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كارگران ايران خودروبا اعتراض به كشتار وشكنجه وسركوب مردم زحمتكش ايران سالروز مرگ 

 راگرامي مي دارند همكار خود پيمان
  کارگران ایران خودرو

شھيدان  وتمام جانباختگان حوادث کار ویاد  الروز مرگ ھمکار خود پيمان رضی لوس   با اعتراض به کشتار وشکنجه وسرکوب مردم زحمتکش ایران
  !راه آزادی زحمتکشان را گرامی می دارند

  دوستان و ھمكاران گرامی
پيمان در شيفت بعد از  1382در چنين روزی در سال .روز بيست دوم شھریورماه مصادف با سالروز مرگ ھمكار عزیز مان پيمان رضی لو می باشد

دی که شھيدان راه آزا ما یاد پيمان و تمام كارگرانی كه در اثر محيط ھای نا امن كاری ویاد تمام.ظھر در اثر فشار كار زیاد جان خود را از دست داد
عليه سياستھای ضدمردمی دولت برعليه مردم که باھمراه با  اعتراض خودمان را بر و را گرامی می داریم جان خودرا نثار آزادی ما کارگران کردند

   اعMم می داریم  کشتار و سرکوب وشکنجه است 
  دوستان وھمکاران گرامی 

شش سال پيش در چنين روزی جان خودرا در  ن رضی لو کارگر خط مونتاژ پژوبود کهسال از مرگ ھمكار عزیزمان پيمان رضی لو می گذرد پيما ۶
  اثر فشار کار زیاد از دست داد 

   دوستان کارگر
  امروز درحالی یاد عزیزان مان را گرامی می داریم عMوه بر دھھا کشته از کارگران در اثر نا امن بودن محيط کار

امروز وظيفه ما بس  .ث اخير جان خودرا از دست داده اند ودھھا نفر دستگير ودر زندانھا بسر می برندمان در طی حواد نفر نيز از ھموطندھھا 
   مسنگينتر و سخت تر شده است ما کارگران قربانيان اول صف سرمایه داران چاره ای جزء مبارزه برای بقا و برای ایجاد یک زندگی بھتر نداری

   دی ورھایی از سرکوب و اختناق نداریمما امروز چاره ای جز مبارزه برای آزا
ما نه تنھا دادنی نيست بلکه برای بدست آوردن آن باید مبارزه کرد امروز در این سنگر   بعضی از خواسته ھای   دیگر ایم  ما و مردم امروزدریافته

   جز مبارزه برای ایجاد یک دنيای بھتر ندارندمبارزه ما تنھا نيستيم بلکه ھمراه ما مردم زحمتکش و جوانان اگاھی قرار دارند که چاره ای 
یه دولت و مجلس حامی سرمایه داران در مقابل ما ایستاده اند آنھا دوباره یکسری قوانين ضدکارگری را بر ما تحميل می کنند اخراجھای بی رو

کارگران آنھا .يمانکاری به کار خودادامه می دھندقراردادھای موقت ھمچنان باقی مانده شرکتھای پ  ادامه دارد از ایجاد تشکل جلوگيری می کنند
   .مزایای دریافتيمان پایين آمده است تورم روز بروز سرسام آورتر می شود. به صورت برده خرید و فروش می شوند 

    کشتار وزندان وشکنجه می دھند با جواب ما را در عوض دولت ومجلس 
  دوستان کارگر   

دست از تMش بر داریم مبارزه و اتحاد راه رسيدن ما به   ما برای بھتر كردن زندگی خود نباید    ن باید تMش کردخواسته ھا یما  برای رسيدن به
ما ھمچنان خواھان شرایط محيط كاری بھتر و ساعت كاری مناسبتر ھستيم ما می دانيم تا زمانی كه سرمایه داران بر   خواسته یمان می باشد

تا زمانی كه قراردادھای موقت لغو نشده اند حرف زدن  خواھند داشت  وری وجود دارد شركتھای پيمانكاری نيزوجودما حکومت می کنند وکار مزد
از محيط كار مناسب و امنيت شغلی یك شوخی بيش نيست و بـرای آن مـا خواھـان انحـMل شـركتھای پيمانكـاری ھسـتيم مـا خواھـان لغـو 

د در شركت می باشيم ما خواھان افزایش حقوق ھایمان متناسب با تورم می باشيم ما کارکردن قراردادھای موقت و استخدام تمام ھمكاران خو
. را محكوم و از خواستھای آنان پشتيبانی می كنيم  را حق مسلم ھر کارگر بيکار می دانيم اما بيکار سازی و اخراج کارگران شرکتھای پيمانکاری

   .محيط امن خواھان آزادی تمام تشکل ھای کارگری در شركت می باشيم ما برای سMمتی ھمكاران خود و برای ایجاد یك
   ما یاد عزیزان مان را گرامی می داریم که قربانی سرمایه داران می شوند وجان خودرا از دست داده اند

باختگان شرایط نا امن محيط ضمن گراميداشت یاد ھمكار عزیزمان پيمان رض لو و تمام جان  ٨٨ شھریور ٢۴   سه شبه برای ھمين مناسبت روز
  در سالنھای غذا خوری گرد می آئيم   كار ویاد شھيدان راه آزادی زحمتکشان

عليه سياستھای ضدمردمی دولت برعليه مردم وکشتار و سرکوب  اعتراض خودمان را بر وضمن اعMم ھمبستگی با جنبش انقMبی مردم ایران ُ
تمامی زندانيان سياسی و خواھان دستگيری و محاکمه تمام عاملين سرکوب و کشتار مردم ایران  و خواھان آزادی می داریم  اعMم   وشکنجه

  ھستيم  در یک دادگاه مردمی وبا حضور وکMی انقMبی ومردمی 
   گرامی باد یاد پيمان و تمام كارگران جان باخته شرایط نا امن كاری

  / باد جنبش انق'بی مردم ایرانزنده /راه آزادی زحمتکشان شھيدان  گرامی باد تمام
  جمعی از كارگران شركت ایران خودرو

  باعتصا, اعتصاب : فرياد شبانه مردم مناطق مختلف تهران
 21نبه شـب شـ(اقشار مردم شـده انـد و شـب گذشـته  تمامی" اعتصاب" بر خبر رسيده اخيرا مردم در اعتراضات شبانه خویش خواستار  بنا

اعتصاب، اعتصاب، نـدائی اسـت کـه اکنـون در  .سر دادند" اعتصاب اعتصاب"تھران مردم از روی پشت بام فریاد  در بسياری از محMت) شھريور
حاکميـت بـرای بازداشـت سـران  شاید بخشی از تعلل. می شود و روزھا مردم با ھم درباره آن صحبت می کنند تھران، شبھا بام به بام فریاد

  .مخالفان ترس از عملی شدن این فریادھا باشد

 تهراندانشگاه هايِ ها در  احتمال بروز برخي ناآرامي 
ھا و مراکز  تھران ھمزمان با بازگشایی دانشگاهھا در  سردار علی فضلی فرمانده سپاه سيدالشھداء استان تھران از احتمال بروز برخی ناآرامی

ھا  دھد گروھـی بـرای بـه تعطيلـی کشـاندن دانشـگاه این فرمانده سپاه گفت که اطMعاتی در اختيار دارد که نشان می.آموزش عالی خبر داد
آذر در  ١۶ھای خـود را تـا  قصـد دارد برنامـهسردار فضلی نامی از این گروه نبرد، اما افزود کـه ایـن گـروه .اند ای شش ماھه طراحی کرده برنامه

در خصـوص بازگشـایی مراکـز » امنيتی«ھای امنيتی، نگاه  فرمانده سپاه سيدالشھداء افزوده که سپاه و مجموعه نيرو .ھا ادامه دھد دانشگاه
مطمئناً در آغاز سال تحصيلی، جو روانی و «ابراھيم کMنتری، رئيس نھاد نمایندگی رھبری در دانشگاه تھران گفته بود که تر  پيش.آموزشی ندارند

شده   شود که شمار زیادی از دانشجویان بازداشت این ھشدارھا در حالی ابراز می».ھا وجود دارد ھم ریختن جو آرام دانشگاه ریزی برای به برنامه
پيش از این، اخباری مبنی بر .اند ھای انضباطی احضار شده ھا دانشجو در روزھای اخير به نھادھای امنيتی و کميته دان ھستند و دهھمچنان در زن
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مانند ھر «این احتمال گفت که  زیر جدید علوم، ھفته گذشته با ردھا در ترم پائيز منتشر شده بود، اما کامران دانشجو، و احتمال تعطيلی دانشگاه
 ».ھا انجام خواھد شد و ھيچ مشکل و نگرانی خاصی وجود ندارد ، بازگشایی دانشگاهسال

  راحتمال تعطيلي دوهفته اي دانشگاه تهران در اول مه
راھروھاي ساختمان مركزي دانشگاه تھران خبرمي رسد دانشكده  از.دانشگاه تھران در نظر دارند براي دوھفته دانشگاه را تعطيل كنند مسئو|ن

مھرماه سر كMس ھاي خود حاضـر 15است از  دهدانشگاه تھران به دليل آنچه فرجه وزمان استراحت براي دانشجويان خوانده ش ھاي مختلف
برگزاري امتحانات نيم سال  دانشگاه تھران به طور تلويحي به دانشجويان اعMم كرده اند با توجه به آموزش دانشكده ھاي مختلف.خواھند شد

در بـين  انتشار ايـن خبـر.ت مي روندوعيد فطر دانشجويان براي مدت دو ھفته به تعطيM ماه رمضان, گذشته تحصيلي در نيمه ي دوم شھريور 
دانشجويان معتقدند تعطيلي دوھفته اي در آغاز سال تحصـيلي ھـيچ  از يك سو بيشتر. دانشجويان با واكنش ھاي مختلفي روبرو شده است

م سال نخست تحصيلي احتمالي دانشگاه تھران در ني از سوي ديگر آنھا اين تعطيMت را كامM سياسي ومقدمه اي براي تعطيلي .معني ندارد
مھرماه قطعي شده است ومسئو|ن براي  به نظر ميرسد تعطيلي دوھفته اي دانشگاه تھران در آغاز.دانشجويان مي دانند جديد وكنترل بيشتر

تعطيلي  ھر حال به.آرام جشن بازگشايي دانشگاه ھا توسط احمدي نژاد به اين كار دست زده اند جلوگيري از اعتراضات دانشجويي وبرگزاري
  .نيم سال نخست تحصيلي جديد باشد دوھفته اي آغاز سال تحصيلي مي تواند مقدمه اي براي تعطيلي

  كروبيمهدي و خنثي شدن طرح بازداشت اوز جنسي بازداشت شدگان تجبه  انشاهداز  ييكويديويي شهادت انتشار 
ن عکس العمل ھای داخلی و بين المللی به اخبار تجاوزات جنسی بازداشت شدگان توسط نيروھای سرکوبگر و اعتراف وسعت گرفتبه دنبال 

جمھـوری و مشـروعيّت ثيّـت اعتبـار و حيو ریيس قوه قضائيه گرفته تا نمایندگان مجلس، به در خطر قرار گرفتن مقامات حکومتی، از خامنه ای 
ب اعتماد ملی و  احزامتعددی را به دفاتر وابستگان به  نيروھای اطMعاتی و امنيتی حمMتِدر ھفته گذشته اثبات این اتھامات، اسMمی در صورت 

ت دست یافته و از اختيار شخصيّت ھای معترض بـه دولـت کودتـا در انجام دادند تا بتوانند به اسناد و مدارک و شواھد این اتھاماراه سبز اميد 
ایـن اتھامـات را بـی اسـاس و اسـناد و جلس و قوه قضایيه مکه بMفاصله پس از این حمMت مسئو|ن رسيدگی به این جرایم در چرا .  بياورند
ای نيز حکم به بازداشت مھدی کروبی داده ھمين اساس خامنه بر .  اعMم داشتند» تقلبی«ی را که کروبی در اختيار ایشان قرار داده بودمدارک
ر سـطح اینترنـت انتشـار ویـدیویی کـه دیـروز ددر .  ھای شھود را منتشر کرده اسـتطرف مقابل نيز از پا در نيامده و انتشار ویدیو  اما،.  است

به نظر می بنابراین .  شرح واقعه را به تفصيل بيان کرده است تجاوز مأموران حکومتی قرار گرفته بودبازداشت و وسيعی یافت، جوانی که مورد 
Mمی در رسد که حداقل برخی از اسناد و مدارکِ اثبات صحّت این اتھامات از دستبرد مقامات اطMعاتی و امنيتی حکومت استبدادی جمھوری اس

را پس از  مت در بازداشت سران دو حزب اعتماد ملی و راه سبز اميد و آزادی عليرضا بھشتیای نيز عقب نشينی حکوعده .  امان مانده است
  . امر مرتبط می دانند این افقط چند روز بازداشت ب

  رحيميرامين  – ن خامنه اي بورس را تعطيل كردعكس العمل منفي سرمايه داران به سخنا
.  آن بود تاین خبر بسته شدن درھای بورس تھران و تعطيلی معامM.  در صبح شنبه خبر خارق العاده ای جمعيّت سرمایه داران ایران را تکان داد

ھيئت وابسته به توکلی، نماینده اصولگرایِ مجلس می باشد دليل این تعطيلی را اختMف نظرھای عميق بين خبرھای رسمی که در سایت الف 
افـزار و سـرور  اشكال جـدي در نرمایجاد «علت آن را » بورس نيوز«اما در فردایِ این واقعه، سایت رسمی .  مدیریت بورس تھران اعMم داشت

غيـر رسـمی امـا در مجـامع   .اعـMم نمـود» دسترسي اكثر كارگزاران به سيسـتم معـامMت و عدم سامانه معامMتي بورس اوراق بھادار تھران
ت اصلی آن تھران به عنوان عل سقوط ناگھانی قيمت ھا و ھجوم فروشندگان سھام در ساعت اوليه معامMت بورسصحبت از  کارگزاران بورس
  . گزارش می شد

بورس به پيش بينی و درجه اعتمادِ سرمایه داران به ثبات و یا با| رفتن قيمـت در بازار نوسانات قيمت ھا در جوامع سرمایه داری نقش اصلی 
نزدیک از دست  آینده یِ در سھام خودثبات و سودآوری به اعتمادش را پيش بينی احتمال ضرر کند و یا اگر سھامداری .  سھامشان بستگی دارد

و اگر تعداد بيشتری از یک نفر بـه ھمـين نتيجـه رسـيده  .یک فروشنده ظاھر می شوددر مقام بدھد، با ارائه سھام خود در بازار بورس سھام 
اما، زمانيکه اعتمادِ سرمایه داران از شرایط .  ، بنگاه مزبور با کاھش قيمت سھام خود روبرو می گرددسھام عرضه یِ باشند، با با| رفتن تعداد 

بنگاه ھایِ مورد معاملـه در تمامی سھام ، یعنی  (Across the Board)   »اعMنسراسر تخته «عمومی بازار از دست برود، با سقوط قيمت در 
  .و این اتفاقی بود که بصورتِ بسيار مخربش در اولين ساعتِ معامMتِ صبح شنبه بورس به وقوع پيوست.  بورس روبرو می گردیم

  ؟اما چه چيز باعث ریزش اعتمادِ سرمایه داران نسبت به آینده یِ سرمایه گزاری در بنگاه ھایِ ایرانی شد که چنين عکس العملی را دامـن زد
بوجود آورد » سراسر تخته اعMن«چنين عدم اعتمادی را در سھام می توانست آخرین روز معامMت ھفته گذشته سھام  پس ازکه تنھا واقعه ای 

و حالت روحی وی در زمان اعMم ن اما، لح.  رزات مردمی را صادر کرددستور سرکوبِ باز ھم بيشتر مباسخنان خامنه ای در نماز جمعه بود که 
بـه ھمـين دليـل، .  فروپاشـی حکومـت جمھـوری اسـMمی بـودق این فتوا و خطـر عدم توفيکامMً نشاندھنده یِ ھراس وی از چنين تھاجمی 

معامله، یعنـی در اولين مھلت  سھامدارانِ بنگاه ھایِ موردِ معامله یِ بورس نيز آینده یِ خطرناکی را برای ارزش سھام خود پيش بينی کرده و
به بازار قابل تبدیل به ارز و طM قدینگی فروش سھام خود و تبدیل نمودنِ آن به نبرای اولين ساعت معامله در اولين روز پس از سخنرانی وی، 

  .  بورس سھام تھران یورش آوردند
 این اقدام سرمایه داران نشاندھنده یِ آینده ای بسيار خطرناک برای کارگران ایران است و به بسته شدن و تعطيلی کارخانـه ھـا و بنگـاه ھـا

ام، بنگاه ھا مبلغ زیادی از نقدینگی خود را صرف چرا که با سقوط قيمت سھ.  شتابی به مراتب تيز تر از روز قبل از سخنرانی خامنه ای می دھد
ھا می توانند آنالبته .  بودایجادِ ثبات در قيمت سھامشان خواھند نمود که نتيجه مستقيم آن بحران نقدینگی ھرچه بيشتر در این بنگاه ھا خواھد 

 با کاھش شدید ارزش سرمایه یِ خود روبرو گشته ت ھم بدون دخالت در بازار بورس اجازه سقوط قيمت ھای سھامشان را بدھند که در آن صور
  .و قدرتِ تھيه یِ نقدینگی از سویِ بانک ھا را از دست می دھند که در ميان مدت، ھمان تأثير را خواھد داشت

یِ نزدیک اوضاع اقتصادی کشور چيزی جز بيکاری  با در نظر گرفتن این واقعيّت ھا باید در اعMم ھشدار خود به کارگران شاغل اصرار ورزیم که آینده
رمایه و فقر و درماندگی برایشان نخواھد داشت، مگر آنکه ھوشيارانه مراقب باشند تا تجھيزات و مواد اوليه ی و کا|ھای توليدی شان از سویِ س

داده م خود و مـردم ایـران را از نتـایج خطرنـاکِ اقـداماتِ  دار به حراج گذاشته نشود تا در صورت لزوم با تصرف کارخانه ھا بتوانند به توليد ادامه
  .سرمایه داران حفظ کنند

  !پيش بسوی تشکيل شوراھای کارخانه و شھری
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