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

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

  352 شماره

  سي و يكم  چهارم سال دوره

  1393 آبان اول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ---سرمقاله 

رابطه انکار وجود 
  روزنامه نگاران زندانی 

  با ديدار با کامرون
 منصور امان

اگر چه سفر سال جاري حجت االسالم روحاني به 
نيويورك توجهات كمتري را نسبت به سال گذشته 
برانگيخت، با اين حال يك زاويه مهم از جهتگيري 

 هر "دولت اعتدال"رييس . سياسي او را آشكار كرد
چه بيشتر به گروگان سياست ميانه بازانه خود تبديل 

ميان ديدار با نخُست وزير انگليس، آقاي . مي شود
كامرون، و انكار وجود روزنامه نگاران زنداني رابطه 
مستقيمي وجود دارد كه فقط يك نزديك بين سياسي 
مي تواند آن را به سود آقاي روحاني ارزيابي كند و 

 مي رسد، دولت جناح ميانه تا آنگونه كه به نظر
  . آخرين صندلي از اين رسته پر شده است

  
  معامله با ابليس

اين ُنكته پنهاني نيست كه آقاي روحاني وظيفه اصلي 
خود را كاهش يا برطرف كردن تحريمهاي فلج كننده 

به بيان روشن تر، جناح ميانه . بين المللي مي داند
حران را پكومت حل وفصل اين بلي قرار داده است ح

از . كه مي بايست آن را به مركز قُدرت بازگرداند
سوي ديگر نيز آقاي خامنه اي در باند رقيب، محللي 

  . براي دوران گذار از تحريمها و تنش خارجي مي بيند
راه حلي كه آقاي روحاني و دوستان براي حفظ 
امكان تحرُك در زمين بازي خود انديشيده اند، بسيار 

آنها از بازي در آنچه كه زمين .  مكانيكي استساده و
حريف مي پندارند، يعني ميدان سياست داخلي 
خودداري مي كنند و كوشش دارند در اين حوزه نُقاط 

در اين چارچوب، . اصطكاك جدي با آن پيدا نكنند
وعده انتخاباتي حجت االسالم روحاني مبني بر 

. ر برود نمي تواند از سطح وعده فرات"گُشايش فضا"
بدين سبب شگفت آور نيست كه فعاليت عمده او و 
دولتش در اين زمينه، بر جسُتجوي راه هايي براي 
گُريز از پاسخگويي به مطالبات بدنه اجتماعي 

 و سرگرم كردن آنها تمركُز يافته "اصالح طلبان"
  . است

، قهرمان داستاني به همين نام از "فاوست"همچون 
يز با ابليس وارد معامله شده تا در گوته، جناح ميانه ن

 -ازاي واگذاري روح خود به وي، لحظه اي جاوداني 
فاوست .  را تجربه كند-و در اينجا شراكت در قُدرت 

روح خود را از دست داد و به بازيچه ابليس تبديل شد 
جناح ميانه . بدون آنكه به آرزويش دست يافته باشد

 در جاده همين حكومت و دولت آن نيز گام به گام
 . سرنوشت به پيش مي روند

  3بقيه در صفحه 

  
م�له يوسف زای و يك وكيل مدافع 
  ھندی برنده جايزه صلح نوبل شدند

  

 

  را به2014جايزه صلح سال در نروژ، آكادمي نوبل 
 دختر نوجوان ،مالله يوسف زايبه طور مشترك  

وكيل مدافع هندي اهدا ، پاكستاني و كايالش ساتيارتي
  . كرد

خاطر    كه اين جايزه را بهكرداعالم نوبل آكادمي 
 داده فعال دفاع از حقوق كودكان به آنها اين دو فعاليت

  .است
دو سال  سال دارد، 17كه اكنون مالله يوسف زاي 

 در زمينه دفاع از حق تحصيل  خاطر تالش پيش به
 وي .ار گرفتقردر پاكستان دختران مورد حمله طالبان 

هموطنان مالله در دره . اكنون ساكن انگلستان است
سر او شليك كرده   سوات پاكستان، جايي كه طالبان به

خوشحال و به اشكال مختلف  از برنده شدن مالله ،بود
 .شادماني خود را نشان دادند
-----  

  کنفرانس اقتصادی لندن
 بررسی بازار ايران يا تجديد 

  بلوک بندی
  7صفحه  ....جعفر پويه

  
  گذري كوتاه در چند و چون  سورآليسم

  10صفحه ... وحيدي. م 

  
  تغيير قانون کار، 
  افزايش ناامنی شغل
  4صفحه   ......زينت ميرهاشمي

  

سازماندھی جنبش ھای عصر جديد 
  )٣٢(پس از جنگ سرد 
 تجربه –وظايف سوسياليستھا 

  رفراندوم اسکاتلند
  5صفحه ......ليال جديدي

  

   در پاريس كنفرانس
  به مناسبت صدور منع تعقيب 
  عليه مقاومت ايران در فرانسه

   15صفحه 

  
در دوران " فاشيسم"بازگشت 

  )١(سرمايه داری معاصر 
  --  مانتلي رويو: منبع - سمير امين

  8صفحه  .... آناهيتا اردوان: برگردان

  

  اخبار کارورزان پرستاری و س�مت
  11صفحه  ..... اميد برهاني

  

  ای معلمان در مھر ماهچالشھ
 9صفحه ... فرنگيس بايقره

  

  ....يادداشت سياسي 

  چوب َتر خامنه ای 
  و آتش خشم و نفرت ھمگانی

  مهدي سامع
 2صفحه 
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 چوب َتر خامنه اي در دستان 
اراذل و اوباش او كه با نام 

اقدام » افراد خودسر«مستعار 
به جنايت مي كنند، اين بار 
صورت تعدادي از زنان را به 

بر اساس اخبار . آتش كشيد
منتشر شده تا كنون بيش از 

 ،اصفهان زن از شهرهاي 20
  ، كرمانشاه وشيراز، تبريز

قرباني اسيدپاشي تهران 
 تن از آنان از 15شده كه 

شهر اصفهان بوده و يكي از 
اين زنان در اصفهان جان 

 براي اكثريت مردم .باخته است
ايران و به ويژه قربانيان جنايتهاي 

 35بي شمار رژيم واليت فقيه در 
سال گذشته جاي ترديدي وجود 
ندارد كه اين اعمال ننگين و 
وحشيانه به طور مستقيم از جانب 

 و در اين شرايط از راس حكومت
بيت سيد علي خامنه اي هدايت مي 

گرچه دستگاههاي امنيتي . شود
واليت خامنه اي به همراه برخي 
افراد فرومايه تالش مي كنند تا اين 
گونه رفتار ضد انساني را به افراد 
خودسر و ناشناخته مربوط كنند، اما 
چه كسي نمي داند كه اگر اين 

ودسر مربوط جنايت به فرد يا افراد خ
مي شد، نهادهاي ريز و درشت 
امنيتي رژيم مي توانستند در همان 
ابتدا نه با سه سوت كه با يك سوت 
بساط اين افراد به اصطالح خودسر 

اين وافعيت به اضافه . را جمع كنند
دم ُخروسي كه از جيب مالها 
آگاهانه به همگان نشان داده مي 
شود، ترديدي باقي نمي گذارد كه 

ين جنايتها سازمانيافته و با هدف ا
مشخص و از طريق بيت ولي فقيه 

يادآوري سخنان . هدايت مي شود
آخوند تبهكار، سيد يوسف طباطبايي 
نژاد، در مقام امام جمعه اصفهان و 
نماينده مجلس خبرگان كه در آذر 

مساله حجاب « گفت 1390سال 
ديگر از حد تذكر گذشته است و 

 تر  بي بايد چوببراي مقابله با بدحجا
را باال برد و از نيروي قهريه استفاده 

، به اضافه هزاران اظهار نظر »كرد
گُماشتگان ولي فقيه در مورد حجاب، 
همراه با طرح قانوني مجلس ارتجاع 

حمايت از آمران به معروف «در مورد 
كه در حقيقت » و ناهيان از منكر 

 بيان قانوني اقدامات جنايتكارانه
اندهاي وابسته به بيت تاكنوني ب

خامنه اي است، آدرس مكان ساخت 
و توريع چوبهاي َتر را مشخص مي 

  . كند
  

در حالي كه اُرگانهاي امنيتي و 
انتظامي واليت خامنه اي با عامالن 
جنايت اسيد پاشي مثل يك معادله 
ده مجهولي برخورد مي كنند، همين 
نهادهاي سركوبي با ِبگير و بِبند 

تي مي دهند و جوالن قدرقدر
براساس شيوه ولي فقيه اي دشمن 

  .خارجي را به ميان مي آورند
سردار غالمرضا  مهر پاسدار 27روز 

الزمان   سپاه صاحبسركردهسليماني، 
كشف و انهدام «از  استان اصفهاندر 

يافته ضد اخالقي در نگروه سازما
در اصفهان » هاي مجازي  شبكه

اد اين افر« و اعالم كرد كه  خبر داد
هاي جاسوسي هم در سكه با سروي

ارتباط بودند، توسط عناصر اطالعات 
سپاه اصفهان دستگير شدند و به 
اعمال مجرمانه خود اعتراف 

 )سايت خودنويس. (».كردند
  

 
 مهر، پاسدار 30عصر روز چهارشنبه 

معاون امنيتي و ، حسين ذوالفقاري
با توجه «: گفتانتظامي وزير كشور 

ي فني و به مجموع بررسيها
اطالعاتي انجام شده تا اين لحظه به 
طور قطع اعالم مي كنيم كه اين 
اقدامات سازمانيافته و كار گروهي 
نبوده است و تحقيقات نشان مي 
دهد كه اين اسيدپاشيها توسط يك 

  )مهر. (».نفر انجام شده است
همين پاسدار سركوبگر، در مورد 
حركت اعتراضي مردم اصفهان با 

زبان تهديد و به سياق همه ماموران 
عده معدودي كه «: سركوبي گفت

بنا داشتند تجمع را به سمت و سوي 
ديگري هدايت كنند شناسايي شده 
اند و به آنها تذكرات الزم داده مي 
شود كه اقدامات آنها دور از چشم 

. ».ي و قضايي نيستنيروهاي امنيت
  )همان جا(

  
بر اساس همين خط و نشان كشيدن 
پاسدار ذوالفقاري معلوم مي شود كه 
هدف از سفر وي به اصفهان نه 
كشف ابعاد جنايت، كه دادن 

بخوانيد تهديد به [» تذكرات الزم«
به قربانيان و معترضان ] دستگيري
  .بوده است

در مورد چرايي حساس شدن 
امنه اي به امنيتيهاي واليت خ

تظاهرات روز چهارشنبه در اصفهان 
  و تهران، بايد فيلمهايي كه تاكنون از 

  
اين واكنش گسترده منتشر شده را 

  .ديد و به شعارهاي مردم توجه كرد
  
پاشي جنايت، قانونگذار  اسيد«

ننگ ماست، ننگ «، »حمايت
، »ماست مجلس شوراي ما

 امر به معروف با اسيد نمي«
 اطالعات، وزير«، »خواهيم

نيروي «، »خجالت خجالت
، »خجالت خجالت: انتظامي

نيروي انتطامي چشم «
مرگ بر «، »خواهرم كو؟

امنيت «، »داعشيهاي ايران
اي «، »آزادي حق مسلم ماست

 اسيد به ما ،كمتر از داعشي
اسيد پاش  «،»مي پاشي

، »هدور، امنيت از ما ەمزدور
، اسيد ە رود خشك شدەزايند«

اي خواهر «، »ەپاشي مد شد
با «، »قرباني در قلب ما ميماني

حجاب بي حجاب، اسيدپاشي 
صدا سيما بي «، »خوايم نمي

، »غيرت، حمايت حمايت
تو  دادستان حيا كن، صندلي«

حجاب به زور «، »رها كن
، »شه شه، ايران عراق نمي نمي

اين سكوت، حمايت از داعش «
گناه،  سهيالي بي«، »است

  ......و» كنيم حمايتت مي
در اين شعارها مردم تنفر و انزجار 
خود را از مجلس ارتجاع و قانون 

  جديد آن، وزير اطالعات، دادستان 

  
، نيروي انتظامي و )اژه اي(رژيم 

داعش كه اشاره در لفافه به خامنه 
براي . اي است، بيان مي كنند

واليت خامنه اي همين شعارها ايجاد 
وحشت مي كند و براي همين 

 هرچه بيشتر امنيتي فضاي جامعه را
به گمان من اسيد پاشي . مي كنند

هم تدبيري براي بستن فضاي 
جامعه و مهار خشم و نفرت مردم از 

  .رژيم است
  
  

  ....يادداشت سياسي 

  چوب َتر خامنه ای و آتش خشم و نفرت ھمگانی
  مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
شواهد اين داد و ستد و به بياني، تقسيم 
حوزه عمل را مي توان در تحرُك 

 در سياست خارجي و "دولت اعتدال"
در مقابل، انفعال آن در داخل به چشم 

اغلب براي توجيه همراهي خاموش . ديد
دولت با سركوب سياسي و مدني، به 
ناكافي بودن اختيارات آن و قرار گرفتن 

 پهنه هاي حقوق مدني و بيشتر
شهروندي در خارج از قلمرو قانوني 
قُدرت رييس قُوه مجريه و دولت وي 

  . اشاره مي شود
گذشته از آنكه مرزهاي موجود در اين 
پهنه به گونه خودمدارانه توسط باند 
حاكم براي حراست از قُدرت خويش و 
حذف مخالفان و منتقدان ترسيم شده و 

 آن نيز "قانوني" روكش از اين رو اعتبار
بسيار محدود است، در همين حال آقاي 
روحاني نشان داده زماني كه موضوع به 
منافع و اهداف مقدم جناح ميانه برمي 
گردد، به خوبي از خُطوط قرمز گذر مي 
كند و گامهايش را با عددي كه ترازوي 
اختيارات نشان مي دهد، تنظيم نمي 

  . كند
قاي اوباما يك گُفت وگوي تلفُني با آ

شاهد بي مثال از ناديده گرفتن مرزهاي 
كشيده شده توسط باند حاكم و ورود به 
قلمرو اختياراتي است كه براي خود 

آيت اهللا خامنه اي، در حالي . قايل است
كه برآشُفتگي خود را از اين خودسري 
به گونه علني ابراز مي كرد، ابتكار 

د،  نامي"نابجا"سياسي آقاي روحاني را 
اما هشدار و گوشمالي وي مانع نشد كه 
حجت االسالم روحاني و دوستان 

 و همدستانش در كنار "آقا"صندليهاي 
ميز مذاكره با آمريكا را اشغال نكنند و 
براي امتياز سياسي پالوده خوري با 
واشنگتن يك حساب جداگانه به نام 

در اين ميان، ديدار و . خود نگشايند
ارشد آمريكا و جمهوري مذاكره پايوران 

اسالمي كه تا يكسال پيش رويدادي 
استثنايي به حساب مي آمد، به يك 

  .       رفت وآمد روتين تبديل شده است
ديدار آقاي روحاني با آقاي كامرون، 
چالش ديگري بود كه جناح ميانه، باند 

پاسدار . رقيب را در برابر آن قرار داد
اسماعيل كوثري، يك سركرده لباس 
شخصي پوش سپاه پاسداران، اين 

 ناميد و به اين "خودسرانه"مالقات را 
وسيله نارضايتي باند واليت را از دور 

  . زده شدن آشكار كرد
  

  به سبك احمدي نژاد
با وجود عهد شكني روشن باند واليت 

 و اعمال "نرمش قهرمانانه"در حوزه 
 براي "دلواپسان"فشار دايمي از طريق 

ن مهار تحوالت در در دست نگه داشت
سياست خارجي، آقاي روحاني با 
احتياطي كُرنش آميز و وسواس بسيار 

سخنان . قواعد بازي را رعايت مي كند

 در CNNاو در مصاحبه تلويزيوني با 
باره روزنامه نگاران زنداني را در اين 

حجت . چارچوب بايد ارزيابي كرد
من واقعا اين ": االسالم روحاني گفت

من باور .  در كل باور ندارممساله را
ندارم كه فردي به خاطر روزنامه نگار 
بودن بازداشت شده يا به زندان افتاده 

يك فرد مي تواند خبرنگار، . باشد
روزنامه نگار باشد و مرتكب جرم شده 

اما جرم لزوما نبايد هميشه به . باشد
شغل آنها، شغلي كه مشغول به كار در 

  )1(". باشدآن هستند، ارتباط داشته
دروغگويي شگفت آور آقاي روحاني كه 

 "دولت راستگويان"دولت خود را 
معرفي مي كند، يك لغزش تصادفي 

او آگاهانه و براي برقراري توازن . نيست
بين ديدار با نخُست وزير انگليس و مفاد 
مذاكرات با وي با نگرانيهاي امنيتي 
رقبايش، خود را در اين پهنه در كنار 

آقاي روحاني به . ا جاي مي دهدآنه
وسيله اين دروغ و نيز مشروط ساختن 

چارچوبهاي "رعايت حقوق بشر به 
، به آقاي خامنه اي "فرهنگي هر كشور

و همدستانش اطمينان مي دهد كه با 
هر نوع تحرُك در سياست خارجي، او 
حيطه قُدرت آنها را به رسميت مي 
شناسد و فراتر از آن، براي تامين 

از اين يت شان حتي حاضر است رضا
 به سبك پادوي ولي فقيه بر منافع

منصب رياست جمهوري، آقاي احمدي 
 .   نژاد، دفاع كند

او بين قانع كردن كساني كه به آنها 
آزادي روزنامه نگاران و زندانيان "وعده 

 را داده و قُدرت حقيقي كه "سياسي
مانورهاي خارجي اش را فقط به اتكاي 

 پيش ببرد، دومي را انتخاب آن مي تواند
پايه اين انتخاب را ناتواني . كرده است

جناح ميانه حكومت از تحليل عيني 
تاثير رفتار رياكارانه اش با حقوق 
شهروندي بر بدنه اجتماعي خويش و 
واكُنش آن به اين كُنش تشكيل مي 

 "دوم خرداد"آنها از پشت عينك . دهد
ار دارند به اين بخش مي نگرند و انتظ

 حجت "اصالحات"همچون دوران 
االسالم خاتمي، طيفهاي نزديك به 
دولت را به عنوان سياهي لشكر به 

  . خدمت بگيرند
  
  البي تقُلبي ، لشكر هالوياهيس

مناسب ترين زمان براي وداع با اين 
پندار هنگامي بود كه موج بازتاب منفي 
دروغگويي حجت االسالم روحاني، اليه 

 را در "دولت اعتدال"يك به هاي نزد
بر گرفت و اعتراض آنان را نيز 

رييس دولت كه تا چند هفته . برانگيخت
 در اين CNNبعد از چشم بندي در 

باره سكوت كرده بود، در اين هنگام به 
تدريج زيان سياسي رويكرد خويش و 
نمايش آشكار همسويي با 

 را در مي "افراطيون" و "اقتدارگرايان"

ر پايه اين درك ديرهنگام، او ب. يافت
معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر 
خود را به منظور محدود نگه داشتن 

در همين . دامنه خسارت به پيش فرستاد
حال روشن بود كه تصحيح آقاي 
روحاني نمي توانست از سطح ماله كشي 

، چون ُتخم مرغهاي او در سبد فراتر رود
آشتي "ديگري جز حقوق شهروندي و 

گُسيل يك چماقدار .  قرار داشتند"ملي
مشهور رسانه اي، آقاي پرويز 

 رسوايي "توضيح"اسماعيلي، براي 
نيويورك مي توانست جنس و جهت آن 

كارمند آقاي . را از پيش عالمت دهد
روحاني در اين راستا نخُست متني 

ي شده را به عنوان سخنان وي دستكار
ارايه داد، سپس به طور ناشيانه اي به 
ُشعبده بازي با كلمات بيان شده پرداخت 

 خود را با هشدار به "توضيح"و در انتها 
ابزار نشدن عليه رييس "منتقدان براي 

  .  به پايان برد"جمهور
تصحيح دروغ با افزودن چند دروغ تازه 

شينه اي نزد بدان البته شيوه بي پي
. دولتمردان جمهوري اسالمي نيست

آقاي احمدي نژاد، سلف حجت االسالم 
روحاني، در اين فن يك ميراث غني و 
آماس كرده براي وي به جا گذاشته 

با اين وجود، برخورد خبرساز . است
پيشين و معاون فعلي دربرگيرنده يك 
ُنكته توجه پذير هم هست و به خوبي 

رك آقاي روحاني و نشان مي دهد كه د
دوستان از جامعه و به ويژه طيف حامي 
خود همچنان در مدار سردار زيرك و 
  . سياهي لشكر هالو به گردش در مي آيد

جناح ميانه حكومت در حالي كه به 
شدت به اين وزنه براي نگه داشتن 
تعادل خود نياز دارد، همزمان مايل است 
حمايت آن را نه از طريق پاسخ به 

الباتش، بلكه به وسيله ُكالهبرداري، مط
وعده توخالي و دست بسر كردن به 

از آنجا كه در عالم واقع، . دست بياورد
 را تجربه 89 و 88جايي كه خيزشهاي 

كرده، چنين رابطه يكجانبه و خسارت 
باري سر نمي گيرد يا دير نمي پايد، 

 خود به "دولت تدبير و اُميد"بنابراين 
  . ي دست مي زندجعل پايگاه اجتماع

 با محور دعوت از "كمپين سينماگران"
مخاطبان خارجي به پشتيباني از تواُفق 
هسته اي به هر شكل و با هر مضمون، 

تنها . نمونه اي از بروز اين استعداد است
اندك زماني پس از راه اُفتادن ماشين 

، فاش "كمپين"تبليغات براي اين 
گرديد كه برخالف نقش و نگار و 

ضاهاي آن كه وانمود مي ساخت ام
 از جانب چند "خودجوش"ابتكاري 

كارگردان سينما مي باشد، در حقيقت 
وزارت خارجه، سناريو نويس، كارگردان 

 است و نقش افراد "كمپين"و مجري 
امضا كننده به هنرپيشگي محدود مي 

  . شود

آقاي روحاني و دوستان پس از ناكامي 
تن يك سال گُذشته در به راه انداخ

 فرمايشي ديگر زير نام "كمپين"
، اكنون "كمپين مدني عليه تحريم"

دوباره بخت خويش را در تراشيدن يك 
اليه اجتماعي پشتيبان براي تحت تاثير 
قرار دادن طرفهاي خارجي شان به 

دستيازي به چنين . آزمايش مي گذاشتند
روشهايي براي نمايش پشتيباني مردمي، 

 مذاكرات هسته خود گواه آن است كه
اي آنها از فراز سر جامعه صورت مي 
گيرد و طبقات و اقشار گوناگون از آنجا 

 و نه به "گُشايش فضا"كه نه در شكل 
صورت كاهش فشار اقتصادي و 

 و "نرمش قهرمانانه"معيشتي سهمي از 
 نمي برند، بنابراين "ديپلُماسي لبخند"

دليلي نيز براي حمايت فعال از آن نمي 
  . يابند

  
  برآمد

ناكامي حجت االسالم حسن روحاني در 
عمل به وعده هايش، اينك به گونه 
ناگُزير و به تدريج به رويكرد در جهت 

مسيري كه او . عكس آنها فرا مي رويد
 "آزادي روزنامه نگاران زنداني"از وعده 

تا انكار زنداني بودن روزنامه نگاران 
پيموده، با تالش دايمي براي جلب 

باند واليت و نگه داشتن چراغ رضايت 
خطر روي رنگ سبز براي ادامه نشست 

  . و برخاست خارجي سنگفرش شده است
 در اين پروسه نه فقط "دولت اعتدال"

به شتاب در حال از دست دادن 
پشتيباني مشروط بدنه اجتماعي 

 است، بلكه خود را در "اصالح طلب"
مستعد ترين نُقطه دگرديسي به 

چه، . ن قرار داده است شد"تداركچي"
بدون تضعيف اقتدار ملوكانه ولي فقيه 

 خارجي "نرمش قهرمانانه"در داخل، 
اگر دستاوردي داشته باشد، يكسره به 
جيب آن كه نيروي غالب و تعيين كننده 
است، سرازير مي شود و اگر به نتيجه 
نرسد، گردن نيروي ضعيف تر است كه 

  .زير گيوتين مسووليت قرار مي گيرد
با جمع دو فاكتور ناتواني در كسب 
پشتيباني اجتماعي و نيز بازي با قواعد 
آقاي خامنه اي و همدستان، به نظر مي 
رسد كه روزنه نجات جناح ميانه از 
خفگي سياسي و پل بازگشت آن به 
بارگاه قُدرت، هر چه بيشتر به گذرگاهي 
. روي لبه تيغ تغيير ماهيت مي دهد

 باريكه كه تا بديهي ست كه روي اين
اعماق مي خلد، حفظ تعادل با هر كس 
و با هر دروغي، فقط مساله اي ثانوي 

  .   است
 -1
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  ---سرمقاله 

   ديدار با کامرونرابطه انکار وجود روزنامه نگاران زندانی با
 منصور امان
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تغيير قانون كار يا به قول پايوران رژيم 
 دوران دولت  از،اصالح قانون كار
 محمود احمدي نژاد خاتمي و پس از او

تا جانشين او حسن روحاني همچنان 
 در دولتهاهر كدام از اين . مطرح است

، هدف  كارتوجيه دستكاري قانون فعلي
خود را تامين امنيت براي سرمايه و رشد 

در خالل دو دهه . رده اندتوليد اعالم ك
گذشته بسياري از كارگران از شمول 
قانون كار حذف شده و قانون فعلي كار 
شامل بخش كوچكي از كارگران مي 

با اين وجود به بهانه رشد توليد، . شود
دولت روحاني درصدد است تا بي 
حقوقي كارگران و مزدبگيران را با تغيير 

ت پوشيده نيس. قانون كار، قانوني كند
كه در بطن اين تغيير و تحول امنيت 

حفظ خيمه . رژيم مساله اصلي است
 نقطه محوري فعاليت همه به ،نظام

ربار خامنه اي  ددركرسي نشستگان 
يكي از نقطه هاي اختالف در . است

ديكتاتورها اين است كه كارگزاران ميان 
با استفاده از چه ابزار و روشي، امنيت 

ين منظر دولت بر هم.  را حفظ كنندرژيم
حسن روحاني ماهرانه قانون كار را با 
اصالحات مورد نظر بزك كرده و حقوق 
كارگران را به نفع امنيت سرمايه به 

م و دستگاه رژيم عنوان پشتوانه امنيت د
اگر چه طرح احمدي . تضعيف مي كند

نژاد در رابطه با تغيير قانون كار به دليل 
مخالفتهاي گسترده سرانجامي پيدا 

 اما تاثيرات زيانبار خود را بر ،نكرد
وضعيت امنيت و معاش نيروي كار بر 

  . جاي گذاشت
يكي از سياستهاي ضد انساني 
ديكتاتوري ولي فقيه، تهاجم به 
. دستاوردهاي همه اقشار و طبقات است

عملكردي كه از ابتداي سرنگوني 
شده و عملي حكومت پهلوي تا كنون 

ين ا. جامعه را به عقب برده است
سياست با تهاجم به حقوق زنان، 
كارگران و مزدبگيران تالش مي كند 
كه از يك سو مانع رشد جنبشهاي 
اجتماعي شود و از سويي ديگر 

 را همواره در حالت ي پراكندهجنبشها
كنش و واكنشهاي . دفاعي قرار دهد

ناشي از اين نوع عملكرد ارتجاعي، در 
جا زدن، مبارزه براي حفظ وضعيت 

 عدم ريسك پذيري، اعتراض كنوني،
براي دريافت حقوقهاي عقب افتاده 

 در  اين فرهنگ استبداديتاثير. است
نه انديشيدن خروجي مبارزه نيروي كار، 

به افقي روشن و تالش براي بهبود 
و از ان بدتر كند بلكه حفظ شرايط روز 

  .  استكردن آهنگ عقب نشيني
چگونه اجرايي شدن طرح دولت حسن 

به تعادل قواي بين تگي بسروحاني 
نيروي كار و دولت به عنوان جبهه 

و متحدان آن در كالن سرمايه دار 
  اين تعادل . پيدا مي كندجبهه سرمايه 

  
تنها با پيكار ممتد، سازمانيافته و 
همبستگي مي تواند به نفع امنيت 

به هر . نيروي كار و توليد پيش رود
ميزاني كه طبقه كارگران و مزدبگيران 

شوند مي توانند ار دايره دفاعي خارج ديو
  . تعادل را به سود خود تغيير دهند

  بسته پيشنهادي دولت روحاني چيست؟
بسته «در روزهاي اخير موضوع ارائه 

» پيشنهادي دولت براي تغيير قانون كار
در رسانه هاي وابسته به حكومت مطرح 

 ،  رسانه ها از اينبرخي. شده است
به را » هاديپيشنبسته «بندهايي از 

 حتا كه كردهصورت بريده بريده منتشر 
اعضاي تشكلهاي  از طرف برخي از

 مانند شوراي اسالمي كار مورد ،وابسته
  . مخالفت قرار گرفته است

 مهر،  8بر اساس گزارش ايلنا دوشنبه 
طرح تامين «بسته پيشنهادي  با عنوان 

تامين امنيت «و » امنيت شغلي كارگران
به امضاي » ر آفرينانسرمايه گذاري كا

شوراي مشاوره سه جانبه «اعضاي 
بايد اين نكته را هم . رسيده است» ملي

درنظر داشت كه قانون كار فعلي در 
موارد بسيار و منجمله در عدم رسميت 
شناختن اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي 
مستقل كارگري به سود نيروهاي كار 

  .نيست

  
طبيعي است كه اين طرح همانند 

ي ديگر و مانند تعيين حداقل طرحها
نه بدون مشاركت دستمزد ساال

نمايندگان منتخب كارگران و مزدبگيران 
. طرح و تصويب مي شودتدوين، م

منتخب زرد، اعضاي تشكلهاي كارگري 
 دولت در شوراي به اصطالح سه جانبه

  ، سرمايهجبهه صاحبان بوده و در خدمت 
در و تالش مي كنند  امنيت رژيم براي

  حفظ وضعبراي حداكثر حاشيه و 

  
  . بازي مي كنندنقشموجود 

 دو ، تغييرات طرحمواد منتشر شده ازدر 
در مورد اولي . نكته برجسته است

دومي در چگونگي فسخ قرارداد كار و 
بسته . شكل قرارداد كار استمورد 

پيشنهادي هنوز به صورت كامل تا 
لحظه نوشتن اين مطلب انتشار بيروني 

  .نكرده استپيدا 
است كه مورد اول فسخ قرارداد كار 

. به كارفرما سپرده خواهد شداختيار آن 
در شرايط فعلي، كارفرما براي پايان 
دادن به قرارداد كاري بايد رضايت 
هيات حل اختالف و يا شوراي اسلالمي 

از نمونه هايي تا كنون . جلب كندكار را 
 در پي اعتراضهاي ،كارگراناخراج 
  وجود داشته كه كارگران،كارگري

توانستند با شكايت و جلب نظر هيات 
 در .حل اختالف به سر كار بر گردند

اين ماده از طرح صورت تصويب 
 كارگران سلبتغييرات، اين امكان از 

  .شدخواهد 
 تبصره ماده ،اصالحيه پيشنهاديدر 
در صورتي كه «: چنين است165

كارفرما تمايل به بازگشت به كار كارگر 
  نداشته باشد، مي تواند با پرداخت 

  
   روز به ازاي 45خسارت اخراج معادل 

  
   عالوه بر حق ،هر سال سابقه كار كارگر

سنوات مذكور در اين ماده اقدام به 
  » .فسخ قرارداد كار كند

اين ماده امنيت شغلي تمامي كارگران را 
از سويي . مورد هدف قرار داده است
وب فعاالن ديگر تصويب اين ماده، سرك
همچنين . كارگري را قانوني مي كند

همه كارگران در مقابل دو راهي قرار 
  مي گيرند يا حفظ شغل خود به هر 

  

  
در . شكلي يا شورش عليه وضع موجود

اين صورت با بيكاري و از دست دادن 
  . شغل خود روبرو مي شوند

اخراج نمايندگان كارگران بعد از 
م شده اعتراضهاي صنفي تا كنون انجا
 تر آساناما بسته پيشنهادي اين امر را 

 كارگر 20يك نمونه اخراج . مي كند
كارخانه كاشي گيالنا در هفته آخر مهر 

اين كارگران در . ماه سال جاري است
سي و هفتمين روز اعتصاب اين كارخانه 
به دستور سهامدار اصلي كارخانه از كار 

  .  اخراج شدند
اقتصادي كليد روحاني براي حل بحران 

كه از شعارهاي تبليغات انتخاباتي اش 
بود را در  تهاجم به قانون كار موجود 

مواد پيشنهادي . مي توان مشاهده كرد
كارگران با دولت روحاني به سركوب 

  .  رسميت خواهد بخشيدحربه اخراج
در مقابل اين تهاجمات به نيروي كار، 
. حركتهاي اعتراضي بسيار گسترده است

والني مدت و حركتهاي اعتصابهاي ط
. م افزايش يافته استواعتراضي مدا

عليرغم گستردگي حركتهاي اعتراضي، 
به دليل فقدان تشكلهاي مستقل 

 هماهنگي و پيوستگي وجود ،سراسري
رژيم براي تهاجم به حقوق . ندارد

  نيروي كار از همين نقظه ضعف استفاده 

  
در صورتي كه از بطن . مي كند

  ضعف رگري، اين جنبشهاي پراكنده كا
برطرف شود، ديوار دفاعي بزرگي در 

 طرحهاي ضد كارگري حكومت مقابل
براي تحقق اين امر . له وجود خواهد آمد

بايد به جنبش كارگري در مخالفت با 
تغييرات جديد در قانون كار به هر شكل 

 .كه مقدور است ياري رساند
   

  تغيير قانون کار، افزايش ناامنی شغل
 زينت ميرهاشمي
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 :در اين شماره مي خوانيد

وظايف سوسياليستها در  -1

 برهه كنوني چيست؟

 استقالل اسكاتلند،  رفراندوم-2

  " بيرون آمدهچراغ از غول"

 

وظايف سوسياليستها در برهه 

  كنوني چيست؟
جهان ما پرمخاطره و بحراني است، اما 
همانطور كه ماركس و انگلس، 
بنيانگذاران سوسياليسم مدرن علمي 

 تاريخ هيچ ،تر تشريح كرده اند پيش
مشكلي را روي دست انسانها نمي 

 .شدني باشداگذارد كه حل ن
طبيعي است كه براي حل هر مشكلي 

بدون شك . نياز به ابزار مناسب آن است
 سياسي و اقتصادي جهان تحل مشكال

له اكثريت مردم جهان ا كه مس نيزما
 نياز به برنامه ريزي و سازماندهي ،است
  .دارد

ي يسازماندهي براي يك انقالب رها
بخش مراحل و نيازهاي ويژه خود را 

 . دارد
در اين نوشتار به چهار مرحله كه 
اساسي ترين گامها جهت دستيابي بدين 

طور مختصر پرداخته مي ه  ب،هدف است
  :شود

هدف و چشم انداز روشني براي  -1
 تيواآلترن

 يواتشناخت و آموزش آلترن -2
  يك سازمان انقالبي وظايف مبرم -3

 عمل -4

  

 هدف و چشم انداز -مرحله اول 
 تيو اروشني براي آلترن

ما اكنون با بحران ساختاري طوالني 
نظام . مدت سرمايه داري مواجه هستيم

سرمايه داري با حاكميت سرمايه داري 
مالي نه تنها نتوانسته نيازهاي بشري را 

 بلكه در مقياس وسيعي بر ،تامين كند
. ريت نيز عمل كرده استضد بش

نابسامانيهاي اجتماعي، تخريب محيط 
زيست، جنگ، گرسنگي و فقر، بي 
خانماني، بيكاري در اثر هر چه عميق تر 

 دهه گذشته 2شدن اختالف طبقاتي در 
 نظام سرمايه داري دستاوردهاياز 
 . است

 روز جهاني ، مهر25 برابر بااكتبر  17
ل متحد مبارزه با فقر از سوي سازمان مل

بنا به تعريف اين . اعالم شده است
نوع   فقر عبارت است از هر،سازمان

محروميت اقتصادي و فرهنگي كه 
 با استانداردهاي مطلوب جهاني سازگار
ه يبر اساس آخرين آمار جهاني ارا. نباشد

شده از سوي سازمانهاي بين المللي 
 ميليارد نفر از 1/1 حدود ،تخصصي

ل به سر مي كام جمعيت جهان در فقر
 درآمد هاليون نفر از آني م530برند كه 

روزانه شان معادل يك دالر و بقيه 
اين در شرايطي . روزي دو دالر است

 ميليون انسان كه 800است كه حدود 
بخش عمده آنان را زنان و كودكان 

 از حق دسترسي به ،دنده  تشكيل مي
براي . سواد هستند  آموزش محروم و بي
زان بي عدالتي در درك عميق تر مي

  يادآوريه داري، تنهايسيستم سرما
ترين ثروتمند در ليست  نفر اول85اينكه 
 ميليارد 3.5 به اندازه دارايي ، جهانافراد

  جهاننفر يا نزديك به نيمي از مردم
 . كافيست،ثروت دارند
 آلترناتيو بي بديل نظام ،سوسياليسم

هدف نهايي . سرمايه داري است
جاد يك جامعه كامال سوسياليستها اي

 جامعه اي كه به جاي ؛متفاوت است
 بر پايه ،سود و منافع براي سرمايه داران

اين تنها در . نياز افراد جامعه بنا مي شود
صورتي امكان پذير است كه نظم 

 مشتي قدرت  حافظ كهكهنهاجتماعي 
زحمت   كار وبا  منافع آنها كهاستافراد 

ز ميان كلي اه ب تامين مي شود، اكثريت
سوسياليستها براي . برداشته شود

 نيروي  در آنبرچيدن نظمي كه
زحمتكشان به مزدي ناچيز به يك طبقه 

 . مبارزه مي كنند،ممتاز فروخته مي شود
كه كارگران و معني است اين بدان 

عه بايد سكان را به زحمتكشان جام
 از نيروي بهره راحداكثر دست گيرند و 

دست ه بكارشان براي زندگي راحت 
براي تحقق اين امر، . بياورند
 سياسي و اقتصادي را بايد هايتصميم

 . خود آنان بگيرند
  

 شناخت و آموزش -مرحله دوم 
 يواتآلترن

 سوسياليسم چيست و چرا آلترناتيوي بر 
 بي عدالتي سرمايه داري است؟

عنوان يك هدف اگر چه ه سوسياليسم ب
. موخته شودآ اما قابل دسترس بايد ،دور

طور كلي سوسياليسم در جهان ه ب
اين يك روال .  استدرست تفهيم نشده

معمول است كه مردم هر چه را كه با 
كنند حقيقت مي  گمان ،تكرار بشنوند

حقيقت در بسياري  اما واقعيت و. است
سوسياليستها . مواقع در تضاد هستند

نشان مي دهند كه حقيقت با آنچه 
د، سرمايه داري به مردم تفهيم مي كن

 . تفاوت دارد
حزب " ارگان ،"سوسياليسم امروز"

 در مقاله "زسوسياليست انگليس و ويل
ف اين حزب را توضيح مي ياي كه وظا

 به تالشهايي پرداخته است كه ،دهد
راستگرايان از زمان فروپاشي 

سوسياليسم براي تخريب سوسياليسم 
 :اين نشريه مي نويسد. كرده اند

اوج  در وپس از سقوط ديوار برلين "
 متاسفانه ،احساس پيروزي سرمايه داري

 هم به اين نظريه تن دادند چپهابرخي 
كه برنامه ريزي اقتصادي ديگر نمي 
تواند جايگزيني براي سرمايه داري در 

اقتصاد حبابي اواخر . حال حاضر باشد
  و بازار سرمايه داري را گرم كرد1990

سرمايه داري توانست بر موج بحران 
 و اعالم رشد مداوم و رفاه سوار شده

  ".كند
 سال 15" :در ادامه همانجا آمده است

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي 
پيروزي "فروپاشي كمونيسم و "و 

 پارلمان اروپا قطعنامه اي ،"كاپيتاليسم
جنايات رژيمهاي "در محكوميت 
  به تصويب رساند"كمونيستي توتاليتر

  ازنامه قطعاين. ) ژانويه26گاردين، (
 يك نماينده دست راستي سوئدي، سوي

وي .  پيشنهاد شده بود،"گوران ليندبالد"
 يك كنفرانس بين  تشكيلخواستار

او . المللي پيرامون اين امر شده بود
همچنين خواسته بود كتابهاي درسي در 

 كمونيسم را نظامي توتاليتر ،سراسر اروپا
 ".دنو همزاد فاشيسم معرفي كن

 روش صادقانه ،ولوژيكياين تهاجم ايد
كتر ااي براي روشن كردن كار

استالينيستي رژيمهاي اتحاد جماهير 
نمونه . شوري و اروپاي شرقي نيست

ذكر شده در باال از جمله تالشهاي بي 
شمار است كه از استالينيسم، اين 
معجون عجيب و غريب، براي رد 
كمونيسم و سوسياليسم واقعي استفاده 

 . شده است
عنوان ه آموزش سوسياليسم ب، واز اين ر

طور ه آلترناتيو رژيم سرمايه داري بايد ب
. دايم در دستور كار قرار گيرد

سوسياليستها بايد نشان دهند كه رژيم 
 استالينيستي كه انقالب بزرگ رتوتاليت

با سرمايه داري دولتي در مردم را 
 در  و روشهاي ديكتاتورياقتصاد

اي  به نيستي كشاند، تفاوتهسياست
 . شگرفي با سوسياليسم واقعي دارد

طور دايم و روشن ه سوسياليستها بايد ب
ح اهداف سوسياليسم يبه توضيح و تشر

بپردازند و وظيفه خود بدانند كه 
 كارگري در جنبشسوسياليسم واقعي را 

  . احيا كنند
  

وظايف مبرم يك : مرحله سوم
 سازمان انقالبي 

سوسياليستهاي انقالبي همچنان كه 
دف اصلي يعني سوسياليسم را در سر ه

دارند، بايد ساز و كاري را بر پا كنند كه 
 هدف سوق  سويزحمتكشان را به

آنها بايد طبقه كارگر و زحمتكش . دهند
را از راهها و كانالهايي كه به هدف 

 . عبور دهند،ي ختم مي شودينها

زماني كه مبارزات توده اي به جنبش 
زمان و ، نقش سافرا مي رويدعظيمي 

 اما .اهميت آن بسيار مشخص است
 ، نيستروشنزماني كه اين اهميت 

  سازماندهييعني دوران ركود، در واقع
 . نقش مركزي و حساسي خواهد داشت

 تحليلگر و مقاله ،"اليزابت شورتز"
سازمان جهاني "نويس و عضو 

:  در اين باره مي گويد"ستييسوسيال
 كه سوسياليستها بايد هر مبارزه اي را"

توان مي بخشد و  به مبارزه طبقه كارگر
به ايجاد آگاهي بين مردم كمك مي 
كند، پيگيري كنند يا در كمترين حالت 

 اما ،به افراد جامعه نزديك شوند
هيچگاه نبايد هدف اصلي كه همزمان 

رسيدن به جامعه سوسياليستي است را 
يم همه با از ياينكه بگو. فراموش كنند

ه داري موافق ميان برداشتن سرماي
 درست نيست، دستكم ،نيستند

طور فكر   اين نبايدزحمتكشان جامعه
 نبايد بگذاريم آنها از سوي ديگر. كنند

كه مي دانند اين سيستم بايد از ميان 
رود، تصور كنند آلترناتيو ديگري وجود 

بنابراين، مهمترين وظيفه . ندارد
ه سوسياليستها ايجاد سازماني است كه ب

ناپذير مضرات و طور خستگي 
ناهنجاريهاي سيستم سرمايه داري را 

 سوسياليسم را  همزمانتوضيح داده و
؛ يو آن مطرح كنداتعنوان آلترنه ب

 تجربيات و آموزه هاي سازماني كه
گذشته را براي زحمتكشان مرور كند تا 

 تالش ،آنان به نيروي خويش پي ببرند
كند ديگران را متقاعد كند و سواالت 

.  پاسخ دهد راورد سوسياليسمنها در مآ
مان،   در نشريات بايداين كار را

، بحث و گفتگو با گردهماييهاي مان
مردمي كه روزانه با آنها تماس داريم و 
شركت در فعاليتهايي كه حول مسايل 

 ".مختلف وجود دارد، انجام دهيم
واقعيت اين است كه زحمتكشان خود 
به خود به آگاهي سوسياليستي نمي 

و گاهي به نتايجي مي رسند كه رسند 
براي . به ضرر خودشان تمام مي شود

نمونه گاهي همين زحمتكشان جامعه 
سر اينكه زن يا مرد با  بين خودشان بر

 مساوي بايد داشته يهم برابرند و حقوق
باشند، رفتار با مهاجران، رفتار با افرادي 
كه نقص عضو دارند و غيره به اختالف 

وست كه وظيفه يك از اين ر. مي افتند
سازمان انقالبي و سوسياليست در 

 . شودآموزش سوسياليسم ضروري مي 
لنين معتقد بود كه يك انقالبي 
سوسياليست بايد تريبون مردم باشد، 

 هر حركتكسي كه قادر باشد به 
مستبدانه و ستمگرانه واكنش نشان دهد 

و  كجا رخ دهد دو اين فرق نمي كن
  .  باشدچه طبقه ايعليه 

  6بقيه در صفحه 
  
 

  )٣٢(د پس از جنگ سرد سازماندھی جنبش ھای عصر جدي
   تجربه رفراندوم اسکاتلند–وظايف سوسياليستھا 

  ليال جديدي
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  5بقيه از صفحه 

اليزابت شورتز در مقاله اي تحت عنوان 
:  مي گويد"مبارزه براي تغيير جهان"
سوسياليستها هميشه عليه نژاد پرستي "

 اين نه. و امپرياليسم موضع مي گيرند
 بدين خاطر است كه كار درستي فقط
 بلكه به خاطر اين است كه در ،است

غير اين صورت مبارزه زحمتكشان و 
  ".ن تضعيف مي شودكارگرا
 

  مرحله عمل : مرحله چهارم
 طبقه كارگر و زحمتكشان بايد در

 همانطور كه ،شينندنبجايگاه سكاندار 
ي طبقه يرها" :كارل ماركس مي گويد

 ".دست خود اوسته كارگر ب
چه گوارا در سالهاي اوليه پس از انقالب 
در كوبا پيرامون ساختن سوسياليسم مي 

ه ها مي تواند بسوسياليسم تن": گويد
دست مردان و زنان كارگر كه با 
يكديگر پايه هاي آنرا مي ريزند ساخته 

 نيز صيقلدر اين پروسه خود آنان . شود
  ".مي يابند
ارزات مردم جهان نمونه هاي بتاريخ م

بسياري از اعتراضات و حركتهاي 
 هاينهايت به جنبشدر كوچك دارد كه 

ونه تنها يك نم. فراگير تبديل شده اند
 300. آن در سپتامبر سال جاري بود

 ، نيويورك"منهتن"هزار نفر خيابانهاي 
را در راهپيمايي براي روز محيط زيست 

آنها به كمپانيهاي بزرگ و . اشغال كردند
سياستهاي دولت كه به از ميان بردن 

 مي ض اعترا،كره زمين مي انجامد
ان اين تظاهرات ندگسازمانده. كردند

 گوناگون روههايگتوانسته بودند 
فعاالن بومي، اجتماعي مانند 

دانشجويان، انجمنهاي محلي، 
هاي هسوسياليستها، اتحاديه ها، گرو

همبستگي با فلسطين و غيره را گردهم 
اين تظاهرات بزرگ و چشمگير . بياورند

 تدريجي و ،تالشهاي هر روزهدر سايه 
 سازمان دهندگان و شركت پيوسته

 .كنندگان شكل گرفته بود
و  روندي رو به رشد مبارزه هميشه
  مبارزه،در جهان واقعي. پرقدرت ندارد

و كساني كه داراي فراز و نشيب است 
 گاهي به سختي مي ،در آن نقش دارند

.  تصور كنندتوانند يك قيام توده اي را
 توده اي هاي تالشها به اعتراضيزمان

ختم مي شود و گاهي هم هيچ حركتي 
گاهي .  استنيست و يا حتي عقب گرد

مي شود تصور  جنبش، به سختي در اوج
خاموش شود و با حتي  حركت كرد اين

به عقب رانده شود و گاهي در سكون و 
خاموشي نمي توان تصور كرد دوباره 

وظيفه . آتش جنبش بر پا خواهد شد
فعاالن جنبش و سازمانهاي 
سوسياليستي اين است كه مبارزه را 

رند به  زنده نگه داشته و نگذايشههم
 .خاموشي كشيده شود

، يك فعال سوسياليست "اشلي اسميت"
كارگران "و مقاله نويس روزنامه 

 كه درحالي":  گويد مي"سوسياليست
 "اصالح طلب"احزاب حكومتي خود را 

خطاب مي كنند، سوسياليستها براي 
. انجام اصالحات واقعي مبارزه مي كنند

در هر مبارزه اي كه زندگي كارگران را 
ر مي كند، براي دستمزد بيشتر، بهت

  عدالتبرقراريشرايط كاري بهتر، براي 
 عليه نابودي امنيت اجتماعي، و

ترين امكانات يع سوسياليستها بايد با وس
خود در آن شركت كنند و نقش داشته 

  ".باشند
در هر مبارزه اي كوچك يا بزرگ 
سوسياليستها بايد بدنبال يك حلقه 

ه هاي ديگر ديگر براي پيوند به حلق
آنها نبايد كنار بايستند و به . باشند

قضاوت در اينكه اين حركتهاي مردمي 
چقدر راديكال هستند يا نيستند بنشينند، 
بلكه بايد در كنار آنها باشند و آنرا به 

پيروزي در . گامهاي بعدي بكشانند
دستيابي به يك مطالبه، زحمتكشان را 

.  بعدي مي كندپيروزيهايتشنه 
يستها بايد براي هر آنچه كه سوسيال

زندگي زحمتكشان را بهتر مي كند، 
اما آنچه كه اهميت دارد . مبارزه كنند

اين است كه كساني كه در اين مبارزات 
 بايد دوستان و دشمنان خود ،نقش دارند

  مبارزاتجرياننها بايد در آ. بشناسند را
  درشان ياد بگيرند كه رهايي قطعي

 تصاحب قدرت نابودي سيستم ستمگر و
 .است

اليزابت شولتز در مقاله اي كه در باال 
ذكر شد، به كارگران و زحمتكشان 

سرمايه داران ": يادآوري مي كند
ما مي گويند كه اداره جامعه ه همواره ب

ن سپرده شود و اصصيخبايد به مت
. كارگران نمي تواند تصميم گيري كنند

از بچگي تا پيري اين را به ما دايم 
ي كنند و بدين صورت گوشزد م

 "با سواد و تحصيل كرده"نمايندگان 
خودشان را باالي سر كارگران مي 

ما مي گويند كه ه آنها اينگونه ب. گذارند
كارگران نمي توانند در صندلي مديران 
بنشينند و يا در راهروهاي مجلس ديده 

كارگران اما در پروسه مبارزات . شوند
اين بي امان خود درمي يابند كه همه 

  ".حرفها دروغ است
بدون شك سرمايه داران و در كشور ما 
نظام جمهوري اسالمي از رشد 
جنبشهاي ضد سرمايه داري و به ويژه 
ايده هاي سوسياليستي در هراس 

 زيرا اين جنبشها نشاندهنده ،هستند
قه كارگر و براديكاليزه شدن ط

 - زحمتكشان عليه سياستهاي نو
 . ليبراليستي است

طور ه  حال، سوسياليستها ببا اين
تاريخي در همه نوع مبارزات نقش خود 

مبارزه براي ساعات كار . را ايفا مي كنند
انساني تر، اعتصابات، جنبشهاي مدني، 
مبارزه عليه جنگهاي ارتجاعي و يا 

مبارزه براي و همزمان  ... و امپرياليستي
آنها . سوسياليسم را هدف قرار مي دهند

 گسترده براي آماده و با روشهاي متنوع
اي زحمتكش تالش مي  سازي توده

 . كنند
يو اتعنوان آلترنه آموزش سوسياليسم ب

نهايي با هر ابزار و هر زمان، سازماندهي 
براي به ميدان مبارزه كشاندن 
زحمتكشان و همراهي با آنان در همه 
حركتهاي اعتراضي، افشاي گرايشات 

 و همچنين اصالح طلبراست و صرفا 
ارتباط دادن اين مبارزات با جنبشهاي 
جهاني وظايف روزانه سوسياليستي 

 . است
 

 استقالل اسكاتلند، رفراندوم
 " بيرون آمدهچراغ از غول"

 براي استقالل اسكاتلند، رفراندوم
اگر . سياست در بريتانيا را دگرگون كرد

 برنده نهايي شد، اما "نه"چه راي 
ماندهي توده  با يك ساز"آري"كمپين 

اي كه كارورزان جامعه عليه رياضت 
اقتصادي و فساد دستگاه سياسي و براي 
آينده اي بهتر حضوري قابل توجهي در 

بود و زنگهاي خطر  آن داشتند، چشمگير
 .را به صدا در آورده است

 ، به استقالل"نه" يا " آري" رفراندوم
 .با چند نگاه شايان بررسي است

سوسياليسم " امهماهن در "پيتر تافي"
 پوالريزهسياسي و ":  مي نويسد"امروز

 نقش زشدن طبقاتي به اضافه آغا
آفريني توده اي در سياست كه براي 

ويژه ه اولين بار صورت مي گرفت، ب
شركت ستم ديده ترين بخش 
زحمتكشان كه خواهان گرفتن سرنوشت 

 هستند، موضوع يشدست خوه خود ب
براي ويژه ه اين امر ب. چشمگيري بود

نخبگان انتصابي كه همه امور بريتانيا 
.  تكان دهنده بود،در دست آنان است

ي زمين ي با شور و شوق باالرفراندوم
سياسي بريتانيا را به لرزه در آورده و آنرا 

يكي از شايان توجه ترين . دگرگون كرد
نتايج آن اثري است كه در سطح جهاني 

تر از  كشوري كوچك. بر جاي گذاشت
 و به اندازه نيمي "يورك شاير"شهرك 
ميز مقاومت آ با سابقه افتخار ،از لندن

كارگري، جهان و اروپا را در پايه هاي 
 ".خود به لرزه در آورد

 جين" تا "اوباما"رهبران جهان از 
، حتي با و غيره، رهبر چين "پينگ

 رهبر كاتوليكها به سمت ، پاپاندنكش
خود، همگي صف كشيدند تا ديوانه وار 

.  استقالل اسكاتلند مخالفت كنندبا
خود را ژ طبقه حاكمه بريتانيا كه پرستي

  راهراس خود، آشكارا در خطر مي ديد
 در برابر چشم مردم و "آري"از راي 

كساني كه از ان دفاع مي كردند، به 
آنها بيش از حد معمول . نمايش گذاشت

 استقالل  ازدر مخالف با كساني كه
نشان مي  واكنش ،حمايت مي كردند

 " تايمزفايننشيال" روزنامهبساط . دادند
 در رساندن صداي طبقه حاكمه داغ بود

درصد 90"از جمله تكرار مي كرد و 
  ". است"آري"عليه راي  بازار

البته، صندوق بين المللي پول هم از 
معركه عقب نماند و نگذاشت جاي 

 "آري"كمرنگي در مخالفت با راي 
 شكل  نسبت به خطرداشته باشد و

اما  .هشدار داد "بحران در بازار" گيري
  چرا اينهمه دلهره؟ 

علت آن است كه شور و هيجان براي 
استقالل در اسكاتلند توده هاي مردم در 

 آورده قديگر نقاط اروپا را نيز به شو
بسياري از كشورهاي اروپايي و . بود

ي در برابر مطالبه يحتي غير اروپا
قرار استقالل طلبان در كشور خود 

 توده  ازاز جمله مي توان. گرفته اند
 نام برد كه  در اسپانيا"كاتالن"هاي 
 گلوي دولت ، استقالل كسببراي

 .دن را مي فشار" راخوينواماري"
 همه كم و بيشدر حال حاضر 

 له ملي روبرواكشورهاي جهان با مس
نظامهاي حاكم را به  اين امر هستند و

 له ملي درامس. دردسر انداخته است
 تبديلميان چپ نيز به موضوعي جدي 

برخي از آنان كه خود را  شده و
رامون يماركسيست خطاب مي كنند، پ

آنها مي . اين مبحث در جدال هستند
ه  ب،توانند با موضعي كه اتخاذ مي كنند

 و يا در خدمت  بيفتنددامان اپورتونيستها
 ناسيوناليسم سرمايه داري وبورژوازي 

وانند با جنبشهاي  نتهرگزو قرار گرفته 
 . طبقه كارگر ارتباط پيدا كنند

و شعار هاي  "آري"پالكاردهاي 
 اين ،گوناگون ديگر از سوي چپ

پريشاني در موضع گيري را به نمايش 
بخشي از چپ نيز آشكارا . مي گذاشت

از جمله . با استقالل مخالفت كرد
 خود را يكبار "حزب كمونيست بريتانيا"

 قرار داد و خي تار طرف غلطديگر در
اين .  به استقالل اسكاتلند داد"نه"راي 

 مي توان  چگونهسوال برانگيز است كه
زحمتكشان را كرد، اما  دفاع از ادعاي
  ؟ به خواست آنان داد"نه"راي 

 فرصت رفراندوم، به "آري "كمپين 
بزرگي براي زحمتكشان در برابر تهاجم 
سرمايه داري و سياستهاي رياضت 

حاكمه و مدافعان ان از اقتصادي طبقه 
 . جمله صندوق بين المللي پول بود

 و شركت گسترده مردم روشن رفراندوم
ساخت كه مي توان براي آينده با توان 

اين نظر كه موضوع . بيشتر حركت كرد
استقالل در اسكاتلند به يك نسل ديگر 

پيتر .  واقعي نيست،موكول مي شود
 بيرون غول از چراغ": تافي مي گويد

 خواستار استقالل همچنانده و آم
 ".است
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برگزاري يك كنفرانس اقتصادي با 
شركت چندين تاجر و سرمايه دار ايراني 

 اكتبر 16 و 15به ميزباني شهر لندن در 
اتفاقي است كه نمي توان به راحتي از 

 200ظاهر بيش از به . كنار آن گذشت
تاجر و وارد كننده ايراني در لندن 

 مي آيند و با بزرگترين همگرد
ايي و شركتهاي بين المللي اروپ

. آمريكايي به گفتگو مي پردازند
 هاي بسيار مختصريخبرگزاريها گزارش

  اجازه.از اين كنفرانس مخابره كردند
 و به شته وجود نداآنتصوير برداري از 

غير از چند فرد سرشناس شركت كننده 
، هويت بقيه افرادي كه در و چند نام

اين كنفرانس حضور داشته اند، معلوم 
  .نشده است

 گلستان  و يار گرمابه،"ستراوجك ا"
 يكي از سرشناسان است، ،رژيم آخوندي

 وزير امور خارجه سابق ،"هوبر ودرين"
فرانسه هم هست، سفير آمريكا در لندن 
. نيز بر حسن انجام كار نظارت دارد

 فرانسه، "توتال"همچنين نمايندگان 
 از سوئد "اسكانيا" و "ايرباس گروپ"

 رف آمريكا، و از طيهاياز طرف اروپا
...  و "وپرسيتي گ" ،"سيسكو سيستم"

امر اينها  در ظاهر. ندشتنيز حضور دا
پتانسيل آينده بازار ايران پس از لغو "

 را مي خواهند "تحريمهاي بين المللي
  .بررسي كنند

 جك ،جالب اينكه در اين كنفرانس
: استراو در سخنراني خود مي گويد

تجارت انگليس با ايران در سالهاي "
 در زمينه غذايي، 2012 تا 2008بين 

پزشكي و كشاورزي به نصف كاهش اما 
 دو برابر  بههمزمان تجارت با آمريكا

   ".افزايش يافته است
يك نكته اينكه منابع خبري اروپا 
مدتهاست ادعا مي كنند شركتهاي 
بزرگ هواپيماسازي، خودروسازي و فن 
شناسيهاي اطالعاتي آمريكا نظير 

 و سيسكو "ايسلركر"، "ينگيبو"
گفتگوهايي را با ايران بر سر سرمايه 
. گذاري در اين كشور آغاز كرده اند

 ،جز گفتگو بر سر توافق اتميه يعني ب
در داالنهاي تاريك نيز رفت و آمدهايي 

ماجرا از چه قرار است، . جريان دارد
توافق مي كنند و بعد شروع يا توافق 
نكرده مشغول آب و جاروي مسير 

  هستند؟
بايد پازل سياسي دو طرف اين ماجرا را 

ه ب آن كنار هم چيد تا تصويري كلي از
وقت بهتر مي شود فهميد   آن،دست آيد

هدف چنين كنفرانسهايي چيست و چرا 
سياستمداراني همچون جك استراو 

 كنفرانسي كه ؛ هستندآنمياندار 
به بلژيكيها برگزار كننده اش هستند، 

يكا موضوع عمد به لندن مي رود و آمر
  .اصلي گفتگو مي شود

  

  شرايط داخلي، شرايط خارجي

 ،كه از مضمون خبرها بر مي آيدنان آنچ
گفتگوها بر سر توافق اتمي هنوز به 

مشخص نيست كه . جايي نرسيده است
تالش بي وقفه دولت حسن روحاني و 
نمايندگان آيت اهللا خامنه اي در كجاي 

آنچه مي شود حدس زد . كار قرار دارد
ينست كه دولت روحاني مي داند بدون ا

يك توافق امكان ادامه حيات برايش 
دولت او در . بسيار مشكل است

سياستهاي داخلي يا شكست خورده و 
 فقط است،ل شده َشيا توسط رقبا َف

مانده تخم مرغهايي كه در سبد سياست 
 خط و نشان رهبر و .خارجي چيده است

دار و دسته از يك طرف و صندوق 
دولت براي پرداخت هزينه هاي خالي 

 موضوع را بسيار ،جاري از طرف ديگر
اما پر واضح است . حساس كرده است

كه امكان گشايش كار براي دولت 
روحاني سياسي است و بيش از اينكه 
توافق اقتصادي يا بازرگاني كاري از 
پيش ببرد بايد درهاي سياست بر پاشنه 

اما كجاي كار اشكال . مقبول بچرخد
د كه با همه اين حرفها روزنه اميدي دار

  جز حرافي در افق نيست؟ه ب
باز گرديم به موانع سياسي تا شايد بهتر 

درگيريها در منطقه . موضوع را ببينيم
خاورميانه با شدت هرچه بيشتر ادامه 

. رژيم اسد يكي از موارد گفتگوست. دارد
داعش برخواسته از خاكستر كشت و 

سوريه شلتاق  در عراق و ،كشتار سوريه
حوثيهاي يمن باالخره به . مي كند

ميدان آمدند و مي روند تا چتر شيعي را 
لبنان تب دار .  كشور بگستراندايندر 

است و همچنان مترصد فرصتي تا چه 
تركيه نااميد از اخوان . پيش آيد

 پا در يك كفش كرده ،المسلمين مصر
تا رژيم اسد را بركند و روياي امپراتوري 

ردوغان و حزب اش را اندكي عثماني ا
آيت اهللا خامنه اي در . واقعيت بخشد

ديدار با نمايندگان جريان نزديك به 
خود در منطقه فلسطين بر طبل جنگ 
كوفته و تحريك و تشويق به درگيري 

عربستان و كشورهاي عرب . كند مي
همسو نيز باندها و جريانات مسلح خود 
. را دارند و مشغول قتل درماني هستند

به بهانه مبارزه . آمريكا هم حضور دارد
با داعش زير ساختهاي كشور سوريه را 
هدف گرفته، پشت سرهم بمباران مي 

يك اتحاد بين المللي عريض و . كند
طويل نيز راه انداخته و در مورد مبارزه با 
داعش داد سخن مي دهند و البته تاكيد 
مي كند كه اين مبارزه سالها طول 

 اتحاد پرطمطراق پس اين. خواهد كشيد
از مدتها كش و واكش باالخره تصميم 
مي گيرد به كردهاي كوباني كمك 

اما بسته هاي . تسليحاتي كنند
تسليحاتي كه از آسمان ريخته مي شود، 

يعني راه . در منطقه داعش فرود مي آيد
ديگري آمريكا براي كمك ندارد؟ در 

عراق دست اش بسته است؟ از تركيه 
كردستان عراق هم جا مي ترسد و در 

پايي ندارد كه به آن تكيه كند؟ عجبا، 
فقط از راه هوايي كه امكان خطا وجود 

  !داشته باشد
اين كشمكشها فقط در روي زمين و با 

هاي  راه. فير گلوله جريان نداردص
ديگري نيز براي فشار بر طرفين ماجرا 

خامنه اي رهبر و ولي فقيه . وجود دارد
 عدم اعتماد بر رژيم همچنان بر طبل

آمريكا مي كوبد و تالش دارد تا با 
روسيه و چين و چند كشور بينابيني 

او به هيچ وجه . مشكل خود را حل كند
حاضر نيست منافع حاصل از شعار 

 واليت كنون كه تا  رامبارزه با آمريكا
 با هيچ چيز ،اش را با آن پيش برده

  .ديگري تعويض كند
 گوهايسياست نزديكي با روسيه، گفت

، رفت و آمدهاي علني و سلسله وار
مخفي، گوش سپاري پوتين به نصايح 
خامنه اي، قرار دادهاي نان و آبدار نفتي 
و اقتصادي تنها بخشي از اين 

عدم دست درازي رژيم به . امتيازهاست
بازارهاي نفتي و گازي روسيه در حاليكه 

 حفقان  و نيزبيشترين نياز را به آنها دارد
ورد سركوبهاي مسلماناني گرفتن در م

  اينكه مدعي ام القرايي آنهاست به
 ،از سوي ديگر. سياهه افزوده مي شود

چين كه بازار بنجلهاي خود را يافته، 
نفت به ثمن بخس مي برد و بنجل به 

دالرهاي . قيمت لعل و در مي فرستد
رژيم را ضبط كرده و خود را ملزم به 

 نفتي  اما در ميدانهاي،تحريمها مي داند
 در آن سر رشته ندارد  ابداًبه شغلي كه
علي خامنه اي كشوري را . مشغول است

با مردمش وجه المصالحه بقاي واليت 
  .عليل و ذليل اش كرده است

  
  جنگ نفتي

حال كه رژيم واليت فقيه در روي زمين 
با سازماندهي باندهاي مسلح دست باال 
را دارد، راه ديگري براي مقابله وجود 

؟ اينجاست كه عربستان سعودي و ندارد
. شركا اقدام به عمل ديگري مي كنند

آنها مي دانند كه نياز رژيم به دالرهاي 
نفتي آنچنان حياتي است كه بدون آن 
امكان گذران امور برايش بسيار مشكل 

پس با سرازير كردن نفت . خواهد بود
فراوان به بازار و اشباع آن، قيمت را 

كه در صورت آنچنان كاهش مي دهند 
توانستن رژيم به صدور نفت، درآمد آن 

سقوط . كفاف نيازهايش را نخواهد داد
 دالر 85قيمت نفت به بشكه اي زير 

كابوس جديدي است كه عربستان 
بودجه دولت روحاني . تدارك مي بيند

كه با نفت بشكه اي صد دالر بسته 
شده، تا كنون نتوانسته به همان ميزان 

 اما اين سقوط ،ر كندمورد نياز نيز صاد
قيمت كاري مي كند كه بن بست بي 

. شود  پيش پاي رژيم سبزگريزي

، روزنامه نگار و "توماس فريدمن"
 "نيويورك تايمز"تحليلگر آمريكايي در 

 دانسته و "جنگ نفتي"اين اتفاق را 
هدف آنرا ورشكسته كردن رژيم ايران و 

  .روسيه مي داند
الملل   حسن عسكري، استاد تجارت بين

 و عضو "جورج واشنگتن"دانشگاه 
المللي   ت اجرايي صندوق بيناپيشين هي

پول با تحليل فريدمن موافق است و به 
در ": خبرگزاري حكومتي مهر مي گويد

صورت از بين رفتن تحريمها نيز نمي 
  ".توان اين كاهش قيمتها را جبران كرد

همچنين محمدباقر نوبخت، معاون 
 دولت از يك حسن روحاني و سخنگوي

تالش دشمنان براي تضعيف  "طرف 
نتيجه مي داند و از سوي    را بي"نظام

با اين تالشها "ديگر اعتراف مي كند 
ميزان صادرات نفت به يك چهارم 

با ":  و مي گويد"تقليل پيدا كرده است
ادامه روند كنوني درآمدهاي پيش بيني 

  ".شده در بودجه تحقق پيدا نمي كند
فها چيست؟ اين فقط معناي اين حر

رژيم ايران نيست كه مي خواهد از 
موضوع داعش يك فرصت بسازد و 

را به توافق بر سر تحريمها  مبارزه با آن
 با جنگ  هم رقبايش؛كند مشروط مي

قيمت نفت يك بحران چند وجهي را 
عربستان . كنند برايش طراحي مي

ش خواهان  اسعودي و ديگر همپيمانان
و . ه درگيري هستندامتيازهايي در منطق

  .اين حداقل خواسته آنهاست
اما آمريكا كه پاي قدرتمند جنگ قيمت 
 نفت است، كنفرانس لندن را نظارت مي

  آنجا چه خبر است؟. كند
  

  رقابت رانتخوارها

واقعيت اين است كه در داخل رژيم اگر 
فرماندهان سپاه با ساختن كارتل قرارگاه 
 خاتم االنبيا بخش مهمي از اقتصاد

كشور را در دست گرفته اند، امنيتيهايي 
نيز هستند كه با رانتهاي حكومتي به 
نان و نوايي رسيده اند و پله بعدي را پر 

اينها با انحصار قراردادهاي . كرده اند
 اقتصادي كليه رقباي خود را كنار بزرگ

 واردات كشور را نيز كم وبيشزده و 
 قول ،هرچند در مقابل. قبضه كرده اند

 ، كردن واليت خامنه اي را داده اندبيمه
اما معلوم است كه رقباي اقتصادي شان 
نيز دست روي دست نگذارند و به فكر 

سيل عظيم ورشكستگيهاي . چاره باشند
اقتصادي، خاموش شدن چراغ بسياري 

نجات، تخته شدن دكان واردات خااز كار
چيهاي طرف مقابل بخشي از اين كنار 

با . لندن آمده اندحال اينها به . زدنهاست
مي  ديگراني كه قدرت دارند گفتگو

كنند، دنبال چاره كار هستند و بيش از 
 دكانهاي كسادينمي خواهند شاهد اين 

  .دو نبش خود باشند
  8بقيه در صفحه 

  کنفرانس اقتصادی لندن
  بررسی بازار ايران يا تجديد بلوک بندی

  جعفر پويه
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 به صحنه سياسي با "فاشيسم"بازگشت 

توجه به بحرانهاي سرمايه داري معاصر، 
 ا بلكه دقيقا ب، نيستتصادفيامري 

بحرانهاي ساختاري نظام سرمايه داري، 
، مترادف يك "فاشيسم". پيوند خورده است

رژيم پليسي و استبدادي، كه دموكراسي 
 بلكه ،پارلماني را مردود مي شمارد نيست

ژه، پاسخ يا واكنشي سياسي به طور ويه ب
 كه مديريت نظام استچالشها و بحرانهايي 

سرمايه داري در شرايط ويژه اي با آنها 
 .دست به گريبان است

 
 وحدت و تنوع فاشيسم

درستي مي تواند ه جنبش سياسي كه ب
به  قدرت سياسي را ، ناميده شود"فاشيسم"

 در برخي 1945 تا 1930 در طول دهه ويژه
. تسخير كرد هاي اروپايي پيشرواز كشور

 در ايتاليا، "بنيتو موسوليني"اين شاملِ 
 در "فرانكو" در آلمان، "آدولف هيتلر"

 در پرتقال، "دآليويرا ساالزار آنتونيو"اسپانيا، 
ميلكوس " در فرانسه، "فيليپ پتن"

 در "آنتونسكو" در مجارستان، "هورتي
. ودب در كرواسي "آنتي پاوليچ"روماني و 

از (امعي كه قرباني فاشيسم شدند جو
 سرمايه داري  تا كوچككشورهاي بزرگ

 برآمد پيروزي "فاشيسم"توسعه يافته، چه 
 يكسان و در درا نمي باي) يا شكست باشد

تنوع ساختاري و . ت در نظر گرفتلييك ك
بور، سبب زاختالف سيستمهاي فاشيستي م

تاثيرات گوناگوني بر جوامع كشورهايي كه 
با اين . رديده استور يافتند، گدر آن ظه

حال، تمام سيستمهاي فاشيستي فوق، 
 از تنوع، رژيمهايي با دو ويژگي گذشته

 :مشتركند
آنها همگي در شرايطي خواستار مديريت . 1

قدرت سياسي و كنترل جامعه به شيوه اي 
هستند كه بنيان اساسي و پايه اي نظام 

الكيت م" به ويژه پديدهسرمايه داري 
به همين دليل .  را زير سوال نبرد"خصوصي

من براي فاشيسم مدلهاي گوناگوني در 
چه،  اگر.  قايلماداره سيستم سرمايه داري

در ثروتمندان نظام سرمايه داري و حكومت 
سخنرانيهاي رهبران بسياري از گرايشات 

  اما،فاشيستي مورد انتقاد قرار گرفته است
ا و سرعت در راه حلهه برياكارانه بودن آن 

 ه ويژهرهيافت اشكال گوناگون فاشيستي، ب
 آنگاه كه در رابطه با معضل اصلي،

 سكوت "مالكيت خصوصي بر ابزار توليد"
از همين . اختيار مي كنند، آشكار مي گردد

 تنها واكنش و پاسخي به "فاشيسم"رو، 
بحرانهايي نيست كه مديريت سياسي 
سرمايه داري در شرايط ويژه با آنها 

 در موقعيت "فاشيسم"  بلكه،.روبروست
خشن و بحراني سرمايه داري به مثابه يكي 

تنها راه " ، برخي مواقع واز بهترين راه حلها
از اينرو، . ظهور مي نمايد "حل ممكن

تمركز بر اين بحرانها، در روند كنكاش و 
 ضروري "فاشيسم"تجزيه و تحليل پديده 

 .است

 جهت اداره جوامع "فاشيسم"گزينه . 2
ايه داري كه دچار بحران ساختاري سرم

 پايههستند، همواره حتي در تعريف نيز بر 
 "فاشيسم".  دموكراسي استوار استرد

 عقايد بازتعريفپيوسته درصدد تعويض و 
اتكا به رويه انتخاباتي به نفع "متداولي نظير 

قدرت سياسي اكثريت و به رسميت شناختن 
 هاي تئوريكي كهه ديگر آموز  و"حق اقليت

جوامع سرمايه داري بر آن بنا شده اند، 
به موازات تاكيد   فاشيسمدر اين روند،. است

اتوريته عالي رهبران و گماشتگان اصلي بر 
ا ارزشهايي كه نيازمند حفظ ، بساختار قدرت

 و نظم همگاني است انضباطو تثبيت 
واژگون سازي ارزشهاي . مخالفت مي كند

 سم بانظام سرمايه داري مدرن توسط فاشي
 اي همراه پس روندهرويكردها و عقايد 

با توسل به ساختار دولتي مذهبي  است كه
، يا ويژگيهاي نژادي، قومي و ملّي

 جهت برگشت به دوران مشروعيت الزم
امكانات قرون وسطي را مهيا مي سازد و 

 كاملي در اختيار جبهه گرايشات نظري
فاشيستي قرار مي دهد كه معموال در 

 .رهبران آن هويداستسخنرانيهاي 
 تاريخ  در فاشيستي متنوع رژيمهاياشكال

اروپاي غربي از دو ويژگي باال برخوردارند و 
 :به يكي از چهار رده زير تعلق دارند

ظهور فاشيسم در كشورهاي سرمايه . 1
داري پيشرفته و بزرگ كه مشتاق استيال بر 

 بودندجهان يا حداقل منطقه 
كشور .  است"فاشيسم" مدلي از "نازيسم"

به  قرن نوزدهم 70 آلمان با شروع دهه
يكي از بزرگترين قدرتهاي صنعتي و يك 

انگليس و (رقيب براي قدرتهاي منطقه 
بعد از شكست .  شدو آمريكا بدل) فرانسه
، نازيسم مجبور گشت تا براي 1918سال 

دستيابي به اهداف هژموني طلبانه، با 
 هيتلر كامال. عواقب شكست كنار بيايد

تسلط بر : نقشه خود را طرح ريزي كرده بود
 هژموني  تامين راستايدر روسيه  واروپا

 آلمان كه سيستم سرمايه داري عيارتمام 
انحصاريش به رستاخيز نازيسم ياري رسانده 

ش با  اهيتلر يقين داشت كه مخالفان. بود
خطاي . بور موافقت خواهند كردزطرح م

كرد بزرگ هيتلر اين بود كه تصوير مي 
در حالي كه . چنين توافقي ممكن است

 ومخالفت كردند با آن بريتانيا و آمريكا 
  . حمايت كرد آنژاپن از
 
 نيز به گروه يك تعلق "فاشيسم ژاپني"

سرمايه داري مدرن ژاپن از سال . دارد
قصد سلطه بر تمام آسياي  به شدت 1895

 در "فاشيسم"روند ظهور . شرقي را داشت
 از ساختار سياسي  ومژاپن تقريبا آرا

عنوان نماينده بورژوازي ه  ب"وريتامپرا"
بورژوازي ملي مذكور اگر . ملي آغاز گرديد

ظاهر توسط سازمانهاي ليبرال اداره به چه 
مي شد، ولي در حقيقت تحت سيطره كاملِ 

سرانجام، نتيجه . قرار داشتور تامپرا
نوسازي آريستوكراسي به ظهور ساختار 

سياسي ناهنجار و بيرحمي انجاميد كه 
 .بوسيله سران عالي رتبه ارتش اداره مي شد

وري فاشيست ژاپن تنازيسم آلمان با امپرا
اين در حالي بود كه بريتانياي . پيمان بست
بعد از پرل (ت متحده آمريكا كبير و اياال

به ژاپن اعالم جنگ ) 1941 ،)1(هاربر
 . كردند
 
فاشيسم در دوره دوم قدرتهاي سرمايه . 2

 داري
مخترع فاشيسم، شاملِ (موسوليني ايتاليا 

نمونه بارزي از رده ) نامش هم مي شود
موسولينيسم، پاسخ گرايش . دوم، است

آريستوكراسي قديم و (راست ايتاليا 
به بحرانهاي ) بورژوازي نو، طبقه متوسط

.  بود"كمونيسم"و رشد تهديد  1920دهه 
اما نه نظام سرمايه داري ايتاليا و نه 
ابزارهاي سياسي آن يعني فاشيسم 
موسوليني، هرگز قصد غلبه بر اروپا را 
نداشتند، بلكه سلطه بر جهان را در سر مي 

 تمام باوجودم، سموسوليني. پرورانيدند
خودستايي و دعاوي اغراق آميز پيرامون 

وري روم ته وسعت امپرا بيغلبه بر جهان
خوبي مي دانست كه ثبات و ه باستان، ب

مثابه يك زيردست به نظر ه حفظ نظامش ب
يس ير( ش، بريتانياي كبير اپيمانانهم 

درنگ . يا آلمان نازي بستگي دارد) مديترانه
 در انتخاب "موسولينيفاشيسم "مل او ت

 تا آغاز جنگ  به عنوان متحديكي از اين دو
 .امه داشتجهاني دوم اد

  را نيز مي"فرانكو" و "ساالزار"فاشيسم 
 ي اينهر دو. توان در همين رده قرار داد

ساختارهاي ديكتاتوري از گرايشات راست و 
 خطركليساي كاتوليك در واكنش به 

آزاديخواهان جمهوريخواه يا سوسياليستهاي 
اين دو نوع . سر برآوردندجمهوريخواه 

  خاطرهفاشيسم به همين دليل هرگز ب
سياستهاي خشونت آميز و غيردموكراتيك 
كه در حقيقت دستاويزي براي تهاجم به 

از سوي قدرتهاي  كمونيستها بود،
.  مورد انتقاد يا انزوا قرار نگرفتندامپرياليستي

 به ترميم اين 1945واشنگتن بعد از سال 
ساالزار يكي از اعضاي ( دو نوع فاشيسم

يس  و اسپانيا با تاس بودموسس ناتو
موافقت  پايگاههاي ارتش آمريكا در كشور

اين دو فاشيسم توسط . ، پرداخت)كرد
مثابه محصوالت ه قدرتهاي اروپايي نيز ب

ارتجاعي امپرياليسم به رسميت شناخته 
انقالب "شدند و پس از انقالب موسوم به 

 "فرانكو"و مرگ ) 1974( "ميخك
، به جبهه كشورهاي نيمه )1980(

  .پيوستنددموكراتيك عصر ما 
 :پانويس

بزرگترين پايگاه دريايي  بندر پرل هاربر -1
آمريكا در مجمع الجزاير هاوايي در اقيانوس 

 دسامبر سال 7در تاريخ اين بندر  . استآرام
.  مورد حمله غيرمنتظره ژاپن واقع شد1941
بي درنگ  باعث شد تا آمريكا  مزبورحمله

 .وارد جنگ جهاني دوم شود
   

  کنفرانس 
  دی لندناقتصا

بررسی بازار ايران يا 
  تجديد بلوک بندی

  
  7بقيه از صفحه 

  وجودپر بديهي است كه
موسسات اطالعاتي و منابع 
عريض و طويلي كه 
اطالعات كاملي از همه 
روزنه هاي اقتصادي و 
روابط پيدا و پنهان كشورها 

آشنايي با پتانسيل "دارند، 
 را بي معنا "آينده بازار ايران

وضوع كند كه م مي
كنفرانس اقتصادي لندن 

  .است
فاصله گذاري بين توافق با 
روسيه و چين و ورود 
شركتها و موسسات 
آمريكايي و اروپايي هدف 

مي . اين كنفرانس است
گويند يكي از موضوعات 

بررسي "كنفرانس لندن 
موانع ورود سرمايه هاي 

 چه ؛"خارجي به ايران است
مانعي بزرگتر از قرارگاه خاتم 

ا ممكن است وجود االنبي
داشته باشد كه درباره آن 

  گفتگو شود؟
آشنايي با جاپاهاي خود، 

ه بررسي توان آنها براي ب
دست گرفتن اهرمهاي 
اقتصادي، توان آنان براي 
مقابله با حريف انحصار 
گري كه قدرت نظامي دارد 

مي تواند بخشهاي ... و 
. مختلف اين بررسي باشد
 عدم اجازه عكس و فيلم

 را از اين زاويه بهتر برداري
مي توان ديد و شايد حضور 
بعضي از رانتخواران و 
وابستگان به بخشهايي از 
نهادهاي قدرت و يا پايوران 
آن نيز هست كه عالقه به 

بيشتر توضيح پنهانكاري را 
  . مي دهد

  
  در انتها

با اين حساب كنفرانس لندن 
را مي توان بخشي از صف 
بندي داخل رژيم براي 

ي در خارج كشور يارگير
 از آنان مي جماعتي. دانست
 كه جنگ قيمت نفت، خواهد

درگيريهاي منطقه و 
اختالفات داخلي بلوك 
قدرت جهاني را تبديل به 
 ،فرصتي براي خود كند

هرچند پا اندازان چند 
بلژيكي ناشناخته و محل ل

شان عنصر شناخته شده اي 
همچون جك استراو باشد 

  .كه شُهره شهر است
  

  )١(در دوران سرمايه داری معاصر " فاشيسم"بازگشت 
 سمير امين

  آناهيتا اردوان: برگردان---  مانتلي رويو: منبع
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بيانيه جمعي از معلمان ايران به 

مناسبت بازگشايي مدارس در 

 93مهر 
يكصد تن از  - شهريور 30 –طبقه 

 تن از فعاالن 150معلمان و بيش از 
صنفي و مدني با امضا طوماري از 
مشكالت صنفي و معيشتي معلمان 

 . مي گويند و خواسته هاي آنانايران
 :قسمتهايي از متن بيانيه

تقبال مهر و بازگشايي در حالي به اس
مدارس مي رويم كه نابسامانيهاي 
آموزش و پرورش در حوزه هاي 

چشم انداز درخشاني را براي  مختلف،
معلمان و دانش آموزان به تصوير نمي 

جداي از مشكالت ساختاري در  .كشد
نظام آموزشي در طي سالهاي پس از 

 سال بي مديريتي و بي 8انقالب، 
ش در دوره برنامگي در عرصه آموز

احمدي نژاد، نظام آموزشي را با 
چالشهاي جديد روبرو كرده بود و اينك 
بعد از گذشت يكسال از حاكميت حسن 

 در همچنان بر همان پاشنه مي ،روحاني
دولت جديد نه تنها بر مشكالت . چرخد

 بلكه ،ق نيامده استيپيشين فا
مشكالت جديدي را نيز بر حجم 

ت مشكال مشكالت آموزش عمومي،
معلمان، دانش آموزان و خانواده ها نيز 

مشكالت معيشتي و . افزوده است
رفاهي معلمان از قبيل پايين بودن 
دستمزد، عدم برخورداري از حمايتهاي 
اجتماعي و فرهنگي همچنان 

بيمه تكميلي ايران به خاطر  .پابرجاست
مديريت از پرداخت بدهيها امتناع وسو

 لي،مي كند، بيمه پايه و تكميلي فع
ناكارآمد و غير شفاف است و تعهداتش 
درخور خانواده بزرگ معلمان نيست و در 

له بيمه درماني، بيش از احال حاضر مس
گذشته به يك معضل جدي تبديل شده 

 .است
مشكالت فوق در عرصه آموزش 
عمومي كشوري كه حاكمانش حق 
تشكل يابي و مشاركت اصناف در 
سرنوشت خود را محدود به مجوز و 

 امري ،يق سياسي جناحها كرده اندسال
له تشكل امتاسفانه مس .بديهي است

يابي معلمان با مشكالت عديده اي 
روبرو است و دولت كوچكترين حقي 
براي تشكل يابي مستقل معلمان و ساير 

 ،به عنوان نمونه. ل نيستياصناف قا
 كارگري مستقل در طي لهايتشك

سالهاي اخير به صورت قهر آميز حذف 
كوب شده اند، برخي فعاالن صنفي و سر

معلمان با زندانهاي طوالني مدت، 
تبعيد، توبيخ شده اند و اعتراضات 

 .پرستاران در نطفه خفه شده است
دولت روحاني در بدو كار خود، با طرح 

دار،  حمايت از فعاليت تشكلهاي مجوز
زمينه برخورد جناحي و باندي با مساله 

 اما .تشكلهاي صنفي معلمان را گشود
خارج از دولت نيز برخي از سازمانها و 
انجمنهايي كه نام معلم را با خود يدك 

 منافع جناحي و سياسي خود ،مي كشند
ل صنفي و اساسي معلمان يرا بر مسا

نگاهي به اخبار و . ترجيح مي دهند
سايتهاي جهت گيريها اين گروهها در 

 نشان از جهت گيري آنان براي شان
د و اگر نگاه به كسب قدرت سياسي دار
 با هدف بهره ،پايين و معلمان دارند

برداري از موقعيت معلمان براي البي در 
در سايه وجود چنين  .هرم قدرت است

جرياناتي ما نمي توانيم از وجود تشكل 
مستقل صنفي در ايران سخني به ميان 

 .آوريم
ما به عنوان جمعي از معلمان ايران 

ران نسبت به آينده آموزش عمومي نگ
هستيم و اعتقاد داريم بايستي با توجه 
به مشكالت پيش رو و مستقل از 
حاكميت، خواسته هايمان را بيان نماييم 
و براي تحقق آنها تالش كنيم و نسبت 
به تحقق موارد زير به تمام معلمان، 
دانش آموزان و خانواده ها فراخوان مي 

 :دهيم
با توجه به اعالم منابع رسمي دولت  .1

 فقر در ايران يك ميليون و كه خط
هشتصد هزار تومان است، حداقل 

) غير رسمي رسمي،(دستمزد هر معلم 
 .بايستي باالي خط فقر باشد

تسريع و تسهيل در پرداخت هزينه  .2
هاي درماني، سازماندهي منظم و مدرن 
و غير متزلزل اوضاع بيمه از اولويتهاست 

ت بايد نسبت به رفع معضالت و لو دو
خدمات اجتماعي و بيمه درماني تامين 

 .پايه و تكميلي اقدام فوري نمايد
خصوصي سازي آموزش عمومي و  .3

رايگان تحت هر عنوان و هر شرايط 
نقض حقوق اساسي انساني است و بايد 

 .متوقف شود
تحصيل حق ابتدايي هر كودك  .4
است و بايستي تمام ) ايراني، مهاجر(

افراد جامعه تحت پوشش خدمات 
 .ل رايگان باشندتحصي

آموزش و پرورش نياز به تعديل نيرو  .5
 نياز به سازماندهي و مديريت ،ندارد

 .صحيح منابع انساني دارد
اعتراض، تحصن و پيگيري مطالبات  .6

ما از اعتراضات . حق تمام معلمان است
روزهاي اخير مربيان پيش دبستاني 
حمايت مي كنيم و دولت بايستي از 

ان دست بردارد و تهديد و ارعاب آن
نسبت به استخدام و احقاق حقوق آنان 

 .اقدام فوري به عمل آورد
تبعيض در نظام آموزشي به هر شكل  .7

در حق دانش آموزان و معلمان ممنوع 
تبعيض جنسيتي، : از جمله. است

فرهنگي، ديني، قوميتي و زباني بايد 
 .كامال حذف گردد

تشكل يابي حق معلمان است و اين  .9
مي تواند از سوي دولتها به هر حق ن

 .شكل و بهانه اي سلب گردد
ما به تمام معلمان براي اتحاد و  .10

تشكل يابي مستقل فراخوان مي دهيم 
و معتقديم حل مشكالت آموزش در 
ايران در گرو اتحاد، همدلي و مشاركت 
تمام معلمان است و هر جا ضرورت 
ايجاد كند بايستي با تمام زحمتكشان، 

ران و كارگران براي تحقق حقوق پرستا
 .اساسي و اوليه خود متحد شويم

، همراه با صلح، به اميد جهاني بهتر
  آزادي و برابري

  
 افزايش  ادعايآخرين خبر از

 فوق العاده شغل دبيران ابتدايي

چند روز پيش خبري در  -  مهر5ايسنا، 
متوسط حقوق "ايسنا تحت عنوان 

 نقل از  به" ميليون تومان1،5 فرهنگيان
معاون وزير آموزش و پرورش درج شد 
كه واكنشهاي متفاوتي را به همراه 

 .داشت
بخشي از  منبع مزبور به گزارش خبرنگار
 به شرح  در اين بارهنظرات فرهنگيان

 : زير است
آقا خدا رو شاهد مي گيرم من با  -

 هزار تومان 930مدرك فوق ليسانس 
حقوق مي گيرم، هيچ قسطي هم از 

كدوم يك ميليون و . كم نميشهحقوقم 
 پانصد؟

 .دروغي است بزرگ -
 سال 27 سال كار تجربه اي و 32با  -

 يك ،كار رسمي و مدرك ليسانس
 هزار تومان حقوق مي 200ميليون و 

گيرم، اين ميانگين حتما براي مديران 
 .است

 سال سابقه تدريس هنوز 24بعد از  -
زير حكم بنده يك ميليون و پانصد 

چطور ميشه متوسط حقوق اينقدر  .هزاره
 باشه؟ چرا دروغ تحويل مردم مي ديد؟

حقوق . اين خبر كذب محض است -
 سال سابقه در 10يك دبير رياضي با 

منطقه محروم حدود يك ميليون و 
 .بيست هزار تومان است

اين اطالعات را از كجا آورده ايد؟  -
 سال سابقه و مدرك فوق 20بنده با 

 و پانصد نمي گيرم، ليسانس يك ميليون
در صورتي كه خيليها در مدرسه و 
منطقه ما از اين مبلغ هم كمتر مي 
گيرند، چطور مي شود كه ميانگين 
حقوق معلمان اين مبلغ باشد؟ اگه 
منظورتان مدرسان شاغل در دانشگاه 

 بله اين مبلغ درست ،فرهنگيان است
 .است

آقايان كاش مي گفتن خودشان چقدر  -
لم چقدر؟ اصال نمي مي گيرن و مع

 .تونن حتي يك ماه مثل ما زندگي كنن
من با مدرك ! عجب دروغ شاخداري -

 سال سابقه هنوز 29فوق ليسانس و 
ميليون و چهارصد هزار  1دريافتي ام 

ول بر چه مبنايي اين را واين مس. تومنه
مي گويد؟ بگذريم كه وزارت نشينان از 

از مزاياي فراواني برخوردارند كه معلمان 
 .آن بي بهره اند

آقاي محترم من يكي از آموزگاران  -
روستاهاي دور افتاده سيستان و 
بلوچستان با هشت سال سابقه كاري 

 نمي دونم اين ميانگين حقوقي .هستم
من با اين سابقه  شما مال كجا بود؟

 .حقوقم هست] يك ميليون[يك تومان 
 سال سابقه، حقوقم يك 17بعد از  -

 .ميليون است
ول مربوطه ما اين گونه ووقتي مس -

 واقعا بايد براي معلمان ،صحبت مي كند
هيچگونه بيمه خوبي . تاسف خورد

حقوقم بعد هشت سال سابقه . نداريم
. كاري به زور به يك ميليون مي رسد
. مزايا و اضافه كار كه اصال وجود ندارد

تمام سازمانها بن يا هر تشويقي ديگري 
، اما معلمان از به كاركنان خود مي دهند

اول سال هر ماه شاهد كسري حقوق 
علت نرخ جديد بيمه ها و ه خود ب

 .ماليات هستند
وزير آموزش و پرورش درباره اين  -

 هزار 500يك ميليون و ": موضوع گفت
تومان متوسط دريافتي فرهنگيان رقمي 
است كه سيستمهاي ما مي دهند، حتي 

 500اگر دريافتي معلمان يك ميليون و
زار تومان باشد و كمتر از آن نباشد، باز ه

  ".هم معتقديم اين رقم بايد افزايش يابد
البته دولت محدوديتهايي ": وي افزود

دارد و ما در حال پيگيريهايي هستيم و 
اميد است گشايشي در اين خصوص 

 ".فراهم شود
وزير آموزش و پرورش در پايان اعالم 

 افزايش فوق العاده شغل معلمان" :كرد
مقطع ابتدايي نيز اكنون در حال 

  ".پيگيري است
  

ي دبستان شيپ انيمرب تجمع

  ياستاندار مقابل بجنورد
 شيپ انيمرب ازي شمار - مهر ايرنا، اول

 استان در بجنورد شهرستاني دبستان
 در شنبه، سه روزي شمال خراسان

 به اعتراض در ماه، مهر روز نينخست
ي استاندار مقابل دري شغل تيامن نبود

 اجتماع ليدل انيمرب ني ا.كردند تجمع
 و كم حقوق ،يشغل تيامن را نبود خود
 در فضا ندادن اختصاص و ايمزا نبود

ي كالسها ليتشكي براي دولت مدارس
  .كردند عنواني دبستان شيپ

ي مرب 273ي ليتحص گذشته در سال
 هزار 17 حدود آموزش ،يدبستان شيپ

 خراسان استاني دبستان شيپ كودك
  .بودند دار عهده را يشمال

  

تجمع مربيان پيش دبستاني در 

اعتراض به اظهارات متناقض 

       سخنگوي دولت
 مربي 100نزديك به  - مهر 8ايلنا، 

 مهر 8پيش دبستاني عصر روز سه شنبه 
  .مقابل مجلس تجمع كردند

 تجمع كنندگان كه عموما از شهرهاي 

  10بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در مهر ماه
 فرنگيس بايقره
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اساس مكتب سورآليسم را، 
هيجانات فكري و دروني انسان، 
اوهام، تداعيها، ابهامات تنگ و 
باريك، بدعتها و تازگي الفاظ 

  .دهد تشكيل مي
جهان بيني سورآليسم، پس از جنگ 
جهاني اول و انهدام مكتب مخرب 

كه بيشتر مايه و پايه (دادايسم 
فلسفي داشته و بر انكار ارزشهاي 

) كرد  جهان تاكيد ميانساني و نفي
.  در فرانسه پديد آمد1922در سال 

دوراني كه مكاتب و سبكها، تضاد 
در ديدگاهها و حرفهاي تازه، در 
ميان نويسندگان، شاعران و 
. هنرمندان بوجود آمده بود

ديدگاههايي كه در مجموع به دو 
، قسمت تقسيم مي شدند

ديدگاههاي آرماني و ديدگاههاي 
  .بيهوده و پوچ

اگون، آندره برتون، رمبو، فيليپ آر
 از بانيان و .... وپل الوآر، سوپو

 ايديولوگهاي اين مكتب بشمار مي
اينان سوسياليستهاي انقالبي . رفتند

اي بودند كه با تاثير از انقالب اكتبر 
دور از هرگونه فلسفه ه شوروي و ب

بافي، عقايد و نظرياتشان را، با هدف 
ا به نزديكي هر چه بيشتر انسانه

“ و “ مجله ادبيات“يكديگر، در 
كه خود منتشر “ مجله سورآليستي

كردند، منعكس و بيان مي  مي
 بعدها، نوشته ها و اشعار .ساختند

آنان تاثير قابل توجهي در شاعران 
هم عصرشان در فرانسه و شعر 

جنبش سورآليسم، . جهان گذاشت
حاصل تغييرات ژرف در شعور هنري 

ود كه ايده ـ اجتماعي بورژوازي ب
جهان برتر را، از المكان، به پهنه 

  .واقعيت مي كشاند
  

اين جنبش، نه از عقل كه از روح و 
روان و تخييل آدمي سرچشمه 
گرفته و عليه قراردادها، قواعد و 
قوانين دست و پا گير تصنعي كهن، 
سر به شورش زده و تالش دارد 
انسان را، از بندها و قيود خويش رها 

 برابر واقعيت زشتي كه نموده، تا در
. درپيش رويش است، طغيان كند

همچنين، با كنار گذاشتن موانع و 
محدويتهاي فكري از پيش پاي 
هنرمند، او را در جهان الشعور خود 

  .دهد قرار مي
جهان الشعوري كه در نگاه اول، 
روال منطقي نداشته و مبتني بر 
ايماژهاي ذهني، خودبه خودي و 

  .غير ارادي است
آليسم تاثير سحر انگيز خود را، سور

در تمامي عرصه هاي هنر، از جمله 

، داستانويسي، نقاشي، موسيقي، تاتر
عنوان ه  بوگذاشته برجا... وسينما

نهضتي خالق و پيشرو  به پيش مي 
 اين مكتب، زبان ذهن آدمي .تازد

ه است و رويا و خواب در آن، ب
  .صورت موضوع اصلي در مي آيد

در واقع آنچه كه  ،“رمبو“به گفته 
را  گذرد و آن هنرمند در درونش مي

 داند، ترسيم مي اصلي و ناب مي
 انكشاف و پرداختن به رويا، .كند

نوشتن بدون تفكر و در آميختن آنها 
با هم، وسايلي هستند كه هنرمند 

 خدمت ميه براي خلق اثر خود ب
گيرد و اين غايت فعاليت ذهن 

  .انساني و هنري است
ورآليسم را جريان واقعي ، س“برتون“

 ،عمل تفكر، كه بوسيله زبان و قلم
بدون دانستن قوانين زيبايي شناسانه 

. كند شود، عنوان مي بيان مي
واقعيت “جستجو و دست يافتن به 

براي خلق “ ضمير پنهان“و “ برتر
معاني مجازي و صور ذهني و 
مفهوم عميق شعر، به شاعر تواناني 

 را خلق دهد تا دنياي تازه تري مي
 دنيايي آزاد و بدون قيد و بند و .كند

عاري از تقليد قوانين حاكم و جاري 
كه هر سدي را كنار زده و پيش مي 

دراين سبك، تماس با جهان . تازد
ه احساسات، ضرورت كار هنرمند ب

خصوص شاعر است كه با كشف و 
بكار بردن روند حقيقي تفكر و در 
هم ريختن و آميزش چند چيز، يا 

 چيز، اهداف خالقه هنري را همه
كند و در نتيجه  بارز و نمايان مي

شود كه آرمان  وارد دنياي دومي مي
، هنرمند در آن جاي گرفته است

دنيايي كه انسان حاكميت خود را از 
دهد و ژرفترين پندارها و  دست مي

هيجانات خود را منعكس و بازگو 
و “ واقعيت برتر“ اين همان .كند مي

 هرپديده ، هويت نويني است كه
وجودي خود را در ميان اشيا از 

، “آراگون“دهد و يا بگفته  دست مي
و “ كند واقعيت را تخريب مي“

  .سازد ساختماني ديگر از آن بنا مي
از ديگر وظايف سورآليسم، اسارت 
در چنگال خيال و تحليل امور تا حد 
جنون در واقعيت برتر است كه شاعر 

را   هاي آن دنيا و همه پديدهنهايتاً
  . شعر مي بيند

پس از تولد حدود يك قرن از اين 
مكتب، سورآليسم جايگاه ارزشمند 
خود را همچنان حفظ نموده و ارزنده 
 ترين آثار هنري جهان را خلق مي

 .كند

  

  چالشهاي معلمان در

   مهر ماه
  9بقيه از صفحه 

 به اجرا نشدن ،اند  ديگر به پايتخت آمده
 30تخدام حداقل قانون تعيين تكليف اس

هزار مربي پيش دبستاني و استنكاف دولت 
  از تخصيص رديف بودجه براي استخدام

  .اند  اين مربيان معترض
يكي از مربيان حاضر در تجمع امروز كه 

 با رد ادعاي ،خواست نامش فاش نشود
دولت مبني بر نداشتن منابع كافي براي 
استخدام مربيان پيش دبستاني، به اظهارات 

 معاون ،ه گذشته محمدباقر نوبختهفت
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس 
جمهور در نشست با فرهنگيان استان 

  .كرمانشاه اشاره كرد
بر ": آقاي نوبخت هفته گذشته گفته بود

اساس توافقهاي صورت گرفته مقرر شده تا 
در استخدامهاي آموزش و پرورش، اولويت 

  ".به فرزندان فرهنگيان داده شود
اگر دولت ": اين مربي پيش دبستاني افزود

در ادعايش مبني بر نداشتن منابع مالي 
كافي براي استخدام مربيان پيش دبستاني 
صادق بود، آقاي نوبخت چنين سخناني را 

  ".گفت  نمي
چطور سي هزار مربي ": او در ادامه پرسيد

پيش دبستاني كه سالها براي آموزش و 
اند، به    ديدهاند، آموزش  پرورش كار كرده

آنان قول استخدام داده شده است و هر 
شان مقابل   هفته براي بيان مطالبات

كنند   مجلس و نهادهاي دولتي تجمع مي
در ليست اولويت استخدام آقاي نوبخت قرار 

  "اند؟  نگرفته
او در عين حال با انتقاد از سكوت وزير 
آموزش و پرورش در جلسه هفته گذشته 

و تحقيقات مجلس، كميسيون آموزش 
 آموزش كميسيونآقاي فاني در ": گفت

گويد به   در تلويزيون مي. كند  سكوت مي
دهند اما   ما رديف بودجه استخدامي نمي

حاال هم كه . كند  وزارتخانه پيگيري مي
سخنگوي دولت گفته اولويت استخدام در 
آموزش و پرورش با فرزندان فرهنگيان 

  "ر كنيم؟ما كدام حرفشان را باو. است
مربيان پيش دبستاني از ": او در پايان گفت

 آيين نامه 236خواهند ماده  مجلس مي
داخلي را براي وزير آموزش و پرورش اجرا 

  ".كنند
 آيين نامه داخلي 236گفتني است ماده 

مجلس به حق نمايندگان براي شكايت از 
يس يدولت به قوه قضاييه و استيضاح ر

تنكاف آنان از جمهور يا وزرا در صورت اس
  .دارداجراي قانون اشاره 

 

يك سوم : وزير آموزش و پرورش

مدارس كشور استانداردهاي الزم را 

 ندارند

وزير آموزش و پرورش  - مهر 13ايرنا، 
با وجود اقدامات خوبي كه در سطح : گفت

وزارتخانه انجام شده، اما هنوز يك سوم 
مدارس كشور، استانداردهاي الزم را ندارند 

ياز به بازسازي و تعمير و برخي نيز نياز و ن
 .به تخريب دارند

دكتر علي اصغر فاني در حاشيه سفر به 
براي تامين بودجه ": استان گلستان افزود

اين بخش از كار بايد مجلس و دولت دست 
به دست هم دهند و بخشي نيز از محل 
كمكهاي مردمي و خيرين مدرسه ساز 

 ".تامين شود
 به بخشي كيفيت حوزه رد": داد ادامه وي

 برنامه 99 آموزشي، هاي برنامه و كارها
 40 از شده اتخاذ هاي برنامه از كه داريم

 چشم سند راهكار 130 مجموع از راهكار
 ها برنامه اين كه است كشور آموزشي انداز

 اجراي به ورود حال در دهد مي نشان
  ".هستيم وزارتخانه در اساسي راهكارهاي
 هزار 700 ميليون و 12امسال ": وي گفت

دانش آموز به همراه يك ميليون فرهنگي 
 مدرسه در سراسر 122سال تحصيلي را در 

  ".كشور آغاز كردند
  

عضو كميسيون آموزش مجلس 

موضوع استخدام : مطرح كرد

مربيان پيش دبستاني همچنان 

 بالتكليف است

ابوالقاسم  -  مهر18 ،فارسخبرگزاري 
 و خسروي، عضو كميسيون آموزش

تحقيقات مجلس در خصوص استخدام 
: مربيان پيش دبستاني اظهار داشت

"مجلس شوراي اسالمي مر است تا اين ص
 ".مصوبه قانوني اجرا شود

وزير آموزش و پرورش ": وي ادامه داد
مدعي است رديف استخدامي ندارد و به 
 .همين دليل برگزاري آزمون فايده ندارد

ز مي يس جمهور نييمعاونت راهبردي ر
گويد آموزش و پرورش بيشتر از سهم مورد 
نياز خود استخدام داشته است و مجوزي 
براي استخدام ندارد و اين موضوع همچنان 

  ".در بالتكليفي است
  

 بازنشستگان از جمعي تجمع

  پرورش و آموزش
 بازنشستگان از  جمعي-مهر  28 ايرنا، 
 مقابل تجمع با پرورش و آموزش وزارت

 هماهنگ جامع نظام اجراي خواستار مجلس
  .شدند جامعه از قشر اين به حقوق پرداخت

 وزارتخانه اين بازنشستگان از يكي گفته به
 حقوق پرداخت هماهنگ جامع نظام قانون

 كه دارد تاكيد 86 سال مصوب مزايا و
 اعالمي تورم نرخ براساس بايد افراد حقوق

 اين كند پيدا افزايش مركزي بانك سوي از
 گذشت از پس قانون اين كه تاس درحالي

 و آموزش بازنشستگان درمورد سال 7
  .است نشده اجرايي پرورش

  
 مجلس مقابل التدريس حق معلمان

  كردند تجمع
 حق مربيان از تعدادي - مهر 29 ايلنا،

 اي حرفه و فني آموزش سازمان التدريس
 در اعتراض نشان به كار وزارت به وابسته
 مربيان ن اي.كردند تجمع مجلس مقابل
 با خود قرارداد وضعيت را خود تجمع دليل

 اشاره با و كرده عنوان ربط ذي سازمانهاي
 اسالمي شوراي مجلس اخير مصوبات به

 اين به مجلس و خانه وزارت توجه خواستار
  .شدند  مساله

  
   
   

گذري كوتاه در چند و چون  
  سورآليسم

 وحيدي. م 
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عمل وزير جامعه پرستاري منتظر 

تبهداشت به وعده هايش اس

     
 شمس الدين - مهر 7نظام پرستاري، 

شمس، عضو شوراي عالي نظام 
پرستاري در گفت و گو با خبرنگار نظام 
پرستاري با اشاره به جلسه اخير شوراي 
عالي نظام پرستاري با وزير بهداشت 

در اين جلسه حرفها و قولهايي ": گفت
له تعريف بسته اي در حوزه از جم

پرستاري در بحث طرح تحول نظام 
سالمت داده شد كه متاسفانه تا امروز 

   ".خبري از اجراي آنها نشده است
به نظر مي رسد تا امروز ": وي ادامه داد

فقط يك گروه خاص در مجموعه 
كاركنان سالمت ديده شده اند و فقط 
درآمدها، مزايا و پرداختيهاي يك قشر 

افزايش پيدا كرده است و ساير خاص 
كاركنان از جمله پرستاران هر چه 
تالش مي كنند، صحبت مي كنند، 
جلسه مي گذارند و بحث مي كنند، راه 

  ".به جايي نمي برند
تا امروز دايم به ما ": وي اضافه كرد

قول و وعيد داده اند كه به زودي 
پرداختيها تعديل مي شود و روند به اين 

ماند و اصالح مي شود شكل باقي نمي 
تمام اين . اما در عمل اتفاقي نمي افتد

مسايل در حالي رخ مي دهد كه با 
افزايش مراجعات در كنار كمبود نيروي 
انساني، فشارها و بار كاري بر جامعه 
پرستاري به دنبال اجراي طرح تحول 

  ".نظام سالمت بسيار باال رفته است
جامعه پرستاري تا ": شمس ادامه داد

ي بايد صبر و حوصله به خرج دهد و ك
تا كجا اين وضعيت را تحمل كند، البته 
بارها اتفاق افتاده كه پرستاران تصميم 

   ".به اعالم نارضايتيهاي خود گرفته اند
  

انتقاد از حضور كمك پرستار بر 

  بالين بيماران
 عضو شوراي - مهر 8خبرگزاري مهر، 

عالي نظام پرستاري، تربيت كمك 
ه بهانه رفع كمبود نيروي پرستار ب

پرستاري در بيمارستانها را ظلم مضاعف 
در ": در حق بيماران دانست و گفت

حالي كه دنيا به سمت پرستاري 
تخصصي و فوق تخصصي مي رود، 
استفاده از افراد ديپلمه كه با يك دوره 

 ماهه در مراكز درماني حاضر 6آموزشي 
  ".مي شوند، ظلم به بيماران است

في مقدم با انتقاد از نگاه محمد شري
وزارت بهداشت به حوزه پرستاري، 

علت اصلي كمبود پرستار، نبود ": افزود
نيروي انساني نيست، بلكه ترك شغل، 
تغيير شغل، مهاجرت به خارج از كشور و 
در نهايت، خانه نشيني پرستاران است 
كه باعث شده دچار كمبود پرستار 

  ".شويم

 وزارت 2014وي با اشاره به آمار سال 
كار آمريكا كه به تفكيك اهميت 
مشاغل از حيث درآمد پرداخته است، 

در تقسيم بندي مشاغل، ": گفت
پرستاري باالتر از پزشك متخصص و 

 شغل برتر قرار دارد كه اهميت 5جزو 
در . حرفه پرستاري را نشان مي دهد

حالي كه پرستاري در كشور ما به سمت 
ن هم قهقرا مي رود و براي مسووال

مهم نيست كه چه باليي سر پرستاري 
  ".مي آيد

عضو شوراي عالي نظام پرستاري با 
اعالم اينكه درآمد پرستار در آمريكا 

 هزار دالر است، 100 تا 90ساالنه بين 
توجه به حرفه پرستاري و : اظهار داشت

تخصصي بودن پرستاري، منجر به 
ارتقاي خدمات درماني به بيماران مي 

   ".شود
  

نيه شماره يك نظام پرستاري بيا

پيرامون افزايش بي سابقه 

  تعرفه هاي پزشكي
 چند روزي - مهر 15نظام پرستاري، 

است طرح شگفت آوري به عنوان 
اجراي كتاب ارزشهاي نسبي خدمات به 
عنوان گام سوم طرح تحول سالمت، بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت به تصويب 
 دولت رسيده و توسط وزارت مذكور به

  .اجرا در آمده است
نگاهي عميق تر به اين طرح حاكي از 
چند اتفاق مهم و پيامدهاي منفي است 
كه سازمان نظام پرستاري كشور با 
عنايت به رسالت خود كه بايد مدافع 
حقوق مردم، بيماران و كاركنان نظام 

كاركنان غير پزشك (سالمت 
است، سكوت را جايز ) متخصص

مسووالن ندانسته و خطاب به تمام 
عزيز نظام در هر سه قوه و به ويژه 
نمايندگان محترم مجلس نگراني عميق 
خود را ابراز داشته و درخواست دارد در 
جهت حفظ حقوق آحاد جامعه در ابتداي 
راه از اجراي خودسرانه به اصطالح گام 
سوم طرح تحول نظام سالمت با روش 
فعلي جلوگيري نموده و با مداخالت 

اسي، آن را به مسير علمي و كارشن
  .صحيح و مردم محور هدايت كنند

  :اما داليل نگراني
 نگاهي اجمالي به اين طرح نشان -1

 و حداكثر بالغ بر 40مي دهد حداقل 
 درصد تعرفه هاي پزشكي موجود 300

 خدمت 1700افزايش يافته و بالغ بر 
جديد بر همين مبنا شناسايي و تعرفه 

  .گذاري شده است
زشكان محترم متخصص  دريافتي پ-2

عضو هيات علمي، جداي از حقوق 
هيات علمي درآمدشان، از كارانه هاي 
بيمارستانها آن هم از هر بيمارستان بالغ 

: به طور مثال.  برابر مي شود2.5بر 
 ميليون توماني هر 10كارانه حداقل 

 ميليون تومان در هر ماه 25پزشك به 
  .افزايش خواهد يافت

يراپزشكان و پرستاران  البته كارانه پ-3
 يابد، اما  به همين نسبت افزايش مي

 هزار تومان كارانه 200مبلغ ميانگين 
 هزار تومان افزايش 500پرستاران به 

خواهد يافت و حداقل دريافتي يك 
متخصص با حداكثر دريافتي يك 

 برابر اختالف 50پيراپزشك بيش از 
  .خواهد داشت

 گذاري خدمات   قانون تعرفه-6
تاري كه هفت سال است به پرس

تصويب مجلس رسيده و توسط مبادي 
قانوني رسماً براي اجرا ابالغ شده است، 

اي ناچيز حتي  بارها به خاطر بودجه 
براي اجراي آزمايشي معطل مانده است 
و هر بار كه به مراحل جدي اجرايي مي 

شد كه هزينه آن  رسيد، جواب داده مي  
ه است و در بودجه سال جاري ديده نشد

ريزي خواهد  براي سالهاي آتي برنامه 
شد، اما متاسفانه براي پزشكان  

متخصص طرحي به اين عظمت بدون 
اينكه ردپايي در بودجه كشور داشته 
باشد در مدت يك هفته به اجرا در مي 

براي اين طرح، بودجه اي بالغ بر . آيد 
هزار و ششصد ميليارد تومان را بدون 

مين و به آن هيچ كم و كاستي تا
  .اختصاص مي دهند

حقيقتا سازمان نظام پرستاري به خاطر 
چند ماه گذشته كه سكوت خود را 
نشكسته شرمنده پرستاران و 
پيراپزشكان عزيز است، چرا كه اميد 
داشت از تالش اش براي اصالح تفكر 
حاكم بر نظام سالمت نتيجه بگيرد، به 
همين علت در اين مدت همگان را 

وري و خويشتن داري مي دعوت به صب
اما از اين به بعد خود را مقيد به . نمود

خواهش و التماس پيش پرستاران نمي 
داند و مي داند كه كاسه صبر پرستاران 
و كاركنان نيز لبريز شده است و اين 
همه تفكرات طبقاتي و شيب دار را بر 

  .نمي تابند
در پايان از همه پرستاران و كاركنان 

 درماني تقاضا داريم مراكز بهداشتي،
ضمن كنترل احساسات صنفي و 

  اجتماعي خود؛
اوال از طرق كامال مسالمت آميز و  

 هاي به حق خود را تا  خواسته قانوني، 
  .حصول نتيجه دنبال كنند

ثانياً دستگاههاي امنيتي و قضايي در 
جريان امر قرار گيرند كه متاسفانه 
اقدامات جديد وزارت بهداشت عامل 

يجاد و گسترش تنش در مراكز اصلي ا
لذا قبل از اينكه . بهداشتي درماني است

از پرستاران و كاركنان انتظار آرامش 
اي  داشته باشند، دنبال حل ريشه 

موضوع از سرچشمه، طرق و مجاري 
  .قانوني مربوطه باشند

  

هيات مديره نظام پرستاري 

تهران خواستار برگزاري تجمع 

     شد
 در پي اقدام -ر  مه16نظام پرستاري، 

اخير وزارت بهداشت مبني بر افزايش 
 برابري تعرفه خدمات پزشكي و 2.5

ايجاد موج نارضايتي در ميان ساير 
گروههاي نظام سالمت، هيات مديره 
نظام پرستاري تهران نامه اي خطاب به 
استانداري تهران تهيه كرد و خواستار 
صدور مجوز برگزاري تجمع توسط 

 متن اين نامه چنين در. پرستاران شد
  :آمده است

  استاندار محترم تهران
  جناب آقاي مهندس هاشمي

با تقديم سالم و احترام نظر به عدم 
اجراي كامل قوانين مهم جامعه 
پرستاري از جمله اجراي كامل قانون 
ارتقا بهره وري، تعرفه گذاري خدمات 

هفت سال پيش به تصويب (پرستاري 
، )ستمجلس شوراي اسالمي رسيده ا

توزيع ناعادالنه منابع هدفمندي يارانه 
ها در بخش بهداشت و درمان تحت 
عنوان طرح تحول نظام سالمت و 
اجراي كتاب ارزشهاي نسبي خدمات 

اين هيات مديره ) تعرفه هاي پزشكي(
كه منتخب پرستاران شهر تهران مي 
باشد، درخواست صدور مجوز قانوني 

  برگزاري تجمع در مقابل
برنامه ريزي و نظارت  معاونت -1

  راهبردي رياست جمهوري
   وزارت بهداشت-2
   مجلس شوراي اسالمي -3

  . را دارد
خواهشمند است اقدامات عاجل و 
مقتضي را مبذول فرماييد تا از اقدامات 
و تجمعات در سطح بيمارستانها كه 
محيط امن براي بيماران است، پرهيز 

  .شود
  يعقوب قدسيان سرشت
 نظام پرستاري رئيس هيات مديره

  تهران
   

 درصد شهرهاي كشور 98

آوري فاضالب  سيستم جمع 

  ندارد
 گزارشها از اين - مهر 12سالمت نيوز، 

 درصد 98موضوع حكايت دارد كه 
آوري  شهرهاي كشور سيستم جمع 

 ترين مشكلي كه  مهم. فاضالب ندارد
آورد، غيرقابل  اين فقدان به وجود مي 

ي تصفيه جمع آوري بودن فاضالب برا
شدن و هدايت پساب براي مقاصد 
خاصي چون آبياري فضاي سبز شهري 

  .است
در حال حاضر، در اغلب شهرها از 

  چاههاي جذبي براي دفع فاضالب 
  12بقيه در صفحه 

  اخبار کارورزان پرستاری و س�مت
 اميد برهاني
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   حركت اعتراضي82
جمعي از كارگران كارخانه هاي تهران *

 كارگر 4در اعتراض به حكم شالق عليه 
 مهر 1پتروشيمي رازي در روز سه شنبه 

به . دست به تجمع در مقابل مجلس زدند
گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين 
تجمع به ابتكار هماهنگ كنندگان طومار 

رگران اعتراضي چهل هزار امضاي كا
  .برگزار شد

  
 مهر كارگران شاغل در 2روز چهارشنبه *

در سد داريان شهرستان » سانا«شركت 
پاوه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

خود، براي دومين روز متوالي  شش ماهه 
به گزارش كُردپا، . دست به اعتصاب زدند

شركت سانا، درحال ساخت نيروگاه برق 
سال در سد داريان شهر پاوه است و 

 12گذشته نيز به دليل اعتصاب كارگران، 
كارگر اين شركت از كار اخراج كرده 

  .شدند
  
 مهر جمع زيادي از كارگران 4روز جمعه *

شهرداري منطقه يك اهواز در اعتراض 
 ماه حقوق معوقه در مقابل ساختمان 3به 

شهرداري منطقه يك اهواز دست به 
  .تجمع زدند

اري به گزارش ايلنا، شركت پيمانك
 كارگر 250حدود » مرواريد درخشان«

خدماتي در منطقه يك اهواز دارد كه 
پرداخت حقوق آنان سه ماه به  تاخير 

  .افتاده است
  
اعتصاب پنج روزه كارگران قطار *

  شهري اهواز
 كارگر پيماني قطار شهري 300بيش از 

 مهر براي دومين 1اهواز روز سه شنبه 
مقابل روز متوالي دست از كار كشيده و 

ساختمان مركزي كارگاه قطار شهري 
 كارگر 900به گزارش ايلنا، . تجمع كردند

 5پيماني قطار شهري اهواز به تعويق 
  . بودند ماهه حقوق خود معترض

اعتصاب كارگران قطار شهري اهواز روز 
 مهر براي چهارمين روز 3پنج شنبه 

متوالي ادامه داشت و كارگران در كارگاه 
  .ه عمراني تجمع كردندمركزي اين پروژ
 كارگر شيفت شب 100همزمان حدود 

قطار شهري اهواز چهارشنبه شب براي 
چهارمين شب متوالي دست از كار 

  .كشيدند
 مهر پس 5اعتصاب كارگران در روز شنبه 

 يكي از مديران   روز در پي وعده5از 
شركت پيمانكاري مبني بر پرداخت 

  .معوقات كارگران پايان يافت
 كارگر پيماني در قطار شهري 900حدود 

 تن از آنان در 400كنند كه  اهواز كار مي
 كارگر در شيفت شب و 100شيفت صبح، 

مابقي كارگران در بخشهاي اداري اين 
  .كنند پروژه عمراني كار مي

  

جمعي از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي *
 مهر با تجمع در 6وزارت نفت، روز يكشنبه 

 بازنگري در افزايش مقابل مجلس خواستار
 و تعيين تكليف 65 به 40نمره قبولي از 

به گزارش . وضعيت استخدامي خود شدند
 4ايرنا، تجمع كنندگان با استناد به ماده 

قانون مدني خواستار رعايت قانون و قاعده 
  .حقوقي عطف به ماسبق نشدن قانون شدند

  
اعتصاب و تجمع يازده روزه *

  گرودكارگران معدن زغال سنگ سن

 مهر، دومين روز از دور دوم 1روز سه شنبه 
اعتصاب كارگران معدن زغال سنگ سنگرود 

 250آغاز شد كه در آن بيش از ) البرز غربي(
كارگر مقابل ساختمان اداري اين واحد معدني 

به گزارش ايلنا، لغو نشدن . تجمع كردند
موضوع انحالل شركت زغال سنگ البرز 

ي به كارگران و غربي با وجود تعهدات قبل
 ماه پرداخت حقوق، موجب 3همچنين تعويق 

. تشديد اعتراضات كارگران شده است
براساس اين گزارش،تعدادي از نمايندگان 

 هاي همكاران  كارگري براي انتقال خواسته
شان با سفر به شهر رشت با استاندار گيالن 

  .ديدار كردند
 مهر اعتصاب كارگران معدن 5روز شنبه 
 سنگرود براي ششمين روز ادامه زغال سنگ

  .پيدا كرد
 مهر كارگران معدن سنگرود 6در روز يكشنبه 

در هفتمين روز از شروع اعتصاب شان با سفر 
به تهران در مقابل ساختمان وزارت كار و در 

 مهر كارگران مقابل ساختمان 7روز دوشنبه 
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 

  .معدني تجمع كردند
 8شنبه  گران معدن سنگرود در روز سهكار

  .مهر در مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند
سرانجام كارگران اعتصابي پس از چهار روز 

 9تجمع اعتراضي در تهران، در روز چهارشنبه 
با دريافت قول مساعد از وزير صنعت «مهر 

براي بررسي اين موضوع در جلسه هيات 
  .به رودبار بازگشتند» دولت
گان كارگران معدن سنگرود صبح روز نمايند

 مهر با معاون سازمان توسعه و 10پنج شنبه 
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مدير 
حراست اين مجموعه و معاون فني و درآمد 
سازمان تامين اجتماعي در تهران تشكيل 

  .جلسه دادند
 مهر، بخشي از مطالبات 13روز يكشنبه 

 حقوق تيرماه حقوقي كارگران كه مربوط به
  .شد سرانجام پرداخت شد مي 

  
ها و پارك  كارگران معترض سازمان پايانه *

 9سوارهاي غرب تهران صبح روز چهارشنبه  
مهر در مقابل ساختمان شوراي شهر تهران 

  .دست به تجمع اعتراضي زدند
به گزارش ايلنا، كارگران با درخواست حراست 

شوراي  2اين نهاد، به داخل ساختمان شماره 
  .شهر وارد شدند

  13بقيه در صفحه 

  
اخبار کارورزان 
  پرستاری و سمت

  
  11از صفحه بقيه 

البته، آن دو درصد . شود استفاده مي 
 آوري  شهرهايي كه سيستم جمع

فاضالب دارند هم اغلب فاقد سيستم 
بنابراين، مي . تصفيه مناسب هستند

توان گفت سيستم تصفيه فاضالب در  
 و اين نقيصه بزرگ، كشور نداريم

آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني را 
  .درپي دارد

گفته بسياري از كارشناسان، به دليل  به
نبود سيستم دفع فاضالب، فاضالبهاي 
  خانگي و صنعتي به چاههاي جذبي مي

ريزد كه اين مساله درنهايت باعث 
 هاي آب زيرزميني و  آلودگي سفره

ترات در ميزان ني.  شود آلودگي آبها مي
آبهاي آشاميدني برخي شهرها به دليل 

هاي زيرزميني  نفوذ فاضالب به سفره 
بيش از حد استاندارد است كه اين امر 
در درازمدت مشكالتي را براي سالمت 

اين .  آورد مردم اين مناطق به وجود مي
درحالي است كه معاون بهداشتي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 

نتايج پايش و كنترل ": فتاين باره، گ
مداوم كلرسنجي، نيترات و ميكروبي آب 
تهران براساس استانداردهاي بهداشتي 
حاكي از سالمت آب شرب تهران 

   ".است
اكبر سياري  علي ": ايرنا نيز نوشت

ترديد درباره سالمت و كيفيت آب شرب 
  ".اساس خواند تهران را بي 

عالوه براين فقدان شبكه مناسب براي 
ع فاضالب شهري، باعث رشد دف

جانوران موذي از جمله موش در 
از اين رو، . فاضالبهاي تهران شده است

 11فقط در شهر تهران ساالنه حدود 
تن جونده كش براي نابودي موشها 

  .  شود مصرف مي
  

  تقلب در مواد غذايي و الپوشاني
 رييس - مهر 23خبرگزاري فارس، 

كميسيون بهداشت مجلس، حسينعلي 
رياري در همايش روز جهاني غذا در شه

دانيم  ما نمي ": سالن اجالس گفت
اكنون چه چيزي را بخوريم كه مشكلي 

آمار سرطانها در  اينكه . نداشته باشد
كشور باال رفته و ساالنه صد هزار مورد 

 شود يا بيماري قلبي  جديد اضافه مي
رتبه اول مرگ و مير را دارد، نگران 

مل مؤثر در آن مواد كننده است و از عوا 
  ".غذايي است

: رييس كميسيون بهداشت مجلس گفت
با اين وجود وقتي از ناسالم بودن مواد "

اي  شود عده  غذايي صحبت مي 
آيد، همانگونه كه در  صدايشان در مي 

رابطه با روغن پالم ديديم كه چه 
با جنجالي شدن اين . جنجالي برپا شد

 موضوع كه باعث بيماريهاي قلبي و
 شود، خيليها گفتند به صنايع  عروقي مي

خورد، اما وزارت  لبني ضربه مي 
بهداشت وظيفه دارد در مورد آنچه به 

 رساند اعالم  سالمت ضرر مي
نظر كند و وظيفه اصلي ما تاكيد 
بر مواد غذايي سالم است، اما 
متاسفانه الپوشاني اينقدر زياد 

شود كه سالمت به  مي 
  ".د شو فراموشي سپرده مي

در مورد ": شهرياري افزود
سوسيس و كالباس نيز وقتي 
صحبت شد، برخيها گاليه 

اما در مورد خمير مرغ . كردند
صحبتهاي ضد و نقيضي وجود 
دارد كه در چه نوع و در كجا 

 او ابراز ".بايد استفاده شود
 در صنايع غذايي مرغ، ": داشت

آال و هر چه مي  ماهي قزل 
 خوريم شك و ترديد وجود 

  ".دارد
ما در كشور ": شهرياري گفت

 كنيم و  اسالمي زندگي مي
سالمت انسانها بايد برايمان 
مهم باشد و بايد مواد غذايي 

  ".سالم تهيه شود
  

اعتراض پرستاران به عدم 

اجراي قانون تعرفه 

  پرستاري
بي  - مهر 25خبرگزاري مهر، 

توجهي وزارت بهداشت به 
خواسته هاي پرستاران، باعث 

تمادي آنها و ايجاد التهاب بي اع
شده و در چنين شرايطي، بروز 
حركتهاي اعتراضي دور از انتظار 

  .نيست
محمد شريفي مقدم، عضو 
شوراي عالي نظام پرستاري با 
اشاره به قانون تعرفه گذاري 

 7خدمات پرستاري كه بيش از 
سال است به تصويب مجلس 
رسيده و هنوز اجرايي نشده 

اشت در وزارت بهد: است، گفت
حالي، اجراي پايلوت اين قانون 
را مطرح مي كنند كه طرحهاي 
بدون پشتوانه كارشناسي يك 
شبه ابالغ و فرداي همان روز 

  .اجرا مي شوند
عضو شوراي عالي نظام 
پرستاري، با اشاره اجراي مرحله 
سوم از طرح تحول نظام 
سالمت، نسبت به افزايش 
اختالف پرداختيها در نظام 

دت انتقاد كرد و سالمت به ش
در اين مرحله، درآمد گروه : گفت

خاصي به شكل قابل توجهي 
  .افزايش يافت

وي با اشاره پيگيريهاي مكرر 
جامعه پرستاري براي اجراي 

 سال 7قانون تعرفه گذاري كه 
: از تصويب آن مي گذرد، افزود

متاسفانه تالشهاي ما به جايي 
نرسيده و همين امر سبب شده 

ه شكلهاي مختلف، تا پرستاران ب
براي اجرايي شدن اين قانون 

  .تالش كنند
  
  

از حركتهاي اعتراضي كارگران و برخي 

   1393مزدبگيران در مهر 
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

   1393مزدبگيران در مهر 
  

  12بقيه از صفحه 
 كارگر صنعتي كشت و 500بيش از *

صنعت نيشكر هفت تپه صبح روز 
 مهر در اعتراض به پديد 9چهارشنبه 

آمدن شكاف عميق حقوقي و مزدي در 
پي بازنگري طرح طبقه بندي مشاغل، 

يلنا، به گزارش ا. دست از كار كشيدند
گويند طرح جديد  كارگران اعتصابي مي

طبقه بندي مشاغل به شكاف عميق 
حقوقي ميان كارگران، كارمندان، 
سرپرستان كارگاهها و مديران كارخانه 
دامن زده و خواهان تجديد نظر كلي در 

  . اين طرح شدند
  
  

 مهر، كارگران بخش 12روز شنبه 
صنعت داخلي شركت كشت و صنعت 

بار ديگر تجمعهاي تپه  نيشكر هفت
اعتراضي خود را در مقابل دفتر امور 

  .اداري اين واحد اداري از سر گرفتند
 مهر، مديرعامل اين 14روز دوشنبه 

كارخانه با پذيرفتن اشكاالت طرح طبقه 
بندي مشاغل در اين شركت كه  

نارضايتي شمار زيادي از كارگران را در 
پي داشت، دستور توقف اجراي اين 

  .ادر كردطرح را ص
  
يك هفته اعتصاب كارگران *

  واگن پارس اراك
 كارگر واگن پارس اراك روز 900حدود 
 مهر در اعتراض به تعويق سه 5شنبه 

به . ماهه حقوق دست از كار كشيدند
گزارش ايلنا، اين كارگران در خيابان 
مجاور محوطه  كارخانه تجمع كردند و 
با سردادن شعارهايي، خواستار استعفاي 

  .ران اين واحد توليدي شدندمدي
 مهر اعتصاب كارگران 6روز يكشنبه 

كارخانه واگن پارس اراك وارد دومين 
كارگران اعتصابي در . روز خود شد

محوطه كارخانه با سردادن شعار 
»  رها كن مديريت حيا كن، كارخانه رو«

به تعويق سه ماهه حقوق اعتراض 
  .كردند

سهامدار اصلي كارخانه واگن پارس 
راك، قرارگاه خاتم االوصياء است و اين ا

قرارگاه نظامي، كارفرماي اين واحد 
  .كند توليدي را تعيين مي

 مهر اعتصاب كارگران به 7روز دوشنبه 
در . سومين روز متوالي وارد شد

چهارمين روز اعتصاب، كارگران براي به 
نمايش گذاشتن اعتراض شان نسبت به 
مذاكرات بي نتيجه، قصد تظاهرات 
درخارج از محوطه كارخانه را داشتند كه 
اعضاي شوراي اسالمي كار كارخانه 
ضمن ايجاد مانع با كارگران خشمگين 

  .درگيرشدند
 مهر، اعتصاب كارگران 9روز چهارشنبه 

به پنجمين روز متوالي وارد شدو در روز 
بعد مدير داخلي كارخانه واگن پارس در 

ششمين روز اعتصاب كارگران استعفا 
  .داد

 تر در تجمعات  كارگران معترض پيش
شان با سردادن شعارهايي خواستار  

  استعفاي مديران اين واحد توليدي شده
  .بودند

 مهر، كارگران بعد از 14روز دوشنبه 
يك هفته اعتصاب و در پي پرداخت 
بخشي از مطالبات شان، به اعتصاب 
خود خاتمه دادند و توليد در اين كارخانه 

 مهر از سر گرفته 16ه در روز چهارشنب
  .شد
  
 مهر كارگران نيروگاه 14روز دو شنبه *

گازي گناوه در استان بوشهر در اعتراض 
به پرداخت نشدن دستمزدهاي شان در 

مقابل درب نيروگاه افدام به تجمع 
  . كردند

به گزارش كميته ي هماهنگي براي 
كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، 

مديران كارگران ضمن ممانعت از ورود 
شركتهاي توسعه و بهره برداري، 

  . خواستار دريافت مطالليات شان شدند
  
جمعي از كارگران اخراجي پتروشيمي *

 مهر در اعتراض 14ايالم روز دوشنبه 
به عدم پرداخت مطالبات شان در مقابل 

به گزارش ايلنا، .مجلس تجمع كردند
اين كارگران خواستار پرداخت مطالبات 

اكنون چند ماه به قانوني خود كه ت
روز . تعويق افتاده و پرداخت نشده، شدند

 مهر مذاكرات نمايندگان 16چهارشنبه 
كارگران اخراجي با مديران مياني اين 
مجموعه و مقامات محلي به نتيجه 

  .نرسيد
به گزارش ايلنا، مديران مياني حاضر در 
جلسه بر خالف وعده قبلي كارفرما 

ي براي تعهد در قبال امنيت شغل
  .كارگران مطالب ديگري را طرح كردند

يكي از كارگران در اين باره به ايلنا 
خواهند زمان بخرند تا  اينان مي: گفت

كارگراني كه از ابتداي تابستان حقوق 
اند را واردار كنند تحت شرايط  نگرفته 

ناعادالنه به كار بازگردند يا از ادامه 
اشتغال در اين واحد توليدي منصرف 

  .شوند
  
كارگران ذوب آهن اردبيل در پي بي *

پاسخ ماندن مطالباتشان، براي دومين 
 15بار در سال جاري در روز سه شنبه 

مهر دست به تجمع اعتراضي مقابل 

به . ساختمان استانداري اردبيل زدند
گزارش  مهر، كارخانه ذوب آهن اردبيل 
به عنوان يكي از واحدهاي بزرگ 

 توليد صنعتي اين استان كه در زمينه
آهن و فوالد فعاليت مي كند، خواستار 
پرداخت معوقات حقوق و بازگشت به 

  .كار هستند
  
جمعي از كارگران پيمانكاري اداره آب *

و فاضالب اهواز در اعتراض به پرداخت 
نشدن حقوق معوقه خود در روز سه 

 مهر در مقابل دفتر شركت 15شنبه 
واقع در » پرتو داچك«پيمانكاري 

. ان پارس اهواز تجمع كردندخيابان كي
 كارگر 300به گزارش ايلنا، حدود 

پيماني آبفاي اهواز كه از سال گذشته 

تحت مسئوليت پنج شركت پيمانكاري 
، »اسكله ساز«، »سوالر مكانيك«
و » شباهنگ«، »عمران سازان برديا«
كنند هنوز  فعاليت مي» پرتو داچك«

اند معوقات حقوقي خود را از  نتوانسته
  .پيمانكاران دريافت كننداين 

  
 تن 120 مهر، حدود 15روز سه شنبه *

 2از كارگران خدماتي شهرداري منطقه 
اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن بيمه 
و سنوات و عيدي سال گذشته در مقابل 
ساختمان شهرداري مركز واقع درخيابان 

به گزارش ايلنا، . سپاه اهواز تجمع كردند
از با حضور در مسئوالن شهرداري اهو

جمع كارگران معترض به آنان قول 
  . شان را دادند پرداخت مطالبات معوقه

  
 مهر تعدادي از 15روز سه شنبه *

رانندگان تاكسي در يزد براي دومين روز 
متوالي در مقابل استانداري يزد تجمع 

به گزارش  يزد رسا، در اين . كردند
تجمع، رانندگان معترض خواستار 

شكالت خود توسط رسيدگي به م
  .مسئوالن شدند

  
كارگران كارخانه رنگين نخ سمنان در *

 16 و 15روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 
مهر در محوطه كارخانه تجمع و 

  .اعتصاب كردند
به گزارش ايلنا، كارخانه رنگين نخ كه 
در زمينه رنگرزي نخ و توليد الياف در 
شهرك صنعتي شرق سمنان فعاليت 

بود نقدينگي، توان دارد به دليل كم
  پرداخت حقوق كارگران و ساير هزينه

هاي جانبي كارگاه را ندارد و كارگران 

عالوه بر دستمزد، حقوق جانبي چون 
سنوات، عيدي، پاداش و بن سال 

  . را نيز دريافت نكردند1392گذشته 
  
 مهر كارگران كارخانه 19روز شنبه *

صنايع كم مصرف ايرانيان زير مجموعه 
 كنتور سازي ايران در قزوين با كارخانه

تجمع در محوطه كارخانه دست از كار 
به گزارش ايلنا، كارخانه كنتور . كشيدند

سازي ايران واقع در استان قزوين از دو 
كارخانه كنتور سازي و صنايع كم 
مصرف ايرانيان تشكيل شده كه تجمع 
اعتراضي كارگران به دليل تعويق سه 

ران صنايع  تن از كارگ120ماه حقوق 
توليد كننده انواع (كم مصرف ايرانيان 
  .صورت گرفت) المپهاي كم مصرف

  
 20به گزارش آذرسالم، روز يكشنبه *

مهر، دهها تن از كارگران كارخانه دوب 
آهن اردبيل به علت عقب افتادن حقوق 
معوقه خود با در دست داشتن پالكارد 
هايي اقدام به راهپيمايي از ميدان 

مت مصالي اردبيل سرچشمه به س
 مهر كارگران 22روز سه شنبه . كردند

در مقابل استانداري اردبيل تجمع 
  .كردند

  
 تن 350 مهر حدود 22روز سه شنبه *

 عسلويه در 18 و 17از كارگران فاز 
اعتراض به عدم دريافت حقوقهاي 

 تا كنون، دست 93معوقه خود از تيرماه 
از كار كشيده و در محل كار خود تجمع 

به گزارش ايلنا، با وجود آنكه . دندكر
كارگران بيمه هستند اما هيچ يك از 

اين . آنها داراي قرارداد كاري نيستند
حركت اعتراضي با وعده مسئوالن براي 
رسيدگي به مطالبات كارگران پايان 

  .يافت
  
كارگران كارخانه بسته بندي پارس *

هاي چهارشنبه و پنجشنبه  قزوين در روز
در اعتراض به عدم  مهر 25 و 24

دريافت مطالبات خود با خاموش كردن 
دستگاهها، به مدت دو روز توليد را 
متوقف كردند كه با وعده مسئوالن 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي اين 

به گزارش . اعتصاب موقتا خاتمه يافت
ايلنا، كارگران اين كارخانه كه با 

قراردادهاي يك ماهه مشغول به كارند،  
ان با  تعويق يك ماه دستمزد، همزم

 ماه 6 ماه سال گذشته و 9حق سنوات 
  .سال جاري را دريافت نكردند

 مهر كارگران شركت 27روز يكشنبه 
مخابرات استان چهار محال و بختياري 
با حضور و تجمع مقابل درب اصلي 
استانداري چهار محال و بختياري 
خواستار اجراي قانون كار سازمان تامين 

  .ي شدنداجتماع
به گزارش قدس، شركت مخابرات 
عالوه بر اينكه حق بيمه كارگزاران 
مخابرات روستايي را پرداخت نمي كند، 
در نظر دارد قراردادي با آنها ببندد كه 
در آن دو ساعت در روز به كار اشتغال 

  .داشته باشند
  14بقيه در صفحه 
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سياست افزايش جمعيت 

  همراه با بيكار سازي زنان
  زينت ميرهاشمي

   
تبعيض در مورد نيروي كار زنان عالوه 
بر نابرابري دستمزد با مردان، حجاب 
اجباري، محدود بودن رمينه هاي شغل، 
از طريق سياست افزايش جمعيت و رشد 
فرهنگ ارتجاعي ضد زن اعمال مي 

بر سياست افزايش جمعيت عالوه . شود
محروم كردن زنان از امكانات بهداشتي 
در جلوگيري از بارداري ناخواسته، 
موقعيت اجتماعي آنها را مورد حمله قرار 

برآمد افزايش جمعيت . داده است
اجباري، ناامني شغل و بيكار سازي زنان 

  .در ابعادي گسترده است
مركز آمار رژيم از خارج شدن ساالنه 

ر كار خبر  هزار زن از بازا100بيش از 
اگر چه بيكار سازي و تعطيلي . مي دهد

واحدهاي توليدي شامل مرد و زنان مي 
شود، اما زنان به دليل موقعيت جنسيتي 

داده هاي . شان سهم بيشتري مي رسد
آماري مركز آمار در مورد بيكار سازي 
زنان در ابعاد گسترده يك فاجعه براي 

  .موقعيت نيروي كار زنان است
اسالمي حاكم بر ايران اگر بنيادگراهاي 

در مورد ورود زنان به مدارج عالي 
تحصيلي شكست خورده اند، اما با 
سياست افزايش جمعيت و اقدامات 
تنبيهي براي خاطيان، از راه ديگري 
براي شكستن اراده زنان به منظور 
. مداخله در امور اجتماعي وارد شده اند

داده هاي اماري بر ناامني شغلي زنان به 
  .نبال اين سياستها گواهي مي دهدد

يك كارشناس كار آفريني زنان در 
 5(گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايلنا 

در مورد داده هاي مركز آمار مبني ) مهر
 هزار زن از بازار 100بر خروج ساالنه 

كارفرمايان ترجيح مي «:كار مي گويد
دهند زنان جوان مجرد را استخدام 

د نيروي كار نكنند، زيرا احتمال مي رو
زن مجرد، بعد از كسب آموزش و 
تجربه الزم ازدواج كند و پس از ازدواج، 

  ».همسرش به او اجازه كار كردن ندهد
قبال معاون تامين اجتماعي در فروردين 
سال جاري گفت كه؛ يك سوم زنان 
پس از بازگشت از مرخصي زايمان 

طرحهايي مانند كاهش . اخراج مي شوند
ممنوعيت كار شبانه ساعات كار زنان، 

 ماهه كردن مرخصي 6براي زنان، 
كه در ظاهر براي سالمتي ... زايمان و

زنان و تَقَدس خانواده مطرح مي شود، 
ابزارهاي ضد زن و براي نهاديه كردن 
. تبعيض جنسيتي در همه زمينه ها است

حكومت ماليان از تمامي شيوه ها براي 
كشاندن زنان به پستوهاي خانه و دادن 

قش باروري به آنها به عنوان وظيفه ن
اما مقاومت زنان . اصلي استفاده مي كند

همچنان به عنوان يك  در همه ابعاد 
تهديد جدي، لرزه بر اندام مرتجعان 

  .حاكم مي اندازد
  مهر7فراسوي خبر دوشنبه 

  

برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

   1393مزدبگيران در مهر 
  

  13بقيه از صفحه 
 مهر، تعدادي از 27روز يكشنبه صبح *

متقاضيان و ساكنان مسكن مهر شهرستان 
اسالم آباد غرب در اعتراض به عدم توجه 
مسئوالن به مطالبات شان، در مقابل 

به . فرمانداري اسالم آباد غرب تجمع كردند
گزارش اسالم آباد خبر، معترضان به طور 
دسته جمعي خواستار مالقات با فرماندار و 

 به مشكل آنها شدند كه با مخالفت رسيدگي
ماموران انتظامي حراست فرمانداري مواجه 

 3شدند و ضمن هماهنگي با مقام قضائي، 
  .تن از تجمع كنندگان بازداشت شدند

  
 مهر كاركنان اخراجي 27روز يكشنبه *

شركت مهندسي و توسعه نفت در مقابل 
به . سازمان بازرسي كل كشور تجمع كردند

كنندگان در قسمتهاي  تجمعگزارش فارس، 
مالي، برنامه ريزي و ديگر بخشهاي اين 

  .طرح مشغول به كار بودند
  
به دنبال محقق نشدن وعده پرداخت *

مطالبات معوقه جمعي از كارگران پيمانكاري 
 عسلويه، تعدادي از اين 18 و 17فازهاي 

 مهر دست از 28كارگران صبح روز دوشنبه 
 به گزارش .كار كشيده و اعتصاب كردند

ايلنا، كارگران معترض در يكي از شركتهاي 
 هاي در حال  رساني پروژه پيمانكاري برق 
» گل صافر« به نام 18 و 17ساخت فازهاي 
  .مشغول به كارند

  
كارگران لوله و نورد صفا در ساوه از روز *

به .  مهر ماه دست به اعتصاب زدند26شنبه 
ين گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، ا

 ماه 14 ماه حقوق طلب دارند و 4كارگران 
بيمه هاي تامين اجتماعي آنان واريز 
نگرديده و دفترچه هاي آنان تمديد اعتبار 

  .نشده است
به گزارش ايلنا، در پي اعتصاب و تشديد 

   كارگر نورد و لوله 100اعتراضات يكهزار و 
  

  
  

 مهر، كارفرما از ورود 29صفا، روز سه شنبه 
  .كارگران به كارخانه ممانعت كرد

  
كارگران معترض مخابرات روستايي با *

 مهر 29سفر به تهران صبح روز سه شنبه 
در مقابل ساختمان مجلس تجمع كرده و 

شان را در مقابل  پس از مدتي ادامه اعتراض 
. ساختمان شركت مخابرات ايران پي گرفتند

به گزارش ايلنا، تصميم معترضان براي تغيير 
محل اجتماع، پس از آن صورت گرفت كه 

رئيس فراكسيون » عليرضا محجوب«
كارگري مجلس با حضور در جمع كارگران 

ها اطمينان داد كه مجلس خواسته  به آن
  .هاي قانوني آنها را پيگيري خواهد كرد 

  
  
 مهر جمعي از كارگران 29روز سه شنبه *

و بازنشسته نساجي مازندران در شاغل 
اعتراض به بالتكليفي در پرداخت مطالبات 
شان در مقابل استانداري مازندران تجمع 

به گزارش ايلنا، اعتراض كارگران در . كردند
واكنش به محقق نشدن وعده مسئوالن 

 هاي صنعت، معدن و تجارت،  وزارت خانه
اقتصاد و دارايي و همچنين تعدادي از 

  .ن مجلس صورت گرفته استنمايندگا
  
 مهر، كارگران معدن 30روز چهارشنبه *

آسمينون دررابطه با مشكالت شان دست 
ازكاركشيدند و در معدن تجمع اعتراضي 

به گزارش فارس، مشكالت اين . برپاكردند
كارگران شامل مسائل بازنشستگي و 
مرخصي بدون حقوق از سوي آنها مطرح 

  .ه استشد كه مانع بازنشستگي شان شد
در همين راستا مقرر : وي خاطرنشان كرد

  شد، تامين اجتماعي و معدن فارياب بخش 
  
سي و شش روز اعتصاب *

  كارگران كارخانه كاشي گيالنا 
 مهر، اعتصاب كارگران 1روز سه شنبه 

. كارخانه كاشي گيالنا وارد هفتمين روز شد
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر در 

در )  شهريور31( ديروز اين تجمع گفت؛
ششمين روز از اعتصاب كارگران اين واحد، 
جمعي از مسئوالن شهرستاني در حمايت از 

  كارفرما به كارخانه آمدند و سعي داشتند به 

  
  

نوعي كارگران را متقاعد به ادامه توليد كنند، 
اما كارگران با پيشنهادهاي يك سويه آنان 

ارگران ترين خواسته ك مهم. موافقت نكردند
اين كارخانه پرداخت معوقات حقوقي سال 

  .جاري و تضمين امنيت شغلي  است
 مهر، كارگران كارخانه كاشي 8روز سه شنبه 

گيالنا درچهاردهمين روز اعتصاب شان 
خواستار بازگشت به كار دو تن از همكاران 

همزمان با پانزدهمين . اخراجي خود شدند
ه كاشي روز از آغاز اعتصاب كارگران كارخان

گيالنا، كارگران معترض از موافقت 
سرپرست موقت اين واحد صنعتي براي 

  .بازگشت به كار دو كارگر اخراجي خبر دادند
 مهر، در شانزدهمين روز 10روز پنجشنبه 

اعتصاب كارگران اعالم كردند؛ در صورتي 
شان تا دوشنبه   معوقه  كه راجع به مطالبات

راض خود  مهر تصميمي گرفته نشود، اعت14
  .را به شيوه ديگري ادامه خواهند داد

 مهر همزمان با بيستمين روز 14روز دوشنبه 
از شروع اعتراضات، جمعي از كارگران اين 
واحد صنعتي در اعتراض به انباشته شدن 
حجم مطالبات معوقه خود در مقابل اداره كار 

  .منجيل تجمع كردند
 مهر وارد 24اعتصاب كارگران روز پنجشنبه 

در اين روز كارگران . ي ام روز خود شدس
شيفت صبح با تجمع در محوطه كارخانه 
خواستار تسريع در روند پي گيري مطالبات 

همزمان با سي و ششمين روز از . خود شدند
شروع اعتصاب كارگران كارخانه كاشي 

 مهر دو نفر از 30گيالنا صبح روز چهارشنبه 
اه مديران داخلي اين واحد توليدي به دادگ

كارگران اعالم كردند . رودبار احضار شدند
كه تا تحقق خواسته هايشان به حركت 

  .اعتراضي ادامه مي دهند
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 

دستگيري، شكنجه و محاكمه 

فعاالن كارگري در ايران را به شدت 

  .محكوم مي كنيم
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 مهرماه، در يك 2روز چهار شنبه 

كنفرانس بزرگ در پاريس كه به 
مناسبت لغو پرونده قضايي عليه مقاومت 
ايران در فرانسه برگزار شد، مريم 
رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
فروپاشيدن اين پرونده را پيروزي عدالت 
و مقاومت و شكست كارزار شيطان 

 به سازي و موفقيتي براي تمام بشريت 
ستوه آمده از استبداد و بنيادگرايي 

در اين پرونده قضاييه : وي گفت. خواند
فرانسه آلت دست رژيم ماليان قرار 

اما اكنون به قول هانري . گرفته بود
دادگستري فرانسه نشان داد «لوكلرك 

تواند از كرنش در برابر مالحظات  كه مي
، وقت آن است كه »سياسي پرهيز كند

اسي و نهادهاي سياست و ديپلوم
اطالعاتي نيز خود را از مسموميت به 

زمان آن است . واليت فقيه نجات دهند
كه قاطعيت نشان دهند و شبكه 
 ماموران رژيم و شركتهاي پوششي سپاه

پاسداران را از فرانسه و تمام اروپا  
  .برچينند

  
تمامي اتهامهاي اين پرونده قضايي 
عليه مقاومت ايران در فرانسه كه از 

سال قبل جريان داشت، هفته گذشته 14
در يك حكم تاريخي توسط قضات 
فرانسوي لغو شد و اين پرونده كه بنا بر 
گفته وكال و متخصصان حقوقي از 
طوالني ترين پرونده هاي قضايي تاريخ 

 براي هميشه ،معاصر فرانسه است
  . مختومه شد

در اين كنفرانس شمار كثيري از 
رين شخصيتهاي سياسي و برجسته ت

حقوقدانان فرانسوي و هيأت وكالي 
  . اين پرونده شركت داشتند

جرم كساني كه يك : رجوي گفت
پرونده خالي را در زدو بند با ماليان 

 فقط ،براي انهدام مقاومت ايران گشودند
نقض قانون و تخطئه عدالت يا سوء 
استفاده از قضاييه نيست، بلكه جرم 

رايي اصلي باز كردن راه براي ديو بنيادگ
اشتباه مهلك : وي تاكيد كرد. است

سياست فرانسه و دولتهاي غرب در 
بارِ مبارزة   سالهاي گذشته انحراف فاجعه

رشد و . ضد تروريستي را به دنبال داشت
ظهور گروههاي افراطي نظير داعش به 
اين دليل است كه دولتهاي غرب به 
مماشات طوالني با پدرخواندة داعش 

  . ه پرداختنديعني رژيم واليت فقي
اعتبار  هاي خالي و بي ساختن پرونده

عليه مقاومت ايران كه آنتي تز و 
آلترناتيو مؤثر بنيادگرايي است، دادن 

ترين مشوق به رژيمي بود كه در  مهم
سه دهه گذشته يكسره بذر القاعده و 

را در تمام خاورميانه و آفريقا ... داعش و
به ويژه عراق، سوريه، لبنان، و يمن 

  .شيده استپا
در اين جلسه پيام هانري لكلرك، 
حقوقدان برجسته فرانسوي و وكيل 

خانم مريم رجوي به جلسه پخش شد و 
آلخو ويدال كوادراس، نايب رئيس 
پيشين اتحاديه اروپا؛ ژيلبرت ميتران، 

 بنياد دانيل -رئيس بنياد فرانس ليبرته 
ميتران، وكيالن برجسته يي چون ويليام 

 بودوئن، ژان پير بوردون، پاتريك
اسپيتزر، برنارد دارتويل ، ماري لور باره ، 
ناتالي سنيك، همچنين آقايان سيد 
احمد غزالي، نخست وزير سابق الجزاير؛ 
آلن ويوين، وزير سابق؛ استاندار 
افتخاري ايو بونه رئيس سابق د اس ت؛ 
ژان پير بكه، عضو شوراي استان 

ي از والدواز، و ژان پير مولر، به نمايندگ
سوي شهرداران، اينگريد بتانكور، 
كانديداي سابق رياست جمهوري 
كلمبيا، قاضي فرانسوا كلكومبه، 
بنيانگذار مشترك كميته فرانسوي براي 
ايران دموكراتيك، كريستين اوكران، 
خبرنگار و مفسر؛ و ژان پير برار، نماينده 
سابق مجلس ملي فرانسه ، آن ماري 

بلژيك؛ پير ليزن، رئيس افتخاري سناي 
برسي، رئيس سازمان حقوق بشر نوين 

تعدادي از قربانيان ، . سخنراني كردند
شهود و كساني كه به نوعي تحت تأثير 
بي عدالتي ناشي از اين معامالت پشت 
پرده قرار گرفتند نيز در اين كنفرانس به 

  .سخنراني پرداختند
  
  

رجوي در بخش ديگري از سخنان خود 

ه فرانسه براي رفع ضمن استقبال از اينك
بحران عراق و مقابله با داعش پيشقدم 
شده، به طرفهايي كه بر سهيم كردن 

: ورزند، هشدار داد  رژيم ايران اصرار مي
اين افتادن به دام مالهاست و به جاي 
مهار بحران عراق، جنگ شيعه ـ سني 

زند و سلطه رژيم در عراق را  را دامن مي
يت فقيه و آنتي تز وال. كند بازسازي مي

بنيادگرايي و بربريت برخاسته از آن، 
اسالم دموكراتيك است كه توسط 

. شود مجاهدين خلق ايران نمايندگي مي
اسالمي بردبار كه با اجبار و ارعاب و 
سربريدن و استبداد بيگانه است و بر آن 

اسالمي كه پيامش . برمي شورد 
  .برادري، آزادي، رحمت و عدالت است

رانسه خواست كه رجوي از دولت ف
رهبري يك ابتكار عمل انساني به 

منظور تامين حداقلهاي ضروري براي 
تضمين امنيت و سالمت مجاهدان 
آزادي در ليبرتي را تا زمان انتقال تمامي 

وي از . انها به خارج عراق به عهده گيرد
دولت فرانسه خواست از لغو كامل 

ژه ويه محاصره ضد انساني ليبرتي ب
محاصره پزشكي و خاتمه يافتن وضعيت 
زندان در ليبرتي همچنين به رسميت 
شناخته شدن اين كمپ كه زنداني بيش 
نيست، به عنوان كمپ پناهندگي تحت 

وي . نظارت ملل متحد حمايت كند
خواهند فرانسه با  گفت مردم ايران مي

 .آنها باشد، نه با استبداد مذهبي
  

  دبيرخانه
  ايرانشوراي ملي مقاومت 

  )2014 سپتامبر24(1393مهر2
-------------------  

  :سابقه امر
قاضي تحقيق  1393شهريور 25روز 

ضد تروريسم دادسراي پاريس با صدور 
دستور منع تعقيب، پرونده يي را كه از 

 سال پيش در زدوبند با رژيم 14
آخوندي براي منهدم كردن مقاومت 
ايران گشوده شده بود براي هميشه 

اين پرونده كه با اتهام .  كردمختومه
مسخره تروريسم و تأمين مالي تروريسم 
شروع شد، در قدمهاي بعد در فقدان 
هرگونه سند در مورد تروريسم به 
اتهامات مالي مانند پولشويي و تقلب 

قضاييه فرانسه به رغم . منحرف شد
پمپاژ شهادتهاي دروغ و سيلي از 
اطالعات ساختگي ارائه شده توسط 

 اطالعات رژيم ايران، با تصريح وزارت
بر اينكه براي اتهامهاي مالي نيز هيچ 
دليلي وجود ندارد،، بر كليه اتهامها عليه 

  . مقاومت ايران مهر بطالن زد
، 2003 ژوئن 17پليس در روز  1300 

به بهانه تروريسم به دفاتر شوراي ملي 
مقاومت و منازل خانواده هاي شهيدان 

 تن از 164گيري حمله كردند و به دست
والن و اعضا و هواداران مقاومت، ئمس

تخريب اموال و اماكن مقاومت، ضرب و 
جرح افراد حتي پدران و مادران 
سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد 

 بسياري  اين حمله به تبعيد. دست زدند

از پناهندگان و كنترلهاي قضايي 
  . سنگين منجر شد

 وقت اين حمله در سفر وزير خارجه
فرانسه به تهران برنامه ريزي شده بود و 
يك قرارداد تجاري بزرگ بين رژيم 

 پشتوانه آن 2003ايران و فرانسه در مه 
ارگانهاي مختلف رژيم ايران از . بود

جمله وزارت خارجه، وزارت اطالعات و 
سفارت ماليان در ارتباط تنگاتنگ با 
سرويسهاي فرانسوي به پرونده سازي 

رئيس جمهور رژيم هزينه پرداختند و 
اما به رغم . كرد كالن آن را تأمين مي

طئه از جمله به   گستردگي اين تو
كارگيري ماموران اطالعات رژيم به 
عنوان شاهد توسط قضاييه فرانسه، 
براي آن كه مقاومت را به سكت، 
تروريسم، سركوب كردها و شيعيان در 
عراق، پولشويي، اختالس و شكنجه و 

خود متهم كنند، قضاييه قتل اعضاي 
فرانسه دستور منع تعقيب، اين پرونده را 
صادر كرد و يك بار ديگر اثبات شد كه 
تمامي دعاوي اين رژيم عليه مقاومت 
كه در طول سه دهه بالوقفه و با هزينه 
هاي كالن و از طريق مزدوران و 
البيهاي رنگ و وارنگ خود در سراسر 

 پمپاژ جهان به ويژه در اروپا و آمريكا
  .مي كند، مطلقاً دروغ است

قاضي تحقيق در نفي اتهام تروريسم 
: عليه سازمان مجاهدين تصريح مي كند

بايد گفت كه شوراي ملي مقاومت «
سازمان مجاهدين خلق ايران و , ايران

ارتش آزاديبخش ملي ايران همگي 
يك تشكل جمعي را تشكيل مي دهند 
كه هدف آن سرنگون كردن رژيم 

وي سپس تأكيد »  ايران استحاكم بر
» تحقيقات قضايي«بر اساس : مي كند

شيوه هاي مقاومت براي رسيدن به 
مانند (يا سياسي بوده اند «اين هدف 

تبليغات، جلب توجهات، البي كردن، 
با «، يا »)استفاده از اهرمهاي مختلف

ارتش , استفاده از يك ارتش واقعي
يا «و » آزاديبخش ملي ايران

عمليات نظامي داخل ايران دربرگيرنده 
است كه توسط سازمان مجاهدين 

و » خلق ايران به عهده گرفته شده است
در پرونده سندي دال بر عمل «

مسلحانه يي كه غير نظاميان را به طور 
عمدي مورد هدف قرار داده باشد، وجود 

داده هاي : قاضي مي افزايد. ».ندارد
اجازه نمي دهد تهاجمات «پرونده 

 اعمال تروريستي يكي نظامي با
در حقوق فرانسه يك . محسوب شود

تهاجم نظامي كه منجر به نبرد مسلحانه 
 نمي تواند به عنوان ،ميان نظاميان شود

  . »تروريسم توصيف شود
 
  
  

 كنفرانس در پاريس به مناسبت صدور منع تعقيب عليه مقاومت ايران در فرانسه
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  ......موسيقي

دان    آهنگساز و موسيقي،كنسرت كيتارو

  ژاپني در ايران 

  
 نوازنده و آهنگساز ژاپني مقيم كاليفرنيا، ،"كيتارو"

ماه با همراهي   مهر24نخستين اجراي خود را شب 
گروهي از نوازندگان خارجي و نيز اركستري از 

اين  .سمفونيك تهران به صحنه برد نوازندگان اركستر
 روز اجرا قرار 4دليل استقبال زياد، پس از ه رت بكنس
 نيروي انتظامي  تمديد شود، امانيزيك روز ديگر بود 

  . لغو كردآن را اجراي 

 هرگز در ،سرشناس است آهنگساز كيتارو كه يك
وي . ك نداشته استيزمينه موسيقي تحصيالت آكادم

 گوش و احساسات خود اعتماد هبه گفته خودش ب
  . دارد

وسيقيدان ژاپني، اولين آلبوم خود را در سال اين م
 از "بهشت" و "داستان ماه كامل".  منتشر كرد1976

 30يتارو تاكنون كاز . نخستين آلبومهاي او هستند
  . استآلبوم منتشر شده

كيتارو پس از همكاري در ساخت موسيقي سريال 
   به شهرت و محبوبيتي بين"جاده ابريشم"مستند 

  .كردالمللي دست پيدا 
 195 هزار تومان تا 85بليطهاي كنسرت كيتارو از 

  .هزار تومان فروخته شد
  

   نفر در كنسرتي در سئول16مرگ 
در سانحه اي كه در جريان برگزاري يك كنسرت در 

 16 دستكم  كره جنوبي رخ داد،، پايتخت جنوب سئول
مقامهاي رسمي مي .  زخمي شدند11نفر كشته و 

ري هواكش، گروهي از گويند كه در پي شكستن تو
  متر10حاضران در كنسرت با سقوط در عمق حدود 

  . داخل محوطه پاركينگ زيرزميني افتادندبه
اين كنسرت در فضاي باز برگزار مي شد و چند گروه 

در  "4minute" موسيقي از جمله گروه كره اي
حادثه ديدگان روي اين توري  .آن اجرا مي كردند

نسبت به صحنه كنسرت رفته بودند تا ديد بهتري 
  .داشته باشند

 نفر در اين كنسرت شركت داشتند كه 700حدود 
  . بخشي از يك جشنواره محلي بود

  
  

  
  

بسياري مي گويند كه مقررات مربوط به رعايت 
ايمني، با سرعت رشد اقتصادي كره جنوبي سازگاري 

  .ندارد
  

  ....تاتر

پانزدهمين جشنواره تئاتر و هنرهاي 

  )گوهر مراد(در تبعيد نمايشي ايران 
 اكتبر تا دوم 24د اعالم كرد كه از يانجمن هنر در تبع

 تئاتر و هنرهاي نمايشي جشنواره پانزدهمين ،نوامبر
ايران در تبعيد را با هدف گراميداشت ياد زنان و 
مردان آزاديخواه جهان و معرفي هنرمندان مهاجر يا 

  .  برگزار مي كندگوناگونتبعيدي از مليتهاي 
  : تلفنهاي جشنواره 

07 68 12 09 06 / 16 20 42 45 01  
E- mail: contact.artenexil@bbox.fr 
Espace Quartier Latin 

37 ,rue Tournefort 75005 Paris 
Métro : Place Monge (ligne 7( 

  
 از سوي قوه "شاخ نبات" تاتر توقيف

   قضاييه
 كه بر اساس منظومه "شاخ نبات"كارگردان تئاتر 

 اثر عبيد زاكاني در تاالر وحدت "موش و گربه"
 خبر داده و نمايش از توقف اين  تهران اجرا مي شد،

از طريق اداره كل هنرهاي نمايشي مطلع "  :گفته
شديم كه نمايش از سوي قوه قضاييه توقيف شده و 

  ".مفعال نمي توانيم روي صحنه بروي
  

اين نمايش با همين متن و "  :مهدي شمسايي گفت
 و در دوران وزارت آقاي 89بدون هيچ مميزي سال 

صفارهرندي روي صحنه رفت و ما فيلم آن اجرا را 
چندي پيش به اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت 
ارشاد داديم تا مجوز اجراي مجدد كار را بگيريم كه 
در نهايت اين مجوز هم صادر شد و ما كار را روي 

 نكاتي ،شروع شداز همان ابتدا كه اجرا . صحنه برديم
از سوي اداره كل هنرهاي نمايشي به ما اعالم مي 

  ".شد كه ما آنها را در طول اجرا اعمال مي كرديم
شيخ "ترهاي امهدي شمسايي كه پيشتر كارگرداني ت

 را بر عهده داشته، گفته "كنيزك من" و "صنعان
من از وزارت ارشاد انتظار دارم كه يا مجوز ": است

  ".ندهد يا از مجوزهايش دفاع كند
  

  

  ....كتاب و انتشارات

  جديد با ترجمه "شازده كوچولو"

  
 وارد بازار "رضا طاهري" با ترجمه "شازده كوچولو"

 براي اولين بار نسخه رحلي اين كتاب. شود   كتاب مي
 جلد سخت  را در"شازده كوچولو"داستان ديرآشناي 

  . دهد   دسترس مخاطبان قرار ميدر
ول انتشارات وآبادي، مدير مس  ابوالقاسم فيض

مجموعه ":  اظهار داشت همچنين"نخستين"
 در "رضا طاهري" با ترجمه "نزار قپاني"شعرهاي 

  منتشر مي"ستيننخ"هفته ديگر از دريچه انتشارات 
   ".شود 

  
 مترجماني و شده ترجمه نيز پيشتر "كوچولو شازده"

 بازار به را آن نجفي ابوالحسن و محمدقاضي مانند
 احمد به متعلق اثر اين ترجمه مشهورترين. اند داده

 را آن) صوتي (گويا كتاب همچنين شاملو. است شاملو
 "مالر گوستاو" از متن موسيقي با 1359 سال در نيز

  .  كرد منتشر
  

   جايزه ادبي بوكر
انگليس، به   جايزه ادبييك، )2014(جايزه ادبي بوكر 

، نويسنده استراليايي زاده "ريچارد فالناگان"
جاده باريك به " رماني به عنوان براي، "تاسماني"

  . تعلق گرفت"عمق شمال
  

 سال وقت صرف نوشتن 12ريچارد فالناگان، حدود 
با پنج بار آن را و سرانجام آخرين رمان خود كرده 

  .پايان رساندهه بازنويسي ب
اي   گر ماجراي عاشقانه   روايت2014رمان برنده بوكر 

است كه در جنگ جهاني دوم و در زمان احداث خط 
  .افتد  آهن بين تايلند و برمه اتفاق مي

 
 50 كه جايزه نقدي "جاده باريك به عمق شمال"

 فالناگان به ارمغان هزار پوندي را هم براي ريچارد
  . ششمين رمان اين نويسنده استراليايي است،آورده

 نويسندگان آمريكايي نيز اجازه امسال براي اولين بار
يافته بودند براي دستيابي به اين جايزه معتبر رقابت 

جاشوآ "كنند، با اين حال دو نويسنده آمريكايي يعني 
 كه به فهرست "كارن جوي فاولر" و "فريس

 دست خالي به ، راه يافته بودند2014دهاي بوكر نامز
  .  خانه رفتند

  17بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  : سخن روز
اگر قرار بر اين باشد كه هنر ريشه فرهنگ ما را لمس كند، جامعه بايد هنرمند را آزاد بگذارد تا بتواند " -

يس يسي و پنجمين ر، 1917 نوامبر -1963، جان كندي ("خيال خود را به هر جا كه او را مي كشاند، ببرد
   )جمهور ايالت متحده آمريكا

 نويسنده) 1903 ژانويه -1977 ،آنا نين ( هيچ استفاده اي براي متفكرين ندارند،جوامع در افول -
 11 سال از 60طي   او دفتر خاطرات خود را." دلتاي ونوس" و"پرندگان كوچك"داستانهاي كوتاه از جمله 

  )سالگي تا روزهاي پيش از مرگش نوشت
 



  17 صفحه                    1393اول آبان  – 352نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رويدادهاي هنري ماه
  16بقيه از صفحه 

  

  ) انگليسي(چهارمين شماره پيام آور سنديكا انتشار 
، "سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك"به گزارش روابط عمومي 
 انگليسي نشريه ،"سنديكا آور پيام"چهارمين شماره نشريه 

  .، منتشر شد"سنديكا پيام" زبان
 انتشار نشريه،  پيام تبريك چهارمين سال،در اين شماره

اعتصاب كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه، اعتصاب صدها نفر 
از كارگران روزمزد مجتمع نيشكر هفت تپه، مصاحبه ناصر 

چگونه دستورالعملهاي صندوق بين "مقاله آقاجاري با ايلنا، 
 نوشته رضا كارشناسان، ،"المللي پول در كشور ما اجرا مي شود

ديران دولتي خود به دالل تبديل وقتي م"گزارش كارگر فلزكار 
، در خطر بودن جان بهنام ابراهيم زاده و فراخوان "مي شوند

به تالش براي نجات او و نامه دبير كل سنديكاي معلمان 
 شده درج در رابطه با بهنام ابراهيم زاده وحانيانگلستان به ر

  .است
http://felezkar.com/1393/07/25/633/#comme

nt-14 

  .....سينما
  
 بهترين فيلم پنجاه و هشتمين دوره "لوياتان"

  جشنواره فيلم لندن شد 

  
، "لوياتان"فيلم  ،در پنجاه و هشتمين دوره جشنواره فيلم لندن

محصول روسيه ، "آندري زوياگينتسف"ساخته 
لوياتان، . جايزه بهترين فيلم را دريافت كرد

داستان مردي است كه در شهري كوچك بر سر 
ك آن است با شهردار فاسد درگير زميني كه مال

  .شود  مي
زوياگينتسف اين فيلم را بر اساس رماني با همين 

اين فيلم .  ساخته است"توماس هابز"نام نوشته 
كه در جشنواره فيلم كن جايزه بهترين فيلمنامه 
را دريافت كرده بود، به عنوان نماينده روسيه به 

رفي مع) اسكار(آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي 
  .شده است

 سوريه كه جنگ داخلي در  از"اي  آب نقره"در اين دوره فيلم 
  را به تصوير مي"حمص"اين كشور از جمله تصرف شهر 

 ،"قبيله"فيلم . كشد، جايزه بهترين مستند را دريافت كرد 
محصول سينماي اوكراين نيز جايزه بهترين فيلم اول را به 

  .دست آورد
 براي بازي در "ثمينه جبين احمد"به جايزه بهترين تازه وارد 

اين بازيگر بريتانيايي نقش ليال، .  اهدا شد"پدر، مرا بگير"فيلم 
كند كه براي زندگي با دوست   دختري پاكستاني را بازي مي

  .گريزد  پسرش از خانه پدري مي
هاي فيلمسازان ايراني چون رخشان بني   ترين ساخته  تازه

ابه مرتضايي، دزيره اخوان و اعتماد، محسن مخملباف، سود
  .ليلي اميرپور از جمله فيلمهاي به نمايش در آمده بود

پنجاه و هشتمين دوره جشنواره فيلم لندن، با نمايش فيلم 
 در  آن كه داستان"برد پيت"با بازي ) Fury ("فيوري"

  .گذرد، به كار خود پايان داد   خالل جنگ جهاني دوم مي
  
  

  ...عكاسي

   روف چه گواراعكاس پرتره مع
  
 20، يكي از بزرگترين عكاسهاي قرن "رنه بوري"

 كه سي   زماني1963او سال . ميالدي درگذشت
ساله بود، با ثبت پرتره مردي انقالبي با سيگاري  

 و نگاهي تحقير آميز، به شهرتي  لببر گوشه
 انقالبي ،سوژه اين پرتره چه گوارا. جهاني رسيد

  .مشهور آمريكاي التين بود
نه بوري آن زمان با ماموريت يك مجله ر

اي از   آمريكايي به كوبا سفر كرده بود تا پرتره
او . وزير صنايع و مدير بانك ملي كوبا تهيه كند

اي گفت    ميالدي در مصاحبه2008بعدها، سال 
ي ياعتنا  چه گوارا در تمام مدت عكاسي به او بي

  ،رفتاي كه از چه گوارا گ   او براي پرتره.كرده بود
  .پول چنداني دريافت نكرد

اي خود براي تهيه   رنه بوري در آغاز فعاليت حرفه
 به عراق، سوريه، برزيل خبريمجموعه عكسهاي 

و ژاپن سفر كرد و سپس با پرتره شخصيتهاي 
مشهور، از جمله پابلو پيكاسو و آلبرتو جياكومتي 

  .آور شد  نام
عكسهاي بوري در تمام مجالت مشهور دنيا به 

  .اند  پ رسيدهاچ
   
 
  

  ...شعر

  زيباست چه زندگي

  زندگي وه كه چه زيباست، ولي 
  لرزان است

   شبنمههمچو يك قطر
  به تن سرد چمن

  دل بر اين قطره مبند
  لحظه اي بيش از او نيست خبر

  خيز و در وسعت خلق

  دل به درياي جسارت بسپار
  زره جنگ با دشمن او

  بر تن از روي شجاعت بسپار
  فتندر سكوتي ُخ

  يا كه دل در گرو بي عملي بستن و 
فت گفتن،هي م  

  چنگ بر قامت وجدان
   حقيقت،بر قلبنيش 

  چون غبار
   پاك شرف پوشاندنهچهر

  !به خدا نيست هنر
  ت خلقاخيز و در هي

   بشتاب "بودن"بهر 
  زندگي وه چه زيباست، اگر

  همچو رود
  جاري دريا باشد 

  امير كارگر
 ... 

  ياط خلوت ولي فقيهروحاني در ح
  منصور امان

با سفر حجت االسالم روحاني به نيويورك و 
حضور در يك صحنه پررفت و آمد بين المللي، 
تضاد ديرينه باندهاي قُدرت پيرامون بندوبست 

 مي نامند، سر "رابطه با آمريكا"خارجي كه آن را 
  .باز كرده است

 باند ولي فقيه به گونه آشكار نگران گشوده شدن
يك كانال مستقل ارتباط با كاخ سفيد از جانب 
جناح ميانه حكومت و ايجاد مناسباتي بين دو 
طرف است كه وي در فقط در حاشيه آن حضور 

اين يك دلواپسي تاريخي است كه . داشته باشد
عناصر و دسته بنديهاي دستگاه قُدرت جمهوري 
اسالمي را در دوره هاي گوناگون همراهي كرده و 

نوبه خود سهم به سزايي در تشديد تيرگي به 
مناسبات آن با طرفهاي خارجي اش ايفا كرده 

  .است
ژرفايي كه تضاد مزبور در دوره حاضر يافته است 
را مي توان از تهديد آقاي روحاني به بركناري از 

 وي در مجلس "طرح عدم كفايت سياسي"طريق 
دريافت كه از زبان يك تشُكل خلق الساعه باند 

كُميته صيانت از منافع "اي خامنه اي به نام آق
  . به ميان آورده شده است"ايران

با اين حال خط و نشان مزبور بيشتر از آنكه نشانه 
اي از توان بازدارندگي و مانور اين باند به شمار 
بيايد، ضعف و قرار گرفتن آن در تنگنا را گواهي 

 باند آقاي خامنه اي "قهرمانانه"توسل . مي كند
به باند رقيب براي رهايي از فشار تحريمهاي فلج 
كننده بين المللي، به ناگُزير درب را به روي آن 
براي ورود به حياط خلوت سياست خارجي گشوده 

  .است
در اين نُقطه دو سياست به گونه گُريز ناپذيري در 
برابر يكديگر قرار مي گيرند؛ باند غالب در پي 

بر بحران سياسي و استفاده از رقبا براي چيرگي 
اقتصادي است و در مقابل، جناح ميانه نيز تالش 
مي كند از شرايط حاضر بهترين بهره وري را در 
. جهت بهبود موقعيت خود در هيرارشي قُدرت ببرد

اين به معناي درخواست شرايط برابر براي حركت 
  .در پهنه سياست خارجي نيز مي شود
 امتياز كليدي تاكنون آقاي خامنه اي و همدستانش

رابطه با آمريكا را به گونه انحصاري در اختيار 
. داشته و آن را بنا به منافع خويش هدايت كرده اند

فرستادگان رهبر باند ولي فقيه در پستوهاي 
چارگوشه جهان ديپلُماسي مخفي به ديدار پايوران 
آمريكايي رفته اند و يا وي با واسطه هاي كاخ 

  .لوده خورده استسفيد در اندروني اش پا
مكالمه تلفُني حجت االسالم روحاني با آقاي اوباما 
در سال گذشته، نشانه هاي شكل گيري توازن 
جديد در شكارگاه اختصاصي باند ولي فقيه را به 

از اين رو، ديدار يا عدم ديدار . نمايش گذاشت
آقاي روحاني با رييس جمهور آمريكا در سفر 

روند  تواند بر شتاب اخيرش به نيويورك فقط مي 
به حركت درآمده تاثير بگذارد، در قطعيت آن اما 

  .تغييري نمي دهد
پس از يك دوره هشت ساله سكون، سياست 
خارجي به گونه نيرومندي به سطح سايش 
تضادهاي دروني حاكمان ايران افزوده مي شود و 
همراه با آن دوران تازه اي از كوششهاي قانوني و 

خُنثي سازي يكديگر سر بر مي غيرقانوني براي 
     .كشد

 مهر 2چهارشنبه ... فراسوي خبر
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تداوم مقاومت مسلحانه و 
قهرمانانه زنان كوباني عليه 

 ارتجاع وحشي

 "دولت اسالمي"گروه تروريستي 
، از پانزده سپتامبر تا نگارش )داعش(

اين مطلب، شهر كوباني را با انواع 
تسليحات سنگين آماج حمالت وحشيانه 

يگانهاي مدافع خلق و "قرار داده و 
به رويارويي ستايش  "مدافع زنان

مقاومت . نگيزي با آنان پرداخته اندا
 با  كوبانيمسلحانه زنان و مردان

    انواعتسليحات ابتدايي در مقايسه با
  

، تا كنون از اشغال داعشتسليحاتي 
يكي .  استكردهجلوگيري  شهر كاملِ

از ويژگيهاي مقاومت مسلحانه كوباني 
حضور و نقش برجسته و بارز زنان نه 

ر مقام  بلكه د،تنها در صف مقدم
  . استفرماندهي، مديريت و سازماندهي 

 اكتبر 16، "الشرق االوسط"روزنامه 
 بيش از پنج هزار زن  مي نويسد؛2014

در يگانهاي مدافع خلق دوشادوشِ 
رزمندگان مرد در ميدان كارزار دفاع از 
شهر كوباني مي رزمند كه تا كنون بيش 

 تن در جريان درگيري با داعش 120از 

روحيه . از دست داده اندجان خود را 
انقالبي و سرسختانه اين زنان با نامهاي 

نگار " ،"رهانا"پرتوافكني چون 
جيالن "، "آرين ميركان"، "حسيني

بارها طي نبردهاي پي در پي ....و "اوزلو
درخشيده و نه تنها نيروي واپسگراي 

جسارت و  نبرد  داعش را با ايثار،
ستايش انگيزي تا پاي نثار جان عقب 

ولوژيهاي ي بلكه بر تمامي ايد،نشانده
ارتجاعي و فرهنگ پدر ساالري عصر 
ما، آنچنان مهر باطلي كوبيده كه در 

 به "من كوباني ام"غريو عدالت طلبانه 
  . هزاران زبان و لهجه بازتاب يافته است
 20دويچه وله در برنامه روز دوشنبه 

 نام رهانا" گفت "رهانا"اكتبر در مورد 
  شبكه قهرمان به كه ستا كرد زن يك
 شده تبديل اينترنت در اجتماعي هاي

 خبري انتشار او شهرت دليل. است
 از دفاع در گويد مي كه اوست درباره
 از بيش كشتن به موفق كوباني شهر
 دولت" تروريستهاي از تن 100

 براي "رهانا" نام. است شده "اسالمي
 در كه بود آمده توييتي در بار نخستين

 دم در و شد منتشر اكتبر 13 تاريخ
 در. شد گذاشته اشتراك به بار هزاران

 ديده جواني زن عكس توييت اين
 راست دست در اي اسلحه با كه شود مي

 چپ دست انگشتان لب، بر لبخندي و
 نشان "پيروزي" V عالمت به را خود
 نوشته زن اين تصوير زير. دهد مي

  از نفر صد از بيش رهانا«:شده
 18بقيه در صفحه 

 كشته كوباني در را داعش تروريستهاي
 شهرت به خود شجاعت خاطر به و

 خاطر به كرد زن چندين. »است رسيده
 با مقابله در نيرومند عزم و شهامت

 شهرت "اسالمي دولت" نظاميان شبه
 سازمان به متعلق زنان اين. اند يافته

) گ پ ي ("خلق مدافع يگانهاي"
. كند مي مبارزه سوريه در كه هستند

 از پس ويژه به  سازمان اين  رزمنده زنان
 يي حمله   با آنان از يكي كه آن

 از تن چند شدن كشته موجب انتحاري
 شهرت به شد، افراطي گرايان اسالم

 و ساله 20 زني "گنج ميز ديلر". رسيدند
 ماده بستن با او. بود كودك دو مادر

 ميان به دويدن و خود به منفجره
 از تن 23 "سالميا دولت" نظاميان شبه
. كشاند مرگ كام به خود با را آنان

 زن رزمندگان شمار كه شود برآوردمي
 زنان ويژه يگانهاي در كه سوريه در كرد

 "گ پ  ي "  كردي  نظامي شبه سازمان
 تن هزار 10 تا 7 بين  كنند، مي مبارزه
 يگانهاي" ويژه گروههاي اين نام. است

  ."است) جي  پ  ي ("زنان خلق مدافع
مقاومت بي نظير يگانهاي مدافع خلق 

همراه تمامي مردان و زناني كه از ه ب
 بسيار سختيهايسراسر جهان با تحمل 

به ياري آنان شتافته اند، از ماهيت ضد 
استثماري و ضد ارتجاعي برخوردار 

 كوباني باوجودمقاومت مسلحانه  . است

دعاوي برخي گرايشات ناسيوناليست 
 مستقيم و افراط گرا، رابطه اي

  ديالكتيكي با قيام آحاد مردم سوريه
عليه حكومت خودكامه بشار اسد دارد 
كه حمايت و دفاع قاطع جهاني را طلب 

  .مي كند
  

رقص فعاالن حقوق : نيجريه
زنان در حمايت از حق بهداشت 

 اُرگان توليد مثل 

 2014 سپتامبر 22خبرگزاري آفريقا، 
حق سالمت و بهداشت ارگان " -

 است كه موضوعي، " مثل زنانتوليد
 رسوم و ،در چارچوب سنن، آداب
ه  ب"تابو"مذهب بسياري كشورها 

 و بندرت مورد بحث و رودشمار مي 
گفتگو حتي در ميان زنان قرار مي 

 . گيرد
با اين حال، كمپينهاي اعتراضي در 

خود جلب ه اين رابطه نظر جهان را ب
صندوق جمعيت ". نموده است
همراه ه ب) UNFPA( "سازمان ملل

 حق سالمت و برسازمان جهاني كار 
عنوان يكي ه بهداشت جنسي زنان ب

 رعايت حقوق معيارهاياز نخستين 
اين دو سازمان بر . زنان تاكيد دارد

 مرتبط دسترسي خانواده ها به امكانات
 و  "ل جنسييآموزش مسا" با
 "ي جنسي و دوران يائسگيينارسا"

مت زنان  ارتباط مستقيم سالتمركز و بر
 انگشت مي با موقعيت اقتصادي جوامع

 .گذارند
رعايت حق سالمت و بهداشت جنسي 

 كاهش تبعيض جنسيتي و درزنان 
 موقعيت اجتماعي و اقتصادي يارتقا

به همين منظور، . زنان نيز موثر است
 روز ،شانزدهم ماه سپتامبر هر سال

دفاع از حق شيوه هاي حفظ "جهاني 
امگذاري شده  ن"سالمت جنسي زنان

كه بيش از هر چيز در مسير آموزش 
زنان در رابطه با استفاده از امكانات 

 "كاندوم"جلوگيري از بارداري مانند 

در اين روز، فعاالن . تالش مي كند
حقوق زنان، شهروندان جوامع را از حق 
سالمت جنسي و بارداري آگاه مي 

 و "ائتالف نيجريه"امسال نيز، . سازند
بهداشت جنسي زنان با مدافعان حق 

را  جهاني  روز اينرقص و پايكوبي
 شهروندان توجه برجسته ساختند تا 

كشور نيجريه و جهان را به تاثير مثبت 
رعايت حق برخورداري از كاندوم و 
ديگر شيوه هاي جلوگيري از بارداري 

 كاهش ابتال به بيماريهاي جنسي در
مطالبات دو گروه مذكور . جلب نمايند

صه شاملِ تشويق و ترغيب بطور خال
شهروندان نيجريه و جهان به 
مشاركت جدي در جنبش حمايت از 
حق بهداشت جنسي زنان، جلوگيري از 
شيوع بيماري ايدز و برپايي مراكز 

ها پيرامون آميزش  آموزشي خانواده
جنسي، تصويب قوانين و اتخاذ 

ي بر گسترش ن مبتييسياستها
 از جلوگيري راههاي در بارهتحقيقات 

 .مي شود ...بيماريهاي جنسي و
 ميليون از شهروندان 3.4بيش از 

نيجريه به ويروس اچ آي وي مبتال 
را آن درصد  85هستند كه زنان بيش از 

برخي از اين زنان، . تشكيل مي دهند
.  سال سن دارند49 تا 15مجرد و بين 

سيصد هزار مبتال به ويروس ايدز تنها 
 شناسايي بوررسال گذشته در كشور مدر 

  .شده اند
 

مبارزه روزانه زنان : افغانستان
 عليه آزار و اذيت

 - 2014 اكبتر 5خبرگزاري الجزيره، 
ل زنان در يمركز مربوط به مسا

  "َتخار"، مركز واليت "تالقان"
 آزار و  و تشديدگستردگي افغانستان از

اين واكنش . اذيت فيزيكي زنان خبر داد
خانمي در پي بريدن دستگاه تناسلي 

نوزده ساله توسط همسرش، بعد از دو 
سال آزار و اذيت فيزيكي و جنسي 

 با حمايت  قرباني كهرديدابراز گ مداوم
 موفق به جدايي از مجرم  بورزمركز م
زن ياد بر اساسِ اين گزارش، . گرديد

از بين رفتن بخش وسيع شده باوجود 
بيروني و داخلي دستگاه تناسلي اش با 

 جهت ثبت قانوني گد،لضربات چاقو و 
طالق ملزم به پرداخت بيش از نه هزار 

 .است دالر آمريكا به خانواده متهم
همسر وي از اعضاي گروههاي مسلح 

  . وابسته به دولت افغانستان مي باشد
آزار و اذيت فيزيكي، جنسي و رواني 

 و زنان توسط همسران داراي سالح گرم
 نيروي سركوبي دولت در استخدام 

. ان رواج بي سابقه اي يافته استافغانست
  طبقِ گزارش مركز زنان در واليت َتخار 

  
  19بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رھايی
 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رھايی
  

  18بقيه از صفحه 
  
  

معضل خشونت عليه " افغانستان به خبرگزاري الجزيره،
زنان طي چهار ماه گذشته شش درصد نسبت به همين 

 ."مدت در سال گذشته افزايش يافته است
يس مدير اتخاذ يب ري، معاون و نا"خانم جان هندرا"

 سياستها و برنامه هاي بخش زنان سازمان ملل مي
 هوشياري و آگاهي عمومي با وجود افزايش" :گويد

پيرامون حقوق زنان در كشور افغانستان، خشونت عليه 
شمار مي آيد كه راه ه زنان هنوز معضلي نگران كننده ب

را با دشواريهاي ژرفي ها تحقق حقوق طبيعي و اوليه آن
 ".روبرو مي سازد

 را  كشور نوعي خشونت ايندرصد زنان در 87 بيش از
را  آن درصد شكلهاي گوناگوني از 62 ر زندگي ود

  جنسي و رواني  فجايع فيزيكي،. تجربه كرده اند
طور دقيق ه  از اعمال خشونت عليه زنان هنوز بناشي

در روند اجراي عدالت و  قربانيان،. گزارش نمي شود
 روبرو ي بيشماريي موانع قضا با رسيدگي به امورشان

 . مي شوند
  

ابقه مشاركت زنان در كاهش شديد و بي س

 نيروي كار آمريكا 

ميزان  - 2014 اكتبر 3خبرگزاري ماركت واچ، 
طور بي ه مشاركت زنان در نيروي كار كشور آمريكا ب

.  يافته استكاهشسابقه اي در مدت سي سال اخير 
طور فعال در ه مشاركت زنان كارگر و آناني كه ب

ت درصد در ماه آگوس 56.9 از ،جستجوي كار هستند
درصد كاهش يافته كه بر پايه آمار دفتر  56.7به 

 1988نيروي كار كشور به كمترين نرخ خود از سال 
 . رسيده است

طور جدي ه شركت زنان در نيروي كار ب از دهه پنجاه،
درصد  60.3 به باالترين ميزان،  بعدآغاز شد و نيم قرن

بور نيز ز م زماندر مدت.  رسيد2000در ماه آوريل 
شتر در عرصه فعاليتهاي غيرِ حرفه اي و زنان بي
يكي از عوامل ماندگاري . مشاركت داشتند خدماتي

كه  طوريه  باست،زنان جوان در مدارس و دانشگاهها 
 63 سال، از 24 تا 16نرخ مشاركت زنان بين سن 

زنان . تنزل يافت درصد 53.5 به 2000 در سال درصد
هبود و دختران جوان، ترجيح مي دهند تا هنگام ب

شرايط اقتصادي و رفع بحران اقتصادي در دانشگاهها 
. بمانند و از كمك هزينه هاي تحصيلي بهره جويند

عالوه بر اين، جوانان در هنگام بحران ساختاري 
اقتصادي در مقايسه با افرادي كه از تجربه كاري 
بيشتري برخوردارند، ديرتر استخدام و زودتر از 

 . شغلشان، اخراج مي گردند
 يكي ديگر از داليل كاهش نرخ "حفاظت از كودكان"

. مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي در آمريكا است
 كه هيچگونه استآمريكا جزو نادر كشورهايي 

دستمزدي براي مادراني كه از فرزندان خويش مراقبت 
اين در حاليست كه، . مي كنند، در نظر نمي گيرد

ن نوزادان به سرمايه مورد نياز ساالنه براي سپرد
  هزار5صورت تمام وقت، از نزديك به ه مهدكودك ب

 دالر در ماساچوست،  هزار17دالر در ميسي سيپي و 
بور زنان را وادار مي زسرمايه چشمگير م. استمتغيير 

سازد تا جهت كاهش هزينه زندگي به محافظت 
 . كودكان و كار خانگي بپردازند

  
و  "بيدادگري"اعتراض زنان سوداني به 

 "افزايش قيمت مواد خوراكي"
دليل ه خشم زنان سوداني ب - 2014 اكتبر 2رويتر، 

افزايش قيمت مواد غذايي و بيدادگري تحت لواي 

قيمت . مذهب اسالم در اعتراضي سراسر جلوه گر شد
مايحتاجات زندگي از جدا شدن بخش جنوبي سودان 

 نفت كشور برخوردار بود، به ميزان  درصد75 كه از
عالوه ه بار اين افزايش ب.  افزايش يافته استزيادي

تسلط مذهب اسالم بر جامعه و تشديد دخالت در 
زندگي خصوصي شهروندان، بيش از هر چيز بر شرايط 

 . زنان، تأثير منفي دارد
 فعال حقوق زنان، در اين رابطه مي "آميرا اُسمان"

دولت به كنترل تمام اموري كه به گونه اي به ":گويد
زنان به داليل . ط پيدا مي كند، عالقه داردزنان رب

 ".گوناگون به دادگاه فراخوانده مي شوند
 "خارطوم"، چهل و سه هزار زن در 2013 سال 

دليل عدم رعايت شئونات ه پايتخت كشور سودان، ب
بر اساس . اخالقي در مكانهاي عمومي، دادگاهي شدند

قانون اساسي كشور، زنان و مردان حق رقصيدن با 
 سال، حق كار و 35ديگر را ندارند، زنان كمتر از يك

مديريت آرايشگاهها و سالنهاي زيبايي را ندارند و 
حكم اعدام . مردان نيز نمي توانند خياط زنان باشند

براي زنان متاهل كه با مرد ديگري به آميزش جنسي 
مبادرت مي ورزند و صد ضربه شالق براي زنان مجرد، 

 .  تصويب شد،1991توسط دولت در سال 
  

 اعتصاب پرسنل پزشكي السالوادر 

پرسنلِ پزشكي  - 2014 سپتامبر 23نيوز استيتمنت، 
همراه اعضاي سنديكاي كارگران بخش ارائه ه ب

خدمات بهداشتي كه بخش قابل توجه اي از آنان، زن 
د از بيش از نوزده بيمارستان متعلق به شبكه هستن

بهداشتي دولتي السالوادر عليه دستمزد ناكافي و بي 
سي و پنچ پزشك . ثباتي قرارداد كاري، اعتصاب كردند

در يك هماهنگي با همكارانشان در پانزده بيمارستان، 
با برگزاري يك كنفرانس مطبوعاتي از عدم دريافت 

.  با كارفرما، اعتراض كردنددستمزد و انعقاد قرارداد
معترضان خواستار نشستي با رئيس جمهور كشور جهت 
پرداخت دستمزد عادالنه به كارگران متخصص كه با 

 .فروش نيروي فكري خويش،زندگي مي گذرانند، شدند
  

اعتراض آموزگاران در خيبر : پاكستان

 پختونخوا

نزديك به صد تن  - 2014 اكتبر 4خبرهاي كارگري، 
 واقع در "خيبر پختونخوا"وزگاران مدرسه دولتي از آم

كشور پاكستان با برگزاري تحصني در سي ام ماه 
سپتامبر عليه ماموريت اجباري وابسته به كمپين فلج 

 تن از آموزگاران 122بيش از . اطفال، اعتراض كردند
معترض، زن هستند كه با انجام وظيفه اجباري در 

روري و الزامي است، كمپين مذبور كه فاقد امكانات ض
 .مخالفند

  
اعتصاب كارگران صنعت آبرساني و فاضالب 

 ر هندد »تاميل نادو«

زنان كارگر صنعت  - 2014 اكتبر 15اخبار كارگري، 
همراه ه آبرساني و فاضالب تاميل نادو در هند ب

همكاران مردشان، با برگزاري تحصن در تاريخ ششم 
، خواستار ثبات اكتبر بيرون از دفتر مديريت اين صنعت

اتحاديه كارگري . كاري و بهبود شرايط كار شدند
بخش آبرساني و تخليه فاضالب، از دولت مي خواهد 

 آمريكا  دالر244.5تا دستمزد ماهانه كارگران را تا 
 500عالوه بر اين، . هزار روپيه ارتقاء بخشد 15برابر با 

روپيه اضافه دستمزد براي ساعات كار بيش از وقت 
 3000، يونيفورمهاي بهداشتي و مناسب كاري و معين

روپيه دستمزد براي دوران بازنشستگي، مطالبه مي 
 .كنند

  

  

  

   

  
  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 امان،  منصور،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 اردوان، جعفر تاي آناه،يرهاشمي منتيز

   سامعي مهده،يپو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران       نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          
جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  

دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     
مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    

شود، بيان كننده    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات       
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

ن كننـده  بيـا ) با نام و يا بدون نام  (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبـرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق        

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و        اخبار و گزارشها  

كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ل مسائل روز، ايران و جهان، تحلي

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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 و "شين آباد"تكرار فاجعه 

  تهديد امنيت ميليونها

   دانش آموز
  زينت ميرهاشمي

   
از مشخصات خالفت اسالمي در ايران كه ولي آن علي خامنه 
اي است، اين است كه براي جان انسانها ارزش قايل نيست و 
سرمايه هاي كشور را براي تامين و تضمين امنيت نظام هزينه 

ن خبر كه رژيم واليت فقيه مي خواهد اين روزها اي. مي كند
به ارتش لبنان اسلحه دهد با واكنشهاي زيادي روبرو شده 

هزينه هاي رژيم در خارج از مرزهاي ايران همگي در . است
واليت فقيه، البته » عمق امنيت استراتژيك«چارچوب مساله 

در مقابل مردم ايران در . از جيب مردم ايران پرداخت مي شود
  .نه ها، امنيت اوليه ندارندتمامي زمي

  
 مهر وزير آموزش و پرورش 12به گزارش ايرنا در روز شنبه 

يك سوم مدارس كشور، "دولت روحاني اعتراف كرد كه 
استانداردهاي الزم را ندارند و نياز به بازسازي و تعمير و برخي 

 و "عدم امنيت"اين يك نمونه از . ".نيز نياز به تخريب دارند
 فاجعه اي است كه مليونها دانش آموز را "ژيكعمق استرات"

  .تهديد مي كند
فاجعه دانش آموزان شين آباد را همه به خاطر دارند و اكنون 
پس از سالها كه از آن مي گذرد هنوز قربانيان آن آتش 
سوزي با رنجهاي بي شمار زندگي مي كنند و صداي اعتراض 

  .ي شوددر نعره هاي عوامفريبانه پايوران حكومت محو م
 شهريور 9يكشنبه  در ماه گذشته روزنامه شرق در شماره روز 

خبر تجمع اعتراض آميز دختران دانش آموز شين آباد در 
بر اساس اين . دفتر روحاني را منتشر كرد تهران و در مقابل 

 اين  خبر، آمنه راك، كه يكي از قربانيان آن فاجعه است دليل
نصف ....دهي مسئوالن عدم رسيدگي و عدم پاسخ «تجمع را 
در حالي كه . عنوان كرد» عدم پرداخت مستمري....شدن ديه

زخمهاي آن فاجعه هنوز بر پيكر جامعه و بر جان و روان 
قربانيان آن و خانواده هاي شان باقي مانده، خبر غير استاندارد 
بودن يك سوم مدارس ايران كه به معني وجود امكان بالقوه 

  . ديگر است منتشر مي شود"شين آياد"براي تكرار 
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   اعدام؛ هي مبارزه علي جهانروز

  ،ي اسالميروز نه به جمهور

 ي مذهبسمي نه به فاش
  

 يدي جداليل
 كشور 140 الملل، ني گزارش سازمان عفو ببنابه

 حذف ي به طور كلايجهان مجازات اعدام را 
 58 انياز م.  كنندي آن را اعمال نمايكرده اند و 

 مجازات اعدام را تنها در ياري بسزي نگريكشور د
 به اجرا ني سنگي جرمهاي و براييمواقع استثنا

 حمد اي گزارش آقانيطبق تازه تر.  آورنديدر م
 حقوق بشر سازمان ملل در ژهي گزارشگر ود،يشه

 كسالي نفر تنها در 825 دستكم ران،يامور ا
 شده اند،  سپردهمي مرگ رژيگذشته به جوخه ها

 مي كه رژتكارانهي و جناني خونيري انتقام گنيا
 ي سني ننگنهيشي مالها در آن پيمستبد و مذهب

 يم هيو پنج ساله دارد، از گنداب كدام تفكر تغذ
  كند؟

 
 تي جناني ايري سوال در روند اوج گني بدپاسخ

 ي جمهوريستيحكومت اسالم.  شودي مافتي
ود از  خي همانند هم مرامان داعشياسالم

 ترس و جادي ايمجازات اعدام و قتل و كشتار برا
 ني كند تا بدي مردم استفاده مانيوحشت در م

 بر ي قدرت و امكان چنگ اندازگاهي از جالهيوس
 . كندستثروت مردم حرا

 ي از خشم و شعله گرفتن آتش دلهامي رژهراس
 خود را نه زاني است كه عزيراني اونهايليسوخته م

 ياعدام، چه به صورت اعدامهاتنها در مجازات 
 بلكه در ره،ي اعدام در مالعام و غ،يدستجمع

 ني خون معترضختني ر،ي دولتيجنگ، ترورها
 از دست داده اند و در گريصدها نمونه د... و

 ي و اجتماعي اقتصاديهايعوض همه نابسامان
  . شان شدهبينص
 
 و تي حفظ امني كند كه براي مالها ادعا مميرژ

.  زندي انبوه ميسالمت جامعه دست به اعدامها
 ادعا ني كه مردم شاهد عكس استي در حالنيا

 .هستند
 و مطالعات انجام شده در سراسر هاي بررسطبق

 شهي در جامعه رتي نرخ جرم و جناشي افزاا،يدن
 ي و نبود عدالت اجتماعي اقتصاديهايدر نابسامان

 داي كاهش پبا مجازات اعدام ارتكاب به جرم. دارد
 كه كايدر آمر. نكرده، بلكه افزوده شده است

اعدام را نه به منظور اعمال قدرت، بلكه به خاطر 
 كاهد ي متي باور منسوخ كه از جرم و جنانيا

   ني كه اييالتهاي كند، ثابت شده كه در اياجرا م

  

  آبان ماه شهداي فدايي
  
  

ــدايي  ــاي ف : رفق
سيروس سپهري  

شاهرخ هدايتي  -
 سپهري   فرهاد -
ــا -   محمدرضــ

ــي  ــي -چمن  عل
ــري ــرد دبيـ  -فـ

 -رحيم خدادادي 
 -عثمان كريمي   
 -هادي اشكاني   
 -لقمــان مــدائن 

محمـــــــــــد 
 عبدالرضـا   - محمد داوود نوري     -) اصغر(سليماني

 - مهــران محمــدي - مــريم دژآگـاه  -مـاهيگير  
اهللا   عـزت  - حجـت    - همـايون    -مجيد شريفي   

ــي  ــي(بهرام ــاه -) موس ــشيد دژآگ ــين - جم  مه
عزيـز پـور    -محمـد قلـي جهـانگيري     -جهانگيري

محمـد  -علي بهـروزي  -علي رضا شفيعي  -احمدي
احمـد  -احمـد پيـل افكـن     -حسين ركنـي  -قادري
فرج -سليمان سليماني -علي اصغر ذاكري  -گراوند

 عبـداهللا   -مرتضي فخر طباطبـايي     -اهللا نيك نژاد  
 حـسين مـدير     - عمر صـالحي     -اهللا بيگي    فيض
 تـا   50از سال    محمد حسين خادمي       -چي   شانه

كنون در آبان مـاه در پيكـار عليـه امپرياليـسم و             
ارتجاع و براي دموكراسي، رهـايي و سوسياليـسم         
ــه   ــي ب توســط مــزدوران رژيمهــاي شــاه و خمين

  . شهادت رسيدند
  

**************  
 داشته شي افزاميحكم را اجرا كرده اند، آمار جرا

 جي بتدرهاي بررسني بر اهي رو با تكنياز ا. است
 شود؛ ي حذف مالتهاي اكيكاي ني حكم از قواننيا

 جهان هم يها از دو سوم كشورشيهمانطور كه ب
 را حذف تكارانهي رحمانه و جناي مجازات بنيا

 .كرده اند
 از كشور ياري بسي جهاني كه در روندهمچنان

 ي خود حذف منيها مجازات اعدام را از قوان
 سرعت ي اسالمي اعدام جمهورنيكنند، ماش

 از شي بي واقعيبدون شك آمارها. رفته استگ
 هي در گزارش خود ارادي شهي است كه آقايتعداد

 .داده است
 افتـه ي و سـازمان     ي اعدام، قتل عمد دولت    مجازات

 آگاه و بشردوست در سراسر جهان يانسانها. است
 كامل مجازات اعدام مبـارزه خواهنـد        تيتا ممنوع 

  كرد
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