
  نبردخلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

_____________________________________________________________________________________  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

  365 شماره

  دومو سي دوره چهارم سال 

  1394 آذر اول 
  
  

ي ي   ارگران همهارگران همهكك

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ......سرمقاله 
غرب در چرخه باطل 

  جنگ دوپھلو 
  با ُبنيادگرايی اس�می

  منصور امان

  
حمله هاي تروريستي پاريس بار ديگر پرسش پيرامون 
راهكار رويارويي موثر با بنيادگرايي اسالمي كه چونان 
ويروسي مهاجم سراسر منطقه خاورميانه را در برگرفته 

سال پس از آغاز   از يكبيشتر. درشت نمايي كرده است
حمله هاي هوايي اياالت متحده و همپيمانانش به 

در عراق، گروه مزبور ) داعش ("حكومت اسالمي"
همچنان به پيشروي خود در اين كشور و نيز سوريه ادامه 

با وجود اين ناكامي، آقاي اوالند، رييس جمهور . مي دهد
پين فرانسه، هيچ راه حل بهتري از پيوستن به اين كم

او اعالم . ناكارا و افزودن چند هواپيماي ديگر به آن ندارد
 و حال "فرانسه در جنگ بسر مي برد"كرده است كه 

آنكه دستگاههاي امنيتي اش اذعان دارند كه دستكم 
.  نوامبر پاريس، فرانسوي بوده اند13نيمي از مهاجمان 

اين واقعيت اما مانع از آن نشده كه اليزه براي پي ريزي 
يك اتحاد نظامي متشكل از اروپا، آمريكا و روسيه و سفت 

  . كردن پاي راه حلهاي تك جانبه آستينها را باال نزند
  

  بستر سازي براي تجزيه فرقه اي 

به خوبي ممكن است رويكرد دولت فرانسه تا اندازه اي 
پوپوليستي با چاشني انتقامجويي باشد، اما در متن آن 

 برابر بحران سوريه و خطوط يك سياست محوري در
بنيادگرايي اسالمي را نيز مي توان بازشناخت؛ يك 
سياست ناهمگون كه استراتژي غرب در مجموع را تعيين 
كرده است و مهمترين ويژگي آن حركت افتان و خيزان 
در پس رويدادها و تمايل نداشتن به برخورد پايه اي با 

  . بحران است
 3بقيه در صفحه 

  متكارورزان سال
  اميد برهاني

  16صفحه 

  پس از كنفرانس انقالب مراقبت
  "بهار پراگ"مجله : منبع

  بابك: برگردان

  9صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور

  چه کسانی جھان را 
  مسلح می کنند؟

  ليال جديدي

  4صفحه 

 زنان در مسير رھايی
 اسد طاهري

  7صفحه 

  چالشهاي معلمان در آبان ماه
 هفرنگيس بايقر

  11صفحه 

   سرخ گلبرگھابربام
  )صبح. م( وحيدي. م

 ٢١صفحه 

  )١! (س�مت بدون شرح 
  اميد برهاني

  6صفحه 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
 كامران عالمي نژاد

  13صفحه 

برخی از حرکتھای اعتراضی 
 کارگران و مزدبگيران

  ١٣٩٤  در آبان
  يرهاشمي منتيز

  16صفحه 

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  19صفحه 

  ......ي يادداشت سياس

  دفاع از سياست خارجی
   دکتر محمد مصدق

  مهدي سامع

اما اين را نبايد به حساب ناداني . حرفهاي علني خامنه اي تركيبي از عوامفريبي، دروغ و رياكاري است
اين شيوه صحبت كردن و ديگران را مورد حمله قرار دادن، براي حفاظت از بنياد . مقام معظم گذاشت

اي به شكلي صحبت مي كند كه مخاطبان اش باور كنند او حقيقت را به طور كامل خامنه . حاكميت است
در حالي كه او به خاطر الزامات حفظ قدرت از . و به همان گونه كه به طور واقعي وجود دارد، بيان مي كند

ي حقايق امور آكاه است اما اين حقايق به شكل وارونه، َلك و پيس شده و همواره آغشته به سوس دين
هم مقام معظم و هم شركاي مرتبه اول او مي دانند كه تزريق حقيقت به جامعه مثل . بيان مي كند

خامنه اي حتي وقتي بنا به عللي . موريانه بنياد واليت را مي جود و آن را از درون پوسيده و سست مي كند
ي از اول اين موضوع را مي مجبور به بيان بخشي از واقعيت مي شود، به گونه اي رفتار مي كند كه گوي

صحبتهاي سيد علي خامنه اي در مورد سياست . از حقايق بوده اند» غافل«دانسته و اين ديگران بودند كه 
خارجي دكتر محمد مصدق در دوران ملي شدن صنعت نفت، نمونه كاملي از تحريف، عوامفريبي و كينه 

به مصدق » سيلي اسالم« مرداد را 28ودتاي توزي است و فراموش نكرده ايم كه روح اهللا خميني هم ك
  .اعالم كرد

 2بقيه در صفحه 

  اطالعيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  حمله وحشيانه مزدوران خامنه ای به کمپ ليبرتی را
  محکوم می کنيم

 10صفحه 
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  1بقيه از صفحه 

البته ضديت خامنه اي با مصدق مثل 
ضديت خميني ريشه تاريخي داشته و به 
داليلي برمي گردد كه كاشاني در مقابل 
مصدق و شيخ فضل اهللا نوري در مقابل 

در تقابل . انقالب مشروطه قرار گرفت
با جنبش ترقيخواهي مردم ايران، 
خميني و خامنه اي فرزندان راستين 

اهللا نوري و آخوند كاشاني شيخ فضل 
  . هستند

  
قبل از بررسي سخنان ولي فقيه در 
مورد مصدق، بايد ببينيم خامنه اي 
سياست خارجي را چگونه تعريف مي 

در  آبان، ولي فقيه 10روز يكشنبه . كند
 در  رژيمديدار با سفرا و نمايندگيهاي

به طور مفصل پيرامون خارج از كشور 
. كردسياست خارجي روضه خواني 

فشرده ديدگاهي كه وي مي خواهد به 
طرفداران اش تزريق كند در اين جمله 

در قانون اساسي، «از سخنان او كه 
 ،اسالم معيار سياست خارجي است

بنابراين موضع گيري در مقابل كشورها 
و مسائل مختلف، بايد مختصات ديني 

  .آمده است) ايرنا(» .داشته باشد
 ولي فقيه اگر اين سخنان را نظر واقعي

اسالم معيار «بدانيم و قبول كنيم كه 
در واليت خامنه اي » سياست خارجي

  است، اين سوالها مطرح مي شود؛
بر اساس كدام تفسير از اسالم مي توان 
به پوتين كه مسلمانان ِچِچن را سركوب 
كرده و مي كند اعتماد كرد و با او 
دوست بود و نمي توان با آمريكا كه 

نستان و عراق را بمباران و مسلمانان افغا
به قتل رسانده اعتماد كرد و دوست 

  شد؟ 
به خامنه اي » مختصات ديني«كدام 

اجازه مي دهد كه مسلمانان عراق و 
سوريه را ترور و سركوب كند و با 
قاتالتي همچون بشار اسد و نوري 

  المالكي هم جبهه شود؟ 
بر اساس كدام معيار اسالمي مي توان 

 كه براي حمله به عراق به آمريكاييها
نياز به سند سازي قالبي داشتند از 
طريق چلَبي اطالعات غلط تزريق كرد 
و پس از حمله و اشغال عراق، به 
اقدامات خرابكارانه و تروريستي عليه 
بخش مدرن جامعه مدني اين كشور 

  دست زد؟
كدام مختصات ديني به خامنه اي اجازه 

اي مي دهد كه دهها ميليارد دالر بر
پروژه ماجراجويانه هسته اي هزينه كند، 
اكثريت مردم را به فقر و فالكت سوق 

نرمش «دهد و سرانجام در يك 
بخوانيد عقب نشيني ذليالنه [» قهرمانانه

، در مقابل شش قدرت ]و از سرناچاري
  جهاني تسليم شود؟

كدام معيار اسالمي به خامنه اي حكم 
مي كند كه زنان و مردان مسلمان و 
غيرمسلح  در كَمپ ليبرتي را موشك 

باران كند و از طرف ديگر براي بخشي 
از مسلمانان يمن كه مورد حمله 
عربستان سعودي قرار گرفته اند، آه و 

  ناله سر دهد؟
  ....و صدها سوال ديگر

  
خامنه اي و هيچ يك از كارگزاران و 
نظريه پردازان او قادر به پاسخ به اين 

و »  اسالميمعيار«سوالها بر اساس 
اما اگر به . نيستند» مختصات ديني«

را قرار » منافع«جاي اسالم و دين 
دهيم، تعريف خامنه اي از سياست 
خارجي درست و منطبق بر واقعيت 

با همين دو تغيير مي توان جمله . است
خامنه اي را به همان گونه كه واقعا فكر 

 معيار منافع: مي كند، چنين بيان كرد
 بنابراين موضع ،ستسياست خارجي ا

گيري در مقابل كشورها و مسائل 
را در [ منافع مختلف، بايد مختصات

 اين فرمول هم درست . داشته باشد]نظر
است و هم كُنه نظر ولي فقيه را بيان 

از چرچيل نقل شده كه گفته . مي كند
است؛ ما نه دوستان هميشگي داريم و 
نه دشمنان دايمي، اما منافع دايمي 

  . داريم
  

و نه » واليت مطلقه«بر اساس منافع 
منافع مردم، تمام گفتار و رفتار خامنه 
اي، حتي دروغگويي و عوام فريبي او 

وي به دنبال تامين و . منطقي است
تضمين واليت استبدادي اش است و 
بنابرين بر اساس منافع اين واليت ضد 
انساني حرف مي زند، نيرنگ بازي مي 

ي اندازد، عمق كند، شعبه بازي به راه م
استراتژيك امنيت نظام را تا عراق، 
لبنان، سوريه و مديترانه گسترش مي 
دهد، كشتار و قتل عام مي كند، مرجع 
خودخوانده شيعيان خارج از ايران مي 
شود، ترور مي كند، زير زيركي با آمريكا 
مذاكره مي كند، با نتان ياهو براي 
اخالل در پروسه صلح بين فلسطين و 

  ....يل همسو مي شود و اسراي
  

از آن جا كه سياست خارجي بر اساس 
تعريف مي شود، بايد ديد » منافع«

حكومت و يا جريانهاي سياسي كه وارد 
مناسبات خارجي مي شوند، نماينده 

  . كدام منافع هستند
اگر حكومت به طور نسبي و يا مطلق 
اكثريت مردم را نمايندگي كند، در 

ي و يا سياست خارجي به طور نسب
مطلق، منافع اكثريت مردم را نمايندگي 

البته ممكن است رفتار . خواهد كرد
حكومت بر خالف منافعي كه نمايندگي 

اين حالت در عمل نمي . مي كند باشد
  .تواند نقش اساسي و مداوم داشته باشد

سياست خارجي رژيم جمهوري اسالمي 
هميشه عليه مردم ايران بوده، چرا كه 

.  مردمي بوده اندحكام ايران ضد
حكامي كه گرچه عميقاً در تقابل با 
منافع اكثريت مردم عمل كرده و مي 

كنند، اما در شرايطي مي توانند با 
عوامفريبي بخشي از مردم را با خود 

ماجراي اشغال سفارت . همراه سازند
آمريكا و يكي دو سال اول در جنگ 
هشت ساله، كه خسرانهاي زيادي را به 

 ايران تحميل كرد، در اين مردم و كشور
بر اساس حفظ و . رديف قرار دارند

و نه منافع » واليت فقيه«تضمين منافع 
، و با صرف نظر كردن »مردم و كشور«

برخي از خطاهاي جزيي، سياست 
خارجي جمهوري اسالمي تا كنون 

  .بوده است» درست«و » واقع بينانه«
    

اكنون مي توانيم سخنان ولي فقيه در 
كتر محمد مصدق را حالجي مورد د

  .كنيم
 علي خامنه آبان، سيد 12روز سه شنبه 

اي، در ديدار با تعدادي از دانشجويان و  
بسيجي و حزب الهي، آموزان   دانش

ناميد » دشمن«يك بار ديگر آمريكا را 
تكيه و اعتماد و « را» اشتباه مصدق«و 

ولي فقيه رژيم .  دانست»اميد به آمريكا
اشتباه مصدق پس از ملي شدن «:گفت 

صنعت نفت تكيه و اعتماد و اميد به 
مصدق براي مقابله با «...».امريكا بود

انگليس به آمريكا تكيه كرد و همين 
خوش بيني و ساده انديشي و غفلت، 
زمينه ساز موفقيت كودتايي آمريكايي 

امريكاييها از اين خوش بيني و ...شد
كودتا را انديشي استفاده كردند و   ساده

  )سايت خامنه اي(» .براه انداختند
خامنه اي نظر واقعي اش در مورد 
مصدق را بيان نمي كند و با رديف 
كردن كلمات به شيوه روضه خوانها، 

تكيه و «مصدق را متهم مي كند كه 
 داشت و »اعتماد و اميد به آمريكا

» خوش بيني و ساده انديشي و غفلت«
 28ي  كودتا»زمينه ساز موفقيت«او 

  . شد1332مرداد سال 
بر اساس آن چه در مورد عنصر اصلي 
در سياست خارجي بيان شد، مفاهيمي 
همچون اميد، اعتماد و خوش بيني نمي 
تواند نقش مهمي در اين حوزه داشته 

  . باشد
هدف اصلي مصدق در سي ماهي كه 
دولت را در دست داشت، ملي شدن 
صنعت نفت در سراسر كشور بود و 

پيروزي . اين هدف پيروز شدمصدق در 
مصدق موجب اعمال محاصره و تحريم 
گسترده اي شد كه واليت خامنه اي 
يك روز آن را هم نمي تواند تحمل 

اتحاد شوروي سابق نه فقط هيچ . كند
كمكي به دولت مصدق نكرد، بلكه با 

ملي شدن صنعت نفت در «طرح شعار 
 تير 30و با تبليغ عليه مصدق تا » جنوب
مصدق . مصدق را تضعيف كرد، 1331

حتي نتوانست نفت را به طور مستقل 
بفروشد و يك كشتي حامل نفت ايران 

در . در دريا توسط انگليسيها غرق شد
حالي كه اقتصاد بدون نفت مصدق 

كاري (موفقيتهايي به دست مي آورد، 
كه خامنه اي نه مي تواند و نه مي 
خواهد با طرح شعار اقتصاد مقاومتي 

توطئه هاي داخلي و به ويژه ) هدانجام د
خميني (از جانب دربار و آخوند كاشاني 

، روز به روز )و خامنه اي آن زمان

در جنين شرايطي . گسترده تر مي شد
مصدق به عنوان نماينده جنبش ملي 
شدن صنعت نفت، به دنبال راهي براي 
خروج از اين وضعيت بود و براي اين نه 

اعتماد بلكه بر اساس تكيه يا اميد و يا 
بر اساس بررسي تضادها در آن زمان 
خاص و به خاطر منافع جنبشي كه پس 
از پيروزي با محاصره و تهديد مواجه 
شده بود، با آمريكا وارد مناسبات و 

مصدق نه ساده انديش بود و . گفتگو شد
جرج بوشي هم . نه دچار غفلت شده بود

 با 2003ظهور نكرد كه مثل سال 
ي حكام ايران فرصت اشغال عراق برا

پس از خاتمه جنگ جهاني . ايجاد كند
دوم بود و حفظ تعادل جديد براي 

پيروزي . پيروزشدگان جنگ حياتي بود
سياست موازنه منفي مصدق مي 
. توانست اين تعادل را دگرگون كند

مصدق در مسير بازگشت از دادگاه 
. الهه، اقامت كوتاهي در قاهره داشت

دم مصر از زنده استقبال پرشوري كه مر
ياد محمد مصدق نمودند، زنگ شروع 
جنبشهاي ضد استعماري را به صدا 

مصدق با آمريكا مذاكره مي . درآورد
كرد تا توطئه هاي گوناگون را خنثي 

او در سياست خارجي بايد از همه . كند
امكانات مشروع بر اساس منافع جنبش 

او . ملي شدن صنعت نفت استفاده كند
براي حفظ » مانانهنرمش قهر«اهل 

قدرت نبود و در تعادل قواي آن زمان 
 مرداد شكست خورد اما 28با كودتاي 
عمق استراتژيك امنيتي . تسليم نشد

براي مصدق مردم و مرزهاي ايران بود 
و اين درست در جهت مخالف سياست 
ضد مردمي خامنه اي در عرصه جهاني 

  . است
البته مصدق همانند هر سياستمدار ديگر 

اما به گمان من . لي از اشتباه نبودخا
سياست خارجي دكتر مصدق با توجه به 
معادالت جهاني آن زمان و ظرفيتهاي 
داخلي در آن شرايط، منطبق بر منافع 
مردم و جنبش ملي شدن صنعت نفت 

  . بود
  

كينه حقيرانه خميني و خامنه اي به 
مصدق نه به خاطر آن موارد كه خامنه 

ه به خاطر اي مطرح مي كند، بلك
مصدق در جبهه . جايگاه مصدق است

آزادي و ترقي خواهي بود و خميني و 
براي مصدق . خامنه اي در جبهه ارتجاع

امنيت قدرت در پيوند با منافع مردم 
معني مي داد و براي خامنه اي امنيت 
قدرت در سركوب منافع مردم و 

خامنه . نيازهاي جامعه معني مي دهد
برجام نياز به اي پس از تن دادن به 

الف و گزاف دارد و براي همين مجبور 
است به نماينده مبارزه ضد استعماري 
مردم ايران در آن دوران حمله كند تا از 
اين طريق به ايادي و گماشتگان اش 

اما از بد حادثه محتواي . روحيه دهد
برجام و عهدنامه (سند تسليم خامنه اي 

را ايادي خود او در ) هاي ضميمه آن
قابل نورافكن رسانه ها قرار دادند و م

نرمش «مردم اكنون به رمز و راز 
پي برده و از حمله به مصدق » قهرمانانه

  .بي براي ولي فقيه گرم نخواهد شدآ

  دفاع از سياست خارجی
   دکتر محمد مصدق
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  1بقيه از صفحه 
در طول دوره اي كه داعش به 

 فرا روييد و توانست "حكومت اسالمي"
يك سوم خاك عراق و بخشهاي 
وسيعي از سوريه را به اشغال درآورد، 
واكُنش آمريكا و اُروپا از سطح اقدامات 

اين در حالي بود كه . نمادين فراتر نرفت
گروههاي بنيادگراي اسالمي و در راس 

ش، به گونه پيوسته و آشكار در آنها داع
غرب با . حال تقويت شدن بودند

سياست متناقض خود در برابر آقايان 
نوري المالكي و بشار اسد، به گونه 
غيرمستقيم نقش مهمي در پيشروي اين 
فرآيند و سربازگيري براي بنيادگرايان 

  .ايفا كرد
هنگامي كه آقاي نوري المالكي، يك 

ابسته به رژيم سياستمدار فاسد و و
مالها، بي درنگ پس از دستيابي به 

، 2010پست نخُست وزيري در سال 
پروسه حذف و تصفيه نيروهاي سكوالر 
و اقليت سني را با شدت بيشتري به 
پيش برد، اياالت متحده و متحدانش 
كه عراق را همچنان در اشغال داشتند، 

آنها . نقشي فراتر از تماشاچي ايفا نكردند
ر نيز شاهدان خاموش كنار زدن پيشت

حزب برنده انتخابات، جريان سكوالر 
، و بيرون كشيده شدن آقاي "عراقيه"

مالكي در جريان معامالت مشكوك بين 
احزاب شيعي عراقي و حاكمان ايران 

  . شده بودند
رويكرد منفعالنه آمريكا و پشتيبانانش 
به سرنوشت سياسي عراق، ريشه در 

سفيد در منطقه تغيير سياست كاخ 
داشت كه ناتوان از حل بحرانهايي كه 
پديد آورده بود، تالش مي كرد به 

آهستگي پاي خود را از هل عراق، چ
براي . افغانستان و فلسطين بيرون بكشد

تامين اين هدف واشنگُتن حاضر بود به 
گونه پراگماتيستي با شيطان هم متحد 

اين طبقه بندي، نيروهاي . شود
يعه عراقي را كه مورد ارتجاعي ش

پشتيباني رژيم واليت فقيه هم بودند، به 
  .گُزينه مناسبي بدل مي ساخت

روند تجزيه فرقه اي جامعه عراق با باز 
شدن دست آقاي مالكي و پشتيبان 
. خارجي اش، شتابي مهار ناپذير يافت

در يك فاصله زماني به نسبت كوتاه، 
در رويارويي با مخالفان، اقليت سني و 

 "غير خودي"يك كالم همه بخشهاي 
جامعه، از ترورهاي پراكنده و سركوب 
مقطعي و جداگانه به سركوب 
سيستماتيك و حذف بي وقفه فراز 

در نبود چارچوبهاي دموكراتيك . يافت
رقابت سياسي و حضور سد قهر عريان 
دولتي در برابر بيان مسالمت آميز 
مطالبات، اين رويكرد به جايي جز 

فش شكافهاي موجود و در راس آن، ژر
شكاف قهرآميز فرقه هاي مذهبي نمي 

رژيم جمهوري . توانست ختم شود

اسالمي فعاالنه به اين روند ياري مي 
رساند تا در نقش پشتيبان و پدرخوانده، 
منافع سياسي اين درگيري خونين را به 

  .جيب واريز كند
بنيادگرايي سني به نيروي اين موج به 

درآمد و گام به گام تقويت جنبش 
كاخ سفيد زماني به انديشه يك . گرديد

راه حل سياسي براي جلوگيري از اين 
تحول افتاد كه ديگر دير شده بود و 

  .داعش در موصل حكم مي راند
  

  تكرار تجربه عراق در سوريه

در برابر سوريه نيز غرب با خاموش 
ماندن در برابر سركوب خونين جنبش 

ز مردم سوريه عليه رژيم مسالمت آمي
اسدها، زمان مناسب براي پشتيباني از 
. يك راه حل سياسي را از دست داد

جنگ خونيني كه پس از ساكت كردن 
وحشيانه صداي اعتراض در خيابانهاي 
درعا و دمشق در گرفت، انتقال ناگُزير 
كشمكش از پروسه هاي سياسي به 

  . درگيري نظامي را مهر مي كرد
د، حتي در اين برش زماني با اين وجو

نيز امكان جلوگيري از فروپاشي سوريه 
و تبديل آن به ميدان جنگ فرقه هاي 
مذهبي و دولتهاي خارجي وجود داشت، 
اگر غرب به گونه جدي مانع ورود رژيم 
جمهوري اسالمي به درگيريهاي داخلي 

آمريكا و اُروپا اين امكان . سوريه مي شد
 دادند اين رژيم را نيز سوزاندند و اجازه

بنيادگراي شيعه با حضور فعال در 
سوريه به رويارويي ديكتاتوري اسد و 
مخالفان بعد فرقه اي داده و ويروس 

از .  سني را به آن تزريق كند–شيعه 
اين پس صف بندي نيروها در سوريه نه 
با مخالفان و حكومت، بلكه شيعه هاي 

 و علوي و پشتيبانان ايراني، لُبناني
عراقي آنها در يكطرف و سنيها از همه 
كشورهاي مسلمان ديگر در طرف 

  . مقابل متمايز مي شد
به همان ميزان كه آقاي اسد و 
همدستان اش سوريه را به هرج و مرج 
بيشتر مي كشاندند، زمين براي سرازير 
شدن بنيادگرايان سني از هر سو و به 
 ويژه از عراق به سمت اين كشور هموار

اما اين هنوز نُقطه اوج . تر مي گرديد
  . بحران سوريه را تشكيل نمي داد

به موازات مداخله گري نظامي 
جمهوري اسالمي در اين كشور، 
دولتهاي موثر عربي مانند عربستان و 
قطر نيز در رقابت با آن و براي مهار 
نفوذ مالها، جبهه خود در اين ميدان را 

يه افزون بر گشودند و به اين ترتيب سور
دست به گريبان شدن با يك درگيري 
ويرانگر و وحشيانه فرقه اي، در كام 
ُشعله هاي آتش جنگ نيابتي نيز فرو 

  .   رفت
آمريكا و متحدان اروپايي اش در تمام 
طول اين دوره نيز كنار نشسته و 
همچون تجربه فروپاشي فرقه اي عراق 

  و تقويت بنيادگرايي مذهبي، شاهد 

  
گيري صف بنديهاي جديدي شكل 

بودند كه بيش از همه درونمايه 
تروريستي، عصر حجري و ضد انساني 
داشتند و همگي اُلگوي رژيم بنيادگراي 
حاكم بر ايران، يعني پروژه ايديولوژيك 
دولت سازي به وسيله حاكميت ترور را 

  . در برابر نهاده بودند
تنها با قُدرت گيري نيروهاي بنيادگراي 

و رسيدن به توازن جنگي با رژيم سني 
جام اسد و متحدانش بود كه غرب سران

يك راهكار سياسي را در دستور گذاشت 
و آن ارتقا دادن انفعال در برابر حكومت 
سوريه و رژيم مالها به سياست رسمي 
بر مبناي استفاده پراگماتيستي از آقاي 
اسد و نيروهايي كه كنار وي قرار 
داشتند، براي مهار و جلوگيري از قُدرت 

  .گرفتن بيشتر بنيادگرايان سني بود
، زماني كه حاكمان 2013ل در سا
 آقاي اوباما مبني بر "خط قرمز"سوريه 

استفاده از جنگ افزار شيمايي را ناديده 
گرفتند و با هيچ واكُنشي از جانب 
واشنگُتن روبرو نشدند، زاويه هاي پنهان 
راهكار سياسي آمريكا به روشني در 

آقاي اوباما شانه . برابر چشم قرار گرفت
رچه مسلم است كه گ": باال مي انداخت

در سوريه از سالح شيميايي استفاده 
شده، اما روشن نيست كه چه كسي اين 

  ".كار را انجام داده است
رژيم اسد و متحدانش پيام كاخ سفيد را 

بقاي آنها در گرو : دريافت كردند
موجوديت بنيادگرايان و گانگسترهاي 

اين به مفهوم گُسترش اتحاد . سني بود
داعش بود كه حاكمان تاكتيكي با 
 ايراني آنها "مستشاران"سوريه و 

تاكنون با هدف سركوب نيروهاي 
اپوزيسيون سكوالر بدان توسل جسته 

اينك جايگاه داعش نزد آنها به . بودند
عنوان يك كارت برنده و تضمين 

  . امنيتي فراز يافته بود
  

با جمهوري اسالمي عليه 

  حكومت اسالمي 

ر مي بايست اشغال موصل، به ظاه
نُقطه پايان سياست غرب در بازي با 
كارت بنيادگرايي اسالمي باشد، در عمل 

اكنون نوبت به بازي با . اما اينگونه نبود
كارت بنيادگرايان شيعي رسيده بود كه 

روي ) داعش(در برابر حكومت اسالمي 
اين سياست اگرچه . ميز گذاشته مي شد

اد سدي در مقابل حكومت اسالمي ايج
مي كرد، همزمان اما منافع سرشاري نيز 
براي  رژيم مالها، يك فاكتور اصلي 

آنها اكنون . بحران منطقه، در بر داشت
مي توانستند با دست باز به سربازگيري 
از شيعيان عراقي بپردازند، آنها را بسيج 
و سازماندهي كنند و شكاف فرقه اي در 
جامعه عراق را به سود خويش هر چه 

  . ر ژرفش بخشندبيشت
به موازات آن، بنيادگرايان تهران، در 
موقعيتي رويايي براي تجهيز نيروهاي 
وابسته و ُشعبه هاي بومي اُرگانهاي 
. نظامي و امنيتي خويش قرار گرفتند

براي نخستين بار از هنگام اشغال عراق 
  ، رژيم مالها )1381 (2003در سال 

  
مداخله خود در عراق را آشكارا به 

در اين راستا، . نمايش مي گذاشت
دستگاه تبليغاتي آنها نيز با هدف 
رسميت دادن به حضور نيروهاي رژيم 
در عراق و تاكيد بر مورد تواُفق قرار 
داشتن آن، سيرك مصوري را با 
هنرنمايي سركرده تحت تعقيب واحد 

  .  تروريستي سپاه پاسداران به راه انداخت
ده و زير پوشش هوايي اياالت متح

متحدان آن، نيروهاي دست چين شده 
از ميان عقب مانده ترين بخشهاي 
جامعه عراق، تحت پرچم بنيادگرايي 
شيعي به رويارويي با بنيادگرايان سني 
پرداختند؛ دو نيرويي كه ستيز آنها به 
دليل اشتراك در سرچشمه و ماهيت، 
. فقط مي تواند يكديگر را تقويت كند

 بحراني را كه در پيش از اين غرب هر
منطقه به دست تدبير گرفت، تنها 

كوبيدن و . توانست آن را تشديد كند
هموار كردن مسير بنيادگرايي وابسته 
رژيم مالها تاييد ديگري بر اين قاعده 

  . است
  

  برآمد
نغمه هايي كه در واكُنش به كُشتار 
پاريس بي هيچ گفت وگو توسل به 

 در اقدام نظامي را پيش مي كشند،
حقيقت راه گريز از اقدام واقعي عليه 
بنيادگرايي اسالمي را نشان مي دهند و 
به اين اعتبار، ادامه وضعيت موجود را 

  . فرا مي خوانند
آقاي اوالند كه اين روزها به يكي از 
پشتيبانان سرسخت راهكار توپ و تانك 
و جت تبديل شده است، همزمان 
تشكيل يك ائتالف در سوريه براي 

نگ با حكومت اسالمي را تبليغ مي ج
دستكم بعد از تاكتيك آمريكا در به . كند

كار گرفتن بنيادگرايان شيعه در عراق 
براي پرهيز از وارد كردن نيروي زميني 
خود به درگيريها، حدس اينكه منظور 
آقاي اوالند از ائتالف چيست، چندان 

  . دشوار نخواهد بود
ي قابل از راستهاي افراطي تا راستها

معاشرت يا در قُدرت در آمريكا و اُروپا 
كه تابلوي راهكار جنگي را بر سر دست 
گرفته اند، جملگي آنها همزمان تاكيد 
دارند كه اين راه حل براي موفقيت نياز 
دارد كه با نزديكي به روسيه و رژيم 

  .    اسدها عمق داده شود
گلوله هايي كه بر شهروندان پاريس 

، از همان موضعي شليك باريدن گرفت
مي شود كه غيرنظاميان زندان ليبرتي 

براي مبارزه با . به موشك بسته شدند
تروريسم و بنيادگرايي اسالمي ديدن 
پيوندي كه بين اين دو رويداد وجود 
. دارد، ضروري و اجتناب ناپذير است

يك راه حل جداگانه و گُزينش شده 
هر راهكاري در . فرقه اي وجود ندارد

ين جهت كه داراي مرزبندي سياسي ا
روشن و بدون سووتفاهم با ارتجاع 
اسالمي نباشد و نتواند چشم اندازهاي 
پسا بنيادگرايي را تصور كند، فقط چرخه 
جهنمي جنگ، ترور و بربريت را تداوم 

  . مي بخشد
  

  غرب در چرخه باطل جنگ دوپھلو 
  با ُبنيادگرايی اس�می
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تجارت اسلحه برپا كننده آتش جنايت، درگيريهاي 
. خشونت آميز، مرگ، آوارگي و نقض حقوق بشر است

با اين حال اين تجارت جهاني كمتر از تجارت موز 
  .قانونمند و تحت نظارت است

همه ساله بيش از نيم ميليون انسان و هر دقيقه يك 
اما وخامت اين . نفر با سالح گرم به قتل مي رسند

افزون بر مرگ در . عه به همين جا ختم نمي شودفاج
اثر خشونتهاي مسلحانه، ميليونها انسان محل زندگي، 
شهر، روستا و كشور زادگاه خود را ترك كرده و در اثر 
نداشتن دسترسي به بهداشت و درمان، غذا، آب پاك و 

  . غيره، دچار مرگ نابهنگام مي شوند
مان عفو بين تنها يك نمونه آن گزارشي است كه ساز

. الملل از جمهوري دمكراتيك كنگو منتشر كرده است
 ميليون نفر از 5در اين گزارش از جان باختن بيش از 

 تاكنون در اثر درگيريهاي مسلحانه و آثار 1998سال 
  . غير مستقيم آن اطالع داده شده است

درگيريهاي خشونت آميز، جنگهاي داخلي و تروريسم 
انه از عراق و سوريه تا ليبي و به سراسر منطقه خاورمي

از اين رو بسياري از مردم . نيز گسترش يافته... يمن و
منطقه ترك خانه و ديار كرده و آينده اي مبهم و 

  .نگران كننده را پيش رو دارند
 كه مردم 2010 "بهار عربي"اميد به آينده بهتر در 

خاورميانه براي آن بپا خواستند تا زنجير ديكتاتورها را 
ز دست و پاي خود را بگسلند، به وضعيتي رسيده كه ا

هر جا سخن از خاورميانه به ميان بيايد، با حرف از 
چنين . هرج و مرج، درگيري و خشونت همراه است

  . تصويري فاصله زيادي با اميدهاي بهار عربي دارد
در اين نوشتار هدف پرداخت به جنگهاي خانمانسوز 

اين . نه را مي طلبدنيست كه آن خود برخوردي جداگا
تنها جنگهاي ارتجاعي و امپرياليستي نيستند كه 
زندگي انسانها را دستخوش آوارگي و مرگ و نابودي 
كرده اند و افزون بر آن، بر تخريب محيط زيست نيز 
افزوده اند؛ جنگ اعالم نشده ديگري هر روز از نو 
سازمان مي يابد و آن گردش بي رويه و كنترل نشده 

در واقع هر جا سالح دست به دست . ر استجنگ افزا
  .مي شود، زندگي مردم بر باد مي رود

تجارت اسلحه يك بازار كسب و كار و يك عامل 
با وجود تالشهاي ممتد و پيگيرانه . فساد و كشتار است

نهادهاي حقوق بشري و حتي افراد و شخصيتهاي 
شناخته شده جهاني و وجود پيماني براي خاتمه دادن 

 كسب و كار مرگبار، هنوز هيچ اقدام كارا و به اين
  . موثري صورت نگرفته است

اما ببينيم چه كساني حاضر به كنترل گردش سالح 
نيستند؟ منافع چه كساني در ميان است؟ چه كساني 
جنايتكاران جنگي را مسلح كنند؟ تروريست كيست، از 

  چه راه تامين آتش مي شود؟ 
 كشور 5ن توسط نزديك به سه چهارم سالحهاي جها

اياالت متحده آمريكا، روسيه، چين، : توليد مي شود
ميزان صادرات سالح در سطح بين . آلمان و فرانسه

 50 درصد است و در 74 كشور 5المللي توسط اين 
سال اخير تغيير قابل توجهي در اين آمار داده نشده 

  . است
 كشور هند، عربستان 5بزرگترين خريداران سالح نيز 

 چين، امارات متحده عربي و پاكستان مي سعودي،
  .باشند

گفته مي شود جنگ سرد به پايان رسيده است، اما 
روسيه و آمريكا همچنان بزرگترين فروشندگان سالح 

اياالت متحده آمريكا، . در سراسر جهان هستند
تسليحات ناتو و متحدان خاورميانه خود را مانند تركيه، 

امين مي كند و روسيه اسراييل و عربستان سعودي را ت
كشورهاي چين، برزيل، هند، ايران، آسياي جنوبي و 

  . آفريقاي شمالي را مسلح مي كند
 كشور تجارت سالح دارد كه روسيه به 59آمريكا با 

 كشور كه 15آنها سالح نمي فروشد و روسيه با 
 كشور نيز از هردو 15. آمريكا به آنها نمي فروشد

 كشورها شامل برزيل، اين. سالح خريداري مي كنند
  .هند افغانستان و عراق مي باشند

  

  تجارت مرگ به روايت آمار

  
چند فاكت ديگر پيرامون كشورهايي كه جهان را 

  :مسلح مي كنند و خريداران آنان
 آمريكا را مي توان به عنوان سردمدار تجارت اسلحه -

 درصد بازار سالح در 30در جهان نام برد، زيرا بيش از 
آمريكاي مركزي از . جهان را در اختيار داردسراسر 

مشتريهاي پر و پا قرص و دايمي و از اصلي ترين 
صادرات سالح به اين . خريداران اين كشور است

درصد افزايش 68 به ميزان 2007كشورها از سال 
 درصد واردات اسلحه 27همچنين، . يافته است

مالي خاورميانه به ويژه عراق و افغانستان را آمريكاي ش
  .تامين مي كند

 درصد سالح 78 روسيه به خاطر در اختيار قرار دادن -
 بارها مورد انتقاد 2011 تا 2006سوريه، بين سالهاي 

 درصد فروش سالح 65از طرفي، . قرار گرفته است
  .روسيه به آسيا و اقيانوسيه است

هند .  بزرگترين مشتري سالحهاي روسي است هند-
 تقاضاي خريد اسلحه خود را 2012 تا 2008از سال 

  .  درصد افزايش داده است52به ميزان 
 عربستان سعودي بزرگترين وارد كننده سالحهاي -

همزمان، امارات متحده عربي نيز بيش . آمريكايي است
. كند ميليارد جنگ افزار از آمريكا خريداري مي 7/3از 

 ميليارد دالر سالح 6/13هند نيز از روسيه بيش از 
  . دريافت مي كند

 اگرچه پيش از اين آلمان پس از آمريكا و روسيه -
سومين صادر كننده سالح بود، اما اكنون چين اين 
كشور را پشت سر گذاشته و مقام سومين صادر كننده 

بنا به گزارش انستيتو . سالح را به دست آورده است
، 2014قات صلح بين المللي استكهلم، تا سال تحقي

. درصد افزايش يافته است143صادرات سالح چين 
درصد به 13 درصد صادرات چين به آسيا و 74بيش از 

اين در حاليست كه چين خود دومين . آفريقا بوده است
خريدار بزرگ سالح جهان نيز مي باشد، با اين حال به 

 توليد سالحهاي تازگي نياز خود به واردات را با
  ).همان گزارش(پيشرفته كاهش داده است 

 درصد صادرات 5شايان توجه است كه چين تنها 
سالح جهان را در اختيار دارد، در مقايسه با سهم 

درصدي روسيه بين سالهاي 27درصدي آمريكا و 31
  .2014 تا 2010

 سال اخير تقاضاي اسلحه از اروپا كاهش داشته 5 در -
با آنكه .  در بحرانهاي اقتصادي داردكه بيشتر ريشه

 4/1 هليكوپتر جنگي به بهاي 24اسپانيا سفارش 

 400ميليارد يورو را داد، يونان درخواست خريد 
  .خودروي زرهي از روسيه را لغو كرد

 درصد و 18، فروش سالح فرانسه 2007 از سال -
اختالف سياسي .  درصد كاهش داشته است8آلمان 

سعودي كه نزديك به يك چهارم آلمان با عربستان 
سالح صادراتي آلمان را خريداري مي كند نيز در اين 

  .كاهش موثر بوده است
 ميزان افزايش حجم نقل و انتقال بين المللي -

درصد 7، 2012 تا 2007سالحهاي متعارف از سال 
  . بوده است

  

قاچاق سالح ، تروريسم و درگيريهاي 

  خشونت آميز

و صادرات سالح توسط دولتها اگرچه بيشتر واردات 
صورت مي گيرد، ولي قاچاق اسلحه نيز كه به يك 
كسب و كار پر سود تبديل شده، حجم قابل توجهي از 
. تجارت جنگ افزار را به خود اختصاص داده است

 ميليون سالح گرم كه 8 يا 7نزديك به يك ميليون از 
  . ساالنه توليد مي شود، ناپديد يا دزديده مي شود

 79حالي كه تجارت سالح در سال به بيش از در 
، ميزان فساد در )2013ارزيابي تا سال (ميليارد رسيده 

 ميليارد دالر در سال 20اين صنعت جهاني بيش از 
، جنگ 2000همچنين از سال . تخمين زده شده است

 ميليارد دالر به دست 2/2افزارهايي به ارزش بيش از 
  . رند، رسيده استكشورهايي كه تحت تحريم قرار دا

  
كشتار و قتل مستقيم بيش از نيم ميليون انسان، 
آوارگي و مرگ ميليونها نفر ديگر تا حد بسيار زيادي با 

براي نمونه، در . نبود كنترل و قاچاق سالح پيوند دارد
 ميليارد 18آفريقا هزينه درگيريهاي مسلحانه ساليانه 

 كه اين در صورتي است. دالر تخمين زده شده است
كمكهاي جهاني به اين منطقه نيز به همين ميزان 

 سال اخير، 5در اين قاره، واردات سالح در . است
در دست داشتن . درصد افزايش پيدا كرده است104

سالح به گونه بي رويه و كنترل نشده آنچنان رواج 
دارد كه براي نمونه گفته مي شود در بروندي قيمت 

  .  بزرگ آبجو استيك نارنجك به اندازه يك ليوان
 6، جامعه جهاني پس از 2013سرانجام، در آوريل 

در اين . سال مذاكره تصميم به اقدامي جدي گرفت
راستا در سازمان ملل متحد پيمان تجارت اسلحه با 

 راي منفي كره شمالي، جمهوري 3 راي مثبت و 154
اسالمي و سوريه به تصويب رسيد و قوانين جديدي 

.  سالح و مهمات در نظر گرفته شدبراي نقل و انتقال
 كشوري بودند كه به اين 23چين و روسيه از جمله 

  . پيمان بين المللي راي ممتنع دادند
براساس اين پيمان، كشورهاي امضا كننده آن متعهد 
مي شوند از انتقال و تغيير مسير اسلحه به جنگ 
ساالران، تروريستها و سازمانهاي جنايتكار جلوگيري 

  .كنند
  5قيه در صفحه ب

  جهان در آيينه مرور

  د؟چه کسانی جھان را مسلح می کنن
  ليال جديدي
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چه کسانی جھان را 
  مسلح می کنند؟

  4بقيه از صفحه 
  

 60 كشور اين پيمان را امضا و 130، 2014تا سال 
. كشور در پارلمانهاي خود آن را به قانون بدل كرده اند
  اياالت متحده به عنوان بزرگترين صادركننده اسلحه، 

  

  
پيمان سازمان ملل را امضا كرده اما مجلس سناي اين 

صاحب نظران مي گويند . رسميت دهدكشور بايد آن 
بعيد به نظر مي رسد چين و روسيه، دو كشور از 
بزرگترين صادركنندگان سالح و هند، بزرگترين وارد 
كننده آن، پيمان مزبور را به تصويب برسانند و اين امر 
در هر چهار كشور ياد شده با پروسه اي طوالني روبرو 

  .خواهد بود
تقد است كه سالح نبايد به سازمان عفو بين الملل مع

مناطقي ارسال شود كه در آنجا حقوق بشر پايمال مي 
شود و امكان رسيدن سالح به دست ناقضان حقوق 

  .بشر وجود دارد
  

  انتشار اطالعات از مهمترين مشكل دولت ها 

بسياري از دولتها كه پيمان تجارت سالح را تصويب 
د خريد و كرده بودند، عقب نشيني كرده اند تا بتوانن
  . فروش سالح به شكل پيشين را ادامه دهند

از زاويه اي ديگر، در حالي كه شفاف سازي در اين 
زمينه از مهمتري شرايط و ضروري ترين تعهدات 
است، برخي از دولتها مايل نيستند جامعه آنها از 
چگونگي و جزييات اجراي قرارداد باخبر شوند و يا 

ز بدست آوردن حتي در مواردي براي جلوگيري ا
اطالعات مربوط بدان هزينه كرده اند؛ امري كه مانع 
دسترسي بخش وسيعي از شهروندان به اطالعات 
مربوط به اين پيمان و دخالت و تصميم گيري آنان مي 

  . شود
از سوي ديگر، گروههاي اجتماعي نيز نتوانسته اند 

  . نقش قابل توجهي در پيشرفت اين پيمان داشته باشند
 وضعيت اسفبار و آوارگي ميليونها نفر به خاطر با اين

درگيريهاي مسلحانه در منطقه خاورميانه، كشورهاي 
پيمان تجارت "عربي نيز تالش نكرده اند تا به 

تنها ليبي، بحرين، امارات متحده .  بپيوندند"سالح
عرب و لبنان اين پيمان امضا كرده اما هيچيك هنوز 

  . ري خود نرسانده اندآن را به تصويب مجامع قانونگذا
تصويب و اجراي اين قرارداد به معني خشونت و كشتار 
كمتر عليه شهروندان و جلوگيري از رسيدن سالح به 
دست گروههايي مانند داعش، القاعده و امثال آنها 

  .خواهد بود
اكنون كه بحران آوارگي و مهاجرت در برابر قرار 

 دارند گرفته، هيچيك از كشورهايي كه ثبات بيشتري

نيز در اين راه براي امنيت شهروندان جهان پيشقدم 
  . نمي شوند

تا زماني كه دولتها حاضر نباشند تصوير درست و دقيقي 
از نقل و انتقال سالح دهند، اين مشكل همچنان حل 

بنابراين دولتهايي كه خود . نشده باقي خواهد ماند
جهان را مسلح مي كنند، مسووليت حفاظت انسانها را 

ه دوش نمي گيرند، زيرا منافع ميلياردي كارتلهاي ب
  . اسلحه سازي اهميت بيشتري دارد

 ميليون آواره سوري در لبنان 4بنا به آمار سازمان ملل، 
تركيه و اردن نام نويسي كرده اند، باضافه تعداد ديگري 

  كه هنوز نام نويسي نكرده و هر روز بدانها 
  

 نفر به علت همين  ميليون21در يمن . افزوده مي شود
  ... درگيريها به شدت نيازمند كمك هستند و

  

  راه حل شرم آور اروپا 

در ماه نوامبر سال جاري در نشست سران كشورها در 
 كشور افريقايي 30مالتا، شركت كنندگان با حضور

قراردادي را براي جلوگيري از سرازير شدن مهاجران 
، افرادي كه از براساس اين قرارداد. به اروپا امضا كردند

اروپا اخراج شده اند، به كشورهاي خود باز گردانده 
خواهند شد و اروپا در هزينه جذب دوباره آنها به جامعه 

به بيان واضح تر، اروپا، . به كشورها كمك خواهد كرد
قربانيان شرايط اسفبار سياسي و اقتصادي را كه خود در 

ها مي به وجود آمدنش سهيم بوده، به دست ديكتاتور 
  .سپارند تا زنداني شوند يا به مرگ تدريجي گرفتار شوند

اين رياكاري شاهدي بر شانه خالي كردن از مسووليت 
مشاركت در به روز سياه نشاندن سرنوشت ميليونها نفر 

در نشست مزبور، اروپا . به ويژه در آسيا و آفريقا است
براي فرار از پيامدهاي صدور مرگ و فقر، در كنار 

اي جنايتكار قرار گرفت، اگرچه رييس جمهور رژيمه
سودان، عمر البشير، فقط وزير خارجه خود را به مالتا 
فرستاد، زيرا خود وي از سوي دادگاه بين المللي الهه 

  . به خاطر جنايت عليه بشريت تحت تعقيب است
 و نمونه ديگر اينكه، دولت ائتالفي آلمان شامل

دمكرات مسيحيها، سوسيال مسيحيها و سوسيال 
 مركز براي 5دموكراتها با هم توافق مي كنند كه 

. تسهيل رسيدگي به وضعيت مهاجران تدارك بينند
پاتريك " مهاجر كه درماه نوامبر به دهكده 5500وقتي 
 وارد مي شوند، پس از پياده شدن از اتوبوس و "هنري

 بزرگ تبليغاتي روبرو رد شدن از خيابان با يك پالكارد
نمي توانيد ": روي آن نوشته شده بود. مي شوند

مشكالت اين بحران را با نشستن و صبر كردن و 
. كاري كنيد كه مفيد باشيد. نوشيدن چاي حل كنيد

   "ارتش آلمان
اين پالكارد يك كمپين تبليغاتي است براي بسيج و 

يورو پيوستن جوانان مهاجر به ارتش آلمان كه ميليونها 
  . هزينه مي كند

   

  

  خامنه ای
  شرم ايله، شرم ايله

   
  زينت ميرهاشمي

   
  

دو واقعه در دو روز گذشته در سطوح مختلف سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي اتفاق افتاد كه در پيوند عميق با 

نقطه مشترك اين دو رويداد در توليد و . هم هستند
بازتوليد خشونت روزمره و قانونمند توسط نهادهاي 

  .سركوبگر رژيم و انفجار خشم مردم است
   

  حمله لباس شخصيها به كارتون خوابها

 آبان، خانه هاي 18 صبح روز دوشنبه 10ساعت 
بر ) دروازه غار(مقوايي كارتون خوابها در پارك حقاني 

سرشان ويران و وسايل فقيرانه آنها به آتش كشيده 
بر اساس گزارشهاي منتشر شده، مردان مهاجم . شد
راه با فحشهاي ركيك وسايل اين انسانهاي بي هم

مردها «: اعتماد نوشت. خانمان را با بنزين آتش زدند
آنهايي را كه خواب بودند با لگد از خواب پراندند و 

مردها پيتهاي بنزين . آنهايي را كه بيدار بودند تاراندند
خوابها را كپه  به دست داشتند و وسايل كارتن

زدند و  يختند و كبريت مي ر كردند و بنزين مي مي
  ».انداختند كپسول گاز فندك داخل آتش مي

 زن و مرد در اين 400 الي 300تعداد كارتون خوابها 
بدون شك مهاجمان بي نام و نشان . منطقه است

مزدوران رژيم يعني همان لباس شخصيها، همان 
اراذل و اوباش هستند كه دستورات فرماندهان بسيج 

اين تهاجم عملي غير انساني و . آورندرا به اجرا در مي 
افزايش بي خانماني و كارتون خوابي . محكوم است

دستاورد رژيم و اليت فقيه است كه درآمدهاي كشور 
را بي دريغ براي تغذيه نيروهاي تروريستي هزينه مي 

  . كند
   

  

  توهين به مردم آذربايجان

تبعيض ملي، قومي، ديني و جنسيتي نمودي از ماهيت 
وجود فعاالن مدني و سياسي از تمامي . رژيم استاين 

مذاهب و مليتهاي مختلف در سياهچالهاي رژيم، 
توهين به زبان، . نشاني از سركوب همه مردم است

آداب و رسوم مردم آذربايجان در برنامه تلويزيوني 
رژيم كه مورد اعتراض هموطنان آذري در شهرهاي 

.  آخرين آنمختلف گرديد، نه اولين توهين هست و نه
سياستهاي رژيم حاكم در تقابل با همبستگي و صلح 

  . بين اديان و مليتهاي ساكن ايران است
اعتراض مردم آذربايجان در شهرهاي تبريز، مراغه، 
اروميه، اردبيل، خوي مشكين شهر، زنجان، مرند، 

خشمي بر حق ....شهريار، رباط كريم، سولدوز، نقده و 
. رتجاعي رژيم حاكم استعليه بي عدالتي و فرهنگ ا

 آبان، صدها دانشجوي دانشگاه 19روز سه شنبه 
اروميه عليه اهانت تلويزيون رسمي حكومت در روز 

دانشجويان .  آبان دست به اعتراض زدند18دوشنبه 
خشم و نفرت خود را با شعارهاي؛ خامنه اي شرم ايله، 

، ما سرباز )خامنه اي شرمت باد شرمت باد(شرم ايله 
خرمدين هستيم و براي مردن آماده ايم، اعالم بابك 
اعتراض دانشجويان و جوانان در شرايطي . كردند

صورت مي گيرد كه در شهر اروميه حكومت نظامي 
  .اعالم نشده برقرار است
   آبان 20فراسوي خبر چهارشنبه  
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در نوشته پيش رو نگاهي به شايع ترين : درآمد

اختالالت بهداشت و سالمت در ايران امروز و فراواني 
آنها مي اندازيم و با توجه به اين واقعيت كه سالمت 
بيش از آنكه محصولي مديكال باشد تابعي از 
متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است، هرچه 

 رژيم جمهوري بيشتر به بي انگيزگي و بي لياقتي
اسالمي و پايوران و متوليانش در حفظ و ارتقاي 

گرچه با تجربه نزديك به . سالمت مردم پي مي بريم
چهار دهه زندگي زير خيمه شوم نظام انسان ستيزي 

ست، انتظار اكه ستونش زور، توحش و جنگ ساالري 
توجه به مقوله سالمت ملي دور از منطق به نظر مي 

واندن بي واسطه، بي كم و كاست رسد، اما شنيدن و خ
و بي تفسير مصايب سالمت از زبان خود مسووالن و 

، عمق فاجعه را براي مخاطبان و حكومتيرسانه هاي 
  . فعاالن سياسي ملموس تر مي كند

  

  مهمترين علل مرگ و مير در ايران 

  
معاون بهداشتي وزير بهداشت دولت پيشين در گفت و 

نتايج اوليه «: فته بود گ92 در سال "فارس"گو با 
 كه اواخر "طرح مطالعه ملي بار بيماريها در كشور"

 - دهد كه بيماريهاي قلبي  آغاز شد نشان مي91سال 
عروقي، سوانح و سرطان رتبه اول تا سوم علت مرگ و 

  ».دهندناتواني ايرانيان را به خود اختصاص مي 
فاطمه رخشاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا نتايج 

بله، ": ددي و آماري طرح مشخص شده است، گفتع
نتايج اين مطالعه ملي آغاز شده است ولي فعال نمي 
توانم اين اعداد را اعالم كنم، چون ممكن است در 

  "!بين مردم نگراني ايجاد كند
معاون مهم ترين ارگان متولي سالمت، نگران سالمت 

ي  آنها را دارد و ب"نگراني"مردم نيست، بلكه دلشوره 
خبر از اين واقعيت كه امروزه تقريبا تمام خانواده ها در 
ايران از روستا تا شهر درگير دستكم يك مورد از 

حدس آمار اين . بيماريهاي مورد اشاره وي هستند
بيماريها از روي مشاهده عيني مردم از ميزان مراجعه و 
نوبت انتظار كلينيكها و بيمارستانهاي دولتي و 

يژه، كار چندان دشواري نيست خصوصي و بخشهاي و
  .و سواد آماري باال نمي خواهد

در مورد عامل خطر بروز اين " :او ادامه مي دهد
بيماريها نيز تحقيقات ملي نشان مي دهد كه فشار 
خون عامل اول بروز مرگ و مير در كشور است و بعد 

 Risk(از آن چاقي در رده دوم عوامل خطر زا 

factor (در هر دو مورد، فاكتور .ايرانيان است 
 است كه در "استرس"پنهاني ايجاد يا تشديد، 

پژوهشهاي باليني رايج تنها اسمي از آن برده مي شود 
و هيچ تعريف و نمونه اي از آن ارايه نمي شود، اما در 
تجربه و مشاهده باليني روزمره، با استرس به وفور و 

سا، به شكلهاي گوناگون از قبيل كار سخت و طاقت فر
محيط شغلي ناسالم، بيكاري، روابط خانوادگي معيوب، 
نارضايتيهاي جنسي و زناشويي، خشونتهاي خانوادگي 
و اجتماعي، هم چشمي و رقابتهاي دردناك اقتصادي، 
آلودگي زيست محيطي و صوتي، نبود امنيت شغلي، 
اقتصادي و اجتماعي، نااميدي و چشم انداز منفي براي 

همه اين . گر سر و كار داريمآينده و ده ها شكل دي

شكلها با تاثير بر روي 
 هورموني –محور عصبي 

 ايمني بدن ايجاد -
بيماريهاي فشار خون و 
چندين عارضه بيماري 

   ".زاي ديگر، حتي در كودكان و جوانان مي شوند
وي كه . خانم معاون وزير سابق حق دارد نگران باشد

بار بيماريهاي از بررسي بار بيماريها و تنظيم سند ملي 
بار بيماريهاي ":  خبر داده بود، افزود92كشور در سال 

غير واگير و عوامل خطر زا در كشور بسيار بزرگ و 
به علت گ مركه هند دمي ن نتايج نشا. زياد است

ادث در حوو نح اسون و خودش گره ستگاي ديهاربيما
در به ترتيب ان ير در ا1380 تا 1358ي سالهام تما

ق و علل فو. ستاشته ار داقرل و دوم ي اوتبه هار
ريهاي ناهنجا، تنفسه ستگاي ديهاربيما، سرطانها

ارش، گوه ستگاريهاي دبيما، ميزومودرزادي و كروما
زادان و نوي يهاربيما، نگليو اعفوني ريهاي بيما
ع مجموه ادراري در ستگاي و دكليوي يهاربيما
اينها تازه . هددتشكيل مي گ را مري صد علتهادر80
   ". محسوب مي شود"مرگ و ميرهاي طبيعي"

بر اساس گفته رييس سازمان پزشكي قانوني كشور، 
علتهاي اصلي مرگ و مير غير طبيعي در ايران به 

 اي و مصرف گسترده ترتيب، تصادفات خونين جاده
  . دهدمواد مخدر تشكيل مي 

با محاسبه و مقايسه نرخ علتهاي مرگ در ايران با كل 
ابيم كه احتمال مرگ بر اثر تصادفات جهان، درمي ي

 برابر 2 برابر و بر اثر مصرف مواد مخدر، 5/2اي جاده 
  . بيشتر از متوسط جهاني است

شاخص مرگ و مير خام در ايران بر اساس آمارها از 
لهاي  تولد زنده در سا1000هر ي  نفر به ازا13

 - 2005لهاي  نفر در سا5به رقم ، 1975 -1970
شاخص اميد به زندگي با . فته است كاهش يا2010
لهاي  سال در سا55.2 درصد افزايش از رقم 28.6

 - 2005لهاي  سال در سا71 به رقم 1975 -1970
 12.8نرخ متوسط مرگ در جهان .  افزايش يافت2010

  .  تولد است1000نفر در 
داست شاخصهاي كمي اين دو شاخص همانطور كه پي

هستند و به هيچ وجه كيفيت زندگي و مرگ را باز نمي 
در ايران هم مثل بسياري كشورهاي زير نظر . تابانند

سازمان بهداشت جهاني، از چند دهه پيش با اقدامات 
اصالحي در زمينه بهداشت زايمان، مادر و كودك و 
تغذيه و واكسيناسيون، پس از يك يا دو دوره برنامه 

ه ناخواه بهبودي آماري در زمينه كنترل جمعيت، خوا
بيماريهاي عفوني و ميزان مرگ و مير مادران و 
نوزادان حاصل شد، اما با سياستهاي ويرانگر، بي 
كفايتي و بي برنامگي در دو دهه گذشته در تخريب 
زيست بوم، توليد يا واردات مواد غذايي ناسالم، افزايش 

، كاهش ميزان آب و انواع آالينده هاي هوا و خاك
آلودگي آن، بيابان زايي و هجوم ريزگرد، گسترش 
اعتياد و به دنبال آن ايدز و هپاتيت، سيل بي رويه 
مهاجرت، حاشيه نشيني، كارتن خوابي و كودكان 
خياباني، بار بيماريهاي غير واگير در كشور افزايش 
وحشتناك و شاخصهاي كيفي زندگي افت وحشتناك 

دا كرده و ايران را در زمره بدترين تر و فجيع تر پي
  .كشورها از نظر قابليت زندگي در آورده است

  

  خودكشي 

در گزارشي ) 24تامين (وبگاه سازمان تامين اجتماعي 
پيرامون ميزان تكان دهنده خودكشي در استان ايالم، 
بخشي از آمار رسمي در اين باره در كل كشور را نيز 

طبق اعالم : نويسداين منبع مي . منتشر كرده است
سازمان جهاني بهداشت خودكشي نرخ مرگ و مير 

 نفر در يكصد هزار 11 - 12جهاني ناشي از خودكشي 
نرخ خودكشي در ايران و در سال . نفر جمعيت است

 نفر در هر يكصد هزار نفر بوده است اما در 4.5، 1391
 ترين وضعيت را دارد، بين استانها، استان ايالم بحراني

ري كه با توجه به ميانگين جهاني نرخ خودكشي به طو
 نفر است، اما استان ايالم داراي نرخ خودكشي 11كه 

بنابراين، ايالم .  نفر در هر يكصد هزار نفر است71.9
داراي باالترين نرخ خودكشي در جهان است، به گونه 

 70 سال اخير، نرخ خودكشي در آن 25اي كه طي 
  . برابر شده است

م، نرخ اقدام به خودكشي در چهار استان بعد از ايال
و ) 7.6(، سمنان )8.2(، كرمانشاه )4.8(لرستان 

  . وضعيت مطلوبي ندارد) 7.5(كهگيلويه و بويراحمد 
، )2.7(، تهران )2.1(در اين ميان استانهاي خوزستان 

 به ترتيب پايين) 2.7(، آذربايجان شرقي )2.7(البرز 
  .دارندرا كشور ترين نرخ اقدام به خودكشي در 

به نقل از آمارهاي گزارش شده در سالنامه آماري 
، تعداد 1391 تا 1380مركز آمار ايران، طي سالهاي 

 اقدام به خودكشي كرده كه از ميان آنها تن 41079
  .اند نفر فوت كرده 27168

نمودار نرخ اقدام به خودكشي در سه دهه گذشته در 
به خودكشي از دهه دهد كه نرخ اقدام ايران نشان مي 

. اي داشته استسابقه  رشد چشمگير و بي 70 تا 60
 روند 80 تا اوايل دهه 70اين نرخ همچنين از دهه 

 به بعد، در 80صعودي را پيموده، ولي از اواسط دهه 
يك سير نزولي نرخ اقدام به خودكشي كاهش يافته تا 

  . رسد به نرخ ثابتي مي90باالخره در دهه 
، بايد به اين مساله توجه شود كه نرخ از سوي ديگر

 سال، سه برابر بيشتر از 70خودكشي افراد باالي 
اما در ايران و بر خالف .  سال است24 تا 15جوانان 

درصد بيشتر از سالمندان 70بقيه دنيا، جوانان 
  . كنندخودكشي مي

در بسياري از كشورها كه وضعيت اقتصادي نامناسب 
ار، به ويژه اگر با بيمه هاي مي شود، موج اخراج از ك

بيكاري قابل توجه همراه نباشد، فرد را از چرخه توليد 
و از دايره تقسيم كار اجتماعي خارج كرده و ديگر 
سرنوشت او و خانواده اش براي سيستم حاكم مهم 

كاهش روز افزون قوانين پشتيبان كارگران، . نيست
وي كار، تعديل يا به بيان روشن تر، اخراج بي شمار نير

نبود تامين و رفاه، نبود حق اعتراض و اعتصاب و 
تشكلهاي قوي صنفي و كارگري و فعاليتهاي 
سنديكايي، همه در پراكندگي نيروي كار و گسترش 

  .روحيه ياس در افراد و اقدام به خودكشي موثر است
نوع ديگر از خودكشي كه بيشتر در بين زنان در جوامع 

رنوشت گرايانه است سنتي روي مي دهد، خودكشي س
كه دايره وسيعي از خودسوزي تا خوردن سم را در بر 

اين نوع خودكشي به خاطر نپذيرفتن . گيرد مي
سرنوشتي است كه ديگران براي فرد رقم مي زنند، 
مثل ازدواج اجباري، نداشتن جهيزيه مناسب، تجاوز، 

نمونه هاي فراوان از . درگيريهاي ناموسي و عاطفي
لهاي اخير به فراواني در رسانه ها و اين دست در سا

  .شبكه هاي مجازي ديده و شنيده مي شود

  )١! (س�مت بدون شرح 
 اميد برهاني
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 رييسمعاون حزب كمونيست، نخستين

  جمهور زن نپال 

  
  

، رييس پارلمان نپال "اونساري گارتي" - آبان 6ايسنا، 
، كانديداي زن حزب "بيديا دوي بانداري"اعالم كرد، 

 راي در اين 327كمونيست نپال توانست با كسب 
 راي 214رقيب وي . پارلمان به رياست جمهوري برسد

نداري از سوي سومين حزب نامزدي با. كسب كرد
  .بزرگ نپال يعني مائوييستها نيز حمايت مي شد

رييس جمهور در نپال نقشي تشريفاتي دارد و نخست 
  . شودوزير، مقام اجرايي كشور محسوب مي

 ساله معاون رهبر حزب كمونيست نپال 54بانداري 
، نخست "خادگا پراساد اولي"است كه تحت رهبري 

اولي اوايل ماه جاري . اردوزير اين كشور قرار د
ميالدي به نخست وزيري انتخاب شد و رهبري دولت 

  .ائتالفي نپال را عهده دار است
ماه گذشته ميالدي قانون اساسي جديد نپال تصويب 
شد كه اين كشور را ملزم به معرفي يك رييس جمهور 

  .جديد كرد
بانداري يك حامي پرسابقه حقوق زنان در نپال و جزو 

راني است كه براي تضمين حقوق زنان در سياستمدا
بر اساس سند اين . قانون اساسي جديد تالش كرد

قانون اساسي، يك سوم از نمايندگان پارلمان نپال و 
  .همچنين يا رييس جمهور و يا معاونش بايد زن باشند

، رهبر "مادان بانداري"وي پس از آن كه همسرش 
  در تصادف1993سابق حزب كمونيست، در سال 

اتوموبيل كشته شد، به يك چهره سياسي پيشرو تبديل 
  .شد

وي دومين رييس جمهور نپال از زمان روي كار آمدن 
، "رام باران ياداو". نظام جمهوري در اين كشور است

 2008نخستين رييس جمهور نپال بود كه در سال 
  .انتخاب شد

  
  حذف ازدواج كودكان از آمار رسمي 

  
  

بر اعالم مشاور و دبير شوراي  بنا - آبان 7اعتماد، 
 ريزي راهبردي سازمان تامين اجتماعي، عالي برنامه

 سال گذشته كاهش نداشته 10ازدواج كودكان طي 
  .است

فرشيد يزداني در نشست ماهانه انجمن حمايت از 
حقوق كودكان با اشاره به آمارهاي موجود از ازدواج 

واج  آمار ازد89 - 90سال ": كودكان در ايران گفت
كودكان را منتشر كردم كه از آمار ثبت احوال استخراج 

، اما ثبت احوال اين آمار را تكذيب و ذخيره كرده بودم
كرد و از آن سال به بعد آمار ازدواج كودكان از آمار 

 تا 85اما طبق آمار رسمي از سال . رسمي حذف شد
.  هزار نفر آنان دختر بودند890، 94شش ماه اول سال 

ال به بعد گفتند آمار ازدواج كودكان كم شده از آن س
  ".در حالي كه اين آمار افزايش پيدا كرده است

در اين نشست همچنين شيرين احمدنيا، عضو هيات 
بنا بر آمار ": علمي دانشگاه عالمه طباطبايي، گفت

اعالم شده از سوي يونيسف، شيوع ازدواج كودكان 
 68وبي درصد، آفريقاي جن 78دختر در كشور نيجر 

درصد است و به استناد همين  65درصد و بنگالدش 
 18درصد دختران پيش از  17آمار، در ايران هم 

 سالگي ازدواج كرده 15سالگي و سه درصد پيش از 
اند كه قانون و شرع همچنان مجوز وقوع چنين 

 15 و 13بنابراين حتي زير سن  دهند وازدواجي را مي 
  ".دهدسال هم ازدواجهايي رخ مي 

  

 ساله در 22 و 20اسيد پاشي روي دو دختر 

  مرند 

 ساله شامگاه ديروز 22 و 20 دو دختر - آبان 10دانا، 
توسط افراد ناشناس در مرند مورد حمله اسيدپاسي قرار 

  .گرفتند
به گزارش خبرنگار پيام مرند افراد مهاجم متواري شده 

يت ن حادثه به بيمارستان مرند و در نهاااند و مجروح
به علت شدت جراحات وارده به بيمارستان سيناي 

  .تبريز منتقل شدند
گفتني است، تا اين لحظه ميزان سوختگي و جراحت 

 درصد گزارش شده 30ناشي از اين اسيدپاشي حدود 
است و پزشكان براي مداوا و رفع آسيب بيشتر تالش 

  .كنند مي
پرونده در دستور ": فرماندار مرند با تاييد اين خبر گفت

كار نيروهاي انتظامي و دادگستري قرار دارد و دنبال 
  ".مجرم يا مجرمان اين حادثه تلخ هستيم

اين موضوع جنبه كامال ": تقي كرمي تاكيد كرد
شخصي داشته و ربطي به ساير مسايل و يا جناحي 
ندارد و مجروحان هر چه سريع تر به تبريز اعزام 

 ".شدند
 

 سال 13د بين دختران به ميانگين سن اعتيا

  رسيده 

  
  

 شهيندخت موالوردي، معاون روحاني - آبان 14ايرنا، 
در امور زنان و خانواده، در مورد كاهش ميانگين سن 

ميانگين ": وي گفت. اعتياد در بين دختران هشدار داد
 سال رسيده كه از 13سن اعتياد در بين دختران به 

ن و خانواده مهمترين چالشهاي كشور در امور زنا
  ".است

از طرف ديگر، الگوي ": شهيندخت موالوردي افزود
 برعكس مردان -مصرف مواد مخدر در بين دختران 

 به سمت مصرف مواد -كه بيشتر مواد سنتي است 
صنعتي و روانگردانها تغيير يافته كه جاي تامل و 

موضوع مهم اين است "وي ادامه داد  ".نگراني دارد
ان متاهل هستند و اين مي تواند درصد معتاد 62كه 

تصوير و محيطي نامطلوب از كودكان و زناني كه با 
 ".آنها زندگي مي كنند ترسيم و آنها را دچار آسيب كند

معاونت زنان و امور خانواده ": موالوردي تصريح كرد
هماهنگي و مديريت بين دستگاههاي متولي را براي 

ن زمينه دو كاهش اين آسيبها انجام مي دهد و در اي
تفاهم نامه با ستاد ملي مبارزه با مواد مخدر و وزارت 
كشور و وزارت كار براي توانمند سازي زنان بهبود 

  ".يافته امضا شده و در حال اجرا است
 

  2000نرگس محمدي برنده جايزه گاليله 

  

  
  
  

 نرگس محمدي، فعال حقوق بشر به - آبان 16هرانا، 
 بنياد 2015زه سال عنوان يكي از شش برنده جاي

 . انتخاب شد"2000گاليله "
اين جايزه هر دو سال يكبار به افرادي كه به پيشبرد 

كنند، در شهر صلح از طريق فرهنگ و هنر كمك مى 
 .شودفلورانس ايتاليا اعطا مى 
 با تشكيل شوراي ملي 1387نرگس محمدي در سال 

صلح در ايران، به دبيري هيات اجرايي اين شورا 
 شهروند 85شوراي ملي صلح متشكل از . خاب شدانت

ايراني بود كه هنگام باال گرفتن تنش بين ايران و 
آمريكا در زمان رياست جمهوري بوش، به پيشنهاد 
شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، با هدف تالش 

 .اي توسعه يافته تشكيل شدبراي ايجاد جامعه 
بين، پالو كنته و توكل كرمان، الكساندر پريرا، تيم را

 2015حيات بنت الحسين، ديگر برندگان جايزه سال 
  . هستند"2000گاليله "

  8بقيه در صفحه 
  

 زنان در مسير رھايی
 اسد طاهري
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كشتار مردم بي دفاع پاريس در روز 
 آبان، عملي تروريستي، 22آدينه شب 

در اين . جنايتكارانه و محكوم است
جنايت دردناك، در حالي كه افشاگري 
عليه سفر حسن روحاني به پاريس 
جريان داشت و ايرانيان همراه با 
نيروهاي مترقي و بشردوست براي 
تظاهرات گسترده آماده شده بودند، 

ي كه مواضع ارتجاعي حسن درحال
 با 2روحاني در مصاحبه تلويزيون كانال 

او براي اعكار عمومي فرانسه مشخص 
شده بود، جريان داعش با انجام جنايت 
در پاريس، جنايتهاي واليت فقيه را به 

  . پشت صحنه برد
  

همه جنايتهايي كه داعشيهاي جديد در 
حال انجام آن هستد، بيش از سه دهه 

ران از طرف رژيم واليت فقيه بر مردم اي
از يورش پاسداران به . اعمال شده است

مكانهاي جشن جوانان، تجاوز به 
دختران و پسران در زندان، حجاب 

 سال و 18اجباري، اعدام جوانان زير 
همه اينها ... سنگسار و چشم درآوردن و 
در خارج از . در ايران انجام شده است

يم ايران هم صدها جنايت از طرف رژ
. جمهوري اسالمي صورت گرفته است

قتل شهروندان فرانسوي در انفجارهاي 
پاريس در آعاز دهه هشتاد ميالدي، 
انفجار در يك مركز نطاميان آمريكايي 
در بيروت، انفجار در يكي از مراكز 
يهوديان در آرژانتين و انفجار در خُبير 
. در عربستان از جمله اين جناينها است

ايتها بايد ترور صدها در كنار اين جن
ايراني در خارج از كشور را به ليست 

  . جنايتهاي رژيم ايران اضافه كرد
رژيم واليت فقيه با توجه به حمايت 
نظامي و مالي رژيم از نيروهاي 
ارتجاعي در منطقه، از عراق تا لبنان و 
سوريه، خود منبع اصلي براي رشد 

  . تروريسم به شمول داعش است
ر گفتگوي تلفني با حسن روحاني د

رئيس جمهور فرانسه از آمادگي رژيم 

هر اقدامي عليه تروريستها در هر «براي 
وي در اين گفتگو از . حرف زد» نقطه جهان

امنيتي و اطالعاتي با فرانسه «همكاريهاي 
. صحبت كرد» در روند مبارزه با تروريسم

  .به اين حرفها مرغ پخته هم مي خندد
  

واليت فقيه به واكنش ذوب شدگان در 
جنايت انجام شده در پاريس شرم آور و 

حاميان بشار . نشانه خوشحالي آنها است
اسد با توجه به موضع دولت فرانسه نسبت 
به حل بحران سوريه بدون حضور بشار اسد، 
شرايط را براي تكان دادن لباسهاي 

  .چركينشان آماده ديدند
با تيتر نفرت آور » وطن امروز«روزنامه 

و با عكس جسد يكي از » !اييد شامبفرم«

غرب سرانجام دستپخت «قربانيان  نوشت 
  .»خود در روسريه را چشيد

پاسدار حسين شريعتمداري، نماينده ولي 
فقيه در روزنامه كيهان، به فرموده ولي 

  . فقيه، پاريس را نقطه آغاز دانست
ابوطالبي ،مشاور سياسي حسن روحاني، 

و » اب ناپذيراجتن«كشتار مردم پاريس را 
نتيجه عدم توجه به هشدارهاي رژيم ايران 

  . دانست
پاسدار سرتيپ مسعود جزايري، معاون ستاد 

فرانوسيها «:كل نيروهاي مسلح رژيم، گفت
تاوان حمايت دولت خود از داعش و 

  » .تروريسم را پرداختند
در وبگاه قدس آنالين وابسته به سپاه 

 تيتر  آبان مطلبي با23پاسداران، در روز 
مرگ پاريس؛ سگ پاچه صاحبش را «

نويسنده اين مطلب . درج شد» !گرفت
اكنون داعش همچون سگي است «. نوشت

  ».كه پاچه صاحبش را گرفته است
اينها فقط تعداد اندكي از مواضع ارتجاعي، 
ضد انساني و نفرت آور گماشتگان ولي فقيه 

  .است
   آبان 27فراسوي خبر چهارشنبه 

  
  
  

   رھايیزنان در مسير
  

  7بقيه از صفحه 
  

  

: آيت اهللا مكارم شيرازي

توسعه بي حساب و كتاب 

فضاي مجازي باعث طالق مي 

  شود

 آيت اهللا - آبان 20خبرگزاري رسا، 
مكارم شيرازي با ابراز نگراني و تاسف 
شديد از افزايش آمار طالق در جامعه، 
يكي از عوامل مهم و موثر در افزايش 

اب و كتاب طالقها را توسعه بي حس
  .فضاي مجازي دانست

برخي ": آيت اهللا مكارم شيرازي گفت
عنوان مي كنند كه عامل اين مساله 
فقر است، در حالي كه بسياري از 
طالقها در خانواده هاي مرفه و البته 

: وي افزود ".تحصيل كرده است
يكي از عوامل اين مساله ارتباطهاي "

نامشروعي است كه با استفاده از 
وقتي  .ازي ايجاد مي شودفضاي مج

فضاي مجازي را توسعه مي دهند، 
عده اي به به و چه مي كنند كه ه چ

پيشرفت كرديم و در صف كشورهاي 
مترقي قرار گرفتيم؛ در حالي كه نمي 
دانند در اين فضا چه غوغايي برپا 
است و چه ارتباطهاي نامشروعي 
وجود دارد كه سبب جدايي مي 

   ".شود
البته ": مكارم شيرازي خاطرنشان كرد

با اين فضاي مجازي كارهاي بسيار 
مهمي مي شود انجام داد، اما در 
مقابل آسيبهاي شديد و خطرناكي 

بايد كاري كرد جلوي آسيبها . دارد
گرفته شود چرا كه بسياري از طالقها 
از اينجا نشات مي گيرد و مردم اين 
 مساله را به طرق مختلف به اطالع ما

  ".مي رسانند
  

نگار جنگ قندوز دهها روزنامه 

  كرده استزن را خانه نشين 

 مقامات محلي - آبان 25 بي بي سي،
هاي محلي واليت  و صاحبان رسانه

گويند كه با ختم جنگ در قندوز مي 
شهر قندوز در شمال شرق افغانستان، 

اند هنوز چهل خبرنگار زن نتوانسته 
اين . دنددوباره به سر كارشان برگر

هاي  زنان مجري و يا خبرنگار رسانه
  .محلي بودند

اين افراد گفته اند قبل از حمله 
 زن و دختر مشغول 40طالبان، حدود 

كار در ايستگاههاي راديويي، 
هاي چاپي اين تلويزيوني و رسانه

  . واليت بودند
سي پيدا  بي به گفته خبرنگار بي

كردن روزنامه نگار زن اكنون در شهر 
همه . قندوز نيز كار دشوار است
  .  اندخبرنگاران زن خانه نشين شده

، مسوول راديو كيهان "زرغونه حسن"
كه مخصوص جوانان است، مي گويد 

 سپتامبر با 28ها در كه صداي رسانه 
همكاران او . ورود طالبان خاموش شد

همه فرار كردند و در گوشه و كنار 
  . اندشهر پنهان شده

 گويد كه تمامي خانم حسن مي
وسايل فني راديو او در زمان حضور 

به . استطالبان در شهر تاراج شده 
گفته او هر كس كه بر شهر حاكم 

  .استبود، وسايل را تاراج كرده 
، رييس اطالعات و "عبيداهللا نيازي"

سي گفت بي فرهنگ قندوز، به بي 
كه در زمان كنترل شهر توسط گروه 

ها متوقف سانه طالبان فعاليت تمامي ر
به گفته او در شهر قندوز . شده بود

هشت راديو و سه تلويزيون به شمول 
راديو تلويزيون دولتي فعاليت داشتند 

 هاي آنان كه اكنون پخش برنامه
  .استكامال متوقف شده 

 80قبل از جنگ در شهر قندوز 
نگار مشغول به كار بودند كه روزنامه 

اين . ودند نفر آنان خبرنگاران زن ب40
 هاي محلي و خبرنگاران در رسانه

  .كردندالمللي كار مي بين 
شهر قندوز چندي قبل توسط گروه 

پس از چند روز . طالبان تصرف شد
دوباره توسط نيروهاي افغانستان باز 

 .پس گرفته و پاكسازي شد
 

براي نخستين بار در كشورهاي 

عربي؛ يك زن به رياست 

  مجلس امارات رسيد

امل " – آبان 27 فارسي، -نت.هالعربي
 نوامبر به 18 چهارشنبه "قبيسي

پارلمان (رياست مجلس ملي اتحادي 
در دوره جديدش رسيد تا ) امارات

بدين ترتيب نخستين زن در 
كشورهاي عربي باشد كه به رياست 

  . رسدپارلمان كشورش مي
به گزارش خبرگزاري دولتي امارات، 
امل قبيسي در نخستين جلسه از 

انزدهمين فصل قانون گذاري ش
پارلمان امارات كه صبح چهارشنبه 
برگزار شده بود، به رياست اين 

  .پارلمان رسيد
قبيسي كه دكتراي مهندسي دارد، 
نخستين زن اماراتي است كه در سال 

 در نخستين انتخابات پارلماني 2006
اين كشور، راي آورد و وارد پارلمان 

  .شد
 به  نيز2011امل قبيسي در سال 

او در اين . پارلمان امارات راه يافت
دوره يكي از نمايندگاني بود كه دولت 
آنها را براي عضويت در پارلمان بر 

او در اين سال نايب رييس .  گزيندمي
 2013 ژانويه 22در . اول پارلمان شد

براي نخستين بار رياست جلسه 
  .پارلمان را در دست گرفت

 نيز يكي از 2015قبيسي سال 
يندگان منتخب دولت براي نما

در اين دوره . عضويت در پارلمان بود
 زن به پارلمان راه يافتند كه يكي 10

  .از آنها با راي مردم انتخاب شده بود
 عضو دارد كه نيمي 40پارلمان امارات 

را مردم انتخاب مي از اعضاي آن 
   . شوندكنند و نيمي ديگر منصوب مي

رقص ولی فقيه بر اجساد قربانيان 
  جنايت داعش در پاريس

  زينت ميرهاشمي 
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 اكتبر نزديك به چهارصد 18 تا 15از 
 30نفر در برلين گردهم آمدند تا در 

كارگاه آموزشي، گروه كاري، سخنراني 
و نيز يك آكسيونهاي عمومي در ميدان 
آلكساندر، استراتژيهاي مشتركي 
پيرامون كار در بخشهاي سالمت و 

  . مراقبت و سياستهاي رياضتي بجويند
 لوكزامبورگ، كنفرانس از سوي بنياد رزا

 در پارلمان "حزب چپ"فراكسيون 
 ترتيب "انقالب مراقبت"آلمان و شبكه 
در تداركات و برگزاري . داده شده بود

كنفرانس شمار زيادي از مجامع، 
سازمانهاي گوناگون و همچنين فعاالني 
از اتحاديه ها، سازمانهاي خودياري، 
انجمنها و جنبشهاي اجتماعي شركت 

  . داشتند
 با دو تن "بهار پراگ"ن رابطه در همي

از سازماندهندگان كنفرانس، باربارا فريد 
Barbara Fried و هانا شوريان 
Hannah Schurian پيرامون كنفرانس 

، ناهمگونيهاي سرمايه "بازگشت"
داري، سيستم تامين و مراقبت موجود و 
استراتژيهاي چپ پيرامون پروژه هاي 
توده اي در عصر بحران مراقبت به 

  . گفتگو نشسته است
  

دومين كنفرانس بنياد رزا 

لوكزامبورگ با موضوع تامين و 

مراقبت را چند روز است كه 

پس از . پشت سر گذاشته ايد

خوشبيني محسوس در اولين 

كنفرانس در سال گذشته، برآورد 

كنوني تان چيست؟ انقالب در 

  مراقبت در چه حالي است؟  
  

چالش اين بار، طراحي : هانا
تژيهايي براي بخشهاي مشخص استرا

مراقبت و سالمت و گردهم آوردن همه 
كساني بود كه در آنها نقش بازي مي 
كنند، براي مثال پزشكان، پرسنل 
مراقبت، افراد نيازمند مراقبت، 

مناسبات و مشكالت . خويشاوندان آنها
در اينجا . اين افراد بسيار متفاوت است

ت گام مهم باز يافتن يكديگر در مبارزا
گوناگون و درك اين مبارزات به عنوان 
جزيي از يك مشكل فراگير اجتماعي 

با اين حال، منطقهاي متفاوت در . است
اين مبارزات به سادگي به يكديگر پيوند 

ما با يك راه حل از پيش . نمي خورند
آماده به كنفرانس نرفتيم، بلكه با 

  .   پيشنهادها و دستوركارهاي بسيار
  

  

ت؟ اين به چه منطقهاي متفاو

  معناست؟ 
  

براي مثال تفاوت بين كار مزدي : هانا
 و كار بدون دستمزد كه "حرفه اي"

اغلب در سالمت و مراقبت خانوادگي 
رويكرد كنفرانس . مي توان آن را يافت

اين بود كه بگويد مسايل و مشكالت در 
اين بخشها با وجود همه تفاوتها، به 

. ارندگونه بي واسطه به يكديگر پيوند د
به كار با مزد يا بي مزد بهايي داده نمي 
شود، بيشتر به دوش زنها افكنده مي 
شود و در شرايط نامطلوبي انجام مي 

بنابراين مساله ما اين است كه به . شود
كار در همه بخشهاي مراقبتي از نظر 

اين زاويه ديد اما . اجتماعي بها داده شود
در مبارزات موجود به طور خودبه خودي 

در مبارزات صنفي، براي . وجود ندارد
مثال خدمات پرورشي و اجتماعي يا در 
بخش مراقبتهاي سيار، شاغلين به طور 
خودكار عاليق بستگان يا بيماران را 

در اين زمينه چشم . مطرح نمي كنند
اندازهاي مشترك نخست بايد شكل 

  .  بگيرد
نظريه ما اين است كه همه دست 

رزات شان سود اندركاران از پيوند مبا
اين را به طور عيني مي شود . مي برند

براي مثال زماني كه به مبارزه . ديد
صنفي در بخش مراقبتي در بيمارستان 

اين : خيريه برلين نظر افكنده شود
حركت از يك منطق ويژه پيروي مي 
كند، مي توانند توجه جلب كرده و منابع 

  . قدرت توجه پذيري را بسيج كند
ق بودن در درازمدت و اما براي موف

تداوم اعتصاب، آنها به پذيرش اجتماعي 
و در اين نقطه . و پشتيباني نياز دارند

برخورداري از يك ائتالف مدني كه 
مبارزه صنفي را حمايت كند و در آن 
بيماران و نيازمندان به مراقبت عاليق 
خود را ابراز دارند، بي نهايت اهميت 

  . دارد
قت در نهاد يك چنين پيوندي در حقي

مبارزات نهفته است و بر آن نيز از سوي 
ن بخشهاي سالمت و مراقبت به شاغال

گونه پيوسته تاكيد مي شود، تحت اين 
شرايط كاري ما، شرايط ": عنوان كه

   ".زندگي شما هستند
با اين وجود، يافتن مكان و شكل عمل 

در اتحادها . مشترك سياسي ساده نيست
بر كه به گونه مشخص تفاوتهايي 

در . شمردم با يكديگر برخورد مي كنند
كنفرانس در باره چگونگي عمل اين 
اتحادها بحث و گفتگوي بسياري 

مساله مركزي هميشه . صورت گرفت
اين بود كه نقش آفرينان هميشه از 
موضع برابر با يكديگر روبرو شوند و 

من . مناسبات شان با هم ابزاري نباشد
هي از فكر مي كنم اين امر فقط با آگا

اين واقعيت كه مبارزه ديگران، مبارزه 
  .  خود است، شكل مي گيرد

  

ويژگي كار مراقبتي و پرورشي در 

جامعه ما چيست؟ چرا شما به 

طور مشخص در اين نقطه يك 

مرحله ممكن براي تغيير 

  اجتماعي در مجموع مي بينيد؟ 
  

ابتدا، كار مراقبتي يك ميدان : باربارا
در . ي استكالسيك مبارزه فمينيست

 جنبشهاي زنان با خواست 70دهه 
 پا به ميدان "مزد براي كار خانگي"

گذاشتند تا اهميت اجتماعي و 
اقتصادي اين بخش به ظاهر 
. شخصي را خاطر نشان كنند

 ليبرال –تحت شرايط نو 
كنوني اين كشمكش بر سر 
ارزش كار بدون مزد 
. حساسيت بيشتري يافته است

با آن كه ما * بحران بازتوليد
روبرو هستيم، توسط افكندن 
بار فعاليتهاي مراقبتي به 
دوش بستگان و خانواده ها 

  . حل مي شود
يك بيمه مراقبتي براي مثال 
كه همچون بيمه شخص 
ثالث خودرو طراحي شده و 
فقط بخش ناچيزي از هزينه 
واقعي را مي پوشاند، بر اين 

 –مبنا قرار گرفته كه يكنفر 
درصد 90همچون هميشه 

 كار باقيمانده را بدون مزد -يك زن 
يا بر اين مبنا كه هزينه . انجام مي دهد

باقيمانده از جيب پرداخته مي شود، 
امري كه فقط شمار اندكي توانايي اش 

بنابراين . را دوران سالمندي دارند
كشمكش بر سر كار مراقبتي همچنين 
اهرمي براي تهاجم به سياست رياضتي 

ده اي بخش است كه به گونه فزاين
عمومي را خشكانده و خصوصي مي 

  .  كند
افزون بر اين، كار مراقبتي پهنه اي 
است كه اكنون در آن روياروييهاي 

فقط مربيان . بسياري صورت مي گيرد
ن مراقبتي نيستند كه پرورشي و شاغال

در حال مبارزه اند، همچنين در 
اشغال وال "جنبشهاي اجتماعي از 

) رآشفتگانب ("15ام " تا "استريت
مساله بازتوليد اجتماعي و سبك زندگي 

در اين نقطه مي . نقش مهمي ايفا كرد
  . توان پيوندهايي را برقرار كرد

   
و اين همچنين ميداني است كه در : هانا

آن ناهمگونيهاي سرمايه داري بسيار 
مشخص و نمايان مي شود، از يكسو 
توسط سياستهاي رياضتي و از سوي 

تجاري شدن و ارزش ديگر به وسيله 
اين امر را براي . گذاري اين مشاغل

مثال در بيمارستانها مي بينيم؛ جايي كه 
بالهت فشار دايمي كسب سود به ويژه 

در مراقبت و نگهداري : آشكار مي شود
صرفه جويي مي شود و در همان حال 
شمار جراحيهاي غير ضروري اما 

صداي انتقاد . سودآور افزايش مي يابد
ن وضعيت از بسياري نقاط و عليه اي

حتي از جانب كساني كه گرايشي به نقد 
سيستمي ندارند بلند شده است، زيرا 
انديشه اينكه اين مجموعه به گونه 
ديگري مي بايست سازمان يابد، به 

  .  اذهان فشار مي آورد
  

آيا مي توان گفت كه مبارزات 

صنفي در بخشهاي سالمت و 

ت مراقبت نه فقط يكي از مبارزا

براي تغيير اجتماعي، بلكه مبارزه 

  مركزي براي اين هدف است؟ 
  

بله، به نظر من اين يك مبارزه به : هانا
ويژه كليدي است، چون مكانيزم اصلي 
قدرت در اين جامعه را زير ضرب مي 

تابعيت زندگي از منطق پوچ سود، : برد
رشد، بازدهي و كاهش ارزش و استثمار 

. تغال دارندكساني كه در اين بخشها اش
ارتقا دادن ارزش كار مراقبتي به معناي 
بدل ساختن نياز به پايه اقتصاد است و 
. اين پيامدهاي انقالبي خواهد داشت

بدين گونه يك چنين سياستي فقط به 
كار مراقبتي يا مناسبات جنسيتي نمي 
پردازد، بلكه مناسبات سرمايه داري در 

  . كل را زير سووال مي برد
  

هميت اين موضوع زماني كه به ا: باربارا
رشد توان توليد بنگريم هم آشكار مي 

  ما اكنون به چنان سطحي از . شود
10بقيه در صفحه   

  پس از کنفرانس انق	ب مراقبت
  "بهار پراگ"مجله : منبع

  بابك: برگردان
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حمله وحشيانه مزدوران 
خامنه ای به کمپ 

  ليبرتی را
  محکوم می کنيم

 آبان، مزدوران 7عصر امروز، پنجشنبه 
 موشك و با 80تبهكار خامنه اي با 

شديدترين آتشباري به كمپ ليبرتي حمله 
بر اثر اين اقدام جنايتكارانه تعداد . كردند

زيادي از مجاهدان ساكن در كمپ به 
اد زيادي از ساكنان شهادت رسيدند و تعد

دهها محل استقرار ساكنان . مجروح شدند
آتش گرفت و خسارات زيادي به كمپ 

در اثر اين حمله تعدادي  وارده شدو
مجاهدان خلق حسين ابريشمچي، اكبر 
عليدوست، حسن توفيق جو، حميدرضا 
ايمني، ابوطالب هاشمي، حميد دهقان، 
كيومرث يوسفي، حسين گندمي، فرشيد 

سن ابراهيمي، محمد علي ربيعي، ح
ميرزايي، منوچهر براتي، سهراب همايونفر، 
بهزاد ميرشاهي، حسين اداوي، رجب 
قرباني، رضا واديان، شريف ويسي، حسين 
سروآزاد، احمد مسچيان، جاسم قصير، 
نيره ربيعي و جواد ساالري به شهادت 
رسيدند و حال تعدادي از مجروحان به 

  .شدت وخيم است
عاد اين حمله جاي ترديدي با توجه به اب

باقي نمي ماند كه مزدوران سپاه قدس در 
هماهنگي با دولت عراق به اين اقدام 

خامنه اي در . وحشيانه مبادرت ورزيده اند
شرايطي فرمان چنين عمل ددمنشانه را 
صادر كرده كه به علت نوشيدن جام زهر 
هسته اي، درگير بي سابقه ترين تنشها و 

او مي . يت اش استدرگيريها در وال
خواهد هزينه عقب نشيني ذليالنه اش را 
با سركوب و اعدام و كشتار نيروهاي 

  .مقاومت بپردازد
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با 
محكوم كردن اين بربريت آشكار، شهادت 
مجاهدان قهرمان و پايدار را به خانواده 
آنان، به سازمان مجاهدين خلق ايران و 

  .يخواهان تسليت مي گويدبه همه آزاد
ما از جامعه جهاني و نهادهاي مدافع 
حقوق بشر مي خواهيم كه اين اقدام 
جنايتكارانه را محكوم كرده و تدابير الزم 
و مكفي براي حفاظت از جان ساكنان 

  .ليبرتي اتخاذ كنند
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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  ه جنايت علي
 ساکنان ليبرتی

وميرزابنويسھای 
  دھان گشاد

  ليال جديدي
سياهي كه در مي رسد، مار و عقربها از 
. سوراخ براي نيش زدن بيرون مي آيند

غزال كه به خاك مي افتد، كفتارها 
براي تكه تكه كردنش هجوم مي آورند 
و سرانجام، عده اي ابله سودمند همراه 
 و همزبان با اوباش سايبري رژيم پس
/ از هر جنايت عليه ساكنان اشرف

ليبرتي راه دشوار آشپزخانه تا كامپيوتر 
را طي مي كنند تا ميرزابنويس دهن 

  . گشاد رژيم شوند
اين خوش نشينها بدون حضور در يك 
كالس عملي، براي مبارزاني كه سابقه 
بيش از سه دهه مبارزه سخت و بي 
امان با رژيم جمهوري اسالمي را در 

رند، نسخه مي پيچند و از كارنامه دا
 رعيتي خود –خزينه ذهن ارباب 

رهبران "استدالل بيرون مي كشند كه 
  . "اعضا را به كشتن داده اند

اين متخصصان منزوي، هرگز مناسبات 
جمعي و تشكيالتي را درك نكرده اند 

 مي "سياسي" و "مخالف"اما خود را 
نامند و جهت نمايش انساندوستي، براي 

 مبارزه جان خود را از كساني كه در
دست داده اند، به قيد شرط و تبصره 

  .اشك تمساح مي ريزند
غير از اين جمع، ارتش سايبري 
جمهوري اسالمي هم پس از هر 
عمليات جنايتكارانه، به لطف ساعتي 
هفت هزار تومان دستمزد، به صف و 
آماده به خدمت مي شود تا پشت چهره 

اي هاي مرموز و ناشناخته، گندابه ه
فكري اطاق فرمان خود را در 
پوششهاي مختلف، از حمله مستقيم تا 

  .دلسوزي مزورانه به اطراف بپاشد
پرنده : پاسخ به مار و عقربها اين است

از پرواز دست نمي كشد، بخاطر اينكه 
پرنده، پرنده . كسي تير در كمان دارد

اين مار و عقربها هستند كه در . است
  .النه هاي خود دفن مي شوند

  آبان 9شنبه ... فراسوي خبر

  

پس از کنفرانس 
  انق&ب مراقبت

  
9بقيه از صفحه   

اتوماتيزه شدن توليد كاال رسيده ايم كه 
براي توليد مواد مورد نياز زندگي در 
واقع نمي بايست وقت زيادي را به كار 

  .  اختصاص بدهيم
در عوض اما ما شاهد يك شكاف 
 عميق بين وضعيت استخدام و منابع

تحت شرايط موجود . زماني هستيم
سرمايه داري، كار مراقبتي به نسبت 
توليد كاال به گونه فزاينده گران مي 

در اين . شود، زيرا بسيار زمان بر است
ميان دو سوم استخدامها در بخش 

  .  خدمات انجام مي شود
در اساس مي توان گفت، در اينجا 
منطق نابخردانه سرمايه داري به اوج 

 از يكطرف انسان را از قيد كار :مي رسد
رها مي كند و از طرف ديگر زندگي به 
جاي آرامش يافتن به گونه فزاينده پر 

زمان آزاد شده اما . تنش تر مي شود
مي تواند به گونه ديگري مورد استفاده 
قرار گيرد، براي مثال براي سالمت و 

اينها روياروييهاي . مراقبت بهتر
د سازمان اجتماعي هستند كه ما باي

  . دهيم
  

در انتهاي كنفرانس دوباره به 

. مسايل پايه اي پرداخته شد

استراتژي چپ براي مبارزات 

بخش مراقبت چيست؟ چه گونه 

اين مبارزات مي توانند در يك 

  پروژه توده اي جاري شوند؟
  

در كنفرانس دوباره آشكار شد : باربارا
كه فقط يك استراتژي منحصر به فرد 

در عوض ما بايد بسياري . وجود ندارد
اهرمها و نقاط فشار گوناگون را در 
روياروييها بيابيم و براي آنها استراتژي 

  . طراحي كنيم
اين بيش از همه كار بدون مزد مراقبتي 
 را در برمي گيرد كه چونان گذشته دو

سوم كار اجتماعي در اين بخش را 
موضع ما اين است . تشكيل مي دهد

كه مبارزه براي به رسميت شناخته 
شدن كار مزدي و بدون مزد در بخش 
مراقبت را بايد همراه يكديگر پيش 

با اين حال ما در اينجا به . ببريم
 150قلمروي وارد مي شويم كه در آن 

سال تجربه جنبش كارگري و اتحاديه 
  . وجود ندارداي 

اشكال سياسي و رهيافتهاي سازماني 
. هنوز در دوران كودكي بسر مي برند

استراتژيهاي نوين براي مبارزه در 
بخش مزدي مراقبت را ده سال پيش 
. هنوز كسي نمي توانست تصور كند

كارهاي زيادي در حال انجام است اما 
بسياري از آنها نير در مرحله ابتدايي 

ن دليل ما مي بايد به به اي. قرار دارد
عنوان بنياد، حزب، روشنفكر، دانشمند 

  .  به گونه برنامه اي جلو برويم

پهنه ديگري كه در آن نياز به حركت و 
همچنين ميدان عمل سياسي مي بينم، 

در . مراكز محلي مراقبت است
كنفرانس، پروژه هاي بسيار جالبي 

مراكز درماني اجتماعي، : مطرح شد
ت، كلينيكهاي كلكتيوهاي سالم

سووال اين است كه اين . مشترك
ساختارها چگونه مي توانند گسترش 

بدين منظور . يافته و راه اندازي شوند
به پشتيباني مشخص سياسي نياز 

 "حزب چپ آلمان"براي مثال . هست
در ايالتهايي كه در دولت شركت دارد، 
مي تواند براي جا افتادن چنين گزينه 

يكي از در . هايي فضا بگشايد
كارگاههاي آموزشي، يك مركز 
سالمت اجتماعي در اتريش كار خود را 

آنها در يكي از مناطق . معرفي كرد
، با نظر به Grazمحروم شهر گراتس 

شرايط اجتماعي سالمت، خدمات 
  .  چندگانه پزشكي ارايه مي دهند

موضوع جالب توجه اين است كه در 
 –اينجا بدينوسيله همچنين فضايي 

نوز نه براي سازماندهي سياسي شايد ه
.  اما براي عمل سياسي باز مي شود-

در آنجا . ما تجربه يونان را داريم
كلينيكهاي همبستگي مكانهايي بودند 
كه چپ به گونه واقعي تجديد سازمان 

  . يافت
اين امكانات اينجا هم وجود دارد، اما ما 
بايد تالش كنيم آنها را تقويت كنيم تا 

ها ميدانهايي براي يك بتوانيم در آن
آنهايي در . سياست طبقاتي جديد ببينيم

اين جامعه كه از داشتن منابع شخصي 
براي جبران حذف ساختارهاي اجتماعي 
محرومند، كساني هستند كه بيشتر از 
همه از ساختارهاي با كيفيت و 

همزمان در . برابرنهاد سود خواهند برد
طبقه متوسط نيز كماكان اعتقاد به 

ه آموزش، پرورش، سالمت و اينك
مراقبت بايد از سوي دولت تضمين 

  .  شود، وجود دارد
يك بخش مراقبت و سالمت ديگرگونه 
كه بر اساس نياز و به گونه دموكراتيك 
سازمان داده شده و بر پايه همبستگي 
تامين مالي مي شود، مي تواند پروژه 
اي باشد كه پتانسيل تغيير اجتماعي را 

اي اجتماعي مرتبط را دارد و گروه ه
  . پشت سر خود گرد بياورد

سازمانگراني كه از آمريكا در كنفرانس 
شركت كرده بودند، به ما مي گفتند ما 
چنين پروسه هايي را در چارچوب 
. زماني ده ساله طراحي مي كنيم

جنبش چپ آلمان به چنين سازماندهي 
در . درازمدتي به هيچ وجه عادت ندارد

ش مي آيد كه برايش اينجا مناسبتي پي
اما . بسيج مي شود تا مناسبت بعدي

اينكه روياروييهاي روزانه خُرد خُرد را 
تداوم داده و با فعاالن آنها چيزي 
ساخته شود، تا به حال در اينجا فقط به 
طور پراكنده عمل چپ را تشكيل داده 

در اين نقطه چپ بايد بازنگري . است
. كند و ارجحيتهاي تازه اي قايل شود

مناسبتهاي بزرگ سروصداي بيشتري 
دارند، موفقيتهاي كوچك اما به سادگي 

ا در وظيفه م. از نظرها پنهان مي مانند
  .   استااينجا مرئي كردن نهان شده ه
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رسول بداقي همچنان در انفرادي به سر مي 

  برد

 خبرها از وضعيت نگران – آبان 3خبرگزاري هرانا، 
كننده رسول بداقي، از فعاالن كانون صنفي معلمان 
ايران، حكايت دارد و وي بنا بر آخرين اخبار رسيده 

 بعد از پنج ماه حضور دايمي ،بدون هيچ دليل قانوني
  .مي بردهمچنان در انفرادي به سر 

محمد حبيبي، يكي از اعضاي كانون صنفي معلمان 
ايران، مي گويد كه رسول بداقي در وضعيت نگران 

وي درباره آخرين وضعيت بداقي . كننده اي قرار دارد
 به اتهام فعاليتهاي صنفي در زندان به 88كه از سال 

 88آقاي بداقي كه در سال ": سر مي برد چنين گفت
سال زندان در زندان به سر مي  6بازداشت و با حكم 

برد، قاعدتا بايد تير ماه امسال آزاد مي شد، اما 
ارديبهشت ماه امسال به بهانه پرونده جديد به بند دو 
الف منتقل شده و تحت بازجوييهاي جديد قرار 

  ".گرفت
متاسفانه آقاي بداقي نه تنها در تير ماه بعد ": وي افزود

اد نشد، كه در از شش سال زندان بدون مرخصي آز
دادگاهي جديد به رياست قاضي صلواتي مجددا با 

عالوه بر اينها با .  سال زندان مواجه شد3حكم 
وجودي كه بازجوييهاي پرونده جديد به پايان رسيده و 
حكم هم صادر شده است، وي همچنان در انفرادي 

  ".بوده و به بند عمومي منتقل نمي شود
  

  ن صنفيبيانيه پيرامون بازداشت فعاال

 شوراي هماهنگي - آبان 3حقوق معلم و كارگر، 
تشكلهاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور با صدور 
بيانيه اي خواستار توقف بازداشت فعاالن صنفي شده 

  .است
: در بخشهايي از بيانيه اين تشكل آمده است

دستگيريها و فشار بر فعاالن صنفي از سوي دولتي "
فضاي امنيتي دارد، با كه داعيه تامين امنيت و حذف 

تعهدات و وعده هاي پيشين اش مغايرت تمام دارد؛ 
تعهدي كه براي در دست گرفتن زمام امور به ملت 

ده روز ": بيانيه ادامه مي دهد ".ايران وعده كرده است
از بازداشت رامين زندنيا، همكار فرهنگي مي گذرد و 
اين در حاليست كه هنوز از علت و مكان بازداشت 

وضعيت . ان اطالعات چنداني در دسترس نيستايش
اين عضو انجمن صنفي معلمان كردستان و همسرش 
خانم پروين محمدي كه به همراه ايشان دستگير شده، 
به شدت جامعه فرهنگيان را نگران و متاثر كرده 

از ] اين تشكل[": هشد تاكيد در اين بيانيه ".است
االن مسووالن كشور مي خواهد كه به بازداشت فع

صنفي پايان دهند و به تالشهاي عدالت خواهانه آنها 
به ديده احترام بنگرند، سخن حق شان را بشنوند و به 

 بيانيه در پايان ابراز ".حقوق طبيعي آنها تمكين كنند
تدبير مسووالن و تمكين آنها "اميدواري مي كند كه 

به قانون، آبي بر آتش التهابات جامعه فرهنگيان كشور 
  ".باشد

  

  تجمع مربيان پيش دبستاني مقابل مجلس 

 مربيان پيش دبستاني براي چندمين بار - آبان 4ايسنا، 
در هفته هاي اخير در مقابل مجلس شوراي اسالمي 

اين مربيان خواستار تغيير وضعيت شغلي . تجمع كردند
خود و استخدام در آموزش و پرورش با توجه به سابقه 

  .كاري گذشته خود هستند

ن پيش دبستاني و مربيان حق التدريسي روزهاي مربيا
  متوالي همزمان با جلسات علني مجلس در مقابل 

  

مجلس اجتماع كرده و خواستار رسيدگي به وضعيت 
 5 تجمع مربيان پيش دبستاني در روز .خود هستند

  .آبان براي دومين روز ادامه يافت
  

يك سوم مدارس كشور نياز به بازسازي و 

  مرمت دارند 

 رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز - آبان 7يرنا، ا
 530 هزار مدرسه در قالب 95": مدارس كشور گفت

هزار كالس درس در كشور داريم كه يك سوم آنها 
  ".نياز به بازسازي و مرمت دارند

  

 13رييسي ميزان اعتبارهاي ملي نوسازي مدارس را 
: رد ميليارد ريال اعالم و خاطرنشان ك500هزار و 

درصد طرحهاي اجرايي نوسازي مدارس از سوي 20
مرتضي رييسي همچنين  .خيران عملياتي مي شود

 كالس درس خشتي و گلي در كشور 500": گفت
اين مدارس . وجود دارد كه بازسازي آنها ضروري است

بيشتر در استانهاي خراسان، مازندران و سيستان و 
امسال دولت ": وي اظهار كرد ".بلوچستان هستند

 ميليارد ريال 600براي بازسازي مدارس خشتي و گلي 
  ".اختصاص داده است

  

فعاالن صنفي : اتحاديه معلمان انگلستان

  ! معلمان را آزاد كنيد

  

 اتحاديه ملي معلمان - آبان 7حقوق معلم و كارگر، 
انگلستان در نامه اي خطاب به حسن روحاني از وي 

  . عاالن صنفي را آزاد كندخواست همه ف
اتحاديه ملي معلمان ": در اين نامه گفته مي شود

انگلستان موج اخير بازداشتها و آزار و اذيت مداوم 
فعاالن صنفي معلمان را همراه با اتهامات نسبت داده 

  .شده به آنها محكوم مي كند
، پس 2015 اوت 17هرچند ما آزادي محمود باقري در 

داني را تبريك مي گوييم، اما از  ماه زن44از تحمل 
اينكه شش نفر از اعضاي تشكلهاي صنفي معلمان 

  :ايران هنوز در زندان هستند، متاسف و ناخرسنديم
  2015عليرضا هاشمي، بازداشت از آوريل 
  2010عبدالرضا قنبري، بازداشت از ژانويه 

 در زندان است و با 2009رسول بداقي، از سپتامبر 
ش سال زندان خود، اتهامات جديد وجود اتمام مدت ش

عليه وي مطرح شده است و او در حال حاضر در انتظار 
  .حكم جديد بسر مي برد

  2015علي اكبر باغاني، بازداشت از مي 
  2015اسماعيل عبدي، بازداشت از ژوئن 

  2015 سپتامبر 6محمود بهشتي لنگرودي، بازداشت از 
 صلح آميز خاطر فعاليتهايه ن آموزشي بهمه اين فعاال

و مشروع اتحاديه هاي صنفي، به شكل غيرقانوني 
  .بازداشت شده اند

اتحاديه ملي معلمان انگلستان از دولت ايران مي 
خواهد از تمام معيارهاي بين المللي كار و حقوق 
كارگران و نيروي كار ايراني در زمينه آزادي تشكل، 

 اتحاديه هاي كارگري ايران. تجمع و بيان، پيروي كند
بايد اجازه يابند تا نقش خود را در فضايي عاري از 

  .خشونت، فشار يا تهديد ايفا كنند
ما از پاسخ مثبت در اين زمينه استقبال خواهيم كرد و 
در عين حال به نظارت بر وضعيت ايران در حال حاضر 

  ".ادامه خواهيم داد
  

تجمع فرهنگيان بازنشسته مقابل سازمان 

  برنامه 

 جمعي از معلمان بازنشسته در اعتراض -  آبان11ايلنا، 
به وضعيت معيشتي خود براي چندمين بار در سال 
جاري، از ساعت ده صبح مقابل سازمان برنامه تجمع 

  .كردند
در حالي برنامه پنج ساله ": يكي از معترضان گفت

ششم بدون كمترين توجه و اقدام اساسي براي بهبود 
ته در شرف وضعيت معيشت و بيمه معلمان بازنشس

تصويب است كه نارضايتي عميقي در بدنه جامعه 
اين معلم  ".بازنشستگان فرهنگي به چشم مي خورد

بنابراين در اعتراض به تصويب برنامه "بازنشسته افزود 
هاي توسعه بدون توجه به مطالبات بازنشستگان 
فرهنگي و در تالش براي احياي منزلت خود در مقام 

  ".راضي شركت كرديممعلم، در اين حركت اعت
گفتني است اين تجمع از طريق فراخوان در شبكه 

  . هاي مجازي ترتيب داده شده بود
  12بقيه در صفحه 

  

  چالشھای معلمان در آبان ماه
 هفرنگيس بايقر
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  علی خامنه ای،
  يک بازنده بد و ُبزدل

  
  منصور امان

  
در حالي كه روند اجراي تواُفق هسته اي وين 
آغاز گرديده و نخستين نشستهاي مشترك 

 كشور براي دقيق 6جمهوري اسالمي با گروه 
كردن ترتيبات فني و اداري آن برگُزار 
گرديده، آيت اهللا علي خامنه اي از پستويي 

 در آن پنهان كرده بود كه تاكنون خود را
  !سرك كشيده و مي گويد او هم موافق است

 در اين برش زماني در "آقا"گرچه حضور 
ميان معركه، بي هنگام و عجيب به نظر مي 
رسد، اما يك نگاه دقيق تر نشان مي دهد كه 
حركت وي به خوبي با نمايش حقيرانه اي كه 
در طول دوران مذاكره و عقب نشيني روي 

علني و در برابر چشم جامعه بازي صحنه 
  .كرده، سازگاري دارد

آقاي خامنه اي هرگز حاضر نشد به گونه 
عقب نشيني "شفاف و علني مسووليت 

 را بپذيرد و شانه زير پيامدهاي آن "قهرمانانه
برعكس، او تمام كوشش خود را به كار . بدهد

برد تا توافُقات و وعده هايش با طرفهاي 
ه نگه دارد و كارگُزاران اش خارجي را محرمان

كه آنها را اجرايي مي كردند را باني و مسوول 
  .معرفي كند

اينك او گمان مي كند آب از آسياب افتاده 
است و بهترين هنگام براي جهيدن بر پشت 
نهادهاي زير دست اش و همراهي با قافله 

مشكل اما .  خوردگان فرا رسيده است"زهر"
ا نمي كند كه به اينجاست كه كسي را پيد

  .جاي او شوكران نوشيده باشد
نقشه راه وي براي وارد شدن به معركه از در 
پشتي و پس از ورود مجلس و شوراي امنيت 

از همين . ملي، با شكست روبرو شده است
، دستگيره اي "مقام معظم"روست كه براي 

جز يك مصوبه محرمانه شوراي امنيت ملي 
 رياكارانه وي كه پيش از اعالم درخواست

طي مسير قانوني و پيش بيني "مبني بر 
 به تصويب رسيده، براي آويختن باقي "شده

  .نمانده است
او با مبنا قرار دادن مصوبه مزبور براي 
موافقت خود، به ناكامي در مديريت 

چه، . زيرمجموعه اش اعتراف كرده است
هرگاه به راستي قصد تكيه زدن به اين سند 

 نيازي به وارد كردن دولت و را مي داشت،
  . نداشت"برجام"مجلس براي گذراندن 

شرطهايي را كه آقاي خامنه اي در نامه اعالم 
شوراي (موافقت با مصوبه اُرگان زيردستش 

آورده، نمي توان و نبايد جدي ) امنيت ملي
او با هدف آرايش سند ورشكستگي . گرفت

اش و حفظ چهره، فقط رجز خوانيهاي 
، "خط قرمز" بيهوده خويش در باره نمايشي و

.  و جز آن را كتبي كرده است"عدم اعتماد"
تنها تاثير عملي اين ژست بي موقع، در اختيار 

 "دلواپس"گذاشتن ميدان براي ابواب جمعي 
خود به منظور حمله و باجيگيري از جناح 

  .رقيب است
آيت اهللا علي خامنه اي يك بازنده بد و بزدل 

هنوز براي رهانيدن گريبان خود است، اما اين 
  .از چنگ جامعه كافي نيست

   آبان 1فراسوي خبر  آدينه 
  

نگاھی به جديدترين 
گزارش آژانس و بازی 
رولت روسی جمھوری 

  اس%می
  

  ليال جديدي
پس از انتشار جديدترين گزارش فصلي آژانس 
بين المللي انرژي هسته اي باز هم مزدبگيران 

 افتاده اند تا ظروف آشپزخانه رژيم به تكاپو
هنوز نشسته جام زهر هسته اي سركشيده از 

 "مخلفات كناري"جانب رهبر و البته همراه با 
  . آن را شستشو دهند

رضا نجفي، نماينده دايم رژيم در آژانس 
جزييات "شكايت مي كند اين گزارش شامل 

 مي باشد اما همزمان مي گويد "غير ضروري
تمام "ه دهد ك گزارش مزبور نشان مي 

 اي در تاسيسات ايران تحت  فعاليتهاي هسته
نظارت آژانس ادامه دارد و هيچ انحرافي از 

وي در حالي . "آميز نداشته مقاصد صلح 
نظارت از پارچين را فقط يك بازديد عمومي و 
تشريفاتي توصيف مي كند و قسم و آيه دارد 
كه نظارتي صورت نگرفته كه آقاي آمانو در 

ر كرده كه آنجا عاليمي از گزارش اش تكرا
  . ديده شده است"بازسازي جديد"يك 

نجفي همچنين در واكنش به گزارش آژانس 
، به خود و "جمع آوري سانتريفيوژها"از 

ايادي خامنه اي دلداري مي دهد كه اين 
 بوده اند كه "سانتريفيوژها سالها غيرفعال"
  . "البته قابل بازگشت هم هستند"

ه است از زمان روند در گزارش آژانس آمد
 سانتريفيوژ از 4500اجراي تعهدات، بيش از 

. دو سايت نطنز و فردو برچيده شده است
رژيم جمع آوري سانتريفيوژها در نطنز را 
تكذيب كرده و در فردو را تاكنون پنهان نگه 

  . داشته بود
خامنه اي ادعا مي كرد تا تعهد كتبي داده 

 اقدامي نشده و تحريمها لغو نشود هيچگونه
اين در حاليست كه در اين . صورت نمي گيرد

گزارش اشاره مي شود رژيم به آُژانس متعهد 
شده از روز اجراي برجام، پروتكل الحاقي و 

كد .  را اجرا خواهد كرد1/3كد اصالحي 
 ناظر بر آن است كه هر 1/3اصالحي 

كشوري از زماني كه تصميم به ساخت يك 
ظف است برنامه هسته اي مي گيرد، مو

آژانس را مطلع كند و به عبارتي تحت نظارت 
  . و بازرسي قرار مي گيرد

از ديگر خط قرمزهاي بي اعتبار شده خامنه 
اي در گزارش آژانس، تعليق تمام فعاليتهاي 

 است "تحقيق و توسعه"بازآفريني كه شامل 
مي باشد كه آژانس تاكيد مي كند هيچگونه 

   .فعاليتي از اين نوع وجود ندارد
با اين حال آژانس به تاسيسات هسته اي و 
مكانهاي خارج از تاسيسات هسته اي اعالم 
شده نيز اشاره كرده است كه نشان مي دهد 
بر اين باور است كه موارد اعالم نشده 
ديگري نيز وجود دارد و رژيم هنوز پنهان مي 

  .كند
بازي رولت روسي يا قمار روي مرگ يا 

در سه ميدان دروغگويي به مردم، زندگي 
تسليم به غرب و پنهانكاري، وضعيت كنوني 

  . جمهوري اسالمي و ولي فقيه آن است
  آبان30شنبه ... فراسوي خبر

  چالشھای معلمان در آبان ماه
  11بقيه از صفحه 

  
   بازنشستگان آموزش و پرورش قمتجمع
 قم، با حضور  از بازنشستگان آموزش و پرورشي جمع- آبان 19ايرنا، 

در اداره كل آموزش و پرورش استان، خواستار پرداخت پاداش آخر 
 در پرداخت پاداش خدمت خود گله رياز تاخ معترضان .خدمت خود شدند

  . شدندي در پرداخت پاداش بازنشستگعيكرده و خواستار تسر
  

   مدرسه كردستان، فاقد سيستم گرمايشي570
تعمير و تجهيز مدارس كردستان  مديركل نوسازي، - آبان 20ايسنا، 

 مدرسه كردستان فاقد سيستم گرمايشي 570هم اكنون ": گفت
  ".هستند

شهرام سعيدي با اشاره به اين كه هر يك از مدارس شهرستانها در 
مقابل وسعت و جمعيت شهرستان مورد نظر، داراي تعداد زيادي مدارس 

خطر زلزله در با توجه به شاخص نسبي ": فرسوده است، خاطرنشان كرد
شهرستانهاي مريوان، كامياران، سروآباد، سقز، بانه و سنندج با ضريب 

  ".لرزه خيزي باال، اين مهم از اهميت بيشتري در استان برخوردار است
 درصد مدارس استان نيازمند مقاوم 40هم اكنون ": وي يادآور شد

  ".سازي است
: د دانست و گفتوي عدم وجود اعتبار كافي را از جمله مشكالت موجو

متاسفانه اختصاص كامل اعتبار جهت تعمير و تجهيز مدارس در ابتداي "
سال تحقق نيافته و در نتيجه نمي توان همه تعميرات را به انجام 

  ".رساند
  

   مقابل مجلسي دبستانشي پانيتجمع دوباره مرب
  در ي دبستانشي مقطع پاني از مربيگروه - آبان 24 خبر آنالين،

 مقابل مجلس تجمع  در استخدام خودتي در وضعرييه عدم تغاعتراض ب
در   استخدام شوند،كه ني اي براي دبستانشيپ اين معلمان .كردند

 ي مقابل مجلس تجمع كردند و حت،ي متمادي روزها گذشته طيتابستان
 آن تجمعات با قول تيدر نها. دندي خوابيشبها در مقابل مجلس م

 تي وضعلي تبدي پرورش براالن وزارت آموزش وومساعد مسو
  .به پايان رسيد ي و رسميماني به پيسي آنها از حق التدرياستخدام
 

  پرونده معلمان در اختيار سپاه پاسداران است
 پيمان حاج محمود عطار، وكيل كانون صنفي معلمان - آبان 27كلمه، 

پرونده معلمان زنداني در دست سپاه است و وزارت ": اطالع داد
   ".چ دخالتي ندارداطالعات هي

اين معلمان نه پاسدار هستند و نه سرباز، اما اطالعات ": وي تاكيد كرد
طبق قانون خود وزارت . سپاه پرونده آنها را در دست گرفته است

اطالعات، شهروندان ولو جرم امنيتي هم انجام دهند، مرجع رسيدگي با 
انم سپاه چه واقعا نمي د. اين شهروندان وزارت اطالعات است نه سپاه

گاليه ما ": وي با انتقاد از دولت گفت "توجيه قانوني براي اينكار دارد؟
از وزير اطالعات هم اين است كه با توجه به بودجه هنگفتي كه در 
اختيار اين وزارت است، كارهاي امنيتي شهروندان را اين وزارت برعهده 

ر امور وزارت بگيرد و به سپاه و ساير نهادهاي انتظامي اجازه ندهد د
اين توقع از وزارت اطالعات است كه در جلساتي . اطالعات دخالت كند

كه در شوراي امنيت يا جلسات ديگر دارند، از مقامات عالي رتبه كشور 
  ".بخواهند تا سپاه در تخصص وزارت اطالعات مداخله نكنند

  
  پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته به زودي: وعده فاني

 وزير آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت نشدن -ن  آبا28ايسنا، 
مطالبات بازنشستگان اين وزارتخانه، وعده داد كه مطالبات آن دسته از 

درصد از 20بازنشستگاني كه از نيمه دوم سال گذشته تاكنون تنها 
وي با اعالم اين  .پاداش خود را دريافت كرده اند، بزودي پرداخت شود

تالف فاحش در دريافتي بازنشستگان قبل و بعد از از اخ": خبر اظهار كرد
 آگاهم و از همين رو همه تالش خود را براي رفع اين مهم به 86سال 

با بازنشسته شدن، پرونده ": وزير آموزش و پرورش گفت ".كار مي گيرم
معلمان و فرهنگيان از آموزش و پرورش به كانون بازنشستگان كشوري 

گير حقوق و مزاياي معلمان بازنشسته هستيم مي رود، اما با اين حال پي
وي خاطرنشان  ".تا بتوانيم دريافتي آنها را تا حد امكان افزايش دهيم

  ". هزار معلم بازنشسته در كشور وجود دارد700در حال حاضر ": كرد
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تجمع اعتراضي دانشجويان در بهبهان و 

  تهديد حراست

دانشجويان دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان با 
اين ) حوزه رياست(تجمع روبروي ساختمان مركزي 

  . دانشگاه به وضع بد اينترنت دانشگاه اعتراض كردند
يكي از دانشجويان معترض در سخناني كوتاه عنوان 

ت دانشگاه، نزديك به دو وضعيت بد اينترن": داشت
سال است كه گريبانگير دانشجويان شده است به 
شكلي كه حتي امكان ارسال متن براي هم دانشگاهي 
خود از طريق ايميل را هم نداريم و اگر اين امكان هم 
فراهم شود، بايد دقايق زيادي را صرف اين موضوع 

  ".كنيم
با اين تجمع كه نزديك به يكساعت به طول انجاميد، 

حضور معاونت دانشجويي و مسوول مركز حراست 
دانشگاه و شنيدن سخنان معترضان و قول مرتفع 

  .نمودن اين مشكل از سوي مسوولين به پايان رسيد
مسوولين دانشگاه همزمان دست به تهديد دانشجويان 

چون بار اول ": معترض زدند و به آنها هشدار دادند
كميته انضباطي است مي گذريم، اما در صورت تكرار، 

   ".مي شويد
اين تهديد در حالي بيان مي شود كه وجود اينترنت با 

موج . (كيفيت در هر دانشگاهي الزم و مهم است
  ) آبان6چهارم، 

  

  اعتصاب غذاي دانشجويان دانشگاه اراك

جمعي از دانشجويان دانشگاه اراك اعتصاب غذا كرده 
خوري و به نشانه اعتراض نسبت به غذا و عملكرد غذا

پرديس دانشگاه، ظروف غذاي خود را در مقابل اين 
  .محل واقع در سردشت رديف كردند

مسوول رفاهي و تغذيه شوراي صنفي دانشجويان 
دانشگاه اراك با بيان اينكه حجم غذا در هر وعده كم 
بوده و تنها هفته اي يكبار ميوه در كنار غذا سرو مي 

سب برخي دانشجويان به رفتار نامنا": شود افزود
كاركنان سلف و در كل نحوه سرويس دهي آن 

  ".معترض هستند
هزينه غذا باالست و برخي ": وي اظهار كرد

دانشجويان در اين خصوص متوسل به وام تغذيه شده 
براي رزرو غذا هم بايد دو روز قبل اقدام كنند، در . اند

  ".غير اينصورت بايد هزينه غذا را دو برابر بپردازند
ي، به دنبال اعتصاب غذاي امروز مقرر شده به گفته و

است كه جلسه اي با مسووالن مربوطه در مورد 
رسيدگي به مشكالت مذكور برگزار شود و اعضاي 
شوراي صنفي نيز براي شركت در اين جلسه دعوت 

  ) آبان10ايسنا، . (شده اند
  

انتي در  هزار دانشجوي ر220تحصيل 

  دانشگاه آزاد

  

بايي، مديركل امور شاهد و سيد محمد تقي طباط
ايثارگران دانشگاه آزاد اسالمي، تعداد دانشجويان شاهد 
و ايثارگر مشغول به تحصيل در واحدهاي دانشگاه آزاد 

اين ": وي افزود.  هزار نفر اعالم كرد120اسالمي را 
تعداد شامل همسر و فرزندان شهدا، ايثارگران و 

ر و فرزندان درصد و همس25آزادگان و جانبازان باالي 
 100عالوه بر اين، ":  وي اظهار كرد".آنان هستند

درصد و همسر و 25هزار نفر شامل جانبازان زير 
فرزندان آنان نيز در اين دانشگاه تحصيل مي كنند كه 

  ".زيرپوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار ندارند
مديركل امور شاهد و ايثارگران دانشگاه آزاد اسالمي 

 درصد دانشجويان شاهد و ايثارگر كل 75": گفت
كشور در دانشگاه آزاد اسالمي مشغول تحصيل هستند 

درصد دانشجويان اين دانشگاه را تشكيل مي 12كه 
دانشگاه آزاد اسالمي و بنياد ":  وي اظهار كرد".دهند

شهيد و امور ايثارگران در پي هموار كردن مسير 
ران مي باشد تحصيل خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگ

كه در اين راستا به قانون جامع خدمات رساني به 
ايثارگران كه طي ماههاي اخير توسط رييس جمهوري 

  ".ابالغ شد، عمل مي كند
وظيفه اصلي ما ": محمد تقي طباطبايي افزود

برافراشته نگه داشتن پرچم ايثار و شهادت در كشور 
ها است و اگر بخواهيم خود و كشور را در مقابل خطر

بيمه كنيم، بايد تفكر بسيجي را كه با قرائت امام 
خميني مطابقت داشته باشد گسترش داده و فرهنگ 

  ) آبان11ايرنا،  (".ايثار و شهادت را ترويج كنيم
  

تجمع دانشجويان دانشكده كشاورزي 

  دانشگاه شيراز  

  
نشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در  دانشجويان دا

اعتراض به وضعيت سلف سرويس و كيفيت پايين غذا، 
  . ظهر امروز در مقابل سلف سرويس تجمع كردند

دانشجويان با چيدن سينيهاي غذاي خود از درب سلف 
سرويس تا درب اتاق رياست دانشكده، اعتراض خود را 
نسبت به وضعيت غذايي به گوش رياست دانشكده 

  .دندرسان
الزم به ذكر است، اين سومين تجمع و تحصن 
دانشجويان دانشگاه شيراز در اعتراض به مشكالت 
. صنفي از جمله خوابگاهها، غذا و غيره است

  ) آبان16خبرگزاري دانشجو، (
  

يي از نشاط محيط دانشگاه و جمع دانشجو

  كافي برخوردار نيست  

به گفته مديركل فرهنگي وزارت بهداشت براساس 
ژوهشي كه در يكي از دانشگاههاي كشور انجام شده، پ

محيط دانشگاه و جمع دانشجويي از نشاط كافي 
برخوردار نيست و نتيجه حاصل از اين پژوهش بيانگر 

درصد از دانشجوياني كه مورد پژوهش 60اين است كه
  .قرار گرفتند، نشانه هايي از افسردگي داشتند

يجاد نشاط بايد براي ا": حسام الدين عالمه گفت
حالل در بين دانشجويان بكوشيم و برگزاري جشنواره 
هاي فرهنگي، هنري يكي از راهكارهاي وزارت 
بهداشت براي ترويج و توسعه نشاط و خنده حالل در 

ما از اجراي ": وي تصريح كرد. بين دانشجويان است
روشهاي متناسب با شان دانشگاه و مناسب با شرع 

 دانشگاهها استقبال مي براي ايجاد نشاط در محيط
  ".كنيم

  
هفتمين جشنواره فرهنگي دانشجويان ": او گفت

 24دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كه قرار است 
 به مدت سه روز به ميزباني دانشگاه علوم 94بهمن 

پزشكي شيراز برگزار شود، در پي ايجاد روشهايي براي 
ترويج هر چه بيشتر فرهنگ سالمت، نشاط حالل و 

تن به دغدغه هايي است كه در حوزه فرهنگ پرداخ
  ".احساس مي شود

گفتني است هفتمين جشنواره فرهنگي دانشجويان 
 بهمن ماه به 24دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 

مدت سه روز به ميزباني شيراز برگزار مي شود و 
دانشجويان از سراسر كشور در اين جشنواره شركت 

  ) آبان17ايرنا، . (مي كنند
  

ع دانشجويان دانشگاه تبريز در تجم

  اعتراض به برنامه تلويزيوني 

  
دانشجويان دانشگاه تبريز، در واكنش به يك برنامه 

  .تلويزيوني تجمع اعتراض آميز برگزار كردند
به گزارش روابط عمومي دانشگاه تبريز اين تجمع با 
مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه برگزار شد و 

 ساختمان امور دانشجويان دانشجويان ابتدا در مقابل
تجمع و شعارهايي در محكوميت توهين به اقوام و 
مردم آذربايجان سر دادند و سپس براي ادامه برنامه 

.  دانشگاه رفتند"تاالر شهيد شفايي"مورد نظر به 
همين گزارش حاكي است، در اين برنامه چند نفر از 
دانشجويان دانشگاه طي سخناني به پخش برنامه هاي 

رقه افكنانه و تكرار اين حركتها اعتراض و خواستار تف
 و توهين "فتيله"برخورد جدي با عوامل برنامه 

  .كنندگان به زبان و قوميت مردم آذربايجان شدند
  14بقيه در صفحه 

  

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

  13بقيه از صفحه 
در ادامه اين مراسم سپهر عابدي، دبير كانون 
آذربايجان شناسي، از همراهي و مساعدت مسووالن و 
نيز عقالنيت مثال زدني دانشجويان شركت كننده در 

  .اين آيين تشكر و قدرداني نمود
همچنين در پايان اين مراسم بيانيه اي از سوي دبير 

. ون آذربايجان شناسي دانشگاه تبريز قرائت شدكان
  )  آبان19دانشگاه تبريز، (

  
انتقاد خامنه اي از اردوهاي مختلط و 

  برگزاري كنسرت در دانشگاه

آيت اهللا خامنه اي در ديدار روساي دانشگاهها، مراكز 
و موسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و 

 فرهنگي در مراكز پژوهشي كشور به موضوع مسايل
دانشگاهها اشاره كرد و با انتقاد از برخي اقدامات انجام 

برخي كار فرهنگي را با كنسرت و ": گرفته، گفت
اردوهاي مختلط اشتباه گرفته اند و براي توجيه كار 

  ".غلط خود مي گويند، دانشجويان بايد شاد باشند
شاد بودن براي هر محيطي خوب است، ": وي افزود

متي؟ به قيمت برگزاري مراسم و اردوهاي اما به چه قي
مختلط؟ مگر غربيها از اختالط چه بهره اي جز جنايات 
كنوني جنسي برده اند كه ما به دنبال پيروي از همان 

   "شيوه ها هستيم؟
خامنه اي تربيت جوانان معتقد به استقالل فكري، 
سياسي، فرهنگي و اقتصادي را از ديگر كارهاي 

خبرهايي ": نشگاهها دانست و گفتفرهنگي الزم در دا
كه به من از برخي دانشگاهها مي رسد و اميدوارم كه 
درست نباشند، بر خالف اين موارد است به گونه اي 
كه تشكلهاي مومن و انقالبي و خوش فكر را تحت 

امروز دانشگاه ":  وي هشدار داد".فشار قرار مي دهند
نان و دانشجو آماج بزرگ ترين توطئه هاست و دشم

كشور از حضور دانشگاهيان با روحيه انقالبي و 
تهاجمي در ميدان و برهم زدن خط قرمزهاي آنان و 
باال بردن پرچم علم و پر رنگ كردن شعارهاي 
انقالبي وحشت دارند و براي مقابله با اين حركت 

باشگاه  (".برنامه ريزي و هزينه هاي سنگيني مي كنند
  ) آبان20خبرنگاران جوان، 

  
ب دانشكده خبر و تجمع اعتراضي پلم

  دانشجويان

رئيس دانشكده خبر با تأييد پلمب اين دانشكده به 
در حال : دليل عدم پرداخت اجاره بهاي ساختمان گفت

حاضر دانشجويان مقابل ساختمان اين دانشكده تجمع 
: محمود احمدي افزادي ، اظهار داشت. كرده اند

ري اسالمي دانشكده خبر وابسته به خبرگزاري جمهو
به دليل مشكالتي كه براي ملك اين ) ايرنا(ايران 

وي درخصوص تكليف . ساختمان پيش آمده، پلمب شد
دانشجويان و برپايي كالسهاي آموزشي ترم جاري نيز 

ما به دنبال حل اين مشكل هستيم تا هر چه : گفت
  ) آبان23پانا، . (سريعتر اين مشكل برطرف شود

  
انشگاه پيام نور تجمع اعضاي هيات علمي د

  مقابل مجلس

شماري از اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور در 
اعتراض به نحوه تمديد قراردادهايشان، مقابل مجلس 

  .شوراي اسالمي تجمع كردند
يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور كه در 

اعتراض ما در رابطه با ": اين تجمع حضور داشت گفت
در گذشته قراردادهاي ما . ستنحوه بستن قراردادها

يكسال به يكسال تمديد مي شد ولي اينبار يك ترم با 
ما قرارداد بسته شده كه در اين صورت آخر بهمن 

با اخباري ":  وي افزود".قرارداد ما به اتمام مي رسد
كه به ما داده شده، پس از پايان اين قرارداد با ما 

اكنون هم . دقراردادي بسته نشده و ما بيكار خواهيم ش
تعدادي لغو قرارداد وجود دارد، يعني به صورت غير 

 اين عضو هيات علمي دانشگاه ".رسمي اخراج شده اند
قراردادهايي كه با ما بسته مي ": پيام نور ادامه داد
يكي به عنوان دستيار علمي، دوم : شود سه نوع است

به عنوان مربي قراردادي و سوم هم قرارداد پيماني 
 كساني كه امروز اينجا تجمع كرده اند، مشروط و

كساني هستند كه به اين صورت با آنها قرارداد امضا 
  ".شده است
همه معترضان داراي امتياز پژوهشي الزم ": وي گفت

هستند و كارهايي را كه طبق قرارداد موظف به انجام 
آن بوديم را انجام داده ايم، ولي االن روي همين 

  ) آبان25فارس،  (".ته مي شودمسايل به ما ايراد گرف
  

برگزاري دستور روحاني براي جلوگيري از 

  اردوهاي مختلط دانشجويي 

  
جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي به رياست حسن 

  .روحاني برگزار شد
محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقالب 
: فرهنگي درخصوص مصوبات اين جلسه اظهار داشت

در جلسه امشب شوراي عالي انقالب فرهنگي، رييس "
جمهور ماموريت دادند كه گزارش مستندي از مواردي 
كه اتفاق افتاده است آماده شود و تذكر رهبر انقالب 

 ".رد گرفته شودپيگيري شود تا حتما جلوي اين موا
  ) آبان26فارس، (

  
 6تجمع دانشجويي در اعتراض به افزايش 

  برابري اجاره بهاي خوابگاه در اصفهان

 دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و 
 دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض 94دكتري ورودي 

نسبت به شرايط رفاهي و هزينه هاي باالي 
اين دانشگاه تجمع خوابگاههاي خودگردان در صحن 

  .كردند
دانشگاه هنر اصفهان دست به تعطيلي و فروش 
خوابگاههاي دولتي خود زده و بر اين اساس 
دانشجويان جديدالورود اين دانشگاه در خوابگاههاي 

جالب تر اينكه به . خودگردان اسكان داده شده اند
 هيچ گونه يارانه اي 94دانشجويان ورودي سال 

نشجويان براي اقامت در يكسال اختصاص نيافته و دا
تحصيلي بايستي هزينه اي معادل يك ميليون سيصد 
هزار تا دو ميليون و چهارصد هزار تومان بپردازند و 
اين در حاليست كه دانشجويان سال بااليي براي 
استفاده از همان خوابگاه با همان امكانات، مبلغي 

ع معادل چهارصد هزار تومان ميپردازند كه اين موضو
اعتراض دانشجويان جديدالورود را بيش از پيش مي 

  )  آبان26خبرنامه دانشجويان ايران،  (".كند
  
  
  

  
  

درگذشت مادر مجاھد 
  فاطمه عباسی در ليبرتی

  1394 آبان 12، سيماي آزادي
مادر قهرمان و مجاهد فاطمه عباسي كه در امداد ليبرتي 

اين مادر . بستري بود، درگذشت و به كاروان شهيدان پيوست
خاطر ابتال به   ماه گذشته به شجاع و قهرمان كه از تير

سرطان در امداد ليبرتي بستري بود و پزشكان سازمان 
جهاني مهاجرت وابسته به سازمان ملل، پرواز و انتقال او به 

دادند، در زمان حمله موشكي به ليبرتي  آلباني را اجازه نمي
گرفت و شدت تحت فشار و در معرض شوك قرار  به

مادر مجاهد . آبان جان باخت 12شنبه شب   سرانجام در سه
العاده در همه   فاطمه عباسي اهل زنجان كه با شجاعت فوق

كارزارهاي اشرف و ليبرتي با فرزندان مجاهدش همراه بود، 
اين . سال داشت 77در زمان پيوستن به كاروان شهيدان 

را در  بيش از سه سال 64 تا 61مادر قهرمان از سال 
مجاهد . سر برده بود گاهها و زندانهاي خميني به شكنجه

 در زنجان تيرباران 1360شهيد ابوالفضل مواليي كه در سال 
جمهور برگزيده  رئيس. شد پسر بزرگتر مادر عباسي بود

مقاومت، فقدان اين مادر قهرمان را به چهار فرزند مجاهدش 
ي و برادران در ليبرتي، خواهران مجاهد بتول و ليال موالي

  .مجاهد ابوالفتح و مجيد مواليي تسليت گفت
---------------------------------  

  
  

يورش نيروي انتظامي به تجمع صنفي 
  دانشجويان

تعدادي از دانشجويان دانشگاه فني اصفهان به دليل 
استفاده از غذاي سلف دانشگاه مسموم شده و به 

  .بيمارستان منتقل شدند
ق شماري از دانشجويان اين دانشگاه در پي اين اتفا

 آبان در تجمعي اعتراضي علت اين مسموميت 26روز 
اين تجمع كه . را استفاده از غذاهاي سلف دانستند

حدود چهار ساعت به طول انجاميد با دخالت نيروي 
  . انتظامي پايان يافت

دو ": در همين رابطه مدير روابط عمومي دانشگاه گفت
انشگاه چلوگوشت بود كه روز پيش غذاي سلف د

متاسفانه از ديروز صبح پنج نفر دانشجويان ما دچار 
تا ":  عالمي در ادامه افزود".مسموميت غذايي شدند

 نفر مسموم 35 نفر و تا آخر شب 25ظهر روز گذشته 
شدند كه ديروز در زمان توزيع ناهار رستوران سلف 

رون دانشگاه اعتصاب كردند و اين برنامه از داخل به بي
دانشگاه كشيده شد كه باعث بسته شدن خيابان هزار 
جريب شد و در نهايت با دخالت نيروي انتظامي پايان 

  ) آبان27فارس،  (".يافت
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نپرداختن معوقات كاركنان بيمارستان 

  محالت 

  
 تاخير در پرداخت معوقات - آبان 3خبرگزاري مهر، 

كاركنان بيمارستان محالت طي سال جاري سبب بروز 
نارضايتي پرسنل اين بيمارستان شده و اين درحالي 

 700است كه دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي 
 .دارد ها مطالبه ميليارد ريال از بيمه

طي سال جاري تنها دو ماه از معوقات كاركنان 
له سبب ابيمارستان محالت پرداخت شده كه اين مس

 از تاخير در پرداخت و تفاوت ميزان بروز نارضايتي
پرداختهاي آنان شده كه برخي ناشي از مسايل مالي و 
بعضي ديگر ناشي از سيستم محاسبه و پرداخت حقوق 

 .جديد است
ست كه به گفته مسووالن دانشگاه علوم اين در حالي ا

پزشكي استان مركزي، اين دانشگاه تنها از ابتداي 
 ميليارد ريال از بيمه 700سال جاري تاكنون، بيش از 

 .ها مطالبه دارد كه پرداخت نشده است
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي 

 پرداخت به  كاركنان يك": اراك در اين باره گفت
مشكل كشوري است و اخبار وزارت بهداشت و درمان 

 ها در سال جاري به حوزه حاكي از آن است كه بيمه
اند و اين مساله بهداشت و درمان پرداختي نداشته 

 ".سبب بروز مشكل در پرداختهاي كاركنان شده است
 

كشمكش دو وزارتخانه بر سر منابع سازمان 

  تامين اجتماعي

 
ليرضا محجوب، رييس فراكسيون  ع- آبان 4ايلنا، 

شنويم هر از چند گاهي مي ": كارگري مجلس، گفت
كه مسووالن وزارت بهداشت برخالف قانون و به نام 
اجراي طرح نظام سالمت خواهان دسترسي به منابع 

 ".صندوق درماني سازمان تامين اجتماعي هستند
وي گفت سازمان تامين اجتماعي خط قرمز كارگران 

 به مشكل خوردن اجراي ":  شود و افزودمحسوب مي

تحول سالمت هيچ ارتباطي با صندوق درماني سازمان 
تامين اجتماعي ندارد و دليل اين اتفاق را بايد در 
جاهاي ديگري جستجو كرد كه از جمله آن ناتواني 
مديران وزارت بهداشت در كنترل دستمزد پزشكان 

 ".است
يركل خانه در همين رابطه محمد شريفي مقدم، دب

مديريت كالن وزارت بهداشت به شدت ": پرستار گفت
ناكارآمد است و اين وزارتخانه مطلقا پتانسيل الزم 
براي اداره منابع مالي و انساني خود را ندارد و در چنين 
شرايطي بهتر است منابع مالي جديدي در اختيار اين 

 ".وزارت خانه قرار نگيرد
وق درمان سازمان اگر طرح ادغام صند": وي افزود

تامين اجتماعي در بيمه سالمت اجرايي شود، با توجه 
به ضعف مديريتي آشكار وزارت بهداشت، موجوديت 
منابع مالي تامين اجتماعي به خطر مي افتد و عالوه 
بر اين، سطح كيفي خدمات درماني به بيمه شدگان 

 ".تنزل پيدا مي كند
 

 كار لغو تجمع تشكلهاي دولتي به اشاره وزير 

كانون " چهار تشكل صنفي كارگري - آبان 12ايلنا، 
عالي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين 

كانون عالي شوراهاي اسالمي كار "، "اجتماعي
 و "اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري"، "كشور

اي  در نامه "كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري"
جتماعي مشترك خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه ا

اعالم كردند كه در پاسخ به درخواست وي از برگزاري 
تجمع اعتراضي كه قرار بود در روز سه شنبه دوازدهم 
آبان ماه در مقابل ساختمان مركزي سازمان تامين 
اجتماعي و ادارات كل آن در سراسر كشور برگزار شود، 

 . كنندصرف نظر مي
 از علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

نهادهاي صنفي كارگري كه نسبت به اعمال فشارهاي 
 اندازي به صندوق درمان وزارت بهداشت براي دست

سازمان تامين اجتماعي معترضند، خواست تا از 
 .برگزاري اين تجمع خودداري كنند

به گزارش ايلنا، متن كامل نامه مشترك چهار تشكل 
صنفي كارگري امضا علي اصغر بيات، رييس كانون 

بگيران تامين اجتماعي، عالي بازنشستگان و مستمري 
غالمرضا عباسي، رييس كانون عالي انجمنهاي صنفي 
كارگري، اوليا علي بيگي، رييس كانون عالي شوراهاي 
اسالمي كار و حسن صادقي، رييس اتحاديه 

 . پيشكسوتان جامعه كارگري را در پاي خود دارد
 

تاييد انتخابات شوراي مركزي خانه پرستار 

 توسط وزارت كشور

 دبيركل خانه پرستار، با - آبان 16خبرگزاري مهر، 
اشاره به نامه وزارت كشور، از تاييد اعضاي شوراي 

 .مركزي خانه پرستار به مدت سه سال خبر داد
 قانون 10شريفي مقدم ضمن تشكر از كميسيون ماده 

ا كه در كمال بي طرفي نسبت فعاليت احزاب و جمعيته
به تاييد اعضاي شوراي مركزي خانه پرستار اقدام 

تاييد اعضاي شوراي مركزي خانه ": كرده اند، افزود
 ".پرستار، باعث شد تا صداي پرستاران شنيده شود

 تن از اعضاي شوراي 4وي همزمان از رد صالحيت 
مركزي خانه پرستار در انتخابات اخير نظام پرستاري 

سووالي كه مطرح است، اينكه ": تقاد كرد و گفتان
 10 نفر در كميسيون ماده 4چگونه است كه صالحيت 

احزاب تاييد مي شود، اما براي انتخابات نظام پرستاري 
دبيركل خانه پرستار اظهار  ".رد صالحيت مي شوند

اين رد صالحيتها باعث شد تا جامعه پرستاري ": داشت
 ".ها استفاده كندنتواند از حضور اين چهره 

  

 آبان 10 تجمع باره در گريد يگزارش

  ينيبال انيشگاهيآزما كاركنان

 با كشور انيشگاهيآزما جامعه ريدب - آبان 18 لنا،يا
 انيشگاهيآزما جامعه گسترده ياعتراض تجمع به اشاره

 يراهكارها همه كه آن از پس: گفت آبان دهم در
 يزنيرا و يارنگ نامه ليقب از مطالبات يريگيپ يقانون

 افتيدر يپاسخ چيه و ميكرد امتحان را مسووالن با
 در و يفرماندار مجوز با گسترده تجمع نيا م،يننمود
 يمند  گله ابراز با يو. شد برگزار كامل آرامش و نظم

 ياعتراض اخبار پوشش نهيزم در مايس و صدا عملكرد از
 پوشش عدم خاطر به يمل رسانه از ما: گفت آبان 10

 يتوجه  يب نيا و ميمند گله آبان دهم گسترده تجمع
 ان،يشگاهيآزما بزرگ جامعه مطالبات انگاشتن دهيناد و

  . است كننده ناراحت اريبس ما يبرا
  

 طرح با بهداشت وزارت در يا  عده بيج

  شود  يم تر  متورم ها  مهيب عيتجم

 طرح از انتقاد با پرستار خانه ركليدب - آبان 19 پانا،
 سالمت شيافزا با همسو را طرح نيا ها، هميب عيتجم

  .ندانست جامعه در
 يبرگزار از روز نيسوم با همزمان مقدم يفيشر محمد

 حضور با هايخبرگزار و مطبوعات ياللمل نيب شگاهينما
 وزارت چالش و ها مهيب عيتجم درباره غرفه در

 را يا عده بيج ها مهيب عيتجم: گفت رفاه و بهداشت
 پرستاران جامعه و كند يم تر متورم بهداشت وزارت در
 گذشته: داد ادامه يو. ستين موافق يطرح نيچن با

 بهداشت وزارت در ياقتصاد تيريمد است كرده ثابت
  .است بوده فيضع اريبس
  

 هزار بهيار شش ماهه بازي با 10استخدام 

  جان مردم است

 
 يك عضو شوراي عالي نظام - آبان 21ايسنا، 

توانيم در دوره هاي سه و شش نمي ": پرستاري گفت
ماهه كمك بهيار تربيت و به علم سالمت تزريق 

 ".كنيم
 10طرح آموزش "سيدرضا مظلوم در نشستي با عنوان 

 كه در دانشكده "هزار بهيار، فرصت يا تهديد؟
پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار شد، با 

درصد پرستاران عضو هيات  80بيان اينكه بيش از 
مديره نظام پرستاري با طرح جذب بهيار مخالف 

 10با اجرايي شدن طرح آموزش ": هستند، اظهار كرد
هزار بهيار مخالفيم، زيرا جذب بهيار بدون داشتن سواد 
علمي و آكادميك، بازي با جان مردم و به مخاطره 

  ".انداختن آن است
 16بقيه در صفحه 

 کارورزان س�مت
  اميد برهاني
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 کارورزان س�مت
  15بقيه از صفحه 

  
وي با بيان اينكه متاسفانه يكسري مهارتها از 

 شود و اين بدين معنا حرفه پرستاري گرفته مي
:  شود، گفتاست كه پرستاري كوچك مي

تهديد حرفه اي، گمراه شدن افراد داوطلب، "
... جعل بهياري و مشكالت اجرايي و آموزشي و

به حرفه پرستاري از جمله مواردي است كه 
 زند و اين در حالي است كه دليل لطمه مي

موافقان اين طرح اين است كه كار بيماران روي 
 ".زمين مانده است

معاونت پرستاري وزارت بهداشت ": وي ادامه داد
 هزار پرستار بيكار 20سه سال قبل اعالم كرد 

 هزار نفر رسيده 41هستند و اكنون تعداد آنها به 
براي جذب كمك پرستاران دغدغه است، چطور 

وجود دارد اما براي جذب پرستاران هيچ گونه 
 "دغدغه اي وجود ندارد؟

 

 بر مدار مذاكره براي حقوق پرستاران

 علي محمد آدابي، رييس كل - آبان 30ايسنا، 
تازه منتخب سازمان نظام پرستاري، درباره 
برنامه سازمان نظام پرستاري براي حل 

برنامه ما بر مدار ": ه گفتچالشهاي اين حوز
مذاكره منطقي و چانه زدن با مسوولين بابت 

بايد با مبادي . احقاق حقوق پرستاران خواهد بود
ن محترم ذيربط، نمايندگان مجلس، مسووال

وزارت بهداشت، نهاد رياست جمهوري و وزارت 
رفاه به طور مرتب در ارتباط باشيم و با اجراي 

ز استخدام به اين گذاري و مجوقانون تعرفه 
 ".ناامنيها خاتمه دهيم

آدابي در بخش ديگري از صحبتهايش همچنين 
در پاسخ به اعتراضاتي كه به عدم نظارت دقيق 
بر انتخابات نظام پرستاري عنوان كرده بودند، 

انتخابات پرستاري جزو سالم ترين ": گفت
انتخابات كشور بود، چرا كه عضو ناظر بر اين 

 ". مجلس انتخاب شده بودانتخابات از خود
دكتر علي محمد آدابي، كارشناس پرستاري و 

 سال مدير يكي از 12دكتراي رشته مديريت، 
مراكز آموزشي درماني در استان يزد و شش 

 دانشجويي و فناوري -سال نيز معاون فرهنگي 
الملل دانشگاه علوم و تحقيقات پرديس بين 

 .پزشكي يزد بوده است
 

اله به دليل طرح پايان تبعيد يكس

 مشكالت پرستاران

 محمد شريفي مقدم، سوپر - آبان 30تسنيم، 
وايزر بيمارستان خميني تهران كه يكسال قبل 
به دليل طرح مشكالت پرستاري طي حكمي به 
مركز بهداشت و درمان اسالمشهر انتقال يافته 
بود، درباره وضعيت پايان اين انتقالي اجباري كه 

ت به تبعيد معروف شده در محافل حوزه سالم
 آبان سال گذشته با حكمي به 30": بود گفت

مركز بهداشت و درمان اسالمشهر منتقل شدم و 
 ديگر اين انتقالي به پايان 94 آبان 30از امروز 

 ".رسيده است
شريفي مقدم كه هم اكنون قائم مقام سازمان 
نظام پرستاري شده است، درباره بازگشت خود 

بنده از سنوات ":  عنوان كردبه بيمارستان امام
 ماه بيشتر نمانده است و از آن طرف 6ام كاري 

هم مسووالن بيمارستان امام عدم نياز بنده را 
حكم زدند، بنابراين در سازمان نظام پرستاري 
براي احقاق حقوق پرستاران تالش خواهيم 

 ".كرد
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كارگران  آبان، 3 يكشنبه صبح روز*
در شركت حفاري شمال اخراجي 

 درب ساختمان اصلي بنياد مقابل
مستضعفان تجمع كردند و با امضاي 

اعتراضي خطاب به محمد نامه 
 رئيس اين بنياد، ،كيا  سعيدي

شان را   رسيدگي به وضعيت شغلي
 به گزارش عصر نفت، .خواستار شدند
خواستار  رئيس اين بنياد معترضان از 
به وضعيت كارگران رسيدگي 

، احقاق حق و بازگشت به راجياخ
  .كارشان شدند

  
جمعي از كارگران فازهاي اعتصاب *

لويه در س منطقه ويژه ع22 و 21
ماه  4اعتراض به عدم پرداخت 

  مهر28 از روز سه شنبه  كهحقوق
 آبان 3آغاز شده در روز يكشنبه 

، به گزارش ايلنا. ادامه پيدا كرد
كارگران معترض كه تعداد شان به 

 در فعاليت احداث ،مي رسدتن  500
هاي تاسيسات نفتي   خطوط لوله

 اساس بر. اشتغال دارند) پايپينگ(
اعتصاب اين كارگران  اين گزارش،

تا روز جعمه اول آبان ادامه داشته و 
پس از تعطيلي روز شنبه به مناسبت 

آبان از  3 يكشنبه عاشورا، روز
  .سرگرفته شد

  
كارگران ،  آبان3شنبه  يكروز*

در مي شركت صنايع فلزي ايران رس
تجمع پشت دربهاي بسته كارخانه 

 اتحاديه آزاد  گزارشبه. كردند
عد بكارگران ، همچنين كارگران ايران

از ممانعت از ورودشان به شركت، به 
 طور دسته جمعي در مقابل  اداره كار 

  .اسالمشهر تجمع نمودند
  
شماري از اهالي خارگ در اعتراض *

عده هاي استاندار به عملي نشدن و
به اهالي جزيره و نبود تعامل شركت 
پايانه هاي نفتي براي حل مشكالت 

،  آبان3، در روز يكشنبه منطقه شان
دست به مقابل بخشداري خارگ 

   به گزارش خليج فارس، .تجمع زدند
معترضان دست نوشته هايي با 

بيكاري جوانان جوياي «مضمون 
اجرايي نشدن مصوبات «، »كار

 براي ارتقا خدمات تهاي گذشدولته
توقف برخي « و »رساني به خارگيها

از پروژه هاي عام المنفعه نظير 
 . در دست داشتند»استخر خارگ

 95بيكاري جوانان در جزيره اي كه 
درصد نفت كشور را صادر مي كند در 
كنار عدم تعامل مناسب شركت پايانه 
ها با منطقه و كاهش خدماتي كه 

حروم اين جزيره براي مردم مقبال 
نارضايتيهاي زيادي وجود داشته، 
  .ايجاد كرده است

  
، اعتصاب و آبان 4 دوشنبه روز*

  كارگران قطار شهري اهوازتجمع
خود را پشت بيست وپنجمين روز 

 به گزارش ايلنا، اعتراض .سرگذاست
 10كارگران قطار شهري اهواز از روز 

 توجه كارفرما در عدممهر در ادامه 
 .پرداخت معوقات مزدي آغازشد

كارگران معترض كه در بخشهاي 
ترانسفور، تعميرات، عمليات خاكي و 

كنند خواستار   كار مي…اجرا و
  .ماه حقوق معوقه هستند 8دريافت 

  
  و110مهندسان و كاركنان دكل *

 شركت حفاري شمال واقع در 112
دليل به ه منطقه عملياتي دهلران ب

، روز يق افتادن چندين ماه حقوقتعو
 دست به اعتصاب  آبان4دوشنبه 

 اعتصاب  اينبه گزارش نفت، .زدند 
 پشتيباني، خدمات و هايدر قسمت
  .صورت گرفتآشپزخانه 

  
 از  تعداديآبان، 4 دوشنبه صبح روز*

كاركنان سازمان حفاظت محيط 
اعتراض به وضعيت  زيست در

معيشتي، تبعيض در پرداخت حقوق و 
زايا و اوضاع نابسامان محيط زيست م

 به علت لحاظ نكردن نظرات ،كشور
دست به  تخصصي كارشناسان،

تجمع مقابل درِب اصلي ساختمان 
 .زدند اين سازمان در پارك پرديسان

كاركنان سازمان محيط برخي از 
زيست به علت تهديد به اخراج يا كم 
شدن حقوق و مزايا در اين تجمع 

  .شركت نكردند
  
دور دوم آبان،  4 دوشنبه روز*

كارگران كارخانه فوالد و اعتصاب 
پايان  در نهمين روز، چدن درود

كارگران در  به گزارش ايلنا، .يافت
خصوص علت پايان دادن به 

 از بيم ؛ روزه خود گفتند9اعتصاب 
 مبادا ،آنكه با ادامه اين وضعيت

زمزمه تعطيلي و انحالل فوالد و 
قوت  از طرف كارفرماچدن درود 

 ترجيح دادند تا به كار سابق ،بگيرد
  .خود بازگردند

  
شماري از مردم ،  آبان4دوشنبه روز *

خارگ مقابل بخشداري خارگ تجمع 
دهي نامطلوب  كرده و به خدمات

هاي نفتي اعتراض    پايانه شركت
 معترضان به گزارش فارس،. كردند

در اين تجمع خواستار پاسخگويي 
  .هستندمسئوالن به نيازهايشان 

بيكاري جوانان جوياي كار، نبود پرواز 
براي انتقال بيماران به بوشهر، 
اجرايي نشدن مصوبات دولتهاي 

رساني   گذشته براي ارتقاي خدمات
ها تجمع   ها از جمله خواستهيبه خارگ

 5 شنبه سهصبح روز . كنندگان است

  كنندگان به تحصن شبانه  آبان تجمع
ان ي خود به طور مشروط پايروز

  .دادند
  
ساكنان كوي ،  آبان4دوشنبه روز *

كاركنان فرمانداري بويراحمد در 
جلوي فرمانداري در اعتراض به 
نداشتن گاز تجمع و با توجه به اينكه 
در آستانه فصل سرما قرار داريم، 

به  .خواستار رفع مشكل خود شدند
يكي از ساكنان اين  گزارش ايسنا،
 پيگيريها و تالشهاي: منطقه گفت

زيادي براي گاز رساني به اين منطقه 
داشتيم و مسئوالن قولها و وعده 

ند اما تا كنون از دهاي زيادي نيز دا
  .نعمت گاز برخوردار نشديم

  
از ، صدها تن  آبان5سه شنبه روز *

كارگران معدن زغال سنگ 
 واگذاري االبرزشرقي در مخالفت ب

بخشي از تاسيسات رفاهي و خدماتي 
 به شهرداري اين واحد معدني

شاهرود با تجمع مقابل ساختمان 
به . ، تحصن و اعتصاب كردنداداري

كارگران اين واحد  گزارش ايلنا،
 واگذاري غير اصولي بخشي امعدني ب

از تاسيسات رفاهي و خدماتي اين 
واحد معدني به شهرداري شاهرود 

خواهند تا تكليف  مخالفند و مي
واگذاري اين اموال ملكي مشخص 

  .شود
  
كارگران ،  آبان6چهارشنبه روز *

 10 كه از تاريخ قطار شهري اهواز
 8 مهر دراعتراض به عدم پرداخت

 شان دراعتصاب هستند، ماه حقوق
مقابل ساختمان  براي سومين بار

اداري شركت كيسون در خيابان 
به  .دست به تجمع زدند، اقبال اهواز

 در اين حركت اعتراضي گزارش ايلنا،
اي ترانسفور، ه كارگران واحد

تعميرات، عمليات خاكي، ماشين 
  . شركت داشتندآالت و اجرا

  
 6چهارشنبه ان، روز به گزارش جو*

براي ، در حالي كه وزير نفت آبان
افتتاح چند پروژه نفتي در خوزستان 

 تعدادي از ،وارد فرودگاه اهواز شد
با كارگران پااليشگاههاي نفت 
   .تجمع اعتراضي از او استقبال كردند

  
زنان روستاي ،  آبان6چهارشنبه روز *

سولقان بخش كن از توابع شهرستان 
تهران با تجمع مقابل ساختمان 
شركت ملي گاز خواستار رسيدگي به 
مشكل انشعاب گاز خانگي در اين 

 به گزارش  ايرنا، .منطقه شدند
مسئوالن شركت ملي از معترضان 

  گاز خواستند تا در راه اندازي انشعاب 
  17ر صفحه بقيه د
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران 
  

  16بقيه از صفحه 
و نصب علمك گاز خانگي در اين روستا با 
توجه به درپيش بودن فصل سرما اقدام 

  .كنند
  
 تابيمردم شهر چ آبان، 8  جمعهروز*

 بد و نامطلوب مراكز تيدراعراض به وضع
دست به ،  شهرني و نبود پزشك در ايدرمان

 ني اي درمانيل مركزبهداشتتجمع مقاب
 اعتراض لي گزارش فارس، دلبه. شهرزدند

 نبود امكانات در شهر و تابيمردم شهر چ
 به خصوص كمبود پزشك انيبخش كبگ

 به علت نبود تابيكه تنها در شهر چاست 
 مردم  شهر ي براياديپزشك مشكالت ز

  .ده استش جاديا
  
 يمي شركت پتروشي خدماتكارگران*

 9 شنبه ندر امام از صبح روزبدر  يخورازم
و مقابل ساختمان  دنديدست از كار كش آبان،
بندر در اين  يمي شركت پتروشيمركز

 اقدام نيا  گزارش فارس،به .تجمع كردند
   كاهش حقوق و اضافهيلكارگران به دل

  . صورت گرفتشان ي كار
  
كارگران پيمانكاري  روزه 12اعتصاب *

تراض به لويه در اعس ع22 و 21فازهاي 
كه مزد معوقه دستپرداخت نشدن چهار ماه 

 10، در روز يكشنبه  مهر آغاز شد28از روز 
 لنا،ي گزارش ابه. پايان يافت تيموفقآبان با 

به  فازها و ني امانكاراني پيمشكل مال
 از طرف نگيپي شركت پامانكاريخصوص پ

كارفرما حل شده و معوقات كارگران بر طبق 
  .تروال  پرداخت شده اس

  
 كارگران معدن چشمه ، آبان9 شنبهروز *

ماه  پودنه دراعتراض به عدم پرداخت چند
 طيشرا اخراج كارگران معترض و حقوق،

 تجمع  كوهبنانيمقابل فرمانداري، كار
  .كردند

 كارگران معترض عارف، 72 گزارش به
  و ندارندي شغلتي امنكارگرانگفتند؛ 
. است روزه 29 كار همه كارگران  يقراردادها

  اشدي معادن اطراف تول◌ٔ از همهاين معدن 
  حقوقي وجود حتني است اما با اشتريب

 به  شود و ي نمافتي به موقع در كارگران
  ي اخراج مي، كارگران اعتراضهرمحض 

  .ندشو
 معدن نوپاست كه كيمعدن چشمه پودنه 

 ◌ٔ به گفته. گذرد ي آن مسي سال از تاس10
 ندهي آي معدن تا سالهانيكارگران، ا

معدن .  جهت استخراج دارديي باال◌ٔ رهيذخ
 شهر كوهبنان يلومتري ك45چشمه پودنه در 

  .در شمال استان كرمان قرار دارد
  
 شركت كالچ ياز كارگران قراردادتعدادي *

 نكردن مطالبات افتيدر اعتراض به در
 يبرا آبان، 9در روز شنبه  خود، يمزد

 شركت ني مقابل دفتر ا،ياپي روز پنيششم
 نيا لنا،ي گزارش ابه .در تهران تجمع كردند

 و يهمه ما كارگران فن: كارگران گفتند
 كه در بهار و تابستان سال مي هستيمهندس

صورت ه  چند ماهه بي مدتي برايجار
در ...  به عنوان جوشكار، برقكار ويمانيپ

 شط البصره عراق كار روگاهي ن پروژه
  .ميكرد يم

الچ كه دفتر  كيشركت لوله و اتصاالت چدن
 روگاهي نمانكارانيآن در تهران قرار دارد از پ

 و كارگران تجمع كننده از  است البصره شط
 ني مدت چند ماه در اي براقي طرنيهم

  .پروژه شاغل بودند
   

 و يآبان، كاركنان رسم 9 شنبه روز*
اعتراض به   شفت دري شهرداريشركت

شان دست  ماه حقوق 8 تا 3پرداخت نشدن 
 ني اي درب شهرداري وجلودنديكشاز كار 

  گزارش صبح شفت،به .شهرتجمع كردند
است  ماه 3 شفت ي شهرداري رسمكاركنان

 ي و قرارداديكاركنان شركت حقوق نگرفته و
 بابت ياليست كه راماه  8 ي شهردارنيا

  . نكرده اندافتيحقوق در
  
از  آبان، چند صد تن 9شنبه  روز صبح*

ر با در دست  نقاط كشويشهروندان از اقص
 در مقابل ستاد حمل و ييداشتن پالكاردها

 به .نقل و سوخت كشور تجمع كردند
 تي شركت صدرا تحت مالكلنا،يگزارش ا

 از انهي اقساط ماهافتي با دردليبرادران قو
 نو با ي خودروينيگزي جايمردم در ازا

  .ه استفرسوده به وعده خود عمل نكرد
  
انه آونگان كارگران كارخ آبان، 9روز شنبه *

، ماه حقوق 10 دراعتراض به عدم پرداخت
 به. ي تجمع كردند مركزيمقابل استاندار

 آونگان اراك به شركت آفتاب، اريگزارش  د
 انتقال ي كننده دكلهادي تولنيعنوان بزرگتر
 هزار تن 35 دي تولتي ظرفانهيبرق در خاورم

 آونگان اراك شركت .داردرا  در سال ينبش
 به 1383 و در سال سيس تا1355در سال 

 به طور اقساط به الي رارديلي م120مبلغ 
تجمع كارگران  . واگذار شديبخش خصوص

 كارخانه آونگان اراك مقابل استانداري مركز
 10يكشنبه  در روز يبراي دومين روزمتوالي

  . ادامه پيدا كردآبان
  
 آبان، 10 روز يكشنبهبه گزارش ايرنا، *

 مسكوني جمعي از متقاضيان واحدهاي
مجتمع كاركنان شهرداري گرگان كه پول 

 به دليل آنچه كه طوالني ،واريز كرده اند
شدن روند ساخت اين واحدها بيان شده 

  .تجمع كردند
  
كارگران معدن  آبان، 11 دوشنبه روز صبح*

با تجمع در  شان هاي خانواده البرز شرقي و
 مقابل دفتر نماينده مجلس از شاهرود،

 بر توقف واگذاري شان مبني خواست
زمينهاي اين واحد معدني به شهرداري 

به گزارش ايلنا، .  اعالم كردندشاهرود را
همزمان با تجمع كارگران معادن شركت 

خواسته سنگ البرز شرقي براي بيان   زغال
، كاركنان و كارمندان ساختمان هاي شان

تر خود را تعطيل  مركزي اين شركت نيز دفا
  . كارگران پيوستندو به اجتماع اعتراضي

  
 از تعدادي ، آبان11صبح روز دوشنبه *

كارگران معدن پابدانا جنوبي زرند كرمان در 
شان  ماه حقوق 3 اعتراض به عدم پرداخت

دست به تجمع اعتراضي در محوطه معدن 

كارگراني كه در اين  به گزارش ايلنا، .زدند
اجتماع اعتراضي حضور داشتند حجم 

نشده را سه ماه معوقات مزدي پرداخت 
  .ندعنوان كرد

  
تعدادي از اعضاي موسسه صندوق حمايت *

 11در روز دوشنبه ساز   و بازنشستگي آينده
 درب ورودي مجلس، مقابلبا تجمع آبان 

 توسط  خواستار تحت پوشش قرار گرفتن
به گزارش  .سازمان تامين اجتماعي شدند

كنندگان در تشريح علت  ايلنا، يكي از تجمع
موسسه صندوق حمايت و : اين تجمع گفت

ساز يك شركت خصوصي  بازنشستگي آينده
اكنون   كه هم  است و باتوجه به اين

نمايندگان قصد دارند در خصوص وضعيت 
گيري كنند، اينجا تجمع  اين شركت تصميم

ويب ساز با تص  ايم تا شركت آينده  كرده
مجلس زير نظر سازمان تامين اجتماعي قرار 

  .بگيرد
  
ذغال (جمعي از كارگران معدن سنگرود *

به دليل عدم اجراي ) سنگ البرز غربي
ت دولت در خصوص بازنشستگي امصوبه هي

 با سفر به تهران ،آبان 11 دوشنبه روز، شان
در در مقابل شركت تهيه و توليد مواد معدني 

به   گزارش ايلنا،به .تجمع كردندتهران 
موجب تصويب نامه هيات وزيران كه به 

 قانون اساسي تنظيم شده 138استناد اصل 
 از كارگران شاغل معدن تن 128است، 

زغال سنگ سنگرود كه هم اكنون مشمول 
 با دباي  اند مي  دريافت مقرري بيمه بيكاري

محاسبه ايام بيكاري با قانون مشاغل سخت 
  .وندو زيان آور بازنشسته ش

معدن اين  كارگران،  آبان12 شنبه سهروز 
 مقابل ساختمان ي روز متوالني دوميبرا

 راني اي مواد معدنديتول  وهيسازمان ته
پس از به توافق  كارگران .تجمع كردند

هاي خود به محل   رسيدن بر سر خواسته
  .اقامت خود بازگشتند

  
 كارگران قطار اعتصاب،  آبان9 شنبهروز *

 كارگران.  ماهه شدكي اهواز يشهر
كه از   اهوازي پروژه قطار شهريمانكاريپ

 8 اعتراض به عدم پرداخت در مهر 10 روز
امروز  دست به اعتراض زدند، ماه حقوق

پروژه در اين  مانكاريمقابل ساختمان دفتر پ
 لنا،ي گزارش  ابه . اهواز تجمع اقبالابانيخ

 است كه ي درحالي اعتراض كارگرنيادامه ا
 اهواز ي  قرار بود  مسئوالن شهردارشتريپ

 ي پروژه قطار شهري اصليدر مقام كارفرما
 ني ايمانكاري كارگران پياهواز معوقات مزد

 پرداخت مانكاريپروژه را از محل مطالبات پ
  .كنند

  تن500آبان، بيش از  10 يكشنبه صبح روز
از كارگران قطار شهري در اعتراض به 

ر پرداخت تحقق نيافتن وعده كارفرما د
مقابل در آغاز دومين ماه، شان  مطالبات

ساختمان قطار شهري در بلوار بهبهاني 
 قطار يمانكاري پكارگران .تجمع كردند

همزمان  آبان، 11دوشنبه  اهواز روز يشهر
 ماه مزد معوقه، از احتمال اخراج 6 افتيبا در
  . از همكاران خود باخبر شدندتن 360

  
كارگران  آبان، 5 سه شنبه صبح روز*

اعتراض به  كارخانه واگن پارس اراك در
عدم پرداخت چند ماه حقوق دست به 

به گزارش ايلنا،  .تجمع زدند اعتصاب و
كارگران واگن پارس در اين تجمع اعتراضي 
خوستار دريافت مطالبات معوقه و تغيير 

 روز .مديريت اين واحد توليدي شدند
اعتصاب كارگران ،  آبان13چهارشنبه 

را پشت  انه واگن پارس نهمين روزكارخ
  .سرگذاشت

  
جمعي از بازنشستگان شركت هما كه از *

مشموالن صندوق بازنشستگي اين شركت 
در اعتراض ،  آبان13هستند روز چهارشنبه 

به پرداخت نشدن افزايش مستمريهاي خود 
اين در به گزارش ايلنا،  .دست به تجمع زدند

ورزشي اجتماع اعتراضي كه در سالن مجتمع 
كاركنان اين شركت برگزار شد، دست كم 

  . كارگر حضور داشتند500
  
كارگر  380 آبان، 16 شنبه صبح روز*

پيماني قطار شهري اهواز در اعتراض به 
اخراج ناگهاني خود در محوطه كارگاه قطار 

به گزارش ايلنا،اخراج  .شهري تجمع كردند
آبان زماني از  12اين كارگران روز سه شنبه 

كارفرما اتفاق افتاد كه يك روز قبل از سوي 
آن شركت قطار شهري اهواز از محل 

 ماه از معوقات 6مطالبات كارفرما معادل 
 روز اعتصاب 32مزدي كارگران را بعد از 

  .پرداخت كرد
  
اهالي گلمغان از  ، آبان16 شنبه صبح روز*

  توابع اردبيل به نشانه اعتراض از عدم بهره
سهاي خود به نشانه مندي از برق با فانو

به  .دندتجمع كراعتراض جلوي استانداري 
 يدر اين تجمع اعتراض گزارش  فارس،

جمعي از اهالي و زنان و مردان اين منطقه 
  . شركت داشتندهاي محلي سبا لبا

  
 اعتصاب كارگران فوالد و چدن سوم دور*

 به . آبان، آغازشد16شنبه  از روزدرود 
ارخانه فوالد و  كي قبلتيريمدگزارش اينا، 

روز چهارم آبان در جمع كارگران  چدن درود
 حاضر و از آنان خواست تا به سر ياعتصاب

 مدت ي حال برانيكارشان بازگردند و در ع
 يروز منتظر پرداخت شدن معوقات مزد 10

 در روز شنبه مطابق كارگران .خود بمانند
 هي تسويجاه معمول به كارخانه آمدند اما ب

 تيري مدريي كارگران، خبر تغيمطالبات مزد
  .دنديرا شن

  
جمعي از  آبان، 17  يكشنبهصبح روز*

 كارگران مجتمع كارخانجات عرف ايران در
 6 ماه حقوق و 2اعتراض به عدم پرداخت

ماه حق بيمه مقابل ساختمان شوراي شهر 
در  به گزارش ايلنا، .تهران تجمع كردند

 ماه 2نتيجه جابجايي مديران اين شركت 
كارگران پرداخت  و شش ماه حق بيمه مزد

  .نشده است
  
 گلستان روز ان در استانسوياكارتعدادي از *

در مقابل كارخانه محل  آبان، 17يكشنبه 
به گزارش  .خريد تضميني تجمع كردند

علت اين تجمع اعتراض  واحدمركزي خبر،
مدير كارخانه  .آنان استمحصول نخريدن 

را علت سويابين گرگان علت نخريدن سويا 
تغيير مباشر و نبود نماينده انجمن صنفي 

  .كارخانه بيان كرد دانه هاي روغني در
  18بقيه در صفحه 
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  17بقيه از صفحه 

جمعي از مردم محله ،  آبان17يكشنبه روز *
آزادگان شهر اهرم در مقابل فرمانداري 
شهرستان تنگستان تجمع كردند و خواستار 
برطرف كردن و رسيدگي به مشكالت اين 

به گزارش تنگستان نما، تجمع  .محله شدند
 ي در دست داشتن پالكارتهايكنندگان با

ن براي رفع خواستار پيگيري مسئوال
  .مشكالت كانال آب محله خود شدند

  
 كاريآبان، كارگران ب 17 كشنبه يروز عصر*

 كف مرند ابتدا در دفتر زي كارخانه تبرشده
مرند و جلفا و سپس در   مجلس ازندهينما

 به . زدنديكارخانه دست به تجمع اعتراض
كارخانه اين  كارگران ند، مراميگزارش پ

 مطالبه حقوق يماهها و سالها است كه برا
ها و مقابل ابانيعقب افتاده خود در خ

 كاش ي سرگردان هستند و ايفرماندار
 شده لي تبدي در زندگاي روكي به شانيها

ه  كارخانه بني از كارگران اكيهر  .است
 و در الي رونيلي م180 تا 170 نيانگيطور م

  . طلب دارندالي رارديلي م25مجموع حدود 
  
 كارگر كارخانه صدها،  آبان18دوشنبه روز *

 ياعتراضتجمع در قزوين  يكنتورساز
 خواستار پرداخت حقوق معوقه خود ،يهمگان
 يشركت كنتورساز ،مي گزارش تسنبه. شدند

 صادرات نهي فعال در زمياز جمله شركتها
 شركت از نظر مواد ني ا. استقكنتور بر

 ي به روز بوده و از لحاظ مالداتيول و تهياول
با وجود ي  قرار دارد ولي مناسبتيدر وضع

 4 شركت ني كارگران اقوق حط،ي شرانيا
 زي وارزي آنها نمهي افتاده و بقيماه به تعو
  .نشده است

  
 كارگر 500حدود  آبان، 18 دوشنبه روز*

 تهران دست به تجمع مانيكارخانه س
درتهران  شركت ني مقابل دفتر اياعتراض

 يكي معترض كارگران لنا،ي گزارش ابه .زدند
 دني اعتراض را شنني الي دالنيتر از مهم
 بر فروش هتل مجتمع ي مبنييها  زمزمه

 عالوه .اعالم داشتند  تهران در مشهدمانيس
 ازجمله حذف اضافه يگري مسائل دنيبرا
 و پرداخت نشدن سنوات سال گذشته يكار

  . استن كارگرايتي باعث نارضازين
  
جمعي از ،  آبان19سه شنبه صبح روز *

كارگران قراردادي سيمان لوشان در استان 
گيالن، با سفر به تهران در اعتراض به 

شان در نتيجه   نفر از همكاران36بالتكليفي 
تعطيلي اين واحد توليدي، مقابل ساختمان 

به گزارش  .بنياد مستضعفان تجمع كردند
در اين تجمع يكي از كارگراني كه  ايلنا،

مشكالت : اعتراضي حضور يافته، گفت
كارگران سيمان لوشان در مرداد ماه سال 

  از زماني آغاز شد كه دولت وقت به بهانه92
هاي مختلف اين واحد صنعتي را تعطيل  

  .اعالم كرد
  
كارگران ، اعتصاب  آبان19سه شنبه روز *

. شدروز وارد يازدهمين سد چپرآباد اشنويه 

ردپرس، يكي از كارگران شاغل به گزارش ك
كه از اسفند  با توجه به اين: در اين سد گفت

سال گذشته تا كنون حتي يك ريال هم 
 ،بابت حقوق و دستمزد دريافت نكرده ايم

تصميم گرفتيم كه دست به اعتصاب بزنيم و 
سد چپرآباد، در  .يميموضوع را رسانه اي نما

 كيلومتري جنوب شرقي اشنويه و در 10
 پيرانشهر روي رودخانه - جاده اشنويه مسير

  .استكاني رش از سرشاخه هاي گدار چاي 
  
 150 بيش از  آبان،20 روز چهارشنبه*

كارگر شركت راه آهن جنوب به دليل عدم 
پرداخت حقوق چهار ماهه خود مقابل 

به  .استانداري تجمع و اعتراض كردند
 چهار: گفتموج، يكي از كارگران  گزارش

حقوق خود را دريافت نكردم و ماه است كه 
 .مقابل زن و بچه هايم شرمنده هستم

پنج فرزند دارم و نمي : گفتكارگري ديگر 
توانم هزينه و مخارج مدرسه و دانشگاه آنها 

  .را پرداخت كنم
  
 تجمع كارگران ، آبان20چهارشنبه روز *

اخراجي شركت پويا غرب كرمانشاه در 
ششمين مقابل دفتر اين شركت در تهران به 

به گزارش تسنيم، كارگران  .روز رسيد
اخراجي در اعتراض به واگذاري واحدهاي 
مسكوني سازمان كارگران به بانك صادرات 
براي ششمين روز متوالي مقابل دفتر 
 .مركزي شركت در تهران تجمع كردند

كارگران سرانجام با وعده تحقق 
شان، روز چهارشنبه به  هاي خواسته

   .كرمانشاه بازگشتند
  
كارگران ، آبان 21 پنجشنبه صبح روز*

فضاي سبز شهرداري برازجان دراعتراض به 
حق  عدم پرداخت حقوق و بالتكيفي شغلي،

بيمه دست به اعتصاب زدند و در ميدان 
 شبه گزار .گنجي اين شهر تجمع كردند

اول از : ناصرون، يكي از اين كارگران گفت
ز با بركناري پيمانكار فضاي سبمهر امسال 

شهرداري برازجان تا كنون ما هيچ حقوق و 
مزايايي دريافت نكرده ايم و معلوم نيست ما 
براي چه كسي و كجا در حال كار كردن 

  .هستيم
  
كارگران سد تنگ ،  آبان18شنبه روز يك*

 10سرخ ياسوج دراعتراض به عدم پرداخت 
دست به اعتصاب زدند و شان  ماه حقوق

ويراحمد جلوي استانداري كهگيلويه و ب
يكي از  به گزارش كبنانيوز، .تجمع كردند

به آقاي استاندار و : اين كارگران گفت
اي استان بگوييد يك  مديرعامل آب منطقه
تان نبريد، آيا زن و   ماه حقوق به خانه

اگر . شوند فرزندتان نگران و ناراحت نمي
توانيد زندگي كنيد ما  شماها بدون حقوق مي

   .توانيم هم مي
اعتصاب كارگران سد  آبان، 24شنبه روز يك

  .تنگ سرخ ياسوج وارد دومين هفته شد
   

 يكشنبه روز به گزارش خبرگزاري مجلس،*
جمعي از كارگزاران بيمه كشاورزي  آبان، 24

دراعتراض نسبت به بالتكليفي وضعيت 
مقابل مجلس تجمع  در استخدامي خود،

  . كردند
آبان، جمعي از  24 يكشنبه ظهر روز*

رانندگان اتوبوسهاي مدارس استان قزوين 

در اعتراض به 
هاي   وعده

سرخرمن 
شهرداري قزوين 
با وسيله نقليه 
خود مقابل 
استانداري در 
بلوار نوروزيان ، 
 .اجتماع كردند

به گزارش 
عدم  فارس،

پيگيري روند 
هاي تشكاي

رانندگان اتوبوسهاي سرويس مدارس در 
 در پي وسايل هاي پي  خصوص جريمه

هاي عملي نشده   نقليه آنان و وعده
شهرداري قزوين به تجمع رانندگان در 

  .مقابل استانداري قزوين منجر شد
  
از كارگران تعدادي آبان،  24 يكشنبه روز*

ه  براي بازگشت ب"تبريزكف مرند"كارخانه 
ماه 19اعتراض به عدم پرداخت  در كار و

ع دست به تجم ماه حق بيمه 4 حقوق و
 به گزارش .مقابل فرمانداري اين شهر زدند

: يكي از كارگران معترض گفتايرنا، 
مسؤالن در رابطه با رسيدگي به مطالبات 
كارگران فقط سخنراني مي كنند و هيچ 

  .گونه ضمانت اجرايي نمي دهند
  
جمعي از  ، آبان25 دوشنبه صبح روز*

قرار دادي كارخانه ايران  كارگران پيماني و
 شرايط كاري خود در بهاعتراض تاير در 

رفاه اجتماعي  مقابل وزارت تعاون كار و
  .تجمع كردند

تجمع تعدادي از اين در  به گزارش ايلنا،
كارگران رسمي كارخانه ايران تاير همكاران 

قرار دادي خود را براي دريافت   پيماني و
هدف  .مزاياي شغلي همراهي كردند

  از اين تجمع وصول مطالباتكارگران
  . فراهم شدن امنيت شغلي است قانوني و

  
،  آبان25دوشنبه  روز به گزارش تسنيم،*

هزار بازنشسته صنعت فوالد در اعتراض به 
ماه حقوق مقابل وزارت  2 عدم پرداخت

   .اقتصاد اجتماع كردند
  
جمعي از كاركنان ،  آبان25دوشنبه روز *

بخش مراقبت پرواز شركت فرودگاه مهرآباد 
ه سرنوشت نامعلوم خودروهايي در اعتراض ب

  .كه قرار بود به آنها واگذار شود تجمع كردند
در اين تجمع اعتراضي كه  به گزارش ايلنا،

در فرودگاه مهرآباد تهران، شركت 
فرودگاههاي كشور و ساختمان وزارت راه و 

 50شهرسازي برگزار شد، دست كم حدود 
 از كاركنان بخش مراقبت پرواز شركت تن

  .مهر آباد حضور داشتندفرودگاه 
  
كارگران  آبان، 27 روز چهارشنبهصبح *

بنياد (صنعت ياسوج  كارخانه فوالد بوير
ماه  8 دراعتراض به عدم پرداخت )بركت
شان مقابل استانداري كهگيلويه و  حقوق

 نيوز، به گزارش كبنا .بويراحمد تجمع كردند
كارفرمايان كارگران را تهديد كردند كه اگر 

 كنيد شما را اخراج و به جاي شمااعتراضي 
  .كنيم را جايگزين مي كارگراني ديگر

  

 11 دوسنبه روز كارگران لوله نورد صفا از*
 كارخانه تا روز آبان دست از كار كشيدند و

 .صورت تعطيل درآمده ب آبان 24يكشنبه 
 به اقدامكارگران ،  آبان25دوشنبه روز 

 تجمع اعتراضي در جلوي فرمانداري ساوه
اتحاديه آزاد كارگران  به گزارش .دندرك

را به داخل   نفر4روز دوشنبه كارگران ، ايران
مذاكره آنان با  فرمانداري فرستاده و پس از

يس ييس اداره كار، رينماينده فرماندار، ر
 ،بيمه و يك سرهنگ از نيروي انتظامي
 باالخره همان حقوق وعده داده شده خرداد

 28 روز ند كه پرداخت و وعده دادبه آنان
 هم حقوق ماهيانه ديگر پرداخت خواهد آبان
با اين درخواست كه كارگران به سر . شد

  .خود برگردند
كارگران در پاسخ به اين اقدام گفتند ما به 

چون . كنيم گرَديم اما كار نمي كارخانه برمي
اين پول همين االن كفاف بدهيهاي كرايه 

و خانه و هزينه مدرسه و قبوض آب و برق 
  .دهد گاز را هم نمي

كشمكش بين كارگران   روز17دنبال ه ب
  با  كارخانه نورد و لوله صفا از يكسو

ن شهرستان مديريت كارخانه و مسئوال
ساوه از سويي ديگر، باالخره اعتصاب 
كارگران با پذيرش بخش عمده 
مطالبات انباشته شده كارگران توسط 

  آبان28 در روز پنجشنبه رئيس كارخانه
  .موفقيت پايان يافتبا 
  
اعتصاب ،  آبان24يكشنبه روز *

كارگران پروژه لوله كشي تاسيسات فاز 
پشت  را پارس جنوبي چهارمين روز 13

چهارمين  به گزارش ايلنا،. سرگذاشت
 13روز اعتراض كارگران پيمانكاري فاز 

عسلويه با تجمع كارگران معترض در 
پرداخت  .محل خوابگاه آغاز شد

ي اين كارگران از خرداد مطالبات مزد
روز . سال جاري به تاخير افتاده است

  كه ازانكارگر اعتصاب،  آبان30شنبه 
 ، آبان شروع شد21 روز پنجشنبه

پيدا كرد و دهمين روز همچنان ادامه 
  .خود را پشت سر گذاشت

  
از كاركنان ، تعدادي  آبان30شنبه روز *

شركتي سازمان پاركها و فضاي سبز در 
حوطه شهرداري آمل تجمع مقابل وم

يكي از  نو، به گزارش هراز .كردند
تجمع كنندگان دليل اين تجمع را 

  .كاهش حقوق كاركنان اعالم كرد
  

 ،يسركوب، آزار، پرونده ساز
 شكنجه و محاكمه ،يريدستگ

 را به راني در ايفعاالن كارگر
  .مي كنيشدت محكوم م
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  .....ادبيات

  

برنده جايزه بوكر يكي از جوايز ملي خود را 

 پس داد 

  
 
خداي چيزهاي "، نويسنده رمان "آرونداتي روي"

، در اعتراض به آنچه "بوكر" و برنده جايزه "كوچك
 خوانده است، يكي از جوايز "قتلهاي هولناك در هند"

 پس دادن اين ؛خانم روي گفت .ملي خود را پس داد
 او فرصت شركت در جنبش سياسي كه از جايزه، به

  .  داده است راسوي نويسندگان و فيلمسازان آغاز شده
 نويسنده 40 مورخ و 50در پي قتلهاي اخير بيش از 

نابردباري فزاينده در "جوايز خود را در اعتراض به 
  . پس داده اند"هند

اقدام خانم روي واكنشهاي فراواني را در شبكه هاي 
خته و بسياري از كاربران شجاعت او را اجتماعي برانگي

  .ستوده اند
  

 ماه 4 تا 3 ناشر به تعليق فعاليت از 11

  محكوم شدند

همايون اميرزاده، نماينده تام االختيار وزارت ارشاد و 
رييس هيات تجديدنظر در رسيدگي به تخلفات 

 راي صادره از سوي هيات بدوي 18ناشران، از وصول 
 اين آرا، بان خبر داد و گفت رسيدگي به تخلفات ناشرا

 تا 3 به تعليق فعاليت از "كتابسازي" ناشر به جرم 11
وي افزود اين ناشران، شاكي .  ماه محكوم شده اند4

  . خصوصي نداشته اند
  

  قتل فجيع يك ناشر منتقد دين در بنگالدش

، ناشر آته ايست "فيصل ارفين ديپان"افراد ناشناس 
ي با ضربات وحشيانه چاقو را به طرز فجيع) خداناباور(

 در داكا، پايتخت بنگالدش، به قتل شدر دفتر
  . رساندند

در اقدام مشابه ديگري، سه منتقد دين در اين شهر به 
پليس معتقد است اين حمالت . شدت زخمي شدند

  .توسط اسالمگرايان تندرو انجام شده است
 وبالگ "اويجيت روي"فيصل ارفين ديپان كتابهاي 

. دشي ـ آمريكايي را منتشر كرده بودنويس بنگال
 يك وبالگ نويس شناخته شده بود كه عليه "روي"

  . افراط گرايي مذهبي مي نوشت

 كه يك گروه اسالمگرا است، "انصاراهللا بنگال"گروه 
در حساب توويتر خود مسووليت اين قتل را به عهده 

 را به دليل توهين "اويجيت روي"گرفت و گفت كه 
  .  كرده استبه اسالم ترور

 تاكنون چند وبالگ "اويجيت روي"از زمان قتل 
ايست ديگر نيز در بنگالدش به قتل رسيده  نويس آته

 كه در ارديبهشت "آنانتا بيجوي داس"اند، از جمله 
 به "سيلت"سال جاري توسط مردان نقابدار در شهر 

  .قتل رسيد
درصد 90 ميليون نفر جمعيت دارد كه 160بنگالدش 
  .مانان تشكيل مي دهندآن را مسل

  

گان در اعتراض به بيانيه شاعران و نويسند

 فشارهاي قضايي 

 

 

  

 شاعر و نويسنده شناخته شده ايراني با انتشار بيانيه 53
اي به فشار بر هم صنفان خود در ايران و صدور احكام 

  .سنگين قضايي عليه آنها اعتراض كردند
 فاطمه در بخشي از اين بيانيه به محكوميت قضايي

اختصاري، مهدي موسوي و مصطفي عزيزي به 
  . انتقاد شده است"زندان و تازيانه"

 "قدرتمداراني" شاعر و نويسنده ايراني از 53در نامه 
از ابراهيم گلستان "انتقاد شده كه تالش مي كنند 

چهره ديگري بسازند و رضا براهني را به رنگ خويش 
  ."درآورند

رده اند كه در حمايت از امضاكنندگان بيانيه تاكيد ك
در كنار يكديگر ايستاده "هم صنفان خود در ايران 

  ."هجوم قدرت سكوت ساز را برنمي تابند" و "اند
علي اشرف درويشيان، قاضي ربيحاوي، شهريار مندني 
پور، مهرانگيز كار، مهرداد فالح و اسماعيل خويي از 

يسندگان در جمله امضا كنندگان بيانيه شاعران و نو
  .حمايت از هم صنفان خود هستند

  

   فرهنگ انگليسي آكسفورد لغت سال

فرهنگ انگليسي آكسفورد براي اولين بار يك شكلك 
  . را به عنوان لغت سال انتخاب كرده است

 را "روده بر شدن از خنده"اين موسسه، شكلك 
ارزشها، روحيات و مشغوليات ذهني سال "نمايانگر 

اين براي اولين بار است كه لغت . تدانسته اس "2015
  .سال اين فرهنگ، لغت نيست

كاسپر گراتول، رييس موسسه فرهنگ لغات آكسفورد "
 فرهنگ شكلكها چنان رواج يافته كه هر "گفته است 

يك از آنها داستان و ماجراهاي خاص خودشان را 
  ".دارند

 "بازيگوشي و صميميت"او گفته است اين شكلك 
  .را نشان مي دهدفرهنگ شكلكها 

  

  ..…موسيقي

  

كنسرتهاي موسيقي در پي حمالت 

  تروريستي در پاريس 

در پي حمالت مرگبار جمعه شب در پاريس، گروههاي 
-يو" و "موتورهد"، "فو فايترز"، "كلدپلي"موسيقي 

  .كنسرتهاي خود را لغو كردند "2
مهاجمان در حمالت شنبه شب پاريس يك سالن 

 بار و يك استاديوم ورزشي را كنسرت، چند رستوران و
 نفر در جريان اين 129در مجموع . هدف قرار دادند

 نفر از آنها شركت 89حمالت كشته شدند كه 
 در "ايگلز او دث متال"كنندگان در كنسرت گروه 
 .سالن كنسرت باتاكالن بودند

  

 
اعضاي اين گروه موسيقي در جريان حمله آسيبي 

بريتانيايي كه در سالن نديدند، اما نيك اندرسون، يك 
يادگاريهاي گروه را مي فروخت، به ضرب گلوله 

  .مهاجمان كشته شد
 "كت استيونز"خواننده اي كه با نام  ("يوسف اسالم"

به خانواده آقاي ) شهرت يافت و بعد مسلمان شد
اندرسون كه در تور سال قبل با او همكاري كرده بود، 

  .تسليت گفت
 

  20بقيه در صفحه 
 
  

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  

  :سخن روز

بازيگر آمريكايي، نامزد هشت جايزه اسكار و برنده آن ) 1940 آوريل25(آلپاچينو  ("قايقي وجود دارد كه مي شود فهميد ولي نمي توان فهمانددر زندگي ح" -

  )"بوي خوش زن"به خاطر فيلم 

ي كه شهرت خود را به خاطر نوشتن نويسنده و مترجم ايرلند) 1960-1864(اتل ليليان وينيچ  ("ترجيح مي دهم هر نوع آدمي باشم ولي احمق نباشم" -

  )  به دست آورده است"خرمگس"رمان 

 



  20 صفحه             رويدادهاي هنري    1394 آذر اول – 365 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  19بقيه از صفحه 

  جان به پوتين اعتراض التون 

  

  
، خواننده مشهور پاپ، مي گويد در حال "التون جان"

برنامه ريزي براي ديدار با والديمير پوتين، رييس 
 وي "مضحك"جمهور روسيه، است تا درباره برخورد 

. با موضوع حقوق همجنس گرايان با او صحبت كند
اه آقاي پوتين به التون جان پيشتر گفته بود كه نگ

منزوي كننده، متعصبانه و "همجنس گرايان 
  . است"مضحك

دولت روسيه به دليل قوانينش عليه همجنس گرايان 
از جمله در . مورد انتقاد بين المللي قرار گرفته است

 در اين كشور تصويب شد، ارايه 2013قانوني كه سال 
 18اطالعات در مورد همجنس گرايي به افراد زير 

  .عملي مجرمانه اعالم شده استسال 
يك گزارش گروه ديدبان حقوق بشر مي گويد كه 
روسيه در پيشگيري از خشونتهاي ضد همجنس 
گرايان و در مجازات عامالن آن موفق نبوده و حمالت 

  .عليه اقليتها بيشتر از پيش شده است
التون جان كه خود يك همجنس گرا است، سال 

سر و شريك زندگي گذشته به طور رسمي با دوست پ
  .، ازدواج كرد"ديويد فرنيش"اش، 

  

  در گراميداشت جو هيل، شهروندي جهاني 

  

 نوامبر مصادف است با صدمين سال اعدام جو 19
در ) Joe Hill(هيل، خواننده و ترانه سراي كارگري 

  . آمريكا به اتهام فعاليت براي سازماندهي سنديكايي
 به خاطر – محروم همراه با ميليونها انسان–جو هيل 

فقر، مجبور به ترك كشور سوئد و مهاجرت به آمريكا 
شد تا در آنجا به زندگي بهتر و شرافتمندانه اي دست 

او در كشور جديد با استثمار و بي عدالتي مهيبي . يابد
به كارگران مهاجر، به مثابه بردگان . رو به رو شد

  . جامعه صنعتي جديد نگريسته مي شد
يزه تغيير شرايط به اتحاديه بين الملل جو هيل با انگ

كارگران پيوست، اما در عمل هر گونه امكان فعاليت 
وي به ناچار به موسيقي، . متشكل ممنوع شده بود

او در ترانه هايش به . ترانه سرايي و آواز روي آورد
بيان دردها و رنجهاي فرودستان و رفقاي كارگرش 

ه هاي جوهيل طولي نكشيد كه آوازها و تران. پرداخت
در سراسر آمريكا پيچيد و سرود و زمزمه كارگران در 

اما براي جو هيل . كارخانه ها و تجمعهاي آنها شد
او به اين امر پي برده . نواختن و آواز خواندن كافي نبود

بود كه تنها با همبستگي و مبارزه متشكل جمعي 
كارگران است كه مي توان شرايط موجود را به نفع 

او در اين راه خود به طور فعال به .  تغيير دادفرودستان
  . سازماندهي كارگران پرداخت

جو هيل اينك به يكي از پيشتازترين سازماندهندگان 
. شده بودتبديل اتحاديه هاي كارگري در آمريكا 

صاحبان قدرت سياسي و كارخانه ها و صنعت، او را به 
 ليست سياه خود افزودند و سپس در تعقيب و گريزي

 او را به مرگ 1915برنامه ريزي شده، در سال 
در مراسم خاكسپاري جو هيل بيش از . محكوم ساختند

  .سي هزار كارگر حضور يافتند تا ياد او را گرامي دارند
  

  ......سينما

  

تارانتيو و فيلم اعتراضي او در باره خشونت 

  پليس 

پس از آنكه اتحاديه هاي پليس از ماموران خود 
 و پروژه هاي بعدي "تارانتينو"فيلمهاي  كه ندخواست

 كوونتين تارانتينو، فيلمساز آمريكايي، ،او را تحريم كنند
. گفته است كه مرعوب اتحاديه هاي پليس نخواهد شد

رفتار بي "او ماه پيش در تجمع اعتراض آميز عليه 
  . پليس سخنراني كرد"رحمانه

 اكتبر در نيويورك برگزار 24تارانتيو در راهپيمايي كه 

وقتي "او گفت، . شد، براي معترضان سخنراني كرد
بايد . قتلي را مي بينم، نمي توانم بي تفاوت باشم

  ".بگويم مقتول، مقتول است و قاتل، قاتل
سخنان او با واكنش اتحاديه هاي پليس از جمله 

، اتحاديه هاي )ناپو(سازمان انجمنهاي ملي پليس 
جلس، فيالدلفيا و نيويورك روبه رو محلي در لس آن

 The ("هشت نفرت انگيز"شد كه خواهان تحريم 
Hateful Eight(ترين ساخته تارانتينو شدند  ، تازه 

  .كه در دسامبر به نمايش درمي آيد
  

  

  ه ها در جشنواره فيلمهاي ايراني فيلم قص

جشنواره فيلمهاي ايراني در روز جمعه سي اكتبر در 
، ساخته رخشان بني "قصه ها" فيلم لندن با نمايش

  .اعتماد و حضور خود او آغاز شد

  
فيلم قصه ها كه از ساخت تا نمايش مسير پر پيچ و 
خمي را طي كرده است، با تكيه بر شخصيتهاي 
فيلمهاي پيشين بني اعتماد به روايتي از زندگي در 

  .كالن شهر تهران مي پردازد
گ محوري است فيلم، مبتني بر قصه هاي كوتاه ديالو

كه مانند تمام فيلمهاي بني اعتماد مضموني اجتماعي 
دارد و در آن شخصيتهاي فيلمهاي پيشين اين 

  .فيلمساز را كنار هم مي گذارد
قصه ها كه براي مدتي در ايران اجازه اكران نداشت، 
توانست جايزه بهترين فيلمنامه را از جشنواره ونيز 

هوري دو سال بگيرد و پس از انتخابات رياست جم
  .پيش همراه با محدوديتهايي در ايران اكران شود

رخشان بني اعتماد كه فيلمهاي مطرحي همچون 
نرگس، روسري آبي و زير پوست شهر را در كارنامه 
سينمايي خود دارد، در پايان نمايش اين فيلم با اشاره 
به مشكالت جدي و اساسي كه پيش روي سينماي 

هاي بعدي اش ساخت چند ايران است گفت كه پروژه 
  .فيلم مستند است

  

دوازدهمين دوره جشنواره بين المللي 

  سينماي تبعيد 

از ششم تا دوازدهم نوامبر، دوره دوازدهم جشنواره در 
در طول يك . شهر گوتنبرگ سوئد برگزار مي شود

 سينما و مراكز فرهنگي و عمومي 7 فيلم در 74هفته، 
  . به نمايش عمومي گذاشته خواهد شد
تبعيد، تجربه اي (افزون بر برنامه اصلي جشنواره 

 برنامه ويژه و جنبي با 15، در اين دوره )جهاني
موضوعهاي گوناگون به اجرا گذاشته مي شود، كه 

زنان در جنگ، زندانيان : شاخص ترين آنها عبارتند از
سياسي، شب يادبود جو هيل، گراميداشت وينسنته 

  . ردستان و فمينيسم استآراندا، كوباني، تصويري از ك
  21بقيه در صفحه 

  ھنری ماهرويدادھای
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 “هابربام سرخ گلبرگ“ 
  

 )صبح. م( وحيدي. م
  

 !فرياد كن
 وقتي كه اندوهت 

 رنگ سرب و سايه گرفته است
 !كن فرياد

 وقتي كه باد
 طعم گس سوختگي اشك را

  ناآشنابسان هجرت پرنده اي
  برد  به ديار روشن آشنايان مي

 مشت ما 
 پلي ست

 تا گذرگاه رستن
 وقتي كه روز

 هايش از طنين هميشگي
 ه مي گسلدريش

 !ميهنم
 هاي سرخ سعادت خويشتندرساعت

 !بياموز عشق را
 !و برخاستن

 كه در هرم بيابان سكوت
 زخم عميق خيزش تو 

 تولد دوباره ماست
 !آي پنجره ها
 شعرهاتان را 
 هاي كوچك عشقبر بام گلبرگ

 !زمزمه كنيد
 !اي عصيان هميشه حاضر

 تفنگم را  غبار
 سپيده و سنبله ها  با عطر

 !دهصيقل 
 تا با روياهاي اسبان خدايان جنگجوي

 از جاده هاي حادثه 
 گذر كنيم

 منظومه هاي ژرف من
 توتم ديروز و امروز ماست

 !با من بخوان
 ما 

 نور و گندم و عطر دريا را
 در سفر به هفت آسمان

 توشه راه كرده ايم
  
  
  
  
  

زھر اتمی و بی تکليفی 
  » مرگ بر امريکا«شعار 

   

  زينت ميرهاشمي 

   
اسدار محمد علي جعفري، سركرده كل سپاه پ

 آبان، در سميناري 11پاسداران در روز دوشنبه 
 192. انواع فتنه عليه رژيم را دوره بندي كرد

مجلس نشين بيانيه اي در مورد ادامه شعار مرگ 
 مجلس نشين 20و . بر آمريكا منتشر كردند 

. ديگر به روحاني در مورد سانتريفوزها تذكر دادند
ه اين رويدادها، سيماي حكومت ورشكسته منتج

  .كه در كابوس سرنگوني است را نشان مي دهد
 آيان 11سركرده كل سپاه پاسداران روز دوشنبه 

دوران بزن و در رو تمام «در سميناري به نام 
 ضمن برمال كردن نگراني اش از شرايط  ،»شده

پس از برجام، به فوايد داعش در منطقه براي 
وي اگر شهامت .  تاكيد كردجمهوري اسالمي

بيشتري مي داشت، موهيت داعش را همطراز 
.  ساله با عراق بيان مي كرد8موهبت جنگ 

شايد هم در خفا و در اتاق فكر نيروهاي سپاه 
  . قدس اين موضوع مد نظر باشد

   
اگرچه قبل از توافق وين هم چشم انداز جنگ 
خارجي بسيار بسيار ضعيف بود، اما نوشيدن جام 

هر توسط ولي فقيه و كليد خوردن كاهش ز
ديگر جايي براي حمله نظامي ... سانتريفوژها و

نمي گذارد كه نام سمينار اين چنين انتخاب 
انتخاب اين نام، براي حفظ فضاي جنگي و . شود

اعالم تهديد دشمن خيالي است تا ماشين 
نگراني پايوران رژيم . سركوبي مردم از كار نيفتد

سركرده كل سپاه  از جانب » هارمفتنه چ«با نام 
در حالي كه كمر رژيم . پاسداران مطرح مي شود

 ) 88قيامهاي خياباني سال (» فتنه سوم«از 
هنوز راست نشده، خيزشهاي اجتماعي با تابلوي 

در مقابل سركردگان سپاه قرار » فتنه چهارم«
  .گرفته است

اگر «:پاسدار جعفري در رابطه با داعش گفت
مردم منطقه، امت واحده اسالمي و داعش نبود، 

مقاومت مردمي را فرا نمي گرفتند و وقتي ديدند 
فقط ايران به آنها كمك مي كند، دلشان با مردم 

اين گفته نيت )  آبان11فارس (» .ايران يكي شد
ولي فقيه در توليد خشونت، بحران و دخالت در 

  .منطقه را نشان مي دهد
   

 روز حمله به  آبان،13با نزديك شدن به روز 
 تن از مجلس نشينان در 192سفارت امريكا، 

بيانيه اي دلواپسي خود را از بي تكليفي شعار 
آنها خواسته اند كه در . نمادين رژيم نشان دادند

داده » مرگ بر آمريكا« آبان شعار 13مراسم 
در كنار اين بيانيه روز يكشنبه رستوراني با . شود

كنتاكي در تهران تابلوي نمادين آمريكا به نام 
افتتاح و عكسهاي صف طوالني مشتريان در زير 
زرق و برق تابلو در رسانه هاي حكومتي منتشر 

  . شد
 آبان با 11سناريوي دلواپسان در روز دوشنبه 

 مجلس نشين به حسن روحاني تكميل 20تذكر 
 نفر در تذكري كتبي از حسن 20اين . شد

كاهش سانتريفوژها «روحاني خواسته اند كه 
و در همين روز عراقچي بر روند » متوقف شود

  . اجرايي شدن توافق تاكيد كرد
   آبان12فراسوي خبر سه شنبه  
  
  

  

  ويدادھای ھنری ماهر
  20بقيه از صفحه 

  
 سياسي دوازدهمين دوره سينماي تبعيد، –در جشن فرهنگي 

تعدادي از فيلمسازان، تهيه كنندگان و هنرمندان از مليتهاي 
  . گوناگون شركت مي كنند

اطالعات بيشتر در سايت اينترنتي 
www.exilefilmfestival.com   

  

  .....شعر

  

راي آزادي دو شاعر درخواست جهاني شاعران ب

  ايراني

 شاعر غير ايراني در نامه اي سرگشاده از علي خامنه اي 116
خواسته اند كه در پرونده محكوميت مهدي موسوي و فاطمه 

اين دو به زندان و شالق . اختصاري، دو شاعر ايراني، مداخله كند
  .محكوم شده اند

ن در اياالت متحده و همچني) پن(وبسايت مركز انجمن قلم 
 "نيويورك تايمز"شماري از رسانه هاي آمريكا از جمله نشريه 
  .نامه مذكور به علي خامنه اي را بازتاب داده اند

عالقه شخصي خامنه اي به "اين شعرا در نامه خود با اشاره به 
 از او خواسته اند كه از جايگاه پرنفوذ خود در پرونده "شعر

ه گيرد و در راه محكوميت مهدي موسوي و فاطمه اختصاري بهر
  .عفو و آزادي آنان اقدام كند

 سال زندان و 11 /5دادگاه انقالب براي فاطمه اختصاري حكم 
 99 سال زندان و 9 ضربه شالق و براي مهدي موسوي، 99

  .ضربه شالق را صادر كرده است
توهين به "احكام مزبور عليه اين دو شاعر در پي اتهاماتي مانند 

 صادر شده بود؛ "روبوسي" و "نظام، تبليغ عليه "مقدسات
يسيان، وكيل مدافع اين دو شاعر آنها را بي ياتهاماتي كه امير ر

  .اساس خوانده و رد كرده است
  

  .....عكس

  
 برنده جايزه عكاسي تيلور وسينگ "پنج دختر" 
 براي عكسي از دخترش كه در كنار چهار تن "ديويد استوارت"

 "تيلور وسينگ"ايزه پرتره از دوستان نزديكش نشسته، برنده ج
  .شد

 كه درست پس از فارغ "پنج دختر"استوارت براي عكس 
 هزار 12التحصيلي شان از دانشگاه گرفته، برنده اين جايزه 

  .پوندي شده است
استوارت هفت سال پيش هم عكسي از اين دوستان در دوران 

  .دبيرستان شان گرفته بود
، عكاس "انوش ابرار"ه  هزار پوند است، ب3جايزه نفر دوم كه 

متولد ايران، براي عكاسي اش از كودكي كه با الهام از تابلوي 
  . گرفته، رسيد"كاراواجو" اثر "كيوپيد خفته"

، "كوفي عنان"آقاي ابرار دو سال پيش نيز با پرتره اي از 
 .دبيركل سابق سازمان ملل متحد، براي اين جايزه نامزد شده بود
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مشکل �ريجانی، فالوده خوردن 
  احمد شھيد يا نقض حقوق بشر؟

   زينت ميرهاشمي 
ادامه نرمشهاي قهرمانانه ولي فقيه با ژستهاي ظريف در 
كنفرانس وين در ميز گفتگو بر سر سوريه، نمي تواند كابوس 
حقوق بشر را از حافظان استبداد ديني محو كند زيرا اين حقوق 

 مشكل دارد و آن را به چالش مي بشر است كه با استبداد
  . كشد

آخرين گزارش احمد شهيد،گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد 
در باره نقض حقوق بشر در ايران، در هنگامه نمايش زهر 
خوران و مدره نمايي در خارج از ايران، پايوران رزيم را آن 
چنان برآشفته كرده كه از به قلم كشيدن ترواشهاي ذهني 

 خود در رابطه با احمد شهيد و فعاالن حقوق بشر بيمارگونه
يك نمونه مبتذل آن گير دادن محمد جواد . دريغ نكردند

فالوده «الريجاني معاون حقوق بشر قوه قضائيه رژيم به 
گروههاي «:الريجاني گفت. احمد شهيد است» خوردن

تروريستي كه اين گزارشگر ويژه روزانه با آنها فالوده مي خورد 
ن فعاالن حقوق بشر مطرح مي شوند و حرفهاي آنها در به عنوا

  » .اين زمينه منتشر مي شود
 آبان در واكنش به گزارش 8اين كارگزار ولي فقيه، روز آدينه 

مشكلي به نام «اخير احمد شهيد، مدعي شده كه در ايران 
  » .حقوق بشر نداريم

 سال حبس تعزيري 10 آبان، خبر محكوميت 8در روز جمعه 
عبدالفتاح سلطاني همراه با محروميت از وكالت پخش براي 

  . شد
مسعود و خسرو كردپور، دو برادر روزنامه نگار و موسس بنياد 
دموكراسي و حقوق بشر كردستان، فقط به جرم دفاع از حقوق 

معلمان زنداني منجمله عليرضا . بشر در زندان به سر مي برند
اكبر باغاني، هاشمي، عبدالرضا قنبري، رسول بداقي، علي 

 و محمود بهشتي به دليل اعتراض به وضعيت  اسماعيل عبدي
از زنداني كردن . كار و معيشت خود در زندان به سر مي برند

كارگران، اقليتهاي ديني، وبالگ نويسان، فعاالن كودكان، 
محيط زيست و فعاالن شبكه هاي اجتماعي تا قتل شاهرخ 

همه شواهد زنده و  .... زماني، ستار بهشتي و ريحانه جباري و
عيان براي بازگويي نقض حقوق بشر توسط رژيم واليت فقيه 

   .ديدن اين واقعيتها ربطي به فالوده خوردن ندارد. است
در ادامه واكنشها به گزارش احمد شهيد، رئيس فراكسيون 
حقوق بشر مجلس، حقوق بشر را غير قابل مذاكره دانست و 

» اريهاي داراي پرونده ترورفر«منبع گزارش احمد شهيد را 
  . دانست

گزارش احمد شهيد همه آن فجايعي كه در سياهچالهاي علني 
و مخفي بر سر زندانيان وارد مي شود را در بر نمي گيرد و 
صفحه هاي زيادي در مورد نقض حقوق بشر بايد به گزارش 
احمد شهيد اضافه كرد تا بتوان گوشه اي از جنايتهاي رژيم در 

رژيم براي اثبات . بشر مردم ايران را نشان دادذبح حقوق 
ادعاي خود در مورد احمد شهيد مي تواند در زندانها را فقط 
براي يك روز براي بازديد خبرنگاران و نهادهاي بين المللي 

حداقل مي تواند به احمد . مدافع حقوق براي بازديد باز كند
ران چه مي شهيد ويزاي ورود به ايران دهد تا معلوم شود در اي

  .گذرد
   آبان10فراسوي خبر يكشنبه  

  پيام کوشندگان کارگری
  :  بر مزار رفيق کوروش بخشنده
  راھت ادامه خواھد يافت

  ليال جديدي

 آبان، رفيق كوروش بخشنده، يكي از 15روز جمعه 
و پر سابقه كارگري، عضو فعاالن و مبارزان پايدار 

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي 
كارگري و كوشنده پيگير و خستگي ناپذير ايجاد 
تشكل سراسري كارگري، پس از سالها سختي، 
بازداشت، اسارت، فشار روحي و جسمي بر اثر سكته 

ياران او در مراسم خاكسپاري اين . قلبي درگذشت
ارز، پيام خود را آشكارا به كارگر و سازمان دهنده مب

سركوبگران امنيتي رژيم كه بخشي از سيستم ضد 
راهت را ": كارگري جمهوري اسالمي هستند رساندند

  ."ادامه مي دهيم
رفيق كوروش نه تنها پيشگام و پيشقدم در فعاليتها و 
اعتراضات كارگري براي احقاق حق خود و آنان بود، 

  و انتقال تجربياتبلكه با ارتباط گيري، خبر رساني 
اعتراضات كارگري و خبرهاي داخل زندانها به ويژه در 
شهرهاي كردستان، پلي ميان بخشهاي گوناگون و 

او به خاطر . كوشندگان كارگري ايجاد كرده بود
شخصيت انقالبي و توان مبارزاتي و صداقتش، جوانان 
پرشور و عدالت خواه را به جنبش كارگري جذب كرده 

در سازماندهي اعتراضات اول ماه مه، كوروش . بود
هشت مارس، جنبش كوباني، اعدام فرزاد كمانگر و 
اكسيونهاي اعتراضي ديگر فعاالنه تالش مي كرد و به 

  . همين دليل هم بارها به اسارت كشيده شد
دستگاه هاي اطالعاتي به كمك قوه قضاييه رژيم به 
سركوب و فشار فعاالن كارگري همچنان ادامه مي 

شاهرخ زماني بر اثر همين فشارها جان . ندده
بهنام ابراهيم زاده محروميت . از دست داد

 سال 9مجدد گرفت، محمود صالحي به 
حبس تعزيري و رسول بداقي به سه سال 

اين نمونه ها و . زندان مجدد محكوم شد
بسياري ديگر همگي اقدامات سيستماتيكي 

هستند كه جمهوري اسالمي در هراس از اوج 
ري اعتراضات به حق كارگران، عليه فعاالن گي

  .و پيشروان آنها صورت مي دهد
در مراسم به خاكسپاري اين رفيق مبارز و 
پايدار، صدها نفر از مردم مبارز شهر سنندج، 
فعاالن كارگري و مدافعان عدالت و برابري و 

رفقاي وي . همچنين خانواده او شركت داشتند
رچم مبارزان با در دست داشتن پرچم سرخ، پ

سوسياليست، يك دقيقه سكوت و خواندن 
سرود انترناسيونال اعالم كردند كه شجاعت و 
فداكارهايهاي او را قدر مي دانند و راهش را 

  . پي خواهند گرفت
درود بر رفيق كوروش بخشنده ، راهش پر 

  رهرو
  آبان16شنبه .. فراسوي خبر
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نقش رژيم ُمھا در سوريه فقط در 
  سطح پياده نظام پوتين

  منصور امان
از نتايج نشست وين چنين برمي آيد كه آمريكا و روسيه پيرامون 
مساله سوريه به يكديگر نزديك شده اند؛ تحولي كه به سود رژيم 

 خود بيش از "عقبه استراتژيك"واليت فقيه نيست و آن را در 
همزمان، حركت دو كشور مزبور بر بستر . پيش به حاشيه مي راند

منافع مشترك، به مفهوم افزايش فشار بين المللي بر متحد 
  . استراتژيك رژيم اسدها خواهد بود

آخرين نشست بين المللي پيرامون سوريه، با دو نتيجه مشخص در 
نخُست، شركت كنندگان، . پهنه سياسي و نظامي به پايان رسيد

از نظم سياسي موجود در سوريه را به جريان پروسه دوران گُذار 
سپس، .  ماه به فرجام برسد18انداختند كه مي بايست ظرف 

مسكو و واشنگُتن با تعريف جبهه النُصره و حكومت اسالمي 
به مثابه اهداف نظامي مشترك، موضوع همكاريهاي ) داعش(

  . نظامي را در برابر نهادند
عيت رژيم مالها در سوريه را نتايج نشست وين، روند تضعيف موق

. كه با ورود نظامي مسكو به درگيريها مهر شده، به جلو رانده است
ناتواني حاكمان ايران در تثبيت موقعيت رژيم سوريه با وجود صرف 
هزينه هاي گزاف مالي، ُلجستيكي و انساني عاملي بود كه روسيه 

از اين نُقطه به . را به مداخله مستقيم در اين كشور ناگزير ساخت
بعد، نقش رژيم واليت فقيه در سوريه فراتر از آنچه كه در صحنه 
جنگ بازي مي كند، يعني پياده نظام ژنرالهاي آقاي پوتين، 

  . نخواهد رفت
 پس از تن دادن به تواُفق با طرفهاي "نظام"از سوي ديگر، 

 هسته اي ناچار است براي جلب "جام زهر"خارجي و سر كشيدن 
 اي در بحرانهاي منطقه اي كه "سازنده" بين المللي نقش اعتماد

اين اجبار، به خوبي علت اكراه و . در آنها مداخله دارد، بازي كند
ناخُشنودي رژيم مالها از نشستن گرد ميز كُنفرانس سوريه را 

  . توضيح مي دهد
آشكارترين نشانه دوگانگي بين خواست و ناگُزيري را در كشمكش 

در مورد انتخاب نماينده اعزامي به نشست اخير وين و سردرگُمي 
در حالي كه پيشتر اعالم شده بود پاسدار . مي توان مشاهده كرد

اميرعبداللهيان به كُنفرانس گُسيل مي شود و وي نيز در وين بسر 
  . مي برد، آقاي ظريف هم از سوي ديگر راهي اُتريش شد

 ويرانگري و براي رژيمي كه همه موفقيتهاي خود را مديون
 به ويژه هنگامي كه ناچار "نقش سازنده"تخريب است، ايفاي 

باشد آن را روي آوار استراتژيهاي گذشته اش بازي كند، بسا دشوار 
حاكمان جمهوري اسالمي براي مساله سوريه اكنون بايد . مي افتد

معادله ساده ي نگه داشتن آقاي بشار . پاسخهاي جديدي بيابند
 ديگر "عقبه استراتژيك"درت مساوي ست با حفظ اسد بر سر ُق

آنها بايد به راه حل پيچيده تر و مجهولي . روي تابلو نيست
بيانديشند كه حفظ نُفوذ در سوريه، لُبنان و غزه بدون عامل كليدي 

  .اسدها را در بر داشته باشد
 در برخورد به شرايط كنوني آشكار مي "نظام"انفعال و ناهمگوني 

. ين راه حلي را در دسترس يا حتي در چشم انداز نداردسازد كه چن
از اين رو رژيم واليت فقيه در نهايت به سمت راهكاري مي رود 
كه با گُنجايش سياسي و ايديولوژيك آن همخواني دارد و اين جز 

  . نيست"دوران گذار"ايفاي نقش مخرب و سياه در 
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حجاب و محروميت 
زنان، داروی بيماری 
  روح و روان دلواپسان

  

  زينت ميرهاشمي
جايگاه ايران زير سلطه رژيم بنيادگرا از  

نظر برابري جنسيتي در كنار كشورهاي 
بر . يمن، پاكستان، سوريه و چاد قرار دارد

اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، ايران 
در شمار كشورهايي است كه بيشترين 

  .ود داردشكاف جنسيتي در آن وج
   

سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي پليس روز 
 آبان با تهديد از انجام 24يكشنبه 

محروميتهاي ارتجاعي و ضد بشري در 
مورد زناني كه در خودروي شخصي خود 

حرفهاي . حجاب را رعايت نكنند، خبر داد
اين پايور رژيم توهيني آشكار به مردان در 

وي براي سركوب زنان به . جامعه است
افراد مرتجع و بيمار جامعه » ح و روانرو«

بر پايه اين قوانين، . متوسل مي شود
خودروي زناني كه در ماشين خود كشف 

ممنوع «حجاب كنند به پاركينگ منتقل و 
شده و خريد و فروش آن ممنوع » الخدمات

در آماري كه سخنگوي پليس . خواهد بود
بي اثر بودن اين تهديدها را مي ارائه داده 
در كل كشور طي يك «:او گفت. توان ديد

 هزار خودرو در اين 10هفته گذشته حدود 
خصوص تذكر گرفته اند و بيش از دو هزار 

  ».خودرو كالسه و پرونده شدند
   

 آبان، 27در رويدادي ديگر، روز چهارشنبه 
امام جمعه اصفهان كه نمايندگي ولي فقيه 

به عهده دارد، در اعالم مواضع در شهر را 
ارتجاعي و ضد زن خود تا جايي پيش رفت 

او با . كه زنان شاغل را بي حيا تصوير كرد
حيا و «ترشحات افكار ارتجاعي اش، 

را نعمت دانسته و » خجالت كشيدن
بايد فعاليت زنان در مغازه ها و «:گفت

  » ...ادارات و شركتها ممنوع باشد
   

ايه شريعت و اجراي با وجود قوانين بر پ
تبعيض جنسيتي با ابزار قانون، شكاف يا 
تبعيض جنسيتي نهادينه شده و هر روز 

  .عميق تر خواهد شد
بر اين منظر تا زماني كه قوانين تبعيض 
آميز در مورد زنان وجود دارد، اين شكاف 

مقاومت زنان در برابر . كم نخواهد شد
حجاب اجباري با برداشتن حجاب اگر چه 

 مثبت و براي حكومت آزاردهنده امري
خواهد بود، اما تا زماني كه قوانين موجود 
به چالش گرفته نشود، اين مبارزه در سطح 

آزادي زنان و برابري جنسيتي . خواهد ماند
هميشه يك چالش جدي براي رژيم در 

استبداد ديني نمي . ستيز با زنان بوده است
تواند خواست رفع تبغيض جنسيتي را به 

ت شناسد و همچنين نمي تواند رسمي
بدين خاطر . نافرماني زنان را مهار كند

تالش و مبارزه براي برابري بين زنان و 
مردان از مسير سرنگوني استبداد ديني 

  . عبور خواهد كرد
   آبان29راسوي خبر آدينه ف
  

  
  
  

  

  نبرد خلق
  ارگان

   سازمان چريكھاي
   فدايي خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشمي منتيز

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران    نبر

امـا بـديهي   . و بيان كننده نظرات اين سازمان اسـت      
الت و مطالب فعالين سـازمان و  است كه از چاپ مقا    

جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  
دهـد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     

مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    
شود، بيان كننده    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     

نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات             
.  يـا اخـتالف داشـته باشـد    سازمان منطبـق، همـسو    

بيـان كننـده    ) با نام و يا بدون نام     (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس 

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       تراليااس

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشـهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و      
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  اينترنت در شبكه جهاني سازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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بار ديگر دست جنايتكار رژيم پليد و 
آدمكش ماليان، در كار جنايت 
ديگري شد و شماري ديگر از 

ترين   ترين و مقاوم  آزادگان و شريف
فرزندان اين ميهن ستمديده را به 
خاك خون كشيد و بار ديگر سازمان 
 ملل و دولت مماشاتگر آمريكا كه مي

  بايست مطابق قرارداد و توافقات بين 
لي خود، به تعهدات خود عمل المل

 و تعلل موجبات   عملي كند، در بي
  .جنايت ديگري را فراهم ساخت

ه اگر اين رژيم آدمكش، امروزه ب
عنوان پدر خوانده تروريسم و قتل و 

شود  كشتار مردم منطقه شناخته مي
و از سفاكان و جنايتكاراني همچون 

اسد و يا نظاير آنها در عراق  بشار
و يا در لبنان و يمن و ) ...مالكي و (

با تمام قوا و از جيب و به هزينه ... 
همه و ... كند  مردم ايران دفاع مي

عدم مشروعيت مردمي  همه به خاطر
در داخل مرزهاي خود است كه به 

 بار به دليل 60سطه آن بيش از او
انبوه اعدامها، كشتار و شكنجه، 

ترين حقوق   سركوب و نقض اوليه
 سازمان ملل محكوم مردم ايران، در

پر واضح است كه براي . شده است
اعمال اين سركوب و ارعاب در داخل 
و در منطقه پيش و بيش از هر كس 

ترين خطر و تهديد براي   ديگر، اصلي
 پيشقراوالن  موجوديت خود، يعني

مقاومت مردمي در برابر خود را هدف 
و  موشكهاي كينه توزانه خود قرار دهد

 و مسئوليت همين الجرم اين وظيفه
ترين و جدي ترين نيروي مقاومت  اصلي

اگر چه پر (است كه با مقاومت و ايستادگي 
 اين هيوالي آدم كش   از چهره نقاب) هزينه

 را كه در حال بزرگ كردن  برداشته، كساني
 اين هيوال و ابليس روحاني نما،  چهره

 هستند و يا عافيت جويانه بدان تن مي
 كنند و در گام  يران معرفيدهند را به مردم ا

بعد به همه دولتهاي مماشاتگر يادآور شوند 
چه (كه اين كشتارها، جنايت و غيره صريحا 

روي ديگر سياست ) در ايران و چه منطقه
مماشات و دعوت كردن اين هيوالي 

  . است خونخوار به بازي صلح و دوستي
 شهيد قهرمان مقاومت 23درود و سالم بر 
 كه در شرايط پيچيده  انيسترگ ايران، كس

اي، راه را از    و منطقه  آلود جهاني و مه
بيراهه تشخيص داده و در تيرگي و غوغاي 
استبداد و استعمار و عافيت جويي مبتذل 
روشنفكرانه، پيامبرگونه، تابلوهاي جهت 

  .نماي حقيقت و آزادي شدند
  .راهشان پر رهرو باد

  
ظه  اسامي بترتيب حروف الفبا تا اين لح

  :عبارتند از
رضا اكبري ، حسن آشتياني، فريد آزموده

ماشااهللا ، ايرج حاتمي، بهزاد ترحمي، منفرد
امير ، رسول حرداني، خالد حرداني، حائري

سعيد ، شاهين ذوقي تبار، دوربين قاضياني

عليرضا ، مسعود عرب چوب دار، شيرزاد
آيت اهللا سيد حسين كاظميني ، فراهاني

، عليرضا گلي پور، دلصالح كهن، بروجردي
  .پيروز منصوري، علي معزي، سعيد ماسوري

  1394جمعه هشتم آبانماه 

 
، مجاهد 1394 آبان 11شامگاه روز دوشنبه 
 از مجروحان حمله ،يخلق حسن نور عل

 بر اثر شدت يبرتي به لي موشكتكارانهيجنا
جراحات وارده، پس از چهار شبانه روز در 

 ني و چهارمستياو ب.  جان باختمارستانيب
 يبرتي حمله مرگبار به كمپ لني اديشه

 سال 34 ساله از 54 ،يحسن نور عل. است
 خلق ني در صفوف سازمان مجاهدشيپ
 مبارزه راني حاكم بر ايني دسمي با فاشرانيا
  . كرديم
  
  

  

  شهداي فدايي آذر ماه
  

اسداهللا بشردوست  : رفقاي فدايي 
 ابوالقاسم  - پرويز نصير مسلم     -

زهـرا آقـانبي     -داني  نيكچه هم 
  عليرضا شهاب رضوي   -قلهكي  

 علـــي -عليرضـــا بهـــاريپور  -
ــدالعلي زاده  ــا -عبـ  محمدرضـ

 غالمرضـا كارورديـان     -شهنواز  
 ناهيد ملك محمـدي     – چايچي

 مختــار - حميدرضــا ســعادتي -
 - احمـد اقدسـي      -قلعه ويـسي    

 حسين تدريسي -بهروز بهروزنيا 
 محسن مـدير    - فرهود رواني    -

 – فريـدون شـافعي      - شانه چي 
ــدي  ــد محم ــدعلي  -ناهي محم

 رحيم  - مسعود صارمي    -پاويار  
 – حـسن زكـي زاده       -تشكري  

 -وحيــد پيروزنيــا  -آذر لطيفــي 
 قرني حـسني    -همايون پريزاده   

بــه  ..... و رحمــت طالــب نــژاد-
دست دژخيمان رژيمهاي شـاه و      

  .  رسيدندخميني به شهادت
  

  وحيد پيروزنيا فدايی شھيد 
  

 در 1333وحيــد در ســال رفيــق 
يك خانواده فرهنگي تبريـز بـه       

وي معلـم روسـتاهاي     . دنيا آمـد  
رفيـق در انتـشار     . آذربايجان بود 

نشريه اخبـار آذربايجـان بعـد از        
انشعاب كميته مركـزي ، نقـش       
به سزايي داشت و در مـرداد مـا         

 توســط مــزدوران پاســدار 1360
دستگير مي شود با انواع شكنجه 

نمي توانند  هاي روحي و جسمي     
شـبي در   . مقاومت او را بـشكنند    

 رفيــق را ميبرنــد 1360مهرمــاه 
اعدامش بكنند و خون زيادي از       
او مي كشند ولي از ميدان تير او        

خون زيـادي از    . را برمي گردانند  
او كشيده بودند رنگش زرد شده      
. بود ولي اصالً چيزي نمي گفت     

ســرانجام رفيــق را در آذرمــاه   
. سـپردند  به جوخه اعـدام      1360

  يادش گرامي باد 
 
  

زندانيان سياسی زندانھای مرکزی کرج، گوھردشت و 
  اوين، حمله موشکی به کمپ ليبرتی را محکوم کردند


