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  بيمه حق پرداخت عدم به  آي پي جي  كارگران و گسترسبز احياء كارگران اعتراض
 جي و سبز احياگستر ھاي شركت كه اند شده مطلع بيمه سابقه دريافت و وضعيت تبديل از بعد شمالي پرس كاركنان از جمعي
   شركت مورد در كه نكرده واريز را كاركنان بيمه سابقه ماه دو ،حدود اند بوده ايشان قرارداد طرف قبل سنوات در كه آي پي

 خرداد اول يعني آخر ماه بيمه نيز آي پي جي شركت و بوده متغير كاركنان براي نشده ريزوا ھاي ماه يا روزھا تاريخ سبز احياگستر
 کارگران شدید اعتراض با باشد می کارگران حقوق از برداری کHه و آشکار دزدی یک که کار این.است نكرده واريز را 88 خرداد 31 تا

   .کشيد خواھند کار از دست انسان منابع مدیریت ندادن جواب تصور در اند کرده اعHم کارگران و گشته مواجھه پرس سالن
  کارکو: منبع

 ت به كار قاضي خاطي در پرونده كهريزك بازگش
عليرغم ادعای مسئولين مربوطه در برخورد قاطع با قاضی خاطی پرونده بازداشتگاه غيرقانونی کھریزک ، نامبرده کماکان به  

، ) احتماV با نام کوچک علی اکبر(به گزارش مجموعه فعاVن حقوق بشر در ایران قاضی حيدری فر . فعاليت خود ادامه می دھد
قاضی شعبه اول امنيت مستقر در دادگاه انقHب تھران بعنوان فردی که از وی با عنوان قاضی خاطی در پرونده بازداشتگاه 

از ادعای مسئوVن ارشد در  نامبرده پس. غيرقانونی کھریزک که با شکنجه و قتل تعدادی از زندانيان مشھور شد شناخته ميشود
روز قبل به دفتر شعبه امنيت واقع در  8خصوص برکناری و برخورد قاطع با وی پس از مدت کوتاھی غيبت در محل کار، مجدداً از 

مشخص نيست با چه دليلی وی  .ندارد می پردازددادگاه انقHب بازگشته و به کار خود با این تفاوت که تنھا اجازه امضا کردن 
عليرغم تخلفات مشھود به محل کار خود بازگشته و با عدم اجازه امضا چگونه پروسه حقوقی در شعبه امنيتی مذکور طی می 

  . شود

  نشد در كهريزك كسي كشته: فرمانده نيروي انتظامي تهران
ھيچ متھمی، بدون حکم قضائی، : شھریور گفت سرتيپ پاسدار عزیزهللا رجب زاده، فرمانده نيروی انتظامی تھران بزرگ ، روز ھفتم

افراد دستگير شده درحوادث : وی افزود. نشده است بازداشتگاه ھيچ متھمی کشته به بازداشتگاه کھریزک منتقل نشده و در این
در یک کنفرانس خبری سخن می  رجب زاده که.انتخابات، بيشتر از سه روز در بازداشتگاه کھریزک نگھداری نمی شدند پس از

ن موضوعات در ای: عاليرتبه نيروی انتظامی در بازداشتگاه کھریزک گفت گفت، در پاسخ به گزارش ھائی مربوط به حضورفرماندھان
حميد رضا . منتشرشده بود پيشتر، گزارش ھای متعددی در باره شکنجه و قتل افراد در این بازداشتگاه .است حال بررسی

فرمانده نيروی انتظامی را مسئول مستقيم قتل ھای بازداشتگاه کھریزک  مرداد ماه، ١٨کاتوزیان، نماینده تھران در مجلس نيز، در 
قتل تعدادی از زندانيان  گيری ھا باعث واکنش شدید کودتاگران شده و با وجود مستندات فراوانی که در باره موضع دانسته بود،این

   .کنند در کھریزک منتشر شده است ھمچنان این موضوع را انکار می

 بالتكليفي فعالين كارگري دستگير شده در كامياران 
نيا چھار تن از فعالين کارگری کامياران که  بر اساس گزارش رسيده، شعيب صابری، افشين ندیمی، کاوه گل محمدی و آزاد منيری

اند اما در خصوص وضعيت نامبردگان ھيچ پاسخی از طرف  برند، چندین بار به دادگاه مراجعه کرده در زندان سنندج به سر می
ھای مھرداد صبوری، رضا گل  Vزم به ذکر است که سه تن دیگر از فعالين کارگری کامياران با نام . دادگاه به آنان داده نشده است

 .و ميشوندروز به دادگاه مراجعه ميکنند اما با بی اعتنایی قاضی روبرھر نيا نيز  محمدی و فاروق منيری

 محروميت سه تن از فعالين دانشجويي آذربايجان از ورود به دانشگاه 
با توجه به زمزمه تعطيلی دانشگاه ھا در صورت تداوم اعتراض ھا ، شدت محروميت از ادامه تحصيل به مقاطع : ساواVن سسی

  ليسانس و باVتر سرايت کرد
سسی به دنبال اعHم نتایج آزمون فوق ليسانس دانشگاھھای دولتی در ایران بھزاد جدی ، ابراھيم شھبازی   زارش ساواVنبه گ

و شھرام شوقی از فعالين دانشجویی آذربایجان که در کنکور ورودی مقطع فوق ليسانس شرکت و رتبه ھای Vزمه را کسب کرده 
کنکور  ٣٨٠بنا به گزارشات رسيده بھزاد جدی دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه تبریز و رتبه .بودند از ورود به دانشگاه محروم شدند

به دنبال . رشته اقتصاد عليرغم کسب رتبه Vزم جھت قبولی در این رشته در دانشگاھھای انتخابی، مردود اعHم شده است
راجعه به دفتر دکتر نوربخش رئيس سازمان پيگيریھای این فعال دانشجویی آذربایجان در سازمان سنجش آموزش کشور و م

صفحه ای افراد فاقد صHحيت جھت ادامه تحصيل به  ١۵سنجش آموزش کشور، منشی دفتر ریاست نام بھزاد جدی را در ليست 
در رشته  ٢٠٠عHوه از این شھرام شوقی فارغ التحصيل رشته ميراث فرھنگی که موفق به کسب رتبه . وی نشان داده است

ھمچنين مسئولين سازمان سنجش نتایج کنکور ابراھيم شھبازی فارغ التحصيل .نر شده بود مردود اعHم شده استپژوھش ھ
به گفته نزدیکان این فعال .رشته فلسفه از دانشگاه زنجان را که در کنکور رشته حقوق شرکت کرده بود را دستکاری کرده اند

  .طابقی با برگه پاسخھای وی نداردگونه تدانشجویی نتایج اعHم شده در کارنامه اوليه ھيچ 
گفتنی است که چندی پيش نيز مسئولين دانشگاه آزاد تبریز از ثبت نام نوید محمدی فعال دانشجویی آذربایجان که در مقطع 
شجویان کارشناسی ارشد کامپيوتر در این دانشگاه پذیرفته شده است ممانعت کرده اند و در سالھای گذشته نيز چندین تن از دان

مدافعان ھویت آذربایجانی از جمله ابراھيم رشيدی، قادر کيانی، نادر مھد قره باغ، امين امامی، صمد پاشایی، مھدی حاج محمدی 
  .و ناھيد بابازاده از ادامه تحصيل در مقطع فوق ليسانس بازمانده اند
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  !!هم داريم؟ »گناهكار«مگر زنداني سياسي 

)1( بيانيه جديد شوراي هماهنگي جبهه اصالحاتنگاهي به   

  .ن. ن

معموVً حکومت ھای دیکتاتوری و جناح ھای مختلف آن سعی . در یک جنبش اجتماعی بسيار مھم است که صفوف متقابل را از ھم تشخيص داد
ن وليعصر بخاطر داریم که چگونه سخنرانی احمدی نژاد را در ميداگی ھم.  دبنمایانناز صفوف مردم را خود  ،»نمایندگان مردم«بعنوانِ می کنند تا 
او در اینجا سعی داشت که به تماشاگران .  ناميد» خس و خاشاک«معرفی کرد و مخالفين خود را  »چھل ميليون رأی دھنده یِ نماینده«خود را 

و معترضـين را  ظـاھر کـردهو خود را در صف مردم  ھدصدا و سيما جمھوری اسHمی چھره یِ واژگونه ای از صف بندی ھای اجتماعی نشان د
ود احمدی متHش مذبوحانه ای بود که شکست آن در چند روز بعد آشکار گشت و مح، البته این اقدام.  انه معرفی کنددشمنان مردم و عوامل بيگ

ف به مغشوش کردن صموفق بسيار زیرکانه  ،ھمين ھيئت حاکمهدر  ،اما جناح ھای دیگر.  را مجبور به عذرخواھی از مردم نمود یارانشنژاد و 
، کـه بـه سـرعت محتـوای ضـد مبـارزات خيابـانی با ھمراھی ظاھری بااز توھم انتخاباتی مردم سوء استفاده کرده و آنھا .  شدندمردم و خود 

شکل گرفته بر مبنای منافع طبقاتی  ھااما، باید دانست که این صف بندی  .در رأس آن قرار گرفتندخود را آشکار نموده بود، دیکتاتوری و حکومتی 
ثروت برای چپاول حفظ نظام دیکتاتوری اسHمی  شانحکومتی که تمام ھمّ و غم ھای بنابراین، جناح .  استو عموماً غير قابل سازش و تطابق 

شان را » دم خروس«بقول معروف، یا حفظ کنند و ، نخواھند توانست ظاھر خود را برای ھميشه است انحصارھای سرمایه داریبه دست می دمر
  .  ھایی گفته، و اقداماتی انجام می دھند که طبيعت ایشان را در برابر مردم افشا می سازد باVخره در مقاطعی سخن.  در زیر عبا پنھان سازند

محتوایِ این  . از ھمين موارد است ،صادر کرده» اصHحات ھماھنگیشورای بيانيه «نام  بهکه جناح اصHح طلب حکومتی  اطHعيه ایتازه ترین 
 خواسـته ھـایتـا  تHش داشـتند در این بيانيهایشان  .ندصف بندی مبارزاتی اشغال کرده ا درایشان ه آشکار کننده یِ سمتی است ک ،بيانيه

دمکراتيک و  خواسته ھای اصيلِ یِیگزینجابپيچند که مردم متوجهِ » آزادیخواھانه«ح طوری در لفاظی ھایِ باصطHحقيرانه و تنگ نظرانه یِ خود را 
ایـن ليست اقدامات وحشيانه یِ حکومت دیکتـاتوری، در مـاده ِ اول مثHً در  . خود با خواسته ھایِ حقير جناحی ایشان نشوند یِانه خواھآزادی
ھای سياسی  ھا و جریان حمله به ستادھای انتخاباتی و دفاتر گروه«  با ،، تحزب و اجتماعات مردمتشکل بدون قيد و شرط  ، حق آزادیبيانيه

جایگزین » حقوق به رسميت شناخته شده قانونی و عرفی اسناد و مدارک و مھر و موم بسياری از این دفاتر بدون اعتنا به قوانين و رقيب و ضبط
و یا در ماده دوم، به .  نکرده اند دیگر گذشته عليه نيروھا و سازمان ھای دگراندیشِ ب و اختناق سی ساله یِو سخنی از سرکو. گشته است

دستگيری و بازداشت و «سياسی و اجتماعی تنھا به گفتن  فعاVنیِ کليه جانی و حيثيتی  جایِ حق دمکراتيک آزادی اندیشه و بيان و امنيت
و خدمات ) بخوانيد حکومتی(ھای شناخته شده با سوابق روشن انقHبی  چھره ھای روحی و جسمی نسبت به کثيری از فعاVن و تحميل رنج

بسنده نموده  »اصطHح پروژه انقHب مخملی اعتHی نظام جمھوری اسHمی به اتھام ایفای نقش موثر در مدیریت بهمسير  مدیریتی و اجرایی در
مذھبی در طول حاکميّت دیکتاتوری ، و در آن اثری در اعتراض به محکوميّت ھای غيرقانونی و شکنجه یِ دیگر فعاVن سياسی و اجتماعی اند

در تمامی اعصار، بلکـه و ی را نه برای تمامی مردم ایران در دیگر موارد ده گانه نيز به ھمين صورت رفتار شده و حقوق انسان. یافت نمی شود
بدون قيد و آزادی «خواسته یِ  ،و مھمتر از ھمه  .محدود ساخته اند به نزدیکان سياسی خودشانمربوط  اشخاص خودی و موارد معدود بهصرفاً 

قيـد و شـرط زنـدانيان سياسـی  آزادی بی «زدنـد را بـه که مردم در تمامی تجمعات فریاد می  ،»تمامی زندانيان سياسی در بندشرط و تمایز 
  .  ندتبدیل ساخته ا» گناه بی

خواھان » بی گناه«با گذاشتن پسوند  ایشانومت دیکتاتوری وVیت فقيه داریم که مگر زندانی سياسی گناھکاری ھم در زندان ھای مخوف حک
گناھکار  60و سالھایِ ، 67آیا زندانيان سياسی غير اصHح طلب، بی گناه نيستند؟  آیا زندانيان معدوم تابستان   د؟نایجاد تمایز بين آنھا شده ا

اعـات، در حق تحزب و تشـکل و آزادی اجتمبودند؟  آیا مردم کردستان که زیر شدیدترین حمHت ھوایی جان دادند، حق انسانی نداشتند؟  آیا 
از احزاب ليبرال، کمونيست، دمکرات و سوسياليست و دیگر  جمھوری اسHمی استدیکتاتوری انحصار دو جناح اصولگرا و اصHح طلب حکومت 

  این حقوق و آزادی ھا بی بھره اند؟
کھریزک و جنایات ضاح بازداشتگاه نين بازی ھای لفظی و دریدن ظاھر بزک کشيده یِ اصHح طلبان است که می فھميم، چرا از افتچ افشایِبا 

آن و افشا شدن چھره یِ واقعی حکومت اسـHمی در قرار گرفتن » در ردیف زندان گوانتانامو و ابوغریب ... «حکومتی در این دوره فقط به دليل 
 »قانونگرایی«نمونه ای از مضحکه قرار داشتن قانون و ، نه به علت ی اخيرو یا از برگزاری بيدادگاه ھا. انظار عمومی و بين المللی شاکی ھستند

 کشوراین  انکودکو  انمردو  انزنعليه این حکومت ارتجاعی بی قانونی ای که سی سال است در قوه قضایيه و اعمال  ،حکومت مافياییدر این 
  .گله می کنند »)اصHح طلب( المللی متھمان حيثيت و اعتبار بين«، بلکه فقط به علت استدر جریان 

اجتمـاعیِ  موضعبه و  نگاه کردهایشان  کریهچھره به این شرکای قافله است که مردم ما خواھند توانست » آزادیخواھی«با دریدن نقاب ! آری
  .شان در صف بندی ھای اجتماعی پی ببرندواقعیِ 

  
  !سرنگون باد حکومت جمھوری اس�می

  !مرگ بر سازشکار
  !جمھوری شورایی –نان،مسکن، آزادی 

 http://www.azadtabriznews.com/archives/32974، بيانيه جدید شورای ھماھنگی جبھه اصHحات )1(
   

  »بسوی انق�ب«وابسته به گروه » ندای سرخ«انتشار از 
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