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کـه جـامـعـه          اعتراض و جوشـشـي   
را فراگـرفـتـه اسـت فـوران خشـم و               

انزجار فروخورده مردم از کـل رژيـم       
ــحــوس اســالمــي اســت          ــن .  مــن اي

مـبـارزات در قـالــب اعـتــراض بــه             
ــتــايــج           مضــحــکــه انــتــخــابــات و ن

ولـي     مضحک تر آن شـکـل گـرفـت        
بسرعت فراتر مـيـرود و بـه يـورش           

انـقــالبــي مــردم عــلــيــه جــمــهــوري          

بــا بـــپــايـــان رســـيـــدن          !  مــردم آزاده     
کـه   مضحکه انـتـخـابـات حـقـيـقـتـي                

مدام حزب ما بر آن تـاکـيـد مـيـکـرد             
: جــلــوي چشــم هــمــگــان قــرار گــرفــت          

جمهوري اسالمي انتـخـابـات بـردار و         

اصالحات بردار نيست، بايد کـل ايـن       
آنـچـه شـاهـد        . حکومت را بزير کشيـد 

ــاتــي                  ــتــخــاب ــرزه هــاي ان آنــيــم پــس ل
! نيست، رعشه مرگ حـکـومـت اسـت      

اين بحران مـرگ کـل رژيـم جـمـهـوري             

اســـالمـــي اســـت کـــه خـــود را بـــه                  
نـزاع داخـلـي مـيـان جـنـاحـهـا                 شکل   

ــدهــد      ــا         !  نشــان مــي ــيــد ت ــده اجــازه ن
جانـيـان حـاکـم از ايـن مـهـلـکـه جـان                     

 !سالم بدر ببرند

صفوف حکومـت هـيـچ زمـان           !مردم
چنيـن آشـفـتـه و بـهـم ريـخـتـه نـبـوده                      

احــمــدي   –خــامــنــه اي         بــانــد.  اســت
نژاد کمر به قلع و قمع و حـذف کـامـل      

برگرفته از مـرکـز خـبـری  
سازمان جوانان کمونيـسـت 

 )سجک نيوز (

بخش اعظم اخبار اعتراضات تـوسـط     
خبرنگاران سازمان جوانان کمونيسـت  

بـراي ديـدن     .  تهيه و ارسال شـده اسـت      
اخبار تکميلي و فيلم اعـتـراضـات بـه         
آدرس مرکز خـبـري سـازمـان جـوانـان             

مـراجـعـه    )  سـجـک نـيـوز      (  کمونيـسـت  
 :کنيد
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 کمونیستنان   جو 
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 بيانيه حزب کمونيست کارگری ايران

 در رابطه با اعتراضات مردم پس از مضحکه انتخاباتی رژيم

 !زنده باد انقالب عليه جمھوری اسالمی

 !به اين جانيان مھلت ندھيد :پيام حميد تقوائی به مردم

 تقويم اعتراضات ميليونی مردم پس از مضحکه انتخاباتی رژيم در شھرھای ايران
 کيان آذر



با پـايـان مضـحـکـه انـتـخـابـات و                   
اعالم پيروزي احمدي نژاد موجي از 
اعـتــراضـات کشـور را فــرا گــرفـتــه              

تظاهرات هاي پـرشـور مـردم        .  است
در تهران و شـهـرهـاي ديـگـر عـلـيـه             

. جانيان حاکم رو به گسـتـرش اسـت     
خامنه اي و احمدي نژاد شمشير بـر    
گــرفــتــه انــد و قصــد دارنــد بــه                       
اعتراضات مـردم خـون بـپـاشـد تـا               
نظام مـنـحـوس اسـالمـي را حـفـظ                

 .کنند
  

در مقابل تعرض حکومت اسالمـي  
به اعتـراضـات بـه حـق مـردم بـايـد                

نبايد اجازه دهيم که ايـن  .  بپاخاست
بـايـد   .  اعتـراضـات سـرکـوب شـونـد          

هرکجا که هستيم به ياري مـردم در    
ــم       ــابـــيـ ــتـ ــل      .  ايـــران بشـ ــابـ ــقـ در مـ

سفارتخـانـه هـاي رژيـم و مـيـاديـن                
اصلي شـهـرهـا دسـت بـه تـجـمـع و                   

اعتراض بزنيـم و مـردم بـه مـيـدان              
آمده در داخـل کشـور را هـمـراهـي              
کنيم و صـداي اعـتـراضـمـان را بـه                 

 .جهانيان برسانيم

. روزهاي حساسي در جـريـان اسـت        
بايد بـا تـمـام تـوان در حـمـايـت از                    
ــمــيــدان                 ــران ب مــبــارزات مــردم اي

ايرانيان مقيم خارج ميتـوانـنـد    . آمد
ــد                ــاشــن ــقــش مــهــمــي داشــتــه ب . ن

ميليونها مردمـي کـه در خـارج از            
مرزهاي ايـران زنـدگـي مـيـکـنـنـد،               
ايرانيان مـقـيـم اروپـا و آمـريـکـا و                
ســايــر کشــورهــا، نــيــروي بــزرگ و             

 .مهمي را تشکيل ميدهند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب              
 کمونيست کارگري ايران

 
 ۸۸خرداد  ۱۲،  ۲۰۰۹جون ۱۳
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 فراخوان تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران به مردم در خارج کشور

 !در حمايت از مردم ايران بميدان بيائيم

در حمايت از مبارزات جاري مردم 
 و برعليه رژيم سرکوبگر جمهوري

اسالمي در متينگهاي اعتراضـي  
در برمـن از     ۲۰ ژوئن تا  ۱۶ که از 

طرف واحد برمن حزب کمونيست 
کارگري ايـران فـراخـوان داده شـده             

 .است شرکت کنيد
, چـهـارشـنـبـه        ,  سه شنـبـه     : زمان 

 شنبه, جمعه , پنجشنبه 

 تا  ۲۰/۶/۲۰۰۹  
ـا       ۱۷    ساعت   ۶  بـعـد از         ۱۹ ت

 ظهر
 Hauptbahnhof  محل:  

 مقابل راه آهن مرکزي برمن 
 تلفن  

 ۰۱۷۲۴۰۳۷۰۳۵   :تماس 
تشکيالت آلمان حزب کمونيست   

 آبرمن  کارگري ايرانـ 

 فراخوان به میتینگ اعتراضی در برمن

 زنان مبارز و آزاديخواه 
در راهپيمائي ها و تظاهرات ها و در اين فضاي اعتراضي که جامعه را فـراگـرفـتـه اسـت، حـجـاب را                   

حـجـاب سـلـول انـفـرادي و             .  کنار بگذاريد و ديوار جـداسـازي و آپـارتـايـد جـنـسـي را در هـم شـکـنـيـد                           
وقـت آن اسـت کـه عـمـال بـرابـري زن و                      .  مهمترين نشانه جداسازي جنسي و بيحقوقي کامل شما است

  . مرد و رهائي از سي سال تحقير و توهين به زنان را اعالم کنيد
 حکومت ضد زن بايد برود  

 حزب کمونيست کارگري ايران 
۲۰۰۹ژوئن  ۱۶، ۱۳۸۸خرداد  ۲۶  

 حجاب ھا را برگیرید

  تراکت شماره یک     
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 رفقای عزيز
 
روزهائي که همه مـا مـنـتـظـر           

ــت              ــده اس ــي ــرارس ــم ف ــودي . آن ب
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري از              
هـمــه شـمــا کـه زمــانـي عضــو              
حزب بوده ايد، در کـنـار حـزب          
بوده ايـد، عضـو حـزب و گـروه             
ديـگــري بــوده ايــد و يـا عضــو              
ــد،           هــيــچ ســازمــانــي نــبــوده اي
مـــيـــخـــواهـــد کـــه بـــه حـــزب            

. کمونيست کارگري بـپـيـونـديـد     
حـزب   اين حزب شما است، بـه      

 .خود بپيونديد
 رفقاي عزيز 

. انقالب به شما نيازمـنـد اسـت     
. مردم ايران به شما نـيـاز دارنـد     

به حزب بپيونديـد تـا بـا هـم و             
هرچه قـدرتـمـنـدتـر انـقـالبـي را             
که در سراسـر کشـور شـعلـه ور           

. شده است، به پيروزي رسـانـيـم     
حـزب بــا آغــوش بــاز از هــمــه             

 .شما عزيزان استقبال ميکند
  

 حميد تقوائی
 ۲۰۰۹ ژوئن  ۱۶ ، ۱۳۸۸ خرداد  ۲۶ 
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فراخوان به ھمه سوسياليست 
ايـنـک حـتـي       .  اسالمي بدل ميـشـود   ھا و کمونيست ھا

براي آن بخشي از جـامـعـه کـه بـهـر             
دليـل تصـور مـيـکـرد مـيـتـوان بـا                  
انتـخـابـات تـغـيـيـري در وضـعـيـت                 
ايجاد کرد بسرعت روشـن مـيـشـود         

 -بــانــد خــامــنــه اي        کــه نــه تــنــهــا     
کـل حـکـومـت          بـلـکـه      احمدي نـژاد 

 .اسالمي را بايد هدف قرار داد
  

ــا              ــاتــي اخــيــر، ب ــتــخــاب نــمــايــش ان
تــبـــلــيـــغــات و مـــنــاظـــره هـــاي               
تلويزيوني کانديداهايش و بـا نـحـوه        
تـــعـــيـــيـــن و اعـــالم نـــتـــايـــج                   
محيرالعقولـش، تـيـري بـپـاي خـود             

در جـــريــــان      .  حـــکـــومـــت بـــود        
بـاالتـريـن مـقـامـات و           "  انتخـابـات  " 

مسئولين حکومتي کارنـامـه سـيـاه       
ســي ســال جــنــايــت و ســرکــوب و               
چپاول نظامشان را بـرمـال کـردنـد و         

رژيــم جــمــهــوري       بــه ايــن تــرتــيــب      
اسالمي از زبان خودش و در انـظـار       

ــفــر از مــردم         حــکــم    مــيــلــيــونــهــا ن
مــحــکــومــيــت وعــدم مشــروعــيــت       

بــرنــده ايــن        . خــود را صــادر کــرد       
ــتــخــابــات "  ــژاد و          "  ان ــه احــمــدي ن ن

خــامــنــه اي ويــا هــر دار و دســتــه               
ديگر حـکـومـتـي، بـلـکـه جـنـبـش                 
انقالبي و سرنگوني طـلـبـانـه مـردم          

ــا هــاي               .  اســت ــا پ ــد ب ــردم دارن م
ــن               خــود بــه جــمــع شــدن بســاط اي

. حکومت منـحـوس راي مـيـدهـنـد          
سرکوبگران مردم مانور اقـتـدار بـراه      
انداخته اند، اما اين نمايـش اقـتـدار      
مردم است که خيابانـهـا را بـه لـرزه           

امروز پـوچ و عـبـث          .  در آورده است
بــودن اصــالحــات و تــغــيــيــرات                

حــقــانــيــت انــقــالب،        تــدريــجــي، و   
ضــرورت انــقــالب، و مــطــلــوبــيــت          
انقالب بيـش از پـيـش در جـامـعـه               

. جا باز ميکـنـد و نـيـرو مـيـگـيـرد              
ــن               ــمــري ــقــالب را ت ــد ان مــردم دارن

 .ميکنند
  

امروز جنبش انـقـالبـي مـردم بـراي            
سرنـگـونـي حـکـومـت اسـالمـي، و               
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـعـنـوان            
پرچمدار و نماينده ايـن جـنـبـش، از           
حقانيت و موقعيت حق بـجـانـب تـر         
ــه                ــامـــعـ ــاعـــد تـــري در جـ و مسـ

حزب بـه اسـتـقـبـال          .  برخوردار است
اين شرايط ميرود و مـردم انـقـالبـي       
ايران را به تظاهرات خيـابـانـي حـول       
شعار ها و سياستهاي حزب کـه هـر       

کــانــال " روز از کــانــال جــديــد ايــن             
انــقــالب اعــالم مــيــشــود، فـــرا                

حـــزب از مـــردم          .  مـــيـــخـــوانـــد   
مـيــخـواهــد بــا پــرچـم خـواســتـهــاي             
آزاديخوهانه و برابري طلبـانـه خـود،      
بــا شــعــار حــکــومــت اســالمــي                
نميخواهيم خيابانـهـا را بـه تصـرف           

بايـد هـمـه جـا دسـت            .  خود درآورند
هــر کــارخــانــه و         از کــار کشــيــد و       

بـه     را   دانشگاه و مدرسـه و مـحلـه       
سـنــگـر انــقـالب عــلـيــه جـمــهــوري             

بايـد حـجـاب هـا         .  اسالمي بدل کرد
را برداشت و بقدرت مردم آپـارتـايـد      

بـايــد بــه    .  جـنـســي را مــلـغـي کـرد           
قـدرت انـقــالبـي مــردم آزادي هــاي            

سياسي را بـه حـکـومـت اسـالمـي               
خـواهـان آزادي فـوري        .  تحميل کـرد 

همه زندانيان سياسي و گشـودن در        
بــايــد شــکــاف هــاي      .  زنــدانــهــا شــد  

ايجاد شده بين اوباشان اسـالمـي را       
بـايـد بـدنـه نـيـروهــاي              بـاز تـر کـرد       

انتـظـامـي و سـربـازان را بـه صـف                  
انـــقـــالب مـــردم جـــلـــب کـــرد                  

نـيـروهـاي مسـلــح رژيـم را فـلــج                  و
بـايـد   .  عمال از کـار انـداخـت        کرد و

شرايطي فـراهـم کـرد کـه مـردم در                
صفوف ميليوني به ميـدان بـيـايـنـد        
و جمهوري اسالمـي را بـا اعـدام و            
سنگسار و فقر و بيکاري و فـحـشـا        
و حــجــابــش بــه گــورســتــان تــاريــخ           

 .بسپارند
  

شرط پيروزي انـقـالب مـردم عـلـيـه           
جــمــهــوري اســالمــي، اتــحــاد و               
ســازمــان يــافــتــگــي و تــامــيــن                 

هوشيار و مصـمـم جـنـبـش             رهبري
حـزب کـمـونـيـسـت         .  انقـالبـي اسـت     

مـا  .  کارگري، حزب ايـن کـار اسـت         
همه مردم انقالبي را بـه مـتـشـکـل            
ــرا                 ــم حـــزب فـ ــرچـ ــول پـ شـــدن حـ

مــا، حــزب و مــردم،        .  مــيــخــوانــيــم
که اکـنـون جـمـهـوري             مهلکه اي را

اسالمـي در آن گـرفـتـار اسـت، بـه                 
انقالبي عليه اين رژيم نفرت انـگـيـز      
و به انقالبـي بـراي آزادي و بـرابـري             

 .تبديل ميکنيم
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٩  ژوئيه ١٤  ، ١٣٨٨ خرداد  ٢٤ 

 !زنده باد انقالب عليه جمھوری اسالمی

دار و دسته هاي مخالـف خـود بسـتـه         
است و تصـور مـيـکـنـد بـا اتـکـا بـه                    
نيروهاي سرکوب گـر و کـل مـاشـيـن              
دولتي که در اخـتـيـار دارد مـيـتـوانـد            
هـم ايـن جـراحــي داخـلــي را بـفــرجــام                 

جـامـعـه       در عـيـن حـال          برساند و هـم 
را مــرعــوب ومــنــکــوب کــنــد و                    

ــا مــردم را            ــي        مــبــارزات شــم کــه ف
الـحــال بــراي بــزيــر کشــيــدن کــل ايــن              
حکومت منحوس آغاز شده اسـت بـه       

امـا ايـن خـيـال بـاطـلـي              .  عقب بـرانـد    
اين ديـگـر مـقـطـع سـي خـرداد              .  است

شصت و تابستـان شـصـت و هـفـت و              
! هجده تـيـر هـفـتـاد و هشـت نـيـسـت                 

امروز حکومت اسـالمـي مسـتـاصـل        
تر و فاسدتر و پـوسـيـده تـر از آنسـت                
که بتواند در بـرابـر مـوج اعـتـراضـي               
کــه ســراســر جــامــعــه را فــراگــرفــتــه               

نبايد بـه ايـن جـانـيـان            .  مقاومت کند
  !مهلت داد

روزهـاي تـعــيـيــن      !  مـردم بــجـان آمـده       
تــکــلــيــف نــهــائــي بــا ولــي فــقــيــه و                

فـرارسـيـده     حکـومـت مـنـحـوس اش            
حــــــزب     زيــــــر پــــــرچــــــم       !  اســــــت
مـتـحـد شـويـد؛ بـه خـيـابـان                   خودتـان 

بيائيـد و بـا قـدرت اتـحـاد خـود، بـا                    
ــي              ــالمــ ــت اســ ــکــــومــ ــاد حــ فــــريــ

ــواهــــيــــم            ــمــــيــــخــ کــــل ايــــن          نــ
جنـايـت و چـپـاول و دروغ و                  ماشين

آيـنـده از آن       .  تقلب را در هم بشکـنـيـد   
    ! ما است

     
 حميد تقوائي

دبير کميته مرکزي حزب کـمـونـيـسـت      
 کارگري ايران

 ۲۰۰۹ ژوئن  ۱۳ ، ۱۳۸۸ خرداد  ۲۳ 

 !به اين جانيان مھلت ندھيد  :پيام حميد تقوائی به مردم 



شـلـوغـه و مـردم تـجـمـع کـرده انـد و                      
 .  صداي تيراندازي ميايد

 
 قاسم از تهران

 
ــه                  ــبـ ــنـ ــه شـ ــروز سـ ــرات امـ ــاهـ ــظـ تـ

تـيـر      ۷ درتهـرانـتـظـاهـرات از مـيـدان              
جمعـيـت زيـادي پـيـاده تـا             .  شروع شد

عـده زيـادي هـم از          . ميدان ونک رفتند
شمال تهران بـه سـمـت صـدا و سـيـمـا                

درهنگام بازگشت بسـيـجـيـهـا        .  آمدند
پائين تر از ميـدان ونـک تـجـمـع کـرده             

مردم در ميدان ونک ايسـتـادنـد    .  بودند
و در سمت ديگر کـنـار مـيـدان ونـک،            

از       خيابان گاندي، بسـيـجـي هـا          يعني
پشـت مــيـخـواســتـن بــه مـيــدان ونــک               

اما مردم متـوجـه شـدنـد و از           .  بيايند
تـا از       ۳ آمدن آنها جلوگيري کـردنـد و      

. هاي آنها را آتـش زدنـد     موتورسيکلت
درگيري باال گرفت و بسـيـجـيـهـا تـيـر            

نـفـر زخـمـي و            ۱۰ اندازي کردند، کـه    
سـالـه کشـتـه          ۱۰ متاسفانه يـک نـفـر        

من اونجا بودم و به چـنـد زخـمـي         . شد
 .کمک کردم

لحظاتي پيش شبکه يـک سـيـمـا طـي            
چندين بار زيـر نـويـس اعـالم کـرد از                

شب به بعد احتمال درگـيـري      ۸ ساعت 
بـا اغـتــشـاش گـران وجـود دارد و از                   
خانواده ها خواست از ايـن سـاعـت بـه         
بعد از خانه هاي خود بـيـرون نـرونـد و           
از سفرهاي درون شهري غـيـر ضـروري      

 .خودداري کنند
 :ساعت شش عصـر بـه وقـت تـهـران                

هــا هــزار نــفــر از مــردم تــهــران در                  ده
چهارمين روز اعتـراض بـه جـمـهـورى          
اســالمــي از مــيــدان ونــک بــه ســمــت              
تجريش در حال حركت هستـنـد و جـو        

مردم در ميـدان  .  منطقه متشنج است
وليعصر تجمـع نـکـردنـد و از مـيـدان               

وى .  ونک به بـاال راهـپـيـمـايـى كـردنـد            
بسيـارى از تـظـاهـر كـنـنـدگـان               : افزود

روبــروى صــدا و ســيــمــا جــمــهــورى               
مردم از هـمـه   .  اسالمي تجمع کرده اند

جهت در حال راهـپـيـمـايـى هسـتـنـد و             
اين تظـاهـرات خـودجـوش اسـت و بـه               
تجمـع و تـظـاهـرات خـود ادامـه مـى                  

همـه چـيـز خـودجـوش اسـت و               .  دهند
مردم صحبت کسانـي را كـه گـفـتـنـد             

چـون  .  نياييد، گوش نكردند و آمـدنـد      
اعتقاد دارند نبايد اين اعـتـراضـات را      

جـمـعـيـتـى در        .  قطع و خـامـوش كـرد       
هـــزار نـــفـــر االن در                ۱۵۰ حـــدود    

راهپيمايـى هسـتـنـد و قـرار اسـت تـا                  
جـو اكـنـون خـيـلـى           .  تجريش هم بروند

متشنج است و هـرآن احـتـمـال حـملـه               
نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسـالمـي     

يـکـي از تـظـاهـرات كـنـنـدگـان                .  است
ما ديروز هفـت كشـتـه داديـم         « :  گفت

مــى .  ولــى ايــن مــردم مــى ايســتــنــد            
خواهند چند نفر را بكشند؟ مـا نـمـى        

 .خواهيم بدبخت تر از اين شويم
 فريد از مشهد

امروز دانشجوهـاي دانشـگـاه مشـهـد          
تظاهرات کردند و ماموران سرکوبـگـر   
رژيم به آنها حمله کردند و تـعـدادي در     

 .اين درگيري زخمي شدند
 

 رضا از کرج
در گــوهــردشـت مــامـوراي امــنـيــتــي           
خيلي زياد بوده انـد کـار بـه درگـيـري              

نفرو حداقل دستگيـر   ۲۰ کشيد،حدود 
شدند،صداي انفجار بـمـب بـود و يـک             

 . آتيش گرفت  ماشين نيروي انتظامي
 

 بندرعباس
دانشگاه آزاد بندرعباس رو مـحـاصـره    
كـردن تـوي تــمـام خـيــابـونـاي اطــراف               

دانشــجــوهــا دارن   .  بسـيــجــي كـاشــتــن     
شـعــار مــيــدن و بسـيــجــي هــا هــم از                
ــرون                  ــي ــه ب ــركــي رو ك حــرصــشــون ه

ــد              ــنــن مــيــگــيــرن ــبــي  .دانشــگــاه مــي
 

 تبريز
هم اکنون دانشجويان دانشگـاه تـبـريـز       
در محاصره نيروهاي لبـاس شـخـصـي       
قرار دارنـد کـه بـا پـرتـاب سـنـگ بـه                     
داخل دانشگاه در صدد پراکنده کـردن    
دانشجويان هستند و تهديـد کـرده انـد        
اگر تا يک ساعت پـراکـنـده نشـونـد بـه           
خوابگاه هـاي داخـل دانشـگـاه حـملـه               
خواهنـد کـرد دانشـجـويـان مـعـتـرض               
بدون ترس از تهديدات نيروهاي لـبـاس   
شــخــصــي و مســلــح در ســاخــتــمــان              
مرکزي دانشگاه متـمـرکـز شـده انـد و            

الزم .  حاضر به ترک دانشگاه نيـسـتـنـد    
به ذکر است که امـتـحـانـات دانشـگـاه         

تبريز نيز يـک مـاه بـه تـعـويـق افـتـاده                 
با توجه به اين که ديـروز نـيـز در        . است

پي اعتراضات و درگيـري هـاي مـردم        
در خــيــابــان هــاي اطــراف دانشــگــاه،            

در .  خــطــوط تــلــفــن قــطــع شــده بــود            
صورت تکرار اين مسئله خبر رسـانـي     
از دانشگاه بسيار مشکل خواهـد بـود     
هر آن خطر حمله لباس شخصي هـا بـه     

 .دانشــجــويــان بــي دفــاع وجــود دارد           
 

 بابلسر
تلفني از درون دانشگـاه مـازنـدران در        
شــهــر بــابــلــســر گــزارش داد کــه ايــن               
دانشگاه از سوي صدها نيروي مسـلـح   
بسيج به سالح هاي سـرد، گـرم و گـاز          

 ۱۲۰۰ اشــک آور مــحــاصــره شــده و             
دانشجو اجـازه خـروج از دانشـگـاه را               

 .نمييابند
 

 اهواز
روز سه شنبه درگيري هاي شديـدي در    
ــوع                  ــه وق ــواز ب ــران اه ــم دانشــگــاه چ

نيروهاي لبـاس شـخـصـي بـا          .  پيوست
يـورش بــه دانشــگــاه جــمــع زيــادي از              
دانشــجــويــان را مــجــروح و روانــه                   

در حـال حـاضـر        .  بيـمـارسـتـان کـردنـد        
دانشگاه چـمـران اهـواز در مـحـاصـره               
نيروهاي امنيتي و گارد ضـد شـورش       

دانشجويان هيچگونه ارتـبـاطـي    . است
با بيرون دانشـگـاه نـدارنـد و تـنـهـا از                
بــيــرون رفــت و آمــد چــنــد دســتــگــاه               

  . آمبوالنس قابل مشاهده است
 

جوانان دربندر انزلي مـوفـق شـدنـد تـا          
براي مدتي کنترل دو پل اصـلـي شـهـر       

 را بدست گيرند

در تجمع روزهـا و شـبـهـاي اخـيـر در                 
بندرانزلي، مردم و بخـصـوص جـوانـان       
در تعقيب و گريزي ادامـه دار مـوفـق          
شدند تا بـراي مـدتـي کـنـتـرل دو پـل                  

در .  اصــلــي شــهــر را بــدســت گــيــرنــد           
روزهاي درگيري و راهپـيـمـايـي ديـگـر         
کمتر صداي اهللا اکبر و شعارهـايـي در     

. حمايت از موسوي بگوش مـي رسـد      

شعارها عـمـدتـاً بـطـور مسـتـقـيـم بـه                   
کشتـار مـردم در تـهـران و مشـهـد و                   

دانشجـويـان   .  ساير شهرها اشاره داشت
و دانش آموزاني که با آتش و کـوکـتـل    
مولوتف در بين جـمـعـيـت بـودنـد، بـا            
لحني به شدت خنده دار بـه تـمـسـخـر            
ــژاد مــي                  ــقــيــه و احــمــدي ن واليــت ف
پرداختند و خشـم خـود را ايـنـچـنـيـن                

ديشب بـخـصـوص    .  بيرون مي ريختند
جوانان منطقه غازيان پس از درگـيـري   
شديد با لباس شخصي ها و نـيـروهـاي    
يگان ويژه، ميادين هالل احمر و مـاال      
را بستند و چند سـربـاز مسـلـح سـپـاه             
مخوف انزلي را خلع سالح کـردنـد کـه      
تجمع عظيم مردم باعث شد نيـروهـاي   
سرکوبگر عـقـب بـنـشـيـنـنـد و مـردم                  
توانستند شعـارهـاي خـود را بـلـنـدتـر              

  .سردهند
 

ــاران               اعــتــصــاب پــزشــکــان و پــرســت
 تختخوابي تهران ۱۰۰۰ بيمارستان 

ــي      ۱۰۰۰ بــيــمــارســتــان       تــخــتــخــواب
،از صـبـح امـروز پـزشـکـان           )  خميني(

جراحي و جراحي اعصاب و پـرسـتـاران    
بيـمـارسـتـان در اعـتـراض بـه شـلـيـک                   
گلوله هاي ساچمه اي به دانشجويـان و    
سرکوب مـرد م دسـت بـه اعـتـصـاب                 

 ۲۶ از صـبـح امـروزسـه شـنـبـه                . زدند

خـــرداد مـــاه تـــعــــداد زيــــادي از                     
متـخـصـصـيـن و اسـاتـيـد بـخـشـهـاي                   
مختلف جراحي و جراحـي اعصـاب و       
هـمـچـنـيـن دانشــجـويـان و پـرسـتــاران                

ــي      ۱۰۰۰ بــيــمــارســتــان       تــخــتــخــواب
در اعــتــراض بــه يــورش         )  خــمــيــنــي ( 

وحشيانه نيروهاي امـنـيـتـي و انصـار            
حزب اهللا بـه مـردم و دانشـجـويـان و                  
شلـيـك گـلـوـلـه هـاي سـاچـمـه اي كـه                      
بيشـتـر نـاحـيـه سـر و نـخـاع مـردم و                      
دانشــجــويــان را هــدف قــرار داده انــد             

آنـهـا از صـبــح        .  اعـتـصـاب كـرده انــد        
امروز از محل کار خود خارج شدند و   
در حياط ايـن بـيـمـارسـتـان دسـت بـه                 

مـجـروحـيـن     . تحصن و اعتصاب زدنـد   
يورش يکشنبه شب دانشجويـان کـوي     

نفـر از     ۳۵ دانشگاه تهران که در حدود 
آنها را به اين بيمارستان منتـقـل کـرده      

در اين يورش نيروهـاي انصـار     .  بودند 
حـزب اهللا و گـارد ويــژه بـه خـوابـگــاه                  
دانشجويان کـوي دانشـگـاه تـهـران بـا               
شليک گـلـوـلـه سـاچـمـه اي و پـرتـاب                     

سـاخـتـمـان و          ۲ دانشجويان از طـبـقـه      
همچنين با قمه ،زنجير و سـايـر سـالح      

در ايـن حـملـه      .  سرد و گرم حمله کردند
تعدادزيادي از دانشجويان بـه سـخـتـي       

در حال حاضر يـکـي از       . مجروح شدند
دانشجويان پسر کوي دانشگـاه تـهـران      
بدليل اصابت ساچمه به ريه هايـش در    
بخش جراحي با مرگ و زندگـي دسـت     

دانشـجـوي پسـر      .  و پنجه نرم مي کنـد 
ديگري کـه تـوسـط نـيـروهـاي انصـار                 
حزب اهللا از طبقه دوم خـوابـگـاه پـرت         
شــده در اورژانــس ايــن بــيــمــارســتــان             
بســتــري اســت و در مــعــرض خــطــر                

مــامــوريــن وزارت   . دسـتــگــيــري اســت   
 ۱۰۰۰ اطــالعــات در بــيــمــارســتــان          

تختخوابي مسـتـقـر شـدنـد و زخـمـي                
هــاي کــوي و درگــيــريــهــاي جــاري را             
شناسائي مي کنـنـد آنـهـا از پـرسـنـل              
کادر درماني خواسته اند کـه اسـامـي        
و ســايـر مشـخــصـات دانشـجــويـان و               
جـوانــان زخــمــي را بــايــد در اخــتــيــار              
مامورين وزارت اطالعات قرار دهـنـد   
ــرســنــل                     ــراض شــديــد پ ــا اعــت ــه ب ک

نـفـر از        ۳ .  بيمارستان مـواجـه شـدنـد        
پرسنل بيمارستان کـه از افـراد وزارت         
اطـالعـات مـي بـاشـنـد بـا نـيـروهـاي                   
وزارت اطــالعــات در مــورد هــويــت            
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دانشـجــويــان زنــدانــي هــمــکــاري مــي          
 ۳۵ در حـــال حـــاضـــر از               .  کـــنـــنـــد

دانشجـوي زخـمـي       ۲ دانشجوي زخمي 
بدليل وخيم بـودن وضـعـيـت جسـمـي             
آنها همچنان در بـيـمـارسـتـان بسـتـري            

وسايـر دانشـجـويـان مـجـروح           . هستند
که جراحات بعضي از آنها شـديـد مـي      
باشـد و مـي بـايسـت بسـتـري شـونـد                   
بـدلــيـل تـرس از دســتـگــيـري پـس از                  
مــعــالــجــات اولــيــه نــاچــار بــه تــرک                

 .بيمارستان شدند
 

تظـاهـرات و اعـتـصـاب پـرسـتـاران و                 
کشـتـه      ۸ :  دکترهاي بيمارستان اکـرم    

 زخمي ۲۸ 
 دانشگاه تهران

 اجــتــمــاعــات اعــتــراضــي ادامــه دارد        
هم اکنون دانشجويان دانشـگـاه تـهـران       
در مسجد دانشگاه تجمـع کـرده و بـه          
سخنان زخمي شدگـان کـوي دانشـگـاه         

 .گوش مي دهند
دانشجويان اين دانشگـاه صـبـح را بـا           
تجمع اعتراضي در مسـجـد دانشـگـاه       
آغاز کرده و دانشجويان سرکـوب شـده     
ي کوي دانشگاه در حمله سرکـوبـگـران    
به خوابگاه هايشان، در حـال تـعـريـف           

 .کــردن چــگــونــگــي وقــايــع هســتــنــد           
جـالـب تـوجــه ايـنـجـاســت کـه فـرهــاد                 
رهبر،همراه بـا تـنـي چـنـد از اسـاتـيـد                 
بسيجي نيز به متحصنين مسـجـد در     
ــه               ــملـــه وحشـــيـــانـ اعـــتـــراض بـــه حـ
سرکوبگران به کوي دانشگاه پـيـوسـتـه     

اما دانشجويان به حضـور آنـهـا        .  است
در جمع خود اعتراض کرده و يـکـي از     
: اساتيد خطاب به فرهـاد رهـبـر گـفـت         

شما که رابطه ي نزديکي بـا نـيـروهـاي       
 امنيتي داري چرا متحصن شده ايد؟ 

 
 بابک از تهران

 . بازار تهران تعطيل شد
 حميد

از ساعاتي پـيـش نـيـروهـاي انصـار و             
بسيج بـه دانشـجـويـان مـتـحـصـن در                 
دانشگاه فردوسي مشهـد حـملـه کـرده         
اند ايـن درگـيـري اطـراف در شـمـالـي                

خـيـابـان    .  دانشگاه فـردوسـي مشـهـد           
هاي باهنر، وکيل آباد و ديگر خـيـابـان    
هاي مـنـتـهـي بـه دانشـگـاه فـردوسـي                

مشهد هم اکنون محاصره شـده انـد و         
امکان عبورومرور مردم وجـود نـدارد     
هر لحظه احتمال حمله نيروهـاي گـارد     
ويژه و انتظامي به داخل دانشگاه مـي    

ــاشــد  ــان در مــحــاصــره          .  ب دانشــجــوي
 . هستند

شـدگـان بـه شــرح زيــر             اسـامـي کشـتـه      
 :است
ها مـبـيـنـا احـتـرامـي و فـاطـمـه                  خانم

براتي و آقايان کسري شرفي، کـامـبـيـز     
يـکـي از     .  شعاعي و محـسـن ايـمـانـي       

کــنــکــور     ۲۰ کشــتــه شــدگــان رتــبــه          
در رشـتـه        ۸۸ کارشناسي ارشـد سـال       

 .برق بوده
 

 :بوشهر
بـعـد از ظـهـر نـيـروهـاي                 ۴ از ساعت   

ضــدشــورش و نــيــروهــاي بســيــج در             
... ميدان خـمـيـنـي ايسـتـاده بـودنـد                 

بـعـد از        ۷:۳۰ تجمع اصلي از ساعت 
ــوق زدن مــاشــيــن هــا و                     ظــهــر بــا ب

: شـعـارهـا   .  اعتراض جوانان آغـاز شـد      
مرگ بر خامنه اي ديکتاتور، نترسـيـد   

بـچـه هـا      .نترسيد ما همه با هم هستيم
به طرف بسيجي ها سنگ پرتاب مـي  

دفعه نيروهاي بسيج بـه مـا      يک.  کردند
امــا بــازهــم مــردم      . حــملــه ور شــدنــد        

مقاومت مي کردند و در خيـابـان يـک      
الستيک را به آتش کشـيـدنـد و فـريـاد            

… مـرگ بـر ديـکـتـاتـور          :  مي زدنـد    
 …مردم به گوش مي رسيد

 
 :بابل

اوضاع درشهر بابل بسيار مـتـشـنـج و       
در تــظــاهــرات    .  مــهــارنشــدنــي اســت      

نـفـر كشـتـه          ۳ خرداد در بابـل    ۲۵ شب
همچنين براثـر ضـربـات بـاتـوم          .  شدند

در يكي از حمله هـاي نـيـروهـاي ضـد            
شورش يك زن مورد حمله و حشـيـانـه        

 .قرار گرفت و به شدت زخمي شد
دانشجويان دانشكده فني همـچـنـان از      
شـب گــذشـتــه در دانشـكــده فــنـي در                
محاصره هستند و اجـازه خـروج و يـا            

در سـطـح     . ورود به آنها داده نمي شود   
شهر هـمـچـنـيـن صـداي تـيـرانـدازي و                

 . شليك گلوله به گوش مي رسيد
 

 :اهواز

دانشجويان دانشگـاه چـمـران و عـلـوم            
پزشكي اهواز از دانشـگـاهـهـاي خـود          
شروع به راهپيمايي نموده و اعـتـراض     
خـودشــان بــه دولــت كـودتــا را اعــالم              
كردند و از سـاعـت شـش بـعـدازظـهـر                
ــراضــي                    ــع اعــت ــجــم ــه ت ــم ب مــردم ه

سراسر خـيـابـان    ,  دانشجويان پيوستند 
 .نادري مملو از جمعيت معترض بود

 
 :شيراز
 حميد 

بـنـا بـه        -فقط چند قدم تا فتح شيـراز    
از مـامـوريـن يـگـان                گزارش از يـکـي  

ويژه در شيراز، به دلـيـل شـدت بـاالي           
درگيري و کمبود نيرو، اگـه وضـعـيـت       
به همين روال ادامـه داشـتـه بـاشـه تـا               

ديگر شـيـراز بـه دسـت مـردم                ساعتي
خواهد افتاد و به هميـن دلـيـل از االن          

  و بسـيـجـي           نيروهاي لباس شـخـصـي     
کامال در جريانات مداخله ميکـنـنـد،    

 .لطفا پخش کنين -
 

 :اصفهان
 سارا از اصفهان

خـيــابــانــي هـايــي کــه مـردم در آنــهــا                
مشغول تظارات بودند عبارت بـودنـد     

شـمـس آبـادي ، تـوحـيـد ، شـيـخ                   :  از 
بهايي ، نيکبخـت ، چـهـاربـاغ بـاال و              
پايين ، دروازه شيراز ، قصر ، حسـيـن       

ــي را کــه             ... آبــاد و       ــان تــنــهــا خــيــاب
نتوانستند از دست مردم خارج کـنـنـد      
و خلوتش کنند خيابـان شـيـخ بـهـايـي           
بود که مردم در حال شعار دادن بـودنـد   

مـرگ بـر     :  و شعار آن ها اين جمله بود 
مردم از آجرهايي کـه کـنـار        . ديکتاتور

ساختمان هـاي نـيـمـه کـاره بـود بـراي                

دفاع از خود استفاده مـيـکـردنـد و در         
بعضي مکان هـا ، سـنـگـفـرش هـاي               
پــيــاده روهــا را کــنــده و بــه ســمــت                    

در گـوشـه   . بسيجيان حمله ور ميشدند 
از خيابان شمـس آبـادي، دخـتـري يـک            
کارتن مـاسـک بـه دسـت داشـت و بـه                 
هــرکــس يــکــي مــيــداد و مــيــگــفــت             

در گــوشـه اي      . مـواظـب خـودت بــاش       
ديـگـر پـيـرمـردي ايسـتـاده بـود و بــه                   
هرکس که از گاز اشک آور مينـالـيـد ،      
اشاره ميکرد و فرياد ميزد بيا ايـنـجـا      
ــوي                    ــگــار فــوت کــنــم ت ــا دود ســي ت

تـمـامـي شـيـشـه هـاي بـانـک                . چشمـت 
هاراشکستند و عابر بانـکـهـا و چـراغ         

و .  هاي راهنمايي را به آتش کشيدنـد    
در چهابـاغ بـاال يـک مـوتـور را آتـش                 

در چهارباغ بـاال خـبـري شـنـيـده             ! زدند
شد مبني بر کشته شدن چند نفـر ولـي     

متاسفانه از تعدا کشتـه هـا اطـالعـي         
يــکــي از دکــتــران       . در دســت نــيــســت     

بـيـمـارســتـان شـريــعـتـي کــه در زمــان                
تظاهرات در بيمارستان حضور داشـتـه   
: اسـت ايــنــگــونــه تـوصــيــف مــيــکــرد          

بيمارستان پر از مصدوم بـود و تـا بـه          
حال اينهمه مصدوم و يـکـجـا بـه ايـن              

اين مصـدوم  .  بيمارستان نياورده بودند
ها هم مردم بـودنـد و هـم سـربـازان و                
بيني يکي از سربـازان کـامـالً از بـيـن            

مردم خيلي مـراقـب بـودنـد         . رفته بود 
تــا مــبــادا ســنــگــهــايــي کــه پــرتــاب              
ميکنند به ماشين ها برخـورد نـکـنـد       
اما زماني که اين سنگها جـلـوي پـاي      
بسيجيان مي افتاد ، در عين نـابـاوري   
ميديدم که سنگ ها را برداشـتـه و بـه        
ماشين هاي مردم مـيـزدنـد و شـيـشـه           

و امـا امشـب     . هايشان را ميشکستند

مردم اصفهان اعتراض نويني صـورت  
دادند و آن اين بود که سوار بر ماشـيـن   
هايشان بودند و دسـت هـايشـان را بـه           
ــوق                    ــراض روي بــ ــتــ ــوان اعــ ــنــ عــ

ــد            ــودن . مــاشــيــنــهــايشــان گــذاشــتــه ب
طرفداران موسوي خيلـي مـحـتـاطـانـه         
انگشت هاي خود را نشـان يـکـديـگـر            

نــيــروهــاي يــگــان ويــژه و          .  مــيــدادنــد 
بسيجي تمام پـيـاده روهـا را پـر کـرده              

و اما اين روال فـردا نـيـز ادامـه           . بودند
 .دارد
 

 ميالد
دانشگاه صـنـعـتـي         -دوشنبه  -ديشب

گـزارش  !  اصفهان به آتش کشـيـده شـد       
دادند که سـاخـتـمـون امـفـي تـئـاتـر و                

آتـيـش زده           هاي دانشگاه به کلـي  تاالر
امروز دانشگاه تـعـطـيـل و کـلـي           !  شده

امتحانات لـغـو شـده، اطـالع رسـانـي             
 کنيد پليز 

 
 رضا از اصفهان
خرداد ، تـجـمـعـات      ۲۵ امروز دوشنبه 

عصـر     ۵ در اصفهان از حدود سـاعـت     
از خيابان آذر شروع شـده و بـه سـمـت             
ميدان انـقـالب و تـا مـيـدان آزادي و                  

. خيابان هاي اطـراف آن ادامـه داشـت         
تعداد بسيار زيادي مردم از اصـفـهـان        
و شهرهاي اطراف حضـور داشـتـنـد و           
عليه حکومـت شـعـارهـايـي هـمـچـون             

مسـيـر   .  مرگ بر ديکتاتور سر دادنـد    
ميدان آزادي به انقالب توسـط نـيـروي      
انتظامي بسته شـده بـود و عـالوه بـر               
ســربــازان و يــگــان هــاي ويــژه تــعــداد              
زيـادي از اوبــاشــان و بســيــجــي هــاي              
لباس شخصي با انواع و اقسـام بـاتـوم      
و چوب و گاز اشک آور و گـاز فـلـفـل ،         
سوار بر موتور بـه جـمـع مـردم حـملـه             
برده و تعـداد زيـادي از جـوانـان را بـه                

شنـيـده شـده کـه         .  شدت زخمي کردند 
نـفـر در ايـن درگـيـري هـا بـه                     ۴ يا    ۳ 

دست اوباش اسالمي کشته ، بسيـاري  
از ناحيه ي سر و پاها زخمـي و تـعـداد        

هـمـچـنـيـن بـا         .  زيادي دستگير شدند   
فرستادن لباس شخـصـي هـا بـه جـمـع             
مـردم ، ســعــي در ايــجــاد وحشــت و                
پراکنده کردن آنها به کوچه هـا کـردنـد        
و سپس از دو سمت کوچه هجوم آورده   

بسـيـاري   .  و به جان مردم مي افتادند   
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جوانان بر باالي ديوارها پناه بردند کـه    
اراذل اسالمي اقدام به پرت کردن آنـهـا   

فضـاي امـروز     .  از روي ديوارها کردنـد 
و امشب اصفهان جواب قـاطـعـانـه ي         
مردم و تنفرشان از حکومـت اسـالم و       

از پـيـر و جـوان        . اوباشان اسالمي بود 
مـرگ بـر      « امروز در خيابان ها شعار 

را    » وحشيا گم شيد    « و » ديکتاتور
در . همراه با دست زدن سر مـي دادنـد       

چندين خيابان هم آتـش روشـن کـردنـد         
تــا مــانــع حــملــه ي مــوتــور ســواران               

اوبــاشـــان و وحشــيــگـــران          .  شــونــد      
حکومت از سـر نـاچـاري مـجـبـور بـه              
برگزاري مراسم مضحک نماز جماعـت  

. در بلوار خيـابـان نـيـکـبـخـت شـدنـد                
صحنه ي تنفرانگيـز و در عـيـن حـال             
خنده آوري بـود کـه الـبـتـه بـا حضـور                  

ــد                   ــان رســي ــاي ــه پ ــر مــردم ب ــشــت ــي  .ب
عمر جمهوري اسـالمـي بـه سـر آمـده              

 است
ــبــســتــگــي                  ــحــاد و هــم ــاد ات ــده ب  زن

 زنده باد حزب کمونيست کارگري
 

 حميد
ــش و دود                      ــاس در آتـ ــبـ ــدر عـ ــنـ  بـ

شب در گيـري   ۸:۳۰ هم اكنون ساعت 
ــا                   ــنــدر عــبــاس ب شــديــد مــردم در ب
نيروهاي امنيتي در حـوالـي دانشـگـاه       
آزاد و خيابانهاي دامايي و رسالت كـه    
ــر امــروزآغــاز شــده                    ــعــد از ظــه از ب

 همچنان ادامه دارد
 

 رها از تبريز
چهارراه منصور و مسيرهاي منـتـهـي    
به استاديوم ورزشـي تـبـريـز مـمـلـو از              
ــروهــاي                 ــي ــژه، ن ــگــان وي ــروهــاي ي ــي ن
انتظامي، بسيج با لـبـاس نـظـامـي و            
بسيج با لباس شخصي امـا بـاتـوم بـه         

 دست بود
امروز با اتمام مسـابـقـه فـوتـبـال بـيـن             
شهرداري تبريز با يـکـي از تـيـم هـاي              
ديگر، تمـاشـاچـيـان عـلـيـرغـم کـثـرت               
ماموريـن بـه خـيـابـانـهـا ريـخـتـنـد و                     

ايــن .  اعــتــراضــات را شــروع کــردنــد          
اعتراض با حمله نيروهاي يـگـان ويـژه        
بـه خشــونــت کشــيــده شــد و اطــبــا و                
متخصصين داروسازي، مـورد ضـرب     
و شتم وحشيانه قرار گرفـتـه، بـيـش از         

از مـيــان    .  نـفـر دسـتـگـيـر شـدنـد               ۴۰ 
دستگيرشدگان مي شود به شـربـيـانـي       

سـعــيـدي و جـابـري کــه           )  شـربـيـانـلـو     ( 
هـمـچـنـيـن      .  پزشک هستند، اشاره کرد

مدير کتابفروشي بـهـارسـتـان واقـع در          
ــيــز جــزو                 خــيــابــان ارتــش شــمــالــي ن

گفته مـي شـود       .  دستگيرشدگان است
ايــن شـــرکـــت کـــنـــنـــدگــان در ايـــن                
راهـپـيـمـايـي غـالــبـا شـاغـلـيـن امــور                  
بـهـداري و بــهـزيســتـي و اطــبـا شـهــر                  

 .هستند
با اتمام اين تـظـاهـرات، و بـا حـرکـت               
تماشاچيان فوتبال در سـطـح شـهـر بـه            
سمت چهارراه آبرسان، وضعيت دوبـاره  
بحراني شد و به حد حيرت انگيـزي بـر     

. تعداد نيروهاي مخـتـلـف افـزوده شـد         
در مسير چهاراه منصـور تـا آبـرسـان،         
حرکت اتـومـوبـيـلـهـا مـمـنـوع شـد و                   
ــز                   ــي ــن از حــرکــت مــردم ن مــامــوري
جلوگيري کرده، از آنها مي خـواسـتـنـد     
يا برگردند و يا از کوچه پس کوچـه هـا     

سـاعـت   .  به مقصد مورد نـظـر بـرونـد        
حــرکــت جــوانــان در چــهــارراه            ۸:۳۰ 

آبرسان با شعار دادن و سـنـگ انـدازي          
در .  به طرف مامـوريـن شـدت گـرفـت         

اين لحظه، مـردم چـنـديـن بـار يـورش               
مامورين به سـمـت جـوانـان و سـپـس               
فرار آنها از جلوي جوانهـا را مشـاهـده        

در يـک مـورد شـخـصـاً چـنـد                .  کردنـد 
مامور يگان ويژه را ديدم که عـلـيـرغـم     
داشتن کاله آهني و سپر و جليقـه ضـد     
گلوله و باتوم، بـراي مـخـفـي شـدن از              
خشم جوانان در يکي از کوچه هاي بـن    
بست، در پشت سر بنده و چند نـفـر از       

جوانها در مسـيـر     .  مردم مخفي شدند
خيابانهاي منتهي به چـهـارراه آبـرسـان       
ســطــلــهــاي بــزرگ زبــالــه را آتــش زده             

 .بودند
 

 :رضا
دوستي االن نوشته کـه در عـيـنـي کـه            
در تظاهرات حضور نداشتـه بـه تـلـفـن          
منزلش زنگ زدن و يک پيـغـام ضـبـط       

شــمــا در      : " شــده رو پــخــش کــردن             
در صـورت    .  تظاهرات حضور داشتيـد 

ــرخــورد                ــا شــمــا ب حضــور مــجــدد، ب
اين پـيـغـام داره بـراي هـمـه               ."  ميشود

ميره و ميـخـوان مـردم رو بـتـرسـونـن              

لطفاَ پـخـش     .  ولي اين تلفنها تصادفيه
 .کنيد

صدها هزار تن از مردم تـهـران، دسـت        
تعداد جـمـعـيـت     .  به راهپيمايي زده اند

شركت كـنـنـده در ايـن تـظـاهـرات بـه                   
حدي است ،كـه نـيـروهـاي گـارد ضـد               
شورش ولبـاس شـخـصـي در حـاشـيـه              
خيابان انقالب و آزادي و در خـيـابـان            
هاي فـرعـي، تـنـهـا نـظـاره گـر خـيـل                     
عـظـيـم جـمـعــيـتـي هسـتـنــد؛ ايـن در                    
حاليست کـه صـبـح امـروز نـيـروهـاي              
گارد ويژه براي برخورد با اين تجـمـع ،     
کامآل به صورت آمـاده بـاش درآمـده          

. بودند و حتي حکم تـيـر هـم داشـتـنـد          
جمعيت بـه حـدي زيـاد اسـت کـه يـک                 
طرف جمعيت به اکباتـان مـي رسـد و          

طرف ديگر بـه مـيـدان امـام حسـيـن،             
همه خيـابـان هـاي اطـراف نـيـز پـر از                  

 .جمعيت است
 

 :سعيد از تهران
: شعارهـاي مـردم در خـبـابـان آزادي                

سـيــد عــلــي    /  مـرگ بـر ديـکــتـاتــور            
 پــيــنــوشــه، ايــران شــيــلــي نــمــي شــه               
بـا وجــود ايـنــكـه پــيـش از ايـن رزيــم                   
تظاهرات را غير قانـونـي اعـالم كـرده         
بود اما امروز مجبور شده سر تعظـيـم   

مـوتـور   .  در مقابل مردم فرود بياورد   
سواران نيروي انتظامي تنـهـا در حـال        

در .   نظاره كردن سيل جمعيت هستنـد 
خـيـابـان انـقـالب و آزادي جـمــعـيـتــي                 
صدها هزار نفري در خيابان هستـنـد و     
هر لحظه بر حـجـم وازدحـام جـمـعـيـت            

در خـيـابـان انـقـالب          .  اضافه مـيـشـود   
صدها هزار نفر و شايد ميليون نفـر بـه     

دسـتـهـا    . سمت ميدان آزادي مي روند 

هــمــه بــاالســت و بــر روي دو ، ســه                    
پـالكـارد نــوشـتـه شــده مـا گــوسـفـنــد                

نيروي انتظامي حتي جـرات    .  نيستيم 
مقابله با مردم را به خود نمـي دهـد و       
به سرعت در حـال عـقـب نشـيـنـي بـه                

 . خيابانهاي فرعي است
 

  ۸۸ خرداد ۲۴ اخبار يکشنبه  
 سعيد از تهران

ــاه                 ــگــ ــوي دانشــ ــري در کــ ــيــ  درگــ
اکنـون دانشـجـويـان در جـاي جـاي                هم

کوي جهت خـنـثـي کـردن اثـرات گـاز               
انـد و آتشـي          آور آتش بر پـا کـرده       اشک

عـظــيــم در مــقــابـل در اصــلــي کــوي               
بـر  .  اسـت    دانشگاه تـهـران بـر پـا شـده             

ــه             اســـاس گـــزارش     ــاي رســـيـــده بـ هـ
دقـيـقـه       ۱:۲۰ بامدادخبر در سـاعـت     
وپـنـجـم خـرداد          بامداد دوشنبه بيسـت 

ماه، اولين حمله نيروهاي امنيـتـي بـه      
کوي دانشگاه از طرف در مشـرف بـه         
دانشکده فني کوي دانشگاه، از طـرف    

دانشجـويـان   . است دانشجويان دفع شده
حاضر در کوي دانشگاه تهران، تـعـداد     

کـنـنـدگـان در اولـيـن حـملـه بــه                    حـملـه  
اسـت   نفر بوده ۱۵۰ درهاي کوي حدود 

هـا افـزوده        که هر لحـظـه بـر تـعـداد آن           
 .شود مي
 

 بهرام از تهران
. شلوغه مـيـدونـو بسـتـن           ارياشهرکلي

مردم تو کاشاني هستن و خـيـابـونـاي         
اطــــــــراف اونـــــــــجــــــــا پـــــــــره                     

،ســپــاهــيــه،گــاردي ولــبــاس        بســيــجــي 
 ، نـــيـــروي انـــتـــظـــامـــي             شـــخـــصـــي 

هست انگار از فردا اينجور کـه اعـالم       
کردن فردا و پس فردامانـور ديـگـه اي        

 دارن
 

 حميد از تهران
 فلکه اول تهرانپارس

دور تا دور فلکه اول بـا وجـود تـدابـيـر          
شديد امنيتي به تشـنـج کشـيـده شـده            
در تهران پارس مـردم بـا پـلـيـس ضـد             
 شورش وارد درگيري تن بـه تـن شـدنـد        
منطقه سعادت ابـاد بشـدت درگـيـري         
اداهه دارد و صداي مردم بـه مـنـاطـق       

 مسكوني حومه زندان اوين رسيده
مـردم از رفـتــن بــه خـانــه هــا پــرهـيــز                  
ميکنند و هنوز درگيري ها بـا شـدت       

 تمام در همه نقاط تهران ادامه دارد
 

 سياوش از تهران
کـرج تـوسـط      -بسته شدن اتوبان قزوين

 سپاه همين االن
کـرج  -درود همين االن اتـوبـان قـزويـن        
و بـه    .  توسط سـپـاه بسـتـه شـده اسـت            

ماشين ها اعالم مـي شـود کـه چـراغ           
ها داخل ماشين روشن شـود و تـنـهـا           
پس از وارسـي کـامـل مـاشـيـن اجـازه              

مـي گـن مشـکـل         .  عبور مـي دهـنـد       
احــتــمــاال مــي    !  امـنــيــتــي وجـود داره       

تــرســن مــردم از طــرف غــرب کشــور             
 اسلحه وارد تهران کنند

 
 فواد از اهواز

ــازار                   ــده بـ ــري شـ اهـــواز هـــم درگـــيـ
 پاکستانـي هـا رو بـه اتـيـش کشـيـدن                 
از ميدان شهدا تا پـل سـيـاه مـردم در             

نـيـروي   .  حال جنگ و گـريـز هسـتـنـد          
. انتظامي بـه مـردم حـملـه مـي کـنـد               

درگيري مردم در مرکز شـهـر اهـواز و        
کيانپارس رخ داده است، اهواز هـم بـه       
شـدت مـامـور بـازار بـود در سـر هـر                    

تـا مـامـور بـود و            ۷ -۶ نبش حد اقل 
در نبش هاي بزرگ هم مـاشـيـن هـايـه          

 يگان پر سرباز
 

 سرا از تهران
فردا تو دانشـگـاه عـلـم و صـنـعـت از                

تحـصـن هسـت قـراره          ۱۱:۳۰ ساعت 
بعد از اون، از اونـجـا بـريـم بـه سـمـت                  
راهپيمايي كه ساعت چهار در مـيـدان     

 انقالب خواهد بود
 

 سياوش از تهران
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گزارش ها حـاکـي از آن اسـت مـيـدان              
انقالب تا چهار راه ولـيـعـصـر اوضـاع            

 شديدا وخيم است
بين دانشجو ها و نيرو هـاي امـنـيـتـي        
 درگــــيـــــري ســـــخــــتـــــي رخ داده                 

بـه دوسـتـان خـود در           ..  فـوري فـوري       
کوي دانشگاه اطالع دهيد کـه امشـب     
قرار است به طور بسيار شديد به کـوي  

 و خوابگاه ها حمله شود
بــانــک صــادرات مــيــدون انــقــالب رو           

 مردم آتيش زدند
خيابان مطهري همچنـان درگـيـري هـا         
وجود دارد و نـيـروهـاي امـنـيـتـي در                

 تمام کوچه حضور دارند
خيابان وليعصر از پارک وي تـا مـيـدان      
ونک تمام خيابان بسته شده و خـيـابـان        

 به آتش کشيده شده
تمام ماشين ها در خـيـابـان اعـتـراض          

.. خود را با بوق زدن اعالم مـيـکـنـنـد       
نيروهاي انتظامي امروز براي مـتـفـرق    
کـردن تــظـاهــرکـنــنـدگـان در يــکـي از                
خـيـابــانـهــاي اصــلـي تـهــران اقــدام بــه               
ــد               ــردنــ ــي کــ ــوايــ ــدازي هــ ــرانــ ــيــ  تــ

 
خبرنـگـار خـبـرگـزاري فـرانسـه کـه در                 
محل درگـيـري در خـيـابـان مـطـهـري               
حضور داشـت، گـفـت مـامـوران ضـد             
شورش در مقابله با تـظـاهـرکـنـنـدگـان        
پس از اخطار با پرتاب گـاز اشـک آور،       

ــد                ــردنـ ــک کـ ــيـ ــلـ ــي شـ ــوايـ ــر هـ  .تـــيـ
 

 رها از تبريز
اعتراض در دانشـگـاه تـبـريـز و ورود                

تجمع و اعتـراض مـقـابـل       .  يگان وِيژه 
. خانه مشروطه در راسته کوچه تـبـريـز   

ــرســان و                 ــد چــهــارراه آب کــنــتــرل شــدي
خيابانهاي منتهي به آن تـوسـط يـگـاه         

 عصر۶ ويژه االن يکشنبه ساعت
دستگيري يک استـاد دانشـگـاه رشـتـه          
نقاشي از دانشگاه آزاد بـه نـام مـهـدي         
مالزاده در اعـتـراضـات عصـر شـنـبـه            

 .چهار راه آبرسان تبريز
 

 .رشت 
تجمع اعتراضي در جـلـوي دانشـکـده           

  -عــلــوم پــايــه دانشــگــاه گــيــالن                     
در رشت نيز هم چون شـهـرهـاي ديـگـر        
ايران تظاهرات گسترده اي عليه نـظـام     

تظاهـرات  . جمهوري اسالمي انجام شد
ابتدايي در دانشگاه علـوم پـايـه رشـت         
اغاز شد و دانشجويان در حالي کـه در    
ــه                ــي ــد عــل ــودن ــتــظــامــات ب حصــار ان
ــار               ــعـ ــات شـ ــابـ ــخـ ــتـ ــه انـ ــکـ ــحـ مضـ

نـيـروي انـتـظـامـي و حـراسـت               . دادند   
دانشگاه در وردي را بسـتـنـد و مـانـع            

امــا . ورود مــردم بــه دانشـگــاه شــدنــد          
جــوانــان و مــردم کــم کــم در مــيــدان                
منظريه تجمع خود را اغـاز کـردنـد و            
شعار احـمـدي پـيـنـوشـه ايـران شـيـلـي                 

سپس دستهاي هـم را      . نميشه ميدادند
ــي                   ــان ــار دبســت ــنــد و ســرود ي ــت گــرف

در اينجـا پـلـيـس بـه جـوانـان              .خواندند
حمله ور شد واز انها خواسـت انـجـا را        

اما جوانان به خوبي تـجـمـع      .ترک کنند
نــيــروي . خــود را را ادامــه مــيــدادنــد           

انتظمامي چندبار سعي کرد بـا بـاتـوم        
و فيلم گرفتن مردم را متفرق کنـد کـه     
موفق به اين کار نشد و حتي دخـتـر و       
ــه                    ــود ب ــا صــورتــي خــون ال پســري ب

اوبـاش  . اعتراض خود ادامه مـيـدادنـد     
بسيجي نيز در جمعيتي حدود پـنـجـاه      
نفر داشتند عليه دانشـجـويـان تـهـديـد         
ميکردند و با حمايت پـلـيـس مـواجـه          

اما گروه هاي جوانان با گـروه  . ميشدند
هــاي دهــهــا نــفــره بــه هــم وصــل                        

ــدنـــد         ــشـ ــيـ ــوانـــان از مـــردم           . مـ جـ
ــا                    ــهـ ــه انـ ــه بـ ــد کـ ــنـ ــتـ ــواسـ ــخـ ــيـ مـ

رانندگان بسياري نيز با بـوق    . بپيوندند
مـمـتـد خـود سـر و صـداي زيـادي را                    

تجمـع ديـگـر درروبـه         . ايجاد ميکردند
روي دانشجويان علوم پـايـه در فـلـکـه          
گاز با جمعيتي بالغ بر هفت هـزار نـفـر      

انـهـا اجـازه نـمـيـدانـد کـه               .  اغاز شـد      
جماعت بسيجي به دانشجويـان حـملـه      

بســيــجــيــان در حــالــي کــه بــا            . کــنــنــد
سکوت نيروي انتظامي روبـه رو شـده       

در پايان قرار بـود بـا وسـاطـت           .بودند 
مردم و نيروي انتظامي دانشجويان از   
دانشگـاه خـارج شـونـد و اتـوبـوس از                 

اما وقـتـي درهـا بـاز         .انجا خارج شوند
شد باران سنگ و چماق بود کـه بـه در       
شـيــشـه هــاي اتــوبــوس هــا حـملــه ور               

اوباش بسيجي به پـيـر و زن و           . ميشد
مردم و کودک حمله ور ميشـدنـد و بـا        
گـازا شـک اور و گــاز فــلــفـل انـهــا را                    

امـا مـردم بـعـد از           . متفرق ميـکـردنـد   

متفرق شدن هم بـارهـا دور هـم جـمـع              
هم اکنون فضاي شـهـر بـحـرانـي          .شدند

گزارش ميشـود و نـيـروي انـتـظـامـي              
ــر مــتــفــرق کــردن مــردم را                   ســعــي ب

اما احتماال تـجـمـع ديـگـري در          . دارد 
ضـمـنـا    . ميدان گلسار انجـام مـيـشـود      

فردا نيز ساعت چـهـار در فـلـکـه گـاز               
تـظـاهـرات بــزرگـي قـرار اسـت انـجــام                

انچه در اينجا انجام شد صـحـنـه      . شود
ــان و                  ــبــايــي از اعــتــراض زن هــاي زي
ــم                  مــردانــي بــود کــه عــلــيــه ايــن رژي

انچه مشخص بـود  . اعتراض ميکردند
تـمـام فضـاي شــهـر عــلـيـه جـمـهــوري                  

 .اسالمي بسيج بود
 

 اصفهان
ــه      ( ديشــب     حــدود ســاعــت      )  شــنــب

شــب اعــتــراضــات بــا شــکــســتــن          ۱۰ 
شيشه هاي خوابگاهاي پسـران شـروع       
شد و بعـد از چـنـددقـيـقـه عـده اي از                  

نــفــر از       ۷۰۰ دانشــجــويــان و حــدود         
خوابگاه به سمت سـاخـتـمـان مـرکـزي           

ــد       ــردنـ ــت کـ ــرکـ ــاي       .  حـ ــه هـ ــشـ ــيـ شـ
خوابگاهها، سـلـف، آمـفـي تـئـاتـر، و              

. ساختمانمرکزي تماما شـکـسـتـه شـد       
و    ۸ طبقه اول ساختمان مرکزي، تاالر 

. قسمتي ار آمفي تئاتر آتـش زده شـد        
صندلي ها و شيشه هـاي تـاالر هـا و            

. مجتمع کالسها تمامـاشـکـسـتـه شـد        
نف در چند نقطـه   ۷۰۰ جمعيت حدود 

در سطح دانشگاه حضور داشـتـنـد کـه       
نـفـر نـيـروي انـتـظـامـي و               ۳۰۰ حدود 

يگان ويژه با حمله وحشيانـه بـه داخـل        
دانشـگــاه وخــوابــگــاهـهــاجــمــعــيــت را         

عده اي بازداشت شدنـد  .  متفرق کردند
و عده اي در جنگل دانشگـاه مـخـفـي       

. مابقي به خوابگـاه بـرگشـتـنـد       .  شدند
در محوطـه ي خـوابـگـاهـهـا عـده اي                

ازدانشـجــويــان بــا مــامــوريــن درگــيــر          
شدند،دانشجويان با بـرتـاب سـنـگ و           
شيشه قصـد داشـتـنـد مـانـع از ورود                 

. گارد ويـژه بـه خـوابـگـاه هـا بشـونـد                   
ــژه وارد                ســپــس نــيــروهــاي يــگــان وي

ــا          ۲ خــوابــگــاه ه شــمــاره           ــد و ب شــدن
شکستن درهاي اتاقها که دانشجـويـان   
ازداخل قفل کرده بودند با اسـتـفـاده از      

باتوم شکستند و بـا اسـپـري فـلـفـل و               
تيرانـدازي هـوايـي اقـدام بـه ضـرب و                 
شتم دانشجويان بي گناه نموده آنهـا را    
از خوابگاه بيرون بـرده در بـيـابـانـهـاي           

 ۲ اطـراف خـوابـگـاه بـه مـدت حـدود                  
ــن                ــه صــورت روي زمــي ســاعــت روب

پـس از       ۳ حـدود سـاعـت     .  خـوابـانـدنـد    
فيلم برداري و عـکـسـبـرداري از هـمـه             
دانشجويان ،دانشجويان را رهـا کـرده         

 ۱۰۰ بيش از .  به خوابگاه بازگرداندند
نــفــر از دانشــجــويــان ايــن دانشــگــاه               
مجروح شده و به درمانـگـاه فـرسـتـاده        

نفر با جـراحـت و        ۵۰۰ شدند، بيش از 
. ضرب ديدگي سطحي تـر رهـا شـدنـد        

ــه                  بــا وجــود خســارت بســيــار بــاال ب
خــوابـــگـــاه و دانشـــجــويـــان تــنـــهـــا              
امتحانات امـروز و فـردا بـه تـعـويـق                 

در درب خــروجــي دانشــگــاه           !  افــتــاد 
شـمـاره دانشـجـويـي هـمـه افـرادي کـه                  
قصد خروج داشتند، يـادداشـت شـد و        
از خروج عده اي تحت عنوان مـمـنـوع      

ــوگــــيــــري شــــد                 ــخــــروج جــــلــ  .الــ
 

 تهران
دانشـگــاه صــنـعــتــي شــريـف؛ تــجــمــع            
 گســتـــرده دانشــجـــويـــان و جـــوانـــان            
دانشجويان دانشگاه صنـعـتـي شـريـف        
در دانشگاه تجمع کردند وقصد خـارج    
شدن از دانشگاه و حرکت در خيابانـهـا   

از صـبـح امـروز دانشـجـويـان           .را دارند

دانشگاه صنعتي شريـف در دانشـگـاه        
تجمع کـردنـد و قصـد خـارج شـدن از                
دانشـگـاه و حـرکـت در خـيـابـانـهـا را                    
دارند ولي حراست دانشـگـاه از خـروج        
اعتراض آميز دانشـجـويـان بـه سـمـت             
خيابـان مـمـانـعـت مـي کـنـد و درب                   

دانشـجـويـان کـه       .  دانشگاه را بسته اند
تعداد آنها بسيار زياد مي باشـد اقـدام     

مـرگ بـر     :  به دادن شعارهايي مـانـنـد      
از طـرفـي   . ديکتاتور و شعارهاي ديگر

ديــگــر مــردم و جــوانــان بــا شــنــيــدن               
شعارهاي دانشجويان بـه سـمـت درب          
دانشگاه صنعتي شريف حرکت کردنـد  
و در حال حاضر در آنجا تـجـمـع کـرده         
اند تخمين زده مـي شـود کـه تـعـداد                
ــل درب                   ــاب ــان در مــق مــردم و جــوان

. دانشگاه به چند هـزار نـفـر مـي رسـد           
جوانان ضمن همراهي بـا دانشـجـويـان       
شــعــارهــاي مــرگ بــر ديــکــتــاتــور را             

. بصورت هماهنگ تکرار مـي کـنـنـد      
جو اين محيط بسيار متشنج گـزارش    

نيروهاي وزارت اطـالعـات     .  شده است
و گارد ويـژه در آنـجـا و خـيـابـانـهـاي                   
اطراف مستقر شدند و هـر لـحـظـه بـر            
تعداد آنها افزوده مي شـود و خـود را         
ــي                    ــان مـ ــوانـ ــه جـ ــورش بـ ــاده يـ آمـ

جوانان مـعـتـرض بـدون تـرس و            . کنند
واهمه عليـرغـم ايـنـکـه در مـحـاصـره               
آنـهــا هســتـنــد رو در روي نــيــروهــاي               
ســرکــوبــگــر قــرار دارنــد و شــعــار                    

نــيــروهــاي گــارد ويــژه بــه          . مــيــدهــنــد 
 –صورت گسـتـرده در مسـيـر آزادي             

انقالب ايستاده اند و حرکت را تقـريـبـا    
 .غير ممکن کرده اند

 
تـظـاهـرات در ولــي عصـر؛ بـازداشــت              

 خبرنگاران خارجي
به گزارش خبرگزاري فرانسه از تـهـران،   
هم اکنون صدها نفر در خـيـابـان ولـي           
عصر تجمـع کـرده و شـعـار مـرگ بـر                 

نـيـروهـاي    .  ديکتاتور سـر مـي دهـنـد          
انــتــظـــامــي بـــراي مــتـــفــرق کـــردن               
تظاهرکنندگان گـاز اشـک آور پـرتـاب           

تظاهرکنندگان نيـز بـا پـرتـاب         .  کردند
سنگ به مقابله با نيروهاي انتـظـامـي    

خبرنگار خبرگزاري فـرانسـه   . پرداختند
ــراي             نــوشــت نــيــروهــاي انــتــظــامــي ب
دستگيري تظاهرکننـدگـانـي کـه بـراي          
فرار از دست ماموران وارد مغـازه هـا     
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و بانکها شده بـودنـد، بـه ايـن امـاکـن             
 .يورش بردند

بــه گــفــتــه ايــن مــنــبــع، شــمــاري از                  
تـظــاهــرکــنــنــدگــان تــوســط نــيــروهــاي        

خـبـرگـزاري    .  انتظامي بازداشت شـدنـد  
فرانسه نوشـت از روز گـذشـتـه شـمـار               
زيـادي از نـيــروهـاي ضـد شـورش در                 

هـمـزمـان    .  شهر تهران مستقر شده انـد   
اعالم شد يک خبرنگار ازبلژيک کـه در      
حال تهيـه گـزارش از تـظـاهـرات ضـد               
حــکــومــتــي در تــهــران بــود، تــوســط            
نيروهاي انتظامي مورد ضرب و شتـم  

هــمــچــنــيــن دو      .  قــرار گــرفــتــه اســت       
خبرنگار خارجي ديـگـر صـبـح امـروز          
بمدت چند سـاعـت تـوسـط نـيـروهـاي            

 .امنيتي بازداشت شدند
 

يــورش بــه بــيــمــارســتــانــهــا بــه قصــد             
دستگيـري زخـمـي شـدگـان و تـهـديـد                 

 پرسنل درمان کننده به بازداشت 
بنابه گزارشات رسيده از بـيـمـارسـتـان          
هزار تختخوابي شب گذشته نـيـروهـاي    
گارد ويژه به اورژانس اين بـيـمـارسـتـان      
يورش بردند وقصد دستگيـري زخـمـي      
شـدگـان درگـيـريـهـاي روز گـذشـتـه را                  

ــنــد   ــي ســاعــت          .  داشــت  ۱:۳۰ حــوال
انبوهي از نيروهاي گارد ويژه همراه بـا    
مامورين وزارت اطالعـات بـه بـخـش         

ــان              ــتـ ــارسـ ــمـ ــيـ ــس بـ  ۱۰۰۰ اورژانـ
يـورش  )  خـمـيـنـي    ( تختخوابي تـهـران     

آنها بـا پـزشـکـان و پـرسـتـاران                .  بردند
معالج زخمي شدگان درگيـريـهـاي روز      

. گذشتـه وحشـيـانـه بـرخـورد کـردنـد                  
نيروهاي وزارت اطالعات که همراه بـا    
گارد ويژه به ايـن بـيـمـارسـتـان يـورش              
برده بودند خواستار دستگيري زخـمـي     
شدگان و همراهان آنـهـا بـودنـد کـه بـا             
مـقـاومـت و ايسـتــادگـي پـزشـکـان و                 

. پــرســتــاران مــعــالــج مــواجــه شــدنــد          
ــا                 نــيــروهــاي امــنــيــتــي وقــتــي کــه ب
ايستادگي پرسنل بخش اورژانـس ايـن     
بيمارستان مـواجـه شـدنـد تـهـديـد بـه                 

ــد           ــمــودن ــهــا ن ــازداشــت آن ــرخــورد  .  ب ب
وحشيانه و غـيـر انسـانـي مـامـوريـن                
ــا                  ــژه ب وزارت اطــالعــات و گــارد وي
پرسنل مـعـالـج بـخـش اورژانـس ايـن                
بيمارستان براي مدت طـوالنـي ادامـه      
داشت و کادر درمـانـي در ايـن مـدت           

قادر به ادامه معالجه زخـمـي شـدگـان       
وضـعـيـت بـعـضـي از زخـمـي               . نبودند

شدگان وخيم بود و همچنين بر تـعـداد     
انتقال افـراد زخـمـي شـده افـزوده مـي               

بـنـابــه گـفـتــه زخـمـي شـدگـان و                 .  شـد 
همراهان آنها اين درگـيـري تـا سـاعـت          

ادامـه داشـت و بـا مـقـاومـت                  ۳:۳۰ 
پرسنل شريف اين بـخـش و هـمـراهـان            
ــان مــامــوريــن وزارت              زخــمــي شــدگ
اطالعات و گـارد ويـژه از آنـجـا پـس                

اکــثــر زخــمــي شــدگــان        .  رانــده شــدنــد   
بخاطر تـرس از دسـتـگـيـري بصـورت             
سطحي مورد درمان قرار مي گـيـرنـد      
و عليرغم شـرايـط و خـيـم بـعـضـي از                
آنــهــا کــه دچــار زخــمــهــاي عــمــيــق و              
خطرناک هستنـد در سـطـح پـانسـمـون             
خود اکتفا مي کنند و با آن شرايط بـه    

 .منازل خود بازمي گردند
از شب گذشتـه انـتـقـال       :  در زندان اوين 

بازداشت شدگان از اماکن مختلف بـه    
انـتـقـال    .  زنـدان اويـن آغـاز شـده اسـت             

شـهـرونـد بـه بـنـدهـاي             ۹۰۰ دست کم 
زندان اويـن     ۷ و قرنطينه اندرگاه  ۲۴۰ 

 .تاکنون خبر ميدهند
تجمع از صبح روبـروي وزارت کشـور         

 اغاز شده
تعداد تجمع کنندگان در اين دقايق بـه    
دو برابر صبح رسـيـده و هـمـچـنـان در             

 .حال افزايش است
 

 ۸۸ خرداد    ۲۳ شنبه  
 اعتراضات مردم در تهران

 محمد از تهران
سعادت آباد تهران جـمـعـيـت حـدود        
چهارهزار نفر با شعار هاي مرگ بـر  

انصار حزب اهللا و يـگـان   .  ديکتاتور
 ۵پرتاب   /  ويژه به مردم حمله کرد 

شليک سه تير / گاز اشک آور و فلفل
 ۱در گيري هـا تـا سـاعـت             . هوايي

 .بامداد ادامه دارد
 

 رضا از تهران
بلوار کشاورز ساعت ها در کـنـتـرل        

تعدادي بانک در جهـان  /  مردم بود 
کودک ، وليعصر ، قـدس ، يـوسـف          

شـيـشـه    .  آباد به آتـش کشـيـده شـد           
 بسياري از مراکز دولتي شکسته شد
جمعيت زيادي داره از سمت ونک بـه  

بچه هايي کـه    .  سمت وليعصر مياد
 .اون جا هستند اين رو تأييد کردنـد 

درصد زيادي به سمت ولي عصر در 
حال حرکت هستند و باقي دستگيـر  
شــده و در اتــوبــوس هــاي نــيــروي               

بنا به گفتـه  . انتظامي بسر مي برند

هــاي دوســتــان حــاضــر، نــيــروهــاي          
امنيتي وحشيـانـه بـه سـمـت مـردم             
هجوم برده و حتي کساني را کـه بـه       
خانه ها فرار مـي کـنـنـد تـا داخـل               

 .تعقيب کرده و دستگير مي کـنـنـد   
دانشگاه تهران هم االن بچه هادسـت  

ميدان انقالب هـم    .  به تجمع زده اند
 .مردم جمع شده اند

موتورسوارهاي نيروي انتظامي کـه  
کاملن مجهزنـد، بـه سـمـت پـايـيـن              
خيابان و به سوي ميدان ولـي عصـر     

در مسير تمام کسـانـي     . در حرکتند
را که در مقابل پارک ساعي تـجـمـع    

. کـرده بــودنـد، مضــروب سـاخــتــه             
همچنين بـا کسـانـي کـه سـعـي در                 
انتقال اخبار با استفاده از تلفن هاي 
همراه خود را دارنـد، بـرخـورد مـي           

 .شود
تـهـران،      ۵۰۳در مقابل بيمارستان 

مردم با نيروهاي گارد ويژه درگيري 
شـديـدي پـيـدا کـرده و يـک مـوتـور                   

. نيروهاي امنيتي را آتـش زده انـد          
همچنين گفته مي شود که در برابـر  
اسـتـفـاده از گـاز اشــک آور تـوســط                
نيروهاي امنيـتـي، مـردم اقـدام بـه            
روشن کردن آتش کرده اند که باعـث  

 .ترافيک سنگيني شده است
مردم را در فاطمي و زرتشت کـتـک     
مي زنند؛ گاز اشک آور مـي زنـنـد؛          
مردم سـنـگ و چـوب پـرتـاب مـي                 

کنند؛ بسيجي هـا در حـال اضـافـه             
شدن به نيروهاي امنيـتـي هسـتـنـد؛        

 .مردم کوتاه نمي آيند
تقاطع شـهـيـد بـهـشـتـي و مـيـرزاي                

ــرازي      ــار   -شـــيـ ــعـ " شـ ــر     :  ــرگ بـ مـ
مردم به طور وسيـعـي     -"  ديکتاتور

شروع به سنـگ پـراکـنـي بـه سـمـت              
ــد                ــرده ان ــي ک ــت ــي ــروهــاي امــن ــي  .ن

ــا             ــهــران ب دانشــجــويــان دانشــگــاه ت
پيوستن به مردم حاضر در خـيـابـان      
انـقـالب، بـه ســمـت ولــي عصـر در                

 .حرکتند
در مقابل تـخـت طـاووس مـردم در           
مقابله با نيروهاي امنيتي و به دليل 
اســتــفــاده از گــاز اشــک آور، آتــش              

همچنين با .  وسيعي روشن کرده اند
مــرگ بــر   " ســردادن يــکــســر شــعــار         

و سنگ پراکني به سمت "  ديکتاتور
نيروهاي امنـيـتـي بـه مـقـابلـه مـي               

با افـزايـش درگـيـري هـا و            . پردازند
همچنين اعزام نـيـروهـاي جـديـد بـه           
منطقه، سعي در پراکنده کردن مردم 

اما مردم با حرکت در خيابان . دارند
ها سعي مي کنند که از پراکنـدگـي   

 .خود جلوگيري کنند
شـب  ۹:۳۰سياوش از تهران سـاعـت  

شنبه درگيري سنگين بيـن مـردم و       
داره بـه انـقـالب              نيروي انـتـظـامـي      

ميرسه،از دانشگاه صداي تيراندازي 
مــيــاد،مــردم هــمــه تــو خــيــابــانــهــا          
هستنـد،جـلـوي درب جـنـبـي پـارک              

گاز . ملت همين حاال درگيري هست
اشک آور ميزنن، مردم دارن ميان به 
ســمــت انــقــالب، جــمــعــيــت زيــادي          

. همـه مـوبـيـلـهـا قـطـع شـده               . بيرونه
به بيشتره سـايـتـهـا وجـود          دسترسي

تــو کــوي دانشـگــاه درگــيــري         . نـداره 
 ۲پــمــپ بــنــزيـن امــيـرآبــاد          .  هسـت 

مـردم از    . ساعت پيش آتـيـش زدنـد       
عصـر تـا تـجـريـش را                  ميدان ولـي   

 .بستند
 

 حميد از تهران
تهران همچنان در اشوب است تـمـام   
خيابانهاي يوسف آباد ، خيابان چهل 
ســتـــون ، بـــي ســتـــون ، جـــهـــان                    
مهر،خيابان فاطمي ، وزارت کشـور  
،ميدان وليعصر ،خيابان مطهـري ،    
خيابان الرستان ، ميرزاي شيرازي ، 
خيابان قائم مقام ،مطهري تا انتها ، 
شريعتي تا پل سيد خندان ، خيابـان  

بســتــه اســت     ...  امــام حســيــن و          
ونيروهاي گارد ويژه به تمام قـوا بـه       
ــد                ــنــ ــنــ ــکــ ــيــ ــه مــ ــملــ ــردم حــ  مــ
جمعيت همچنان رو به افزايش است 

دستگاه اتوبوس ااتش گرفته است  ۵
و تمام سطل هاي زباله وسط خيابان 

 راه ها رو مسدود کردند
 

 آرش از تهران
تير اندازي در خـيـابـان مـيـردامـاد             
 شيشه هاي مجتمع پايتخت شکست
تظاهرات مخالفين در حال گسترش 

ده هزار نفر در خـيـابـان ولـي         (  است
و چـهـار مـوتـور سـيـکـلــت              ) عصـر    

پاسداران به اتش کشيده شده است و 
پاسداران ستاد مير حسين موسـوي  
را به محاصره در آوردند و در برخي 
از مناطق صداي گلوله و پخش گاز 

تـظـاهـر    .  اشک آور شليک کـرده انـد       
کننـدگـان جـددا انـتـظـار دارنـد کـه                 
سايت ها و تلويزيونهاي ماهواره اي 
ــران را               اخــبــار مــبــارزات مــردم اي
انعکـاس دهـنـد و آنـان هـمـچـنـيـن                  
انتظار دارند که سازمانهاي سياسي 
اپوزيسيون در خارج کشور با تجمـع  
در مراکز اصـلـي شـهـر هـاي بـزرگ             
جــهــان از مــبــاررزات مــردم ايــران            

 حمايت نمايند
ــه               مــردم اصــفــهــان در اعــتــراض ب
ــه طــرف                ــات ب ــخــاب ــت ــيــت ان وضــع

 .استانداري اين شهر حرکت کرده اند
دانشگاه شيراز نيز شـاهـد درگـيـري       
پليس ضد شورش شد هم اکنون تير 
هوايي و گاز اشک آور شـلـيـک مـي           

 .*شود
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ي ايـران درشـرف تـحـوالتـي               جامعه
. بـرافـکـن اسـت         بسيار تند و بـنـيـان   

تحوالتي که ارازل و اوباش اسالمـي  
هــايشــان بــيــرون آورده و           را از النــه    

تر ساختـه   ي کريهشان را نمايان چهره
 . است

مـزدوري چــون مــوســوي کـه گــويــا            
توهم انقالب مـخـمـلـي وجـودش را          
فرا گرفته و در راسـتـاي مـبـارزه بـا          

سـتـوه آمـده،         انقالب سرخ مـردم بـه      
خــواران خــود را بــه مــيــدان               جــيــره

فــرســتــاده تــا هــدايــت اعــتــراضــات         
هـا     ميليـونـي مـردم را در خـيـابـان              

 . برعهده بگيرند
هـمـراه تـعـدادي        روز يکشنبه، من به

از دوستانم به جمع مـعـتـرضـيـن در        
حــدود .  مــيــدان آزادي پــيــوســتــيــم        

. ساعـت شـش بـه مـيـدان رسـيـديـم                
جمعيت نسبتاً زيادي آمده بودنـد و    
مــداومــاً بــر مــيــزان مــردم افــزوده            

جــو در ابــتــدا در دســت            .  شــد   مــي
طرفداران موسوي بـود و يـک سـري          

: شـد    شعاراي پـرو رژيـمـي داده مـي          
اهللا اکبر، يا حسين ميـرحسـيـن، يـا       

مــوســوي مــردم را        ... .  زهــرا و       
مـن و    .  کـرد    دعوت به آرامـش مـي    

دوستانم تصميم گـرفـتـيـم بـا بـقـيـه               
سـمـت آريـاشـهـر حـرکـت               جمعيت به

در نزديکي ميدان آزادي يـک    .  کنيم
اي از اوباش  پايگاه بسيج بود و عده
در ابــتــدا   .  بسـيــج داخـل آن بـودنــد          

پراکني کـردنـد،      سمت مردم سنگ به
ســـپـــس مـــردم در جـــواب آنـــهـــا                

سـمـت اوبـاش بسـيـج             هايي به سنگ
در اين هـنـگـام يـک         .  پرتاب نمودند

بسيجي جاني، از داخل کانال کـولـر   
دار    به سمت مردم با تفنگ دوربـيـن  

شليک کرد و جمعيت را بـه خـاک و           
 .خون کشيد

در اين هنگام جـمـعـيـت بـه خـروش           
آمد و درختان اطراف مـيـدان را از         
ريشه کندند، گارد ريـل را بـه طـور          
کامل منهدم کردند، يک اتوبوس و   

 .يک ون بسيجيان را آتش زدند
آمـد،     موضوعي کامالً به چشم مـي 

عدم وجود يک رهـبـري مـنـسـجـم و           

بــرخــواســتــه از مــيــان مــردم بــود،             
بطوريکه طرفداران موسوي هـدايـت   

الـبـتـه    .  مردم را در دسـت داشـتـنـد        
اي از جمعيت که هيـچ تـوهـمـي        عده

به هيچ جناه  نظام ندارند، در برخـي   
مــواقــع ابــتــکــار عــمــل را بــدســت             

گرفتند و شعـارهـاي راديـکـالـي         مي
زنداني سـيـاسـي آزاد        :  دادند سر مي

بايد گردد، سيدعلي پينـوشـه ايـران      
شيلي نميشـه، حـکـومـت اسـالمـي           

خوايم، دولـت تـقـلـب        خوايم نمي نمي
کـنـد،      کند  رهـبـر حـمـايـت مـي           مي

آزادي مساوات ابـطـال انـتـخـابـات،         
خس و خاشـاک تـويـي  دشـمـن ايـن               
خاک تـويـي، تـوپ تـانـک بسـيـجـي                 

 ... .ديگر اثر ندارد و 
اي پهن شده اسـت، هـر کـس و           سفره

ناکسي سعي دارد سـهـم خـود را از          
در .  اين خوان گسترده تصاحب کنـد 

هاي رفـرمـيـسـت و        اين ميان جنبش
ــبــري ايــن                    ــبــرال ســعــي در ره ــي ل

بـراي مـثـال ددر        .  تظاهرات  دارنـد   
ــق و                 ــابـ ــي سـ ــاهـ ــپـ ــارا، سـ ــازگـ سـ

گــر    ژورنـالـيـسـت کـنـونـي، تـحـلـيـل               
ي صداي انسانـيـت و آزادي        برجسته
، در   )  صـداي آمـريـکـا      !!! ( و رفاه   

انـد     تريبوني که برايش تـرتـيـب داده     
. سعي دارد مـردم را هـدايـت کـنـد             

گـويـد از خشـونـت بـپـرهـيـزيـد،                 مي
برادران اطـالعـاتـي را کـمـي کـتـک                
بزنيد ولي نه در حـدي کـه بـدنشـان             
کبود شود هرچه باشد آنها هـم جـزو     

 .مردمند
آخر نيست يکي بگويد مردک، جمع 

مـردم کـجـا      .  ات را کن کاسه و کوزه
خشونت طلبند، مردمي که گوشـت  
دم تـــوپــنـــد و تـــنــهـــا ابـــزارشـــان                

شــان اســت،      کــرده      هــاي گــره     مشـت 
تواننـد خشـونـت ايـجـاد           چگونه مي

جناب سـوراخ دعـا        اين عالي.  کنند
 . را گم کرده است

اما مردم از اين مـزدوران سـرمـايـه         
گــذرنــد و بــه آنــهــا اعــتــنــايــي               مــي
هـا و       آتــش زدن بـانــک     .  کــنـنـد     نـمـي  

موسسات دولتي که کمر بـه غـارت     
مردم بسته بودند، نشانگر اين جـدا    

 .بودن مردم ازين جانيان است

شـنـبـه جـانـيـان حـکـومـتـي                  روز سه
فراخوان به تجمع در ميدان وليعصر 

يک ساعت قبل از تـجـمـعـي         .  دادند
. که قـرار بـود مـردم ايـجـاد کـنـنـد                

نشـيـن      موسوي نيز  فراخوان به خانه
همانند وقايع چـنـد     .  شدن مردم داد

تير کـه بـراي خـوابـانـدن             ۱۸ي  روزه

ــايــي               ــيــم ــپ ــک راه ــراضــات، ي اعــت
فرمايشي براه انداختند، اينبار نـيـز     

موسوي خـوب    .  چنين قصدي دارند
ي ايــن      دانــد در صــورت ادامـه          مـي 

رود    قائله کليت نظام زير سـوال مـي    
. و ديگر سهم او نيز خواهد سـوخـت  

نشـيـنـي دعـوت        لذا مردم را به خانه

و امـا مـردم بـه او گـوش               . کند مي
تـهـران   .  ندادند و به خيابان ريختـنـد  

. سـوزد    مثل يک گلـوـلـه  آتـش مـي           
بــايــد رهــبــري ايــن اعــتــراضــات را           
بدست بگيريم و اوبـاش بسـيـجـي و         

 .موسوي را منزوي کنيم

 ايرانی سراسر خون
 سياوش اميدی

اين هفته نيـزپـابـرهـنـه مـيـان حـرف             
امـا در چـنـد        !  کسي نخواهيم دويـد 

روز گذشتـه مـردم پـابـرهـنـه مـيـان               
سلطه حکـومـت دويـدنـد و آرامـش            

. جانيان سرمايه را بـرهـم ريـخـتـنـد            
اما ميخواهم هشدار دهـم بـه هـمـه         
کـمــونـيــســتـهــا کـه مـدافــعــان نــظــم              
سرمايه داري به رهبري بي بـي سـي     
و صداي امريکا به شدت فعال شـده    
اند که آتش دوباره بر افروخـتـه شـده      

اين حـرکـت     . مردم را خاموش کنند
از قبل از بـه اصـطـالح انـتـخـابـات                

 «ســـازمـــان يـــافـــت و هـــر چـــه                  

هست، به قول يـکـي از      »کارشناس
مــحــســن رضــايــي       قــاتــلــيــن مــردم   

، سـرمـايـه بـه صـف            » نخبه گـان   « 
شـدن تـا مــبـارزه مـردم را بـه هــرز                  

 .برند
نـام کـارشـنـاسـان را يـکـبـار ديـگــر                  
رديف کنيد تا ببينـيـد چـه کسـانـي          

ســازگـارا، فــرخ نــگــهــدار،       . هسـتــنــد 
مسعود بهنود، سالمتيان، جـمـيلـه      
ــزاده،            ــوري ــي، ن ــاجــران کــديــور، مــه

... افشـار،ســبـحــانـي، آمــوزگـار و            
کليه مفسراني که به عنوان مـفـسـر      

مهمان بي بي سي و صداي امريـکـا   
هستند و به اضافه کـلـيـه کـارکـنـان         
بخش خبري بـي بـي سـي و صـداي               
امريکا؛ ايشان در کمال بـي طـرفـي        

ــمــال بــي شــرمــي                (!!)   امــا در ک
وظيفه مقدس که در سي سال پـيـش   
داشتند در دستور کار گـذاشـتـنـد و       
به شدت فعال هستنـد کـه سـدي بـر           

ايشـــان .  مــبــارزات مــردم شــونـــد          
هــمــگــي يــا مســتــقــيــمــا در کــار                
سرکوب مردم ايران نـقـش داشـتـنـد          
يا جنايات سازمان يافته سي سـالـه     
گذشته را ميـخـواهـنـد ال پـوشـانـي            

بي بي سي نيز به تـبـعـيـت از       . کنند
کروبي شب انتخابات نخوابيد و تـا      

صبح يک نفس بـرنـامـه داشـت امـا            
 »کـودتـاي  « صبح که با مـردم بـا         

خامنه اي مواجه شدند بي شـرمـانـه    
در مقابل اعـتـراض کسـانـي کـه از            
کرده خود پشيمان بودنـد و در راي        

: گيري شرکت کـرده بـودنـد گـفـتـنـد           
ايـن حـرف طـرفــداران احـمـدي نــژاد              

طرفداران احـمـدي نـژاد چـه           !!!  است
کسانـي هسـتـنـد؟ جـواب ايـن بـود                

زهــر را بــه خــورد        .  » تــحــريـمــهــا « 
مردم دادند بعد مدعي هستـنـد کـه      

 !!کار تحريمها است

ــه                  ــذشــتــه مــاهــران ــد روز گ در چــن
ميخواهنـد جـلـوي رشـد مـبـارزات             

بــگــيــرنــد و مــوســوي يــا           مــردم را  
کسي شبيه موسوي را ميـخـواهـنـد     

در شــب   .  بــه خــورد مــردم بــدهــنــد        
يکشـنـبـه در تـفـسـيـر خـبـر صـداي                   
امريکـا جـنـاب سـازگـارا بـه مـردم                
توصيه ميکند که شبـهـا اهللا اکـبـر         
بگويد روزها تظاهـرات آرام داشـتـه        

البد وقتي نـيـروي سـرکـوب         !  باشيد
گـر مـيــزنـد و بــه قصــد کشــت هــم                 

! ميزند بگويد انشـاالـه گـربـه اسـت           
بـي بـي        » 2« در برنامه با عنوان   

سي چند کارشناس ديگر در بي بـي    
سي شرف حضور بهم رسانده بـودنـد   
و هشدار ميداند به مردم که مـبـادا   
راديــکــال شــويــد کــه خــود فــاجــعــه           

 !است
هشدار من بـه کـمـونـيـسـتـهـا اسـت              
بايد هوشيار بـود و نـگـذاشـت ايـن              
کارشناسان نخـبـه مـردم را بـه يـک              

بـراي  .  قتلگاه ديگر رهنمون سـازنـد    
اينکار احـتـيـاج بـه سـازمـان يـابـي               

ــا اســت            ــيــســتــه ــمــون مــن .  خــود ک
پيشنهاد ميکنم حول کـانـال جـديـد       

و ســعــي   .  خــود را ســازمــان دهــيــم       
را سـازمـان       کنيم مـبـارزات مـردم       

دهيم بايد کانال جديـد را بـه سـتـاد           
بـايـد وسـيـعـا        .  خود تـبـديـل کـنـيـم          

کانـال جـديـد را بـه مـردم مـعـرفـي                   
در ايـن مـبـارزات پـيـش رو              .  کنيـم 

ــا                    ــم مـ ــهـ ــف مـ ــايـ ــي از وظـ ــکـ يـ
کـمـونـيـسـتـهـا خـنـثـي کـردن نـقـش                    

. مخرب بلندگوهاي بورژوازي اسـت 
بايد کاري کرد کـه نـتـوانـنـد مـا را             

اين به نظرم يـکـي از     . سانسور کنند
مهمترين کارهاي ما در ايـن بـرهـه          

 .زماني است

 را خنثی کنيم »نخبه گان«تالش 
 ياشار سھندی



روزهــاي پــر جــوش و خــروشــي را              
پشــت ســر مــي گــذاريــم، روزهــاي             

ــده اي           ــن ــن کــن ــيــي ــع مضــحــکــه   .  ت
انتخابات براي جمهوري اسالمي بـه  
ــچ                  ــبــديــل شــده کــه هــي ــي ت گــرداب

. کدامشان فکرش را هم نمي کردنـد 
جمعيت ميليوني به خيابن ها آمـده  

سـالـه      ۳۰و شعار مي دهد و کينـه    
از جمهوري جرم و جنايت را ايـن بـا     

. در ابعاد ميليوني بـروز مـي دهـد         
مردم به خيابان ها آمده اند و شعـار  

مي دهند، نيروهاي سـرکـوبـگـر بـه          
مردم حمله مي کنند، دستگير مـي  
کنند و کنک کاري مي کنند، با تير 
و چماق و چاقو به جان مردم افـتـاده   
اند، مردم از خود و خواسته هـاشـان   
دفاع مي کنند و متقابال تک و توک 
به نيروهاي سـرکـوبـگـر حـملـه مـي              
کنند، اتوبوس ها و بانک هـا را بـه         
اتش مي کشند، موتور و مـاشـيـن        
هاي پليس و نـيـروي انـتـظـامـي را               
چپ مي کنند و آتش مي زننـد، در    

 .خيابان ها سنگر بندي کرده اند

بدون شک اين اعتراضات بـه تـوازن      
قوي جديد، به تشکل و قدرتمند تـر  

طـبـل   .  شدن مردم منجر خواهد شد
انقالب نواختن آغاز کرده است و آن 
را بــه ايــن راحــتــي هــا نــمــي تــوان                

مردم به قدرت خود پي .  ساکت کرد
در حـال تـمـريـن انـقـالب             .  بـرده انـد    

هستند، همديگر را پيدا مي کـنـنـد    
و روزهاي پرهيجان و پر امـيـدي را       

 .مي گذرانيم
 

ميليون هاي نفري کـه در تـهـران و             
اروميه و اهواز و شيراز و تـبـريـز و        
اصــفــهــان و شــهــر هــاي ديــگــر بــه              
خيابان امده انـد بـراي جـارو کـردن             

کل بسـاط حـکـومـت جـنـايـت کـار               
ــد                 ــدان آمــده ان ــه مــي . اســالمــي ب

موسوي و خاتمي و کروبي در کنـار  
نيروهاي سرکـوبـگـر هـر چـه تـالش             
مي کنند مردم را به خانه بفرستند، 
هر چه قول مجوز رسمي تـظـاهـرات      
مي دهند کسـي گـوشـش بـدهـکـار             

 .نيست
 

شوراي نگهبان کوتـاه آمـده  وعـده          
ابطـال آرا را مـي دهـد و مـوسـوي                  
کميته حقيقت ياب پـيـشـنـهـاد مـي         

هر کس از يک سر در صدد بـه    . دهد
خانه فـرسـتـادن مـردمـي اسـت کـه                
براي جارو کـردن کـل حـکـومـت بـه             

خيابان امـده انـد مـي بـاشـد، ولـي               
ماجرا از اين کارها دارد عبور مـي    

مردم به جان آمده نه به قول و   .  کند
وعده شوراي نگهبان دل خوش مـي    
کننـد و نـه بـا مـوسـوي و کـروبـي                     

 .راضي مي شوند
نبايد به جـانـيـان اسـالمـي مـهـلـت               
داد، بايد بـا قـدرت مـردم بـه جـان                
آمده براي ساختن دنيايي بهتر کلـک  
حکومت کشتـار و جـنـايـت را يـک              

 .سره کرد وسرنگونش کرد
 

 پيش به سوي انقالب
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ــن       ۱۲  ــزاري           ۲۲ ژوئ ــرگ خــرداد روز ب
مشحکه انتخابـات جـمـهـوري اسـالمـي           

جمهوري اسالمي عالوه بر بـرگـزاري   .  بود
ــران در                       ــه شــب بــازي در اي ــم ـي ايــن خـ
کشــورهــاي ديــگــر هــم صــنــدوق هــاي              
ـا مـثـال             مارگيري اش را برپا کـرده بـود ت

ـيـن          "  هموطنان خارج کشـور "  هـم در تـعـي
ـنـد    بـه هـمـيـن       .  سرنوشت خود شرکت کـن

مناسبت و براي برهم زدن بساط انتـخـاب   
جــانــيــان اســالمــي بــه فــراخــوان حــز ب              

کمونيست کارگري و شرکت ساير گـروه ه      
اي مخالف جمهوري اسالمي در جـلـوي       
ســفــارت جــمــهــوري اســالمــي در شــهــر           
استکهلم تجمع اعتراضي بزرگي برپا شـد  

صبح صـبـح    ۹ که اين اعتراض از ساعت 
 .تا سه و نيم بعد از ظهر ادامه داشت

تـــظـــاهـــر کـــنـــنـــدگـــان پـــالکـــاردهـــاي          
ـيـل          ـب اعتراضيشان را با نوشته هائـي از ق
مرگ بر جمهـوري اسـالمـي و مـرگ بـر              
ديکتاتور به همراه داشتند و شـعـارهـائـي       
از قبيل سرنگون باد جمهوري اسالمـي ،    

و برابري ،نه بد مي خـوايـم       زنده باد آزادي
نه بدتر فقط دنياي بـهـتـرسـر يـم دادنـد و             
ـاخـتـه شــده                   هـنـگـامـي کــه عـوامـل شــن
جـمــهــوري اســالمــي بــراي راي دادن بــه              
ـا               صفارت مراجعه مـي کـردنـد مـزدور ب

 .شعار مزدور برو گمشو بدرقه مي شدند
تظاهر کنندگان بـه عـنـوان اعـتـراض بـه               
سرکوب آزادي در ايران حـکـومـت عـزاي         

اسالمي همچنان به رقص و پايکـوبـي بـر      
پرداختند و نشان دادند در ايثران مـردم از    
شادي و ابراز احساسـات و انسـانـي شـان           

ـنـد      ـا             .  محروم هسـت ـنـدگـان ب تـظـاهـر کـن
سخنراني و شعتر هـايـي کـه در دفـاع از             
ـان و کـارگـران مـي            مبارزات جوانان و زن
دادنــد اتـــحـــادشـــان را بـــا کـــارگـــران،                
دانشجويان،زنان و توده مردم نشان دادنـد    
ـتـخـابـات مضـحـک و کـانـديـداهــاي                   و ان

 .مزدورشان را محکوم کردند
ــکــي از                     ــظــاهــرات ي ــن ت در اواســط اي
معترضين صندوقي مشابه صندوق راي   
گيري را سـاخـتـه بـود کـه روي آن پـرچـم                  
جمهوري اسالمي نقش بسته بـود و روي      
آن به شکل سنگ توالت بود، او با لـخـت     
شدن و نشستـن روي صـنـدوق اعـتـراض            
خود را به مضحکه انتـخـابـات اسـالمـي        

اين فرد به اضافه يکي ديگر از   .  نشان داد
 .معترضين توسط پليس دستگير شدند

بعد از اين دستگيريها اعتراض کننـدگـان   
به درب ورودي سفـارت و افـرادي کـه در            
حال راي دادن بـودنـد نـزديـک شـدنـد کـه                  
پليس ها از پيشروي تظاهر کنندگان جلـو  

در هـمـيـن مـوفـع بـود کـه                .  گيري کردند
عوامل رژيم مي خواستند با تـعـدادي از       
شرکت کنندگان در راي گـيـري صـفـي را         
ـا                 در مقابل سفـارت تشـکـيـل دهـنـد و ب
ــراي                   ــرداري ب ــم ب تــهــيــه گــزارش و فــبــل
ـا              ـنـد کـه ب انتخاباتشان صحنه سـازي کـن
وجود شعارها و سخنراني هاي ما موفـق  

ـبـاس      . به اين کار نشدند ضمنا فردي کـه ل
هايش را درآورده بود به اتفاق يکي ديـگـر   
از دوستان ما را پليس دستگيـر کـرد کـه        

 . بعد از چند ساعت آزاد شدند
شدت اعتراض ما به قدري بود که پليـس  
براي مـراجـعـيـن بـراي راي دادن  راهـي                   
ـان جـنـگـل هـاي اطـراف                      خاکـي  از مـي

 .سفارت درست کرده بود

ـيـل                   ـب ـنـدگـان شـعـارهـائـي از ق تظاهر کـن
ـار،     مزدوران شرم کنيد به سـي سـال     کشـت

ــجــه، اعــدام،             خــفــقــان،ســرکــوب شــکــن
 .سنگسار ،چپاول و جنايت راي ندهيد 

حزب کمونيست کارگري مثل هـمـيـشـه        
ـبـات و                 نشان داد نماينـده و رهـبـر مـطـال
خواسته هاي  کـارگـرانـي کـه مـاهـاسـت              
ـان و دانشـجـويـان،                     ـنـد و زن ـت مزد نـگـرف
کــودکــان و هــمــه مــردم ايــران کــه زيــر                  
ـاتـوري اسـالمـي                  حاکـمـيـت رژيـم ديـکـت

 .هستند است
 

امروز روز نه گفتن به جمهـوري اسـالمـي      
امروز روز اعتراض عليه جـمـهـوري    . است

بـه يـکـي        نه روز دادن راي  . اسالمي است
ـتـکـاران رژيـم                      ـاي ـان و جـن ـي ديگـر از جـان
خونخوار و ضد بشري جمهوري اسـالمـي   
ـبـرده      که بوئي از عدالت و حقوق انساني ن

 . اند
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