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  ن سياسي ماموران امنيتي مانع برگزاري مراسم سالگرد كشتار زندانيا
اما ماموران امنيتی از . شھریور، به مناسبت سالگرد کشتار زندانيان سياسی قرار بود که مراسمی در گلزار خاوران برگزار شود 6امروز، جمعه 

مراسم   خانواده ھای جان باختگان سياسی تصميم گرفتند که به گورستان بھشت زھرا رفته و. ردندبرگزاری این مراسم جلوگيری به عمل آو
بھشت زھرا و در ھمبستگی با خانواده ھای جان باختگان مبارزات اخير برگزار کنند که با برخورد شدید ماموران  33بزرگداشت خود را در قطعه 

   .انتظامی و امنيتی مواجھه شدند

 تحصن خانوادگي كارگران در اعتراض به حكم دادگاه درباره هيات مديره آجر ثبات 
اجرایی خانه کارگرورامين و قرچک نسبت به حکم دادگاه  جمعی از کارگران و اعضای شورای اس<می کار شرکت آجر ثبات در نامه ای به دبير

به گزارش ایلنا در این نامه با بيان  .درخصوص اعضای ھيات مدیره این شرکت اعتراض کرده و نسبت به اعتراضھاي کارگری اظھار نگرانی کردند
اعضای ھيات : این شرکت خریداری شده، آمده استکارگر  700درصد شرکت آجر ثبات متعلق به بانک صنعت و معدن از سوی حدود  91این که 

ميليون تومان وام قرض  250ھای خصوصی است مبلغ  مدیره شرکت با مصوبه مجمع سھامداران که باRترین مرجع تصميم گيری در شرکت
اھانه کارگران به شرکت الحسنه به کارگران شرکت پرداخت کرد تا از طریق آن قسمتی از اقساط خرید شرکت پرداخت شود ودر عوض حقوق م

شود  ھزار نفر از این کارخانه تامين می 2ارتزاق  : استدر ادامه این نامه با ھشدار نسبت به تعطيلی کارخانه آجر ثبات آمده  .بازگشت داده شود
   .اند ھای خود دست به تحصن زده به ھمين دليل کارگران این شرکت به صورت خودجوش دست از کارکشيده و به ھمراه خانواده

 اعتصاب و تحصن كارگران شركت واگن سازي پارس اراك ادامه دارد 
. اند مقابل کارخانه تحصن کرده در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود، از روز سه شنبه سوم شھریور سازی پارس اراک کارگران کارخانه واگن

ھای عظيم دولتی است که در روند  این کارخانه از جمله شرکت .اند دليل بحران مالی اخراج شده بسياری کارگران قراردادی این واحد صنعتی به
دھا تن از کارگران اقدام به اخراج ص ھای شدید مالی شده است و برای رھایی از این مشکل بخش خصوصی، دستخوش بحران واگذاری به

نگرفته اند و ھمين امر موجب شده تا آنان در  ع<وه بر این کارگران رسمی این شرکت نيز حدود چھار ماه است حقوق .قراردادی خود کرده است
تی آنان از سوی مشک<ت معيش به اعتصاب و تحصن در جلوی شرکت کنند با این وجود تا کنون اقدامی برای حل چندماه گذشته چندین بار اقدام

ھمچنان  از آنان امنيت شغلی خود را از دست داده اند اين در حالي است كه کارگران ھئيت رئيسه شرکت صورت نگرفته است و حتی بسياری
 .به اعتصاب خود ادامه می دھند

 اجراي مجدد طرح انضباط اجتماعي در تهران
به گزارش بی بی  .مھدی احمدی از مقامات نيروی انتظامی اع<م کرده که طرح انضباط اجتماعی بار دیگر در تھران به اجرا گذاشته می شود

 مقابله با بی نظمی، ساماندھی و بھبود وضعيت معابر شھری و مبارزه با مقامات نيروی انتظامی می گویند ھدف از این طرح: سی 
که اکثر شھروندان تھرانی از این اقدام بسيار ناراضی  این در حالی است,اجرای آن از منطقه شش تھران آغاز می شوددستفروشان است و 
  . توھين به شخصيت افراد قلمداد می کنند ھستند و آن را نوعی

 . اين اقدام درراستاي سركوبي جوانان ميباشد

 ماموران سركوبگر هر روز وحشيانه تر عمل ميكنند
ع<وه بر گشت زني و بازرسي ,شكل گيري اعتراضات مردمي  ماموران سركوبگر نظام از ترس,بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر  بنا

وليعصر  و فرمانيه, به بعد در خيابانھاي نياوران  1230بنا بر اين خبر در ساعت  . اذيت و ضرب و شتم جوانان در خيابانھا ميپردازند خودروھا به آزار و
 .پرداخته و در انتھا پ<ك ماشين آنھا را كنده و با خود ميبرند نيروھاي سركوبگر با متوقف كردن ماشين جوانان به ضرب و شتم آنھا

 نهاي نمايشي؛ افشاي حكومت ايران و نه متهما دادگاه: هفته نامه نيويوركر
ھای نمایشی در ایران نتيجه  ضمن برشمردن سوابق دادگاه نامه نيویورکر در شماره تازه خود مطلبی دارد به قلم Rرا سکور که در آن ھفته

 .انزجار عمومی از آن خواھد شد آور باشد باعث افشای بيشتر حکومت و افزایش در شرایط فعلی بيش از آنکه خوف گيرد که این روش یم
ھا را توطئه  ریاست جمھوری حکومت ایران سعی کرده است مخالفت ھا در اعتراض به نتایج انتخابات نویسد از زمان وقوع ناآرامی نيویورکر می
تصاویری که از این دادگاه ھای . آمریکا جلوه دھد اص<ح طلب و روزنامه نگاران را جاسوس و ھمکار کشورھای خارجی به خصوص Rناجانب و فعا

تصاویر محمد ابطحی معاون  مقایسه. اند دھد که چگونه متھمان تحت فشار مجبور به اعتراف شده نشان می نمایشی پخش شده به خوبی
 .ای است از کسب اعتراف با توسل به شکنجه در جلسه دادگاه نمونه برجسته ل از بازداشت با چھره ویریيس جمھور سابق ایران قب

  اخراج شاهو محمدي دانشجوي مريواني از دانشگاه مشهد
 .شاھو محمدی دانشجوی کرد واحد نيشاپور دانشگاه مشھد ، از ادامه تحصيل محروم و از دانشگاه اخراج شد

طی روزھای اخير از سوی دانشگاه صادر    دانشجوی سال آخر رشته ژنتيک واحد نيشاپور دانشگاه فردوسی مشھد حکم اخراج شاھو محمدی
شایان ذکر است این دانشجو که به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از سوی دادگاه انق<ب مشھد به سه سال حبس محکوم شده .گردیده است

  .ری نمودن دوران محکوميت خود می باشداست ، ھم اکنون در زندان سنندج در حال سپ

  يكي ديگر از كشته شدگان وقايع اخير در كرمانشاه به خاك سپرده شد
  .ه شدگان وقايع اخير در شھر گي<ن غرب استان كرمانشاه تشيع و به خاك سپرده شدظھر امروز پيكر محمدجواد پرنداخ يكی ديگر از كشت

در شھر گي<ن غرب استان كرمانشاه، دانشجوی مھندسی پتروشيمی دانشگاه صنعتی اصفھان پس از شركت در  1365محمد جواد پرنداخ متولد 
گردد و پس از نتايج دھمين دوره انتخابات رياست جمھوری به منزل خود در گي<ن غرب باز میتجمعات دانشجويان دانشگاه اصفھان در اعتراض به 

ميليون تومانی تا زمان بازگشت به اصفھان و مراجعه به اداره اط<عات اين  30ی چند روز از طرف اداره اط<عات اين شھر احضار و به تأمين وثيقه
وقت مقرر شده ھمراه با يكی از اعضای خانواده خود به اصفھان مراجعت كرده و طی دو روز متوالی در  محمد جواد پرنداخ در.گرددشھر مكلف می

نامبرده پس از دو روز بازجويی صبح روز سوم به قصد حضور مجدد در اداره اط<عات و . گيرداداره اط<عات اين شھر حاضر و مورد بازجويی قرار می
اما متأسفانه حوالی ظھر . نمايدی بازپرسی كه وقت آن برای وی تعيين شده منزل را ترك مینجام مرحلهپس از آن مراجعه به دادگاه جھت ا
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پزشكی قانونی اصفھان علت مرگ اين دانشجوی كُرد را برخورد جسم  .شودھای شھر اصفھان يافته میاز پلھمان روز جسد وی در زير يكی 
شنبه پنجم شھريور ماه در شھر گي<ن غرب رنداخ ظھر روز پنجست مراسم خاكسپاری محمد جواد پگفتنی. سخت به جمجمه عنوان نموده است

  .شان برگزار خواھد شداستان كرمانشاه با حضور گسترده مردم اين شھر برگزار گرديد و مراسم ختم وی نيز طی امروز و فردا در منزل شخصی

  زندانيحكم سنگين و غير انساني عليه دانشجوي 
سال زندان و تبعيد به زندان کرمان  10به حکم سنگين و ضد بشری  زندانی سياسی حسن ترRنی زندان اوین 209از بند  بنابه گزارشات رسيده

دادگاه  22دادگاه انق<ب برده شد و در شعبۀ  برای چندمين بار به مردادماه  25روز یکشنبه  ساله 22حسن ترRنی دانشجوی زندانی .محکوم شد
به خانواده و وکيلش خانم نسرین ستوده اع<م شد  شعریور ماه  3و روز سه شنبه. انق<ب توسط فردی بنام محسنی مورد محاکمه قرار گرفت

  .کرمان محکوم شده است زندان مرکزی  سال زندان و تبعيد به 10که به 

  ست؟يا انقالب، حقيقت كداماصالحات 
  فارسياحمد 

و ظواھر را  روی بگيریمآن رسيده است که با نگاھی به آنچه که گذشت، درسھایی برای ادامه راه فرامبارزه فشرده، زمان ماه  پس از دو ،اینک 
  .  درک از واقعيّت بشکافيم برای
در فضای سياسی و عملکرد  ندتند که تنھا با شرکت وسيع در انتخابات می توانبه مردم می گفاص<ح طلب رھبران  طی رقابت ھاب انتخاباتی،در 

اصـ<ح طلبـان درون حکومـت و بـه قـدرت رسـاندن انتخـاب از طریق  ھاتنبخصوص روی این اصل تکيه می کردند که آنھا  .رندنأثير گذاحکومتی  
مقابـل، تحـریم در   .است که می توان بدون پرداخت ھزینه یِ خونين یک انق<ب به آزادی ھای انسانی و دمکراسی دسـت یافـت )خودشان(

ھدف   و تفاوتی نيست اص<ح طلبان حکومتی و اصولگرایانسياست ھایِ مابين در اصلِ نظام دیکتاتوری، ھشدار می دادند که  ،کنندگان انتخابات
اھر قانونی وعملکرد خشونت بار و دیکتاتوری نظامی، بلکه حتی در ظدر اس<می است که نه تنھا  یحفظ نظام جبّار و حاکم جمھور ھر دو طرف،

چه مردم رأی پس .  ساخته است مسلطدیکتاتوری مطلقه وRیت فقيه را در تمامی عرصه ھای زندگی مردم، از جمله قانون انتخابات،  اش ھم
می  حافظ این نظام دیکتاتوری و انحصار قدرت و ثروت طبقه حاکمهکه  د آمددھند و چه رأی ندھند، ھمواره نام فرد و افرادی از صندوق بيرون خواھ

مردم به درستی البته .  بيرون آمدی نژاد بعنوان برنده یِ انتخابات انتخابات نيز حرف تحریم کنندگان را به اثبات رساند و نام احمدنتایج   .باشند
روی س<مت انتخاباتی بوده  پاسخ باید گفت، مگر نتيجه یِ انتخابات گذشته ازدر .  ی بودخواھند گفت که این یک تقلب بوده است و برنده موسو

 باندازه ای است که حاکمه هطبقبحران در بيانگر آنست که  طلبان حکومتی فقطتقلب و کودتا عليه اص<ح این   ؟ء دانستاستثنارا که این بار 
اصوRً در چنين نظامی، قانون، نه قرارداد بين  .ندتشخيص نداد انبه حفظ قدرتش» اصلح« زينگذشته اند  فيلتر انتخاباتی شاناز حتی افرادی را که 

در ھر شرایطی که و بر اکثریتی ھفتاد ميليونی است که ھرگاه  اقليّتی چند ھزار نفرهقدرت و ثروتِ حفظ انحصار دولت و ملّت، بلکه ابزاری برای 
ادعاھای پس .  قدرت مسلحانه حکومت به کار گرفته می شود ، یعنیو ابزار اصلی ثر خود را داشته باشد، به کناری پرتاب شدهنقش مؤنتواند 

به آزادی ھای انسانی و دمکراسی برسند، از طُرُق قانونی  و اص<ح طلبان حکومتی که گویا مردم می توانند بدون دادن ھزینه یِ خونين انق<ب
تا انحرافی  یراھ.  تبعيض اقتصادی و سياسی جان به لب شده اندستم و و مردمی که از ظلم تحميق .  ی تحميق مردم استراابزاری بتنھا 

  . رریز شودس تحوّل دھنده شان به کانالھای بدون خطر برای بقا نظاممتراکمِ انرژی 
اخت<فات و رقابت ھای انحصارھای اقتصادی و سياسی تشکيل دھنده یِ ھيئت حاکمه عميقتر از آن بود  که واقعيات اخير نيز ثابت کرد کهدیدیم  

باR کشيدن تازه به دوران رسيده ھنوز از  سپاهِجناح .  کنند جاه جابقدرت را حتی، در ميان خود ميز، که بتوانند از طریق انتخابات و مسالمت آ
سبب شد تا کانال ھای این .  باشدبه جناح اص<ح طلب  اجرایی ابزارھایِمسالمت آميز  سليمثروت ھای مردم سيراب نشده است که حاضر به ت

و  مسدود گشته و سيل عظيمی از انرژی تحول خواه مردمی به خيابان ھا سرریز گرددبين خودشان ھم مسالمت آميز و بی خطر انتقال قدرت 
  .را بيابد» و جمھوری اس<می ینگونی دیکتاتوررس« جھتِبه سرعت 

در این چند سطر نمی توانيم تمامی جوانب چنين حرکت تاریخی ای را، حتی اگر به تمامی آن اشراف داشتيم، توضيح دھيم، بلکه تنھا می ما 
  .اص<ح طلب حکومتی، پس از طغيان مبارزات مردمی بپردازیم» رھبران«به بخشی از عملکرد خواھيم 

کسانيکه در ميدان مبارزات حضور داشتند کام<ً محرز است که مبارزات مردمی، خارج از کنترل جناح ھای ھيئت حاکمه آغاز گشـت و بـه برای 
شد و سرکوب خونين را آغاز کرد و با ھر با موضعی روشن و واضح، دست به اسلحه  ،کودتاچیجناح .  ت ضد حکومتی خود را یافتسرعت ماھي

که آنھا  .کردبازی پيچيده ای را آغاز  جناح اص<ح طلب امّا،.  اذھان مردم درید ازرا » آميز اقدامات مسالمت«گلوله، بخشی از توھم مؤثر بودن 
نيروی مردمی این اما،  .نياز داشتندھنوز به انرژی مردم برای فشار بر جناح حاکم ،بودند محروم شده  از ابزارھای حکومتیبرای تقابل با رقيب 
تنھا، می بایست به ابزار عقيم شده یِ  بلکه  .داشتانعقاد نطفه ھای نھادھای دمکراتيک را می تخریب نھادھای دیکتاتوری و نمی بایست توان 

 و یابی مبـارزات مردمـی مطـرح گشـت مناسب ترین شکل جھتبعنوان » فشار انفعالی«تاکتيک پس   .فشار بر جناح حاکم تبدیل می گشت
برش قرار گيرد، پس رادر بری ابزار بی خط حتی چنيناجازه دھد تا جناح کودتاچی، ھارتر از آن بود که  اما،. متولد گشت» آميز تظاھرات سکوت«

ش » حق انحصاری قدرت«سدّ راه » مسالمت آميز«دامات و دوباره به مردم نشان داد که اینگونه اق خرداد، حکم تير را صادر کرد 29در نماز جمعه 
الحق که مردم نيز عليرغم تـ<ش ھـای اصـ<ح طلبـان و  . دشبه مردم تحميل ام خرداد، ھزینه یِ یک انق<ب تمام عيّار  30روز از .  نخواھد بود

ی را که آماده یِ مردمکه با زور اسلحه نمی توان ر آمده و در اولين قدم ثابت کردند حکومتی، به خوبی از پس سرکوب ضدانق<بی ھيئت حاکمه ب
تعدادشان، این مبارزات نتوانست با آگاھی انق<بی  ف عناصر انق<بی وضعبه علت  متأسفانه،اما .پرداخت ھزینه یِ انق<ب ھستند، سرکوب کرد

مردم بر مبنایِ نياز مبارزاتی خود توانستند نطفه ھای نھاد دمکراتيک محّ<ت را البته . دھددر اذھان مردم شکل را توأم شود و دورنمایِ مبارزه 
اینجا بود کـه ت<شـھای در  .دارند و اینکه به کدام سمت باید تکامل یابند آگاه نگشتندشکل دھند، اما از اینکه این نھادھا چه ارزش و قابليّتی 

و  »بی ھـدف متمرکزِممتد و تجمعات «با به کارگيری تاکتيک نيز و ایشان  اص<ح طلبان حکومتی باقی ماندزیر رھبری  درانق<بی مردم، بازھم 
  .و اُفت کنونی را باعث گشتند کشاندندفرسایش به این نيرو را  ،بی ثمری به تقابلھای خيابانی اذھانِ مردمدرگير ساختن 

.  ی نداشته و معضلی را حل نکرده استجامعه ھنوز ملتھب است، چرا که اقدامات مردمی ثمرفضای وجود فروکش کردن تقاب<ت خيابانی،با 
و راه حل ھای  عينیمی بایست در این شرایط با ارائه تحليل ھای  ما.  دستاورد این مقطع، رویگردانی مردم از رھبران اص<ح طلب استتنھا 

عميق نسبت به انق<ب درکی صاحب ، »اص<حات مسالمت آميز« و زدودن توھماتِ بغير پی بردن به اشتباھاتشانکمک کنيم تا  ،واقعی به مردم
شوند و با آگاھی به جنبه یِ سازنده یِ انق<ب، مرحله یِ جدیدی از مبارزات را آغاز و نيروھایِ طبقاتی تشکيل دھنده اش و اھداف آن دمکراتيک 
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