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  فشار بر معلمان در آستانه اول مهر 

ی دیدار داشتند، رسول بداقی، یکی از اعضای ھيأت مدیره روز سوم شھریور، درست در روزی که اعضای کانون صنفی معلمان با مھدی کروب
بعد از خروج از آنجا، دو خودروی پژو با ھشت سرنشين جلوی او را گرفته و . کانون، به اداره حراست آموزش و پرورش اس2مشھر فراخوانده شد

ایل شخصی آقای بداقی و حتی بعضی از وسایل ھا و وس نوشته سپس به منزلش رفته و ضمن تفتيش منزل، تمامی دست. وی را سوار کردند
  .دختر و ھمسرش را نيز به ھمراه خود وی به مکان نامعلومی بردند

اما در آن . تا روز جمعه بيستم شھریور، نه خانواده بداقی، نه اعضای کانون صنفی معلمان و نه وک2ی آنان اط2عی از محل نگھداری وی نداشتند
در این دیدار مشخص شد که . روز با وی م2قات کند ١٧خانواده او تماس گرفته شد و ھمسر رسول بداقی توانست پس از  روز از زندان اوین با

  .ھمچنين وی گفته است که به تازگی از انفرادی به یک سلول چھارنفره منتقل شده است. شود زندان اوین نگھداری می ٢٠٩بداقی در بند 
ضا در حوادث پس از انتخابات، علير. شود مسايل به وجود آمده برای معلمان و کانون صنفی، تنھا مختص به بازداشت رسول بداقی نمی 

اکنون با قرار وثيقه آزاد شده و منتظر برپایی دادگاھش  وی ھم. روز در بازداشت بود ٢۵ھاشمی، دبيرکل سازمان معلمان ایران، دستگير و مدت 
  .است

دادگاه انق2ب به اتھام اقدام عليه امنيت ملی، اخ2ل در نظم عمومی و تمرد از دستور پليس،  ٢٨نيز از سوی شعبه  ٨۶عليرضا ھاشمی در سال 
اسفند سال  ٢٣ين نيز به خاطر تجمع ھزاران معلم در مقابل مجلس شورای اس2می در وی پيش از ا. سال حبس تعزيری محکوم شده بود ۴به 
  .ھای انفرادی زندان اوين نگھداری شدند درسلول ٨۶فروردين  ١١به ھمراه دھھا معلم ديگر دستگير و تا  ٨۵

 .منزلش بازداشت شدشھریور ھاشم خاکسار، عضو کانون صنفی معلمان در مشھد، نيز در  ٢۵ھمينطور روز چھارشنبه 
وید، نگران این گ باغانی می. آقای رضایی از مسئوaن سایت کانون صنفی معلمان، نيز به ستاد پيگيری تخلفات اداری فراخوانده شده است 

  .موضوع ھستند که با رفتن او به این ستاد، وی را نيز دستگير کنند
علی اکبر . ھای دیگری نيز برای معلمان وجود دارد ھا، با نزدیک شدن به اول مھرماه و بازگشایی مدارس، نگرانی ع2وه بر این احضارھا و بازداشت

کنم،  با توجه به قضایای پس از انتخابات، من فکر می«: کند گونه عنوان می ھا را این ن نگرانیباغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان، برخی از ای
توانند محرک این  ھای این افراد می آموزان کشته شدند و خانواده ای از دانش چون باaخره عده. ھایی در مدارس بوجود بياید سری درگيری یک

بعد مشک2ت خود آموزش و پرورش ھم ھست، مسایل مالی، مسایل . ان را در مدارس پيگيری کنندتوانند این جری جریان در مدارس باشند و می
اميدوارم دولت بتواند فکری به حال این جریان بکند که به . ھا را دامن بزند تواند ناآرامی آزمایشگاھی، کارگاھی، بھداشت و مسایلی که می

  .»کند احتمال قوی ھم نمی

 يك قاضي ديگر در سنندج هدف سوء قصد قرار گرفت و زخمي شد
خروج از خانه خود ، حسن داوطلب، قاضی شعبه چھار دادیاری سنندج، مرکز استان کردستان، ھنگام )شھریور 25(سپتامبر  16صبح چھارشنبه، 

 .مورد سوء قصد قرار گرفت و در اثر اصابت گلوله، از ناحيه پشت گردن زخمی شد
 .براساس گزارش ھای رسيده از ایران، آقای داوطلب به بيمارستان انتقال یافت و به گفته مقامات بيمارستانی، حال عمومی او رضایتبخش است

 .ان حسن داوطلب مشخص نيستھویت ضاربان و انگيزه آنان در سوء قصد به ج
 .این دومين مورد از سوء قصد به جان یکی از قضات در سنندج در خ2ل روزھای اخير است

ھفته گذشته، افراد ناشناس قاضی کاميابی، دادستان دادسرای انق2ب استان کردستان را در یکی از خيابان ھای شھر سنندج ھدف شليک 
 .گلوله قرار دادند و زخمی کردند

 .ل عمومی این فرد ھم رضایتبخش توصيف شده استحا
در پی سوء قصد به جان آقای کاميابی، رئيس کل دادگستری کردستان وعده داد که ضاربان به زودی دستگير و مجازات می شوند و بر ت2ش 

 .تاکيد نھاد" مقابله با عام2ن برھم زننده امنيت جامعه"تشکي2ت قضایی کردستان برای 
ه شب این ھفته ماموستا برھان عالی، از روحانيون اھل سنت و امام جمعه موقت، در منزل شخصی خود به ضرب گلوله افراد ھمچنين، شنب

 .ناشناس کشته شد
برخی  پس از ترور ماموستا برھان عالی، که رسانه ھای جمھوری اس2می از وی به عنوان یکی از مدافعان انق2ب و نظام نام برده اند، به نقل از

 .نابع گفته شد که وی قربانی توطئه تندروھای سلفی شده است اما در این مورد اط2عات بيشتری در دست نيستم
ت مشخص نيست که آیا سوء قصد به جان این سه نفر در خ2ل یک ھفته گذشته ارتباطی با ھم دارد و یا توسط افراد مختلف با انگيزه ھای متفاو

 .صورت گرفته است

 قوه قضائيه ايران به مخالفان اخطار رئيس جديد
ا رئيس قوه قضائيه ایران به مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمھوری این کشور ھشدار داده است که دستگاه قضایی با آنھ

 .برخورد خواھد کرد
تمام کسانی که در اغتشاشات اخير به سمت : "در جمع مسئوaن عالی قضایی گفت) سپتامبر ١۶(شھریور  ٢۵صادق aریجانی روز چھارشنبه 

قانون شکنی و زیر سئوال بردن اصل نظام رفتند، در ھر جایگاھی که ھستند، بدانند که دستگاه قضایی ساکت نمی ماند و حسب مقررات 
 ."نسبت به آنان تصميم گيری خواھد کرد

اقدامات غيرقانونی و "متھم کرد و گفت که دستگاه قضایی در مقابل " ھتک حرمت نظام"و " شاعه کذبا"، "اظھار کذب"او معترضان را به 
 .خواھد ایستاد" ادعاھای کذب

        را چگونه بگذرانيمرا چگونه بگذرانيمرا چگونه بگذرانيمرا چگونه بگذرانيم    روز قدسروز قدسروز قدسروز قدس: : : : »»»»نداي سرخنداي سرخنداي سرخنداي سرخ««««    همهمهمهمددددپيام پيام پيام پيام 
رھبران احزاب و گروه ھای موقعيّت دیگری را در دست معروف شده، » روز قدس«نام  که آخرین جمعه ماه رمضان است و بهشھریور،  27جمعه 

» ون حکومتیاپوزیسيونِ در«و دیگر احزابِ باصط2ح » مجمع روحانيون«و » اعتماد ملی«، »راه سبز اميد«اص2ح طلبان حکومتی در تشکل ھایِ 
فرا بخوانند و با استفاده از امکانات حکـومتی و موقعيّـت ھـایِ تبليغـاتی ایکـه ... و » تظاھرات سکوت«و » اعتراض سبز«به را تا مردم  قرار داد

به خود نسـبت به راه خواھد افتاد را  که بعد از بازگشایی دانشگاه ھا  را احتمالی موج جدید، متحدان خارجی شان برایشان فراھم نموده اند



  	���� ��ا 
 شهريور يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت بيست و ششمخ بتاري

  خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد  2
gmail.com@nedaanews                                                                                                                                             .comhttp://www.nedaanews 

 

  شماره

75 

ت2ش برای ایجادِ توّھم دیگری البته این ھم مانند دیگر کارھایِ تبليغاتی شان  .معرفی کنندو آغازگر آن دھند و خود را در مقام رھبری این جنبش 
مبارزاتِ .  بود که ایشان آغازگر مجدد آن باشند متوقف نشدهت آنست که مبارزاتِ انق2بی مردم ھرگز يّواقع  .استبين مردم از ھمه جا بی خبر 

و بنيادی تر ه و بازار و مح2ت ھمچنان ادامه داشت و شور و شوق انق2بی ھرگز از بين نرفته بود، بلکه به اشکالی متنوع تر مردمی در سطح کوچ
البته به علّت سياستِ فرصت طلبانه یِ اص2ح طلبان مورد تبليغ ایشان قرار نمی گرفت، رفت، که مردمی پيش می  »تظاھرات ھای متمرکز«از 

  .از آنھا مطلع شود» ندای سرخ«و پيامھای  »خبرنامه ندا«روزانه یِ شماره ھای  می تواند با رجوع به ،که مایل به دانستن باشدھرکس اما، 
راه «حزب جدید مشغول سازماندھی خود در  ،آنھامتمرکزتر بر برای بھره برداری بھتر از مبارزاتِ مردمی و کنترل  موسوی و طرفدارانش،ھنگاميکه 
ھاشـمی و زداشـتيان مـی پرداختنـد فجایع قب2ً افشا شده یِ شـکنجه و تجـاوز با »افشاگری«بودند و طرفدران کروبی نيز بر طبل » سبز اميد

بود، مبارزاتِ اسی و بده بستان ھای حکومتی گرفتار مانورھای سي ،جناح حاکمبر » معترضانِ روحانی«رفسنجانی نيز با اعمال فشار از طریق 
طبقه کارگر پس از یک وقفه کوتاه مدت به خود آمد و مبارزاتِ صنفی خود را با روش ھا و خواسته ھایِ رادیکالتر .  مردمی ریشه ای تر می شد

ان سياسی و جانباختگان راه آزادی، تجمعاتِ روزانه یِ خود را در مقابل دادگاه انق2ب و زندان اوین و گردھمآیی خانواده ھای زنداني.  احيا نمود
و » مرگ بر خامنه ای«شعارھایِ مزیّن به  2ّت رای محھادر و دیوار» یاران خيابانی«ھسته ھایِ تبليغاتی .  ھفتگی در پارک aله نھادینه ساختند

کـز مبـارزه سياسـی عليـه نظـام جمھـوری خوابگاه ھا را به مر ، مجدّداً دانشجویانِ بازگشتی برای امتحانات معوّقه.  کردند »مرگ بر دیکتاتور«
این تحرکاتِ مردمی نشاندھنده ِ تداوم  .ھای چند صد نفره و گاه چند ھزار نفره در مح2ّت نيز ادامه داشتتظاھرات . اس2می و استبداد نمودند

ھزینه این اقدامات به مراتب کمتر از استفاده از تاکتيک اص2ح طلبان بـود و در مھمتر آنکه   .و ابعاد مختلف بودبنيادین مردم در سطوح مبارزات 
یی با ثبات عمل نشان داد که اگر مردم با داشتن دیدی درازمدت تر از آنچه اص2ح طلبان مبلّغش ھستند و با اھدافی به مراتب بنيادی تر و قدمھا

بنابراین وظيفه دوستان و رفقایِ آگاه در ھسـته ھـای . پيش روند، به مراتب ھزینه ھایِ کمتری خواھند پرداختتر بسوی انق2ب و دمکراسی 
را برای موج جدید اعتراضات پائيزی آماده  »یارانِ خيابانی شان«و مبارزاتی است که با توجه به تجربه ھای بدست آمده و با به کارگيری آنھا، خود 

  .کنند
.  برای اجرایِ آنان است و مبارزه عملتمرین و آموختن انق2ب و دمکراسی در ) 1 :مبارزات تا کنون تجربه کردیم این بود کهنکاتِ مھمی که از آغاز 

پس یکی از مھمترین بخش تدارکات بـرای پيشـبرد انقـ2ب و تحقـق .  بردار نيست و ھمواره جاری است مبارزاتِ طبقاتی و اجتماعی تعطيلی
را بـه سـطح  ، خـودکه نھایتاً جامعـه جمعبندی گروھی و اجتماعی از مقاطع و مراحل قبلی است و با حصول چنين دانشی است ،دمکراسی

بـر خـ2ف ادعـایِ اصـ2ح طلبـانِ ھمچنـين، ) 2 .ختلف و متنوع اجتماعی می کندآگاھی و آمادگی aزم برای احقاق خواسته ھای گروه ھایِ م
با استفاده یِ ابزاری از مبارزاتِ فشرده و متمرکز مردمی قابل حکومتی، دمکراسی از تغييراتِ گام به گام اص2حاتِ درون حکومتی نمی گذرد و 

تا زمانی که دستگاه ھایِ سرکوبِ نظام جمھوری اس2می توانایی برخورد با تجمعات و تحرکاتِ مردمی را دارند، ھيچگونه  بلکه. دستيابی نيست
اھداف دمکراتيک طبقات و قشرھایِ مختلف و متنوع و  بوجود آوردایران نمی توان اوضاع سياسی، اقتصادی و اجتماعی  درل توجھی تغيير قاب

بنابراین ما باید به این مبارزات دیدی درازمدت تر از اص2ح طلبانِ حکومتی داشته و ھر مقطع و مرحله از آن را بمثابه یِ .  مردمی را محقّق ساخت
نياز به نيرویی به مراتب وسيع تـر از دانشـجویان و چرا که خلع س2ح و انھدام ماشين حکومتی   .دی بدانيمقدم بعبر داشتن دمی در تدارک ق

است، توفيق در این راه طبقه کارگر آماده یِ مبارزه یِ مستقيم برای تغيير شرایطِ سياسی مملکت نگشته  تا زمانيکه بخصوص جوانان دارد و 
را در یکصد  نکته یِ بعدی اینکه، ما در مقابل سازماندھی طبقاتی ای روبرو ھستيم که تقسيم کار پيچيده و مؤثری) 3. امکان پذیر نخواھد بود

تحميقی آن را، اینک مردم بعنوانِ نيرویـی آنقدر پيچيده که یکی از ابزار   . ده استورسال گذشته برای حمایت و حفاظت از منافع خود بوجود آ
به ما تحميل عليرغم اجماع اراده یِ ھفتاد ميليونی مردم،  ،را فاميلیتوانسته است اراده اقليتی چند ھزار و آنقدر مؤثر که . خودی می پندارند

اگر ما نتوانيم خود و .  به مبارزه ادامه دھدپس این نيرویِ عظيم مردمی نيز نمی تواند چون رھنمودھای اص2ح طلبان حکومتی، گله وار .  کند
 اھـدیکتاتوری این طبقه یِ چنـد ھـزار فـاميلی راز شرّ مردم را در در اشکالِ مختلفِ سازمان یابی اجتماعی متشکل کنيم، نخواھيم توانست، 

یکی از این تشـک2ت را ایم  توانسته به علت کمبود نيرو و وقت تنھااما، .  ما اشکال متنوعی را در پيام ھای گذشته معرفی کرده ایم  .سازیم
البته در پيام و اط2عيه کارگری مان نيز .  که بر مبنایِ شرایط روز از اھميّت باaیی برخوردار است، برای شما بشکافيم) انجمن یا شورای محلی(

جامعه ) 4  .اميدواریم در پيامھای آتی بتوانيم به چند نوع دیگر آنھا بپردازیم. دودی به شکل سازماندھی شورایِ کارخانه ھا ھم پرداخته ایمتا ح
اص2ح و فراخوان ھایِ پياپی نباید به دام تبليغاتِ .  ایرانی برای انجام چنين جھش انق2بی ای نياز به ھماھنگی و ھمگون بودن زیادی نياز دارد

ر نظر گرفتن نيروی محدود جوانان و دانشجویان، نباید به شرایطی وارد شد که آمادگی با د.  برای انجام تظاھرات و تجمعاتِ مرکزی بيافتيمطلبان 
دقت کنيد که نيروھایِ اص2ح طلب فقط به منافع فوری خود می نگرند و نيروی مردمی را نه بعنوانِ نيروی متحول کننده اجتماعی، .  آن را نداریم

ھمانطور که در این چند ماه دیده ایم، آنھا اھميتی به ھزینه یِ باaی رویارویی ھای .  خواھندبلکه فقط بمثابه یِ اھرم فشار بر جناح مقابل می 
بدون انکار اھميت مبارزاتِ ما .  به سر می برند، ندارندآماده گی و تمرکز کامل  در متیومتمرکز در زمان و مکان ھایی که نيروھایِ سرکوبگر حک

ریـم بـه درگيـری بـا ھـایی کـه آمـادگی شـان را داو شيوه باید نيروھایِ خود را در زمان و مکان ، برای آموزش و آماده سازی گسترده و متمرکز
   .حکومتيان بکشانيم

حکومتی خود را در مقابل دانشگاه و خيابان و ميدان انق2ب متمرکز  زمانيکه نيروھایِ، »روز قدس«جمعه بنابر گفته ھای باa ما معتقدیم که فردا، 
اما، نه در مکان ھا و مسيرھای اع2م شده توسط حکومتيانِ مرتجع و .  تجمع و تظاھراتِ نيروھای مردمی استکرده اند، زمان مساعدی برای 

يم که به محله ھایِ مسکونی مان نزدیک می باشند تا بتوانيم با حداکثر نيروی ممکن ما باید نيروھایِ خود را در ميادینی متمرکز کن!  اص2ح طلب
صحبتی نمی کنيم، چراکه در این چند ماھه مردم ... در مورد چگونگی شکل دادن به صف ھا و   .در مقابل حداقل نيرویِ سرکوبگران روبرو شویم

اما خاطر نشان می .  تصميم گرفته و بصورتِ ماھرانه اجرا کنندتوانسته اند در ميدان ھا  کارشناسیھر که خود مبتکرانه تر از  ندانشان داده 
ع ابـزار باید خود را با انـوا» یاران خيابانی«ھسته ھای .  باشند» عدم خشونت«مبلغان خط مشی  اتمسازیم که این تجمعات نباید دچار توھّ

در ھر جا که سرکوبگری به جان .  نباید گذاشت تا سرکوبگران بدون ھيچ مقاومتی یارانشان را بازداشت کرده و سرکوب کنند.  دفاعی تجھيز کنند
، آنان را وادار به فرار یک نفر یا گروه می افتند باید فوراً نفرات و گروه ھای دیگر با تھاجم به آنان به کمک یاران خود بپردازند و با قدرت جماعت خود

  .و عقب نشينی کنند
یکی از دaیلی که ما پيشنھاد می کنيم در ميادین نزدیک به محله ھای مسکونی خود تجمع کنيد اینستکه بيشترین تلفات و بازداشت ھا زمان 

لی کـردن ميـدان و رفـتن بـه خانـه ھـا ھنگاميکه متوجه می شوید مردم در حال خا  .پایان تظاھرات ھا و متفرق شدن جمعيّت اتفاق می افتد
به شکل جمعی منطقه را ترک کرده و به محله ھای خود باز  و منظم تر، بلکه باید ھر چه سریعتر.  اشتباه است ھستند، باقی ماندن در ميدان

  .گردید
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