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 به صفوف مبارزات مردميكارگران  پيوستننشانه هايي از  

ـزرگ  دیروز بيانيه ای از طرف کارگران ایران خودرو منتشر گشت که محتوایِ آن نشانگر عزمی راسخ در رویارویی کارگران ایـن واحـد ب
در این بيانيه، خبرھایی حاکی از رو در رو قرار گرفتن نماینـدگان غيـر رسـمی کـارگران سـالن .  صنعتی با مدیریت سرمایه داران بود

، نمایندگان کارگران بخش توليـد بـه در این مذاکراتِ غير رسمی.  جدید، پس از مراسم نماز عيد فطر داده شدھای توليد با مدیریت 
در مقابـل نيـز مـدیریت کارخانـه بـه ایشـان قـول .  خط توليد کرده اند قف وطرح شکایات و خواسته ھای پرداخته و مدیریت را تھدید ت

منابع کارگری از این واحد صنعتی گزارش می دھند که اگر رسيدگی به این مطالبـات .  است رسيدگی فوری به این مطالبات را داده
امـا ایـن منـابع .  بسيار جدی خواھد بودبه اطOع کارگران نرسد، اقدامات بعدی کارگران در چند روز آینده فوراً آغاز نگشته و نتایج آن 

ھمچنـين گزارشـات رسـيده از منـابع صـنعت نفـت .مـورد نظرشـان خـودداری کردنـدشـکل و شـيوه ی اعتراضـی توضيح درباره یِ از 
 ایـن خبرھـا.  حاکيست که شواھدی دال بر آغاز کم کاری ھای اعتراضی در بخش ھای مختلف صنعت نفت مشـھود گشـته اسـت

دسـتگاه ھـای خـدمات تأسيسـاتی بـه توزیع بنزین و عدم رسيدگی مکانيک ھای کم کاری در ، شامل ایست کامل خطوط توليد قير
در رسـانه  تپـه ھفـتشرکت نيشکر کارگران مجدّد اعتصاب از دو روز پيش نيز خبر  .می شود پاYیشگاھی در چند پاYیشگاه کشور 

، قـزوین واین در حاليست که در دو ھفتـه یِ گذشـته، چنـدین واحـد صـنعتی بـزرگ در شـھر اراک . کارگری بود ھا سر تيتر خبرھای
 .کردستان و دیگر شھرھای ایران مخابره شده است

 اخراج دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران ادامه دارد

تعـدادی  .شدگان کوی در دست نيسـت ھنوز آمار دقيقی از اخراج. اخراج دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تھران ھمچنان ادامه دارد
دانشـگاه را از سـوی مسـوولين  ساکن کوی پسران و دختران دانشگاه تھران طی ھفته گذشته حکـم اخـراج از کـوی از دانشجویان

 دانشجویان ھنوز مشخص نيست اما آنچه محرز و مشخص است حضور این دانشـجویان در تعداد دقيق این. اند خوابگاه دریافت کرده
نظمی و اغتشاش در خوابگاه، به عنوان دليـل  بی تOش در جھت سازماندھیو   تجمعات اعتراضی ھفته اخير در دانشگاه و خوابگاه

 .این اخراج ذکر شده است

 اعتراضات در دانشگاه شيراز ادامه دارد

دانشـگاه .نفر از دانشجویان دانشگاه شيراز دیروز در این دانشگاه تحصن کرده و شعارھایی عليه دولت کودتا سر دادنـد 500بيش از 
شيراز این روز ھا بسيار متشنج است و با دانشجویانی که با مچبند سبز وارد دانشـگاه مـی شـوند بـه شـدت برخـورد مـی شـود و 

رئيس دانشگاه شيراز نيز درباره پرونده دانشجویان متخلف در حـوادث پـس از .اند ی انضباطی فراخوانده شده ھا به کميته برخی از آن
بـه  .پرونده در این زمينه در کميته انضباطی دانشگاه شيراز در حـال بررسـی اسـت 20ن دانشگاه گفته بود که حداقل انتخابات در ای

نفر دانشـجوی دانشـگاه شـيراز باعـث ایجـاد  15یا  10حدود : "گزارش موج سبز آزادی، محمد ھادی صادقی به خبرگزاری مھر گفت
 30تـا  20در حال حاضـر . شده اند که Yزم است ھر چه زودتر با آنھا برخورد شود ھای دانشگاه اخOل و بی نظمی ھایی در خوابگاه

رئيس دانشگاه شيراز سـپس در ". پرونده در کميته انضباطی دانشگاه شيراز به خاطر اتفاقات پس از انتخابات در حال بررسی است
صادقی ھمچنـين ادعـا کـرده بـود برخـی کـه قصـد ."استھا ناشی از منابعی خارج از محيط دانشگاه  بيشتر این"ادامه ادعا کرد که 

  .کنند گویند و ایجاد اخOل می اکبر می ھا در حد چند دقيقه هللا اخOل در دانشگاه را دارند شب

 فشار بردانشجويان دانشگاه تربيت مدرس
طـی ھفتـه ی گذشـته اعتـراض ھـای .اسـت آغاز سال تحصيلی جدید فشار بردانشجویان دانشگاه ھای مختلف در حال افزایش با

 این مساله موجـب تشـدید.ویژه دانشگاه تھران ودانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت ی کشور بهدانشجویی در بيشتر دانشگاه ھا
تربيت مدرس خبر می رسد مسئوYن دانشـگاه بـه  از دانشگاه.فشار بردانشجویان این دانشگاه ھا وسایر دانشگاه ھا گردیده است

متخلـف  ر این دانشـگاه بـه طـور حـتم بـا دانشـجویانصورت شکل گرفتن حرکت ھای اعتراضی د دانشجویان ھشدار داده اند که در
دستور داده است تا بـا نظـارت بيشـتر بـر فعاليـت ھـای  مديريت دانشگاه تربيت مدرس به حراست این دانشگاه.برخورد خواھد شد

گـزارش ھـا حـاکی از آن اسـت کـه از سـوی  برخـی .را از انجام ھر گونه حرکت اعتراضـی دور نگـه بدارنـد این دانشگاه, دانشجویان
نامه ھایی تھيه شده وبه صورت شب نامه در اتـاق ھـای دانشـجویان ریختـه شـده  رس توصيهحراست وریاست دانشگاه تربيت مد

دانشگاه اخراج ویا با برخوردھای سخت کميتـه  که اگر دانشجویان این دانشگاه عليه دولت دست به حرکت اعتراضی بزنند از است
   .ی انضباطی روبرو خواھند شد

  مايت از حقوق خودراهپيمايي كودكان جنوب تهران در ح

" مضـمون  شھرری با حمل پOکـارد ھـا سـر دادن شـعارھایی بـا 2و  1مدارس ابتدائی ناحيه  حدود یکھزار کودک از مھد کودک ھا و 
ھـيچ واژه ای در لغـت نامـه کـودک بـه نـام " ، " زندگی بـا نشـاط  کودکان توانمند ، جامعه پویا ،"، " من حق دارم خوب زندگی کنم 

مسـئوYن و شـھروندان خواسـتار احقـاق  ایـن روز را گرامـی داشـته و از... و" حق کودک مھر ورزی به اوست  "،  " غصه وجود ندارد
اینکـه ایـن اقـدام در راسـتای  بـا اشـاره بـه 20ل خوشخوان مسئول ھماھنگی ستاد مدیریت بحـران منطقـه جO .حقوق خود شدند

ایجاد شھری ایمن و زنـدگی بـا نشـاط بـرای کودکـان از جملـه اھـداف : افزود پيوستن این منطقه به جامعه ایمن صورت گرفته است
نيـز جنـگ شـادی و  طـی دو روز آینـده: وی در تشریح دیگر برنامه ھای روز جھانی کودکان گفت  . راھبری جامعه ایمن است کميته

در مجموعه فرھنگـی ولـی ... ، مسابقه نقاشی ، موسيقی و ایستگاھھای ھنری و فرھنگی با اجرای برنامه ھای ھمچون نمایش
  .عصر برپا می شود
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  بزرگترين مانع تغيير »اصالحات حكومتي«توهم 
اجرای بنـدھای معوقـه «و فکر می کنند که شعار اصOح حکومت جمھوری اسOمی و  زده اند »کوچه علی چپ«چرا ھمه خود را به 

در صـورتيکه ایـن  ؟آغـاز شـده اسـت »موسـوی و شـرکاء«و شيوه ی گام به گام تغيير، ھمين دیـروز و بـا حضـور » در قانون اساسی
بـود کـه یکـی از شـرکای کنـونی موسـوی، محمـد  76در سـال .  سال پيش آغـاز گشـته اسـت 12ھای اصOح طلبانه از بيش از گام

اما، با گذشت اولين دوره و آغاز دومين آن بـه مـردم ثابـت شـد کـه .  خاتمی، دقيقاً با ھمين شعارھا و توصيه ھا ریيس جمھور شد
.  خيال و حيز گم کردن جنـاح ھـای حکـومتی نيسـت چيزی جز خواب وبه نفع آزادی ھای دمکراتيک » اصOح طلبی حکومتی«شعار 

او بدون ھيچ مانعی بر صندلی ریاسـت .  مانند موسوی این شانس را نياورد که از نشستن بر اریکه یِ قدرت باز بماند ،البته خاتمی
ت و تمامی بزرگان در صد برخوردار گش 80از مرحمتِ یک مجلس اصOح طلب با اکثریت  یتکيه زد و با فاصله بسيار کوتاھ جمھوری

شـبکه ای و اجتمـاعی ، بـا ھمـين ادعاھـای »جبھـه مشـارکت«حزب با تشکيل افتادند، حی و حاضر  زندانبه ر ود اصOحات که این
  رفت؟آیا اصOحی صورت پذی نتيجه اش چه شد؟ .در کنار و پشتش قرار گرفتند» راه سبز اميد«حزب بودنِ 

گناھی بـر ایشـان وارد نمـی به ھمين علت ما . نداشته باشند» اصOحات«شاید جوانان ما اطOع چندانی از منظور اصOح طلبان از 
اما، حضراتی چون چریک ھای اکثریتی و حزب تـوده ای و رھبـران جنـبش ھـای اجتمـاعی، چـون جنـبش زنـان و کـارگری و .  دانيم

، امـروز بـا دیـروزی »جبھه مشـارکت«و » کاءخاتمی و شر«به جایِ ما دانشجویی کامOً حضور ذھن دارند که این دار و دسته ای که 
.  ، بزرگترین تغييرات را در زمينه ھای اقتصادی فردی و گروھی شان دادنـدنام می بریم» راه سبز اميد«و » موسوی و شرکاء«عنوان 

در رأس در مقـام طـرف ایرانـی بویژه آقای بھـزاد نبـوی، » سازمان مجاھدین انقOب اسOمی«در آن زمان ھا به یاد داریم که حضراتِ 
و قرار گرفت و صحن مجلس و ستادھای جبھـه مشـارکت، تبـدیل بـه بـورس قراردادھـای دولتـی » پارس جنوبی پروژه« کنسرسيوم

گنـد و  گشت و انحصار بانـد ھاشـمی رفسـنجانی در قراردادھـای نفتـی تقویـت شـد و تخصيص بودجه ھای کOن به این قراردادھا 
این اصOح طلبان برای ایجاد اصOحات در وضعيت اقتصادی فردی و گروھـی شـان چنـان ... عالمگير گشت و فراھانی صفایی  فساد

و به اجرا در آوردن بندھای تعویقی قانون اساسـی و مطبوعات جدید م آن را به تغيير و تصویب قانون عزمی نشان دادند که اگر یکدھ
شان، از جمله، آزادی مطبوعات و بيان، آزادی تحزب و تشکل، برابـری حقـوق زن ومـرد و دیگر شعارھای اصOحات سياسی ادعایی 

آیا جوانانِ ما به یاد ندارند که یکی از دYیل پيروزی احمـدی نـژاد در .  شرمنده یِ این ملت نمی شدند ،سال 8می دادند، پس از . ..
در بی عزمی اصOح طلبان در پيگيری شعارھای ادعـایی شـان بـود؟ و اقتصادی ھمين فساد رویگردانی مردم از ،  84انتخاباتِ سال 

را خوردند و فکر کردند که اگر احمدی نژاد بيایـد، قـرار اسـت کـه ایـن بانـدھای » ح طلبی اصولگرااصO«نيز مردم گول  1384انتخابات 
انحصاری اقتصادی را در ھم شکند و پول نفتی را که برابر با ميلياردھا دYر می شد و به جيـب آقـای ھاشـمی رفسـنجانی و بھـزاد 

شد؟ اصOحاتِ اصولگرایی در شکلِ آزاد کـردن گـرگ ھـای گرسـنه یِ  اما چه.  نبوی و شرکایشان می رفت را به سفره ایشان بریزد
سـھيم مـی دانسـتند و بـا چنـان چپـاول دارایـی ھـا و پـول خـون مـردم خـود را در سپاه پاسداران صورت پذیرفت که » نسل دومی«

  .اشتھایی به جان مردم افتادند که ھنوز سير نشده و با زور اسلحه به این سفره چسبيده اند
، این اصOحات آنقدر ممکن اسـت کـه ھمـين چنـد اتفاقاً.  خير!  غير ممکن است» حکومتیدرون اصOحات «اینگونه نيست که  پس

روز پيش، آقای ھاشمی رفسنجانی با سوء استفاده از فشارھای مبارزات مردمی، در تأمين زندگی فـردی، خـانوادگی و شـرکایش 
ر از خامنـه ای کـه در چنـين و بـرای تشـک.  ن دیگر اصOحاتِ وی، بزودی در خواھد آمددست به چنان اصOحاتی زد که گَندَش ھمچو

آنچـه کـه در درون نظـام جمھـوری اسـOمی .  ھدیـه داد» قبایی برازنده یِ وYیـت« ، به او با او ھمکاری کرده بودای ی اصOحاقدام 
چرا؟  چـون اصـوYً ھيچيـک از جنـاح   .دبه نفع منافع مردم و احياء حقوق حقه شان می باش» اصOحات حکومتی«غير ممکن است 
، منافع شان در رسـيدن مـردم بـه نـان شـب و سـقف روی سـر و آزادی »اصولگرا«و  »اصOح طلب«باند ھایِ متنوع ھای حکومتی، 

ھمگی در گروه ھای شـریک و رقيـب یکـدیگر سـازمان یافتـه انـد کـه ھریـک بخشـی از دارایـی ھـای ایـن  اآنھ.  بيان و عمل نيست
آنچـه کـه .  به انحصار خود در آورده اند و ھمواره در جنگ و جدال و سازش با یکدیگر بسر می برنـد خون کارگران و مردم رامملکت و 

، حق مالکيتی است که با زور اسـلحه و بنـد و شـOق و بـه متحد و یکپارچه کرده استدر عين چند پاره گی و جنگ و جدال، را آنھا 
دقيقاً به علـت ھمـين یکپـارچگی اسـت کـه ھيچيـک از ایـن جنـاح ھـا، دارای عـزم .  ت آورده اندتاراج بردن ثروت ھای مردمی بدس

نيسـت و تـوھّم مـردم بـه امکـان پـذیر بـودن چنـين اصـOحاتی، مـانع اصـلی نان و مسکن و آزادی مردمی تأمينِ اصOحات در جھت 
  .اقداماتِ انقOبی ایشان برای تغيير است

ـرمایز آغاز مبارزات مردمی ماه ا 3تا امروز که قریب به  ،  مـی گـذرد اسـOمیجمھـوری داری  هبرای اصOحات گام به گام حکومت س
صـدھا کشـته و مفقـود اYثـر، ھـزاران زنـدانی و شـکنجه و .  ھزینـه داده ایـم باندازه یِ چند سال مبارزه انقOبی با سلطنت پھلـوی

امـا ھنـوز نتوانسـته ایـم کـه ایـن حکومـت را وادار بـه ... اختنـاق و  تجاوز، حکومت نظامی، حضور نيروھای مسلح در معابر و تحميل
چـرا؟  چـون در زمـان .  کوچکترین عقب نشينی و برداشتن کوتاه ترین گامی در جھت باز کـردن فضـای سياسـی و اجتمـاعی کنـيم

اکثریـت جامعـه ھنـوز امـا امـروز، .  نبودنـد بودن حکومت سـلطنتی» اصOح پذیر«توّھم  مبتO به حکومت پھلوی، ھيچيک از مردم ما 
قرار داده اسـت تـا دوز روزانـه اش را از داروھـای تـوھّم زا بـه  »ءاموسوی و شرک«دچار چنين توّھمی است و کامOً خود را در اختيار 

  .  آنھا برساند
  .تاسدر جھت منافع مردمی » اصOحات حکومتی«بزرگترین مانع تغيير به زندگی بھتر و آزادتر، توھّم به ! آری

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