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 تجمع اعتراضي كارگران شركت واگن پارس اراك 
اين كارگران دوماه است كه حقوق خود . اعتراضي زدند  كارگران شركت واگن پارس اراك در مقابل اين كارخانه دست به يك تجمع 88.7.18 شنبه

ازكاركشيده و مقابل اين كارخانه تجمع اعتراضي  نيز دست 88.7.16كارگران اين شركت روز پنجشنبه . حقوق خود ھستند  را نگرفته اند و خواھان
كارگران اين شركت به تجمع اعتراضي  امروز مضافا بركارگران فازيك اين شركت كارگران فازدو واگن پارس يعني كليه درتجمع. برگزار كرده بودند 

  . پيوسته بودند

 ستور مديريت سياسي استان كردستانلغو جشن روز جهاني معلم به د
صنفی معلمان استان کردستان برگزار شود از سوی  مھرماه سال جاری توسط انجمن 17روز جھانی معلم که قرار بود روز جمعه مورخه  جشن

 .گردید مدیریت سياسی استان لغو
اکتبر روز جھانی معلم در یکی از سالنھای اجتماعات  5انجمن صنفی معلمان استان کردستان قصد داشت مراسمی جھت پاسداشت 

قرار دادن سالن ، مقرر شد این مراسم روز  نماید که به دليل عدم دریافت ھيچ پاسخی از سازمان در رابطه با دراختيار شھرستان سنندج برگزار
 .برگزار شود ریه این شھرگذشته در پارک امي

 .برگزاری این مراسم در پارک اميریه نيز بدستور مدیریت سياسی استان لغو شد
   .گفتنی است طی روزھای اخير تنی چند از اعضا انجمن احضار و از آنان خواسته شده که از برگزاری چنين مراسمی خودداری کنند

  »جمهوري ايراني«ترس فيروزآبادي از شعار 

کلمه  تشاشگران روز قدس گفتند استقXل، آزادی، جمھوری ایرانی، یعنی ھمين کهاغ :رئيس ستادکل نيروھای مسلح جمھوری اسXمی گفت
 .اسXمی را حذف کردند یعنی براندازی نظام

. نرم ھدفش چيست؟ جنگ نرم ھدفش براندازی نظام است جنگ: ھای اخير گفت سرلشکر بسيجی حسن فيروزآبادی با اشاره به حوادث ماه
اسرائيل، انگليس و فرانسه که از  آمریکا،. ھای ساختار شکنانه در جھت براندازی نظام است قوانين و حرکتدیگر  مخالفت با قانون اساسی و

گفتند استقXل،  براندازی نظام است و خود اغتشاشگران که پنھان نکردند باcخره روز قدس کنند، ھدفشان جریانات اغتشاشگر حمایت می
 .کردند یعنی براندازی نظام ه اسXمی را حذفآزادی، جمھوری ایرانی، یعنی ھمين که کلم

شان این است که  نظام اقدام کرد، نيروھای مسلح ماموریت اگر کسی برای براندازی: رئيس ستادکل نيروھای مسلح جمھوری اسXمی گفت 
شود برای جلوگيری از اغتشاش اول با بلندگو  وارد می اگر نيروی انتظامی و بسيج. کنند و باید جلوی حرکت براندازانه را بگيرند باید با آن مقابله

اگر کسی به مقابله با نيروی انتظامی . است گوید این کار غير قانونی رود جلو می این حرکت غير قانونی است و بعد می گوید کند و می اعXم می
  .کنند آميز می اغتشاشاگران برخورد خشونت و بسيج برخواست آنھا با

  ش آموزان عليه دولت كودتادان
ساعت زنگ تفریح، دانش آموزان ھمگی شروع به دست زدن  بر خبر دريافتي در یکی از دبيرستان ھای اطراف ميدان حر و ميدان قزوین، در بنا

  . كردند ودادن شعار عليه حكومت
طبق گفته یکی از دانش آموزان ، معاون و مدیر . شيده شدبه تعطيلی ک و مدرسه. پس از آن با واکنش شدید مدیر و معاونين مدرسه روبرو شدند

نمانده بود و به زور عده ای را ساکت کردند و  دیدن این صحنه و یکپارچه شدن دانش آموزان در دادن شعار، رنگ به رخسارشان مدرسه با
  .شوند بروند و پراكنده دقيقه تعطيل کردند تا بچه ھا از مدرسه بيرون 10:50ساعت  سرانجام باcجبار مدرسه را در

  به دانشگاه نرفتاز هراس روبرو شدن با دانشجويان عادل  حداد

از سوی دانشجویان دانشگاه تھران رو به رو شده " خجالت خجالت وکيل ضد ملت،"و " مرگ بر دیکتاتور"حداد عادل که چندی پيش با شعارھای 
را از ترس تجمع و  که وی استاد مشاور آن بود ای جو امنيتی که در روزھای اخير در دانشگاه تھران ایجاد شده، جلسه دفاعيه بود، با وجود

 .از محوطه اصلی دانشگاه تھران منتقل کرد اعتراض مجدد دانشجویان به خارج
 .در اطXعيه ھای مربوط به این دفاعيه که در دانشکده نصب شده بود نيز نام استاد مشاور قيد نشده بود

به دانشگاه تھران در خيابان وصال شيرازی برگزار شد و استاد  ساختمان ھای متعلق در یکی از14مھرماه ساعت  15این دفاعيه روز چھارشنبه 
  .پایان نامه نيز دکتر داوری اردکانی و استاد داور نيز دکتر مصباحيان بودند راھنمای این

 تجمع اعتراضي مادران عزادار در پارك الله و دستگيري يك جوان اعتراض كننده

مردم  خانواده زندانيان سياسی جانباخته راه آزادی ، ھنرمندان و تعداد زیادی از گزارشات رسيده از ميدان آب نمای پارک cله،مادران عزادار و بنابه
دستگيری و مجازات آمران و عامXن سرکوب اخير در ميدان آب نمای پارک  در اعتراض به سرکوب خونين و ادامه بازداشت دستگير شدگان و عدم

 .دست به راه پيمائی زدند cله
سياسی جانباخته راه آزادی، ھنرمندان و تعداد زیادی از مردم درميدان  مادران عزادار، خانواده ھای زندانيان ١٧:٠٠مھرماه از ساعت  ١٨روز شنبه 

. ادامه داشت  ١٨:١٠این راه پيمائی تا ساعت . cله نمودند  اقدام به راھپيمائی حول ميدان آب نمای پارک. نمای پارک cله تجمع کردند آب
 .خانم مھتاب نصيرپور بودند ھنرمندان در راه پيمائی مادران عزادار شرکت کرده بودند که از جملۀ آنھا تعدادی از

،ھنرمندان و تعداد زیادی از مردم در ) …خانواده ساران و(سياسی  نواده ھای زندانيانماداران عزادار ،خانواده ھای بازداشت شدگان اخير و خا
،محاکمه و مجازات آمران و عاملين سرکوبھای  سرکوب خونين و ادامه بازداشت دستگير شدگان اعتراض داشتند و خواھان دستگيری اعتراض به

 .نفر شرکت کرده بودند ٢٠٠تا  ١٧٠اعتراضات امروز بين  در. خونين مردم ایران ھستند
ایران مادران عزادار یک دقيقه سکوت اعXم کردند و به روان پاک آنھا  در پایان اعتراضات برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شھدای راه آزادی مردم

 .کردند فرستادند و سپس با بردن دستھایشان به باc با عXمت پيروزی محل را ترک صلوات
محاصرۀ خود گرفته بودند و نيروھای موتور سوار دائم در حال  ولی فقيه نيروھای لباس شخصی و نيروی انتظامی مادران را در نيروھای سرکوبگر
اعتراض کنندگان بود یورش بردند و او را دستگير  نيروھای لباس شخصی به یکی از جوانان که در کنار. پيرامون مادران بودند گشت زدن بودند

مادران قول دادن که او را آزاد خواھند  این صحنه به سوی آنھا رفتند و خواستار آزادی وی شدند نيروھای سرکوبگر به ا مشاھدهمادران ب. کردند 
  .کرد
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 » نداي سرخ«كارگري از   3شماره  اعالميه

  جنبش كارگري و سيزدهم آبان
  

در !  در حاليکه خبرھای رسيده حاکی از استثمار فشرده یِ طبقه کرگر و اجحافاتِ گسترده ی کارفرمایان به حقـوق کـارگری اسـت
زمانيکه کارگران عليرغم فشارھای وارد شده بر ایشان جھتِ عدم تشکل و اعتراض، باز ھم روزی نيست که دست به مبـارزه نزننـد 

آنھم در مقطعی که حکومت سـرمایه داران زیـر فشـار !  می کنند ای حکومتی تجمعدر جلوی کارخانه ھا و ارگان ھبصورت روزمره و 
بـاز ھـم انـرژی ! سـاله یِ آن، عقـب نشـينی را تجربـه مـی کنـد 30مبارزات مردمی کمر خم کرده است و برای اولين بـار در تـاریخ  

  چرا؟!  رگران به ھدر رفته و به نتيجه ای نمی رسدمبارزاتی کا
  

.  خبری از آن ھستند ات صرفاًدر زمانيکه cزم است فعاcن کارگری به توضيح و تحليل از این پدیده یِ عجيب بپردازند، مشغول گزارش
 پXکاردھـایی منقـوش بـه و در زیر پرچم ھای خـود و بـا در دسـت داشـتنتشویق به شرکت مستقل را در زمانيکه آنھا باید کارگران 

در اعتراضات مردمی کنند، آنھـا را بـه کنـاره گيـری و عـدم شـرکت در مبـارزات اعتراضـی مردمـی عليـه خواسته ھایشان شعارھا و 
کارفرمایان، فعـاcن کـارگری،  وعده ھای بودن توخالیجای افشایِ به .  توصيه می کنند ری و سرکوب حکومت سرمایه داراندیکتاتو

در یک کXم، فعاcن کارگری به جای آنکه مداوا کنندگان درد طبقاتی کارگران باشـند، خـود .  ددارنمی  اعXم» پيروزی«آنھا را بعنوان 
  .تبدیل به ویروسی دیگر در کالبد طبقه کارگر شده اند

  
فعاcن کارگری در این سه دھه فقط به حفظ خود اندیشيده اند و تمـامی روحيـه .  اینھا ھمه نتيجه یِ سه دھه عقب نشينی است

از تـرس بازداشـت و سـرکوب، ، تو ابتکارات انقXبی را از خود زدوده اند و اینک که شرایط برای تھاجم طبقه کارگر آماده گشـته اسـ
  .کارگران تبليغ می کنندتسليم طلبی را در ميان 

  
جوانـان کـارگری .  ھت انقXب رھنمون کنندو پر شور دارد تا بتواند آنھا را به ج مبلغين جواننسل جدیدی از طبقه کارگر ایران نياز به 

حکومـت دیکتـاتوری سـرمایه ه ای ھای خود در خيابان ھا به مبارزه رو در رو با داشتن پشتوانه یِ ھمکاران و ھم طبقکه اینک بدون 
اگر کارگران بخواھند تغييری در وضعّيت زندگی و معيشتی خـود بوجـود آورنـد، بایـد بداننـد کـه نسـل گذشـته یِ .  داران پرداخته اند

کومت ددمنش سرمایه داری، جسارت خود را از دسـت رھبران و معتبرین کارگری، در زیر سرکوب وحشيانه و قتل و اعدام و شXغ ح
کارگران ما باید به توانایی نسـل جـوان خـود در رھبـری ایشـان .  داده و نمی توانند در چنين شرایطی آنھا را به اھداف خود برسانند

قَـدَر «و پـس از سـه دھـه اینھا ھستند که حکومت سـرمایه داران را در زیـر فشـار مبـارزات خيابـانی بـه ھـراس انداختـه .  باور کنند
از خامنـه ای گرفتـه  بدون داشتن حمایت دیگر کارگران توانسته انـد ناگر این جوانا.  وادار به عقب نشينی شان کرده است» قدرتی

تا سرداران سپاه و امام جمعه ھا را به دست و پـا بياندازنـد و عقـب نشـينی سياسـی را بـه ایشـان تحميـل کننـد، مسـلماً اگـر از 
و تـدافع مقاومت مبارزات طبقه کارگر از جھت تبدیل با و حمایت کارگران واحدھای توليدی خود بھره مند شوند، می توانند  ھمراھی

 تمـامی خواسـته ھـای صـنفی کـارگران را توری و اسـتبداد،مبارزه عليـه دیکتـابه خواسته ھای صنفی  تلفيقو  به تعرض و تھاجم،
  . و بنای تشکXت مستقل کارگری را بنيان نھند محقق ساخته

  
  ! کارگران زحمتکش ایران

اگر مـی ! اگر می خواھيد در جامعه عزت و احترام گذشته تان را احياء کنيد!  اگر می خواھيد از آینده خود و فرزندانتان مطمئن شوید
  .جم است، و تھاجماتنھا راه آن تھاجم است، تھ! ه حق تان کنيدخواھيد کارفرمایان را وادار به عقب نشينی و دادن حقوق ب

  
آنھـا چـه شـما در کنارشـان .  این روز را جوانان شما برای اعتراض ميليونی به دیکتاتوری تعيين کـرده انـد.  آبان فرا می رسد 13روز 

شتن پرچم واحـد شـغلی خـود، ھمکارانتـان با در دست دا!  پس به ایشان بپيوندید.  باشيد و چه نباشيد به رزمگاه خواھند شتافت
در ایـن تجمـع !  به گوش حاکمان و جھانيان برسـانيدخواسته ھای خود را و  کارگران دیگر بيابيد و در کنار ھم فریاد زنيدجمع کرده و 

عی شما بـرای ایـن مـردم تـا چـه حـد استقبال مردم را از حضور خود تجربه کرده و ببينيد که ارزش واق!  خواھيد دید که تنھا نيستيد
پس درنگ نکرده، سازشـکاران !  خواھيد چشيد فقط در ميان مردم است که شما قدرت، اعتبار، عزت و احترام واقعی خود را!  است

  !و ترسوھا را به حال خود رھا کنيد و در ميان سيل ميليونی مردمی، متحدان خود را بيابيد
  

  !ی اس�میمرگ بر حکومت سرمایه داری جمھور
   !شوراییجمھوری  –نان،مسکن،آزادی 
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