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حرفهاي خامنه اي در روزهاي دوشـنبه       

ــنبه 14 ــنبه 19 دي، ش  30 دي، چهارش
دي و پاسخ او بـه نامـه روحـاني در روز     

 دي و دروغهاي هميشگي     29سه شنبه   
خـود  . او، براي فريب دادن مردم نيـست    

خامنه اي به خوبي مي داند كه اكثريـت   
ــرخهاي و   ــراي خــط س ــردم ب ــاطع م ق

تند و حرفهاي او پشيزي ارزش قايل نيس   
اگر سكوت مي كنند به خاطر شـالق و          
تازيانه اي اسـت كـه بـيخ گـوش آنـان        

ــد  ــي ده ــوالن م ــه  . ج ــم ك ــايي ه آنه
حرفهاي مقام معظم را قبول مي كنند و        
يا از آن تبعيت مي كنند، كساني هستند        
از قبل چپاولهاي نجومي به نان و نوايي        
ــاي ســركوبي     ــيده و در شــبكه ه رس

 دلواپـسي و    دغدغـه، . جاگذاري شده اند  
مساله اصلي اين شـبكه كـه پاسـداران،         
ــروي ســركوب انتظــامي،  ــسيجيان، ني ب
ــت     ــي، ران ــاي امنيت ــان نهاده خبرچين
خواران، روضه خوانـان واليـي و طلبـه         
هاي زير كنترل بيت ولي فقيه، مـداحان     
ــلي    ــر اص ــان، عناص ــاي ش ــه ه و نوچ
هياتهاي مـذهبي تحـت كنتـرل بيـت،         

لومپنها لباس شخصيها، اراذل و اوباش،      
و باجگيران، نه اسالم است و نه كشور و 

براي اينان فقط جيـره و مواجـب        . مردم
در راس ايـن    . قابل توجه مطـرح اسـت     

 درصـد   5شبكه چند مليوني كه كمتر از       
 ميليوني ايران را تشكيل مي   80جمعيت  

دهند، افراد ويژه و مـورد اعتمـاد كامـل          
  .خامنه اي قرار دارند

د كه براي ولـي     افراد همين شبكه هستن   
فقيه سينه چاك مي كننـد و هرجـا كـه        
الزم باشد مردم را بيرحمانه سركوب مي  
كنند، به زنان حمله مي كنند، براي رقبا        
خط و نـشان مـي كـشند، در سـوريه و            
عراق به ياري ديكتاتورها مي شـتابند و        
البته بـراي عناصـر اصـلي ايـن شـبكه           
همواره بساط عـيش و نـوش بـه نحـو           

  . استاكمل فراهم
براي مقام معظم هم نگراني، دلواپسي و       
دغدغه اصلي نه منـافع كـشور و مـردم          

تمـام مـساله   . است و نه اسالم و اخالق     
براي خامنه اي حفظ و امنيـت سـلطنت        

تمام حرفهـا و اقـدامات      . مطلقه او است  
ولــي فقيــه بــدين منظــور اســت و روي 
سخن او با كساني است كه در باال نـام          

واهد به آنها دلگرمي دهد     او مي خ  . بردم
كه بر تخت سـلطنت مطلقـه نشـسته و          
هرجا كه الزم باشد هزاران زن و مرد را         
بــراي بقــاي واليــت چــه در زنــدانها و 
ــهرهاي   ــه در ش ــران و چ ــاي اي خيابانه
ويران شده عـراق و سـوريه و يمـن بـه      
خاك و خون مي كـشد و همزمـان بـه           
لشگر حقـوق بگيـران اش گوشـزد مـي      

آنان در گرو بقاي واليـت      كند كه بقاي    

چنين است رمـز گفتـار و كـردار         . اوست
  .خامنه اي

   
حرفهاي خامنـه اي در مـاه گذشـته بـا           
صرف نظر كردن از حاشـيه پردازيهـا و         
زياده گوييهاي او كه بـه عـادت تبـديل          
شــده، پيرامــون دو مــساله برجــام و    

او وقتي به شعبده بـازي      . انتخابات است 
راف مي كند كه  انتخابات مي پردازد، اعت   

ــال    ــاي س ــت اش از قيامه  1388والي
خسرانهايي ديده كه هنوز جبران نـشده       

من نمي  «: دي گفت  14او در روز    . است
 88دانم كه اين خسارتهايي كه در سال        

بر ما وارد شد كي جبـران بـشود، هنـوز           
مهمترين خـسارت   » .جبران نشده است  

غيرقابل جبران براي ولي فقيـه در هـم         
وريته او زير پاي مليونها     شكسته شدن ات  

ــف   ــي در ك ــواه ايران ــرد آزاديخ زن و م
اين واقعيـت بـه كـابوس او        . خيابان بود 

ــد و    ــي كن ــايش نم ــده و ره ــديل ش تب
  .نخواهد كرد

   
در مورد برجام و عقب نشيني بي دنده و         

 كه هم چوب خـورده و        اي ترمز، خامنه 
هم پياز، وانمود مي كند كه هـم َخـر را           

ــاالن ر ــم پ ــد . ادارد و ه ــي خواه او نم
اعتراف كند كه دو پـروژه درهـم تنيـده          

ريـل گـذاري جديـد در       «شده او يعنـي     
يــا همــان يــك پايــه كــردن » واليــت

ــي   ــه بمــت اتم ــتيابي ب ــت و دس حكوم
خامنـه اي گرچـه     . شكست خورده است  

به اصرار براي برداشتن تحريمها خـط و        
نشان مي كشيد، اما به گونـه اي رفتـار          

ز صحنه مـذاكرات    مي كند كه گويا پيرو    
او البته اعتراف نمي كند كـه       . بوده است 

هرچه توافق شده و هر اقدامي صـورت         
گرفته با نظر و تاييـد خـود او و البتـه از            
سر ناچاري و به خـاطر تحريمهـا بـوده          

به نامه روحاني به گونه اي پاسـخ    . است
  مي دهد كه گويي عقب نشيني از جانب

   شش قدرت جهاني صورت گرفته
 با اين حال ناچار است اين را هم         . است

در تبليغات توجـه شـود      «: تاكيد كند كه  
كه در برابر آنچه در اين معامله به دست    

هاي سنگيني پرداخت شده      آمده، هزينه   
ــت ــه (» .اس ــه 29نام ــه اي ب  دي خامن

بـا همـين اعتـراف بايـد مقـام          ) روحاني
معظم را در يك دادگاه عادالنه براي به        

ــشاندن جا ــابودي ك ــصاد و  ن ــه و اقت مع
تحميل هزينه هاي سنگين بـه مـردم و         

  .كشور محاكمه كرد
   

در مورد نقش تعيين كننـده و بالمنـازع         
خامنــه اي در مــذاكرات كــه منجــر بــه 
نوشيدن جام زهر شد، رئيس قوه قضائيه     
تحت امر ولي فقيه در جلسه مـسئوالن        

مقام معظم رهبري   «: عالي قضائيه گفت  
ام اين مسير در    كه ما شاهد بوديم در تم     

جريان اين امر بودند، رصد مـي كردنـد،        
تذكرات متعدد رو دادنـد، خطـوط قرمـز         
اين مساله رو ترسيم كردند و رصد مـي         
كردند اجرا شدن اين مساله را، جلـسات        
بسيار متعددي كه خب بنده شاهد بـودم        

ـ        وم در اكثرش شركت داشتم، واقعـا معل
بود كه ايـشون اهتمـام بـسيار بـه ايـن            
مساله دارند و وقت بسياري بـراي ايـن         
مساله مي گذارند تا از مسير اصلي خارج    

تلويزيون حكومتي شـبكه يـك،      (» .نشه
  )  دي28دوشنبه 

روايت باالترين مقـام قـضايي رژيـم در         
مورد نقش خامنه اي جاي ابهامي بـاقي       
نمي گذارد كه هرچه انجام شده توسـط        

اما خامنه  . قام معظم هدايت شده است    م
اي براي آن كه افتـضاح عقـب نـشيني          
اش را كمرنگ كند، در ديـداري كـه بـا     
برگزاركننـــــدگان انتخابـــــات در روز 

معتقدم «:  دي داشت گفت30چهارشنبه  
شـد كـار را انجـام        از اين بهتر هم مـي       

گويي خامنه اي ) سايت خامنه اي   (» .داد
هنمودهــاي در كنــارگود بــوده و فقــط ر

ارشــادي صــادر مــي كــرده كــه چنــين 
اما ايـن حـرف     . طلبكارانه حرف مي زند   

او مي خواهد بـه     . هم بي حساب نيست   
عمله و اَكَره خود دلداري دهد كـه اگـر          
قلب سايت اراك با بتـون از كـار افتـاد            
بهتر از اين هم مي شد اين كار را كـرد،      
اما فعالً بايـد قبـول كـرد تـا تحريمهـا            

ــته  ــي و   برداش ــزدوران داخل ــود و م ش
خامنه . خارجي هم به نان و نوايي برسند   

اي همچنين با اين گونـه حـرف زدنهـا          
درصدد است تا در آستانه شـعبده بـازي         
ــشهاي   ــه شــكافها و چال ــاتي هم انتخاب
ناشي از نوشيدن جـام زهـر را بـا بهـره            
مندي از تبليغات مدياي مماشـات و بـا         

اقــدامات شــوراي نگهبــان از بــاال و    
مليات سازمانيافته لشگر پـشتيبانان در      ع

ــت اش    ــت والي ــود امني ــه س ــايين ب پ
مديريت كند و امكـان مـشروط كـردن         

  .واليت مطلقه را از رقبا سلب كند
   

 دي در ديدار با ائمه جمعه       14او در روز    
  مـسأله «: گفـت » حـق النـاس  «با طرح   

 انتخابات، حضور حـداكثري      مهم درباره 
 در انتخابات   هر چه جمعيت بيشتر   . است

شركت كنـد، اسـتحكام نظـام و اعتبـار          
انتخابات هم  ... كشور باالتر خواهد رفت   

 آبـرو و     هـم مايـه   . بحمد اهللا آزاد اسـت    
در جـو   . اعتبار در خارج از كـشور اسـت       

جهاني، حقيقتاً اين انتخابات مايه اعتبـار      

بنابراين خود انتخابات، يك    . و آبرو است  
. رگ استامر بسيار مهم و يك نعمت بز     

 آيـد دائـم بـر        بعضيها خوش شـان مـي     
كوس نامطمئن بودن انتخابـات بدمنـد؛       
اين خيلي عادت بدي است، مرض بدي       

تخلــف ...انتخابــات ســالم اســت. اســت
» .ســـازمانيافته مطلقـــاً وجـــود نـــدارد

  )سايت خامنه اي.(است
حـضور حـداكثري،   «وجود كلماتي چون   

ــدم   ــالم، ع ــات س ــات آزاد، انتخاب انتخاب
ــن ســخنان » ازمانيافتهتخلــف ســ در اي

يادآور داستان آن دزدي است كـه پـس         
انجام سرقت همراه با مردم فريـاد مـي         

  .زد؛ آي دزد، آي دزد
 دي  19اي در روز شنبه       سيد علي خامنه  

در ديدار با گروهي از ايادي و مـزدوران         
يك جبهه وسـيع   «اش از قم به واقعيت      

او . رژيم اعتراف كـرد   » دشمن در مقابل  
 1388فتن اين كه رويدادهاي سـال     با گ 

انقــالب رنگــي بــود، كودتــاي رنگــي «
ــاموفق ــيع  » ن ــه وس ــاگزير جبه ــود، ن ب

. دشمنان واليت اش را معرفي مي كنـد       
واقعيت هم همين است كه مليونهـا زن        

مرگ بر اصل   «و مرد ايراني كه با شعار       
واليت فقيه، مرگ بـر خامنـه اي، زنـده     

 بـه    را 1388قيامهاي سـال    » باد آزادي 
عنوان يك برگ زرين در تاريخ ايران به        
ــيع    ــه وس ــان جبه ــاندند، هم ــت رس ثب
دشمنان رژيم حـاكم و واليـت مطلقـه          

 1394اكنون در سال    . خامنه اي هستند  
خامنه اي از همان دشمنان مي خواهـد        
كه هيزم تنور شعبده بازي شوند، همين        

: در همــين ســخنراني او گفــت. و بــس
 كه همـه،  همچون گذشته اصرار داريم  «

حتي كـساني كـه نظـام را و رهبـري را       
» .قبــول ندارنــد پــاي صــندوقها بياينــد

  )سايت خامنه اي(
ولي فقيه براي آن كـه در مـورد نقـش           
جبهه وسيع دشمنان نظـام تـوهمي بـه         

ــد در روز چهارشــنبه   دي 30وجــود نياي
بنده گفتم كـساني كـه نظـام را         «: گفت

قبول ندارند رأي بدهند، نه اينكه كـسي        
ــ ــتند    ك ــدارد بفرس ــول ن ــام را قب ه نظ

  )سايت خامنه اي(» .مجلس
ــور     ــردن تن ــرم ك ــه اي گ ــراي خامن ب
انتخابات مهم است و نه مداخلـه مـردم         
ــاب   ــق انتخ ــود از طري در سرنوشــت خ

چنـين شـعبده    . كردن و انتخـاب شـدن     
هيزم «بازي كه از جانب ولي فقيه نقش       

به مردم داده مي شود را بايـد بـا          » تنور
  . امكانات تحريم كردتمام نيرو و

  .....يادداشت سياسي 

  مقام معظم به هيزم تنور نياز دارد
  امعمهدي س

 

انتخابات مهم است و نـه مداخلـه مـردم در           براي خامنه اي گرم كردن تنور       
چنين شعبده بازي كه  . سرنوشت خود از طريق انتخاب كردن و انتخاب شدن        

به مردم داده مي شود را بايد بـا تمـام           » هيزم تنور «از جانب ولي فقيه نقش      
 .نيرو و امكانات تحريم كرد
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  1بقيه از صفحه 
  راه حل ُكهنه در لباس نو

همگام با نزديـك شـدن زمـان اجـراي          
 - "لبـاس شخـصي   "برجام، نيروهـاي    

يك اسم مستعار بـراي پرسـنل رسـمي         
 بـه امـاكن     -اُرگانهاي نظامي و امنيتي     

ديپلُماتيك عربستان سعودي در مشهد و  
تهران يورش برده، آنها را تخريب كرده       

  . و به آتش كشيدند
رچه به ظاهر هدف از ايـن اقـدام بـه           اگ

ــه    ــاح ميان ــت جن ــشيدن دول ــالش ك چ
حكومت در آستانه سازش هسته اي بـا         
غرب به نظر مي رسد، اما ايـن زاويـه از     
ــد در    ــي توان ــداكثر م ــور، ح ــه مزب حمل
برآوردهاي تاكتيكي سـازمان دهنـدگان      

  . آن نقشي بازي كرده باشد
ــاي    ــده ه ــت و زائ ــه حكوم ــاح ميان جن

 آن مايلند اين رويداد را      "باصالح طل "
يك تصفيه حـساب سياسـي بـه شـمار          

ايـن  . آورده و همينگونه نيز جلوه دهنـد      
امر گذشـته از مـصرف تبليغـاتي، يـك          
كاركرد اصلي دارد؛ آنها به ايـن وسـيله         
سطح چالشي كه با آن روبـرو هـستند و        
پيرو آن، وظايفي را كه چالش مزبور بـه         

ان انجـام   اجبار در برابرشان مي نهد و آن      
شان را در توان يا به مصلحت خود نمي         
بينند، كاهش داده و از برابـر چـشم دور          

  .مي كنند
بي ترديد باند حاكم از هر فُرصتي براي        
خالي كردن زير پاي رقبا و تثبيت خـود         
به عنوان طرف حساب اصـلي آمريكـا و    

با اين حال صدايي    . اُروپا سود مي جويد   
ــزش آوار ســفارت عر ــستان كــه در ري ب

شنيده مي شـود، بـه تـشريفات معارفـه          
تعُلق ندارد، بلكه غُرش دست و پـا زدن         
نيرويي است كـه بـا درمانـدگي مكـان          
ــده را    ــول ش ــرايط متح ــويش در ش خ

  .جسُتجو مي كند
باند ولي فقيه با اجبار به عقب نـشيني و          
اسقاط پـروژه هـسته اي، ريـزش نظـم          
سياسي و اقتصادي اي كه سلطه مطلقه       

نحصاري آن را تضمين كـرده اسـت،        و ا 
راه حلـي كـه     . در چشم انداز مـي بينـد      

آقاي خامنـه اي و همدسـتان نظـامي و         
امنيتي اش براي جلوگيري از پيـشروي        
اين پروسـه جـسته انـد، نـه تنهـا تـازه             
نيــست، بلكــه پيــشينه اي بــه كُهنگــي 

  . دارد"نظام"
   

  بحران حفره ها
 يك زدن پل به قُدرت با بحران خارجي،   

ويژگي همزاد رژيمي است كه آيـت اهللا        
بحـران و   . روح اهللا خُميني بـر پـا كـرد        

ابزارهاي فوق العاده و قهري كه در پـي         
مي كشد، ماده و محتوايي است كه او و         
ــت    ــاي موجودي ــره ه ــشينانش، حف جان

ــد  ــر كــرده ان ــا آن پ چــه، . خــويش را ب
 آنهــا گنجــايش سياســي و   "نظــام"

مسالمت آميز با  ايديولوژيك براي رقابت    
ــدارد، از   ديگــر نيروهــاي اجتمــاعي را ن
برنامه عمل به روز براي گـردش چـرخ         
اقتصاد بي بهره است، به طبقات بالنده و   
پيشرو در مناسبات توليدي تعُلق نـدارد،       
پايه طبقاتي آن را اقليتي از اقشار ميـرا،         

انگل يا حاشيه تشكيل مي دهند و سـر         
ـ       راي نظـم   آخر مدل تماميت گراي آن ب

دادن به زندگي عمـومي، فاقـد پـذيرش     
  . اجتماعي است

اينها مناسب ترين پـيش شـرطها بـراي      
بقاي يك نظم سياسـي و يـا ثبـات آن           

پيش از آنكه رژيم تازه به قُدرت       . نيست
رسيده، اُرگانهاي اعمال قهـر و تحميـل        
اجباري خويش را ايجاد كند، به انباشتن       

نـدارهاي  اين حفره ها بـا آمـوزه هـا و پ      
ديني اُميد بسته بود، تـوهمي كـه تنهـا          
زمـان كوتــاهي پـس از ُقــدرت گــرفتن   
رنگ باخت و شرط بندي روي باورهاي       
مذهبي جامعه به مثابه اكسير حيات، بي       

تـضاد  . ثمري خود را بـه اثبـات رسـاند        
دستور كار رژيم مالها با مطالبات قيـام        

 از يكسو و سـتيز شـريعت ارتجـاعي     57
زندگي مدني از سوي ديگر، بـه  مالها با  

شتاب ناكارايي اين ابزار بـراي تحكـيم        
ــي و   ــاي خُمينـ ــه رخ آقـ ــدرت را بـ ُقـ

  . همدستانش كشيد
آنها به محض اينكه توانـايي اش را بـه          
دست آوردند، براي سـفت كـردن پـاي         
خود در قُدرت، به جامعه حمله ور شده و    
با خلق يك بحـران داخلـي سراسـري،         

 از مخالفـــان، دســـت بـــه تـــصفيه آن
معترضان، گروههاي سياسي، دانشگاه و     
دانشجويان و مطالبـه كننـدگان حقـوق        

جنـگ بـي ثمـر و بالهـت         . ملي شـدند  
آميزي كه زيـر پوشـش رژه بـه سـوي           
قُدس از مسير كربال هشت سـال تمـام         
ــه و     ــر جامع ــر س ــار آن ب ــايه مرگب س
سرنوشــت آن ســنگيني كــرد، اســتمرار 

يد اقتدار  منطقي و غني شده سياست تول     
بود كه نيروي محرك خود را در شـكل         

  . توليد دايمي بحران جسته و يافته بود
  

  دولت در دولت
پس از پايان جنـگ و يلـه شـدن سـپاه           

 بـراي   "خيمـه نظـام   "پاسداران پـشت    
دريافت پـاداش خـود از منـافع ُقـدرت،          
دوران جديدي در رابطه بين اُرگانهاي و       

اه سياسـي   ابزارهاي توليد اقتدار و دستگ    
. كه آنها را هدايت مي كرد، به وجود آمد   

ــي در   ســهيم شــدن تُفنگچيهــاي مكتب
ثروت كه در ابتـدا بـه عنـوان ترفنـدي           
براي مديريت آنها و به خط نگه داشـتن     
شان انديشيده شده بـود، خيلـي زود بـه          
ماده اي براي دوپينگ سياسي پاسداران      
بدل شـد و در فرآينـد ادغـام سـرنيزه و            

به چنـان درهـم تنيـدگي بـين         سرمايه،  
سياست و اهرُمهاي اعمال آن فرا روييد       
كه تشخيص اينكـه بـه راسـتي منـافع          

 را تعيين مـي     "نظام"كُداميك اقدامات   
  . كند، ناممكن گرديد

با هر چه گُسترده تر شدن دامنه بحـران    
 در پهنه بـين المللـي       "نظام"سازيهاي  

ــه    ــشگيرانه و باجگيران ــاهيتي پي ــه م ك
ــت،  ــده داشـ ــه فرمانـ ــر –رابطـ  امربـ

 امنيتي با رهبـري  –زيرمجموعه نظامي   
سياسي نيز به گونه صريح تري به رابطه 
اي بر اساس منافع متقابل تغيير ماهيت       

ــك  . داد ــه ي ــون ن ــداران اكن ــپاه پاس س
 مواجب بگير، بلكه يك "حزب پادگاني"

دولت در دولت به حساب مي آمد كه نه         
تيـك  فقط داراي همه بخشهاي بوروكرا    

و تبليغاتي آن بود، بلكه به يـك كارتـل          
عظيم اقتصادي با دخل و خرجي ميليارد     

  . دالري نيز تكيه داشت
اشغال عـراق توسـط ايـاالت متحـده و          
تجزيه فرقه اي آن، در ارتقاي موقعيـت        

ش نيـروي  پاسداران در نردبام قُدرت نقـ    
آنها از طريق مزدوران . پرتاب را ايفا كرد 

عراقي خود كه در جريان جنگ با عراق        
به استخدام درآورده بودند، به زودي بـه        
يكي از نقش آفرينـان اصـلي در كـشور          
فرو پاشيده شده همسايه تبـديل شـدند؛        
موفقيتي كه جايگاه آنها را در خانه فـراز       

يگر داد و نقش آنها به عنـوان يـك بـاز          
  . مستقل را تضمين كرد

با ايـن همـه، رونـد رشـد بـازوي قهـر             
حكومت به يك نيروي مستقل سياسـي       
بــا منــافع ويــژه و جداگانــه، در تناســب 
ــه و    ــكاف جامع ــزان ش ــا مي ــستقيم ب م

با هر چه عميق    . دستگاه حاكم قرار دارد   
 به  "نظام"تر شدن اين گُسل، وابستگي      

فتـه و  سپر حفاظتي خود نيـز افـزايش يا      
ــي   ــشم پوش ــال آن را چ ــت فع موجودي

شـكل گيـري    . ناپذير تـر سـاخته اسـت      
 امنيتي احمـدي نـژاد و       –دولت نظامي   

مجلسهاي هشُتم و نُهم مالها، تكامـل       
رابطــه دو نيــرو بــه بــاالترين ســطح در 

  . اُليگارشي قُدرت را به نمايش مي گذارد
  

ــتراتژيك و    ــاي اسـ ــه هـ پايـ
  پراگماتيستي ُقدرت

ن تحول تدريجي در ساختار     همگام با اي  
قدرت و افزوده شدن سپاه پاسداران بـه        
عنوان يك شريك بدان، نه فقط مـساله      
سركوب جامعه، بلكه بحرانهاي خـارجي      
ــه و داراي    ــدان يافت ــي دوچن ــز ارزش ني
مصارف پراگماتيستي براي حل وفـصل      
درگيريهـاي درونـي و همچنـين تــامين    

  .منافع اخص اقتصادي گرديده است
 اساس، مشاركت در كُشتار مـردم       براين

سوريه، دخـالتگري در عـراق و لُبنـان و         
سرانجام ماجراجويي هـسته اي، فـاكتور     
مشروعيت انحصار ُقـدرت توسـط بانـد         
ولي فقيـه و توجيـه گـر مداخلـه فعـال            
شريك نظامي و امنيتي آن در سياسـت        

حـال مـي    . و اقتصاد را تشكيل مي دهد     
ر بـي   قطـا "توان دريافت چـرا سياسـت       

ــز ــا محــصول "دنــده و تُرم  تــصادفي ي
سخافت شخـصي آقـاي احمـدي نـژاد،         
گُماشته ولي فقيـه بـر منـصب رياسـت          

  .   جمهوري، نبوده است
 تراشيده  "دشمنان" موهوم،   "دشمنان"

 داخلي و خارجي و هـر   "دشمنان"شده،  
 "نظـام " كـه    "دشـمن "نوع ديگري از    

اختراع مي كند يا مي آفريند، پناهگاهي       
ست كه از ُقـدرت و ثـروت بـه چنـگ            ا

  . آورده اش محافظت مي كند
عقب نشيني هسته اي و به گور سپردن        
آرزوي تجهيز به جنگ افزار استراتژيك      
اتُمي، به معناي فروريختن باروي مهمي      
از اين قلعه و ضربه پذير شدن آن است؛         
يك سرمايه گـذاري عظـيم كـه بـراي          
آقاي خامنه اي حتي وسوسـه يكدسـت        

كردن ُقـدرت را در بـر داشـت و بـراي            
شريك نظـامي و امنيتـي او درآمـدهاي         
سرشار از نفت، بودجه، قاچاق، داللـي و        

  . زورگيري
ــاجراجويي   ــت م ــدن ظرفي ــشكيده ش ُخ
هسته اي زير فشار بين المللي و تبـديل         
اكسير زندگي به تهديد جاني، ميز چيـده   

 ساله را برهم زده اسـت و ايـن          13شده  
يت همزمان بـه مفهـوم از       براي باند وال  

ــتاويز  ــف دادن دس ــسلم"ك ــق م  و "ح
بحران خارجي بنا شده بر محور آن مـي      

ــن تحــول و فــرو ريخــتن  . باشــد ــا اي ب
چارچوبهــايي كــه در قالــب آن تــاكنون 
انحصار قُدرت و شراكت مستقيم نظامي      
و امنيتيها توضيح داده شده و به كُرسـي     
نشانده مي شد، بانـد حـاكم بـه تعريـف      

زه اي از خود و به پايه هـاي ديگـري           تا
براي اُسـتوار كـردن موقعيـت اش نيـاز          

اين هدفي است كه آقـاي خامنـه        . دارد
اي و شُركا همين امروز و پيش از آنكـه          

 كمـر تعظـيم     "نرمش قهرمانانـه  "فشار  
كرده شان را خُرد كند، بايـد در دسـتور           

  . كار بگذارند و به سوي آن حركت كنند
راه حل بانـد حـاكم،      ناگفته پيداست كه    

حفظ حالت فوق العاده و ايجـاد فـضاي         
جنگي كه به نيروها و تـدبيرهاي ويـژه          

كانونهاي موجود . نيازمند است، مي باشد
بحــران در ســوريه، عــراق، فلــسطين و 
لُبنان كه تاكنون سرچشمه هـاي غنـي        
براي اين سياست به شمار مي آمده اند،        

ر از اين پس به ناگزير نقش مهم تري د        
تكيه گاههاي مهم   . آن ايفا خواهند كرد   

ديگر، درگيريهاي فرقـه اي و رقابتهـاي    
منطقه اي در شكل جنگهـاي نيـابتي و         
كشمكشهاي كُنترُل شده مستقيم و سـر    

  .   آخر تروريسم است
حمله بـه امـاكن ديپلُماتيـك عربـستان         
سعودي يا دستگيري ملوانان آمريكايي،      

 حـاكم   بانـد . امتحان اين گُزينه هاسـت    
جمهوري اسالمي در جـسُتجوي تـوازن       
دادن به معادلـه اي اسـت كـه پـس از            

بحـران  (حذف يـك پـارامتر اصـلي آن         
  .دگرگون شده است) هسته اي

  
  برآمد

بي ترديـد محاسـبه آقـاي خامنـه اي و           
سپاه پاسداران مبني بر تنظيم مناسـبات       
با آمريكا بر اسـاس مـدل جنـگ سـرد،           

نگونه كه پنـدار  توهمي بيش نيست، هما  
محدود بودن و محدود ماندن سازش بـا        
غرب در موضـوع هـسته اي نيـز فقـط           

  . خيالي خوش و خودفريبي است
 زير ساطور غرب،    "نظام"با رفتن دست    

اســـتراتژي درگيريهـــاي محـــدود و   
خراشيدن حريفان با نيش چاقو بي معنـا        
ــه   ــدهاي آن، احمقان ــه پيام و در نظــر ب

دن در صـحنه    باند حاكم براي مان   . است
ــه    ــه مرحل ــودن در روزي ك ــر ب و حاض

 "نظام"كنوني پشت سر گذاشته شده و       
به مدد رفـع تحريمهـا توانـسته خـود را         
ترميم كند، همـه تـالش خـويش را در          

موضـوع  . اين جهت بكار خواهـد بـست      
فقط اين است كه همه نشانه ها بر ايـن     
داللت مي كند كـه بانـد واليـت بـدون       

از ايـن مرحلـه     ريخته شدن پـر و بـال،        
  . جان سالم بدر نخواهد برد

  باند حاکم در ُجستُجوی چه بود؟ سفارت عربستان،پُشت ديوار 
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ــيدن    ــل رس ــه قت ــالگرد ب در س

ــط   ــك توس ــهر باب ــارگران ش ك

نيروهاي سركوبگر انتظامي، يـاد     

 4در  . آنان را زنده نگاه مي داريم     

 در يورش مـاموران     1382بهمن  

به گردهمايي اعتراضي كـارگران     

 جانـشان را از     تن 5شهر بابك،   

 كـارگر بـه     4يـاد   . دست دادنـد  

نامهاي جاويدي، رياحي، مـومني     

ــدوي و نو ــام و مه ــه ن ــواني ب ج

  . پوراميني گرامي باد
  

 جـام زهـر اتمـي و دوران     ردنبعد از خو  
پسا تحريم، حـاال نوبـت روغـن كـاري          
كليدهاي بي خاصيت روحاني است كـه       
ــاي     ــي از بحرانه ــيچ قفل ــون ه ــا كن ت

روحـاني  . كنـد بـاز   اقتصادي را نتوانسته    
همه بدبختيها، فقر و تنگدستي، بيكاري      

» ناعادالنـه «ي  را ناشي از تحريمها   ... و  
اكنون بايـد در انتظـار      كرد و   مي  اعالم  

  . بودبهانه هاي بعدي 
ــومتي،     ــساد حك ــصادي، ف ــران اقت بح
ــوم     ــيش از دو س ــي ب ــاري، تعطيل بيك
واحدهاي توليدي سابقه دار، رشد رانـت       
خواري، ريزه خواري، اقتصاد شبه دولتي، 

ــي  ــصاد، پنجــه شــدننظــامي امنيت  اقت
 بــر  افكنــدن پاســداران و اقمارشــان  

ــدازي    ــت ان ــصادي، دس ــريانهاي اقت ش
نـه در   .... آقازاده ها بر ثروتهـاي ملـي و       

ــا   ــا تحريمه ــاط ب ــي  ارتب ــه ناش از بلك
هاي اقتصادي يك رژيم چپـاولگر      سياست

 است كه دستاورد ان براي نيروهاي كار      
  . استتشديد استثمار و برده گي 

و تيم اقتصادي او و تمام      حسن روحاني   
بـراي حـل    و اراده   توانايي  پايوران رژيم   

بحران اقتصادي ندارند، چرا كـه بـا بـه          
فالكت كشيدن مردم از اين بحران سود       

وعده هاي حسن روحاني هـم      . مي برند 
دستمايه مزاح در جـدال بانـدهاي درون     

  . حكومتي شده است
چــرخ «:پاســدار نقــدي بــا كنايــه گفــت

كارخانه ها و سانتريفوژها با هـم پنچـر         
انتريفوژها قـرار بـود هـم چـرخ سـ         ...شد

بچرخـد و هـم چـرخ كارخانـه هـا، امـا       
ديــديم كــه چــرخ هــر دو پنچــر شــد و 

       يـري  اقتصاد ما دچار ركود شد و هيچ خ
روزنامه جوان متعلق به سـپاه      (» .نديديم

  )1394 دي 17 پنجشنبه ،پاسداران
  

  قانوني كردن دستگيري كارگران 
در حــالي كــه حركتهــاي اعتراضــي    

في، بيكاري،  كارگري در رابطه با بالتكلي    
از نظـر كميـت     ... عدم دريافت حقـوق و    

هر روز ابعاد گسترده تري به خـود مـي          
گيرد، بستن قراردادهاي كـاري موقـت،       
ــار از    ــروي ك ــشتر ني ــردن بي ــارج ك خ

محــدوده قــانون كــار، گنجانــدن عــدم 
ــه   ــارگري ب ــهاي ك ــركت در اعتراض ش
عنوان شرط برخـورداري از كـار توسـط         

ي و شـــركتهاي پيمانكـــار و دســـتگير
 ،محكوم كردن كارگران بـه ايـن بهانـه        

فشار را بر نيـروي كـار هـر چـه بيـشتر          
  . افزايش داده است

ــته    ــال گذش ــه ، در س ــوان نمون ــه عن ب
حركتهاي گسترده اي از طرف كارگران      

ـ   منطقـه علويه در رابطــه بـا وضــعيت  س
ايـن  . كاري و مزدشـان صـورت گرفـت      
ايــن . حركتهــا همچنــان ادامــه دارد  

وسط شـركتهاي پيمانكـار     كارگران كه ت  
استخدام شده اند مواجه بـا قراردادهـاي      
جديدي شده اند كه در صورت شـركت         

در اعتصاب كارگري از    
شــان محــروم  حقــوق

شرط فوق  . خواهند شد 
بــــدين صــــورت در 
ــد   ــاي جديـ قراردادهـ

 : اســتگنجانــده شــده
ــا « پرداختــي حقــوق ب

واريزي كارفرما به اين    
شركت مي باشـد و در      
 صـــورت هـــر گونـــه

ــدون دادن  ــصاب ب اعت
حـق و حقـوق تــسويه   

  » .داده مي شود
در ماهي كـه گذشـت      
تعــــداد زيــــادي از  

 به عنوان نمونـه     . شدند دستگيركارگران  
كــارگران عــسلويه بــه دليــل برخــي از 

اعتراض به شرايط كار و حقوق خود، به        
 توسط  »نظم عمومي «بهانه بر هم زدن     

نيروهاي سـركوبگر انتظـامي بازداشـت       
  . شدند

  
  سيبهاي اجتماعيآ

 دي، رئـيس سـازمان      16روز چهارشنبه   
بهزيستي آماري تكان دهنـده در رابطـه      

ــه داد  ــاعي ارائ ــيبهاي اجتم ــا آس وي . ب
 درصد از افـراد بـالغ كـشور         34«: گفت

بر اساس . »دچار مشكالت رواني هستند  
 كساني كـه دچـار      92آمار وي، در سال     

 درصـد افـراد     25مشكالت رواني بودند    
اگـر افـزايش    . امل مـي شـدند    بالغ را ش  

، ســـال 18خودكـــشي جوانـــان زيـــر 
  دانشجو و  دانشجويان و به ويژه دختران    

 اضـافه كنـيم،    آمـار معتادان را بـه ايـن       
بار جامعه  وضعيت روحي و رواني فاجعه      

بيكــاري و نبــود . نـشان داده مــي شــود 
 چشم انداز براي كار و سـاختن زنـدگي،        

خــشونتهاي مــستقيم ماننــد اعــدامهاي 
باني، دستگيريهاي گسترده به عنوان     خيا

از جملــه علتهــاي ... جــرائم معمــولي و 
  . اني استواصلي اين وضعيت روحي و ر

مرگ و مير در اثـر آلـودگي هـوا را كـه        
روح و روان مـردم مـي       بر  تاثير مستقيم   

بـر  .  را بايد به اين آمار اضافه كرد       گذارد
اساس گـزارش بانـك جهـاني، سـاالنه         

 در ايران در اثر آلـودكي هـوا         تن 4500
  .مي ميرند

  
  محيط ريست و زمين خواري 

معاون سواحل سازمان حفاظـت محـيط       
 درصـد از سـواحل      78ريست از تصرف    

استان مازندران از طرف دولت، نهادها و       
 4وي گفت فقـط     . دادخبر  راد حقيقي   فا

صـدا و   (. درصد اين سواحل آزاد هستند    
  )1394 دي 25 ،سيماي رژيم

  
  اري بيك

ــاري    ــورد بيك ــاري در م ــاي آم داده ه
 15جوانــان در گــزارش روز ســه شــنبه 

دي، در سايت حكومتي مهر درج شـده،        

اگر چه آمارهاي واقعي    . قابل توجه است  
ــاي     ــاي نهاده ــشتر از آماره ــسيار بي ب

بر اسـاس ايـن گـزارش       . حكومتي است 
 48.7 سال   30نرخ بيكاري جوانان زير     «

ــان «و » درصــد ــرخ بيكــاري زن  85.9ن
به همـين دليـل اسـتثمار       . است» درصد

 سال با مزد كمتر از 30نيروي جوان زير   
جمله پيشنهادهاي مطرح شده در اليحه   

كـه در اثـر اعتراضـات       بود  برنامه ششم   
  . گسترده مجبور به حذف آن شدند

  
  دستمزد

نوبخــت ســخنگوي دولــت روحــاني در 
دفاع از اليحه برنامـه شـشم توسـعه از          

حقـوق كاركنـان    » عادهفوق ال «افزايش  
 او وعده . درصد صحبت كرد50دولت تا  
سال آينده حقوق كم درآمـدها      «داد كه   

علـي ربيعـي    . »بيشتر افزايش مي يابـد    
 29وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز        

دي از افزايش دستمزد كارگران در سال       
البته .  بيش از نرخ تورم صحبت كرد      95

 كارگران وي اين افزايش را به چانه زني     
  . و كارفرمايان واگذار كرد

همه ساله نرخي از طرف كميته مزد بـر         
اساس سـبد هزينـه كـارگري داده مـي          

 در شوراي عالي كار و در    رشود و به مرو   
پاي ميز مذاكره نمايندگان زرد كارگري      

با نمايندگان  )  گزينشي دولت  گاننمايند(
 داده ، رقـم كارفرمايان و نماينـده دولـت     

گونـه  بـه  يشتر الغر شـده     شده هر چه ب   
اي كه اندك افزايش حداقل مزد نسبت       

 به تورم خوانايي نداشته و سرانجام تاثير      
گذاشـته و   در زنـدگي مزدبگيـران       منفي

  .قدرت خريد آنان را كاهش مي دهد
  

  آمار نيروي كار در بخش معدن
ــي    ــاي اعتراض ــته حركته ــاه گذش در م
زيادي از طرف كارگران معادن صـورت       

رش ايــن جركتهــا شــامل گــزا. گرفــت
را جداگانـه در    .... اعتصاب، گردهمايي و  

بخش حبرهـاي كـارگري پوشـش داده        
بنا به اهميت نقش كـارگران      . شده است 

معــادن اطــالع از كميــت ايــن نيــروي  
  . عظيم ضروري است

 هزار  5بر اساس آخرين آمار، از مجموع       
بــرداري در   معــدن در حــال بهــره 445

 براي بهـره     معدن 275 هزار و    5كشور،  
 96.9(برداري در اختيار بخش خصوصي  

توسط )  درصد 3.1( معدن   170و  ) درصد
  .بخش عمومي اداره مي شود

آمار نيـروي كـار در بخـش معـدن كـه          
ــسنا در روز   ــومتي ايـ ــزاري حكـ خبرگـ

 دي منتشر كرد، به قـرار زيـر         6يكشنبه  
  .است

نتايج آمارگيري نيروي كار بخش معدن      
د كه در اين    ده   نشان مي  1393در سال   

 تـن   468 هـزار و     159سال در مجموع    
از كـل   . در معادن كشور شاغل بوده اند     

 90آمار نيـروي انـساني بخـش معـدن،      
 تن از آنها در معادن بخـش      433هزار و   

 تن را نيروي    35 هزار و    69خصوصي و   
  .دهند كار معادن عمومي تشكيل مي 

 48از كل نيروي انساني بخـش معـدن         
راي تحصيالت عاليـه     تن دا  765هزار و   

ــزار و 110و  ــاير رده 733 ه ــن در س    ت
  .هاي تحصيلي هستند

 17 تن را مديران، 4803از كل اين آمار    
 هزار  13 تن را متخصصان،     121هزار و   

 24 تن را تكنيسينها و دستياران و        60و  
ــزار و  ــدان بخــش  686ه ــن را كارمن  ت

 37همچنـين   . دهنـد   معدن تشكيل مـي   
ـ     901هزار و    روي كـار بخـش      تـن از ني

 244 هزار و    33معدن را كارگران ساده،     
تن رانندگان و مشاغل مرتبط با ماشـين       

 تن صنعتگران و 650 هزار و 28آالت و   
 .كاركنان مشاغل مربوط هستند

  

  آسيبهای اجتماعی، بيکاری و قانونی کردن سرکوبی
 زينت ميرهاشمي
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تجربيات ائتالف چپ راديكال سيريزا يكسال      

  پس از پيروزي در انتخابات يونان
 در  "سيريزا"يكسال از زماني كه ائتالف چپ راديكال        

انتخابات بر احزاب سـنتي بـورژوازي پيـروز شـد، مـي         
هدف اوليه اين حزب برچيدن بساط رياضـتهاي        . گذرد

 اقتصادي صندوق بين المللي پول بود كه گروه مشهور        
 شامل بانـك مركـزي اروپـا، كميـسيون          "تروييكا"به  

  . اروپا و صندوق جهاني پول بر يونان تحميل مي كردند
پس از پيروزي چشمگير سيريزا، اميدهاي تـازه اي در           
ــشان و    ــان، زحمتك ــا و جه ــپ در اروپ ــاالن چ دل فع
محرومان يونان و زحمتكشاني كه در سراسـر اروپـا از           

 فـشار رياضـتهاي اقتـصادي       جمله اسپانيا و ايتاليا زيـر     
 فوريـه  20امـا در  . كمر خم كرده بودند، به جوش آمـد       

الكــسي "، ريــس جمهــور ائــتالف ســيريزا،    2015
، در حركتـي غيـر منتظـره و شـوك آور، در             "سيپراس

نشستي با رهبران اروپايي رياضتهاي اقتصادي بيشتري  
را بدون هيچگونه ضمانتي از سوي طرفهـاي اروپـايي          

  .پذيرفت
رويداد سبب خشم مردمـي شـد كـه بـا اميـد بـه               اين  

بهبودي شرايط اقتـصادي خـود در انتخابـات فعاالنـه           
پالتفـرم  "در چنين زماني بود كـه       . شركت كرده بودند  

درصد حزب را شامل 40 درون ائتالف سيريزا كه    "چپ
  . مي شود، اقدام به فاصله گرفتن از سيپراس كرد

رفرانـدوم بـه    اگرچه در ماه ژوييه مردم يونان در يـك          
 گفتــه بودنــد، امــا الكــسي "نــه"تحمــيالت تروييكــا 

 ژوييه همان سال با رويكـردي فاجعـه         12سيپراس در   
وي حتي در ايـن  . بار قرارداد ديگري با طلبكاران بست  

. كار توانست آرا اكثريت پارلمان را نيـز بـه دسـت آورد    
 خوانـده مـي شـود،    "تفاهم نامه سوم"قرارداد تازه كه    

لهاي رياضـتي بيـشتر، بـه ويـژه پيرامـون           شامل تحمي 
ــوق      ــاعي، حق ــاي اجتم ــع كمكه ــا قط ــاهش و ي ك

 ميليـارد   50بازنشستگي و همچنين خـصوصي سـازي        
  . دالر از داراييهاي ملي مي شد

تسليم دست بسته سيپراس به اروپا سبب خشم فـزون          
تر جناح چپ اين حزب شد، به طـوري كـه در نهايـت            

بخشي از . حزب جدا شدجناح چپ سيريزا از ائتالف در 
پالتفرم چپ در ائتالف ضد رياضت اقتـصادي بـه نـام     

پنــاگيوتيس  " تحــت رهبــري  "وحــدت مردمــي "
، وزير پيشين انرژي در كابينه سيپراس، كه        "الفازانيس

از چند گروه كوچك و بزرگ چپ تشكيل مي شود، به           
فعاليت ادامه داده و به طور مستقل در انتخابات شركت   

  . كرد
هنگام سيپراس كه مي خواست هژموني خود را      در اين   

 ســپتامبر انتخابــات پارلمــاني بــراه 20حفــظ كنــد، در 
 و ديگر   "وحدت مردمي "اين در حالي بود كه      . انداخت

نيروهاي چپ زمـان بـسيار كمـي بـراي سـازماندهي             
 درصـد آرا و     5/35در اين انتخابـات سـيپراس       . داشتند

ا به دست  كرسي پارلمان ر  300 كرسي از مجموع     145
ــا  ــه 5آورد؛ تنه ــات فوري ــر از انتخاب ــا .  درصــد كمت ام

 درصد آرا را نصيب خود كـرد        3 فقط   "وحدت مردمي "
. كه حتي كفايت كسب كرسي در پارلمان را نمي كنـد          

 درصـد از واجـدان      44همزمان بايـد متـذكر شـد كـه          
  . شرايط در اين انتخابات شركت نكردند

  

  گفتگو با رفيق آنتونيس داوانلوس 
، از اعضا رهبـري سـازمان بـين         "آنتونيس داوانلوس "

و عضو برجـسته سـيريزا كـه        ) DEA (المللي كارگران 
، در اســت "وحــدت مردمــي"هــم اكنــون از رهبــران 

، از  )ISO(گفتگويي با سازمان بين المللي سوسياليسم       
آموزه هايي كه چپ در ائتالف سيريزا به دست آورده و      

ا كـرده، سـخن   نقشي كه جنبش چپ در درون آن ايفـ       
  . گفته و به برخي از سوالها پاسخ داده است

رفيق آنتونيو در اين گفتگـو بـه دوران سـخت كنـوني             
اشاره مي كند؛ دوراني كه با تمام تالشهايي كـه چـپ            
جهت ساختن ائتالف سيريزا كرد، سر آخر به تـرك آن        

وي از اينكه رفقاي كم تجربه تصور مي كنند . ختم شد 
اميدشان را از دست داده اند، ابراز       شكست خورده اند و     
ــد  ــي كن ــي م ــده از  . نگران ــد ع ــي گوي ــان م او همزم

سكتاريستها هم مي گويند ورود به اين ائتالف از ابتـدا          
  . اشتباه بود و به جنبش ضرر زد

  

مـا  . اما ايـن نادرسـت اسـت      ": آنتونيو توضيح مي دهد   
خيلي خوشحاليم و واقعا هم بـه نقـشي كـه در بنيـان              

 2004ريزا از همان ابتداي تشكيل در سال        گذاشتن سي 
سـيريزا حاصـل قطعـي      . داشته ايم، افتخار مـي كنـيم      

مبارزه طبقاتي در يونان بود و همچنين بازتـاب مـادي           
تالش گسترده و نقش مهمي كه چپ عليه رياضتهاي         

سيريزا همچنـين  .  ليبراليسم در يونان ايفا مي كرد      -نو  
بـه  .  بـود حاصل جنبش ضد جهاني سازي و ضد جنگ    

موازات پيشروي اين جنبش در خيابانها و محل كـار و           
اين جنبش يك مبارزه    درون جامعه، روشن مي شد كه       

سياسي است و يك جنبش سياسي نياز به ابزاري دارد           
مانند يك ائتالف، يك حزب كـه بتوانـد مبـارزه را بـه         

از . سيريزا پاسخ به اين نياز بود     . طور سياسي پيش ببرد   
همــان آغــاز تــشكيل، ســيريزا در دل طبقــه كــارگر و 
زحمتكشان و كل جامعه اميـد ايجـاد كـرد و همزمـان      

نگـاه  . از وحشت به جان طبقه حاكمـه انـداخت        موجي  
كنيد به تالشهاي طبقه حاكمه و انرژي كه براي خنثي      

  ".كردن سيريزا گذاشت
واقعيـت ايـن اسـت كـه سـيريزا توانـست گرايــشهاي       
گوناگوني از چـپ و ملـي و غيـره را بـه همكـاري بـا                 
. يكديگر وادارد؛ امري كه در ميان چپ كم نظير اسـت          

مـا توانـستيم از كانـال       ":  مي گويـد   آنگونه كه آنتونيو  
مبارزاتي عملي و همبستگي سازمان يافته، بـسياري از         
فعــاالني كــه بــه ماركسيــسم و سوسياليــسم گــرايش 

   ".داشتند را به نام اتحاد چپ سازماندهي كنيم

مــا مــي دانــستيم كــه اســتراتژي و ": وي مــي گويــد
اما زمانهايي مـي رسـد      . تفاوتهاي سياسي اهميت دارد   

   ".حتي اين تفاوتها هم ديده و حس نمي شودكه 
آنتونيو همزمان به نكته قابل توجهي اشاره مي كنـد و           

با همه اينهـا، يـك اقـدام خـوب از جانـب       ": مي گويد 
پالتفرم چپ اين بود كه ما خودمان را در كـل سـيريزا        

ما استقالل چپ را حتي در بهترين حالت        . حل نكرديم 
مايل به چپ مـي شـد،   و حتي زماني كه كل سيريزا مت   

ما ": وي مي افزايد   ".حفظ كرديم و در آن حل نشديم      
  ".شكست خورديم، ولي نابود نشده ايم

در واقع هنوز عمق ايـن شكـست در يونـان مـشخص           
اما به نظر مي آيد كه چپ در حال سـازماندهي        . نيست

جديد است و سرنوشت جديدي را براي خود رقـم مـي        
  . زند

بحثهـاي مـا درون سـيريزا       ": آنتونيو ادامـه مـي دهـد      
همواره به طور علني در اختيار مردم قرار مي گرفـت و            
در طول سه سـال شـركت مـا در ائـتالف، همـه مـي              
دانستند ماده و محتواي بحثهاي دروني سيريزا چيست        

جالــب آنكــه، . و چــه مبــارزه اي در آن جريــان اســت
روزنامه هاي بورژوازي همواره تبليـغ مـي كردنـد كـه            

درب "ن ســيپراس بــه عنــوان رهبــر ســيريزا، پــذيرفت
  "."خروجي پالتفرم چپ است

آنتونيو در بخشي ديگر اشاره مي كند كه بـه دسـتاورد            
. تالشهاي چپ مي توان از زاويه ديگري نيز نگريـست         

پيش از تشكيل سيريزا، چپ يونـان پراكنـده و بـسيار         
امـا مـا ايـن را در        ": وي مـي گويـد    . سكتاريست بود 

حـزب  "حتي ائتالف چپ افراطي     . ر داديم سيريزا تغيي 
 كه حاضر به پذيرفتن سـيريزا       "ضد كاپيتاليست يونان  

نشد، از همينجا ريشه گرفت، زيرا پـيش از آن وجـود            
   ".نداشت

يكي ديگر از پرسشهايي كـه آنتونيـو در ايـن گفتگـو             
پاسخ مي دهد، سووال پيرامون علت تسليم سـيپراس         

اسـت و پرسـيده     به تروييكا است كه همچنان مطرح       
  . مي شود

شايد اگر سيپراس در مقابـل طلبكـاران مقاومـت مـي            
كرد، مردم يونان از وي بيشتر حمايت مي كردند، اما او       

سيپراس اين ": آنتونيو مي گويد. خالف آن را انجام داد 
تصور را به مردم داد كه امكان دسـتيابي بـه برخـي از              

و نهادهـاي   خواسته ها با مذاكره با طبقه حاكمه يونان         
  ".بين المللي وجود دارد

 پـيش از امـضاي      -اين در حاليست كه در ماه ژوييـه         
ولفانــگ " وزيــر دارايــي آلمــان، -تفــاهم نامــه ســوم 

اگر قرارداد سوم را قبول نكنيد،      ": ، تهديد كرد  "شويبله
بانكهاي تان فرو مي ريزد و . ما شما را تنها مي گذاريم     

ــ   ــي شــوند و پ ــسيج م ــه شــما ب ــردم علي ــي م ايين م
  . "كشانندتان

آنتونيو مي گويد، دومين اشكال سـيپراس در ايـن بـود      
كه به ارزش دمكراسي و راي مردم نزد تروييكـا زيـاد            
بها مي داد و تصور مي كرد از اين طريق اروپا تـسليم             

سـيپراس از همـان     ": وي تاكيد مـي كنـد     . خواهد شد 
. ادنخست در برابر اتحاديه اروپا محكم و با اراده نايـست      

 فوريـه مـشخص بـود كـه شـويبله و            20بعد از توافق    
 دست مـي يابنـد و ايـن    "تفاهم نامه سوم"تروييكا به   

خصلت رفورميستها است كه هماره دل به امكان كوتاه       
آمدن طبقه حاكمه و نتايج مثبت در مذاكره با آن مـي            

  ".بندند
  6بقيه در صفحه 

  )٣٩(سازماندهی جنبشهای عصر جديد پس از جنگ سرد 
  پس از پيروزی در انتخابات يونان تجربيات ائتالف چپ راديکال سيريزا يکسال -
   تحوالت انتخاباتی در اسپانيا و پيروزی پودموس-

 ليال جديدي
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  5بقيه از صفحه 

جناح چپ حزب سـيريزا در تمـام مـدت بـه سـيپراس             
هشدار مي داد كه اين روش به شكست منتهي خواهد          
شد، اما براي هر كس كه اين رويدادها را پيگيري مي            
كرد روشن بود كه سمت و سوي سياسي سيپراس تنها          

  . در مسير ديالوگ و مذاكره پيش مي رود
تفاهم نامه  "اكره به فاجعه    نتيجه مذ ": آنتونيو مي گويد  

در قراردادي كه سيپراس امضا كرد، به .  ختم شد "سوم
رياضت اقتصادي ادامه داده مي شود، به اضافه، تهاجم         
بيشتر در پهنه هايي مانند بازنشستگي و حـذف شـديد           
آن، خصوصي سازي گسترده كـه تـا بـه حـال كـسي              
جرات دست زدن بـه آن را نداشـت، ماننـد خـصوصي             

كشور ما آمريكاي   . ودگاهها، بنادر، برق و آب    سازي فر 
بعد هم دولت يـك جزيـره را بـه انـضمام            . التين شد 

ايـن  . درياي اطراف آن را به اليگارشي روسي فروخـت    
ديگر خصوصي سازي هم نيـست، ايـن ديگـر حـراج             

  ".مملكت است
  

ــروزي  ــاتي در اســپانيا و پي تحــوالت انتخاب

  پودموس 
خابات پارلماني اسپانيا در     ميليون نفر در انت    36بيش از   

بــه پــاي صــندوقهاي ) 94 آذر 29 (2015 دســامبر 20
آنچه كه در اين انتخابات روي داد از زاويـه   . راي رفتند 

هاي مختلف داراي اهميت است كـه در ايـن جـا بـه               

  :چهار نكته قابل توجه آن اشاره مي شود
  

  نكات مهم نتايج انتخابات اسپانيا

  
ب حاكم و قدرتمند محافظه      نخست، پيروزي تلخ حز    -

 سـاله   60 "ماريـانو راخـوي   " به رهبـري     "مردم"كار  
 123 وزيـر اسـپانيا بـا بـه دسـت آوردن              نخست. است

 كرسي پارلمان كـه نـسبت بـه         350كرسي از مجموع    
دوره قبل انتخابات بـا كـاهش چـشمگير همـراه بـود،             
نتوانـست از اكثريـت آراي الزم بـراي تـشكيل دولـت      

با اين حساب، اين حـزب راسـت ميانـه          . برخوردار شود 
ناچار خواهد بود با احزاب ديگر به توافق برسد و دولت           

  . ائتالفي تشكيل بدهد
راخوي و حزب او در چهـار سـال گذشـته از قـدرت و               

ــد ــادي برخــوردار بودن آنهــا سياســتهاي . اختيــارات زي
رياضت اقتصادي را ترويج كردند و همين امر سـبب از          

  .فود آنها شددست دادن قدرت و ن
 دومين رويـداد مربـوط بـه سوسـيال دمكراتهـا كـه              -

ايـن  . دومين حزب قدرتمند اسپانيا هـستند، مـي شـود         
حــزب اگرچــه بــار ديگــر در جايگــاه دوم ايــستاد، امــا 
همچــون محافظــه كــاران، بــه نــسبت انتخابــات دور 

آنهـا نيـز راي     . گذشته آراي كمتـري نـصيب اش شـد        
در انتخابات  .  نياورند كافي براي تشكيل دولت به دست     

 كرسي كسب كرد، در حالي كـه در         90اخير اين حزب    
  .  كرسي به دست آورده بود110دور پيش 

 سومين رويداد برجسته اين است كه دو حزب پيـروز           -
و حـزب   ) خيـدودانوس  ("شهروند"ديگر، حزب ليبرال    

 با كسب آراي باال، سيستم سنتي دو        "پودوموس"چپ  
حول كردند تا بـراي اولـين بـار، در          حزبي اسپانيا را مت   

  . پارلمان اين كشور چهار حزب حضور داشته باشند
 سـال پـيش در شـهر        10حزب شهروند كه نزديك به      

 كرسـي پارلمـان را بـه        40 تاسيس شـده،     "بارسلون"
ــور". دســت آورد ــرت لي ــر حــزب 36،"آلب  ســاله، رهب

 تـرين چهـره       است كه به عنوان جوان     "خيدودانوس"
ــپ ــي اس ــود سياس ــي ش ــناخته م ــزب وي در . انيا ش ح

طلبان ايـن منطقـه        و در مخالفت با جدايي       "كاتالونيا"
بنيان گذاشته شد، اما همچنان كه حضور آن سراسري         

  .شد، مورد توجه و حمايت بيشتري قرار گرفت

  

  
 چهــارمين تحــول، موفقيــت چــشمگير حــزب چــپ -

اين حزب كه تنها دو سال      . پودموس در انتخابات است   
 كرسـي حـضور     69اسيس آن مي گذرد، با كـسب        از ت 

اين پيروزي، يكـي  . نيرومندي در پارلمان خواهد داشت  
ــات   از برجــسته تــرين نكــات شــايان توجــه در انتخاب

  . پارلماني اسپانيا است
  
 ساله، استاد دانشگاه، بنيانگذار و      37 "پابلو ايگلسياس "

 تاسـيس   2014رهبر حزب پودموس است كه در سال        
ــد ــز . ش ــن ح ــهر و   اي ــوراهاي ش ــات ش ب در انتخاب

شهرداريهاي اسپانيا در همين سـال موفقيـت شـاياني          
كسب كرد و حتي يكي از اعـضاي آن فرمانـدار شـهر             

  . مادريد گرديد
  

 -پودموس عليه رياضـتهاي اقتـصادي و نـو          

  ليبراليسم 
تنهــا دو ســال از زمــاني كــه پــابلو ايگلــسياس حــزب 

.  را برپـا كـرد، مـي گـذرد         "ما مي توانيم  "پودموس يا   
ــپ    ــشگاهيان چ ــشتر از دان ــزب بي ــن ح ــداران اي طرف

پودمـوس در همـين دوران      . دانشگاههاي اسپانيا بودند  
كوتاه توانست در انتخابات پارلماني تنها با يك درصـد          

مكرات كه دومـين    راي كمتر از حزب سنتي سوسيال د      
قدرتمندترين حزب اسپانيا اسـت، جايگـاه سـوم را بـه            

  . دست آورد

سه عامل نابساماني اقتصادي، فساد گسترده در درون        
حاكميــت و دولــت و موضــوع جــدايي طلبــي مــردم  

ايـن  . كاتاالن از جمله محورهاي مهم انتخابات بودند      
عوامل و موضع گيريهاي پودموس، انتخابات اخيـر را         

  .  كردمتحول
سياستهاي رياضـت اقتـصادي، اسـپانيا را در وضـعيت           

پودمـوس بـا    . نامناسبي بعد از يونـان قـرار داده اسـت         
تبليغات ضد سياسـتهاي رياضـتي توانـست محبوبيـت          
قابل توجهي بين مردم و بـه ويـژه جوانـان بـه دسـت             

  .بياورد
فساد گسترده مقامهاي باالي دولتي نيز موضوع مهمي        

  . ه پودموس برآن تكيه داشتدر انتخابات بود ك
موضوع مهم ديگر، مساله جدايي طلبان كاتـاالن بـود          
كه جهت گيريهاي احـزاب در برابـر آن، در بـه دسـت          

حزب حاكم . آوردن يا از دست دادن راي تاثير گذار بود      
مردم مخالف جدايي است اما احزاب ديگر محافظه كار         

جم با مذاكره با جدايي طلبان اين منطقه كـه يـك پـن            
  . اقتصاد اسپانيا را در دست دارد، موافق هستند

پس از انتخاباتي كه به دليل اكثريت نيافتن هيچيك از 
احزاب به نتيجه نرسيد، احتماالتي كـه بـراي تـشكيل           
دولت داده مي شود، شـامل شـريك قـدرت شـدن دو             
حزب پودوموس و خيدودانوس و يا در يـك سـناريوي           

ت و پودموس و يـا      ديگر، ائتالف حزب سوسيال دمكرا    
در سناريوي سوم، ائتالف سه حـزب در مقابـل حـزب            

  . مردم است
 از حزب سوسيال دمكرات مايـل اسـت         "پدرو سنچز "

كه دولتي دست چپي بـا مـشاركت پودمـوس تـشكيل        
جالب آنكه پودموس   . دهد

حاضر است روابط مستقل    
و دوستانه با حزب نخست     
وزير داشته باشد، اما دست     

ب سوسيال  رد به سينه حز   
  . دمكرات مي زند

يكي از مشكالت ائـتالف     
احـــزاب، اخـــتالف نظـــر 
ــذيرش   ــا پ ــون رد ي پيرام
رفراندوم در ايالت كاتالونيا    

ــت ــزاب،  . اسـ ــر احـ اكثـ
رفراندوم را رد كـرده انـد،       
ــه   ــا اينك ــوس ب ــا پودم ام
مخالف جدايي اسـت، بـا رفرانـدوم مخالفـت نكـرده و        

  . اداطمينان دارد مردم عليه آن راي خواهند د
پابلو ايگليسياس، هر گونه اتحاد با راخوي را رد كـرده           

وي در عـوض مـي گويـد پـس از شـروع كـار       . اسـت 
 ژانويه، كمك به مردم فقير و فرودسـت         13پارلمان در   

مــددهاي اجتمــاعي "را در دســتور كــار دارد و طــرح 
همچنـين، پودمـوس    .  را به پارلمان خواهد برد     "فوري

هـا مجبـور بـه از دسـت         كمك خواهد كرد تا خانواده      
دادن خانه خود نشوند و تالش مي كند امكاناتي بـراي     

  . دسترسي بازنشستگان به درمان و دارو ايجاد كند
اين احتمال داده مـي شـود كـه چنانچـه هيچيـك از              
احزاب نتوانند در يك ائتالف آراي كافي براي تـشكيل    
دولت به دست بياورند، انتخابات تجديد شود و اين بـار         

  . وموس مقام دوم را كسب خواهد كردپود
 

  

  

 )٣٩(ديد پس از جنگ سرد های عصر جسازماندهی جنبش
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 از تيوريهـاي    "پودموس"رهبران حزب چپ    
و ) Ernesto Laclau ("ارنستو الكـوال "
) Chantal Mouffe ("شــانتال مافــه"

اما به گفته نويسندگان ايـن      . پيروي مي كنند  
نوشته، پسا ماركسيسم آنها مشاور خوبي در       

  . سياست عملي نيست
  

ميگل سانز آالخانترا، رابهـا هوفمـان، رانـدا         

  كيپكا

   بابك :برگردان

  21ماركس : منبع
  

 29( دسـامبر    20در  : اسپانيا پس از انتخابـات پارلمـان      
حزب تازه پاي پودمـوس بـا كـسب نزديـك بـه             ) آذر
درصد آرا، به سومين حزب قدرتمند اسـپانيا تبـديل          20
محافظه كاران ديگر داراي اكثريت مطلق نيستند،       . شد

ــار      ــه ك ــان محافظ ــا جري ــر ب ــي اگ  ليبــرال، -حت
كـه  )  شـهروندان  – Ciudadanos ("خيدودانوس"

اينگونـه  . درصد آرا را كسب كرد، وارد ائتالف شوند       14
است كه اگر چه اكنـون از بحـران سيـستم حزبـي در              
اسپانيا سخن رانده مي شود، اما با ايـن حـال تنهـا بـا               
ترديــد از شــروعي تــازه بــا پودمــوس كــه در جريــان 

ه  درصـد آرا را از آن خـود كـرد     28نظرسنجيها زمـاني    
كـاراكتر پودمـوس امـا از       . بود، حرفي در ميـان اسـت      

 از 2014هنگامي كه در انتخابات پارلمان اروپا در سال     
نزديـك  (هيچ به يك و نـيم ميليـون آرا دسـت يافـت      

 كرسـي كـسب كـرد، بـه روشـني           5و  ) هشت درصـد  
 . دگرگون شده است

 برمـي گـردد     " ام 15جنبش  "ريشه هاي پودموس به     
غال سراسـري ميـدانهاي اصـلي       كه نام خـود را از اشـ       

شهرها و برپايي كمپهاي اعتراضهاي توسط كوشندگان 
آنها به انتقاد از سيـستم      .  گرفته است  2011 مي   15در  

 "دموكراسي واقعـي "حزبي اسپانيا برخاستند و خواهان    
هنگــامي كــه جنــبش نقــد دولــت و در واقــع  . شــدند

همچنين نقد احزاب شروع به فروكش كرد، گروههـاي    
گون سياسي بحث در باره بنيانگذاري يـك حـزب          گونا

اين نُقطه آغاز پودوموس بود كه      . سياسي را آغاز كردند   
ــار  ــرمايه داري "از ابتك ــد س ــپ ض ــي از "چ  و محفل

آكادميسينهاي گرد آمده پيرامون استاد علـوم سياسـي         
شـكل  ) Pablo Iglesias ("پـابلو ايگليـسياس  "

 . گرفت
فقيـت انتخابـاتي    ويژگي برجسته حزب تازه نه فقط مو      

احتمالي، بلكه بسيج هـزاران نفـر بـود كـه در سراسـر              
.  كانون پايه اي را بنيـان گذاشـتند        900اسپانيا بيش از    

در نخستين گردهمـايي سراسـري، هـشت هـزار نفـر            
چيزي شـكل گرفـت كـه چپهـا مـدتها      . شركت كردند 

يك حزب با پايه گسترده و فعال     : رويايش را مي ديدند   
 . توده اي

ن ميـان امـا ديگـر بـسيج تـوده اي در سياسـت               در اي 
اين مساله بـه ويـژه در       . رهبري حزب بازتاب نمي يابد    

ــود   ــي ش ــسته م ــي آن برج ــات فعل ــل، . مطالب دبيرك
ــامين حــداقل   ــدهيها و ت ايگليــسياس، ديگــر از لغــو ب

افزون بر اين، او ادعـا      . معيشت همگاني حرف نمي زند    
ه گفته ب. مي كند كه پودموس نه چپ و نه راست است      

انـسانهاي  "او، مساله مهم تر اين است كه بـه عنـوان       
، سياست را دگرگون كرده و نيازهاي مـردم را          "شريف

 .  فاسد نخبگان اسپانيا تحميل كرد"كاست"به 

پايه اجتماعي پودموس به شدت نفوذ خود بر رهبري را       
 Carolina ("كارولينا بسكانسا". از دست داده است

Bescansa(    رهبري، بـه تـازگي در يـك        ، از حلقه
دو پودمـوس وجـود دارد؛ يكـي        ": مصاحبه گفته است  

 ايـن يـك     ".براي اعتراض و ديگري براي برنده شدن      
نيش و كنايه به هسته هاي پايه اي پودموس بود كـه            
تالش مي كنند كاراكتر راديكال و مبتني بر دموكراسي  

رهبري حزب در حال حاضر  . دروني حزب را حفظ كنند    
هـدف دارد و آن برنـده شـدن در انتخابـات            فقط يك   

مرجع اصلي آن در اين استراتژي، تيوريهاي پسا        . است
  ماركسيستي ارنستو الكوال و شانتال مافه است 

 

  

  پودموس و تيوريهاي الكوال و مافه
 در بوئنس آيـرس، زنـدگي       1935ارنستو الكوال، متولد    

سياسي خود را در سازمان جوانان حـزب سوسياليـست          
 1969از سـال    . نتين و جنبش دانشجويي آغاز كرد     آرژا

، در اروپـا و بيـشتر در        2014تا هنگام مرگش در سال      
پـس از پـا گـرفتن ديكتـاتوري         . انگليس زندگي كـرد   

، هــر چــه بيــشتر از باورهــاي 1976نظــامي در ســال 
سوسياليستي اش فاصله گرفت و همراه با شانتال مافه،    

له گيري را بـا بـه    استاد بلژيكي علوم سياسي، اين فاص     
اثر مـشترك آنهـا   . اصطالح پسا ماركسيسم توجيه كرد 

بـه سـوي    : هژمـوني و دموكراسـي راديكـال      "به نـام    
، منتـشر شـده در سـال    "ساختارشـكني از ماركسيـسم  

، يكي از شناخته شده ترين كتابها در معرفي اين          1985
  . تيوري است

نـا  نظريه الكوال و مافه بر نقد برداشتي از ماركسيسم ب         
گرديده كـه طبـق آن اقتـصاد هميـشه تعيـين كننـده              

اما آنها از رد ايـن برداشـت هـم          . مقدرات جامعه است  
فراتر مي روند و در اساس وجود طبقات را زير سـووال            

به گفته آنها هر هويت اجتماعي، فقط هويتي        . مي برند 
 . گذرا است و نمي تواند مطلق شود

ر اقتـصادي و  براساس اين منطق، مبارزه عليـه اسـتثما    
. مبارزه عليه سركوب سياسي به يكديگر پيونـد ندارنـد         

 سياسـت  "كهنـه "بنابراين، چپها مي بايست بـا اصـل       
ــاي    ــه اتحاده ــاي آن ب ــه ج ــد و ب ــاتي وداع كنن طبق
فراطبقاتي روي بياورند، چرا كه طبقه كارگر ديگر نقش 

كـي از  محوري ايفا نمي كند و مبـارزه طبقـاتي تنهـا ي     
 . بسيار تضادهاي موجود اجتماعي است

بـي  ": شانتال مافه در يكي از مصاحبه هاي خود گفت        
  ".ترديد ديگر پرولتاريايي وجود ندارد

با چنـين ديـدگاههايي، الكـوال و مافـه، چـپ رايـج و           
، چـپ شـاهد     1980از سـال    . رسمي را جـذب كردنـد     

فروكش جنبش كارگري و برآمـدن جنبـشهاي جديـد          
 . بوده استاجتماعي 

الكوال و مافه با نظرات خود برداشتي از ماركسيـسم را        
سوسياليـست واقعـا    "كه به ويژه از سـوي كـشورهاي         

در اين  .  نمايندگي مي شد، به نقد مي كشيدند       "موجود
كشورها بر نقـش اقتـصاد تاكيـد مبالغـه آميـز شـده و             
نزديك به همه پديده هاي اجتماعي با اقتصاد توضـيح          

به همين گونه، تيوري پسا ماركسيـسم       . داده مي شدند  
تنها بر پايه نقد يك كاريكاتور از ماركسيسم بنا گرديده   

اما چنين ديدگاههايي را بسا پيـشتر، فريـدريش         . است
اگـر كـساني ايـن حكـم را     ": انگلـس رد كـرده اسـت   

شوند كـه گويـا اقتـصاد    كنند و مدعي مي    تحريف مي   
صـورت چنـين   تنها عامل تعيين كننده اسـت، در ايـن      

كساني اين حكم را به يك جملـه پـوچ، مجـرد و بـي               
موقعيت اقتصادي زير بنـا اسـت،   . معني بدل ساخته اند 

اما مراحل گوناگون در اشكال كـامال سياسـي مبـارزه           
مانند شكلهاي قـانوني و حتـي       (...) طبقاتي و نتايج آن     

بازتاب تمـام ايـن مبـارزات واقعـي در ذهـن شـركت              
تيوريهاي سياسي، حقـوقي، فلـسفي،      كنندگان در آنها،    

جهان بينيهاي مـذهبي و رشـد آنهـا بـه سيـستمي از              
دگمها نيز بر پروسه تاريخي مبارزه تاثير مي گذارنـد و           

  ".در بسياري اوقات، شكل آنها را تعيين مي كنند
الكوال و مافه براي پردازش نظريه خود همچنـين بـه           

ــايي و آنتونيــو گرامــشي،  يكــي از كمونيــستهاي ايتالي
بنيانگذاران حزب كمونيست ايتاليا، و تعريف هژموني او        

طرح هژموني سوسياليـستي گرامـشي      . استناد مي كنند  
بر آن داللت دارد كه با حاكميت سرمايه داري نه فقط           
از طريق حمله مستقيم به قدرت دولتي، بلكه همچنين         

او ايـن   . در سطح ايديولوژي بايد بـه مقابلـه برخاسـت         
ا ذهنيت ناهمگون سركوب شـدگان توضـيح   نظريه را ب  

 . مي داد
الكوال و مافه اما تيوري او را بـه مبـارزه ايـديولوژيك             
عليه طبقه حاكم تقليل داده و در اين راه، اين ذهنيـت            
ناهمگون و شرايط انقالبي كه آثار او از آن متاثر اسـت   

نتيجه اين شـد كـه اگـر ماركسيـسم          . را كنار گذاشتند  
د را مبارزه طبقاتي عليـه حكومـت       كالسيك وظيفه خو  

بورژوايي مي ديد، مافه و الكـوال مـي خواهنـد بـراي             
 . گرفتن دولت مبارزه كنند

كافي نيست كه گفته شود ما خواهان       ": مافه مي گويد  
من فكر مـي كـنم تعيـين        . پايان سرمايه داري هستيم   

كننده اين است كه به رويـارويي بـا نهادهـاي موجـود        
. ازمند يـك پروسـه طـوالني اسـت        رفته شود و اين ني    

برخي از چپها هنوز مدعي هستند كـه مـا بـه انقالبـي          
اما اگر مـا چيـزي از       . مانند اتحاد شوروي احتياج داريم    

اين تجربه يـاد گرفتـه باشـيم، دقيقـا ايـن اسـت كـه                
  ".استراتژي يك شروع از نو تام و تمام، عملي نيست

 سيـستم   براي گرامشي ايجاد هژموني متقابل در برابـر       
در مقابل براي الكوال و     . سرمايه داري موجود مهم بود    

 است كـه فراتـر از       "ايجاد يك گفتمان  "مافه موضوع   
طبقه كارگر، اليـه هـاي گونـاگون اجتمـاعي را دربـر             

، نظـام معـاني و بـه        "گفتمـان "تعريف آنهـا از     . بگيرد
به نظـر  . عبارت ديگر، بيان و چگونگي عرضه آن است     

از .  شرايط اجتماعي تاثير گذار اسـت       بر "گفتمان"آنها  
ــه   ــي در درون ب ــداري سياس ــذيرش و طرف ــن رو، پ اي

بـراي  . اصطالح حوزه هاي گفتماني شكل مـي گيـرد        
آنها هژموني عبارت اسـت از ايجـاد يـك گفتمـان بـا              
هدفهايي كه اليه هـاي گونـاگون اجتمـاعي را جـذب            

بنابراين، مساله بيشتر به هويـت و نـشانه گـذاري      . كند
  . اري مربوط مي شود تا شناخت تضادهاي طبقاتيگفت

  

 )1(گفتمان ساخته شده و دالهاي تهي 

، "در باره عقل پوپوليستي"الكوال در كتاب خود به نام    
، توضيح مي دهد كه چگونه مي   2005منتشره در سال    

توان از خواسته هاي گونـاگون در بخـشهاي مختلـف           
براي . داد شكل   "مردم"جامعه، ذهنيتي سياسي به نام      

اين كار بايد مطالبات در يك ميدان مشترك و محدود          
بـه همـين گونـه مـي     . در كنار يكديگر قرار داده شوند    

، يـك دشـمن بيـرون از      "بخش بيرونـي  "بايست يك   
بخـش  "در اينجـا    . مرزهاي اين ميدان، تعريـف شـود      

 نه با محتواي مشخص، بلكه بيش       "مردم" يا   "دروني
  .  متمايز مي شود"ش بيرونيبخ"از همه با مرزبندي با 
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  پودموس، 
  پيدايش و حراج

  7بقيه از صفحه 
  

 "كاسـت "رهبري پودموس بـراي مثـال از اصـطالح          
استفاده مي كند كه گويا تعريفي از اليه كوچك ممتـاز     

  . در اسپانيا است
در .  نيـاز اسـت    "دالهـاي تهـي   "براي چنين هدفي به     

اينجا مساله در اصل به گزينش مطالبـات مـشخص و           
ك هدف، براي مثـال انتخابـات       استفاده از آنها براي ي    

دالهـاي  "يك نمونه براي چنـين      . پارلمان، برمي گردد  
 1917 در انقـالب     "زمين، نـان و صـلح     "، شعار   "تهي

اين شعار فراتر از مفهوم مـشخص خـود،         . روسيه است 
 . نقدهاي گوناگون از تزاريسم را نيز انتقال مي داد

 را تــوده هــا "دالهــاي تهــي"در تيــوري الكــوال امــا 
رمــوليزه نمــي كننــد، بلكــه از ســوي روشــنفكران و  ف

رهبران حزبي پس از تجزيـه و تحليـل جـو اجتمـاعي             
بنـابراين، روشـنفكران و رهبـران       . طراحي مـي شـوند    

نيرومند حزبي نقشي كليدي در پروژه هاي سياسي ايفا         
مي كنند، چرا كه گفتمان و جهت گيري ايديولوژيك را 

ان براي اينكه سوژه  همزم. تعيين و نقشه دار مي سازند     
ــردم(سياســي  ــري  ) م ــك رهب ــه ي ــشود، ب ــده ن پراكن

كاريسماتيك نياز است كه آرزوها و شـوقهاي تـوده را           
 . بسيج كرده و به گونه سمبليك نمايندگي كند

الكوال و مافه بر امكـان يـك جنـبش دموكراتيـك از             
پايين چشم فرو مي بندند و به اين وسيله در موضـعي            

مـاركس و   . يك قرار مي گيرنـد    عليه ماركسيسم كالس  
رهايي طبقه كارگر بايد امـر خـود        ": انگلس مي گويند  
ما نمي توانيم با كساني همراه شويم       . طبقه كارگر باشد  

كه آشكارا مي گويند كارگران آموزش نيافته تـر از آن           
هستند كه خود را رها سازند و ابتدا مي بايست از بـاال             

ه بورژواهـا آزاد    به وسيله بـشردوستي بورژواهـا و خـرد        
  ".شوند

از "الكوال و مافه در انتها به دامن همان سوسياليـسم           
 و "ماركسيــسم ارتــدكس"يــي مــي افتنــد كــه "بــاال

  . استالينيسم را بدان متهم مي كنند
 

 تيوريهاي الكوال و مافه در عمل پودموس

رهبري پودموس به صراحت تيوريهاي الكوال و مافـه          
مل به شكل منحرف شـدن  اين در ع  . را دنبال مي كند   

فزاينده حزب از برنامه چپ خويش بـا هـدف افـزايش            
توانايي نزديكي به اليه هاي ديگر اجتماعي، حتي اگـر         
آنها تا بخـشي داراي منـافع كـامال متـضادي باشـند،             

همراه كردن كارگراني كه از جنـبش       . نمايان مي گردد  
 ام برخاسته انـد و در خيابـان شـعارهايي همچـون             15
 "ل ما، پشت ميله ها فرستادن بانكداران اسـت        راه ح "

 مشكل است، امـا     "كاسبان شريف "را سر مي دادند با      
  . هدف رهبري پودموس دقيقا همين است

اين شيوه برخورد در مسير شكل دادن به يك جنـبش           
با اهداف روشن حركت نمي كند؛ جنبشي كـه توانـايي          

دارد، بسيج انبوه مردم و مبارزه براي حقوق اجتماعي را     
بلكه در خدمت ايجاد جنبشي است كـه بـه راي جمـع         

پيـشروي خلـع يـد از    . كردن در انتخابات كمـك كنـد      
محافل پايه اي حزب به مثابـه مكانهـايي بـراي خـود            
. ســاماني و گفتگــو، بخــشي از ايــن اســتراتژي اســت 

سياست مزبور به نداشـتن قاطعيـت، گفتمانهـاي چنـد           
 .   ختم مي شودپهلو و ماله كشي بر تضادهاي طبقاتي

اما حتي هدف اعالم شده، يعني به دست آوردن آرا نيز           
با مرزهاي خود برخورد مي كند، چرا كه حزب محافظه    

ــار  ــشابه   –ك ــتراتژيهاي م ــهروندان، از اس ــرال ش  ليب
  پودموس به گونه موفقيت آميزي استفاده و در همان 

  

  
ــر شــده (بركــه آن  ) بخــشهايي از طبقــه متوســط فقي

مطالبـاتي همچـون بازگردانـدن    . ماهيگيري مـي كنـد   
دموكراســي يــا مبــارزه بــا فــساد مــي توانــد از جانــب 

 مـورد بهـره جـويي قـرار         "شهروندان"حزبهايي مانند   
اين امر، نقطه ضعف تيوريك الكوال و مافـه را           . بگيرد

د پهلـو سـاخته     گفتماني كه آگاهانه چن   : نشان مي دهد  
 .  شده، امكان گرايش به راست را باز نگه مي دارد

سووال مطرح كنوني اين است كه پس از انتخابات چه          
در حال حاضر احتمال تجديد انتخابات      . اتفاقي مي افتد  

 و احزاب چپ ديگر     "سيريزا"تجربه  . غيرممكن نيست 
اما ترديد در اين باره كه پس از به دست گرفتن دولت،          

 ليبرال حـاكم گـردد را افـزايش مـي           - ضد نو  سياست
 . دهد

فلج شدن پايه حـزب موجـب روگردانـدن بـسياري از             
براسـاس نظرسـنجي    . فعاالن از پودموس شـده اسـت      

ــسه  ــكوپيا"موسـ ، راي )Metroscopia ("مترواسـ
دهندگان به پودموس همگون با تصويري كه اغلـب از        

. ندآنها داده مي شود يعني جوانان منتقد سيـستم نيـست     
 سال  35 درصد راي دهندگان به پودموس بيشتر از         66

در تابستان، حـزب در نظرسـنجيها بـه زيـر          . سن دارند 
 . درصد رسيد18

ــاهي   ــه دگرگــوني در آگ ــه ب اســتراتژي الكــوال و ماف
در مقابـل، سـنت ماركسيـستي، در        . همگاني راه نبـرد   

مبارزه بخشهاي گوناگون جامعه ابـزاري بـراي درهـم          
وژي حاكم و بدينوسـيله ايجـاد آگـاهي         شكستن ايديول 

گفتمـان بـه تنهـايي، بـدون مبـارزه          . طبقاتي مي بيند  
  . مشخص و يك پروژه مشترك انقالبي، كافي نيست

  

  :پي نوشت

 مي "دال معلق" يا   "دال تهي " را   "مردم"الكوال  ) 1(
ــد ــر او  . دان ــه نظ ــردم"ب ــت "م ــال دس ــام آن كم   ن

تي محـدود در    واسـطه اقـداما   است كه فقط به     نيافتني
 هاي برآورده نشده به يكديگر مـي      پيوند زدن خواسته    

دست داد، يعني توسط اين امر      توان تصويري از آن به      
بخشهايي از مردم خـود را بـه جـاي كـل آن بـه        "كه  

تقاضـاهاي  "به عبارت ديگر، توسط     . "آورندشمار مي   
شـوند   كه به تدريج به مطالباتي تبـديل مـي     "موضعي

اينها همه تالشهايي هـستند     .  كند  درگير مي  كه كل را  
همـان كمـال    ( اساسي   "كمبود" آن   "پر كردن "براي  

كه گرد آنها گفتارهاي سياسي معتـرض      ) دست نيافتني 
 -ژان كلـود مونـو      . ( گيرنـد  به نظم موجود شكل مـي     

  )گفتگو
  
  
  
  

  

  
  

  منتشر شد
  زير محک زمان

  
  قطعنامه هاي سه اجالس شوراي عالي سچفخا

)1388- 1391 – 1393(  
  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران: ناشر
  1394: چاپ اول

  
   كلن-چاپخانه باقر مرتضوي، آلمان : چاپ و صحافي

  
  براي دريافت اين كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيد

  
NABARD/ B.P. 77 / 91130  Ris 
orangis/ France 

  
  مي توانيد با آدرس اي ميل زير تماس بگيريد

  
nabard@iran-nabard.com  

 
   يورو7بهاي كتاب 

   يورو2هزينه پستي 
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  گزارش يك اعتراض موفق دانشجويي 

بعـد از ده روز تحــصن و اعتــراض و عــدم شــركت در  
 دي، وزارت نفـت     25امتحانات، باالخره روز پنجـشنبه      

در شيوه نامه جديد اسـتخدامي شـركتهاي تابعـه ايـن            
آموختگـان ممتـاز    وزارتخانه، مجـوز اسـتخدام دانـش        

دانشگاه صنعت نفـت و ديگـر دانـشگاههاي كـشور را            
  .در كردصا

  
اعتراضات دانـشجويان دانـشگاههاي صـنعت نفـت از          
آنجا آغاز شد كه دكتر سلحشور، معاونت تأمين نيـروي   

 دي در مصاحبه    16انساني وزارت نفت، روز چهارشنبه      
اي تلويزيــوني، تعهــد وزارت نفــت در مــورد اســتخدام 

او گفـت، وزارت    . دانشجويان صـنعت نفـت را رد كـرد        
دانـشجويان دانـشگاه صـنعت      نفت هيچ اولويتي براي     

ايـن در حاليـست كـه در دفترچـه          . نفت قايـل نيـست    
انتخاب رشـته آزمـون سراسـري امـسال در بنـد الـف              

 اعالم شده كه اولويت استخدام در شركتهاي       7قسمت  
  . تابعه وزارت نفت با دانشجويان اين دانشگاه است

هـر چنـد كـه سـعي وزارت نفـت         ": مقام مزبور افـزود   
ويان دانشگاه صـنعت نفـت بـوده، امـا          استخدام دانشج 

شرايط موجود الزامي براي استخدام دانشجويان ايجـاد        
   ".نمي كند

 تن از دانـشجويان     500به دنبال اين سخنان، بيشتر از       
دانشگاه صـنعت نفـت آبـادان و اهـواز بـا تحـصن در               
محوطه دانـشگاه و اعتـصاب غـذا، اعتـراض خـود را             

به تعهدات خـود در     نسبت به پايبند نبودن وزارت نفت       
  . جذب دانشجويان ابراز داشتند

تحـصن و اعتراضــات دانــشجويان تهــران و آبــادان و  
اهواز در روز ششم، تعـداد دو هـزار تـن را بـه همـراه                
داشت و در اين مدت دانشجويان دانشگاههاي صنعت        
نفت سراسر كشور از شركت در امتحانات سر باز زده و        

نـشجويان بـه اعتـصاب      همچنين در آبادان و اهواز، دا     
غــذا و تحــصن در هــواي ســرد و خــواب در محوطــه 
دانشگاه ادامه دادند تا آنجـا كـه يكـي از دانـشجويان             

  . توسط آمبوالنس به بيمارستان انتقال داده شد
 22در واكنش به اعتراضات دانشجويان، روز سه شنبه         

ديماه، وزير نفت، بيژن نامدار زنگنه با رد خواسته هاي          
اسـتخدام براسـاس نيـاز اسـت و بـا           ": يد كرد آنها تاك 

اعتصاب كسي استخدام نمي شود و افـرادي كـه مـي            
خواهند استخدام شوند، بايد صالحيت آنها در گـزينش         

   ".تاييد و بايد حداقل سوادي هم داشته باشند
به دنبال اين سخنان، دانـشجويان معتـرض دانـشگاه          

نهـضت مـن يـك بـي        "صنعت نفت حركتي زير نـام       
 را راه اندازي كرده و اعالم كردنـد كـه در روز             "مسوات

 ديماه در مقابل ساختمان وزارت نفت تجمـع         26شنبه  
  . خواهند كرد

 ديمـاه،  25با ادامه اعتراضات، در شامگاه روز پنجشنبه      
رييس دانشگاه اهواز، عبدالنبي هاشـمي، وعـده از سـر          
گيــري اســتخدام دانــشجويان بــه روال گذشــته را بــه 

داد، ولي از آنجا كه دانشجويان اين حركت        دانشجويان  

را فقط ترفندي براي پايان تجمعهـاي اعتراضـي مـي           
  . دانستند، خواستار ابالغ رسمي از وزارت نفت شدند

عبدالنبي هاشمي قول داد به شـرط خاتمـه تحـصن و            
اعتراضات دانـشجويان، طـي دو هفتـه مـصوبه وزارت           

خدام نفت طي و همچنين برداشتن شرط معدل و اسـت         
 را بـراي جـذب فـارغ التحـصيالن ايـن            94تا ورودي   

وي بــراي قــانع كــردن . دانــشگاه را ارايــه خواهــد داد
اگر تا دو هفته ديگـر ابالغيـه        ": دانشجويان متعهد شد  

انجام نشد، بنده به عنوان رييس دانشگاه صنعت نفـت          
  ".دهماستعفا مي 

سرانجام پـس از گذشـت ده روز، اعتـراض و تحـصن             
انشجويان دانشگاههاي صـنعت نفـت، وزارت       پيوسته د 

نفت را وادار به عقـب نـشيني و ابـالغ رسـمي از سـر                
گيري استخدام دانشجويان در شـركتهاي تـابع وزارت         

  . نفت كرد
  

محروميت يك دانشجو از ادامه تحصيل پس       

  از آزادي 
 ماهـه  20يك دانشجو در حالي كه مـدت محكوميـت          

ال تحـصيل وي    خود را گذرانـد، بـا ادامـه آخـرين سـ           
  .مخالفت شد

دانشگاه پيام نور مريوان بـا ادامـه تحـصيل دانـا لـنج              
آبادي، دانشجوي سال آخر كارشناسي در رشته اقتصاد        

  .كشاورزي، به داليل نامعلوم مخالفت كرد
 و بـه دنبـال      1392 بهمـن مـاه      5اين فعال مـدني در      

جمع خياباني شهروندان مريواني در اعتراض به اعدام        ت
سه تن در زندانهاي كردستان بازداشت و پس از مدتي          

  .روانه زندان شد
  

 دادگـاه انقـالب مريـوان بـراي ايـن         1393اول تيرماه   
 ضربه شالق صـادر     50 ماه زندان و     20دانشجو، حكم   

حكم نامبرده يكسال حبس به اتهام تبليـغ عليـه          . كرد
 ضربه شالق به اتهام اخالل      50 ماه حبس و     8 نظام و 

  .در نظم عمومي بود

 و به دنبال فعاليتهـاي      89لنج آبادي پيشتر نيز در سال       
دانشجويي بازداشت شده بود كه به يـك سـال حـبس       

  . سال محكوم گرديد5تعليقي به مدت 
 شهريور مـاه  26دوره محكوميت اين دانشجو در تاريخ       

ـ        س از پيگيريهـاي الزم و  سال جاري پايـان يافتـه و پ
ثبت نام و انتخاب واحد ترم پاييزه، به وي گفته اند كه            

  .نمي تواند به تحصيل ادامه دهد

دانا لنج آبادي در رابطه با داليل جلوگيري از تحـصيل           
پـس از آنكـه از دانـشگاه مريـوان نااميـد            ": اش گفت 

شدم، به استان مراجعه كردم كه دكتر مـرداي، ريـيس           
ستان كردستان، پس از پيگيري جـواب داد از         پيام نور ا  

اين در حالي   ":  لنج آبادي افزود   ".اختيار ما خارج است   
است كه من در زنـدان امتحـان مـي دادم و مـشكلي              
براي خواندن نداشتم و حتي براي اين ترم هم انتخاب          

خبرگـزاري   (".واحد كردم و شهريه ثابتم را پرداخته ام       
  ) دي1هرانا، 

  

ان شـيراز در اعتـراض بـه        تجمع دانـشجوي  

  نور دانشگاه پيامافزايش شهريه

  
نـور شـيراز در اعتـراض بـه         دانشجويان دانشگاه پيـام     

آنها اعالم  . دانشگاه دست به تجمع زدند    افزايش شهريه 
كردند در صورت عدم پاسخگويي شفاف و روشـن بـه           

 بهمن مـاه اسـت،      15مطالبات شان در زمان مقرر كه       
  .ري خواهند داشتاعتراض در سطح كشو

دانشجويان معترض همچنين بيانيه اي منتشر كـرده و         
با وجود افـزايش شـهريه در هـر         ": در آن تاكيد كردند   

ايـن  . گويند بودجـه نيـست    ترم، باز هم مسووالن مي      
انشعاب يك طرفه پولي كي قرار است دوطرفـه شـود؟    

 شود كي قـرار اسـت بـه         ها كه وارد خزانه مي    شهريه  
  نور باز پس فرستاده شود؟ حدهاي پياممراكز و وا

شهريه متغيري كه كمـر دانـشجو را شكـسته اسـت و             
همچنين دروس عملي كه ظاهرش عملي است و براي 

گيرند، دانشجويان  آن خدا تومان از دانشجو هزينه مي        
  ) دي2خبرگزاري دانشجو،  (".را به ستوه آورده است

  

دانشجويان رشته علوم تغذيه مقابـل وزارت       

  بهداشت تجمع كردند 
جمعي از دانشجويان رشته علـوم تغذيـه دانـشگاههاي      

ــنبه    ــر روز دوش ــشور ظه ــر ك ــل 7سراس  دي در مقاب
ايـــن . ســـاختمان وزارت بهداشـــت تجمـــع كردنـــد

دانشجويان درخواست رسـيدگي بـه مـشكل پـذيرش          
  .هاي غير مرتبط در آزمون ارشد تغذيه را دارندرشته 

 مبني بر مجاز كـردن    دانشجويان ضمن اعالم اعتراض   
  فارغ التحصيالن رشته هاي متعدد كارشناسي و 

  10بقيه در صفحه 
  
  

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

  
كارشناسي ارشد وزارت بهداشت و حتـي وزارت علـوم          
براي شـركت در آزمـون كارشناسـي ارشـد و دكتـري             
تخصصي علوم تغذيه، معتقدند كه ايـن كـار هـر چنـد          
ممكن است در بعد پژوهشي فوايدي داشته باشد، اما از     

  .منظر خدماتي مساله ساز خواهد بود
هداشت گفتند كه بـا     تجمع كنندگان در مقابل وزارت ب     

فرض بر اينكه گذراندن واحدهاي متعدد درسي نظري         
اي را در دانـشجويان     و عملي، بينش و مهـارت ويـژه         

ها كند، چگونه فردي بدون گذراندن اين دوره      ايجاد مي 
به صرف انجام يك پروژه پژوهشي كارشناسـي ارشـد          

التحـصيل  يا دكتري، از اختيارات مشابهي با يك فارغ         
  تغذيه برخوردار خواهد شد؟رشته 

  
معترضان گفتند كه اين امر باعث سوواسـتفاده برخـي          
موسسات آموزش عالي شده است و خالء قـانوني نيـز           

شـود  زمينه بيشتري را فراهم كـرده اسـت؛ گفتـه مـي           
ــدود   ــاالنه ح ــط  200س ــي توس ــشجوي كارشناس  دان

 و دانـشگاه آزاد     "شهيد بهشتي "دانشگاه علوم پزشكي    
شوند، ولي موسـسات     تحقيقات پذيرش مي     واحد علوم 

اي، آزمونهايي با بـيش     با جذب دانشجويان غير تغذيه      
  .كننداز دو هزار شركت كننده برگزار مي
اي به وزير بهداشـت     اين دانشجويان همچنين در نامه      

به همين  . خواستار رسيدگي به درخواستهاي خود شدند     
ن و فـارغ   امضا نيـز از دانـشجويا   1300منظور بيش از    

التحصيالن تغذيه سراسر كـشور بـه صـورت اينترنتـي         
 7خبرنامه دانـشجويان ايـران،      . (جمع آوري شده است   

  )دي
  

تجمع اعتراضـي دانـشجويان دانـشگاه آزاد        

  مشهد 

  

دانشجويان دانشكده معماري دانشگاه آزاد مشهد دست       
ــد ــه تجمــع زدن ــه  . ب ــراض ب ــشجويان در اعت ــن دان اي

ــش  ــي دان ــتهاي آموزش ــشكده سياس ــل دان گاه، در مقاب
مهندســي و پــس آن مقابــل دانــشكده معمــاري ايــن 

در ايـن تجمـع دانـشجوياني از        . دانشگاه تجمع كردند  
  .هاي مختلف حضور داشتندرشته 

هنوز امتحانات ترم ": يكي از دانشجويان معترض گفت   
گذشــته بــه اتمــام نرســيده كــه معاونــت آموزشــي از  

 ثابـت و انجـام      دانشجويان درخواست پرداخت شـهريه    
اين در حالي است كه هنوز . انتخاب واحد را كرده است   

اند تـا  دانند كدام واحدها را قبول شده   دانشجويان نمي   
دروس ديگر را انتخاب كنند، بنـابراين انجـام انتخـاب           

  ".واحد در حال حاضر صحيح نيست
اين فعال دانشجويي پرداخت زودتـر از موعـد شـهريه           

: رگـزاري تجمـع دانـست و گفـت        ثابت را علت ديگر ب    
يكي ديگر از داليلـي كـه باعـث شـده دانـشجويان              "

معترض شوند، زودتر از موعد پرداخـت كـردن شـهريه     
ثابت آن هم قبل از اتمام ترم گذشـته بـه طـور كلـي               

  ) دي15خبرگزاري دانشجو،  (".است
  

ــر   ــشجويان دختـ ــي دانـ ــع اعتراضـ تجمـ

   دانشگاههاي قزوين

  
جمعي از دانـشجويان دختـر دانـشگاههاي قـزوين بـا            
اعالم نارضايتي از وضـعيت خوابگاههـاي دانـشجويي،       
ــن اســتان تجمــع   ــداري اي ــل اســتانداري و فرمان مقاب

  .آميز برگزار كردنداعتراض 

تجمــع كننــدگان بــه نبــودن امنيــت در خوابگاههــاي 
آنها همچنين اعتراض خود    . دانشجويي اعتراض كردند  

  .هاي دانشگاه ابراز كردند باال بودن هزينهرا نسبت به
 ميليون  6 تا   5به گفته دانشجويان، از هر دانشجو مبلغ        

تومان جهـت رهـن خوابگـاه دريافـت شـده امـا طـي               
روزهاي اخير به دانشجويان اعالم كرده اند خوابگـاه را    

  ) دي23شاخص نيوز، . (تخليه كنند
   

احضار دانشجويان معترض به اتهـام ايجـاد        

  رش و بلوا شو

  
دانشجويان موسسه گنجينه هنر و معمـاري كرمانـشاه         
كه چنـدي پـيش نـسبت بـه نامـساعد بـودن شـرايط            
كالسها و عدم امكانات آموزشي اعتراض كرده بودنـد،         

  .از سوي مسووالن به كميته انضباطي دعوت شدند
دانشگاه بـراي   ": يكي از دانشجويان احضار شده گفت     

اي مبنـي بـر ايجـاد       ضاريه  پنج نفر از دانـشجويان احـ      
شورش و بلوا ارسال كرده و تمام جرم مرتكب نشده ما          
اين است كه چندين بار درخواست تشكيل يك جلـسه          
براي حل مشكالت داشتيم و بعـد از نااميـدي تمـام از      
ــروي درب    ــط روب ــسه، فق ــيس موس ــضور ري ــدم ح ع
مووسسه تجمع سكوت كـرديم و درخواسـت تـشكيل          
جلسه بـا ريـيس     

ــشگا ه را دانـــــ
   ".داشتيم

ــاتيد   ــي از اس يك
اين موسسه نيـز     

متاسـفانه  ": گفت
مدتي اسـت كـه     
اين موسـسه بـه     
مكاني انتقال پيدا   
كـرده اســت كــه  
هيچ شباهتي بـه    
مكــان آموزشــي، 
ــصوص   ــه خـ بـ
ــر و   ــته هنـ رشـ

  ".معماري ندارد
ــزود : وي افـــــ

ارسال دعوت نامه به كميته انضباطي به دانشجوياني        "
فـضاي نامناسـب علمـي و       كه انتقاد آنهـا نـسبت بـه         

جايگاهي مووسسه اسـت و كـشاندن اسـترس بـه دل            
  ".دانشجويان بي گناه در اين برهه، كار درستي نيـست      

 ) دي23خبرگزاري دانشجو، (

 
  

 دانشگاه در ماهی که گذشت
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 :پيش درآمد

كاهش تجمعـات اعتراضـي پرسـتاران طـي سـه مـاه             
گذشته را شايد بتوان نتيجه پيروزي نمايندگان مستقل        
آنهــا در انتخابــات دوجانبــه اعــضا و شــوراهاي عــالي 
سازمان نظـام پرسـتاري و انتظـار پيگيـري مطالبـات            

امـا  . پرستاران از طريق اين نمايندگان منتخب دانـست   
مچنان حاكي از عدم تمكـين وزارت      اخبار و گزارشها ه   

عملـي سـاختن    (بهداشت به اصلي ترين اين مطالبات       
قانون تعرفه هـاي پرسـتاري، اصـالح سـاعات كـار و             
قانون بهره وري و باز پس گيري طرح تربيـت پرسـتار           

در اين ميان، مسابقه وزيـر و معاونـانش     . است) يكساله
ــراي مــرگ پرســتار   ــسليت ب در اعــالم همــدردي و ت

بوري، از حد تشريفات اداري و سـنتي پـا را فراتـر             نيشا
نگذاشته و حتي نتوانـست جلـوي اعتـراض آرام يـك            
. هفته اي پرستاران بـا نمـاد روبـان مـشكي را بگيـرد             

اعتراض ديگر جامعـه پرسـتاري، اعـالم رسـمي عـدم          
شركت در جشن فرمايشي روز پرستار از سوي ريـيس          

 سـاختار   كل نظام پرستاري بود كه ضربه اي كاري به        
تماميت خواه و كدخدامنش وزارت بهداشـت و درمـان          

 .زد و زنده بودن جنبش پرستاري را دوباره به رخ كشيد
 

   پلمب يك بيمارستان خصوصي در تهران

  

  

 در يكي از بازديدهاي سرزده سرپرسـت        - دي   4ايلنا،  
ــي از     ــتي از يك ــكي و بهداش ــرايم پزش ــراي ج دادس

امــام "خيابــان بيمارســتانهاي خــصوصي در محــدوده 
، تخلفات آشكار پزشكي و بهداشـتي مـشاهده     "خميني

از جمله اينكه در بيمارستان پزشك بيهوشي مقيم        . شد
وجود ندارد و در داروخانه هم يـك جـوان زيـر ديـپلم              

پيچـي بــود كـه طبــق گفتـه معــاون    مـشغول نــسخه  
دادستان تهران، به موجب قـانون مربـوط بـه مقـررات       

خالـت فـرد فاقـد صـالحيت        امور پزشكي و دارويـي د     
علمي و فني در امر پزشكي و دارويي تخلف محـسوب         

 . شودمي
همچنين در اين بيمارستان هيچ نوع تفكيك پسماندي        

ها بـدون   انجام نشده و بخش قابل توجهي از پسمانده         
رها شده بود كه مسووالن     تفكيك در فضاي بيمارستان   

 . كردنداين امر را تهديد عليه بهداشت عمومي عنوان
بر همين اساس، با توجه به تخلفات آشـكار پزشـكي و     
زيست محيطي در اين بيمارستان خصوصي و همچنين    
گزارشات مردمـي، بازديـدها از ايـن بيمارسـتان ادامـه        

نهايت به علت عدم رعايت استانداردهاي      داشت كه در    
هــا و مــشكل زيــست درمــان، عــدم تفكيــك پــسماند

ازمانـد و دسـتور پلمـب آن        محيطي، از ادامه فعاليـت ب     
 .صادر شد

 

 پرستاران شركتي امنيت شغلي ندارند 

 حسين علـي   - دي   10ايلنا،  
شوراي عالي  "نسايي، عضو   

، در رابطـه    "نظام پرسـتاري  
بــا بــه كــارگيري پرســتاران 

طــرح بــه ": شــركتي گفــت
كارگيري پرستاران شـركتي    
ــه   ــات جامع ــس از اعتراض پ
ــل    ــت قب ــتاري در دول پرس

ا وزارت ملغــي شــد، امــ  
بهداشــت دولــت فعلــي   
دوباره اين طـرح را احيـاء       

 ".استكرده 
اين فعال صنفي بـه عـدم       
ــت شــغلي پرســتاران  امني
: شركتي اشاره كرد و گفت   

سطح امنيت شغلي كادر درمان شركتي بـسيار پـايين         "
در برخي از بيمارستانها، به دليـل تعهـد خـدمت           . است

رستاران طرحي، مسووالن بـه دنبـال بهـره گيـري از        پ
پرستاران طرحي به جاي پرستاران شركتي هستند و در  
مناطقي نيز مازاد نيرو وجود دارد كه پرستاران شـركتي         

  ".هميشه اولين قربانيان تعديل هستند
 

 پرسـتار در  95وي در همين رابطه به مـاجراي اخـراج        
ارت بهداشـت   سخنگوي وز ": كرمان اشاره كرد و گفت    

ادعا كرده كه مساله اخراج نبوده، بلكـه اتمـام قـرارداد            
اين ادعا در حالي مطرح مي شـود كـه در عمـل       . است

اين پرستاران قرباني قراردادهاي موقت يكساله شدند و  
پس از اتمام زمان قرارداد، براي آنها عـدم نيـاز صـادر             

 ".شد
 ايـن   متاسفانه شرايط قراردادي  ": علي نسايي ادامه داد   

پرستاران نيز به گونه اي است كه حق هيچ اعتراضـي           

ندارند و اگر بخواهند دست به اعتراض صنفي بزنند، به       
 ".راحتي در معرض اخراج قرار مي گيرند

عضو شوراي عالي نظام پرستاري پـايين بـودن سـطح          
دستمزد پرستاران شركتي را يك مشكل ديگـر عنـوان    

اران شـركتي   دسـتمزد و مزايـاي پرسـت      ": كرد و گفت  
عـدم اجـراي    . بسيار پايين تر از پرستاران رسمي است      

طرح رتبه بندي ، دستمزد پرستاران شركتي را عليرغم         
دارا بودن مدارك دانشگاهي، بسيار پايين نگـاه داشـته          

  ".است
 

 مرگ پرستار نيشابوري به دليل آنفوالنزا 

 سـيد محمـد رضـايي ثـاني، سـوپروايزر          - دي   6ايلنا،  

 بهمــن نيــشابور، بــه علــت شــركت در 22ن بيمارســتا
عمليات احياء بيمار دچار آنفلوانزا، خود نيز مبتال به اين          
بيماري شده و پس از چنـد روز بـستري شـدن در آي              

 .سي يو درگذشت
قائم مقام سـازمان نظـام پرسـتاري كـشور، از جامعـه             
پرستاري درخواست كـرد بـه احتـرام فـوت پرسـتاري            

 در راه خـدمت بـه مـردم از          نيشابوري كه جان خود را    
دست داد، يك هفته با روبان مشكي در محـل كـاران            

   .حاضر شوند
محمد شريفي مقدم با اعالم اينكه جامعه پرسـتاري در       
شوك اين حادثه به سر مي برد، با خانواده اين پرسـتار            

االن كدام سيستم   ": ابراز همدردي كرد و اظهار داشت     
 "پرستار است؟و مقام مسوولي پاسخگوي مرگ اين 

  12بقيه در صفحه 
 
  
  

  کارورزان سالمت
 اميد برهاني
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  11بقيه از صفحه 
  

اعتراض نظام پرسـتاري همـدان بـه شـرح          
 پرستارانوظايف كمك

 بعد از ابالغ طـرح وزارت       - دي   10خبرگزاري فارس،   
ارايـه آمـوزش كمـك پرسـتاري از        "بهداشت مبني بر    

، برخـي   "سوي جهاد دانشگاهي زير نظر علوم پزشكي      
از دانشگاهها و همچنين نظام پرستاري نسبت به ايـن          

 معترض شدند و خواسـتار اصـالح ايـن مـصوبه            مساله
 .هستند

در استان همدان نيز به تازگي جهاد دانشگاهي در اين          
امر ورود كرده كه اين موضـوع باعـث اعتـراض نظـام      

 .پرستاري شده است
: رييس نظام پرستاري همدان در اين رابطه اظهار كـرد     

ــا همكــاري جهــاد  آمــوزش كمــك" پرســتاري كــه ب
شـود، باعـث    اسـتان برگـزار مـي       دانشگاهي در سطح    

 ".نگراني قشر پرستار شده است
هادي زريني با بيان اينكه متاسفانه در آموزش كمـك          

شـود كـه خطرنـاك      پرستاري شرح وظايفي ديده مـي       
است و انجام اين وظايف نيـاز بـه آمـوزش آكادميـك             

اي، بـا    در هر رشـته      12افرادي با معدل    ": دارد، گفت 
ارد كادر كمك پرستاري شـده و       گذراندن آموزشهايي و  

 ". شوندمشغول فعاليت در بيمارستانهاي استان مي
اين افراد با گذراندن دوره آموزشـي       ": وي تصريح كرد  

 "كمك پرسـتاري  "در سطح عملي و علمي وارد كادر        
  شده، در حالي كه اينگونه آموزشها كافي نيست و اگر 
، بــا ايــن ســطح از اطالعــات وارد بــالين بيمــار شــوند

خطراتي براي آنها و در نتيجه سالمت جامعـه خواهنـد    
 ".داشت

پرسـتاران  وي با بيان اينكه در شـرح وظـايف كمـك            
آمده اسـت  ... اقداماتي نظير دادن دارو، تزريق آمپول و   

در حالي كه انجام اين گونه امور نياز به گذراندن مقطع    
تزريق برخي از آمپولهـا نظيـر       ": دانشگاهي دارد، افزود  

اي باال  سولين با جان بيمار در ارتباط است و اگر ذره           ان
 ".و پايين شود، بسيار خطرناك است

 

اعتراضـات دور از    / فرصت دو ماهه تمام شد    

 ذهن نيست 

ــارس،  ــال اعتراضــات - دي 18خبرگــزاري ف ــه دنب  ب
گسترده اي كه جامعه پرستاري كشور در سال گذشـته          

ياني بعـضي   و همچنين تابستان امسال داشت، با پادرم      
از مسووالن و دستگاهها فرصت دو ماهه اي به وزارت          
بهداشـت داده شـد تــا مـشكالت جامعـه پرســتاري را     

 .بررسي كند
تنهـا  ":  در همين رابطـه گفـت      "خانه پرستار "دبيركل  

خروجي اين فرصت دو ماهه، لغو تجمعات پرسـتاري و          
 دقيقه اي بنده با وزير بهداشت       45برگزاري يك جلسه    

  ".بود
 

وي با تاكيد بر اينكه برآيند اين جلسه براي پرسـتاران           
متاسفانه در يـك سـال   ": خروجي مثبتي نداشت، گفت   

گذشته هيچ اقدامي در راستاي حل مشكالت پرستاري        
. و رفع موانـع خـدمتي پرسـتاران انجـام نـشده اسـت             

مــسووالن وزارت بهداشــت بــه محــض اينكــه شــاهد 
ي در توقـف    اعتراضات جامعه پرستاري مي شوند، سـع      

اين اعتراضات دارنـد، ولـي بعـد از آن همـه چيـز بـه                
 ".فراموشي سپرده مي شود

نتيجـه وعـده هـا و    : دبيركـل خانـه پرسـتار ادامـه داد    
سياستهاي مسووالن حوزه سالمت، بلندتر شدن ديـوار        
بي اعتمـادي بـين پرسـتاري و وزارت بهداشـت بـوده             

 .است
 روز پرسـتار    در حالي بـه   ": دبير كل خانه پرستار افزود    

نزديك مي شويم كه به جز وعده هاي توخـالي، هـيچ            
گونه اقدامي توسط وزارت بهداشت و دولت در راستاي         
حل مشكالت پرستاران انجام نـشده و دوسـتان بـراي       

 ".گفتن نداشته اند
وي با اعالم اينكه بسته بـودن گوشـها بـراي شـنيدن             
صحبتهاي پرستاران منجر به گاليه جامعـه پرسـتاري         

ــ ــتش ــت، گف ــات  ": ده اس ــعيت، اعتراض ــن وض در اي
 ".پرستاري دور از ذهن نيست

 
  پرستار از كشور1000مهاجرت ساالنه 

 عضو هيات رييسه كميـسيون      - دي   19سالمت نيوز،   
بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكـه سـاالنه هـزار            

در طـرح   ": پرستار از كشور مهاجرت مي كننـد، گفـت        
رستاران سه تا پـنج برابـر افـزوده     تحول سالمت، كار پ   

شده، اما زيرساختهاي حوزه سالمت هنوز درست نشده        
 ".است

يكـي از مـشكالتي كـه       ": رسول خضري اظهار داشت   
پرستاران بـا آن مواجـه هـستند، بحـث طـرح تحـول              

در اين طرح كار پرستاران چند برابر شد،   . سالمت است 
ام  هـزار نيـروي پرسـتار در كـادر نظـ           80در حالي كه    

 ".سالمت كم داريم و اين مشكل را چند برابر مي كند
 9 هزار پرستار بازنشسته شده، اما فقط        18": وي گفت 

هزار پرستار جذب شده است كه اين نـشان مـي دهـد           
روند حوزه سالمت درست نيست و نياز به بـازنگري در     

 ".زيرساختها داريم
 

عده اي مي خواهند روحيه     
مطالبه گري پرسـتاران را     

 ركوب كنندس

 عضو  - دي   19خبرگزاري مهر،   
شــوراي عــالي نظــام پرســتاري 
ــتار    ــت پرس ــرح تربي ــشور، ط ك
بيمارستاني را ساخته سهامداران    
: بخش خصوصي دانست و گفت    

ايده اين طرح براي سهامداران     "
بخش خـصوصي اسـت كـه بـه         
ــراي     ــدي ب ــع درآم ــال منب دنب
خودشان و تربيـت نيـروي ارزان       

 ".قيمت پرستاري هستند
علي اكبـر قربـاني بـا تاكيـد بـر        
اينكـه نظــام ســالمت و منزلــت  
ــن طــرح   ــه پرســتاري از اي حرف

ايـن  ": آسيب مـي بيننـد، گفـت      
افراد مي خواهند روحيه مطالبـه      
گري جامعه پرستاري را سركوب     

در حــالي كــه پرســتاران . كننــد
اجازه نمي دهند چنين اتفاقي رخ   
دهد و قطعا اين طـرح محكـوم        

 ".به شكست است
اني بـا عنـوان ايـن مطلـب كـه مـسووالن وزارت              قرب

بهداشت نيز نسبت به واكـنش جامعـه پرسـتاري آگـاه        
آنها هوشياتر از ايـن هـستند كـه         ": هستند، تاكيد كرد  

بخواهند وارد اين قبيـل جريانـاتي بـشوند كـه جامعـه             
 ".پرستاري به شدت با آن مخالف است

 
پرستاران امسال هم حاضر نيستند برايـشان     

 رندجشن بگي

 رييس سازمان نظام پرستاري با اظهـار      - دي   29ايلنا،  
 سـال   3تاسف از برگزار نشدن جشن پرستاري در طي         

موجب نـاراحتي اسـت كـه بـراي         ": گذشته اظهار كرد  
سومين سال پياپي، پرستاران از فـرط نـاراحتي حاضـر           
نيستند كه كسي برايـشان جـشن بگيـرد و كـساني در         

آنهـا را بـا مـشكل       شان شركت كنند كه حرفـه       جشن  
 ".اندمواجه كرده 

پرسـتاران پيگيـر مطالبـات      ": علي محمد آدابي افـزود    
شان هستند و آرزوي اين را دارند كه مسووالن بعـد از            
گذشت سـه سـال بياينـد و صـداي آنهـا را بـشنوند و                
مطالبات حقه آنها را پاسخگو باشند كه اگر اين اتفـاق           

تاري متـصور   بيافتد، شايد امكان برگزاري جـشن پرسـ       
باشد؛ در غير اين صـورت پرسـتاران بـاز هـم جـشني              

 ".ندارند
 
  

 کارورزان سالمت
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معلمان جديدالورود چندين ماه است حقـوق       

  دريافت نكرده اند 
 نماينده اروميه در مجلـس بـا انتقـاد از      - دي   7ايسنا،  

برخورد وزارت آمـوزش و پـرورش بـا معلمـان جديـد             
مقـام  ": الورود خواهان احقاق حقوق آنها شـد و گفـت         

رييس جمهوري و رييس سـازمان مـديريت و برنامـه           

آموزش و پرورش بايد موضـوع   ريزي با همكاري وزير     
پيش آمده براي معلمان جديـد الـورود و فرهنگيـان را       

چنـدين مـاه اسـت كـه ايـن      . مورد پيگيري قرار دهند 
آنها در زندگي روزمره . عزيزان حقوق دريافت نكرده اند

  ".و عادي به شدت دچار مضيقه شدند
برخورد نامناسب با كاركنـان     ": جواد جهانگيرزاده افزود  

و پرورش به يك موضـوع جـدي در مجلـس           آموزش  
نيروهايي كه تحـت    . شوراي اسالمي تبديل شده است    

عنوان نيروهـاي جديـد الـورود در آمـوزش و پـرورش             
 ". شوند، بايد داراي شانيت و جايگاه باشندشناخته مي

  

تجمع اعتراضي اوليـاي دانـش آمـوزان بـه          

  دنبال تخريب ديوارهاي مدرسه 

شـاهد  "دانش آموزان مدرسـه    اولياي   - دي   10ايسنا،  
 واقع در منطقـه گيـشاي تهـران، در پـي            "امام حسين 

اعتراض به تخريب ديوارهـاي ايـن مدرسـه از سـوي            
  .مالكش، در مقابل مدرسه تجمع كردند

مدير مدرسه شاهد امام حسين با بيان اينكه مالك اين          
مدرسه داراي حكم تخليه بود امـا از او مهلـت گرفتـه             

ايـن  ": زي دست نگه دارد اظهار كرد   شده بود تا چندرو   
در حالي اسـت كـه شـب گذشـته وي پـس از خـروج                
عوامل آموزش و پرورش، شهرداري و نيروي انتظامي،        
بالفاصله بار بلوك و مصالح را در حياط مدرسه خـالي           

  ".و ديوار را تخريب مي كند كه در بگذاردكرده 
مسعود ثقفي، سخنگوي آموزش و پرورش شهر تهران،        

ايـن مدرسـه حكـم قلـع و قمعـي           ": اين باره گفت  در  
داشت و چند روزي از مالك مهلـت گرفتـه بـوديم تـا              

البته معموال حكم قلـع و      . موضوع را حل و فصل كنيم     
 كنند و اين    قمعي را در طول سال تحصيلي صادر نمي       

  ".موضوع جاي تعجب دارد
اين اتفاق در حالي رخ داده است كه سـه مـاه از سـال         

اي شته اسـت و اگـر هرچـه زودتـر چـاره      تحصيلي گذ 
براي آن انديشيده نشود، تنها دانش آموزان اين مدرسه        

  .متضرر خواهند شد
  

محاكمه محمود بهشتي لنگـرودي بـا اتهـام         

  جديد

 – دي 13فــيس بــوك حمايــت از محمــود بهــشتي،  
محمود بهشتي لنگرودي كـه در اعتـراض بـه اجـراي            

  ي غيرعلني و  سال حبس، صادر شده در دادگاه9حكم 

  
بــدون حــضور هيــات منــصفه، پــس از انجــام يــك  

 روزه به مرخصي آمده بـود، صـبح     21اعتصاب غذاي   
 دادگاه 28امروز در ارتباط با پرونده اي جديد به شعبه   

انقالب رفت و پس از شنيدن كيفرخواست، به دفاع از          
  .خود پرداخت

پس از پايان جلـسه دادگـاه كـه كمـافي الـسابق بـه           
رعلني و بدون حضور هيات منصفه برگـزار        صورت غي 

شده بود، وكيل ايشان يك هفته مهلـت خواسـت تـا            
اليحه ي دفاعيه آقاي بهشتي را به دادگاه ارايه نمايد          
كــه ايــن درخواســت مــورد موافقــت قاضــي پرونــده 

  .قرارگرفت
الزم به ذكر است كه راي دادگاه بدوي پس از ارايـه            

 از آن حـداقل     اليحه دفاعيه صادر خواهد شد و پـس       
بيست روز براي ارايه اليحه تجديدنظر فرصت خواهد        

  .بود
  

اعتراض دانش آموزان به گرفتن شهريه در       

  مدارس دولتي

برخـي   همزمان با فصل امتحانـات،     – دي   16تسنيم،  
مدارس براي دريافت شهريه يـا كمكهـاي مـالي بـه            
روشهايي همچون جلوگيري از ورود به جلسه امتحان        

 آموزان  اي كه اعتراض دانش   وند؛ رويه   شمتوسل مي   
  .يك مدرسه را به همراه داشت

آموزان در فصل امتحانـات قـرار    اكنون كه دانش    هم  
 برخي مدارس براي دريافت شهريه باز هـم بـه        دارند،

گرو نگه داشتن كارنامه، عـدم      . انداجبار متوسل شده    
صدور كارت ورود به جلـسه امتحـان يـا فراخوانـدن             

آموز به دفتر مدرسه از جملـه ابزارهـايي اسـت          دانش  
  .كنندكه برخي مدارس از آن استفاده مي 

گوينـد در شـرايط سـختي    مديران مدارس دولتي مي     
اي از ســوي هــيچ سـرانه  . مـشغول بـه كــار هـستند   

 هاي  هزينه. گيردآموزش و پرورش به آنها تعلق نمي        
  .آب، گاز و برق مدرسه بسيار زياد است

آموزان يكي از مـدارس     طبق اعالم تعدادي از دانش      
آمـوز بـه    دانش 50نمونه دولتي استان همدان، حدود      

 دقيقه اجازه رفتن سـر جلـسه   30دليل ندادن شهريه،    
  . امتحان به آنها داده نشده است

  

طرح استخدام معلمان پيش دبستاني به كـام        

  نور چشميها؟

نفـر از    50جمعـي نزديـك بـه        - دي   17رشت پـرس،    
معلمان پـيش دبـستانيهاي گـيالن روبـروي سـاختمان           

  .استانداري گيالن تجمع كردند

  
شــرايط آزمــون اســتخدامي وزارت آمــوزش و پــرورش 
معلمان پيش دبستانيهاي گيالن و حتي سراسر كشور را         

  .دچار چالش كرده است
در اين تجمع معلمان پيش دبستاني و حق التدريسي بـا           

طرح استخدام  "دهاي با مضمون    در دست داشتن پالكار   
معلمـان  " و   "معلمان پيش دبستاني به كام نور چشميها      

 "با چندين سال سابقه كار از استخدام محـروم هـستند           
  .جلوي درب استانداري تجمع كردند

بنابراين گزارش، تعدادي از مسووالن استانداري در حال        
گفتگو با ايـن معلمـان هـستند و معلمـان مـشكالت و              

  .خود را با آنها در ميان گذاشتندصحبتهاي 
  

اطالعيه كانون صنفي معلمـان پيرامـون خبـر         

  روزنامه اعتماد و سايت سخن معلم

 روزنامــه اعتمــاد روز - دي 17حقــوق معلــم و كــارگر، 
انديـشي  هـم   "، مطلبي با عنوان     94 دي   16چهارشنبه،  

سايت سخن  .  درج نموده است   "صنفي و سياسي معلمي   
نشـست  "روز گزارشـي بـا عنـوان        معلم نيـز در همـين       

ــان و    ــات فرهنگي ــون مطالب ــان پيرام ــشكلهاي معلم ت
  . منتشر كرده است"انتخابات

بدينوسيله بـه اطـالع همكـاران، فرهنگيـان و فعـاالن            
صنفي سراسر كشور مي رساند كه كانون صنفي معلمان         
ايران بنا بر ماهيت صنفي و براساس اساسنامه خـود، در           

يالتي از هـيچ جنـاح سياسـي        انتخابات به صورت تـشك    
  .حمايت نخواهد كرد

در نشست فوق نيز عالوه بر وجـود موضـوع ديگـر بـه              
عنوان دستور جلسه نقطه نظرات تشكلهاي حاضر درباره     

  .انتخابات نيز مطرح شده است
از آنجــا كــه كــانون صــنفي معلمــان در جلــسات خــود 
هيچگونه بحثي درباره انتخابات نداشته اسـت، چنانچـه         

از جانب نمايندگان حاضر اعالم شـده باشـد نيـز           نظري  
  .نظر شخصي بوده است

ايراد خبر فوق آن است كـه نظـر دو تـن از نماينـدگان               
تشكلهاي ديگر را به عنوان نظرات كل حاضرين تعميم         

مواضع كانون به صورت بيانيـه يـا اطالعيـه           .داده است 
  مـديره و از كانالهـاي رسـمي منتـشر مـي     توسط هيات 

  .گردد
ز روزنامه اعتماد و سـايت سـخن معلـم مـي خـواهيم              ا

مطابق با قانون مطبوعات، اطالعيه كـانون را در اولـين           
  .فرصت منتشر نمايند

  كميته اطالع رساني كانون صنفي معلمان ايران
  

ــضت   ــستاني و نه ــيش دب ــان پ ــع مربي تجم

  سوادآموزي مقابل مجلس 

 جمعي از مربيان پيش دبـستاني و        - دي   20خانه ملت،   
دهندگان طرح فرد به فرد نهـضت سـوادآموزي         موزش  آ

در اعتراض به وضعيت استخدامي خود مقابـل مجلـس          
  .تجمع كردند

  14بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در دي ماه
 فرنگيس بايقره
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  چالشهاي معلمان 

  در دي ماه
  13بقيه از صفحه 

مربيان پيش دبستاني خواستار تغيير وضعيت خود بـوده     
و حداقل درخواسـت خـود را تبـديل بـه شـرايط حـق               

 دهندگان طرح فرد بـه   آموزش .التدريسي مطرح كردند  
فرد نهضت سوادآموزي نيـز خواسـتار تبـديل وضـعيت       

   .هستند
  
بستاني مقابل  يال تجمعات مربيان پيش د    رس

  مجلس

 جمعـي از مربيـان پـيش    - دي 6خبرگزاري مجلـس،   
دبستاني در اعتراض به اجراي قـانون اسـتخدام شـان           

كننــدگان ايــن تجمــع. مقابــل مجلــس تجمــع كردنــد
التدريسي شـدن، بـدون در نظـر گـرفتن          خواستار حق   

  .شرايط سني هستند
 جمعي از مربيان پيش دبستاني صبح      - دي   22 تسنيم،
 شـان مقابـل    در اعتراض به وضعيت اسـتخدامي      امروز

ــد   ــع كردن ــس تجم ــن     .مجل ــده اي ــه نماين ــه گفت ب
كنندگان، آنها كه سابقه چند سال      تجمع

خدمت در حوزه پيش دبستاني دارنـد و        
انـد،  از شهرستانهاي سراسر كشور آمده  

هنوز به صورت مرتب حقـوق دريافـت        
كنند و با وجـود مـصوبه مجلـس،         نمي  

 آموزش و پـرورش بـه       همچنان وزارت 
  .مشكل آنها رسيدگي نكرده است

  
اشتباه : محمودبهشتي لنگرودي 

  ما را تكرار نكنيد

 محمود  - دي   23حقوق معلم و كارگر،     
بهــشتي لنگــرودي، ســخنگوي كــانون 

، در نامـه اي سرگـشاده       )تهـران (صنفي معلمان ايـران   
خطاب بـه فعـاالن صـنفي پيرامـون ورود بـه عرصـه              

  : تانتخابات نوشته اس
  !اشتباه ما را تكرار نكنيد"

بعد از به محاق رفتن حركتهاي صنفي معلمان كه بـه           
 و تشكيل پرونده    85دليل سركوب جنبش در اسفندماه      

هاي رنگارنگ براي فعـاالن صـنفي و صـدور احكـام            
سنگين براي مسووالن صنف در نقاط مختلـف كـشور          
ايجاد شده بود، به واسطه پيشنهادات برخي معلمـان و          

مچنين تشكلهاي همسو، تعدادي از فعاالن صـنفي و     ه
مسووالن صنف با اين باور كه مي توان بـا حـضور در             
عرصــه انتخابــات مجلــس و كانديــدا شــدن، هــم بــه 
بازشدن فضاي بعد از سركوب كمك كرد و هـم تـوان        
معلمان را براي تسخير برخـي كرسـيهاي مجلـس بـه       

  .نمايش گذاشت، كانديداي نمايندگي مجلس شدند
اگرچه اين تصميم را در هيات مديره بـه راي گذاشـته            
بودند و حضور انفرادي و بدون در نظر گـرفتن هويـت            
صنفي افراد مورد تاييد و تصويب قرارگرفتـه بـود و بـا             
وجودي كه با رد صالحيت شدن تمـامي كانديـداهاي          
كانوني در آن دوره موضوع به كلي منتفي شده بود، اما          

به وجود آمده در هيات مديره هنوز       آثار زيانبار اختالف    
  .باقي و مورد سووتفاهم و سوواستفاده قراري گيرد

تجربه مذكور نشان مي دهد كه حتي در صورت كسب          
راي موافق اكثريت هيات مديره نيز جايز نيست كه بـا           
ورود به موارد شبهه انگيزي چون انتخابات به وحـدت          

  .صنفي جمع لطمه وارد شود
دوره از انتخابات مشاهده مي شود كه       متاسفانه در اين    

برخي از فعـاالن تهـران و شهرسـتانها بـدون در نظـر              
گرفتن اين مالحظات و حتي لحاظ كـردن نگرانيهـاي          

دلسوزان صنف و بدون انجـام كمتـرين تـالش بـراي            
جلب رضايت آنها، پا به عرصه انتخابات گذاشته انـد و           

عتبـار  بدون در نظر گرفتن اين نكتـه كـه اسـتفاده از ا            
تــشكلها بــراي حمايــت از كانديــداهاي مختلــف و بــا 
ديدگاه ها و جناح بنديهاي مختلف چه آثار مخربي مي          

  .تواند به همراه داشته باشد، وارد اين عرصه شده اند
حفـظ   :پيامم به اين عزيزان ،يك جملـه بـيش نيـست        

  .وحدت صنفي و پرهيز از ورود به سياست
  ".اشتباه ما را تكرار نكنيد

  ودبهشتي لنگروديمحم
 

و پرورش مقابل   تجمع بازنشستگان آموزش    

  مجلس

 بـيش از پانـصد      – دي   27سايت حقوق معلم وكارگر،     
تن از بازنشستگان آموزش و پـرورش در اعتـراض بـه            

 قانون مديريت خدمات كـشوري     125عدم اجراي ماده    
و مغاير بـودن افـزايش حقـوق بازنشـستگان در سـال             

مربوط به حقوق از فصل دهم  با توجه به جداول  1395
قــانون مــديريت خــدمات كــشوري و بخــشنامه هــاي 
ــيس   ــساني رئ معاونــت توســعه مــديريت و ســرمايه ان
. جمهــور، در مقابــل مجلــس دســت بــه تجمــع زدنــد

حاضران پالكاردها و تراكتهـايي كـه حـاوي خواسـته           
در ادامـه يكــي از  . هـاي آنـان بـود در دسـت داشـتند     

خن پرداخـت و تعـدادي از       كنندگان به ايـراد سـ     تجمع

نمايندگان آنان نيـز بـراي مـذاكره بـه درون مجلـس             
  .دعوت شدند

  
مجلس طـرح تعيـين تكليـف معلمـان حـق           

  التدريسي را از دستور كار خارج كرد

 

 رييس مجلس شوراي اسالمي به علت       - دي   28ايلنا،  
نامه داخلي مجلس، طرح يك فـوريتي        مغايرت با آيين  

 قـانون   17اق يك تبصره به ماده      استفساريه قانون الح  
التدريـسي و   تعيين تكليـف اسـتخدامي معلمـان حـق          

 ياران نهضت سوادآموزي در وزارت آمـوزش و         آموزش
 .پرورش را از دستوركار خارج كرد

علي الريجاني در زمان آغاز بررسي گزارش كميسيون        
آموزش، تحقيقات و فناوري مجلـس درخـصوص ايـن        

ايــن طــرح بــه صــورت ": طــرح يــك فــوريتي گفــت
استفساريه تدوين شده و بـه طـور حـتم در طرحهـاي             

رو طـرح   از اين   . توان قانونگذاري كرد  استفساريه نمي   
شـده و    نفـر از نماينـدگان تـدوين         10بايد با امـضاي     

سپس اعالم وصول شـود تـا پـس از طـي مراحـل در          
. كميسيونهاي تخصصي به صحن علني مجلـس بيايـد   

اما طرح يك فوريتي كنوني اين مراحل را طي نكرده و  
تـوان آن را درصـحن علنـي مجلـس          رو نمـي    از اين   

 ".بررسي كرد
الزم به ذكر است، شوراي نگهبان نيز در مـاه گذشـته            

قانونگذاري جديـد، مغـاير قـانون       اين طرح را به دليل      
  .شناخته و به مجلس بازگردانده بود

  
  

، "حق ُمسلم"ميخ بر تابوت 
  "پسا تحريم"برآمدن کابوس 

  
   امانمنصور

  
 به تـابوت پـروژه هـسته        خهاي م ني شدن آخر  دهي كوب با
ـ     يمهاي تحر يجي لغو تدر  ي راه برا  ،يا  ني فلج كننـده ب

ـ  ا هي كه عل  يالملل ـ  وضـع گرد   يي مـاجراجو  ني  بـود،   دهي
ـ    دييبا تا . هموار شده است   ـ  ني آژانـس ب  ي انـرژ  ي الملل

 ي خـارج ي طرفهـا ي همه شرطهاي بر اجرا ي مبن ياتُم
 در  "نظـام " نينگ شكـست سـ    ران،ي حاكمان ا  ياز سو 
  .ابدي ي متي رسمزي ساله ن13 بحران كي يانتها

ـ  و در راس آنهـا، آ      ي اسالم ي جمهور مي رژ رهبران  تي
 دهه، بـرخالف منـافع   كي  از شي ب ،ي خامنه ا  ياهللا عل 

 مـردم  يازهـا ي متضاد بـا خواسـتها و ن  ي و در جهت يمل
 كشور را بار   كي ثروت و امكانات استراتژ    ت،يثي ح ران،يا
 وقفه آن را به     ي خود كرده و ب    " دنده و تُرمز   يقطار ب "

  .  راندندي بتونواري با دناكسمت تصادم هول
 ي برجا"اجماع در نظام" كه اكنون از پروژه مورد  آنچه

ـ    كي از   ييمانده است، تكه پاره ها      ي خـرد ي توهم و ب
 و كارگُزارانش بـا     ي خامنه ا  يخسارت بار است كه آقا    

 و التماس، به شتاب تمام خود را از شر آنهـا            يدرماندگ
  .  كننديخالص م

 تالش حقارت بار    ني دادن ا  جهي شنبه، آژانس بر نت    روز
ـ  بـا موفق   "نظـام "صحه گذاشـت، چـرا كـه          قلـب   تي

 خـود را بـا بتـون پـر          ني آب سـنگ   يارديلي م ساتيتاس
 بحران بـا    ي كه در طول سالها    يومي ُتن اوران  11كرده،  

 سـاخته بـود را بـار    ي غنـ  ي و ماد  ياسي كالن س  نهيهز
ـ  تحوهي كـرده و بـه روسـ   يكـشت   و سـر آخــر،  اده دلي

 "حق مـسلم " نماد ني اوژ،يفي هزار سانتر13 به  كينزد
  .  رده است را به دست اسقاط سپيقيتزر
ـ  ُقـدرت در رژ    يهاي چه همه باندها و دسته بنـد       اگر  مي
ـ  ا يري در شكل گ   ه،ي فق تيوال  خانمانـسوز  يي رسـوا ني

 سرانه  رهي حال نقش خ   ني دارند، با ا   ي مشترك تيمسوول
 و باند او در ژرفش بحران هـسته         ي خامنه ا  ي عل يآقا

 جامعه و   كري كردن زخم آن بر پ     قي راه عم  ني و از ا   يا
  .  استاگانه و جدژهيوِكشور، 

 تواند بـا    ي م ي به سخت  ي خامنه ا  ي آقا زي رو ن  ني هم از
 ي"جـام زهـر   " آثار   ت،ي مسوول رشي از پذ  رانهيفرار حق 

.  شـده را پـشت سـر بگـذارد      دنيكه مجبور به سركـش    
 در هـرم    تـه ي حفـظ اتور   ي سرانه او بـرا    جي گ يمانورها

 و بركنار مانـدن  ينيقُدرت پس از تن دادن به عقب نش 
 همه خودكامـه    ي برا ي آن، درس عبرت   ياز آثار اجتماع  

 ي است كه با طوق گران شكـستها       ي ا هي دون ما  ييها
  .      بر گردن، قصد خرامان رفتن دارندكياستراتژ

 حفـظ  ي كـه بـرا  ييشهاي با نماي اسالم ي جمهور رهبر
 "خط قرمـز  " دني برد و از كش    ي صحنه م  ي رو ژيپرست

ـ ا بـا    ي و آنجا تا شرط گذار     نجايا  ي و آن را در برمـ      ني
گرفت، خود را به اسباب مضحكه همه كـس و ضـربه            

گـزارش آژانـس و لغـو    .  در همه جا بـدل سـاخت       ريپذ
ـ  در ا  ي او را از بـاز     دي ترد ي ب مهايتحر  رل مـسخره    ني

 از كـابوس    يي به مفهوم رهـا    نينجات خواهد داد، اما ا    
  .  نخواهد بود

 ني ا يهاامدي از پ  ده،ي كه گردش بنا گرد    ي"نظام" و   او
ـ  رژ يناكـام . افتي نخواهند   ييشكست رها  ـ  وال مي  تي

 "نظـام " است؛ همانهـا كـه       راني مردم ا  تي موفق ه،يفق
 و از ي نزد شان را بـا بحـران خـارج    تينداشتن مشروع 

دوران پـسا   .  كنـد  ي متوازن مـ   يجمله، بحران هسته ا   
ـ  و از دسـت دادن ا      ومـت  حك يني با عقب نش   ميتحر  ني

  .  ه است تعادل آغاز شدهيپا
  ي د27 كشنبهي...  خبريفراسو
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جمهوري اسالمي گامبيـا حجـاب را اجبـاري       

 كرد 

ــا مــي  - دي 16ايــسنا،  ــيس جمهــور گامبي ــد  ري گوي
كارمندان دولتي از اين به بعد بايد با حجـاب اسـالمي            

  .در محل كار ظاهر شوند
 

، رييس جمهور گامبيا، ايـن      "يحيي جامه "ماه گذشته،   
 .كشور را جمهوري اسالمي اعالم كرد

ها و   گامبيا براي همه وزارتخانه      در يادداشتي كه دولت   
 "رويتـرز " اي از آن را نيز       ادارات ارسال كرده و نسخه    

از آغاز امـسال، كارمنـدان      ": مشاهده كرده، آمده است   

زن ديگر اجازه ندارنـد بـدون روسـري در محـل كـار              
 ".حاضر شوند

 هـزار  800 درصد از جمعيت يـك ميليـون و          95حدود  
اين كشور در حال حاضر     . نفري گامبيا مسلمان هستند   

پس از موريتاني، دومين جمهوري اسالمي در آفريقا به         
  . رودشمار مي

  

 هزار، زن سرپرست خـانوار در       100بيش از   

  مازندران وجود دارد

 

ــا،  ــتانداري   - دي 20ايلن ــانوان اس ــور ب ــديركل ام  م
امروز بيشترين هجمـه دشـمنان      ": مازندران تاكيد كرد  

ن خـاطر بايـد آمـوزش و        عليه خانواده اسـت بـه همـي       
 مــريم ".تحكــيم بنيــان خــانواده جــدي گرفتــه شــود

 زن  343 هـزار و     100": جمشيدي همچنـين خبـر داد     
سرپرست خانوار در مازندران داريم كه بيشتر اين زنان،         

 ميليارد تومان اعتبار براي اشتغال      6البته  . جوان هستند 
خانگي، به ويژه زنان سرپرست خانوار جذب كرديم كه         

 توجه به تعداد زياد متقاضيان در اسـتان، ايـن مقـدار      با
  ".كافي نيست

  

 زن بـراي اداره معاونتهـاي ارشـد       4انتخاب  

 سازمان همكاري اسالمي

 با هـدف    "اسالميسازمان همكاري " – دي   23ايسنا،  
تقويت نقش اجتماعي خـود، چهـار زن را در پـستهاي            

 .ارشد سازمان به كار گرفت
ــه   ــته روزنام ــه نوش ــ"ب ــد از  "تحري ــان جدي ، منتخب

كشورهاي عربستان، يمن، موريتاني و الجزاير هستند و       
در سمتهاي مدير امور سياسي، فرهنگـي و اجتمـاعي،          

اي و اطالعات و اداره زنان و خانواده تعيين شده رسانه  
 .اند

 زن در دومين سازمان بين المللي بزرگ پس 12اكنون 
 .از سازمان ملل عضويت دارند

، دبيركـل سـازمان     "اياد امـين مـدني    "ال  در همين ح  
:  گويــداســالمي، دربــاره ايــن انتخابهــا مــيهمكــاري

سازمان همكاري اسالمي متعهد اسـت تـا چگـونگي          "
ايفاي نقش زنان در پـستهاي حـساس را بـه نمـايش             

اين اقدام نه تنها براي تقويت نقش زنان، بلكه         . بگذارد
در براي اصـالح برداشـتهاي نادرسـت از نقـش زنـان             

 ".اسالم الزم است
 

 تبار ريـيس پارلمـان هلنـد        يك زن مراكشي  

  شد 

  
 55 يـك زن     "خديجه عريب " – دي   24راديو زمانه،   

.  تبار به رياست پارلمان هلند برگزيده شد ساله مراكشي 
، يكـي  "حزب سوسيال دموكرات"خديجه عريب عضو  

  .از دو حزب ائتالف حاكم هلند است
ــنبه  ــه 13روز چهارش ــت 23/  ژانوي ــك رقاب  دي در ي

گيري بين چهار كانديـدا،     فشرده پس از چهار دور راي       
حـزب  " راي رقيب نهايي از  51 راي در مقابل     83او با   

  .، حزب متحد در ائتالف، به پيروزي رسيد"ليبرال
: خديجه در اولين واكنش خود پـس از انتخـاب گفـت           

يك مسووليت افتخارآميز، يك مسووليت عالي، يـك        "
دهـد  اين موضوع همچنين نشان مي      . هم است ملحظه

كه چقدر خوبست از امكاناتي كـه در هلنـد ارايـه مـي              
ام افتخـار   من به راهي كه پيمـوده       . شود، استفاده كرد  

  ". كنممي
.  ساله بود كه از مراكش به هلند آمد        15خديجه عريب   

توانست با اسـتفاده    پدرش از كارگران مهاجر بود و مي        
از قانون پيوستن خانواده، همسر و فرزندانش را به هلند  

  .بياورد
خديجه پس از پايان دبيرستان، در دانـشگاه آمـستردام          
به تحصيل در رشته جامعه شناسي پرداخـت و پـس از           

او . آن در مووســسات مختلــف بــه كــار مــشغول شــد 
همزمان به عضويت در حـزب سوسـيال دمـوكرات در           

  . به فعاليت سياسي مشغول شدآمد و
 "انجمن زنان مراكشي"گذاران خديجه عريب از بنيان     

 در ســفري بــه  1989او در ســال . در هلنــد اســت 
كـه بـه طـور علنـي از        زادگاهش مراكش، پـس از آن       

حقوق زنان دفاع كرد، بازداشـت شـد كـه بـا وسـاطت       
وزارت امور خارجه هلند توانست آزاد شـود و بـه هلنـد          

  .بازگردد
، پزشك كودكـان اسـت و       "نورالدين دحان "همسر او   

  .آنها يك دختر و دو پسر دوقلو دارند
  

نخستين رييس جمهوري زن تايوان انتخاب      

 شد 

، كانديــداي "تــساي اينــگ ون" – دي 26يورونيــوز، 
ــك مترقــي"حــزب  ــات رياســت "دموكراتي  در انتخاب

.  درصـد آرا شـد     60جمهوري تايوان، موفق به كـسب       
رييس جمهوري زن تايوان محسوب مـي   وي نخستين   

 .شود

حزب متبوع وي اصلي ترين حزب اپوزيسيون به شمار         
اين حزب مخالف سياستهاي دولـت وقـت در         . مي آمد 

كانديداي حزب حاكم   . زمينه ايجاد روابط با چين است     
ــگ" ــن دور از  "كومينتان ــست در اي ــذيرش شك ــا پ  ب

ـ          الش انتخابات اعالم كرده اين حزب به اندازه كافي ت
  .نكرده و راي دهندگان را نااميد ساخته است

 
 ساله در حالي سكان دولت آتي تـايوان    59خانم تساي   

را در دست خواهد گرفت كه چـين همـواره تـايوان را             
به نظـر مـي     . بخشي از خاك خود در نظر گرفته است       

رسد به قدرت رسيدن حـزب اپوزيـسيون باعـث بـروز            
  .كن شودتنشهايي در روابط ميان تايپه و پ

  

 عربستان خوانده مي    "روزا پاركس "زني كه   

  شود 

 پوست  ، سياه "نوال الهوساوي " - دي   26سي،  بي  بي  
و داراي مدرك خلباني است و با يك مرد سفيدپوسـت           
 ازدواج كرده، دقيقا همان چيزهايي كه منتقـدانش مـي      

  .گويند شايسته يك زن عربستاني نيست

  
 گويـد تـا     گ شده، مي  الهوساوي، كه در شهر مكه بزر     

 سـياه "وقتي به آمريكا سفر نكرده بود، آگاهانه خود را          
وقتي آنجا بـود، بـه كـالس        .  كرد  حساب نمي  "پوست

پرواز رفت و حاال مدرك خلباني دارد، هر چند كه هنوز       
  . نتوانسته در آسمان كشورش پرواز كند

  16بقيه در صفحه 
  

 زنان در مسير رهايي

 اسد طاهري
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 زنان در مسير رهايي
  

  15بقيه از صفحه 
  

او همچنين به كالسـهاي مـشاوره ازدواج رفـت و حـاال در              
او با يـك سفيدپوسـت آمريكـايي       .  كند همين زمينه كار مي   

. ازدواج كرد و چند سال پيش بود كه به عربـستان بازگـشت        
  .مشكالتش از همان زمان شروع شد

رزا . ن دادنـد   عربـستا  "رزا پـاركس  "هـا بـه او لقـب        رسانه  
پاركس يكي از فعـاالن مهـم حقـوق اجتمـاعي در ايـاالت              

  . متحده بود
اي هــاي اجتمــاعي بــه ســتاره نــوال الهوســاوي در رســانه 

 از اهميت تنوع نژادي و  "توييتر"او در   . درخشان تبديل شده  
 هـزار نفـر     50كنـد و حـدود      برابري زوجـين صـحبت مـي        

  .  كنندتوييتهايش را دنبال مي
ها باعث شد تا حساب تـوييتري       گرفتن در كانون توجه     قرار  

الهوساوي كه محلي براي انتشار پيامهاي او عليه نژادپرستي         
و خشونت خانوادگي است، به هدفي براي اوبـاش اينترنتـي           

 پراكني آنها قـرار     تبديل شود و او به اين ترتيب هدف نفرت        
رنگ پوست، جنسيت، طبيعت صـريح و ازدواجـش بـا           . گيرد

اي بـراي برافـروختن خـشم ايـن         ك سفيدپوست به بهانه     ي
 او معتقد است كه اكثر آنها محافظه. اوباش تبديل شده است

  .كاران دست راستي عربستان هستند
براي الهوساوي مثل روز روشن اسـت كـه چـرا او را هـدف            

آنهـا از همـه چيزهـايي كـه مـن           ": او مي گويـد   . اندگرفته  
يـك زن   . رند و با آنهـا مخالفنـد       كنم نفرت دا   نمايندگي مي 

عربستاني كه با يك خـارجي ازدواج كـرده؛ عقايـد آنهـا در              
شوهرم سفيدپوست است و من سياه      . ضديت با آمريكا است   

 پوست؛ آنها ازدواج بـين نژادهـاي مختلـف را محكـوم مـي           
 توانند   گويند زنان نبايد كار كنند، براي همين نمي        مي. كنند

 تواند رانندگي كند، بلكـه      ه نه تنها مي   زني را تحمل كنند ك    
مدرك خلباني هم دارد و جالب بودن حرفهايم براي خيليها،          

  ". كندآنها را عصباني مي
 

زنــان مــسلمان مقــيم انگلــيس بايــد  : كــامرون

  انگليسي ياد بگيرند

، نخـست وزيـر انگلـيس،       "ديويد كامرون " - دي   28ايرنا ،   
كشور درصدد است تـا     روز دوشنبه اعالم كرد كه دولت اين        

طرحي را به مجلس عوام ارايه دهد كه بر اساس آن آموزش  
و آزمون زبان انگليسي براي زنان مسلمان و همسران اتبـاع           

  .انگليسي كه به اين كشور سفر مي كنند، اجباري شود
 عنـوان  "4بي بي سي   "وي در گفت و گو با شبكه راديويي         

ان را در مقابـل     كرد كه آموزش زبان انگليسي، زنـان مـسلم        
  .انديشه هاي افراط گرايانه مقاوم مي كند

برخي مردها در جوامع اسالمي با منـع آمـوزش          ": وي گفت 
انگليسي بـراي همـسران شـان و يـا خـروج آنهـا از خانـه،                 
ديدگاههاي تبعيض آميز رواج مي دهند كه اين مساله نبايـد      

  ".ادامه پيدا كند
گليسي صـحبت كنيـد،     اما اگر شما نتوانيد ان    ": كامرون گفت 

نمي توانيد در جامعه انگليس ادغام شويد؛ بنـابراين در درك           
هويت تان دچار مشكل خواهيد شد و نسبت به پيام افراطي            

  ".داعش مستعد تر مي شويد
وي در همين رابطه عنوان كرد كه دولت انگلـيس درصـدد             
است تا در شروط صدور رواديد براي همسران اتباع انگليسي    

  .رج به اين كشور مي پيوندند، تجديد نظر كندكه از خا
نخست وزير انگلـيس اظهـار داشـت كـه بـر اسـاس طـرح              
پيشنهادي دولت، همسران اتباع انگليسي موظف خواهند بود      
كه پس از دوسال اقامـت در ايـن كـشور، در آزمـون زبـان                

  .انگليسي به منظور تمديد اقامت شان شركت كنند
اد نتواننـد در ايـن آزمـون        كامرون تصريح كرد كه اگـر افـر       

موفق شوند، دولت انگليس نمي تواند متضمن اقامـت شـان           
  .شود

طبق آمار منتشر شده از سـوي وزارت كـشور انگلـيس، دسـتكم              
درصد از زنان مسلمان مقيم اين كشور زبـان انگليـسي كمـي         22

  .بلد هستند و يا اصال بلد نيستند
  

  اعتراض جامعه مسلمانان انگليس به كامرون

 گروههاي مسلمان انگليس از نخست وزير ايـن  – دي  29سنا،  اي
كشور به خاطر اظهاراتش مبني بـر اينكـه زنـان مـسلمان بـراي           
كاهش خطر خشونت و افراط گرايي بايـد زبـان انگليـسي را يـاد      
بگيرند، به شدت انتقاد كرده و وي را بـه بـد جلـوه دادن جامعـه                 

  .مسلمان متهم كردند
اظهـارات  ":اي اعـالم كـرد    ر بيانيـه     د "شوراي زنـان مـسلمان    "

نخست وزير انگليس درباره زنان مسلمان تنها با هدف بـد جلـوه             
دادن آنها و به انزوا كشاندن جامعه مسلمان است و ايـن مطالـب        

  ".مطرح شده غيرسازنده است
 گفـت،   "شـوراي مـسلمانان انگلـيس     "، دبيركل   "شجاع شافي "

ميان مهارتهاي زباني تالشهاي دولت لندن درصورتي كه بخواهد 
و ادغام بهتر در جامعه ارتباط برقرار كند، با شكست مواجـه مـي              

  ".شود
 كـه يـك     "شـبكه زنـان مـسلمان     "، مدير اجرايـي     "فائزه ويد "

اين تنها فقدان مهارتهاي زبـاني      ": موسسه خيريه است نيز گفت    
امعـه انگلـيس دور   نيست كه باعث مي شود تا زنان مسلمان از ج 

بمانند، بلكه مسايل گـسترده اجتمـاعي نظيـر تبعـيض و اسـالم              
  ".هراسي نيز مطرح است

 

شايسته نيست خواهر و مادر افـراد را        : وزير بهداشت 

  مردان سونوگرافي كنند 

  

  
 وزير بهداشت با گاليـه از برخـي تجمعـات در            - دي   30تسنيم،  

: ولوژيستها، گفت  خصوص اعتراض رادي   مقابل وزارت بهداشت به   
شايسته نيست خواهر و مادر افراد توسط يك مـرد سـونوگرافي            "

شود، در حاليكه در بازديدي كه از بيمارسـتان نيويـورك داشـتم،             
  ".دهدسونوگرافي را پرستارها انجام مي 

ســيد حــسن هاشــمي در پاســخ بــه پرســش خبرنگــاران دربــاره 
قابـل وزارت   واكنشهاي تند نسبت به تجمـع راديولوژيـستها در م         

شود باعث دستگيري و ضرب و شتم آنها        بهداشت كه عنوان مي     
 ها ندانيد پـشت پـرده   شايد شما رسانه": شده است، اظهار داشت   
به هر حال بنده اين سووال را از شما مي          . اين اعتراضات چيست  

 دهيد خواهر و يا مادرتـان را يـك مـرد            پرسم، آيا شما اجازه مي    
از آن  . براين اين كـار اصـال شايـسته نيـست         سونوگرافي كند؟ بنا  

 تواننـد انجـام     طرف هم اين خدمت را گروههاي ديگر نيـز مـي          
دهند، مثال در بازديدي كه از نيويورك داشتم پرستاران اين كـار            

  ". دادندرا انجام مي

ادامه اعتصاب 
دانشجويان صنعت 
  نفت و نهضت؛ 

  "ما بيصواتيم"
  يدي جدالي ل

ت اقـشار گونـاگون      هر روز بر اعتراضا   
 ي قانون ي ب ،ي عدالت يجامعه نسبت به ب   

 ي م هي فق تيو هرج و مرج در نظام وال      
 10 نمونه ها،   ني تازه تر  فيدر رد . گذرد

ــسترده و پ  ــات گـ ــگيروز اعتراضـ  ريـ
 صنعت نفت قـرار دارد كـه        انيدانشجو

  .  كردادي از آن ديبا
 ي اسـتخدام  دي نامه جد  نيي آ بي با تصو 

ـ  در ا  مي رژ ري وز ديصنعت نفت و تاك     ني
 استخدام  تي بر لغو اولو   يوزارتخانه مبن 

دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفـت      
ــد قبلــ    ــود تعه ــا وج ــداد،يب  از ي تع

 نفـت اهـواز،   ي دانشكده ها  انيدانشجو
 اني دانـشجو تيآبادان و تهران كه اكثر    

 دست بـه  د، شوني رشته را شامل م   نيا
 با  انيدانشجو. اعتراض و اعتصاب زدند   

از رفتن به كالس، شركت در    يخوددار
ـ امتحانات آخر ترم، امتنـاع از خواب        دني

 يدر خوابگاه و سر كردن شب در فضا        
سرد مقابل درب دانـشگاه و سـر آخـر،          

 دنياعتصاب غذا اعالم كردند كه تا رس   
  .ندي آي كوتاه نمشانيبه خواسته ها

 آنهـا   ي كه طرفها  ستي ن ي شگفت ي جا
 تـالش بـه     ني دروغـ  ينخست با قولها  

 اعتراضــات كردنــد و نيــ دادن اانيــپا
 ي بهانـه، اعتراضـها    نيسپس بـه همـ    

 ي قــانونريــ را غاني دانــشجويبعــد
ـ با ادامه پا  . خواندند  ان،ي دانـشجو  يداري

ــر آنهــا ن  و افــتي شي افــزازيــفــشار ب
ـ  تالش كردند با تهد    ميمسووالن رژ   دي

 بازداشـت و    ،ي به پرونده ساز   ضانمعتر
  . آنها را خاموش كنندي صدا،يريدستگ

ـ  در مقابـل ا    اني دانشجو  فـشارها و    ني
 زده و   ي دسـت بـه افـشاگر      يدغل باز 

 را رسوا ي حكومتني دروغ انيتالش ناج 
 كردند  دي تاك يي ها هيانيآنها در ب  . كردند

 دارنـد و    ديكه بر كسب حقوق خود تاك     
 نـه ي بـه امكـان اشـتغال در زم        يديناام

تخــصص خــود، آنهــا را كــه متحمــل 
 و  سـخت  طي در شـرا   يمخارج و زنـدگ   

طاقت فرسا شده اند، نسبت بـه رفـتن          
ـ  ليسر كالس درس و ادامه تحـص        ي ب

  .  كرده استليم
ـ  در واكنش بـه ا     ـ  اعتراضـها، ب   ني  ژني
ـ  نفت رژ  رينامدار زنگنه، وز    طي شـرا  م،ي

 و داشـتن    تي صـالح  از،ين"استخدام را   
 انيدانـشجو .  اعالم كـرد  "حداقل سواد 

مــا " بــا راه انــداختن نهــضت   زيــن
 به اظهار نظر    يناسب پاسخ م  "ميصواتيب

 گام بـه    رانيجامعه ا .  دادند ي و ياكابر
ـ      ريگام در مس    شي كسب حقوق خـود پ

ـ  رود و در ا    يم ـ  راه رژ ني  ي جمهـور مي
 يي و هجو گـو    ي را به درماندگ   ياسالم

  .كشانده است
 ي د 26 روز شـنبه     اني تجمع دانـشجو  

در مقابل ساختمان وزارت نفـت ادامـه        
 آنهـا   ياز خواسـته هـا    . خواهد داشـت  

  .مي كنتيحما
  ي د26شنبه ...  خبريفراسو
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خبر اجـراي آواز خواننـده زن جـوان، مهديـه محمـد             

 و در حـضور     "خانه فرهنگ ايـران   "خاني، در مراسم    
وزير فرهنگ و ارشاد جمهوري اسالمي سر و صـداي        
زيادي را در جامعـه و شـبكه هـاي اجتمـاعي بـه راه       

ي دلواپـسان بـه    آ يك طرف فرياد وا اسـالم     . انداخت
و ميـراث   خاطر از دست رفتن ارزشهاي ناب اسالمي        

امام شان و از طـرف ديگـر، فريـاد هلهلـه و شـادي               
گروهي كه سـاده لوحانـه بـا از دسـت دادن حافظـه              
تاريخي خود و از ياد بردن ماهيت ضد زن و ضد هنر            

 نمود از زيبـايي     هررژيم كه هر گونه شادي را جرم و         
 "اغمـاض "را نماد گناه و فحشا مي بيند، دلخوش از          

اين اتفاق را شـايد مـوهبتي    رژيم، "اجازه تلويحي"و  
  . بزرگ در تاريخ جمهوري اسالمي مي شمارند

در چرايي و ريشه اين پديده مي توان گفت كه سـه و    
نيم دهه فشار و تهديد، شـكنجه، تجـاوز بـه حقـوق              
فردي و سلب آزاديهـاي اجتمـاعي و سياسـي، چنـان      

آن هـم از    (بوده كه سر سوزني اعطاي آزادي صوري        
از سوي اتوريته مرتجع، گونه ) پستونوع يواشكي و در     

اي توهم پيروزي و فتح يك سـنگر از صـدها سـنگر           
  .اشغال شده در يك كارزار مدني را به وجود مي آورد

بايد توجه داشت كه اين سنگر از سوي مردم و جامعه      
مدني فتح نشده، بلكه از سوي حاكميت واگـذار شـده      

  . است
و پـژواك   اما چرا و چطور حاكميتي كـه بـه پوشـاك            

صداي زن آلرژي دارد، بعد از اين همه سـال حـضور            
خواننده زن را بر مي تابد و حتي وزيـر ارشـادش بـه               

با اين آواز !  مي نشيند؟ "نامحرم"ديدن و شنيدن آواز     
چــون تــا بــه حــال مجــوز رســمي بــراي (يواشــكي 

چـه اتفـاقي قـرار اسـت        ) خوانندگي زن صادر نـشده    
  بيفتد؟ 

ست اسـتقرار غاصـبانه و      رژيمي كـه از روزهـاي نخـ       
خونين خود كلنگ تخريب به دست گرفته و كمر بـه           
نابودي ساختها و زير ساختهاي مادي و معنوي كشور         
از ذخاير ملي و ثروتهـاي عمـومي مثـل نفـت، گـاز،              
پوشش گياهي، آب و منابع طبيعـي گرفتـه تـا منـابع             

بسته، بـا   ... انساني، فرهنگ، مدنيت، اخالق، برابري و     
ديهاي صوري آنهم به صـورت مـشروط و         اعطاي آزا 

محدود، چه امتيازي به دستكم دو نسل سـوخته مـي           
  ! دهد؟

اين نيمي از جامعه در فضاي مرده و خاكستر گرفته و           
خشونت و  (در شرايط ضايع شدن تمام و كمال حقوق         

تجاوز، نابرابري حقوقي، پايين تر بودن ميزان دستمزد       
ف، تمكـين بـه   و اشتغال، نداشتن حق طالق، ديه نص    

اين آوازها را چگونه مي توانـد بـه         ...) چند همسري و  
مگر دادن آدامـس و     ! شادي و رضايت خاطر بنشيند؟    

بادكنك به دختربچه گرسنه و كتك خورده، دردي از         
  او دوا مي كند؟

واقعيت اين است كه اين آوازهـا و ابزارهـاي       
سرگرمي مشابه، مانند شوها و برنامـه هـاي         

الهاي تلويزيـــوني تنهـــا مناســـبتي و ســـري
سوپاپهاي اطمينان براي تخليه نارضايتيهاي     
متــراكم عمــومي و ترفنــدي بــراي ضــعيف 
كردن و كشاندن جريان واقعي مبـارزات بـه         

آزاديهاي اين چنينـي كـه      . جاده خاكي است  
محل كشمكش زرگري بين دلواپسان و كليد       
داران در دادن يا ندادن آنهاست، از بيخ و بن          

در شـرايطي كــه  .  عقـيم اســت بـي فايــده و 
سانسور كتاب، مجله، فيلم و تيـاتر بـه         
شدت سابق جريـان دارد و توليـد آثـار       
هنر نماي سخيف، بي محتوا و تحريف     
گر امر رايجي شـده و كـم مانـده كـه            
وزارت ارشاد بـا تحريـف متـون ادبـي          
قــديمي بــه هــدايت و ارشــاد خيــام و 
نظامي بپردازد و آنها را از توصيف كفر        

شق برحذر دارد، حـضور ارشـادچي       و ع 
رژيم در مراسمي با خواننده زن، اميد و        
  مسرت به چه تغييري را بر مي انگيزد؟ 
واقعيت اين است كه حتـا اگـر همـين          
امروز تمام آزاديهـاي يواشـكي علنـي        
شود و سدهاي ستبر پوشـش، آواز، رقـص و          
روابط زن و مرد برداشته شود، باز هم چيزي         

 اين آزاديها پـيش از قيـام       .تغيير نخواهد كرد  
آواز، كنـسرت و شـو      .  هم وجـود داشـت     57

بيش از آن كه نشان از آزاديهـاي اجتمـاعي          
هنرمندان و به ويژه زنان باشد، ابزار تبليغاتي        
مناسبي براي عرضه مد لباس، آرايـش و بـه          
طور كلي شيوه زندگي مصرف گرايانه بود كه   
 نماد سرمايه داري وابسته و در تـضاد كامـل         

با شرايط واقعي جامعه ايران و سطح زنـدگي         
ميليونها زن ايراني قرار داشت كه بسياري از        
آنهــا روســتايي و كــارگر فقيــر كــم ســواد و 
محروم از امكانات بهداشتي، آمـوزش و كـار         
بودند، دهها هزار نفر از فـرط محروميـت بـه      
مهاجرت، حاشيه نشيني و روسپي گري روي       

ه مي شـدند و در      آورده و تسليم مرد و سرماي     
همان زمان صدها زن مبارز و تسليم ناپـذير،         

 در مـي آوردنـد و زيـر         رژيمسر از زندانهاي    
  .شكنجه، تجاوز و اعدام پر پر مي شدند

جمهوري خميني هم كه بـر سـر كـار آمـد،            
مورد آخر را با قـساوت و توحـشي دوچنـدان          

ان حال بـه زور شـالق و        تكرار كرد و در هم    
تفنگ، زنان را در كفن چادر و مقنعه پيچيد و  
ــدگي و    ــب مان ــستند عق ــب م ــن ترتي ــه اي ب
ستمكاري ارتجـاع مـذهبي را بـا خـشونت و          
. كراهت تمـام بـه نمـايش جهـاني گذاشـت          

مزاحمتهاي عمله و اكره كميته و بسيج و بعد    
از آن، ستاد امر بـه معـروف و گـشت ارشـاد             

  . د نرفته و نبايد هم برودبراي زنان از يا
با هر درجه از فشار و اشـتياق بـه رهـايي از             
آن، نبايد ماهيت قهقرايي و رويكرد فاشيستي  
ايــن حكومــت را فرامــوش كــرد كــه بــراي 
سركوب از زور و براي تخدير افكار و تلطيف         
كراهت خود، بـه هـر چيـز از جملـه قليـان،             
 اعتياد، ترويج الغري و زيبايي پالستيكي، مد   

 همان چيزي كـه     -لباس اسالمي و آواز زن      
  .  متوسل مي شود–ممنوع و حرامش دانسته 
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جمعــي از كــارگران پااليــشگاه  ، ســه شــنبه اول ديصــبح روز*
 به مشخص نبودن وضعيت شغلي خود       پارسيان در اعتراض نسبت   

كارگران معترض از نامشخص بودن  به گزارش ايلنا،   .تجمع كردند 
  .وضعيت شغلي خود خبر دادند

 كيلومتري عسلويه قرار دارد و مانند عسلويه        25شهرستان مهر در    
از هواي گـرم و طاقـت فرسـايي برخـوردار اسـت كاركنـان ايـن                 

  .دارندپااليشگاه از كمترين مزايايي برخور
  
صبح امروز، كارگران فضاي سبز شهرداري ياسـوج در اعتـراض           *

 مقابل  ، روز سه شنبه اول دي،     ماه حقوق خود   24به عدم پرداخت    
بـه گـزارش سـايت اسـتان         .فرمانداري بويراحمـد تجمـع كردنـد      

كهگيلويه وبويراحمد، اين كـارگران نامـه اي هـم بـه اسـتانداري              
يچ پيگيـري از طـرف ايـن      نوشته بودند اما به نظـر مـي رسـد هـ           

  .سازمان براي پيگيري مطالبات اين كارگران انجام نشد
  
تعدادي از كارگران ورزشگاه آزادي در اعتراض به شـرايط چنـد            *

، روز  حـق بيمـه    ماه حقوق و   3ماه اخيرشان ازجمله عدم پرداخت      
ــاه اجتمــاعي  ســه شــنبه اول دي ــل اداره تعــاون، كــار و رف  مقاب

بـه گـزارش  تـسنيم، كـارگران          . كردنـد  غرب تهران تجمع    شمال
ورزشگاه آزادي نزديك به سه ماه قبل نيز مقابـل وزارت ورزش و         

  .جوانان تجمع كرده بودند
  
كارگران پيماني شركت جهان گلشن  دي، 2چهارشنبه صبح روز  *

 اعتراض به گروكشي چنـد مـاه حقـوق         امين براي امنيت شغلي و    
ـ      ،شان توسط كارفرما    ل سـاختمان پيمانكـار     دست به تجمـع مقاب

به گزارش نسيم، يكي  .نقل رجاء زدند يعني شركت حمل و   اصلي،
از نمايندگان كارگران معترض اعالم داشـت كـه آخـرين حقـوق             

،مربـوط بـه ماههـا قبـل        "جهان گلشن امـين   "دريافتي از شركت  
  .است

  
شـاغل در كارخانـه     ان   كـارگر  ، تعدادي از  سه شنبه اول دي   روز  *

 كارفرمـا در بازنشـستگي پـيش از         يتـوجه   بيآردل در واكنش به     
يكـي از    بـه گـزارش ايلنـا،      . براي دومين بار تجمع كردنـد      ،موعد

اين تجمع در مقابل دفتر يكي از سهامداران : تجمع كنندگان گفت 
تجمـع نخـست   . كارخانه در خيابان مطهـري تهـران برگـزار شـد        

ا  قـرار بـود كارفرمـ      امسال برگـزار شـد و      شهريور   14كارگران در   
ــزدي و  ــات م ــر معوق ــالوه ب ــه ع ــهم  بيم ــدي در 4اي، س  درص

زيـان آور   بازنشستگي پيش از موعد در قـانون مـشاغل سـخت و         
اما بـه ايـن موضـوع       ،  كارگران را به تامين اجتماعي پرداخت كند      

اعتنايي ندارد و در نتيجه كـارگران ناچـار شـدندبراي دومـين بـار          
 2روز چهارشـنبه    كـارگران كارخانـه آردل       .دست به تجمع بزننـد    

  .براي دومين روز متوالي تجمع كردند، دي
  
در مقابــل كــارگران كارخانــه تبريـز كــف   دي، 3روز پنجـشنبه  *

  .استانداري تجمع كردند
ماه پـيش   از دو كارخانه تبريز كف فعاليت توليدي   لنا،يبه گزارش ا  

 مزد معوقـه     ماه 18  كارگران بيش از   و  به طور كامل متوقف شده      
ماه حق بيمه آنها به سازمان تامين اجتماعي پرداخت  هاردارند و چ 

  .نشده است
  
  كارگران كارخانه كنستانتره سنگجمعي از  ، دي5شنبه روز *

مقابل در اعتراض به اخراج شان آهن شهرستان اسدآباد 
رئيس كارخانه  به گزارش ايسنا،. تجمع كردندفرمانداري 

  آهن شهرستان  كنستانتره سنگ

  18ه بقيه در صفح

  آوازهای يواشکی
 اميد برهاني



   18 صفحه            اخبار كارگري      1394 بهمن اول – 367 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

برخی از حرکتهای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران در
  ١٣٩٤ دی

  17بقيه از صفحه 
  

اسدآباد از اخراج كارگران ايـن كارخانـه        
تجمـع  ايـن   وي بـا اشـاره بـه         .خبر داد 
بـه علـت افـت قيمـت        : ي گفت اعتراض

سنگ آهن در ماه گذشته ايـن كارخانـه       
 ميليون تومان متضرر شده     600بيش از   

ــه  ــراي ادام ــه ب ــت ك ــدم اس ــار و ع  ك
ورشكستگي بنابر تصميمات اتخاذ شـده      

 درصــد از نيروهــاي خــود را اخــراج 40
  .درك
  
 انجمعـي از مهندسـ    ،   دي 5شنبه  روز  *

عمران، مكانيك، برق، نقـشه بـرداري و     
ترافيــك و شهرســازي در اعتــراض بــه 
مصوبه وزارت مسكن و شهرسازي براي      
چنــدمين بــار مقابــل ايــن وزارت خانــه 

 گزارش پارسينه، يكـي     به .تجمع كردند 
: ن حاضر در اين تجمع گفـت      ااز مهندس 

ي هـستيم كـه بـه صـورت       انما مهندسـ  
ناپيوســته و از كــارداني بــه كارشناســي 
ــاي     ــه ه ــم و پروان ــرده اي ــصيل ك تح
تخصــصي ســازمان نظــام مهندســي را 

اما متاسفانه وزارت مسكن و     . گرفته ايم 
شهرسازي با ابالغ يك بخـش نامـه بـا        

ــوان  ــدور«عن ــدم ص ــه ع ــا پروان  و ارتق
جلوي ارتقاء حرفـه    » مهندسين ناپيوسته 

  . اي ما را گرفته است
  
ــشنبه روز * ــي از ،  دي6يكـــ جمعـــ

مهمانداران اخراجي قطارهـاي رجـاء در       
اعتراض به اخراج و قطع شـدن حـق و          

 .شان مقابل مجلس تجمع كردند     حقوق
قطـع   به گـزارش خبرگـزاري مجلـس،      

شدن حق و حقوق مهمانـداران و قطـع         
مكاري بـا آنـان علـت تجمـع مقابـل           ه

  .مجلس است
  
 از كاركنـان  ، جمعي دي 6يكشنبه  روز  *

كل راه و شهرسـازي كهگيلويـه و          اداره
بويراحمد مقابل اسـتانداري ايـن اسـتان     

 ايـن  به گزارش كبنـانيوز،    .تجمع كردند 
همگي داراي مدرك تحـصيلي     كاركنان  

 كـه همگـي از كـار        دانشگاهي هـستند  
  .بيكار شدند

  
 از  تـن  200حدود  ،   دي 6يكشنبه  ز  رو*

ساكنان شهرك زيتون در اعتـراض بـه        
هـاي  نعدم اجازه سـاخت و سـاز در زمي        

واگذار شـده بـه آنهـا مقابـل سـاختمان         
به  .وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند     

گزارش  تـسنيم، ديـوان عـدالت اداري         
مجوز ساخت و سـاز در ايـن زمينهـا را           

  .داده است
  
ــشنبه * ــبح روز يك ــارگران د 6ص ي، ك

پستهاي فشار قـوي بـرق بـا در دسـت           
 داشتن پالكاردهايي كه به بي توجهي و      

 در  ،خلف وعده وزارت نيرو اشـاره شـده       

ــديريت و  ــل ســاختمان ســازمان م  مقاب
 بـه گـزارش   .برنامه ريزي تجمع كردنـد  

ــا ــدود  ،ايلن ــا از  500ح ــن از اپراتوره  ت
سراسر كشور در مقابل سازمان مديريت      

 به آنها گفته شده كه     درتحصن هستند و  
با احمد كفاشي رئيس امور انـرژي ايـن         
سازمان گفتگو كنند كه اين اپراتـور هـا         

 خواسـتار    و پيشنهاد مزبـور را نپذيرفتنـد     
گفتگو بـا صـدر نـوري مـشاور نوبخـت           

تجمـع تعيـين    ايـن   علت اصـلي     .شدند
  .استتكليف وضعيت استخدامي نيروها 

كــارگران پــستهاي ،  دي7دوشــنبه روز 
 دور دومـين روز از    ر قـوي بـرق در     فشا

شـان دسـت بـه تجمـع         اعتراض جديد
 نفت ما، ش  به گزار   . مقابل مجلس زدند  

ن به مسئوالن هشدار دادند كـه       امعترض
 10اگر به درخواست و وضـعيت آنهـا تـا      

اسفند پاسخ منطقي داده نـشود، منتظـر        
  .خاموشيهاي گسترده در كشور باشند

  
ــنبه روز* ــي از  دي9 چهارشــ ، جمعــ
ــستگان ب مقابــل فــوالد صــنعت ازنش

استانداري اصفهان تجمـع كردنـد و بـه         
شــرايط نامناســب بازنــشتگان و تعويــق 

ــد  ــراض كردن ــا اعت ــات آن ه ــه  .معوق ب
ــاك، ــزارش تابن ــدگان در  گ ــع كنن تجم

هــواي ناســالم و آلــوده اصــفهان برابــر 
 بـا در دسـت       و استانداري جمـع شـدند    

هايي  تأكيد داشتند كه چرا   داشتن كاغذ 
  .ق آنها پرداخت نمي شودحقو

  
 بيش از دو هـزار     ،دي10  پنجشنبه روز*

تن از مالباختگان مؤسسه پديده شـانديز       
در فلكه تقي آباد مشهد تجمع اعتراضي       

 بـه گـزارش ايـران خبـر،       . برگزار كردند 
معترضان از روزهاي قبل در شبكه هاي       
ــراي برگــزاري ايــن تجمــع   اينترنتــي ب

دگان تجمــع كننــ. فراخــوان داده بودنــد
خواستار بازپس گيري پولهاي به غـارت       

ــه  ــارتگر خــودرفت ــدهاي  غ  توســط بان
  .هستند

  
كــاميون داران صــنعت ذغــال ســنگ *

استان  كرمان به دليل پرداخـت نـشدن         
شان و نداشتن هزينه سـوخت        مطالبات

اعتصاب كرده   دي،   10در روز پنجشنبه    
بــه گــزارش  .ددنــو بــارگيري انجــام ندا

 18 تـا    17كرمـان   معادن اسـتان     ايسنا،
ــارد ــن   ميلي ــركت ذوب آه ــان از ش توم

ــد  ــب دارن ــفهان طل ــه  .اص ــه ب ــا توج  ب
ي كه براي صنعت ذغـال     زيادمشكالت  

سنگ در استان كرمان ايجاد شده است،   
و عـدم پرداخـت     عالوه بر كاهش توليد     

هم اكنـون آينـده ايـن       حقوق كاركنان،   
صنعت در معرض خطر جدي قرار گرفته 

  .است
  
دي، كارگران چنـد    12  شنبه صبح روز *

سنگ شهرسـتان كوهبنـان    معدن ذغال 
در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود       

 72بـه گـزارش    .دست به اعتصاب زدند   
كـارگر معـادن     هـزار    2 بـيش از   عارف،

.. اصلي چشمه پودنه، پابداناي جنوبي و       
به نـشانه اعتـراض از رفـتن بـه داخـل            

  تونلهاي حفر زغال خودداري كردند و 
  

پرداخت معوقات دو ماهه خـود      خواهان  
  .شدند

  
دي، جمعـي از كـارگران      12 شنبه   روز*

سنگ شمال شرق شـاهرود     معدن ذغال 
 اعتــراض نــسبت بــه عــدم پرداخــت در
ماه حقوق دسـت بـه تجمـع مقابـل          11

بـه گـزارش     .فرمانداري شهرستان زدند  
: گل راميان، يكي از كارگران مي گويـد       

زندگي و امـرار معـاش برايمـان بـسيار          
ت شـده اسـت و از مـسئوالن مـي           سخ

خواهيم براي يك لحظه هم كـه شـده         
  .خود را جاي ما بگذارند

  
جمعـي از كـارگران      دي،12 شنبهروز  *

لويه در  س ع 21 و   20پيمانكاري فازهاي   
اعتراض به معوقات مزدي به مدت نـيم        

به گـزارش   .ساعت دست از كار كشيدند   
 تـن اين كارگران كه حدود سيصد       ايلنا،

نيروي كار فني و خدماتي هـستند، در     از
يــك شــركت پيمانكــاري دســت ســوم 

  .مشغول به كار هستند
  
ــشنبه روز* ــدادي دي، 13 يكــ از تعــ

كاركنان رسـمي واحـدهاي پتروشـيمي       
واگذار شده به بخش خـصوصي منطقـه        
آزاد ماهشهر، در اعتراض به نامـشخص       

، تجمـع   خـود بودن وضعيت اسـتخدامي     
 ايـن اجتمـاع     ، در  ايلنا به گزارش  .كردند

 از كـارگران    تن 1000 بيش از اعتراضي  
امــام، بــوعلي ســينا،  مجتمعهــاي بنــدر

اميركبيـــر، تنـــدگويان، ارونـــد، فجـــر 
  .خوزستان، مارون و رازي شركت داشتند

  
ــشنبه روز * ــدادي 13يكــ از  دي، تعــ

كاركنان رسمي پتروشـيمي اصـفهان در      
اعتـــراض بـــه وضـــعيت اســـتخدامي 

ي نامــشخص خــود مقابــل اســتاندار   
به گـزارش ايلنـا،      .اصفهان تجمع كردند  

كاركنان رسمي اين واحد پتروشـيمي از       
 كـــه مـــديريت و مالكيـــت 82ســـال 

پتروشيمي اصفهان به بخش خـصوصي      
واگذار شده وضعيت اسـتخدامي و بيمـه        

همچنـان نامـشخص و   آنها  بازنشستگي  
  .بالتكليف است

  
جمعي از كـارگران پيمانكـاري معـدن        *

ت شمال غـرب  زغال سنگ زمستان يور   
در  دي،   13 يكـشنبه    صبح روز ) قشالق(

 مــاه از 10اعتــراض بــه تعويــق حــدود 
مطالبات مزدي خود مقابـل فرمانـداري       

به گزارش ايلنـا،    . آزاد شهر تجمع كردند   
يكي از كارگران حاضر در اين تجمع در        

ايــن : خــصوص معوقــات مــزدي گفــت
معوقات مزدي شامل سه ماهه آخر سال    

 ) 94(ال جـاري    هفت مـاه در سـ       و 93
 و عالوه بر اين حق بيمه كارگران        است

نيز با تاخير چند ماهه به تامين اجتماعي      
ــي  ــت م ــع آن    پرداخ ــه تب ــه ب ــود ك ش

هــاي درمـاني تعــداد زيــادي از   دفترچـه 
  . كارگران فاقد اعتبار شده است

  
 از  ، تعـدادي  دي 13يكشنبه  روز   صبح*

تهران كارگران شركت واحد اتوبوسراني     
اوني مـسكن ايـن شـركت       كه عضو تعـ   

هــستند بــه دليــل تــاخير ســه ســاله در 

ــاختمان    ــل س ــسكن، مقاب ــذاري م واگ
ــد  ــع كردن ــران تجم ــه .شــهرداري ته  ب

ــزارش  ــركت  گ ــارگران ش ــنديكاي ك س
تعاوني مسكن شركت واحـد مـي       ،  واحد

ــسكن  ــست م ــن 265باي ــضاي ت  از اع
ــپيدار    ــروژه س ــه در پ ــاوني ك  3 و 2تع

عضو هستند را شـهريور     ) فرديس كرج (
بـا  .  به آنان تحويل مي داد     91ماه سال   

وجود اينكه كارگران تعهدات مالي خـود       
را انجام داده انـد و سـه سـال از موعـد           
تحويل مسكن كارگران گذشـته اسـت،       
اين پروژه فقط چهـل درصـد پيـشرفت         
داشته و چهار سال اسـت كـه عمليـات          

   .احداث آن متوقف شده است
ــعارهاي   ــع ش ــن تجم ــارگران در اي : ك

شهردار ما تو خوابه،     _ ما رو آبه  مسكن  
كارگران بيدارند    از حق كشي بيزارند،         

شهردار حمايـت    _ مدير خيانت مي كند   
  از دزديهـا  _ مي كند، كارگران بيدارنـد   

  .بيزارند را فرياد زدند
  
ي،  د 13 شنبه روز يكـ   لنا،ي گزارش ا  به*

 يريـ گي از برگـزار نـشدن جلـسه پ        پس
 ي قـو   فـشار  يمطالبات كارگران پستها  

 كـارگران   ني از ا  يبرق در تهران، گروه   
 مقابــل ي تجمعــات اعتراضــييبــا برپــا

 در يسـاختمان مركـزي بـرق منطقـه ا    
اسـتان  و بـه طـور مـشخص در         استانها  
   . خود شدندي خواسته هاريگيپ، سمنان

  
كارگران ، اعتصاب  دي13يكشنبه روز  *

 دومين روز خـود     معادن پابداناي جنوبي  
 ايــن روز در. را پــشت ســر گذاشــت  

كارگران معادن پابداناي جنـوبي مقابـل       
ــدن  ــرده و درب ورودي مع ــع ك از تجم

رفــتن بــه داخــل تونلهــاي حفــر زغــال 
 در بـه گــزارش ؟؟؟؟ . خـودداري كردنــد 

معادن مستقر در منطقه كوهبنان استان      
كرمــان بــيش از هــزار كــارگر مــشغول 
كارند كه عموم اين كارگران با مـشكل        

 كـه كـارگران   مزد معوقه مواجه هـستند  
ــروه    ــين گ ــي از هم ــدانا يك ــدن پاب مع

  .شوند محسوب مي
  
جمعــي از  دي،13 يكــشنبه صــبح روز*

كارگران معدن شـمال شـرق ملـچ آرام         
 مـاه حقـوق     10راميان، در اعتراض بـه      

مقابـل  براي دومـين روز     پرداخت نشده   
ــان   ــتان رامي ــداري شهرس ــع فرمان تجم

يكـي از    به گزارش گل راميـان،    . دندكر
از دي ماه سـال    :  گفت  معترض كارگران

گذشته تـاكنون هـيچ حقـوقي دريافـت         
نكرده ايم و همه زندگي مان با گـرفتن         

كه ديگر   اجناس نسيه مي گذرد تاجايي    
  .حتي يك قرص نان را نسيه مي خريم

  
جمعي از كارگران سد گلمنـدره گرمـه       *

 ماهه در پرداخت حـق      5به علت تعويق    
در اد،  و مطالبات خود و عدم انعقاد قرارد      

دســـت از كـــار  دي، 13روز يكـــشنبه 
ــن مقابـــل كـــشيده و  فرمانـــداري ايـ
بــه گــزارش   .نــد تجمــع كردشهرســتان

   گرمه،
گونـه قـراردادي      از مردادماه امسال هيچ   

  با كارگران شاغل در سد گلمندره بسته 
  19بقيه در صفحه 



   19 صفحه                    1394 بهمن اول – 367 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از حرکتهای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران در
  ١٣٩٤ دی

  18بقيه از صفحه 
ن اداره كـار شهرسـتان      نشده و مـسئوال   

ــاه سدســازي     ــان كارگ ــه و متولي گرم
جلساتي در چند هفته گذشته داشته انـد        
اما بازهم انعقاد قـراردادي بـا نيروهـاي         
شاغل در اين كارگاه صـورت نپذيرفتـه        

  .است
  
 كــارگران معــدن ،يد14 دوشــنبه روز*

 ري تـاخ ليشهرستان راور به دل   در  همكار  
 50در پرداخت مطالبات و عدم پرداخت       

درصــد حقــوق مــاه گذشــته دســت بــه 
 معدن نياعتصاب زدند و تمام كارگران ا    

به نـشانه اعتـراض از رفـتن بـه داخـل            
 كردنـد و    ي حفر ذغال خـوددار    يتونلها

 بـه  .خواهان پرداخت حقوق خود شـدند     
 اســت ي ســالك يــاروانــسرا،گــزارش ك

 از  »شركت معادن ذغالـسنگ كرمـان     «
ــشــركت ته« ــ و تولهي ــدندي ــواد مع  ي م
ــا ــه   »راني ــده و ب ــدا ش ــندوق « ج ص

 واگذار شـده   »بازنشستگان صنعت فوالد  
ست و  ا كه خود ورشكسته     ياست؛ ارگان 

 توانــد ي دارد چگونــه مــيمــشكل مــال
شركت معادن زغـال سـنگ كرمـان را         

   كند؟تيحما
  
 كارگر  500 حدودي،   د 14 بهدوشنروز  *

واقـع در   (يمعدن ذغال سنگ البرز شرق 
 ني دوم يبرا) منطقه طرزه استان سمنان   

 مقابل  يروز در اعتراض به معوقات مزد     
ـ  ا يساختمان سـتاد مركـز      معـدن و    ني

 بــه . دامغــان تجمــع كردنــديفرمانــدار
 معــادن ذغــال كــارگران لنــا،يگــزارش ا

ـ  بـا اعـالم ا     يسنگ البرز شرق    خبـر   ني
 از معادن البـرز     يكي طزره   معدن: فتندگ

 كه  ي و كارگران  شود ي محسوب م  يشرق
 مشغول كارند بابـت     ي واحد معدن  نيدر ا 

ــين ــام يم ــاه و تم ــزد مهرم ــزد ي از م  م
ــا ــد يماهه ــان و آذر طلبكارن ــا . آب  ني

 اجتماع يي با برپازيكارگران روز گذشته ن 
 خواسـتار   ي واحد معـدن   ني در ا  ياعتراض

  . بودندپرداخت مزد خود شده
  
دي، كـارگران   15 سه شـنبه     صبح روز *

معدن هشوني با دو روز تاخير بـه صـف          
كارگران اعتصابي معـادن زغـال سـنگ     

  عارف، 72به گزارش    .كوهبنان پيوستند 
كارگران معدن اصلي، پابداناي جنوبي و      
ــه    ــداي هفت ــه در ابت ــه ك ــشمه پودن چ

 50اعتصاب كرده بودند با قرار پرداخـت   
 اخيـر خـود بعـد از        درصد از حقوق مـاه    

در . ساعتها اعتـصاب بـه كـار برگـشتند        
ادمه اعتصابات كارگري چنـد روز اخيـر        
 معادن زغال سنگ شهرستان كوهبنـان،  

تعداد زيادي از كارگران معدن  هـشوني        
كوهبنان هم دراعتراض به حقوق معوقه      

معـادن   كارگران   .دست به اعتصاب زدند   
كوهبنان در وضعيت وخيمي به سر مـي        

و روزانه تعـداد زيـادي از كـارگران         برند  

اين معادن  بـه داليـل مختلـف از كـار            
  .بيكار مي شوند

  
 از   تعدادي ، دي 15 سه شنبه    صبح روز *

كارگران پيماني مترو تهران در اعتراض      
 مقابـل   ،بدحـسابي پيمانكـار پيـشين      به

ساختمان شـوراي شـهر تهـران تجمـع         
يكي از كارگراني   به گزارش ايلنا،   .كردند
ود در اين تجمع اعتراضي حـضور       كه خ 

ــن مطلــب گفــت  ــا اعــالم اي : داشــت ب
صـورت  ه  بپيماني مترو تهران    كارگران  

پيمانكاري در بخش خدمات مترو تهران     
كــــه  مــــشغول كارنــــد بــــدون آن

پيمانكارسابق همه مطالبات مزدي آنهـا      
 قصد تسويه حساب و قطع      ،را داده باشد  

  .همكاري با شركت مترو را دارد
  
ــا ، دي15نبه ســه شــروز * ــان ب  همزم

برگــزاري دويــست و بيــست و ســومين 
 150  تهـران،  جلسه علني شوراي شـهر    

ن از مردم منطقه كن در اعتـراض بـه          ت
عدم توجه شهرداري بـه خواسـته هـاي        
ــاختمان   ــل س ــه مقاب ــن منطق ــردم اي م

به گـزارش    .اند  شوراي شهر تجمع كرده   
ــا، ــاكنان آن ــه س ــازه   ب ــه اج ــن منطق اي

شود و درختـان در      حصاركشي داده نمي  
 .شـود   باغات منطقه كن قلع و قمع مـي       

معترضان در دقـايقي بـا بـستن خيابـان      
بهشت، مـانع از عبـور و مـرور وسـايط           

نيروهــاي نقليــه شــدند كــه بــا حــضور 
انتظامي، سهولت عبور و مرور     سركوبگر  

  .بار ديگر در خيابان بهشت مقدور شد
  
 تن 100بيش از    دي،15روز سه شنبه    *

ن كارخانه فوالد سـهند غـرب       از كارگرا 
عجب شير در اعتراض به عدم پرداخـت     
چهار ماه حقوق خود مقابل اين كارخانه       

به گزارش فرهنگ عجب     .تجمع كردند 
كارفرماي كارخانـه فـوالد سـهند        شير ، 

ش كـه    ا غرب ازتحقق مصوبات توافقي   
فرمانـداري عجـب     از سوي اداره كـار و     

والن اسـتاني انجـام شـده       ئشير بـا مـس    
 ؛ مـصوبات ايـن اساس   بر. باز مي زند  سر

بخش خصوصي خودش را موظف كرده      
بود كه هزينه هاي بيمه، درمان، عيـدي     
ساالنه، بن خريد كاال و مابه التفـاوت را         

  .پرداخت كند كه اين اتفاق نيفتاد
  
كارگران شركت   دي،15 سه شنبه    روز*

ــه آب   ــصفيه خان ــك«ت ــار »ورس  چابه
 حقوقماه   6 دراعتراض به عدم پرداخت   

شان براي چندمين بار دست به اعتصاب  
به گـزارش كمپـين      .تجمع كردند   و هزد

در  ايـن شـركت      انفعالين بلوچ، كـارگر   
 اما  ه اند اعتراض كرد چند بار   هم  گذشته  

ــن     ــار اي ــار و اداره ك ــداري چابه فرمان
شهرستان فقط وعده هـايي دادنـد كـه         

  .ه استتاكنون عملي نشد
  
  از اديتعددي،  16 چهارشنبه   صبح روز *

 پيمانكاري شركت پتروسينا آريا     انكارگر
از جمله شركت پايندان دراعتـراض بـه        

شـان بـا     مـاه حقـوق    پرداخت چند عدم  
وسايل نقليه خود درب ورودي فازهـاي       

 آمـد  مـانع از رفـت و      بـسته و   مذكور را 
به گـزارش كوگانـا، تـاخير چنـد          .شدند

ماهه در پرداخت مطالبـات مـزدي ايـن         
اتفـاق افتـاده كـه در       كارگران در حالي    

 تمامي اين مدت عمليـات تكميـل و راه        
هـاي در دسـت احــداث     انـدازي پـروژه   

انجام شده و براساس برنامـه زمانبنـدي        
 19تا پايان سال جاري دو واحـد از فـاز           

انـدازي و وارد مرحلـه         پارس جنوبي راه  
  .توليد با استفاده از گاز دريا خواهد شد

  
 از صــدها تــندي، 16 چهارشــنبه روز*

 عـسلويه در    19كارگران پيمانكاري فاز    
اعتراض به معوقات مزدي دست از كـار        
كــشيدند و در محوطــه كارگــاه تجمــع  

اين كارگران كه    به گزارش ايلنا،   .كردند
ــاز  ــار  19در ف ــه ك ــشغول ب ــسلويه م  ع

 مـاه مطالبـات مـزدي       4هستند، حـدود    
   .معوقه دارند

  
جمعـــي از   دي،16روز چهارشـــنبه *

ران كارخانه ديار خـودرو گلپايگـان       كارگ
 ماه حقوق  4دراعتراض به عدم پرداخت     
بـه گـزارش    .شان دست به تجمع زدنـد    

كميسيون كارگري شهرستان بعـد      ايرنا،
از تجمع كارگران تـشكيل شـد و بـراي       

 .دكروصول مطالبات آنها تصميم گيري      
 كارگر كـار توليـد و       490 با   كارخانهاين  

ار را انجام مـي     مونتاژ سواري و وانت دي    
 در شهرك صنعتي 1379 در سال  و دهد

  .ه استگلپايگان تاسيس شد
  
كارگران بخشهاي مختلف شـهرداري     *

كنگاور، كه بيش از سه ماه است حقوق        
 17 دريافت نكرده انـد، روز پـنج شـنبه        

دي مقابـل فرمانــداري ايــن شهرســتان  
  آفتاب كنگاور،   به گزارش  .تجمع كردند 

حمـت كـشي كـه      رفتگران و كاركنان ز   
روز و شب و در گرما و سرما، بـا كـار و             
تالش طاقت فرسا، تالش مي كننـد تـا         
ــهر و   ــاكيزگي را بـــه شـ نظافـــت و پـ

بـه علـت عـدم      ،  شهروندان هديه كننـد   
ــداري   ــل فرمان ــوق در مقاب ــت حق درياف

  .كنگاور تجمع كردند
  
كـارگران كارخانـه    دي، 19روز شـنبه  *

نيلـو نجـف آبـاد       هاي كاشي اصفهان و   
اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق      در
 در مقابــل نداشــتن امنيــت شــغلي   و

فرمانــداري نجــف آبــاد تجمــع كــرده و 
خواستار حـل مـشكالت مختلـف خـود         

در اين   نيوز، به گزارش نجف آباد    .شدند
تجمـع كـه چنـد سـاعت ادامـه داشـت       
ــي    ــه ط ــه ك ــن دو كارخان ــارگران اي ك
سالهاي اخير به بخش خصوصي واگـذار   

ر توجه بيشتر مسئوالن امـر      خواستاشده  
به مشكالت آنها و جلـوگيري از وخـيم         
ــن دو    ــر اي ــاكم ب ــدن اوضــاع ح ــر ش ت

  .مجموعه شدند
  
كـارگران اخراجـي   ،  دي19شـنبه  روز *

دسـت بـه     كارخانه خيام فوالد نيـشابور    
تجمـــع اعتراضـــي مقابـــل اداره كـــار 

به گزارش پيـام روزنـه،       .شهرستان زدند 
 ابتداي دي شركت خيام فوالد نيشابور از

ــه    ــساب كلي ــسويه ح ــه ت ــدام ب ــاه اق م
 كـرده   تـن  70نيروهاي خود بـه تعـداد       

است و اين در حالي اسـت كـه قـرارداد           

اين كاركنان تا پايان اسفند مـاه امـسال       
  . است

  
 صـدها تـن   دي،  20 يكشنبه   صبح روز *

ازكــارگران بنــدر امــام در اعتــراض بــه 
عدم امنيـت    تبعيض در دستمزد و مزايا،    

م رسيدگي اداره كار منطقـه      شغلي و عد  
مقابل   آنها،  ويژه اقتصادي به دادخواست   

اداره كار منطقه ويژه بنـدر امـام تجمـع          
ــد ــارس،  .كردن ــزارش ف ــه گ ــع  ب تجم

كنندگان با در دست داشـتن پالكـارد و         
هايي خواهـان صـدور رأي      نوشته   دست

توسط اداره كـار سـازمان منطقـه ويـژه          
 در  اقتصادي پتروشيمي و رفع تبعيـضها     

  .دندشپرداخت حقوق و مزايا 
شركت پتروشيمي بندر امام شامل پـنج       

نيـــرو، كيميـــا،  شـــركت بـــسپاران، آب
 3فرآورش و خوارزمي اسـت و بـيش از          

 در اين مجتمع صنعتي مشغول      تنهزار  
  .به كار هستند

  
ــنبه صــبح روز* ــان  دي،21 دوش كاركن

ــارگران   شــهرداري دهدشــت اعــم از ك
رگران خدمات شهري، فضاي سـبز، كـا      

غير رسمي و فاقد حكم،در اعتـراض بـه     
ــي  ــشتي و ب ــعيت معي ــه   وض ــوجهي ب ت

خـود اعتـصاب    پرداخت حقـوق و مزايـا       
محوطه شـهرداري    تجمع در  با وكردند  

خواستار رسيدگي به وضعيت ناخوشـايند      
كاسـه   بـه گـزارش فـارس،      .دشدنخود  

صبر پرسنل شهرداري دهدشت پـس از       
يـا   ماه تعويق در پرداخت حقـوق و مزا   4

  .ه استلبريز شد
  
 البرز مركزي   گان بازنشست  تن از  صدها*

ــنبه   ــه شـ ــل  دي، 22در روز سـ مقابـ
بـه  . تجمـع كردنـد   استانداري مازندران   

بـه عـدم     بازنشـستگان    گزارش فـارس،  
پرداخت حقوق ومطالبات گذشـته شـان       

  .اعتراض كردند
 هـزار   80صنعت فوالد كـشور بـيش از        
 هــزار و 6بازنشــسته دارد كــه بــيش از 

 آنهـا بازنشـسته البـرز مركـزي      تن 600
  .هستند

  
، اعتصاب و اعتراض     دي 19شنبه  روز  *

كارگران كارخانه كاشي خـزر بـه عـدم         
پرداخـــت ماههـــا حقوق،حـــق بيمـــه 

، چهـارمين روز خـود را       ومطالبات شـان  
 ايـن   به گزارش ايلنا،  . پشت سر گذاشت  

آغـاز   دي   16از روز چهارشنبه    اعتصاب  
ارگران دليــل اصــلي نارضــايتي كــ. شــد

كاشي خزر رشت تاخيرهايي است كه در   
يك سال گذشته در پرداخـت مطالبـات        

 20 روز يكشنبه  .آنها به وجود آمده است    
دي، كارگران در پنجمين روز اعتـصاب       
خود مقابل درب ورودي كارخانه تجمـع       

كــارگران  دي، 21روز دوشــنبه . گردنــد
 شــشمين روز كارخانــه كاشــي خــزر در

 اره كـار رشـت    ادخـود مقابـل     اعتصاب  
،  دي22شــنبه روز ســه . تجمــع كردنــد

 كارگر  100اعتصاب هفت روزه بيش از      
معترض كاشي خزر، با وعـده مـسئوالن     

  .اداره كار رشت خاتمه يافت
  20بقيه در صفحه 



   20 صفحه              اخبار كارگري    1394 بهمن اول – 367 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از حرکتهای 
  ..اعتراضی کارگران و 
  19بقيه از صفحه 

  
دي، كارگران شيفت   23 چهارشنبه   روز*

ــساجي     ــه ن ــماره س ــه ش ــب كارخان ش
شهر در حالي كه همكـاران شـيفت          قائم

ــه  روزشــان پــشت دســتگاههاي كارخان
مشغول به كـار بودنـد، وارد فرمانـداري         

 به گزارش فـارس،   . اين شهرستان شدند  
شـهر خواسـتار      ئـم    قـا  كارگران نـساجي  

احقاق حقوق معوقـه چهـار ماهـه خـود          
هستند تا در مقابل فشارهاي كمرشـكن       

  .اقتصادي قد راست كنند
  
جمعـــــي از ،  دي21دوشـــــنبه روز *

كارگران سيمان درود در استان لرستان،      
 از   تـن  750در اعتراض بـه بالتكليفـي       

شان در نتيجـه تعطيلـي ايـن         همكاران
 ورودي ايـن    واحد توليدي، مقابـل درب    

 به گـزارش ايلنـا،     .كارخانه تجمع كردند  
يكــي از كــارگراني كــه در ايــن تجمــع 

بي توجهي  : اعتراضي حضور يافته، گفت   
ت مـديره  سـيمان درود بـه       ااعضاي هي 

ــا درخــصوص   درخواســتهاي مكــرر آنه
بهبود وضعيت  شغلي كارگران در نهايت  
منجر  شد تا ايـن اجتمـاع اعتراضـي را           

ــد ــا كنن ــنبه  روز .برپ در ،  دي23چهارش
سومين روز از آغـاز اعتـراض كـارگران         

ــيمان درود  ــن 12س ــا  ت ــارگران ب  از ك
 روز بعد   .شكايت كارفرما بازداشت شدند   

شـان   كارگران درچهـارمين روز تجمـع     
ـ     خواهـان آزادي    كـار ه  براي بازگـشت ب

  شان شدند همكاران
  
دي، كـارگران    24 پنجشنبه   صبح روز *

 يــل دركارخانــه ســبالن پارچــه اردب  
ــوق     ــت حق ــدم پرداخ ــه ع ــراض ب اعت

دست به تجمع اعتراضي     شان ومطالبات
ــد ــتانداري زدن ــل اس ــزارش  .مقاب ــه گ ب

فارس، در تداوم اعتراضهاي كارگري در      
 اين بار كارگران كارخانه سبالن      ،اردبيل

 عدم پرداخت   بهپارچه به نشانه اعتراض     
 ســختي كــار و عــدم دريافــت ،ســنوات

خود گـرد هـم     برخي از حقوق و مزاياي      
  .آمدند

  
دي، تعـــدادي از  24 پنجـــشنبه روز*

كارگران معدن پابدانا زرند كه از اهـالي        
ــد، ريحــان، بغيجــان،   ــتاهاي خورن روس
طاشك و تيران از توابع شهرسـتان راور        
بودند با حضور در مقابل فرمانداري راور       

به گـزارش كارونـسرا، در       .تجمع كردند 
 نيز  اين تجمع كه خانواده هاي كارگران     

ــه   ــسبت ب ــارگران ن ــتند، ك حــضور داش
شان از معدن پابـدانا زرنـد بـه        جابجايي

معدن همكار اعتراض داشتند و خواهان      
  .لغو اين تصميم مسئوالن شدند

  
كــارگران شــركت ،  دي26شــنبه روز *

خودروسازي ديار خودرو در گلپايگان، به      
 ودليل دريافت نكردن پنج مـاه حقـوق         

د در مقابل   براي رسيدگي به وضعيت خو    
بـه  . كردنـد جمـع   تكارخانه ديار خودرو      

گزارش ايسنا، ايـن شهرسـتان داراي دو    

شهرك صـنعتي و يـك ناحيـه صـنعتي         
است كه بيشترين حجم كارخانجات آن      
به شركتهاي قطعـه سـاز خـودرو تعلـق          

يكي از كـارگران بخـش رنگـرزي      . دارد
 كه در ايـن تجمـع شـركت         ديار خودرو 
سال در ايـن  به مدت چهار : داشت گفت 

شركت مشغول بـه كـار هـستم، امـا در         
حال حاضـر پـنج مـاه حقـوق دريافـت           

گوينـد    ام و مديران شـركت  مـي          نكرده
  .دهيم كار كنيد، اما فعال حقوقي نمي

  
ــبح روز * ــنبه ص ــي از  دي، 26ش جمع

كارگران كارخانـه نـساجي مازنـدران در        
اعتراض بـه پرداخـت نـشدن مطالبـات         

 سـاختمان   مقابـل بـارديگر   مزدي خـود    
بـه   .فرمانداري قائم شهر تجمع كردنـد      

كارگران كارخانـه نـساجي      گزارش ايلنا، 
در : مازندران با اعالم ايـن خبـر گفتنـد         

جلسه امروز كه در محل فرمانداري قائم   
ــد   ــزار ش ــهر برگ ــي  ،ش ــاون سياس  مع

استانداري مازندران، فرماندار قائم شهر،     
دو نفر از نمايند گان مجلس بـه همـراه          

كـارگران   دگاني از سرمايه گـذار و     نماين
حضور داشتند و در نتيجه كارفرما مكلف   
شد كه تا پايان هفته جاري معادل يـك         
ــارگران را    ــزدي ك ــات م ــاه از مطالب م

  .پرداخت كند
  
از  صدها تن    دي،27 يكشنبه   صبح روز *

ــز،   ــيميهاي اراك، تبري ــان پتروش كاركن
ــه    ــراض ب ــر در اعت ــفهان و اميركبي اص

عيت اســتخدامي نامــشخص بــودن وضــ
پس از واگذاري واحدهاي پتروشيمي به      
ــع    ــران تجم ــصوصي، در ته ــش خ بخ

به گزارش ايلنا، تجمع كننـدگان       .كردند
ابتدا قصد مراجعـه بـه سـاختمان        : گفتند

مجلس را داشتيم اما در نهايـت تجمـع         
اعتراضي خود را در مقابـل وزارت نفـت         

اين تجمـع كننـدگان عـدم        .برپا كرديم 
شـــرايط نامناســـب امنيـــت شـــغلي و 

بازنشستگي پس از واگذاري پتروشيميها     
به بخش خصوصي را داليـل برگـزاري        

  .اين تجمع اعتراضي عنوان كردند
  
اعتصاب كارگران ،  دي27يكشنبه روز  *

پروژه راه آهن ورزنـه بيـست و يكمـين          
ــت ــشت سرگذاشـ ــصاب . روز را پـ اعتـ

اجـرا كننـده   ، كارگران شـركت كيـسون    
 – آهن شـبنم     پروژه دو خطه كردن راه    

  ايستگاه راه آهـن شـهر ورزنـه،        ،مشك
 ماه حقوق  6 دراعتراض به عدم پرداخت   

 ،به گزارش اصـفهان شـرق      .ادامه يافت 
در طول اين مـدت كـارگران در محـل          
ايستگاه راه آهن شهر ورزنه به صـورت        
آرام حضور يافته و خواستار رسيدگي بـه        

   .شان از متوليان امر هستند مشكل
  
كــارگران  دي،27 شنبهيكــروز صــبح *

ــه در     ــت تپ ــارس هف ــذ پ ــنايع كاغ ص
شهرستان شوش دراعتـراض بـه خلـف        

ــا و ــده كارفرم ــي و  وع ــسئوالن محل م
كشوري ازجمله رئيس اداره كار شـوش       

مطالبات معوقه   مبني برپرداخت حقوق و   
درمقابـل   شان دست به اعتـصاب زده و      

 به گـزارش ايرنـا،     .كارخانه تجمع كردند  
 1346ارس در سال     پ گروه صنايع كاغذ  

در شمال خوزستان تاسيس    
 به عنـوان    1349و در سال    

نخستين واحد توليد كاغـذ      
از خمير بـه بهـره بـرداري        

سهام اين شركت در     .رسيد
 بــه بخــش   1392ســال 

ــد و   ــذار ش ــصوصي واگ خ
گروه صنعتي گلريز قم هم     
اكنـــون ســـهامدار گـــروه 

  .صنايع كاغذ پارس است
  
ــشنبه روز * ،  دي27يكـــ

جمعي از كارگران اداره آب و فاضـالب        
شهرستان بندر ماهشهر در اعتراض بـه       
پرداخت نشدن حقوق معوقـه و مزايـاي        

 بـه گـزارش    .خود دست از كار كـشيدند     
مـاه   كـارگران گفتنـد كـه از مهـر         ايرنا،

امسال تاكنون تنها پنج ميليون ريال بـه        
شان بابت حقـوق و مزايـا واريـز       حساب

نون حتـي حقـوق     و از آن موقع تاك     شده
مهرماه را نيز به صورت كامـل دريافـت         

  .نكرده اند
  
 مهماندار بيكارشده شركت    50بيش از   *

رجا در مراغه در راسـتاي اعتـراض بـه          
روند پيش روي شركت رجـا در تعـديل         

ــداران  ــاري مهمانـ در روز نيـــرو و بيكـ
در مقابــل فرمانــداري  دي، 27يكـشنبه  

 به گزارش تـسنيم،    .مراغه تجمع كردند  
روز در جهــت   مهمانــداراني كــه شــبانه
كردند حـال بـا       آسايش مردم تالش مي   

 اثرات ركود با اجراي طرح قطـار شـش        
 ،تختــه بــه اتوبوســي شــركت رجــا     

كـار     مهمانداران قطار رجا در مراغه بـي      
  .اند  شده

  
اعتصاب كارگران  ،   دي 28دوشنبه  روز  *

تجمــع  شــركت ارفــع ســازان كرمــان و
دفتـر شـركت   شـان مقابـل      خانواده گي 

ــشمه  ــشت مــس سرچ ــين روز را پ دوم
 به گـزارش آرمـان كرمـان،      . سرگذاشت

از چنـد  : نماينده كارگران معترض گفـت   
سال پيش تا كنون به ما قولهـاي ميـان    
مدت و كوتاه مدتي مـي دادنـد كـه بـه            

 ماه ديگر شما را جذب مـي       3طور مثال   
اين وعده ها عملـي نـشد تـا     ولي  . كنيم

امتحـاني برگـزار    اينكه در خـاتون آبـاد       
ــد و  ــس  20كردن ــع م ــر را در مجتم  نف

سرچشمه جذب كردند كه ايـن سـئوال        
مطرح مي شود اگر شـما نيـاز بـه نيـرو            

 نفـر را    20نداريد چرا از آزمـون ورودي       
اگر شيوه تغييـر وضـعيت       جذب كرديد؟ 

بابرگزاري آزمون بوده  چرا بـه مـا كـه           
 ســال در نوبـت قــرار داد  6نزديـك بـه   

  .داديدهستيم اطالع ن
اعتــصاب و   كــارگران پــس از دو روز 

تجمع خـانوادگي مقابـل دفتـر نظـارت         
مجمتع مس سرچشمه با وعده رسيدگي      
به مشكالت اسـتخدامي شـان بـه كـار          

  .خود بازگشتند
  
كارگران كارخانه  ،   دي 28دوشنبه  روز  *

ماشين آالت صنعتي تبريز در اعتـراض        
ــه بالتكليفــي شــغلي وعــدم دريافــت   ب

ه خود، مقابل اداره كل      ماه 11مطالبات  

ــع   ــاه اجتمــاعي تجم ــار و رف ــاون، ك تع
  به گزارش نصر، پس از گذشت  .كردند

حدود چهار مـاه از اعـالم ورشكـستگي         
شركت ماشين آالت صنعتي تبريز، هنوز      

 كارگر اين واحـد صـنعتي       275وضعيت  
  .نامعلوم است

  
 جمعي  دي،28 دوشنبه   روز از ظهر  بعد*

عي از بازنشـــستگان تـــامين اجتمـــا   
دراعتــراض بــه عــدم پرداخــت تمــامي 

شان مقابل وزارت تعـاون، كـار و        حقوق
رفاه اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي      

به گزارش ايسنا، نماينـده      .تجمع كردند 
ــت ــن بازنشــستگان گف ــزام : اي طــرح ال

سازمان تـامين اجتمـاعي بـه برقـراري         
مستمري بازنشـستگان مـشمول قـانون       

ــيش از موعــد كارك ــان بازنشــستگي پ ن
 و در زمان رياسـت  1386دولت در سال    

مرتضوي در تامين اجتماعي در مجلـس     
نفر  هزار   40مصوب شد كه در آن زمان       

  .گرفت را در بر مي
  
كــــارگران  دي، 30 چهارشــــنبه روز*

اعتـراض بــه   كارخانـه رايـن خــودرو در  
شــان دســت بــه تجمــع مقابــل  اخــراج

دي 30بـه گـزارش      .فرمانداري بم زدند  
 كـارگر   270اين  شركت     آرمان كرمان، 

 و  داشته كه همگـي آنهـا اخـراج شـدند         
حقوق  سه ماهه اين كـارگران اخراجـي     

در بـين   . تا به امروز پرداخت نشده است     
 15كارگران از كار اخراج شده افرادي با        

  .سال سابقه هم ديده مي شود 
  
 دي، كارگران بيكـار   30 چهارشنبه   روز*

 در شده كارخانه صابون سازي خرمشهر    
شـان   عتراض به عدم پرداخت مطالبات    ا

دست به تجمع مقابل فرمانـداري ويـژه        
نماينـده   به گزارش ايرنا،   .زدند خرمشهر

كارگران حاضر در اين تجمع اعتراضـي       
 كــارگر كارخانــه صــابون 120از  :گفــت

ــيش از   ــازي ب ــان  80س ــارگر از زم  ك
تعطيلي تاكنون حقوق معـوق و سـنوات        

  .دخدمتي خود را دريافت نكرده ان
  
دي، كــــارگران  30 چهارشــــنبه روز*

اخراجـي معـدن سـرب و روي بهـادران     
دراعتراض نسبت به اخراجـشان مقابـل       

 به گزارش . استانداري يزد،اجتماع كردند  
ــاك، 30 ــرب و روي  دي تابن ــدن س مع

عنــوان بزرگتــرين ه بــ بهــادران مهريــز
معدن سرب و روي خاورميانـه شـناخته        

 ميليـون تـن     200اين معـدن    . مي شود 
درصد از 70ذخيره سرب و روي دارد كه       

 درصـد آن    30ذخاير اين معـدن روي و       
  .سرب است
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  .....كتاب
  

زير محك زمان؛ قطعنامه هاي سـه اجـالس         

  شوراي عالي سچفخا منتشر شد

زير محك زمان، قطعنامه هاي سـه اجـالس شـوراي           

  . منتشر شد) 1393 – 1391 -1388(عالي سچفخا 
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ناشر اين كتـاب و          

   است 1394چاپ اول آن در سال 
   كلن –مرتضوي، آلمان چاپخانه باقر : چاپ و صحافي

   يورو2 يورو ، هزينه پستي 7بهاي كتاب 
  :براي دريافت كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيد

NABARD/ B.P. 77 / 91130 Ris 
orangis/ France 

  :يا با اين آدرس تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com 

  

 نوشـته هيتلـر در آلمـان        "نبرد مـن  "كتاب  

   شودمنتشر مي 

  

  
ــا ــا آغ ــال ب ــاله  2016ز س ــصت س ــيالدي، دوره ش  م

، نوشته آدولف   "نبرد من "محدوديت قانوني حق تاليف     
 در آلمان بود،    "باواريا"هيتلر كه در اختيار دولت ايالت       

شـماري از ناشـران آلمـاني در نظـر     . به پايان مي رسد  
دارند اين كتاب را براي نخستين بـار از زمـان سـقوط             

 زمـان حكومـت     در. حكومت حزب نازي، چـاپ كننـد      
 به زبانهاي مختلف    "نبرد من "نازيها ميليونها نسخه از     

  .چاپ و توزيع شد
پس از شكست آلمان در جنـگ دوم جهـاني و انهـدام            
رژيم نازي، نيروهاي متفقين كه اداره امور آلمـان را در      
دست گرفته بودند، چاپخانه حـزب نـازي را همـراه بـا             

 باواريـا واگـذار     تمامي حقوق قانوني آن به دولت ايالت      
از آن زمان به بعد، دولت ايالت باواريا بـه دليـل    . كردند

رعايت حال قربانيـان حكومـت هيتلـر و جلـوگيري از            
پراكني سياسي و نژادي، اجازه چاپ مجـدد ايـن    نفرت  

  . دادكتاب را نمي
 هاي اين كتاب را با حواشي      اند كه نسخه   ناشران گفته 

يخ شناسـان و سـاير      و پاورقيهاي مفصل بـه قلـم تـار        
متخصصان منتشر خواهند كرد تا خواننده با زمينه قبلي 

  .اظهارات هيتلر و عواقب نظرات او هم آشنايي يابد
اي از زندگينامه فردي همراه با نظرات  اين كتاب آميزه    

ــغال     ــان و اش ــابودي يهودي ــزوم ن ــورد ل ــر در م هيتل
سرزمينهاي ديگر به منظور دسترسي ملـت آلمـان بـه           

  . بيشتر است"ي زيستفضا"
  

  پست كتابدار در مدارس حذف شده است

 در جـشنواره يـاد يـار     "نشر شـهر  "مديرعامل موسسه   
هاي شهر تهـران     درصد از مدرسه     30": مهربان گفت 

كتابخانه ندارند، پست كتابدار در مـدارس حـذف شـده        
  ".است

بـه  ": وي با انتقاد از نظام ساختار آموزشي كشور گفت        
 شـود شـما اصـال       ر سال آخر گفته مي    دانش آموزان د  

  ".كتاب مطالعه نكنيد، تنها درس بخوانيد و تست بزنيد
 معـدل تيـراژ     58در سـال    ": مجيد حسيني مي افزايـد    

كتاب در ايران سه هزار نسخه بوده اسـت، امـا امـروز             
  ". نسخه است700تنها 

شود در ايران مـردم پـول       گفته مي   ": وي تصريح كرد  
رند، پس چگونه اسـت كـه در سـال         ندارند تا كتاب بخ   

 هزار ميليارد تومان لوازم آرايش بـه كـشور          16گذشته  
  ميليارد نخ سيگار دود كرده     14وارد شده است و مردم      

  ".اند
  

  .....نقاشي

  

، طرحهايي از آلودگي هواي  "تهران در اغما  "

  تهران 

بهزاد شيشه گران، طراح، گرافيست و نقاش سرشناس،        
قه با نمايش مجـازي آثـاري كـه         در يك اقدام بي ساب    

 خلق  89تحت تاثير آلودگي هواي شهر تهران در سال         
كرده، زنگ خطر وارونگي هواي تهـران را دوبـاره بـه            

  . صدا در آورده است
بهزاد شيشه گران شـرايط شـهري و هـواي دگرگـون            

ه شده و سنگين تهران را دستمايه خلـق ايـن مجموعـ         
آثار قرار داد و فضاي خاكستري و آلوده شهري را كـه            
مدام البه الي ذرات معلق سرب، گاز و دود گم و پيدا             

  .مي شد، در بيست و پنج تابلو به تصوير كشيده
تهـران در  "وي در باره نمايش دوبـاره مجموعـه آثـار          

. امروز هم شرايط مـا عـوض نـشده        ":  مي گويد  "اغما
 شرايط بسيار حساسي اسـت   االن هم شرايط تهران باز    

كه مرتب دولت، مـردم را از عبـور و مـرور در خيابـان               
پرهيز مي دهد، دانشگاهها و مدارس تعطيل مي شود و 

   ".تهران همچنان خاكستري است
او از اندك هنرمنداني شناخته مي شود كه آثارشـان را           

شيـشه گـران   . در فضاي مجازي به نمايش مي گذارند     
فضاي مجازي همزمان بـا فـضاي       معتقد است بايد به     

وي به فضاي مجازي به عنوان يـك  . حقيقي نگاه كرد  
در ": فضاي جدي و تاثيرگذار مـي نگـرد و مـي گويـد        

فضاي مجازي كار مي تواند بدون مرز پيش بـرود، بـه        
بيرون از تهران و ايران بـرود و بـه اقـصي نقـاط دنيـا                

و در اين فضا، هر كسي مي توانـد كـار را ببينـد      . برسد
من امروز فكر مـي كـنم فـضاي مجـازي از            . نقد كند 

 تر شده و اين پديده متعلق به عصر         حقيقي هم حقيقي  
  ".ماست و بايد از آن استفاده كنيم

  
  

  فيلم
  

 كـشور از جملـه     130فليكس به   خدمات نت   

  ايران 

  

"  
، يـك وب    " فليكس نت"، مدير عامل    "ريد هيستينگز 

اعــالم كــرد ســايت نمــايش دهنــده فــيلم و ســريال، 
 كـشور  130سرويس پخش اينترنتي آن از اين پس در      

ديگر، از جمله ايران، هند، كره جنوبي، تركيه و روسـيه      
  . نيز در دسترس خواهد بود

سوريه، كره شـمالي و شـبه جزيـره كريمـه بـه دليـل               
محدوديتهاي اعمـال شـده از سـوي دولـت آمريكـا از         

  فليكس برخوردار نخواهند بودخدمات نت 
 فليكس در   اين حال، گزارش مي شود كه سايت نت       با  

افـزون بـر ايـن، بـا توجـه بـه          . ايران فيلتر شده اسـت    
محدوديتهاي بانكي در ايران، ابهام در مورد چگـونگي         
پرداخت وجه اشتراك براي مخاطبان ايراني نيز وجـود         

  .دارد
 فليكس اينگونه است كه مخاطـب   شيوه استفاده از نت   

توانـد از مجموعـه      ماهيانه مي    با پرداخت حق اشتراك   
فيلمهـا و ســريالهاي موجــود ايـن شــبكه بــه صــورت   

  .نامحدود استفاده كند
 سريال تازه را كه خـود       31 نت فليكس    2016در سال   

  .توليد كرده است، پخش خواهد كرد
  

  چرا ناصر تقوايي فيلم نمي سازد؟ 

دايـي جـان    " مشهور   ناصر تقوايي، كارگردان مجموعه   
 "آرامش در حضور ديگران " فيلمهايي چون     و "ناپلئون

، بارها تاكيد كرده اسـت كـه ديگـر        "ناخدا خورشيد "و  
او در توضيح چرايـي تـصميم       . قصد فيلم ساختن ندارد   

 سـازم؛ از  از من نبايد بپرسيد چرا فيلم نمي ": اش گفته 
آنهايي كه كنترل كردند و اجازه نداند كه بسازيم بايـد            

   ".بپرسيد
  22 بقيه در صفحه

  رويدادهای هنری ماه
 ليال جديدي
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  رويدادهای هنری ماه
  
  

  21بقيه از صفحه 
  

اش  سينمايي   اين كارگردان سينما كه از آخرين ساخته      
گـذرد، در بخـش ديگـري از    حدود سـيزده سـال مـي      

نگـاه  . طـور بـوده   هميشه همـين    ": صحبتهايش گفته 
خودش بارهـا و بارهـا مجبـور        كنيد، حافظ هم در دوره    

امـا  . كنـد شده ديوانش را بـشورد و كاغـذها را سـفيد            
شناسيم و قدرش را مـي  گذشته و حاال ما حافظ را مي    

حاال نه من فـيلم مـي       . نسل ما هم همين است    . دانيم
حاال . كنداما، زمان مشخص مي     ... سازم، نه بيضايي و   

ديگر وظيفه ما نيـست، وظيفـه شـما جوانهاسـت كـه             
  ".فكري به حال آينده كنيد

  

ي از تقوايي در    چندي پيش و بعد از پخش فيلم مستند       
 "خبرگزاري بـسيج  "صدا و سيماي جمهوري اسالمي،      
ناصــر تقــوايي از ": بــا اعتــراض بــه ايــن امــر نوشــت

كارگزاران فساد و تباهي در تلويزيون و سينماي عـصر          
شاهي بوده و كارهاي فاسدي چـون دايـي جـان           ستم  

ناپلئون و آرامـش در حـضور ديگـران در كارنامـه وي             
عصر حاكميت جاسوسان سيا و ام     تقوايي در   . ثبت شده 

 بر دولت موسوم به اصـالحات، ضـمن نفـوذ بـه         6آي  
عرصه فرهنگ، موفق به دريافت مجوز سـاخت توليـد          
فيلمهايي شـد كـه سراسـر فحاشـي عليـه جمهـوري             

تـوان بـه فـيلم كثيـف و        از آن جمله مـي    . اسالمي بود 
 اشاره نمـود كـه در آن از         " خط كاغذ بي "ضدانقالبي  
اي جنايتكار و فاسد ارايـه       اسالمي، چهره    نظام مظلوم 

   "!شده است
سينمايي ناصر تقوايي تا     آخرين ساخته  " خط كاغذ بي "

  .امروز است
  

نامزدهاي انجمن تهيه كنندگان آمريكا براي      

بهترين فيلمهاي سال   

2015   

پــل "، "بيــگ شــورت "
ــروكلين"، "جاسوســان ، "ب

Ex Machina ،" ــد م
، "جـــاده خـــشم: مكـــس

ــي" ــشته"، "مريخ ، "بازگ
اســــپات "، "ســــيكاريو"

خروج مـستقيم   " و   "اليت
ــون ــاي "از كمپتـ  نامزدهـ

  .بهترين فيلم سال شده اند
برخي از منتقدان از غيبـت      

 و  "اتـاق " و   "كارول"اي چون   فيلمهاي تحسين شده    
 "قدرت بيدار مي شود   : جنگ ستارگان "فيلم پرفروش   

  .در اين فهرست، ابراز تعجب كرده اند
و هفتمـين دوره جـوايز انجمـن تهيـه          برندگان بيست   

كنندگان آمريكا كه يكي از مهمترين جوايز در آمريكـا          
  . شوند ژانويه اعالم مي23شود، روز محسوب مي 

  

فهرست نامزدهاي نهايي هشتاد و هـشتمين       

  دوره جوايز اسكار 

بيــگ "، "بازگــشته":  نامزدهــاي بهتــرين فــيلم بلنــد
، "ده خــشمجــا: مكــس ديوانــه"، "كــارول"،"شــورت

پــل "، "بــروكلين"، "مريخــي"، "افــشاگر"، "اتــاق"
  "جاسوسها

بيـگ  "، " كيآدام مك": نامزدهاي بهترين كارگرداني 
 - "بازگـشته "،  "آلخاندرو گونزالز ايناريتو  " - "شورت

ــام مــك " ــر" - "افــشاگر"، "كــارتيت ، "جــورج ميل
، "تنـي آبراهامـسون   " - "جاده خـشم  : مكس ديوانه "
  "اتاق"

برايــان ": بهتــرين بــازيگر نقــش اول مــردنامزدهــاي 
 -مريخـي   "،  "مت ديمـون  " - "ترامبو"،  "كارنستون

، "مايكـل فاسـبندر   " -بازگشته  "كاپريو،  لئوناردو دي "
  "دختر دانماركي"، "ادي ردماين" -استيو جابز "
  

  موسيقي

  

  زندگي و مرگ لمي كيلميستر 

 كـه در دنيـاي موسـيقي بـه          "يان فريـزر كيلميـستر    "
 سالگي  70 دسامبر در سن     28 معروف بود، روز     "لمي"

وي آهنگـساز،  . و بر اثـر ابـتال بـه سـرطان درگذشـت        
متــال گيتاريــست، خواننــده و بنيانگــذار گــروه هــوي  

 بود كه كارهاي آن، الهام بخش       "موتورهد"بريتانيايي  
متال محسوب مـي     متال و سپيد     سبكهايي چون ترش  

  شود
 ساله اي كـه     40لمي كيلميستر در كنار شهرت هنري       

داشت، از نظر فكري به شدت منتقد هرگونه اتوريته از          
وي همچنـين مخـالف     . جمله مذهب و حكومـت بـود      

  .جنگ بود
 بنيان گذاري 1975لمي كيلميستر، موتورهد را در سال 

موج جديـد هـوي متـال       "موتورهد، از پيشگامان    . كرد
 تـا   1970 محسوب مي شد كه از اواسط دهه         "يتانيابر

، رونــد جديــدي را در ايــن ســبك 1980اوايــل دهــه 
  .موسيقي ايجاد كرد

، جــايزه گرمــي را در شــاخه 2005موتورهــد در ســال 
كلمه موتورهـد،   .  به دست آورد   "بهترين اجراي متال  "

اصطالحي عاميانه است كـه بـراي مـصرف كننـدگان           
قرار مي گيرد كه لمـي خـود از         آمفتامين مورد استفاده    

  جمله آنها بود
 ميليون نسخه از آلبومهاي خود را       15موتورهد بيش از    

در سرتاسر جهان به فروش رسانده اسـت و آهنگهـاي           
آن در باره موضوعات متنوعي چون جنگ، تقابل خيـر          

  . و شر، سوواستفاده از قدرت، سكس و قمار است
نوازنده طبـل   ساعاتي پس از درگذشت لمي كيلميستر،       

 نيز به فعاليت خود خاتمه      "ميكي دي "گروه موتورهد،   
 .داد

  
  
  

  

  

  "ابريشم و درخت و نو"
  

   )صبح. م ( وحيدي . م 

   

  نوازش ابر

  در چشمان خواب زده حياط 

  كوچك ابري من

  چه مي كند اين رخوت

  اين موسيقي ناخرسند نابكار

  بر اعماق جان پريش اين خاك

  

  بريال بلند شب

  رفتار مي خواندمرغي گ

  يكي  فرياد بي پژواك

  ـ هنگامه اي سرد و بي دنباله ـ 

  ميان آسمان كوچك تنگ و سرافكنده

  همراه با غريو دريا

  : و صدايي كه مي گفت

  ! ـ به ديدار خاطره بشتاب

  من با حسرتي عريان 

  و هراسي غريب

  حجم رقصان فاصله را 

  اندازه مي گيرم

  ونگاه تو را

   دريا و آن مرغكبا طنين بي گناهي

  خرد

  پيوند مي زنم

     

  من بشارت سبز آفتاب و بهارم 

  كه نسيمش 

  هميشه هاي انتظار را

  با خود مي برد

  و رود بارهايش

  بوسه گاه سپيده دمان فرداست

  

  چشمان تو شهريست

  با پرندگان بسيار

  آنك 

  !شادمانه سفر كن

  سرزمين من

  نور را ابريشم و درخت و

  بانگ بر مي كشد
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  تسليت
 مريم رجوی به 
  مناسبت درگذشت

  مادر بهکيش
   1394 دي 14

درگذشت سـركار خـانم نيـره جاللـي         
ــاجر  ــيش  –مه ــادر بهك ــه – م  را ب

   به جامعـه خـانواده     ،خانواده محترم او  
هاي شهيدان و زندانيان سياسـي، بـه        
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و      

  .گويم به مردم تهران تسليت مي
 خاوران، زنـي پرشـور و    اكنون، مادران 

نــاآرام و مــردم ايــران يكــي ديگــر از 
پاخاسته ايراني     مظاهر پرافتخار زن به   

  .را از دست دادند
ــد و   ــنج فرزن ــه پ ــد و ب او رســتگار ش
دامــادش كــه در دهــه شــصت در    
رويارويي بـا رژيـم واليـت فقيـه بـه           

ــت  ــيدند، پيوسـ ــهادت رسـ ــا . شـ امـ
دادخواهي و عصيان و اعتراضي كه او       

ــران زمــين و ديگــر  مــادران واالي اي
  .اند، پابرجاست  ور كرده شعله

و سرانجام سخن و پيام او به واقعيـت         
صـبر و اسـتقامت     «خواهد پيوست كه    

  .»دهد داشته باشيد، باالخره نتيجه مي
    پايداري طوالني مادر بهكيش كه بـه      

قــول خــودش بيــشتر عمــر را جلــوي 
زندانها بـراي گـرفتن مالقـات يـا در          

ا گذراند، رنجهاي بسيار براي    گورستانه
اما او و ديگر مادراني ماننـد       . او داشت 

او را كــه در صــف مقــدم اعتــراض و 
مقاومت عليه استبداد مـذهبي مبـارزه       

كنند، در باالترين جايگـاه معنـوي         مي
  . جامعه ايران قرار داده است

  جاي خالي ايـن مـادر بزرگـوار را بـي          
  شك ديگر مـادران مقـاومي پـر مـي         

كه در حـال مبـارزه عليـه رژيـم       كنند  
ــدان    حــاكم ــاد و آرمــان فرزن ــد و ي ان

 شهيدشان را زنده و فروزان نگهداشته     
  .اند 

  

رقصی چنين ميانه ی ميدانم 
  آرزوست

  شعله پاكروان

  1394 دي 14سايت شعله پاك روان، 
اصـال  . راستش بعد از اعدام ريحان دلـم مـي خواسـت بميـرم              

 با شـهناز مـادر مـصطفي       94نوروز  . دوست نداشتم نفس بكشم   
كريم بيگي رفـتم    
ــانم   ــزل خــ منــ

خيلــي . بهكــيش
چيزهــا گفتــيم و  
شنيديم ولـي االن    
يك جملـه بيـشتر     
از همه آتشم مـي     

گفــت اقــاي . زنــه
همه تون يكـي يكـي   . بهش گفته انقدر باال پايين نپر     * هاشمي

اين بانو بمن ياد داد كـه      . ميميرين و بچه ها هم از ذهنها ميرن       
او يـادم داد كـه بايـد زنـدگي        . والني داشته باشم  ممكنه عمر ط  

 سـاله اش رو جلـوي   19بچـه  . بدون پاره تـن رو تمـرين كـنم     
. برام داستان دستگيري بچه ها رو گفـتن       . چشمش گرفته بودن  

 جـوان   6اينكه هرگز نفهميد كجا به خاك سـپرده شـدند ايـن             
گوري نبود تا با سوگواري يـا گريـه هـاي آشـكار و     . اعدام شده 

خود مـادر كمـي نـاخوش بـود از نظـر           . ان دلش سبك بشه   پنه
. حافظه ولي منصوره و خواهرش توضيحات تكميلي رو ميگفتن        

نگاهش مي كردم و پيش خودم فكر مي كـردم حتمـا ايـن زن               
 تـا  4 ساله ش اعدام شـد بعـد از   19ناتوان و پير هم وقتي پسر   

ديگه، دلش مي خواسته بميره و مثل مـن جـسارت خودكـشي             
بعد هم عمرش دراز شد تا هر شـب در رويـاش مـرگ              . هنداشت

فكـر كـردم اگـه مـنم     . يكي از پاره هاي تنش رو بازسازي كنه      
مثل اين زن سالهاي طوالني بعد از ريحان زنـده بمـونم چـي؟              
چطور مي خوام سالها رو فقط به اين فكر كـنم كـه چـرا نمـي                 

ع ميرم؟ توي راه برگشت و چند روز بعد رو فقط به همين موضو         
هدف زندگي ام يعنـي مبـارزه بـا اعـدام رو مـديون              . فكر كردم 

چشمهاي اين زن هستم كـه فـروغ و هيجـان و شـور زنـدگي                
نداشت، اما لبخند روي لب و موهاي شـونه شـده بـا گـل سـر                 
كوچيك كنار سرش يادم داد كه اگر در دلت آتشفشان خشم يـا     

گران بـا  اندوه در حال فوران كردنه، اما بايد حواست باشه كه دي          
ديدن صورت تو نفهمن كه گدازه هاي آتشفشان داره درون تـو            

  .رو زير خروارها خاكستر مدفون مي كنه
بدون نيـاز بـه واكـر    . االن اون زن پير و درد كشيده سبك شده  

چينهاي صـورتش بـاز   .  عزيزش روي ابرها برقصه   6مي تونه با    
 جوان نـورس و دامـادش داره   5 پيراهن سفيد پوشيده و با     .شده

فروغ و نور به چشمهاش برگشته و خوشحاله كـه       . چرخ مي زنه  
چـه خنـده   . دوباره به نگارهاي جوانمرگش رسـيده و كنارشـونه       

بـراي  . چه آغوشي باز كرده براي دختـرش      . هايي داره مي كنه   
ه و  هر چند چشمهاي منـصور    . چه شب شيريني داره   . پسرهاش

اما يقـين دارم روح  . عزيزانش پر از اشكه و دلهاشون پر از خون     
  . مادرشون شاد شاده

  .مادر عزيزم شادي و سبكي ات مبارك
اگر ريحـان رو ديـدي بـه        . چه زيبا ميرقصي با جگرگوشه هات     

بـذار نـوك   . جاي من محكم بغلش كن و خيلي سفت ببوسـش  
مـن  .  بكش انگشتهاتو ببوسه و تو هم با كف دست به صورتش         

شـب  . هم به جاي تو صورت منصوره و خواهرش رو مي بوسم          
شبي پر از ترانه و شـور و        . خوشي رو در پيش داري مادر عريز        

  .سرور 
  .رقصي چنين ميانه ي ميدانم آرزوست

  
  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 نتي ز،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشميم

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران و بيـان    نبر

اما بديهي است كه از چـاپ     . كننده نظرات اين سازمان است    
و جنبش مقاومت و صاحب     مقاالت و مطالب فعالين سازمان      

دهد و  نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي  
مطالبي كـه بـا     . كند اطالع از آن مفيد است، خودداري نمي      

شود، بيان كننده نظـرات      امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
خود آنان است كه ممكن است با نظـرات سـازمان منطبـق،            

با نـام و يـا   (قاله نبردخلق سرم. همسو يا اختالف داشته باشد   
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1ه              تك شمار

اخبار و گزارشهاي جنبش كـارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن        
ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط         
به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز در سـايت    

  .ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

خبار رويدادهاي روز ايران و نشريه نيرد خلق ، ا

  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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  درگذشت مادر بهکيشدر سوگ 
مادر بهكيش مادري مقاوم و پايدار بود كه پنج فرزنـد و  .  بسيار صبح امروز، مادر بهكيش درگذشت  اندوهبا تاسف و    

يك داماد او كه در صفوف جنبش پيشتاز فدايي مبارزه مي كردند، در دوران حيات ننگين جمهوري اسـالمي و بـه                   
  . رسيدنددست مزدوران خميني به شهادت

مادر بهكيش يكي از اسطوره هاي مبارزه مردم ايران عليه نظام استبدادي مذهبي واليت فقيه و يكي از تالشگران              
 و به ويژه قتل عام زندانيان سياسي 60مبارزه براي احقاق حقوق پايمال شده خانواده هاي شهداي كشتارهاي دهه       

  . بود67در سال 
روز دادخـواهي و  بـراي  آزادي، براي  نيروي مبارزه ااما غم فقدان او را ب. ست داديمما امروز يك مادر فدايي را از د       

  . تبديل مي كنيممحاكمه قاتالن فرزندان او
از جانب خودم و از جانب رفقايم در سازمان چريكهاي دوستان او، به خانواده شهدا و زنـدانيان سياسـي و بـه هـم                         

  آزاديخواهان تسليت مي گويم
  مهدي سامع

  2016 ژانويه 3  - 1394 دي 13نبه  يكش

  محله بابل آرام گرفت)ِگِله (مادر سپهری در گورستان
مادراني از ميان ما رفتنـد كـه خـود    . در يك سال گذشته بارها و بارها بار سنگيني از اندوه و درد بر جان ما نشست    

 دالور زنـي ) بـانو كـاظمي  (ادر سـپهري  دهها سال درد و اندوه فقدان عزيزان شان را بر جان داشتند و آخرين آن م   
  . از خطه مازندران كه پنج فرزند مبارزش در رژيمهاي شاه و شيخ جان شان را فداي مردم كردنداست

رفقا؛ سيروس، فرخ، ايرج و فرهاد سپهري در رژيـم ديكتـاتوري شـاه و رفيـق فرشـاد           ايران  چريكهاي فدايي خلق    
  . رسيدند به شهادت60سال هري در رژيم خميني در پس

 ايـن شـهر   محلـه  هلدر بابل درگذشت و در گورستان گ   ) 2016 ژانويه   1 (1394 دي   11مادر سپهري در روز جمعه      
  .پيكر پر رنج و دردش به خاك سپرده شد

بدين وسيله مراتب همدردي عميق و تسليت خود و رفقاي سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران را بـه خـانواده و             
، به خانواده شهدا و زندانيان سياسي و به همه آزاديخواهـان ابـراز مـي    )سپهريمادر  (نو كاظمي   زنده ياد با  دوستان  

  . دارم
  مهدي سامع

  2016 ژانويه 10 - 1394 دي 20يكشنبه 

  فدايي شهيد رفيق

  پوران يداللهي

  

  شهداي فدايي

  در بهمن ماه
  

م پـور رضـا     يابـراه ،  پوران يدالهي، بهـروز عبـدي     
 جعفـر   ،فـتح علـي پناهيـان     ،  ، يوسف زركـار   قيخل

سـعيد  ،  انيكرامـت دانـش   ،  يخسرو گلسرخ ،  پناهي
فاطمه افدرنيا، مجيد پيرزاده جهرمي، جعفـر       ،  پايان

، محتشمي، مسعود پرورش، مصطفي دقيق همداني    
 ي خسرو يمحمدعل،   حميد مومني  ،كاووس رهگذر 

، ، انوشه فظيلت كـالم    يدرضا هزارخان يحم،  يلياردب
حـسين  ،   فرجـودي   جـان  حسن،  جريكيومرث سن 

چوخــاچي بــرادران، محمــد كاســه چــي، محــسن 
، جعفـر پـشامي،     فردوس آقا ابراهيميـان   ،  نوربخش

بابك سيالني، خسرو پناهي، مهدي     ،  قاسم سيادتي 
، اقتدارمنش، محمدجواد عرفانيان، اكبر پارسي كيـا      

، م مختـوم  يعبـدالكر ،  )تومـاج (رمحمد درخشنده   يم
، يمـ يمـد طـاهر رح    مح،  ين جرجـان  يحس،  يواحد

 ،)جهـان (اندواب  ير قلعه م  يجهانگ،  ييمحسن بطحا 
ن يمحمـدام ،  ك مـرام  يـ محـسن ن  ،  يفرشاد مرعش 

ـ عبـاس تبر  ،  ينورائ ـ   ،  يزي حـسن  ،  يمـسعود رحمت
، يبهنام قاسم زاده رضو   ،  ي نورورز يعل،  محمدپور

، يـي رزايمـراد م  ،  يم كرد يابراه،  ييرضا) حر(جعفر  
ـ ياسد   ـ فر، ل برزگـر ياسـماع ،  يزدان ، يبانـه ا دون ي

ــد ــه محم ــل، يفاطم ــسن توس ــارزه .... ويح در مب
 ي بــراينــي شــاه و خميمهــايه رژيــقهرمانانــه عل

 و يسم و ارتجاع و استقرار دموكراس   يالي امپر ينابود
 تاكنون به شهادت    1349 ي سالها يسم ط ياليسوس

  . دنديرس
 


