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  غليان خشمی سی سالهغليان خشمی سی ساله
  از سينه ملتاز سينه ملت

  
  )گرراه کار(اعالميه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
 در رابطه با واکنش انقالبی توده ها

 که  انتخابات سراسر تقلب رياست جمهوری  جعلیاعالم نتايج نهايیبدنبال 
 خيابان های شهر های مختلف با فرمان شخص خامنه ای انجام گرفت  ؛

يران شاهد صحنه های پرشکوهی از برخورد دالورانه مردم  معترض به ا
جان آمده ، با گزمه های گوناگون رژيم جمهوری اسالمی بوده است 

خبرگزاری های مهم جهان ، وبالگ ها و ويدئو های بسياری در يوتوب .
در اين . اين صحنه های تاريخی را در معرض ديد مردم دنيا قرار داده اند 

و گارد های ضد شورش و نيروهای بسيج و لباس شخصی ها ا صحنه ه
به پير . موتور سوارها با خشونت بی حد وحصری به جان مردم افتاده اند 

و جوان وزن و مرد رحم نمی کنند و تالش می کنند آنها را زير مشت و 
 با قلوه سنگ و باتوم های به غنيمت  اماجوانان.لگد و باتوم  له کنند 

به .به جنگ موتور سواران می روند از گاردهای ضد شورش گرفته شده 
 و در پهنايی به است مقاومتغير از تهران که مرکز اصلی و گسترده  

وسعت ميدان تجريش از شمال تا ميدان راه آهن در جنوب و نارمک از 
در هر کوی " بر ديکتاتور  مرگ"  شرق تا ميدان آزادی در غرب شعار 

مردم در رشت  ،استامنه ای را هدف قرار داده برزنی احمدی نژاد و خ
 به اشکال نيز، اليگودرز و زاهدان ،اصفهان ، بجنورد ، خرم آباد ، تبريز
  .مختلفی به مبارزه با رژيم پرداخته اند 

اعتراض گسترده مردم هر چند به بهانه ی تقلب آشکار در انتخابات و  
م آرای کامأل جعلی و کنار گذاشتن آرای به صندوق ها ربخته شده و اعال

 اعتراض و مقاومت در برابر  در واقع، ادامه داردبرنامه ريزی شده
کودتای عريانی است که توسط دستگاه واليت و سپاه و بسيج صورت 

کودتايی که هدف آن يک پارچه کردن باالی رژيم از طريق . گرفته است
مرکزی کنار زدن ناراضيان درون حکومتی و پايان دادن به نقش چند 

روحانيت شيعه است تا از اين طريق قدرت سرکوب و مقابله با جنبش های 
رشد يابنده کارگران، زحمت کشان، زنان، جوانان، خلق های تحت ستم را 

ی مقابله خشن با شورش های هر چه بيشتر متمرکز کرده و خود را برا
گان ها دستگاه واليت و ار.و مبارزان متشکل مردمی آماده سازند   توده ای

 بر آتشفشانی از خشم  که به خوبی می دانندو نهاد های سرکوب حامی آن
آرای اعتراضی مردمی که کانديدای ولی فقيه را به . توده ای نشسته اند

خارج از دايره بازی پرتاب کردند و صنحه انتخابات کامأل کنترل شده را به 
تايج اين بازی گونه ای عوض کردند که دستگاه واليت مجبور شد حتی به ن

طراحی شده نيز تن در ندهد، بيان گر ظرفيت اعتراضی مردمی است که از 
بيکاری، گرانی، تورم لجام گسيخته، فقر رشده يابنده و رشد شتابان 

   .در جامعه به تنگ آمده انداختالف طبقاتی 
اصل . نظام واليت فقيه تنها به دليل خالی نبودن عريضه است  درجمهوريت

اين نظام بر اساس نظر نهايی .  اعمال اراده مردم نيست رای جمهوريت ب
يح لی فقيه می تواند بر خالف نظر لواو. ولی فقيه تنظيم گشته است 

ر مجلس  اسالمی و رئيس جمهور هر تصميمی را که صالح تصويب شده د
همانگونه که .می تواند يکشبه رئيس جمهور را خلع کند .می داند بگيرد 
ميتواند در عرض چند ساعت فرمان قتل .  را خلع کرد خمينی بنی صدر

همانگونه که  .صادر کند بدون حق داشتن وکيل هزاران زندانی سياسی را 

در رژيم اسالمی حتی قانون .  عمل کرد ٦٧خمينی در مورد زندانيان سال 
بنابر اين . توسط ولی فقيه ناديده گرفته می شود ،اساسی خود ساخته

 رعايت  نيزجمهوريت در اين نظام برخالف تعاريف مرسوم حتی در ظاهر
رژيم جمهوری اسالمی از همان ابتدای سرکار آمدن در سال .نمی شود 

از همان . را از سر راه بردارد  با دروغ وتقلب سعی کرده رقبايش ١٣٥٧
که مردم را بر سر دوراهی ١٣٥٨اتشان در سال اولين به اصطالح انتخاب

سلطنت يا جمهوری اسالمی قرار دادند تا امروز که چهار کانديد را پس از 
و با دروغ و تقلب و رقم سازی گذاشتند غربال کردن های متعددجلوی مردم 

، کوتوله دنيای سياست ، احمدی نژاد کريه را به عنوان پيروز انتخابات 
  . روند ادامه داشته است اينکردند ؛معرفی 

اما عليرغم آن که قدرت مطلق در جمهوری اسالمی در دستان ولی فقيه  
متمرکز است و او فرمانده کل قوا نيز هست، با اين حال نهادهای انتخابی 
که روابط ميان جناح های مختلف حکومتی را تنظيم می کنند، می توانند در 

ايی که در اين نهادها نيروها و در زمان ه. روند حوادث نقش بازی کنند
جريانات ناهمسو با قدرت مطلقه ی ولی فقيه نقش می يابند، تمرکز قدرت 

از همين روست که دستگاه واليت و . سرکوب حکومتی کاهش می يابد
متحدينش مجلس ششم و دولت آن زمان را، مجلس و دولت غيرخودی 

ر می توانست جناح تلقی می کردند و اکنون نيز که نتايج انتخابات اخي
ديگری را در قوه مجريه به قدرت برساند، در مقابل آن ايستادند و کودتای 

آن ها . از پيش طراحی شده را با سرعت و خشونت به اجرا در آوردند
نگران آن هستند که عدم تمرکز کافی در باال و پائين آمدن اراده ی 

توده ای قرار سرکوب، می تواند مورد بهره برداری جنبش رو به رشد 
و مقاومت گسترده و توده ای مردم در برابر اين کودتا، به دليل آن ؛گيرد

است که نيک می دانند يک پارچه شدن قدرت در باال و تمرکز بی مهار 
به همين . می تواند خطرناک باشد حد نهادها و ارگان های سرکوب، تا چه 

 خود گاه از پوشش دليل است که اگر مردم در مقاومت ستايش انگيز کنونی
دفاع و حمايت از اين فرد و يا آن کانديدا استفاده می کنند قطعأ به اين دليل 

ل بسيار خشن اشکاهست که می دانند، بدون چنين پوششی ابعاد سرکوب 
  تر و بيرحمانه تری به خود خواهد گرفت

سازمان ما همصدا با توده های به خروش آمده ، به مبارزه قهرمانانه آنها 
در اين لحظات سخت و طاقت فرسا ما با تمام امکانات .رود می فرستد د

قهرمانی ها و صحنه .خود صدای حق طلبانه آنان را پژواک خواهيم داد 
های حماسی که مردم در جريان مبارزه با ارتجاع حاکم آفريدند بار ديگر 
ثابت کرد اين مردم استحقاق حکومتی دمکراتيک و مردمی را دارند 

 سرمايه داری حاکم و با –استبداد دينی سرنگون کردن ی که باحکومت.
 جامعه ای نوين شرکت وسيع توده مردم ودر نظر گرفتن آرای واقعی آنها
در اين لحظات  . برای رشد استعداد ها و تنظيم عادالنه ثروت خلق کند 

حساس يورش ديکتاتوری حاکم به دستاوردهای جنبش ضروری است با 
 دامنه  و اعتصابی ن ها و ادامه حرکت های اعتراضیماندن در خيابا

  نيزما.جنبش را هرچه گسترده کرده ، رژيم را به عقب نشينی وادار کنيم 
  "مرگ بر ديکتاتور: "همصدا با مردم به جان آمده شعار می دهيم 

  سرنگون باد جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی

  زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(ان انقالبی ايرانسازمان کارگرکميته مرکزی 

 ١٣٨٨ خرداد ٢٥
…………………………………… 
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جای چپ در صف مقدم 
 !جنبش اعتراضی مردم است

  
در اعتراض به کودتای انتخاباتی دستگاه واليت ، مردم در مقياس توده 

و گسترش انکار ناپذير اين جنبش اعتراضی . ای به مقاومت برخاسته اند
 صحنه سياسی کشور را به در اکثر شهرهای بزرگ و متوسط ايران دارد

صرف نظر از هر موضعی که در باره درستی يا . سرعت تغيير می دهد
نادرستی شرکت در انتخابات داشته ايم ، به نظر من چند نکته مهم را 

  :نبايد ناديده گرفت
 اکثريت بزرگ صاحبان رأی در انتخابات شرکت کردند و از موضع –يک 

به عبارت ديگر رأی آنها رأی . ندمخالفت با وضع موجود هم شرکت کرد
رأی اعتراضی همه جا و حتی در دموکراسی های جا افتاده . اعتراضی بود

( رأی اعتراضی ضرورتًا انقالبی . غربی ، پديده شناخته شده ای است
يا حتی مترقی نيست ، ولی قطعًا عليه ) يعنی عليه کل نظام سياسی حاکم 

د يا مردم آنها را مسبب بدتر کسانی است که حکومت را در دست دارن
اما در رژيم های ديکتاتوری ، رأی . شدن حال و روز خودشان می دانند

اعتراضی حتی هنگامی که با خوشبينی ساده لوحانه نسبت به کليت رژيم 
زيرا می تواند رشته های . حاکم همراه است ، معموًال ظرفيت انقالبی دارد

ا با افق های سياسی گسترده تر و حکومت کنندگان را پنبه کند و مردم ر
اکثريت بزرگ شرکت . امکانات الزم برای پيکارهای آگاهانه تر آشنا سازد

 خرداد ، در آغاز شايد در پی سرنگونی نظام ٢٢کنندگان در انتخابات 
نبودند ، اما خواست های دموکراتيک و کامًال برحقی دارند که دست يابی 

االت است ؛ شايد آنها اميد ساده لوحانه به آنها در جمهوری اسالمی از مح
ای  به برآورده شدن خواست های شان در جمهوری اسالمی داشتند ، اما 
از سر استيصال به دم دست ترين و نقد ترين وسيله اعتراض روی آورده 
بودند ؛ ممکن است آنها هنوز هم به موسوی ها و کروبی ها و خاتمی ها 

ايستادگی خودشان ، به ويژه هنگامی که خوشبين باشند ، اما اعتراض و 
  . دامنه توده ای پيدا می کند ، می تواند معجزه ها بيآفريند

 گسترش حرکت های اعتراضی زير پرچم حمايت از اصالحات طلبان –دو 
حکومتی ضرورتًا نقطه ضعف اين حرکت ها نيست ، يا الاقل در حال 

ق می تواند در عمل زيرا جنبش اعتراضی از اين طري. حاضر چنين نيست
و حياتی . به نوعی مصونيت دست يابد که برای مخالفان نظام وجود ندارد

ترين چيزی که حرکت های مردمی نقدًا نياز دارند ، امکان تداوم در 
بعالوه بسيار مهم . مقياس توده ای است ، نه ضرورتًا شعارهای راديکال

 زير پايش ، با است که جنبش اعتراضی مردم پيش از محکم کردن زمين
اقدامات مستقل توده ای . اراده يک پارچه حکومت کنندگان روبرو نشود

مردم همه جا معموًال با اعتراضاتی شروع شده اند که با استفاده از 
شکاف های موجود ميان بااليی ها مجال فوران  يافتن به بيرون پيدا کرده 

دوره های عادی را در هر حال ، آنچه می تواند ناممکن های سياسی . اند
به ممکن تبديل کند ، بی ترديد ، تداوم جنبش اعتراضی توده ای مردم 
است ؛ از اين طريق است که مردم می توانند روی پای خود بيايستند ، 
آگاهی سياسی خود را در مقياس توده ای باال ببرند ، ارتباطات الزم برای 

عارهای مستقل خود را سازمانيابی مستقل برقرار کنند ، و خواست ها و ش
  . پيش بکشند

 دستور خامنه ای برای بررسی شکايت کانديداهای اصالح طلب ، –سه 
بی ترديد ، حقه ای برای وقت کشی و مهار حرکت های مردم است ، اما 
خوِد همين کار ممکن است فرصتی برای تداوم اعتراضات توده ای به 

خانه های شان نروند و مسأله مهم اين است که مردم به . وجود بياورد
خطر بزرگ اين است که دستگاه واليت . حالت فوق العاده کنونی ادامه يابد

حرکت را به خون بکشد و اصالح طلبان از ترس راديکاليزه شدن جنبش 
خود را کنار بکشند و عمًال سرکوب جنبش را آسان تر و کم هزينه تر 

کنونی تأکيد بر شيوه های بهترين راه مقابله با اين خطر در شرايط . سازند
حاال شرايط بسيار . مسالمت آميز اعتراض و اجتناب از خشونت است

مساعدی برای به کارگيری شيوه های شناخته شده نافرمانی مدنی وجود 
در نافرمانی مدنی برتری عددی و ايستادگی مردم است که قدرت . دارد

 آن اصل .آتش و برتری سازمانی نيروهای سرکوب را خنثی می کند
همه را نمی توان کشت : معروف نافرمانی مدنی را نبايد فراموش کنيم که 

ايستادگی توده ای مسالمت آميز است . ، همه را نمی توان به زندان برد
که می تواند ، دست کم در شرايط کنونی ، حقانيت و برتری اخالقی جنبش 

ر ميان اعتراضی را در معرض داوری همه مردم قرار بدهد ، شکاف د
حکومت کنندگان را عميق تر سازد و حتی در ميان نيروهای مسلح ترديد 

  . و آشفتگی بپراکند
 باندهای طرفدار احمدی نژاد می کوشند با شعارهای عوامفريبانه –چهار 

. مستضعف نوازی در جنبش اعتراضی مردم شکاف و آشفتگی ايجاد کنند
 های آگاه و پيشرو محکم ترين تودهنی به آنها ، فعال تر شدن بخش

آنی ترين . کارگران و زحمتکشان در صفوف جنبش اعتراضی کنونی است
و حياتی ترين وظيفه فعاالن چپ در شرايط کنونی ، پيوند زدن مبارزات و 
اعتراضات اقتصادی و صنفی کارگران با جنبش اعتراضی عليه کودتای 

اريخی و از اين طريق است که چپ می تواند نقش ت. واليت فقيه است
وظيفه طبقاتی خود را به عهده بگيرد ، پيکار های نان و آزادی را به هم 
گره بزند ، و مضمون اجتماعی جنبش اعتراضی عليه کودتای واليت فقيه 

  .را غنا ببخشد
در هرحال حرکت توده ای عظيمی عليه ديکتاتوری واليت فقيه آغاز شده 

ه اين جنبش هنوز قابل آيند. که در سی سال گذشته سابقه نداشته است
جای . پيش بينی نيست ، ولی ظرفيت انفجاری آن غير قابل انکار است

در متن اين . فعاالن چپ در صف مقدم اين جنبش بزرگ اعتراضی است
جنبش اعتراضی است که چپ می تواند به تعهد طبقاتی و رسالت تاريخی 

است ، تنها کشيده شدن به دنبال اين جنبش خطرناک . خود وفادار بماند
  .در صفوف مقدم آن می توان برای آزادی و سوسياليسم جنگيد

  ١٣٨٨ خرداد ٢۵ –                                 محمد رضا شالگونی 

…………………………………...        
 

راهپيمايى پزشکان، پرستاران و کارکنان 
بيمارستان رسول اکرم خيابان نيايش 

 ...ستارخان به سوى ميدان توحيد
  خبر دريافتی : وشنگریر

 نفر از کشته شدگان ٩در بيمارستان حضرت محمد واقع در شهرآرا 
راهپيمايى پزشکان، . ديروز، همين االن در حال تشييع جنازه هستند

پرستاران و کارکنان بيمارستان رسول اکرم خيابان نيايش ستارخان 
ه به گفت. به سوى ميدان توحيد در اعتراض به کشتار ديشب تهران

 مجروح را به اين بيمارستان ٣٥يکى از پرستاران ديشب حدود 
اين .  تن از آنان تا امروز صبح کشته شده اند٨رسانده اند که 

     ١٣٨٨ خرداد ٢٦. راهپيمايى هم اکنون در جريان است 

.............................................  
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  کودتای خشن دستگاه  واليتکودتای خشن دستگاه  واليت

  ارژنگ بامشاد
، پس آن که رأی مردم، به ١٣٨٨ خرداد ٢٢دستگاه واليت، درنيمه شب 

 کشيد، گسترده ترين شکل ممکن، کانديدای مورد نظرشان را، به زير
دامنه ی وحشت  . سناريوی از پيش تعيين شده ی کودتا را به اجرا درآورد

ولی فقيه و فرماندهان سپاه و ارتش از مردم و استفاده ی آن ها از 
شکافی که درباال ايجاد شده بود، به حدی بود که در سناريوی از پيش 

را تنظيم شده شان، شبانه طرح کودتای غافگيرکننده و سرکوب ضربتی 
حتی حاضر نشدند يک هفته صبر کنند و با کشاندن . به اجرا درآودند

آن ها . انتخابات به دور دوم، کانديدای خود را از صندوق ها بيرون آورند
 خرداد، از طريق رسانه ٢٢با زمختی بی حد و حصری، در نيمه شب 

 های وابسته به سپاه و دولت نظامی ـ امنيتی، مثل خبرگزاری فارس، ايرنا
حتی .  درصدی احمدی نژاد را اعالم کردند۶۵و پرس تی وی، پيروزی 

حاضر نبودند تا صبح روز بعد صبر کرده و روال طبيعی و تاکنونی  به 
  .اصطالح شمارش آراء توسط وزارت کشور انجام گيرد

  کودتا چگونه برنامه ريزی شد؟
تن تالش برای اجرای کودتا و يک دست کردن باالی رژيم و کنار گذاش

بخشی از وابستگان حکومت، از  مدت ها قبل، دقيقأ برنامه ريزی شده 
فشار به محمدخاتمی، برای کنار رفتن از کانديداتوری رياست . بود

جمهوری  به اين دليل انجام گرفت تا از قطبی شدن انتخابات جلوگيری 
پذيرش . شود و عنصر غافلگيری به پائين ترين حد خود برسد

حسين موسوی، هم به اين علت انجام گرفته بود که کانديداتوری مير
تصور می کردند او در مقابل احمدی نژاد شانس کمتری برای  پيروزی 

از همين رو، سيمای جمهوری اسالمی با راه اندازی مناظره های . دارد
باز کردن . تلويزيونی تالش کرد تا حضور حداکثری در انتخابات بوجود آيد

ی  در دوره مبارزه انتخاباتی در همين راستا فضای سياسی و مطبوعات
قصد آن ها اين بود که از اين طريق، موضوع مشروعيت . انجام گرفت

کاری که سيمای جمهوری اسالمی . نظام را در باالترين حد خود بيان کنند
اما نارضايتی . در روز انتخابات با دقت و وسواس ويژه ای دنبال کرد

ای به وجود آورد تا مردم بتوانند از فرصت گسترده ی توده ای ، زمينه 
همين وضعيت باعث . ايجاد شده، يک بار ديگر با قدرت تمام استفاد کنند

امری که نگرانی . شد تا موسوی به رقيب جدی احمدی نژاد تبديل شود
شايد برای دستگاه واليت، خوشايند تر . دستگاه واليت را دو چندان کرد
يداها از احمدی نژاد، طرح يک دست سازی بود که با شکست طبيعی کاند

اما دخالت . باالی رژيم را با صبر و حوصله ی بيشتری به پيش برد
ميليونی مردم، آن ها را مجبور کرد که طرح خود را به شکل کودتای 

  .خشن و ضربتی  به اجرا درآورند
  کودتا چه اهدافی را دنبال می کند؟

حاد با ارتش و سپاه، حذف کامل جوهره طرح کودتای دستگاه واليت در ات
ناراضيان دورنی رژيم و حتی پايان دادن به نقش چند مرکزی روحانيت، و 
کامل کردن قدرت نظاميان و سپاهيان در حمايت کامل دستگاه واليت فقيه 

وقتی کودتای انتخاباتی درچهار سال  پيش، به اجرا در آمد و . است
ی تکيه زد، نشانه های اوليه محمود احمدی نژاد بر کرسی رياست جمهور

در همين راستا کنار گذاشتن انتخابات به .  اين طرح آشکار شده بود
عنوان عنصر تنظيم توازن قوای درونی رژيم و و تبديل آن  به انتخابات 
های فرمايشی، شبيه انتخابات های ملوکانه شاه و يا انتخابات های 

. ور قرار گرفته استمبارکی دولت مصر و يا پادشاهان عربی در دست
دستگاه واليت و متحدينش به اين نتيجه رسيده اند که امکان استفاده ی 

نقض خشن آرای مردم و کنار . مردم از حربه انتخابات را بايد از ميان برد
گذاشتن کامل آن و اعالم آراء آن گونه که به حربه ای برای تحقير و 

ايت آشکار و قاطع تحريک گرايشات مختلف درونی تبديل شود، و حم
خامنه ای از اين اقدام، بيان پايان تحمل درونی رژيم و آغاز حذف بخشی 

 ٢٣کودتای خشن بامدادان  . از وابستگان به حکومت اسالمی است
خرداد، کودتايی است عليه مردم و برای درهم شکستن قدرت مقاومت آن 

خش از برای رسيدن به اين هدف،  در اولين گام،کنار زدن آن ب. ها
حکومت که در راه يک دست کردن جمهوری اسالمی مزاحمت ايجاد می 

اين کودتا، با هدف بيرون راندن . کنند، نيز در دستور قرار گرفته است
اصالح طلبان و همه آن هايی که مانع بسته شدن شکاف های درونی رژيم 
د می شوند، انجام گرفته است تا قدرت سرکوب مردم را به باالترين حد خو

کودتاچيان با دستگيری وسيع فعاالن سياسی و بسياری از . برساند
رهبران احزاب و جريانات اصالح طلب، تالش می کنند برنامه های خود 

در اين ميان ، در هم شکستن مقاومت رفسنجانی امری . را به پيش برند
دستگاه واليت نيک می داند تنها . است که در دستور قرار گرفته  است

توان و قدرت ايستادگی در مقابل ولی فقيه و اقدامات او را دارد، کسی که 
بی جهت نبود که احمدی نژاد در مناظره . شخص رفسنجانی است

تلويزيونی خود آن چنان بی پروا او و خاندانش را به باد انتقاد گرفت و 
احمدی نژاد همين موضوع را در نطق . مفسد اقتصادی معرفی کرد

 خرداد نيز تکرار ٢٣ن رئيس جمهور کودتا در شب انتصاب خود به عنوا
هدف گرفتن هاشمی . کرد و قول داد که اين ماجرا را تا به آخر ادامه دهد

رفسنجانی و مفسد خواندن او در حالی انجام می گيرد که تمامی رهبران 
رژيم تا مغز استخوان در فساد اقتصادی غرق شده اند و اموال عمومی 

ولی جدا .  خود و وابستگانشان سرازير کرده اندمردم را به کيسه های
  .کردن رفسنجانی هدف ويژه ای را دنبال می کند

  چرا دستگاه واليت ، راه کودتا را در پيش گرفت؟
اولين عامل در اين تصميم گيری، شناخت دقيق آن ها از ميزان نارضايتی 

د آن ها که با سياست های خانه ويران کن خود، اقتصا. توده ای است
مملکت را درهم شکسته اند و دامنه ی فقر را گسترش داده اند و دالرهای 
نفتی را به اشکال گوناگون حيف و ميل کرده اند، از شورش توده های 
محروم که زير بار گرانی ، تورم ، بيکاری و گسترش فاصله طبقاتی  کمر  

 حرکت به دليل همين نگرانی شديد است که. خم کرده اند، به شدت نگرانند
رهبران جنبش کارگری . های توده ای را با خشونت تمام سرکوب می کنند

، جنبش زنان، جنبش دانشجويان و زحمتکشان را به بند می کشند و مانع 
ارزيابی آن ها از ابعاد . شکل گيری تشکل های توده ای می شوند

از همين رو، آن ها . نارضايتی توده ای، به واقعيت بسيار نزديک است
با شکوهشان به دستگاه واليت و " نه"  خرداد و٢٢ای مردم در آر

کانديدای ولی فقيه را دريافتند و چنين گستاخانه به اين آراء دهن کجی 
کردند و برای دفاع از اين دهن کجی آشکار ، در سطح شهرها حکومت 
نظامی اعالم کرده اند؛ مردم کوچه و خيابان را به زير باطوم گرفته اند؛ 

را که می توانند دستگير می کنند و به شدت کتک می زنند و هر کس 
بنابراين ، برای درهم . تالش می کنند فضای رعب و وحشت ايجاد کنند

شکستن حرکت های مردمی ، برای جلوگيری از شورش های توده ای و 
برای باالبردن قدرت سرکوب و مهار اقدامات کارگران و زحمت کشان، به 

از همين روست که، وظيفه ی .ئی ها روی آورده انديک پارچه کردن باال
اصلی سپاه پاسداران را با تاکيد بيشتری حفظ امنيت داخلی تعريف کرده 

درست است که سپاه پاسداران از بدو تأسيس خود، نهادی برای حفظ . اند
نظام اسالمی تعريف شده است اما نقش و وزن کنونی آن در کنترل امنيت 

در اين ميان، .  آن ها از جنبش های توده ای استداخلی، بيانگر وحشت
بسيج نيز که زير مجموعه ی سپاه و زير فرماندهی آن قرار دارد، نقش 

اين . اين نيروی چند ميليونی، ابزار جدی کودتاست. ويژه ای بازی می کند
نيرو هم می تواند به عنوان سياهی لشکر در حرکت های سياسی وارد 

ه ی شورش های توده ای به عنوان بازوی عمل شود و هم در هنگام
  .سرکوب اقدام کند و محالت را جوالنگاه خود سازد

. دومين عامل در اين تصميم گيری، سياست های جديد دولت آمريکاست
در واقع، دستگاه واليت بسيار خوشحال می شد اگر راه جورج بوش در 

 و خاورميانه منطقه تداوم می يافت و سياست دولت آمريکا در قبال ايران
آن ها به اتکای سياست های ماجراجويانه ی دولت بوش . تغيير نمی کرد

توانستند فضای کشور را نظامی ـ امنيتی کرده؛ فرماندهی خودمختار 
استانی بوجود آورند؛  اقتصاد کشور را نظامی کرده و بودجه را بدون 

اما . هندحساب و کتاب در اختيار نهادهای نظامی و سپاه و بسيج قرار د
تغيير سياست آمريکا، بسياری از توجيهات آن ها را در هم ريخته و 
ممکن است در هم ريختن اين توجيهات، مورد بهره برداری جنبش توده 

بی جهت نيست که هر حرکت مردمی را به . ای و مردم ناراضی قرار گيرد
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خارج از کشور نسبت می دهند و آن را جزئی از سناريوهای کودتاهای 
آن هم درست در زمانی که خود کودتای سياه را تدارک . خملی می نامندم

  .ديده و آن را به اجرا نيز درآورده اند
  

سومين عامل اين است که ارزيابی دستگاه واليت بر اين استوار بود که با 
توجه به تغيير سياست های دولت آمريکا، و اوج گيری بحران اقتصادی، 

الح طلبان می توانند به عنوان نيروی بخشی از حکومت و بويژه اص
از همين رو، احمدی نژاد . مزاحم در راه اهداف دستگاه واليت عمل کنند

 خرداد، اصالح طلبان و مردم را متهم به ٢٣در نطق انتصاب خود در 
همسوئی با نيروهای خارجی و بويژه آمريکا کرد که در ائتالفی گسترده و 

شده، عليه دستگاه واليت وارد عمل بر اساس سناريوی از پيش تعيين 
دستگيری های وسيع فعاالن سياسی اين طيف از همين درک . شده اند

اگر دستگاه واليت در دوم خرداد، در مقابل رأی مردم . ناشی می شود
  غافلگير شد، رأی ای که اصالح طلبان را به قدرت پرتاب کرد، اما در دور

   ٨در صفحه : بقيه 

 جوش توده بياری شورش های خود
  .!های بپا خواسته مردم بشتابيم

  احمد نوين
رژيم جمهوری اسالمی ايران در تمام دوران خونبار حاکميت اش نشان داده 
است که برای حق رًای مردم و خواست های بحق آنها، پشيزی ارزش قائل 

تعهد . اين امر در مورد همه جناحهای رنگارنگ رژيم صادق است. نيست
اصل واليت می مقامات ريز و درشت جمهوری اسالمی به خدشه ناپذير تما

  . فقيه بعنوان يکی از ارکان اين نظام، گواه اين حکم است
همه جناح ها و صاحب منصبان اين رژيم برای فريب مردم ، تا آنجا که  
حفظ و گسترش منافعشان به مخاطره نيافتد، تالش مينمايند در موقعيت 

اما، بمجردی که مردم . ردم نشان دهند های مختلف خود را خدمتگزار م
حق طلب برای دستيابی به حقوقشان در مقابل اين رژيم سفاک، بطور 

آنها را . رائی مينمايند، همۀ مقامات نظام به آنها پشت ميکنندآمستقل صف 
تنها ميگذارند و ندا سر ميدهند که به حفظ نظام و مقام خدائی ولی فقيه 

  . خود را متعهد ميدانند
اعالم ميکند که . حمود احمدی نژاد، خود را مخلص مردم معرفی مينمايدم

آزادی در ايران نزديک به مرز مطلق وجود دارد، اما، در پاسخ به 
اعتراضات گسترده مردم به تقلبات انتخاباتی، نيروهای ضد شور پليس را 

 اين. برای قلع و قمع مردم معترض به خيابانها و ميادين شهر روانه ميکند
سرکوبگری نه تنها شامل اين مورد، که به شهادت چهار سال گذشته، در 

 از -هر مورد ديگری نيز پاسخ او و ولی فقيه به خواست های بحق مردم 
.  بوده است-... جمله حق ايجاد تشکل مستقل مردمی و حق اعتصاب و 

ليست طويل قربانيان  پيگرد ها، دستگيری ها، زندان ها، شکنجه ها و 
  .م ها ، اثبات اين مدعا استاعدا

محمد خاتمی، کارگران، زنان، " زمامداری" قبل از اونيز  در هشت سال 
دانشجويان، جوانان، نويسندگان و خبرنگاران، مليت های تحت ستم در 

شاهد بوده اند که سهم آنان در جمهوری اسالمی ايران، بی ....  ايران و 
مردم و بويژه دانشجويان . استحقی، سرکوب، زندان، قتل و شکنجه بوده 

ايران فراموش نکرده اند که قتل های زنجيره ای در دوران محمد خاتمی 
اتفاق افتاد و او و ماموران حکومتی اش جهت امتياز گيری از رقيب، تنها 
با افشاء قطره چکانی برخی از جنايات دهشتناک آن دوره و نسبت دادن آن 

بر همه آن جنايات کشيدند ساتري رده ، پ" ماموران خودسر " جنايات به 
آن جنايات را در حيات خلوت خانه اسرار شان، عامالن و عمًال آمران و 

  . پناه دادند
بياد بياوريم که شخص محمد خاتمی پس از سرکوب شورش حق طلبانه 

 در دانشگاه تهران حضور يافت و با دفاع از 1378دانشجويان در تيرماه 
سداهللا الجوردی جالد اوين، بی ردا و پوشش نشان ولی فقيه و تجليل از ا

اصالح .  داد که در منازعه مابين مردم و نظام، در کدام طرف ايستاده است
خاتمی نشان دادند که استفاده ابزاری " زمامداری " طلبان در هشت سال 

آنان از نارضايتی های مردم، از طرفی در خدمت بهدر دادن پتانسيل 
طلب و از طرف ديگر در خدمت چانه زنی با باالئی ها مبارزاتی مردم حق 

  . برای کسب منافع جناح خودشان است
برای جلوگيری از طوالنی شدن اين نوشته، از توضيحات بيشتر در رابطه 
با عملکردهای چپاول گرانه، سرکوب گرانه و فساد های  تک، تک عناصر 

ها يادآوری ميکنم تن. و جناح های رژيم جمهوری اسالمی  خودداری ميکنم
که هم اکنون نيز که مردم ناراضی در پايتخت و ديگر شهرهای ايران به 

اخير رياست " انتخابات"خيابانها آمده اند تا با اعتراض به مخدوش بودن 

جمهوری ، خشم و نفرت خويش را نسبت به دخالت های پايان ناپذير نظام 
ای بلند بگوش جهانيان واليت فقيه و تجاوز به حق آراء عمومی را با صد

برسانند و سد راه پيشروی های ولی فقيه شوند ، مير حسين موسوی دو 
رياست جمهوری در " انتخابات"روز پس از اعالم نتايج فضاحت بار 

نظام ...... ما به" ايران، با انتشار بيانيه ای، اعالم داشته است که ؛ 
واليت فقيه را يکی از اصل . جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن پايبنديم 

امری که در مورد همه رهبران جناح اصالح . " . دانيم ارکان اين نظام می
ميرحسين موسوی در دوران نخست وزيری . طلب حکومتی صادق است

 سرسپردگی ١٣٦٧اش با تائيد کشتار هزاران زندانی سياسی در تابستان 
  .رسانيده بوداش به نظام واليت فقيه را بگونه ای خونبار به اثبات 

گذشته از بازی ها و مانورهای مردم فريبانه همۀ جناح های حکومتی، 
مردم و بويژه جوانان، اين روزها در اعتراض به خفقان مستمر و فزاينده 

 به ميادين – بدون سانسور و تقلب –در کشور و دفاع از حق رًای همگانی 
 اين رژيم جهنمی، به و خيابانهای شهرها آمده اند تا خشم و نفرتشان را از

  . نمايش بگذارند
آنچه که مردم ايران و جهان شاهد آن هستند، بنوعی بزرگترين بحران 

. دهه گذشته،  نام گرفته است چندحکومتی جمهوری اسالمی ايران در 
. بنظر ميرسد که اکنون باالئی ها نميتوانند همانند گذشته حکومت نمايند

، نتوانستند "انتخاباتی" وران مبارزات حتی بگونه ای نسبتًا محسوس در د
از تقابل خشن و ايراد اتهامات شکننده در رابطه با يکديگر، خود داری 

  .نمايند
 بخشی از پائينی ها نيز پس از نمايش انتخابات ، با استفاده از شرايط 
ايجاد شده با شورش های خيابانی  تالش ميکنند نشان دهند که در صورت 

  .تند که همانند سابق حکومت کنندگان را تحمل نمايندامکان ، مايل نيس
توجهي اکنون در مقابل چشمان حيرت زده مردم جهان، بخش بسيار قابل 

از شهروندان ايران با شعار های ضد ديکتاتوری و مقايسه رژيم واليت 
فقيه و طالبان افغانستان، به ميدان آمده اند که به روشنی نشان دهند که 

. نيستند) واليت فقيه ( عت بنياد گرا و اصل بنيادی نظام پای بند به شري
  . امری که در گذشته در ابعادی کوچکتر نيز اتفاق افتاده بود

اين بخش بسيار قابل توجه از شهروندان ايران، با اعتراضاتشان، انگشت 
اتهام در رابطه با فالکت عمومی ذلت آوری که حال و  آينده آنان را در 

 به اسارت گرفته است ، متوجه رژيم جمهوری اسالمی چنگال سياه خود
بعالوه زنان و دختران بسياری با ظاهر شدن بگونه ای متفاوت .  نموده اند

در اعتراضات  اخير، به گونه ای نمايشی، نفرتشان را به آپارتايد جنسی 
  .حاکم در جمهوری اسالمی، نشان داده اند

 احساس بی حقی و فريب در روزهای اخير شاهديم که يک بار ديگر،
خوردگی، بخش قابل توجه ای از مردم و بويژه جوانان را به شورش 

اکنون هر تکانی که از کنترل حکومتيان و جناح های . واداشته است
رنگارنگ نظام خارج شود ميتواند همانند جرقه ای در انبار باروت، کنترل 

  .جامعه از طرف رژيم را در معرض خطر جدی قرار دهد
هبر نظام علی خامنه ای و رهبران جناح های رنگارنگ رژيم، ميدانند که  ر

در زمينه عمومی  نفرت و برانگيختگی وسيع مردم، تداوم و گسترش 
مبارزات کنونی مردم و پيوستن بخش های سازمان داده شده مبارزات 

 ميتواند کنترل اوضاع و برنامه – بويژه مبارزات کارگران  و زنان –مردم 
از قبل طراحی شده رژيم را درهم ريخته و کار حکومتيان را به های 

مردم معترض در چند روز گذشته، ستيزه جويانه روحيه . درماندگی بکشاند
  .و استمرار اين اعتراضات ، نشان از توان قابل انفجار اين اعتراضات دارد

رژيم سرکوبگر ولی فقيه، از جانبی مطمئن است که در شرايط حساس که 
اس شود شورش های اعتراضی اخير در حال تعالی است، بخش های احس

ديگر بورژوازی با گرفتن وعده های مساعد در شراکت بيشتر آنان در 
چپاول مردم و ثروت های مردمی، بياريش خواهند شتافت و از جانب ديگر 
از هم اکنون با اعزام نيروهای سرکوبگر امنيتی اش، با حمله به مردم 

هد پس از قلع و قمع عناصر راديکال و سازمانده مردمِی معترض، ميخوا
شورش های اخير،  آنان را از مبارزه نا اميد  کرده و بخانه هايشان باز 

  .            گرداند
اگر . در شرايط فعلی، کشور ما در موقعيتی ويژه ای قرار گرفته است
ی وادار اقدامات مستقيم توده ای موفق شود رژيم را به عقب نشينی هائ

نمايد، زمينه های مساعدی برای پيش روی های راديکال مردم حق طلب 
  .برای دفاع از خواست های بالفاصله شان ميتواند به بوجود آيد

 اگر اين مهم هم زمان با گسترش سازماندهی مستقل مردم تحقق يابد، 
اعتماد به نفس مردم در اميد داشتن به پيشروی های آتی ، ميتواند به يک 

اين همه ميتواند بر شجاعت مردم در . واقعيت ملموس تبديل شود
امری که در . روياروئی های مستقيم با رژيم در آينده  بيفزايد

                                              .مسيرسرنگونی جمهوری اسالمی ايران از شروط مهم و الزم است
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ض جديد مردم را بشکست بکشاند، برای اينکه رژيم موفق نشود که تعر
الزم است که نيروی توده ای گسترده تر در مقابل نيروهای سرکوبگر و 

در ) الاقل ( مسلح رژيم به ميدان بيايند و بعالوه دامنه اين اعتراضات 
در صورتی که اين امر تحقق يابد، . شهرهای ايران گستردگی بيشتری بيابد 

عرضات نيروهای سرکوبگر رژيم ، توان از طرفی نيروی مردمی در مقابل ت
ايستادگی شان بمراتب افزايش خواهد يافت و از طرف ديگر ناتوانی 

 راندن مردم حق طلب منجر به تشديد شکاف به عقبمزدوران حکومتی در 
امری که در تضعيف . در باالئی ها و جناح های رنگارنگ رژيم خواهد شد

  .نقش موثری داشته باشدرژيم، و بهم زدن تعادل موجود ميتواند 
جهت توان بخشی به نيروهای معترض مردمی در شرايط فعلی  و جلب 
اقبال بخش های گسترده تر مردم به اين مقاومت، الزم است که جنبش توده 
ای کنونی با طرح خواست های مشخص و سازماندهی حول  اين خواست 

  يم در طول حياترژ. ها، سدی مقاوم در مقابل يورش های رژيم ايجاد نمايد
    ٧ در صفحه: بقيه                                                                 

  

  کودتای انتخاباتی و پس لرزه های سياسی آنکودتای انتخاباتی و پس لرزه های سياسی آن
  رضا سپيدرودی

يا ( سناريويی که ائتالف دستگاه واليت و گروهبندی امنيتی نظامی حاکم 
 خرداد ماه به اجرا نهاد  به ٢٢در انتخابات ") حزب پادگانی"به اختصار 

اعتراضات خودانگيخته مردم  در تهران و شهرستان ها عليه تقلب 
خطوط اصلی  اين سناريو عبارت است از . انتخاباتی  انجاميده است 

گشايش عامدانه فضا برای طرح و بيان برخی از مطالبات جوانان و زنان 
 در برابر جريان سکوت, در دو هفته آخر منتهی به زمان رای گيری 

مصادره بخشی از مطالبات دمکراتيک مردم از سوی رقبای انتخاباتی 
سازماندهی مناظره های تلويزيونی ميان نامزدها و حمالت , احمدی نژاد

تبليغاتی , سياسی, صريح و آشکاراحمدی نژاد به  پشتوانه های مالی
کار رقبايش و از اين طريق قطبی کردن فضای انتخابات و تحريک اف

  . عمومی برای حضور در پای صندوق های رای
در راستای اجرای همين سناريو درست در حالی که مردم با همه وسايل و 
, ابزارهای رژيم برای حضور در پای صندوق های رای تحريک شده بودند

, هشدار دادند" انقالب مخملی"فرماندهان سپاه عليه احتمال شورش و 
مردم تالش " دادن  خواستار شد که خامنه ای نيز در جريان رای

سرويس پيامک ها که , "بدخواهان برای ايجاد تشنج را ناکام بگذارند
مانور نيروهای امنيتی و , وسيله مهم اطالع رسانی سريع بود بسته شد

ستادهای انتخاباتی رقبای احمدی نژاد , انتظامی در تهران آغاز شد
 از سوی نيروهای انتظامی و هر نوع اجتماع و گردهم آيی, محاصره شدند

سايت های اينترنتی رقبای احمدی نژاد به سرعت فيلتر , امنيتی ممنوع شد
شبانه و , به جای شروع شمارش آرا در نخستين ساعات روز شنبه, شدند

دو ساعت پس از پايان رای گيری ها ارائه آمارهای دروغ که از پيروزی 
 سوی وزارت کشور شروع غير قابل تصور احمدی نژاد حکايت داشت از

نظامی نيز وسيعا به / شد و خبرگزاری های وابسته به گروهبندی امنيتی 
  : به طور خالصه. انتشار اين آمارهای دروغ  رو آوردند

تحريک مردم به شرکت گسترده  در انتخابات از يکسو و مصادره  سريع 
يعنی , امینظ/ و شبانه آرای مردم  به نفع نامزد اصلی گروهبندی امنيتی 

احمدی نژاد  و برقراری  نوعی حکومت نظامی اعالم نشده برای مقابله 
اصلی ترين خطوط سناريوی ائتالف , از ديگر سو, با اعتراضات مردمی

.   خرداد است٢٢نظامی در انتخابات /دستگاه واليی و گروهبندی امنيتی
ی توان در واکنش به اين سناريو که عمال نام ديگری جز کودتا بر آن نم

جوانان به خيابان ريخته اند  و به سلب خشن حق رای  و مصادره ,  نهاد
  . آرای شان اعتراض می کنند

  آرای اعتراضی و نارضايتی توده ای 
شرکت کنندگان در انتخابات از طريق رای دادن به نامزدی از ميان تاييد 
صالحيت شده گان شورای نگهبان که عليرغم سابقه اش با مخالفت 

قبل از هر چيز به , ماندهان سپاه و امنيتی های حاکم روبرو شده بودفر
همين فرماندهان سرکوبگر و به دستگاه واليی همدست آنها و چهار سال 

گفتند و از اين جهت عليرغم " نه"فاجعه رياست جمهوری احمدی نژاد 
در ضربه زدن به بخشی از مانع تحول دمکراتيک , تفاوت آشکار روش

مردم عميقا از اوضاع . حدودی با تحريم کنندگان همسو شدنددر کشورتا 
کنونی ناراضی اند و فقر و فالکت و تورم تحمل ناپذير همراه با سرکوب 
های دوره ای که دستاوردهای واقعی دوره رياست جمهوری احمدی نژاد 
است را برنمی تابند و قابل درک است که در غياب تشکل های مستقل 

در , نيافتگی و فقدان اپوزيسيون نيرومند و منسجمتوده ای؛ سازمان 
انتخابات اخير سعی کردند شکاف های درون حاکميت را در خدمت گشايش 

فضا و قابل تحمل تر کردن زندگی جهنمی ای که جمهوری اسالمی به آنان 
تحميل کرده است به کار بگيرند و نارضايی شان را بار ديگر از طريق 

 نامزد اصلی دستگاه واليت مطلقه فقيه و حزب دست رد گذاشتن بر سينه
همين نارضايی است که بالفاصله بعد از پايان رای . پادگانی  اش بيان کنند

گيری ها به شکل شورش های خودجوش خيابانی و اعتراض به تقلب و 
نارضايتی . دستکاری در آرا و خواست ابطال انتخابات  بروز يافته است

يم مردم ايران است که پس لرزه های کودتای گسترده و عميق اکثريت عظ
انتخاباتی دستگاه واليی را شکل داده است و کام کودتاگران را زهرآگين و 
ترفند آنان در نوشتن آرای اعتراضی به حساب مشروعيت نظام را تا 

بدون درک اين نارضايتی و بدون توجه به .  حدودی خنثی کرده است
دانگيخته کنونی غيرقابل درک شورش ها و اعتراضات خو, عمق آن

ناگفته روشن است که اين اعتراضات نيازمند مشارکت .  خواهد بود
, فعاالنه و حمايت هر چه گسترده تر و همه جانبه تر همه مدافعان آزادی

دمکراسی و عدالت اجتماعی است که به حق رای عمومی و حق مردم در 
حق را به  بسترها و تعيين سرنوشت شان باور دارند و  حمايت از اين 

زمينه های شکل گيری  اعتراض عليه استبداد حاکم و يا شکل تبلور آن 
  . مشروط  نمی دانند

در کل جريان انتخابات کنونی آن چه بيش از هر چيز در لحظه حاضر 
حائز اهميت است نه همسويی موقت و محدود بخشی از قربانيان جناحی 

ن سرشت اعتراضی و نارضايتی اين کودتا  با اعتراضات مردم که همي
با اين کودتا و .  نظام و سياست های آن است, عميق مردم از دولت

گسترده و خونين بخشی , دستگيری های پس از آن احتمال تصفيه وسيع
از نيروهای منتقد و رقيب در درون و حاشيه رژيم بيش از پيش واقعی 

 نخست رياست است و ممکن است  پلوراليسم درونی رژيم که حتی دوره
جمهوری احمدی نژاد نيز نتوانست به موجوديت آن نقطه پايان بگذارد و 
به مثابه شکاف ميان جناح های رژيم به شکلی بارز باقی ماند اين بار 

وحشت از تصفيه خونين است که بخشی از قربانيان جناحی . برچيده شود 
ت مردم که در اين کودتا را نقدا به سمت بهره برداری محدود از اعتراضا

اثر تقلب گستاخانه و دست کاری آشکار آرا از سوی مجريان انتخابات  
با اين حال آن عنصر اساسی و حياتی که . می کشاند,  برانگيخته شده اند

هر ازگاهی با انفجار پيش بينی ناپذير خود  زمين لرزه های سياسی  در 
ردم ناراضی همين اکثريت عظيم م, زمين سياست ايران پديد می آورد

اين اکثريت عظيم تا زمانی که نتواند خود  را بر محور مطالبات . هستند
تا , واقعی خويش سازمان دهد و با پرچم مطالباتی خويش وارد ميدان شود

ممکن است ,  زمانی که نتواند از تحريف شکل اعتراض خويش رها شود
 و روزنه هايی  بارها به اميد آب به سراب گرفتار آيد و بارها به شکاف ها

سازماندهی اين قدرت .  پناه برد که گشايشی حقيقی به همراه نداشته باشد
عظيم اعتراضی و اتکا به آن به مثابه تکيه گاه اصلی جنبش سرنگونی 

اصلی ترين و مبرم ترين وظيفه  نيروهای چپ و , استبداد حاکم 
  .  سوسياليست است

.................................................  
 چهره عريان فاشيسم در زيرزمين وزارت کشور: بقيه 

وقتی من به آنجا رسيدم هنوز آنها در حال . به گاز اشک آور بسته بودند
لطفا برو وگرنه آنها ,يکی از کارمندان دفتر به من گفت . ذوب شدن بودند

 , .بر می گردند
ر دوم انتخابات شب گذشته آژانس خبری ايران اعالم کرد از آنجا که دو

ما که می . نخواهد بود، ويزای روزنامه نگاران خارجی تمديد نخواهد شد
دانيم علت چيست و هم چنين انبوه مردمی که حکومت روز جمعه آنها را 
به خاطر رای دادن وطن پرست خوانده و ستود، و روز شنبه زير حمالت 

 . حکومت خودشان قرار گرفتند
نوز ساکت بود، ولی چهره هميشه نيشخند دار ه,  اتور-دموکر,شب گذشته 

و تعداد بازهم بيشتری باتون به . او روی پوسترهای هوادارانش بلند شد
 . کار افتاد، و جمعيت بازهم بزرگ تری از زير ضربات آن می گريختند

-----------------------------------------------------------------------  
ا به صحبت های خود با يک دوست ايرانی می پردازد فيسک در اينج].١[

که مجموعا مربوط است به سياست رژيم برای ايجاد تضاد بين عدالت و 
آزادی و رای هايی که احمدی نژاد ازاين طريق کسب کرده است و به نظر 
نمی رسد دوست فيسک نگاهی انتقادی به آن داشته باشد يا الاقل مقاله آن 

  منبع *. را نشان نمی دهد
-iran-fisk-robert/fisk/commentators/opinion/uk.co.independent.www://http

html.4810170-democrator-the-back-voters-as-erupts    ١٣٨٨ خرداد ٢٤ 

  ...............................................  
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 !بازی تمام شد

  تقی روزبه
ت زده شهروندان ايران وجهان،نام کانديد نظرکرده درمقابل چشمان به

خامنه ای وسپاه پاسداران ونهادهای سرکوب ومدافعين آنها با آرائی 
بيش ازدوبرابرآراء موسوی ازدرون جعبه های مارگيری بيرون کشيده 

عليرغم آنکه هررأی دهنده ای خودکارشخصی به همراه آورده .شد
 را کرد و نام احمدی نژاد ازدرون کارخود" خودکارجادوئی"بود،اما آن 

رژيم حتا حوصله به مرحله دوم کشيدن !.صندق ها بيرون کشيده شد
را نداشت وتصميم گرفت که کار رادرهمان مرحله اول " انتخابات "شدن 

البته چنين اقدامی که بی شباهت به کودتای انتخاباتی تما عيار .تمام کند
بهمين . تاکنونی صورت بگيردنبود،نمی توانست با تقلب های  معمول 

دليل با اعالم حالت فوق العاده،يعنی تعطيل پيامک ها که نقش مهمی 
درسازمان يابی و تبادل اطالعات مردم درشرايط انحصاررسانه ای 
داشت،بااعالم مانوراقتداربرای باصطالح حفظ امنيت آراء و آمادگی 

 اعالم برای ممانعت ازاعتراضات وشورش های محمتل ،وبا ممنوع
کردن هرگونه تجمع وتظاهرات وفيلترينگ اکثرسايت ها ورسانه های 
مخالف دولت، وباالخره با حمله به ستادهای انتخاباتی کانديدهای  رقيب 
احمدی نژاد؛ کودتای انتخاباتی خود را به انجام رساند وباين ترتيب 

اعالم آمادگی برگزاری !.شوک بزرگی فروبردجامعه رأی دهنده را در
جشن پيروزی توسط ميرحسين موسوی  به يک شوخی تبديل 

. احساس تلخ بازی خوردن وسياه شدن يک احساس فراگيراست.شد
والبته دراين ميان بکارگيری احتمالی ترفندهائی نظيروعده ووعيد 

وغيره نيزچيری ... تشکيل هيأت بررسی محتمل برای شکايات و
واگردراين ميان عاملی . زواقعيت کودتای صورت گرفته نمی کاهدا

بازدارنده واثرگذار برای برگرداندن اوضاع به سيرعادی وجود داشته 
باشد جزقيام عليه کودتا و به خيابان ريختن مردم  وبازی خوردگان 
وآنان که آرايشان به دروغ به نام محمود احمدی نژادخوانده شد وجود 

  .را فقط باجنبش ضدکودتا می توان خنثی کردکودتا . ندارد
و باين ترتيب دراين آزمون بزرگ يک بارديگرواين بارباشفافيت 

  :بيشتری معلوم شد
سپاه که حريفان احمدی نژاد را تهديد کرده بود که اجازه نخواهد داد -

انقالب مخملين آنها پيروزشود،دست دردست خامنه ای درحال تدارک 
معلوم شدکه آن اعتمادبه نفس کذائی .دتا بودباصطالح پروژه ضدکو

احمدی نژاد ومتحدين اش که چشم درچشم مردم دروغ های 
شاخدارتحويل آنان می دادند وحتا درايام اتنخابات هم ازفشاربه کارگران 

دست نمی کشيدند، .. وفعالين و زندانيان سياسی وبستن روزنامه ها و
  . ازکجا آب می خورد

مردم را حتا اگر درمحدوده گزين کانديد تزيينی که رژيم تحمل رأی -
  . دربرابرکانديد اصلی را ندارد-فردی هم چون موسوی-وبدلی خود رژيم

معلوم شد نردبان عروج به قدرت نردبانی نيست که پس ازباالرفتن -
آن نردبان سالها پيش شکسته وبرچيده . ازآن هم چنان وجودداشته باشد

انتخابات درجمهوری اسالمی  توهم پس وجود نردبانی ازطريق .شد
  ودروغی بيش نيست

ملعوم شد که برای ميزان تقلب رژيم حدواندازی نيست و اين استدالل -
که با شرکت گسترده می توان جلوی تقلب رژيم را گرفت وباهمين شبه 
استدالل گروه کثيری را به ميدان نمايش انتخاباتی کشاندند، نادردست 

  . تکرارشد ديگرتکرارشدنی نيست٧۶وم خردادوآنچه که درد.بوده است

معلوم شدکه تنها تضمين کننده دموکراسی وآراء مردم، قدرت مردم 
وبدون اعمال قدرت جمعی آنها هيچ . وسازندگان دموکراسی هستند

  .رژيمی را نمی توان واداربه تمکين دربرابر تصميم مردم کرد
قر،نه ازصندوق ها معلوم شدکه راه پائين کشيدن استبداد وقدرت مست-

طبقاتی -ی رأی تحت کنترل رژيم، بلکه ازطريق جنبش های اجتماعی
  .وازطريق انقالب مردم می گذرد

 احساس بازی خوردگی،خيانت اکنون زمينه وسيعی برای بوجود  آمدن-
شدگی ونااميدی وسرخوردگی ناشی ازاين کودتای رژيم  محل 

  .مساله مهمی استبروزپيداکرده است ونحوه برخورد با آن 
  
نبايد فراموش کنيم که  مبادرت به چنين کودتائی، درعين حال -

نشاندهنده اوج فروماندگی رژيم دربرابر مردم وميزان تصلب شرائين 
درواقع هرچه که اميد وتوهم به تغييرازدرون کم رنگ تر شود، . اواست

  .حلقه محاصره جمهوری اسالمی ازبيرون تنگ ترمی شود
 ٢٨ شايد به يک تعبير دومين کودتا پس ازکودتای اين کودتا-

وبهمين دليل يک نقطه عطف تازه ای است درپوست انداری . مردادباشد
زخم .رژيم و ورود قطعی آن به مرحله نوينی از انحطاط وگنديدگی

عفونت کرده ودردناکی هم چون گيرکردن استخوان در الی زخم راتنها 
  . می توان با جراحی عالج کرد

بش تحريم وجنش های اجتماعی هم اکنون موجود مهمترين اهرمی جن-
 ۴٠هستند که رويدادهای جاری حقانيت آنها را درپی به لرزنشستن تب 

به اثبات رسانده " مستی توده ای"درجه ای و به پايان رسيدن 
وهمين زمينه مثبت وبرآمده ازآزمون تلخ،بسترمساعدی را برای .است

بی شک درآزمون صورت گرفته موج . کندتقويت آن فراهم ساخته می
بزرگی ازمردم وبويژه نسل جديد وارد عرصه سياست شدند واکنون 
يأس وسرخوردگی درآميخته با خشم دروجود آنان زبانه می 

بنابراين مقابله با يأس وسرخوردگی ودميدن شورواميدو حرکت ..کشد
 ازطريق بازخوانی آزمون صورت گرفته  وگشودن افق های جديدی

  .برای پيشروی ويافتن راه های تازه دارای اهميت زيادی است
به اصالح طلبان و آنها که جنبش . بی شک روسياهی برای ذغال ماند-

تحريم را تحت فشارقرارداده بودندتا ازطريق ذوب کردن يخ آن و جلب 
مشارکت آنان به بازی دربساط رژيم، وباتوهم عروج خود به 

اکنون يک باردگيرمعنای سياست .را داغ کنندقدرت،تنورانتخاباتی رژيم 
  . ورزی سترون آنها که گزين ميان بدو بدتربود نشان داده شد

ومهمترين درس آنکه يک بارديگرمعلوم شد درجمهوری اسالمی حتا -
 ٨٠درجمهوری اسالمی دهه .برای انجام رفرم هم به انقالب نيازهست

ی ودوران جنگ حتا کسی مانند موسوی نخست وزيرموردتأييدخمين
بايد راه مستقل ! ، متهم به انجام کودتای مخلمين است۶٠وقتلهای دهه 

ومتکی برجنبش های اجتمای وطبقاتی را باتمامی مشکالتش فراراه 
وراه رشد وتوسعه آنرا با مبارزات مستمرخويش . خويش قراردهيم

  .هموارکنيم
نی وشکنجه رژيمی که دراوج انتخابات فعاالن کارگری را دستگيروزندا-

می کند معلوم بودکه مبنای ماندگاری خود را نه برمبنای رأی که برپايه 
بااين وجود او مبادرت به بازی کثيفی .های ديگری استوارساخته است

کرد که تنها ازدست حکومت های به غايت عوام فريب وفاسد برمی 
او فقط می خواست دراوج انزوای خودتا آنجا که ممکن باشد،هم .آيد
شترين تعداد مردم را ازطريق  رقابت های کاذب رقبای برگزيده بي

وامتحان پس داده ، به ميدان بکشد و هم درهمان حال رأی آنها را که 
برخالف کانديد نظرکرده قدرت حاکم بود، به زباله دانی بريزد تابلکه 
ازاين طريق بتواند چندصباحی برای ادامه حيات نگين خود فرجه بقاء 

ديهی است که چنين رژيمی حتا يک دقيقه نيزتحمل کردنی ب.بيافريند
آما خأل جايگزين را که مردم با گوشت وپوست خود احساس می .نيست

کنند تنها خود مردم بامبارزه ومصالح متعلق به  خود وتنها بدست 
پس ! خودمی توانند پرکنند و نه درزيربيرق سبزوزرداين يا آن جناح

تعلق به کارگران وزحمتکشان وزنان زنده باد جنبش رنگين کمان م
   .آنها فقط بدست خويش می توانند خويشتن را آزادکنند! وجوانان
٠-٢٠٠٩۶-٨٨-٠٣-٢٣-١٣  

.................................................  
  

  بياری شورش های خود جوش توده: بقيه 
و در خويش نشان داده  است که اگر مردم در صفوف بهم پيوسته و مصمم 

سطوح توده ای به ميدان بيايند و بتوانند مقاومتشان را تداوم ببخشند، در 
  . مواردی عقب نشينی خواهد  کرد
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اگر مردم معترض که اکنون در مقابل زورگوئی های ولی فقيه و 
رئيس جمهور سرکوبگر و سفسطه باز اش احمدی نژاد به صف 

ی رنگارنگ آنرا آرائی پرداخته اند، نتوانند ولی فقيه و جناح ها
و به عقب نشينی قابل مالحظه ای وادارند، بالشک در آنند مفتضح 

آينده با سرکوبی بمراتب خشن تر از آنچه اکنون حاکم است، روبرو 
  .  خواهند شد

با ياری رساندن به مقاومت و مبارزه مردم در مقابل رژيم قداره بند 
  .  بشتابيمجمهوری  اسالمی ايران، بياری مردم تحت ستم ايران

  .زنده باد مبارزات آزادخواهانه و برابری طلبانه مردم ايران
   در ايراني برقرار باد حکومت کارگر-سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران 

   ٢٠٠٩ يونی ١۵  - ١٣٨٨ خرداد ٢۵دوشنبه 

................................................. 
   

  مراحل اجرايی سناريوی انتخاباتیمراحل اجرايی سناريوی انتخاباتی
  تا انتصاب احمدی نژادتا انتصاب احمدی نژاد  

ماشين انتخاباتی دستگاه واليت مطلقه فقيه از طريق کودتای تمام *
عيار عليه آرای ريخته شده به صندوق ها و برقراری نوعی 
حکومت نظامی اعالم نشده در تهران و برخی از شهرستان ها و 
دست زدن به مانور امنيتی بار ديگر احمدی نژاد را به عنوان رييس 

  .... تعيين کردجمهور 
ماشين ,  ساعت از پايان انتخابات٢٠به فاصله کمتر از : روشنگری

انتخاباتی دستگاه واليت مطلقه فقيه از طريق کودتای تمام عيار 
عليه آرای ريخته شده به صندوق ها و برقراری نوعی حکومت 
نظامی اعالم نشده در تهران و شهرستان ها و دست زدن به مانور 

  . يگر احمدی نژاد را به عنوان رييس جمهور تعيين کردامنيتی بار د
براساس اين سناريوی طراحی شده از سوی رييس ستاد انتخابات 

 خرداد ٢٣وزارت کشور اعالم شد تا ساعت يک بعد از ظهر شنبه 
 رای ٤٩٣ هزار و ٣٧٧ ميليون و ٣٤از مجموع , به وقت تهران

 ٣٦/٦٣ معادل  رای٣٩١ هزار و ٧٨١ ميليون و ٢١اجمدی نژاد 
 ٣٩٢ هزار و ٧٠٩ ميليون ١١مير حسين موسوی , درصد آرا

 درصد و دو نامزد ديگر بر روی هم کمتر از يک ٠٧/٣٤معادل 
  . ميليون آرا را به دست آورده اند

اکنون که نتيجه نهايی شمارش آرا را اعالم کرده اند می توان 
  . ارتر ديدخطوط اصلی سناريوی توطئه دستگاه واليت مطلقه را آشک

قبل از انتخابات به هدف کشاندن مردم به پای صندوق های رای 
بخصوص در ده روز آخر فضای انتخاباتی عامدانه باز گذاشته شد و 

مباحثه , طرح شعارها و مطالبات, اجازه تشکيل گردهم آيی های آزاد
همزمان در اقدامی بی سابقه مناظره نامزدهای . و گفتگو داده شد

از سوی تلويزيون سازمان داده شد که با حمالت شديد و انتخاباتی 
بی سابقه و علنی به خاندان هاشمی رفسنجانی و فساد اين خاندان و 
مداخله اش در انتخابات و تامين مالی تبليغات نامزدهای مخالف 
احمدی نژاد همراه بود و فضا را باز هم بيشتر قطبی کرد تا بخش 

ه شرکت در انتخابات تحريک های هر چه وسيع تری از مردم ب
  . شوند

همزمان رسانه های وابسته به گروهبندی امنيتی نظامی حاکم به 
تبليغ وسيع حول احتمال شورش و راه اندازی انقالب مخملی پس از 
انتخابات در اعتراض به نتيجه انتخابات از سوی نامزدهای رقيب 

ماندهان اين تبليغات شديد که تهديدات رسمی فر. دولت پرداختند
سپاه پاسداران و تاکيد صريح و رسمی خامنه ای در هنگام ريختن 
آرا در صندوق ها هم پشتوانه آن بود کامال آگاهانه و عامدانه 
صورت گرفت تا هم برگزاری مانور نظامی و استقرار نيروهای 
امنيتی در نقاط حساس پايتخت و شهرهای اصلی کشور را بالفاصله 

 توجيه کند و هم ساير اقدامات کودتاگرانه را؛ پس از پايان انتخابات
جلوگيری از برگزاری هر نوع , قطع جريان ارسال پيامک ها: نظير

محاصره ستادهای انتخاباتی رقبای احمدی , تجمع از سوی مخالفين
اعالم سريع , نژاد و بويژه ستادهای ميرحسين موسوی و کروبی

گيرها به جای آغاز نتايج آرا در ساعات اوليه پس از پايان رای 
تهديد روزنامه ها و , اعالم نتايج از ساعات اوليه صبح روز بعد

نشريات از سوی دادستان در صورت انتشار اعتراضات موسوی 
فيلترينک مهم ترين رسانه های , نسبت به تقلب و دست کاری در آرا

اينترنتی اصالح طلبان و اعمال کنترل بی سابقه بر مجاری 

  . خبررسانی
  : ريو سازان انتخابات از اين طريق با يک تير چند نشان زدندسنا

اوال با قطبی کردن فضای انتخاباتی و ميدان دادن به حرکت های 
خودجوش و کشاندن مردم به پای صندوق های رای خواستند به 
غرب و بخصوص آمريکا نشان دهند که رژيم اسالمی همچنان در 

ديکتاتوری و استبداد مطلق ميان مردم مقبول است و نظامی که بر 
آنها حاال می توانند به . استوار است گويا پشتوانه مردمی دارد

 درصد دارندگان حق رای در انتخابات استناد ٨٠شرکت بيش از 
حتی اگر بخش اصلی همين آرا را هم بعدا دست کاری کرده , کنند
از نظر دستگاه واليت مطلقه فقيه و گردانندگان سناريوی . باشند

شرط تبديل اين انتخابات به يک نمايش مشروعيت رژيم , نتخاباتا
در برابر غرب نه آرای داده شده به نامزدهای مختلف که اصل 
حضور در پای صندوق ها بود و اين چيزی بود که گزارش های 
متعدد رسانه های غربی و خبرنگاران شان در ايران و حضور آنها 

  . در پای صندوق ها هم آن را نشان داد
همين سناريو را با تقلب و دست کاری آشکار در آرای مردم و : ثانيا

جابجا کردن آرا و تبديل انتخابات به انتصاب مهره تعيين شده پيش 
به عبارت ديگر در سناريوی آنان مردم بخش اصلی نيروی . بردند

اجرايی سناريو بودند که نفس حضورشان در پای صندوق ها از 
  . مع اش مصادره شدسوی رژيم در جهت مطا

با پيش بينی اعتراضات رای دهندگان به اين کودتای آشکار و : ثالثا
و تمرکز بر خطر شورش ها و چسباندن , دست کاری و تقلب در آرا

بر پيشانی هر نوع اعتراض به تقلب و " مخملی"پيشاپيش عنوان 
بهانه و فرصت را برای سرکوب هر چه بيشتر , دست کاری آرا

  . فراهم ساختندجناح رقيب 
انتخابات رياست جمهوری با تقلبات گسترده و دست کاری در آرا و 
بيرون کشيدن مهره بدنام و سوخته ای به نام احمدی نژاد از درون 

و يک کودتای , يک دهن کجی جديد به حق رای مردم, صندوق ها
  . اشکار انتخاباتی عليه جناحی از رژيم است

نشان داد که در رژيم جمهوری انتصاب احمدی نژاد بار ديگر 
اسالمی که بنيادش بر نفی حق رای عمومی استوار است انتخابات 

اين رژيم حتی به حق رای در , آزاد و واقعی معنا ندارد که هيچ
محدوده کسانی که در واقع منصوب شده گان بازی انتخاباتی اش 

ست بوده اند هم باور ندارد و چنان از ظرفيت تغيير و رفرم خالی ا
که بدون کوچک ترين توجه به بی اعتباری اش در انظار عمومی 
  . شبانه عليه بخشی از خودی های رژيمش دست به کودتا زده است

انتصاب احمدی نژاد و ابقای گروهبندی امنيتی و نظامی سرکوبگر 
از طريق اجرای سناريوی رسوای ماشين , در دستگاه دولتی

همچنين نشان داد که تحول , هانتخاباتی دستگاه واليت مطلقه فقي
طلبی و خواست تغيير که بويژه زنان و جوانان کشور خواستار آنند 
فقط با خودسامان يابی بر محور خواست ها و مطالبات آزادی 
خواهانه و برابری طلبانه و در ستيز با کليت نظام کنونی می تواند 

  . پيشروی کند نه از طريق موج سازی های کنترل شده
  ١٣٨٨اد  خرد٢٣

...................................  
  کودتای خشن دستگاه  واليت  : بقيه

دولت کودتاچيان نظامی ـ امنيتی . اخير عنصر غافلگيری در ميان نيست
که در چهار سال  پيش با يک کودتای انتخاباتی و با حمايت دستگاه واليت 

 برنامه ريزی شده به قدرت رسيد، اين بار برای تکميل کودتای خود بسيار
فلج کردن اصالح طلبان با دستگيری های گسترده . وارد عمل شده است

  .سران آن، امری تصادفی نيست
  چگونه می توان کودتا را در هم شکست؟ 

حال که کودتای خشن دستگاه واليت انجام گرفته است و نيروهای ارتش و 
والن گاه خود سپاه وارد عمل شده اند؛ خيابان های شهرهای مختلف را ج

کرده اند؛ مردم و بويژه جوانان  را بی دليل به باطوم می بندند، و 
سنگفرش خيابان ها را خونين می کنند؛  در مقابل آن نمی توان و نبايد 

برای . کودتای دستگاه واليت را می توان در هم شکست. سکوت کرد
دوره درهم شکستن کودتا، استفاده از سيستم های ارتباطی که در طول 

اما بيش از . تبليغات انتخاباتی ايجاد شده بود، می تواند مؤثر باشد
هرچيز، ضرورت سازماندهی درونی خود، ايجاد تشکل های توده ای محله 
ای ، همسويی و همکاری با تشکل های موجود دانشجويی و استفاده ی 

 در شرايط. گسترده از امکانات ارتباطی مدرن، بايد در دستور قرار گيرد
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سازماندهی مقاومت مؤثر در برابر کودتا، بايد تالش فراوانی کرد که 
استفاده ی دقيق از اين . شکاف های درونی رژيم به سرعت بسته نشود

شکاف ها و کند کردن لبه تيز شمشير دستگاه واليت که بيرحمانه به کار 
اگر شکاف های . گرفته شده، امری نيست که بتوان از کنار آن گذشت

رژيم بسته و دستگاه سرکوب يک دست شود، دامنه و ابعاد درونی 
سرکوب به شدت گسترش خواهد يافت و می تواند حمام خون به راه 

اگر مقابله در برابر کودتا، بار سنگينی بر دوش مردم و مبارزان . بياندازد
در داخل کشور قرار داده است، رساندن صدای مقاومت و آگاه کردن افکار 

ر دوش همه آنانی است که در خارج از حيطه قدرت عمومی جهان، ب
نبايد گذاشت، سرکوب خشن جنبش مردمی کشور و . کودتاچيان قرار دارند

حاکميت کودتای سياه دستگاه واليت و سپاه و ارتش، به صورت آرام و 
  ٢٠٠٩ ژوئن ١٣ـ ١٣٨٨ خرداد ٢٣ .در سکوت جهانی انجام گيرد

.............................................  

چهره عريان فاشيسم در چهره عريان فاشيسم در 
  زيرزمين وزارت کشورزيرزمين وزارت کشور

ماموران که لباس چرمی سياه پوشيده بودند سنگ های پياده رو *
 . را با باتون شکسته و به سوی معترضين پرتاب می کردند

تنها مناسبت نام خيابان فلسطين مشابهت رفتار پليس ايران و *
 اوباش در مقابله با ارتش اسرائيل و تبديل شدن آنها به مشتی

 . معترضين است
ماموران غول پيکر رژيم سنگ های پياده رو خرد کرده و با .روشنگری

قطعات آن به جوانان معترض حمله ميشوند، رژيم ماموران خود را در 
فاصله شکنجه نوجوانان اسير، با غذاهايی که در بسته بندی ارسال 

رابرت . ن جوانان بيفتندميشود پروار ميکند تا با قوت بيشتری به جا
فيسک گزارشگر مستقل بريتانيايی که خود شاهد صحنه های هولناک 
شکنجه جوانان توسط ماموران رژيم بود با بازگويی آن ورقی ديگر بر 
پرونده سياه رژيم اسالمی ايران در تاريخ ادبيات سياسی دوران ما افزوده 

ه مى خواهد که آن را آنچه او را حيرت زده کرده است و از خوانند. است
به خاطر بسپارد وقاحت رژيم و مامورانش در بی شرمی و خشونت بی 
پرده مقابل چشمان خبرنگاران خارجی و مردم و حضور ساير ماموران 

آن بخش هايی از مقاله فيسک که مشاهدات او از خشونت رژيم را . است
 . بازتاب ميدهد در زير روايت مى شود

کتک زدن وحشيانه يکی از معترضان توسط يک مقاله با توصيف صحنه 
 : مامور رژيم آغاز ميشود

پليس نخست با فرياد فحشی نثار هوادار ميرحسين موسوی کرد، بعد با 
بعد شرورانه به تخم او لگد . باتون صورت مرد جوان را زير ضرب گرفت

دستجات پياده نيروهای . در تمام خيابان ولی عصر همين صحنه بود. زد
ضد شورش که لباس چرمی مخصوص سياه پوشيده و کاله سياه بر پليس 

سر و باتون سياه بر دست داشتند و نيروهای امنيتی سوار موتور سيکلت 
های هوندای مدرن آنها را اسکورت مى کردند به جوانان که برای نجات 

اين جوانان قبول نمی کردند که . جان شان می گريختند حمله می کردند
و حاال .  درصد آراء را به دست آورده است٦٢٫٦نژاد محمود احمدی 

 . بهای آن را می پرداختند
، حاال هزارها تن از ,مرگ بر ديکتاتور, در خيابان فاطمی شعار می دادند 

آيا آنها بايد چهار سال ديگر مردی را تحمل . آنها به پليس ناسزا می گفتند
کراسی سوگند ميخورد، کنند که در عين اينکه با لبخند و فروتنی به دمو

حقوق و آزادی های انسانی در جمهوری اسالمی را بطو مستمر تنگ و 
 ... تنگ تر می کند؟ 

جمعيت در ] بعد از کاهش بازهم بيشتر آراء موسوی در اواسط روز[ 
احمدنژاد , : اطراف ميدان فاطمی در در دوايری ميرقصيدند و مى خواندند

 در اينجا بود که متوجه شدم پليس با .کرد, صهيونيست، در امتحان تقلب
برخورد مى ] توصيف شده در فوق[تظاهر کنندگان هميشه به همان شيوه 

يک ضربه به صورت، : اين يک پيام سرراست بود. سر و بيضه ها: کرد
اصطالحی که فيسک به .[ ,دموکريتور,يک لگد به بيضه ها و زنده باد 

دعای دموکراسی می کند هم تمسخر برای احمدی نژاد برگزيده که هم ا
 ]طرفدار ديکتاتوری است

بسياری از معترضين که حاال صورت شان را با پارچه سبز پوشانده بودند 
سعی می کردند خود را به وزارت کشور برسانند که شورای انتخابات 

آراء ) به چشمی ديگر عدم شمارش ( حکومت در آن مشغول شمارش 
ن به طبقه زيرين اين عمارت شديدا بد م. عظيم انتخابات روز جمعه بود

منظر رفتم که زمانی به صورت معنا داری مقر حزب شاه بود و با يک 
در آنجا به روزنامه . فرودگاه برای هلی کوپتر در سقف تجهيز شده است

نگاران شکوالت الته سرد و شربت توت فرنگی تعارف مى شد و آخرين 
 ... نتايج انتخابات به نمايش گذاشته مى شد

, دموکريتور,چند تظاهرات پراکنده در دفاع از ديکتاتور مدعی دمکراسی 
انجام شد که البته تمام آنها مرد بودند و خود را در پرچم ايران پيچيده 

که هميشه خود را يک مسلمان معتقد می نماياند، , دموکريتور,بودند زيرا 
دست هريک از به . کارزار انتخاباتی خود را در پرچم ملی پيچيده است

اين افراد تنومند نسخه های چهارصفحه ای و رايگان خبرنامه بد نام 
 ميليون رای مردم ٢٤, :ايران را داده بودند که روی آن تيتر زده شده بود

ولی روزنامه جهان سبز . ,به موفقيت، صداقت و مبارزه عليه فساد
ر روز موسوی تيتر خودش را داشت که گفته مى شد قبل از تعطيل آن د

پيروزی مردم ايران , : گذشته توسط مقامات به آن ديکته شده بود
  . ,مبارک

پليس ها آجرها را از موتور . در خيابان ها حاال صحنه ها بدتر شده بود
سيکلت های شان پياده مى کردند و سنگ های پياده رو را شکسته و به 

ان از سوی تظاهر کنندگان که حاال سوار بر موتور سيکلت های خودش
من يک . ميان صفوف پليس موتور سوار می گريختند، پرتاب مى کردند

مرد بسيار بلند قدی را ديدم که به شيوه بتمن لباس چرم سياه ضد گلوله و 
ساقبند پوشيده بود و سنگ های پياده رو را با باتون خود ميکند و زير 
ی چکمه خود خرد مى کرد و آنها را به سوی طرفداران موسوی پرت م

 زن ها ديروز در مقابله با پليس –يک زن ميانسال به سوی او رفت . کرد
را / يک سوال بديهی/  و با فرياد سوالی –شجاع تر از مردان بودند 

پليس , چرا داری پياده روهای شهر ما را از جا می کني؟, :مطرح کرد
مزبور باتونش را بلند کرد که زن را بزند که افسری از آن طرف خيابان 

حق کار . ,هيچوقت نبايد يک زن را بزنی,: دويد و بين آنها ايستاد و گفت
 . خوب را بايد ادا کرد، حتی در يک شورش

درست برعکس آنچه در . ولی پليس ها به شکستن سنگ ها ادامه دادند
آنوقت جوانانی که انقالب می خواستند سنگ می . ماه مه فرانسه روی داد

س بود که وحشت زده از انقالب سبز موسوی انداختند، در تهران اين پلي
 ] ١...[سنگ پرتاب می کرد

مترجم خودمن را سه . پليس اکنون نسبت به مخالفان خشن تر شده بود
پليس ها عکاس های خودشان را آورده بودند که از . بار از پشت زدند

پياده رو ها عکس معترضان را می گرفتند، از اين رو بود که آن ها 
لباس شخصی های . ا با پارچه سبز پوشانده بودندصورت شان ر

يکی از ماموران از من . پروارشده حاال با بتمن ها قاطی شده بودند
خواست که پاسپورتم را به او نشان بدهم ولی وقتی من کارت مطبوعاتی 
ايرانی خودم را نشان دادم دستی به شانه من کشيد و راه عبور مرا باز 

 .کرد
وزارت کشور رسيده بودم جايی که پليس زندانيان را از حاال من به مقابل 

اولين نفر يک جوان . صفوف مقدم در خيابان گرفته و به آنجا می آورد
 ساله بود که پوليور سبز پوشيده بود و دو پليس يونيفرم پوش ١٥-١٦

شبه نظامی او را کشان کشان توی وانت پليس که پشت آن را قفس 
و را روی زمين فلزی انداختند، بعد يکی از پليس ا. گذاشته بودند انداختند

 ٢٠پشت من بيش از . ها از وانت باال رفت و با باتون به جان او افتاد
پليس، که بعد از فعاليت شديد برای درهم شکستن استخوان های مخالفان 
در صبح آن روز عرق کرده بودند، روی پله های يک مغازه نشسته و 

ند که در بسته بندی آماده شده به آنها داده مشغول خوردن غذاهايی بود
. مودبانه رد کردم. يکی از آنها لبخندی زد و به من تعارف کرد. شده بود

زيرچشم آنها، و زير چشم من، بود . به زحمت ميتوانستم چيزی بخوردم
او را که . که معترض بد اقبال بعدی را آوردند که توی قفس وانت بيندازند

ثيفش افتاده بود، در بيرون وانت زدند، به بيضه پيرهنش روی شلوارک
يک پليس . اش لگد ميزدند و بعد با کتک روی صندلی عقب وانت نشاندند

مرد . ديگر از وانت باال رفت و شروع کرد با باتون به صورت او کوفتن
يک پليس ديگر آمد، و همه اين ها، اين را . از شدت درد فرياد می کشيد

 مقابل چشم ده ها مامور امنيتی ديگر، در مقابل به خاطر بسپاريد، در
چشم خود من، که آشکارا معلوم بود غربی هستم، و در مقابل چشم زنان 
چادری که از پياده رو مقابل وحشت زده به اين صحنه هولناک خيره شده 

 . بودند، صورت می گرفت
ی پليس ديگر که يونيفرم ارتشی پوشيده بود از وانت باال رفت، دست ها

مرد را با دست بند پالستيکی از پشت بست، باتونش را برداشت و به سر 
زندانی اشک ميريخت ولی ضربه ها ادامه داشت تا . و صورت او کوفت

آنوقت ماشين های پليس بيشتری از . وقتی که جوانان ديگری را آوردند
همه آنها را . راه رسيد و تعداد بيشتری زندانی زير ضربات قرار گرفتند
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من . ه در خودروهای قفس دار بودند به زير زمين وزارت کشور بردندک
حاالدر اين عمليات وحشيانه وقفه . ورود ماشين ها به زير زمين را ديدم

. ای صورت گرفت، زيرا بيانيه چاپ شده موسوی به مقر کارزارش رسيد
. ولی پليس قبال دفتر او در خيابان فلسطين را بسته بود, رسيد,گفتم 
انی که تنها مناسبتش با اين نام از آن روست که پليس ايران درست خياب

همان برخورد ارتش اسرائيل را دارد که هنگام مقابله با معترضين 
کارمندان موسوی . فلسطينی به توده ای از اراذل و اوباش تبديل مى شود

 . فقط توانستند بيانيه او را از روی ديوار پرت کنند
فيسک در اينجا بخش های مهم بيانيه را بازگو مى .[..متن بيانيه قوی بود

 .] کند
دفتر موسوی در قيطريه در شمال تهران چند ساعت قبل از آن به 

  آنها پنجره ها را. محاصره بسيجی ها ی طرفدار احمدی نژاد در آمده بود
  ٦: بقيه در صفحه 

  
درگيری جوانان با نيروهای سرکوب در خيابان های 

   .ه تقلب در انتخاباتتهران در واکنش ب
نيروهای سرکوبگر جوانان خشمگين و معترض به *

چندين خودروی نيروی .. شدت ضرب و شتم می کنند
  ...پليس به آتش کشيده شده است

کودتای انتخاباتی دستگاه سرکوبگر واليت مطلقه فقيه ساعتی : روشنگری
تا صحه پس از آن که سيد علی خامنه ای رسما با انتشار پيامی بر کود

نهاد با اعتراضات گسترده جوانان در تهران و رويارويی با نيروهای 
از ابعاد واقعی اين . امنيتی و پليس و پاسداران و بسيجی ها روبرو شد
اما نخستيت تصاوير . اعتراضات هنوز گزارشات دقيقی در دست نيست

  . وفيم های خبری در يويتوب در اين زمينه انتشار يافته است
پيش خبرنگار شبکه اول تلويزيون سوئد از تهران با انتشار دقايقی 

تصاوير درگيری ها و حمله پليس به جوانان و همچنين به آتش کشيده 
شدن چندين خودرو وابسته به مزدوران بسيجی پيش بينی کرد در صورت 
تاييد رسمی تقلب وسيع انتخاباتی از سوی خامنه ای دامنه اعتراضات به 

 . سرعت گسترش يابد
  :فيلم اعتراضات جوانان در يوتيوب را در لينک زير در روشنگری ببينيد

20090613175423/20090613/sitedata/as/net.roshangari.www://http
html.175423   

انتشار فيلم های اعتراضات در يوتيوب و فيس گفتنی است رژيم به دنبال 
 .بوک دسترسی به اين دو شبکه را از طريق فيلترينگ ناممکن کرده است

خبرگزاری بی بی سی در گزارشی از تهران ناآرامی های عصر امروز در 
 : مشروح اين گزارش به شرح زير است. تهران را تاييد کرد

 رياست جمهوری ايران، منابع در پی اعالم نتايج دهمين دوره انتخابات
خبری از بروز درگيری در يکی از ميادين شمال شهر تهران ميان حاميان 
محمود احمدی نژاد و مير حسين موسوی خبر داده اند، همچنين گزارش 
هايی از ناآرامی مقابل ساختمان وزارت کشور ايران منتشر شده است که 

امی يک دهه گذشته در جدی ترين ناآر"خبرگزاری آسوشيتدپرس آن را 
 . خوانده است" تهران

" رنجش عميق"ميرحسين موسوی با انتشار بيانيه ای تازه، با اذعان به 
هيچ فرد يا گروهی خود را در معرض صدمه "طرفدارانش از آنها خواسته 

قرار نداده آرامش و متانت خويش را از دست ندهد و همگان در هر حال 
 ."ار خشونت آميز جدا نمايندحساب خود را از هر گونه رفت

با درايت مردم را از خود "او همچنين از نيروی انتظامی خواسته است 
  ." دانسته احساسات آنها را در اين شرايط درک کند

يک منابع آگاه از بروز درگيری هايی در خيابان دانشگاه در شهر زاهدان 
 از طرفداران بر اساس اخبار دريافتي، نيروی انتظامی چند نفر. خبر داد

ميرحسين موسوی را که در تجمعی در اين خيابان حضور داشتند بازداشت 
 . کرده است

همچنين تصاويری از راهپيمايی هزاران نفر از طرفداران ميرحسين 
موسوی در خيابان های تهران در سايت های اينترنتی مختلف منتشر شده 

ستار بازپس گيری است که در آن حاميان آقای موسوی با دادن شعار خوا
 .آراء خود شده اند

در پی انتشار فيلم ها، عکس ها و خبرهای مربوط به اين درگيری ها در 
 . در ايران فيلتر شده است" يوتيوب"و " فيس بوک"اينترنت، سايت های 

محسن خانچرلی معاون رئيس پليس تهران اعالم کرده است که نيروی 
که بدون مجوز برگزار شده باشد تحت امر او با هر تجمع يا راهپيمايی 

 . خواهد داشت" برخورد قاطعانه"

اين مقام پليس از سيب رساندن به اتومبيل ها توسط معترضين خبر داد و 
پليس با مردم برخورد نمی کند، بلکه با کسانی مقابله می کند که : "گفت

 ."نظم عمومی را برهم می زنند يا به اماکن عمومی آسيب می رسانند
ز فيلم های منتشر شده اتوبوسی به آتش کشيده شده را در تقاطع يکی ا

 . خيابان های قائم مقام فراهانی و مطهری نشان می دهد
تصاوير منتشر شده، همچنين حاکی از ضرب و شتم شديد معترضان 
توسط نيروهای ضد شورش و لباس شخصی است و گزارشی هم از آتش 

 . شورش منتشر شده استزدن سه موتورسيکلت متعلق به پليس ضد 
به گزارش خبرگزاری رويترز حاميان ميرحسين موسوی در حوالی ميدان 

 . ونک تهران، واقع در شمال اين شهر با نيروهای پليس درگير شدند
 نفر از طرفداران آقای ٢٠٠٠به نوشته اين خبرگزاری نزديک به 

 دادن موسوی اقدام به تحصن در ميان جاده ای منتهی به ميدان ونک و
 .شعار کرده بودند که به بروز درگيری منجر شد

اين خبرگزاری از بروز درگيری و کتک کاری ميان حاضران خبر داده و 
 . نوشته در نهايت پليس با باتوم به معترضان حمله کرد

خبرگزاری آسوشيتدپرس نيز از آتش زدن الستيک از سوی معترضان به 
 کشور ايران خبر داده و نوشته در نتيجه انتخابات مقابل ساختمان وزارت

نقطه ای ديگر در شهر تهران هم آسيب هايی به يک بانک وارد شده 
 . است

آسوشيتدپرس از حمله سربازان نيروی انتظامی به معترضان مقابل 
 . وزارت کشور نيز خبر داده است

خبرگزاری فرانسه هم خبری از درگيری طرفداران ميرحسين موسوی و 
 .  در مناطق مرکزی شهر تهران منتشر کرده استپليس ضد شورش

 ١٣( خرداد ٢٣پيش از آغاز اعتراض ها در ساعات ابتدايی بامداد شنبه 
، طرفداران آقای احمدی نژاد پس از اعالم پيشتازی او در شمارش )ژوئن

 . آراء، در خيابان ها حضور يافتند و به شادمانی پرداخته بودند
اده که آيت اهللا خامنه ای در پيام خود پس از ناآرامی ها در شرايطی رخ د

خواسته که از " طرفداران نامزد منتخب و هواداران نامزدها"انتخابات از 
 ". هر گونه رفتار و گفتار تحريک آميز و بدگمانانه پرهيز کنند"

پيش از آن و در ساعات پايانی برگزاری انتخابات هم پليس تهران اعالم 
" برای برقراری نظم و امنيت" عصر روز جمعه ۵کرده بود که از ساعت 

 ." برگزار کرده است" مانور اقتدار"در پايتخت ايران 
گالری عکس های مربوط به تظاهرات در تهران را در لينک زير می 

 : توانيد ببينيد
de_tehran_ag_2009/06/090613/iran/persian/uk.co.bbc.www://http

lshtm.4pics_mo      
     ١٣٨٨ خرداد ٢٣

.............................................  
 مقاومت مردم در تهران! تيراندازی! درگيری

درگيری شديد در ... شليک گلوله در ونک 
ويژه حمله يگان ! تقاطع تخت طاووس و وزرا
 ,به مردم

 "...مرگ بر ديکتاتور"شعارهای 
 شب ٨گزارش ارسالی به روشنگری از وضعيت درگيری ها تا ساعت 

 :  خرداد در تهران٢٤روز 
. درگيری ها شديد گزارش می شود! تقاطع تخت طاووس و وزرا: فوری

مردم در مقابل نيروهای امنيتی که قصد گرفتن چهارراه را دارند مقاومت 
  .می کنند

 .کروبی از حاميان خود خواست که به خانه هايشان برگردند

 صدای شليک گلوله
  در ونک به گوش می رسد

 مردم در حال حرکت به سمت چهارراه برای بازگرفتن -پايين تر از وزرا 
  مرگ برديکتاتور :  شعار-آن از نيروهای امنيتی 

 آنان شديد  پليس به مردم حمله کرده و ضد و خورد بين-ميدان فلسطين 
 مرگ بر ديکتاتور:  شعار-گزارش می شود 

 مردم در خانه ها را باز گذاشته اند تا کسانی که پليس به -يوسف آباد 
 آنها حمله کرده است را پناه دهند 
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نيروهای يگان ويژه در محل مستقر شده و .  فضا امنيتی است-ولی عصر 
. می کننداز هر گونه تجمع و يا توقف افراد شديدن جلوگيری 

گفته می شود که در .موتورسواران نيروهای امنيتی در حال مانورند
  .تمامی محل های درگيري، بجز ولی عصر، مردم آتش روشن کرده اند

در خيابان وزرا نرسيده به کريم خان نيروهای يگان ويژه به : خبر فوری
 .مردم حمله برده و باعث پراکندگی آنان شدند

 نفر را به محاصره کامل خود درآورده و با ضد ٢٠٠ همچنين نزديک به 
  .و خورد های فراوان دستگير کردند

بنا به گفته های حاضران در ميدان ونک هنوز فضای آنجا ملتهب گزارش 
با جمع شدن حتی تعداد اندکی . شده و صدای تيراندازی به گوش می رسد

. نها دارداز مردم پليس به آنها حمله ور شده و سعی در متفرق کردن آ
همچنين تعدادی از دانشجويان خواجه نصير در اين دانشگاه تجمع کرده و 

 .پرداختند " مرگ بر ديکتاتور"به سر دادن شعار 
حاضران در مناطق بلوار کشاورز، ميدان فلسطين و خيابان وصال 
گزارش می دهند که پليس با حمله به مردم به متفرق کردن آنها 

ت ملتهب گزارش شده و دود و شعارهای فضا به شد. پرداخته است
 .بی وقفه فضای اين مناطق را دربر گرفته است 

گزارش های رسيده از حاضران در دانشگاه تهران خبر از تجمع 
 نفر برآورد می شوند، ٧٠٠ تا ٥٠٠تعدادی ازدانشجويان که حدود 

. همچنين در طرف مقابل خيابان مردم تجمع کرده بودند. می دهد
و " مرگ بر ديکتاتور" به سر دادن شعارهايی چون دانشجويان

. از مردم خواستند که به آنها بپيوندند" مردم درد ما مشترک است"
علی رغم عادت، پليس زيادی در مقابل دانشگاه حضور نداشته و 
تعدادی از جوانان در خيابان با شکستن سد پليس به داخل دانشگاه 

   .راه يافتند
دم در حوالی خيابان های وصال، بلوار ظاهرن با متفرق شدن مر

کشاورز، ميدان فلسطين و يوسف آباد، درگيری ها به صورت 
فضای شهر شديدن امنيتی . پراکنده و در کوچه ها در جريان است

  .گزارش می شود
مردم "دانشجويان متجمع در دانشگاه تهران با سردادن شعارهای 

ای "و !"  ملحق شينمردم به ما! ايران شده فلسطين! چرا نشستين
مردم را به سمت خود !" ، مرگ بر تو... دولت خائن، آواره گردي، 

همچنين به گفته دانشجويان کسانی که کنترل . جلب نظر می کنند
  درب های دانشگاه را در کنترل خود دارند، نيروهای حراست نيستند 

 نفر در ميدان ولی ٣٠٠٠ تا ٢٠٠٠جمعيتی در حدود : خبر فوری
نيروهای امنيتی که از ساعت ها پيش . هران تجمع کرده اندعصر ت

با در دست گرفتن کامل فضای اين منطقه، درصدد جلوگيری از 
تجمع مردم در اين مکان بودند، در برابر جمعيت زياد مردم 
نتوانسته اند مقاومت کنند و در حال حاضر تمام ميدان در دست 

  .مردم است
 

 کامل نيروهای يگان ويژه در آمده ميدان ولی به تصرف: خبر فوری
از طرف ديگر يک سری از نيروهای امنيتی از فلسطين به . است

 نفر در بلوار ١٠٠٠جمعيتی در حدود . پايين را محاصره کرده اند
  .کشاورز محاصره شده اند

. در حوالی مترو مفتح فضای خيابان ها ملتفب گزارش می شود
دا در آوردن بوق به اعتراض مردم در اتوموبيل های خود با به ص

همچنين در خيابان مطهري، آتش های پراکنده متعددی . می پردازند
پليس در اين . برپا شده و مردم در نقاط مختلف خابان ايستاده اند

 .خيابان حضور ندارد 
. خبرها حاکی از تجمع مردم در شهر تهران در مناطق مختلف است

متفرق می شوند، در منطقه ای مردم در هر کجا که با برخورد پليس 
هم اکنون از ميدان انقالب تا چهارراه . ديگر دوباره گردهم می آيند

      ١٣٨٨ خرداد ٢٥      .ولی عصر مملو از جمعيت است

……………………………………  
  

 تحصن اساتيد دانشگاه اميرکبير
از صبح امروز اساتيد دانشگاه اميرکبير دست : خبرنامه اميرکبير
 . به تحصن زدند

اساتيد دانشگاه اميرکبير در مسجد اين دانشگاه دست به تجمع زده 
 . اند که هر لحظه بر تعداد آنان افزوده می شود

اساتيد به حمله های وحشيانه صورت گرفته عليه دانشجويان 
 . معترض هستند

اساتيد دانشگاه اميرکبير همچنين به تقلب صورت گرفته در 
 . فته با مردم معترض هستندانتخابات و برخوردهای صورت گر

 تن از دانشجويان نيز در مقابل مسجد ۵٠٠هم اکنون بيش از 
همچنين دکتر . دانشگاه در حمايت از اساتيد حضور پيدا کرده اند

فهيمی فر رئيس سابق دانشگاه اميرکبير نامه ای به نمايندگی از 
 ١۵٠نزديک به . اساتيد دانشگاه در مسجد دانشگاه خوانده است

  . ر از استادان دانشگاه اميرکبير در تحصن به سر می برندنف
    ١٣٨٨ خرداد ٢٥

……………………………………  
  
  
  

  ""آزادی نزديک به مطلقآزادی نزديک به مطلق""يک نمونه از يک نمونه از 
  ::در حکومت پاسداراندر حکومت پاسداران

  !!تصوير دانشجوی زخمیتصوير دانشجوی زخمی  

  
احمدی نژاد روز گذشته در نمايشی که برای توجيه : روشنگری

کودتای ننگين پاسداران و امنيتی ها و دستگاه واليی در تهران برپا 
شده بود در جمع لباس شخصی ها و بسيجی ها و ساير عمال 
حکومتی ضمن رد تقلب انتخاباتی از جمله ادعا کرد که در ايران 

 ." زديک به مطلق حاکم استآزادی ن"
ظرف ديروز و امروز لباس شخصی ها و چماقداران و نيروهای 
امنيتی با حمله به دانشگاهها و بويژه يورش وحشيانه به کوی 

تعداد زيادی از دانشجويان را بشدت مجروح و مضروب , دانشگاه
تصوير اين صفحه که دانشجويی زخمی از دانشگاه اصفهان . کردند

يکی از اسناد ادعای رييس جمهور تقلبی در , ی دهدرا نشان م
 ١٣٨٨ خرداد ٢٥  .در ايران است" ادی نزديک به مطلقآز"وجود 

…………………………………   
 خبر فوری و استمداد از مردم اميرآباد حمله به کوی دختران

  خرداد ٢٤نيمه شب يکشنبه 
هم اکنون خبر رسيد که يگان ويژه و لباس شخصی ها به خوابگاه 

از صداهای پشت تلفن معلوم . دانشگاه حمله کرده اند تران کویدخ
بود که ضرب و شتم دانشجويان به شيوه وحشيانه ای اجرا می 

دانشجويان خبر دادند که ابتدا چندين گلوله ی گاز اشک آور . شود
شليک شده و پشت ايشان نيروهای سرکوبگر وارد خوابگاه گشته و 

ويان را بصورت وحشيانه مورد از اطاق به اطاق رفته و دانشج
 . ضرب و شتم قرار می دهند

بايد يادآوری کرد که نيروهای سرکوبگر از ديشب قصد بر تصرف 
اما دانشجويان کوی با برپا داشتن سنگرها از . کوی دانشگاه داشتند

بنظر می رسد . حمله موتوريزه ی اين نيروها جلوگيری کرده بودند
ان، اين نيروها قصد دارند تا با حمله از طرف خوابگاه دختر

گازانبری  دانشجويان را در کوی محاصره کرده و سپس به شکل
 . مورد حمله قرار دهند

 دانشجويان کوی دانشگاه در اين تماس خواستار اقدام عاجل مردم، 
بخصوص مردم اميرآباد که هم اکنون در خيابان مشغول اعتراض 

   خرداد ٢٥ - شنگریارسالی از يک کاربر رو     .هستند شدند
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…………………………………  
  ..صدای ما را به گوش جهانيان برسانيدصدای ما را به گوش جهانيان برسانيد
  گزارشی تکان دهنده از وقايع ديشب و امروز در دانشگاه تهرانگزارشی تکان دهنده از وقايع ديشب و امروز در دانشگاه تهران

گزارشی تکان دهنده ای از وقايع ديشب و امروز در دانشگاه تهران 
صدای ما ! وحشی گری پليس و نيروهای سرکوب بی سابقه بوده . 

  .ان برسانيدرا به گوش جهاني
مشروخ اين گزارش را می توانيد از راديو برابری به آدرس زير 

 :بشنويد 
ram.2009/06/15/3/files/net.radiobarabari.www://http   
     ١٣٨٨ خرداد ٢٥

…………………………………  
  

  بخش هائی از بيانيه
  .از کارگران ايرانخودرو  در تهران جمعی 

  ١٣٨٨  خرداد٢۵دوشنبه 
تظاهر کنندگان شعار .  به خود می لرزد مردم حق طلبتهران زير پای 

آزادی آزادی  - ما دولت ديکتاتور نمی خواهيم -مرگ بر ديکتاتور  :ميداند 
آزادی  - مرگ بر دولت مردم فريب   - ما دولت سيب زمينی نمی خواهيم  -

فقط بايد ميان  - فقط آزادی   - ديکتارتوری نه  -  مردم ايران استخواست
  .نه به احمدی نژاد -  نه به ديکتاتور   - آزادی آزادی - مردم بود وديد 

، جمعی از کارگران ايرانخودرو خرداد ٢٥اطالعيه ای فوق درشعاره
  :اين اطالعيه می افزايد . برجسته شده است
   .که ازدل جامعه آغاز گشته است تير بل١٨ستاد اين حرکت نه

اينک ميليونها جوان بی توجه به اين سرکوب ها شهرهای ايران را به 
  .لرزه در آورده اند
بلکه تمام شهرهای ايران ، نه از کوی دانشگاه تا انقالب ،اينک نه تهران

  .زير گام استوار جوانان انقالبی می لرزد 
  دوستان کارگر 

ين جوانان با آگاهی و طرح شعارهای خودمان حضور گسترده ما در کنار ا
  اجازه ندهيم دوباره حرکت انقالبی مردم به بيراهه برود 

  دانشجويان وفرزندان انقالبی 
  کارگران و آزاديخواهان 

با هشياری و متشکل شدن در .اينک شعله های انقالب زبانه می کشد
   بی تشکلهای خودمان اجازه ندهيم که دوباره با طرخ شعاری های

  . محتوا فريب مان بدهند
اين حرکت بر دوش ما کارگران وشما جوانان انقالبی قرار دارد اجازه 

  ندهيم که يکبارديگر فرصت طالبان حرکت مانرا به انحراف 
  بکشند 

  کارگران و آزاديخواهان 
تنها حضور آگاهانه ما در اين حرکتهای انقالبی است که پيروزی مان را 

  .با آگاهی واتحاد به پيش برويم تضمين خواهد کردو 
  کارگران ايران خودرو 

اين حرکت مردم آزاديخواه را به همه آزاديخواهان و مردم انقالبی تبريک 
  می گويند 

  آزادی حق مسلم ماست 
  زنده باد آزادی 

...........................................................  
 شعار انبوه! آزادی! آزادی! آزادی

 .جمعيت در تظاهرات امروز تهران

 

اين تظاهرات از جانب مقامات رزيم جمهوری اسالمی غيرقانونی 
اين تظاهرات در مسير ميدان امام حسين تا ميدان . اعالم شده بود

 .آزادی برگزار شد
 رويترز گزارش کرده است که در تظاهرات مردم تهران خبرگزاری

  . خرداد، حدود يک ميليون نفر شرکت داشتند٢٥در 
  : به لينک زير کليک کنيد خرداد در تهران٢٥ روز برای ديدن فيلم تظاهرات

GPBiikFM7_4=v?watch/com.youtube.www://http   
.............................................  

  قتل دانشجويان مبارز توسط نيروهای امنيتی رژيم 
 در يان دانشجوتعدادی ازاخبار دريافتی حکايت از کشته شدن 

 ١٣٨٨خرداد                   25. کوی دانشگاه تهران دارد
  ...............................................  

  !جنايت جديد نيروهای بسيج
بنا بر آخرين اطالعات رسيده از ايران، نيروهای بسيج در تيراندازی به 

که )  خرداد ٢٥ – يونی ١٥دوشنبه  ( سوی راهپيمايان تظاهرات تهران 
دوره دهم رياست جمهوری " انتخابات " در اعتراض به تقلبات دولت و 
ا آمده بودند، تعدادی از مردم بی دفاع و ،در صفوف ميليونی به خيابانه

بنابر همين اطالعات رسيده، تعداد مقتولين اين . معترض را بگلوله بستند
  . جنانيت جديد نيروهای سرکوبگر بسيج ، هفت نفر است

گزارشات ديگری حکايت از اين دارد که مردم خشمگين و معترض 
 را که " عاشورا١١٧ناحيه مقاومت بسيج ويژه قدس، گردان "ساختمان 

  .از آن مکان تيراندازی بر روی مردم بانجام رسيده بود، به آتش کشيدند
........................................................... 

 !يان در روزهای اخيردانشجومبارزات 
، بنابر گزارشاتی که در روزهای اخير از زاهدان، شاهرود و شيراز

ست،  دانشجويان اين شهرها نيز در  رسيده اتبريز، شاهرود
همبستگی با مقاومت  و مبارزه مردم معترض به اجحافات رژيم 
جمهوری اسالمی ، تجمعاتی بوجود آورده و خشم و نفرت خويش را 
در رابطه با سرکوب های رژيم و خواست های آزادی و برابری 

 .طلبانه  به  اطالع افکار عمومی در ايران و جهان  اطالع دادند
.............................................  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  

   سازمانشماره فاکس
٣٣-١- ٤٣٤٥٥٨٠٤ 

  سايت راه کارگر
net.rahekargar.www  

  سايت راديو برابری
net.radiobarabari.www  

  سايت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند، " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  . بيانگر مواضع سازمان نيستندالزاما
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.............................................  

  
 
 


