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  انتخاب اين است

  منصور امان

بسا شتابان تر از آنچه كه انتظار مي رفت، آثار بي 
نتيجه ماندن مذاكرات هسته اي در وين و تداوم 
پيامدهاي سخت بحران اتُمي براي اقتصاد كشور و 
زيست و معاش جامعه، خود را به نمايش گذاشته 

ين تصميمهاي سياسي در كوتاه شدن فاصله ب. است
اين پهنه و پديدار شدن آثار مادي آنها، خبر از 
خودكار شدن ديناميزم مخربي مي دهد كه بحران 
اتُمي رژيم مالها به جريان انداخته است و قُربانيان 
آن را در درجه نخُست گسترده ترين بخشهاي جامعه 

  .   تشكيل مي دهند
ي همواره اين است در اين فرايند ناگُزير، پرسش اصل

كه بهاي تداوم بحران را چه كساني بايد بپردازند و 
چگونه مي توان آنها را وادار كرد تا بدان گردن نهند 

  .و اعتراضات احتمالي شان را خاموش ساخت
خيز دولت در جهت حذف بيشتر يارانه كاالهاي 
اساسي و گران ساختن خدمات همگاني از يكسو و 

نده و هدفها و ارجحيتهاي آن از اليحه بودجه سال آي
سوي ديگر، به هر دو بخش سووال باال پاسخ مي 
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پيشروي گفتاري هاشمي رفسنجاني در 
مرز تحمل ولي فقيه با حمله سنگين از 

اين . جانب محمد خامنه اي روبرو شد
آتشباري سنگين كه تَركشهاي آن به 
قبر خميني و بهشتي هم اصابت كرده، 
به گفته رفسنجاني باعث سر باز كردن 

سيد علي . چند ساله شد» دمل چركين«
ي يكي از خامنه اي به عادت هميشگ

سرسپردگان خود را به صحنه آورد تا 
همزمان خميني، بهشتي، منتظري، سيد 
احمد و سرانجام هاشمي رفسنجاني را 
. منكوب كرده و سرجاي خود بنشاند

گرچه چهار تن اول در قيد حيات نبوده 
و قادر به دفاع از خود نيستند، اما 
هاشمي رفسنجاني در پاسخي تند به 

يادآوري كرد كه سيد علي حامنه اي 
واليت اش مديون نقش منحصر به فرد 

  .اوست
  

پاسخ رفسنجاني با امضاي دفتر او 
منتشر شده و در فرازي از آن نوشته 

اي،  آقاي سيد محمد خامنه«:شده
احتماالً در روز رحلت امام و انتخاب 

عنوان رهبر   اي به   اهللا خامنه  آيت
وگرنه ...جمهوري اسالمي ايران، نبودند 

هاشمي   اهللا  دانند كه آيت همگان مي
رفسنجاني چه نقشي در آن مقطع براي 

اين گَزَنده » .!اند  تعيين رهبري داشته
. ترين يادآوري براي ولي فقيه است

عالوه بر اين هاشمي رفسنجاني در 
پاسخ خود، به طور غير مستقيم 

ولي فقيه را » انصاف، عدالت و حقيقت«
سخ مي در پا. زير سوال برده است

خطاب ما در اين مقاله به «خوانيم كه 
  اي است كه به  آقاي سيد محمد خامنه

خاطر كسوت و نسبت خويش، بايد آيينه 
تمام نماي انصاف، عدالت و حقيقت 

كه » كسوت و نسبت«كلمات » .باشد
به طور حتم آگاهانه و حساب شده 
انتخاب شده است، نه به سيد محمد 

.  علي استخامنه اي كه خطاب به سيد
حمالت زنجيره اي سر سپردگان ولي 
فقيه به رفسنجاني و دار و دسته او هر 
چقدر گسترده و مداوم است، نمي تواند 
جبران كننده زهر پاسخ هاشمي 

علي خامنه اي همواره . رفسنجاني باشد
به كساني همچون رفسنجاني كه در 

سكوت كرده اند حمله » فتنه«مورد 
به رفسنجاني اكنون نوبت . كرده است

رسيده تا خامنه اي را مورد خطاب قرار 
چرا كساني كه در جريان «داده و بگويد 

   تصميمات انقالب، دفاع مقدس، توطئه
هاي ريز و درشت ضدانقالبيون و 
  منافقين در اين كشور هستند، در اين

ات انقالب تحريف يگونه موارد كه بديه

شود، سكوت كرده و براي  و تخريب مي
از نظام اسالمي، سخنان سخيف و دفاع 

 سراييهاي تخيلي گروهي بغض  داستان
 آلود را پاسخ نداده و تماشاچي شده 
» ريز و درشت«كسي كه از . »!اند؟ 

رويدادهاي دوره اول جمهوري اسالمي 
خبر داره، عالوه بر رفسنجاني، كسي جز 
خامنه اي نيست و اكنون خامنه اي هم 

يه اي كارگردان و هم تماشاچي تعز
است كه در آن خميني و بهشتي همراه 
  . با رفسنجاني قرار است ضربه فني شوند

 1392 تا 1384خامنه اي طي سالهاي 
چندين ضربه كاري به رفسنجاني وارد 
كرد اما نتوانست او را از صحنه خارج 

در آخرين انتخابات صالحيت او را . كند
رد كرد و گمان مي كرد با برآمد سعيد 

ين ضربه را به يار و مددكار جليلي آخر
اما . قديمي اش وارد خواهد كرد

رفسنجاني كه از در خارج شده بود از 
پنجره وارد شد و سير رويدادها ولي فقيه 
را مجبور كرد كه با پذيرش حسن 
روحاني به شكست مهندسي انتخابات 

به نظر مي رسد اين آخرين . اعتراف كند
حمله بيش از آن كه كارساز باشد، 

اعتراض برخي . دردسر آفرين شده است
از اصول گرايان به حرفهاي محمد 
خامنه اي همين موضوع را ثابت مي 

هرچند كه خامنه اي با بگير و ببند . كند

و با تازيانه و زندان و اعدام به طور 
نسبي خيزش گسترده توده اي را مهار 
كرده، اما شكاف در باال هر روز عميق 

 نمي تواند آن را تر مي شود و ولي فقيه
مهار كند و اين غده چركين را درمان 

اكنون اين فقط رفسنجاني نيست . كند
كه جا به جا براي واليت دردسر ايجاد 
مي كند، حسن روحاني هم همين راه را 

  .در پيش گرفته است
  

 آذر، حسن روحاني به 16روز يكشنبه 
مناسبت روز دانشجو در دانشگاه 

عده تازه به يك «:سخنراني كرد و گفت
دوران رسيده كه البته ما به آنها هم 

قدر  د اينناحترام مي گذاريم، نمي خواه
نسبت به آينده و ارزشهاي انقالب و 

. »نگران باشند  ارزشهاي اسالم دل

خطاب او ظاهراً دلواپسان بود، اما روز 
همايش ارتقاء سالمت اداري و «در بعد 

مفهوم حرفهايش شفاف » مبارزه با فساد
اين همايش همان است كه سيد . تر شد

علي خامنه اي آن را با طعنه و در جمله 
 ها و امثال آنها چه معجزه اين سمينار«
بي ارزش كرد و حسن  »كند؟  اي مي 

روحاني طي سخنراني در اين همايش 
اگر اطالعات، تفنگ، پول، «:گفت

خبرگزاري و سايت و سرمايه، روزنامه، 
ديگر مظاهر قدرت در يك نهاد جمع 
شود، حتي اگر ابوذر و سلمان هم وجود 

   ».شود داشته باشد، فاسد مي
  

به گفته اغلب مفسران سياسي منظور 
روحاني از اين توصيفات، سپاه پاسداران 

اين البته بخشي از واقعيت است، . است
. اما منعكس كننده همه واقعيت نيست

ن سخنان هم سپاه هرچند پس از اي
پاسداران و هم دولت روحاني بر دوستي 
و همكاري با هم تاكيد كردند، اما 
واقعيت اين است كه روحاني همزمان 
با سپاه، بيت خامنه اي كه صاحب و 
هدايت كننده اصلي قدرت و ثروت است 

اطالعات، تفنگ، پول، سرمايه، «و 
خبرگزاري و ديگر سايت و روزنامه، 

ا در دست دارد به ر» مظاهر قدرت
چالش مي كشد و همين موضوع باعث 

  .خشم سرسپردگان بيت مي شود
طاهري سخنگوي ،  آذر18روز سه شنبه 

ما «:كميسيون فرهنگي مجلس گفت
جمهور  كنيم كه آقاي رئيس پيشنهاد مي

خواهد سخنراني كند يك  هر جا كه مي
ليوان آب خنك در كنار خود داشته 

 عصباني چرا كه ايشان وقتي. باشد
شود كنترل از دستش خارج  مي
رود   خيلي زود از كوره در ميو....شود مي

و منتقدان خود را به باد پرخاش و الفاظ 
  .».گيرد نامناسب مي

روزنامه وطن امروز وابسته به جبهه 
 18سه شنبه پايداري در سرمقاله روز  

» آن خنده و اين خشم«با تيتر ، آذر
ه دولتي كه پاي وقتي مقام بلند«:نوشت

  گويد متخصص امنيت ملي است، بي مي
ترين سند و   آن كه الزم بداند كوچك

مدركي ارائه كند، آبروي سلمان و 
گذارد و  ابوذرهاي كشور را به حراج مي

براي نيشخند چند جوانك كه بسا به او 
اند و نخواهند هم داد، نسبت   راي نداده

 دهد، به فاسد شدن آنها هشدار مي
ين است كه فكر كنيم حقيقتي منطقي ا

. هست كه بناست پنهان نگه داشته شود
 از اين قبيل كه برنامه اي چيزي مثالً

در پيش است كه نگرانند سلمان و 
ابوذرها مقابل آن بايستند، نقشه اي كه 
مي ترسند بر آب شود يا بده بستاني كه 

  ».نگران افشاي آن هستند
نويسنده روزنامه وطن امروز به خوبي 
مي داند كه در مورد بده و بستان اتمي، 
توافقي بدون تاييد ولي فقيه صورت 

پس چه برنامه ديگري . نخواهد گرفت
سلمان و «مي تواند در پيش باشد كه 

قصد دارند در مقابل آن » ابوذرها
بايستند؟ طرح اين گونه اي سوال با 

دايي جان «توسل به انديشه هاي 
اقعيت براي پنهان كردن يك و» ناپلئون

آشكار از درون مايه واليت خامنه اي 
  .است

دمل چركين واليت فقيه سربازكرده و 
اين . چِرك و عفونت آن درماني ندارد

غده چركين را بايد از پيكر جامعه ايران 
. بريد و به زباله دان تاريخ سپرد

رفسنجاني و دار و دسته او به شمول 

حسن روحاني براي جلوگيري از اين 
كردن » مشروط«ه دنبال رويداد، ب

تفنگ، پول، سرمايه، «واليت و تقسيم 
هستند و » خبرگزاريسايت و روزنامه، 

خامنه اي در روياي تمركز و انحصار 
تفنگ، پول، سرمايه، روزنامه، «مطلق بر 
مردم اما آزادي و . »خبرگزاريسايت و 

عدالت مي خواهند و در ماه گذشته در 
 بيان حركتهاي گوناگون اين خواست را

كردند و جامعه ايران در چالش و تقابل 
اين سه راه حل همچنان در جوشش و 

  .غليان آشكار و پنهان است
  
  
  
  

 ...يادداشت سياسی 
  

  اين غده چرکين درمان نمی شود، آن را بايد از بيخ ُبريد
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  1بقيه از صفحه 
  

  افزايش قيمت نان

به خوبي پيش بيني پذير است كه 
حكومت اهرُم كاستن از مخارج خويش 
را در نُقطه اي به كار بياندازد كه كسب 
. بيشترين بهره را از آن انتظار مي كشد

اين نُقطه هيچ جا جز بازار مصرف 
كاالهاي پايه اي نيست؛ سراچه اي كه 

ماعي مشتري گسترده ترين اقشار اجت
از اين رو، شگفت آور نمي . آن هستند

تواند باشد كه با وزش هر تُندبادي كه 
حكومت را به لرزه درآورد، صندوق 
جادويي نيازمنديهاي همگاني با نان، 
شكر، روغن، آب، برق، گاز، نفت، بنزين، 
بهداشت، آموزش و جز آنها، نخُستين 
منبعي است كه به سويش دست دراز 

  .مي شود
اين واقعيت كه دور تازه يورش به سطح 
زندگي توده با ربودن نان از سفره آن 
آغاز گرديده، گوياي وخامت شرايطي 
. است كه حكومت در آن بسر مي برد

چرا كه به دليل نقش مركزي اين ماده 
غذايي در سفره و چرخه تغذيه اكثريت 
جامعه كه دسترسي محدودي به 

رند يا به كاالهاي خوراكي گران تر دا
طور ُكلي از آن محرومند، بهاي نان 
فقط يك پرسش اقتصادي نيست و 
جايگاه سياسي حساس و ويژه اي را از 

  .آن خود كرده است
حكومت به خوبي آگاه است كه 
دستكاري در بهاي نان بدون برانگيختن 
خشم جامعه عليه خود ممكن نيست و 
با اين وجود، برخالف تبليغات پيشين 

اي زمينه سازي در اين زمينه كه خود بر
 افزايش قيمت سخن "شيب ماليم"از 

مي گفت، به گونه ناگهاني و با جهشي 
 درصد، دست به گران 200 تا 30از 

كردن نرخ نان زده است؛ واكُنش 
ريسك آميزي كه از اجبار حكومت به 
پذيرفتن آن مي توان درجه وخامت 
موقعيتي كه در آن بسر مي برد را 

  .دحدس ز
داليلي كه دولت آقاي روحاني براي 
توجيه اين اقدام فالكت زا ارايه كرده، 
اگر چه به خودي خود ارزش پرداختن 
ندارد، اما دستكم از آن رو كه يك پرده 
از اطوار وقيحانه دولت پيشين در همين 
زمينه فراتر مي رود و فرايند رشد گام 
به گام شارالتانيسم دولتي به مثابه شيوه 

يم ارتباط با جامعه را تعقيب پذير تنظ
  .مي كند، مي تواند درس آموز باشد

در حالي كه دولت آقاي احمدي نژاد، 
گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست 
جمهوري، فريبكارانه پرداخت يارانه 
نقدي را جبران افزايش بهاي نان 
معرفي مي كرد و به اين وسيله 
مسووليت اين اقدام را مي پذيرفت، 

انشينان او به ُكل هر گونه مسووليتي ج
را از خود سلب كرده و نانواييها را 
تصميم گيرنده و مسوول گراني معرفي 

سخنگوي دولت، آقاي . مي كنند

نوبخت، در نقش يك ُشعبده باز ناشي، 
اين استدالل را از ُكاله بيرون كشيده 

دولت هيچ تصميمي براي ": است
ا اين اجازه ام... افزايش قيمت نان ندارد 

را به نانواييها در اُستانهاي مختلف 
خواهد داد تا براساس اقتضائات هر 
اُستان به منظور جبران مابه التفاوت 
افزايش هزينه هاي جانبي، قيمت نان را 

    ".درصد افزايش دهند30تا حداكثر 
پايور دولتي توضيح نداده آنچه كه به 

 گران "درصد30حداكثر "ادعاي او 
ان پخت شده از آرد سوبسيدي و شده، ن

بنابراين اگر آقاي . به نرخ دولتي است
روحاني و دوستان به راستي نگران 

 نانواييها "افزايش هزينه هاي جانبي"
بودند، مي توانستند به جاي برداشتن 

 از جيب مردم، خود آن "مابه التفاوت"
را با افزايش يارانه گندم و فروش ارزان 

در . نانواييها جبران كنندتر آرد دولتي به 
 12كشوري كه به اعتراف وزير كار، 

 "فقير غذايي"ميليون نفر از جمعيت آن 
محسوب مي شوند و به بيان روشن تر، 
با گُرسنگي دسته و پنجه نرم مي كنند، 
پشتيباني دولت از دسترسي جامعه به 
غذاي اصلي اش، يك وظيفه بديهي 

  . ندارداست و ارجحيتي فراتر از آن وجود
   

  حفره هاي مالي حكومت

اين معادله اما براي رژيم واليت فقيه 
كه نخُستين ارجحيت آن بقا در قُدرت و 
حفاظت از منافع ناشي از آن در برابر 

در .  است، اعتباري ندارد"دشمنان"
انتخاب بين دست و پا كردن و 
گردآوري ابزار اقتدار و شرايط زيست و 

 همواره و در "ظامن"كار جامعه، انتخاب 
هر شرايطي، برخورداري از امكانات و 
وسايل كُنترُل منابع قُدرت و ثروت 

  . است
سند بودجه ارايه شده از سوي دولت 

، شاهد بي مانندي از 94براي سال 
 "نظام"مرزبندي روشن بين اولويتهاي 

در يك سو و نيازهاي جامعه در سمت 
صراحتي كه تدوين كنندگان . ديگر است

 مزبور در بيان نُقاط تقدم و تاخُر سند
بودجه گذاري به خرج داده اند، بيش از 
همه به دليل فشارهايي است كه بحران 
هسته اي بر دخل و خرج حكومت وارد 
آورده و با هر روز استمرار بيشتر، به 
. گونه قوي تري خودنمايي مي كند

آشكار ترين نمود اين وضعيت در بودجه 
 ميليارد دالري  هزار16، كاهش 94

. اصل بودجه نسبت به سال گذشته است
 235 برابر با 93بودجه عمومي سال 

هزار ميليارد تومان بوده است كه در 
 هزار ميليارد تومان 219 به 94سال 

  .كاهش خواهد يافت
از سوي ديگر، در اين بودجه يك حفره 

 هزار ميليارد توماني نيز خود را به 46
ر درصد تورم سال نمايش گذاشته كه اگ

آينده نيز از ارزش واقعي بودجه كسر 
گردد، آنگاه روشن خواهد شد كه رقم 

كسري و ميزان چاپ اسكناس بسا 
  .بيشتر از آنچه است كه اعالم گرديده

آنچه ژرفاي كسري بودجه را بيشتر مي 
كند، محاسبه درآمدهاي حكومت در 

 دالري 72سال آينده بر مبناي قيمت 
اين خوش بيني . نفت استهر بشكه 

غير مدلل درحالي است كه سقوط آزاد 
 5بهاي نفت در بازارهاي جهاني كه از 

ماه پيش آغاز گرديده، همچنان ادامه 
قيمت هر بشكه نفت در تير ماه . دارد

 دالر بود و اكنون در 100سال جاري 
زهاي ماه آذر با بهايي نزديك آخرين رو

)  دالر60 تا 55بين (به فقط نيمي از آن 
  .معامله مي شود

در همين حال چشم انداز روشني در 
مورد سير تحول بهاي نفت بدانگونه كه 
دولت آقاي روحاني در بودجه اش 

برعكس، . تصوير كرده وجود ندارد
المللي انرژي پيش بيني مي  آژانس بين 

ا در سال آينده همچنان كند كه قيمته
بنا به محاسبات نهاد مزبور، . كاهش يابد

در سال در پيش ميالدي، مصرف نفت 
  .   هزار بشكه كمتر خواهد شد230روزي 

 اعالم 94جالب ترين بخش بودجه 
درصدي آن از محلي به جز 77تامين 

اگرچه حكومت در . درآمد نفت است
تبليغات خود ادعا مي كند كه اين امر 

كاهش اتكا به "ودخواسته و براي خ
 است، اما علت اصلي را بايد از "نفت

تحريم نفتي رژيم جمهوري اسالمي و 
تعيين سقف مجاز فروش از سوي 

جمهوري . طرفهاي خارجي آن برگرفت
اسالمي اجازه فروش بيش از يك 
ميليون بشكه نفت در روز را ندارد، در 
حالي كه براي تامين مخارج خود 

ه فروش بيش از دو برابر اين دستكم ب
  .ميزان نيازمند است

در هر صورت، پرسش اين است كه 
رژيم واليت فقيه قصد دارد كُدام منابع 
را جايگُزين درآمدهاي بادآورده نفتي 

محبوب ترين آدرسي كه رهبران و . كند
پايوران حكومت در اين رابطه مي دهند، 
كسب ماليات و پس از آن نشاني 

.  است"ساير درآمدها"نام مبهمي به 
حتي اگر در فانتزي ترين حالت فرض 
بر اين گرفته شود كه بخشهاي صنعتي 
و خدماتي نيرومندي در كشور وجود 
دارند كه كسب و كار آنها بدان اندازه 
سنگين و پر رونق است كه ماليات 
ناشي از آن براي تامين هزينه هاي 
دولت كافي است، آنگاه پرسش اين 

 چشمه هاي جوشان مزبور در است كه
شرايط تحريمهاي بازرگاني و مالي، 
محدوديت شديد منابع ارزي و در حالي 
كه ركود سر تا پاي فعاليتهاي اقتصادي 
را در بر گرفته، چگونه خواهند توانست 

  .صندوق خالي دولت را پر كنند
بنابراين، واقعي ترين درآمد مالياتي 
دولت همچون گذشته از محل پهن 
كردن تور مالياتي براي كارگران، 
كارمندان و ساير مزدبگيران رسمي و 
نيز مصرف كنندگان برمي گردد، دولت 
آقاي روحاني براي تامين بخشي از 
كمبودهاي خود به اين منبع چشم 

  .دوخته است
   

  افزايش بودجه نظامي

باوجود سقوط درآمدهاي واقعي حكومت 
 و اختالف عميق بين دخل و خرج آن،

به يكباره در تقسيم بودجه به اُرگانهاي 
نظامي و امنيتي اين شكاف به هم آمده 
و دولت آقاي روحاني با گُشاده دستي و 
به يك ضربت، مبالغ دريافتي آنها را 

. درصد افزايش داده است33نزديك به 
به اين گونه كه سهم نيروهاي مسلح 
حكومت از خزانه همگاني در سال آينده 

نزديك (هزار ميليارد تومان  28بيش از 
خواهد بود كه ) به ده و نيم ميليارد دالر

در مقايسه با سال جاري، نزديك به 
هفت هزار ميليارد تومان افزايش داشته 

  .است
بايد توجه داشت كه نزديك به دو سوم 

از رقم ياد شده )  هزار ميليارد تومان18(
 بر آن نهاده "بودجه دفاعي"كه نام 

ه پاسداران و زيرمجموعه آن، شده را سپا
  .بسيج، به جيب خواهند زد

اُرگان سركوب ديگري كه با اندك 
دالرهاي نفتي به شدت تقويت گرديده، 

 22وزارت اطالعات است كه حكومت 
هزار ميليارد تومان را براي حفاظت از 

رقم ياد . خود به پايش خواهد ريخت
درصد بيشتر از مبلغي است كه 35شده 

ان امنيتي در سال جاري صرف اين اُرگ
جاسوسي از شهروندان، پيگرد آنها و 

  .توسعه اختناق در جامعه مي كند
شايان يادآوري است كه اين حجم 
كالن هزينه هاي نظامي و امنيتي، 
مستقل از ده هزار ميليارد توماني است 

 به رديفي به نام 94كه در بودجه 
 اختصاص "كُمك به كشورهاي هدف"

و بخشي از هزينه ريخت و يافته است 
 در سوريه، عراق، لُبنان و "نظام"پاش 

  . فلسطين را به دوش مي كشد
   

  برآمد

اعداد و ارقام بودجه، آرايش حكومت در 
سال آينده عليه جامعه، نيازها و خواسته 

رژيم واليت . هاي آن را بازگو مي كنند
فقيه در تنگناي اقتصادي بحران اتُمي و 

دهاي سياسي و اجتماعي هراسان از پيام
عقب نشيني اجباري در برابر طرفهاي 
خارجي و در حالي كه در هر دوي اين 
صحنه ها عليه منافع مردم ايران گام 
برمي دارد، شمشير را براي جامعه از رو 

  .بسته است
بودجه دولت حجت االسالم روحاني 
اعالن جنگ به اكثريت جامعه ايران و 

 نان و آب و كار نواختن شيپور تهاجم به
هزينه كالن اين . و مسكن آنهاست

اُردوكشي را سياه بر سفيد مي توان در 
سند مكتوب آن ديد و سياستي كه آن را 
انشا كرده است، در سركوب هر چه 
شديدتر و گُستاخانه تر نهادها و 
فعاليتهاي مدني، صنفي و سياسي، 

  .نتيجه سرمايه گذاري اش را مي جويد
 گُزينه هايي "نظام"ن يا با اين حال، نا

نيست كه فقط دستگاه قُدرت در برابر 
خود داشته باشد؛ زير فشار سهمگين 
حكومت، جامعه نيز به گونه رشد يابنده 

  .با اين انتخاب درگير خواهد شد
  

 ، انتخاب اين است"نظام"نان يا 
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در ماههاي پاياني سال به زمان تعيين 
حداقل دستمزد از طرف شوراي عالي 

شيوه هميشگي .  كار نزديك مي شويم
تعيين دستمزد پايه به دليل غير واقعي 
بودن آن بر معيارها و استانداردهاي 
زندگي خانوار كارگري، باعث افزايش 
فقر و تنگدستي در ميان نيروي كار شده 

ي بيش از هر در شرايط كنون. است
زمان، تعداد مردمي كه زير خط فقر 
روزگار به سر مي برند افزايش پيدا كرده 

با توجه به كاهش بهاي نفت در . است
اقتصاد نفتي، رشد فساد، اختالس و 
دزدي در سطح باالي حكومت، تعيين 

 نه به 1394دستمزد پايه براي سال 
بهبود شرايط زندگي و معيشت بلكه به 

  .  كمك خواهد كردنهادينگي فقر
دستمزد پايه همه ساله در شوراي عالي 
كار متشكل از نماينده دولت به عنوان 
بزرگ سرمايه دار، نماينده كارفرمايان و 
نماينده اي انتصابي از جانب حاكميت به 
. عنوان نماينده كارگران، تعيين مي شود

بر اساس قانون كار موجود اين دستمزد 
م و سبد هزينه بايد همخوان با نرخ تور

تا كنون . يك خانوار چهار نفري باشد
اين مواد قانون كار در مورد تعيين 
حداقل دستمزد در شوراي عالي كار 

  . رعايت نشده است
در سال گذشته پايوران رژيم قبل از 
نهايي شدن تصميم شوراي عالي كار، 
. دست به تشكيل كميته مزد زدند
 شوراي عالي كار مصلحت را پايه چانه

زني بر سر مزد قرار داد و به نظر كميته 
از سويي ديگر . مزد، اعتنايي نكرد

افرادي كه در شوراي عالي كار به 
عنوان نماينده كارگري شركت مي كنند 
. از نهادهاي ساخته شده دولت هستند

اين افراد قبل از تصميم شوراي عالي 
كار، در سخنرانيهاي خود از ارقام معقول 

 پايه حرف زده و به تري براي دستمزد
ظاهر خود را دلسوز كارگران نشان مي 
دهند، در حالي كه در شوراي عالي كار 
به سود حفظ نظام و به در جهت منافع 

اين گونه . سرمايه داران تسليم مي شوند
تعيين حداقل مزد عالوه بر اين كه هيچ 
همخواني با نرخ تورم و واقعيتهاي 

ه بدون بحران اقتصادي موجود ندارد بلك
مشاركت كارگران و مزدبگيران و از 

بر . باالي سر آنان صورت مي گيرد
همين منظر حقوق پايه كارگران و 

  هم بر پايه چانه 94مزدبگيران در سال 
زني و نرخهاي غير واقعي تورم اعالم 

» تدبير و اميد«شده از طرف دولت 
  . تعيين خواهد شد

بر اساس گمانه زنيهاي منتشر شده در 
نماهاي وابسته به حكومت، دستمزد تار

 تا 15پايه در بهترين شكل از افزايش 
اين .  درصدي برخوردار خواهد شد17

 14پيش گوييها با توجه به افزايش 
درصد دستمزد كاركنان دولت در طرح 

در .  مطرح شده است94بودجه سال 

 تا 20حالي كه سال گذشته اين افزايش 
 پيش بيني مي.  درصد بوده است25

شود كه پايه حقوق كه نزديك به حقوق 
 17كارمندان دولت است با افزايش 

  .  روبرو شود94درصدي در سال 
نگاهي به اليحه بودجه دولت كه براي 
تصويب به مجلس فرستاده شده، نظر 

در متن . پيش گويان را تاييد مي كند
اليحه بودجه، افزايش حقوق كارمندان 

فته  درصد در نظر گر14دولت افزايش 
 هزار توماني 600حقوق پايه . شده است

سال جاري در بهترين شكل يعني 
در ) پيشنهاد دولت( درصدي 17افزايش 

 هزار تومان خواهد 702 به 94سال 
مزد سال جاري يك سوم خط . رسيد

فقر است، از آن جايي كه خط فقر ثابت 
نبوده و به ويژه با كاهش قيمت نفت 

ي، خط همراه با گسترش بحران اقتصاد
 17فقر نرخ صعودي خواهد داشت، 

درصد افزايش مزد هيچ مشكلي از 
با توجه . مزدبگيران را حل نخواهد كرد

به اين كه يارانه هاي نقدي هيچ 
تغييري نخواهد كرد، مقدار آن در برابر 
افزايش قيمتها و نرخ تورم مشكلي حتا 

  .  از يارانه بگيران حل نخواهد كرد
ا روز يكشنبه ايسنحكومتي خبرگزاري 

 آذر، به نقل از مركز آمار ايران 30
نوشت كه در سال گذشته، تهران با 
متوسط هزينه ماهانه زندگي دو ميليون 

 هزار تومان براي هر خانوار، 280و 
 و ترين شهر ايران بوده است  پرهزينه

 ميزان مصرف همزمان اعالم شد كه 
 سال 10برنج، نان، گوشت و شير در 

  .درصد كاهش يافته است 35گذشته تا 
خبرگزاري حكومتي مهر روز يكشنبه 

 آبان گزارشي از هزينه ماهيانه يك 25
بر . خانواده چهار نفره را منتشر كرد

اساس داده هاي آماري اين گزارش به 
نقل از مركز آمار؛ هزينه هاي خانوار 
شهري در ايران به بيش از يك ميليون 

در .  هزار تومان رسيده است800و 
الي كه حداقل دستمزد ماهانه ح

.  هزار تومان است609كارگران حدود 
 800خط فقر باالتر از يك ميليون و 

هزار تومان است و بنابرين فاصله درآمد 
با هزينه يك خانواده كارگري باالتر از 

  .فاجعه است
  

 درصدي 32افزايش بودجه 

   درصدي مزدبگيران 14نظامي و 
اي سال در اليحه پيشنهادي بودجه بر

، اعتبارات مربوط به حقوق 1394
مزدبگيران با توجه به نرخ تورم كاهش 
پيدا كرده و در مقابل بودجه نهادهاي 
نظامي، تاسيسات، انجمنها و شبكه 
هايي كه به امنيت نظام ربط پيدا مي 

در حالي كه بودجه . كند، افزايش دارد
 دالر 100سال جاري با در نظر گرفتن 

 صادراتي تدوين براي هر بشكه نفت
شد، براي سال آينده قيمت هر بشكه 

 دالر در نظر گرفته شده و در 70نفت 

نتيجه درآمد حاصل از فروش نفت 
در .  درصد كاهش دارد30صادراتي، 

حالي كه هنوز اليحه بودجه تصويب 
 دالر 55نشده قيمن نفت ايران حدود 

  .براي هر بشكه است
ر بر اساس برخي از ارقام منتشر شده د

اليحه پيشنهادي به مجلس براي امور 
نظامي، شامل وزارت دفاع، ستاد 
مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه، 
بسيج و ستاد فرماندهي كل نيروهاي 

 درصد 32مسلح در مجموع بيش از 
  .افزايش در نظر گرفته شده است

با توجه به كاهش درآمد حاصل از 
صادرات نفت، افزايش بودجه نظامي به 
صورت مستقيم فقر و تنگدستي بيشتر را 

  . بر مردم تحميل خواهد كرد
 آذر 16بر اساس گزارش روز يكشنبه 

خبرگزاري حكومتي فارس ، حقوق 
كارمندان دولت در سال آينده به ميزان 

 16 درصد و طرحهاي عمراني حدود 14
اين افزايش با . د افزايش مي يابددرص

توجه به نرخ تورم، به معني كاهش 
پس بدين . درآمد كاركنان دولت است

ترتيب بسيجي و سپاهي شدن در 
حكومت ولي فقيه نان و آب بيشتري 
دارد زيرا حقوقشان افزايش 

  . چشمگيرتري خواهد داشت
  

افزايش قيمت تان به نفع 
  حكوت 

هاي افزايش نامتعارف قيمت كاال
اساسي و مواد خوراكي از ويژگيهاي 
اقتصاد بيمار با مديريت حكومتي فاسد 

اين گونه افزايش قيمتها بي ثباتي . است
عجيب و غريبي در قيمتها پديد آورده 

مدل افزايش قيمت نان كه اخيرا . است
توسط دولت روحاني اعالم شده است، 

  . از شيوه هاي واليت فقيهي است
 كرده كه دولت معاون روحاني اعالم

قصد افزايش بهاي نان را ندارد اما به 
نانوائيها اجازه مي دهد كه قيمت نان را 

.  درصد افزايش دهند30تا حداكثر 
حرف سخنگوي دولت روحاني اين پيام 
را به مردم مي رساند كه مسئول 
افزايش بهاي نان نانوائيها هستند نه 

اين گونه قيمت گذاري بر اوليه . دولت
واد خوراكي، از يك سو هرج و ترين م

مرج به راه خواهد انداخت و از سوي 
ديگر رژيم در برابر خَشم و نارضايتي 
گُرسنگان، اقشار مختلف جامعه را در 

  . برابر هم قرار خواهد داد
اين كارگزار رژيم شيادانه مطرح مي 
كند كه اين گونه افزايش بهاي نان به 

وي مي . سود هر سه طرف است
بايد همه تالش كنيم كه به گونه «:گويد

اي عمل شود كه هم توليد كننده و هم 
مصرف كننده و هم عرصه كنندگان نان 

اين شيادانه ترين . ».متُضَرِر نشوند
استدالل است كه فقط در قوطي 
عطاري رژيم واليت فقيه مي توان 

  . يافت

تكليف وعده هاي سرخرمن 

  روحاني چه مي شود؟
آژانس بين المللي در پي انتشار گزارش 

انرژي پيرامون تقاضاي انرژي، قيمت 
نفت خام به طور بي سابقه كاهش پيدا 

برخي از تحليلگران اقتصادي پيش . كرد
بيني مي كنند كه بهاي نفت خام در 

 دالر براي هر 45آينده اي نزديك به 
  .بشكه برسد

حسن روحاني كه با وعده رفع تحريمها 
را برنده و بهبود وضعيت اقتصادي خود 

صندوق انتخابات واليت فقيه اعالم 
كرد، با كاهش بهاي نفت تا اين ميزان 

وي با . با چالش جدي روبرو خواهد شد
 به مجلس 94ارائه اليحه بودجه سال 

مدعي شد كه اتكاي بودجه سال آينده 
واقعيت . به نفت كاهش پيدا خواهد كرد

اين است كه توليد و صادرات نمي تواند 
. ودجه به نفت را كاهش دهدوابستگي ب

بنا بر همه شواهد و داده هاي آماري 
تقريبا يك سوم واحدهاي توليدي فعال 

از سويي ديگر سياست اشتغال . هستند
زايي احمدي نژاد به گل نشست و دولت 
روحاني با گفتن اين كه اقتصادي ويرانه 
را تحويل گرفته نمي تواند گريبان خود 

  .را از معضل رها كند
 اثرات كاهش بهاي نفت در اقتصاد پس

به . بيمار بر دوش مردم خواهد افتاد
ويژه اين كه حكومتي فاسد و دزد برنامه 

به نظر مي رسد حسن . ريز اقتصاد باشد
روحاني براي پر كردن اين حفره به 
ماليات گيري از مردم چشم دوخته 

البته ماليات دهندگان ايراني . است
 اليهان به كساني نيستند كه بند نافش

. بااليي هرَم قدرت وصل است
 ،نورچشميها، آقازاده ها و رانت خواران

خود را موظف به دادن ماليات نمي 
مجلس رژيم در هفته پيش . بينند

طرحي را به تصويب رساند كه سپاه 
پاسداران، بسيج و نهادهاي مرتبط به 
بيت خامنه اي موظف به پرداخت 

قط مصوبه البته اين طرح ف. ماليات شوند
مجلس است و هيچ قدرت اجرايي 

  . ندارد
چشمداشت به ماليات اليه متوسط 
جامعه و مزدبگيران براي رويارويي با 
بحران اقتصادي با طرح اقتصاد مقاومتي 

مزدبگيران . خامنه اي كليد خورده است
بيشترين صدمه را از بابت پايين آمدن 

حسن روحاني . قيمت نفت خواهند ديد
نفت را يك توطئه برنامه كاهش بهاي 

ريزي شده عليه جمهوري اسالمي 
در زمان احمدي نژاد قيمت . اعالم كرد

 برابر قيمت فعلي بود و 2نفت بيش از 
. با اين وجود وضع مردم بهبود پيدا نكرد

فقط اختالس و دزدي در باالئيها بيشتر 
تصور كنيد كه در اين شرايط هم . شد

هاي بهاي نفت سقوط كرده و هم باند
درون واليت در دزدي و چنگ اندازي 
بر درآمد حاصل از نفت رقابت بيشتر 

بر اين منظر وضعيت معاشي . مي كنند
مزدبگيران و اليه متوسط جامعه وخامت 
بيشتر پيدا خواهد كرد و با تاكيد بايد 
گفت كه مسبب اصلي اين وضع رژيم 

  . واليت فقيه است

  تعيين حداقل دستمزد؛ بهبود معيشت يا نهادينه كردن فقر 
 زينت ميرهاشمي
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 ( ILO)بنا به آخرين گزارش سازمان بين المللي كار

 منتشر شده، در سال جاري و 2014كه در دسامبر 
 پيش بيني مي شود، 2015همچنين آنچه در سال 

شكاف بين درآمد كارگران و سود سرمايه داران 
كشورهاي صنعتي همچنان عميق تر گشته و اين روال 

ست، اگر چه در اين گزارش آمده ا. تداوم خواهد يافت
توليدات افزايش داشته اند، اما اين سرمايه داران بوده 
اند كه به سودهاي هنگفت دست يافته اند و در مقابل 

گزارش . دستمزد كارگران كاهش پيدا كرده است
 سال 14مذكور منحني سهم كارگران از درآمد ملي در 
 .گذشته را روندي رو به پايين اعالم كرده است

گزارش ذكر شده است كه شمار همچنين در اين 
تقاضاي اشتغال و ميزان بيكاري بسيار بيشتر از پيش 

در كشورهاي صنعتي، .  است2008از بحران اقتصادي 
 ميليون 400 ميليون نفر بيكار، نزديك به 200در برابر 

پاسخ . نفر نيز در انتظار ورود به بازار كار هستند
  هد بود؟ ميليون بيكار چه خوا600سرمايه داري به 

توجه كنيم كه اين ارقام و آمار از جانب گروههاي چپ 
و يا ماركسيستها منتشر نشده كه گفته شود بدين 
وسيله قصد دارند شكست سرمايه داري را به اثبات 

منابع اين آمارها، . برسانند و از سوسياليسم دفاع كنند
حاميان سرمايه داران، مقامهاي رسمي دولتها، مديران 

  . اتحاديه هاي وابسته بدانها هستندشركتها و
  
نابرابريهاي اجتماعي رشد اقتصادي را نيز محدود " 

سازمان توسعه "، اين مبحثي است كه "كرده است
در گزارشي كه در  )OECD(همكاريهاي اقتصادي 

در اين . اين زمينه تهيه كرده بدان پرداخته است
كودكان خانواده هاي فقير ": گزارش آمده است

آنها به علت . هاي كمي براي تحصيالت دارندفرصت
نداشتن دسترسي به آموزش و پرورش نمي توانند 

در . پرسنل ماهري باشند و بنابراين درآمد كمتري دارند
اين صورت قدرت خريدشان كم شده و اين خود عامل 

  ".عدم رشد اقتصادي است
روشن است كه طبقه حاكمه بر اين بحران در سيستم 

آنها اين را هم مي دانند كه دو . استموجود واقف 
گزينه بيشتر در برابرشان نيست؛ يكي از آنها برچيدن 
سيستم سرمايه داري و كوتاه كردن دست ميلياردرها از 
دسترنج زحمتكشان است و ديگري، برخورد خونين با 
اعتراضهايي كه از سوي زحمتكشان عليه وضع موجود 

طبقه حاكمه شواهد امر نشان مي دهد كه . مي شود
 .گزينه دوم را برگزيده است

براي كارگران و زحمتكشان روشن است كه براي 
طبقه كارگر كه . منافع خودشان بايد مبارزه كنند

اكثريت جمعيت جهان را تشكيل مي دهد، نقشي 
در كسب تمامي . تعيين كننده در تمدن بشري دارد

دستاوردهاي علمي، فن آوري و فرهنگي بشريت، اين 
 نقش مهمي بازي كرده است و طبيعي است كه طبقه

 .براي منافع طبقاتي خود بر مي خيزد
در ماه گذشته ما شاهد خيزشهاي گوناگوني در سراسر 

زحمتكشان، نظم اجتماعي موجود را زير . جهان بوديم
سوال بردند؛ نظمي كه در انحصار تعداد كوچكي از 
 نخبگان مالي است كه به غارت ثروت همگاني جامعه

  .پرداخته اند
 

  شهر، 50ايتاليا اعتراضات زحمتكشان در 

صد ها هزار نفر در سراسر ايتاليا در اعتراض به برنامه 
هاي اقتصادي دولت دست به اعتراضات گسترده اي 

 ساعته، شبكه هاي حمل نقل 8در يك اعتصاب . زدند
و خدمات دولتي از جمله مدارس، بيمارستانها و دفاتر 

 .ي خصوصي به حالت تعطيل درآمدنددولتي و بخشها
 آذر بنا به دعوت اتحاديه هاي 22تظاهرات روز جمعه 

 شهر اين كشور برگزار شده 50كارگري، در بيش از 
افزايش حقوق، تعيين دستمزد حداقل و سرمايه . بود

گذاري بيشتر در بخش خدمات از مطالبات كارگران و 
فت كه اين تظاهرات در حالي صورت گر. معترضان بود

 از ركود اقتصادي در سه ماهه "موسسه آمار ملي"
  .سوم سال جاري خبر داده است

 
ماتيو "اعتراضها عليه سياستهاي رياضتي دولت 

و به ويژه عليه قانون جديد ) حزب دمكرات ("رنزي
اين قانون كه اختيار اخراج . كار شكل گرفته بود

گذار كارورزان را با شرايط آسان تر به كارفرمايان وا
مي كند، بكلي قوانين حمايت از كارورزان اين كشور را 

  .حذف كرده است
ما دولتي ": رنزي در واكنش به اين اعتراضات گفت

نيستيم كه برنامه هايمان را به خاطر تظاهرات تغيير 
   ".دهيم

نخست وزير ايتاليا ضمن اينكه در لفظ حق اعتصاب 
، در عمل كارگران و كاركنان دولت را تاييد مي كرد

حاضر نشد از اصالح قوانين ضد كارگري دست كشد و 
براي ايجاد اشتغال و رشد "مدعي شد اين تغييرات 
البته او از سوي حاميان . "اقتصادي ضروري است
، دبير كل "كريستين الگارد". سرمايه نيز حمايت شد

اين قانون بازار كار را ": صندوق بين المللي پول، گفت
 ".تقويت خواهد كرد

تظاهرات مزبور با فراخواني از سوي دو اتحاديه از سه 
ما " و پيام "بهيچوجه"اتحاديه بزرگ ايتاليا با شعار 

براي چگونه تغيير دادن ايتاليا پيشنهادات صريح و 
 . ، شكل گرفته بود"قاطعي داريم

شايان ذكر است كه اتحاديه هاي ياد شده در اصل 
اي بازار و هدف جذاب كردن محصوالت اين كشور بر

جذب سرمايه گذاري را در سر دارند تا باز هم از 
دستمزد كار كارگران براي شمار اندكي از ثروتمندان 

هدف اين دو اتحاديه نمايش قدرت بسيج . هزينه شود
و سازماندهي خود به دولت است، آنها بيشتر مي 

آنها خود در شكل . خواهند كه جدي گرفته شوند
اين قانون پس از . اشته اندگيري قانون جديد دست د

نشست سه جانبه دولت، سه اتحاديه و كارفرمايان 
در .  نام نهادند"توافق متقابل"اعالم شد كه بدان 

 دسامبر 12همين رابطه گفته مي شود تظاهرات روز 
با هدف منحرف كردن خشم كارگران و سمت دادن 
آنها به سوي موافقت با اقدامات دولت صورت گرفته 

 .ري كه آينده مشخص خواهد كرداست؛ ام
 

 بلژيك نمونه يك مقاومت تمام عيار

هنوز چند روز از تظاهرات ايتاليا نگذشته بود كه يك 
اعتصاب عمومي در سراسر بلژيك نيز سازمان داده 

معترضان به رياضتهاي اقتصادي حاكم بر بلژيك . شد
باعث شدند تا وسايل نقليه بطور كلي بي حركت مانده 

صدها . ي از فروشگاهها و بازارها تعطيل شوندو بسيار
قطار، اتوبوس و پروازهاي هوايي لغو شد و صدها 

 . كارخانه تعطيل گرديد
سه اتحاديه بزرگ اين كشور به اين اعتراضات 

، نخست "شارل ميشل"دولت . فراخوان داده بودند
تصميم دارد سن ) راست ميانه(وزير بلژيك 

 سال افزايش و 67 سال به 65بازنشستگي را از 
  .خدمات اجتماعي را كاهش دهد

، يك فيلسوف سياسي و كارگردان "بلري لشي"
مستند ساز پر آوازه كه در بلژيك زندگي مي كند در 

رياضت ":  مي نويسد "اويروسرور"اين باره در 
ما . اقتصادي سودمند است، اما فقط براي ثروتمندان

  . " هستيمشاهد شكست اين سياستها در سراسر اروپا
تظاهراتي با چنين ابعاد، حمايت ": وي ادامه مي دهد

جامعه از ماليات بر سرمايه، همبستگي بين اتحاديه ها، 
جامعه مدني، دانشجويان و شهروندان نشان مي دهد 
كه بلژيك حاضر نيست سياست شكست خورده 
رياضت اقتصادي را بپذيرد و يك نمونه تمام عيار 

  ".پا به نمايش گذاشته استمقاومت براي تمامي ارو
 

بريتانيا، در معرض خطرناكترين وضعيت 

 اقتصادي و اجتماعي

در ماه دسامبر دولت بريتانيا اعالم كرد كه بسياري از 
با اين حساب، . خدمات همگاني را حذف خواهد كرد

، يعني پيش از دولت 30اين كشور به وضعيت دهه 
  .رفاه بر مي گردد

 
د از هزينه رفاه اجتماعي، درص35با حذف نزديك به 

طبقه حاكم بريتانيا براي تهاجمي سهمگين به زندگي 
و معيشت كارگران و زحمتكشان اين كشور آماده مي 

اين در حالي است كه حتي خانواده هايي كه . شود
داراي درآمد متوسط بودند، پس از بحران اقتصادي 

درصد از درآمدشان 40 شاهد از دست دادن 2008سال 
  .ندشده ا

در گزارش اخير سازمان بين المللي كار آمده است كه 
، كارورزان انگليسي 20از ميان كشورهاي عضو جي 

بيشترين ضربه اقتصادي را پس از يونان متحمل شده 
   .اند

خدمات اجتماعي در كشوري كه جامعه به خاطر درآمد 
و دستمزد ناكافي بدان وابسته است، ميلونها نفر را در 

اين وضعيت . يشتر قرار مي دهدمعرض فقر ب
  در . ناآراميهاي اجتماعي را اجتناب ناپذير مي كند

  6بقيه در صفحه 

  جهان در آيينه مرور
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 ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور

  
  5بقيه از صفحه 

همين ماه هزاران نفر در لندن عليه باالرفتن اجازه 
خانه و فشار بانكها جهت تخليه مسكن خود دست به 

  .تظاهراتي وسيع زدند
، قيمت مسكن در 2008از زمان بحران مالي در سال 

لندن و سراسر بريتانيا در ابعادي باور نكردني افزايش 
بنا بر يك گزارش آماري از وضعيت . يافته است

درصد 40مسكن در انگليس، شهروندان بطور متوسط 
در . از درآمد هفتگي خود را صرف مسكن مي كنند

 خانوار، يك خانواده در معرض از 30شهر لندن از هر 
دست دادن خانه خود است؛ ميزاني كه بطور روز افزون 

 بريتانيا در معرض خطرناكترين. در حال رشد است
 .وضع اقتصادي قرار گرفته است

 

  فرانسه، زمينه هاي پيروزي راست افراطي

 آذر سال جاري، حزب سوسياليست16/دسامبر7در 
(PS)  در دور اول انتخابات مجلس قانونگذاري در

اين شكست تحقير آميز .  حذف شد"ترواي"شهرستان 
، رييس جمهور، "فرانسوا اوالند"بدون واكنش از 

خست وزير و وزرا و قانونگذاران  ن"مانوول والس"
 . باقي ماند

بنا به آمارها، خودداري از شركت در اين انتخابات به 
فقط كمتر از يك . درصد رسيد75.37سطح بي سابقه 

 هزار واجد 66 هزار نفر از 16چهارم راي دهندگان، 
 . شرايط، به پاي صندوقهاي راي رفتند

 فدراسيون دولت اوالند در سال جاري قراردادي را با
 ميليارد يورو كاهش 40كارفرمايان امضا كرد كه قول 

در بودجه خدمات اجتماعي را به بهانه ايجاد شغل داده 
افزون بر اين، ميلياردها دالر نيز كميسيون اروپا . است

به اتحاديه اروپا خواهد داد كه سبب كاهش بودجه اين 
حذف خدمات در بخش سالمت و . كشور خواهد شد

 . از حمله اثرات اين بذل و بخششها خواهد بودخانواده
از همين رو، ناآراميهاي اجتماعي ابعاد وسيع تري 

 آشكار 2017خواهد گرفت و تاثيرات آن در انتخابات 
لومارين "بي دليل نيست كه از هم اكنون . مي شود

 "جبهه ملي فرانسه"، رهبر حزب راست افراطي "لوپن
د را آزمايش براي به دست گيري قدرت شانس خو

  .كرده و تالش بر باال بردن آن مي كند
خانم لوپن اكنون يك هدف اصلي دارد و آن تبديل 
اين جريان فاشيستي به حزبي با آراي بيشتر و آماده 

براي حزبي كه تا چند سال پيش . حكومت كردن است
يك نيروي سياسي منفور تلقي مي شد و در بهترين 

درصد آرا در 20دوران خود حتي نتوانسته است 
انتخابات رياست جمهوري را به دست بياورد، اين يك 
بلندپروازي است كه زمينه ساز آن همان سياستهايي 
است كه زندگي و معيشت كارورزان جامعه را به خطر 

 .انداخته است
 

  فقر و اعتراض در هنگ كنگ

  
شهر هنگ كنگ يكي از قطب بندي شده ترين جوامع 

 آن در انحصار مشتي از اقتصاد. در جهان است
درصد افراد اين جامعه 20ميلياردرها است، در حالي كه 

زير خط مطلق فقر زندگي مي كنند و از هيچگونه 
همچنان كه . خدمات اجتماعي برخوردار نيستند

دستمزدها سير نزولي طي مي كند، قيمتها، به ويژه 
هزينه مسكن، باال مي رود و براي گرفتن وام مسكن، 

اين امر سبب .  سال بايد در انتظار ماند10ه نزديك ب
شده كه بسياري چاره اي ديگر بينديشند و آن زندگي 

 نام گرفته و "مسكن قفسي"در مكانهايي است كه 
  .تنها گزينه براي مردم فقير است

 
 آذر سال جاري، هزاران معترض هنگ 8/ نوامبر29در 

 دست "مونگ كوك"كنگي براي سومين بار در محله 
. اين تظاهرات ساعتها به طول كشيد. اعتراض زدندبه 

تظاهر كنندگان با پرتاب تخم مرغ به سمت نيروهاي 
سركوبگر پليس، به قصد تصرف محله مونگ كوك 

 .پيشروي كردند
انجمن صنفي خبرنگاران هنگ كنگ نيز با شكايت از 
پليس به علت رفتار خشونت آميز عليه خبرنگاران، از 

 وسيع ديگر عليه خشونت برگزاري يك تظاهرات
  .پليس در روزهاي پيش رو خبر داده است

 

 جامعه ژاپن به انتخابات اعتماد ندارد

در انتخابات  (LDP)حزب حاكم ليبرال دمكرات ژاپن
اما اين .  دسامبر سال جاري بار ديگر برنده شد14روز 

انتخابات نشان دهنده تاييد سياست ميليتاريزه كردن 
ادي از سوي اكثريت جامعه كشور و رياضت اقتص

نزديك به نيمي از افراد واجد شرايط در اين . نيست
 درصد در 52شركت تنها . انتخابات شركت نكردند

انتخابات نشانده اين امر است كه مخالفتهاي گسترده 
در سالهاي اخير . عليه كل سيستم سياسي وجود دارد

همچنان كه دولت بر كارگران و زحمتكشان فشارهاي 
تري وارد آورده، از تمايل كارورزان جامعه نيز به بيش

  .شركت در انتخابات كاسته شده است
اهداف سياسي احزاب ديگر در ژاپن در اساس با حزب 

سياستهاي حزب حاكم در . حاكم تفاوت چنداني ندارند
آينده با فشار به كارگران به خشم و اعتراضات ختم 

 . خواهد شد
 

 شانس پيروزي حزب چپ و راديكال سيريزا،

 در انتخابات دارد

، حزب "سيريزا"چنانچه . نگاه ها به سوي يونان است
چپ و راديكال يونان، در انتخابات رياست جمهوري 
پيروز شود، يك نمونه پيش روي معترضان به رياضت 
اقتصادي قرار خواهد گرفت كه اروپا و صندوق بين 

  .المللي پول را به چالش خواهد كشيد
چنانچه دولت كنوني يونان كه از احزاب پيرو رياضت 
اقتصادي تشكيل شده در بحران سياسي كنوني نتواند 
با راي پارلمان رييس جمهور آينده اين كشور را 
برگزيند، برگزاري يك انتخابات عمومي زودرس 
ضروري خواهد شد كه در آن سيريزا، چپ راديكال، 

اين حزب قول . شانس قابل توجهي براي پيروزي دارد
  .برچيدن سياستهاي رياضت اقتصادي را مي دهد

استاوروس "در دور اول انتخابات پارلمان يونان، 
، گزينه دولت براي رياست جمهوري نتوانست "ديماس

 300از . به ميزان الزم راي پارلمان را به دست آورد
كسب .  نفر به وي راي دادند160عضو پارلمان، تنها 

  .وريست راي ضر200دستكم 
از اين روست كه در حال حاضر سرها به سوي سيريزا 
كه از يك سازمان چپ كوچك به محبوبيت عظيم 

افزون بر انتخابات . توده اي دست يافته، چرخيده است
پارلماني اتحاديه اروپا، سيريزا در دو انتخابات سال 

علت اصلي .  نيز جهش چشمگيري داشت2012
 سرسختانه عليه محبوبيت اين حزب داشتن مواضع

  .سياستهاي رياضت اقتصادي است
با اين حال سيريزا در برابر فشارهاي زيادي قرار گرفته 

از يك سو از طرف بخشي از جامعه يونان و از . است

سوي ديگر از جانب اتحاديه اروپا و مووسسات مالي 
بودن آن "واقع گرا "كه خواستار نرمش در مواضع و 

ي در درون اين حزب نيز همچنين اختالفات. هستند
برخي از احزاب ميانه درون اين ائتالف . وجود دارد

   .بزرگ خواستار نرمش در مواضع حزب هستند
پانا ييوتيس "در سوي ديگر جبهه سياسي يونان نيز 

، "انتنيس ساماراس" كه يكي از اعضا كابينه "بالكان
نخست وزير يونان است، اعالم كرده كه حزب جديدي 

.  تشكيل داده است"ريشه" به معني "يزسر"به نام 
او حزب دست راستي خود را نزديك به كليساي 

بالكان با حزب . ارتدوكس و نظاميان توصيف مي كند
برنامه آنها .  متحد است"فجر طاليي"فاشيست 

سركوب مخالفان، كارگران و جوانان يوناني و تحميل 
بالكان معتقد است در . رياضت اقتصادي بيشتر است

نتخابات پيش روي، سيريزا برنده رياست جمهوري ا
 .نخواهد شد

يونان از كشورهايي است كه از رياضت اقتصادي 
 درصد 44.    بيشترين صدمات را متحمل شده است

يونانيها زير خط فقر زندگي مي كنند و اين كشور به 
 .  عقب گرد داشته است30وضعيت دهه 

مش موقتي در دولت حاكم اميدوار است كه اروپا با نر
تحميالت رياضتي خود بر يونان، فرصت را از سيريزا 

  .بگيرد
 

آمريكا، دست باز پليس در قتل براي حفظ 

 منافع طبقه حاكم

صدها هزار نفر در سراسر آمريكاي شمال عليه 
خشونت پليس به خيابانها آمدند و فرياد اعتراض خود 
را به گوش دستگاه سياسي و قضايي اين كشور و 

  .ين مردم جهان رسانندهمچن
 هزار 50افزوده بر اينكه همه ساله در آمريكا بيش از 

نفر به خاطر صدمات و بيماريهاي شغلي جان خود را از 
دست مي دهند و عالوه بر مرگ در جنگ براي حفظ 
منافع طبقه حاكم، در سال گذشته پليس اين كشور 

  . بيش از هزار نفر را به قتل رسانده است
 برابر 21ان مي دهد كه سياهپوستان جوان آمارها نش

در جاييكه . ديگران قرباني خشونت پليس بوده اند
مرتكب به قتل در اين كشور به سرعت دستگير، 
محاكمه و تنبيه مي شود، پليس از طي كردن اين 

پليسهاي مرتكب به قتل در . مراحل مصونيت دارد
 كه قتلهايي عمدي و "ستاتون ايلند" يا "فرگسون"
شكار بودند، پس از يك ماه تحقيق بدون محاكمه و آ

 و "مايك بران"قتل . هيچگونه تنبيهي آزاد شدند
 تنها دو نمونه هستند كه به خاطر "اريك گاردنر"

اعتراضات گسترده عليه پليس، تحقيقاتي نمايشي 
در بيشتر جنايتهايي از اين قبيل، حتي . صورت گرفت

  . تحقيقات نيز صورت نمي گيرد
ار تيراندازي به سوي شهروندان تنها آزاديهايي اختي

وظيفه . نيست كه پليس آمريكا از آن برخوردار است
اصلي اين پليس حفاظت از مردم و خدمت به آنها 
نيست، بلكه مراقبت از منافع يك درصد در مقابل 

  .  درصد جامعه است95چالش 
حفاظت پليس از منافع يك درصد حاكي از تضاد 

ه است كه طبقه حاكم نمي تواند عميقي در جامع
. مشكالت ناشي از آن را بطور دمكراتيك حل كند

طبقه حاكمه مدافع سرمايه داران بزرگ به پليس، 
دادگاه و ارتش متوسل مي شود تا منافع خود را حفظ 

   .كند
  

*** 
عالوه بر كشورهاي ياد شده، اعتراضها و تقابل دو 

ان در طبقه ستمگر و ستمكش در ماه گذشته همچن
 .ادامه داشته است... مصر تركيه ، السالوادر و 
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حسن روحاني بر خالف اسالفش بودجه 

 دولت را به موقع به مجلس 94سال 
اين ركورد شكني روحاني اما . فرستاد

يك اشكال مختصر داشت؛ زيرا اگر 
همچون محمود احمدي نژاد كمي صبر 
و حوصله به خرج مي داد و فرصت مي 
خريد، شايد دسته گلي كه به آب داده را 

  .اندكي كوچك تر مي كرد
سال آينده دولت كه همچون بودجه 

گذشته در كل نفتي است، با نفت بشكه 
 دالر بسته شده، اين درحالي 72اي 

است كه در روزهاي گذشته نرخ رسمي 
 دالر سقوط 55نفت ايران به حدود 

مشكل اما در هم اينجا . كرده است
خالصه نمي شود، زيرا نفت ايران به 
دليل نداشتن مشتري، توسط رژيم به 

 رسمي فروخته مي شود؛ اين به زير نرخ
معني آنست كه فاصله محاسبات دولت 

اگر نرخ در همين نقطه (با درآمد نفتي 
 دالر در هر 20چيزي حدود ) ثابت بماند

بدتر از اين هم آنجايي . بشكه است
است كه دولت وقتي بودجه را مي 

 دالر 85بست، نرخ نفت چيزي حدود 
با اين حساب كسر بودجه سال . بود

ينده از هم اكنون آشكار است و آ
پيامدهاي آن يعني استقراض از بانك 
مركزي يا به زبان خودماني، چاپ 
اسكناس بي پشتوانه، رشد نقدينگي، 

  .در راه است... تورم، گراني و بيكاري و 
  

  تكرار گذشته با ويرايش جديد

 با بي "دولت تدبير و اميد"از بد حادثه، 
به نااميدي تدبيري پايورانش مي رود تا 

سالم كند و غرقه در بحران، اينگونه 
بگويد كه از امنيتيهاي با چراغ خاموش 
خزيده در دولت هم كاري ساخته 

اين بي سرانجامي را دولت . نيست
روحاني با عدم مديريت دو مانع يا 
بحران اساسي براي خود خريده است؛ 

ل نشستن مذاكرات اول از همه به گ
ورسويي در حل و اتمي و پديدار نبودن ك

فصل آن؛ دوم جنگ قيمت نفتي كه 
عربستان آغاز كرده و كاربدستان دولت 

ل شده و كاري از َشدر مقابل آن َف
  .دستشان بر نيامد

تعيين تكليف با هر كدام از اين دو 
بحران مي توانست روزنه بازي براي 
. تنفس حداقل دولت را امكان پذير كند

ه گوييها و اما اينگونه نشد و با همه ياو
بوق كرناي تبليغاتي، در هيچكدام 

به همين دليل سير . توفيق حاصل نكرد
نزولي ارزش پول ملي بار ديگر آغاز شد 
و حركات عجيب و غريب باندهاي 

ن اين ديوار دروني رژيم براي روباند
خرابه بحران بر روي ديگري، از هميشه 

  . بيشتر شد
  

دولت روحاني برخالف همه قول و 
هاي و حرافيهايش، در بودجه سال قرار

آينده نرخ ارز را دويست تومان افزايش 

اين دور خيز .  رساند2850داد و به 
دولت براي جبران كسر درآمد از محل 
فروش ارز، فاجعه آفريد و بازاري كه بعد 
از عدم توافق قول داده شده اتمي 

روند . بحراني بود را بحراني تر كرد
ل نهادهاي نزولي بورس كه در كنتر

 امنيتي و كارچاق كنهاي رژيم –نظامي 
 3500است، شدت گرفت، ارزش دالر از 

تومان عبور كرد و آنچه در دولت 
احمدي نژاد كار نابخردانه عده اي نادان 
. به نظر مي رسيد، بار ديگر تكرار شد

اين اتفاق ثابت كرد كه آنچه در دولت 
احمدي نژاد با انتقادهاي تند انجام مي 

ت، كاري عده اي بي عقل و نادان گرف
نبود و اين كليت رژيم واليت فقيه است 
كه با نپذيرفتن بار مسووليت جنايات 
اقتصادي اش مشكل را به گردن يك 
يا چند نفر مي اندازد تا خود را از تيررس 
انتقادهاي تند مردم دور نگه دارد كه 
اين روزها موفقيت در اين كار بسيار 

  .دبعيد به نظر مي رس
اما بايد ديد كه دو اتفاق يعني به نتيجه 
نرسيدن مذاكرات و جنگ قيمت نفت 
چه تاثيري در روابط بين باندهاي رژيم 
گذاشته و عملكرد آن در اقتصاد كشور 

براي بهتر ديدن اين . چگونه بوده است
اتفاق بايد دقت كرد كه با همه جنگ 
زرگري و كش و قوسهاي باندهاي 

ظار چه معجزه اي داخلي، آنها در انت
بودند؟ آيا آنچه مي خواستند به آن 
دست يافتند يا تيرشان به سنگ خورده 
و اكنون مفلس و منكوب سعي دارند 
يكي را مقصر وضعيت موجود اعالم 

  كنند؟
با تمام عكسهاي تبليغاتي كه ظريف با 
جان كري و خانم اشتون انداخت، با 
همه داد و بيدادهاي و ظاهر سازيها 

ر اينكه در پشت درهاي بسته مبني ب
توافقي در حاال انجام است، اكنون مي 
شود گفت كه همان روند حقوقي يعني 
قول و قرارهايي كاغذي كه به قول 

كاغذ پاره "احمدي نژاد و پايوران رژيم 
 بيش نيست و بي ارزش است نيز "اي

هرچند بسياري از بوقهاي . حاصل نشد
ما براي تبليغاتي گلو پاره كردند كه اوبا

موفق نشان دادن دولت اش نياز به اين 
توافق دارد، اما آنها نگفتند كه دولت 
اوباما و يا در يك كالم حزب دموكرات 
آمريكا هرگز توافقي بد كه ننگ بزرگ 
تاريخي اي را براي آنان به بار خواهد 
آورد را نخواهند پذيرفت و تن به توافقي 
ضعيف كه رژيم ماليان را از موقعيت 

به همين . نوني بركشد را نخواهد دادك
دليل هرچند آمريكا گوشه چشمي به 
رژيم نشان داد و سياستمدارانش تالش 
كردند كه به جوجه بفهمانند كه گربه 
لولو است، اما اتفاقات منطقه و برآمد 
داعش اين توهم را براي رژيم به وجود 
آورد كه بار ديگر در رحمت به رويش 

از اين نمد كالهي باز شده و مي تواند 
اين است كه . براي خود دست و پا كند

تبليغات پر سر و صدا، طبلي شد ميان 
تهي و از آن چيزي بيرون نيامد كه نياز 
. رژيم واليت فقيه را بر طرف كند

ناگفته نماند كه به علت توافق طرفين 
بر سر محرمانه ماندن توافق تا كنوني 
مشخص نيست كه رژيم تا كجا عقب 

ه است و در پشت درهاي بسته نشست
اما هرچه هست هر دو . چه گذشته است

طرف در يك حالت صبر و انتظار قرار 
رژيم ماليان به اميد فرجي تا . دارند

ستوني ديگر و آمريكا در انتظار عملكرد 
بيشتر جنگ قيمت نفت كه بر تحريمها 

اقتصاد افزوده شده و هم اكنون نيز 
  .كشور را در حالت فلج قرار داده است

  
  آثار داخلي بن بست خارجي

اين شكست دو طرفه، بحران داخلي 
رژيم را دامن زده و از صدر تا ذيل آن را 

كار به جايي رسيد كه . در نور ديده است
حسن روحاني رودربايستي را كار 

 17(گذاشته و بي پرده در روز دوشنبه 
ارتقاي سالمت "در همايش ملي ) آذر

اگر ":  گفت"اداري و مبارزه با فساد
اطالعات، تفنگ، پول، سرمايه، سايت، 
روزنامه و خبرگزاري را همه يكجا جمع 
كنيم، ابوذر و سلمان هم فاسد مي 

  ".شوند
دادن نشاني سر راست سپاه پاسداران 
توسط روحاني به عنوان مظهر فساد در 
كشور در حالي صورت گرفته كه 

سپاه پاسداران، عزيز جعفري، در فرمانده 
حاشيه همايش فرماندهان قرارگاه خاتم 
االنبيا ضمن اشاره به سخنان روحاني 

منظور رييس جمهور سپاه نبوده ": گفت
و رابطه رييس جمهور با سپاه بسيار 

  ."خوب است
عزيز جعفري نگفت كه بجز سپاه كدام 
ارگان نظامي ديگر در رژيم وجود دارد 

ه روحاني بيان كرد را كه مشخصاتي ك
اهللا كه گربه است  اين انشاء. دارا باشد

جعفري از شدت بحران داخلي رژيم 
نمي كاهد و نمي تواند خاكروبه اي به 
. اين بزرگي را به زير قالي جارو كند

كشاكش سپاه و دولت نه تنها بر سر 
منافع مالي اي است كه سپاه در حساب 

امي خود دارد، بلكه سهم اين ارگان نظ
از قدرت سياسي چيزي نيست كه 
فرماندهان تشنه قدرت از آن صرف نظر 

اگر روزي رفسنجاني هشدار مي . كنند
سپاه به كمتر از كل كشور "داد كه 

، امروز دولت روحاني در "راضي نيست
 –چنبره قدرت فزاينده اين نهاد نظامي 

امنيتي كه روز بروز فربه تر مي شود، 
  . گرفتار آمده است

 روحاني كه مدتهاست زير ضرب دولت
توپخانه تبليغاتي سپاه قرار دارد، انگهاي 
. مختلف فساد اقتصادي مي خورد

 وابسته به سپاه "خبرگزاري فارس"
پاسداران، از قول سردار نقدي، فرمانده 

يكي از مشكالت عمده ": بسيج، نوشت
ديگر مساله رفاقتها و نسبتها چه از نوع 

بتهاي حزبي و رفاقتهاي فاميلي و چه نس
تشكيالتي است كه بين برخي از 
مسووالن يا مرتكبان مفاسد اقتصادي 

  ".وجود دارد

همچنين محمد حسن آصفري، عضو 
كميسيون امنيت ملي مجلس آخوندها 

گروهي از مسوولين ": مي گويد
متاسفانه با سوواستفاده از موقعيت خود، 

 بازي، اختالس و استفاده از  با پارتي
مانه اقتصادي به ثروت اطالعات محر

بااليي دست پيدا كردند كه بايد با 
مجازات تعيين شده در قانون با آنها 

  ".برخورد كرد
از سوي ديگر اكبر تركان، معاون پيشين 
وزير نفت و مشاور روحاني نيز پيش از 

فساد ": تشكيل دولت روحاني گفته بود
تا خرخره دولت را گرفته و به تمام 

مي رخنه كرده اركان جمهوري اسال
  ".است

مويد حسيني صدر، نماينده مجلس در 
 مي "خبرگزاري ايلنا"گفت وگو با 

شخصي در دوران رياست ":گويد
جمهوري احمدي نژاد از اين موضوع 

 ميليون دالر 400سوواستفاده كرده و 
پول گرفته تا قطعات هواپيما وارد كشور 
كند، اما هيچ قطعه اي به كشور وارد 

  ".نكرده است
 مهرماه در 29نماينده مجلس در 14

اي به رييس مجلس مالها  نامه 
خواستند كه وضعيت يك دكل نفتي گم 

به گفته آنها اين . شده پيگيري شود
 87 به قيمت 1390دكل نفتي در سال 

ميليون دالر توسط يك شركت تركيه 
اي به شركت زيرمجموعه وزارت نفت  

فروخته شده، اما هنوز تحويل اين 
  . شده استشركت ن

  
به اين سياهه بلند باال از اين دست 
غارتگري و دزديهاي پايوران رژيم كه 
اين روزها پي در پي به روي پرده 
كشيده مي شود اضافه كنيد 
اختالسهايي با ارقام نجومي از سيستم 
بانكي كشور را؛ به همين دليل روحاني 
به پيشاني سپاه شليك مي كند تا در 

ناحي، سردسته اين تصفيه حسابهاي ج
  .گردنه بگيران بي نصيب نماند

اما از همه جالب تر براي ماستمالي 
كردن اين آمار و ارقام كه گاه سر به 
فلك مي زند، قاضي القضات رژيم كه 
برگمارده رهبر و ولي فقيه رژيم نيز 
هست، به ميدان مي گذارد و سعي به 
ميانداري مي كند، خط و نشان مي كشد 

 گرد و خاك بپا و پس از يك دوره
از بد حادثه او . كردن، به محاق مي رود

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 
است كه به فرمان خامنه اي تشكيل 

اين ستاد كه با حضور سران . شده است
ل ترين َشسه قوه رژيم شكل گرفته، َف

نهادي است كه تا كنون رژيم واليت 
فراتر از آن، . فقيه به خود ديده است

توكلي، نماينده و رييس پيشين احمد 
مركز پژوهشهاي مجلس آخوندي مي 

نهادهاي مسوول مبارزه با فساد ": گويد
خودشان به درجاتي از فساد مبتال 

نهادهايي مانند قوه قضاييه، ... هستند 
نيروي انتظامي، مجلس و سازمان 
بازرسي كل كشور عهده دار مبارزه با 
 فساد شده اند، اما خودشان پاك پاك

  ".نيستند
  8بقيه در صفحه 

  دولت بي تدبير و نا اميد
 جعفر پويه
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  دولت بي تدبيرو نا اميد
  7بقيه از صفحه  

عزت اهللا يوسفيان مال، عضو ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادي درباره به نتيجه نرسيدن 

به دليل عدم وجود آمار ": فعاليت آن مي گويد
درست و دقيق، عدم وجود ضمانت اجرا و ذي 
نفع بودن برخي از مسووالن در دولت، مجلس 

ديگر، اين ستاد و برخي از دستگاههاي 
  ".نتوانسته عملكرد خوبي داشته باشد

فرشاد مومني، اقتصاد دان رژيم، آب پاكي را 
گويي ": روي دست همه مي ريزد و مي گويد

نظام تصميم گيري كشور هم عمال تن داده 
به وضعيت مشوق رانت و ربا و فساد و عليه 

  ".توليد آرايش پيدا كرده است
  

  دهان باز سپاه

ي شود گرد و خاك بپا شده در حال بهتر م
درگيري ذينفعها در شعار مبارزه با فساد 
. اقتصادي و رانت خواري حسن روحاني را ديد

زيرا دولت به علت كسر بودجه و ناتواني از 
درآمد ارزي تصميم گرفته تا از نهادهايي كه 
تا كنون حساب و كتاب پس نمي دادند، 

صادي در راس اين نهادهاي اقت. ماليات بگيرد
در مرحله بعد نهادهاي . كارتل سپاه قرار دارد

 كه تحت نام بنيادهاي "رهبر"زير نظر 
رنگارنگ به گردنكشي مشغولند مانند بنياد 
مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام و آستان 
قدس رضوي با سرمايه هايي بي حساب و 

حال اگر . كتاب كه هيچكس از آن خبر ندارد
صلي رانت خواري و اين نهادها خود پاي ا

فساد اقتصادي هستند كه تحت نامهاي 
مختلفي همچون جهاد اقتصادي، دور زدن 

لتاق مشغولند، به ش.... تحريم، خودكفايي و 
چگونه مي تواند نهادي ديگر كه بركشيده و 
برگزيده رهبر است، يقه آنان را به نام رانت 

  خواري و فساد بگيرد؟
وابسته گان اگر خود اعضاي مجلس آخوندي و 

قوي سه گانه دست اندركار غارتند و به انواع 
فساد آلوده، چگونه مي شود كه خودشان يقه 
خودشان را بچسبند و به عنوان مفسد و تبهكار 

اگر وابستگان قوه . به دست قانون بسپارند
قضاييه خود مشغول رانت خوري و فساد 
اقتصادي اند، كدام نهادي بايد مفسدين را 

  ؟محاكمه كند
  

اينجاست كه چاقو دسته خود را نمي برد و 
شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي در حد شعار و 

اما . تصفيه حساب باندهاي رژيم باقي مي ماند
آنچه در اين ميان به چشم مي آيد، درگيري 
باندهاي رژيم با يكديگر است كه رخت 
چركهاي همريشان شان را در برابر همگان 

ت تا چه اندازه موفق شود اينكه دول. مي آويزند
از كيسه آنان مالياتي بستاند تا گره اي از كار 
فرو مانده خود بگشايد، پر بعيد به نظر مي 

هرچند شمشير را از رو بسته و انگشت . رسد
زيرا آنان . اشاره را به سوي شان گرفته باشد

كه بيشترين فعاليت اقتصادي را دارند، 
 از حوزه نهادهاي زير نظر رهبر هستند كه

قدرت و تسلط دولت خارج اند و نظارت ناپذير 
از همه بدتر، حال كه . محسوب مي شوند

قيمت نفت همچنان در سراشيب سقوط ترمز 
بريده، دهان ارگانهايي همچون سپاه كه براي 
. بلعيدن پترو دالرها آماده بود، باز مانده است

نرسيدن به توافق اتمي آنان را از اين پول باد 

 محروم كرده و با عصبانيت به پر و آورده
پس بي دليل نيست . پاي دولت مي پيچيند

كه سپاه با تمام توان عليه دولت قد علم 
كرده و همه اسباب و ابزارش تبليغاتي اش را 

حال كه سپاه . عليه آن بكار گرفته است
مشغول چنگ و دندان نشان دادن است و 

 به مي رود تا افسار پاره كند، علي الريجاني
ميانه ميدان دويده و برگ جديدي رو مي 

او به قرارگاه خاتم االنبيا پيشنهاد مي . كند
هايش  سپاه براي برخي پروژه ": دهد كه

 اند را  معادني كه دچار حبس مال شده
  ".تحويل بگيرد و به بهره برداري برساند

اما رشوه دهي الريجاني به سپاه يك اشكال 
بق قانون اساسي اساسي دارد و آنهم اينكه ط

رژيم، معادن و منابع طبيعي جزو مايملك 
عمومي و ملي است كه قابل واگذاري يا 
انتقال به هيچ فرد يا نهاد خصوصي و غير 

حبس "منظور الريجاني از . خصوصي نيست
 همين منع قانوني است كه آن را "مال

خودش چاره جويي مي كند و به سپاهيان 
اده ايم آم) يعني مجلس(ما ": مي گويد

تسهيالتي را فراهم كنيم تا واگذاريها هر چه 
  ".زودتر صورت بپذيرد

با اين حساب الريجاني و بسياري از 
نمايندگان مجلس كه خود عضو سپاه 
هستند، دندان تيز كرده اند تا منابع ملي 
كشور را با كاله شرعي قانون مجلس به 

اين يعني فربه تر شدن . تملك سپاه درآورند
بودي منابع طبيعي و ملي كشور و سپاه، نا

از سوي . تيغ به دست زنگي مست دادن
ديگر، دولت همان اندك درآمدي كه ار 
محل اين منابع دارد را از دست مي دهد و 

بي دليل نيست . كارش سخت تر مي شود
كه عباداهللا عبداللهي، فرمانده قرارگاه خاتم 

به دليل كاهش درآمدهاي ": االنبيا مي گويد
اين قرارگاه آماده است كه بهره برداري نفتي 

گسترده از معادن را در دستور كار قرار دهد، 
مشروط به اينكه موانع حقوقي واگذاري اين 

  ".معادن به سپاه پاسداران از بين بروند
سر دسته دزدان و گردنه بگيران سپاه دليل 
خود براي خيز برداشتن به سوي منابع 

ت و فشار كاهش بهاي نف"طبيعي كشور را 
تحريمهاي خارجي بر صنعت نفت و گاز 

ضروري است " دانسته و ادعا كرده "كشور
به دليل وابستگي شديد بودجه و هزينه هاي 
عمومي كشور به درآمدهاي نفتي، هرچه 
سريع تر درآمدهاي جايگزيني براي كشور 

  ."تهيه كرد
با اين حساب اگر دولت روحاني نتواند دهان 

كه مجهز به انواع باز گله هاي سپاهي 
سالحهايي هستند كه خودش نام برد و فساد 
زا ناميد را پر كند، كار برايش مشكل تر از 

  .آنچه تاكنون بوده خواهد شد
  

  در انتها
براي دولت روحاني در چشم انداز نيز كور 

جنگ قيمت همچنان نفت . سويي پيدا نيست
را در سرازير سقوط همراهي مي كند و ضرر 

راه .  از آن جبران پذير نيستو زيان ناشي
گريزي نيز در مذاكرات اتمي به چشم نمي 
آيد، زيرا عقب نشيني سريع علي خامنه اي، 
سقف پوسيده باالي سرش را خواهد رومباند 

چه خواهد شد، . و كار دست اش خواهد داد
 كشتي "دولت تدبير و اميد"اما . معلوم نيست

ره ل نشسته و تدبيري ندارد كه چااش به گ
 .كار كند، پس در حال حاضر بي اميد است

دهم آذر ماه، روز / اول دسامبر
تعيين اين روز . جهاني ايدز بود

موقعيت مناسبي را براي مبارزه با 
ايدز در سراسر جهان فراهم مي 

نامگذاري اين روز به ما . كند
خاطر نشان مي كند كه باوجود 

هزار 14همه پيشرفتها هنوز روزانه 
ن به ايدز مبتال مي نفر در جها

 40در حال حاضر حدود . شوند
ميليون نفر در جهان مبتال به ايدز 
هستند و تا سال آينده نزديك به 
يك ميليون و پانصد هزار نفر آنان 
جان خود را از دست خواهند داد، 
در حالي كه بيش از دو ميليون نفر 

 "اچ آي وي"ديگر به ويروس 
 1981از سال . آلوده مي شوند

ميليون نفر در 28كنون، حدود تا
جهان بر اثر اين بيماري جان 

  .باخته اند
  

  آمارها

تعيين مناسبتي به نام روز جهاني 
ايدز، به مردم، به كوشندگان 
مبارزه با ايدز و به متوليان 
بهداشت و سالمت جامعه يادآوري 
مي كند كه اصلي ترين راه كنترل 
اين بيماري، آموزش و افزايش 

ه راههاي انتقال ايدز آگاهي دربار
و مبارزه با تبعيضهاي اجتماعي 

  . است
رژيم جنايتكار ماليان در سال 

 با تاييد شوراي عالي 1390
انقالب فرهنگي روز جهاني ايدز را 

 از "عدم شمول كشوري"به بهانه 
تقويم رسمي كشور حذف كرد و 
همچنين كاندوم را كااليي غير 
ضروري شناسايي و وارداتش را 

اين در حاليست كه .  ساختممنوع
در  روابط جنسي محافظت نشده

.  را داردز رتبه دوم شيوع ايد،ايران
انتقال از طريق سرنگ آلوده در 

  . جايگاه نخست قرار گرفته است
پيرامون شمار مبتاليان به اين 
ويروس كشنده، از سوي منابع 
رسمي آمارهاي متناقضي داده مي 

برخي از منابع رسمي رقم . شود
زبور را سي هزار نفر اعالم مي م

كنند و برخي ديگر مانند مينو 
محرز، رييس مركز تحقيقات ايدز 

هزار 100وزارت بهداشت، از وجود 
مبتال به بيماري ايدز خبر مي 

در همين حال سازمان . دهد
جهاني بهداشت اعالم كرده است 

نفر مبتال به ويروس  5 كه از هر
ايدز در ايران، فقط يك نفر از 

يماري خود آگاه است و درباره ب
سهم زنان بر اساس فرمولهاي 
سازمان بهداشت جهاني نيز 

  .نگراني دو چندان است

بر اساس آمارهاي وزارت 
 سهم 1391بهداشت، در سال 

زنان در جديدترين موارد به ايدز از 
طريق روابط كنترل نشده و بيش 

. درصد افزايش يافته است 60از 
جايي است اهميت اين آمار از آن

كه بدانيم حكومت زن ستيز 
واليت فقيه هيچ گونه اقدامي 
براي كنترل ايدز از طريق روابط 

  .جنسي نكرده است
آرش عاليي، كارشناس ايدز و 
اعتياد ، گسترش شتابان ويروس 

 "آتشفشان ايدز"ايدز در ايران را 
ناميده و معتقد است ايدز آتشي 

 كه چند سال زير خاكستر است
ل از زير خاكستر سر بوده و حا

  .برآورده است
آمار ايدز در حالي در ايران افزايش 
مي يابد كه براساس آمارهاي 

 تا كنون 2005جهاني، از سال 
شمار مبتاليان به اين بيماري 

درصد كاهش يافته است و 30
 35پيش بيني مي شود جمعيت 

ميليوني مبتاليان به ايدز تا سال 
ميليون نفر 15 به سطح 2015

  . ل كندنزو
  

هموارسازي راه انتقال 

  ويروس

آمارهاي جمع آوري شده از 
دانشگاههاي علوم پزشكي ايران 
نشان مي دهد كه انتقال جنسي 
بيماري ايدز، به صورت رشد يابنده 

تا سال . در حال افزايش است
مورد يا كمتر از  329، فقط 1389

دو درصد جمعيت آلوده به اچ آي 
وي از طريق ارتباط جنسي 

حافظت نشده به بيماري مبتال م
شده بودند، اما گزارش اخير مركز 
مديريت بيماريهاي واگير وزارت 
بهداشت حاكي از آن است كه در 

 ده درصد 1390 و 1389سالهاي 
از مبتاليان از طريق جنسي بيمار 
شده اند و اين ميزان در سالهاي 

درصد 30 به بيش از 92 و 91
  .افزايش يافته است

طه پيش از اين نيز، در اين راب
رييس مركز تحقيقات ايدز نسبت 
به روند رو به رشد شيوع ايدز در 

مينو . ميان زنان هشدار داده بود
محرز در باره شيوه هاي ابتال به 
اين بيماري در زنان، ضمن اشاره 
به بيشتر بودن خطر ابتال به دليل 
روابط جنسي محافظت نشده در 

ن ابتال به ايدز ميا": زنان گفت
زنان بيشتر از طريق روابط جنسي 
محافظت نشده و بعد از آن از 

  ".طريق اعتياد است
  11بقيه در صفحه 

فقر، اعتياد و نبود آموزش اجتماعي 

  ارمغان سياه واليت فقيه
 اسد طاهري: گردآوري
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  چالشهاي معلمان 

  در آذر ماه
 فرنگيس بايقره

  هشدار در پي معلم كشي در مدرسه 

 دو روز پيش محسن خشخاشي، دبير فيزيك - آذر 3ايسنا، 
دبيرستان حافظي بروجرد، بر اثر اصابت ضربات چاقوي يكي 

  .از دانش آموزان خود جان باخت
مسووالن آموزش و پرورش استان لرستان در توضيح 

ن قتل اعالم كردند اين دانش آموز كه در مقطع جزييات اي
دبيرستان مشغول به تحصيل بوده، غيبتهاي متوالي داشته و 
در درسهايش نيز ضعيف بوده كه معلم وي خواستار حضور 

پس از حضور والدين، اين . والدينش به مدرسه مي شود
دانش آموز به كالس برمي گردد و معلم از او مي خواهد 

ن غيبتش به دفتر مدرسه مراجعه كند كه او براي موجه كرد
  ...با چاقو به جان معلم مي افتد و 

دكتر كورش محمدي، استاد دانشگاه و رييس انجمن آسيب 
بايد ديد نقش مشاوران در ": شناسي اجتماعي ايران گفت
مدرسه بايد از وضعيت روحي . اين مدرسه چگونه بوده است

متاسفانه امروز . لع باشدو رواني و خانوادگي دانش آموزان مط
امروز . مشاوره يك حلقه مفقوده در آموزش و پرورش است

چند نيروي پرورشي در مدارس داريم و آيا همه آنها مهارت 
  "الزم براي برقراري ارتباط با دانش آموزان را دارند؟

از سويي ديگر شاهد ارتباط معنايي ميان ": محمدي افزود
يم، غيبتهاي مكرر اين دانش خانواده و اولياي مدرسه نيست

آموز، نوع ارتباطش با هم مدرسه ايها و معلمينش در 
چارچوب يك نظام تعاملي ميان خانواده و مدرسه قابل 

آموزش و پرورش ما ارتباط ضعيفي با خانواده . بررسي است
  ".ها دارد و متولي پرورشي نيست

  

 كانون صنفي معلمان در 17بيانيه اعتراضي 

  ل معلم بروجردياعتراض به قت

 شماري از فرهنگيان و كانونهاي صنفي - آذر 4ايلنا، 
معلمان در اقدامي هماهنگ با صدور بيانيه اي اعتراضي، 

 را نشانه وجود بحران در "محسن خشخاشي"درگذشت 
آموزش و پرورش دانسته و نسبت به ترويج سياستهايي كه 
به عادي شدن خشونت در جامعه منجر مي شود، هشدار 

اين حادثه در كنار ديگر ": در اين بيانيه گفته شده.ادندد
مظاهر خشونت كه هر روزه به شكلهاي مختلف در كشور 
بروز و ظهور پيدا مي كنند معنا مي يابد و ضرورت ريشه 
يابي و بررسي چرايي بروز اين رفتارها را از سوي 
روشنفكران، جامعه شناسان، روان شناسان، آموزش و 

  ". مسووالن كشور اجتناب ناپذير مي سازدپرورش و البته
در اين بيانيه مرگ محسن خشخاشي نشاني از نابسامانيهاي 
مديريتي، آموزشي، اقتصادي و فرهنگي نظام آموزش و 
پرورش و ناامني كه روز به روز بر مدرسه ها و به ويژه 

  .مدرسه هاي دولتي سايه مي گستراند، دانسته شده است
نيه مزبور با ابراز نگراني از عادي در بخش ديگري از بيا

شدن درگيريهاي خياباني، قتلهاي خانوادگي، تجاوز، فقر، 
كودكان كار و اسيد پاشي بر روي دختران و زنان بي گناه، از 
پايين آمدن آستانه تحمل مردمان، شكستن حرمت بزرگان و 

امضا "بي حرمت شدن معلمان انتقاد شده و تاكيد شده كه 
بيانيه تنها سوگوار همكار خود نيستند، بلكه كنندگان اين 

همچنين سوگوار گسترش اخالق، منش و رفتاري هستند كه 
  ."مشخص نيست همگي را به كجا خواهد برد

  )بخش حذف شده بيانيه در ايلنا(

امضا كنندگان بيانيه در پايان، معلمان را به نشان دادن علني 
ز همه همكاران ا": اعتراض خود فراخوانده اند و نوشته اند

خود همچنين درخواست مي كنيم كه در اعتراض به مرگ 
مظلومانه محسن خشخاشي و در همدردي با خانواده داغ 

 با پوشيدن لباس 93ديده ايشان، در روز شنبه هشتم آذر ماه 
سياه در مدرسه حاضر شوند و در زنگ دوم اين روز ضمن 

اري حضور در كالس درس، از تدريس برنامه درسي خودد
نموده و به روشنگري درباره ريشه هاي اين رخداد اندوه بار 

  ".بپردازند
اين بيانيه به امضاي كانون صنفي معلمان دهها شهر رسيده 

  .است

  

  زندگي فالكت بار در قطب انرژي كشور

لويه استان سمعلمان شهرستان ع -  آذر3ايرنا، دوشنبه 
  شرايط زندگي در اين: گويند بوشهر مي

شود،   عنوان قطب انرژي كشور ياد مي  كه از آن بهمنطقه 
بار و همراه با سختيها و خطرهاي زيادي از كتبراي آنان فال

  . نظر جسمي و روحي است
: يكي از معلمان غيربومي مدارس شهرستان عسلويه گفت
 معلمان در اين شهرستان عالوه بر شرايط سخت كار به

يروي مضاعفي براي آموزان كه ن دليل دو زبانه بودن دانش 
دليل آلودگي هوا به بيماريهاي   تفهيم مطالب نياز دارند به

  . اند  پوستي مبتال شده
 معلم در عسلويه در 12 تا 10اكنون   هم: افشار رحيمي افزود

 متري ساكن هستند و آنان از فرصت مطالعه و 12يك اتاق 
اي   اند و كساني كه بخواهند مطالعه  بهره  استراحت بي

  . اشته باشند بايد در فضاي باز مطلعه كنندد
بيش از دو سوم : يكي از مديران مدارس عسلويه گفت

معلمان عسلويه غيربومي منطقه هستند به همين دليل با 
معلمان با حقوقي . مشكل مسكن، غذا، اياب و ذهاب دارند

گيرند جوابگوي اجاره منزل در نقاط خوب شهر  كه مي
قاط دور از شهر با فاصله زياد خانه ناچاردر نه نيستند و ب

هاي قديمي با سقف   در خانه: وي بيان كرد. كنند اجاره مي
نفر در يك منزل دو و يا  24كنند  چوبي كه آنان اجاره مي

والن هيچ حمايتي از وكنند و مس  سه خوابه زندگي مي
  .معلمان در زمينه مسكن ندارند

  

عضو انجمن صنفي معلمان كردستان روانه 

  ندان شدز

 مختار اسدي، عضو انجمن صنفي - آذر 14خبرگزاري هرانا، 
معلمان كردستان، عصر روز پنجشنبه جهت گذراندن حكم 

  .يكسال حبس خود احضار شد
 در اعتراض بزرگ 1385اين معلم كرد سنندجي در سال 

نمايندگان كانونهاي صنفي معلمان در برابر مجلس توسط 
  .سازي كردند س امنيت بازداشت شد و برايش پرونده پلي

 آموزش و پرورش استان كردستان حكم 1391در آذر ماه 
تبعيد وي را براي پنجمين سال پياپي تمديد كرده بود كه با 

  .شكايت نامبرده به ديوان عدالت اداري، اين حكم لغو شد
 بعد از دستگيريهاي 89پس از آن مختار اسدي در سال 

 اعضاي كانون صنفي معلمان مانند محمود بهشتي سريالي
اكبر باغاني، سيدمحمود باقري و اسماعيل  لنگرودي، علي  

 209عبدي بازداشت و پس از دادگاهي فرمايشي در بند 
  . اوين به اسارت كشيده شد

 روز بازداشت با وثيقه از زندان آزاد شد و 66اسدي پس از 
 انقالب به اتهام تبليغ قاضي صلواتي در شعبه پانزده دادگاه

  .عليه نظام برايش حكم يكسال حبس صادر كرد
  

   هزار آخوند به مدارس كشور70اعزام 

 مشاور وزير آموزش و پرورش، مجتبي - آذر 16فارس 
ملكي ظهر امروز در جلسه ستاد همكاريهاي حوزه علميه و 
آموزش و پرورش كه در باشگاه فرهنگيان برگزار شد، به 

 در مدارس كشور اشاره كرد و "طرح امين"اجرايي شدن 
 هزار نفر روحاني از دستگاه 70 سال گذشته بيش از ": گفت

هاي مختلف فرهنگي با هدف رفع شبهات ديني و فعاليتهاي  
  ".تبليغي به مدارس اعزام شدند

عالوه بر حوزه علميه، از ظرفيت سازمان ": وي افزود
نهادهاي تبليغي تبليغات اسالمي، اوقاف و امور خيريه و 

  ".مردم نهاد، روحاني توانمند به مدارس اعزام مي شود

 13 بيش از 91در سال ": ملكي همچنين تصريح كرد
 هزار نفر فرهنگي دوره 150ميليون ساعت براي بيش از 
  ".آموزشي اخالق ديني برگزار شد

  

  نامه يك معلم بازنشسته

هستم  سالم، من يك معلم – آذر 18حقوق معلم و كارگر، 
و بعد از سي و دو سال خدمت آموزشي در مدارس حكم 
بازنشستگي خود را گرفتم و متوجه شدم رتبه عالي خود را 
كه در اثر سعي و تالش به دست آورده ام، در حكم جديد از 
دست داده ام و حقوقم حدود سيصد هزار تومان كم شده 

  . است، در حالي كه قيمت نان سي در صد گران شده است
 مزد سعي و تالش يك معلم خسته و مريض است؟ من اين

در حالي كه دايم از حقوق ملتهاي تحت . سرطان هم دارم
ستم سخن مي رانيم، خود با ملت مان اين گونه رفتار مي 

واقعا انسان مي ماند كه چه چيز را باور كند، دم ! كنيم
  !خروس را يا قسم حضرت عباس را؟
  قه پنج تهرانبازنشسته مقطع متوسطه دوم، منط

  

درخواست رويت پرونده رسول بداقي و سيد 

  محمود باقري

 در راستاي نگراني اعضاي - آذر 28حقوق معلم و كارگر، 
شوراي هماهنگي كانونهاي صنفي معلمان سراسر كشور 
نسبت به ادامه حبس غيرقانوني رسول بداقي در زندان 

 حاج رجايي شهر و سيد محمود باقري در زندان اوين، پيمان
محمود عطار، وكيل كانون صنفي معلمان، براي بازديد 
پرونده اين دو جهت زمينه سازي براي فرستادن تقاضاي 
تجميع و اعاده دادرسي، نامه اي به دادستان تهران نوشته 

  .است
در اين نامه پيمان عطار از جعفري دولت آبادي تقاضا كرد تا 

علمان را پرونده هر دو عضو هيات مديره كانون صنفي م
  .جهت يادداشت برداري ببيند

با محاسبات طول دوران محكوميت، پيمان عطار، رسول 
بداقي و سيدمحمود باقري هر دو بايد آزاد شوند و نگاه 

  .داشتن آنها در زندان خالف قانون است
  

تبعيض بين كارمندان دولت و فرهنگيان در 

   العاده شغل پرداخت فوق

 فرهنگيان شيراز از اعمال تبعيض  عضو كانون- آذر 29ايلنا، 
بين كارمندان دولت و فرهنگيان در پرداخت فوق العاده شغل 

محمدتقي سبزواري با اشاره به انتشار متن دو .خبر داد
بخشنامه توسط هيات وزيران و آموزش و پرورش بر روي 

  ميزان فوق العاده شغل ": فضاي مجازي گفت
 ،ي در مقاطع كاردانراني وزاتيكارمندان دولت در مصوبه ه

 2000 و 1500، 700 بي ارشد به ترتيشناس  و كاريشناس كار
 به اني فرهنگيني اعداد در احكام كارگزني اي شده، ولنييتع

  ". كرده استداي كاهش پ800 و 500
 فوق العاده شغل ازي امتزانيدر حال حاضر م":  افزوداو

شد  اريشناس  با مدرك كاريني در احكام كارگزانيفرهنگ
 فوق العاده ازي است كه امتي در حالنيا.  است800برابر با 

 با راني وزاتيشغل كارمندان دولت بر اساس مصوبه ه
 2000 ارشد يشناس  و با مدرك كار1500 يشناس مدرك كار

  ".است
آموزش و پرورش ":  كردحي معلمان تصري فعال صنفنيا

را كند  شده، اجبي تصوراني وزاتي را كه توسط هي قانونديبا
 قانون ضمانت نياگر ا.  مصوبات تخلف نكنديو از اجرا

 دولت را اتي هدي ندارد، وزارت آموزش و پرورش بايياجرا
.  به دولت نچسبديبرنامگ ي و بي خبر يمتوجه كند تا انگ ب

 دستگاه كي به ازي دولت ناتي اطالعات به هنيدادن ا
كار  كيبا .  مانند برنامه و بودجه نداردلي و طوضيعر

 حدود حقوق توان ي مي ساده و حساب سرانگشتيمحاسبات
  ". كردنيي را تعيافتيدر
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  عزايي كه گريه مرده شور را هم درآورد

تعرفه هاي پزشكي چقدر افزايش يابد تا پاسخگوي 
  ولع زيرميزي بگيران باشد؟

طرح تحول نظام سالمت آنقدر نامنصفانه، طبقاتي و 
در تضاد با منافع كارورزان و كاركنان بدنه سيستم 
بهداشت و درمان كشور است كه داد بسيج دانشجويي 

، بسيج "جهان"به گزارش . ده استرا هم درآور
 دانشگاه علوم پزشكي كشور با صدور 15دانشجويي 
سوال كليدي خود درباره گام سوم طرح  8بيانيه اي، 

تحول نظام سالمت را از متوليان نظام سالمت، مطرح 
  .كرده است

  
اينكه بسيج ضد دانشجويي كه خود در اساس لشكر 

 در دانشگاهها چماق به دست و مواجب بگير ولي فقيه
بوده و مثل ديگر نهادهاي ضد مردمي رژيم بجز 
راههاي غير قانوني و ناشفاف كسب درآمد، هر سال 
مشمول افزايش بودجه دولتي از جيب مردم مي شود، 
چرا به صرافت سينه چاكي و سينه زني براي سالمت 

شايد . مردم افتاده، مساله اي ست كه جاي تامل دارد
 دانشگاهي از احساس مسووليت و منظور اين نهاد ضد

مشاركت اجتماعي، ورود به حوزه اقتصاد درمان و 
  . بردن سهمي از سهام سالمت به خانه ي خود است

چرا ": در بيانيه مزبور از دستگاه دولت پرسيده شده
بازبيني ارزش نسبي تعرفه ها منجر به افزايش تقريبا 

 جديد همه تعرفه ها شده است؟ آيا در پي ابالغ كتاب
 برابري تعرفه 2.5ارزشهاي نسبي و افزايش حدود 

خدمات پزشكي، پرداخت هزينه ها جز از جيب مردم 
صورت خواهد گرفت؟ برنامه دولت و وزارت بهداشت 
به عنوان متولي حوزه سالمت براي تامين منابع مالي 
پايدار سالمت در سالهاي آتي بدون وارد آمدن فشار به 

ه اصطالح تعديل تعرفه ها جز مردم چيست؟ آيا طرح ب
پر كردن جيب قشر خاصي از پزشكان متخصص، 
عايدي براي ساير ارايه دهنگان خدمت و به تبع آن 
افزايش كيفيت خدمت رساني داشته است؟ برنامه 

حق الزحمه (دولت جهت يكسان سازي تعرفه 
در بخش دولتي و خصوصي بر مبناي اصول ) پزشكان

  "اقتصاد سالمت چيست؟
  
وع درگيري در يكي از بيمارستانهاي وق

  تهران

 تنها شش روز از وقوع درگيري - دي 1سالمت نيوز، 
و نزاع دسته جمعي در بيمارستانهاي فاطمي و سبالن 
اردبيل مي گذشت كه اين بار خبر درگيري ديگري در 
يكي از بيمارستانهاي خصوصي تهران روي خروجي 

  ..رسانه ها قرار گرفت
  

 آبان 27ز  صبح رو11ساعت 
ماه از طريق تماس با مركز 

 وقوع 110فوريتهاي پليسي 
درگيري در يكي از 
بيمارستانهاي خصوصي 
منطقه يوسف آباد به پليس 
اطالع داده شد كه در جريان آن واحد گشت كالنتري 

با حضور .  براي بررسي موضوع وارد عمل شد125
ماموران در بيمارستان مشخص شد كه پنج تن از 

يكي از بيماران پس از ايجاد درگيري و زد و بستگان 
خورد با ماموران حراست، در اتاق رياست تجمع كرده 

  .و تا قبل از حضور عوامل پليس از محل متواري شدند
در تحقيقات بعدي، پنج نفري كه اقدام به درگيري با 
ماموران حراست كرده بودند، شناسايي و به سرعت 

 يوسف 125نتري به گفته رييس كال. دستگير شدند
آباد، متهمان در بازجوييها اختالف مالي بر سر هزينه 

  .هاي بيمارستان را علت وقوع درگيري عنوان كرده اند
  

نامه جمعي از پرستاران اصفهان به صدا 

  وسيما

 به استحضار مي رساند در پي - آذر 12خانه پرستار، 
 كه با حضور كارشناس محترم "تا ثريا" پخش برنامه

آقاي شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار و عضو جناب 
شوراي عالي نظام پرستاري و دكتر پزشكيان، عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، 
مبني بر اجحاف حقوق گروه پرستاري و ساير 
گروههاي پيراپزشكي توسط جامعه حداقلي پزشكان 
متخصص كه از شبكه يك سيما پخش شد، رياست 

نظام پزشكي، جناب آقاي زالي به اين بيانات سازمان 
معترض شده و با مظلوم نمايي به دور از واقعيت و با 
لحني تحكم آميز خواستار عذر خواهي دست اندركاران 

  .  شده اند"تا ثريا " برنامه
لذا جمعي از پرستاران امضا كننده، ضمن اعالم 

ا، حمايت قاطع از تهيه كنندگان برنامه اجتماعي تا ثري
از جنابعالي تقاضا دارد تدبيري اتخاذ فرماييد تا اين 
گونه برنامه هاي آگاهي بخش براي احقاق حقوق 
مردم شريف ايران و در نظر گرفتن نقش اساسي 
پرستاران و ساير حرف وابسته اعضا تيم سالمت ادامه 

  . يابد
اميد است با پرده برداري واقع بينانه از اوضاع نابسامان 

نامه هاي وزارت بهداشت، راه براي اجراي و آشفته بر
  عدالت در ارايه خدمات سالمتي هموار گردد

  جمعي از پرستاران بيمارستانهاي اصفهان
  

پزشكان عمومي در طرح تحول سالمت 

  اند ناديده گرفته شده 

 رييس شوراي هماهنگي - آذر 16خبرگزاري فارس، 
در دستورالعمل ": انجمنهاي پزشكان عمومي گفت

تامين   عنوان برنامه د وزارت بهداشت كه به جدي
مراقبتهاي اوليه مطرح شده، معلوم نيست به چه دليل 

را ناديده گرفته و به  نقش محوري پزشكان عمومي
  ".اند كارشناسان واگذار كرده 

زاده در مجمع عمومي انجمن پزشكان  مهران قسمتي 
و انساني   با توجه به محدوديت سرمايه": عمومي افزود

نخست بايد   اعتبارات مالي بخش سالمت، در وهله
كه اشراف بيشتري به بيماريها و   پزشك عمومي

جمعيت تحت پوشش خود دارد، بيماران را ويزيت كند 
 از خدمات سطوح و خدمات سالمت را كه مسلماً

كند و  تر است، عرضه تر و در دسترس  باالتر ارزان 
ش با خدمات سپس در صورتي كه نياز دانست، خدمات

 سطوح باالتر تكميل شود؛ نه اينكه دوباره همان
خدمات سطح اول، در سطح دوم تكرار شود يا خدماتي  

شود، با   راحتي عرضه تواند به كه در سطح اول مي
  ".قيمت باالتر در سطوح بعدي دريافت شود

ناديده گرفتن تعداد زيادي از پزشكان ": وي افزود
را با مردم منطقه و از قضا كه بيشترين ارتباط  عمومي
 هزار نفر 50ترين مطبها را در شهرهاي زير  فعال 

توجهي به  نسبت به ساير نقاط كشور دارند، نه تنها بي 
خدمات سالمت   در عرضه نقش پزشكان عمومي 

تاثيرگذاري   شود از امكان بالقوه است، بلكه سبب مي
ود آنان براي پيشبرد طرحهاي نظام سالمت استفاده نش

 ديده و باتجربه از چرخه و در عمل پزشكان آموزش 
  ".خدمات سالمت خارج شوند  عرضه 

  
اندر حكايت عاقبت نقادي و اعتراض در 

  دولت تدبير و اميد و جريان آزاد رسانه اي

 چند - آذر، يك وبالگ نويس و فعال شبكه اي 18
روز پيش داشتم به سخنان آقاي رييس جمهور در 

 و نيز در ميان دانشجويان گوش جمع مردم گلستان
مي دادم، حرفهايي بسيار شيرين و زيبا كه از زبان يك 

از دانشجويان مي . سياستمدار كهنه كار بيرون مي آمد
خواستند كه از دولت انتقاد كنند و به آنها مي گفتند كه 

  ! ديوار دولت كوتاه است
اما اينجا به دانشجويان عزيز عرض مي نمايم كه اگر 

ت انتقاد بدون هزينه را داريد، هرگز از دولت انتقاد ذهني
نكنيد كه اين انتقاد به هيچ وجه بدون هزينه نخواهد 

اينجا به دانشجويان عزيز عرض مي كنم كه ما . بود
سند زنده اي داريم از محمد شريفي مقدم، مردي كه 

سال تالش و 28پا در نشيب پيري گذاشته و با 
رو، به خاطر اعتراض به كوشش صادقانه و با كلي آب

برخي از سياستهاي دولت يازدهم امروز از تهران به 
  . اسالمشهر تبعيد شده است

هيچ روزنامه اصالح طلبي به اين موضوع نپرداخته 
آرمان روابط عمومي كه انگار جانش درآمده بود ! است

ابتكار، شرق، روزنامه . كه بنويسد فعال صنفي تبعيد شد
آره دوستان ... سايتهاي شبه دولتي تمامي ... ايران و 

عزيز ته خط اصالح طلبي و عمق شعار زنده باد 
مخالف من همين بود، چيزي كمتر از رطوبتي بر سر 

خودشان وارد سانسور شدند تا بدانيم كه ! انگشتان
اينها همه و همه يك تعارف ... جريان آزاد ارتباطات و 

مرز و يك بازي براي ماندن در قدرت سياسي اين 
  وبوم است و نه يك باور؟ 

همه سكوت كردند، همه روزنامه هاي اصالح طلب و 
دوستان ... همه مناديان آزادي؟ همه آنانكه در وايبر و 

  و فعاالن سياسي خود را حمايت مي كردند، الم تا كام 
زبان در نيام كشيدند و خفه شدند و هيچ صدايي از 

لبي فقط در آنان در نيامد تا مردم بفهمند اصالح ط
  . دايره منفعت شخصي اين حضرات تعريف شده است

  
تجمع پرستاران مقابل ساختمان رياست 

  جمهوري

 صبح امروز جمعي از پرستاران - آذر 23ايلنا، 
بيمارستانهاي دولتي و خصوصي كه تعدادشان دستكم 

شد، در اعتراض به اختالف درآمد  نفر برآورد مي  700
نين تعلل دولت در پرستاران و پزشكان و همچ

گذاري خدمات پرستاري، مقابل ساختمان نهاد  تعرفه
  .رياست جمهوري تجمع كردند

  
پرستاران كه براي شركت در اين تجمع اعتراضي از 
استانهايي چون تهران، اصفهان، مازندران و گيالن 
  خود را به مقابل ساختمان رياست جمهوري رسانده

 بيشتري عازم اين بودند، اظهار داشتند كه پرستاران
اند اما بسياري از آنان پس از تماس يكي از  تجمع بوده

شان، از  نهادهاي دولتي با بيمارستانهاي محل خدمت 
  .اند شركت در اين اعتراض منصرف شده 

پرستاران در تجمع امروز عالوه بر طرح مطالبه اصلي 
  شان در ارتباط با اجراي قانون تعرفه گذاري   و قديمي

  11ر صفحه بقيه د

  اخبار كارورزان سالمت
 اميد برهاني
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اخبار كارورزان 

  سالمت
  10بقيه از صفحه 

خدمات پرستاري، خواستار توجه به 
كمبود نيروي پرستاري در بيمارستانها و 

  .بخشهاي مختلف كادر پرستاري شدند
ترين شعارهايي كه در پارچه  عمده

خورد  ن به چشم مياهاي معترض نوشته 
وال "، "درصد هستيم 93ما "شامل 

 5مت ايران، استريت واقعي در نظام سال
 درصد درآمد را 95درصد تيم درمان، 

عدالتي اعتراض  ما به بي "، "برند مي 
توجهي مسووالن، افزايش  بي"، "داريم

  .بود...  و "مهاجرت پرستاران
  

وزير بهداشت تجمع پرستاران 

  را به مسخره گرفت 

  

 وزير - آذر 23خبرگزاري فارس، 
بهداشت در حاشيه اجالس رووسا و 

دانشگاههاي علوم پزشكي در معاونان 
: واكنش نسبت به تجمع پرستاران گفت

نفري كه جمع شدند كه پرستار 100"
   "!شود نمي 

پرستاران سالهاست كه با ": وي افزود
كنند و نبايد آنها را  پزشكان كار مي 
خودشان باور دارند . بيجا تحريك كرد

كه مشكل شان در حال حل شدن 
ه را است، مدعي نيستيم رضايت هم

ايم، اما هيچكس نبايد خود  جلب كرده 
  ".را نماينده مجموعه و قشري بداند

سخنان هاشمي، وزير بهداشت در حالي 
مطرح مي شود كه برابر گزارش 

 تعداد تجمع كنندگان "ايلنا"خبرگزاري 
  .  نفر اعالم شده است700دست كم 

  

 نفره در 6تشكيل كميته حكميت 

  نهاد رياست جمهوري 

 محمد شريفي - آذر 24 آنا، خبرگزاري
مقدم با يادآوري برگزاري تجمع چند 
صد نفري پرستاران معترض نسبت به 
اختالف دريافتي بين پزشكان و 
پرستاران در مقابل ساختمان رياست 

با دفتر نهاد ": جمهوري اظهار كرد
اي برگزار  رياست جمهوري جلسه 
 نفره 6اي  كرديم كه در نهايت كميته

 كميته مسوول پيگيري تشكيل و اين
مطالبات پرستاران و اعالم مواضع بين 
نهاد رياست جمهوري و پرستاران است 
و تا رسيدن به اين هدف، پرستاران 

  ".كنند مطالبات خود را پيگيري مي 
رغم  به ": نماينده پرستاران تاكيد كرد

اينكه وزير بهداشت ادعاي گوش شنوا 
دارد، اما هنوز صداي پرستاران را 

  ".شنيده استن
  

تجمع اعتراضي پرستاران مقابل 

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 تجمع - آذر 23خبرگزاري دانشجو، 
پرستاران در اعتراض به ديده نشدن 
حق و حقوق آنان در طرح تحول نظام 
سالمت امروز در مقابل ساختمان 
قريشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با 

  . پرستار برگزار شد100حضور بيش از 
اين پرستاران با در دست داشتن 

ما خواستار "پالركاردهايي با مضمون 
، "برقراري عدالت در پرداخت هستيم

اگر پرستار نباشد تامين سالمت بيمار "
، از مسووالن "بسيار دشوار است

دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان 
خواستند تا وضعيت حقوقي پرستاران را 

  .سامان دهند
 از پرستاران در اين تجمع ، يكي

معترض با بيان اين نكته كه اين تجمع 
همزمان با تجمع صورت گرفته در 

: شود، تصريح كرد تهران اجرا مي 
اعتراض ما به نحوه تعرفه گذاري "

نامناسب انجام شده در بخش پرستاري 
  ".است

  
اي ضمن اعتراض  پرستاران در بيانيه 

عدالتيهاي وزارت بهداشت و  به بي
 همراهي و حمايت خود را درمان، مراتب

از همكارانشان در تجمع امروز بيان 
كرده و خواسته هاي خود را به اين 

  : ترتيب اعالم داشتند
 ما خواستار اجراي بي قيد وشرط -1

قانون تعرفه گذاري پرستاري با تعيين 
ضريب عملكرد عادالنه در حد عرف 

  جهاني هستيم

 ما خواستار اجراي عدالت در پرداختها -2
هستيم، به طوري كه حداكثر اختالف 

  پرداخت بين تيم درمان سه برابر باشد
 ما خواستار توقف فوري واريزيهاي -3

شگفت آور مرحله سوم طرح تحول نظام 
سالمت هستيم و معتقديم اگر اين شكاف 
چند صدبرابري اصالح نشود، آسيب جبران 
ناپذيري به اقتصاد مردم، بيماران و 

 وارد خواهد كرد و اگر كاركنان تيم سالمت
اجرايي شود، ديگر آب رفته به جوي باز 

  .نخواهد گشت
  
 ما هر گونه تهديد، تنبيه و تبعيد -4

پرستاران و هر يك از اعضاي تيم درمان 
را كه در جهت پيگيري حقوق صنفي باشد، 

  كنيم محكوم مي
ما .  روز پرستار روز ميعاد بعدي ماست-5

دهيم  لت ميبه دوستان تا روز پرستار مه
هاي به حق پرستاران را جامع   تا خواسته

عمل بپوشانند و اين همان فرصت دو ماهه 
بديهي است . مورد نظر وزارت است

تواند در  راهكارهاي قانوني ديگري نيز مي 
 از جمله آن عمل به ؛دستور كار قرار گيرد

ار باشد اگر قر. وظايف در حد قانون
پروسيجرهاي مشترك بين پزشك و 
پرستار را تنها پزشك بگيرد، پس بايد خود 

  .انجام دهد
 ما از بيانيه مصوب پاياني تجمع -6

همكارانمان در تهران و شهرستانهاي ديگر 
حمايت كرده و اتحاد بيشتر جامعه 
پرستاران ايران را تا حصول به خواسته 

 هايمان كه چيزي جز اجراي عدالت و 
رعايت حقوق مردم و كاركنان سالمت 

  .نيست، خواستاريم
  

تجمع پرستاران اصفهاني در 

اعتراض به عملي نشدن كارانه و 

  عدم كاهش ساعت كاري

 پرستاران اصفهاني با - آذر 24ايمنا، 
برپايي تجمع، اعتراض خود را نسبت به 
عملي نشدن كارانه و عدم كاهش ساعت 

  .كاري به گوش مسووالن رساندند
اعتصاب پرستاران اصفهاني همزمان با 
ديگر كالنشهرهاي تبريز، شيراز، مشهد و 
تهران در اصفهان در حالي انجام شد كه 
به قول وزير بهداشت تا دو هفته ديگر 
وضعيت كارانه آنان به صورت كامل 
مشخص خواهد شد، اما پرستاران اصفهاني 
به علت عدم تحقق اين وعده ها و طوالني 

اجراي آن به اعتراض برخاستند شدن زمان 
.  

به گفته تعداد زيادي از پرستاراني كه در 
اين تجمع حضور داشتند، هدف اصلي آنان 
از اين كار رساندن صداي اعتراض خود به 
مسووالن باالدستي براي بهبود وضعيت 

 ماه 9اشتغال آنان است كه پس از گذشت 
. از دادن وعده ها هنوز تحقق نيافته است

داي سال جاري بود كه رييس جمهور در ابت
وعده افزايش حقوق كارمندان به ويژه 

  . پرستاران را مطرح كرد
سختي شغل و عدم اختصاص كارانه به 
اين قشر زحمت كش، اصلي ترين عامل 

  . اين تجمع به شمار مي رود
  

فقر، اعتياد و نبود 

آموزش اجتماعي 

ارمغان سياه واليت 

  فقيه
  8بقيه از صفحه 

ار بسياري از كشورها، بيشتر در آم 
زنان از راه تماس جنسي با شريك 
جنسي مبتال به ويروس ايدز، آلوده 

در روابط بين دو . به آن شده اند
شريك جنسي زن و مرد، زنان از نظر 
جسماني آمادگي بيشتري نسبت به 
. مردان براي دريافت ويروس دارند

اين واقعيت يك پيام با خود دارد و 
كه بايد توجه خاصي به آن اين است 

زنان در مقابله با اپيدمي ايدز شود، 
اما رژيم زن ستيز نه تنها اين 
حساسيت را به رسميت نمي شناسد، 
بلكه به دليل ديدگاه ارتجاعي خود 
اجازه آموزش و جلوگيري و روش 
كنترل اين گونه بيماريهاي مقاربتي 

با اين شيوه برخورد، . را هم نمي دهد
شدن ايدز به مدارس زمينه كشانده 

نيز فراهم مي شود و شيوع آن در 
بين جوانان هم گسترش پيدا خواهد 

  .كرد
  

  ايدز و بي عدالتي اجتماعي

شيوع ايدز در گروههاي محروم 
جامعه دهها برابر مردم مرفه است و 
در زنان با شتاب بيشتري رشد مي 

به نظر مي رسد اظهار نظر . كند
برنامه ، مدير اجرايي "ميشل سيديبه"

مشترك سازمان ملل متحد در زمينه 
ايدز، مصداق كاملي در شرايط 
اجتماعي بهداشتي امروز ايران يافته 

ايدز آيينه تمام "به گفته او . باشد
 و "نماي نابرابريهاي جامعه است

را عوامل زمينه ساز بيماري  دليل آن
ايدز، يعني نداشتن آگاهي، رفتارهاي 

ي در جنسي پرخطر و اعتياد تزريق
  .اقشار محروم جامعه مي داند

نابرابري در دسترسي به امكانات 
رفاهي جامعه از جمله ثروت، 
آموزش، خدمات بهداشتي و منزلت 
اجتماعي، بسترهاي اجتماعي پديد 

از بين بردن اين . آمدن ايدز هستند
نابرابريها، تنها راه كنترل و به صفر 

  .رساندن موارد ايدز است
طان كه در اثر در كنار سونامي سر

آلودگيهاي ناشي از سموم و ريزگردها 
 ،و غيره گريبان جامعه را گرفته

آتشفشان ايدز نيز به جان جامعه و به 
. خصوص زنان و جوانان افتاده است

رژيم واليت فقيه كشتزار سرطان و 
ايدز است، مبارزه همه جانبه و پايدار 
با بيماريهاي قابل كنترل در گرو 

  . بع استخشكاندن اين من
  :منابع

  صداي آمريكا
  سالمت ايران

  دويچه وله - ويكيپدياي فارسي
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در اين باره كه افزايش دماي جهاني كار 
انسانها است و تهديدي جدي براي 
آينده ما به شمار مي رود، در محافل 
علمي و مرتبط با موضوع محيط زيست 

همزمان، در بيشتر . اتفاق نظر وجود دارد
راه حلهايي كه ارايه مي شود، يا 
مسووليت فردي در شكل گيري تهديد 

توصيه به (جهاني برجسته مي گردد 
خريد المپ كم مصرف يا خودروي 

يا بر سيستمهاي ) Hybridدوسوخته 
مبتني بر بازار مانند مبادله آلودگي اتكا 

 اين "ناوومي كالين"به نظر . مي شود
واكنشها نه فقط كافي نيست، بلكه به 
اين وسيله امكان برخورد به علت پايه 
اي تغييرات آب و هوايي، يعني سرمايه 

  .    ز دست مي رودداري نيز ا
اين همه "كتاب جديد ناوومي كالين، 

سرمايه داري : چيز را دگرگون مي سازد
 از يكطرف به گونه "عليه آب و هوا

نامنتظري لحن اطمينان بخشي دارد و 
از طرف ديگر، عميقا شخصي است زيرا 
كالين توانسته است در اين كتاب 
تجربياتش را در اين باره كه چگونه 

ملگي به تحقيق در باره تهديد باوجود حا
فروپاشي محيط طبيعي پرداخت، جاري 

او در كتاب خود همه آنهايي كه . سازد
نگران تغييرات آب و هوايي هستند را 
به امر به ظاهر ناممكن تغيير مناسبات 

به . سياسي و اقتصادي فرا مي خواند
گفته او اين امر نه فقط ضروري است، 

وي يك بلكه چشم اندازي نيز به ر
جامعه عادالنه تر و انساني تر از آن چه 
كه هم اكنون در آن زندگي مي كنيم، 

  .  مي گشايد
  

در برخورد به موضوع بحران 
زيست محيطي، سرمايه داري به 
آهن گداخته اي شبيه است كه 
هيچكس نمي خواهد به آن 

 همانگونه –شما اما . دست بزند
 -كه از تيتر كتاب تان پيداست 

هاي خود آن را در مركز در بررسي
  مي نشانيد، چرا؟ 

  
من پيوند ميان سرمايه داري و تغييرات 
اقليمي را برجسته مي كنم زيرا بي 
ثباتي سيستم زندگي ساز زمين به ما 
نشان مي دهد كه امري پايه اي در 

اقتصاد . سيستم اقتصادي مان غلط است
ما براي فعاليت در چارچوب نظم 

ستمر و بهره سرمايه داري، به رشد م
كشي مداوم از منابع و از جمله منابع 

اين در حالي است . پايان پذير نياز دارد
كه جلوگيري از افزايش دماي فاجعه 
آميز زمين و رخ دادن ديگر تحوالت 

كيفي، به محدود شدن استفاده از منابع 
  .  توسط انسان بستگي دارد

پژوهشها در باره تغييرات جوي، ناديده 
تضاد پايه اي را غيرممكن گرفتن اين 
اما راندن اين چالش به . كرده است

كانون بحث، شكستن تابو است و گاهي 
يك چنين تابوشكني از آن رو كه به 
. زبان آورده شده، تسكين دهنده است

همين دريافت را هم تاكنون از تاثير 
اين كتاب به مسايلي . كتابم داشته ام

مي پردازد كه خوانندگان پيشتر مي 
انستند و اكنون تشويق مي شوند كه د

اين نقطه . آن را بر زبان هم بياورند
شروع خوبي براي آغاز برخورد جدي 

  .  است
  

چرا اين تابو، اشاره به پيوند بي 
واسطه بين سرمايه داري و 
تغييرات جوي، در آمريكا اينقدر 

  رواج دارد؟ 
  

به نظرم علت در آن است كه سرمايه 
ه جايگاه يك داري در اياالت متحد

و نيز به اين دليل كه . مذهب را دارد
ي فكر مي "كينز"چپ آمريكا كامال 

كند، با وجود آنكه خود كينز رشد 
در . اقتصادي را زير سووال برده است

اين دوران تاريخي اما بحث اصلي 
آنهايي كه ديدگاههاي كينز را به امروز 
گسترش داده اند، بيش از همه تقسيم 

  . شد اقتصادي استسود حاصل از ر
در كتابم ضرورت يك رشد منفي پاره 

در جريان . گرايانه را توصيف كرده ام
چپ، گرايشهايي وجود دارد كه هر گونه 

مساله من . شكل از رشد را رد مي كنند
. اما هدايت تحوالت اقتصادي است

بخشهايي از اقتصاد ما هستند كه تاثير 
حداقلي بر محيط زيست دارند و بايد 

رش يابند، مانند بخشهاي نگهداري گست
اين . و مراقبت، آموزش، هنر و فرهنگ

امر مي تواند محل كار جديد به وجود 
بياورد، در خدمت تندرستي انسانها قرار 
بگيرد و تساوي حقوق را در جامعه 

همزمان بايد بخشهايي از . تقويت نمايد

اقتصاد كه در آن رشد فقط به خاطر 
عقب رانده رشد صورت مي گيرد، به 

در اين پاره، بخش مالي قرار دارد . شود
كه نقش مهمي در دامن زدن به مصرف 

  .    بازي مي كند
  

 مي گوييد كه چپ براي شما
ورود به موضوع تغييرات اقليمي 
به دريچه سيستماتيك خودش 
نياز دارد؛ يك پروژه انتقالي كه 
خود را از دگمهاي اقتصاد بازار 

  اين پروژه چيست؟ . رها سازد
  

كشورهاي صنعتي مي بايست ساالنه 
نزديك به هشت تا ده درصد از ميزان 

مي كه با انتشار آلودگي خود بكاهند؛ اقدا

. نيازهاي سرمايه داري سازگاري ندارد
چنين كاهشي را به سختي مي توان با 
سيستم اقتصادي اي همخوان ساخت 

تنها . كه بر پايه رشد مداوم استوار است
زماني كه كاهش آلودگي در اين سطح 
صورت گرفت، در سالهاي دوران ركود 

اينكه ما چگونه گذار از .  بود1930دهه 
ا شكل مي دهيم، نما و وضع موجود ر

نوع سازمان يابي جامعه آينده ما را 
مطلوب و ضروري، . تعيين خواهد كرد

سرمايه گذاري كالن در بخشهاي 
همگاني است، همچون حمل و نقل 
عمومي، مسكن و بخشهاي ديگر 
زيربنايي و خدماتي كه ما براي آمادگي 
در برابر تغييرات پيش بيني پذير شديد 

 انتشار گازهاي آب و هوا و كاهش
  .    گلخانه اي به آنها نياز داريم

به عنوان چپ بايد تالش كنيم مهار اين 
پروژه ها را به دست بگيريم، چرا كه 
امكان مي دهد گذار عادالنه تر صورت 
پذيرد و در انتها يك سيستم اقتصادي 

مي توان هم گذاشت . بهتر شكل بگيرد
تا اقتصاد در هم فرو بپاشد و همه چيز 
به آتش كشيده شود، اما اين يك تصوير 
وحشتناك است و به خيل عظيمي 

  . آسيب مي رساند
  

اين سناريو مي تواند دستمايه 
خوبي براي يك فيلم هاليوودي 

  . باشد
  

به نظرم جالب توجه است كه هر گاه ما 
آينده را تصور مي كنيم، در نگاه مان 
شكاف بين دارا و ندار بسا وحشيانه تر از 

 است كه در جهان امروز مي آنچه
به نظر مي رسد كه اين بخشي . شناسيم

ما براي . از فرهنگ ما شده باشد
خودمان ظرفيت بيشتري از تبديل به 
جوامعي مانند آنچه كه در فيلمهايي 

 "برف شكن"مانند 
)Snowpiercer( ،"بهشت" 
)Elysium ( مسابقات مرگبار"و" 
)The Hunger Games ( به

گويي . ده، نمي بينيمتصوير كشيده ش
همه وحدت نظر دارند كه اين جهتي 
. است كه به سوي آن روان هستيم

سووال اما اين است كه آيا مي توان 
تصور كرد به گونه ديگري جز رشد 
نابرابري، سرمايه داري فاجعه بار و راه 
حلهاي ناكافي تكنولوژيك به بحران 
واكنش نشان داد؟ به نظر مي رسد 

ت كه بايد بر سر آن اين موضوعي اس
وحدت نظر داشت، موضوع اصلي اين 

  . است
     

در پروژه هاي گزينه اي كه شما 
مطرح مي كنيد، براي دولت نقش همه 

همزمان . جانبه اي در نظر گرفته شده
بسياري از چپها با ديده ترديد به تالش 
در جهت كسب قدرت يا آنگونه كه شما 

 "هابه دست گرفتن مهار پروژه "گفتيد 
براي ايجاد دگرگونيهاي سيستماتيك 

  .   مي نگرند
  

نسل چپ ما مرزبندي عميقي با 
سوسياليسم متمركز دولتي دوران 

اين . گذشته داشت و آن را نفي مي كرد
موضع داليل خوب و درك پذيري 

اما از هنگام شروع تازه ترين . داشت
بحران اقتصادي، من دوباره در نسل 

 بر سياست و جديد خواست تاثير گذاري
. تغيير مناسبات قدرت را شاهد هستم

اين پديده را مي توان در جنبش 
برآشفتگان اسپانيا كه حزب خود را 
بنيان گذاشتند و در انتخابات شركت 
جستند، يا در شرايط پس از بحران در 
ايسلند كه به حاشيه رفتگان تصميم 
گرفتند پا به ميدان سياست بگذارند اما 

ن، مي توان مشاهده با شرايط خودشا
همچنين در انتخابات محلي از اين . كرد

مثالها بسيار است، مثل مبارزه براي 
  . حداقل دستمزد در سياتل
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  12بقيه از صفحه
مشاهدات من بيانگر آن است كه در 
نقاطي كه گرايش به ويژه شديدي عليه 
پذيرش سياست متعارف در هر شكل 
آن وجود داشت، جهتگيري دوباره تغيير 
مي يابد، تحت اين شعار كه ما به هيچ 
وجه اين ساختار متمركز را كپي نمي 
كنيم اما شرايط فعلي جدي و وخيم تر 

كه بتوان همچنان نهادهاي از آن است 
گوناگون و از جمله فرايندهاي قانوني را 

از اين رو بايد تالش كرد . ناديده گرفت
آنها را تغيير داد و در اين مسير، باور به 
ضرورت ساختارهاي غيرمتمركز در 
شيوه سازماندهي و دخالتگري بازتاب 

  .  مادي بيابد
  

آيا نمونه اي وجود دارد كه 
با اين روش تاثير توانسته باشد 

توجه پذيري بر سياستهاي 
  انرژي و آب و هوايي بگذارد؟ 

يك نمونه واقعا برجسته، تحول منابع 
انرژي است كه در آلمان صورت مي 

در آنجا سي درصد انرژي توليد . گيرد
شده از منابع تجديد پذير و بيش از همه 
از باد و انرژي خورشيدي به دست مي 

وسط شركتهاي آيد كه به طور غالب ت
تحت كنترل مجامع محلي و از جمله 
. صدها تعاوني انرژي توليد مي شود

افزون بر اين، ما شهرهاي بزرگي مانند 
مونيخ را مي بينيم كه تصميم گرفته اند 
خصوصي سازي بخش تامين انرژي را 
ملغي سازند و بدينگونه بخشي از 

  . انقالب انرژي باشند
ت كه از نمونه آلمان مي توان آموخ

براي به جريان افكندن تحولي در اين 
سطح، به يك چارچوب قوي سياسي 

اين شيوه كه خوب حاال . نياز است
بياييد يك تعاوني انرژي تشكيل دهيم، 

آرماني سازي . در اينجا كافي نيست
رواج يافته از پروژه هاي كوچك ما را 

آلمان . به جايي كه مي خواهيم نمي برد
ستراتژي سياسي در بعد فدرال داراي ا

تنها براين اساس ممكن . روشني است
شد كه در چنين زمان كوتاهي سهم 
انرژيهاي تجديد پذير به سي درصد 

 حتي 2030افزايش يابد و شايد تا سال 
اين مثال . به پنجاه درصد برسد

همچنين ثابت مي كند كه با تدبيرهاي 
هوشمند سياسي مي توان تمركز زدايي 

يك به جريان را به گونه سيستمات
  .   انداخت

  
چه چيزي انگيزه شما در نوشتن 
اين كتاب شد؟ آيا مناسبت 
مشخصي وجود داشت كه 
برايتان روشن كرد، من بايد 
كتابي در باره تغييرات جوي 

  بنويسم؟ 
  

تصميم به پرداختن نزديك تر به اين 
 گرفتم؛ زماني 2009موضوع را در سال 

كه گزارشي در باره يك كنفرانس ضد 
نژاد پرستي سازمان ملل در ژنو تهيه 

در كنفرانس پيش از آن در . مي كردم
، آفريقاي جنوبي، در سال "دوربان"

 بحث گسترده علني پيرامون اين 2001
پرسش جريان داشت كه آيا آمريكا و 
اروپا بايد به خاطر تباهيهايي كه در 
دوران تجارت برده و استعمار به بار 

فريقايي غرامت آورده اند، به كشورهاي آ
 سپتامبر اين 11پس از . بپردازند يا نه

موضوع دوباره به سرعت از دايره بحث 
عمومي بيرون رفت و در كنفرانس 

 به خوبي روشن شد كه چقدر به 2009
  .    عقب رانده شده ايم

انجليكا "در اين نشست در ژنو من با 
، )Angélica Navarro ("ناوارو

 مالقات يك مذاكره كننده از بوليوي
كردم كه در جريان كارش پيشنهادهاي 
بسيار جالبي در باره آب و هوا و پرداخت 
خسارات ارايه كرده بود و از آن جمله 

 و اينكه چگونه "بدهيهاي اقليمي"طرح 
مي توان آن را در مذاكرات سازمان ملل 

اينجا . در مورد حفاظت از جو جاي داد
آن نقطه اي بود كه ناگهان دريافتم 

م طبيعي با صراحت بي مانندش در علو
باره مسووليت تاريخي در برابر تغييرات 
. آب و هوايي تا چه اندازه اهميت دارد

برايم روشن شد كه مي توان از آن 
عنوان ابزاري براي تحقق خواستهاي 
گوناگون برابري طلبانه كه جنبشهاي 
اجتماعي از دير باز براي آن مبارزه مي 

  . كنند، سود جست
  

 كتاب شما در باره موضوعي كه لحن
معموال اندوهبار است، اميدوارانه به 

  . گوش مي رسد
  

براي من بسيار سخت است كه وقتي 
نوشتن . دلسرد هستم، دست به قلم ببرم

اين كتاب پنج سال وقت برد، بيشتر به 
اين دليل كه در ابتدا اميدواري ام زياد 

سپس با گسترش انفجاري . نبود
ر پروژه هاي مشخصي مقاومت در براب

براي استخراج منابع معدني مانند 
يا عليه ) Fracking(شكافت با آب 

ساخت خطوط لوله انتقال نفت و پايانه 
شيوه و . هاي ذغال سنگ روبرو شدم

نوعي كه اين تحول صورت گرفت، 
يعني به گونه جهاني و به خوبي به هم 
پيوند خورده، مرا به ياد به اصطالح 

اني سازي سالهاي جنبشهاي ضد جه
  .  پيش انداخت

رويداد مزبور و انديشه به اينكه اين 
شكل از جنبش گسترش يابد و كتاب 
من بخش از آن مي تواند باشد، مرا 

تصور من اين . واقعا به هيجان آورد
است كه ما درآستانه تجربه فاز جديدي 
از جنبشهاي اجتماعي هستيم و آن هم 

كه به به صورت نزديك شدن نيروهايي 
مساله توزيع مجدد ثروت و عدالت مي 
پردازند با جنبشهاي جديد مردمي كه 
عليه سياست افراطي دولتها مبارزه مي 

وقتي عده اي به مقاومت عليه . كنند
شكافت با آب يا ساخت خطوط عظيم 
لوله نفت برمي خيزند، اين جبهه را در 

درجه نخست به خاطر 
هراس از تغييرات جوي 

بلكه چون به نگرفته اند، 
يك منطقه، به يك محل 

گاهي خواست . مشخص دلبستگي دارند
 آبهاي محلي ست يا آنها حفاظت از

نگراني در باره سالمتي كودكان شان 
نيرويي است كه آنان را به پيش مي 

اما تغييرات جوي به شكل گرفتن . راند
اين مبارزات با اين هدف كه مواد 
كربني زير زمين باقي بمانند و در جو 

  .    رها نشوند، ضرورتي دوچندان مي دهد
  

چند سال پيش شما براي اولين 
اين تجربه چه . در شديدبار ما

تاثيري بر نگاه شما به تغييرات 
جوي داشت؟ آيا اين چشم انداز 
كه تاثيرات دهشت انگيز 
تغييرات اقليمي در همين قرن ما 
لمس پذير خواهد بود، تصميم 
شما براي بچه دار شدن را 

  سخت تر كرد؟ 
  

 ساله بودم كه تصميم گرفتم 38من 
اي بچه دار شوم و شروع به تالش بر

اين كمي ديرهنگام . باردار شدن كردم
گفتگويي با همسرم را به ياد مي . بود

آوردم كه در آن به او توضيح دادم هر 
چه عميق تر به تغييرات جوي مي 
انديشم، بيشتر حس مي كنم كه اگر 
زماني صاحب بچه شدم، كودكم مجبور 
خواهد بود در آينده اي همچون سري 

-Mad ("مكس ديوانه"فيلمهاي 
Max ( زندگي كند كه در آن مي

بايست با دوستانش بر سر دسترسي به 
  .  مواد غذايي و آب بجنگد

گمان مي كنم برخي از نشانه هاي 
اميدوار كننده اي كه پيشتر به آن اشاره 
كردم، براي تصميم مادر شدنم مهم 
بودند و برايم ممكن ساختند تصوير 
ديگري از آنچه كه ما هم اكنون مي 

اما بهتر . از آينده داشته باشمبينيم، 
است گفته هايي مانند اينكه چون 
صاحب بچه شده ام، حاال نگراني ام در 
باره آينده بيشتر شده و نظاير آن را كنار 

من به عنوان كسي كه زماني . بگذاريم
طوالني بچه نداشت و برايش باردار 
شدن سخت بود، به خوبي به ياد مي 

ين آورم كه چطور از شنيدن چن
حرفهايي منزجر بودم، چون فاصله افكن 

به عنوان . و خط و مرز كشي است
بخش از والدين مي فهمم كه چرا چنين 
چيزهايي گفته مي شود، زيرا زماني كه 

 فالن 2050مي شنوي زمين در سال 
درجه گرم تر خواهد شد، آنگاه به گونه 
اتوماتيك شروع مي كني به حساب 

ريخ كردن اينكه پسرم در اين تا
اما من پيش از . چندساله خواهد بود

 به دنيا بيايد با "توما"آنكه پسرم 
نگراني به آينده مي نگريستم و برخي از 
انديشناك ترين كساني كه مي شناسم، 

به همين دليل در اين . بي فرزند هستند
  .     رابطه محتاطانه حرف مي زنم

  
در نيويورك تالش زيادي براي 

 "ليم تودهراهپيمايي اق"تدارك 

چرا اين اعتراض . صورت گرفت
جهاني بدين گونه مهم است و 
چه چشم اندازي دارد كه در 

  درازمدت تاثيري بر جا گذارد؟ 
  

مدتها تغييرات جوي موضوعي شمرده 
مي شد كه به نوه هاي ما ربط خواهد 

در اين ميان، اين مساله ي امروز . يافت
در سالهاي اخير . و اكنون شده است

ي زيست محيطي نگاه ستاره جنبشها
شناسانه خود به نقطه ي در حال محو 
آبي و سفيد در كهكشان سياه را كه در 
آن هيچ انساني تميز داده نمي شود، 
كنار نهاده و به زمين سفت پا گذاشته 

  .   اند
  

اين جنبش خود را به انسانهايي پيوند 
داده كه به خاطر نياز پايه اي خود 

ي كودكان شان همچون هواي تميز برا
و آب قابل آشاميدن به حركت درآمده 

  . اند
من عميقا باور دارم كه ما با جنبش 
. زيست محيطي متفاوتي روبرو هستيم

فكر مي كنم اين جنبش هم اكنون 
 كه "سياتل"همچون . شكل گرفته

ظهور جنبش گلوبال عدالت جهاني را 
 هم "راهيپمايي اقليم توده"نشانه زد، 

يدايش جنبش اقليمي مي تواند جشن پ
  . باشد

در دهه اخير اما رويدادها و مناسبتهاي 
مهمي وجود داشته، از ديدار سران 

 تا "ال گور"جهان در ريودژانيرو و فيلم 
 كه در كوتاه مدت "سندي"گردباد 

توانستند توجه افكار همگاني را به سوي 
تغييرات اقليمي جلب كنند، اما با اين 

اهش شتابان وجود قادر نشدند مانع ك
  . تاثير خود بشوند

در گذشته جنبشهاي اقليمي فوق العاده 
اين اعتقاد حاكم بود كه . نخبه گرا بودند

به جنبشهاي پايه اي نيازي نيست، بسا 
مهمتر از آن داشتن افراد مشهور و 
ميلياردرها يا يك معاون سابق رياست 
جمهوري مثل ال گور در جبهه خود 

ن امر به من گمان مي كنم اي. است
. لغزنده شدن موضوعات كمك كرد

وقتي استراتژي تو بر اين اساس استوار 
شده كه يك سري ستاره و ميلياردر را 
به طرف خودت بكشي، آنگاه نبايد 
شگفت زده شوي كه زماني موضوع 
براي آنها كسل كننده شود و به سمت 

مجله مد . موضوعات ديگر بروند
Vanity Fair ساالنه به موضوع 

ست محيطي سال جايزه مي دهد و زي
حداكثر دو سال بعد آن موضوع به دست 

  .  مد تغيير مي كند. فراموشي سپرده شده
اكنون براي اولين بار است كه جنبش 
اقليمي در آمريكاي شمالي، يك جنبش 
توده اي است؛ يك ويژگي كه به آن 

نكته اصلي . توانايي پايداري مي دهد
ه دار اين است كه جنبش امروز ريش

مشكل استراتژي از باال به پايين . است
اين است كه تكيه گاه اجتماعي ندارد و 
وقتي يك جنبش ريشه ندارد، به سادگي 

  .  مي تواند جارو شود
  

 ما با يك جنبش زيست محيطي جديد روبرو هستيم



  14صفحه              زنان      1393 دي اول – 354 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نشين است  نفر خانه 9 زن ايراني، 10از هر 

به گزارش اقتصاد نيوز، نرخ مشاركت زنان در اقتصاد 
 بيش از هفت درصد 84 تا 76ايران هرچند از سال 

 تا تابستان 84رشد كرده بود، اما در فاصله سالهاي 
  .امسال حدود هفت درصد كاهش يافته است

كاهش در اين گزارش آمده است كه افت بيكاري با 
مشاركت زنان همراه بوده و در سالهاي اخير هر بار كه 
نرخ بيكاري كاهش يافته، با كاهش نرخ مشاركت 

  . اقتصادي زنان همراه بوده است
موضوع قابل توجه ديگر درباره نرخ بيكاري زنان اين 
است كه معموال اين نرخ بيش از دو برابر نرخ بيكاري 

خرين آمار وضعيت با وجود اين در آ. مردان بوده است
بيكاري كشور اين نسبت بيشتر شده و هرچند نرخ 
بيكاري مردان حدود هشت درصد اعالم شده، اما اين 

  .درصد ثبت شده است18نرخ براي زنان بيش از 
مقامهاي رژيم جمهوري اسالمي اينطور وانمود مي 
كنند كه زنان مايل به كار بيرون از خانه نيستند، اين 

با قوانين و دستورات جديد، هر روز درصورتي است كه 
بيش از گذشته زنان از محيط كار و كسب درآمد رانده 

حكومت براي كاهش بحران بيكاري، زنان . مي شوند
  . را از نيروي كار حذف مي كند

اي را  در تابستان امسال شهرداري تهران بخشنامه 
ابالغ كرد كه بر اساس آن از مديران ارشد و مياني اين 

ن درخواست شد كه تنها از مردان به عنوان سازما
استفاده ...) مسوول دفتر، اپراتور، منشي و (كارمند 

  . كنند
شاپها هم ممنوع  چند ماه بعد اشتغال زنان در كافي 

با ": در اين مورد رييس پليس اماكن ناجا گفته بود. شد
شاپها، همچون  توجه به اينكه قوانين حاكم بر كافي 

ها است، از اين رو اشتغال زنان در  انه  خ قوانين قهوه
  ". شاپها نيز ممنوع است كافي 

پس از اين دو رويداد، مجلس ارتجاع نيز محدوديتهاي 
بر اساس طرح . جديدي براي اشتغال زنان تهيه ديد

 آنها و "حرمت"مجلس، اشتغال زنان منوط به رعايت 
پرهيز از اختالط با مردان ذكر شده و در صورت 

ي نوع كار واحد صنفي به كار شبانه زنان، نيازمند
كارفرما نيازمند دريافت مجوز از اداره اماكن نيروي 

  . انتظامي خواهد بود
  

   وزير زن در دولت جديد يمن 4انتخاب 

  

انقالب ":  در گزارشي مي گويد"العربيه"تلويزيون 
 به "كنگره گفتگوي ملي" و 2011جوانان در سال 

ا داد كه به مناصب رهبري زنان يمني اين امكان ر
كننده برسند و در زندگي سياسي خود به حقوق پايمال 

زنان يمني در كنگره گفتگوي . شده شان نايل شوند

ملي به صورتي فعال شركت كردند و بهره اي كه 
  .درصد از مناصب بود30نصيب شان شد، 

با تشكيل دولت جديد يمن در ابتداي ماه نوامبر، زنان 
  . م وزارتي رسيدند مقا4يمني به 

 به عنوان وزير تبليغات انتخاب "ناديه السقاف"خانم 
يمن "وي قبل از اين به عنوان سردبير روزنامه . شد

 فعاليت داشت و به عضويت كميته گفتگوي "تايمز
  . ملي انتخاب شده بود

 كه فعاليتهاي "اروي عبده عثمان محققي"خانم 
عنوان وزير مطبوعاتي متعددي را دنبال مي كرد، به 

  . فرهنگ انتخاب شد
، وزير دولت سابق به "سيمره خميس عبيد"دكتر 

او قبل از اين منصب، . عنوان وزير مشاور انتخاب شد
  . رييس بخش برنامه ريزي و پژوهشهاي عالي زنان بود

، به "قبول محمد عبدالملك المتوكل"و سرانجام خانم 
ر او دخت. وزارت امور اجتماعي و كار منصوب شد

 و از رهبران "حزب اتحاد نيروهاي مردمي"دبيركل 
ائتالف احزاب مشترك يمن است كه ماه گذشته در 

  .  ترور شد"صنعا"
تصدي منصبهاي وزارتي توسط اين چهار زن يمني با 

  .استقبال فراواني از طرف مردم يمن روبرو شده است
  

حوثيها در يمن عليه زنان دست به كار مي 

  شوند 

ر فرهنگ يمن زمينه انتقاد شبه رقص سنتي وزي
 از دولت جديد اين كشور را "انصار اهللا"نظاميان شيعه 

  .فراهم كرده است
 چند ماه پيش در مراسم يكي از احزاب "اروي عثمان"

سياسي به مناسبت روز ملي يمن به صورت سنتي 
او در كابينه جديد يمن كه چند روز پيش . رقصيده بود

، به سمت وزير فرهنگ توانست راي اعتماد بگيرد
اروي عبده "شايان توجه است كه . منصوب شد

  . از جمله نويسندگان مشهور يمني است"عثمان
اكنون اين رقص، به دستمايه انتقادات شبه نظاميان 

  .  از كابينه جديد يمن تبديل شده است"حوثي"شيعه 
انتقادات حوثيها از رقص ": خبرگزاري رويترز نوشت

 وزير فرهنگ يمن باعث شده تا "اروي عثمان"خانم 
 "انصار اهللا"رويارويي ميان فعاالن حقوق زن و گروه 

   ".در يمن به وجود بيايد
شبه نظاميان شيعه حوثي در ماه هاي اخير توانستند 

  .پايتخت يمن را تحت كنترل درآورند
خاب شد، هنگامي كه اروي به سمت وزير فرهنگ انت

. حوثيها و روزنامه هاي حامي آنها او را مسخره كردند
تيتر نخست يكي از روزنامه هاي حامي حوثيها اين 

  . "كابينه رقص": بود
برخي گزارشها از سوي برخي ": رويترز افزوده است

شهروندان عادي نشان مي دهد، انصار اهللا نگاه خاص 
  .دخود را درباره شيوه زندگي زنان تحميل مي كن

 دو دختر جوان "صنعا"در دانشكده رسانه در دانشگاه 
كه لباسهاي رنگي پوشيده بودند، گفته اند كه مجبور 
شده اند لباس سنگين تري بپوشند تا از سوي اعضاي 
انصار اهللا كه در ورودي دانشگاه مستقر شده اند، با 

  .مشكل مواجه نشوند
  

شركتها  سهميه زنان آلماني در هيات مديره

  ني شدقانو

شركتهاي بزرگ آلماني موظف شده اند كه از سال 
هاي نظارتي هيات  درصد از جايگاه 30 دستكم 2016

اين در حاليست . شان را به زنان اختصاص دهند مديره 
 درصد موقعيتهاي شغلي در هيات 80 كه بيش از 

 اند، در حالي  هاي آلماني را مردان اشغال كرده مديره  
درال آلمان را زنان تشكيل مي درصد كابينه ف40كه 

  .دهند 
، صدر اعظم آلمان كه در ابتدا مخالف "آنگال مركل"

اين قانون ": اين اصالحات بود، به پارلمان آلمان گفت
گام مهمي در جهت برابري زن و مرد است و به تغيير 

ما بدون مهارت . فرهنگ در مراكز كار منجر مي شود
  ".جامعه برآييم توانيم از عهده اداره  زنان نمي

هاي سرشناس كارفرمايي در آلمان از  برخي از چهره 
  .اند اين قانون جديد انتقاد كرده 

شركتي 100 گويند قوانين جديد شرايط  خبرنگاران مي
را كه كاركنان شان در هياتهاي نظارتي غير اجرايي 

شركت 3500. نماينده دارند، تحت تاثير قرار مي دهد
شان را براي رسيدن به  ده اهداف ديگر نيز بايد در آين

كشورهاي ديگر اروپايي . برابري جنسيتي اعالم كنند
  .نيز اين روال را پيش گرفته اند

  

  زنان و مردان برابر نيستند : اردوغان

رييس جمهوري تركيه كه بارها با سخنانش جنجال 
آفريده است و به تازگي هم گفته بود كه مسلمانان، 

ش از كريستف كلمب كشف  سال پي300آمريكا را 
كردند، اكنون اعالم مي كند كه زنان با مردان مساوي 

وي با اين گفته موجب خشم عمومي . و برابر نيستند
اردوغان همچنين فمينيستها را به . در كشورش شد

اي كه اسالم براي  عدم درك صحيح از جايگاه ويژه 
  .مادران در نظر گرفته، متهم كرد

  
رجب "رس گزارش داده است كه خبرگزاري اسوشيتدپ

 جمهور اسالمگراي تركيه در  ، رييس"طيب اردوغان
: جريان نشستي در استانبول درباره زنان و عدالت گفت

توانيد زنان و مردان را در يك جايگاه برابر  شما نمي "
آنها متفاوت . قرار دهيد، چرا كه برخالف طبيعت است

سرشت آنها طبيعت شان متفاوت است، .  اند خلق شده
شما .  اي دارد مادر بودن جايگاه ويژه. متفاوت است

آنها اين .  توانيد آن را با فمينيسم توضيح دهيد نمي
  ".آنها چنين نگرانيهايي ندارند. فهمند جايگاه را نمي 
، وكيل و فعال حقوق "حوليه گل بهار"در همين حال 

اظهارنظرهاي اردوغان ناقض قانون ": زنان گفت
 المللي  وانين تركيه و كنوانسيونهاي بيناساسي، ق

 كني  درباره برابري جنسيتي است و كمكي به ريشه
  . كند خشونت عليه زنان در كشور نمي 

چنين اظهارنظرهايي از سوي مقامهاي ": وي ادامه داد
دولتي تركيه تنها باعث افزايش خشونت عليه زنان مي 

عيت هدف از طرح چنين صحبتهايي، تضعيف موق. شود 
  ".زنان در جامعه است

  

تظاهرات زنان پناهنده افغان در مقابل دفتر 

  كميسارياي سازمان ملل در تهران 

نفر از زنان پناهنده افغانستاني در  200بيش از 
اعتراض به افزايش شهريه هاي اجباري دانش آموزان 
مهاجر افغان توسط وزارت آموزش و پرورش ايران، در 

سازمان ملل در تهران، دست مقابل دفتر كميسارياي 
  . به تظاهرات زدند

  15بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 سپيده سرشار
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  زنان در مسير رهايي
  

  14بقيه از صفحه 

به تازگي و در سال ": يكي از تجمع كنندگان گفت
تحصيلي جاري، وزارت آموزش و پرورش دولت ايران، 
شهريه دانش آموزان پناهنده را در مقايسه با سال قبل 

برابر افزايش داده و دانش آموزان را ملزم به پرداخت 3
 360ن به مبلغ شهريه براي مقطع تحصيلي دبيرستا

هزار تومان و براي  330هزار تومان، براي راهنماي 
  ".هزار تومان نموده است 300ابتدايي 

بيشتر پناهندگان قشر كارگر و آسيب ": وي گفت
پذيرند و نيز با توجه به محدوديت شغلي و نداشتن 
درآمد ثابت، توان پرداخت اين مبالغ را ندارند و از 

 تقاضا دارند تا نسبت به دولت ايران و سازمان ملل
  ".كاهش شهريه ها اقدام انسان دوستانه نمايند

با توجه به اينكه همه ": يكي ديگر از معترضين گفت
شركت كنندگان در اين تجمع اعتراضي خانمها هستند 
و اين تجمع آرام و مسالمت آميز است، اما با واكنش 

از نيروي انتظامي روبرو شده و پليس آنها را محاصره و 
عكس و فيلمبرداري و هرگونه اعتراض جلوگيري مي 

  ".كند
يك نفر از كميساريا به معترضان ": وي در ادامه گفت

  ."گفته است تقاضاي آنها را پيگيري مي كند
 "9كارت آمايش "اين پناهندگان داراي مجوز اقامتي 

جمهوري اسالمي ادعا مي كند در زمينه . هستند
فغانستاني و شهروندان آموزش تفاوتي بين مهاجرين ا

  .ايران وجود ندارد
  

  زنان و اينترنت 

يك زن با يك ":  مي نويسد"وورد پالس"سايت 
لپتاپ مي تواند از يك مرد با يك سالح، قدرتمند تر 

زنان پتانسيل تبديل شدن به نيرويي كه مي . باشد
   ". را امكان پذير كند، دارند"تغيير"تواند 

  
ين سايت به فعاليت زنان در در گزارش منتشر شده در ا

پاكستان، هند و آرژانتين اشاره مي شود و اينكه آنها 
تالش مي كنند به دختران جوان استفاده از اينترنت را 

  .آموزش بدهند
وقتي زنان آگاه باشند، به ": ن مي گوينداين فعاال

منابع ديجيتالي دسترسي داشته باشند و جامعه آنها را 
ي توانند سازماندهي كرده و پشتيباني كند، بهتر م

   ".تاثيرات مثبت و پايداري را در جامعه ايجاد كنند
  

شير دادن اعتراضي مادران بريتانيايي به 

  نوزادان در مال عام 

جمعي از مادران بريتانيايي در اعتراض به رفتار خدمه 
هتل لوكسي در لندن، با تجمع در برابر اين هتل اقدام 

خدمه اين هتل به . شان كردندبه شيردادن به نوزادان 
  تازگي از مادري خواسته بودند تا به هنگام شير دادن 

  
اي را روي سر نوزاد  به نوزادش در رستوران هتل، پارچه 

  .انداخته و پستانهاي خود را بپوشاند
 در بريتانيا به تصويب رسيده، 2010طبق قانوني كه در سال 

لي غيرقانوني به مورد تبعيض قرار دادن مادران شيرده عم
  . رود شمار مي 

در اين ميان بحثهاي موافق و مخالف در افكار عمومي 
بريتانيا بر سر شيردادن به نوزادان در فضاي عمومي به راه 

وزير بريتانيا، يكي از  ديويد كامرون، نخست . افتاده است
حاميان حق زنان در شير دادن به نوزادانشان در فضاي 

  .ودر عمومي به شمار مي 
اين بحث به ويژه از زماني در بريتانيا داغ شده است كه 

گفت ) يوكيپ(، رهبر حزب استقالل بريتانيا "نايجل فاراژ"
كه به نظر وي زنان براي شير دادن به نوزادان خود بايد 

   ".به يك گوشه بروند"
كسي حق ندارد "زنان معترض در پالكاردي با مضمون 

  . ه وي پاسخ دادند، ب"نوزادان را به گوشه براند
  

برنامه ريزي زن و خانواده مطابق فرامين رهبر 

  صورت مي گيرد

شهيندخت موالوردي، معاون روحاني در امور زنان و خانواده 
برنامه ريزي در حوزه زن و خانواده مطابق "گفته است، 

وي اطمينان . "فرامين مقام معظم رهبري صورت مي گيرد
ي كند براي اجرايي مي دهد كه دولت روحاني تالش م

شدن مطالبات خامنه اي برنامه ريزي نموده و به آن جامه 
  . عمل بپوشاند

وي مهم ترين مطالبه خامنه اي را جايگاه و كرامت زنان در 
خانواده و اجتماع و ديگري بحث جمعيت و قوام خانواده 

معاون روحاني در امور زنان و خانواده همچنين . اعالم كرد
فرمان "عاونت زنان در بحث جمعيت را الگوي رفتاري م

  .  دانست"رهبري
   

  انتقاد فائزه هاشمي از دولت روحاني

فائزه هاشمي مي گويد، اين درست نيست كه زنان به كار و 
تالش بپردازند، اما پست و سمت تنها متعلق به مردان باشد 

ه در حوزه زنان اقدام جالبي و متاسفانه دولت يازدهم نتوانست
  . انجام دهد و رضايت اين بخش از جامعه را جلب كند

وي با ابراز تاسف از اينكه تاكنون هيچ تحولي در حوزه زنان 
اگر هم در اين حوزه تغييراتي ": صورت نگرفته است، افزود

  ".صورت گرفته، چندان چشمگير نبوده است
  

  اي زنان  بر" كشور بد جهان10"ايران در ميان 

 كشور از 10"، ايران را در ليست "فوروم جهاني اقتصاد"
  .  در رده ششم قرار داد"بدترين كشورها براي زنان

 پيرامون بررسي وضعيت "فوروم جهاني اقتصاد"در گزارش 
 كشور بد 10كن كردن تبعيض جنسي در جهان،  ريشه 

در اين فهرست نام ايران . جهان براي زنان معرفي شده اند
ر مقام ششم آمده و يمن، پاكستان، چاد، سوريه و مالي در د

  .اند مقامهاي اول تا پنجم قرار گرفته 
، اين گزارش شاخصهايي چون "هافينگتون پست"به نوشته 

فرصت كار برابر، امكان برخورداري از بهداشت و بيمه، 
امكان تحصيل و بررسي حضور سياسي در ميان مردان و 

  . هان بررسي كرده استزنان را در كشورهاي ج
مقام هفتم تا دهم اين جدول در اختيار كشورهاي ساحل 

متن اين گزارش روي . عاج، لبنان، اردن و مراكش است
  .سايت فوروم جهاني اقتصاد در دسترس است

 

فشار و تهديد زندانيان 

اعتصابي كرد نقض آشكار 

  حقوق بشر است

  
  ليال جديدي

  
ن سياسي در  روز از اعتصاب غذاي زندانيا23

جمهوري اسالمي با . زندان اروميه مي گذرد
واكنش غيرانساني به اعتراض آنها، به آشكارترين 
شكل ممكن نقض حقوق بشر تحت حاكميت 

  . خود را در برابر ديد قرار داده است
در حاليكه اعتصاب غذا به عنوان شكلي از 
اعتراض مسالمت آميز در سراسر جهان شناخته 

يي به آن به طور تاريخي، سياسي شده و بي اعتنا
و فرهنگي، بي حرمتي به جان انسان و رسوايي 
به شمار مي رود، رژيم جمهوري اسالمي دست 
به اعمال زور و شكنجه روحي و رواني اين 

  . معترضان زده است
 نفر از زندانيان سياسي كرد در زندان اروميه 29

كه خواستار جداسازي زندانيان سياسي از ساير 
ها، عدم انتقال زندانيان عادي به بند زندانيان بند

و خاتمه فشارهاي ارگانهاي ) 12بند (سياسي 
اطالعاتي بر زندانيان هستند، پس از بي اعتنايي 
مقامهاي زندان نسبت به خواسته هاي شان، از 
بيست و سه روز پيش دست به اعتصاب غذا زده 

  .اند
ذا در حالي كه زندانيان پس از روزها اعتصاب غ

ضعيف شده و برخي دچار ضعف شديد، بي حسي 
و سرگيجه شده اند، مسووالن اطالعاتي و امنيتي 
زندان به جاي رسيدگي به اعتراضات، آنها را 
تحت سخت ترين فشارها قرار داده اند و با توسل 
به زور و تهديد تالش مي كنند تا مقاومت آنان را 

  . در هم بشكنند
اسي، علي افشاري  رابطه، زنداني سي در همين

كه به دليل وخامت جسماني به بيمارستان برده 
شده بوده است، با گذاشتن اسلحه بر سرش از 

محمد "سوي يك مزدور وزارت اطالعات به نام 
، تهديد به مرگ در صورت خودداري از "بهرامي

  . شكستن اعتصاب شده است
 زنداني كرد كه هنوز در 26عده اي از بستگان 

سر مي برند، در اعتراض به رفتار اعتصاب غذا ب
غير انساني با فرزندان شان، در مقابل اداره 
اطالعات اروميه و ساختمان دادگستري استان 
اروميه تجمع كرده اند كه اين نيز مورد بي 

  . توجهي مسووالن حكومت قرار گرفته است
 روز گذشته شماري از زندانيان سياسي 23طي 

ر نيز با پيوستن محبوس در ساير زندانهاي كشو
كنندگان اروميه و با انتشار بيانيه،  به اعتصاب 

  .اند همبستگي خود را با اين زندانيان اعالم كرده 
همراه ديگر زندانيان سياسي دربند و خانواده هاي 
آنان، به ياري زندانيان سياسي اعتصابي برويم و 
هر چه گسترده تر به افشاي اين تبهكاري عليه 

 .عترض در زندان اروميه بپردازيمهموطنان كرد م
      

   آذر22شنبه ... فراسوي خبر 
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جمعي از كارگران  آذر، 1روز شنبه *
پيمانكاري پتروشمي فجر در منطقه ويژه 
بندر ماهشهر در اعتراض به تاخير در 

 اعتصابپرداخت مطالبات صنفي خود 
  .كردند

اين كارگران از طريق  به گزارش ايلنا
در فازهاي » كو رامپ«شركت پيمانكاري 

ي چون يك و دو پتروشيمي فجر در مشاغل
جوشكاري، نقاشي، لوله گذاري و رانندگي 

اعتصاب كارگران پيماني . مشغول كارند
 وارد  آذر2يكشنبه  در روز پتروشيمي فجر

دومين روز خود شد و صيح روز دوشنبه 
كارگران به نشانه اثبات حسن نيت خود به 

شان پس از دو روز پايان دادند و به  اعتصاب
  .فعاليت روزانه خود بازگشتند

  
از كارگران كارخانه ، جمعي  آذر1شنبه روز *

راك سراميك شهرضا در اداره تعاون، كار و 
به  .رفاه اجتماعي شهرضا تجمع كردند

كارگران خواستار اين گزارش شهرضانيوز، 
  .رسيدگي به وضعيت خود شدند
 كيلومتري 30كارخانه راك سراميك در 

شهرضا در شهرك صنعتي رازي قرار دارد و 
پردازد،  يد سراميك در ابعاد مختلف ميبه تول

گذاري مشترك داخلي  اين كارخانه با سرمايه
دراين  .اندازي شده است  و خارجي راه
 كارگرمشغول به كار بوده 600كارخانه حدود 

 نفر از اين 300كه به تازگي حكم اخراج 
  .كارگران صادر شده است

  
كارگران  آذر جمعي از 3روز دوشنبه *

ر اعتراض به خلف وعده د شركت واحد
مقابل ساختمان در هزينه مسكن   كمك

  . تجمع كردندشهرداري تهران
كارگران در خصوص علت ، ايلنابه گزارش 

ت ا هي85در سال : برپايي اين تجمع گفتند
مديره شركت واحد اتوبوسراني به اتفاق 

تصويب كرد كميته مسكن شهرداري تهران 
زاد كه از محل درآمد فروش زمينهاي ما

شركت واحد به كاركنان فاقد مسكن اين 
صورت ه مجموعه براي خريد مسكن ب

  .بالعوض كمكهاي مالي شود
كارگران تجمع كننده بابيان اينكه در اين 
خصوص از سال گذشته تاكنون دوبار با 
شخص شهردار و اعضاي شوري شهر 

آخرين بار در تاريخ : اند، افزودند مكاتبه كرده
اي را با امضاء حدود   نامه سال جاري  آبان 6

 كارگر شركت واحد براي پيگيري به 950
شهرداري و شوراي شهر تهران تحويل 

اي   داديم اما تا اين لحظه پاسخ قانع كننده
  . نشده است به ما داده

  
جمعي از كارگران بازنشسته و شاغل *

 در  آذر4 در روز سه شنبه صنايع تهران
براي اعتراض به همراهي مجلس و دولت 

جداسازي منابع درماني كارگران از تامين 
اجتماعي و واگذاري به دولت، در مقابل 

  .ساختمان مجلس تجمع كردند

 سرمايه درماني ؛ن به ايلنا گفتندامعترض
تامين اجتماعي از كسر ماهانه سي درصد از 

 90حقوق آنان به وجود آمده و دولت كه 
هزار ميليارد تومان به اين صندوق بدهكار 

مصادره اموال و است حق تغيير مالكيت 
  .كارگران را ندارد

  
كارگران شهرداري به گزارش فارس، *

 ماهه در بهبهان دراعتراض به تاخيرچند
 آذر 4، در روز سه شنبه شان پرداخت حقوق

  .دست به اعتصاب زدند
  
*سكن مهر پرديس در جمعي از صاحبان م

اعتراض به اقدام دولت مبني بر تاخير در 
گذاري مسكن و همچنين دريافت مجدد وا

مقابل  آذر در 5پول از آنان، روز چهارشنبه 
  .مجلس تجمع كردند

به گزارش خبرگزاري مجلس، دولت قرار بود 
سال گذشته مسكن مهر شهرستان پرديس 

ها تحويل دهد كه اين آنرا به صاحبان 
موضوع تاكنون با تاخير مواجه شده و اكنون 

سكنها تقاضاي ين ممسئوالن براي تحويل ا
  .اند  ميليون تومان از افراد كرده12دريافت 

  
دومين تجمع كارگري ،  آذر8شنبه روز *

سازي منابع درمان تأمين   براي توقف دولتي
به .  در مقابل مجلس انجام گرفتاجتماعي
تجمع، هيات اين به دنبال ، ايلناگزارش 

رئيسه مجلس رسيدگي به طرح ادغام منابع 
زمان تامين اجتماعي در سازمان درماني سا

بيمه سالمتي را به صورت موقت از دستور 
  .كار خود خارج كرد

8  
 كارگر 1400بيش از  آذر، 10روز دوشنبه *

معادن البرز شرقي به همراه رانندگان 
اتوبوس اين معادن و رانندگان كاميون 
زغالكش و پيمانكاران جزئي در اعتراض به 

 و مزاياي  حقوق◌ٔ  روزه70عدم پرداخت 
كارگران اين معدن در محل كارشان 

 طزره، اعتصاب كردند و براي چند ◌ٔ منطقه
  .ساعت دست از كار كشيدند

كارفرما دليل عدم پرداخت  به گزارش  ايلنا،
معوقات را كمبود منبع مالي عنوان كرده 

  .است
  
آذر كارگران اخراجي راك  10 دوشنبه روز*

 رفاه  كار و،سراميك در محل اداره تعاون
اجتماعي شهرضا براي دومين بار تجمع 
كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات خود 

عمده  شهرضا نيوز، به گزارش. شدند
مطالبات كارگران بازگشت به كار وپرداخت 

  .حقوق آبان ماه است
كارخانه راك سراميك واقع در شهرك 
صنعتي رازي شهرضا با سرمايه گذاري 

مينه توليد مشترك داخلي و خارجي در ز
 اول آذر  درانواع كاشي و سراميك ساختماني

 از كارگران خود تن 300اقدام به اخراج 
  .كرده است

  

مردم منطقه كوت  آذر، 10روز دوشنبه *
عبداهللا اهواز با تجمع در مقابل فرمانداري 
نسبت به ناديده گرفته شدن حقوق مردم 
ساكن اين منطقه از سوي مسئوالن دولتي 

تجمع  به گزارش هرانا، .نداعتراض كرد
كنندگان اهوازي نسبت به ميزان باالي 
بيكاري، فقدان خدمات اوليه شهري در 
كوت عبداهللا، كمبود شديد فضاي آموزشي، 

  .سومديريت شهرداري اعتراض كردند
  
 از كارگران ي تعداد آذر11روز سه شنبه *

اخراجي كارخانه آجر شيل سنندج كه سه 
 شده بودند، جهت سال پيش از كار اخراج

كسب مطالبات خود، در مقابل استانداري 
كميته به گزارش . ندكردستان تجمع نمود

هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي 
كارگران مذكور پس از گذشت سه ، كارگري

سال از اخراج و اعتراضات و تجمعات متعدد 
در مقابل ارگانهاي دولتي، هنوز مطالبات 

 6 سال سنوات و خود را كه شامل چهارده
 را به دليل اعمال نفوذ استماه حقوق 

كارفرما در ارگانهاي ذي نفوذ دريافت 
ننموده و با توجه به رأي و حكم دادگاه كه 
به نفع كارگران نيز صادر شده، كماكان با 
 جوابهاي سرباالي كارفرما كه خود

  . مواجه مي باشنداستاستانداري كردستان 
  
گ تخت كارگران معدن زغال سن*

در  آذر 11در روز سه شنبه مينودشت 
 اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق

حدود ، ايلنابه گزارش . دست از كار كشيدند
 كارگر اين معدن كه در دل جنگلهاي 300

شهرستان مينو دشت مشغول استخراج زغال 
 بيش از دو ماه است كه حقوقهستند سنگ 

رز  كارگر معادن الب1400شان همچون ساير 
  . استشرقي به تاخير افتاده

شركت معادن زغال سنگ البرز شرقي از سه 
» طرزه«واحد مجزاي استخراج بنام معدن 

» تخت« كارگر، معدن 800با حدود 
 كارگر و معدن 300مينودشت با حدود 

 كارگر تشكيل شده 50با حدود » راميان«
كارگران معدن  آذر 10دوشنبه روز  .است

ي مشابه كارگران طرزه با مطالبات صنف
  .اقدام به اعتصاب كردندمعدن تخت 

  
» آلوميناي جاجم «كارگر قراردادي كارخانه *

واقع در استان خراسان شمالي در واكنش به 
شان از  كاهش حقوق و ساير مطالبات صنفي

اي تازه براي اعالم اعتراض استفاده  شيوه
 آذر ايلنا، 11به گزارش روز سه شنبه . كردند

آبان  27ين كارخانه از صبح روز كارگران ا
توجهي   در واكنش به بي) آذر11(تا امروز 

شان براي   كارفرماي نسبت به درخواست
بازنگري در محاسبه حقوق و ساير مزاياي 
قانوني، اتوبوسهاي سرويس كارخانه را در 
ميانه راه متوقف كرده و بخشي از مسير 

مسافت يك (رسيدن به سالنهاي توليد 
   مييايمپيراهرا دسته جمعي ) كيلومتري

  . كنند
گزارش كارگران، اين اعتراض اين بر اساس 

يي شده و كارگران    آذر وارد فاز تازه8از روز 
روي جمعي، خوردن غذاي   عالوه بر پياده

  .كارخانه را نير تحريم كردند
  
تعدادي از اعضاي كانون بازنشستگان شهر *

مقابل   آذر در11در روز سه شنبه كال  رستم

فرمانداري بهشهر تجمع و نسبت به بسته 
شدن دفتر كانون بازنشستگان در شهر خود 

اين كانون ، به گزارش بالغ .اعتراض كردند
كال از  مسائل مربوط به بازنشستگان رستم

را پيگيري مي ... جمله دفترچه هاي بيمه و 
كرد اما از ادامه فعاليت اين دفتر جلوگيري 

د دفتر كانون شد و علت آن هم وجو
  .استبازنشستگان در شهرستان بهشهر 

  
كارگران روزكار خط  آذر 12 روز چهارشنبه*

  اعتراض در مونتاژ يك ايران خودرو 
 2 مدت بي عدالتي در پرداخت خقوق بهبه 

ساعت اعتصاب كرده و خط  مونتاژ را 
گزارش روابط عمومي  به .تعطيل كردند

ت شرك، سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك
  وبستن حوداث ديگري استآايران خودرو 

 كه موعد شركتكارگران قديمي ايران 
بازنشستگي شان فرا مي رسد نگران اصالح 
قانون كار و افزايش سن بازنشستگي 

  .هستند
  
كارگران   آذر13صبح روز پنج شنبه *

براي چندمين بار  بازنشسته نساجي مازندران
 در سال جاري مقابل فرمانداري قائمشهر

  .تجمع كردند
تجمع در واكنش به  اين به گزارش ايلنا ،

  طوالني شدن زمان وصول مطالبات معوقه
 كارگر 350شود حدود  گفته مي. شان است
 بازنشسته اين واحد توليدي 550شاغل و 

 ميليارد تومان مطالبات معوقه دارند 15حدود 
ها از اين ميزان حدود   كه سهم بازنشسته

  .است ميليارد تومان 11
بر اساس اين گزارش، اعتراض صنفي 
كارگران بازنشسته نساجي مازندران در 

 11مقابل ساختمان فرمانداري حوالي ساعت 
به دليل غيبت فرماندار به خيابانهاي شهر 

اين كارگران پس طي كردن . كشيده شد
تر دو  چند خيابان، مقابل ساختمان دفا

نماينده شهر قائم شهر در مجلس در خيابان 
  .تهران قائمشهر اجتماع كردند

  
 ،كارخانه ورمل كارگران  آذر15شنبه روز *

ه  ب،توليد كننده كيسه هاي خون گيري تنها
در مقابل درب بسته  دنبال تعطيلي كارخانه

   .كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند
مدير كارخانه توليد  به گزارش خبرنيوز،

) راه ملل( كيسه هاي خون گيري ورمل
خط توليد اين كارخانه كه تنها : داشتاظهار

كارخانه توليد كيسه هاي خون گيري 
 سال پيش راه اندازي شد و15كشوراست، 

پس از  سال پيش در اختيار دولت بود و دو تا
آن به بخش خصوصي يعني شركت ورمل 

تا مدتي پيش نيز با دريافت  واگذار شد و
خارجي به كار خود ادامه  سفارشات داخلي و

تاكنون به علت  93اما از ابتداي سال. دمي دا
عدم خريد كيسه هاي خون گيري از سوي 

اين كارخانه به  سازمان انتقال خون كشور،
ديشب  تدريج توليد خود را كاهش داد و

براي  آخرين نفسهاي خود را كشيد و
  .هميشه تعطيل شد

  
كارگران راك سراميك  آذر 15روز شنبه *

انه مراجعه براي بازگشت به كار به كارخ
 كرده و مقابل اين واحد توليدي تجمع 

  
  17بقيه در صفحه 

برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و 

   1393 ذرمزدبگيران در آ

 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم



  17 صفحه              كارگري      1393 دي اول – 354 نبرد خلق شماره
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برخي از حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

   1393 ذرمزدبگيران در آ
  16بقيه از صفحه 

 اما كارفرما آنان را به داخل كارخانه ،كردند
 .راه نداد
 

 كارگر 300در حالي كه  به گزارش ايلنا،
كارخانه راك سراميك از ابتداي آذر ماه سال 

 و در پي پايان قرارداد كارشان اخراج 93
يس اداره كار شهرضا از صدور شده بودند، رئ

حكم بازگشت به كار اين كارگران اخراجي 
  .خبر داد

  
كارگران كارخانه صنايع بهداشتي ياس *

، از روز زيرمجموعه شركت داروگر، خرمشهر
در  آذرز17 آذر تا روز دوشنبه 15شنبه 

مقابل  در اعتراض به دو سال بالتكليفي
 به گزارش.  تجمع كردندفرمانداري خرمشهر

 كارگر قراردادي 35 كارگر رسمي و 50ايلنا، 
سال پيش به  صنايع بهداشتي ياس كه دو

دليل تعطيلي كارخانه بيكار شدند همچنان 
شان نامشخص است و هيچ   وضعيت شغلي

  كس مسئوليتي در قبال كارگران بيكار شده
 سال سابقه كار دارند 20كه بيش از 

  . پذيرد نمي
س توليد كننده كارخانه صنايع بهداشتي يا

 انواع صابونهاي جامد و ساير مواد ،گليسرين
شوينده، زير مجموعه صنايع بهداشتي 

  .است) كف(داروگر 
  
شيشه «شماري از كارگران كارخانه *

  توجهي  قزوين در پي تداوم بي» آبگينه
شان، صبح روز  كارفرما به پرداخت مطالبات

 فرمانداري لدر مقاب آذر 16يكشنبه 
لبرز و استانداري قزوين تجمع شهرستان ا

به گزارش ايلنا، در شرايطي كه همه  .كردند
شهرستاني از مشكالت  مسئوالن استاني و

 كارگران آبگينه با خبر هستند هنوز بي
كارفرما در خصوص پرداخت   تفاوتي 

  .مطالبات مزدي آنها ادامه دارد
  
جمعي از كارگران نگهباني پستهاي برق *

در  آذر 16يكشنبه وز  صبح ر،وزارت نيرو
اعتراض به نامشخص بودن شرايط 
استخدامي خود در مقابل ساختمان اين 

راه نيايش تجمع گوزارت خانه واقع در بزر
 از  تن150حدود  به گزارش ايلنا، .كردند

كارگران نگهبان پستهاي برق تهران به 
 كارگري كه هم 700نمايندگي از سوي 

ي برق اكنون به عنوان نگهبان در پستها
مشغول كارند در اين اجتماع صنفي حضور 

  .ندشتدا
  
تعدادي از رانندگان  آذر 17دوشنبه روز *

كاميون در مقابل اداره حمل و نقل و پايانه 
 به گزارش ايلنا، .مرز بازرگان تجمع كردند

عدم پاسخگويي مدير مسئول اداره حمل و 
نقل و پايانه بازرگان به اعتراض كنندگان 

 بين رانندگان معترض و باعث درگيري
مسئوالن اداره حمل و نقل و پايانه مرز 
بازرگان شد و در نهايت با دخالت نيروي 
انتظامي رانندگان معترض به پاسگاه منطقه 

 به علت اين حركت اعتراضي، .منتقل شدند

فضاي امنيتي در مرز بازرگان حاكم شد و 
ترافيك كاميونهاي ايراني و تركيه براي 

  .ديكيلومتر رس 20ز به عبور از مر
  
اي   جمعي از كارگران شركت برق منطقه*

در  آذر 18سه شنبه تهران صبح روز 
اعتراض به محروم شدن از برخي مزاياي 

 رژيمشغلي در مقابل ساختمان مجلس 
  .تجمع كردند

كارگران نسبت به عملكرد  به گزارش ايلنا،
سازمان تامين اجتماعي و شركت برق 

 در خصوص ارائه برخي اي تهران  منطقه
  .مزاياي شغلي اعتراض دارند

  
آذر شماري از كارگران  18 سه شنبه روز*

بازنشسته كارخانه نخ پارسيلون خرم آباد در 
 سال مطالبات معوقه در مقابل 4اعتراض به 

  .ساختمان استانداري لرستان تجمع كردند
به گزارش ايلنا، كارگران بازنشسته كارخانه 

 92 تا 89م آباد كه از سال نخ پارسيلون خر
اند هنوز موفق به   به مرور بازنشسته شده

دريافت معوقات حقوقي و سنوات پايان 
  .اند  خدمت خود نشده

  
در روزهاي كارگران پتروشيمي كارون *

درپي عدم  آذر، 18 و سه شنبه 17دوشنبه 
 اجراي وعده كارفرما براي افزايش دستمزد

  .اجتماع اعتراضي برگزار كردند
به گزارش ايلنا، به دنبال اين اجتماعات 

تا اعتراضي كارگران، كارفرما وعده داد كه 
هفته تكليف افزايش دستمزد كارگران يك 

شاغل در اين كارخانه را روشن خواهد كرد و 
در نتيجه كارگران معترض به كار خود 

  .بازگشتند
  
كارگر قراردادي كارخانه بيش از دو هزار *

قع در استان خراسان آلوميناي جاجم وا
 آبان تا روز 27  سه شنبهاز صبح روز، شمالي

اقدام به راهپيمايي اعتراضي  آذر 18يكشنبه 
به گزارش جاجرم، درپي وعده . كردند

كارخانه اين كارگر قراردادي  2200كارفرما،
  .پايان دادند به اعتراض خود روز 22 پس از

توجهي كارفرماي  كارگران در واكنش به بي
شان براي بازنگري در    به درخواستنسبت

محاسبه حقوق و ساير مزاياي قانوني، 
اتوبوسهاي سرويس كارخانه را در ميانه راه 
متوقف كرده و بخشي از مسير رسيدن به 

را ) مسافت يك كيلومتري(هاي توليد  سالن
  .راهپيمايي مي كردنددسته جمعي 

  
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد *

  آذر20پنجشنبه  در روز ريتشكلهاي كارگ
 نفر 15طي روزهاي گذشته اعالم كرد كه؛ 

توليد (از كارگران شركت رنگين فام سنندج 
، به دليل )كننده ي كودهاي شيميايي

تعطيلي اجباري واحد توليدي خود، كه منجر 
به بيكاري تمامي كارگران مشغول به كار در 
آن شده است، در مقابل استانداري كردستان 

به تجمع اعتراضي زده و خواستار دست 
  . بازگشت به كار خود شدند

  
 از كارگران معدن  تن250اعتصاب بيش از *

 به  آذر18 در روز سه شنبه كوشك بافق
به گزارش ايلنا،  .چهارمين روز كشيده شد

 كارگر معدن كوشك بافق كه 250بيش از 
شان ات نسبت به محقق نشدن مطالب

ن روز پياپي معترض بودند، براي چهارمي
  .دست از كار كشيدند

كارگران معدن كوشك بافق در پنجمين روز 
هايي به وزير صنعت،   شان در نامه اعتصاب

معدن و تجارت و همچنين وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، خواهان رسيدگي سريع به 

  .تشان شدند مطالبا
كارگران معدن كوشك  آذر، 20روز پنجشنبه 

كارفرما مبني بر رسيدگي به  ◌ٔ با وعده
مطالبات معوقه كارگران به اعتصاب پنج روز 

  .خاتمه دادند و به كار بازگشتندخود 
معدن سرب و روي كوشك بافق با بيش از 

 كيلومتري شرق 165 كارگر در فاصله 350
 كيلومتري شمال شرق شهرستان 45يزد و 

  .بافق واقع شده است
  
ز  ا جمعي آذر23صبح روز يكشنبه *

خرم » نخ پارسيلون«بازنشستگان كارخانه 
آباد در اعتراض به تعلل مالكان اين كارخانه 
 در خصوص پرداخت سنوات بازنشستگي

شان، در مقابل استانداري لرستان تجمع  
به گزارش خبرنگار ايلنا، در پي  .كردند

اعتراضات مكرر بازنشستگان در مقابل 
هاي مختلف دولتي در  كارخانه و نهاد

وص عدم دريافت سنوات پايان كار و خص
عمل مديرعامل كارخانه، بار ديگر  قولهاي بي
 اعتراض خود را در ندناچار شدكارگران 

  .ندمقابل استانداري اعالم كن
  
 آذر جمعي از 23صبح روز يكشنبه *

كارگران شركتهاي چهارگانه سرمايه گذاري 
سبز در اعتراض به وضعيت نامشخص 

 محل اين شركت مطالبات مزدي خود در
  .تجمع كردند

به گزارش ايلنا، اين تجمع در اعتراض به 
ها، حقوق و بيمه  وضعيت نامشخص دستمزد

  .معوقه برپا شد
در شركتهاي چهارگانه سرمايه گذاري سبز 

كشت و صنعت «هاي  كه شامل كارخانه 
مجتمع دامداري و صنعتي «، »مهاباد
و » مجتمع هما مرغ مهاباد«، »مهاباد

است، نزديك به » انه زمزم مهابادسردخ«
  . تن كار مي كنند200

  
 آذر كارگران شركت 23روز يكشنبه *

معدني چادرملو تجمع اعتراض آميزي در 
اعتراض به شايعه انتخاب دبير جديد انجمن 

به . صنفي كارگران اين معدن برگزار كردند
گزارش ايلنا، كارگران اين واحد با امضاي 

از دبير انجمن طوماري حمايت خود را 
  صنفي كارگري اين 

معدن كه متعاقب اعتصاب يك ماهه 
كارگران در سال گذشته اخراج شده بود، 

  .اعالم كردند
  
جمعي از كارگران بازنشسته كارخانه *
 آذر در 23، روز يكشنبه »نساجي مازندران«

اعتراض به طوالني شدن وضعيت پرداخت 
مطالبات شان با سفر به تهران در مقابل 

اختمان مركزي بانك ملي ايران واقع در س
  .در خيابان فردوسي تهران تجمع كردند

به گزارش ايلنا، اين تجمع در واكنش به 
طوالني شدن زمان وصول مطالبات معوقه 
. كارگران از سوي بانك ملي صورت گرفت

هاي  يكشنبه شب كارگران با وعده 
  .مسئوالن بانك ملي عازم شهرشان شدند

  
ارگران قراردادي اداره آب و تعدادي ازك*

فاضالب روستايي شهرستان دشتستان، 
 آذر در اعتراض به عدم 24صبح روز دوشنبه 

دريافت شش ماه حقوق دست از كاركشيده 
و مقابل ساختمان اداري شركت آب و 
فاضالب روستايي در شهر برازجان تجمع 

  .كردند
به گزارش  ايلنا، كارگران به دليل عدم 

شان براي چندمين  ات معوقه پرداخت مطالب
بار دست از كار كشيده و مقابل دفتر اداري 

هاي دولتي  آبفار دشتستان و ساير نهاد
  .شهرستان و استان تجمع كرند

  
 آذر كارگران 25صبح روز سه شنبه *

كارخانه ياس خرمشهر براي دهمين بار در 
 كارفرما به  توجهي ماه آذر  به دليل تداوم بي

  ت شان، در مقابل ساختمانپرداخت مطالبا
به گزارش . فرمانداري خرمشهر تجمع كردند

ايلنا، در شرايطي كه مسئوالن استاني و 
شهرمان از مشكالت كارگران طالع دارند، 
هيچ تالشي براي پرداخت مطالبات مزدي و 

  .دهند بازگشايي كارخانه انجام نمي
  
) بوش(كارگران سهامدار كارخانه شمع نور *

 آذر به 25زوين روز سه شنبه واقع در ق
تهران آمدند و با تجمع مقابل دفتر مركزي 
اين واحد صنعتي خواستار پاسخگويي 
مسئوالن اين شركت در خصوص وضعيت 

به گزارش  ايلنا، اين . سهام خود شدند
كارگران علت برگزاري اين تجمع را 
اعتراض به عملكرد سهامدار عمده كارخانه 

 آذر تجمع 26شنبه روز چهار. عنوان كردند
كارگران سهامدار شمع نور با وعده مذاكره 

  .خاتمه يافت
  
 آذر شماري از صيادان خارگ 29روز شنبه *

با حضور در مقابل اسكله صيادي اين جزيره 
تجمع كرده و خواستار رفع مشكالت خود 

به گزارش فارس ، صيادان بيش از . شدند
 سال است كه در اين جزيره به شغل 30

  . مشغول هستندصيادي
  
اعتصاب كارگران  آذر، 30روز يكشنبه *

 وارد هشتادمين روز كارخانه كاشي گيالنا
اعتصاب كارگران كارخانه كاشي . خود شد

 16در اعتراض به عدم پرداخت » گيالنا«
 25ماه از دستمزد خود از روز سه شنبه 

شهريور با تجمع در مقابل فرمانداري 
 گزارش ايلنا، به. شهرستان رودبار آغاز شد

كارخانه كاشي گيالنا كه در شهر منجيل 
واقع است سابقه طوالني در توليد كاشي 
دارد، اما از چند سال پيش به دليل مشكالت 
مديريتي اين كارخانه براي پرداخت مطالبات 

 هاي توليد با  كارگران و ساير هزينه
  .مشكالتي مواجه شده است

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 

ري، شكنجه و محاكمه دستگي

فعاالن كارگري در ايران را به 

   .شدت محكوم مي كنيم
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  ...موسيقي 

  

 برنده جايزه " رايت پوسي"دو عضو گروه 
  هانا آرنت 

رايت كه   به دو عضو گروه پوسي "هانا آرنت"جايزه 
 اي در كليسا، پوتين را به تمسخر گرفته بودند،  با ترانه

اي مادر مقدس، پوتين رو ": آنها خوانده بودند. رسيد
  ".دك كن بره

لمان از سال  آ"برمن" و شهر "هاينريش بل"بنياد 
 جايزه هانا آرنت را به عنوان ستايش، به 1995

كنند كه در مقابل خودكامگي  شخصي اهدا مي 
دو عضو گروه موسيقي پوسي رايت، . ايستاده باشد

 نيز به خاطر "ماريا آليوخينا" و "نادژدا تولوكونيكووا"
 شان در برابر اقتدارگرايي سياسي اين جايزه را  مقاومت

  . كسب كردند
، نويسنده اوكرايني، به همراه دو "يوري آندروشوويچ"

 هزار يورويي را 10عضو گروه مذكور اين جايزه 
اين نويسنده به عنوان يكي از . دريافت خواهند كرد

  ترين صداها عليه روسيه در اوكراين شناخته مي مهم 
  .شود

حكم زندان دادگاه اعضاي گروه پوسي رايت عليه اين 
سازمان عفو . كنشهاي جهاني روبرو شددو خواننده با وا

دهنده،  تكان "بين الملل از جمله راي دادگاه را 
اي شديد   هاي سياسي و ضربه  ناعادالنه، با انگيزه

  . خواند"عليه آزادي بيان و عقيده
  

  عليزاده دريافت نشان شواليه را رد كرد
حسين عليزاده، آهنگساز و موسيقيدان، با انتشار نامه 

اده از دريافت نشان شواليه از دولت فرانسه اي سرگش 
  .انصراف داد

شايد اگر در ديار ما توجه و ": وي در اين باره گفت
درك از هنر واالي موسيقي همان طور كه نزد مردم 
است، نزد مسووالن ـ كه بايد خدمتگزاران تاريخ و 

 بود، يك هديه و عنوان غير  فرهنگ و هنر باشند ـ مي
  ".عكاس نداشتخودي اين همه ان

وقتي در فضاي هنري نور كافي نباشد، ": وي افزود
  ". شود چراغي كوچك خورشيد مي

ن كشور و سفارت عليزاده ضمن قدرداني از مسووال
فرانسه و ارج گذاري از تمام بزرگان ايران و جهان كه 

   اند، خود را بي نشان با ارزش شواليه را دريافت كرده
  . دانستنياز از دريافت هر نشاني 

محمد رضا شجريان در واكنش به اين اقدام با اشاره 
: به افرادي كه از اين نامه سوواستفاده مي كنند گفت

تصميم عليزاده اعتراض به بادمجان دور قاب "
  ".چينهاست 

  
گنگم " خاطر يوتيوب ظرفيت بازديدش را به

   افزايش داد "استايل
ننده پاپ ، اثر خوا"گنگنم استايل"ويديو كليپ كره اي 

 ساخته شد، از 2012، كه در سال "ساي"كره اي، 

 فراتر رفت و اين "يوتيوب"حداكثر ظرفيت بازديد 

  .سايت را ناگزير به تغيير ظرفيت شمارشگرش كرد
يوتيوب گفته است كه اين ويديو كه پربيننده ترين 

ميليارد و 2ويديو تاريخ اين سرويس است، بيش از 
يوتيوب اكنون حداكثر . ستميليون بار ديده شده ا147

 9" رقمي 19ظرفيت بازديد ويديوها را به عدد 
  . افزايش داده است"كوينتيليون

  
نام اين ويديو از محله اي در حاشيه شهر سوول، 
پايتخت كره جنوبي، برگرفته شده و در آن چهره اصلي 
با افراد مختلف در مكانهاي گوناگون و در وضعيتهاي 

  .بسيار متنوع مي رقصد
 در "ام تي وي" جايزه 2012گنگنم استايل در سال 

  .اروپا را به خود اختصاص داد و موزيك ويديو سال شد
دومين ويديوي پربازديد يوتيوب، موزيك ويديوي 

"Baby"،است كه "جاستين بيبر" خواننده كانادايي 
بيش از يك ميليارد بازديد از گنگنم استايل فاصله 

  .دارد
  

  2015ز گرمي نامزد هاي اصلي جواي
 نامزدهاي "اد شيران" و "سام اسميت"، "بيانسه"

  .  شناخته شدند2015اصلي جوايز گرمي 
سام اسميت خواننده جوان انگليسي در شش رشته از 

  . جمله بهترين هنرمند نورسيده، نامزد شده است
نيز نامزد ) Stay with me(آهنگ با من بمان 

  .ده استبهترين اجراي پاپ و بهترين ضبط سال ش
اد "، "كلد پلي"از ديگر انگليسيها مي شود به 

فرل " اشاره كرد كه در كنار XCX و چارلي "شيران
  . نامزد اين جوايز شده اند"بيانسه" و "ويليامز

 همچنين براي آهنگ پرفروش XCX"چارلي "
 خوانده، نامزد چند جايزه "ايگي آزاليا"كه با  "خيال"

  .شده است
ن آلبوم خود نامزد چند رشته از بيانسه نيز با پنجمي

جمله جايزه اصلي گرمي در رشته آلبوم سال شده 
  . است

 8مراسم پنجاه و هفتمين دوره جوايز گرمي روز 
  . در لس آنجلس برگزار خواهد شد2015فوريه 

  
   ....نقاشي

  
   هنر و رنج در نمايشگاهي در ژنو پيوند

 هنري در نمايشگاه كامال متفاوت و نوآورانه اي از آثار
موزه صليب سرخ شهر ژنو برپا شده كه هدف آن 

در اين . نشان دادن رابطه هنرمندان با رنج است
 برگزار مي "همه چيز انساني"نمايشگاه كه با عنوان 

شود، آثاري به نمايش گذاشته شده كه به شكلي بسيار 
برجسته و دلخراش، رنج و مصيبتي را كه انسانها در 

يگر تحميل كرده اند، نشان صد سال گذشته به يكد
  .مي دهند

  
اوتو "اين نمايشگاه با آثاري مثل طرحهاي سياه قلم 

 از زندگي در سنگرهاي جبهه هاي جنگ "ديكس
جهاني اول تا مونتاژ عكاسي از صحنه هاي جنگ 
عراق، نتيجه همكاري موزه صليب سرخ و موزه 

  .هنرهاي مدرن و معاصر شهر ژنو، مامكو، است
، مدير موزه صليب سرخ، معتقد است كه "وراجر ماي"

برگزاري چنين نمايشگاهي در شهر ژنو بسيار بجاست 
چون دفتر مركزي بسياري از نهادهاي سازمان ملل 
متحد و همين طور مركز صليب سرخ جهاني در اين 

ژنو همزمان محل تولد و امضاي پيمان . شهر قرار دارد
مان جنگ، يعني بين المللي نظارت بر رفتار دولتها در ز

  .كنوانسيون ژنو است
از آثار به نمايش در آمده مي توان از مجموعه 

، هنرمند اوكرايني نام برد "نيكالي گتمن"نقاشيهاي 
كه از وضعيت بازداشتگاههاي كار اجباري دوران 
استالين الهام گرفته اند كه خود او هشت سال در آنجا 

  . حبس بود
لو پيكاسو، شاهدي ، اثر پاب"بانوي گريان"همچنين 

است از خشم اين هنرمند از آنچه كه در جريان جنگ 
  .داخلي اسپانيا بر سر هموطنانش آمد

 يك "كارا واكر"، اثر "شورش در شهر تاريك"
اي است كه فيلم، عكس و نقاشي  مجموعه چند رسانه 

  را شامل مي شود 
يكي ديگر از آثار شاخص اين نمايشگاه تابلوي 

 است كه در سال "ليكس نوزباومف" اثر "پناهجو"
او يك آلماني يهودي تبار بود و در .  كشيده شده1939
 همراه با تمام اعضاي خانواده اش در 1944سال 

  . به قتل رسيد "آشويتس"اردوگاه 
اين نمايشگاه بازديد كنندگان فراواني را به خود جلب 

  . كرده است
  

  دي براي يكي از آثار ترنر ركورد جدي
  

، نقاش سرشناس انگليسي در "ويليام ترنر"ي از تابلوي
 ميليون 30.3قرن نوزدهم، در يك حراجي به قيمت 

پوند به شخصي كه هويتش فاش نشد، فروخته شد و 
 .ركورد جديدي برجا گذاشت

  19بقيه در صفحه 

  رويدادهاي هنري ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز

دمنش، بلكه به دليل وجود افرادي كه در نه به خاطر وجود افراد ستمگر و د! جهان جاي خطرناكيست"
  )فيزيكدان نظري آلماني) 1955 آوريل 18 - 1879 مارس 14(آلبرت اينشتين  ("تندبرابر آنها نمي ايس

پيوسته در تاريخ زمانهايي مي رسد كه آنكه جرات كند و بگويد دو دو تا چهار تا مي شود، مجازاتش مرگ "
 -ي  نگار الجزاير ، نويسنده، فيلسوف و روزنامه)1960 ژانويه 4- 1913 نوامبر 7(آلبرت كامو  ("است

  )  تبار فرانسوي
انسانها تنها با زايمان مادرشان به دنيا نمي آيند، آنها بارها و بارها به دليل كسب تجربه هاي تازه زاده مي "

نگار،   نويس، نويسنده، روزنامه  رمان) 2014 آوريل 17 - 1927 مارس 6(گابريل گارسيا ماركز  ("شوند
  )ناشر و فعال سياسي كلمبيايي

 



  19 صفحه                              1393 دي  اول – 354نبرد خلق شماره 
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  رويدادهاي هنري ماه
 

  18بقيه از صفحه 
، مبلغ فروش اين "ساتبي"گفته سخنگوي حراجي به 

تابلو باالترين رقمي است كه بابت يك اثر نقاشي 
انگليسي در دوره پيش از قرن بيستم پرداخت شده 

  .است
در سالهاي جواني ) 1775-1851(جي دبليو ام ترنر 

 بارها به ايتاليا تحت تاثير نقاشان بزرگ ايتاليايي بود و
ترين آثار او را چشم  بسياري از برجسته . سفر كرد

 .دهند اندازهاي ايتاليايي تشكيل مي 
 

  .....فيلم

  

  2014نامزدهاي بهترين فيلم خارجي سال 

 كشور 84در مسابقه اسكار سال آينده، فيلمهايي از 
براي كسب جايزه بهترين فيلم خارجي رقابت خواهند 

  . كرد
  :ي احتمالي برنده ها

   "دو روز، يك شب"
دو " نقش شخصيت اصلي فيلم "ماريون كوتيار" -

 را كه درامي پرهيجان و دشوار است، "روز، يك شب
اين فيلم از سوي بلژيك نامزد اسكار . بازي مي كند

  .بهترين فيلم خارجي شده است
  "نهنگ"
 "آندري زوياجينتسف" به كارگرداني "نهنگ" فيلم -

اين فيلم .  معاصر را نشان مي دهدفساد در روسيه
جايزه بهترين فيلمنامه را از جشنواره فيلم كن به دست 
آورد و در جشنواره فيلم لندن به عنوان بهترين فيلم 

  . انتخاب شد
  "خواب زمستاني"
، كارگردان اهل تركيه، "نوري بيلگه جيالن" -

 را در "آنتوان چخوف"داستاني الهام گرفته شده از 
اين فيلم برنده نخل .  روايت مي كند"ستانيخواب زم"

طال در جشنواره فيلم كن شده است و نامزد تركيه 
  . براي اسكار بهترين فيلم خارجي است

  "ايدا"
 1960 در دهه "پاول پاوليكوفسكي" اثر "ايدا" فيلم -

شخصيت اصلي فيلم دختري . در لهستان مي گذرد
ر يك او تمام عمرش را د. هجده ساله و يتيم است
اين فيلم موضوعاتي چون . صومعه سپري كرده است

اعتقاد به مذهب كاتوليك و نيز يهودي ستيزي در 
  . لهستان را بررسي مي كند

  "مامي"
زاويه " به كارگرداني "مامي" از فيلم كانادايي -

 ساله همچون يك شوك الكتريكي در 25 "دوالن
يزه اين فيلم جا. جريان جشنواره فيلم كن نام برده شد

ژان "بزرگ هيات داوران جشنواره كن را همراه با فيلم 
  . دريافت كرد"لوك گدار

  

پرفروش ترين فيلمهاي اروپايي در سالي كه 

  گذشت

يك " يا "هشت فاميل باسكي"فيلم كمدي داستاني 
اميليو مارتينز " به كارگرداني "ماجراي اسپانيايي

ه سالن  ميليون و پانصد هزار تن را ب6، بيش از "الزارو
  . سينماهاي اسپانيا كشاند

فرانسويها هم يك كمدي را به ديگر فيلمهاي داستاني 
 "مگر ما چه گناهي كرديم؟". سال ترجيح دادند

ماجراي خانواده مسيحي و بورژوايي ست كه هر چهار 
دختر آن با مرداني از نژاد و قومهاي متفاوت رابطه 

ه در اين  سعي داشت"فليپ دو شوورون". عاشقانه دارند
فيلم كليشه هاي موجود در جامعه فرانسه را به نقد و 

 12سخره بگيرد؛ نقدي كه مورد استقبال بيش از 
  .ميليون تن قرار گرفت

در پرتغال، اقتباس سينمايي يك رمان كالسيك 
: خانواده ماياس". موفقيتي چشمگير به همراه داشت

اسه د كي "، نوشته "فصلهايي از زندگي رمانتيك
، نويسنده ممتاز پرتغالي است كه در قرن "روش

ژائائو "اين فيلم به كارگرداني . نوزدهم ميالدي زيست
 1870، زندگي اشراف زاده اي در سالهاي "بوتلو

همزمان با پايان دوران پادشاهي در پرتغال را به 
  .تصوير كشيده است

  
  تخت به جاي صندلي سينما در بوداپست

اي صندلي در اروپا در اولين سينماي داراي تخت به ج
براي اين سينما بيش از سه . بوداپست افتتاح شد

ميليون يورو سرمايه گذاري شده است و ده سال 
تماشاگران در اين سينما . ساخت آن طول كشيده است

مي توانند فيلم را با دراز كشيدن روي تخت و با 
  .بالشهايي زير سرشان دنبال كنند

اين سينما بسيار با از آنجا كه موضوع بهداشت در 
اهميت است، منسوجات مورد استفاده براي تختها و 

  .بالشها در اين سينما به سادگي قابل شستشو است
در اين سينما به جاي فيلمهاي جديد، فيلمهاي 

  .كالسيك قديمي به نمايش در مي آيد
براي كل يك در سينماي مزبور هر نفر فقط يك بليط 
 يورو است 18تخت مي تواند تهيه كند كه قيمت آن 

كه دو نفر همراه با دو بچه زير ده سال مي توانند از آن 
  .استفاده كنند

  
تهديد سايبري سوني به خاطر اكران فيلم 

   "مصاحبه "
 با "مصاحبه" كه يك كمدي به نام "سوني"شركت 

ه موضوع سووقصد به جان رهبر كره شمالي را آماد
نمايش كرده بود، به دليل يك حمله سايبري اكران آن 

  . دسامبر اكران شود25قرار بود اين كمدي . را لغو كرد
باراك اوباما، رييس جمهور آمريكا، از اين اقدام سوني 

توانيم در جامعه  ما نمي ": به شدت انتقاد كرد و گفت
اي زندگي كنيم كه يك ديكتاتور در جايي از جهان  

  ".صميم بگيرد در آمريكا اعمال سانسور كندناگهان ت
  

 !بهشت از شدگان رانده
 سرافراز گردنكشان چونان
 را سيب زده دندان
 .بهشتيم گان رانده

 دوش بر اي خاره سنگ با
 . پيش در شيبي هموار نا و

 را كيفر كه
 ! نه ، انجامي
 : تاوان را عشق

 . زندان و زخم ، درد
 ، گناهي افره پاد

 . انانس قامت زيب
 و نبوديم بنده را خداي

 : را شيطان و
 ... فرمانبردار

 .هرگز
 .گمناميم و عاشق گان دلداده
 . عشق گان زيبنده
 .چنينيم

  
 آلمان 2010 اكتبر
 كياييها اهللا فتح

 
  
  

  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يديد جالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشمي منتيز

  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          

بش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه جنــ
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           

بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام  ( نبردخلق   سرمقاله
  .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

   يورو1             تك شماره 
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
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 

خبار رويدادهاي روز نشريه نيرد خلق ، ا

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com  
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 درگذشت در سوك

  مادر ترگل
  
  
  

 1393 آذر   19 چهارشنبهتاسف بسيار روز    تاثر و   با  
زنده ياد مادر ترگل مبـارزي      . درگذشتمادر ترگل   

خستگي ناپذير و پايدار بود كه دو فرزنـدش، رفقـا           
در ،  )گـروه آرمـان خلـق      (هوشنگ و خسرو ترگل   

  .مبارزه عليه ديكتاتوري شاه به شهادت رسيدند
و هـم در    در دوران رژيـم گذشـته       م  مادر ترگل ه  

دوران رژيم واليت فقيه بـراي آزادي و عـدالت و           
حقوق انـساني مبـارزه مـي كـرد و در چنـد سـال         

او طـي  . گذشته با بيماري سرطان درگير شده بـود   
سه دهه گذشته به طور مرتب هر جمعه به قطعـه           

مــادر ترگــل بــا .  در بهــشت زهــرا مــي رفــت33
ـ     ار و پـشتيبان همـه      خصوصيات برجسته انساني ي

  .خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي بود
 آذر مراسم گراميداشت مـادر ترگـل        21روز جمعه   

با حضور جمعي از دوسـتان و آشـنايان و فعـاالن             
  .  اجتماعي برگزار شد-سياسي

ــازمان    ــايم در س ــب رفق ــود و از جان ــب خ از جان
فقدان مادر ترگـل را     چريكهاي فدايي خلق ايران،     

انقالبي، بـه خـانواده شـهدا و        واده اين مادر    به خان 
 و بـه همـه آزاديخواهـان ايـران         زندانيان سياسـي  
  .تسليت مي گويم

 .يادش هرگز فراموش نخواهد شد
  مهدي سامع

  2014 دسامبر 15 - 1393 آذر 24دوشنبه 
  

  
  بهزاد كريمي: از 

  اداي احترام و در ضمن آن يك تصحيح: عنوان 
ده ياد مادر ترگل مبارز و نيز       گرامي باد خاطره و نام زن     

اين تصحيح در اطالعيه بـه موقـع و ارزشـمند رفيـق             
مهدي سامع، كه زنده ياد خسرو ترگل اعدام شده بـه           

، بـرادر   53همراه زنده ياد حسين سالحي در زمـستان         
 زنـده يـاد هوشـنگ ترگـل از          - نه كـه بـرادر       -زاده  

اعضاي گروه آرمان خلـق بـود كـه بـه همـراه رفيـق          
 آفرين همايون كتيرايي و دو رفيق ديگـر هـم           حماسه

مـادر  .  تيربـاران شـدند  50گروه شـان در پـاييز سـال       
ترگل، مادر واقعي هر دو آنان نبود، اگرچه مادر مبـارز           
هر دو آنان و بسياري ديگر از مبارزان بـه شـمار مـي              

  .رفت
  سايت اخبار روز : منبع

  1393 آذر 25: تاريخ انتشار 
  

*** 
   ماه شهداي فدايي دي

 حاج ي مرتض- ي خاطره جمال- يميفتح اهللا كر: رفقا
 - ي احمدي مرتض-ان ين محمودي حس- ها يعيشف
وسف ي - ينين الدي محمد ز- يريروس قصيس

 ي بهمن روح-ل ي فاطمه حسن پور اص- يزركار
 فاطمه - ي حسن نوروز- مسرور فرهنگ -آهنگران 

د جنبش ين شهياول (يثاقي شاهرخ م- ينهان) يشمس(
  به دست ي خدابخش شال-)  خارج كشورييدانشجو

 و ي دموكراسي در مبارزه براينيمان شاه و خميدژخ
 .دندي تاكنون به شهادت رس1350 از سال سياليسمسو

  

  

  

  

   "آرزوي سبز"
  

  

  )   صبح .م( وحيدي . م 

  
  

  در بهار رفتي و 

               زمزمه هايت 

  چه سبز بودند 

  نت و شكوفه هاي گلدا

  گاهواره قيل و قال سارها

  و گنجشكان 

  و نديدي 

  در متن تيره كوچه ها

  بيابان هاي خشك 

  برآمدند 

  

  چلچله ها 

  از سقف اتاق ها 

  پر كشيدند 

  و عادت آوازشان 

  دركسالت ابري حيات 

  به فراموشي رفت 

  

  ! اي عصاره  نور و  آفتاب  و باران

  شاخه اي از روياي قناري ها 

  !بمن بده 

  ا پر يك خاطره ب

  تا پنجره باغ چشم شهرم را 

  فقط يك لحظه 

  به روي تو 

  . باز كنم 

  

  

  


