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  شاھرخ زمانی بھ وسیلھ مزدوران خامنھ ای بھ قتل رسید
، مزدوران خامنه اي در يك اقدام جنايتكارانه و بزدالنـه، زنـداني سياسـي مقـاوم و فعـال            1394 شهريور   22امروز يكشنبه   

  .كارگري، شاهرخ زماني را در زندان رجايي شهر به قتل رساندند
  .ثار ضربه وجود داردآه ياد شاهرخ زماني اعالم كرده اند كه دهان وي پر از خون و بر سر او زندانيان سياسي همبند با زند

رفيق شاهرخ زماني يك فعال كارگري شناخته شده بود كه چه به دليل فعاليتهاي خستگي ناپذير در راه حقوق كارورزان و      
رگران و زندانيان سياسي محبوبيـت و نفـوذ وسـيعي           چه به خاطر مقاومت شجاعانه اش در برابر مزدوران رژيم، در ميان كا            

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

ياد شـاهرخ زمـاني بـه       ترديدي وجود ندارد كه زنده      
وسيله ايادي استبداد مذهبي حاكم بر ايران به قتـل          

 ايـن   ووالن مستقيم  مس  و روحاني  رسيده و خامنه اي   
  .هستندجنايت 

قتل شاهرخ زماني همگام بـا تـشديد سـازمان يافتـه            
فشار حكومت بر فعاالن و تـشكلهاي صـنفي صـورت           
 گرفته و تالش بيهوده و جنايتكارانه اي عليه جامعـه         
. براي توازن بخشيدن به عقب نشيني خـارجي اسـت         

در هفته هاي اخير دستكم سه تن از فعـاالن صـنفي       
  . معلمان دستگير شده اند

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با محكوم كردن اين جنايت بزدالنه، شهادت اين رزمنده راه آزادي را به خانواده او، بـه                    
  . ايران تسليت مي گويدزندانيان سياسي و عقيدتي و به مردم

 كوشندگان سياسي، فعاالن كارگري و صنفي و تشكلهاي حقوق بـشري و مـدني را بـه           سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران    
 انجام تحقيقات مستقل بين المللي براي روشن شدن چگونگي          نما خواها . اعتراض يكپارچه عليه اين جنايت فرا مي خواند       

  .  ضعيت زندانيان سياسي و عقيدتي هستيماين جنايت و نيز رسيدگي به و
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  2015 سپتامبر 13 - 1394 شهريور 22يكشنبه 
  

  از زنده یاد رفیق شاھرخ زمانی و درباره او
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  پنجاه سال پایداری با کدام رویا؟
   سامعيمهد

  
 ي سازمان از شش سالگ    نيا.  خود را پشت سر گذاشت     سي سال تاس  ني پنجاهم راني خلق ا  ني ماه گذشته سازمان مجاهد    در

 فشارها در كمپ بـدتر از زنـدان   ني و ظالمانه ترني ترياكنون كه تحت ضد انسان  تهاجمات ساواك روبرو شد تا       نيكه با اول  
 را  ي كالنـ  ي هـا  نـه ي هز بي پـر از فـراز و نـش        ري مس ني گذرانده و در ا    ا پر از تالطم و چالش ر      ي محاصره شده، دوران   يبرتيل

 در دو نظام و همزمان ي دشمن اصلهي علري ناپذيمبارزه مداوم و خستگ.  پرداخت كرده است ي و با جانفشان   رفتهيآگاهانه پذ 
 سـازمان را  ني ا،يستياليامپر و   ي استعمار ي از جانب قدرتها   النهي رذ ي توطئه ها  ني سابقه تر  ي و ب  ني تر دهيچي با پ  ييارويرو
 يابي آنان را ارزروني آشنا و با نگاه از بني با مجاهدكي چهل و چهار سال گذشته از نزد      ي من كه ط   يبرا.  كرده است  دهيآبد

 ي و خامنـه ا ينـ ي دانند كه عمله و اَكَـره خم     يهمگان م .  است زي شگفت انگ  اني جر ني ا ي و ماندگار  ثاري ا ،يداريكرده ام، پا  
غافل نـشده  » مرگ بر منافق« اعالم كرده و همزمان از سر دادن شعار هي پرماغاتي سازمان را با تبل  ني ا يبارها مرگ و نابود   

 ه،يـ  فق تي و شعار مرگ بر ضد وال      يمعرف» منافق« با برچسب    ه،ي فق ياران حكومت با ول    كارگز هي زاو نيشگفتا كه كمتر  . اند
 قطـب  كي ياسي است، از نظر ساني ساده كه به طور مداوم در جر    اري بس دهي پد نيا.  شود ي شعار مرگ بر منافق م     فيهمرد

 ي سـرنگون  ي كـه بـرا    ييهـا روي قدرتمنـد بـر محـور ن       يالتي خلق به عنوان تشك    ني كند؛ مجاهد  ي مشخص را روشن م    يبند
 نيـ ا. ارد كننـد قـرار د     ي تالش م  يني د ري غ ي و جمهور  ي استقالل، آزاد  ،ي و تحقق دمكراس   راني حاكم بر ا   ياستبداد مذهب 

 انيـ  بياسـ ي وجود داشته و از نظر س   يني سازمان، به طور ع    ني مخالفت با ا   اي موافقت و    زاني صرف نظر از م    ،ياسي س گاهيجا
 در ي قطـب بنـد  ني گـرفتن مهمتـر  دهيـ  نادت،ي واقعنيكتمان ا.  استيي رهايمبارزه مردم ما برا  جامعه ما و     يتضاد اساس 

 الزم  يهاي كند، به هدر دادن انرژ     داي تبلور پ  ي و كاربرد  ي راهبرد ياستهاي در س  ن كتما ني كه ا  يدرون جامعه است و هنگام    
  .  شودي منجر مبخشي به هدف مبارزه آزاددني رسيبرا
 يداريـ  و پاي مانـدگار نيـ  اني آن و بنـابر   سي سال تاسـ   نيكمي خلق در آغاز پنجاه و       ني و نقش مجاهد   گاهي است جا  نيچن
  .  كنندي مفي سازمان خود را تعرني است كه درچارچوب اي به همه كسانكي تبرانيشا
  
 حـاكم، در    ميـ ژ ر ي المللـ  ني و ب  ي اجتماع ،ي اقتصاد ،ياسي س تيدر مورد موقع  .  قرار دارد  ي خامنه ا  تي قطب مخالف، وال   در

 نوشـته شـده و      لي مثبت داده اند، بـه تفـص       ي خلق هم به آن را     ني كه مجاهد  راني مقاومت ا  ي مل ي شورا ي سال جار  هيانيب
 قيـ  شناخت عمي براهي فقي نكته در مورد ولكياما طرح  .  داشته باشد  ه كوتا ادداشتي ني در ا  يي جا دي تكرار آن نبا   نيبنابر
  .   نم داي مي را ضروري قطب بندنيتر ا
  

او .  نـدارد ي حد و مرزچي هي خامنه اي علياكارير.  استاكاري آخوند ركي مستبد و استمداري سكي نمونه كامل    ي ا خامنه
 در نقش ي رود با روده دراز   ي كند و چون به منبر م      ي م گري رود آن كار د    ي است كه چون به خلوت م      ياز جمله آن واعظان   

گماشـتگان  .  اوسـت ياكـار ي از ري نمونـه ا كاي و ساخت و پاخت او با آمركرات شدن مذا برمال.  كند ي ظهور م  »اي و انب  اياول«
 خواهـد  انيعي شـ بيـ  است كه در ركاب امام غاي كسانني كه از اول »ي خراسان ديس« از او به عنوان      ي خامنه ا  يرنگارنگ عل 

 نيـ  در ا  يب صحبت كرده و خامنه ا     يامام غا  او با    داري از د  هي فق ي دنده و ترمز ول    ي ب راني از مزدبگ  يبرخ.  كنند ي م اديبود،  
 در سراسر جهـان كـه   يستي و تروري ارتجاعاني جرني دوجني به چنديخامنه ا.  كرده استد،ييموارد سكوت، به عالمت تا   

.  باشندكي مطلقه اش شرتي والتي پردازد تا در حفاظب از امن    ي و مواجب م   رهيرا در تابلو خود حك كرده اند ج       » اهللا«نام  
به كشتار مسلمانان كَمـر     » اهللا و اسالم  « به عنوان    روهاي ن نيا.  كند ي را برمال م   ي خامنه ا  اكاري ر يماي س روهاي ن نيرد ا عملك

 نيا.  حفظ قدرت است  ي برا ي روشن از ِحرص و طَمع خامنه ا       ينمونه ا .... و هي سبعانه مردم عراق، سور    يكشتارها. بسته اند 
  .  شودي مفي نحو تعرني به بهترري با گفته زيطاني شمسلمانان انيبه ب و يمني اهران،ي زردشتاني به بتيشخص
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   نابِكار، با نام ما چه كار، داني به ره مانده مري گفت؛ هان اسيابل
  .دي و به دل كار ما كندي نام خدا بري پس به سادگنيز
  
امـا  . ابدي جا خاتمه ني تواند به هميم پنجاه سال گذشته   ي خلق ط  ني مجاهد يداري از مبارزه و پا    شي در ستا  ادداشتي نيا

 ونهاي ملياي و رولي عشق، تخ،ي از  شور، شوق، غم، شادي نبوده و انباشتياسي كنش سكي انقالب تنها كيهمان گونه كه 
  .  شودفي تواند تعري احساسها به طور كامل نمني هم بدون اي فرد انقالباي سازمان و كيتن از مردم است، 

 با كدام ني است كه مجاهدني سوال انيبنابر. ستي نري تحقق پذاي بدون رو،يقالب، اختراع، تحول و آرمان گمان من هر انبه
ـ   « سـوال    نيـ  بـه ا   ني پاسخ مجاهـد   اي كنند؟ آ  ي و مبارزه م   ي زندگ ايرو اسـالم  « تحقـق    ايـ  و   »يديـ  طبقـه توح   يجامعـه ب

 باشد، بـه چنـد   نياما به گمانم اگر پاسخ آنان چن  .  ام دهي سوال را نپرس   ني ا ي مجاهد چي است؟ من تاكنون از ه     »كيدمكرات
  . نشده استاني ُكنه مساله بليدل

 و كساني توان درك ي ميبه سخت.  از راس تا قاعده ناهمگون باشدي تواند متفاوت و حتي ممي مفاهني آن كه درك از ااول
  . را تصور كردمي مفاهنيهمگون از ا

 َتعصب منجر شود كه اي دگم كي تواند به ي بودن مي انتزاعيزاني به مني بنابر بودن وي به خاطر كلمي مفاه ني آن كه ا   دوم
  .  مهلك استشروي پاني جركي يبرا

 آن نيري كـه طعـم شـ   ي روزمره در حالي در زندگني و بنابرستي ني در مدت كوتاه عمليياهاي رو ني آن كه تحقق چن    سوم
: سديـ  نو ي م ي دبره به درست   يرژ. هن و جان انسان را درهم شكند       تواند ذ  ي م هاي و ناهموار  هاي سخت ،ي شود، تلخ  يحس نم 

 مفهـوم   ني كـه چنـ    ني شود، انتظار ا   ي و عمل  ياسي به مالك كوتاه مدت س     لي نتواند تبد  يخي مالك بلند مدت تار    كياگر  «
 نيامـ . م:  دبـره، نقـد سـالح، برگـردان    يرژ(» . اسـت هـوده ي بزديـ  را بر كي موثر در تاكت   ي استراتژ ي ها هي بتواند پا  يمجرد

  )يجياله
  
.  باشـد  ي عمل ي بود كه نه فقط در كوتاه مدت كه در لحظه به لحظه زندگ             يگري د زي به دنبال چ   دي با لي سه دل  ني خاطر ا  به
 يزي قابل حِس است، چطيكه با رفتار و كردار در هر شرا   »  فاضله نهيمد« به   دنيشي كه نه با اند    اي رو ني ا اي و   گري د زي چ نيا

 در خـود اسـت،      تي و پرورانـدن انـسان     افتني كه به دنبال باز    ي انسان يايرو. ستي ن » خود تيانسان «افتنيز با يجز مبارزه برا  
لحظـه بـه    . ستيـ  لمس ن  رقابلي دور و غ   يياي دهد، رو  ي و عمل خود قرار م     شهيرا در ثقل هر اند    » انسان« كه   ي انسان يايرو

  .  كردراني آن را واي كرد و پرورش داد و دايرا پ خود تي انسانيزاني توان به مي ميروني و بيلحظه در جدال درون
 ي كـه در تـالش بـرا   يانـسان  «يايـ  كنم روي خلق دارم، تصور مني چهل و چهار سال گذشته از مجاهدي كه ط ي شناخت با

 و نقطه اي رونيباتري زدي و بدون تردني و قابل حس ترني تري حال عملني و در عني ترقي خود است، عم»تي انسانافتنيباز
  . سازمان از راس تا قاعده استني ايمشترك همه اجزا
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  "ستصوابینظارت ا"تا " پول کثیف"مسیر طوالنی چانھ زنی از 
  منصور امان

  
 هسته اي همچنان نقش اول را بازي مي "جام زهر"در حاشيه صحنه سياست در جمهوري اسالمي جنجال و هياهو بر سر   

آيت اهللا خامنه اي در تالش براي مديريت زيرمجموعه خود، با دادن يك تريبـون تبليغـاتي بـه مجلـس بـر شـدت و                          . كند
براي كانال دهي و پايين آوردن درجه صداي مخالفان توافُق وين، به نتيجه وارونـه اي                حرارت كشمكشها افزوده و تالش او       

  . راه برده است
 در حالي صورت مي گيرد كه در صحنه اصلي سياست، جـايي             "برجام"درگيري پرده درانه و رسوايي بار بر سر رد يا قبول            

مي شود، دوران پسا توافُق ديرگاهي است كـه آغـاز شـده و              كه تصميمها ساخته و براي به تحقُق گراييدن به ميدان آورده            
  .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

نظارت "عالم داشت، به ميان افكنده شدن       نخُستين نشانه آشكاري كه ورود رژيم جمهوري اسالمي به دوران پسا توافُق را ا             
حجت االسالم حـسن  .  در هنگامه جدال دو باند اصلي قُدرت و تبديل آن به موضوع بحث و مشاجره علني است   "استصوابي

 و بـه  "تعيين صالحيت"روحاني، رييس جمهور رژيم مالها، با به چالش گرفتن شوراي نگهبان و اختيارات رويايي آن براي        
وشن تر، غربال و دست چين كردن نامزدهاي اُرگانهاي انتخاباتي به سود باند حاكم، زير ادعاي جناح ميانه حكومـت                    بيان ر 

ناظر "او نقش تازه اي را براي شوراي نگهبان تعريف كرد و آن را . براي گُسترش سهم خود از كيك قُدرت خط تاكيد كشيد
آن جايي كـه بايـد بگويـد        ": خود، دولت، را بركشد و بر جايگاه آن بنشاند         خواند تا سپس اُرگان تحت ُكنترُل        "و نه مجري  

   ".فردي براي شركت در انتخابات صالح است يا نه، هياتهاي اجرايي هستند
 را براي ايجـاد تـوازن جديـد زيـر           "تيم مذاكره كننده  "حمله مستقيم به باند غالب از اين زاويه حساس، تالش مهار ناپذير             

جوهره سخن آقاي روحاني ايـن اسـت كـه       .  پس از دستيابي به توافُق با طرفهاي خارجي به تصوير مي كشد            "خيمه نظام "
ساختار قُدرت نمي تواند منعكس كننده تعادل عيني نيروهاي تشكيل دهنده آن نباشد، از اين رو ضرورت دارد كـه دايـره                      

  .  مورد تجديد نظر قرار بگيرد و تقسيم سهم نيز"مهندسي انتخابات" براي "نظام"عمل ابزار 
همانگونه كه مي توان تصور كرد، با اين حال اشتياق جناح ميانه حكومت براي افزايش سهم خود در اين شـراكت تـا آنجـا                     
پيش نمي رود كه به طور جدي خواهان حذف نظارت استصوابي و برچيدن يك امكان حياتي براي انحصار قهري قُدرت در               

 براي نقـد شـوراي نگهبـان،    "قانون اساسي" و  "قانون"آويختن آقاي روحاني به استدالل      .  عام گردد   به گونه  "نظام"چنگ  
  . شاهد گويايي از اين رويكرد و برخورد ُفرمال و نمايشي به آن است

، ريش و سـبيل و قيچـي انتخابـات را بـه دسـت شـوراي           99 و   98در حالي كه قانون اساسي جمهوري اسالمي با دو اصل           
 سپرده است، نقد و حمله به نظارت استصوابي با استناد به اين قانون هر چيز جز تالش جدي براي لگام زدن بدان و نگهبان

  . بيان محكم خواست در اين باره است
  

  ماُنور با پول كثيف

سيم سـهم در  جناح ميانه حكومت در اواخر سال گذشته نيز تهاجمي مشابه را با هدف توليد فشار و چانه زنـي بـر سـر تقـ      
ورود "در اين هنگام، وزير كشور آقاي روحاني دست به يك افـشاگري جنجـالي زد و از       . اُرگانهاي انتخابي سازمان داده بود    

  .  خبر داد"پول كثيف مواد مخدر به عرصه سياست، انتخابات و انتقال قُدرت
آقـاي  .  راندن نامزدهاي آن را هدف گرفتـه بـود    اين يك تهاجم روشن عليه باند رقيب به حساب مي آمد كه فيلتر و بيرون              

هم اكنون اسناد متعدد قضايي در ُخصوص ورود پول كثيف به حـوزه قُـدرت           ": رحماني فضلي به باند رقيب هشدار مي داد       
  ".در دست داريم
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ن خفت بار ادعاهاي با اين حال، آنچه كه جناح ميانه حكومت با طبل و شيپور آغاز كرده بود، با يك ناله ضعيف و پس گرفت
 براي محقق ساختن اهدافي كه در پس طرح آن وجود داشت، مي          "پولهاي كثيف "موضوع رسوايي بار    . قبلي به انتها رسيد   

بايست وارد پهنه مكانيزمها و ساز و كارهاي حفظ و تحكيم قُدرت مي شـد؛ چتـري كـه همـه دسـته بنـديها و جناحهـاي                 
  . ان شان در بر مي گيرد را بنا به درجه ُنفوذ و تو"نظام"

تجاوز از مرز ادعا به عمل اما براي جناح مزبور كه منافع چشم پوشي ناپذيري در بقاي مناسبات توزيع قُدرت دارد، همچون 
، با وجود ژست قابل توجه و سخت نماي آن، "پول كثيف"از همين رو نيز هياهوي . بريدن شاخه اي است كه بر آن نشسته

  . ور تاكتيكي و ارسال عالمت هشدار فراتر نرفتاز سطح يك ماُن
آقاي رحماني فضلي كه از سوي اعضاي باند ولي فقيه براي توضيح در باره مرز شكني به مجلس مالها فراخوانده شده بود،                      

كه وي جالب اينجاست .  آن، پس گرفت"تحريف" ها به "رسانه"از باند رقيب عذرخواهي كرد و سخنانش را با متهم كردن 
  .  داشته است"فقط جنبه هشدار گونه"توضيح داد حرفهايش 

  
  هياهو براي هيچ

 نيز از ايـن سـطح فراتـر نمـي رود و          "نظارت استصوابي "ابتكار جديد جناح ميانه و گشودن درب بحث و مشاجره پيرامون            
اه آقاي روحاني در نقد خود از شوراي        هر گ . كاركردي بيشتر از يك ابزار تاريخ مصرف دار براي جلب توجه باند رقيب ندارد             

نگهبان و اختيارات وِيژه آن جدي مي بود، دستكم بايد روشن مي ساخت كه چگونه قصد دارد اين نقد را از سطح حـرف و                
شكايت به ميدان عمل آورده و در جايگاه رسمي خود به عنوان رييس ُقوه مجريه، چه گامي براي محدود كردن آنچـه كـه                 

  . ض دارد، برمي داردبدان اعترا
 بدون ارايه برنامه و راهكاري براي مبارزه جدي با آن به صحنه سياست و تبليغات افكنـده                  "پول كثيف "همانگونه كه طرح    

سخن سرايي در بـاره  . شد، به همان شكل نيز در سخنان جنجالي آقاي روحاني جاي يك راهكار مشخص خالي مانده است      
ان چيست و هيات اجرايي چه وظيفه اي دارد، گذشته از آنكه بيان كننده چيزي نيست، همزمان، اينكه جايگاه شوراي نگهب

  . ژستي توخالي به نظر مي رسد كه همتراز با اختيارات قانوني گوينده نيست
هـواي روز  آقاي روحاني مي تواند هر تفسيري از روال انتخاب نامزدهاي انتخابات داشته باشد و هر عبارتي را بنا به حـال و   

در اين باره بپردازد، اما وظايف و حوزه مسووليت شوراي نگهبان را او تعيين نمي كند، اين امتياز در اختيار قـانون اساسـي                    
هياتهـاي  "، بلكـه دايـره مـسووليت    "نظارت استصوابي"است و همانجا نيز با تعريف جايگاه شوراي نگهبان، نه فقط تكليف     

  .  نيز روشن شده است"اجرايي
 و كاهش اختيارات آن به نظارت صـرف، رجـوع بـه همـين               "چشم"نابراين، تنها راه عملي براي تبديل شوراي نگهبان به          ب

خواسـت كنـار    . مسير تغيير و محدود سازي اختيارات نهاد مزبور از منزل تغيير قانون اساسـي گـذر مـي كنـد                   . منبع است 
 براي تغيير قانون اساسي را پشتوانه داشته باشـد و بـدون آنكـه                بدون آنكه اراده يا گام عملي      "نظارت استصوابي "گذاشتن  

  . ابزار همه پرسي در اين باره را روي ميز بگذارد، فقط يك ژست است
آقاي روحاني چون در حفظ مناسباتي كه امكان انحصار قُدرت در دست يك اُليگارشي سياسي و اقتصادي را فـراهم آورده                      

، بر هم زدن آن از طريق حذف يك ابزار مهم تامين اين هدف را به مصلحت خويش نمـي                    منافع چشم پوشي ناپذيري دارد    
كوت  .  ندارد"نظارت استصوابي"بيند، به ويژه آنكه در حال حاضر آلترناتيو مشخصي نيز براي نشاندن به جاي         از اين رو، سـ

ي انتخاباتي، آگاهانه و حساب شده است و خط و او پيرامون پروسه و راهكار جلوگيري از مداخله شوراي نگهبان در نمايشها
  . مرزهاي جناح ميانه حكومت را ترسيم مي كند

  
  اصالح طلبان

 مذهبي با بار حـساس اجتمـاعي و ظرفيـت كـشاندن          –نوآوري آقاي روحاني در اين است كه يك وِيژگي استبداد سياسي            
 در حالي كه تاكنون جناحهـا و دسـته بنـديهاي درونـي              .بخشهايي از جامعه به ميدان را به محور جدال تبديل كرده است           
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 شوند و يا حداكثر به صورت ُكنترُل شـده و محـدود آن را               "باال"حكومت تالش كرده اند، مانع ورود جامعه به اختالفها در           
ر برابـر نگـاه     عليه رقباي خود به خدمت بگيرند، ورق زدن پرونده خلع يد جامعه از انتخاب شدن و انتخاب كردن آزادانه، د                   

  . 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 قرار گرفته و نيز براي آنكـه بتوانـد سـود معاملـه                       

از سوي ديگر آنها گمان مي كننـد جامعـه امتيـاز    .  را به گونه سياسي نقد كند، ناچار به تن دادن به خطر است        "جام زهر "
.  هسته اي به كام باند رقيب را به پاي شان حساب مي كند و از اين رو امكان مديريت آن را هـم دارنـد    "جام زهر "ريختن  

منطقـه  جناح مزبور براي پيشبرد پروژه نزديكي به آمريكا و اُروپا و گشايش مسير مشاركت داده شدن در ترتيبات سياسـي   
در ايـن  . اي و بازار اقتصادي جهاني، به رفع موانع قانوني موجود و نيز وضع تسهيالت قانوني جديد به شدت وابـسته اسـت               

راستا مجلس دهم مالها نه تنها نبايد مانعي براي به جريان افتادن و پيشرفت اين پروسه باشد، بلكه ضروري است كـه بـه                         
  . والت ايفاي نقش نمايدگونه فعال در نقش همراه قانوني تح

 آن برمـي گـردد، اسـتفاده از امكانـات سياسـي و       "نـرمش قهرمانانـه   " و   "نظام"تا آنجا كه به پروسه عقب نشيني اجباري         
باند ولي فقيه به خوبي آگـاه اسـت   . اقتصادي كه توافُق وين در اختيار مي گذارد، در چارچوب اين استراتژي قرار مي گيرد              

صندوق تحريمها و درب فروش نفت و دادوستد جهاني در دست جناح رقيب است و تا زماني كه آنهـا       باز شدن    "كليد"كه  
  .س ديگري دور ميز معامله نمي نشنيددر هيرارشي قُدرت وزنه به حساب مي آيند، غرب با َك

بهره برداري از منـافع   امكان "نظام"از سوي ديگر، بدون داشتن اين جناح در پيشاپيش صحنه مناسبات بين المللي كه به         
و امكانات سياسي سازش اتُمي را مي دهد، عقب نشيني دردناك و هزينه دار هسته اي، يك پروژه عقـيم خواهـد بـود كـه             

  .  آقاي خامنه اي و همدستانش فقط در خسارات و لطمه هاي آن شريك هستند
 تفاهم نسبت به خواست رقبا براي داشـتن سـهم   از اين رو، براي آقاي خامنه اي و همدستانش نشان دادن درجه معيني از           

در اين راستا، تقـسيم  . بيشتر از قُدرت و مشاركت بيشتر در اعمال آن، نه يك انتخاب، بلكه اجبار و ضرورت فهم پذير است              
توافُـق هـسته اي، دو جنـاح اصـلي حكومـت را گـرد       . ُكرسيهاي مجلس مالها و مجلس خبرگان بخشي از اين تفاهم است       

سازش مزبور در پهنه مجلس خبرگان به دليل ژرفاي آثار آن بر آينـده دسـتگاه                . تقسيم اين دو نهاد به توافُق رسانده است       
قُدرت تنها به طور مشروط اعتبار دارد، در حالي كه پيرامون تركيب مجلس مالها ُنقاط چالشي حل و فصل پـذير هـستند؛        

  .  را نيز توضيح مي دهد"نظارت استصوابي" به مساله امري كه علت احتياط آقاي روحاني در برخورد
  

  برآمد

 جرعه به جرعه در حال پديدار شدن در ساختار سياسي جمهوري اسـالمي              "جام زهر "باند حاكم به ُكنج رانده شده و آثار         
راي نگهبان، نشانگر به چالش كشيده شدن قُدرت يكه تازانه ولي فقيه در تصفيه و جراحي انتخاباتي به كُمك ابزار شو. است

 آگاهي دارند و زمان را براي آوردن فشار بـر وي، در بـاالترين و حـساس تـرين                "آقا"آن است كه رقبا به خوبي بر تنگناي         
  . سطحها مناسب ديده اند

شاركت و مداخلـه جامعـه در تنظـيم سرنوشـت                          با اين حال، نقد نظارت استصوابي تا هنگامي كه در خدمت گشودن راه مـ
اسي و اقتصادي خود از طريق انتخابات آزاد نباشد، از سطح تريبوني براي حل و فصل نـزاع دسـته بنـديهاي حكـومتي                        سي

  . فراتر نمي رود
اعتراض نمايشي آقاي روحاني به كنار، حتي برچيده شدن بساط غربالگري شوراي نگهبان بدون خاتمه يافتن امـر انحـصار                    

  . ماهيت استبدادي و تماميت خواهانه قُدرت مسلط تغييري نمي دهدقُدرت كه بر فراز آن قرار دارد، در
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  جھان در آیینھ مرور
  ليال جديدي

  :در اين شماره مي خوانيد

   اقتصاد سرمايه داري جهاني بين حباب و ركود اقتصادي-
   "20كار " و پاسخ " 20جي "ت  بررسي نشس-
  "پايان تاريخ" ليبراليسم و پوزخند ديگري به انگاره - مهاجران آيينه شكست نو -
  

 دولتي براي  ماركس فرآيندهاي انباشت را نخست در كوتاه كردن دست روستاييان و كشاورزان و در ادامه، استفاده از قدرت
اكنون . ظام بين المللي مالي و بتدريج شكلي از برده داري توصيف مي كندتخصيص ثروت به سرمايه دارها و در نهايت به ن         

  .ما شاهد اين امر در سطح جهان هستيم
  

  اقتصاد سرمايه داري جهاني بين حباب و ركود اقتصادي

 وال"هفت سال پس از سقوط . بحران نظام جهاني سرمايه داري اكنون به همه اركان سرمايه داري جهاني رخنه كرده است
، ناتواني قدرتهاي بزرگ سرمايه داري براي يافتن يك راه حـل هماهنـگ جهـت حـل بحـران،       2008 در سپتامبر    "ستريت

مانع، بس پايه اي و بنيادي تر اسـت و آن تـضاد حـل نـشدني در      . ناشي از دشواري در درك و يا كمبود دانش آنان نيست          
  .نظام سرمايه داري مي باشد

ه، وضعيت اقتصادي در چين است كه رشد اقتـصادي آن كـه در چنـد دهـه بـسيار جـذابيت                    كانون هشدار دهنده اين دور    
 توصيف كرده "سقوط آزاد"داشت، در سالهاي اخير به سمت پايين گرايش يافته، به طوري كه برخي از اقتصاد دانان آن را 

سال جـاري، از ارزش بـازار       ) تير ماه (از ماه ژوييه    . اند
شـده اسـت و ايـن در        درصد كاسـته     40سهام چين   

  .بازارهاي مالي بين المللي تاثير گذار بوده است
اگر چه بسياري از مفسران اقتصادي و سياستمداران،        
چين را به خاطر بحران كنوني سرزنش مـي كننـد و            
آن را به بي كفايتي يا بي مسووليتي اين كشور ربـط             
مي دهند، اما واقعيت اين است كه بحـران چـين بـه             

با اينكـه   . تم جهاني گره خورده است    بحران كل سيس  
احتمال مي رود بخشي از اين بحران هـراس بـازار در            

  . ديگر نقاط جهان باشد، اما به طور كلي بحرانها ريشه هاي عميق تري دارند
 در ايـاالت متحـده   2008نقش كنوني چين در كشيدن بازار مالي جهاني به وضعيت فعلي، از تاثيرات فرو پاشي مالي سال          

موقعيت كنوني نتيجه يك پروسه طوالني در . ريكا است كه آنهم نتيجه قمار بازي در كازينوي سرمايه داري جهاني است          آم
  .  سال پيش به اوج رسيد7چند دهه اخير است كه 

رشد اقتصادي اين كـشور بـه سـرمايه         . ، اقتصاد چين با مشكالت زيادي روبرو شده است        2008در نتيجه بحران مالي سال      
ي وابسته بوده و به طور هراس آوري بر سيستم اعتباري تكيه داشته است؛ پديده اي كه از ديدگاه ماركسيستي فراتـر        گذار

 و يا تراكم خوانده مي شود و آن هنگامي است كه سرمايه گذاري بيشتر از ظرفيت سود بري به كـار افتـاده و                        "انباشت"از  
  . اين حالتي است كه در چين روي داده است

 ثروت براي نخبگان مالي به طور فزاينده اي از هر فعاليت توليدي جدا شده و به قمار و حدس و گمان تبديل شـده؛                         توليد
  .پروسه اي كه در اياالت متحده به شكل عريان تري به چشم مي خورد
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پـولي  ": مي گويد ) ناز بزرگترين صندوقهاي اعتباري يا بانكهاي سايه در جها         ("بريج واتر "، رييس سازمان    "ريموند داليو "
كه از توليد كاال به دست مي آيد، در مقايسه با ميزان پولي كه از اين طرف به آنطـرف دسـت بـه دسـت مـي شـود، رقـم                           

  ".ناچيزي است
از ماه ژوييه امسال كه ارزش سهام در بازار چين دچار كاهش شديدي شد، مشكل بزرگ ديگري نيز براي مقامهـا و طبقـه                     

 را  "طبقه متوسـط  "حكومت چين كه    . مبارزات طبقه كارگر اين كشور نيز اوج گرفته است        . د گرديد حاكمه اين كشور ايجا   
دايم به سرمايه گذاري و پس انداز در بازار سهام تشويق كرده است، اكنون بايـد پاسـخگوي كـارگران و زحمتكـشاني كـه                         

  . دسترنج خود را از دست مي دهند، باشد
 قماربازي با سهام راه مي اندازد و "سوسياليسم"و نامتناسب از رژيمي است كه زير نام   اينك جهان شاهد رفتاري ناهمگون      

اين در حالي است كه حكومت چين بي پروا و آشكار تعهد خود را به بـازار را               . در پيامد آن ميليونها كارگر را بيكار مي كند        
  . اشتن ارزش سهام به نمايش مي گذارد ميليارد دالري از خزانه دولتي جهت سر پا نگهد200با اختصاص هزينه 

اقتـصاد  . چين احتماال در موقعيت بهتري براي رفع توفان اقتـصادي قـرار دارد            ":  مي نويسد  "گاردين"با اين حال، روزنامه     
اما در همان حال كه رشد اقتصادي صادراتي آن به مصرفي كشيده مي شود، نرخ رشد اقتصادي . چين در حال سقوط است

حتي اگر آمـار رسـمي چـين نادرسـت          . درصد است كه نزديك به سه برابر آمريكا و بريتانيا مي باشد           7مچنان  اين كشور ه  
اين مشكل اقتصادي به گونـه اي اسـت كـه           . باشد، باز هم نرخ رشد اقتصادي آن دو برابر بيشتر از كشورهاي نامبرده است             

  ".نيمي از جهان آرزوي داشتن آن را دارند
اني و بازار سهام نشان از در راه بودن دوران سختي دارد و پيامدهاي تهديد آميز آن را در هر گوشه اي بي ثباتي اقتصاد جه

كشورهاي فقير و ثروتمند، هر دو، نتايج سخت آن را تجربه كرده اند و يا به زودي در خانـه آنـان را   . از جهان مي توان ديد  
  . و زحمتكشان تجربه خواهند كردبدون شك تاثيرات حاد تر آن را كارگران . نيز مي زند

يك اشرافيت  . اما پاسخ طبقه حاكمه به بحرانها گسترش فزون تر ثروت و امكانات مجلل خود از جيب اكثريت جامعه است                  
بي رحمانه مالي، نهادهاي سياسي كه توسط بانكها و شركتهاي غول پيكر جهاني خريده مي شوند و يك نظام سرمايه داري 

  . بست تاريخي خود رسيده، مشخصات اين دوره استجهاني كه به بن 
 199 سـال آينـده بـه        7 تريليون دالر اعالم كرده كـه در         57روزنامه گاردين با استناد به يك پژوهش، بدهيهاي جهاني را           

 بدهي همه اقتصادهاي بزرگ در حال حاضر بيشتر از        . درصد رشد بدهي دارد    41اين ميزان نشان از     . تريليون خواهد رسيد  
اين گزارش هشدار دهنده همچنين حاكي از آن است كه بدهي خانوارها نيز بـه قلـه هـاي     .  است 2007ديون آنها در سال     

  . 2008جديدي رسيده، در واقع به باالترين سطح پيش از بحران 
 اين بحران اقتصادي براي طبقه كارگر و زحمتكش به معني شدت و حدت يافتن همـان دوران سـختي اسـت كـه پيـشتر                        

  . آنها بايد برنامه هاي خود را با شناخت از نيروهايي كه در مقابل شان قرار مي گيرند، داشته باشند. تجربه كرده اند
تاريخ به ما نشان داده است كه طبقه حاكمه اگر بتواند توده مردم را با اجبار و يا اختيار وادار به پرداخت هزينه بحران كند، 

  . ر آن هر چقدر هم كه سنگين باشد، بيرون بيايدهميشه توانسته است از زير با
  

  " 20كار" و پاسخ 20بررسي نشست جي 

رشد كند اقتصاد جهاني، .  به اقتصاد جهاني با دلنگراني نگريسته اند"20جي "رهبران 
بيكاري، نابرابري و بي عدالتي در دستمزدها امري نيست كه بتوانند آنرا پنهان كنند و              

  . ي اجتناب ناپذير آن نيز آگاهي دارندبدون شك به پيامدها
صندوق بين المللي پول كاهش رشد اقتصادي را بار ديگر تذكر داده و اعتراف مي كند 

همزمـان، بـه مـشكل نـابرابري        . كه بهبود شرايط اقتصادي شـكننده و ضـعيف اسـت          
ود كـه افـزايش نـابرابري بـر رشـد      ، اعتراف كرده ب2014اقتصادي نيز آگاه است، اين نهاد مالي در گزارش سال پيش خود  

اقتصادي، انسجام اجتماعي و كاهش اعتماد در بازار و موسسات تاثير گذار است اين نهـاد در يادداشـتي كـه پـيش از ايـن             
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نشست تهيه كرده بود، بدين اشاره مي كند كه پيش بيني قبلي اش پيرامون اقتصاد جهاني كـه در مـاه ژوييـه ارايـه داده،          
  . به زير ميزان پيش بيني شده در آمريكا، اروپا و چين و كشورهاي فقير رسيده استكهنه شده و رشد

 20خواستار فاصله گرفتن از تحميل رياضـتهاي اقتـصادي از جـي             ) كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري     ("20كار  "
 بخواهـد بـه هـدف    20اگـر جـي     ": شده و مي گويـد    
ص داخلـي   درصد رشد توليد ناخال   2وزراي دارايي كه    

 سال آينده است برسد، بايـد اسـتراتژي خـود را          5در  
كـشورهاي عـضو بايـد جهـت رهـايي از           . تغيير دهـد  

بحران موجود، براي شكاف طبقاتي و بحران اشـتغال         
 دارد،  2018 ميليـون شـغل تـا سـال          81كه نياز بـه     

  ".پاسخي روشن داشته باشند
 تركيبي از افزايش دستمزد     8 به جي    20پيشنهاد كار 

سرمايه گذاري در زيرساختهاي كشورها اسـت كـه         و  
 ميليـون   33درصـد و بيـشتر از        84/5مي تواند رشد    

هر يك . رشد اقتصاد جهاني در مجموع به ميزان دستمزد بستگي دارد": شغل در مقايسه با ادامه وضعيت موجود ايجاد كند
دسـتمزد كـم،    . دهم درصد مي شود   /. 36ان  درصد كاهش دستمزد، منجر به كاهش در توليد ناخالص داخلي جهان به ميز            

   ".تخصص و مهارت كمتر و مشاغل مخاطره انگيز نمي تواند به رشد اقتصادي كمك كند
 بايـد بداننـد و      20هشدار مي دهد كه كشورهاي عضو جـي         ) TUAC(، دبيركل كميته مشورتي اتحاديه اي       "جان اوانس "

در يك كلمه، جهـان بـه افـزايش         . فزايش موقتي سود سرمايه دار است     فكر نكنند كه راه رشد اقتصادي، دستمزد پايين و ا         
بايد براي مشاغل خوب سرمايه گذاري شود، در پروژه هـايي بـراي زيـر               ": وي در ادامه اعالم مي كند     . دستمزدها نياز دارد  

نمي توانند كاري كـه  اين قابل قبول نيست كه يك چهارم جوانان در جهان . ساختهاي پايدار و سرمايه گذاري براي جوانان      
   ". دالر در روز پيدا دارد، بيابند25/1مزد بيش از 

 هم كه در تركيه برگـزار شـد، نـشاني از خواسـت قـدرتهاي                20با اين حال، در نشست وزراي مالي و بانكهاي مركزي جي            
ي موجز ندادنـد و در      بزرگ سرمايه داري براي حل بحران اقتصادي جهان به چشم نمي خورد، زيرا آنان طرحي براي اقدام                

در واقـع هـيچ     . بيانيه پاياني نشست خود به ماست مالي كردن شدت بحران و اهميت مديريت اقتصادي و مالي پرداختنـد                 
  .بهبود اقتصاد جهاني در چشم انداز ديده نمي شود

در ) آبان مـاه  (وامبر   در هنگام برگزاري كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان ملل در ماه ن           20يك زنگ هشدار ديگر براي جي       
بحران تغييرات اقليمي نيز . تغييرات آب و هوا در كره زمين به حل بحران اقتصادي بستگي دارد  . پاريس به صدا در مي آيد     

  . مهر و نشان بحرانهاي سرمايه داري را بر خود حمل مي كند
  

  "يخپايان تار" ليبراليسم و پوزخند ديگري به انگاره -مهاجران، آيينه شكست نو 

دهها و صدها هزار نفر از مردم ستمديده جهان در اوج درمانـدگي تـرك               
ديار و خانواده و ميهن خود كرده و مهاجرت مي كنند تا به زندگي بهتـر                

  . و امنيت براي خود و فرزندان شان دست يابند
در همين حال، سياستمداران كشورهاي پـذيرا، نگـران تـاثيرات فرهنـگ      

 خود هستند و عده اي هـم تـصور مـي كننـد              مهاجران به درون فرهنگ   
فاشيستها به . پذيرش مهاجران به هجوم تعداد بيشتري از آنان مي انجامد

اين در حاليست كه در . ويژه در آلمان، به تالطم مهاجر ستيزي افتاده اند
  . برخي از كشورها، مردم از پناهجويان استقبال كرده اند
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ست؟ آيا امكان پرهيز از وضعيت كنوني وجود دارد؟ چرا اينهمه انـسان خطـر بـه جـان                   اما ريشه اصلي اين نابسامانيها كجا     
  .خريده و ترك ديار مي كنند؟ چرا مهاجران از سوريه، آفريقا و آمريكاي جنوبي مي آيند؟ پاسخها گوناگون است

قاچاقچيان مواد مخدر   شماري مي گويند، اين وضعيت ناشي از خشونت در جامعه، جنگهاي داخلي، ستمگري، درگيريهاي               
  اگر هم بپذيريم كه چنين است، چه عواملي اين چنين فضايي را ايجاد كرده؟. در آمريكاي التين و غيره است

نگاهي به  . در باال به طور مختصر به بحران سرمايه داري و فجايعي كه زندگي ميليون انسان را به تباهي كشانده، اشاره شد                    
 يا در واقع، سياست گـشايش       "بازار آزاد " ليبراليسم و سياستهايي به نام       -اني و تسلط نو     وضعيت اقتصاد سرمايه داري جه    

اقتصاد كشورها به روي تجارت و سرمايه گذاري خارجي، آزادي جريان سرمايه به هر سو، مقررات زدايي، خصوصي سازي و 
 ليبراليـسم بـر   –د كه اگر چه نو      كوچك كردن دولت كه توسط طبقه حاكمه حكومتهاي غربي طراحي شده، نشان مي ده             

 -نـو  . ثروت عده اي ناچيز افزوده و در جاهايي سبب رشد شـده، امـا ضـررهاي آن بـه اكثريـت مـردم جوامـع آن رسـيده                 
ليبراليسم با خود معيشت ناپايدار، اختالل در اشكال سنتي كشاورزي و توليد و همچنين حذف خدمات دولتـي كـه بـراي                      

  . د، آورده استسالها كمابيش ارايه مي ش
ايـن  . درصد در كشورهاي با اقتصاد متوسط و يا فقير اعالم كرده اسـت            11 ميزان رشد نابرابري را      "بوستون گلوب "روزنامه  

  ) شكست ليبراليسم– 2015بوستون گلوب . (، تكيه بر گزارش سازمان ملل دارد2000 تا اواخر 1990آمار از دهه 
، سخت شدن دسترسي به آب پاك و نظير آن، اموري است كه زندگي را براي                كاهش كمكهاي تحصيلي، بهداشت و درمان     

  . به حاشيه كشانده شده ها هر چه سخت تر مي كند
بخشي از . تنها يك نمونه از جهاني سازي اقتصادي و اثرات متعدد آن در زندگي مردم، فقدان شغل و كار براي جوانان است

  . و يا گروههاي اسالمگراي تروريستي به كار گرفته مي شونداين جوانان توسط دارو دسته هاي تبهكار 
، سرمايه داري توانسته بود از تنها راهي كه در برابر خود و جهـت ادامـه حيـات داشـت، يعنـي ايجـاد              30پيشتر و در دهه     

ردازان ايـن   پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نظريـه پـ         . شكاف هر چه بيشتر طبقاتي، به طور موقت درمان پيدا كند          
اكنون شاهد تاريخي هـستيم كـه       .  را اعالم داشتند   "پايان تاريخ "نظام،  

سرمايه داري با حقـايق تلخـي روبـرو مـي     . با سرمايه داري پايان نيافته  
شود و آن موج مهاجريني است كه از كشورهاي تحت ستم كـه حـامي               

  . ديكتاتورهاي آنان بوده است، مي آيند
، ناكارآمدي سيستم سرمايه داري     2008ي  پس لرزه هاي بحران اقتصاد    

را كه در مقررات زدايي، خصوصي سازي و مزد پايين تجلي مي يافـت،              
 و "اقتصادهاي در حـال رشـد  "از اروپا تا . در سراسر جهان ملموس كرد  

از چاره انديشيهاي ناكارآمد براي بازسازي يك سيستم شكست خـورده           
  . ن ناتواني مادي شده استبا تحميل رياضت اقتصادي بر زحمتكشان، اي

روند ترميم بحران، كند تـرين و       . هر كس مدعي شود كه ركود اقتصادي سرمايه داري غرب برطرف شده، جدي فكر نكرده              
كسب بهره كمترين در تاريخ بوده است، چرا؟ زيرا صاحبان سرمايه آماده براي هـر نـوع سـرمايه گـذاري هـستند، غيـر از                          

ن وضعيت همچنان ادامه خواهد داشت و روشن است كه در صورت عدم تغيير آن، اقتصاد غرب                 اي! سرمايه گذاري در توليد   
  . به مرحله ركورد اقتصادي تام و تمام وارد مي شود

جا است كه خانم مركل تا زماني كه چشمها به سوي اوست، نمايش محبت و انسانيت و همبستگي خواهـد داد، امـا            همين
  . پا طور ديگري رفتار خواهد كرد و راه را بر مهاجران مي بندددر دراز مدت، طبقه حاكمه ارو

اكنون بستگي به جنبشهاي اجتماعي، چپ و مهاجران متشكل شده دارد كه ريشه هاي اين مشكل را مد نظر قرار دهنـد و     
  . خواستار راه حلهاي بهتر و پايدار شوند
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  آسیب شناسی و ایمنی شناسی یک جنبش
  اميد برهاني

  
تجمعات اعتراضي يكسال اخير پرستاران در ايران كه از يكي دو بيمارستان دانشگاهي در تهران آغـاز شـد و بـه                      : رپيشگفتا

سرعت به شهرهاي ديگر سرايت كرد، نويـد تولـد بخـشي نـوين از جنـبش اجتمـاعي ايـران در كنـار بخـشهاي كـارگري،               
پرستار و بهيار و پيراپزشك وارد گود شدند و آرايش صحنه           اين بار كارورزان سالمت،     . دانشجويي، زنان و معلمان را سر داد      

  .پيكار اجتماعي عليه تماميت خواهي و بي عدالتي رژيم در قالب بوروكراسي بهداشت و درمان را تغيير دادند
ستاري، برنامه اعتراضهاي منظم و روز افزون اين بخش از نيروهاي كار كه با پايداري و هدايت تني چند از فعاالن جامعه پر                

از تجمع چند نفره تا اعتراضهاي گروهي شروع شد و به تعطيل كشاندن بخشهاي غير اورژانس مراكز درماني، و در نهايـت،               
تجمع عظيم در برابر مجلس و قرار تجمع سراسري در برابر وزارت بهداشت انجاميد، از همان ابتداي شكل گيري، از چـشم          

 نماند و براي نخستين بـار بـه طـور دقيـق، مـستمر و روزآمـد در قالـب اخبـار                       سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران پنهان     
تحـول نظـام    "، همراه با نوشته هاي تحليلي پيرامون وضعيت بهداشت و درمـان و طـرح بـه اصـطالح                    "كارورزان سالمت "

گـسترده پيـدا     و صفحات اجتماعي وابـسته بازتـاب         "جنگ خبر "، سايت   )ارگان سازمان  ("نبرد خلق "، در نشريه    "سالمت
كرد، به طوري كه بعد از مدتي مورد توجه رسانه هاي ديگر گروههاي اپوزيسيون خارج كشور قرار گرفت و حتـي در يكـي             

  . هم قرار گرفت"صداي آمريكا" و "بي بي سي"دو ماه اخير مهم ترين حركتهاي اعتراضي پرستاران در صفحه 
كوتاهي بر مكانيزم شكل گيري، پايگاه اجتماعي و طبقـاتي، بررسـي            بد نيست كه در يك سالگي اين جنبش، نگاه تحليلي           

  .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 ايـن زمـان فاقـد تـشكل صـنفي                         
اما از آنجا كه هر گونه تشكل صنفي مستقل براي حاكميتي كه در قاموسش حقوق صنفي و اجتمـاعي                   . ند، تشكيل شد  بود
 از همان ابتدا تالش شد كه سازمان بـر اراده پرسـتاران نچرخـد و در راس شـوراي            . يك معضل به حساب آيد     ،معناستبي  

سـازمان نظـام   "اين اتفاق افتاد و نظام پرستاري بـه سرنوشـت   به زودي  . عالي آن افراد دولتي و حكومتي نيز چپانده شوند        
 دچار شد و كساني چون ميرزابيگي بر رياست سازمان تكيـه زدنـد كـه سـابقه      "خانه كارگر " و   "نظام مهندسي "،  "پزشكي

 كـه   جالـب ايـن   . كينه ورزي با همكاران و خوش خدمتي او براي تشكيالت اداري فاسد درمان، در خاطره پرستاران مانـده                 
از همين جا مي توان به ميزان استقالل ايـن نهـاد     ! شخص نامبرده با حفظ سمت، معاون پرستاري وزير بهداشت نيز هست          

گرچه در شوراي عالي نظام پرستاري افراد مستقلي چون شريفي مقدم هم حضور داشـتند و همينهـا مـدتي بعـد                      . پي برد 
ق پرسـتاران بـه راه انداختنـد و بـا پايـداري در ايـن راه، رهبـري و                     را براي دفاع واقعـي از حقـو        "خانه پرستار "تشكيالت  

  . سازماندهي اعتراضهاي پرستاران را بر عهده گرفتند
  

  :شكل رسمي و هدفمند جنبش از سال گذشته به دنبال اعتراض به سه طرح اتفاق افتاد
و بستري انباشت و حجم كار پرستاران را         كه بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي را از بيماران سرپايي           "طرح تحول سالمت  "

 كه پرستاران را از كار تخصصي باليني خود دور كرد و آنها "طرح مستند سازي و ارتقاي بهره وري" .فوق العاده افزايش داد
 بـه   كه بسيار سليقه اي، نابرابرانه و بي توجه"طرح پرداخت مبتني بر عملكرد".را تا سطح منشي و ميرزا بنويس تقليل داد  

  .سختي كار پرستاران و پيراپزشكان، ميزان دريافتي اضافه كار و كارانه آنها را به شدت كاهش داد
 "نبـرد خلـق   "براي آگاهي بيشتر خوانندگان در باره اين سه محور و پرهيز از تكرار، رجوع به شماره هاي پيـشين نـشريه                      

  .پيشنهاد مي شود
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  كحلقه هاي اشترا/ پايگاه اجتماعي و طبقاتي

اكثريت پرستاران و پيراپزشكان برخاسته از خانواده هاي طبقه متوسط شهري هستند و اگر چه سـابقه ايـن رشـته هـا بـه         
زمان راه اندازي مدرسه عالي پرستاري و بعد از آن دانشكده هاي پرستاري از دهه چهل باز مي گردد، امـا جمعيـت غالـب                         

بنـابراين، بـه لحـاظ سـني در         .  و بازگشايي دانشگاهها تشكيل مـي دهـد        "انقالب فرهنگي "آنها را فارغ التحصيالن پس از       
آنها به دليل تحصيل در محيط دانشگاهي، با علوم مدرن آشـنايي و بـا تفكـر                 . مجموع جمعيت جواني را تشكيل مي دهند      

يني و دستيابي بـه  آكادميك شدن كار پرستاري، ديدگاه جامع نگر و جامعه نگر در آموزش نوين بال      . دانشجويي پيوند دارند  
شايد يكي از داليـل پـروژه ارتجـاعي تـازه     . تكنولوژي نوين آموزشي و ارتباطات، از اين گروه نيرويي حرفه اي ساخته است          

دولت و وزارت بهداشت يعني تربيت پرشمار و خط توليدي پرستار تجربي شش ماهه، راحـت شـدن از شـر ايـن بخـش از                      
و افزودن بر خيل نيروهاي كار كم آگاه و كم كارآمد كه به طبع براي سيستم كم نيروي تحصيل كرده و صاحب فكر كشور       

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

ستاندارد نبودن تختهـا و بخـشها، فرسـودگي تجهيـزات، نـاهمرنگي             تعداد كم نيرو، ا   (حاكم بر محيط كار در سالهاي اخير        
سرپرستاران و مترونها با پرستاران تحت اختيار خـود، نگـاه قـيم مابانـه و پزشـك سـاالرانه روسـا و مـسووالن، تفـاوت در                         

يـزان بـااليي از     ، اين مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زيان آور طبقـه بنـدي كـرده و م                  ...)پرداختها، نبود امكانات رفاهي   
  .نارضايتي در صاحبان آنها ايجاد كرده است

به اين ترتيب نيروي پرستاري را مي توان حلقه مشترك نيروي دانشجويي تحـول خـواه و نيـروي كـارگري برابـري خـواه                      
  . دانست و به طبع نقاط ضعف و قوت نيروهاي ياد شده را مي توان در اين حلقه نيز سراغ گرفت

نابرابري در فرصتهاي شغلي و ميزان پرداخت، نگـاه جنـسيتي روسـا و    . رستاران و پيراپزشكان، زن هستندگروه كثيري از پ 
كارفرمايان به آنها، نداشتن آزادي در انتخاب پوشش، آرايش و روابط شخصي، خشونتهاي كالمي و فيزيكي در محيط كار و 

به دنبال آن رواج طالق و خود سرپرستي، اين گروه را در خارج آن، تنشهاي خانوادگي ناشي از دشواريهاي شغلي و مالي و          
  .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 به كارگران نزديك تر و سمپات تر دانـست                      
صيالت و آموزشهاي حرفه اي، دوم، زير ستم بوروكراسي دولتي و وزارتي            اشتراك پيراپزشكان با معلمان نخست، داشتن تح      

  .   است- يكي دانش و ديگري سالمت -قرار داشتن و سرانجام توليد محصول غير مادي كار اين دو گروه 
  

   توليد از نوع ديگر–چرخه ي كار

ول، ايجاد سود و انباشت سرمايه نقش اصلي و كارگر به عنوان نيروي كار مولد جامعه به طور مستقيم در فرآيند توليد محص
ايـن محـصول    . محصول عمل كارگر با يا بي تغييرات يا فرآوريهاي خاص به دست مصرف كننده مي رسد               . برجسته را دارد  

منظره پيش روي كارگر همان مرحله از توليد است كـه وي در آن حـضور و نقـش    . مي تواند اوليه، واسطه و يا نهايي باشد     
سـالمت  ":  محصول است  - و فقط يك     -ين در حالي ست كه نقش پرستار و پيراپزشك توليد يا كمك به توليد يك                دارد، ا 

سالمت، خود كاال، ابزار و سرمايه اي ست كه براي بقاي خريدار و دارنده آن ضروري ست و از آنجا كه ايـن خريـدار يـا                           . "
ست، پس جايگاه كارورز سالمت در چرخه توليد، حفظ و ارتقـاي            دارنده به احتمال زياد خود جزيي از نيروي مولد جامعه ا          

  .عاملي ست كه مي تواند به حفظ و باز توليد نيروي كار و تسلسل چرخه توليد بينجامد
تـضاد بـين   .  سـر و كـار دارد  "بيمار"با نگاهي كالسيك به كارورز سالمت مي توان دريافت كه او با سوژه اي انساني به نام           

بر خالف كارفرما و سرمايه دار، درمانگر سوژه خـود را بـه شـكل ابـزار يـا      . رما هم از همين جا ناشي مي شود     كارورز و كارف  
گرچه با وجود بحران اشتغال و اقتـصاد و رواج مناسـبات سـرمايه دارانـه و                 . ماشين توليد يا منبع سود و سرمايه نمي بيند        

بين پزشك و پرستار از يكسو و بيمار از سـوي ديگـر، بـه شـكل رشـد                   كاسبكارانه اين سالها در ايران، برقراري رابطه پولي         
سرسام آور و قارچ گونه مراكز درماني و پرستاري خصوصي در شهرهاي بزرگ خودنمايي مي كند كه بـا موسـسات مـالي،                       
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نه، كـاالي   بانكهاي خصوصي، شركتهاي بيمه و موسسات خدماتي به رقابت برخاسته اند، اما در انتهاي اين رابطـه سـوداگرا                  
درمانگر به دليل آموزه هاي اخالقـي سـنتي و حرفـه          .واقعي سالمت نصيب مصرف كننده مي شود نه كاالهاي كاذب ديگر          

اي، اشتراك احساسي و عاطفي با ديگر انسانها و داشتن تجربه مـشابه در مـورد بيمـاري خـود يـا نزديكـان، بـه گونـه اي                             
  .پاتيك به سوژه خود يافته وبا او به وحدتي انساني مي رسدناخودآگاه نگاه و عملكردي بشردوستانه و سم

  
  آسيب و ايمني

اين وحدت سمپاتيك و انساني خود يكي از مهم ترين ضعفهاي ناگزير كارورزان سالمت از لحاظ چگونگي اعتراض به وضع                    
اعتـصاب او  . صاب كامل بزنـد  درمانگر نمي تواند و نبايد دست به اعت       . موجود و شرايط كاري و فرم مبارزات صنفي آنها ست         

 است نيـز ضـربه مـي        "حق حيات "همزمان با متوقف ساختن چرخه توليد و سود، به موجودي انساني كه داراي خانواده و                
تـضاد بـين   . از همين رو در بيشتر مواقع، اعتصابهاي اين صنف با حفظ مسووليتها در بخشهاي اورژانـس همـراه اسـت       . زند

 با حركات كنترل نشده در هنگامه اعتراض و اعتصاب مي تواند احساس گناه در فرد و انشقاق  اخالقي-مسووليت حرفه اي 
كـه مـي   (در گروه ايجاد كرده و چنانچه با تبليغات منفي و اتهام زني از سوي دستگاه اداري و قدرت حاكمه مواجـه شـود                   

  . ، آماده سر خوردگي دروني و سركوب بيروني خواهد شد)شود
بـه ترتيـب سـن و سـابقه،     . ب پذيري جنبش پرستاري به نوپايي و جوان بودن بيش از حد آن بر مي گرددجنبه ديگر آسي  

جنبش كارگري با پيشينه تقريبي دست كم يك قرن، يعني از زمان باز شدن پاي صنايع خرد و بزرگ در كشور و همزمان، 
فوذ انديـشه ماركسيـستي و پديـده انقـالب          رشد فرهنگ آزادي خواهي، پيدايش گرايشهاي چپ حامي حقوق كارگران و ن           

 28مشروطه ريشه گرفت، با تجربه تاريخي تهاجم نظامي امپرياليستها به كشور در شهريور بيـست، كودتـاي ضـد مردمـي               
 پخته شد و در دوران سلطه شركت سهامي خاص واليت و شـركا           57 و قيام    40مرداد، پيدايي و رشد جنبش چريكي دهه        

دگي خود رسيد و امروزه مي توان آن را بزرگترين و منسجم ترين نيـروي كـار مخـالف و كـابوس رژيـم                        به اوج توان و بالن    
  .دانست

حركت معلمان از ارديبهـشت    . جنبش دانشجويي همين روند تكاملي را از زمان پايان پهلوي اول و شهريور بيست طي كرد               
جنـبش زنـان هـم بالفاصـله بعـد از           . خود گرفت  به دنبال اعتصاب سراسري معلمان شكل رسمي يك جنبش را به             1340

  .تسلط رژيم جمهوري اسالمي و در پاسخ به ديكتاتوري و رفتارهاي مرتجع و ضد زن اين رژيم آغاز شد و دوام يافت
در مقام مقايسه، جنبش پرستاران هيچيك از مراحل و تجربيات تاريخي گذشته را نگذرانده و چون اين گروه بيـشتر عمـر                      

 و تصفيه هاي دانشگاهي و در شـرايط   "انقالب فرهنگي "اري خود را در عصر چيرگي رژيم جمهوري اسالمي،          تحصيلي و ك  
نبود آزاديهاي سياسي و اجتماعي، گسترش سانسور و تبليغات رسمي و غير رسمي ايديولوژيك گذرانده، از افكار انقالبـي و        

بقاتي رنج مي برد، گرايش مذهبي اش به نسبت زياد است و مترقي خالي ست، از فقدان پشتوانه تئوريك و روحيه مبارزه ط
به همين دليـل اسـت كـه در اكثـر تجمعـات و      . در مجموع به نظر مي رسد كه با ساختار حاكميت مرزبندي روشني ندارد    

فراتر گذاشته حتي گاه پا را .  تاكيد دارد"دولت تدبير و اميد"اعتراضهاي خود بر باور داشتن و وفاداري به نظام و حمايت از 
و با شركت در مناسباتي چون راهپيمايي روز قدس و اعالم برائت و دوري از گروههاي اپوزيسيون خارج از كشور، دست به                      

  .مانور ارتجاعي مي زند
اين رويكرد با پوشش رفرميستي با توجه به ويژگيهاي ياد شده و دشواري اعتراض و مبارزه، چندان عجيـب بـه نظـر نمـي              

ضا تا اينجاي كار براي اين جريان نوعي چتر ايمنـي فـراهم كـرده و آن را از اتهـام سياسـي بـودن و حركـت و                             رسد و از ق   
پرسش اما اين است كـه تـا   . دشمني با نظام مصون داشته است و اين در شرايط فعلي نقطه قوت جريان محسوب مي شود      

  اميد اصالح داشت؟ كي مي توان زير اين چتر پناه گرفت و همزمان بر آن خرده گرفت و 
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  آينده نزديك، آينده دور

راي آوردن كانديداهاي مورد حمايت جامعه      . جنبش پرستاري در يكسالگي خود تا امروز توانسته به موفقيتهايي دست يابد           
بـت  پرستاران در انتخابات اخير نظام پرستاري، وادار كردن وزير بهداشت به عذرخواهي رسمي و رسـانه اي از پرسـتاران با                    

طرح پرداخت مبتني   " ناميدن اعتراضهاي آنها و از همه مهم تر، عقب نشيني ماه گذشته وزارت بهداشت از                 "كف خياباني "
اما از آنجايي كه نگاه رژيم به مردم هميـشه غيـر انـساني و بـي                .  و واگذاري آن به بيمارستانها از اين جمله اند         "بر عملكرد 

ربه دولتهاي بركشيده پيشين هم نشاني از اعتنا به حقوق اقتصادي، آموزش، بهداشت             اعتنا به حقوق اساسي آنها بوده و تج       
و درمان مردم به طور كلي و حقوق بگيران، محرومان و نيروهاي كار به طور ويژه نداشته است، تكرار رفتار غير مسووالنه و                

  . هم چندان عجيب و دور از ذهن به نظر نمي رسد با پرستاران و پيراپزشكان "دولت تدبير و اميد"نگاه از باالي وزير تحفه 
شاهد اين ادعا، توهين دوباره وزير بهداشت به پرستاران در صحن مجلس است كه هنوز زمان چنداني از عذرخواهي پيشين 
وي نگذشته، در مخالفت با قانون از پيش تصويب شده تعرفه گذاري خدمات پرستاري، تمام خدمات كد دار و تعرفه پـذير                      

 خالصه كـرده و بـه ايـن ترتيـب بـا بـر               "آمپول زدن به اندامهاي تحتاني و فوقاني مردم         "رستاران را در عبارت بي ادبانه       پ
انداختن قباي گشاد وزارت، هم چهره لمپن و ذهنيت ارتجاعي خود را در برابر ديد و داوري جامعه و زمانه مي گذارد و هم          

جنبش پرستاري بايد . ابر مطالبات نيروهاي پرستاري را با صداي بلند فرياد مي زندپايبند نبودن به قانون و ايستادگي در بر
  . اين اشارات را ببيند

وزير و همفكرانش اجراي طرح ناعادالنه و نادرست پرداخت مبني بر عملكرد را به بهانه نبود زير سـاختها و نـرم افزارهـاي                        
شت اين طرح در دستان آنها نامعلوم است و هيچ تضميني بر اعاده حقوق سرنو. به روساي بيمارستانها واگذار كرده اند! الزم

دولت و وزارت بهداشت در زمان فراواني بودجه، دليـل و ضـرورتي در تـامين خواسـته هـا و حقـوق             . پرستاران وجود ندارد  
بودجه در آسـتانه     به خاطر كسري  شديد       "طرح تحول سالمت  "پيراپزشكان و اجراي قانون تعرفه گذاري نديدند، حال كه          

.  در كار نخواهد بود تا كسي بخواهد آن را ايفاد و يا كـساني آن را احقـاق كننـد                 "حقي"ورشكستگي ست، بي ترديد ديگر      
  .فعاالن پرستاري بايد نكته ها را دريابند

 چتـر واليـت و   جنبش پرستاري بايد دير يا زود به اين نتيجه برسد كه سينه زدن مصلحتي يا حسابگرانه زير خيمه نظام 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، چيـزي جـز وقـت كـشي و آب در هـاون كوبيـدن و در نهايـت، درغلتيـدن بـه ورطـه                     

جنبش پرستاري بايد بداند كه در حـالي كـه تـشديد             .انگي خود ساخته نيست   واپسگرايي همذات پندارانه با اين دشمن خ      
... رفتارهاي ضد انساني در قبال زندانيان و فعاالن سياسي و افزايش بي سابقه اعدام، اختالس، فساد و رقابتهـاي جنـاحي و                     

گ خواسته هاي صـنفي فراتـر مـي بـرد،     دامنه اعتراضها را روز به روز گسترده تر و راديكاليزه تر كرده و آنها را از حصار تن                 
چسبيدن به شعارهاي وفادارانه و رفرميستي براي رژيمي كه در آن حلقه وفـادارانش روز بـه روز تنـگ تـر و پهنـاي بانـد                           
مخالفانش روز به روز گسترده تر مي شود، تنها به جدا افتادن از بدنه جنبش جمعي و ايجاد شـكاف در صـفوف معترضـان           

كارگران، دانشجويان، زنـان و  ( در اين وقت چنانچه رژيم از پس مخالفان قسم خورده و استخوان دار خود        خواهد انجاميد و  
برآيد، دوباره به سراغ مخالفان وفادار خود باز مي گردد و به جاي ايفاي حقوق آنها، حق شان را كف دست            ) اقليتهاي ديني 

  !شان خواهد گذاشت
كه گروه هدفشان جزو نيروهاي كار بـوده و ايـن نيـرو بايـد رابطـه خـود را بـا سـاير                رهبران جريان پرستاري بايد بپذيرند      

 ليبراليستي دولتهاي سر كار آمـده تـا بـه    -رويكردهاي نو . نيروهاي كار تعريف و مرزهاي خود را با حاكميت مشخص كند    
 رفاهي، تعـديل و در حقيقـت        امروز، از جمله عدم استخدام، شركتي كردن نيروهاي تحصيل كرده، كاهش حقوق و مزاياي             

اخراج نيروها و سيل مهاجرت اين نيروها، بايد اين فعاالن را متقاعد كرده يا بكند كـه ماهيـت سـوداگرانه رژيـم جمهـوري           
  . اسالمي در اساس در تضاد با نيروهاي كار بوده و نبايد به اين امام زاده دروغين دل و دخيل بست

  پندي براي يكسالگي 
  )حافظ( شهر ننوشي زنهار     بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد   باده با محتسب
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  )قسمت آخر(خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکیم استبداد 
  شهره صابري

  
خصوصي سازي با بازگشت اقتصاددانان مدافع نظم موجود به مباحث كالسيك كه انباشت سرمايه و توزيع نـابرابر منـابع را     

اين ادعا نه تنها باعث پيشرفت و توسعه طرح .  مي دانستند، سرعت بيشتري گرفتيموني ضروركشورهاي پيراتوسعه براي 
اين سياستها شكاف طبقـاتي  .  بلكه سياستي به سوي تامين منافع هسته ي نظام سرمايه داري است،ي اين كشورها نيست 

در ايـران و  .  نظام سرمايه داري مي شودعميق تر ميكند و به طور نظام مند سبب تامين منافع هسته ي     را  در اين كشورها    
به طور كلي در سرزمينهاي شرقي شرايط جغرافيايي كه مسبب پراكندگي شديد مناطق حاصلخيز بود از بـه وجـود آمـدن      

از آنجا كه مناطق آباد و حاصلخير همواره مورد هجوم قبايل و اقـوام              . طبقات داراي تشكل و منافع مشخص جلوگيري كرد       
ناطق غير حاصلخيز مي زيستند قرار مي گرفت، تجهيزات و آنچه تا آن زمان به دست آمده بود از ميان مـي                      ديگر كه در م   

 زيرا مالكيت به طور بلنـد مـدت در دسـت نبـود و زمينـه ي                  .شكل نمي گرفت  نيز  رفت و به دنبال آن اشرافيت زمين دار         
بر اين  . رزمينهاي شرقي و ريشه دواندن آن بوده است       اين از اسباب تحكيم استبداد در س      . تشكل زمين داران وجود نداشت    

 خصوصي سازي جز تحكيم استبداد نتيجه اي نداشت و تماما متكي بر رانت            ، پيشين بود  نوسته هاي زمينه كه شرح آن در      
هـا و    جهانگير شدن آن بـا بهـره كـشي از بازار            و در هم آميختگي استبداد در ايران و سياليت نظام نظام سرمايه داري           . بود

  .منابع در هم آميختند و اتكاي آن بر رانت و تحكيم استبداد را فراهم كردند
پيش رفتن به سوي اقتصاد رقابتي و آزاد نه تنها مطابق نظر اقتصاد دانان مدافع نظم موجود موجـب رسـيدن سـرزمينهاي     

جديدي از مناسـبات در ايـران    بلكه موجب ظاهر شدن صورت   ،پيراموني به وضعيت هسته ي نظام سرمايه داري نمي شود         
آن ترتيب خـاص از دولتهـاي غربـي در         . در اين وضعيت مبارزات در ايران با پيچيدگيهاي بسياري مواجه است          . خواهد شد 

ايـران بـه   شـرايط  ، در آزاديهاي فـردي و رقابـت  فاكتورهاي رشد كشورهاي غربي همچون  .ايران عمال شكل نخواهد گرفت   
ا دولت حافظ انحصارات و اقتصاد آزاد و رقـابتي نيـست زيـرا عمـق بنيانهـاي اسـتبداد و عقـب                      در اينج  .وجود نخواهد آمد  

اساس اين برنامه ها يعني اقتـصاد آزاد و تعـديل اقتـصادي در          . ماندگي تاريخي در ايران خصايص متفاوتي را بروز مي دهد         
قـالب آغـاز شـد؛ خـصوصي كـردن فعاليتهـاي       ايران كه زمزمه هاي آن از دوران تدوين برنامه ي دوم پنج سـاله پـس از ان   

مثال طيبيان كه به عنوان بنيان گذار گرايش اقتصاد . اقتصادي يا آزاد سازي و كاهش مداخله ي دولت در امور اقتصادي بود
 در مورد اين برنامه ها و خطوط فكري موجود در دولت در مصاحبه            ،آزاد و تعديل در ايران پس از انقالب شناخته مي شود          

يك خط كـه مبنـاي    . فهميدم در بدنه ي اقتصاد دانان ايران دو خط فكر وجود دارد           ":  با بهمن احمدي امويي مي گويد      اي
آن احترام به حقوق و آزاديهاي فردي است و يك گروهي كه مباني بحثهاي آن عدم شناخت و قائـل نبـودن بـه حقـوق و                      

 باشيد و اگر مبناي دموكراسي و رفتار دموكراتيك را بپذيريـد،  وقتي شما قائل به آزادي و حقوق فرد      . آزاديهاي فردي است  
الجرم نتايجي كه از آن در حوزه ي اقتصاد به دست مي آيد، جز اقتصاد آزاد و رقابتي چيز ديگري نيست بعد اگـر اقتـصاد                

ت بايد زمينه سـاز و      در اين حالت دول   . آزاد و رقابتي را پذيرفتيد به تبع آن ترتيب خاصي از كاركرد دولت حاصل مي شود               
. سعي كنـد امتيـازات را حـذف كنـد         . فرصت ساز باشد و سعي كند برابري فرصت را ايجاد كرده و آن شرايط را حفظ كند                

در كاالي عمـومي چـون راه، بهداشـت، تـامين           . سعي كند در جايي كه بخش خصوصي شكست مي خورد آنرا تقويت كند            
بايد متمركز شود و در جايي كه مردم مي توانند كـار كننـد تمـام فـضا را بـه      اجتماعي، دانشگاه و تا حدودي در تحقيقات    

اد بحث بر سر اين مي شود كه دولت بتوانـد ثبـات كلـي كـشور را                  هوقتي هم دولت چنين سيستمي را بنا ن       . مردم واگذارد 
بودجه ي متعـادل و همچنـين       اين كه تورم بايد پايين باشد و بايد         . حال به مسائل امنيتي و دفاعي كاري ندارم       . حفظ كند 

اين گفته ها بي پايه و اساس و كپي برداري از منابع تئوريك ليبرالي و نئوليبرالي بدون همه  ".سياست پولي منضبط داشت
وجود هيچ مطابقتي با شرايط و اقتضائات نظام موجود در ايران با اين اراجيف صرفا تئوريك                . توجه به وضعيت موجود است    

در زنجيره ي نظام طبقاتي و بهره كشي جهـاني دارد،    ديگر  شتن از جايگاهي كه ايران و هر كشور پيراموني          ساده گذ . ندارد
در نظر نداشتن نظام طبقاتي در ايران و خصايص متفاوت آن و نيز نظام استبدادي در ايران اين گفته ها را بسيار بي پايه و        
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. يه گذاري خصوصي و هم چنين بـه دنبـال آن تجـارت آزاد اسـت               تعديل اقتصادي اساسا به دنبال سرما     . اساس كرده است  
تعديل اقتصادي به دنبال اين است كه هر گونه نظارت بر بهره كشي از نيروي كار، منابع و بازار را از بين ببرد و براي اينكه              

يـد تنظـيم شـود و بـا         قيمت ها و دست مزد ها و نرخ ارز خود به خود با همان بازوي پنهاني كه ليبراليـسم از آن مـي گو                       
 موانع گمركي از ميان برود، سياست گذاريهاي ،مانعي بر سر راه تجارت آزاد نباشد. ر هم نخوردبدخالتهاي دولت اين تعادل 

اجتماعي به صورتي كه در دولتهاي مستقل اعمال مي شد از ميان برداشته شود و حمايتي نيز در مورد دستمزدها در ميان 
اما اين سياستها همه به دنبال اين هستند كه منافع هسته ي نظام  . نق در همه جاي جهان برقرار شود      نباشد تا توسعه و رو    

فربـه  را بازار هاي گسترده براي آن مهيا كنند و قـشر دالل بـورژوازي سـرزمينهاي پيرامـوني     . سرمايه داري را فراهم كنند    
مطابق اين  .  است تيامپرياليسم مالزم و قرين سياستهاي ليبراليس     همواره  . كنند و نيز منابع اين سرزمينها را به تاراج ببرند         

سياست دولتها هيچ تعهدي در مقابل صنايع و نظام اقتصادي ندارند، نرخ ارز به بازاد آزاد واگذار مـي شـود، محـدوديتهاي                       
   .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 شـدن عـدم دخالـت دولـت در نظـام اقتـصادي از نتـايج و          
حال بايد ديد كه اين برنامه و سياست عمال چه نتايجي بـر  . تظاهرات برنامه ي مربوط به تعديل ساختاري و اقتصادي است   

چنانچـه  اسـت،    عدم وجـود منـافع مـشترك طبقـاتي تظـاهر يافتـه               در وجود استبداد    ؟در ايران داشته است    نظم طبقاتي 
  . حاكميت در ايران خود را بالمنازع مي بيند

.  نتوانـسته فـضاي رقـابتي ايجـاد كنـد          ،خصوصي سازي كه يكي از ابزارها و شيوه هاي رسيدن به تعديل سـاختاري اسـت               
  اختيار درنقدينگي و اغلب به صورت است،اي خارجي  كمكها و وامه ودرآمدهاي ايجاد شده در ايران كه ناشي از پول نفت         

سرمايه آن صرف  مقدار كمي از .افرادي معدود است كه در پايتخت متمركز شده اند و به اعمال سود جويانه دست مي زنند
ي از  پيـشرفته و تقليـد    نهادهاي  تمامي اعمال سودجويانه ي اين افراد معدود مرتبط با شبكه ي            .  مي شود   توليد درگذاري  

 و تافته هاي جدا بافته هستند كه از بقيـه مـردم جـدا و                يياين افراد استثنا  . اقتصادهاي هسته اي نظام سرمايه داري است      
اين معدود افراد تمايلي به واگذاري صنايع به افراد ديگر ندارند و . مردم مصونندر اكثريت كامال از آفات و مضرات گريبان گي

ود آور و مشابه صنايع غربي در كشورهاي پيراموني و از جمله ايران موجود نيست و اگر هم      از طرفي هم صنايعي آنچنان س     
 آنچنان كه هم . اين تافته هاي جدا بافته تمايلي به واگذاري آن نخواهند داشت،در برخي موارد چنين صنايعي موجود باشد

ر سرمايه ي جهاني كه خود تحـت تـسلط سـرمايه ي     از طرفي گفته اند كه باز شدن دروازه ها ب         . اكنون در ايران مي بينيم    
گرچه قرار بر اين است كـه يگـانگي جهـان تحـت     .  مي تواند موجب توسعه ي سرزمين هاي پيراموني شود   ،انحصاري است 

باشـد و   درصـد  80بيش تقريبا در بانك جهاني يا شدني است كه سهام اروپا و آمريكا      آ اما   ،سلطه ي اين نظام صورت گيرد     
  ؟ پيراموني وجود داشته باشدمناطق آزاد با آزادي و رقابت مهمترين نهاد سرمايه داري، در اين 

مطمئنا واگذار كردن نرخ ارز به بازار آزاد، از ميان بردن محدوديتهاي گمركي و حذف انواع حمايتهاي دولتـي از صـنايع و                       
انـد بـه توسـعه منجـر شـود؟ مطـابق تعـاريف        حمايتهاي رفاهي و سياستگذاريهاي اجتماعي با شرايط ذكر شده آيا مـي تو    

مي تواند در سايه ي فقر ... آكادميك و در منابع تئوريك ليبراليسم آيا توسعه ي انساني، توسعه فرهنگي، توسعه اقتصادي و
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 سرمايه داري به كارگران و محرومان روز به روز عقب ماندگي در ايران          

از سويي انحصار اين افراد معدود وابسته به رژيم در منابع و صنايع موجب شده كه يكسره اين نظام          . را گسترش خواهد داد   
 تورم و فقـر و فالكـت مـردم را موجـب           ،هره مندي غير وابستگان به حكومت از صنايع       عدم ب . باشدبرقرار  رانت  بر  اقتصادي  
چرا كه عرضه ي تمامي محصوالت در دست كساني است كه به انواع امكانات سركوب مجهز هستند و هر طـور                     . شده است 

و نيز كنترل قيمت ها نيز . عرضه محدود به همين عده از افراد است      .  كه بخواهند عرضه كاال و خدمات را كنترل مي كنند         
اين افراد كه وارثان صنايع سودآور تا اكنون بوده انـد بـه   . در دست همين معدود افراد است كه رانت را نصيب آنها مي كند      

راحتي از طريق نرخ ارز، عدم وجود محدوديتهاي گمركي كه يكي از وسايل مربوط به تعديل ساختاري بوده است و از سـر                
اخـتالس، دسـت    . نـد نت و حمايتهاي اجتماعي از مردم رانت خواري كرده و منابع مالي عظيم بـه جيـب ز                 باز كردن تعهدا  
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. اسـت شـده  همه زمينه هايي بوده اند كه سبب فربگي حاكميت دالل ايران           .... يافتن انحصاري به منابع، روابط خانوادگي و      
در صنايعي  . ي سازي بسيار واضح است    وصاري و خص  ه دنبال اعمال سياست تعديل ساخت     بمظاهر رانت خواري و تشديد آن       

وجود درآمدهاي مازاد و غير منطقي دليلـي بـر رانـت            ... چون پتروشيمي، خودرو سازي، توليد نفت و گاز ، صنايع غذايي و           
بـار روز بـه روز همپـاي اجـراي سياسـتهاي مربـوط بـه تعـديل                   اين وضعيت كثافت  . ر حاكميت دالل ايران است    دخواري  

جامع فقر و شكاف طبقاتي در ، تشديد فالكت، مذلتيافت و در نتيجه موجب خواهد  گسترش  ي سازي   وص و خص  ساختاري
 و قابـل چـشم   به شناخت و عمل عليه حاكميت ارتجاعي گـره در ايران  نظام طبقاتي    عليهمبارزه  بنابرين  . خواهد شد ايران  

  پايان    .پوشي نيست
 

  

  نجه و محاكمه فعاالن كارگري سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شك

  .در ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  
  ١٣٩٤برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در شھریور  

  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
  

 حركت اعتراضي 101

.  در واحدها تجمع كردندروز يكشنبه اول شهريور، تعدادي از دارندگان مسكن مهر مرودشت به علت تاخير به وجود آمده      *
  .به گزارش مرودشت نا، دارندگان مسكن مِهر مرودشت در پاسخ به تاخير به وجود آمده در تحويل واحدها، تجمع كردند

  
صبح روز يكشنبه اول شهريور، كارگران مجتمع مس سرچشمه در جلسه پاسخگويي به مطالبات شان با پرتـاب كفـش از     *

به گزارش بابك آنالين، كارگران شركتي مس منطقه كرمان بـه           .  ايران، استقبال كردند   مدير عامل شركت صنايع ملي مس     
علت عدم امنيت شغلي و تبعيض در پرداخت امتيازات خود؛ در چند روز اخير دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواسـتار                       

  .  مسئوالن بودندرسيدگي به مشكالت و استعفاي مرادعليزاده مدير عامل شركت صنايع ملي مس ايران از
  
روز يكشنبه اول شهريور، تعدادي از كاركنان تعميرات بخش انتقال نيروگاههاي استان تهران كه شـاغل در شـركت بـرق           *

به گزارش تسنيم، يكي از اين تجمـع كننـدگان گفـت؛ مـا از               . اي تهران هستند در مقابل وزارت نيرو تجمع كردند          منطقه  
 مـاه در پرداخـت حقـوق مـا          6اي تهران هستيم كه حدود        روگاههاي شركت برق منطقه     كاركنان بخش تعميرات انتقال ني    

  .شود اختالل ايجاد شده است و هيچ پاسخ روشني براي زمان پرداخت معوقات به ما داده نمي
  
روز يكشنبه اول شهريور، رفتگـران شـهرداري فـومن در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت معوقـات و حقـوق خـود دسـت از                             *

پوش شهرداري فومن به علت عدم پرداخت معوقات چهار ماهه و حقوق خـود      به گزارش ايلنا، كارگران نارنجي      . ندكاركشيد
  . بعد از ظهر در محل قديم آتش نشاني فومن تجمع كردند4امروز  دست از كاركشيدند و در ساعت 

  .اين سومين تجمع رفتگران فومني در ده روز گذشته بوده است
  
 قزوين از صبح روز يكشنبه اول شـهريور در    –كيلومتر باقي مانده آزاد راه رشت       11داد، مجري ساخت    كارگران شركت س  *

  .اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان تجمع كردند



 ١٩

به گزارش  واحـد مركـزي خبـر، ايـن           
 كيلــومتر بــاقي 11تجمــع در حاشــيه 

 قـــزوين در –مانـــده آزاد راه رشـــت 
محــدوده منجيــل صــورت رفــت و     

 مـاه   5عالم كردند كه حدود     كارگران ا 
است كه حقـوق آنهـا پرداخـت نـشده          

  .است
  
روز يكـشنبه اول شــهريور، كــارگران  *

اخراجي كارخانه سيمان كارون جلوي     
به . درب ورودي كارخانه تجمع كردند     

د  تن از كارگران قراردادي شاغل در كارخانه سـيمان كـارون در شـهر كلگيـر شهرسـتان مـسج                    39گزارش ايلنا، به حدود     
. سليمان اعالم شده است كه به دليل اتمام اعتبار قرار داد كارشان ديگر براي آنها در اين واحد صنعتي شغلي وجـود نـدارد      

 كارگر رسمي، قراردادي و پيماني مشغول به كار هستند كه هر كدام از آنـان  320دراين واحد توليد كننده سيمان بيش از   
  .دو ماه حقوق طلب دارند

  
پاسـخ مانـدن خواسـته      شهريور، تعدادي از كارگران مجتمع كشت و صنعت مهاباد در اعتراض به ادامه بي        2 روز دوشنبه *
به گزارش ايلنـا، مجتمـع كـشت و صـنعت مهابـاد شـامل               . هاي خود در محوطه فرمانداري شهرستان مهاباد تجمع كردند          

سردخانه زمـزم  «و » مجتمع هما مرغ مهاباد  «،  »دمجتمع دامداري و صنعتي مهابا    «،  »كشت و صنعت مهاباد   «هاي    كارخانه  
  . شهريور براي دومين روز متوالي ادامه پيدا كرد3اين تجمع اعتراضي در روز سه شنبه . است» مهاباد

  
 شهريور، جمع كثيري از كارگران كفش ِبال در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان دسـت بـه تجمـع                     3روز سه شنبه    *

 مـاه دسـتمزد و مطالبـات       30به گزارش اشتراك، كارفرماي كارخانه كفش بال از پرداخت بيش از            . نداعتراضي در تهران زد   
  . كارگران شاغل در اين كارخانه خودداري مي كند

  
 شهريور، تعدادي از بازنشستگان پااليشگاه آبادان به منظور پيگيـري بخـشي از مطالبـات مـزدي خـود در                     2روز دوشنبه   *

هاي خود پالكارتهايي نيز در دست  به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان كه در رابطه با خواسته . ع كردندمقابل وزارت نفت تجم
سومين روز تجمع كـارگران بازنشـسته پااليـشگاه آبـادان در مقابـل              . داشتند، خواستار ديدار با مسئوالن وزارت نفت بودند       

  . شهريور، برگزار شد4وزارت نفت روز چهار شنبه 
  
 شهريور، تعدادي از كارگران شركت نمك زدايي، مقابل فرمانداري هفتكل تجمع 4هفتكل نيوز، روز چهارشنبه به گزارش *

 مـاه اسـت كـه    4 در صد از كارگران اين كارخانه متأهل هـستند و تـا كنـون               90به گفته يكي از كارگران؛ بيش از        . كردند
  . نمي شودكارگران حقوق دريافت نكرده و مزاياي آنها به درستي پرداخت

  
 شهريور، كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل نـسبت بـه بيكـار شـدن شـان و عـدم پرداخـت دسـتمزد و                5روز پنجشنبه   *

 ماه است كه دستمزد و مزاياي خود را 24كارگران ذوب آهن اردبيل نزديك به . مطالبات مزدي خود دست به اعتراض زدند
ا و كارگزاران رژيم به جاي پاسخگويي بـه خواسـته هـاي كـارگران، بـا آنـان                   كارگران مي گويند كارفرم   . دريافت نكرده اند  

  . برخورد امنيتي مي كنند و كارگران معترض را تحت فشار اقتصادي قرار مي دهند
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 شهريور، تعدادي از كاركنان قراردادي شاغل در راه و شهرسازي برخي از شهرستانهاي استان بوشهر در        7صبح روز شنبه    *

، اين اقدام در اعتراض به نحوه واگذاري زمين به اين كاركنان و 24به گزارش استان . اهنگ دست از كار كشيدنداقدامي هم
  .وعده هايي است كه عملي نشده است

  
 شهريور، جمعي از كاركنان اداره راه و شهرسازي دشتستان در اعتراض به عدم اجرايي شدن وعده مـسئوالن                7روز شنبه   *

، حدود سه سال پيش، با وعـده  24به گزارش استان . رسازي در زمينه مسكن آنان، دست از كار كشيدند   اداره كل راه و شه    
اهداي زمين جهت ساخت مسكن به پرسنل راه و شهرسازي، مبالغي از آنان جمع آوري شـد امـا بـا گذشـت سـه سـال از                   

  .گرفتن اين مبالغ، هيچ اقدامي درخصوص اهداي اين زمينها صورت نگرفته است
  
 تن از كارگران خدمات شـهري رشـت از چهـار راه صـابرين از                300 شهريور، حدود    8به گزارش افق روشن، روز يكشنبه       *

كـارگران در   . مسير تختي به سوي شهرداري مركز راهپيمايي كردند و خواستار دريافت دستمزد هاي معوقـه خـود شـدند                  
ع نيروهاي انتظامي اطالعـات اطـراف كـارگران را محاصـره            در طول تجم  . مقابل شهرداري رشت به تجمع خود ادامه دادند       

  .كرده بودند
  
 شهريور، پاكبانان شهرداري رشت براي دريافت مطالبات و حقوق شـان مقابـل سـاختمان شـهرداري      8صبح روز يكشنبه    *

ز رفتگـران  اگر يكي ا . به گزارش خزر، هيچ كس نمي گويد كه رفتگران با چه مشقتي زندگي مي كنند              . رشت تجمع كردند  
  .اعتراض كند كه حقوق نگرفته است، با فشار بر روي پيمانكار، كارگر را اخراج مي كنند

  
بـه  .  شهريور، به دنبال وعده مديريت، اعتصاب دو روزه كارگران پيمانكاري پتروشيمي بسپاران خاتمه يافت9روز دوشنبه  *

  .حد تعميرات و نگهداري پتروشيمي بسپاران مشغول كارندگزارش ايلنا، معترضان از طريق شركت پيمانكاري فريمكو در وا
  
بـه گـزارش ايلنـا،    .  شهريور، تعدادي از كارگران پيمانكاري زغال سنگ البرز شرقي دست از كـار كـشيدند           9روز دوشنبه   *

 سـنگ  معترضان از جمله كارگراني هستند كه زير نظر پيمانكار در تونل برناكي منطقه طزره شـاهرود بـه اسـتخراج زغـال       
 كـارگر بـه صـورت پيمانكـاري         800 كارگر به صورت رسـمي و        600در اين واحد معدني البرز شرقي حدود        . اشتغال دارند 

  .اشتغال دارند كه اعتراض اخير مربوط به كارگران پيمانكاري شاغل در تونل برناكي است
  
، خواستار رفع محروميتهاي برداشت آب    شهريور، تعدادي از كشاورزان چهارمحال و بختياري در تجمعي        10روز سه شنبه    *

 اي  به گزارش آفرينش، در اين تجمع كه در مقابل ساختمان شركت آب منطقه. و رفع بي آبيهاي مزارع و باغات خود شدند
  .چهارمحال و بختياري برگزار شد، كشاورزان نسبت به لغو برداشت آب طرحهاي كشاورزي خود اعتراض كردند

  
 سال از موعد تحويل واحد هاي شان مي 12ور، جمعي از مال باختگان پروژه آتي شهر كه بيش از        شهري10روز سه شنبه    *

 تمام سـرمايه خـود را بـه         82از سال   : به گزارش صما، يكي از معترضان گفت      . گذرد، مقابل بنياد مستضعفان تجمع كردند     
است، سپرده ايـم و قـرار بـود         »  مستضعفان بنياد«كه از شركتهاي تحت پوشش      » شركت آتي ساز  «دار شدن به      اميد خانه   

 سـال از آن زمـان نـه       12 ماه واحدهاي آپارتماني را در پروژه آتي شهر تحويل دهند ولي اكنون با گذشت بيش از                  36طي  
  .كس هم به ما پاسخگو نيست تنها هيچ واحدي واگذار نشده، بلكه هيچ
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در اعتـراض بـه عـدم    ) فـرا سـاحل  ( جزيـره صـنعتي صـدرا      شهريور، اعتصاب كارگران بخش پيمانكاري    10روز سه شنبه    *
 تن 700به گزارش خليج فارس، تعدادكارگران اعتصابي حدود .  ماه حقوق، سومين روز خود را پشت سر گذاشت3پرداخت 

برآورد مي شد و گرچه مدير صدرا در جنوب، پيگيريهايي انجام داده، ولي مديران اصلي شركت كه در تهـران مـي باشـند،                   
  .هرا توجهي به اين مشكالت ندارندظا

كه روزگاري فعال ترين بنگاه اقتصادي و مجموعه صنعتي بوشهر محـسوب مـي شـد و       ) صدرا(شركت صنايع دريايي ايران     
  .  نفر رسيده است1500 هزار تن برآورد مي شد، اينك به كمتر از 4شمار كاركنان آن در دوران اوج فعاليت اش حدود 

  
 شهريور، كاميونداران بافق به دليل پايين بودن مبلغ قرارداد نقل و انتقـال سـنگ آهـن، اعتـصاب        12صبح روز پنجشنبه    *

به گزارش بافق خبر، آنها خواستار افزايش مبلغ قرارداد در جابجايي هر تن سنگ آهن از معدن سه چاهون به سنگ . كردند
  .آهن هستند

  
 ماه حقوق دست به تجمع مقابل 3هواز دراعتراض به عدم پرداخت  شهريور، كارگران شركت آب و فاضالب ا14روز شنبه *

سه سال است كه سنوات كار و عيدي،        : به گزارش ايرنا، يكي از كارگران كه در تجمع شركت داشت، گفت           . استانداري زدند 
  .بن مسكن و بن كاال پرداخت نشده و لباس كار هم در اين مدت به ما نداده اند

  
 شهريور در اعتراض به وضعيت نامعلوم شغل و معوقات مزدي خـود،             14خانه آردل صبح روز شنبه      جمعي از كارگران كار   *

به گزارش ايلنا، اين كارگران از ابتداي سال جاري تاكنون معطل بازنشـستگي  . مقابل دفتر فروش اين كارخانه تجمع كردند 
  .ده استهستيند و در اين مدت نيز مزاياي مزدي آنها به صورت نامنظم پرداخت ش

  
 شهريور، كاركنان نيروگاه و سد در حال ساخت چم شير گچساران به علت تاخير در پرداخت مطالبات خود        14روز شنبه   *

  .براي چندمين روز متوالي دست به اعتراض زدند
م شـير كـه   پروژه سد چ. به گزارش عصردنا، اين كارگران از خرداد امسال تاكنون حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده اند      

 300 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و يك هـزار و           34 شروع شده است در حال حاضر حدود         91عمليات اجرايي آن از سال      
  .تن نيروي انساني متخصص، ماهر و نيمه ماهر در ساخت سد چم شير مشاركت دارند

راحمـد و بـرروي رودخانـه زهـره        كيلومتري جنوب شرقي شهر دوگنبدان در كهگيلويه و بوي         25نيروگاه و سد چم شير در       
  .ساخته مي شود

  
 شهريور، جمعي از كاميون داران بافق به علت پايين بودن مبلغ قرارداد حمل و نقل سنگ آهن از معدن سه 14روز شنبه *

به گزارش بافق فردا، در ابتداي شروع كار شركت برنده مناقصه اعالم شد كه              . چاهون به سنگ آهن چغارت اعتصاب كردند      
 تومان پرداخت كند اما پـس از گذشـت يـك    4400ه ازاي حمل هر تُن سنگ از معدن سه چاهون به سنگ آهن چغارت          ب

  . تومان پرداخت خواهد شد3600روز كار اعالم شد كه مدير عامل شركت سنگ آهن بيان كرده به ازاي حمل هر تن 
  
خت نشدن سه ماه دستمزد و حق بيمـه و نيـز تمديـد              به گزارش ايلنا، جمعي از كارگران كاشي كوير در اعتراض به پردا           *

  . شهريور، در قسمتي از مسير يزد به تهران تجمع كردند14تعطيلي موقت اين واحد توليدي، روز شنبه 
  
 شهريور، كارگران كارخانه كمباين سازي اراك در اعتراض به تصميم آستان قدس رضـوي، سـهامدار                2صبح روز دوشنبه    *

 كارگر دست به تجمع مقابـل كارخانـه زدنـد وخواستاربازگـشت بـه           200ازي اراك، مبني براخراج     اصلي شركت كمباين س   
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 200از تمديـد قـرارداد   )  درصد سهام شركت51با در اختيار داشتن     (به گزارش خبرآنالين، آستان قدس رضوي       . كارشدند
  . كارگر شركت كه موعد قرارداد كاري شان تا پايان تيرماه بوده امتناع كرد

 شهريور، كارگران اخراج شده كارخانه كمباين سازي اراك در تيزي تند آفتاب در ادامـه اعتـراض خـود،        11روز چهارشنبه   
روز شـنبه  . پالكارد به دست، فرياد از بيكاري را نه با الفاظي برخاسته از گلو كه در نوشته اي روي پالكارد بيان مي كردنـد       

  .هاردهمين روز خود را پشت سر گذاشت شهريور حركت اعتراضي اين كارگران چ14
 درصـد بـازار فـروش كمباينهـاي         90 تهران واقع شده و بـيش از         - جاده اراك    4كارخانه كمباين سازي ايران، در كيلومتر       

  . درصد بازار فروش بيلر در ايران در اختيار شركت كمباين سازي ايران قرار دارد95سبك، سنگين و نيمه سنگين و از 
  
به .  شهريور، بار ديگر اعتصاب كردند  15 ماه حقوق، روز يكشنبه      7هرداري كهنوج در اعتراض به عدم پرداخت        كارگران ش *

  .گزارش شوباد، به دنبال اعتصاب كارگران شهرداري، خيابانها و معابر شهر كهنوج در انبوهي از زباله فرو رفت
  
ردادهاي موقت و وضعيت حقوق و دستمزد خـود بـار            شهريور، كارگران مس سرچشمه در اعتراض به قرا        15روز يكشنبه   *

 كنندگان از جمله نيروهاي قراردادي شاغل در مجتمع مس           به گزارش ايلنا، تجمع   . ديگر مقابل وزارت صنعت تجمع كردند     
سرچشمه هستند كه به دليل تغيير نكردن شرايط كاري و دستمزدشان بر اساس ميزان ساعت كـاري آنهـا وعمـل نكـردن       

  . هاي شان براي بار دوم به تهران آمدند به وعدهمسئوالن 
  
شـركت  ) تريلـي ( شـهريور، راننـدگان خودروهـاي حمـل قطعـات      15به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، روز يكشنبه  *

بعد از اعتصاب رانندگان، شـركت      . قالبهاي صنعتي ايران خودرو به دليل پرداخت نشدن دستمزدشان دست از كار كشيدند            
هاي صنعتي ايران خودرو براي جابه جايي و حمل قطعات مجبور به استفاده از خودروهاي متفرقه شد كه به هر كدام از قالب

  . هزار تومان پرداخت نمود500آنان بابت حمل قطعات مبلغ 
  
طـه   شهريور، كارگران شاغل در تراكتورسازي كردستان براي سومين بار طي چنـد مـاه گذشـته در محو                  15روز يكشنبه   *

به گزارش كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، يكي از خواسته    . شركت اقدام به تجمع اعتراضي كردند     
هاي كارگران رسيدگي به وضعيت بهداشت سالن غذا خوري بود كه از طرف مديريت قول رسيدگي بـه ايـن خواسـته داده        

  . شد
  
 شهريور، با تجمع در مقابل استانداري قزوين        15پيش از ظهر روز يكشنبه      تعدادي كارگران كارخانه شيشه آبگينه قزوين       *

به گزارش ايلنا، يكي از كارگراني كه در اين تجمع اعتراضي حضور داشت گفت؛              . خواستار رسيدگي به مشكالت خود شدند     
 تن كاهش 270ها به حدود  كردند كه در حال حاضر تعداد آن  كارگر كار مي400در كارخانه شيشه آبگينه زماني نزديك به 

  .يافته است
  
 ماه حقوق معوقه پنجمين روز 4 شهريور، اعتصاب كارگران پيماني زغال سنگ البرز شرقي در اعتراض به   16روز دوشنبه   *

 تـا  22هـاي   به گزارش ايلنا، پيش از اين كارگران واحد معدني برناكي در طزره استان سمنان روز       . خود را پشت سرگذاشت   
  . شهريور در محوطه معدن تجمع كردند12اين كارگران از روز پنج شنبه .  به مدت سه روز اعتصاب كردند خرداد24
  
 شهريور، در برابر اسـتانداري تجمـع اعتراضـي    16 از جهاد كشاورزي در روز دوشنبه  تعدادي از مهندسان ناظر بيكار شده *

ايـم، وزارت   بارها و بارها پيگيـري و پيگيـري كـرده         «:ن گوفت نيوز،يكي از معترضا    به گزارش هوميان    . سكوت برگزار كردند  
گويد اعتبار جذب شما را بايد استان تهيه كند؛ در استان هم هنوز براي ما اعتبار تا اين لحظه تأمين نشده است و  جهاد مي



 ٢٣

اال بعـد از ايـن همـه         وارد مجموعه شديم و همه هم مدارك دانشگاهي داريم ولي ح           86ايم؛ ما در سال       ما اينك بيكار شده   
  .»شويم سابقه خدمت داريم بيكار مي

  
 شهريور، كارگران پيمانكاري مس سرچشمه در پنجمين روز حضورشان درتهران دست به تجمع مقابل  18روز چهارشنبه   *

 مراجعـه   به گزارش ايلنا، يكي كارگران حاضر در اين تجمع اعتراضي با اعالم اين خبر گفت؛ از               . جمهوري زدند   نهاد رياست   
 هـاي خـود بـه نهـاد          اي نگرفتيم و براي همين براي پيگيري خواسته         روز گذشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نتيجه          

 شهريور در تهران بودند؛ با وعده نهاد 14كارگران معترض مس سرچشمه كه از روز شنبه     . رياست جمهوري مراجعه كرديم   
  . شان به كرمان بازگشتندهاي رياست جمهوري مبني بر پيگيري خواسته 

  
 شهريور، كارگران شهرداري بيجار در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق شان طي چند ماه گذشته،           21روز شنبه   *

به گزارش فارس، عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات كارگران، مـشكالت زيـادي   . مقابل فرمانداري بيجار تجمع كردند   
  .ه وجود آورده استبراي امرار معاش آنها ب

  
 شهريور، جمعي از سهامداران تعاوني مسكن شركت مخـابرات بـا تجمـع جلـوي                21گزاش برنا از غرب تهران، روز شنبه        *

  . دادسراي شهريار، تقاضاي رسيدگي به فروش زمينهاي اين تعاوني كردند
  
ز آغاز شيفت يك كاري خـود دسـت بـه     شهريور، تعدادي از كارگران معدن گلتوت شهرستان زرند قبل ا          22روز يكشنبه   *

 عارف، كارگران اين معدن به علت عدم پرداخت به موقع حقوق خود مسير جاده كوهبنان بـه                  72به گزارش   . اعتصاب زدند 
 ماه گذشته و رفـع نابـساماني در پرداخـت           2تجمع كنندگان بر پرداخت معوقات حقوقي       . شهرستان زرند را مسدود كردند    

به علت اين تجمع اعتراضي و مسدود كردن جاده، كارگران معادن زغال سـنگ اصـلي، پابـداناي                  . ندحقوق خود تاكيد كرد   
  . نتوانستند به محل كار خود بروند و عمالً اين معادن به حال نيمه تعطيل در آمد…جنوبي، چشمه پودنه و 

  
 شـهريور، در  22 هـستند روز يكـشنبه   به گزارش ايرنا، شماري از ملواناني كه در لنجهاي صيادي بوشهري مشغول به كار     *

  .اعتراض نسبت به آنچه ممانعت از ادامه فعاليت آنها توسط مسئوالن ناميده شده، مقابل استانداري بوشهر تجمع كردند
  
 شهريور، جمعي از رانندگان كاميون در يزد در اعتراض به توزيع نامناسب بار در يزد، وضـع پايانـه هـاي                      22روز يكشنبه   *

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، يكـي از راننـدگان كـاميون كـه              .  و حضور دالالن در توزيع بار تجمع كردند        حمل ونقل 
 روز از اعالم نوبت توسط راننـده، بـاز هـم بـاري بـه       10با گذشت   : براي اعتراض در مقابل استانداري حاضر شده بود، گفت        

  .رانندگان داده نمي شود
  
 صبا شهر، در اعتراض به عدم تكميل پروژه هاي 8دي از اعضاي تعاوني مسكن مهر، تعاوني     شهريور، تعدا  22روز يكشنبه   *

به گزارش  ميانا، شـركت كننـدگان در ايـن           . عمراني اين مسكن، مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان ميانه تجمع كردند         
 آنها همچنان به اعتـراض خـود ادامـه          تجمع از متقاضيان واحدهاي مسكن مهر، اعالم كردند تا زمان رسيدگي به مطالبات            

  .خواهند داد
  
 شـهريور، در محـل سـاختمان مركـزي     23تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان گمرك ايران از صـبح روز دوشـنبه           *

به گزارش فارس، مديران عامل شركت تعاوني اقدام به فروش زمينها بدون            . گمرك ايران در خيابان ولي عصر تجمع كردند       
  . سال تحويل داده نشده است25 هزار عضو همچنان بعد از گذشت 3 و واحدهاي  ي اعضا كردههماهنگ
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به گزارش ثالث، در پي درگذشت امجدي كارگر جوان شهرداري بندر سيراف به دليل بـرق گرفتگـي و كمبـود امكانـات                       *

ع و خاكـسپاري نـامبرده، جمعـي از     شهريور، پس از تـشيي 23پزشكي در محل درمانگاه اين شهر، بعد از ظهر روز دوشنبه       
  .جوانان سيرافي در اعتراض به كمبود شديد امكانات براي درمانگاه، در درمانگاه بندر سيراف تجمع كردند

  
 شهريور، اعتصاب غذاي كارگران كارخانه لوله گستر اسفراين در اعتراض به  تعويق سه ماه حقوق، وارد                  24روز سه شنبه    *

رش اترك نيوز، محصوالت توليدي اين كارخانه توسط شركت نفـت خريـداري شـده اسـت امـا ايـن       به گزا . دومين روز شد  
شركت لولـه گـستر     . شركت پول محصوالت را پرداخت نكرده و كارفرما در پرداخت حقوق كاركنان به مشكل خورده است               

دي بـدون درز در اسـتان خراسـان     هكتار ساخته شده و تنها توليد كننده لوله هاي فـوال 210اسفراين در مساحتي بالغ بر      
  .شمالي است

  
 شهريور، براي رسيدگي به وضعيت خود براي دومين بار رو به            14تعدادي از كارگران كشتارگاه سنتي اهواز در روز شنبه          *

به گزارش ايرنا،كشتارگاه صنعتي اهواز از نيمـه ارديبهـشت امـسال    . روي ساختمان شوراي اسالمي شهر اهواز تجمع كردند    
غاز به كار كرد و كشتار دام سبك و سنگين از كشتارگاه سنتي به صنعتي منتقل شد و كارگران كشتارگاه سنتي اهـواز از              آ

زماني كه كشتارگاه صنعتي آغاز به كار كرد 
ــدند ــار ش ــي  . بيك ــارگران اخراج ــع ك تجم

 15كشتارگاه سنتي اهـواز در روز يكـشنبه         
 شهريور ادامه پيدا كرد و در اين روز نيروي        

انتظامي به كشتارگاه وارد شد و كارگران را        
  .با زور اخراج كردند
ــنبه  ــارگران  18روز چهارشـ ــهريور، كـ شـ

اخراجي كشتارگاه اهواز بارديگر در اعتراض      
به تضييع حقوق خود و عملكـرد نامناسـب         
شهرداري و شوراي اسالمي شهر اهـواز، در        
. مقابل ساختمان اين شـورا تجمـع كردنـد        

كارگران حـق آب و  «شعار كارگران با دادن    
.  شهريور، براي پنجمين بار مقابل ساختمان شـوراي اسـالمي شـهر اهـواز تجمـع كردنـد      21، روز شنبه »خاك و كار دارند 

 سهريور، مقابل شوراي شهر اهواز همزمان با انتخاب رئـيس           24كارگران اخراجي كشتارگاه اهواز بار ديگر در روز سه شنبه           
  .دندجديد شوراي شهر تجمع كر

  
 25بـه گـزارش روز چهارشـنبه    .  بيرجند به دليل واگذاري اين مركز به بخش خـصوصي اعتـصاب كردنـد             118كاركنان    *

 تعدادي از كاركنان خود را به دليل واگـذاري ايـن مركـز بـه بخـش        118شهريور خاورستان، طي چند هفته گذشته مركز        
  .  پي داشته استخصوصي اخراج كرد كه اين مشكالت اعتصاب كارمندان را در

  . به نشانه اعتراض در مقابل استانداري تجمع كردند118 شهريور، تعدادي از كارمندان 7قبالً نيز در روز شنبه 
  
جمع كثيري از كارگران كارخانه كاشي نيلو براي هفتمين بار پس از واگذاري ايـن شـركت بـه بخـش خـصوصي، در روز         *

بـه گـزارش فـارس، كـارگران     . آباد تجمع كردنـد   مقابل فرمانداري ويژه نجف    شهريور، براي وصول مطالبات خود     21سنبه  
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 ماهه، عدم واريز بن كارگري در اين مدت، عدم واريز حـق بيمـه و مزايـاي     5حاضر در اين تجمع عدم وصول حقوق معوق         
  .آميز عنوان كردند كارگري را از جمله داليل خود براي اين تجمع اعتراض 

آباد از تعهد مـديران كارخانـه كاشـي نيلـو بـراي رفـع                 يور، معاون سياسي اجتماعي فرمانداري نجف      شهر 26روز پنجشنبه   
  .مشكالت پيش آمده تا هفتم مهر خبر داد و با ايت تعهد كارگران به سر كار بازگشتند

  
راسـان جنـوبي،    به گزارش  فارس، همزمان با سفرعلي ربيعي وزير كار و تعاون به همراه معاون اول رئيس جمهـور بـه خ                     *

 شهريور، با تجمع مقابل اداره جديد تامين اجتماعي استان بـا بيـان اينكـه نـرخ                  28جمعي از جوانان بيرجند در روز شنبه        
  .بيكاري اعالم شده از طرف وزير كار را قبول ندارند خواستار توجه به اشتغال در اين استان شدند

  
 شهريور، در اعتراض به پرداخـت نـشدن مطالبـات مـزدي خـود در                28جمعي از كارگران كارخانه پارس متال روز شنبه         *

به گزارش ايلنا، كارگران اين مجتمع صنعتي با احتساب شهريور نزديك به دو مـاه معوقـات                 . محوطه كارخانه تجمع كردند   
ين اجتمـاعي  شود كه حق بيمه ماههاي تير و مرداد آنها هنوز به حساب سازمان تـام       مزدي طلبكارند و همچنين گفته مي       

  .پرداخت نشده است
  
بـه  .  شهريور، كارگران شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب مقابـل اسـتانداري خوزسـتان تجمـع كردنـد                 29روز يكشنبه   *

يكي از كارگران . گزارش رهياب، كارگران تجمع كرده مي گويند؛  يازده ماه است حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده اند             
برخي از ما تا سرحد طالق هم پيش رفته ايم، بعـضي          : يش به وجود آمده شديداً گاليه دارد مي گويد        كه از وضعيتي كه برا    

االن مدارس و دانشگاهها در حال بازگشايي اسـت و همـه  مـا بچـه     . از كارگران خانواده هاي شان از هم پاشيده شده است     
  .ك ريال هم در جيبمان نيستمدرسه اي و دانشجو داريم و بايد آنها را راهي مدرسه كنيم، اما ي

  
 شـهريوور،   29كارگران پيمانكاري معادن زغال سنگ البرز شرقي واقع در منطقه طرزه استان سمنان صبح روز يكـشنبه                  *

 تـن  150به گزارش ايلنا، در اين اجتماع اعتراضي نزديك به    . براي سومين بار در ماه جاري در محوطه معدن تجمع كردند          
در ايـن  .  ماه دستمزد معوقـه  اسـت    4دليل اين اجتماع اعتراضي پرداخت نشدن       . ناكي حضور داشتند  از كارگران  معدن بر    
منطقه طـزره دامغـان و      .  كارگر به صورت پيمانكاري اشتغال دارند      800 كارگر به صورت رسمي و       600واحد معدني حدود    

 ترين تامين كننـده زغـال سـنگ ذوب آهـن     منابع زغال سنگ آن، يكي از غني ترين منابع زغال سنگ ايران بوده و اصلي       
  . اصفهان است

  
 شهريور، تعدادي از كارگران بيكار شده شركت اتحاد ماشين به همراه خـانواده هـاي خـود جلـوي                    29صبح روز يكشنبه    *

 شركت  2به گزارش كارگران كرمان، شركت اتحاد ماشين، پيمانكار دسته          . درب ورودي مجتمع مس ميدوك تجمع كردند      
  . كارگر دارد64 بوده و تعداد اولنگ

  
 شهريور، كارگران كارخانه چيني بهداشتي رزبه دليل اعتراض به حقوق و مزايا در نزديكي درب نگهبـاني              29روز يكشنبه   *

به گزارش اردكان گويا، كارگران نسبت به بعضي از حقوق و مزاياي خود اعتراض داشته و اعـالم           . اين كارخانه تجمع كردند   
  . مهر اين مشكالت رفع نشود دوباره تجمع خواهند كرد17گر تا كردند كه ا

  
 شهريور، كاركنان مجتمع كشت و صنعت مهاباد در اعتراض به تعويق پرداخت حقوق و مطالبات خود در                  29روز يكشنبه   *

صـاحبان مجتمـع    به گزارش ايرنا، معترضـان بـه عملكـرد          . برابر اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين شهرستان گرد آمدند          
  . اعتراض كردند) موسوم به شركت سبز(كشت و صنعت مهاباد 



 ٢٦

  
سـازي اسـتان تهـران در برابـر           هاي خودرو سازي و قطعه         شهريور، جمعي از كارگران شاغل در كارخانه         29روز يكشنبه   *

اند نگرانند كـه بـاز        فته   كنندگان گ   به گزارش ايلنا، تجمع   . مجلس تجمع كردند و خواستار تضمين آينده شغلي خود شدند         
نگه داشته شدن مرزهاي ايران به روي واردات خودرو خارجي، كمبود نقدينگي و كاهش خريد خودروهـاي صـفر داخلـي،                     

  .منجر به اخراج كارگران در مراكز مختلف شود
  
فتن مزايـاي مـزدي    شهريور به دليل  افزايش نيـا  30جمعي از كارگران پيمانكاري پتروشيمي اميركبير ظهر روز دوشنبه          *

به گزارش ايلنـا، ايـن كـارگران از اينكـه در آسـتانه شـروع سـال         . خود از خوردن وعده غذاي ناهار روزانه خودداري كردند        
  .تحصيلي جديد براي فرزندان در حال تحصيل آنها كمكهاي نقدي كمتري در نظر گرفته شده است معترض هستند

  
 داننـد، بـراي      ران بازنشسته كارخانه آردل كه خود را سهامدار اين شـركت مـي             شهريور، تعدادي از كارگ    30روز دوشنبه   *

بـه گـزارش  ايلنـا، كـارگران        . تعيين تكليف ميزان سهام خود دست به تجمع مقابل اين مجتمع توليدي لوازم خانگي زدند              
  .معترض خواهان تعيين تكليف ميزان سهام خود شدند

  
 شـهريور، بـه نـشانه    31ستان كرمان، شهرستان كوهبنان، صبح روز سه شنبه        كارگران معدن خصوصي چشمه پودنه در ا      *

به گزارش ايلنـا، جـدا از آن كـه نحـوه محاسـبه              . اعتراض به جاي انجام وظيفه شغلي خود در محوطه معدن تجمع كردند           
اواسـط فـصل بهـار      مزاياي كارگران اين معدن نسبت به مزاياي مزدي كارگران معادن مجاور كمتر است، آنها همچنـين از                  

  .تاكنون بابت مزاياي مزدي خود طلبكارند
  
 شـهريور اقـدام بـه    31 شنبه   تن از كارمندان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان صبح روز سه      100حدود  *

ان بـا  به گزارش عصر ايران، اين كارمند   .  وزارت صنعت، معدن و تجارت كردند      2تجمع اعتراضي در مقابل ساختمان شماره       
وضـعيت  «، »نحـوه و وضـعيت انتـصابات مـديران ايـن سـازمان      «در دست داشتن پالكاردها و سر دادن شعارهايي به آنچه        

تهديد كارمندان معترض به اخـراج بـا وجـود    «و  » اعمال نشدن ضريب افزايشي مصوب روي دستمزدها      «،  »قراردادهاي كار 
  .خواندند، اعتراض كردند» ناذعان مديران سازمان به بر حق بودن مطالبات كاركنا

  
 اهواز مقابل درب ورودي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب          7 شهريور، كارگران شهرداري منطقه      31صبح روز سه شنبه     *

به گزارش رخوزنيوز، اين كارگران در پالكاردهايي كه در دست داشتند خواستار پرداخت مطالبات شـهرداري      . تجمع كردند 
 همچنين درخواست ديدار با بيژن عاليپور مديرعامل شـركت ملـي منـاطق نفتخيـز را مطـرح                   از سوي اين شركت شدند و     

  .كردند
  
 شهريور، شماري از كاركنان مجتمع كشت و صنعت مهاباد بار ديگر با حضور در جلوي اداره تعاون، كار                   31روز سه شنبه    *

وقه خـود از طـرف مـديريت ايـن واحـد توليـدي       و رفاه اجتماعي و فرمانداري اين شهرستان خواستار پرداخت مطالبات مع    
به گزارش مكريان، بعضي از كارگران دو سال اسـت يـك ريـال حقـوق نگرفتـه انـد و مجريـان قـانون و مـسئوالن                            . شدند

  .شهرستان، تاكنون كارچنداني براي الزام هيات مديره به پرداخت حق و حقوق كارگران انجام نداده است
  
ور، كارگران مجتمع فوالد و چدن درود، در اعتراض به آنچه ناديده گرفتن حقوق كارگران اين  شهري28از صبح روز شنبه *

 شـهريور  28به گزارش ايلنـا، ايـن اعتـصاب در روز چهارشـنبه     . مجتمع از سوي مديريت عنوان شده دست از كار كشيدند         
  .چهارمين روز خود را پشت سر گذاشت
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  چالشهاي معلمان در شهريور ماه
  ايقرهفرنگيس ب

  اخت پول توسط برخي مدارس ها به پرد تاييد اجبار خانواده 

 و پرورش، با بيـان اينكـه مـديران مـدارس       سيد رحيم ميرشاهولد، مديركل پاسخگويي به شكايات آموزش - شهريور   7آنا،  
 آمـوزان دسـت       دانـش  براي خدمات آموزشي و پرورشي اعتبار كافي در اختيار ندارند و ناچارند براي تعليم و تربيـت بهتـر                  

شـود، مـدارس      اينكه اعالم مـي     ": ها دراز كنند، گفت     كمك به سوي خانواده     
 كـنم، امـا       كنند را تاييـد نمـي       ها پول دريافت مي     دولتي به اجبار از خانواده      

 كنند را تاييد مي      ها پول دريافت مي     اينكه برخي مدارس به اجبار از خانواده        
  ".كنم 

 به اينكه روال در آموزش و پرورش براي برخـورد بـا ايـن               ميرشاهولد با اشاره  
  مساله اين است كه شرايط مدرسه را در نظر گرفته و واقعيتها را مشاهده مي              

 به مديران ": كنيم، اضافه كرد  گيري مي كنيم و سپس نحوه رفتار مدير را در مدرسه ارزيابي كرده و متناسب با آن تصميم           
ي دريافت كمكهاي اختياري از روشهاي پـسنديده اسـتفاده كننـد، يعنـي مـردم را در جريـان         كنيم برا   مدارس توصيه مي    

وقتي مدرسه توانايي پرداخت پول قبض گاز را ندارد، مدير          . ما از مردم چيز پنهاني نداريم     . مسايل واقعي مدرسه قرار دهند    
  .ها پنهان نكند مدرسه آن را از خانواده 

ر در مدارس دشوار است، چرا كه آموزش و پرورش چند سالي است كـه بـا مـشكل كمبـود                     در شرايط فعلي كا   ": وي افزود 
هاي جاري مثـل آب، بـرق،     هزينه  اعتبار مواجه است و اين مساله آثاري بر مدارس داشته و برخي از مدارس توانايي تامين     

  ".اختياري استالبته پرداخت كمك مالي كامال ": ميرشاهولد تاكيد كرد ".گاز و تلفن را ندارند
  

  معلم سنقري خودكشي كرد

اي مشكالت مـالي اقـدام     منصور كيهاني، معلم بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان سنقر، به علت پاره    - شهريور   8ايلنا،  
  .خودكشي كرد

 سال داشت، چند سال گذشته از آموزش و پرورش بازنشسته شـد و نزديـك بـه ده سـال از همـسر                        60منصور كيهاني كه    
   . فرزند تحصيل كرده است4او داراي . علول خود پرستاري كرده بودم

  .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

  
   معلمان ي از فعاالن صنفيبازداشت محمدرضا نيك نژاد و مهدي بهلول

 روز دوشنبه نهم شهريور ماه محمد نيك نژاد، از اعضاي هيـات مـديره كـانون صـنفي                   – شهريور   10حقوق معلم و كارگر،     
  . معلمان تهران، و مهدي بهلولي، از فعاالن صنفي مستقل، با مراجعه ماموران امنيتي در منزل شان بازداشت شدند

 صـنفي، مـاموران بـا حكـم شـعبه دو      بنابر اخبار رسيده از خانواده ايـن دو فعـال         
بازرسي اوين اقدام به ورود و تفتيش منزل و ضبط برخي وسايل موجود در خانـه                

اين در حـالي اسـت كـه هنگـام مراجعـه      . همچون رايانه و گوشي همراه كرده اند      
ماموران به درب منزل محمد رضا نيك نژاد، وي در منزل نبوده و با تماس تلفني                

  .منزل براي بازداشت فرا خوانده مي شودماموران حاضر در 
در . از محل نگهداري اين دو فعال صنفي معلمان كه از فعاالن عرصه رسانه و مطبوعات نيز هستند خبري در دست نيـست          

تير ماه گذشته نيز اسماعيل عبدي، دبير كل كانون صنفي معلمان، با مراجعه به دادسراي اوين بازداشـت و هـم اكنـون در         
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رسول بداقي، باغاني و عليرضا هاشمي از ديگر معلمان و فعاالن صنفي هستند كه هم اكنون بـه              . ين به سر مي برد    زندان او 
  .اتهام فعاليتهاي صنفي در زندان به سر مي برند

   
  اعتراض كانون صنفي معلمان به بازداشت فعاالن صنفي 

ي بازداشت دو فعال حقوق صـنفي معلمـان بيانيـه اي             كانون صنفي معلمان ايران در پ      - شهريور   13حقوق معلم و كارگر،     
  .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 حكم پرونده                     "

ين برخي قديمي ترها فرا رسيد، در تابستان متوجه كنشگران جوان تر شده كه بالقوه توانايي جايگزيني با چهره هـاي                     پيش
  .كاريزماتيك قبلي را دارند

ابتدا اسماعيل عبدي، دبير كل جوان كانون صنفي معلمان ايران، بازداشت و زنداني مي شود و اكنون دو تن از فعال تـرين                       
فعاليتهاي صنفي معلمان؛ دو چهره اي كه در چند سال اخير با حضور پويا و مداوم خود در عرصـه ي         چهره هاي عرصه ي     

  .مطبوعات در دفاع از حقوق معلمان، به صدايي رسا براي جامعه آموزشي كشور تبديل شده اند
، در عمـل تحـولي      دولتي كه همچون پيشينيان خود به رغم شعارهاي پـر طمطـراق           . مشكل نيز از همين جا آغاز مي شود       

نهادهاي سياسي و امنيتي متعددي كه . بنيادين را در هيچيك از بخشهاي اين زير مجموعه پر اشكال خود دنبال نمي كند              
كماكان نهادهاي مدني و صنفي و به دنبال آن كنشگران مدني و صنفي را با ديده ي سو ظن مي نگرند و تالش در القا ضد 

روشن است در اين ميان هر صدايي كه اندك اختاللـي در پيـشبرد اهـداف                . ومي مي نمايند  امنيتي بودن آنان در افكار عم     
و اين همان جرم بزرگ محمدرضـا نيـك نـژاد و مهـدي              . بسته طراحي شده امنيتي ايجاد نمايد، محكوم به خاموشي است         

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

  ،همه ي باجگيران
  همه ي سرمايه داران،

  ...همه ي پيله وران حرف
بازداشت . همگان بدانند جنبش برابري خواهي معلمان ريشه در عميق ترين اليه هاي ذهن حتي غير فعال ترين آنان دارد                   

آن را و زنداني نمودن افرادي اين چنين خوشنام در ميان معلمان، تنها حقانيت اين جنبش را آشكارتر مي سازد و هواداران 
  ".بيشتر مي نمايد، بر خالف ميل كوتاه انديشان

  
  كانون صنفي معلمان ايران بازداشت سخنگوي 

 محمود بهشتي لنگرودي، از اعضاي هيات مديره كـانون  - شهريور  15حقوق معلم و كارگر،     
  .صنفي معلمان ايران، با مراجعه ماموران امنيتي در منزلش بازداشت شد

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

  .اند
تاريخ حكم بازداشت مربوط به پنجم مرداد ماه بوده و هيچ اطالعي از نهاد بازداشت كننده و 

اين در حالي است كه اين عضو ارشد كانون ديروز در . يستمحل نگهداري ايشان در دست ن
جلسه اي مشترك ميان كانون صنفي معلمان و نوبخت، معاون رييس جمهور، حضور يافتـه            

  .و گزارشي از مشكالت صنفي معلمان را ارايه داده بود
  



 ٢٩

  وعده وزير در مورد پيگيري وضعيت اعضاي زنداني كانون صنفي معلمان 

 يك عضو كانون صنفي معلمان مي گويد كه به گفته وزيـر آمـوزش و پـرورش چنانچـه وضـعيت                      –ور   شهري 19جارپرس،  
اعضاي زنداني كانون صنفي معلمان در حيطه كار دولت، اعم از وزارت اطالعات، دادگستري و غيره باشد، قطعا پيگيري مي   

  . ي گيردشود و اگر بر عهده دولت نباشد، با نهاد مربوطه رايزنيهاي الزم انجام م
محمد حبيبي در خصوص جزييات ديدار وزير آموزش و پرورش با خانواده معلمان زنداني كه شامگاه سه شنبه گذشـته در                     

تمامي خانواده هاي زندانيان و بازداشت شدگان اعضاي كانون صنفي ": ساختمان اصلي اين وزارتخانه برگزار شد، اظهار كرد
، محمدرضا نيك نژاد، مهدي بهلولي، علي اكبر باغاني، عليرضـا هاشـمي و محمـود                معلمان متشكل از خانواده رسول بداقي     

  ".بهشتي لنگرودي در اين ديدار حضور داشتند
وزيـر آمـوزش و   ": وي با بيان اينكه در ديدار با فاني مشكالت موجود در شرايط كنوني مورد بحث قرار گرفـت، ادامـه داد                    

ر حيطه كار دولت، اعم از وزارت اطالعات، وزارت دادگستري و غيره باشد، قطعا پرورش گفته است كه چنانچه اين مسايل د
   ".مورد پيگيري قرار خواهد گرفت

وزير آموزش و پرورش افزوده است كه چنانچه اين موضوع خارج از عهده دولت باشد، سعي مي كنـيم      ": حبيبي اضافه كرد  
خارج از دولت هستند، در راستاي حـل و فـصل ايـن مـسايل رايزنـي                 تا با قوه قضاييه و نهادهاي بازداشت كننده ديگر كه           

  ".كنيم
وي گفت وزير آموزش و پرورش اظهار داشته كه هر كدام از معلمان زنداني مشكالت خاصي دارند كه پيگيـري آن انـدكي                       

  .داني انجام بدهدمشكل است و وزير تاكيد كرده است كه آموزش و پرورش همكاريهاي الزم را با خانواده هاي معلمان زن
  
  ز آموزش و پرورش خوزستان  هزار نفر متقاضي خروج ا7

 مدير كل آموزش و پرورش خوزستان       - شهريور   15ايسنا،  
 هـزار نفـر كمبـود       7در مدارس استان نزديك بـه       ": گفت

 هزار نفر نيز متقاضي خـروج       7نيروي انساني وجود دارد و      
  ".از آموزش و پرورش استان هستند

شرايط غير مترقبـه اي بـه خـاطر    ": زاده افزود محمد تقي   
پرداخت نشدن مطالبات معلمان ايجاد شد و ايـن موضـوع           
مي تواند به علت تاثير گذاري در كاهش انگيـزه معلمـان،            
. يكي از داليل موفق نبودن آموزش و پرورش استان باشـد          

  ". اين مشكل در سطح كشور وجود داشتبا توجه به تحريمها، كمبود اعتبارات و مشكالت موجود در بخشهاي مختلف،
مـشكالت مـالي از   ": مدير كل آموزش و پرورش خوزستان به عوامل ديگر موفق نبودن آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت   

ديگر عوامل اين عدم موفقيت آموزش و پرورش استان و ارتقا نيافتن رتبه آن بود، تمام اينها، عوامل زيرسـاختي هـستند و               
  ".الت را بر طرف نكنيم، قطعا به نتيجه ايده آل نخواهيم رسيداگر اين مشك

   ".كمبود نيروي انساني در استان شديد است و با وجود استخدامي جديد نيز رفع نمي شود": وي گفت
  

  وضعيت كيفي يك سوم مدارس كشور زننده است: معاون وزير آموزش و پرورش

زير آموزش و پرورش، در مراسم معرفي مديركل جديد آموزش و پرورش  سيد محمد بطحايي، معاون و  - شهريور   26ايسنا،  
 هزار واحد است كه يك سوم اين مدارس به لحاظ كيفي در وضعيت زننـده    105تعداد مدارس كشور    ": استان كرمان گفت  

ام آمـوزش و  اي قرار دارند و با كوچكترين زمين لرزه اي در معرض خطر قرار خواهند داشت از ايـن رو، بهـره وري در نظـ                        
  ".پرورش بايد باال رود و سهم بيشتري از منابع عمومي در اختيار اين نهاد قرار گيرد
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 در صد از منابع آموزش و پرورش توسط بخش غير دولتي تامين شده و اين آمار رو به                   8،5،  92در سال   ": وي تصريح كرد  
  ". غير دولتي نيستكاهش است در حالي كه مشاركت غير دولتي تنها به معني توسعه مدارس

نرخ هزينه جاري ما به ازاي هر دانش آموز دو ميليون تومان است، اما بهره وري و خروجـي مـا          ": بطحايي خاطر نشان كرد   
  ".با اين هزينه تناسب ندارد

  
  ه سال حبس ديگر محكوم شد رسول بداقي به س

مـاه حـبس     مرداد 13 رسول بداقي كه در تـاريخ        - شهريور   26حقوق معلم و كارگر،     
شش سال حبس بدون مرخصي اش به پايان رسيده و همچنان در بازداشـت موقـت                

  .در بازداشتگاه دو الف به سر مي برد، روز گذشته با محكوميت جديد مواجه شد
اين حكم،  .  دادگاه انقالب صادر شد    28روز گذشته حكم جديد بداقي از سوي شعبه         

 وي بـا وجـود پايـان دوران         بـا صـدور حكـم جديـد،       . سه سال حبس تعزيري اسـت     
صدور اين حكم جديد بـر نگرانـي خـانواده،          .محكوميت بايد همچنان در زندان بماند     

دوستان و همكاران رسول كه شش سال از ديدن او محروم بوده انـد و اكنـون چنـد                   
  .ماهي است كه در انتظار آزادي او هستند، افزوده است

  
  ي جمهورتاسي مقابل نهاد ريتجمع بازنشستگان فرهنگ

 . دادنـد بيـ  تجمع سكوت ترت  ،ي جمهور استيمقابل نهاد ر  امروز   يبازنشستگان فرهنگ  – وري شهر 25،   معلم و كارگر   حقوق
تجمـع كننـدگان بـا در دسـت گـرفتن      .  تـن شـركت داشـتند      صديـ  تجمع كه از ساعت ده صبح آغاز شد، حدود س          ني ا در

   .  نشان دادندي شغل ويشتي موجود معطي اعتراض خود را به شرا،ييپالكاردها
  

   مازندراني دبستانشي پانيمربدو روزه  ي اعتراضتجمع
 ي مدارس مازندران در اعتراض به اجرا نشدن قانون پرداخت حقوق وسـامانده            ي دبستان شي پ انيمرب - شهريور   24 تابناك،

 با : آن در دولت گفتدييتا جلس و مري با اشاره به مصوبه اخاني از مربيك ي. زدنديآنان در مارندران دست به تجمع اعتراض 
 وزارتخانه به ادارات كل تابعه خود در سراسر كشور ابالغ كرده است كه بـر              ني ا ،پرورش  قانون به وزارت آموزش و     نيابالغ ا 

امـا اداره كـل آمـوزش    ،  اقـدام كننـد  سيالتـدر معلمان حق   واني مربني اي مختلف نسبت به ساماندهي استانهاازياساس ن 
 يادي كه در حال حاضر تعداد ز    يدر صورت .  كرده است  ازي بخشنامه وزارتخانه اعالم عدم ن     نيزندران در پاسخ به ا    وپرورش ما 

 شي پـ  هيـ  پا سي پانزده روز در مـاه در مـدارس نـسبت بـه تـدر              مهي هزارتومان و ب   ستي دو انهياز همكاران من با حقوق ماه     
  .ريور براي دومين روز ادامه داشت شه25 يدبستان  شي پاني مربتجمع . دارندتي فعاليندبستا

  
   لرستانيمقابل استاندار آباد   مهدكودك خرماني مربتجمع

 ي ساختمان استانداري به نشانه اعتراض در جلويآباد   مهدكودك خرمي مرب100 از شيظهر امروز ب   – وري شهر 26 فارس،
 كننـدگان بـاال     ان بوده است كـه تعـداد اعتـراض         است ي اعتراض در تمام شهرستانها    نيا.  كردند تجمعآباد     لرستان در خرم  

  .ستگزارش سده ا
  

  موزش و پرورش تجمع كردند معلمان پيش دبستاني گيالن مقابل اداره كل آ

 جمعي از معلمان پيش دبستاني گيالن در اعتراض به شرايط در نظر گرفته شده براي آزمون استخدامي - شهريور 26ايلنا، 
  .اداره كل آموزش و پرورش گيالن تجمع كردندآموزش و پرورش، در مقابل 
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اين معلمان كه همگي خانم هستند، معتقدند در بخشنامه مربوطه آمده     
است كساني كه حقوق بگير آموزش و پرورش بودند مي توانند در ايـن              
آزمون شركت كنند و اين در حالي است كـه معلمـان پـيش دبـستاني                

ارت آموزش و پرورش ندارند،     گيالن مدركي دال بر دريافت حقوق از وز       
زيرا در اين مدت از شهريه بچه هاي مهد كودك حقوق شـان پرداخـت         

  .مي شده و بيمه نبوده اند
تجمع كنندگان مي گويند با تمام تالشي كه بـراي حـل مـشكل خـود                
داشته اند و از نمايندگان و مسووالن براي رسيدگي بـه وضـعيت خـود               

به جايي نبرده و براي رسيدن به حق        كمك خواسته اند، اما تاكنون راه       
  .خود دست به تجمع در برابر نهادهاي مربوطه مي زنند

 شان ي مشكالت استخداميريگي به منظور پوريشهر 28 صبح روز گيالن،   ي دبستان شي پ نا از معلم  يجمعدوين روز تجمع    
  .برگزار شد الني گيمقابل استاندار

 معلم از نيروهاي خريد خدمات، آموزشي و پيش دبستاني گيالن 1500ش از گفتني است، نزديك به يك ماه گذشته نيز بي
  .و سراسر كشور روبروي مجلس شوراي اسالمي تجمع كرده بودند

  
   مقابل مجلسي نهضت سوادآموزارانيتجمع آموزش

گان خواستار  كنندتجمع . تجمع كردند  امروز مقابل مجلس ي نهضت سوادآموز  اراني از آموزش  يجمع – وري شهر 30ايسنا،  
 از  شي پ ي نهضت سوادآموز  ارانيآموزش . بودند ي فرد نهضت سوادآموز     آموزش دهندگان طرح فرد به     تي وضع في تكل نييتع
  .اند   خود بودهي استخدامتي وضعريگي بارها با تجمع مقابل مجلس پزي ننيا

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
  

  زنان در مسیر رھایی
  اسد طاهري

  
  دواج كودكان در بنگالدش افزايش از

 ازدواج اجباري دختران در بـنگالدش بـه         – شهريور   3سالم خبر،   
معضلي جدي تبديل شده و خانواده ها به دليل مشكالت اقتصادي           

  .فرستندو فرهنگي، دختران را زير سن قانوني به خانه بخت مي 
 "ديده بـان حقـوق بـشر      "، تازه ترين گزارش     "گاردين"به گزارش   

درصد از دختران بنگالدشي پيش      30حاكي از آن است كه حدود       
اگر چـه   .  شوند   سالگي به ازدواج واداشته مي     15از رسيدن به سن     

تاريخ تولد ذكر شده در شناسـنامه    با پرداخت رشوه،      ازدواج كودكان در اين كشور از لحاظ قانوني ممنوع است، اما بسياري           
  .دهند تا بتوانند قصد خود را عملي سازند اين دختران را تغيير مي 

دهد،   سال كاهش مي 16نويس قانوني كه سن ازدواج را به  ديده بان حقوق بشر در گزارش خود از بنگالدش خواسته پيش 
  .لغو كند و گامهايي جدي در راه مقابله با معضل ازدواج كودكان بردارد
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گريبان است   به  ل فقر دستهاي طبيعي پياپي با معض ها و سانحه  بنگالدش از جمله كشورهايي است كه با توجه به فاجعه 
بر اساس  . دهند شوند، در سنين كم آنها را شوهر مي  هاي فقير باري اقتصادي تلقي مي  و از آنجايي كه دختران در خانواده

 هاي ابتدايي و متوسطه، دختران نوجوان را از خطر ازدواج زودهنگـام              تجربيات كارشناسان، قانون تحصيل اجباري در دوره      
  . دارد نگاه مي در امان 

  
   خواهان به زنان شبيه تروريستهاست نگاه جمهوري: هيالري كلينتون

 براي انتخابات رياست جمهوري آمريكـا،       "حزب دموكرات "، يكي از نامزدهاي     "هيالري كلينتون " – شهريور   6دويچه وله،   
ههاي افراطي و تروريست نسبت به زنـان  خواهاني كه به گفته او نگاهي مشابه گرو در يك گردهمايي انتخاباتي از جمهوري   

  .دارند، به شدت انتقاد كرد
 خواهنـد در   ما از برخي گروههاي تروريستي و يا كـساني كـه نمـي   ": كلينتون بدون اشاره به گروه تروريستي خاصي گفت      

دشوار اسـت بپـذيريم      اما بسيار    ،جهان مدرن زندگي كنند، انتظار داريم كه ديدگاههاي افراطي در مورد زنان داشته باشند             
آنها براي آمريكاي قرن بيست و .  جمهور آمريكا شوند، چنين نظراتي را ابراز كنند       خواهند رييس    خواهاني كه مي    جمهوري

شـان     خواهان را متهم كرد كه نگاه         اين نامزد پيشتاز دموكراتها به طور مستقيم جمهوري        ".هولناك هستند ] انتخابي[يكم  
  ." تروريستها شبيه استبه"به مسايل زنان 

، سخنگوي كميته ملي جمهوري خواهان، با بيـان اينكـه كلينتـون بايـد فـورا از      "آليسون مور"در واكنش به اين اظهارات،  
ترين نشانه سقوط كارزار      مقايسه مخالفان سياسي با تروريستها تازه       ":  خود عذرخواهي كند، افزود    '' آفرين  لفاظيهاي تنش ''

كلينتون موضوعاتي همچون دستمزد برابر براي زنـان، حـق سـقط جنـين، آمـوزش و              ". او است   ل شكست انتخاباتي در حا  
  .پرورش دوران كودكي را در محور تبليغات انتخاباتي خود قرار داده است

  
   در كشور بيشتر شده است متاسفانه تحركات فمنيستها: مسوول بسيجي

ه مديران روابط عمومي اقشار و معاونتهاي تخصصي بسيج به ميزبـاني             بيست و يكمين جلس    - شهريور   8خبرگزاري بسيج،   
  .سازمان بسيج جامعه زنان و با حضور معاون روابط عمومي بسيج و مسوول بسيج جامعه زنان برگزار شد

مينو اصالني، مسوول سازمان بسيج جامعه زنـان، در ايـن نشـست بـا اشـاره بـه            
متاسـفانه طـي دو     ": ده تصريح كرد  هجمه هاي دشمنان در موضوع زنان و خانوا       

سال قبل، تحركات فمينيستها در كشور بيشتر شده است، تا جايي كـه متوليـان    
امر در سفر اخير خود به نيويورك تعهدات زيادي در حوزه زنان به سازمان ملـل               
داده اند كه اين تعهدات در مسايلي همچون تساوي زن و مرد يا اشتغال بيـشتر                

  ".د كه هدف آن تضعيف بنيان خانواده استمي باش... زنان و 
بـه اقـرار رسـانه    ": اصالني در پايان به نقش بسيج جامعه زنان در مقابل اين تهاجمات فرهنگي و اجتماعي پرداخت و افزود    

هاي غربي، بويژه بي بي سي، رسانه دولتي انگلستان، بسيج جامعه زنان اقدامات مـوثري در مقابـل هجمـه هـاي گونـاگون          
  ".اي غربي به زنان انجام داده استكشوره

  
   تجاوز گروهي محكوم كرد يك شوراي محلي در هند دو خواهر را به

 ساله يك   23 و   15 در شمال هند، دو دختر       "اوتار پرادش " شوراي ريش سفيدان روستايي در ايالت        - شهريور   9يورونيوز،  
اهر مذكور به جرم فرار برادرشان با يك زن از كاست بـاالتر از           بنا بر حكم اين شورا، دو خو      . خانواده را به تجاوز محكوم كرد     

خانواده . خود، بايد توسط مردان خانواده دختر فراري مورد تجاوز گروهي قرار گيرند و با تن برهنه در روستا چرخانده شوند
  . يا نجس مي نامند"داليت"اين دو دختر به كاستي تعلق دارند كه در اصطالح آنها را 
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عفو بين الملل با محكوم كردن اقدام اين شورا، كارزاري را به راه انداخته و از پليس هند خواسته است اعضاي ايـن     سازمان  
  . شورا را دستگير كرده و اين دو دختر را از خطر تجاوز نجات دهد

.  صورت نگرفته است  پليس اوتار پرادش مي گويد بر طبق تحقيقاتي كه انجام داده، تاكنون هيچ تهديدي عليه اين دختران                
 هزار نفر طوماري را براي ارايه به دادگـاه عـالي           120تاكنون بيش از    

هند امضا كرده و چندين تجمع نيز در اعتراض به اين امر در كـشور               
اين دو دختـر كـه توانـسته انـد از روسـتاي خـود                .برگزار شده است  

 و بگريزند، عليه اين شوراي محلي به دادگاه عالي هند شكايت كـرده       
آنها مـي گوينـد   . از دولت خواسته اند امنيت جاني آنها را تامين كند         

نگران خانواده خود هستند كه در اين روستا مانده اند و احتمال ايـن      
 به اعضاي مـذكر خـانواده آسـيب         "جط"وجود دارد كه افراد كاست      

  .برسانند
آنها با تهديد ": رح آنچه كه اتفاق افتاده، مي گويد       ساله اين خانواده در يك گفت و گو با ش          23، دختر   "ميناكشي كوماري "

 زنـي از  –آنها مي گويند آن رفتاري كه با يك زن از كاست ما . خانواده ما گفتند كه ناموس بايد در برابر ناموس قرار بگيرد      
رها بايد مورد تجـاوز  شما دو دختر در خانه داريد و هر دوي اين دخت     .  انجام داده ايد، بايد با شما انجام بدهيم        –طبقه جط   
 گفته مي شود، ارزش حقوقي ندارد،  "پانچايات"احكام صادر شده توسط اين شوراها كه در زبان محلي به آن              ".قرار بگيرند 

  . اما به دليل جايگاه برتر آنها در مناطق روستايي، اين احكام از سوي مردم مورد اجرا قرار مي گيرد
  

  ر افزايش يافته است مهاجشمار زنان و كودكان : يونيسف

 مقدونيه در مرز بين يونان و صربستان يكـي از        - شهريور   10يورونيوز،  
ــه    ــاجران در راه رســيدن ب ــان و مه ــه پناهجوي گــذرگاههايي اســت ك

 نفـر از آنـان      500حدود  . كشورهاي اروپاي غربي از آن عبور مي كنند       
 .دندبا اسكورت پليس يونان وارد مقدونيه شـ  شهريور 10روز سه شنبه    

، سخنگوي صندوق كودكان ملل متحد، يونيـسف،        "كريستف بوليراك "
مي گويد، شمار زنان و كودكان مهاجر نسبت به گذشته افزايش يافتـه             

 10در ماه ژوئـن     .  مهاجر از جمهوري يوگسالوي سابق، مقدونيه، عبور مي كنند         3000روزانه حدود   ": وي مي افزايد   .است
درصـد از ايـن   12حـدود  . درصد افزايش يافته است 30 اين رقم اكنون به . شكيل مي دادنددرصد آنان را زنان و كودكان ت     

  ".زنان مهاجر هم باردارند
رهبران كشورهاي اروپايي با اذعان به وسعت بحران مهاجرت خواستار همگرايي و قبول مسووليت از سوي كشورهاي عـضو             

دو عامل اصلي بحران مهاجرت، فقر و جنگ در آفريقا، خاورميانـه و              .ده اند اتحاديه اروپا شده اند، اما از ارايه راه حل باز مان          
  .آسياست و مواجه با اين بحران نه عزمي اروپايي و منطقه اي، كه عزمي جهاني را مي طلبد

  
   زايمان  جان دادن زن فقير در بيمارستان به خاطر نداشتن هزينه

  . ري به دليل نداشتن پول براي بيمارستان جان خود را از دست داد در حادثه اي دردناك زن فقي- شهريور 11روز نو، 
در بيمارستاني در شهرستان سلماس از توابع استان آذربايجان غربي، يك زن حامله كه به تـشخيص دكتـر بايـد بـا عمـل                         

 خود را از دسـت  جراحي فرزند خود را به دنيا مي آورد، به خاطر نداشتن هزينه عمل مجبور به زايمان طبيعي شده و جان                  
  .داد
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بيمارستان براي عمل جراحـي همـسرم از مـن          ":  يك كارگر روزمزد بوده كه مي گويد       "ولي"همسر اين زن حامله به اسم       
هزينه ميليوني خواسته و وقتي به آنها توضيح دادم كه از عهده تامين چنين هزينه اي بر نمي آيم، همـسرم را مجبـور بـه                      

  ".حبوحه تولد نوزاد، جان خود را از دست دادزايمان طبيعي كردند كه در ب
همسايه ها و اطرافيان هم در مورد زوج فقير مي گويند، آنها در يك اتاق كوچك اجـاره اي زنـدگي مـي كردنـد و زنـدگي        

  .بسيار فقيرانه اي داشتند
  

  نجام داديم محور ا14 قانون عمل مي كنيم و اقدامات الزم را در 230خنثي نيستيم، طبق ماده : موالوردي

 شهيندخت موالوردي در پاسخ به اين سوال كه اين تصور وجود دارد كه معاونت شما آنطور كه بايـد و                     - شهريور   13ايلنا،  
گردد به اينكه شـناخت درسـتي از معاونـت زنـان وجـود       اين تصور برمي ": شايد خروجي ملموسي براي زنان نداشته گفت     

  ".ندارد
 ". كننـد   بينانه به ساختار، شرح وظايف و ماموريت ما نگـاه نمـي    دهد كه چندان واقع    ن مي اين تصور نشا  ": وي اضافه كرد  

 قانون عمل مي كنيم و با همكاري دستگاههاي اجرايي در راسـتاي آنچـه كـه قـانون از مـا                      230ما طبق ماده    ": وي افزود 
  ".محور انجام داديم 14هايي را به امضا رسانديم و اقدامات الزم را در   نامه  خواسته، تفاهم

ولي اينكه در دو سال آن هم با وضعيتي كه ما معاونت را تحويل ": معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده تصريح كرد     
گرفتيم، اين انتظار وجود داشته باشد كه خروجي صد درصدي و منجر به تغيير وضعيت زنان و خانواده حاصل شود، انتظار           

  ".به جايي نيست
  

  فوتبال زنان توسط همسرش ع الخروج شدن كاپيتان تيم ملي ممنو
 نيلوفر اردالن، كاپيتان تـيم ملـي      - شهريور   20دويچه وله،   / فيس بوك 

فوتبال زنان، نخستين حضور تيم ايران در جام ملتهاي آسيا را به دليل             
وي كـه هافبـك     . عدم اجازه همسرش در خروج از كـشور از دسـت داد           

گذشـته پيـشنهاداتي از كـشورهاي منطقـه نيـز           چپ است، در سالهاي     
  .داشته است

مسابقات جـام ملتهـاي آسـيا بـراي         ":  گفت "نسيم"او به پايگاه خبري     
 شود و من هم در اردوهاي تـيم ملـي تمرينـات              نخستين بار برگزار مي   

خوبي را زير نظر خانم سليماني انجـام دادم، امـا همـسرم پاسـپورتم را                
  ".ت نداد و به دليل مخالفت همسرم براي سفر به خارج از ايران، اين رقابتها را از دست دادمبراي حضور در اين مسابقا

هاي ورزشي سيماسـت و داراي   اين اقدام مهدي توتونچي، همسر خانم اردالن كه خود از مجريان و خبرنگاران فعال برنامه               
  .ده استمدرك كارشناسي در رشته كامپيوتر است، موجب خشم و اعتراض بسياري ش

طبق قانون گذرنامه در جمهوري اسالمي، زنان شوهردار براي خروج از كشور به موافقت كتبي همسر و در موارد اضطراري                    
بر همين اساس، اگر همسر يك زن ايراني اجازه خروج را پـس بگيـرد، از خـروج زن از كـشور     . به اجازه دادستان نياز دارند   

  .بط خواهد شدجلوگيري و گذرنامه او تا رفع مانع ض
قهرمانيهاي پياپي در ليگهاي فوتبال     .  را كسب كرد   "خانم گل "نيلوفر اردالن در دو دوره بازيهاي كشورهاي اسالمي عنوان          

نهايي مـسابقات انتخـابي       قهرماني مسابقات فوتبال زنان غرب آسيا و راهيابي به مرحله نيمه              و فوتسال زنان، دو دوره نايب       
  . جمله ديگر افتخارات اردالن هستند لندن از 2012المپيك 

نهايي رقابتهاي انتخابي المپيك لندن به دليل پوشش بازيكنان از مـسابقات كنـار گذاشـته                  تيم فوتبال زنان ايران در نيمه       
 .شد
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  كارورزان سالمت
  اميد برهاني

  اعتراضات يك سال اخير پرستاراندستاوردهاي مهم 

طبقاتي شدن سيستم بهداشت و درمان، حساس شدن كل جامعه بـه ايـن بخـش از                 افشاي بي سابقه نابرابريهاي فاحش و       
نيروهاي كار، باز شدن پاي مشكالت اين صنف به مراجع قانوني و مجلس و سرانجام پيروزي اكثريتـي نماينـدگان جامعـه                      

  . پرستاري در انتخابات اخير سازمانهاي نظام پرستاري در تمام شهرها
به سكوت كشاندن اين اعتراضها از راههاي مقطعي، دلجوييهاي ظاهري و يا حتـي برآشـفتگي و          تالش مسووالن وزارتي در     

توهينهاي مكرر لفظي به پرستاران از يكسو و شكل گيري و سامان يافتن كادرهاي تـازه انتخـاب شـده نظـام پرسـتاري از                   
 صورت واكنشهاي رسمي ايـن سـازمانها   سوي ديگر، باعث شد تا در ماه گذشته اعتراضها كمتر به صورت تجمع و بيشتر به          

 در مورد عدم توجه به مطالبات پرستاران و ،در قالب نامه هاي سرگشاده و بيانيه هاي تند و سوال از وزير در صحن مجلس            
  .  تعرفه گذاري خدمات پرستاري نمود و ادامه پيدا كند،ناديده گرفتن قانون از پيش تصويب شده

 فعاليت كارورزان سالمت، ازجمله تالش شده تا مهم ترين اين واكنشها و وقايع و تحليلهاي    در گزارش اين ماه از وضعيت و      
 "نبرد خلق"مربوط با استفاده از منابع خبري داخلي ايسنا، سالمت نيوز، شهر آرا، خانه پرستار و مهر در اختيار خوانندگان       

  .و ساير كنشگران قرار گيرد
  

  هران رستان امير اعلم ت پرستار فعال و معترض بيما4اخراج 

در پي اعتصاب پرستاران بيمارستان امير اعلم تهران در اعتراض          
 و بـه تعطيلـي كـشاندن    "طرح پرداخت مبتني بـر عملكـرد   "به  

 تـن از فعـاالن      4بخشها و اتاقهاي عمل در آخرين روز تير مـاه،           
شناخته شده پرستاران كه دو نفر آنها هم در انتخابات اخير نظام 

ي جزو راي آورندگان و هيات مديره جديد بودند، با حكم        پرستار
  . بدوي واحد رسيدگي به تخلفات اداري از كار بركنار شدند

در توجيه اين راي و عمل، رييس دانشگاه علوم پزشـكي تهـران             
ران را ايـن كـار خـشم پرسـتا    .  ناميـد "خط قرمز"اعتراضها را منطقي اما كنسل شدن اعمال جراحي و درمان در بخشها را            

  .دوباره برانگيخت و واكنشهاي بسياري در سازمانهاي صنفي و رسمي پرستاران ايجاد كرد
  

  موج سراسري همبستگي جامعه پرستاري با فعاالن صنفي اخراجي 

اخراج چهار فعال پرستاري بيمارستان امير علم تهران، موج حمايت و همبستگي همكاران آنها در سراسر كشور و اعتـراض                    
جوامع پرستاري با صدور بيانيه هايي ضمن اعالم پشتيباني از فعاالن مزبـور، خواسـتار               .  اين اقدام را برانگيخته است     آنها به 

  . بازگشت بدون قيد وشرط آنها به كار و متوقف شدن فشار بر تشكلها و كوشندگان صنفي شدند
 وظايف قانوني نمايندگان پرستاران، در مورد  ضمن حمايت و تاكيد بر انجام     ": هيات مديره نظام پرستاري مشهد مي نويسد      

   ".راههاي مواجهه با تهديدهاي اينچنيني در انجام مسووليتهاي قانوني تصميم گيري خواهيم كرد
  ".زمان تهديد و اخراج گذشته و چنين برخوردهايي ره به جايي نخواهد برد": نظام پرستاري رشت تاكيد دارد

قبل از بيـشتر جريحـه دار   " كرده كه "توصيه اكيد" را محكوم و به صادر كنندگان "انهاين حكم ظالم "نظام پرستاري يزد    
  ".شدن احساسات جامعه پرستاري كشور، هر چه سريع تر نسبت به اين حكم تجديد نظر نمايند

اي حـق   ن نظـام سـالمت از حركتهـ       نشانگر وجود عصبانيت در مسووال    "هيات مديره نظام پرستاري آبادان اخراج فعاالن را         
در پيگيـري ايـن موضـوع،       " ارزيابي كرده و ابراز اميدواري كرده كـه          "جويانه جامعه پرستاري و گرفتن زهره چشم از آنان        

  .  اقدام كند"جامعه پرستاري بر اساس اتحاد و همدلي
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هـا گـره اي از   برخوردهاي تند و رعب آور و غيرمتعارف نـه تن ": هيات مديره نظام پرستاري استان بوشهر هشدار داده است   
 اين تشكل نيز خواسـتار توقـف و   ".مشكالت را باز نخواهد كرد، بلكه بازخورد آن چه بسا بمراتب سخت تر و زيانبارتر باشد               

  .لغو حكم اخراج فعاالن شده است
 اسـتان  به نمايندگي از طرف بيش از ده هزار پرسـتار "هيات مديره نظام پرستاري شيراز و شهرستانهاي تابعه در بيانيه اي      

  . "فارس، اعتراض شديد خود را به برخورد ظالمانه با همكاران پرستار در بيمارستان اميراعلم تهران اعالم داشته
  

  الزام پرستاران به اضافه كاري اجباري براي استخدام نكردن پرستاران بيكار

تهران، در نامه اي نـسبت بـه طـرح          ) هزار تختخوابي ( جمعي از پرستاران مجتمع بيمارستاني خميني        - شهريور   3خبرده،  
  . رييس اين مجتمع به شدت اعتراض نمودند"من درآوردي"

در اين نامه گفته مي شود، دكتر خراساني، رييس مجتمع بيمارستاني خميني، كه بزرگترين بيمارستان خاورميانه محسوب 
، پرسنل رسـمي ايـن نهـاد درمـاني را           مي شود، به جاي درخواست رسمي از دانشگاه علوم پزشكي تهران براي جذب نيرو               

تحت فشار شديد قرار داده است تا به منظور جبران كمبود شديد نيرو ، مازاد بر ساعت موظف كار كنند و مبلغي نـاچيز را                   
  . به عنوان اضافه كار دريافت نمايند

اده از دانـشجويان پرسـتاري   دكتر خراساني تصميم فوق را پس از ناكارآمد بودن طرح عجيب وزارت بهداشت مبني بر استف   
در اتاقهاي عمل جراحي و وقوع چندين اشتباه پزشكي در جراحيها اتخاذ نموده و به مترون، سوپر وايزرهـا و هـدنرس هـا                        
دستور اكيد داده است تا هرچه سريع تر و بر خالف رويه قانوني و عادي، ساعات كار پرسنل، به ويژه كارشناسـان اتاقهـاي                        

  . شدت افزايش دهندعمل جراحي را به 
پرستاران ضمن اعتراض به اين طرح، از دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر هاشمي، وزير بهداشت، خواستار ورود عاجـل و         

آنها تاكيد كـرده انـد      . موثر به اين موضوع شده و كان لم يكن شدن طرح دكتر خراساني را به طور جدي خواستار شده اند                   
ير بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي تهران، بر خالف ميل باطني، به صورت دسته جمعي نـزد                 در صورت عدم ورود فوري وز     

  .ديوان عدالت اداري طرح شكايت خواهند نمود
  

  دوباره وزير به پرستاران توهين 

 سيد حسن هاشمي، وزير بهداشت كه براي ارايـه گـزارش            - شهريور   4
 قـانون تعرفـه   عملكرد خود به مجلس رفته بود، در واكـنش منفـي بـه         

 سال پيش، تمام خدمات پرسـتاري       8گذاري خدمات پرستاري مصوب     
آمپـول زدن بـه     "تعريف شده و كد دار را در تعبيـر عوامانـه و لمپنـي               

 خالصه كرد و به اين ترتيب ضمن به         "اندامهاي فوقاني و تحتاني مردم    
 به جاي پرسـتار، بـر رويكـرد آمرانـه و            "آمپول زن "كار بردن اصطالح    

ك ساالرانه خود بر نيروهاي كار پيراپزشكي و مخالفـت آشـكار بـا              پزش
اين دومين توهين فاحش و آشكار اين پايور حكومتي به كارورزان سالمت، بعد  . ايفاي حقوق قانوني آنها مهر تاييد گذاشت   

تـدبير و  "شيده دولت حرفهاي اين لمپن تحصيلكرده و برك.  خواندن اعتراضات آنها در چند ماه قبل است     "كف خياباني "از  
  . واكنشهاي بسيار زيادي در جامعه بزرگ پرستاري و پيراپزشكي ايران ايجاد كرد"اميد

  
  واكنش گسترده به توهين وزير به پرستاران

اظهـارات وهـن آميـز وي در مجلـس بـا            . توهين وزير بهداشت به پرستاران و كاركنان بيمارستانها خشم آنها را برانگيخـت            
  :ه پرستاري مواجه شد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شودواكنش تند جامع
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جامعه پرستاري خواستار عذرخواهي وزير است و حداقل انتظار از معاون و مـسوول بـورد پرسـتاري     ": دبيركل خانه پرستار  
  ".اين است كه در واكنش به اظهارات وزير استعفا دهد

زن نيستيم و اگر فرصت مطالعه داشتيد، يكبار كتاب استانداردهاي پرسـتاري  ما آمپول ! آقاي وزير": نظام پرستاري زاهدان  
آمپول زن همانهـايي هـستند كـه سـكوت كردنـد و      . ما را كه برگرفته از بهترين دانشگاههاي جهان است، مطالعه بفرماييد      

دمات پرستاري با تـوهين و      به حق ما در مورد قانون تعرفه گذاري خ        ! جناب وزير : هيات مديره نظام پرستاري تهران     "!بس
توصيه مي كنيم شان واالي خود را در فرمايشات خود لحاظ نمـوده و بـه حـداقل            . بدگويي شما خدشه اي وارد نمي شود        

   ".انتظار جامعه پرستاري كه عذرخواهي جنابعالي از اين قشر زحمتكش است، جامه عمل بپوشانيد
ن در مجلس مهر تاييد نهايي بر اين تفكر است كـه ايـشان نماينـده قـشر                سخنان وزير پزشكا  ": نظام پرستاري استان ايالم   

پرستار نبوده و فقط وزير پزشكان مي باشد، وگرنه در كجاي عالم ديده شده كه وزيري براي دفاع از تصويب و اجراي يـك                     
  ".رفه گذاري بشوراندطرح در مجلس با چنين ادبيات سخيفي سخنراني كرده و در لفافه، مجلس را عليه طرفداران طرح تع

جناب وزير بهداشت بهتر است در مواضع تنگ نظرانه خود نسبت به جامعه پرستاري تجديد نظر كرده                 : نظام پرستاري يزد  
و قبل از تحريك بيشتر احساسات جامعه پرستاري كشور، هر چه سريع تر بابت توهين صورت گرفته به ايـن قـشر خـدوم،       

  ".اقدام به عذرخواهي رسمي نمايد
سخت است كه باور كنيم وزير محتـرم دولـت     ": انجمن اسالمي دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران         

 "مجلس نمايندگان مـردم   "، نماينده كل جامعه پزشكي و سالمت كشور چنين جمالتي را آن هم از صحن                "تدبير و اميد  "
زير محترم بهداشت از ادبيات غير آكادميك را ناپـسند دانـسته و ايـن               ما دانشجويان پرستاري، استفاده و    . بيان كرده باشند  

  ".اقدام ايشان را محكوم مي نماييم
  

  رستاران بيمارستان گرگان تجمع اعتراضي پ

 شـهريور،   19 صبح روز پـنج شـنبه        - شهريور   20گلستان ما،   
تعــدادي از پرســتاران بيمارســتان صــياد شــيرازي گرگــان در 

ختهاي طرح كارانه مبتنـي بـر عملكـرد         اعتراض به برخي پردا   
خود، در محوطـه بيمارسـتان صـياد شـيرازي گرگـان تجمـع              

  .اعتراض آميزي بر پا كردند
پرستاراني كه در محوطه بيمارستان تجمـع نمـوده بودنـد، بـا            

ن به آمفي تئاتر راهنمايي شدند تا در حـضور          وساطت مسووال 
  .ن مربوطه به اعتراض آنان رسيدگي شودمسووال

امـا علـي عمـوزاد مهـديرجي،     . ن پرستاران معتقد هستند اين پرداختها مناسب نبوده و ميزان اين كارانه بايد تغيير نمايد اي
عملكرد ارديبهشت مـاه بـه پرسـنل پرداخـت شـده كـه اكثـرا        ": معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي گلستان، مي گويد       

  ".رح كارانه اعتراض داشتند نفر از پرستاران به ط30رضايت داشتند، اما حدود 
  .شايد اين تجمع به دليل ضعف در اطالع رساني ما يا كم حوصلگي همكاران ما باشد": وي افزود

  .  آذر گرگان نيز اعتراضاتي را در خصوص مسايل صنفي داشتند5گفتني است، چندي پيش برخي پرستاران بيمارستان 
  

  اي پولسازتورهفاك/ ناله بيماران از بيمارستانهاي خصوصي

 شايد يكي از آسيبهاي طرح تحول نظام سالمت متوجه بيمارسـتانهاي خـصوصي باشـد كـه            - شهريور   25خبرگزاري مهر،   
باعث شده براي تامين هزينه هاي خودشان، جيب آن تعداد از بيماران بستري را به بهانه خدماتي كه ارايه مي دهند، خالي 

  .كنند
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امـا  .  آن دسته از بيماران كه مشكل مالي ندارند، هيچ مـشكلي بـه وجـود نمـي آورد                 رفتن به بيمارستانهاي خصوصي براي    
هستند بيماراني از طبقه حقوق بگير و كم درآمد جامعه كه مجبور مي شوند براي درمان، بيمارستان خـصوصي را انتخـاب       

تا جايي كه مجبور    .  تمام مي شود   در حالي كه اين انتخاب براي آنها خيلي گران تر از آن چيزي كه تصور مي كنند،                . كنند
طـرح تحـول   "بخش خصوصي در يك سال و چند ماه از اجراي         .مي شوند قرض بگيرند تا سالمت خود را به دست بياورند          

 به شدت دچار مشكالت مالي شده و از همين رو، بيمارستانهاي خصوصي سـعي دارنـد بـه انحـاي مختلـف،          "نظام سالمت 
همين مساله باعث شده تا نحوه فاكتور .  دسته از بيماران كه پذيرش مي كنند، تامين نمايندهزينه هاي خود را از جيب آن

  .نويسي بيمارستانهاي خصوصي تغيير كند و هزينه هايي براي بيماران بتراشند كه شايد خارج از تصور بيمار باشد
زيرا، . نه هاي بيمارستاني از بيماران استيكي از مشكالت بيماران در مراجعه به بيمارستانهاي خصوصي، دريافت نقدي هزي

اكثر بيمارستانهاي خصوصي از نحوه همكاري بيمه هاي تكميلي گاليه دارند و همين مساله باعث شده تا نسبت بـه ادامـه                      
  . همكاري با بيمه هاي تكميلي ترديد داشته باشند

 بيمارستان خـصوصي درجـه      30فقط  " : گويد محمدرضا نوروزي، مشاور وزير بهداشت در امور بيمارستانهاي خصوصي، مي         
 نوروزي ادامه   ". ميليارد تومان طلب معوقه دارند و چرخش مالي آنها مختل شده است            50يك تهران از اول امسال بيش از        

با اينكه تعرفه هاي پزشكي جديد مصوب دولت هنوز واقعي نيست و با قيمت تمام شده خدمات فاصله قابل تـوجهي                     ": داد
به همين علت بـسياري از بيمارسـتانها در         .  اكثر بيمه هاي تكميلي تعرفه هاي جديد مصوب دولت را نپذيرفته اند            دارد، اما 

سال جاري قرارداد جديدي با بيمه ها منعقد نكرده اند و بيشتر اين بيمارستانها بر مبناي قرارداد و تعرفه هاي سال گذشته 
  ".وت رقم تعرفه ها را خود بيمار بايد پرداخت كندمحاسبات مالي را انجام مي دهند و مابه التفا

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

  دانشگاه در ماهي كه گذشت
  كامران عالمي نژاد

  ردي به علت تبعات امنيتي اعتراض به تبديل خوابگاه متاهلي به مج

 و تغييرات مديريتي در دانشگاه تهران،    با روي كار آمدن دولت جديد     
پروژه تبديل بخشي از خوابگاههاي متاهلي كوي دانشگاه به خوابگـاه           

علـي رغـم برخـي تـذكرات        . مجردي در دستور كار قرار گرفته است      
نسبت به تبعات امنيتي، اجتماعي و اقتصادي ايـن طـرح، متاسـفانه             

  .  شود ده نميهايي مبني بر توجه به اين تذكرات نيز دي نشانه 
. ترين نكته قابل توجه در اين باره چيزي از جنس امنيت اسـت              مهم  

به دليل  ) 21-20 و   19-18به نامهاي   (، خوابگاه مجردي    88تا سال   
جنوبي كوي دانشگاه، نزديكي به دانشكده فنـي و از           نزديكي به درب    

 88اما پس از وقـايع  . ترين ساختمانهاي كوي بودند خيز تر، نزديكي به خيابان اميرآباد، جزو حساس ترين و فتنه      همه مهم   
كوي، دانشگاه تهران با هماهنگي نهادهاي ذيربط به درستي تصميم گرفت با تغيير كـاربري ايـن دو سـاختمان از خوابگـاه          

شتري ، هم از حساسيت كوي بكاهد و هم از دانشجويان دكتري متاهل حمايت بي "غدير"مجردي به خوابگاه متاهلي به نام       
  . كند
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 توانـد احتمـال بازگـشت بـه شـرايط             مـي  2 سازي غدير   متاسفانه عليرغم حسن نيت مديران جديد، شتابزدگي در مجردي        
 را تقويت كند و اين محدوده از كوي دانشگاه را بار ديگر به عنوان ظرفيتي قابل استفاده براي فتنه 78 و  88نامطلوب سال   

  ) مرداد31رجانيوز، (   . انگيزان در بياورد 
   

  "رهبر"دهن كجي دانشگاه آزاد رفسنجان به 

حجت االسالم رمضاني پور، امام جمعه رفسنجان، با اشاره به برگزاري كنسرت موسيقي محسن يگانه در سالن فرهيختگان                  
ري  ماه رمضان در جمع دانشجوياني كه خدمت رهبر رسيده بودنـد يكـي از دانـشجويان برگـزا                  24در  ": دانشگاه آزاد گفت  

 گيـرد،   يكي از غلط ترين كارهايي كه در دانـشگاه صـورت مـي    "كنسرت در دانشگاه را مطرح كرد كه حضرت آقا فرمودند           
 فرد مي گويد ما برگزار كرديم و مسووالن چيزي نگفتند، مگر مسووالن با شما موافـق هـستند         ".كنسرتهاي موسيقي است  

 اي كـه در آن       خانـه ": ا بيان اينكه كلمه كنسرت بار منفي دارد گفـت         وي در ادامه ب     ".كه بخواهيد چنين غلطهايي بكنيد    
    ". دهد  خواني صورت گيرد، مرگ ناگهاني در آن رخ مي آوازه

عـدم توجـه    "در همين رابطه تعدادي از بسيجيان دانشجو نيز با حضور در دفتر امور فرهنگي اين دانشگاه نسبت به آنچـه                     
 مـي دانـستند، اعتـراض      "ر انقالب مبني بر عدم ترويج موسيقي در محـيط دانـشگاهي           مسووالن دانشگاه به فرمايشات رهب    

  .كردند
رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها هم با اشاره به برخي تالشهاي صورت گرفتـه در دانـشگاهها بـراي برگـزاري                       

 نمـي دانـيم و ايـن موضـوع بـه      برگزاري كنسرت در دانشگاهها را جزو سياسـتهاي فرهنگـي وزارت علـوم          ": كنسرت گفت 
  ".دانشگاهها هم ابالغ شده است و دانشگاهها هم حق برگزاري كنسرت در محيط دانشگاه را ندارند

  ) شهريور4 و 2مهر، / خبرنامه دانشجويان ايران(
  

  سه رييس دانشگاه ديگر انتصاب شدند

اووس و فناوريهاي نوين آمل را كـه رياسـت آنهـا          وزير علوم، تحقيقات و فناوري سرپرستان دانشگاههاي هنر شيراز ،گنبدك         
  .مورد تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفته، به مدت چهارسال به عنوان رييس دانشگاه منصوب كرد

محمد فرهادي در احكام جداگانه اي دكتر عليرضا عسگري، دكتر حسين گلچيني و دكتر اكبر حاجي زاده مقدم را به مدت 
  ) شهريور2ايسنا، ( .رياست دانشگاههاي ياد شده منصوب كردچهار سال به 

  
  شكايت دانشگاه تهران از تشكل بسيجي

  . دادگاه عمومي حقوقي مجتمع شهيد بهشتي از يك تشكل دانشجويي شكايت كرد7دانشگاه تهران در شعبه 
مسووالن دانشگاه خواسـتار تخليـه   دليل اين شكايت مكاني است كه سالهاست در اختيار اين تشكل دانشجويي قرار دارد و          

  ) شهريور7خبرگزاري فارس، (  .آن هستند
  

  تجمع ساكنان خوابگاه غدير دانشگاه تهران 

والن اين دانشگاه براي اختصاص خوابگاه وجمعي از دانشجويان متاهل خوابگاه غدير دانشگاه تهران در اعتراض به تالش مس    
  .وراي عالي انقالب فرهنگي تجمع كردندآنها به دانشجويان مجرد مقابل دبيرخانه ش

دانشگاه قصد دارد خوابگـاهي را كـه چنـد    ": يكي از دانشجويان دكتري متاهل ساكن در خوابگاه غدير دانشگاه تهران گفت  
ميليارد تومان براي آن هزينه شده است، دوباره به خوابگاه مجردي تبديل كرده و دانشجويان متاهل را كـه داراي قـرارداد                      

علـي رغـم اينكـه دانـشگاه     ": وي افـزود  ".د، بيرون كند بدون اينكه پيشنهاد و يا جايي براي آنها مشخص شده باشد         هستن
تهران اعالم كرده است كه ما فشاري به دانشجويان نمي آوريم، فشارهاي خود را با عـدم رسـيدگي بـه وضـعيت بهداشـت                      

  ".خوابگاه، قطع اينترنت، قطع تلفن آغاز كرده اند
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از دكتر نيلي، رييس دانشگاه تهران و دكتر بهنژاد، معاون دانشجويي دانشگاه تهران، از طريق قـوه                 ": ن اعالم كردند  معترضا
  ) شهريور18خبرگزاري مهر، ( ".قضاييه و ديوان عدالت اداري شكايت كرديم

  
  شهريه دانشگاههاي غير دولتي چقدر افزايش پيدا كرده؟ 

ن تـورم   هـا بـا ميـزا       تناسب افزايش هزينه    
موجود در كـف جامعـه از انتظـارات قـشر           

ناگفتـه پيداسـت ديـوار      . دانشجويي اسـت  
تورم براي مسووالن دانشگاههاي غيردولتي 
كوتاه است و همه آنها افزايش شهريه ها را        
به گردن همين كلمـه چهـار حرفـي مـي            

 هــا از  امــا گــاهي افــزايش هزينــه. اندازنــد
مقـام  رود و هيچ      ميزان تورم هم فراتر مي      

ــشجويان     ــه دان ــاره ب ــن ب ــسوولي در اي م
ــست ــخگو ني ــب   .پاس ــت كت ــزايش قيم اف

هاي حمـل و     دانشگاهي، گران شدن كرايه     
نقــل، افــزايش قيمــت غــذاي دانــشجويي، 
افزايش شهريه خوابگـاه، محـدودتر شـدن        
  ميزان وامهاي دانشجويي و افزايش شهريه     

و حال افزايش شهريه نيـز از  . براي دانشجويان تبديل شده است     بزرگ    هاي ثابت نيم سالهاي تحصيلي امروز به يك چالش        
  ) شهريور10خبرنامه دانشجويان ايران،  (.راه رسيده است

  
  ون صندلي خالي دانشگاهها آغاز سال تحصيلي و يك ميلي

يكي از معضالتي كه طي چند سال اخير جوانان را بـه آن          
يـا  دچار كرده است، كاهش شوق و ذوق رفتن به دانشگاه           

بنابه برخـي آمارهـا، تعـداد       . انصراف و ترك تحصيل است    
صندليهاي خالي دانشگاهها به هفت رقمي شـدن نزديـك          

دي ماه سال قبل بود كه محمد فرهادي، وزير         . شده است 
علوم، با صراحت اعالم كرد كه آمار ظرفيتهـاي خـالي در            

چنـد  .  هزار صندلي خالي رسيده است     800دانشگاهها به   
 هـزار صـندلي     300دوباره فرهادي از وجـود      روز قبل هم    

  .  خبر داد94خالي در كنكور 
: محمد اخباري گفت  . در اين ميان، قابل تامل ترين اظهار نظر را بايد به سرپرست دانشگاه جامع علمي كاربردي نسبت داد                 

 داشت و اين فرآينـد روي  هم اكنون يك ميليون صندلي در دانشگاهها خالي مانده است و اين روند همچنان ادامه خواهد            "
 شروع شد، در حالي كـه در        80روند افزايشي صندلي خالي در دانشگاهها از اواخر دهه           ".دانشگاه ما نيز اثر خواهد گذاشت     

 تعداد صندليهاي دانشگاهي بسيار     70، صندلي خالي در دانشگاهها چندان معني نداشت، بخصوص در دهه            80ابتداي دهه   
  .ان متقاضي بودكمتر از تعداد دانشجوي
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   ازدواج دانشجويي بسته تشويقي وزارت بهداشت براي

مديركل فرهنگي وزارت بهداشت از ارايه بـسته تـشويقي وزارت           
بهداشت براي ازدواج دانشجويي به شـرط بهتـر شـدن وضـعيت             

  . بودجه كشور خبر داد
رهبر معظم انقالب اسالمي بـه      ": دكتر حسام الدين عالمه گفت    

فزايش جمعيت را مطرح كردند، نگاه ما اين اسـت  درستي بحث ا 
 سـه   كه با همكاري اداره ارتقاي سالمت وزارت بهداشت در بحث  

 در  "جمعيـت سـالمندي   " و   "تك فرزندي "،  "بي فرزندي "گانه    
در ايـن راسـتا     . حوزه چالش جمعيتي آثار هنري را جذب كنـيم        

گي اسالمي ايراني، ازدواج دانشجويي و مسايل مربوط به ازدواج اي را براي دانشجويان جديدالورود در بحث سبك زند بسته  
آماده كرده ايم و چنانچه وضعيت بودجه كشور بهتر شود، اداره كل دانشجويي بسته تـشويقي بـراي ازدواج دانـشجويي بـا                       

  ) شهريور24ايسنا،   (".كمك اسپانسرها و خيرين آماده مي كند
  

  كرج دانشجويي در تهران و  فعال 6بازداشت 

 پور، سپهرداد صاحبان، مهربان كشاورزي و غزال مقـدم،           كريم) ديدار(، كيانا   )ژووان(حسين جندقيان، سيامك مالمحمدي     
  .ن دانشجويي، از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شدنداز فعاال

 را بازداشت و به زندان نيروهاي امنيتي طي مراجعات جداگانه به دو واحد مسكوني در تهران و كرج، اين فعالين دانشجويي         
  .اوين منتقل كردند

گفته مي شود در حداقل يـك      
مورد، نيروهاي امنيتـي از زور      
و شكستن قفل در بـراي ورود       
به منزل اسـتفاده كـرده انـد،        
ــصي و    ــوازم شخ ــين ل همچن
كامپيوترهاي بازداشت شدگان   
را نيز پس از تفتيش منزل بـا        

  .خود برده اند
 از داليل بازداشت دقيـق ايـن      
. افراد اطالعي در دست نيست    

بر اساس گزارشـات دريـافتي،      
اكثـــر بازداشـــت شـــدگان از 

    .دانشجويان و فارغ التحصيالن مهندسي دانشگاه خواجه نصير طوسي هستند
با وجود تاييد بازداشت اين افراد از سوي بازپرسي شعبه سوم زندان اوين، خانواده هاي اين دانـشجويان تـاكنون موفـق بـه        

  . پرونده سر باز زده است  ها و اطالع رساني درباره با فرزندان خود نشده و بازپرسي نيز از پذيرفتن خانوادهمالقات 
 ) شهريور27هرانا، (

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  اگزارشی از جلسھ ایران خودرو و سایپ
  پرويز شجاعي

  
 در ...!كشيد دعوا به نزاع و  كار،كرمان موتور گروه بهمن و مونتاژ سه شركت توليدي و سايپا و و درجلسه گروه ايران خودرو

 بـا  نماينـده ايـران خـودرو    شد، ارز برگ شهريور امسال 12 پنجشنبه   تاريخ معاون ريئس جمهوري در    اين جلسه كه باحضور   
خـائن   را آنها و كنيد رسانه هابه مردم توهين مي     آقايان شما در   :صنايع گفت  وزير و ئس جمهور به معاونت ري   عصبانيت رو 
 روز چنـد طـي  صنايع كـه   وزير اين هنگام معاونت ريئس جمهوري و    در !!پس دهيم  تاوان آن را   بايد ما و كنيد خطاب مي 

نزديك بـه    شما !خدمت كن  و بيا آقاي عزيز  :فت گ جواب نماينده ايران خودرو   در  با عصبانيت   ،  هجوم رسانه اي بودند    مورد
چندين برابر قيمـت تمـام       راقيمت تمام شده    ي  گاه و دهيد تحويل ملت مي   پلنگ شترگاو سال است جنس بونجول و     20

 جيب مشتري مستـضعف و   درآمدتان از وايد برده حصر و سود بي حد قدر سالها آنشده واقعي اعالم مي كنيد و طي اين       
بيست سال صداي مردم فلك زده درآمده        كه پس از  ، حاال   كند صنايع پتروشيمي برابري مي    ذوب آهن و   درآمدفلك زده با  

  !!حاال مقصرما شديم؟؟، نشود اين خرابتر يك چيزي گفتيم كه كار از درجهت كمك به شما نيز ما و
 ايـران خـودرو    بـا  نده گروه سـايپا    دعواي مابين نماي   ،پشت درهاي بسته انجام شد     كه در اي  جلسه   درحاشيه اين نشست و   

چـرا كـه    ،  شماسـت  يرقصاين معضل ت   نصف بيشتر : به نماينده سايپا گفت   در آن جلسه نماينده ايران خودرو       . شدت گرفت 
بر رسانه اي شدن آتش سوزي پژوهـاي جـي    در جواب نماينده سايپا . نيست كيفيت مطلوب برخوردار   مشتقاتش از  پرايد و 

اسـت،  »مطمئن« سمت توليدات سايپا را با شعار سايپاه گرايش مشتري ب  افتضاح بوجود آمده وو 84-83ال ايكس درسال  
دعوت همگي به سكوت  با اين هنگام معاونت رئيس جمهور در. مشاجره باال گرفتتاكيد كرد و همين امر سبب آن شد كه          

رد تـا دوبـاره     بـ بـاال ب   استاندارد را  كيفيت و  ته و بايد به مشتري احترام گذاش     يا !نداريد وجود   راه بيشتر   دو ؛كه عنوان نمود 
  بـه جبـران ايـن ركـو    كذشتهتوجه به سودهاي هنگفتتان درسالهاي  باكنيد و   مقاومت   ور  صب يا و شود زياد رغبت خريدار 

  !تنش پايان يافت از ن جلسه پر، ايجلسه مخفي صورت تدوين بدين ترتيب با .دوباره زياد شود تا تقاضا بپردازيد
ه درآورد لرز اين اطالعات را به رشـته تحريـر   ترس و بام و مدعوين اين نشست مخفي بود    از  كه   بنده حقير  طن عزيزم، همو

  بـرمال بـا  ،نتاژگران داخل هـستم و م،اين خودروسازان كه چه عرض كنم يكي از  اصطالح نان خور   به    خود حقوق بگير و    ،ما
 واماندگي ، منفرزندانم ان وتنااما به جان عزيز زده ام، مه جبران ناپذيررازداري سازماني خود لط به آبرو واين گزارش شدن 

 را امثال من حتي به حق كارگران خود رحم ننمودنـد   چه كنم را در چهره اين زالوها كه سالهاي سال جلوي چشم من و              و
مقابل اين كالهبرداري تسليم     كه در    يكپارچگي شماست  و ايستادگي،  مقاومت،  اتحاد،  قدرت،  امروز اين به همت    و مه ا ديد

 اين ايستادگي نتيجه اي كه همانا      ، تحريمها  لغو با تبادل فن آوري و     شكند و  براي هميشه مي   ماه ديگر  3قيمتها تا   . نشويد
  .آورد به همراه خواهد سالمت ومشتري مداريست را، عزت

فالن شـركت باشـم يـك        كه نان خور   اين ازمن قبل    .نزديك است  پيروزي نهايي نيز   ديد و و پيروز ش  تاپس مقاومت كنيد    
دودلـي   عجله و با باخود اين متن را ساعت كلنجار 4 حال كه من پس از      .قابل احترام  مردم نجيب و    مثل همه شما   ،ايرانيم
ـ   كه تالش  مردم بدانند  تا آن درفضاي مجازي بپردازيد    به انتشار  نيمت شمرده و   غ  فرصت را  ،نوشتم الخره بـه لطـف    اشان ب
  .  استد ثمربخش بودهخداون

   چریکھای فدایی خلق ایران سازمانھایآدرس
  در شبکھ جھانی اینترنت

رویدادھای روز ایران و  و تحلیل مسائل روز، دیدگاھھا،  رادیو پیشگامو فراسوی خبر،نشریھ نیرد خلق، اخبار 
  جھان 

com.nabard-iran.www  
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 

org.fadaian.www  
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  به مناسبت اول مهر و بازگشايي مدارس 
  

  در مدارسمبارزه برای تساوی حقوق جنسیتھا : اسراییل
   "سكوت را بشكنيد، براي رهايي و برابري حقوق مبارزه كنيد" پيرامون جنبش فمينيستي "كشمت ضمير"مصاحبه با 

  سوسياليسم اينفو
  بابك: برگردان

  
در اســراييل نيــز ماننــد : نبــرد خلــق

ــذهبي     ــم مـ ــك رژيـ ــران يـ  –ايـ
تحـت ايـن    . ايديولوژيك برقرار است  

ــررات و    ــسياري از مقــ ــم بــ رژيــ
ــه  دســتورال ــه پهن ــذهبي ب عملهاي م

ــد و     ــده ان ــيم داده ش ــومي تعم عم
ــي    ــهاي فرهنگـ ــسياري از ارزشـ بـ
بنيــادگرايي مــذهبي ماننــد نگــاه    
جنسيت گرايانه به زنان و حجاب، به       
ــي و   ــسات آموزشـ ــط در موسـ روابـ

ر بـا يـك   مقاومت در برابر اين نگاه و اجبارات عملي متعاقب آن در مدارس، موضوع مـصاحبه زيـ            . فرهنگي پا گذاشته است   
  .فعال جنبش دانش آموزي است كه مي تواند براي دانش آموزان دختر و پسر ايراني نيز داراي تجربيات مفيدي باشد

    
آيا در ايـن كـشور يـك     .  با وزير آموزش و پرورشي جنسيت گرا فرمان مي راند          "ليكود"بر اسراييل حزب محافظه كار ملي       

  د دارد؟ جنبش فمينيستي يا مخالف جنسيت گرايي وجو
سكوت را بشكنيد، براي رهايي و     "نام آن   . سال گذشته در اسراييل يك جنبش فمينيستي وجود دارد        ) شهريور(از سپتامبر   

مـي  اين، جنبش دانش آموزان متوسطه از هر دو جنس عليه تبعيض در ضوابط پوشـش          .  است "برابري حقوق مبارزه كنيد   
  . باشد

دستورالعملها در اين باره، شلوار كوتاه تر از زانو يا   . ورها، ضوابط پوشش وجود دارد    در اسراييل، همچون شمار ديگري از كش      
مقررات پوشش در ظاهر براي دانش آموزان دختر و . پيراهن بدون آستين و حتي گاهي پيراهن با يقه باز را ممنوع مي كند

  . پسر يكسان است، در واقعيت اما بيشتر بر دختران دانش آموز اعمال مي گردد
آنها از معلمان خود مي پرسند . اكنون دختران جوان دانش آموز سال آخر، شروع به اعتراض به اين نوع از تبعيض كرده اند       

پاسخهايي كه آنها گرفتنـد، بـسيار جنـسيت    .  بپوشند"راحت تري "چرا نمي توانند مانند همكالسيهاي پسر خود لباسهاي         
 هم مـرد هـستند و از درس دادن بـاز مـي     نمعلما":  يا"!گيري پسران مي شودلباس راحت تر دختران، مانع ياد": زده بود 

   ".مانند
اين پاسخها يك نگاه جنسيت زده را نشان مي دهد كه زنان را همچون يك شيء جنسي به حساب مي آورد، در حالي كـه            

شـش كننـد عليـه آن در    اين برخورد موجـب شـد زنـان بـسياري كو    . بدن مردان به اين صفت مورد داوري قرار نمي گيرد  
 دانش آمـوز شـركت كردنـد، امـا صـدها            200دو تظاهرات بر پا شد كه در آن         . مدارس يا تظاهرات سراسري اعتراض كنند     

  . دانش آموز ديگر در مدارس خود دست به اعتراض زدند
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بـارزه  م"كـشمت ضـمير يـك فعـال جنـبش      .  گفتگـو كـرده اسـت   "كشمت ضـمير  " با   "سوسياليسم اينفو "در اين رابطه    
مـي  ) آلترناتيو سوسياليستي (SAVاين سازمان همبسته با جريان بين المللي   .  در اسراييل و فلسطين است     "سوسياليستي

  . باشد
   

  فعاليت شما عليه سياست آموزشي جنسيت زده به چه شكل است؟
 در تماس با زنان منطقه خود ما. در حال حاضر ما تالش مي كنيم خود را براي بازگشايي مدارس در سال آينده آماده كنيم

با آنها ديداري داشتيم كه در آن برنامه اي با اصلي ترين خواستهاي خـود در مـورد          ) مرداد(هستيم و در اوايل اوت      ) حيفا(
  . آموزشي و پرورش جنسيتي را به بحث گذاشتيم و تنظيم كرديم

بيش از همه . ره آموزش و پرورش جنسيتي بپردازيمطرح ما اين است كه ابتدا خود در گروههاي مختلف به تبادل نظر دربا   
اما مي خواهيم توجه همگاني را به جنسيت زدگي برانگيزيم و دانش آموزان دختر را براي مبارزه جذب و به آنها راهي موثر 

د زماني كه توانستيم نيروي كافي براي جنبش خـو        . ، نشان دهيم  "جنبش سوسياليستي "براي فعال شدن در سازمان مان،       
 جذب كنيم، روي گام بعدي متمركز خـواهيم شـد، شـايد يـك تظـاهرات                 - بيش از همه در مدارس       –در گروههاي فعال    

  . 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 دارد چيست؟ 
ك صفحه در فيس بوك شروع شد كه در آن زنان تجربيات فردي خود از تبعيض جنسيتي را بـا ديگـران در        جنبش ما با ي   

يكي از محورهاي كنوني تالش ما، باز كردن راه خود به شـبكه هـاي اجتمـاعي در مـدارس و تـشكيل                     . ميان مي گذاشتند  
  . گروههاي فعالي است كه خواسته هاي ما را طرح و به بحث بگذارند

دشـمن تـو چـه كـسي     " ديگري كه ما بايد با دختران جوان به گونه پيوسته در باره آن صحبت كنيم اين است كه         موضوع
امـا  . آنها جنسيت زدگي و تبعيض جنسيتي در مدارس را در هيات آموزگاران و مديران مدارس شخصي مي كنند                 . "است؟

مـديران و معلمـان در     . زارت آموزش و پرورش ريـشه دارد      بايد به آنها نشان دهيم كه مشكل نه در معلم و مدير، بلكه در و              
  . 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 نمي دهـد،                      
ما . ش نمي دهد و نمي خواهد هيچ پولي در مجموع آموزش و پرورش سرمايه گذاري كند      آموزگاراني را با اين موضوع آموز     

  . بايد آموزگاران را به پشتيباني از مبارزه عليه جنسيت زدگي، خشونت جنسيت گرا و تبعيض برانگيزيم
  

  دولت چه واكنشي به جنبش فمينيستي نشان مي دهد؟
برخي از دانش آموزان نامـه بـه او         . ليت را به گردن آموزگاران بياندازد     وزير راست گراي آموزش و پرورش مي خواهد مسوو        

بعد از چند هفته او به طور سطحي جواب داد كه فكر مي . نوشته اند و در آن از او خواستند نظرش را در باره جنبش بگويد
  . ه مراقب اين امر باشندكند همه دانش آموزان دختر بايد پوشش باحيا داشته باشند و وظيفه كاركنان مدارس است ك

  
  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

ري در آموزش مسايل نه به جنسيت زدگي و پيش داوري، آري به سرمايه گذا    ! توقف فرهنگ تجاوز و تبعيض عليه قربانيان      
  جنسيتي در مدارس و آموزش كاركنان مدارس در مورد موضوع جنسيت زدگي

آري به سرمايه گذاري وسيع براي ايجاد يك سيـستم آموزشـي كـه              ! نه به كاهش بودجه در بخشهاي آموزشي و اجتماعي        
  . كيفي، پلوراليستي و دمكراتيك است
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  جنگل سوزی، بحران محیط زیست
   يك برگ نيست، واي جنگل را بيابان مي كنندصحبت از پژمردن

  حامي پرهام
  

 ميليون سال پيش در دوران سـيلورين برمـي گـردد و از همـان ايـام در             420آغاز انتشار گياهان و قدمت جنگل به حدود         
اك يـك اشـتر  ) جـانوران ريـز  (و تجزيه كننـدگان     ) جانوران(، مصرف كنندگان    )گياهان(جنگلهاي بكر بين توليد كنندگان      

با تكامل چرخه ي حيات و ظهور انسان، جنگل به عنوان جان پناه و منبـع تغذيـه   . حياتي متقابل و پايدار برقرار بوده است    
  . تاثير بسزايي در حيات و توليد مثل انسان داشته است

يم و مقـدس    اين نياز روزافزون منجر به دوستي و احساس نزديكي به جنگل گرديد، تا آنجا كه بشر حتـي شـروع بـه تكـر                       
در آن دوران هنوز چرخه متوازن و اشتراكي حيات . شمردن درختان نمود و اديان و آيينهايي در ستايش جنگل پديدار شد         

  .جنگل پابرجا بود
با افزايش جمعيت و ورود انسان به دوران تمدن، نوع نياز انسان به جنگل تغييـر ماهيـت داده و زوال آرام پوشـش گيـاهي       

ي مزارع، راههاي ارتباطي كه از ميان جنگل مي گذشت و چراي دامها سـرآغاز ورود انـسان بـه عنـوان             شكل گير . آغاز شد 
  .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          
 موجود نيست، زيرا انسان از هزاران سال پيش تاكنون روي زمين مي زيسته است، ولي بحران فوق صحيحي به علت بحران

اين تغيير، ريشه در ديدگاه نظام سرمايه داري دارد كـه در آن بهـره كـشي از                  . در چند دهه اخير به اوج خود رسيده است        
يعي براي مثال در شكل مصرف و قاچاق چوب و انسان و طبيعت و انباشت سرمايه به هر قيمتي از جمله تخريب محيط طب

ساخت و سازهاي بـي رويـه در        
جنگلها به طور افسار گـسيخته      

  .به پيش مي تازد
  

  بحران جنگل زدايي در ايران

، "فــائو"بــه گفتــه كارشناســان 
ــشاورزي   ــار و ك ــازمان خوارب س
ســازمان ملــل، رســيدن ســطح 

 درصـد   25جنگلها به كمتـر از      
خــاك يــك كــشور نــشان از    

عيت بحراني محـيط زيـست      وض
دارد و اين در حـالي اسـت كـه          

 درصد از خـاك ايـران       5/7تنها  
  . داراي پوشش جنگل و مرتع است

 درصد از كل سرزمين مي بايست جزو مـساحت منـاطق چهارگانـه طبيعـي                10،  "فائو"همچنين براساس نظر كارشناسان     
درصـد  5باشد كه در ايران ايـن مقـدار كمتـر از    ) وحشمناطق حفاظت شده،پارك ملي، آثار طبيعي و پناهگاههاي حيات  (

  . آمار مزبور وضعيت نگران كننده جنگلها در ايران را به خوبي نشان مي دهد. است
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با توجه به اينكه منابع طبيعي، به ويژه جنگل كه در برگيرنده حيات وحش نيز مي باشد، نيازمند نگهداري و حفاظت است، 
 18بر اين اساس، از آنجا كـه        .  هكتار جنگل تاكيد دارد    5نه بر وجود يك جنگلبان به ازاي هر         استاندارد جهاني در اين زمي    

ايـن  . ميليون هكتار پوشش گياهي در ايران وجود دارد، كشور نيازمند سه ميليون و شش صد هزار نفر جنگلبان مي باشـد                    
 رسيدن به اين آمار براي حفاظت از جنگل در در حالي است كه محيط زيست در اولويتهاي جاكميت قرار نداشته و ندارد و

  .برابر خيل دشمنانش رويايي بيش نيست
تخريب فزاينده جنگلهاي ايران به دليل بهره برداريهاي تجاري كه از نيم قرن اخير شروع شده، چندسالي اسـت كـه جـاي      

  .خود را به آتش سوزيهاي مهيب و ويرانگر داده است
 هزار مورد آتش سوزي در عرصـه هـاي جنگلـي و    11 سال اخير بيش از 7 مراتع ايران، در بر اساس آمار سازمان جنگلها و  

 هزار هكتار جنگل و مرتع از بين رفته است و ده ها گونـه جـانوري                 125مرتعي ايران به ثبت رسيده كه در نتيجه بيش از           
  . مرگ رفته انداعم از پستانداران، خزندگان، دوزيستان و پرندگان و انبوهي از حشرات به كام 

 مورد آتش سوزي در جنگلهاي كـشور اتفـاق          786تا پايان تيرماه امسال     "،  1394 مرداد   19،  "جام جم آنالين  "به گزارش   
اين در حالي اسـت كـه ريـيس سـازمان           .  مورد افزايش داشته است    148افتاده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته،          

درصـد كـاهش داشـته    9د وسعتي كه طعمه حريق شده، نسبت به سال گذشته حـدود  جنگلها با ارايه اين آمار ادعا مي كن      
 درصد افـزايش يافتـه،      23است؛ ادعايي كه با توجه به شرايط مقابله با آتش سوزيهاي جنگل و اين كه تعداد آتش سوزيها                   

  .نمي توان زياد به آن دلخوش كرد
م كرده، در چهار ماهه اول امسال مجمـوع سـطحي كـه دچـار                اعال 1394براساس آماري كه سازمان جنگلها در مرداد ماه         

  .  هكتار بوده است6438حريق شده، 
 و شروع آتش سوزي در جنگلهاي كشور مي گذرد، جنگلهاي زاگرس ركورد بيشترين حريـق                94در چند ماهي كه از سال       

 درصد آتش سوزيها در دل      3ين ميان   در ا . درصد از آتش سوزيها در اين منطقه اتفاق افتاده است         70حدود  . را داشته است  
  . درصد ديگر نيز به ديگر رويشگاههاي جنگلي مربوط مي شود27جنگلهاي هيركاني شعله كشيده و 

 8261 هر سال 1346 تا سال 1334از سال ": درباره ميزان كاهش سطح جنگلهاي شمال، رييس سازمان جنگلها مي گويد
 هكتار 5243 ساالنه برابر با 1373 تا 1346اين كاهش در سالهاي . ده استهكتار از سطح جنگلهاي شمال كشور كاسته ش

 هكتـار بـه سـطح       8000 هر سال حدود     1384 تا سال    1373بوده است، اما اين در حالي است كه به گفته جاللي از سال              
  ".جنگلهاي شمال كشور اضافه شده است

  
  اخبار تكان دهنده اي كه بدون تاثير مي ماند

و منابع حكومتي مملو از اخبار و گزارشها در باره آتش سوزي در جنگلها و مراتع است، بدون آنكـه انتـشار آنهـا          روزنامه ها   
تنها واكنش قابل .  مسووالن و مقامات را به چاره جويي و دست زدن به اقدامات مشخصي براي مهار اين روند مخرب وادارد

 هكتار از جنگلها طعمه     150 مريوان است كه به گفته فرماندار آن،         اعتنا خبري در باره يك مورد آتش سوزي در جنگلهاي         
 اقدام به ايجـاد آتـش سـوزي    "جلوگيري از تجمع و داير كردن اردوگاههاي معاندين "حريق شد و عوامل حكومت به بهانه        

  . عمدي نموده اند
  

  :  در زير به نمونه هايي چند از اخبار و گزارشهاي مطرح شده اشاره مي شود
 91 هكتـار، در سـال   842 شش هـزار و  90 مطابق آمار اعالمي از سوي استاندار لرستان، در سال - مرداد   19تاق خبر،   ا* 

 هكتار از جنگلهاي اسـتان      581 هكتار و طي سال گذشته نيز        619 حدود دو هزار و      92 هكتار، در سال     256حدود هزار و    
  .دچار آتش سوزي شده اند
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 هكتار بوده تـا بـه طـور ميـانگين           714هاي لرستان بر اثر آتش سوزي طي امسال هزار و           همچنين ميزان خسارت به جنگل    
به گفته سيد محمد قاسمي، دبير كار گروه صيانت .  هكتار از جنگلهاي استان دچار آتش سوزي شود       600ساالنه دو هزار و     

  . هزار هكتار از جنگلهاي اين استان نابود مي شود12از جنگلهاي لرستان، ساالنه 
  

وزير جهـاد كـشاورزي در زمـان        !  سال 10 هزار آتش سوزي در      14 جنگلهاي ايران از بين مي روند؛        - آذر   26عصرايران،* 
، حتي يك تماس تلفني براي آگاهي از چندوچون اقدامات صـورت            89وقوع حريقهاي گسترده در جنگلهاي ايران در سال         

  .گرفته در اين زمينه با معاون خود نداشته است
  

 مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس ميزان وسعت جنگلهاي خـسارت ديـده اسـتان در سـال                 - شهريور   24يسنا،  ا* 
 فقره آتش سوزي در حدود يكهزار و 19در تيرماه سال گذشته شاهد   ": گذشته را حدود پنج هزار هكتار اعالم و اضافه كرد         

  ". هكتار حادث شد317ه آتش سوزي در سطحي حدود  فقر22 هكتار از اراضي بوديم، امسال نيز در تيرماه 26
  

.  متر مربع از سطح جنگلها و مراتع كشور تخريب مي شود360 در هر ثانيه     - فروردين   20سايت سازمان محيط زيست،     * 
هـاي  به بيان ديگر، در هر پنج سال، يك ميليون هكتار از جنگلهاي ايران نابود مي شود، يا ساالنه يك و نيم درصد از جنگل                 

  . سال آينده اثري از جنگلهاي امروزي ايران باقي نخواهد ماند60اگر اين روند ادامه يابد، در . ايران از دست مي رود
  

 استان كشور شرايط حساسي نـسبت بـه آتـش سـوزي     25 به گفته رييس سازمان جنگلها، - مرداد  19جام جم آنالين،    * 
رحالي است كه فقط دو پايگاه اطفاي حريق مجهز به بـالگرد در كـشور وجـود     دارند و بايد به آنها توجه ويژه اي كرد اين د          

  .دارد و قرار است تا پايان شهريور تعداد آنها به عدد شش برسد
هر ساعت پرواز بـالگرد حـدود   ": جاللي به قيمت باالي استفاده از بالگرد براي مهار آتش سوزي نيز اشاره كرد و يادآور شد          

   ".ه دارد ميليون تومان هزين12
به درستي نمي توانند    "همين منبع به نبود خلبان آموزش ديده براي اطفاي حريق اشاره دارد و مي نويسد خلبانان كنوني                  

  ".آبي را كه براي خاموش كردن آتش سوزي حمل مي كنند، روي منطقه اي كه آتش گرفته بريزند
  

اي حريق و اتكاي منابع مالي به اعتبارهاي اسـتاني، فقـط در              به دليل نبود بودجه مناسب براي اطف       - آذر   26عصرايران،  * 
 هـزار و    142 مورد آتش سوزي در جنگلها و مراتع ايران رخ داده است كه سبب خسارت                832 هزار و    13يك دهه گذشته    

  .  هكتاري به زيست بومهاي ارزشمند كشور شده است941
له اطفاي حريق در عرصه هاي طبيعي توجه چنداني ندارند و فقـط   برخي كارشناسان بر اين اعتقادند كه استانداران به مسا        

  . در شرايطي همكاري مناسب با اداره هاي منابع طبيعي خواهند داشت كه بتوانند از آنها امتيازهاي ويژه اي بگيرند
اي محلـي   سال گذشته شايعاتي در ارتباط با به آتش كشيده شدن عمدي جنگلها به دليل كمكهاي مالي دولت بـه نيروهـ                    

در اين رابطه برخي كارشناسان محلي معتقد بودند كـه عـده اي             . مشاركت كننده در عمليات اطفاي حريق به گوش رسيد        
سودجو در قالب گروههاي مردمي براي تداوم درآمدهاي حاصل از مشاركت در عمليات اطفاي حريق، اقدام بـه آتـش زدن                

  .ي فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها رد شدعمدي جنگلها مي كنند، اما اين نكته قويا از سو
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  برنامھ رادیو پیشگام در یادمان قتل عام زندانیان سیاسی
  .يان سياسي استآن چه در زير مي آيد، متن نوشتاري بخشي از برنامه راديو پيشگام در مورد قتل عام زندان

  
مــين ســالگرد  27مــرداد و شــهريور امــسال 

كشتار جمعي زنـدانيان سياسـي بـه دسـتور          
در جريـان   . مستقيم روح اهللا خمينـي اسـت      

اين جنايـت سـازمان يافتـه دولتـي، هـزاران         
زنداني سياسي كه دوران محكوميت خـود را        
مي گذراندند، در دادگاههـاي صـحرايي كـه         

ر ليــست مــرگ فقــط بــراي درج نــام آنهــا د
تشكيل شده بود، در زندانهاي سراسـر ايـران         

  . به دار كشيده شدند
تاكنون هويـت و مشخـصات بـيش از چهـار           
هزار قرباني اين جنايت روشن شده و به ثبت      

قاتالن همچنان به سختي تالش مي كنند آثار ايـن  . با اين حال اين رقم هنوز همه قربانيان را در برنمي گيرد     . رسيده است 
همزمان خانواده ها، ياران، سازمانها، گروهها و گزارشـگران نيـز در         .  عام را از دستان خود بشويند و ردي به جا نگذارند           قتل

  . پي آنند كه هيچ كُشته اي ناشناس نماند و هيچ فرزند دلير ميهن بدون آخرين اداي احترام به او به خاك سپرده نشود
 به جريان انـداخت و هـدفي جـز خـاموش            60 بود كه رژيم خميني از سال         نقطه اوج پروسه خونيني    1367كشتار جمعي   

كردن هر صداي منتقد يا مخالف، حذف گروههاي سياسي و صاف و برهوت كردن زمـين بـراي حكمرانـي مطلـق و بـدون        
  . رقيب نداشت

از اين رو مـي تـوان       . در تمام اين سالها ماشين قدرت خميني از سوخت دستگيريهاي انبوه، شكنجه و 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 خمينـي       

  . ولي فقيه و همدستان او طرح و حل و فصل مي شد
ستراتژيك چه در بعد اجتماعي    روح اهللا خميني بعد از اجبار به پايان دادن به جنگ ديوانه وار با عراق، به گرداب شكستي ا                  

 مي ناميد، ناگهان با از دسـت      "نعمت الهي "او كه جنگ ويرانگر و خانمانسوز را        . و چه در حوزه سياسي و ايديولوژيك افتاد       
  . رفتن پوشش اصلي ناكارآمدي اقتصادي و سركوب اجتماعي رژيم اش روبرو شد

 هيچ تكه پارچه اي براي مخفي كردن كژيها و زشـتي كراهـت بـار       حاكم، لخت و عريان به ميانه ميدان انداخته شده بود و          
  . مقايسه كرد"سر كشيدن جام زهر"او به تلخي دچار شدن خود به اين موقعيت را با . كردار و كارنامه اش نداشت

نـگ خـارجي   رژيم از درون پروسه هشت ساله ج    . پايان جنگ، تكيه گاه رژيم را از بين برد و تعادل تاكنوني آن را برهم زد               
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 بـه كـار شـدند             

ننده در اين مسير جنايتكارانه، مقابله با تهديدهاي بالقوه اي بود كه رژيم زهر خـورده از آنهـا احـساس                     گام اول و تعيين ك    
وجود هزاران مخالف زنداني كه رژيم با وجود به زنجير كشيدن شان در سياهچالهاي خود همچنان     . خطر و نگراني مي كرد    

  .  قابل تحمل باشد"جام زهر"انست در دوران با آثار داخلي و خارجي حضور آنها دست بگريبان بود، نمي تو
او در نامه محرمانه اي كه بعدها به صورت وسيع افشا و            .  سرانجام خميني فتواي قتل آنها را صادر كرد        1367در مرداد ماه    

 و  منتشر شد، بي پرده و با لحني خونخوارانه، سه تن از دژخيمانش به نامهاي حجت االسالم نيري، حجت االسالم اشـراقي                    
  . حجت االسالم پورمحمدي را مامور سازماندهي كشتار زندانيان كرد
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بدون شـك و  "ابعاد جنايتكارانه اين دستور تا آنجا بي سابقه و تكان دهنده بود كه با وجود تاكيد چند باره خميني به قتل             
 نيز به هراس و ترديد از مشاركت         و بي رحمانه زندانيان، حتي رييس قوه قضاييه وقت، آيت اهللا موسوي اردبيلي، را              "ترديد

 خود در باره فتواي جنايت اطالع داد و خميني در پاسـخ بـه وي تاكيـد            "ابهامات"او به خميني از     . در اين جنايت انداخت   
  . "سريعا دشمنان اسالم را نابود كنيد"كرد كه از هر راهي و هر طور كه امكان دارد، 
مالقات زندانيان قطع و ارتباط زندانها با دنياي پيرامون بـه كلـي             .  به راه افتاد   به اين ترتيب ماشين كشتار در سراسر ميهن       

دسته دسته، گروه گروه از جوانان اين مرز و بوم به پاي . مسدود شد تا قصابها در محيطي امن و آسوده به كار مشغول شوند
 سردخانه دار، ساعت به ساعت پيكرهـاي روي    كاميونها و ماشينهاي  . ميز جالدان و از آنجا به سالنهاي مرگ فرستاده شدند         

تمام روزهاي بي پايان مرداد و شهريور در خدمت . هم ريخته را از زندان خارج و به گورهاي دسته جمعي منتقل مي كردند
 با نام جمهوري اسـالمي و    67جنايت  .  سيراب كردن روح اهللا خميني و نظام اش از خون بهترين فرزندان ايران سپري شد              

جاع اسالمي گره خورده و همچون داغ ننگي تاريخي تا هر زمان كه نام و نشاني از آنها به جا مانده باشد، بر پيشاني آنها                         ارت
باقي مي ماند، اين جنايت نه فراموش مي شود و نه بخشيده مي شود تا راه بر تكثير قاتالن و خونخواراني چون خمينـي و                         

تا نسل فردا چوبه دار و گور دسته جمعي را تجربه نكنددمنش جمهوري اسالمي بسته شوددستگاه د ، .  
كشتار هزاران اسير بي دفاع نه بخشيده مي شود و نه از ياد مي رود تا داوري امروز جامعه و قضاوت جـاودان تـاريخ درس                          

  .  مي زنندعبرتي براي همه آنها باشد كه در كمين آزادي و عدالت و انسانيت، خنجر تيز مي كنند و طناب دار گره 
  

  .  هستند67خاطراتي از اقوام و دوستان شهداي كشتار 

  : يك دوست و هم بند حسن شرف الدين از زندگي و شهادت او چنين مي گويد

حسن شرف الدين را در دو سالي كه باهم در زندان كارون اهواز بوديم به خوبي مي شناختم، هوادار مجاهدين بود و بسيار                       
بان، با تمام بچه هاي بند صميمي بود با اينكه پنج سال حبس داشت ولي نوميدي و خستگي و بي                    منظم و ورزشكار و مهر    
بعد از آزادي از زندان به رسم هميشه بايد به سپاه پاسداران واقع در چهار شير اهـواز خودمـان را                     . انگيزگي با او بيگانه بود    

عمليات مجاهدين در غـرب كـشور حـسن بـراي معرفـي و      معرفي و از پشت پنجره دفتر را امضا مي كرديم درست در روز          
امضاي دفتر به چهار شير رفت او را به داخل راهنمايي كردند و ديگر برنگشت بعد از چندي آدرس مزار او را به خانواده اش 

  .دادند و اين ضرب المثل يكبار ديگر اتفاق افتاد كه برادر را بجاي برادر كشتند
  

  نواده حميد نصير مقدم، از هواداران سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران پاي صحبت يكي از اعضاي خا

. او براي محصالن نه تنها معلم، بلكه دوستي صميمي و غمخوار بود. حميد جواني خوش قلب و مهربان و معلمي دلسوز بود  
  . ي كرداو به دليل اينكه معلم روستا بود، بيشتر وقت خودش را صرف كمك به خانواده دانش آموزان م

 دستگير شد و مدتي در زندان خرم آباد بود بعـد بـه زنـدان اويـن در                 61در سال   . حميد انساني جدي و داراي پشتكار بود      
در اين مدت بارها او را از ديدن اعضاي خانواده اش كه از راه دور براي مالقـات مـي آمدنـد، محـروم مـي                          . تهران برده شد  

 بود كه ديگر مالقات نمي دادند و ما به هر دري            67در اواسط تابستان     . مي گرداندند كردند و ما را دل شكسته و نگران بر          
تا اينكه در اواخر مرداد ماه بود كه از طرف خانواده بچه هاي زنداني كه همديگر را مـي              . مي زديم، نتيجه اي نمي گرفتيم       

 اند و حتي جنازه حميد را هم به ما ندادنـد و اجـازه   شناختيم، به ما آن خبر باور نكردني را دادند كه بچه ها را اعدام كرده           
خودتـان را  ": در يكي از مالقاتها كه ما خيلي نگران بوديم بـه مـا گفـت      .خاطره اي هم از او دارم        .برپايي مراسم هم ندادند   

   ".ناراحت نكنيد، من فدائي هستم و جانم را فداي ملتم مي كنم
  

   67 غياثوند، از سربداران تابستان پاي صحبت يكي از اعضاي خانواده سيف اهللا

تا مدتها به هر جايي براي آگاهي از سرنوشت او سر مي زديم، ولي   .  دستگير شدند  61ايشان سرگرد ارتش بودند و در سال        
  .هر جا كه مراجعه مي كرديم اظهار بي اطالعي مي كردند
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بعد از حدود يكسال و نيم معلـوم شـد          .  زندان اوين است    ماه به منزل تلفن زدند و گفتند كه سيف اهللا غياثوند در            6بعد از   
  .كه به او حكم حبس ابد داده اند

  . اجازه مالقات نمي دادندي ايشان در زندان بودند و هر چند وقت محل زندان عوض مي شد و گاه67تا تابستان 
ن بار هم مثل دفعات پيش، قطع ما فكر مي كرديم اي. حدود شش سال از حبس او گذشته بود كه در كل مالقاتها قطع شد      

تـا اينكـه از    . اما اين دفعه فرق داشت و بي خبـري ادامـه پيـدا كـرد               .مالقات موقتي است و دوباره اجازه مالقات مي دهند        
 سياسي كه همديگر را در سالن مالقات مي ديديم و مي شناختيم، با خبر شديم كـه جنايـت رخ     نخانواده بعضي از زندانيا   

  . را اعدام كرده اندداده و بچه ها 
در واقـع اذيـت مـي    . با شنيدن اين خبر به هر دري زديم و تا مدتها ما را به دادستاني و آنها به جاي ديگه مـي فرسـتادند                  

. هر جا هم كه مراجعه مي كرديم با توهين و تهمت روبرو مي شديم       . كردند، چون خودشان مي دانستند كه چكار كرده اند        
ن شوم بعد از مراجعات مكرر، ساك سيف اهللا را در گوهردشت تحويل دادند و از ما تعهد گرفتند كـه                     تا اينكه در آن تابستا    

  .نه اعالميه بنويسيم و نه حق داريم مراسم بگيريم و داغي بزرگ بر دل خانواده گذاشتند
  

  : يكي از اقوام زهرا ميرزايي به  راديو پيشگام مي گويد

 كه 63 كه يك سال زندان بود و بار دوم در سال 61يكبار در سال .  و دو بار دستگير شدزهرا ميرزايي هوادار مجاهدين بود   
 در زندان بود و با اينكه دوران محكوميت اش به پايان رسيده بود، ولـي رژيـم از                   67 سال زندان محكوم شد و تا سال         4به  

زهـرا از اقـوام  نزديـك    . وي تيربـاران شـد  آزادي او ممانعت به عمل آورد و همزمان با عمليات مجاهدين در غـرب كـشور                 
همسرم  بود و با هم دوستي نزديكي داشتيم، هر روز همديگر را مي ديديم، بسيار مهربان و دلـسوز بـود در فـداكاري بـي                           

نظير بود با اينكه بيست سال بيشتر نداشت در تمـام كارهـا و مـشكالت                
ضـايعه اي   فاميل خود را درگير مي كرد و بي تفـاوت نبـود مـرگ زهـرا                 

  .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 اختـران تابنـاك سـپهر                
آزادي و مبارزان آزادي و رهائي طبقـه كـارگر ايـران را كـه شـانه هـاي                   

  .ر عرش مي سايد، برگزار مي كنيدسترگ شان ب
شب پرستان در اين انديشه بودند كه با فرو كشيدن اين اختران، بساط ظلمت گسترده مي شود و آسمان رهائي تيره و تار                       

پيكر بر خاك فتاده هر رفيق بسان بذري سر بر افراشت و روئيد و بارور گرديد و نهالي نو سر     .زهي خيال باطل  ... مي گردد   
؛ پرچمي شد برافراشته تر از قبل و تخم كين شد كه آشتي با ستم را نمي پذيرد و اينك  هـزاران اللـه سـرخ از آن                             برآورد

  .روئيده است
رفقا و آزاديخواهان جانباخته در دو رژيم استبدادي، پيكاري آشتي ناپـذير بـراي شكـستن سـكوت گورسـتان كـه توسـط                        

  .ن و نام پر افتخار شان را بر آسمان آزادي ميهن ثبت نمودندديكتاتورها بر ميهن مستولي گرديده بود آغازي
اينك ما هم پيمانان و حاميان خورشيد و ارگان فدائي، پيمان مي ببنديم به آرمانهاي رفيقان مـان بـراي آگـاهي و رهـائي                       

  .كارگران و زحمتكشان وفادار بوده و پايبندي و از اين بابت بر خود مي بباليم
  . زنيم و استقامت و پيروزي برايتان آرزو داريم ان بوسه ميبر شانه هاي سترگ ت

  .كاين سر ز سربلندي برطاق عرش سايد/ تيغ اجل نبرد هرگز چنين سري را
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        رويدادهاي هنري ماهرويدادهاي هنري ماهرويدادهاي هنري ماهرويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
ه جنـون تـوهم مـي    برد و قرباني بيمار را ب به راستي كه قدرت بدون خرد، بدون عشق، راه به ويراني، راه به توحش مي  " -
  )، فعال و زنداني سياسي ايراني)1332 مهر 18(ارژنگ داوودي  ("رساند 

. حقيقت انسان به آنچه اظهار مي دارد نيست، بلكه حقيقت او نهفته در آن چيزي اسـت كـه از اظهـار آن عـاجز اسـت                      " -
، )1939 - 1856(زيگموند فرويد  ("ش كنبنابراين اگر خواستي او را بشناسي، نه به گفته هايش، بلكه به ناگفته هايش گو

  )شناس اتريشي و پدر علم روانكاوي عصب 
  

  فیلم
  

  اخته جورج كلوني  سياسي س–فيلم كمدي 

جورج كلوني در چهلمين فستيوال فيلم تورنتو تازه ترين فيلم خود را كه كمدي سياسـي                
هاي كمپـين رياسـت   اين فيلم بر روايت تاكتيك    . ، معرفي كرد  "مدل ما بحران است   "به نام   

  . جمهوري در آمريكاي جنوبي و نتايج آن تمركز دارد
 در بـاره  "دونالد ترامپ"ديدگاههاي  ": جورج كلوني در اين فستيوال در مصاحبه اي گفت        

هر كـس   . تاريخ به مناظره جمهوريخواهان خواهد خنديد     . مهاجران مكزيكي احمقانه است   
  ".زند، بايد به او خنديدحرفهايي به تا اين حد غير قابل تحمل مي 

دونالد ترامپ، ميليونري كه در حال حاضر در صدر ليست نامزدهاي جمهوريخواهان براي رياست جمهوري قرار دارد، بارها                  
  . مهاجران مكزيكي را قاچاقچي مواد مخدر و انتقال دهنده بيماريها خطاب كرده است

ژيست آمريكايي را بازي مي كند كه به بوليوي دعوت مي شود تـا        ، هنرپيشه اول اين فيلم، نقش يك استرات       "سندرا بولك "
  . به يك سناتور براي پيروزي در انتخابات كمك كند

اين فيلم نمايش روشهايي است كه ثروتمندان و سـرمايه داران تفكـرات       ": سندرا بولك در كنفرانس خبري در تورنتو گفت       
ما بايد كنترل اوضـاع را خـود   ": وي افزود . ز واقعيتها دور مي كنندمردم را به سمت موضوعات مورد عالقه خود هدايت و ا  

  ".در دست بگيريم
  

  . آغاز شد"بالتازار كورماكور" ساخته "اورست" روز دوم سپتامبر با نمايش فيلم "ونيز"جشنواره فيلم 

اين فيلم داستان واقعي گروهي را روايت مي كند كه براي فتح اورسـت              
 بلنـدترين قلـه جهـان شـدند و برخـي از آنهـا        عازم اين  1996در سال   

همانجا جان خود را از دست دادنـد، بـي آن كـه فرصـت پـايين آوردن                  
  .اجساد شان وجود داشته باشد

، "مـاركو بلوچيـو   "در بخش مسابقه امسال چهره هاي سرشناسي چون         
يــرژي "، "چــارلي كــافمن "، "آمــوس گيتــاي "، "آتــوم اگويــان "

  . حضور دارند" سوخوروفالكساندر" و "اسكوليموفسكي
بـه خـاطر   " با فيلمي به نام  "آتوم اگويان "،  "خون خون من  "كهنه كار ايتاليايي، با فيلمي به نام         ، فيلمساز "ماركو بلوچيو "

 با "الكساندر سوخوروف" و "يازده دقيقه"، فيلمساز لهستاني، با فيلم تازه اش به نام "يرژي اسكوليموفسكي"،  "داشته باش 
  .  به جشنواره آمده اند" روسيكشتي"فيلم 
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چهارشـنبه، نـوزدهم   ": باوجود انبوه فيلمهاي ايراني ارايه شده بـه دفتـر جـشنواره، تنهـا يـك فـيلم ايرانـي پذيرفتـه شـد                      
  .، ساخته وحيد جليل وند"ارديبهشت

  
  "محمد رسول اهللا" تجاري -شكست سياسي 

 بـه  ، كـارگردان آن را    "محمـد رسـول اهللا    "عدم اسـتقبال از فـيلم       
كارگردان اين فـيلم سفارشـي،      . درخواست كمك از دولت واداشت    

در نامه اي به وزير كـشور از وي خواسـت بـه اسـتانداران سراسـر                 
  . كشور دستور دهد كه از فيلم وي حمايت كنند

مجيد مجيدي در اين نامه كـه توسـط يـك رسـانه داخلـي افـشا                 
 و  "انوارهـا در سبد فرهنگي خ   "گرديد، خواستار قرار دادن فيلم او       

  . فيلم شد"توزيع مناسب" و "پيش خريد بليطهاي در نظر گرفته شده با قيمت تخفيفي"به طور مشخص، 
 40( ميليارد تومـان     95اين فيلم، عنوان پر خرج ترين فيلم تاريخ سينماي ايران را يدك مي كشد و ساخت آن نزديك به                    

 است كه از طريق يك بنگاه       "بنياد مستضعفان "،  "محمد رسول اهللا  "تامين كننده مالي    . هزينه برداشته است  ) ميليون دالر 
  .  بر روند تهيه و پخش آن نظارت دارد"موسسه نور تابان"خود به نام 

 مـي كنـد،     "مهندسي"در همين حال، شوراي صنفي نمايش، يك ارگان دولتي وابسته به وزارت ارشاد كه اكران فيلمها را                  
  .  در سراسر كشور نيم بها به فروش مي رسد"محمدرسول اهللا"ور، بليط  شهري21اعالم داشت كه روز شنبه 

حذف يا كسر فيلمهاي ديگر از روي اكران سينماها بـراي نمـايش             .  سينماي كشور موظف به اكران اين فيلم شده اند         145
، در " جهيزيـه قنـدون "علي مالقلـي پـور، كـارگردان فـيلم      .  موجب اعتراضاتي نيز شده است     "محمد رسول اهللا  "دستوري  

، با راهپيمايي در خيابانهاي تهـران و وارد شـدن بـه زمـين     "محمدرسول اهللا"واكنش به كسر سئانسهاي فيلم خود به نفع        
  . فوتبال در حين برگزاري مسابقه در استاديوم آزادي، نسبت به اين امر دست به اعتراض زد

  
  کتاب

  
  تي بريتانيا اعتراف فردريك فورسايت به همكاري با سرويس اطالعا

 كه به تازگي منتشر شده، اعتراف كـرده اسـت كـه             "بيگانه؛ زندگي من  "، در زندگينامه خود با عنوان       "فردريك فورسايت "
  . . بيست سال تمام با سرويس اطالعاتي بريتانيا همكاري مي كرده است

 داستانهاي جاسوسي وي، فورسايت حتما  بردند با توجه به جزييات دقيق در طرفداران اين نويسنده سالها بود كه گمان مي   
  .كرده است هاي اطالعاتي بريتانيا فعاليت مي هبراي دستگا

 را نوشته، گفته است كه از او خواسـته شـده            "سگهاي جنگ " و   "پرونده اودسا "،  "روز شغال "فورسايت كه كتابهايي چون     
  .طالعات بفرستد، از نيجريه ا1960 در سالهاي پاياني "بيافرا"بود كه در جريان جنگ 

كرد، چـون     كشته شدن كودكان در جنگ داخلي را تكذيب مي          ) بريتانيا(وزارت امور خارجه    ":  ساله گفت  77اين نويسنده   
بـي   بـي  " و  "رويتـرز "هايي چـون      او كه به عنوان خبرنگار براي رسانه         ".كرد  از رژيم ديكتاتور نيجريه حمايت مي       ) دولت(
رسد، بر اساس تجربيات شخصي خـود   اش را كه به بيش از بيست اثر مي      از كتابهاي داستاني     كرده، بسياري      كار مي  "سي  

  . ميليون نسخه از اين آثار در سراسر جهان فروخته شده است70بيش از . در كشورهاي مختلف نوشته است
  . منتشر شد2013 نام دارد كه در سال "فهرست قتل"ترين كتاب او  تازه 

 1973 پردازد، در سال       مي "دوگل"مشهورترين رمانهاي جاسوسي جهان است و به ماجراي ترور ژنرال            كه از    "روز شغال "
 بـا بـازي   1997 با اقتباس از اين كتـاب در سـال   "شغال"فيلم ديگري با عنوان .  ساخته شد"مان فرد زينه "به كارگرداني  

  .ت نسخه اوليه را تكرار كند به روي پرده رفت كه نتوانست موفقي"ريچارد گير" و "بروس ويليس"
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  با ترجمه فارسي منتشر شد "سانتياگو، يك روز اكتبر"كتاب 

 در باره شيلي و آلنده، كودتـا و روزهـاي پـس از آن، از     "سانتياگو، يك روز اكتبر   "
مبارزه با كودتاچيان عليه سلطه نيروي خون ريز، سـركوبگر و روزهـاي سـياه مـي      

تي انقالبيون شيلي را بـازگو مـي كنـد و داسـتان             اين كتاب تجربيات مبارزا   . گويد
 را  "اگوستو پينوشـه  "زندانيان، شكنجه شدگان، اعداميان و ناپديدشدگان در رژيم         

  . شرح مي دهد
، )Carmen Castill4o ("كـارمن كاسـتيلو  " اثـر  "سانتياگو، يـك روز اكتبـر  "

 مي باشد "مير"نويسنده شيليايي مقيم فرانسه، مستند ساز و همسر رهبر سازمان          
 "ميـر "رهبـر  ) Miguel Enriquez ("ميگوئل انريكـوئز "كه براساس گفتگو با يكي از رهبران اصلي مبارزات آن دوران 

  . شيدا نبوي آن را به فارسي ترجمه كرده است. نوشته شده است
  

  تیاتر 
  

  لغو مراسم روز پاياني جشنواره تياتر استاني آذربايجان شرفي

شرقي كه از نهم شهريور در تبريز آغـاز شـده بـود، بـا صـدور        و هفتمين جشنواره تياتر آذربايجان   مراسم روز پاياني بيست   
پيش از اين و طبق برنامه ريزيهـاي صـورت گرفتـه             . اطالعيه اي از سوي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان لغو شد            

ن هنرهاي نمايشي تبريـز و بـا همكـاري اداره كـل             مقرر بود اختتاميه جشنواره بيست و هفتم تياتر استان كه توسط انجم           
 بهمن تبريز   22 دوازدهم شهريور در مجتمع سينمايي       18 شرقي برگزار مي شد، ساعت        فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان    

  .شود كه اين مراسم با اطالعيه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي تا اطالع ثانوي لغو شده است اجرا 
  بـه نمـايش در آمـدن صـحنه      " ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي در اطالعيه خود علت لغو اين مراسم را              اداره كل فرهنگ و   

 "ي راه يافته به بخش مسابقه   خانه جشنواره در اجراي برخي از گروهها        هايي مغاير با ضوابط ابالغي و موارد مورد تاييد دبير         
  .عنوان و تصريح كرده است

  
   روي صحنه رفت"صدامشام با "

شـام بـا   "اي بـا عنـوان     نويسنده بريتانيايي، نمايشنامه    ،"آنتوني هوروويتز "
او گفته است كه هدفش     .  نوشته كه در لندن روي صحنه رفته است        "صدام

 ."كاوش عراق پس از حمله آمريكـا بـوده اسـت          "از نوشتن اين نمايشنامه،     
زي  نقش صـدام حـسين را بـا        "استيون بركاف "اين تياتر كمدي كه در آن       

 گويد كه قصد   رود و مي اش مي اش در بغداد نزد خانواده   كند، روايت شبي است كه صدام با يك شيشه شراب به خانه  مي
  .دارد شام را همراه آنان بخورد

عراق حاال ديگر حوصله ما را سر ":  به قلم او منتشر شده، مي گويد"جيمز باند"آنتوني هوروويتز كه به تازگي آخرين رمان 
بـه نظـر   . افزايـد  هاي ما نمي  ها و دانسته   ايم كه ديگر هر چه مي شنويم، چيزي به شنيده  اش شنيده  آن قدر درباره    . ردهب

  ". توان بار ديگر با آن به سراغ عراق رفت و مردم را به فكر دوباره واداشت رسد كمدي تنها راهي است كه مي مي 
  

  شت انسانهااي به سر نمايش مهره سرخ؛ نگاهي اسطوره 

، نتيجه چند سال پژوهش و همكاري شاهرخ يادگاري، آهنگساز، طراح صدا و كارگردان هنري سـاكن           "مهره سرخ "نمايش  
اين نمايش آميزه اي از موسيقي،      .  و شاهرخ مشكين قلم، رقصنده، بازيگر و كارگردان تياتر ساكن پاريس است            "سن ديگو "
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 شاهنامه فردوسي برگرفته شـده و از اثـر     "رستم و سهراب  "ستان نمايش از افسانه     دا. رقص، تياتر، نقالي و پرده داري است      
  . نيز الهام گرفته است"آرش كمانگير"حماسي سياوش كسرايي، 

اين نمايش چندرسانه اي پس از گشايش در سن ديگو و سه اجراي موفق در جشنواره تيرگان امسال در تورنتو، روز شـنبه         
  .شگاه لس آنجلس به زبان فارسي و با زيرنويس انگليسي به روي صحنه آمد دان"رويس هال" اوت در 29
  

  موسیقی
  

  آمريكا دي در  فروش سيافت 

فروش سي .  و نيم درصد افت داشته است31 دي در نيمه نخست امسال   بر اساس آمار صنعت موسيقي آمريكا، فروش سي       
  . ميليون و هشتصد هزار نسخه بوده است56  ميليون اما در سال گذشته41دي از ماه ژانويه تا ژوييه،  

درصد افزايش به بيش از يك ميليـارد دالر         23دليل عمده اين كاهش، پخش اينترنتي موسيقي بوده كه گردش مالي آن با              
  .رسيده است

دهد؛ هـر چنـد       پخش اينترنتي موسيقي در حال حاضر حدود يك سوم از درآمد صنعت موسيقي در آمريكا را تشكيل مي                   
   ميليون دالر رسيده است170 ميليارد و 3آمد از موسيقي نسبت به سال پيش با نيم درصد كاهش به در

 ميليون دالر، از درآمد اشـتراك برنامـه   300با اين حال هنوز درآمد ناشي از دانلود ديجيتال موسيقي با رقم يك ميليارد و        
  .هاي پخش اينترنتي موسيقي بيشتر است 

  
  شعر

  
  اعالمیه

  فيق شاهرخ زمانيبراي ر
  داغي كه پرچم ماست

  حسن حسام
  اين بار

  باز
  شان رنگارنگعاشق ُك
  با نيرنگ

  خونسرد مثل مرگ
  :اعالم كرده اند
     مرگِ كبود 

     اين موج پر خروش را
     خاموش كرده است

*  
  دزدانِ كارِ كارگران

   مرگاز ترسِِ
  سر گرم غار غار

  تا نشكفد صدايي در خشم كارگر
  : انداعالم كرده



 ٥٥

     اين منتهاي جسارت 
     اين منتهاي عشق و عدالت 

  !   مرده است 
*  

  اي ُگرد ِسرخ ِ دالور
  !شاهرخ جان 

  .   شبكور چشم ندارد
  در سرزمين دربند

  تا بي شماره
  سر
   و

   بازو
  دركارِ

   كارزار است
  دريا دالن

  به جون موج
    تا اوج 

  با خشم مي خروشند
*  
  اما

   اما
  به ما بگو

  آيا
  ي سرخ ِ سرخا

     دالور ِ رعنا
  با آن نگاه و لبخند،

  در بادِ هرزه تابِ اهريمن
  پرپر شده

    فسرده و خاموش گشته اي؟
*  

  باور نمي كنيم
     باور نمي كنيم

   باور نمي كنيم مقتول دين و سرمايه
  قتلت كه مرگ نيست

  تو زنده اي
  .تا بارور شود زمينِ بي حاصل

  از شوره زار،
    گل و گندم
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  قصان به بار نشيندر
  

  توزنده اي
  در جنگلي زِ انسان

  در بي شماره كارگران
  در بازوان شان
  در زانوان شا ن
  در سرهاي شان

    و سودا هاي شان
*  

  هال
  بنفشه ي رخشان

  گلِ هميشه بهاران
  در اين شبانه ي تاريك

  و سنگالخ و جاده ي باريك
  با مايي 
  در مايي

    ستاره ي راه 
  
  

  یق شاھرخ زمانی و درباره اواز زنده یاد رف
 

  مراسم خاكسپاري شاهرخ زماني

  كانون مدافعان حقوق كارگر گزارشي كوتاه
  

جــسد شــاهرخ زمــاني را روز دوشــنبه 
تنها با ايـن    . اش دادند    تحويل خانواده 

شرط كه آنها هـيچ شـكايتي نكننـد و          
گزارش پزشك زنـدان كـه مـرگ او را          

ــود،    ســكته ــرده ب ــالم ك ــزي اع ي مغ
درنـگ  ي  ي شاهرخ ب    خانواده. رندبپذي

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

بالفاصله فعاالن كارگري . منتقل كردند
عمواوغليها، صـمدها،    ها و باقرخانها، حيدر     نرا به تبريز رساندند تا در زادگاه ستارخا        و دوستان شاهرخ از سراسر ايران خود      

حضور فعالن كارگري از تهران، كرج و سنندج .  اين بار بر مزار شاهرخ، ياري از تبار آنان گرد هم آيند…ها و نابدلها ودهقاني
  .چشمگير بود
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كننده بود، هر چند نه در خور شاهرخ، چرا كه از روز قبل نيروهاي امنيتي با افراد زيادي تماس گرفته              سيل جمعيت خيره  
 اما تعداد مشتاقان به شركت در اين مراسم آنقدر زياد بـود كـه احتمـاالً        . به مراسم منع كرده بودند    بودند و آنان را از رفتن       

چند نفر از فعاالن تبريز را هم به ستادهاي خبري احـضار كـرده              . نيروهاي امنيتي نيز نتوانسته بودند با همه تماس بگيرند        
  .ازداشت بودبودند و يكي از فعاالن اجتماعي تبريز نيز در طول مراسم ب

شاهرخ چه نيازي بـه خوانـدن نمـاز    ":  يكي از حاضران با صداي بلند اعالم كرد ؛در طول مراسم و هنگام خواندن نماز ميت       
هـر  . چند مامور خاص از بازكردن صورت شاهرخ هنگام خاكسپاري جلوگيري كردند.  با اين حال مراسم برگزار شد     …”دارد

ي   مراسم با خواندن قطـع نامـه      . توانستند انجام دهند    نها با سيل جمعيت كاري نمي     چند حضور ماموران چشمگير بود اما آ      
.  قابل توجهي ميـان جمعيـت توزيـع شـد    اطالعيه تشكلهاي مستقل كارگري به تعداد نسبتاً   . هاي كارگري ادامه يافت   لتشك

درود بـر شـاهرخ   “، ”د شاهرخ زمـاني زنده با" :سپس همزمان با گلباران مزار شاهرخ، مراسم با سر دادن شعارهايي از جمله           
  .ادامه يافت” درود بر كارگر مبارز  “ و”شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه ماست“، ”زماني

 با پايان يافتن مراسم به اما اجباراً. خواست مزار را ترك كند  جمعيت نمي،گير بود و در ميان اندوه و رنج فراوان شعارها همه
  ماموران يكي از شركت    ن،پس از پراكنده شدن جمعيت و در ميانه راه خروج از آرامستا           .  شدند ي ترك مراسم     تدريج آماده 

بالفاصله اين مساله مـورد  . كنندگان را كه گمان مي كردند بيانيه تشكلهاي كارگري مستقل را توزيع كرده، دستگير كردند             
به تدريج تعداد   . ضران هم گفتند در حضور خودمان     ماموران ابتدا گفتند فقط چند سوال و حا       . اعتراض حاضران قرار گرفت   

هنگامي كه پس از دستبند زدن مـاموران قـصد     .  راه رفت و آمد ماشينها بسته شد        و معترضان به اين دستگيري بيشتر شد     
بردن فرد دستگير شده را داشتند، اعتراضات شدت گرفت و  پس از كشمكش فراوان و دست به دست شـدن وي، بـاالخره            

كنندگان در مراسم همراه با وي محـل را           تمه اين وضعيت ماموران جلو چشم همه دست وي را باز كردند و شركت             براي خا 
  .ترك كردند

اين غـذا   ” :هنگام صرف غذا يكي از فعاالن كارگري گفت       . خانواده شاهرخ مراسم پذيرايي بسيار خوبي را تدارك ديده بودند         
مراسم پذيرايي با اعـالم    .” سال از خوردن چنين غذاهايي محروم بود       5اهرخ  با همه ي خوبي به دلم نمي چسبد زيرا كه ش          

  . شنبه خاتمه يافت5مراسم روز 
  

  94 شهريور 24پيام تشكر خانواده شاهرخ از شركت كنندگان در مراسم 

پشت سـر مـي   با درود به جان باختگان راه آزادي، ما شاهرخ عزيزمان را از دست داديم و در حال حاضر روزهاي سختي را        
گذاريم، اما حضور چشم گير كارگران، دانشجويان و انسانهاي شريف در مراسم تشيع پيكر شاهرخ مرهمـي بـر دردهايمـان      

با حضور خود، با تماس تلفني يـا ارسـال پيـام و يـا اعـالم دفـاع و       (بود، لذا ما بدين وسيله از همه كساني كه به هر نحوي    
 بـه ويـژه اعـضاي تـشكلهاي مـستقل       ،در اين روزهاي سخت ما را همراهـي كردنـد         ) ... حمايت در شبكه هاي اجتماعي و       

كارگري كمال تشكر و قدرداني را داريم و بدون شك مي دانيم در آينده نيز ما را تنها نخواهيد گذاشت و انتظـار داريـم بـا     
  .فداكاري و صالبت راه شاهرخ را ادامه بدهيد

  از طرف خانواده شاهرخ زماني
  2015 سپتامبر 16 - 1394 شهريور 25 چهارشنبه

  
  برگزاري  مراسم گراميداشت شاهرخ زماني

  توسط زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج

 مراسم گراميداشـت شـهيد راه آزادي        12بنا به گزارشات رسيده زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج با تجمع در سالن              
زندانيان سياسي و عقيدتي از جريانهـاي مختلـف در      شهريور ماه تمامي23ه غروب روز دوشنب. مردم ايران را برگزار كردند  

مناسبت مرگ مشكوك شـاهرخ زمـاني را برگـزار          زندان رجايي شهر كرج دور هم جمع شدند و مراسم يادبود به            12سالن  
 معلـم  ،بـا مـديريت باغـاني      دقيقه سكوت به نام آزادي و به نام شهداي زنداني و به نام شـاهرخ زمـاني                   1مراسم با   . نمودند
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در ادامه مراسم وكيل زنداني محمد سيف زاده و سعيد ماسوري، خالد حرداني و سـعيد رضـايي در وصـف       . زنداني آغاز شد  
 سپس دانشجوي زنداني ميثاق يزدان نژاد هم خـاطرات شـاهرخ را در دل زنـدانيان                 .تاريخ مبارزه با استبداد صحبت كردند     

 ني سياسي زانيار مرادي ترانه كردي اجرا نمود و در ادامه برنامه صالح كهندل و حسني نيـز ترانـه     پس از آن زندا   . زنده كرد 
در خاتمه پس از مراسم سنتي، شعر معروف مرغ سحر تقديم بـه روح شـهيد راه آزادي شـاهرخ زمـاني                      . اي آذري سرودند    

  . يادش گرامي و راهش پر رهرو باد. گرديد
 زندان گوهردشت كرج در اعتراض بـه مـرگ مـشكوك جانباختـه راه آزادي                12سياسي سالن   پيش از اين مراسم زندانيان      

  .شاهرخ زماني از گرفتن شام امتناع كردند
  دمكراسي سايت فعالين حقوق بشر و:منبع

   1394 شهريور 23
  

  نامھ شاھرخ زمانی بھ دخترش
 )93 شهريور 24( يكسال پيش 

 :آري دختر عزيزم

زالو صفت با بهره كشي ميليـوني انـسانها و دزدي و غـارت علنـي هـزاران ميليـاردي ثروتهـاي        در كشوري كه مشتي انگل   
يكي از غني ترين كشور جهان، با رتبه دهم معدن جهان را به كشوري با هشتاد درصد مردم زير خط فقر يكـي از                    عمومي،

فحشا و تن فروشي، بيكاري، بي مسكني، طـالق،  باالترين آمار گراني، بيكاري ميليوني، ميليونها كودك كار و خيابان، تورم،  
اعتياد و افسردگي تبديل كرده اند، در چنين شرايطي چگونه مي توانم بي تفاوت به سرنوشت هم زنجيرانم فقط به فكر تو                       

 و خودم باشم؟

ها در كنار ثروتهاي چگونه مي توانم به سرنوشت صدها هزار كودكان كار و خيابان و دهها هزار دختران گرسنه و آواره خيابان
 هزار ميلياردي طفيليهاي انگل با ماشينهاي چند ميلياردي شان بي تفاوت باشم؟

 ميليوني فقرا در كنار بورسـيه هـاي چنـد صـد ميليـاردي دلواپـسان                 11چگونه مي توانم به بي سوادي هر دو نسل آينده           
 حكومتي بي تفاوت باشم ؟

 مافياي زر و زور حكومتي يك چهارم كل نقـدينگي كـشور يعنـي يكـصد و                  آيا مي توان نشست و نگاه كرد كه ششصد نفر         
 ميليوني صـف  5پنجاه هزار ميليارد وام بانكي را پس نمي دهند و يك ميليون و دويست هزار نفر جوان در صف انتظار وام                

 كشيده اند؟

طلب به خاطر دفاع از حقـوق قـانوني و    چگونه مي توان از كنار دستگيري و شكنجه و اعدام هزاران نفر آزاديخواه و برابري                
 شان گذشت؟ مشروع

 .عزيزم، انسان واقعي نمي تواند از كنار اين همه تبعيض و نابرابري و بي عدالتي بي تفاوت بگذرد بله دختر

تو ناراحت نباش، عزيزاني را در اينجا در نظر بگير كه عروسي كه سهل است اجازه رفتن به خـتم همـسر و پـدر و مـادر و                             
 .رزند خود را نيافتند تا اربابان ثروت و قدرت خوش خدمتي خود به سرمايه داري را به اثبات برسانندف

 بشنو از پدرت كـه   .صد در صد بدان و آگاه باش كه اين حكم تاريخ است، عاقبت ستمگران و ظالمين زباله دان تاريخ است                   
زور و تزوير با تزريـق سـم فردگرايـي بـر محـور منـافع                و  خداوند زر  ،در چنين جامعه ي طبقاتي كشتارگاه عاطفي انسانها       

فقط كساني مي توانند در اين لجنزار هويت انساني خود را . دمي را تا سطح حيوان تنزل مي دهد   آشخصي و مصرف گرايي     
 مطالعه  و” يكي براي همه، همه براي يكي     “حفظ كنند كه برخالف جريان آب شنا كرده و به قول انقالبيون فرانسه با شعار                

آثار مترقي انقالبي بر ضد ستم و بهره كشي و افكار فردگرايانه حيواني مبارزه مستمر كرده و كمك و همياري و عـشق بـه                         
همنوع را در جريان مبارزه سرلوحه خود قرار داده فقط و فقط در اين چارچوب عشق اصيل و واقعي به همـسر و فرزنـدان                         

اين صورت آدمي بت واره و شيفته پول و قدرت و موقعيت اجتماعي  بد، چرا كه در غيرمي تواند معنا پيدا كند و استمرار يا  
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 فـداكاري و  -باال و در نتيجه شيفته موقعيت فردي خود و بيگانه از مدار و هويت انساني و طبقاتي خود چگونـه مـي تـوان                    
 عشق همنوع خود از جمله همسر و فرزندانش را داشته باشد؟

 :دخترم 

شبختي اميدوارم با در پيش گرفتن يك زندگي انساني، ظلم ستيز همسر خوب و فـداكار بـراي يكـديگر و          ضمن آرزوي خو  
 .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 

  
  یُکمدی حقوق بشر والیت فقیھ

  زينت ميرهاشمي
   شهريور24فراسوي خبر سه شنبه 

قتل فعال كارگري، زنده ياد شاهرخ زماني به وسيله مزدوران ولي فقيه، موج گسترده اي از تنفر عمومي در ايران و جهـان                       
نـشانه  در واكنشهاي ايجاد شده به قتل اين فعال و سازمانگر جنبش كارگري، ِفلِش اتهام به سمت رژيـم                   . ايجاد كرده است  

  .رفته و خواست تحقيق نهادهاي بي طرف بين المللي براي رسيدگي به اين قتل در ابعاد گسترده مطرح شده است
بـه  .  شهريور، يك فعال كارگري ديگر به نام محمدرضا كريمي دستگير شـد            23همزمان با قتل شاهرخ زماني، روز يكشنبه        

تعداد زيـادي  . از خود محروم است، عملي بزدالنه از طرف رژيم است    قتل رسانيدن زنداني سياسي كه از همه امكانات دفاع          
رفتـار مـزدوران رژيـم در    . ديگر از زندانيان سياسي در سياهچالهاي رژيم، به خاطر عدم درمان با خطر مرگ روبرو هـستند     

  .استسياهچالها كه به دستور مستقيم خامنه اي و روحاني انجام مي شود عملي جنايتكارانه و ضد انساني 
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، بي شرمانه جايزه حقوق بشر به ايادي و مزدوران خودش تقديم مي كند
را به مفتي اعظم ديكتاتوري بشار اسد تقـديم         » ميحقوق بشر اسال  « شهريور، سفير رژيم در سوريه، جايزه        23روز دوشنبه   

  .مي دهند» حقوق بشر«يك كمدي كامل؛ مزدوران يك ديكتاتور به ايادي يك ديكتاتور ديگر جايزه . كرد
 شهريور، آملي الريجاني رئيس قوه قضاييه ولي فقيه، در سخن پراكني خود در مالقات با 23در رويدادي ديگر، روز دوشنبه 

تفكـرات افراطـي    «اسـت و بـا      » نگـاه عقالنـي شـيعه     « هيات ايتاليايي مدعي شد كه ديدگاه رژيم اش مبتني بر            كارگزاران
  .اين مرتجع است» عقالني شيعه«دفاع وي از قانون ارتجاعي قصاص، بخش . تفاوت دارد» همچون داعش

قتـل شـاهرخ زمـاني و    . انند داعش استبه گواه كارنامه بيش از سه دهه حكومت واليت فقيه، تمامي اعمال و رفتار رژيم م       
ايـن داعـش شـرمگين      . هماني است كه داعش انجام مي دهد      .... زجر كش كردن زندانيان سياسي مانند نرگس محمدي و          

  .مشروعيت بخشد» شرايط فرهنگي«قصد دارد جنايت را در مدل 
  

  ای سرو ایستاده این مرگ توست کھ می سازد
  ليال جديدي

   شهريور28شنبه ... فراسوي خبر
هر فرد عدالتخواهي كه شاهرخ زماني را مي شناخت و با مبارزات و مقاومت او آشنايي داشت، نمي تواند با قتـل مزورانـه و         

اما غم و نفرت تنها واكنش . بزدالنه او به دست مزدوران رژيم نخست تاثر و غم و سپس خشم و نفرتي بيكران را حس نكند
انگيزه گرم و نيرومندي در رگ      .  دادن اين رفيق انقالبي و كمونيست نبوده و نخواهد بود          كارگران و زحمتكشان به از دست     

  .اراده آنان براي رويارويي با دستگاه ظلم و ستم ولي فقيه جاري شده است
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بـا  فعاالن كارگري و سياسي، مردم از گوشه و كنار كشور زير تهديد نيروهاي امنيتي رژيم بر سر مـزار او گـردهم آمدنـد و     
آفتابكاران "خواندن سرود   

ــل ــعارهاي "جنگــ  و شــ
شاهرخ معلم ماسـت، راه     "

، يــاد "شــاهرخ راه ماســت
ــر اراده   ــتوار و پ ــق اس رفي
خود را گرامي داشته و بـر       
ادامــه مبــارزه عليــه ســتم 
ســرمايه داري چپاولگرانــه 

  .رژيم تاكيد كردند
ــاهرخ  " ــارزه ش ــرچم مب پ

پروژه هاي پارس جنوبي، فعاالن كارگري جنوبي، فعاالن كارگري ضـد سـرمايه   ، پيام كارگران  "زماني بر زمين نخواهد ماند    
 كـرج و    –داري گيالن، جمعي از كارگران پتروشيميهاي منطقه ويژه ماهشهر و بندر امام، بخشي از كارگران محور تهـران                   

  .كارگري شدندآنها خواستار افشاي تمامي ابعاد پرونده خونبار جنبش . فعاالن كارگري شوش و انديمشك بود
 مي گويد، اما در ادامـه   "غم جانكاهي از فقدان او    "پيام تشكلهاي كارگري كه در مراسم رفيق شاهرخ زماني خوانده شد، از             

ما زانوي غم در بغل نخواهيم گرفت و مرگ شاهرخ را به پرچمي بـراي اتحـاد و همبـستگي كـارگري كـه او                         ": تاكيد دارد 
تپـه،    اين تشكها شامل اتحاديه آزاد كارگران ايران، سـنديكاي كـارگران نيـشكر هفـت     ".پيشتازش بود تبديل خواهيم كرد 

سنديكاي كارگران نقاش استان البرز، كانون مدافعان حقـوق كـارگر، كميتـه پيگيـري ايجـاد تـشكلهاي كـارگري، كميتـه          
  .هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكالت كارگري و هيات بازگشايي سنديكاي نقاش تهران بود

ما پرتوان تر آرمانهاي او را كه جز بهروزي و اتحاد طبقه كارگر انديـشه            ": در اطالعيه سنديكاهاي كارگري ايران آمده است      
مرگ نقطه ":  روابط عمومي سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك نيز در اطالعيه خود مي گويد".اي نداشت، پيش خواهيم برد

 مـي   "جنـبش لغـو كـار روزمـزدي       " فعـاالن    ".مچون خودش زنده و ماناسـت     پيامش ه . پايان زندگي شاهرخ زماني نيست    
قتل شاهرخ بسان قتل هر كارگر مبارز ديگر بايد زمينه اي براي پيكار مـصمم تـر و آگـاه تـر و اسـتوارتر مـا در                             ": نويسند

  ".راستاي ايفاي اين نقش اساسي و حياتي باشد
 ايران به قتل شـاهرخ زمـاني اسـت كـه جايگـاه ويـژه او در جنـبش                    اينها تنها نمونه هايي از واكنش جنبش زنده كارگري        

تير رژيم به سنگ خورده، راه شاهرخ پرتوان تـر ادامـه            . كارگري و نيز سطح مبارزه و آگاهي اين جنبش  را نشان مي دهد             
  .مي يابد

  
  تیر خالص رسانھ حکومتی بھ زنده یاد شاھرخ زمانی

  زينت ميرهاشمي
  هريور ش31فراسوي خبر سه شنبه 

در حالي كه انجام تحقيقات مستقل بين المللي براي روشن شدن چگونگي قتل شاهرخ زمـاني، زنـداني سياسـي مقـاوم و                       
ي » اصـالح طلـب  «فعال كارگري تبديل به خواستي عمومي شده، شاهرخ زماني در عطاري رسانه هاي حكومتي تبديل به         

  .ي وي حرف زد» سكته«گي شده كه محسن اژه اي قاتل، هم از تحقيق در مورد چگون
 شهريور در متن گزارش خود از جلسه پرسش و پاسخ محسن اژه اي، سخنگوي               29خبرگزاري حكومتي ايسنا روز يكشنبه      

معرفـي كـرده و     » فعال سياسي اصالح طلـب    «قوه قضائيه رژيم، هر كجا كه نام شاهرخ زماني را به كار برده در پرانتز او را                  
چسباندن صفت اصالح طلب بـه  . بارز راه آزادي و برابري، يك تير خالص هم به او شليك مي كند      ابلهانه پس از قتل اين م     
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اما علـت كـاربرد آگاهانـه       . رفيق مبارز شاهرخ خيلي بيش از دروغهاي روزمره رسانه هاي حكومتي بي پايه و مسخره است               
  .چنين صفتي در اين خبرگزاري حكومتي قابل تامل است

 به دخترش بر هر گونه آشتي با رژيم واليي و استبداد ديني تاكيد كرده و براي او اين يك خط قرمز                      شاهرخ زماني در نامه   
چگونه مي توان از كنار دستگيري و شكنجه و اعدام هزاران نفر آزاديخواه و برابـري طلـب بـه خـاطر               «:وي مي نويسد  .  بود

اصـالح  «هد محبوبيت اين فعال كارگري را به جيـب  رسانه حكومتي مي خوا» .دفاع از حقوق قانوني و مشروع شان گذشت     
  .حكومتي بريزد» طلبان

مگر افرادي كه در زندان به سر نمي برند «:بر اساس گزارش ايسنا، محسن اژه اي در برابر پرسش فردي در سالن، مي گويد             
اين فرد چيست در حـال  اين كه دليل سكته    «اژه اي ادامه مي دهد      . »دچار سكته نمي شوند؟ زنداني هم همين طور است        

  ».بررسي است و پزشك بايد نظر نهايي را بدهد
وي در حالي چنين ادعايي     . اين جالد بي شرمانه وضعيت زنداني در شكنجه گاهها را با وضعيت يك فرد آزاد برابر مي داند                 

عالم كرده اند كه هـيچ  را مطرح مي كند كه خانواده شاهرخ زماني و همبندان او وضعيت سالمتي رفيق شاهرخ را مناسب ا         
در حالي كه اصل قتل غير قابل انكار و فقط چگـونگي آن             . شرايط جسماني كه منجر به سكته وي شود وجود نداشته است          

اين نوع تحقيق فقـط در عطـاري اسـتبدادي واليـت     . اعالم مي كند» سكته«مورد سوال است، اژه اي پيشاپيش نوع آن را        
  .فقيه يافت مي شود

 اژه اي و اين كه رژيم به يك تحقيق مستقل و بي طرفانه تن نمي دهد، بار ديگـر بـر ايـن كـه زنـده يـاد                             حرفهاي محسن 
اعتراض همگاني و پافـشاري بـر انجـام      . شاهرخ زماني به وسيله ايادي استبداد مذهبي به قتل رسيده، مهر تاييد مي گذارد             

  . شن كندتحقيقات مستقل بين المللي مي تواند ابعاد اين جنايت را رو
  

 ......فراسوی خبرھا
  

  ترور سازمانیافتھ فعاالن جنبش دموکراتیک و سکوالر مردم عراق
  زينت ميرهاشمي 

   شهريور 10فراسوي خبر سه شنبه 
 تن از فعـاالن و سـازماندهگان جنـبش مـردم            4 شهريور،   9روز يكشنبه   

 بر اساس خبر العربيـه و     . عراق توسط نيروهاي جهل و نيستي ترور شدند       
برخي ديگر از رسـانه هـاي معتبـر، خالـدالعكيلي، روزنامـه نگـار، فعـال                  
اجتماعي و وبالگ نـويس عراقـي كـه يكـي از فعـاالن و  سـازماندهگان                  
تظاهرات بود در  روبروي خانه اش در بغداد و سه تن ديگر در ناصـريه و                 

  . بصره ترور شدند
والر است خيزش نوين مردم عراق، جنبشي دمكراتيك، صلح طلبانه و سك

اين جنبش با اعتراض به قطع برق در گرماي طاقت فرساي تابـستان عـراق               . كه اقشار گوناگون اجتماعي را در بر مي گيرد        
در پي تداوم همايشهاي اعتراضـي ايـن   . آغاز و تبديل به جنبشي عليه فساد حكومتي و به ويژه عليه باند نوري المالكي شد     

رده شدن آن، حيدرالعبادي نخست وزير عراق، انجام يك سلسله اصالحات در رابطه جنبش در روزهاي آدينه و هر چه گست
خواسـت پيگـري و مجـازات عـامالن     .  با فساد حكومتي را در دستور كار قرار داد كه مورد حمايت اين جنبش قرار گرفـت        

در رديف خواسته هاي ايـن      .... فساد، خلع يد از نوري المالكي، دست نشانده فاسد ولي فقيه، اصالح دستگاه فاسد قضايي و               
  .جنبش است

يكي از آخرين اقدامات عبادي، قطع فعاليت آزادانه رژيم ايران در فرودگاههـاي عـراق اسـت كـه منجـر بـه كوتـاه كـردن                           
در زمان صدارت مالكي، رژيـم ايـران آزادانـه از پايگاههـاي             .. فعاليتهاي جوالنگرانه سپاه قدس و قاسم سليماني خواهد شد        
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عراق براي ارسال اسلحه و تجهيزات نظامي به سوريه استفاده مي كرد و گونه اي كه قاسم سليماني و سپاه قدس به            هوايي  
اين خودمختاري پاسدار سليماني حتـي مـورد اعتـراض بخـشي از نيروهـاي سياسـي در       . راحتي جوالن و فرمان مي دادند    

  .حكومت عراق قرار گرفت
 عراق و شكاف در قدرت سياسي، به زير ضرب رفتن دخالتهاي رژيـم واليـت فقيـه                  بر آمد گستردگي جنبش پر توان مردم      

بالندگي اين جنبش در كشور همسايه ما، بـه نفـع مـردم             . بر همين منظر اين جنبش ضد استبداد واليت فقيه است         . است
ر نيروهـاي مترقـي، از    ترور فعاالن اجتماعي در عراق همچون ترورهـاي ديگـ         . ايران و همه نيروهاي مترقي در منطقه است       

ياد زنده يادان خالد العكيلي، مسلم هيثم الركابي، وليد سـعيد الطـائي و     . طرف بزدالن ارتجاع صورت گرفته و محكوم است       
  .شيخ صباح الكرموشي كه هر چهار تن نقش موثر در سازماندهي جنبش مردم عراق داشتند جاودانه خواهد بود

  
 ام زھر منطقھ ای استتراژدی آوارگان سوری، حال نوبت ج

 منصور امان

  وري شهر18چهارشنبه ...  خبريفراسو
 دو ني آن در ارانگري و مداخله وي اسالمي جمهورمي به اُروپا، رژي شهروندان آواره شده سورلي شدن سيهمزمان با جار 

 قرار ي المللني بني ذره بري زشتريكشور  هر چه ب
 .دري گيم

 تي گذرگاه اكثر كهي كشوره،ي جمهور ُتركسيير
 به كي رود و خود نزديآوارگان به اُروپا به شُمار م

 را اُسكان داده، روز ي پناهنده سورونيليدو م
 را هي و روسي اسالمي جمهوريمهايدوشنبه رژ

 يآقا.  كردي معرفهي سوريمسوول بحران انسان
 و ول را متهم كرد كه با پمي دو رژنياردوغان ا

 ي مياري طي شراني اجاديااسلحه، به بشار اسد در 
  .رسانند

 ي دولت اسكاتلند، آقاسيي رگر،ي واُكنش دكي در
 ي استروژن، خواهان مشاركت جمهورُكالين

.  شد"حل بحران مهاجرت در اُروپا" در ياسالم
 زبانانينند، به م كي به تهران سفر مري اخي كه در روزهايي اُروپاوراني و پاپلُماتهاي دهي است كه ُكلي فراخوان مشتركنيا

 ي اسالمي جمهوروراني اجبار پالي تواند دلي مزبور و ُگنجاندن آن در دستور مذاكره، مياسيفشار س. نند كيخود منتقل م
 .د دهحي توضيي مقامات اُروپايدارهاي در همه دهي موضع خود در مورد سورياپي پحيرا به توض

 ري وززي و ن"رهبر" خارجه ري وزي توان از واُكنش عصبي شود را ميل م جانب متحمني مالها از امي كه رژي فشارزانيم
 ي چند صد هزار پناهجورشي بابت پذيي اُروپايكشورها": دهي كوبزيمشت بر م) يتي واليآقا (ياول. افتيخارجه دولت در

 يبرخ": اش كرده چك پرخي جمهورري با نخُست وزداريدر د) في ظريآقا (ي و دوم" قشقرق راه انداخته انديسور
   ".د كننيكشورها به خاطر چند ده آواره جنجال م

 شيب.  خبر داده استي شهروند سورونيلي م11 از آواره شدن ه،ي بحران سورراموني ُگزارش خود پني ملل در آخرسازمان
 هي در داخل سورزي نفر نونيلي م7 خارج شده و هي از سورهي همساي كشورهاقي جمع به از طرني نفر از اونيلياز چهار م

 فرار از جهنم برپا شده توسط بشار اسد ي آنها در صف انتظار براتي اكثره اند كدهيمجبور به ترك خانه و كاشانه خود گرد
  .و متحدانش هستند
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 از شي كشور، پني در اي خامنه اي آقافي آن است كه جنگ كثانگري به،ي سورتي سوم جمعكي از شي بي و آوارگمهاجرت
 هي آن، سوافتني كه با هر روز ادامه ي دولتي تبهكاركي كشور است؛ ني اتي و مدنيرنظامي شهروندان غهي عليجنگهمه 

 و همجوار لُبنان كه در ي غربي مناطق مرزهاي قوم– يني ديپاكساز. ردي گي به خود مي تري انسانري و غتكارانهي جنايها
  . جنگ استني تازه ايجمله جلوه ها از ده،ي ده ها هزار تن انجامي راه به آوارگمهين

 ي مالها بر كانونهامي رژي و مالي نفتيمهاي سست شدن تحرري تاثراموني پي نگران،ي آوارگان سوري بحران انسانديتشد
 و همدستانش به ي خامنه اي مجبور ساختن آقازي و نرانهيشگي پيزمهايبدون مكان.  داده استشيتنش در منطقه را افزا

 ياستهاي ستي تواند در خدمت تقوي مي به خوبشتري بي مالمنابع آنها به ي دسترس،ي جام زهر منطقه ادنيسر كش
  .دري قرار گيني و دي قومي و جنگ افروزانهيمداخله گرا

 مي بر باز گذاشتن دست رژي خود مبننيشي پاستي سجهي چشم در چشم نتي سوراني موج پناهجواتي امروز در هغرب
دادن اجازه پروار .  سكوالر دوخته استونيسي و اپوزي توده اي سركوب اعتراضهاي برا- ي به هر بهانه ا- اسدها يخانوادگ

 شكست خورده را بسا گُسترده تر به رخ آن استي سني دامنه و آثار اواند تي م،ي مالها به بهانه توافُق هسته اميشدن به رژ
   .بكشد

  

  ری اسدآوارگان جنگ و راه حل مدافعان دیکتاتو
  زينت ميرهاشمي 

   شهريور 17فراسوي خبر سه شنبه 
. اظهار نظرهاي پايوران رژيم در ديدار با وزير خارجه اسپانيا، پيرامون تروريسم و امواج پناهجويان سوريه، شرم آور است

دن بحران آوارگان جنگي دفاع تمام قد پايوران رژيم واليي از ديكتاتوري اسد در اين مالقاتها، نقش رژيم ايران در پديد آور
  .سوريه را برجسته مي كند

گذاشتند را » شرط و شروط« شهريور، ظريف وزير خارجه رژيم، كساني كه در مورد بشار اسد به گفته او 15روز دوشنبه 
البته وي . وي بحران آوارگان جنگي را از اقدامات دولتهاي خارجي اعالم كرد. در سوريه دانست» مسئول خونريزيها«
بخش مضحك . اعالم نكرد» دولت خارجي«خالت نظامي، نيرويي و مالي رژيم ايران در سوريه را از جمله اقدامات د

وي استفاده . بحران سوريه و پايان جنگ در اين كشور با حضور بشار اسد است» راه حل سياسي«حرفهاي ظريف تاكيد بر 
را، البته در چارچوب ديكتاتوري بشار اسد پيش نهاد » آراي عموميمراجعه به ..... نهادهاي قانوني، ابزارهاي موجود و«از 

  .مي كند
با وزير امور خارچه اسپانيا » موضوع حقوق بشر و نحوه حمايت از حقوق پناهندگان«ظريف كه به گفته خودش در رابطه با 

ر كه به موضوع نقض حقوق صحبت كرده، از وارد شدن به علت فرار امواج انساني از سوريه خودداري مي كند، همان طو
  . 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 تشخيص 
 و اين كه اگر همه دنيا به اين نتيجه برسند در سوريه صحبت كرد» راه حل سياسي«مصلحت نظام واليت فقيه، از داشتن 

  . مشكل سوريه حل خواهد شد
او هم . مهمتر از سخن پراكنيهاي ظريف و واليتي، حرفهاي روحاني در رابطه با تروريسم و برقراري صلح در منطقه است

ارگان جنگي نسخه مثل همرديف قبلي خودش، احمدي نژاد با مشتي حرفهاي كلي براي حل جنگ، تروريسم و بحران آو
  .نسخه هايي كه با وجود حاكميت ديكتاتورها فاقد ارزش است. پيچيد

تمامي . پديده آوارگان جنگي كه اين روزها شاهد صحنه هاي دردناك آن هستيم، نتيجه جنايات ديكتاتورهاي حاكم است
سئول بي خانماني و قرباني شدن كساني كه از ديكتاتورها حمايت كرده و براي تداوم حيات آنها آذوقه مي رسانند، م

. كودكان، زنان و مرداني هستند كه خسته از جنگ به دنبال محلي براي زندگي امن خودشان را به هر آب و آتشي مي زنند
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قطع شريان كمك رساني به رژيم اسد و به ويژه قطع كامل مداخله رژيم ايران از نيروهاي تروريستي و ديكتاتوري بشار 
  . و مهمترين پارامتر كمك كننده براي حل بحران سوريه و مساله امواج انساني آواره از اين كشور استاسد، اولين گام

  

  ھا"خط قرمز"و " حق مسلم"ضیافت بر سر مزار 
  ليال جديدي

   شهريور21شنبه ... فراسوي خبر

ي رژيم از هر جناح و باند و دسته بر جمهوريخواهان مخالف، بار ديگر رمالها) موافق برجام(با پيروزي دمكراتهاي آمريكايي 
هاي خود، گنده گوييهاي قابل توجهي كرده "خط قرمز" و "حق مسلم"با پررويي تمام، ضمن جشن و پايكوبي بر سر مزار 

  . آنها در واكنش به اين رويداد ادعا مي كنند كه با توانمندي خود غرب را به پاي ميز مذاكره آورده و پيروز شدند. اند
ارت خارجه مرضيه افخم ادعا مي كند، دولت آمريكا با پذيرش شكست و ناكامي تحريمها، ناگزير به عقب سخنگوي وز

نشيني از خواسته اصلي خود در مذاكرات شد و در نهايت هم به رفع تحريمها تن داد و هم حق غني سازي هسته اي ايران 
  .را پذيرفت

اع با اعتراف به اينكه برنامه هسته مخارج سنگيني در بر داشته، ادعا غالمعلي جعفرزاده، يك نماينده اصولگراي مجلس ارتج
  . مي كند كه آمريكاييها مجبور شده اند پاي ميز مذاكره بيايند و سرانجام به رژيم باج دادند

هاي پنهان اما اقتدار جمهوري اسالمي و باج دهي غرب را مي توان از اين زاويه ارزيابي كرد كه از مدتها پيش عالوه بر تالش
 كشور، در همين اواخر البيهاي رژيم از هر 6و نهان و صرف مخارج سنگين و تالشها براي پاي ميز مذاكره نگه داشتن 

گوشه و كنار و با هر شكل و شمايل دوره افتاده بودند تا دمكراتهاي آمريكايي نگذارند اين برنامه به مجلس سنا براي راي 
  .گيري راه يابد

 آن فعال بود، از حسين "صلح طلبانه" و فعاليتهاي "ناياك"يي كه در جوار البي بدنام رژيم موسوم به از جمله البيها
 اي در  وي در يك معركه گيري هسته. اي در دولت خاتمي مي توان ياد كرد  كننده هسته  موسويان، عضو تيم مذاكره

 دليل براي حمايت كنگره آمريكا از توافق هسته 12با گيري سناي اين كشور،  دانشگاه جورج واشنگتن آمريكا در روز راي 
حداكثر " و "منتفي شدن هرگونه احتمال ساخت بمب با اجراي اين توافق"تنها دو دليل آن شامل . اي پافشاري كرد 

  .  مي باشد"مكانيسمهاي شفافيت و راستي آزمايي در اين برنامه
پسي مي گفت كه دشمنان آمريكايي در حال رفتار دوگانه هستند و همه اينها در حالي بود كه خامنه اي در شوق و دلوا

     .برخي لبخند مي زنند و برخي در حال تهيه مصوبه عليه جمهوري اسالمي هستند
اين تنها باراك اوباما نيست كه به لطف جمهوري اسالمي توانست با كوتاه كردن دست رژيم از سالح هسته اي نام خود را 

 جمهوري اش در تاريخ كشورش ثبت كند، بلكه به طور متقابل حكومت واليت فقيه هم با نوشيدن پيش از پايان رياست
  . زهري كه تمايل دارد آن را اكسير زندگي وانمود كند، به صف ورشكستگان تاريخي پيوست

  
   چریکھای فدایی خلق ایران سازمانھایآدرس

  در شبکھ جھانی اینترنت
رویدادھای روز ایران و  و تحلیل مسائل روز، دیدگاھھا،  رادیو پیشگام خبر،و فراسوینشریھ نیرد خلق، اخبار 

  جھان 
com.nabard-iran.www  
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  در گذشت مجاھد خلق عبدالعلی قنبری در آلبانی
شـهريور  11صبح روز چهارشـنبه     «به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران،        

 دهه سابقه مبارزه عليه رژيمهاي شيخ و        4، مجاهد خلق عبدالعلي قنبري با       1394
خاطر محاصره ضدانساني پزشـكي     ه در اثر ابتال به سرطان و تأخير در معالجه به          شا

او بيست و هفتمـين شـهيد محاصـره         . ليبرتي در بيمارستان در آلباني جان باخت      
  .پزشكي در اشرف و ليبرتي است

 بـه هـواداري از مجاهـدين     50  از دهه1327 مجاهد خلق عبدالعلي قنبري متولد  
مين خاطر دستگير و شكنجه شـد و بـيش از شـش مـاه در                ه   خلق برخاست و به   

اي بـه صـفوف        طـور حرفـه     سلطنتي بـه   وي پس از انقالب ضد    . سر برد    زندان به 
رغم شـدت بيمـاري دمـي از      مجاهدين پيوست و تا آخرين روزهاي حيات خود به     

  .مبارزه و مجاهدت باز نايستاد
) 1391 اول دي  (2012بر  دسـام 21چهار تن از پزشكان مجاهدين در ليبرتـي در          

در يك نامه مشترك به معاون يونامي با اشاره به اعمال فشارها و كارشكنيهاي نيروهاي عراقي در معالجه بيماران ليبرتـي،                     
العـالج از جملـه عبـدالعلي قنبـري اسـت، ابـراز نگرانـي         خاطر اين محاصره متوجه برخي از بيماران صعب    از خطراتي كه به   

  ».كردند
  . را به خانواده و بستگان او، به مجاهدين خلق و به همه آزاديخواهان تسليت مي گوييمهد خلق عبدالعلي قنبريمجافقدان 

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

  شھدای فدایی در مھرماه
ادي، مهرنـوش ابراهيمـي،   چنگيز قبادي، محمدعي سالمي، حـسين سـيد نـوز      : رفقاي فدايي 

منوچهر بهايي پور، حسن حامدي مقدم، علـي دبيـري فـرد، محمـد رضـا همتـي، غالمرضـا                    
صفري، حسين علي زاده، رحمت شريفي، حـسن جاللـي نـائيني، لقمـان مـدائن، جهانـشاه                  
سميعي اصفهاني، محمدرضا فرشاد، ژيال سـياب، پـروين فـاطمي، رحـيم خـدادادي، فرشـاد             

 اسماعيل بيدشهري، تـورج حيـدري بيگونـد، زهـرا بيدشـهري، مـصطفي               فرجاد، پري ثابت،  
، مـسعود   )اسـكندر (رسولي، سيد احمد الري، كرامت قبادي، زاهد سجادي، سيامك اسديان           

بريري، عليرضا صفري، فريبا شفيعي، ايراهيم شريفي، علي حسن پـور، محمـد كـس نزانـي،                 
يكخـواه، عـارف بلـوكي، ماشـا اهللا         غالمحسين ريني وندادنژاد، غالمرضـا سـاالري، سـروش ن         

پورطرق، محمد سعيد خراسي، احمد اسالمي جوزاني، حسن بـشيري، محمـد امـين ترابـي،                
محمود خدادادزاده، فاطمه رخ بين، فـتح اهللا فريـد، طـاهره قاسـمي، ناصـر مـرادي، محمـد                    

، مهدي خانزاده، خيراهللا حسن وند، فيروزي، يداهللا ساالري، موسي پيشداد، حسين روحاني، مهوش جوكار، پرويز عندليبيان        
عبداهللا يزداني، علي محمدنژاد، عباس مكاري، مريم توسلي، فاطمه روغن چي، عزت اهللا معلـم، قربـان قريبـي، سـيد ربيـع            
حسيني، رمضان قرباني، شهسوار شفيعي، جعفر دلير، بهرام بهلوكي، روح اهللا الماسي، مهناز نجاري، غالمحـسين مجيـدي،                  

ي، عباس گودرزي، حسن سبعت، حسن جان لنگرودي، كامران علوي، فرشيد فرجـاد، احمـد كيـاني، فرسـيد                   احمد سليمان 
 تاكنون در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجـاع و بـراي دموكراسـي، رهـايي و سوسياليـسم         1350راجي، ناصر مرادي، از سال      

  .توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
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  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7 قيمت

----------  
 

  
  

    در یک بستھDVDدو 
   آلمان،–ُ فیلم کامل یادمان چھلمین سالگرد رستاخیز سیاھکل در کلن -١

  چھلمین سالگرد حماسھ سیاھکل در تلویزیونھای آسوسات، سیمای آزادی و تیشک- ٢
  ھ مجموع ساعت در این ٩

   دالر ١٥ یورو یا ١٠: قیمت
  برای دریافت این بستھ با آدرس زیر تماس بگیرید

nabard@iran-nabard.com 
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  اھكلی سزی سالگرد رستاخنیکمیچھل و 
  تی عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمی منتیز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 رانی کارگاه ھنر ای ماندنادی بھ ی سرودھاترانھ یھنر برنامھ
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

  

  
  

  

  ی شماره نبرد خلق در یک سی د٣٣٣
   دالر١۵ یورو   ١٠قیمت 
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