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  عمومي در كردستان اعتصاب
دم غيور و مبارز کرد، به مرداد، سالروز حمله وحشيانه حکومت اس&می به کردستان و آغاز قتل و عام مر 28در روز چھارشنبه 

  .دعوت بسياری از سازمان ھا و احزاب اپوزیسيون کرد، شھرھای منطقه کرد نشين در اعتصابی عمومی فرو رفتند
نيروھھای سرکوبگر با امنيتی کردن  دارد ھمچنين گزارش ميرسد که... اکثر مغازه ھا ، بازار ، کارگاھھا وبه گزارش سایت اشتراک، 

 . مردم را دارند فضا سعی در ایجاد رعب و وحشت در ميان
 نيروھای. نيروھای انتظامی سركوبگر نظام در داخل شھر مھاباد مستقر شدند شماری از مزدوران و ز مھاباد گزارش ميرسد کها

نظام با .رعب و وحشت در ميان مردم را دارند وآمدھای اھالی، قصد ایجاد سركوبگر با اتخاذ تدابير شدید امنيتی و کنترل رفت
ویژھی نيروی  اد، نيروھای انتظامی را در خيابانھای اصلی مستقر نموده و نيروھای گاردمھاب گستراندن فضای امنيتی در شھر

ع&وه بر این، ھليکوپترھای حكومتي .اند مسلحانه در داخل شھر نموده انتظامی نيز با استفاده از موتور سيکلت اقدام به گشتزنی
مرداد اعتصاب  28شھرسنندج امروزبه مناسبت  مردم:ش ميرسد کهاز سنندج گزار.بر فراز شھر اقدام به پرواز نموده اند دھھابار

امروز دراعتصاب  امنيتی واماکن انتظامی بخش ھای زیادی از مغازه ھا وکارگاھھای شھر سنندج علی رغم تھدید نيروھای. کردند
گاھھای خود را تعطيل کارگران فلزکاروصنعت کاران شھرک صنعتی امروز دست از کار کشيدند و کار.عمومی شرکت کردند

محله (شھریور  17ھای شھرداری خيابان  از کارگاھھا و مغازھای خدماتی درخيابانھای اس&م آباد، کارآموزی ، مغازه بسياری.کردند
صنعتی  کمربندی عباس آباد، محله غفورخيابان کوسه ھجيج، خيابان شریف آباد وشھرک ، ميدان نبوت، خيابان) شھریور 25

 .خياطی درشھر سنندج به اعتصاب پيوستند وکارگاھھای
  .بعد ازظھرتعطيل شد 5تا  2بخش عمده بازار آصف سنندج از ساعت 

ھروندان شھر را مورد ضرب وشتم قرار دادند ش مرداد تعدادی از 28نيروھای امنيتی وانتظامی درجریان اعتصاب عمومی امروز 
بنام حسن  درجریان این تعقيب وبازداشت جوانان شھر سنندج توسط نيروھای امنيتی جوانی .وتعدادی را دستگير کرده اند

شدت مورد ضرب وشتم قرار ميگيرد مردم حاضر  مصطفایی درمحله شھرک کردستان توسط گشت نيروی انتظامی دستگير وبه
از دست  انتظامی به خشم می آیند ودست به اعتراض می زنند وبا ت&ش مردم جوان مجروح ازبرخورد وحشيانه نيروھایدرمحل 

  .نيروھای انتظامی رھا ميشود

  دندر دانشگاه ها فعالتر مي شودانشجويي  بسيج دانشجويان حكومتي و 
، اینک دانشجویان طرفـدار خـود و بسـيج »رھنگی دومانق&ب ف«يان از طرح بستن دانشگاه ھا زیر لوای کودتاچ پس از عقب نشينی

  . را آماده ی پيش گرفتن سياست تھاجمی برای کنترل فضای سياسی دانشگاه می کند
ھـدف : "جامعـه اسـ&می دانشـجویان گفـت به گزارش خبرگزاری فـارس آقـای حـداد عـادل در ھمـایش آموزشـی سـاليانه اتحادیـه

تـازه ای بـه  ماه ھـای آینـده ابعـاد مقابله با نظام تحریک کنند، این مساله ممکن است در دشمنان ما این است که دانشجو را برای
 ."توطئه ھای دشمان را خنثی کنند"حداد عادل از دانشجویان خواست  .خود بگيرد

شنبه گفت تـرم جدیـد دانشـگاھی آرام تـرین  محمد محمدیان، رئيس نھاد نمایندگی رھبر ایران در دانشگاه ھا، روز سهھمچنين،  
 .زمان دانشگاه ھا خواھد بود

انـد و نيروھـای ارزشـی در دانشـگاه ھـا از  به رای مردم بـی احترامـی کـرده) اص&ح طلب(جریان ھای مقابل : این حال وی گفت با
 .جریان مقابل طلب کار خواھند بود

 اسازي بندرعباس در آستانه سفر رئيس دولت كودت تهديد كارگران كشتي

پيما، کارگران  تی اقيانوسبرداری از یک کش برای بھره اند که در آستانه سفر رئيس دولت کودتا به بندرعباس منابع مطلع خبر داده
نژاد، اخراج خواھند  احمدی اند که در صورت سر دادن ھرگونه شعار سياسی در زمان حضور تھدید شده سازی بندرعباس کشتی

 .شد
» اراک -ایران«بندرعباس برود تا کشتی موسوم به  نژاد به به گزارش موج سبز آزادی، در حالی که فردا پنجشنبه قرار است احمدی

سازی را  فرودگاه تا کشتی نژاد، برخ&ف رویه سفرھای قبلی، مسير دھند که این بار احمدی نزدیک خبر می به آب بيندازد، منابعرا 
  .برداری از کشتی مذکور ببرند ھليکوپتر به محل بھره با خودرو طی نخواھد کرد و قرار است او را با

افزایند  دھند و می صنايع فرا ساحل ايران خبر می ش مجتمع کشتي سازي واین منابع ھمچنين از تھدید کارگران شرکت بحر گستر
به گفته این منابع، از . کرد نژاد با شعارھای صنفی و رفاھی اعتراض خود را بيان خواھند در حضور احمدی اند که کارگران نيز گفته

  !ای محافظ مشغول پاکسازی منطقه ھستندھ استفاده از ابزارھای ویژه و سگ چھار روز قبل ھم مسئوsن گارد حفاظتی با

  كارگران كارخانه واگن پارس اراكمجدد تجمع اعتراضى 
كارگران اين كارخانه در اعتراض به عقب افتادگى  با حضور وزير راه و ترابرى كابينه احمدىنژاد دركارخانه واگن پارس اراك ھمزمان

نکردھاند که اين امر  کارگران معترض گفتند قريب به چند ماه است حقوق دريافت. برگزار كردند دستمزدھايشان تجمع اعتراضى
  . معيشتي تحت فشارھستند سبب بروز مشک&ت بسيارى براى آنھا شده است و به لحاظ

  درگيري درشركت پارس متال
  .ت درگيری و اعتراض وجود داردوضعيت شرکت پارس متال روز به روز بدتر ميشود و تقریباً ھر روز در این شرک

ھزار تومان به  30چند روز پيش مبلغ ,ميشود  تمامی اعتراضات کارگران به نوع پرداخت حقوق است که به صورت تكه تكه پرداخت
  . تنھا مشکلی از آنھا حل نکرده بلکه خشم آنھا را برانگيخته است کارگران داده شده است که نه
حتی گفته شده است كه یکی دو نفر از کارگران با  بنا بر اين گزارش,به این مسئله اعتراض کرده اند کارگران این شرکت با خشم 
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  .اند ماموران حراست درگير شده
  کرایه خانه بدھم یابدھکاری و یا قسطھای عقب افتاده را پرداخت کنم؟؟, ھزار تومان 30با :یکی از کارگران در اين رابطه گفت 

شایعه .که چقدر پول گرفته اند شکایت دارند به اینکه حقوق آنھا را به این شکل ميدھند و معلوم نميشودکارگران حتی نسبت 
دستگاھھا و امتياز  کارھا را ميکنند تا شرکت راببندند و به خواسته خود که فروش زمين و شده است که مدیر این شرکت این

  .شرکت است برسد

  فراخوان براي اعتراض همزمان با حضور احمدي نژاد در تلويزيون دولت كودتا
در ھمين حال گروھی از فعـاsن . داشته باشد وگوی تلویزیونی با مردم ژاد به اصط&ح گفتن قرار است احمدی) پنجشنبه) فردا شب

را از فریـاد هللا اکبـر پـر  ھا حاضر شوند و شـھرھا اند که ھمزمان با این سخنرانی، مردم بر پشت بام کرده اینترنتی نيز از مردم دعوت
 .کنند

 ھـایی مبنـی بـر به تلویزیـون بيایـد، امـا وجـود گزارش) مرداد 28چھارشنبه (امشب  به گزارش موج سبز آزادی، احمدی نژاد قرار بود
ایـن . وگوی زنـده شـد باعـث تعویـق ایـن گفـت احتمال قطع کلی برق به علت شوک ناگھانی ناشی از اضافه بار شبکه توزیـع بـرق،

از بخـش خبـری  یزیون به فردا پنجشنبه بعداع&م شد و بر اساس آن، حضور احمدی نژاد در تلو تعویق، دقایقی پيش به طور رسمی
  .شبکه اول سيما موکول شد 21ساعت 

امشـب  21طـور گسـترده بـرای قطـع بـرق در سـاعت  ھای قبـل بـه بر اساس این گزارش، گروھی از فعـاsن جنـبش سـبز از ھفتـه
تکـرار ایـن کـار در شـب بعـد ممکـن  سـانی بـرایر اما ع&وه بر این برنامه، با توجه بـه اینکـه اط&ع. اند کرده ریزی برنامه) چھارشنبه(

را  ھا بيایند و آسمان تھـران و دیگـر شـھرھا نژاد به پشت بام سخنرانی زنده احمدی اند ھمزمان با نيست، فعاsن سبز تصميم گرفته
 .از فریاد هللا اکبر پر کنند

 

  با هواداران جنبش سبزسخني 

  رحيميرامين 

» ندا سرخ«عده ای از ھواداران این جنبش، نامه ھایی را برای  ،»؟بر استخدر جنبش سبز چه «با عنوان  یمطلباط&ع رسانی من در پی در 
آیا این .  صورتيکه این اط&عات مستند به مدارکی کتبی از طرفين دعوا بوددر .  خواندند »کذب«فرستادند و اط&عات طرح شده در این مطلب را 

تشخيص داده اید؟  یا اینکه معتقدید اصوsً چنين » کاذب«رجوع است را  سندھایی که آدرس آنھا ھنوز فعال بوده و در سایت باsترین قابل
ند خود قضاوت کنند که آیا اط&ع رسانی ما بر مبنای اسناد ھر حال خوانندگان با رجوع به این مستندات می توانبه .  اسنادی را ما جعل کرده ایم

  .حقيقی بوده و یا جعلی
آنچه که این اعتراضات به ما نشان می دھد، عقب افتادگی سياسی طرفداران ليبرال ھای حکومتی است که تحمل شنيدن واقعيات را ندارند اما 

يرت انگيز این برای ما حالبته .  ض رجوع به آنھا برای تشخيص مشک&ت و معض&ت شان، صورت مسئله را از ذھن خود پاک می کنندو در عو
شان است، ھرگز  نيست، چرا که رھبر سياسی ایکه انگيزه اش از سازماندھی صرفاً استفاده از نيروھای مردمی برای پيشبرد مقاصد شخصی

عاليت می زحمت تربيت و پرورش این نيروھا را متحمل نمی شوند و نتيجتاً طرفداران آنھا صرفاً با نيروی احساسات سطحی و مقطعی شان ف
ھمين دليل است که روز بروز صف ھواداران جنبش سبز رو به کاھش گذاشته و پاسخ دھندگان به فراخوان ھای ایشان، در عرض دو به .  کنند

باشد می داند که این حيطه مملو  اھی داشتهگآ دنيای سياست زاواs ھر فردی که ذره ای   .ون به چند ھزار سقوط کرده استماه، از چند ميلي
 که فراخور حال و اھدافھای متعددی  به احزاب و گروه ھا و سازمان ،ی متفاوتاز تضادھا و اخت&فات است و نيروھا در اثر تبليغ خط مشی ھا

ه این حکم نسبت به کسانی صادق است که تحت تربيت و آموزش صحيح سياسی، آگاھانه بالبته .  سمتگيری می کنندمبارزاتی شان است، 
تربيت و پرورش نيرویی است که برای دریافت اط&عات سياسی ... ی ھا و تحليل ھا و ھدف ما از اینگونه اط&ع رسان.  این حيطه وارد گشته اند

ی کار ما مسلماً برای افرادی که مورد چنين آموزش ھایی قرار نگرفته و صرفاً با شيوه .  رجوع می کنند» ندای سرخ«به خبرنامه و مطالب 
  .سر و کار دارند، عجيب و مشکوک می آیدسطحی و احساسی رسانی  تھييجی و اط&عشعارھای 

خودتان ھم نمی دانيد، آنچه باعث حضور شما در ميدان مبارزه سياسی شده است، اھداف و باورھای اجتماعی شما است که اگر  !دوستان
از بسياری .  فرو رفته از ذھن آگاه تان به ضمير ناخودآگاه تان» رھبر پرستی«و » کيش شخصيت«فشرده و یکسویه یِ متاسفانه تحت تبليغات 

یا مانند اخت&فات کنونی شما، و .  رھبران ھستند که دارای اعتقادات قوی نبوده و در ميان راه به اھداف اع&م شده خود خيانت می کنند
ردید و آن ه اھداف و باورھای اوليه تان باز گشما باگر .  ھا متحد و منشعب می گردندسازمان .  رھبرانی به ھم نزدیک شده و گاه دور می شوند

برعکس، با بلکه .  ، چنين اتفاقات متداول سياسی ای نمی تواند شما را مأیوس کرده و از ميدان مبارزه دور کندگردانيدرا به ذھن آگاه تان بر
باعث ایجاد نيرویی مضاعف در جھت حل و بر ،می شود تبدیل آرزوھای سياسی تان به واقعيت ی که مانعاز مشک&ت و معض&تعينی شناخت 

  . طرف کردن آنھا خواھد شد
دقيقاً به آنچه که شما تا به حال از طرف رھبرانتان دریافت داشته اید، کوشش ایشان برای انحصار رھبری کل جنبش مردمی است که فانه متاس
رھبران اگر نيـت دمکراتيک این .  که بعضاً با یکدیگر مخالف و متضادند تفاوت و رنگارنگی استقاید و اھداف مدارای عبودنش، » مردمی«علت 

به ھر کسی حق دھيد که ا درک کرده و پذیرای شنيدن و تحمل عقاید مختلف باشيد و داشتند، شما را طوری پرورش می دادند که این واقعيت ر
دمکراسی مورد نظر ما، در !  روح دمکراسیاینست .  برای پيشبرد ایده ھای خود، با دیگران رقابت کرده و به سازماندھی مجزا از شما اقدام کند

ه متفاوت و ، این حق، نه فقط به گروه ھا و طبقات و دسته جات، بلکه به تک تک افراد جامعه داده می شود ک»ومت دمکراسی شوراییحک«
نظام .  نباشند دیگرانو تحمل خفقان از طرف اکثریت جامعه و رنگارنگ باشند و تنھا به علت اقليت بودن و منفرد بودن شان، مورد سرکوب 

  .  سياسی و اجتماعی ایکه اتحاد خود را بر مبنای فردیت انسان ھا و متفاوت بودنشان می گذارد
زمانيکه در این ميدان و با این تا .  رھایی یابيدمبارزه عليه دیکتاتوری و کودتاچيان شما در راه توضيح را دادم که شما از توھم جدایی ما از این 

  !پيروز باشيد  .د خواھيد یافتوخھمواره در کنار را ما ھدف مبارزه می کنيد، 
  1388مرداد  29، »ندای سرخ«از انتشار 


