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  اعتالي جنبش كارگري و هراس حكومتي
نـام ایشـان و مقـدار .  تـن از فعـا.ن سـندیکایی کـارگران ھفـت تپـه حکـم نھـایی خـود را دریافـت کردنـد 5حتماً با خبر ھستيد کـه 

علی نجاتی رئيس، فریدون نيکوفرد نایب رئيس، قربـان علـی پـور منشـی و جليـل احمـدی عضـو : محکوميت شان بعبارت زیر است
 4برای محمد حيدری مھر عضـو دیگـر سـندیکا نيـز . ماه حبس تعزیری محکوم شده اند 6ماه حبس تعليقی و  6کا ھر کدام به سندی

   .ماه حبس تعليقی قطعيت یافته است 8ماه حبس تعزیری و 
و رقمـی تـورم این محکومّيت ھا ھنگامی صورت می پذیرد که به علت فشارھای ناشی از سقوط اقتصـادی، ھمـراه بـا نـرخ بـا.ی د

پـيش بـه  زناشی از آن که با برداشتن سوبسيدھای کا.ھای اساسی قيمت ھـا را چنـد برابـر کـرده اسـت، طبقـه کـارگر را بـيش ا
اعتراضـات .  روزی نيست که ھـزاران کـارگر در چھـار گوشـه کشـور در حـال اعتـراض نباشـند.  ميدان مبارزه اقتصادی کشانده است

آنھـا یـی ھـم کـه ھنـوز بـر سـر .  شان به علت بسته شدن واحدھای توليدی و اداری مـی باشـد ایشان به از دست دادن مشاغل
، بيمه درمانی و حـق »پاداش ھا«از جمله  ،کارشان ھستند، با عدم دریافت چند ماھه دستمزدھا و بخش ھای پنھان حقوق شان

ه و کنار شھر، در صف خریـداری کا.ھـای اساسـی، از طرف دیگر، روزی نيست که در گوش.  روبرو ھستند...ترابری و سود سھام و 
ھمچنين، ھفته گذشته در اعتراضـات و تظـاھراتِ کـارگران لولـه . بخصوص صف ھای مقابل نانوایی ھا، اعتراض و درگيری پيش نياید

باعـث ایجـاد و تمـامی ایـن وقـایع .  سازی اھواز و پيوستن مردم به ایشان، این اعتراضات رنگ و بوی سياسـی نيـز بـه خـود گرفـت
چـرا کـه اگـر تمـامی جمعيّـت معتـرض .  ھراس ھر دو جناح حکومتی، اصfح طلب و کودتاچی و حاميان خارجی شان گشته اسـت

،  وارد و صـف ھـای نـانوایی به جای اعتراض در مقابـل محـل شـغلی و اداراتِ دولتـیدر لباس توليد کننده و مصرف کننده، کارگری، 
نخواھد بود، بلکه ھيچ کودتاچيان و ثبات دولت ھای بعدی احمدی نژاد  دولتر نه تنھا اميدی به بقاء د، دیگنصحنه ھایِ خيابانی شو

  .پس از سازش اصfح طلبان ھم باقی نخواھد ماندحتی  ،تضمينی برای فروکش کردنِ مبارزات مردمی
فعـا.ن کـارگری بـه بنـد و زنـدان تنی چنـد از  اما آیا واقعاً حکومت سرمایه داران فکر می کند که در چنين اوضاعی، سرکوب و تھدید

  .باورش سخت استمی تواند از جاری شدن سيل خروشان اعتراضات کارگری به خيابان ھا جلوگيری کند؟  
  

  تهاجمي يافته است حالتجنبش دانشجويي 

مسـئول بسـيج " رضـا سـراج"دانشـجویان دانشـگاه شـھيد بـاھنر کرمـان در مراسـم سـخنرانی در تازه تـرین گـزارش دانشـجویی، 
کـه اسـت درحـالی این . حاضر شدندمردمی دانشجویی کل کشور، با سر دادن شعار و با.گرفتن پوسترھایی در حمایت از جنبش 

چنـد روز قبـل از ا درز خبر این جلسـه در دانشـگاه، اما ب  با حضور بسيجيان برگزار شود،فقط قرار بود این جلسه به صورت مخفيانه و 
بيسج دانشگاه کرمان با تغيير عنوان برنامه سعی در عادی نشان دادن این جلسه کرد که با حضور دانشجویان در جلسـه ، برگزاری

  .گشتبدل  اعfم اعتراضات دانشجوییمذکور این نشست به صحنه 
دانشجویان مبارز دانشگاه ھـای ایـران، بـرخfف گذشـته کـه در صـورت اعتـراض بـه  از آغاز سال تحصيلی جاری ما شاھد بودیم که

جلسات حاميان حکومت اسfمی، در بيرون جلسات اقدام به برگزاری تظاھرات ھا و سخنرانی ھا می کردند، با تغييـر تاکتيـک، بـه 
ومــت را بــه شکســت کشــيده و از تجمــع درون ایــن جلســات نيــز راه یافتــه و بــا حضــور معترضــانه یِ خــود، سياســت طرفــداران حک

با توجه به عکس ھایی که از ایـن جلسـه در کرمـان .  دانشجویان در داخل سالن استفاده یِ مطلوب اعتراضی و مبارزاتی می کنند
دیـده ایـم، اکثریــت قریـب بـه ســه چھـارم دانشــجویان شـرکت کننـده را دانشــجویان معتـرض تشـکيل داده بودنــد و اعضـایِ بســيج 

و با تأسف در » دُمشان را .ی پایشان گذاشته«قرار داشتند، بقول معروف و خشونت آميز ی که معمو.ً در حالت تھاجمی دانشجوی
  .، شاھد اجرای اعتراضات دانشجویان بودندھراسانهدیدگان، ساکت و 

  

  !فرمانده نيروي انتظامي حرف خود را پس گرفت
ما با جنبش "که او اعfم داشته بود  اشاره دارد که» احمدی مقدم«به صحبتی از سردار fح طلب نوروز ر خبری در سایت اصتيتاین 

كنيم امـا اگـر  حتي اگر غيرقانوني باشد تا مرز آشوب تحمل مي سبز يا جنبش ديگري اگر در چارچوب قانون باشد مشكلي نداريم و
اعfم موضع آقای فرمانده، اصfح طلبـان را خيلـی بوجـد این  ".كند اغتششاش كشيده شود نيروي انتظامي برخورد مي به آشوب و

و شـعارھای  »رادیکـال«ھـای با استناد به آن از مردم و دانشجویان می خواستند تا در مورد رفتارود خ می تبليغاتاو در تم آورده بود
تا نيروھای سرکوبگر بھانه حمله وحشيانه بـه صـفوف مـردم را نداشـته ر کنند ظآبان تجدید ن 13در آکسيون  خود» ساختار شکنانه«

روز  گو اینکه معتقدیم که این حرف ھرگز عملی نخواھد شد و نيروھـای سـرکوبگر در«: گفتيمدر ھمان گزارش خبری  ماما ا.  باشند
» مرگ بـر خامنـه ای«محدود باشد و چه اینکه شعارھا به  »یاحسين،ميرحسين«و » هللا اکبر«سيزدھم آبان نيز، چه شعار مردم به 

بچربـد، بصـورت وحشـيانه ای  رشان به قـدرت مـردمارتقا یابد، چون تجمعات گذشته، در ھر جا که زو» اسfمی مرگ بر جمھوری«و 
 متمرکز مردمی توان سرکوب را از ایشان بگيـرد، مثـل ھميشـه، خـود را در کوچـه و حمله خواھند کرد، و در جایيکه شمار پر تعداد و

  ».پس کوچه ھای فرعی پنھان خواھند نمود
خبری که در زیـر عنـوان ت گفتارمان اثبات شود، چرا که آبان منتظر بمانيم تا صح 13می رسد که .زم نبود تا برگزاری آکسيون بنظر 

آبـان را  13ر فرمانده نيروی انتظامی اظھارات قبلی خود درباره تجمـع جنـبش سـبز د«: با. در سایت نوروز آمده گزارش می دھد که
 .پس گرفت

انتظـامی تجمعـات جنـبش سـبز را تـا زمـانی کـه بـه  اسماعيل احمدی مقدم با پس گرفتن اظھارات قبلی خود مبنی براینکه نيروی
خواھـد  كـس مي مـن ايـن اسـت ھـر  توصـيه: "آبـان گفـت 13کند،در رابطه با احتمـال تجمـع در روز  آشوب کشيده نشود تحمل می

 ".نيــــــروي انتظــــــامي برخــــــوردار باشــــــد ھــــــاي وزھــــــاي .زم را بگيــــــرد تــــــا از حمايتتجمعــــــي داشــــــته باشــــــد مج
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ايم ھـر تجمـع قـانوني  ما بارھـا گفتـه: "آبان گفت 13 به گزارش جرس، فرمانده نيروی انتظامی با تھدید ھواداران جنبش سبز در روز
اقدامات غيرقانوني بـه ويـژه  اما در مقابل از.كنيم يبه دنبال خواھد داشت و از ھر اقدام قانوني حمايت م قطعا چتر امنيتي پليس را

ـــــــــــانون ـــــــــــر ق ـــــــــــوگيري و براب ـــــــــــنش، جل ـــــــــــه قصـــــــــــد ايجـــــــــــاد ت   ".شـــــــــــود برخـــــــــــورد مي ب
مجوزھاي .زم را بگيرد تا از حمايت نيروي انتظـامي  خواھد تجمعي داشته باشد ام اين است كه ھر كس مي توصيه: "وی تاکيد کرد

   ".برخوردار باشد
  

  سي باز مي كندمشت اصالح طلبان را در قتل هاي زندانيان سياريجاني ال
اسـت کـه  ينـیعیـک حکـم ایـن .  ی مختلف حکومتی حقایق بسياری از فساد و جنایاتشان بر مf می شودرقابت بين جناح ھادر 

انيـان و تبھکـاران خـرده پـا صـدق تنھا در مورد جاین . ھنگاميکه منافع شان ایجاب بکند یکدیگر را لو می دھند ،جنایت ھمدستان در
طول مبـارزات انتخابـاتی ریاسـت ما شاھد بودیم که در .  نمی کند، بلکه حتی در مورد تبھکاران و جانيان حکومتی ھم صادق است

افشای وسيع تبھکـاری و دزدی و رشـوه  ،قام ھای اجرایی را در دست گرفتمجمھوری دھم، منافع جناحی که بعداً از طریق کودتا 
دار و و ذخيره ارزی توسط احمـدی نـژاد و  آمد نفتیردھا د.ر درلياسرقت ميو جناح مقابل نيز  ا ایجاب کردرخواری جناح اصfح طلب 

  .مf ساخت بررا دسته اش 
کروبی که بغيـر از رقابـت بـا جنـاح مھدی .  آغاز گشتو بخصوص جناح طرفدار مھدی کروبی این بار حمله از سویِ اصfح طلبان اما 

دال بر جنایاتِ دولت کودتـا و و مدارک و شواھدی اسناد  کمتر کند، رابا موسوی کودتاچی در تfش است تا فاصله یِ محبوبيّت خود 
ـردم ام و شکنجه و تجاوز مأمورادر قتل و عاصولگرایان  ایـن افشـاگری ضـربه یِ بسـيار .  افشـا کـردرا ن و مسـئو.ن حکـومتی بـه م

  .وارد آورددر سطح جھانی و داخلی  دیکتاتوری حساسی به مشروعّيت نظام
گشت، جناح اصولگرا و حاميان کودتا نيـز ھمچون افشاگری ھای تبھکاری و دزدی و فسادی که در طول مبارزه انتخاباتی مطرح  اما،

و پخش بيدادگاه ھای نمایشـی او دولت موسوی را در قتل و عام زندانيان در دوره نخست وزیری  نقشدر تfفی ساکت ننشسته و 
.  گشـتمطـرح  اظرهنـدر یـک منشانه چنين اقدامی از سوی جواد .ریجانی اولين .  ی کنندمدر ھمان دوران را افشا  از صدا و سيما

ص اينکـه وی ھمچنـين درخصـو« :ده اسـترکـاینگونه منعکس  حبت ھای .ریجانی در این مورد راصحکومتی ایلنا  برگزاریخزارش گ
مـن راجـع بـه : اعمال او را ھمچون مسعود رجوی خوانده بود تصريح کرد اظھاراتی راجع به شخص ميرحسين موسوی مطرح کرده و

  .ی اســــــتوام بلکــــــه گفــــــتم ادبيــــــات وی شــــــبيه مســــــعود رجــــــ موســــــوی حرفــــــی نگفتــــــه مھنــــــدس
د بوديم در پی پخش اعترافاتی از تلويزيون وی بـه ايـن بيايد شاھ البته آقای موسوی بايد ژستی بگيرد که به او: .ريجانی تاکيد کرد

او در اعتراض به آن ايـن چنـين  کرد اما بايد پرسيد که در زمان نخست وزيری آقای موسوی چند اعتراف پخش شد و موضوع اعتراض
  ی اصـfً جيـغ نکشـيددر زمان نخست وزيری آقای موسوی چند نفر در زندان کشـته شـدند و چـرا و:.ريجانى  .جيغ بنفش سر نداد

يک جنايتی است که بايد پيگيری شود اما بايـد بپرسـيم  ای در زندان بسيار بد است و اين من قبول دارم کشته شدن عده:وی افزود
  ».آقای موسوی چند نفر در زندان کشته شدند و چرا وی اصfً جيغ نکشيد که در زمان نخست وزيری

از نقش ایـن جنـاح ھـا در جنایـات ضـد  حقایق بيشتری» دزدان شریک«ا ھر چه شدیدتر شدن این اختfفات و رقابت بين بکه باشد 
  .افشا شودبشری 

  

  .ن. ن -آگاهي انقالبي ستيابي مردم بهداصالح طلبان در جلوگيري از تالش 
و روی آوری ایشـان » روز قدس«در آکسيون از آشکار شدن تمایل مردم به سمت گذار از حکومت دیکتاتوری جمھوری اسfمی پس 

و  علـم مبـارزه طبقـاتیجلـوگيری از نفـوذ  در ودخـتـfش و  تـاده انـدفبه ھـراس اطلب  به شعارھا و اقداماتِ رادیکال، رھبران اصfح
روزی نيست که نوشته ای و یـا سـخنی عليـه نيروھـای انقfبـی و کمونيسـت مطـرح . دنرا چند برابر کرده احقایق  آگاھی مردم به

مانند گذشته یِ حکومتی خود با استفاده از رسانه ھای وسيعی که سرمایه داران ميلياردر و حکومـت ھـای سـرمایه ھآنھا .  نشود
داده انـد، بـه پخـش ضـد اطfعـات و دروغ در مـورد گذشـته یِ کمونيسـت ھـای انقfبـی و تحریـف  داری خارجی در اختيارشان قرار

کيـه بـر ادعاھـای بـی پایـه یِ تجمله ی ایـن تـfش ھـا از .  تجاعی می پردازندمقو.ت علمی و جایگزینی اش با اطfعات و افکار ار
.  داری اسـت مزدورانِ قلم به دست سرمایه داری از بيھودگی انقfب و دسترسی به جامعه ای به غير از نظـام اسـتثمارگر سـرمایه

پيروزمند  یک انقfبرا نتيجه یِ  »جمھوری اسfمی«آنھا می خواھند به مردمی که پس از سی سال، دوباره برخاسته اند برقراری 
  .  نشان دھند که پيروزی ھر انقfبی به معنایِ روی کار آمدن حکومت ھای سرکوبگر است و نندکفی معر

تـأثير ایـران ندارنـد  1357تـا  1353ه ھيچ خاطره ای از انقfب سال ھـای يان جوانانی کاین ضد اطfعات و دعوی کاذب بخصوص در م
آن دوران و وقایع انقfب به جوانان، تبليغات خود را به سـمت بـدبينی آنھا ھمچنين برای جلوگيری از انتقال حقایق .  پذیر بوده است

بـا انکـار و پـرده   تو گویی که قوانين تکامل جوامع بشری و مبارزه طبقاتی را مـی تـوان .نيز تمرکز داده اند و جداسازی بين نسل ھا
  .  پوشی آنان تغيير داد

ھمان دوران نيـز سـرمایه داران ليبرالـی چـون در .  به علت خيانت سرمایه داران ليبرال آن دوره به مردم شکست خورد 1357انقfب 
ه قـدرت رسـيدن مـردم و جمـع بازرگان و ملی مذھبی ھا و جبھه ملی ھا و حزب توده ھا و اکثریتی ھا از تـرس پيـروزی انقـfب و بـ

حکومـت جمھـوری اسـfمی نتيجـه یِ تشـکيل   .دن بساط تبھکاری و جنایتکاری شان به سازش با مذھب ارتجاعی روی آوردنـدش
ه گـذاران پایـاز است که کسانيکه خـود  دارخنده .  ھمين سازش و توھم موجود در توده ھای مردم به انقfبی بودن آن شکل گرفت

که برای عقيم نمـودن انقـfب  قfبی ایحکومت ارتجاعی سرمایه داری جمھوری اسfمی بوده اند، اینک گروه ھا و سازمان ھای ان
آنچـه مسـلم اسـت امـا .  را باعث و بانی استقرار این حکومت ننگين اعfم مـی دارنـد وب کردند و به چوبه ھای اعدام سپردندسرک

تاریخ در حال تکرار است و طولی نخواھد کشيد که ھمين نسل جوان در مبارزات خود به ماھيّـت ارتجـاعی و خيانـت پيشـه اصـfح 
ان و ليبرال ھا پی خواھد برد، اما بر خfف گذشته، نيروھای انقfبـی کنـونی خـود را از توھمـاتی کـه باعـث شکسـت شـان در طلب

   .ساخته اند و آماده یِ اجرایِ وظایف انقfبی خود ھستند ھارانقfب پيشين گشت، 


