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موقعيت مقام معظم و مرجع خود خوانده 
همانند قمار » شيعيان خارج از كشور«

 كه در برَندگي طمع كاري و در تبازيس
آقا گفته . بازندگي لجاجت پيشه مي كند

» بدر و خيبر«بود كه واليتش در شرايط 
 ابيشعب « قرار دارد و نه در شرايط

و همواره تاكيد كرده كه » طالب
ند كوچك وجود ندارد و هرچ» بحراني«

تنها بعضي از نارساييهاي جزيي ناشي از 
بد عمل كردن مسئوالن، البته منهاي 

  .ولي فقيه، وجود دارد
  

مقام معظم با تازيانه و دشنه، البته با 
سوس نيرنگ، رقباي شريك در قدرت 
و ثروت را يكي پس از ديگري طَرد كرد 
و اكنون به نقطه اي رسيده كه نه راه 

رد و نه چشم انداز روش براي راه پس دا
  .  پيش رو

  
بريز و بپاشها و دوز و كلكهاي احمدي 
نژاد، هرچند ابلهانه و حقارت آميز، 

كرده و حداد » ديوانه«اندرون بيت را 
عادل، داماد آقا را وادار كرده كه به اين 

  .ديوانگي اعتراف كند
  

بيضه اسالم و «هر روز براي حفظ 
 گفتار و نوشتار هزاران» اقتدار نظام

 آميز در وتملق آميز، چاپلوسانه و غّل
مدح و ثناي خامنه اي منتشر مي شود 
تا اين ديوانگي كه بيان سياسي آن 
سردرگمي در بحران است، الپوشاني 

همه ي گماشتگان و سرسپردگان . شود
ولي فقيه به صف شده تا با كلمات و 
جمالتي هرچند سطحي و بي مايه به 

علي خامنه اي قداست موقعيت سيد 
بخشند و اقتدار او را به رخ ديگران 

اما خود آقا مي داند كه آن چه . بكشند
به عنوان اقتدار در موردش قلم فرسايي 
و بلبل زباني مي شود، نه محصول تدبير 
او كه حاصل كاري است كه جرج بوش 

اشغال .  انجام داد2003پسر در سال 
منه عراق هديه اي بود كه به واليت خا

اي داده شد و مقام معظم صد در صد 
حق دارد كه خود را برَنده اقدام 

اما طمع . جنايتكارانه جرج بوش بداند
كاري ولي فقيه حد و مرز نمي شناسد و 
روياي امپراطوري اسالمي او را رها نمي 

شايد هم چاره كار واليت همين . كند
رويا باشد اما با خيزشهاي موسوم به 

اين جنبه . بايد كردبهار عرب چه 
بازندگي ولي فقيه هم او را رها نمي 

با لجاجت كم نظير از ديكتاتوري . كند
بشار اسد حمايت مي كند و بر اين 
اعتقاد است كه اگر بتوان تا پايان امسال 
از سقوط بشار جلوگيري كرد و اگر 
 موقعيت متزلزل دولت نوري المالكي به 

 

سمت فروپاشي ميل نكند و اگر از 
گَردنه انتخابات به سالمت عبور شود، 
با رسيدن به يك قدمي دستيابي به 
بمب اتمي كه مي تواند آستانه تحمل 
قدرتهاي خارجي باشد، اين بار همه ي 
زمين و زمان به سوي بارگاه خليفه 
دوران روانه خواهند شد تا با سلطان 

  . مقتدر بيعت كنند
 

 اين نقشه اي است كه پاسدار
 كل سپاه سركردهري محمدعلي جعف

هشدارهاي « با تمجيد از پاسداران
خامنه اي چنين ترسيم مي » بازدارنده

 استراتژيك انرژي ذخايرامنيت «:كند
ايلنا، . (»جهان در دستان سپاه است

  ) فروردين28چهارشنبه 
 

 

بازنده تحوالت خاورميانه عزم جزم 
كرده تا در اين قمار مرگ و زندگي كه 

 گروي آن نهاده همه ي واليت را در
قدم اول اين مسير تحقق . پيروز شود

خروجي مناسب در انتخابات فرمايشي 
  . است

  
خامنه اي در روز اول فروردين در مشهد 
مشخصات خروجي جنتي شو را تعيين 

رئيس جمهور فعلي منهاي نقاط . كرد
بنابرين بنا به تصميم ولي . منفي آن

فقيه نمايش بايد به شكلي مهندسي 
 يك احمدي نژاد فاقد پتانسيل شود كه

همه . ياغيگري از صندوقها بيرون آيد
ديده اند و مي دانند كه خامنه اي فقط 

اما همين . يك راي در صندوق مي ريزد
اگر . راي بايد برنده نمايش اعالم شود

» حماسه«او به هر دليل نتواند به چنين 
اي دست پيدا كند، بايد در انتظار 

براي همين . شكستهاي بعدي باشد
است كه در مذاكرات طوالني با 

را » موجوداشكاالت «رفسنجاني 
نكرده و در ضمن عدم » قبول«
خود به رفسنجاني را اعالم » اعتماد«

  .كرده است

  
هاشمي رفسنجاني بر اساس همين 
گفتگو نتيجه گرفته كه كانديدا شدن او 

وي همچنين به . نيست» صالح«به 
ذير اعتراف يك واقعيت عريان و انكارناپ

حاال سپاه نبض اقتصاد و «مي كند كه 
 را در دست ه خارجه و داخلاستيس

 ي و به كمتر از كل كشور راضگرفته
  .»ستين

  
اين صحبتها را هاشمي رفسنجاني در 
ديدار با تعدادي از استانداران سابق بيان 
كرده و وبسايت سحام نيوز در روز سه 

 در.  فروردين آن را منتشر كرد27شنبه 
همين صحبتها رفسنجاني در مورد نقش 
اصلي خودش در به قدرت رساندن 

 خامنه اي مواردي را ذكر كرده كه اگر 

 

 

هم نمي گفت همگان مي دانند و فيلم 
آن را هم ديده اند كه چگونه هاشمي 
رفسنجاني در مقام رياست مجلس 
خبرگان در يك اقدام مكارانه و با 

رهم بندي يك دروغ و با يك قيام و س
. قعود، خامنه اي را به مقام واليت رساند

» بي اعتمادي«طنز تلخ و گزنده تاريخ 
  . خامنه اي به رفسنجاني است

  
روز بعد از انتشار اين صحبتها دفتر 
هاشمي رفسنجاني طي يك تكذيبيه 

نوعي اعمال سليقه «اين گفته ها را 
الم خود اع» شخصي و تحريف سخنان
 تاكيد دو باره«كرد و سحام نيوز هم با 

را اعالم »  شدهصحت مطالب منتشر
  .كرد

  
با شناختي كه از رفسنجاني وجود دارد 
مي توان نتيجه گرفت كه رفسنجاني 
چنين حرفهايي را بيان كرده و خود در 
درز دادن آن و تكذيبيه بعدي اش نفش 

در همان روزي كه . داشته است
تشر شده در سحام رفسنجاني گزارش من

نيوز را تكذيب كرد، در مالقاتي ديگر 

جمعي از نمايندگان با  اين بار در ديدار
  در طعنه آشكار به دوره هشتم مجلس

 

 حتي نانحصار طلبا«:خامنه اي گفت
 رفت از   حاضر نيستند، براي برون

 

اند،    كه خود مسبب آن بودهمشكالتي
زمينه و شرايطي را به وجود آورند تا 

تدريج  به.....خواست عموم مردم محقق
 .»تدبيريها از ميان برود ناكارآمديها و بي

  ) فروردين28ايلنا، چهارشنبه (
 

  
كه حاضر نيستند » نانحصار طلبا«اين 

رفسنجاني و » مشاركت«شرايط براي 
شركا را مهيا كنند، مسلماً دار و دسته 

فقط در قد و قواره . احمدي نژاد نيستند
است كه چنين مدالي را بر مقام معظم 

گردن بياويزد و البته هاشمي رفسنجاني 
در رساندن خامنه اي به اين موقعيت 

  . نقش تعيين كننده داشته است
  

ستيز جامعه با واليت خامنه اي، اين 
» دو فرزند«و اين » زوج جدايي ناپذير«

معنوي خميني را به ناچار در هشت سال 
ه اي اكنون خامن. قبل از هم جدا كرد

روياي پيروز شدن در يك قمار بزرگ را 
در سر مي پروراند و هاشمي رفسنجاني 

به منظور » اعتماد«در آرزوي كسب 
توصيه . مشاركت در هرم قدرت و ثروت
سليقه «رفسنجاني براي مشاركت همه 

در انتخابات نمايشي تا جايي براي » ها
خامنه اي قابل قبول است كه اوالً از 

بوده و ثانياً رسالت ن» ساكنين فتنه«
شان فقط گرم كردن تنور نمايش باشد 
و سرانجام آن كه به خروجي مهندسي 

  . شده نمايش انتخابات تسليم شوند
  

چنين است طرح ولي فقيه براي 
خامنه . »سليقه ها«مشاركت همه ي 

اي مصمم است تا نتيجه مورد نظرش 
او مي داند كه با . را به كرسي نشاند

برادران «وبروست و ر» تنگه اُحد«
او .  اندهدر مقابل دشمن وا داد» قديمي

مثل همه مستبدان روز به روز تنها تر و 
بنابرين همه رويدادها را با نگاه امنيتي 

خامنه اي در يك مورد . ارزيابي مي كند
حق دارد كه مردم و شورش آنان را 

» فتنه«كابوس . تهديد اصلي قلمداد كند
نه كه او را بر سر عقل، آن گو

مماشاتگران و سازشكاران تصور مي 
خامنه اي و واليت اش . كنند، نمي آورد

را بايد برانداخت و تاكتيك تحريم فعال 
انتخابات فرمايشي گامي در جهت 
رسيدن به انتخابات آزاد و دمكراتيك 

  .است
  

  .....يادداشت سياسي 

  جنتی شو با کدام خروجی؟
  مهدي سامع

 

خود آقا مي داند كه آن چه به عنوان اقتدار در موردش قلم 

زباني مي شود، نه محصول تدبير او كه حاصل فرسايي و بلبل 

.  انجام داد2003كاري است كه جرج بوش پسر در سال 

اشغال عراق هديه اي بود كه به واليت خامنه اي داده شد و 

مقام معظم صد در صد حق دارد كه خود را برَنده اقدام 

اما طمع كاري ولي فقيه حد و . جنايتكارانه جرج بوش بداند

شناسد و روياي امپراطوري اسالمي او را رها نمي مرز نمي 

 .كند
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صحنه سياست در جمهوري اسالمي به 
گونه شگفت آوري درحال تحرُك و 

اما آنچه كه در . جنب و جوش است
نگاه اول حركت زنده فاكتورهاي شكل 
دهنده و سازمان گر سياست را به ذهن 
متبادر مي كند، در حقيقت بيشتر به بازار 
ُشلوغي شباهت دارد كه رهگذران به 

مد در گونه بي هدف در حال رفت و آ
آن هستند، بدون آنكه معامله اي 

زير هياهوي بازار سياست . صورت گيرد
، اين انفعال است كه "خيمه نظام"در 

صداي آن از ُقم و تهران تا آلماتي 
  .شنيده مي شود

  
 با موتور روشن پشت "نظام"ماشين 

چراغ قرمز انتخابات رياست جمهوري از 
حركت باز ايستاده و همه چيز موكول به 
تعيين تكليف در اين دور تازه پخش 
سهام قُدرت بين باندها و گرايشهاي 

اين در حالي . گوناگون گرديده است
 –است كه با هر روزي كه اين هنگام 

 قُفل شكن نزديك تر مي شود، -گويا 
ابهام پيرامون انجام و سرانجام آن نيز 
بيشتر مي شود و سردرگُمي همگاني 

. ايه مي گيردمنتظران اندكي بيشتر جانم
آنچه كه مي بايست سرفصلي براي 
نظم دادن به شرايط باشد، خود از هر 
نظم و از هر اتوريته هدايت گري بري 

  . است
  

  نمايش انتخابات، نمايش تالشي

 نامزد 25هجوم تا به حال بيش از 
رياست جمهوري از باند حاكم به صحنه 

 كه شمار آنها مي "خوديها"نمايش 
 بيشتر بشود، نشانگر تواند از اين هم

تحول در مناسبات دروني قُدرتي است 
 "مهندسي انتخابات"كه پيش از اين با 

تالشي باند واليت فقيه . تنظيم مي شد
 و در پي خيزشهاي توده 88كه از خُرداد 

اي آغاز گرديد، اينك خود را در تمام 
گُستره اش و در شكل دسته هاي 

ودند يا پيشينه داري كه زير اتوريته آن ب
گروهبنديهاي نوظهوري كه همچون 
قارچ از زمين مي رويند، به نمايش 

بر اينها نامزدهاي منفرد . گذاشته است
را نيز بايد افزود كه از هر سو روان شده 

 خود، به "احساس تكليف"اند و جز 
. هيچ دستور ديگري گردن نمي گذارند

رسانه هاي حكومتي در اين ميان از 
 ياد مي كنند و "هاسونامي نامزد"

پايوران حكومت و شركت كنندگان در 
 نيز به يكديگر در باره "سونامي"اين 

  .   هشدار مي دهند"تفرقه اُصولگرايان"
بديهي است كه بخشي از اين معركه بر 
پا شده در بيروني بيت آقاي خامنه اي 
با هدف بازارگرمي براي انتخابات و 

ه چيدن دكوراسيون آن ترتيب داده شد
اين تمهيداتي است كه براي شبيه . است

سازي تشريفات جابه جايي سهام با 
انتخابات ضروري انگاشته مي شود و 

 تصور مي كند، دربرگيرنده سود "نظام"
  . داخلي و خارجي باشد

  
با اين حال به دشواري مي توان تصور 
كرد كه در شرايطي كه حتي اصالح 

  كه"خودي"طلبان حكومتي و منتقدان 
گرم كردن تنور "خشت و پي ترفند 

 به شمار مي آيند، جايي در "انتخابات
نمايش خودماني ندارند، كشمكش 

 با يكديگر وجود رقابتي "اُصولگرايان"
اين امر كه . سرگرم كننده را القا كند

حكومت رونق انتخابات فرمايشي خود 
را در مجادله افرادي با يك خاستگاه 

 مشابه جسُتجو سياسي، ديدگاه و برنامه
مي كند، گُنجايش و توان به شدت 
كاهش يافته آن براي روي صحنه بردن 

  . نمايش را نيز بازگو مي كند
  

  فقدان مركزيت

علت اصلي ترافيك بي سابقه ي 
اعضاي باند حاكم گرد كيك انتخابات 
را شكسته شدن مركزيت واليت فقيه 

همريشان او باور . توضيح مي دهد
 توانايي آن را "رهبري"ان ندارند كه اُرگ

داشته باشد كه مساله توزيع قُدرت را 
سازمان داده و به نفع همگي اجزاي 

بر اين افزوده مي شود . ساختار حل كند
كه اصلي ترين فراكسيونهاي باند 

 -واليت، راست سنتي و گرايش نظامي 
امنيتي دولت، به آقاي خامنه اي يا بي 

 را برنمي اعتمادند و يا آنكه هژموني وي
  . تابند

  
، 84او در انتخابات رياست جمهوري 

راست سنتي را قُرباني سياست يكدست 
سازي خود كرد و به حاشيه راند و 
سپس هنگامي كه اقتدارش در نتيجه 

 كاهش جدي يافت، 88خيزشهاي 
حاضر به تقسيم مجدد سهم با گُماشته 

اينك او صورت حساب را در . اش نشد
 مركز تصميم گيري شكل از ميان رفتن

واحد و ايجاد دسته بنديهاي جداگانه اي 
كه ميزان و سطح مشاركت در قُدرت را 
خود تعيين مي كنند، دريافت كرده 

  . است
  

در يك اليه پايين تر از اينان نيز 
فروپاشيدگي بر باند واليت فرمان مي 

اگر چه كساني همچون آقايان . راند
محمد سعيدي كيا، وزير سابق و 

 آران كاشان، نماينده منصوري، عباسعلي
بيدُگل، خود به خوبي از ميزان اندك  و

بخت شان براي صعود به مدار باالتر 
آگاهند، اما اين مانع نمي شود كه آنها 
براي دريافت سهم خويش در همان 
سطحي كه هستند، پا به معركه نگذارند 

بخشي از اينان با . و شريك آن نشوند
باز و مهارناپذيري كه نگاه به جنگ رو 

در هرم قُدرت در جريان است، ترجيح 
مي دهند منتظر اعطاي مزد نمانند و 

بخش ديگر، . خود آن را تضمين كنند
درصدد است از شرايط موجود براي 
بهبود وضعيت اقتصادي و موقعيت 

نُقطه . سياسي خويش بهره گيرد
ك هر دو دسته، ناباوري آنها به مشتر

 قُدرت و امتيازهاي آن "عادالنه"توزيع 
  .  از باال است

  
  راه حل سونامي زا

صحبتهاي به ظاهر كارشناسانه برخي از 
پايوران و نامزدهاي خوش نشين در باب 

، در حقيقت رو به همين "آمدن با تيم"
اليه پاييني براي آرام كردن و نظم 

به اينان وعده . ردبخشيدن به آنها دا
داده مي شود كه نگران منافع خود 
نباشند و دريچه اي براي تامين آن 

اين همان . نشان داده مي شود
رهنمودي است كه آيت اهللا مكارم 
شيرازي در جريان طرح دلمشغولي خود 

 ابراز "اُصولگرايان"از مسابقه دروني 
: او توصيه كرده. داشته است

از ميان خود به اُصولگرايان يكنفر را "
عنوان رييس جمهور انتخاب كنند و 
بقيه به عنوان وزير و معاون به او كُمك 

   ".كنند
  

ميزان تاثير اين قول در مخاطبان را در 
واكُنش بعدي آيت اهللا مزبور، يكماه بعد 

او در . از پيشنهادش، مي توان دريافت
: فروردين ماه خشمگينانه فتوا داد

ادار به انقالب تشتُت نيروهاي وف"
شرعا تشتُت جايز . غيرشرعي است

      ".نيست
  

 به "سونامي نامزدها"تالش براي مهار 
هر نيرنگ و ترفند، اگرچه تاكنون به 
جايي نرسيده، در عوض اما ابهام و 
بالتكليفي پيرامون كانديداي باند واليت 
براي رياست جمهوري را به تركيب و 

داده برنامه دولت آينده نيز گُسترش 
دولت به مثابه اُرگان سازش و . است

جلب رضايتي كه از نيروها و افرادي كه 
منافع ويژه خود را نمايندگي مي كنند 
تركيب شده باشد، به طبع به لحاظ 
نظري فاقد برنامه متمركز و پايداري 
خواهد بود و در جريان عمل هم جز با 
بند بازي و گذاشتن گامي در اين مسير 

  . سير ديگر اُستوار نمي گرددو پايي در م
از سوي ديگر، از هم اكنون مي توان 
پيش بيني كرد كه چگونه سونامي 
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به 

 موج متقاضيان وزارت، معاونت و -كوه 
مديريت تغيير شكل يافته و بر در و 

راه حل . دروازه بارگاه واليت مي كوبد

عميق تر در طيف مزبور، آن را به گونه 
چاهي كه اكنون تالش مي كند از آن 

اين چاره . بيرون بيايد، فرو مي برد
جويي مخرب را مي توان نماد وضعيتي 

  .   دانست كه بر باند حاكم چيره است
  

  سرگرداني

شرايط رقيبان آقاي خامنه اي بهتر از او 
تحدانش نيست و آنها همچنان قادر و م

نيستند جايگاه خويش در انتخابات و از 
اين رهگُذر، هيرارشي قُدرت را تعيين و 

فراكسيون نظامي . يا حتي تخمين بزنند
 امنيتي دولت در حالي كه با همه توان -

در پي جلب و خريد راي است و 
ابزارهاي دولتي كه در اختيار دارد را بي 

اه به خدمت گرفته، هنوز دريغ در اين ر
  . توانايي معرفي نامزد خويش را ندارد

  
بي ترديد آنها فردي كه مي خواهند بر 
كُرسي رياست جمهوري بنشانند را 
برگُزيده اند، اما اين حتي نيمي از راهي 

گُماشتگان . كه بايد طي شود، نيست
نافرمان آقاي خامنه اي بايد موانع 

داخله رسمي و غير رسمي كه بر سر م
فعال آنها در انتخابات وجود دارد را از 
سر راه كنار زنند تا در اصل بتوانند در 

اين به . خط شروع رقابت قرار گيرند
مفهوم يك جدال زودرس است كه 
فراكسيون مزبور تالش مي كند آن را 
. مديريت كرده و كارت خود را نسوزاند

نتيجه اي كه بازي در وسط براي آنها 
زدن سرنوشت خود در دارد، گره 

انتخابات به فاكتوري است كه نقش 
  . زيادي در تعيين مسير آن ندارند

  
در سوي ديگر، باند اصالح طلبان 
حكومتي نيز هنوز به اصلي ترين 
پرسشها در مورد رويكرد خود پاسخ 

بخشي از آنها مايلند در . نداده است
انتخابات و مراسم تقسيم سهم حضور 

اين را تنها كانال شراكت داشته باشند و 
مي دانند، بخش ديگر در انتخابات به 
ديده ابزار چانه زني در باال و فشار از 
پايين مي نگرد و بخشي كه بيشتر بدنه 
آن را تشكيل مي دهد، شركت در اين 

  . نمايش را نفي مي كند
  

بر اين وضعيت، ابهام در موضوع 
نامزدي حجت االسالم خاتمي نيز 

او كه بيشتر از جانب . ودافزوده مي ش
به كانديد ) ياد شده در باال(گُروه دوم 

شدن دعوت شده است، از دادن پاسخ 
آنگونه كه . روشن طفره مي رود

پيداست، آقاي خاتمي تصميم خود در 
اين باره را به موافقت آقاي خامنه اي و 
به بيان بهتر، كسب اجازه از باند حاكم 

  . موكول كرده است
  4فحه بقيه در ص

  ...سرمقاله 

  رژيم واليت فقيه، منفعل و بالتكليف
  منصور امان
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نامگذاري سال جديد توسط ولي فقيه، 

 اولين ماهماهيت بردگي و استثمار را از 
افزايش قيمت مواد . سال نشان داد

خوراكي در فروردين ماه، شعارهاي تو 
پاسدار » زنده باد بهار«خالي و تبليغاتي 

  . اد را به چالش كشاندژاحمدي ن
  

 را 92رئيس دولت نظامي امنيتي سال 
ي در پي براي سال حماسه هاي پ«

» سفرهاي نوروزي«وي . دانست» ايران
 اعالم ي در راهرا آغاز اين حماسه ها

احمدي نژاد تعداد سفرهاي . كرد
تاريخي انجام شده در نوروز را يك 

وي در . اعالم كرد» ركورد تاريخي«
 نمايش رئيس دولت ،شوي تبليغاتي خود

را مرفه با چمدانهاي سفري لوكس 
توپ، تانك، «شعارهاي . بازي كرد

و » چي ميشه؟فشفشه، ناهار ما 
صندليهاي خالي منتظر صد هزار نفر، 
چهره دروغگو و منفور گماشته ولي فقيه 

  . را براي وي ثبت كرد
  

  افزايش قيمتها در فروردين ماه 

در  بر اساس داده هاي مركز آمار ايران
 در صد 30فروردين ماه، قيمت مسكن 

يش پيدا در برخي از مناطق تهران افزا
معاون وزير راه و شهر . كرده است

 92سازي افزايش قيمت در ابتداي سال 
.  درصد برآورد كرده است30را حدود 

  )  فروردين25خبرگزاري حكومتي مهر (
بر اساس گزارش همين خبرگزاري به 

 فروردين، قيمت زمين 24تاريخ شنبه 
 نسبت به فصل 91در پاييز «در تهران 

 به فصل مشابه  درصد و نسبت70قبل 
 درصد افزايش داشته 81.9سال قبل 

  » .است
مركز آمار ايران، افزايش مبلغ اجاره 

نسبت «ماهانه يك مترمربع در تهران را 
 درصد و نسبت به 5.9به فصل قبل 

 33.5فصل مشابه سال قبل خود 
نوساز، . (اعالم نموده است» درصد

سايت خبري و تحليلي صنعت ساختمان 
  ) ردين فرو25يكشنبه 

پرداخت اجاره مسكن يكي از مشكالت 
باال . اساسي كارگران و مزدبگيران است

رفتن بهاي اجاره مسكن هيچ خوانايي 
كمك مسكن به . با دستمزد ندارد

كارگراني كه اگر شانس دريافت آن را 
مبلغ .  هزار تومان است10داشته باشند 

ناچيز فوق هيچ خوانايي با هزينه اجاره 
پرداخت در حالي كه  . اردمسكن آنها ند

در پايين نگاه داشتن همين مبلغ كم، 
  .  استارتاثير گذحداقل دستمزد 

صاحب خانه كردن اقشار كم درآمد با 
از جمله طرحهاي » مسكن مهر«طرح 

دولت » پفكي و تخيلي«فريبكارانه و 
احمدي نژاد بود كه نه تنها مردم كم 
درآمد را زير سقفي مطمئن جاي نداد 

با توسعه فقر و بي عدالتي، سر پناه بلكه 

كم درآمد ها را برداشت و سقف پر 
  . درآمدها را ضخيم تر كرد

، يك خبر خوش احمدي نژادمعاون اول 
به خبرهاي پفكي احمدي نژاد اضافه 

محمدرضا رحيمي روز چهارشنبه . كرد
 فروردين وعده خانه دار شدن 28

او گفت براي پرستاراني . پرستاران را داد
از محل مسكن مهر تا «ه خانه ندارند ك

  » .آخر اين دولت مسكن تهيه مي كنيم
  

براي واردات گندم، نان ارز مرجع حذف 
  كاالي لوكس 

نان، اوليه ترين ماده غذايي از گزند بي 
ارزش شدن پول ملي در امان نماند و 
نويد پيوستن آن به كاالهاي لوكس 

 . داده شده است
 دولتي از مدير عامل شركت بازرگاني

 80باالرفتن قيمت گندم به ميزان 
وي افزايش قيمت نان . درصد، خبر داد

را امري طبيعي در پي افزايش قيمت 
  . گندم دانست

چند نرخي شدن ارز، ارز مرجع و ارز 
مبادالتي و قدرت و نفوذ رانت خوران 
حكومتي در بازي جابه جايي ارز، 
وضعيت قيمت كاالهاي مورد نياز مردم 

 چه بيشتر بحراني و نامتعين كرده را هر
اگر چه واردات در سطح كالن در . است

دستان باندهاي مافياي وابسته به قدرت 
و با استفاده از ارز مرجع است، با اين 
حال قيمت كاالها بر اساس نرخ ارز 

مي . مبادالتي به مردم فروخته مي شود
توان تصور كرد كه اين نامتعين بودن 

نرخي بودن ارز چقدر رشد قيمتها و دو 
اقليتي را تنموند و اكثريتي را الغر مي 

  . كند
در دو نرخي كردن ارز، كاالها به چند 

 تقسيم شده و كاالهاي اولويت دار دسته
اما به تدريج . شامل ارز مرجع اعالم شد

كاالهاي اساسي و اولويت دار هم از 
ليست ارز مرجع خارج و شامل ارز 

  . مبادالتي شد
وشت از جمله كاالهاي اولويت برنج و گ

دار بودند كه با تخصيص ارز مبادالتي 
در . به آن افزايش قيمت پيدا كردند

هفته گذشته اعالم شد كه روغن شامل 
. دو ارز و افزايش قيمت پيدا خواهد كرد

دارو و تجهيزات پزشكي در ليست 
كاالهاي اولويت دوم قرار دارد كه ارز 

  . دمبادالتي به آن تعلق مي گير
در روزهاي پاياني فروردين ماه، افزايش 
چند برابري قيمت برخي كاالهاي 
اساسي از طرف مقامهاي حكومتي 

رسانه هاي حكومتي، از . اعالم شد
 درصدي قيمت گوشت قرمز 60افزايش 

علت افزايش قيمت، تعيين . خبر دادند
ارز مبادالتي براي وارد كردن گوشت 

  . اعالم شده است
  

  قيمت دارو

 سرپرست ر آخرين روزهاي فرورديند
دفتر كل نظارت بر دارو ، خبر جايگزيني 

. ارز مبادله اي بر ارز مرجع را اعالم كرد
بر اساس داده هاي مربوط به افزايش 
قيمتها و نوسانات ارز، قيمت داروهاي 

.  درصد باال رفته است50توليد داخل تا 
با توجه به تعيين ارز مبادالتي براي وارد 

 دارو، دارو و مواد بهداشتي تبديل كردن
به كااليي لوكس براي اكثريتي از مردم 

سرپرست . محروم جامعه خواهد شد
دفتر كل نظارت بر دارو و مواد مخدر 
سازمان غذا و داروي بهداشت از 

قيمت دارو با » تغييرات صد در صدي«
. رز مبادله اي خبر داده استجايگزيني ا

بر اساس گزارش خبرگزاري حكومتي 
 75در حال حاضر « فروردين؛ 31مهر 

درصد هزينه هاي سالمت از جيب 
  » . مردم پرداخت مي شود

عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس مالها، با سخت دانستن 

 براي بهداشت و درمان، 92سال 
را تكميل  ولي فقيه» حماسه اقتصادي«

وي در گفتگويي با خبرگزاري . كرد
 30 الي 29رشد «از » خانه ملت«

بودجه بهداشت در برابر » درصدي
سخن »  درصدي تورم50افزايش «

  . گفت
  

  وعده هاي پيش از انتخابات 

پخش اسكناس توسط احمدي نژاد به 
. ديگر پايوران رژيم سرايت كرده است

گزينش احمدي نژاد در مقام گماشتگي 
.  فقيه برآمد پخش اسكناس نبوديول

احمدي نژاد محصول انتخابات مهندسي 
شده توسط ولي فقيه و سپاه پاسداران 

شعارهاي عوام فريبانه و رفتارهاي . بود
دروغين احمدي نژاد، » سخاوتمندانه«

سياستي براي مردمي جلوه دادن و 
 يمشروعيت بخشيدن به گزينش ول

  . فقيه بود
سهاي محسن بر همين منظر اسكنا

رضايي و يا مشايي نقشي در پيروز شدن 
صاحبان آن از صندوق جادويي واليت 

  . فقيه ندارند
پاسدار محسن رضايي شعارهاي 
تبليغاتي خود را با تاكيد بر مسائل 
اقتصادي شروع كرده و با پخش كاغذ 
پاره هاي بي ارزشي به نام ريال، خود را 

 مشكالت و بحران اقتصادي در ناجي
  . ه معرفي كرده استآيند

سايت شبكه ايران طرفدار احمدي نژاد، 
از پخش پول به عنوان عيدي توسط 

بر اساس اين . محسن رضايي خبر داد
خبر پاسدار محسن رضايي در سفر 

 10تبليغات انتخاباتي خود اسكناسهاي 
به عنوان عيدي بين  را هزار توماني 5و 

در خبر . هوادارانش پخش كرده است
ر مجمع تشخيص مصلحت ديگر دبي

رژيم، وعده پولدار شدن جوانان را داده 
پاسدار محسن رضايي در . است

   بهمن 6در  سخنراني تبليغاتي خود 
  5بقيه در صفحه 

  

رژيم واليت فقيه، 

  منفعل و بالتكليف
  

  3بقيه از صفحه 
اين همان رويكرد منفعالنه و با شك و 
استخاره اي است كه آيت اهللا 

ز به سياست اصلي خويش رفسنجاني ني
او در همان حال كه . ارتقا داده است

فشار مي آورد و تاكتيك بازي مي كند، 
در نهايت راهكار خود را در تواُفق با 

شايد اين از .  جسُتجو مي كند"رهبر"
بداقبالي او باشد كه رقيب نيز بر اين 
ُنكته آگاه است و دست او را خوانده 

  .دارد
  

بازي انتخابات نقش مركزي كه چيدن 
از باال براي طيفهاي مزبور را دارد را در 
رويا بافي دو پايور ارشد آنها به خوبي 

آقاي تاج زاده، . مي توان مشاهده كرد
عضو شوراي مركزي دو تشُكل 

مجاهدين " و "مشاركت اسالمي"
، در واكُنش به سخنان "انقالب اسالمي

آقاي خامنه اي در مشهد كه در آن 
 "آمدن همه سليقه ها"ي به اشاره ا

: كرده بود، شادمانه بشارت مي دهد
اين اولين بار ظرف چهار سال گُذشته "

است كه ايشان از موضع رهبري 
اُميدوارم كه اين امر . سخنراني كرده اند

مقدمه برپايي انتخابات آزاد، سالم، 
            ".عادالنه و قانوني باشد

رادر خوش بيني آقاي محمد هاشمي، ب
آقاي اكبر رفسنجاني از اين نيز فراتر 

او حتي معتقد است علت آنكه . مي رود
سال "آقاي خامنه اي سال جديد را 

 ناميده، زمينه سازي "حماسه سياسي
براي نامزدي آقاي رفسنجاني در 

تحليل برخي از خلق ": انتخابات است
، حضور 92حماسه سياسي در سال 

. استآقاي هاشمي در كسوت نامزدي 
حتي عده اي براين اعتقاد بودند كه در 
سطوح باال توافُقاتي براي نامزد شدن 
آقاي هاشمي انجام شده و دليل 
نامگذاري امسال نيز با نام حماسه 

  ".سياسي، همين موضوع است
  

  برآمد

رژيم واليت فقيه كه پس از خيزشهاي 
 با تضاد فعال شده ي جامعه با خود 88

ينك به مرحله دست به گريبان است، ا
ديگري از بي ثباتي كه از درون و 
ساختارهاي آن سرچشمه گرفته، پا 

همه ي عناصر اصلي . گذاشته است
تشكيل دهنده باند حاكم، در برابر 
يكديگر صف آرايي كرده اند و شكاف تا 

  . اليه هاي پاييني نيز امتداد يافته است
در فقدان يك كانون هژمونيك، غلبه بر 

 كسب ثبات نه اكنون و نه اين تالشي و
رژيم . پس از انتخابات ميسر است

جمهوري اسالمي با انفعال و بالتكليفي 
زيست مي كند و كمي جلوتر، ريسك 
امنيتي انتخابات را در برابر خود خواهد 

  .  داشت
  
  

  بردگي و استثمار با عنوان حماسه اقتصادي
 زينت ميرهاشمي
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 "حماسه اقتصادي"

  با قسط بندي

   بودجه آغاز شد
  منصور امان

   فرودين 8پنجشنبه ... فراسوي خبر
با يك بودجه اضطراري كه سقف آن 
فقط هزينه هاي جاري سه ماه كشور را 

 آقاي "حماسه اقتصادي"مي پوشاند، 
خامنه اي شروع به شكل گرفتن كرده 

  .است
آقاي احمدي ) چهارشنبه(روز گذشته 

 گُماشته ولي فقيه بر منصب رياست نژاد،
جمهوري، قانون بودجه سه ماهه اي كه 
به اتفاق مجلس و شوراي نگهبان 
تدوين كرده را براي اجرا به دستگاه 

به اين ترتيب، . هاي دولتي ابالغ كرد
حاكمان ايران به طور رسمي به بي 
ثباتي اقتصادي و ناتواني در طرح ريزي 

ان دادن به نقشه و برنامه اي براي سام
  . آن در سال جاري، مهر واقعيت زدند

مبلغ جيره مالي دولت براي پرداختها و 
 هزار 41درآمد در اين فاصله زماني، 
اين در . ميليارد تومان عنوان شده است

حالي است كه چگونگي دستيابي حتي 
در سايه . به اين رقم نيز روشن نيست

تحريمهاي نفتي و گازي، منابعي كه 
 مزبور عنوان گرديده نيز "تنخواه"براي 

يا فانتزي است يا درآمدي است كه از 
يك جيب به جيب ديگر گذاشته شده 

الزم به يادآوري است كه ديوان . است
محاسبات حكومت در اسفند ماه و 

 به 92همزمان با ارايه اليجه بودجه 
 " درصدي 50كسري "مجلس، از 

 خبر داده 91درآمدهاي بودجه در سال 
    .ودب

پيشتر يك نماينده مجلس مالها به نام 
احمد توُكلي شكايت كرده بود كه بودجه 

 "نه با علم و نه با واقعيت"دولت 
همخواني دارد و آقاي ُغالمعلي جعفر 
زاده، يك نماينده ديگر، بودجه مزبور را 

البته او .  ناميده بود"پفكي و تخيلي"
اطاعت از "توضيح داد كه مجلس براي 

 به همين بودجه راي "مين رهبريفرا
   . خواهد داد

قسط بندي سه ماهه بودجه و مبهم 
گذاشتن موضوع درآمد و هزينه ها در 
بقيه سال، بيانگر تالش حكومت براي 

 جهت اُمور و – به هر –گذراندن باري 
نداشتن طرح فراگير سياسي و اقتصادي 
براي حل مشكالتي است كه هم اكنون 

قتصاد كشور را در چنگ گلوي جامعه و ا
  . مي فشارد

فرار آقاي خامنه اي و شُركا از گرفتن 
تصميمهاي جامعي كه به ناگُزير به سود 
آنها نيست، بالتكليفي و ركود را به تنها 

 براي بخشهاي گوناگون "نظام"برنامه 
. اقتصاد در سال جاري تبديل كرده است

از هم اكنون مي توان پنداشت كه 
 براي اشتغال و "حماسه"پيامدهاي اين 

سطح زندگي مزدبگيران بخشهاي 
. دولتي و خُصوصي چه خواهد بود

                

 ي اسالمي، جمهور8گروه 

را ناقض حقوق بشر و 

  خواندسميمدافع ترور

 يدي جداليل

 ني فرورد24شنبه ...  خبريفراسو
، )لي آور11 (ني فرورد22 پنجشنبه روز
د و بزرگ  كشور ثروتمن8 خارجه يوزرا

 كه 8 ي جنگيتي مياني پاهياني در بيصنعت
 بار به ني اوليدر لندن برگزار شده بود، برا

 بر يصراحت در ارتباط با بحران هسته ا
 مي رژتينقض حقوق بشر تحت حاكم

 نيبد.  كردنددي تاكي اسالميجمهور
 كردند كه مساله حقوق اعتراف آنها قيطر

 ي به اهداف هسته اميبشر به طور مستق
 . ربط داردي اسالميحكومت جمهور

 خواست تا به ي اسالمي از جمهور8 گروه
 تي خود در مورد رعاي المللنيتعهدات ب

 كه شامل ي اهي پايهايحقوق بشر و آزاد
 دادن اني رسانه ها، پاي آزادان،ي اديآزاد

 موارد نقض گريبه اعدامها و شكنجه و د
آنها .  شود، عمل كندي ميهايحقوق و آزاد

 خواستند كه با ارگان مي از رژنيچنهم
 كرده و با يحقوق بشر سازمان ملل همكار

 سازمان، ني اندهي نمايدادن اجازه به بازرس
 . جهت برداردنيگام نخست را در ا

 مي گروه با هشدار به رژني بر آن، اافزون
 و يستي دادن به اعمال ترورانيدر مورد پا

 گاهي در منطقه، جاستهاي از ترورتيحما
 . را در نظرگاه خود روشن كردندميرژ

 ني همچن8 گروه ي خارجه كشورهارانيوز
 بر ي در مذاكرات آلماتيشرفتي پنكهياز ا

 حاصل نشد، راني ايسر برنامه هسته ا
 ديآنها با تاك.  كردند"قي عمينگران"ابراز 

 ي هسته اي موشكيتهاي از فعاليبر نگران
 تي امني كه مصوبات شوراكيو بالست

 را نقض ي اتمين ملل و آژانس انرژسازما
 ي به گوش ناشنواگري دكباري كند، يم

زمان " خواندند كه ي اسالميجمهور
 ."ستي ناني پايمذاكرات محدود است و ب

 با ني و چهي روسي قابل توجه، همراهنكته
 آن است، در ي نشست و امضاياني پاهيانيب

 دو كشور تاكنون از ني اي حكومتهاكهيحال
 افتني اني بر سر راه پاينداز سنگ اچيه

 و ي اسالمي جمهوريبحران هسته ا
 . نكرده اندي كوتاهمياعمال فشار بر رژ

 لي شده بود كه مسايني بشي پشتريپ
 در ي و كره شمالهي سورران،ي ارامونيپ

 قرار خواهد 8 گروه يمركز گفتگوها
 ي جمهورميرژ.  شدزي ننيچن. گرفت
ر،  نقض حقوق بشهي از سه زاوياسالم

 كه ي هسته اتي و فعالسمي از ترورتيحما
 نه ي و نا امندي آنها نشان از تهديهمگ

 دارد، ي جامعه جهانكه بلرانيتنها مردم ا
 . سوال قرار گرفتريز

 ي صادره در لندن داراهياني حال بني ابا
 ي تواند جاي و نمستي نياعتبار حقوق

 گرفته شده در سازمان ملل و يمهايتصم
 يبدون شك وقت. رديا بگ رتي امنيشورا

 منافع د،ياي باني اقدام عاجل به ميپا
 بزرگ همواره مقدم تر از دغدغه يقدرتها

 ي ها منعكس مهياني هستند كه در بييها
    .دشو
  

   

بردگي و استثمار با 

  عنوان

   حماسه اقتصادي
  4بقيه از صفحه 

انشااهللا در سالهاي «، گفت 1391سال 
عزت و پر آينده جيبهاي جوانان پر 

ما هم عزت مي . پول خواهد شد
وي . »جيبهاي پر پولخواهيم و هم 

پول «در همين سخنراني وعده داد كه 
تبديل » ايران را به بهترين پول عالم

اسكناسهاي بي ارزش . خواهد كرد
بازيگران نمايش انتخاباتي براي جلب 
راي مردم و گرم كردن نمايش پيش 

مردم محروم . رو، توهين به مردم است
روستاها و يا كارگران و مزدبگيران 

.  مي خواهند نه صدقهحق خود را
تعيين پايه دستمزد يك سوم زير خط 
فقر توسط شوراي عالي ضد كار، 

  . بردگي و استثمار را تشديد مي كند
پفكي و «تصويب اليحه بودجه 

  »تخيلي
 27مجلس نشينان روز سه شنبه 

فروردين كليات اليحه بودجه را 
تصويب كليات بودجه . تصويب كردند

تلفيق، عليرغم مخالفت كميسيون 
سرسپردگي مجلس مالها به امر ولي 
فقيه در رويارويي با باند احمدي نژاد را 

با توجه به پايين آمدن . نشان داد
قيمت نفت خام، تحريمها و سياستهاي 
جنگ طلبانه رژيم در منطقه، مي توان 

به ضرر مردم و به بودجه تقسيم بندي 
نفع بخش تسليحاتي در جهت حفظ 

  .نظام را تصور كرد
احمد توكلي از مجلس نشينان، بودجه 

ناميد كه » پفكي و تخيلي«دولت را 
در » اطاعت از فرامين رهبري«براي 

  . مجلس به تصويب رسيده است
معاون برنامه ريزي و راهبردي دولت 
نظامي امنيتي ماده اول هدف بودجه 

تحقق عدالت در همه « را 92سال 
ابعاد اقتصادي اجتماعي و ايجاد 

رابر با تاكيد بر كاهش فرصتهاي ب
  . اعالم كرد» فاصله طبقاتي

تشديد فاصله طبقاتي، گسترش بي 
عدالتي اقتصادي اجتماعي همراه با 
سركوب و به بند كشانيدن نيروهاي 

 دستاورد رژيم ،معترض به وضع موجود
ناهمخواني رشد . واليت فقيه است

تورم با مزد تصويب شده در شوراي 
معيشتي را عالي كار، فقر و بحران 

كليد حل بحران . افزايش خواهد داد
اقتصاد ايران در جيبهاي گشاد كالن 
سرمايه داران و باندهاي مافيايي 
. پاسداران در قدرت يافت نمي شود

تمامي باندهاي رژيم عليه ولي فقيه و 
منافع كارگران و مزدبگيران عمل مي 

آنچه كه طبقه كارگر و مزدبگير . كنند
 را از طبقه حاكم جدا و اقشار كم درامد

مي كند، فاصله عميقي بر پايه سود، 
استثمار، بردگي و ليبراليسم با پوشش 

 تنها همبستگي، تشكل. مذهب است
يابي كارگران و مزدبگيران در پيوند با 

جنبش ضد ديكتاتوري است كه مي 
تواند چشم اندازهايي براي توسعه 
دموكراتيك و عدالت اجتماعي را نشانه 

  . گيرد
   

  چادر بر سر تحريم كنندگان 

رحيمي معاون اول احمدي نژاد، با 
چادر بر سر تحريم كنندگان، گذاشتن 

آماده مديريت «ادعا كرد رژيم 
شديدترين تحريمهاي هوشمند و 

وي با اشاره . »سرسختانه غرب است
و عدم » سازماندهي بازار و ارز«به 

اتكا به پول نفت، با تحقير كردن چادر 
امروز «:گفت» حجاب برتر«به عنوان 

برخي كشورهاي خارجي و غربي 
تحريم كننده نفت ايران ذليل و چادر 

رويكرد سخن پراكني » .به سر شده اند
اين كارگزار رژيم در داخل، ذليل 
كردن زناني كه چادر بر سر مي كنند 

اگر چادر بر سر . مي تواند ارزيابي شود
كردن براي تحريم كنندگان به معني 

آنان است، چگونه كارگزاران حقارت 
رژيم از چادر به مثابه حجاب برتر دم 

   .مي زنند
اعتراض به حداقل دستمزد تصويب 

  شده 
 درصدي دستمزد پايه، 25افزايش 

همچنان مورد اعتراض كارگران و 
 تشكل 6تا كنون . مزدبگيران است

كارگري شكايت نامه هايي عليه 
مصوبه تعيين حداقل دستمزد شوراي 

ي كار، به ديوان به اصطالح عدالت عال
معترضان مصوبه . رژيم فرستاده اند

فوق را نقض آشكار قانون و ناهمخوان 
با نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك 

رئيس انجمن صنفي . مركزي مي دانند
كارگران پتروشيمي تبريز با اعالم اين 

اين افزايش مزد حتي «خبر گفت كه 
صد هم ر د20در ساير سطوح مزدي از 

  . »كمتر است
 قانون كار مبني بر پرداخت 41ماده 

حداقل دستمزد تعيين شده شوراي 
عالي كار، در همه جا رعايت نمي 

رهيافت ديوان عدالت اداري و . شود
نهادهاي مرتبط با بررسي شكايت 
كارگران سرانجام حفظ نظام سرمايه 

به همين دليل راهكارهاي . است
هي را براي قانوني اعتراض كارگران را

. نها باز نمي گشايدآحل مشكالت 
ترس از اخراج، بيكاري، نداشتن حق 
اعتصاب و باز بودن دست كارفرمايان 
براي اعمال فشار بر كارگران، ماده 

  . هاي قانوني را بي اعتبارتر كرده است
در پايان اين مطلب يادي از كارگران 

روز . مهاجر در يونان مي كنم
 حركت  فروردين28چهارشنبه 

 مهاجر بنگالدشي ناعتراضي كارگرا
اورزي در يونان، با شدر مجمتع ك

. يورش پليس به خون كشيده شد
كارگراني كه خواستار دريافت شش 

قوق عقب افتاده خود بودند در حماه از 
. اثر اصابت گلوله پليس زخمي شدند

 نفر از كارگران به 27در اين درگيري 
م اين اقدا. ضرب گلوله زخمي شدند

محكوم انساني جنايتكارانه و ضد 
  .  است
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اختالف بين خامنه اي، رهبر و ولي فقيه 
رژيم جمهوري اسالمي و محمود 
احمدي نژاد، پادوي بركشيده او، آنچنان 
باال گرفته كه تيتر يك اكثر نشريه هاي 

 خبري داخلي و خارج كشور را -تحليلي
ظاهر قضيه اين است . اشغال كرده است

كه پادوي رهبر با سر پيچي از ولي 
ج كرده و به سمتي نعمت خود راه را ك

مي رود كه با خواسته يا سياست او 
به همين دليل بازار . سازگاري ندارد

تحليل و نظريه هاي جور و واجور گرم 
است و هركس به شيوه خود در اين 

اما . ميان به تحليل موضوع مي پردازد
آنچه بيش از همه در اين ميانه چشم 
گير است، پادوهاي خانگي رهبر و 

و هستند كه يكسر بر اين عوامل بيت ا
كشف و . طبل دوگانگي مي كوبند

مكاشفه هاي رنگارنگ مجيز گويان 
سابق و منتقدان جديد هم جاي ويژه 
اي پيدا كرده و بر تنوع اين بازار مكاره 

اما عوامل خامنه اي و . افزوده است
دستگاه مهندسي افكار عمومي او از اين 
درگيري و چند دستگي چه نفعي مي 

كه اينگونه حساب شده ميدان را برند 
  اشغال كرده و ميدانداري مي كنند؟

  

خرج تبريه خامنه اي از حساب 

  احمدي نژاد

اكنون ديگر كسي نيست كه نداند 
احمدي نژاد با هزينه فراوان خامنه اي و 
بيت او بر منسب رياست جمهوري 

يكه تازي احمدي نژاد و از . نشانده شد
منتقدان ميدان بدر كردن مخالفان و 

خامنه اي و در راس آنها رفسنجاني از 
نمونه هاي بسيار چشمگير اين خوش 

هدف خامنه اي از به . رقصي است
ميدان آوردن احمدي نژاد را به طور 
كلي مي شود يكدست كردن قدرت به 
نفع خودش دانست كه اين به معناي 
مهندسي و ريل گذاري تازه براي 

و در رژيمي است كه بسياري از رقباي ا
آن خود را سهيم مي دانند و خواهان 
مشاركت در قدرت و ثروت حاصل از آن 

اما خامنه اي حساب شده و گام . هستند
به گام به سمتي حركت مي كند تا 
جمهوري اسالمي را به حكومت 
اسالمي تبديل كرده و آن را از اين 
موقعيت بركشيده و به خالفت موروثي 

ق خواهد شد اينكه آيا او مواف. ارتقا دهد
يا نه، در هاله اي از ابهام است اما آنچه 
اين روزها بيش از همه به چشم مي 
آيد، زد و خوردي است كه بين او و 
پادوي خانه زادش، محمود احمدي نژاد 

  . در جريان است
 در مقابله 88بيت رهبر كه بعد از خرداد 

و سركوب بحران اجتماعي حاصل از 
ود را بركشيدن مجدد احمدي نژاد خ

موفق مي دانست، اكنون درمي يابد كه 

 ساله دولت 8بحران سياسي و اقتصادي 
احمدي نژاد آنچنان سنگين است كه 
اگر به پاي رهبر نوشته شود، مي تواند 

به . برايش مشكالت بسياري به بار آورد
همين دليل همه تالش خود را به كار 
گرفته كه آنچه به وجود آمده را نتيجه 

 دولت و ناتواني تيم احمدي ناكار آمدي
چون پادوي خانه زاد خود . نژاد جار زند

بركشيده رهبر است، بنابراين بهترين 
دليل، سركشي و خارج شدن او از ريل 
اطاعت از رهبر است تا جنجال كنند و 
جار زنند كه وضعيت موجود حاصل عدم 

  . اطاعت از ولي فقيه است
  

حال مي شود فهميد كه شكستن همه 
 كوزه ها بر سر احمدي نژاد و دار كاسه

و دسته او كه بركشيده رهبر هستند، مي 
ها به "خودي"تواند به پندار بسياري از 

برائت خامنه اي منتهي شود و حداقل 
سودي كه براي او دارد خود را در 
مشكالتي كه براي مردم و رژيم به بار 

  .آورده، بي تقصير جا بزند
اصلي و اما كيست كه نداند سياستهاي 

كلي رژيم توسط خامنه اي اتخاذ مي 
شود و بدون دستور يا موافقت او امكان 
بسياري از اعمال و رفتارهاي مشكل 

در حوزه سياست . زاي فعلي وجود ندارد
خارجي رييس جمهور هيچكاره است و 
سياستهاي اتمي دربست در اختيار 

 قرار دارد؛ وزارت اطالعات "رهبر"
مي خورد، بدون دستور او آب هم ن

وزارت كشور گوش به فرمان اوست و 
سپاه به طور كلي و نهادهاي موازي 

رياست . ديگر از جانب او اداره مي شود
قوه قضاييه منصوب رهبر است و چشم 
. و گوشش به فرمان او دوخته شده

بدون اين نيروها، رييس جمهور رژيم 
كه پوسته اي از واقعيت است كه توسط 

 او به اين مسند بيت رهبر و با اشاره
گمارده مي شود، چيزي بيش از يك 

بديهي . پادوي گوش به فرمان نيست
ست كه چموشيهاي احمدي نژاد و گاه 
رفتارهاي ابلهانه او مي تواند به نفع 
كسي تمام شود كه با برنامه ريزي 
تصميم دارد تا همه نارسايي ها و 
. مشكالت را بر گردن او تلنبار كند

اي تند و بعيد يك هرچند اين رفتاره
جانبه به هر دليلي اتخاذ شده باشند، 
نتيجه عدم دور انديشي و محاسبات 
دراز مدت تيم احمدي نژاد است كه از 

 امنيتي برآمده اند -دل نيروهاي نظامي 
و حال خود را يك پا تصميم گير و 

  .سياست ساز مي دانند
به نظر مي رسد به همين دليل خامنه 

اشتن احمدي نژاد اي حاضر به كنار گذ
قبل از به سر رسيدن دوره رياست 

زيرا او منافع . جمهوريش نيست
چموشيهاي احمدي نژاد براي خود را 
. بيش از مشكالت بركناري اش مي داند

به همين دليل گاه ميدان را براي اعمال 

او باز مي گذارد تا هرچه بيشتر از آن 
اما آيا با به پايان رسيدن دوره . نفع ببرد

مدي نژاد و دور تازه اي از گماشته اح
بازي، به واقع خامنه اي خواهد توانست 
از آنچه تا كنون كاشته، نتيجه دلخواه را 
درو كند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد 

 ساله او را در ترازو 8نتيجه عملكرد 
گذاشت و چشم اندازهاي آنرا ديد تا به 

  .عاقبت كارش بيشتر نزديك شد
  

ژاد، كارنامه ميراث احمدي ن

  خامنه اي

در عيد امسال خامنه اي سال جديد را 
. سال حماسه سياسي و اقتصادي ناميد

اين نامگذاري خود مي تواند نشان دهد 
كه تا كجاي كار در بحران به وجود 

  .آمده غرق است
 سال حكومت 8دولت احمدي نژاد در 

خود اقتصاد كشور را ورشكسته كرد و 
 نابودي صنعت داخلي را به گرداب

طرح قطع سوبسيد كاالهاي . كشاند
اساسي و پرداخت نقدي يارانه ها نه 
تنها دردي از آن دوا نكرد، بلكه باعث 

چاپ اسكناسهاي بي . تخريب بيشتر شد
پشتوانه و روانه بازار كردن آن با نام 
پرداخت نقدي يارانه ها، رشد بي سابقه 

اين رشد نقدينگي . نقدينگي را دامن زد
رف باعث گراني شد و از سوي از يك ط

ديگر، با به همراه آوردن ركود تورمي 
باعث شد كه بحران ساختاري اقتصاد 
كشور به جايي رود كه هيچ اميدي به 
راه حلهاي كوتاه مدت به شيوه رژيم 

يكي . واليت فقيه براي آن متصور نباشد
ديگر از نتايج رشد نقدينگي باال رفتن 

حاملهاي هزينه توليد است كه گراني 
انرژي نيز بر آن تاثير گذاشت، بنابراين 
دولت اقدام به واردات وسيع و گسترده 

اين واردات بي رويه كه جيب . كاال كرد
 امنيتيها را انباشته –داللهاي نظامي 

 60 تا سقف 91مي كند، در سال 
اين واردات كمر . ميليارد دالر رسيد

توليد داخلي را شكست، كارخانه ها و 
اي توليدي را تعطيل كرد، كارگاهه

كاركنان و مزدبگيران شاغل اين واحدها 
بيكار شدند و بحران بيكاري باالتر رفت 

نتيجه آن، . و ركود بيشتر را همراه آورد
شكاف طبقاتي بيش از گذشته و 

   .گسترش فقر و فالكت بود
  

در حالي كه درآمد ارزي دولت احمدي 
 ساله رياست خود نسبت به 8نژاد در 

 برابر افزايش داشته، اما با همه 3شته گذ
ادعاها در مورد كوچك كردن دولت و 

 برابر 8كاهش هزينه ها، هزينه دولت 
از سوي ديگر، . گذشته شده است

حاصل ندانم كاريهاي اقتصادي و رشد 
فساد موجب شد تا معوقه هاي بانكي از 

 هزار ميليارد تومان بگذرد و در اصل 80
 همه داد و .بانكها ورشكسته شوند

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

  .فقيه در آنجاها كاربرد ندارد
حاصل جمع اين عملكرد غير معقول 

.  درصد است60ز تورمي است كه بيش ا
زير بار اين تورم نه تنها كمر اقشار 
مزدبگير شكسته مي شود، بلكه بخش 
عظيمي از مردم نه زير خط فقر، بلكه 
در حوالي خط فالكت به گذران امور 

  .مشغولند
يك نگاه گذرا به اين بحران اقتصادي، 
منهاي بحران سياسي و بين المللي كه 

هد رژيم با آن درگير است، نشان مي د
كه خواب و خيال خامنه اي براي خراب 
كردن همه نابساماني بر سر احمدي نژاد 
نخواهد توانست هيچ فرجي براي او 
باشد، زيرا چشم انداز سال جديد آنچنان 
تيره و تار است كه بعيد به نظر مي رسد 

  .بتواند از آن به راحتي عبور كند
در روزهاي گذشته غالمرضا مصباحي 

يون برنامه و بودجه مقدم، رييس كميس
مجلس آخوندي اعتراف مي كند كه 
رشد اقتصادي كشور صفر و حتا زير 

او همچنين در مورد . صفر و منفي است
 مي گويد كه اين بودجه 92بودجه سال 

بر اساس صادرات روزانه يك ميليون و 
 هزار بشكه نفت به ازاي هر بشكه 300
حال اگر .  دالر تنظيم شده است95

در اسفند ماه سال گذشته بدانيم كه 
صدور نفت رژيم روزانه كمتر از يك 
ميليون بشكه در روز بوده است، آيا در 
اين وضعيت بهبودي حاصل خواهد شد 
كه تنظيم كنندگان بودجه فكر مي كنند 
كه مي توانند به طور متوسط روزانه يك 

 هزار بشكه صادر كنند، 300و ميليون 
 هر  دالر در95آنهم با قيمت متوسط 

  بشكه؟
  

  چشم انداز

 نظامي اي همچون –نهادهاي امنيتي 
سپاه و بسيج كه نان خود را در تحريمها 
يافته اند، همچون گذشته با هرگونه 
سازش يا كوتاه آمدني مخالفت خواهند 
كرد و هر روزنه اي كه براي عبور از 
اين وضعيت به وجود آيد را با هياهو و 

 همچنين عرصه. جنجال خواهند بست
سياست خارجي محل تسويه حساب 
خامنه اي با رقباي قدرت خودش است 
كه آنان را وابسته به دشمن يعني، 
قدرتهاي خارجي و سرسپرده آنان مي 

  . نامد
به اين دليل هرگونه تالش آنها براي 
بهبود وضعيت كنوني به ضد خود تبديل 
شده و دست خامنه اي را براي برخورد 

  ين است كه ا. با آنان بازتر مي كند
  7بقيه در صفحه 

  

 حركت دو سر باخت

 جعفر پويه
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در باره عمليات مسلحانه گروههاي 
اسالمي بنيادگرا، كمكهاي نظامي از خارج 
و مبارزه مسلحانه انقالبي در سوريه 

نزاع . استگفتگوهاي بسياري در جريان 
اي مسلح كه هدروني برخي از گروه

بيشتر در ميان اسالميستهاي بنيادگرا 
صورت گرفته، اختالف نظرها بين آمريكا، 

مچنين كشورهاي سوريه و چين و ه
ي پيرامون كمك نظامي به اين ياروپا

دامن زده مباحث گسترده اي به  ،جنبش
 بخشي از چپ سنتي ،از سوي ديگر. است

 و برخاستهبه مخالفت با جنبش مسلحانه 
نقش امپرياليستها را در آن برجسته كرده 

در اين نوشتار تالش مي شود به . است
يم هر يك از بحثهاي موجود نظري بينداز

و در نهايت بدين سوال پاسخ دهيم كه 
يا چپ بايد از جنبش مسلحانه در سوريه آ

  حمايت كند؟
 از يك  نگاه به نوشته ايبررسي خود را با

نام ه نويسنده چپ انقالبي ساكن سوريه ب
در واقع .  آغاز مي كنيم"ناهيد بداوييه"

بر پايه گفته هاي وي به بررسي مبحث 
ي كه مداخله گر يمبارزه مسلحانه و نيروها

   .هستند يا مي توانند باشند، مي پردازيم
 هايانقالب": خانم بداوييه مي نويسد

كشورهاي عربي مهر پايان به چپ سنتي 
   ويژه به احزابه زده اند، ب
 كمونيست كه مدتهاست بي ارتدوكس

  آنها احزابي محافظه . ثمر باقي مانده اند

  
ور طه كار با ساختار ارتجاعي هستند كه ب

 روبرو شان  اعضاي با ريزشمداوم
در سوريه، احزاب كمونيست جذب . هستند

 مستقيم و آنرژيم جنايتكار شده اند و با 
از همين . غير مستقيم همدستي مي كنند

ويژه جوانان ه  ب شانرو، بسيار از نيروهاي
 كناره گيري كرده و راهي خيابانها هااز آن

در . مي شوند اعتراضي هايو تجمع
مي  آنها به ديگر افراد نسل خود تحقيق

اين پديده را در تمام جنبشهاي . پيوندند
. كردمشاهده  مي توان سياسي سنتي

جوانان جنبشهاي انقالبي فلسطيني، عرب 
نان آو كرد همگي رهبريهاي قبلي را كه 

 رها كرده و به انقالب ،را قفل كرده بودند
در سوريه و در تمامي اين . پيوسته اند
 "برادراحزاب " سياسي، رهبران جنبشهاي

سد و ترمزي در برابر جوانان انقالبي 
همزمان با اين روند، جنبشهاي تازه . بودند

وجود ه  انقالب بجريان پروسهچپ در 
آمدند كه با تجربيات انقالب رشد كرده 

  ".دان
براي درك جنبش مسلحانه در سوريه به 
 چند سوال كه از سوي برخي از مخالفان

  . پاسخ مي دهيمگردد،مطرح مي 
ضد "، رژيم اسد در كمپ گفته مي شود

 است و حرافيهاي واشنگتن "يامپرياليست
ن آپيرامون كمك به اين جنبش را شاهد 

  .مي شمارند
  

سخنان سفير آمريكا در سوريه در 

  سنا

ت متحده تا چه براي اينكه بدانيم اياال
  پشتيباني مي كند، انقالب سوريهاز اندازه

ميته روابط خارجي سناي به نشست ك
 آوريل انجام شد، نگاه 11آمريكا كه روز 

، سفير آمريكا در "رابرت فورد". مي كنيم
كه به سواالت نمايندگان  سوريه در حالي

شدت اصرار مي ورزيد تا به  ،پاسخ مي داد
پيشبرد اهداف براي  را كنگرهحمايت 

وي تاكيد داشت . دبه دست بياوردولت 
بايد به رزمنده هاي ت متحده كه اياال

عليه تندروها مي جنگند و  كه "مدره"
.  كمك كند،مخالف بشار اسد نيز هستند

آنان با القاعده و ديگر ": آقاي فورد گفت
  جبهه "گروههاي تروريست از جمله 

  
 كه بهترين آموزشها و "النصره

 .سازماندهي را دارند، مخالف هستند
  بنياد گرايان سني، تشكلجبهه النصره(

 هزار نفر نيرو 5 كه بنا به تخمينها است
نان افراطيوني هستند كه خواستار آ. دارد

اين . تاسيس حكومتي اسالمي هستند
ت متحده گروه در ليست تروريستي اياال

 "ابومحمد جوالني"قرار دارد و رهبر آن 
  .)است

 ادامه اصرار رآمريكا در سوريه دسفير 
 در سمت وزنه نيروهاي  بايدما" ورزيد كه

 و براي نمونه نيروهاي "مدره قرار گيريم
زاد آسكوالر و دمكراتيك درون ارتش 

به همين وي گفت، . دادسوريه را نشان 
دولت اوباما به آنها كمكهاي غير دليل 

با اين حال او خواهان . نظامي مي كند

 نبود و "مدره"به نيروهاي كمك نظامي 
هدف استراتژيك ما در سوريه ": گفت

ي ي سالحهاي شيميا ازجلوگيري از استفاده
 تندروهاي هدست گروه است كه مبادا ب
ي برود كه به ما و يا يسوه بيفتد و سوريه ب

   ".دمتحدان ما ضربه بزن
وي همچنين بر مذاكرات سياسي براي 

ين گفتگو ا. اكيد كرد قدرت ت"انتقال آرام"
 ، پخش مي شد"سيسپن"كه از راديو 

طي اين مدت از . طول كشده ساعتها ب
گفته هاي سفير و پاسخهاي وي به 

 در نشست آشكار بود كه حاضرسناتورهاي 
در واقع دولت آمريكا در سوريه هيچ كاري 

جستجو براي يافتن راهها و افرادي كه  جز
انجام نمي د، ندر خدمت اين كشور قرار گير

 جالب آنكه وقتي سناتور جمهوري .دده
 از وي پرسيد كه "جان مك كين" ،خواه

ي اين را دارد كه يآيا ارتش آمريكا توانا
 ،منطقه پرواز ممنوع در سوريه داشته باشد

 ،من نمي توانم پاسخ دهم": فورد پاسخ داد
 يك اقتصاد دادن وزيرا نظامي نيستم 

  ".مهست
اال  واكنش به اين پاسخ سر بمك كين در

صبر كن ببينيم ، شما ":  پرخاش گفتبا
 اگر .سفير آمريكا در اين كشور هستي

 شما بايد بداني آنجا چه ،هيچكس نداند
 "مبارزان سوري"" :افزود وي ".خبر است

 ،نها كمك نمي كنده آاز اينكه اوباما ب
   ".خشمگين هستند

رابرت " ،دمكرات در همين حال سناتور
 بايد چنين كاري مريكاآ":  ادامه داد"مندز

را آغاز كند، به نظر من زمان آن رسيده 
منظور دو سناتور كمك نظامي به ( "است

  ).ت اس"مدره"نيروهاي 
يكي از مهمترين نكات مورد توجه در اين 

ناتورها از سفير س پي پرسشهاي پيا،نشست
يو مورد پذيرش اتيا آلترنآپيرامون اين كه 

قاي آ. دمريكا در آنجا وجود دارد يا نه بوآ
 به اين سووال پاسخ روشني نمي داد، فورد

زيرا از قرار معلوم دولت آمريكا به چنين 
  .تتيوي دست نيافته اساآلترن

  
اواخر  (وريل تا اواسط ماه مهآاز اواسط 
 قرار است اوباما با رهبران چهار )ارديبهشت

امارات متحده ، كشور درگير در سوريه
  جداگانه به طور، قطر، اردن و تركيهيعرب

دولت آمريكا از . مالقات و گفتگو كند
دست ه سقوط اسد و افتادن اين كشور ب
از اين . تندروهاي اسالمي در هراس است

نكه هر چه سريع آرو چاره اي ندارد مگر 
 را يافته و در خدمت خود  اشيوناتتر آلتر

  .قرار دهد
  

  در ماه8از سوي ديگر، در نشست گروه 
دخالت "امي يا  پيرامون كمك نظآوريل
.  توافقي حاصل نشد، در سوريه"نظامي

اگر چه خشنودي چين و روسيه را  اين امر
   باعث نارضايتي انگليس و،دربر داشت

  
  8بقيه در صفحه 

  

  حركت 

  دو سر باخت

  
  6بقيه از صفحه 

  
انتظار هيچ بهبودي در اين 
وضعيت نمي رود تا رژيم بتواند 
سهم خود از دالرهاي نفتي را 

بنابراين، هنر . ش دهدافزاي
داللهاي وابسته به بيت رهبر در 
عرصه بين المللي در سال جديد 
تاخت زدن نفت با كاال خواهد 

اين به معناي وارد شدن به . بود
اقتصاد پاياپاي و سقوط كشور به 

رهاورد . عصر اقتصاد بدوي است
اين تاخت زدنها، تعطيلي بيشتر 
كارخانه هاي داخلي، از رمق 

 توليد و گسترش فقر و انداختن
  .بيكاري خواهد بود

  
از سوي ديگر، با ناتواني از 
واردات مواد اوليه كارخانجات، 
سال جاري را مي شود سال 
تعطيلي بيشتر كارخانه ها نيز 

اين است كه چنين . ناميد
عملكردي گسترش بيكاري و فقر 
و ركود توليد را در چشم انداز 

حال با حساب همه اينها . دارد
ميدن اين سال خامنه اي به نا

حماسه سياسي و "سال 
 به معناي پذيرش "اقتصادي

تاثير مخرب تحريمها بر اقتصاد 
. كشور و عملكرد غلط خود است

او به خوبي مي داند اگر در بر 
همين پاشنه بچرخد، دست او و 
رژيم اش از دالرهاي نفتي كوتاه 
خواهد شد و تامين هزينه هاي 

پولهاي جاري كشور بدون اين 
باد آورده بيشتر به معجزه شبيه 
است تا حماسه اي كه او از 

  .پادوهاي خود انتظار آن را دارد
  

شكستن كاسه كوزه هاي 
شكست خفت بار سياستهاي 
خامنه اي بر سر احمدي نژاد، 

در . دردي از او دوا نخواهد كرد
چشم انداز وضعيت رژيم آنچنان 
تيره و تار است كه منهاي 

ن المللي و اتمي، بحرانهاي بي
بحران منطقه اي كه حاصل 
سياستهاي تروريستي رژيم است، 
امكان بسيار كوچكي براي مانور 

  . او به جا مي گذارد
  

دوره حماسه سازاني از نوع 
احمدي نژاد براي بيت خامنه اي 
بسر آمده و او اكنون در چاهي 
گرفتار شده كه خود مغني آن 

  .بوده است
  

   آيا چپها بايد از مقاومت مسلحانه در سوريه حمايت كنند؟
 ليال جديدي
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  7بقيه از صفحه 
  

آنان با جديت به دنبال لغو . فرانسه شد
تحريم ارسال سالح به سوريه هستند و 

خواهند اتحاديه اروپا را براي موافقت  مي
، "ويليام هيگ". با اين امر مجاب كنند

وزير امور خارجه بريتانيا پس از پايان 
اين نشست گفت كه جهان در حل 

 وي. له سوريه شكست خورده استامس
اعالم كرد كه وزراي كشورها در مورد 

:  و افزودسوريه به توافق نرسيده اند
ليت وشوراي امنيت سازمان ملل مسو"

خاطر اينكه ه  ب،خود را انجام نداده
   ".دتوافق وجود ندار

  

مردم سوريه عروسكهاي خيمه 

  شب بازي امپرياليسم؟

حال كه بالتكليفي غرب در برابر 
، ور كرديم را مرنيازهاي مردم سوريه

نظري مي اندازيم به درون جنبش 
مسلحانه در سوريه و پاسخ به آن عده 

كمك امپرياليستها، جنگ "كه به بهانه 
 به انقالب مردم ،"داخلي و هرج و مرج

  . كرده اند پشتسوريه
  

  
 مقاله ، در، نويسنده چپ"يوسف خليل"

عنوان با وريل سال جاري آ 9اي كه در 
 سوريه حمايت چرا چپ بايد از انقالب"

بخشي " :د مي نويس منتشر كرد،"كند
از نيروهاي چپ مخالف انقالب سوريه 

آنها ادعا مي كنند كه رژيم اسد . هستند
 است و "يضد امپرياليست" جبههدر 

 حمايت از دروغهاي واشنگتن مبني بر
 سوريه نشان از اين دارد كه انقالب

 به پا ميليونها نفر كه عليه حكومت اسد
 عروسكهاي خيمه شب بازي ند،خاسته ا

مردم سوريه گناه . امپرياليسم هستند
كبيره كردند كه دو سال عليه اين رژيم 

 حمايت  گواه آنمبارزه كرده اند و
 آمريكا و ديگر كشورهاي غربي از

اما يك سوال به فكر . جنبش آنهاست
 اينها در مورد كمكهاي ؛انسان مي رسد

وسيه قابل توجه نظامي كه از ايران و ر
 از مي گويند؟به رژيم اسد مي رسد، چه 

 قبل از اينكه مبارزه شكل ،ن گذشتهآ

 اينها چه مي ،مسلحانه به خود بگيرد
   گفتند؟
اينها كجا بودند ":  مي پرسدوبارهوي د

شكل ه وقتي براي ماهها مردم سوريه ب
صدها هزار نفري در شهرها و اطراف 
آن تجمع مي كردند و توسط نيروهاي 

ت به قتل مي رسيدند، زن و مرد، حكوم
پير و جوان شكنجه مي شدند؟ آيا آنها 
آزادي همه زندانيان سياسي را خواستار 

يا آنها براي كمك به آوارگان آشدند؟ 
يا خودشان راه آاقدامي مي كنند؟ 

 داده نشانديگري براي مبارزه با اسد 
اند؟ و سرانجام آيا آنها انقالبات 

ين چشم نگاه م هكشورهاي ديگر را به
  "د؟كرده ان

 مي نوشته اشيوسف خليل در ادامه 
 در اوج بمباران شهرها واشنگتن": گويد

و مناطق مسكوني مانع دسترسي 
 هر نوع سالح سنگين مانند انقالبيون به

 همزمان. يي شده استسيستم ضد هوا
 به  بي دريغقطر و عربستان

  .اسالميستهاي تند رو كمك مي كنند
 يك عضو موج چپ ،"غياث نيسه"

انقالبي سوريه در همين زمينه مي 
  ه قدرتهاي امپرياليستي ب": گويد

  

  
سركردگي آمريكا همواره گفته اند از 

  اين حمايت مي كنند،"انتقال آرام"
   ".يييرات مصنوعي و جزييعني تغ

  
يس ائتالف ي، ر"احمد معاذ الخطيب"

 كه در ماه مارس از سمت ،ملي سوريه
 ضمن اعتراض به ،خود استعفا داد

دخالت قدرتهاي خارجي در سوريه به 
منظور تسلط و كنترل اين كشور مي 

گروهها و افرادي كه حاضرند از ": گويد
قدرتهاي خارجي اطاعت كنند، مورد 

آنان كه سر . حمايت آنان قرار مي گيرند
در پيچي مي كنند، جز گرسنگي و مرگ 

   ".انتظارشان نيست
ه كسي براي ما ب" :تاكيد مي كندوي 

اگر مي . كمك التماس نمي كنيم
عنوان سوريه اي بودن ه خواهند ما را ب

دروازه .  بگذار بكنند،اعدام هم كنند
. هاي آزادي باز شده و بسته نخواهد شد

نه تنها براي مردم سوريه بلكه براي 

پيام ما به جهان اين است . همه مردم
كه تصميم براي مردم سوريه را مردم 

  ."قط مردم سوريه مي گيرندسوريه و ف
، يك نويسنده چپ "فاض ترابولسي"

مردم ": د به صراحت مي نويس،لبناني
سوريه به هيچكس عذر خواهي بدهكار 
نيستند و نبايد وقت خود را براي توضيح 
نوع مبارزه اي كه انتخاب كردند به 

اين مردم همه تالش . كسي هدر دهند
ه خود را براي مبارزه مسالمت آميز كرد

  تنها چيزي كه آنها بايد توضيح . اند
  

  
  

 كمك مالي  در باره موضع شان،دنبده
هر كس تحت . هاي خارجي استكو كم

اين رژيم زندگي و مبارزه كرده و سپس 
 مي داند كه براي ،دست گرفتهه سالح ب

يافتن سالح به همه جا بايد چشم 
اين رژيم مردم را وادار به . انداخت

 يناستفاده از سالح كرده و بنابراين هم
 مجبور مي كندرژيم است كه آنها را 

 دنبال راهه براي ادامه مبارزه مسلحانه ب
.  براي پرداخت هزينه آن باشنديهاي

 مسلم.  نيستپنهاناين يك رمز و راز 
است هر مبارزه مسلحانه نيازهايي دارد 

مردم سوريه . كه بايد آنرا برطرف كند
ه ي سالح بينياز بدين دارند كه از جا

بتوانند همزمان دست بياورند كه 
استقالل خود را نيز حفظ كرده باشند و 

 غير ممكن ولياين كاري مشكل 
 اين انقالب به  ازاما هر كس كه. نيست

 ، نمي كندبهانه هاي واهي حمايت
 در هيچ شرايطي اين عده. فريبكار است

. از انقالب حمايت نمي كنند و نكردند
كار و  اگر صداقت داشتند براي اين

   ".ديافتن سالح تالش مي كردن
يل ي به موضوع اسرانوشته خودخليل در 

ن ا اين كشور در زمره موافق گوياو اينكه
اين .  مي پردازد،انقالب سوريه است

  استز بهانه هاي كسانييكي ديگر ا
. كنند  حمايت نمي سوريهكه از جنبش

يل يوقتي موضوع اسرا": وي مي نويسد
اين  مطرح مي شود و بهانه هايي از

يل از ي بايد دانست كه رضايت اسرا،قبيل
در . تغيير رژيم در سوريه ظاهري است

تغييرات دمكراتيك در  واقع آنها از
براي . كشورهاي عربي وحشت دارند

يل اين خوب است كه توسط يرااس
ت سياسي دارند اي كه ثبيديكتاتورها

 و يمحاصره شود، هم به لحاظ تبليغات
 از اين چه .منيتي به لحاظ ادعاهاي اهم

بهتر كه ديكتاتوريهاي عرب مردم را 
 ، موضوع فلسطين راديكاليزه كنندگرد

  "د داشته باشند؟اما زير كنترل شديد خو
بولسي مي در همين زمينه، فاض ترا

ارزش واقعي اسد براي آمريكا و ": گويد
ل دو كشور ويل اين است كه مسوياسرا
در عين حال .  سوريه و لبنان:باشد

ت در مرز شمالي فلسطين اامنيت و ثب
اشغالي را حفظ كند و حزب اهللا را تحت 

دست ه بدون ب. كنترل داشته باشد
 آمريكا حمايت ،آوردن اين مطالبات

  ".دنظامي نخواهد كر

   

وقتي رژيم بشار اسد مانع جنگ 

  داخلي به حساب مي آيد

 شك و برايه شده يديگر داليل ارااز 
ت از انقالب، يترديد نسبت به حما

  ازسناريوهاي مختلفي است كه
درگيريهاي دروني اين كشور ساخته مي 

د، ن مي گويمخالفان انقالب سوريه. شود
در سوريه جنگ داخلي مي شود و 

ان هم مي افتند و دست گروهها به ج
  .آمريكا و ديگر قدرتها باز مي شود

خليل در مقاله خود به اين مبحث نيز 
: وي پاسخ مي دهد. پرداخته است

 ولي آنچه اينها فراموش بسيار خوب،"
مي كنند اين است كه همين االن 
سوريه در شرايطي بد تر از جنگ داخلي 

 اين درحاليست كه يك و قرار دارد
مي در جريان است كه انقالب مرد

درست . داراي جبهه نظامي نيز هست
است، گروههاي مختلفي در آن شركت 

ي و ژهمان تعداد هم استراته دارند و ب
ايده وجود دارد، اين شامل كساني نيز 

ي يمي شود كه چپ هم نيستند و قرارها
اما اين . هم با امپرياليستها مي گذارند

كه  استديناميكي  خيزشها پروسه بسيار
 براي اولين بار در امور  راميليونها مردم

هرحال ه ب. كرده استزندگي شان فعال 
 پيروزي و شكست، پيشرفت و مراحل

 همانطور كه ،پس رفت وجود دارد
  نيزميدان جنگشكست و پيروزي در 

اما اين اشتباه است كه . وجود دارد
 انقالب سوريه را به سطح نازل جايگاه

 قدرتهاي بحث جنگ مسلحانه و نقش
را  آن امپرياليستي كه سعي خواهند كرد

   ".م بكشاني، خواسته خود شكل بدهنداب
در اين مقاله همچنين به نقش زنان كه 

ويژه در رسانه ها ه مورد توجه كافي ب
  وي مي . قرار نگرفته، اشاره مي شود

  9بقيه در صفحه 

آيا چپها بايد از مقاومت مسلحانه در 

   سوريه حمايت كنند؟
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آيا چپها بايد از 

مقاومت مسلحانه در 

   سوريه حمايت كنند؟
  

  8بقيه از صفحه 
  

زنان از همان آغاز بسيار فعال بوده اند ": گويد 
آنها نه تنها . در رهبري جنبش قرار داشتندو 

نقش قرباني، مادر، خواهر و شهيد يا بازداشتي 
 بلكه در تظاهرات و در صف ايفا مي كردند،را 

بيمارستانهاي تشكيل و اداره ، اول اعتراضات
ني، گزارشگري، پخش دارو و ابزار و اخياب

گروهي از زنان . دكمكهاي انساني فعال بوده ان
ما صبر نمي كنيم :  نوشته بودند"آلپو"فعال در 

تا بعد از انقالب براي احقاق حقوق خود ظاهر 
  ".مشوي

  
 مسلحانه بر نقش مبارزهخليل مي نويسد اما 

مين دليل در اوايل ماه  هكنده و بهزنان سايه اف
لپو آمارس و در انتخابات شوراي محلي انقالبي 

بسيار شناخته شده  اگر چه چند زن فعال و
ر  هبه.  اما هيچيك انتخاب نشدند،كانديد بودند

 همه جا در دنيا راهي بايد پيموده دحال، مانن
 مي شود كه مبارزه مشخص اما در آينده ،شود

  .ته هايي را گشوده اسعليه اسد چه جبه
وي به يكي از مشكالت مهم و قابل توجه 

از ": جنبش مسلحانه اشاره مي كند و مي گويد
مشكالت بزرگ انقالب اين است كه گروههاي 

 بدون ،مختلف مسلح جدا از هم عمل مي كنند
 استراتژي  طراحي درياينكه همكاري مشترك

نظامي داشته باشند و يا بنا بر مطالبات توده 
در برخي از نقاط عده اي از . مردم عمل كنند

. اين گروهها با يكديگر برخورد نيز داشته اند
 از توده هاي بخشياين سبب شده است كه 

  مردم در اثر اقدامات ارتجاعي و حركتهاي 

  
افراطي مذهبي اين گروهها كه شامل 

ي مي شود كه به سالحهاي مجهز ياسالميستها
 و از مبارزه كناره دسترسي دارند، نا اميد شده

 ،برخي از نقاط كشور با اين همه در. گيري كنند
ي پيدا كرده اند كه در يگروههاي مسلح راهها

  .دارتباط و هماهنگي با هم عمل كنن
 "دارايا، مقاومت شهر"نمونه اين امر گزارشي از 

ارتش "اين گزارش همكاري مشترك . است
 و رهبري شوراي محلي شهري را "آزاد سوريه

ه نتيجه اين هماهنگي ب. وضيح داده استت

صورتي بوده كه همه گروههاي مسلح بايستي 
ت در ااز اتوريته ارتش مركزي براي انجام عملي

استفاده وبراي جلوگيري از سو. پيروي كنند شهر
از منابع، همه هدايا و كمكهاي مالي به يك 
حساب مشترك ريخته مي شود و از آنجا به 

اي انساني آنهم تحت كارهاي نظامي و كمكه
با .  اختصاص مي يابدنظر شوراهاي محلي

مبرم به كمكها و حمايتهاي فوري،  وجود نياز
اين سازمان از پذيرش كمكهاي مالي و نظامي 

  .تبا وابستگي سياسي كامال خودداري كرده اس
كميته هاي هماهنگي محلي براي هر فرد 

 ،دست بگيرده انقالبي كه تصميم گرفته سالح ب
بايد پرچم خودداري " : پيام پر اهميت دارديك

. ته شودشاز استفاده سالح عليه يكديگر برافرا
دست ه سالح فقط عليه حكومت و براي ب

 خواهد به كار گرفتهوردن آزادي و عدالت آ
  ."شد
  

هيچ حكومتي با ريختن خون مردم پا 

  بر جا نمي ماند

 يكي از ،"سمريزبك"و سرانجام، خانم 
ناي سوريه و نامي آشنا براي نويسندگان توا

 بارها دستگير شده و سرانجام  كهسوريها
در ":  مي نويسد،توانست به فرانسه بگريزد

زندان مردان جواني را ديدم كه مثل الشه 
صورتهاي . گوشه اي افتاده بودنده حيوانات ب

خونين، بينيهاي شكسته، چشمهاي شكافته 
ن بر زميشده و ورم كرده و همه از شدت ضعف 

بايد بگويم، انقالب مردم . دراز كشيده بودند
مردم سوريه ديگر . سوريه متوقف نخواهد شد

. د شدنتوسط گروهي الت و اوباش اداره نخواه
هيچ حكومتي با ريختن خون مردم پا بر جا 

  ".نمي ماند
 هزار 70انقالب در سوريه ادامه دارد تا كنون 

ر نفر جان خود را از دست داده و ميليونها نف
 اما مردم سوريه عزم جزم كرده ،آواره شده اند
ستم ديكتاتور بشار اسد خود را رها  اند كه از زير

نيروهاي راستين انقالبي اين مردم را در . كنند
شان  برابر چالشها و سختيهاي پيش روي

  اگرچه پيچيدگيهاي بسياري . حمايت مي كنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

در مبارزه مسلحانه در سوريه وجود دارد و 
 اما ،گروههاي متعددي دست به سالح برده اند

نيروها و سازمانهاي چپ و انقالبي در جهان از 
نيروهاي مردمي و آن بخش از جنبش مسلحانه 

زادي، عدالت و برابري را در دست آكه پرچم 
 بلكه از آموزشها، ، نه تنها حمايت مي كنندددار

 سازماندهي آنان براي انقالب در تجربيات و
  . كشور خود نيز بهره مي گيرند

  
  

جمهوري اسالمي، سوريه و كره شمالي 

تنها كشورهاي مخالف در جهان با 

   نظارت بر تجارت اسلحه

  
  ليال جديدي

   فروردين10شنبه ... فراسوي خبر
رژيم جمهوري اسالمي و همدست آن سوريه و همچنين كره 

 كشور جهان با 193بودند كه از ميان همه شمالي، سه حكومتي 
پيش نويس پيمان افزايش نظارت بر تجارت جهاني تسليحات در 

سازمان عفو بين الملل اقدام اين سه . سازمان ملل مخالفت كردند
و سازمان امدادي آكسفام اين  "بدنهادانه و بي شرمانه"كشور را 
و سازمان از اين د.  توصيف كردند"گروگان گيري جهان"رفتار را 

انبوه گروه هاي مدافع حقوق بشر هستند كه براي تصويب اين پيمان 
  .سالها تالش كرده اند

براي ) يازدهم ماه مارس(اعضاي سازمان ملل از بيست ويكم اسفند 
تصويب پيش نويس پيماني كه گرد آن هفت سال مذاكره شده 

  .است، در نيويورك جمع شده بودند
ان ملل كه در تماس تلفني با رييس بانكي مون، دبيركل سازم

جمهور رژيم تالش بر جلب موافقت وي كرده و طبق معمول 
پاسخي دو پهلو دريافت كرده بود، از راي منفي سه كشور مزبور به 

 "تعادل و تناسب الزم"پيش نويس معاهده اي كه وي آنرا داراي 
اي وي با اين حال از اعض. توصيف كرده بود، ابراز تاسف شديد كرد

سازمان ملل خواست در تصويب و اجراي سريع اين پيمان كوشش 
از همين رو، بسياري از اعضا خواستار به راي گذاشتن آن در . كنند

مجمع عمومي سازمان ملل كه تنها به موافقت دو سوم اعضا نياز 
   .دارد، شده اند

هدف از تصويب اين پيمان تنها شدت بخشيدن به نظارت بر تجارت 
ست، بلكه بيشتر اعمال قواعد سختگيرانه تر بر كشورهايي اسلحه ني

است كه فروش تسليحات بدانها تحريم شده و نيز عده اي كه از 
سالح براي نقض حقوق بشر و نسل كشي استفاده مي كنند يا آن را 

  .  و شبه نظاميان مي گذارند"تروريستها"در اختيار 
شمول شرايط فوق جمهوري اسالمي با مخالفت با اين پيمان، بر م

شدن خود صحه گذاشت و از روي يك صحنه بين المللي نقش خود 
در توسعه ميليتاريسم و نقض حقوق بشر را روشن تر از هميشه به 

     .نمايش گذاشت
محمد خزاعي، فرستاده رژيم به سازمان ملل به صراحت گفت، اين 

 حق" و "وارد كردن اسلحه اشكال تراشي مي كند"پيمان در باره 
كشورهاي وارد كننده را كه به سالح براي امنيت خود نياز دارند، 

  . "ناديده مي گيرد
فعاالن و گروه هاي حقوق بشري به آمريكا انتقاد كرده اند كه در 
دادن حق وتو به همه ي اعضاي كنفرانس كه با هدف جلوگيري از 
تصويب دستور العملهاي مخالف با قوانين داخلي اين كشور صورت 

اين در حاليست كه پيشتر اياالت متحده . ، نقش داشته استگرفت
 ميليارد دالر اسلحه در يكسال تحت 4درخواست حق صادرات 

  .پوشش و نظارت كنوانسيون را تسليم كرده بود
از اعالم اين خبر تا كنون، مردم در سراسر جهان نفرت و بيزاري 

       . كرده اندخود را از رفتار اين سه رژيم ايزوله و تبهكار ابراز 
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  :حي توضچند

 كه در   ي كارگر  اعتراضي حركت 446* 
 شماره 12 شده در ي جمع آورري ز ستيل
ــه شــكل  1391در ســال  خلــق ردبــن ب

 همراه با منبع خبـر منتـشر      يمشروح تر 
  .شده است

  
 ي اخبــار بــه نقــل از رســانه هــانيــا* 

 ياري گوناگون است و مسلما بـس      يجمع
 ي كه در رسانه ها    ي كارگر ياز حركتها 

ـ  نداشـته در ا    يش خبـر   پوشـ  يجمع  ني
ـ  ا نيبنـابر .  وجود ندارد  ستيل ـ  ل ني  ستي

 ي كارگر ي كامل حركتها  اني تواند ب  ينم
  .در سال گذشته باشد

  
 كـارگران يـك     هدر اين بيالن هر گـا     *

واحد چند روز متوالي اقـدام بـه حركـت          
اعتراضي كرده اند، هر روز يك حركـت        

  .به حساب آمده است
  

و  اطـــالع روزانـــه از چالـــشها يبـــرا
ـ  ا مزدبگيـران  كارگران و    يحركتها  راني

  :دي مراجعه كنريبه آدرس ز
http://www.jonge-khabar.com/  

  
 حركت 25 ماه، فروردين

  اعتراضي

  
هـزار كـارگر    اعتصاب و تجمع    : 5شنبه  

  ) روز3 (ني بر نيشكر هفت تپه
 تجمــع كــارگران كارخانــه :14دوشــنبه 

خودروسازي شـهاب خـودرو همـراه بـا         
  انخانواده هايش

 تجمع كـارگران كارخانـه      :15سه شنبه   
خودروسازي شـهاب خـودرو همـراه بـا         

  خانواده هايشان
تجمـع كـارگران نـساجي      : 15سه شنبه   
   قائم شهر درمازندران

 دستفروشان ميـدان  تجمع: 15سه شنبه   
  گاز سنندج
كارگران كارخانـه   تجمع  : 16چهارشنبه  

توليد شمش چدن در شركت ذوب آهن       
  )لندكوره ب(غرب كشور 
 تجمع كارگران كارخانـه     :16چهارشنبه  

  خودروسازي شهاب خودرو
ــنبه  ــه  :19ش ــارگران كارخان ــع ك  تجم

  خودروسازي شهاب خودرو
كـارگران  تجمـع و اعتـصاب      : 19شنبه  

  ) روز5 (كارخانه صنايع فلزي ايران
معلمان حق التدرسي   تجمع  : 20يكشنبه  

  و كاركنان شركتي
ان كارگرتجمع و اعتصاب    : 22سه شنبه   

كشت و صنعت كـارون     » ني بر «فصلي  
  شوشتر

ــنبه  ــنج شـ ــع : 24پـ ــدگان تجمـ راننـ
ــرزي   ــه م ــاري در محوط ــاي ب كاميونه

  بازارچه تمرچين پيرانشهر
 )راننـدگان (تجمـع كـارگران   : 26شـنبه  

  ايران خودرو
كـــارگران فـــوالد تجمـــع : 26شـــنبه 
  ) روز2 (زاگروس

رگران اخراجـي  اكـ تجمـع  : 27يكـشنبه  
  نساجي كردستان

كـارگران اخراجـي   تجمـع  : 27نبه يكـش 
موسسه يونس وابسته به قرارگـاه خـاتم        

  االنبيا در پروژه سد بنير 
 و انكــارگرتجمــع مجـدد  : 28دوشـنبه  
   كارخانه صنايع فلزي ايران گانبازنشست

اعــضاي تعــاوني تجمــع : 31پنجــشنبه 
   تهران17مسكن منطقه 

  
 حركت 30 ماه، ارديبهشت

  اعتراضي

  

 قرارداي نساجي ان كارگرتجمع: 2شنبه 
   قائم شهر درمازندران
كارگران كارخانه لولـه    تجمع  : 3يكشنبه  

  سازي خوزستان
ــع : 3يكــشنبه  ــتجم ــارگران اخراج  يك

    اصفهانشاهين شهر در »حاير«شركت 
ــنبه  ــع : 4دوش ــركت  تجم ــان ش كاركن

خدمات مهندسي خـط و ابنيـه فنـي راه          
  طبس  در آهن

كارگران لولـه سـازي     تجمع  : 4دوشنبه  
  وزستانخ

مراسـم اول مـاه     برگزاري  : 6چهارشنبه  
مه توسط تعدادي از كارگران و فعـاالن        

  كارگري در اطراف شهرستان پاوه
جمع كـارگران شـركتهاي     ت: 7پنجشنبه  

  اقماري شركت ذوب آهن اصفهان
 مراســم روز كــارگربرگــزاري : 8جمعــه 

و خــانواده  توســط فعــاالن كــارگري  
  در اطراف شهر كاميارانهايشان 

روز جهـاني   برگـزاري مراسـم     : 8عه  جم
  كارگر در يكي از مناطق گيالن

تجمع كارگران اخراجي شـهاب     : 9شنبه  
  تهرانخودرو در 

  
كـــارگران نـــساجي تجمـــع : 9شـــنبه 

  قائمشهر در مازندران 
 خــانواده كــارگران تجمــع: 11دوشــنبه 

ــه  ــهرداري منطقـ ــراه 10شـ ــه همـ  بـ
   تهرانفرزندانشان در

م اول ماه مه    برگزاري مراس : 11دوشنبه  
 كارگران شوشتر در خانـه كـارگر        توسط

  شوشتر
كــارگران شــركت تجمــع : 11دوشــنبه 

  ياسان اراك 
كارگران كشتارگاه  اعتصاب  : 11دوشنبه  

  كشت و صنعت مهاباد
ــنبه  ــه ش ــزار: 12س ــاني يبرگ  روز جه

  در شهر سنندجان كارگر
مراسـم اول مـاه   برگزاري  : 12سه شنبه   

در منطقـه   كارگران ساختماني  توسط مه
  در اطراف تهران لواسان 

  

  
مراسـم اول مـاه   برگزاري  : 12سه شنبه   

   كارگران در وسط شهر سقز توسطمه
ــه  ــراي : 15جمع ــشت  اج ــه گلگ برنام

در   بــه مناســبت اول مــاه مــهكــارگران
  منطقه برغانِ شهر كرج

ــنبه  ــع: 16ش ــساجي  تجم ــارگران ن  ك
در قـائم    مازندران بـا خـانواده هايـشان      

  شهر
 پرسنل  انتشار طومار اعتراضي  : 16شنبه  

  رسمي بيمارستان لبافي نژاد
بازنــشتگان كارخانــه تجمــع : 16شــنبه 

  فوالد اصفهان
 كـولبران منـاطق     اعتصاب: 17يكشنبه  

  مرزي كُردستان در مرز حاج عمران
  در تهرانمعلوالن تحصن : 18دوشنبه 
كارگران شركت لوله   تجمع  : 18دوشنبه  

  سازي خوزستان
ــنبه  ــع: 18دوش ــي تجم ــارگران ن ــر  ك ب

  شركت كشت و صنعت كارون شوشتر
كارگران شـركت   اعتصاب  : 21پنجشنبه  

ساختماني صلب اسـتيل واقـع در جـاده         
  سنندج–كامياران

كـارگران  تجمع و اعتصاب    : 25دوشنبه  
  كارخانه پارس سرام در قرچك 

اعـضاي تعـاوني    تجمـع   : 27چهارشنبه  
  مسكن اداره برق تهران

كيوسـك  جمع  اعتصاب و ت  : 31يكشنبه  
  داران تبريز

  
   حركت اعتراضي67ماه، خرداد 

  
 وسـك ي كاعتـصاب و تجمـع    : 1دوشنبه  

  زيداران تبر
 كارگران شـركت    اعتصاب: 3چهارشنبه  
  اي هستيليحمل نقل ر

كارگران كارخانجات  تجمع  : 4پنجشنبه  
 - بابــك متــال - برفــاب -پــاك پــي 

  كاشي ارينگ
  در شهركرد

 ري مس يرانندگان سوار اعتصاب   :6شنبه  
  وانيسنندج به مر

 كارگران مناطق هشت تجمع: 7 كشنبهي
  . اهواز ه استيگانه شهردار

 يكارگران لولـه سـاز    تجمع  : 7 كشنبهي
  خوزستان

كـارگران مـسكن    اعتـصاب   : 7 كشنبهي
  مهر سنندج واقع در شهرك بهاران

كارگران تونـل سـد     اعتصاب  : 8دوشنبه  
ـ مر– سـنندج  يآزاد، واقع در جاده       واني

  )ز رو4(
كارگران تونل سد   اعتصاب  : 9سه شنبه   

ـ مر– سـنندج  يآزاد، واقع در جاده       واني
  ) روز3(

اعتــصاب كــارگران و اســتاد : 13شــنبه 
 صـلب   يكاران شركت سـاختمان سـاز     

ـ  واقع در جاده كام    لياست   سـنندج -اراني
  ) روز10(

 ي هـا    كوره اعتصاب كارگران : 13شنبه  
   در بوكانشيقامي ساري روستايآجرپز

كـــارگران اعتـــصاب : 17به  چهارشـــن
 11 (در سنندج سي پرريسندگيشركت ر 

  )روز
 وانيكارگران كارخانه ك  تجمع  : 20شنبه  

  همدان
كارگران شركت كشت   تجمع  : 20شنبه  

  و صنعت قشم
ــنبه  ــصاب : 20ش ــل  اعت ــدگان حم رانن

   تهرانمانيس
 سـبز   يكـارگران فـضا   تجمع  : 20شنبه  

  )روز 4( اهواز يشهردار
كـارگران شـركت    اعتصاب  : 21 كشنبهي

  ) روز9 (سنندج انيپارس
راننـدگان  اعتصاب و تجمع     :22دوشنبه  

   سنندجي درون شهريتاكس
 تاكـسي در     رانندگان تجمع: 22دوشنبه  
  شاهرود

ــارگران اعتــــصاب : 22دوشــــنبه  كــ
ــ بخــش تعميمانكــاريپ  ي و نگهــدارري

  ) روز3 ( كارونيميپتروش
  11بقيه در صفحه 

  در آستانه اول ماه مه، روز جهاني كارگران

  . كندير م منتشراني خلق ايي فدايكهاي خانه سازمان چرريدب
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  11 صفحه                    1392اول ارديبهشت  – 334نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در آستانه اول ماه مـه،      

   روز جهاني كارگران
  

  10بقيه از صفحه 
 كاركنــان شــركت تجمــع: 22دوشــنبه 

  ) روز3 (اري شهرنيقطعات تورب
 ي كارگران ساختمان  تجمع: 23سه شنبه   

ــتانها ــزوياس ــمال ن،ي ق ــان ش  ،ي خراس
  در تهران و البرز يمركز

كـارگران شـركت    تجمع  : 24چهارشنبه  
  ي غربجانيمخابرات آذربا

 نيتر  اعتصاب رانندگان بزرگ    : 27شنبه  
  ) روز5(در تهران  مانيكارخانه س

  
   حركت اعتراضي17ماه،  ريت

  
 يكـارگران شـهر دار    تجمع  : 4 كشنبهي

  هياروم
ــنبه  ــع: 5دوش ــارگرتجم ــركت ان ك  ش

   خاور رشتيسندگير
آالت  كـارگران آهـن     تجمـع   : 5دوشنبه  

   سنندجيهايفروش
ــنبه  ــار : 12دوش ــشار طوم ــارگراانت ن ك

   ايرانيگر ختهي رعيشركت صنا
كاركنـان  تجمع و تحصن    : 13سه شنبه   

  رازي مخابرات ش118 ييمركز پاسخگو
 كــــارگران اعتــــصاب: 17شــــنبه 

   مرغ كرمانشاهيكشتارگاهها
تحصن و اعتصاب كاركنان    : 18 كشنبهي

  ) روز5 (رازي ش118مركز اطالعات تلفن 
 شـركت   انكـارگر اعتصاب  : 19دوشنبه  

  )روز3 (ر اصفهان سپاهان دمانيس
ــنبه  ــضاي : 19دوش ــع اع ــاونتجم  ي تع

   كردستانيمسكن كارگران نساج
ــنبه   ــه شـ ــع: 27سـ ــتجمـ  از ي جمعـ
   شوشتري اجتماعنيبازنشستگان تام

ــنبه  ــع : 31ش ــ تجم ــارگران اخراج  يك
  رجاني و مهره سچيكارخانه پ

  

   حركت اعتراضي20ماه، مرداد 

  
 راننـدگان كارخانـه     اعتـصاب : 2دوشنبه  

  در رودبار  خزرمانيس
 از كاركنان و    يگروهتجمع  : 3شنبه    سه  

  بازنشستگان شركت برق تهران
 يكـارگران شـهردار   تجمع  : 3شنبه    سه  
  اهواز

 يكــارگران اخراجــتجمــع : 5پنجــشنبه 
  ) روز3 (همداندر  تبديلي الوند عيصنا

 كـــارگران نـــساجي تجمـــع: 7شـــنبه 
  مازندران

 كنـان  از كار  ي گروهـ  تجمـع : 8 كشنبهي
 جــاني آذرباييرات روســتامراكــز مخــاب

  يغرب
 از راننـدگان و     ي جمعـ  تجمع: 9دوشنبه  

ـ  كر ي معـدن   كارگران كارخانه آب    ستالي
   آباد چالوسيول

كارگران اداره راه و    تجمع  : 10سه شنبه   
   دشتستانيشهرساز

كــــارگران و تجمــــع : 16دو شــــنبه 
كارگزاران شركت مخـابرات شهرسـتان      

  الرستان
ارخانـه  كارگران ك تجمع  : 18چهارشنبه  

  سندج در  پالست غربيبان

ــنبه  ــع: 21ش ــساج تجم ــارگران ن  ي ك
   قائمشهر درمازندران
 كارگران  تجمع و راخپيمايي  : 23دوشنبه  

  ) روز2(ي  فلزعي صنايكارخانه ها
 كاركنــان علــوم تجمــع: 24ســه شــنبه 

   همدانيپزشك
كارگران كارخانـه   تجمع  : 25چهارشنبه  

  در رشت تندر عيصنا
كارگران اب و تجمع اعتص: 26پنج شنبه 

 12 گاز فـاز     شگاهي در پاال  سونيشرك ك 
  در كنگان
كاركنـان سـازمان    تجمع  : 31سه شنبه   

   در تهرانستي زطيحفاظت مح
كاركنـــان اعنـــصاب : 31ســـه شـــنبه 

  نيفروشگاه زندان او
  
  

 حركت 14 ماه، وريشهر

  اعتراضي

  
ــع: 5 كــشنبهي ــارگران تجم ــي  ك اخراج

   آبادانشگاهيپاال
 بازارچـه   ان كـارگر  اباعتـص : 5 كشنبهي

  زخانيپرو
 شـركت   تجمـع كـارگران   : 14سه شنبه   

   در اراكآونگان
ــدادتجمــع : 18شــنبه   ي از اعــضايتع
 ي مـــسكن كـــارگران نـــساجيتعـــاون

  كردستان
راننــدگان شــركت اعتــصاب : 25شــنبه 

  واحد كرمانشاه
كــارگران شــركت اعتــصاب : 25شــنبه 

   كنگان12 فاز شگاهيسازه پاد در پاال
 بازنشستگان ذوب آهن    معتج: 25شنبه  

  ) روز4 (اصفهان
 يهـا    كارخانه   انكارگر تجمع   :25شنبه  

  تهران در يصنايع فلز
كارگران كارخانه  اعتصاب  : 28سه شنبه   

   دهلرانمانيس
كـارگران شـركت    تجمع  : 29چهارشنبه  

   در گرگاني قطعات صنعتيديتول
ــشنبه  ــي  : 30پنج ــه اعتراض ــشار نام انت

  راني ايكارگران كارخانه ابر صنعت
  

   حركت اعتراضي25مهر ماه، 

  
 10انتــشار نامــه اعتراضــي : 2 كــشنبهي

  هزار كارگر
ــنبه  ــصاب : 3دوش ــروژه اعت ــارگران پ ك
ـ  يبي ترك كلي برق س  روگاهيساخت ن   زدي

   ) روز6(
 كـارگران و كارمنـدان    تجمع  : 3دوشنبه  

 خـانواده همـراه بـا     كارخانه قنـد اهـواز      
  هايشان

ان  از مهندسـ  يجمعـ تجمع  : 4سه شنبه   
  ي در تهران كشاورزداتيناظر تول
ــنبه  ــه : 8ش ــشار نام ــن 3انت ــزار ت از  ه

   نيقزودهها كارخانه در كارگران 
كــارگران ورزشــگاه اعتــصاب : 8شــنبه 

  ي در تهرانرودي و شيآزاد
ــازمان تجمــع : 9 كــشنبهي ــدگان س رانن

  رازي شياتوبوسران
 كـارگران   اعتصاب و تجمـع   : 9 كشنبهي

ــك خــودروي شــرق  در  شــركت الكتري
  استان خراسان

 از رانندگان   ي تعداد تجمع: 11سه شنبه   
  شركت واحد تهران

 از كارگران ي تعدادتجمع: 12چهارشنبه 
  ريسندگي خاور رشت

 شـركت   تجمع كـارگران  : 12چهارشنبه  
   در اهوازسوني كيمانكاريپ

  
اعتـــصاب و تجمـــع : 13پـــنج شـــنبه 
ــدگان كام ــايرانن ــنگونه ــه ني س  كارخان

  هي اروممانيس
 ستميرانندگان س اعتصاب  : 18ه  سه شنب 

   بندر اماميميحمل و نقل پتروش
 راننـدگان شـركت    تجمـع : 18سه شنبه   

واحد و اعضاي سنديكاي كارگران ايـن       
  شركت در  تهران

 يهـا    كارخانه   انكارگرتجمع  : 22شنبه  
  تهران در يصنايع فلز

كــارگران شــركت اعتــصاب : 22شــنبه 
  زي تبرزلي دانيبن
گران بازنشـسته   كـار تجمع  : 23 كشنبهي

  اصفهان
 از كـارگران    ي جمع تجمع: 25سه شنبه   

  بافت زديكارخانه برك، نوپوش رشت و      
  در تهران
كــارگران شــركت اعتــصاب : 28جمعــه 

ـ  سـد بن   مانكـار يجهاد توسـعه، پ     5 در   ري
  واني نگل از توابع مري روستايلومتريك
ــشنبهي ــع: 30 ك ــروه  تجم ــارگران گ  ك

   انتخابيصنعت
  

   اعتراضي حركت59ماه، آبان 

  
ــه تجمــع كــارگران : 1دو شــنبه  كارخان

 غرب  ي درجاده منطقه صنعت   زلي د انيبن
  زيتبر

كـارگران شـركت    تجمـع   : 2شـنبه     سه  

   سازه صنعت كاران در طبسيمانكاريپ
 شـركت   اعتصاب كـارگران  : 2سه شنبه   

ـ بن(جهاد توسعه به كارگران سـد آزاد       ) ري
  ) روز3 (وابسته به شركت جهاد توسعه

 ي راننـدگان تاكـس    اعتصاب: 2سه شنبه   
  خط حسن آباد سنندج

 كـارگران مخـابرات     تجمع: 3چهارشنبه  
  همدان

 انكـــارگراعتـــصاب : 3چهارشـــنبه 
  ) روز2( سوني شركت كيجوشكار

تانكرداران سوخت  اعتصاب  : 4پنجشنبه  
  ) روز2 (در اصفهان
كارگران اخراج شـده    تجمع  : 4پنجشنبه  

»  و قشالق تپه   تايآناه«در پروژه دو سد     
  در شهرستان كنگاور

 يكـــارگران نـــساجتجمـــع : 6شـــنبه 
  مازندران

كـارگران كارخانـه قنـد    تجمـع  : 6شنبه  
   هاي خود خانوادهبااهواز همراه 

كــارگران بــاز نشــسته تجمــع : 6شــنبه 
  2 شماره ي فلزعيصنا

ــنبه  ــركت  : 6ش ــارگران ش ــصاب ك اعت
  بندر امام  يميپتروشپيمانكاري كيميا در    

  ) روز5(
كـارگران  تصاب و تجمـع     اع: 7 كشنبهي

   كشت و صنعت شوشتر»بر ين «يفصل
كـارگران شـركت    اعتصاب  : 9سه شنبه   

ـ  سـد بن   مانكـار يجهاد توسـعه، پ     5 در   ري
  واني نگل از توابع مري روستايلومتريك

شـركت  اعتصاب كـارگران    : 9سه شنبه   
 از كارگران   يفراورش و بخش  پيمانكاري  

  بندر امـام   يميپتروش در   شركت بسپاران 
  )وز ر6(

ــنبه  ــع  : 10چهارشـ ــصاب و تجمـ اعتـ
  ارانيكامدر كارگران شركت تارا 

 از بازنشستگان   ي تعداد تجمع: 20شنبه  
  ي در تهرانكشور

كــارگران كارخانــه اعتــصاب : 20شــنبه 
  ) روز2( فجر يميپتروش

شــركت  كــارگرانتجمــع : 21 كــشنبهي
   در تهران اصفهانزليماموت د
ـ ياعتصاب رانندگان تر  : 22دوشنبه    و  يل

  ) روز15 ( بجنوردمانيونكر حمل سب
بازنشـستگان اخـراج    تجمع  : 22دوشنبه  

 شــركت ي ســازمانيهــا شــده از خانــه 
  نفت آبـادان   شگاهي و پخش پاال   شيپاال

  تهرانهمراه با خانواده هاي خود در 
كـارگران كارخانـه   اعتصاب  : 22شنبه  دو

  ) روز2 (نورد لوله صفا
 يكـارگران نـساج   تجمـع   : 23سه شنبه   

   در تهراننمازندرا
 از كـارگران    يجمعتجمع  : 23سه شنبه   

 ي فلـز  عي صـنا  يبازنشسته كارخانه هـا   
   2 و 1شماره 

اعتصاب كارگران شـركت    : 23سه شنبه   
ي  منطقه پارس جنوب   12سازه پاد در فاز     

  ) روز4(
 كارخانــه ان كــارگراعتــصاب: 27شــنبه 

 مهندسان  و  پيوستن تمام   نورد لوله صفا    
  به آنان كارخانه 

  كـارگران مخـابرات   تجمع  : 28 هكشنبي
   در تهراناستانچند 

  
  12بقيه در صفحه 
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در آستانه اول ماه مه، 

  روز جهاني كارگران
  11بقيه از صفحه 

  

   حركت اعتراضي38، آذر ماه

ــنبه  ــار شـ ــع : 1چهـ ــتجمـ  از يجمعـ
 بازنشستگان كارخانه ذوب آهن اصفهان    

  ) روز2(
كارگران كارخانـه   اعتصاب  : 7سه شنبه   

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

  ) روز7 ( ساوهل فيپروشب كارخانه 
ــنبه  ــع  :8چهارش ــارگرتجم  تحــت انك

  رانشهري در پيكاري بمهيپوشش ب
در خـدماتي   كارگران  تجمع  : 9پنجشنبه  

   تهرانيورزشگاه آزاد
 كارخانه قند   انكارگرتجمع  : 12شنبه  يك

ـ  شكر اهواز با خـانواده ها   هيو تصف   شاني
  ) روز3(

ــنبه  ــع : 13دوشـ ــان و تجمـ كارشناسـ
   تهراني ها كارمندان موزه

كارگران اعتصاب و تجمع    : 14سه شنبه   
ـ  خـط و ابن    يشركت نگهدار  ـ  هي  راه  ي فن

  ) روز3 ()تراورس (رجانيآهن س
 از  يكـ يكارمنـدان   تجمع  : 14سه شنبه   

 شـده راه آهـن در       ي خـصوص  يشركتها
  تهران

 ي نـساج  تجمـع كـارگران   : 14سه شنبه   
  ) روز2( در تهران مازندران

 كـارگران  اعتـصاب و تجمـع    : 18شنبه  
  ) روز4 ( پارلو در ساوهكارخانه

 كــارگران شــركت تجمــع: 20دو شـنبه  
ــ خــط و ابنيخــدمات مهندســ ــهي  ي فن

  در تهران ) تراورس(
كارگران اعتصاب و تجمع    : 21سه شنبه   

 در منطقه   »ريركبيام «يميمجتمع پتروش 
  ) روز5 (ماهشهر

ــاه تجمــع: 26 كــشنبهي  كــارگران كارگ
 فـوالد اسـن كردسـتان در        يگـر   ختهير

  ) روز3(ندج سن
 كــارگران كارخانــه تجمــع: 27دوشــنبه 

  ) روز2( شيآزما
  

   حركت اعتراضي45،  ماهيد

  
از كـارگران   تجمـع تعـدادي     : 3 كشنبهي

 2 ( فوالد و ذوب آهـن اصـفهان        عيصنا
  )روز

 يمــانيكــارگران پاعتــصاب : 4دوشــنبه 
   ماهشهرژهيكارخانه فجر در منطقه و

 سبز  يكارگران فضا تجمع  : 5سه شنبه   
   اصفهانيدارشهر

 كـشت و    تجمـع كـارگران   : 5سه شنبه   
   دهخدا در اهوازشكريصنعت ن

بازنشـستگان ذوب  تجمـع   : 5سه شـنبه    
  ) روز3(آهن اصفهان 

 

كارگران كارخانجات  تجمع  : 5سه شنبه   
   در تهران 2 و 1 شماره ي فلزعيصنا

كارگران و رانندگان   تجمع  : 6چهارشنبه  
ــ ــال ياخراج ــدن ط  در "آغ دره" ي مع

  تكاب

لنگـر   شـركت  تجمع كـارگران  : 9شنبه  
   بندر عباس طاليي
ــنبه  ــع : 9ش ــصاب و تجم ــارگران اعت ك

  ) روز8(كارخانه نورد لوله صفا 
كـــارگران اعتـــصاب : 12ســـه شـــنبه 

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

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

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

  سنندج
 يكارگران شهردار تجمع  : 13چهارشنبه  
  قائم شهر 

ــروه تجمــع : 16روز شــنبه  ــارگران گ ك
ـ  پوشش ا  عيصنا  عيكارخانـه صـنا    (راني

  ) رشت
تجمع  تعدادي از رانندگان     : 17 كشنبهي

  تهران و حومه يشركت واحد اتوبوسران
 كارگران كارخانه قند    تجمع: 17 كشنبهي

  ) روز2 ( شكر اهوازهيو تصو
كــارگران كارخانــه تجمــع : 18دوشــنبه 

  » كارونكاغذ سازي«
 يبازنشستگان ارتش تجمع  : 19سه شنبه   

  تهراندر 
 فعـاالن    خـانواده تجمـع   : 19سه شـنبه    

   در مهابادي بازداشتيكارگر
 عيصناكارگران گروه   تجمع  : 24 كشنبهي

  ) رشتعيكارخانه صنا (رانيپوشش ا
 يكـارگران شـركتها   تجمع  : 25دوشنبه  

   ماهشهريهاي مي پتروشپيمان كاري
كـارگران كارخانـه    تجمع  : 26سه شنبه   

   خامنه شبسترينساج
 از كـارگران    يجمعتجمع  : 26سه شنبه   

   اصفهاني سبز شهرداريفضا
كـارگران اداره آب و     اعتصاب  : 30شنبه  

   دشتستانييافاضالب روست
 و قـرار    يكارگران رسم تجمع  : 30شنبه  

ـ ا «ي سـاز  خچـال ي كارخانه   يداد  راني
  جاده مخصوص كرج  در»ايپو

ــنبه  ــع : 30ش ــتجم ــارگران يجمع  از ك
   آبادانيميبازنشسته شركت پتروش

 از راننـدگان    يتعداداعتصاب  : 30شنبه  
 منـاطق ده گانـه       ي شـهردار  يونهايكام
  زيتبر
  

  تراضي حركت اع57 ماه، بهمن

  
ــع : 1 كــشنبهي ــتجم ــارگران اخراج  يك

 جهــاد نــصر در ي كــارمــانيشــركت پ
  سنندج

راننـدگان  اعتصاب و نجمـع     : 1 كشنبهي
  ) روز5 (شهرداري شوشتر

 فيكارگران بخش تنظ تجمع  : 2دوشنبه  
   شوشتريشهردار

 از  يجمعـ تجمـع و تحـصن      : 2دوشنبه  
پوشـش  « كارخانه   يكارگران زن اخراج  

  ) روز5 (»گستر اردكان
 از كـارگران    يجمعـ تجمع  :  3شنبه  سه  

ــان   ــتان خراس ــابرات اس ــرد مخ زن و م
   تهران و خوزستان دريرضو
كـارگران  اعتصاب و تجمع    : 3شنبه  سه  

  ) روز7 ( هفت تپهشكري بر شركت نين

صــدها تــن از  تجمــع :  5نجــشنبه پ
كــارگران شــركت ســاختمان نــصب در 

   آبادانشگاهيپاال
كـــارگران شـــركت تجمـــع : 7شـــنبه 

 2 ( آبـادان  شگاهيمان نصب در پاال   ساخت
  )روز

 يمانكـار يكـارگران پ  تجمع  : 8 كشنبهي
 تحـت پوشـش    ترابر سبز    نيشركت تام 

  راه آهن 
 يكارگران سابق و فعل   تجمع  : 8 كشنبهي

  در تهران  انتخابيگروه صنعت
كارگران شركت قند و    تجمع  : 8 كشنبهي

 2 (هاي خود تصفيه شكر اهواز با خانواده    
  )روز

 يميكـارگران پتروشـ   تجمـع   : 9دوشنبه  
  بندر امام در ماهشهر 

كــارگران تجمــع و تحــصن : 9دوشــنبه 
 فـالت كوهرنـگ     يي غذا عيشركت صنا 

  ياريدر چهارمحال و بخت
كـارگران  اعتـصاب و تجمـع      : 9دوشنبه  
 ســاحل ســازان، يمانكــاري پيشــركتها

  ) روز6 ( سازهمنيعمران ذوبان و ا
ــنبه  ــع : 9دوش ــستگان ذوب تجم بازنش

  فهانآهن اص
كارگران اعتصاب و تجمع    : 10سه شنبه   

ــاز   ــاختمان س ــركت س ــاغل در ش  يش
   در تهرانتوسعه اسكان شرق

كـارگران قطـار    اعتصاب  : 11چهارشنبه  
  ) روز5 ( اهوازيشهر

 يمانكـار يكارگران پ اعتصاب  : 14شنبه  
 يميشركت بسباران در مجتمـع پتروشـ      

  بندر امام 
بازنشـستگان ذوب  تجمـع  : 15 كـشنبه ي
  تهران آهن در 
كارگران كارخانـه   اعتصاب  : 15 كشنبهي

  ) روز4 (نورد لوله صفا
 مـسكن   ي تعاون ياعضاتجمع  : 17شنبه  

   شهر سنندجلي كاران اتوموبريتعم
 از يجمعــــتجمــــع : 18چهارشــــنبه 

 باز نشـسته آمـوزش پـرورش       انيفرهنگ
  دشتستان
 يراننـدگان تاكـس   تجمـع   : 23دوشنبه    

  سنندج
ــنبه   ــه ش ــاي : 24س ــع و راهپيم ي تجم

ــارگران ــركتكـ ــل راه و ي شـ  اداره كـ
  راحمدي و بوهيلوي كهگيشهرساز

 لي اتومب ركارانيتعمتجمع  : 24سه شنبه   
  سنندج 

كارگران شـاغل در    تجمع  : 24سه شنبه   
   سازهمايشركت ن

كارخانه هـاي    كارگران   تجمع: 28شنبه  
 30 يمضا كننده طومار اعتراض   مختلف ا 
   در تهرانهزار نفره
گران كارخانــه  كــارتجمــع: 30دوشــنبه 

ــا ــار   يه ــده طوم ــضا كنن ــف ام  مختل
ــ ــه  30 ياعتراض ــره در محوط ــزار نف  ه

   در تهرانساختمان وزارت كار
كــارگران شــركت تجمــع : 30وشــنبه د

  لوازم خانگي آردل
  

   حركت اعتراضي49 ماه، اسفند
  

 كارخانـه   ان كـارگر  اعتـصاب : 1دوشنبه  
  ) روز3 (نورد لوله صفا

بـر   كـارگران شـركت ترا     تجمع: 5شنبه  
 ي انسان يروي ن ني تام مانكاريگستر نكو پ  
   پسماند تهرانتيريسازمان مد

 هـزار امـضا     2بحويـل طومـار     : 5شنبه  
 كـارگران   يكاي سـند  نـدگان ي نما توسط

 به تهران وحومه    يشركت واحداتوبوسران 
ــهيدب ــاه  رخانـ ــاون، كارورفـ  وزارت تعـ

  ياجتماع
 كاركنان از   يجمعانتشار نامه   : 6 كشنبهي

  ي اجتماعنيازمان تامقرارداد موقت س
 از كـارگران  يتعـداد تجمع  : 8سه شنبه   

 ي فلـز  عي صـنا  يبازنشسته كارخانه هـا   
   در تهران2 و 1شماره 

 كارخانه قند   كارگرانتجمع  : 8سه شنبه   
  ) روز2 ( شكر اهوازهيو تصف

كـشاورزان شـرق    تجمـع   : 8سه شـنبه    
  ) روز3 (اصفهان

كـارگران شـركت   تجمـع  : 9چهارشـنبه  
ـ  ز شركت پتروپاال   مجموعـه شـركت     ري

  هي در  عسلويمجتمع گاز پارس جنوب
 عرضه  گاهي كارگران جا  تجمع: 12شنبه  

  رجانيسوخت س
  كارگران قند اهوازتجمع : 12شنبه 
كارگران اداره كل راه و     تجمع  : 12شنبه  

  راحمدي و بوهيلوي كهگيشهرساز
كــارگران شــركت تجمــع : 13 كــشنبهي

  آونگان اراك
 ان كـارگر  عاعتصاب و تجم  : 13 كشنبهي

  ) روز2(ي  فلزعيصنا
 يمـان يكـارگران پ  تجمـع    :15سه شنبه   

  شهر همدان
 كارخانه  انكارگراعتصاب  : 15سه شنبه   

  ) روز11(نورد لوله صفا 
 كــارگران قنــد و تجمــع: 16چهارشـنبه  

   شكر اهوازهيتصف
 از يتعــدادتجمــع : 16چهــار شــنبه  

تر    ترابر گس  يمانكاريكارگران شركت پ  
  نكو

ــارگران و تجمــــع : 20 كــــشنبهي كــ
  در تهران ي فلزعيبازنشستگان صنا

 وني از كـام   يتعـداد تجمع  : 20 كشنبهي
  تهرانداران در 

كارگران كارخانه قند   تجمع  : 20 كشنبهي
   شكر اهوازهيو تصف

ــن از تجمـــع : 20 كـــشنبهي ــا تـ دههـ
  تهرانهنرمندان تئاتر در 

 از كارگران   يتعدادتجمع  : 22شنبه    سه  
  مس سرچشمه در تهران

ــه جم ــع : 25ع ــتجم ــارگران اخراج  يك
 و فوالد و    ي برفاب، پاك پ   ي ها  كارخانه
 در  از بازنشــستگان ذوب آهــنيتعــداد

  هنگام نماز جمعه شهركرد
 كـارگران   يخانواده ها تجمع  : 26شنبه  
  ) روز7 ( در شهر سنندجيبازداشت
 النـا ي گ يكارگران كاش تجمع  : 26شنبه  

  در رودبار
 شتي دركاركنان خانه ُكتجمع  : 26شنبه  
  تهران

تعـدادي از كـاميون     تجمع  : 27 كشنبهي
  تهرانداران در 

دبيرخانه سازمان چريكهاي 

  فدايي خلق ايران

   1392 ني فرورد23 نهيآد
   2013 لي آور12 
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محمد توكلي، فعال صنفي 

 به يكسال تبعيد محكوم ،معلمان

   شد

 دبير كانون صنفي معلمان ،محمد توكلي
كرمانشاه طي حكمي از سوي اداره 
آموزش و پرورش استان كرمانشاه به 

محكوم ) خارج از استان(يك سال تبعيد 
  .گرديد

  
، ارگان "هرانا"بنا به اطالع گزارشگران 

ق بشر در خبري مجموعه فعاالن حقو
ايران، دبير كانون صنفي معلمان 
كرمانشاه در اواخر دي ماه سال گذشته 
پس از احضار به اطالعات سپاه 

 بهمن ماه 12  دركرمانشاه بازداشت و
 ميليون توماني آزاد 50با توديع وثيقه 

  .شده بود
 هيات ،بر اساس آخرين گزارشات رسيده

رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و 
ان كرمانشاه وي را به اتهام پرورش است

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

 .محكوم كرد

  

بيست و دومين روز اعتصاب 

  اهوازي زنداني 6غذاي 

 6كامل آلبوشوكه، يكي از نزديكان 
 نفر آنها محكوم به 5 كه اهوازيزنداني 

 آنها در اعتراض دخبر دا، اعدام شده اند
 نحوه رسيدگي به پرونده و حكم خود به

 روز است كه در زندان كارون اهواز 24
دست به اعتصاب غذا زده اند تا جهانيان 
صدايشان را بشنوند و حداقل كسي 
بپرسد كه چرا به اين وضع آنها شكنجه 

   .مي شوند
 اهواز كه "خلفيه"شش شهروند اهل 

 به سر اين شهراكنون در زندان كارون 
در حد فاصل بهمن تا اسفند  ،نددمي بر

 توسط ماموران اداره 1390سال 
 2شعبه . اطالعات اهواز دستگير شدند

دادگاه انقالب اهواز به رياست قاضي 
 پنج تن از آنها، سيد محمد باقر موسوي

 به اتهامات محاربه، مفسد في را
االرض، اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ 
عليه نظام به اعدام محكوم و متهم 

 20 به  راشم به نام رحمان عساكرهش
 32شعبه . دكرسال حبس محكوم 

 دي ماه 20ديوان عالي كشور در تاريخ 
سال گذشته حكم اعدامها را تاييد كرد و 

 وجود  آناكنون هر لحظه امكان اجراي
  .دارد

مشخصات متهمان پرونده 
دستگيري شش زنداني اهوازي 
كه پنج تن از آنها به اعدام و 

بيست سال زندان يك تن به 
  : محكوم شده به اين شرح است

 34محمد علي عموري نژاد،  -
ساله و فارغ التحصيل مهندسي 
شيمي از دانشگاه صنعتي 

  اصفهان
 ساله، فوق 39هادي راشدي،  -

ليسانس شيمي از دانشگاه آزاد 
اميديه و معلم شيمي در 

  دبيرستان خلفيه
 ساله، 32هاشم شعباني نژاد،  -

ات عرب و معلم ليسانس ادبي
  ادبيات عرب در دبيرستان خلفيه

 ساله و 28جابر آلبرشوكه،  -
  شاغل در كارخانه سنگ تراشي

 ساله سرباز و فوق ديپلم 26مختار  -
  كامپيوتر 

 ساله، متاهل و 34رحمان عساكره،  -
 فرزند، فوق ليسانس علوم 5داراي 

  .اجتماعي و معلم در خلفيه اهواز
، با ي رسيدهبر اساس آخرين گزارشها

وخيم شدن حال هادي راشدي و مختار 
درخواست خانواده ها و به البوشوكه و 

 جوان 6 ،زندانيان در زندان كارون
 روز شنبه در روز 28 بعد از خوزستاني

اعتصاب غذاي خود  به دهم فروردين
  .پايان دادند

  

 آموزش و گاناعتراض بازنشست

  پرورش طبس

ش از  بي"آژانس ايران خبر"به گزارش 
فرهنگي بازنشسته آموزش   معلم و700

 تاكنون هر 86 از سال طبسو پرورش 
 ميليون تومان از آموزش 3دام بيش از ك

 در اين رابطه آنها. و پرورش طلب دارند
 17  و دره اندردكبارها تجمع و اعتراض 

 احمدي نژاد به در جريان سفراسفند ماه 
، دست به برگزاري تجمع اعتراضي يزد

احمدي نژاد در واكنش به اين  .زدند
ه كبه بازنشستگان قول داد حركت، 

 فروردين 5تا  آنها را همه بدهيهاي
ند ولي اين وعده احمدي  كواريز مي

  .نژاد نيز تماما توخالي بود
  

 اداري دادخواهي عدالت ديوان

  را رد كرد دبستاني پيش مربيان

 عمومي ، هيات"خبرآنالين" گزارش به
 خصوص در ريادا عدالت ديوان

 دبستاني  پيش مربيان برخي دادخواهي
 راي و استخدام به الزام خواسته به

  .كرد صادر اي رويه  وحدت
 هيات 916-917-918 شماره راي متن

 اين در اداري عدالت ديوان عمومي
  "است زير شرح به زمينه

 مذكور آراي مدلول در تعارض -اوال
  .است محرز

 5 تبصره مطابق كه اين  به نظر -ثانيا
 معلمان به كارگيري قانون واحده ماده

 برنامه قانون اساس بر التدريس حق 
 و اجتماعي اقتصادي، توسعه سوم

 ايران اسالمي جمهوري فرهنگي
 يك استخدام ،1383/ 6/ 8 مصوب

 اولويت با كودك مربيان از نفر هزار
 بند محل از آزمون بدون و خدمت سابقه

 مورد پرورش و آموزش در قانون الف
 برابر و است گرفته قرار مقنن حكم

 مزبور استخدام شده انجام بررسيهاي
 تبصره استناد به و است گرفته صورت

 خدمات مديريت قانون 51 ماده ذيل
 نيروي به كارگيري گونه هر كه كشوري
 از خارج اجرايي دستگاههاي در انساني
 كرده اعالم ممنوع را قانوني مجوز
 پيش مربيان استخدام به تكليف است،

 قانوني مجوز بدون استخدام، به دبستاني
  .نيست قانون با منطبق

 شماره هاي دادنامه  جهت اين از
 -400416و 1388/ 11/ 14 -3240

 شماره و چهارم شعبه 1390/ 2/ 25
 كه دهم شعبه 1388/ 10/ 16 -4062
 است، شده صادر شكايت رد بر مبني

  .است قانوني موازين موافق و صحيح
 ماده و 19 ماده 2 بند استناد به راي اين
 براي اداري عدالت ديوان قانون 43

 مربوط اداري مراجع ساير و ديوان شعب
 .است  االتباع الزم مشابه موارد در
 

 ها هفته  شانديز، فراحي مهدي

  است بسر برده اوين انفرادي در

 فراحي مهدي ،"بامدادخبر"به نوشته 
 معلمان و كارگران حقوق فعال شانديز،

 دوره كردن سپري حال در كه
 اوين زندان در خود ساله  سه محكوميت

در  و نوبت دو در اخير، هاي ماه در است،
 سلولهاي در را ماه دو از بيش مجموع
  .است گذرانده زندان اين انفرادي
  اعظم پسرعموي فراحي، مهدي

احمدي  محمود همسر فراحي السادات
 90 اه م دي يازدهم در او. است نژاد 

 سال سه حكم گذراندن براي و بازداشت
 به توهين" اتهام دو به خود زندان

 به "عمومي نظم در اخالل" و "رهبري
 همان   در و شد منتقل اوين زندان

 مدتي نيز محكوميتش نخست ماههاي
 زندان اين 240 بند انفرادي سلول در را

  .كرد سپري
 سال ماه دي  يازدهم روز شانديز فراحي

 شعارهاي دادن سر دنبال هب و 91
 روز بيست مدت به بند، اين در اعتراضي

 از پس و شد منتقل تنبيهي انفرادي به
 در كه 350 بند جاي به مدت، اين پايان

  شوند، مي نگهداري سياسي زندانيان آن
 محل كه 8 اندرزگاه 10 سالن به

 انتقال است عادي زندانيان نگهداري
  .شد داده
 سياسي زنداني اين ديانفرا دوم دوره اما
 تا بار اين و شد آغاز بهمن ماه نيمه در

  .انجاميد طول به 91 سال پايان
 فشار عمده دليل گزارش، اين اساس بر
 نافرماني شانديز، فراحي مهدي بر

 زندان قوانين به نسبت او اعتراضي
 دادن سر شامل كه شده عنوان
 ،"خامنه اي بر مرگ" چون  هايي شعار

 بر مرگ" و "اديآز باد زنده"
 از خودداري همچنين و ،"ديكتاتور

  .است بوده زندان آمارگيري در حضور
 مدرك داراي كه سياسي زنداني اين

 صنعتي دانشگاه از برق مهندسي
 تا  ارديبهشت فاصله در است، اصفهان

 سلولهاي در را ماه 9 نيز 88 بهمن
 سپري اوين زندان 209 بند انفرادي

 ارتباط در او شينپي بازداشت. بود كرده
 كارگر جهاني روز تجمع در شركت با

 سال در نيز بار يك وي. است بوده
 پارك در تجمعي با ارتباط در 1385

  .شد زنداني و بازداشت تهران الله
 با شانديز فراحي مهدي فاميلي نسبت
 وجود با احمدي نژاد محمود همسر

 مدتها تا او  باره چندين بازداشتهاي
  .بود مانده مخفي

  

 عضو هاشمي، رضا علي احضار

 معلمان سازمان مركزي شوراي

  دادگاه به

 ،"آزادي سبز نداي"بر اساس گزارش 
 صنفي فعال سنجاني، هاشمي رضا علي

 مركزي شوراي عضو و معلمان
 دادگاه به ،"ايران معلمان سازمان"

  .است شده احضار انقالب
 احضاريه اي مطابق گزارش، به اين بنا
 ابالغ هاشمي رضا يعل آقاي به كه

 پنجم و بيست تاريخ در بايد وي شده،
 انقالب دادگاه 28 شعبه در فروردين
 .كند پيدا حضور دفاع جهت اسالمي
 عليه تبليغ" فعال معلمان، اين اتهامات

 شده عنوان "تباني و اجتماع" و "نظام
  .است
 مستعفي كل دبير هاشمي، رضا علي

 وي. است "ايران معلمان سازمان"
 تعدادي همراه به 85 اسفند در بار يناول

 در كه معلمان صنفي فعاالن از ديگر
 مديريت قانون اجراي عدم به اعتراض
 مجلس مقابل در كشوري خدمات
 بودند، كرده تجمع اسالمي شوراي
  .شد دستگير

  
  
  

  ماه فروردين در معلمان چالشهاي
 بايقره فرنگيس
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  نشانه هاي

   ترس رژيم
  ربابه جوزقي

  
با نزديك شدن زمان انتخابات، وحشت 
حكومت از اطالع رساني مبارزات مردم 

در اين راستا پليس . افزايش يافته است
در ) فتا(فضاي توليد و تبادل اطالعات 

 مورد اعمال 20اطالعيه اي ضمن برشمردن 
محدوديت بر كافي نت ها، به صاحبان آنها 

  .    ده  استهشدار دا
  

رژيم جمهوري اسالمي با وجود تمام توان و روشهاي 
سركوب كه از ابتداي حكمراني به خدمت گرفته، 

رژيم با  .نتوانسته مردم را خاموش و سركوب نمايد
 سايه اًآگاهي بر جنبشهائي كه در راه است، مستقيم

نيروي پليس را چند ماه جلوتر از انتخابات با نام امنيت 
  . دم افكنده استبر سر مر

 فروردين، پليس 11، ''ايسنا''به گزارش خبرگزاري 
اي،  فضاي توليد و تبادل اطالعات ناجا در اطالعيه

 مورد را براي محدود كردن 20مقررات شديدتري در 
  .ها اعالم نمود كافي نت

 مورد را براي نمونه در  زير مي 20دو مورد از اين
  : خوانيد

  

  
  

ه هدف از اعمال  پليس فتا مدعي است ك
تامين امنيت كاربران و استفاده "محدوديتهاي تازه، 

كافي (كنندگان از سرويسهاي دفاتر خدمات اينترنت 
و به منظور شفاف سازي عملكرد، ساماندهي )  ها نت

دفاتر، كاهش مخاطرات و آسيبها و حمايت از فعاليت 
 "قانوني مديران و صاحبان كسب و كار اين دفاتر

  . است
: اه پليسي مزبور همچنين در ادامه مي افزايددستگ

دفاتر خدمات اينترنت موظفند اطالعات هويتي "
ترجيحاً (كاربران را با دريافت مدارك شناسايي معتبر 

ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه كنندگاني ) كارت ملي
  . كنند خودداري كنند كه مدارك شناسايي ارائه نمي

  
مورد ثبت دقيق قرار اطالعات هويتي كه بايستي 

  :گيرند عبارتند از
نام و نام خانوادگي، نام پدر، كد ملي، كد پستي و 

  .شماره تلفن تماس

دفاتر خدمات اينترنت موظفند عالوه بر اطالعات 
هويتي كاربران، ساير اطالعات كاربري شامل روز و 

 اختصاص يافته و فايل الگ وب  IPساعت استفاده،
ده را ثبت و حداقل تا شش سايتها و صفحات رويت ش

  "ماه نگهداري كنند
حكومت جمهوري اسالمي با زنداني كردن و كشتن 
وبالگ نويسان، چهره ديكتاتوري خود را بيشتر به 
. نمايش مي گذارد كه نمونه آخر آن ستار بهشتي بود

در مقابل مردم به هر طريق ممكن، راهي براي انتشار 
گرانه خود ادامه مي اخبار پيدا كرده و به مبارزه افشا

  .دهند
  

  اخبار كوتاه از پيگردهاي سايبري

وبگاه حكومتي عصر ابران از بازداشت يك نوجوان *
  .وبالگ نويس ساكن كرج خبر داد

: رئيس پليس فتا در استان البرز در اين  باره  گفت*
پس از تحقيقات و بررسيهاي تخصصي و فني، متهم 

گ نويس بود،  ساله و ساكن كرج وبال14كه نوجواني 
شناسايي و به اين مركز احضار شد، وي در تحقيقات 

  .صورت گرفته به جرم خود اعتراف كرد
 در جلسه رئيس پليس فتا در گيالن،ايرج محمدخاني *

 با اشاره به دستگيري يك اين استان نيروي انتظامي 
وبالگ نويس اينترنتي به اتهام  انتشار اكاذيب اظهار 

اندهي انتظامي گيالن نويسنده كرد؛ پليس فتاي فرم
وبالگي كه با نشر اكاذيب عليه مسئوالن قصد 
تشويش اذهان عمومي در فضاي مجازي را داشت، 

  . شناسايي و دستگير كرد
بر اساس گزارشهاي واصله، *

پوريا فرازمند، وبالگ نويس و 
 18فعال سايبري، روز يكشنبه 

فروردين ماه در كرمانشاه 
  .بازداشت شد

رش كميته گزارشگران به گزا
حقوق بشر اين دانش آموخته 
دانشگاه كرمانشاه در حاليكه 
جهت برخي امور مربوط به 
فارغ التحصيلي خود به دانشگاه 
مراجعه كرده بود، متوجه احضار 
خود توسط حراست دانشگاه 
مي شود، كه هنگام خروج از 
درب دانشگاه، توسط چند تن از 

سيم و سالح كمري ماموران لباس شخصي مجهز به بي
  .متوقف و بازداشت مي شود

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

بنا به اظهارات . بود» مشت«دانشجويي توقيف شده 
دانشجويان و برخي شاهدان، هيچگونه مطلبي در 

در “ همكاري با بيگانگان”يا “ تجزيه طلبي”خصوص 
وبالگ يا نوشته هاي او نبوده و تنها به انتقادات 

هنوز از محل نگهداري و وضعيت . سياسي مي پرداخت
  .اين وبالگ نويس بازداشتي خبري منتشر نشده است

  
طي ماههاي اخير، تعدادي از وبالگ نويسان، فعاالن *

در سايبري و منتقدان فعال در شبكه هاي اجتماعي، 
شهرهاي مختلف استان تهران، البرز، فارس، 

 .كردستان، خراسان رضوي و اصفهان بازداشت شدند
   

تمديد ماموريت احمد شهيد 

پاسخ جهاني به نقض حقوق 

  بشر در ايران
   

  زينت ميرهاشمي 
   فروردين 4يكشنبه ...فراسوي خبر 

 فروردين، شوراي حقوق بشر ملل متحد، با 2روز آدينه 
امه اي در باره وضعيت حقوق بشر در تصويب قطعن

ايران، ماموريت احمد شهيد گزارشگر ويژه در مورد 
 مدت  نقض حقوق بشر در جمهوري اسالمي را به

 26ونزوئال و پاكستان در مقابل . يك سال تمديد كرد
راي موافق، به تمديد ماموريت گزارشگر ويژه حقوق 

  .بشر راي منفي دادند
 از طرف شوراي 1390 احمد شهيد در خرداد سال

حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر ويژه 
  . حقوق بشر براي ايران انتخاب شد

   
 گزارش در مورد نقض حقوق 4احمد شهيد تا كنون 

بشر در ايران تهيه نموده كه مورد مخالفت پايوران 
گزارشهاي احمد شهيد عليرغم . رژيم قرار گرفته است

موارد نقض حقوق بشر نيست اين كه در برگيرنده همه 
با اين وجود برخي از ابعاد جنايتهاي رژيم را افشا مي 

ارائه گزارشها و تمديد ماموريت وي، رهاورد . كند
  . فعاليت فعاالن حقوق بشري است

   
رژيم ايران حقوق شهروندان ايران را در ابعاد گسترده 

نقض حقوق بشر . و در اشكال گوناگون نقض مي كند
واليت فقيه، چنان ابعادي به خود گرفته در حكومت 

. كه مترادف با جنايت عليه بشريت بايد به شمار رود
فاجعه بارتر اين كه حقوق بشر توسط حكومت از 
طريق قانون، رفتار، مذهب، سياست و اقتصاد نهادينه و 

كارگزاران رژيم در . به امري رايج تبديل شده است
ن را با بهانه هايي نهادهاي بين المللي حقوق مردم ايرا

همچون شرايط فرهنگي و مذهبي انكار نموده و 
بيشرمانه از احكامي مانند قصاص و اعدام دفاع مي 

  . كنند
   

رژيم تا كنون به درخواست احمد شهيد براي سفر به 
البته احمد شهيد و يا هر . ايران جواب منفي داده است

گزارشگر و محققي كه بخواهد وضعيت حقوق بشر در 
يران را بررسي كند، احتياج به پيمودن مسير طوالني و ا

اقامت در هتل تحت كنترل نهادهاي امنيتي و ديدار با 
خوشبختانه گزارش . برخي افراد دست چين شده نيست

سركوب و اعدام در سياهچالهاي رژيم با نام زندانيان 
سياسي، كساني كه در زير اعدام هستند، خانواده هاي 

 همه در رسانه هاي جمعي و سازمانهاي ....زندانيان و 
احمد شهيد مي تواند . سياسي مخالف رژيم وجود دارد

به گزارش رفتار با زندانيان بلوچ، كرد،عرب، وضعيت 
به راحتي دسترسي .... زندانهاي اهواز، زاهدان، اوين و

  . داشته باشد
تمديد ماموريت گزارشگر ويژه حقوق بشر امري مثبت 

وريت و گزارشهاي منتشر شده بايد اما اين مام. است
تبديل به ابزار فشار بر حكومت ايران گردد تا بتواند 

تحريم سياسي و . مانعي براي خشونت و جنايت شود
به محاكمه كشانيدن آمران و عامالن جنايتهاي انجام 
شده در دادگاههاي صالح بين المللي اولين گامي است 

 در ايران كه مي تواند به بهبود وضعيت حقوق بشر
  . ياري رساند
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انتخابات يازدهمين دوره رياست 
جمهوري نزديك است و بازار رقابت 

  ...غ دااكانديداهانتخاباتي و ظهور 
 اصولگرايان ظهور جناحول جديد در حت

بهه پيروان در كنار ج نفره 5ائتالف 
 .باشد مي  سه گانه اصولگرايانائتالف

 سه گانه ائتالفپس از شكل گيري 
 ائتالف"اصولگرايان موسوم به 

 محمد رضا ،1 بعالوه 2 يا "پيشرفت
 مجلس و عضو باهنر نايب رييس

شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و 
رهبري خبر شكل گيري ائتالف 
، اصولگرايان متشكل از منوچهر متكي

، محمد رضا باهنر، اسحاق ي آلييح
مصطفي پورمحمدي و حجت االسالم 

الم كرد كه از اين ميان عابوترابي را ا
پانزدهم ارديبهشت   دهم الي،نفر 5اين 

عنوان كانديداي نهايي ه يك نفر ب
  . پنجگانه معرفي خواهد شدائتالف

 به  نيزرضاييمحسن  همين حالدر 
وي كه با .  گانه دعوت شد5ائتالف 

توماني وارد كارزار   هزار65وعده يارانه 
منوچهر از سوي  ،انتخاباتي شده است

 عضو ارشد ائتالف اكثريت ،متكي
مكاري شده  هبه صولگرايان دعوتا

  .است

  

لنكراني نامزد نهايي جبهه 

  پايداري

بهه پايداري دو كانديداي جدر جناح 
نامهاي سعيد جليلي و باقري ه اصلي ب

لنكراني وجود دارند كه سرانجام فرد 
 انتخاب "راي فقهي" براساس نظرد رمو
  .شد

عضو ي،  جاللنياالسالم حس حجت
  مورداري درشوراي مركزي جبهه پايد

تاييد كامران باقري لنكراني به عنوان 

كانديداي جبهه پايداري توسط شوراي 
اگر وي به ": فقاهتي اين جبهه گفت

تاييد شوراي فقاهتي نرسيده بود كه 
شد و حتما لنكراني به تاييد  معرفي نمي

رسيده است كه آيت اهللا مصباح يزدي 
به عنوان يكي از فقهاي جبهه پايداري، 

لسه معرفي وي حضور خواهد در ج
  "يافت

وي درباره اعالم حمايت رسمي جليلي، 
كيد اميركاظمي و فتاح از لنكراني، ت

  اميدوارم كه": كرد
اين امر محقق شود چرا كه بعيد مي 
دانم مانعي بر سر اين كار وجود داشته 

  ."باشد

 روز بودكانديداي جبهه پايداري قرار 
 با حضور و  اول ارديبهشتيكشنبه

 اهللا مصباح يزدي در سخنراني آيت

   . شودمعرفيمسجد ارك تهران 
در يك ماه اخير برخي سخنان باعث 

رقابت و بروز برخي تنشها در  تشديد
 اصالح طلب و حهر دو جنا ميان

يت اهللا آاصولگرا شده است كه سخنان 
.  جنجالي ترين آنهاستمصباح يزدي

موزشي امام آموسسه "وي كه رييس 
اين " : اعالم كرده،اشدب  مي"خميني
ل است كه همه اصولگرايان آايده 

، بنشينند و نفر واحدي را انتخاب كنند
تي همان سه ح ،هر چند شدني نيست

ابتدا ائتالف كردند بنده  نفري كه
نها با آمعتقدم كه در عمل هيچكدام از 

 -مراد اتئالف قاليباف(سازند  هم نمي
  "). استحداد و واليتي

 اصالح طلبان يهااديند كابارهو در ا
سران اصالحات قطعا رد " :گفت

 اصالح طلبان چون ،شوندي  متيصالح
 مردم اني در مگري د88بعد از فتنه 

  ". ندارندييجا
 مهم بعدي در ميان اعالم مواضعاز 

 مشاور ، واليتيسخنان ،اصولگرايان
منه اي در امور بين الملل است اارشد خ

مريكا تابو آمذاكره با " كرده كه اعالم
 موردوي همچنين در . "نمي باشد

ائتالف سه گانه اي كه خود عضو آنست 
ئتالف در حال اكه اين كرد اعالم 

ماع با ائتالف جحاضر برنامه اي جهت ا
  .اكثريت اصولگرايان ندارد

  

 نظرسنجي يك وبگاه حكومتي

 وابسته به سازمان ،"تبيان"سايت 
نظرسنجي  تبليغات اسالمي، در يك

 نزد  كانديداهاي مختلفمحبوبيتن ميزا
 بررسي كرد كه بر كاربران خود را

 "ائتالف پيشرفت"اعضاي  اساس آن

به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم قرار 
محمد باقر  ،سايت مزبور مي گويد. دارند

علي اكبر واليتي   درصد،39.50 قاليباف
 درصد و غالمعلي حدادعادل 24.72
اختصاص  درصد آرا را به خود 7.68
  . دادند

 درصد و كامران 7.21محسن رضايي 
 درصد نفرات 6.85باقري لنكراني با 

 . هستند اين وبگاهبعدي نظرسنجي

در اين نظرسنجي از كاربران پرسيده 
 اگر فردا روز انتخابات رياست: شد

جمهوري يازدهم باشد، به نامزد كدام 
يك از جريانها، طيفها و يا تشكلهاي 

كه نتيجه زير به  ؟دهيد راي مي زير
 :دست آمد

  
) ائتالف سه گانه (انيائتالف اصولگرا

   درصد23.52

   درصد23.21    يداري پاجبهه

   درصد14.66  ي وحدت ملانيحام

   درصد10.73  طلبان اصالح

 9.28   كنم ي انتخابات شركت نمدر

  درصد

   درصد9.70   انيگرا  اصولريسا

   درصد8.90  دولتانيحام

  
انگر رقابت جدي اين نظرسنجي نش

ائتالف سه گانه و حاميان جبهه پايداري 
وحدت "طيف حاميان  مجموع. است
 نيز سهمي "اصالح طلبان" و "ملي

نكته . نزديك به اين دو گروه باال دارد
توجه جايگاه پايين حاميان دولت  قابل

 .مي باشد
  

  جناح اصالح طلبان

 اول يداي كماكان كانديمحمد خاتم
  است و در صورتجبهه اصالح طلبان

 توافق جبهه از ني اي، وكانديدا نشدن
در . كند ي  ميروي اصالح طلبان پنيب

 كه از اصالح يحسن روحانهمين حال، 
 با ي در نشست،باشدي طلبان معتدل م

 شركت در ي براانشانيحضور حام
 در ي جمهوراستي رازدهميانتخابات 

 سوال كه اگر اصالح نيپاسخ به ا
 دي شما كنار خواهايد آطلبان ائتالف كنن

 كس كنار چيمن به نفع ه": رفت؟ گفت
  ".روم ي نم
 اني سوال كه اگر آقاني در پاسخ به ايو

 در انتخابات شركت ي و خاتميهاشم
 انيآقا":  رفت گفتد كنار خواهاي آ،كنند

  ".نديآ  ي نمي و خاتميهاشم

   رياست جمهوريفرمايشي خرين وضعيت انتخابات آبررسي 

  بخش دوم 
 مجيد شمس
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 شهر در ني زرمهيكارگران اداره ب* 

 شهر تجمع ني امهيمقابل اداره ب
به گزارش .  سكوت انجام دادندياعتراض

 تجمع روز سه نيآژانس ايران خبر ا
 و در اعتراض به عدم ني فرورد6شنبه 

 ماه حقوق صورت 6 حدود افتيدر
  .گرفته است

  
به گزارش آژانس ايران خبر، كارگران *
همدان در روز سه  شركت گاز يمانيپ

 در مقابل ساختمان ني فرورد6شنبه 
  . استان تجمع كردندنيشركت گاز ا

  
كارگران راه آهن دورود در لرستان در *

 مي به مدت نني فرورد7چهارشنه 
 شهر ني خطوط راه آهن ايساعت رو

 جادي اري قطار تاخ1نشستند و در حركت 
 خبر، رانيبه گزارش آژانس ا. كردند

تار آن بودند كه در سال كارگران خواس
 حقوق و دستمزدها درست و به ديجد

  .موقع پرداخت شود
  
 ي براي هماهنگتهيطبق خبر كم*

 ،ي كارگري تشكلهاجاديكمك به ا
 11 كشنبهي و 10 شنبه يروزها
 ي فعاالن كارگري خانواده هان،يفرورد

 از مردم در اعتراض ي و جمعيبازداشت
 ي هماهنگي تهي كميبه بازداشت اعضا

 انقالب سنندج حضور دادگاهيدر مقابل ب
 زانشاني عزي كردند و خواهان آزاددايپ

 18 كشنبهي در روز نيهمچن. شدند
 از كارگران و ي جمعگري بار دنيفرورد

 تهي كمي و اعضايفعاالن كارگر
 بنا به درخواست خانواده يهماهنگ

 پرونده يريگي پيبازداشت شدگان برا
تان  اسيآنان در مقابل دادگستر

  .كردستان در سنندج تجمع نمودند
  
 از ي جمعني فرورد19روز دوشنبه *

كارگران واحد نسوز شركت فوالد 
به گزارش . همدان اعتصاب كردند

 خبر، اين كارگران كه به رانيآژانس ا

 ي در اين شركت كار ميصورت پيمان
كنند، در اعتراض به پرداخت نشدن 

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

كار اصفهان به علت هجوم صدها 
كارگر كه براي شكايت مراجعه كرده 

به گزارش آژانس . بودند تعطيل شد
ايران خبر، به دستور مسئوالن حراست 
اداره كار درهاي ورودي اين اداره بسته 
شد و مراجعان ساعتها پشت در هاي 

  .بسته منتظر ماندند
  
جي شركت پونل در كارگران اخرا*

 ني فرورد22پاكدشت در روز پنجشنبه 
 شهر نيدر مقابل دادسرا و اداره بيمه ا

به گزارش آژانس ايران . تجمع كردند
 ماه حقوق 10 كارگران بيش از نيخبر ا

  .معوقه طلب دارند
  
 از ي برخني فرورد26روز دوشنبه *

 و يعي منابع طبيكاركنان شركت
 راحمديو بو هيلوي استان كهگيزداريآبخ

.  تجمع كردندي محل استانداريدر جلو
 اتي طبق مصوبه هوز،يبه گزارش كبنا ن

 لي تبددي باي شركتيروهايدولت ن
 ني از استانها اي شوند و در برختيوضع

 در منابع يمصوبه اجرا شده است، ول
  . كار صورت نگرفته استني ايعيطب
  
  
 از كارگران كارخانه ذوب يتعداد*

 260 از يندگيه نمافوالد زاگرس ب
 26 كارخانه روز دوشنبه نيكارگر ا

 كارخانه يلي در اعتراض به تعطنيفرورد
 حقوق افتي و عدم درري ماه اخكي يط

سه ماهه گذشته خود در مقابل 
  . قروه تجمع كردنديفرماندار

 ني از كارگران ايكي لنا،ي گزارش ابه
 ري از سايندگي كه به نمايديواحد تول

 اظهار كرد، گفت يكارگران سخن م
 ني كارگر شاغل در ا260 از شيب

 از نكهي عالوه بر ايديمجموعه تول

 افتي دريبهمن ماه سال گذشته حقوق
 ي نوروزالتي تعطانياند، بعد از پا نكرده

 يري جلوگه از ورودشان به كارخانزين
  .شده است

  
 ي از كارگران كارخانه نساجيجمع*
 27 نو اصفهان در روز سه شنبه نيميس

 تجمع مي در مقابل مجلس رژنيفرورد
 ن،يبه گزارش جام جم آنال. كردند

 400 حدود ،يبراساس قانون بازنشستگ
 سال سابقه كار 20 كارخانه با نيكارگر ا

 ياند اما از بازنشستگ بازنشسته شده 
  .كنند ي مي كارگر خوددار200حدود 

  
 از كاركنان شاغل و بازنشسته يتعداد*

 28در روز چهارشنبه  آبادان شگاهيپاال
 در مقابل وزارت نفت واقع در نيفرورد

  . تهران تجمع كردندي طالقانابانيخ
 كاركنان شاغل و لنا،ي گزارش ابه

 آبادان با بر افراشتن شگاهيبازنشسته پاال
 در اعتراض به يي ها پارچه نوشته

 ري آبادان از وزشگاهي پاالي فعلتيريمد
نفت خواستند تا به مشكالت آنان 

  . كنديدگيرس
  
كارگران شركت گواشير سازه در روز *

 در مقابل ني فرورد28چهارشنبه 
به . استانداري كرمان تجمع كردند

 كارگر، تجمع راني اتيگزارش سا
دار   براي خانه1386كنندگان در سال 

نام  شدن از طريق طرح مسكن مهر ثبت
وعيد هايي كه  اما عليرغم وعده ،كردند

 والنتحويل كارگران دادند تا كنون مسئ
. اي به كارگران تحويل نداده اند  خانه

اين گزارش اضافه مي كند كه در ادامه 
يگان ويژه ضدشورش وارد عمل شده و 
اقدام به پراكنده كردن كارگران معترض 

  .نمود
  
 داران ي تاكسن،ي فرورد31روز شنبه *

خ  نرلي شهر همدان به دليچرخش
 شهر ي شوراي كارشناسري غيگذار 

  .همدان دست به اعتصاب زدند
 كه از ي گزارش فارس، هر رهگذربه
 جهاد همدان عبور كرد با حجم دانيم
 كه همه ي زرد رنگيها ي از تاكسياديز

 را اشغال كرده بودند داني منيمحوطه ا
 كه از سوار كردن مردم و شد يمواجه م
ل كار  به محدني رسي كه برايمسافران

  .كردند ي مي بودن خوددارستگاهيدر ا
  

 ،يري دستگ،ي آزار، پرونده سازسركوب،
 در يشكنجه و محاكمه فعاالن كارگر

  .مي كني را به شدت محكوم مرانيا
  
 

 كارگران و ي اعتراضي از حركتهايبرخ

 1392 ني در فروردرانيمزدبگ
 يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  
اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران 

  در يك نگاه كوتاه
 كارگران استراليا در اعتراض به شرايط دشوار كار و براي 1856در سال 

ا آغاز كردند و پس از مبارزه هشت ساعت كار روزانه حركت اعتراضي خود ر
پس از اين حركت متحدانه آنان تصميم . متحد و سراسري پيروز شدند

گرفتند كه هر سال در يك روز معين دست از كار كشيده و همبستگي خود 
  .را در مقابل سرمايه داران و حاميان آنان نشان دهند

ت بزرگ  كارگران نساجي شيكاگو در آمريكا طي يك تظاهرا1886در سال 
اين تظاهرات به .  ساعت كار روزانه را مطرح كردند8در روز اول ماه خواست 

 هر ساله 1889كارگران آمريكا تا سال . شدت سركوب و به خون كشيده شد
در چنين روزي دست از كار مي كشيدند و با تظاهرات خياباني قدرت خود را 

  .مي دادنددر مقابل نيروهاي مدافع جهل، استثمار و بردگي نشان 
 كنگره انترناسيونال احزاب كارگري و سوسياليستي روز اول 1889در سال 

از آن زمان تا كنون . ماه مه را روز همبستگي جهاني كارگران اعالم كرد
كارگران و زحمتكشان جهان در شرايط متفاوت روز اول ماه دست از كار مي 

  . كنندكشند و با همبستگي خواسته هاي بر حق خود را مطرح مي
شوراي مركزي فدراسيون سنديكاهاي «در ايران براي اولين بار و به ابتكار 

جشن اول ماه مه به )  ميالدي1920( خورشيدي1299در سال » كارگري
شكل نيمه مخفي در واحد هاي توليدي برگزار شد و  يك سال بعد به ابتكار 

  .شدهمين تشكل مراسم اول ماه مه در تهران به شكل علني برگزار 
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  :سخن روز

گل را مي توان زير پا له كرد، ولي نمي "

 21ولتر، (توان عطر آن را در فضا ُكشت 

، از نامدارترين 1778 مه -1694نوامبر 

فيلسوفان و نويسندگان فرانسوي عصر 

  )روشنگري

هوش و استعداد بدون هدف و آرمان مانند "

سالوادر دالي،  ("پرنده اي است بي بال

 1989 ژانويه 23 - ميالدي 1904مه 11

  )گراي اسپانيايي ميالدي، نقاش فرا واقع 
     

   ******نمايشگاه
  

  بزرگترين نمايشگاه آثار دالي در پاريس

  

  
  

سي و چهار سال پيش بود كه مركز ژرژ پمپيدوي 
پاريس، يكي از مهمترين مراكز هنر معاصر در جهان 

ور امروز، در آغاز فعاليت خود نمايشگاهي از آثار سالواد
دالي، نقاش سورئاليست جنجالي را ترتيب داد و حاال 
سه دهه بعد، بيش از صد و بيست اثر دالي از سراسر 
جهان، از مكزيك تا سنت پترزبورگ و موزه تيت لندن 
را يكجا گرد آورده تا يكي از بزرگ ترين 

  .نمايشگاههاي آثار دالي را ترتيب دهد
  

اين نقاش اين نمايشگاه جدا از اثبات نبوغ ذاتي 
شگفت انگيز، بيش از پيش ثابت كرد كه او شايد 
محبوب ترين نقاش قرن بيستم در ميان عموم مردم 

صفهاي بسيار طوالني، بازديدكنندگان را به . باشد
حدود هفت هزار نفر در روز رساند و باعث شد سه روز 

  .نمايشگاه به طور بيست و چهار ساعته باز باشد

هفده سالگي تا آخرين آثار او در نمايشگاه آثار دالي از 
اوايل دهه هشتاد، عظمت، جنون و دنياي پيچيده يك 

  .نقاش بي همتا را به نمايش گذاشت
دالي در آثارش جهان پيچيده خود را به سياه ترين 
شكل ممكن ترسيم مي كند و رستگاري اي براي بشر 

  وي با پرتره از پيكاسو، فدريكو گارسيا . قايل نيست
ه چهره فرانكو، هيتلر و لنين، شرايط سياسي و لوركا، س

اجتماعي عصر خود را آنگونه كه در ذهن داشته به 
  .نمايش گذاشته است

  

   ****موسيقي
  

  "عجوزه مرد! دينگ، دانگ"

  

  
  

پس از مرگ مارگارت تاچر و جشن و شادماني بسياري 
از مردم طبقات فقير و كارگري انگلستان، فروش 

 با عنوان "ادوگر شهر اوزج"آهنگ فيلم كالسيك 
 كه در ارتباط با اين "عجوزه مرد! دانگ! دينگ"

  . سابقه دست يافت رويداد مشهور شده، به فروشي بي
وزير سابق   ساعت پس از مرگ نخست 24طي 

انگلستان اين آهنگ به رده نهم در ليست پرفروش 
و نيز به رده دوم در ليست  ITunes ترينهاي 

  . ارتقا يافت"آمازون" سايت  دانلودهاي وب
  

 آميز اين آهنگ پس از آن روي داد كه  فروش موفقيت
 بوك كمپيني براي جشن مارگارت تاچر آغاز  در فيس

 هزار نفر 40شد و در همان لحظات ابتدايي در حدود 
  .عضو آن شدند

   

حبس پيانيست اهل تركيه به بهانه توهين به 

  اسالم
  

  
تركيه، از سوي فاضل ساي، پيانيست پرآوازه اهل 

 ماه حبس تعليقي محكوم 10دادگاهي در استانبول به 
وي متهم شده كه در صفحه توييتر خود چندين . شد

بار به ارزشهاي دين اسالم و مسلمانان توهين كرده و 
  .مرتكب كفرگويي شده است

  

فاضل ساي كه به هنگام صدور راي در دادگاه حضور 
خود انتشار داد  نداشت، در پيامي كه در فيس بوك 

از جانب كشورم، نسبت به رايي كه دادگاه "  :نوشت
 كنم و نيز نسبت  صادر كرده، احساس تاثر و تاسف مي

به شرايط آزادي بيان در تركيه، نوميد و مايوس 
  ".هستم

  

اض به سركوب در روسيه مارك نافلر در اعتر

  كنسرتهاي خود را لغو كرد
  

مارك نافلر، گيتاريست و خواننده بريتانيايي، در 
اعتراض به سركوب گروههاي حقوق بشر در روسيه، 
دو كنسرت خود در اين كشور را كه قرار بود در ماه 

وي اين تصميم را پس از اينكه . صورت گيرد، لغو كرد
ي مختلفي از جمله ديده مقامهاي روسي دفتر سازمانها

بان حقوق بشر و عفو بين الملل را مورد تفتيش قرار 
منتقدان دولت روسيه مي گويند كه . دادند، گرفت

هجوم به دفتر اين نهادها در راستاي تالش براي 
  .سركوب مخالفان دولت صورت گرفته است

  
مخالفان والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه، از 

حزب متحد روسيه . حمايت كرده اندتصميم آقاي نافلر 
در ماه نوامبر اليحه اي را تصويب كرد كه بر اساس 

كه درگير ) ان جي او(آن با همه سازمانهاي غيردولتي 
  فعاليتهاي سياسي اند و با كمكهاي خارجي فعاليت مي

 در روسيه خود را "عوامل بيگانه"كنند، بايد به عنوان 
  .به ثبت برسانند

  
عضو انجمن حقوق بشر، مي گويد كه پاول چيكوف، 

 هزار سازمان و نهاد در 2در يك ماه گذشته، در حدود 
ارتباط با قانون سازمانهاي غيردولتي مورد تفتيش قرار 

  .گرفته اند
 

   ***سينما و تلويزيون 
  

  كمك مالي انجلينا جولي به خيريه مالله

  

  
  

 هزار دالري انجلينا جولي، 45خيريه مالله از كمك 
 هزار دالر كمك ديگر 300رپيشه بنام آمريكايي و هن

 تا 5 دختر 40اين خيريه، هزينه مدرسه . برخوردار شد
 ساله و خانواده هاي آنان را در دره سوات تامين 12

مالله، دختري كه در اتوبوس مدرسه توسط . مي كند
مزدوران طالبان به گلوله بسته شده بود، در اين باره 

خيريه مالله زيباترين لحظه اولين كمك به ": گفت
  " .زندگي من است

  18بقيه در صفحه 
  

  رويدادهاي هنري ماه
 ليال جديدي
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  رويدادهاي هنري ماه
  
  

  17بقيه از صفحه 
  
  
  
  
  

بسياري از هنرمندان سرشناس هاليوود مانند انجلينا 
جولي در امر كمكهاي خيريه براي سالها فعال بوده و 

  . در واقع اين امر يك سنت در هاليوود است. هستند
  

اگر چه برخي براي سوواستفاده تبليغي دست به اين 
 از هنرمندان تالشهاي كار مي زنند، اما بسياري

پيگيرانه و موثري براي نجات همنوعان خود در سراسر 
از جمله اين افراد مي توان از لئوناردو . جهان مي كنند
، مدونا، جورج كلوني، مورايا )U2گروه (دكاپريو، بونو 

  كري، شان پن و مايكل جي فاكس نام برد
  

  تعقيب زنان هنرمند با اينترپل
، معاون اجتماعي نيروي انتظامي پاسدار منتظرالمهدي

 فروردين در نشستي خبري 27جمهوري اسالمي، در 
بازيگران زن ايراني كه در خارج از كشور ": تهديد كرد

پليس (كنند، از طريق اينترپل  حجاب را رعايت نمي
  ."گيرند تحت تعقيب قرار مي ) المللي بين 

  
 گفته در اين رابطه، نگار فروزنده بازيگر سينماي ايران
  است، نيروي انتظامي به جاي برخورد با بازيگران 

سينما، حفظ حريم خصوصي آنها را در دستور كار قرار 
 كننده فيلم نيز با اشاره به  دهد و منيژه حكمت، تهيه

تهديدات دايمي هنرمندان توسط نيروي انتظامي، از 
 .صحبت معاون ناجا اظهار تاسف كرد

  
  دولت مورسي مخالف طنز سياسي

  

  
پرونده شكايت از باسم يوسف، يك طنزپرداز معروف 
كه در شوي تلويزيوني اش محمد مرسي، رييس 
جمهوري اسالمگراي كشورش را مورد انتقاد قرار مي 
دهد، از سوي وكيل اخوان المسلمين به دادگاه سپرده 

باسم يوسف در شوي خود از سبك جان استوارت، . شد
 .اده مي كندمنتقد طنز پرداز آمريكايي استف

  
جز اين چند شكايت ديگر نيز از سوي وكالي 
اسالمگرا عليه باسم يوسف و ديگر افراد شناخته شده 
به خاطر طرح عقايدشان درباره مذهب يا سياست 

   .صورت گرفته است
  

پس از اعتراضات بسيار از جانب منتقدان دولت، دادگاه 
  .اين شكايت را رد كرد

  

  **** نويسندگان و مطبوعات

  

آزادي فريبرز رييس دانا و ادامه حبس 

  ديگران فعاالن و نويسندگان

  

  
  

فريبرز رييس دانا، نويسنده و عضو هيات دبيران كانون 
نويسندگان ايران، پس از تحمل بيش از يك سال 

علت دستگيري و زنداني شدن . زندان سرانجام آزاد شد
وي اعتراض به سياستهاي اقتصادي جمهوري اسالمي 

  .  به خاطر عضويت در كانون نويسندگان ايران بودو نيز
  

همزمان، منيژه نجم عراقي نيز كه فقط به خاطر 
عضويت در هيات دبيران كانون محكوم به يك سال 

افزون بر . زندان شده، هنوز در زندان به سر مي برد
اين، بسياري از نويسندگان و فعاالن حقوق زنان، 

 بسياري از فعاالن دانشجويان و كارگران و به تازگي
حقوق اجتماعي و انساني و اعضاي انجمنهاي حقوق 
دمكراتيك مردم در خوزستان و كردستان دستگير شده 

 .اند و سرنوشت نامعلومي دارند

  
، برنده چهار جايزه "نيويورك تايمز"روزنامه 

  پوليتزر

  

  
  

 خاطر گزارشهاي   به"نيويورك تايمز"روزنامه 
، چهار " نگر  المللي و آينده بينتحقيقاتي، روشنگرانه، "

در بخش . جايزه بخش مطبوعات پوليتزر را درو كرد
ادبيات نيز جايزه پوليتزر به رماني پيرامون زندگي در 

  . شمالي تعلق گرفت كره
  

، "ديويد بربوزا"المللي،  در بخش گزارش دهي بين
خاطر  نويسنده نيويورك تايمز، جايزه پوليتزر را به 

مون داراييهاي چند ميليارد دالري مخفي گزارشي پيرا
  . وزير چين از آن خود كرد نخست

  
گزارش ديگري كه جايزه پوليتزر امسال را نصيب 

 خواري در  نيويورك تايمز كرد، به فساد و رشوه
ربوط مي  آمريكا م" مارت وال"اي  فروشگاه زنجيره 

 تايمز به خاطر  يك گزارشگر ديگر نيويورك. شد 
پرداختن به روشهاي تجاري مشكوك شركت اپل 

  .ستوده شد
  

در بخش رپرتاژ نيز جايزه مطبوعاتي پوليتزر را رپرتاژي 
 باز كه در كلورادو اسير   اسكي15پيرامون سرنوشت 

  . خود اختصاص داد  بودند، به بهمن شده

  

اي خون ستار روي دسته

   خُشك نمي شود"نظام"
 

  منصور امان

 

   فروردين22پنجشنبه ... فراسوي خبر
وزير كشور جمهوري اسالمي با خودداري سرسختانه از 
ابراز تاسف و عذرخواهي به خاطر شكنجه و قتل آقاي 
ستار بهشتي بار ديگر روشن ساخته كه اين جنايت 

 ناگهاني نبوده، بلكه بر پايه "شوك"تصادفي و 
 براي خفه كردن صداي مخالفان و "نظام"ت خواس

منتقدانش قرار داشته و در چارچوب برنامه ها و 
تدابيري كه به اين منظور پيش بيني كرده، صورت 

 . گرفته است
  

واقعيت مزبور، دليل پرهيز اين پايور رسمي از كشيدن 
خط فاصله بين حكومت و تبهكاري مزبور حتي به طور 

 گونه روشن تري در دسترس لفظي و ظاهري را به
پاسدار نجار فقط از گذشته و جسد . قرار مي دهد

خونيني كه برجاي گذاشته حراست نمي كند، او به اين 
وسيله ادامه كاري دستگاهي كه آنرا شكل داده را نيز 

  . تضمين مي كند
آقاي نجار كه از تريبون مجلس مالها به شيوه 

 آقاي ستار بهشتي بازجويان و با ادبيات دژخيمان براي
 "همكاري با معاندين" و "تبليغ عليه نظام"به اتهام 

 "نظام"پرونده سازي كرد، به قاتالني كه در استخدام 
هستند، اطمينان داده كه حكومت به سياست خود عليه 
مخالفان و منتقدان و نتايج آن وفادار است و از عوامل 

  . اجرايي اش پشتيباني مي كند
، نقاب برداري يك همدست آدمكُشان در با اين حال

مجلس، تنها عالمتي نيست كه رژيم واليت فقيه براي 
نشان دادن عزم خود در بايگاني پرونده اين جنايت 

 ماه پس از زجرُكش كردن 6بيش از . ارسال مي كند
كارگر وبالگ نويس، آقاي ستار بهشتي، دستگاه 

ز قضايي آن به بهانه هاي تمسخُرآميز همچنان ا
  . رسيدگي به تبهكاري مزبور طفره مي رود

در عوض، حكومت همه تالش خود را براي خاموش 
كردن فرياد اعتراض خانواده آقاي ستار بهشتي كه 

از . خواهان پيگيري پرونده هستند، به كار مي برد
 داماد و از كُتك زدن "تصادفي كردن"ربودن پدر تا 

دلجويي "و مادر و تهديد خواهر تا پيشنهاد رشوه 
  .را در اين كارنامه سياه مي توان يافت) نجار ("مالي

براي پاسخ دادن به اين جنايات سازمان يافته، 
عذرخواهي پاسدار نجار در هر حال كفايت نمي كند؛ 
اين رييس او، آقاي خامنه اي است كه بايد در مورد 
ماشين آدمكُشي و الپوشاني كه فرمان آن را در دست 

نواده آقاي ستار بهشتي و به مردم ايران دارد، به خا
         .حساب پس دهد
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   روي ميز آلماتا"بمب"
  

  منصور امان
  

   فروردين 15پنج شنبه ... فراسوي خبر
ويژگي نظامي پروژه هسته اي جمهوري اسالمي، هر 

اين واقعيت، . چه بيشتر در مركز توجه قرار مي گيرد
درونمايه سخناني را تشكيل مي دهد كه مديرُكل 
آژانس بين المللي انرژي اتُمي به خبرگُزاري 

  .دپرس گفت و بي درنگ بازتاب جهاني يافتاسوشيت

  
آقاي آمانو در اين گُفت و گو فقط به ابراز نگراني در 

 رژيم مالها اكتفا "ماهيت برنامه هسته اي"باره 
شواهد تاييد "نكرده است، بلكه براي نخُستين بار از 

 سخن به ميان مي آورد كه بر تالش "شده اي
ار هسته اي حاكمان ايران براي ساخت جنگ افز

او تاكيد كرده است كه فعاليتهاي . داللت مي كند
در حال حاضر ادامه "جمهوري اسالمي در اين زمينه 

  . "دارد
سخنان اين پايور ارشد سازمان ملل كه زمان كوتاهي 

 قزاقستان بيان –پيش از دور دوم مذاكرات در آلماتي 
مي شود، مي تواند به خوبي زير دستور كار اصلي 

ت ياد شده خط تاكيد بكشد و فشار ديگري براي نشس
جهت دادن به مذاكرات گرد موضوع جنگ افزار اتُمي 

اين موضوع دردسر سازي است كه آقاي . ايجاد كند
خامنه اي و شُركا تاكُنون براي فرار از ورود به آن و 
باز شدن بحث و مذاكره بر سرش، به هر فريب و 

  . ترفندي متوسل شده اند
وجه به اين معادله، تقريبا طبيعي مي نمايد كه با ت

حاكمان به خشم آمده ايران گُفته هاي آقاي آمانو را 
شايعه " و "جنگ رواني"در مودبانه ترين بيان 

 بخوانند، يا سرآخر با گويش و ادبيات معمول "پراكني
مامور "خود، زبان به ناسزاگويي گشوده و او را 

  .  خطاب كنند"آمريكا
 كه در انتهاي "مذاكره جدي"قه زيادي به آنها عال

. آن نتيجه لمس پذير به كمين نشسته، ندارند
همانگونه كه تمامي مذاكرات بي نتيجه انجام شده در 
طول شكل گيري بحران اتُمي رژيم مالها نشان 
داده، بيشترين انگيزه حاكمان ايران را از شركت در 

دستور كار، گفت وگوها را نه بررسي و پرداختن به 
بلكه خريد وقت، تالش براي گُريز از فشار بيشتر يا 
نپراندن شُركاي روسي و چيني شان تشكيل مي داده 

  .است
اگر چه برآشفتگي رژيم مالها از تمركُز يافتن بحث 
گرد موضوع اصلي مناقشه درك پذير است، اما نشانه 
هاي زيادي از حركت در اين مسير و گذاشته شدن 

ي ميز وجود داشت كه از سوي آن ناديده  رو"بمب"
پافشاري آژانس بر بازديد از تاسيسات . گرفته شد

نظامي پارچين و ديدار با افراد مشخصي فعال در 
  . پروژه هسته اي، آشكار ترين آنها بود

مضمون سخنان روز سه شنبه آقاي آمانو، در 
               . سازگاري با همين روند قرار دارد

 
 

   حكومت در يابانده

  » و قالليق«

  انتخاباتشي نما
 

  يرهاشمي منتيز
 ني فرورد9 نهيآد...  خبريفراسو

 ،يشي انتخابات نماي شدن به زمان اجراكي نزدبا
 . شده استدي تشدي حكومتيجدال باندها

 ري انتخابات غگراني و واكنش بازكنش
 بر منتسب كردن طرف مقابل به كيدموكرات

در فقدان انتخابات .  خورديرقم م» دشمن و فتنه«
 ي و آزاد، تنور انتخابات توسط باندهاكيدمكرات
 . گرم شده استيحكومت

 - نژاد ي با باند احمدهايجاني باند الريدعوا
 است به نام انتخابات يشي گرمابخش نماييمشا

 آن ي و سپاه پاسداران در حال مهندسهي فقيكه ول
 يز ول و التماس اي با نامه نگاريعده ا. هستند

 ي شوني را هم به اي خواهند كه خاتمي مهيفق
 يخاتم كه دي آياما به نظر نم.  وارد كنديانتخابات

 لي قني در ايي مصرف گذشته بتواند گرماخيبا تار
 . كندجاديو قال ا

 در جمع ني فرورد7 روز چهارشنبه يجانيالر
 خود ي ارتش در آتش باريياي دريرويفرماندهان ن

 ي كه در هر انتخاباتنيا«:ت نژآد گفيبه احمد
 افراد ي سركي و دي و قال در كشور به وجود آليق

 ي انقالبري كار غني اندازند،ي را راه بييسر و صداها
 ه طرف مقابل را بيو. » استيو ضد انقالب

بودن متهم »  مسلكيهرهر« و »ي شكنميحر«
 .كرد

 را از دخالت در گريكدي درون قدرت يباندها
 ي مردم معرفيده و خود را مدعانتخابات منع كر

 . كننديم
 تي مجلس فعالي ملتي امنونيسي كميسخنگو

 اعالم كرد كه »يضد امنت« نژاد را ي احمد»ميت«
 .خواهد انداخت» خطر« آنها انتخابات را به تيفعال

 تصور هي قوه قضائسي رئيجاني الري اهللا آملتيآ
 انتخابات با دولت است يي كه ساز و كار اجرانيا

 يدانست و در لفافه باند احمد»  اشتباهيتصور«را 
 ي براينژاد را متهم به استفاده از امكانات دولت

 . انتخابات كردغيتبل
 7 نژاد روز چهارشنبه ي احمدگري ديي سواز

 و برابر هي فقي ولگاهي آوردن جانيي با پانيفرورد
 را يشيت نما انتخاباي اجراه،ي او با بقيدانستن را

 در برابر هي فقيگماشته ول.  دولت دانستفهيوظ
 شركت همه مردم ي شده، مدعيانتخابات مهندس

.  همه در مقابل قانون شديدر انتخابات و برابر
 خودش تي بر عدم مشروعگري ادعا بار دني با ايو

 ملت كه ي نه بر اساس راي ورايز.  گذاشتديتاك
 يت سپاه و را و دخالهي فقي وليبر اساس مهندس

  . سمت گمارده شده استني نگهبان به ايشورا
 از ي منحط بخشاتي با ادبي حكومتي باندهاجدال
 بر سر مشاركت در قدرت و ثروت هاي خوديدعوا
 در قدرت حضور شتري بي كه چه كسنيا. است

  . پرتر خواهد شدبشيداشته باشد ج
 چيآنها ه»  و قالليق «يري شدت گنيهمچن

.  نخواهد داديشي انتخابات نماني به ايتيمشروع
 ني كه از ايهر كس. ستي بد و بدتر ننيانتخاب ب

 حفظ نظام و استبداد ي برادي آرونيزدو خورد ب
  . خواهد كرداستير

  
  
  

 
  

  

  نبرد خلق
  

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي له،يمنصور امان، جعفر پو: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ي مهده،ي اردوان، جعفر پوتاي آناه،يرهاشميم

  سامع

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران و            نبر

اما بديهي است كـه     . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
لين سازمان و جنبش مقاومت  از چاپ مقاالت و مطالب فعا     

و صاحب نظران و نيز ترجمه مطـالبي كـه حجـم نـشريه              
دهـد و اطــالع از آن مفيـد اسـت، خــودداري     اجـازه مـي  

مطالبي كه با امضاي افـراد در نبردخلـق چـاپ           . كند نمي
شود، بيان كننده نظرات خود آنان اسـت كـه ممكـن             مي

ه است با نظرات سازمان منطبق، همسو يا اخـتالف داشـت          
بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام    (سرمقاله نبردخلق   . باشد

  .نظر سازمان است
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق تمـاس             
  بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كـاركنلن   
ايران، اخبار تحوالت ايران، عـراق ومـسائل بـين المللـي             
مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر روز         

  .در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

 نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و نشريه

  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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  همه ما زنان مريوان هستيم

  ليال جديدي

    فروردين31شنبه ... فراسوي خبر
اراذل و اوباش جمهوري اسالمي در پوشش نيروي 
انتظامي و در همدستي با بيدادگاه شهرستان مريوان، 
يكبار ديگر تحجر و ديدگاه بيابانگردي رژيم واليت 

آنها به زعم خود براي . فقيه را به نمايش گذاشتند
، وي را با "نزاع و چاقوكشي" يك فرد متهم به تنبيه

پوشاندن روسري و لباس قرمز زنانه كوردي در سطح 
اين حركت وقيح و ارتجاعي كه اهانت . شهر گرداندند

نه تنها به زنان كورد بلكه به همه زنان است، مورد 
خشم و اعتراض زنان و مردان كورد قرار گرفت و رژيم 

  .ميز آنان كردرا آماج واكنشهاي اعتراض آ
بنا به گزارش انجمن زنان مريوان، در اعتراض به اين 

زنان با لباس قرمز "حكم زن ستيزانه، عده اي از 
  ."كوردي و دست داشتن پالكاردها به خيابانها آمدند

پس از آن، تجمع اعتراضي به تدريج گسترده تر شده 
تا جايي كه نيروهاي گارد به محاصره معترضان 

 باتوم و گاز فلفل دست به سركوب آنان پرداخته و با
اوباش خامنه اي خون مردم معترض را بر زمين . زدند

ريختند، دست و پاي آنها را شكستند و عده اي را 
  .دستگير كردند

در روزهاي بعد و در اثر اعتراضهاي شديد و خاموش 
نشدني مردم، عده اي از نمايندگان مجلس ارتجاع 

، در نامه اي به جهت پاك كردن اين لكه ننگ
آنها وقيحانه اين حركت را .  دادند"تذكر"دادگستري 

كه اهانت به همه زنان با هر دين و آييني است، 
  . عنوان كردند"تحقير لباس و شخصيت زن مسلمان"

اينكه رژيم جمهوري اسالمي حكومتي زن ستيز و 
همچنين اين . ارتجاعي است، بر كسي پوشيده نمانده

صفت ترين، عقب مانده ترين و امر كه رژيم دون 
فرومايه ترين قشر جامعه را براي سركوب جامعه و 

اما آنچه . اداره امور به خدمت گرفته نيز روشن است
كه اهميت بيشتري دارد، اعتراضات گسترده زنان و 
مردان آگاه و با شهامت كورد است كه نشان دادند در 
 برابر اين حركات سكوت نمي كنند، به طوريكه تن

برخي از نمايندگان مجلس ارتجاع در صندليهاي شان 
  .به لرزه در آمد

از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه در قوانين و 
روشهاي هيچ كشور متمدن يا حتي نيمه متمدني، 
. مجرم را به قصد توهين به او در خيابانها نمي گردانند

خود اين عمل نيز اقدامي كامال خالف حقوق بشر 
  .است

رت، حقارت از آن كساني است كه نه تنها در هر صو
براي بخشي از نژاد انساني برتري جنسي قايل هستند، 

  .بلكه كرامت انساني هيچيك را حفظ نمي كنند
ما از اعمال حقيرانه و زن ستيزانه مزدوران رژيم ابراز 
نفرت كرده و خود را در كنار و حامي اعتراضات به حق 

ان آزادي بدون قيد و ما خواه. مردم مريوان مي دانيم
شرط دستگير شدگان هستيم و از همه زنان و مردان 
ايراني آزاديخواه و برابري طلب مي خواهيم كه در 

                .مقابل اين حركت ساكت ننشيند

   دوي مذاكرات آلماتشكست
 

  يرهاشمي منتيز
 ني فرورد18 كشنبهي... خبريفراسو

 در مي رژ باكي به اضافه 5 ي كشورهامذاكرات
 اني پاجهي بدون نتني فرورد18 در روز شنبه يآلمات

 بر دي، تاك2 شماره يشكست مذاكرات آلمات. افتي
 ي جمهوري اتمانهي ماجراجوياستهايادامه س

 در ي سازي در برابر خواست توقف غنياسالم
  .تخلوص باال اس

 ني بعد از مصاحبه كاتري المللني بيهايخبرگزار
 اعالم جهي شنبه را بدون نتاشتون، مذاكرات روز

 به اضافه 5 ي كشورهاي كه اعضايدر حال. كردند
 روشن به بسته ي پاسخدني شني براكي
 يشگي همي خود بودند، با حرفهايشنهاديپ

 ي مان سخنگوكليما.  روبرو شدندميكارگزاران رژ
 جلسه روز شنبه اعالم اني پازاشتون بعد ا

 يماد ساز ما كامال روشن است كه اعتيبرا«:كرد
 بر گري بار ديو. »ردي آنها صورت گي از سوديبا

 مي كه رژي تا زمانمهايعدم موافقت بر سر لغو تحر
 به اضافه پاسخ 5 ي كشورهايشنهاديبه بسته پ

 . كردديمثبت دهد، تاك

 ،ي آلماتكي همانند مذاكرات شماره مي رژورانيپا
.  مذاكره را به نفع خود اعالم كردندجهيبه دروغ نت

 ادعا مي مذاكره كننده رژاتي هسي رئيلي جلديسع
 ي رفته و كشورهاشي پيكرد كه مذاكرات به خوب

 قرار است در مورد بسته كي به اضافه 5
  . ما فكر كنند و جواب مناسب دهنديشنهاديپ

 زمان و مكان نيي عدم تعي المللني بيهايخبرگزار
 جلسه ي و نا موفقي سردجهي را نتندهينشست آ

  . كردندريروز شنبه تفس

 مذاكره بود و ي در گذشته مذاكره برامي رژاستيس
 را به آن شنهادي در برابر پشنهادي پاستياكنون س

 ني بر اي به خوبمي رژهي فقيول.  كرده استمهيضم
 ي به خواسته هاري درگيامر آگاه است كه طرفها

 يكتاتوري ديبه عبارت.  تن نخواهند دادميرژ
 جهان ر درشي قابل پذي با سالح اتمهيق فتيوال

 ي برامي امر، رژني بر اي آگاهرغميعل. نخواهد بود
 خود همواره ي به فرصتها برادهاي تهدليتبد

 ريگي منظر خود را مدافع پنيبر ا.  كنديتالش م
خانم اشتون و همقطارانش .  دهديگفتگو نشان م

 كيرا نزد» فاصله« كنند كه ي تالش مهودهيب
 روز شنبه س اجالاني اشتون بعد از پانياترك. كنند

روشن شد مواضعمان همچنان از «اعالم كرد كه 
 توقف رانيخواست مردم ا. »هم فاصله دارد

 است مي و جنگ طلبانه رژانهي ماجراجوياستهايس
 اني پايعني رانيو چنانچه مذاكره به نفع مردم ا

 مي رژنياما ا.  مثبت استي باشد امراستهاي سنيا
 كند و با ي مستي بحران و خشونت زدياز تولدر ب
   . شودي وارد مذاكره ماستي سنيهم

  

  

  شهداي فدايي 

  ارديبهشت ماه 
خليـل  - بهـروز دهقـاني      -كـاظم سـعادتي     : رفقاي فدايي 
 هادي فرجاد   -) فضيلت كالم (شيرين معاضد -سلماني نژاد   

) فريـدون ( علـي اكبـر      - عبـداهللا پنجـه شـاهي        -پزشك  
 -- هيبت اهللا بهرامي -ه احمدي اسكويي  مرضي-جعفري 

 مهـدي   - مهوش حـاتمي     - الدن آل آقا     -محمود نمازي   
- فـرزاد دادگـر  -محمدرضا و احمدرضـا قنبرپـور      -حاتمي  

 ارژنـگ و  - عـزت غـروي   -حبيب بـرادران خـسروشاهي      
 - فرهـاد صـديقي پاشـاكي        -ناصر شـايگان شـام اسـبي        
-ني   تـورج اشـتري تلخـستا      -هوشنگ اعظمي لرسـتاني     

 -قربـانعلي رزگـاري     -فرشته گل انبريـان   -مسعود دانيالي   
 اسماعيل  - بهروز ارمغاني    - رضا نعمتي    -جهانگير باقرپور   

 ميتـرا  - حـسين فـاطمي   - زهره مديرشانه چـي      -عابدي  
 -مـريم پنجـه شـاهي       - عليرضـا باصـري      -بلبل صـفت    

 منصور فرشيدي - حبيب اهللا مومني    -نسرين پنجه شاهي    
 فريده  - مصطفي حسن پور اصيل      - آبادي    محمود خرم  -

-احسان اهللا ايمـاني  -محسن رفعتي-كمال كيانفر-غروي  
رويا علي پناه فرد و مقصود بيـرام زاده       -غالمحسين خاكبلز 

 تاكنون، به دست رژيمهاي شـاه و خمينـي بـه            50از سال   
  . شهادت رسيدند

  

پيام همدردي با زلزله زدگان استان 

  سيستان و بلوچستان
ان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن همدردي با سازم

زلزله زدگان استان سيستان و بلوچستان، خود را در غم 
ما با تسليت به . مردم محروم اين منطقه شريك مي داند

خانواده هاي قربانيان اين رويداد تاسف بار، از مردم ايران، 
و به ويژه جوانان شهرها و روستاهاي اطراف مناطق آسيب 

رخواست مي كنيم كه مستقل از حاكميت به ياري ديده، د
  .زلزله زدگان بشتابند

  
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  2013 آوريل 16 -  1392 فروردين 27سه شنبه 

  

  به زلزله زدگان ياري رسانيم
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن همدردي با 

بانيان زلزله زدگان روستاهاي اطراف بوشهر، به خانواده قر
اين زلزله تسليت گفته و خود را در غم آنان شريك مي 

ما از مردم ايران و به ويژه جوانان شهرها و . داند
روستاهاي اطراف بوشهر درخواست مي كنيم كه مستقل از 

  .حاكميت به ياري زلزله زدگان بشتابند
  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  2013 آوريل 9 – 1392 فروردين 20سه شنبه 


