستمزد پايين و افزايش موقتي سود 

در يك كلمه، جهان . سرمايه دار است
  . به افزايش دستمزدها نياز دارد

بايد براي ": مه اعالم مي كندوي در ادا
مشاغل خوب سرمايه گذاري شود، در 
پروژه هايي براي زير ساختهاي پايدار و 

اين قابل . سرمايه گذاري براي جوانان
قبول نيست كه يك چهارم جوانان در 
جهان نمي توانند كاري كه مزد بيش از 

   ". دالر در روز پيدا دارد، بيابند25/1
وزراي مالي و با اين حال، در نشست 
 هم كه در 20بانكهاي مركزي جي 

تركيه برگزار شد، نشاني از خواست 
قدرتهاي بزرگ سرمايه داري براي حل 
بحران اقتصادي جهان به چشم نمي 
خورد، زيرا آنان طرحي براي اقدامي 
موجز ندادند و در بيانيه پاياني نشست 
خود به ماست مالي كردن شدت بحران 

صادي و مالي و اهميت مديريت اقت
در واقع هيچ بهبود اقتصاد . پرداختند

  .جهاني در چشم انداز ديده نمي شود
 در 20يك زنگ هشدار ديگر براي جي 

هنگام برگزاري كنفرانس تغييرات 
آبان (اقليمي سازمان ملل در ماه نوامبر 

. در پاريس به صدا در مي آيد) ماه
تغييرات آب و هوا در كره زمين به حل 

بحران . صادي بستگي داردبحران اقت

تغييرات اقليمي نيز مهر و نشان 
بحرانهاي سرمايه داري را بر خود حمل 

  . مي كند
  

 -مهاجران، آيينه شكست نو 

ليبراليسم و پوزخند ديگري به 

  "پايان تاريخ"انگاره 

دهها و صدها هزار نفر از مردم ستمديده 
جهان در اوج درماندگي ترك ديار و 

خود كرده و مهاجرت خانواده و ميهن 
مي كنند تا به زندگي بهتر و امنيت 

  . براي خود و فرزندان شان دست يابند
در همين حال، سياستمداران كشورهاي 
پذيرا، نگران تاثيرات فرهنگ مهاجران 
به درون فرهنگ خود هستند و عده اي 
هم تصور مي كنند پذيرش مهاجران به 
 .هجوم تعداد بيشتري از آنان مي انجامد

فاشيستها به ويژه در آلمان، به تالطم 
اين در . مهاجر ستيزي افتاده اند

حاليست كه در برخي از كشورها، مردم 
  . از پناهجويان استقبال كرده اند

اما ريشه اصلي اين نابسامانيها 
كجاست؟ آيا امكان پرهيز از وضعيت 
كنوني وجود دارد؟ چرا اينهمه انسان 

ر مي خطر به جان خريده و ترك ديا
كنند؟ چرا مهاجران از سوريه، آفريقا و 
آمريكاي جنوبي مي آيند؟ پاسخها 

  .گوناگون است
شماري مي گويند، اين وضعيت ناشي از 
خشونت در جامعه، جنگهاي داخلي، 

ستمگري، درگيريهاي قاچاقچيان مواد 
. مخدر در آمريكاي التين و غيره است

اگر هم بپذيريم كه چنين است، چه 
ن چنين فضايي را ايجاد عواملي اي

  كرده؟
در باال به طور مختصر به بحران 
سرمايه داري و فجايعي كه زندگي 
ميليون انسان را به تباهي كشانده، اشاره 

نگاهي به وضعيت اقتصاد سرمايه . شد
 ليبراليسم و -داري جهاني و تسلط نو 

 يا در "بازار آزاد"سياستهايي به نام 
كشورها واقع، سياست گشايش اقتصاد 

به روي تجارت و سرمايه گذاري 
خارجي، آزادي جريان سرمايه به هر 
سو، مقررات زدايي، خصوصي سازي و 
كوچك كردن دولت كه توسط طبقه 
حاكمه حكومتهاي غربي طراحي شده، 

 –نشان مي دهد كه اگر چه نو 
ليبراليسم بر ثروت عده اي ناچيز افزوده 
و در جاهايي سبب رشد شده، اما 
ضررهاي آن به اكثريت مردم جوامع آن 

 ليبراليسم با خود معيشت -نو . رسيده
ناپايدار، اختالل در اشكال سنتي 

كشاورزي و توليد و همچنين حذف 
خدمات دولتي كه براي سالها كمابيش 

  . ارايه مي شد، آورده است
 ميزان رشد "بوستون گلوب"وزنامه ر

درصد در كشورهاي با 11نابرابري را 
اقتصاد متوسط و يا فقير اعالم كرده 

 تا اواخر 1990اين آمار از دهه . است
، تكيه بر گزارش سازمان ملل 2000

 شكست – 2015بوستون گلوب . (دارد
  )ليبراليسم

كاهش كمكهاي تحصيلي، بهداشت و 
 به آب درمان، سخت شدن دسترسي

پاك و نظير آن، اموري است كه زندگي 
را براي به حاشيه كشانده شده ها هر 

  . چه سخت تر مي كند
تنها يك نمونه از جهاني سازي 
اقتصادي و اثرات متعدد آن در زندگي 
مردم، فقدان شغل و كار براي جوانان 

بخشي از اين جوانان توسط دارو . است
دسته هاي تبهكار و يا گروههاي 

مگراي تروريستي به كار گرفته مي اسال
  . شوند

، سرمايه داري 30پيشتر و در دهه 
توانسته بود از تنها راهي كه در برابر 
خود و جهت ادامه حيات داشت، يعني 
ايجاد شكاف هر چه بيشتر طبقاتي، به 

پس از . طور موقت درمان پيدا كند
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نظريه 

 را "پايان تاريخ"پردازان اين نظام، 
اكنون شاهد تاريخي . اعالم داشتند

. هستيم كه با سرمايه داري پايان نيافته
سرمايه داري با حقايق تلخي روبرو مي 
شود و آن موج مهاجريني است كه از 
كشورهاي تحت ستم كه حامي 

  . ديكتاتورهاي آنان بوده است، مي آيند
، 2008پس لرزه هاي بحران اقتصادي 

 سيستم سرمايه داري را كه ناكارآمدي
در مقررات زدايي، خصوصي سازي و 
مزد پايين تجلي مي يافت، در سراسر 

از اروپا تا . جهان ملموس كرد
 و از چاره "اقتصادهاي در حال رشد"

انديشيهاي ناكارآمد براي بازسازي يك 
سيستم شكست خورده با تحميل 
رياضت اقتصادي بر زحمتكشان، اين 

  . ه استناتواني مادي شد

هر كس مدعي شود كه ركود اقتصادي 
سرمايه داري غرب برطرف شده، جدي 

روند ترميم بحران، كند . فكر نكرده
ترين و كسب بهره كمترين در تاريخ 
بوده است، چرا؟ زيرا صاحبان سرمايه 
آماده براي هر نوع سرمايه گذاري 
! هستند، غير از سرمايه گذاري در توليد

امه خواهد اين وضعيت همچنان اد
داشت و روشن است كه در صورت عدم 
تغيير آن، اقتصاد غرب به مرحله ركورد 

  . اقتصادي تام و تمام وارد مي شود
جا است كه خانم مركل تا زماني  همين

كه چشمها به سوي اوست، نمايش 
محبت و انسانيت و همبستگي خواهد 
داد، اما در دراز مدت، طبقه حاكمه اروپا 

ر خواهد كرد و راه را طور ديگري رفتا
  . بر مهاجران مي بندد

اكنون بستگي به جنبشهاي اجتماعي، 
چپ و مهاجران متشكل شده دارد كه 
ريشه هاي اين مشكل را مد نظر قرار 
دهند و خواستار راه حلهاي بهتر و پايدار 

  . شوند
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خصوصي سازي با بازگشت اقتصاددانان 
مدافع نظم موجود به مباحث كالسيك 
كه انباشت سرمايه و توزيع نابرابر منابع 

كشورهاي پيراموني توسعه را براي 
 مي دانستند، سرعت بيشتري يضرور
اين ادعا نه تنها باعث طرح . گرفت

پيشرفت و توسعه ي اين كشورها 
 بلكه سياستي به سوي تامين ،نيست

منافع هسته ي نظام سرمايه داري 
اين سياستها شكاف طبقاتي در . است

عميق تر ميكند و به را اين كشورها 
طور نظام مند سبب تامين منافع هسته 

در . ي نظام سرمايه داري مي شود
ايران و به طور كلي در سرزمينهاي 
شرقي شرايط جغرافيايي كه مسبب 
پراكندگي شديد مناطق حاصلخيز بود از 

ه وجود آمدن طبقات داراي تشكل و ب
از آنجا . منافع مشخص جلوگيري كرد

كه مناطق آباد و حاصلخير همواره مورد 
هجوم قبايل و اقوام ديگر كه در مناطق 
غير حاصلخيز مي زيستند قرار مي 
گرفت، تجهيزات و آنچه تا آن زمان به 
دست آمده بود از ميان مي رفت و به 

شكل نيز ار دنبال آن اشرافيت زمين د
 زيرا مالكيت به طور بلند .نمي گرفت

مدت در دست نبود و زمينه ي تشكل 
اين از اسباب . زمين داران وجود نداشت

تحكيم استبداد در سرزمينهاي شرقي و 
بر اين . ريشه دواندن آن بوده است

 نوسته هايزمينه كه شرح آن در 
 خصوصي سازي جز تحكيم ،پيشين بود

داشت و تماما متكي استبداد نتيجه اي ن
در هم آميختگي استبداد در . بر رانت بود

 ايران و سياليت نظام نظام سرمايه داري
 جهانگير شدن آن با بهره كشي از و

بازارها و منابع در هم آميختند و اتكاي 
آن بر رانت و تحكيم استبداد را فراهم 

  .كردند
پيش رفتن به سوي اقتصاد رقابتي و 

ق نظر اقتصاد دانان آزاد نه تنها مطاب
مدافع نظم موجود موجب رسيدن 
سرزمينهاي پيراموني به وضعيت هسته 

 بلكه ،ي نظام سرمايه داري نمي شود
موجب ظاهر شدن صورت جديدي از 

در اين . مناسبات در ايران خواهد شد
وضعيت مبارزات در ايران با 

آن . پيچيدگيهاي بسياري مواجه است
ي در ايران ترتيب خاص از دولتهاي غرب
فاكتورهاي  .عمال شكل نخواهد گرفت

آزاديهاي رشد كشورهاي غربي همچون 
ايران به وجود شرايط ، در فردي و رقابت
 در اينجا دولت حافظ .نخواهد آمد

انحصارات و اقتصاد آزاد و رقابتي نيست 
زيرا عمق بنيانهاي استبداد و عقب 
ماندگي تاريخي در ايران خصايص 

اساس اين .  مي دهدمتفاوتي را بروز
برنامه ها يعني اقتصاد آزاد و تعديل 
اقتصادي در ايران كه زمزمه هاي آن از 
دوران تدوين برنامه ي دوم پنج ساله 
پس از انقالب آغاز شد؛ خصوصي 
كردن فعاليتهاي اقتصادي يا آزاد سازي 
و كاهش مداخله ي دولت در امور 

مثال طيبيان كه به عنوان . اقتصادي بود
ان گذار گرايش اقتصاد آزاد و تعديل بني

در ايران پس از انقالب شناخته مي 
 در مورد اين برنامه ها و خطوط ،شود

فكري موجود در دولت در مصاحبه اي 
: با بهمن احمدي امويي مي گويد

فهميدم در بدنه ي اقتصاد دانان ايران "
يك خط كه . دو خط فكر وجود دارد

اديهاي مبناي آن احترام به حقوق و آز
فردي است و يك گروهي كه مباني 
بحثهاي آن عدم شناخت و قائل نبودن 

وقتي . به حقوق و آزاديهاي فردي است
شما قائل به آزادي و حقوق فرد باشيد و 
اگر مبناي دموكراسي و رفتار 
دموكراتيك را بپذيريد، الجرم نتايجي 
كه از آن در حوزه ي اقتصاد به دست 

د و رقابتي چيز مي آيد، جز اقتصاد آزا
ديگري نيست بعد اگر اقتصاد آزاد و 
رقابتي را پذيرفتيد به تبع آن ترتيب 
. خاصي از كاركرد دولت حاصل مي شود

در اين حالت دولت بايد زمينه ساز و 
فرصت ساز باشد و سعي كند برابري 
فرصت را ايجاد كرده و آن شرايط را 

سعي كند امتيازات را حذف . حفظ كند
كند در جايي كه بخش سعي . كند

خصوصي شكست مي خورد آنرا تقويت 
در كاالي عمومي چون راه، . كند

بهداشت، تامين اجتماعي، دانشگاه و تا 
حدودي در تحقيقات بايد متمركز شود و 
در جايي كه مردم مي توانند كار كنند 

وقتي هم . تمام فضا را به مردم واگذارد
اد بحث هدولت چنين سيستمي را بنا ن

 سر اين مي شود كه دولت بتواند بر
حال به . ثبات كلي كشور را حفظ كند

اين . مسائل امنيتي و دفاعي كاري ندارم
كه تورم بايد پايين باشد و بايد بودجه 
ي متعادل و همچنين سياست پولي 

اين گفته ها بي همه  ".منضبط داشت
پايه و اساس و كپي برداري از منابع 

الي بدون توجه تئوريك ليبرالي و نئوليبر
هيچ مطابقتي . به وضعيت موجود است

با شرايط و اقتضائات نظام موجود در 
وجود ايران با اين اراجيف صرفا تئوريك 

ساده گذشتن از جايگاهي كه . ندارد
در ديگر ايران و هر كشور پيراموني 

زنجيره ي نظام طبقاتي و بهره كشي 
جهاني دارد، در نظر نداشتن نظام 

يران و خصايص متفاوت آن طبقاتي در ا
و نيز نظام استبدادي در ايران اين گفته 
. ها را بسيار بي پايه و اساس كرده است

تعديل اقتصادي اساسا به دنبال سرمايه 
گذاري خصوصي و هم چنين به دنبال 

تعديل اقتصادي . آن تجارت آزاد است
به دنبال اين است كه هر گونه نظارت 

، منابع و بازار بر بهره كشي از نيروي كار
را از بين ببرد و براي اينكه قيمت ها و 
دست مزد ها و نرخ ارز خود به خود با 
همان بازوي پنهاني كه ليبراليسم از آن 
مي گويد تنظيم شود و با دخالتهاي 

مانعي بر . ر هم نخوردبدولت اين تعادل 
 موانع گمركي ،سر راه تجارت آزاد نباشد

يهاي از ميان برود، سياست گذار

اجتماعي به صورتي كه در دولتهاي 
مستقل اعمال مي شد از ميان برداشته 
شود و حمايتي نيز در مورد دستمزدها 
در ميان نباشد تا توسعه و رونق در همه 

اما اين سياستها . جاي جهان برقرار شود
همه به دنبال اين هستند كه منافع 
هسته ي نظام سرمايه داري را فراهم 

اي گسترده براي آن مهيا بازار ه. كنند
كنند و قشر دالل بورژوازي سرزمينهاي 

فربه كنند و نيز منابع اين را پيراموني 
همواره . سرزمينها را به تاراج ببرند

امپرياليسم مالزم و قرين سياستهاي 
مطابق اين سياست .  استتيليبراليس

ها هيچ تعهدي در مقابل صنايع و دولت
نظام اقتصادي ندارند، نرخ ارز به بازاد 
آزاد واگذار مي شود، محدوديتهاي 
گمركي از ميان مي رود و همچنين 
دخالتهاي دولت در تعيين دستمزد از 

  . بين رفته يا محدود مي شود
هم اكنون در ايران گسترش مناطق آزاد 
تجاري صنعتي، افزون شدن عدم 

 دولت در نظام اقتصادي از نتايج دخالت
و تظاهرات برنامه ي مربوط به تعديل 

حال بايد . ساختاري و اقتصادي است
ديد كه اين برنامه و سياست عمال چه 

در ايران داشته  نتايجي بر نظم طبقاتي
 عدم وجود منافع در وجود استبداد ؟است

است، مشترك طبقاتي تظاهر يافته 
خود را چنانچه حاكميت در ايران 

  . بالمنازع مي بيند
خصوصي سازي كه يكي از ابزارها و 
شيوه هاي رسيدن به تعديل ساختاري 

.  نتوانسته فضاي رقابتي ايجاد كند،است
درآمدهاي ايجاد شده در ايران كه ناشي 

 كمكها و وامهاي خارجي  واز پول نفت
  درنقدينگي و اغلب به صورت است،
  افرادي معدود است كه دراختيار

پايتخت متمركز شده اند و به اعمال 
 مقدار كمي .سود جويانه دست مي زنند

 مي  توليددرسرمايه گذاري آن صرف از 
تمامي اعمال سودجويانه ي اين . شود

نهادهاي افراد معدود مرتبط با شبكه ي 
پيشرفته و تقليدي از اقتصادهاي هسته 

اين افراد . اي نظام سرمايه داري است
ته هاي جدا بافته هستند  و تافيياستثنا

كه از بقيه مردم جدا و كامال از آفات و 
مردم ر اكثريت مضرات گريبان گي

اين معدود افراد تمايلي به . مصونند
واگذاري صنايع به افراد ديگر ندارند و از 
طرفي هم صنايعي آنچنان سود آور و 
مشابه صنايع غربي در كشورهاي 

يست پيراموني و از جمله ايران موجود ن
و اگر هم در برخي موارد چنين صنايعي 

 اين تافته هاي جدا بافته ،موجود باشد
 .تمايلي به واگذاري آن نخواهند داشت

آنچنان كه هم اكنون در ايران مي 
از طرفي گفته اند كه باز شدن . بينيم

دروازه ها بر سرمايه ي جهاني كه خود 
 ،تحت تسلط سرمايه ي انحصاري است

توسعه ي سرزمين مي تواند موجب 
گرچه قرار بر اين . هاي پيراموني شود

است كه يگانگي جهان تحت سلطه ي 

يا شدني آ اما ،اين نظام صورت گيرد
در بانك است كه سهام اروپا و آمريكا 

باشد و در  درصد 80بيش تقريبا جهاني 
آزادي اين مهمترين نهاد سرمايه داري، 

پيراموني وجود مناطق آزاد با و رقابت 
  ؟ اشته باشدد

مطمئنا واگذار كردن نرخ ارز به بازار 
آزاد، از ميان بردن محدوديتهاي گمركي 
و حذف انواع حمايتهاي دولتي از صنايع 
و حمايتهاي رفاهي و سياستگذاريهاي 
اجتماعي با شرايط ذكر شده آيا مي 
تواند به توسعه منجر شود؟ مطابق 
تعاريف آكادميك و در منابع تئوريك 

سم آيا توسعه ي انساني، توسعه ليبرالي
مي تواند ... فرهنگي، توسعه اقتصادي و

در سايه ي فقر شديد و تشديد شكاف 
طبقاتي كه موجب انواع نا بسامانيهاي 
اجتماعي است انجام شود؟ مطمئنا 
بالمنازع بودن استبداد در ايران و عدم 
ايستادگي قطعي در برابر تجاوزات نظام 

ن و محرومان سرمايه داري به كارگرا
روز به روز عقب ماندگي در ايران را 

از سويي انحصار . گسترش خواهد داد
اين افراد معدود وابسته به رژيم در 
منابع و صنايع موجب شده كه يكسره 

. باشدبرقرار رانت بر اين نظام اقتصادي 
عدم بهره مندي غير وابستگان به 

 تورم و فقر و فالكت ،حكومت از صنايع
چرا كه . وجب شده استمردم را م

عرضه ي تمامي محصوالت در دست 
كساني است كه به انواع امكانات 
سركوب مجهز هستند و هر طور كه 
بخواهند عرضه كاال و خدمات را كنترل 

عرضه محدود به همين عده .  مي كنند
و نيز كنترل قيمت ها نيز . از افراد است

در دست همين معدود افراد است كه 
اين افراد .  آنها مي كندرانت را نصيب

كه وارثان صنايع سودآور تا اكنون بوده 
اند به راحتي از طريق نرخ ارز، عدم 
وجود محدوديتهاي گمركي كه يكي از 
وسايل مربوط به تعديل ساختاري بوده 
است و از سر باز كردن تعهدات و 
حمايتهاي اجتماعي از مردم رانت 
خواري كرده و منابع مالي عظيم به 

اختالس، دست يافتن . ندن زجيب
.... انحصاري به منابع، روابط خانوادگي و

همه زمينه هايي بوده اند كه سبب 
. استشده فربگي حاكميت دالل ايران 

ه بمظاهر رانت خواري و تشديد آن 
دنبال اعمال سياست تعديل ساختاري و 

در . ي سازي بسيار واضح استوصخص
صنايعي چون پتروشيمي، خودرو سازي، 

... توليد نفت و گاز ، صنايع غذايي و
وجود درآمدهاي مازاد و غير منطقي 

ر حاكميت دالل ددليلي بر رانت خواري 
بار روز  اين وضعيت كثافت. ايران است

به روز همپاي اجراي سياستهاي مربوط 
ي سازي وصبه تعديل ساختاري و خص

يافت و در نتيجه موجب خواهد گسترش 
 و شكاف فقر، تشديد فالكت، مذلت

. خواهد شدايران جامع طبقاتي در 
در  نظام طبقاتي عليهمبارزه بنابرين 

به شناخت و عمل عليه حاكميت ايران 
ارتجاعي گره و قابل چشم پوشي 

  .نيست
  پايان

  )قسمت آخر(خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکيم استبداد 
  شهره صابري
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تجمعات اعتراضي يكسال : پيشگفتار

اخير پرستاران در ايران كه از يكي دو 
بيمارستان دانشگاهي در تهران آغاز شد 
و به سرعت به شهرهاي ديگر سرايت 
كرد، نويد تولد بخشي نوين از جنبش 
اجتماعي ايران در كنار بخشهاي 
كارگري، دانشجويي، زنان و معلمان را 

 سالمت، اين بار كارورزان. سر داد
پرستار و بهيار و پيراپزشك وارد گود 
شدند و آرايش صحنه پيكار اجتماعي 
عليه تماميت خواهي و بي عدالتي رژيم 
در قالب بوروكراسي بهداشت و درمان را 

  .تغيير دادند
برنامه اعتراضهاي منظم و روز افزون 
اين بخش از نيروهاي كار كه با پايداري 

جامعه و هدايت تني چند از فعاالن 
پرستاري، از تجمع چند نفره تا 
اعتراضهاي گروهي شروع شد و به 
تعطيل كشاندن بخشهاي غير اورژانس 
مراكز درماني، و در نهايت، تجمع عظيم 
در برابر مجلس و قرار تجمع سراسري 
در برابر وزارت بهداشت انجاميد، از 
همان ابتداي شكل گيري، از چشم 

ان سازمان چريكهاي فدايي خلق اير
پنهان نماند و براي نخستين بار به طور 
دقيق، مستمر و روزآمد در قالب اخبار 

، همراه با نوشته "كارورزان سالمت"
هاي تحليلي پيرامون وضعيت بهداشت 

تحول "و درمان و طرح به اصطالح 
 "نبرد خلق"، در نشريه "نظام سالمت

 و "جنگ خبر"، سايت )ارگان سازمان(
 بازتاب صفحات اجتماعي وابسته

گسترده پيدا كرد، به طوري كه بعد از 
مدتي مورد توجه رسانه هاي ديگر 
گروههاي اپوزيسيون خارج كشور قرار 
گرفت و حتي در يكي دو ماه اخير مهم 
ترين حركتهاي اعتراضي پرستاران در 

صداي " و "بي بي سي"صفحه 
  . هم قرار گرفت"آمريكا

بد نيست كه در يك سالگي اين جنبش، 
 تحليلي كوتاهي بر مكانيزم شكل نگاه

گيري، پايگاه اجتماعي و طبقاتي، 
بررسي تطبيقي با ساير جنبشهاي ايران 
امروز، نقاط ضعف و قوت و آينده 

  .حركت آن داشته باشيم
  

  چرا و چگونه؟

سازمان نظام پرستاري از يك دهه پيش 
با هدف ايفاي خواستهاي صنفي 
پرستاران كه تا اين زمان فاقد تشكل 

اما از آنجا كه . صنفي بودند، تشكيل شد
هر گونه تشكل صنفي مستقل براي 
حاكميتي كه در قاموسش حقوق صنفي 

 يك معضل به ،معناستبي و اجتماعي 
 از همان ابتدا تالش شد كه .حساب آيد

سازمان بر اراده پرستاران نچرخد و در 
راس شوراي عالي آن افراد دولتي و 

به زودي اين . حكومتي نيز چپانده شوند
اتفاق افتاد و نظام پرستاري به سرنوشت 

نظام "، "سازمان نظام پزشكي"
 دچار شد و "خانه كارگر" و "مهندسي

كساني چون ميرزابيگي بر رياست 
سازمان تكيه زدند كه سابقه كينه ورزي 
با همكاران و خوش خدمتي او براي 
تشكيالت اداري فاسد درمان، در خاطره 

جالب اين كه شخص . پرستاران مانده
نامبرده با حفظ سمت، معاون پرستاري 

از همين جا ! وزير بهداشت نيز هست
مي توان به ميزان استقالل اين نهاد پي 

گرچه در شوراي عالي نظام . برد
پرستاري افراد مستقلي چون شريفي 
مقدم هم حضور داشتند و همينها مدتي 

 را براي "خانه پرستار"بعد تشكيالت 
ي از حقوق پرستاران به راه دفاع واقع

انداختند و با پايداري در اين راه، رهبري 
و سازماندهي اعتراضهاي پرستاران را بر 

  . عهده گرفتند
  

شكل رسمي و هدفمند جنبش از سال 
گذشته به دنبال اعتراض به سه طرح 

  :اتفاق افتاد
 كه "طرح تحول سالمت"

بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي را از 
 سرپايي و بستري انباشت و بيماران

حجم كار پرستاران را فوق العاده 
  .افزايش داد

طرح مستند سازي و ارتقاي بهره "
 كه پرستاران را از كار تخصصي "وري

باليني خود دور كرد و آنها را تا سطح 
  .منشي و ميرزا بنويس تقليل داد

 كه "طرح پرداخت مبتني بر عملكرد"
و بي توجه به بسيار سليقه اي، نابرابرانه 

سختي كار پرستاران و پيراپزشكان، 
ميزان دريافتي اضافه كار و كارانه آنها 

  .را به شدت كاهش داد
براي آگاهي بيشتر خوانندگان در باره 
اين سه محور و پرهيز از تكرار، رجوع 

نبرد "به شماره هاي پيشين نشريه 
  . پيشنهاد مي شود"خلق

  

حلقه / پايگاه اجتماعي و طبقاتي

  هاي اشتراك

اكثريت پرستاران و پيراپزشكان برخاسته 
از خانواده هاي طبقه متوسط شهري 
هستند و اگر چه سابقه اين رشته ها به 
زمان راه اندازي مدرسه عالي پرستاري 
و بعد از آن دانشكده هاي پرستاري از 
دهه چهل باز مي گردد، اما جمعيت 
غالب آنها را فارغ التحصيالن پس از 

 و بازگشايي "ب فرهنگيانقال"
بنابراين، به . دانشگاهها تشكيل مي دهد

لحاظ سني در مجموع جمعيت جواني را 
آنها به دليل تحصيل . تشكيل مي دهند

در محيط دانشگاهي، با علوم مدرن 
. آشنايي و با تفكر دانشجويي پيوند دارند

آكادميك شدن كار پرستاري، ديدگاه 
ش نوين جامع نگر و جامعه نگر در آموز

باليني و دستيابي به تكنولوژي نوين 

آموزشي و ارتباطات، از اين گروه نيرويي 
شايد يكي از . حرفه اي ساخته است

داليل پروژه ارتجاعي تازه دولت و 
وزارت بهداشت يعني تربيت پرشمار و 
خط توليدي پرستار تجربي شش ماهه، 
راحت شدن از شر اين بخش از نيروي 

 فكر كشور و تحصيل كرده و صاحب
افزودن بر خيل نيروهاي كار كم آگاه و 
كم كارآمد كه به طبع براي سيستم كم 

  . دردسر هم هستند، همين باشد
از سوي ديگر، اين گروه به دليل كار 
فيزيكي دشوار و شيفتهاي چرخشي، 
شباهت زيادي به نيروهاي كارگري دارد 

رايط حاكم بر محيط كار در سالهاي و ش
تعداد كم نيرو، استاندارد نبودن (اخير 

تختها و بخشها، فرسودگي تجهيزات، 
ناهمرنگي سرپرستاران و مترونها با 
پرستاران تحت اختيار خود، نگاه قيم 
مابانه و پزشك ساالرانه روسا و 
مسووالن، تفاوت در پرداختها، نبود 

اغل را در ، اين مش...)امكانات رفاهي
زمره مشاغل سخت و زيان آور طبقه 
بندي كرده و ميزان بااليي از نارضايتي 

  .در صاحبان آنها ايجاد كرده است
به اين ترتيب نيروي پرستاري را مي 
توان حلقه مشترك نيروي دانشجويي 
تحول خواه و نيروي كارگري برابري 
خواه دانست و به طبع نقاط ضعف و 

را مي توان در قوت نيروهاي ياد شده 
  . اين حلقه نيز سراغ گرفت

گروه كثيري از پرستاران و پيراپزشكان، 
نابرابري در فرصتهاي شغلي . زن هستند

و ميزان پرداخت، نگاه جنسيتي روسا و 
كارفرمايان به آنها، نداشتن آزادي در 
انتخاب پوشش، آرايش و روابط 
شخصي، خشونتهاي كالمي و فيزيكي 

ج آن، تنشهاي در محيط كار و خار
خانوادگي ناشي از دشواريهاي شغلي و 
مالي و به دنبال آن رواج طالق و خود 
سرپرستي، اين گروه را در حلقه زنان 
معترض، حق طلب و برابري خواه قرار 

  .مي دهد
در مقايسه با معلمان، به دليل شرايط 
كار ويژه ذكر شده، پرستاران را مي توان 

ت تر به كارگران نزديك تر و سمپا
اشتراك پيراپزشكان با معلمان . دانست

نخست، داشتن تحصيالت و آموزشهاي 
حرفه اي، دوم، زير ستم بوروكراسي 
دولتي و وزارتي قرار داشتن و سرانجام 
توليد محصول غير مادي كار اين دو 

 - يكي دانش و ديگري سالمت -گروه 
  .  است

  

   توليد از نوع ديگر–چرخه ي كار

نيروي كار مولد جامعه كارگر به عنوان 
به طور مستقيم در فرآيند توليد 
محصول، ايجاد سود و انباشت سرمايه 

محصول . نقش اصلي و برجسته را دارد
عمل كارگر با يا بي تغييرات يا 
فرآوريهاي خاص به دست مصرف 

اين محصول مي تواند . كننده مي رسد
منظره . اوليه، واسطه و يا نهايي باشد

همان مرحله از توليد پيش روي كارگر 
است كه وي در آن حضور و نقش دارد، 
اين در حالي ست كه نقش پرستار و 
پيراپزشك توليد يا كمك به توليد يك 

:  محصول است- و فقط يك -
سالمت، خود كاال، ابزار و . "سالمت "

سرمايه اي ست كه براي بقاي خريدار و 
دارنده آن ضروري ست و از آنجا كه 

ا دارنده به احتمال زياد خود اين خريدار ي
جزيي از نيروي مولد جامعه است، پس 
جايگاه كارورز سالمت در چرخه توليد، 
حفظ و ارتقاي عاملي ست كه مي تواند 
به حفظ و باز توليد نيروي كار و تسلسل 

  .چرخه توليد بينجامد
با نگاهي كالسيك به كارورز سالمت 
مي توان دريافت كه او با سوژه اي 

.  سر و كار دارد"بيمار"ي به نام انسان
تضاد بين كارورز و كارفرما هم از همين 

بر خالف كارفرما و . جا ناشي مي شود
سرمايه دار، درمانگر سوژه خود را به 
شكل ابزار يا ماشين توليد يا منبع سود 

گرچه با وجود . و سرمايه نمي بيند
بحران اشتغال و اقتصاد و رواج مناسبات 

ه و كاسبكارانه اين سالها در سرمايه داران
ايران، برقراري رابطه پولي بين پزشك 
و پرستار از يكسو و بيمار از سوي ديگر، 
به شكل رشد سرسام آور و قارچ گونه 
مراكز درماني و پرستاري خصوصي در 
شهرهاي بزرگ خودنمايي مي كند كه 
با موسسات مالي، بانكهاي خصوصي، 

 به شركتهاي بيمه و موسسات خدماتي
رقابت برخاسته اند، اما در انتهاي اين 
رابطه سوداگرانه، كاالي واقعي سالمت 
نصيب مصرف كننده مي شود نه 

  .كاالهاي كاذب ديگر
درمانگر به دليل آموزه هاي اخالقي 
سنتي و حرفه اي، اشتراك احساسي و 
عاطفي با ديگر انسانها و داشتن تجربه 

ن، مشابه در مورد بيماري خود يا نزديكا
به گونه اي ناخودآگاه نگاه و عملكردي 
بشردوستانه و سمپاتيك به سوژه خود 

  .يافته وبا او به وحدتي انساني مي رسد
  

  آسيب و ايمني

اين وحدت سمپاتيك و انساني خود 
يكي از مهم ترين ضعفهاي ناگزير 
كارورزان سالمت از لحاظ چگونگي 
اعتراض به وضع موجود و شرايط كاري 

درمانگر . زات صنفي آنها ستو فرم مبار
نمي تواند و نبايد دست به اعتصاب 

اعتصاب او همزمان با . كامل بزند
متوقف ساختن چرخه توليد و سود، به 
موجودي انساني كه داراي خانواده و 

از .  است نيز ضربه مي زند"حق حيات"
همين رو در بيشتر مواقع، اعتصابهاي 
اين صنف با حفظ مسووليتها در 

تضاد . ي اورژانس همراه استبخشها
 اخالقي با -بين مسووليت حرفه اي 

حركات كنترل نشده در هنگامه 
اعتراض و اعتصاب مي تواند احساس 
گناه در فرد و انشقاق در گروه ايجاد 
كرده و چنانچه با تبليغات منفي و اتهام 

  زني از سوي دستگاه اداري و قدرت 
  10بقيه در صفحه 

  آسيب شناسی و ايمنی شناسی يک جنبش
 ياميد برهان
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آسيب شناسی و ايمنی شناسی 

  يک جنبش
  

  9بقيه از صفحه 
، آماده سر خوردگي )كه مي شود(حاكمه مواجه شود 

  . دروني و سركوب بيروني خواهد شد
جنبه ديگر آسيب پذيري جنبش پرستاري به نوپايي و 

به ترتيب سن و . جوان بودن بيش از حد آن بر مي گردد
ي دست كم يك سابقه، جنبش كارگري با پيشينه تقريب

قرن، يعني از زمان باز شدن پاي صنايع خرد و بزرگ در 
كشور و همزمان، رشد فرهنگ آزادي خواهي، پيدايش 
گرايشهاي چپ حامي حقوق كارگران و نفوذ انديشه 
ماركسيستي و پديده انقالب مشروطه ريشه گرفت، با 
تجربه تاريخي تهاجم نظامي امپرياليستها به كشور در 

 مرداد، پيدايي و 28ت، كودتاي ضد مردمي شهريور بيس
 پخته شد و در 57 و قيام 40رشد جنبش چريكي دهه 

دوران سلطه شركت سهامي خاص واليت و شركا به 
اوج توان و بالندگي خود رسيد و امروزه مي توان آن را 
بزرگترين و منسجم ترين نيروي كار مخالف و كابوس 

  .رژيم دانست
د تكاملي را از زمان پايان جنبش دانشجويي همين رون

حركت معلمان از . پهلوي اول و شهريور بيست طي كرد
 به دنبال اعتصاب سراسري معلمان 1340ارديبهشت 

جنبش زنان . شكل رسمي يك جنبش را به خود گرفت
هم بالفاصله بعد از تسلط رژيم جمهوري اسالمي و در 
پاسخ به ديكتاتوري و رفتارهاي مرتجع و ضد زن اين 

  .ژيم آغاز شد و دوام يافتر
در مقام مقايسه، جنبش پرستاران هيچيك از مراحل و 
تجربيات تاريخي گذشته را نگذرانده و چون اين گروه 
بيشتر عمر تحصيلي و كاري خود را در عصر چيرگي 

 و تصفيه "انقالب فرهنگي"رژيم جمهوري اسالمي، 
هاي دانشگاهي و در شرايط نبود آزاديهاي سياسي و 

تماعي، گسترش سانسور و تبليغات رسمي و غير اج
رسمي ايديولوژيك گذرانده، از افكار انقالبي و مترقي 
خالي ست، از فقدان پشتوانه تئوريك و روحيه مبارزه 
طبقاتي رنج مي برد، گرايش مذهبي اش به نسبت زياد 
است و در مجموع به نظر مي رسد كه با ساختار 

به همين دليل است كه . حاكميت مرزبندي روشني ندارد
در اكثر تجمعات و اعتراضهاي خود بر باور داشتن و 

 تاكيد "دولت تدبير و اميد"وفاداري به نظام و حمايت از 
حتي گاه پا را فراتر گذاشته و با شركت در . دارد

مناسباتي چون راهپيمايي روز قدس و اعالم برائت و 
 به دوري از گروههاي اپوزيسيون خارج از كشور، دست

  .مانور ارتجاعي مي زند
اين رويكرد با پوشش رفرميستي با توجه به ويژگيهاي 
ياد شده و دشواري اعتراض و مبارزه، چندان عجيب به 
نظر نمي رسد و از قضا تا اينجاي كار براي اين جريان 
نوعي چتر ايمني فراهم كرده و آن را از اتهام سياسي 

شته است و بودن و حركت و دشمني با نظام مصون دا
اين در شرايط فعلي نقطه قوت جريان محسوب مي 

پرسش اما اين است كه تا كي مي توان زير اين . شود
چتر پناه گرفت و همزمان بر آن خرده گرفت و اميد 

  اصالح داشت؟ 
  

  آينده نزديك، آينده دور

جنبش پرستاري در يكسالگي خود تا امروز توانسته به 
وردن كانديداهاي مورد راي آ. موفقيتهايي دست يابد

حمايت جامعه پرستاران در انتخابات اخير نظام 
پرستاري، وادار كردن وزير بهداشت به عذرخواهي 

 "كف خياباني"رسمي و رسانه اي از پرستاران بابت 
ناميدن اعتراضهاي آنها و از همه مهم تر، عقب نشيني 

طرح پرداخت مبتني بر "ماه گذشته وزارت بهداشت از 
.  و واگذاري آن به بيمارستانها از اين جمله اند"عملكرد

اما از آنجايي كه نگاه رژيم به مردم هميشه غير انساني و بي 
اعتنا به حقوق اساسي آنها بوده و تجربه دولتهاي بركشيده 
پيشين هم نشاني از اعتنا به حقوق اقتصادي، آموزش، بهداشت 

مان و و درمان مردم به طور كلي و حقوق بگيران، محرو
نيروهاي كار به طور ويژه نداشته است، تكرار رفتار غير 

 با "دولت تدبير و اميد"مسووالنه و نگاه از باالي وزير تحفه 
پرستاران و پيراپزشكان هم چندان عجيب و دور از ذهن به 

  . نظر نمي رسد
شاهد اين ادعا، توهين دوباره وزير بهداشت به پرستاران در 

ز زمان چنداني از عذرخواهي صحن مجلس است كه هنو
پيشين وي نگذشته، در مخالفت با قانون از پيش تصويب شده 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري، تمام خدمات كد دار و تعرفه 

آمپول زدن به اندامهاي "پذير پرستاران را در عبارت بي ادبانه 
 خالصه كرده و به اين ترتيب با بر "تحتاني و فوقاني مردم 

اي گشاد وزارت، هم چهره لمپن و ذهنيت ارتجاعي انداختن قب
خود را در برابر ديد و داوري جامعه و زمانه مي گذارد و هم 
پايبند نبودن به قانون و ايستادگي در برابر مطالبات نيروهاي 

جنبش پرستاري بايد . پرستاري را با صداي بلند فرياد مي زند
  . اين اشارات را ببيند

ي طرح ناعادالنه و نادرست پرداخت وزير و همفكرانش اجرا
م افزارهاي مبني بر عملكرد را به بهانه نبود زير ساختها و نر

سرنوشت اين . به روساي بيمارستانها واگذار كرده اند! الزم
طرح در دستان آنها نامعلوم است و هيچ تضميني بر اعاده 

دولت و وزارت بهداشت در زمان . حقوق پرستاران وجود ندارد
فراواني بودجه، دليل و ضرورتي در تامين خواسته ها و حقوق 

ه گذاري نديدند، حال كه پيراپزشكان و اجراي قانون تعرف
 به خاطر كسري  شديد بودجه در "طرح تحول سالمت"

 در كار "حقي"آستانه ورشكستگي ست، بي ترديد ديگر 
نخواهد بود تا كسي بخواهد آن را ايفاد و يا كساني آن را 

  .فعاالن پرستاري بايد نكته ها را دريابند. احقاق كنند
 نتيجه برسد كه سينه جنبش پرستاري بايد دير يا زود به اين

زدن مصلحتي يا حسابگرانه زير خيمه نظام و چتر واليت و 
همزمان سينه سپر كردن در برابر كارگزار همين نظام كه 
بخشي از برنامه ثابت روزانه يا هفتگي اش مالقات اين آيت 
اهللا و درك محضر آن مرجع تقليد است، چيزي جز وقت كشي 

يت، درغلتيدن به ورطه و آب در هاون كوبيدن و در نها
واپسگرايي همذات پندارانه با اين دشمن خانگي خود ساخته 

جنبش پرستاري بايد بداند كه در حالي كه تشديد  .نيست
رفتارهاي ضد انساني در قبال زندانيان و فعاالن سياسي و 

... افزايش بي سابقه اعدام، اختالس، فساد و رقابتهاي جناحي و
 به روز گسترده تر و راديكاليزه تر كرده و دامنه اعتراضها را روز

آنها را از حصار تنگ خواسته هاي صنفي فراتر مي برد، 
چسبيدن به شعارهاي وفادارانه و رفرميستي براي رژيمي كه در 
آن حلقه وفادارانش روز به روز تنگ تر و پهناي باند مخالفانش 

بدنه روز به روز گسترده تر مي شود، تنها به جدا افتادن از 
جنبش جمعي و ايجاد شكاف در صفوف معترضان خواهد 
انجاميد و در اين وقت چنانچه رژيم از پس مخالفان قسم 

كارگران، دانشجويان، زنان و (خورده و استخوان دار خود 
برآيد، دوباره به سراغ مخالفان وفادار خود باز ) اقليتهاي ديني

 كف دست مي گردد و به جاي ايفاي حقوق آنها، حق شان را
  !شان خواهد گذاشت

رهبران جريان پرستاري بايد بپذيرند كه گروه هدفشان جزو 
نيروهاي كار بوده و اين نيرو بايد رابطه خود را با ساير نيروهاي 
. كار تعريف و مرزهاي خود را با حاكميت مشخص كند

 ليبراليستي دولتهاي سر كار آمده تا به امروز، -رويكردهاي نو 
 استخدام، شركتي كردن نيروهاي تحصيل كرده، از جمله عدم

كاهش حقوق و مزاياي رفاهي، تعديل و در حقيقت اخراج 
نيروها و سيل مهاجرت اين نيروها، بايد اين فعاالن را متقاعد 
كرده يا بكند كه ماهيت سوداگرانه رژيم جمهوري اسالمي در 

اده اساس در تضاد با نيروهاي كار بوده و نبايد به اين امام ز
  . دروغين دل و دخيل بست

  
  پندي براي يكسالگي 

باده با محتسب شهر ننوشي زنهار     بخورد باده ات و سنگ 
  )حافظ(به جام اندازد   

 

  
  

در گذشت مجاھد خلق 
  عبدالعلی قنبری

   در آلبانی
  
  

  
  

  
به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 

شهريور 11صبح روز چهارشنبه «ايران، 
 4د خلق عبدالعلي قنبري با ، مجاه1394

دهه سابقه مبارزه عليه رژيمهاي شيخ و شاه 
در اثر ابتال به سرطان و تأخير در معالجه 

خاطر محاصره ضدانساني پزشكي ليبرتي  به
او بيست . در بيمارستان در آلباني جان باخت

و هفتمين شهيد محاصره پزشكي در اشرف 
  .و ليبرتي است

 از 1327 ي متولدمجاهد خلق عبدالعلي قنبر
 به هواداري از مجاهدين خلق  50 دهه

همين خاطر دستگير و شكنجه   برخاست و به
. سر برد  شد و بيش از شش ماه در زندان به

طور   سلطنتي به وي پس از انقالب ضد
اي به صفوف مجاهدين پيوست و تا   حرفه

رغم شدت   آخرين روزهاي حيات خود به
جاهدت باز بيماري دمي از مبارزه و م

  .نايستاد
چهار تن از پزشكان مجاهدين در ليبرتي در 

در يك ) 1391 اول دي (2012دسامبر 21
نامه مشترك به معاون يونامي با اشاره به 
اعمال فشارها و كارشكنيهاي نيروهاي 
عراقي در معالجه بيماران ليبرتي، از خطراتي 

خاطر اين محاصره متوجه برخي از  كه به
لعالج از جمله عبدالعلي قنبري ا بيماران صعب

  ».است، ابراز نگراني كردند
 را به مجاهد خلق عبدالعلي قنبريفقدان 

خانواده و بستگان او، به مجاهدين خلق و به 
  .همه آزاديخواهان تسليت مي گوييم
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در اسراييل نيز مانند ايران : نبرد خلق
 ايديولوژيك برقرار –يك رژيم مذهبي 

 از تحت اين رژيم بسياري. است
مقررات و دستورالعملهاي مذهبي به 
پهنه عمومي تعميم داده شده اند و 
بسياري از ارزشهاي فرهنگي بنيادگرايي 
مذهبي مانند نگاه جنسيت گرايانه به 
زنان و حجاب، به روابط در موسسات 
. آموزشي و فرهنگي پا گذاشته است

مقاومت در برابر اين نگاه و اجبارات 
ارس، موضوع عملي متعاقب آن در مد

مصاحبه زير با يك فعال جنبش دانش 
آموزي است كه مي تواند براي دانش 
آموزان دختر و پسر ايراني نيز داراي 

  .تجربيات مفيدي باشد
    

بر اسراييل حزب محافظه كار ملي 
 با وزير آموزش و پرورشي "ليكود"

آيا در اين . جنسيت گرا فرمان مي راند
خالف كشور يك جنبش فمينيستي يا م

  جنسيت گرايي وجود دارد؟ 
سال گذشته در ) شهريور(از سپتامبر 

اسراييل يك جنبش فمينيستي وجود 
سكوت را بشكنيد، براي "نام آن . دارد

 "رهايي و برابري حقوق مبارزه كنيد
اين، جنبش دانش آموزان . است

متوسطه از هر دو جنس عليه تبعيض در 
  . مي باشدضوابط پوشش 

چون شمار ديگري از در اسراييل، هم
. كشورها، ضوابط پوشش وجود دارد

دستورالعملها در اين باره، شلوار كوتاه تر 
از زانو يا پيراهن بدون آستين و حتي 
گاهي پيراهن با يقه باز را ممنوع مي 

مقررات پوشش در ظاهر براي . كند
دانش آموزان دختر و پسر يكسان است، 

ش در واقعيت اما بيشتر بر دختران دان
  . آموز اعمال مي گردد

اكنون دختران جوان دانش آموز سال 
آخر، شروع به اعتراض به اين نوع از 

آنها از معلمان خود . تبعيض كرده اند
مي پرسند چرا نمي توانند مانند 
همكالسيهاي پسر خود لباسهاي 

پاسخهايي كه .  بپوشند"راحت تري"
: آنها گرفتند، بسيار جنسيت زده بود

 تر دختران، مانع يادگيري لباس راحت"
 هم مرد نمعلما":  يا"!پسران مي شود

   ".هستند و از درس دادن باز مي مانند
اين پاسخها يك نگاه جنسيت زده را 
نشان مي دهد كه زنان را همچون يك 
شيء جنسي به حساب مي آورد، در 
حالي كه بدن مردان به اين صفت مورد 

اين برخورد . داوري قرار نمي گيرد
جب شد زنان بسياري كوشش كنند مو

عليه آن در مدارس يا تظاهرات 
دو تظاهرات بر . سراسري اعتراض كنند

 دانش آموز شركت 200پا شد كه در آن 
كردند، اما صدها دانش آموز ديگر در 

  . مدارس خود دست به اعتراض زدند
 با "سوسياليسم اينفو"در اين رابطه 

.  گفتگو كرده است"كشمت ضمير"
مبارزه "ضمير يك فعال جنبش كشمت 

 در اسراييل و فلسطين "سوسياليستي
اين سازمان همبسته با جريان . است

آلترناتيو  (SAVبين المللي 
  . مي باشد) سوسياليستي

   
فعاليت شما عليه سياست آموزشي 

  جنسيت زده به چه شكل است؟
در حال حاضر ما تالش مي كنيم خود 

آينده را براي بازگشايي مدارس در سال 
ما در تماس با زنان منطقه . آماده كنيم

هستيم و در اوايل اوت ) حيفا(خود 
با آنها ديداري داشتيم كه در آن ) مرداد(

برنامه اي با اصلي ترين خواستهاي خود 
در مورد آموزشي و پرورش جنسيتي را 

  . به بحث گذاشتيم و تنظيم كرديم
طرح ما اين است كه ابتدا خود در 

لف به تبادل نظر درباره گروههاي مخت
. آموزش و پرورش جنسيتي بپردازيم

بيش از همه اما مي خواهيم توجه 
همگاني را به جنسيت زدگي برانگيزيم 
و دانش آموزان دختر را براي مبارزه 
جذب و به آنها راهي موثر براي فعال 

جنبش "شدن در سازمان مان، 
زماني كه . ، نشان دهيم"سوسياليستي

يروي كافي براي جنبش خود توانستيم ن
 بيش از همه در –در گروههاي فعال 

 جذب كنيم، روي گام بعدي -مدارس 
متمركز خواهيم شد، شايد يك تظاهرات 
محلي، يك تظاهرات سراسري يا حتي 

يك اعتصاب محلي يا سراسري 
  . مدارس

  
پهنه هاي فعاليتي كه براي فعاليت 
هواداران اين جنبش در چشم انداز وجود 

  رد چيست؟ دا
جنبش ما با يك صفحه در فيس بوك 
شروع شد كه در آن زنان تجربيات 
فردي خود از تبعيض جنسيتي را با 

يكي از . ديگران در ميان مي گذاشتند
محورهاي كنوني تالش ما، باز كردن 
راه خود به شبكه هاي اجتماعي در 
مدارس و تشكيل گروههاي فعالي است 

به بحث كه خواسته هاي ما را طرح و 
  . بگذارند

موضوع ديگري كه ما بايد با دختران 
جوان به گونه پيوسته در باره آن 

دشمن تو "صحبت كنيم اين است كه 

آنها جنسيت زدگي و . "چه كسي است؟
تبعيض جنسيتي در مدارس را در هيات 
آموزگاران و مديران مدارس شخصي 

اما بايد به آنها نشان دهيم كه . مي كنند
 معلم و مدير، بلكه در مشكل نه در

. وزارت آموزش و پرورش ريشه دارد
مديران و معلمان در يك دنياي عيني 
جنسيت زده زندگي مي كنند، آنها هم 

  . مورد تهاجم جنسيت زدگي هستند
مشكل، وزارت آموزش و پرورش و 
دولتي است كه بودجه اي به برنامه 
هاي آموزش مسايل جنسيتي اختصاص 

ني را با اين موضوع نمي دهد، آموزگارا
آموزش نمي دهد و نمي خواهد هيچ 
پولي در مجموع آموزش و پرورش 

ما بايد آموزگاران را . سرمايه گذاري كند
به پشتيباني از مبارزه عليه جنسيت 

زدگي، خشونت جنسيت گرا و تبعيض 
  . برانگيزيم

  
دولت چه واكنشي به جنبش فمينيستي 

  نشان مي دهد؟
ش و پرورش مي وزير راست گراي آموز

خواهد مسووليت را به گردن آموزگاران 
برخي از دانش آموزان نامه به . بياندازد

او نوشته اند و در آن از او خواستند 
بعد از . نظرش را در باره جنبش بگويد

چند هفته او به طور سطحي جواب داد 
كه فكر مي كند همه دانش آموزان 
دختر بايد پوشش باحيا داشته باشند و 

يفه كاركنان مدارس است كه مراقب وظ
  . اين امر باشند

  
  خواسته هاي شما چيست؟

مبارزه براي برابري جنسيتي در نوع 

پوشش در مدارس كه به گونه 
دموكراتيك توسط معلمان، دانش 

  .آموزان و خانواده هاي آنها تعيين شود
توقف فرهنگ تجاوز و تبعيض عليه 

نه به جنسيت زدگي و پيش ! قربانيان
داوري، آري به سرمايه گذاري در 
آموزش مسايل جنسيتي در مدارس و 
آموزش كاركنان مدارس در مورد 

  موضوع جنسيت زدگي
نه به كاهش بودجه در بخشهاي 

آري به سرمايه ! آموزشي و اجتماعي
گذاري وسيع براي ايجاد يك سيستم 
آموزشي كه كيفي، پلوراليستي و 

  . دمكراتيك است
 

  

  به مناسبت اول مھر و بازگشايی مدارس
 در مدارسمبارزه برای تساوی حقوق جنسيتھا : اسراييل

 

  "سكوت را بشكنيد، براي رهايي و برابري حقوق مبارزه كنيد" پيرامون جنبش فمينيستي "كشمت ضمير"مصاحبه با 

  

  سوسياليسم اينفو

 بابك: برگردان
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داخت پول توسط ها به پر تاييد اجبار خانواده 

  برخي مدارس

  
 سيد رحيم ميرشاهولد، مديركل - شهريور 7آنا، 

 و پرورش، با بيان  پاسخگويي به شكايات آموزش
اينكه مديران مدارس براي خدمات آموزشي و پرورشي 
اعتبار كافي در اختيار ندارند و ناچارند براي تعليم و 

 آموزان دست كمك به سوي خانواده  شتربيت بهتر دان
شود، مدارس  اينكه اعالم مي ": ها دراز كنند، گفت 

 كنند را  ها پول دريافت مي دولتي به اجبار از خانواده 
 كنم، اما اينكه برخي مدارس به اجبار از  تاييد نمي

  ".كنم  كنند را تاييد مي  ها پول دريافت مي خانواده 
اينكه روال در آموزش و پرورش ميرشاهولد با اشاره به 

براي برخورد با اين مساله اين است كه شرايط مدرسه 
 كنيم و  را در نظر گرفته و واقعيتها را مشاهده مي

سپس نحوه رفتار مدير را در مدرسه ارزيابي كرده و 
 به ": كنيم، اضافه كرد  گيري مي متناسب با آن تصميم

يافت كنيم براي در مديران مدارس توصيه مي 
كمكهاي اختياري از روشهاي پسنديده استفاده كنند، 
يعني مردم را در جريان مسايل واقعي مدرسه قرار 

وقتي مدرسه . ما از مردم چيز پنهاني نداريم. دهند
توانايي پرداخت پول قبض گاز را ندارد، مدير مدرسه 

  .ها پنهان نكند آن را از خانواده 
 مدارس دشوار در شرايط فعلي كار در": وي افزود

است، چرا كه آموزش و پرورش چند سالي است كه با 
مشكل كمبود اعتبار مواجه است و اين مساله آثاري بر 

 هزينه  مدارس داشته و برخي از مدارس توانايي تامين
 ".هاي جاري مثل آب، برق، گاز و تلفن را ندارند 

البته پرداخت كمك مالي ": ميرشاهولد تاكيد كرد
  ".اري استكامال اختي

  

  معلم سنقري خودكشي كرد
 منصور كيهاني، معلم بازنشسته - شهريور 8ايلنا، 

اي  آموزش و پرورش شهرستان سنقر، به علت پاره 
  .مشكالت مالي اقدام خودكشي كرد

 سال داشت، چند سال گذشته از 60منصور كيهاني كه 
آموزش و پرورش بازنشسته شد و نزديك به ده سال از 

 4او داراي .  خود پرستاري كرده بودهمسر معلول
   .فرزند تحصيل كرده است

كيهاني در پشت مجتمع اداري شهرستان سنقر اقدام 
  .به خودكشي كرده است

پزشكي قانوني تاكنون علت اصلي خودكشي مرحوم 
  . كيهاني را تاكنون مشخص نكرده است

  

ي بازداشت محمدرضا نيك نژاد و مهد

  مان بهلولي از فعاالن صنفي معل
 روز دوشنبه نهم – شهريور 10حقوق معلم و كارگر، 

شهريور ماه محمد نيك نژاد، از اعضاي هيات مديره 

كانون صنفي معلمان تهران، 
و مهدي بهلولي، از فعاالن 
صنفي مستقل، با مراجعه 
ماموران امنيتي در منزل 

  . شان بازداشت شدند
بنابر اخبار رسيده از خانواده 

في، ماموران با حكم شعبه دو بازرسي اين دو فعال صن
اوين اقدام به ورود و تفتيش منزل و ضبط برخي 
وسايل موجود در خانه همچون رايانه و گوشي همراه 

اين در حالي است كه هنگام مراجعه ماموران . كرده اند
به درب منزل محمد رضا نيك نژاد، وي در منزل 

ل براي نبوده و با تماس تلفني ماموران حاضر در منز
  .بازداشت فرا خوانده مي شود

  

از محل نگهداري اين دو فعال صنفي معلمان كه از 
فعاالن عرصه رسانه و مطبوعات نيز هستند خبري در 

در تير ماه گذشته نيز اسماعيل عبدي، . دست نيست
دبير كل كانون صنفي معلمان، با مراجعه به دادسراي 

 به سر مي اوين بازداشت و هم اكنون در زندان اوين
رسول بداقي، باغاني و عليرضا هاشمي از ديگر . برد

معلمان و فعاالن صنفي هستند كه هم اكنون به اتهام 
  .فعاليتهاي صنفي در زندان به سر مي برند

   

اعتراض كانون صنفي معلمان به بازداشت 

  فعاالن صنفي 
 كانون صنفي - شهريور 13حقوق معلم و كارگر، 

بازداشت دو فعال حقوق صنفي معلمان ايران در پي 
معلمان بيانيه اي صادر كرد و از تالش براي ضد 

  .امنيتي جلوه دادن اين دو تن خبر داد
  : در بخشهايي از اين بيانيه آمده است

سريال بازداشتها و زنداني نمودن معلمان فعال صنفي "
كه از بهار سال جاري كليد خورد و ظاهرا زمان اجراي 

 برخي قديمي ترها فرا رسيد، در حكم پرونده پيشين
تابستان متوجه كنشگران جوان تر شده كه بالقوه 
توانايي جايگزيني با چهره هاي كاريزماتيك قبلي را 

  .دارند
ابتدا اسماعيل عبدي، دبير كل جوان كانون صنفي 

ي مي شود و اكنون دو معلمان ايران، بازداشت و زندان
تن از فعال ترين چهره هاي عرصه ي فعاليتهاي 
صنفي معلمان؛ دو چهره اي كه در چند سال اخير با 
حضور پويا و مداوم خود در عرصه ي مطبوعات در 
دفاع از حقوق معلمان، به صدايي رسا براي جامعه 

  .آموزشي كشور تبديل شده اند
دولتي كه . مشكل نيز از همين جا آغاز مي شود

همچون پيشينيان خود به رغم شعارهاي پر طمطراق، 
در عمل تحولي بنيادين را در هيچيك از بخشهاي اين 

نهادهاي . زير مجموعه پر اشكال خود دنبال نمي كند
سياسي و امنيتي متعددي كه كماكان نهادهاي مدني و 
صنفي و به دنبال آن كنشگران مدني و صنفي را با 

نگرند و تالش در القا ضد امنيتي ديده ي سو ظن مي 
روشن است در . بودن آنان در افكار عمومي مي نمايند

اين ميان هر صدايي كه اندك اختاللي در پيشبرد 
اهداف بسته طراحي شده امنيتي ايجاد نمايد، محكوم 

و اين همان جرم بزرگ محمدرضا . به خاموشي است
  .نيك نژاد و مهدي بهلولي است

كه غير از من همه ايران را دوست جرم من اين است 
  دارند،

  همه ي باجگيران،

  همه ي سرمايه داران،
  ...همه ي پيله وران حرف

همگان بدانند جنبش برابري خواهي معلمان ريشه در 
عميق ترين اليه هاي ذهن حتي غير فعال ترين آنان 

بازداشت و زنداني نمودن افرادي اين چنين . دارد
 تنها حقانيت اين جنبش را خوشنام در ميان معلمان،

آشكارتر مي سازد و هواداران آن را بيشتر مي نمايد، 
  ".بر خالف ميل كوتاه انديشان

  

سخنگوي كانون صنفي معلمان بازداشت 

  ايران 

 محمود بهشتي - شهريور 15حقوق معلم و كارگر، 
لنگرودي، از اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان 

ن امنيتي در منزلش بازداشت ايران، با مراجعه مامورا
  .شد

بنابر اخبار رسيده از خانواده اين عضو ارشد كانونهاي 
صنفي معلمان، ماموران با حكم شعبه دو بازرسي اوين 
اقدام به ورود و تفتيش منزل و ضبط برخي وسايل 

  .موجود در خانه كرده اند
تاريخ حكم بازداشت مربوط به پنجم مرداد ماه بوده و 

 از نهاد بازداشت كننده و محل نگهداري هيچ اطالعي
اين در حالي است كه اين . ايشان در دست نيست

عضو ارشد كانون ديروز در جلسه اي مشترك ميان 
كانون صنفي معلمان و نوبخت، معاون رييس جمهور، 
حضور يافته و گزارشي از مشكالت صنفي معلمان را 

  .ارايه داده بود
  

عيت اعضاي وعده وزير در مورد پيگيري وض

  زنداني كانون صنفي معلمان 
 يك عضو كانون صنفي – شهريور 19جارپرس، 

معلمان مي گويد كه به گفته وزير آموزش و پرورش 
چنانچه وضعيت اعضاي زنداني كانون صنفي معلمان 
در حيطه كار دولت، اعم از وزارت اطالعات، 
دادگستري و غيره باشد، قطعا پيگيري مي شود و اگر 

ه دولت نباشد، با نهاد مربوطه رايزنيهاي الزم بر عهد
  . انجام مي گيرد

محمد حبيبي در خصوص جزييات ديدار وزير آموزش و 
پرورش با خانواده معلمان زنداني كه شامگاه سه شنبه 
گذشته در ساختمان اصلي اين وزارتخانه برگزار شد، 

تمامي خانواده هاي زندانيان و بازداشت ": اظهار كرد
اعضاي كانون صنفي معلمان متشكل از شدگان 

خانواده رسول بداقي، محمدرضا نيك نژاد، مهدي 
بهلولي، علي اكبر باغاني، عليرضا هاشمي و محمود 

  ".بهشتي لنگرودي در اين ديدار حضور داشتند
وي با بيان اينكه در ديدار با فاني مشكالت موجود در 

  وزير " :شرايط كنوني مورد بحث قرار گرفت، ادامه داد 
  13بقيه در صفحه 

  چالشھای معلمان در شھريور ماه
 رنگيس بايقرهف



  13 صفحه              معلمان      1394 مهر اول – 363 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چالشھای معلمان
  در شھريور ماه

  
  12بقيه از صفحه 

  
آموزش و پرورش گفته است كه چنانچه اين مسايل 
در حيطه كار دولت، اعم از وزارت اطالعات، وزارت 
دادگستري و غيره باشد، قطعا مورد پيگيري قرار 

   ".خواهد گرفت
وزير آموزش و پرورش افزوده ": حبيبي اضافه كرد

موضوع خارج از عهده دولت است كه چنانچه اين 
باشد، سعي مي كنيم تا با قوه قضاييه و نهادهاي 
بازداشت كننده ديگر كه خارج از دولت هستند، در 

  ".راستاي حل و فصل اين مسايل رايزني كنيم
وي گفت وزير آموزش و پرورش اظهار داشته كه هر 
كدام از معلمان زنداني مشكالت خاصي دارند كه 

 مشكل است و وزير تاكيد كرده پيگيري آن اندكي
است كه آموزش و پرورش همكاريهاي الزم را با 

  .خانواده هاي معلمان زنداني انجام بدهد
  

 هزار نفر متقاضي خروج از آموزش و 7

  پرورش خوزستان 

  
 مدير كل آموزش و پرورش - شهريور 15ايسنا، 

 هزار 7در مدارس استان نزديك به ": خوزستان گفت
 هزار نفر نيز 7نيروي انساني وجود دارد و نفر كمبود 

  ".متقاضي خروج از آموزش و پرورش استان هستند
شرايط غير مترقبه اي به ": محمد تقي زاده افزود

خاطر پرداخت نشدن مطالبات معلمان ايجاد شد و اين 
موضوع مي تواند به علت تاثير گذاري در كاهش 

آموزش و انگيزه معلمان، يكي از داليل موفق نبودن 
با توجه به تحريمها، كمبود . پرورش استان باشد

اعتبارات و مشكالت موجود در بخشهاي مختلف، اين 
  ".مشكل در سطح كشور وجود داشت

مدير كل آموزش و پرورش خوزستان به عوامل ديگر 
: موفق نبودن آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت

مشكالت مالي از ديگر عوامل اين عدم موفقيت "
وزش و پرورش استان و ارتقا نيافتن رتبه آن بود، آم

تمام اينها، عوامل زيرساختي هستند و اگر اين 
مشكالت را بر طرف نكنيم، قطعا به نتيجه ايده آل 

  ".نخواهيم رسيد
كمبود نيروي انساني در استان شديد است ": وي گفت

   ".و با وجود استخدامي جديد نيز رفع نمي شود
  

وضعيت كيفي :  و پرورشمعاون وزير آموزش

  يك سوم مدارس كشور زننده است
 سيد محمد بطحايي، معاون وزير - شهريور 26ايسنا، 

آموزش و پرورش، در مراسم معرفي مديركل جديد 
تعداد مدارس ": آموزش و پرورش استان كرمان گفت

 هزار واحد است كه يك سوم اين مدارس 105كشور 
قرار دارند و با به لحاظ كيفي در وضعيت زننده اي 

كوچكترين زمين لرزه اي در معرض خطر قرار خواهند 
داشت از اين رو، بهره وري در نظام آموزش و پرورش 

بايد باال رود و سهم بيشتري از منابع عمومي در اختيار 
  ".اين نهاد قرار گيرد
 در صد از منابع 8،5، 92در سال ": وي تصريح كرد

لتي تامين شده آموزش و پرورش توسط بخش غير دو
و اين آمار رو به كاهش است در حالي كه مشاركت 
غير دولتي تنها به معني توسعه مدارس غير دولتي 

  ".نيست
نرخ هزينه جاري ما به ": بطحايي خاطر نشان كرد

ازاي هر دانش آموز دو ميليون تومان است، اما بهره 
  ".وري و خروجي ما با اين هزينه تناسب ندارد

  

به سه سال حبس ديگر رسول بداقي 

  محكوم شد 

  
 رسول بداقي كه - شهريور 26حقوق معلم و كارگر، 

 مردادماه حبس شش سال حبس بدون 13در تاريخ 
مرخصي اش به پايان رسيده و همچنان در بازداشت 
موقت در بازداشتگاه دو الف به سر مي برد، روز گذشته 

  .با محكوميت جديد مواجه شد
 دادگاه 28بداقي از سوي شعبه روز گذشته حكم جديد 

اين حكم، سه سال حبس تعزيري . انقالب صادر شد
با صدور حكم جديد، وي با وجود پايان دوران . است

صدور اين  .محكوميت بايد همچنان در زندان بماند
حكم جديد بر نگراني خانواده، دوستان و همكاران 
رسول كه شش سال از ديدن او محروم بوده اند و 

چند ماهي است كه در انتظار آزادي او هستند، اكنون 
  .افزوده است

  

 مقابل نهاد يتجمع بازنشستگان فرهنگ

  ي جمهوراستير
بازنشستگان  – وري شهر25،  معلم و كارگرحقوق
 تجمع ،ي جمهوراستيمقابل نهاد رامروز  يفرهنگ

 تجمع كه از ساعت ده ني ادر . دادندبيسكوت ترت
تجمع .  تن شركت داشتندصديصبح آغاز شد، حدود س

 اعتراض خود ،ييكنندگان با در دست گرفتن پالكاردها
   .  نشان دادندي و شغليشتي موجود معطيرا به شرا

  

 شي پانيمربدو روزه  ي اعتراضتجمع

   مازندرانيدبستان
 مدارس ي دبستانشي پانيمرب - شهريور 24 تابناك،

مازندران در اعتراض به اجرا نشدن قانون پرداخت 
 آنان در مارندران دست به تجمع يحقوق وسامانده

 ري با اشاره به مصوبه اخاني از مربيك ي. زدندياعتراض
 قانون ني با ابالغ ا: آن در دولت گفتدييتا مجلس و

 وزارتخانه به ادارات ني ا،پرورش به وزارت آموزش و
كل تابعه خود در سراسر كشور ابالغ كرده است كه بر 

 ني اي مختلف نسبت به ساماندهي استانهاازياساس ن
اما اداره كل ،  اقدام كنندسيالتدرمعلمان حق   وانيمرب

 بخشنامه نيآموزش وپرورش مازندران در پاسخ به ا
 كه در يدر صورت.  كرده استازيوزارتخانه اعالم عدم ن
 از همكاران من با حقوق ياديحال حاضر تعداد ز

 روز در ماه در  پانزدهمهي هزارتومان و بستي دوانهيماه
 تي فعالين دبستاشي پهي پاسيمدارس نسبت به تدر

  .دارند
 شهريور براي دومين 25 يدبستان  شي پاني مربتجمع

  .روز ادامه داشت
  

مقابل  آباد   مهدكودك خرماني مربتجمع

   لرستانياستاندار
 ي مرب100 از شيظهر امروز ب – وري شهر26 فارس،

 يتراض در جلو به نشانه اعيآباد  مهدكودك خرم
.  كردندتجمعآباد    لرستان در خرميساختمان استاندار

 استان بوده است ي اعتراض در تمام شهرستانهانيا
  .ست گزارش سده اكنندگان باال  كه تعداد اعتراض

  

معلمان پيش دبستاني گيالن مقابل اداره كل 

  موزش و پرورش تجمع كردند آ
يش دبستاني  جمعي از معلمان پ- شهريور 26ايلنا، 

گيالن در اعتراض 
به شرايط در نظر 
گرفته شده براي 
آزمون استخدامي 
آموزش و پرورش، 
در مقابل اداره كل 
آموزش و پرورش 

  .گيالن تجمع كردند
اين معلمان كه همگي خانم هستند، معتقدند در 
بخشنامه مربوطه آمده است كساني كه حقوق بگير 

اين آزمون آموزش و پرورش بودند مي توانند در 
شركت كنند و اين در حالي است كه معلمان پيش 
دبستاني گيالن مدركي دال بر دريافت حقوق از وزارت 
آموزش و پرورش ندارند، زيرا در اين مدت از شهريه 
بچه هاي مهد كودك حقوق شان پرداخت مي شده و 

  .بيمه نبوده اند
  

تجمع كنندگان مي گويند با تمام تالشي كه براي حل 
ل خود داشته اند و از نمايندگان و مسووالن براي مشك

رسيدگي به وضعيت خود كمك خواسته اند، اما تاكنون 
راه به جايي نبرده و براي رسيدن به حق خود دست به 

  .تجمع در برابر نهادهاي مربوطه مي زنند
 ي دبستانشي پنا از معلميجمعدوين روز تجمع 

 يريگي به منظور پوريشهر 28 صبح روزگيالن، 
 الني گي شان مقابل استانداريمشكالت استخدام

  .برگزار شد
گفتني است، نزديك به يك ماه گذشته نيز بيش از 

 معلم از نيروهاي خريد خدمات، آموزشي و پيش 1500
دبستاني گيالن و سراسر كشور روبروي مجلس 

  .شوراي اسالمي تجمع كرده بودند
  

 مقابل ي نهضت سوادآموزارانيتجمع آموزش

  جلسم
 نهضت اراني از آموزشيجمع – وري شهر30ايسنا، 

 تجمع . تجمع كردند  امروز مقابل مجلس يسوادآموز
 آموزش تي وضعفي تكلنييكنندگان خواستار تع
 . بودندي فرد نهضت سوادآموز دهندگان طرح فرد به

 بارها زي نني از اشي پي نهضت سوادآموزارانيآموزش
 خود ي استخدامتي وضعريگيبا تجمع مقابل مجلس پ

   .اند  بوده
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 حركت اعتراضي 101

روز يكشنبه اول شهريور، تعدادي از *
دارندگان مسكن مهر مرودشت به علت 
. تاخير به وجود آمده در واحدها تجمع كردند

به گزارش مرودشت نا، دارندگان مسكن 
مهر مرودشت در پاسخ به تاخير به وجود 

  .آمده در تحويل واحدها، تجمع كردند
  
، كارگران صبح روز يكشنبه اول شهريور*

مجتمع مس سرچشمه در جلسه پاسخگويي 
به مطالبات شان با پرتاب كفش از مدير 
عامل شركت صنايع ملي مس ايران، 

به گزارش بابك آنالين، . استقبال كردند
كارگران شركتي مس منطقه كرمان به علت 
عدم امنيت شغلي و تبعيض در پرداخت 
امتيازات خود؛ در چند روز اخير دست به 

اض و اعتصاب زده و خواستار رسيدگي اعتر
به مشكالت و استعفاي مرادعليزاده مدير 
عامل شركت صنايع ملي مس ايران از 

  . مسئوالن بودند
  
روز يكشنبه اول شهريور، تعدادي از *

كاركنان تعميرات بخش انتقال نيروگاههاي 
استان تهران كه شاغل در شركت برق 

ارت اي تهران هستند در مقابل وز منطقه 
به گزارش تسنيم، يكي از . نيرو تجمع كردند

اين تجمع كنندگان گفت؛ ما از كاركنان 
بخش تعميرات انتقال نيروگاههاي شركت 

 6اي تهران هستيم كه حدود  برق منطقه 
ماه در پرداخت حقوق ما اختالل ايجاد شده 
است و هيچ پاسخ روشني براي زمان 

  .شود پرداخت معوقات به ما داده نمي
  
روز يكشنبه اول شهريور، رفتگران *

شهرداري فومن در اعتراض به عدم پرداخت 
. معوقات و حقوق خود دست از كاركشيدند

پوش  به گزارش ايلنا، كارگران نارنجي 
شهرداري فومن به علت عدم پرداخت 

معوقات چهار ماهه و حقوق خود امروز  
 بعد از 4دست از كاركشيدند و در ساعت 

يم آتش نشاني فومن ظهر در محل قد
  .تجمع كردند

اين سومين تجمع رفتگران فومني در ده روز 
  .گذشته بوده است

  
كارگران شركت سداد، مجري ساخت *

 –كيلومتر باقي مانده آزاد راه رشت 11
قزوين از صبح روز يكشنبه اول شهريور در 
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان 

  .تجمع كردند
ر، اين تجمع در به گزارش  واحد مركزي خب

 كيلومتر باقي مانده آزاد راه رشت 11حاشيه 
 قزوين در محدوده منجيل صورت رفت و –

 ماه است 5كارگران اعالم كردند كه حدود 
  .كه حقوق آنها پرداخت نشده است

  
روز يكشنبه اول شهريور، كارگران اخراجي *

كارخانه سيمان كارون جلوي درب ورودي 
 گزارش ايلنا، به به. كارخانه تجمع كردند

 تن از كارگران قراردادي شاغل در 39حدود 
كارخانه سيمان كارون در شهر كلگير 

شهرستان مسجد سليمان اعالم شده است 
كه به دليل اتمام اعتبار قرار داد كارشان 
ديگر براي آنها در اين واحد صنعتي شغلي 

دراين واحد توليد كننده سيمان . وجود ندارد
گر رسمي، قراردادي و  كار320بيش از 

پيماني مشغول به كار هستند كه هر كدام از 
  .آنان دو ماه حقوق طلب دارند

  
 شهريور، تعدادي از كارگران 2روز دوشنبه *

مجتمع كشت و صنعت مهاباد در اعتراض به 
هاي خود در  پاسخ ماندن خواسته  ادامه بي 

محوطه فرمانداري شهرستان مهاباد تجمع 
ش ايلنا، مجتمع كشت و به گزار. كردند

كشت و «هاي  صنعت مهاباد شامل كارخانه 
مجتمع دامداري و صنعتي «، »صنعت مهاباد

و » مجتمع هما مرغ مهاباد«، »مهاباد
اين تجمع . است» سردخانه زمزم مهاباد«

 شهريور براي 3اعتراضي در روز سه شنبه 
  .دومين روز متوالي ادامه پيدا كرد

  
ر، جمع كثيري از  شهريو3روز سه شنبه *

كارگران كفش ِبال در اعتراض به عدم 
پرداخت مطالبات شان دست به تجمع 

به گزارش اشتراك، . اعتراضي در تهران زدند
كارفرماي كارخانه كفش بال از پرداخت 

 ماه دستمزد و مطالبات كارگران 30بيش از 
  . شاغل در اين كارخانه خودداري مي كند

  
عدادي از  شهريور، ت2روز دوشنبه *

بازنشستگان پااليشگاه آبادان به منظور 
پيگيري بخشي از مطالبات مزدي خود در 

به گزارش . مقابل وزارت نفت تجمع كردند
ايلنا، تجمع كنندگان كه در رابطه با خواسته 

هاي خود پالكارتهايي نيز در دست داشتند،  
. خواستار ديدار با مسئوالن وزارت نفت بودند

 كارگران بازنشسته سومين روز تجمع
پااليشگاه آبادان در مقابل وزارت نفت روز 

  . شهريور، برگزار شد4چهار شنبه 
  
 4به گزارش هفتكل نيوز، روز چهارشنبه *

شهريور، تعدادي از كارگران شركت نمك 
زدايي، مقابل فرمانداري هفتكل تجمع 

 90به گفته يكي از كارگران؛ بيش از . كردند
ن كارخانه متأهل در صد از كارگران اي

 ماه است كه كارگران 4هستند و تا كنون 
حقوق دريافت نكرده و مزاياي آنها به 

  .درستي پرداخت نمي شود
  
 شهريور، كارگران كارخانه 5روز پنجشنبه *

ذوب آهن اردبيل نسبت به بيكار شدن شان 
و عدم پرداخت دستمزد و مطالبات مزدي 

ب كارگران ذو. خود دست به اعتراض زدند
 ماه است كه 24آهن اردبيل نزديك به 

. دستمزد و مزاياي خود را دريافت نكرده اند
كارگران مي گويند كارفرما و كارگزاران 
رژيم به جاي پاسخگويي به خواسته هاي 
كارگران، با آنان برخورد امنيتي مي كنند و 
كارگران معترض را تحت فشار اقتصادي 

  . قرار مي دهند
  

شهريور، تعدادي از  7صبح روز شنبه *
كاركنان قراردادي شاغل در راه و شهرسازي 
برخي از شهرستانهاي استان بوشهر در 

به . اقدامي هماهنگ دست از كار كشيدند
، اين اقدام در اعتراض به 24گزارش استان 

نحوه واگذاري زمين به اين كاركنان و وعده 
  .هايي است كه عملي نشده است

  
عي از كاركنان  شهريور، جم7روز شنبه *

اداره راه و شهرسازي دشتستان در اعتراض 
به عدم اجرايي شدن وعده مسئوالن اداره 
كل راه و شهرسازي در زمينه مسكن آنان، 

، 24به گزارش استان . دست از كار كشيدند
حدود سه سال پيش، با وعده اهداي زمين 
جهت ساخت مسكن به پرسنل راه و 
شهرسازي، مبالغي از آنان جمع آوري شد اما 
با گذشت سه سال از گرفتن اين مبالغ، هيچ 
اقدامي درخصوص اهداي اين زمينها صورت 

  .نگرفته است
  
 8به گزارش افق روشن، روز يكشنبه *

 خدمات  تن از كارگران300شهريور، حدود 
شهري رشت از چهار راه صابرين از مسير 
تختي به سوي شهرداري مركز راهپيمايي 
كردند و خواستار دريافت دستمزد هاي 

كارگران در مقابل . معوقه خود شدند
. شهرداري رشت به تجمع خود ادامه دادند

در طول تجمع نيروهاي انتظامي اطالعات 
  .اطراف كارگران را محاصره كرده بودند

  
 شهريور، پاكبانان 8صبح روز يكشنبه *

شهرداري رشت براي دريافت مطالبات و 
حقوق شان مقابل ساختمان شهرداري رشت 

به گزارش خزر، هيچ كس . تجمع كردند
نمي گويد كه رفتگران با چه مشقتي زندگي 

اگر يكي از رفتگران اعتراض كند . مي كنند
كه حقوق نگرفته است، با فشار بر روي 

  .، كارگر را اخراج مي كنندپيمانكار
  
 شهريور، به دنبال وعده 9روز دوشنبه *

مديريت، اعتصاب دو روزه كارگران 
. پيمانكاري پتروشيمي بسپاران خاتمه يافت

به گزارش ايلنا، معترضان از طريق شركت 
پيمانكاري فريمكو در واحد تعميرات و 

  .نگهداري پتروشيمي بسپاران مشغول كارند
  
 شهريور، تعدادي از كارگران 9روز دوشنبه *

پيمانكاري زغال سنگ البرز شرقي دست از 
به گزارش ايلنا، معترضان از . كار كشيدند

جمله كارگراني هستند كه زير نظر پيمانكار 
در تونل برناكي منطقه طزره شاهرود به 

در اين . استخراج زغال سنگ اشتغال دارند
 كارگر 600واحد معدني البرز شرقي حدود 

 كارگر به صورت 800ه صورت رسمي و ب
پيمانكاري اشتغال دارند كه اعتراض اخير 
مربوط به كارگران پيمانكاري شاغل در 

  .تونل برناكي است
  
شهريور، تعدادي از 10روز سه شنبه *

كشاورزان چهارمحال و بختياري در تجمعي، 
خواستار رفع محروميتهاي برداشت آب و 

به . ت خود شدندرفع بي آبيهاي مزارع و باغا
گزارش آفرينش، در اين تجمع كه در مقابل 

 اي چهارمحال  ساختمان شركت آب منطقه
و بختياري برگزار شد، كشاورزان نسبت به 
لغو برداشت آب طرحهاي كشاورزي خود 

  .اعتراض كردند
  
شهريور، جمعي از مال 10روز سه شنبه *

 12باختگان پروژه آتي شهر كه بيش از 
تحويل واحد هاي شان مي سال از موعد 

. گذرد، مقابل بنياد مستضعفان تجمع كردند
از : به گزارش صما، يكي از معترضان گفت

 تمام سرمايه خود را به اميد خانه 82سال 
كه از » شركت آتي ساز«دار شدن به  

» بنياد مستضعفان«شركتهاي تحت پوشش 
 ماه 36است، سپرده ايم و قرار بود طي 

ي را در پروژه آتي شهر واحدهاي آپارتمان
تحويل دهند ولي اكنون با گذشت بيش از 

 سال از آن زمان نه تنها هيچ واحدي 12
كس هم به ما  واگذار نشده، بلكه هيچ

  .پاسخگو نيست
  
شهريور، اعتصاب كارگران 10روز سه شنبه *

فرا (بخش پيمانكاري جزيره صنعتي صدرا 
 ماه 3در اعتراض به عدم پرداخت ) ساحل
. ، سومين روز خود را پشت سر گذاشتحقوق

به گزارش خليج فارس، تعدادكارگران 
 تن برآورد مي شد و 700اعتصابي حدود 

گرچه مدير صدرا در جنوب، پيگيريهايي 
انجام داده، ولي مديران اصلي شركت كه در 
تهران مي باشند، ظاهرا توجهي به اين 

  .مشكالت ندارند
كه ) صدرا(شركت صنايع دريايي ايران 

روزگاري فعال ترين بنگاه اقتصادي و 
مجموعه صنعتي بوشهر محسوب مي شد و 
شمار كاركنان آن در دوران اوج فعاليت اش 

 هزار تن برآورد مي شد، اينك به 4حدود 
  .  نفر رسيده است1500كمتر از 

  
 شهريور، 12صبح روز پنجشنبه *

كاميونداران بافق به دليل پايين بودن مبلغ 
 و انتقال سنگ آهن، اعتصاب قرارداد نقل

به گزارش بافق خبر، آنها خواستار . كردند
افزايش مبلغ قرارداد در جابجايي هر تن 
سنگ آهن از معدن سه چاهون به سنگ 

  .آهن هستند
  
 شهريور، كارگران شركت آب 14روز شنبه *

و فاضالب اهواز دراعتراض به عدم پرداخت 
 ماه حقوق دست به تجمع مقابل 3

به گزارش ايرنا، يكي از . اري زدنداستاند
: كارگران كه در تجمع شركت داشت، گفت

سه سال است كه سنوات كار و عيدي، بن 
مسكن و بن كاال پرداخت نشده و لباس كار 

  .هم در اين مدت به ما نداده اند
  
جمعي از كارگران كارخانه آردل صبح روز *

 شهريور در اعتراض به وضعيت 14شنبه 
 و معوقات مزدي خود، مقابل نامعلوم شغل

  به . دفتر فروش اين كارخانه تجمع كردند
  15بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران
  

  14بقيه از صفحه 
گزارش ايلنا، اين كارگران از ابتداي سال 
جاري تاكنون معطل بازنشستگي هستيند و 
در اين مدت نيز مزاياي مزدي آنها به 

  .صورت نامنظم پرداخت شده است
  
 شهريور، كاركنان نيروگاه و 14روز شنبه *

 شير گچساران به سد در حال ساخت چم
علت تاخير در پرداخت مطالبات خود براي 

  .چندمين روز متوالي دست به اعتراض زدند
به گزارش عصردنا، اين كارگران از خرداد 
امسال تاكنون حقوق و مزاياي خود را 

پروژه سد چم شير كه . دريافت نكرده اند
 شروع شده 91عمليات اجرايي آن از سال 

 درصد 34 است در حال حاضر حدود
 تن 300پيشرفت فيزيكي دارد و يك هزار و 

نيروي انساني متخصص، ماهر و نيمه ماهر 
  .در ساخت سد چم شير مشاركت دارند

 كيلومتري 25نيروگاه و سد چم شير در 
جنوب شرقي شهر دوگنبدان در كهگيلويه و 
بويراحمد و برروي رودخانه زهره ساخته مي 

  .شود
  
عي از كاميون  شهريور، جم14روز شنبه *

داران بافق به علت پايين بودن مبلغ قرارداد 
حمل و نقل سنگ آهن از معدن سه چاهون 

به . به سنگ آهن چغارت اعتصاب كردند
گزارش بافق فردا، در ابتداي شروع كار 
شركت برنده مناقصه اعالم شد كه به ازاي 
حمل هر ُتن سنگ از معدن سه چاهون به 

ن پرداخت  توما4400سنگ آهن چغارت 
كند اما پس از گذشت يك روز كار اعالم 
شد كه مدير عامل شركت سنگ آهن بيان 

 تومان 3600كرده به ازاي حمل هر تن 
  .پرداخت خواهد شد

  
به گزارش ايلنا، جمعي از كارگران كاشي *

كوير در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه 
دستمزد و حق بيمه و نيز تمديد تعطيلي 

 14توليدي، روز شنبه موقت اين واحد 
شهريور، در قسمتي از مسير يزد به تهران 

  .تجمع كردند
  
 شهريور، كارگران 2صبح روز دوشنبه *

كارخانه كمباين سازي اراك در اعتراض به 
تصميم آستان قدس رضوي، سهامدار اصلي 
شركت كمباين سازي اراك، مبني براخراج 

 كارگر دست به تجمع مقابل كارخانه 200
به . خواستاربازگشت به كارشدندزدند و

با (گزارش خبرآنالين، آستان قدس رضوي 
از )  درصد سهام شركت51در اختيار داشتن 

 كارگر شركت كه موعد 200تمديد قرارداد 
قرارداد كاري شان تا پايان تيرماه بوده امتناع 

  . كرد
 شهريور، كارگران اخراج 11روز چهارشنبه 

اك در تيزي شده كارخانه كمباين سازي ار
تند آفتاب در ادامه اعتراض خود، پالكارد به 
دست، فرياد از بيكاري را نه با الفاظي 
برخاسته از گلو كه در نوشته اي روي 

 14روز شنبه . پالكارد بيان مي كردند

شهريور حركت اعتراضي 
اين كارگران چهاردهمين 
روز خود را پشت سر 

  .گذاشت
كارخانه كمباين سازي 

 جاده 4كيلومتر ايران، در 
 تهران واقع شده -اراك 

 درصد بازار 90و بيش از 
فروش كمباينهاي سبك، 
سنگين و نيمه سنگين و 

 درصد بازار فروش 95از 
بيلر در ايران در اختيار 
شركت كمباين سازي 

  .ايران قرار دارد
  
كارگران شهرداري *

 ماه 7كهنوج در اعتراض به عدم پرداخت 
هريور، بار ديگر  ش15حقوق، روز يكشنبه 

به گزارش شوباد، به دنبال . اعتصاب كردند
اعتصاب كارگران شهرداري، خيابانها و معابر 

  .شهر كهنوج در انبوهي از زباله فرو رفت
  
 شهريور، كارگران مس 15روز يكشنبه *

سرچشمه در اعتراض به قراردادهاي موقت 
و وضعيت حقوق و دستمزد خود بار ديگر 

به .  تجمع كردندمقابل وزارت صنعت
 كنندگان از جمله  گزارش ايلنا، تجمع

نيروهاي قراردادي شاغل در مجتمع مس 
سرچشمه هستند كه به دليل تغيير نكردن 
شرايط كاري و دستمزدشان بر اساس ميزان 
ساعت كاري آنها وعمل نكردن مسئوالن به 

 هاي شان براي بار دوم به تهران  وعده
  .آمدند

  
 آزاد كارگران ايران، روز به گزارش اتحاديه*

 شهريور، رانندگان خودروهاي 15يكشنبه 
شركت قالبهاي ) تريلي(حمل قطعات 

صنعتي ايران خودرو به دليل پرداخت نشدن 
بعد از . دستمزدشان دست از كار كشيدند

اعتصاب رانندگان، شركت قالبهاي صنعتي 
ايران خودرو براي جابه جايي و حمل 

ه از خودروهاي قطعات مجبور به استفاد
متفرقه شد كه به هر كدام از آنان بابت 

 هزار تومان پرداخت 500حمل قطعات مبلغ 
  .نمود

  
 شهريور، كارگران شاغل 15روز يكشنبه *

در تراكتورسازي كردستان براي سومين بار 
طي چند ماه گذشته در محوطه شركت اقدام 

به گزارش كميته . به تجمع اعتراضي كردند
 كمك به ايجاد تشكلهاي هماهنگي براي

كارگري، يكي از خواسته هاي كارگران 
رسيدگي به وضعيت بهداشت سالن غذا 
خوري بود كه از طرف مديريت قول 

  . رسيدگي به اين خواسته داده شد
  
تعدادي كارگران كارخانه شيشه آبگينه *

 15قزوين پيش از ظهر روز يكشنبه 
ن شهريور، با تجمع در مقابل استانداري قزوي

. خواستار رسيدگي به مشكالت خود شدند
به گزارش ايلنا، يكي از كارگراني كه در اين 
تجمع اعتراضي حضور داشت گفت؛ در 

 400كارخانه شيشه آبگينه زماني نزديك به 
 كردند كه در حال حاضر تعداد  كارگر كار مي
  . تن كاهش يافته است270آنها به حدود 

  

اعتصاب كارگران  شهريور، 16روز دوشنبه *
پيماني زغال سنگ البرز شرقي در اعتراض 

 ماه حقوق معوقه پنجمين روز خود را 4به 
به گزارش ايلنا، پيش از . پشت سرگذاشت

اين كارگران واحد معدني برناكي در طزره 
 خرداد به 24 تا 22هاي  استان سمنان روز

اين كارگران . مدت سه روز اعتصاب كردند
 شهريور در محوطه 12از روز پنج شنبه 
  .معدن تجمع كردند

  
 از  تعدادي از مهندسان ناظر بيكار شده*

 شهريور، 16جهاد كشاورزي در روز دوشنبه 
در برابر استانداري تجمع اعتراضي سكوت 

نيوز،يكي  به گزارش هوميان . برگزار كردند
بارها و بارها پيگيري و «:از معترضان گوفت

گويد  د ميايم، وزارت جها پيگيري كرده 
اعتبار جذب شما را بايد استان تهيه كند؛ در 
استان هم هنوز براي ما اعتبار تا اين لحظه 

ايم؛  تأمين نشده است و ما اينك بيكار شده
 وارد مجموعه شديم و همه 86ما در سال 

هم مدارك دانشگاهي داريم ولي حاال بعد از 
اين همه سابقه خدمت داريم بيكار 

  .»شويم مي
  
 شهريور، كارگران 18چهارشنبه روز *

پيمانكاري مس سرچشمه در پنجمين روز 
حضورشان درتهران دست به تجمع مقابل 

به گزارش ايلنا، . جمهوري زدند نهاد رياست 
يكي كارگران حاضر در اين تجمع اعتراضي 
با اعالم اين خبر گفت؛ از مراجعه روز گذشته 

اي  به وزارت صنعت، معدن و تجارت نتيجه 
  رفتيم و براي همين براي پيگيري خواستهنگ

هاي خود به نهاد رياست جمهوري مراجعه 
كارگران معترض مس سرچشمه كه . كرديم

 شهريور در تهران بودند؛ با 14از روز شنبه 
وعده نهاد رياست جمهوري مبني بر پيگيري 

  .هاي شان به كرمان بازگشتند خواسته 
  
اري  شهريور، كارگران شهرد21روز شنبه *

بيجار در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات 
و حقوق شان طي چند ماه گذشته، مقابل 

به گزارش . فرمانداري بيجار تجمع كردند
فارس، عدم پرداخت به موقع حقوق و 
مطالبات كارگران، مشكالت زيادي براي 

  .امرار معاش آنها به وجود آورده است
  
 21گزاش برنا از غرب تهران، روز شنبه *

ريور، جمعي از سهامداران تعاوني مسكن شه
شركت مخابرات با تجمع جلوي دادسراي 
شهريار، تقاضاي رسيدگي به فروش 

  . زمينهاي اين تعاوني كردند

  
 شهريور، تعدادي از 22روز يكشنبه *

كارگران معدن گلتوت شهرستان زرند قبل از 
آغاز شيفت يك كاري خود دست به 

رف،  عا72به گزارش . اعتصاب زدند
كارگران اين معدن به علت عدم پرداخت به 
موقع حقوق خود مسير جاده كوهبنان به 

تجمع . شهرستان زرند را مسدود كردند
 ماه 2كنندگان بر پرداخت معوقات حقوقي 

گذشته و رفع نابساماني در پرداخت حقوق 
به علت اين تجمع . خود تاكيد كردند

اعتراضي و مسدود كردن جاده، كارگران 
دن زغال سنگ اصلي، پابداناي جنوبي، معا

 نتوانستند به محل كار …چشمه پودنه و 
خود بروند و عمالً اين معادن به حال نيمه 

  .تعطيل در آمد
  
به گزارش ايرنا، شماري از ملواناني كه در *

لنجهاي صيادي بوشهري مشغول به كار 
 شهريور، در اعتراض 22هستند روز يكشنبه 

 از ادامه فعاليت آنها نسبت به آنچه ممانعت
توسط مسئوالن ناميده شده، مقابل 

  .استانداري بوشهر تجمع كردند
  
 شهريور، جمعي از 22روز يكشنبه *

رانندگان كاميون در يزد در اعتراض به 
توزيع نامناسب بار در يزد، وضع پايانه هاي 
حمل ونقل و حضور دالالن در توزيع بار 

رنگاران به گزارش باشگاه خب. تجمع كردند
جوان، يكي از رانندگان كاميون كه براي 
اعتراض در مقابل استانداري حاضر شده بود، 

 روز از اعالم نوبت 10با گذشت : گفت
توسط راننده، باز هم باري به رانندگان داده 

  .نمي شود
  
 شهريور، تعدادي از 22روز يكشنبه *

 صبا 8اعضاي تعاوني مسكن مهر، تعاوني 
ه عدم تكميل پروژه هاي شهر، در اعتراض ب

عمراني اين مسكن، مقابل ساختمان 
به . فرمانداري شهرستان ميانه تجمع كردند

گزارش  ميانا، شركت كنندگان در اين تجمع 
از متقاضيان واحدهاي مسكن مهر، اعالم 
كردند تا زمان رسيدگي به مطالبات آنها 

  .همچنان به اعتراض خود ادامه خواهند داد
  
عضاي تعاوني مسكن كاركنان تعدادي از ا*

 23گمرك ايران از صبح روز دوشنبه 
شهريور، در محل ساختمان مركزي گمرك 

  به . ايران در خيابان ولي عصر تجمع كردند
  16بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران
  

  15بقيه از صفحه 
گزارش فارس، مديران عامل شركت تعاوني 
اقدام به فروش زمينها بدون هماهنگي اعضا 

 هزار عضو همچنان بعد 3 و واحدهاي  كرده
  . سال تحويل داده نشده است25از گذشت 

  
به گزارش ثالث، در پي درگذشت امجدي *

 شهرداري بندر سيراف به دليل كارگر جوان
برق گرفتگي و كمبود امكانات پزشكي در 
محل درمانگاه اين شهر، بعد از ظهر روز 

 شهريور، پس از تشييع و 23دوشنبه 
خاكسپاري نامبرده، جمعي از جوانان سيرافي 
در اعتراض به كمبود شديد امكانات براي 
درمانگاه، در درمانگاه بندر سيراف تجمع 

  .كردند
  
 شهريور، اعتصاب غذاي 24روز سه شنبه *

كارگران كارخانه لوله گستر اسفراين در 
اعتراض به  تعويق سه ماه حقوق، وارد 

به گزارش اترك نيوز، . دومين روز شد
محصوالت توليدي اين كارخانه توسط 
شركت نفت خريداري شده است اما اين 
شركت پول محصوالت را پرداخت نكرده و 

اخت حقوق كاركنان به كارفرما در پرد
شركت لوله گستر . مشكل خورده است

 هكتار 210اسفراين در مساحتي بالغ بر 
ساخته شده و تنها توليد كننده لوله هاي 
فوالدي بدون درز در استان خراسان شمالي 

  .است
  
تعدادي از كارگران كشتارگاه سنتي اهواز *

 شهريور، براي رسيدگي به 14در روز شنبه 
براي دومين بار رو به روي وضعيت خود 

ساختمان شوراي اسالمي شهر اهواز تجمع 
به گزارش ايرنا،كشتارگاه صنعتي . كردند

اهواز از نيمه ارديبهشت امسال آغاز به كار 
كرد و كشتار دام سبك و سنگين از 
كشتارگاه سنتي به صنعتي منتقل شد و 
كارگران كشتارگاه سنتي اهواز از زماني كه 

تي آغاز به كار كرد بيكار كشتارگاه صنع
تجمع كارگران اخراجي كشتارگاه . شدند

 شهريور ادامه 15سنتي اهواز در روز يكشنبه 
پيدا كرد و در اين روز نيروي انتظامي به 
كشتارگاه وارد شد و كارگران را با زور اخراج 

  .كردند
شهريور، كارگران اخراجي 18روز چهارشنبه 

تراض به تضييع كشتارگاه اهواز بارديگر در اع
حقوق خود و عملكرد نامناسب شهرداري و 
شوراي اسالمي شهر اهواز، در مقابل 

كارگران . ساختمان اين شورا تجمع كردند
كارگران حق آب و خاك و «با دادن شعار 

 شهريور، براي 21، روز شنبه »كار دارند
پنجمين بار مقابل ساختمان شوراي اسالمي 

گران اخراجي كار. شهر اهواز تجمع كردند
 24كشتارگاه اهواز بار ديگر در روز سه شنبه 

سهريور، مقابل شوراي شهر اهواز همزمان 
با انتخاب رئيس جديد شوراي شهر تجمع 

  .كردند
  

 بيرجند به دليل واگذاري 118كاركنان  *
اين مركز به بخش خصوصي اعتصاب 

 شهريور 25به گزارش روز چهارشنبه . كردند
 118هفته گذشته مركز خاورستان، طي چند 

تعدادي از كاركنان خود را به دليل واگذاري 
اين مركز به بخش خصوصي اخراج كرد كه 
اين مشكالت اعتصاب كارمندان را در پي 

  . داشته است
 شهريور، تعدادي از 7قبالً نيز در روز شنبه 

 به نشانه اعتراض در مقابل 118كارمندان 
  .استانداري تجمع كردند

  
ي از كارگران كارخانه كاشي نيلو جمع كثير*

براي هفتمين بار پس از واگذاري اين 
 21شركت به بخش خصوصي، در روز سنبه 

شهريور، براي وصول مطالبات خود مقابل 
به . آباد تجمع كردند فرمانداري ويژه نجف 

گزارش فارس، كارگران حاضر در اين تجمع 
 ماهه، عدم واريز 5عدم وصول حقوق معوق 

ري در اين مدت، عدم واريز حق بن كارگ
بيمه و مزاياي كارگري را از جمله داليل 

آميز عنوان  خود براي اين تجمع اعتراض 
  .كردند

 شهريور، معاون سياسي 26روز پنجشنبه 
آباد از تعهد مديران  اجتماعي فرمانداري نجف

كارخانه كاشي نيلو براي رفع مشكالت پيش 
يت تعهد آمده تا هفتم مهر خبر داد و با ا

  .كارگران به سر كار بازگشتند
  
به گزارش  فارس، همزمان با سفرعلي *

ربيعي وزير كار و تعاون به همراه معاون اول 
رئيس جمهور به خراسان جنوبي، جمعي از 

 شهريور، با 28جوانان بيرجند در روز شنبه 
تجمع مقابل اداره جديد تامين اجتماعي 

اعالم شده استان با بيان اينكه نرخ بيكاري 
از طرف وزير كار را قبول ندارند خواستار 

  .توجه به اشتغال در اين استان شدند
  
جمعي از كارگران كارخانه پارس متال روز *

 شهريور، در اعتراض به پرداخت 28شنبه 
نشدن مطالبات مزدي خود در محوطه 

به گزارش ايلنا، . كارخانه تجمع كردند
ساب كارگران اين مجتمع صنعتي با احت

شهريور نزديك به دو ماه معوقات مزدي 
شود كه حق  طلبكارند و همچنين گفته مي 

بيمه ماههاي تير و مرداد آنها هنوز به 
حساب سازمان تامين اجتماعي پرداخت 

  .نشده است
  
 شهريور، كارگران شركت 29روز يكشنبه *

ملي مناطق نفت خيز جنوب مقابل 
زارش به گ. استانداري خوزستان تجمع كردند

رهياب، كارگران تجمع كرده مي گويند؛  
يازده ماه است حقوق و مزاياي خود را 

يكي از كارگران كه از . دريافت نكرده اند
وضعيتي كه برايش به وجود آمده شديداً 

برخي از ما تا سرحد : گاليه دارد مي گويد
طالق هم پيش رفته ايم، بعضي از كارگران 

.  شده استخانواده هاي شان از هم پاشيده
االن مدارس و دانشگاهها در حال بازگشايي 
است و همه  ما بچه مدرسه اي و دانشجو 
داريم و بايد آنها را راهي مدرسه كنيم، اما 

  .يك ريال هم در جيبمان نيست
  
كارگران پيمانكاري معادن زغال سنگ *

البرز شرقي واقع در منطقه طرزه استان 

، براي  شهريوور29سمنان صبح روز يكشنبه 
سومين بار در ماه جاري در محوطه معدن 

به گزارش ايلنا، در اين اجتماع . تجمع كردند
 تن از كارگران  150اعتراضي نزديك به 

دليل اين . معدن برناكي حضور داشتند
 ماه 4اجتماع اعتراضي پرداخت نشدن 

در اين واحد معدني . دستمزد معوقه  است
 800 كارگر به صورت رسمي و 600حدود 

. كارگر به صورت پيمانكاري اشتغال دارند
منطقه طزره دامغان و منابع زغال سنگ آن، 
يكي از غني ترين منابع زغال سنگ ايران 
بوده و اصلي ترين تامين كننده زغال سنگ 

  . ذوب آهن اصفهان است
  
ادي از  شهريور، تعد29صبح روز يكشنبه *

كارگران بيكار شده شركت اتحاد ماشين به 
همراه خانواده هاي خود جلوي درب ورودي 

به . مجتمع مس ميدوك تجمع كردند
گزارش كارگران كرمان، شركت اتحاد 

 شركت اولنگ بوده 2ماشين، پيمانكار دسته 
  . كارگر دارد64و تعداد 

  
 شهريور، كارگران كارخانه 29روز يكشنبه *

تي رزبه دليل اعتراض به حقوق چيني بهداش
و مزايا در نزديكي درب نگهباني اين 

به گزارش اردكان . كارخانه تجمع كردند
گويا، كارگران نسبت به بعضي از حقوق و 
مزاياي خود اعتراض داشته و اعالم كردند 

 مهر اين مشكالت رفع نشود 17كه اگر تا 
  .دوباره تجمع خواهند كرد

  
، كاركنان مجتمع  شهريور29روز يكشنبه *

كشت و صنعت مهاباد در اعتراض به تعويق 
پرداخت حقوق و مطالبات خود در برابر اداره 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين شهرستان 

به گزارش ايرنا، معترضان به . گرد آمدند
عملكرد صاحبان مجتمع كشت و صنعت 

اعتراض ) موسوم به شركت سبز(مهاباد 
  . كردند

  
 شهريور، جمعي از كارگران 29روز يكشنبه *

هاي خودرو سازي و قطعه  شاغل در كارخانه 
سازي استان تهران در برابر مجلس تجمع  

كردند و خواستار تضمين آينده شغلي خود 
 كنندگان گفته  به گزارش ايلنا، تجمع. شدند

اند نگرانند كه باز نگه داشته شدن مرزهاي  
مبود ايران به روي واردات خودرو خارجي، ك

نقدينگي و كاهش خريد خودروهاي صفر 
داخلي، منجر به اخراج كارگران در مراكز 

  .مختلف شود
  
جمعي از كارگران پيمانكاري پتروشيمي *

 شهريور به 30اميركبير ظهر روز دوشنبه 
دليل  افزايش نيافتن مزاياي مزدي خود از 
خوردن وعده غذاي ناهار روزانه خودداري 

نا، اين كارگران از اينكه به گزارش ايل. كردند
در آستانه شروع سال تحصيلي جديد براي 
فرزندان در حال تحصيل آنها كمكهاي 
نقدي كمتري در نظر گرفته شده است 

  .معترض هستند
  
 شهريور، تعدادي از 30روز دوشنبه *

كارگران بازنشسته كارخانه آردل كه خود را 
 دانند، براي تعيين  سهامدار اين شركت مي

ف ميزان سهام خود دست به تجمع تكلي
مقابل اين مجتمع توليدي لوازم خانگي 

به گزارش  ايلنا، كارگران معترض . زدند
خواهان تعيين تكليف ميزان سهام خود 

  .شدند
  
كارگران معدن خصوصي چشمه پودنه در *

استان كرمان، شهرستان كوهبنان، صبح روز 
 شهريور، به نشانه اعتراض به 31سه شنبه 

انجام وظيفه شغلي خود در محوطه جاي 
به گزارش ايلنا، جدا از . معدن تجمع كردند

آن كه نحوه محاسبه مزاياي كارگران اين 
معدن نسبت به مزاياي مزدي كارگران 
معادن مجاور كمتر است، آنها همچنين از 
اواسط فصل بهار تاكنون بابت مزاياي مزدي 

  .خود طلبكارند
  
سازمان حمايت  تن از كارمندان 100حدود *

مصرف كنندگان و توليدكنندگان صبح روز 
 شهريور اقدام به تجمع 31 شنبه  سه

 وزارت 2اعتراضي در مقابل ساختمان شماره 
به گزارش . صنعت، معدن و تجارت كردند

عصر ايران، اين كارمندان با در دست داشتن 
پالكاردها و سر دادن شعارهايي به آنچه 

مديران اين نحوه و وضعيت انتصابات «
، »وضعيت قراردادهاي كار«، »سازمان

اعمال نشدن ضريب افزايشي مصوب روي «
تهديد كارمندان معترض به «و » دستمزدها

اخراج با وجود اذعان مديران سازمان به بر 
خواندند، » حق بودن مطالبات كاركنان

  .اعتراض كردند
  
 شهريور، كارگران 31صبح روز سه شنبه *

اهواز مقابل درب ورودي  7شهرداري منطقه 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تجمع 

به گزارش رخوزنيوز، اين كارگران در . كردند
پالكاردهايي كه در دست داشتند خواستار 
پرداخت مطالبات شهرداري از سوي اين 
شركت شدند و همچنين درخواست ديدار با 
بيژن عاليپور مديرعامل شركت ملي مناطق 

  .دندنفتخيز را مطرح كر
  
 شهريور، شماري از 31روز سه شنبه *

كاركنان مجتمع كشت و صنعت مهاباد بار 
ديگر با حضور در جلوي اداره تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و فرمانداري اين شهرستان 
خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود از 

به . طرف مديريت اين واحد توليدي شدند
و سال گزارش مكريان، بعضي از كارگران د

است يك ريال حقوق نگرفته اند و مجريان 
قانون و مسئوالن شهرستان، تاكنون 
كارچنداني براي الزام هيات مديره به 
پرداخت حق و حقوق كارگران انجام نداده 

  .است
  
 شهريور، كارگران 28از صبح روز شنبه *

مجتمع فوالد و چدن درود، در اعتراض به 
 اين آنچه ناديده گرفتن حقوق كارگران

مجتمع از سوي مديريت عنوان شده دست 
به گزارش ايلنا، اين اعتصاب . از كار كشيدند

 شهريور چهارمين روز 28در روز چهارشنبه 
  .خود را پشت سر گذاشت

  

سركوب، آزار، پرونده سازی، 
دستگيری، شكنجه و محاكمه 
فعا"ن كارگری در ايران را به 

  .شدت محكوم می كنيم
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  دانشگاه در ماهي كه گذشت 
  كامران عالمي نژاد

  

اعتراض به تبديل خوابگاه متاهلي به مجردي 

  به علت تبعات امنيتي 

  

با روي كار آمدن دولت جديد و تغييرات مديريتي در 
دانشگاه تهران، پروژه تبديل بخشي از خوابگاههاي 
متاهلي كوي دانشگاه به خوابگاه مجردي در دستور 

علي رغم برخي تذكرات نسبت . فته استكار قرار گر
به تبعات امنيتي، اجتماعي و اقتصادي اين طرح، 

هايي مبني بر توجه به اين تذكرات نيز  متاسفانه نشانه 
  .  شود ديده نمي

ترين نكته قابل توجه در اين باره چيزي از جنس  مهم 
به نامهاي (، خوابگاه مجردي 88تا سال . امنيت است

جنوبي   به دليل نزديكي به درب )21-20 و 18-19
كوي دانشگاه، نزديكي به دانشكده فني و از همه مهم 

تر، نزديكي به خيابان اميرآباد، جزو حساس ترين و  
اما پس از . ترين ساختمانهاي كوي بودند خيز فتنه 
 كوي، دانشگاه تهران با هماهنگي نهادهاي 88وقايع 

اربري اين دو ذيربط به درستي تصميم گرفت با تغيير ك
ساختمان از خوابگاه مجردي به خوابگاه متاهلي به نام 

، هم از حساسيت كوي بكاهد و هم از "غدير"
  . دانشجويان دكتري متاهل حمايت بيشتري كند

متاسفانه عليرغم حسن نيت مديران جديد، شتابزدگي 
 تواند احتمال بازگشت به   مي2 سازي غدير در مجردي

 را تقويت كند و اين 78 و 88شرايط نامطلوب سال 
محدوده از كوي دانشگاه را بار ديگر به عنوان ظرفيتي 

  . انگيزان در بياورد قابل استفاده براي فتنه 
  ) مرداد31رجانيوز، (
   

دهن كجي دانشگاه آزاد رفسنجان به 

  "رهبر"
حجت االسالم رمضاني پور، امام جمعه رفسنجان، با 

 محسن يگانه در اشاره به برگزاري كنسرت موسيقي
 ماه 24در ": سالن فرهيختگان دانشگاه آزاد گفت

رمضان در جمع دانشجوياني كه خدمت رهبر رسيده 
بودند يكي از دانشجويان برگزاري كنسرت در دانشگاه 

يكي از غلط "را مطرح كرد كه حضرت آقا فرمودند 
 گيرد،  ترين كارهايي كه در دانشگاه صورت مي

 فرد مي گويد ما برگزار ".كنسرتهاي موسيقي است
كرديم و مسووالن چيزي نگفتند، مگر مسووالن با 
شما موافق هستند كه بخواهيد چنين غلطهايي 

   ".بكنيد
وي در ادامه با بيان اينكه كلمه كنسرت بار منفي دارد 

 خواني صورت گيرد،   اي كه در آن آوازه خانه": گفت
   ". دهد مرگ ناگهاني در آن رخ مي

رابطه تعدادي از بسيجيان دانشجو نيز با در همين 
حضور در دفتر امور فرهنگي اين دانشگاه نسبت به 

عدم توجه مسووالن دانشگاه به فرمايشات "آنچه 
رهبر انقالب مبني بر عدم ترويج موسيقي در محيط 

  . مي دانستند، اعتراض كردند"دانشگاهي

رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها هم با 
اره به برخي تالشهاي صورت گرفته در دانشگاهها اش

برگزاري كنسرت در ": براي برگزاري كنسرت گفت
دانشگاهها را جزو سياستهاي فرهنگي وزارت علوم 
نمي دانيم و اين موضوع به دانشگاهها هم ابالغ شده 
است و دانشگاهها هم حق برگزاري كنسرت در محيط 

  ".دانشگاه را ندارند
  ) شهريور4 و 2مهر، / ويان ايرانخبرنامه دانشج(

  

  سه رييس دانشگاه ديگر انتصاب شدند
وزير علوم، تحقيقات و فناوري سرپرستان دانشگاههاي 
هنر شيراز ،گنبدكاووس و فناوريهاي نوين آمل را كه 
رياست آنها مورد تصويب شوراي عالي انقالب 
فرهنگي قرار گرفته، به مدت چهارسال به عنوان 

  . منصوب كردرييس دانشگاه
محمد فرهادي در احكام جداگانه اي دكتر عليرضا 
عسگري، دكتر حسين گلچيني و دكتر اكبر حاجي زاده 
مقدم را به مدت چهار سال به رياست دانشگاههاي ياد 

  .شده منصوب كرد
  ) شهريور2ايسنا، (

  

  شكايت دانشگاه تهران از تشكل بسيجي
قوقي  دادگاه عمومي ح7دانشگاه تهران در شعبه 

مجتمع شهيد بهشتي از يك تشكل دانشجويي شكايت 
  .كرد

دليل اين شكايت مكاني است كه سالهاست در اختيار 
اين تشكل دانشجويي قرار دارد و مسووالن دانشگاه 

  .خواستار تخليه آن هستند
  ) شهريور7خبرگزاري فارس، (

  

شهريه دانشگاههاي غير دولتي چقدر 

  افزايش پيدا كرده؟ 
ها با ميزان تورم موجود در كف  ايش هزينه تناسب افز

ناگفته . جامعه از انتظارات قشر دانشجويي است
پيداست ديوار تورم براي مسووالن دانشگاههاي 
غيردولتي كوتاه است و همه آنها افزايش شهريه ها را 

اما گاهي . به گردن همين كلمه چهار حرفي مي اندازند
رود و  ورم هم فراتر مي  ها از ميزان ت افزايش هزينه

هيچ مقام مسوولي در اين باره به دانشجويان پاسخگو 
  .نيست

هاي  افزايش قيمت كتب دانشگاهي، گران شدن كرايه 
حمل و نقل، افزايش قيمت غذاي دانشجويي، افزايش 
شهريه خوابگاه، محدودتر شدن ميزان وامهاي 

 هاي ثابت نيم سالهاي  دانشجويي و افزايش شهريه
 بزرگ براي دانشجويان  صيلي امروز به يك چالشتح

و حال افزايش شهريه نيز از راه . تبديل شده است
  .رسيده است

  ) شهريور10خبرنامه دانشجويان ايران، (
  

  تجمع ساكنان خوابگاه غدير دانشگاه تهران 
جمعي از دانشجويان متاهل خوابگاه غدير دانشگاه 

ن دانشگاه والن ايوتهران در اعتراض به تالش مس
براي اختصاص خوابگاه آنها به دانشجويان مجرد 
مقابل دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي تجمع 

  .كردند
يكي از دانشجويان دكتري متاهل ساكن در خوابگاه 

دانشگاه قصد دارد ": غدير دانشگاه تهران گفت
خوابگاهي را كه چند ميليارد تومان براي آن هزينه 

ه خوابگاه مجردي تبديل كرده و شده است، دوباره ب
دانشجويان متاهل را كه داراي قرارداد هستند، بيرون 
كند بدون اينكه پيشنهاد و يا جايي براي آنها مشخص 

علي رغم اينكه دانشگاه ": وي افزود ".شده باشد
تهران اعالم كرده است كه ما فشاري به دانشجويان 

به نمي آوريم، فشارهاي خود را با عدم رسيدگي 

وضعيت بهداشت خوابگاه، قطع اينترنت، قطع تلفن 
  ".آغاز كرده اند

از دكتر نيلي، رييس دانشگاه ": معترضان اعالم كردند
تهران و دكتر بهنژاد، معاون دانشجويي دانشگاه تهران، 
از طريق قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري شكايت 

  ".كرديم
  ) شهريور18خبرگزاري مهر، (

  

لي و يك ميليون صندلي آغاز سال تحصي

  ها خالي دانشگاه

يكي از معضالتي كه طي چند سال اخير جوانان را به 
آن دچار كرده است، كاهش شوق و ذوق رفتن به 

بنابه برخي . دانشگاه يا انصراف و ترك تحصيل است
آمارها، تعداد صندليهاي خالي دانشگاهها به هفت 

بود دي ماه سال قبل . رقمي شدن نزديك شده است
كه محمد فرهادي، وزير علوم، با صراحت اعالم كرد 

 هزار 800كه آمار ظرفيتهاي خالي در دانشگاهها به 
چند روز قبل هم دوباره . صندلي خالي رسيده است

 94 هزار صندلي خالي در كنكور 300فرهادي از وجود 
  . خبر داد

در اين ميان، قابل تامل ترين اظهار نظر را بايد به 
. نشگاه جامع علمي كاربردي نسبت دادسرپرست دا

هم اكنون يك ميليون صندلي ": محمد اخباري گفت
در دانشگاهها خالي مانده است و اين روند همچنان 
ادامه خواهد داشت و اين فرآيند روي دانشگاه ما نيز 

  ".اثر خواهد گذاشت
روند افزايشي صندلي خالي در دانشگاهها از اواخر دهه 

، صندلي 80الي كه در ابتداي دهه  شروع شد، در ح80
خالي در دانشگاهها چندان معني نداشت، بخصوص در 

 تعداد صندليهاي دانشگاهي بسيار كمتر از 70دهه 
  .تعداد دانشجويان متقاضي بود

  

شت براي ازدواج بسته تشويقي وزارت بهدا

  دانشجويي 

مديركل فرهنگي وزارت بهداشت از ارايه بسته 
ت براي ازدواج دانشجويي به تشويقي وزارت بهداش

  . شرط بهتر شدن وضعيت بودجه كشور خبر داد
رهبر معظم انقالب ": دكتر حسام الدين عالمه گفت

اسالمي به درستي بحث افزايش جمعيت را مطرح 
كردند، نگاه ما اين است كه با همكاري اداره ارتقاي 

بي "گانه   سه  سالمت وزارت بهداشت در بحث
 در "جمعيت سالمندي" و "زنديتك فر"، "فرزندي

  در اين . حوزه چالش جمعيتي آثار هنري را جذب كنيم
  18بقيه در صفحه 
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 زنان در مسير رھايی
  

  اسد طاهري
  

  دواج كودكان در بنگالدش افزايش از

  
 ازدواج اجباري دختران در – شهريور 3سالم خبر، 

بنگالدش به معضلي جدي تبديل شده و خانواده ها 
به دليل مشكالت اقتصادي و فرهنگي، دختران را زير 

  .سن قانوني به خانه بخت مي فرستند
ديده بان "زه ترين گزارش ، تا"گاردين"به گزارش 
درصد از  30 حاكي از آن است كه حدود "حقوق بشر

 سالگي 15دختران بنگالدشي پيش از رسيدن به سن 
اگر چه ازدواج كودكان در .  شوند به ازدواج واداشته مي

 با  اين كشور از لحاظ قانوني ممنوع است، اما بسياري
ه اين پرداخت رشوه، تاريخ تولد ذكر شده در شناسنام

دهند تا بتوانند قصد خود را عملي  دختران را تغيير مي 
  .سازند

ديده بان حقوق بشر در گزارش خود از بنگالدش 
 16نويس قانوني كه سن ازدواج را به  خواسته پيش 

دهد، لغو كند و گامهايي جدي در راه  سال كاهش مي 
  .مقابله با معضل ازدواج كودكان بردارد

رهايي است كه با توجه به بنگالدش از جمله كشو
هاي طبيعي پياپي با معضل فقر  ها و سانحه  فاجعه 
گريبان است و از آنجايي كه دختران در   به  دست

شوند، در   هاي فقير باري اقتصادي تلقي مي  خانواده
بر اساس تجربيات  . دهند سنين كم آنها را شوهر مي

 هاي  كارشناسان، قانون تحصيل اجباري در دوره
بتدايي و متوسطه، دختران نوجوان را از خطر ازدواج ا

  . دارد زودهنگام در امان نگاه مي 
  

 خواهان به  نگاه جمهوري: هيالري كلينتون

  زنان شبيه تروريستهاست
، يكي از "هيالري كلينتون" – شهريور 6دويچه وله، 
 براي انتخابات رياست "حزب دموكرات"نامزدهاي 

دهمايي انتخاباتي از جمهوري آمريكا، در يك گر
خواهاني كه به گفته او نگاهي مشابه  جمهوري 

گروههاي افراطي و تروريست نسبت به زنان دارند، به 
  .شدت انتقاد كرد

: كلينتون بدون اشاره به گروه تروريستي خاصي گفت
  ما از برخي گروههاي تروريستي و يا كساني كه نمي"

ار داريم كه خواهند در جهان مدرن زندگي كنند، انتظ
 اما ،ديدگاههاي افراطي در مورد زنان داشته باشند

   خواهاني كه مي بسيار دشوار است بپذيريم جمهوري
 جمهور آمريكا شوند، چنين نظراتي را  خواهند رييس

آنها براي آمريكاي قرن بيست و يكم . ابراز كنند
  ".هولناك هستند] انتخابي[

   مستقيم جمهورياين نامزد پيشتاز دموكراتها به طور
به "شان به مسايل زنان  خواهان را متهم كرد كه نگاه 

  ."تروريستها شبيه است
، سخنگوي "آليسون مور"در واكنش به اين اظهارات، 

كميته ملي جمهوري خواهان، با بيان اينكه كلينتون 
 خود عذرخواهي '' آفرين لفاظيهاي تنش''بايد فورا از 

ن سياسي با تروريستها تازه مقايسه مخالفا": كند، افزود
 او  ترين نشانه سقوط كارزار انتخاباتي در حال شكست 

  ".است

كلينتون موضوعاتي همچون دستمزد برابر براي زنان، 
حق سقط جنين، آموزش و پرورش دوران كودكي را 

  .در محور تبليغات انتخاباتي خود قرار داده است
  

متاسفانه تحركات : مسوول بسيجي

  ر كشور بيشتر شده است  دفمنيستها
 بيست و يكمين جلسه - شهريور 8خبرگزاري بسيج، 

مديران روابط عمومي اقشار و معاونتهاي تخصصي 
بسيج به ميزباني سازمان بسيج جامعه زنان و با حضور 
معاون روابط عمومي بسيج و مسوول بسيج جامعه 

 .زنان برگزار شد

  
نان، در مينو اصالني، مسوول سازمان بسيج جامعه ز

اين نشست با اشاره به هجمه هاي دشمنان در موضوع 
متاسفانه طي دو سال ": زنان و خانواده تصريح كرد

قبل، تحركات فمينيستها در كشور بيشتر شده است، تا 
جايي كه متوليان امر در سفر اخير خود به نيويورك 
تعهدات زيادي در حوزه زنان به سازمان ملل داده اند 

ت در مسايلي همچون تساوي زن و مرد كه اين تعهدا
مي باشد كه هدف آن ... يا اشتغال بيشتر زنان و 
  ".تضعيف بنيان خانواده است

اصالني در پايان به نقش بسيج جامعه زنان در مقابل 
: اين تهاجمات فرهنگي و اجتماعي پرداخت و افزود

به اقرار رسانه هاي غربي، بويژه بي بي سي، رسانه "
تان، بسيج جامعه زنان اقدامات موثري در دولتي انگلس

مقابل هجمه هاي گوناگون كشورهاي غربي به زنان 
  ".انجام داده است

  

 يك شوراي محلي در هند دو خواهر را به

 تجاوز گروهي محكوم كرد 

 

 شوراي ريش سفيدان روستايي - شهريور 9يورونيوز، 
 و 15 در شمال هند، دو دختر "اوتار پرادش"در ايالت 

بنا بر .  ساله يك خانواده را به تجاوز محكوم كرد23
حكم اين شورا، دو خواهر مذكور به جرم فرار برادرشان 
با يك زن از كاست باالتر از خود، بايد توسط مردان 
خانواده دختر فراري مورد تجاوز گروهي قرار گيرند و با 

خانواده اين دو . تن برهنه در روستا چرخانده شوند
ستي تعلق دارند كه در اصطالح آنها را دختر به كا

  . يا نجس مي نامند"داليت"
سازمان عفو بين الملل با محكوم كردن اقدام اين 
شورا، كارزاري را به راه انداخته و از پليس هند خواسته 
است اعضاي اين شورا را دستگير كرده و اين دو دختر 

  . را از خطر تجاوز نجات دهد
 

  دانشگاه 

 ذشتدر ماهي كه گ

  17بقيه از صفحه 
  

اي را براي دانشجويان جديدالورود در بحث  راستا بسته 
سبك زندگي اسالمي ايراني، ازدواج دانشجويي و 
مسايل مربوط به ازدواج آماده كرده ايم و چنانچه 
وضعيت بودجه كشور بهتر شود، اداره كل دانشجويي 
بسته تشويقي براي ازدواج دانشجويي با كمك 

   ".و خيرين آماده مي كنداسپانسرها 
  ) شهريور24ايسنا،  (
  

دانشجويي در تهران و  فعال 6بازداشت 

 كرج 

 

، كيانا )ژووان(حسين جندقيان، سيامك مالمحمدي 
 پور، سپهرداد صاحبان، مهربان كشاورزي  كريم) ديدار(

ن دانشجويي، از سوي نيروهاي و غزال مقدم، از فعاال
  .امنيتي بازداشت شدند

ي امنيتي طي مراجعات جداگانه به دو واحد نيروها
مسكوني در تهران و كرج، اين فعالين دانشجويي را 

  .بازداشت و به زندان اوين منتقل كردند
گفته مي شود در حداقل يك مورد، نيروهاي امنيتي از 
زور و شكستن قفل در براي ورود به منزل استفاده 
 كرده اند، همچنين لوازم شخصي و كامپيوترهاي

بازداشت شدگان را نيز پس از تفتيش منزل با خود 
  .برده اند

از داليل بازداشت دقيق اين افراد اطالعي در دست 
بر اساس گزارشات دريافتي، اكثر بازداشت . نيست

شدگان از دانشجويان و فارغ التحصيالن مهندسي 
    .دانشگاه خواجه نصير طوسي هستند

سوي بازپرسي با وجود تاييد بازداشت اين افراد از 
شعبه سوم زندان اوين، خانواده هاي اين دانشجويان 
تاكنون موفق به مالقات با فرزندان خود نشده و 

 ها و اطالع رساني  بازپرسي نيز از پذيرفتن خانواده
  . پرونده سر باز زده است درباره

 ) شهريور27هرانا، (
-------------------------------- 

ويد بر طبق تحقيقاتي كه پليس اوتار پرادش مي گ
انجام داده، تاكنون هيچ تهديدي عليه اين دختران 

 هزار نفر 120تاكنون بيش از . صورت نگرفته است
طوماري را براي ارايه به دادگاه عالي هند امضا كرده و 
چندين تجمع نيز در اعتراض به اين امر در كشور 

  .برگزار شده است
وستاي خود بگريزند، اين دو دختر كه توانسته اند از ر

عليه اين شوراي محلي به دادگاه عالي هند شكايت 
كرده و از دولت خواسته اند امنيت جاني آنها را تامين 

آنها مي گويند نگران خانواده خود هستند كه در . كند
اين روستا مانده اند و احتمال اين وجود دارد كه افراد 

  .انند به اعضاي مذكر خانواده آسيب برس"جط"كاست 
  ساله اين خانواده در 23، دختر "ميناكشي كوماري"

  19بقيه در صفحه 
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  زنان در مسير رھايی
  18بقيه از صفحه 

يك گفت و گو با شرح آنچه كه اتفاق افتاده، مي 
آنها با تهديد خانواده ما گفتند كه ناموس بايد ": گويد

آنها مي گويند آن رفتاري . در برابر ناموس قرار بگيرد
 – زني از طبقه جط –كه با يك زن از كاست ما 

شما دو دختر . م بدهيمانجام داده ايد، بايد با شما انجا
در خانه داريد و هر دوي اين دخترها بايد مورد تجاوز 

  ".قرار بگيرند
احكام صادر شده توسط اين شوراها كه در زبان محلي 

 گفته مي شود، ارزش حقوقي ندارد، "پانچايات"به آن 
اما به دليل جايگاه برتر آنها در مناطق روستايي، اين 

  . را قرار مي گيرداحكام از سوي مردم مورد اج
  

 كودكان مهاجر شمار زنان و: يونيسف

  افزايش يافته است 
 مقدونيه در مرز بين يونان و - شهريور 10يورونيوز، 

صربستان يكي از گذرگاههايي است كه پناهجويان و 
مهاجران در راه رسيدن به كشورهاي اروپاي غربي از 

شنبه  نفر از آنان روز سه 500حدود . آن عبور مي كنند
با اسكورت پليس يونان وارد مقدونيه  شهريور 10

  .شدند
، سخنگوي صندوق كودكان ملل "كريستف بوليراك"

متحد، يونيسف، مي گويد، شمار زنان و كودكان مهاجر 
  .نسبت به گذشته افزايش يافته است

 مهاجر از 3000روزانه حدود ": وي مي افزايد
.  كنندجمهوري يوگسالوي سابق، مقدونيه، عبور مي

درصد آنان را زنان و كودكان تشكيل  10در ماه ژوئن 
درصد افزايش يافته  30 اين رقم اكنون به . مي دادند

  ".درصد از اين زنان مهاجر هم باردارند12حدود . است
رهبران كشورهاي اروپايي با اذعان به وسعت بحران 
مهاجرت خواستار همگرايي و قبول مسووليت از سوي 

اتحاديه اروپا شده اند، اما از ارايه راه كشورهاي عضو 
  .حل باز مانده اند

دو عامل اصلي بحران مهاجرت، فقر و جنگ در آفريقا، 
خاورميانه و آسياست و مواجه با اين بحران نه عزمي 

  .اروپايي و منطقه اي، كه عزمي جهاني را مي طلبد
  

جان دادن زن فقير در بيمارستان به خاطر 

  مان  زاي نداشتن هزينه
 در حادثه اي دردناك زن فقيري - شهريور 11روز نو، 

به دليل نداشتن پول براي بيمارستان جان خود را از 
  . دست داد

در بيمارستاني در شهرستان سلماس از توابع استان 
آذربايجان غربي، يك زن حامله كه به تشخيص دكتر 
بايد با عمل جراحي فرزند خود را به دنيا مي آورد، به 

ر نداشتن هزينه عمل مجبور به زايمان طبيعي خاط
  .شده و جان خود را از دست داد

 يك كارگر "ولي"همسر اين زن حامله به اسم 
بيمارستان براي عمل ": روزمزد بوده كه مي گويد

جراحي همسرم از من هزينه ميليوني خواسته و وقتي 
به آنها توضيح دادم كه از عهده تامين چنين هزينه اي 

 آيم، همسرم را مجبور به زايمان طبيعي كردند بر نمي
  ".كه در بحبوحه تولد نوزاد، جان خود را از دست داد

همسايه ها و اطرافيان هم در مورد زوج فقير مي 
گويند، آنها در يك اتاق كوچك اجاره اي زندگي 

  .مي كردند و زندگي بسيار فقيرانه اي داشتند
  

 230خنثي نيستيم، طبق ماده : موالوردي

قانون عمل مي كنيم و اقدامات الزم را 

   محور انجام داديم14در 
 شهيندخت موالوردي در - شهريور 13ايلنا، 

پاسخ به اين سوال كه اين تصور وجود دارد كه 
معاونت شما آنطور كه بايد و شايد خروجي 

اين تصور ": ملموسي براي زنان نداشته گفت
اونت گردد به اينكه شناخت درستي از مع برمي 

  ".زنان وجود ندارد
 دهد كه  اين تصور نشان مي": وي اضافه كرد

 بينانه به ساختار، شرح وظايف و  چندان واقع
ما طبق ": وي افزود ". كنند ماموريت ما نگاه نمي

 قانون عمل مي كنيم و با همكاري 230ماده 
دستگاههاي اجرايي در راستاي آنچه كه قانون از 

هايي را به امضا رسانديم  ه  نام ما خواسته، تفاهم
  ". محور انجام داديم14و اقدامات الزم را در 

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده 
ولي اينكه در دو سال آن هم با ": تصريح كرد

وضعيتي كه ما معاونت را تحويل گرفتيم، اين 
انتظار وجود داشته باشد كه خروجي صد درصدي 

نان و خانواده حاصل و منجر به تغيير وضعيت ز
  ".شود، انتظار به جايي نيست

  

ممنوع الخروج شدن كاپيتان تيم ملي 

  فوتبال زنان توسط همسرش 
 نيلوفر - شهريور 20دويچه وله، / فيس بوك

اردالن، كاپيتان تيم ملي فوتبال زنان، نخستين 
حضور تيم ايران در جام ملتهاي آسيا را به دليل 

از كشور از دست عدم اجازه همسرش در خروج 
وي كه هافبك چپ است، در سالهاي گذشته . داد

  .پيشنهاداتي از كشورهاي منطقه نيز داشته است
مسابقات جام ":  گفت"نسيم"او به پايگاه خبري 

 شود و  ملتهاي آسيا براي نخستين بار برگزار مي
من هم در اردوهاي تيم ملي تمرينات خوبي را 

ادم، اما همسرم زير نظر خانم سليماني انجام د
پاسپورتم را براي حضور در اين مسابقات نداد و 
به دليل مخالفت همسرم براي سفر به خارج از 

  ".ايران، اين رقابتها را از دست دادم
اين اقدام مهدي توتونچي، همسر خانم اردالن 

هاي  كه خود از مجريان و خبرنگاران فعال برنامه 
ي در ورزشي سيماست و داراي مدرك كارشناس

رشته كامپيوتر است، موجب خشم و اعتراض 
  .بسياري شده است

طبق قانون گذرنامه در جمهوري اسالمي، زنان 
شوهردار براي خروج از كشور به موافقت كتبي 
همسر و در موارد اضطراري به اجازه دادستان نياز 

بر همين اساس، اگر همسر يك زن ايراني . دارند
اجازه خروج را پس بگيرد، از خروج زن از كشور 
جلوگيري و گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد 

  .شد
نيلوفر اردالن در دو دوره بازيهاي كشورهاي 

.  را كسب كرد"خانم گل"اسالمي عنوان 
قهرمانيهاي پياپي در ليگهاي فوتبال و فوتسال 

قهرماني مسابقات فوتبال  ره نايب زنان، دو دو
نهايي  زنان غرب آسيا و راهيابي به مرحله نيمه 

 لندن از جمله 2012مسابقات انتخابي المپيك 
  . ديگر افتخارات اردالن هستند

نهايي رقابتهاي  تيم فوتبال زنان ايران در نيمه 
انتخابي المپيك لندن به دليل پوشش بازيكنان از 

  .ه شدمسابقات كنار گذاشت
  

  گزارشی از جلسه
  ايران خودرو و سايپا

  پرويز شجاعي

  
 سه شركت توليدي و سايپا و و درجلسه گروه ايران خودرو

 دعوا به نزاع و  كار،كرمان موتور گروه بهمن و مونتاژ
معاون ريئس جمهوري  اين جلسه كه باحضور در ...!كشيد

ه نمايند شد، ارز برگ شهريور امسال12 پنجشنبه تاريخ در
 وزير و به معاونت ريئس جمهور عصبانيت رو با ايران خودرو
 رسانه هابه مردم توهين مي آقايان شما در :صنايع گفت

 تاوان آن را بايد ما و كنيد خائن خطاب مي را آنها و كنيد
 وزير اين هنگام معاونت ريئس جمهوري و در !!پس دهيم

با ، هجوم رسانه اي بودند مورد روز چندطي صنايع كه 
 آقاي عزيز : گفتجواب نماينده ايران خودرودر عصبانيت 

سال است جنس  20نزديك به  شما !خدمت كن و بيا
ي گاه و دهيد تحويل ملت مي پلنگ شترگاو بونجول و

چندين برابر قيمت تمام شده واقعي  راقيمت تمام شده 
 حصر و سود بي حد قدر سالها آناعالم مي كنيد و طي اين 

فلك زده  جيب مشتري مستضعف و رآمدتان از د وايدبرده 
، حاال كند صنايع پتروشيمي برابري مي ذوب آهن و بادرآمد

 ما بيست سال صداي مردم فلك زده درآمده و كه پس از
اين  يك چيزي گفتيم كه كار از درجهت كمك به شما نيز

  !!حاال مقصرما شديم؟؟، نشود خرابتر
شت درهاي بسته پ كه دراي جلسه  درحاشيه اين نشست و

 ايران خودرو با  دعواي مابين نماينده گروه سايپا،انجام شد
به نماينده در آن جلسه نماينده ايران خودرو . شدت گرفت

چرا كه ، شماست يرقصاين معضل ت نصف بيشتر: سايپا گفت
نماينده . نيست كيفيت مطلوب برخوردار مشتقاتش از پرايد و

آتش سوزي پژوهاي جي بر رسانه اي شدن  در جواب سايپا
گرايش  و افتضاح بوجود آمده و 84-83ال ايكس درسال 

 سمت توليدات سايپا را با شعار سايپاه مشتري ب
است، تاكيد كرد و همين امر سبب آن شد كه »مطمئن«

 با اين هنگام معاونت رئيس جمهور در. مشاجره باال گرفت
جود  وراه بيشتر  دو؛كه دعوت همگي به سكوت عنوان نمود

 كيفيت و بايد به مشتري احترام گذاشته و يا !نداريد
 يا و شود زياد رد تا دوباره رغبت خريداربباال ب استاندارد را

توجه به سودهاي هنگفتتان  باكنيد و مقاومت  ور صب
دوباره  تا تقاضا بپردازيد  به جبران اين ركوكذشتهدرسالهاي 

  .زياد شود
 از ن جلسه پر، ايمخفيجلسه  صورت تدوين بدين ترتيب با

  !تنش پايان يافت
مدعوين اين نشست مخفي از كه  بنده حقير هموطن عزيزم،

 لرز اين اطالعات را به رشته تحرير ترس و بام و بود
 يكي از اصطالح نان خور به  خود حقوق بگير و،مه ادرآورد

نتاژگران داخل و م،اين خودروسازان كه چه عرض كنم
رازداري  به آبرو ون گزارش ايشدن   برمالبا ،هستم

اما به جان  زده ام، سازماني خود لطمه جبران ناپذير
چه كنم را در چهره   واماندگي و، منفرزندانم ان وتناعزيز

امثال من  اين زالوها كه سالهاي سال جلوي چشم من و
امروز  و مه اديد را حتي به حق كارگران خود رحم ننمودند

يكپارچگي  و ايستادگي، مقاومت، اتحاد، قدرت، اين به همت
قيمتها .  كه در مقابل اين كالهبرداري تسليم نشويدشماست

 با تبادل فن آوري و شكند و براي هميشه مي ماه ديگر 3تا 
،  اين ايستادگي نتيجه اي كه همانا عزت، تحريمهالغو

  .آورد به همراه خواهد سالمت ومشتري مداريست را
 پيروزي نهايي نيز يد ودو پيروز شتاپس مقاومت كنيد 

فالن شركت  كه نان خور اين من قبل از .نزديك است
 .قابل احترام مردم نجيب و  مثل همه شما،باشم يك ايرانيم

 با باخود اين متن را ساعت كلنجار 4حال كه من پس از 
 به انتشار نيمت شمرده و غ فرصت را،دودلي نوشتم عجله و

شان  كه تالش  بدانندمردم تا آن درفضاي مجازي بپردازيد
  .  استالخره به لطف خداوند ثمربخش بودهاب
 

  



   20 صفحه                    1394 مهر اول – 363 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کارورزان س�مت
  اميد برهاني

  

اعتراضات يك سال اخير دستاوردهاي مهم 

  پرستاران
افشاي بي سابقه نابرابريهاي فاحش و طبقاتي شدن 
سيستم بهداشت و درمان، حساس شدن كل جامعه به 
اين بخش از نيروهاي كار، باز شدن پاي مشكالت اين 
صنف به مراجع قانوني و مجلس و سرانجام پيروزي 

يتي نمايندگان جامعه پرستاري در انتخابات اخير اكثر
  . سازمانهاي نظام پرستاري در تمام شهرها

تالش مسووالن وزارتي در به سكوت كشاندن اين 
اعتراضها از راههاي مقطعي، دلجوييهاي ظاهري و يا 
حتي برآشفتگي و توهينهاي مكرر لفظي به پرستاران 

هاي تازه از يكسو و شكل گيري و سامان يافتن كادر
انتخاب شده نظام پرستاري از سوي ديگر، باعث شد 
تا در ماه گذشته اعتراضها كمتر به صورت تجمع و 
بيشتر به صورت واكنشهاي رسمي اين سازمانها در 
قالب نامه هاي سرگشاده و بيانيه هاي تند و سوال از 

 در مورد عدم توجه به مطالبات ،وزير در صحن مجلس
 ،گرفتن قانون از پيش تصويب شدهپرستاران و ناديده 

  . تعرفه گذاري خدمات پرستاري نمود و ادامه پيدا كند
در گزارش اين ماه از وضعيت و فعاليت كارورزان 
سالمت، ازجمله تالش شده تا مهم ترين اين واكنشها 
و وقايع و تحليلهاي مربوط با استفاده از منابع خبري 

انه پرستار و مهر داخلي ايسنا، سالمت نيوز، شهر آرا، خ
 و ساير كنشگران "نبرد خلق"در اختيار خوانندگان 

  .قرار گيرد
  

مارستان  پرستار فعال و معترض بي4اخراج 

  امير اعلم تهران 

  
در پي اعتصاب پرستاران بيمارستان امير اعلم تهران 

 و به "طرح پرداخت مبتني بر عملكرد"در اعتراض به 
عمل در آخرين روز تعطيلي كشاندن بخشها و اتاقهاي 

 تن از فعاالن شناخته شده پرستاران كه دو 4تير ماه، 
نفر آنها هم در انتخابات اخير نظام پرستاري جزو راي 
آورندگان و هيات مديره جديد بودند، با حكم بدوي 

  . واحد رسيدگي به تخلفات اداري از كار بركنار شدند
در توجيه اين راي و عمل، رييس دانشگاه علوم 

شكي تهران اعتراضها را منطقي اما كنسل شدن پز
 "خط قرمز"اعمال جراحي و درمان در بخشها را 

اين كار خشم پرستاران را دوباره برانگيخت و . ناميد
واكنشهاي بسياري در سازمانهاي صنفي و رسمي 

  .پرستاران ايجاد كرد
  

موج سراسري همبستگي جامعه پرستاري با 

  فعاالن صنفي اخراجي 
چهار فعال پرستاري بيمارستان امير علم تهران، اخراج 

موج حمايت و همبستگي همكاران آنها در سراسر 
. كشور و اعتراض آنها به اين اقدام را برانگيخته است

جوامع پرستاري با صدور بيانيه هايي ضمن اعالم 
پشتيباني از فعاالن مزبور، خواستار بازگشت بدون قيد 

دن فشار بر تشكلها و وشرط آنها به كار و متوقف ش
  . كوشندگان صنفي شدند

ضمن ": هيات مديره نظام پرستاري مشهد مي نويسد
حمايت و تاكيد بر انجام وظايف قانوني نمايندگان 
پرستاران، در مورد راههاي مواجهه با تهديدهاي 
اينچنيني در انجام مسووليتهاي قانوني تصميم گيري 

   ".خواهيم كرد
زمان تهديد و اخراج ": يد داردنظام پرستاري رشت تاك

  ".گذشته و چنين برخوردهايي ره به جايي نخواهد برد
 را محكوم و به "اين حكم ظالمانه"نظام پرستاري يزد 

قبل از بيشتر " كرده كه "توصيه اكيد"صادر كنندگان 
جريحه دار شدن احساسات جامعه پرستاري كشور، هر 

  ".نمايندچه سريع تر نسبت به اين حكم تجديد نظر 
هيات مديره نظام پرستاري آبادان اخراج فعاالن را 

ن نظام سالمت از نشانگر وجود عصبانيت در مسووال"
حركتهاي حق جويانه جامعه پرستاري و گرفتن زهره 

 ارزيابي كرده و ابراز اميدواري كرده كه "چشم از آنان
در پيگيري اين موضوع، جامعه پرستاري بر اساس "

  .  اقدام كند"اتحاد و همدلي
هيات مديره نظام پرستاري استان بوشهر هشدار داده 

برخوردهاي تند و رعب آور و غيرمتعارف نه ": است
تنها گره اي از مشكالت را باز نخواهد كرد، بلكه 
بازخورد آن چه بسا بمراتب سخت تر و زيانبارتر 

 اين تشكل نيز خواستار توقف و لغو حكم اخراج ".باشد
  .ستفعاالن شده ا

هيات مديره نظام پرستاري شيراز و شهرستانهاي تابعه 
به نمايندگي از طرف بيش از ده هزار "در بيانيه اي 

پرستار استان فارس، اعتراض شديد خود را به برخورد 
ظالمانه با همكاران پرستار در بيمارستان اميراعلم 

  . "تهران اعالم داشته
  

راي الزام پرستاران به اضافه كاري اجباري ب

  استخدام نكردن پرستاران بيكار
 جمعي از پرستاران مجتمع - شهريور 3خبرده، 

تهران، در نامه ) هزار تختخوابي(بيمارستاني خميني 
 رييس اين مجتمع "من درآوردي"اي نسبت به طرح 

  .به شدت اعتراض نمودند
در اين نامه گفته مي شود، دكتر خراساني، رييس 

كه بزرگترين بيمارستان مجتمع بيمارستاني خميني، 
خاورميانه محسوب مي شود، به جاي درخواست رسمي 
از دانشگاه علوم پزشكي تهران براي جذب نيرو ، 
پرسنل رسمي اين نهاد درماني را تحت فشار شديد 
قرار داده است تا به منظور جبران كمبود شديد نيرو ، 

ه مازاد بر ساعت موظف كار كنند و مبلغي ناچيز را ب
  . عنوان اضافه كار دريافت نمايند

دكتر خراساني تصميم فوق را پس از ناكارآمد بودن 
طرح عجيب وزارت بهداشت مبني بر استفاده از 
دانشجويان پرستاري در اتاقهاي عمل جراحي و وقوع 
چندين اشتباه پزشكي در جراحيها اتخاذ نموده و به 

داده مترون، سوپر وايزرها و هدنرس ها دستور اكيد 
است تا هرچه سريع تر و بر خالف رويه قانوني و 
عادي، ساعات كار پرسنل، به ويژه كارشناسان اتاقهاي 

  . عمل جراحي را به شدت افزايش دهند
پرستاران ضمن اعتراض به اين طرح، از دانشگاه علوم 
پزشكي تهران و دكتر هاشمي، وزير بهداشت، خواستار 

 شده و كان لم يكن ورود عاجل و موثر به اين موضوع
شدن طرح دكتر خراساني را به طور جدي خواستار 

آنها تاكيد كرده اند در صورت عدم ورود . شده اند
فوري وزير بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي تهران، بر 
خالف ميل باطني، به صورت دسته جمعي نزد ديوان 

  .عدالت اداري طرح شكايت خواهند نمود
  

  پرستاران توهين دوباره وزير به 
 سيد حسن هاشمي، وزير بهداشت كه - شهريور 4

براي ارايه گزارش عملكرد خود به مجلس رفته بود، در 

واكنش منفي به قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
 سال پيش، تمام خدمات پرستاري تعريف 8مصوب 

آمپول زدن "شده و كد دار را در تعبير عوامانه و لمپني 
 خالصه كرد و به "ني و تحتاني مردمبه اندامهاي فوقا

 "آمپول زن"اين ترتيب ضمن به كار بردن اصطالح 
به جاي پرستار، بر رويكرد آمرانه و پزشك ساالرانه 
خود بر نيروهاي كار پيراپزشكي و مخالفت آشكار با 

  . ايفاي حقوق قانوني آنها مهر تاييد گذاشت
تي اين دومين توهين فاحش و آشكار اين پايور حكوم

 خواندن "كف خياباني"به كارورزان سالمت، بعد از 
حرفهاي اين . اعتراضات آنها در چند ماه قبل است
 "تدبير و اميد"لمپن تحصيلكرده و بركشيده دولت 

واكنشهاي بسيار زيادي در جامعه بزرگ پرستاري و 
  .پيراپزشكي ايران ايجاد كرد

  

  واكنش گسترده به توهين وزير به پرستاران
 وزير بهداشت به پرستاران و كاركنان توهين

اظهارات وهن آميز . بيمارستانها خشم آنها را برانگيخت
وي در مجلس با واكنش تند جامعه پرستاري مواجه 

  :شد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود
جامعه پرستاري خواستار ": دبيركل خانه پرستار

ن و عذرخواهي وزير است و حداقل انتظار از معاو
مسوول بورد پرستاري اين است كه در واكنش به 

  ".اظهارات وزير استعفا دهد
ما آمپول زن ! آقاي وزير": نظام پرستاري زاهدان

نيستيم و اگر فرصت مطالعه داشتيد، يكبار كتاب 
استانداردهاي پرستاري ما را كه برگرفته از بهترين 

آمپول زن . دانشگاههاي جهان است، مطالعه بفرماييد
  "!همانهايي هستند كه سكوت كردند و بس

به حق ! جناب وزير: هيات مديره نظام پرستاري تهران
ما در مورد قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري با 
. توهين و بدگويي شما خدشه اي وارد نمي شود 

توصيه مي كنيم شان واالي خود را در فرمايشات خود 
ستاري كه لحاظ نموده و به حداقل انتظار جامعه پر

عذرخواهي جنابعالي از اين قشر زحمتكش است، جامه 
   ".عمل بپوشانيد

سخنان وزير پزشكان در ": نظام پرستاري استان ايالم
مجلس مهر تاييد نهايي بر اين تفكر است كه ايشان 
نماينده قشر پرستار نبوده و فقط وزير پزشكان مي 

اي باشد، وگرنه در كجاي عالم ديده شده كه وزيري بر
دفاع از تصويب و اجراي يك طرح در مجلس با چنين 
ادبيات سخيفي سخنراني كرده و در لفافه، مجلس را 

  ".عليه طرفداران طرح تعرفه گذاري بشوراند
جناب وزير بهداشت بهتر است در : نظام پرستاري يزد

مواضع تنگ نظرانه خود نسبت به جامعه پرستاري 
شتر احساسات تجديد نظر كرده و قبل از تحريك بي

جامعه پرستاري كشور، هر چه سريع تر بابت توهين 
صورت گرفته به اين قشر خدوم، اقدام به عذرخواهي 

  ".رسمي نمايد
انجمن اسالمي دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه 

سخت است كه باور كنيم وزير ": علوم پزشكي تهران
، نماينده كل جامعه "تدبير و اميد"محترم دولت 

كي و سالمت كشور چنين جمالتي را آن هم از پزش
  ما .  بيان كرده باشند"مجلس نمايندگان مردم"صحن 

  21بقيه در صفحه 
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  کارورزان س�مت
  اميد برهاني

  
  20بقيه از صفحه 

  
دانشجويان پرستاري، استفاده وزير محترم بهداشت از 
ادبيات غير آكادميك را ناپسند دانسته و اين اقدام 

  ".ايشان را محكوم مي نماييم
  

رستاران بيمارستان تجمع اعتراضي پ

  گرگان 

  
 19 صبح روز پنج شنبه - شهريور 20گلستان ما، 

ور، تعدادي از پرستاران بيمارستان صياد شيرازي شهري
گرگان در اعتراض به برخي پرداختهاي طرح كارانه 
مبتني بر عملكرد خود، در محوطه بيمارستان صياد 

  .شيرازي گرگان تجمع اعتراض آميزي بر پا كردند
پرستاراني كه در محوطه بيمارستان تجمع نموده 

اتر راهنمايي ن به آمفي تئبودند، با وساطت مسووال
ن مربوطه به اعتراض آنان شدند تا در حضور مسووال

  .رسيدگي شود
اين پرستاران معتقد هستند اين پرداختها مناسب 

اما علي . نبوده و ميزان اين كارانه بايد تغيير نمايد
عموزاد مهديرجي، معاون پشتيباني دانشگاه علوم 

عملكرد ارديبهشت ماه ": پزشكي گلستان، مي گويد
 پرسنل پرداخت شده كه اكثرا رضايت داشتند، اما به

 نفر از پرستاران به طرح كارانه اعتراض 30حدود 
  ".داشتند

شايد اين تجمع به دليل ضعف در اطالع ": وي افزود
  .رساني ما يا كم حوصلگي همكاران ما باشد

گفتني است، چندي پيش برخي پرستاران بيمارستان 
 در  آذر گرگان نيز اعتراضاتي را5

  . خصوص مسايل صنفي داشتند
  

ناله بيماران از 

/ خصوصيبيمارستانهاي 

  فاكتورهاي پولساز 
 - شهريور 25خبرگزاري مهر، 

شايد يكي از آسيبهاي طرح 
تحول نظام سالمت متوجه 
بيمارستانهاي خصوصي باشد كه 
باعث شده براي تامين هزينه 
هاي خودشان، جيب آن تعداد از 

   بيماران بستري را به
  .بهانه خدماتي كه ارايه مي دهند، خالي كنند

رفتن به بيمارستانهاي خصوصي براي آن دسته از 
بيماران كه مشكل مالي ندارند، هيچ مشكلي به 

اما هستند بيماراني از طبقه . وجود نمي آورد
حقوق بگير و كم درآمد جامعه كه مجبور مي 
شوند براي درمان، بيمارستان خصوصي را انتخاب 

در حالي كه اين انتخاب براي آنها خيلي . دكنن
گران تر از آن چيزي كه تصور مي كنند، تمام مي 

تا جايي كه مجبور مي شوند قرض بگيرند . شود
  .تا سالمت خود را به دست بياورند

بخش خصوصي در يك سال و چند ماه از اجراي 
 به شدت دچار "طرح تحول نظام سالمت"

رو، بيمارستانهاي مشكالت مالي شده و از همين 
خصوصي سعي دارند به انحاي مختلف، هزينه 
هاي خود را از جيب آن دسته از بيماران كه 
پذيرش مي كنند، 

همين . تامين نمايند
مساله باعث شده تا 
نحوه فاكتور نويسي 

بيمارستانهاي 
خصوصي تغيير كند 
و هزينه هايي براي 
بيماران بتراشند كه 
شايد خارج از تصور 

  .اشدبيمار ب
يكي از مشكالت 
بيماران در مراجعه 
به بيمارستانهاي 
خصوصي، دريافت 
نقدي هزينه هاي 
بيمارستاني از 

زيرا، . بيماران است
اكثر بيمارستانهاي خصوصي از نحوه همكاري 
بيمه هاي تكميلي گاليه دارند و همين مساله 
باعث شده تا نسبت به ادامه همكاري با بيمه 

  . شته باشندهاي تكميلي ترديد دا
محمدرضا نوروزي، مشاور وزير بهداشت در امور 

 30فقط " :بيمارستانهاي خصوصي، مي گويد
بيمارستان خصوصي درجه يك تهران از اول 

 ميليارد تومان طلب معوقه 50امسال بيش از 
 ".دارند و چرخش مالي آنها مختل شده است

با اينكه تعرفه هاي پزشكي ": نوروزي ادامه داد
صوب دولت هنوز واقعي نيست و با قيمت جديد م

تمام شده خدمات فاصله قابل توجهي دارد، اما 
اكثر بيمه هاي تكميلي تعرفه هاي جديد مصوب 

به همين علت بسياري از . دولت را نپذيرفته اند
بيمارستانها در سال جاري قرارداد جديدي با بيمه 
ها منعقد نكرده اند و بيشتر اين بيمارستانها بر 

ناي قرارداد و تعرفه هاي سال گذشته مب
محاسبات مالي را انجام مي دهند و مابه التفاوت 

  ".رقم تعرفه ها را خود بيمار بايد پرداخت كند

  
  

  

  ای سرو ايستاده 
  اين مرگ توست که می سازد

  5بقيه از صفحه 

  
آگاه تر و استوارتر ما در راستاي ايفاي اين نقش اساسي و 

  ".حياتي باشد
اينها تنها نمونه هايي از واكنش جنبش زنده كارگري ايران 
به قتل شاهرخ زماني است كه جايگاه ويژه او در جنبش 
كارگري و نيز سطح مبارزه و آگاهي اين جنبش  را نشان مي 

تير رژيم به سنگ خورده، راه شاهرخ پرتوان تر ادامه . دهد
  .مي يابد

   شهريور28شنبه ... فراسوي خبر
  

ص رسانه حکومتی به زنده ياد تير خ�
  شاھرخ زمانی

  
  زينت ميرهاشمي

در حالي كه انجام تحقيقات مستقل بين المللي براي روشن 
شدن چگونگي قتل شاهرخ زماني، زنداني سياسي مقاوم و 
فعال كارگري تبديل به خواستي عمومي شده، شاهرخ زماني 

ي » اصالح طلب«در عطاري رسانه هاي حكومتي تبديل به 
ده كه محسن اژه اي قاتل، هم از تحقيق در مورد ش

  .ي وي حرف زد» سكته«چگونگي 
 شهريور در متن 29خبرگزاري حكومتي ايسنا روز يكشنبه 

گزارش خود از جلسه پرسش و پاسخ محسن اژه اي، 
سخنگوي قوه قضائيه رژيم، هر كجا كه نام شاهرخ زماني را 

»  اصالح طلبفعال سياسي«به كار برده در پرانتز او را 
معرفي كرده و ابلهانه پس از قتل اين مبارز راه آزادي و 

چسباندن . برابري، يك تير خالص هم به او شليك مي كند
صفت اصالح طلب به رفيق مبارز شاهرخ خيلي بيش از 
دروغهاي روزمره رسانه هاي حكومتي بي پايه و مسخره 

رگزاري اما علت كاربرد آگاهانه چنين صفتي در اين خب. است
  .حكومتي قابل تامل است

شاهرخ زماني در نامه به دخترش بر هر گونه آشتي با رژيم 
واليي و استبداد ديني تاكيد كرده و براي او اين يك خط 

چگونه مي توان از كنار دستگيري «:وي مي نويسد.  قرمز بود
و شكنجه و اعدام هزاران نفر آزاديخواه و برابري طلب به 

رسانه » .وق قانوني و مشروع شان گذشتخاطر دفاع از حق
  حكومتي مي خواهد محبوبيت اين فعال كارگري

  . حكومتي بريزد» اصالح طلبان« را به جيب 
بر اساس گزارش ايسنا، محسن اژه اي در برابر پرسش فردي 

  مگر افرادي كه در زندان به سر«:در سالن، مي گويد
ن طور نمي برند دچار سكته نمي شوند؟ زنداني هم همي

اين كه دليل سكته اين فرد «اژه اي ادامه مي دهد . »است
چيست در حال بررسي است و پزشك بايد نظر نهايي را 

  ».بدهد
اين جالد بي شرمانه وضعيت زنداني در شكنجه گاهها را با 

وي در حالي چنين . وضعيت يك فرد آزاد برابر مي داند
اني و ادعايي را مطرح مي كند كه خانواده شاهرخ زم

همبندان او وضعيت سالمتي رفيق شاهرخ را مناسب اعالم 
كرده اند كه هيچ شرايط جسماني كه منجر به سكته وي 

در حالي كه اصل قتل غير قابل . شود وجود نداشته است
انكار و فقط چگونگي آن مورد سوال است، اژه اي پيشاپيش 

 اين نوع تحقيق فقط در. اعالم مي كند» سكته«نوع آن را 
  .عطاري استبدادي واليت فقيه يافت مي شود

حرفهاي محسن اژه اي و اين كه رژيم به يك تحقيق 
مستقل و بي طرفانه تن نمي دهد، بار ديگر بر اين كه زنده 
ياد شاهرخ زماني به وسيله ايادي استبداد مذهبي به قتل 

اعتراض همگاني و پافشاري بر . رسيده، مهر تاييد مي گذارد
قات مستقل بين المللي مي تواند ابعاد اين جنايت انجام تحقي

  . را روشن كند
    شهريور31فراسوي خبر سه شنبه 
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  :سخن روز

به راستي كه قدرت بدون خرد، بدون عشق، راه به " -
برد و قرباني بيمار را به  ويراني، راه به توحش مي 

 مهر 18(ارژنگ داوودي  ("رساند جنون توهم مي 
  )، فعال و زنداني سياسي ايراني)1332

حقيقت انسان به آنچه اظهار مي دارد نيست، بلكه " -
ي است كه از اظهار آن حقيقت او نهفته در آن چيز

بنابراين اگر خواستي او را بشناسي، نه به . عاجز است
 "گفته هايش، بلكه به ناگفته هايش گوش كن

شناس  ، عصب )1939 - 1856(زيگموند فرويد (
  )اتريشي و پدر علم روانكاوي

  

   .......فيلم

  

   سياسي ساخته جورج كلوني–فيلم كمدي 

   
ال فيلم تورنتو تازه جورج كلوني در چهلمين فستيو

مدل ما "ترين فيلم خود را كه كمدي سياسي به نام 
اين فيلم بر روايت . ، معرفي كرد"بحران است

تاكتيكهاي كمپين رياست جمهوري در آمريكاي 
  . جنوبي و نتايج آن تمركز دارد

: جورج كلوني در اين فستيوال در مصاحبه اي گفت
هاجران  در باره م"دونالد ترامپ"ديدگاههاي "

تاريخ به مناظره . مكزيكي احمقانه است
هر كس حرفهايي به تا . جمهوريخواهان خواهد خنديد

  ".اين حد غير قابل تحمل مي زند، بايد به او خنديد
دونالد ترامپ، ميليونري كه در حال حاضر در صدر 
ليست نامزدهاي جمهوريخواهان براي رياست 

كي را جمهوري قرار دارد، بارها مهاجران مكزي
قاچاقچي مواد مخدر و انتقال دهنده بيماريها خطاب 

  . كرده است
، هنرپيشه اول اين فيلم، نقش يك "سندرا بولك"

استراتژيست آمريكايي را بازي مي كند كه به بوليوي 
دعوت مي شود تا به يك سناتور براي پيروزي در 

  . انتخابات كمك كند
اين ": تسندرا بولك در كنفرانس خبري در تورنتو گف

فيلم نمايش روشهايي است كه ثروتمندان و سرمايه 
داران تفكرات مردم را به سمت موضوعات مورد عالقه 

خود هدايت و از واقعيتها دور 
ما بايد ": وي افزود . مي كنند

كنترل اوضاع را خود در دست 
  ".بگيريم

  

  جشنواره فيلم ونيز 
 فيلم  روز دوم سپتامبر با نمايش"ونيز"جشنواره فيلم 

  . آغاز شد"بالتازار كورماكور" ساخته "اورست"
اين فيلم داستان واقعي گروهي را روايت مي كند كه 

 عازم اين بلندترين 1996براي فتح اورست در سال 
قله جهان شدند و برخي از آنها همانجا جان خود را از 
دست دادند، بي آن كه فرصت پايين آوردن اجساد 

  .شان وجود داشته باشد

  
در بخش مسابقه امسال چهره هاي سرشناسي چون 

، "آموس گيتاي"، "آتوم اگويان"، "ماركو بلوچيو"
 و "يرژي اسكوليموفسكي"، "چارلي كافمن"
  . حضور دارند"الكساندر سوخوروف"
كهنه كار ايتاليايي، با فيلمي  ، فيلمساز"ماركو بلوچيو"

 با فيلمي به "آتوم اگويان"، "خون خون من"به نام 
، "يرژي اسكوليموفسكي"، "به خاطر داشته باش"ام ن

يازده "فيلمساز لهستاني، با فيلم تازه اش به نام 
كشتي " با فيلم "الكساندر سوخوروف" و "دقيقه
  .  به جشنواره آمده اند"روسي

باوجود انبوه فيلمهاي ايراني ارايه شده به دفتر 
: جشنواره، تنها يك فيلم ايراني پذيرفته شد

، ساخته وحيد جليل "به، نوزدهم ارديبهشتچهارشن"
  .وند
  

محمد رسول " تجاري - سياسي شكست

  "اهللا

  
، كارگردان "محمد رسول اهللا"عدم استقبال از فيلم 

كارگردان . آن را به درخواست كمك از دولت واداشت
اين فيلم سفارشي، در نامه اي به وزير كشور از وي 

ور دهد كه از خواست به استانداران سراسر كشور دست
  . فيلم وي حمايت كنند

مجيد مجيدي در اين نامه كه توسط يك رسانه داخلي 
در سبد "افشا گرديد، خواستار قرار دادن فيلم او 

پيش خريد " و به طور مشخص، "فرهنگي خانوارها
 و "بليطهاي در نظر گرفته شده با قيمت تخفيفي

  . فيلم شد"توزيع مناسب"
 ترين فيلم تاريخ سينماي اين فيلم، عنوان پر خرج

 95ايران را يدك مي كشد و ساخت آن نزديك به 
. هزينه برداشته است)  ميليون دالر40(ميليارد تومان 

بنياد "، "محمد رسول اهللا"تامين كننده مالي 
 است كه از طريق يك بنگاه خود به نام "مستضعفان

 بر روند تهيه و پخش آن نظارت "موسسه نور تابان"
  . دارد

در همين حال، شوراي صنفي نمايش، يك ارگان 
دولتي وابسته به وزارت ارشاد كه اكران فيلمها را 

 21 مي كند، اعالم داشت كه روز شنبه "مهندسي"
 در سراسر كشور نيم "محمدرسول اهللا"شهريور، بليط 

  . بها به فروش مي رسد
 سينماي كشور موظف به اكران اين فيلم شده 145

 فيلمهاي ديگر از روي اكران حذف يا كسر. اند
 "محمد رسول اهللا"سينماها براي نمايش دستوري 
علي مالقلي پور، . موجب اعتراضاتي نيز شده است

، در واكنش به كسر "قندون جهيزيه"كارگردان فيلم 
، با "محمدرسول اهللا"سئانسهاي فيلم خود به نفع 

راهپيمايي در خيابانهاي تهران و وارد شدن به زمين 
بال در حين برگزاري مسابقه در استاديوم آزادي، فوت

  . نسبت به اين امر دست به اعتراض زد
  

   ......كتاب
  

اعتراف فردريك فورسايت به همكاري با 

  سرويس اطالعاتي بريتانيا 
، در زندگينامه خود با عنوان "فردريك فورسايت"
 كه به تازگي منتشر شده، اعتراف "بيگانه؛ زندگي من"

كه بيست سال تمام با سرويس اطالعاتي كرده است 
  . . بريتانيا همكاري مي كرده است

 بردند با  طرفداران اين نويسنده سالها بود كه گمان مي
توجه به جزييات دقيق در داستانهاي جاسوسي وي، 

هاي اطالعاتي بريتانيا هفورسايت حتما براي دستگا
  .كرده است فعاليت مي 

پرونده "، "وز شغالر"فورسايت كه كتابهايي چون 
 را نوشته، گفته است كه از "سگهاي جنگ" و "اودسا

 در "بيافرا"او خواسته شده بود كه در جريان جنگ 
  .، از نيجريه اطالعات بفرستد1960سالهاي پاياني 
وزارت امور خارجه ":  ساله گفت77اين نويسنده 

كشته شدن كودكان در جنگ داخلي را ) بريتانيا(
از رژيم ديكتاتور نيجريه ) دولت( چون كرد، تكذيب مي 
  ".كرد حمايت مي 

هايي چون  او كه به عنوان خبرنگار براي رسانه 
 كرده، بسياري از   كار مي"سي بي  بي " و "رويترز"

اش را كه به بيش از بيست اثر مي  كتابهاي داستاني 
رسد، بر اساس تجربيات شخصي خود در كشورهاي  

 ميليون نسخه از اين 70ز بيش ا. مختلف نوشته است
  .آثار در سراسر جهان فروخته شده است

 نام دارد كه در سال "فهرست قتل"ترين كتاب او  تازه 
  . منتشر شد2013

 كه از مشهورترين رمانهاي جاسوسي "روز شغال"
   مي"دوگل"جهان است و به ماجراي ترور ژنرال 

 "مان فرد زينه " به كارگرداني 1973پردازد، در سال 
 با اقتباس "شغال"فيلم ديگري با عنوان . ساخته شد

 و "بروس ويليس" با بازي 1997از اين كتاب در سال 
 به روي پرده رفت كه نتوانست موفقيت "ريچارد گير"

  .نسخه اوليه را تكرار كند
  

مه  با ترج"سانتياگو، يك روز اكتبر"كتاب 

  فارسي منتشر شد 
 شيلي و آلنده، كودتا  در باره"سانتياگو، يك روز اكتبر"

و روزهاي پس از آن، از مبارزه با كودتاچيان عليه 
سلطه نيروي خون ريز، سركوبگر و روزهاي سياه مي 

اين كتاب تجربيات مبارزاتي انقالبيون شيلي را . گويد
بازگو مي كند و داستان زندانيان، شكنجه شدگان، 

ا  ر"اگوستو پينوشه"اعداميان و ناپديدشدگان در رژيم 
  . شرح مي دهد

  23بقيه در صفحه 
  

  رويدادھای ھنری ماه
 يليال جديد
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  رويدادھای ھنری ماه

  ليال جديدي

 
  
 "كارمن كاستيلو" اثر "سانتياگو، يك روز اكتبر"
)Carmen Castill4o( نويسنده شيليايي مقيم ،

 مي "مير"فرانسه، مستند ساز و همسر رهبر سازمان 
باشد كه براساس گفتگو با يكي از رهبران اصلي 

 Miguel ("ميگوئل انريكوئز"مبارزات آن دوران 
Enriquez ( شيدا .  نوشته شده است"مير"رهبر

  . نبوي آن را به فارسي ترجمه كرده است
  

  ......تياتر 

  
لغو مراسم روز پاياني جشنواره تياتر استاني 

  آذربايجان شرفي
مراسم روز پاياني بيست و هفتمين جشنواره تياتر 

شرقي كه از نهم شهريور در تبريز آغاز شده  آذربايجان 
طالعيه اي از سوي اداره كل فرهنگ و بود، با صدور ا

  . ارشاد اسالمي استان لغو شد
پيش از اين و طبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته مقرر 
بود اختتاميه جشنواره بيست و هفتم تياتر استان كه 
توسط انجمن هنرهاي نمايشي تبريز و با همكاري 

 شرقي  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان
 دوازدهم شهريور در مجتمع 18 شد، ساعت برگزار مي
شود كه اين مراسم با   بهمن تبريز اجرا 22سينمايي 

اطالعيه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي تا اطالع 
  .ثانوي لغو شده است

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي در 
به نمايش در "اطالعيه خود علت لغو اين مراسم را 

هايي مغاير با ضوابط ابالغي و موارد   آمدن صحنه
خانه جشنواره در اجراي برخي از  مورد تاييد دبير

 عنوان و تصريح "ي راه يافته به بخش مسابقه گروهها
  .كرده است

  
   روي صحنه رفت "شام با صدام"
  

اي   نويسنده بريتانيايي، نمايشنامه  ،"آنتوني هوروويتز"
در لندن روي  نوشته كه "شام با صدام"با عنوان 

او گفته است كه هدفش از نوشتن . صحنه رفته است
كاوش عراق پس از حمله آمريكا بوده "اين نمايشنامه، 

  ."است

 نقش "استيون بركاف"اين تياتر كمدي كه در آن 
 كند، روايت شبي است كه  صدام حسين را بازي مي

اش در بغداد نزد  صدام با يك شيشه شراب به خانه 
 گويد كه قصد دارد شام را   رود و مي مياش  خانواده 

  .همراه آنان بخورد
جيمز "آنتوني هوروويتز كه به تازگي آخرين رمان 

عراق حاال ":  به قلم او منتشر شده، مي گويد"باند
  اش شنيده آن قدر درباره . ديگر حوصله ما را سر برده

ها و  ايم كه ديگر هر چه مي شنويم، چيزي به شنيده 
رسد كمدي  به نظر مي . افزايد اي ما نمي ه دانسته 

 توان بار ديگر با آن به سراغ  تنها راهي است كه مي
  ".عراق رفت و مردم را به فكر دوباره واداشت

  
اي به  نمايش مهره سرخ؛ نگاهي اسطوره 

  سرشت انسانها
، نتيجه چند سال پژوهش و "مهره سرخ"نمايش 

صدا و همكاري شاهرخ يادگاري، آهنگساز، طراح 
 و شاهرخ مشكين "سن ديگو"كارگردان هنري ساكن 

قلم، رقصنده، بازيگر و كارگردان تياتر ساكن پاريس 
اين نمايش آميزه اي از موسيقي، رقص، تياتر، . است

داستان نمايش از افسانه . نقالي و پرده داري است
 شاهنامه فردوسي برگرفته شده و از "رستم و سهراب"

 نيز "آرش كمانگير"ايي، اثر حماسي سياوش كسر
  .الهام گرفته است

اين نمايش چندرسانه اي پس از گشايش در سن ديگو 
و سه اجراي موفق در جشنواره تيرگان امسال در 

 دانشگاه "رويس هال" اوت در 29تورنتو، روز شنبه 
لس آنجلس به زبان فارسي و با زيرنويس انگليسي به 

  .روي صحنه آمد
  

  .....موسيقي

  
  آمريكا دي در  فروش سيافت 

 دي  بر اساس آمار صنعت موسيقي آمريكا، فروش سي
 و نيم درصد افت داشته 31در نيمه نخست امسال 

 41دي از ماه ژانويه تا ژوييه،  فروش سي . است
 ميليون و هشتصد هزار 56ميليون اما در سال گذشته 

  .نسخه بوده است
بوده دليل عمده اين كاهش، پخش اينترنتي موسيقي 

درصد افزايش به بيش از 23كه گردش مالي آن با 
  .يك ميليارد دالر رسيده است

پخش اينترنتي موسيقي در حال حاضر حدود يك سوم 
دهد؛  از درآمد صنعت موسيقي در آمريكا را تشكيل مي 

هر چند درآمد از موسيقي نسبت به سال پيش با نيم 
سيده  ميليون دالر ر170 ميليارد و 3درصد كاهش به 

  است
با اين حال هنوز درآمد ناشي از دانلود ديجيتال 

 ميليون دالر، از 300موسيقي با رقم يك ميليارد و 
هاي پخش اينترنتي موسيقي  درآمد اشتراك برنامه 

  .بيشتر است
  

  ......شعر

  
  اعالميه

  براي رفيق شاهرخ زماني
  داغي كه پرچم ماست

  حسن حسام
  

  اين بار
  باز

  گكشان رنگارن¬عاشق 
  با نيرنگ

  خونسرد مثل مرگ
  :اعالم كرده اند

     مرگ كبود 
     اين موج پر خروش را

     خاموش كرده است
*  

  دزدانِ كارِ كارگران
  مرگ¬از ترسِ 

  سر گرم غار غار
  تا نشكفد صدايي در خشم كارگر

  :اعالم كرده اند 
     اين منتهاي جسارت 

     اين منتهاي عشق و عدالت 
  !   مرده است 

*  
  ي گُرد ِسرخ ِ دالورا

  !شاهرخ جان 
  .   شبكور چشم ندارد

  
  در سرزمين دربند

  تا بي شماره
  سر
   و

   بازو
  دركارِ

   كارزار است
  دريا دالن

  به جون موج
    تا اوج 

  خروشند¬با خشم مي 
*  
  اما

   اما
  به ما بگو

  آيا
  اي سرخ ِ سرخ
     دالور ِ رعنا

  با آن نگاه و لبخند،
  ريمنتابِ اه¬در باد هرزه 

  پرپر شده
   اي؟¬  فسرده و خاموش گشته

*  
  كنيم¬باور نمي 

  كنيم¬   باور نمي 
   كنيم مقتول دين و سرمايه¬ باور نمي

  قتلت كه مرگ نيست
   اي¬تو زنده

  .حاصل¬تا بارور شود زمينِ بي 
  از شوره زار،

    گل و گندم
  رقصان به بار نشيند

  
  اي¬توزنده 

  در جنگلي زِ انسان
  ارگرانشماره ك¬در بي 
  شان¬ن ¬¬در بازوا

  شا ن¬در زانوان 
  شان¬در سرهاي 

  شان¬  و سودا هاي 
*  

  هال
  بنفشه ي رخشان

  گلِ هميشه بهاران
   ي تاريك¬در اين شبانه

  ي باريك¬و سنگالخ و جاده 
  با مايي 
  در مايي

     ستاره ي راه 
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آغاز انتشار گياهان و قدمت جنگل به 

 ميليون سال پيش در دوران 420حدود 
سيلورين برمي گردد و از همان ايام در 
جنگلهاي بكر بين توليد كنندگان 

و ) جانوران(، مصرف كنندگان )گياهان(
يك ) جانوران ريز(تجزيه كنندگان 

اشتراك حياتي متقابل و پايدار برقرار 
رخه ي حيات و با تكامل چ. بوده است

ظهور انسان، جنگل به عنوان جان پناه 
و منبع تغذيه تاثير بسزايي در حيات و 

  . توليد مثل انسان داشته است
اين نياز روزافزون منجر به دوستي و 
احساس نزديكي به جنگل گرديد، تا 
آنجا كه بشر حتي شروع به تكريم و 
مقدس شمردن درختان نمود و اديان و 

. ايش جنگل پديدار شدآيينهايي در ست
در آن دوران هنوز چرخه متوازن و 

  .اشتراكي حيات جنگل پابرجا بود
با افزايش جمعيت و ورود انسان به 
دوران تمدن، نوع نياز انسان به جنگل 
تغيير ماهيت داده و زوال آرام پوشش 

شكل گيري مزارع، . گياهي آغاز شد
راههاي ارتباطي كه از ميان جنگل مي 

اي دامها سرآغاز ورود گذشت و چر
انسان به عنوان عنصر مخرب در 

  .اكوسيستم حيات گياهي بود
با اين حال، اين ادعا كه فرايند مزبور 
منشا انساني دارد و بنابراين عامل اصلي 
تخريب محيط زيست خود انسان است، 
پاسخ صحيحي به علت بحران موجود 
نيست، زيرا انسان از هزاران سال پيش 

زمين مي زيسته است، ولي تاكنون روي 
بحران فوق در چند دهه اخير به اوج 

اين تغيير، ريشه در . خود رسيده است
ديدگاه نظام سرمايه داري دارد كه در 
آن بهره كشي از انسان و طبيعت و 
انباشت سرمايه به هر قيمتي از جمله 
تخريب محيط طبيعي براي مثال در 
شكل مصرف و قاچاق چوب و ساخت و 

 بي رويه در جنگلها به طور سازهاي
  .افسار گسيخته به پيش مي تازد

  

  بحران جنگل زدايي در ايران

، سازمان "فائو"به گفته كارشناسان 
خواربار و كشاورزي سازمان ملل، 

 25رسيدن سطح جنگلها به كمتر از 
درصد خاك يك كشور نشان از وضعيت 
بحراني محيط زيست دارد و اين در 

 درصد از خاك 5/7حالي است كه تنها 
  . ايران داراي پوشش جنگل و مرتع است

همچنين براساس نظر كارشناسان 
 درصد از كل سرزمين مي 10، "فائو"

بايست جزو مساحت مناطق چهارگانه 
مناطق حفاظت شده،پارك ملي، (طبيعي 

) آثار طبيعي و پناهگاههاي حيات وحش
باشد كه در ايران اين مقدار كمتر از 

ار مزبور وضعيت نگران آم. درصد است5

كننده جنگلها در ايران را به خوبي نشان 
  . مي دهد

با توجه به اينكه منابع طبيعي، به ويژه 
جنگل كه در برگيرنده حيات وحش نيز 
مي باشد، نيازمند نگهداري و حفاظت 
است، استاندارد جهاني در اين زمينه بر 

 هكتار 5وجود يك جنگلبان به ازاي هر 
بر اين اساس، از آنجا . اردجنگل تاكيد د

 ميليون هكتار پوشش گياهي در 18كه 
ايران وجود دارد، كشور نيازمند سه 
ميليون و شش صد هزار نفر جنگلبان 

اين در حالي است كه محيط . مي باشد
زيست در اولويتهاي جاكميت قرار 
نداشته و ندارد و رسيدن به اين آمار 
براي حفاظت از جنگل در برابر خيل 

  .منانش رويايي بيش نيستدش
تخريب فزاينده جنگلهاي ايران به دليل 
بهره برداريهاي تجاري كه از نيم قرن 
اخير شروع شده، چندسالي است كه 
جاي خود را به آتش سوزيهاي مهيب و 

  .ويرانگر داده است
بر اساس آمار سازمان جنگلها و مراتع 

 هزار 11 سال اخير بيش از 7ايران، در 
وزي در عرصه هاي مورد آتش س

جنگلي و مرتعي ايران به ثبت رسيده 
 هزار هكتار 125كه در نتيجه بيش از 

جنگل و مرتع از بين رفته است و ده ها 
گونه جانوري اعم از پستانداران، 
خزندگان، دوزيستان و پرندگان و 
  . انبوهي از حشرات به كام مرگ رفته اند

 مرداد 19، "جام جم آنالين"به گزارش 
 786تا پايان تيرماه امسال "، 1394

مورد آتش سوزي در جنگلهاي كشور 
اتفاق افتاده كه در مقايسه با مدت 

 مورد افزايش 148مشابه سال گذشته، 
اين در حالي است كه . داشته است

رييس سازمان جنگلها با ارايه اين آمار 
ادعا مي كند وسعتي كه طعمه حريق 
شده، نسبت به سال گذشته حدود 

د كاهش داشته است؛ ادعايي كه درص9
با توجه به شرايط مقابله با آتش 
سوزيهاي جنگل و اين كه تعداد آتش 

 درصد افزايش يافته، نمي 23سوزيها 
  .توان زياد به آن دلخوش كرد

براساس آماري كه سازمان جنگلها در 
 اعالم كرده، در چهار 1394مرداد ماه 

ماهه اول امسال مجموع سطحي كه 
 هكتار بوده 6438ق شده، دچار حري

  . است
 و شروع 94در چند ماهي كه از سال 

آتش سوزي در جنگلهاي كشور مي 
گذرد، جنگلهاي زاگرس ركورد بيشترين 

درصد از 70حدود . حريق را داشته است
آتش سوزيها در اين منطقه اتفاق افتاده 

 درصد آتش 3در اين ميان . است
سوزيها در دل جنگلهاي هيركاني شعله 

درصد ديگر نيز به ديگر 27كشيده و 
  . رويشگاههاي جنگلي مربوط مي شود

درباره ميزان كاهش سطح جنگلهاي 
: شمال، رييس سازمان جنگلها مي گويد

 هر سال 1346 تا سال 1334از سال "
 هكتار از سطح جنگلهاي شمال 8261

اين كاهش در . كشور كاسته شده است
 با  ساالنه برابر1373 تا 1346سالهاي 

 هكتار بوده است، اما اين در 5243
حالي است كه به گفته جاللي از سال 

 هر سال حدود 1384 تا سال 1373
 هكتار به سطح جنگلهاي شمال 8000

  ".كشور اضافه شده است
  

اخبار تكان دهنده اي كه بدون تاثير مي 
  ماند

روزنامه ها و منابع حكومتي مملو از 
اخبار و گزارشها در باره آتش سوزي در 
جنگلها و مراتع است، بدون آنكه انتشار 
آنها مسووالن و مقامات را به چاره 
جويي و دست زدن به اقدامات 
مشخصي براي مهار اين روند مخرب 

تنها واكنش قابل اعتنا خبري در .  وادارد
 در جنگلهاي باره يك مورد آتش سوزي

مريوان است كه به گفته فرماندار آن، 
 هكتار از جنگلها طعمه حريق شد 150

جلوگيري از "و عوامل حكومت به بهانه 
تجمع و داير كردن اردوگاههاي 

 اقدام به ايجاد آتش سوزي "معاندين
  . عمدي نموده اند

  
در زير به نمونه هايي چند از اخبار و 

  :   شودگزارشهاي مطرح شده اشاره مي
 مطابق آمار - مرداد 19اتاق خبر، * 

اعالمي از سوي استاندار لرستان، در 
 هكتار، در 842 شش هزار و 90سال 
 هكتار، در 256 حدود هزار و 91سال 
 هكتار و 619 حدود دو هزار و 92سال 

 هكتار از 581طي سال گذشته نيز 
جنگلهاي استان دچار آتش سوزي شده 

  .اند
ارت به جنگلهاي همچنين ميزان خس

لرستان بر اثر آتش سوزي طي امسال 
 هكتار بوده تا به طور 714هزار و 

 هكتار از 600ميانگين ساالنه دو هزار و 
. جنگلهاي استان دچار آتش سوزي شود

به گفته سيد محمد قاسمي، دبير كار 
گروه صيانت از جنگلهاي لرستان، 

 هزار هكتار از جنگلهاي اين 12ساالنه 
  .ابود مي شوداستان ن

  
 جنگلهاي ايران - آذر 26عصرايران،* 

 هزار آتش سوزي 14از بين مي روند؛ 
وزير جهاد كشاورزي در !  سال10در 

زمان وقوع حريقهاي گسترده در 
، حتي يك 89جنگلهاي ايران در سال 

تماس تلفني براي آگاهي از چندوچون 
اقدامات صورت گرفته در اين زمينه با 

  .ه استمعاون خود نداشت
  

 مديركل منابع - شهريور 24ايسنا، * 
طبيعي و آبخيزداري فارس ميزان 
وسعت جنگلهاي خسارت ديده استان در 
سال گذشته را حدود پنج هزار هكتار 

در تيرماه سال ": اعالم و اضافه كرد
 فقره آتش سوزي در 19گذشته شاهد 

 هكتار از اراضي 26حدود يكهزار و 
 فقره 22رماه بوديم، امسال نيز در تي

 317آتش سوزي در سطحي حدود 
  ".هكتار حادث شد

  
 20سايت سازمان محيط زيست، * 

 متر مربع از 360 در هر ثانيه -فروردين 
سطح جنگلها و مراتع كشور تخريب مي 

به بيان ديگر، در هر پنج سال، . شود
يك ميليون هكتار از جنگلهاي ايران 
نابود مي شود، يا ساالنه يك و نيم 

رصد از جنگلهاي ايران از دست مي د
 سال 60اگر اين روند ادامه يابد، در . رود

آينده اثري از جنگلهاي امروزي ايران 
  .باقي نخواهد ماند

  
 به گفته - مرداد 19جام جم آنالين، * 

 استان كشور 25رييس سازمان جنگلها، 
شرايط حساسي نسبت به آتش سوزي 

ي كرد دارند و بايد به آنها توجه ويژه ا
اين درحالي است كه فقط دو پايگاه 
اطفاي حريق مجهز به بالگرد در كشور 
وجود دارد و قرار است تا پايان شهريور 

  .تعداد آنها به عدد شش برسد
جاللي به قيمت باالي استفاده از بالگرد 
براي مهار آتش سوزي نيز اشاره كرد و 

هر ساعت پرواز بالگرد ": يادآور شد
   ". تومان هزينه دارد ميليون12حدود 

همين منبع به نبود خلبان آموزش ديده 
براي اطفاي حريق اشاره دارد و مي 

به درستي نمي "نويسد خلبانان كنوني 
توانند آبي را كه براي خاموش كردن 
آتش سوزي حمل مي كنند، روي 

  ".منطقه اي كه آتش گرفته بريزند
  

 به دليل نبود - آذر 26عصرايران، * 
سب براي اطفاي حريق و بودجه منا

اتكاي منابع مالي به اعتبارهاي استاني، 
 هزار و 13فقط در يك دهه گذشته 

 مورد آتش سوزي در جنگلها و 832
مراتع ايران رخ داده است كه سبب 

 هكتاري به 941 هزار و 142خسارت 
زيست بومهاي ارزشمند كشور شده 

  . است
برخي كارشناسان بر اين اعتقادند كه 

اران به مساله اطفاي حريق در استاند
عرصه هاي طبيعي توجه چنداني ندارند 
و فقط در شرايطي همكاري مناسب با 
اداره هاي منابع طبيعي خواهند داشت 
كه بتوانند از آنها امتيازهاي ويژه اي 

  . بگيرند
سال گذشته شايعاتي در ارتباط با به 
آتش كشيده شدن عمدي جنگلها به 

لت به نيروهاي دليل كمكهاي مالي دو
محلي مشاركت كننده در عمليات 

در اين . اطفاي حريق به گوش رسيد
رابطه برخي كارشناسان محلي معتقد 
بودند كه عده اي سودجو در قالب 
گروههاي مردمي براي تداوم درآمدهاي 
حاصل از مشاركت در عمليات اطفاي 
حريق، اقدام به آتش زدن عمدي 

 قويا از جنگلها مي كنند، اما اين نكته
سوي فرمانده يگان حفاظت سازمان 

  .جنگلها رد شد

  زی، بحران محيط زيستجنگل سو
  صحبت از پژمردن يك برگ نيست، واي جنگل را بيابان مي كنند

  حامي پرهام
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  تراژدی آوارگان سوری،
  حال نوبت

  جام زھر منطقه ای است
  منصور امان

 ي شهروندان آواره شده سورلي شدن سيهمزمان با جار
 آن در رانگري و مداخله وي اسالمي جمهورميبه اُروپا، رژ

 قرار ي المللني بني ذره بري زشتري دو كشور  هر چه بنيا
  .  ردي گيم
 آوارگان تيذرگاه اكثر كه گي كشوره،ي جمهور تُركسيير

 ونيلي به دو مكي رود و خود نزديبه اُروپا به شُمار م
 يمهاي را اُسكان داده، روز دوشنبه رژيپناهنده سور

 ي را مسوول بحران انسانهي و روسي اسالميجمهور
 را متهم مي دو رژني اردوغان ايآقا.  كردي معرفهيسور

 طي شراني اجادي و اسلحه، به بشار اسد در اولكرد كه با پ
  .  رسانندي مياري

 ُكالي ني دولت اسكاتلند، آقاسيي رگر،ي واكُنش دكي در
حل " در ي اسالمياستروژن، خواهان مشاركت جمهور

 است ي فراخوان مشتركنيا.  شد"بحران مهاجرت در اُروپا
 ري اخي كه در روزهايي اُروپاوراني و پاپلُماتهاي دهيكه ُكل

. نند كي خود منتقل مزبانانيند، به م كنيبه تهران سفر م
 ي مزبور و گُنجاندن آن در دستور مذاكره، مياسيفشار س
 حي را به توضي اسالمي جمهوروراني اجبار پاليتواند دل

 يدارهاي در همه دهي موضع خود در مورد سورياپيپ
  .  دهدحي توضييمقامات اُروپا

 يل م جانب متحمني مالها از امي كه رژي فشارزانيم
 و "رهبر" خارجه ري وزي توان از واكُنش عصبيشود را م

مشت ) يتي واليآقا (ياول. افتي خارجه دولت درري وززين
 چند صد رشي بابت پذيي اُروپايكشورها": دهي كوبزيبر م

 ي و دوم" قشقرق راه انداخته اندي سوريهزار پناهجو
 چك ي جمهورري با نخُست وزداريدر د) في ظريآقا(

 كشورها به خاطر چند ده آواره يبرخ": اش كردهپرخ
   " كننديجنجال م
 بحران راموني گُزارش خود پني ملل در آخرسازمان

 خبر داده ي شهروند سورونيلي م11 از آواره شدن ه،يسور
 قي جمع به از طرني نفر از اونيلي از چهار مشيب. است

 نفر ونيلي م7 خارج شده و هي از سورهي همسايكشورها
 مجبور به ترك خانه و كاشانه خود هي در داخل سورزين

 فرار از ي آنها در صف انتظار براتي اكثره اند كدهيگرد
  . جهنم برپا شده توسط بشار اسد و متحدانش هستند

 ه،ي سورتي سوم جمعكي از شي بي و آوارگمهاجرت
 ني در اي خامنه اي آقافي آن است كه جنگ كثانگريب

 و يرنظامي شهروندان غهي علينگ از همه جشيكشور، پ
 كه با هر روز ي دولتي تبهكاركي كشور است؛ ني اتيمدن

 ي تري انسانري و غتكارانهي جناي هاهي آن، سوافتنيادامه 
 ي مناطق مرزهايقوم – يني ديپاكساز. ردي گيبه خود م

 ده ها ي راه به آوارگمهي و همجوار لُبنان كه در نيغرب
 جنگ ني تازه ايمله جلوه ها از جده،يهزار تن انجام

  . است
 ري تاثراموني پي نگران،ي آوارگان سوري بحران انسانديتشد

 مالها بر مي رژي و مالي نفتيمهايسست شدن تحر
بدون .  داده استشي تنش در منطقه را افزايكانونها

 خامنه ي مجبور ساختن آقازي و نرانهيشگي پيزمهايمكان
 ،يجام زهر منطقه ا دني و همدستانش به سر كشيا

 تواند در ي مي به خوبشتري بي مالمنابع آنها به يدسترس
 ي و جنگ افروزانهي مداخله گراياستهاي ستيخدمت تقو

  .  ردي قرار گيني و ديقوم
 چشم در ي سوراني موج پناهجواتي امروز در هغرب

 بر باز گذاشتن ي خود مبننيشي پاستي سجهيچشم نت
   ي برا- ي به هر بهانه ا-  اسدهاي خانوادگميدست رژ

 سكوالر دوخته ونيسي و اپوزي توده ايسركوب اعتراضها
 مالها به بهانه تواُفق ميدادن اجازه پروار شدن به رژ. است

 شكست استي سني دامنه و آثار اواند تي م،يهسته ا
  خورده را بسا گُسترده تر به رخ آن بكشد  
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آوارگان جنگ و راه حل مدافعان 
  ديکتاتوری اسد

  زينت ميرهاشمي 
   

اظهار نظرهاي پايوران رژيم در ديدار با وزير خارجه 
اسپانيا، پيرامون تروريسم و امواج پناهجويان سوريه، شرم 

دفاع تمام قد پايوران رژيم واليي از ديكتاتوري . آور است
در پديد آوردن اسد در اين مالقاتها، نقش رژيم ايران 

  .بحران آوارگان جنگي سوريه را برجسته مي كند
 شهريور، ظريف وزير خارجه رژيم، كساني 15روز دوشنبه 

» شرط و شروط«كه در مورد بشار اسد به گفته او 
وي . در سوريه دانست» مسئول خونريزيها«گذاشتند را 

بحران آوارگان جنگي را از اقدامات دولتهاي خارجي 
 البته وي دخالت نظامي، نيرويي و مالي رژيم .اعالم كرد

» دولت خارجي«ايران در سوريه را از جمله اقدامات 
بخش مضحك حرفهاي ظريف تاكيد بر . اعالم نكرد

بحران سوريه و پايان جنگ در اين » راه حل سياسي«
نهادهاي «وي استفاده از . كشور با حضور بشار اسد است

»  مراجعه به آراي عمومي.....قانوني، ابزارهاي موجود و
را، البته در چارچوب ديكتاتوري بشار اسد پيش نهاد مي 

  .كند
موضوع حقوق «ظريف كه به گفته خودش در رابطه با 

با وزير امور » بشر و نحوه حمايت از حقوق پناهندگان
فرار خارچه اسپانيا صحبت كرده، از وارد شدن به علت 

امواج انساني از سوريه خودداري مي كند، همان طور كه 
به موضوع نقض حقوق بشر در ايران و پديده بيسابقه 

  . فرار مغزها از ايران اشاره اي نمي كنند
در رويدادي ديگر، علي اكبر واليتي مشاور بين المللي 
خامنه اي و رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع 

راه حل «يت فقيه، از داشتن تشخيص مصلحت نظام وال
در سوريه صحبت كرد و اين كه اگر همه دنيا » سياسي

  . به اين نتيجه برسند مشكل سوريه حل خواهد شد
مهمتر از سخن پراكنيهاي ظريف و واليتي، حرفهاي 
روحاني در رابطه با تروريسم و برقراري صلح در منطقه 

با او هم مثل همرديف قبلي خودش، احمدي نژاد . است
مشتي حرفهاي كلي براي حل جنگ، تروريسم و بحران 

نسخه هايي كه با وجود . آوارگان جنگي نسخه پيچيد
  .حاكميت ديكتاتورها فاقد ارزش است

پديده آوارگان جنگي كه اين روزها شاهد صحنه هاي 
دردناك آن هستيم، نتيجه جنايات ديكتاتورهاي حاكم 

ايت كرده و تمامي كساني كه از ديكتاتورها حم. است
براي تداوم حيات آنها آذوقه مي رسانند، مسئول بي 
خانماني و قرباني شدن كودكان، زنان و مرداني هستند 
كه خسته از جنگ به دنبال محلي براي زندگي امن 

قطع شريان . خودشان را به هر آب و آتشي مي زنند
كمك رساني به رژيم اسد و به ويژه قطع كامل مداخله 

ز نيروهاي تروريستي و ديكتاتوري بشار اسد، رژيم ايران ا
اولين گام و مهمترين پارامتر كمك كننده براي حل 
بحران سوريه و مساله امواج انساني آواره از اين كشور 

  .است
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حق "ضيافت بر سر مزار 
  ھا"خط قرمز"و " مسلم

  

  ليال جديدي
  

) موافق برجام (با پيروزي دمكراتهاي آمريكايي
بر جمهوريخواهان مخالف، بار ديگر رمالهاي 
رژيم از هر جناح و باند و دسته با پررويي تمام، 

 "حق مسلم"ضمن جشن و پايكوبي بر سر مزار 
هاي خود، گنده گوييهاي قابل "خط قرمز"و 

آنها در واكنش به اين رويداد . توجهي كرده اند
ب را به ادعا مي كنند كه با توانمندي خود غر

  . پاي ميز مذاكره آورده و پيروز شدند
سخنگوي وزارت خارجه مرضيه افخم ادعا مي 
كند، دولت آمريكا با پذيرش شكست و ناكامي 
تحريمها، ناگزير به عقب نشيني از خواسته اصلي 
خود در مذاكرات شد و در نهايت هم به رفع 
تحريمها تن داد و هم حق غني سازي هسته اي 

  .يرفتايران را پذ
غالمعلي جعفرزاده، يك نماينده اصولگراي 
مجلس ارتجاع با اعتراف به اينكه برنامه هسته 
مخارج سنگيني در بر داشته، ادعا مي كند كه 
آمريكاييها مجبور شده اند پاي ميز مذاكره بيايند 

  . و سرانجام به رژيم باج دادند
اما اقتدار جمهوري اسالمي و باج دهي غرب را 

ز اين زاويه ارزيابي كرد كه از مدتها مي توان ا
پيش عالوه بر تالشهاي پنهان و نهان و صرف 
مخارج سنگين و تالشها براي پاي ميز مذاكره 

 كشور، در همين اواخر البيهاي 6نگه داشتن 
رژيم از هر گوشه و كنار و با هر شكل و شمايل 
دوره افتاده بودند تا دمكراتهاي آمريكايي 

مه به مجلس سنا براي راي نگذارند اين برنا
  .گيري راه يابد

از جمله البيهايي كه در جوار البي بدنام رژيم 
 "صلح طلبانه" و فعاليتهاي "ناياك"موسوم به 

آن فعال بود، از حسين موسويان، عضو تيم 
اي در دولت خاتمي مي   كننده هسته  مذاكره

  وي در يك معركه گيري هسته. توان ياد كرد
 جورج واشنگتن آمريكا در روز اي در دانشگاه

 دليل براي 12گيري سناي اين كشور، با  راي 
اي  حمايت كنگره آمريكا از توافق هسته 

منتفي "تنها دو دليل آن شامل . پافشاري كرد
شدن هرگونه احتمال ساخت بمب با اجراي اين 

حداكثر مكانيسمهاي شفافيت و " و "توافق
  . اشد مي ب"راستي آزمايي در اين برنامه

همه اينها در حالي بود كه خامنه اي در شوق و 
دلواپسي مي گفت كه دشمنان آمريكايي در حال 
رفتار دوگانه هستند و برخي لبخند مي زنند و 
برخي در حال تهيه مصوبه عليه جمهوري 

    .اسالمي هستند
اين تنها باراك اوباما نيست كه به لطف 

ست جمهوري اسالمي توانست با كوتاه كردن د
رژيم از سالح هسته اي نام خود را پيش از پايان 
رياست جمهوري اش در تاريخ كشورش ثبت 
كند، بلكه به طور متقابل حكومت واليت فقيه 
هم با نوشيدن زهري كه تمايل دارد آن را اكسير 
زندگي وانمود كند، به صف ورشكستگان تاريخي 

  . پيوست
 

   شهريور21شنبه ... فراسوي خبر
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آن چه در زير مي آيد، متن 

نوشتاري بخشي از برنامه راديو 

پيشگام در مورد قتل عام 

  .زندانيان سياسي است
  

مين سالگرد  27مرداد و شهريور امسال 
كشتار جمعي زندانيان سياسي به دستور 

در جريان . مستقيم روح اهللا خميني است
اين جنايت سازمان يافته دولتي، هزاران 

 كه دوران محكوميت زنداني سياسي
خود را مي گذراندند، در دادگاههاي 
صحرايي كه فقط براي درج نام آنها در 
ليست مرگ تشكيل شده بود، در 
زندانهاي سراسر ايران به دار كشيده 

  . شدند
تاكنون هويت و مشخصات بيش از 
چهار هزار قرباني اين جنايت روشن 

با اين حال . شده و به ثبت رسيده است
 هنوز همه قربانيان را در برنمي اين رقم

قاتالن همچنان به سختي تالش . گيرد
مي كنند آثار اين قتل عام را از دستان 
. خود بشويند و ردي به جا نگذارند

همزمان خانواده ها، ياران، سازمانها، 
گروهها و گزارشگران نيز در پي آنند كه 
هيچ كُشته اي ناشناس نماند و هيچ 

ون آخرين اداي فرزند دلير ميهن بد
  . احترام به او به خاك سپرده نشود

  
 نقطه اوج پروسه 1367كشتار جمعي 

 60خونيني بود كه رژيم خميني از سال 
به جريان انداخت و هدفي جز خاموش 
كردن هر صداي منتقد يا مخالف، حذف 
گروههاي سياسي و صاف و برهوت 
كردن زمين براي حكمراني مطلق و 

  . بدون رقيب نداشت
ر تمام اين سالها ماشين قدرت خميني د

از سوخت دستگيريهاي انبوه، شكنجه و 
از اين رو مي توان . اعدام تغذيه مي شد

گفت در شليك هر گلوله به سينه يك 
زنداني و در زوزه هر شالق بر پاي يك 
اسير، اين مساله قدرت بود كه براي 
خميني ولي فقيه و همدستان او طرح و 

  . حل و فصل مي شد
روح اهللا خميني بعد از اجبار به پايان 
دادن به جنگ ديوانه وار با عراق، به 
گرداب شكستي استراتژيك چه در بعد 
اجتماعي و چه در حوزه سياسي و 

او كه جنگ ويرانگر و . ايديولوژيك افتاد
 مي ناميد، "نعمت الهي"خانمانسوز را 

ناگهان با از دست رفتن پوشش اصلي 
و سركوب اجتماعي ناكارآمدي اقتصادي 
  . رژيم اش روبرو شد

حاكم، لخت و عريان به ميانه ميدان 
انداخته شده بود و هيچ تكه پارچه اي 
براي مخفي كردن كژيها و زشتي 
. كراهت بار كردار و كارنامه اش نداشت

او به تلخي دچار شدن خود به اين 
 "سر كشيدن جام زهر"موقعيت را با 

  .مقايسه كرد

  
يه گاه رژيم را از بين برد پايان جنگ، تك

رژيم از . و تعادل تاكنوني آن را برهم زد
درون پروسه هشت ساله جنگ خارجي 
براي بقاي داخلي، تضعيف شده بيرون 
آمد و حال مي بايست يا در برابر جامعه 
قدمي به عقب بگذارد و يا جنگ را به 

  .داخل بكشد و با آن بجنگد
 خميني و حاكمان جمهوري اسالمي راه

حل دوم را انتخاب كردند و بي درنگ 
براي عملي كردن آن دست به كار 

گام اول و تعيين كننده در اين . شدند
مسير جنايتكارانه، مقابله با تهديدهاي 
بالقوه اي بود كه رژيم زهر خورده از 
. آنها احساس خطر و نگراني مي كرد

وجود هزاران مخالف زنداني كه رژيم با 
ن شان در وجود به زنجير كشيد

سياهچالهاي خود همچنان با آثار داخلي 
و خارجي حضور آنها دست بگريبان بود، 

 قابل "جام زهر"نمي توانست در دوران 
  . تحمل باشد

 سرانجام خميني 1367در مرداد ماه 
او در نامه . فتواي قتل آنها را صادر كرد

محرمانه اي كه بعدها به صورت وسيع 
و با لحني افشا و منتشر شد، بي پرده 

خونخوارانه، سه تن از دژخيمانش به 
نامهاي حجت االسالم نيري، حجت 
االسالم اشراقي و حجت االسالم 
پورمحمدي را مامور سازماندهي كشتار 

  . زندانيان كرد
ابعاد جنايتكارانه اين دستور تا آنجا بي 
سابقه و تكان دهنده بود كه با وجود 

 بدون"تاكيد چند باره خميني به قتل 
 و بي رحمانه زندانيان، "شك و ترديد

حتي رييس قوه قضاييه وقت، آيت اهللا 
موسوي اردبيلي، را نيز به هراس و 
ترديد از مشاركت در اين جنايت 

 خود "ابهامات"او به خميني از . انداخت

در باره فتواي جنايت اطالع داد و 
 در پاسخ به وي تاكيد كرد كه از خميني

هر راهي و هر طور كه امكان دارد، 
  . "سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد"
  

به اين ترتيب ماشين كشتار در سراسر 
مالقات زندانيان قطع . ميهن به راه افتاد

و ارتباط زندانها با دنياي پيرامون به 
كلي مسدود شد تا قصابها در محيطي 

دسته . ه كار مشغول شوندامن و آسوده ب
دسته، گروه گروه از جوانان اين مرز و 
بوم به پاي ميز جالدان و از آنجا به 

كاميونها . سالنهاي مرگ فرستاده شدند
و ماشينهاي سردخانه دار، ساعت به 
ساعت پيكرهاي روي هم ريخته را از 
زندان خارج و به گورهاي دسته جمعي 

 تمام روزهاي بي. منتقل مي كردند

پايان مرداد و شهريور در خدمت سيراب 
كردن روح اهللا خميني و نظام اش از 

  .  خون بهترين فرزندان ايران سپري شد
 با نام جمهوري اسالمي و 67جنايت 

ارتجاع اسالمي گره خورده و همچون 
داغ ننگي تاريخي تا هر زمان كه نام و 
نشاني از آنها به جا مانده باشد، بر 

 مي ماند، اين جنايت پيشاني آنها باقي
نه فراموش مي شود و نه بخشيده مي 
شود تا راه بر تكثير قاتالن و 
خونخواراني چون خميني و دستگاه 

دمنش جمهوري اسالمي بسته شود، تا د
نسل فردا چوبه دار و گور دسته جمعي 

  . را تجربه نكند
كشتار هزاران اسير بي دفاع نه بخشيده 

 تا داوري مي شود و نه از ياد مي رود
امروز جامعه و قضاوت جاودان تاريخ 
درس عبرتي براي همه آنها باشد كه در 
كمين آزادي و عدالت و انسانيت، خنجر 

  .  تيز مي كنند و طناب دار گره مي زنند
  

خاطراتي از اقوام و دوستان 

  .  هستند67شهداي كشتار 
  

يك دوست و هم بند حسن 

شرف الدين از زندگي و شهادت 

  : ين مي گويداو چن
حسن شرف الدين را در دو سالي كه 
باهم در زندان كارون اهواز بوديم به 
خوبي مي شناختم، هوادار مجاهدين بود 
و بسيار منظم و ورزشكار و مهربان، با 
تمام بچه هاي بند صميمي بود با اينكه 
پنج سال حبس داشت ولي نوميدي و 
. خستگي و بي انگيزگي با او بيگانه بود

 از آزادي از زندان به رسم هميشه بعد
بايد به سپاه پاسداران واقع در چهار شير 
اهواز خودمان را معرفي و از پشت 

پنجره دفتر را امضا مي كرديم درست 
در روز عمليات مجاهدين در غرب 
كشور حسن براي معرفي و امضاي دفتر 
به چهار شير رفت او را به داخل 

بعد از راهنمايي كردند و ديگر برنگشت 
چندي آدرس مزار او را به خانواده اش 
دادند و اين ضرب المثل يكبار ديگر 
اتفاق افتاد كه برادر را بجاي برادر 

  .كشتند
  

پاي صحبت يكي از اعضاي 

خانواده حميد نصير مقدم، از 

هواداران سازمان چريكهاي 

  فدائي خلق ايران 
حميد جواني خوش قلب و مهربان و 

و براي محصالن نه ا. معلمي دلسوز بود
تنها معلم، بلكه دوستي صميمي و 

 او به دليل اينكه معلم . غمخوار بود

  27بقيه در صفحه 

 برنامه راديو پيشگام در يادمان قتل عام زندانيان سياسی
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  26بقيه از صفحه 

روستا بود، بيشتر وقت خودش را صرف كمك به  
  . خانواده دانش آموزان مي كرد

 61در سال . حميد انساني جدي و داراي پشتكار بود
دستگير شد و مدتي در زندان خرم آباد بود بعد به 

در اين مدت بارها او را . زندان اوين در تهران برده شد
ه از راه دور براي از ديدن اعضاي خانواده اش ك

مالقات مي آمدند، محروم مي كردند و ما را دل 
  . شكسته و نگران بر مي گرداندند

 بود كه ديگر مالقات نمي دادند 67در اواسط تابستان 
تا . و ما به هر دري مي زديم، نتيجه اي نمي گرفتيم 

اينكه در اواخر مرداد ماه بود كه از طرف خانواده بچه 
مديگر را مي شناختيم، به ما آن خبر هاي زنداني كه ه

باور نكردني را دادند كه بچه ها را اعدام كرده اند و 
حتي جنازه حميد را هم به ما ندادند و اجازه برپايي 

  .مراسم هم ندادند
در يكي از مالقاتها كه ما .خاطره اي هم از او دارم 

خودتان را ناراحت ": خيلي نگران بوديم به ما گفت
فدائي هستم و جانم را فداي ملتم مي نكنيد، من 

   ".كنم
  

پاي صحبت يكي از اعضاي 

خانواده سيف اهللا غياثوند، از 

   67سربداران تابستان 

  
ايشان سرگرد ارتش بودند و در سال 

تا مدتها به هر جايي .  دستگير شدند61
براي آگاهي از سرنوشت او سر مي 
زديم، ولي هر جا كه مراجعه مي كرديم 

  . اطالعي مي كردنداظهار بي
 ماه به منزل تلفن زدند و 6بعد از 

گفتند كه سيف اهللا غياثوند در زندان 
بعد از حدود يكسال و نيم . اوين است

معلوم شد كه به او حكم حبس ابد داده 
  .اند

 ايشان در زندان بودند و هر چند وقت 67تا تابستان 
 اجازه مالقات نمي يمحل زندان عوض مي شد و گاه

  .ددادن
حدود شش سال از حبس او گذشته بود كه در كل 

ما فكر مي كرديم اين بار هم مثل . مالقاتها قطع شد
دفعات پيش، قطع مالقات موقتي است و دوباره اجازه 

اما اين دفعه فرق داشت و بي خبري  .مالقات مي دهند
 نتا اينكه از خانواده بعضي از زندانيا. ادامه پيدا كرد

را در سالن مالقات مي ديديم و سياسي كه همديگر 
مي شناختيم، با خبر شديم كه جنايت رخ داده و بچه 

  . ها را اعدام كرده اند
با شنيدن اين خبر به هر دري زديم و تا مدتها ما را به 

در واقع . دادستاني و آنها به جاي ديگه مي فرستادند
اذيت مي كردند، چون خودشان مي دانستند كه چكار 

ر جا هم كه مراجعه مي كرديم با توهين و ه. كرده اند
تا اينكه در آن تابستان شوم . تهمت روبرو مي شديم

بعد از مراجعات مكرر، ساك سيف اهللا را در گوهردشت 
تحويل دادند و از ما تعهد گرفتند كه نه اعالميه 
بنويسيم و نه حق داريم مراسم بگيريم و داغي بزرگ 

  .بر دل خانواده گذاشتند
  

  

  

از اقوام زهرا ميرزايي به  راديو پيشگام يكي 

  : مي گويد

. زهرا ميرزايي هوادار مجاهدين بود و دو بار دستگير شد
 كه يك سال زندان بود و بار دوم در 61يكبار در سال 

 در 67 سال زندان محكوم شد و تا سال 4 كه به 63سال 
زندان بود و با اينكه دوران محكوميت اش به پايان رسيده 

 ولي رژيم از آزادي او ممانعت به عمل آورد و همزمان بود،
زهرا . با عمليات مجاهدين در غرب كشور وي تيرباران شد

از اقوام  نزديك همسرم  بود و با هم دوستي نزديكي 
داشتيم، هر روز همديگر را مي ديديم، بسيار مهربان و 
دلسوز بود در فداكاري بي نظير بود با اينكه بيست سال 

نداشت در تمام كارها و مشكالت فاميل خود را بيشتر 
درگير مي كرد و بي تفاوت نبود مرگ زهرا ضايعه اي 

  .بزرگ براي فاميل بود
  
  

  پيام دوستاني از خرم آباد 

  
رفقا، حاميان كارگران و زحمتكشان، شب ستيزان، 

  !دوستداران آزادي 
درود بر شما كه باز هم در تابستاني ديگر يادمان اختران 

ابناك سپهر آزادي و مبارزان آزادي و رهائي طبقه كارگر ت
ايران را كه شانه هاي سترگ شان بر عرش مي سايد، 

  .برگزار مي كنيد
شب پرستان در اين انديشه بودند كه با فرو كشيدن اين 
اختران، بساط ظلمت گسترده مي شود و آسمان رهائي 

  .زهي خيال باطل... تيره و تار مي گردد 
پيكر بر خاك فتاده هر رفيق بسان بذري سر بر افراشت و 
روئيد و بارور گرديد و نهالي نو سر برآورد؛ پرچمي شد 
برافراشته تر از قبل و تخم كين شد كه آشتي با ستم را 

  .نمي پذيرد و اينك  هزاران الله سرخ از آن روئيده است
رفقا و آزاديخواهان جانباخته در دو رژيم استبدادي، 

كاري آشتي ناپذير براي شكستن سكوت گورستان كه پي
توسط ديكتاتورها بر ميهن مستولي گرديده بود آغازين و 

  .نام پر افتخار شان را بر آسمان آزادي ميهن ثبت نمودند
اينك ما هم پيمانان و حاميان خورشيد و ارگان فدائي، 
پيمان مي ببنديم به آرمانهاي رفيقان مان براي آگاهي و 

كارگران و زحمتكشان وفادار بوده و پايبندي و از رهائي 
  .اين بابت بر خود مي بباليم

زنيم و استقامت و  بر شانه هاي سترگ تان بوسه مي
  . پيروزي برايتان آرزو داريم

  تيغ اجل نبرد هرگز چنين سري را
  .كاين سر ز سربلندي برطاق عرش سايد
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  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

  ق ايران  خل

  

  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 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق         نبر

امـا  .  استايران و بيان كننده نظرات اين سازمان     
بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين         
سازمان و جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيـز      

دهد و   ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي      
. كنـد  اطالع از آن مفيد اسـت، خـودداري نمـي         

مطالبي كه با امـضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ            
شود، بيان كننده نظرات خود آنان است كـه          مي

ن است با نظرات سازمان منطبق، همسو يـا         ممك
بـا 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 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40              و كانادا آمريكا
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و       
كــاركنلن ايــران، اخبــار تحــوالت ايــران، عــراق 
ــار و   ــه آن، اخب ــوط ب ــي مرب ــين الملل ومــسائل ب
ديدگاههاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت            

  .نيدايران نبرد بخوا
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  ترور سازمانيافته 
  فعا�ن جنبش 

دموکراتيک و سکو�ر 
  مردم عراق

 

  زينت ميرهاشمي 

   
 تن از فعاالن و 4 شهريور، 9روز يكشنبه 

سازماندهنگان جنبش مردم عراق توسط نيروهاي 
بر اساس خبر العربيه و . جهل و نيستي ترور شدند

برخي ديگر از رسانه هاي معتبر، خالدالعكيلي، 
نگار، فعال اجتماعي و وبالگ نويس روزنامه 

 سازماندهندگان  عراقي كه يكي از فعاالن و
 روبروي خانه اش در بغداد و سه  تظاهرات بود در

  . تن ديگر در ناصريه و بصره ترور شدند
خيزش نوين مردم عراق، جنبشي دمكراتيك، 
صلح طلبانه و سكوالر است كه اقشار گوناگون 

اين جنبش با اعتراض . داجتماعي را در بر مي گير
به قطع برق در گرماي طاقت فرساي تابستان 
عراق آغاز و تبديل به جنبشي عليه فساد حكومتي 

در پي . و به ويژه عليه باند نوري المالكي شد
تداوم همايشهاي اعتراضي اين جنبش در روزهاي 
آدينه و هر چه گسترده شدن آن، حيدرالعبادي 

سلسله اصالحات نخست وزير عراق، انجام يك 
در رابطه با فساد حكومتي را در دستور كار قرار 

    .داد كه مورد حمايت اين جنبش قرار گرفت

  
  

خواست پيگري و مجازات عامالن فساد، خلع يد از 
 نوري المالكي، دست نشانده فاسد ولي فقيه، 

در رديف خواسته .... اصالح دستگاه فاسد قضايي و
  .هاي اين جنبش است

   
ز آخرين اقدامات عبادي، قطع فعاليت آزادانه يكي ا

رژيم ايران در فرودگاههاي عراق است كه منجر به 
كوتاه كردن فعاليتهاي جوالنگرانه سپاه قدس و قاسم 

در زمان صدارت مالكي، رژيم .. سليماني خواهد شد
ايران آزادانه از پايگاههاي هوايي عراق براي ارسال 

ريه استفاده مي كرد و اسلحه و تجهيزات نظامي به سو
گونه اي كه قاسم سليماني و سپاه قدس به راحتي 

اين خودمختاري پاسدار . جوالن و فرمان مي دادند
سليماني حتي مورد اعتراض بخشي از نيروهاي سياسي 

  .در حكومت عراق قرار گرفت
بر آمد گستردگي جنبش پر توان مردم عراق و شكاف 

 دخالتهاي رژيم در قدرت سياسي، به زير ضرب رفتن
بر همين منظر اين جنبش ضد . واليت فقيه است

بالندگي اين جنبش در كشور . استبداد واليت فقيه است
همسايه ما، به نفع مردم ايران و همه نيروهاي مترقي 

ترور فعاالن اجتماعي در عراق . در منطقه است
همچون ترورهاي ديگر نيروهاي مترقي، از طرف 

ياد زنده . گرفته و محكوم استبزدالن ارتجاع صورت 
يادان خالد العكيلي، مسلم هيثم الركابي، وليد سعيد 
الطائي و شيخ صباح الكرموشي كه هر چهار تن نقش 
موثر در سازماندهي جنبش مردم عراق داشتند جاودانه 

  .خواهد بود
   شهريور 10فراسوي خبر سه شنبه 

 

 
 شھدای فدايی

   در مھرماه
قبادي، محمدعي سالمي، حسين چنگيز : رفقاي فدايي

سيد نوزادي، مهرنوش ابراهيمي، منوچهر بهايي پور، 
حسن حامدي مقدم، علي دبيري فرد، محمد رضا همتي، 
غالمرضا صفري، حسين علي زاده، رحمت شريفي، 
حسن جاللي نائيني، لقمان مدائن، جهانشاه سميعي 

 محمدرضا فرشاد، ژيال سياب، پروين فاطمي، اصفهاني،
رحيم خدادادي، فرشاد فرجاد، پري ثابت، اسماعيل 
بيدشهري، تورج حيدري بيگوند، زهرا بيدشهري، 
مصطفي رسولي، سيد احمد الري، كرامت قبادي، زاهد 

، مسعود بريري، )اسكندر(سجادي، سيامك اسديان 
 علي عليرضا صفري، فريبا شفيعي، ايراهيم شريفي،

حسن پور، محمد كس نزاني، غالمحسين ريني 
وندادنژاد، غالمرضا ساالري، سروش نيكخواه، عارف 
بلوكي، ماشا اهللا پورطرق، محمد سعيد خراسي، احمد 
اسالمي جوزاني، حسن بشيري، محمد امين ترابي، 
محمود خدادادزاده، فاطمه رخ بين، فتح اهللا فريد، طاهره 

فيروزي، يداهللا ساالري، قاسمي، ناصر مرادي، محمد 
موسي پيشداد، حسين روحاني، مهوش جوكار، پرويز 
عندليبيان، مهدي خانزاده، خيراهللا حسن وند، عبداهللا 
يزداني، علي محمدنژاد، عباس مكاري، مريم توسلي، 
فاطمه روغن چي، عزت اهللا معلم، قربان قريبي، سيد 
ربيع حسيني، رمضان قرباني، شهسوار شفيعي، جعفر 

لير، بهرام بهلوكي، روح اهللا الماسي، مهناز نجاري، د
غالمحسين مجيدي، احمد سليماني، عباس گودرزي، 
حسن سبعت، حسن جان لنگرودي، كامران علوي، 
فرشيد فرجاد، احمد كياني، فرسيد راجي، ناصر مرادي، از 

 تاكنون در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع و 1350سال 
 و سوسياليسم توسط مزدوران براي دموكراسي، رهايي

  .رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
  


