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  به زلزله زدگان روستاھای اطراف بوشھر ياری رسانيم
شهر، به خانواده قربانيان اين     سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن همدردي با زلزله زدگان روستاهاي اطراف بو            

ما از مردم ايران و بـه ويـژه جوانـان شـهرها و روسـتاهاي                . زلزله تسليت گفته و خود را در غم آنان شريك مي داند           
  .اطراف بوشهر درخواست مي كنيم كه مستقل از حاكميت به ياري زلزله زدگان بشتابند

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 2013 آوريل 9 – 1392  فروردين20سه شنبه 

  

  پيام ھمدردی با زلزله زدگان استان سيستان و بلوچستان
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن همدردي با زلزله زدگان استان سيستان و بلوچستان، خود را در غم مردم 

ار، از مردم ايران، و به ما با تسليت به خانواده هاي قربانيان اين رويداد تاسف ب. محروم اين منطقه شريك مي داند
ويژه جوانان شهرها و روستاهاي اطراف مناطق آسيب ديده، درخواست مي كنيم كه مستقل از حاكميت به ياري 

  .زلزله زدگان بشتابند
 2013 آوريل 16 -  1392 فروردين 27سه شنبه 

  

  اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران در يک نگاه کوتاه
  

ان استراليا در اعتراض به شرايط دشوار كار و  كارگر1856در سال 
براي هشت ساعت كار روزانه حركت اعتراضي خود را آغاز كردند و 

پس از اين حركت . پس از مبارزه متحد و سراسري پيروز شدند
متحدانه آنان تصميم گرفتند كه هر سال در يك روز معين دست از 

داران و حاميان آنان كار كشيده و همبستگي خود را در مقابل سرمايه 
  .نشان دهند

 كارگران نساجي شيكاگو در آمريكا طي يك تظاهرات 1886در سال 
اين .  ساعت كار روزانه را مطرح كردند8بزرگ در روز اول ماه خواست 

 هر ساله در چنين روزي دست از 1889كارگران آمريكا تا سال . تظاهرات به شدت سركوب و به خون كشيده شد
دند و با تظاهرات خياباني قدرت خود را در مقابل نيروهاي مدافع جهل، استثمار و بردگي نشان مي كار مي كشي

  .دادند
 كنگره انترناسيونال احزاب كارگري و سوسياليستي روز اول ماه مه را روز همبستگي جهاني كارگران 1889در سال 

ايط متفاوت روز اول ماه دست از كار مي كشند و از آن زمان تا كنون كارگران و زحمتكشان جهان در شر. اعالم كرد
  .با همبستگي خواسته هاي بر حق خود را مطرح مي كنند

 1299در سال » شوراي مركزي فدراسيون سنديكاهاي كارگري«در ايران براي اولين بار و به ابتكار 
زار شد و  يك سال بعد جشن اول ماه مه به شكل نيمه مخفي در واحد هاي توليدي برگ)  ميالدي1920(خورشيدي

  .به ابتكار همين تشكل مراسم اول ماه مه در تهران به شكل علني برگزار شد
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  رژيم و.يت فقيه، ُمنفعل و ب'تکليف
  منصور امان

  
اما آنچه كه در نگاه     . صحنه سياست در جمهوري اسالمي به گونه شگفت آوري درحال تحرُك و جنب و جوش است               

هاي شكل دهنده و سازمان گر سياست را به ذهن متبادر مي كند، در حقيقت بيشتر به بازار اول حركت زنده فاكتور   
ُشلوغي شباهت دارد كه رهگذران به گونه بي هدف در حال رفت و آمد در آن هستند، بدون آنكه معامله اي صورت                      

ُقم و تهران تا آلماتي شنيده مي ، اين انفعال است كه صداي آن از     "خيمه نظام "زير هياهوي بازار سياست در      . گيرد
  .شود

 با موتور روشن پشت چراغ قرمز انتخابات رياست جمهوري از حركت باز ايستاده و همه چيز موكـول           "نظام"ماشين  
ايـن در حـالي   . به تعيين تكليف در اين دور تازه پخش سهام قُدرت بين باندها و گرايشهاي گوناگون گرديـده اسـت       

 ُقفل شكن نزديك تر مي شود، ابهام پيرامون انجام و سـرانجام آن نيـز                - گويا   – اين هنگام    است كه با هر روزي كه     
آنچه كه مي بايست سرفـصلي بـراي        . بيشتر مي شود و سردرگُمي همگاني منتظران اندكي بيشتر جانمايه مي گيرد           

  . نظم دادن به شرايط باشد، خود از هر نظم و از هر اتوريته هدايت گري بري است
  

  نمايش انتخابات، نمايش تالشي

 كه شمار آنها مي تواند "خوديها" نامزد رياست جمهوري از باند حاكم به صحنه نمايش  25هجوم تا به حال بيش از       
 تنظيم "مهندسي انتخابات"از اين هم بيشتر بشود، نشانگر تحول در مناسبات دروني قُدرتي است كه پيش از اين با    

 و در پي خيزشهاي توده اي آغاز گرديـد، اينـك خـود را در تمـام                  88يت فقيه كه از ُخرداد      تالشي باند وال  . مي شد 
گُستره اش و در شكل دسته هاي پيشينه داري كه زير اتوريته آن بودند يا گروهبنديهاي نوظهوري كه همچون قارچ 

 افزود كه از هر سو روان شـده انـد و   بر اينها نامزدهاي منفرد را نيز بايد. از زمين مي رويند، به نمايش گذاشته است   
سونامي "رسانه هاي حكومتي در اين ميان از .  خود، به هيچ دستور ديگري گردن نمي گذارند"احساس تكليف "جز  

تفرقـه  " نيـز بـه يكـديگر در بـاره           "سـونامي " ياد مي كنند و پايوران حكومت و شركت كنندگان در ايـن              "نامزدها
  .  ند هشدار مي ده"اُصولگرايان

بديهي است كه بخشي از اين معركه بر پا شده در بيروني بيت آقاي خامنه اي با هدف بازارگرمي بـراي انتخابـات و                        
اين تمهيداتي است كه براي شبيه سازي تشريفات جابه جـايي سـهام   . چيدن دكوراسيون آن ترتيب داده شده است      

  . د، دربرگيرنده سود داخلي و خارجي باشد تصور مي كن"نظام"با انتخابات ضروري انگاشته مي شود و 
 كه  "خودي"با اين حال به دشواري مي توان تصور كرد كه در شرايطي كه حتي اصالح طلبان حكومتي و منتقدان                    

 به شمار مـي آينـد، جـايي در نمـايش خودمـاني ندارنـد، كـشمكش        "گرم كردن تنور انتخابات"خشت و پي ترفند   
اين امر كه حكومت رونق انتخابات فرمايشي خود را         . وجود رقابتي سرگرم كننده را القا كند       با يكديگر    "اُصولگرايان"

در مجادله افرادي با يك خاستگاه سياسي، ديدگاه و برنامه مشابه جسُتجو مـي كنـد، ُگنجـايش و تـوان بـه شـدت                         
  . كاهش يافته آن براي روي صحنه بردن نمايش را نيز بازگو مي كند

  
  يتفقدان مركز

علت اصلي ترافيك بي سابقه ي اعضاي باند حاكم گرد كيك انتخابات را شكسته شدن مركزيت واليت فقيه توضـيح   
 توانايي آن را داشته باشد كه مساله توزيـع قُـدرت را سـازمان               "رهبري"همريشان او باور ندارند كه اُرگان       . مي دهد 

ده مي شود كه اصلي ترين فراكسيونهاي باند واليت، راست        بر اين افزو  . داده و به نفع همگي اجزاي ساختار حل كند        
  .  امنيتي دولت، به آقاي خامنه اي يا بي اعتمادند و يا آنكه هژموني وي را برنمي تابند-سنتي و گرايش نظامي 
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، راست سنتي را ُقرباني سياست يكدست سازي خود كـرد و بـه حاشـيه رانـد و                   84او در انتخابات رياست جمهوري      
 كاهش جدي يافت، حاضر به تقسيم مجدد سهم با گُماشته اش 88 هنگامي كه اقتدارش در نتيجه خيزشهاي سپس

اينك او صورت حساب را در شكل از ميان رفتن مركز تصميم گيري واحد و ايجاد دسته بنديهاي جداگانـه اي          . نشد
  . ه استكه ميزان و سطح مشاركت در قُدرت را خود تعيين مي كنند، دريافت كرد
اگر چه كساني همچـون آقايـان محمـد    . در يك اليه پايين تر از اينان نيز فروپاشيدگي بر باند واليت فرمان مي راند       

بيدگُل، خود به خـوبي از ميـزان انـدك بخـت             و آران كاشان، نماينده منصوري، سعيدي كيا، وزير سابق و عباسعلي     
ن مانع نمي شود كه آنها براي دريافت سهم خويش در همـان سـطحي               شان براي صعود به مدار باالتر آگاهند، اما اي        

بخشي از اينان با نگاه به جنگ رو باز و مهارناپذيري كه در هرم . كه هستند، پا به معركه نگذارند و شريك آن نشوند       
 درصـدد  بخش ديگـر، . قُدرت در جريان است، ترجيح مي دهند منتظر اعطاي مزد نمانند و خود آن را تضمين كنند     
شترك هـر دو    . است از شرايط موجود براي بهبود وضعيت اقتصادي و موقعيت سياسي خويش بهـره گيـرد       ُنقطـه مـ

  .   قُدرت و امتيازهاي آن از باال است"عادالنه"دسته، ناباوري آنها به توزيع 
  

  راه حل سونامي زا

، در حقيقـت رو بـه   "آمدن با تيم" در باب صحبتهاي به ظاهر كارشناسانه برخي از پايوران و نامزدهاي خوش نشين       
به اينان وعده داده مي شود كه نگران منـافع خـود            . همين اليه پاييني براي آرام كردن و نظم بخشيدن به آنها دارد           

اين همان رهنمودي است كه آيـت اهللا مكـارم شـيرازي در           . نباشند و دريچه اي براي تامين آن نشان داده مي شود          
اُصولگرايان يكنفر را   ": او توصيه كرده  .  ابراز داشته است   "اُصولگرايان"ولي خود از مسابقه دروني      جريان طرح دلمشغ  

   ".از ميان خود به عنوان رييس جمهور انتخاب كنند و بقيه به عنوان وزير و معاون به او كُمك كنند
او . ماه بعد از پيشنهادش، مي توان دريافـت       ميزان تاثير اين قول در مخاطبان را در واُكنش بعدي آيت اهللا مزبور، يك             

      ".شرعا تشتُت جايز نيست. تشتُت نيروهاي وفادار به انقالب غيرشرعي است": در فروردين ماه خشمگينانه فتوا داد
 به هر نيرنگ و ترفند، اگرچه تاكنون بـه جـايي نرسـيده، در عـوض امـا ابهـام و       "سونامي نامزدها"تالش براي مهار  

ي پيرامون كانديداي باند واليت براي رياست جمهوري را به تركيب و برنامه دولت آينده نيـز گُـسترش داده    بالتكليف
دولت به مثابه اُرگان سازش و جلب رضايتي كه از نيروها و افرادي كه منافع ويژه خود را نمايندگي مي كننـد           . است

و پايداري خواهد بود و در جريان عمل هم جز با بنـد  تركيب شده باشد، به طبع به لحاظ نظري فاقد برنامه متمركز    
  . بازي و گذاشتن گامي در اين مسير و پايي در مسير ديگر اُستوار نمي گردد

از سوي ديگر، از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد كه چگونه سونامي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به كوه                    
راه حل طيـف  . ريت تغيير شكل يافته و بر در و دروازه بارگاه واليت مي كوبد     موج متقاضيان وزارت، معاونت و مدي      -

ايـن چـاره جـويي    . مزبور، آن را به گونه عميق تر در چاهي كه اكنون تالش مي كند از آن بيرون بيايد، فرو مي برد            
  .   مخرب را مي توان نماد وضعيتي دانست كه بر باند حاكم چيره است

  

  سرگرداني

بان آقاي خامنه اي بهتر از او و متحدانش نيست و آنها همچنان قادر نيستند جايگاه خويش در انتخابـات    شرايط رقي 
 امنيتي دولت در حالي كه بـا  -فراكسيون نظامي . و از اين رهگُذر، هيرارشي قُدرت را تعيين و يا حتي تخمين بزنند        
 اختيـار دارد را بـي دريـغ در ايـن راه بـه خـدمت       همه توان در پي جلب و خريد راي است و ابزارهاي دولتي كه در   

  . گرفته، هنوز توانايي معرفي نامزد خويش را ندارد
بي ترديد آنها فردي كه مي خواهند بر ُكرسي رياست جمهوري بنشانند را برُگزيده اند، اما اين حتي نيمـي از راهـي      

وانع رسمي و غير رسمي كه بر سر مداخله فعـال  گُماشتگان نافرمان آقاي خامنه اي بايد م      . كه بايد طي شود، نيست    
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اين به مفهـوم    . آنها در انتخابات وجود دارد را از سر راه كنار زنند تا در اصل بتوانند در خط شروع رقابت قرار گيرند                    
نتيجـه اي  . يك جدال زودرس است كه فراكسيون مزبور تالش مي كند آن را مديريت كرده و كارت خود را نسوزاند         

ازي در وسط براي آنها دارد، گره زدن سرنوشت خود در انتخابات به فاكتوري است كه نقش زيـادي در تعيـين                      كه ب 
  . مسير آن ندارند

. در سوي ديگر، باند اصالح طلبان حكومتي نيز هنوز به اصلي ترين پرسشها در مورد رويكرد خود پاسخ نداده اسـت                    
تقسيم سهم حضور داشته باشند و اين را تنها كانال شـراكت مـي داننـد،                بخشي از آنها مايلند در انتخابات و مراسم         

بخش ديگر در انتخابات به ديده ابزار چانه زني در باال و فشار از پايين مـي نگـرد و بخـشي كـه بيـشتر بدنـه آن را                              
  . تشكيل مي دهد، شركت در اين نمايش را نفي مي كند

او كه بيشتر از جانـب گُـروه دوم   . االسالم خاتمي نيز افزوده مي شودبر اين وضعيت، ابهام در موضوع نامزدي حجت  
آنگونه كـه پيداسـت، آقـاي    . به كانديد شدن دعوت شده است، از دادن پاسخ روشن طفره مي رود         ) ياد شده در باال   (

كم موكول كرده   خاتمي تصميم خود در اين باره را به موافقت آقاي خامنه اي و به بيان بهتر، كسب اجازه از باند حا                    
  . است

اين همان رويكرد منفعالنه و با شك و استخاره اي است كه آيت اهللا رفسنجاني نيز به سياست اصلي خـويش ارتقـا                       
 "رهبر"او در همان حال كه فشار مي آورد و تاكتيك بازي مي كند، در نهايت راهكار خود را در توافُق با                      . داده است 

  .داقبالي او باشد كه رقيب نيز بر اين نُكته آگاه است و دست او را خوانده داردشايد اين از ب. جسُتجو مي كند
  

نقش مركزي كه چيدن بازي انتخابات از باال براي طيفهاي مزبور را دارد را در رويا بافي دو پايور ارشد آنها به خوبي                       
شاركت  "آقاي تاج زاده، عضو شوراي مركـزي دو تـشكُل           . مي توان مشاهده كرد    جاهـدين انقـالب   " و "اسـالمي مـم

 كرده بـود،    "آمدن همه سليقه ها   "، در واُكنش به سخنان آقاي خامنه اي در مشهد كه در آن اشاره اي به                 "اسالمي
خنراني كـرده              ": شادمانه بشارت مي دهد    اين اولين بار ظرف چهار سال گُذشته است كه ايشان از موضع رهبـري سـ

            ".دمه برپايي انتخابات آزاد، سالم، عادالنه و قانوني باشداُميدوارم كه اين امر مق. اند
او حتي معتقد است علت آنكه      . خوش بيني آقاي محمد هاشمي، برادر آقاي اكبر رفسنجاني از اين نيز فراتر مي رود              

ني در انتخابات  ناميده، زمينه سازي براي نامزدي آقاي رفسنجا"سال حماسه سياسي"آقاي خامنه اي سال جديد را 
حتـي عـده    . ، حضور آقاي هاشمي در كسوت نامزدي است       92تحليل برخي از خلق حماسه سياسي در سال         ": است

اي براين اعتقاد بودند كه در سطوح باال تواُفقاتي براي نامزد شدن آقاي هاشمي انجام شده و دليل نامگذاري امسال                    
  ".نيز با نام حماسه سياسي، همين موضوع است

  
  برآمد

 با تضاد فعال شده ي جامعه با خود دست بـه گريبـان اسـت، اينـك بـه                    88رژيم واليت فقيه كه پس از خيزشهاي        
ر اصـلي    . مرحله ديگري از بي ثباتي كه از درون و ساختارهاي آن سرچشمه گرفته، پا گذاشته اسـت              همـه ي عناصـ

  .  شكاف تا اليه هاي پاييني نيز امتداد يافته استتشكيل دهنده باند حاكم، در برابر يكديگر صف آرايي كرده اند و
رژيـم  . در فقدان يك كانون هژمونيك، غلبه بر اين تالشي و كسب ثبات نه اكنون و نه پس از انتخابات ميـسر اسـت     

جمهوري اسالمي با انفعال و بالتكليفي زيست مي كند و كمي جلـوتر، ريـسك امنيتـي انتخابـات را در برابـر خـود                        
  .  تخواهد داش
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  جنتی شو با کدام خروجی؟
  مهدي سامع

  
 ي طمع كار  ي كه در برَندگ   ستيهمانند قمار باز  »  خارج از كشور   انيعيش« مقام معظم و مرجع خود خوانده        تيموقع

 طي قـرار دارد و نـه در شـرا   »بـر يبدر و خ «طي در شراتشيآقا گفته بود كه وال  .  كند ي م شهي لجاجت پ  يو در بازندگ  
 يي جزيهايي از نارساي وجود ندارد و تنها بعضكوچك هرچند »يبحران« كرده كه ديو همواره تاك » الب ط يشعب اب «

  . وجود دارده،ي فقي ولي از بد عمل كردن مسئوالن، البته منهايناش
 َطرد كرد يگري پس از د يكي در قدرت و ثروت را       كي شر ي رقبا رنگ،ي و دشنه، البته با سوس ن      انهي معظم با تاز   مقام

  .  روشي راه پي كه نه راه پس دارد و نه چشم انداز روش برادهي رسي اكنون به نقطه او
 كـرده و حـداد   »وانـه يد« را تيـ  انـدرون ب ز،ي نژاد، هرچند ابلهانه و حقارت آمي احمدي و بپاشها و دوز و كلكها   زيبر

  . اعتراف كنديوانگي دنيعادل، داماد آقا را وادار كرده كه به ا
   

دح و     زيـ  چاپلوسانه و غّلو آم    ز،يهزاران گفتار و نوشتار تملق آم     »  اسالم و اقتدار نظام    ضهيب« حفظ   ي روز برا  هر در مـ 
همـه  .  شودي در بحران است، الپوشاني آن سردرگمياسي ساني كه ب  يوانگي د ني شود تا ا   ي منتشر م  ي خامنه ا  يثنا
 تيـ  بـه موقع   هيـ  ما ي و ب  ي هرچند سطح  يت و جمال  لمات به صف شده تا با ك      هي فق ي گماشتگان و سرسپردگان ول    ي
 داند كـه آن چـه بـه عنـوان     ياما خود آقا م.  بكشندگراني قداست بخشند و اقتدار او را به رخ د    ي خامنه ا  ي عل ديس

 است كه جرج بوش پـسر  ي او كه حاصل كارري شود، نه محصول تدب   ي م ي و بلبل زبان   يياقتدار در موردش قلم فرسا    
 داده شد و مقام معظم صد در صـد حـق   ي خامنه اتي بود كه به والي اهي اشغال عراق هد   . انجام داد  2003در سال   

 يايـ  شناسـد و رو ي حد و مرز نمـ  هي فق ي ول ياما طمع كار  .  جرج بوش بداند   تكارانهيدارد كه خود را برَنده اقدام جنا      
 موسـوم بـه بهـار     يزشـها يد اما با خ    باش اي رو ني هم تي هم چاره كار وال    ديشا.  كند ي او را رها نم    ي اسالم يامپراطور

 بـشار اسـد   يكتاتوري از دريبا لجاجت كم نظ   .  كند ي هم او را رها نم     هي فق ي ول ي جنبه بازندگ  نيا.  كرد ديعرب چه با  
 تيـ  كـرد و اگـر موقع  يري امسال از سـقوط بـشار جلـوگ   اني اعتقاد است كه اگر بتوان تا پاني كند و بر ا ي م تيحما

 به دني نكند و اگر از َگردنه انتخابات به سالمت عبور شود، با رسلي م ي به سمت فروپاش   يك المال يمتزلزل دولت نور  
 و زمان به ني زمي بار همه ني باشد، اي خارجي تواند آستانه تحمل قدرتهاي كه مي به بمب اتميابي دستي قدمكي

  . كنندعتي دوران روانه خواهند شد تا با سلطان مقتدر بفهي بارگاه خليسو
»  بازدارنـده يهـشدارها « از ديـ  سركرده كل سپاه پاسداران بـا تمج ي جعفري است كه پاسدار محمدعلي نقشه ا  نيا

 28 چهارشنبه لنا،يا. (» جهان در دستان سپاه استي انرژكي استراتژري ذخاتيامن«: كندي ممي ترسني چنيخامنه ا
  )نيفرورد
 روزي آن نهاده پي را در گروتي والي كه همه يمرگ و زندگ قمار ني عزم جزم كرده تا در اانهي تحوالت خاورمبازنده
  . استيشي مناسب در انتخابات فرماي تحقق خروجري مسنيقدم اول ا. شود

   
 ي منهـا  ي جمهـور فعلـ    سيرئ.  كرد نيي شو را تع   ي جنت ي در مشهد مشخصات خروج    ني در روز اول فرورد    ي ا خامنه

 نـژاد فاقـد   ي احمـد كيـ  شـود كـه   ي مهندسـ ي به شكلدي باشينما هي فقي ولمي بنا به تصم نيبنابر.  آن ينقاط منف 
. زدي ري در صندوق مي راكي فقط ي امنه دانند كه خاي اند و مدهيهمه د. دي آروني از صندوقها ب  يگرياغي ليپتانس

 در دي كند، باداي دست پيا» حماسه «ني نتواند به چنلياگر او به هر دل  .  اعالم شود  شي برنده نما  دي با ي را نياما هم 
» قبـول «را » اشكاالت موجود «ي با رفسنجاني است كه در مذاكرات طوالن   ني هم يبرا.  باشد ي بعد يانتظار شكستها 

  . را اعالم كرده استيخود به رفسنجان» اعتماد«نكرده و در ضمن عدم 
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 كي به   ني همچن يو. ستين» صالح« شدن او به     داي گرفته كه كاند   جهي گفتگو نت  ني بر اساس هم   ي رفسنجان يهاشم
 خارجه و داخله را در دست گرفته استيحاال سپاه نبض اقتصاد و س« كند كه ي اعتراف مري و انكارناپذاني عرتيواقع

  .»ستي نيو به كمتر از كل كشور راض
 در روز  وزيـ  سـحام ن   تي كرده و وبـسا    اني از استانداران سابق ب    ي با تعداد  داري در د  ي رفسنجان ي صحبتها را هاشم   نيا

 خـودش در بـه قـدرت    ي در مورد نقش اصـل ي صحبتها رفسنجاننيدر هم.  آن را منتشر كرد ني فرورد 27سه شنبه   
 اند كه چگونه    دهي آن را هم د    لمي دانند و ف   ي گفت همگان م   ي را ذكر كرده كه اگر هم نم       ي موارد يرساندن خامنه ا  

 و اميـ  قكي دروغ و با كي يم بند اقدام مكارانه و با سرهكي مجلس خبرگان در    استي در مقام ر   ي رفسنجان يهاشم
  . استي به رفسنجاني خامنه ا»ي اعتماديب «خيطنز تلخ و گزنده تار.  رساندتي را به مقام واليقعود، خامنه ا

   
 قهي اعمـال سـل    ينـوع « گفتـه هـا را       نيـ  ا هيـ بي تكذ كي ي ط ي رفسنجان ي صحبتها دفتر هاشم   ني بعد از انتشار ا    روز

را اعـالم  »  دو باره صحت مطالب منتشر شـده   ديتاك« هم با    وزيم كرد و سحام ن    خود اعال »  سخنان في و تحر  يشخص
  .كرد

 كرده و خود در اني را بيي حرفهاني چني گرفت كه رفسنجان جهي توان نت  ي وجود دارد م   ي كه از رفسنجان   ي شناخت با
 شـده در سـحام       گزارش منتشر  ي كه رفسنجان  يدر همان روز  .  اش نفش داشته است    ي بعد هيبيدرز دادن آن و تكذ    

 دوره هشتم مجلس در طعنه آشكار بـه  ندگاني نماز اي با جمعداري بار در دني اگري دي كرد، در مالقات بي را تكذ  وزين
 نهياند، زم  كه خود مسبب آن بوده يرفت از مشكالت  برون  ي برا ستند،ي حاضر ن  يانحصار طلبان حت  «: گفت يخامنه ا 

 لنا،يا. (» برود اني از م  هايريتدب ي و ب  هاي ناكارآمد جيبه تدر .....موم مردم محقق   را به وجود آورند تا خواست ع       يطيو شرا 
  )ني فرورد28چهارشنبه 

 كنند، مسلماً دار و دسته      اي و شركا را مه    يرفسنجان» مشاركت «ي برا طي شرا ستنديكه حاضر ن  » انحصار طلبان  «نيا
 ي و البتـه هاشـم  زدياويـ  را بـر گـردن ب  ي مـدال نيفقط در قد و قواره مقام معظم است كه چنـ     . ستندي نژاد ن  ياحمد

  . داشته استه كنندنيي نقش تعتي موقعني به اي در رساندن خامنه ايرفسنجان
 را بـه ناچـار در هـشت    يني خميمعنو» دو فرزند «ني و ا»ري ناپذييزوج جدا «ني ا ،ي خامنه ا  تي جامعه با وال   زيست

 ي پرورانـد و هاشـم  ي قمار بزرگ را در سـر مـ    كي شدن در    روزي پ ياي رو ياكنون خامنه ا  . سال قبل از هم جدا كرد     
 مـشاركت  ي بـرا ي رفـسنجان هيتوص.  و ثروتتبه منظور مشاركت در هرم قدر     » اعتماد« كسب   ي در آرزو  يرفسنجان

نبـوده و   »  فتنـه  نيساكن« قابل قبول است كه اوالً از        ي خامنه ا  ي برا يي تا جا  يشيدر انتخابات نما  »  ها قهيسل«همه  
 انتخابـات  شي شـده نمـا  ي مهندسـ ي باشد و سرانجام آن كه به خروجشي رسالت شان فقط گرم كردن تنور نما   اًيثان

  . شوندميتسل
 مورد نظـرش را بـه       جهي مصمم است تا نت    يخامنه ا . » ها قهيسل «ي مشاركت همه    ي برا هي فق ي است طرح ول   نيچن

او مثل همـه    .  در مقابل دشمن وا داده اند      »يميران قد براد«روبروست و   » تنگه اُحد « داند كه با     ياو م .  نشاند يكرس
 مـورد حـق   كي در يخامنه ا.  كندي ميابي ارزيتي را با نگاه امندادهاي همه رو  نيمستبدان روز به روز تنها تر و بنابر       
ان و او را بر سر عقل، آن گونه كه مماشاتگر » فتنه«كابوس  .  قلمداد كند  ي اصل ديدارد كه مردم و شورش آنان را تهد       

 فعـال انتخابـات   مي تحـر  كيـ  برانـداخت و تاكت    دي اش را با   تي و وال  يخامنه ا .  آورد ي كنند، نم  يسازشكاران تصور م  
  . استكي به انتخابات آزاد و دمكراتدني در جهت رسي گاميشيفرما

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن 

  . كنيمكارگري در ايران را به شدت محكوم مي
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  بردگی و استثمار با عنوان حماسه اقتصادی
  زينت ميرهاشمي

  
افـزايش قيمـت مـواد    . نامگذاري سال جديد توسط ولي فقيه، ماهيت بردگي و استثمار را از ماه اول سال نـشان داد               

  . كشانداد را به چالش ژپاسدار احمدي ن» زنده باد بهار«خوراكي در فروردين ماه، شعارهاي تو خالي و تبليغاتي 
را » سفرهاي نوروزي«وي . دانست» سال حماسه هاي پي در پي براي ايران« را 92رئيس دولت نظامي امنيتي سال 

» ركـورد تـاريخي   «احمدي نژاد تعداد سفرهاي تاريخي انجام شده در نـوروز را يـك              . آغاز اين حماسه ها اعالم كرد     
شـعارهاي  . بازي كردرا  مرفه با چمدانهاي سفري لوكس  نمايش رئيس دولت،وي در شوي تبليغاتي خود   . اعالم كرد 

و صندليهاي خالي منتظر صد هزار نفر، چهره دروغگو و منفور گماشـته           » چي ميشه؟ توپ، تانك، فشفشه، ناهار ما      «
  . ولي فقيه را براي وي ثبت كرد

  
  افزايش قيمتها در فروردين ماه 

 در صد در برخي از مناطق تهران افزايش پيدا 30ه، قيمت مسكن در فروردين ما بر اساس داده هاي مركز آمار ايران 
.  درصد بـرآورد كـرده اسـت    30 را حدود    92معاون وزير راه و شهر سازي افزايش قيمت در ابتداي سال            . كرده است 

  )  فروردين25خبرگزاري حكومتي مهر (
 نسبت به فصل    91در پاييز   «تهران   فروردين، قيمت زمين در      24بر اساس گزارش همين خبرگزاري به تاريخ شنبه         

  » . درصد افزايش داشته است81.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 70قبل 
 درصـد و نـسبت بـه    5.9نسبت به فصل قبـل  «مركز آمار ايران، افزايش مبلغ اجاره ماهانه يك مترمربع در تهران را   

از، سـايت خبـري و تحليلـي صـنعت سـاختمان            نوسـ . (اعالم نموده اسـت   »  درصد 33.5فصل مشابه سال قبل خود      
  )  فروردين25يكشنبه 

باال رفتن بهاي اجاره مسكن هيچ خوانايي . پرداخت اجاره مسكن يكي از مشكالت اساسي كارگران و مزدبگيران است
مبلـغ  .  هـزار تومـان اسـت   10كمك مسكن به كارگراني كه اگر شانس دريافت آن را داشته باشند  . با دستمزد ندارد  

در پـايين نگـاه     پرداخت همـين مبلـغ كـم،        در حالي كه      . ناچيز فوق هيچ خوانايي با هزينه اجاره مسكن آنها ندارد         
  .  استارتاثير گذداشتن حداقل دستمزد 

دولـت  » پفكي و تخيلـي   «از جمله طرحهاي فريبكارانه و      » مسكن مهر «صاحب خانه كردن اقشار كم درآمد با طرح         
ها مردم كم درآمد را زير سقفي مطمئن جاي نداد بلكه با توسعه فقر و بي عدالتي، سر پناه احمدي نژاد بود كه نه تن     

  . كم درآمد ها را برداشت و سقف پر درآمدها را ضخيم تر كرد
محمدرضا رحيمي روز چهارشنبه . ، يك خبر خوش به خبرهاي پفكي احمدي نژاد اضافه كرداحمدي نژادمعاون اول 

از محل مسكن مهـر تـا       «او گفت براي پرستاراني كه خانه ندارند        .  دار شدن پرستاران را داد      فروردين وعده خانه   28
  » .آخر اين دولت مسكن تهيه مي كنيم

  
  براي واردات گندم، نان كاالي لوكس ارز مرجع حذف 

الهـاي لـوكس    نان، اوليه ترين ماده غذايي از گزند بي ارزش شدن پول ملي در امان نماند و نويد پيوستن آن بـه كا                     
وي .  درصـد، خبـر داد  80مدير عامل شركت بازرگاني دولتي از بـاالرفتن قيمـت گنـدم بـه ميـزان             . داده شده است  

  . افزايش قيمت نان را امري طبيعي در پي افزايش قيمت گندم دانست
ايي ارز،  چند نرخي شدن ارز، ارز مرجع و ارز مبادالتي و قدرت و نفـوذ رانـت خـوران حكـومتي در بـازي جابـه جـ                          

اگر چه واردات در سطح كالن . وضعيت قيمت كاالهاي مورد نياز مردم را هر چه بيشتر بحراني و نامتعين كرده است
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در دستان باندهاي مافياي وابسته به قدرت و با استفاده از ارز مرجع است، با اين حال قيمت كاالها بر اساس نرخ ارز 
ان تصور كرد كه اين نامتعين بـودن رشـد قيمتهـا و دو نرخـي بـودن ارز          مي تو . مبادالتي به مردم فروخته مي شود     

  . چقدر اقليتي را تنموند و اكثريتي را الغر مي كند
امـا بـه    .  تقسيم شده و كاالهاي اولويت دار شامل ارز مرجع اعـالم شـد             دستهدر دو نرخي كردن ارز، كاالها به چند         

  .  ارز مرجع خارج و شامل ارز مبادالتي شدتدريج كاالهاي اساسي و اولويت دار هم از ليست
در . برنج و گوشت از جمله كاالهاي اولويت دار بودند كه با تخصيص ارز مبادالتي به آن افزايش قيمت پيـدا كردنـد                     

دارو و تجهيزات پزشكي در ليـست       . هفته گذشته اعالم شد كه روغن شامل دو ارز و افزايش قيمت پيدا خواهد كرد              
  .  دوم قرار دارد كه ارز مبادالتي به آن تعلق مي گيردكاالهاي اولويت

در روزهاي پاياني فروردين ماه، افزايش چند برابري قيمت برخي كاالهاي اساسي از طرف مقامهاي حكـومتي اعـالم       
علـت افـزايش قيمـت، تعيـين ارز     .  درصدي قيمت گوشت قرمز خبر دادنـد       60رسانه هاي حكومتي، از افزايش      . شد

  . راي وارد كردن گوشت اعالم شده استمبادالتي ب
  

  قيمت دارو
 سرپرست دفتر كل نظارت بر دارو ، خبر جايگزيني ارز مبادله اي بر ارز مرجـع را اعـالم        در آخرين روزهاي فروردين   

 درصد باال رفتـه     50بر اساس داده هاي مربوط به افزايش قيمتها و نوسانات ارز، قيمت داروهاي توليد داخل تا                 . كرد
با توجه به تعيين ارز مبادالتي براي وارد كردن دارو، دارو و مواد بهداشـتي تبـديل بـه كـااليي لـوكس بـراي                         . تاس

سرپرست دفتر كل نظارت بر دارو و مـواد مخـدر سـازمان غـذا و داروي                 . اكثريتي از مردم محروم جامعه خواهد شد      
بـر اسـاس گـزارش    . ادلـه اي خبـر داده اسـت   قيمت دارو بـا جـايگزيني ارز مب   » تغييرات صد در صدي   «بهداشت از   

 درصد هزينه هاي سالمت از جيب مـردم پرداخـت مـي             75در حال حاضر    « فروردين؛   31خبرگزاري حكومتي مهر    
  » . شود

 بـراي بهداشـت و درمـان،    92عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس مالها، با سخت دانـستن سـال       
 30 الـي    29رشـد   «از  » خانـه ملـت   «وي در گفتگويي بـا خبرگـزاري        . كميل كرد را ت  ولي فقيه » حماسه اقتصادي «

  . سخن گفت»  درصدي تورم50افزايش «بودجه بهداشت در برابر » درصدي
  

  وعده هاي پيش از انتخابات 
گزينش احمدي نژاد در مقام گماشتگي . پخش اسكناس توسط احمدي نژاد به ديگر پايوران رژيم سرايت كرده است        

احمدي نژاد محصول انتخابات مهندسي شده توسط ولي فقيه و سپاه پاسداران . قيه برآمد پخش اسكناس نبود فيول
دروغين احمدي نژاد، سياستي بـراي مردمـي جلـوه دادن و            » سخاوتمندانه«شعارهاي عوام فريبانه و رفتارهاي      . بود

  .  فقيه بوديمشروعيت بخشيدن به گزينش ول
محسن رضايي و يا مشايي نقشي در پيروز شدن صاحبان آن از صندوق جادويي واليـت                بر همين منظر اسكناسهاي     

  . فقيه ندارند
پاسدار محسن رضايي شعارهاي تبليغاتي خود را با تاكيد بر مسائل اقتصادي شروع كرده و با پخش كاغذ پاره هـاي                     

  . في كرده است مشكالت و بحران اقتصادي در آينده معرناجيبي ارزشي به نام ريال، خود را 
بر اساس ايـن    . سايت شبكه ايران طرفدار احمدي نژاد، از پخش پول به عنوان عيدي توسط محسن رضايي خبر داد                

به عنوان عيدي بـين    را هزار توماني    5 و   10خبر پاسدار محسن رضايي در سفر تبليغات انتخاباتي خود اسكناسهاي           
ع تشخيص مصلحت رژيم، وعده پولـدار شـدن جوانـان را داده             در خبر ديگر دبير مجم    . هوادارانش پخش كرده است   

انشااهللا در سـالهاي آينـده      «، گفت   1391 بهمن سال    6در   پاسدار محسن رضايي در سخنراني تبليغاتي خود        . است
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وي در همـين    . »ما هم عزت مـي خـواهيم و هـم جيبهـاي پـر پـول               . جيبهاي جوانان پر عزت و پر پول خواهد شد        
اسكناسهاي بي ارزش بازيگران نمايش . تبديل خواهد كرد» پول ايران را به بهترين پول عالم«د كه سخنراني وعده دا

مـردم محـروم روسـتاها و يـا         . انتخاباتي براي جلب راي مردم و گرم كردن نمايش پيش رو، توهين به مـردم اسـت                
وم زير خط فقـر توسـط شـوراي    تعيين پايه دستمزد يك س. كارگران و مزدبگيران حق خود را مي خواهند نه صدقه       

  . عالي ضد كار، بردگي و استثمار را تشديد مي كند
  

  »پفكي و تخيلي«تصويب اليحه بودجه 
تـصويب كليـات بودجـه عليـرغم     .  فروردين كليات اليحه بودجه را تصويب كردنـد  27مجلس نشينان روز سه شنبه      

با . ه در رويارويي با باند احمدي نژاد را نشان داد     مخالفت كميسيون تلفيق، سرسپردگي مجلس مالها به امر ولي فقي         
توجه به پايين آمدن قيمت نفت خام، تحريمها و سياستهاي جنگ طلبانه رژيم در منطقه، مي تـوان تقـسيم بنـدي          

  .به ضرر مردم و به نفع بخش تسليحاتي در جهت حفظ نظام را تصور كردبودجه 
در » اطاعـت از فـرامين رهبـري      «ناميد كه بـراي     » پفكي و تخيلي  «احمد توكلي از مجلس نشينان، بودجه دولت را         

  . مجلس به تصويب رسيده است
تحقق عدالت در همـه ابعـاد   « را 92معاون برنامه ريزي و راهبردي دولت نظامي امنيتي ماده اول هدف بودجه سال        

  .  كرداعالم» اقتصادي اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر با تاكيد بر كاهش فاصله طبقاتي
تشديد فاصله طبقاتي، گسترش بي عدالتي اقتصادي اجتماعي همراه با سركوب و به بند كشانيدن نيروهاي معترض                 

ناهمخواني رشد تورم با مزد تصويب شده در شوراي عالي كار، فقر            .  دستاورد رژيم واليت فقيه است     ،به وضع موجود  
 اقتـصاد ايـران در جيبهـاي گـشاد كـالن سـرمايه داران و                كليد حل بحران  . و بحران معيشتي را افزايش خواهد داد      

تمـامي بانـدهاي رژيـم عليـه منـافع كـارگران و             ولـي فقيـه و      . باندهاي مافيايي پاسداران در قدرت يافت نمي شود       
آنچه كه طبقه كارگر و مزدبگير و اقشار كم درامد را از طبقه حاكم جدا مي كند، فاصـله                  . مزدبگيران عمل مي كنند   

يـابي كـارگران و      تنها همبـستگي، تـشكل    . بر پايه سود، استثمار، بردگي و ليبراليسم با پوشش مذهب است          عميقي  
مزدبگيران در پيوند با جنبش ضد ديكتاتوري است كه مي تواند چشم اندازهايي براي توسعه دموكراتيـك و عـدالت                

  . اجتماعي را نشانه گيرد
   

  چادر بر سر تحريم كنندگان 
آماده مديريت شـديدترين  «چادر بر سر تحريم كنندگان، ادعا كرد رژيم گذاشتن ول احمدي نژاد، با  رحيمي معاون ا  

و عدم اتكا به پـول نفـت، بـا          » سازماندهي بازار و ارز   «وي با اشاره به     . »تحريمهاي هوشمند و سرسختانه غرب است     
 و غربي تحريم كننده نفـت ايـران         امروز برخي كشورهاي خارجي   «:گفت» حجاب برتر «تحقير كردن چادر به عنوان      
رويكرد سخن پراكني اين كارگزار رژيم در داخل، ذليل كردن زناني كه چادر بـر سـر            » .ذليل و چادر به سر شده اند      

اگر چادر بر سر كردن براي تحريم كنندگان به معني حقـارت آنـان اسـت، چگونـه          . مي كنند مي تواند ارزيابي شود     
  . مثابه حجاب برتر دم مي زنندكارگزاران رژيم از چادر به

   
  اعتراض به حداقل دستمزد تصويب شده 

 تـشكل كـارگري   6تـا كنـون   .  درصدي دستمزد پايه، همچنان مورد اعتراض كارگران و مزدبگيران است    25افزايش  
تاده شكايت نامه هايي عليه مصوبه تعيين حداقل دستمزد شوراي عالي كار، به ديوان به اصطالح عدالت رژيـم فرسـ                   

. معترضان مصوبه فوق را نقض آشكار قانون و ناهمخوان با نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي مـي داننـد           . اند
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اين افزايش مزد حتـي در سـاير سـطوح          «رئيس انجمن صنفي كارگران پتروشيمي تبريز با اعالم اين خبر گفت كه             
  . »صد هم كمتر استر د20مزدي از 

. ي بر پرداخت حداقل دستمزد تعيين شده شوراي عالي كار، در همه جـا رعايـت نمـي شـود               قانون كار مبن   41ماده  
به همين . رهيافت ديوان عدالت اداري و نهادهاي مرتبط با بررسي شكايت كارگران سرانجام حفظ نظام سرمايه است

 تـرس از اخـراج، بيكـاري،        .نها باز نمي گشايد   آدليل راهكارهاي قانوني اعتراض كارگران راهي را براي حل مشكالت           
نداشتن حق اعتصاب و باز بودن دست كارفرمايان براي اعمال فشار بر كارگران، ماده هاي قانوني را بي اعتبارتر كرده 

  . است
 ن فروردين حركت اعتراضي كارگرا28روز چهارشنبه . در پايان اين مطلب يادي از كارگران مهاجر در يونان مي كنم 

كارگراني كه خواستار دريافت    . اورزي در يونان، با يورش پليس به خون كشيده شد         شمجمتع ك مهاجر بنگالدشي در    
 نفـر از    27در ايـن درگيـري      . قوق عقب افتاده خود بودند در اثر اصابت گلولـه پلـيس زخمـي شـدند               حشش ماه از    

  .  محكوم استانساني اين اقدام جنايتكارانه و ضد . كارگران به ضرب گلوله زخمي شدند
  

  
  آيا چپھا بايد از مقاومت مسلحانه در سوريه حمايت کنند؟

  ليال جديدي
  

در باره عمليات مسلحانه گروههاي اسالمي بنيادگرا، كمكهاي نظامي از خارج و مبارزه مـسلحانه انقالبـي در سـوريه       
هاي بنيـادگرا   اي مسلح كه بيشتر در ميان اسالميست      هنزاع دروني برخي از گروه    . استگفتگوهاي بسياري در جريان     

ي پيرامون كمك نظامي به اين      يصورت گرفته، اختالف نظرها بين آمريكا، سوريه و چين و همچنين كشورهاي اروپا            
 بخشي از چپ سنتي به مخالفت با جنـبش مـسلحانه      ،از سوي ديگر  . دامن زده است  مباحث گسترده اي    به   ،جنبش

در اين نوشتار تالش مي شـود بـه هـر يـك از بحثهـاي           . ت و نقش امپرياليستها را در آن برجسته كرده اس         برخاسته
يا چپ بايد از جنبش مـسلحانه در سـوريه حمايـت            آموجود نظري بيندازيم و در نهايت بدين سوال پاسخ دهيم كه            

  كند؟
  

 از يـك نويـسنده چـپ         نگاه به نوشـته اي     بررسي خود را با   
.  آغاز مي كنيم   "ناهيد بداوييه "نام  ه  انقالبي ساكن سوريه ب   

در واقع بر پايه گفته هـاي وي بـه بررسـي مبحـث مبـارزه                
ي كه مداخله گر هـستند يـا مـي تواننـد     يمسلحانه و نيروها 

   .باشند، مي پردازيم
  

  ارتـدوكس  ويژه به احـزاب   ه   كشورهاي عربي مهر پايان به چپ سنتي زده اند، ب          هايانقالب": خانم بداوييه مي نويسد   
 طور مداومه آنها احزابي محافظه كار با ساختار ارتجاعي هستند كه ب. مانده اندكمونيست كه مدتهاست بي ثمر باقي       

 مـستقيم و    آندر سوريه، احزاب كمونيست جذب رژيم جنايتكار شده انـد و بـا              .  روبرو هستند  شان  اعضاي با ريزش 
نـاره گيـري كـرده و     كهـا ويژه جوانـان از آن ه  ب شاناز همين رو، بسيار از نيروهاي. غير مستقيم همدستي مي كنند  

اين پديـده را در   . مي پيوندند  آنها به ديگر افراد نسل خود        حقيقتدر  . مي شوند  اعتراضي   هايراهي خيابانها و تجمع   
جوانان جنبـشهاي انقالبـي فلـسطيني، عـرب و كـرد همگـي             . كردمشاهده   مي توان    تمام جنبشهاي سياسي سنتي   

در سـوريه و در تمـامي ايـن       .  رهـا كـرده و بـه انقـالب پيوسـته انـد             ،نان را قفل كرده بودند    آرهبريهاي قبلي را كه     
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همزمـان بـا ايـن رونـد،        .  سد و ترمـزي در برابـر جوانـان انقالبـي بودنـد             "احزاب بردار "جنبشهاي سياسي، رهبران    
  ".دوجود آمدند كه با تجربيات انقالب رشد كرده انه  انقالب بجريان پروسهجنبشهاي تازه چپ در 

  . پاسخ مي دهيم مطرح مي گردد،ش مسلحانه در سوريه به چند سوال كه از سوي برخي از مخالفانبراي درك جنب
 است و حرافيهاي واشنگتن پيرامون كمك به اين جنـبش را            "يضد امپرياليست "، رژيم اسد در كمپ      گفته مي شود  

  .ن مي شمارندآشاهد 
  

  سخنان سفير آمريكا در سوريه در سنا

 به نشست كميتـه روابـط خـارجي          پشتيباني مي كند،    انقالب سوريه  از اندازهت متحده تا چه     االبراي اينكه بدانيم اي   
كـه بـه    ، سفير آمريكـا در سـوريه در حـالي   "رابرت فورد".  آوريل انجام شد، نگاه مي كنيم11سناي آمريكا كه روز   

به دسـت   پيشبرد اهداف دولت    اي  بر را   كنگرهشدت اصرار مي ورزيد تا حمايت       به   ،سواالت نمايندگان پاسخ مي داد    
 كه عليه تندروها مي جنگند و مخـالف بـشار        "مدره"ت متحده بايد به رزمنده هاي       وي تاكيد داشت كه اياال    . دبياور

 "جبهـه النـصره  "آنان با القاعده و ديگر گروههاي تروريست از جمله       ": آقاي فورد گفت  .  كمك كند  ،اسد نيز هستند  
 كه بنـا بـه   است بنياد گرايان سني ، تشكلجبهه النصره  (.ندهي را دارند، مخالف هستند    كه بهترين آموزشها و سازما    

 هــزار نفــر نيــرو 5تخمينهــا 
نان افراطيوني هـستند    آ. دارد

كه خواستار تاسيس حكومتي 
اين گروه در   . اسالمي هستند 

ت ليــست تروريــستي ايــاال  
متحده قـرار دارد و رهبـر آن        

  .) است"ابومحمد جوالني"
 رريكــا در ســوريه دســفير آم

  بايدما" ورزيد كهادامه اصرار 
در سمت وزنه نيروهاي مدره     

 و بـراي نمونـه      "قرار گيـريم  
نيروهاي سكوالر و دمكراتيك    

بـا  . دولت اوباما به آنها كمكهاي غير نظامي مي كنـد         به همين دليل    وي گفت،   . دادزاد سوريه را نشان     آدرون ارتش   
هدف اسـتراتژيك مـا در سـوريه جلـوگيري از           ":  نبود و گفت   "مدره" نيروهاي   اين حال او خواهان كمك نظامي به      

ي برود كه به مـا و يـا         يسوه   بيفتد و سوريه ب    تندروهاي  هدست گرو ه  ي است كه مبادا ب    ي سالحهاي شيميا   از استفاده
   ".دمتحدان ما ضربه بزن

  
 پخش مي   "سيسپن"ن گفتگو كه از راديو      اي. اكيد كرد  قدرت ت  "انتقال آرام "وي همچنين بر مذاكرات سياسي براي       

 در نشست آشـكار  حاضرطي اين مدت از گفته هاي سفير و پاسخهاي وي به سناتورهاي  . طول كشد ه   ساعتها ب  ،شد
جستجو براي يافتن راهها و افرادي كه در خدمت اين كـشور             بود كه در واقع دولت آمريكا در سوريه هيچ كاري جز          

 از وي پرسيد كـه آيـا ارتـش    "جان مك كين" ، جالب آنكه وقتي سناتور جمهوري خواه.انجام نمي دهد د،  نقرار گير 
 ،من نمي توانم پاسخ دهم":  فورد پاسخ داد،ي اين را دارد كه منطقه پرواز ممنوع در سوريه داشته باشد           يآمريكا توانا 

  ".م يك اقتصاد دادن هستوزيرا نظامي نيستم 
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 . صبر كن ببينيم ، شما سفير آمريكا در اين كشور هستي":  پرخاش گفتال با واكنش به اين پاسخ سر بامك كين در
نهـا كمـك    ه آ  از اينكه اوباما ب    "مبارزان سوري "" :افزود وي   ". شما بايد بداني آنجا چه خبر است       ،اگر هيچكس نداند  

   ". خشمگين هستند،نمي كند
بايد چنين كاري را آغاز كند، به نظر من زمـان آن  مريكا آ":  ادامه داد "رابرت مندز " ،دمكرات در همين حال سناتور   

  ).ت اس"مدره"منظور دو سناتور كمك نظامي به نيروهاي ( "رسيده است
يكي از مهمترين نكات مورد توجـه در        

ناتورها س پي پرسشهاي پيا  ،اين نشست 
ـ   آاز سفير پيرامون اين كه       يو اتيـا آلترن

مريكا در آنجا وجود دارد آمورد پذيرش 
 بـه ايـن سـووال    قـاي فـورد  آ. ديا نه بو  

زيـرا از قـرار   پاسـخ روشـني نمـي داد،    
معلـــوم دولـــت آمريكـــا بـــه چنـــين 

  .تتيوي دست نيافته اساآلترن
  

اواخر  (وريل تا اواسط ماه مه    آاز اواسط   
 قرار است اوباما با رهبـران       )ارديبهشت

دولـت  .  مالقات و گفتگو كند     جداگانه  به طور  ، قطر، اردن و تركيه    يامارات متحده عرب  ،  چهار كشور درگير در سوريه    
از اين رو چاره اي نـدارد مگـر         . دست تندروهاي اسالمي در هراس است     ه  آمريكا از سقوط اسد و افتادن اين كشور ب        

  . را يافته و در خدمت خود قرار دهد اشيوناتنكه هر چه سريع تر آلترآ
 توافقي حاصـل    ، در سوريه  "دخالت نظامي "مي يا    پيرامون كمك نظا    آوريل  در ماه  8از سوي ديگر، در نشست گروه       

آنان با جديت به    .  باعث نارضايتي انگليس و فرانسه شد      ،اگر چه خشنودي چين و روسيه را دربر داشت         اين امر . نشد
. خواهند اتحاديه اروپا را براي موافقت با اين امـر مجـاب كننـد    دنبال لغو تحريم ارسال سالح به سوريه هستند و مي        

له سـوريه شكـست   ا، وزير امور خارجه بريتانيا پس از پايان اين نشست گفت كه جهـان در حـل مـس             "م هيگ ويليا"
شوراي امنيت سـازمان  ":  و افزودوي اعالم كرد كه وزراي كشورها در مورد سوريه به توافق نرسيده اند          . خورده است 

   ".دخاطر اينكه توافق وجود نداره  ب،ليت خود را انجام ندادهوملل مسو
  

  مردم سوريه عروسكهاي خيمه شب بازي امپرياليسم؟

، نظري مي اندازيم به درون جنبش مسلحانه در  را مرور كرديمحال كه بالتكليفي غرب در برابر نيازهاي مردم سوريه
  بـه انقـالب مـردم سـوريه        ،"كمك امپرياليستها، جنگ داخلي و هرج و مرج       "سوريه و پاسخ به آن عده كه به بهانه          

  .رده اند كپشت
چرا چـپ بايـد از انقـالب سـوريه     "عنوان با  وريل سال جاري    آ 9 مقاله اي كه در      ، در ، نويسنده چپ  "يوسف خليل "

آنها ادعا مي كنند كه . بخشي از نيروهاي چپ مخالف انقالب سوريه هستند" :د مي نويس منتشر كرد،"حمايت كند
 سـوريه نـشان از ايـن     انقـالب حمايت از شنگتن مبني بر   است و دروغهاي وا    "يضد امپرياليست " جبههرژيم اسد در    

مـردم  .  عروسكهاي خيمه شب بازي امپرياليسم هـستند   به پا خاسته اند،    دارد كه ميليونها نفر كه عليه حكومت اسد       
 آمريكـا و ديگـر كـشورهاي        حمايـت   گواه آن  سوريه گناه كبيره كردند كه دو سال عليه اين رژيم مبارزه كرده اند و             

 اينها در مورد كمكهاي قابل توجه نظامي كه از ايـران  ؛اما يك سوال به فكر انسان مي رسد    .  جنبش آنهاست  زغربي ا 
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 ، قبل از اينكه مبارزه شكل مـسلحانه بـه خـود بگيـرد    ،ن گذشتهآ از مي گويند؟و روسيه به رژيم اسد مي رسد، چه      
   اينها چه مي گفتند؟

شكل صدها هزار نفري در شهرها و اطـراف         ه  ي براي ماهها مردم سوريه ب     اينها كجا بودند وقت   ":  مي پرسد  وبارهوي د 

آن تجمع مي كردند و توسط نيروهاي حكومت به قتل مي رسيدند، زن و مرد، پير و جوان شكنجه مي شـدند؟ آيـا                     
ودشان راه يا خآيا آنها براي كمك به آوارگان اقدامي مي كنند؟ آآنها آزادي همه زندانيان سياسي را خواستار شدند؟      

مين چشم نگـاه كـرده       ه  داده اند؟ و سرانجام آيا آنها انقالبات كشورهاي ديگر را به           نشانديگري براي مبارزه با اسد      
  "د؟ان

 در اوج بمباران شـهرها و منـاطق مـسكوني مـانع دسترسـي               واشنگتن":  مي گويد  نوشته اش يوسف خليل در ادامه     
 بـه    بـي دريـغ     قطـر و عربـستان     همزمـان . يي شـده اسـت    ستم ضد هوا   هر نوع سالح سنگين مانند سي      انقالبيون به 

  .اسالميستهاي تند رو كمك مي كنند
ـ   ":  يك عضو موج چپ انقالبي سوريه در همين زمينه مي گويد           ،"غياث نيسه " سـركردگي  ه  قدرتهاي امپرياليستي ب

   ".يينوعي و جزيرات مصي يعني تغ اين حمايت مي كنند،"انتقال آرام"آمريكا همواره گفته اند از 
  
 ضـمن اعتـراض بـه       ، كه در ماه مارس از سمت خـود اسـتعفا داد           ،يس ائتالف ملي سوريه   ي، ر "احمد معاذ الخطيب  "

گروهها و افرادي كه حاضـرند از       ": دخالت قدرتهاي خارجي در سوريه به منظور تسلط و كنترل اين كشور مي گويد             
آنان كه سر پيچي مي كنند، جز گرسنگي و مرگ          .  مي گيرند  قدرتهاي خارجي اطاعت كنند، مورد حمايت آنان قرار       

   ".در انتظارشان نيست
عنوان سوريه اي بودن اعدام ه اگر مي خواهند ما را ب. ما به كسي براي كمك التماس نمي كنيم" :تاكيد مي كندوي 

دم سـوريه بلكـه بـراي همـه         نه تنها براي مر   . دروازه هاي آزادي باز شده و بسته نخواهد شد        .  بگذار بكنند  ،هم كنند 
  ."پيام ما به جهان اين است كه تصميم براي مردم سوريه را مردم سوريه و فقط مردم سوريه مي گيرند. مردم

مردم سوريه به هيچكس عذر خـواهي بـدهكار   ": د به صراحت مي نويس،، يك نويسنده چپ لبناني    "فاض ترابولسي "
اين مردم همه تالش    . مبارزه اي كه انتخاب كردند به كسي هدر دهند        نيستند و نبايد وقت خود را براي توضيح نوع          
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 كمك مالي و  در باره موضع شان،دنتنها چيزي كه آنها بايد توضيح بده      . خود را براي مبارزه مسالمت آميز كرده اند       
كـه   مـي دانـد   ،دست گرفتهه هر كس تحت اين رژيم زندگي و مبارزه كرده و سپس سالح ب   . هاي خارجي است  ككم

 يناين رژيم مردم را وادار به استفاده از سالح كرده و بنـابراين همـ            . براي يافتن سالح به همه جا بايد چشم انداخت        
.  براي پرداخت هزينـه آن باشـند       يهاي دنبال راه ه   براي ادامه مبارزه مسلحانه ب     مجبور مي كند  رژيم است كه آنها را      

مردم سوريه  . بارزه مسلحانه نيازهايي دارد كه بايد آنرا برطرف كند        مسلم است هر م   .  نيست پنهاناين يك رمز و راز      
بتوانند استقالل خود را نيز حفظ كرده باشند و ايـن           همزمان  دست بياورند كه    ه  ي سالح ب  ينياز بدين دارند كه از جا     

 فريبكـار   ، اين انقالب به بهانه هاي واهي حمايـت نمـي كنـد             از اما هر كس كه   .  غير ممكن نيست   وليكاري مشكل   
كـار و يـافتن    اگر صداقت داشتند بـراي ايـن     .  در هيچ شرايطي از انقالب حمايت نمي كنند و نكردند          اين عده . است

   ".دسالح تالش مي كردن
اين .   مي پردازد،ن انقالب سوريه استا اين كشور در زمره موافق گويايل و اينكهي به موضوع اسرانوشته خودخليل در 

يل يوقتي موضوع اسرا  ": وي مي نويسد  . كنند  حمايت نمي   سوريه  كه از جنبش    است اي كساني يكي ديگر از بهانه ه    
در . يل از تغيير رژيم در سوريه ظاهري اسـت ي بايد دانست كه رضايت اسرا،اين قبيل مطرح مي شود و بهانه هايي از     

 خـوب اسـت كـه توسـط         يل ايـن  يبـراي اسـرا   . تغييرات دمكراتيك در كشورهاي عربـي وحـشت دارنـد          واقع آنها از  
 از اين چه .منيتي به لحاظ ادعاهاي ا  و هم  يت سياسي دارند محاصره شود، هم به لحاظ تبليغات        اي كه ثب  يديكتاتورها

د داشـته   امـا زيـر كنتـرل شـديد خـو          ، موضوع فلسطين راديكـاليزه كننـد      گردبهتر كه ديكتاتوريهاي عرب مردم را       
  "باشند؟

ل دو كـشور  ويل اين است كه مسويارزش واقعي اسد براي آمريكا و اسرا  ": گويددر همين زمينه، فاض ترابولسي مي       
ت در مرز شمالي فلسطين اشغالي را حفظ كند و حـزب اهللا را تحـت   ادر عين حال امنيت و ثب.  سوريه و لبنان  :باشد

  ".د آمريكا حمايت نظامي نخواهد كر،دست آوردن اين مطالباته بدون ب. كنترل داشته باشد
   

  ي رژيم بشار اسد مانع جنگ داخلي به حساب مي آيدوقت

 درگيريهاي   از ت از انقالب، سناريوهاي مختلفي است كه      ي شك و ترديد نسبت به حما      برايه شده   يديگر داليل ارا  از  
د، در سوريه جنگ داخلي مي شود و گروهها بـه           ن مي گوي  مخالفان انقالب سوريه  . دروني اين كشور ساخته مي شود     

  .افتند و دست آمريكا و ديگر قدرتها باز مي شودجان هم مي 
 ولي آنچه اينها فراموش مـي  بسيار خوب،": وي پاسخ مي دهد. خليل در مقاله خود به اين مبحث نيز پرداخته است         

 اين درحاليست كه يـك انقـالب        و قرار دارد كنند اين است كه همين االن سوريه در شرايطي بد تر از جنگ داخلي               
ـ          . ان است كه داراي جبهه نظامي نيز هست       مردمي در جري   ه درست است، گروههاي مختلفي در آن شركت دارند و ب

ي هـم بـا   يي و ايده وجود دارد، اين شامل كساني نيز مي شود كه چپ هم نيستند و قرارهـا ژهمان تعداد هم استرات  
 براي اولـين بـار در امـور          را ها مردم  كه ميليون  استديناميكي   اما اين خيزشها پروسه بسيار    . امپرياليستها مي گذارند  

 همـانطور كـه     ، پيروزي و شكست، پيشرفت و پس رفت وجـود دارد          مراحلهرحال  ه  ب. كرده است زندگي شان فعال    
 انقالب سـوريه را بـه سـطح نـازل           جايگاهاما اين اشتباه است كه      . وجود دارد   نيز ميدان جنگ شكست و پيروزي در     

ـ   آن امپرياليستي كه سعي خواهنـد كـرد      بحث جنگ مسلحانه و نقش قدرتهاي         ، خواسـته خـود شـكل بدهنـد        ارا ب
   ".مبكشاني

وي مـي   . ويژه در رسانه ها قرار نگرفته، اشاره مي شـود         ه  در اين مقاله همچنين به نقش زنان كه مورد توجه كافي ب           
 تنهـا نقـش قربـاني، مـادر،         آنها نـه  . در رهبري جنبش قرار داشتند    زنان از همان آغاز بسيار فعال بوده اند و          ": گويد

تــشكيل و اداره  بلكــه در تظــاهرات و در صــف اول اعتراضــات، ايفــا مــي كردنــد،خــواهر و شــهيد يــا بازداشــتي را 
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ـ         ابيمارستانهاي خياب  گروهـي از زنـان فعـال در    . دني، گزارشگري، پخش دارو و ابزار و كمكهاي انساني فعـال بـوده ان
  ".م تا بعد از انقالب براي احقاق حقوق خود ظاهر شويما صبر نمي كنيم:  نوشته بودند"آلپو"
  

مين دليل در اوايل ماه مـارس و در انتخابـات            ه  مسلحانه بر نقش زنان سايه افكنده و به        مبارزهخليل مي نويسد اما     
ـ .  اما هيچيك انتخاب نشدند    ،بسيار شناخته شده كانديد بودند     لپو اگر چه چند زن فعال و      آشوراي محلي انقالبي      هب

 مي شود كه مبارزه عليه اسد چه جبهه مشخص اما در آينده     ، همه جا در دنيا راهي بايد پيموده شود        در حال، مانن  ه
  .تهايي را گشوده اس

از مشكالت بزرگ انقالب اين ": وي به يكي از مشكالت مهم و قابل توجه جنبش مسلحانه اشاره مي كند و مي گويد
 اسـتراتژي   طراحـي  دري بدون اينكه همكـاري مـشترك  ، هم عمل مي كنند   است كه گروههاي مختلف مسلح جدا از      

در برخي از نقاط عده اي از اين گروههـا بـا يكـديگر              . نظامي داشته باشند و يا بنا بر مطالبات توده مردم عمل كنند           
تهاي افراطي  از توده هاي مردم در اثر اقدامات ارتجاعي و حركبخشياين سبب شده است كه . برخورد نيز داشته اند

ي مي شود كه به سالحهاي مجهـز دسترسـي دارنـد، نـا اميـد شـده و از         يمذهبي اين گروهها كه شامل اسالميستها     
ي پيدا كرده اند كه در ارتباط و ي گروههاي مسلح راهها،برخي از نقاط كشور با اين همه در. مبارزه كناره گيري كنند
  .دهماهنگي با هم عمل كنن

 و رهبـري   "ارتش آزاد سـوريه   "اين گزارش همكاري مشترك     . است "دارايا، مقاومت شهر  "شي از   نمونه اين امر گزار   
صورتي بوده كه همه گروههاي مسلح بايـستي از         ه  نتيجه اين هماهنگي ب   . شوراي محلي شهري را توضيح داده است      

فاده از منابع، همه هـدايا و  استوبراي جلوگيري از سو. پيروي كنند ت در شهرااتوريته ارتش مركزي براي انجام عملي  
كمكهاي مالي به يك حساب مشترك ريخته مي شود و از آنجا به كارهاي نظامي و كمكهاي انساني آنهم تحت نظر                     

مبرم به كمكها و حمايتهاي فوري، اين سازمان از پذيرش كمكهـاي        با وجود نياز  .  اختصاص مي يابد   شوراهاي محلي 
  .تمال خودداري كرده اسمالي و نظامي با وابستگي سياسي كا

 : يك پيام پر اهميـت دارد ،دست بگيرده كميته هاي هماهنگي محلي براي هر فرد انقالبي كه تصميم گرفته سالح ب  
وردن آدست ه سالح فقط عليه حكومت و براي ب. ته شودشبايد پرچم خودداري از استفاده سالح عليه يكديگر برافرا"

  ." شد خواهدبه كار گرفتهآزادي و عدالت 
  

  هيچ حكومتي با ريختن خون مردم پا بر جا نمي ماند

 بارها دسـتگير شـده و    كه يكي از نويسندگان تواناي سوريه و نامي آشنا براي سوريها،"سمريزبك"و سرانجام، خانم    
ه اي گوشـ ه در زندان مردان جواني را ديدم كه مثل الشه حيوانات ب":  مي نويسد،سرانجام توانست به فرانسه بگريزد 

بر زمـين  صورتهاي خونين، بينيهاي شكسته، چشمهاي شكافته شده و ورم كرده و همه از شدت ضعف      . افتاده بودند 
مـردم سـوريه ديگـر توسـط گروهـي الت و            . بايد بگويم، انقالب مردم سوريه متوقف نخواهد شد       . دراز كشيده بودند  
  ". بر جا نمي ماندهيچ حكومتي با ريختن خون مردم پا. د شدناوباش اداره نخواه

 امـا مـردم   ، هزار نفر جان خود را از دست داده و ميليونها نفر آواره شده اند             70انقالب در سوريه ادامه دارد تا كنون        
نيروهاي راستين انقالبي اين مـردم را  . ستم ديكتاتور بشار اسد خود را رها كنند       سوريه عزم جزم كرده اند كه از زير       

اگرچه پيچيدگيهاي بسياري در مبارزه مـسلحانه در        . شان حمايت مي كنند    هاي پيش روي  در برابر چالشها و سختي    
 اما نيروها و سازمانهاي چپ و انقالبـي در جهـان از             ،سوريه وجود دارد و گروههاي متعددي دست به سالح برده اند          

 نه تنهـا حمايـت      د دار زادي، عدالت و برابري را در دست      آنيروهاي مردمي و آن بخش از جنبش مسلحانه كه پرچم           
  .  بلكه از آموزشها، تجربيات و سازماندهي آنان براي انقالب در كشور خود نيز بهره مي گيرند،مي كنند
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  حرکت دو سر باخت
  پويه جعفر

  
 آنچنـان  او، بركشيده پادوي نژاد، احمدي محمود و اسالمي جمهوري رژيم فقيه ولي و رهبر اي، خامنه بين اختالف

 ايـن  قضيه ظاهر. است كرده اشغال را كشور خارج و داخلي خبري -تحليلي هاي نشريه اكثر يك تيتر هك گرفته باال
 او سياست يا خواسته با كه رود مي سمتي به و كرده كج را راه خود نعمت ولي از پيچي سر با رهبر پادوي كه است

 ميان  اين  در  خود  شيوه به هركس و است رمگ واجور و جور هاي نظريه و تحليل بازار دليل همين به. ندارد سازگاري
 بيت  عوامل و رهبر خانگي پادوهاي است، گير چشم ميانه اين در همه از بيش آنچه اما. پردازد مي موضوع تحليل به
 منتقـدان  و سـابق  گويان مجيز رنگارنگ هاي مكاشفه و كشف. كوبند مي دوگانگي طبل اين بر يكسر كه هستند او

 مهندسـي  دسـتگاه  و اي خامنـه  عوامل اما. است افزوده مكاره بازار اين تنوع بر و كرده پيدا يا ويژه جاي هم جديد
 و كـرده  اشـغال  را ميـدان  شده حساب اينگونه كه برند مي نفعي چه دستگي چند و درگيري اين از او عمومي افكار

  كنند؟ مي ميدانداري
  

  خرج تبريه خامنه اي از حساب احمدي نژاد

جمهـوري   رياسـت  منـسب  بـر  او بيـت  و اي خامنـه  فراوان هزينه با نژاد احمدي نداند كه نيست كسي ديگر اكنون
 از رفـسنجاني  آنها راس در اي و  خامنه منتقدان و مخالفان كردن بدر ميدان از و نژاد احمدي تازي يكه. شد نشانده
 كلـي  طـور  به نژاد را  احمدي آوردن ميدان به از اي خامنه هدف. است رقصي خوش اين چشمگير بسيار هاي نمونه

 رژيمـي  بـراي  تـازه  گـذاري  ريل و مهندسي معناي به اين كه دانست خودش نفع به قدرت كردن يكدست شود مي
 آن از حاصـل  ثـروت  و قـدرت  در مـشاركت  خواهـان  و داننـد  مي سهيم را خود آن در او رقباي از بسياري كه است

اسالمي  حكومت به را اسالمي جمهوري تا كند مي حركت سمتي هب گام به گام و شده حساب اي خامنه اما. هستند
 در نـه،  يا شد خواهد موافق او آيا اينكه. دهد ارتقا موروثي خالفت به و بركشيده موقعيت اين آن را از   و كرده تبديل

 خانـه  پادوي و او بين كه است خوردي و زد همه به چشم مي آيد،     از بيش روزها اين آنچه اما ابهام است  از اي هاله
  . است جريان در نژاد احمدي محمود زادش،

 را خـود  نژاد احمدي مجدد بركشيدن از حاصل اجتماعي بحران سركوب و مقابله در 88 خرداد از بعد كه رهبر بيت
 اسـت  سـنگين  آنچنان نژاد احمدي دولت ساله 8 اقتصادي و سياسي بحران كه يابد درمي اكنون دانست، مي موفق

به  را خود تالش همه دليل همين به. آورد به بار  بسياري مشكالت برايش تواند مي شود، نوشته رهبر يپا به اگر كه
 خانـه  پـادوي  چون. زند جار نژاد احمدي تيم ناتواني و دولت آمدي ناكار نتيجه را آمده به وجود  آنچه كه گرفته كار
 جنجال تا است رهبر از اطاعت ريل از شدن او  جخار و سركشي دليل، بهترين بنابراين است، رهبر بركشيده خود زاد

  . است فقيه ولي از اطاعت عدم حاصل كه وضعيت موجود زنند جار و كنند
  

 هستند، رهبر بركشيده كه او دسته و دار و نژاد احمدي سر بر ها كوزه كاسه همه شكستن كه فهميد شود مي حال
 در را خود دارد او براي كه سودي حداقل و شود منتهي اي نهخام برائت به ها"خودي" از بسياري به پندار  تواند مي

  .بزند جا تقصير بي آورده، به بار رژيم و مردم براي كه مشكالتي
 امكان او دستور يا موافقت   بدون و شود مي اتخاذ اي خامنه توسط رژيم كلي و اصلي سياستهاي نداند كه كيست اما

 و  است هيچكاره جمهور رييس خارجي سياست حوزه در. ندارد وجود يرفتارهاي مشكل زاي فعل و اعمال از بسياري
 وزارت خـورد،  نمـي  هـم  آب او دسـتور  بدون اطالعات وزارت دارد؛ قرار "رهبر" اختيار در دربست اتمي سياستهاي

 قـوه  رياسـت . شـود  مـي  اداره او جانـب  از ديگـر  موازي نهادهاي و كلي طور به سپاه و اوست به فرمان  گوش كشور
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 كـه  رژيـم  جمهـور  ريـيس  نيروها، اين بدون. او دوخته شده   فرمان به گوشش و چشم و است رهبر منصوب اييهقض
 پادوي  يك  از  بيش  چيزي شود، مي گمارده مسند اين به او اشاره با و رهبر بيت توسط كه است واقعيت از اي پوسته
 تمام كسي نفع به تواند مي او ابلهانه هايرفتار گاه و نژاد احمدي چموشيهاي كه بديهي ست. نيست به فرمان گوش
 رفتارهـاي  ايـن  هرچند. كند تلنبار او گردن بر را مشكالت و ها نارسايي همه تا دارد تصميم ريزي برنامه با كه شود
 احمـدي  تـيم  مـدت  دراز محاسبات و انديشي دور عدم نتيجه باشند، شده اتخاذ دليلي هر به جانبه يك بعيد و تند
  .مي دانند ساز سياست و گير تصميم پا يك را خود و حال اند برآمده امنيتي - نظامي نيروهاي دل از كه است نژاد
 رياسـت  دوره رسـيدن  سـر  به از قبل نژاد احمدي گذاشتن كنار به حاضر اي خامنه دليل همين به رسد مي نظر به

 بـه . دانـد  مـي  اش بركناري شكالتم از بيش را خود براي نژاد احمدي چموشيهاي منافع او زيرا. نيست جمهوريش
 دوره رسيدن پايان به با آيا اما. ببرد نفع آن از بيشتر هرچه تا گذارد مي باز او اعمال براي را ميدان گاه دليل همين

 دلخواه نتيجه كاشته، كنون تا آنچه از توانست خواهد اي خامنه به واقع  بازي، گماشته از اي تازه دور و نژاد احمدي
 تا ديد آنرا اندازهاي چشم و گذاشت ترازو در را او ساله 8 عملكرد نتيجه بايد پرسش اين به پاسخ براي د؟كن درو را
  .شد نزديك بيشتر كارش عاقبت به
  

  ميراث احمدي نژاد، كارنامه خامنه اي

 نـشان  توانـد  مـي  خود نامگذاري اين. ناميد اقتصادي و سياسي حماسه سال را جديد سال اي خامنه امسال عيد در
  .است غرق آمده به وجود بحران در كار كجاي تا كه دهد

 نـابودي  گـرداب  بـه  را داخلـي  صنعت و كرد ورشكسته را كشور اقتصاد خود حكومت سال 8 در نژاد احمدي دولت
 باعـث  بلكـه  نكـرد،  دوا آن از دردي تنهـا  نـه  هـا  يارانه نقدي پرداخت و اساسي كاالهاي سوبسيد قطع طرح. كشاند

 سابقه بي رشد ها، يارانه نقدي پرداخت نام با آن كردن بازار روانه و پشتوانه بي اسكناسهاي چاپ. شد يشترب تخريب
 ركـود  آوردن همـراه  بـه  بـا  ديگـر،  سـوي  از و شد گراني باعث طرف يك از نقدينگي رشد اين. زد دامن را نقدينگي

 شـيوه  بـه  مدت كوتاه حلهاي راه به اميدي يچه كه رود جايي به كشور اقتصاد ساختاري بحران كه شد باعث تورمي
 گرانـي  كـه  اسـت  توليـد  هزينه رفتن باال نقدينگي رشد نتايج از ديگر يكي. نباشد متصور آن براي فقيه واليت رژيم

 بـي  واردات ايـن . كـرد  كاال گسترده و وسيع واردات به اقدام دولت بنابراين گذاشت، تاثير آن بر نيز انرژي حاملهاي
 ايـن . رسـيد  دالر ميليـارد  60 سـقف  تـا  91 سـال  در كند، مي انباشته را امنيتيها – نظامي داللهاي يبج كه رويه

 شـاغل  مزدبگيـران  و كاركنان كرد، تعطيل را توليدي كارگاههاي و ها كارخانه شكست، را داخلي توليد كمر واردات
 از بـيش  طبقاتي شكاف آن، نتيجه. آورد مراهه را بيشتر ركود و رفت باالتر بيكاري بحران و شدند بيكار واحدها اين

   .فالكت بود و فقر و گسترش گذشته
  
 بـا  امـا  داشـته،  افزايش برابر 3 گذشته به نسبت خود ساله رياست  8 در نژاد احمدي دولت ارزي درآمد كه حالي در

 ديگـر،  سوي از. تاس شده گذشته برابر 8 دولت هزينه ها، هزينه كاهش و دولت كردن كوچك مورد در ادعاها همه
 در و بگـذرد  تومـان  ميليارد هزار 80 از بانكي هاي معوقه تا شد موجب فساد رشد و اقتصادي كاريهاي ندانم حاصل

 ديون بازپرداخت به حاضر و اند كرده خالي را كه بانكها  كساني درباره هوارها و داد همه. شوند ورشكسته بانكها اصل
 فقيه ولي به فرمان گوش قضايي دستگاه كه است گرم به جايي افراد اين پشت زيرا رسد، نمي جايي به نيستند خود

  .ندارد كاربرد آنجاها در
 اقـشار  كمـر  تنهـا  نه تورم اين بار زير. است درصد 60 بيش از  كه است تورمي معقول غير عملكرد اين جمع حاصل

 امـور  گـذران  بـه  فالكت خط حوالي در بلكه فقر، خط زير نه مردم از عظيمي بخش بلكه شود، مي شكسته مزدبگير
  .مشغولند
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 دهد مي نشان است، درگير آن با رژيم كه المللي بين و سياسي بحران منهاي اقتصادي، بحران اين نگاه گذرا به يك
 او  براي  فرجي  هيچ توانست نخواهد نژاد احمدي سر بر نابساماني همه كردن خراب براي اي خامنه خيال و خواب كه

  .كند عبور راحتي به آن از بتواند رسد مي نظر به بعيد كه است تار و تيره آنچنان جديد سال انداز چشم زيرا باشد،
 كـه  كنـد  مي اعتراف آخوندي مجلس بودجه و برنامه كميسيون رييس مقدم، مصباحي غالمرضا گذشته روزهاي در

 ايـن  كـه  گويـد  مـي  92 سـال  دجـه بو مورد در همچنين او. است منفي و صفر زير حتا و صفر كشور اقتصادي رشد
. اسـت  شـده  تنظـيم  دالر 95 بـشكه  هر ازاي به نفت بشكه هزار 300 و ميليون يك روزانه صادرات اساس بر بودجه

 اسـت،  بوده روز در بشكه ميليون يك از كمتر روزانه رژيم نفت صدور گذشته سال ماه اسفند در كه بدانيم اگر حال
 طـور  بـه  تواننـد  مـي  كـه  كننـد  مـي  فكر بودجه كنندگان تنظيم كه شد اهدخو حاصل بهبودي وضعيت اين در آيا

  بشكه؟ هر در دالر 95 متوسط قيمت با آنهم كنند، صادر بشكه هزار 300 ميليون و يك روزانه متوسط
  

  چشم انداز

 هرگونه با گذشته همچون اند، يافته تحريمها در را خود نان كه بسيج و سپاه همچون اي نظامي – امنيتي نهادهاي
 و هيـاهو  بـا  را آيد به وجود  وضعيت از اين  عبور براي كه اي روزنه هر و كرد خواهند مخالفت آمدني كوتاه يا سازش
 اسـت  خودش قدرت رقباي با اي خامنه حساب تسويه محل عرصه سياست خارجي   همچنين. بست خواهند جنجال

  . نامد مي آنان سرسپرده و خارجي قدرتهاي يعني، دشمن به وابسته را آنان كه
 برخورد  براي  را  اي  خامنه دست و شده تبديل خود ضد به كنوني وضعيت بهبود براي آنها تالش هرگونه دليل اين به
 دالرهاي از خود سهم بتواند رژيم تا وضعيت نمي رود   اين در بهبودي هيچ انتظار كه است اين. كند مي بازتر آنان با

 نفت  زدن تاخت جديد سال در المللي بين عرصه در رهبر بيت به وابسته داللهاي رهن بنابراين،. دهد افزايش را نفتي
 اين رهاورد. است بدوي اقتصاد عصر به كشور سقوط و پاياپاي اقتصاد به شدن وارد معناي به اين. بود خواهد كاال با

  .بود خواهد بيكاري و فقر گسترش و توليد انداختن رمق از داخلي، هاي كارخانه بيشتر تعطيلي زدنها، تاخت
 نيـز  ها كارخانه بيشتر تعطيلي سال شود مي جاري را  سال كارخانجات، اوليه مواد از واردات  با ناتواني  ديگر، سوي از

 همه حساب با حال. دارد انداز چشم در را توليد ركود و فقر و بيكاري گسترش عملكردي كه چنين  است اين. ناميد
 بـر  تحريمهـا  مخـرب  تاثير پذيرش معناي به "اقتصادي و سياسي حماسه" سال به يا خامنه سال اين ناميدن اينها

 از اش رژيـم  و او دست بچرخد، پاشنه همين بر در اگر داند مي به خوبي  او. است خود غلط عملكرد و كشور اقتصاد
 شـبيه  معجزه به تربيش آورده باد پولهاي اين بدون كشور جاري هاي هزينه تامين و شد خواهد كوتاه نفتي دالرهاي

  .دارد آن را انتظار خود پادوهاي از او كه اي حماسه تا است
 در. كرد نخواهد دوا او از دردي نژاد، احمدي سر بر اي خامنه سياستهاي بار خفت شكست هاي كوزه كاسه شكستن

 كـه  اي منطقـه  نبحـرا  اتمـي،  و المللـي  بـين  بحرانهاي منهاي كه است تار و تيره آنچنان رژيم وضعيت انداز چشم
  . او به جا مي گذارد مانور براي كوچكي بسيار امكان است، رژيم تروريستي سياستهاي حاصل

 خـود  كـه  شـده  گرفتار چاهي در اكنون او و آمده بسر اي خامنه بيت براي نژاد احمدي نوع از سازاني حماسه دوره
  .است بوده آن مغني

  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  چالشھای معلمان در فروردين ماه
  بايقره فرنگيس

  
    به يكسال تبعيد محكوم شد،محمد توكلي، فعال صنفي معلمان

به  دبير كانون صنفي معلمان كرمانشاه طي حكمي از سوي اداره آموزش و پرورش استان كرمانشاه ،محمد توكلي
  .محكوم گرديد) خارج از استان(يك سال تبعيد 

، ارگان خبري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، دبير كانون صنفي معلمان "هرانا"بنا به اطالع گزارشگران 
 بهمن ماه با 12  دركرمانشاه در اواخر دي ماه سال گذشته پس از احضار به اطالعات سپاه كرمانشاه بازداشت و

  . ميليون توماني آزاد شده بود50توديع وثيقه 
 هيات رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش استان كرمانشاه وي را به اتهام ،بر اساس آخرين گزارشات رسيده

 .تشويق روحيه كم كاري در معلمان به يك سال تبعيد به خارج از استان محكوم كرد

  
  اهوازي زنداني 6بيست و دومين روز اعتصاب غذاي 

 آنها در اعتراض دخبر دا،  نفر آنها محكوم به اعدام شده اند5 كه اهوازي زنداني 6 آلبوشوكه، يكي از نزديكان كامل
 روز است كه در زندان كارون اهواز دست به اعتصاب غذا زده اند تا 24به نحوه رسيدگي به پرونده و حكم خود 

   .اين وضع آنها شكنجه مي شوندجهانيان صدايشان را بشنوند و حداقل كسي بپرسد كه چرا به 
 در حد فاصل بهمن تا اسفند ،ندد به سر مي براين شهر اهواز كه اكنون در زندان كارون "خلفيه"شش شهروند اهل 

 دادگاه انقالب اهواز به رياست قاضي سيد 2شعبه .  توسط ماموران اداره اطالعات اهواز دستگير شدند1390سال 
 به اتهامات محاربه، مفسد في االرض، اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام  را آنهاپنج تن از، محمد باقر موسوي

 ديوان عالي كشور 32شعبه . دكر سال حبس محكوم 20 به  رابه اعدام محكوم و متهم ششم به نام رحمان عساكره
  . وجود دارد آناجراي دي ماه سال گذشته حكم اعدامها را تاييد كرد و اكنون هر لحظه امكان 20در تاريخ 

مشخصات متهمان پرونده دستگيري شش زنداني اهوازي كه پنج تن از آنها به اعدام و يك تن به بيست سال زندان 
  : محكوم شده به اين شرح است

   ساله و فارغ التحصيل مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي اصفهان34محمد علي عموري نژاد،  -
  يسانس شيمي از دانشگاه آزاد اميديه و معلم شيمي در دبيرستان خلفيه ساله، فوق ل39هادي راشدي،  -
   ساله، ليسانس ادبيات عرب و معلم ادبيات عرب در دبيرستان خلفيه32هاشم شعباني نژاد،  -
   ساله و شاغل در كارخانه سنگ تراشي28جابر آلبرشوكه،  -
   ساله سرباز و فوق ديپلم كامپيوتر 26مختار  -
  . فرزند، فوق ليسانس علوم اجتماعي و معلم در خلفيه اهواز5 ساله، متاهل و داراي 34ره، رحمان عساك -

درخواست خانواده ها و به ، با وخيم شدن حال هادي راشدي و مختار البوشوكه و بر اساس آخرين گزارشهاي رسيده
اعتصاب غذاي خود پايان  به وردين روز شنبه دهم فردر روز 28 بعد از خوزستاني جوان 6 ،زندانيان در زندان كارون

  .دادند
  

   آموزش و پرورش طبسگاناعتراض بازنشست

 تاكنون 86 از سال طبسفرهنگي بازنشسته آموزش و پرورش   معلم و700 بيش از "آژانس ايران خبر"به گزارش 
 ه اندردكع و اعتراض  در اين رابطه بارها تجمآنها.  ميليون تومان از آموزش و پرورش طلب دارند3دام بيش از كهر 

احمدي نژاد در  .، دست به برگزاري تجمع اعتراضي زدند احمدي نژاد به يزددر جريان سفر اسفند ماه 17 و در
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ند ولي اين وعده  ك فروردين واريز مي5تا  آنها را ه همه بدهيهايكبه بازنشستگان قول داد واكنش به اين حركت، 
  .احمدي نژاد نيز تماما توخالي بود

  
  را رد كرد دبستاني پيش مربيان اداري دادخواهي عدالت يواند
 به دبستاني  پيش مربيان برخي دادخواهي خصوص در اداري عدالت ديوان عمومي ، هيات"خبرآنالين" گزارش به

  .كرد صادر اي رويه  وحدت راي و استخدام به الزام خواسته
  "است زير شرح به زمينه اين در ارياد عدالت ديوان عمومي هيات 916- 917-918 شماره راي متن
  .است محرز مذكور آراي مدلول در تعارض -اوال
 سوم برنامه قانون اساس بر التدريس حق  معلمان به كارگيري قانون واحده ماده 5 تبصره مطابق كه اين  به نظر -ثانيا

 مربيان از نفر هزار يك داماستخ ،1383/ 6/ 8 مصوب ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه
 قرار مقنن حكم مورد پرورش و آموزش در قانون الف بند محل از آزمون بدون و خدمت سابقه اولويت با كودك
 قانون 51 ماده ذيل تبصره استناد به و است گرفته صورت مزبور استخدام شده انجام بررسيهاي برابر و است گرفته

 را قانوني مجوز از خارج اجرايي دستگاههاي در انساني نيروي  كارگيريبه گونه هر كه كشوري خدمات مديريت
 قانون با منطبق قانوني مجوز بدون استخدام، به دبستاني پيش مربيان استخدام به تكليف است، كرده اعالم ممنوع
  .نيست

 -4062 شماره و چهارم شعبه 1390/ 2/ 25 - 400416و 1388/ 11/ 14 -3240 شماره هاي دادنامه  جهت اين از
  .است قانوني موازين موافق و صحيح است، شده صادر شكايت رد بر مبني كه دهم شعبه 1388/ 10/ 16
 اداري مراجع ساير و ديوان شعب براي اداري عدالت ديوان قانون 43 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به راي اين

 .است  االتباع الزم مشابه موارد در مربوط

 

  است بسر برده اوين انفرادي در ها هفته  يز،شاند فراحي مهدي

 دوره كردن سپري حال در كه معلمان و كارگران حقوق فعال شانديز، فراحي مهدي ،"بامدادخبر"به نوشته 
 در را ماه دو از بيش در مجموع و نوبت دو در اخير، هاي ماه در است، اوين زندان در خود ساله  سه محكوميت

  .است گذرانده دانزن اين انفرادي سلولهاي
 بازداشت 90  ماه دي يازدهم در او. است نژاد احمدي  محمود همسر فراحي  السادات اعظم پسرعموي فراحي، مهدي

 اوين زندان به "عمومي نظم در اخالل" و "رهبري به توهين" اتهام دو به خود زندان سال سه حكم گذراندن براي و
  .كرد سپري زندان اين 240 بند انفرادي سلول در را مدتي نيز ميتشمحكو نخست ماههاي همان   در و شد منتقل
 روز بيست مدت به بند، اين در اعتراضي شعارهاي دادن سر دنبال به و 91 سال ماه دي  يازدهم روز شانديز فراحي

  مي ارينگهد سياسي زندانيان آن در كه 350 بند جاي به مدت، اين پايان از پس و شد منتقل تنبيهي انفرادي به
  .شد داده انتقال است عادي زندانيان نگهداري محل كه 8 اندرزگاه 10 سالن به شوند،

  .انجاميد طول به 91 سال پايان تا بار اين و شد آغاز بهمن ماه نيمه در سياسي زنداني اين انفرادي دوم دوره اما
 عنوان زندان قوانين به نسبت او عتراضيا نافرماني شانديز، فراحي مهدي بر فشار عمده دليل گزارش، اين اساس بر

 همچنين و ،"ديكتاتور بر مرگ" و "آزادي باد زنده" ،"خامنه اي بر مرگ" چون  هايي شعار دادن سر شامل كه شده
  .است بوده زندان آمارگيري در حضور از خودداري

 بهمن تا  ارديبهشت فاصله در است، اصفهان صنعتي دانشگاه از برق مهندسي مدرك داراي كه سياسي زنداني اين
 شركت با ارتباط در او پيشين بازداشت. بود كرده سپري اوين زندان 209 بند انفرادي سلولهاي در را ماه 9 نيز 88
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 تهران الله پارك در تجمعي با ارتباط در 1385 سال در نيز بار يك وي. است بوده كارگر جهاني روز تجمع در
  .شد زنداني و بازداشت

 مخفي مدتها تا او  باره چندين بازداشتهاي وجود با احمدي نژاد محمود همسر با شانديز فراحي مهدي ليفامي نسبت
  .بود مانده

  
  دادگاه به معلمان سازمان مركزي شوراي عضو هاشمي، رضا علي احضار

 مركزي شوراي عضو و معلمان صنفي فعال سنجاني، هاشمي رضا علي ،"آزادي سبز نداي"بر اساس گزارش 
  .است شده احضار انقالب دادگاه به ،"ايران معلمان سازمان"

 پنجم و بيست تاريخ در بايد وي شده، ابالغ هاشمي رضا علي آقاي به كه احضاريه اي مطابق گزارش، به اين بنا
 عليه تبليغ" فعال معلمان، اين  اتهامات.كند پيدا حضور دفاع جهت اسالمي انقالب دادگاه 28 شعبه در فروردين

  .است شده عنوان "تباني و اجتماع" و "نظام
 تعدادي همراه به 85 اسفند در بار اولين وي. است "ايران معلمان سازمان" مستعفي كل دبير هاشمي، رضا علي
 شوراي مجلس مقابل در كشوري خدمات مديريت قانون اجراي عدم به اعتراض در كه معلمان صنفي فعاالن از ديگر

  .شد دستگير ند،بود كرده تجمع اسالمي
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
  

  ١٣٩٢برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در فروردين 
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  
آژانـس  به گزارش   . سكوت انجام دادند  شهر تجمع اعتراضي    اين  كارگران اداره بيمه زرين شهر در مقابل اداره بيمه          *

  .صورت گرفته است ماه حقوق 6حدود  فروردين و در اعتراض به عدم دريافت 6 اين تجمع روز سه شنبه ايران خبر
  
در مقابل سـاختمان     فروردين   6همدان در روز سه شنبه       شركت گاز    يمانيكارگران پ ،  آژانس ايران خبر  به گزارش   *

  . تجمع كردند استاننيشركت گاز ا
  
 شـهر  نيـ  خطـوط راه آهـن ا     ي رو ساعت مي ن  فروردين به مدت   7چهارشنه  كارگران راه آهن دورود در لرستان در        *

سال    دربه گزارش آژانس ايران خبر، كارگران خواستار آن بودند كه.  كردندجادي اري قطار تاخ1نشستند و در حركت 
  .شود حقوق و دستمزدها درست و به موقع پرداخت ديجد
  
 ن،ي فـرورد 11يكـشنبه   و  10 ي شـنبه   روزهـا  ي، كارگر ي تشكلها جادي كمك به ا   ي برا ي هماهنگ تهيكم خبر   طبق*

 در  ي همـاهنگ  ي تـه ي كم ي از مردم در اعتراض بـه بازداشـت اعـضا          ي و جمع  ي بازداشت ي كارگر ن فعاال يخانواده ها 
 18 همچنـين در روز يكـشنبه        . شـدند  زانشاني عز ي كردند و خواهان آزاد    دايدادگاه انقالب سنندج حضور پ    بيمقابل  

 بنا به درخواست خانواده بازداشـت      ي هماهنگ تهي كم ي و اعضا  ي كارگر ن از كارگران و فعاال    ي جمع گريبار د فروردين  
  . در سنندج تجمع نمودندكردستان استان ي پرونده آنان در مقابل دادگستريريگي پيشدگان برا
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آژانـس  بـه گـزارش     .  كارگران واحد نسوز شركت فوالد همدان اعتصاب كردنـد          از يمعج ني فرورد 19روز دوشنبه   *
 كنند، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقـشان         ي در اين شركت كار م     ياين كارگران كه به صورت پيمان     ،   خبر رانيا

  .دست از كار كشيدند
 فروردين اداره كار اصـفهان      20صبح روز سه شنبه     *

اي شكايت مراجعـه    به علت هجوم صدها كارگر كه بر      
 ،آژانس ايران خبـر به گزارش . كرده بودند تعطيل شد 

به دستور مسئوالن حراست اداره كار درهـاي ورودي         
ن ساعتها پشت در هـاي      او مراجع شد  اين اداره بسته    

  .بسته منتظر ماندند
  
پاكدشـت در روز    كارگران اخراجي شركت پونل در      *

اره بيمـه   مقابل دادسرا و اد    فروردين در    22پنجشنبه  
  . ماه حقوق معوقه طلب دارند10 كارگران بيش از اين آژانس ايران خبربه گزارش . اين شهر تجمع كردند

  
 در راحمـد ي و بوهيـ لوي اسـتان كهگ يزداريـ  و آبخيعيمنابع طبشركتي  از كاركنان    يبرخ فروردين   26روز دوشنبه   *

 لي تبـد ديـ  باي شـركت يروهـا ي دولت نتيامصوبه هطبق ، وزين كبنا به گزارش    . تجمع كردند  ي محل استاندار  يجلو
  . كار صورت نگرفته استني ايعي در منابع طبي مصوبه اجرا شده است، ولني از استانها اي شوند و در برختيوضع

  
 ني فـرورد  26 دوشنبه   روز كارخانه   ني كارگر ا  260 از   يندگي كارخانه ذوب فوالد زاگرس به نما      انكارگرتعدادي از   *

 ي حقوق سه ماهه گذشته خود در مقابـل فرمانـدار          افتي و عدم در   ري ماه اخ  كي ي كارخانه ط  يلي تعط در اعتراض به  
  .قروه تجمع كردند
 شي بكرد، اظهار  گفت ي كارگران سخن م   ري از سا  يندگي كه به نما   يدي واحد تول  ني از كارگران ا   يكبه گزارش ايلنا، ي   

اند، بعـد    نكردهافتي دري از بهمن ماه سال گذشته حقوقنكهي عالوه بر ايدي مجموعه تولني كارگر شاغل در ا  260از  
  .ت شده اسيري از ورودشان به كارخانه جلوگزي ني نوروزالتي تعطانياز پا

  
رژيم تجمع  مقابل مجلس    فروردين در    27در روز سه شنبه      نو اصفهان    نيمي س ي از كارگران كارخانه نساج    يجمع*

 سال سابقه كـار     20 كارخانه با    ني كارگر ا  400 حدود   ،يس قانون بازنشستگ   براسا ن،ي گزارش جام جم آنال    به. كردند
  .كنند ي مي كارگر خوددار200 حدود ياند اما از بازنشستگ  بازنشسته شده

  
واقـع   در مقابل وزارت نفـت  فروردين 28در روز چهارشنبه     آبادان   شگاهيكاركنان شاغل و بازنشسته پاال    تعدادي از   *

  .هران تجمع كردند تي طالقانابانيدر خ
 تيري در اعتراض به مد    ييها   آبادان با بر افراشتن پارچه نوشته      شگاهي كاركنان شاغل و بازنشسته پاال     لنا،ي گزارش ا  به

  . كنديدگي نفت خواستند تا به مشكالت آنان رسري آبادان از وزشگاهي پااليفعل
  
به گـزارش   .  تجمع كردند  قابل استانداري كرمان  در م  فروردين   28در روز چهارشنبه    كارگران شركت گواشير سازه     *

 اما  ،نام كردند   دار شدن از طريق طرح مسكن مهر ثبت          براي خانه  1386تجمع كنندگان در سال     ،   كارگر رانياسايت  
ايـن  . اي به كـارگران تحويـل نـداده انـد              خانه ن دادند تا كنون مسئوال    كارگرانعليرغم وعده وعيد هايي كه تحويل       
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كند كه در ادامه يگان ويژه ضدشورش وارد عمل شده و اقدام به پراكنده كردن كارگران معتـرض                    مي گزارش اضافه 
  .نمود

  
 شهر همدان ي شوراي كارشناسري غيگذار   نرخلي شهر همدان به دلي چرخشداران يتاكس فروردين، 31روز شنبه *

  .دست به اعتصاب زدند
 كه همـه  ي زرد رنگيها ي از تاكسياديمدان عبور كرد با حجم ز  جهاد ه  داني كه از م   يهر رهگذر   گزارش فارس،  به

 به محـل  دني رسي كه براي كه از سوار كردن مردم و مسافران   شد ي را اشغال كرده بودند مواجه م      داني م نيمحوطه ا 
  .كردند ي مي بودن خوددارستگاهيكار در ا

 
   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس

  در شبکه جھانی اينترنت
تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق

  ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  

  

  نشانه ھای ترس رژيم
  ربابه جوزقي

  

در . با نزديك شدن زمان انتخابات، وحشت حكومت از اطالع رساني مبارزات مردم افزايش يافتـه اسـت              

 مـورد اعمـال     20در اطالعيه اي ضـمن برشـمردن        ) فتا(العات  اين راستا پليس فضاي توليد و تبادل اط       

  .    محدوديت بر كافي نت ها، به صاحبان آنها هشدار داده  است

  
رژيم جمهوري اسالمي با وجود تمام توان و روشهاي سركوب كه از ابتداي حكمراني بـه خـدمت گرفتـه، نتوانـسته                      

 سايه نيروي پليس را چنـد       اًنبشهائي كه در راه است، مستقيم     رژيم با آگاهي بر ج     .مردم را خاموش و سركوب نمايد     
  . ماه جلوتر از انتخابات با نام امنيت بر سر مردم افكنده است

اي، مقـررات    فروردين، پليس فـضاي توليـد و تبـادل اطالعـات ناجـا در اطالعيـه         11،  ''ايسنا''به گزارش خبرگزاري    
  .ها اعالم نمود  نت مورد را براي محدود كردن كافي20شديدتري در 
  :  مورد را براي نمونه در  زير مي خوانيد20دو مورد از اين

تـامين امنيـت كـاربران و اسـتفاده كننـدگان از       "پليس فتا مدعي اسـت كـه هـدف از اعمـال محـدوديتهاي تـازه،                 
كـاهش  و بـه منظـور شـفاف سـازي عملكـرد، سـاماندهي دفـاتر،                )  ها  كافي نت (سرويسهاي دفاتر خدمات اينترنت     

  .  است"مخاطرات و آسيبها و حمايت از فعاليت قانوني مديران و صاحبان كسب و كار اين دفاتر
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دفاتر خدمات اينترنت موظفند اطالعات هـويتي كـاربران را بـا            ": دستگاه پليسي مزبور همچنين در ادامه مي افزايد       
ات بـه مراجعـه كننـدگاني كـه مـدارك          ثبـت و از ارائـه خـدم       ) ترجيحاً كارت ملي  (دريافت مدارك شناسايي معتبر     

  . كنند خودداري كنند شناسايي ارائه نمي
  :اطالعات هويتي كه بايستي مورد ثبت دقيق قرار گيرند عبارتند از

  .نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، كد پستي و شماره تلفن تماس
ر اطالعـات كـاربري شـامل روز و سـاعت           دفاتر خدمات اينترنت موظفند عالوه بـر اطالعـات هـويتي كـاربران، سـاي              

 اختصاص يافته و فايل الگ وب سايتها و صفحات رويت شده را ثبت و حداقل تا شـش مـاه نگهـداري     IPاستفاده،
  "كنند

حكومت جمهوري اسالمي با زنداني كردن و كشتن وبالگ نويسان، چهره ديكتاتوري خود را بيشتر به نمـايش مـي                    
در مقابل مردم به هر طريق ممكن، راهي براي انتشار اخبار پيدا كرده و به . ر بهشتي بودگذارد كه نمونه آخر آن ستا

  .مبارزه افشاگرانه خود ادامه مي دهند
  

  اخبار كوتاه از پيگردهاي سايبري

  .وبگاه حكومتي عصر ابران از بازداشت يك نوجوان وبالگ نويس ساكن كرج خبر داد*
پـس از تحقيقـات و بررسـيهاي تخصـصي و فنـي، مـتهم كـه        :  اين  باره  گفت  رئيس پليس فتا در استان البرز در      *

 ساله و ساكن كرج وبالگ نويس بود، شناسايي و به ايـن مركـز احـضار شـد، وي در تحقيقـات صـورت       14نوجواني  
  .گرفته به جرم خود اعتراف كرد

 با اشاره به دستگيري يك وبالگ  اين استان در جلسه نيروي انتظامي رئيس پليس فتا در گيالن،ايرج محمدخاني *
نويس اينترنتي به اتهام  انتشار اكاذيب اظهار كرد؛ پليس فتاي فرماندهي انتظامي گيالن نويسنده وبالگي كه با نشر               

  . اكاذيب عليه مسئوالن قصد تشويش اذهان عمومي در فضاي مجازي را داشت، شناسايي و دستگير كرد
 فروردين ماه در كرمانشاه  18 فرازمند، وبالگ نويس و فعال سايبري، روز يكشنبه          بر اساس گزارشهاي واصله، پوريا    *

  .بازداشت شد
به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر اين دانش آموخته دانشگاه كرمانشاه در حاليكه جهت برخي امور مربوط به                  

ست دانشگاه مي شـود، كـه هنگـام    فارغ التحصيلي خود به دانشگاه مراجعه كرده بود، متوجه احضار خود توسط حرا   
خروج از درب دانشگاه، توسط چند تن از ماموران لباس شخصي مجهز به بيسيم و سالح كمري متوقف و بازداشـت                     

  .مي شود
و همچنين عضو هيات تحريريه نشريه دانشجويي » آزادي براي همگان«گفتني است، پوريا فرازمند، نويسنده وبالگ     

“ تجزيه طلبـي  ”ا به اظهارات دانشجويان و برخي شاهدان، هيچگونه مطلبي در خصوص            بن. بود» مشت«توقيف شده   
هنـوز از محـل     . در وبالگ يا نوشته هاي او نبوده و تنها به انتقادات سياسي مـي پرداخـت               “ همكاري با بيگانگان  ”يا  

  .نگهداري و وضعيت اين وبالگ نويس بازداشتي خبري منتشر نشده است
  
عدادي از وبالگ نويسان، فعاالن سايبري و منتقدان فعال در شبكه هاي اجتماعي، در شهرهاي طي ماههاي اخير، ت*

 .مختلف استان تهران، البرز، فارس، كردستان، خراسان رضوي و اصفهان بازداشت شدند
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  )بخش دوم(بررسی آخرين وضعيت انتخابات فرمايشی رياست جمھوری 
  مجيد شمس

  
است جمهوري انتخابات يازدهمين دوره ري

نزديك است و بازار رقابت انتخاباتي و ظهور 
  ...غ دااكانديداه

 اصولگرايان ظهور جناحول جديد در حت
 ائتالفبهه پيروان در كنار ج نفره 5ائتالف 

پس از شكل  .باشد مي سه گانه اصولگرايان
 سه گانه اصولگرايان موسوم به ائتالفگيري 

د رضا  محم،1 بعالوه 2 يا " پيشرفتائتالف"
شوراي  مجلس و عضو باهنر نايب رييس

مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري 
خبر شكل گيري ائتالف اصولگرايان متشكل 

محمد ، اسحاق ي آلييح، از منوچهر متكي
مصطفي پورمحمدي و حجت ، رضا باهنر

الم كرد كه از اين ميان عاالسالم ابوترابي را ا
  . پنجگانه معرفي خواهد شدائتالفعنوان كانديداي نهايي ه شت يك نفر بپانزدهم ارديبه  دهم الي، نفر5اين 
توماني وارد كارزار   هزار65وي كه با وعده يارانه .  گانه دعوت شد5 به ائتالف  نيزرضاييمحسن  همين حالدر 

  .ه استمكاري شد هبه  عضو ارشد ائتالف اكثريت اصولگرايان دعوت،منوچهر متكياز سوي  ،انتخاباتي شده است
  

  لنكراني نامزد نهايي جبهه پايداري

نامهاي سعيد جليلي و باقري لنكراني وجود دارند كه سرانجام فرد ه بهه پايداري دو كانديداي اصلي بجدر جناح 
  . انتخاب شد"راي فقهي" براساس نظرد رمو

قري لنكراني به عنوان  تاييد كامران با موردعضو شوراي مركزي جبهه پايداري دري،  جاللنياالسالم حس حجت
اگر وي به تاييد شوراي فقاهتي نرسيده بود كه ": كانديداي جبهه پايداري توسط شوراي فقاهتي اين جبهه گفت

شد و حتما لنكراني به تاييد رسيده است كه آيت اهللا مصباح يزدي به عنوان يكي از فقهاي جبهه  معرفي نمي
  "تپايداري، در جلسه معرفي وي حضور خواهد ياف

  اميدوارم كه": كيد كرداوي درباره اعالم حمايت رسمي جليلي، ميركاظمي و فتاح از لنكراني، ت
  ."اين امر محقق شود چرا كه بعيد مي دانم مانعي بر سر اين كار وجود داشته باشد

مسجد   دراهللا مصباح يزدي  با حضور و سخنراني آيت اول ارديبهشت روز يكشنبهبودكانديداي جبهه پايداري قرار 
   . شودمعرفيارك تهران 

 اصالح طلب و اصولگرا حهر دو جنا رقابت و بروز برخي تنشها در ميان در يك ماه اخير برخي سخنان باعث تشديد
 "موزشي امام خمينيآموسسه "وي كه رييس .  جنجالي ترين آنهاستيت اهللا مصباح يزديآشده است كه سخنان 

هر چند شدني ، ل است كه همه اصولگرايان بنشينند و نفر واحدي را انتخاب كنندآاين ايده " : اعالم كرده،باشد مي
سازند  نها با هم نميآابتدا ائتالف كردند بنده معتقدم كه در عمل هيچكدام از  تي همان سه نفري كهح ،نيست

  "). است حداد و واليتي-مراد اتئالف قاليباف(
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 بعد از اصالح طلبان چون ،شوندي  متيران اصالحات قطعا رد صالحس" : اصالح طلبان گفتيهاادي كاندبارهو در ا
  ". ندارنديي مردم جااني در مگري د88فتنه 

منه اي در امور بين الملل است كه ا مشاور ارشد خ، واليتيسخنان ، مهم بعدي در ميان اصولگراياناعالم مواضعاز 
 ائتالف سه گانه اي كه خود عضو آنست اعالم مورد در وي همچنين. "مريكا تابو نمي باشدآمذاكره با " كرده اعالم
  .ماع با ائتالف اكثريت اصولگرايان نداردجئتالف در حال حاضر برنامه اي جهت ااكه اين كرد 

  

 نظرسنجي يك وبگاه حكومتي

 نزد  كانديداهاي مختلفمحبوبيتنظرسنجي ميزان   وابسته به سازمان تبليغات اسالمي، در يك،"تبيان"سايت 
.  به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند"ائتالف پيشرفت"اعضاي   بررسي كرد كه بر اساس آناربران خود راك

 7.68 درصد و غالمعلي حدادعادل 24.72علي اكبر واليتي   درصد،39.50 محمد باقر قاليباف ،سايت مزبور مي گويد
  . درصد آرا را به خود اختصاص دادند

 . هستند اين وبگاه درصد نفرات بعدي نظرسنجي6.85رصد و كامران باقري لنكراني با  د7.21محسن رضايي 

جمهوري يازدهم باشد، به نامزد كدام يك از  اگر فردا روز انتخابات رياست: در اين نظرسنجي از كاربران پرسيده شد
 :كه نتيجه زير به دست آمد دهيد؟ راي مي جريانها، طيفها و يا تشكلهاي زير

  

 % 23.52 )ائتالف سه گانه( الف اصولگرايانائت

 % 23.21  جبهه پايداري   

 % 14.66  حاميان وحدت ملي

 % 10.73  طلبان    اصالح

 % 9.28  كنم  در انتخابات شركت نمي

 % 9.70 گرايان   ساير اصول

 % 8.90 حاميان دولت    

  

وحدت "طيف حاميان  مجموع. ان جبهه پايداري استاين نظرسنجي نشانگر رقابت جدي ائتالف سه گانه و حامي
توجه جايگاه پايين حاميان دولت مي  نكته قابل.  نيز سهمي نزديك به اين دو گروه باال دارد"اصالح طلبان" و "ملي
 .باشد

  
  جناح اصالح طلبان

 توافقجبهه از  ني اي، و كانديدا نشدن اول جبهه اصالح طلبان است و در صورتيداي كماكان كانديمحمد خاتم
 با ي در نشست،باشدي  كه از اصالح طلبان معتدل ميحسن روحاندر همين حال، . كند ي  ميروي اصالح طلبان پنيب

 سوال كه اگر اصالح طلبان ني در پاسخ به اي جمهوراستي رازدهمي شركت در انتخابات ي براانشانيحضور حام
  ".روم ي  كس كنار نمچيبه نفع همن ":  رفت؟ گفتدي شما كنار خواهايائتالف كنند آ

:  رفت گفتد كنار خواهاي آ، در انتخابات شركت كنندي و خاتمي هاشماني سوال كه اگر آقاني در پاسخ به ايو
 ".نديآ  ي نمي و خاتمي هاشمانيآقا"
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  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

 از ،1778 مـه  -1694 نـوامبر  21 ،ولتـر (ت  در فـضا كُـش   ولي نمي توان عطـر آن را ،گل را مي توان زير پا له كرد       "
  )ارترين فيلسوفان و نويسندگان فرانسوي عصر روشنگريمدنا
 23 - مـيالدي  1904مـه  11 ،سـالوادر دالـي   ("ل و استعداد بدون هدف و آرمان مانند پرنده اي است بي بـا   هوش"

  )ييگراي اسپانيا   نقاش فرا واقع، ميالدي1989ژانويه 
     

  شگاهنماي

  

   بزرگترين نمايشگاه آثار دالي در پاريس

سي و چهار سال پـيش بـود كـه مركـز ژرژ        
يكي از مهمتـرين مراكـز      ،  پمپيدوي پاريس 

 در آغاز فعاليـت     ،هنر معاصر در جهان امروز    
خــود نمايــشگاهي از آثــار ســالوادور دالــي، 
نقاش سورئاليست جنجالي را ترتيـب داد و        

و بيست اثـر    حاال سه دهه بعد، بيش از صد        
از مكزيـك تـا سـنت       ،  دالي از سراسر جهان   

رزبورگ و موزه تيت لنـدن را يكجـا گـرد       تپ
آورده تا يكي از بزرگ تـرين نمايـشگاههاي         

  .آثار دالي را ترتيب دهد
اين نمايشگاه جدا از اثبات نبوغ ذاتـي ايـن          
نقاش شگفت انگيز، بيش از پيش ثابت كرد        

ستم كه او شايد محبوب ترين نقاش قرن بي       
 صـفهاي بـسيار     .در ميان عموم مردم باشـد     

 بازديدكنندگان را به حـدود هفـت        ،طوالني
 هزار نفر در روز رساند و باعث شـد سـه روز     

نمايشگاه به طور بيست و چهار سـاعته بـاز          
  .باشد

 تا آخرين گينمايشگاه آثار دالي از هفده سال
آثار او در اوايل دهه هشتاد، عظمت، جنـون     

يك نقاش بي همتـا را بـه        و دنياي پيچيده    
  .نمايش گذاشت

ل يـ دالي در آثارش جهان پيچيده خود را به سياه ترين شكل ممكن ترسيم مي كنـد و رسـتگاري اي بـراي بـشر قا              
عصر و اجتماعي   شرايط سياسي،وي با پرتره از پيكاسو، فدريكو گارسيا لوركا، سه چهره فرانكو، هيتلر و لنين    . نيست

  . به نمايش گذاشته استداشتهذهن  كه در  آنگونه راخود
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  موسيقي

  
  "عجوزه مرد! دينگ، دانگ"

پس از مرگ مارگارت تاچر و جشن و شادماني بسياري از مردم طبقات فقير و كارگري انگلستان، فروش آهنگ فيلم 
 بـه   ،ه مـشهور شـد    ايـن رويـداد    كه در ارتباط بـا       " مرد عجوزه !دانگ! دينگ" با عنوان    "جادوگر شهر اوز  "كالسيك  

  .سابقه دست يافت  فروشي بي
وزيـر سـابق انگلـستان ايـن            ساعت پس از مرگ نخست     24طي  

نيـز   و ITunes ترينهـاي    در ليست پرفروشنهمآهنگ به رده 
  . ارتقا يافت"آمازون"سايت   به رده دوم در ليست دانلودهاي وب

  آميز اين آهنگ پس از آن روي داد كه در فـيس             فروش موفقيت 
يني براي جشن مارگارت تـاچر آغـاز شـد و در همـان              بوك كمپ 

  . هزار نفر عضو آن شدند40لحظات ابتدايي در حدود 
   

  حبس پيانيست اهل تركيه به بهانه توهين به اسالم

وي .  ماه حبس تعليقـي محكـوم شـد   10 از سوي دادگاهي در استانبول به ،فاضل ساي، پيانيست پرآوازه اهل تركيه 
يتر خود چندين بار به ارزشهاي دين اسالم و مسلمانان توهين كرده و مرتكب كفرگويي  يه تو متهم شده كه در صفح    

  .شده است
فاضل ساي كه به هنگام صـدور       
راي در دادگاه حـضور نداشـت،       

خود  در پيامي كه در فيس بوك 
ــت  ــشار داد نوش ــب "  :انت از جان

كــشورم، نــسبت بــه رايــي كــه 
دادگاه صادر كرده، احساس تاثر     

كنم و نيز نسبت به        مي و تاسف 
شــرايط آزادي بيــان در تركيــه، 

  ".منوميد و مايوس هست
  

  مارك نافلر در اعتراض به سركوب در روسيه كنسرتهاي خود را لغو كرد

مارك نافلر، گيتاريست و خواننده بريتانيايي، در اعتراض به سركوب گروههاي حقـوق بـشر در روسـيه، دو كنـسرت           
وي اين تصميم را پس از اينكه مقامهاي روسي دفتر          . رار بود در ماه صورت گيرد، لغو كرد       خود در اين كشور را كه ق      

منتقدان دولت . سازمانهاي مختلفي از جمله ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل را مورد تفتيش قرار دادند، گرفت          
  .لفان دولت صورت گرفته استروسيه مي گويند كه هجوم به دفتر اين نهادها در راستاي تالش براي سركوب مخا

حزب متحـد روسـيه در مـاه     . يس جمهور روسيه، از تصميم آقاي نافلر حمايت كرده اند         يمخالفان والديمير پوتين، ر   
كـه درگيـر فعاليتهـاي      ) ان جـي او   (نوامبر اليحه اي را تصويب كرد كه بر اساس آن با همه سـازمانهاي غيردولتـي                 

  .در روسيه خود را به ثبت برسانند "عوامل بيگانه"كنند، بايد به عنوان   ليت ميسياسي اند و با كمكهاي خارجي فعا
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هزار سازمان و نهاد در ارتباط با  2پاول چيكوف، عضو انجمن حقوق بشر، مي گويد كه در يك ماه گذشته، در حدود 
  .قانون سازمانهاي غيردولتي مورد تفتيش قرار گرفته اند

 

   و تلويزيونسينما 

  
  لي انجلينا جولي به خيريه ماللهكمك ما

 هزار دالري انجلينـا جـولي، هنرپيـشه    45خيريه مالله از كمك    
ايـن  . ديگر برخوردار شـد   كمك   هزار دالر    300ي و   يبنام آمريكا 

 سـاله و خـانواده هـاي        12 تا   5 دختر   40 هزينه مدرسه    ،خيريه
ماللـه، دختـري كـه در    . نان را در دره سوات تـامين مـي كنـد        آ

مدرسه توسط مزدوران طالبان به گلوله بسته شده بـود،          اتوبوس  
  " .اولين كمك به خيريه مالله زيباترين لحظه زندگي من است": در اين باره گفت

.  مانند انجلينا جولي در امر كمكهاي خيريه براي سالها فعال بوده و هـستند              هاليوودبسياري از هنرمندان سرشناس     
 امـا   ،استفاده تبليغي دست به اين كار مي زننـد        واگر چه برخي براي سو    . ود است در واقع اين امر يك سنت در هاليو       

از جمله ايـن  .  همنوعان خود در سراسر جهان مي كنندنجاتبسياري از هنرمندان تالشهاي پيگيرانه و موثري براي         
ن پن و مايكل جـي فـاكس   نا، جورج كلوني، مورايا كري، شا    و، مد )U2ه  گرو(  لئوناردو دكاپريو، بونو   از مي توان    افراد

  نام برد
  

  تعقيب زنان هنرمند با اينترپل

تهديـد   فروردين در نشستي خبري      27  در ،پاسدار منتظرالمهدي، معاون اجتماعي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي       
) يالمللـ   پلـيس بـين  (كنند، از طريق اينترپـل        بازيگران زن ايراني كه در خارج از كشور حجاب را رعايت نمي           " :كرد

  ."گيرند  تحت تعقيب قرار مي
نيروي انتظامي به جـاي برخـورد بـا بـازيگران سـينما،          ،  در اين رابطه، نگار فروزنده بازيگر سينماي ايران گفته است         

 اتبـا اشـاره بـه تهديـد       كننده فيلم نيـز      منيژه حكمت، تهيه    و حفظ حريم خصوصي آنها را در دستور كار قرار دهد         
 . از صحبت معاون ناجا اظهار تاسف كرد،روي انتظاميمي هنرمندان توسط نييدا

  
  دولت مورسي مخالف طنز سياسي

پرونده شكايت از باسم يوسف، يك طنزپرداز معروف كـه در شـوي             
يس جمهوري اسالمگراي كـشورش     يتلويزيوني اش محمد مرسي، ر    

 از سوي وكيـل اخـوان المـسلمين بـه           ،را مورد انتقاد قرار مي دهد     
باسـم يوسـف در شـوي خـود از سـبك جـان       . ددادگاه سـپرده شـ   

 .دي استفاده مي كني منتقد طنز پرداز آمريكا،استوارت

 شكايت ديگر نيز از سوي وكالي اسالمگرا عليه باسـم           جز اين چند  
يوسف و ديگر افراد شناخته شده به خاطر طرح عقايدشـان دربـاره             

   .تمذهب يا سياست صورت گرفته اس
  . شكايت را رد كرد اينانب منتقدان دولت، دادگاهپس از اعتراضات بسيار از ج

  



 ٣١

   نويسندگان و مطبوعات

  
  يس دانا و ادامه حبس ديگران فعاالن و نويسندگانيآزادي فريبرز ر

ت انويــسنده و عــضو هيــدانــا،  ريــيس فريبــرز
دبيران كانون نويسندگان ايران، پس از تحمـل        

علت . بيش از يك سال زندان سرانجام آزاد شد       
ــه يدســتگير ــداني شــدن وي اعتــراض ب  و زن

سياستهاي اقتصادي جمهوري اسالمي و نيز به     
  . خاطر عضويت در كانون نويسندگان ايران بود

منيژه نجم عراقي نيـز كـه فقـط بـه           همزمان،  
ت دبيران كانون محكـوم     اخاطر عضويت در هي   

به يك سال زندان شده، هنوز در زندان به سـر     
از نويسندگان و فعاالن حقوق زنان، دانـشجويان و كـارگران و بـه تـازگي بـسياري از        افزون بر اين، بسياري     . مي برد 

ن حقوق اجتماعي و انساني و اعضاي انجمنهاي حقوق دمكراتيك مردم در خوزستان و كردستان دستگير شده                  فعاال
 .اند و سرنوشت نامعلومي دارند

  
  ، برنده چهار جايزه پوليتزر"نيويورك تايمز"روزنامه 

نيويـــورك "امـــه روزن
ــايمز ــه"تـ ــاطر    بـ خـ

تحقيقـاتي،  "گزارشهاي  
المللـي    روشنگرانه، بين 

ــده ــر  و آين ــار ،"نگ  چه
جايزه بخش مطبوعـات    

در . پوليتزر را درو كـرد    
  جايزه بخش ادبيات نيز  

ــاني   ــه رمـ ــوليتزر بـ پـ
  پيرامون زندگي در كره   

  .شمالي تعلق گرفت
خـاطر گزارشـي        جـايزه پـوليتزر را بـه       ،ويسنده نيويورك تـايمز    ن ،"ديويد بربوزا "المللي،    دهي بين  در بخش گزارش  

  .وزير چين از آن خود كرد  يهاي چند ميليارد دالري مخفي نخستيپيرامون دارا
 خواري در فروشـگاه زنجيـره        امسال را نصيب نيويورك تايمز كرد، به فساد و رشوه          پوليتزرگزارش ديگري كه جايزه     

 تايمز به خاطر پـرداختن بـه روشـهاي تجـاري             يك گزارشگر ديگر نيويورك   . شد    مي  آمريكا مربوط  "مارت  وال"اي    
  .مشكوك شركت اپل ستوده شد

 بهمـن  اسـير  كلورادو در كه  باز  اسكي 15 سرنوشت پيرامون رپرتاژي را پوليتزر مطبوعاتي جايزه نيز رپرتاژ بخش در
  .داد اختصاص  خود به بودند،  شده
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   روز جهاني كارگراندر آستانه اول ماه مه،

  . كندي منتشر مراني خلق ايي فدايكهاي خانه سازمان چرريدب

  1391 حركت اعتراضي كارگران و مزدبگيران در سال 446
  

  :حي توضچند
 كـه   ي كـارگر   اعتراضي حركت 446* 

 12 شـده در     ي جمع آور  ري ز ستيدر ل 
بـه   1391در سـال     خلـق    ردبشماره ن 

ر  همراه با منبع خبـ     يشكل مشروح تر  
  .منتشر شده است

 ي اخبـار بـه نقـل از رسـانه هـا           نيا* 
 ياري گوناگون است و مسلما بس     يجمع

 ي كه در رسانه هاي كارگرياز حركتها
 نيـ  نداشـته در ا    ي پوشش خبر  يجمع

 ستيـ  ل ني ا نيبنابر.  وجود ندارد  ستيل
ــ ــد بينم ــ توان ــا اني ــل حركته  ي كام

  . در سال گذشته باشديكارگر
گران يـك    كـار  هدر اين بيالن هر گـا     *

واحد چند روز متوالي اقدام به حركـت        
اعتراضي كرده اند، هر روز يك حركت       

  .به حساب آمده است
  
  :دي مراجعه كنري به آدرس زراني امزدبگيران كارگران و ي اطالع روزانه از چالشها و حركتهايبرا

http://www.jonge-khabar.com/  
  

   حركت اعتراضي25 ماه، فروردين

  
  ) روز3 (هزار كارگر ني بر نيشكر هفت تپهب و تجمع اعتصا: 5شنبه 

   تجمع كارگران كارخانه خودروسازي شهاب خودرو همراه با خانواده هايشان:14دوشنبه 
   تجمع كارگران كارخانه خودروسازي شهاب خودرو همراه با خانواده هايشان:15سه شنبه 
   قائم شهر درتجمع كارگران نساجي مازندران: 15سه شنبه 

   دستفروشان ميدان گاز سنندجتجمع: 15ه شنبه س
  )كوره بلند(كارگران كارخانه توليد شمش چدن در شركت ذوب آهن غرب كشور تجمع : 16چهارشنبه 
   تجمع كارگران كارخانه خودروسازي شهاب خودرو:16چهارشنبه 

   تجمع كارگران كارخانه خودروسازي شهاب خودرو:19شنبه 
  ) روز5 (كارگران كارخانه صنايع فلزي ايرانتجمع و اعتصاب : 19شنبه 
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  معلمان حق التدرسي و كاركنان شركتيتجمع : 20يكشنبه 
  كشت و صنعت كارون شوشتر» ني بر«كارگران فصلي تجمع و اعتصاب : 22سه شنبه 
  رانندگان كاميونهاي باري در محوطه مرزي بازارچه تمرچين پيرانشهرتجمع : 24پنج شنبه 

   ايران خودرو)رانندگان(كارگران تجمع : 26شنبه 
  ) روز2 (كارگران فوالد زاگروستجمع : 26شنبه 

  رگران اخراجي نساجي كردستاناكتجمع : 27يكشنبه 
  كارگران اخراجي موسسه يونس وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا در پروژه سد بنير تجمع : 27يكشنبه 
  انه صنايع فلزي ايران  كارخگان و بازنشستانكارگرتجمع مجدد : 28دوشنبه 

   تهران17اعضاي تعاوني مسكن منطقه تجمع : 31پنجشنبه 
  

   حركت اعتراضي30 ماه، ارديبهشت

  
   قائم شهر در قرارداي نساجي مازندرانان كارگرتجمع: 2شنبه 

  كارگران كارخانه لوله سازي خوزستانتجمع : 3يكشنبه 
 در  »حـاير « شـركت    يكـارگران اخراجـ   تجمـع   : 3يكشنبه  

    اصفهاناهين شهرش
كاركنان شركت خدمات مهندسي خـط و       تجمع  : 4دوشنبه  

  طبس  در ابنيه فني راه آهن
  كارگران لوله سازي خوزستانتجمع : 4دوشنبه 

مراسم اول ماه مه توسط تعـدادي از        برگزاري  : 6چهارشنبه  
  كارگران و فعاالن كارگري در اطراف شهرستان پاوه

هاي اقماري شركت ذوب    جمع كارگران شركت  ت: 7پنجشنبه  
  آهن اصفهان

  در اطراف شهر كاميارانو خانواده هايشان   توسط فعاالن كارگريمراسم روز كارگربرگزاري : 8جمعه 
  روز جهاني كارگر در يكي از مناطق گيالنبرگزاري مراسم : 8جمعه 
  تهرانتجمع كارگران اخراجي شهاب خودرو در : 9شنبه 
  قائمشهر در مازندران كارگران نساجي تجمع : 9شنبه 

   تهران به همراه فرزندانشان در10 خانواده كارگران شهرداري منطقه تجمع: 11دوشنبه 
   كارگران شوشتر در خانه كارگر شوشتربرگزاري مراسم اول ماه مه توسط: 11دوشنبه 
  كارگران شركت ياسان اراك تجمع : 11دوشنبه 
  صنعت مهابادكارگران كشتارگاه كشت و اعتصاب : 11دوشنبه 

  در شهر سنندجان  روز جهاني كارگريبرگزار: 12سه شنبه 
  در اطراف تهران  كارگران ساختماني در منطقه لواسان  توسطمراسم اول ماه مهبرگزاري : 12سه شنبه 
   كارگران در وسط شهر سقز توسطمراسم اول ماه مهبرگزاري : 12سه شنبه 

  در منطقه برغانِ شهر كرج ه مناسبت اول ماه مه بكارگرانبرنامه گلگشت اجراي : 15جمعه 
  در قائم شهر  كارگران نساجي مازندران با خانواده هايشانتجمع: 16شنبه 
   پرسنل رسمي بيمارستان لبافي نژادانتشار طومار اعتراضي: 16شنبه 
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  بازنشتگان كارخانه فوالد اصفهانتجمع : 16شنبه 
  ردستان در مرز حاج عمران كولبران مناطق مرزي ُكاعتصاب: 17يكشنبه 
  در تهرانمعلوالن تحصن : 18دوشنبه 
  كارگران شركت لوله سازي خوزستانتجمع : 18دوشنبه 
  بر شركت كشت و صنعت كارون شوشتر كارگران نيتجمع : 18دوشنبه 

  سنندج–كارگران شركت ساختماني صلب استيل واقع در جاده كامياراناعتصاب : 21پنجشنبه 
  كارگران كارخانه پارس سرام در قرچك مع و اعتصاب تج: 25دوشنبه 

  اعضاي تعاوني مسكن اداره برق تهرانتجمع : 27چهارشنبه 
  كيوسك داران تبريزاعتصاب و تجمع : 31يكشنبه 

  
   حركت اعتراضي67ماه، خرداد 

  
  زي داران تبروسكي كاعتصاب و تجمع: 1دوشنبه 

  اي هستيلي كارگران شركت حمل نقل راعتصاب: 3چهارشنبه 
   كاشي ارينگ- بابك متال - برفاب -كارگران كارخانجات پاك پي تجمع : 4پنجشنبه 

  در شهركرد
  واني سنندج به مرري مسيرانندگان سواراعتصاب  :6شنبه 

  . اهواز ه استي كارگران مناطق هشت گانه شهردارتجمع: 7 كشنبهي
   خوزستانيكارگران لوله سازتجمع : 7 كشنبهي
  كارگران مسكن مهر سنندج واقع در شهرك بهارانصاب اعت: 7 كشنبهي

  ) روز4 (وانيمر– سنندجيكارگران تونل سد آزاد، واقع در جاده اعتصاب : 8دوشنبه 
  ) روز3 (وانيمر– سنندجيكارگران تونل سد آزاد، واقع در جاده اعتصاب : 9سه شنبه 

  سـنندج  -ارانيـ  واقـع در جـاده كام      ليلب است  ص ياعتصاب كارگران و استاد كاران شركت ساختمان ساز       : 13شنبه  
  ) روز10(

ــنبه  ــارگران : 13ش ــصاب ك ــورهاعت ــا  ك ــزي ه ــتاي آجرپ  ي روس
   در بوكانشيقاميسار

در  سي پـرر  يسندگيـ كـارگران شـركت ر    اعتصاب  : 17چهارشنبه    
  ) روز11 (سنندج
   همدانوانيكارگران كارخانه كتجمع : 20شنبه 
  نعت قشمكارگران شركت كشت و صتجمع : 20شنبه 
   تهرانمانيرانندگان حمل ساعتصاب : 20شنبه 
  )روز 4( اهواز ي سبز شهرداريكارگران فضاتجمع : 20شنبه 

  ) روز9 (سنندج انيكارگران شركت پارساعتصاب : 21 كشنبهي
 ي درون شــهريراننــدگان تاكــساعتــصاب و تجمــع  :22دوشــنبه 

  سنندج
   تاكسي در شاهرود رانندگانتجمع: 22دوشنبه 

 ي و نگهـدار   ري بخش تعم  يمانكاريكارگران پ اعتصاب  : 22به  دوشن
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  ) روز3 ( كارونيميپتروش
  ) روز3 (اري شهرني كاركنان شركت قطعات توربتجمع: 22دوشنبه 

  در تهران و البرز ي مركز،ي خراسان شمالن،ي قزوي استانهاي كارگران ساختمانتجمع: 23سه شنبه 
  ي غربجانيت آذرباكارگران شركت مخابراتجمع : 24چهارشنبه 

  ) روز5(در تهران  ماني كارخانه سنيتر اعتصاب رانندگان بزرگ : 27شنبه 
  

   حركت اعتراضي17ماه،  ريت

  
  هي اروميكارگران شهر دارتجمع : 4 كشنبهي

   خاور رشتيسندگي شركت ران كارگرتجمع: 5دوشنبه 
   سنندجيهايآالت فروش كارگران آهن تجمع : 5دوشنبه 
   ايرانيگر ختهي رعيكارگران شركت صناتشار طومار ان: 12دوشنبه 

  رازي مخابرات ش118 ييكاركنان مركز پاسخگوتجمع و تحصن : 13سه شنبه 
   مرغ كرمانشاهي كارگران كشتارگاههااعتصاب: 17شنبه 

  ) روز5 (رازي ش118تحصن و اعتصاب كاركنان مركز اطالعات تلفن : 18 كشنبهي
  )روز3 ( سپاهان در اصفهانمانيكت س شرانكارگراعتصاب : 19دوشنبه 
   كردستاني مسكن كارگران نساجي تعاونتجمع اعضاي: 19دوشنبه 

   شوشتري اجتماعني از بازنشستگان تامي جمعتجمع: 27سه شنبه 
  رجاني و مهره سچي كارخانه پيكارگران اخراجتجمع : 31شنبه 

  
   حركت اعتراضي20ماه، مرداد 

  
   در رودبار خزرمانيارخانه س رانندگان كاعتصاب: 2دوشنبه 

   از كاركنان و بازنشستگان شركت برق تهرانيگروهتجمع : 3شنبه  سه 
   اهوازيكارگران شهردارتجمع : 3شنبه  سه 

  ) روز3 (همداندر  تبديلي الوند عي صنايكارگران اخراجتجمع : 5پنجشنبه 
   كارگران نساجي مازندرانتجمع: 7شنبه 

  ي غربجاني آذربايي مراكز مخابرات روستاكنانار از كي گروهتجمع: 8 كشنبهي
   آباد چالوسي ولستالي كري معدن  از رانندگان و كارگران كارخانه آبي جمعتجمع: 9دوشنبه 

   دشتستانيكارگران اداره راه و شهرسازتجمع : 10سه شنبه 
  كارگران و كارگزاران شركت مخابرات شهرستان الرستانتجمع : 16دو شنبه 

  سندج در  پالست غربيكارگران كارخانه بانتجمع : 18چهارشنبه 
   قائمشهر در مازندراني كارگران نساجتجمع: 21شنبه 

  ) روز2(ي  فلزعي صناي كارگران كارخانه هاتجمع و راخپيمايي: 23دوشنبه 
   همداني كاركنان علوم پزشكتجمع: 24سه شنبه 

  در رشت تندر عيكارگران كارخانه صناتجمع : 25چهارشنبه 
   در كنگان12 گاز فاز شگاهي در پاالسونيكارگران شرك كاعتصاب و تجمع : 26پنج شنبه 



 ٣٦

   در تهرانستي زطيكاركنان سازمان حفاظت محتجمع : 31سه شنبه 
  نيكاركنان فروشگاه زندان اواعنصاب : 31سه شنبه 

  
   حركت اعتراضي14 ماه، وريشهر

  
  ن آباداشگاهيپاالاخراجي  كارگران تجمع: 5 كشنبهي
  زخاني بازارچه پروان كارگراعتصاب: 5 كشنبهي

   در اراك شركت آونگانتجمع كارگران: 14سه شنبه 
   كردستاني مسكن كارگران نساجي تعاوني از اعضايتعدادتجمع : 18شنبه 
  رانندگان شركت واحد كرمانشاهاعتصاب : 25شنبه 
  نگان ك12 فاز شگاهيكارگران شركت سازه پاد در پاالاعتصاب : 25شنبه 
  ) روز4 ( بازنشستگان ذوب آهن اصفهانتجمع: 25شنبه 
 در ي صـنايع فلـز  يهـا   كارخانـه  انكارگر تجمع :25شنبه  
  تهران

   دهلرانمانيكارگران كارخانه ساعتصاب : 28سه شنبه 
 قطعـات   يديـ كـارگران شـركت تول    تجمـع   : 29چهارشنبه  

   در گرگانيصنعت
كارخانـه ابـر    كـارگران   انتشار نامه اعتراضـي     : 30پنجشنبه  

  راني ايصنعت
  

   حركت اعتراضي25مهر ماه، 

  
  هزار كارگر 10انتشار نامه اعتراضي : 2 كشنبهي

 بـرق   روگـاه يكارگران پـروژه سـاخت ن     اعتصاب  : 3دوشنبه  
   ) روز6 (زدي يبي ترككليس

كارخانه قنـد اهـواز      كارگران و كارمندان  تجمع  : 3دوشنبه  
   هايشانخانوادههمراه با 

 داتيـ  از مهندسـان نـاظر تول      يجمعـ جمـع   ت: 4سه شـنبه    
  ي در تهرانكشاورز
   نيقزودهها كارخانه در از كارگران  هزار تن 3انتشار نامه : 8شنبه 
  ي در تهرانرودي و شيكارگران ورزشگاه آزاداعتصاب : 8شنبه 

  رازي شيرانندگان سازمان اتوبوسرانتجمع : 9 كشنبهي
   در استان خراسانكتريك خودروي شرق كارگران شركت الاعتصاب و تجمع: 9 كشنبهي

   از رانندگان شركت واحد تهراني تعدادتجمع: 11سه شنبه 
   از كارگران ريسندگي خاور رشتي تعدادتجمع: 12چهارشنبه 
   در اهوازسوني كيمانكاري شركت پتجمع كارگران: 12چهارشنبه 
  هي ارومانمي كارخانه سني سنگونهايرانندگان كاماعتصاب و تجمع : 13پنج شنبه 
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   بندر اماميمي حمل و نقل پتروشستميرانندگان ساعتصاب : 18سه شنبه 
   رانندگان شركت واحد و اعضاي سنديكاي كارگران اين شركت در  تهرانتجمع: 18سه شنبه 

  تهران در ي صنايع فلزيها  كارخانه انكارگرتجمع : 22شنبه 
  زي تبرزلي دانيكارگران شركت بناعتصاب : 22شنبه 

  كارگران بازنشسته اصفهانتجمع : 23 نبهكشي
   در تهران بافتزدي از كارگران كارخانه برك، نوپوش رشت و ي جمعتجمع: 25سه شنبه 

  واني نگل از توابع مري روستايلومتري ك5 در ري سد بنمانكاريكارگران شركت جهاد توسعه، پاعتصاب : 28جمعه 
   انتخابي كارگران گروه صنعتتجمع: 30 كشنبهي

  
   حركت اعتراضي59ماه، بان آ

  
  زي غرب تبري درجاده منطقه صنعتزلي دانيكارخانه بنتجمع كارگران : 1دو شنبه 

   سازه صنعت كاران در طبسيمانكاريكارگران شركت پتجمع : 2شنبه  سه 
  ) روز3 (وابسته به شركت جهاد توسعه) ريبن( شركت جهاد توسعه به كارگران سد آزاداعتصاب كارگران: 2سه شنبه 
   خط حسن آباد سنندجي رانندگان تاكساعتصاب: 2سه شنبه 

   كارگران مخابرات همدانتجمع: 3چهارشنبه 
  ) روز2( سوني شركت كي جوشكارانكارگراعتصاب : 3چهارشنبه 
  ) روز2 (تانكرداران سوخت در اصفهاناعتصاب : 4پنجشنبه 
  در شهرستان كنگاور»  و قشالق تپهتايآناه«كارگران اخراج شده در پروژه دو سد تجمع : 4پنجشنبه 

   مازندرانيكارگران نساجتجمع : 6شنبه 
   هاي خود خانوادهباكارگران كارخانه قند اهواز همراه تجمع : 6شنبه 
  2 شماره ي فلزعيكارگران باز نشسته صناتجمع : 6شنبه 
  )ز رو5 ( بندر اماميميپتروشاعتصاب كارگران شركت پيمانكاري كيميا در : 6شنبه 

   كشت و صنعت شوشتر»بر ين «يكارگران فصلاعتصاب و تجمع : 7 كشنبهي
  واني نگل از توابع مري روستايلومتري ك5 در ري سد بنمانكاريكارگران شركت جهاد توسعه، پاعتصاب : 9سه شنبه 
 بنـدر  يميپتروشـ  در  از كارگران شركت بـسپاران يفراورش و بخشپيمانكاري شركت اعتصاب كارگران   : 9سه شنبه   

  ) روز6 (امام
  ارانيكامدر كارگران شركت تارا اعتصاب و تجمع : 10چهارشنبه 

  ي در تهران از بازنشستگان كشوري تعدادتجمع: 20شنبه 
  ) روز2( فجر يميكارگران كارخانه پتروشاعتصاب : 20شنبه 

   در تهران اصفهانزليشركت ماموت د كارگرانتجمع : 21 كشنبهي
  ) روز15 ( بجنوردماني و بونكر حمل سيليندگان تراعتصاب ران: 22دوشنبه 
  نفـت آبـادان  شگاهيـ  و پخـش پاال شي شركت پـاال ي سازمانيها  بازنشستگان اخراج شده از خانه      تجمع  : 22دوشنبه  

  تهرانهمراه با خانواده هاي خود در 
  ) روز2 (كارگران كارخانه نورد لوله صفااعتصاب : 22شنبه دو

   در تهران مازندرانين نساجكارگراتجمع : 23سه شنبه 
   2 و 1 شماره ي فلزعي صناي از كارگران بازنشسته كارخانه هايجمعتجمع : 23سه شنبه 
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  ) روز4(ي  منطقه پارس جنوب12اعتصاب كارگران شركت سازه پاد در فاز : 23سه شنبه 
  به آنان   مهندسان كارخانهو  پيوستن تمام كارخانه نورد لوله صفا ان كارگراعتصاب: 27شنبه 

   در تهراناستانچند   كارگران مخابراتتجمع : 28 كشنبهي
  

   حركت اعتراضي38، آذر ماه

  
 از بازنشـستگان    يجمعـ تجمـع   : 1چهار شنبه   

  ) روز2 (كارخانه ذوب آهن اصفهان
كـارگران كارخانـه نـورد      اعتصاب  : 7سه شنبه   

  ) روز2 (ساوه لوله صفا
 شـب   فتيكـارگران شـ   اعتـصاب   : 7سه شنبه   

  ) روز7 ( ساوهلپرو فيخانه كار
 تحـت پوشـش     انكـارگر تجمـع    :8چهارشنبه  

  رانشهري در پيكاري بمهيب
ــشنبه  ــع : 9پنج ــارگران تجم ــدماتي ك در خ

   تهرانيورزشگاه آزاد
 كارخانـه قنـد و      انكـارگر تجمـع   : 12شنبه  يك

  ) روز3( شاني شكر اهواز با خانواده هاهيتصف
   تهراني ها وزهكارشناسان و كارمندان متجمع : 13دوشنبه 

  ) روز3 ()تراورس (رجاني راه آهن سي فنهي خط و ابنيكارگران شركت نگهداراعتصاب و تجمع : 14سه شنبه 
   شده راه آهن در تهراني خصوصي از شركتهايكيكارمندان تجمع : 14سه شنبه 
  ) روز2( در تهران  مازندراني نساجتجمع كارگران: 14سه شنبه 

  ) روز4 ( پارلو در ساوهكارخانه كارگران اعتصاب و تجمع: 18شنبه 
  در تهران ) تراورس (ي فنهي خط و ابني كارگران شركت خدمات مهندستجمع: 20دو شنبه 
  ) روز5 ( در منطقه ماهشهر»ريركبيام «يميكارگران مجتمع پتروشاعتصاب و تجمع : 21سه شنبه 

  ) روز3(ان در سنندج  فوالد اسن كردستيگر ختهي كارگران كارگاه رتجمع: 26 كشنبهي
  ) روز2( شي كارگران كارخانه آزماتجمع: 27دوشنبه 

  
   حركت اعتراضي45،  ماهيد

  
  ) روز2 ( فوالد و ذوب آهن اصفهانعياز كارگران صناتجمع تعدادي : 3 كشنبهي

   ماهشهرژهي كارخانه فجر در منطقه ويمانيكارگران پاعتصاب : 4دوشنبه 
   اصفهاني سبز شهرداريكارگران فضاتجمع : 5سه شنبه 
   دهخدا در اهوازشكري كشت و صنعت نتجمع كارگران: 5سه شنبه 
  ) روز3(بازنشستگان ذوب آهن اصفهان تجمع : 5سه شنبه 

 

   در تهران 2 و 1 شماره ي فلزعيكارگران كارخانجات صناتجمع : 5سه شنبه 
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  در تكاب "آغ دره" ي معدن طاليكارگران و رانندگان اخراجتجمع : 6چهارشنبه 
   بندر عباس لنگر طاليي شركت تجمع كارگران: 9شنبه 
  ) روز8(كارگران كارخانه نورد لوله صفا اعتصاب و تجمع : 9شنبه 

  ) روز4 (كارگران كشتارگاه در شهر پاوهاعتصاب : 12سه شنبه 
كـارگران  تجمع و تحصن    : 12سه شنبه   
   پاك ريكارخانه ش

ــنبه   ــه ش ــع : 12س ــستگان تجم بازنش
  ) روز2(در آذربايجان  دميشركت ا

كنتـور  كـارگران   اعتصاب  : 12سه شنبه   
 شركت گـاز اسـتان كردسـتان در         نخوا

  سنندج
 يكارگران شهردارتجمع : 13چهارشنبه 
  قائم شهر 

ــروه تجمــع : 16روز شــنبه  ــارگران گ ك
 عيكارخانـه صـنا    (رانيـ  پوشـش ا   عيصنا

  ) رشت
تجمع  تعدادي از رانندگان     : 17 كشنبهي

   تهران و حومهيوبوسرانشركت واحد ات
  ) روز2 ( شكر اهوازهي كارگران كارخانه قند و تصوتجمع: 17 كشنبهي

  » كارونكاغذ سازي«كارگران كارخانه تجمع : 18دوشنبه 
  تهران در يبازنشستگان ارتشتجمع : 19سه شنبه 
   در مهابادي بازداشتي فعاالن كارگر خانوادهتجمع : 19سه شنبه 

  ) رشتعيكارخانه صنا (راني پوشش اعيران گروه صناكارگتجمع : 24 كشنبهي
   ماهشهريهاي مي پتروشپيمان كاري يكارگران شركتهاتجمع : 25دوشنبه 

   خامنه شبستريكارگران كارخانه نساجتجمع : 26سه شنبه 
   اصفهاني سبز شهرداري از كارگران فضايجمعتجمع : 26سه شنبه 

   دشتستانييضالب روستاكارگران اداره آب و فااعتصاب : 30شنبه 
  جاده مخصوص كرج  در»اي پورانيا «ي سازخچالي كارخانه ي و قرار داديكارگران رسمتجمع : 30شنبه 
   آبادانيمي از كارگران بازنشسته شركت پتروشيجمعتجمع : 30شنبه 
  زي مناطق ده گانه  تبري شهرداريونهاي از رانندگان كاميتعداداعتصاب : 30شنبه 

  
   حركت اعتراضي57 ماه، بهمن

  
   جهاد نصر در سنندجي كارماني شركت پيكارگران اخراجتجمع : 1 كشنبهي
  ) روز5 (رانندگان شهرداري شوشتراعتصاب و نجمع : 1 كشنبهي

   شوشتري شهردارفيكارگران بخش تنظتجمع : 2دوشنبه 
  ) روز5 (»پوشش گستر اردكان« كارخانه ي از كارگران زن اخراجيجمعتجمع و تحصن : 2دوشنبه 
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   تهران و خوزستان دري از كارگران زن و مرد مخابرات استان خراسان رضويجمعتجمع :  3شنبه سه 
  ) روز7 ( هفت تپهشكري بر شركت نيكارگران ناعتصاب و تجمع : 3شنبه سه 

   آبادانشگاهيصدها تن از كارگران شركت ساختمان نصب در پاالتجمع :  5نجشنبه پ
  ) روز2 ( آبادانشگاهيشركت ساختمان نصب در پاالكارگران تجمع : 7شنبه 

   راه آهن تحت پوشش ترابر سبز ني شركت تاميمانكاريكارگران پتجمع : 8 كشنبهي
  در تهران  انتخابي گروه صنعتيكارگران سابق و فعلتجمع : 8 كشنبهي
  ) روز2 (هاي خود كارگران شركت قند و تصفيه شكر اهواز با خانوادهتجمع : 8 كشنبهي

   بندر امام در ماهشهر يميكارگران پتروشتجمع : 9دوشنبه 
  ياري فالت كوهرنگ در چهارمحال و بختيي غذاعيكارگران شركت صناتجمع و تحصن : 9دوشنبه 
  ) روز6 ( سازهمني ساحل سازان، عمران ذوبان و ايمانكاري پيكارگران شركتهااعتصاب و تجمع : 9دوشنبه 
بازنشـستگان  تجمع  : 9دوشنبه  

  وب آهن اصفهانذ
اعتصاب و تجمع   : 10سه شنبه   

كـــارگران شـــاغل در شـــركت 
 توسعه اسـكان    يساختمان ساز 

   در تهرانشرق
اعتـــــصاب : 11چهارشـــــنبه 

 5 ( اهـواز  يكارگران قطار شهر  
  )روز

ــنبه  ــصاب : 14ش ــارگران اعت ك
 شـركت بـسباران در     يمانكاريپ

   بندر امام يميمجتمع پتروش
تجمـــــــع : 15 كـــــــشنبهي

آهـــن در  ب بازنشـــستگان ذو
  تهران

  ) روز4 (كارگران كارخانه نورد لوله صفااعتصاب : 15 كشنبهي
   شهر سنندجلي كاران اتوموبري مسكن تعمي تعاونياعضاتجمع : 17شنبه 

   باز نشسته آموزش پرورش دشتستاناني از فرهنگيجمعتجمع : 18چهارشنبه 
   سنندجيرانندگان تاكستجمع : 23دوشنبه  
  راحمدي و بوهيلوي كهگي اداره كل راه و شهرسازي شركت راهپيمايي كارگرانتجمع و: 24سه شنبه 
   سنندج لي اتومبركارانيتعمتجمع : 24سه شنبه 
   سازهمايكارگران شاغل در شركت نتجمع : 24سه شنبه 

   در تهران هزار نفره30 يمضا كننده طومار اعتراضكارخانه هاي مختلف ا كارگران تجمع: 28شنبه 
 هزار نفـره در محوطـه سـاختمان    30 ي مختلف امضا كننده طومار اعتراض   ي كارگران كارخانه ها    تجمع :30دوشنبه  

   در تهرانوزارت كار
  كارگران شركت لوازم خانگي آردلتجمع : 30وشنبه د
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   حركت اعتراضي49 ماه، اسفند

  
  ) روز3 ( كارخانه نورد لوله صفاان كارگراعتصاب: 1دوشنبه 

   پسماند تهرانتيري سازمان مدي انسانيروي نني تاممانكاري شركت ترابر گستر نكو پ كارگرانتجمع: 5شنبه 
 بـه  تهـران وحومـه      ي كارگران شركت واحداتوبوسران   يكاي سند ندگاني نما  هزار امضا توسط   2بحويل طومار   : 5شنبه  

  ي وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعرخانهيدب
  ي اجتماعنياد موقت سازمان تام قراردكاركنان از يجمعانتشار نامه : 6 كشنبهي

   در تهران2 و 1 شماره ي فلزعي صناي از كارگران بازنشسته كارخانه هايتعدادتجمع : 8سه شنبه 
  ) روز2 ( شكر اهوازهي كارخانه قند و تصفكارگرانتجمع : 8سه شنبه 
  ) روز3 (كشاورزان شرق اصفهانتجمع : 8سه شنبه 

  هي در  عسلوي مجموعه شركت مجتمع گاز پارس جنوبري پتروپاال زكارگران شركت شركتتجمع : 9چهارشنبه 
  رجاني عرضه سوخت سگاهي كارگران جاتجمع: 12شنبه 
  كارگران قند اهوازتجمع : 12شنبه 
  راحمدي و بوهيلوي كهگيكارگران اداره كل راه و شهرسازتجمع : 12شنبه 

  كارگران شركت آونگان اراكتجمع : 13 كشنبهي
  ) روز2(ي  فلزعي صناان كارگرصاب و تجمعاعت: 13 كشنبهي

   شهر همدانيمانيكارگران پتجمع  :15سه شنبه 
  ) روز11( كارخانه نورد لوله صفا انكارگراعتصاب : 15سه شنبه 

   شكر اهوازهي كارگران قند و تصفتجمع: 16چهارشنبه 
  تر نكو  ترابر گسيمانكاري از كارگران شركت پيتعدادتجمع : 16چهار شنبه 

  در تهران ي فلزعيكارگران و بازنشستگان صناتجمع : 20 شنبهكي
  تهران داران در وني از كاميتعدادتجمع : 20 كشنبهي
   شكر اهوازهيكارگران كارخانه قند و تصفتجمع : 20 كشنبهي
  تهراندهها تن از هنرمندان تئاتر در تجمع : 20 كشنبهي

   تهران از كارگران مس سرچشمه دريتعدادتجمع : 22شنبه  سه 
 در   از بازنشـستگان ذوب آهـن      ي و فـوالد و تعـداد      ي برفاب، پاك پ   ي ها   كارخانه يكارگران اخراج تجمع  : 25جمعه  

  هنگام نماز جمعه شهركرد
  ) روز7 ( در شهر سنندجي كارگران بازداشتيخانواده هاتجمع : 26شنبه 
   در رودبارالناي گيكارگران كاشتجمع : 26شنبه 
   تهرانن خانه كُشتي دركاركناتجمع : 26شنبه 

  تهرانتعدادي از كاميون داران در تجمع : 27 كشنبهي
  

  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  2013 لي آور12 - 1392 ني فرورد23 نهيآد
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  ............فراسوي خبرها
  راني به نقض حقوق بشر در اي پاسخ جهاندي احمد شهتي مامورديتمد

   يرهاشمي منتيز
   ني فرورد4 كشنبهي... خبريسو فرا
 ران،ي حقوق بشر در اتي در باره وضعي قطعنامه ابي حقوق بشر ملل متحد، با تصوي شوران،ي فرورد2 نهي آدروز

.  كرددي سال تمدكي را به  مدت ي اسالمي در مورد نقض حقوق بشر در جمهورژهي گزارشگر ودي احمد شهتيمامور
  . دادندي منفي حقوق بشر راژهي وزارشگر گتي ماموردي موافق، به تمديا ر26ونزوئال و پاكستان در مقابل 

 ي حقوق بشر براژهي حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر وي از طرف شورا1390 در خرداد سال دي شهاحمد
  .  انتخاب شدرانيا

 قرار مي رژورانيمخالفت پا نموده كه مورد هي تهراني گزارش در مورد نقض حقوق بشر در ا4 تا كنون دي شهاحمد
 وجود ني با استي همه موارد نقض حقوق بشر نرندهي كه در برگني ارغمي علدي احمد شهيگزارشها. گرفته است

 فعاالن حقوق تي رهاورد فعال،ي وتي مامورديتمدارائه گزارشها و .  كندي را افشا ممي رژيتهاي از ابعاد جنايبرخ
  .  استيبشر

   
نقض حقوق بشر در .  كندي را در ابعاد گسترده و در اشكال گوناگون نقض مرانيروندان ا حقوق شهراني اميرژ

فاجعه بارتر .  به شمار روددي باتي بشرهي علتي به خود گرفته كه مترادف با جناي چنان ابعاده،ي فقتيحكومت وال
 لي تبدجي راي و به امرنهي و اقتصاد نهاداستي قانون، رفتار، مذهب، سقي كه حقوق بشر توسط حكومت از طرنيا

 و ي فرهنگطي همچون شرايي را با بهانه هاراني حقوق مردم اي المللني بي در نهادهاميكارگزاران رژ. شده است
  .  كنندي مانند قصاص و اعدام دفاع مي از احكامشرمانهي انكار نموده و بيمذهب

   
 هر اي و ديالبته احمد شه.  داده استي منف جوابراني سفر به اي برادي تا كنون به درخواست احمد شهميرژ

 و اقامت ي طوالنري مسمودني به پاجي كند، احتي را بررسراني حقوق بشر در اتي كه بخواهد وضعيگزارشگر و محقق
خوشبختانه گزارش سركوب و . ستي شده نني افراد دست چي با برخداري و ديتي امنيدر هتل تحت كنترل نهادها

همه ....  و اني زنداني اعدام هستند، خانواده هاري كه در زي كسان،ياسي ساني با نام زندانمي رژياهچالهاياعدام در س
 تواند به گزارش رفتار با ي مدياحمد شه.  وجود داردمي مخالف رژياسي سي و سازمانهاي جمعيدر رسانه ها

  .  داشته باشدي دسترسيتبه راح....  وني اهواز، زاهدان، اوي زندانهاتي وضعكرد،عرب، بلوچ، انيزندان
 لي تبددي منتشر شده باي و گزارشهاتي مامورنياما ا.  مثبت استي حقوق بشر امرژهي گزارشگر وتي مامورديتمد

 و به محاكمه ياسي سميتحر.  شودتي خشونت و جناي براي گردد تا بتواند مانعرانيبه ابزار فشار بر حكومت ا
 تواند به ي است كه مي گامني اولي المللني صالح بيم شده در دادگاهها انجايتهاي آمران و عامالن جنادنيكشان

  .  رساندياري راني حقوق بشر در اتيبهبود وضع
  
  بودجه آغاز شدي  با قسط بند"يحماسه اقتصاد"

   امانمنصور
   ني فرود8پنجشنبه ...  خبريفراسو

 ي آقا"يحماسه اقتصاد" پوشاند، يا م سه ماه كشور ري جاري هانهي كه سقف آن فقط هزي بودجه اضطراركي با
  . شروع به شكل گرفتن كرده استيخامنه ا
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 ي قانون بودجه سه ماهه ا،ي جمهوراستي بر منصب رهي فقي نژاد، گُماشته ولي احمديآقا) چهارشنبه( گذشته روز
 ب،ي ترتنيبه ا.  ابالغ كردي دولتي اجرا به دستگاه هاي كرده را براني نگهبان تدويكه به اتفاق مجلس و شورا

 سامان دادن به ي براي نقشه و برنامه ايزي طرح ردر ي و ناتواني اقتصادي ثباتي به بي به طور رسمرانيحاكمان ا
  .  زدندتي مهر واقع،يآن در سال جار

 در نيا.  تومان عنوان شده استارديلي هزار م41 ،ي فاصله زمانني پرداختها و درآمد در اي دولت براي مالرهي جمبلغ
 كه ي منابع،ي و گازي نفتيمهاي تحرهيدر سا. ستي روشن نزي رقم نني به اي حتيابي دستي است كه چگونگيحال
 گذاشته شده گري دبي به جبي جكي است كه از ي درآمداي است ي فانتزاي زي ندهي مزبور عنوان گرد"تنخواه" يبرا

 به 92 بودجه جهي الهي اسفند ماه و همزمان با ارا محاسبات حكومت درواني است كه ديادآوريالزم به . است
  .   خبر داده بود91 بودجه در سال ي درآمدها" ي درصد50 يكسر"مجلس، از 

 "تينه با علم و نه با واقع" كرده بود كه بودجه دولت تي شكاي مجلس مالها به نام احمد توُكلندهي نماكي شتريپ
البته او .  بوددهي نام"يلي و تخيپفك" بودجه مزبور را گر،ي دندهي نماكي،  جعفر زادهي ُغالمعلي دارد و آقايهمخوان

  .   خواهد دادي بودجه راني به هم"يبر رهنياطاعت از فرام" ي داد كه مجلس براحيتوض
 ي تالش حكومت براانگري سال، بهي ها در بقنهي سه ماهه بودجه و مبهم گذاشتن موضوع درآمد و هزي بندقسط

 است كه هم ي حل مشكالتي براي و اقتصادياسي سري جهت اُمور و نداشتن طرح فراگ– به هر – يبارگذراندن 
  .  فشاردي جامعه و اقتصاد كشور را در چنگ مياكنون گلو

 و ركود را به يفي بالتكلست،ي به سود آنها نري كه به ناُگزي جامعيمهاي و ُشركا از گرفتن تصمي خامنه اي آقافرار
 توان پنداشت ياز هم اكنون م.  كرده استلي تبدي گوناگون اقتصاد در سال جاري بخشهاي برا"نظام"مه تنها برنا

  .                چه خواهد بودي و ُخصوصي دولتي بخشهارانيمزدبگ ي اشتغال و سطح زندگي برا"حماسه" ني ايامدهايكه پ
  

   انتخاباتشينما»  و قالليق« حكومت در يباندها
  ياشمرهي منتيز

  ني فرورد9 نهيآد...  خبريفراسو
  . شده استدي تشدي حكومتي جدال باندها،يشي انتخابات نماي شدن به زمان اجراكي نزدبا

.  خورديرقم م» دشمن و فتنه« بر منتسب كردن طرف مقابل به كي دموكراتري انتخابات غگراني و واكنش بازكنش
  . گرم شده استي حكومتيابات توسط باندها و آزاد، تنور انتخكيدر فقدان انتخابات دمكرات

 و سپاه هي فقي است به نام انتخابات كه وليشي گرمابخش نمايي مشا-  نژاد ي با باند احمدهايجاني باند الريدعوا
 را هم به ي خواهند كه خاتمي مهي فقي و التماس از ولي با نامه نگاريعده ا.  آن هستنديپاسداران در حال مهندس

 و قال لي قني در ايي مصرف گذشته بتواند گرماخي با تاريخاتم كه دي آياما به نظر نم.  وارد كنديابات انتخي شونيا
  . كندجاديا

 نژآد ي خود به احمدي ارتش در آتش باريياي دريروي در جمع فرماندهان نني فرورد7 روز چهارشنبه يجانيالر
 ني اندازند،ي را راه بيي افراد سر و صداهاي سركي و دي آ و قال در كشور به وجودلي قي كه در هر انتخاباتنيا«:گفت
  .بودن متهم كرد»  مسلكيهرهر« و »ي شكنميحر «ه طرف مقابل را بيو. » استي و ضد انقالبي انقالبريكار غ
  . كنندي مي مردم معرفي را از دخالت در انتخابات منع كرده و خود را مدعگريكدي درون قدرت يباندها

 آنها تي اعالم كرد كه فعال»يضد امنت« نژاد را ي احمد»ميت «تي مجلس فعالي ملتي امنونيسي كميسخنگو
  .خواهد انداخت» خطر«انتخابات را به 

»  اشتباهيتصور« انتخابات با دولت است را يي كه ساز و كار اجراني تصور اهي قوه قضائسي رئيجاني الري اهللا آملتيآ
  . انتخابات كردغي تبلي براي متهم به استفاده از امكانات دولت نژاد رايدانست و در لفافه باند احمد
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 ه،ي او با بقي و برابر دانستن راهي فقي ولگاهي آوردن جانيي با پاني فرورد7 نژاد روز چهارشنبه ي احمدگري ديي سواز
 شركت ي مدع شده،ي در برابر انتخابات مهندسهي فقيگماشته ول.  دولت دانستفهي را وظيشي انتخابات نماياجرا

 دي خودش تاكتي بر عدم مشروعگري ادعا بار دني با ايو.  همه در مقابل قانون شديهمه مردم در انتخابات و برابر
 ني نگهبان به اي شوراي و دخالت سپاه و راهي فقي ولي ملت كه بر اساس مهندسي نه بر اساس راي ورايز. گذاشت

  .سمت گمارده شده است
 كه نيا.  بر سر مشاركت در قدرت و ثروت استهاي خودي از دعواي منحط بخشاتي ادب باي حكومتي باندهاجدال

  . پرتر خواهد شدبشي در قدرت حضور داشته باشد جشتري بيچه كس
 بد و بدتر نيانتخاب ب.  نخواهد داديشي انتخابات نماني به ايتي مشروعچيآنها ه»  و قالليق «يري شدت گنيهمچن

  . خواهد كرداستي حفظ نظام و استبداد ري برادي آرونيزدو خورد ب ني كه از ايهر كس. ستين
  

   مخالف در جهان با نظارت بر تجارت اسلحه ي تنها كشورهاي و كره شمالهي سور،ي اسالميجمهور

  يدي جداليل
  ني فرورد10شنبه ...  خبريفراسو

 كره ني و همچنهي و همدست آن سوري اسالمي جمهورميرژ
 كشور جهان 193 همه انيدند كه از م بوي سه حكومت،يشمال
 ي نظارت بر تجارت جهانشي افزاماني پسي نوشيبا پ
 نيسازمان عفو ب.  در سازمان ملل مخالفت كردندحاتيتسل

 " جهانيريگروگان گ" رفتار را ني آكسفام اي امدادن و سازما" شرمانهيبدنهادانه و ب" سه كشور را نيالملل اقدام ا
 سالها تالش ماني پني ابي تصوي مدافع حقوق بشر هستند كه برايسازمان از انبوه گروه ها دو نيا.  كردندفيتوص

  .كرده اند
 كه گرد آن هفت يماني پسي نوشي پبي تصويبرا)  ماه مارسازدهمي( اسفند كمي وستي سازمان ملل از بياعضا

  . جمع شده بودندوركيويسال مذاكره شده است، در ن
 كرده و طبق ي تالش بر جلب موافقت ومي جمهور رژسيي با ري ملل كه در تماس تلفن سازمانركلي مون، دبيبانك

 ي آنرا داراي كه وي معاهده اسي نوشي سه كشور مزبور به پي منفي كرده بود، از راافتي دو پهلو دريمعمول پاسخ
 سازمان ملل خواست در ي حال از اعضاني با ايو.  كرددي كرده بود، ابراز تاسف شدفي توص"تعادل و تناسب الزم"

 گذاشتن آن در مجمع ي از اعضا خواستار به راياري رو، بسنياز هم.  كوشش كنندماني پني اعي سري و اجرابيتصو
  .  دارد، شده اندازي سازمان ملل كه تنها به موافقت دو سوم اعضا نيعموم
 اعمال قواعد شتري بلكه ب،ستي به نظارت بر تجارت اسلحه ندني تنها شدت بخشماني پني ابي از تصوهدف
 نقض حقوق ي كه از سالح براي عده ازي شده و نمي بدانها تحرحاتي است كه فروش تسليي تر بر كشورهارانهيسختگ

  .  گذارندي ماني نظامبه و ش"ستهايترور" اري آن را در اختاي كنند ي استفاده ميبشر و نسل كش
 ني صحنه بكي ي فوق شدن خود صحه گذاشت و از روطيول شرا بر مشممان،ي پني با مخالفت با اي اسالميجمهور

  .    گذاشتشي به نماشهي و نقض حقوق بشر را روشن تر از همسميتاريلي نقش خود در توسعه ميالملل
 يوارد كردن اسلحه اشكال تراش" در باره ماني پني به سازمان ملل به صراحت گفت، امي فرستاده رژ،ي خزاعمحمد

  . "ردي گي مدهي دارند، نادازي خود نتي امني وارد كننده را كه به سالح برايشورهاحق ك" و " كنديم
 كنفرانس كه با ي اعضاي انتقاد كرده اند كه در دادن حق وتو به همه كاي به آمري حقوق بشري و گروه هافعاالن

 نيا. نقش داشته است كشور صورت گرفت، ني اي داخلني مخالف با قواني دستور العملهابي از تصويريهدف جلوگ
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 تحت پوشش و نظارت كسالي دالر اسلحه در ارديلي م4 متحده درخواست حق صادرات االتي اشتري كه پستيدر حال
  . كرده بودمي را تسلونيكنوانس

 و تبهكار ابراز زولهي امي سه رژني خود را از رفتار ايزاري خبر تا كنون، مردم در سراسر جهان نفرت و بني اعالم ااز
  .      ده اندكر
  
   آلماتازي مي رو"بمب"

   امانمنصور
   ني فرورد15پنج شنبه ...  خبريفراسو

 هي درونمات،ي واقعنيا. ردي گي در مركز توجه قرار مشتري هر چه ب،ي اسالمي جمهوري پروژه هسته اي نظاميژگيو
 ي گفت و بتدپرسي اسوشيُگزار به خبري اتُمي انرژي المللني آژانس بركُلي دهد كه مدي ملي را تشكيسخنان

  .افتي يدرنگ بازتاب جهان
 مالها اكتفا نكرده است، مي رژ"ي برنامه هسته اتيماه" در باره ي ُگفت و گو فقط به ابراز نگرانني آمانو در ايآقا

اخت  سي براراني آورد كه بر تالش حاكمان اي ماني سخن به م"ي شده ادييشواهد تا" بار از ني نخُستيبلكه برا
در حال " نهي زمني در اي اسالمي جمهوريتهاي كه فعالست كرده ادياو تاك.  كندي داللت ميجنگ افزار هسته ا

  . "حاضر ادامه دارد
 ي ماني قزاقستان ب– ي از دور دوم مذاكرات در آلماتشي پي ارشد سازمان ملل كه زمان كوتاهوري پاني اسخنان
 جهت دادن به ي برايگري بكشد و فشار ددي شده خط تاكادي نشست يار اصل دستور كري زي تواند به خوبيشود، م

 و ُشركا تاُكنون ي خامنه اي است كه آقاي سازدردسر موضوع نيا.  كندجادي ايمذاكرات گرد موضوع جنگ افزار اتُم
  .  اند متوسل شدهي و ترفندبي فرار از ورود به آن و باز شدن بحث و مذاكره بر سرش، به هر فريبرا
 آمانو را در مودبانه ي آقاي ُگفته هاراني كه حاكمان به خشم آمده ادي نماي ميعي طبباي معادله، تقرني توجه به ابا
 يي معمول خود، زبان به ناسزاگواتي و ادبشي سرآخر با گواي بخوانند، "ي پراكنعهيشا" و "يجنگ روان" اني بنيتر

  . د خطاب كنن"كايمامور آمر"گشوده و او را 
همانگونه كه .  نشسته، ندارندني به كمري لمس پذجهي آن نتي كه در انتها"يمذاكره جد" به يادي عالقه زآنها
 زهي انگنيشتري مالها نشان داده، بمي رژي بحران اتُميري انجام شده در طول شكل گجهي نتي مذاكرات بيتمام

 زي ُگري وقت، تالش برادي به دستور كار، بلكه خرختنپردا و ي را از شركت در گفت وگوها را نه بررسرانيحاكمان ا
  . داده استي ملي شان تشكيني و چي روسي نپراندن شُركااي شترياز فشار ب

 يادي زي است، اما نشانه هاري مناقشه درك پذي بحث گرد موضوع اصلافتني مالها از تمرُكز مي رژي چه برآشفتگاگر
 يپافشار.  گرفته شددهي آن نادي وجود داشت كه از سوزي مي رو"بمب"ن  و گذاشته شدري مسنياز حركت در ا
  .  آنها بودني آشكار تر،ي فعال در پروژه هسته اي مشخصد با افراداري و دني پارچي نظامساتي از تاسديآژانس بر بازد

     .            روند قرار داردني با همي آمانو، در سازگاري سخنان روز سه شنبه آقامضمون
  

   دو ي مذاكرات آلماتشكست
   يرهاشمي منتيز

  ني فرورد18 كشنبهي... خبريفراسو
شكست . افتي اني پاجهي بدون نتني فرورد18 در روز شنبه ي در آلماتمي با رژكي به اضافه 5 ي كشورهامذاكرات

 يبرابر خواست توقف غن در ي اسالمي جمهوري اتمانهي ماجراجوياستهاي بر ادامه سدي، تاك2 شماره يمذاكرات آلمات
  .  در خلوص باال استيساز
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 كه يدر حال.  اعالم كردندجهي اشتون، مذاكرات روز شنبه را بدون نتني بعد از مصاحبه كاتري المللني بيهايخبرگزار
 يشگي همي خود بودند، با حرفهايشنهادي روشن به بسته پي پاسخدني شني براكي به اضافه 5 ي كشورهاياعضا

 ما كامال يبرا«: جلسه روز شنبه اعالم كرداني پاز اشتون بعد اي مان سخنگوكليما.  روبرو شدندميرژكارگزاران 
 تا مهاي بر عدم موافقت بر سر لغو تحرگري بار ديو. »ردي آنها صورت گي از سودي بايروشن است كه اعتماد ساز

  . كرددي تاك به اضافه پاسخ مثبت دهد،5 ي كشورهايشنهادي به بسته پمي كه رژيزمان
 يلي جلديسع.  مذاكره را به نفع خود اعالم كردندجهي به دروغ نت،ي آلماتكي همانند مذاكرات شماره مي رژورانيپا
 قرار است در كي به اضافه 5 ي رفته و كشورهاشي پي ادعا كرد كه مذاكرات به خوبمي مذاكره كننده رژاتي هسيرئ

  . ناسب دهند ما فكر كنند و جواب ميشنهاديمورد بسته پ
 ري جلسه روز شنبه تفسي و نا موفقي سردجهي را نتندهي زمان و مكان نشست آنيي عدم تعي المللني بيهايخبرگزار

  . كردند
 كرده مهي را به آن ضمشنهادي در برابر پشنهادي پاستي مذاكره بود و اكنون سي در گذشته مذاكره برامي رژاستيس

به .  تن نخواهند دادمي رژي به خواسته هاري درگي امر آگاه است كه طرفهاني بر اي به خوبمي رژهي فقيول. است
 مي امر، رژني بر اي آگاهرغميعل.  جهان نخواهد بودر درشي قابل پذي با سالح اتمهي فقتي واليكتاتوري ديعبارت

 ي گفتگو نشان مريگي منظر خود را مدافع پنيبر ا.  كندي خود همواره تالش مي به فرصتها برادهاي تهدلي تبديبرا
 اني اشتون بعد از پانيكاتر.  كنندكيرا نزد» فاصله« كنند كه ي تالش مهودهيخانم اشتون و همقطارانش ب. دهد
 توقف رانيخواست مردم ا. »روشن شد مواضعمان همچنان از هم فاصله دارد« روز شنبه اعالم كرد كه ساجال

 استهاي سني ااني پايعني رانيچنانچه مذاكره به نفع مردم ا است و مي و جنگ طلبانه رژانهي ماجراجوياستهايس
 وارد مذاكره استي سني كند و با همي مستي بحران و خشونت زدي در باز تولمي رژنياما ا.  مثبت استيباشد امر

  .   شوديم
  

   شودي ُخشك نم"نظام" ي دستهاي ستار روخون
   امانمنصور
  ني فرورد22پنجشنبه ...  خبريفراسو

 سرسختانه ي با خودداري اسالميكشور جمهور ريوز
 به خاطر شكنجه و قتل ياز ابراز تاسف و عذرخواه

 ني روشن ساخته كه اگري بار دي ستار بهشتيآقا
 هي نبوده، بلكه بر پاي ناگهان"شوك" و ي تصادفتيجنا

 مخالفان و ي خفه كردن صداي برا"نظام"خواست 
نامه ها و  بروبمنتقدانش قرار داشته و در چارچ

 كرده، صورت يني بشي منظور پني كه به ايريتداب
  . گرفته است

  
 ي به طور لفظي مزبور حتي حكومت و تبهكارني خط فاصله بدني از كشي رسموري پاني ازي پرهلي مزبور، دلتيواقع

 يكه برجا ينيپاسدار نجار فقط از گذشته و جسد خون.  دهدي در دسترس قرار مي را به گونه روشن تريو ظاهر
  .  كندي مني تضمزي آنرا شكل داده را نه كي دستگاهي ادامه كارلهي وسني كند، او به ايگذاشته حراست نم

 به اتهام ي ستار بهشتي آقاي براماني دژخاتي و با ادباني بازجووهي مجلس مالها به شبوني نجار كه از تريآقا
 ناني هستند، اطم"نظام" كه در استخدام ي كرد، به قاتالنياز پرونده س"ني با معانديهمكار" و " نظامهي علغيتبل"
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 يباني اش پشتيي آن وفادار است و از عوامل اجراجي و نتادان مخالفان و منتقهي خود علاستيداده كه حكومت به س
  .  كنديم
 نشان ي براهي فقتي والمي كه رژستي ني همدست آدمكُشان در مجلس، تنها عالمتكي ي حال، نقاب بردارني ابا

 ماه پس از زجركُش كردن كارگر وبالگ 6 از شيب.  كندي ارسال متي جناني پرونده ايگانيدادن عزم خود در با
 مزبور طفره ي به تبهكاريدگيز همچنان از رسي تمسُخرآمي آن به بهانه هايي دستگاه قضا،ي ستار بهشتي آقاس،ينو
  .  روديم

 كه خواهان ي ستار بهشتي اعتراض خانواده آقاادي خاموش كردن فري عوض، حكومت همه تالش خود را برادر
 خواهر دي داماد و از كُتك زدن مادر و تهد" كردنيتصادف"از ربودن پدر تا .  بردي پرونده هستند، به كار ميريگيپ

  .افتي توان ي ماهي كارنامه سنيرا در ا) نجار ("ي مالييدلجو" رشوه و شنهاديتا پ
 او، سيي رني كند؛ اي نمتي پاسدار نجار در هر حال كفاي عذرخواهافته،ي سازمان اتي جناني به ا پاسخ دادنيبرا
 ي كه فرمان آن را در دست دارد، به خانواده آقاي و الپوشاني آدمكُشني در مورد ماشدي است كه باي خامنه ايآقا

  .        حساب پس دهدراني و به مردم ايستار بهشت
  

   خواندسمي را ناقض حقوق بشر و مدافع ترورياسالم ي، جمهور8 گروه
  يدي جداليل

  ني فرورد24شنبه ...  خبريفراسو
 نگيتي مياني پاهياني در بي كشور ثروتمند و بزرگ صنعت8 خارجه ي، وزرا)لي آور11 (ني فرورد22 پنجشنبه روز
 بر نقض حقوق بشر يحران هسته ا بار به صراحت در ارتباط با بني اولي كه در لندن برگزار شده بود، برا8 يج

 كردند كه مساله حقوق بشر به طور اعتراف آنها قي طرنيبد.  كردنددي تاكي اسالمي جمهورمي رژتيتحت حاكم
  . ربط داردي اسالمي حكومت جمهوري به اهداف هسته اميمستق
 ي اهي پايهايبشر و آزاد حقوق تي خود در مورد رعاي المللني خواست تا به تعهدات بي اسالمي از جمهور8 گروه

 ي ميهاي موارد نقض حقوق و آزادگري دادن به اعدامها و شكنجه و داني رسانه ها، پاي آزادان،ي اديكه شامل آزاد
 كرده و با دادن اجازه ي خواستند كه با ارگان حقوق بشر سازمان ملل همكارمي از رژنيآنها همچن. شود، عمل كند

  . جهت برداردني، گام نخست را در ا سازمانني اندهي نمايبه بازرس
 در منطقه، ستهاي از ترورتي و حمايستي دادن به اعمال تروراني در مورد پامي گروه با هشدار به رژني بر آن، اافزون

  . را در نظرگاه خود روشن كردندمي رژگاهيجا
 حاصل راني اي برنامه هسته ا بر سري در مذاكرات آلماتيشرفتي پنكهي از اني همچن8 گروه ي خارجه كشورهارانيوز

 كه مصوبات كي و بالستي هسته اي موشكيتهاي از فعالي بر نگرانديآنها با تاك.  كردند"قي عمينگران"نشد، ابراز 
 ي اسالمي جمهوري به گوش ناشنواگري دكباري كند، ي را نقض مي اتمي سازمان ملل و آژانس انرژتي امنيشورا

  ."ستي ناني پايد است و بزمان مذاكرات محدو"خواندند كه 
 دو ني اي حكومتهاكهي آن است، در حالي نشست و امضاياني پاهياني با بني و چهي روسي قابل توجه، همراهنكته

 مي و اعمال فشار بر رژي اسالمي جمهوري بحران هسته اافتني اني بر سر راه پاي سنگ اندازچيكشور تاكنون از ه
  . نكرده انديكوتاه

 قرار خواهد 8 گروه ي در مركز گفتگوهاي و كره شمالهي سورران،ي اراموني پلي شده بود كه مسايني بشي پشتريپ
 ي هسته اتي و فعالسمي از ترورتي نقض حقوق بشر، حماهي از سه زاوي اسالمي جمهورميرژ.  شدزي ننيچن. گرفت

  . سوال قرار گرفتري دارد، زي جامعه جهانكه بلراني نه تنها مردم اي و نا امندي آنها نشان از تهديكه همگ
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 گرفته شده در سازمان يمهاي تصمي تواند جاي و نمستي ني اعتبار حقوقي صادره در لندن داراهياني حال بني ابا
 بزرگ همواره مقدم ي منافع قدرتهاد،ياي باني اقدام عاجل به مي پايبدون شك وقت. ردي را بگتي امنيملل و شورا

  .    شودي ها منعكس مهيانيدر ب هستند كه ييتر از دغدغه ها
  

  مي هستواني ما زنان مرهمه
  يدي جداليل

   ني فرورد31شنبه ...  خبريفراسو
 گري دكباري وان،ي شهرستان مردادگاهي با بي و در همدستي انتظاميروي در پوشش ني اسالمي و اوباش جمهوراراذل

 فرد متهم به كي هي تنبيآنها به زعم خود برا. تند گذاششي را به نماهي فقتي والمي رژيابانگردي بدگاهيتحجر و د
 حي حركت وقنيا.  در سطح شهر گرداندندي زنانه كوردز و لباس قرمي را با پوشاندن روسري، و"ينزاع و چاقوكش"

 كه اهانت نه تنها به زنان كورد بلكه به همه زنان است، مورد خشم و اعتراض زنان و مردان كورد قرار يو ارتجاع
  . آنان كردزي اعتراض آمي را آماج واكنشهامي رژگرفت و

 و يزنان با لباس قرمز كورد" از ي عده ازانه،ي حكم زن ستني در اعتراض به اوان،ي به گزارش انجمن زنان مربنا
  ." آمدندابانهايدست داشتن پالكاردها به خ

 به محاصره معترضان پرداخته و با  گارديروهاي كه نيي گسترده تر شده تا جاجي به تدري از آن، تجمع اعتراضپس
 ي دست و پاختند،ي رني خون مردم معترض را بر زمياوباش خامنه ا. باتوم و گاز فلفل دست به سركوب آنان زدند

  . كردندري را دستگيآنها را شكستند و عده ا
ارتجاع جهت پاك  مجلس ندگاني از نماي مردم، عده اي و خاموش نشدندي شدي بعد و در اثر اعتراضهاي روزهادر

 حركت را كه اهانت به همه زنان با هر ني احانهيآنها وق.  دادند"تذكر" ي به دادگستري لكه ننگ، در نامه انيكردن ا
  . كردندان عنو" زن مسلمانتي لباس و شخصريتحق" است، ينيي و آنيد
 مي امر كه رژني انيهمچن. ده نماندهي پوشي است، بر كسي و ارتجاعزي زن ستي حكومتي اسالمي جمهورمي رژنكهيا

 سركوب جامعه و اداره امور به خدمت گرفته ي قشر جامعه را براني ترهي و فروماني عقب مانده ترن،يدون صفت تر
 زنان و مردان آگاه و با شهامت كورد است كه سترده دارد، اعتراضات گيشتري بتياما آنچه كه اهم.  روشن استزين

 يهاي مجلس ارتجاع در صندلندگاني از نماي تن برخكهي كنند، به طوريكات سكوت نم حرنينشان دادند در برابر ا
  .شان به لرزه در آمد

 مجرم را به قصد ،ي متمدنمهي ني حتاي كشور متمدن چي هي و روشهاني توجه داشت كه در قواندي باگر،ي دي سواز
  .مال خالف حقوق بشر است كاي اقدامزي عمل ننيخود ا.  گردانندي نمابانهاي به او در خنيتوه
 هستند، بلكه لي قاي جنسي برتري از نژاد انساني بخشي است كه نه تنها براي هر صورت، حقارت از آن كساندر

  . كنندي را حفظ نمكيچي هيكرامت انسان
ق مردم  اعتراضات به حي ابراز نفرت كرده و خود را در كنار و حاممي مزدوران رژزانهي و زن سترانهي از اعمال حقما
 يراني و از همه زنان و مردان امي شدگان هستري و شرط دستگدي بدون قيما خواهان آزاد. مي داني موانيمر

  .              ندي ننشساكت حركت ني كه در مقابل امي خواهي طلب مي و برابرخواهيآزاد
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  شھداي فدايي ارديبھشت ماه

 هـادي فرجـاد   -) فـضيلت كـالم  (شيرين معاضـد -خليل سلماني نژاد - بهروز دهقاني -كاظم سعادتي :  فدايي رفقاي
 -- هيبـت اهللا بهرامـي       - مرضـيه احمـدي اسـكويي        -جعفـري   ) فريدون( علي اكبر    -پنجه شاهي    عبداهللا   -پزشك  

حبيب -  فرزاد دادگر- قنبرپور درضامحمدرضا و احم- مهدي حاتمي - مهوش حاتمي - الدن آل آقا -محمود نمازي 
 هوشـنگ اعظمـي     -  فرهاد صديقي پاشاكي   - ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبي        - عزت غروي    -برادران خسروشاهي   

 رضـا   - جهانگير بـاقرپور     -قربانعلي رزگاري   -فرشته گل انبريان  -مسعود دانيالي   - تورج اشتري تلخستاني     -لرستاني  
 عليرضـا  - ميتـرا بلبـل صـفت    - حسين فـاطمي    - زهره مديرشانه چي     - عابدي   اعيل اسم - بهروز ارمغاني    -نعمتي  
 - محمـود خـرم آبـادي       - منصور فرشـيدي     -حبيب اهللا مومني     - نسرين پنجه شاهي     -مريم پنجه شاهي    -باصري  

 ارويـ -غالمحسين خاكبلز -احسان اهللا ايماني    -محسن رفعتي -كمال كيانفر - فريده غروي    -مصطفي حسن پور اصيل     
  .  تاكنون، به دست رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند50علي پناه فرد و مقصود بيرام زاده از سال 

 
  

  يریانتشارات تصو
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7ت قيم
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    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١

  چھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د.ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
------------------------------------  

  

  
  
  

  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی قادر و مھردادیرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 
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