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

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

  353 شماره

  سي و يكم دوره چهارم سال 

  1393 آذر اول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ....سرمقاله 

  "توافُق فراگير"
 در صندوق 

  انتخابات آمريکا
  

 منصور امان

در گرماگرم مذاكرات هسته اي و به شُماره افتادن 
، انتخابات سنا "تواُفق فراگير"زمان سنج دستيابي به 

. و كُنگره آمريكا بعد تازه اي به اين پروسه داد
 همچنانكه پيروزي جناح راست طبقه ممتاز آمريكا

نگراني در باره سرنوشت تواُفق احتمالي را دامن زده، 
از سوي ديگر فشار بر حزب حاكم دموكرات را براي 
به سامان رساندن اين پروژه مهم در سياست خارجي 

  . خويش افزايش داده است
  

پر رنگ شدن نقش سياست خارجي پس از 

  شكست
كمي بيش از دو سال ديگر، وقتي انتخابات آينده 

مهوري آمريكا برگزار مي شود، حزب رياست ج
دموكرات آمريكا با دستهاي خالي پا به رقابت خواهد 

سرمايه اي كه آقاي اوباما براي حزب خود . گذاشت
ُشعار . به جا مي گذارد، به گونه اسف باري ناچيز است

 او كه توانست انرژي اعتراضي "آري، ما مي توانيم"
ه هاي مالي آن را عليه بحران سرمايه داري و قُمارخان

به سمت خويش جهت دهد، در عمل ارزشي فراتر از 
اگر چه . گزافه گويي رايج آگهيهاي بازرگاني نيافت

هجوم بي وقفه و سنگين محافظه كاران سنتي و 
جديد و راست افراطي در عقب راندن آقاي اوباما 
نقش به سزايي ايفا كرده، با اين حال وي نيز نشان 

  . به ايستادگي جدي در برابر آنها استنداده كه حاضر 
بر اين اساس و در سايه ناكاميهاي داخلي، پهنه 
سياست خارجي براي كاخ سفيد رنگ و مفهوم 
متفاوتي پيدا كرده است و پندار كسب امتياز از آن 
براي پر كردن حفره هايي كه در خانه به جا گذاشته 

ي مي شده، هر طرح و تدبير در اين ميدان را همراه
كند؛ انگيزه اي كه به گونه دو چندان سياست آن در 
برخورد به بحران هسته اي مالها را نيز به پيش مي 

  . برد
 3بقيه در صفحه 

***** 

 اخبار کارورزان س�مت
 اميد برهاني

   13صفحه 
  

  
قانون کار در دست مجلس نشينان 

 عليه کارگران
  زينت ميرهاشمي

  3صفحه 

  رقص سرباز و شيخ
   برهانياميد

  8صفحه 

  
  صادق ھدايت، ط�يه دار نسلھا

  وحيدي. م 

  12صفحه 

  چالشھای معلمان در آبان ماه
  فرنگيس بايقره

  9صفحه 

  زنان در مسير رھايی
 سپيده سرشار

  10صفحه 

  

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  17صفحه 

  
  ......جھان در آيينه مرور

سال پس از فرو ريختن ديوار ٢٥
  ان جنگ سرد وبرلين، پاي

  "پايان تاريخ "
  ليال جديدي

  6صفحه 

  

خصوصی سازی متکی بر رانت، 
  )٩(تحکيم استبداد 

  شهره صابري
  7صفحه 

  
  

  “حجم وھن“
  )صبح . م ( وحيدي . م 

  7صفخه 
  

  درگذشت مجاھد خلق فريده ونايی
   در آلبانی

  16صفحه 
  

  درگذشت 
  مير يعقوب ترابيقھرمان، مجاھد 

  16صفحه 

  
کتھای اعتراضی برخی از حر

  کارگران و مزدبگيران
   ١٣٩٣در آبان 

  زينت ميرهاشمي
  14صفحه 

  ...يادداشت سياسي 

  : خروجی مذاکرات، کدام سناريو
  م زھر يا توافق بدِکش دادن، جا

  سامعيمهد

 2صفحه 



  2 صفحه          يادداشت سياسي      1393اول آذر  – 353 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روز اني در پاي انداز مذاكرات اتمچشم
در . ستي آبان چندان روشن ن30جمعه 

 »يجشن مل «ي برانانيتهران خوش ب
 يآماده م) » زهردنينوش «دينام جد(

 به دنبال شمارش نانيشوند و بدب
شدت پنهان .  خود هستنديدالرها

 نماز بي آن چنان است كه خطيكار
 هم با يجمعه تهران، آخوند احمد جنت

 يمن واقعاً نم«:دي گوي زبان مُلكنَت
 بگم چون ي چيدانم درباره هسته ا 

 است يمسائل! چه خبره! هيدانم چ  ينم
اش   ي بعضشه، ياش گفته م  يكه بعض
 هم صالح نباشه ديشا! شه يگفته نم

 بگم چرا توانم يگفته بشه، حاال من نم
جمله ناتمام  [هاي گند، ممكنه بعضينم

 ستي ننجوري ائل، خوب همه مسا]يجنت
 30 معارف، جمعه ويراد(» .كه بشه گفت

 ضمن تذكر به يجنت) 1393آبان 
 ريمواظب باشند ز«مذاكره كنندگان كه 

 و في به تعريبه فراوان» بار ذلت نروند
 از ازاذل و اوباش موسوم به ديتمج
 پردازد و از ي و سركرده آنان مجيبس
 به خاطر هي فقي مجلس ولندگانينما
 ي روحانيشنهادي پري به وزن نداديرا

 عمله و اَكَرِه خامنه ي منفي و راشيستا
 ي بر استقالل آنها اعالم ميلي را دليا

 آورد ي مبارك نميالبته او به رو. كند
 ني نژاد بارها هميكه محمود احمد

  . پول كردكي را سكه نانيمجلس نش
  
 حال ني در چني هر حال مذاكرات اتمبه

 حسن شي پيچند. د داراني جرييو هوا
 در رقابت با يا  در مصاحبه يروحان
   زنگيسالح« را مهاي نژاد تحرياحمد
 رسد كه نه يبه نظر م. دانست» زده

 ملل تي امنيشورا» قطعنامه دان«فقط 
 نيرياز سخنان ش[» پاره نشده«متحد 

 سالح زنگ زده نيبلكه ا]  نژادياحمد
 ي خامنه اتي والي تنفسيچنان مجار

شار داره كه كارگزاران نظام به را ف
 ي ممهاي تحريتكرار خواستار لغو همه 

 ني از مهمتريكي مساله به نيشوند و ا
 شده لي مذاكره كنندگان تبديچالشها

  .است
  
 نيي كه فقط سه روز به موعد تعي حالدر

مانده، نشست » توافق جامع «يشده برا
 ني و اشتون در وفي ظر،يسه جانبه كر

 آبان بدون هرگونه 29ه در روز پنجشنب
 كه ي و در حالافتي اني پايخبر رسان

 به ي به تهران و كرفيقرار بود ظر
 ني مسافرت كند، هر دو در وسيپار

د در مذاكرات سه يماندگار شدند تا شا
 تفاهم ي به سويجانبه و چند جانبه راه

 ي سرگئاني منيدر ا. گشوده شود
 داد حي ترجهي خارجه روسريالوروف، وزر

 بماند و از دور صحنه نيدر كرمل
سخنان .  نظر داشته باشدريمذاكرات را ز

 بر وجود ي خارجه انگبس مبنريوز
اختالفات عمده « و » دهيچيمسائل پ«
 نيا»  ماندهي باقنيان طرفي كه ميا 

 به ي كند كه براي متيگَمان را تقو
 ديشا»  برد-برد «شيصحنه آوردن نما
امع، فعالً به  توافق جيالزم باشد به جا

  . از توافق ژنو قناعت شوديدي جديكُپ
  

 هاني كسي سرمقاله نو،ي صرفمحمد
 ني را چنوي سنارني ا،يعتمداريشر

و  فضا و روند گفت «:  كندي مفيتوص
 از آن است كه به احتمال يگوها حاك

 االجل سوم آذر،   ضرباني در پايقو
 ي كلياعالم خواهد شد كه توافق

 در باره دني رسجهيتصورت گرفته و به ن
. ت موكول شده اسندهي آن به آاتيجزئ
 تواند ي مي هركسي توافق كلكيدر 

برداشت خود را از موضوع داشته باشد، 
 برپا كند و ي جشنتواند ي مازدهميدولت 

 هم هاييكايآن را فتح الفتوح بنامد و آمر
 يا  هسته تي ادعا كنند فعالتوانند يم
و جشن اند   را متوقف كرده رانيا

  ) آبان29پنجشنبه (».رنديبگ
  

 دي هم وجود دارد كه شايگري دويسنار
.  از آن غافل باشديعتمداري شرهانيك

 است، اما دي بعي غفلتنيهرچند كه چن
 دارد و اري بسي هاچهيچرخ گَردون باز

 هي فقي ولني كه توپ از زميدر حال
 تن به ي شود، خامنه ايخارج نم

  .دهد» قهرمانانه«البته » نرمش«
 گرفته يمي تصمني چني خامنه ااگر

 بود كه در مسقط و نياست، عاقالنه ا
 »يقهرمان «ني آبان ا19در روز دوشنبه 

 اوباما، يخود را با استناد به نامه ها
  . گذاستي مشينما
  

 هم وجود دارد ي سوميويسنار
 . نامنديم» توافق بد«كه آن را 

 23 در نماز جمعه روز ي كرمانيموحد
 كه ني در مورد اين رجز خوانآبان ضم

 قدم از كي يحت «ي خامنه اتيوال
   عقبومي اوراني ساز يتوسعه و غن

 نيدر مورد ا»  نخواهد كردينينش
 ندي گوي مياوباما و كر«: گفتويسنار

 بهتر از توافق بد است، ما وافقعدم ت
 ي ما هم منطوره،ي همميي گويهم م

 زور، رشي عدم توافق بهتر از پذمييگو
 ظالمان يشنهادهاي و تحمل پيقلدور

  ) معارفويراد(».كاستيآمر
  
 اي ي كرماني گُمان من موحدبه
 از مرحله پرت اي كند و ي مياكارير

 ي آن توافققتيتوافق بد در حق. است
 ي براي خامنه ارياست كه در مقابل مس

 ي موانع جدي به سالح اتميابيدست
 ي را كمري مسني نكرده و تنها اجاديا

 امور ري وزي كه برانيا. ناهموار كند
 كه ستيقابل درك ن «كايخارجه آمر
 كي بودن انهيدادن صلح جو چرا نشان 

 ني، بد» قدر طول بكشدني اديبرنامه با
 ني در اري وزي آقاديعلت است كه شا
 به دنبال ي خامنه اايتوهم است كه گو

 است و ي اتمي از انرژزياستفاده صلح آم
.  امر استني دادن امشكل فقط نشان

  ي كه اوباما به خامنه اياگر چارچوب
 

 يي بر اساس توافق بد نهاده، كرشنهاديپ
 جدال خواهد ني برنده ايشود، خامنه ا

 به يما چارچوب«:دي گوياوباما م. بود
 كه به آنها مي ا  كردهشنهادي پهايرانيا

 زيآم  صلح يازهاياجازه خواهد داد ن
چه  د و اگر آن كننني خود را تاميانرژ

 آنها در عدم عالقه به ساخت يرهبر
 درست دي گويم يافزار هسته ا جنگ 

 رو دارند تا جامعه شي در پيباشد، راه

 ي اوهي را مطمئن سازند، و در شيجهان
 به آنها اجازه د،ييگام به گام و قابل تا

 روني بمهاي فشار تحرريداده شود از ز
ه  عضو كامل جامعكي و دوباره به نديآ
 يصدا(» . شوندلي تبديالملل نيب

  » آبان22 پنجشنبه كا،يآمر
  

 است كه »يچارچوب« مهم در مساله
 نياگر ا. فعالً از نگاهها پنهان است

 دني نوشفاتي از تشريچارچوب بخش
 از يي توان آن را جزيجام زهر باشد، م

.  دانستي اتمييبرنامه مهار ماجراجو
ب  از چارچويعتمداري شرهانيبرداشت ك

محمد .  استني اوباما هميشنهاديپ
 20 نبه روز سه شادداشتي در يمانيا

مذاكرات « روزنامه تحت عنوان نيآبان ا
: ، نوشت»از كجا منحرف شد؟

 و نيمذاكرات مسقط مثل مذاكرات و«
 محرمانه خوانده شد و وركيويژنو و ن

 ازي كوتاه كه نلمي و فريجز چند تصو
بر و  خچي هكرد، ي را مرتفع مكايآمر

 توان ي منتشر نشد اما ميگزارش معتبر
 بسته كاخ يااز افق ژنو، پشت دره

 حال نيدر ع.....ديبوستان مسقط را د
 پرسش هرگز كهنه نخواهد شد و كي

 مذاكرات نسبت به چه ني كه انيآن ا
 محرمانه است و نامحرمان چه يكسان
 دنيمحرمانه نام! .... هستند؟يكسان

 اي آكند؟ يبال ممذاكره كدام منظور را دن
   سر صاحباي -قرار است سرمان

 عوام و اي مير برف كني را ز-نظرانمان
خواص خود را مانند توافق بد ژنو در 

  »!م؟يمقابل عمل انجام شده قرار ده
  

 هم وجود يگري برداشت داما
 كه چارچوب نيدارد و آن ا

 يي آن كه جزي به جايشنهاديپ
 ياز برنامه مهار باشد، گام مهم

 از ي مماشات و بخشرير مسد
كه در » شراكت«پروژه 

عمل موجب ساختن 
 شود، ي ميبمب اتم

 نيممكن است ا. باشد
چارچوب در متن فرمول 

 بهتر از يهر توافق«
» عدم توافق است

در .  شوديجاساز
 كه در يهرصورت توافق

 خامنه يي ماجراجوريمس
 جادي اي موانع جديا

 به ي كمكچينكند، ه
رده و  نكيصلح و آزاد

 و رانيبه مردم ا
 انهي خاورميخلقها

 را خواهد اني زنيشتريب
 .رساند

  ...يادداشت سياسي 

  ِکش دادن، جام زھر يا توافق بد: خروجی مذاکرات، کدام سناريو
  سامعيمهد
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  1بقيه از صفحه 
در چشم اندازي كه انتخابات اخير در 
برابر آقاي اوباما گشود، امكان استفاده از 
اين اهرُم با دشواريهاي معيني روبرو 
است، بدين گونه كه جمهوريخواهان از 
اين پس خواهند توانست به طور 
مستقيم در پروسه مذاكرات و تواُفق 

  . احتمالي تاثيرگذاري كنند
 از آنكه تعيين تكليف بخشي از مستقل

تحريمها در اختيار آنها قرار دارد، آنان 
با داشتن اكثريت در هر دو مجلس مي 
توانند با وضع تحريمهاي جديد، به 
مذاكرات واشنگُتن با رژيم مالها جهت 

مفهوم شكل گيري وضعيت . هم بدهند
جديد در اين صحنه، اجبار و وابستگي 

  به كسب هر چه بيشتر كاخ سفيد 
دستاوردهاي لمس پذير و قابل خرج در 
مذاكرات هسته اي است و بازتاب مادي 
آن در شكل تالش براي به نتيجه 
رساندن فرايند آغاز شده و نُقطه پايان 
نهادن بر آن در دوره باقي مانده و نيز 
دخالت دادن نظرات و خواسته اي 
جمهوريخواهان براي جلب تفاهم آنان 

  . شدپديدار خواهد 
  

  جنگ زرگري محافظه كاران
تجربيات گذشته نشان مي دهد كه گذر 
از تنگه محافظه كاران يك ماموريت 
بسيار دشوار خواهد بود، بيش از همه از 
آن رو كه شواهد زيادي مبني بر 
خواست آنها براي پايان دادن واقعي به 
. بحران هسته اي مالها وجود ندارد

ي كه آنها بخشهاي اقتصادي و مالي ا
نمايندگي مي كنند، از جمله صنايع 
ميليتاريستي، بخشهاي امنيتي و شبكه 
پيمانكاران مربوط، منافع چنداني در 
. فرونشستن كانونهاي بحراني ندارند

برعكس، آنها بيشترين سود را از وجود 
بحرانهاي كوچك و بزُرگ در آفريقا، 
. آسيا، آمريكاي التين به دست آورده اند

ويژگي در مورد خاورميانه با جذابيت اين 
وجود كشورهاي نفت خير و پترو 
دالرهاي سرگردان، با قاطعيت بيشتري 
. در محاسبات در نظر گرفته مي شود

براي آنها تالش ماجراجويانه رژيم 
مالها براي كسب بمب اتُمي و يا 

 و "عقبه استراتژيك"سياست ايجاد 
 در مداخله گري كه به تنش بي پاياني

منطقه انجاميده، يك منبع پر بركت 
  . تغذيه بوده و همچنان نيز هست

رد پاي اين رويكرد را در برخورد آقاي 
با بحران هسته اي ) پسر(جورج بوش 

جمهوري اسالمي در دوران هشت ساله 
) 2001 - 2009(رياست جمهوري اش 

در اين دوره . مي توان مشاهده كرد
يشي و بي ماراتُني از مذاكرات فرسا

حاصل، گام به گام رژيم مالها را در 
گُسترش توان و امكانات بيشتر توليد 

مالها در . بحران همراهي كرده است
زميني كه واشنگتن خط كشي كرده 

بود، با آسودگي مشغول بازي موش و 
گُربه بودند و بدون روبرو شدن با 
پيامدهاي جدي اقدامات خود و يا حتي 

، برگهاي بيشتري به نگراني در باره آن
  . پرونده اتُمي شان مي افزودند

اين در حالي بود كه آقاي بوش و 
اعضاي دولت در استفاده از كلمات تُند 
و ادبيات جنگي عليه جمهوري اسالمي 
و رهبران آن به هيچ وجه از خود خست 

آنها مالها را با . نشان نمي دادند
محور "تشريفات كامل به عضويت 

ورده بودند و جز اين نيز  در آ"شرارت
يك جنگ لفظي تبليغاتي و پر سروصدا 
را پيش مي بردند كه هر بار از تهديد به 
حمله نظامي تا استفاده از بمب اتُمي 
تاكتيكي، شاخ و برگ بيشتري به آن 

  . داده مي شد
در حقيقت اما قابل ذكر ترين اقدامات 
عملي دولت بوش در خالل هشت سال 

 بانك كم اهميت در به تحريم چهار
 27سيستم مالي جمهوري اسالمي و 
در . شخص و سازمان محدود مي گرديد

اين دوره، برخالف عبارت پردازيهاي 
مستمر در باره تهديد دستيابي 
بنيادگرايان به سالح هسته اي و 
ضرورت اقدام فوري براي جلوگيري از 
آن، منابع مالي آنان دست نخورده باقي 

اصلي ترين كانالهاي ماند و فعاليت 
قاچاق و پولشويي آنها كماكان جريان 

  . داشت
دوگانگي سياست واشنگتن در برابر 
حاكمان ايران و نتايجي كه از آن مي 
جست، بديهي است كه از چشم شُركاي 

آنها نيز . اُروپايي آمريكا پنهان نمي ماند
به نوبه خود ضمن ابراز نگراني از پروژه 

 منظم در تشريفات اتُمي مالها و شركت
مذاكره، سهم خويش از كيك هسته اي 

  . را به خانه پارو مي كردند
راست آمريكا به جاي حل بحران آن را 
دستكاري مي كرد، به گونه اي كه نه 
خاموش گردد و نه به نُقطه خطرناك و 

  .برگشت ناپذير برسد
  

تحريمهاي فلج كننده از راه مي 
  رسد

اتها كه با به قُدرت رسيدن دموكر
موفقيت خود را بيش از همه مديون 
آشكار شدن سياستهاي زيان بار دولت 
بوش براي طبقه حاكم و تمايل عمومي 
به تغيير بودند، روند ياد شده چرخش 

پرونده هايي كه . توجه پذيري يافت
دولت بوش از خود به جا گذاشته بود، 
مي بايست حل وفصل مي شدند و 

نگيني بار آنها مي دموكراتها خود را از س
  . رهانيدند

تنها يكسال پس از به دست گرفتن اُمور 
در واشنگتن توسط آقاي اوباما، نشانه 
هايي از تغيير درونمايه اي شيوه برخورد 
آمريكا با بحران هسته اي مالها پديدار 

  ، آمريكا بانك 2011در سال . شد

  
مركزي جمهوري اسالمي را مورد 

ادوستد با آن را تحريم قرار داد و د
اين يك عالمت . مشمول مجازات كرد

روشن از هدف گرفته شدن كانون 
تغذيه فعاليتهاي هسته اي حاكمان 
ايران و حركت در جهت قطع شريانهاي 
حيات بحران ناشي از آن بود؛ يك 
ارزيابي كه اقدامات بعدي كاخ سفيد آن 

  .را تاييد كرد
از اين زمان تا پيش از وادار شدن 

نرمش " به عقب نشيني و "امنظ"
، تحريمهاي 1392 در سال "قهرمانانه

بين المللي به گونه فزاينده و موثر 
در اين ميان ميزان . افزايش يافته اند

فروش نفت رژيم مالها همچون رژيم 
ز سوي آقاي صدام حسين، نه فقط ا

طرفهاي خارجي تعيين مي شود، بلكه 
آيت اهللا خامنه اي و همدستانش به 
درآمدهاي كسب شده از اين راه نيز 
فقط به صورت پاياپاي و در برابر كاال 

  . دسترسي دارند
به اين ترتيب آقاي اوباما حلقه اصلي 
زنجيره بحران هسته اي را به دست 
گرفته و اين امر تا پيش از انتخابات 

خير دو مجلس آمريكا، به گونه توجه ا
پذيري كُمك مي كرد تا ميدان مانور 
وي در برخورد به رژيم مالها چه به 
صورت برداشتن گامهاي تدريجي و چه 
در قالب توافُقهاي مرحله اي گُسترش 

اينك با باز شدن راه . يابد
جمهوريخواهان به فضاي مزبور، امكان 

يري تحرُك كاخ سفيد به گونه لمس پذ
آقاي اوباما از يك . كاهش يافته است

طرف ناچار است پروژه پايان دادن به 
بحران هسته اي مالها را سرعت 
ببخشد و از سوي ديگر براي به 
سرانجام رساندن آن گُريزي از 

در . سازشهاي موردي با رقبايش ندارد
هر دو وجه، تنگناي ياد شده به مفهوم 

اين زير فشار رفتن دولت وي و از 
رهگُذر انتقال فشار به رژيم مالها مي 

  . باشد
  

  احضار روح تُركمنچاي
رهبران و پايوران جمهوري اسالمي 
پيامد مادي آرايش سياسي جديد در 
واشنگتن را مي توانند حدس بزنند و از 
سخناني كه حجت االسالم روحاني پس 
از مذاكرات مسقط، پايتخت عمان، ايراد 

ت كه آن را به كرد، مي شود برگرف
: او شكايت كرد. خوبي حس كرده اند

 5+1اگر يكي از كشورهاي عضو گروه "
مشكالتي در داخل دارد و در انتخاباتي 
برنده يا بازنده شده است، به ما ربطي 
ندارد و هر كشوري بايد مشكالت 

   ".داخلي اش را درون خود حل كند
كشورها نبايد ": او با نگراني افزود

داخلي خود را در مذاكرات مشكالت 
اين موضوع قانوني و منطقي . وارد كنند

 بايد به 5+1نيست و همه اعضاي 
مصالح بلندمدت كشورها و منطقه توجه 

   ".كنند
آقاي روحاني توضيح نداده است كه 
آمريكا از چه طريقي و به بيان دقيق تر، 

  به وسيله چه شرطها و پيشنهاداتي 

  
 مذاكرات  خودش را به"مشكالت"
 كرده، در عوض اما رييس "وارد"

كُميته هسته اي مجلس مالها مي گويد 
كه اياالت متحده در مسقط قراردادي را 

تُركمنچاي "پيشنهاد كرده كه يك 
آقاي ابراهيم كارخانه .  است"هسته اي

اي اجزاي اصلي اين قرارداد را چنين 
محدود كردن تعداد ": برشمرده

چرخش دكوري، سانتريفيوژها در حد 
تعطيلي طوالني مدت آب سنگين اراك 
و بازرسيهاي نامحدود و سر زده از 

  . "تاسيسات هسته اي و نظامي
با توجه به تالش سخت كوشانه 

 براي پنهان نگه داشتن "نظام"
مذاكرات و توافُقات از چشم داوري 
جامعه، اطالعات جسته و گريخته اي 

ي كه به گونه مديريت شده درز داده م
شود، به دشواري مي تواند پايه ارزيابي 

با اين حال اگر . در باره آن قرار گيرد
اصل ناخشنودي آقاي روحاني و 
مضمون اخبار مقام مجلس در كنار هم 
گذاشته شود، مي توان نشانه هاي 

تصميمهاي "نزديك شدن هنگام 
اين امر برخالف .  را تميز داد"سخت

انمود آنكه رهبران و پايوران حكومت و
مي كنند، يك مساله غيرمنتظره نيست 
و از همان هنگام كه آنها در ژنو پاي 
ميز مذاكره نشانده شدند، موضوع گُفُتگو 
چيزي جز پايان شفاف و قابل راستي 
آزمايي تالش آنان در جهت دستيابي به 

  . جنگ افزار اتُمي نبوده است
بنابراين علت برآشُفتگي آقاي روحاني و 

 به پاي ميز "تُركمنچاي" احضار روح
مذاكره نه طرح موضوع آن، بلكه ايجاد 
غيرمنتظره مانع بر سر راه گرد كردن آن 
است كه در شكل انتخابات كُنگره و 

  . سناي امريكا پديدار شده است
نقشه راهي كه حكومت از مسير مطلوب 
مذاكرات و كشمكش هسته اي ترسيم 

 مهر كرده را وزارت خارجه آن در ابتداي
. ماه به گونه ناخواسته فاش ساخت

اُرگان مزبور كه در پس نام چند 
سينماگر خود را  استتار كرده بود، در 
يك كمپين تبليغاتي براي مخاطبان 

 بحران "فراگير"خارجي، حل نهايي و 
هر توافُقي "هسته اي را زير محمل 

 به كنار زد و "بهتر از عدم توافق است
رژيم براي افكندن به اين وسيله تابلوي 

پروسه فعلي به مسير مذاكرات 
فرسايشي و بي ثمر گذشته را نمايان 

جالب اينجاست كه وزارت خارجه . كرد
 "هر توافُقي"مالها در توضيح منافع 

براي طرفهاي خارجي اش، تهديدهاي 
معمول حكومت را به عنوان پيامدهاي 

 برشمرده و بازگشت به "عدم تواُفق"
ي درآمده را به عنوان برگ سياست از پا

  . برنده تكان مي دهد
اكنون چنين مي نمايد كه با تحول 
سياسي جديد در واشنگُتن، اين 
محاسبه نقش بر آب شده باشد و اين 
امر بيش از همه تدبيرهاي ميانه بازانه 
حجت االسالم روحاني و دولت او را 

  . تحت تاثير قرار مي دهد
  

  4بقيه در صفحه 

 در صندوق انتخابات آمريکا" تواُفق فراگير"
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بيش از هزار كارگر ساختماني صبح روز 
 آبان دست به يك همايش 25يكشنبه 

. اعتراضي در برابر مجلس ارتجاع زدند
كارگران شركت كننده در اين 
گردهمايي به طرح جديد مجلس در 
رابطه با تغييرات در قانون بيمه هاي 
اجتماعي كارگران ساختماني اعتراض 

 . داشتند
ر جهت كارگران طرح مجلس را نه د

تحت پوشش قرار دادن كارگران بلكه 
 .  كاهش بيمه شوندگان مي دانند

مجلس نشينان بدون شركت نماينده 
كارگران ساختماني و مشاركت آنها در 
سرنوشت خود، طرحي مبني بر تغيير 
. بيمه كاركران ساختماني تصويب كردند

اين طرح به ضرر كارگران ساختماني و 
 سازمان به نفع كارفرمايان و سران
تغييرات . تامين اجتماعي خواهد بود

پيشنهادي مجلس، بين شوراي نگهبان 
 . و مجلس در رفت و آمد است

طرح پيشنهادي مجلس براي تغيير بيمه 
كارگران ساختماني، با سالمت، بهداشت 

 درصد از كارگران 40و معيشت بيش از 
بر اساس يك . ساختماني بازي مي كند

ب اين طرح، ارزيابي، در صورت تصوي
بيش از يك ميليون كارگر ساختماني از 

 . بيمه محروم خواهند شد
طرح مورد نظر مجلس، بيمه كارگران 
ساختماني را به سازمان تامين اجتماعي 

سازمان تامين اجتماعي . خواهد سپرد
پرداخت بيمه كارگران را بستگي به 
درآمد خود از سهم كارفرما در نظر 

 منبع درآمد اين سازمان. خواهد گرفت
خود براي پرداخت بيمه اين بخش از 

 درصد سهم از صدور 12كارگران را 
 درصد سهم 7پروانه ساختمان و 

با وجود فساد . كارگران ارزيابي مي كند
گسترده در سازمان تامين اجتماعي 
همراه با دزدي و رشوه خواري در بخش 
ساختمان سازي است، مي توان حدس 

هر كم، كفاف زد كه اين درآمد به ظا
. همه كارگران ساختماني را نخواهد داد

فعاالن صنفي اين بخش معتقدند كه 
اين ميزان درآمد اعالم شده از طرف 
سازمان تامين اجتماعي، نه تنها كفاف 

 هزار كارگر بيمه شده 400بيمه كردن 
را نخواهد داد بلكه شامل هيچ كارگر 

 . جديدي نخواهد شد
 

كار، مانند در سالگرد تصويب قانون 
هميشه گردهمايي سازماندهي شده از 

 29طرف پايوران رژيم در روز پنجشنبه 
در اين گردهمايي هيچ . آبان برگزار شد

سخنران مستقل از حاكميت وجود 
همچنين سخنراني از جانب . نداشت

. كارگران در اين مراسم وجود نداشت
صحنه گردانان و سخن پراكنان اين 

ي بند نافشان گردهمايي همگي به نوع
به تشكلهاي زرد كارگري وابسته و يا از 

 . كارگزاران حكومت و كارفرمايان بودند
اين گونه گردهماييها با سخنرانان 
چينشي در حالي صورت مي گيرد كه 

امكان برگزاري تجمعهاي اعتراضي 
مستقل به منظور نشان دادن مخالفت 
با قانون كار و تغييرات احتمالي آن داده 

سران خانه دولتي به اصطالح . دنمي شو
كارگر در سركوب فعاالن كارگري و 
تشكلهاي مستقل كارگري، تالش مي 
كنند به اعتراضات كارگري در زمينه 
مخالفت با تغييرات در قانون كار، سمت 

 . و سوي حفظ امنيت نظام دهند
سيد حسن هفده تن، معاون تنظيم و 
نظارت بر روابط كار وزارت تعاون كار و 

 29فاه اجتماعي در گردهمايي روز ر
آبان به مناسبت بيست و چهارمين 
سالگرد تصويب قانون كار حرفهايي زد 
كه نه تنها در جمهوري اسالمي تا 
كنون اجرايي نشده، بلكه تعداد 
بيشماري از فعاالن كارگري به خاطر 
دفاع از حقوق مسلم خود در 
سياهچالهاي رژيم زنداني و زير آزار و 

بر همين منظر . ه سر مي برندشكنجه ب
اگر قرار بر عملي شدن وعده هاي اين 
كارگزار رژيم باشد قبل از همه فعاالن 

ه در زندان هستند و تنها ككارگري 
جرمشان مشاركت در سرنوشت خود 

 . بوده است، بايد از زندان آزاد شوند
معاون تنظيم و نظارت بر روابط كار در 

ييرات برابر اعتراضهاي موجود به تغ
قول مي دهيم كه «:قانون كار گفت

تمامي طرحها و برنامه هاي مرتبط با 
مسائل جامعه كارگري را بدون توافق 
شركاي اجتماعي پيگيري و اجرا 

 )  آبان29ايلنا : منبع(» .نكنيم
حرفهاي وي از جمله بزرگترين 
دروغهاي رژيم براي فريب كارگران 

شركاي اجتماعي مورد نظر يا . است
 سه جانبه بين اين شركا همانا توافق

روند مشاركت در شوراي عالي كار 
شركاي سه جانيه شوراي عالي . است

كار تشكيل از نماينده دولت به عنوان 
سرمايه دار بزرگ، نماينده كارفرمايان و 
افرادي گزينشي از طرف دولت به 

اين چنين . عنوان نماينده كارگران است
 شراكتي تاكنون زندگي و سرنوشت

كارگران را در جهت گسترش فقر و بي 
. خانماني و تشديد استثمار رقم زده است

يك نمونه آن تعيين دستمزد بدون 
درنظر گرفتن استانداردهاي زندگي و 
نرخ تورم توسط اين به اصطالح 

 . شركاي اجتماعي است
سيد حسن هفده تن، سياستهاي 
اقتصادي به كار رفته در دهه گذشته را 

مدن قدرت خريد كارگران باعث پايين آ
دانست اما هيچ گونه سياست روشني 
مطرح نكرد كه چگونه مي تواند 

 . وضعيت كارگران را بهبود بخشد
تنها در يك دهه گذشته «:وي گفت
 درصد درآمد مزدبگيران 40بيش از 

بابت هزينه هاي درماني آنها هزينه 
شده و بدين ترتيب اين خطر وجود دارد 

وضعيت در آينده نزديك كه با ادامه اين 
طبقه مزدبگير و به ويژه كارگران در 

نتيجه پرداخت چنين هزينه هايي به 
 » .صورت موروثي به زير خط فقر بروند

او از موروثي شدن فقر كه از جمله 
دستاورد رژيم واليت فقيه است اطالع 

به نظر مي آيد تنها تيتر . كافي دارد
 . وعده ها جا به جا مي شود

 

اخراج كارگران معترض در 

 فقدان حق اعتصاب و اعتراض 

ديكتاتوري ولي فقيه يكي از اوليه ترين 
حقوق كارگران و مزدبگيران، يعني حق 
اعتصاب و اعتراض به شرايط كاري 
خود را برنتابيده و در قانون كار 

بر همين منظر . گنجانيده نشده است
صاحبان سرمايه به راحتي كارگران 

كوب و آنها را اخراج مي معترض را سر
 . كند

دستگيري، شكنجه و آزار فعاالن 
كارگري توسط رژيم، به سركوبگري 

 . صاحبان سرمايه قانونيت مي بخشد
تغييرات مورد نظر بسته پيشنهادي 
دولت حسن روحاني هنوز تصويب نشده 

كافرمايان . در عمل جاري شده است
حتا به هيات حل اختالف به عنوان 

اي اخراج بايد مراجعه كنند، نهادي كه بر
داده هاي آماري نشان . پايبند نيستند

مي دهد كه اخراج كارگران شركت 
كننده در حركتهاي اعتراضي بسيار 

 . افزايش يافته است
 مهر، هزار و صد تن از كارگران 29روز 

كارخانه نورد و لوله صفا كه در 
حركتهاي اعتراضي اين كارخانه در 

 شركت داشتند  مهر،28 و 27تاريخ 
از . توسط كارفرماي خود اخراج شدند

 تن توانستند روز 100اين تعداد فقط 
 آبان به كار برگردند و تكليف 4يكشنبه 

 تن از آنها براي بازگشت به كار 1000
 . نامعلوم است

 آبان ايلنا، دو 4به گزارش روز يكشنبه 
كارگر رسمي كارخانه شيشه آبگينه واقع 

حسين «ز به اسامي در شهر صنعتي البر
كه پي گير » منوچهر افشار«و » فالح

مطالبات معوقه خود و ساير همكاران 
 .شان بودند، اخراج شدند

براساس يك گزارش ديگر از همين 
منبع، دو تن از كارگران شاغل در 
انبارهاي محصوالت شركت توزيع 

 .نوشابه خوشگوار در تهران اخراج شدند
ارخانه  كارگر رسمي ك5در همين روز 

ايران زاك توليد كننده انواع آدامس به 
 سال 3با » محمد علي كاظمي«اسامي 

سال 17با » جاويد ذوالقرني«سابقه، 
 سال 20با » كريم مافي دوست«سابقه، 
 سال سابقه 18با » مصيب كلهر«سابقه، 

 سال 17با » مهدي معافي بردبار«و 
سابقه به داليلي كه از آن بي اطالع اند، 

 .دنداخراج ش
 آبان آبان گزارش 6ايلنا روز سه شنبه 

داد كه در يك هفته گذشته بيش از 
 كارگر از واحدهاي توليدي اخراج 1100

 .شده اند

در " تواُفق فراگير"
  صندوق انتخابات آمريکا
  3بقيه از صفحه 

  
  برآمد

اگر مناقشه هسته اي تنها يك وجه از 
بحران گُسترده تري در نظر گرفته 

م مالها منطقه خاورميانه شود كه رژي
را بدان مبتال كرده، بنابراين حل 
بحران هسته اي فقط گام اول در اين 

معادله مزبور به . جهت مي تواند باشد
 مفهومي فراتر "تواُفق فراگير"هدف 

از يك سازش موضوعي مي دهد و 
آن را به مرحله اي از يك فرآيند 
پيچيده بدل مي سازد كه عناصر آن از 

  . ديگر تجزيه پذير نيستنديك
در حالي كه رهبران و پايوران رژيم 
واليت فقيه به شدت تالش مي كنند 

 "عقب نشيني قهرمانانه"از گُسترش 
به ديگر حوزه هاي بحران زا در 
مناسبات با غرب جلوگيري كنند و 

 به هر سو "خط قرمز"براي كشيدن 
روان هستند، انتخابات آمريكا امكان 

نوعي ميان ابعاد گوناگون مرزبندي مص
 را به شدت كاهش "بحران فراگير"

در همان هنگام كه ُشعله . داده است
هاي داغ جنگ از لُبنان تا سوريه و از 
عراق تا مرزهاي تُركيه و عربستان 
زبانه مي كشد، گذار از تنش هسته اي 

 هدفي -به جنگ سرد خاورميانه اي 
كه آقاي خامنه اي و همدستان 

 –نيتي اش پي گرفته اند نظامي ام
پنداري متوهمانه است كه با هر 
تحول جديد، معلق بودن آن در فضاي 
خالي آرزوهاي حكومت فلج شده 

 .بيشتر به چشم مي آيد
   

هاي  كارگران اخراجي در كارخانه 
گسترش مانا ساز، قطار شهري اهواز، 
گاز لوله، كاشي گيالنا، ايران زاك، 

و لوله صفا، نوشابه خوشگوار، نورد 
شيشه آبگينه، آبفاي آبادان و سيمان 

 .كارون شاغل بوده اند
اكثر كارگران  بر اساس اين گزارش، 

اخراجي به شرايط كاري خود از جمله 
پرداخت نشدن حقوق و مزايا و تغيير 
قرارداد دائم كار به قرارداد موقت 
اعتراض داشته و يا نماينده كارگران در 

 .ده اندمذاكره با كارفرما بو
برجسته در هاي نمونه  اخراجها اين

مجموع خبرها . هفته هاي اخير بود
نشان دهنده اخراجهاي گسترده 

هيات حل . كارگران معترض است
اختالف و شوراهاي اسالمي به عنوان 
نهادهايي هستند كه وابسته به حكومت 
بوده و نمي توانند دادرسي براي 

فقدان حق اعتصاب و . كارگران باشند
بود تشكلهاي مستقل مانند اتحاديه ها ن

و سنديكاهاي كارگري به اعمال اين 
شيوه هاي ضد كارگري ياري مي رساند 
و قانون ضد كارگري موجود اين شيوه 

 . ها را نهادينه مي كند
 

   

 قانون کار در دست مجلس نشينان عليه کارگران
  زينت ميرهاشمي
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 آبان 1989/18 نوامبر سال 9روز 
پس از روزها تظاهرات و تجمع در 1378

دو طرف ديوار، برلينيها در شرق و غرب 
با . توانستند آزادانه در كنار هم باشند

فرو ريختن ديوار برلين كه از سال 
 بين دو آلمان كشيده 1989 تا 1961

شده بود، نه تنها آلمان دوباره بهم پيوند 
   .ه اتحاد اروپا نيز باز شدخورد، بلكه را

ديوار برلين، موسوم به پرده آهنين كه 
براي بيست و هشت سال شهر برلين را 
به دو نيم تقسيم كرده بود و 
مشهورترين نماد جنگ سرد محسوب 

 1989شد، در شامگاه نهم نوامبر مي 
فرو ريخت و همراه آن دوران جنگ 
سرد، دوراني از تضاد بين آمريكا و اتحاد 

   .ماهير شوروي نيز به پايان رسيدج
مين سالگرد فرو ريختن ديوار 25در 

برلين، در آلمان جشنهاي بزرگي ترتيب 
ساكنان برلين نيز به . داده شده بود

مناسبت سالروز وحدت دو آلمان و 
فروريختن ديوار، شاهد به هوا رفتن 
هشت هزار بالن بر فراز آسمان اين شهر 

 زماني اين جشن و سرور در. بودند
صورت مي گرفت كه تنش بين شرق و 
غرب به باالترين اوج خود از پايان 

   .جنگ سرد تا كنون رسيده است
، صدراعظم آلمان، در "آنگال مركل"

محل اين ديوار حاضر شد و شاخه گلي 
را به ياد قربانيان بر روي قسمتي از 
ديوار برلين كه به صورت نمادين باقي 

كساني كه به خاطر او از . مانده، قرار داد
شرايط دشوار سالهاي جنگ سرد جان 
 خود را از دست داده و يا آسيب ديده

پيشتر، خانم مركل فرو . اند، ياد كرد
 اي "معجزه"ريختن ديوار برلين را 

توصيف كرده بود كه بدون جنگ و 
خونريزي پايان دوران جنگ سرد را رقم 

   .زده است
  

. در عوض در روسيه هيچ خبري نبود
، رييس جمهور "ديميتري مدودف"

سابق روسيه، پنج سال پيش در مراسم 
سالروز فروپاشي ديوار برلين شركت 

امسال اما كسي انتظار حضور . كرد
 25پوتين را نداشت، زيرا پس از گذشت 

سال، اختالف بين شرق و غرب از بين 
ميخاييل "در واقع . نرفته است

، آخرين رهبر اتحاد جماهير "گورباچف
روي سابق كه در نزديكي دروازه شو
 برلين در اين روز "براندنبورگ"

سخنراني كرد، جهان را در آستانه جنگ 
وي غرب را . سرد ديگري توصيف كرد

به خاطر عدم مديريت صحيح در 
فروريختن ديوار آهنين و كاشتن بذر 
. بحرانهاي كنوني مورد شماتت قرار داد

او گفت كه آمريكا بي دليل و بدون 
د آوردن ساز و كارهاي الزم و تامين پدي

امنيت اروپا و پيشبرد غير نظامي گري 
در عرصه سياسي اروپا، خود را پيروز 

وي متذكر . جنگ سرد اعالم كرده است
شد كه رهبران غربي با بهره برداري از 
ضعف روسيه و عدم توازن قوا، خود را 
بطور انحصاري در جايگاه رهبري و 

   .تسلط برجهان شناختند
بايد يادآور شد كه اگر چه گورباچف 
پيشتر از منتقدان والديمير پوتين بود، 
اما پيرامون حوادث اوكراين اكنون از 
. رويكرد او در اوكراين حمايت مي كند 

وي همچنين مدعي شد كه پوتين 
همواره براي كاهش تنشها تالش كرده 

   .است
  

  فرو ريختن ديوار برلين

مان از فرو ابراز رضايت آمريكا و آل
ريختن ديوار برلين در واقع بهانه اي 
بيش براي تخريب چهره سوسياليسم 

اكنون غرب و سرمايه داري تصور . نبود
  مي كردند مي توانند بر فجايعي كه 

  
سرمايه داري براي كارگران و 
زحمتكشان به ارمغان آورده سرپوش 

   .بگذارند
ديوار برلين درحالي سمبل تمايز دو 

 متضاد، يكي سرمايه سيستم كامال
داري و ديگري سوسياليسم بود كه پس 
از جنگ جهاني دوم، آمريكا صدمات 

آمريكا در آن . زيادي متحمل نشده بود
زمان به عنوان قوي ترين قدرت 
اقتصادي حضور داشت و از اين رو 
ميلياردها دالر براي بازسازي ويرانيهاي 
جنگ به بازار اروپاي غربي ريخت، اما 

ن حال اتحاد جماهير شوروي در در هما
اثر تهاجمات هيتلر با از دست دادن 

 ميليون انسان و بخش 30نزديك به 
بزرگي از صنعت خود، توان كمك كافي 

  . به اروپاي شرقي را نداشت
از همين رو بود كه صدها هزار تن كه 
با هزينه دولت آلمان شرقي آموزش و 
تعليم ديده بودند، براي به دست آوردن 

ل و زندگي بهتر به غرب مي رفتند و شغ
در مقابل از همان راه عده اي از 
جاسوسها و اخاللگران به شرق مي 

با اين حال نبايد فراموش كرد كه . آمدند
جمهوري دمكراتيك آلمان در دوران 
جنگ سرد، به بسياري از مبارزات وقت 
ياري مي رساند، از جمله به نبرد رهايي 

ان جنوب بخش مردم ويتنام، مبارز
آفريقا و اقداماتي براي حفظ حقوق 
كارگران در آلمان شرقي و در بيشتر 

  . نقاط اروپا
نبايد ناديده گرفت كه افزون بر اهدافي 
كه غرب براي تخريب سوسياليسم 
داشت، مسووليت بخش زيادي از شرايط 
به وجود آمده نيز به دوش استالين 

استالين با مانور بر اجساد . است
 و نابود كردن 1917 اكتبر انقالبيون

حزب بلشويك و تبديل كردن آن به 
دستگاه بوروكراسي ممتاز، تمامي نسل 

  .انقالبي سوسياليست را از بين برد
اگر چه امتياز سرنگوني استالين به 
زحمتكشان بايد داده شود، اما عده اي 

  ديگري از تنفر مردم نسبت به استالين 

  
راسي آنها بوروك. بهره برداري كردند

استالينيستي را با سرمايه جهاني 
ها و دالالن واسطه(بورژوازي كمپرادور 

   .جايگزين كردند)  خارجيسرمايه
در حاليكه بوروكراسي استالين براي 
حفظ بقا مجبور شد برخي از 
دستاوردهاي انقالب اكتبر از جمله ملي 
كردن ابزار توليد را حفظ كند، بورژوازي 

به نابودي هر آنچه تازه به دوران رسيده 
از صنعت ملي باقي مانده بود دست زد و 
كارگران را به گرسنگان بدون حق 

  . تبديل كرد
در اين زمينه، رييس جمهور روسيه، 
والديمير پوتين، فرو پاشي اتحاد 

بزرگترين فاجعه "جماهير شوروي را 
   . توصيف كرده است"قرن بيستم

، عضو آكادمي علوم در "يوري پيوارو"
روسها فرو ريختن ": و مي گويدمسك

ديوار برلين را به دو شكل مي ديدند، 
عده اي شوق پرسترويكا و انتظار 
رفرمهاي بزرگ دمكراتيك را داشتند و 
عده اي ديگر حاميان حزب كمونيست 
. بودند كه به شدت ناراضي بودند

فروريختن ديوار براي آنها اين پيام را 
م داشت كه اتحاد جماهير شوروي از ه

   ".پاشيده خواهد شد و چنين نيز شد
  

   پس از پايان جنگ سرد

 "پايان تاريخ"بي اعتباري فرضيه 
  فوكوياما

فرانسيس فوكوياما در مقاله اي در سال 
او .  را اعالم كرد"پايان تاريخ" 1989

با ذكر تحوالت در اتحاد جماهير 
شوروي سابق و بلوك وابسته به آن، 

پيروز در ليبرال دمكراسي را نظريه 
. مقايسه با نظامهاي موجود اعالم كرد

، در 1992وي سه سال بعد در سال 
 در " پايان تاريخ و آخرين انسان"كتاب 

بسط نظريه خود بدين نتيجه رسيد كه 
تاريخ به پايان رسيده و پس از اين 
ليبرال دمكراسي بدون هيچگونه بديلي 

   .مسلط بر جهان خواهد بود
در "ن است كه اين نظريه حاكي از آ

دوران پس از جنگ جهاني دوم نظام 
ليبرال دمكراسي به ويژه پس از فرو 
پاشي اتحاد جماهير شوروي به صورت 

است يك جريان غالب و مسلط درآمده 
كه همه كشورها و جوامع بايد در برابر 
آن تسليم شوند، آخرين حد تالشها و 
مبارزات ايديولوژيهاي مختلف در نهايت 

يديولوژي ليبرال دمكراسي سر در قالب ا
بنابراين تصور اين كه . استبرآورده 

تري به نظام سياسي بهتر و مناسب 
عنوان آلترناتيو و يا بديل جايگزين اين 

  ) 2 (".نظام شود، باطل است
 سال با شواهدي از 25اما اكنون پس از 

قبيل ابقاي سالحهاي هسته اي، 
انباشت نامحدود سرمايه و تصاحب 

 جنگهاي ويرانگر، تروريسم سود،
سازمان يافته و رو به گسترش با ابعادي 

، افزايش 2001 سپتامبر 11مانند 
بيماريهايي مانند ايدز، گرم شدن زمين، 
بي آبي، بحران اقتصادي، قحطي و 
گرسنگي و مانند آن به اين نتيجه مي 
توان رسيد كه كره زمين و ساكنان آن 

 و با تهديدهاي جدي روبه رو هستند
بايد براي دفع اين خطرات به فكر راه 
حل ديگري بود، زيرا ليبرال دمكراسي 
آقاي فوكوياما تو زرد از آب در آمده 

  .است
قابل توجه اينكه فوكوياما كه پيشتر جزو 

 محافظه كار به -نظريه پردازان نو 
 با اشغال 2003آمد، در سال شمار مي 

 عليه 2004عراق مخالفت كرد، در سال 
 با انتشار 2006راي داد و در سال بوش 
تايمز ضمن اي بلند در نيويوركمقاله 

كاري با لنينيسم،  محافظه –مقايسه نو 
 محافظه كاري را اعالم -پايان عصر نو 

  )3 (".كرد
  

  6بقيه در صفحه 
  

  ......جهان در آيينه مرور

  "پايان تاريخ"سال پس از فرو ريختن ديوار برلين، پايان جنگ سرد و ٢٥
  ليال جديدي
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خبر اعدام ريحانه جباري، بعد از سالها تحمل حبس، با موجي از 
خانواده مقتول اين پرونده كه از . نفرت در ايران و جهان روبرو شد

مهره هاي وزارت اطالعات بود، در برابر درخواستهاي خانواده 
دختر جوان و چهره هاي سرشناس ايراني و جهاني حاضر به 

اده از حق قانوني خود در اجراي اين خانو. بخشش ريحانه نشدند
  . مجازات قرون وسطايي استفاده كردند

اين اعدام هنگامي به اجرا گذاشته شد كه موج گسترده اي از 
اعتراض از طرف مردم اصفهان، شهر كرد و تهران به اسيدپاشي 

مردم معترض مي دانند كه اسيدپاشان مجريان . ايجاد شده است
هستند كه از جانب پايوران » ز منكرآمران به معروف و ناهيان ا«

  .رژيم هدايت مي شوند
امران به معروف و «مجلس ارتجاع با تصويب طرح حمايت از 

، به  تشكيالت داعشيهاي ايراني قانونيت مي »ناهيان از منكر
 نفر مي تواند مجوز قانوني 3اين تشكيالت با درخواست . بخشد

باس شخصيهايي اين تشكيالت به ل. براي تجمع دريافت كنند
اين تشكيالت . چماقدار و انصار حزب اهللا رسميت مي بخشد

  . حرفهاي خامنه اي به عنوان ولي فقيه را اجرا خواهد كرد
با شعار اعتدال، با شعار پرهيز از «:خامنه اي در تيرماه امسال گفت

نتيجه عملي . »افراط، سعي مي كنند جريان مومن را كنار بزنند
مه داران، امام جمعه ها، احمد خاتمي و مصباح لجن پراكنيهاي عما

يزدي و ديگر دانه درشتهاي بارگاه واليت فقيه در حركت 
  . جنايتكارانه موتورسوارهاي اسيد پاش خالصه مي شود

عده اي هم آن . عده اي قوانين ضد زن در مجلس وضع مي كنند
اگر ولي فقيه خود را . را به وحشيانه ترين شكل اجرا مي كنند

اينده خدا بر روي زمين مي داند چرا عده اي ديگر براي بردن نم
  مردم به بهشت خود را نماينده ولي فقيه ندانند؟

تنها به دليل شرايط . عمل اسيد پاشي حركت جديدي نيست
خبررساني، شهامت جمعي براي اعتراض و به خيابان آمدن و چشم 

  .ا كرده استاندازهاي تغيير و تحول، اين چنين بازتاب گسترده پيد
اسيد پاشها در اصفهان و تهران خشم و نفرت ولي فقيه و انصارش 

  .در مورد زنان را جنبه عملي بخشيدند
رژيم در رابطه با پخش اخبار اسيد پاشي تا كنون چندين نفر را 

پايوران رژيم از گستردگي پخش خبر بسيار . دستگير كرده است
.  پاشها خبري نيستاما هنوز از دستگيري اسيد. خشمگين هستند

البته دور نيست كه چند نفر به اين جرم دستگير و شوي تلويزيوني 
مانند . براي اثبات اين كه اسيد پاشي كار بيگانه بوده اجرا شود

  . نمايشهاي تهوع آوري از اين دست كه تا كنون اجرا شده است
تمام فجايعي كه در مورد زنان توسط انصار حزب اهللا و ديگر 

ي ارتجاعي اجرا مي شود، محصول سياستهاي ارتجاعي جريانها
تا وقتي رژيم . ولي فقيه و قوانين ضد انساني و ضد زن رژيم است

مذهبي و قوانين ارتجاعي آن وجود دارد، خشونت در مورد زنان 
وجود خواهد داشت و براي پايان دادن به اين خشونتها بايد رژيم 

  .مذهبي و قوانين آن را برانداخت
   آبان 4ي خبر يكشنبه فراسو

 

  
سال پس از فرو ريختن ٢٥

ديوار برلين، پايان جنگ 
  "پايان تاريخ"سرد و 

  
  5بقيه از صفحه 

  
 

  پايان جنگ سرد و ادعاهاي مركل

مين سالگرد فرو ريختن ديوار برلين 25در 
مراسم رسمي كه در پايتخت آلمان برگزار شد، 
هيچ نشاني از درس آموزي از گذشته وجود 

اين در حاليست كه گراميداشت . نداشت
سالروزها براي يادآوري و درس آموزي از 

  .آنهاست
خانم انگال مركل در سخنراني خود بارها از واژه 
آزادي استفاده كرد و ادعا كرد كه مساله اصلي 

اما اين آزادي . فرو پاشي ديوار موضوع آزادي بود
چه معنايي دارد و براستي چگونه گسترش يافته 

   ن پاسداري شده است؟و از آ
اگر منظور او از واژه آزادي، مطالبات مادي باشد، 
در آلمان كنوني پس از بهم پيوستن شرق و 

 نفر يك نفر زير خط رسمي فقر 5غرب از هر 
در .  يورو در ماه زندگي مي كند870يعني 

لهستان و جمهوري چك مزد متوسط در ساعت 
حتي به اندازه يك سوم آلمان نيست و در 

  . بلغارستان و روماني كمتر از يك ششم آن است
بحران اقتصادي در سراسر اتحاديه اروپا 
همچنان در حال شدت يافتن است و آثار آن بر 
كشورهاي بلوك شرق سابق به مراتب 

بيزنس "بنا به گزارش . دهشتناك تر بوده است
 نوامبر سال جاري، كشورهاي 7 در "بلومبرگ

دي را داشته اند و مزبور بدترين وضعيت اقتصا
رشد نابرابري، ظهور فقر، فساد و جنايت و بهره 
برداري جنسي از زنان در شرق سرسام آور بوده 

   .است
امكان دارد كه منظور صدراعظم آلمان از آزادي، 

اما در اوايل . امنيت و عدم هراس از جنگ باشد
پايان "همين سال جنگ عليه اوكراين به اعالم 

 و خاتمه رسمي سياست "محدوديتهاي نظامي
چنين تغيير سياستي . پاسيفيستي آلمان انجاميد

  . در جنگ جهاني اول و دوم نيز اتفاق افتاد
، وزير خارجه آلمان " والترز اشتاين مايرفرانك"

: نوشته است "دي سايت"در هفته نامه آلماني 
متاسفانه ما بايد خود را براي بحرانهايي كه در "

سالهاي پيش رو رخ خواهد داد و واقعيت زندگي 
  ".هستند، آماده كنيم

بايد متذكر شد كه آلمان غربي پيش از سال 
كنار مي  از حركتهاي نظامي خود را 1989

كشيد، اما بعد از آن در بمباران يوگسالوي و 
افغانستان مشاركت كرد و اوكراين را نيز آماج 

  . تهديدات خود قرار داد
 

   آغاز جنگ سرد ديگر و نظريه گورباچف

مين سالگرد ريزش 25همانطور كه گفته شد، در 
ديوار برلين، ميخاييل گورباچف در يك سخنراني 

ه غرب و روسيه در آستانه در برلين هشدار داد ك
برخي حتي مي . يك جنگ سرد ديگر هستند

  .گويند جنگ سرد ديگري شروع شده است
 "شبكه گزارشگر رهبري اروپا"گزارش 

(European Leadership Network 

report) در  ":تاييدي بر نظريه گورباچف است

 رويداد بسيار حساس به وقوع 40 ماه گذشته 8
اكتبر سال جاري اعضاي تا ماه . پيوسته است

 نقض حريم هوايي توسط 100ناتو بيش از 
 3اين ميزان . هواپيماي روسي را خنثي كرده اند

   ". است2013برابر تمام سال 
اين گزارش متذكر شده است كه حمالت مزبور 
. نشانده نقض نگران كننده حريم هوايي است

همچنين در حريم دريايي نيز رخنه هاي 
 گسترده جغرافيايي رواج خطرناكي در مسير

: سه نويسنده اين گزارش مي گويند. داشته است
اگر چه بسياري از اين حوادث در درياي بالتيك "

اتفاق افتاده، اما در اطراف درياي سياه و نزديك 
مرزهاي آمريكاي شمالي و كانادا نيز گسترش 

   ".داشته است
اين اقدامات در واقع ": آنها نتيجه مي گيرند

شان دادن توانايي روسيه در تهديد و فشار براي ن
. بر ديگران و به ويژه بر كشورهاي همسايه است

روسيه مي خواهد سطح همكاري اعضا ناتو را 
  ".نيز در اين ميان بسنجد

در گزارش ياد شده آمده است كه به نظر مي آيد 
برخي از تحريكات همزمان با رويدادهاي 

نند سفر ديپلماتيك ترتيب داده شده است، ما
اوباما به اروپاي مركزي، سفر رييس جمهور 

  .اوكراين به آمريكا و كانادا، يا نشست ناتو در ولز
  

  :در خاتمه
چنانچه بخواهيم به جنبه هاي مثبت ريزش 
ديوار برلين و پايان جنگ سرد بنگريم، رهايي از 
جنگ سرد بين دو ابرقدرت، پايان يافتن سلطه 

ي شرقي، متالشي سرمايه داري دولتي بر اروپا
شدن پيمان ورشو و رها شدن سوسياليسم 
كارگري از بورژوازي دولتي و رويزيونيسم 
ارتجاعي كه بر اتحاد جماهير شوري سلطه 
افكنده بود و سوسياليسم رهايي بخش ماركس 

با . را بدنام و بي چهره مي كرد را بياد مي آوريم
اين همه مي بينيم كه روي اين ويرانه، حكومت 

د يلتسين و سپس جنگ در دوران بوش، فاس
ظهور جريانهاي وابسته به آمريكا در لهستان و 
چك و برخي ديگر از كشورهاي بلوك شرق، 
ظهور نظريه هاي راست و افراطي از فوكوياما 
گرفته تا هانتينگتون، تهاجم مالي صندوق بين 

   .ساخته شد... المللي پول و بانك جهاني و 
داري در عميق ترين دنياي اقتصاد سرمايه 

 تاكنون قرار دارد و از 30بحران خود از دهه 
 كه سيستم بين المللي پول به آستان 2008سال 

   .فروپاشي رسيد، هيچ مشكلي حل نشده است
طبقه حاكمه در واكنش به سقوط اقتصادي، به 
ميليتاريسم و تهاجم به حقوق دمكراتيك 

  . كارگران و زحمتكشان روي آورده است
 سرمايه داري هيچ راهي براي بيرون اكنون

در سالهاي . آمدن از بحرانهاي موجود ندارد
گذشته ما شاهد مبارزات و رويارويي زحمتكشان 
در سراسر جهان عليه ستم طبقه حاكمه بوده 

بديهي است كه اكنون ما براي مبارزه و . ايم
پيروزي نياز به برنامه هايي براي ساختن 

   .پايين به باال داريمسوسياليسم رهايي بخش از 
  

  :پانويس
  

 Differingصداي امريكا بخش انگليسي ) 1(

Feelings 25 Years After Berlin Wall  

  ويكي پيديا) 2(

  همانجا) 3(
 
   

و اسيدپاشي، اعدام ريحانه 

  جنايتهاي داعشيهاي ايراني
 زينت ميرهاشمي 
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 به دست 1357بهمن سركوب انقالب 

رژيم جمهوري اسالمي كه به گفته ي 
 سابقه طوالني در شان چندانخود

 ،مبارزه عليه ستمگري شاه نداشتند
فريب . روندي چند ساله را طي كرد

 ،مردم و بيرون راندن انقالبيان از ميدان
پس از . كرد سياستهايي را طلب مي

 و تشكيل دولت موقت 57انقالب 
حثات بسياري پيرامون نظام مبا

صورت گرفت و اين اقتصادي آينده 
 و موارد جدال مهمترين مباحث يكي از

. بود بانيان رژيم و مخالفان بينبرخورد 
طرفداران اقتصاد گرايشات عمده 

ليبراليسم، سوسياليسم دولتي، ، اسالمي
  . بودم و كمونيسمسوسياليس

و بازرگان به اقتصاد آزاد گرايش داشت 
يل دهندگان حزب جمهوري تشك

اسالمي به عنوان مثال بهشتي، محمد 
جواد باهنر، اردبيلي و هاشمي به ظاهر 

. بودنددولتي متمايل به سوسياليسم 
اعتراف مي كنند كه حزب اللهيها 

سياسي صرف بوده و از اقتصاد چيزي 
را نمي دانستندو بهانه ي اين ناداني 

كه مجال مي دانند  سريع انقالب روند
  . طالعه پيرامون اين علم را به آنها ندادم
  

 اساس مباحثات خود حزب اللهيها عموماً
 »كتاب اقتصادنا«را از پيرامون اقتصاد 

 محمد باقر صدر نوشته) ما اقتصاد(
ناداني اين گروه از علم . اتخاذ مي كردند

 اقتصاد، آنان را وادار مي كرد كه به
  . به اين كتاب مراجعه كنندناچار

 كتاب عدم اينباقر صدر در محمد 
مخالفت اسالم با مالكيت خصوصي را 

از كتاب  در بخشهايي و هدانشان مي د
سوسياليسم و ليبراليسم را تا سعي كرده 

 ضعيف و نقدي كه به شدت. كندبه نقد 
  .بي مقدار است

 منشا ،بر اساس نظر ماركس
 . است جامعه تضاد طبقاتيهايدگرگوني

مستثنا اين امر نيز از جامعه ي ايران 
ريشه ي انقالب ايران همان . نيست

تضاد طبقاتي و مبارزه ي محرومان 
عليه نظام كهنه بود و بر اين اساس 

ايران دشواريها و واقعي انقالبيان 
تنگناهايي براي پيشرفت هدفهاي بانيان 
. رژيم جمهوري اسالمي به وجود آوردند

در جريان انقالب و پس از آن محرومان 
 با  و شورشان آنچنان درگيريو كارگر

، مديران و صاحبان صنايع و كارفرمايان
تجار داشتند كه اينان همه متواري 

دشواريهايي كه محرومان براي . ندشد
بانيان رژيم در آنزمان به وجود آورده 
. بودند مربوط به حقوق كارگران بود

شوراهاي كارگري بر كارخانه ها مسلط 
دي با شده بودند و درگيريهاي شدي

سهامداران كارخانه ها و همچنين 

سهامداران مذهبي به اصطالح مبارز 
كه به قدرت رسيده بودند، آنها . داشتند

در پي برقراري ديكتاتوري و تسلط بر 
 در اين شريانهاي اقتصادي بودند و

زمان دسايسي به منظور سركوب 
انقالب زحمتكشان و محرومان پياده 

ن به تهيه كردند كه از آن جمله مي توا
ي اليحه اي به نام اليحه ي مديريت 

اين اليحه از شوراي انقالب . اشاره كرد
اين . درآمد و به طور ضربتي اجرا شد

كه كارخانه ها  اين اليحه به بهانه ي
در پي تسلط شوراهاي كارگران و فرار 
سهامداران بي سرپرست شده اند و در 

 تصويب ،آستانه ي تعطيل شدن هستند
ان رژيم دليل آشفتگي اوضاع باني. شد

كارخانه ها را اين مي دانستند كه 
مشتريان كارخانه ها محصول را از 
صاحبان قديمي كارخانه ها مي خرند و 
! پول آن ديگر به كارخانه برنمي گردد

مهوري اسالمي عالج آنرا بانيان رژيم ج
در اليحه ي مديريت اينگونه ارائه دادند 
كه دولت در كارخانه ها و موسسات 
توليدي و خدماتي مثل پيمانكاريها و 

ن مشاور و همه ي موسساتي امهندس
كه سابقه ي بخش خصوصي دارند و 

ت اكارگران بر آنها مسلط اند مدير و هي
 مديره اي تعيين كند كه اختيار مجامع

 اين .عمومي و قانوني را داشته باشند
  تازه به قدرت رسيده،گونه ضد انقالب

 از بعداين كه ! كارگران را سركوب كرد
 چه اتفاقي براي مالكيت كارخانه ها آن

و صنايع و موسسات توليدي و خدماتي 
بخشي مصادره شد، . افتاد پوشيده نيست

بخشي از صاحبان آن خريداري شد و 
ريت جديد از تحرك بخشي هم با مدي

در اين زمان با وجود بي ميلي . ايستاد
بسياري از بانيان رژيم جمهوري 

 صنعت و تجارت با هدف به ،اسالمي
دست گيري اقتصاد و همچنين مصون 

 دولتي ،ماندن از خطر خشم انقالبي
قانون ملي شدن تجارت خارجي . شدند

هم در شوراي انقالب و كميسيون 
زت اهللا سحابي بط به عت مر2شماره ي 

تصويب شد و هدف آن جلوگيري از 
گرايش سرمايه داران به سرمايه گذاري 

قانون ملي شدن . در امور تجاري بود
 70تجارت و اليحه ي مديريت تا سال 

 مقارن با رياست جمهوري .شد اجرا مي
هاشمي و آتش بس جنگ ايران و عراق 
و بعد از سركوبي شديد انقالبيان دهه 

ايران سياست جديدي را  رژيم ،60ي 
در جهت خصوصي سازي در پيش 

  .گرفت
  

  ادامه دارد
 

   

  
  “ حجم وھن“
  

  )صبح . م ( وحيدي . م 
  

  چه مسلخ تلخي است 
  جهان 

  اين جهان كوچك و سرد 
  با آدمكان جامانده در خاطرات خويش 

  با حجم گنداب الفباها 
  

  ديريست 
  شعاع يك فانوس را

  كشم  دوش ميه ب
  هاي اين قاره خون ناهمواري در

  كجاست تصوير من 
  در جهان ابري شما؟

  پنجره ها كاغذي اند 
  و گنجشكهاي كاغذي 

  ترنم بامدادي را 
  باور ندارند 

  سخت است هر روز من و 
  انتظاري كه در متن چشمان باغ 
  كشد  زبانه مي

  !خوشا مصاف فواره و آسمان
  خوشا تندباد و 

  صداي باران 
  و پژواك صبحي 

  اخيز عشق را كه رست
                                  دروازه مي گشايد 

  
  “ پرچين آشنايي“

  )صبح . م ( وحيدي .  م 
     

  باران مي آيد و 
  ابر خيس پيموده در درون بادها

  بنفشه هاي عبوس باغچه را 
  زند  رنگ شادي مي

  بيابان 
  برهنه

  در گذرگاه پرهاي ريخته  
  در ساعت سحر 

  ي چيند خاطره و گل م
  و آسمان را 
ستنها و به جشن ر  

  وزش ستارگان مي خواند 
  

  عشق تو 
  شاخسار هستي ام 

  و قاب كوچك پنجره ام 
  معني آزادي 

  دانم  مي
  از پشت پرچين غروب 

  سالمم را پاسخ خواهي گفت
  و من 

  از آرامش نگاه تو  
  لبريز خواهم شد 

 
  

خصوصی سازی متکی بر رانت، 
  )٩(تحکيم استبداد 

 شهره صابري
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  )1(اپيزود اول 

 در جريان جنگهاي -1863آمريكا 
، افسر ارتش "جان دانبر"داخلي، ستوان 

كنفدراسيون، پس از جان به در بردن از 
بيماري گانگرن پاي خود و مرگ حتمي 
و اثبات شجاعت و لياقت نظامي، نشان 
شجاعت مي گيرد و ماموريت سخت 
تري را در جبهه ي غرب و نگهباني از 

زي ارتش در برابر نيروهاي پاسگاه مر
 مي "پاووني"فدراسيون و سرخپوستان 

سرباز مسخ شده در نشان و . پذيرد
لباس نظام، پاسگاه و پيرامون را خراب 
و خلوت مي بيند، و يكه و تنها به 

در تكاپوي كار . بازسازي آن مي پردازد
روزانه و خلوت شبانه مجال بازبيني 

، سرخ، مفهوم اشيا، طبيعت، انسان، سفيد
دشمن و كنار هم چيدن اينها با زندگي 

به بازانديشي رابطه . و مرگ را مي يابد
  .خود با اين همه مي پردازد

در اين سير و سلوك ديالكتيكي، نمادي 
از اين همه، يعني گرگي بريده از گله 
گرگها و جوياي هويتي جز وحش، به دژ 
و دنياي سرباز سرك مي كشد و با وي 

ود؛ راهي كه آغازش همسفر راه مي ش
تضاد سرشتي و تاريخي دو جزء طبيعت 

، سير تكاملي اش )انسان و گرگ(
آشنايي، تفاهم و آشتي و پايانش 

هر دو، بريده از آگاهي و . يگانگي است
وحش و (هويت جمعي كاذب خويش 

، با زباني سمبوليك، زبان بدن و )نظام
حركت، با يكديگر به گفت و گو مي 

رقصي نمادين، معنا دار هر دو در . نشيند
و بي پايان، در حركتي انتقالي به دور 

ديگري، در رقصي پلكاني، دراني و و
جانب به مركز، حلقه هاي حيات و 
نردبان تكامل را مي پيمايند و از تضاد 
نفي در نفي بيولوژيكي آغازين به 

  .يگانگي ديالكتيكي آخرين مي رسند
غيبت گرگ و كشته شدنش به دست 

سفيد پوست ديگر و مشاهده انسان 
مردان سرخ پوست پاووني كه پيوسته 

رقصنده با "سرباز را مي پاييدند و او را 
 مي ناميدند، جان را وادار به "گرگ

) قبيله (ترك دژ و پيوند با دنيايي ديگر 
درگاه ورود مرد به قبيله، زن . مي كند

سفيد پوستي ست كه خود در كودكي 
شده، در دامن قرباني تضاد سرخ و سفيد 

سرخها بزرگ شده و بنا به سنت قبيله 
چون مسبب از دست دادن همسر خود 
شناخته شده، تاوان آن را با خودزني بايد 

سرباز، ناجي زن شده و او را به . بپردازد
قبيله بر مي گرداند و زن هم ميانجي 
سرباز و سرخها و عامل ماندگاري او در 

اد يك بار ديگر از تض. قبيله مي شود
نژاد گرايي، (سه گانه مرد سرباز 

عشق، (، زن )ميليتاريسم و تجاوز
طبيعت، (و قبيله ) شيدايي، ايستادگي
، سنتز صلح، تعامل )كمون اوليه و آزادي

و مبارزه يكي براي همه و همه براي 
  ...يكي شكل مي گيرد

  
  اپيزود دوم

 در جريان جنگهاي داخل -2013ايران 
 مسيح جناحي و رقابتهاي حواريون

، شيخ حسن )خامنه اي(متصلب 
 با سابقه سي سال وفاداري و "فريدون"

خوش خدمتي به حاكميت روحاني ساز 
و روحاني سرشت و جعل فرصت طلبانه 

 ، "روحاني"نام و هويت هميشه جعلي 
با نمايش كليد تدبير و اميد از صندوق 
راي بيرون مي جهد، نشان مشروعيت 

 حكم خود را از توده راي دهنده و
ماموريت خود را از مونارشي ولي فقيه 
مي گيرد و وظيفه ي دوگانه و 
پارادوكس اش را در خط مرزي حايل 
. بين جمهوريت و واليت آغاز مي كند

شيخ مسخ شده در نماي روحانيت و 
نظام واليت، در فرصت پيش آمده به 
جاي بازبيني مفهوم وطن، انقالب، 

صاد، ديكتاتوري، حقوق مردم، آزادي، اقت
و رسيدن به اين ... روابط بين الملل و 

نتيجه ناگزير كه بايد بار مطالبات 
، خرداد 60انباشته ي مردم در خرداد 

 را از زمين برداشت، 88 و خرداد 76
پشت به جبهه جمهور و روي به جبهه 
ي حكومت مي كند، به حفظ پايگاه 
قدرت نامشروع و دفاع از ماهيت 

 رژيم مي ارتجاعي و كاركرد طبقاتي
پردازد، بر تضادهاي دروني حاكميت و 
بر تضاد بين حاكميت و مردم سرپوش 
مي گذارد و مذبوحانه به حفظ نظام از 
گزند تهديد و تحريم دشمنان خارجي 

  . اش كمر مي بندد
شيخ مي داند كه ميدان مسخ شدگي 

گرچه . ميدان تنهايي و استقالل نيست
 آن انفراد به شكل آنارشي و آنتروپي در

بسيار است، ولي اين عرصه الجرم 
. عرصه حركت جمعي گله وار است

حفظ و ترميم نظام مسخ كننده خود 
مخرب و لرزان، همراهي ديگر مسخ 

پس به . شدگان هم مسلك را مي طلبد

ناچار از تنهايي ترس آور و تحمل ناپذير 
خود دست كشيده و در تاريك روشن 

جه افق سياسي نظام هر دست، پا و يا پن
پيدا و نهاني را چنگ زده و مي فشارد و 
به جاي درون بيني و دگرديسي رابطه 
ي خود و جامعه ي پيرامون، تنها به 
دروني سازي رابطه ي خود با آن همه 

  .مي انديشد
در اين دست و پا زدن آشفته و 

، صاحبان دست و پنجه هاي مذبوحانه
دراز شده به وي، تمام يا قسمتي از آن 
همه اند كه با ماهيتي گله وار و هويتي 
مرتجع در هرچه تحت اختيار و بيرون 
اختيار شيخ است، پنجه فرو مي كنند و 
او را به فرار به عقب و اقامت و انزواي 

آن . دوباره در دژ فرسوده بيشتر مي رانند
و آن همه، بي هيچ وقت هر دو، او 

تضاد ايديولوژيك و طبقاتي، بي هيچ 
احساس نياز به خودآگاهي انفرادي و 
اجتماعي، به گرد هم جمع شده، زبان 
گفتگو را هرچند مشترك براي تفهيم و 
تفاهم بسنده نيافته و ناچار به زبان 
حركت و رقصي به ظاهر جمعي روي 

هر كدام اما در حركتي . مي آورند
 خويش و با نيروي گريز وضعي به گرد

از مركز، دور باطل رقص ايستا و ضد 
تكاملي يكديگر را نه با هم نظاره مي 

و در ... كنند، كه به رخ هم مي كشند 
اين ميان سنتزي نيست چون تضادي 
نيست و مسووليتي نيست چون آگاهي 

  .اي نيست
  

  اپيزود پاياني
  :رقص داريم تا رقص

رقص شكوهمند رقصي ست 
ك، هدفمند، بي كرانه ، دوار و سيستماتي

رقصي . رو به باال و خالصه حلقه تكامل
ست كه گرگ را كنار آدم مي نشاند و 
آدم را كنار آدمي ديگر، آواي وحش را 
به ترانه انساني و مارش جنگ را به 
ترنم طبيعت و رفاقت نزديك و يا تبديل 

رقصي كه فرد و گروه را در . مي كند
گه مي دارد، از پيوست معنايي متقابل ن

جنسيت مي گذرد، از روي نژاد مي پرد 
و طبقه را دور مي زند تا در برابر انسان 

رقصي كه ناسيوناليسم . وار فرود آيد
اغواگر و ميليتاريسم متجاوز و 
راسيوناليسم بي عاطفه بهشت فروش را 
پاره مي كند تا به سوسياليسم نغز 

اين رقصي . انساني و اين جهاني برسد
  . عرض زندگي و ماندگاري معناست به

رقص فرومايه رقصي ست مفرد، 
ناموزون، ، ناشكيبا و كاسبكارانه؛ رقص 
دلخواه توتاليتاريسم دوستدار خوش 
رقصي ست كه مرزهاي اخالق و 
شرافت را زير پا مي گذارد، نيمي از 
جمعيت جامعه را لگدكوب مي كند، 
طبيعت و زيست بوم را تخريب، منابع 

ارت و منابع انساني و طبيعي را غ
سرمايه اجتماعي را نابود مي كند، دگر 
دين را به حاشيه و دگر انديش و دلسوز 
را به زندان يا گور مي راند و در عوض، 
عمله جات، خواجه ها و ته مانده خواران 
حلقه قدرت را به مداحيهاي سخيف و 
حركات روحوضي و عنتر وار وا مي دارد 

 يك كشور تا جايي كه رييس جمهوري
 را كه علي "همه ي مردان وي"و 

االصول سمبل دولت مدرن و وجاهت 
يك ملت در عرصه ي داخلي و بين 
المللي ست، بر پله هاي منبر مي نشاند 
و از دهانشان آواي روضه بيرون مي 

اين رقصي ست به جلفي يك . آورد
  .حماقت و كوتاهي يك حكومت

تنها بعد كرونولوژيك توجيه گر تفاوت 
ن دانبرها و حسن روحانيها نيست، كه جا

اگر بود مي بايست گروه دوم را به جبر 
تكنولوژي، ارتباطات و در يك كالم 
مدرنيته، در جايگاهي به مراتب باالتر از 

خواستگاه، پايگاه و . گروه اول مي نشاند
طبقه فرد، مرحله تاريخي و تكاملي 
جامعه، ميزان توسعه يافتگي يا نيافتگي 

 يا بسته بودن آن است كه آن و باز
سرباز را كنار گرگ مي نشاند و شيخ را 
از كنار انسانها مي تاراند و حاصل اينها 
فرم و محتواي حكومت برآمده اي ست 
كه دستكم در سرزمين خاورميانه و 
جغرافياي اسالم در دهه ها و سالهاي 
اخير ثابت كرده كه قادر است به ماشين 

 جامعه را زمان دنده ي معكوس بدهد و
  .به قهقرا و ارتجاع سوق دهد

چند قرن؟ چند قرن به انتظار ! هان..."
  )2...(بوده ايد؟

  
  

  :پانويس
 با گرگها "برگرفته از فيلم سينمايي ) 1(

 به كارگرداني و بازي كوين "مي رقصد
كاستنر، مري مك دانلد و گراهام گرين 

 جوايز متعدد گلدن 1991كه در سال 
ز آن خود كرد و به گلوب و اسكار را ا

  .موفقيت بين المللي فراواني دست يافت
   شاملو)2(

  رقص سرباز و شيخ
  اميد برهاني
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حميل بخشي از سهم حق بيمه َت

  كارفرما به مربيان 
 در حالي كه مربيان پيش - آبان 4ايلنا، 

 كنند،   روز در ماه كار مي13دبستاني 
سازمان تامين اجتماعي از مسووالن 

مربيان را به تعداد ه تا مدارس خواست
)  روز22(روزهاي حضورشان در مدرسه 

  .بيمه كنند
ويند مديران گ مربيان پيش دبستاني مي 
به  ما( روز 9تمامي حق بيمه اين 

را از حقوق )  روز22 تا 13التفاوت  
  .كنند مربيان كسر مي 

 2يك مربي پيش دبستاني در ناحيه 
قزوين كه نخواست نامش فاش شود در 

تعداد روزهاي كاري ": اين باره گفت
 روز 13مربيان پيش دبستاني در ماه 

تماعي كامل است، اما سازمان تامين اج
 روز در هفته مربيان 5با توجه به حضور 

دبستاني  در مدرسه، از مووسسان پيش 
 روز در ماه بيمه 22خواسته كه ما را 

  ".كنند
او با بيان اينكه مربيان پيش دبستاني 
بين قانون كار، كارفرمايان و سازمان 

: اند، گفت تامين اجتماعي گير افتاده 
 22  روز كامل تا13 التفاوت  به ما"

   روز مي9روزي كه گفته شده است، 
شود و بنابر گفته كارشناسان سازمان 

 روز 9تامين اجتماعي، حق بيمه اين 
  ".بايد بين كارفرما و كارگر تقسيم شود

قوانين كار و ": او در ادامه بيان كرد
 70 كه تامين اجتماعي تاكيد كرده 

درصد حق بيمه بر عهده كارفرمايان و 
بر عهده كارگران درصد مابقي  30

دبستاني از اين  است، ولي مديران پيش 
زنند و صد در صد  موضوع سر باز مي 

 روز را از حقوق مربيان 9حق بيمه اين 
  ".كنند كم مي 

: اين مربي پيش دبستاني در پايان گفت
وقتي اين تخلف آشكار را به مديران "

  سازمان تامين اجتماعي گزارش مي
اگر .  كنيدگويند شكايت دهيم، مي 

شكايت كنيم رابطه بدي بين ما و 
اداره آموزش .  شود مديران حكمفرما مي

ما . كند و پرورش استان هم كاري نمي 
  ". هزار توماني220ايم و حقوق  مانده 

  
تجمع اعتراضي معلمان در مقابل 

  استانداري سيستان و بلوچستان
 بنابر گزارشهاي - آبان 4بي بي سي، 

 تعدادي از معلمان رسيده از زاهدان،
معترض به سووقصدهاي مسلحانه اخير 
در جنوب استان سيستان و بلوچستان، 

  .در مقابل استانداري تجمع كرده اند
 آبان 4، يكشنبه "زاهدان پرس"سايت 

خبر داد كه تجمع كنندگان در مقابل 
استانداري سيستان و بلوچستان، 

 در استان "برقراري امنيت"خواستار 
دگاني را براي گفتگو با شده و نماين

  .ن به استانداري فرستاده اندمسووال

 گزارش، عده اي از معلمان نا بر اينب
براي شركت در تجمع امروز كالسهاي 

  .درس خود را تعطيل كرده اند
تجمع معلمان، پنج روز بعد از سووقصد 
منجر به قتل يك معلم به نام رضا 
سرگزي در شهرستان قصرقند در جنوب 

يستان و بلوچستان برگزار شده استان س
اين سووقصد با شليك گلوله . است

انجام شد و همايون اميري، رييس 
آموزش و پرورش قصرقند، ماهيت آن را 

  . دانست"تروريستي"
در فروردين ماه گذشته، يك معلم ديگر 
در شهرستان سرباز در جنوب استان 
سيستان و بلوچستان با شليك گلوله به 

  .قتل رسيد
جيش " آن سووقصد، گروه در پي

اي اعالم كرد   با انتشار بيانيه "العدل
در صورتي كه فعاليتهاي آموزشي و "

تدريسي در بلوچستان به بوميان واگذار 
واحدها و پرسنل "، به اقدام عليه "نشود

  . خواهد پرداخت"غيربومي
 فروردين ماه تهديد 21اين گروه در 

اكيپهايي را به اين منظور به "كرد 
شهاي مختلف بلوچستان اعزام بخ

ماموريت " و اين اكيپها "خواهد كرد
  ."دارند با پرسنل غير بومي برخورد كنند

با وجود اين، گروه جيش العدل به طور 
رسمي مسووليت قتل معلمهاي كشته 
شده در استان سيستان و بلوچستان را 

  .قبول نكرده است
  

تمام آتش سوزيها در : فاني
انساني مدارس به علت خطاي 

  بوده 
 وزير آموزش و پرورش - آبان 10ايسنا، 

در پاسخ به درخواست معاون بهداشت 
وزير بهداشت در زمينه ساماندهي 
بخاريهاي مدارس به ويژه حذف 

تقريبا ": اي، گفت بخاريهاي قطره 
در عين حال . اي نداريم بخاري قطره 

آموزشهاي الزم به معلمان و مربيان 
اتفاقاتي كه طي داده شده زيرا تمام 

سالهاي گذشته در اين حوزه رخ داده، 
   ".شود به خطاهاي انساني مربوط مي 

 ميليارد 500نزديك به ": وي ادامه داد
تومان اعتبار نياز است تا كل سيستم 

  ".گرمايشي مدارس اصالح شود
 مدرسه 6 سال گذشته 17در طول 

روستايي دچار سانحه آتش سوزي شده 
 دانش آموز 63وزيها در اين آتش س. اند

 دانش آموز 4دچار سوختگي شديد و 
بر . هم جان خود را از دست داده اند

اساس آمار ارايه شده، علت اصلي آتش 
سوزي مدارس سيستم گرمايشي 

  .نامناسب بوده است
  

 4پرداخت اضافه كاري معلمان 
  ماه به تعويق افتاده است

 يك فعال حقوق صنفي - آبان 11ايلنا، 
ز تعويق چهار ماهه در پرداخت معلمان ا

حق اضافه كار ارديبهشت و خرداد 
  .معلمان خبر داد

: مهدي بهلولي در اين باره گفت
معلمان حق اضافه كار ارديبهشت و "

خرداد امسال را از وزارت آموزش و 
پرورش طلبكارند اما اين وزارتخانه 

كند و  ه را پرداخت نمي معوقات ياد شد
اي  تا جايي كه من اطالع دارم، برنامه 

  ".هم براي پرداخت شان ندارد
حق اضافه كار ": او در ادامه بيان كرد

 30خرداد معلمان در سالهاي گذشته 
بابايي با اين  روزه بود اما حاجي 

 روز پاياني خرداد به 10استدالل كه 
 به  كند، اين حق را امتحانات برخورد مي

پارسال هم كه آقاي .  روز كاهش داد20
فاني سر كار آمد، حق اضافه كار خرداد 

  ". روز كاهش داد10معلمان را به 
اين تاخير در پرداخت ": او تاكيد كرد

حق اضافه كار معلمان، به نگراني نسبت 
به حذف كلي حق اضافه كار خرداد و 

براي حق   اي مشابه احيانا اجراي برنامه 
  ".ر ارديبهشت دامن زده استاضافه كا

اين فعال حقوق صنفي معلمان در پايان 
از دولت يازدهم خواست اضافه كار 

 روز كامل 30خرداد معلمان را دوباره به 
  .بازگرداند

  
ارجاع شكايت مجلس از دولت 
به قوه قضاييه در پي اجرايي 
نشدن قانون استخدام مربيان 

  پيش دبستاني
 رييس  نايب- آبان 13خانه ملت، 

كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از 
ارجاع شكايت مربوط به مربيان پيش 
دبستاني و خريد خدمتي با موافقت 
كميسيون متبوعش به قوه قضاييه خبر 

پيگير چرايي اجرا نشدن ": داد و گفت
قانون مصوب مجلس در خصوص 

  ".مربيان پيش دبستاني هستيم
جبار كوچكي نژاد با انتقاد از اجرايي 

شدن قانون مصوب مجلس در ن
خصوص استخدام مربيان پيش دبستاني 

در پي بي ": و خريد خدمتي گفت
توجهي دولت به اين قانون، شكايت 
مربيان پيش دبستاني به قوه قضاييه 

  ".ارجاع شد
وي با بيان اينكه طبق قانون مصوب 

 93 مهر 17مجلس، دولت بايد تا تاريخ 
مون يعني پايان مهلت دو ساله خود، آز

استخدامي مربيان پيش دبستاني را 
بي ": برگزار مي كرد، تصريح كرد

توجهي به متن صريح قانون، مجلس را 
وادار به استفاده از ابزارهاي قانوني خود 

 آيين نامه 236همچون استفاده از ماده 
   ".داخلي مجلس كرد

  
عدم صدور دفترچه خدمات 
درماني باوجود كسر حق بيمه از 

  حقوق ماهيانه

 دفاتر خدمات - آبان 24ايرنا، 
الكترونيك دولت دفترچه خدمات 
درماني كاركنان آموزش و پرورش 

  .استان تهران را تمديد نمي كنند
عدم پرداخت حق بيمه از سوي آموزش 
و پرورش باعث شده تا سازمان بيمه 
خدمات درماني استان تهران نسبت به 
مسدود نمودن سايت آموزش و پرورش 

  .اقدام كند
دفاتر خدمات الكترونيك از تعويض و يا 
صدور دفترچه بيمه خدمات درماني 
كاركنان آموزش و پرورش امتناع مي 
كنند و علت اين امر را بسته بودن 
سايت آموزش و پرورش اعالم مي 

اين اقدام در حالي صورت مي . كنند
گيرد كه حق بيمه كاركنان آموزش و 
پرورش و معلمان به طور ماهانه از 

  .حقوق آنها كسر مي شود
ن بيمه خدمات درماني يكي از مسووال

اداره ": استان تهران در اين رابطه گفت
كل آموزش و پرورش شهرستانهاي 
استان تهران حق بيمه كاركنان آموزش 
و پرورش را به حساب سازمان بيمه 
خدمات درماني واريز ننموده و اين امر 

  امكان صدور دفترچهباعث شده تا فعالً
  ".خدمات درماني جديد ميسر نباشد

عدم صدور دفترچه جديد بيمه خدمات 
درماني باعث شده تا معلمان در 
شهرستانهاي استان تهران جهت درمان 
خود با مشكل مواجه شوند و نتوانند از 
بيمه خدمات درماني و بيمه تكميلي 
جهت درمان خود استفاده نموده و 

زاد مجبورند تا هزينه ها را به صورت آ
  .پرداخت نمايند

  
نقض حكم شالق و حبس يك 

  معلم
 حكم - آبان 27حقوق معلم و كارگر، 

چهل ضربه شالق و يك سال حبس 
محمد توكلي، عضو هيات مديره كانون 
صنفي معلمان كرمانشاه در شعبه ي 
دهم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه 

  .نقض گرديد
محمد توكلي، عضو هيات مديره كانون 

معلمان استان كرمانشاه كه حكم صنفي 
يك سال حبس و چهل ضربه شالق را 

 جزايي كرمانشاه به اتهام 103از دادگاه 
اخالل در نظم عمومي دريافت كرده 

  .بود، با راي دادگاه تجديد نظر تبريه شد
با تجديد نظرخواهي او، پرونده در شعبه 
ي ده تجديد نظر استان كرمانشاه 

 با بررسي و سخن گفتن توكلي
ش فاقد اوصاف قانوني صدور  اهمكاران

  .راي تشخيص داده شد
دادگاه تجديد نظر همچنين وجود 
مصاديق اخالل در نظم عمومي را در 

به اين ترتيب  .عملكرد ايشان رد كرد
  .توكلي از بزه انتسابي تبريه شد

 

   

  چالشھای معلمان در آبان ماه
 فرنگيس بايقره
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قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل؛ پايان 

  توجيه فرهنگي و عرفي ازدواج خردساالن

  

يك كميته نجمع )  آبان30/  نوامبر21(روز جمعه 
  اي همه قطعنامه با صدور سازمان ملل متحد عمومي 

د كه ازدواج كودكان را ركشورهاي عضو را متعهد ك
ممنوع و قوانين الزم براي پيشگيري و مجازات 

  . را تصويب و اجرا كنندمتخلف 
فرهنگي و "گويد ديگر توجيه  سازمان ملل متحد مي 

 براي ازدواج هيچ كودك زير هجده سالي "عرفي
قطعنامه براي تصويب نهايي به . قابل پذيرش نيست

تنها ايران و سودان با اين . مجمع عمومي خواهد رفت
  .قطعنامه مخالفت كردند

ن در سراسر  ميليون ز700در حال حاضر بيش از 
از اين تعداد .  سال ازدواج كرده اند18جهان زير سن 

 سال 15 هنگام ازدواج زير زن ميليون 250دستكم 
  .سن داشتند

سازمان ملل متحد بارها در گزارشهاي رسمي خود 
اعالم كرده كه اين گروه از زنان بيش از ديگر زنان 
در معرض خشونت خانگي قرار دارند، بسياري از آنها 

حق تحصيل براي هميشه محروم شدند و فقر در از 
  . تر است ميان اين زنان جدي 

  

قتل ملكه زيبايي هندوراس و خواهرش به 

  دليل حسادت 

ماريا "پليس هندوراس دو مرد را در ارتباط با قتل 

، ملكه زيبايي اين كشور و خواهرش "خوزه آلوارادو
. كه هفته پيش ناپديد شدند، دستگير كرده است

 23 ساله و خواهرش صوفيا، 19د خانم آلوارادو، اجسا
ساله، در حالي كه در كنار رودي در نزديكي شهر 

 در شمال كشور مدفون شده بودند، "سانتا باربارا"
  .كشف شد

پليس ضمن آنكه انگيزه اين جنايت را حسادت 
توصيف كرده، گفته است كه دوست پسر صوفيا 

ه كه آنها را آلوارادو در زمان بازداشت اعتراف كرد
  .كشته و دفن كرده است

ماريا آلوارادو براي شركت در رقابتهاي زن شايسته 
جهان در ماه دسامبر آماده مي شد كه ناگهان ناپديد 

  .شد
سركارآگاه اداره پليس ملي گفته است كه متهم پس 

هنگام رقصيدن با يك مرد "از ديدن دوست دخترش 
ت حسادت  از شد"ديگر يا حادثه اي از اين نوع

خواهر بزرگ تر را كشت و بعد خواهر كوچكتر را زد 
  .و آنها را دفن كرد

، سركارآگاه پليس گفت كه سالح "سابيلون"ژنرال 
مورد استفاده در قتل و اتومبيلي كه براي انتقال 

  . اجساد به كار برده شده را پيدا كرده اند
هندوراس از كشورهاي فقير آمريكاي مركزي است 

اي شديد به ويژه عليه زنان در آن رايج كه خشونته
به گزارش سازمان ملل متحد، هندوراس . است

  .باالترين آمار سرانه قتل در جهان را دارد
  

نجات دختر هلندي از فريب داعش توسط 

  مادرش

يك مادر هلندي در سفري پر مخاطره موفق شد 
دخترش را كه براي ازدواج با يكي از جنگجويان 

به سوريه رفته بود، از ) داعش(ي گروه دولت اسالم
  . برگرداند"رقه"شهر 

 يكي از زنان نوجوان اروپايي است كه "عايشه"
. براي پيوستن به داعش به سوريه و عراق رفته اند

 "عمر ييلماز"او در ماه فوريه هلند را براي ازدواج با 
 ترك است و زماني در ارتش هلند -كه هلندي 

  .خدمت مي كرد، ترك گفت
، مادر عايشه ابتدا در ماه اكتبر به تركيه "نيكمو"

وي . رفت تا او را پيدا كند، اما نتوانست از مرز بگذرد
به تلويزيون هلند گفت كه دخترش ظرف مدتي كوتاه 
از يك نوجوان شاداب هلندي به يك مسلمان راديكال 

او از طريق شبكه هاي اجتماعي با عمر . بدل شد
مادر . هايت عاشق او شدييلماز در تماس بود و در ن

  ".او ييلماز را نوعي رابين هود مي ديد": وي گفت
پليس از برنامه سفر عايشه به سوريه با خبر شد و 
گذرنامه او ضبط شد، اما او با استفاده از كارت 

  .شناسايي سفر كرد
عايشه هفته پيش، بعد از ازدواج و سپس جدا شدن از 

د و عضو داعش، از مادرش درخواست كمك كر
مونيك باوجود توصيه پليس به شهر رقه سوريه، مقر 

  .داعش، سفر كرد
  

ولين شانس هيلري كلينتون براي انتخاب ا

  زن رييس جمهور آمريكا 

 اي كنگره آمريكا،  دوره پس از پايان انتخابات ميان 
جمهوري در سال  رقابت براي تصاحب صندلي رياست 

وري اگر چه پيروزي جمه.  آغاز شده است2016
خواهان آنان را به آينده خوشبين كرده، اما خانم 

  . كلينتون نااميد نشده است
پيش از انتخابات اخير كنگره و سنا، او به چهار گوشه 

دادند  آمريكا سفر كرد و دموكراتهايي را كه ترجيح مي 
جمهور سابق، بيل كلينتون،  كه در كنار او و رييس 

ري كنند، مورد حمايت ديده شوند و از باراك اوباما دو
او طي اين اقدامات توجه بسياري را . خود قرار داد

از اين رو جمهوريخواهان از هم اكنون به . جلب كرد
  .فكر استراتژي مناسب براي رقابت با كلينتون هستند

 كار مقيم واشنگتن،  ، مفسر محافظه"اس اي كاپ"
برنامه خانم كلينتون بر پايه يك انتخاب "گويد  مي 

.  جمهور زن خواهد بود ريخي يا همان اولين رييستا
پيامي كه از تيم انتخاباتي او صادر خواهد شد اين 
است كه اگر از هيلري كلينتون حمايت نكنيد، در برابر 

ايد و با رفتن  ايد، در برابر زنان ايستاده  تاريخ ايستاده 
  ".زنان به كاخ سفيد مخالفيد

  

شش شهرداري تهران جشنواره مد و پو

   كند  اسالمي برگزار مي

مديركل امور بانوان شهرداري تهران با اشاره به 
در سال جاري به ": برگزاري جشنواره تسنيم گفت

بخش خالقيتهاي فرهنگي جشنواره تسنيم، بخش مد و 
جشنواره مد  ".پوشش اسالمي ايراني اضافه شده است

و پوشش اسالمي جمهوري اسالمي شامل بخشهايي 
حي پوشش اجتماعي، طراحي پارچه، مسابقه مانند طرا

 ايراني -عكس زن، شهر و فعاليت با پوشش اسالمي
  .است

  

   خواب زن در تهران سه هزار كارتن

رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر 
 آبان اعالم كرد كه در پايتخت 30 تهران روز جمعه 

خواب زن سرگردان  ايران بيش از سه هزار كارتن 
  . هستند

اهللا حافظي از نمايندگان مجلس خواست موانع  رحمت 
قانوني براي ساخت گرمخانه زنان در تهران را از ميان 

 هزار 15وي همچنين به وجود نزديك به . بردارند
در حال ": خواب در تهران اشاره كرده و افزود كارتن 

  هاي شهر تهران براي مردان راه حاضر، تمام گرمخانه 
ت و اين در حالي است كه زنان كارتن اندازي شده اس

خصوص در فصل سرما به مراتب از آسيب  خواب به  
  ".پذيري بيشتري نسبت به مردان برخوردارند 

 سال 18 و 17 خواب شهر به  ميانگين سن زنان كارتن
افزايش اعتياد بين زنان از عوامل . است كاهش يافته 

  .خوابي زنان است مهم پديده كارتن 
 قاليباف براي شستن دست حكومت از اين محمدباقر

جرايم "خوابي به عنوان يكي از  ناهنجاريها، از كارتن 
دولت به دليل مشغله كاري ":  ياد كرد و افزود"خرد

تواند به چنين جرايم خردي رسيدگي كند؛ بنابراين،  نمي 
شهرداري بايد در اين زمينه وارد عمل شود و مشكل را 

  ".برطرف كند
  

ق زنان و نماينده پارلمان افغانستان فعال حقو

  از حمله انتحاري جان بدر برد

، نماينده پارلمان افغانستان و از "شكريه باركزي"
فعاالن حقوق زنان در اين كشور در كابل هدف 
سووقصدي انتحاري قرار گرفت و با جراحاتي مختصر 

اين حمله انتحاري سه كشته و شمار . جان به در برد
  . رجاي گذاشتزيادي مجروح ب

خانم باركزي به دليل فعاليتهاي خود براي حقوق زنان 
وي در دوره حكومت طالبان . در افغانستان پرآوازه است

 اي را برعهده داشت كه  در افغانستان، مديريت مدرسه
اين امر باعث شده .  داد مخفيانه دختران را آموزش مي

فظه كه بسياري از گروههاي اسالم گرا و مسلمانان محا
به گفته خانم باركزي، . كار از او نفرت داشته باشند 

نيروهاي افراطي او را تا كنون بارها به مرگ تهديد 
  .اند كرده 

  
  11بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 سپيده سرشار
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  زنان در مسير رهايي

  10بقيه از صفحه 

  
  

، "اشرف غني"باركزي يكي از افراد مورد اعتماد 
وي در انتخابات .  جمهوري تازه افغانستان است رييس

 جمهوري افغانستان نقش فعالي داشت و  رياست
باوجود تهديدهاي طالبان، مردم را به شركت در 

  . كرد انتخابات تشويق مي

  

در ميدانهاي ورزشي، عكسهاي غنچه قوامي 

  زندان خود او در 

  
  

غنچه قوامي، دختري كه قصد تماشاي بازي واليبال 
ايران و ايتاليا را داشت، همچنان در زندان است، اما 
معاون ورزش زنان وزارت ورزش اعالم كرده كه 

  .ممنوعيتي براي ورود زنان به ورزشگاهها وجود ندارد
دست به غنچه قوامي در اعتراض به حبس خود 

 روز هنگامي كه او 25اعتصاب غذا زده بود، اما پس از 
هنوز در اعتصاب غذا بود، دادستان رژيم در تهران 
موضوع پرونده او را به علت اعتراضات گسترده جهاني 
به ويژه جامعه ورزشي، تغيير داده و اعالم كرد كه 

 و "شركت در سالن واليبال نيست"اتهام قوامي 
  .است "امنيتي"
 اساس آخرين خبرها، سوسن مشتاقيان، مادر غنچه بر

قوامي، اعالم كرده است كه دخترش به يكسال حبس 
تعزيري محكوم شده و براي دو سال از ايران ممنوع 

  .الخروج گشته است 
 التحصيل رشته حقوق از   ساله، فارغ25غنچه قوامي، 

 پس 1392 لندن است كه اواخر سال "سواز"دانشگاه 
  .صيالت به ايران بازگشتاز پايان تح

  

  دختران، كودكان كار

 ده ساله، از خانه اي كه صبح تا شيب در آن "آديزا"
كار مي كرد و روزانه مورد ضرب و شتم صاحب خانه 

  .قرار مي گرفت، فرار كرد

وابسته به سازمان ملل در ) ILO(سازمان جهاني كار 
ژنو اعالم كرد كه در ميان كودكان كار، اكثر آنان 

 سال هستند كه در خانه ها با 16ختراني زير سن د
اين سازمان مي افزايد، . شرايط سخت كار مي كنند

خدمتكاران خانگي استثمار شده ترين كارگران هستند 
  . و امنيت قانوني ندارند

  

  دي زنان فعال حقوق بشر در كامبوجبراي آزا

 يك فعال حق زمين و حقوق بشر است "تپ واني"
او در سال . عليه فساد مبارزه مي كندكه در كامبوج 

 صداي موثري "رهبري آگاهي جهاني" در 2013
داشت و از اين جهت تقديرنامه اين سازمان را دريافت 

  . كرد
 زن از جمله واني، به خاطر 7در ماه نوامبر سال جاري 

تظاهرات در برابر شهرداري به يك سال زندان و 
  . جريمه نقدي محكوم شدند

هاني عليه محكوميت اين زنداني سياسي و يك اقدام ج
ديگر زنان همرزم وي اكنون در سراسر جهان در 
آدرس اينترنتي 
www.frontlinedefenders.org/TepVanny 

  . در جريان است
  

 36 كشور با حدود 167 داري مدرن در  برده

  ميليون قرباني

حقوق مدافع  يك سازمان "Walk Free"بنياد 
داري و تجارت  كه درباره برده بشر در استرالياست  

  .  كند انسان در سراسر جهان تحقيق مي
 كشور تهيه شده و 167گزارش ساالنه اين سازمان از 

 ميليون زن، مرد و كودك 36در آن گفته شده حدود 
 داري  برده. برند در سراسر جهان در بردگي به سر مي 

) استثمار جنسي، كار اجباري يا ازدواج اجباري(مدرن 
 كشوري كه تحقيقات در آن انجام گرفته، 167در همه 

  .وجود دارد
داري مدرن اما تنها در پنج  بيش از نيمي از موارد برده 

كشور هند، چين، پاكستان، ازبكستان و روسيه مشاهده 
  .شده است

  

حكومت جمهوري اسالمي از نظر شكاف 

  جنسيتي در انتهاي ليست جهاني

االنه خود درباره  گزارش س"مجمع جهاني اقتصاد"
  . شكاف جنسيتي در سطح جهان را منتشر كرده است

 سال اخير در 9هاي  اين گزارش با تكيه بر آمار و داده 
امكانات "، "مشاركت و فرصت اقتصادي"چهار عرصه 

  مشاركت در تصميم" و "سالمت و بقا"، "آموزشي
، وضعيت برابري زنان و مردان در "گيريهاي سياسي

  .   كند ان را ارزيابي مي كشور جه142
 را كسب كرده و 137ايران در جدول رده بندي، رده 

به اين ترتيب جزو كشورهايي با كمترين ميزان برابري 
تنها مالي، سوريه، چاد، . جنسيتي قرار گرفته است

پاكستان و يمن رده هاي نازل تري از جمهوري 
  .اسالمي دارند

، ايران "مجمع جهاني اقتصاد" 2014به گزارش سال 
و  اي كه در زمينه فرصت  از نظر شكاف جنسيتي 

 139مشاركت اقتصادي براي زنان وجود دارد، در رده 
از نظر امكانات آموزشي، ايران در .  گيرد جدول قرار مي

 و از نظر 89، از نظر سالمت و بقا در رده 104رده 
ه گيريهاي سياسي در رد مشاركت زنان در تصميم 

  . جدول قرار دارد135

  محکوميت َنرم 
  مرتضوی جنايتکار

  زينت ميرهاشمي 

 آبان ار 24خبرگزاريهاي حكومتي، روز شنبه 
محكوميت سعيد مرتضوي به انفصال دائم از مشاغل 

 ساله از مشاغل دولتي خبر 5قضايي و محروميت 
حكم اعالم شده ديوان عالي رژيم در مورد . دادند

يان دهها پرونده عليه مرتضوي پرونده كهريزك از م
  . جنايتكار است

در پي شكايت خانواده هاي سه تن از قربانيان 
كهريزك، مرتضوي به عنوان متهم اصلي پرونده 

مرتضوي چهره منفوري است . كهريزك دادگاهي شد
كه قاتل بسياري از زندانيان سياسي و منجمله زنده ياد 

تقل و وي بايد در دادگاهي مس. زهرا كاظمي است
ذيصالح و با شركت خانواده هاي قربانيان محاكمه 

هنگامي كه مرتضوي به عنوان چهره اي منفور و . شود
قاتل در جامعه مطرح شد و از شغل قبلي اش جا به جا 
. شد، احمدي نژاد با توپ پر به حمايت از او برخاست

در همان هنگام خامنه اي احمدي نژاد را حمايت مي 
 اين قاتل را در راس سازمان تامين احمدي نژاد. كرد

اجتماعي برگمارد و دست او را براي دزديهاي كالن 
باند «باز گذاشت و براي حفظ مرتضوي از گزند 

  . ها سازماندهي تامين اجتماعي را تغير داد» الريجاني
 

احمدي نژاد در جدال با باند الريجاني، فيلم مالقات 
 را در جلسه يكي از برادران الريجاني با مرتضوي

پخش اين فيلم خشم . استيضاح مجلس پخش كرد
آن روز به روز سياه براي رژيم . الريجاني را برانگيخت

تبديل شد و كمي پس از آن خامنه اي هر دو جناح را 
  .سرزنش كرد

اكنون كه براي جنايتهاي بيشمار سعيد مرتضوي 
مجازات ضعيفي تعيين شده مي توان گفت كه پرونده 

است مالي شد و البته از نهادي كه زير امر يك قاتل م
ولي فقيه اداره مي شود نمي توان توقع رسيدگي 

  . عادالنه براي جنايتهاي سعيد مرتضوي داشت
در حالي كه زنده ياد ريحانه جباري به جرم قتلي كه 
ثابت هم نشد به دار آويخته شد، سعيد مرتضوي با 

پرداخت خيال راحت به كسب و كار غير دولتي خواهد 
و از اموال عمومي كه در دوران رياستش بر سازمان 

 سال آينده 5تامين اجتماعي به جيب زده، خود را براي 
  .آماده مي كند

به گزارش تسنيم وابسته به سپاه پاسداران، مرتضوي 
 آبان در اعتراض به نحوه رسيدگي به 22در روز جمعه 

 نادر اين اتفاق در ديوان عالي كشور«:پرونده اش گفته
و بي سابقه بوده و موارد ذيل به عنوان مطالب خالف 
عرف، قانون و شرع مقدس اسالم در آن كامال مشهود 

بر «بر اساس همين منبع وي گفته است كه . ».است
اساس آنچه شنيده ام يك قاضي بازنشسته را مامور 
كردند كه ظرف يكي دو هفته آينده راي محكوميت ما 

  ».را تاييد كند
قاضي «و مامور دانستن » ما« با گفتن كلمه مرتضوي
، به اين كه حكم صادر شده نتيچه دعواي »بازنشسته

  .  است، صحه گذاشت دو باند احمدي نژاد و الريجاني
  آبان 25فراسوي خبر يكشنبه 
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   پرنده اي ناآرام 

در غروب ايستاده سينه بر موجهاي تيره 
  مي كوبد

  كدام ساحل
                 آوازش مي دهد؟

  كدام صخره ؟
  كدام مهتاب؟

  كس قدم نمي زند
  در سياهه ماسه هاي شب

  ماهيان پير
  با لبان خشك چاك چاك

  ريشه هاي خود را 
                  مي جوند

  صدفهاي خالي و
  صي مرگ خويش راابعاد عا

  در شوره زاران كهن
                        تقسيم مي كنند

  
 فريادي در فراز و! نه زمزمه اي بود،
شعله  تنهايي، سكوت و نشيب شب و
  .منظر هراسناكي راه در اي درخشان،

پر آواز كه تار وپود  دريچه اي روشن و
لحظه ها را مي لرزاند و چون رودباران 

با خود   را مي روباند ومردابها پر شتاب،
 زمين را از رايحه دانايي و و مي برد

تند بادي عاصي  .رويش مي انباشت
كه فصلهاي سرد پاييزي را  وشرر انگيز،

 .خاكستر مي كرد از بنيان مي سوزاند و
شكوفه  بهاري نيامده كه شاخه ها و

 طعم نور و در گذار جاده ها ، هايش
  ....آزادي مي داد

ش از هر نويسنده بي صادق هدايت،
ش  اداستانهاي ديگري جهاني است و

براي جهانيان قابل درك اما همچنان 
 در پرده ابهامي كه دور زندگي،

 آثارش پيچيده شده است، شخصيت و
 .دست نخورده باقي مانده است بكر و

 درستي از او و هنوز تحليل جامع و
 اجتماعي كه در آن زندگي مي كرد و

 ن وامعاصرتاثيري كه وي بر روي 
روشنفكران دوره بعد گذاشت ارائه نشده 

 مردي آزاده كه با شهامت و .است
نقطه پايان  خود شجاعتي كه داشت،

بدان سان كه  .زندگي اش را گذاشت
مشت بر سينه زندگي نكبتبار طبقه آلوده 

بر  مشت محكم  تري نيز و خويش زد
 او بر قله آگاهي .سينه مرگ اجباري زد
خود ايستاده بود وهوشياري زمان 

وچشمهاي تيز بينش همه جا را مي 
ميهني  آثار او از مرزهاي ملي و .پاييد

ادب  وارد قلمرو فرهنگ و فراتر رفته و
واقعيت اين  .ملتهاي ديگر شده است

ارزش او بيش از  است كه وزن و
 اينهاست كه بتوان با تحرير چند خط ،

  .حق مطلب را به جا آورد
نا   بود واو در وطن خويش غريب

ش  انمي توانست انديشه هاي سازگار و
 فرهنگ حاكم،. به درون جامعه برد را

“ م فرزانه“. راه را بر انديشه او بسته بود
 :از دوستان نزديك او گفته است

 واپسين نوشته هاي خود را پاره كرد و«
  .»براي كه بنويسم؟“گفت

  
در ايران نقدها بر سر هدايت اين بود كه 

يا عفت كالم ؟  يا نيستتوده اي است
روشنفكران نان به نرخ روز خور  .نداشت

 با او همگام و سياست باز نتوانستند و
كه با حزب توده در   چرا،همصدا شوند

به هدفهاي سياسي  افتاده بود و
ارزشهاي هنري ژادانفي تن  استاليني و

او  بدين سان طردش كردند و. نمي داد
 خوب چه“ :هدايت گفته بود. تنها ماند

بود مي توانستم افكارم را به ديگري 
  “.بفهمانم

  
 .او از بيست سالگي نوشتن را آغاز كرد

مدتي بعد براي ادامه تحصيل به خارجه 
به وطن باز ، نا خوانده اما خوانده و رفت،

از نخبه  به نوشتن ادامه داد و گشت و
  .روشنفكران زمان خود شد

صادق هدايت شخصيت ادبي پيشرو 
مؤثر ترين  مترقي ترين و. ايران بود
. در نيمه اول قرن بيستمايراني نويسنده 

نگاه ژرف بين او، عناصر بنيادين عقب 
 ماندگي را كه در اذهان شكل گرفته و

 آشكار و گاه باعث فريب آنها مي شد،
برگرفتن از  او با. عيان مي ساخت

 نظام ارزشهاي كهنه و واقعيات جامعه،
ه سخره ب مسخ شده را جا افتاده و

ماهيت آنها را جلوي چشم  گرفت و
او طاليه دار نسلهايي . همگان قرار داد

  .است كه از پي هم مي آيند
 راهي كه به نويسندگان آينده نشان داد،

نوع  از لحاظ كيفي نيز، مستقل بود و
به كلي از نوع داستانهاي  داستانهاي او،

او در . منفك ا ست  جدا و*جمال زاده
يران صاحب موقعيتي ادبيات معاصر ا

هدايت عالوه  .ممتاز گشت استثنايي و
سنگ  كه راه تازه اي نشان داد و بر آن

نخستين بناي داستان نويسي به سبك 
 اروپايي را در ايران بنيان گذاشت،

در داستان نويسي  افقهاي جديدي
نماينده  بيش از هر چيز هدايت .گشود

 نارواييها جواناني بود كه در ميان فريبها،
مأيوس به دنياي  گمراهيها مضطرب و و

اثر انگشت . ذهني خود پناه مي بردند
 هدايت در تمام آثاري كه در آن دوره و

آن به وجود آمد به خوبي  بعد از
تمام نويسندگاني كه بعدها . پيداست

براي  توانستند جايي در محيط هنري
در  بيش تاثير او را كم و خود باز كنند،

در بين اين  .آثار خود پذيرفتند
نويسندگان كه بعد ها هر كدام راه 

بزرگ “بايد از  مستقلي پيش گرفتند،
 .نام برد“ صادق چوبك“ و“  علوي

اگرچه در اوايل كارهاي علوي به پاي 
آثار هدايت نمي رسيد ولي چوبك با 

مردي “ ،“خيمه شب بازي “هايداستان
ش  اعنتري كه لوطي“ و “در قفس
ا نشان داد كه از همان ابتد ،“مرده بود

درسهاي ارزنده اي از هدايت گرفته 
  .است

نويسنده پشت  ، هدايتدر داستانهاي
صورتهاي مجازي قهرمان 

به جاي او  پنهان شده و
كه  از   اين حرف مي زند و
ايده هاي  پيكر عواطف و
مشتي كرم  بشري اش را،

باالخره رجالة مي  وحشره و
 .فرياد مي كشد خورند،

گاهي به شكل  فرياد او،
گاهي خنده  طنز گزنده و

گاهي تف  هاي عصبي و
 انداختن به صورت اجتماع و

يا به صورت ستايش از 
هدايت حس مي  .گذشتگان در مي آيد

ديگران فاصله عميقي  كرد بين او و
كسي نمي تواند با او همصدا  است و

انساني بود كه  او قبل از هرچيز، .باشد
 را به محيط خود زخمهاي تن بشريت و

 به خاطر انسانيت و وضوح مي ديد و
به تمام اين نارواييها كينه  بشر دوستي،
 .دندان خشم نشان مي داد مي ورزيد و

نشانه روح مبارزه ورام “ توپ مرواريد“
در مقابل راهزناني  كه به و نشدني ا

حريم شرافت انساني دستبرد زده اند 
  .است

كه از ستونهاي  “بوف كور“نطفه اصلي 
 م ادبيات معاصر به شمار مي رود،محك

ابتدا به صورت داستان كوتاهي به زبان 
بعد، در اوج  فرانسه منتشر كرد و

را ** “بوف كور“ شكفتگي، آشفتگي و
نوشت كه در دوران خودبه نحو بي 

سورآليسمي . نظيري از آن استقبال شد
ناهنجاري  جذاب كه ناهمگوني و زيبا و

ان روحي غلي زندگي و مناسبات جامعه و
هيجانهاي سر كش در عصر  او و

شعري  .استبداد را به تصوير مي كشد
 آن بسياري  دركه به نثر نوشته شده و

تيره روزيها  ،هاحرمان از سرخوردگيها،
گنجانده شده  ل ابدي حل نشده،يومسا
واقعيت اين است كه بر اثر قدرتي  .است
در فضاي ادبي ايران “ بوف كور“كه 

 يك سلسله نوشته ايجاد كرد، بعدها
هايي به وجود آمد كه به علت نبودن 
نقد صحيح بايد آنها را نوشته هاي 

  .ناميد “بوف كوري“
محكوم كننده  گزنده و طنز هدايت اما

 به سخره گرفتن هر نوع تسلط و. است
نتايج آن را  و استقرار هر نوع چارچوب

“ ولنگاري“و “ وق وق صاحاب“در 
بستگي به به خاطر دل منعكس مي كند و

 و “مازيار“ ،“پروين،دختر ساسان“ميهن 
يا ترجمه و را مي نويسد  “سايه مغول“

زبان كافكا را به  اي  را بهانه مي كند و
با او مانوس مي شود  عاريت مي گيرد و

پيام كافكا ،پيام . از وي تاثير مي پذيرد و
  .هدايت است

  
مي  هدايت به آنچه كه مي گفت و

 چيزي كه نمي به نوشت ايمان داشت و
براي او زندگي . خواست تن نمي داد

تركه  تخم و خوابيدن و تنها خوردن و
ريس كردن  راست و پس انداختن و

او زندگي را در . حساب بانكي نبود
زبان  زبانش، پويايي آن مي ديد و

 او خصم تعصبات و .يقين بود واقعيت و
قرار  سنن ارتجاعي و رسوم و خرافات،
رسوبات  ي اجتماعي وقيد بندها دادي و

 .باقيمانده مذهبي در اذهان جامعه بود
جامعه اي كه قرنهاست در يك دور 

 نظام ارزشها و و باطل مي چرخد،
تكرار مي  هنجارهاي منسوخ شده آن

  .گردد
 هدايت پيوند استبداد را با تسلط مذهبي،

توپ “ آن را در و بسيار خوب مي فهميد
حاجي “ و“ البعثة االسالميه“ ،“مرواريد

او بوي گنداب جامعه  .نشان داد“ آقا
بي آنكه با  متحجر را مي فهميد و

 حشرات حوزه هاي علميه و جانوران و
نشري داشته  حشر و مدارس علوم ديني

او  .همه را به روشني مي شناخت باشد،
خوب پيش  اين فاجعه را فهميده بود و

م روشنفكري بود كه د .بيني كرده بود
سر تسليم در برابر  د وبه تله نداده بو

او اگر امروز  .هيچ قدرتي فرود نياورد
زنده بود رو در روي رژيم جمهوري 

هم با قلم و هم با  اسالمي مي ايستاد،
تسلم نشدن را به  او اعتراض و .اسلحه

  .همگان آموخت
نامش همواره  خاطره اش گرامي و

  !بزرگ باد
  

  :ياد داشتها 
دكتر غالمحسين ساعدي  -

 62ر سر مزار هدايت سال ،سخنراني ب
، تقي مدرس،ياد نامه -

 بكوشش علي دهباشي 

قصه  محقق و جمال مير صادقي،*
 اساساً“  :نويس معاصر معتقد است

غربيها ،داستان نويسي ايران را با 
اول  هدايت وبوف كورش مي شناسند و

بار آنها اين اثر ارزشمند را به ما 
  .“شناساندند

از  “برتونآندره “ در مورد بوف كور،**
اگر “:استپيشگامان سور آليسم گفته 

 چيزي به عنوان شاهكار وجود دارد،
در همان زمان  “بودلر“  و"همين است

او مثل يك تنديس بر باالي “ :گفت
ايران  سكوي ميدان ادبيات معاصر

نيز الزم است  ايستاده است و
 كاله از همواره به اقدام او، نويسندگان،

  “.وت نكنندهرگز سك سر بر دارند و
 

 

   

  صادق ھدايت، ط�يه دار نسلھا
 وحيدي. م 
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 ميليارد 1500كتابي جنجالي كه 

  كند تومان نصيب پزشكان مي

 ابالغ اجراي - آبان 5جوان آنالين، 
ارزشهاي نسبي سالمت "مفاد كتاب 

 "93جمهوري اسالمي ايران در سال 
آغاز سومين مرحله از طرح تحول 

كتابي است كه هر چند  سالمت است؛ 
به زعم وزير بهداشت از خدمات جامعه 

كند، اما از همان  ت مي پزشكي صيان
روزهاي نخست ابالغ جنجال آفرين 
شده و شكاف ميان پزشكان و پرستاران 

 .تر كرده است را از قبل عميق 
قرار است با اجراي مفاد اين كتاب بيش 

 خدمت جديد تحت پوشش بيمه 300از 
قرار بگيرد و پرداختي مردم بابت 
خدمات سالمت در بخشهاي دولتي و 

اما افزايش قابل . ابدخصوصي كاهش ي
 تا 40مالحظه تعرفه خدمات پزشكي از 

 درصد در كنار ثابت ماندن نرخ 300
خدمات پرستاران يا ديگر گروههاي 
شاغل در نظام بهداشت و درمان، حاشيه 

هاي پر رنگي را بر متن اين كتاب  
 .جنجالي شكل داده است

هاي غير واقعي درمان يكي از  تعرفه 
ام سالمت است كه چالشهاي قديمي نظ

ها محقق مي  حاال با كتاب جديد تعرفه 
به گفته معاون درمان، وزارت . شود 

بهداشت از شروع كار دولت يازدهم 
مصمم شد براي واقعي كردن تعرفه 

هاي پزشكي دست به اقدامات مهمي  
گذاري  چرا كه كتاب تعرفه . بزند

خدمات پزشكي كاليفرنيا كه در كشور 
 سال است در 20ه، آمريكا منسوخ شد
شود، در حالي كه طي  كشور ما اجرا مي 

اين مدت و در عرصه خدمات پزشكي 
به . تغييرات زيادي ايجاد شده است

ترين دستاورد كتاب  گفته وي، بزرگ 
گذاري خدمات پزشكي  جديد تعرفه 

 ها به منظور حذف  واقعي شدن تعرفه
زير ميزي در بخشهاي دولتي و 

 .خصوصي است
 سخنان رييس كميسيون بر اساس

بهداشت و درمان مجلس اجراي مفاد 
كتاب تعرفه ها براي طرح تحول 

 ميليارد تومان بار مالي 1500سالمت 
به باور حسينعلي شهرياري بايد . دارد

 شد؛ اين  هاي واقعي ديده مي تعرفه 
اتفاق افتاد اما تبعيض بين پزشك و 
پيراپزشك ايجاد شده و بايد ديد تا چه 

توان اين بار مالي را تامين   مي زماني
بنابراين نبايد خوشحال باشيم كه . كرد

داريم، چون  آن را از منابع دولت برمي 
برداشتن اين اعتبارات باعث كاهش 

 شود و  اعتبارات دستگاههاي ديگر مي
نبايد توقعاتي براي مردم ايجاد كنيم كه 

 .شدني نباشد
الدين شمس،  بنا به تاكيد دكتر شمس 

و شوراي عالي نظام پرستاري، در عض
واقع اعتبارات اجراي اين كتاب هم بر 

خالف ادعاي وزارت بهداشت از جيب 
شود، چرا كه قرار بود  مردم پرداخت مي 

ها افزايش يابد، اما اين افزايش  يارانه 
اتفاق نيفتاد و اين مبلغ از طريق 

ها به  درصد كمك هدفمندي يارانه 10
  .نظام سالمت داده شد

 هاي  وي درباره ادعاي كاهش هزينه
 درصد نيز مي 6درصد به 10مردم از 

 40مثال قيمت يك خدمتي كه ": افزايد 
 هزار 4درصد آن 10هزار تومان بوده و 

 ها به  شده، با افزايش تعرفه تومان مي 
 رسد كه   هزار تومان مي180حدود 

 هزار تومان و 18 شود  درصدش مي10
ار تومان مي  هز12درصد آن حدود 6
 درصد به مراتب 6به عبارتي اين . شود 

 ".درصد قبلي بيشتر است10از 
بنا به تاكيد اين عضو شوراي عالي نظام 
پرستاري، تمام اين قضايا مربوط به 

شود و كساني كه  بخشهاي دولتي مي 
به مطبها، كلينيكها، پاراكلينيكها و 
درمانگاهها و بيمارستانهاي خصوصي 

  نند، بايد تمام اين هزينهك مراجعه مي 
 .ها را پرداخت كنند

 

تامين منافع همگاني، نه يك 

 گروه خاص 

 محمد شريفي - آبان 6خانه پرستار، 
برخي در وزارت بهداشت ": مقدم گفت

سعي دارند مرحله سوم طرح تحول 
سالمت را به شكلي عوامفريبانه توجيه 
كنند و انتقادهاي جامعه پرستاري در 

رقم تعرفه هاي پزشكي خصوص عدد و 
و فاصله آن با ساير كاركنان نظام 
سالمت را اقدامي جنجال انگيز عنوان 

 ".كنند
بسياري از پزشكان : وي افزود

متخصص به خصوص آنها كه در 
مناطق محروم هستند و پزشكان تمام 

در اين ميان . وقت دو نوع ضريب دارند
يك اتفاق مالي مي افتد و آن اينكه   

ز اين حق العمل مستقيم به  درصد ا65
جيب پزشك معالجي مي رود كه اسم 

 درصد 35از . مريض به نامش است
 درصدش به حساب 5باقيمانده اول هم 

 5دانشگاه مي رود كه دانشگاه هم اين 
درصد را بين هيات علمي دانشگاه 

 درصد بقيه هم، 30از . توزيع مي كند
 درصد متعلق به بيمارستان است و 10
 باقيمانده بين تمام پرسنل  درصد20

بيمارستان تقسيم مي شود و به اين 
 درصد به 80ترتيب از درآمد بيمارستان، 

جيب پزشكان متخصص مي رود كه 
 درصد كادر بيمارستان را 7حدود 

 درصد درآمد 20تشكيل مي دهند و 
 درصد ساير كاركنان شامل 93بين 

پزشك عمومي، پرستار، بهيار، تكنسين 
يك ضريب . قسيم مي شودو نگهبان ت

 درصد آن به 90ترجيحي هم داريم كه 
 درصد باقيمانده به 10. جراح مي رسد

حساب بيمارستاني مي رود كه امكانات 
 ".را در اختيار قرار داده است

اين وضعيتي است كه ": وي ادامه داد
در پرداخت كارانه ها در بيمارستانهاي 
دولتي در حال وقوع است، به طوري كه 

 30ه طور متوسط كارانه يك پزشك ب
 150ميليون تومان است و كارانه پرستار 

هزار تومان است و اين نشان از فاصله 
 برابري دارد البته اگر بخواهيم 200اي 

 هزار 20اين موضوع را با بهياري كه 
تومان كارانه مي گيرد مقايسه كنيم، 

 ".فاصله ها از اين هم بيشتر مي شود
نظام پرستاري با رد عضو شوراي عالي 

ادعاي وزارت بهداشت مبني بر كاهش 
سهم مردم از پرداختيها به رغم افزايش 

بنده آمار ": تعرفه هاي پزشكي گفت
 300دارم كه مثالً تعرفه عمل آپانديس 

درصد رشد داشته است، چطور سهم 
 "مردم ثابت مانده است؟

  
 تجمع پرستاران در برابر مجلس

كثيري از  جمع - آبان 7خبرده، 
 آبان مقابل درب 7پرستاران كشور روز 

شمالي مجلس اعتراض خود را نسبت 
به عدم ايفاي مطالبات و عدم تناسب 

 .دستمزد با كار خود نشان دادند
پرستاران ضمن انتقاد به احتساب حقوق 
پزشكان بر مبناي كتاب نظام پزشكي 
آمريكا، مبناي حقوق خود را محاسبه با 

افغانستان اعالم كتاب نظام پزشكي 
 . كردند

از آنجايي كه اين تجمع با جلسه راي 
اعتماد به وزير علوم همزمان شده بود، 
مدت آن طوالني تر شد چرا كه 
پرستاران منتظر عكس العمل نمايندگان 

پرستاران ياد . با حضور در تجمع شدند
 قيد و شرط  شده خواستار اجراي بي

گذاري خدمات پرستاري  قانون تعرفه 
 مجلس شوراي 1386مصوب سال 

 .اسالمي بودند
يكي از معترضان در اين تجمع با اشاره 
: به افزايش تعرفه پزشكان گفت

مسووالن يكشبه قانون نظام پزشكي 
كاليفرنيا را بدون توجه به مصوبه قانوني 
مجلس شوراي اسالمي وضع و اجرايي 

متاسفانه در كنار اين مشكل . كردند
ي آنها از سوي پرستاران، ساعات كار

بيمارستان بدون توجه به ضوابط 
افزايش داده شده به طوري كه 

 روزي سر كار  پرستاران به صورت شبانه
  ".هستند

 كنندگان با اشاره به  يكي از تجمع
مهاجرت پرستاران به كانادا خاطرنشان 

علت اين موضوع مزايا و حقوق ": كرد
باال و جذب پرستاران ايراني است، بر 

ساس تا زماني كه قانون تعرفه اين ا
گذاري خدمات پرستاران اجرايي نشود،  

 ".شاهد اينگونه مشكالت خواهيم بود
معترضان در بيانيه اي كه در پايان اين 
تجمع صادر شد، خواستهاي خود را به 

 اين ترتيب اعالم كردند

 اجراي بي قيد و شرط قانون تعرفه -1
گذاري خدمات پرستاري كه بيش از 

سال از تصويب آن در مجلس هفت 
 هفتم مي گذرد

 اجراي عدالت در پرداختها بين كليه -2
تيم درمان اعم از پزشكان و پرستاران و 

... 
 مسووليتهايي كه مربوط به پرستاران -3

است و در حال حاضر به ناحق در اختيار 
عده اي خاص به جز پرستاران قرار 
دارد، بايد به اعضاي تيم پرستاري 

 برگردد

 انتخاب و حضور نمايندگان پرستاري -4
در كارگروهها و جلساتي كه مبناي 
تصميم گيري در مورد پرستاري است 
تا عده اي تماميت طلب كه عدم حسن 
نيت شان بر پرستاران پوشيده نيست، 
نتوانند اجحاف در حق اين قشر را ادامه 

 دهند

 

غيبت پزشكان متخصص در 

 اورژانسهاي دولتي

 اورژانس مثل - آبان 8سالمت نيوز، 
هميشه شلوغ است، با اجراي طرح 
تحول نظام سالمت حتي كمي بيشتر از 

 . هميشه
  بيماران با شلوغي اورژانسها مدارا مي

كنند، با كمبود تخت، با پرستاراني كه 
شان رسيدگي   كنند به همه  فرصت نمي

اما با نبود و تاخير پزشك . كنند
 متخصص، ويزيت بيمارشان از سوي

. توانند مدارا كنند رزيدنتها و انترنها نمي 
خواهند بيمارشان در كمترين  آنها مي

اش،  زمان ممكن ويزيت شود، بيماري 
مشكل اش، درد اش، زود تشخيص 

اين انتظار . داده شود، درمان شود
بيماران و همراه شان است، همانها كه 
  از زمان ورود بيمار به اورژانس، همراهي

و از نزديك شاهد تمام  كنند  اش مي
پزشك نه بيمارش را . اتفاقات هستند

ديده و نه حتي تشخيصي داده شده كه 
 . مشكل اش چيست

رزيدنتهاي جوان با روپوش سفيدي كه 
به تن دارند، باالي سر بيماران هستند، 

دانند آنها پزشك  بيماران اما مي 
متخصص نيستند و درحال گذراندن 

 اين بيماران شان هستند، دوره آموزشي 
چند بار سراغ پزشك ".  كند را قانع نمي

 ايم، اما به ما مي  متخصص را گرفته
.  آيند گويند يكي، دو ساعت ديگر مي 

  ".هنوز هم خبري نشده
اين وضع بيشتر بيمارستانهاي دولتي 
است، چه آنها كه درماني هستند و چه 
 . آنها كه آموزشي و پر از رزيدنت و انترن

يكي ديگر از بيمارستانهاي اورژانس 
دولتي در جنوب پايتخت هم شلوغ 
است، مسوول اورژانس از همان جلوي 

االن پزشك ": در به بيمار مي گويد
متخصص نداريم، فقط رزيدنت و انترن 

  ".داريم
اين مسوول حتي تاكيد كرده كه مي 

توانند به بيمارستان ديگري مراجعه  
جا پزشك متخصص  شايد آن "كنند، 

داند تكليف  هيچكس هم نمي . "اشدب
بيماران بدحالي كه بدون حضور پزشك 

شوند،  متخصص به اورژانس منتقل مي 
 . چيست

  14بقيه در صفحه 
  

 اخبار کارورزان س�مت
 اميد برهاني
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   حركت اعتراضي67
  
 آبان در سي و هفتمين روز از 1صبح روز پنج شنبه *

آغاز اعتصاب  كارگران كارخانه كاشي گيالنا، مدير 
 كارگر قراردادي را به دستور 20مالي كارخانه حداقل 

 160به گزارش ايلنا، . سهامداران اصلي اخراج كرد
كارگر كارخانه كاشي گيالنا به دليل عدم دريافت بيش 

 روز است كه دست از كار 37 ماه حقوق معوقه، 16از 
  .اند كشيده

  
واقع در ( كارگر نورد و لوله صفا 100اعتصاب هزار و *

در اعتراض به تعويق سه ماهه حقوق، ) شهرستان ساوه
به گزارش ايلنا،  . آبان ادامه پيدا كرد1در روز پنجشنبه 

ز كارفرما در پي تشديد اعتراضات كارگران اعتصابي ا
 مهر از ورود آنان به كارخانه ممانعت 29روز سه شنبه 

  .كرد
  
كارگران و بازنشستگان نساجي مازندارن صبح روز *

 آبان براي سومين روز متوالي مقابل 1پنج شنبه 
به گزارش  ايلنا، . فرمانداري قائمشهر تجمع كردند

 ميليارد تومان 15كارگران اين واحد توليدي حدود 

  .رندمطالبات معوقه دا
  
هاي اخير، بسياري از  براي چندمين بار در طول ماه*

متقاضيان مسكن مهر در اعتراض به عملكرد ضعيف 
 آبان در مقابل اداره 1مسئوالن مربوطه، روز پنجشنبه 

به . كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه تجمع كردند
گزارش ايلنا ، اين اعتراضات در حالي انجام مي گيرد 

ها از حل مشكالت موجود خبر  ر باركه مسئوالن ام
ها جامعه  اند، ولي تاكنون به هيچ يك از اين وعده داده 

  .عمل پوشانده نشده است
  
اعتصاب نزديك هزار و صد كارگر نورد لوله صفا در *

اين .  آبان وارد وارد هشتمين روز خود شد3روز شنبه 
كارگران مدت چهار ماه است دستمزدي دريافت نكرده 

اه است كه دفترچه هاي درماني آنان به دليل  م14و 
عدم واريز هزينه هاي بيمه به حساب سازمان تامين 

  .اجتماعي تمديد نشده است

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارفرما براي 
 مهر 29اعمال فشار بر كارگران از روز سه شنبه 

كارخانه را تعطيل اعالم كرد و از ورود كارگران به 
  .خانه جلوگيري كردكار
  
 آبان و در سي و نهمين روز از آغاز 3در روز شنبه *

 تن از 14اعتصاب كارگران كارخانه  كاشي گيالنا، 
كارگران اخراجي اين كارخانه به اداره كار شهرستان 

به گزارش ايلنا، سهام داران اين . رودبار شكايت كردند
 بدون  كارگري كه از تيرماه20كارخانه تا كنون حداقل 

قرار داد و بيمه استخدام شده بودند را بدون پرداخت 
  .شان اخراج كردند  ماه گذشته 4مطالبات 

  
 تن از كارگران كارخانه ماشين آالت 200حدود *

 آبان در 3صنعتي تراكتورسازي تبريز، روز شنبه 
 ماه حقوق و نامشخص 2اعتراض به پرداخت نشدن 

ي اين واحد بودن وضعيت كارخانه مقابل درب ورود
به گزارش ايلنا، پس از خروج . صنعتي تجمع كردند

كارگران از كارخانه، فرماندار تبريز و رئيس اداره كار 
اين شهر براي جلوگيري از تشديد اين اعتراض صنفي 

  .در جمع كارگران حاضر شدند

پتروشيمي «كارگران يكي از شركتهاي پيمانكاري *
 آبان، 2   جمعهكه براي وعده غذايي ظهر روز» رازي

كنسرو تن ماهي تاريخ مصرف گذشته دريافت كرده 
 آبان، 4آميز در روز يكشنبه  بودند، در اقدامي اعتراض

به گزارش ايلنا، كارگران . از خوردن غذا امتناع كردند
، پيمانكار »پيشگامان فن انديش تهران«شركت 

پتروشيمي «نگهداري و تعميرات تعدادي از واحدهاي 
  .است» رازي

  
جمعي از كارمندان سازمان محيط زيست استان *

ايالم در اعتراض به اخراج شان از اين سازمان در روز 
به .  آبان در مقابل مجلس تجمع كردند4يكشنبه 

 كنندگان بدون عذر  گزارش خبرگزاري مجلس، تجمع
موجهي از سازمان حفاظت محيط زيست اخراج شده 

  .اند 
  15بقيه در صفحه 

 رزان س�متاخبار کارو
  13بقيه از صفحه 

اين تنها گاليه بيماران نيست، پرستاران هم از اين 
براساس طرح تحول نظام سالمت، . وضع انتقاد دارند

 ساعته در بيمارستانهاي 24پزشكان متخصص بايد 
دولتي حضور داشته باشند، اما متاسفانه در بيشتر موارد 

 .افتد اين اتفاق نمي 
  

پرستاران كمبود نيرو و كار دو برابر 

 بيمارستاني در جيرفت 

رييس دانشگاه علوم پزشكي جيرفت  -  آبان10ايلنا، 
پرستاران به دليل كمبود نيروي پرستاري در اين : گفت

 .كنند منطقه دو برابر توان خود كار مي
 در جمع پرستاران جيرفت ،محمدرضا محمدي ساردو

ظام پرستاري كشور با حضور رييس كل سازمان ن
 تخت مصوب دارد 120بيمارستان امام جيرفت : افزود

 تخت فعال مورد استفاده قرار 240كه در حال حاضر 
اين در حالي است كه نيروي اختصاص  و گيرد مي

 تخت است و اين 120يافته به اين بيمارستان براساس 
مساله موجب شده كار پرستاران چند برابر ظرفيت آنها 

 .باشد
  

دانشجويان مامايي و پرستاري جمع ت

  دانشگاه آزاد دزفول

جمعي از دانشجويان رشته مامايي و  -  آبان20ايرنا، 
پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول در اعتراض 

 .به افزايش شهريه عنوان كردند، تجمع كردند
اين دانشجويان با تجمع در دانشكده پرستاري دانشگاه 

زفول خواستار جلوگيري از افزايش آزاد اسالمي واحد د
 .شهريه شدند

رييس دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول در خصوص 
افزايش شهريه رشته مامايي و :اين تجمع گفت

دخل و  و پرستاري در شهريور امسال اعالم شده است
تصرف در شهريه به هيچ وجه امكان پذير نبوده و 

 .اعتراض دانشجويان بي مورد است
 رشته تحصيلي در مقطع 104انشجو در  هزار د17

كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسالمي 
 .واحد دزفول مشغول تحصيل هستند

 

 دبيركل خانه پرستار تبعيد شد

 به دنبال تجمع اعتراضي – آبان 24سالمت نيوز، 
پرستاران در برابر مجلس، هيات تجديد نظر رسيدگي 

انشگاه علوم پزشكي به تخلفات اداري كارمندان د
تهران، محمد شريفي مقدم را به تغيير محل جغرافيايي 

 . خدمت به مدت يك سال محكوم كرد
اين محكوميت به ": در متن اين حكم آمده است

اتهامات نقض قوانين و مقررات، شركت در تحصن و 
اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و تحريك به برپايي 

براي تحصيل تحصن و اعمال فشارهاي گروهي 
 ".مقاصد غير قانوني است

: محمد شريفي مقدم در باره محكوميت خود گفت
عامل اين تجمعات خود مسووالن مجتمع بيمارستاني "

امام خميني و دانشگاه تهران بودند، چرا كه بار اول ده 
درصد اضافه كاري پرستاران را كم كردند كه منجر به 

ارانه پرستاران را تجمع پرستاران شد و در بار دوم نيز ك
. كم كردند كه باعث شد پرستاران مجددا تجمع كنند

من به عنوان عضو شوراي نظام پرستاري نه به عنوان 
سوپروايزر بيمارستان در بين تجمع كنندگان رفتم تا 
دليل اين تجمعات را جويا شده و بدانم صحبتهاي آنها 

صحبتهاي من در جمع تجمع كنندگان . چه بوده است
 ". حقوقي بوده و هيچ بار حقوقي نداشته استكامال

   

  اعتراضی کارگران و مزدبگيران برخی از حرکتھای 
   ١٣٩٣در آبان 

  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران 
   ١٣٩٣در آبان 

  
  14بقيه از صفحه 

  
 آبان كانون 5به گزارش روز دوشنبه *

مدافعان حقوق كارگر، چند صد تن از 
كارگران كارخانه يك و يك دشت 
مرغاب واقع در استان فارس، كه 
ماههاست حقوق دريافت نكرده اند، بار 

به عدم رسيدگي ديگر با هدف اعتراض 
به حق و حقوق خود دست از كار 
كشيدند و به همراه خانواده هاي شان 

  .در محل كارخانه تجمع كردند
  
به گزارش ايلنا، تعدادي از كارگران *

 ماه را دريافت 5آبفاي آبادان كه حقوق 
  توجهي اند در پي تداوم بي نكرده 

كارفرمايان به مطالبات شان صبح روز 
 در اعتراض به پرداخت  آبان5دوشنبه 

 ماه گذشته و 5 شان طي  نشدن حقوق
 شان، مقابل ساختمان  اخراج نماينده

مركزي شركت آب و فاضالب آبادان 
  .تجمع كردند

  
 آبان 6به گزارش ايلنا، روز سه شنبه *

در چهل و دومين روز اعتصاب كارگران 
كارخانه كاشي گيالنا دو مدير كارخانه 

 اعتصاب يك كاشي گيالنا كه همراه
اند، براي  ماه گذشته كارگران بوده

دومين بار به اتهام تمرد از اجراي حكم 
قضايي توقيف اموال كارخانه به 

  .دادسراي شهرستان رودبار احضار شدند
  
 آبان، كارگران معدن 6روز سه شنبه *

زغال سنگ جو دراعتراض به اخراج و 
تاخير در پرداخت حقوق مقابل 

به گزارش . مع كردندفرمانداري زرند تج
صداي زرند، كارگران معدن زغال سنگ 
جو واقع در زرند كرمان خواستار تسريع 

 شان  در رسيدگي به شرايط استخدامي
  . شدند

 كارگر در اين 470در حال حاضر 
 120شركت كار مي كنند و قرار است 

  .تن از اين كارگران در آينده اخراج شوند
كرمان  كيلومتري 75شهرستان زرند در 

قرار دارد و شهرستانهاي زرند، كوهبنان 
و راور از قطبهاي اصلي توليد زغال 

  .سنگ ايران است
  
شماري از كارگران كارخانه شيشه *

آبگينه قزوين كه حقوق مرداد، شهريور 
 اند در پي تداوم  و مهر را دريافت نكرده

 كارفرما به پرداخت  توجهي بي
 ر ازمطالباتشان و همچنين اخراج دو نف

 آبان 6همكارانشان صبح روز سه شنبه 
  .در محوطه كارخانه تجمع كردند

  
به گزارش ايلنا، قرار بود ظرف ديروز و 
امروز كارفرماي كارخانه شيشه آبگينه 

بخشي از مطالبات سه ماهه گذشته 
كارگران را براي از سر گيري فعاليت 
مجدد كارخانه پرداخت كند اما هنوز 

اين . استاين وعده عملي نشده
 كارگر رسمي و 100كارخانه حدود 

  . كارگر قراردادي با سابقه دارد200
  
حدود هزار تن از كارگران شركت *

 7مخابرات روستايي روز چهارشنبه 
آبان، براي دومين روز پياپي مقابل 

به گزارش سايت . مجلس تجمع كردند
افق روشن، كارگران خواستار اجراي 

رداد  مجلس و قرا1386مصوبه سال 
مستقيم شركت مخابرات با كارگران 

  . هستند
  
جمعي از كاركنان رسمي مجتمع *

 آبان 6پتروشيمي بوعلي روز سه شنيه 
در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش 

 در 93وري نيمه نخست سال  بهره 
به . محوطه اين مجتمع تجمع كردند

گزارش ايلنا، مديريت مجتمع در 
بود كه از روزهاي اخير به كارگران گفته 

شركت (» هولدينگ خليج فارس«سوي 
مادر تخصصي شركت ملي صنايع 

به مجتمع پتروشيمي بوعلي ) پتروشيمي
هيچ دستوري براي پرداخت پاداش 

وري شش ماهه نخست سال جاري  بهره
  .ابالغ نشده است

در ادامه اين اقدام اعتراضي روز 
 آبان نيز جمعي ديگر از 7چهارشنبه 

 مجتمع تحصن و كاركنان رسمي اين
  .تحصن كردند

  
جمعي از كارگران پيمانكاري شاغل در *

هاي در دست احداث منطقه  پروژه 
 7پارس جنوبي عصر روز چهارشنبه 

آبان در اعتراض به تعويق چهار ماه 
حقوق مقابل دفتر يكي از شركتهاي 

 اول اين منطقه،  پيمانكاري دست
)  هاي صنعتي شركت مديريت طرح(

  .تجمع كردند
به گزارش ايلنا، معترضان به نمايندگي 

 10 هزار كارگر كه حداقل در 2از حدود 
شركت پيمانكاري به عنوان كارگر 

اند اقدام به  قراردادي مشغول فعاليت 
  .اين حركت اعتراضي كردند

  
 آبان ايلنا، 8به گزارش روز پنجشنبه  *

كارگران اعتصابي لوله و نورد صفا در 
ا نه تنها بيش از گويند كارفرم ساوه مي

يك هفته است كه به آنها اجازه ورود به 
دهد بلكه شماري كارگر  كارخانه را نمي 

 هاي توليد  افغاني استخدام كرده تا لوله
كارفرما . شده را براي مشتريان بار بزنند

 هايي است كه در  مشغول فروش لوله
 اند، آنهم  زمان كار كارگران توليد شده

عتصاب بيش از هزار در شرايطي كه با ا
كارگر لوله و نورد صفا توليد در اين 

  كارخانه متوقف است
  
همزمان با چهل و ششمين روز از *

شروع اعتصاب كارگران كارخانه كاشي 
 آبان كارگران 10گيالنا، روز شنبه 

تصميم گرفتند براي جبران بخشي از 
شان،   ماه گذشته 16مطالبات معوقه 

 كارخانه را ميوه درختان زيتون محوطه
  .به فروش برسانند

به گزارش ايلنا، با وجود آن كه طي 
هفته گذشته كارگران كاشي گيالنا 
بخش زيادي از اموال غير قابل استفاده 

 بودند  كارخانه را براي فروش آماده كرده
اما هنوز پولي از اين بابت به كارگران 

  .پرداخت نشده است
  
به گزارش ايلنا، مسئوالن شركت *
و بازرس اداره كار » دن جومع«

 آبان با 10شهرستان زرند روز شنبه 
حضور در معدن از كارگران خواستند به 
كار خود ادامه دهند و زغال سنگ يك 

تعداد زيادي از . ماه آينده را تامين كنند
كارگران بدون در نظر گرفتن مطالبات 
شان كه در چند روز گذشته پيگير آن 

سفيد را امضا بودند،پاي برگه قرارداد 
  .كردند

  
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، *

كارگران نورد لوله صفا روز چهارشنبه 
 روز از شروع 17 آبان بعد از گذشت 14

اعتصاب شان وارد كارخانه شدند و 
كارفرما مجبور شد براي شكستن 
اعتصاب كارگران، يك ماه حقوق به 
حساب آنان واريز كند ولي كارگران 

 به اتمام اعتصاب نشدند و حاضر
خواستار مشخص شدن وضعيت حقوقي 
و بيمه و اشتغال خود شدند و كارفرما 
بعد از اين تصميم كارگران، كارخانه را 

به . تا اطالع بعدي تعطيل اعالم كرد
دنبال پايداري كارگران و بعد از 
جدالهاي طوالني، كارگران با قائم مقام 

و  شركت به توافقاتي دست يافتند 
سرانجام كارگزان در بعد از ظهر روز 

 روز به 20 آبان پس از 17شنبه 
  اعتصاب پايان دادند

  
 آبان، 17به گزارش  ايلنا،  روز شنبه *

همزمان با پنجاه و سومين روز از شروع 
اعتصاب كارگران كارخانه كاشي گيالنا، 

 ماه 16 هزار تومان از 100مبلغ 
مطالبات معوقه كارگران با فروش 

 كارگر 128خشي از اموال كارخانه، به ب
  .پرداخت شد

  
كارگران كارخانه روغن نباتي قو روز *

 آبان در اعتراض به پرداخت 18يكشنبه 
نامنظم حقوق طي دو ماه اخير در 

به . محوطه اين كارخانه تجمع كردند
گزارش ايلنا، يكي از كارگران معترض 
گفت؛ امروز دومين روزي است كه 

از كارگران شاغل و حدود يكصد تن 
بازنشسته در اعتراض به نحوه پرداخت 
مطالبات مزدي خود در مقابل محوطه 

  .كنند ورودي كارخانه تجمع مي
  
 آبان كارگران 18روز يكشنبه *

  شهرداري شادگان دراعتراض به عدم
 ماه حقوق معوقه دست از كار 3دريافت 
به گزارش فارس، به دنبال . كشيدند

هرداري، خيابانها و اعتراض كارگران ش
معابر شهر شادگان در انبوهي از زباله 

  .فرو رفت
 آبان، كارگران 20روز سه شنبه 

شهرداري شادگان به دنبال بركناري 
شهردار و تعيين سرپرست جديد 

  .شهرداري به اعتصاب خود پايان دادند
  
كارگران كارخانه سيمان لوشان روز *

 آبان در مقابل ساختمان 21چهارشنبه 
به . رمانداري رودبار تجمع كردندف

گزارش ايلنا، تجمع كارگران در اعتراض 
به تعطيلي كارخانه در مقابل ساختمان 

به عنوان سهام دار (بنياد مستضعفان 
در تهران برگزار شد و ) اصلي كارخانه

رئيس بنياد مستضعفان پس از شنيدن 
مشكالت اين واحد توليدي وعده 

  . دادپيگيري مطالبات كارگران را
  
جمعي از كارگران كارخانه توليد نخ *

بهريس واقع در شهرك صنعتي راوند 
 آبان تا 20كاشان، از روز سه شنبه 
 آبان، در 22شيفت صبح روز پنجشنبه 

اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان 
به گزارش . دست به اعتصاب زدند

سايت سازمان مجاهدين خلق، اين 
ا براي كارگران پيش از اين نماينده اي ر

مذاكره با گردانندگان كارخانه تعيين 
كرده بودند تا حقوق شان را دريافت 

  . كنند
  
كارگران پتروشيمي ايالم در روز *

 آبان در اعتراض به ادامه 25يكشنبه 
ممانعت كارفرما از ورود به كارخانه و 

 ميليون 50عدم پرداخت مطالبات 
  توماني آنها، در مقابل مجلس

  
  16بقيه در صفحه 
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درگذشت 

مجاھد خلق 
  فريده ونايی
   در آلبانی

  
  

  
  

مجاهد ، 1393آبان  14روز چهارشنبه 
 فريده ونايي از مسئوالن سازمان خلق

از فرماندهان ، مجاهدين خلق ايران
عضو شوراي  و ارتش آزاديبخش ملي

ملي مقاومت ايران، پس از يك عمل 
سنگين جراحي، در اثر ايست قلبي در 

به . درگذشتني بيمارستان در آلبا
گزارش سايت شازمان مجاهدين خلق، 

، 1342فريده ونايي متولد خلق مجاهد 
سال سابقه 36زنداني سياسي با 

مبارزاتي و تشكيالتي، در فاصله 
 دو بار دستگير 1365 تا 1360سالهاي 

گاههاي  سال در شكنجه 4و بيش از 
حصار مقاومت كرد در  اوين و قزل

ت انواع طور مستمر تح  كه به حالي
  .فشارها قرار داشت

در سالهاي پايداري و محاصره وي 
ضدانساني در اشرف و ليبرتي از بيماري 

برد و دژخيمان مالكي تا  سرطان رنج مي
آنجا كه توانستند در معالجه و مداواي او 
كارشكني و اخالل كردند و شكايتهاي 
مجاهدين به سازمان ملل و مقامات 

  .ايي نرسيدآمريكايي در اين باره به ج
سرانجام، اين مجاهد صبور و مقاوم، با 

وقفه وكال و مشاوران  تالشهاي بي
حقوقي و نمايندگان اشرف و ليبرتي، در 

براي ) 92اواخر اسفند  (2014مارس 
معالجه به آلباني منتقل شد و چهار بار 

در . پياپي در بيمارستان بستري گرديد
 به كشيدروز طول 16آخرين نوبت كه 

اعت تحت عمل سنگين س7مدت 
جراحي قرار گرفت اما پس از عمل، در 

  .درگذشتاثر ايست قلبي 
 .يادش گرامي باد

  

  
  درگذشت 

  
  قھرمان، مجاھد 

  
  مير يعقوب ترابي

  
  
  

  
  
  

به گزارش سايت همبستگي ملي، 
مجاهد خلق مير يعقوب ترابي، از 
افسران ارشد ارتش آزاديبخش ملي و 

ين خلق كادرهاي ارزنده سازمان مجاهد
ايران، پس از سه دهه پيكار آزادي، روز 

 در اثر ايست قلبي در 93  آبان16جمعه 
مير يعقوب ترابي، . پاريس درگذشت

، فوق ليسانس رشته 1331متولد 
مديريت از دانشگاه كنكورديا در مونترال 

  . كانادا بود
پهلوان ارتش آزادي، در تمام نبردهاي 
ارتش آزاديبخش از جمله سلسله 

يات بزرگ آفتاب، چلچراغ، فروغ عمل
جاويدان و نبردهاي مرواريد، شركت 
داشت و سه نوبت پياپي از ناحيه گوش، 

با اين همه . كتف و پا مجروح شده بود
در سالهاي پايداري اشرف و كارزارهاي 
درخشان ايستادگي و مقاومت، همچنين 
در مسابقات ورزشي و جشنواره هاي 

اندار و مهرگان و سيمرغ، پيوسته ميد
كباده كش سرفراز ورزش باستاني بود و 
رسم جنگاوري  و رادمردي را به جا مي 

  .آورد
  

  .يادش گرامي باد

  

برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران 
   ١٣٩٣در آبان 

  15بقيه از صفحه 
به گزارش ايلنا، كارفرماي . تجمع كردند

پتروشيمي ايالم علي رغم حكم اداره 
بر بازگشت به كار كارگران از كار مبني 

  .كند ورود آنان به كارخانه ممانعت مي
  
 آبان، هزار كارگر 25روز يكشنبه *

ساختماني در اعتراض به تغيير قانون 
بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در 

به گزارش . مقابل مجلس تجمع كردند
ايلنا، اين كارگران معتقدند تالش 

نها براي مجلس براي تغيير قانون بيمه آ
حمايت از انبوه سازان و بساز و بفروشها 

در صورت اعمال . گيرد انجام مي
تغييرات مورد نظر در قانون بيمه 
كارگران ساختماني، اگر چه در ظاهر 
بستري براي بيمه اين كارگران فراهم 
است اما به دليل ساز و كار غير قابل 
اجراي دريافت حق بيمه سهم كارفرما، 

يچ كارگر عالوه بر آن كه عمالً ه
ساختماني جديدي بيمه نخواهد شد، 

 هزار كارگر ساختماني بيمه 400حدود 
  .شده، بيمه خود را از دست خواهند داد

  
 آبان، شماري از 26روز دوشنبه *

كارگران پتروشيمي ايالم در اعتراض به 
دريافت نكردن پنج ماه حقوق و 
همچنين از دست دادن شغل شان در 

عدالت اداري در مقابل ساختمان ديوان 
به گزارش ايلنا، . تهران تجمع كردند

يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت؛ 
 تن از كارگران پتروشيمي ايالم با 70

 7 سال در تاريخ 10 تا 2سوابق كاري 
مرداد بدون هيچ دليل موجهي اخراج 

شدند و كارفرما چند روز بعد از اخراج 
 كارگر جديد را به بهانه 100حدود 
 نيروي انساني سريعاً استخدام كمبود

  .كرد
  
 آبان، كاركنان تعاوني 26روز دوشنبه *

مسكن وزارت جهاد كشاورزي در 
اعتراض به عملكرد اداره تعاون استان 
تهران در مقابل ساختمان وزارت تعاون 

به . كار و رفاه اجتماعي تجمع كردند
گزارش ايلنا، يكي از نمايندگان 

ض به معترضان گفت؛ ما در اعترا
عملكرد نادرست اداره تعاون استان 
تهران كه با انتصاب افراد غير عضو در 
سمت هيات مديره تعاوني مسكن 
كاركنان وزارت جهاد كشاورزي 
مشكالتي را براي اعضاي اصلي ايجاد 

  .كرده اند تجمع كرديم
  
 آبان، 26پيش از ظهر روز دوشنبه *

ساكنان مسكن مهر ضيا آباد اسالمشهر 
ض به وضعيت نامطلوب اين در اعترا

به گزارش  مبصر، . شهرك تجمع كردند
مشكل جاده اين شهرك برجسته ترين 

تكميل . مشكل مردم به شمار مي رود
نشدن بيمارستان  شهرك مسكن مهر و 
نبود فضاي سبز نيز بخش ديگري از 
مشكالت اهالي اين محله است، ضمن 
اين كه دانش آموزان اين شهرك به جز 

طع ابتدايي براي تحصيل محصالن مق
بايد راهي مدارس ساير مناطق 

  .شهرستان شوند
  
 آبان، 27صبح روز سه شنبه *

گردو كنگگ تنگ سرخ «روستانشينان 
در استان كهگيلويه و » بويراحمد

بويراحمد در اعتراض به اداره كل امور 
آب اين استان اقدام به صدور مجوز آب 
سرچشمه جهت طرح پرورش ماهي 

اي دومين بار در يك ماهه كرده، بر
. اخير، در مقابل استانداري تجمع كردند

به گزارش  ايلنا، در اين تجمع اعتراض 
آميز معترضان تاكيد 
داشتند تا زمان دريافت 
نتيجه محل استانداري 
كهگيلويه و بويراحمد 

. كنند را ترك نمي
تجمع كنندگان از 
بازداشت چهار نفر از 

روستانشينان 
گردوكنگ تنگ «

نيز ابراز نگراني » سرخ
كردند و خواستار آزادي 

  .آنان شدند
  
 17روز پنجشنبه *

 روز از شروع 65آبان، 
اعتصاب كارگران 
كارخانه كاشي گيالنا 

  .گذشت
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   .....نقاشي

  
  نمايشگاهي از آثار كامبيز درم بخش

نمايشگاهي از آخرين مجموعه آثار كامبيز درم بخش 
 اثر 30كه شامل  "هنرهاي تبسمي روز"با عنوان 

رنگي، سياه و سفيد و كالژ به روي كاغذ و يك اثر به 
  .، به نمايش در مي آيداستروي بوم 

 يكي از كامبيز درم بخش طراح و كاريكاتوريست و
مطرح ترين و پركارترين هنرمندان حوزه هنرهاي 

او درباره آخرين مجموعه  .تجسمي در ايران است
سعي كردم با نگاهي متفاوت و ": آثارش گفته است

  ".طنز آميز در باره موضوع لبخند كار كنم
خطهاي خستگي ناپذير و ساده، رقصنده، روان و نرم 

پر تنش اما با در كنار خطوطي پر از هيجان و گاهي 
هماهنگي كامل در موضوعات مختلف از ويژگيهاي 

  .  مي آيدطرحهاي او به حساب
 موضوعات طرح با آثارش بيشتر در بخش درم كامبيز

 به تا كند مي وادار را بيننده روزمره، و ساده ظاهر به
 شمول جهان عميق مفاهيم و امروزي انسان وضعيت

  .كند فكر
  

  .....موسيقي

  

 سال، صدرنشين 20 پس از ينك فلويدپ

  جدول پرفروشهاي بريتانيا شد

   
 در صدر "پينك فلويد"ترين آلبوم گروه موسيقي   تازه

اين آلبوم كه . اي بريتانيا قرار گرفتهجدول پرفروش
نام دارد،  (Endless River) "پايان  رودخانه بي"

اين گروه بازار   آلبوم آخرينبيست سال پس از انتشار
  .آمده است

 "ناقوس جدايي" پينك فلويد با آلبوم 1994 سال در
(Division Bell)  در صدر اين جدول قرار گرفته

 كه حاوي اجراي "پالس"يك سال بعد آلبوم  .بود
 .زنده اين گروه بود نيز صدرنشين جدول شد

، نوازنده "ريچارد رايت" به "پايان رودخانه بي"
يم  درگذشت، تقد2008كيبورد اين گروه كه در سال 

  .شده است
 فلويد بر اساس آهنگهاي منتشر كآلبوم جديد پين

ديويد " .نشده ناقوس جدايي تهيه شده است
 پيشتر گفته ،، نوازنده گيتار و خواننده گروه"گيلمور

 آخرين آلبوم اين گروه "پايان  رودخانه بي"بود كه 
  . خواهد بود

پانزدهمين آلبوم پينك فلويد كه هفتم نوامبر در 
 هزار نسخه 140ا منتشر شد، در يك هفته حدود بريتاني

   .فروش رفته ب
 و "سيد برت"، "راجر واترز"، )ريك(ريچارد رايت 

  كه همه در دانشگاه كمبريج درس مي"نيك ميسون"
 گروه پينك فلويد را پايه 1965خواندند، در سال  

 ديويد گيلمور جايگزين سيد 1968در سال . گذاشتند
كه اين چهار نفر با هم بر روي آخرين باري . برت شد

 در "د اي-اليو "صحنه رفتند، در جريان كنسرت 
  . بود2005تابستان سال 

در سالهاي گذشته، راجر واترز به صورت انفرادي و 
اعضاي ديگر در قالب گروه پينك فلويد جداگانه 

اند كه در هر دو مورد با استقبال   كنسرت برگزار كرده
  .زيادي رو به رو شده است

استفاده از عناصر موسيقي سمفونيك و تلفيق آن با 
موسيقي الكترونيك و موسيقي اي كه آنها خود نام 

صداهاي ساعت، هواپيما ( بر آن گذاشتند "كانكريت"
 همراه با اشعار تيز و گستاخانه كه غالب آنها ،)و غيره

را واترز مي سرود، نام و جايگاه اين گروه را در جهان 
  .ردموسيقي تثبيت ك

 از "ديوار" و "نيمه تاريك ماه" ،"كاش اينجا بودي"
مشهورترين آلبومهاي اين گروه است كه از سوي 
كارشناسان به عنوان تاثيرگذارترين آلبومهاي موسيقي 

  .شود  راك در قرن بيستم معرفي مي
  

   واكنش غير منتظره به مرگ مرتضي پاشايي

  
ال به علت ابته  ساله ب30 خواننده ،مرتضي پاشايي

 را شاز يكسو مرگ او طرفداران. سرطان در گذشت
غير منتظره اي براي  طرزه كه ب طوريه شوكه كرد، ب

از سوي ديگر، هجوم .  سوگواري كردنديمرگ و
جمعيت در مراسم خاكسپاري او و ديگر مراسمي كه به 

 موضوع غير ،ترتيب داده شده بودهوي مناسبت مرگ 
بهر جهت، واكنش  .دمنتظره و حيرت انگيز ديگري بو

  . بودرويداد چشمگيرسريع و همه گير جامعه به اين 
مرتضي پاشايي خواننده اي بود كه نزديك به چهار 

 فعاليتش را به صورت اينترنتي و زيرزميني ،سال قبل
آغاز كرد و پس از آن موفق شد براي كارهايش مجوز 

  .بگيرد و حتي در صفحه تلويزيون ظاهر شود
 ،وازنده و خواننده از اين هم بدتر استوضعيت زنان ن

در سي و  .چرا كه آنان اجازه فعاليت حرفه اي ندارند
 كنسرتهاي زنانه و خصوصي با نادرشش سال گذشته 

مخالفتهاي سفت و سخت نيروهاي مذهبي و حكومتي 
روبرو بوده و حتي موضوع به صحن مجلس كشيده 

  .شده است

دم در ميدانهاى با همه اين محدوديتها حضور وسيع مر
در  با صداى بلند پاشاييو خواندن ترانه هاي  شهرها

   . چشمگير استماه ممنوعه محرم
جمعيت براي تشييع پيكر او مقابل تاالر وحدت جمع 

ند و كماكان با وجود فضاي امنيتي موجود بر پيكر دش
اگر چه اين واكنش . اش كردند  بدرقه او اشك ريخته و

رمندان و در آخرين نمونه در سطوح ديگري براي هن
واكنش  .در مرگ سيمين بهبهاني نيز ديده شده بود

مردم نشاندهنده شكاف ميان حكومت و خواست 
  .ه ايران استعجام
  

كوچه بازاري مصري مورد خشم خواننده 

  داعش قرار گرفت 

  
 كه يك خواننده كوچه بازاري "شعبان عبدالرحيم"

 از گروه  آهنگي در انتقادبه تازگيمصري است، 
ابوبكر " و "داعش" موسوم به "دولت اسالمي"

وي در .  منتشر كرده آن، خليفه خودخوانده،"البغدادي
 داده  "امير المجرمين" به البغدادي لقب اين ترانه

  .است
انتشار اين آهنگ باعث شد كه شعبان عبدالرحيم 
هدف حمالت سايتهاي مرتبط با داعش قرار بگيرد و 

 "مهدور الدم"اين گروه تندرو، حكم مفتيهاي مرتبط با 
  .بودن او را صادر كنند

خدا ": گويد  عبدالرحيم در پاسخ به اين فتوا تنها مي
  . "بزرگ است

 "يل متنفرمياز اسرا"همانطور كه ترانه " :او گفته است
خواندن اين ه خاطر را خواندم و از كسي نترسيدم، ب

  ".ترانه نيز از كسي نمي ترسم
  

  فيلم
  

ممنوعيت نمايش فيلمها بر موفقيت آنها تاثير 
  در گيشه

امسال شاهد :  نيويورك–تام بروكس منتقد فيلم 
ممنوعيت اكران تعداد زيادي از محصوالت سينمايي 

  .بوديم
اوايل امسال چندين كشور خاورميانه اكران فيلم جديد 

تضاد آن با تفاسير رايج در قرآن و " را به خاطر "نوح"
الرس "تركيه اكران اثر جديد . د ممنوع كردن"انجيل

   را به خاطر صحنه"نيمفومانياك" به نام "فون تريه
هاي عيان رابطه جنسي ممنوع كرد و آن را در دسته 

  .فيلمهاي پورنوگرافيك قرار داد
 فيلمهاي مستند نيز هدف قرار ،در اين موج ممنوعيت

 كه در "ميدان"به عنوان نمونه فيلم مستند . گرفته اند
ندگي تعدادي از افراد فعال در جنبش ميدان آن ز

تحرير قاهره به تصوير درآمده، در خود مصر اجازه 
   .نمايش پيدا نكرد

اما ممنوع شدن نمايش يك فيلم روي موفقيت تجاري 
  آن چه تاثيري مي گذارد؟

   18بقيه در صفحه 

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  

  :سخن روز

 آنها از اگر. دارم محكمي پرنسيبهاي من" -
 "دارم هم ديگري پرنسيبهاي آيد، نمي خوشتان

 و هنرپيشه ،1890 – 1977 ماركس، گراشاو(
 )آمريكايي كمدين

اگر نتوانيم افكارمان را  ، هستيم خودما معتاد افكار 
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  ھنری ماه رويدادھای
 17بقيه از صفحه 

 منتقد فيلم در مجله آمريكايي ،"نوا جيتل"
ممنوع كردن نمايش يك ":  مي گويد،"آتالنتيك"

فيلم در حقيقت تبليغات مجاني براي آن اثر سينمايي 
اگر رسانه ها اين موضوع را برجسته كرده و فيلم . است

تحريك  باعث ،را جنجالي و بحث برانگيز معرفي كنند
كنجكاوي مردم خواهد شد كه مي خواهند بدانند اين 

   ".همه جار و جنجال براي چيست
، استاد رشته فيلم و "وينسون ديكسون"پروفسور 

سينما در دانشگاه لينكلن آمريكا نيز با اين نظر موافق 
ممنوع شدن و سانسور يك فيلم ": است و مي گويد

جلب توجه بهترين روش براي تمايز آن از ديگران و 
   ".است

اين "يك نمونه برجسته آن فيلم جعفر پناهي با عنوان 
 بود كه زندگي او در 2011 محصول ،"يك فيلم نيست

  .شرايط حبس خانگي در تهران را بازگو مي كند
  

   آمريكايي هنرپيشهابتكار جديد 

  
 هاليوود براي زنان سينمايگرفتن نقش اول فيلم در 
اني كه زنان هنرپيشه از زم. همواره مشكل بوده است

. ه تر مي شودود سالگي مي گذرند، مشكل افز30 مرز
 در نقش كه "ريس ويتر سپون"از اين روست كه 

 ، به شهرت رسيد"ليگالي بالند" در فيلم "زب"
  . تصميم مي گيرد به فكر چاره باشد

اولين فيلم از . ريس خود اقدام به تهيه فيلم مي كند
 يك زن نقش  در آن كهGone Girlنامه ب اين نوع

پس از جدايي از  او زندگيو اول و پرقدرتي دارد 
 ميليون دالر فروش 305  را به تصوير مي كشد،همسر

 وافيلم بعدي . اين رقم چشمگيري است. مي رود
Wild است كه نمايشي از زندگي واژگون شده زني 

اين . است كه تصميم به سفر كوهنوردي مي گيرد
نها افتاده و منتقدين معتقدند كه افيلم از پيش سر زب

 كه در اين فيلم هنرپيشهجايزه اسكار را نصيب اين 
  . خود نقش اول را دارد، كند

  
  .....شعر

  

   عاشقانه زيستن

  رضا بي شتاب
  به درد زمانه دوايي

  درين تيرگي روشنايي
  !چه هنگامه انگيزي اي عشق

  ندانم كه اي از كجايي
  تو درياي رنگين كماني

  گ دوران جداييز نيرن
  تو آن نازنين جاوداني
  غريبي شگفت آشنايي
  تو جادوگري بي هياهو

  به چشم جهان ماجرايي
  تو سرمايه اي رايگاني

  تو از سود و سودا سوايي
  تو همراه افتادگاني

  به خلوتگه جان ندايي

مزدوران ولی فقيه مدافعان حقوق بشر را 
  مسئول اعدام ريحانه می دانند

   
   ينت ميرهاشميز

حقوق بشر همواره پيكر لرزان جمهوري اسالمي را 
همه . بيش از هر هنگام به چالش كشيده است

جنايتهاي داعش كه نفرت همگاني را بر مي اتگيزاند، 
فشار بر .  سال بر مردم ايران روا شده است35طي 

رژيم واليت فقيه براي رعايت حقوق بشر محصول 
  . يك جنگ خونين انسانيت با بربريت است

رسيدن اين جنگ به نقطه امروزي بهاي سنگيني بر 
داعشيهاي واليت فقيه . مردم ايران تحميل كرده است

هيچ سر آشتي با حقوق بشر ندارند و هرگز نخواهند 
داشت و گرفتن ژست حقوق بشر اسالمي ديگر كسي 

سيخن پراكنيهاي جواد الريجاني، . را فريب نمي دهد
س شوراي حقوق دبير ضد حقوق بشر رژيم در اجال

بشر سازمان ملل، در دفاع از قصاص، اعدام و منت 
گذاشتن بر سر كشورهاي ديگر، توهين به حقوق بشر، 

  .انسانيت است
 4جمهوري اسالمي نه تنها هيچكدام از مواردي را كه 

سال قبل به رعايت آن متعهد شده بود انجام نداده، 
. استبلكه سركوبگري، جنايت و اعدام را افزايش داده 

دبير ضد حقوق بشر ولي فقيه بي شرمانه از قانون 
قصاص و اعدام در ايران دفاع كرده و قصاص ريحانه 
جباري را به گردن رسانه ها و مدافعان حقوق بشر 

متاسفانه سازمان ملل در رابطه با عدم رعايت . انداخت
حقوق بشر هيچ تنبيهي را انجام نمي دهد و رعايت 

مبارزه با .  ديگر واگذار مي كند سال4توصيه ها را به 
داعش و جنايتهاي اين گروه با سكوت در مقابل 
رفتارهاي ضد بشري داعشيهاي حاكم بر ايران معنا 

  .پيدا نمي كند
كساني كه در جريان سر به دار شدن ريحانه جباري، 

نيروهاي اپوزيسيون را مدافعان حقوق بشر، رسانه و 
مقصر مي دانند، حقوق بشرشان مانند الريجاني بوي 

  . گند مي دهد
   

در رويدادي ديگر پليس جمهوري اسالمي روز شنبه 
 آبان دستگير شدگان در حركتهاي اعتراض عليه 10

اين . اعالم كرد» ضد انقالب«اسيد پاشي را 
وع جنايتكاران فضا را به گونه اي مي چرخانند كه موض

تمامي حرفهاي . اسيد پاشي به فراموشي سپرده شود
پايوران رژيم، به شمول چرنديات انصار حزب اهللا در 

 آبان در قدرداني از مجلس، تشديد 9روز آدينه 
خشونت و زمينه سازي اسيد پاشيهاي ديگر را فراهم 

  . مي كند
  آبان11فراسوي خبر يكشنبه 

 
----------------------------------------  

  
  گهي پر تالطم چو شوقي
  گهي چون گمان ناكجايي

  نهاني، تو رازِ مگويي
  سكوتي و پرگو صدايي
  تو پيري جواني و رعنا

  تو بي چون و هم بي چرايي
  اگر جان زِ تن مي ستاني
  تو جانبخشِ شيدا خدايي

  به دل لرزشي ناگهاني
  تو جان گير و هم جان فزايي

  به انگشترِ روزگاران
  ين دلرباييتو يكتا نگ

  جفا گر جهان را بسوزد
  رفيقي تو آن با وفايي

  دمي بي تو بودن نشايد
  هماره تو با ما و مايي

 به  آمران" سبز مجلس ارتجاع به چراغ

 ي تبهكاري برا"از منكر  انيمعروف و ناه 
 

 يدي جداليل
 دست به يراني همان زمان كه زنان و مردان ادر

 زده و ي پاشدي شرمانه اسي بتي جناهياعتراض عل
 عمل تبهكارانه را گوشزد ني حكومت در اتيمسوول

 بي كنند، مجلس ارتجاع مشغول افزودن و تصويم
 از آمران به معروف تيطرح حما" به يشتري بيبندها
 . است" از منكرانيو ناه

 
 كه اقدام به دفاع از ي طرح، افرادني ا7 اساس ماده بر

ستند و جرم  كنند، مجرم هيخود در برابر مهاجمان م
 نگونهيبد. ستي ن"قي تعلاي في تخفق،يتعو"آنان قابل 

 اوباش به زنان و تكارانهي تهاجم جناهي فقتي والميرژ
 . كندي مي و قانونيجوانان را رسم

 
 ي ولندگاني شود؛ نماي جا ختم نمني موضوع به هماما
 تبهكارانه ني قواناني آرامش خاطر مجري براه،يفق

 كه يدر صورت. وادث هم كرده اند حمهيخود، آنها را ب
 ي جراحتتي مامورانيمعروف در جر  امر به انيمجر

 "يثارگريصندوق ا" يايتوانند از مزا  ي كنند، مدايپ
 .مند شوند بهره 

 
 ي جمهوري مذهبسمي فاشندگاني حال حاضر نمادر

 سازمان ي برازي نگري دي قصد دارند ماده اياسالم
. نديافزايبر طرح مزبور ب مردم هي علتي جناشتريدادن ب

معروف و  به  آمران "براساس ماده هشت طرح آنها، 
 و اقدام اتيعمل" توانند وارد ي م"از منكر  انيناه

 پس ني است كه از اعنا بدان منيا.  شوند"يجمع 
 تواند با  ي م"از منكر  ي معروف و نه ستاد امر به"

را  ي جمعينفر، مجوز تجمع و اقدام عمل درخواست سه 
 .صادر كند

 
 در ي المللني بني كامال عكس قواني اسالميجمهور

 مجلس يطرحها.  كندي از شهروندان عمل متيحما
 و ي جوامع مدننيارتجاع صد درصد نقطه مخالف قوان

 مزاحمت جادي اي كشورچيدر ه.  استيمدرن بشر
 ي نمي شهروندان قانونهي عليكيزي و شرارت فيابانيخ

 ني از مجرميعلن بطور نگونهي اشود و قانونگذاران آن
 . كنندي نمتي حمااني قربانيبه جا

 
 در يراني و زنان و جوانان اراني از مردم ايباني پشتبه

 دست به اعتراض و م،ي جهان كه هستيهر جا
 .مي بزنيافشاگر
  آبان3شنبه ...  خبريفراسو
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پيامهاي انتخاب يك 

  "فرنگي كار"

 رسانه اي به رياست 

  "صداوسيما"
  منصور امان

آيت اهللا علي خامنه اي با برگُماري يك 
فرد تحت تحريمهاي بين المللي به 
رياست راديو و تلويزيون دولتي، به 
مخاطبان خارجي و رقيبان داخلي اش 
عالمت مي دهد كه همچنان و با وجود 

لگام اوضاع را در ، "نرمش قهرمانانه"
دست دارد و به ُشل كردن آن فكر نمي 

     .كند
در اين راستا، انتخاب آقاي محمد 

 رسانه اي كه "فرنگي كار"سرافراز، يك 
به دليل مشاركت در پروژه هاي امنيتي 
اعتراف گيري در ليست سياه اتحاديه 
اُروپا قرار دارد را مي توان گُزينشي 

خُست، عزم آگاهانه ارزيابي كرد كه ن
 باند ولي فقيه براي تداوم كاركرد "رهبر"

و سياستهاي شناخته شده بلندگوي 
 را نمادينه مي كند و "نظام"تبليغاتي 

سپس، استراتژي آقاي خامنه اي و شُركا 
را در بستن فضاي جامعه و توليد خفقان 

  . به جلو مي برد
تدبير مزبور پس از ناگُزير شدن آنها به 

رابر طرفهاي خارجي، عقب نشيني در ب
جايگاه ويژه و حياتي براي جلوگيري از 

  . سرايت آثار آن به داخل يافته است
از نگاه ُكلي، جانشين كردن دوقلوي 
آقاي ضرغامي به عنوان رييس 

ي حكومت، تاكيدي "صداوسيما"
ديگري بر نقش ابزاري و مالكيت 

از . انحصاري اين وسيله تبليغاتي است
 بر راديو و "نظام"همان هنگامي كه 

تلويزيون تسُلط يافت، آن را به بلندگوي 
 براي تبليغ و ترويج "خوديها"خُصوصي 

اهداف و ديدگاه هاي حكومت و نيز 
كانالي امنيتي براي صحنه سازي، نشر و 
پخش جعليات و خاك پاشيدن به چشم 

سازگار با اين . مردم تغيير كاركرد داد
ز از وظايف، مسوولين اين مجموعه ني

 امنيتي –ميان مهره هاي نظامي 
برگزيده شده اند، آنچه كه انتخاب آقاي 

  .سرافراز زير آن خط تاكيد كشيده است
   

در همين حال به موازات شدت گرفتن 
جدالهاي دروني دستگاه قُدرت، دايره 

 نيز "صداوسيما"انحصار در بنگاه 
كوچك و كوچك تر شده و با هر دور 

هاي بيشتري از تازه كشمكش، اليه 
 بيرون از آن قرار گرفته اند و "خوديها"

در مقابل نفوذ و كُنترُل آيت اهللا خامنه 
تعيين . اي و باند او گُسترش يافته است

يكجانبه جانشين آقاي ضرغامي بدون به 
حساب آوردن نگرانيهاي از پيش اعالم 
شده شريك جديد در هيات حاكمه، 

تاز را ، اين موقعيت مم"دولت اعتدال"
  . مادي كرده و به رخ مي كشد

   آبان21چهارشنبه ... فراسوي خبر 

دردنامه مجلس 

  نشينان از صداي زن
  زينت ميرهاشمي 
تهديدهاي مجلس نشينان اين بار تك 

نامه تعدادي . نوازان زن را نشانه گرفت
از بينادگرايان مذهبي به دولت روحاني 
در رابطه با تك نوازي زنان، به 

  . ن جهت را نشان داداسيدپاشا
تعدادي از اعضاي مجلس رژيم روز 

 آبان طي نامه اي به دولت 10شنبه 
حسن روحاني رنج و ناراحتي خود را از 
آواز خواني زنان بيان كرده و تهديد 

» دغدغه هاي«كردند كه اگر دولت به 
مجلس «امضا كنندگان رسيدگي نكند، 

از اختيارات و حدود قانوني خود براي 
بررسي اين مشكل استفاده خواهد حل و 

  )مهر ( ».كرد
حدود «البته مجلس نشينان نوع 

چوب «را روشن نكردند و از » قانوني
حرفي نزدند بلكه شيوه » اسيد«و » تر

اعمال خشونت عليه تك نوازان زن را 
به انصار حزب اهللا و لباس شخصيهاي 

عده اي در . موتور سوار محول كردند
د، عمامه داران مجلس قانون مي آفرينن

از منبرهاي رنگارنگ، خشونت بر زنان 
را مقدس مي شمارند و در انتها عده اي 
لمپن و مزدبگير خشونت تقديش شده را 

اين سلسله رويداد تا . اجرايي مي كنند
روزي كه بنيادگراهاي داعشي بر ايران 

  . حاكم هستند جريان خواهد داشت
   

يك عضو مجلس از شهر ورامين در 
 با خبرگزاري حكومتي مهر در گفتگو

رابطه با فعاليتهاي زنان در موسيقي 
تك نوازي و خوانندگي زنان «:گفت

يكي از حرمتهايي است كه در كشور 
شكسته شده و اين موضوع ضد باورها و 

» .ارزشهاي ديني مردم ايران است
همين گونه سخن پراكنيهاست كه 
تحمل زن غير متحجر را بر نمي تابد و 

يني خود براي حفظ ارزشهاي وظيفه د
واليت فقيه را با اسيد پاشي يا كشتن ادا 

جلوگيري از اجراي كنسرتهايي . مي كند
كه در آن نوازندگان زن وجود دارند، 

» عرفان«مانند كنسرت گروه موسيقي 
در اصفهان، از طرف مسئوالن رژيم، 
خشونت انصار حزب اهللا و لباس 

هادينه شخصيها عليه زنان در خيابان را ن
  . مي كند

در رويدادي ديگر وزارت اطالعات 
مالها در بندرعباس، در نمايشگاهي به 

 ساله اين 30مناسبت جنايتهاي 
با گذاشتن پوسترها و «وزارتخانه، 

تصاويري از بزرگان سلسله نعمت 
و » ظاله«، دراويش گنابادي را »اللهي

. معرفي كرد» بيگانه«در ارتباط با 
  ). وبگاه مجذوبان نور(

تمامي گفتار، سياست و عملكرد 
نهادهاي رژيم توليد خشونت عليه زنان، 
اقليتهاي مذهبي، روشنفكران و دگر 

تنها چاره رفع خشونت . انديشان است
عليه مردم، سرنگوني واليت پليد خامنه 

  . اي است
   آبان12فراسوي خبر دوشنبه 

سابقه حقوق بشر 
رژيم ايران مورد 
  حمله قرار گرفت

 فاكس نيوز طي تلويزيون
گزارشي در مورد اعدامها در 

االجل  دوشنبه ضرب: ايران گفت
 معامله است كه كي به دنيرس

 را منجمد راني ايي برنامة هسته
 برداشته مهاي آن تحريو در ازا

 نديگو ياما منتقدان م. شود
سابقة وحشتناك حقوق بشر 

 ي طيستي نباران،ي اميرژ
 يستيمذاكرات فراموش شود و با

 مورد نظر قرار يدر هر توافق
 وركيوي شاون از نكيار. رديگ

 موضوع ني و به اوندديپ يبه ما م
  .كند ينگاه م

  
 يي مذاكرات هسته:  شاونكيار
 داي ادامه پني امروز در وران،يا
 نديگو ي منيمنتقد. كند يم

 و متحدان آن خون كايآمر
 دهيشده را ناد  اعدامانيرانيا
گفته گروه بنا به . رنديگ يم

 در زي حلق آوران،يحقوق بشر ا
 بيمألعام، شكنجه و تحت تعق

 ري و ساانيحيقرار دادن مس
 اوج رسيده به ي مذهبيتهاياقل

 اعدامها ديگو ي گروه منيا. است
در سال گذشته دو برابر شده 

 700 ساالنه كياست و به نزد
احمد شهيد، .  استدهياعدام رس

 نماينده ويژه سازمان ملل كه در
 ميمورد سابقة حقوق بشر رژ

 بارها كند، ي مقي تحقرانيا
 ي براي حتراني اميتوسط رژ

  .ورود به كشور منع شده است
 ني در ايحق زندگ: دي شهاحمد

. شود يكشور محترم شمرده نم
 ي جرائميمردم هر لحظه برا

 ممكن شوند ي نمي تلقيكه جد
 شامل نياست اعدام شوند و ا

  .شود ي مياسيمخالفان س
 راني اونيسياپوز:  شاونكيرا
 كشتار نه تنها ني كه اديگو يم
 از گفتگوها باشد، ي بخشيستيبا

 ني الي به دليستيبلكه تهران با
 قرار ي مورد حسابرساتيجنا

 جمهور منتخب سيرئ. رديگ
 ران،ي مقاومت اي مليشورا

سابقه «: ديگو ي م،ي رجوميمر
 ميوحشتناك حقوق بشر رژ

 تيمنا ي به شورادي بارانيا
... سازمان ملل ارجاع داده شود

 يستي نبايي مذاكرات هسته
 چشم بستن به ييي برا بهانه

 رانينقض آشكار حقوق بشر در ا
  »...باشد
  همبستگي ملي:منبع
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  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان: انري دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي، جعفر پويرهاشمي منتيامان، ز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگـان سـازمان چريكهـاي فـدايي         نبر

خلق ايران و بيان كننده نظرات اين سـازمان      
اما بديهي است كه از چاپ مقـاالت و         . است

الب فعالين سازمان و جنـبش مقاومـت و         مط
صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم        

دهـد و اطـالع از آن مفيـد          نشريه اجازه مي  
مطـالبي كـه بـا      . كنـد  است، خودداري نمي  

شـود،   امضاي افراد در نبردخلـق چـاپ مـي        
بيان كننده نظرات خود آنان است كه ممكن        
است با نظرات سـازمان منطبـق، همـسو يـا           

با نام  (سرمقاله نبردخلق   . ف داشته باشد  اختال
  .بيان كننده نظر سازمان است) و يا بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد          

  خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــارگران،   ــهاي جنـــبش كـ ــار و گزارشـ اخبـ
مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبـار تحـوالت    
ايران، عراق ومسائل بين المللـي مربـوط بـه     
آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر          

  .روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  تاينترن

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي 

روز ايران و جهان، تحليل مسائل 

  روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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سالهاست كه داعشيهاي جمهوري اسالمي از 
طريق عوامل و اراذل خود در عراق دست به 
كشتار جمعي و تدريجي، نخست در كمپ اشرف و 

اين اعمال رذيالنه . اكنون در كمپ ليبرتي زده اند
دستكمي از حمالت جنايتكارانه داعش عليه 

بنا بر گزارشات گوناگون، . ساكنان كوباني ندارد
قي واليت فقيه با استفاده از توجه مزدوران عرا

اذهان به سوي داعش، ساكنان ليبرتي را تحت 
رذيالنه ترين اعمال و فشارهاي بيشتري قرار داده 

  .اند

در آخرين گزارشات رسيده، دبيرخانه شوراي ملي 
 نوامبر 13 (1393 آبان 22مقاومت ايران در تاريخ 

نيروهاي ": در اطالعيه اي متذكر مي شود) 2014
عراقي طي پنج ماه متوالي از در اختيار قراردادن 
ليفت تراكهاي متعلق به ساكنان ليبرتي كه براي 
پيشبرد امور روزانه بدان نياز دارند، ممانعت مي 

ساكنان ناگزير بارهاي سنگين را با دست يا . كنند
بر اثر اين اقدام . بر روي دوش جابه جا مي كنند

 دچار دردهاي ضدانساني شمار زيادي از ساكنان
كمر، دست و بيماريهاي شديد استخواني شده 

  ".اند
  

اين درحاليست كه پس از اعتراضهاي گسترده 
ساكنان و نمايندگان آنان، نماينده ويژه دبيركل 

 به طور 2012 آوريل 21سازمان ملل متحد در 
رسمي اعالم كرد دولت عراق سه ليفت تراك در 

 كه هرگز به اجرا اختيار آنان قرار خواهد داد؛ امري
بدون شك اين رفتار به منظور شكنجه . در نيامد

  .فيزيكي و روحي ساكنان ليبرتي مي باشد
مزدوران عراقي جمهوري اسالمي همچنين از 
دسترسي بيماران به خدمات درماني جلوگيري مي 

برخي از بيماران، از جمله بيماراني كه مبتال . كنند
احي دارند، به به سرطان هستند و يا نياز به جر

بنا به گزارش دبيرخانه . درمانهاي فوري نياز دارند

 تن از بيماران مبتال به 53شوراي ملي مقاومت ايران، 
بيماريهاي چشم، در نوبت عمل هستند كه به خاطر 
كارشكنيهاي نيروهاي عراقي به بيمارستان منتقل 

  .نشده اند
ي  انجمن جهان1393 آبان 23در همين رابطه در تاريخ 

 المللي و   ترين ارگان پزشكي بين پزشكي كه مهم
اتحاديه تمامي سازمانهاي نظام پزشكي در كشورهاي 

 در "كننده درماني شرايط نگران "گوناگون است، از 
  . كمپ ليبرتي به شدت ابراز نگراني كرد

 سند جنايت عليه بشريت در اشرف و ليبرتي به 9مفاد 
هوري امضاي مالكي كه با سربرگ رسمي جم

 اي،   خامنه وزير در بيت  دفتر نخست -عراق
وزارت اطالعات و نيروي قدس سپاه 
پاسداران آرشيو شده و توسط كميسيون 
امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت 
ايران افشا شده، سرسپاري مالكي به خامنه 
اي و توطيه عليه ساكنان ليبرتي را بار ديگر 

به امضاي  سند كه 9اين . آشكار كرده است
 30مالكي طي دو ماه در فاصله اول اكتبر تا 

رسيده، ) 1392 آذر 9 مهر تا 9 (2013نوامبر 
 مالكي –از دسيسه هاي مشترك خامنه اي 

  .پرده برداشته است
 اول "به كلي سري"براي نمونه در سند 

، رونوشت به مشاور )92 مهر 9 (2013اكتبر 
فراد فرماندهي و  كند كه ا ويژه امنيتي، مالكي مقرر مي

اندركار حفاظت ليبرتي بايد هر چه سريع تر  دست 
كليه الزاماتي را كه باعث بستن زندگي و روشهاي "

مي ] سازمان مجاهدين خلق[ترساندن اعضاي خلق 
در ادامه تاكيد مي شود، بايد از . "بكار بگيرند شود  

بازديدهاي رسمي خارجي از ليبرتي نيز جلوگيري كرد 
  .ا فشار آورده شودتا بر آنه

رفقا، دوستان، ياران، ايرانيهاي عدالتخواه و سازمانها، 
به روي اين جنايتهاي ! گروه ها و انجمنها و تشكلها

قتل عام تدريجي و . ضد انساني هرگز نبايد چشم بست
زجر كش كردن ساكنان زندان ليبرتي، ادامه سياست 

ساله رژيم جمهوري اسالمي در حذف سياسي و  35
فيزيكي مخالفان و منتقدان است كه از كتك زدن 
دختران و پسران جوان در خيابانها آغاز و تا اعدامهاي 

  . دستجمعي جلو رفته است
حمايت ايرانيان از مبارزات كوباني در دفاع از حقانيت، 

جمهوري . عدالت و حقوق بشر چشمگير بوده است
 در درنده خويي و ارتكاب به جنايت در داخل و اسالمي

خارج ايران عليه مردم و مخالفانش چند گام از 
آنها . همريشان ايديولوژيك خود، داعش، جلوتر است

سكوت . كمر همت بسته اند تا ما را خاموش كنند
     .نكنيم
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  رفيق زهرا آقانبی قلهکی

  ه شھدای فدايی آذر ما
 - پرويز نصير مسلم -اسداهللا بشردوست : رفقاي فدايي

 - زهرا آقانبي قلهكي -ابوالقاسم نيكچه همداني 
 علي - عليرضا بهاريپور -عليرضا شهاب رضوي 

 غالمرضا - محمدرضا شهنواز -عبدالعلي زاده 
حميدرضا  -ناهيد ملك محمدي  –كارورديان چايچي 

 بهروز -قدسي  احمد ا- مختار قلعه ويسي -سعادتي 
 محسن - فرهود رواني - حسين تدريسي -بهروزنيا 

 -ناهيد محمدي  – فريدون شافعي -مدير شانه چي 
 - رحيم تشكري - مسعود صارمي -محمدعلي پاويار 

 -وحيد پيروزنيا  -آذر لطيفي  –حسن زكي زاده 
 به - رحمت طالب نژاد- قرني حسني -همايون پريزاده 

شاه و خميني به شهادت دست دژخيمان رژيمهاي 
  .رسيدند

********  

  افشاي دروغهاي رذيالنه
از مدتي پيش فردي به نام امراهللا ابراهيمي با ادعاي 

، اقدام به انتشار اكاذيبي در مورد »امنيتي«كارشناس 
يكي از كادرهاي سازمان ما، رفيق امير ابراهيمي نموده 

  .است
 با هر انتشار اين گونه جعليات و دروغهاي رذيالنه

انگيزه اي كه باشد، نتيجه اي جز خوراك رساندن به 
 ننهادهاي امنيتي استبداد مذهبي حاكم و ايجاد سووظ

  . در صفوف جنبش مقاومت ايران ندارد
بديهي است كه با وجود رژيم ديكتاتوري حاكم و در 
شرايطي كه سركوبي، زندان، شكنجه و اعدام به طور 

در مورد مكانيسم فعاليتهاي مداوم ادامه دارد، سازمان ما 
  .خود در داخل ايران اطالع رساني علني نخواهد كرد

دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن 
فراخواندن عموم هموطنان به هوشياري در برابر اين 
دست تحركات مشكوك، لزوم طرد و انزواي عامالن آن 

  . را از محيطهاي اجتماعي يادآور مي شود
   سازمان چريكهاي فدايي خلق ايراندبيرخانه

  2014 نوامبر 13 - 1393 آبان 22شنبه پنج
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