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+  ١گفتگوھای اخير کشورھای موسوم به   و ۵ 

 ٢٧کننده جمھوری اس-می که از  تيم مذاکره
برنامه جامع "خرداد آغاز گشت و حول نگارش 

تمرکز يافت، در آخرين روز "  اقدام مشترک
به مدت يک )   ژوئن٣٠( تير ماه ٩مھلت مقرر 
ديدارھای مکرر ظريف با جان .  ھفته تمديد شد

کری وزير خارجه آمريکا و وزرای خارجه 
+  ١ساير کشورھای   ديدار و گفتگو با يوکی ۵ 

المللی انرژی اتمی،  آمانو مديرکل آژانس بين
ديدار و گفتگو با فدريکو موگرينی مسئول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا، ديدارھای 

اکبر صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی  علی
جمھوری اس-می با ارنست مونيز وزير انرژی 
آمريکا و مجموعه ديدارھا و مذاکرات ماراتونی 

+  ١ای جمھوری اس-می با گروه  تيم ھسته  ۵ 
تماما حاکی از خواست و ارادۀ طرفين برای 
رسيدن به توافق نھائی و قطعيت بخشيدن به آن تا 

در حالی که .  بود)   جو^ی٧( تير ١۶مھلت مقرر 
اعتمادی نسبت به  رھبر حکومت اس-می از بی

آژانس اتمی سخن گفته بود، اما تقريبا ب-فاصله 
بعد از سخنان وی، يوکی آمانو دبيرکل آژانس 
اتمی وارد تھران شد و با شمخانی و حسن 
روحانی ديدار و گفتگو کرد و نتيجه اين ديدار را 

به دنبال آن آژانس انرژی اتمی ، .  مثبت خواند
اين .  ھيأت کارشناسی خودرا به ايران اعزام کرد

ھيأت نيز با اعضای شورای عالی امنيت 
جمھوری اس-می و دبيرآن شمخانی ديدار و 

بھروز کمالوند سخنگوی سازمان .  گفتگو نمود
انرژی اتمی ايران درمورد نتايج اين سفر گفت؛ 
ايران با ھيأت اعزامی آژانس به تفاھم رسيده 

پيش از آن نيز رضا نجفی نماينده جمھوری .  است
المللی اتمی، از تفاھم ايران  اس-می در آژانس بين

و آژانس در چارچوب حل مسائل مرتبط با 
ای جمھوری اس-می در گذشته،  ھای ھسته فعاليت

در واقعيت امر نيز اصل ماجرا .  خبر داده بود
 ژوئن تمام شده و پيش از تمديد ٣٠تاھمان تاريخ 

مذاکرات، در موضوعات ک-ن توافق حاصل 
برنامه جامع اقدام "نگارش متن اصلی .  شده بود
نيز به پايان رسيده و در کليات آن "  مشترک

جزئيات اين برنامه و .  توافق حاصل شده بود
توانست مانع  ھای فنی، ديگر نمی برخی جنبه

ماند اجرای  چه باقی می  آن.نھايی شدن توافق گردد
آن است که پيش از اجرا، گفته شده است که بايد 
به تاييد شورای امنيت سازمان ملل برسد و 

رفراندومی که کابينه سيريزا در يونان بر سر 
آری يا نه به شروط اتحاديه اروپا و صندوق 

المللی پول برگزار کرد، با پاسخ منفی نزديک  بين
کنندگان در اين   درصد از شرکت۶٢به 

گرچه اين رفراندوم و .  رفراندوم، پايان يافت
ھای  تواند طبقه کارگر و توده نتايج آن نمی

زحمتکش و فقير يونان را از ستمگری نظم 
ھای غارتگرانه و ضد  داری و سياست سرمايه

انسانی سرمايه مالی و انحصارات امپرياليستی، 
نجات دھد، اما در عمل، مستقل از خواست 
بورژوازی اروپايی و کابينه سيريزا، به يکی 

ھای نبرد طبقاتی کارگران  ديگر از عرصه
داری و سياست اقتصادی  يونانی عليه نظم سرمايه

المللی تبديل  نئوليبرال و رياضت بورژوازی بين
 .شد

ھای زحمتکش  بزرگ کارگران و توده"  نه"
يونان، در واقعيت چيزی فراتر از آن از کار 
درآمد که کابينه سيريزا تحت رھبری سيپراس، 
برای ادامه مذاکرات و بندوبست با تروئيکا 

کميسيون اروپائی، بانک مرکزی اروپا و (
 .خواھان آن بود) المللی پول صندوق بين

" نه"خواست که رأی  سيريزا چيزی جز اين نمی
ھای  موضع سيپراس را در مذاکرات با قدرت

غارتگر و راھزن اروپايی بر سر يک طرح 
سران اتحاديه .  يافته رياضت تقويت کند تعديل

اروپا و مؤسسات سرمايه مالی، اما با اقدامات 
خود عليه اين رفراندوم، آن را به رفراندومی بر 
سر ادامه رياضت يا نفی رياضت، ماندن در 
اتحاديه اروپا، يا خارج شدن از آن، پذيرش واحد 

 

نگاھی به اعتراضات 
 ھای اخير پرستاران در ھفته

 
از دو ھفته پيش پرستاران بار ديگر بuه اعuتuراض 

تuر از  تuر و گسuتuرده بuار وسuيuع برخاستند امuا ايuن
براساس گزارشات مuنuتuشuره، در طuی دو .  گذشته
ی اخuuuيuuuر پuuuرسuuuتuuuاران در تuuuعuuuدادی از  ھuuuفuuuتuuuه

ھای تھران، تبريز، اصuفuھuان، ھuمuدان،  بيمارستان
آمل، چالuوس، نuور، اھuواز، بuوشuھuر، يuزد و قuم 
دست به اعتصاب و تجمع در بuيuمuارسuتuان زدنuد، 

پuرداخuت " اعتراضاتی که با اجرايی شuدن طuرح 
از حuدود يuک مuاه .  آغuاز شuد"  مبتنی بر عملکرد
 ٩٣ ماھuه دوم سuال ۶ التفاوت  پيش پرداخت مابه

اين طرح به پuرسuتuاران آغuاز گuرديuد کuه نuاچuيuز 
ھuا را بuه اعuتuراض  بودن دريافتی پرسuتuاران، آن

 .کشاند

 داد و  اگر  غم امان می
 !شد آھی در بساط پيدا می

 
 زن کارتن خواب در تھران، آمار ۵٠٠٠زندگی "
 ۵ درصدی معتادان زن از کل معتادان که در ٩

 درصدی ٣٢سال اخير دو برابر شده است، آمار 
ومير زنان ناشی از اعتياد، رواج افسردگی  مرگ

 سال در بين دختران و ١٣و رسيدن سن اعتياد به 
تغيير الگوی مصرف آنھا از مواد سنتی به مواد 
صنعتی و روانگردان که منجر به لذت و ھيجان 

شود، وجود دو ميليون کودک  و شادی کاذب می
ای از کوه يخی است،  کار در کشور و غيره قله

 مرد معتاد زير ۶ھمزمان خبر تجاوز گروھی 
ای که کودک کار است ھم   ساله١١پلی به دختر 

منتشر شد، خبری که در ھياھوھای اخير گم شد 
و دريغ از واکنشی کوچک به اين عمل شنيع و 

(.غير انسانی بوک  به نقل از صفحه فيس" 
شھيندخت مو^وردی، معاون امور زنان رئيس 

 )٩۴ خرداد ٣٠جمھور ، 
" نمايی سياه"چه خبر است؟ چرا خانم مو^وردی 

" ھا حضور زنان در ورزشگاه"کند؟ موضوع  می
ھای ورزشی، مثل  نه در ھمه رشته"است، البته 

فوتبال، شنا و بوکس و کشتی، بلکه برای تماشای 
 )منبع فوق." (ورزش واليبال

حا^ اين موضوع مگر چه اھميتی دارد که اين 
 خانم را چنين برافروخته است؟

در شرايطی که جامعه ما دچار افسردگی شده و "
نياز به نشاط و شادابی دارد، پايين آمدن سن 

 سال و روی آوردن دختران جوان ١٣اعتياد به 
به مواد روانگردان برای ايجاد ھيجان کاذب جای 

در ھمين راستا است که ما اين .  تاسف دارد
ھا را برای ايجاد شور و ھيجان و نشاط در  برنامه

زنان و دختران کشورمان ^زم دانسته و 
(دھيم ضروری تشخيص می مصاحبه ." 

چالش ھای اجرايی قانون  
حمايت از  آمران به معروف "

 "و ناھيان از منکر
 

 
وزارت کار و اب�غيه ای که  

 مرد" زا"سر 
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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در يونان پيروز شد، بعد چه؟" نه"رأی   
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١از صفحه   

کنگره آمريکا نيز با آن موافقت نمايد و يا در 
صورت مخالفت کنگره، اوباما رای کنگره را 

ھا، تمديد مجدد مھلت  ھيچ يک از طرف.  وتو کند
دانست و دليلی  مذاکرات را، گزينه مطلوب نمی

اما حتا به ھردليلی .  ھم برای آن وجود نداشت
چه اين مذاکرات تمديد شود،که درآخرين  چنان

)  جو^ی١٠( تير١٩لحظات ظاھراً تا روز جمعه 
تمديد شد، ھيچ تغييری در اصل ماجرا ايجاد 

توافق و سازش حاصل شده است ولو .  نخواھد شد
که اقدامات عملی طرفين و اجرائی شدن  آن

توافق، نيازمند زمان باشد که عراقچی، 
ای جمھوری اس-می  کننده ارشد تيم ھسته مذاکره

 .آن را يک تا يک و نيم ماه قيد کرده است
ای  جمھوری اس-می و کشورھای  مناقشه ھسته

١  +  که از اوائل دھه ھشتاد و در شرايط ۵ 
مشخصی پديدار گشته و بيش از يک دھه به 
چالش بزرگ جمھوری اس-می و کشورھای فوق 

توانست ادامه داشته  تبديل شده بود، ديگر نمی
از ھمان .  گرفت که گرفت باشد و بايد پايان می

ای، اين موضوع کام- مشخص  آغاز نزاع ھسته
بود که دو طرف اصلی اين نزاع دولت 
امپرياليستی آمريکا و دولت ارتجاعی جمھوری 

مذاکرات  جمھوری  اس-می و .   اس-می ھستند
گشا باشد و بايد  توانست راه  به تنھايی نمی۵ +  ١

با مذاکرات مستقيم ايران و آمريکا تکميل 
مذاکره وچانه زنی ميان اين دوطرف بود .شد می

ترين وقت رابه خود اختصاص می داد و   که بيش
تاآخرين لحظات اين ماجرا نيز اھميت محوری و 

در جريان ھمين مذاکرات نيز .تعيين کننده داشت
روشن شد که دو طرف اصلی نزاع خواھان 

علت آن نيز روشن . رسيدن به نوعی توافق ھستند
 . است

ھا ميليارد د^ر ثروت کشور  جمھوری اس-می ده
ھای  و ثمرۀ دسترنج کارگران را صرف ھزينه

ھای  طلبی ای کرد تا به جاه ک-ن ھسته
طلبانه خود جامه عمل  طلبانه و ھژمونی توسعه
گونه  اما اين سياست نه فقط متضمن ھيچ.  پوشد

ھای مردم نبود، بلکه تشديد  نفعی برای توده
 داشت  ھايی را در پی ھای خارجی و تحريم تنش

که در نتيجه آن، بحران اقتصادی تشديدگرديد و 
فشارھای اقتصادی و معيشتی بر گرده کارگران 

ھم پای تعميق و .  و زحمتکشان مدام افزايش يافت
گسيختگی اقتصادی، فقر،  تشديد بحران و از ھم

ای نيز  ھای توده بيکاری، گرانی و نارضايتی
ای رسيد  پيوسته افزايش يافت و به چنان مرحله

که جامعه را به لبۀ انفجارات بزرگ اجتماعی 
گسيختگی  تشديد بحران و از ھم.  نزديک ساخت

نژاد، کل اقتصاد را به  اقتصادی در دوره احمدی
ھا ضربه  وقتی که تحريم.  آستانه فروپاشی کشاند 

قطعی را بر رژيم وارد ساخت، جمھوری 
. نشينی در مقابل خود نديد اس-می راھی جز عقب

روی کار آمدن حسن روحانی که شاه بيت 
ھای وی از ميان برداشتن چالش روابط  برنامه

با غرب بود، خود محصول "  تعامل"خارجی و 
بايستی  جمھوری اس-می می.  ست چنين شرايطی

داد تاخودرا  نشست و امتياز می گام عقب می به گام
حسن روحانی ھمان .  ازمھلکه تحريم نجات دھد

برندۀ اين سياست  بايستی پيش کسی بود که می

نشينی جمھوری اس-می را مديريت ،  باشد، عقب
روابط خارجی آن را مرّمت وپروسه ای را که 

 .تر ھا آغاز شده بود، نھائی کند کم وبيش ازقبل
از اين جاست که رھبر حکومت اس-می که 

با آمريکا و "  مبارزه"ھمواره بر مقابله و 
به روش "  شھادت"تا پای "  شيطان بزرگ"

در برابر يزيد تاکيد کرده بود، )  امام سوم شيعيان(حسين 
که )  امام دوم شيعيان(سرانجام وادار شد به شيوه حسن 

" صلح"قادر به جنگ با سپاه معاويه نبود از در 
اما رژيمی که چند .  درآيد"  سازش با دشمن"و 

شعار داده بود، "  شيطان بزرگ"دھه عليه 
توانست به فوريت و بدون طی شدن مراحلی،  نمی
طور علنی و رسمی بادولت آمريکا   به

شيطان بزرگ "برسرميزمذاکره بنشيند و دست  
ای، قھرمان  چنين است که خامنه.  را بفشارد"

نرمش "آخوندھا و غيرآخوندھايی از نوع خود، 
کند تا به خيال خود ھم از  را ابداع می"  قھرمانانه

نشينی دربرابرآمريکا بکاھد و  قبح و حقارت عقب
ھم موانع موجود را به تدريج از ميان بردارد و 
زمينه تسليم تام و تمام را در ميان شيفتگان 

ای در نطق خود در  خامنه.  خويش فراھم سازد
 جواز مذاکره رسمی و مستقيم با ٩٢ شھريور ٢۶

او گفت مذاکره با .  دولت آمريکا را صادر کرد 
آمريکا نه فقط مانعی ندارد بلکه بسيار خوب و 

چنين بود که نه باندھا و !  ^زم ھم ھست
وکيھان شريعتمداری "دلواپسان"ھايی چون  محفل

که توافقات تيم  و نه ديگر مريدان رھبر، ولو آن
چای   بار ترکمان  کننده را با معاھده خفت مذاکره

" ای چای ھسته ترکمان"مقايسه نموده و آن را 
توانستند مسير تعيين شده را  خواندند، اما نمی

ای در راستای  ھر گام تيم ھسته.  تغيير دھند
 ۵ +  ١سازش و توافق با آمريکا و کل کشورھای 

گرچه با موجی از حم-ت اين مخالفان و گاه با 
البته برای راضی   –انتقادھايی از سوی رھبر 

داشتن ناراضيان وامتياز گرفتن ازطرف  نگاه
ھا و  شد، اما اين مخالفت روبرو می  –مقابل 

انتقادھا، در برابر تعريف و تمجيدھای غّرا و 
آمد و  ھسته ای، چيزی به حساب نمی مکرر از تيم

شد، ھمان سياست  چه که در عمل پيش برده می آن
ای درست در  علی خامنه.  نشينی و تسليم بود عقب

که بار  آستانه دور اخير مذاکرات وين، درعين آن
ھا را  تک آن که تک  ای واين ديگر قويا از تيم ھسته

، "امانت"شناسد دفاع کرد و از  از نزديک می
ھا سخن گفت و منتقدين  آن" شجاعت"و "  غيرت"
جويانی تشبيه کرد که از محتوا و  ھا را به عيب آن

ای  ھسته جزئيات مذاکرات و کار بزرگ تيم
اند و صرفا قُر  خبرند و کنار گود نشسته بی
ای برای  زنند، درعين حال به تيم ھسته می
از :  نشينی  ھای بيشترعلنا ماندات داد و گفت عقب

اول ھم عقيده نداشتيم که در يک مذاکره ھيچ 
ای نبايد داد، ھيچ عقب گردی نسبت به  ھزينه

اين، يک بده !  بخشی از موضوعات نبايد کرد
بستان است، حرفی نداريم که يک چيزی بدھيم و 

 !يک چيزی بستانيم
جمھوری اس-می البته زمانی پای مذاکره رسمی 
با آمريکا رفت و تصميم گرفت سياست خود را 

ای تغيير دھد که کل  در زمينه مسائل ھسته
سياست خارجی آن با شکست و ناکامی روبرو 

ھای داخلی، به  شده بود و تاثيرات آن در سياست
ويژه در عرصه مسائل اقتصادی و مالی به 

بندی نظم حاکم را در  نحوی بود که اسکلت
در واقع اين .  معرض خطرات جدی قرار داده بود

ای از شرايط داخلی و خارجی بود که  مجموعه
نشينی را بر سران حکومت تحميل  سازش و عقب

از اين رو، .  ساخت ناپذير می و آن را اجتناب
نشينی  توافقاتی که در کليت خود ناظر بر عقب

ای  ھای ھسته جمھوری اس-می از بلندپروازی
ريزی و در لوزان  است و اساس آن در ژنو پايه
شد  بايستی نھايی می تکميل شده بود، در وين می

 .و نھايی شد
ای، گرچه استيصال   ھسته در پايان گرفتن مناقشه

و درماندگی رژيم جمھوری اس-می نقش زيادی 
، )۵ +  ١(ايفا نمود، اما بدون تمايل طرف مقابل 

. توانست چنين توافقی حاصل شود ھرگز نمی
ای با  دولت آمريکا که طرف اصلی منازعه ھسته

توانست  خواست و نمی جمھوری اس-می بود، نمی
مانند دوران بوش وارد جنگ و درگيری مستقيم 

ای را از طريق  نظامی شود و منازعه ھسته
بينی  جنگی که عواقب آن به کلی غيرقابل پيش

از اين رو دولت آمريکا .  بود، حل و فصل کند
که به نوعی  راه ديگری جز ديپلماسی و جز اين

از توافق و سازش با جمھوری اس-می برسد 
درعين حال شخص اوباما که مجری  .  نداشت
ھای امپرياليسم آمريکاست و  برنده سياست وپيش

تنھا حدود يک سال و نيم به پايان دوره رياست 
اش باقی مانده است، مصمم بود که پيش  جمھوری

ای را فيصله  از پايان اين دوره، منازعه ھسته
رابطه با جمھوری اس-می "  عادی سازی"دھد و 

دانست  دولت آمريکا می.  را به نام خود ثبت کند
نھايت ادامه داشته  تواند تا بی ھا نمی که تحريم

ديد که متحدين  آمريکا به روشنی می.  باشد
ای و  اش در جريان منازعه ھسته اروپائی
اند به  ھای جمھوری اس-می متضرر شده تحريم

ھا ممکن است به اين اتحاد  نحوی که ادامه تحريم
. و ھمراھی اين کشورھا با آمريکا، آسيب برساند
متحدين اروپايی آمريکا نيز که از ھمان آغاز 

ھا، مجبور شدند ضررھايی را متحمل  تحريم
شوند، خواستار اين بودند که اين ماجرا بيش از 

کشورھای اروپائی .  اندازه کش داده نشود
ھا، کشورھايی مانند چين  ديدند که در غياب آن می

. اند بازارھای ايران را به تصرف خود درآورده
تر اين  از اين رو خواھان خاتمه ھرچه سريع

ھا در اين کشورھا نيز از جانب  دولت. نزاع بودند
ھای اقتصادی و تجاری  داران و شرکت سرمايه
گذاری در  صبرانه در انتظار سرمايه که بی

جمھوری اس-می و برقراری روابط تجاری و 
اند، ھمواره تحت فشار قرار  اقتصادی با آن بوده

عادی "در يک جمله نيازھای سرمايه، .  اند داشته
روابط را در دستور کار اين کشور ھا "  سازی
ای و توافقی که  گذاشت وپايان منازعه ھسته  می

ھای درگير  در وين نھايی شد، خواست ھمه طرف
 .بود

تواند به  ست که اين توافق نه فقط می بديھی
بازسازی مناسبات اقتصادی و تجاری جمھوری 
اس-می با اروپا و بخشا جذب سرمايه از اين 

تواند  چنين می کشورھا ياری رساند، بلکه ھم
بھبود نسبی مناسبات جمھوری اس-می با آمريکا 

به رغم اين موضوع اما .  را نيز درپی داشته باشد
^زم به تاکيد است که چنين توافقی به معنای پايان 

۴درصفحه   

 آمدھای آن ای و پی چرائی پايان مناقشه ھسته



 ٣ ۶٩۶ شماره  ٩۴نيمه اول تير     ٣

۴درصفحه   

 در يونان پيروز شد، بعد چه؟" نه"رأی 

 .پولی اتحاديه اروپا يا نفی آن تبديل کردند
ھای قدرتمند اتحاديه اروپا تحت رھبری  دولت

امپرياليسم آلمان، در جريان مذاکرات با سيريزا 
از موضعی حرکت کردند که ھيچ امتيازی ندھند 
تا ديگرکسی در اروپا جرئت مخالفت با سياست 
سرمايه مالی و انحصارات امپرياليستی را زير 
لوای مخالفت با رياضت نداشته باشد و تحقير 

ھای ديگر از نمونه  سيپراس درسی برای گروه
که با تاکتيک رفراندوم  لذا ھمين.  سيريزا باشد

سيريزا مواجه شدند، بر دامنه فشار خود افزودند 
 .تا اين ت-ش سيريزا را نيز خنثی سازند

ادعای دمکراسی خواھی اروپايی يکسره به کنار 
اع-م "  بار تأسف"برگزاری رفراندوم .  نھاده شد
سران قدرتمند اتحاديه اروپا ، نھادھا و .  گرديد

مؤسسات سرمايه مالی، يکی پس از ديگری 
ھا  آن.  مخالفت خود را با رفراندوم ابراز داشتند

ھا  کردند که کمونيست  اکنون حقيقتی را برم- می
دمکراسی و آزادی :  اند ھمواره بر آن تأکيد کرده

تا جايی برای بورژوازی پذيرفتنی است که 
درجايی که .  ھا نباشد برخ-ف منافع و مصالح آن

رفراندوم بخواھد، مانعی بر سر راه سرمايه مالی 
بار  المللی باشد، مضر و تأسف و انحصارات بين

اما مخالفت و .  خيزند است و به مقابله با آن برمی
بورژوازی .  جا خاتمه نيافت فشار به ھمين

اروپايی، تمام امکانات خود را به کار گرفت تا 
مانع از آن گردد که طبقه کارگر يونان بار ديگر 

ھای اقتصادی که عموم زحمتکشان اين  با سياست
کشور را به قعر فقر، بدبختی و بيکاری سوق 
داده است، در شکل ديگری از مبارزه، مخالفت و 

 . اعتراض خود را ابراز دارند
 ژوئن، طرح ٢٧منظور تشديد فشار مالی، در  به

/  ٢پرداخت اعتبار   ميليارد يورويی اتحاديه ٧ 
. المللی پول را متوقف کردند اروپا و صندوق بين

برای ايجاد ترس و وحشت از ورشکستگی 
 ميليارد ١١ھا در ميان مردم ، اختصاص  بانک

ھای يونانی، منتفی اع-م  يورو برای ثبات بانک
 ٢در فاصله دو روز، بورژوازی يونان .  شد

. ھای يونانی بيرون کشيد ميليارد يورو از بانک
اتحاديه اروپا کابينه سيپراس را ناگزير ساخت که 

صندوق ثبات مالی .  ھا را تعطيل اع-م کند بانک
اروپا که طلبکار اصلی يونان است، اع-م کرد 

/  ٦که آتن در بازپرداخت  ازآنجايی  ميليارد ١ 
المللی پول در  يورو از بدھی خود به صندوق بين

بازمانده است، مجاز است )   تيره ماه٩( ژوئن ٣٠
 ميليارد ١٤١بازپرداخت پيش از موعود طلب 
^زم به ذکر .  يورويی خود را درخواست کند
ھای نئوليبرال و  است که يونان درنتيجه سياست

المللی   ميليارد يورو به صندوق بين٣٢رياضت 
 ۵٣ ميليارد به بانک مرکزی اروپا، ٣٧پول، 

 ميليارد ١۴١ھای منطقه يورو و  ميليارد به دولت
 ميليون يورو به صندوق ثبات مالی اروپا ٨٠٠و 

 .بدھکار شده است
برای ايجاد اضطراب در ميان مردم، در پی 

ھای بازنشسته در مخالفت با  انتشار نامه ژنرال
بورژوازی .  سيريزا، شايعه کودتا به راه انداختند

المللی تمام وسايل و امکانات تبليغاتی  داخلی و بين
" نه"خود را برای ترساندن مردم از عواقب رأی 

ھا سؤال آری يا نه را به اين  آن.  به خدمت گرفتند
: ھای مردم يونان، قراردادند شکل در برابر توده

آری يا نه، به معنای پذيرش يا رد سياست 
تروئيکا، پذيرش يا رد واحد پول اروپائی، ماندن 

 .يا ترک اتحاديه اروپا خواھد بود
که به صندوق "  نه" درصد رأی ۶٢بنابراين 

ريخته شد، با آگاھی کامل از عواقب اين رأی، تا 
از ھمين روست که دو .  ترک اتحاديه اروپا بود

بندی ضد يکديگر در اين رفراندوم شکل  صف
سو، بورژوازی به ھمراه  در يک.  گرفتند
بورژوازی، طرفدار ادامه رياضت، باقی  خرده

ماندن در چارچوب اتحاديه اروپا و يورو قرار 
ھا  گرفت، در سوی ديگر، کارگران، ميليون

بورژوازی فقير عليه  جوان بيکار و خرده
رياضت حتی به بھای خروج از اتحاديه اروپا 

جشن پيروزی ھم با سردادن .  آرائی کردند صف
بنابراين، نتيجه .  شعار، عليه رياضت ھمراه بود

رفراندوم،  تشديد مخالفت با رياضت و 
ای کارگران و  تر شدن جنبش توده راديکال

 . زحمتکشان بود
گرچه سيپراس خواستار رأی نه در اين رفراندوم 

به رياضت و "  نه"شده بود، اما اين رأی قاطع 
سياست نئوليبرال، البته به نفع سياست سيريزا و 

ويژه رھبر آن سيپراس ھم که خواھان ادامه  به
يافته است، از کار  مذاکره و رياضت تعديل

 .درنيامد
 با شعار ٢٠١۵سيريزا در انتخابات ژانويه 

مخالفت با رياضت و سياست نئوليبرال بيشترين 
آراء را به دست آورد و کابينه خود را با اجرای 

اما از ھمان آغاز نشان .  ھا تشکيل داد اين وعده
داد که حاضر نيست در ھمان محدوده يک 

دمکراسی گام بردارد  سياست جناح چپ سوسيال
و برای عملی کردن وعده مقابله با رياضت، 

. ھا و مؤسسات بزرگ را ملی اع-م کند بانک
توان کمترين  چون بدون يک چنين اقدامی، نمی

گامی در جھت مقابله با سياست نئوليبرال و 
سيريزا حتی وعده الغای .  رياضت برداشت

راه مذاکره و .  نامه تروئيکا را عملی نکرد  توافق
گفتگو با اتحاديه اروپا و مؤسسات مالی اروپايی 

روشن بود که در .  المللی را در پيش گرفت و بين
که اتحاديه اروپا  جای اين جريان اين مذاکرات به

نشينی کند، خود مجبور به  را وادار به عقب
چراکه يک سياست .  نشينی خواھد شد عقب

ھای  اقتصادی راديکال، نفی و انکار بدھی
موھوم، به ھمراه ترک اتحاديه اروپا و منطقه 

ھای  لذا ناگزير بود به خواست.   يورو را نداشت
ھای جديد  سيريزا مسير گرفتن وام.  ھا تن دھد آن

ھای تعديل و رياضت را  و اجرای برخی سياست
حتی .   ميليارد يورو، در بودجه پذيرفت٨معادل 

افزوده نيز که آن را خط  از ماليات بر ارزش
ادامه .  نشينی کرد قرمز اع-م کرده بود، عقب

اما نمايندگان .  سازی را نيز پذيرفت خصوصی
سرمايه مالی که مطلقاً حاضر نبودند از 

نشينی کنند، تا جايی پيش  ھای خود عقب سياست
رفتند که خواستار کاھش حقوق کارمندان و 
. کاھش حقوق و افزايش سن بازنشستگی شدند

نشينی و امتياز  سيپراس ديگر جايی برای عقب
چون به نقطه فروپاشی سيريزا و .  دادن نداشت

سيريزا يک حزب با .  سقوط کابينه رسيده بود
پايگاه طبقاتی معين و باثبات نيست، متشکل از 
چندين سازمان و گروه از طرفداران محيط 

  زيست، فمينيست، عناصر دمکرات، سوسيال 
دمکرات، اورو کمونيست، ترتسکيست ، 

لذا .  ھای ديگر است مائوئيست و برخی گرايش
پذيرش آخرين شروط تروئيکا، قطعاً به فروپاشی 

بنابراين، سيپراس برای مقابله .  انجاميد سيريزا می
با اين فروپاشی بود که طرح رفراندوم را به ميان 

بود و سياستی راديکال  اگر جز اين می.  کشيد
. داشت، نيازی به برگزاری رفراندوم نداشت می

اکثريت مردم يونان در جريان انتخابات به 
خواھی  سيريزا اجازه داده بودند که در برابر باج

سرمايه مالی بايستد  و سياست نئوليبرال و 
از پرداخت .  رياضت را به ھر شکل نفی کند

ھای بزرگ اتحاديه اروپا   ھايی که قدرت بدھی
ھای خود از ورشکستگی بر  برای نجات بانک

تر  تر و ضعيف يونان و ديگر کشورھای کوچک
تحميل کرده بودند و آن را به شکل بھره و دزدی 
.  و غارت، بازپس گرفته بودند، خودداری کند
حال  سيپراس با طرح برگزاری رفراندوم درعين

خواست، چنانچه مردم به پيشنھاد او رأی  می
دادند، موقعيت خود را مستحکم کند و به اتکای 
رأی مردم بتواند پای سازش با نمايندگان سرمايه 

 .مالی برود
با وضعيتی که در جريان رفراندوم پيش آمد،  

المللی،  فشارھای متعدد بورژوازی داخلی و بين
تر شدن جنبش  ھای طبقاتی، راديکال بندی صف
ای کارگران و زحمتکشان، آشکار شدن  توده

برتری قطعی توازن قوا به نفع کارگران و 
 درصدی عليه رياضت و ۶٢زحمتکشان، رأی 

درواقع عليه اتحاديه اروپا، اکنون شرايط 
دشواری برای ھر دو طرف مذاکرات، سيريزا و 

 . آمده است اتحاديه اروپا پيش
تر شدن  سيريزا پس از اين رفراندوم و راديکال

جنبش ضد رياضت، ديگر مشکل بتواند امتيازات 
اما در برابر .  طرف مقابل بدھد بيشتری به

 مالی، آلترناتيوی ھم  سرسختی نمايندگان سرمايه
فقط خواستار باقی ماندن در  چون نه.  ندارد

اتحاديه اروپا و حتی حفظ يورو و بازپرداخت 
خواھد و  ھای موھوم است، بلکه نمی بدھی
. داری درگير شود تواند با سرمايه و سرمايه نمی

حتی اگر فشارھای اتحاديه اروپا و تروئيکا آن را 
مجبور به کنار نھادن يورو و ترک اتحاديه اروپا 

چراکه .  کند، بازھم ناتوان و فلج خواھد بود
داری است و گرچه  خواھان حفظ نظم سرمايه

ھا  تواند با کنار نھادن يورو، از فشار بار بدھی می
بکاھد، اما در اوضاع کنونی جھان، راه خروجی 
از سياست نئوليبرال و رياضت در چارچوب 

 . داری ندارد نظام سرمايه
 درصدی کارگران و زحمتکشان يونانی ۶٢رأی 

در رفراندوم برای تروئيکا و اتحاديه اروپا نيز 
اينان ديگر .  ای را پديد آورده است وضعيت پيچيده

توانند به شکلی موقتی ھم که شده، خواست  نمی
ای که آن را خط قرمز  سيريزا در ھمان محدوده
چون پس از يونان .  اع-م کرده است، بپذيرند

نوبت به اسپانيا، پرتغال، ايرلند و حتی ايتاليا 
خواھد رسيد و تمام سياست اتحاديه اروپا و در 
رأس آن امپرياليسم آلمان درھم خواھد ريخت و 

اما از طرف .  بحران اقتصادی تشديد خواھد شد
ھای سيريزا و مقابله باآن  ديگر نپذيرفتن خواست

که ممکن است به اع-م ورشکستگی و خروج از 
منطقه يورو بيانجامد، عواقب وخيم اقتصادی و 

تشديد بحران .  سياسی ديگری در پی خواھد داشت
اقتصادی، ريزش بازار سھام، کاھش ارزش 
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 در يونان" نه"رأی 
! ست ای در برابر رفسنجانی سياسی خامنه  پيروز شد، بعد چه؟

ای سعی خواھد کرد اين شکست را  بنابراين خامنه
ھای بشيتر برای دارودسته  با ايجاد محدوديت

ھا پروبال پيدا  رفسنجانی جبران کند و نگذارد اين
اين موضوع در مورد دارودسته روحانی و .  کنند
. حکومتی نيز صادق است"  طلبان اص-ح"کل 

ھای درونی  ھا و کشمکش بنابراين تشديد درگيری
ھيات حاکمه يکی ازتبعات و پيامدھای اين توافق 

 .خواھد بود
ھای  تر از اين بايد به  ادامه سرکوب توده اما مھم

. کارگر و زحمتکش  وگسترش آن اشاره کرد
سازش و تسليم در برابر دولتی که بيش از سه 

ھای تو خالی به  دھه کار جمھوری اس-می دشنام
آن بود و بيان ضعف و ناتوانی رژيم است، 

ھايی  تاثيرات مثبتی بر روحيه مبارزاتی توده
رحمی سرکوب  خواھد گذاشت که با خشونت و بی
ھا و صدھا  ده.  اند شده و در انقياد نگاه داشته شده

ای و اعتصاب کارگری و مطالبات  اعتراض توده
گوناگون کارگران، معلمان، پرستاران و ديگر 

ھا، توسط  زحمتکشان، به بھانه تحريم
دار  داران و دولت که خود يک سرمايه سرمايه

پاسخ مانده  بزرگ است ناديده گرفته شده و بی
ھا، اين بھانه نيز از  با برداشته شدن تحريم.  است

که  در حالی.  شود دار گرفته می دست طبقه سرمايه
ای و اعتصابات کارگری  اعتراضات توده

گسترش بيشتری خواھد يافت، رژيم ارتجاعی 
جمھوری اس-می نيزازآن جا که نمی تواند 
مطالبات کارگران و زحمتکشان را برآورده 

داران  سازد ودرعين حال بايد از منافع سرمايه
دفاع و حفاظت کند ، به سرکوب باز ھم بيشتر 

در .  کارگران و زحمتکشان متوسل خواھد شد
يک جمله، جمھوری اس-می سعی خواھد کرد 

ای را   ھسته شکست در عرصه خارجی و سياست
با تداوم وگسترش سرکوب در عرصه داخلی 

 .جبران کند
در آخرين روزھای مذاکرات وين، دو طرف 

ای، سعی کردند با  اصلی منازعه ھسته
نظرھايی از اين قماش که مذاکره را ترک  اظھار
کنيم، در قطعيت توافق، تشکيک ايجاد کنند و  می

ھا، صحبت از تمديد مذاکرات  در حاشيه اين بحث
به ميان آمد وسرانجام  سه روز ديگرھم به مھلت 

اما بدون دو دور تمديد و .مذاکرات اضافه شد
ای  اضافه شدن مھلت ده روزه نيزمنازعه ھسته

اس-می با آمريکا و اروپا دراساس،  جمھوری 
ای اما پايان  پايان منازعه ھسته.  پايان يافته بود

طلبانه  طلبانه و توسعه ھای ھژمونی سياست
جمھوری اس-می در خاورميانه وپايان تماي-ت و 

ھا و   اين ت-ش.ھای ميليتاريستی آن نيست ت-ش
ای  ھا اما بخشا با استراتژی خاورميانه سياست

آمريکا به ويژه با منافع متحد نزديک وی 
عربستان سعودی ، برخی ديگر ازکشورھای 
. عربی منطقه و نيز ترکيه در تضاد قرار دارد 

ای به معنای  بدين اعتبار صرف حل منازعه ھسته
پايان معضل رابطه دولت آمريکا و جمھوری 

زای   ھای منطقه ای تشنج  اس-می  وپايان سياست
ای پايان گرفت اما چالش  مناقشه ھسته.  آن نيست

ومنازعه ميان ارتجاع اس-می حاکم بر ايران با 
ارتجاع امپرياليستی ومرتجعين منطقه  ادامه 

 . خواھد داشت
 
 

ھای جمھوری اس-می در روابط خود با  چالش
چرا که .  اين کشورھا به ويژه آمريکا نيست

نشينی جمھوری اس-می در موضوع  عقب
ھای  ای، ھنوز به معنای تغيير سياست ھسته

ای آن  ھای منطقه خارجی رژيم به ويژه سياست
روشن است که با برداشته شدن کامل .  نيست
ھا، درآمدھای مالی و ارزی جمھوری  تحريم

جا که  اما از آن.  اس-می افزايش خواھد يافت
بخش بسيار بزرگی از اين درآمدھا و منابع مالی، 

ايم اساسا  که بيش از سه دھه شاھد آن بوده چنان
ھای سرکوب، تبليغات، تسليحات،  صرف ارگان
دار رژيم و  گرای طرف ھای اس-م تقويت گروه

ھای  شود و مابقی آن به جيب ميليتاريزم بيشتر می
بزرگی که از قبل برای آن دوخته شده، سرازير 

اگر .  شوند، چيزی عايد توده مردم نخواھد شد می
ازتأثيرات جانبی و تغييرات بسيار جزئی و 

گونه بھبود جدی در   احتمالی بگذريم، ھيچ
ھا ايجاد نخواھد  وضعيت معيشتی و اقتصادی آن

 .کرد
در زمينه بحران اقتصادی موجود نيز وضعيت به 

ھا و  به اين معنا که لغو تحريم.  ھمين شکل است
کسب درآمد بشتر ح-ل بحران مزمن اقتصادی 

داری حاکم و تضاد کار و  که در نظم سرمايه
اقتصاد بيمار .  سرمايه ريشه دارد، نخواھد بود

ايران بيش از چھار دھه با بحران روبروبوده 
که پيش از اين منجمله در دوره  است و چنان

که  ھا ديديم، در حالی نژاد و قبل از تحريم احمدی
العاده افزايش يافت، اما  درآمدھای دولت فوق

بحران اقتصادی نه فقط حل و يا حتا تعديل نشد، 
ھای  تداوم سياست.  بلکه بيش از پيش تشديد گرديد

اقتصادی نئوليبرال، مستقل از کم و زياد بودن 
ھای موجود و تضادھای  درآمدھای دولت، بحران

 .طبقاتی را بيش از پيش تشديد خواھد کرد
توافق وين اما تاثيرات مشخصی بر وضعيت 

جا که سياستی  از آن.  داخلی رژيم خواھد گذاشت
نشينی در اين زمينه  ای يا عقب که به توافق ھسته
ای به آن  که خامنه ھا قبل از آن منجر گرديد، مدت

گردن بسپارد، از سوی جناحی از ھيات حاکمه به 
سردمداری اکبر رفسنجانی مطرح شده بود، 

اش  ست که موقعيت سياسی او و دارودسته بديھی
چينی از اين  تقويت شود و کشمکش بر سر ميوه

قلمداد خواھد شد، "پيروزی "  شکست که حتما
و   –ای  اين درست است که خامنه.  تشديد گردد

ھای جاری بر سر  در کشمکش  –دارودسته وی 
قدرت، روزگار خوشی برای رفسنجانی باقی 
نگذاشته و به لحاظ فيزيکی او را ايزوله و 
مغلوب خويش ساخته است، اما ھر کس که 
آشنايی اندکی با سياست داشته باشد اين را 

ست که مغلوب  ای فھمد که اين در واقع خامنه می
ای  توافق ھسته.  سياست رفسنجانی شده است

ست که رفسنجانی از ھمان آغاز و  نتيجۀ سياستی
ای برسد وبه  که به فکر خامنه تر از آن بسيار قبل

بيافتد، با مطرح ساختن "  نرمش قھرمانانه"ياد 
با معاويه، آن را "  امام حسن"صلح و سازش 

ای که مدام بر مقابله با  خامنه.  تئوريزه کرد
ورزيد، سرانجام  آمريکا و تشديد تخاصم تاکيد می

ھمان راھی را برگزيد که رفسنجانی آن را 
توصيه کرده بود و البته که اين به معنای شکست 

دھد که حتی  يورو در ھمين چند روز نشان می
اع-م ورشکستگی يونان و ناتوانی در 

تواند  ھا، چه عواقب اقتصادی می بازپرداخت وام
اگر کار به کنار نھادن يورو و يا .  داشته باشد

خروج از اتحاديه اروپا نيز بيانجامد، در آن 
صورت تضادھای درونی اتحاديه اروپا تشديد 

شود ، راه برای خروج برخی کشورھای  می
ديگر ھم ھموار خواھد شد و تمام ت-ش چندين 

ھای مھم اروپايی، درھم خواھد  ساله قدرت
يک چنين وضعيتی که منجر به ترک .  ريخت

يونان از اتحاديه اروپا گردد، ازنظر سياسی نيز 
موقعيت اتحاديه اروپا را در رقابت با ديگر 

بنا به .  ھای امپرياليست تضعيف خواھد کرد قدرت
ھايی از طبقه حاکم  الذکر است که جناح د^يل فوق

اروپايی بر اين باورند که به ھر شکل ممکن بايد 
مانع از اع-م ورشکستگی يونان، و يا خروج آن 

اما درھرحال معضل .  از واحد پول اروپا گرديد
کشورھای ديگری .  اتحاديه اروپا تنھا يونان نيست

. رو ھستند ھم با وضعيت کمابيش مشابھی روبه
ھای  نارضايتی و اعتراض نسبت به سياست

. اتحاديه اروپا در اغلب کشورھا، گسترده است
داری  معضل در بحرانی است که نظام سرمايه

جھانی به آن گرفتار است و ھر سياستی ھم که 
ای در پی  اتخاذ شود، جز تشديد بحران، نتيجه

يونان نيز حتی با پذيرش برخی .  نخواھد داشت
ھای سيريزا توسط تروئيکا، تزريق مالی  خواست
ھای اين کشور توسط بانک مرکزی اروپا،  بانک

بندی  ھا و قسط  بخشوده شدن بخشی از وام
گونه که سيريزا  پرداخت، آن مدت باز طو^نی

بار موجود   ساله، از اوضاع ف-کت٢٠خواھد  می
حل  بحران يونان با يک راه.  نجات نخواھد يافت

انق-بی، از طريق دگرگونی سوسياليستی ساختار 
شکست .  اجتماعی، حل خواھد شد-آقتصادی

ھای ليبرال، در  ھای بينابينی مطلوب چپ حل راه
آفريقای جنوبی، برزيل، ونزوئ- و غيره 

وضوح نشان دادد که آلترناتيوھايی از نمونه  به
راه سومی وجود .  ساز نيستند سيريزا نيز چاره

داری، بحران ، ف-کت و بدبختی  يا سرمايه.  ندارد
ھای مردم، يا سوسياليسم و  اکثريت بزرگ توده
 .داری گسست از سرمايه

طبقه کارگر يونان که در طول چندين سال گذشته 
ترين اعتصابات عمومی را در اين کشور  بزرگ

برپا کرده است، در پی اين رفراندوم، با 
نفس بيشتری در مسير انق-ب پيش  اعتمادبه

توانست با نتايج  رفراندوم که می.  رود می
نامطلوب، تأثير منفی بر روحيه انق-بی طبقه 
کارگر بگذارد، با نتايج مثبتی که به بار آورد، به 
اھرمی برای ارتقای روحيه انق-بی طبقه کارگر، 

زمينه برای .  نفس بيشتر، تبديل گرديد اعتمادبه
رشد بيشتر جريانات کمونيست ھموارتر شد و 
طبقه کارگر درنتيجه توازنی که پديد آمده است، 
باقدرت بيشتری در مسير انق-ب گام بر خواھد 

تنھا انق-ب، سرنگونی بورژوازی و .  داشت
بخش کارگران و  دگرگونی سوسياليستی نجات
 . زحمتکشان يونان خواھد بود
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نگاھی به اعتراضات 
 ھای اخير پرستاران در ھفته

ھمين امر در کنار نداشتن يک .  پخش ھستند
تشکل واقعی، مانع سازماندھی سراسری 
ھا  پرستاران و به نمايش گذاشتن قدرت واقعی آن

شان را  ھای زنی بر سر خواست شده و قدرت چانه
واقعيت اين است که تشک-ت .  کاھش داده است

صنفی پرستاران مانند سازمان نظام پرستاری و 
يا خانه پرستار حتا با کانون صنفی معلمان نيز 

 .تر از آن ھستند قابل قياس نبوده و بسيار عقب
رغم ادعايی که در  سازمان نظام پرستاری به

مورد مستقل بودن دارد، يک سازمان کام- 
وابسته و ھماھنگ با حکومت است که حتا 

ھا بايد مورد   ص-حيت افراد برای انتخاب شدن آن
ھای   ارگان حکومتی از جمله سازمان۴تاييد 

در آخرين انتخابات سازمان .  امنيتی قرار بگيرد
 خرداد برگزار شد، ٢٩نظام پرستاری که در 

تعدادی از داوطلبان از جمله چند تن از اعضای 
برای شرکت در انتخابات "  خانه پرستار"

سازمان نظام پرستاری در تھران، شيراز و 
اروميه به دليل شرکت در اعتراضات پرستاران 

ھا نشان  اين رد ص-حيت.  رد ص-حيت شدند
دھد که اعضای منتخب در اين سازمان تا چه  می

ھای وزارت بھداشت  حد بايد خود را با خواست
پذيری اين  ی تحمل ھماھنگ کنند و درجه

وزارتخانه در برابر اعتراضات پرستاران تا چه 
حد پايين است که افرادی تنھا به دليل شرکت در 

ھايی که  اعتراضات پرستاران و برای خواست
ی عدم اجرايی شدن مصوبات  ھا نتيجه اغلب آن

خود ھمين حکومت است، حق عضويت در 
حتا !!  سازمان نظام پرستاری را ندارند

نژاد عضو ناظر مجلس در انتخابات نظام  آريايی
پرستاری به رد ص-حيت به دليل شرکت در 

 .اعتراف کرد" صنفی"ھای  فعاليت
ی  ای که نبايد از ياد برد، ترکيب مردانه نکته

 ٩٠در حالی که .  سازمان نظام پرستاری است
دھند، در  درصد پرستاران را زنان تشکيل می

سازمان به اصط-ح صنفی پرستاران، زنان نقش 
در واقع يکی از .  بسيار ناچيزی برعھده دارند

د^يل ستم و اجحاف شديد عليه پرستاران وجود 
پوشيده .  اکثريت قاطع زنان در اين رشته است

نيست که در نظام جمھوری اس-می زنان بيش از 
پيش تحت ظلم قرار گرفته و مناسبات ھر چه 
بيشتر به سمت مردانه شدن و سلطه مردان سمت 

به نوعی که امروز حتا از زنانه .  گرفته است
ھا زن  ميليون.  شود شدن فقر صحبت می

ھا   درصد آن٨٠سرپرست خانوار که بيش از 
بيکار ھستند، افزايش تعداد بيکاران زن در 

ھای اخير، دستمزدھای پايين و افزايش  سال
نابرابری در دستمزد از جمله نتايج اين وضعيت 

حتا سھي- جلودارزاده مشاور .  آيند به شمار می
وزير صنعت، در سخنانی ضمن اشاره به اين که 

 ھزار کارگر زن ٣٠٠تا چند سال قبل حدود 
تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی بوده ولی اکنون 

ھا  از تعداد آن)  يعنی يک سوم( ھزار نفر ١٠٠
در بسياری از موارد تا يک : "گويد کاسته شده می

سوم حداقل قانون کار ھم به زنان کارگر دستمزد 
براساس گزارش مرکز آمار ".  شود پرداخت نمی

ھای اخير از تعداد زنان شاغل  نيز در طی سال
 ھزار نفر کاسته شده و نرخ بيکاری در ٩٠٠

 درصد ۴٨ميان زنان تحصيل کرده به بيش از 
، نرخ ٨۵رسيده است در حالی که در سال 
 درصد ٣۵بيکاری در ميان اين گروه از زنان 

درآمد پرستاران بين يک ميليون و دويست تا يک 
يک پرستار .  ميليون و پانصد ھزار تومان است

ھای مربوط به پرستاران در  در يکی از سايت
"نويسد  می٩٣ تير سال ١٨ من يه پرستارم با : 
 ھزار تومان که خالص دريافتيم يک ٧٠٠پايه 

در ھمين ".  ميليون و صد ھزار تومان ميشود
سايت پرستاران حداکثر درآمد خود را تا يک 

اين .  کنند ميليون و سيصد ھزار تومان اع-م می
ست که پرستارانی که به صورت پيمانی  در حالی

شوند ھمان دستمزد قانون  و قراردادی استخدام می
کنند و از امتيازات مالی که  کار را دريافت می

شود محروم بوده و در  شامل پرستاران رسمی می
يک پرستار .  شود ھا باز کمتر می نتيجه درآمد آن

من يک پرستارم که با : "نويسد در اين رابطه می
زحمت زياد چند سالی شده که به صورت 
قراردادی مشغول کار شدم ولی چون محل کارم 
غير از بيمارستان است فقط حقوق اداره کار را 

حقوق ھای پايين پرستاران در ".  گيرم می
 ميليون ٣ست که ھم اکنون خط فقر حداقل  حالی

يعنی دو برابر متوسط درآمد (تومان است 
 ۴٠ترتيب يک پرستار با  و بدين)  پرستاران

تواند يک  فرسا در ھفته حتا نمی ساعت کار طاقت
زندگی در حدومرز خط فقر برای خانواده خود 

 .تامين کند
يکی ديگر از مشک-ت پرستاران فشار کاری و 

ی معاون  گفته به.  عوارض ناشی از آن است
 ھزار ١۴٠اکنون  پرستاری وزارت بھداشت، ھم

ھا و مراکز درمانی مشغول  پرستار در بيمارستان
به کار ھستند که براساس آمار فوق، و در حالی 
که استاندارد ميزان پرستار در کشورھای 

 پرستار ٩ نفر ١٠٠٠اروپايی به ازای ھر 
 نفر کمتر ١٠٠٠باشد در ايران به ازای ھر  می
ی نجاتيان قائم  گفته به.   پرستار وجود دارد٢از 

مقام سازمان نظام پرستاری، در ايران ھر 
ی  به نوشته.  کند  نفر کار می٣پرستار به جای 
 سال سابقه کار، وی بايد در ١۵يک پرستار با 

 ۴٠ ساعت کار کند که کمی بيش از ١٧۶ماه 
يک پرستار ديگر که .  ساعت کار در ھفته است

از شھرھای (در بيمارستانی دولتی در شھريار 
"نويسد کند، می کار می)  اطراف تھران بيشتر : 

پرستاران بيمارستان از کمردرد و س-متی 
روحی روانی شاکی ھستند و ھيچ کس به فرياد 

 سال ١٣پرستار ديگری که با ".  ما نمی رسد
که  سابقه کاری ھنوز پيمانی است با بيان اين

بسياری از کارھای بيماران و بيمارستان بر 
"نويسد دوش پرستاران است، می ھمه دچار : 

ھای فراوان روحی و فرسودگی جسم و  استرس
ستون فقرات آسيب ديده حتا توانايی .  ايم روح شده

ھای شديد  باردار شدن نداريم و در معرض آسيب
 ".قلبی و جسمی و روحی قرار داريم

ی اين فشارھای کاری و درحالی که  رغم ھمه به
قانون مشاغل سخت و زيان آور در مورد 

 تصويب شده اما با گذشت ۶٨پرستاران در سال 
نزديک به سه دھه ھنوز دولت اين قانون را که 
به نفع پرستاران و به ضرر دولت و ديگر 
کارفرمايان ھست به اجرا درنياورده و تمامی 

 .اعتراضات پرستاران را ناديده گرفته است
براستی چرا با وجود تمامی اين اعتراضات و 

ھای  اند به خواست اجحافات، پرستاران نتوانسته
خود دست يابند؟ واقعيت اين است که پرستاران 

دھند اما  به رغم اين که کار مشترکی را انجام می
ھا و مراکز درمانی سراسر کشور  در بيمارستان

ھاست که پرستاران نسبت به وضعيت  البته سال
کاری و معيشتی خود اعتراض دارند و اين 

. اند اعتراض را در اشکال گوناگون نشان داده
يکی از مسايل پرستاران چگونگی اجرای طرح 

ھا بود که تبعيض زيادی بين پزشکان  و  کارانه
پرداخت "طرح .  پرستاران در آن وجود داشت

تحول نظام "که در طرح "  مبتنی بر عملکرد
ھا شده است نه  ، جايگزين طرح کارانه"س-مت

ی  گفته تنھا اين اخت-فات را کاھش نداد، بلکه به
. پرستاران حتا به تشديد نابرابری دامن زد
که  شريفی مقدم دبيرکل خانه پرستار با بيان اين

اعتراضات اخير پرستاران به اجرای طرح 
و اخت-ف صد "  پرداخت مبتنی بر عملکرد"

گردد،  برابری در پرداخت به کادر درمانی برمی
"گفت پايه پرداخت عملکردی، طرح کارانه : 

 درصد از درآمد ۶۵قبلی است که براساس آن 
 درصدی که ١٠ھا تنھا به گروه  بيمارستان

ھا ھستند،  اعضای ھيات علمی بيمارستان
 درصد درآمد ٢٠شود و چيزی حدود  پرداخت می

 درصد از کارکنان باقی مانده ٩٠بيمارستان بين 
ميرزا بيگی رئيس کل نظام ".  شود توزيع می

پرستاری نيز در رابطه با اخت-ف فاحش درآمد 
"گويد در نظام درمان و س-مت می از جمعيت : 

 ھزار نفری نظام س-مت کشور، فقط حدود ۶٠٠
ھای   درصد پزشک ھستند و بقيه از گروه٨

با .  پرستاری، مامايی، پيراپزشکی و غيره ھستند
 درصد درآمدھا در ٨٠اين حال برعکس حدود 
 درصد ٢٠ درصد و ٨نظام س-مت مربوط به 

آقاجانی معاون وزير ".   درصد است٩٢برای 
بھداشت نيز در پاسخ به سوالی در رابطه با 
اخت-ف پرداختی بين کارکنان پزشک و غير 

"گويد پزشک در اين طرح، می در اين طرح : 
 ٢٧/  ۵ھا از  کارکنان غيرپزشک بيمارستان
شوند که  مند می درصد درآمدھای بيمارستان بھره

بنابراين از نظر " (ھا است امتياز خوبی برای آن
معاون وزير، پرستاران بايد خيلی خوشحال ھم 

 )!!!باشند
ای بود تا  اما در واقع اجرای اين طرح تنھا جرقه

ور گردد، خشمی  خشم پرستاران بار ديگر شعله
ھا اجحاف و ظلم به  که ريشه در انباشت سال

افزايش حقوق، کاھش فشار .  پرستاران دارد
کار،اجرای طرح مشاغل سخت و زيان آور که 

 به تصويب رسيد و اجرای طرح ۶٨سال 
 به ٨۶گذاری خدمات پرستاری که سال  تعرفه

ھای پرستاران  تصويب رسيد از جمله خواست
رغم اعتراضات متعدد، ھرگز  باشند که به می

 .مورد توجه مقامات دولتی قرار نگرفته است
ھا را زنان پرستار   درصد آن٩٠پرستاران که 

ھای شغلی، از  دھند، به رغم دشواری تشکيل می
برای .  دستمزدھای بسيار پايينی برخوردار ھستند

نمونه، براساس آمارھای دولتی متوسط درآمد 
کارگران در سال جاری به يک ميليون و دويست 

رسد، درآمد متوسط پرستاران  ھزار تومان می
ی   گفته به.  باشد نيز چيزی در حدود ھمين رقم می

مقام سازمان نظام پرستاری، بعد از  نجاتيان قائم
طرح تحول نظام س-مت و در حالی که فشار 

 برابر شده، متوسط ٢کاری پرستاران حداقل 



 ۶ ۶٩۶ شماره  ٩۴نيمه اول تير     ۶
١از صفحه   

 !شد داد و آھی در بساط پيدا می اگر  غم امان می
ھا  به دليل عدم اعتبار و پول آن]  دولت روحانی
(.کنند را پذيرش نمی به نقل از رسول خادم، " 

 ).عضو شورای شھر تھران
خواب و افسرده، بنا به  باری، اگر اين زنان کارتن

ی خانم معاون رئيس جمھور، به تماشای  نسخه
" شور و نشاط"رفتند کمی  مسابقه واليبال می

داد  خانمانی امان می چه غم بی يافتند، البته چنان می
 !شد و آھی در بساط پيدا می

 درصدی زنان معتاد و دو برابر ٩او از آمار 
گويد؛ از مرگ و   سال اخير می۵شدن آنان در 

 درصدی ناشی از اعتياد و از رسيدن ٣٢مير 
گويد  اما نمی.   سال١٣سن اعتياد در دختران به 

تر از مواد  تر و کمياب ای که نان گران در جامعه
مخدر است، نوجوانان و جوانان، به ويژه 
دختران، با افقی تيره روبرويند، امکانات 
ورزشی و تفريحی ناچيز است، خشونت جنسيتی 

کند، افزايش اعتياد  در خانه و خيابان بيداد می
. زنان و پايين رفتن سن اعتياد، تعجبی ندارد

ای با اع-م   خرداد ماه در مصاحبه٢۴گرچه در 
"شود ھمين خبر مدعی می اين مھم بايد با : 

شناسی به دغدغه جدی مسئو^ن قرار  آسيب
ی وی آرام  چند روز بعد ھم دغدغه"  .گيرد
 .تماشای مسابقه واليبال: يابد می

باری، اگر اين دختران و زنان معتاد و افسرده، 
ی خانم معاون رئيس جمھور، به  بنا به نسخه

شور و "رفتند کمی  تماشای مسابقه واليبال می
ای  چه غم آينده يافتند، البته چنان می"  نشاط
 !شد داد و آھی در بساط پيدا می آور امان می يأس

 ۵ تا ٢کودکانی که بين .  گويد از کودکان کار می
کودکانی که طبق .  شوند ميليون تخمين زده می

توانند   سالگی می١۵قوانين جمھوری اس-می از 
کودکانی که به .  وارد بازار کار رسمی شوند

 ۴ی يکی از فعا^ن حقوق کودک حداقل در  گفته
پزخانه،  بافی، کوره شغل ممنوعه از جمله قالی

خدمات شھری مانند رفت و روب شھری، تخليه 
و بازيافت زباله و جوشکاری مشغول به کارند؛ 

کنند؛  کودکانی که در خيابان دستفروشی می
اند؛  کودکانی که نزد بازرسان وزارت کار نامرئی

کودکانی که در مناطق مختلف شھر تھران بين 
 درصد آنان را دختران تشکيل ۴٢ درصد تا ٢٣
شان يا بيکارند يا  کودکانی که سرپرستان.  دھند می

حقوق بخور و نميری دارند که کفاف نان را ھم 
گويد  اما نمی.  دھد، چه رسد به کتاب و مدرسه نمی
و "  خفت"، "کتک"، "اھانت و خشونت"که 
ی  ھای روزمره از جمله تجربه"  آزار جنسی"

ھای سازمان  کودکان کار  است؛ که طبق يافته
 درصد اين کودکان رابطه جنسی ٢١بھزيستی، 

اند؛ که ميانگين سن شروع روابط  را تجربه کرده
 ١٣ /  ٧ و در پسران ١٢ /  ۵جنسی در دختران 

مرکز تحقيقات "سال است؛ که طبق مطالعه 
 تا ١٠ميزان شيوع ايدز در ميان کودکان "  ايدز
ترين راه ابت- ھم   درصد و بيش۵ سال، ١٨

 . تجاوز جنسی بوده است، دختر و پسر
باری، اگر اين کودکان رنجور از زحمت و 

ی خانم معاون رئيس  افسرده، بنا به نسخه
رفتند کمی  جمھور، به تماشای مسابقه واليبال می

چه غم و  يافتند، البته چنان می"  شور و نشاط"
حسرت  تحصيل، زخم اھانت و بيماری ايدز امان 

 !شد داد و آھی در بساط پيدا می می
 ساله اشاره ١١ مرد به دختری ۶او به تجاوز 

"خورد کند و افسوس می می دريغ از واکنشی : 
عضو ".  کوچک به اين عمل شنيع و غير انسانی

مجلس شورای اس-می در ارديبھشت ماه، در 
"مجموع  ۶٧نرخ مشارکت اقتصادی مردان : 

درصد است، در حالی که اين نرخ برای زنان 
 ." درصد است١٢ / ۶تنھا 

وضعيت اشتغال زنان در ايران، امری اتفاقی 
ست که جمھوری اس-می از  بلکه سياستی.  نيست

ھمان آغاز به صورت سيستماتيک عليه زنان به 
 .اجرا درآمده است

 با طرح دو شرط ١٣٩٠ای در دی ماه  خامنه
اشتغال، "اساسی برای اشتغال زنان، يعنی نخست 

کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئوليت 
" الشعاع قرار ندھد مھم ھمسری و مادری را تحت

مجدداً بر "  رعايت مسئله محرم و نامحرم"و دوم 
تصويب و اجرای .  اين سياست تأکيد کرد

ھای رنگارنگ از جمله جداسازی جنسيتی  طرح
ھای کار يا ممنوعيت اشتغال زنان در  در محل
ھای شبانه را نيز بايد در راستای ھمين  شيفت

پيامد اين .  سياست سيستماتيک ارزيابی کرد
تر و زنانه شدن فقر  سياست، بيکاری ھر چه بيش

است که بسياری از مقامات رژيم به آن 
مجلس شورای اس-می و دولت .  اند معترف

. کنند روحانی نيز پيگيرانه آن را دنبال می
زنانه شدن " خرداد ماه از ٢۴مو^وردی در 

بخش غير رسمی اقتصاد کشور و زنانه شدن 
سخن "  سرپرستی خانوارھا و فقر در جامعه

ھای سال جاری معاونت زنان  اما برنامه.  گويد می
افزايش "و سرپرست خانواده را از جمله 

 .شمرد برمی" باروری و درمان ناباروری
باری، اگر اين زنان بيکاِر فقرزده و افسرده، بنا 

ی خانم معاون رئيس جمھور، به تماشای  به نسخه
" شور و نشاط"رفتند کمی  مسابقه واليبال می

داد و آھی  چه غم نان امان می يافتند، البته چنان می
 !شد در بساط پيدا می

. گويد خواب می مو^وردی از تعداد زنان کارتن
ای تعداد آنان را   در مصاحبه١٣٩٣او در بھمن 
اما در .   نفر اع-م کرده بود۵٠٠در تھران 

يعنی در .  برد  نفر نام می۵٠٠٠اش از  بوک فيس
 فاصله چھار ماه اين تعداد ده برابر شده است؟ 

در خرداد ماه، فاطمه دانشور، رئيس کميته 
"اجتماعی شورای شھر تھران، گفت در سال : 

 ھزار کارتن خواب داشت، ١٢ که تھران ٩١
 ھزار نفر بود که ٣تعداد زنان کارتن خواب 

 ھزار و ١۵ به ٩٢ھا در سال  تعداد کارتن خواب
 ھزار نفر افزايش يافت و به ٢٠ به ٩٣در سال 

خواب نيز در شھر  ھمين نسبت تعداد زنان کارتن
متاسفانه در ميان زنان .  تھران رشد داشته است

خواب و خيابانی، برخی به ھمراه  کارتن
." شان ھستند و برخی نيز باردار ھستند کودکان

ھای  زنانه شدن فقر و آسيب"علت را نيز 
 زن ۵٠٠٠پس بايد رقم .  دانسته است"  اجتماعی
تر   به حقيقت نزديک٩۴خواب در سال  کارتن
. شود حافظه ھم می گو، کم گويند دروغ می.  باشد

کرد، اين بار کمی به  شايد ھم مصلحت ايجاب می
گويد که در ايران،  اما نمی.  حقيقت نزديک شود

نه تنھا دولت بلکه ھيچ دستگاه ديگری نيز 
گويد  نمی.  پذيرد مسئوليتی در برابر آنان نمی

ھايی  ھا دچار بيماری خواب تعدادی از کارتن"
چون ھپاتيت، ايدز، گال و شپش ھستند اما  ھم

وزارت بھداشت [ھای وزارت بھداشت  بيمارستان

 )٩۴ تير ١٠مو^وردی با ايلنا، 
متوجه اھميت موضوع شديد؟ موضوع، رابطه 

ھای  و درمان برخی از پديده"  تماشای واليبال"
اين کشف علمی را ديگر .  مخرب اجتماعی است

از زمان .  بايد به نام اين خانم به ثبت رساند
شناسان  شناسی تاکنون، جامعه پيدايش علم جامعه

ھای اجتماعی  علل گوناگونی برای ناھنجاری
خانمانی، اعتياد، افسردگی، پديده  چون بی ھم

کودکان کار، تجاوز به زنان و دختران برشمرده 
و ھر يک نيز راه حلی برای کاھش يا کنترل 

ست که  اند، اما اين نخستين باری ھا ارائه داده آن
معاون امور زنان يک رئيس جمھور مدعی شده 

توان به رغم اين  با تماشای مسابقات واليبال می
 ! به جامعه حقنه کرد" نشاط و شادابی"مشک-ت، 

البته در ميان سران جمھوری اس-می، کشفياتی 
آنان منبع تباھی کشور را .  از اين دست کم نيستند

"اند کشف کرده رو، سال به سال  از اين".  زنان: 
خانمانی، اعتياد،  ھر چه بر فقر، بيکاری، بی

ھا معضل ديگر افزوده  فحشا، کودکان کار و ده
تر بر  ھر چه بيش"  بار اس-ميت نظام"شود،  می

دوش آنان گذاشته شده و برای تمام فجايعی که 
داری اس-می به بار آورده، مجازات  نظام سرمايه

 .شوند می
ی مو^وردی،  ھای مورد اشاره بسياری از آسيب

طبق تحقيقات غير اس-می، اما علمی، با فقر و 
طبق آمار رسمی، نرخ .  بيکاری رابطه دارند

/  ٩با (بيکاری در ميان زنان  دو )   درصد٢٠ 
/  ۵با (برابر مردان   ۵تنھا .  است)   درصد١٠ 

دھند که  درصد از کارگران را زنان تشکيل می
بايد .  کنند ھای خدماتی کار می تر ھم در بخش بيش

ھای  بر آنان زنان بسياری را افزود که در کارگاه
چون  اند، يا به کارھايی ھم زيرزمينی شاغل

بافی و سبزی پاک کردن در خانه  نظافت، قالی
فروش را که در  پردازند و نيز زنان دست می

و ھمه با دستمزدی بسيار .  آمارھا جايی ندارند
و ھمواره مواجه با خطر .  تر از مردان کم

بيکاری، فشار روانی، اھانت، آزار و اذيت 
 .بھره از ھر گونه حمايت قانونی جنسی و بی

سھي- جلودارزاده در فروردين ماه در گفتگو با 
"گويد می ايلنا بر اساس آمارھا تا چند سال : 

 ھزار کارگر زن تحت پوشش ٣٠٠گذشته حدود 
بيمه تامين اجتماعی در کشور مشغول به کار 

 ھزار نفر ١٠٠ھا تا  بودند اما ھم اکنون تعداد آن
 ".کاسته شده است

 درصد ۶۴گويد،  آمار ديگری می
. دھند التحصي-ن ايران را زنان تشکيل می فارغ

/  ٩نرخ بيکاری اين زنان در مقايسه با   ١٢ 
 . درصد است٣١ / ٣درصد مردان، 

در شھريور سال گذشته، نيز، جلودارزاده اع-م 
"کرد در حال حاضر يک ميليون نفر از زنان : 

 ٢٠٠سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد، 
ھستند، اما ...  ھا و ھزار نفر تحت پوشش خيريه

يک ميليون نفر از اين زنان ناشناخته ھستند و 
." ھای اجتماعی دچار شوند ممکن است به آسيب

شود يک ميليون زن  به اين ترتيب، روشن می
سرپرست خانواده وجود دارند که خود و 

شان حتا از ھمان مستمری بخور و نمير  فرزندان
 .مند نيستند اين نھادھا ھم بھره

ی محجوب، دبير کل خانه کارگر و عضو  به گفته
٧درصفحه   
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داد و آھی در  اگر  غم امان می
 !شد بساط پيدا می

ست که در  ای البته اين خود موضوع گسترده.  بود
توان به آن پرداخت اما  اين مقاله بيش از اين نمی

اين واقعيت را بايد در نظر داشت که يکی از 
د^يل فقر و ظلم و ستم گسترده به پرستاران به 
زنانه بودن شغل پرستاری در ايران و 

ھای حکومت اس-می در رابطه با زنان  سياست
ی  البته حتا در کشورھای پيشرفته(گردد  برمی

داری نيز تعداد زنان پرستار بسيار بيشتر  سرمايه
 ).از مردان پرستار است

اما شکی نيست که مبارزات پرستاران در 
يکی از .  نتيجه باشد تواند بی صورت تداوم نمی

يابی  نتايجی که دور از انتظار نيست، سازمان
تر پرستاران است،  بھتر و ھماھنگی گسترده

کاری که معلمان در آخرين اعتراضات خود 
پراکندگی معلمان حتا بسيار بيشتر از .  انجام دادند

ھای  ھا با استفاده از شبکه پرستاران است اما آن
اجتماعی و سازماندھی خود از آن طريق، 
توانستند در زمستان سال گذشته و بھار امسال 

ای را به نمايش  اعتراضات وسيع و گسترده
بگذارند و ھزاران معلم در سراسر کشور دست 

پرستاران نيز .  به اعتصاب و اعتراض زدند
ی معلمان،  گيری از تجربه توانند با بھره می

تر  تر و پرشکوه يافته اعتراضات خود را سازمان
واقعيت اين است که مبارزات پرستاران .  سازند

ھايی را  تواند خواست در تنھا يک بيمارستان نمی
ی عمومی دارد به حاکميت تحميل کند و  که جنبه

ترين ضعف مبارزات  اين در حال حاضر مھم
پرستاران تنھا در صورتی که .  پرستاران است

در سطحی وسيع دست به اعتراض بزنند، 
. نشينی کنند توانند رژيم را وادار به عقب می

چون افزايش دستمزد ، اجرای  ھايی ھم خواست
آور، اجرای طرح  قانون مشاغل سخت و زيان

گذاری خدمات پرستاری و ديگر  تعرفه
چون اعتراض به  ھای پرستاران ھم خواست

پرداخت مبتنی بر "چگونگی اجرای طرح 
ھای عموم پرستاران است و از  خواست"  عملکرد

ھمين رو استعداد اين را دارند که پرستاران در 
. ھا خود را سازمان دھند سطحی وسيع حول آن

تواند منجر به  ای است که ھم می اين مبارزه
ھای پرستاران شود و  برآوردن برخی از خواست

ھم بر تجارب پرستاران در مبارزات بعدی و 
ھای آينده برای يک زندگی بھتر و انسانی  قدم

 . تا آن روز. ياری رساند

. ھا را به کف خواھيم آورد و ھمه ورزش"  واليبال
ھا خواھيم رفت و تماشا  نه تنھا به ورزشگاه

ھای خود مسابقه خواھيم  خواھيم کرد، بلکه با تيم
شادمانه، فارغ از بندھای حکومتی اس-می، .  داد

ما زنان و دخترانی که .  نشينان بی اجازه کھف
ديگر فقير نخواھيم بود، بيکار نخواھيم بود، 

خواب نخواھيم بود،  معتاد نخواھيم بود، کارتن
روزی .  روزی روشن.  کودک کار نخواھيم بود

 .نه چندان دور
 

 

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
 
ھای ويژه پليس به  يورش وحشيانه يگان"

تجمع اعتراضی کارگران ذوب آھن اردبيل را 
ست که   عنوان اط-عيه ای"  کنيم محکوم می

 . سازمان درتاريخ يکم تير ماه انتشارداد
صبح روز "دراين اط-عيه چنين آمده است 

 خرداد، کارگران ذوب آھن اردبيل ٣١يکشنبه 
در اعتراض به وضعيت ب-تکليفی خود و عدم 

 ماه حقوق، دست به اعتراض ١۶پرداخت 
زدند و برای چندمين بار در مقابل استانداری 

کارگران معترض، در .  اردبيل تجمع کردند
ھايی را نيز با خود حمل  حالی که پ-کارد

کردند، خواستار رسيدگی استاندار و ديگر  می
مسئولين دولتی به وضعيت خود و پرداخت 

فاصله کوتاھی   اما به .  ھای معوقه شدند حقوق
ھای ويژه پليس که به   پس از اين تجمع، يگان

بندان  محل اعزام شده بودند، به بھانه ايجاد راه
طور   و برای متفرق نمودن کارگران، به

. ای به تجمع کارگران يورش بردند وحشيانه
در اثر اين اقدام ضد کارگری، تعدادی از 

وسيله آمبو^نس روانه  کارگران مصدوم و به 
"  بيمارستان شدند درادامه اط-عيه ضمن . 

اشاره به اعتراضات مکرر کارگران و قرار 
کارفرما مبنی برپرداخت معوقات مزدی 

اما نه فقط  اين "  کارگران، چنين می خوانيم
قرار اجرا نشد، بلکه چند تن از نمايندگان 

پس از ھر بار .  کارگران نيز اخراج شدند
ھايی به کارگران داده  تجمع و اعتراض، وعده

شده اما ھيچ اقدام عملی در راستای تحقق 
 ماه ١۶.  ھا صورت نگرفته است مطالبات آن
گونه دستمزدی به کارگران پرداخت  است ھيچ
درادامه اط-عيه به اين موضوع ."  نشده است

اشار شده که تعطيلی و توقف فعاليت واحدھای 
توليدی، اخراج، ب-تکليفی و عدم پرداخت 
دستمزد، منحصر به شرکت ذوب آھن اردبيل 

ھای  نيست بلکه صدھا واحد توليدی در رشته
برند و  سر می  مختلف در چنين وضعيتی به

داران  که سرمايه  در حالی ".  سپس می نويسد
ھای مختلف و بدون آن که حتا  به بھانه

افتاده را بپردازند کارگران  دستمزدھای عقب
سازند، دولت نيز ولو   را اخراج و بيکار می

ھای يک نظام بورژوايی،  ی نُرم در محدوده
گونه اقدامی در جھت تأمين کار و  ھيچ

ھا  نيازھای زندگی کارگران و خانواده آن
چنين است که شمار کارگران .  دھد انجام نمی

اخراجی و بيکار، روز به روز زيادتر و 
ھا خانواده  اوضاع اقتصادی و معيشتی ميليون

تر   کارگری، ساعت به ساعت بدتر و وخيم
درپايان اط-عيه، سازمان ضمن ."شده است

حمايت از مطالبات کارگران ذوب آھن 
ھای ويژه پليس  اردبيل، يورش وحشيانه يگان

به تجمع کارگران را قوياً محکوم نموده و ھمه 
کارگران را به تشديد مبارزه عليه رژيم 

داری جمھوری اس-می فراخوانده  سرمايه
 .است

ھيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با 
بيست و يک سال تجربه کار در اين زمينه، 

"گويد می اين انجمن آمارھای جامع و : 
ھای مستندی دارد که برای کودکان کار  گزارش

"دھد و ادامه می."  رخ داده است دست ما کوتاه : 
ھای غير دولتی در ايران  عذر انجمن."  است

موجه است، اما خانم معاون رئيس جمھور برای 
مجلس اس-می .  اين کودک چه کرده است؟ ھيچ

با وجود شاھد، اع-م کرد خبر .  البته کاری کرد
ھا، خبر ديگری  البته در رسانه.  کذب بوده است

 ساله ھم منتشر شد، آن ھم ٧از تجاوز به دختری 
به رغم وجود مدارک .  چند بار فقط در يک روز
 .است" کذب"پزشکی، حتما آن خبر ھم 

پناه و افسرده، بنا به  باری، اگر اين دخترکان بی
ی خانم معاون رئيس جمھور، به تماشای  نسخه

" شور و نشاط"رفتند کمی  مسابقه واليبال می
چه درد تجاوز بر پيکر  يافتند، البته چنان می

داد و آھی در بساط پيدا  شان امان می نحيف
 !شد می

بار اس-ميت "کران  ست از دريای بی ای اين قطره
بر دوش زنان و مجازاتی که در جمھوری "  نظام

 .شود ھا روا می اس-می بر آن
 تير، عنوان ١٠مو^وردی در ھمان مصاحبه 

وقتی مخالفان از مراجع عظام ھزينه : "کرده بود
کردند، به خاطر احترامی که دولت برای مراجع 

شمارد،  قائل است و رای مراجع را محترم می
 ."تشخيص داده شد که اين تمھيدات رعايت شود

 :پس بايد نوشت
باری، اگر زنان بيکار، زنان فقير، زنان 

خانمان، زنان معتاد، کودکان کار، بنا به  بی
ی خانم معاون رئيس جمھور، به تماشای  نسخه

" شور و نشاط"رفتند کمی  مسابقه واليبال می
داد  چه رنج روزمره امان می يافتند، البته چنان می

و مسلماً مراجع !  شد و آھی در بساط پيدا می
 !دادند عظام اجازه می

بوک به جنگ مخالفان رفته و  ولی قب- در فيس
 سال در غار کھف خود ٨کسانی که : "نوشته بود

خزيده بودند در اين دو سال از ھيچ کوششی 
برای پاشيدن بذر نااميدی و دلسردی در ميان 

 ".اند مردم دريغ نورزيده
. بايد از نو نوشت.  بايد تمام نوشته را پاک کرد

شور و "مسئله خانم مو^وردی زنان نيست، 
داند تماشای  خودش می.  دختران نيست"  نشاط

ی ب-يايی نيست که در رژيم وی و  واليبال، چاره
دعوا بر سر .  شود فکرانش بر زنان روا می ھم

ست که او به آن  ميان جناحی.  لحاف م- است
بذر "کوشد  تعلق دارد و جناح ديگری که می

دولتی .  را ميان مردم بپاشد"  نااميدی و دلسردی
خواھد با آزادسازی  که وی معاونش است، می

(ھا نه ھمه ورزش"و "  تماشای واليبال" به " 
دِل تعدادی از زنان را به )  ی خود مو^وردی گفته

خانم .  آنان شود"  شور و نشاط"دست آورد و مايه 
شھيندخت مو^وردی، خود، نيز در ھمان غار 

 .کند کھفی ^نه دارد که رقبايش را متھم می
گرا، را  به  طلب و اصول اين غارنشينان، اص-ح

ما، .  ما زنان و دختراِن نوريم.  حال خود نھيم
تماشای "خود، روزی، در روشنای آفتاب، حق 

۶از صفحه  ۵از صفحه    

نگاھی به اعتراضات 
 ھای اخير پرستاران در ھفته
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٩درصفحه   

 حمايت از  "چالش ھای اجرايی قانون 
 "آمران به معروف و ناھيان از منکر

 گذاری ائمه جمعه است انتخاب شورای سياست به
 -وزير کشور:   شرح زير است اعضای آن بهو 

 -وزير فرھنگ و ارشاد اس-می  -وزير اط-عات
وزير علوم، تحقيقات و   -وزير آموزش و پرورش

دو نفر   -وزير صنعت، معدن و تجارت  -فناوری
نماينده تام ا^ختيار قوه   -از نمايندگان مجلس

رئيس   -رئيس سازمان صدا و سيما  -قضائيه
فرمانده نيروی انتظامی   -سازمان تبليغات اس-می
 -رئيس سازمان بسيج  -جمھوری اس-می ايران
دو نفر مجتھد به انتخاب   -دبير ستاد ائمه جمعه

يک نفر مجتھده   -شورای عالی حوزه ھای علميه
به انتخاب شورای عالی حوزه ھای علميه 

 .خواھران و دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد
 

وزارت کار و اب�غيه ای 
 مرد" زا"که سر 

 
يک ھفته پس از اب-غ دستورالعملی از سوی 
معاون روابط کار وزارت کار، مبنی بر 
ممنوعيت انعقاد قراردادھای کمتر از يک سال با 
کارگران مشاغل دائمی، پايگاه رسمی وزارت 

  .کار از توقف اجرای اين مصوبه خبر داد
 خرداد حسن ھفده تن، معاون روابط کار ١٩روز 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اب-غ 
دستورالعملی به مديران کل اين وزارت خانه 

مقتضی است دستور فرماييد به طور :  اع-م کرد
 .دقيق مفاد اين دستوالعمل رعايت شود

ممنوعيت "دستورالعمل فوق که موضوع آن 
انعقاد قراردادھای کمتر از يک سال با کارگران 

است، در سه ماده به شرح ذيل "  مشاغل دائمی
 .می باشد

 
از تاريخ اب-غ اين دستور المعل و به :  ١ماده 

استناد اصل دائمی بودن قرارداد كار در كارھای 
با ماھيت مستمر، مستنبط از ماده ھفت  قانون 

، انعقاد قرارداد كاِر مدت موقت زير )١(كار
يكسال در كارھای ماھيتاً مستمر مشروط به بقای 
كارگاه و كار، ممنوع است و كارفرمايان مكلف 
ھستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، 
قرارداد مزبور را حداقل به مدت يك سال منعقد 

 .نمايند
 

چنانچه قراردادی كمتر از يك سال منعقد :  ٢ماده 
شود، با لحاظ شرايط مذكور در ماده يک، در 

 .حكم قرارداد يك ساله محسوب خواھد شد
 

مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي :  ٣ماده 
ھا مكلف ھستند در اجرای مفاد اين دستور  استان

 .العمل نظارت نمايند
پس از اب-غ دستورالعمل فوق، كانون عالی 

ھای صنفی كارفرمايی ايران به رياست  انجمن
محسن خليلی عراقی، نامه ای به معاونت روابط 
وزارت کار نوشت و خواھان توقف اين اب-غيه 

در حالی که ھنوز جوھر اين اب-غيه خشک .  شد
نشده بود، حسن ھفده تن معاون وزارت کار با 
اولين تشر محترمانه کارفرمايان و سرمايه داران 

 خرداد يعنی تنھا يک ھفته پس از ٢۶ايران روز 
اب-غيه فوق، طی دستورالعمل ديگری به کليه 

دستور :  مديران کل وزارت کار اع-م کرد

در "  حمايت از آمران و ناھيان از منکر"طرح 
عمل و در اجرا به ھرج و مرج در کشور منجر 

 . خواھد شد
در واقع آنچه کابينه به اصط-ح تدبير و اميد را 
از اجرای اين قانون باز داشت و روحانی طی 

اجرای "  توقف"نامه ای به خامنه ای خواستار 
جھت "  امر به معروف و نھی از منکر"قانون 

شده است، "  ايرادھای مد نظر دولت"بررسی 
ھمين موضوع دور زدن دولت و رسميت دادن به 

ايجاد اين .  يک نھاد فراترازوزارت کشوراست
ستاد و به طور اخص موضوع رياست آن از 
جمله مواردی بوده اند که در ھنگام بررسی اين 
طرح در مجلس، مجيد انصاری، معاون پارلمانی 
: رئيس جمھوری ضمن مخالفت با اين طرح گفت
چه طور است، مصوبات ستادی که رياست آن را 
امام جمعه تھران بر عھده دارد، بايد برای سه قوه 

  ^زم ا^جرا باشد؟
در ھر صورت تا اين جای مسئله، عجالتا 
. روحانی برنده اين ميدان چالش بوده است
پذيرش نامه روحانی از طرف خامنه ای و 

ھيئت عالی حل اخت-فات و "ارجاع آن به دا^ن 
و اع-م رای نھايی "  تنظيم روابط قوای سه گانه

برای .  اين ھيئت ، طبيعتا زمان بر خواھد بود
کابينه روحانی که زير آوار وعده ھای توخالی و 
عملی نشده اش ھمچنان حرافی می کند و در 
وضعيت کنونی به دنبال فرجی از اين ستون تا آن 

امر به "ستون است، توقف اجرايی شدن قانون
تا ھمين جا ھم در جدال " معروف و نھی از منکر

و "  دلواپسان"با جناح رقيب از جمله مجموعه 
امامان جمعه ای چون احمد خاتمی و احمد علم 

موضع .  الھدا يک پيروزی محسوب می شود
امر به معروف "گيری خامنه ای و ارجاع قانون 

به ھيئت حل اخت-ف قوا، نه "  و نھی از منکر
تنھا به نفع روحانی تلقی خواھد شد، بلکه در 
شرايط کنونی با تاکيد مصرانه ای که شخص 
خامنه ای در سخنرانی نوروزی اش بر اجرای 
امر به معروف و نھی از منکر داشت، می تواند 

اين .  يک عقب نشينی ھم از طرف او تلقی گردد
عقب نشينی موقت خامنه ای و کوتاه آمدن او در 

امر به معروف "  و قانونی "  قرآنی"اجرای  امر 
را بايد به حساب موقعيت "  و نھی از منکر

حساسی که ھم اکنون جمھوری اس-می و کابينه 
شرايطی .  روحانی در آن بسر می برند، گذاشت

که جمھوری اس-می نيروی اصلی اش را بر سر 
رسيدن به توافق جامع و نھايی مذاکرات ھسته ای 

 . متمرکز کرده است
ھيئت عالی حل اخت-فات و تنظيم روابط   -)١(

قوای سه گانه که رياست آن بر عھده محمود 
شاھرودی است، از جمله نھادھای رنگارنگ 

 و در پی ٩٠جمھوری اس-می است که از سال 
اخت-ف ميان احمدی نژاد و قوه قضائيه به دستور 

 . خامنه ای تشکيل شد
اين قانون، رياست اين ستاد به ١٩طبق ماده   -)٢(

عھده يکی از ائمه جمعه موقت شھر تھران 

 جھت امضا و اب-غ برای رياست ٩۴ارديبھشت 
روحانی اما، از امضاء اين .  جمھوری ارسال شد

مصوبه و اب-غ آن به ارگان ھای ذيربط  امتناع 
با پايان گرفتن مھلت قانونی و عدم اب-غ آن .  کرد

به ارگان ھای ذيربط، طبق قانون جمھوری 
اس-می علی ^ريجانی در مقام رياست مجلس 

ھای  موظف شد اين قانون را به کليه دستگاه
 خردادماه ٢٠اين اب-غيه روز .  ذيربط اب-غ کند

به رغم اين اقدام علی .  سال جاری صورت گرفت
^ريجانی، کابينه روحانی کماکان از اجرای 

" امر به معروف و نھی از منکر"  قانون 
 .خودداری کرده است

در شرايطی که اجرای اين قانون می بايست از 
 تيرماه توسط ھيئت دولت اجرا می شد و ۶تاريخ 

در حالی که عباس پوريايی، رئيس دادگاه ھای 
عمومی و انق-ب تھران پيش بينی تاسيس شعبه 

 ١١ای ويژه برای رسيدگی به موضوع ماده 
را "  حمايت از آمران و ناھيان از منکر"قانون 

خبرگزاری صدا و سيما خبر داد   اع-م کرده بود،
که حسن روحانی، در نامه ای به خامنه ای 

اجرای اين قانون برای بررسی "  توقف"خواستار 
در ھمين .  شده است"  ايرادھای مد نظر دولت"

حال محمد يزدی، رئيس مجلس خبرگان نيز روز 
 تير در يک برنامه راديويی گفت، ٩سه شنبه 

" مشک-ت"علی خامنه ای نامه روحانی در باره 
اين قانون را به ھيئت حل اخت-ف قوا ارجاع داده 

 ).١(شود" بررسی"تا 
 ٢۴نگاھی مختصر به مفاد اين قانون که شامل  

 تبصره است، به روشنی نشان می دھد ١٩ماده و 
که نمايندگان مجلس ارتجاع، صرفا جھت 
پاسخگويی به منويات خامنه ای، تا چه اندازه 
اراجيف و دستورالعمل ھای سخيفی را تحت 

حمايت از آمران به معروف و ناھيان از "لوای 
پوشيده .  در قالب يک قانون تنظيم کرده اند"  منکر

نيست که مضمون و محتوای اصلی اين قانون، 
باز گذاشتن دست بسيجيان، پليس، نيروی 
انتظامی و گله ھای حزب اللھی در ايجاد 
 . مزاحمت و سرکوب زنان  و مردان جامعه است

اگر از مضمون اصلی اين مصوبه قانونی مجلس 
که ھمانا قانونی کردن سرکوب زنان است، 

 آن می رسيم که محل اصلی ١٩بگذريم، به ماده 
مناقشه دولت در مسير اجرای اين قانون کذايی 

اين ماده، با ايجاد .مصوب مجلس ارتجاع است
ستاد امر به معروف و نھی از "ستادی به نام 

 وزير ۶، ستادی که به رغم حضور "  منکر
رياست اين کابينه روحانی از جمله وزير کشور، 

ستاد به يکی از ائمه جمعه موقت تھران و نيز 
رياست ستادھای استانی آن به نماينده خامنه ای و 

و )  ٢(امام جمعه مرکز استان واگذار شده 
آنراعم-ً به نھادی فراترازوزارت کشور تبديل 

 . نموده است
اين ماده و وجود ماده ھای ديگری از اين دست 
بوده اند که مجيد انصاری در ھنگام بررسی اين 
طرح در تابستان گذشته اع-م کرد، مواردی از 

١٠از صفحه   



 ٩ ۶٩۶ شماره  ٩۴نيمه اول تير     ٩
١٠از صفحه   

وزارت کار و اب�غيه ای که 
 مرد" زا"سر 

نه تنھا موظف است ممنوعيت بستن قرارداد 
موقت کمتر از يک سال را در مشاغلی با ماھيت 
مستمر پيگيرانه اجرا نمايد، بلکه برای جلوگيری 
از فرار کارفرمايان و سرمايه داران نسبت به 
اجرای اين ماده قانونی می بايست مشاغل غير 
مستمر را نيز شناسايی و حداکثر مدت زمان ^زم 
برای انعقاد مدت قراردادھای موقت در اينگونه 

 .مشاغل را ھم تعيين نمايد
 آن سال ٢ و ١ قانون کار و تبصره ھای ٧ماده 

ھاست که در پستوھای وزارت کار و در زير 
بعد از دو سال از .  گرد و خاک مدفون شده است

روی کار آمدن روحانی، معاون وزارت کار طی 
دستورالعملی ممنوعيت قرارداد موقت در 

اين .  مشاغلی با ماھيت مستمر را اع-م کرد
اب-غيه به رغم اينکه با عدم شناسايی مشاغل 
غير مستمر ھمچنان دست کارفرمايان و سرمايه 
داران را برای فرار از اجرای آن باز گذاشته 
بود، اما به نوبه خود کورسوی اميدی در دل 

پس گرفتن . بخش بزرگی از کارگران ايران افکند
اين دستورالعمل، توقف اجرا و كأن لم يكن اع-م 
کردن آن، آنھم تنھا پس از يک ھفته از اب-غ 
رسمی آن، يک بار ديگر نشان داد که وزارت 
کار کابينه روحانی وزارت استثمارگران و 
بازوی اجرايی طبقه سرمايه داراست  که کم 
ترين ترديدی در جھت حفظ منافع آنان به خود 

ھمين سر فرود آوردن محض و بی .  راه نمی دھد
چون و چرای مجموعه دم و دستگاه وزارت کار 
در مقابل يک تشر محترمانه کارفرمايان  و سر 

مردن اب-غيه ممنوعيت بستن قرارداد "  زا"
موقت کمتر از يک سال، خود به تنھايی دليلی 
آشکار بر پوشالی بودن ھمه وعده ھای حسن 

 .روحانی و کابينه مورد نظر اوست
قانون کار،   ٧ يک ماده  برابر تبصره   -)١(

وزارت کار موظف است تا با شناسايی مشاغل 
غير مستمر حداکثر مدت زمان ^زم برای انعقاد 
مدت قراردادھای موقت را تعيين کند و نيز در 
تبصره دوم ھمين ماده قانونی آمده است، در 
مشاغلی که ماھيت آنھا مستمر است نبايد با 

 .کارگر قرارداد موقت امضا کرد
 
 
 
 
 
 
 

 ۴٠فرماييد اجرای دستور العمل شماره 
ممنوعيت انعقاد قرارداد كاِر مدت موقت زير (

عجالتاً كأن لم )  يكسال در كارھای ماھيتاً مستمر
 . يكن و متوقف گردد

موضوع قراردادھای موقت و تبعات ناشی از آن، 
بيش از دو دھه است که به صورت جدی امنيت 

اين .  شغلی کارگران ايران را تھديد می کند
موضوع ھمراه با گسترش قراردادھای سفيد 
امضاء که طی سال ھای اخير رواج بيشتری 
يافته است، عم- نوعی بردگی و بی حقوقی 
محض را به بخش بزرگی از نيروی کار ايران 

قراردادھای موقت و سفيد .  تحميل کرده است
امضاء نه تنھا ثبات کاری و امنيت شغلی را از 
کارگران ايران گرفته است، بلکه ھيئت حاکمه 
ايران با قانونی کردن اين گونه قراردادھا و 
بازگذاشتن دست سرمايه داران در استثمار شديد 
و چپاول بی حد و حصر طبقه کارگر، عم- ادامه 

معضل .  زندگی را نيز بر آنان دشوارتر کرده اند
قراردادھای موقت و عوارض ناشی از آن از 
جمله عدم امنيت شغلی آنچنان وضعيت وخامت 
باری را برای طبقه کارگر ايجاد کرده است که 
لغو قراردادھای موقت و سفيد امضاء به يکی از 
. مطالبات محوری کارگران تبديل شده است
خواستی که طی سال ھای اخير، مبارزه برای 
تحقق آن گسترش يافته و در اعتراضات کارگری 
روز به روز جنبه عمومی تری به خود گرفته 

 .است
اينکه کابينه روحانی و علی ربيعی، وزير کار و 
چھره امنيتی و شناخته شده جمھوری اس-می در 
امر خصوصی سازی صنايع و مراکز توليدی 
جھت اجرای ھر چه بيشتر سياست اقتصادی 
نئوليبرال بر سلف خود پيشی گرفته اند، ھيچ 

و اينکه کابينه روحانی طی ھمين .  ترديدی نيست
دو سال گذشته با وضع قوانين ضد کارگری و 
حمايت بی چون و چرا از سرمايه داران، دست 
آنان را در تشديد استثمار، اخراج و سرکوب 
کارگران باز گذاشته است، اين نيز بر کسی 

اما، اينکه خوف از کارفرمايان و .  پوشيده نيست
سرمايه داران تا بدين حد پررنگ بر وزارت کار 
و به طريق اولی بر کابينه روحانی سايه افکنده 
باشد که مجموعه دم و دستگاه وزارت کار دولت 
روحانی صرفا با يک نامه کارفرمايان، 
دستورالعمل اجرای ممنوعيت قرارداد موقت خود 
را متوقف و كأن لم يكن اع-م کند، کمی جای 

 . تامل دارد
و چه پس از به "  انتخابات"روحانی چه پيش از 

قدرت رسيدن، شعارھا و وعده ھای بسياری به 
کاھش فضای .  توده ھا و کارگران ايران داده بود

امنيتی، وعده اجرای قانون کار، امنيت شغلی و 
تامين معاش کارگران تنھا گوشه ای از شعارھا و 
وعده ھای توخالی روحانی طی دو سال گذشته 

 ھمين ٧ ماده ٢ و ١بر اساس تبصره .  بوده است
قانون کار کذايی جمھوری اس-می،  وزارت کار 
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  يورو۴٠ صدای کارگران و زحمتکشان
 

 سوئيس
 

 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی
 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون١۵٠  )ژوئن(کولنتای 
 کرون١۵٠  )ژوئيه(کولنتای 

 
 :آلمان
 

  يور١۵  ناصر شادنژاد
  يورو١۵  يعقوب شکراللھی

  يورو٢٠ محمدرضا قصاب آزاد. ر



 ۶٩۶ شماره  ٩۴نيمه اول تير     ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

٨درصفحه   

 حمايت از  "چالش ھای اجرايی قانون 
 "آمران به معروف و ناھيان از منکر

و "  امر به معروف و نھی از منکر"موضوع 
در "  عفاف و حجاب"چگونگی اجرای مسئله 

جامعه ھمواره از موضوعات داغ جمھوری 
طی اين .   سال گذشته بوده است٣٧اس-می طی 

سال ھا، ھر بار ھم که اجرا و پيگيری اين 
موضوع در دستور کار مجلس، دولت و ارگان 
ھای سرکوب جمھوری اس-می قرار گرفته 
است، زنان ايران در مرکز سيبل تھاجمات 
سرکوبگرانه رژيم و چالش ھای درونی آن بوده 

اص-ح "  اين چالش ھا نه تنھا در دوران .  اند
، بلکه در دوره احمدی نژاد ھم که اساسا "طلبان

دولت برگزيده خامنه ای بود، به بھانه ھای 
در دولت روحانی اما، .  مختلف سر باز می کردند
امر به معروف و نھی "  موضوع اجرای قانون 

و مشک-ت اجرايی و اجتماعی آن در "  از منکر
درون ھيئت حاکمه ايران کمی جدی تر از گذشته 

 .بوده است

از تابستان گذشته که مجلس ارتجاع طرح 
" حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر"

را در دستور کار خود قرار داد تا تصويب کليات 
و جزئيات اين طرح و سپس تاييد نھايی آن توسط 
شورای نگھبان، روحانی و سخنگويان کابينه او 
به دليل مشک-ت اجرايی و غير عملی بودن اين 
مصوبه به انحاء مختلف به مخالفت با آن 

سخنرانی نوروزی خامنه ای و تاکيد .  برخاستند
امر به معروف "مصرانه او بر اجرای ھمه جانبه 

"  امر قرآنی"به عنوان يک "  و نھی از منکر
ظاھرا فصل الخطابی بود برای ھمه نھادھا و 

که می بايست در ارگان ھای ھيئت حاکمه 
مسير اجرايی کردن اين مصوبه گام بر می 

موضوع اما در عمل و در مقام اجرا .  داشتند
طرح مصوب .  به شيوه ديگری پيش رفت

مجلس پس از تاييد شورای نگھبان در دوم 

ھای  نام\ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

 
ھای مالی خود را به شuمuاره حسuاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھuمuراه 
ھuuای  کuuد مuuورد نuuظuuر بuuه يuuکuuی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://65.254.86.197/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


