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 اعتصاب كارگران كارخانه كشت و صنعت هفت تپه

 .مھر ماه، صدھا تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند 11از ساعات ابتدایی صبح روز جاری شنبه مورخ 
عوقه دو ماھه خود و منظم به گزارش واحد کارگری مجموعه فعا9ن حقوق بشر در ایران، کارگران معترض که خواستار پرداخت شدن حقوق م

 .شدن دستمزد دریافتی بودند با تجمع در مقابل درب دفتر مدیرت این شرکت توليدی خواستار پاسخ گویی مدیران کارخانه شدند
مبنی بر این کارگران در ادامه و با گذشت ساعاتی از اعتراض، نه تنھا جوابی از سوی مدیران این شرکت دریافت نکردند بلکه با تھدید حراست 

 .روبه رو شدند" ھر چه زود تر به تجمع خود پایان دھيد در غير این صورت مجبور به برخورد با شما خواھيم بود"اینکه 
  .9زم به ذکر است در سال جاری این دومين بار است که کارگران این کارخانه دست به اعتصاب ميزنند

 تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه اصفهان 
دانشگاه اصفھان دست به تحصن وتجمع اعتراضي  نفر از دانشجويان دانشگاه اصفھان جلوي ساختمان رياست مركزي 100شنبه حدود  صبح
   . گزارش تكميلي متعاقبا داده خواھد شد. راقطع كرده اند  تمام موبايل ھاي دانشگاه. زدند 

  در پارك الله عالين زنانهنرمندان و ف گزارشي از تجمع اعتراضي مادران عزادار
در ميدان آب  17:00از ساعت  جوانانشان طبق روال ھر شنبه مادران عزادار به نشانه اعتراض به کشتار و شکنجه و زندان ماه  مھر 11روز شنبه 

  .نفر می رسيد  50 بيش ازبه  شرکت داشتند  در تجمع امروز ی کهتعداد مادران.نمای پارک 9له تجمع کردند
برای ابراز ھمدردی و ھم صدا شدن با مادران عزادار در جمع آنھا حضور  و کارگردان سينما ،، تلویزیون   تئاتر بازیگر ستا ھنرمند یيشکسوتھما رو
  .یافت 

و ن آمدند سوی مادراون به  خودروی  یکبا  مرد و زن نيروی انتظامی سرکوبگر مامور چند ھنوز چند دقيقه ای از تجمع آرام مادران نگذشته بود که
تعدادی از مادران جلو رفتند و با  .خواھد داشت در غير اینصورت عواقب بدی برای آنھاار پایان دادن به تجمع اعتراضی اشان  شدند ، از آنھا خواست

چه که بر آنھا روا داشته و حمایت از مادران عزادار و اعتراض به  آن نھا یک تجمع کامd آرام است و برای ابراز ھمدریآآنھا صحبت کردند که تجمع 
  .می باشد است شده

  .ھر چه سریع تر متفرق شوید و اینجا را ترک کنيد.اما ماموران می گفتند که ھيچ اتفاقی نيافتاده که شما می خواھيد به آن اعتراض کنيد  
ب نما تجمع آسکوت در ميدان   در ت ھفتگی خود زمان پایان اعتراضا 18:00ساعت  تا تا آخرین لحظه یعنی بدون توجه  به گفته ھای آنھا، مادران 

آنھا را ھمراھی می کردند وسعی داشتند که از پيوستن مردم  موتور سوار سرکوبگر ماموران .و اقدام به راه پيمائی به دور آن ميدان نمودندکردند
  .وزی برافراشتندمادران درپایان اعتراضات خود ھمگی دستھای خود را به عdمت پير.به آنھا جلوگيری کنند 
عکس و فيلم می گرفت که به محض متوجه شدن ماموران موبایل وی ضبط شد و تمام عکس ھا و فيلم  ۀ اعتراضات امروز یکی از مادران از صحن

  .تحویل داده شد مجددا پاک شد و موبایل وی آنھاماموران گرفته شده بود توسط  مادران و ھایی که از تجمع و حضور

  تحويل جسد يكي از دستگيرشدگان روز قدس پس از سه روز
ایران بازگشته بود، دستگير شد و جسدش سه روز بعد به  ساله که اخيرا از فرانسه به ۴١در جریان دستگيریھای روز قدس، علی شاه نظر، 

تحت فشار گذاشته شدھاند، تا از  خانواده ی علی شاه نظر از سوی ماموران جنایتکار وزرات اطdعات به شدت. شد خانوادھاش تحویل داده
  .پخش این خبر خودداری کنند

کشته شدگان کھریزک اشک تمساح ميریزد و خبر از  این در حالی است که پس از گذشت سه ماه سران جمھوری اسdمی ریاکارانه برای
این رژیم سفاک نمی تواند حتی یک  اما جنایتھای رژیم، ھمچون سی سال گذشته، ادامه دارد و. این رابطه ميدھند ا ده نفر دردستگيری ھفت ت

  .خود ادامه دھد روز بدون خونریزی و قتل و کشتار به حيات

 مردم بندرعباس به بهانه بازي اسقالل و پرسپوليس به خيابانها ريختند
حضور موتور سواران که در دفعات . فوتبال در خيابان ھا بوق زدند دو تيم پرسپوليس و استقdل مردم بندر عباس به بھانه پس از پایان بازی ميان

حضور نيروھای انتظامی ھم در خيابان ھای .شده بود این دو تيم ھم دیده شده بود اینبار تبدیل به حضور ماشين ھا و وسایل نقليه قبل بازی
  .خورد شم میجنوب شھر بسيار به چ

 سال گذشته تجاوز جنسى شكنجه سيستماتيك بوده است 30در : شادى صدر
ر وقايع پس از انتخابات و مستندات حاکی از آن است که نه فقط د بسياری از شواھد: "وى با اشاره به تجاوزات جنسى به زندانيان در ايران گفت

اتفاقی، که به عنوان يک نوع شکنجه  تمامی سی سال گذشته، تجاوز و ساير شکنجه ھای جنسی، نه به عنوان اموری امسال، که در
ی از آنان نيز اعتراف گير شکستن زندانيان سياسی زن و يا گروه يا عقيده ای که از آن دفاع می کردند و سيستماتيک برای ارعاب، تحقير و درھم

 " .اعمال می شده است
با سخن گفتن قربانيان آن و نيز افشاگری  نوع از شکنجه که تا سالھا نسبت به آن پرده پوشی و سکوت شده بود، ھم اکنون اين" به گفته او 

است که ھيچگاه  راھیاما اين تازه آغاز . ايران، به موضوع گفت و گوی اجتماعی تبديل شده است شخصيتھای سياسی درون نظام حکومت
  ".بدون يک ھمبستگی جھانی به سرانجام نخواھد رسيد

  شهريور و فعالين دانشجوئي در مقابل دادگاه انقالب  27تجمع اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان 
 در مقابل دادگا انقdب و خانواده ھای فعالين دانشجوی پارک جمشيدیه  شھریروماه 27بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگير شدگان روز 

  .ھستند آزادی عزیزان خود خواستار  وزدند به تجمعات اعتراضی  دست
نگرانی  نفر از خانواده بازداشت شده ھا در مقابل دادگاه انقdب به انتظار خبر کفالت و وثيقه برای عزیزانشان با 70مھرماه حدود 11امروز شنبه  

زندان بسر می در  بdتکليف و تھامبدون تفھيم ا زیادی نھا آزاد شده اند اما ھنوز عده ایآاز  ۀ کمیکردند اگر چه عد اعتراضی بر پا تجمع
  .به تایيد دادگاه انقdب نرسيده است  دستگير شدگان از  ھنوز نام عده ای ھفته  2عليرغم گذشت بيش از .برند

کس  در مورد وضعيت عزیزانشان بودند چرا که در این مدت ھيچ  خواھان جوابگویی مسئو9ن دادگاه انقdب خشم زیاد خانواده ھا با نگرانی و 
  .جوابگوی آنھا نبوده است



  	���� ��ا 
 يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مهرماه وازدهمدخ بتاري

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

 

  شماره

87 

برای بازداشت عده ای از افراد که در راھپيمایی ھا و تجمعات حضور داشتند این است که  که اخيرا دادگاه انقdبیکی از شيوه ھای فریب  
د از مدتی از دادگاه با آنھا تماس می را آزاد می کنند اما بع آنھاماموران نيروی انتظامی موبایل و یا کارت شناسایی این افراد را ضبط می کنند و 

این افراد بعد از مراجعه به این شعبه در ھمان جا  .گيرند که برای گرفتن موبایل و یا کارت شناسایی خود به طبقه سوم واحد امنيت مراجعه کنيد 
  .اوین می شوند زندان بازداشت و روانه

ساله و  27جواد جdلی فر دھنوی معروف به حسن حداد بازداشت شده اند عبارتند از؛  افرادی که تا به حال با این شيوه فریبکارانه حسن زارع
 .می باشندساله  21نریمان معصومی  ،ساله  23مھرنوش محمدی  ، متاھل 

اط نامعلومی با یورش مامورین وزارت اطdعات دستگير و به نق در پارک جمشيدیه دیروز که یدانشجوی ھای فعالين تعدادی از خانوادهھمچنين 
 ی و انتظاربdتکليفدر اسامی این افراد ھنوز به تایيد دادگاه انقdب نرسيده و خانواده ھا .امروز به دادگاه انقdب مراجعه کردند ،شده بودند  لمنتق

  .بسر می برند
به آنھا داده  یستاده بودند که ھيچ گونه جوابیدیروز تا پاسی از شب خانواده ھا در مقابل اداره پيگيری اطdعات به انتظار خبری از عزیزان خود ا

  .نشد
 ھنوز  نھاآو مکان نگھداری   سایر دستگير شدگانزاد شدند اما از آبدون کفالت و وثيقه  مھر ماه 11روز شنبه  از آنھا صبح نفر  3  گفته می شود که

  .نيست در دست اطdعی

  يك كلمه حرف حساب

  :نکته را برایم آشکار ساخت کی ،خواندن اظھار نظر جعفری، سردار خيانت پيشه سپاه
  

اگر به گزارشاتی که بخصوص .  این کامdً صحيح است.  پيش رفت» نظام تا حد براندازی«مردمی او اظھار داشت که در جریاناتِ تظاھرات ھای 
ينيم که دولت خرداد و درگيری مسلحانه ی حکومت با مردم، و مقاومت قھرمانانه ی مردم با این نيروھا رجوع کنيد، می ب 29پس از نماز جمعه 

در .  کودتا عليرغم بسيج کليه یِ نيروھای سرکوبگرش از تمامی مناطقی که توانش را داشت، باز ھم نتوانست مبارزات مردمی را سرکوب کند
به ھمين علت بود که .  گشته اند تواناسرکوبگر بسيار خسته و ن متوجه شدیم که نيروھایاز گزارشات ميدانی روزھا و ھفته ھای پس از آن نيز 

با ریزش نيروھای مردمی پس از ھر تظاھرات و کاھش تعداد شرکت کنندگان در تجمعات، باز ھم نيروھای سرکوبگر نمی توانستند جنبش را به 
  .ن تقابل تأیيد می شودپس این اظھارات فرمانده یِ سپاه با مشاھدات عينی خودمان و گزارشات رسيده از ميادی.  شکل مؤثری سرکوب کنند

در جھت ارضاء خواسته ھای حداقل بخشی از چرا با وجود احساس چنين خطری، حکومت پس مطرح می گردد اینست که در اینجا سوالی که 
سرکوب مسـلحانه مبـارزات در تاکتيکِ ک سانتی متر ھم عقب نشينی نکرد؟  چرا عليرغم تظاھرات ھای ميليونی و سپس، شکست یمردم، 
، با فشارھای بسيار کمتری از سویِ مردم، فضای 57، ھيچ تغييری به نفع مردم در فضای سياسی بوجود نيامد؟  در صورتيکه در انقdب مردمی

دليل .  از باز شدن فضای سياسی بود که تظاھرات ھای ميليونی بوقوع پيوست؟  دليلش بنظر من روشن استسياسی باز تر گشت، و پس 
ھنگاميکه مردم، عليرغم شکل مبارزه شان، خواسـته .  عدم موفقيّت سانتی متری مبارزات مردمی به جھت مبارزه یِ ایشان مربوط می شود

تنھا خواھانِ استعفای دولت احمدی نژاد بودند، و گردن به رھبریِ جناح رقيب ھيئت حاکمه داده بودند، جناح غالب ھای اصdح طلبانه داشتند، و
تغيير جھت نخواھد داد  »موسوی و شرکاء«آنھا مطمئن بودند که این توده یِ ميليونی، در زیر رھبری .  حکومت، نيازی به عقب نشينی نمی دید

اما اگر .  د را وادار به عقب نشينی می یابدخو ک حکومت برای جلوگيری از سرنگونی،چرا که ی.  می نخواھد کردو برای سرنگونی حکومت اقدا
ارج خواھند و نيروی مبارزان به تحليل رفته و از ميدان خمبارزه ات ھيجان ،پس از مدتیسرنگونی ای در کار نيست، می داند که  مطمئن است که

شد، و تا زمانيکه بخواھند دوباره نيروی خود را آماده سازند، ایشان وقت بازسازی صفوف و طراحی ضد حمdت و طرح ھای دفاعی را خواھند 
  .یافت

نخواھد برد؟  اما چرا این حکومت مطمئن بود که رھبری این مبارزات اقدام به تغيير جھت مبارزه نخواھد کرد و مردم را به سمت سرنگونی نظام
، سخت در بوده است» قانون اساسی«و » حفظ نظام«به » موسوی و شرکاء«حرف ھا و بيانيه ھا و اعdم تعھد اگر فکر کنيد که این اعتماد به 

کنندگان چنين سياستی ھر  دنبال.  در سياست ماکياوليستی بورژوازی، حرف ھا و شعارھا و قسم ھا و آیه ھا به پشيزی نمی ارزد. اشتباھيد
اما آنچه که تغيير نمی کند، وابستگی ھای .  زمان که شرایط را مطابق و یا مخالف منافع خود ببينند، در یک لحظه تغيير جھت و رنگ می دھند

ه انحصارھای بوابسته تمام تار و پودش » موسوی و شرکاء«جناح غالب حکومتی ایران می داند که جناح .  عينی و منافع طبقاتی جناح ھاست
را نه و ھرگز جھتِ مبارزه  ندای است که خواھانِ ذره ای تغيير در روابط و مناسباتِ کنونی نيست دولتی، شبه دولتی و خصوصیسرمایه داری 

ھمـين روابـط و  چرا که، منافع ایشـان در.  ردبد ننخواھاصdحاتِ جدّی و ساختاری نيز جھتِ تنھا به سمتِ سرنگونی حکومت، بلکه حتی، به 
به ھمين دليل نيز می خواھند قوه .  آنھا فقط سھم بيشتری از قراردادھای داخلی و خارجی دولتی را طلب می کنند.  مناسبات ارضاء می گردد

بـارزات و خيـزش ھـای ضـد م شان در مقابـلایکه حافظ منافع ا نه به وجود دیکتاتوری و و9یت مطلقه، مخالفت آنھ.  اجرایی را در دست بگيرند
ه و بيت رھبری است که باعث پـس رانـدن بلکه به ميزان انحصارطلبی سران کنونی سپا،  سرمایه دارانه یِ کارگران و طبقات فرودست است

این منافع عينی است که ایشان را از ھر عزم واقعـی بـرای ایجـاد تغييـر جھـت .  ایشان به مقام پيمانکاری انحصاراتِ جناح حاکم گشته است
» موسـوی و شـرکاء«انيکه رھبری مبارزات در دست زم است که تاسبب  حاکم این را می داند و به ھمينناح ج.  باز می داردمردمی مبارزات 
در صورتيکه حکومت .  وادار به یک سانتی متر عقب نشينی ھم نمی بيند خود را واست مطمئن از بی خطر بودن جھت مبارزات مردمی است، 

  .دیدجھت سرنگونی مبارزات مردمی را دیده بود و خود را ناچار به عقب نشينی، تا حد خروج از ایران  57و  56شاهِ پھلوی در سال ھای 
  

مردمی به سرنگونی حکومت جمھوری اسdمی تغيير نيابد، ما شاھد ھيچ بنابراین، دوستان و رفقای ما باید بدانند که تا زمانيکه جھت مبارزاتِ 
و فقط نيروھای مردمی را وارد یک مبارزه فرسایشی بی نتيجه ای کرده ایم که با9خره  عقب نشينی ملموسی از طرف جناح حاکم نخواھيم بود

  .دبه سکون خواھد گرایيعدم موفقيت ھا  و مبارزاتی خالی شدن انرژیتحت تأثير 
  

  !سرنگون باد حکومت سرمایه داری جمھوری اس�می
  ! شوراییجمھوری  –نان،مسکن،آزادی 
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