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 دستگيري دانشجويان دانشگاه اهواز
حکومـت دانشـجویان زیـادی را درشـھر اھـواز  , در ایام بازگشایی دانشـگاھھا: از دانشجویان دانشگاه اھوازبه خبرنگار ماگفت  یکی

  . است وفضای شھر کام.نظامی شده است بازداشت و ازدانشگاه اخراج کرده

 دانشگاهيان جهان از اوضاع دانشگاههاي ايران ابراز نگراني كردند
دانشگاھھای ایران بویژه پس از انتخابات اخير  ی مختلف جھان نگرانی عميق خود را از اوضاع حاکم برو مدیران دانشگاھھا استادان

شواھد برآن است که مقامات  تن از دانشگاھيان جھان رسيده آمده است، تمامی ٣۴٣در این نامه که به امضای .ابراز داشته اند
 .و قصد دارند که آزادیھای آکادميک را از این ھم بيشتر زیر پا گذارند ھستند دولتی در گير سرکوبی عمده در دانشگاھھای ایران

دانشجویی و دستگيری و حبس شماری از استادان  شخصيتھای دانشگاھی جھان در این نامه با اشاره به حمله به خوابگاھھای
خطر جدی  ادان و دانشجویان دردانشگاه تھران نوشته اند دPئل و شواھدی دارند که است چون دکتر محمد ملکی، رئيس سابق

ماتسوما، مدیرکل یونسکو نيز فرستاده شده است  آنھا در این نامه که برای بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل و کویچيرو.ھستند
دانشگاھھای ایران  آکادميک را محکوم کرده و خواستار توقف فوری و بی قيد و شرط تعرض به حریم مداخ.ت سياسی در امور

 .اندشده 

  يآماده باش نيروهاي حكومتي با آغاز سال جديد تحصيل
شھريور كه مردم 30روز دوشنبه . برند  نيروي انتظامي براي مھرماه و آغاز سال جديد تحصيلي در آماده باش به سر مي ماموران

مث. فقط  . فضا بسيار محسوس بودبا فرزندانشان به خيابانھا وبازارھا رفته بودند اين  براي خريد لوازم مربوط به مدرسه ھمراه
  .حضور داشتند خرداد 15مامور انتظامي به حالت آماده باش در خيابان  200حدود 

 آمار فروش نفت  در يميليارد دالر 25اختالف 
سال ھاي گذشته شکاف آمار رسمي در درون دولت بازتر  با انتشار آمارھاي بانک مرکزي درباره وضعيت صادرات و واردات ايران در

بانک مرکزي و وزارت  درآمدھاي نفتي به اوج مي رسد به طوري که تفاوت آماري اع.م شده از سوي اين شکاف در کسب. شد
تفاوت و این مي رسد؛ معادل با بيست و ھفت ھزار ميليارد تومان، ميليارد دPر  27نفت در چھار ساله فعاليت دولت نھم به بيش از 

آمار بنا بر گزارش بانک مرکزي که مرجع اصلي .استحکومتی  سوي دو منبع رسمي رقمي باP و عجيب و غريب در انتشار آمار از
ميليارد دPر درآمد از محل فروش نفت  279حدود  87تا  84ھاي ک.ن اقتصاد به حساب مي آيد ايران در سال ھاي  درخصوص حوزه

در  البته. ميليارد دPر اع.م شده است 256اين رقم از سوي وزارت نفت نزديک به  و گاز به دست آورده است در حالي که
گاز در چھارساله گذشته در بھترين شرايط به دو  از محاسبه نشده اما کيست که نداند فروشمحاسبات وزارت نفت آمار فروش گ

با اين حساب . در سال است ميليون دPر 500حداکثر توانايي ايران در شرايط کنوني صادرات گاز به ارزش  ميليارد دPر مي رسد زيرا
وزارت  کاسته شود تفاوت آمار در فروش نفت ايران از سوي بانک مرکزي و رقم کلي اگر دو ميليارد دPر درآمد حاصله از فروش گاز از

  . ميليارد دPر مي رسد 25نفت به 

 كاهش ده درصدي تعداد دانش آموزان ايراني

 500ميليون و  13 امروزشھریور به مدرسه رفتند و قرار است  31سه شنبه  دیروزھزار دانش آموز ک.س اولی  200یک ميليون و 
بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، تعداد دانش آموزان مدارس  .ایران سر ک.س ھای درس حاضر شوند ھزار دانش آموز

ھزار نفر بود که  500ميليون و  14تعداد دانش آموزان در سال گذشته  ه درصد کاھش یافته استامسال نسبت به سال گذشته د
با تعداد دانش آموزان سال گذشته نشان می دھد که ارائه شده آمار  مقایسه.بنابر آمار جدید یک ميليون نفر کاھش یافته است

مدارس راھنمایی و دبيرستان کاھش یافته  در تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی حاصل نشده اما تعداد دانش آموزان تغييری
کارشناسانِ حکومتی از دPیل این .  این نشاندھنده یِ عدم شرکت دانش آموزان واجد شرایط در نظام آموزشی است  .است

ش به دليل عدم توانایی خانواده ھایِ این دانش در صورتيکه کام.ً واضح است که این کاھ.  کاھش اظھار بی اط.عی می کنند
 .آموزان از تأمين ھزینه ھای درسی ایشان می باشد

 احمدى نژاد در نيويورك رو در رو با سران جهان و معترضان
تا در مجمع  شدراه یافته، عازم نيویورک  ریاست جمھورى ایران احمدى نژاد که براى بار دوم به کاخ ٢٠٠٩-٩-٢٢سه شنبه  دیروز

طيفھاى  وى در حالى وارد نيویورک مى شود که شواھد نشان می دھد با تظاھرات .سخنرانى کند عمومى سازمان ملل شرکت و
ند که بيشترین تعداد مخالفان ناظران احتمال مى دھ. شود مختلفى از ایرانيان معترض به نتایج اع.م شده انتخابات مواجه می

وآزادى در ایران خواھند  تظاھرات نيویورک شرکت می کنند افراد مستقل ، نسل جوان وطرفداران دمکراسى احمدى نژاد که در
و در نيویورک منتظر ھستند تا ببينند باراک اوباما  خبرنگاران وناظران سياسى ع.وه برشيوه برخورد ایرانيان با احمدى نژاد.بود

جھان عليه  به ھر حال اوباما نمى تواند نسبت به اعتراضاتى که در ایران و سایرنقاط.برخورد خواھند کرد چگونه با ھم احمدى نژاد 
ت کاخ سفيد می گویند با دیدن رفتار حکومت ایران پس مقاما. باشد رفتار دولت ایران در پى انتخابات اخير صورت گرفت، بى تفاوت

عاق.نه نيست که باراک اوباما به احمدی  ی آن انتخابات، ریاست جمھوری وشيوه مقابله و سرکوب معترضان به نتيجه از انتخابات
چنين دست . زیرفشار سياسی قرار دھد حتى یک ،دست دادن رسـمی یا یک لبخند نيزمی تواند آقای اوباما را.نژاد نزدیک شود

موجب  جمھور ونزوئ.، متحد نزدیک نظام جمھوری اس.می و باراک اوباما روی داد و دادنی چند ماه پيش ميان ھوگوچاوز رئيس
د، جنبش ایرانيان مقيم آمریکا نيز مایل نيستند اوباما، با روی خوش نشان دادن به محمود احمدی نژا.انتقادات شدید در کنگره شد
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ملل ھمه ساله  حضور محمود احمدی نژاد، در مجمع عمومی سازمان”، دویچه ولهبه اعتقاد .حقوق مدنی مردم را مأیوس کند
. اعتراض خود را عليه نقض حقوق و آزادی ھا در نظام اس.می بلند کنند فرصتی برای ایرانيان مقيم آمریکا فراھم می آورد تا صدای

جمھور ایران اعتراض کنند از  رئيس ازمان ملل متحد جمع شوند و به حضورتعداد کسانی که قرار است در برابر مقر س امسال
  ”.ھميشه بيشتر است

  انتقال شيوا نظرآهاري و ساير زندانيان سياسي به قرنطينه بند زنان زندان اوين
 209شھریور و انتقال آن ھا به بند  27طی روزھای اخير و در پی بازداشت تعداد زیادی از ھم وطنان در جریان راھپيمایی روز جمعه 

طفه نبوی، فاطمه ضيائی، شبنم مددزاده، صغرا زندان اوین، برخی از زندانيان این بند، از جمله شيوا نظر آھاری، مھسا نادری، عا
ھمچنين زندانيان سياسی مرد نيز به دليلی مشابه، به قرنطينه .غ.م نژاد، به دليل کمبود جا به قرنطينه بند زنان منتقل شده اند

ضعيت نامطبوع غذایی و این در حالی ست که قرنطينه از شرایط خوبی برخوردار نبوده و و.زندان اوین منتقل شده اند 7بند 
 .بھداشتی، سرما، عدم دسترسی به روانداز گرم، امکانات بسيار محدود از جمله مشک.ت بند مزبور است

ميليون تومانی  200روز است که در زندان اوین به سر می برد و برای وی قرار وثيقه  101ست شيوا نظرآھاری اکنون اگفتنی  
 .در ت.ش برای آزادی وی ھستند اما تا کنون موفقيتی حاصل نشده است خانواده وی ھمچنان. تعيين شده است

  ؟خود را به مردم بشناسانيمچگونه 

  .ن .ن
ایشـان گزارشات و پيامھای که حاوی  تظاھراتِ روز قدس منتشر گشتبی سيم مأمورانِ سپاه پاسداران در  مکالماتِدیروز نواری از 

ایـن مرکـز در سراسـر مسـيرھای در این نوار چند دقيقـه ای نشـان داده شـد کـه . به فرماندھی مقابله با تجمعات را افشا می کرد
کـام.ً واضـح .  تعداد دسته ھای شـعار دھنـده داردو ن ایشا یجناحتعلقاتِ تظاھرات حساسيّت زیادی به شعارھای مطرح شده و 

مـث.ً دیـدیم کـه در .  است که این ستاد مرکزی با طبقه بندی دسته ھای معترضين نيروھایِ خود را بـرای سـرکوب اعـزام مـی کنـد
فت تير تا زمانيکه شعارھا حول تعریف و تمجيد از موسوی و کروبی و هللا اکبر بود و مردم در پياده روھا مشـغول راھپيمـایی ميدانِ ھ

شـدن جمعيّـت بـا لبـاس شخصـی ھـای موتـور سـوار و آتـش زدن  درگيـر امـا بـه محـض.  بودند، برخـورد شـدیدی بـا ایشـان نشـد
با فاصله ده دقيقه تا ربع سـاعت، نيروھـای مجھـز ضـد شـورش در ضـلع جنـوبی ميـدان ظـاھر موتورھایشان و شعارھایِ رادیکالتر، 

نسـبت بـه جریـان  ھا نشان می دھد که سـتاد مرکـزی کودتـااین.  برندگشته و با شليک گاز اشک آور به سمت جمعيت یورش می 
خـارج مـی شـوند حساسـيت زیـادی » زنـده بـاد«و شـعارھایِ » عـدم خشـونت«و » مبارزه قـانونی«ھایی که از حدود توصيه ھای 

  .داشته و بصورتِ گزینشی عمل می کند
کمونيسـت مـی رسـد اینسـت فعال اولين چيزی که بنظر یک به اقداماتِ نيروھای سرکوبگر، و توجه به این مکالمات با گوش کردن  

در شرایطی که تعداد کمونيست ھای مستقل از جناح ھای حاکميّت بسيار کم است، آیا امکانِ جدا کردن صـف ھـا و در دسـت که 
عقل و روح برخوردار باشد متوجـه مـی ی که از س.مت مطمئناً ھر فردگرفتن نمادھا و رنگ ھای مشخص کننده یِ آنان وجود دارد؟ 

شود که در چنين تظاھراتی که نيروھایِ سرکوبگر بصورت آماده و مجھز در مسـيرھای اعـ.م شـده قـرار گرفتـه انـد، کمونيسـت ھـا 
بغير از خط تبليغـاتی در اینجاست که .  تر کنندسرکوبگران را راحت نباید به این شيوه خود را از دیگران متمایز کرده تا کار شناسایی 

تنـوع گرایـی در اگر .  می شویم» کمانجنبش رنگين «شعار متوجه کاربردِ عملی مؤثر در مقابل انحصار طلبی رھبران اص.ح طلب، 
آنوقـت مشـخص شـدنِ نيروھـای را در ھم شکند، » سبز«انحصار  بتوانددر ميان مدت ی نمادین تأثير گذار باشد و شعارھا و رنگ ھا

پـس مـی بينـيم کـه چنـين .  طرفداران اص.ح طلبان حکومتی برای ستادھای مبارزه بـا تجمعـات دشـوارتر خواھـد گردیـد متمایز از 
آنان با شناسایی دسته ھـای رادیکـال و انق.بـی مـی تواننـد بـه سـرعت .  گران قرار گرفته استانحصاری چگونه در خدمت سرکوب

  .نيروھای خود را عليه آنان به کار انداخته و ضرباتِ سنگينی را به ایشان وارد آورند
حتـی در .  ير ممکـن نشـان دھـممنظور من از بيان این نکته آن نيست که ھرگونه اقدام مستقل ھواداران کمونيسم را خطرناک و غ

چنين شرایطی نيز می توان دست به ابتکاراتی زد که جنبش کمونيستی را بصورتِ نيرویی مستقل و جدی و انق.بی در دید عمـوم 
ياز به تعداد زیادی نـدارد و نشـان داده اوPً شعار نویسی با شعارھای مشخص کننده ی نيروھای کمونيست و رنگ سرخ ن  .قرار داد

پخش شبنامه و اع.ميـه ھـا در محلـه ھـایِ کـارگری و مراکـز تجمـع .  است که از کم ھزینه ترین و کم خطرترین نوع تبليغات است
و بـاP ی اما مسـلماً ھـيچ اقـدامی بـار آموزشـی و پرورشـ.  کمی قابل اجراستتعداد  اکارگران نيز از ھمين نوع تبليغات است که ب

ایـن تظـاھرات ھـا مـی توانـد از .  ای بارآوری نيروھا Pزم استپس اقدام به تظاھرات ھم بر.  تظاھرات را نداردبردن روحيه مبارزاتی 
در صـورتِ ایجـادِ ارتباطـاتِ .  ح.ت کـارگری، ھمـراه بـا پخـش اع.ميـه و تراکـت صـورت پـذیرددسته ھای کوچک ده بيست نفره در م

نزدیکتر بين جریان ھای کمونيستی شاید بتوان با دسته ھای باP تر از صد نفره، بدون اع.م علنی قبلی در مراکز شھر، ھنگاميکـه 
  .نيروھای سرکوبگر انتظارش را ندارند نيز عملی گردد

در اع.نِ علنی شـعارھای مسـتقل و انق.بـی خـود ل آنچه مسلم است، نيروھای کمونيست بدون اظھار وجود مستقل و به ھر حا
ایشـان و تا زمانيکه مردم به وجود جـدی . عينی و جدّی نشان دھندخود را بعنوان یک نيرویِ  انستانظار عمومی، ھرگز نخواھند تو

  .در مبارزات واقف نگردند، ھرگز نخواھند توانست به جذب نيروی Pزم برای تأثير گذاری در جامعه دست یابند
  !سرنگون باد حکومت سرمایه داری جمھوری اس�می

  !شوراییجمھوری  –مسکن،آزادی نان،
  »بسوی انق�ب«وابسته به گروه » ندای سرخ«انتشار از 


