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ُبحران اقتصادی 
، يک ُبحران "نظام"

  سياسی
  منصور امان 

اقتصاد ايران همچنان در سراشيبي بحران به سمت پايين  
در حال حركت است و اين با وجود تواُفق هسته اي مي 

 كه يك عامل -اگرچه رفع تحريمهاي بين المللي . باشد
 بي –ود مهم در بحران اقتصادي موجود به شمار مي ر

درنگ پس از وارد شدن رژيم مالها به پروسه عقب 
نشيني بيشتر از يك تبليغات ارزان حكومتي نبوده است، با 
اين حال چنين مي نمود كه دولت آقاي روحاني به گونه 
واقعي روي تاثيرات رواني آن حساب گُشاده دستانه اي باز 

  . كرده بود
با شركتهاي نفتي رفت وآمد هياتهاي اُروپايي، البي گري 

و تشويق صاحبان ايراني سرمايه در خارج كشور به 
سرمايه گذاري، بخشي از تالش براي بهره برداري از 
فضاي سياسي به وجود آمده در نتيجه مذاكرات و نتايج 

اينك چنين مي نمايد كه نزديك به دو سال پس . آن بود
 به تواُفق ژنو و به جريان "نظام"از گردن گذاشتن 

كندن عملي عقب نشيني هسته اي، شرايط اقتصادي اف
كشور در مهمترين مولفه هاي آن نه تنها بهبود نيافته، 
بلكه بحران به مرزهاي جديدي نيز گسترش يافته 

        .است
  
   "خبرخوش"آمار از جنس  

بي گمان اكثريت مردم كشور كه با آثار سخت و جانگُداز 
هستند، نيازي به ارايه بحران به گونه روزمره در تماس 

با اين . سند و گُواهي براي اثبات وخيم بودن شرايط ندارند
حال، اعتراف چهار وزير دولت به اوضاع فالكت باري كه 
اقتصاد زير سايه آنها با آن دست به گريبان شده، يك 
تصوير بي مثال از وضعيتي است كه از جانب كساني ارايه 

زبان و ترفند آن را انكار گرديده كه پيش از اين به هزار 
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وزيران اقتصاد، صنعت، كار و دفاع در 

در يك نامه ) مهر(اوايل ماه گذشته 
 "ركود"علني شده به رييس دولت، از 

بيم آن مي "خبر داده و تاكيد كردند 
رود كه اين ركود تبديل به بحران و 

آنها در اين .  شود"آنگاه بي اعتمادي
تصميم گيري به صورت "راستا خواهان 

اساس قواعد حاكم در ضرب اُالجل و بر
  . شدند"شرايط بحران

نخُستين تاثير اين نامه، قرار دادن دولت 
و رييس آن كه به گونه منظم آمارهاي 
خوش و خُرمي از بهبود شرايط و رشد 
اقتصادي از آستين بيرون مي كشند، در 
يك وضعيت ناخوشايند و غيربهداشتي 

آنها به اين وسيله تاييد كرده اند . است
قاي روحاني و خودشان، پيرامون كه آ

آنچه كه به آرايش ظاهر و خاك 
پاشيدن به چشم جامعه مي شود، پا در 
جاي پاي دولت آقاي احمدي نژاد، 
گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست 
جمهوري، گذاشته اند و سخت كوشانه 

      .راه وي را مي روند
 شهريور سال 15آقاي روحاني در 

ه مشهد مژده گذشته در جريان سفر ب
امروز در كنار مضجع امام رضا ": داد

اعالم مي كنم ما خوشبختانه از ركود 
   ".عبور كرده ايم

 ماه بعد، در سوم دي ماه، وي دوباره 5
توانستيم بر ركود فائق "تاكيد كرد 

آقاي روحاني از رشد اقتصادي . "بياييم
رونق ": درصدي خبر داد و اعالم كرد4

   ". شده استدر كشور ما آغاز
اما رييس دولت در اين كارزار تبليغاتي 
تنها نبود و به خوبي از سوي همكارانش 

آقايان طيب نيا، وزير . پشتيباني مي شد
اقتصاد و ربيعي، وزير كار، دو تن از 
امضا كنندگان اعتراف نامه اخير، از 
اعضاي ثابت گروه همخواني پرواز نرخ 

  . رشد و پايان ركود بودند
خروج " 93ي طيب نيا در شهريور آقا

 را اعالم كرد تا آنگاه "كشور از ركود
تا آخر سال به يك ": ابراز اُميدواري كند

   ".رشد اقتصادي مثبت قابل اعتنا برسيم
آقاي ربيعي كه به نظر مي رسد بنا به 
تجربه ُشغلي خود در دستگاه امنيتي، در 
تيغ كشي فيزيكي و رواني دست و 

 ارديبهشت 28ري دارد، در دلبازي بيشت
سال جاري نه تنها از پايان ركود در 
سال گذشته با اعالم رشد اقتصادي 

: درصدي خبر داد، بلكه سينه جلو داد3
 5امسال دولت پيش بيني رشد "

   ".درصدي در اقتصاد را دارد
   
  !اين مي شود رونق 

در همان حال كه وزيران مدعي امروز، 
 خود به آسودگي پيرامون ادعاهاي ديروز

سكوت كرده اند، رييس آنها، حجت 
االسالم حسن روحاني، زير فشار 
تمسخُر، طعنه و پرده دري باند رقيب 

ناچار گرديد به ميدان بيايد و با 
دستپاچگي بر سخنان پيشين خود ماله 

ركود و رونق ": وي توجيه كرد. بكشد
وقتي در كشور در . يك چارچوبي دارد
ه ما رشد اقتصادي يك دوره سه ماه

داشته باشيم و سه ماهه دوم هم رشد 
اقتصادي داشته باشيم، اين مي شود 

  ".رونق
آقاي روحاني براي بيرون كشيدن اين 
فرمول خوش هضم و گرفتن نتيجه 
دلخواه از آن، معادله را دفُرمه كرده 

بدينگونه كه به جاي قرار دادن . است
بازه زماني ساالنه به عنوان مبناي 
برآورد دقيق و واقعي رخ رشد اقتصادي، 

  . دو دوره سه ماهه را شاهد گرفته
تخمينهاي مقطعي و براي مثال سه 
ماهه از درآمد ملي، نه از يك فاكت 
اقتصادي تثبيت شده، بلكه حداكثر از 

در . يك گرايش سخن مي گويد
اقتصادهاي باثبات كه با نوسان كمي 

ي روبرو هستند، اين شيوه محاسبه م
تواند توجيه داشته باشد و جهتگيري 

اما در جايي كه . معيني را نشان دهد
آقاي روحاني خود مي گويد وارث 
ركودي هشت ساله است، مبنا قرار دادن 
يك دوره شش ماهه براي اعالم پايان 
آن و آغاز رونق اقتصادي، هر چيزي جز 

آقاي روحاني به .  است"راستگويي"
رآورد سبك همتاي پيشين اش، ب
خبر "اقتصادي از توليد ملي را به 

 بدل كرده و بنابراين دليلي هم "خوش
نمي بيند كه منتظر آخر پاييز شود و 
شروع به شُمارش جوجه در ابتداي كار 

  .كرده است
ميزان اعتبار اين شيوه محاسبه را 
اعتراف كنوني آقاي روحاني به ركود كه 
 از سر اجبار و به دليل در منگنه قرار

گرفتن از سوي چهار وزير كابينه اش 
. صورت گرفته، به خوبي نشان مي دهد

اگر چه حجت االسالم رييس اُلوزرا 
حركت چرخ و فلك وار نرخ رشد 
اقتصادي در آمارهاي خود را با سيكل 

 مقايسه "سرما خوردگي و بهبود"عادي 
كرده، اما كيست كه نداند بيمار در اينجا 

ا رفته و هرگز ده سال است كه به كُم
     .چشم نگشوده

   
  ريشه ركود 

رخ نمايي بحران اقتصادي با تمام وزن 
و هيبت خود، افسانه جناح ميانه 
حكومت مبني بر بهبود شرايط با تواُفق 
. هسته اي را به لطيفه بدل ساخته است

اُميد آنها به چرخش سرمايه و نقدينگي 
داخلي از حركت به سمت خارج يا بازار 

 و طال و داللي به سوي سرمايه ارز
گذاري يا جذب سرمايه ايرانيان خارج 
كشور برآورده نشده است و بدين ترتيب 
حفره منابع كه بر اثر تحريمهاي بين 
المللي به گونه پيوسته عميق تر شده، با 

  . دهان گشاده وعده هاي آنها را مي بلعد

آنها مي پندارند يا بهتر است گفته شود، 
كنند، جابه جايي در قُوه مجريه آرزو مي 

و سپرده شدن سكان آن به دست آنان 
به تنهايي براي تغيير ريل اقتصاد و 
سرمايه كافي است، به وِيژه آنكه اين 
جابه جايي با عقب نشيني هسته اي و 
كاهش بحران ناشي از آن در مناسبات 

  .  پشتيباني شود"نظام"بين المللي 
ارجي و راهيابي پيرامون جذب سرمايه خ

به بازار جهاني پول و كاال، اُميد جناح 
آنها با . ميانه كم رنگ تر بوده است

مكانيزمها و پيش شرطهاي گُشايشي از 
اين دست بيشتر از آن آشنا هستند كه 
پيش از فراهم شدن زمينه، به گونه 

با اين .  حسابي براي آن باز كنندجدي
وجود، درك مزبور مانع از آن نشده كه 
دولت آقاي روحاني به گونه گسترده در 
داووس، لندن و نيويورك البي گري 
. نكند و بخت خود را به آزمايش نگذارد

پيرامون  هدف اصلي تبليغات نمايشي 
نزديكي به سرمايه و طرف تجاري 

اي سوژه خارجي اما پهن كردن تور بر
     .هاي داخلي و تحريك رواني آنها بود

ويترين تماشايي جناح ميانه حكومت 
ولي مشتري جمع كن نبوده است و 
عوض شدن كاالهاي درون آن در 
شكل دست به دست شدن قُوه مجريه، 
از جانب مخاطبان به مفهوم تغيير قاعده 
. معامله در فروشگاه انگاشته نشده است

ستراتژي شناخته شده اين در اينجا نيز ا
بخش از حكومت را مي توان ديد كه در 
پي چيرگي بر بحرانهاي سياسي و 
اقتصادي موجود بدون تغيير معادله هاي 

نُقطه . پايه اي شكل دهنده آن است
عزيمت اين راهكار از يكسو تالش 
براي حفظ نظم حاكم و از سوي ديگر، 
مشاركت در قُدرت با كمترين هزينه 

  .كن استمم
   
  دور زدن بحران 

اين در حالي است كه جذب سرمايه 
داخلي و تغيير جهت سرمايه گذاري و 
نيز پروژه ورود به بازار جهاني مشروط 
به انجام اصالحات ساختاري در دو پهنه 

اين . به هم تنيده سياست و اقتصاد است
امر در ابتدا با وجود چشم انداز اطمينان 

يب مراكز تصميم پذير و پايدار از ترك
گيري و سياستگذاري آغاز مي شود؛ 
يك وعده كالن كه جناح زير دست 
ميانه با وجود ناهمگوني ساختاري 

 قُدرت –شكاف قُدرت حقيقي  ("نظام"
و حضور قُدرتمند مراكز ) حقوقي

مهندسي نهادهاي انتخابي كه در اختيار 
جناح رقيب است و نيز تمايل نداشتن به 

 و حذف نظارت استصوابي تغيير قوانين
  . نمي تواند بدهد

شرط مهم ديگر، ايجاد شرايط رقابت 
برابر براي همه عوامل فعال و برچيدن 
انحصار و رانت قُدرت از صحنه اقتصاد 

اين بدان مفهوم است كه . است

كارتلهاي اقتصادي و مالي وابسته به 
واليت فقيه و اُرگانهاي نظامي و امنيتي 

پاه پاسداران مي و در راس آنها س
بايست از حوزه اقتصاد در هردو بخش 
علني و زيرزميني خارج و زير كُنترُل 
دولتي قرار بگيرند و فعاليت مستقل آنها 
. حداكثر ماهيت عام اُلمنفعه داشته باشد

جناح ميانه حكومت در عوض به اين 
نهادها اطمينان مي دهد كه حمايت 

ي و جز مالي، اطالعاتي، تعرفه اي، ماليات
آن از آنها ادامه خواهد يافت و به گفته 

واهللا آنها ضرر نمي "آقاي روحاني 
    ."كنند

دولت جناح ميانه نه توانايي و نه اراده 
الزم را براي دست زدن به اصالحات 
سياسي و از اين رهگُذر، ايجاد جاذبه و 

از اين .  دارد"رونق اقتصادي"شرايط 
خاطبان اصلي آن براي مديريت رو، م

بحران اقتصادي، همچنان شبه دولتيها 
و رانت خوارهاي وابسته به جناحهاي 

افزون بر . اصلي قُدرت باقي مي مانند
اين دو، حكومت مي تواند روي بخش 
تازه اي كه تحت شرايط پسا تحريم در 
پي كسب سود آسان، سريع و بدون 
ريسك سرمايه گذاري درازمدت وارد 

     . كندميدان مي شود نيز حساب
همزمان، دولت براي توازن بخشيدن به 
شرايط نابرابر و غير رقابتي فعاليت 
اقتصادي، به كم هزينه ترين ابزارهايي 
كه سودآور بودن اين فعاليتها را تضمين 
مي كند، يعني خرج از خزانه همگاني از 
يكسو و پايين آوردن هزينه توليد و 

  . تجارت از سوي ديگر روي مي آورد
 مزبور به معناي كاهش بيشتر سياست

مخارج دولت در بخشهاي بهداشت، 
درمان، آموزش، محيط زيست، 
. ساختارهاي زيربنايي و اشتغال است

همزمان، براي ميليونها كارورز، اين به 
معناي يورش سخت تر و افسار 
گُسيخته تر به سطح كار و زندگي آنها 

تشديد فشار و سركوب عليه . است
و سياسي، توسل به كوشندگان صنفي 

چماق و دشنه براي خفه كردن صداي 
اعتراض و جلوگيري از حركتهاي 
اعتراضي زائده جدايي ناپذير اين 

     .سياست است
   
  برآمد 

اكثريت جامعه ايران كه در دهسال 
گذشته با چماق شرايط فوق العاده و 
بحران هسته اي كوفته شده و زير 

سياسي شديدترين فشارهاي اقتصادي و 
قرار داشته اند، اينك در دوران 

 انتظار بهبود شرايط خود را "پساتحريم"
. مي كشند و آن را مطالبه نيز مي كنند

بحران اقتصادي كنوني، بحران سياسي 
 در شكلي ديگر است و اين "نظام"

تداوم فالكت بار را آنها به چشم مي 
  . بينند و به جان لمس مي كنند

م حكومت در دوران عقب دور تازه تهاج
نشيني و در مقابل، رشد مطالبات و 
آمادگي ذهني و رواني براي طرح و 
پافشاري بر آن، تضادي است كه ويژگي 
اصلي شرايط كنوني را تشكيل مي 

            .دهد

  ، يک ُبحران سياسی"نظام"ُبحران اقتصادی 
 1بقيه از صفحه 
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 وزير دولت 4گمانه زنيها بر انتشار نامه 

روحاني در رابطه با وضعيت بحراني 
اقتصاد و هشدار در رابطه با ركود، بر دو 

عده اي علني شدن . محور مي چرخد
 وزير را عملي آگانه و با تاييد 4نامه 

حسن روحاني مي دانند و دسته دوم 
علني شدن اين نامه همزمان با 

مقابل را گوشه اي مخالفتهاي باندهاي 
از افشاگريها ناشي از جدالهاي درون 

هر يك از اين دو . هرم قدرت مي دانند
حالت و يا فرضيه هاي ديگر، محتواي 
پاسخ حسن روحاني نشان مي دهد كه 

 وزير، بستري براي همزماني 4نامه 
روحاني با اجراي » بسته اقتصادي«

 . برجام است
ه ئه شداشمردن اهدافي براي بسته ار

منجمله، حمايت از توليد براي برون 
رفت از ركود، ايجاد تقاضا براي خريد 
محصوالت كارخانجات جهت رونق و 

وعده هايي غير واقعي .... توليد كار و 
گويا مشكل اقتصاد كمبود تقاضا . است

و انبار شدن كاال در كارخانجات است و 
اگر مردم از طريق تزريق حبابي، وامدار 

مساله كمبود سرمايه بانكها شوند، 
گذاري در توليد و مهار نقدينگي حل 

 .خواهد شد
اما بسته حسن روحاني چه چيزي را در 
كوتاه مدت مي خواهد حل كند؟ اين 
بسته به نفع كدام قشر و طبقه اي قرار 

 دارد؟

پايه و مبناي بسته حسن روحاني، 
گردش سهام بورس، فعال كردن بانكها، 

ت در انبار فروش خودروهاي بدون كيفي
مانده، تنظيم نرخ سود بانكي با تورم و 
به اصطالح ارائه تسهيالت مانند وام و 
ايجاد شرايطي براي مزدبگيران جهت 

 30اين بسته در . خريدهاي قسطي است
 . بند تدوين شده است

 

 تحريك تقاضا 

 ماده به 30بسته حسن روحاني كه در 
بهانه رفع تحريمها و تصويب اجراي 

» تحريك تقاضا«ائه شده، بسته برجام ار
 . ناميده مي شود

سياست جديد در اين بسته باال بردن 
توان خريد مردم با دادن وامهاي بانكي 

چيزي شبيه همان وامهاي . است
احمدي نژاد كه به افزايش سرسام آور 

 70در اقتصادي كه . نقدينگي منجر شد
درصد صنايع آن كار نمي كند، وامها 

مايه تجاري و مالي مي تواند بخش سر
زيرا انبوه كاالهايي كه . را رونق بخشد

در بازار مانده كاالهاي وارداتي و بنجل 
 . چين و روسيه است

 مهر، مركز آمار شاخص مقدار 6در روز 
توليد در بخش صنعت در بهار سال 

.  درصد اعالم كرد2را منفي 1394
براساس اين گزارش، شاخص مقدار 

ال پايه توليد صنعت بر مبناي س
 به 1394در بهار سال ) 1390=100(

 رسيده كه در مقايسه با فصل 9/85عدد 
 درصد 2مشابه سال قبل از رشد منفي 

 .برخوردار است
صندوق بين المللي پول با پيش بيني 
صعودي شدن نرخ تورم در ايران طي 
امسال و سال آينده اعالم كرد؛ ايران در 

 درصدي در 17 با تورم 2016سال 
اه چهارم جهان از نظر تورم باال جايگ

 .قرار مي گيرد
افزايش تقاضا در شرايط ركود توليد، 
فقط باعث افزايش نقدينگي، افزايش 
نرخ تورم و پر شدن جيب عده اي 
معدود مي شود و براي زحمتكشان حتي 

 .در حد يك مسكن ضعيف هم اثر ندارد
  

  
 

 ركود صنعت خودرو سازي 

وسازي، در مورد ركود در صنعت خودر
كاهش قدرت خريد مردم از يك سو و 
از سويي ديگر بي كيفيتي و ناتواني 
رقابت خودروسازي داخلي با خودروهاي 

بدون شك سلطان . وارداتي است
واردات خودرو در ركود اين صنعت نقش 

براي خريد خودرو اگر . اصلي را دارد
كسي شرايطش را داشته باشد، مي تواند 

ريد خودرو  ميليوني براي خ25وام 
 . بگيرد

يكي از كارشناسان ضنعت خورو در 
رابطه با ركود در صنعت خودروسازي 

 درصد واردات خودرو 70وقتي «: گفت
به كشور ايران مربوط به محصوالت 
چيني بوده، مردم بايد يك پيامي را 
دريافت كرده كه خودروسازان به دليل 
عدم توان رقابت با واردات، بازار را از 

 )94 شهريور 16ايسنا (» . انددست داده
 91 و 90وي ادامه داد كه در سالهاي 

خودروسازي تقريبا تعطيل شده و تيراژ 
در . توليد به يك هزار دستگاه رسيد

ازاي توليد پايين خودرو، اين كارشناس 
در سال «:صنعت خودروسازي مي گويد

 هزار خود رو به كشور 102گذشته كال 
 )همان منبع(» .وارد شده است

رئيس كل بانك مركزي در رابطه با 
: بسته دولت براي خودروسازان، گفت

مصرف كننده اين امكان را دارد كه «
 ميليون 25 درصد يا 80معادل حداكثر 

»  درصد16 ساله با نرخ 7تومان را 
وي در رابطه با كاالهاي . بپردازد

 10مصرفي، كارت اعتباري با حداكثر 
 سود  درصد12ميليون تومان با نرخ 

. براي بانكهاي وام دهنده را اعالم كرد
بانكهاي وام دهنده اين حجم پول را از 

بر .  درصد مي گيرند10بانك مركزي با 
اساس حرف رئيس بانك مركزي 
كارمندان دولتي و بخش خصوصي و 

مد مشخصي دارند مي آكساني كه در
 . توانند اين كارت را دريافت كنند

در اين معادله، بانكها هميشه بدهكار 
بانك مركزي و مردم بدهكار بانكهاي 

از يك سو با . واسطه اي خواهند شد
توجه به فساد، اختالس و دزديهايي كه 
در بخش بانكها صورت مي گيرد مي 
توان حدس زد كه بانكهاي واسطه اي 

از طرفي . چه سودي به جيب خواهند زد
 فقر مزد ديگر مزدبگيراني كه زير خط

مي گيرند چگونه مي توانند صاحب 
 . ماشين يا كاالهاي مورد نظر باشند

 

تزريق مصنوعي به جاي واقعي 

 كردن دستمزد

واقعي كردن دستمزد نيروي كار و 
افزايش آن متناسب با نرخ تورم همه 
ساله يكي از چالشهاي بين مزدبگيران با 

ميزان تعيين شده حداقل . رژيم است
س داده هاي آماري خود حقوق بر اسا

. نهادهاي رژيم، يك سوم خط فقر است
عدم همخواني درآمد با سبد هزينه 
زندگي كارگران و مزدبگيران در تعيين 
اين حداقل حقوق شكاف طبقاتي را هر 
ساله افزايش داده و اكثريت جامعه را 

مهمتر آن كه اين . تهيدست كرده است
حداقل حقوق شامل كساني است كه بر 

 قانون كار استخدام مي شوند و طبق
 تن 10نيروي كار در كارگاههاي شامل 

 ميليون ايراني 40كاركن و كمتر و 

بدون هرگونه شغل شامل اين حداقل 
 .حقوق نمي شوند

افزايش دستمزد و واقعي كردن آن با 
تورم يكي از خواستهاي محوري 

بسياري از . كارگران و مزدبگيران است
رزه براي دستمزد فعاالن كارگري در مبا

واقعي از كار اخراج و با آزار و اذيت و 
اين موضوع اصلي . زندان مواجه شده اند

مربوط به نيروي كار و كارفرما در بسته 
 . حسن روحاني به راحتي ناديده مي شود

همان طور كه جراحي اقتصادي احمدي 
نژاد در مورد حذف سوبسيدها، باعث باال 

اخت يارانه شد، رفتن قيمتها به بهانه پرد
افزايش قيمتها هم يكي از اثرات اين 

 . يسته اقتصادي خواهد شد
اين افزايش قيمتها با دستمزد كارگران 
و مزدبگيران هخواني نداشته و در نتيجه 
فقر را گسترش خواهد داده و در مقابل 
منافع سرمايه داران را تامين خواهد 

 .كرد
  

  حق كار و فقدان امنيت كار

تصادي روحاني به جز در بسته اق
حرفهاي كلي و شعارهاي بي محتوا در 
مورد زندگي مردم، طرح مشخص براي 

در حالي . امنيت نيروي كار وجود ندارد
 مليون ايراني در سن كار فاقد 40كه 

شغل و هرگونه فعاليت اقتصادي هستند، 
امنيت كار براي شاغالن هم وجود 

اخبار اخراجهاي مداوم به خبر . ندارد
مره رسانه هاي حكومتي تبديل شده روز

است و تازه آنهايي كه مشغول به كار 
هستند نيز از حفاظت در محيط كار 

به گزارش ايرنا، . برخوردار نيستند
 ،معاون روابط كار، سيدحسن هفده تن

در سفر به  مهر 21روز سه شنبه 
شهركرد در جمع رسانه ها از بيماريهاي 
 شغلي منجر به فوت به عنوان مرگ

آمار حوادث : خاموش ياد كرد و افزود
منجر به فوت ناشي از بيماريهاي شغلي، 

است و  برابر حوادث فيزيكي 12حدود 
به دليل  هزار تن در كشور 12ساالنه 

حوادث ناشي از كار جان خود را از 
  .دست مي دهند

  
  بيراهه بودن راه حل اقتصادي

تدبير حسن روحاني براي رونق 
سرمايه داري اقتصادي در ساختار 

گنديده و رانتي همراه با فساد گسترده، 
نه فقط به بهبود اوضاع توليد، صنعت و 
اشتغال منجر نمي شود، بلكه به فربه 
شدن سرمايه مالي كه در اختيار افراد 
. درون هرم قدرت است منجر مي شود

راه حل بحران اقتصادي در جمهوري 
اسالمي، اقتصادي نبوده بلكه اين راه 

ر منافع مردم مد نظر باشد، دقيقاً حل اگ
سياسي است و كساني كه به هر نحوي 
در اين ساختار اقتصادي گنديده و فاسد 

  .  نقش دارند، توانايي حل آن را ندارند
  

 فقر و ف�کت بيشتر نيروی کار با بسته اقتصادی دولت روحانی
 زينت ميرهاشمي
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با توجه به تاريخ سياسي اياالت متحده 
آمريكا كه طبقه حاكمه با خصومتي 
نهادين و طبقاتي سوسياليسم را تحت 
شديدترين حمالت و از جمله دروغ 
پراكني و افترا زني حتي در كتابهاي 
درسي مدارس و دانشگاه قرار داده، 

، سناتور "برني ساندرز"كانديداتوري 
سوسياليست  كه خود را "ورمانت"ايالت 

معرفي مي كند، مي توان تحولي 
  . شايسته توجه در آمريكا به شمار آورد

در حالي كه در دور قبلي انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا محافظه كاران 

 تخريب چهره - به خيال خود -براي 
اوباما به او مهر سوسياليست بودن مي 
زدند و او پياپي تكذيب مي كرد، برني 

ظره نامزدهاي انتخابات ساندرز در منا
رياست جمهوري از حزب دموكرات كه 
ميليونها آمريكايي آن را مشاهده كردند، 
از سوسياليسم دفاع كرد و ضمن تاكيد 
بر اينكه يك سوسياليست دموكرات 
است، اشاره به اين امر كرد كه مردم 

آمريكا هيچ اطالعي از سوسياليسم 
  .ندارند

  
درصديها در مناظره 99

  ني دموكراتهاتلويزيو

اگرچه در حال حاضر برني ساندرز 
شانس برنده شدن در انتخابات رياست 
جمهوري را ندارد، ولي او در روشنگري 
و آگاهي بخشي و معرفي ديدگاههاي 
چپ براي آن بخش از جامعه كه 
كوچكترين آشنايي با سوسياليسم و اين 
ديدگاهها ندارد، نقش پر اهميتي بازي 

  . مي كند
، مجري تلويزيوني "كوپراندرسن "
 كه اولين مناظره "سي ان ان"

دموكراتها را اداره مي كرد، با اين سوال 
كه آيا او سوسياليست است، تالش كرد 
تا در همان لحظه اول اينكه ساندرز 
حتي شانس پيروزي در انتخابات را 

وي پرسش خود را . ندارد را گوشزد كند
همه پرسيها نشان ": اينگونه مطرح كرد

مي دهد كه نيمي از مردم اين كشور 
هرگز يك سوسياليست را به كاخ سفيد 

شما خود را يك سوسيال . نمي برند
چطور يك . دموكرات خطاب مي كنيد

سوسياليست مي تواند در انتخابات 
   "آمريكا پيروز شود؟

ما انتخاب ": ساندرز در پاسخ گفت
خواهيم شد، ولي نخست بگذاريد 

دموكراتيك توضيح دهم سوسياليسم 
سوسياليسم دموكراتيك مي . چيست

گويد اين غير اخالقي و غلط است كه 
يك دهم از يك درصد افراد در اين 

درصد از 90كشور تقريبا ثروتي معادل 
اين غلط است . مردم را در اختيار دارند

كه امروزه بر پايه اقتصادي سوار هستيم 
 درصد همه درآمدها به جيب 57كه 

 ".ين كشور مي روديك درصد جمعيت ا
وقتي به كشورهاي ": وي ادامه داد

ديگر جهان نگاه مي كنيم، مي بينيم 
غير از اياالت متحده آمريكا، تمام 
كشورهاي بزرگ، بهداشت و درمان را 
به عنوان يك حق براي مردم به 

وقتي كودكي متولد . رسميت شناخته اند
مي شود، به مادر مي گويند ترا از 

 شده جدا نمي كنيم، كودك تازه متولد
مرخصي با حقوق براي خود و خانواده 
. ات و بيمه درماني در نظر گرفته ايم

اينها برخي از پرنسيبهايي هستند كه 
من بدان باور دارم و فكر مي كنم ما 
بايد به كشورهايي مانند دانمارك، سوئد 
و نروژ نگاه كنيم و ياد بگيريم كه در 

نه آنجا طبقه زحمتكش و كارگر چگو
  ".زندگي مي كنند

 ميليون 15بنا به گزارش سي ان ان، 
آمريكايي اولين مناظره دموكراتها را 

اين بدان معنا است كه . نگاه كردند
ميليونها آمريكايي براي اولين بار دفاع 
از سوسياليسم را از يك رسانه همگاني 

اين تعداد تماشاچي براي . شنيدند
مناظره نامزدهاي حزب دموكرات در 

اريخ بي سابقه است و از آنهم مهم تر، ت
در حاليكه رسانه ها . نتيجه مناظره است

از كلينتون به عنوان برنده مناظره نام 

بردند، همه پرسيها بيانگر پيشتاز بودن 
  . ساندرز بود

به جز بحثهاي عادي رسانه ها، اين 
مناظره بحثهاي مهمي را بين چپ در 

مون آمريكا مطرح كرد؛ بحثهايي كه پيرا
برني ساندرز و واكنش چپ نسبت به آن 

اين اولين باري بود كه يك كانديدا . بود
در مناظره در پاسخ به اينكه مهمترين 
تهديد امنيت ملي در چيست، از تخريب 
محيط زيست نام برد و از اينكه يك 
. سوسياليست دموكرات است، دفاع كرد

 "هيلري كلينتون"اين در حاليست كه 
 سرمايه داري را از گفت، مي خواهد

اشاره به (دست خودش نجات دهد 
نجات سرمايه داري از دست "كتاب 

  *). "رابرت ريچ"، نوشته "خود
اين مناظره از اين جهت نيز جالب توجه 
بود كه ديگر كانديداهاي حاضر در 
مناظره تالش كردند از مواضع چپ 
ساندرز كه مي دانستند مورد توجه 

آنها ادعا مي . جامعه است، تقليد كنند
كردند كه مي خواهند برخي از بانكداران 
را كه باعث و باني بحران اقتصادي 

  .شدند، به زندان بيندازند
انند هيلري كلينتون اينكه شخصي م

سخن از آن براند كه سرمايه داري نياز 
به نجات دادن دارد، در گذشته غير 

اما مطرح كردن آن از زبان . ممكن بود
وي نشاني از موفقيت كمپين ساندرز 
دارد و نه تنها اين، بلكه همچنين نتيجه 
جنبشي از پايين در سالهاي اخير است؛ 
جنبش كه تحوالت مهمي را در بر 
داشته، از اعتراضات عليه پليس و نژاد 
پرستي تا مطالبه افزايش حداقل 
دستمزد، حقوق برابر در ازدواج، محيط 

  ... زيست، حقوق مهاجران و غيره
  

  ساندرز، فرصت يا تهديد؟ 

اين چرخش از سوي ديگر نشان مي 
دهد كه چگونه دموكراتها مي توانند 
زاويه ديگري به حرفهاي خود بدهند تا 

جنبشها را تحت كنترل خود قرار اين 
  . دهند و به سمت خويش بكشانند

برني ساندرز به درستي به نياز به 
 اشاره مي كند و در "انقالب سياسي"

ادامه مي گويد تغيير صورت نمي گيرد، 
مگر آنكه ميليونها نفر مداخله كنند و 

  . فعاليت سياسي داشته باشند
با اين حال چپ منتقد وي به ساندرز 

منتقدان چپ مي . دان اميدوار نيستچن
گويند، اين درست است كه ما هم به 

انقالب سياسي و هم به دخالتگري "
ميليونها نفر نياز داريم، اما در حال 
حاضر سازماندهي سياسي، حول كمپين 
وي فعال است و نه سازمانهاي متعلق 
به طبقه كارگر و جنبشهاي اجتماعي در 

سياليسم او در واقع سو. كوچه و خيابان
  . به انتخابات و صندوق راي وابسته است

برخي ديگر از نيروهاي چپ در آمريكا 
اگرچه ساندرز را تحولي قابل مالحظه 
مي دانند، اما با اشاره به دفاع او از 
هيلري كلينتون در مناظره پيرامون 
موضوع ايميلهاي خصوصي اش و تاكيد 

ديگر بس است حرف زدن در "بر آنكه 
كسي اهميتي به آن ايميلهاي ! رهاين با

، وي را همچنان "لعنتي نمي دهد
وابسته و وفادار به حزب دموكرات مي 

آنها مي گويند برخورد ساندرز با . خوانند
انقالب "يك سوسياليست كه اميد به 

او نشان .  دارد، در تضاد است"سياسي
  . داد در حزب دموكرات ريشه دارد

ي از واضح است كه ساندرز در بسيار
موارد اين شانس و موقعيت را دارد كه 
بسياري از حقايق ديگر را آشكار كند، 
اما او همزمان مايل نيست مباحث 
مشخصي از جمله ضعفها و كمبودهاي 
حزب دموكرات را مطرح ساخته و دست 
محافظه كاران را براي تهاجم به 

براي نمونه وقتي . دموكراتها پر كند
وال ستريت را كلينتون ابراز مي كند كه 

نمايندگي مي كند و به آنها اخطار داده 
بود، ساندرز اين فرصت را داشت كه 

درصد را نمايندگي 99بگويد من هم اما 
اين در حاليست كه طرفداران . مي كنم

ساندرز معتقدند او قصد كمپين سلبي 
  . ندارد

ساندرز تالش كرده است چهره مثبتي از 
 دوستي رابطه خود با هيلري كلينتون كه

نزديكي با طبقه ثروتمند دارد و همواره 
اعالم كرده است خواستار يك روش 
ميانه براي همراه كردن محافظه كاران 

  . است، ارايه دهد
اما بايد توجه داشت، تحت شرايطي كه 
دموكراتها صدها كيلومتر از 

 حتي به اسم فاصله مي "سوسياليسم"
گيرند و تنها گاهي با اكراه و اجبار مي 
پذيرند كه اياالت متحده آمريكا بهترين 
كشور جهان به لحاظ شرايط زندگي 
مردم نيست و آنها از بقيه مردم جهان 
وضع بهتري ندارند، سخنان شجاعانه و 
بي پرده ساندرز فضاي تازه اي براي 

اين . تنفس چپها ايجاد مي كند
همچنين براي ميليونها آمريكايي كه از 

 بي خانماني رنج نابرابري، فقر، بيكاري و
مي برند، فرصتي بود تا براي اولين بار 
سوسياليسم برايشان معني و تشريح 

  . شود
با استفاده از اين فرصت، چپ مي تواند 
براي اين بخش از جامعه توضيح دهد 
كه سوسياليسم از سوسيال دموكراسي 
فراتر مي رود و از منافع واقعي آنان 

ن ساندرز در اين اولي. دفاع مي كند
مناظره انتخاباتي حزب دموكرات به 

  موضوعات مهمي اشاره كرد، دقيقاً 
  5بقيه در صفحه 

  
  

  )٣٧(سازماندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد 
  ، نامزد سوسياليست رياست جمهوري"برني ساندرز"موضع گيريهاي چپ در آمريكا پيرامون 

 ليال جديدي
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  4بقيه از صفحه 
  
  

همين پيامها بودند كه توجه جامعه 
آمريكا را به خود جلب كرده و اكنون 
كمپين انتخاباتي او را در جايگاه دوم 

  .پس از هيلري كلينتون قرار داده است
يكي از بهترين بخشهاي صحبت 

اين مجلس ": ساندرز اين بود كه گفت
نيست كه مهار وال ستريت را در دست 

 اين وال ستريت است كه دارد، بلكه

  ".مجلس را هدايت مي كند
ساندرز همچنين مطرح كرد كه 
سياستگذاري در آمريكا به دست 
سازمانهاي مالي و پرقدرت و تعدادي از 
آمريكاييهاي ثروتمند اداره مي شود و 

سيستم سياسي در آمريكا "به گفته وي، 
منتقدان چپ در اين . "اليگارشي است
براين حزب دموكرات بنا: باره مي گويند

كه يكي از دو حزب اصلي آمريكاست، 
يكي از دو ستون حفظ اين اليگارشي 
است و ساندرز قصد كسب رياست 

  . جمهوري در اين اليگارشي را دارد
آنها همچنين يادآوري مي كنند، حزبي 
كه در اين مناظره از فاصله طبقاتي بين 
فقير و ثروتمند شكايت مي كند، مناظره 

كي از هتلهاي گرانقيمت متعلق را در ي
 در "ستيو وين"به ميلياردي به نام 

 نفر از 1300 با حضور "الس وگاس"
مقامهاي باالي حكومتي و ثروتمندان 

برخي از . اعانه پرداز برگزار كرده است
مهمانها پيش و پس از آن دستي هم به 

  .قمار زده بودند
اما برني ساندرز اعالم كرده است كه در 

نتخاباتي خود از هيچ منبعي كه كمپين ا
ربطي به شركتهاي بزرگ و افراد 
ثروتمندي كه به خاطر حفظ منافع خود 
به كمپينهاي انتخاباتي كمك مالي مي 
كنند داشته باشد، كمكي نخواهد 
پذيرفت و مخارج كمپين خود را فقط از 
. راه كمكهاي مردمي به دست مي آورد

طبق گزارش فعاالن كمپين وي، 
 مالي كه تاكنون دريافت شده، كمكهاي

 دالر 66/25به طور متوسط از هر نفر 
وقتي يك غول دارويي به . بوده است

 به كمپين او "مارتين شكري"نام 
 دالر هديه كرد، وي اين مبلغ را 2700

به جاي هزينه كردن در كمپين 
انتخاباتي، به يك كلينيك درمان 

  . بيماري ايدز بخشيد
الي به كمپين وي براي پرداخت كمك م

خود شرايطي را اعالم كرده است كه 
شامل كمك از منبع مالي خود شخص 
و نه غير، كمك از كارت اعتباري 
شخصي و نه از كارت يك كمپاني يا 
شخص و نيز پيمانكار دولت نبودن 

  . كمك كننده مي شود
  

  دو نوع برخورد با ساندرز

چپها در آمريكا در برخورد با ساندرز 
ايي دارند، اما در جمع اختالف نظره

 را "سوسياليسم"معتقدند كه ساندرز نام 
عمومي كرده، سياست طبقاتي را مطرح 
كرده و مناظره ها را به سمت چپ 
كشانده است و به همين دليل، مستقل 
از انتقاداتي كه بر وي وارد است، بايد از 

  .او حمايت كرد
  

طنزنويس سياسي دني كاچ، فعال چپ، 
در آمريكا دمكراسي "و نويسنده كتاب 

  يك كانديدا مهم ":  مي گويد"هست؟

  
در جريان انتخابات آينده وجود دارد كه 
در سابقه اش با دموكراتها تفاوت زيادي 
وجود ندارد، اما خودش را سوسياليست 

علتش چيست؟ هر چه . خطاب مي كند
كه باشد، اكنون فرصتي است براي 

ستها تا هم دست به فعاليتهاي سوسيالي
عمومي و آشكار بزنند و هم گفتگوهاي 

واقعيت اين . دروني بيشتري داشته باشند

است كه سوسياليسم واقعي بايد هر دو 
   ".حزب را به چالش بكشد

اهداف ما با برني ": وي مي افزايد
اين امر . ساندرز تفاوتهاي زيادي دارد

داد كه برني در اين اولين كمپين نشان 
مايل نيست اتحاد بين دموكراتها را به 
خطر بياندازد، حاكي از آن است كه 
مايل نيست به طور واقعي يك آلترناتيو 
مستقل از دو حزب ارايه دهد و بيشتر 
تالش مي كند حزب دموكرات را از 
دست آسيب رساني به خودش نجات 

  ".دهد
، يك فعال سرشناس "ويل االسدي"

:  در اين باره داردچپ، نگاه بدبينانه تري
اين مهم است كه توجه داشته باشيم "

. هويت سوسياليسم تحريف مي شود
سوسياليسم در حزبي تعريف مي شود 
كه درست مخالف آن است و تمام اينها 
 نقشه و برنامه دموكراتها است تا مردم

را به هيجان بياورند، به هيلري حمله 
نكنند و محافظه كاران را زير ضرب 

  ".ببرند
: او در ادامه به اين امر اشاره مي كند كه

اكنون سوسياليسم با ديدگاه "
امپرياليستي تعريف مي شود؛ امري كه 
اجازه مي دهد با پوشش چپ، جنايت 

جنايتهاي . امپرياليستي ادامه داشته باشد
ستي مانند حمايت نكردن از امپريالي

فلسطينيهاي تحت ستم، جنگ و 
دشمني امپرياليسم با روسيه و 

   ".فروپاشاندن كشور سوريه
  

بي شك يكي از داليل محبوب شدن 
برني ساندرز، جنبش وال ستريت و شعار 

اين جنبش بسياري از . درصد است99
  حقايق جامعه آمريكا را از عمق به سطح 

  
ره گيري از موج آن، ساندرز با به. آورد

. ثروت يك درصد را مطرح مي كند
همچنين ديگر مواضع مترقي وي در 
مورد موضوع نژاد، سيستم قضايي و 
غيره، نتيجه جنبشهاي اخير در اين 

زندگي سياهان به "جنبش . كشور است
 و خيزشهايي مانند "حساب مي آيد

  . خيزشهاي بالتيمور

نيروهاي چپ معتقدند حزب دموكرات 
ر ساندرز را مناسب مي بيند و حضو

گردش به چپ در گفته ها و ادعاهاي 
آن بدين دليل است كه ميليونها 
آمريكايي پيشتر از آنها به سمت چپ 
تمايل پيدا كرده اند؛ شايد در موضوعات 
گوناگون و نه در همه موضوعات، اما 
همه به خاطر مبارزات خود آنها در 

  . هشت سال گذشته است
  

  
در مجموع بايد گفت گردش به چپ 
يك حزب از دو حزب ممتاز، مربوط به 
يك شخص نيست، بلكه مربوط به 

  . مبارزات كلي مردم است
يك امتياز ساندرز اين است كه فضاي 
گفتگو در باره سوسياليسم را باز كرده و 
جهتگيريهاي چپ را محق كرده است، 

ي همچون به ويژه پيرامون موضوعات
آموزش و پرورش، مالياتها و اينكه 
گوشزد كرد اگر انتخاب شود، بدون 
شك ثروتمندان بايد ماليات بيشتري 

  . پرداخت كنند
موافقان برخورد ايجابي با وي مي 

سوسياليستها بايد همواره ": گويند
موضع خود را عليه جنگ و ميليتاريسم 

ما معتقد به انترناسيوناليسم . اعالم كنند
مبارزه عليه دشمن مشترك مان و 

 اگر -اما مي توانيم از ساندرز . هستيم
 در موضوعاتي -چنانچه جدي باشد 

همچون محيط زيست، ماليات بر 
   ".ثروتمندان و غيره حمايت كنيم

  
  
  

  :منابع
commondreams -
oligarchy-not-democracy  
http://www.nytimes.com/
2015/10/14/us/politics/hil
lary-clinton-turns-up-
heat-on-bernie-sanders-
in-a-sharp-debate.html  

  
، "نجات كاپيتاليسم از دست خود"*

وي همچنين نويسنده . رابرت ريچ
 است "پس لرزه و كار ملتها"كتاب 

كه مهمترين كتاب او محسوب مي 
ريچ توضيح مي دهد چگونه . شود

آمريكا كه سيستم اقتصادي آن به 
وي كمك كرد، ساختن آمريكايي ق

اكنون در حال شكست است و مي 
پرسد حال چه بايد كرد براي بازسازي 

  .آن
 
   

   

  )٣٧(سازماندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد 
  ، نامزد سوسياليست رياست جمهوري"برني ساندرز"موضع گيريهاي چپ در آمريكا پيرامون 
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حزب سوسيال ( PSDائتالف متشكل از 

حزب دموكرات  (CSDو ) دموكرات
 درصد آرا در 38.6در مجموع ) مسيحي

. انتخابات اخير پرتغال را به دست آوردند
، 2011اين دو حزب در انتخابات سال 

پنجاه درصد آرا را به خود اختصاص 
حزب  (PSداده و حزب حاكم 

را از مسند قدرت رانده ) سوسياليست
حزب مزبور به رهبري خوزه . ودندب

، چهار José Socratesسوكراتس 
. بسته رياضتي را به دست اجرا گذاشت

، جوانان و كارورزان 2011در ماه مارس 
پرتغالي اولين كساني در جنوب اروپا 

 عليه "بهار عربي"بودند كه با الهام از 
برنامه هاي رياضتي تظاهرات توده اي 

ضها منجر به اين اعترا. بر پا كردند
سقوط دولت حزب سوسياليست در پايان 

، پرتغال 2011در ماه مه . همين ماه شد
همچون يونان و ايرلند زير يك چتر 

  .  قرار گرفت"حمايتي"
برخالف ديگر كشورهاي حاشيه اي 
اروپا، پرتغال با پيوستن به اتحاديه اروپا 
بهبود چشمگيري را در شرايط اقتصادي 

اين رو حذف و از . خود شاهد نبود
كاهشهايي كه نهادهاي سه گانه 

كميسيون اروپايي، بانك مركزي اروپا، (
در سالهاي بعد ) صندوق بين المللي پول

مطالبه كردند، بيش از همه 
دستاوردهايي را كه بخشي از آنها 

 بود، در بر مي 75/1974حاصل انقالب 
بخشي از اين سياستها، . گرفت

گاه خصوصي سازي پست، مترو، فرود
  . ليسبون و فروش تاسيسات بندرها بود

همچنين از هنگام شروع بحران، دو 
رسوايي بانكي نيز كشور را به لرزه 

نخست، فروپاشي بانك ملي كه . درآورد
دولت پرتغال با تزريق بيش از دو 
ميليارد يورو آن را نجات داد تا بعد آن را 

 ميليون يورو به يك 40به نرخ دوستانه 
رسوايي . يي تقديم كندشركت آنگوال

بعدي، تالش نافرجام براي فروش بانك 
 Espirito "اسپيريتو سانتو"

Santo به يك سرمايه گذار چيني 
بانك مزبور نيز مدت كوتاهي پيش . بود

از اين از ورشكستگي نجات داده شده 
پس از سرنگرفتن معامله با سرمايه . بود

گذار چيني، چند ميليارد ديگر بدهي 
دولت ماند؛ امري كه ديون روي دست 

  .دولتي را افزايش بيشتري داد
درصد 20به طور متوسط دستمزدها 

مشاغل ثابت در . كاهش پيدا كرده اند
بخش دولتي به گونه روز افزون جاي 
. خود را مشاغل موقت و ارزان داده اند

سيستم بهداشت حتي پيش از دولت 

كنوني در بحران بسر مي برد، چرا كه از 
يمارستان، يكي اعالم هر سه ب

  . ورشكستگي مي كند
 درصد 11 "فقط"نرخ رسمي بيكاري 

. درصد نيست17اعالم مي شود و ديگر 
علت اين كاهش بيش از هر چيز اين 

 710 بيشتر از 2007است كه از سال 
هزار نفر، يعني نزديك به يك دهم كل 
جمعيت، كشور را در جستجوي كار 

اي ترك كرده و گذشته از آن، آماره
بيكاري با ترفندهاي گوناگون آرايش 

با اين وجود، نرخ بيكاري . مي شود
افزون . درصد است34جوانان در حدود 

براين، كودكستانها به طور كامل تعطيل 
شده اند و درب بسياري از دبستانها نيز 

در جريان انتخابات . بسته شده است
كنوني، معترضان به اين وضعيت، 

ي راي گيري خواهان بايكوت حوزه ها
در : آنها مي گفتند. در مدارس شدند

مدارسي كه آموزش داده نمي شود، راي 
   ".هم نبايد داده شود

  

چرا ائتالف راست ميانه توانست 

  دوباره انتخابات را ببرد؟

درصد آراي 12نخست، ائتالف مزبور 
خود را از دست داد و به تنهايي نمي 

نصاب اكثريت براي تشكيل  تواند به حد
درصد واجدان 48بيش از . لت برسددو

بخشي از . راي، به پاي صندوقها نرفتند
علت اين امر در پيچيده كردن راي 
پستي است كه باعث بركنار ماندن 
بسياري از مهاجران پرتغالي از انتخابات 
شد و بخش ديگر به اين دليل كه 
: بسياري در برابر اين سووال قرار داشتند

   مگر آلترناتيوي هم هست؟
 "كاهش"مطالبه حزب سوسياليست، 

حتي اكنون، پس . فشارهاي رياضتي بود
درصد  32از شكست انتخاباتي با حدود 

آرا، اين حزب لحن خود را تغيير نداده و 

حتي آماده است كه از يك دولت اقليت 
متعلق به سوسيال دموكراتها و 
. دموكرات مسيحيها پشتيباني كند

آن، گذشته از اين، دبيركل پيشين 
سوكراتس، درگير يك پرونده فساد مالي 
است و چندي پيش به محاكمه كشيده 

  . شد
  

  سيريزا، پودموس، كربين؟

در حال حاضر براي موفق نبودن يك 
پروژه چپ در پرتغال مانند اسپانيا يا 

از . يونان داليلي گوناگوني بيان مي شود
يك سو اعتصابها و جنبشهاي اجتماعي 

 و نهادهاي سه عليه رياضت اقتصادي
گاهي . گانه بسيار مقطعي و ويژه بودند

يكباره يك ميليون نفر در خيابانهاي 
كشور تظاهرات مي كردند و بعد دوباره 

  . ناپديد مي شدند
چپها و اتحاديه ها موفق نشدند اين 
اعتراضها را به گونه درازمدت سازمان 

ضعف اصلي بيش از همه در نبود . دهند
  .برنامه است

 "ائتالف دموكراتيك متحد"
)CDU(1 ،متشكل از حزب كمونيست ،

سبزها و جنبش مداخله دموكراتيك، در 
براي "جريان مبارزات انتخاباتي شعار 

  .  را سر داد"يك زندگي بهتر
متشكل از چهار ، BE(2( "بلوك چپ"

حزب ماركسيست لنينيستي : جريان
، UDP(3( "اتحاد دموكراتيك خلق"

حزب سوسياليسم " جريان تروتسكيست
، گروه سوسياليستي PSR(4( "انقالبي

 و جريان "سياست بيست و يكم"
جنبش سوسياليستي "تروتسكيستي 

و حزب كمونيست  MAS(5( "آلترناتيو
پرتغال در اعتراضهايي شركت داشتند 

لعنت به "كه زير شعارهايي مانند 
 به راه انداخته شده و روشن "تروييكا

ايي براي نمي كردند چه جايگزينه

رياضت اقتصادي وجود دارد و با چه 
  . استراتژيهايي مي توان آنها را پيش برد

تا حدودي نيز افزايش روزافزون نفوذ 
به ) CGTP-IN(مجمع اتحاديه ها 

رهبري حزب كمونيست بر اين ائتالفها، 
. موجب دموكراسي زدايي از آنها شد

تاثير پروسه مزبور را در اين مثال مي 
 2013در سال : ه كردتوان مشاهد

سر بدولت راست در يك بحران سخت 
، 2012پيش از اين در سپتامبر . مي برد

شبكه هاي اجتماعي تظاهراتي در ابعاد 
بيش از يك ميليون نفر را شكل و 

  . سازمان دادند
 امكان ادامه اين مسير 2013در سال 

شبكه هاي اجتماعي و . وجود داشت
 اي اتحاديه ها شروع به بسيج توده

براي راهپيمايي روي پلهاي مركزي در 
و ) سالگرد انقالب پرتغال( آوريل 25

دولت قصد . بلوكه كردن آنها كردند
ممنوعيت اين تظاهرات را كرد به اين 
بهانه كه پلها وزن اين جمعيت را نمي 

  . تواند تحمل كند
با اين حال رهبري اتحاديه ها به بسيج 

از خود ادامه داد، اما دو روز پيش 
برگزاري تظاهرات، استراتژي خود را 

به جاي تظاهرات روي پلها، . تغيير داد
با اين . اتوبوس از روي آنها عبور داد

حركت، همكاري با شبكه هاي 
اجتماعي نيز خاتمه يافت و بدين ترتيب 
موج به راه افتاده تظاهرات نيز فروكش 

دولت دوباره به خود ثبات بخشيد، . كرد
ون مقاومت پي گرفت تهاجم خود را بد

و شانس فرو كشيدن آن از قدرت اين 
اين تحول سبب . بار از دست رفت

تضعيف روحيه فعاالن اجتماعي شد كه 
 . تا كنون نيز ادامه دارد

برندگان قاطع انتخابات با اين وجود 
با ) BE (ائتالفهاي انتخاباتي بلوك چپ

 و ائتالف دموكراتيك متحد درصد 10.2
)CDU( هر دوي . رصد بودندد 8.3  با

 را 1999آنها بيشترين ميزان آرا از سال 
چنين مي نمايد كه راي . كسب كردند

دهندگان تمايلي به بيرون راندن 
محافظه كاران از قدرت از طريق به 
. مسند نشاندن حزب سوسياليست ندارند

آنها در ائتالفهاي چپ، آلترناتيوي براي 
  . وضع موجود مي ديدند

 راي گيري اكثريتي به دليل سيستم
)MAJORITY VOTING SYSTEM(، 

هميشه قوي ترين حزب يك منطقه، 
تعداد نمايندگاني كه به پارلمان ملي 

بر . پرتغال مي روند را تعيين مي كند
اين اساس به خوبي ممكن است كه دو 

 درصدي آرا، 12حزب با وجود تفاوت 
با اين . سهميه اي مساوي داشته باشند

ي آراي كسب شده، وجود، رقم باال
  . شانس احزاب چپ را افزايش مي دهد

افزون بر اين، دو ائتالف جديد چپ نيز 
وجود داشت كه يكي از آنها انشعابي 

رد نماينده پيشين پارلمان اروپا از گ
بلوك چپ و از نظر محتوايي ضعيف بود 
و ائتالف ديگر ادعا مي كرد كه نه چپ 

ي هر دو آنها آراي كم. و نه راست است
  . به دست آوردند

  7بقيه در صفحه 
  

  گزارش از ليسبون
  خاب کرد، حال چه؟پرتغال انت

اين در حالي است كه . ، پرتغال، در انتخابات هم سرمشق وار رفتار كرده است"الگو"به ظاهر چنين مي نمايد كه كشور 
  . بيش از همه احزاب چپ توانستند بر آراي خود بيافزايند

  

   سوسياليسم اينفو- آنه انگلبرت 

  برگردان بابك

 



  7 صفحه                دانشگاه    1394آبان  اول – 364 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زادروز سعيد زينالي 

  

  
 شهريور، خانواده 31به مناسبت تولد سعيد زينالي در روز 

  .شهيد كريم بيگي به ديدار خانواده وي رفتند
سعيد زينالي در جريان اعتراضهاي دانشجويي پس از 

 توسط نيروهاي 1378كوي دانشگاه در تيرماه به حمله 
 و امنيتي در منزل شخصي مقابل چشمان مادر بازداشت

از آن تاريخ تاكنون جز يك تماس تلفني كوتاه هيچ 
  .خبري از وي در دست نيست

نهادهاي امنيتي پس از پيگيريهاي فراوان خانواده وي، 
حفاظت اطالعات سپاه را عامل بازداشت سعيد زينالي 

اما نهاد مزبور پاسخي پيرامون سرنوشت . اعالم كردند

  .وي ارايه نكرده است
 سال پيش تاكنون براي آگاهي از 16 خانواده زينالي از

سرنوشت فرزند خود به همه مراكز امنيتي و قضايي 
مراجعه كرده اند، اما هيچ پاسخ درستي به آنها داده نشده 
 .است و هنوز از سرنوشت وي خبري در دست نيست

  ) مهر2قاصدان آزادي، (
  

 تن از بازداشتيهاي تهران و كرج؛ دو 4آزادي 

   بند به سر مي برنددانشجو همچنان در 

چهار تن از بازداشت شدگان اخير در تهران و كرج به قيد 
وثيقه و كفالت آزاد شدند و حسين جندقيان و سيامك 

  .مالمحمدي همچنان در بازداشت به سر مي برند
  

 پور و  مهربان كشاورزي، سپهرداد صاحبان، كيانا كريم
الت آزاد غزال مقدم با تبديل قرار بازداشت به وثيقه و كف

شدند، اما حسين جندقيان و سيامك مالمحمدي كماكان 
  .در بازداشت مي باشند

 الف زندان اوين هستند، -اين دو دانشجو كه در بند دو 
اند هيچ  جز دو تماس كوتاه با خانواده شان نتوانسته 

بازپرس پرونده تاكنون هيچ . تماسي با بيرون بگيرند
ها نداده و مساله  اده به خانو توضيحي راجع به پرونده

  .همچنان مبهم و گنگ باقي مانده است
در جريان حمله به دو خانه دانشجويي در تهران و كرج 

، پنج فعال دانشجويي ) شهريور27(در چهارشنبه گذشته 
به نامهاي سيامك مالمحمدي، فارغ التحصيل مقطع 
كارشناسي از دانشگاه خواجه نصير و دانشجوي 

تكنيك، مهربان كشاورزي،  گاه پلي كارشناسي ارشد دانش
از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي، سپهر صاحبان، 

پور، از دانشجويان و يا فارغ  حسين جندقيان و كيانا كريم 

التحصيالن خواجه نصير و همچنين غزال مقدم، بازداشت 
  .و به زندان اوين منتقل شدند

ه نصير التحصيل دانشگاه خواج سيامك مالمحمدي، فارغ 
اي در دانشگاه   برق و دانشجوي مهندسي هسته  در رشته

تكنيك، درحالي بازداشت شد كه سال گذشته بعد از  پلي
سه سال محروميت از تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد، 

هم چنين حسين  .با تعهد و بازجويي پذيرفته شده بود
نصير نيز اخيرا   جندقيان، دانشجوي برق دانشگاه خواجه

 امكانات رفاهي  ز دو ترم تعليق و محروميت از كليهپس ا
  ) مهر2هرانا، ( .به دانشگاه برگشته بود

  

وعده تحصيل در پرديس مركزي و فرستادن 

  دانشجويان به حاشيه شهر

، دانشجويان "شهيد بهشتي"بنا بر اعالم دانشگاه 
ن شرق و جنوب تهران كه در رشته اشهرستاني و ساكن

گاه پذيرفته شده اند، براي مهندسي برق اين دانش
  .تحصيل بايد به پرديس عباسپور بروند

يكي از دانشجويان اين دانشگاه كه خواست نامش فاش 
نشود، با اشاره به اينكه بسياري از دختران و پسران 

در حاشيه (جديدالورود، مكان جغرافيايي پرديس عباسپور 
را محل مناسبي براي سكونت و ) شمال شرق تهران

معيار درستي براي ": دانند، خاطرنشان كرد ل نمي تحصي
تفكيك دانشجويان در پرديس اصلي و پرديس عباسپور 
صورت نگرفته است و رييس دانشكده برق دانشگاه نيز 

وي در  ".به هيچ عنوان حاضر به پاسخگويي نيست
پايان، اين نحوه تقسيم بندي را كامال غير كارشناسي و 

هشتي را مضحك خواند و ن دانشگاه بداليل مسووال
 هاي آنها به اين  يادآور شد كه دانشجويان و خانواده

ن دانشگاه موضوع معترضند در حالي كه پاسخ مسووال
خبرنامه دانشجويان ( "!شما كوته بين هستيد": اين است

  ) مهر4ايران، 
  

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشكده فني 

  شيراز مقابل استانداري فارس

 مهر در 6جويان دانشكده فني شيراز روز جمعي از دانش
اعتراض به وضعيت دانشگاه و خوابگاه خود در مقابل 

  .استانداري فارس تجمع كردند
به گفته اين دانشجويان، دانشكده فني فقط به 
دانشجويان ترم اول و دوم روزانه خوابگاه داده و 
دانشجويان ترم سه به بعد بايد در سطح شهر خانه اجاره 

  .كنند
اين دانشجويان اظهار كردند كه قدمت ساختمان خوابگاه 
فعلي حدود چهل سال است و وضعيت بهداشتي مناسبي 

همچنين از امكاناتي نظير كتابخانه و سالن قرائت . ندارد
  .متناسب با تعداد دانشجويان برخوردار نيست

 اعتراض اين دانشجويان، هزينه و كيفيت از ديگر موارد
غذاي دانشگاه بود كه به گفته آنان به ازاي هر پرس غذا 
كه كيفيتي پايين دارد، بايد دو هزار تومان بپردازند در 

 800حالي كه در ساير دانشگاههاي دولتي اين هزينه 
  ) مهر6شيرازه، ( . باشد تومان به ازاي هر پرس مي

نشجويي دانشگاه بوعلي سيناي ناصر توقيري، فعال دا
 مهرماه در بازداشت بسر مي 8همدان، از صبح چهارشنبه 

  .برد
وي كه در اواسط هفته گذشته به اطالعات نيروي 

 مهرماه براي 8انتظامي احضار شده بود، صبح چهارشنبه 
بازجويي به دفتر اداره اماكن استان همدان مراجعه كرد تا 

امي تحت بازجويي قرار  انتظبه نيابت اطالعات نيروي
                .گيرد

  8  بقيه در صفحه 

  گزارش از ليسبون
  پرتغال انتخاب کرد، حال چه؟

  
  7بقيه از صفحه 

 Partido "نوسازي ملي"حزب فاشيستي 
Nacional Renovador توانست فقط پنج ،

دهم درصد از آرا را كسب كند و از راه يافتن به 
  . پارلمان بازماند

  

   در كار نيستآرامشي

 در كنار امتيازات داده –با اين حال، اعتراضها 
 تاكنون نتيجه موفقيت –شده در برخي بخشها 

آميز پيوند شبكه اي قوي تر نيروهاي با يكديگر 
اتحاديه كاركنان راديو و تلويزيون . را داشته است

دولتي از اولين تشكلهايي بود كه از فراخوان 
هرات توده اي و شبكه هاي اجتماعي براي تظا

حركتهاي برق آساي جمعي حمايت كرده و در 
  . آنها فعاالنه شركت دارد

كارگران بندر پرتغال در كارزار براي مسكن 
افزون بر اين، آنها در اعتراض به . شركت دارند

فروش بخش بنادر به يك شركت تركيه اي زمان 
كوتاهي پيش از انتخابات، براي اعتصابهاي بيشتر 

شركت مزبور پيش از اين در . شوندآماده مي 
اسلو با اقدامهاي اتحاديه ستيز خود، موجب جلب 

  . توجه بسياري شده بود
فولكس "همچنين پيامدهاي رسوايي شركت 

نگراني از .  به پرتغال هم رسيده است"واگن
تعطيل شدن كارخانه اين شركت در پرتغال به نام 

. ، وجود داردAutoeuropa "آتوايروپا"
س تخمينها، شركت مزبور كه هزار كارگر در براسا

درصد درآمد  3 تا 2استخدام دارد، در حال حاضر 
احتمال . ناخالص ملي پرتغال را تامين مي كند

اهميت يافتن درگيريها گرد اين كارخانه كامال 
  . وجود دارد

هم اكنون بين فعاالن شبكه هاي اجتماعي، 
ر باره فعاالن اتحاديه اي و احزاب چپ بحثهايي د

 يورو حداقل 5به راه انداختن يك كارزار حول 
تاكنون حداقل . دستمزد در ساعت جريان دارد

دستمزد در پرتغال حدود پانصد يورو در ماه بود 
كه البته مقدار ساعت كار براي دريافت آن ناگفته 

  . گذاشته مي شد
دولت اقليت كنوني در مقايسه با دولت قبل، به 

 صورتي كه حتي روشن نسبت ضعيف تر است به
اما . نيست تا پايان دوره قانوني اش دوام بياورد

باقي ماندن يا رفتن آن بستگي به اين دارد كه آيا 
چپها آمادگي دارند براي به كرسي نشاندن برنامه 
هاي مشترك و مترقي خود متحد شوند و نيز 
اينكه آيا رهبران مجامع اتحاديه اي از سرمشق 

راي كاركنان راديو و تلويزيون كارگران بنادر و شو
پيروي مي كنند و رويكرد بوروكراتيك و 
غيردموكراتيك خود را كنار گذاشته و آماده 
هستند براي تبديل پرتغال به يك كشور الگو در 
مقاومت و آلترناتيو در برابر سياست رياضت 
اقتصادي نهادهاي سه گانه، با مقاومت روزانه در 

ي و جز آن همراه كارخانه ها، بخشهاي دولت
  .شوند

  
1- Coligação Democrática 
Unitária 
2- Bloco de Esquerda 
3- União Democrática Popula  
4- Partido Socialista 
Revolucionário 
5- Movimento Alternativa 
Socialista 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
  كامران عالمي نژاد
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  دانشگاه در ماھی که گذشت
  
  

  7بقيه از صفحه 
  
  

  بازداشت يك فعال دانشجويي در همدان 

اين فعال دانشجويي پس از اتمام بازجويي در ظهر 
 مهرماه تحت 9همان روز آزاد نشد و صبح پنج شنبه 

الحفظ به دادسراي عمومي و انقالب شهرستان همدان 
ي  بازپرسي دادسرا3منتقل شده و از سوي شعبه 

شهرستان همدان به اتهامات متعددي از جمله 
فعاليت تبليغي عليه نظام و به نفع گروههاي برانداز، "

توهين به رهبري، توهين به بنيانگذار انقالب، توهين 
 تفهيم "به مقدسات، تشكيل گروه و فراخوان به تجمع

  .شد
  

  
الزم به ذكر است كه ناصر توقيري، دانشجوي 

 دانشگاه بوعلي، پيشتر نيز از كارشناسي رشته اقتصاد
سوي اداره اطالعات شهر همدان احضار شده و تحت 

  .بازجويي قرار گرفته است
ناصر توقيري، يازدهمين دانشجوي دانشگاههاي 
بوعلي سينا، علوم پزشكي و صنعتي همدان است كه 
طي يك سال اخير با پرونده هاي متعدد قضايي داير 

 امنيتي -ت سياسي بر مجموعه اي مختلف از اتهاما
  . مواجه مي شود

يك منبع آگاه در ارتباط با مسايل دانشگاه همدان به 
در استان ":  در اين ارتباط گفت"هرانا"خبرنگار 

همدان، وزارت اطالعات همدان با همكاري 
دادگستري كل اين استان و به خصوص رييس كل 
آن، محمدرضا مترقب، از يكسال پيش پروژه جديدي 

 ادامه فضاي پادگاني و تزريق رعب و را با هدف
وحشت به دانشجويان و مديران دانشگاه آغاز كرده و 

  ) مهر10هرانا، ( ".ادامه مي دهد
  

 ميليارد تومان 532پارسال : دانشگاه آزاد

  سود داشتيم 

حميد ميرزاده، ريس دانشگاه آزاد اسالمي، در هشتمين 
رسال پا": جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد همدان گفت

 ميليارد 532 واحد زيان ده داشتيم، با اين حال 173
تومان سود داشتيم و اگر توسعه تحصيالت تكميلي 
اتفاق نيفتاده بود، دانشگاه آزاد اسالمي به مشكل 

پارسال ": وي همچنين افزود ".اقتصادي برمي خورد
 واحد 395 واحد دانشگاهي داشتيم، اما امسال به 440

در شهرهايي كه استاد و ":  افزودميرزاده ".رسيده است
امكانات الزم وجود ندارد، بايد از مركز استان كمك 
شود تا بتوان به افراد جوياي تحصيل در منطقه نيز 

  ) مهر12سيما،  و خبرگزاري صدا( ".كمك كرد
  

تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد واحد 

  دندانپزشكي تهران

 دندانپزشكي صدها نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد
 به افزايش شهريه دانشگاه آزاد  تهران در اعتراض

  .اسالمي، مقابل اين دانشگاه تجمع كردند
نماينده جمعي از دانشجويان معترض دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد دندانپزشكي تهران كه نخواست نامش 

تجمع دانشجويان ": فاش شود در باره اين تجمع گفت
شهريه دانشگاه آزاد به دليل اعتراض به افزايش 

افزايش شهريه به دانشجويان فشار . اسالمي است
  زيادي را وارد كرده است و برخي دانشجويان نمي

وي  ".توانند با اين افزايش شهريه ادامه تحصيل دهند
متاسفانه بدون اينكه دانشجويان از افزايش ": افزود

شهريه اطالع داشته باشند و فقط در حد شايعه 
نيده شده بود، در شب حذف و اضافه هايي ش چيز

دروس، سيستم براي دانشجويان بدهي ثبت كرد و اگر 
كسي هم پول را به موقع پرداخت نمي كرد، از كل 

 شد و به نوعي در برابر عمل انجام شده  ترم حذف مي
اين دانشجوي دندانپزشكي به  ".قرار گرفته بوديم

مهرماه افزايش شهريه ثابت دانشگاه آزاد اسالمي در 
طبق آيين نامه دانشگاه ":  هم اشاره كرد و گفت95

 تصويب 95آزاد اسالمي، افزايش شهريه در مهرماه 
شده است، در حالي كه طبق آيين نامه وزارت علوم، 
  شهريه ثابت هيچ گاه نبايد تغيير كند و در تمامي دوره

ها بايد ثابت باشد، اما متاسفانه و به اعتقاد من اين 
  )  مهر13سينا، ( .ي، انجام شده استقانون شكن

  

  تجمع دانشجويان دانشگاه شريف 

در حاشيه برگزاري اولين المپياد ورزشي فرهنگي درون 
دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف به مناسبت 
پنجاهمين سال تاسيس دانشگاه و بزرگداشت روز 

در سالن ورزشي استاد جباري كه تربيت بدني و ورزش 
جمعي از دانشجويان اين دانشگاه ،  شددر حال برگزار

  .اند در مقابل اين سالن تجمع كرده
براساس اين گزارش اين دانشجويان در اعتراض به 
سو مديريتهاي صورت گرفته در چند ماه اخير در اداره 
 تربيت بدني دانشگاه و ناديده گرفتن اكثريت خواسته

هاي به حق دانشجويان مانند برگزاري مسابقات بين  
دانشگاهي و همچنين به تعويق افتادن تعميرات اماكن 

اي را براي تحريم مسابقات المپياد   ورزشي بيانيه
. ورزشي همبستگي استاد دانشجو منتشر كردند

  ) مهر14خبرگزاري دانشجو، (
  

تجمع دانشجويان دانشگاه ياسوج در 

  خوابگاه اعتراض به نبود 

جمعي از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ياسوج به 
دليل نبود خوابگاه، در ميدان استاد اين دانشگاه دست 

  .به اعتراض زدند
به گفته دانشجويان، مسووالن اين دانشگاه قرار بود 

هفته گذشته خوابگاه تازه تاسيس باالتپه را 
براي دانشجويان دختر آماده و در اختيار آنها 

ر دهند و مشكل تامين خوابگاه را برطرف قرا
  .كنند

برخي از اين دانشجويان اعالم كردند 
ظرفيت برخي اتاقهاي دانشجويي در 
خوابگاههاي اين دانشگاه چهار نفر است كه 

برابر اين ظرفيت درآنها اسكان  حدود دو
به گفته يكي از دانشجويان،  .داده شده اند

شگاه نيز تعدادي از دانشجويان دختر اين دان
پس از گذشت حدود دو هفته از سال 
تحصيلي جديد، هنوز در نمازخانه يكي از 

  .خوابگاههاي دخترانه مستقر شده اند
مسووالن دانشگاه ياسوج با حضور در جمع دانشجويان 
معترض اعالم كردند تا روزهاي آينده مشكل خوابگاه 

در اين دانشگاه برطرف مي شود و خواستار اتمام 
شدند، اما دانشجويان با اشاره به بدقوليهاي اعتراض 

هفته هاي گذشته مسووالن دانشگاه، اعتراض خود را 
  . ادامه دادند

صبح ( .دانشگاه ياسوج حدود هفت هزار دانشجو دارد
  ) مهر18زاگرس، 

  

  تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه شيراز

گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز در اعتراض به 
ناسب صنفي دانشجويان در اين دانشگاه، وضعيت نام

  .دست به تجمع اعتراضي زدند
اين تجمع در ابتدا در اعتراض به تصميم معاونت 
دانشجويي دانشگاه شيراز مبني بر قطع غذاي برخي از 

هاي   دانشجويان شكل گرفت و در ادامه ديگر خواسته
  .صنفي دانشجويان را نيز در برگرفت

، معاون دانشجويي دانشگاه، در اين تجمع، دكتر موحد
بين دانشجويان معترض حاضر شد و به سؤاالت و 

هاي آنان پاسخ گفت و در پي اعتراض   خواسته
هاي وي و خدانشجويان نسبت به نامناسب بودن پاس

  .عدم پاسخگويي مناسب، جمع را ترك كرد
دانشجويان نيز در ادامه به اعتراض خود ادامه داده و 

اصلي دانشگاه تا دريافت پاسخ با تجمع در ميدان 
مناسب از سوي معاون دانشجويي يا استعفاي وي، 

فارس ،  (.عزم خود براي ادامه اعتراض را اعالم كردند
  ) مهر21
  

دومين تجمع دانشجويان دانشگاه آزاد 

  دراعتراض به افزايش شهريه

براي دومين بار در سال تحصيلي جديد جمعي از 
  اعتراض به افزايش شهريهدانشجويان دانشگاه آزاد در

هاي اين دانشگاه، مقابل واحد دندانپزشكي دانشگاه  
  .آزاد تجمع كردند

همانطور كه در : يكي از دانشجويان معترض گفت
تجمع قبلي هم گفته بوديم تا زماني كه به مشكالت 
. ما رسيدگي نشود ما به اعتراض خود ادامه خواهيم داد

هاي    افزايش شهريهاز اين پس نيز هر هفته به خاطر
دانشگاه آزاد با برگزاري تجمع اعتراض خود را به 

  ) مهر22فارس،  (.الن خواهيم رساندوگوش مسو
  

جويان دانشگاه علوم اعتصاب غذاي دانش

  پزشكي اروميه

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه در اعتراض 
به كيفيت پايين و نامطلوب غذاهاي اين دانشگاه دست 

  . اب غذا زدندبه اعتص
در اين اعتصاب، جمعي از دانشجويان معترض با چيدن 
سينيهاي غذا مقابل سلف دانشگاه اعتراض خود را 

  ) مهر27راه دانا، . (اعالم كردند
  
  

  
  



  9 صفحه           پرستاران      1394آبان  اول – 364 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ماه گذشته مهم ترين اخبار پرستاران، : پيش درآمد
اعتراضهاي يكپارچه كارشناسان، نمايندگان، 
دانشجويان پرستاري و هياتهاي مديره نظام 
پرستاريهاي دهها شهر به طرح غير كارشناسانه و 

 و افشاگري در باره "تربيت بهيار يك ساله"مبتذل 
زارت عوايد مادي اين طرح براي خاصه خواران و

بهداشت، جهاد دانشگاهي و اعضاي فعلي شوراي عالي 
نظام پرستاري است كه پيش بيني مي شود در 

  . انتخابات روزهاي آتي اين شورا كنار خواهند رفت
خبر مهم دوم و در پيوند با اولي، رد صالحيت 
كانديداهاي شاخص فعاالن پرستاري در انتخابات ياد 

 سرپوش گذاري شده است كه دليل گوياي ديگري بر
و ادامه دزديها و خيانتهاي جريان حاكم بر پرستاري و 
ايستادگي در برابر جنبش عدالت خواهانه پرستاران 

مرور رويدادها نشان از عقب نشيني سنگر به . است
جنبش (سنگر اين جريان و پيشروي جبهه مقابل 

  .دارد) پرستاري
  

دانشگاه علوم پزشكي اروميه مجري آموزش 

  كساله نخواهد شدپرستار ي

 دانشگاه علوم پزشكي اروميه - مهر 2خانه پرستار، 
مجري آموزش پرستار يكساله نخواهد شد و به هيچ 
ارگان يا موسسه اي اجازه برگزاري اين دوره را در 

  .سطح استان آذربايجان غربي نخواهد داد
در ديداري كه بين رييس هيات مديره اروميه با 

نشگاه علوم پزشكي اعضاي كميسيون پژوهش دا
اروميه برگزار شد، معاونت آموزشي دانشگاه علوم 
پزشكي اروميه اظهار داشت اين دانشگاه به شدت 
مخالف تربيت و به كارگيري نيروهاي غير دانشگاهي 

  .استاعم از تكنسين و پرستار يكساله 
معاونت آموزشي دانشگاه افزود، دانشگاه علوم پزشكي 

ري چنين طرحهايي نخواهد اروميه به هيچ عنوان مج
بود و مانع برگزاري چنين آموزشهايي از سوي ساير 

  .ارگانها و نهادها در سطح استان خواهد شد
  

  فرصت دوماهه به پايان رسيد 

  
 درپي پيگيريهاي همكاران - مهر 5خانه پرستار، 

پرستاري از سطح كشور بعد از مهلت دو ماه تعويق 
م، دبيركل خانه  مرداد، محمد شريفي مقد6تجمع 

 مرداد، چهار مورد تاكيد شده 6در بيانيه ": پرستار گفت
اول اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري : بود

ن وزارت يك گام به جلو رفت علي رغم ميل مسووال
  . و براي بار دوم به شورايعالي بيمه ارجاع شد

. "طرح مبتني بر عملكرد"دومين مورد، برچيده شدن 
طرح شكسته شد، ولي در حال حاضر قبح اين 

در بعضي از دانشگاهها اجرا و در . مشخص نيست
  .بعضي به شكل قبل در حال اجراست

سومين مورد، توقف طرح كمك پرستار يا بهيار يكساله 
تا حدودي زيادي روند آن كند ولي . يا پرستار تجربي

  .به شكلهاي مختلف ادامه دارد

ان بيمارستان مورد چهارم هم برخورد با همكار
  .اميراعلم كه تاكنون همچنان حكم اخراج پا بر جاست

فرصتي دو ماهه ايجاد شد تا همه بدانند كه جامعه 
پرستاري اهل منطق است، اهل تعامل است، تحملش 
زياد است، برعكس تندرو نيست ،خياباني نيست 

  ...،راديكال نيست و
به هر صورت فرصت دوماهه به پايان رسيده و اقدام 
قابل توجه و خاصي براي پرستاري صورت نگرفت و 
عاليمي هم بر حسن نيت و يا اراده اي براي حل 

  ".مشكالت پرستاري ديده نمي شود
در شرايط حساسي بسر مي ": شريفي مقدم ادامه داد

بريم، انتخابات شورايعالي را پيش رو داريم، بايد طوري 
ه عمل كنيم كه بهانه اي به دست بهانه گيران داد

نشود و از طرفي جامعه پرستاري كشور و خصوصا 
دانشجويي منتظر و پيگير حل مشكالت پرستاري 

  ".هستند
به دنبال پيگيري همكاران پرستاري از ": وي گفت

سراسر كشور خواستم گزارشي در روزهاي پاياني دو 
اينكه بايد چه استراتژي اتخاذ شود را . ماهه داده باشم

 در گروههاي مجازي و به عهده دوستان پرستاري
حقيقي، كميته هاي پيگيري، كميته هاي دانشجويي، 

ن صنفي مي هيات مديره هاي نظام پرستاري و فعاال
سپاريم، چون مشي جنبش عدالت خواهي بر شور و 

  ".خرد جمعي است
  

رد صالحيت فعالين صنفي در شوراي عالي 

  نظام پرستاري 

ظام  رييس هيات مديره ن- مهر 7سالمت نيوز، 
پرستاري تهران ضمن انتقاد از عدم وجود فضاي 
انتقادپذير، خواستار تجديدنظر در رد صالحيت 
كانديداهاي شركت كننده در انتخابات شوراي عالي 

  .نظام پرستاري شد
با توجه به اعالم اسامي ": چراغي اظهار داشت

كانديداهاي تاييد صالحيت شده جهت انتخابات 
، متاسفانه باز هم رويكردي شوراي عالي نظام پرستاري

به دور از انتظار را با توجه به شكل گيري فضايي آرام 
و مبتني بر تعامل در جامعه پرستاري از هيات نظارت 

  ".بر انتخابات شوراي عالي نظام پرستاري شاهد بوديم
هيات مديره نظام پرستاري تهران از هيات ": وي گفت

ترم نظارت بر انتخابات شوراي عالي نظام پرستاري مح
تقاضا دارد مبناي قضاوت و تاييد صالحيت افراد 
كانديدا را بر برائت افراد گذاشته و طبق قوانين جاري 
كشور، تخلفات افراد، محرز و داليل قانوني رد 
صالحيت به افراد مورد نظر اعالم گردد، در غير اين 

  ".تجديد نظر كنيدصورت در رد صالحيت افراد 
  

اعتراض هيات مديره سازمان نظام پرستاري 

   شهر به رد صالحيتها68

 هيات مديره سازمان نظام – مهر 11خبرگزاري آريا، 
 شهر كشور در اطالعيه اي نسبت به رد 68پرستاري 

صالحيت شماري از نامزدهاي انتخابات شوراي عالي 
ته مي در اين بيانيه گف. نظام پرستاري اعتراض كرد

در روزهايي كه ملت عزيزمان داغدار فاجعه اي ": شود
بزرگ در مسجد الحرام هستند، خبر رد صالحيت 
چهره هاي خدوم و موجه جامعه پرستاري كشور در 
انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري كه به 
سرعت منتشر شد، حكايتي ديگر از قانون گريزي و 

اي اعمال ساليق سوواستفاده از شرايط زماني بر

شخصي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  . است

جامعه پرستاري به كدامين گناه بايد شاهد اين اعمال 
متوليان برگزاري  سليقه ها و اين قانون گريزيها باشد؟

انتخابات نظام پرستاري و شوراي عالي اين سازمان، 
با كدام مستندات قانوني اقدام به رد صالحيت 

  يدگان دوره هاي قبل نموده اند؟برگز
هيات مديره هاي نظام پرستاري به مجريان و دست 
اندركاران انتخابات نظام پرستاري هشدار مي دهند كه 
هر چه سريع تر نسبت به جبران اشتباهات خود اقدام 
نموده و افراد شاخص و پيش كسوتان پرستاري، 
خصوصا رزمنده عزيز جنگ، جناب شريفي مقدم را به 

ن تاييد صالحيت شده بازگردانند و اجمع داوطلب
انتخاب اصلح را به ساليق انتخاب كنندگان واگذارند و 
از هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 
دولت در دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز قويا 
درخواست مي شود هر چه سريع تر نسبت به لغو حكم 

ان اميراعلم و بازگشت بدوي و تبرئه همكاران بيمارست
به كار ايشان و پرداخت حقوق معوقه اقدام نمايند كه 
اين عين عدالت بوده و اميد است با گذشت اين 
عزيزان از اين جفاي آشكار، رضايت خداوند نيز شامل 

   ".حال بانيان اين ظلم باشد
  

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشكده 

  پرستاري تهران 

  
 ، مهر19  يكشنبه عصر روز- مهر 20سالمت نيوز، 

شاهد تجمع  دانشكده پرستاري دانشگاه تهران
پرستاراني  اعتراضي دانشجويان به طرح تربيت كمك 

 داده شده "بهيار يكساله"تازگي به آنها لقب  بود كه به 
  . است

دانشجوياني كه در اين تحصن شركت كرده بودند، به 
اد شده  بهياران ايج تغييراتي كه در شرح وظايف كمك

و آنان را در امور باليني و درماني بيمار شركت مي 
آنان در اين تجمع دانشجويي، با . دهد، معترض بودند 

  اي خواستار تغيير در شرح وظايف كمك صدور بيانيه 
پرستاران و حذف اموري شدند كه با جان بيمار سر و 

  . كار دارد
ي يكي ديگر از مطالبات مهم اين دانشجويان، جايگزين

  كمك" يا "پرستار كمك " به جاي "بيماريار"واژه 
 منظور جلوگيري از تداخل وظايف آنان با   به"بهيار

  .پرستاران و بهياران بود
  

وزارت بهداشت توانايي حل بحران پرستاري 

  را ندارد

 جامعه پرستاري اين روزها - مهر 19سالمت نيوز، 
از اين درگير برگزاري انتخاباتي بود كه شايد بتواند 

. طريق قانوني مرهمي براي دردهاي خود بيابد
راهكاري كه با رد صالحيت تعداد شاخصي از فعاالن 
صنفي اين جامعه چندان هم مورد قبول واقع نشد و به 

  .التهابات جامعه پرستاري دامن زد
  10بقيه در صفحه 

  کارورزان س�مت
 اميد برهاني
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  کارورزان س�مت
  

  9بقيه از صفحه 
در آستانه انتخابات نظام پرستاري محمد شريفي مقدم، 
محمد نظري اشتهاردي و حميد تاج الديني سه عضو 

  . رد صالحيت شدند"خانه پرستار"ارشد تشكل صنفي 
استعالم كانديداها : شريفي مقدم در اين باره مي گويد

امي، ثبت  گانه پليس امنيت نيروي انتظ4از مراجع 
احوال، وزارت اطالعات و دادستاني انجام مي شود و 

 آيين نامه، در صورتي كه نامزد 22بر اساس ماده 
انتخابات محكوميتهايي كه منجر به محروميت 
اجتماعي و تظاهر به فساد اخالقي و يا عدم التزام به 
قانون اساسي نداشته باشد، مي تواند در انتخابات 

  ".شركت كند
اصلي رد صالحيتها را شركت در تجمعات مي او دليل 

در خرداد ماه وزير بهداشت نيز در مورد رد . داند
صالحيت برخي كانديداهاي انتخابات نظام پرستاري 

 اي خالف قانون،  تعارف نداريم اگر عده": اعالم كرد
كف خيابان و جلوي مجلس حرفي بزنند، اين كاري 

ي امنيتي از دستگاهها.  اي نيست سياسي است و حرفه
  ".آنها تعهد گرفتند اما آنها به كارشان ادامه دادند

  
  

تجمع دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد 

  ياسوج مقابل استانداري

دانشجويان رشته پرستاري  -  مهر28صبح زاگرس، 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج در اعتراض به 
افزايش چهار برابري شهريه اين واحد دانشگاهي 

ل استانداري كهگيلويه و بوير احمد تجمع كردند و مقاب
  .خواستار رسيدگي مسئوالن به اين موضوع شدند

بعد از مراجعه : يكي از دانشجويان معترض عنوان كرد
به مديريت دانشگاه به ما گفتند يا همه هزينه را واريز 
كنيد يا انصراف دهيد و عدم اطالع رساني قبل از 

باه داخلي مديريت دانشگاه خاطر اشته شروع ترم را ب
  .دانستند

  
پرستاران آذربايجان غربي با مشكل 

  استخدام مواجهند

 عابد فتاحي، نماينده اروميه در - مهر 22تسنيم، 
مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر اينكه بايد به جاي 

التحصيالن رشته  توليد پرستار و افزايش فارغ 
شركتي خارج پرستاري، پرستاران كنوني را از حالت 

بي شك براي ايجاد انگيزه در پرستاران ": كرد گفت
  ".بايد آنها را به استخدام درآورد

: وي با اشاره به مشكالت كنوني پرستاران تصريح كرد
از جمله مشكالت كنوني پرستاران اين است كه "

عالوه بر اينكه حقوق و مزاياي كمتري دريافت مي 
كاريشان بسيار است و كنند، تعداد آنها اندك و مشغله  

از سوي ديگر با توجه به اينكه جزو نيروهاي شركتي 
هستند، درصدد هستند كه جذب و استخدام شده و از 

  ". مند شوند مزاياي كامل پرستاري بهره
 اكنون با توجه به اينكه پزشكان به  هم": فتاحي گفت

   برابر پرستاران حقوق دريافت مي7 تا 5طور تقريبي 
 خود سبب شده كه آنان به اين مساله كنند، اين

اعتراض داشته باشند در حالي كه در تمامي دنيا چنين 
  ".است

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي با 
غربي در شاخص  اشاره به اينكه متاسفانه آذربايجان 

 كشوري قرار 29سالمت رتبه ضعيفي داشته و در رده 
به به هيچ عنوان اين رت": دارد است، اظهار داشت

  ".زيبنده استان نيست و بايد ارتقا يابد
  

زنگ خطر شكست بزرگترين طرح ملي 

  سالمت 

  
 درست فرداي همان -شرق /  مهر26خبرگزاري مهر، 

شبي كه معاون درمان وزارت بهداشت با حضور در 
طرح تحول "برنامه نبض به تشريح آثار مثبت 

نگاران آب  پرداخت، وزير رفاه در جمع خبر"سالمت
پاكي را روي دست وزير بهداشت ريخت و تاكيد كرد 

  !كه تجميع بيمه ها در شرايط كنوني ممكن نيست
وزير بهداشت همواره تنها نگراني خود از شكست طرح 
تحول نظام سالمت را بيمه ها عنوان كرده و بارها 
گفته است كه تنها بيمه ها هستند كه مي توانند 

حاال . ت را شكست دهندبزرگترين طرح ملي سالم
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي گويد تجميع بيمه 

  .ها در شرايط كنوني شدني نيست
اين اظهارنظر صريح وزير رفاه، در حالي علني مي شود 
كه او همواره و در هر برنامه اي كه وزير بهداشت 
حضور داشته، تمام قد از طرح تحول نظام سالمت 

ته كه حاضر است به خاطر دفاع كرده و حتي گف
  !موفقيت اين طرح قرباني شود

اما، ربيعي حاال مي گويد اجراي طرح تجميع بيمه ها 
پذير  به علت نداشتن ساختار مناسب و يكسان، امكان 

  .نيست
گر حق بيمه  وي با بيان اينكه سازمانهاي بيمه 

گزاران خود دريافت مي كنند ادغام  متفاوتي را از بيمه 
انها براي ايجاد يك سازمان جديد را اين سازم

در طرح جديد تجميع ": غيرممكن اعالم كرد و افزود
بيمه ها كه در برنامه ششم اجراي آن دنبال خواهد شد 
سازمانهاي بيمه گر هويت مخصوص خود را حفظ 

   ".خواهند كرد
گر و در راس آنها سازمان   سازمان بيمه 17 اكنون  هم

طرحي .  روند اين تجميع نميتامين اجتماعي، زير بار 
  به بزرگي طرح تحول سالمت فقط در شرايطي مي

 گر قوي وجود  تواند به بار بنشيند كه يك سازمان بيمه
  .داشته باشد

هاي درماني حاضر به پذيرش   برخي بيمه 93در سال 
 هاي جديد نبودند و هر بار به داليل مختلف، از  تعرفه

  .كشيدند حمايت طرح تحول سالمت پا پس مي 
در شرايطي كه اگر يك بيمه واحد و متمركز درماني 
وجود داشته باشد، طرف حساب نظام سالمت فقط با 

  .بود گر خواهد  همان يك سازمان بيمه
از طرف ديگر نيز مديرعامل سازمان دولتي طرف 

سازمان بيمه سالمت "حساب شركتهاي بيمه به نام 
 ميليارد توماني اين سازمان به 2000 از بدهي "ايران

اميدواريم ": مراكز طرف قرارداد خبر داد و اظهار كرد
با قولهاي مساعدي كه داده شده اعتبارات از سوي 

نده مراكز طرف قرارداد دولت تخصيص يابد و شرم
  ".نشويم

در قبال پرداخت مطالبات خود را متعهد ": وي افزود
دانيم، اما بايد اين مساله را در نظر گرفت كه  مي 

. بخشي از منابع ما از منابع عمومي دولتي است
در اين . بنابراين بايد اعتبارات تخصيص پيدا كند

ات  كنيم در حداقل زمان ممكن مطالب صورت سعي مي
  ".مراكز طرف قرارداد را بپردازيم

  
  

تأييد ناگزير توافق اتمی توسط 
خامنه ای و زمينه سازی برای 

 نقض و كارشكنيھای بعدی
   

خامنه اي، ولي ) اكتبر 21(مهر 29در روز چهارشنبه 
فقيه رژيم آخوندي، كه به شدت از عواقب توافق اتمي 

 براي موجوديت نظام 1+5با كشورهاي ) برجام(
 روز تعلل، در نامه 100ندي نگران است، پس از آخو

يي به آخوند روحاني به ناگزير اين توافق را مورد تأييد 
 شوراي عالي 94مرداد  19قرار داد و نوشت مصوبه 

  .امنيت رژيم در اين رابطه را تأييد مي كند
او در عين حال با شارالتانيزم ويژه خودش و با توجه 

ايانه كشورهاي غربي، به سياست ضعيف و مماشات گر
با ذكر پاره يي نكات و شرايط جديد يا سخناني چند 
پهلو و مبهم از يك سو تالش كرد راه نقض توافق را 
براي خودش باز نگهدارد و براي كارشكني در اجراي 
آن زمينه سازي كند و از سوي ديگر به نيروهاي 

  . وارفته خود روحيه دهد
خامنه اي با دهنه  مهر ماه، 21پيش از اين در روز 

زدن به افراد باند خود به بحران و مخاصمات بيسابقه 
ي كه در جريان بررسي اين توافق، مجلس آخوندي ا

به نحوي كه باندهاي دروني . را فراگرفته بود پايان داد
. رژيم اين دخالت را كودتا عليه مجلس توصيف كردند

 مهر گفت 26يس مجلس رژيم در روز يالريجاني ر
. ر رسيدگي به پرونده هسته يي دخالتي ندارممن د«

  .»اين پرونده، پرونده رهبر معظم انقالب است
سه ماه پس از توافق اتمي درگيري باندهاي دروني 
رژيم بر سر آن باال گرفته و موقعيت ولي فقيه و به تبع 

در چنين . آن تماميت رژيم قوياً به خطر افتاده است
ه روحاني با ذكر پاره شرايطي خامنه اي در نامه اش ب

يي شرايط مبهم و چند پهلو نوشت در صورت نقض 
دولت موظف « :5+1اين شرايط توسط كشورهاي 

است اقدامهاي الزم را انجام دهد و فعاليتهاي برجام را 
دچار نقاط ابهام و «وي تأكيد كرد برجام . »متوقف كند

ضعفهاي ساختاري و موارد متعددي است كه در 
  راقبت دقيق و لحظه به لحظه،صورت فقدان م

 كشور  تواند به خسارتهاي بزرگي براي حال و آينده مي
در اعالم «: خامنه اي همچنين نوشت. »منتهي شود

جمهور امريكا بايد تصريح شود   اروپا و رئيس اتحاديه
كلي برداشته شده و هرگونه اظهاري  كه تحريمها به

هد ماند، به كه ساختار تحريمها باقي خوا مبني بر اين
  . » نقض برجام است منزله

مهر، عباس عراقچي، معاون وزير 29چهارشنبه شب 
خارجه و مذاكره كننده ارشد رژيم آخوندي در مصاحبه 

برخي از نكات خامنه اي : با تلويزيون حكومتي گفت
بخش «در نامه اش به روحاني در برجام آمده، اما 

 براي اي اضافه كرد كه  اش رو هم خامنه  ديگري
دولت هم الزم است كه تبعيت بكند و مد نظر قرار 

  .»بدهد
خامنه اي در وحشت از انزجار جامعه جهاني از جنايات 
ضد بشري رژيم در ايران و تروريسم وحشيانه اش در 

ساله، وضع هرگونه تحريم  8در دوره «منطقه نوشت 
توسط هر ) از جمله به خاطر تروريسم و حقوق بشر(

 طرف مذاكرات، نقض برجام يك از كشورهاي
 فعاليتهاي ...محسوب خواهد شد و دولت موظف است

عراقچي اذعان كرد اين يك . »برجام را متوقف كند
مفهوم و برداشت جديد است و دولت هم تابع گفته و 

  .برداشت خامنه اي مي باشد
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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برداشت از حقوق كارمندان زير عنوان 

  "كمك به مردم يمن"

 روز "اقتصاد نيوز" وبسايت - مهر 2دويچه وله ، 
چهارشنبه اول مهر با چاپ تصويري از فيش حقوقي 
يكي از كارمندان دولت نوشت، برخي از كارمندان 
آموزش و پرورش در تهران پس از دريافت فيش 

اند كه بدون حقوقي شهريور ماه خود متوجه شده 
اطالع قبلي، از حقوق هر يك از آنها مبلغ دو هزار 

 كسر شده "كمك به مردم يمن"تومان زير عنوان 
  .است

كسر اين دو هزار تومان بدون اطالع قبلي كارمندان 
هنوز روشن نيست اين كسر حقوق زير . بوده است

 شامل تمام كارمندان " كمك به مردم يمن"عنوان 
 و براي يكبار است يا ادامه خواهد دولت مي شود يا نه

  .داشت
 و نيم ميليون نفر كارمند دارد و 8دولت ايران بيش از 

 17اگر اين كسر حقوق شامل همه كارمندان شود، 
 ميليارد تومان 200ميليارد تومان در يك ماه و بيش از 

  .در يك سال مي شود
  

ي و گلي در كهگيلويه  مدرسه خشت50وجود 

  و بويراحمد 

  
 مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز - مهر 5سنا، اي

 مدرسه 50مدارس كهگيلويه و بويراحمد از وجود 
  .خشتي و گلي در استان خبر داد

 مدرسه روستايي 963جهان محرابي با اشاره به وجود 
 مدرسه در 150": در استان كهگيلويه و بويراحمد افزود

 معرض تخريب و نيازمند بازسازي و مقاوم سازي در
 مدرسه خشتي و گلي نيز در 50اين استان داريم و 

استان وجود دارد كه برخي از آنها ملكي و برخي نيز 
با توجه به عمق ": وي ادامه داد ".استيجاري هستند

محروميت كهگيلويه و بويراحمد، خيرين و مسووالن 
استاني و كشوري به بخش آموزش و فضاهاي 

 كه استان در اين آموزشي توجه ويژه داشته باشند، چرا
  ".زمينه با مشكالت جدي مواجه است

  

با وثيقه سيصد ميليون توماني، دو معلم 

  زنداني آزاد شدند

 محمدرضا نيك نژاد، از - مهر 7حقوق معلم و كارگر، 
اعضاي هيات مديره و مهدي بهلولي، از اعضاي كانون 

  . صنفي معلمان ايران، با قرار وثيقه آزاد شدند
انون صنفي كه با حكم شعبه دوم اين دو عضو ك

بازپرسي اوين شهريور ماه گذشته بازداشت شده بودند، 
با قرار وثيقه سيصد ميليون توماني از زندان اوين آزاد 

  . شدند
اتهامات اين فعاالن صنفي حضور در تجمعات صنفي 

  .معلمان در طول يكسال گذشته ذكر شده است
  

نفي معلمان همچنان در سخنگوي كانون ص

  زندان است 

  
 در حالي كه انتظار مي - مهر 7حقوق معلم و كارگر، 

رفت محمود بهشتي لنگرودي، سخنگوي كانون 
صنفي معلمان، به همراه دو معلم ديگر، مهدي بهلولي 
و محمدرضا نيك نژاد، آزاد گردد، اما اين فعال صنفي 
همچنان در بند هفت زندان اوين در بازداشت موقت به 

ين در حالي است كه بازپرس شعبه دوم ا .سر مي برد
اوين با تعيين قرار وثيقه براي محمود بهشتي لنگرودي 

  موافقت كرده است، 
اتهامات اين فعاالن صنفي حضور در تجمعات صنفي 

  معلمان در طول يكسال گذشته ذكر شده است
  

 بازنشستگان آموزش و پرورش تجمع

   شهرنيمشك

 93نشستگان اسفند  از بازيجمع - مهر8 وز،ين لقاريا
مهر، در نماز خانه آموزش و   8 چهارشنبه صبح روز

 شهر جمع شده و نسبت به عدم نيپرورش مشك
دربافت پاداش و سنوات مراتب اعتراض خود را اعالم 

  كردند 
 ني جلسه بازنشستگان آموزش و پرورش مشكني ادر

 انتقاد كرده و خواستار ن مسئواليريگيشهر از عدم پ
ا جهت احقاق حق و حقوق بازنشستگان  آنهيهمكار
  .شدند 

 سال است كي به كينزد:  از بازنشستگان گفت يكي
 هنوز نتوانستم پاداش خود را از يكه بازنشسته شدم ول

 سال خدمت ي و پس از سرميآموزش و پرورش بگ
 مي باشالي شرمنده اهل و عدي است كه بانيپاداش ما ا

  .ستي پاسخگو نچكسيو متاسفانه ه
  

اخوان تجمع معلمان به مناسبت روز فر

  جهاني معلم

 كانون صنفي معلمان – مهر 9حقوق معلم و كارگر، 
همدان كه رياست شوراي مركزي تشكلهاي صنفي 
فرهنگيان سراسر كشور را به عهده دارد، اطالعيه اي 

نگي تشكلهاي صنفي مبني بر تصميم شوراي هماه
فرهنگيان براي تجمع روز جهاني معلم را در وبالگ 

 16در اين اطالعيه روز پنجشنبه . خود منتشر نمود
مهر ماه براي تجمع در نظر گرفته شده است اما 

  .جزييات آن را موكول به اطالعيه بعدي نموده است

 اكتبر هر سال از سوي سازمان يونسكو به عنوان روز 5
اين روز در سال جاري . م انتخاب شده استجهاني معل

اين كه دليل .  مهر ماه است13مطابق با روز دوشنبه 
تصميم شوراي هماهنگي براي سه روز تاخير در 
برگزاري تجمع يا هر گونه مراسم ديگر چيست، به 

  .احتمال زياد در اطالعيه بعدي اين شورا خواهد آمد
  

اعتصاب غذاي خشك محمود بهشتي 

  لنگرودي

 كانون صنفي معلمان – مهر 12حقوق معلم و كارگر، 
در اطالعيه اي از اعتصاب غذاي معلم ) تهران(ايران 

در اين . زنداني، محمود بهشتي لنگرودي خبر داد
به دنبال ادامه يافتن بازداشت : اطالعيه آمده است

محمود بهشتي، سخنگوي كانون صنفي معلمان، و 
نده پيشين، با خبر اعالم اجرايي شدن احكام معلق ما

شديم اين فعال صنفي به منظور اعتراض به اجرايي 
مهر ماه  8نمودن اين احكام ناعادالنه، از چهارشنبه 

نخوردن آب و غذا به (اقدام به اعتصاب غذاي خشك 
  . نموده است) طور مطلق

خانواده محترم بهشتي به توصيه ي خود ايشان و به 
 در مدارس، از شدن فضانمنظور جلوگيري از ملتهب 

اعالم اين خبر خودداري نموده و با كمال حسن نيت 
تالش نموده اند با راي زني، مسووالن مربوطه را به 
اقدام در جهت روشن نمودن وضعيت ايشان و 
. جلوگيري از اجراي چنين احكامي ترغيب نمايند

متاسفانه پس از گذشت چهار روز و در حالي كه 
در خطر مي باشد، هيچ سالمتي آقاي بهشتي به شدت 

گونه اقدام مثبتي صورت نداده اند و خانواده نگران 
ايشان را بدون پاسخي روشن، تنها تهديد به ممنوع 

  .المالقات شدن كرده اند
از اين روست كه كانون صنفي معلمان، عليرغم ميل 
خانواده محترم بهشتي، تاخير بيش از اين را جايز 

  . خبر گرفتندانسته تصميم به انتشار اين 
بديهي است، مسووليت سالمت محمود بهشتي با 
مسووالن زندان و قوه قضاييه، به ويژه دادستان تهران 
مي باشد كه اميدواريم در اين زمينه با درايت كافي، 

   ".اقدامات مثبتي را انجام دهند
  

   استان لرستاني دستانشي پاني مربتجمع

 ،مهر 12 يكشنبه  ظهر روز- مهر 12 رافالك،يسف
 هي استان لرستان در حاشي دبستانشي پانيمرب

  و ي فرهنگي هاتهي كمانهي سالشي همايبرگزار
 دانش جي نور كه توسط سازمان بسانيقرارگاه راه

 آموزش و سيي برگزار شد با اطالع از حضور ريآموز
 خود تي نسبت به وضعشي همانيپرورش استان در ا

  . را برپا كردنديزي آمعتراضتجمع ا
 شي و معلمان پاني از فرهنگي تجمع جمعني ادر

 في و تكلنيي در تععي استان نسبت به تسريدبستان
 هي بودن سهمنيي پازي خود و ني استخدامتيشدن وضع

جذب آموزش و پرورش استان لرستان در استخدام 
  . اعتراض كردندي دبستانشي پانيكردن مرب

  از معلمان حاضريك ي رابطه،نيدرهم مهر  گزارشبه
 آموزش و نكهي با اشاره به اي تجمع اعتراضنيدر ا

 رشته ي داراي شركتيروهايپرورش استان تنها ن
ي  درحالنيا:  مرتبط را جذب كرده است، گفتيليتحص

 جذب سي معلمان با سابقه شش ماه تدرني كه استا
  .شده اند

  12بقيه در صفحه 
  
  

  چالشهاي معلمان در مهر ماه
 فرنگيس بايقره
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  چالشھای معلمان در مھر ماه
  11بقيه از صفحه 

  
   گلستانيدبستان شي پاني مربتجمع

 يسيالتدر   حقيان مربتعدادي از  – مهر 12فارس، 
كل    گلستان با حضور در مقابل ادارهي دبستانشيپ

آموزش و پرورش استان گلستان خواستار حذف قانون 
 با سابقه از مجلس اني مربي برايلي تحصيازسنجين

 معلمان در خصوص ياپي پيبعد از اعتراضها .شدند
 بار نوبت به ني اي و مسائل بازنشستگايحقوق و مزا

 كه نسبت به دي رسي دبستانشي پيهايسيحق التدر
 در برابر اداره ي اسالميقانون مصوب مجلس شورا

كل آموزش و پرورش استان گلستان اعتراض و 
  .تحصن كنند

ورش استان گلستان  آموزش و پرركلي مدني از اشيپ
 خبرنگاران اعالم كرده بود كه استان گلستان  در جمع

  . استهايسيالتدر  چهارم از حقكيتنها قادر به جذب 
  

  تجمع معلمان در تهران، همدان و مشهد 

 جمعي از ،مهر 13 روز دوشنبه - مهر 14ايران خبر، 
معلمان تهران در ميدان ونك، نزديكي گاندي تجمع 

معلمان معترض پالكاردهايي در . كردنداعتراضي برپا 
دست داشتند كه در آن خواستار آزادي معلمان زنداني 

  .و پاسخ به مطالبات شان شدند
همزمان در همدان نيز معلمان و فرهنگيان در مقابل 
اداره كل آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند، 
. خواسته معلمان همدان نيز آزادي معلمان زنداني بود

ها و  ه تبعيض و رسيدگي نكردن به خواسته آنها ب
  .مطالبات شان اعتراض كردند

در همين روز جمعي از معلمان در مشهد نيز به 
مناسبت روز جهاني معلم در مقابل اداره كل آموزش و 

تجمع . پرورش خراسان در مشهد تجمع كردند
كنندگان خواستار رفع تبعيض و پرداخت مطالبات عقب 

  . افتاده شدند
ا به اعالم تشكلهاي معلمان قرار است تجمع اصلي بن

مهر در سراسر كشور 16روز جهاني معلم روز پنجشنبه 
  . برگزار شود

  

تجمع سراسري معلمان به مناسبت روز 

  جهاني معلم 

  
 دنبال صدور به - مهر16،  معلم و كارگرحقوق
 معلمان ي صنفي تشكلهاي هماهنگي شوراي هياطالع

 در سراسر كشور معلمان تجمع ير بر برگزايكشور مبن
 و به بهانه روز ي صنفيبه منظور اعالم خواسته ها

 معلم، معلمان سراسر كشور از ساعت ده صبح يجهان
 مهرماه در مقابل ادارات كل آموزش 16روز پنجشنبه 

و پرورش مراكز استانها و ادارات آموزش و پرورش 
  .شهرستانها آغاز نمودند

ن، كردستان، كرمانشاه،  تجمع سكوت در تهرانيا
 از شهرها و ياريهمدان، مازندران، خوزستان و بس

  .شد ي برگزارگري دياستانها
 معلم از اولين ساعات 700 بيش از :كرمانشاه

پنجشنبه به يكديگر پيوستند تا اتحادشان را بار ديگر 
حدود بيست دقيقه همكاران بيرون . به نمايش بگذارند

تبعيت از تصميم شوراي به خاطر  .از اداره بودند

. هماهنگي، معلمان به داخل اداره هدايت شدند
جمعيت مملو بود از پيشكسوتان صنف، تا جوانها، 

  .شاغل و بازنشسته، مرد و زن
تا )  نفر150بيش از (عده اي از بازنشستگان دلشكسته 

آخر بيرون از اداره ماندند و با هيچ ادله اي قانع نشدند 
  .كه وارد اداره شوند

 تجمع فرهنگيان سقز، همانند ساير شهرها، :سقز
 در محوطه اداره آموزش و پرورش 12 تا 10ساعت 

  .اين شهرستان برگزار گرديد
با وجودي كه از چند روز قبل، به طرق مختلف و با 
شايعه پراكنيهاي هدف دار، سعي در ممانعت از 
مشاركت معلمان و حتي فعاالن صنفي در اين تجمع 

 نفر از معلمان حق طلب 250باز هم حدود مي شد، اما 
و عدالت خواه سقزي، با عزمي راسخ همچون هميشه، 
در حمايت از همكاران صنفي دربندشان و پيگيري 
مطالبات قبلي، با در دست داشتن پالكاردهايي مرتبط 
با اهداف تجمع، بار ديگر نشان دادند كه عدالتخواهي 

ارند و در راه تحقق را نه در شعار كه در عمل نيز باور د
  .آن از هيچ تالشي فروگذار نخواهند نمود

 مهر ماه، 16 و نيم روز پنج شنبه 9 از ساعت :سنندج
 تن از همكاران سنندجي در محوطه اداره كل 600

در اين . آموزش و پرورش كردستان تجمع كردند
تجمع مشكالت معيشتي معلمان و بازنشستگان و 

  . نيز مطرح گشتهمچنين مشكالت دانش آموزان 
در آخر با نام بردن از معلمان دربند و حمايت از آنها و 
با خواندن قطع نامه پاياني توسط يكي از همكاران، 

  .به پايان رسيد12تجمع راس ساعت 
 چهارصد فرهنگي در همدان در برابر اداره :همدان

  . آموزش و پرورش تجمع كردند
 دروازه  صبح با تاخيري چند دقيقه اي10راس ساعت 

اداره كل باز شد و همكاران در حالي كه هر لحظه به 
  . جمعيت شان اضافه مي شد، به محوطه وارد شدند

در اين تجمع خواسته هاي صنفي و مطالبات 
فرهنگيان بر روي پالكاردهايي نوشته شده بود كه 

خواسته هايي انباشته . همكاران به دست گرفته بودند
ن دولت به آنها توجهي شده و كامال صنفي كه تاكنو
  .شايسته و درخور نداشته است

 حلقه اتحاد انساني در محوطه اداره 11حدود ساعت 
در پايان نيز قطعنامه پاياني در بين . كل شكل گرفت

  .همكاران توزيع گرديد
 تجمع اعتراضي فرهنگيان بوشهر با حضور :بوشهر

گروهي از فرهنگيان شاغل و بازنشسته بوشهر از 
 مهر جلو درب اداره 16 روز پنج شنبه 12 تا 10ساعت 

  .كل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد
فرهنگيان در اين تجمع سكوت، در نوشته هايي 
خواهان آزادي معلمان زنداني و پايان دادن به فشار به 

آنها با در دست داشتن . تشكلهاي صنفي معلمان شدند
دگي جدي و يا نصب تراكتهايي خواهان توجه و رسي

مسووالن كشور به مطالبات اقتصادي و آموزشي 
معلمان و رفع تبعيض و نابرابريها ميان حقوق و مزاياي 

  .آنان با ساير كاركنان دولت شدند
در دقايق پاياني اين گردهمايي و در حالي كه بيشتر 
شركت كنندگان محل تجمع را ترك كرده بودند، ناصر 

تان بوشهر و كرمي، مدير كل آموزش و پرورش اس
فرامرز سليمي، مدير آموزش و پرورش شهرستان 
بوشهر، با حضور در جمع، با معلمان به گفت و شنود و 

  .دادن وعده پرداختند
 نفر از معلمان رشت در مقابل اداره 200 حدود :رشت

. آموزش و پرورش اين شهر دست به تجمع زدند
معلمان با حمل عكسهايي از همكاران زنداني خود و 

الكاردهايي كه منعكس كننده خواسته هايشان بود، پ
اعتراض خود را به بازداشت معلمان اعالم كرده و 
خواسته هاي خود را مبني بر آزادي همكاران 
دربندشان و بهبود شرايط معيشتي و افزايش حقوق و 

  .مزاياي معلمان مطرح نمودند

شركت كنندگان در اين تجمع اعتراضي، دفتري را كه 
ر حمايت از معلمان زنداني، آقايان بداقي، به منظو

عبدي، باغاني، هاشمي و بهشتي و توقف اجراي احكام 
صادره عليه ايشان در گوشه اي از محل تجمع وجود 
داشت، همراه با در خواست افزايش حقوق معلمان 

  . امضا نمودند
برخي از معلمان تغيير تاريخ تجمع از سيزدهم به 

اطالع رساني كافي و به موقع شانزدهم ماه مهر و عدم 
در اين خصوص را علت عدم حضور هرچه بيش تر 

در . بعضي از همكاران شان در اين تجمع دانستند
پايان قطعنامه شوراي هماهنگي صنفي معلمان قرائت 

  .گرديد
   

  قطعنامه پاياني تجمع شانزدهم مهر 

  
 بخشهايي از قطعنامه -مهر 16 حقوق معلم و كارگر،

امروز، ما ":  در تجمعهاي شانزدهم مهرقرائت شده
همراه و هماهنگ با معلمان سراسر كشور، طبق اصل 

 قانون اساسي گردهم آمده ايم تا به بي توجهيهاي 27
دولت و مجلس به خواسته هاي فرهنگيان كشور و 
برخورد قهري قوه قضاييه با فعاالن صنفي، با سكوت 

  .خود اعتراض كنيم
از بدنه آموزش و پرورش با وجود پافشاري بخشي 

 13مبني بر بزرگداشت روز جهاني معلم در دوشنبه 
مهر، تشكلهاي صنفي فرهنگيان تصميم گرفتند به 
منظور نشان دادن حسن نيت خود و جلوگيري از 
تعطيلي كالسهاي درس، اين مناسبت را با سه روز 

  . مهر برگزار نمايند16تاخير، در روز پنجشنبه 
عارهايي نظير تنش زدايي در روابط دولت فعلي كه با ش

خارجي، مهار تورم، توجه به بخش آموزشي و بهداشت، 
ميدان دادن به تشكلهاي مدني، حذف نگاه امنيتي به 

به روي كار آمد، در حوزه ... اعتراضات و انتقادات و 
هايي كه مربوط به جامعه فرهنگيان بود، عمال تغييري 

  . را رقم نزد
 آموزش و پرورش، برقراري نگاه افزايش ناچيز بودجه

امنيتي به اعتراضات صنفي، ادامه روند محدود كردن 
فعاليت تشكلهاي صنفي و فشار بر اين فعاالن توسط 
نهادهاي امنيتي وابسته به دولت و تعامل معامله گونه 
تيم مديريتي وزارت متبوع با نمايندگان مجلس، چهره 

يم نكرده اي مطلوب از دولت در بين فرهنگيان ترس
در حالي كه جامعه معلمان كشور پس از عبور از . است

سالهاي سخت گذشته، به تدبير اين دولت اميدها بسته 
  .بودند

بر همين اساس و در جهت بهبود و اصالح سيستم 
آموزشي كشور، اهم خواسته هاي جامعه فرهنگيان به 

  :شرح ذيل اعالم مي گردد
ون اساسي حق تحصيل رايگان طبق اصل سي قان. 1

  و توقف خصوصي سازي مدارس
رفع تبعيضهاي ناروا بين كاركنان آموزش و پرورش . 2

  با ساير كاركنان دولت
به خصوص (همترازي سطح حقوق بازنشستگان . 3

  با شاغلين) بازنشستگان سنوات قبل
ارايه بيمه درماني و تكميلي در شان جامعه . 4

  فرهنگيان
دقيق و عملياتي رفع هر گونه تبعيض در اجراي . 5

 قانون 68 ماده 5نظام هماهنگ پرداخت، از جمله بند 
  خدمات كشوري

  13بقيه در صفحه 
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  چالشھای معلمان

   در مھر ماه
  

  12بقيه از صفحه 
  
اجراي قانون بازنشستگي پيش از . 6

موعد فرهنگيان و پرداخت سريع و 
  كامل پاداش بازنشستگي

رفع كليه قوانين تبعيض آميز عليه . 7
همكاران فرهنگي زن مانند حق عائله 

  مندي
حذف فضاي امنيتي از آموزش و . 8

  پرورش كشور
ال فشار عليه كانونهاي پايان اعم. 9

صنفي فرهنگيان و رفع موانع موجود در 
مسير فعاليتهاي كانونهاي صنفي 
معلمان و همكاري در جهت برگزاري 
هر چه سريع تر مجامع عمومي اين 

  تشكلها
آزادي هر چه سريعتر فعاالن صنفي . 10

بداقي، عبدي، باغاني، هاشمي و : آقايان
شده بهشتي و توقف اجراي احكام صادر 

  عليه ايشان
  

تحصن مربيان پيش دبستاني 

  گلستان

 حدود - مهر 19حقوق معلم و كارگر، 
 مربي پيش دبستاني در اعتراض 100

به عدم استخدام خود به عنوان معلمان 
حق التدريس، در مقابل استانداري 
گلستان تجمع كرده و خواستار حذف 
شرط رشته مرتبط در قانون استخدام 

  .شدند
ما مربياني ": ستاني گفتيك مربي گل

هستيم كه چندين و چند سال با آموزش 
و پرورش با كمترين حقوق دريافتي كار 

 سال سابقه 10آيا رواست با . كرده ايم
كاري تنها به دليل مدرك غير مرتبط از 

  ".همكاري كه حق ماست محروم شويم
گفتني است، اين تحصن چهارمين 

ر تجمع مربيان گلستاني طي سه ماه اخي
  .است

  
 شي پانيمرب روزه 5 تجمع

 مقابل يسيالتدر  و حقيدبستان

  مجلس

 شي پاني از مربيجمع - مهر 22 سنا،يا
 در انتقاد به يسي و حق التدريدبستان

 خود از روز شنبه يعدم استخدام دائم
 همقابل درب مجلس تجمع كرد مهر 18

آنها . و خواستار استخدام دائم هستند
نتقاد دارند كه  مسأله اني به انيهمچن

 كه مجلس قرار است يچرا در قانون
 در نظر گرفتن ي كند به جابيتصو

 مرتبط يلي، رشته تحصيسوابق شغل
  . استهدرنظر گرفته شد

  
  

  

  

 ي دبستانشي پانيمربتجمع 

  استان گلستان 

 صبح امروز - مهر 23، ستيكالس ب
 از يادي عده زي بارانيپنج شنبه در هوا

در مقابل  ي دبستانشي پانيمرب
 گلستان تجنع يساختمان استاندار

 ي از سوييو خواستار پاسخگو كردند
 آموزش و پرورش و ن مسئواليسو

  . گلستان هستندياستاندار
 آمده شي پتي تجمع به وضعني در اآنها
 استان ي دبستانشي پاني مربيبرا

 چرا كه سالها بدون ،اعتراض داشتند
 مشغول به ايداشتن حداقل حقوق و مزا

 رشته لي بودند و حاال تنها به دلتيعالف
 از گردونه استخدام حق رمرتبطيغ

  . حذف شدندسيالتدر
  

عضو انجمن صنفي بازداشت 

معلمان كردستان به همراه 

   خانواده اش

  

  
  

 به - مهر 23حقوق معلم و كارگر، 
گزارش انجمن صنفي معلمان كردستان، 
آقاي رامين زند نيا، از اعضاي فعال 

ي معلمان كردستان و انجمن صنف
كشور، روز پنجشنبه بيست و سوم مهر 
ماه همراه با همسرش هنگام مسافرت، 
توسط نيروهاي امنيتي در شهرستان 

  .سقز بازداشت شدند
الزم به يادآوري است كه بچه خردسال 
ايشان كه به همراه پدر و مادر در 
بازداشت بود، توسط نيروهاي امنيتي به 

تحويل ) پدر و مادر(خانواده آقاي زندنيا 
  .داده شد

  
مربيان پيش شبانه روزي تجمع 

  دبستاني مقابل استانداري گيالن

 بار ديگر مربيان پيش - مهر 29ايلنا، 
دبستاني در اعتراض به ناديده گرفته 
شدن حقوقشان در استخدام آموزش و 
پرورش، مقابل استانداري گيالن دست 

  .به تجمع زدند
اظهار  ضيكي از اين مربيان معتر

 10سابقه كار برخي از ما به : داشت
رسد ولي بعد از سالها تالش   سال مي

وي  .حق و حقوق ما ناديده گرفته شد
كه يك سال يا حتي كمتر  كساني: افزود

سابقه كار داشتند نيز استخدام آموزش و 
پرورش شدند اما در قبال مربيان پيش 

   .دبستاني كوتاهي شده است
عد به طور ممتد ادامه اين تجمع تا روز ب

  .داشت

   
   حركت اعتراضي157

صبح رو چهارشنبه اول مهر، جمعي از *
تاكسيرانان قزوين همزمان با نخستين 
روز مهر ماه و بازگشايي مدارس به 
دليل نامناسب بودن ايستگاههاي 

به . مسافربري قزوين اعتصاب كردند
گزارش  تسنيم، اين اعتصاب به منظور 

ستگاههاي تاكسيراني نامناسب بودن اي
ريزي دقيق  و همچنين عدم برنامه 

سازي ايستگاههاي  براي مناسب 
ترين تقاطع قزوين بود   در شلوغ  تاكسي

كه در آن تاكسيرانان در محل ايستگاه 
  .تاكسيهاي بيدستان تجمع كردند

  
روز چهارشنبه اول مهر، كارگران *

شركتي بخش شبكه كابل و هوايي 
عتراض به مخابرات مشهد، درا

قراردادهاي جديد پيمانكاري شبكه 
گانه مشهد،  هوايي و كابل مناطق سه 

با تجمع در ساختمان مخابرات 
استان،خواستار ديدار با مديرعامل و 

اين . رسيدگي به وضعيت خود شدند
تجمع عمالً باعث تعطيلي بخش شبكه 
هوايي و كابل مراكز تلفن شهري مشهد 

 مهر 4روز شنبه به گزارش ايرنا، . شد
حركت اعتراضي اين كارگران چهارمين 
روز خود را پشت سرگذاشت و در اين 
روز كارگران معترض در مقابل 
ساختمان مركزي مخابرات اين استان 

  .در مشهد تجمع كردند
تي از سال گذشته امور .سي.شركت تي

بخش كابلهاي مخابراتي و مركز 
خدمات و نگهباني مخابرات خراسان 

  .ا بر عهده داشترضوي ر
   

 مهر، كارگران قراردادي 4روز شنبه *
اخراج شده شركت صنايع فلزي ايران 
در مقابل درب ورودي اين شركت 

به اتحاديه آزاد كارگران . تجمع كردند
ايران، بعد از تجمع اين كارگران و 
پاسخگو نبودن مسئوالن اين شركت، 
كارگران همگي به اداره كار اسالمشهر 

ودند و به اخراج دسته جمعي مراجعه نم
  .خود اعتراض كردند

  
 مهر، اعتصاب كارگران 5روز يكشنبه *

عسلويه دهمين روز 13پيمانكاري فاز 
به گزارس . خود را پشت سرگذاشت

ايلنا، به دليل خاص بودن مقررات 
اشتغال كارگران در منطقه ويژه عسلويه 
و نيز ادعاي كارفرمايان اصلي و 

، 13حهاي فاز پيمانكاران اصلي طر
مبني بر نامناسب بودن وضعيت 

 كم در چند سال  اقتصادي، دست
گذشته مطالبات مزدي كارگران با 

شده  هاي طوالني مدت پرداخت  تاخير
  .است

  
كارگران بيكار شده كارخانه ريخته *

گري پيوسته سهند در استان زنجان، در 
اعتراض به بالتكيفي و عدم پرداخت 

 مهر، تجمع 4حقوق شان روز شنبه 
به گزارش . اعتراض آميز برگزار كردند

موج رسا، اين شركت  از زمستان سال 
گذشته فعاليت آزمايشي خود را براي 

هاي آهني شروع كرده و  توليد فرآورده 
به مرحله توليد شمش چدني هم رسيده 
است اما هنوز نتوانسته به صورت جدي 

كارگران . روي پاي خود بايستد
 4كارخانه در روز شنبه بيكارشده اين 

مهر براي بار دوم در مقابل استانداري 
تجمع كردند و خواستار رسيدگي به 

با تعطيل . وضعيت اين كارخانه  شدند
شدن اين كارخانه تازه تاسيس كه با 

اندازي  سرمايه ي چيني به تازگي راه 
 900شده است، ممكن است  حدود 

كارگر آن بيكار شوند و اين درحالي 
كه هزينه هاي هنگفتي از منابع است 

استاني صرف ايجاد اين كارخانه شده 
  .است

  
كارگران مجموعه ورزشي آزادي، *

 مهر، مقابل 5صبح روز يكشنبه 
ساختمان شماره يك وزارت ورزش و 
جوانان در خيابان سئول تجمع اعتراضي 

به گزارش تسنيم، . برگزار كردند
كارفرماي اين كارگران به تازگي تغيير 
كرده و رفتار او باعث اعتراض كارگران 

  . شده است
 مهر، كارگران اين 6روز دوشنبه 

مجموعه براي دومين روز پياپي مقابل 
  .وزارت ورزش و جوانان تجمع كردند

  
 مهر،كارگران 6صبح روز دوشنبه *

صنايع پوشش ايران در رشت براي 
بازگشت به كار در اين كارخانه تجمع 

باران، اين كارخانه به گزارش ديار. كردند
كه در گذشته يكي از بزرگترين توليد 
كنندگان انواع نخ، پارچه ملحفه اي، 
پارچه پرده اي، انواع حوله حمام، تن 
پوش، انواع مخمل كبريتي و رومبلي 
بوده و اكثر توليدات آن به خارج كشور 
صادر مي شده، اكنون تعطيل شده 

  .است
  
 در  مهر، كارگران شاغل6روز دوشنبه *

شهركهاي صنعتي راوند و اميركبير در 
مقابل دفتر برنامه ريزي و امور 

به . شهركهاي كاشان تجمع كردند
گزارش همبستگي ملي، اين كارگران 
به وضعيت وخيم معيشتي خود و خانواده 
هاي شان اعتراض كردند و پرداخت 

 هزار توماني به جاي حقوق 100بنهاي 
را يك غارت ديگر دولت روحاني 

  . توصيف كردند
  14بقيه در صفحه 

ان برخی از حرکتھای اعتراضی کارگر
  ١٣٩۴و مزدبگيران در مھر 

  
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم

 



  14 صفحه                كارگران    1394ن آبا اول – 364 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  ...مزدبگيران 
  13بقيه از صفحه

  
 مهر، كارگران اخراجي 6روز دو شنبه *

دو كارخانه قطعه سازي گلپايگان در 
به . اداره كار اين شهرستان تجمع كردند

گزارش بيان نيوز، اين كارگران پيگيري 
حق و حقوق خود از قبيل عدم پرداخت 

 4، خصوصاً حقوق بسياري از مطالبات
ماهه، عدم پرداخت بيمه از سوي 
شركت به تامين اجتماعي، عدم پرداخت 

 و 93 درصد از پاداش آخر سال 70
مشكالت عديده مالي ديگر را به عنوان 
دليل تجمع خود دراين اداره ذكر 

  .نمودند
  
 مهر، تعدادي از 6روز دوشنبه *

هاي سنگين به دليل  رانندگان خودرو
نرخ كرايه حمل بار كارخانه پايين بودن 

سفال مرواريد خليل شهر، تجمع و مسير 
ساعت  2تردد به كارخانه را به مدت 

به گزارش خط اميد، اين . مسدود كردند
 تن 20رانندگان كه تعدادشان به حدود 

رسيد، از پايين بودن نرخ كرايه  مي 
حمل بار ناراضي بودند و اين جاده را به 

ه اعتراض آنها ساعت بستند تا ب2مدت 
  .رسيدگي شود

  
كارگران معدن ملچ آرام در استان *

گلستان، دراعتراض به عدم پرداخت 
بيش از هفت و نيم ماه حقوق، مطالبات 

، 4هاي شنبه  و حق بيمه، در روز
 مهر، دست از 6 و دوشنبه 5يكشنبه 

به . كاركشيدند و تجمعاتي برپاكردند
ده گزارش ايلنا، كارگران در نهايت با وع

معدن ملچ . كارفرما به كار خود بازگشتند
هاي معدن زمستان  آرام از زير مجموعه 

 كيلومتري 28يورت شمالي و در فاصله 
» اولنگ«در منطقه » راميان«جاده 

  .قراردارد
  
 مهر، جمعي از 7روز سه شنبه *

كارگران شهرداري شهرستان سوسنگرد 
در اقدامي اعتراض آميز ) دشت آزادگان(

ل مركز شهرداري اين شهرستان در مقاب
  .تجمع كردند

به گزارش موج ، اين كارگران به دليل 
عدم پرداخت مطالبات و حقوق شان 
طي پنج ماه گذشته اعتراض داشتند 
ولي شهردار مربوطه به جاي رسيدگي 
به اين مساله، كارگران معترض را 

  .تهديد به اخراج كرد
  
به گزارش خبرگزاري مجلس، جمعي *

ضيان مسكن مهر پرديس روز از متقا
 مهر، در اعتراض به عدم 7سه شنبه 

واگذاري واحدهاي مسكوني خود مقابل 
  .درب مجلس تجمع كردند

  
  
  

 مهر، كارگران شركت 7روز سه شنبه *
فراب، يكي از شركتهاي پيمانكاري 
پااليشگاه ستاره خليج در بندرعباس، در 

 ماه دستمزد دست 6اعتراض به تعويق 
 زده و با مسئوالن شركت به اعتصاب

به گزارش كميته . درگير شدند
هماهنگي براي كمك به ايجاد 
تشكلهاي كارگري، تحميل اين بي 
حقوقيها و تنگناها به كارگران، همراه با 
آلودگي بيش از پيش محيط پااليشگاه 
و فضاي اطراف آن، گرماي شديد و 
وجود آالينده هاي مختلف از جمله گرد 

كم آبي، قطع مداوم و خاك فراوان، 
برق، عدم امكانات حداقلي بهداشتي و 
رفاهي و اخراج و بيكارسازي كارگران و 

، وضعيت بسيار اسفناك و طاقت ...
فرسايي را در اين شركت و اين 

  .پااليشگاه به وجود آورده است
  
 مهر، جمعي از 8روز چهارشنبه *

كارگران كارخانه فوالد شادگان به دليل 
 به تجمع اعتراضي اخراج شدن دست

به صداي . مقابل فرمانداري زدند
شادگان، حداقل سابقه كار كارگران 
اخراج شده باالي يك سال است كه به 
عنوان كارگر ساده و فني در قسمتهاي 

  .مختلف مشغول به كار هستند
  
 مهر، بيش از صد تن 8روز چهارشنبه *

از كاركنان بخشهاي خصوصي مخابرات 
ابل استانداري خراسان رضوي در مق

. خراسان رضوي در مشهد تجمع كرداند
به گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر، 
در اين تجمع بيشتر كاركناني كه قرار 
داد هاي كوتاه مدت داشتند شركت 

كاركناني كه عدم امنيت شغلي . داشتند
و تهديد دائم قطع همكاري و بيكار 

  . شدن را در باالي سر داشتند
  
 مهر، كارگران 11 صبح روز شنبه*

خودرو، مجتمع صنعتي  اخراجي پارس 
زيرمجموعه شركت سايپا، مقابل در 

 14ورودي شركت سايپا در كيلومتر 
به . جاده مخصوص كرج تجمع كردند

خودرو  گزارش پويش، مديران پارس 
پس از اعتصاب غذاي هزاران كارگر 

 ماه سال  اين مجتمع صنعتي در دي
ان نفرات فعال در عنو گذشته، آنها را به 

اعتراضات شناسايي كرده و پس از اتمام 
  . كردند قرارداد كار، اخراج

  
 مهر، اعتصاب 8صبح روز چهارشنبه *

كارگران معادن زغال سنگ زمستان 
معروف به (يورت در استان گلستان 
دراعتراض ) معادن شمال غرب و شرق

 ماه حقوق و مزايا 7به عدم پرداخت 
به گزارش ايلنا، . وارد پنجمين روز شد

 مهر آغاز 4اين اعتصاب از روز شنبه 
 تن كارگر شاغل در 400شد و بيش از 

اين معدن دست از كاركشيده و در 
صبح روز . محدوده معدن تجمع كردند

 مهر، اعتصاب كارگران معادن 11شنبه 
زغال سنگ زمستان يورت وارد هفته 

اعتصاب كارگران به غير از . دوم شد
  ادامه ) پنجشنبه و جمعه(ل روزهاي تعطي

  

به گفته كارگران اعتصابي، .  است داشته
مديران پيمانكار در پاسخ به اعتراض 
كارگران مدعي هستند كه منابع مالي 
كافي براي پرداخت حقوق كارگران را 

  .در اختيار ندارند
  
 پودنه از روز  كارگران  معدن چشمه*

 شهريور دراعتراض به عدم 31سه شنبه 
ت ماهها حقوق ومطالبات شان پرداخ

دست به اعتصاب زدند و در روز 
اي كه   مهر با وعده 8چهارشنبه 

مسئوالن فرمانداري در مورد پرداخت 
شدن مطالبات آنها دادند به كار خود 

 13به گزارش روز دوشنبه . بازگشتند
مهر ايلنا، در حالي كه چهار روز از 
خاتمه اعتصاب كارگران معدن چشمه 

گذرد، هنوز تغييري در وضعيت  پودنه مي
  . مطالبات اين كارگران ايجاد نشده است

  
، »گلين«رانندگان مسافركش روستاي *

 كيليو متري شهر سنندج، روز 50در 
 مهر در اعتراض به نرخ پايين 11شنبه 

به گزارش نواي . كرايه اعتصاب كردند
آبيدر، استان كُردستان از استانهاي پر 

ش روستايي است كه جمعيت در بخ
توجه زيادي به حمل و نقل و زيرساخت 
آنها از سوي دستگاههاي مرتبط نمي 

بنا به همين گزارش، بخشدار . شود
بخش سيروان در خصوص اعتراض 

درخواست افزايش كرايه : رانندگان گفت
بايد در چهارچوب مقررات باشد و چنين 
حركتهايي فقط موجب حذف آنها از 

  .مي شوددايره حمل و نقل 
  
به گزارش ايران خبر، جمعي  *

ازكارگران شركت توليدي شير و دام 
واقع درشهرك صنعتي » آوران غرب«

 مهر، در اعتراض 11ايالم در روز شنبه 
 ماه حق اضافه 5به پرداخت نشدن 
  .كاري، تجمع كردند

  
 مهر، تعداد زيادي 11صبح روز شنبه *

از رانندگان شركت مخابرات كرمان در 
. رودي استانداري تجمع كردندمحل و

به گزارش آرمان كرمان، يكي از 
ببخشيد كه نمي توانيم : معترضان گفت

خودمان را معرفي كنيم چون مي دانيم 
بعد از اعتراض حتما تعدادي را اخراج 
خواهند كرد و مي گويند مي خواهيم 

شركت مخابرات ما را . تعديل نيرو كنيم
و حقوق و به عنوان راننده به كار گرفته 

بيمه امان را به عنوان كارگري رد مي 
  .شود

  
كارگران پتروشيمي فارابي ظهر روز *

 مهر، با نخوردن غذايي كه 13دوشنبه 
  توسط كارفرما در محل كار توزيع مي

شود، اعتراض خود را به اجرا نشدن 
. بندي مشاغل اعالم كردند طرح طبقه 

به گزارش ايلنا، معترضان به صورت 
قراردادي در بخش بارگيري رسمي و 
 كنند و دليل   فارابي كار مي پتروشيمي

اين اعتراض به اجرا درنيامدن طرح 
 بندي مشاغل است كه باعث شده  طبقه

  تا دستمزد اين كارگران در مقايسه با 
  

كارگران ديگر مجتمعهاي پتروشيمي تا 
  . درصد كاهش يابد30
  
 مهر، اعتصاب كارگران 13روز دوشنبه *

اري مسجد سليمان و تجمع آنان شهرد
مقابل شهرداري در اعتراض به عدم 

 ماه حقوق و حق 4پرداخت بيش از 
به . بيمه، وارد سومين روز  خود شد

گزارش آسماري نيوز، اين اولين بار 
نيست كه كارگران شهرداري 
مسجدسليمان در اعتراض به نپرداختن 
حق و حقوق شان دست به اعتراض و 

طي ماهها و سالهاي . تجمع مي زنند
اخير بارها كارگران شهرداري 
مسجدسليمان در اعتراض به نپرداختن 
چندين ماهه حقوق شان اعتصاب كرده 

  .اند
  
كارگران شركت آب و فاضالب اهواز *

 مهر، مقابل اداره كار 13در روز دوشنبه 
به گزارش ايرنا، اين . تجمع كردند

شباهنگ «كارگران زيرنظر شركت 
انكار شركت آب و ، پيم»وحدت

فاضالب اهواز كار مي كنند و به 
دريافت نكردن حقوق چهار ماهه خود 

  .اعتراض دارند
  
 مهر، تعداد زيادي از 13روز دوشنبه *

رانندگان تاكسي در اعتراض به حذف 
حق بيمه خود مقابل ساختمان بيمه 
تاكسيراني در خيابان ملك در تهران 

ك به گزارش تسنيم، نزدي. تجمع كردند
 ماه از قطع بيمه رانندگان تاكسي 2به 
موضوع قطع بيمه تأمين . گذرد مي

اجتماعي رانندگان تاكسي مدتي است 
كه مطرح است و علت اصلي آن از زبان 
تاكسيرانان عدم پرداخت حق بيمه سهم 

  .كارفرماست كه تكليف دولت بوده است
  
به دنبال اعتراضات و اعتصابات متعدد  *

 شركتهاي پتروشيمي چند ماه گذشته در
مجتمع پتروشيمي بندر امام و منجمله 
شركت پيمانكاري فرآورش و موفقيت 
كارگران اين شركت در دستيابي به 
خواسته هاي شان، مسئوالن پتروشيمي 
فراورش در اقدامي جديد با حساب 
سازي و دستكاري در نحوه پرداخت 
مزايا، اقدام به كاهش مزاياي پرداختي 

به گزارش اتحاديه . دندبه كارگران كر
ازاد كارگران ايران، به دنبال اين اقدام از 
سوي مسئوالن پتروشيمي فراورش، 
كارگران پيمانكاري اين پتروشيمي از 

 مهر به صورت محدود 12روز يكشنبه 
دست به اعتصاب زدند و در پي بي 
توجهي كارفرما به خواست شان، از روز 

 مهر به طور يكپارچه اي 13دوشنبه 
دست از كار كشيدند و تا روز چهارشنبه 

  . مهر به اعتصاب خود ادامه دادند15
  
 مهر، كارگران 16روز پنجشنبه *

شركت احداث صنايع ومعادن سرزمين 
براي چندمين بار در ) پاميدكو(پارس 

ماههاي اخير دست از كار كشيده و 
به گزارش اردكان گويا، . تجمع  كردند

  ر فرمانداري كارگران پاميدكو با حضور د
  15بقيه در صفحه



   15صفحه                كارگران    1394آبان  اول – 364 نبرد خلق شماره
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  ..مزدبگيران 
  

  14بقيه از صفحه
  

در جلسه شوراي تامين شهرستان 
شركت كردند و نكات مدنظر خود را 
بيان كردند و نوريان مديرعامل چادرملو 
و شركت پاميدكو به اين درخواستها 
گوش كرد و بر رويه سابق خود تاكيد 

  .كرد
  
كاركنان  مهر، 16صبح روز پنجشنبه *

راه آهن نيشابور دراعتراض به عدم 
پرداخت چند ماه حقوق شان دست به 

  به گزارش تسنيم، تجمع. تجمع زدند
كنندگان كه بيشتر متعلق به بخش 
خصوصي بودند، علت اين اقدام خود را 
عدم پرداخت حقوق پرسنل از دو تا چند 

هادي نوري رئيس . ماه عنوان كردند
بور، پس از اين آهن نيشا ايستگاه راه 

تجمع با افراد وارد مذاكره شد و 
 هاي وي در  معترضان با قبول وعده

زمينه پيگيري حل مشكالت شان به 
  .تجمع خود پايان دادند

  
 مهر، جمعي از كاركنان 18روز شنبه *

بازنشسته شركت صنايع پوشش ايران 
در اعتراض به عدم دريافت حقوق خود 

 اجتماعي  ماه گذشته، مقابل تامين8در 
به گزارش ايلنا، يكي از . تجمع كردند

اين سومين : اين كارگران، اظهار داشت
بار است كه ما به ناچار اقدام به تجمع 

 اي از  ايم تا بلكه شايد گره كرده 
مشكلمان باز شود اما مسئوالن هرگز 

هايي كه به ما دادند پايبند  به قول
  .نبودند

  
از  مهر، كارگراني كه 18روز شنبه *

طريق شركت پيمانكاري بدربرق در 
پااليشگاه ستاره خليج فارس مشغول 
. كارند اقدام به تجمع اعتراضي كردند

به گزارش ايلنا، يكي از اين كارگران 
 تن از كارگران 150حقوق تيرماه : گفت

برقكار شركت پيمانكاري بدربرق 
پااليشگاه ستاره خليج فارس به طور 

 به تجمع كامل پرداخت شد و كارگران
  .خود پايان دادند

  
كارگران پتروشيمي اروند در اعتراض *

بندي  به عدم اجراي طرح طبقه 
 درصد حقوق 30مشاغل، عدم پرداخت 

 35و افزايش نيافتن ) ساير مزايا(مبنا 
درصدي مزاياي حق شيفت، از روز 

.  مهر دست به اعتصاب زدند11شنبه 
به گزارش ايلنا، شمار كارگران معترض 

از طريق پيمانكاري در واحد كه 
تعميرات و نگهداري پتروشيمي اروند 

رسد   تن مي 500مشغول كارند تا حدود 
 مهر 19و اين اعتصاب تا روز يكشنبه 

  .ادامه پيدا كرد
  

 مهر، تعدادي از 19روز يكشنبه *
كارگران تعميرات شركت پيمانكاري 
رامپكو در پتروشيمي فجر، دست از كار 

ش  ايلنا، اين كارگران به گزار. كشيدند
 درصد 30دليل اعتراض خود را قطع 

معادل حقوق پايه خود كه تحت عنوان 
. كردند، عنوان نمودند مزايا دريافت مي

منظور توليد و  شركت پتروشيمي فجر به 
توزيع سرويسهاي جانبي شامل؛ برق و 
بخار اكسيژن، نيتروژن، آرگن، آبهاي 
 صنعتي و تصفيه پسابهاي صنعتي در

 منطقه ويژه اقتصادي 4سايت 
  .پتروشيمي بندر خميني واقع شده است

  
كارگران پتروشيمي فارابي ظهر روز *

 مهر، با نخوردن غذايي كه 13دوشنبه 
  توسط كارفرما در محل كار توزيع مي

شود، اعتراض خود را به اجرا نشدن 
. بندي مشاغل اعالم كردند طرح طبقه 

صورت به گزارش ايلنا، معترضان به 
رسمي و قراردادي در بخش بارگيري 

 كنند و دليل   فارابي كار مي پتروشيمي
اين اعتراض به اجرا درنيامدن طرح 

 بندي مشاغل است كه باعث شده  طبقه
تا دستمزد اين كارگران در مقايسه با 
كارگران ديگر مجتمعهاي پتروشيمي تا 

 19روز يكشنبه .  درصد كاهش يابد30
ران وارد هفتمين روز مهر، اعتراض كارگ

  .شد
  
 مهر، جمعي از 19صبح روز يكشنبه *

كارگران كارخانه نساجي پارسيلون 
استان لرستان در اعتراض به اينكه 
ديگر مشمول قانون بازنشستگي سخت 
و زيان آور نيستند در مقابل سازمان 
. تامين اجتماعي در تهران تجمع كردند

: گويند به گزارش ايلنا، اين كارگران مي
سازمان تامين اجتماعي حاضر نيست 
مدت پرداخت شدن بيمه بيكاري را 
جزيي از سوابق سخت و زيان آور 

شركت پارسيلون به عنوان . حساب كند
ترين توليدكنندگان الياف  يكي بزرگ 

فيالمنت نايلون و گرانول پلي آميد 
   ساله است كه در برهه40داراي قدمتي 

كالت هاي مختلف زماني همواره با مش
  . زيادي دست و پنجه نرم كرده است

  
تعدادي از كارگران پيمانكاري *

پتروشيمي تندگويان در اعتراض به 
دريافت نشدن مطالبات خود در روز 

به .  مهر دست از كار كشيدند18شنبه 
گزارش ايلنا، معترضان از جمله 
كارگراني هستند كه به واسطه 

كو، بهار بندر  شركتهاي پيمانكاري فريم
جنوب  در پتروشيمي تندگويان مشغول 

اين كارگران خواهان اجراي طرح . كارند
 30 بندي مشاغل، پرداخت معادل  طبقه

درصد مزد مبنا به عنوان  عنوان ساير 
 درصد افزايش حق شيفت 35مزايا و 

مالكيت و مديريت مجتمعهاي . هستند
پتروشيمي اروند، تندگويان و فجر به 

به .  داردهلدينگ خليج فارس تعلق
گزارش ايلنا، به دنبال توافقي كه روز دو 

 مهر ميان نمايندگان كارگران 20شنبه 
هر سه مجتمع پتروشيمي با مسئوالن 
هلدينگ خليج فارس صورت گرفته 

است تمامي كارگران معترض به 
  . اعتصاب خود خاتمه دادند

  
روز چهارشنبه اول مهر، اعتصاب *

رود در كارگران كارخانه فوالد و چدن د
اعتراض به عدم پرداخت سه ماه و نيم 
. حقوق ومزايا، وارد پنجمين روز خود شد

به گزارش ايلنا، عالوه بر تعويق 
دستمزد، از سه سال پيش تاكنون حق 

 با چندين ماه تاخير به تامين  بيمه
روز . شده است اجتماعي پرداخت 

 مهر، اعتصاب كارگران 19شنبه يك
 28كارخانه فوالد چدن درود كه از 

بيست و سومين روز را شهريور آغاز شد، 
كارگران اعتصابي به . پشت سرگذاشت

دليل عملكرد منفعالنه شوراي اسالمي 
كار اين واحد توليدي خواستار انحالل 

اين نهاد حكومتي و تجديد انتخابات  
  .شدند

با شروع مهر، همزمان 21روز سه شنبه 
بيست و پنجمين روز اعتصاب كارگران 
كارخانه فوالد و چدن درود مسئوالن 
اداري، قضايي و انتظامي درود با حضور 
در جمع كارگران معترض  از آنها 
خواستند تا از فردا بر سر كارشان 

آنها به كارگران قول دادند كه . برگردند
روز شنبه معوقات به حساب كارگران 

كارگران با توجه به . واريز خواهد شد
 روز به اعتصاب خود 25شرايط پس از 

  .پايان دادند
  
 مهر، تعدادي از 21روز سه شنبه *

كاركنان شوراي عالي ايرانيان در 
ساختمان كوثر نهاد رياست جمهوري 

 شان در پي تصميم نهاد  بابت اخراج
رياست جمهوري خواستار توضيح 
مسئوالن مربوطه شدند كه سخنگوي 

  .نسبت به اين موضوع واكنش داددولت 
به گزارش  فارس، بر اساس دولت 
يازدهم شوراي عالي ايرانيان رياست 
جمهوري در اداره كل امور ايرانيان 

  .شود وزارت امور خارجه ادغام مي
  
 مهر، جمعي از 22ظهر روز چهارشنبه *

كارگران كارخانه فوالد سازان قم با 
تجمع مقابل استانداري قم به عدم 

به . ريافت حقوق معوقه اعتراض كردندد
گزارش قم فردا، اين كارخانه كه داراي 

 كارگر است، در جاده كاشان به قم 150
  .واقع شده است

  
 مهر، اعتصاب در 19روز يكشنبه *

مجتمع گندله سازي اردكان وارد 
به گزارش اردكان . پنجمين روز خود شد

امروز، اعتصاب در اعتراض به كيفيت 
 آغاز شد اما بعد از جلسه اي پايين غذا

كه در فرمانداري اردكان برگزار گرديد، 
اعتصاب كنندگان از برخورد بد مدير 
عامل چادرملو و نيز عدم برخورد مناسب 
مسئوالن شهر گاليه شديدي دارند و 
اين عاملي شده تا به اعتصاب خود تا 

همزمان نامه . حصول نتيجه ادامه دهند
براي اي از طرف گندله سازي 

فرمانداري ارسال گرديده است كه در 
آن اعالم نموده به علت عدم انجام 

فعاليت توسط كارگران، مزدي از طرف 
  .شركت به كارگران پرداخت نمي گردد

به گزارش اردكان امروز، اين اعتصاب 
 روز پايان 9 مهر پس از 24روز جمعه 

يافت و كارگران به سركار خود 
  . بازگشتند

  
 تن از 700 مهر، 25ه صبح روز شنب*

كارگران پيمانكاري پتروشيمي اروند در 
اعتراض به توخالي درآمدن وعده هاي 

به . كارفرما دست به اعتصاب زدند
گزارش ايلنا، كارگران پتروشيمي اروند 
در اعتراض به عدم اجراي طرح طبقه 

 درصد 30بندي مشاغل، عدم پرداخت  
از حضور در ) ساير مزايا(حقوق مبنا 

  . ل كار خود امتناع كردندمح
در : يكي از اين كارگران اعالم كرد

 مهر نمايندگان 20اي كه روز  جلسه 
كارگران با گروهي از مقامات مسئول از 

شناسان اين  جمله رئيس مجتمع و كار
اداره برگزار شد،  مديرعامل پتروشيمي 

برد موافقت خود  كه در تهران به سر مي
 درصد 30وت را جهت پرداخت مابه التفا

به )  ساير مزايا(افزايش حقوق مبنا 
. صورت تلفني به كارگران اعالم كرد

ظاهرا مديرعامل پس از : وي افزود
بازگشت از سفرش منكر موافقت اخير 
خود در خصوص افزايش مزاياي نوبت 
شب كاري، طرح طبقه بندي مشاغل و 
افزايش مزاياي جانبي شده است و به 

ن از حضور در همين دليل نيز كارگرا
  .محل كار خودداري كردند

  
 مهر، تعدادي از 19صبح روز يكشنبه *

كارگران فصلي ميراب وآب رسان 
مجتمع كشت و صنعت هفت تپه در 
اعتراض به اخراج ناگهاني خود مقابل 
ساختمان فرمانداري شوشتر تجمع 

به گزارش ايلنا، اخراج اين . كردند
كارگران پيش از اتمام مهلت قانوني 
. قرادادهاي كار آنها صورت گرفته است

اخراج شدگان به نقل از كارفرماي خود 
گويند كه به دليل ماهيت فصلي  مي

بودن كارشان تا ارديبهشت ماه سال 
آينده كار برايشان  وجود ندارد و بايد به 

هاي شان برگردند، اين در  خانه 
حاليست كه مزارع نيشكر به اين تعداد 

آب رسان براي نيروي كار ميراب و 
  . آبياري نياز دارد

به گزارش پيك شوشتر ، تجمع 
كارگران اخراجي شركت كشت وصنعت 

 مهر 26كارون شوشتر در روز يكشنبه 
  .وارد هفتمين روز شد

ترين خواسته كارگران اين كارخانه  مهم
بازگشت به كار و پرداخت معوقات 
حقوقي سال جاري و تضمين امنيت 

  . شغلي است
  
 مهر، همزمان با جلسه 26نبه روز دوش*

شوراي تامين شهرستان مرند در محل 
ساختمان فرمانداري اين شهرستان، 
تعدادي از كارگران كارخانه تبريز كف 
در مقابل ساختمان فرمانداري تجمع 

به گزارش پيام مرند، كارگران . كردند
  ، ماهها »كاشي تبريزكف مرند«كارخانه 

  16بقيه در صفحه 
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 سال از اولين انقالب پرولتري 98
 به رهبري 1917جهان در سال 

لنين و حزب بلشويك روسيه مي 
، 1917در هفتم نوامبر . گذرد

شوراهاي كارگران، دهقانان و 
سربازان پتروگراد در يك قيام 

  مسلحانه به رهبري تروتسكي، با 
  

  
حمله به كاخ زمستاني تزار و 

، "دولت موقت"سرنگوني 
نوين را بنا كرد و دولتي سوسياليسم 

  .كارگري را به جاي آن نشاند
لنين و حزب بلشويك قول شرايط 
بهتر كار براي كارگران و اصالحات 
ارضي و پايان دادن به جنگ 

. را داده بودند) اول(ويرانگر جهاني 
حركت آنها، پاسخ مستقيم به اصلي 
ترين مطالبات جامعه روسيه بود و از 

سته از همين رو نيز موج برخا
پتروگراد با حمايت گسترده روبرو 
شده و به سرعت سراسر روسيه را 

اين انقالب در كشوري . دربرگرفت
به وقوع پيوست كه مردم آن از فقير 
ترين و محروم ترين مردم 

  .كشورهاي جهان بودند
  

با پايه گذاري اولين دولت 
سوسياليستي، تاريخ و چهره سياسي 

يه جهان سرما. جهان تغيير يافت
داري در واكنش به گشوده شدن 
اين چشم انداز در برابر كارگران و 
زحمتكشان، موقعيت انحصاري 
خويش و قدرت و ثروت ناشي از آن 
را در معرض خطر ديده و با ارتشي 

 كشور و محاصره سياسي و 14از 
نوزاد "اقتصادي كمر به نابودي 

اما .  بست"گهواره اي بلشويسم
انان ارتش سرخ كارگران و دهق

روسيه، با چنگ و دندان، تهاجم 
نظامي قدرتهاي امپرياليستي خارجي 
و همدستان داخلي آنان را درهم 

كارگران كشورهاي مهاجم . شكست
نيز از همراهي با جنگ امپرياليستي 
خودداري كردند و به حمايت از اين 

  .انقالب بزرگ پرداختند

با اين حال، مشكالت و سختيهاي 
، خشكسالي ناشي از جنگ داخلي

و ناهنجاريهاي اقتصادي و 
دشمنيهاي امپرياليستي از يكسو و 

  سر برآوردن بوروكراسي فاسد 
حزبي به رهبري استالين و 
  جانشينان وي از سوي ديگر، مانع 

  

  
از آن شد كه اين تجربه انقالبي 
به يك نظام سوسياليستي به 
لحاظ اقتصادي و اجتماعي به طور 

  .كامل فرا رويد
 امروز جهان ما شاهد آنچه كه

است، بار ديگر درستي آموزشهاي 
انقالب اكتبر و آموزشهاي 

 لنينيسم كه جهان –ماركسيسم 
بيني طبقه كارگر مي باشد را به 

سرمايه داري . اثبات مي رساند
چهره خود را به فجيع ترين شكل 

  .به نمايش گذاشته است
انقالب اكتبر به كارگران و 

نكه زحمتكشان آموخت براي اي
بتوانند به جامعه اي بدون طبقه و 
بدون استثمار برسند، بايد دست 
سرمايه داران و غارتگران را از 

آنان بايد . دسترنج خود كوتاه كنند
. قدرت سياسي را به دست گيرند

لنين از نخستين سالهاي فعاليت 
انقالبي خود عمده ترين مساله هر 
انقالب را قدرت دولتي عنوان مي 

 كه توده را بر كرد؛ قدرتي
سرنوشت و زندگي خود حاكم مي 

  .كند
آموزشهاي اين انقالب و تجربيات 
آن، راهنمايي گرانبها براي 
كارگران جهان جهت طي كردن 
مسير انقالبي خود براي آزادي، 
عدالت اجتماعي و سوسياليسم 

  .است
روي دوش پرولتارياي جهاني، 
پرچم سرخ اكتبر تا رهايي بشر از 

 داري برافراشته  ايهبربريت سرم
 .خواهد ماند

  

  
برخی از حرکتھای 

اعتراضی کارگران و 
  مزدبگيران در

  ١٣٩۴مھر 
  15بقيه از صفحه 

 سالها است كه براي مطالبه حقوق عقب 
افتاده خود در خيابانها و مقابل فرمانداري 

  .سرگردان هستند
  
 مهر، تعدادي از 21صبح روز سه شنبه *

 24و 22اي كارگران پيمانكاري فازه
عسلويه به دليل پرداخت نشدن دستمزدهاي 
پنج ماه گذشته خود دست از كاركشيده و با 

 هاي  بستن دربهاي كارگاه در محل پروژه
به گزارش . در دست ساخت تجمع كردند

ايلنا، از ابتداي سال جاري تنها دستمزد 
فروردين ماه اين كارگران پرداخت شده 

  .است
يجه اين تجمع، شود كه در نت گفته مي

دستمزد ارديبهشت و خرداد ماه آنها نيز 
 مهر، 25روز شنبه . پرداخت شده است

اعتصاب اين كارگران به روز چهارم كشيده 
 مهر، كارگران با 26روز يكشنيه . شد

 ماه حقوق عقب افتاده به 5 ماه از 4دريافت 
  . روزه خود پايان دادند5اعتصاب 

  
مين روز  مهر، براي سو27روز دوشنبه *

متوالي كارگران اخراجي صنايع فلزي ايران 
به . پشت دربهاي بسته شركت تجمع كردند

گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، در اين 
روز كارگران اخراجي صنايع فلزي ضمن 
تسليم شكايتي عليه مدير عامل كارخانه، در 
دادسراي يافت آباد، بار ديگر دست به تجمع 

 هلدينگ تجارت در مقابل دفتر شركت
روز سه . الماس مبين در خيابان وليعصر زدند

 مهر، تجمع اعتراضي كارگران 28شنبه 
رسمي صنايع فلزي چهارمين روز خود را 

  . پشت گذاشت
  
جمعي از دست فروشان حاشيه پياده *

 28روهاي شهر سنندج در روز سه شنبه 
مهر، در اعتراض به تغيير در ساعات كارشان 
از سوي شهرداري، مقابل ساختمان 

به گزارش . شهرداري اين شهر تجمع كردند
 300ايلنا، در اين تجمع اعتراضي بيش از 

دست فروشي كه هر روز در حاشيه پياده 
هاي خيابانهاي اصلي شهر سنندج بساط  رو

  .كنند حضور داشتند پهن مي
  
 مهر، كارگران 29رشنبه صبح روز چها*

واقع در (معدن ذغال سنگ البرز شرقي 
در اعتراض به ) منطقه طزره استان سمنان

خصوصي سازي اين معدن و همچنين 
واگذاري زمينهاي در تملك معدن به 

به . شهرداري شاهرود دست از كار كشيدند
گزارش ايلنا، همزمان با تجمع اين كارگران 

كنان و كارمندان براي بيان مطالباتشان، كار
ساختمان مركزي اين شركت نيز دفاتر خود 
را تعطيل و در سالن اجتماعات شركت تجمع 

  .كردند
كارگران و كاركنان اين معدن خواستار 
رسيدگي دقيق و كامل مراجع قضايي و 

قانوني به فرايند و روش عملكرد سازمان 
 سازي كشور در واگذاري اراضي  خصوصي

  .صي شدنداين شركت به بخش خصو
  
 روزه كارگران كارخانه كاشي 3اعتصاب *

 3جم بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت 
 مهر، با 29ماه حقوق، در روز چهارشنبه 

وعده پرداخت يك ماه از حقو ق شان پايان 
به گزارش ايرنا، كارگران به دليل عدم . يافت

دريافت حقوق در سه ماه اخير اقدام به 
خط توليد كرده و اعتصاب و تعطيل نمودن 

  .مانع بارگيري شده بودند
  
 مهر، كاركنان اداره راه و 29روز چهارشنبه *

شهرسازي شهرستان دشتستان دراعتراض 
به عدم توجه مسئوالن استاني به واگذاري 
زمينهايي كه براي كاركنان اداره راه و 
شهرسازي دشتستان در سفر وزير راه و 

ر در شهرسازي دولت سابق به استان بوشه
 مصوب شده بود، دست از كار 90سال 

كشيده و در دفتر نماينده شهرستان 
به . دشتستان در مجلس تجمع كردند

گزارش ناصرون، اين تجمع و اعتصاب باعث 
شد كه نماينده دشتنستان در مجلس، مدير 
كل اداره راه و شهرسازي استان بوشهر را به 
زادگاهش دشتستان فرا خواند و از وي درباره 

  .مشكالت پيش رو توضيح بخواهد
  
پيمانكار (اعتصاب كارگران شركت كيسون *

كه در روز جمعه ) ساخت قطار شهري اهواز
 مهر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 10

 مهر با سكوت 26آغاز شد، در روز يكشنبه 
. مطلق خبري وارد شانزدهمين روز خود شد

به گزارش ايلنا، به دليل استمرار 
ي كارفرماي شركت پيمانكار توجهيها بي

) پيمانكار ساخت قطار شهري اهواز(كيسون 
به مطالبات كارگران آنان براي چندمين بار 
در طول يكسال اخير فعاليت شغلي خود را 

گويند با گذشت  كارگران مي. اند متوقف كرده
بيش از پانزده روز از شروع  اعتصاب آنها، 
هنوز پاسخ روشني از سوي شركت 

ري كيسون درباره پرداخت معوقات پيمانكا
مجري . حقوقي به آنان داده نشده است

متروي اهواز شركت چيني كيسون است كه 
 كار را تحويل گرفت و قرار 1385در سال 

بود آن را پنج ساله به اتمام برساند اما اين 
.  درصد پيشرفت دارد27طرح اكنون تنها 

 450 مهر، اعتصاب حدود 30روز پنج شنبه 
ز كارگران پيماني قطار شهري اهواز وارد تن ا

  .بيست و يكمين روز خود شد
  
 مهر، كارگران كارخانه 26روز يكشنبه *

فوالد و چدن درود، پس از برمال شدن نقشه 
مشترك نيروهاي قضايي، انتظامي و كارفرما 

به گزارش . اعتصاب خود را از سر گرفتند
 28ايلنا، كارگران اين واحد صنعتي از روز 

 مهر براي دريافت روشن شدن 22هريور تا ش
دستمزد پرداخت نشده ماههاي خرداد، تير، 

روز . مرداد و شهريور دست به اعتصاب زدند
 مهر، اين اعتصاب كارگري 30پنجشنبه 

  .پنجمين روز خود را پشت سر گذاشت
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 
دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن 

 به شدت محكوم كارگري در ايران را
  .مي كنيم

   مين سالگرد٩٨گرامی باد 
  اکتبرانق�ب کبير 

  ليال جديدي
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 هزار زن در جهان زنداني 700بيش از 

  هستند 

  
  

  كشور219 نتايج يك تحقيق در – مهر 1بي بي سي، 
دهد بيش از هفتصد هزار  و قلمروي وابسته نشان مي 

  .زن و دختر در سراسر جهان زنداني هستند
موسسه تحقيقات سياستهاي "اين تحقيق كه توسط 

د، تعداد  گوي  مستقر در لندن انجام شده مي"كيفري
 به اين سو، پنجاه 2000زنان زنداني در جهان از سال 

تنها سه كشور اياالت . درصد افزايش داشته است
متحده آمريكا، چين و روسيه نيمي از جمعيت زنان 

  . اند زنداني دنيا را در خود جاي داده
هاي آنها بايد  گويند كه يافته  محققان اين تحقيق مي 

. ا در سراسر جهان باشدموجب نگراني عميق دولته
زنان و دختران، ":  گفت"جسيكا جيكوبسن"دكتر 

پذير هستند كه قرباني  گروهي بسيار محروم و آسيب 
  ".شوند  مي  جرايم و سوواستفاده

  

هشدار ملل متحد نسبت به افزايش خشونت 

  سايبري عليه زنان 

  
  

 سازمان ملل متحد در گزارش جديد - مهر 5مهرخانه، 
ار اقدام فوري براي مبارزه با خشونت خود خواست

  .سايبري عليه زنان و دختران شد
 سازمان ملل متحد "Broadband"كميسيون 

 حدود يك سوم زنان به صورت ؛گزارش مي كند
آنالين در معرض برخي از اشكال خشونت سايبري 

اين كميسيون از دولتها و بخش صنعتي . قرار گرفته اند
ر و بيشتري براي حمايت مي خواهد كه اقدامهاي موث

از زنان و دختران در مقابل تهديدات و اذيت و آزارهاي 
  .سايبري انجام دهند

خشونت سايبري عليه زنان و "اين گزارش با عنوان 
 توسط كارگروهي "هشداري در سراسر جهان: دختران

با حضور برخي كارشناسان از جمله مدير برنامه عمران 
ير اجرايي نهاد زنان  و مد"هلن كالرك"ملل متحد، 

، مورد بررسي "فومزيال مالمپو نكگويا"سازمان ملل، 
در اين گروه كاري تصريح شد كه بدون . قرار گرفت

اقدام جهاني براي مقابله با اشكال مختلف خشونت 
آنالين، شاهد گسترش و رواج ارتكاب خشونت 
سايبري عليه زنان و دختران خواهيم بود و اين معضل 

 منزله مانعي براي استفاده زنان و دختران از  مرور به به
  .اين امكانات خواهد شد

براساس گزارش مزبور، برخي اشكال رايج خشونت 
اذيت و آزار : سايبري عليه زنان و دختران عبارتند از

 سازي عمومي، طراحي صدمه  آنالين، شرمنده
  . جسماني، تهاجم جنسي، قتل و ترغيب به خودكشي

ن ملل متحد در نشست گروه كاري مدير برنامه عمرا
خشونت عليه زنان و دختران در هيچ ": اظهار داشت

مكاني مورد پذيرش نيست؛ چه در خيابان يا در خانه و 
بايد جهاني داشته باشيم كه زنان . يا در فضاي مجازي

و دختران، آزاد از هرگونه خشونت بتوانند استعداد و 
  ".وفا سازند طور برابر شك توان بالقوه خود را به

 هاي اين گزارش حاكي از آن است   ترين يافته مهم
  : كه
 درصد از زنان با اشكالي از خشونت 73 حدود -1

  اند آنالين مواجه بوده يا آن را تجربه كرده 
 سال، بيشترين 24 تا 18 زنان در ميانگين سني -2

احتمال مواجهه با اذيت و آزار جنسي و تهديدات 
  جسماني را دارند

 كشور اتحاديه اروپا، در 28 ميليون زن در 9 حدود -3
  اند سن پانزده سالگي قرباني خشونت آنالين شده 

پنجم از كاربران زن اينترنت در كشورهايي   يك -4
كنند كه اذيت و آزار آنالين زنان فاقد  زندگي مي 

  پيگرد قضايي موثر است
  

بازداشت عروس در جشن عروسي به دليل 

  بدحجابي 

 كاربران شبكه هاي - مهر 12نت فارسي، .هالعربي
اجتماعي فيلمي از بازداشت يك عروس و به هم زدن 
مجلس عروسي در ايران توسط پليس، به دليل آنچه 

  . منتشر كردند را ذكر شده است"بدحجابي عروس"
در اين ويديو، يك افسر پليس در حالي اقدام به 
دستگيري عروس مي كند كه جمعيتي از مردم در 

يابان، دور عروس جمع شده و زناني فرياد زنان با خ
پليس درگير شده و سعي كردند از بازداشت و سوار 

اين ويديوي  .كردن وي به ماشين جلوگيري كنند
كوتاه، موجي از نارضايتي را در ميان ايرانيان در شبكه 
هاي اجتماعي به راه انداخته و بسياري از آنها گفتند 

روسي را به يك عزا تبديل كه نيروهاي پليس اين ع
برخي ديگر، از رفتار پليس و ايجاد حالتي از  .كردند

ترس و وحشت در يك عروسي، به شدت انتقاد كرده و 
 "داعش"اين رفتار را با رفتار بد و خشن گروه افراطي 

  .عليه زنان مقايسه كردند
 سختگيرانه خود عليه زنان پليس ايران اخيرا اقدامات

 مي نامد، پس از تصويب "بدحجابي "را به علت آنچه 
صيانت از حجاب و "طرحها و قانونهايي مانند طرح 

 "قانون آمران به معروف و ناهيان از منكر" و "عفاف
   ".ماه گذشته افزايش داده استخرداد در 

   

  شكنجه جنسي فعال زن زنداني

   
  

 سازمان عدالت براي ايران مي - مهر 12راديو زمانه، 
گويد آتنا فرقداني، فعال مدني و كاريكاتوريست زنداني، 
و وكيلش، محمد مقيمي، در دادگاهي غيرعلني و پشت 
درهاي بسته به اتهام دست دادن با يكديگر محاكمه 

پيش از اين در ماه مرداد از اين زنداني سياسي . شدند
  .تست بكارت و بارداري گرفته شده است

 زماني "رابطه نامشروع مادون زنا"پرونده اتهام به 
براي آتنا فرقداني تشكيل شد كه خرداد ماه امسال در 
پايان جلسه مالقات، آتنا فرقداني براي خداحافظي با 

عالوه بر تشكيل . وكيل خود، محمد مقيمي دست داد
. پرونده براي او، وكيلش هم سه روز بازداشت شد

ايران، اتهام رابطه نامشروع براساس قوانين كيفري 
 ضربه شالق مجازات داشته 99 تواند تا  مادون زنا مي

همچنين، بازداشت وكيل آتنا فرقداني باعث شد  .باشد
 سال 12كه مهلت دادن درخواست تجديدنظر از حكم 

  . ماه حبس او از دست برود9و 
التحصيل رشته نقاشي از دانشگاه  آتنا فرقداني، فارغ 

ال حقوق مدني و كودك براي نخستين بار الزهرا، فع
 بازداشت و به بند دو 1393در تاريخ دوم شهريور ماه 

 11 الف سپاه پاسداران در زندان اوين منتقل و در –
او پس  .آبان با قرار وثيقه تا زمان حكم دادگاه آزاد شد

، از وضعيتش در دوران   دي5آزادي در تاريخ  از 
رش داد و همچنين بازداشت و بازجوييهايش گزا

ويديويي از خود منتشر كرد كه در آن از رفتارهاي 
او پس از  .گفت نامناسب ماموران زن زندان اوين مي 

 دادگاه انقالب 15ماه به شعبه   دي 20آن در تاريخ 
احضار شد و پس از آن بازداشت و به زندان قرچك 

  .ورامين منتقل شد
تهران به  دادگاه انقالب 15، شعبه 1394در خرداد 

رياست قاضي عبدالقاسم صلواتي، آتنا فرقداني را به 
اتهامهاي متفاوت از جمله اعتراض به رفتارهاي 

 الف، كشيدن كاريكاتوري 2غيرقانوني نگهبانان بند 
درباره طرح مجلس راجع به افزايش جمعيت و انتقاد از 

 9 سال و 12مقامات جمهوري اسالمي، در مجموع به 
  . كردماه زندان محكوم

  

دستگيري مدير فروشگاه به اتهام انتشار 

  تصاوير غيراخالقي

 يك مقام نيروي – مهر 19باشگاه خبرنگاران جوان، 
انتظامي استان گيالن از شناسايي و دستگيري مدير 

انتشار "يك فروشگاه مزون عروس در رشت به اتهام 
 "اينستاگرام" در شبكه اجتماعي "تصاوير غيراخالقي

  .خبر داد
كارشناسان تيم رصد ": هنگ ايرج محمدخاني گفتسر

پليس، پروفايلي را در شبكه اجتماعي اينستاگرام 
شناسايي كردند كه گرداننده آن به انتشار تصاوير 

  ".غيراخالقي اقدام مي كرد
با پي جوييهاي فني و پليسي، گرداننده ": وي افزود

پروفايل غيراخالقي در شبكه اجتماعي موبايلي كه زني 
   ساله اهل و ساكن رشت و مدير مزون عروس بود، 35

  19بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رھايی
 اسد طاهري
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  ......سينما

  
 تن به هر كاري دادم كه بتوانم كار كنم اما "

   "ديدم اوضاع هيچ فرقي نكرده
ابوالفضل جليلي به تازگي مستندي داستاني درباره 

 به "سبز سفيد سرخ"تاريخ سينماي ايران با عنوان 
.  مقابل دوربين برده است"پوسان"سفارش جشنواره 

ه ورود دوربين به گفته وي، اين فيلم، مستندي است ك
. سينما به ايران را از بدو تا به امروز مرور كرده است

شروع تاريخ سينماي ايران در اين فيلم مربوط به سفر 
  .مظفرالدين شاه به فرانسه است

او در باره علت كار با سينماي خارج از ايران و 
صريح بگويم، " :جشنواره هاي غير ايراني مي گويد

ر كاري دادم كه بتوانم كار من در اين دولت تن به ه
يك . كنم و متاسفانه ديدم اوضاع هيچ فرقي نكرده

چيز جالب ديگري كه در مرور فيلمهاي تاريخ سينماي 
ايران كشف كردم، اين بود كه ديدم از بدو انقالب تا 
امروز، چهار يا پنج كارگردان هستند كه از تمام 

فيلم امكانات دولتي و غيردولتي استفاده كرده اند و 
ساخته اند، پس خيالم راحت شد و مطمين شدم كه 

ساخت اين مستند درباره تاريخ . قرار نيست ما كار كنيم
سينما به من اين آگاهي را داد كه ديگر اينجا خودم را 

   ".معطل نكنم، چون قرار نيست اينجا كار كنم
  

 "محمد رسول اهللا"سوژه و كارگردان فيلم 

   انتخاب كرد"رهبر"را 
، محمد مهدي "اهللا محمد رسول " پروژه فيلم مدير

حيدريان نام دارد، نامي كه ميان ليست رنگارنگ اين 
وي مي گويد در جلسه .  شود فيلم سينمايي ديده مي

دوم تصميم براي ساخت اين فيلم در كنار مجيدي 
   اول، جلسه كارگردان حضور داشته است ، اما جلسه

  . بوده است"رهبر"مجيد مجيدي و 
غل فعلي حيدريان معاون امور فرهنگي و اجتماعي ش

 مي "تسنيم"وي در مصاحبه اي با . وزارت رفاه است
گويد پيشنهاد ساخت فيلم از طرف خامنه اي بوده و 

ايشان رهبر يك كشور بزرگ ": توضيح مي دهد
اسالمي است و حاال به اين نتيجه رسيده كه در مورد 

ين ايشان يك پيامبر بايد كاري كنند؛ عالوه بر ا
روحاني هم هستند و از موضع يك مرجع ديني هم 

   ".مي بينند؛ تشخيص و پيشنهاد مي دهند
او در مورد انتخاب مجيد مجيدي از سوي خامنه اي 

من در عين اينكه ": براي ساخت فيلم مورد نظر گفت
معتقد نيستم هنرمند را صدا كنيم و ايده هاي خودمان 

او بخواهيم كه اين را به يك را به او ديكته كنيم و از 
اثر تبديل كند، بسيار معتقدم كه هنرمندان به يك 

اين مكمل مي تواند از يك مقام آگاه . مكمل نياز دارند
باالتر يا يك جرقه زن باشد؛ جرقه زن مشخصا 
تشخيص مي دهد و به آن هنر و هنرمند و شرايطي 

  . كه مي تواند اين جرقه در آن زده شود، اشراف دارد

  
اينجا هم اين اتفاقات رخ داد و ايشان با همه قابليتها و 
اشرافي كه داشتند، آن فرد را پيدا كردند و اين جرقه را 

   ".در مجيدي روشن كردند
   

 سال زندان و 6محكوميت يك مستندساز به 

   ضربه شالق223
قوه قضاييه جمهوري اسالمي، كيوان كريمي، 

فعاليت تبليغي " آنچه مستندساز كرد ايراني را به اتهام
 سال زندان و تحمل 6 عنوان شده، به "عليه نظام

 ضربه شالق محكوم كرد؛ محكوميتي كه به 223
دنبال صدور احكام مشابه ديگري براي چند هنرمند 

  .ديگر ايراني صادر شده است
 دادگاه انقالب، فاطمه اختصاري و 28پيشتر شعبه 

به اتهام مهدي موسوي، دو شاعر جوان ايراني را 
 به ترتيب "تبليغ عليه نظام" و "توهين به مقدسات"

 سال 9 ضربه شالق و 99 سال و نيم زندان و 11به 
  . ضربه شالق محكوم كرده بود99زندان و 

التحصيل رشته مديريت رسانه و  كيوان كريمي فارغ 
المللي است كه كارهايش بيشتر  برنده چند جايزه بين 

ندگي مدرن و اظهار بر روي مشكالت ناشي از ز
  .نظرهاي سياسي در ايران تمركز دارد

 به دليل ساخت فيلمي با عنوان 1392وي در آذر 
 -   با مضمون ديوارنويسيهاي سياسي"نوشتن بر شهر"

 روز با قيد 12اجتماعي در ايران بازداشت و پس از 
  .وثيقه تا زمان دادگاه آزاد شد

  
  جشنواره فيلم زنان افعانستان 

  

  
  
المللي فيلم  وجود ناامنيهاي گسترده، جشنواره بين با 

اين جشنواره . زنان افغانستان در هرات برگزار شد
آرمان "سومين بار است كه با ابتكار سازمان غيردولتي 

 و خانه سينماي رويا در اين شهر برگزار مي "شهر 
  . سال است سينما ندارد15شود؛ شهري كه  

 فيلم ساخته زنان يا درباره زنان به دست 300بيش از 
 فيلم 66دبيران اين جشنواره رسيد كه از ميان آنها 

. داخلي و خارجي به مرحله دوم مسابقه راه پيدا كردند
اين جشنواره كه اعضاي هيات داوران آن از چهره 

هاي معروف و از كشورهاي مختلف بودند، مورد  
  .ز سوي جوانان قرار گرفتاستقبال زيادي به ويژه ا

در اعالميه مطبوعاتي دبيرخانه جشنواره هرات آمده 
آرزوي همگان دستيابي به صلح است، اما به ": است

اعالم آتش "خوبي آگاهيم كه دستيابي به صلح تنها با 
تا .  در ميان طرفين درگير جنگ رخ نخواهد داد"بس 

، زماني كه اين سرزمين از انواع تبعيضهاي جنسيتي
قومي، زباني، فرهنگي، خشونت و ناعدالتي رنج مي 

  ".برد، آشتي در اين سرزمين رنگ خون خواهد داشت 
  

  .....موسيقي
  

   در آمستردام "كورش"اجراي اپراي 

  

  
  

- 1783(اپراي كورش، ساخته يوهان آدولف هاسه 
، آهنگساز آلماني، در آمستردام به روي صحنه )1699
 ميالدي در 1733در سال اين اثر نخستين بار . رفت

  . ايتاليا اجرا شد
 تجديدنظر شده  برداشتي كه در هلند اجرا شد، نسخه

اي است كه آن را يك اركستر مجلسي يوناني به نام  
  . اجرا كرد"جورج پِترو"، به رهبري "آرمونيا آتنا"

آرمونيا آتنا كه چند ماه پيش اپراي كورش را به شكل 
 آن در   حال اجراي زندهكامل ضبط و منتشر كرده، در

اجراي آمستردام با استقبال گرم . گوشه و كنار اروپاست
دوستداران موسيقي كالسيك و حضور نامحسوس 

  .ايرانيان همراه بود
يوهان آدولف هاسه، آهنگساز آلماني، سازنده بيش از 

 ترين آهنگسازان دوره  پنجاه اپرا است و از برجسته
  .رود ار مي  در زمينه اپرا به شم"باروك"
  

  ادبيات
  

سوِتالنا : 2015برنده جايزه نوبل ادبيات 

  آلكسيويچ
 از بالروس، برنده جايزه نوبل "سوِتالنا آلكسيويچ"

 نويس نيست، بلكه  او رمان.  شد2015ادبيات در سال 
 هاي مستند كه با  به خاطر گزارشها و مصاحبه

ديده انجام داده، شهرت  زده و آسيب  انسانهاي جنگ 
آلكسيويچ با نوشتن گزارشهايي درباره  .افته استي

فاجعه اتمي در نيروگاه چرنوبيل و جنگ ارتش شوروي 
در افغانستان به يك نويسنده سرشناس در غرب تبديل 

آثار او در روسيه و بالروس اجازه نشر ندارد، اما به . شد
 كه در "جنگ زنانه نيست".  زبان ترجمه شده است30

  . از نخستين آثار اوستمنتشر شد،1987سال 
 جايزه صلح ناشران 2013سوتالنا آلكسويچ در سال 

 اش  او به دليل مواضع انتقادي. آلمان را به دست آورد
همواره در كشورهاي مختلفي چون ايتاليا، فرانسه، 
آلمان و سوئد در زمانهاي محدود در تبعيد زندگي كرده 

  .است
كرون جايزه نوبل ادبيات به ارزش هشت ميليون 

  .  هزار يورو است850سوئد، معادل 
  

  19بقيه در صفحه 
  
  

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  

  :سخن روز

 -1916(امانويل ورتهايمر  ("عادت بسا بيشتر از هر قدرت مسلح ديگري انقالبها را سركوب مي كند" -

  )  اتريشي–، فيلسوف آلماني )1846

 1937(آنتونيو گرامشي  ("بدبيني به درك، خوشبيني در اراده: آنچه ما بدان نياز داريم عقل سليم است"

 )  و دبيركل آن1921تاليا در سال سياستمدار ايتاليايي، يكي از بنيانگذاران حزب كمونيست اي) 1891 –
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  رويدادھای ھنری ماه
  

  18بقيه از صفحه 
  ....عكاسي 

  
  عكسهاي لي ميلر از جنگ جهاني دوم 

  

  
ديويد " به همراه همكارش "لي ميلر"، 1945در سال 

 وارد اردوگاه داخائو شدند و دست به مستند "شرمن
او از خط آهن، قطار و هزاران جسد در . نگاري زدند

ايي دردناك را  ه همان حال كه شوكه شده بود، صحنه
آنها همچنين عكسهايي . براي آيندگان به ثبت رساند

  .از محل اقامت هيتلر تهيه كردند
 نمايشگاهي براي اين آثار ميلر "امپريال" جنگ  موزه

در اين نمايشگاه تمامي عكسهاي . در نظر گرفته است
او و همچنين عكسهايي از عكاسان ديگر جنگ در آن 

اكثر اين عكاسان .  آمداهندزمان نيز به نمايش در خو
گمنام هستند و بعضي از آثار آنها از هفتاد سال پيش 
تاكنون، اولين بار است كه بر روي ديوارهاي يك 

  . بندد نمايشگاه نقش مي
  

  .......شعر

  
اعتراض وزارت ارشاد به حضور سلمان 

  رشدي در نمايشگاه كتاب فرانكفورت

شاد، به سيدعباس صالحي، معاون فرهنگي وزارت ار
حضور سلمان رشدي در نمايشگاه فرانكفورت اعتراض 

او .  شدانكرد و خواهان حذف وي از ليست مهمان
سخنراني سلمان رشدي در نمايشگاه بين المللي كتاب 

غير فرهنگي، در اساس برنامه ريزي شده "را حركتي 
 "و از جمله خط قرمزهاي نظام جمهوري اسالمي

فتواي خميني هيچگاه صالحي تاكيد كرد كه . دانست
  . كمرنگ نمي شود

درخواست جلوگيري از حضور سلمان رشدي در 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت در حالي مطرح مي شود 
كه دعوت از جمهوري اسالمي براي حضور بر 
تريبونهايي مانند اين نمايشگاه كتاب، همواره با 
اعتراض گسترده نويسندگان، ناشران و نهادهاي 

چنين اكراه دست اندركاران همراه بوده اجتماعي و هم
  . است

  
  احضار به خاطر سرودن شعر

تخريب چي و "محمد مهدوي فر كه از او به عنوان 
 در دوران جنگ ياد مي شود، با شكايت "غواص

اطالعات سپاه پاسداران كاشان از وي به دليل سرودن 
، به دادگاه احضار "الفبا" بيتي به نام 32يك مثنوي 

  .شد

  "الفبا "شعر 
  آ مثل آزادي بر ما شد ارزاني

  آ مثل آب و برق شد مفت و مجاني
  ب مثل يك باتوم در دست مردي شوم

  روزي كه مي بارد بر ملتي مظلوم
  پ پول ايراني خاكش به سر گشته

  در خواب مي ديدم شاهي كه برگشته
  ت چون تجاوزگر در داخل زندان

  ديگر نمي گويم از دختر ايران
  شد افعال زشت ماث ثبت دوران 

  نفرين و لعنت بر محصول كشت ما
  ج جنتي زنده پويا و پاينده

  ج جنتي جوك شد اسباب هر خنده
  چ چاه نفت ما پولش كجا رفته

  پول زبان بسته آخر چرا رفته
  ح چون حجاب زن از كودكي تا گور

  يا با زبان خوش يا با زبان زور
  خ مثل خلخالي آدمكشي عالي

  يش ولي خاليبا اين همه جاني جا
  د اول داعش محصول ناداني

  خيلي شبيه ماست او در مسلماني
  ذ اول ذلت بيچاره اين ملت

  با اين همه معتاد كو عامل و علت
  ر اول رهبر ر آخر رهبر

  ما جملگي يك تن او جمله بر ما سر
  ز مثل زن مثل زنهاي معمولي

  گفتم چرا مي گفت از درد بي پولي
  ار استژ ژنده پوش شهر يك كودك ك

  اين طفلك معصوم كارش به اجبار است
  س سايه ستار با عشق مي رقصيد
  روزي بهشتي شد زير كتك خنديد

  ش مثل يك شياد بي رحم و بد رفتار
  رحمت هزاران بار بر كركس و كفتار
  ص صورت ناهيد زيباتر از خورشيد

  اما اسيد جهل او را ز هم پاشيد
  ض ضجه ي انسان بر آسمان مي رفت

   ژاله مرداد شصت و هفتشهريور
  ط چون طناب دار باال و پر باريم
  ما رتبه ي اول را در جهان داريم

  ظ ظاهرش مثل پيغمبر خاتم
  بويي نبرده او از خلقت آدم

  ع عين عمامه دور سر طاغوت
  فرجام هر طاغوت آخر شود تابوت
  غ غزه را بايد با پول ايران ساخت
  از پول نفت ما هر دفعه بايد باخت

  ف فتنه گر ياغي مطرود و بي ايمان
  هشتاد و هشت درصد از مردم ايران
  ق مثل هر قتلي كه جيره اي باشد

  چون دانه ي تسبيح زنجيره اي باشد
  ك مثل كهريزك يك جاي وحشتناك

  چندين جوان پاك برده به زير خاك
  كز خاوران خيزد«گ مثل گورستان 

  »فرياد انسان هاست كز ناي جان خيزد
  ناني ارجح به ايرانيل مثل لب

  اين سفره پر بود از شب هاي بي ناني
  م مثل يك مسئول مسئولِ پاسخگو

  پاسخ نمي گويد بر هر كه اال هو
  ن اول نعلين ن آخر نعلين

  هر فتنه هرجا شد زير سر نعلين
  و اول والي والي واليت داشت

  هركس هرآنچه كاشت او مطلقاً برداشت
  ه هسته اي گشته يك ملت خسته

   اندكي نرمش او هسته را بستهبا
  ي يحتمل فردا شاعر غمين باشد
  .يا در رجايي شهر يا در اوين باشد

 

  
 

  زنان در مسير رھايی
  
  

  17بقيه از صفحه 
  

شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي به پليس فتا احضار 
  ".شد

وي ادعا كرد اين مدير فروشگاه به جرم خود اعتراف كرده 
و انقالب شهرستان رشت تحويل و به دادسراي عمومي 

  . داده شده است
وي پيشتر نيز از دستگيري يك مدير آتليه عكاسي به دليل 

  .  خبر داده بود"انتشار تصاوير عروسي زوجهاي جوان"
  

ن پاكستاني از دام  ساله و نجات دخترا13حديقه 

  ازدواج زودرس 

  

  
  
  

ا تمام  سال دارد، ام13 تنها "حديقه بشير" - مهر 21توانا، 
همتش را بر پايان بخشيدن به ازدواج كودكان گذاشته 

اي  حديقه اهل دره سوات پاكستان است؛ منطقه . است
اما . روستايي كه دخترانش از حقوق اوليه محروم هستند

 كنند بعد از پايان ساعت  فعاالن كم سن و سال تالش مي
ا و ه ، با سر زدن به مناطق محلي، با خانواده  روزانه مدرسه

شان درباره ازدواج كودكان و منافع باالي  دختران 
حديقه اميدوار . تحصيالت دختران با خانواده صحبت كنند

است كه بتواند برخي از اين دختران را از ازدواج زودرس 
نجات دهد و به آنها زندگي معمولي و اميد براي فردايي 

  .بهتر ببخشد
تان كه ازدواج كودكان همچنان در منطقه سوات پاكس

پدران .  نيز اهل آن است، رواج دارد"زي مالله يوسف "
شان را در سنين پايين در ازاي پول يا  هنوز هم دختران 

حديقه پس از . كنند حل كردن اختالف و نزاع، عروس مي 
تالشهايش كمپيني براي مبارزه   ديدن نخستين اثرات مثبت

السيهايم يكي از همك":  اندازي كرد با ازدواج كودكان راه
اوايل همگي . وقتي در كالس ششم بوديم ازدواج كرد

ام  خوشحال بوديم، اما بعد از آن آسيبي كه همكالسي 
فهميدم كه باقي دختران جوان هم . تجربه كرده بود را ديدم

به همين خاطر اين كمپين را راه . بينند مثل او آسيب مي 
  ".اندازي كردم 

 اجتماعي دارند و از خانواده حديقه هم پيشينه فعاليت
 گويد كه باز هم  حديقه مي.  كنند تالشهاي او حمايت مي

بسياري از . اي مردساالر داريم اينجا جامعه ": آسان نيست
  تالش مي.  شان برخوردار نيستند دختران از حقوق اوليه

 بخشي  ها آگاهي كنم همه جا، به خصوص در ميان خانواده 
   ".كنم
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آن كه حقيقت را نمي داند، بي 

 شعور است؛

 كه حقيقت را مي داند و ناما آ

آن را دروغ مي نامد، تبهكار 

 . است 

 “برشت“

  
از برشت، انديشه، وسعت و گستردگي 

آثار و ديدگاههايش سخن گفتن  
مشــكل است و نمي توان او را، در چند 

كارشناسان، و محققان . سطر گنجاند
ران و هياتهاي ادبيات، پژوهشــــگ

 اين دفرهنگي، علمي و آكادميك مي باي
مهم را بر عهده گرفته و اين نابغه عصر 

 .را در جايگاه واقعي خود بنشانند
برشت، وجدان بيدار بشريت معاصر، 

و فرزند راستين زمان  مبارزي پرشور
شــاعر و نمايشنامه . خويشتن بود

كه به نياز  جستجوگر نويسي خالق و
ويش پاسخ گفت و با تاريخي عصرخ

تخيالت بلندش، مشعل انديشه  و افكار
ضد ديكتاتوري را شعله  ضدفاشيستي و

ور و روشن نگاه داشت و ناعادالنه و 
غيرانساني بودن حاكميت سرمايه داري 

 :را ترسيم و بيان نمود
 ـ درخانه طاعون سياه

 دربيرون

 سرماي مرگ زاي

 من به چنين دستگاه حكومتي 

 استه استكه از بن ناخو

 ...تف مي اندازم
  

كشورش آلمان يا هركجا كه پا  او در
مي گذاشت، ازبيداد و ستم سخن مي 

مبارزان  گفت و حـــــامي محرومان و
سراسر آثارش   در.در سرتاسر جهان بود

به دفاع از حقيقــت و ستايش از 
“ هنر“مورد  در او .انسانيت مي پرداخت

ي كه به آن دسته از افراد“ كارهنري“ و
هنر و انديـــشه خود را به فاشيسم و 
نظام سرمايه عرضه كرده بودند، مي 

اينان دالالن هنر و روشنفكران ": گفت
دست و هم داستان با  متظاهر و هم

هنر را نمي  .حاكمان ستمگر هستند
 توان در خدمت گروهي كه از آن به نفع

 در . قرار دادمي كننداستفاده  ستمگران
 مورد هجوم “حقيقت“جايي كه 

سركوبگران قرار مي گيرد، هنرمند بايد 
 شجاعت به خرج دهد و ،براي نوشتن

هنــــرش را مثل يك سالح كارآمد 
نبايد در . عليه بيداد وجهل به كار گيرد

مقابل قدرتمندان سرخم كرد و به  
نوشتن حقيقت . ضعيفان خيانت ورزيد

كار سختي است و انسان در مورد 
 او .“ـــقت را بگويدخودش نيز بايد حقي

هنرمندي “ :گفته است جايي ديگر در

 كه سعي دارد غيرسيــــاسي باشد، در
 مقابل قدرتمندان عذاب وجدان ندارد؛

حاكمان نيز، پول خوبي به او مي 
ما بايد واقعيات و حقايق را، ...پردازند

سخت است  زماني كه شرايط بسيار
به خصوص درمورد كساني  .بيان كنيم

. همه است از ط براي آنها بدتركه شراي
حقيقت دردستان ما بايد به سالح تبديل 

 “.شود
مبلغ سادگي و ساده زيستن و  برشت،

پردازش  او در .شيفته سوسياليسم بود
 از اجراي آن، يك قلم نمايشنامه و

 صحنه پردازيهاي متداول و پرخرج
 در كم خرجي را دوري مي جست و

 .بودخود ساخته  نمايش تاتر روش كار
سنت شكني درمقوله تاتر از ويژگي 

و در اين راستا به  كارهاي او بود
 كهنه و و افكار سرزنش كالسيستها

هميشه   او.منجمد اعتنايي نمي كرد
 :نوكردن آثارش بود درحال نوشدن و

 انديشه هايت را ـ بنگر

 و ببين كه كهنه اند

 ...بامن بيا
  ...تاشهري نوين بناكنيم

  
  

  
براي  ان، كارگران وبراي كودكبرشت 

زحمتكشان به زبان  كشاورزان و
 .خودشان مي ســــــرود و مي نوشت

و زندگي و تاريخ را، هم چون عرصه ا
و عقــــايد  اي مي دانست كه آرزوها

و  به تحقق مي پيوندد آن، مردم در
برخالف نظريه پردازان بورژوازي كه 

روند تاريخ  تصوري متــــــافيزيكي از
 چشمه تضادهاي آشتي ناپذيردارند، سر

شرايط مادي زندگي  در طبقاتي را
جستجو مي كرد و توده ها را نيروي 
 .محرك تكامل اجتماعي مي دانست

به  و مردم بودند مهم بود، آنچه براي او
 بود براي رفاه و همـــــين خاطر حاضر

 برچسب و تبعيد آوارگي و، آزادي آنها
و  دل بخرد بودن را به جان و “خائن“

 وفادار همسر با برشت .سازد را فدا خود
در  سالها »هلنه وايگل«هنرمندش  و

تحت تعقيب داخل و خارج از آلمان 
  :بود گشتاپو

 سرزمينها را ـ ما

 تعويض كفش خود بيشتر از

 ...درنورديده ايم
  
  

برشت هم درد را مي دانست و هم 
سايه  راه نجات خلقها از و تنها درمان را

اتحاد و  را سم و سرمايهحاكميت فاشي
تمامي  برابر پايداري در خيزش آنان و

 :نيروهاي بازدارنده تاريخ بيــان مي كرد
 پا افتاده اي  از ـ اگر

 !برخيز
 شكست خورده اي  اگر

 !بجنگ باز
 چرا كه شكست خوردگان امروز

فا
 تحان فردايند

  
 پايه جهان نگري برشت ايمان به

اهي اليتن نيروي خالق و و “انقالب“
صلح  ان سوسياليسم وهاو خوا. مردم بود

آن اثري از  و جامعه اي بود كه در
  تابرشت. ستم نباشد و اختناق و استثمار

 پايان عمر نيز به اين عقيده اش وفادار
 يكي از اشعارش در در و باقي ماند

 :مي گويد“ ستايش كمونيسم“
  

  
 ـ معقول است

 فهميدني و آسان

 نيستي كه استثمارگر تو

 ركش تواني كردد

 !جوياي آن شو
 استثمارگران

 جنايتش مي نامند

 اما ما مي دانيم 

 كه پايان جنايتهاست

 نه حماقت

 ...كه پايان حماقتهاست
  

 برشت با رسالت ايدوئولوژيك خود
درجهت تكامل  را ماهيت پديده ها

تاريخي نشان داد  و با نكوهش نظام 
كه   يادآوري مي نمود داريسرمايه

رسيدن به آرمان خود،  رنبايستي د
 :خســـته شد و ناصبوري نشان داد

 منتظرند ـ دشمنان ما

 تا خسته شوي

 هنگامي كه نبرد

 ...شديدترين مرحله است در
  
 معاصر منتقد“ ارنست فيشر“

آلمـــــاني درمورد برشت گفـــــته 
 تا به مردم كمك مي كرد او“ :است

تيرگي را  ديوارهاي جهل و دروغ و
 “.ددرهم شكنن

 طغيان به ميان مردم آمدم روزگار ـ در

 ...به شورش ايشان پيوستم و
 !دست به كارشو

 !تو همه چيز را بايد بداني
 !تو بايد رهبري را به دست بگيري

 !اي آن كه در تبعيدي
ياد 

 !بگير
 !اي زني كه درخانه نشسته اي 

ياد 
 !بگير

 !توبايد رهبري را به دست بگيري
  

 ده و جانداري اززن برشت تصوير آثار
دلسوزي و  . استجامعه وضعيت مردم و

انسانيت بيكراني كه وي نسبت به خلقها 
بالغ كه  او هنرمندي واقعي و از داشت،

 اوج فرهنگ اروپا قـرار گرفته بود، در
دردي  با هنرمندي جهاني، .ساخت

 برابري، انسانيت و مشترك كه عشق،
 .عدالت را بي وقفه  فرياد مي كرد

تاريخ جدا نشد  برشت نه تنها ازانسان 
 انديشه و،  شعور،بلكه با تمام ماهيت

 جريان حركت تاريخ قرار روحياتش در
مي  محيط خويش تاثير گرفته و بر

و  مي دهد انســـاني كه تغيير. گذارد
 و پيشامدها حوادث نمي شود و با اسير

آمده به جنگ برمي  شرايط به وجود
 )نمايشنامه مادر(  :خيزد
 و رويدادها ت با دركي درست ازبرش

دنياي كهن را محكوم به ، حوادث
سرمايه داري را نيرويي  شكست و

ويرانگر مي دانست كه عالي ترين 
و وي را به  بين مي برد را از صفات او

 :پست ترين غرايزش مي كشاند
 به اينكه هميشه گرسنه مي مانيم ـ نظر

 زيرا كه

 ربوده ايد را نان سفره ما

 م كه ثابت كنيممصمم شدي

 بين ما 

 نان و گندم خوب و

 يك گام به جز

 فاصله اي نيست

 تفنگهايتان

 نشانه رفته است را سرهاي ما

 مرگ نهراسيم مصمم شديم كه از

  
 و درحالي كه هم 1956درسال برشت 

. مي برد درگذشت تبعيد بسر چنان در
 !يادش گرامي باد

  
  
   

 "برتولت برشت ، تبلور حقيقت و انسانيت"
 وحيدی. م 
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خامنه ای آخرين جرعه 
را نوشيد و تاکيد جام زھر 

مجلس در راس "کرد 
  نيست" امور

  يدي جداليل
  
  

 از ي ربط و بدون نشاني بي طرحسرانجام
اقدام متناسب و " به نام " برجاميبررس"

 در قبال راني اي اسالميمتقابل دولت جمهور
 در مجلس ارتجاع به ضرب و " برجامياجرا

 به نانيبر سر مجلس نشزور و كاله گذاشتن 
 خامنه شتري كه پستي در حالنيا. دي رسبيتصو

 خود در باند ياري كرد با ي كه تصور ميا
 سر وصدا جام زهر را ي تواند بيمجلس م

 برجام يمجلس از بررس"بنوشد، اصرار داشت 
  . "كنار گذاشته نشود

 مجلس ارتجاع، سر و ته سيي ر،يجانيالر
 " برجاميررسب" ي كه به جاينيگزيطرح جا

 در ندگانينما. قالب شده بود را به هم آورد
 خود كه شنهاداتي پس گرفتن پي ادعاكهيحال

 ي مبيدر مجلس اعالم شده بود را تكذ
 يري گي گشاده شاهد رايكردند، با چشمان

  . طرح شدندني ااتيي جزراموني پعيسر
 در مجلس ارتجاع، مي رژندهي نما،يي رساديحم

 كه بر آن كه نوشته بود  در دستيبا پالكارد
 است، مجلس ي رسمي شكن  قانوننيا"

 كوچك ي ظاهر شد و مهد"ستي نيشيفرما
 نيا":  زدي مادي فرگري دندهي نماكيزاده،  

 آنهاست و مجلس به گردن گرفته ميتصم
  ".است

 تواند ي روش توطئه گرانه و كودتا مابانه نمنيا
 كي.  رفته باشدشي پيبدون دستور خامنه ا

 ي خامنه اي امر همان دستپاچگنيد بر اشاه
 ي از سوي اهي اطالعي نقش خود طبيدر تكذ
قسم كه "همان مثل .  استي دفتر ونيمسوول
   "! شك كردم،يخورد

 كه ي صورت است كه توافق هسته انيبد
 آن تن داده و عمل ي به اجرامي رژشيشاپيپ
 ي مسخره و بي كرد، با شكست شعبده بازيم

 باد ي دست خامنه ايروسابقه در مجلس، 
 كند و زهرش را ميكرد تا او خود به آن تعظ

  . بنوشد
 راني مردم اي برخالف مجلس ارتجاع، برااما

 ي مضحك و پر خرجيكه سالها شعارها
 دنده و يقطار ب"، "حق مسلم"همچون 

 ي و بهادندي را شنرهي و غ"خط قرمز"، "ترمز
  پرونده تا باز پس گرفتننيآنرا پرداختند، ا

  . خود بسته نخواهد شديخسارتها
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  از " نظام"ھمه ف�کت 
 زبان خامنه ای

  امانمنصور
 
 دي نماي مني گذراند و چني را مي سختي روزهاي اهللا خامنه اتيآ

 ياهي سريتصو.  امور استرازهيكه به شتاب در حال از دست دادن ش
 گري دكباري كند و روز دوشنبه يم مي اش ترسمي رژتيكه او از وضع

 در دي گوياو م.  استيابي ارزني اياي آن امضا گذاشت، گوريز
 باز شده و در "نُفوذ دشمن" و راه گُسسته، رشته ها از هم "باال"
 . شودي پر رنگ م"نظام" با ي و فرهنگي فكري، مرزها"نييپا"
 

 ختهي و فرو ري هسته ايني پس از عقب نشي اسالمي جمهوررهبر
 گر تي هدايتي و امنكيولوژيدي ا،ياسي سي استراتژيشدن باروها

 در دستگاه "خطر نُفوذ دشمن" راموني پوستهي بحران، به گونه پنيا
 مي و تصميري گميدر مراكز تصم" او فيقُدرت حاكم و به توص

 . هشدار داده است"يساز
 
 "نهنرمش قهرمانا" از ي كه به شدت از شكاف ناشي خامنه ايآقا

 و سقوط خود و منافعش در چاله آن نگران است، ستميدر س
 ندي بي م"الي خي سهل انگار و بيعده ا" را در محاصره شتنيخو

 از چنگ اش، با دشمن ي قُدرت انحصاردني كشروني بيكه برا
 .نندي چي مسهي دسكا،يمحبوب او، آمر

 يت هسته ا را به سوواستفاده از مذاكرابي باند رقت،ي باند والرهبر
 در كاي به آمر"فُرصت" و "نفوذ" كند و از دادن امكان يمتهم م

 باند او، ي نگاه، اعضانيدر امتداد هم.  دهدي خبر م"يي جاهاكي"
، "ينُفوذ"، "جاسوس" را بي از باند رق"نظام" ارشد ورانيپا
 ي آنها تدارك محاكمه، اعدام و گور بتوني خوانند و براي م"منافق"
 .دنني بيم
 
 ناگوار اري را بسطي شراي اسالمي جمهورهي فقي ولزي ن"نييپا" در
 و ياسي س،يني دي باورهارييتغ"او روز دوشنبه نسبت به . ابدي يم

 و مقاومت جامعه در برابر ي رشد نفگر،ي و به زبان د" مردميفرهنگ
 . كردي حكومت ابراز نگرانكيدولوژي و اي فرهنگ،ي مذهبالتيتحم

 
 "ي شرمندگهي را ماي كنونتيوضع" اعتراف كرد كه نسل جوان يو
 نانه،ي همچون حكومت، كوته براموني داند و نگاهش به جهان پيم

 .ستي و متعصبانه نانهيمتوهم، انزواگرا
 

 يي چالشهاي شود؛ او براي ختم نمنجاي اما به ا"مقام معظم" فالكت
 ي كه آقاستي نيري هم ندارد، تدبيكه در برابرش گرفته راه حل

 توان ياو حت.  به كار نبسته و در آن شكست نخورده باشديخامنه ا
جام " دني سر كشي ماله كشيعني خود، ي مشكل شخصتيريمد

 بر افكندن بار آن به دوش ي مبنش ندارد و ترفندزي را ن"زهر
 شتري افتضاح گُسترده تر و از دست دادن بكيمجلس و دولت، به 

 . استهدي انجامتهياتور
 

 آن ند،ي بي مشي در برابر خوي اسالمي كه رهبر جمهوري امكانتنها
 را "نييپا" و "باال" در "نظام" چندجانبه ياست كه ورشكستگ

 كه بر ي نگه داشتن خود بر تخت قُدرت كند؛ چونان كركسهيدستما
 !  يالشه ا
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ھزينه جام زھر نبايد از 

 پرداخت شودجيب مردم 
 

 يرهاشمي منتيز
 
 تن از 450 روزه 18 اعتراض ري اخي روزهادر

 300 اهواز، اعتراض ي قطار شهريمانيكارگران پ
 در تاكستان، تجمع لنگيكارگر كارخانه پارس م

 شركت كشت و ي كارگران اخراجياعتراض
 افتينسبت به عدم در... صنعت كارون شوشتر و

 انيشدن، جر كاري كارخانه و بيليحقوق، تعط
كارگران و ( كار يروهاي نمتعدد ياعتراضها. دارد

 و ي اقتصادمي وخطي شرايني عانيب) معلمان
 دستاورد حكومت طي شرانيا.  مردم استيشتيمع

 آن را با رنگ و لعاب هي فقيغارتگر است كه ول
 . كرده استلي به مردم تحمياقتصاد مقاومت

 
 فعاالن  بر مردم، فشار بري كنار فشار اقتصاددر

 همراه با ي معلمان و فعاالن اجتماع،يكارگر
 يريدستگ.  شده استدي آنها تشديريدستگ

 معلمان همراه ي زند از فعاالن انجمن صنفنيرام
 خشونت در دي از تشديبا همسرش، گوشه ا

 . دهدي را نشان ميدولت روحان
 
 اني زندانهي واكنش به اعمال خشونت علدر
 شهر به عدم درمان يي آنها در زندان رجا،ياسيس

 زاده و رسول مي بهنام ابراهمار،ي بانيزندان
 اعتراض "كتاتوريمرگ بر د" با شعار ،يحردان
 .كردند

 
 هياني مهر، ب27 روز دوشنبه گر،ي ديدادي رودر

 استي و مسئول سمي خارجه رژريمشترك وز
 ي قطعديي تاي اروپا كه به معناهي اتحاديخارج

 است منتشر مي رژيا همه تعهدهيبرجام و اجرا
 را ي خامنه اي كامل جام زهر اتمدنيشد و نوش

 .به ثبت رساند
 

 به دستور وژهايفي سانتري خبر جمع آوراعالم
 از طرف ي كامل پروتكل الحاقرشي و پذيروحان

 كي مهر، بدون شك 27 در روز دوشنبه يعراقچ
 پرداخت ي براي است و خامنه اميضربه به رژ

 دي مفتضحانه، تشديني عقب نشني انهيهز
 را در ي رحميسركوب و گسترش خشونت و ب

 ي جامهادني به نوشوردستور قرار داده تا مجب
 . نشوديزهر بعد

 
 جام زهر نهي پرداخت هزي براهي فقي ولاستيس

 ي مردم همراه با گسترش حركتهابياز ج
 بار نيا.  روبرو خواهد شدي با چالش جدياعتراض
 حقوق يارزه برا هستند كه با مبرانيمردم ا

 خواهند هي فقيمسلم خود جام زهر را به حلقوم ول
 .ختير
 
 دي امروز پا گذاشت و نباني از همدي پله دوم بابر

باز شدن " در پشت ياجازه داد خشونت حكومت
 نفت، زنگنه خطاب ريبه قول وز (" نفتيچاهها

 يو رفت و آمدها) يبه تجار و دالالن نفت
 پنهان يستيالي امپري قدرتهاندگاني نمايستيتور

 .شود
 

  مهر28 خبر سه شنبه يفراسو
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ُصدور "ناکامی دولت روحانی در 

  به فرانکفورت" انق�ب
 منصور امان

 هندي، آقاي سلمان –با درخواست حذف نويسنده انگليسي 
دولت "رشدي، از فهرست ميهمانان نمايشگاه كتاب فرانكفورت، 

 را به نمايش "ديپلُماسي لبخند" روي ديگر سكه "اعتدال
، مگس در ديگ بار گذاشته اين رويكرد بنيادگرايانه. گذاشته است

شده آن دسته از محافل خارجي است كه رژيم واليت فقيه را به 
    .دليل عقب نشيني هسته اي قابل معاشرت معرفي مي كنند

 به "صدور انقالب"دولت آقاي روحاني پس از تالش ناكام براي 
فرانكفورت، نمايشگاه بين المللي كتاب اين شهر را تحريم كرده 

بيانيه رسمي كه دايره رسمي سانسور در جمهوري در . است
اسالمي به اين مناسبت صادر كرده، از آقاي رشدي به عنوان 

ي ياد مي شود كه دعوت از او "چهره منفور" و "نويسنده ملحد"
  . "بازي سياسي با ارزشهاي انساني و ديني است"

پيشتر، معاون وزارت ارشاد اسالمي، آقاي سيدعباس صالحي 
فتواي امام خُميني در اين موضوع نگاهي ": دآوري كرده بوديا

   ".ديني است و هيچگاه كمرنگ نخواهد شد
 براي "دولت تدبير و اُميد"جالب اين جاست كه گردانندگان 

حمله شريرانه به اين نويسنده، فقط به دستاويز پيشين، يعني 
يت  اكتفا نكرده اند، بلكه ابتكار جنايي آ"آيات شيطاني"كتاب 

اهللا روح اهللا خميني را گُسترش داده و تازه ترين اثر آقاي رشدي 
آخرين ": آنها فتوا داده اند. را نيز مشمول همان حكم دانسته اند

اثر وي نوعي مقابله مستقيم با انديشه ها و باورهاي ديني مي 
      ".باشد

رژيم سانسورچي و قلم شكن جمهوري اسالمي درخواست 
 را در حالي مطرح مي سازد كه دعوت از آن براي گُستاخانه خود

حضور بر تريبونهايي مانند نمايشگاه كتاب فرانكفورت همواره با 
اعتراض گُسترده نويسندگان، ناشران و نهادهاي اجتماعي و 

   . همچنين اكراه دست اندركاران همراه بوده است
 هم از اين رو، دولت آقاي روحاني نمي بايست زمان زيادي در

آقاي . انتظار پاسخ دندان شكن برگُزاركنندگان نمايشگاه مي ماند
يورگن بووز، مدير نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت، با 

زندگي و آثار سلمان ": تاكيد بر حضور آقاي رشدي تاكيد كرد
رشدي به او صدايي تاثيرگذار در مباحثه جهاني پيرامون آزادي 

   ".بيان در نشر مي بخشد
استمرار رويكرد بنيادگرايانه رژيم مالها عليه آزادي بيان و 
وجدان كه با تروريسم دولتي نيز پشتيباني مي شود، بيانگر اين 
واقعيت است كه معامله هسته اي فقط يك ايستگاه در مسير 
طوالني چيرگي بر بحرانهايي است كه يك نظام مستبد و 

  . آنها را داردتماميت گراي مذهبي استعداد آفريدن 
آيت اهللا خُميني، يك متعصب خُشك مغز مذهبي، فقط پايه گذار 
اين نظام نبود؛ او مبتكر قتل نويسندگان، روزنامه نگاران، ناشران 

اهانت به "و حمله و بمب گذاري در كتابفروشيها به بهانه 
از اين زاويه، رژيم جمهوري اسالمي .  نيز هست"مقدسات

اتالني است كه از خاورميانه تا آفريقا و اُروپا با پدرخوانده فكري ق
 و "مرتدان"، "كافران"همين استدالل مشغول سالخي 

        . هستند"ملحدان"
برخورد كنوني دولت حجت االسالم روحاني، در خدمت تقويت 
بنيادگرايي اسالمي است و زير تعُلق رژيم واليت فقيه به اين 

  .  خط تاكيد كشيده است-اتُمي  با يا بدون بمب -صف بندي 
   مهر17آدينه ... فراسوي خبر

 

خامنه ای حيا کن، "
... عربستان را رھا کن 
 "فکری به حال ما کن

 
  يدي جداليل

 و دار و ي خامنه ايادي شي تازه براوني اكازكي
 آمده تا با سوواستفاده از مذهب و شيدسته اش پ

 ي با عربستان در رقابتها،ي انساني تراژدكي
 .   حساب كندهي تصفمني ژهي و به ويمنطقه ا

 
 در منا به ي زائر هنگام انجام مراسم مذهب1300 

 و يخامنه ا.  جان باختندتيعلت ازدحام جمع
 فرصت سود جسته و با پنهان نيكارگزارانش از ا

 رانيكردن دستان خود كه آغشته به خون مردم ا
 به خاطر عدم يكوبياست، به رقص و پا

 ي عربستان سعود"تيريمد" و "تيمسوول"
 پرداخته اند

 
 تيريمد" به عربستان به خاطر يا  خامنه يعل

 حمله برده و با اعالم "ستهي ناشايغلط و اقدامها
 زد يري دست به معركه گ،ي عموميسه روز عزا

 ي جمهور وسيير. ابدي خود بي برايي آبروديتا شا
  قرارري تحت تاثاري كه نشان دهد بسي با ژستزين

 اتيالعاده ه  جلسه فوق ليگرفته، دستور تشك
 . را داد" حادثهيبررس" يدولت برا

 
 ي طزي ني اسالمغاتي تبلي هماهنگيشورا

 پرور ديملت داغدار و عزادار، شه" از ي اهياطالع
 كي خواست در "ي اسالمرانيو سلحشور ا
 "يحضور حماس" عربستان هي عليتظاهرات دولت

 و تي كفاي بميرژ" نكهيداشته باشند و به خاطر ا
 يمتزلزل آل سعود از صنعا تا منا مسلمانان را م

 . بزنندادي فر"كشد
 

 كه حق حرف زدن و اظهار گري هر كس دسپس،
 "تيمسوول – تيريمد" روضه زينظر داشت ن

 ادي از ي نكته آشكار و مهم را كسكياما . خواند
 . بردينم
 

 ي در جنگ خانمانسوزراني نفر از مردم اهزاران
 خواند، جان " نعمتنيبهتر" آن را ينيكه خم

 بعد از آن دسته يباختند، هزاران نفر در سالها
 ي و كشتارها60دسته اعدام شدند، از دهه 

 ي عدم دسترس،يخانماني تا فقر، بياسي سانيزندان
به بهداشت و درمان كه باعث مرگ هزاران نفر 

 ي هوا و مرگهاي شده است، آلودگيرانيانسان ا
   ري اخكسالي از آن، اعدام صدها نفر تنها در يناش

  

 " ضيافت برگ"
  

 )صبح. م( وحيدي . م

  
 خود را 

 از بال ميالدت 

 مي آويزم

 تا حس گمنام پرواز را 

 بيابم

 اي كه گلريز پلك هايت

 لغات خورشيد هاي فرداست

 ماهيان دلت را

 درجذبه هاي دريايي ماه 

به گردش 
 !آور

 در فهرست شب

 تري سكوتتصويرهاي خاكس

فرو مي 
 ريزند

 و ستارگان

 ساكنان ايستگاههاي ممنوع را

 به ضيافت برگ و آفتاب و حماسه 

 مي برند

 هر فوج صاعقه 

 اينك 

 چشم انداز بارانهاي پنهان

 ابر هاي خانه من است 

-------------------------------  
  
 ي كساي شد و "تيريمد" كيچي هايآ... و
 سيي رهبر و رچيه به گردن گرفت؟ "تيمسوول"

 بر ي گلي خراب شدن سقفهاتي مسووليجمهور
 را رهي و غجانيسر مردم زلزله زده بم و آذربا

 رفت؟يپذ
 
 زي و اعوان و انصارش ني خامنه اتيري مداز

 ي رسمي بس كه در كشور ما بنا بر آمارهانيهم
 از نبود ي نفر در اثر تصادفات ناش55 روزانه م،يرژ

به .  دهنديود را از دست مجاده استاندارد جان خ
 تنها در سال ي سرخ جهانبيگزارش سازمان صل

 بعد، در سال كسالي تن و 994 هزار و 17، 92
 جاده ي تن در اثر تصادفها866 هزار و 49، 93

   مي رژب،ي ترتنيبه ا.  كشته شده اندراني ايا
  

 ي ركورد جهاني خامنه اي علتيتحت وال
به .  داردارير اخت كشته ها در تصادف را دنيشتريب

 بار 20 راني تعداد تصادفات در اسفيونيگزارش 
 . جهان استهي از بقشتريب

 
 كشته شدگان عربستان اشك تمساح ي براميرژ
 هزار نفر از مردم 200 اما در برابر زد،ي ريم

 همه جانبه از اسد خون شان تي كه با حماهيسور
 ستي لنيا.  كندي حس نم"تيمسوول" خته،يرا ر

 . استينطوال
 

 دهد، ي نمبي را فري كسي خامنه اسميشارالتان
 را مردم كوچه و بازار و كاربران شبكه تي واقعنيا

:  كرده اندي به او حالامي پني با اي اجتماعيها
...  كن، عربستان را رها كن اي حيخامنه ا"

 "! به حال ما كنيفكر
  مهر4شنبه ...  خبريفراسو
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خامنه ای بر سکويی از اجساد 
  قُربانيان شيپور جنگ می نوازد

  منصور امان
با تهديد عربستان به اقدام نظامي و تروريستي، رهبر جمهوري 
اسالمي در تنور جنگ نيابتي تازه اي كه به راه انداخته است، 

ويژگي برجسته ماجراجويي جديد او و . هيزُم تنومند تري افكند
فته است كه برخالف ديگر ميدانهاي همدستانش در اين نه

آشوبي در منطقه كه سر رشته داري مي كنند، اين بار آنها بار 
گران جنگ كثيف خود را نه بر دوش زنده هاي لُبناني، عراقي يا 

  . سوري بلكه، بر گُرده زائران ُكشته شده ايراني حمل مي كنند
حادثه واكُنش تهاجمي و نامتوازن حاكمان جمهوري اسالمي به 

تراژيكي كه به مرگ صدها شركت كننده در مراسم مذهبي حج 
منجر شد، به خوبي استفاده پوششي آنها از اين رويداد را نشان 

از همان نُخستين لحظات انتشار خبر اين سانحه، . مي دهد
رهبران و پايوران جمهوري اسالمي تالش خود را براي سياسي 

 رقيب منطقه اي خود به كردن آن و تبديل به يك بحران عليه
  . كار گرفتند

دستگاه تبليغاتي حكومت بي درنگ و به گونه هماهنگ براي 
، "توطيه"توضيح حادثه منا به ترمهاي تحريك كننده اي مانند 

 بودن متوسل شد و بر اين خط تا بدانجا "عمدي" و "مشكوك"
 و "گاز سمي"پيش رفت كه حتي سناريوهايي مانند استفاده از 

  .  براي كشتن بازديد كنندگان را نيز به ميان افكند"قبر"
تبليغات زهرآگين و تنش آفرين مزبور وظيفه داشت بستر ورود 
آيت اهللا خامنه اي، همدستان و كارگُزارانش به معركه و رسميت 

آقاي خامنه اي . دادن به جنگ لفظي عليه عربستان را فراهم كند
پرخاش كرد كه رژيم در نُخستين نمايش خود روي اين صحنه 

سپس نوبت به سركردگان . "بايد عذرخواهي كند"عربستان 
 دم بزنند "خيانت آل منفور سعودي" امنيتي رسيد كه از –نظامي 

  .  را بشارت دهند"سقوط نزديك آل سعود"و 
روز چهارشنبه، رهبر جمهوري اسالمي، در ُنقطه اوج موقتي اين 

 "سخت و خشن"ه واكُنش معركه، به گونه آشكار عربستان را ب
تهديد كرد و به اين ترتيب ستيزه اي كه به جريان انداخته را يك 

او تالش كرد رويكرد پرسش برانگيز خود . گام ديگر به جلو راند
را با دلسوزي براي كشته شدگان و بهانه هاي مبهمي با عنوان 

 توضيح دهد، اما "بي احترامي به حجاج ايراني" و "موذيگري"
تار مبالغه آميز و عدم تناسب آشكاري كه بين برخورد جنگ رف

طلبانه و تنش آفرين حكومت و حادثه روي داده وجود دارد، وجود 
  . انگيزه هاي ديگري در پس اين جنجال را نيز آشكار مي سازد

واقعيت آن است كه رژيم جمهوري اسالمي با سياست مداخله 
عقبه " ايجاد گرانه در كشورهاي منطقه و تالش براي

، خود را در جبهه اي از لُبنان تا سوريه و از عراق تا "استراتژيك
. يمن در برابر كشورهاي عربي به رهبري عربستان قرار داده است

هدفهاي سياسي رژيم واليت فقيه كه با رنگ ولعاب ايدولوژيك 
و فرقه گرايانه عرضه مي شود، به نوبه خود شكاف بين اين دو 

جنگ حجاج ادامه . عميق تر و متشنج تر مي كندصف آرايي را 
  . همين رويارويي است در ميداني ديگر و با وسيله اي ديگر

در همين حال، نقش فاكتور تنش و بحران خارجي به مثابه يك 
 را در رويكرد تعرُضي و خشن حكومت به "نظام"پايه بقا و ثبات 

دگي زير سايه نياز دايمي به زن. حادثه منا نبايد از ياد برد
 غداري كه گويا حمله نظامي آن مساله امروز و فردا "دشمن"

است، تا بدانجا براي رژيم واليت فقيه كليدي و استراتژيك است 
  . كه حتي اگر خصمي هم در كار نباشد، مجبور به اختراع آن است

، "نظام" هسته اي با دشمنان محبوب و سنتي "تواُفق جامع"
ه اي جدي به اين سيستم فكري و سياسي آمريكا و غرب، ضرب

 در حال دستمالي "برند جمهوري اسالمي". وارد آورده است
 است و خطر كشيده شدن "برجام"شدن با سر انُگشتان ظريف 

 و فاقد موضوع "آقا"فرش از زير پاي شُركاي نظامي و امنيتي 
  .شدن آنها، گرد سر هر دو يار جدايي ناپذير به پرواز درآمده است

از دريچه اين تهديد واقعي است كه آقاي خامنه اي و چكمه 
پوشان اش، در يك سانحه، فعل جنگي مي بينند و اجساد 

    . قُربانيان را به سكوي زدن شيپور جنگ تبديل مي كنند

 چهارشنبه اول مهر... فراسوي خبر

   

اعدام مجازاتی ضد انسانی و 
  تجاوز به حقوق
   بنيادی انسانھا

   
  اشمي زينت ميره

عليرغم تالش گسترده براي لغو مجازات اعدام، اين اقدام 
بر اساس داده هاي . همچنان در برخي از كشورها وجود دارد

آماري نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر، شمار اعدامها 
افزايش پيدا كرده و در رتبه بندي ايران و چين پله اول را به 

  . خود اختصاص مي دهند
وقي جهانشمول و همه انسانها از هر نژاد، حقوق بشر، حق

حكم اعدام، مجازاتي . رنگ، عقيده و دين را در بر مي گيرد
ضد بشري و نقض كننده اوليه ترين حقوق انسان، يعني حق 

در بسياري از كشورها اين حكم غير انساني لغو . زندگي است
شده و اجراي آن در هر كجا مايه شرم و سكوت و چشم 

بر آن ننگ جامعه بشريت در قرن بيست و يكم بستن در برا
  . است

رژيم واليت فقيه مجازات اعدام را در مورد فعاالن سياسي، 
مخالفان، دگرانديشان، فروشندگان مواد مخدر و مجرمان به 

هدف رژيم در اجراي . تا كنون انجام داده است.... قتل و 
البته تا جايي كه مجازات اعدام ايجاد ترس در جامعه است و 

به مواد مخدر و قتل بر مي گردد، اجراي حكم غير انساني 
  .اعدام نتيجه معكوس داشته است

افزايش مصرف مواد مخدر در ايران نشان دهنده ناكارايي 
قائم مقام ستاد مبارزه با مواد . حكم اعدام در اين زمينه است

يش افزا«، از 1394مخدر، در نشست خبري خود در آغاز سال 
 درصد از كارگران 20 درصدي مرگ زنان معتاد، اعتياد 33

اين ) 94 فروردين 31سايت فرارو . (خبر داد» بخش صنعتي
كارگزار رژيم در رابطه با دست به دست شدن مواد مخدر 

 ميليارد تومان مواد 20بر اساس آمارها اكنون روزانه «:گفت
اله مخدر در سطح خرده فروشي معامله مي شود كه اين مس

  » .اقتصاد سالم كشور را دچار خدشه مي كند
دانه درشتها كه شريانهاي تجارت مواد مخدر را به عهده دارند 
به دليل ارتباط تنگاتنگ با دستگاه حكومتي از مجازات اعدام 
معاف مي شوند و خرده فروشها و مصرف كنندگان قرباني مي 

  . شوند
وحشيانه از جمله در مورد مجرمان به قتل، عليرغم مجازاتهاي 

بر اساس صحبتهاي پايوران رژيم ،  .... قصاص، سنگسار و 
خشونت و جرم در  . جرم و جنايت افزايش پيدا كرده است
يكي از علتهاي اصلي . ايران متاسفانه توليد و بازتوليد مي شود

آن توليد خشونت و نهادينه كردن و جاري كردن فرهنگ 
شري و اعدام و شكنجه قوانين ضد ب. خشونت در جامعه است

  . در مال عام به توليد جرم و خشونت ياري مي رساند
   

ديكتاتوري واليت فقيه براي بيمه كردن عمر حكومت خود 
مجازات اعدام را در مورد زندانيان سياسي همواره به كار برده 

كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي، اعدامهاي گروهي . است
. ي زنداني سياسي را از بين ببردو فردي نتوانسته فسلفه وجود

هزاران اعدام كه هنوز جريان دارد نتوانست تا كنون امنيت 
در دوره حسن روحاني، اعدامها افزايش . رزيم را تضمين كند

داشته و نهادهاي حقوق بشري دولت روحاني را ركورد دار 
  . اعدام مي دانند

در » سازمان حقوق بشر«محمود اميري مقدم سخنگوي 
 گفت كه تعداد 1393به اي به روزآنالين در اسفند سال مصاح

 درصد افزايش داشته 30اعدامها در دوره روحاني بيش از 
تعداد اعدام نوجوانان «:وي در مورد اعدام نوجوانان گفت. است

بزهكار نيز باالترين تعداد گزارش شده در يك سال از سال 
 25نان در باالترين تعداد اعدام نوجوا(» . ميالدي است1990

  ) سال گذشته
وادار كردن رژيم ايران به لغو حكم اعدام بايد به يك هدف 

  .مهم در ميارزه براي حقوق شهروندي مردم ايران تبديل شود
  مهر 19فراسوي خبر يكشنبه 

  

   
  
  

  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي

   فدايي خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي، جعفر پويرهاشمي منتيامان، ز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق       نبر

. ايران و بيان كننده نظرات اين سـازمان اسـت      
اما بديهي است كه از چاپ مقـاالت و مطالـب        

مان و جنـبش مقاومـت و صـاحب         فعالين سـاز  
نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم نـشريه        

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اسـت،            اجازه مـي  
مطالبي كه با امضاي افراد     . كند خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظرات     در نبردخلق چاپ مي   
خود آنان است كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات             
 .سازمان منطبق، همسو يا اختالف داشته باشد      

بيـان  ) با نام و يا بـدون نـام  (سرمقاله نبردخلق  
  .كننده نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلـق    

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1شماره              تك 
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران      
و كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق         
ومسائل بـين المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و             
ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز در سـايت          

  .ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

 ، اخبار رويدادهاي نشريه نيرد خلق

روز ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–اني نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جه

هزاران كارورز فرهنگي آزاده و رنج 
ديده، باوجود فشارهاي امنيتي، تهديد 

 "روز معلم"و بازداشت، به مناسبت 
در شهرها و در مقابل ادارات آموزش 
و پرورش تجمع كرده و بر مطالبات 

آنان در . به حق خود پافشاري نمودند
همه شهرها دريك حركت ابتكاري و 

رد، متحد كه نشان از سازماندهي دا
  . حلقه هاي انساني ايجاد كردند

 مهر، فرهنگيان بسياري از 16روز 
شهرهاي بزرگ كشور، از جمله، 
سنندج، مريوان، سقز، سردشت، 
كرمانشاه، اصفهان، شيراز، همدان، 
مشهد، تربت حيدريه، رشت، ساري، 
اهواز، خرمشهر، تبريز، جيرفت، قم، 
كرج، قير و كارزين، بندرگز، 

ال و علي آباد و در بندرتركمن، آق ق
استانهاي گلستان، مازندران و 
خوزستان تجمعات وسيعي برپا 

معلم زنداني "آنها با شعارهاي . كردند
معلم به پا خيز، "، "آزاد بايد گردد

 و در دست داشتن "براي رفع تبعيض

پالكاردهايي كه مطالبات آنها را بازگو مي 
  .كرد، در اين ميدان مبارزه حضور يافتند

نندج، معلمان به صورت نمادين حلقه در س
اي تشكيل داده و محوطه اداره كل آموزش 
. و پرورش كردستان را چندين بار دور زدند

آنها در قطعنامه پاياني تجمع خود از معلمان 
دربند ياد كرده و حمايت شان را اعالم 

  .كردند
در همدان، معلمان آزاده تجمع اعتراضي 

راسر كشور خود را همبستگي با معلمان س
توصيف كرده و خواستار آزادي همكاران 

  .دربندشان و رفع تبعيض از معلمان شدند
جمعيت مملو از پيشكسوتان "در كرمانشاه، 

صنف، تا جوانها، شاغل و بازنشسته، مرد و 
آنان خواسته هاي شان را نوشته . "زن بود

بر روي پالكارد در دست داشتند و 
بحث بروشوري كه برآمد چندين جلسه 

صنفي و خواسته هاي صنفي معلمان بود را 
 700در اين تجمع بيش از . پخش كردند

  .نفر شركت داشتند
در مشهد، معلمان از خيابان به داخل اداره 
رفته و بيانيه اي در دفاع از همكاران زنداني 

و محكوميت فضاي امنيتي توسط خانمي 
  . فرهنگي خوانده شد

 ما خواسته و مطالبات معلمان كشور
خواسته هايي بديهي و اوليه است و 
تهاجم و فشار، دستگيري و زنداني كردن 
آنها به خاطر ابراز آن در جهان امروزي 

  . بي سابقه است
، "مهار تورم"روحاني كه چندي با وعده 

، "توجه به بخش آموزش و بهداشت"

، "ميدان دادن به تشكلهاي مدني"
حذف نگاه امنيتي به اعتراضات و "

 و غيره گذران مي كرد، زندگي "اداتانتق
و كار را براي زحمتكشان و به ويژه 
آموزگاران، كارگران و كارورزان بهداشت و 
سالمت وخيم تر كرده و با دستگيريها و 
اعدامهاي پياپي جو وحشت بيشتري به 

  .وجود آورده است
 مهر به رژيم واليت 16اما اعتراضات روز 

از فقيه نشان داد كه حضور هر يك 
  معلمان در اين شرايط خفقان بار، پژواك 

  

شھدای قدايی در 
 آبان ماه

  
 – يروس سپهريس: يي فدايرفقا

 - يفرهاد سپهر -شاهرخ هدايتي 
 - فرديري دبي عل- يمحمدرضا چمن

 - يمي عثمان كر- يم خداداديرح
 - لقمان مدائن - ي اشكانيهاد

 محمد داوود -) اصغر( يمانيمحمد سل
م ي مر-ر يگي عبدالرضا ماه- ينور

مهران  -مجيد راشدي  –دژآگاه 
ابراهيم  – يفيد شري مج- يمحمد

 منيژه - داريوش مولوي –شريفي 
 - جهان بخش طغياني –طالبي 

د ي جمش-) يموس (يعزت اهللا بهرام
 - يي فخر طباطباي مرتض-دژآگاه 

عبدالرضا  – يگيض اهللا بيعبداهللا ف
 –اد  سوزان نيكز–نصيري مفدم 

 عزيز پور احمدي -هوشنگ والي زاده 
 - يعمر صالح - علي بهروزي –

منصور  – ير شانه چين مديحس
 علي اصفر –اسكندري تربقاني 

محمد  - عثمان كريمي –فالمي 
 - نصرت رئيسي – ين خادميحس

 مينا – محمد قادري –علي برنشان 
 احمد - ناصر شادنژاد –سهيلي زاده 

 عبد اهللا –  مظفر قادري–پيل افكن 
 مهين – حسين ركني -كردستاني 

  - علي رضا شفيعي –جهانگيري 
 فرج اهللا نيك –علي اصغر ذاكري 

 هادي – هوشنگ احمدي –نژاد 
 محمد -پرويز كرمي   -اشكاني 
 جهانشاه –بهنام موحد   -جليلوند 

 تا كنون در آبان 50از سال  -نجفي 
سم و ارتجاع ياليه امپريكار عليماه در پ

 و يي، رهاي دموكراسي براو
 يمهايسم توسط مزدوران رژياليسوس

  . دندي به شهادت رسينيشاه و خم
---------------------  

  
صداي هزاران معلم و زحمتكش 

آنها گام به گام و ذره به ذره . است
راه خود را براي به دست آوردن 
حقوق شان باز مي كنند؛ حقوقي 
كه رژيم واليت فقيه قادر به 

  .خت آن نيست و نخواهد بودپردا
  مهر18شنبه ... راسوي خبرف
  

  

  اعتراضات ھزاران معلم، ندای حق طلبی ميليونھا زحمتکش ايرانی است
 ليال جديدي


