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٢اعالميه شماره  
 کزی سازمانکميته مر

  به گلوله بستن تظاهر کنندگان را محکوم می کنيم
بنا بر اخباری که توسط پرستاران و پزشکان بيمارستان رسول اکرم منتشر 

 نفر از کسانی که در جريان تيراندازی ٨شده ، تنها در اين بيمارستان 
تعداد .پايگاه بسيج  به تظاهرات کنندگان مجروح شده بودند درگذشته اند 

پرستاران . نفر گزارش شده است ٢٨می های بستری در اين بيمارستان زخ
و پزشکان اين بيمارستان در يک اقدام شجاعانه عليه به گلوله بسته شدن 
تطاهرات مسالمت آميز مردم در روز دوشنبه دست به يک راه پيمايی 
اعتراضی جلوی محوطه بيمارستان زده و بی اعتنا به خبر گزاری های 

جز سرهم کردن اخبار غير واقعی و پوشاندن واقعيات کار ديگری رژيم که 
اخبار  اين .نمی کنند خود امر خبر رسانی به توده ها را در دست گرفتند 

  .جنايت رژيم توسط ويديو کليپ ها به سراسر جهان مخابره شده است
رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی در هراس از  گسترش حرکت اعتراضی 

ای ناراضی و عمق يابی جنبش رو به گسترش آنها، به ميليونی توده ه
آنها چون  .اين ويژگی اقليت های حاکم است .روی مردم آتش می گشايد 

زير پايشان را خالی می بينند در برخورد به تظاهرات ميليونی وحشت زده 
رژيم جمهوری اسالمی .شده و به چاقو و باتوم وگلوله متوسل می شوند 

اگر رژيم سلطنتی از شکنجه و زندان و .رس بگيرد بايد از سلف خود د
ولی .تيرباران و به گلوله بستن مردم طرفی بست اينها هم طرفی می برند 

 .ديکتاتور ها شاگردان ابله کالس تاريخند
 خواهان شناسائی و محاکمه ما ضمن محکوم کردن کشتار تظاهرکنندگان

. اضی مردم هستيمعلنی عاملين و عامرين اين جنايت عليه جنبش اعتر
کليه دستگيرشدگان اعتراضات اخير و نيز کليه زندانيان سياسی و عقيدتی، 
بويژه فعالين جنبش کارگری  و نيز فعالين همه جنبش های اجتماعی بايد 

  .و بی قيدو شرط آزاد شوند" فورا
 در نبرد بين توده های آزادی خواه و عدالت جو با متقلبين و ستمگران و 

 .ان پيروزی از آن توده هاست استثمار گر
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  زنده باد آزادی
  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ١٣٨٨ خرداد٢۶

.............................................  
 : در سطح وسيع توزيع گرديده استیاين تراکت اينترنت

 تکليف مشخص شد؛ راه های بعدی اين هاست: خونسرد باشيم  خيلی مهم
 ! کودتا, انتخابات دهم 

تر  بعد از سخنان رهبر در نماز جمعه که با تهييج طرفدارانش به امنيتی
کردن فضا و ايجاد جو احساسی مبارزه با دشمن و شهادت طلبی تمام شد 

 نافرمانی های مدنی دادن به تظاهرات آرام خيابانی می بايد عالوه بر ادامه
 .آغاز کرد و فعاليت های ديگری را

 .صنعت نفت و بازار اعتصابات گسترده خصوصا در - ١
وخصوصی چون خصوصی (   های دولتی  کشيدن پول از بانک بيرون -٢

 های دولتی بورس فروختن سهامو   ) مال همون نهادها هستند هاهم
فی رانندگی و پليس راه و و گاز و خال نپرداختن فيش های آب و برق - ٣

 ... و همچنين نپرداختن ماليات ماشين و کسب و کار
قبيل بوق زدن، ديوار نويسی، پخش  حرکات هماهنگ اجتماعی از - ٤

به مدت مثال  اعالميه و شب نامه، بی حرکت ايستادن در يک ساعت خاص
و راه های ديگری که همه بايد هم ) چه پياده چه با ماشين( دو دقيقه 

 .کنند و پيش نهاد کنند فکری
زنجيره ی ايميل، (ارتباطی موثر  تشکيل هسته ها و شبکه های - ٥ 

کدام مشخص  و سازمان يافته طوری که وظايف هر...) تلفن، بلوتوث، 
 باشد
صدا و سيما (شده عليه حاميان کودتا  وضع تحريم های سازمان داده  - ٦
 .....و
نظامی و انتظامی و بيسجيان برای  تالش برای دوستی با نيروهای - ٧

 .کشاندن آن ها به آغوش مردم
چهلم شهدای آزادی و بزرگداشت  گرفتن مراسم سوم و هفتم و  - ٨

 خاطره ی آن ها در مناسبت های مختلف

مستقل و شجاع در همراهی با مردم و  در خواست از مراجع تقليد - ٩
رستان ها خيلی مهم شه نقش مراجع و روحانيون در. طلب ياری از آن ها

 .است
اعتقادات مذهبی و باورهای دينی  پرهيز جدی از آزرده کردن  - ١٠

 .معتقدان
موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی ) تقاضا از رهبران اعتراض  - ١١
 .چيان به ايستادگی در برابر کودتا..) و 
از کسانی که در اين وقايع آسيب  جبران خسارت و دلجويی کردن  - ١٢
 . جدی ديده ا ند و يا می بينندهای
 از طريق منابع داخلی و بين المللی پيگيری وضعيت دستگير شدگان - ١٣
موثق و شايعاتی که باعث رعب و  جلوگيری از پخش اخبار غير  - ١٤

 وحشت می شود
ارعاب کودتاگران و شجاعت دادن به  مبارزه با جنگ روانی و  - ١٥

 برن یکسانی که هنوز در ترديد به سر م

.............................................  
ضرب و شتم چندين ساعته دانشجويان ربوده 
 !شده کوی دانشگاه در زيرزمين وزارت کشور

با گذشت چند روز از حمله وحشيانه نيروهای : خبرنامه اميرکبير
سازماندهای شده به کوی دانشگاه تهران، ابعاد اين فاجعه و نقش 

نيتی در اين ماجرا بيش از پيش در حال مشخص شدن نيروهای ام
تعدادی از دانشجويان آزاد شده کوی دانشگاه تهران اعالم . است

کردند که در بامداد دوشنبه افراد لباس شخصی که به انواع سالح 
های سرد و گرم مجهز بودند، پس از تخريب اعمال جناياتی 

 ها و وسايل، وحشتناک در حق دانشجويان و تخريب تمامی اتاق
 دانشجو را نيز بازداشت کرده و به زير زمين ساختمان ٥٠بيش از 

بنابر گفته دانشجويان آنها برای ساعت . وزارت کشور منتقل کردند
ها در زير زمين وزارت کشور مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار 

شکنجه دانشجويان در زير زمين وزرات کشور در حالی . گرفتند
ياری از دانشجويان بر اثر حمالت در کوی صورت گرفت که بس

به گزارش . دانشگاه زخمی شدهو دچاری خونريزی های شديد بودند
خبرنامه اميرکبير، بنابر شهادت دانشجويان نيروهای سازماندهی 
شده لباس شخصی با همکاری کامل نيروهای انتظامی وارد کوی 

مهاجمان  ,:يکی از دانشجويان در همين زمينه گفت. دانشگاه شدند
. هيچ نيازی به پوشيدن چهره ها و پنهان کردن هويتشان نداشتند

با همکاری و همراهی پليس ضد . انگار پشتشان خيلی محکم است
اين اقدام , .شورش وارد کوی شدند و هر کاری که خواستند کردند

وحشيانه بر عليه دانشجويان در حالی صورت گرفت که وزارت 
 پس از آنکه ابعاد اين فاجعه غير قابل  روزه و٢علوم با تاخير 

. پنهان کردن شد بيانيه ای صادر کرده و اين حمالت را محکوم کرد
ابعاد فاجعه صورت گرفته بر عليه دانشجويان کوی دانشگاه در 

 خردادماه به مراتب وسيع تر و دردناک تر از ٢٥بامداد دوشنبه 
به ذکر است الزم .  است٧٨ تير سال ١٨فاجعه کوی دانشگاه در 

تاکنون نه تنها وزارت کشور و اطالعات و مسئولين نيروی انتظامی 
هيچ گونه پاسخی در مورد اين جنايات صورت گرفته توسط 
نيروهای سازمان دهی شده لباس شخصی نداده اند، بلکه نهادهايی 

  . همچون بسيج هم اين جنايات را محکوم نکردند
      ١٣٨٨ خرداد ٢٨

.............................................  
  کروبي،موسوی وخاتمی درراهپيمايی روز شنبه

 کنند شرکت مي خرداد٣٠ 
  راديو آلمان 

ای اعالم کرد که راهپيمايی  ستاد مهدی کروبی با صدور اطالعيه
 خرداد، با حضور موسوي، کروبی و خاتمی برگزار ٣٠فردا، شنبه 
از کليه حاميان اصالحات و ,: در اين اطالعيه آمده است. خواهد شد

شود که حضوری کوبنده داشته باشند تا  تغيير درخواست مي
فريادشان اعتراضی باشد به تقلب و دروغ و پشتيبانی از آن در 

باشد که سيل جمعيت لرزه بر اندام هر مسئولی . باالترين سطح نظام
  ١٣٨٨ خرداد ٢٩. ,انگارد بياندازد که رای مردم را به پشيزی نمي

.............................................  
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مرحله سرنوشت ساز جنبش 
  اعتراضی مردم آغاز شده است

  محمد رضا شالگونی
سخنان خامنه ای در خطبه های نماز جمعه بی ترديد اعالم جنگی بود 
عليه جنبش اعتراضی مردم و نيز هشداری بود به اصالح طلبان حکومتی 

معلوم نيست که آيا موسوی و کروبی . ردن بگذارندتا به فتوای ولی فقيه گ
دستور او را خواهند پذيرفت يا نه ؛ اما روشن است که از اين پس جنبش 
. اعتراضی مردم ناگزير خواهد بود در شرايطی کامًال متفاوت ادامه يابد

پس سؤال کليدی لحظه کنونی اين است که آيا اعتراضات توده ای می 
شيدن اصالح طلبان حکومتی و زير سرکوب خشن تواند در صورت کنار ک

نيروهای نظامی و امنيتی رژيم ادامه يابد؟ مسلم است که هم کنار کشيدن 
اصالح طلبان و هم سرکوب خشنی که تدارک ديده می شود ، شرايط ادامه 
جنبش اعتراضی را دشوارتر خواهد ساخت و احتماًال دامنه توده ای آن را 

اما اين جنبش با وجود .  ، کاهش خواهد داد، دست کم برای يک دوره
. همه دشواری های پيش رو می تواند ادامه پيدا کند و حتی گسترش يابد

همه چيز بستگی به اين دارد که سازمان دهندگان جنبش از لحظه کنونی 
به نظر من ويژگی های اصلی لحظه . رويارويی درک درستی داشته باشند

  :کنونی چنين است
اعتراض توده ای و تقريبًا سراسری مردم در تمام شش روز  تداوم –يک 

هفته ای که گذشت ، نشان داد که توان گسترش مقاومت مردمی در مقابل 
کودتای ولی فقيه بسيار فراتر از آن است که برای طراحان کودتا يا حتی 

بی ترديد جنبش اعتراضی توده ای با . مخالفان رژيم قابل پيش بينی بود
و دامنه ای در تمام دوره موجوديت جمهوری اسالمی سابقه چنين توان 
گرچه شعارهای تاکنونی جنبش محدود بوده اند ، اما اين . نداشته است

انفجار عظيم نارضايی توده ای نشان ميدهد که منبع آن را نه صرفًا در 
اعتراض به کودتای انتخاباتی ، بلکه در خشم فرو خورده و انباشته شده 

حقی عمومی ، فالکت تحمل ناپذير توده ای و بسته شدن افق مردم از بی 
های اميد به بهبود شرايط مادی و معنوی زندگی مردم در زير سلطه نظام 

بنابراين ، ترديد در توان تداوم و گسترش . سياسی حاکم بايد جستجو کرد
  .جنبش نابخشودنی است

 اصالح طلبی  بايد بپذيريم که جنبش اعتراضی تا اينجا زير  پرچم–دو 
 نفر از چهره های شناخته ۵٠٠اما دستگيری بيش از . پيش رفته است

شده اصالح طلبی در روزهای اخير و مختل سازی شبکه های ارتباطی 
جنبش اعتراضی نشان می دهد که طرح دستگاه واليت برای مقابله با 
جنبش اين است که به جای تمرکز روی سرکوِب مستقيم اقدامات جمعی 

اين تاکتيِک سرکوب . متمرکز شود" هزينه بسيج"، روی باال بردن مردم 
درعين حال که می تواند دسِت سازمان گران برخاسته از متن همين حرکت 

) و طبعًا در پيوندی بی واسطه تر و فشرده تر با توده مردم ( های اخير 
را برای ادامه حرکت باز کند و شرايط الزم برای راديکاليزه شدن خواست 
های جنبش را فراهم بياورد ، ولی می تواند پراکندگی و نا هم آهنگی در 

  .صفوف جنبش را نيز افزايش بدهد
 دستگاه واليت فقط با شورش توده ای مردم عليه کودتای انتخاباتی –سه 

روبرو نيست ، بلکه ناگزير است به جراحی بزرگ و احتماًال بی سابقه ای 
سخنان خامنه ای در نماز جمعه ، . نددر درون خوِد حکومت نيز دست بز

مخصوصًا در اشاره به اختالفاتش با رفسنجانی ، جای ترديدی باقی نمی 
گذارد که اين جراحی بسيار فراتر از چيدن بال و پر اصالح طلبان خواهد 
بود ، و ممکن است به تصفيه های بزرگ حتی در رده های باالی 

در صفوف حکومت کنندگان ، شکافی چنين گسترده . روحانيت بيانجامد
مسلم . مهمتر از آن است که بر شرايط تداوم جنبش توده ای بی اثر باشد

است که دستگاه واليت می کوشد از همزمانی سرکوب مردم و سرکوب 
تصادفی نبود که خامنه ای در سخنان . مخالفان درون حکومت اجتناب کند

خت و سعی کرد خود از رفسنجانی و موسوی و کروبی به ستايش پردا
اما معلوم نيست آنها در اين عايق بندی . حساب آنها را از ديگران جدا کند

ميان دو جبهه رويارويی موفق شوند ، زيرا پيوند اين دو رويارويی از 
  .عناصر بنيادی بحران کنونی است

با توجه به ويژگی های ياد شده لحظه کنونی ، تداوم و گسترش جنبش 
  :گی به اين دارد کهاعتراضی توده ای بست

 با تالش آگاهانه و هوشيارانه سازمان گران حرکت های اعتراضی –اوًال 
اکنون . مردم ، از کشيده شدن به هر نوع اقدام خشونت آميز اجتناب شود

بهترين شرايط برای سازماندهی يک موج نافرمانی مدنی توده ای و 
 وجه به معنای نا فرمانی مدنی به هيچ. سراسری در ايران وجود دارد

دست روی دست گذاشتن و تن دادن به شرايط ديکته شده از طرف 

دستگاه واليت نيست ، برعکس يک شيوه مبارزه کامًال تهاجمی است 
شيوه . برای درهم شکستن بايد ها و نبايدهای زورگويانه حکومت کنندگان

ای است که می کوشد با تکيه بر برتری عددی نيروی مردم در کل خط 
ارويی با حکومت ، برتری سازمانی ، تکنيکی و ارتباطی نيروهای روي

. سرکوب را تضعيف کند و مخصوصًا نيروی آتش آن را از کار بيندازد
وظيفه اخص نا فرمانی مدنی از بين بردن ترس از قدرت سرکوب حکومت 

نافرمانی مدنی با اقدامات ظاهرًا کوچکی شروع می . در ميان مردم است
وان انجام شان را داشته باشند و همه بتوانند به صورتی شود که همه ت

فرسايشی آنها را انجام بدهند ، نه تنها در تظاهرات اعتراضی ، بلکه 
نافرمانی مدنی شيوه ای است برای پائين . همچنين در متن زندگی روزمره

آوردن  هزينه سرانه مشارکت در جنبش اعتراضی تا حدی که مبارزه 
ر گويی را برای شمار هر چه وسيع تری از شهروندان عليه جباريت و زو

فراموش نبايد کرد که همه حاضر نيستند . عادی کشور امکان پذير سازد
برای مبارزه با استبداد و زورگويی بميرند يا به زندان بروند و شکنجه 

اما اگر بتوانيم هزينه سرانه مبارزه را تا حد تحمل همگان پائين . ببينند
جنبش بتواند دامنه واقعًا توده ای پيدا بکند ، دستگاه واليت با بياوريم تا 

نيروی عظيمی روبرو خواهد شد که در مقابله با آن سرکوب نمی تواند 
نافرمانی مدنی بر اين اصل بسيار ساده و بديهی تکيه می . کارساز باشد

کند که همه را نمی توان کشت ، همه را نمی توان به زندان برد و همه را 
  . می توان به سکوت و اطاعت واداشتن

 بپذيريم که شعار محوری جنبش اعتراضی کنونی هنوز همچنان –ثانيًا 
ترديدی نبايد داشت که اين شعار اصالح طلبی . است" ابطال انتخابات"

است ؛ ترديدی نبايد داشت که انتخابات در جمهوری اسالمی پوششی است 
قيه ؛ ترديدی نبايد داشت که حتی برای قابل تحمل کردن استبداد مطلقه ف

آزادترين انتخابات در جمهوری اسالمی به خودی خود نمی تواند راه به 
اما فراموش نبايد بکنيم که اين جنبش اعتراضی بزرگی که در . جايی ببرد

ابطال "مقياس توده ای در سراسر ايران جريان دارد ، با خواست 
خواست می تواند دامنه توده ای شکل گرفته و هنوز هم با اين " انتخابات

فراموش نبايد بکنيم که شعارها و تاکتيک های جنبش . خود را حفظ کند
توده ای را نمی توان دلبخواهی و بی توجه به تمايل ، آگاهی و آمادگی 

در لحظه کنونی مهم . توده شرکت کنندگان در آن تعيين کرد يا تغيير داد
مندی مردم می جنگند اين است که ترين وظيفه همه آنانی که برای توان

از اين . نگذارند دامنه توده ای جنبش اعتراضی نقدًا موجود کاهش يابد
طريق است که می تواند به خواست های بزرگ و کامًال انقالبی دست 

  . يافت
 شکاف در ميان حکومت کنندگان هنوز هم بزرگ ترين فرصت –ثالثًا 

ی سياسی و کيفيت تشکيالتی و برای تداوم ، گسترش و باال رفتن آگاه
بنابراين رهبری  اصالح طلبان . ارتباطی جنبش اعتراضی توده ای است

تنها با تداوم توده . براين جنبش هنوز هم ضرورتًا نقطه ضعف آن نيست
ای جنبش است که نيروهای انقالبی می توانند رهبری آن را به دست 

 جنبش توده ای بزرگ فراموش نبايد کرد که خوِد تداوم همين. بگيرند
ادامه توده ای جنبش مخصوصًا در . ترين تکيه گاه نيروهای انقالبی است

مرحله کنونی ، خواه نا خواه اصالح طلبی و اصالح طلبان را از رهبری 
  . آن کنار خواهد زد

  ١٣٨٨ خرداد ٢٩
net.rahekargar.www  

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

  !اعتصاب کارگری
 !پيوستن کارگران کارگران ايران خودروف به صفوف اعتراضی 

 خودروکار
 دوستان کارگر

گرفتن آرای آنان و  آنچه امروز شاهد آنيم، توهين به شعور مردم و ناديده
 هوظيفه ی ماست ک. زير پا گذاشتن اصول قانون اساسی توسط دولت است

  .به اين جنبش مردمی بپيونديم
سه شيفت کاری   در هر٢٨/٣/٨٨ما کارگران ايران خودرو روز پنجشنبه 

به مدت نيم ساعت، با دست کشيدن از کار اعتراض خود را نسبت به 
دانشجويان، کارگران، زنان و قانون اساسی اظهار کرده و با  سرکوب

 .همبستگی می کنيم جنبش مردمی ايران اعالم
 ٣٠/١٠ الی ١٠ت صبح و عصر از ساعت شيف

   نيمه شب٣٠/٣ الی ٣ساعت  شيفت شب از

.................................................  
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پاسخ تهديد گستاخانه ولی فقيه به 
 سرکوب معترضان

گسترش هر چه بيشتر دامنه 
 !اعتراض است

  رضا سپيدرودی
صادره آرا و اگر در اعتراضات مردمی شش روز اخيرنسبت  به م

 برای کسی کمترين ترديدی باقی مانده بود که در ،کودتای انتخاباتی
راس اين کودتا دستگاه واليت مطلقه فقيه و شخص خامنه ای 

 روز جمعه پس از سخنان خامنه ای در نماز جمعه .ايستاده است
ديگر بنا به قاعده بايد آخرين ذرات ترديد آخرين افراد مردد هم فرو 

 ،مواضع خامنه ای در تاييد صريح کودتای انتخاباتی. دريخته باش
حمايت آشکار از احمدی نژاد و تهديد مخالفان و معترضان دو نکته 

  :اساسی را در مرکز توجه قرار می دهد
اکنون که ديگر هسته سفت قدرت و مرکز اصلی کودتا روز : اوال

روشن و به زبانی صريح و انکارناپذير بر سرکوب مقاومت در 
 دستيابی به خواست محوری ،رابر باندهای کودتاچی تاکيد می کندب

مقطع حاضر يعنی بازپس گيری حق رای مصادره شده مردم از 
سوی کودتاچيان و تجديد انتخابات منطقا نمی تواند به وعده های 

اعتراضات نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای " قانونی"بررسی 
سته به آنها کمترين اميدی نگهبان و بطور کلی دستگاههای واب

معنای سخنان خامنه ای در نماز جمعه تهران اين است . داشته باشد
 در  دستگاه واليیعقب نشاندنحاال . که اين دوره بکلی گذشته است

 فقط از موضع قدرت می تواند صورت بگيرد و عرصه سرکوب ،
به عبارت ديگر . منبع اصلی قدرت هم مردم اند و اعتراضات آنها

اال فقط با اعتراض مداوم مردم ممکن است بتوان اين دستگاه ح
  .کودتاچی آبروباخته و گستاخ را عقب زد

مقاومت حيرت انگيز و سرسختانه کودتاچيان در برابر :  ثانيا
خواست و اراده مردم و رويکرد آشکار به تهديد علنی معترضان از 

ند پاسخ سوی خامنه ای اگر چه فقط با اعتراضات گسترده می توا
 اما  همين مقاومت و سرسختی و تهديد نامزدهای ناراضی ،بگيرد

انتخابات ممکن است عالئم آغازين کاهش قابل توجه تاثيرات سپر 
مصونيتی باشد که وابستگی نامزدهای مزبور به نظام حاکم حداقل 
در شش روز اخيربرای پيشروی اعتراضات مردم فراهم ساخته 

 کرد که پيامد عقب نشينی در برابر البته فراموش نبايد. است
تهديدات دستگاه واليی برای جناح معترض با توجه به اهداف 

 سرکوب شديد ،کودتاچيان تنها اخراج  آنها از دايره قدرت نيست
دستگيری های وسيع و زير شکنجه قرار دادن برخی . آنها هم هست

آنها از دستگير شدگان وابسته به جناح اصالح طلب برای واداشتن 
به اعتراف به اين که سازماندهی انقالب مخملی را برعهده داشته و 

 يا بازداشت بيمار سالخورده و بردن او ،از خارج دستور گرفته اند
 فقط مشتی نمونه ،به زندان از بخش مراقب های ويژه بيمارستان

اگر امنيتی های دستگاه واليی حاال که ميليونها نفر در . خروار است
 با خودی ها و نيمه خودی های ، عليه آنها فرياد می زنندخيابان ها

روشن است که اگر صدای مردم ،ديروزشان چنين رفتار می کنند
درک همين فرجام است که . با آنها چه خواهند کرد،خاموش شود

برخی از اصالح طلبان را تا به امروز به ادامه تاکيد بر اعتراضات 
صورت شکست اعتراضات عقوبتی که در  . مردم واداشته است

 تا به امروز آنها را ناگزير کرده است که ،کنونی در انتظارشان است
به مردم رجوع کنند و فشار از پائين را به عنوان اهرمی برای فرار 
از تصفيه خونين خود در نظر داشته باشند و نقدا به درخواست 
کودتاگران مبنی بر جدايی آشکارخود از مردم  در عمل رغبت 

خامنه ای در سخنان خود در نماز جمعه تالش . دانی  نشان ندهندچن
کرد تا همين جدايی را صورت دهد و از اين طريق بتواند پس از قلع 
و قمع مردم و درهم شکستن اعتراضات با دست باز به سراغ آنها 

 .  هم برود
احتمال  تقليل سريع وزن مخصوص مصونيت پيش گفته چه نتيجه 

  ارتباط  ناراضيان جناح معترض با اعتراضات کاهش شتابان سطح
 چه نتيجه  تصميم دستگاه واليی در پناه بردن به ،مردم باشد

خشونت عريان و در هم شکستن پل های ارتباط باقی مانده با اين 
  در وضعيت مشخص کنونی فقط ، و چه ترکيبی از اين هر دو،جناح

ن کشيدن اليه ها با گسترش هر چه بيشتر دامنه اعتراض و به ميدا
و قشرهای وسيعی تری از مردم است که می توان  با آن مقابله 

زيرا  هر چه اعتراضات در قاعده گسترده تر شود و اقشار و . کرد
 به همان ،اليه های اجتماعی بيشتری فعاالنه وارد اعتراض شوند

ميزان سرکوب حرکتی که آغاز شده است برای دستگاه واليی 
در همين رابطه بايد به ويژه به اهميت تلفيق . ددشوارتر خواهد ش

حرکت های اعتراضی سازمان يافته وسيع  نظير تجعمات ميليونی با 
انواع مختلفی از نافرمانی های مدنی اشاره کرد؛ نافرمانی هايی که 
بتواند تمرکز دستگاه سرکوب را زايل ساخته و با پراکنده ساختن آن 

حضور گسترده  .زش را بگيرد شدت ضربه و تمرک،در سطح وسيع
تر مردم و تلفيق شکل های بسيار مختلف مبارزه و نافرمانی و 

 می تواند هزينه دولت و ،درآميختگی سطوح گوناگون اعتراض
کودتاگران را در سرکوب افزايش دهد و همزمان هزينه اعتراض را 

نمونه هايی که در روزهای اخير در ميان مردم و فعالين . کمتر کند
 به شکل " به صورت پيشنهاد مطرح شده و بخشا"راض بخشااعت

خودجوش محقق شده است طرح خودداری از پرداخت قبض 
سرويس اينترنت و تلفن به وزارت مخابرات در اعتراض به قطع  

 ريختن کاميون های شن در ورودی ،پيامک ها و سرويس ايميل
 يجیشهرک ها برای جلوگيری از ورود خودروهای نظامی حامل بس

 به ،ی که شبانه برای جلوگيری از سر دادن شعاربر پشت بام هاهائ
 و  اختالل آفرينی در کارکرد  ،اهالی شهرک ها حمله می کنند

دستگاههای تبليغاتی رژيم از طريق حمالت اينترنتی به رسانه های 
  . دروغ پرداز آن است

مساله ديگری که به شرط درک  جديت؛ فوريت و اهميت حياتی آن 
ممکن است بتواند  در پر کردن خال ناشی از احتمال کم اثر شدن 

 حضورهمه ، به شکلی متفاوت نقش ايفا کند،سريع مصونيت مزبور
جانبه  نيروهای طرفدار آزادی و عدالت اجتماعی در پيشاپيش 

نبايد پنداشت که دفاع پيگير و همه . صفوف اعتراضات مردمی است
 با اعتراض مردم  عليه جانبه از حق رای عمومی وهمراهی

کودتاچيان و پيشگامی در اعتراض به مصادره حق رای مردم از 
اصلی . مبارزه برای مطالبات طبقاتی کارگران و زحمتکشان جداست

با شل تر شدن .  نظام کنونی است،ترين مانع تحقق مطالبات طبقاتی
 قطعا ،تسمه های کنترل اين نظام و واداشتن آن به عقب نشينی

 مناسب تری نيز در مبارزه برای تحقق اين مطالبات فراهم شرايط
 در عين حال ،بنابراين مبارزه سياسی عليه نظام کنونی. می شود

مبارزه ای در خدمت مطالبات معيشتی و اقتصادی مزد و حقوق 
بگيران است و اصل اساسی هر مبارزه سياسی نيز توجه به کانون 

ی جنبش پيشتاز  سمت گسترش و انرژی درون،اصلی تمرکز
اعتراضی و حلقات طبيعی پيوند آن با مطالبات ديگر در هر وضعيت 

حضور موثر چپ  در صفوف اعتراضات مردمی بر .  مشخص است
يش درونی همين اعتراضات جاری تاثيرگذار است زيرا از اين پو

. ظرفيت برخوردار است که محتوای اجتماعی آن را غنی تر سازد
ت نيازمند برخورداری از آزادی در فرياد فراموش نکنيم که عدال

زدن عليه بی عدالتی و مشروط به داشتن حق ترجيح آزادی بر 
  .  استبداد و ترجيح عدالت بر همه شکل های ستمگری است

در اين روزهای حساس و سرنوشت ساز که جنبش اعتراضی مردم 
کوچک ترين ترديد در همبستگی و پشتيبانی از اين ،اوج می گيرد

 خطايی ،ش خواه تحت هر عنوان و بهانه ای که صورت بگيردجنب
  . است نابخشودنی 

.............................................  
  کنايه ستاد کروبی به رهبر

 در متن دعوت مردم به راهپيمايى روز شنبه
 در ١٦راهپيمايی سرنوشت ساز روز شنبه ساعت : ستاد کروبی 

ی و خاتمی از ميدان انقالب به سمت معيت آقايان کروبي، موسو
  . آزادی انجام خواهد شد

از کليه حاميان اصالحات و تغيير درخواست می شود حضوری 
کوبنده داشته باشند تا فريادشان اعتراضی باشد به تقلب و دروغ و 

باشد که سيل جمعيت لرزه . پشتيبانی از آن در باالترين سطوح نظام
 . که رای مردم را به پشيزی نمی انگاردبر اندام هر مسئولی بيندازد

     ١٣٨٨ خرداد ٢٩

.............................................  
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  سکوت سرشار ازنا گفته هاستسکوت سرشار ازنا گفته هاست
  ارژنگ بامشاد

 خردادماه  ٢۶جمعيت ميليونی  تظاهرکنندگان در تهران در روز سه شنبه 
 ١٣٨٨داد  خر٢٧از ميدان ونک تا ميدان تجريش و در روز چهارشنبه 

اين . از ميدان هفت تير و خيابان فاطمی در سکوت به راهپيمائی پرداختند
 خرداد ٢۵سکوت با شکوه، به احترام به خون جان باختگان  تظاهرات 

آن ها از اين . در ميدان آزادی و ديگر شهدا در شهرستان ها انجام گرفت
راه آزادی طريق همبستگی خود را با خانواده های اين جان باخته گان 

اما اين سکوت به آن معنا نبوده و نيست که گويا حرف و . اعالم کردند
اين سکوت، فرياد پرطنينی است که مرزهای . شعاری در ميان نيست

امروز هيچ روزنامه، . ايران را در نورديده و به  جهانيان نيز رسيده است
 اولش نشريه و رسانه ی جدی ای در جهان را نمی توان يافت که  تيتر

  .خبر مقاومت ضد کودتائی مردم ايران نباشد
 خرداد در تظاهرات خود، با ٢۶ تا ٢٣مردم کشور در تظاهرات روزهای 

  .شعارهای متنوعشان نشان دادند که چه می انديشند
  

اولين واکنش مردم در تظاهرات گوناگونشان، اعتراض به تقلب در 
اما اين بهت و .  فرو بردتقلبی که همه را در بهت و حيرت. انتخابات بود

حيرت اوليه به سرعت به فوران خشم  و در ادامه خود به جنبشی 
جوهر شعارهای مردمی که با صدای بلند به گوش . ميليونی مبدل شد

ترديدی . همگان رسيده و همچنان می رسد دفاع از حق رأی عمومی است
 در رژيم نيست که انتخابات دوره دهم همانند همه انتخابات انجام شده

جمهوری اسالمی تنها رقابتی بوده است ميان نمايندگان وابسته به 
جناحهای گوناگون رژيم که آنها هم، به نوبه خود، از غربال نظارت 

اين هم واقعيتی است که اعتراض امثال .شورای نگهبان گذشته اند
موسوی  نه به فقدان حق رای عمومی بلکه به عدم وجود رقابت منصفانه 

کسی که نظارت شورای . کانديداهای گوناگون رژيم حاکم بوده استميان 
نگهبان و يا ديگر نهادها را برای غربال کردن کانديداها قبول داشته  

اما . باشد، نمی  تواند مدافع حق رأی همگانی، آزاد و مخفی باشد
دستکاری و تقلب دستگاه واليت برای پيروز کردن کانديدها  خود وآگاهی 

اين که رای آنها حتی در چهارچوب تعيين شده توسط دستگاه مردم از 
واليت بازيچه تقلب و دستکاری شده است فوران خشم آنها را به  جنبشی 

  .توامند  برای دفاع از حق رای عمومی مبدل ساخت
  . درصد۵٣تقلب، يک درصد، دو درصد، نه 

  .هاله ی نور را ديده، رأی ما را نديده
  .ايد به ما پس بدند رأی ما را دزديدند، ب

  .موسوی، موسوی، رأی ما رو پس بگير
  .می جنگم، می ميرم، رأی ام پس می گيرم

اما نکته جالب اين است که در شرايط کنونی کشور، مردم به خوبی می 
دانند که رأی شان توسط چه کسانی دزديده شده و از اين رو در برابر آن 

اين روشن بينی و مقاومت را در . ها مقاومت را سازمان می دهند
  :شعارهای مردمی می توان ديد
  .دولت کودتا، استعفاء ، استعفاء

  .و فتح القريب، مرگ بر اين دولت مردم فريبنصر من اهللا 
  . احمدی پينوشته، ايران شيلی نميشه

مردم همچنين  به خوبی می دانند که احمدی نژاد کانديدای رهبر و بلوک 
نظامی ـ امنيتی کودتاچيان است و در چهار سال پيش نيز با تقلب در 

اه و بسيج و او که خود را به پشتوانه سپ. انتخابات به قدرت رسيده است
نيروهای نظامی و دستگاه واليت، قدرتمند احساس کرده و جشن پيروزی 
بر پا کرده بود، فراموش کرد که توده های جان به لب رسيده چه می 
خواهند، از اين رو با بی ادبی تمام، مردم را به خس و خاشاک تشبيه کرد 

و حرکت تشبيحی که اکنون، در تمامی تظاهرات . و مشتی اوباش ناميد
مردم روحيه رزمنده و . های مردمی، آن را به صورتش تف می کنند

مقاومت خود را در قبال جسارت اين مهره کودتا با شعارهايشان در 
  :تظاهرات ميليونی  به خوبی نشان داده اند
  .احمدی به هوش باش، ما ملتيم نه اوباش

  .خس و خاشاک توئی، دشمن اين خاک توئی
  .رگ بر ديکتاتورمرگ بر ديکتاتور، م

  .توپ، تانک، فشفشه، محمود بايد جيم بشه
احمدی نژاد که به دستور رهبرش تالش کرده بود، چه در مبارزات 
انتخاباتی اش و چه در نطق مراسم جشن پيروزی اش، خود را مدافع 
حقوق مردم تهيدست نشان دهد و گاه با تظاهر به ساده زيستی و 

وده های  تهيدست را بدست آورد، و يا شعارهای عوام فريبانه، آرای ت

خود را قهرمان ملی قلمداد کند، در نگاه مردم، حقيرتر و بی عرضه تر از 
اين را در . آن دانسته می شود که ردای ديکتاتور محبوب را بردوش کشد

مردم به خوبی . شعارهای تحقير آميز مردم در باره او می  توان ديد
ل گذشته ی او را ديده اند و بيالن سياه شعارهای عوام فريبانه چهار سا

کارش را همچون ورق پاره ای به صورتش می زنند و عوامفريبی اش را 
  :با شجاعت افشا می کنند، وقتی شعار می دهند

  .دالور هسته ای، بگير بخواب خسته ای
  .دولت سيب زمينی، نمی خوايم، نمی خوايم

  ه ملت انداختی؟عمو دروغ باف،بعله، دروغ ها را خوب بافتی؟ ب
  دکتر، برو دکتر،

  .يک هفته، دو هفته، احمدی حموم نرفته
  .برادر رفتگر، محمود بردار و ببر

اما پاسخ کودتاچيان به تظاهرات مسالمت آميز مردم که با شعارهايشان و 
يا با راهپيمايی سکوت در مقابل آن ها ايستاده بودند، گلوله، باتوم و گاز 

بسيجی، لباس شخصی ها و نيروهای امنيتی و مزدوران . اشک آور بود
سپاه در کوچه و خيابان و در کوی دانشگاه و خوابگاه های دانشجويی، 
. به جان مردم افتادند تا بلکه بتوانند جلو سيل خروشان مردمی را بگيرند

اما هر جا که اين اوباشان حزب اللهی به جان پير و جوان می افتادند 
  مردم با شعار
   فلسطين، مردم چرا نشستين،ايران شده

  .ايران شده فلسطين، مردم به ما محلق شين
اين امر در ميان حرکت های . همه را به مقاومت فرا می خواندند

اما وقتی نيروهای . دانشجويی نيز از برجستگی خاصی برخوردار بود
بسيجی در ميدان آزادی از قرارگاهشان به سوی جمعيت آتش گشودند، و 

  ر خون خود غرقه کردند، جمعيت و بويژه زنان فرياد می زدندتعدادی را د
  .نترسين، نترسين، ما همه با هم هستيم
  .بسيجی بی غيرت، دشمن جون ملت

و برای آن که خشم و نفرت خود را به جانيان نشان دهند و تاکيد کنند که 
  از خون شهيدانشان نخواهند گذشت فرياد می زدند

  .رادر کشتمی کشم ، می کشم ، آن که ب
سرعت ارتقای شعارهای توده ای که در طول تنها يک هفته، اين چنين 
همه جانبه مسائل مردمی را بيان می کند، بيان خشم فروخفته و تکامل 

مردم به جائی رسيده اند که . يافته ای است که به انفجار رسيده است
سته ديگر نمی خواهند چون گذشته زندگی کنند و برای ساختن زندگی شاي

اين امر در روحيه توده . شأن انسانی، حاضرند از جان خود مايه بگذارند
بايد اين روحيه . ای مرحله ای است که به راحتی بوجود نمی آيد

شورانگيز را شناخت و در راستای تحقق خواست ها و آرزوهای انسانی 
اين مردم جان به لب ر رسيده با تمام توان به سازمانيابی ومتشکل شدن 

 ها کمک کرد تا شکل گيری اقتدار توده ای فراهم شود و امکان موج آن
سواری شخصيت ها و نيروهائی که مردم را تنها به عنوان نردبان ترقی 

  ١٣٨٨ خرداد ٢٨    .خود احتياج دارند فراهم نشود

…………………………………... 
  عکس فوتباليستهای تيم ملی

  با مچ بند سبز 

 
ديروز در مسابقه بين تيم ملی فوتبال ايران و کره جنوبی بازيکنان 
ايران بعنوان اعتراض به تقلب انتخاباتی و همبستگی با اعتراضات 

  .مردمی مچ بند سبز به دست داشتند 
ز جمله علی کريمی و کعبی در هر دودست شان چندتن از بازيکنان ا
      ١٣٨٨ خرداد ٢٨   .  مچ بند سبز داشتند 

……………………………………  
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  *ديدگاه * 
موسوی، نگاهی به باال، 

  نگاهی به پايين
  صادق افروز

پس از اعالم نتايج دروغين و ساختگی انتخابات رياست جمهوری  
 بر  را- صادق محصولی-دهم ، سندی که امضای نماينده وزير کشور

بر طبق اين سند موسوی با کسب .خود داشت به بيرون درز کرد 
 ميليون رای احمدی نژادبرنده قطعی ۵ مليون نفر در مقابل ١٩آرای 

 ميليون رای بيش از ١٣کروبی نيز با کسب .اين انتخابات بوده است 
همچنين در اخبار شنيده می .دو برابر احمدی نژاد رای آورده است 

که مسئوليت امنيت آرا را در وزارت کشور شود محمد اصغری 
صادق محصولی به عهده  داشته و از او به عنوان مسئول درز خبر 

قالبی بودن و . در روز سه شنبه به قتل رسيده است  ياد می کنند؛
ساختگی بودن نتيجه اعالم شده انتخابات بر توده های وسيعی که در 

ور داشتند امری بديهی جريان مبارزات انتخاباتی در خيابان ها حض
حتی بدون ديدن اين سند پاسخی برای اين سوال که چگونه .بود 

موسوی انتخابات را در آذربايجان و کروبی در لرستان به احمدی 
شواهد دال بر اين بود که خامنه ای و .نژاد باخته اند وجود نداشت 

احمدی نژاد نمی خواستند به هيچ وجه اين انتخابات به دور دوم 
. آنها تحمل حضور مردم در خيابان ها و تظاهرات را نداشتند .رسدب

آنها می خواستند کار انتخابات را در همان دور اول تمام کنند تا مردم 
انتشار سند وزارت کشور به همه اين .به خانه هايشان برگردند 

سند بار ديگر به وضوح ماهيت نظام جمهوری .حدسيات يقين بخشيد 
ص  از آنجاييکه شخ"در اين سند آمده است . کرد اسالمی را بر مال

ولی فقيه صالح را در ابقای احمدی نژاد ديده ، وزارت کشور ترتيب 
اين سند ، يک ) ١."(عملی شدن پيروزی احمدی نژاد را خواهد داد

سند تاريخی است که آشکارا تناقض بين دمکراسی مردمی و نظام 
 فقيه می تواند بر خالف رای ولی.واليت فقيه را به نمايش می گذارد 

محصولی در ارائه .اکثريت مردم آنچه را صالح می داند عملی کند 
ارقام غير واقعی و اعالم پيروزی کانديد شکست خورده ، احمدی 

  . نژاد تنها دستور رهبرش ولی فقيه را اجرا کرده است 
چهار سال قبل احمدی نژاد در شرايطی انتخابات را برد که 

 و اقشار متوسط که از پشتيبانان خاتمی بودند صحنه را دانشجويان
در واقع خاتمی در برابر هجوم جناح .برای او خالی گذاشته بودند 

راست به جنبش های دانشجويی و زنان نه تنها مقاومتی نکرد بلکه 
به هيچ وجه از نيروهای عظيمی که پشت سر او تجمع کرده بودند 

 رياست جمهوری خود صحنه را استفاده نکرد و در طول هشت سال
در پايان . برای ترکتازی راست ترين جناح طبقه حاکم خالی گذاشت 

دوره هشت ساله او ، دانشجويان سرخورده ، زنان افسرده و 
احمدی نژاد با بهره گيری از چنين روحيه  . کارگران نا اميد بودند 

بهتر اقشار و طبقات جامعه و با طرح شعار های پوپوليستی زندگی 
ولی در دوره چهار ساله رياست .برای فقرا ، انتخابات نهم را برد 

جمهوری او زحمتکشان نه تنها روزهای بهتری نديدند بلکه اوضاع 
تورم و بيکاری به باالترين اندازه های خود .سياهشان ، سياه تر شد 

و پيشبرد سياست خصوصی سازی موسسات و کارخانه های .رسيد 
جز خانه خرابی و به تعطيلی کشاندن اين واحد ها متعلق به دولت ، 

کارگران در مقاومت عليه اين سياست . نتيجه ديگری به بار نياورد 
ها با ايجاد سنديکا ها و اتحاديه های مستقل خود به مصاف دولت 

دردوره چهار ساله دولت احمدی نژاد کارگران .احمدی نژاد رفتند 
يستی احمدی نژاد را به خوبی فعال سنديکايی مزه شعار های پوپول

زندان های طوالنی مدت و ممانعت دائم از فعاليت سنديکايی .چشيدند 
در اين کارزار .پاسخ دولت احمدی نژاد به فعالين کارگری بود 

دانشجويان و ديگران اقشار متوسط جامعه نيز . کارگران تنها نبودند 
ولی فقيه دالئل برای نفرت بی اندازه شان از اين کانديد مورد نظر 

احمدی نژاد در دوران رياست جمهوری خود دانشگاه .بسياری دارند 
ها را به گورستان کشته شدگان جنگ  هشت ساله ايران وعراق 

هدف او از اين کار بازکردن پای لمپن ها ، روضه خوان .تبديل کرد 
ها ، نوحه خوان ها و سينه زن های حرفه ای به صحنه دانشگاه ها 

مجموعه اين نارضايتی .  مقابله با دانشجويان  مترقی بود به منظور
ها ، اقشار متوسط و کارگران را در نبود حزب انقالبی نيرومند در 

دليل . جامعه دوباره به رفتن به سمت رفرميست ها تشويق کرد
حضور انبوه جمعيت در کمپين موسوی وتظاهرات پس از اعالم آرا 

  .را در اينجا بايد جستجو کرد 
موسوی و رفسنجانی در انتخابات دوره دهم به صورت متحد ظاهر 

اين دو  در دوران نخست وزيری موسوی از برنامه های . شده اند 
پس از انتخاب رفسنجانی به .اقتصادی مختلفی دفاع می کردند 

رياست جمهوری و حذف نهاد نخست وزيری ، موسوی از صحنه 
له موسوی با قبول پس از يک غيبت بيست سا.سياسی غائب شد 

ليبراليسم اقتصادی در کمپ نيرومند ترين متحد خود، رفسنجانی 
بدنبال اعالم نتايج قالبی انتخابات و بی محلی . پذيرفته شده است 

خامنه ای به نامه رفسنجانی ، او به اتفاق آخوند ديگر با نفوذ ، 
ه صانعی راهی قم شد تا با حسينعلی منتظری آيت اهللا خانه نشينی ک

زمانی قرار بود جانشين خمينی شود درباره اوضاع و احوال به 
شايد هم دارند تصميم می گيرند تا ولی فقيه را .رايزنی بپردازد 

موسوی در حال حاضر به بازی بين بااليی ها و . عوض کنند 
و چشم انتظار پيامد مانور ها و رايزنی . پايينی ها مشغول است 

حال توده ها خيال به خانه رفتن را در همين .های رفسنجانی است 
 خواستار مجازات ۵٧ندارند و با احيای شعار های انقالب بهمن 

قاتلين و جانيانی شده اند که به روی تظاهرات مسالمت آميز آنان 
نيروهای ارتجاعی حامی احمدی نژاد با پراکندن .آتش گشوده اند 

وسط نيروهای ضد شورش  موتور سوار و ايجاد رعب و وحشت ت
اوباش حزب اللهی در سطح شهر سعی در خاموش کردن جنبش 

در اين ميان مردم بايد از . اعتراضی توده ها در خيابان ها دارند 
تمامی امکانات خود برای مقابله با اين تعرض کودتا گران استفاده 

نيرومند ترين سالحی که جنبش اعتراضی می تواند به کار .کنند 
ران و کارمندان و دانشجويان است گيرد اعتصاب عمومی کارگ

اعتصاب کارگران شرکت نفت همانگونه که کمر رژيم شاه را .
شکست  می تواند دولت احمدی نژاد را از لحاظ مالی با دشواری 

اعتصاب رانندگان اتوبوسرانی و مترو .های عظيمی مواجه سازد 
چنين اعتصاباتی به بحران جاری ابعاد .شهر را فلج خواهد کرد 

و ارتجاع را به عقب نشينی وادار .يار گسترده تری خواهد دادبس
  .خواهد ساخت 

  ٢٠٠٩ جون ١٧

…………………………………… 
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  ! ١٣٨٨ خرداد ٢٨تظاهرات پنجشنبه 
 .تهران

زار نفر در تجمعی در تهران برای گراميداشت ياد روز پنجشنبه صدها ه
هشت نفری که پيشتر در جريان اعتراضات به نتايج انتخابات کشته شده 

  . بودند شرکت کردند
  .است های اعتراضی وارد ششمين روز خود شده با اين تجمع، حرکت

با وجود سانسور شديد خبری اعمال شده از سوی رژيم برای جلوگيری از 
اخراج , خبار اعتراضات مردمی و انسداد مجاری اطالع رسانیانتشار ا

تهديد مردم به برخورد در صورت شرکت در انتخابات , خبرنگاران خارجی
بستن موبايل ها , قطع پيامک, از طريق تلفن های اتومانيک تماس گيرنده

آدم ربايی و راه اندازی دسته های مجهز سرکوب و , در ساعات عصر
خبرهای اوليه از ساعات عصر امروز " لباس شخصی"آدمکشان امنيتی 

در تهران حاکی از آن است که به دنبال فراخوان تجمع برای سوگواری و 
گراميداشت خاطره جانباحتگان اعتراضات اخير سيل جمعيت شمع به دست 

جمعيت از هر سو به طرف ميدان می رود . در ميدان خمينی گرد آمده اند
  . د مردم افزوده می شودو لحظه به لحظه بر تعدا

در باره نحوه برخورد با اجتماعات اعتراضی امروز بويژه در تهران 
نگرانی وسيعی وجود دارد که سرکوبگران بخواهند در برابر اجتماع 

خبرگزاری فارس . مسالمت آميز مردم سوگوار خشونت عمل به خرج دهند
حرآت "ی از ارگان چماقداران بسيجی و امنيتی های آدم ربا در گزارش

اعالم آمادگى حزب اهللا "و " خودجوش موتورسواران حزب اهللا در تهران
  .خبر داده است" براى حفظ امنيت و آرامش شهر تهران

در اين تظاهرات که از ميدان امام خمينی تا فردوسی و انقالب را در بر 
توصيف می کنند مير حسين موسوي، " ميليونی"می گرفت و برخی آن را 

دهای معترض انتخابات، در بين هوادارانش در ميدان امام خمينی از نامز
  . تهران حاضر شد و سخنرانی کرد

به گفته شاهدان عينی تظاهرات خاموش مردمی که پالکاردهای اعتراض 
آميز در دست داشتند از ميدان هفتم تير تا ميدان امام خمينی و از طرف 

  . ار شدديگر از ميدان فردوسی تا ميدان انقالب برگز
ميرحسين موسوی نيز مانند . بسياری از معترضان شمع به دست داشتند

هوادارانش لباس سياه بر تن کرده بود و از روی يک ماشين سخنرانی 
  . کرد

برخی از مردم عکس های کشته ها را در دست داشتند و روی برخی 
 ".چرا برادران ما را کشتيد؟: "پالکاردها نوشته شده بود

کشته نداديم که ,: شود ی با اين مضامين در جمع امروز ديده ميپالکاردهاي
برادرانمان کجا  , ،,.يدآرام باش. سکوت,، ,شده را قبول کنيم رأی مهندسي

  هستند؟
بر اساس برخی منابع بسياری از خيابانهای منتهی به محل تجمع مسدود 

ران شد و امکان عبور و مرور اتومبيل ها به سمت ميدان امام خمينی ته
  .وجود نداشت

روزنامه گاردين در وبالگ ويژه خود به نقل از شبکه پرس تی وي، شمار 
  . ذکر کرده است" صدها هزار نفر"شرکت کنندگان در راهپيمايی را 

حدود ساعت شش بعد از ظهر به وقت تهران خبر رسيد که به دليل ازدحام 
ند از شديد جمعيت در ميدان امام خميني، مسافران مترو نميتوان

خروجيهای اين ميدان بيرون بيايند و به خروج از ايستگاههای قبلی و 
همزمان شوران نگهبان که مسئول نظارت بر . بعدی دعوت ميشوند

انتخابات است از سه نامزد انتخابات که بازنده اعالم شده اند خواسته 
است روز شنبه نمايندگان خود را برای ديدار با اعضای اين شورا اعزام 

  . نندک
 بعداز ظهر ٤قرار بود امروز ساعت , عالوه بر اجتماع بزرگ تهران

مراسم گرامی داشت قربانيان در قزم در مقابل بيت خمينی در قم در خيابان 
همچنين اجتماع مشابهی در مشهد در ساعت پنج عصر در صحن , معلم

 در شهرهای ديگر نيز قرار برگزاری. حرم امام هشتم شيعيان برگزار شود
نگرانی در , پس از تهران. اجتماعات سوگواری فراخوان داده شده بود

براساس خبرهای . باره بازداشت های گسترده در مشهد مطرح است
 نفر از شهروندان در مشهد از ٣٠٠ ساعت گذشته حداقل ٤٨مستند ظرف 

  سوی نيروهای انتظامی و امنيتی بازداشت شده اند
 تهران می گويد که در اين روز مارکوس جورج خبرنگار بی بی سی در

کمتر نشانه ای از بسيجيان هوادار حکومت ديده می شد اما هواداران 
آقای موسوی به هم می گفتند که بايد به صورت گروهی حرکت کنند تا در 

  . برابر هرگونه حمله احتمالی کمتر آسيب پذير باشند
  
  

  !گزارش خشونت 
که در تهران است به " يمزساندی تا"مری کولوين گزارشگر روزنامه 

بی بی سی گفت که به نظر می رسد هر دو طرف سعی دارند از 
خيلی حساس است و "برخوردهای عمده پرهيز کنند اما وضعيت 

  ." پيشبينی تحوالت آينده خيلی دشوار است
يک شب پيش درحال "وی گفت که يک خبرنگار وال استريت ژورنال 

وده است که يک شبه نظامی مصاحبه با يک مرد جوان در خيان ب
 ."نزديک شد و با اسلحه گردن او را هدف گرفت و کشت

 !تبريز 
بر اساس خبری که دقايقی پيش از سوی منابع وبالگی : روشنگری

انتشار يافته است امروز تظاهرات مسالمت آميز مردم تبريز با حمله 
   . زن و مرد همراه شده است٢٠نيروهای انتظامی و بازداشت حداقل 

گفتی است بازار تبريز امروز در همبستگی با معترضان به مصادره 
حق رای مردم و حمايت از اعتراضات و تجمعات مردمی تعطيل بوده 

  .است
  !اصفهان

نيروهای انتظامی به داخل منازلی آه  بنا بر اخبار دريافتی از اصفهان، 
 وارد ها دهند يورش برده و خساراتی را به خانه به مبارزين پناه می

  .اند ها نفر زخمی شده در زد و خورد های روز گذشته ده. آورند می
  !شيراز 

روز گذشته حدود ساعت پنج بعدازظهر در خيابان چمران و 
ای متمرآز شده  مالصدرای شيراز نيروهای انتظامی به شكل گسترده

و در تمام . گيری يك تظاهرات اعتراضی جلوگيری آنند بودند تا از شكل
شد آه با هر  وز از طريق صدا و سيمای فارس اعالم میساعات ر

  .حرآت اعتراضی شديدا برخورد خواهد شد
آرامگاه علی رغم اين تمهيدات امنيتی ارگان های امنيتی رژيم ، 

شاهچراغ محل گردهم آيی معترضان شهر شيراز بود که هزاران نفر 
  .  کردنداز آنها در اين مکان در سکوت مقابل يک تابوت نمادين تجمع

هرچند برخی منابع حاضر در اين گردهم آيی تعداد ماموران نيروی 
انتظامی در محل شاهچراغ را اندک توصيف کردند اما نيروهای لباس 

  . شخصی در ميان جمعيت حضور دارند
اين گردهم آيی پس از آن برگزار شد که در دو روز گذشته نيروهای 

  . برخورد کردندبسيجی با تظاهر کنندگان در شهر شيراز 
يک تظاهرکننده به نام علی که در تجمع خاموش شيراز شرکت کرده 

در حدود دو تا سه هزار نفر اينجا هستند، : "بود به بی بی سی گفت
پليس کاری نمی کند . در سکوت در محوطه داخل شاهچراغ نشسته اند

  ." چون در يک مکان مقدس هستيم
  

اير رسانه های خارجی در محدوديت های شديدی بر بی بی سی و س
خبرنگاران . ارتباط با پوشش خبری اعتراض ها اعمال شده است

 که شامل تجمعات -را " غيرقانونی"اجازه ندارند خبر تجمعات 
 از نزديک پوشش دهند -گسترده مخالفان در روزهای اخير می شود 

  . اما بر محتوای گزارش آنها کنترلی اعمال نمی شود
  !زاهدان

منابع در زاهدان، اين شهر تا اندازه ای آرام تر شده و به گفته 
همچنين مسجد طالقانی اين . تظاهرات به شکل آرام پی گرفته می شود

شهر نيز محل برگزاری يک مراسم عزاداری برای کشته شدگان در 
  . جريان ناآرامی ها بوده است

  !اروميه 
ينی و خيام، که در اروميه هم به گفته منابع آگاه خيابان های امام خم

در روز های اخير محل برگزاری تجمع معترضان به نتيجه انتخابات 
بوده، تحت کنترل شديد نيروهای امنيتی قرار دارند و تا کنون مردم 

  . اروميه امکان برگزاری تظاهرات اعتراضی خود را نداشته اند
  ! ضدتظاهرات

از مهدی اعتراضات تازه درحالی انجام شده است که شورای نگهبان 
کروبي، ميرحسين موسوی و محسن رضايی نامزدهايی که وزارت 
کشور می گويد بازندگان انتخابات هستند دعوت کرده است روز شنبه 

معلوم نيست که نامزدها اين دعوت را . درباره شکايات خود بحث کنند
  . پذيرفته باشند

 بررسی"سخنگوی اين شورا گفته است که معاونت اجرايی اين شورا 
 مورد شکايت که از سوی اين سه نامزد ارائه شده را ٦٤٦" دقيق

  . آغاز کرده است
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اين شورا پيشتر در اين هفته گفت که در صورتی که الزم بداند دستور 
بازشماری برخی از صندوق ها را خواهد داد اما درخواست برگزاری 
مجدد انتخابات که درخواست آقای موسوی و کروبی است را رد کرده 

  . ستا
در ساير تحوالت روز پنجشنبه طی يک تجمع، در اطراف دفتر 
دادستانی تهران، دانشجويان هوادار آقای احمدی نژاد و رهبر ، عليه 
نقش علی اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده اش در اعتراضات 

  .تظاهرات کردند
خبرگزاری فارس می گويد که فائزه رفسنجانی که روز سه شنبه در 

ان سخنرانی کرد و برادرش مهدی در ارتباط با نقشی که جمع مخالف
  . دارند از ترک کشور منع شده اند" ناآرامی ها"ادعا می شود در 

 که مسئول عزل و نصب رهبری است -مجلس خبرگان رهبری 
 و تحت رياست علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار دارد طی -

رده اما در بيانيه ای از مشارکت مردم در انتخابات استقبال ک
  ١٣٨٨خرداد  ٢٩ .مورد نتايج آن اظهار نظری نکرده است

.................................................  
ضرب و شتم چندين ساعته دانشجويان ربوده 
 !شده کوی دانشگاه در زيرزمين وزارت کشور

با گذشت چند روز از حمله وحشيانه نيروهای : خبرنامه اميرکبير
 شده به کوی دانشگاه تهران، ابعاد اين فاجعه و نقش سازماندهای

نيروهای امنيتی در اين ماجرا بيش از پيش در حال مشخص شدن 
تعدادی از دانشجويان آزاد شده کوی دانشگاه تهران اعالم . است

کردند که در بامداد دوشنبه افراد لباس شخصی که به انواع سالح 
يب اعمال جناياتی های سرد و گرم مجهز بودند، پس از تخر

وحشتناک در حق دانشجويان و تخريب تمامی اتاق ها و وسايل، 
 دانشجو را نيز بازداشت کرده و به زير زمين ساختمان ٥٠بيش از 

بنابر گفته دانشجويان آنها برای ساعت . وزارت کشور منتقل کردند
ها در زير زمين وزارت کشور مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار 

جه دانشجويان در زير زمين وزرات کشور در حالی شکن. گرفتند
صورت گرفت که بسياری از دانشجويان بر اثر حمالت در کوی 

به گزارش . دانشگاه زخمی شدهو دچاری خونريزی های شديد بودند
خبرنامه اميرکبير، بنابر شهادت دانشجويان نيروهای سازماندهی 

 وارد کوی شده لباس شخصی با همکاری کامل نيروهای انتظامی
مهاجمان ,: يکی از دانشجويان در همين زمينه گفت. دانشگاه شدند

. هيچ نيازی به پوشيدن چهره ها و پنهان کردن هويتشان نداشتند
با همکاری و همراهی پليس ضد . انگار پشتشان خيلی محکم است

اين اقدام , .شورش وارد کوی شدند و هر کاری که خواستند کردند
دانشجويان در حالی صورت گرفت که وزارت وحشيانه بر عليه 

 روزه و پس از آنکه ابعاد اين فاجعه غير قابل ٢علوم با تاخير 
. پنهان کردن شد بيانيه ای صادر کرده و اين حمالت را محکوم کرد

ابعاد فاجعه صورت گرفته بر عليه دانشجويان کوی دانشگاه در 
 دردناک تر از  خردادماه به مراتب وسيع تر و٢٥بامداد دوشنبه 

الزم به ذکر است .  است٧٨ تير سال ١٨فاجعه کوی دانشگاه در 
تاکنون نه تنها وزارت کشور و اطالعات و مسئولين نيروی انتظامی 
هيچ گونه پاسخی در مورد اين جنايات صورت گرفته توسط 
نيروهای سازمان دهی شده لباس شخصی نداده اند، بلکه نهادهايی 

  . جنايات را محکوم نکردندهمچون بسيج هم اين 
      ١٣٨٨ خرداد ٢٨

.............................................  
 .فرزندان رفسنجانی ممنوع الخروج شده اند

  ! الخروج کرد ، فائزه و مهدی را ممنوع"فارس"  -  تابناک
خبرگزاری فارس در ادامه خبرهای جنجالی و بسيار موثق به نقل از 

  . ن بار فائزه و مهدی هاشمی را ممنوع الخروج کردمنابغ آگاه، اي
الخروج بودن فرزندان  يك منبع آگاه از ممنوع: "فارس گزارش داد

به گزارش خبرنگار سياسى خبرگزارى  . هاشمى رفسنجانى خبرداد
فارس به نقل از يك منبع آگاه فرزندان هاشمى رفسنجانى ممنوع 

     ١٣٨٨ خرداد ٢٩   ."اند الخروج شده

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

مضروب، مفقود  دستگير،اسامی دانشجويان
  و آزاد شده در حمله به کوی دانشگاه تهران

عليرغم ادعای فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران و : خبرنامه اميرکبير
مسئولين وزارت علوم مبنی بر آزاد شدن تمامی دانشجويان، همچنان از 

 دانشجوی ربوده شده دانشگاه تهران اطالعی در دست ۵٠ش از سرنوشت بي
  . نيست

عدم مشخص شدن وضعيت اين دانشجويان در حالی است که تعدادی از آنها 
  . در شب حمله به کوی توسط نيروهای انصار و لباس شخصی مجروح شدند

 روز از ربوده شدن دانشجويان مجروح، نگرانی ها نسبت به ۴با گذشت 
الزم به ذکر است با آزاد شدن تعدادی . مت آنان افزايش يافته استوضعيت سال

از دانشجويان، اين دانشجويان اعالم کردند که در بامداد دوشنبه نيروهای 
لباس شخصی با همکاری گارد ويژه وارد دانشگاه شده و پس تخريب کوی 

  . دانشگاه آنها را به ساختمان وزارت کشور منتقل کردند
ران حقوق بشر ليستی از آخرين وضعيت دانشجويان ربوده شده کميته گزارشگ

  .دانشگاه تهران گزارشی تهيه کرده است که در آن آخرين وضعيت دانشجويان
  : اين ليست به شرح زير است. دانشگاه تهران مشخص شده است

  : دانشجويان مفقود شده
  :نام نام خانوادگى رشته تحصيلى 

 -مرتضى جانبازى شيمى   -رنگ عمران پيام پور -محسن آزموده فلسفه 
  حاجى پور مواد

  : دانشجويان مضروب شده
  :نام نام خانوادگى رشته تحصيلى

 -محمد فاطمى نژاد بهداشت  -حسين عبدى مکانيک  -يعقوب رهبرى حق برق 
  حافظ محمد حسنى ادبيات   -مجتبى کاشانى مديريت 

  : دانشجويان آزاد شده 
   :حصيلىنام نام خانوادگى رشته ت

وحيد   -امين افضلى ادبيات  -اسکندرى فيزيک  -احمد احمديان متالورژى 
محسن  - حسين حامدى مکانيک - محمد بلوردى معمارى  -انارى فيزيک 

کاظم   -محمدرضا حکمى برق  - نويد حقدادى برق  -حبيبى مظاهرى مکانيک 
  -  فيزيک ميثم زارعى  - مرتضى رضاخانى عمران   - رحيمى علوم اجتماعى 

 - عليرضا شيخى فيزيک   -بهرام شعبانى عکاسى  -امين سميعى حقوق 
سيد حسين  -سياوش فياض عمران   -ابراهيم عزيزى هنرهاى نمايشى 

  -  جواد يزدانفر مهندسى شيمى -حسين نوبخت عمران  -ميرزاده شهرسازى 
  .حبيب خدنگى ادبيات 

   :دانشجويانى که هنوز در بازداشت هستند
رضا   - سهراب احديان زبان انگليسى :  نام خانوادگى رشته تحصيلىنام 

الهه  - محمد حسين امامى فلسفه   - کريم امامى فلسفه -ارکوازى داروسازى 
فرهاد بينازاده   - روح اهللا باقرى جامعه شناسى   -ايمانيان علوم اجتماعى 

 - زى  عزت تربتى کشاور -   ايمان پورطهماسب زبان انگليسى - معمارى
ميالد چگينى  -ياسر جعفرى نقشه بردارى  -سميه توحيدلو جمعيت شناسى 

سيد جواد حسينى جغرافيا  -محمدرضا حدآبادى علوم اجتماعى  -باستانشناسى 
محمد خوانسارى  -بهنام خدابنده لو کامپيوتر  -فرشيد حيدرى زمين شناسى  -

 على راعى  - انمحمود دلبرى عمر - محمد داوديان نقشه بردارى  - عمران 
سيف اهللا  -على رفاهى علوم اجتماعى  -اميد رضايى عمران  -گياه شناسى 

 ناصر زمانى  -ابراهيم زاهديان متالورژى -رمضانى زبان انگليسى 
محمد باقر  -حنيف سليمى مشاوره  -مجيد سپهوند کارتوگرافى  -باستانشناسى 

ايمان شيدايى  -وشيمى عليشاهى بي - حامد شيخ  -شعبان پور زبان انگليسى 
 - سامان صاحب جاللى تاريخ  -فرهاد شيراحمد دامپزشکى  -زبان انگليسى 

غمديده علوم  -فرشاد طاهرى کامپيوتر  - فرحان صادق پور زبانشناسى 
محمد  -اسماعيل قربانى روانشناسى  -حمزه فراتى راد متالورژى  -سياسى

      ١٣٨٨د خردا ٢٨  عرفان محمدى پزشکى  -کريمى جغرافيا 

.............................................  
احمدی نژاد :درخواست شيرين عبادی برای انتخابات مجدد

  نفر دستگير شده اند٥٠٠بيش از/ مشروعيت خود را ازدست داده
  .شيرين عبادی خواستار انتخابات مجدد شد

م شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، روز جمعه در وين اعال
. المللی انجام شود کرد که انتخابات جديد بايد زير نظر ناظران بين

خانم عبادی در مورد محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران گفت 
که او حقوق بشر را نقض کرده و به همين جهت مشروعيت خود را 

خانم عبادی ادامه داد که به اسنادی دست يافته . از دست داده است
 نفر ۵٠٠د از انتخابات تا کنون بيش از سازن که مشخص مي
     . شدگان شد او خواستار آزادی فوری بازداشت. اند بازداشت شده

     ١٣٨٨ خرداد ٢٩

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


