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  :تيرباران خسرو روزبه   ارديبهشت ماه، سالگرد٢١به مناسبت 

   مشعل فروزان اميد و پيکار  

 نسل جوان که پای در ميدان دشوار مبارزه گذاشته است، نام و خاطره خسرو روزبه برای

ميهن ما  واهاننسل های پی درپی آرمان خ. همچون نسل های پيشين الهام بخش و ارجمند است

او می آموزنند و راه  به حق روزبه را تجسم اصولی و بی خدشه مبارزه انقالبی می دانند، از

با گام هايی که استواری آن از  پرفراز و نشيب نبرد برای سعادت توده های کار و زحمت را

  .روزبه به ارث رسيده طی می کنند

روزبه خسرو  رفيق  تيرباران  از  قرن  يم  ن از  مرکزی  ،بيش  ته  کمي عضو  و  يران  ا ملی  قهرمان 

گذرد می  يران  ا توده  ه . حزب  گا ارديبهشت٢١درسحر  ه    ا ١٣٣٧ما ب آمريکايی  ا  کودت رژيم   ،

کوشيد  خود  زعم  به  خسروروزبه  خاموش  “آخرين”تيرباران  را  پيکار  و  رزم  های  شعله 

سکوتی  و  کندساخته  حاکم  ما  برميهن  را  .گورستانی    

رژيم شد،  سپرده  خاک  به  ابدی  ننگ  ا  ب فراموشی  درگورستان  نکه  آ د،  دا نشان  تاريخ  ما  ضد  ا

و زنده  حقيقت  ه  را ندگان  جوي ده  ارا و  نديشه  درا امروز  به  ا  ت نکه  آ و  بود  ه  شا بخش  ملی  مژده 

نسانی ا و  شريف  آرزوهای  و  ها  آرمان  و  حزب  روزبه،  خسرو   !اوست است، 

 

خاطره و  م  ا ن است،  گذاشته  مبارزه  دشوار  ميدان  در  پای  که  جوان  نسل  روزبه  برای  خسرو 

است ارجمند  و  بخش  م  ها ل ا پيشين  های  نسل  آرمان. همچون  درپی  پی  های  ميهن  نسل  خواهان 

از ند،  ن دا می  نقالبی  ا مبارزه  خدشه  بی  و  اصولی  تجسم  را  روزبه  حق  به  و  ما  ند  آموزن می  او 

ن و  پرفراز  ه  گامرا ا  ب را  زحمت  و  کار  های  توده  سعادت  برای  نبرد  آن  شيب  استواری  که  هايی 

ند کن می  طی  رسيده  ارث  به  روزبه  پيکار. از  و  زندگی  ثير  أ ت و  روزبه  نقش  خسرو  شهيد  رفيق 

و يسم  ل ا سوسي فعان  مدا درميان  ويژه  به   ، ما کشور  مردمی  به  درجنبش  ا  ت کارگر،  قه  طب رهايی 

شخصي تحريف  که  است  يه  ا پ روزبهآن  خسرو  تاريخی  ه  يگا جا و  و  ت  جزوات   ، ها درنوشته 

گرای واپس  رژيم  و  يسم  ل ا مپري ا به  بستگان  وا های  نگاری  را  تاريخ  ای  ويژه  جای  يه،  ق ف واليت 

است ده  دا اختصاص  خود  .به    

 

دفاعيات در  روزبه  حزب  خسرو  صفوف  به  پيوستن  به  منجر  که  را  خويش  زندگی  مسير  خود 

در  مبارزه  و  يران  ا هتوده  و  را تشين  آ ماتی  کل ا  ب شد  محروم  های  توده  خوشبختی  و  سعادت 

که کلماتی  کند،  می  بيان  فرين  پرشور  شورآ و  بخش  انگيزه  دراز  يان  ل سا از  پس  نيز  هنوز 

نظامی. است ه  دگا دا ي درب دارد روزبه  می  اعالم  دادرسان  به  فته ”: خطاب  شي و  عاشق  اگر 

و عقل  م  تما ا  ب هستم،  يسم  ل ا د سوسي و  منطق  و  برساير شعور  را  آن  اصول  برتری  خود  رايت 

من محرک  و  م  ا کرده  احساس  ها  اصول  رژيم  اين  تحقق  آرزوی  م،  ا ده  دا م  نجا ا که  عملی  درهر 



برای نوين  بنای  يجاد  ا تيجه  ن ل ا ب و  و  سربلندی  و  ه  ا رف و  سعادت  امين  ت م  نجا سرا و  يران  ا جامعه 

بوده عزيزم  ملت  شرف  و  . است  آزادی  . به. که  آتشی  قتضای  ا به  خلق من  به  خدمت  خاطر   

شعله م  ا نه  سي دردرون  يران  ا اذعان  های  يد  ا ب و  م  ا برگزيده  را  يران  ا توده  حزب  ه  را کشد  می 

نم استخوا نم،  جا که  مقدسی  ،کنم  ه  را  ، را ه  را اين  وجودم  پود  تارو  همه  و  پوستم  گوشتم،  خونم، 

تمام و  است  است  شناخته  ای  توده  وجودم  ذرات  م  وتما من  بدن  های  . سلول  . کلمات آ” . ياچنين 

نگيزی و  شورا تحريف  ا  ب توان  می  را  محروم  ی  وتوده  نسان  ا خوشبختی  برای  مبارزه  اره  درب

پردازی يران  دروغ  ا امروز  گرای  آرمان  مبارزان  جديد  نسل  حقيقت  تشنه  و  جستجوگر  ذهن  از 

است پاسخ! زدود؟ منفی  ترديد  .بی    

 

م  ا ن به  مطلبی  در  طبری  احسان  رفيق  اد  ي ده  زندگی”زن خود “ چيست؟ هدف  ويژه  ژرفکاوی  ا  ب

پرداخته زندگی  هدف  عنوان  به  نسان  ا سعادت  له  مسا بررسی  ينکه به  برا اکيد  ت ا  ب هدف ”: و 

کاخ داشتن  ا  پ به  برای  پيکار  و  کار  فرينش،  آ ما  کنونی  وعظمت  زندگی  سعادت  و  پيروزی 

است نسانيت  و“ .ا گذارد  می  مبارزه  ه  را در  پای  که  نسانی  ا درن درخصوص  را  برد سعادت 

است نوشته  جمله  از  ند،  ي ب می  برابری  و  عدالت  سود  به  نبرد  کسی”: اجتماعی  سعادت  به 

ده ارا و  نسانی  ا روح  بين،  قع  وا عقل  دارای  که  بد  ا ي می  دست  است اجتماعی  نقالبی  ا  .نيرومند 

عصر هنوز  عصرما  زيرا  دارد  اول  درجه  نقش  قوی  ده  ارا ويژه  است به  موانع  و  . مشکالت 

بک خوب  آنکه  باشيمبرای  ده  االرا قوی  يد  ا ب رزميم  به  نيکو  و  .وشيم  بی   ترسو،  اشخاص 

می خرد  ها  دشواری  کوه  مقابل  در  توان  ا ن دبين،  ب مردد،  متزلزل،  ده . شوند پشتکار،  ارا ولی 

اهريمنی نيروی  باشد  ن ه  همرا نسانی  ا روح  و  بين  قع  وا عقل  ا  ب که  نسل . است ای  تربيت  يد  ا ب ا  ذ ل

محور  سه  اين  روی  بر  وعقل(معاصر  نسانی  ا روح  بين،  واقع  نقالبی   ا نيرومند  ده  به ) ارا و 

شود متکی  قوی  ده  ارا تربيت  محور  روح. ويژه  يد  ا را  ب بين  واقع  و  دوست  نسان  ا نان  قهرما

د دا رخنه  معاصر  حرکت. درنسل  معنوی  محمل  است  جلو اين  چيست، [“ .به  زندگی  هدف 

اجتماعی و  فلسفی  های  اول- نوشته  د  طبری- جل سوم - احسان   [٣٢٢صفحه  -١٣٨٦ چاپ 

بين قع  وا و  دوست  نسان  ا نان  قهرما روح  رخنه  برای  يم  کن فه  اضا يد  ا ده  ب ارا تربيت  برای  و 

خوشبختی برای  مبارزه  در  کنونی  جوان  نسل  نقالبی  ا نمونه  ،نيرومند  جمله  از  خسروروزبه 

است ما  ميهن  معاصر  تاريخ  در  ای  برجسته   !های 

 

دوست گل د  يا کند  می  نو   سرخ 

س گل  رنگ  اوستکه  خون  از    رخ 

اد ي را  تازه  گل   ،  ده بهارا

روزبه خسرو  کهن،  سرو    ز 



 

. . . اثر  بلبل  خون  ند  ل ب منظومه  از  ه بخشی  ملی  بزرگ  ه . ا. شاعر  ما ند  اسف يه  .١٣٥٨سا   

 

مردم   نامه 



نتخابات ا لفان و    مخا
يداری سپ   احمد 

هایبسيار ابل  ق دانستن ت زرگری  جنگ  ا  ب رياست جمهوری،  نتخابات اخير  در ا فان شرکت  ل مخا  ، از 

ها  دا ندي فريب کا خواهند که  مردم می  نسته و از  دا به  مشا بازی بزرگ  خيمه شب  به يک  را  چيز  همه 

جلو نتخابات  ا تحريم  ا  نخورده و ب به ومشر" یرا  بخشيدن  بگيرند"رژيمعيت  را    .  

چه  يه ميدان اگر  تشب گردان  تعزيه  بازيگر و  ليون  ها مي ا ده  ب باشکوه  زنده و  ئاتری  ت می سياست به 

ستشود واقعی  م سياست معموال همه چيز  ل عا ما در  آن هم . ، ا ها،  اختالف  نستن  دا زرگری  جنگ 

ا که  معن بد، سناريویطبق يک وقايع بدين  ا سازمان می ي شده  پيش تعيين  از  اين عرصه جايی   در 

يک جامعه. ندارد يندهای سياسی  فرا در  قع  وا دها ،در  رويدا سير  ی  ده  تناقض پيش برن تضاد و  نقدر  آ  

دارد که  کند و وجود  را مايوس می  نويسان  امه  يشن را نما ها  زرگر  بازار  ند  ن ما کوچکی  بازارچه  حتی 

کارزار  عرصه ی  به  های بسته ی اعتراض  کرکره  ا  ندب کشا عيار  و در يک جمی  تمام  نگ سياسی 

يدمی درگير  را نما مصوب دولت و مجلس  انونی  ا ق ت خود   کسب منافع  بگذارنددر  مبارزات . مکتوم 

بان  طل بويژه سياسی اصالح  قدرت  مسند  بر  ا اصولگرايی نشسته  نيز ب اخير  نتخابات  ا جريان شبه  در 

نيست مستثنی  قاعده  که بتوان از اين  آنی ست  از  تر  را آن و واقعی  دانستزرگر  اين ی  ا  ب اگر  ، چه 

باشيم ن ا  ي باشيم  موافق  اساسا  آن  مضمون  آن  ا  محدود ي را  دهنده ی آن  منه ی تضادهای شکل  ا دا ي  

يم ن دا ن ا  يم ي ن دا    .ب

است صحيح  زيادی  حد  ا  موجود ت نتخابات  قد ا در ن پوزيسيون  ا که ادعای  پذيرفت  يد  ا توان . ب نمی 

کهآن منکر  يرانشد  ا اسالمی  جمهوری  جمهوريت  است از  ده  ن ا چيز زيادی باقی نما ب يم ژر.  تقري

نديشان و  ا همه دگر  ندن  را برای بيرون  تالش  پس ده ها سال  اسالمی از  فقان و جمهوری  موا حتی 

قدانی ت رهبری و من دست  در  قدرت  ا تمرکز  ند، و ب ا در هر مقطع ساز کرده  آن  ا  لفی ب ندای مخا که   

قدر از  هايی  به دوگانگی بخش  دادن  يان  ا ا پ د" آشوبی"در طی سال های ت بويژه ب خردا امروز  ،دوم 

است شده  بديل  ت سلطانی  نظام  به يک  ی خدمات . آشکارا  در زمينه جايگزينی ويژه  نژاد  دولت احمدی 

که از  همه کسانی  ندارد و برای  توضيح بيشتر  به  نيازی  جمهوری اسالمی  جای  اسالمی به  حکومت 

اجتماعیبانزديک  قتصادی،  فره مسائل سياسی، ا کشور نگی و  استدارندآشنايی   مشهود   ،.  

ته  ب ل ا مقاومت هاا فراز ب نشيب و  دوران پر  م اين  در تما مردم و یچنين روندی  ميان  چه در  گوناگون   

بدنه در  چه  نان و  آ فع  مدا پيشرو  اگون  ینيروهای  گون اشکال  د های حکومتی به  دولت و نها وسيع   

بوده  هستروبرو  محو. و  تضادهای  از  تضاد يکی  اين  استو  بوده  ما  در کشور  سلطنت . ری تحوالت 

ما  ا دارد،  را داشته و  خود  فقان  موا را اسالمی  يران  ما ا کشور  سلطانی در  نظام  فان  ل توان به مخا می 

کرد تقسيم  مختلفی  های    .گروهبندی 

اسالمی  چه  چه سکوالر و  سلطنتی،  گونه حکومت  هر  ا  که اساسا ب ند  خواهان ا گروه اول جمهوری 

ند يه داریاگر. مخالف ا مخالف سرما ا  ي فع  مدا انات مختلف  جري به  خود  چه اين گروه  اسالمی و ،  ا  ي  



ما  است، ا قسيم  قابل ت آن در بيشترسکوالر  فعان  مدا های نظام لزوم   مسئوليت  بودن  در طی چرخشی 

سياسی  احزاب و سازمان های  حضور  ا  ب د و دمکراتيک  نتخابات آزا مدنی ا قدرت بين جامعه  قسيم  ت و 

حاک قوای  رعايتو  سو و  از يک  مردم و م  دمکراتيک  حقوق  ف  مت سوی ديگر  بشر از  قول قحقوق  ل ا  

ند جای . ا چنين طيفی  در  کشورعموما  گيرندجريان های چپ    . می 

ند ا اسالمی  خواهان  دوم مشروطه  خواه. گروه  وسيعی از یمشروطه  قع شامل طيف  در وا  اسالمی 

ند ا فته  ا ي تجمع  ها  خردادی  دوم  بان و  طل اصالح  حوش  حول و  که  خواهان . جريان هاست  مشروطه 

روستاسالمی  انه  راديکال و مي گروه  بخش . شامل دو  خواهی  مشروطه  داشت که  باور  توان  می 

حکومتی، يک ا برون  انات  جري بويژه  ديکال،  را بان  طل اصالح  از  برای هايی  مرحله ای  ستراتژی 

به  توان نوعی رسيدن  ها می  ن را ت خواهان اسالمی  مشروطه  راست  ما فعاليت جناح  جمهوری باشد، ا

سلطان  بير حکومتی  دا ت کار و  آن در اصالح  مشروط ساختن  حدی  ا    . ديدخالصه و ت

سو بلکه م گروه  ندارد،  فتی  ل مخا سلطنت  ا اساس  ب که  دارد  سلطابيشتر ی هم وجود  ا اين  ن و شيوه ب

دارهای حکو خود متی اش مشکل  ندگانش د و  ي ما ا ن ي فرادرا و  برا صالح تری  جايگزينی ای  سلطان  

رفسنجانی . ندموجود می دا نزديک به آيت اهللا  طيف های  توان اوو  را می  بسيار زيادی   حد  ا  ت

انمص جري چنين  دانستداق    .ی 

ها  متناع  ا ها و  ا  استعف گذشته و  سال  های يک  داالن از طرح ماجرا  گرفتن  نظر  در  ا  م، و ب بگذري که 

ص حاکميتتنگ احراز  نان  ا نگهب شورای  های  جبهه الحيت  دوسوی  مطرح از  نديدای  ، هم اکنون دو کا

د احمدی نژا ا محمود  ب طلبی برای مصاف  اصالح  ه حکومتی -  ی  دستگا نديد  ميدان مبارزه  -  کا به  ا  پ

ند همه ی امکانات حکومتی. گذاشته ا که  حالی ست  در  بسيج چند اين  لويزيون و  ت راديو و  بويژه   

در جلب و دخالت  ايان برای  بی پ مالی  ا امکانات  يونی ب ل سرنوشتمي حاکمان   نديدای  کا يار  را دراخت  آ

قع وقراردارد وا در  هر دو شرايط يک    برابر به  ا دن دي ن هاااين کا شده   استتحميل  هدف.    خواست و 

نظام نديدراهبران  کا است که اين دو  آن  روشنی  مهن به  کروبیدا يعنی  آيت اهللا  موسوی و   در تنور س 

را برای  آن  بسوزند و  نتخابات  ند"چشمگير"پيروزی ا گرم کن د  نژا احمدی  ا  .  ما ب ا بان  طل اصالح 

 ، آن ها مردم به  رويکرد  ا  دارند که ب ميد  به اين ا رژيم  سياست های  مردم از  نارضايتی  به عمق  توجه 

اعما که  ند  بزن رقم  را  جناح رقيب چنان تفاوت آرايی  بعادی وسيع تر برای  ا باتی در  نتخا ا ل تقلب 

گردد وغيرعملی     .دشوار 

را می توان در چنين  موجود  حکومتی  رودررويی های بيرون و درون  ها و  مخالفت  ينجانب  نظر ا به 

بهره گرفت درست سياسی  تعيين تاکتيک های  برای  يلی  تحل . چارچوبی ارزيابی کرد و از چنين 

سئوالی که  ند به مبارزه ی مهمترين  ن توا می  خواهان  جمهوری  ا  ي که آ است  آن  د  آن پاسخ دا به  يد  ا ب

ند  ن بما فاوت  بی ت سلطانی  حکومت  گرای  نظامی  فعان  مدا خواهان و  مشروطه  موجود بين  وسيع  سياسی 

يه  عل نه  توزا نه  کي حمالت  ا  که ب جامعه برخوردارند  در  جايگاهی  ه و  يگا ا پ توان،  چنان  از  ا  ي



ط نديداهای اصالح  للبکا سئوا چنين  ند؟ پاسخ به  ي مبارزه ی ديگری بگشا جبهه  مبارزه را ی   تکليف 

سازد روشن می  کارزار     .در اين مرحله از 

خواست  خالف  ها بر  قعيت  رودررويی ووا صف بندی و  دارد که  داللت  بر اين  يان  تحريم گرا  باور 

م بانی  ي پشت ا  ب بدادی  قدرت است ارکان  ا  ب موسوی  مهندس  بويژه  بان  طل و اصالح  گيرد  ردم عمق می 

گذارتری نزديک می  اثر  به مراحل  کارزار  اين  ه در  خوا تحول  بد و شرکت نيروهای  ا ي گسترش می 

اين تحوالت  .شود در  های دمکراتيک  رويش گرايش  به  يد  ا ب توان و  ه " سبز"می  را در  بود و  خوشبين 

برخواست مبارزه    .آن به 

  

  

  

 



   

   در دفاع از آزادی کارگران بازداشت شده

   

  
مسکن فلزکار و مکانيک به هاشمی  نامه ی خانواده های اعضای بازداشت شده ی تعاونی

  شاهرودي،

شاهرودی اسالو خطاب به     :مادر منصور 

در شده  بازداشت  کارگران  يکی از  فرزند  کارگر نامه ی  جهانی    روز 

  ت به مقامات ايران.ژ.نامه ی اعتراضی ث

لمللی ا بين  همبستگی  کميته  اعتراضی  دا نامه ی  نا کا خدمات عمومی  کارگران  نتاريو- اتحاديه     ا
    

   

به هاشمی  نامه ی خانواده های اعضای بازداشت شده ی تعاونی مسکن فلزکار و مکانيک

  ،شاهرودي

قوه   شدگان رييس  بازداشت  شدن وضعيت  روشن  خصوص  يه در  ي قضا    ی 

قوه محترم  يه رياست  ي قضا    ی 

آيت ا . حضرت  . شاهرودی.    هاشمی 

  

سالم،  ا    ب



  

جمعه در تاريخ  ند،  رسا به استحضار می  ما  مسکن١١/٢/١٣٨٨ احترا تعاونی  از اعضای  فلزکار   تعدادی 

محل در  مسکن مهر،  ساالنه ی  ی گزارش دهی  جلسه  برگزاری  که برای  مکانيک،  در  و  قع  وا تعاونی 

يتی من ا توسط نيروهای  امعلوم  به داليل ن بودند،  مده  اد، گردهم آ ب آ ند نعمت  ا شده  پيگيری . دستگير  رغم  به 

م تها اطالع از ا ها برای  ده  نوا بازداشتخا به   و محل  شن روز يک  ا  يشان، ت از ١٣/٢/١٣٨٨ا  هيچ يک 

ها پيگيری  مسوول پاسخی به اين  دند نهادهای  دا مراجعه به منزل . ن ا  ب قضايی  ضابطان  روز،  در همان 

به قدام  شدگان، ا تعاونی  بازداشت  اعضای  محل نگهداری  منزل نمودند و  از لوازم  ضبط برخی  تفتيش و 

اوين زندان  اعالم کرا    . ردند 

  

از هايشان، به نقل  ده  نوا خا ا  ب يم  ق تماس مست طی  شدگان،  بازداشت  بعد، تمامی  قاضي ، ساعاتی  خبراز    

به  روز دوشن خود در  دادند١٤/٢/٨٨آزادی  قاضی.   ا کنون،  ت روز  آن  ما از  قای  ا جناب آ نقالب،  ا ه  دادگا

روشن به پاسخ  دادن  شدگان و  بازداشت  از آزادی  فرد،  های حيدری  ده  نوا خودداری کرده و خا يشان   ا

موکول روزهای آتی  به  را  ده  پرون به  رسيدگی  ا  ب ند مرت    .می کن

  

به  چهارشن روز  شده است و١٦/٢/١٣٨٨از  قطع  منازلشان  ا  شدگان ب بازداشت  فنی  ل ت تماس  ده های    نوا خا

ندارند يشان  محل نگهداری ا سالمتی و  از  يشان هيچگونه خبری  ا. ا مشخص  ب آمده  به عمل  پيگيريهای 

به ش تاريخ يکشن ا  ت دست کم  که  است  ی٢٠/٢/١٣٨٨ده  ده  پرون بررسی قرار    اعضای تعاونی در دست 

تهام هم ا فهيم  ت بدون  شدگان  بازداشت  است و  برند نگرفته  به سر می  ند  ب در     .چنان 

  

دامه ی ا که  ند  هست کش  از اقشارکارگر و زحمت  شدگان  بازداشت  که همگی  است  بازداشت  الزم به ذکر 

يشان، وضع خواهدا فراوان روبرو کرده و  مشکالت  ا  ب را  نان  قتصادی آ همچنين، در . کرد يت کاری و ا

نشان همسرا فرادی که  يمار و نيز ا مسن و ب د  فرا شدگان، ا بازداشت  وجود  ميان  ند  هست بيماری  درگير 

سر می سردرگمی به  نگرانی و  در  ايشان  های  ده  نوا خا   .  برنددارند و 

  

انون،  ق که برابر  اين  از نظر به  شهروندان بيش  نيست، از ٢٤بازداشت  تهام مجاز  ا فهيم  ت بدون  ساعت   

امکان  شدگان و  بازداشت  وضعيت  روشن شدن  خصوص  در  تقاضامنديم  محترم  ام  مق ا آن  نان ب مالقات آ

ييد بفرما مبذول  الزم  رسيدگی  هايشان  ده  نوا سوی خا از  شده     .وکيل تعيين 

  

سپاس  ا    ب

شده ی  بازداشت  اعضای  های  ده  نوا مکانيکخا فلزکار و  مسکن     تعاونی 

  



های ده  نوا دا. ٢محمود گيالنی. ١:خا . عب . ه. مينی. ٤عزيزمحمدی. ٣وطنخوا . ٦معروفی نبی. ٥ستار ا

ا . اسد . الی. قب ا. ٨حسين اکبری. ٧ا شرقی. ٩حسن شف رجبی. ١٠حميد    جمشيد 

ياری. ١٤نودهی. ١٣مصطفی حاتمی . ١٢داوود ميرزايی . ١١ براهيمی. ١٥   عزيز  ا    ناصر 

  

شاهرودی اسالو خطاب به     :مادر منصور 

اين ا  ي آ   است؟ عدالت 

    

خدا  ام    به ن

يران اسالمی ا ئيه جمهوری  قضا قوه  محترم     رياست 

قای شاهرودی    جناب آ

م  سالم و احترا ا    ب

  

که برای واحد  شرکت  مديره سنديکای  نلو رئيس هيئت  اسا منصور  مادر  گزی  گل  فاطمه  ينجانب  دفاع از  ا

ف صن زندانحق و حقوق  ناعادالنه در  صورتی  به  است  سال  خود و همکاران، مدت سه  بسر می برد،  ی 

شود رسيدگی  فرزندم  وضعيت  دارم به     .تقاضا 

جدی جسمی و فراوان  دانيش آسيب های  مدت زن شدن  طوالنی  دستگيری ها و  طی  نلو  روحی  منصور اسا

دومين ب عدم تحمل کيفر برای  نونی  قا پزشکی  دستور  طبق  است و  ده  ايشاندي شده است  ار برای  صادر 

است شده  روبرو  قضايی  مخالفت مقامات  ا  نه ب ا اسف مت عنوان. ولی  ينجانب به  آن مقام که  ا يک مادر ار 

ينست م ا ل سوا باشد  می  قضايی کشور    :  کهباالترين و عالی ترين مقام 

فه نمو-  وظي نجام  واحد ا در شرکت  نه  ا دق ها صا سال  خدمت به مردم  برای  ا کسی که  ب ا  ي آ يد  ده  ا ب است 

شود؟ ينگونه برخورد     ا

بدترين-  ا  ب يد  ا يشان ب شرط ا يد و  ق بدون  ده و آزادی  نوا خا به جای پاسخ به  ا  ي آ فاوتی    ت بی  برخوردها و 

شويم؟ روبرو  قضايی  مسوالن     های 

عذاب-  رنج و  در  فرزند  داشتن دو  ا  ترين شرايط ب سخت  من در  عروس  که  عدالت است  ا اين  ي در    باشد؟ 

که هم درحالی  ايران  اسالمی  جمهوری  قانون کار  اساسی و  انون  ق در چارچوب  احقاق حقوق  سرش  جهت 

است؟ نموده     صنفی اش تالش 

ه-  ا نين ما مکتوب است، گن قوا که در  حقيقت  حق و  نلو جز دفاع از  منصور اسا من  فرزند  ندارد    ديگری 

زندان نيست در  جايش     .و 

کشور و م مسئول  تمام مقامات  آن مقام و  ازمن از  طور  همين  يران و جهان و  ا دلسوز  نهادهای  ردم  همه 

من پسرم به  شرط  يد و  ق بدون  دارم برای آزادی  بشری درخواست  که  مردمی و حقوق  بيمار  پير و  مادر 

دچار است  کرج  رجائی شهر  زندان  که در  فرزندم  برای مالقات  باقی  حتی  من  تاعمری از  م،  هست مشکل 



سخ ا  که ب را  مادری  ند و  تربيت  تی های فراواناست کمک کن دوست  وطن  متعهد و  دلسوز و  را  فرزندش 

سختی نجات دهند از رنج و     .کرده 

دارای که  واحد  در شرکت  کار  قه  ب از سال ها سا پسرم پس  ا  بدون هيچ  ٢٧ ضمن باشد  می  قه کار  ب سا سال 

است شده  اخراج  کسانی که دلسوز و. حق و حقوقی  ا  ن چرا ب ي ند ا هست خاک  اداربه اين آب و  رفتار وف طور 

شود    .می 

  

گزی    فاطمه گل 

١٢ /٢/٨٨   

  

بدهيم يه  کرا يد  ا ب شود،  می  ه  ما زودی آخر     !به 

کارگر جهانی  روز  در  شده  بازداشت  کارگران  يکی از  فرزند   نامه ی 

   

کارگر  روز  بازداشت کردند ۴٠در  را  فلزکار مکانيک  کارگران  حاضر در تعاونی  د  فرا در . نفر از ا ما  ا

ولی همان کردند،  د  را آزا نها  خود به ١۶ شب تعدادی از آ ا  ب ماموران   ، را که نفر  اوين بردند  زندان     

د ها آزا ن آ از  ند نشده هنوز هيچيک  که. ا ند  ها ميگوي ند بعضی  در ب ها  ن عده ٢٠٢  آ ند،  ند  هست ميگوي ديگری   

به که ها  ن آ که   کسانی  ه  الله  همرا پارک  در  ند شده  بازداشت   ند، همگی در ب هستند٢۴٠ ا   .  

جز نيز  من  که ١۶ پدر  است  نشده نفری  د  هنوز آزا است   ما گفته به.   ه   بهمرا پدرم  بودند،  قيه   کارگران  ب   

به شن روز  دانی،  نکردند زن د  را آزا يعنی هيچکس  نشد،  د  آزا ولی  د ميشود  ينکه بجای.  آزا را آزاد  ا ها  ن آ  

کردند قطع  را  دها  نوا تعدادی از خا مالقات  ند  ها د. کن ن روزت به ر  شن اجازه٣   به  گذشته چهار  مالقات   نفر   

دند سه. دا دو،  ا آنروز  اجازه   بار به ت يان  ن دا ده زن دا ده   نوا خا ا  ب تلفن  از طريق  بودند  باط     هايشان ارت

ند به برقرار کن از چهارشن ما  گذشته ا يه   کل ده   نوا خا فنی  ل ت باطات  کره  ارت قطع  را  ها  ند      .ا

افر کارگران و  بستگان  کهاز  يدم  شن زندانی امروز  د  د نکرده ا را آزا ند  هنوز هيچکس  ند  .ا ت گف می  ها  ن آ

که شده کسانی  د  که  آزا بودند  فرادی  ند، ا که ا ند  هست کسانی  ا  ي رهگذر  شده بطور     دستگير  فاقی  ت بودند ا   .

روز از  اجتماع کرده ١٢ ما  زندانی  کارگران  آزادی  روز برای  هر  به ارديبهشت،  ا  ي  لف ارگانهای مخت  

وعده  کرده مراجعه ا  ما ي ما ب يم ا ده ا ده  دا پرون ند هنوز  گوي ا می  ي ند  تکميل و ا نها  نشده  آ است بررسی،    .

به رفته) ارديبهشت ٢١ (  شنبه٢ امروز را  دادخواستی  قضايی و  شورای عالی  مرکز  بوديم  ديم   دا ها  ن آ   .

قه می ي ا گرفتن وث ب را  زنان زندانی  است بعضی از  قرار  ند  ت د گف ند آزا کن ا آخر وقت.   ما ت ا ما  ا امروز، ت

نشده آزاد  کسی  بوديم  نجا  بود در آ يم وکيل هم گرفته.   ميدواريم.ا بگيريم نتيجه ا  .   

ده نوا خا ده خيلی از  دست دا فعال از  را  خود  آور  نان  ها  ن ند  ت ه. ا آخر ما ميشود، بزودی  يه   کرا يد  ا نه ب خا    

مدرسه فرزند  ا ا بدهند،  ب دانشگاهی دارند،  نهای و  هزي های ين  ند   يد بکن ا چکار ب ند  ن دا اگر نان . زندگی نمي

نوادهای خا نشوند  د  دها آزا نوا خا ند آوران  سر کن يد  ا ب دشواری های زيادی  ا  زندانی ب . کارگران 



نه ا همبستگی و خوشبخت حال  ا اين  ده  ب نوا خا خوب بوده پيگيری  خيلی  حاال  ا  ت است  ها  اميدوارم اين .  

ا ت پيگيری،  که ی همهخالص همبستگی و  دامه  کسانی  ا ند  هست زندان  در  دا کند   ي پ  .   

  

 ت به مقامات ايران.ژ.نامه ی اعتراضی ث

نسه  فرا کارگران  عمومی  فدراسيون  ت(کن    )س ژ 

  

  

جهانی کارگر در روز  مراسم  مه، تجمع و  ه  ما مراسم اول  برگزاری  ته  به گزارش کمي ا  ن که  ب تهران، 

ا يرانی در پ کارگری ا مستقل  تشکالت  مه توسط  در اول  الله  شده٢٠٠٩رک  برگزار  بطور خشونت    بود، 

بسياری قرار گرفت،  تهاجم  مورد  نتظامی  يتی و ا من توسط نيروهای ا شتم قرار  آميز  مورد ضرب و 

از  بيش  ند و  شدند١٥٠گرفت بازداشت  شرکت.  نفر  به  نه  بيرحما کودکان  پليس  زنان و  ندگان از جمله  کن

اشک آ توم، گاز  ا ب ا  ب مراسم  حملهدر اين  غيره  زور از پارک  ور و  ا  ب را  کرده و صدها نفر از مردم 

ميکنند سنندج. بيرون  شهر  قرار  تجمع اول مه در  نتظامی  ا شخصی و  لباس  تهاجم نيروهای  نيز مورد 

شتم ضرب و  ندگان  ند و شرکت کن شدندگرفت بازداشت    .  و 

حدود  در  پليس به مرسم اول مه،  از حمله  پس  روز  کم١٣٠چند  بازداشت زن و مرد  در  ند اکان  . هست

ند  در ب غيرقابل قبولی  شرايط  ها در  ن باشند٢٠٤آ مي تهران محبوس  زندان اوين در   .   

محکوم را  مه  اول  برگزاری مراسمهای  ندهی و  سازما کارگران برای  به حقوق  اين حمالت  يم ما  ما . ميکن

مه ه  ما اول  تمامی دستگيرشدگان  يد و شرط  ق فوری و بدون  ي خواهان آزادی  دولت . مهست همچنين از  ما 

تجمع و ابی،  تشکل ي جمله  که حقوق کارگری از  اذيت  ميخواهيم  به آزار و  داشته،  محترم  را  اعتصاب 

کارگران تمامی  بخشيده،  کارگری خاتمه  لين  يتهای تشکالت  فعا ل فعا به  د نموده و نسبت  را آزا زندانی 

يد نما مداخله ن کارگران     .مستقل 

  

CGT Addsea  

  

خدماتنامه ی اعتر کارگران  اتحاديه  لمللی  ا بين  همبستگی  کميته  دا اضی  نا کا نتاريو- عمومی     ا
   

  

ا  د ا ن کا عمومی  خدمات  کارگران  تحاديه  ا لمللی  ا همبستگی بين  ته ی  نيز، در- کمي تاريو  ن ا علی    به  امه ای  ن

کارگران به سرکوب و بازداشت  اعتراض  د ضمن  احمدی نژا محمود  خواهان  خامنه ای و  يران،  در ا

استآز کارگر شده  روز جهانی  شدگان  بازداشت  فوری     :ادی 

  



يان عزيز، قا    آ

تداوم اذيت و آزار، تعقيب و زندانی نمودن فعالين کارگری در نامه جهت اعتراض به  يران و نيز  اين  ا

ارسال په برای شما  کارگران شرکت نيشکر هفت ت سنديکای  سرکوب  طبق آخرين . ميگردد بطور مشخص 

رسيده، پ علیاطالعات  په،  کارگران هفت ت سنديکای  مديره  هيئت  عضو  فريدون  نج  جليل احمدی،  نجاتی، 

حبس يک سال  به  مهر،  يپور و محمد حيدری  عل قربان  سال از ف نيکوفرد،  محروميت بمدت سه  يتهای و  ل عا

نده ي ما شدن بعنوان ن دا  ندي جمله کا ند کارگری از  شده ا محکوم  کارگران  ما مطلع . منتخب  گذشته،  از اين 

خصوصیش طرحهايی برای  يم که  ا وسيع  ده  بيکارسازی  کشاوری و نيز  نه و زمينهای  کارخا سازی 

است در ميان  تپه  مورد  کارگران هفت  را  نان  های آ ده  نوا کارگر و خا زندگی چهار هزار  ند  توا که مي

قرار دهد    .تهديد 

اول مه  در  تهران  جهانی کارگر در  روز  مراسم  تجمع و  ين،  ا که ٢٠٠٩عالوه بر  سازمانهای  توسط، 

يتی من نتظامی و ا توسط نيروهای ا بود  ده شده  دا سازمان  ايران  آميز  مستقل کارگری  مورد حمله خشونت 

بيش از  ند و  ت گرف شتم قرار  مورد ضرب و  بسياری  شدند ١٥٠قرار گرفته و   ١٠٠بيش از . نفر بازداشت 

قبولی قابل  غير  کماکان در شرايط  شده  بازداشت  مرد  بدن  زن و  هستند٢٠٤در  محبوس  اوين     . زندان 

محکوم را  يران  ا در  مستقل کارگری  تشکالت  لين و  کارگران و فعا به حقوق  اين حمالت  يم ما  . ميکن

ه اول ما های  مراسم  گرامی داشت  حقی برای سازماندهی و  از هرگونه  يد  ا ب مه برخوردار  کارگران 

ش. باشند دستگير  تمامی  شرط  يد و  ق بدون  فوری و  خواهان آزادی  يم دگان اولما  مه هست ه  ما همچنين . ما

ابی، ي کارگران برای تشکل  که به حقوق  خواهيم  آزار  از دولت می  به  م گذاشته،  احترا اعتصاب  تجمع و 

ده، تمامی دا يان  ا پ اذيت فعالين کارگری  تشکالت  و  يتهای  ل فعا در  نموده و  د  را آزا کارگران زندانی 

يد ما ن مداخله ن کارگران     .مستقل 

ته همبستگی اداکمي ن کا عمومی  خدمات  کارگران  تحاديه  مللی ا ل ا همبستگی-  بين  برای  اريو  ت ن ا  ا کارگران ب

کارگر(يکديگر  ا  ، در جهت) همبستگی کارگر ب سوی مرزها آن  ا  سوی ت مشترک  از اين  پيشبرد مبارزه 

نژادپرستی و فقر،  داری، جنگ،  يه  سرما سازی  يه جهانی  عل برابری  کارگران  سازی، و برای  خصوصی 

عدا ميکندو  مبارزه  سرتاسرجهان  در  اجتماعی  قتصادی و     .لت ا

  

م،  احترا ا    ب

انو بورب يان  ل ي    ا

  

به آيت اهللا محمود هاشمی شاهرودی، سفير دائمی جمهوری: رونوشت  قضايی،  قوه  يران  رئيس  اسالمی ا

لی مل ل ا تحاد بين  په، ا ت کارگران هفت  از  ته دفاع  کمي کارگران  در سازمان ملل متحد،  از  حمايت  در در 

يران    ا



  

خبر هر دو  يرا: منبع  در ا کارگران  لمللی در حمايت از  ا تحاد بين    نا

 

 



 برود احمدی نژاد بايد  

نيه مشترک ا ي دانشجوي ۵٠ بيش از ب اسالمی    یانجمن 

  
يران ه ا گا گويد هيچ  می  تاريخی ما  حافظه ی  ده هاست،  دادن صالبت ارا  اينک زمان نشان 

ه چنين منافع گا بود، هيچ  نگرفته  قرار  بحران ها  خطرناک  به ی  چنين بر ل انقالب  از   بعد 

ب به دن اين چنين  ملي مان  عزت و غرور  است،  بوده  معرض آسيب ن در  ماجراجويي ملت  ال 

دار  هاي خدشه  يراني در جهان  انسان ا آرامت  بود و  نشده  دار  حاآم جريحه  سياستمداران 

بار . بود نشده د  احمدي نژا دولت آقاي  از عمر  سال  به چهار  قريب  گذشت  پس از  امروز 

ا ب امه  ديگر  کارن يم  آن مي  اعالم  است  ملت و مملكت مان رفته  مدت بر  در اين  نچه  آ به  اد  ن است

نداز نگراندول ی ا چشم  منجر به  دولت  دامه حيات اين  ا بوده و  قابل دفاع  غير  منفی و  نهم   ت 

شود ملت می  افع  من تری برای  ده  ن  :کن

ه   نشگا دا در  نهم  دولت  های  سياست  ی   [١[کارنامه 

  

گفت توان  روشنگری سهمگين  به جرئت می  آزادی خواهی و  کانون  مهمترين  اين  ه،  دانشگا

بيشترين ضربات و  استف ترين  دريافت کرده  نهم  از جانب دولت  ها را  م . شار  احضار تما

آميته دانشجويان به  تحصيل و  نشدني  از  سنگين محروميت  احكام  صدور  نظباطي و  هاي ا

قد دانشجويان منت از حضور  واسطه تهديد  ممانعت  به  های آکادميک  سلب آزادی  ه،  دانشگا به 

برجسته و يد  ت اسا اخراج  جلوگ و  نديش، تعليق و  تشکل های دگرا يری از فعاليت های 

اعضاء فشار بر  اجرای  دانشجويی مستقل و  جلوگيری از  دانشجويان  اسالمی  های  انجمن 

دانشجويان، های  فعاليت  ها و  قد و  برنامه  ت من دانشجويان  بسياری از  شکنجه  بازداشت و 

های محدوديت  يجاد  ا به دولت،  نسانی  معترض  علوم ا نه  سياسی به ويژه در زمي و اداری و 

يد و دانشجويان، ت برای اسا بومی گزينی جنسيتی و  اجتماعی  جنسيتی و  بندی  اعمال سهميه 

نشگاه دا دختران به  نه دولت به … و جلوگيری از ورود  توزا نه  کي حمله  از  کوچکی  بخش  نها  ت

گسترش ا  ب ه  همرا است که  ه  نشگا ه و  دا نشگا دا فضای  ميد در  نشاط و ا ياس و کاهش  کرختی و 

های کم آموزشکاهش شاخص  کيفی  ها و نيروي  ی و  فرار مغز  است و روند  بوده  عالی 

است داشته  بال  دن به  را  زبده  نساني    .ا

خوبي پرده از خود به  نديش  دگر ا قد و  ت من دانشجويان  آردن  دار  آور ستاره  له شرم  تنگ  مسئ

دارد امر بر مي  مسئولين و مديران  خواهي  تماميت  قه. نظري و  ب سا ده بي  سرگشا امه   ١٠٩ ن

را بهنفر ا مختلف  بعاد  ه در ا نشگا دا خوبی وضعيت اسفبار  به  ه خود  نشگا دا يد  ت نمايش  ز اسا

گذارد   .مي 



تنفس های  روزنه  تمامی  بستن  ليسی و  پ فضای  يجاد  يتی و ا من ه ا بسط نگا ديگر  سوي   نهايت از 

دهد ه نشان می  نشگا دا ا  ب را  نهم  تمردان  دول فرهنگ. دشمنی  از شهيد و  اده  ف است شهادت  سوء 

ئه ارا هاي سنگين بهو  نه  عقالنی از دين و تحميل هزي خشونت گرا و غير  تصويری    

ه و جامعه دانشگا در  نسانی  خصايل واالی ا تحکيم  فقط سبب  نه  مسير  نشده  دانشجويان در اين 

ضربات جديد  نسل  هاي ديني  به باور  سٌا  اسا است و  ده  جواب دا عکس  به  بلکه  سهمگيني  است 

کرده است   .وارد 

سياست سياسیکارنامه ی  ی اجتماعی و  عرصه  در  نهم  دولت  های     

ينه ای  ب کا بود  ده  گسترده، سازمانی٧٠دولتی که شعار دا ند به سرکوب  فري يونی می آ مل و بی   

پرداخت مدنی  جامعه  اندک نهاد. وقفه  ا  گرفت ت کار  را به  خود  توان  م  تما دولت  های  اين 

برچيند را  موجود    .مدنی 

عنو به  مطبوعات  ا کامل  ت نسب ندکتعطيلی  ئمی ا دا تهديد  دموکراسی،  رکن چهارم  امه  ان  روزن

غير مطبوعات  نشريات و  مديريتي  روند  در  قه  ب بي سا قيم و  مست دخالت  قل،  مست دولتي و  های 

نترنت، ي ا مجازی و  فضای  لترينگ  ي ف هنر،  عرصه کتاب و  شديد در  سانسور  کمی  مستقل،  افت 

يدات فرهنگی تول های اجتماعی- و کيفی  جنبش  سرکوب  زنان،هنری،  قبيل جنبش  م   از  قوا ا

مسالمت آميز و تجمعات  يورش به  شديد و  برخورد  معلمان ،  کارگران و  يراني،  نونی  ا قا

ها ، ن لين آ فعا تعقيب  شکنجه و  بازداشت،  دانشجويان و  معلمان و  کارگران ،  برخورد  زنان، 

قانونی تشکل غير  پلمپ  دراويش،  حتی  فعاالن ترک و کرد و  ا  ب ا  نه ب خصما ای حقوق ه بسيار 

يجاد ا آن ،  ندگان  ن گردا ا  برخورد ب فعان حقوق بشر و  مدا کانون  از جمله  رعب و  بشری 

اوباش و ارازل و  ا  ب ارشاد و برخورد  های  گشت  نه  بها به  در جامعه   … وحشت 

  

عرصه دولت در  اين  ديگر  از رآورد شكني  به عملكرد دولت نهم نشان  نگاهي   همچنين 

پس از . آشورداري دارد ينكه  چشم برچه ا ينچنين  هيچ دولتي ا ا آنون  ت انقالب  تحليل  پيروزي 

است نبسته  آشورداري  نه در امر  آارشناسا [هاي   .٢]  

ی اقتصادی  عرصه  در  نهم  دولت  های  سياست    [٣[کارنامه ی 

بپردازد و فساد  ا  ب مبارزه  آورد، به  مردم  های  سر سفره  بود نفت بر  قرار  عدالت  دولتی که 

ب ندادن  ها  ا ب ب ريزی، شيوهگستر باشد  عدم برنامه  قتصاد و  م ا عل نيادی  مفاهيم ب قتصاد  ه  ا

سياست امه چهارم و  له، برن سا بيست  نداز  به سند چشم ا توجهی  اصل  دستوری و حتی بی  های 

پيش بينی۴۴ هشدار و  به  توجهي  ا جهان، بي  ب نه  اساسی، تنش های ستيزگرا قانون  های   

در سا امه  صورت چندين ن به  که  نان کشور  دا قتصا بود؛ عمالا شده  گوشزد  گذشته  های  عزم  ل 

دارد را  مردم  رونق  هاي بي رنگ و  فقر را به. برچيدن سفره  حد  تورم، بيکاری و  باالترين 

رسيده و  پولی و بانکی“خود  کار“و ” نظام  کسب و  از هم” فضای  ا  ب قري است و  ت ده  فروپاشي



ف دالرهای ن به برکت آخرين  امروز دولت  است،  فروپاشی  معرض  در  ا  نده،  تیي ما قي ا ب هنوز 

فرهنگ  بسط  ا  ب ا  ت کوشد  صدقه ساالري“می  مردم” گداپروری و  های  ه  نه  نگا ا آست در  را 

خود معطوف کند به  نتخابات  .ا   

اکثريت قتصاد،  عرصه ا غير شفاف بودن  م و  ل اسا ن خواری،  رانت  گسترش  قتصادی و   فساد ا

فقر زير خط  مواهب طبيعی  از  برخورداری  رغم  علی  را  ايران  گونهمردم  به  است  ده    قرار دا

خود دچار مشکل کرده است نه  روزا يحتاج  ما أمين  در ت حتی  را  نان  آ که    .ای 

لمللی  بين ا عرصه  در  نهم  دولت  های  سياست    [۴[کارنامه ی 

هدر لمللی عالوه بر  ا در عرصه بين  احمدی نژاد  سخنان نسنجيده محمود   موضع گيری و 

مخدوش گشتن چهره يران سبب  يان در دادن منافع ملت ا ن يرا ا ه  خوا آزادی  طلب و  صلح   

است عرصه شده    .جهانی 

ياپی ملت پ افع  من به  بدون توجه  يران  ا تدار  ق عزت کشور و ا اسم  به  ماجراجوی نهم  تنش  دولت 

تبعات ويرانگر جنگ و  وقوع  ده و احتمال  بغرنجي قرار دا در شرايط  را  فريده، کشور  آن  آ

است ده  را افزايش دا گذاری  يه  ريسک سرما های درست و متناسب. نظير  سياست  تخاذ   عدم ا

بين های گوناگون  تحريم  ا  ب را اکنون  يران  هسته ای، ا خصوص پرونده  در  ملت  ا منافع   ب

چه بيشتر است و هر  شده  آشکار  ، اينک  ثار منفی تحريمها که آ است  کرده  رو  روبه  مللی  ل به  ا

شد خواهد  يان  نما پيش  ثارشان بيش از  آ الزم . پيش برويم  تدبير   در عرصه سياستعدم 

سوال  ا جامعه جهانی سبب زير  ب تعامل  ماتيک و  ل پ دي از مناسبات  درک درست  خارجی و 

ادعا  رفتن بوموسی در برابر  کوچک و ا نه تنب بزرگ و  گا يران بر جزاير سه  ملی ا حاکميت 

يران از  های ا م  حاکميت مسل قليل  شده و ت به ۵٠امارات  درصد دريای خزر  در ١٢   درصد را 

ملت به . ستداشته ا پی توجه به منافع  بدون  زا و  نه  حد ، هزي از  همچنين نزديکی بيش 

ا جامعه بين  بعضی ب همراهی  عدم  التين و  آمريکای  کشور های  حاکم بر  های  اتور  ديکت

در مللی  ل ها و  ا تحريم  تشديد  يران و  جهاني به ا ظن  سوء  ساز تقويت  نه  عرصه منطقه ای زمي

اس فشار های شده  لمللی برکشور    .تبين ا

بندی    جمع 

کشور، منجر به اجرايی  حوزه  نظاميان در  حضور  احمدی نژاد و   روی کار آمدن محمود 

روند دامه  ا سياسی گرديد که  جريانات اجتماعی و  به  سرکوبگر  يتی و  من ه ا نگا شدن يک   حاکم 

نفجاری ا انه  آست در  را  ه، کشور  خوا سياسی آزادی  لين  فعا فضای تنفس از گروه ها و   سلب 

داجتماعی ق خواهد دا بحران. رار  فزون ،  ا روز  تورم  اقتصادی و  اسفناک  طرفی وضعيت   از 

بحران های بسياری  مسکن، ازدواج، اشتغال و  اجتماعی همچون  فراگير  مسائل  ناشی از   های 

را برای جامعه و روشنی  نه چندان  نداز  چشم ا است  آن  کشور درگير  ديگر که   ريز و درشت 

دهد نشان می  جوان  ُا نسل  مدنی و. خصوصـ لين  فعا دانشجويان و  فعالين  ادگی  يست  گرچه ا



اين ما  است ا تحسين برانگيز  نه دولت نهم  خردا نه و بی  سرکوبگرا ابل حمالت  مق در   اجتماعی 

های جنبش  خاموشی  مدنی، و  زوال نهادهای  روند،  اين  دامه  ا که  است  شده  آشکار  قعيت   وا

ناشی  بانی  ا کورخي شورش های  فزايش  در پی و ا را  خواهداجتماعی  در پی  را  خشم و رنج   از 

سرخوردگی جامعه. داشت زندگی،  يه  ول ياز های ا امين ن ت در  توانی  ا  سرگردانی مردم و ن

به  جوان  اد نسل  زي بسيار  گرايش  ه،  دانشگا فضای  بر  حاکم  رخوت  ،کرختی و  روشنفکری 

اد ي بخش زيادی اعت در  که  است  ده  فکن جامعه ا سر  را بر  ناميدی  يه يأس و  سا مواد مخدر  از و   

ديد اين را می توان  د  احمدی نژا های محمود  سياست  رد پای    .معضالت 

ها و معضالت ناهنجاری  قاتی،  طب بيکاری، فاصله  فقر،  فساد،  فزون  روزا فزايش     اجتماعی، ا

نهم دولت  ه  ا دوران سي محصول  مللی  ل ا عرصه بين  در  گسترده  های  تحريم  نزوا و  . است ا

فراگير ياپی و  پ بحران های  دراينک بر اثر  فرهنگ  سياست و  اجتماع،  قتصاد،  وضعيتی  ؛ ا

جدی مخاطرات  در معرض  از اين  بيش  را  کشور  روند  اين  دامه  ند و بدون شک ا ا قرار  آشفته 

رسد نظر نمی  به  پذير  امکان  کسی  هيچ  توسط  آن  جبران  نه  ا اسف مت دهد که  رفت از  برون. می 

تصميم گيری عقالنی  يازمند يک  کشور ن نجات  حاد و  وضعيت  ی گروهاين  همه  طرف   از 

باشد عالقمندان کشور می  همه  ه و  خوا تحول  طلب و    .های اصالح 

احمدی نژاد محمود  ه  ا سي دوران  فتن  ا تمه ي خا دهم و  جمهوری  رياست  نتخابات  ا نه  ا آست  در 

يم عنوان . قرار گرفته ا آن به  از  گذشته که همواره حاکميت  سال  سی  حساس“برخالف   شرايط 

ق” کنونی ا ف ت ا اد می کرد،  استي گشته  حساس  قعا  وا شرايط   روی کار آمدن. ا در مقطع کنونی 

رود نتظار می  نه ا ا اسف که مت زد  رقم  کشور  برای  را  جديد  فصلی  احمدی نژاد  محمود   دولت 

بپردازند يان متمادی  ل ا سا ت را  وحشتناک آن  عواقب    .مردم 

ه بيش از پيش ع خوا يه نيروهای آزادی  کل سوی  تاريخی از  يفای نقش  لزوم ا  يان میاينک 

ها و. گردد بحران  تمامی  موجب تشديد  د  احمدی نژا اره محمود  دوب حضور  قديم  معت  ما 

بود خواهد  اجتماعی  يد برود. فروپاشی  ا د ب احمدی نژا آوريم  اد بر می  فري ند  ل ب صدای  ا  .ب نه “ 

د احمدی نژا گروهها ،” به  همه  از طرف  عقالنی  ند تصميمی  توا روند فعلی می  توقف   و 

س لين  فعا باشداحزاب و  طلب  اصالح  ه و  خوا مدنی آزادی    .ياسی و 

[١] 

به  بازنشست٣٠٠نزديك  ناخواسته  طور  به  اين مدت  در  ه  نشگا دا اد  است  .شدند  

آه ١٠٠٠حدود  ند  شده ا دار  اره  دانشجو ست از٣٠٠  ند و  بوده ا اره  ست سه  ها  ن از آ تحصيل   تن 

ند شده ا محروم  تحصيلی باالتر   .در مقاطع 

  

به  دانشج٧٠قريب  تشكل  در  شده است ويي  هايشان معلق  ا فعاليت   .تعطيل ي



  

[٢] اشاره کرد از جمله، می  زير  موارد  به   .توان 

زيادی از بسيار  حذف شمار  امه ريزی کشور و  مديريت و برن سازمان  کردن   منحل 

هم  اسالمی  شورای  مجلس  مورد مخالفت  که حتی  چيزی  گيری،  روند تصميم  کارشناسان از 

استگرفته و بخشی از  قرار انون گريزی هم مربوط به اين امر   .ق

بهار  آغاز  در  کشور  رسمی  نژاد(عدم تغيير ساعت  احمدی  زمامداری آقای  سال اول  که  (در 

قانون برای اجرای اجباری آن مداخله مجلس و تصويب  سبب  آن  اد  نه زي به هزي توجه  ا   .شد ب

بانک ساعات کار  آن تغيير  تصحيح  برابر   .ها و مقاومت در 

کرد شدمنحل  واکنش مجلس  موجب  باز  کشور که  عالی در  شوراهای   .ن 

ويژه برای اعطای تسهيالت  به  نکها  ا ملزم کردن ب قتصادی و  ازده ا زود ب طرحهای   اعالم 

بهای طل مسکن و افزايش  رويه  فزايش قيمت بی  قدينگی، ا موجب افزايش ن که   ، نها  اجرای آ

ا معوقه بانک نيز نقش معن صنعتی  يد  تول بهبود  در  شد و  نداشتها   .داری 

آن، و اجرای شتاب شدن و تصويب  نهايی  از  پيش  قتصادی،  تحول ا بخشی از طرح   زده 

گرفت پس  مجلس  را از  نجام آن  اد که سرا زي نه  هزي ا   .آمارگيری ب

به نيروهای  مديران  کردن  نه آفرين”خودی“محدود  هزي تجربه و  .کم    

[٣] نفر  ليون  چهار مي از  بيش  کشور به  بيکاران  جمعيت  نهافزايش  ا آست رسيدن به  تحمل   و 

بيکاری به (جامعه  است١٢نرخ  فته  ا ي فزايش  قتصادی )درصد ا درصدی ۵٫۶، رشد ا  در( 

يران  قتصادی ا رشد ا چهارم  امه  که براساس برن بود١٢٫٢حالی  شده  ينی  درصد پيش ب  ( ،

سال ۴۴بودجه  کسری در  توماني  ارد  ي ل ا به اعالم مرکز پژوهش (٨٨ هزار مي ن مجلس ب  ،(های 

فزا واردات ٢۵يش ا تورم،  نرخ  ا( درصدي  در زمينه١٢) حدود يارد دالري  ل مي  محصوالت  

برای ورود ٨/٢آشاورزي که  آن  دالر  ارد  ي ل وارد۶ مي برای  يه  ق گندم و ب تن  ليون    مي

اتی، ٢/١کردن ب روغن ن تن  ميليون  شکر، ٣/١  تن  ليون  برنج، ١/١ مي تن  ليون  مي ليون۵/۴    مي

علوفه و گوشه … بوده و …تن  نها  استت قتصادي دولت نهم  مديريت ا  .اي 

سال  بودجه  در ١٣٨۶همچنين در گزارش تفريغ  که  شده  اعالم  از ١٧٠،  مورد  ند و٣١٢    ب

بودجه  تبصره تبصره۵۴يعنی  (٨۶قانون  اجزای  ا  ي ندها  درصد ب گرفته ) ها   صورت  تخلف 

.است سال   بانک  ، شرکت٨۶در  دولتی،  به دولت های  بسته  وا تفاعی  ن ا مؤسسات   بيشتر ها و 

خرج کرده ۵/٢از  مصوب  بودجه  ند برابر   .ا

کردن  ٨وارد  فرآورده۵/ دالر  ارد  ي ل جای   مي به  مجاز٨/٣های نفت  يارد دالر  ل مي تخلف  اين.  

گذشته به  دوسال  است۵در  ده  يارد دالر رسي ل مي قدری.   به  مورد  اين  در  انون گريزی   ق

رئيس مرکز پژوهش که  است  بوده  را  گسترده  آن  مجلس  ليون٧٠ت بردن در جيبدس“های   مي

اميد”نفر  .ن



ا  ايران ب شده است که سالمت اقتصادی  باعث  مجريه  قوه  شديد  پله۵۴قانون گريزی  سقوط،   

به  ميان ١۴١به رت در  شاخص١٨٠  لحاظ  بيکاری، در  کشور برسد و از  اشتغال و  سال  های 

ميان ٢٠٠٧ در  ه ١٧٨ ،  يگا جا را داشته باشيم١٣۵ کشور  م   . ا

معوقه لبات  ها ٣٠ها به   بانکمطا ن ت که  رسيده  تومان  ليون  تري تومان وثيقه٣  يون  به   تريل

انک له ب است وسي شده  ضبط   .ها 

قند، نساجی و  ايع چای،  صن شديد  ايع… رکود  صن محصوالت اين  گسيخته  مهار  شدن  وارد  ا   ب

خارج  .از 

در گذاری  يه  عدم سرما علت  به  به نفت،  ملی  ناخالصی  يد  تول . ديگربخشهای  وابستگی بيشتر 

قاتی  شکاف طب فزايش  آخر (ا دهک  به  مد دهک اول  شده٢١نسبت درآ   (.است  برابر 

نيه  اسامی ا ي ب کننده    انجمن های اسالمی امضا 
اسالمی -١ اراک  انجمن  ه  نشگا دا دانشجويان    

اسالمی -٢ ه  انجمن  نشگا دا دانشجويان   تبريز  

اسالمی -٣ شيراز  انجمن  ه  نشگا دا دانشجويان    

اسالمی -۴ زنجان دانشجويان   انجمن  ه  نشگا  دا

اسالمی -۵ کاشان  انجمن  ه  نشگا دا دانشجويان    

اسالمی -۶ ه همدان  انجمن  نشگا دا  دانشجويان 

اسالمی -٧ ه کرمان  انجمن  نشگا دا دانشجويان    

ه شريف  اسالمی انجمن -٨ نشگا دا دانشجويان    

اسالمی -٩ ه محقق  انجمن  نشگا دا دانشجويان   اردبيل  

بابل دانش  انجمن اسالمی -١٠ نوشيروانی  ه  دانشگا  جويان 

خواجه نصير  اسالمی انجمن -١١ ه  دانشگا دانشجويان    

ه شهيد  انجمن اسالمی -١٢ دانشگا دانشجويان   عباسپور  

پزشکی شيراز  انجمن اسالمی -١٣ علوم  ه  دانشگا دانشجويان    

ه سهند تبريز  اسالمی انجمن -١۴ دانشگا دانشجويان    

ن  انجمن اسالمی -١۵ دانشجويان دا ه   مازندران شگا

فروسی مشهد   انجمن اسالمی -١۶ ه  دانشگا دانشجويان   (مدرن فراکسيون( 

ه چمران اهواز  انجمن اسالمی -١٧ دانشگا دانشجويان    

ه سيستان  انجمن اسالمی -١٨ دانشگا  دانشجويان 

ه  انجمن اسالمی -١٩ دانشگا دانشجويان   سبزوار  

ه دامغان  انجمن اسالمی -٢٠ دانشگا دانشجويان    

قزوين تشکل اسالمی -٢١ مللی  ل ا ه بين  نشگا دا طلب   دانشجويان اصالح 



دانشجويان  انجمن اسالمی -٢٢ اصفهان   ه   دانشگا

ه ايالم  انجمن اسالمی -٢٣ دانشگا دانشجويان    

ه  انجمن اسالمی -٢۴ کرمانشا پزشکی  علوم  ه  دانشگا  دانشجويان 

ه  انجمن اسالمی -٢۵ دانشگا دانشجويان  م    تربيت معل

باهنر شيراز   اسالمیانجمن -٢۶ ه  دانشگا دانشجويان    

ه لرستان  اسالمی انجمن -٢٧ دانشگا دانشجويان    

ه  انجمن اسالمی -٢٨ دانشگا دانشجويان   سمنان  

ه اروميه  انجمن اسالمی -٢٩ دانشگا دانشجويان    

اسالمی  -٣٠ رجايی  انجمن  ه  دانشگا  دانشجويان 

ه  انجمن اسالمی -٣١ دانشگا دانشجويان   بيرجند  

پزشکی شهرکرد  انجمن اسالمی -٣٢ علوم  ه  دانشگا دانشجويان    

سمنان مجمع -٣٣ ه  نشگا دا دانشجويان   اسالمی 

ه -٣۴ خوا دانشجويان دموکراسی  پزشکی تهران انجمن اسالمی  علوم  ه تهران و  نشگا  دا

ه  انجمن اسالمی -٣۵ دانشگا دانشجويان   کردستان  

رازی کرمانش  انجمن اسالمی -٣۶ ه  دانشگا دانشجويان  ه   ا

ه صنعتی شيراز  اسالمی انجمن -٣٧ دانشگا دانشجويان    

دانشکده  انجمن اسالمی -٣٨ دانشجويان  دارايی   قتصادی و   امور ا

واحد  انجمن اسالمی -٣٩ د  ه آزا دانشگا دانشجويان   کرج  

ه شهرکرد  انجمن اسالمی -۴٠ دانشگا دانشجويان    

دانشجويان  انجمن اسالمی -۴١ ه شاهرود    دانشگا

عالمه  سالمیانجمن ا -۴٢ ه  دانشگا دانشجويان   طباطبايی  

ه اميرکبير  انجمن اسالمی -۴٣ دانشگا دانشجويان    

کاشان  انجمن اسالمی -۴۴ پزشکی  علوم  ه  دانشگا  دانشجويان 

علوم  انجمن اسالمی -۴۵ ه  دانشگا دانشجويان  هرمزگان  پزشکی     

ه هرمزگان  انجمن اسالمی -۴۶ دانشگا دانشجويان    

م تبريز   اسالمی انجمن -۴٧ تربيت معل ه  دانشگا  دانشجويان 

دانشجويان  انجمن اسالمی -۴٨ اصفهان   مهاجر  ه   دانشگا

واحد  انجمن اسالمی -۴٩ د  ه آزا دانشگا دانشجويان   کاشمر  

اصفهان  انجمن اسالمی -۵٠ پزشکی  علوم  ه  دانشگا دانشجويان    

زنجان  اسالمی انجمن -۵١ پزشکی  علوم  ه  دانشگا دانشجويان    

هانجمن اسال -۵٢ نشگا دا دانشجويان   هنر می 



اصفهان -۵٣ صنعتی  ه  نشگا دا دانشجويان   انجمن اسالمی 

تهران  انجمن اسالمی -۵۴ د شهر  ه آزا دانشگا  دانشجويان 

 


