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 سياست چماق و هويج براي كارگران و كاركنان شركت نفت
قبل از انتخابات یک ماه حقوق و مزایا به کارمندان و کارگران شرکت نفت تعلق گرفت و انگار قرار است دوباره این حقوق و مزایا ماه 

می شودھمچنين دوستان بعد آینده یا بعدش پرداخت شود احتمال تطميع برای جلوگيری از ضربه زدن به دولت به شدت احساس 
شنيده ھا حاکی از (از حوادث اخير سه تن از مدیران ارشد نفتی که در پاCیشگاھھا کار ميکنند از پستشان به علت نامعلومی

 .عزل شده اند (احتمال خرابکاری است

  تعطيلي دانشگاه ها از هراس سازمان يافته تر شدن اعتراضات
که شورای عالی انقIب فرھنگی طرحی را در دستور کار دارد مبنی بر اینکه دانشگاھھای کل  برخی از منابع حکومتی افشا کردند

این طرح قرار است به بھانه جلوگيری از شيوع آنفوCنزای   .کشور یا Cاقل دانشگاه تھران برای یک ترم تحصيلی، تعطيل شوند
ان سراسر کشور در تھران است که قابليت سازماندھی و اما دليل اصلی آن، جلوگيری از تمرکز دانشجوی.  مرغی اجرا گردد

Cزم به یادآوری است که بر خIف توصيه رھبران اصIح طلب، مبارزات مردمی . رادیکاليزه کردن اعتراضات مردمی را دارا می باشند
ل و عام کوی دانشگاه در شب و اعتراضات خيابانی بوسيله دانشجویان و جوانان در تھران کليد زده شد و حکومت کودتا نيز با قت

  .ام خرداد از ایشان انتقام گرفت 24یکشنبه 

 كنند زندانيان سياسي اعتصاب مي

شماری از زندانيان سياسی اعIم کردند در صورت عدم رسيدگی به وضعيت شان، از عصر روز شنبه دست به اعتصاب غذا 
 .خواھند زد
که در زندان اوین به سر می برند اعIم کردند در صورت عدم رسيدگی به وضعيت نفر از شدگان حوادث بعد از انتخابات  ٣٠بيش از 

 .شان تا روز شنبه، از عصر روز شنبه دست به اعتصاب غذا خواھند زد
به گزارش خبرنامه اميرکبير این مطلب توسط زندانيان به عIءالدین بروجردی دبير کميسيون امنيت ملی مجلس نيز ارائه شده 

 .است
ندانيان به دليل فشارھا برای اعتراف گيری ھای غيرحقيقی و برخی دیگر به دليل وضعيت نامشخص و بIتکليف خود برخی ز

 .تصميم به اعتصاب غذا گرفته اند
خبر اعتصاب غذای زندانيان از روز شنبه را یکی از زندانيان که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است، به خبرنامه اميرکبير اعIم 

  .ده استکر

 »شوندرهبران بهائي هفته آينده محاكمه مي«
مرداد در ایران  ٢٧برند، چھارشنبه دادگاه ھفت تن از رھبران بھایی که از اردیبھشت ماه سال گذشته در بازداشت به سر می

 .شودبرگزار می
دفتر عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکIی مدافع ای از ارسال ابIغيه این دادگاه به المللی بھایی در ژنو، طی بيانيهدفتر جامعه بين

 .استاین متھمان خبر داده 
که در حال حاضر آقای سلطانی یکی از وکIی مدافع بھایيان در زندان است و شيرین عبادی، جامعه جھانی بھائی، با بيان این

حق برخورداری بھائيان ایران از »ع را نادیده گرفتن وکيل دیگر این پرونده نيز در ایران نيست، برگزاری دادگاه بدون حضور وکIی مداف
  .است عنوان کرده «اجرای عدالت و روند قانونی آن

  بازداشتگاه در استان تهران كه خارج از كنترل سازمان زندان ها اداره مي شوند 17اسامي 
براین .بر آن مبھم است را منتشر کرد روزنامه خبر روز پنج شنبه فھرستی از تعدادی از بازداشتگاه ھایی که مدیریت و نظارت

ھای  ، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطIعات ارتش، بازداشتگاه اماکن، بازداشتگاه)شاپور(پليس آگاھی تھران   اساس بازداشتگاه
، ، بازداشتگاه حفاظت اطIعات نيروی انتظامی، بازداشتگاه حفاظت اطIعات سپاه64حفاظت اطIعات وزارت دفاع موسوم به 

وزارت اطIعات در زندان اوین، بازداشتگاه آگاھی در شھرری، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد  209بازداشتگاه اطIعات سپاه، بند 
خزانه، بازداشتگاه آگاھی ورامين، بازداشتگاه آگاھی شھریار، بازداشتگاه مبارزه با مواد  160مخدر در شھرری،بازداشتگاه کIنتری 

ھا افتاد، بازداشتگاه  دادگاه انقIب و در حوادث اخير دو نام جدید نيز بر سر زبان 7بازداشتگاه دادسرای ناحيه مخدر شھریار و 
 .کھریزک و منفی چھار وزارت کشور

وضعيت مدیریتی « اینھا تعدادی از بازداشتگاه ھا مبھم تنھا در تھران و شھرھای استان تھران ھستند که به نوشته روزنامه خبر 
 «.با ابھام مواجه است آنھا

وزارت  78در سال .این بازداشتگاه ھا اغلب خارج از بازرسی و نظارت سازمان زندان ھاست و در برخی مواقع مخفی ھستند
واقع در خيابان کوشک حوالی توپخانه را تعطيل و عنوان آن را از » بازداشتگاه توحيد« اطIعات بازداشتگاه مرکزی قدیمی اش یعنی 

تغيير داد،اما نگاھی به این فھرست بازداشتگاه ھای شناخته شده در تھران خبر ميدھد که موزه »  موزه عبرت«حيد به زندان تو
 .ھای عبرت بسيارند

  تهديد حمله به دفتر روزنامه اعتماد ملي در نماز جمعه
يوتر رساند تا اقدام احتمالی حزب هللا و یکی از شرکت کنندگان در نماز جمعه دیروز ، پس از خاتمه نماز فوراً خود را به یک کامپ

رفتم به سمت  ٩امروز ساعت : او در گزارش خود نوشته است که.  بسيجيان را در تھاجم به دفتر روزنامه اعتماد ملی گزارش دھد
آمریکا ومی گفتن که نامه کروبی جشن , وقتی داشتن احمد آقا شکر می خوردن ١:١٠ساعت . دانشگاه تا بتونم برم تو جایگاه
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اسرایيل و بيگانگان بود یه اعIميه پخش کردن و دست به دست ميچرخوندن که می خوان فردا برن دفتر روزنامه اعتماد ملی رو 
بگيرن موبایلم رو نذاشتن ببرم تو وگرنه عکس می گرفتم که نوشته بودانصار حزب هللا می داند تا تریبون ھای بيگانه و اشخاصی 

عصر جلوی تریبون بيگانه  ۴اتمی می توانند سخن بگویند اغتشاشات ادامه پيدا خواھد کرد فردا ساعت مثل کروبی دروغگو و خ
 بعد از پل کریمخان نظر بدھيد بگویيد چه کار کنيم؟اگر به درون روزنامه ریختند چه کنيم؟پيشنھاد دھيد)روزنامه اعتماد ملی(

  ارسیف داحم - يو تاكتيكهاي قديمي حكومت» ن كمانجنبش رنگي«پيشروي 
وان ایجاد گروھی بعن» موازی سازی«یکی از مثال ھای این  .در تاریخ جمھوری اسIمی ید طوCیی دارد» موازی سازی«سياست 

از حکومت زمينه سازی و برنامه ریزی می شد، » اصIح طلبان«درست در زمانيکه حذف کامل .  بود» اصIح طلبان اصولگرا«
خود را را تبليغ می کردند که چيزی جز نشست چند اصولگرا با ھم نبود که بعضاً » با اصIح طلبانتعامل دولت «مطبوعات اصولگرا 

تعداد معدودی «به اصIح طلبان واقعی بعنوان متفقاً ه در ھمان جلسه جالب اینک.  می خواندند »اصIح طلبان اصولگرا«با عنوان 
  .بد و بيراه می گفتند» ل خارجیعوامل دوّ

بود، ھنگاميکه به شوراھای مستقل کارگری حمله کرده و با » شوراھای اسIمی کارگران«اگر بخواھيم کمی دورتر برویم، تشکيل 
ستقل کارگری جالب اینکه ھنوز شوراھای م.  ، اعضا آن را مجبور به انحIل آن نھاد می کردندبازداشت و بعضاً اعدام رھبرانش

تی خود تبليغا بوق منحل نشده، با شورای اسIمی کارگران می نشستند و قرارداد بردگی کارگران را امضا می نمودند و در
محکوم » عوامل ضد کارگری«بعنوان را و در بيانيه پایانی نمایندگان شورای مستقل کارگران  را می دميدند» توافق دولت و کارگران«

  .می کردند
ت احمدی نژاد طرفدار دول» انجمن ھای اسIمی دانشگاه ھا«ساختن ، بود مثال دیگری که یکی دو سال است که مرسوم شده

اعضا پر شور دیدار احمدی نژاد را با استقبال «می کردند و سپس لَم عَ دفتر تحکيم» انجمن ھای اسIمی«بود که به موازات 
و ھنگاميکه  از صدا و سيما پخش می کردند» یار امام در آمد«ھمراه با تصویر و فریادھای  »گاه فIُن و بھمانانجمن اسIمی دانش

  .سر می دادند» مرگ بر منافق«حمله ميکرد، فریاد  »انشجوعوامل نفوذی ضد د«احمدی نژاد و یا نمایندگانش به 
ام خرداد در ميدان وليعصر بود که ھواداران احمدی نژاد  24و اما نزدیکترین مثال این تاکتيک فرسوده ھمان تظاھرات موازی یکشنبه 

و در ھمانجا، موازی سازی کرده » سبز جنبش«را از اقصا نقاط ایران جمع کردند و با توزیع پرچم ھای سبز ميان ایشان، در مقابل 
  .ازی موسوی نيز برایش کف زدندواشگر معرفی کرده و طرفداران مغتشو ا» مشتی خَس و خاشاک«احمدی نژاد، مردم ایران را 

در . عصرنو مواجه شدم» جنبش سبزی«و » اصIح طلب«با چنين خاطرات و پيش زمينه ای با مطلبی از آقای عربشاھی در سایت 
رنگين کمان « :منتشر شده بود، آقای عربشاھی ادعا کرده است که »تأملی در چيستی جنبش سبز«عنوان ا بمطلب که  این

این ھویت . المت آميز برپا شده استھفت رنگی از نيروھای سياسی و اجتماعی با محوریت رنگ سبز در اردوگاه این جنبش مس
ھای ناھمگون بر سر اشتراکاتی حداقلی به ھماھنگی نسبی رسيده اند اما اخت7فات عميقی در نگرش، ایدئولوژی و پيشينه 

از یکسو نياز به تداوم این اتحاد برای پيروزی احساس می شود و از سوی دیگر این نگرانی . تاریخی آنھا مشاھده می شود
را سبب شود و یک گروه آنچنان فربه شود که دیگران را  57چشم بستن بر اخت7فات سرنوشتی چون انق7ب بھمن  ھست که
  .حذف کند

بدیھی است . به نظر می رسد بھترین راھکار احترام به تکثر درونی جنبش و پرھيز از یکپارچه سازی ھویت ھای ناھمگون است
آزادی در ابراز دیدگاھھای خود باید از ت7ش برای ایجاد ھژمونی بر جنبش  ھویت ھای گوناگون ھمراه شده در جنبش ضمن

  » .خودداری کنند چرا که نتيجه آن ات7ف انرژی نيروھای جنبش و پراکندگی و دلسردی مردم خواھد بود
اعIم می داریم که ھيچگونه نشست و توافقی با نمایندگان  »جنبش رنگين کمان«اوCً بعنوان یکی از نيروھای داخل کشوری 

به یاد تاکتيک » جنبش سبز«بنظر می رسد که دوستان   .نمی دانيم» جنبش سبز«نداشته ایم و اصوCً خود را از » جنبش سبز«
  . باشندموازی راه اندازی کرده » جنبش رنگين کمان«ھای قدیمی شان افتاده و در درون خود یک 

ی دیکتاتوری شان در زمان بھره ، ھمراه با تاریخچه ی رفتارھا»جنبش سبز«و انحصار طلبی رھبران  »ریخود محو«ثانياً، ھمين 
.  بپيوندیم» جنبش رنگين کمان«از نيروی سرکوبگر حکومتی بود که ما را بر آن داشت تا حساب خود را از ایشان جدا کرده و به  ریب

، خواسته ھای محدود درون حکومتی و »جنبش سبز«به ھيچ عنوان » جنبش رنگين کمان«بنا بر این اعIم می داریم که 
ن ھا و تجمعات ادر عمل، و در خيابکه  دو تنھا تا زمانی ایشان را تحمل می کن دنشان را محور فعاليت ھای خود نمی دانرھبرا

اعIم کنند و جمھوری اسIمی حکومت را با  یھر آن که رھبران این جنبش اعIم رسيدن به توافق.  ، با مردم پيش رونداعتراضی
از ما بخواھند که به اعتراضات خود برای رسيدن به حقوق دمکراتيک مان خاتمه دھيم، با آنھا ھمان کار را خواھيم کرد که با دولت 

  . می کنيمکرده و کودتا 
نگين رسيدن به توافق با جنبش ر«را تا به آخر پيش برده و ھمزمان با اعIم  »موازی سازی«ثالثاً، آقای عربشاھی، سناریوی 

گروھی از فعاCن که عمدتا ساکن  «: را مورد تھمت و اتھام قرار داده و می نویسد واقعی» جنبش رنگين کمان«ازی، مو» کمان
ی او تاکيد می کنند تا خود پرچم رھبری مبارزات مردمی برای خارج از کشور ھستند بر عبور سریع از موسوی و اندیشه ھا

صادق است، این تھمت و اتھام » کافر ھمه را به کيش خود پندارد«تا آنجایی که مثال قدیمی »  .دموکراسی را به دست بگيرند
در شرایطی مطرح می » صاریانح رھبریخواست «و » ھژمونی طلبی«اما این اتھامات .  آقای عربشاھی را می توان بخشيد

و » تک رھبری«و » تکصدایی«را برای تقابل با  جنبشاعIم کرده اند که این » ين کمانجنبش رنگ«شود که شرکت کنندگان در 
  .دروغ را نمی توان بخشيد ،بنابر این.  تشکيل داده اند» تک خواسته ای«

کفه ترازوی اعتماد سازی را به نفع کسانی ، یعنی موازی سازی و تبليغات و ادعاھای دروغ، »بش سبزجن«به ھر حال این اقدام 
ھا ھيچ تغييری با زمان گذشته خود نکرده اند و اگر دوباره صاحب قدرت سرکوب  ی»جنبش سبز«تغيير می دھد که معتقدند 

ھر به   .واھند انداختخشان، چون گذشته، به جان مردم حکومتی بشوند، ایشان خواھند بود که چماقداران و لباس شخصی ھای
 1388مرداد  24» ندای سرخ«ز انتشار ا                .مان خود را باز نگاه داشته و مراقب پشتمان خواھيم بودحال ما چش


