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 اعتصاب كارگران آي تي آي پاسخ كارگران به تهديد كارفرما

ي كه نسبت به با كارگران بر برخورد انضباطي مبني (ITI) كارفرماي موقت كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به دنبال تھديد
  .كارخانه از ساعتي پيش در محل كارخانه تجمع كردند پرداخت نشدن حقوق خود معترض ھستند، تمامي كارگران اين

ماه گذشته خود عصباني بودند  كاسه صبر كارگراني كه از پرداخت نشدن مطالبات ھفت: در تماس تلفني گفت ITI كارگران يكي از
كارگران در محوطه و اطراف كارخانه به شعار دادن عليه مديران كنوني  مروز صبح كارفرما سريز شد و در نتيجهبا تھديدھاي ا

  .پرداختند كارخانه
: شوند اما امروز صبح كارفرما به آنھا گفت بار متحصن مي از ابتداي ھفته جاري كارگران در اعتراض به وضع موجود چندين: وي گفت

  .دھيد ھمه شما را از طريق كميته انضباطي اخراج خواھم كرد دامهاگر به اعتراض خود ا
خصوصي دچار مشكل  مخابراتي راه دور ايران يكي از واحدھاي صنعتي استان فارس كه پس از واگذاري به بخش كارخانه صنايع

  .شده است
ين كارخانه به طور موقت به عھده ھيات فارس، مقرر شد تا اداره ا ارديبھشت ماه گذشته در سفر استاني ھيات دولت به استان

  .گذاشته شود نظارت بر صنايع
در خصوص پرداخت مطالبات و از سرگيري توليد در اين  گويند با وجود اجراي مصوبه ھيات دولت ھنوز ھيچ اقدامي كارگران مي

   .كارخانه انجام نشده است

 نفر ديگر در قزوين 20بازداشت دكتر علي اصغر جمالي و 
بازپرس .شد دکتر علی اصغر جمالی فعال اجتماعی وکارگری بازداشت نفر دیگر در قزوین 20و  بازداشت دکتر علی اصغر جمالی

رنگارنگ و مضحک دکتر جمالی را به سرکردگی  شعبه اول دادسراي عمومي و انقaب قزوين با نسبت دادن کلکسيونی از اتھامات
دارد در " پزشک سوسيال دمکرات"پزشک چپگرایی قزوینی که وبaگی نيز تحت عنوان این.باندی ضد امنيتی در قزوین متھم کرد

وي : خبرگزاری فاشيستی فارس از قول بازپرس می نویسد.ه ھای کارگری فعاليت داشته استپوشش اخبار و اطaعي زمينه
 35تا  18نفر از مرتبطان با وي كه  20ھاي او نيز محدود به اين شھرستان بوده و تاكنون  اين فرد اھل قزوين و فعاليت: عنوان داشت

 یاقوتی سيامک.د كه ھمه اين افراد به اتھامات خود اقرار كردندسال سن دارند شناسايي و بازداشت با قرار تأمين قانوني شدن

   شد زادآ زنجان دانشگاه دانشجويي فعال

 زندان از وثيقه قيد با دیروز بود شده بازداشت تھران در مرداد 14 روز در که زنجان دانشگاه دانشجویی فعاkن از یاقوتی سيامک
 رسانه برای اطaعات و اخبار فرستادن و خلق مجاھدین سازمان با ارتباط و نظام عليه تبليغ نيز یاقوتی اقای اتھامات .شد ازاد اوین
 زنجان دانشگاه اسaمی انجمن مرکزی شورای اسبق عضو یاقوتی اقای که است ذکر شایان .است شده ذکر کشور از خارج ھای

  .است رستاخيز شده توقيف نشریه مسئول مدیر و امتياز صاحب و

 شعار مرگ بر ديكتاتور وآتش زدن منابع زباله در بلوار كشاورز

صبح در بلوار کشاورز عده ای از مردم درحاليکه شعار مرگ بردیکتاتور ميدادند تعدادی از سطل آشغال  ١١امروز چھارشنبه ساعت 
  . بaفاصله نيروھای آتش نشانی آتش را خاموش کردند. ھا را دراعتراض آتش زدند وبا ورود مأمورین انتظامی صحنه را ترک کردند

  رسول بداقي عضو فعال كانون صنفي معلمان ايران بازداشت شد
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر، رسول بداقی عضو فعال کانون صنفی .رسول بداقی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد

دیروز : دختر رسول بداقی در رابطه با دستگيری و بازداشت پدرش، اظھار داشت.معلمان ایران ظھر دیروز توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد
پس از چند ساعت پدرم به اتفاق نيروھای : وی افزود.ه نمایدطی تماس تلفنی از پدرم خواسته شد که به آموزش و پرورش اسaمشھر مراجع

نيروھای امنيتی داخل قفسه کتاب : وی گفت.امنيتی به منزل برگشتند و نيروھای امنيتی به تفتيش خانه پرداخته و سپس ایشان را با خود بردند
گفتنی است، اتھام .دی ھا را نيز به ھمراه خود برده اند ھا ، کمد و وسایل شخصی پدرم را تفتيش کرده و ھنگام رفتن کامپيوتر شخصی و سی

د ولی ایشان ترتيب اثر وی حدود یک ماه پيش نيز احضاریه ای دریافت می کنن. رسول بداقی اقدام عليه امنيت ملی و براندازی نرم می باشند
از جمله محمود دھقان آزاد به دليل مصاحبه و ھمکاری  اضافه می نماید، طی یک ماه اخير بيشتر فعالين کانون صنفی معلمان ایران.نمی دھند

  خبری با آژانس ھا ی خبری به اداره اطaعات احضار شده اند 

 يك جوان درحين اجراي حكم وحشيانه شالق جان خود را ازدست داد

گفته می شود یک جوان در حين اجرای حکم .شھریور دراروميه مزدوران وحشی حکومتی دست به یک جنایت تکان دھنده زد ند٨روز یکشنبه 
 ٣٠براساس اخبار دریافتی این جوان که به اتھام روزه خواری دستگير گردیده بود و از سوی دادگاه اورميه به . وحشيانه شaق جان باخته است

  . محکوم شده بود در حين اجرای حکم وحشيانه شaق و در اثر شوک وارده جان خود را از دست داده استضربه شaق 

  فعال شدن مساجد توسط مزدوران بسيجي در وحشت از تسخير مساجد توسط جوانان
مزدوران بسيجی در ھراس از تسخير و مصادره مساجد ,بنابر خبرھای دریافتی از تعدادی از مساجد واقع در حد فاصل انقaب تا خيابان آزادی

ن بسيج ای.دعا و نيایش بعد از افطار و آموزشھای نظامی کرده اند,اقدام به برگزاری کaسھای تفسير قرآن, بعنوان کانون اعتراض عليه دولت کودتا
نظر مساجد برای تشویق و ترغيب جوانان اطaعيه داده اند که ھر کس در این برنامه ھا شرکت کند از مدت زمانی که برای دوره سربازی آنان در 

 . گرفته شده کم ميشود 
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  استراتژي انقالبي
  مينايي.م

حضور احمدی نژاد به عنوان سخنران پيش از نماز جمعه و طرح لزوم دستگيری و محاکمه سران اصaح طلبان حاکی از کليد خوردن بخش دیگری 
زی و یا شکست آن به است که ھمچون گذشته امکان پيروو تسویه حساب ھمه جانبه با مخالفان سرکوب روند و  ی انتخاباتی اخيراز پروژه کودتا

اھميت پایان دادن به یک اقـدام " اساسا .آنان بستگی داردسياستھای از  مردمو ميزان حمایت  صحنه سياست ان بازیگرواقع بينی سياسی 
ش توجه جنبشی که با اعتراض به تقلب انتخاباتی آغاز شده وبا فداکاری و از جان گذشتگی مدافعان ا. اجتماعی بيش از آغاز کردن آن است

ھمه دلمشغولی  واقعيت این است که . محافل داخلی و خارجی را به خود جلب کرده،  اینک با مسئله چگونگی پيگيری مطالبات اش روبروست
  . مطالبات مردم است پيگيریو بحث کسانی که به نوعی خود را مربوط به این جنبش می دانند بر سر چگونگی تداوم جنبش و 

تخریب دیوار برلين فریادھای مرگ بدنبال سقوط اتحاد شوروی و یک دستی در آتش داشتند کمابيش یادشان است که چگونه آنانکه از دور و نزد
و نظریه پردازان اصaحات با قاطعيت مرگ  ه بودگوش فلک را کر کرددر سراسر جھان کمونيسم و ادعای پایان تاریخ و پيروزی قطعی نئوليبراليسم 

. جھان را تکرار می کردند" انقaب " بر محافل ضد در کسوت اصaح طلبی گفتمان حاکم  ما ھمھای چپ و راست ليبرال. ردندکمی انقaب را اعaم 
و حکومت اسـaمی ناب محمدی حقانيت اسaم  در خصوص شماری از رھبران احزاب و سازمانھای جپ پشت دوربين ھای تلویزیون  اعترافات

aم انحaت ھای متبوعه خود ل موجود در کشور و اعaپنھانی خود به آشکار و عده ای در پچپچه ھای  که ته دل بسياری را چنان خالی کرد تشکي
در ایران متولد نشده بود که در ایران به خاک سپرده " انقaب " اما اندیشه . مرگ مارکس ایمان آوردند و شرمگينانه به اردوی اصaحات خزیدند

در تمام صحنه ھا اعم از کارخانه ھا و " که عليرغم قتل عام و ایده کشی ھای مکرر چندی نگذشت که چپ مجددا دشاھدیم و شاھدنلذا . شود
و عليرغم زخم ھای عميق و خون  هکانون ھای حق طلبانه زنان و نيز در ميان اندیشمندان و نظریه پردازان سربلند کردمراکز کارگری، دانشگاھھا، 

  .ه استراه افتادسوی چشم انداز فراخی از مبارزات نفس گير رتر و مصمم تر از قبل به و ھشيا نمودهفشان کمرراست 
نحaل یکجانبه او اعaم به ھمين ترتيب، اگر با دیدن شوھای اعتراف رھبران اصaحات تحت نام دادگاھھای عوامل اغتشاشات و کودتای مخملی 

ھترین فرصت جھت تسویه حساب فراھم شده و با صدای بلند مرگ اصaحات را اعaم ، دوستانی گمان کنند که باحزاب و سازمانھای اصaح طلب
ھمين جا اضافه کنم که مباحثات نظری . ، عمل شان چندان تفاوتی با عمل ناجوانمردانه اصحاب اصaحات نخواھد داشتو بر این اسرا بتازند  کنند

راه حل ھا جھت حل این بحران بـه نفـع مـردم یـک  طرح نيزاستبداد قرون وسطایی و  با دیکتاتوری وپيروزمندانه و ارائه تئوری ھا جھت مبارزه 
ھرچند که  .به اردوی اصaحات یک مسئله دیگر است زدن به ھر مناسبتتعطيلی بردار ھم نيست و تاختن و شبيخون " مسئله است و اتفاقا

در ایـن راست سابق خود امنيتی دھایی به دوستان وسته اند و رھنمعده ای از آنھا از ھمين روش ناجوانمردانه برای سرکوب چپ بھره ھا ج
  . که طشت رسوایی آن از مدتھا پيش از بام افتاده است زمينه ارائه داده اند

قصدم از بيان مسائل فوق این است که اصaح طلبی یا ھمان ليبراليسم پدیده ای مختص به این کشور نيست که با دستگيری و محاکمه و اظھار 
بایـد . آنھا در ھر حال بعنوان گرایش یک طبقه وجود خواھند داشت و در ھر فرصت مناسب به ميدان خواھند آمـد. دامت سران آن از بين برودن

و موجب  حاکم شدن جـو بـی اعتمـادی و پاسيفيسـتی در  نگذاریم ریزش عناصری از بدنه اجتماعی آنھا به حساب راست افراطی واریز شود
  .  جامعه گردد

به نظر می رسد سخنان احمدی نژاد در خطبه ھای قبل از نماز در جوھر خود حقایقی را نھفته دارد که نباید سرسری از کنار آنھا  ر ھر صورت ،د
وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی و احتمال پيش آمدن چالش ھای جدید . در مجموع زمان به نفع احمدی نژاد جریان نداردشکی نيست که . رد شد

اوجگيـری در این زمينه و نيز نزدیک شدن بازگشایی دانشگاھھا و مدارس که طليعه اعتراضات آنھا در شيراز دیده شـد، در مجمـوع زنـگ خطـر 
 -دستگيری فعالين کارگری در قزوین نشـانه دیگـری از نگرانيھـای مقامـات اطaعـاتی. ه صدا در آورده استاعتراضات کارگری و دانشجویی را ب

البتـه نحـوه برخـورد . تھامات مندرج در اطaعيه دستگيری نشان از سراسيمگی و گيجی مطلق تنظيم کنندگان آن داردنظامی رژیم است که ا
ضيه تکليف بسياری را در مورد ميزان صداقت اینھا در دفاع از حقوق بازداشت شدگان و مخالفان محافل اصaح طلب و رھبران جنبش سبز با این ق

تکليف رقبا را یکسره چنانچه  " پات " به این نتيجه رسيده است که در شرایط جناح کودتا با توجه به این مسائل ، . سياسی روشن خواھد کرد
پشت ميز محاکمه نکشاند و به این ترتيب زھر چشم از دیگر منتقدین خودی و نخودی نگيرد، امکان نکند و باصطaح سران اصaحات را به دادگاه و 

  . م اش به چيزی حدود صفر می رسدیبقای رژِ
  زد؟ اما آیا سرکوب بيشتر و حتا محاکمه و به اعتراف واداشتن سران اصaحات می تواند باد موافق در بادبان کشتی به گل نشسته حاکميت بياندا

نخست در سالھای نخستين پيروزی انقaب که از . رژیم اسaمی در مجموع در سه نوبت دست به سرکوب و کشتار بی حساب و کتاب زده است
چپ ھا قریب به اتفاق در این مرحله مجموعه . عوامل سلطنت طلب ومھره ھای رژیم سابق شروع کرد و تعدادی از چپ ھا را نيز قاطی آنھا کرد

بaفاصله سرکوب کردستان و گنبد و خوزستان و آذربایجان پيش . روحانيت موافق سرکوب ھرچه شدیدتر عوامل رژیم سابق بودند و مجاھدین و
بنی صدر و مجاھدین و بازھم چپ در دام ماشين کشتار گرفتار آمدند و  60آمد که بخش اعظم چپ قربانی این کشتارھا شدند و در قضایای سال 

اینک بعد کرد برای ھميشه از دست مخالفين اش راحت شده  رژیم که گمان می. تکميل شد" این پروژه نسبتا 67زندانيان در باkخره در قتل عام 
عده ای خوش خياkنه گمان می کردند که زمانه عوض شـده و رژیـم قـادر بـه انجـام البته . شده استمشابھی روبرو اوضاع از بيست سال با 

رژیم در حالی دست بـه آن  60در دھه  . وقایع اخير نشان داد که اینھا خواب و خيالی بيش نبود.انجام می داد 60کارھایی نيست که در دھه 
در عرصـه داخلـی حلقـه بنـی صـدر ،  .جنگ ایران و عراق با شدت ھرچه تمام ادامه داشت. جنایت ھا زد که ھنوز به ثبات امروزی نرسيده بود

. و ترورھا و بمب گزاریھا در ھمه جا اتفاق می افتاد کردستان به رزم انقaبی خود ادامه می داد . دند مجاھدین و چپ ھا نيروی قابل توجھی بو
عامل  که ميتوانست موجب آرامش نسبی حاکميت گردد ، اما اینک عليرغم نبود بسياری از مشکaت فوق.در مجموع اوضاع بشدت آشفته بود

چيزی نيست جز اراده تحول خواھانه مردم و توافق نسبی بر سر رژیم را بلرزه درآورده است و آن ی وارد ميدان شده که ارکان دیگر وحشت انگيز
با گسست از اندیشه ھای تماميت خواھانه رمز بقا و تداوم  )کار، نان، مسکن و آزادی( تاکيد بر خواستھای دمکراتيک ! خواست ھای پایه ای

یی که بخواھد مردم را دور بزند و به چانه زنی بر سر منافع حقير گروھی و بانـدی خـود ھر نيروتردیدی نيست . جنبش در مرحله کنونی است
    . بپردازد افشا و طرد خواھد شد

و با توجه به  در ماھھای پيش رو بی ثباتی ھا از سطح به عمق منتقل خواھد شد و بر تاروپود حاکميت سایه خواھد افکنداز قرائن پيداست که 
مبارزه طبقاتی دارای فراز و نشيب ھا تغيير در شرایط عينی تجلی در آگاھی و فعاليت طبقه خواھد داشت و از آن رو که  شرایط سياسی حاکم، 

     .خواھد کردطلب به نفع تحوkت بنيادی دخالت آگاھانه ھمه فعالين را بی تردید و گرھگاھھای تندی است 
    



  	���� ��ا 
 شهريور يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت دهمدوازبتاريخ 
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