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آنچه که اين روزها در شهرها و خيابانهاي ايران 
مي گذرد، نظر همه جهان را به خود جلب کرده 

مانند هر پديده اجتماعي ديگر، طبقات . است
از آن    مختلف اجتماع تعابير خـاص خـود را         

دارند و در صددند تا مهر خود را به اين اتفاقات 
پيداست آنچه کـه امـروز شـاهـد آنـيـم،             .  بزنند

ـيـه       اعتراض اجتماعي همه جانبه اي است عـل
آنچه مورد اختالف است، تعابير . وضع موجود

دوم خـرداديـهـا و         . مختلف از اين وضع است
طرفداران موسوي، از حاکميت جناح راست و 
احمدي نژاد ناراحتند و بيشترين تغـيـيـري کـه       
خواهان آن هستند، انـتـقـال قـدرت بـه جـنـاح              

چيزي که در پس اين هياهـو   حداکثر . آنهاست
خواهان آنند، بازگشت  دوران خاتـمـي و بـردن        

کـافـيـسـت     .  جامعه به فضائي شبيه آن اسـت     
ـبـان       را بـه     مردم هشت سال دوران اصالح طـل

خاطر آورند و ببينند آيا اين آن چـيـزيسـت کـه           
برايش مبارزه مي کنند؟ بدون شک هدف مردم 
ـبـان و            از اعتراضات اخير، هدف اصـالح طـل

مردم صـراحـتـاً در        .  موسوي و کروبي نيست
اعتراضات و تظاهرات خود اعالم کردنـد کـه     

وقتي مردم از   .  خواستشان چيزي جز اين است
خواست آزادي سخن مي گويند، وقتي از تغيير 
وضع اقتصادي و رفع تبعيض حرف مي زنند، 
منظورشان آزادي و اقتصاد از نوع دوم خردادي 

مردم خواهان دگرگوني و تغيير در پايه . نيست

باسالم و درود به شما مردم مبـارز و    
 آزاديخواه ايران

دوره ها و لحظات حساسي را داريـم     
ميگذرانيم دوره اي از تظـاهـرات هـا      
ــا                    ــي مــا ب ــون ــي ــل و تــجــمــعــات مــي
درگيريهاي خياباني و االن جـنـگ و         

. گريز در خيابانهـا ادامـه پـيـدا کـرد           
جمهوري اسالمي با تمام شـقـاوت و       
با تمام قـدرت جـهـنـمـي سـرکـوب و                
ــهــا آمــده و                  ــابــان کشــتــارش درخــي
ميخواهد خيابانها را از مـا بـگـيـره،       

ندا آقـا سـلـطـان در درگـيـري هـاي روز                  
خرداد با گلوله جـنـايـتـکـاران         ۳۰ شنبه 

حکومت اسالمي قلبش از حـرکـت بـاز      
او به سمبل تمام جانبـاخـتـگـان      .ايستاد

 .انقالب عـلـيـه حـکـومـت مـبـدل شـد               
نـدا فـوق     " دوست و نامزد او مـيـگـويـد      
نـدا هـرگـز       .العاده بـه مـن نـزديـک بـود           

 .طرفدار هيچ يک از ايـن دوگـروه نـبـود        
 .آزادي براي همه .ندا خواهان آزادي بود

ــه                     ــود ن ــژاد ب هــدف نــدا نــه احــمــدي ن

نيازي به تاکيد نيست که اين کوه جـهـل   
و جـنــايـت و کـثـافــت، ايـن جـمـهــوري                   
اسالمي، قبل از هرکس بر عـلـيـه شـمـا        

هـمـچـنـيـن نـيـازي بـه             .  سرهم شده است
گفتن نيست که انقالبي كه عـلـيـه رژيـم       

براه افتاده است، بيش از هـمـه        اسالمي
پـيــروزي ايــن    .  بـه شــمـا مــربـوط اســت          

انقالب، رهايي از شـر حـکـومـت ضـد              
بشري اسالمي و بـرپـايـي يـک جـامـعـه              

 15ادامه صفحه  

 3ادامه صفحه   2ادامه صفحه  

 

 اساس سوسیالیسم انسان است 
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 )منصور حکمت. (سوسیالیسم جنبش باز گردادن اختیار بھ انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سھ شنبھ ھا منتشر می شود

۴۰۸ 
   

ساعت حدود شش بعد از ظـهـر بـود،        
ترافيک شديد بـود، از مـاشـيـن پـيـاده               
شدم تا بقيه راه را تـا مـيـدان انـقـالب                
پياده روي کنم، حوالي خـيـابـان اسـتـاد        
معين بودم ، البالي مردم معترض در   
خيابان و پيـاده رو، بـه طـرف انـقـالب              
مــي رفــتــم، دود غــلــيــظــي مــحــدوده            
دانشگاه شريف را فرا گـرفـتـه بـود، در         
ــان، تــعــدادي از               ســمــت ديــگــر خــيــاب

نـفـر      ۱۰۰ حدود (نيروهاي ضد انقالب
مسلح بـه طـرف دانشـگـاه           ) يگان ويژه

شريف مي دويـدنـد، در کـنـار مـا هـم               
تعداد زيادي مامور انتظامي و يـگـان     

تـظـاهـرکـنـنـدگـان        . ويژه حضور داشتند
خامنه اي حـيـا کـن،          : شعار مي دادند

: مـن فـريـاد زدم          .  مملکت را رها کـن 
زنــدانــي ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد و              

هميـن شـعـار را گـفـتـنـد،                عدهاي هم
چند صد متر جـلـوتـر از مـا درگـيـري             
ميان مردم و نـيـروهـاي ضـد انـقـالب               
بسيار شديد بود، صداي گلوله خيـابـان   

از   عـده اي هـم      .  آزادي را فراگرفته بود
مکانهاي نا معلوم، به سمت نيـروهـاي   

. ضد انقالب تـيـر انـدازي مـي کـردنـد            
 ۲۵ حدود   ( ناگهان تعدادي موتورسوار
بـه سـمـت        نفر در خـط ويـژه اتـوبـوس            

در حـالـي کــه       .)  انـقـالب مـي رفـتـنـد          
مي کردند ، اره داسي و باتـوم    فحاشي

روي هوا مي گرداندند و انگـار حـريـف      
تـون  ...  ،   ...  مـردم    !(  مي طلبـيـدنـد   

خواستم در کيفم را ).  ها... ميکنيم ، 

 ھمه بود یبرا یندا خواھان آزاد

ــچ  ــي ــدار ھ ــدا طــرف ن
 جناح حکومت نبود

 2ادامه صفحه  

!شيشه عمر رژيم جنايتکار در دستان شماست   

) تير ٥(ژوئن  ٢٦بمناسبت 
روز ھمبستگی جھانی با 

 کارگران ايران
 :به کارگران سراسر ايران

 !کارگران

رنگ سبز را 
به رنگ سرخ 

تبديل 
 خواھيم کرد

 نازی آزادی از ايران

 16ادامه صفحه  

از سی خرداد 
 سی خرداد   تا
   از تھران دامون

چگونه رژيم را فلج کنيم: پيام حميد تقوايی  



بدعوت اتـحـاديـه هـاي کـارگـري جـهـان                  
ژوئن يک حرکت بين المللي در    ۲۶ جمعه 

ايـن  .  حمايت از کارگران ايران برپا ميشود
فراخوان با شروع خيزش انقالبي مـردم در    

 . ايران، اهميت ويژه اي پيدا کرده است
 

 !مردم آزاديخواه، ايرانيان خارج کشور
ـيـد در ايـن روز                 در هر کشوري کـه هسـت

در مقابل سفارتخانه هـا و    .  بميدان بيائيد
ـاديـن              ـا در مـي کنسولگري هاي رژيم و ي
ـقـالب مـردم               شهرها تجمع کنيد  و از ان

ـا بـرگـزاري      .  ايران به حـمـايـت بـرخـيـزيـد          ب
وسيعترين ميتينگ ها  از خـواسـتـهـاي           
کــارگــران و مــردم بــراي کســب آزادي و               
برابري و تحـقـق يـک حـکـومـت انسـانـي                

 .قويا پشتيباني کنيم
 

ـايـه هـاي                 خيزش انقـالبـي مـردم ايـران، پ
حکومـت اسـالمـي را بـه لـرزه در آورده                  

حــرکــت انــقــالبـي مــردم ايــران بــا           .  اسـت 
حمايت و بسيج بين المللي مـي تـوانـد و          
بايد بـه سـرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي                 

اعتراضات و ميتينگ هـاي  .  منجر شود
ـاپـذيـر از            ما در خارج کشور جزئي جـدا ن
انقالب جاري در ايران براي به زير کشـيـدن   

 . حکومت اسالمي است
 

همـه شـمـا مـردم آزاديـخـواه را فـرا مـي                     
 ۲۶ خوانيم که در همايش هاي روز جمعه   

 .ژوئن وسيعا شرکت کنيد
 

 :اتاوا -کانادا
ـا     ۱۲ ساعت  )  تير ۵ ( ژوئن  ۲۶ جمعه  ت

 بعد از ظهر ۳ 
 مقابل سفارت رژيم اسالمي در اتاوا    

245 Metcalfe Street ,Ottawa   
صـبـح روز جـمـعـه در               ۶ ساعت حرکت   

ضلع شمـال  ( پمپ بنزين دان ميلز و شپرد 
 )غربي

 ۱۴۱۶۴۷۱۷۱۳۸ : +تلفن تماس
 کپنهاگ -دانمارک

ـارت جـمـهـوري             تظاهرات در مقـابـل سـف
  ۱۲ ساعت  -اسالمي در کپنهاگ

صـبـح از        ۱۰ حرکت از مالـمـو سـاعـت         
مقابل محل لوکـال فـدراسـيـون واقـع در            

Ystadvägen 42   
 ۴۶۷۰۳۶۳۸۰۸۸ :  +تلفن تماس

  هلسينکي -فنالند 
  ۱۱ ژوئن  ساعت  ۲۶ جمعه 

ـارت جـمـهـوري اسـالمـي در                 مقابل سـف
  -هلسينکي

Kuolssaarentie 9   
 ۰۴۰۹۱۱۱۱۹۰ :  تلفن تماس 

 فرانکفورت -آلمان 
ـابـل     ۱۱ ژوئن از ساعت  ۲۶ جمعه  د رمـق

 کنسولگري جمهوري اسالمي ايران
 ۰۱۵۷۷۴۶۵۰۱۸۶ : تلفن تماس 

 برن  -سوئيس 
در مقابل سفارت جمهوري اسالمي ايـران  

 در برن
 ظهر  ۱۲ از ساعت 

 ۰۷۶۴۰۰۶۹۶۲ : تلفن تماس 
 لندن  -انگليس  

ـابــل ســفــارت             ۲۶ جـمــعـه      ژوئـن در مــق
 جمهوري اسالمي

 ۱۳:۳۰ تا  ۱۲:۳۰ از ساعت 
16 Princes Gate, London 
SW7 IPT 

:نزديکترين ايستگاههاي قطار   Knightsbridge- Higah Street 
Kensington 

 ۵۲ ،  ۱۰ ،  ۹ اتوبوسهاي شماره 
 ۰۷۹۵۰۹۹۲۴۴۳۴ : تلفن تماس

 کنبرا  -استراليا 

ـارت جـمـهـوري              تظـاهـرات      در بـرابـر سـف
 ۱۲ ساعت  -اسالمي در کنبرا

اين تظاهرات با همکـاري اتـحـاديـه هـاي          
 . کارگري برگزار مي گردد

 ۰۴  ۱۱  ۵۵۳۱۵۲ : تلفن تماس
 استکهلم -سوئد 

ـارت جـمـهـوري             تظاهرات در مقـابـل سـف
ساعت بـعـدا اعـالم مـي            -اسالمي ايران

 شود
 -۰۷۳۹۸۶۸۰۵۱ :  تلفن هاي تمـاس    
 ۰۷۳۵۱۳۸۷۰۴ 

  
ـلـي در                      ـيـن الـمـل زنده باد هـمـبـسـتـگـي ب

 !حمايت از مردم ايران
 !زنده باد انقالب عليه جمهوري اسالمي

 
تشکيالت خارج کشور حزب کمونيـسـت   

 کارگري ايران
 ٢٠٠٩ ژوئن  ۲۳ 

408جوانان کمونیست     2 

ما حق داريم که با اطـمـيـنـان       : آلن وودز
 .انقالب ايران آغاز شده است: بگوييم

آخ،کاش بعضي ها هم چشم داشتـنـد و     
 .مي ديدند
انتظامي و بسـيـج بـا       نيروي:  الريجاني

 .مردم مهربان باشند
 .ايــنــکــه مــحـکــم تــر بــزنــنــد          مـنــظــور 

 
حق نـيـز چـنـيـن اسـت كـه               :ناطق نوري

رهــبــري از خــادمــان اســالم حــمــايــت             
 .فرمايند

 کي از خود بدبختش حمايت کند؟
اين انـتـخـابـات نشـان داد          : احمدي نژاد

کـه مـردم ايـران بـا هـمـه وجـود نـظــام                     
نوراني جـمـهـوري اسـالمـي را دوسـت             

 .دارند
چـون نــورش زنــنــده اســت المـپــش را              

 .شکستند
مسـلـمـانـي هـرگـز          هـيـچ  :  جوادي آملي

حاضر نيست خانه و زنـدگـي کسـي را          
 .آتش بزند و اينها حتما بيگانه هستند

آقا يک نگاه به خودتان بيندازيد، قيافـه  

 .شان مثل شماست که
کشـتـن   (  اينگونه رفـتـارهـا        :  بروجردي

از ساحت مقدس بسيـج بـه دور       ) مردم
 .است

 .بعدش هم خودتي! کوتاه بيا جان آقا
بر اساس اليحه جديد مجـازات  : جام جم
مجازات سـنـگـسـار در ايـران           اسالمي

 .لغو ميشود
مـردم  .  شرمنده، ديگر ديـر شـده اسـت         

 .حکم لغو حکومت را را صادر کردند
ــمــي  ــن              :  خــات هــنــوز راه رهــايــي از اي

 .وضعيت آشفته بسته نيست
سيد جان اين دفعه واقعا بـايـد بـه حـال           

 .نظامت گريه کني
  

بايد صداي قانوني مـعـتـرضـيـن      :  باهنر
 .شنيده شود

،حـاال  » جمهوري اسالمي بايـد بـرود    « 
 شنيديد؟

پدرم امواج مـيـلـيـونـي      :  مهدي خزعلي
خـواهـنـد       بـيـنـنـد و نـمـي             ملت را نـمـي  

 .ببينند
پــدر شــمــا در نــديــدن تــنــهــا نــيــســت               

 .مقتدايش نيز کور است

  1388 تیر   2  

 پابرھنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

روز ھمبستگی جھانی ) تير ۵(  ژوئن ۲۶جمعه 
 با کارگران در ايران 

در مقابل سفارتخانه ھا و کنسولگريھا و يا ميادين شھرھا يکصدا 
 !نمی خوايم  نمی خوايم  حکومت اسالمی: بگوئيم 

 ندا بارها گفته بود .موسوي
حتي اگر جانش را از دست بدهد و گلولـه  
بـه قــلـبــش بـخــورد در هــمــيـن راه قــدم                   

 ندا با سن .برخواهد داشت
 کمش درس بزرگي به خيلي ها داد

در گـرو بـه مـيـدان آمـدن               آزاد و برابر،
شما اين قدرت را يـک بـار بـه        .  شماست

 ۱۷ آن نيرويـي کـه       .  دنيا نشان داده ايد
شهريور و به گلوله بستن صف تـظـاهـر      
کنندگان و برقراري حکـومـت نـظـامـي        

ــو درآورد،                  ــه زانـ ــاه را بـ ــدرت    شـ قـ
اکــنــون کــه    .  اعــتــصــابــات شــمــا بــود       

ــور                ــکــتــات حــکــومــت اســالمــي و دي
مفلوکش براي بقاء کثيف خـود دسـت       
به شنيع ترين جـنـايـات عـلـيـه تـظـاهـر              
کنندگان زده است، همـه سـرهـا بسـوي         

 .شما برميگردد
  

کارگران نفت و مراکز بزرگ 
 !کارگری

گـلـوگـاه    .  بويژه روي سخن بـا شـمـاسـت      
اين جنايتکار ترين رژيم سرمـايـه داري     

حتي تهديـد تـوقـف      .  در دست شماست
تــولــيــد و صــدور نــفــت، تــوقــف کــار               

مراکز بزرگ صنعتي و تـولـيـدي و           در
حمل و نقل بالفاصله رعشـه مـرگ بـر          

پيـکـر حـکـومـت قـاتـلـيـن و دزدهـاي                   
اکـنـون کـه         . اسالمي خواهـد انـداخـت     

اتحاديه هاي کارگري بين الـمـلـلـي روز       
ژوئــن، را روز        ٢٦ پــنــجــم تــيــر مــاه،        

همبستگي جـهـانـي بـا کـارگـران ايـران              
اعالم کرده اند، فرصت مناسبـي اسـت     
تا در اين روز عالوه بـر خـواسـتـه هـاي            
بالفصل خود، در اعتراض به جـنـايـات    
اخير جمهـوري اسـالمـي، بـا خـواسـت             
معرفي و محاکمه آمريـن و عـامـلـيـن          
کشتارهاي روزهاي اخير و بـا خـواسـت      
آزادي دستگيرشدگان روزهـاي اخـيـر و        
كليه زندانيان سياسي در همه جا دسـت  

 .به اعتصاب و اجتماع بزنيد
  

 زنده باد همبستگي طبقاتي کارگران
زنــده بــاد انــقــالب عــلــيــه جــمــهــوري              

 اسالمي
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 حزب كمونيست كارگرى ايران 
 ٢٠٠٩ ژوئن  ٢١ ، ١٣٨٨ خرداد  ٣١ 

!شيشه عمر رژيم جنايتکاردر دستان شماست   ینــدا خــواھــان آزاد 
 ھمه بود یبرا



دانشگاه هاي مختلف در ايـران صـحـنـه           
ــه حــکــومــت              ــراض دانشــجــويــان ب اعــت
اسـالمــي و در هــمــراهــي بــا مــبــارزات              
ـلـف             ميليوني مردم در شـهـر هـاي مـخـت

ـيـز بـه            .  است جمهوري اوباش اسـالمـي ن
طور سيستماتيکي دانشگاه ها را مـورد      

حمله اي کـه يـادآور       .  حمله قرار داده است
ـار        .  تير زمان خاتمي سـت    ۱۸  امـا ايـن ب

ـيـشـتـر            شدت و وسعت حمله به مـراتـب ب
بسياري از دانشگاه ها مورد حـملـه   . است

ـتـه           وحشيانه لباس شخصي هـا قـرار گـرف
دانشـجـو      ۵ اند و فقط در کوي دانشـگـاه     

ـار             .  کشته شده انـد    در زيـر خـالـصـه اخـب
تجمعات اعتراضي دانشجويـان و حـملـه        

روز    ۳ اوباش اسالمي به دانشجويان طي 
 .گذشته را مي بينيد

 
ـابـل       ـان ب در پي تجمع اعتراضي دانشجوي
در ادامه تجمعات مردم عليـه جـمـهـوري       

 ۵ اسالمـي در  اکـثـر شـهـر هـاي ايـران                      
. دانشجوي اين دانشگاه دستگـيـر شـدنـد      

ـاتـور      اين تجمع که با شعار مرگ بر ديـکـت
ــعــداد               ــود بــا ت ــر از       ۱۰۰ هــمــراه ب نــف

دانشجويان آغاز شد که با پيوستـن مـردم     
ـيـش از          ـفـر      ۱۰۰۰ به آنان جمعيت به ب ن

ـتـظـامـي بـه جـمـعـيـت                  .  رسيـد  ـيـروي ان ن
ـان       ۵ معترض حمله کرد  نفر از دانشـجـوي

 .را دستگير کرد
 

دانشــگــاه اصــفــهــان نــيــز شــاهــد حــملــه            
در .  وحشيانه نيروهاي لباس شخصي بود

ــراض دانشــجــويــان دانشــگــاه              پــي اعــت
ـاتـور        اصفهان با شعارهاي مرگ بر ديـکـت
انصار حزباهللا به دانشگـاه حـملـه کـرده و           

ـا اتـوبـوس بـه               ۶۰  نفر از دانشجويـان را ب
وحشـي  .  مکان نامعلومي منتقل کردنـد 

هاي اسالمي يکـي از دانشـجـويـان را از             
باالي ساختمان به پايين پرتاب کردند کـه    
به شکستگي دو پاي اين دانشجو  منجـر  

ـاحـيـه         .  شد يکي ديگر از دانشجويـان از ن
سر به شدت آسيب ديده و حال وي به شـدن  

ـاتـوم و               .  وخيم اسـت  ـا ب انصـار حـزبـاهللا ب
اسپري فلفل و شيشه نوشابـه و چـاقـو بـه           

 .دانشجويان حمله کردند
ـان               در پي اعـتـراض چـنـد روزه دانشـجـوي
دانشگاه تهران در کوي دانشگاه نيروهـاي  
امنيتي با حمله وحشيانه دانشـجـويـان را      

اوبـاش  .  مورد ضرب و شـتـم قـرار دادنـد        
ـاده از گـاز اشـک آور و                   ـف اسالمي با اسـت
ـاومـت       اسپري فلفل و نارنجک صوتي مـق
دانشجويان را که مانع ورود آنان بـه کـوي       
ـنـد و            دانشگاه شده بودند در هـم شـکـسـت

اوباش اسالمـي در ايـن       .  وارد کوي شدند
ـفـر      ۵ حمله از سالح گرم استفاده کرده و    ن

اين در شرايـطـي   .  از دانشجويان را کشتند
بود که ورود آمبوالنس و امداد رساني بـه  

ـان  . دانشجويان امکان پذير نبود دانشجوي
ـار         در اعتراض به اين وحشيگـري و کشـت

 در صحن دانشگاه دست به تحصن زدند
 

دانشــگــاه رازي نــيــز صــحــنــه اعــتــراض           
دانشـجــويــان بــه حـکــومــت اســالمــي و            

ـاتـش بـود      ـان    .  مضحکه انتخاب دانشـجـوي
ايــن دانشــگــاه در مــحــوطــه خــوابــگــاه              

دانشجويان شـعـار     .  دانشگاه تجمع کردند
ـاتـور سـر مـي دادنـد              ـا  .  مرگ بر ديـکـت ت

ـان ايـن دانشـگـاه          ۶ کنون  نفر از دانشجوي
دستگير شده و خوابگـاه دانشـجـويـان در         

 .محاصره نيروهاي لباس شخصي است
 

ـيـن صـحـنـه          دانشگاه سيستان نيز همچـن
اعـتــراض دانشــجـويــان و حـملــه اوبــاش             

دانشجويان با تجـمـع   .  اسالمي به آنان بود
خود  و پيوستن مردم به آنان به جمـهـوري   
اسالمي و مضحکه انتخاباتش اعتـراض  
کردند و اوباش اسالمي با گـاز اشـک آور         
به آنان حملـه کـرده و تـعـدادي از تـجـمـع                  

ـان    .  کنندگان را دستگير کردنـد  دانشـجـوي
دانشگاه سيستان در حرکتـي اعـتـراضـي       
براي چهارمين روز در دانشگاه دسـت بـه       
اعتراض زده و با شعار مرگ بر ديکتاتـور  
ـال مـردم در           ـب ـق تجمع کردند و مورد اسـت

 .بيرون دانشگاه واقع شدند
 
در اعتراض به کشتار دانشجويان تـعـداد      

ـلـف         زيادي از اساتيد دانشگاه هـاي مـحـت
ـا دادنـد       ـيــد          ۱۵۰ .  اسـتـعــف نــفـر از اســات

دانشگاه شريف و تعداد ديگري از اساتيـد  
ـيـر از جـملـه                      دانشگـاه تـهـران و امـيـرکـب
اساتيدي هستند که در اعتراض به حـملـه     
ـا داده        به دانشجويان و کشتار آنان اسـتـعـف

همچنين در دانشگاه شريف و امـيـر       .  اند
ـار           کبير صدها نفر از دانشـجـويـان در کـن

 .اساتيد دست به تجمع اعتراضي زدند

دانشجويان سمنان نيز با تجمع در مـيـدان   
ـا دانشـجـويـان و مـردم               سعدي اين شهر ب

ــد          ــگــي کــردن تــجــمــع  .  اعــالم هــمــبــســت
ـانـه                 ـا حـملـه وحشـي ـان ب دانشجويان سـمـن

ـفـر از        ۲۵ اوباش اسالمي و دستگيري    ن
ـان بـه       .  دانشجويان هـمـراه شـد        دانشـجـوي

تحصن خود در صـحـن دانشـگـاه ادامـه            
دادنــد و خــواهــان آزادي دوســتــان خــود              

دانشجويان دستگيـر شـده پـس از          . شدند
ساعاتي آزاد شده و به جمع دوستـان خـود     

 .پيوستند
 

ـفــره                  در ادامـه اعــتـراضـات چـنـد هــزار ن
ـفـر      ۱۵۰ دانشجويان دانشگاه مازندران  ن

ـان ايـن دانشـگـاه دسـتـگـيـر                 از دانشجـوي
ـا اتـوبـوس ايـن             .  شدند اوباش اسـالمـي ب

. دانشجويان را به مکاني نامعلـوم بـردنـد     
اوباش اسالمي با سالح هاي گرم و سـرد      
و با رفتاري وحشيانه دانشجويان به حـملـه   

 .و آنان را تهديد مي کردند
 

دانشگاه بوعلي سيناي همدان نيز صحنـه  
اعتراضات چند هزار نفره دانشـجـويـان و        

نيـروهـاي   .  درگيري با اوباش اسالمي بود
اسالمي با مـحـاصـره دانشـگـاه هـنـگـام             
خروج از دانشگاه دستگير و بـه مـکـانـي         

در ايـن حـرکـات        .  نامعلوم منتقل شـدنـد  
ـا       اعتراضي بسياري از اساتيد دانشـگـاه ب
دانشجويـان هـمـراه و در اعـتـراضـات و                  
. تــحــمــعــات آنــان شــرکــت مــي کــنــنــد             

دانشجويان دانشگاه را تـعـطـيـل کـرده و              
دانشجويان از   .  امتحانات را لغو کرده اند

ـاه                   ورود اوبــاش اســالمــي بــه دانشــگـ
 .جلوگيري مي کنند

 
ـيـز درد انشـگـاه آزاد                  دانشجـويـان اراک ن
ـا سـايـر                    ـا کـرده و ب تجمع اعتـراضـي بـرپ
ـيـونـي            ـل دانشجويان و تظاهرات هـاي مـي
مــردم در شــهــر هــاي مــخــتــلــف ابــراز                

 .همبستگي کردند
 
ـلـي            ۴   ـيـن الـمـل دانشجوي دانشگاه بين ب

ـاکـنـون تـوسـط                     قزويـن از روز گـذشـتـه ت
پيـام  .  نيروهاي لباس شخصي ربوده شدند

ـبـي             حيدر قزويني، نسيـم ريـاحـي، مـجـت
ـيـروهـاي         رحيمي و عطا رشيدي تـوسـط ن

 .لباس شخصي دستگير شدند

 
دانشجويان دانشگاه تبريز در همبستـگـي   
با دانشجويان و مردم سراسر کشـور و در      
اعتراض به جمهوري اسـالمـي در حـالـي         
دست به تجمع اعتراضي زدند که از چـنـد   
ـيـروهـاي     روز پيش دانشگاه در محاصره ن

ـان   .  امنيتي و اوباش اسالمي بـودنـد   شـاي
ـان ايـن                   ذکر اسـت تـعـدادي از دانشـجـوي

 .دانشگاه دستگير شده اند
 

ـيـسـت بـه تـمــام                    ـان کـمــون سـازمـان جـوان
دانشجويان و جوانان فراخوان مي دهد بـه    

تجمعات و تظاهرات هـاي صـدهـا هـزار           
نفره و ميليوني مردم بپيوندند و به سـيـل     
عظيم مبارزه براي سرنـگـونـي جـمـهـوري         

 .وحشي اسالمي بپيوندند
 

 زنده باد انقالب
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 مرگ بر جمهوري اسالمي
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 دانشجويان ھمراه با تظاھرات ميليونی مردم  به مبارزه ادامه می دھند

 . و اساس وضع موجوداند
ــوع دوم                     ــراي آزادي از ن ــچــکــس ب ـي هـ

. جلوي گلوله سينه سپر نمي کنـد  خردادي
" اصالحات" جنبش ارتجاعي به اصطالح 

تـمــام تـالش خــود را بــه کــار بسـتــه تــا                    
نـه   »اعتراض مـردم را رهـبـري کـنـد و                

ـيـت       «نه  »مردم را که در واقع   « به کـل
ـاح       «نـه     »نظـام اسـت، در حـد             بـه جـن

ـيـل دهـد       . راست و دولت احمدي نژاد، تقـل
ـانــات                    ـفـه احــزاب و جـري حـال آنـکـه وظـي
سياسي مثل ما، تعميق راي مردم اسـت،  

با طـرح شـعـارهـايـي مـثـل،              .  نه تقليل آن
شعار اهللا اکبر و شعارهايي در حمـايـت از     
ـا دسـت جـلـوي دهـان             موسوي، در واقع ب
مردم را مي گيرند تا حرف اصلي خود را   
نزنند، اما در اين کـار مـوفـق نـخـواهـنـد              

حتي اگر کساني هم در روزهـاي اول        .  شد
و در حمايت از موسوي به او راي دادنـد و    

ـا گـذشـت زمـان و                به خيابانـهـا   آمـدنـد، ب
جدي تر شدن پروسه انقالب، از موسوي و 

ـنـد            ـا  .  دوم خرداد عبور کـرده و مـي کـن ت
همين امروز شاهد آن بوديم که شـعـار اهللا     
اکبر جاي خود را تا حدودي بـه مـرگ بـر          
ديکتاتور داد و کمـتـر از شـعـارهـايـي در             
حمايت موسوي خبري هست و ايـن سـيـر      

 .تغيير ادامه خواهد داشت
براي ادامه اين جريان و تبديل رنگ سـبـز      

به رنگ سرخ انقالب و تغيير سـکـوت بـه      
ـانـي جـمـع شـد کـه                     فرياد بايـد حـول جـري

را به وضع موجود مـي     «نه  »بزرگترين 
ـيـر در آن                گويد و خواهان بيـشـتـريـن تـغـي

اين اعتراضات از آنجا که به بـهـانـه      .  است

تقلب در انتخابات و راي نياوردن موسوي 
ـتـدا رنـگـي از            بود، طبيعي است که در اب

اصـالحـات بـه خـود بـگـيـرد امـا                  جريان 
ـا                     ـتـن سـيـر حـوادث، ب ـيـش رف ـا پ مردم ب
شتاب پيش خواهند رفت و اعـتـراضـات،    

بايد حـول  . شکل ديگري به خود مي گيرد
پرچم و خواستهاي واحدي متشـکـل شـد،      

 . بايد مردم را آگاه کرد
ـانـهـاي تـهـران          با توجه به آنچه که در خيـاب
مي بينيم، آنها که خود را رسـمـاً طـرفـدار       
ـاري مسـائـل            موسوي مي دانند، از بسـي
ـان       ـي بي اطالعند، از سابقه و کارنامه جـان
و آدم کشـانـي مـثـل مـوسـوي، از دوران                 

ـار دهـه           و    ۶۰ نخست وزيري او، از کشـت
ـقـش مـوسـوي در سـرکـوب                ۶۷ سال  و ن

مخالفان سياسي و دسته دسته آدمـهـايـي    
که در دوران او به جرم کمونيسـت بـودن و       
ـادنـد             ـت . مخالف سياسي بـودن، بـخـاک اف

ـايـق غـيـر         ترديدي نيست که اگـر ايـن       حـق
قابل انکار در سطح وسيعي مطرح شـود،  
حتي يک نفر از کساني کـه امـروز از روي         
نا آگاهي در خيابانها شعار موسـوي مـي     

از بـزرگـتـريـن     .  دهند، دور او نخواهد ماند
جنايات رژيم اسالمي، بـي اطـالع نـگـاه           
داشتن مردم است تا بتواند کسـانـي را از         
ـفـکـر و                 جنس موسوي بـه عـنـوان روشـن

يکي از مـهـمـتـريـن          .  آزادي خواه، جا بزند
وظايف نيروهاي چپ و راديـکـال، اطـالع        
ـان       ـي رساني است، افشاي جنايات اين جـان

مـردم و     «نه    »در سطح وسيع و تعميق 
متشکل کردن همه معترضين حول شعار 

 .آزادي و برابري و پرچم سرخ انقالب

 رنگ سبز را به رنگ سرخ تبديل خواھيم کرد



ايران در آسـتـانـه ي انـقـالب بـزرگ               
انقـالبـي کـه سـي         .  انساني ميباشد 

سال سرکوب شد و مانند يـک آتـش       
ــاتــوري                 ــکــت ــر خــاکســتــر دي در زي
وسرکوب واعـدام  روشـن مـانـد تـا              
بتواند در شـرايـطـي مـنـاسـب بـروز              

در حال حاضر توسط طوفانـي  . کند 
که جـمـهـوري اسـالمـي آن را خـس                 
وخاشاک ناميده است شعله ور شـده    
و به مثابه ي يک آتشفشان بـه هـمـه        

اآلن چـهـره   .  ي نقاط سرايت ميکند 
ي شـهـرهـاي بـزرگ ايـران ، کـامـال                
انقالبي وسراسر شور و نشـاط  فـرا         

فريادهايي که در ايـن      .  گرفته است 
سي سال درگـلـو خـفـه کـرده بـودنـد              
امـــروز بـــا صـــدايـــي رســـاتـــر در                
خيابانهـا بـه گـوش جـهـانـيـان مـي                 
رسد و تيتر مهمترين روزنامه هـاي    

 .دنيا شده است 
کامال مشـخـص اسـت کـه  مـردم                 

خــيــلــي ســريــع از مــوســوي عــبــور            
خواهند کرد ، چون اصـال مـوسـوي        
در قد و قواره خواسته هاي انسـانـي   
مردم نيست و اگـر رئـيـس جـمـهـور           
هم مـيـشـد بـاز هـم سـرکـوب هـاي                   

رژيم ادامه پيدا ميکرد  و االن کـه         
جســتــه و گــريــخــتــه  در صــحــنــه                 
اعتراضات ديده مي شود ، بـه ايـن       
دليل مي باشد که نـه راه پـس دارد         

جـنـاح اصـالح طـلـب           .و نه راه پيش
با حضور خـود مـي خـواهـد جـهـت             
اعتراضات وجنبش مردم را کنـتـرل   
کند و مدياي غرب نـيـز کـامـال در         
خدمت آنان ميباشد ،قصدشان ايـن    
است که افق اعتراضـات را در حـد         
مخالفت بـا نـتـيـجـه ي انـتـخـابـات                
ــد ، ازايــن رو                   مــحــدود نــگــه دارن
هرشب صداي آمـريـکـا سـازگـارا و            
گنجي را مي آورد تا با تبليغ رنـگ  
سبز و شعـار اهللا اکـبـر و رفـتـن بـه                 
مسجد و نماز جمـعـه ، تـالش مـي           
کنند تا  سايه ي سياه وپلـيـد اسـالم      
را بر سر جنبش تـوده ايـي  بـه زور              

امـا کـور     .  هم کـه شـده نـگـه دارنـد           
 ۳۰خواندند چـون جـامـعـه اي کـه                

سال با همـيـن خـزعـبـالت سـرکـوب            
ــاه و                      شــده اســت، از شــادي و رف
امـنــبـت مـحــروم شــده اســت دچــار             
توهم نيست و از موسـوي ونـتـيـجـه        

. ي انـتـخـابـاتـش عـبـور کـرده انـد                  
مردم با شعار مرگ بر ديکتاتور بـا     

مرگ بـر  .  تمام نظام سر جنگ دارند

ديکتاتور براي مردم يعني مرگ بـر  
حجاب اسالمي، مرگ بـر سـرکـوب      
حـکـومـت ديـکـتـاتــوري، مـرگ بــر              
ديکتاتوري فقر و زنـدگـي زيـر خـط         
فــقــر، مــرگ بــر ديــکــتــاتــور قــاتــل            
ــودک، مــرگ بــر ديــکــتــاتــوري                 ک
سنگسار و در يـک کـالم مـرگ بـر                 

 .جمهوري اسالمي
 

هرچند  قابل پـيـش بـيـنـي بـود کـه              
خامـنـه ايـي  در نـمـاز جـمـعـه چـه                      
سـنـاريــويـي را اجـرا خـواهـد  کــرد                  
وضــمــن دلــجــويــي وتــهــديــد بــقــيــه           
جناحها، احـمـدي نـژاد را حـمـايـت               
ــهــايــت              ــنــي خــواهــد کــرد ودرن عــل
مهرتاييدي بر رياست او خواهـد زد    
، اما  متزلزل ودسـتـپـاچـه بـودنـش           
کامال مشهود بود بطوري که اصـال  
نمي تـوانسـت بـدون نـوشـتـه حـرف                
بزند  درآخر نيز اشک تمساح ريـخـت    
و نمايشـنـامـه ايـي شـبـيـه ي کـوي                 
دانشگاه بعد از سرکوب آن جـنـبـش      

 .اجرا کرد 
 

تضرع  خـامـنـه ايـي نشـان داد کـه               
اين رژيم در سراشيبي سـقـوط قـرار        
گرفته است و راه بـرگشـتـي بـرايـش            

 .باقي نمانده است
ازاينرو جنبش سرنگوني در شـرايـط   
بسيار حسـاسـي قـرار گـرفـتـه اسـت              

ونياز مبرم به رهبري و نشـان دادن        
راه دارد تا دوباره سرکوب نشود  و     
يا توسط جـنـاح مـوسـوي مصـادره          

 . نگردد 
 

در اين بـرهـه از زمـان ايـن فـرصـت               
تاريخي نصيـب حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري شـده اسـت ، فـرصـتـي کـه                 

سي سال براي آن جـنـگـيـد و کشـتـه           
داد تا  هدف خـود را کـه  انـقـالب               
بزرگ انساني بر عليه جهل و خـرفـه     

 . واستبداد است را رهبري کند 
به اميد پيروزي حـزب کـمـونـيـسـت           
ــزرگ                   ــالب بــ ــقــ ــري و انــ ــارگــ کــ
سوسيالـيـسـتـي در ايـران در آيـنـده                

 .  ايي بسيار نزديک 
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ايـران از شـمـا         به نمايندگي مردم     
ميخواهم هر چه سريعتر ارتبـاطـات   

ــا حــکــومــت            ســيــاســي      خــود را ب
جمهوري اسالمي ايران قطع کـنـيـد،    
سـفـارتـهـا و کـنــسـولـگـريـهـاي آنــرا                 
ببنديد و حـکـومـت اسـالمـي را از              
سازمان ملل و ديگر نهادهـاي بـيـن      

 .المللي اخراج کنيد
  

حوادث اخير ايران مـجـددا و بـطـور         
واضحي تاکيد ميکند که حکومـت  
اسالمي مطلقا هـيـچ مشـروعـيـتـي         

اين رژيم به هيچ عنوان مردم .  ندارد
 .ايران را نمايندگي نمي کند

در اين مقطع حساس سياست ايـران   
مــا از شــمــا مــي خــواهــيــم کــه از                
مشروعيت بخشـيـدن و حـمـايـت از            

سقوط رژيـم  . اين رژيم دست برداريد
اسالمي پشت جنبش اسالم سياسـي  
را در سطح دنيا خواهد شـکـسـت و        
مبشر طـلـوعـي جـديـد بـراي مـردم              

 .ايران و همه دنيا خواهد بود
  

مـن در انــتـظــار عـکــس الــعـمــل و                
 .اقدامات فوري شما هستم

  
 ارادتمند

   حميد تقوائي
دبير کميته مرکزي حزب کمونيست 

 کارگري ايران

  1388 تیر   2  

به سران دولتھا و دبیر کل 
 سازمان ملل

  ۲۰۰۹ژوئن  ۲۲

 انقالب و رھبری انقالب
 روزا راشين از ايران

در روزهاي اخير ما شاهد تالش و     
حضور پرشور ميليونـهـا زن، مـرد،        
پـيـر و جـوان، اقـلـيـتـهـاي مـلـي و                     
مذهبي در ايران هستيم که از دولت 
ميخواهند که پايه ترين حقوق اوليـه  
شان را به رسميت بشـنـاسـد يـعـنـي         
بررسميت شناختن حق انتخاب آزاد، 

حـقـي کـه در        .  مسقل و بدون تقـلـب  
اکثر جوامع دنيا نه تنها به رسمـيـت   
شناخته شده بلکه براي حـفـظ آن از       

در  .هيچ کوششي فروگذاري نميشود
بطـن چـنـيـن اوضـاعـي مـا شـاهـد                  

تهديد، دستگيري، کشتن و سرکوب 
رود تـا   عرياني هستيم که بيم آن مي

بــر ابــعــادش افــزوده شــود و خــون              
انسانهاي بيگناهي ريخته شـود کـه     
نتيجه آن اعتراضات بيـشـتـر مـردم       

  .است نه عقب نشينشان
 

جامعه ايران با يـک بـحـران عـمـيـق             
سياسي و اقـتـصـادي روبـرو اسـت،            

بـا  "  اعتراضات ميليونـي کـه گـاهـا        
سکوتي که سرشار از ناگـفـتـنـي هـا        
است خود را نمايان کـرده و بـه يـک            

الگو تبديل شده است و هـر روز بـر         
شود، که  دامنه و ابعاداش افزوده مي

در اين ميان عکس العمل هر نهاد و 
  .فرد مسئولي را ميطلبد

 
سنديکاي کارگران شرکت واحـد در     

اطالعيه اي که قبـل از انـتـخـابـات          
رياست جمهوري در ارديبهشت مـاه    

در “  انتشار يافته بـود نـوشـت کـه             
نبود آزادي احزاب ، بالطبع تشـکـل     

از نـهـادي اجـتـمـاعـي کـه                 ما نـيـز  
حاميش باشد محـروم اسـت ، حـال          
آنکه سنديکاي کارگران شرکت واحد 
اتوبوسراني دخالت گري و فـعـالـيـت       
ســيــاســي را حــق مســلــم تــک تــک             

جامعه دانسته و برآن است که    افراد
کارگـران سـراسـر ايـران در صـورت              
ارائه منشور کارگـري کـانـديـداهـاي        
رياست جمـهـوري و دادن تضـمـيـن            

عملي به شعارهاي انتخاباتي در اين 
رابطه ، مي تـوانـنـد در انـتـخـابـات            

  “.شرکت کنند يا نکنند
 

هاي اکثريت  اين موضوع که خواسته
قريب به اتفاق جامعه ايـران بسـيـار        

هاي صنفي ميباشد  فراتر از خواسته
برهمگان روشن اسـت و مـا هـم در            
سالهاي گذشته بر آن تأکيد کرديم که 
تا اصل آزادي تشـکـل و انـتـخـاب              
بوجود نيايـد صـحـبـت از هـر نـوع               
آزادي اجتماعـي و حـقـوق صـنـفـي             
بيشتـر شـبـيـه طـنـز مـيـبـاشـد تـا                     

 .واقعيت
براساس اين واقـعـيـت سـنـديـکـاي             

کارگران شرکت واحد خود را در کنار 
تمامي ايثارگراني ميداند کـه بـراي       
ساختن نهاد مدني آزاد و مسـتـقـل        
مبارزه ميکنند و هر نوع سرکوب و   

 .تهديد را محکوم ميکند
در راستاي به رسـمـيـت شـنـاخـتـن             

حقوق صنفي و اجتماعـي در ايـران       
نهادهاي کـارگـري جـهـانـي پـنـجـم                
تــيــرمــاه روز جــهــانــي حــمــايــت از           
کارگران زنداني و نهاد صنفي ايـران    
ــه                  ــم ــا از ه اعــالم شــده اســت، م
ميخواهيم که ايـن روز را فـراتـر از            
خواستهاي صنفي بشمار بيـاورنـد و     
اين روز را تبديل کنيم به روز حقـوق  
بشر انساني در ايران و از همقطـاران  
خود بخواهيم در اين روز در سـراسـر   
دنيا براي حقوق پـايـمـال شـده اکـثـر           

 .مردم ايران حرکت کنند
 
  با آرزوي گسترش عدالت و آزادي 

  سنديکاي کارگران شرکت واحد
 

 ۱۳۸۸  خرداد

بيانيه سـنـديـکـای شـرکـت اتـوبـوس رانـی تـھـران  

ھرگونه سرکوب و تھديد نھاد 
 ھای مدنی محکوم است

   نامه حميد تقوائی
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استبداد و خفقان، جبرا نمايي وارونـه و    
مخدوش از حقـايـق سـيـاسـي جـامـعـه             

هميشه سقوط رژيمهاي . ترسيم ميکند
ديکتاتوري عاقبتي جـز آنـکـه نـاظـران          
سياسي بر مبناي مشاهـدات پـيـشـيـن        

. انتظار کشـيـده انـد بـبـار آورده اسـت                
کامال قابل فهم است که چگونه در يـک  
فضاي مختنق ماهيت و توان و برنامه 
نيروها و احزاب سياسـي، تـوازن قـواي        
ميان نـيـروهـاي اجـتـمـاعـي، جـهـت و                
شتاب روند هاي سياسي و از همه مهـم  
تر تمايالت سياسي و اجتماعي واقعـي  
خود مردم و طبقات مختلف اجتماعي 
بدرستي بروز پيدا نميکند و منـعـکـس    

ايــران تــحــت ســلــطــه رژيــم         .  نــمــيــشــود
اسالمي نمونه زنده يک محيط سياسـي  
خفه با سـيـمـاي سـيـاسـي مـخـدوش و               
روندهاي تاريخساز پـنـهـان و پـوشـيـده           

با حساب نمودها، شخصيتـهـاي   .  است
سياسي حال و آيـنـده ايـران را بـايـد در              
ميان خاتمي ها و يزدي ها و سـروشـهـا      
جستجو کرد، ظاهرا کارگر و کمونيست 
نيرويي در مرکز صحنه سياسي نيست، 
ظاهرا سرنوشت آينده ايـران را لـبـخـنـد          
خاتمي و مزاج خامنه اي قرار است رقم 
بزند، ظاهرا مباحـثـات آيـنـده سـاز در            
ايران همان نشخوار چند بـاره مـقـوالت      
انقالب مشروطيت و روايات آخونـديـزه   

اسـت کـه     "  عدالتخـانـه  " شده از خواست 
صـفـحـات    "  جـامـعـه مـدنـي       " زير تيتـر    

محافل ظاهرا "  ذينفود"نشريات ظاهرا 
پـيـرامــون خـود رژيـم را           "  دگـرانـديــش  " 

خبرنگاران و خبرتراشان، . انباشته است
شرق شناسان، متخصصين دول غربي، 

احزاب مـلـي و مـيـهـنـي، گـروهـهـا و                    
دستجات جهان سومي و شرقزده اي که 
براي دوره اي بـدالئـلـي خـارج از اراده                 
خويش دچار عارضه خود کـمـونـيـسـت      
پنداري شده بودند، همه با اشـتـيـاق بـه         
اين صحنه آشفته و اين تصويـر مـعـوج      
خيره شده اند و باور و نظر و الهـامشـان   

اگـر ايـنـهـا را بـاور            .  را از آن ميگيـرنـد  
کنيم، ايران در آستـانـه يـک رسـتـگـاري           

آخوندهاي اهـلـي،     . اسالمي ديگر است
با اسالمي معطر به گالب مدرنيته، بـا  
دگرانديشاني به اندازه کافي مسلمان و   
مسلماناني به اندازه کافي دگر انديـش،  
با قانوني ملهم از فقه و فـقـيـهـي تـابـع           
قانون، قـرار اسـت ايـران را در رونـدي                 
تدريجي و بدور از آشوب و انقالب وارد 

و ايـن آن      .  جمهوري اسالمي دوم کننـد 
است که به زعـم حـجـره      " جامعه مدني"

دار نمازخوان بازار و پسران خارج درس   
خوانده اش، مردم ايران يـک قـرن اسـت          

ايران از قرار . آرزو و استحقاقش را دارند
 .در اين مسير افتاده است

اما در پس اين معرکه، تاريخ واقعي در 
بايد فراتر را . جهت ديگري سير ميکند

گــوش را بـايـد بـه زمـيــن              .  نـگـاه کـرد     
چسباند و لرزش بـنـيـادهـاي ايـن نـظـم              

جدال جـاري در      .  ارتجاعي را حس کرد
جامعه ايران مقـابلـه اسـالم قسـاوت و           
اسالم تساهل نيست، جدال واليت فقيـه  
و قانون نيست، بلکه جدال آزاديخواهي 
با استبداد و ارتجاع و اسـالم در هـمـه            

در سير تحولـي کـه در       . اشکال آن است
پيش است شخصيتهاي جلوي صـحـنـه      
امـروز بـه ســرعـت بــي ربــط و مــحــو                 

در مقابل ارتجاع اسالمي . خواهند شد
نه خرده اصالح طـلـبـان امـروز، بـلـکـه              
صــف کــمــونــيــســم و آزاديــخــواهــي و             
ــارگــري، صــف                 ــي ک مســاوات طــلــب
سکوالريسم پيگير و ضد مذهب، صف 
مدرنيسم و صـف رهـايـي بـي چـون و                

ايــنــهــا  .  چــراي زن را خــواهــيــم يــافــت          
تمايالت واقعي اکثريـت عـظـيـم مـردم          
ايران است که امروز زير حجاب اختناق 
پنهان است و ميرود که آينده سـيـاسـي      

 .ايران را بسازد
ــاره                    ــمــ ــرا شــ ــکــ ــه ايســ ــريــ   ٣ نشــ

 ١٩٩٨ آوريل  ٤  ١٣٧٧ فروردين  ١٤ 

 زير حجاب اختناق

 ۱۱اين مقاله را مـنـصـور حـکـمـت           
آنــرا .  سـال قـبـل نـوشـتـه شـده اسـت                

بدقت بخوانيـد، گـويـي وصـف حـال            
 !امروز است

 منصور حکمت

: اعتراضات اخير در ايران را بايد چـه نـامـيـد      "  
 "انقالب؟ يا جنبش حقوق مدني؟

اين بـحـثـي در مـيـان نـيـروهـاي چـپ و يـا                          
بـحـث و جـدالـي داغ           .  آکادميسن ها نيـسـت  

و در     " سـي ان ان     " است که اکنون بر صـفـحـه      
. برنامه هاي پر بيننده تـلـويـزيـون جـريـان دارد          

جالب است که مفسرين مـيـديـاي بـورژوايـي          
ابتدا سعي کرده بودند وقـايـع ايـران را در حـد             
اعتراض به تقلب انتخاباتي و در حـمـايـت از            

اما صالبت واقـعـيـت و      .  موسوي جلوه دهند
ابعاد عظيم تـظـاهـرات هـا و اعـتـراضـات و                
انعکاس آن در جهـان ايـن تـالش هـا را فـورا                

اکـنـون هـمـان حضـرات             . نقـش بـر آب کـرد         
محترم مفسرين دو گزينه در تعـريـف اوضـاع      
ايران در برابر خود قرار داده اند که هـريـک، چـه        

بسـيـار      جنبش حقوق مدني و چـه انـقـالب،         
فراتر از جنـبـش ضـد تـقـلـب و دفـاع از يـک                     

 .کانديدا در برابر کانديداي ديگر است
جنبش حقوق مدني وقايع اجتماعي راديـکـال   

نظير جنبش هاي دهـه هـاي       (و تحول بخشي 
را بـه خـاطـر           )شصت و هفتاد آمريکا و اروپا

مياورد که نه در محتوا و نه دامنه اجتـمـاعـي    
کـه چـنـد      "  جنبش طرفـداران مـوسـوي     " ابدا با 

 .روزي ورد زبان ايشان بود، سنخيتي ندارد
و جالبتر اين که گزينه دوم شان يعني انـقـالب      

ـتـه بـه       .  نيز ديگر انقالب مخملي نـيـسـت      الـب
چرا که انقالب مخمـلـي الزمـه       .  دليل واضح

اش وجود کسي از خود رژيم حاضر و هـيـات     
حاکمه موجود است که بر دوش مردم قـدرت    
را از جناح ديگر هـيـات حـاکـمـه مـيـگـرد و                 

چـنـيـن کسـي در         .  مردم را به خانه ميفرسـتـد  
تحليل هاي قبلي مفسـريـن مـحـتـرم جـنـاب            

االن همه فهميده اند که جـنـبـش    .  موسوي بود
موجود هر اسمي براي آن بگذاريم قرار نيـسـت   

پشت سر موسوي حرکت کند، بلـکـه کـلـيـت        
لـذا  .  نظام مـوجـود را هـدف قـرار داده اسـت               

مفهوم انقالب در مباحث تلويزيوني ديگر نـه    
به انقالبات مخمـلـي بـلـکـه انـقـالب واقـعـي                

بـايـد بسـيـار       . اشاره دارد) نظير انقالب اکتبر(
ژورناليست هـاي مـحـتـرم در           .  خوشحال بود

  ! عرض يک هفته چقدر جلو آمده اند
چيزي کـه در ايـران            پس حاال بايد ديد که اين 

جريان دارد جنـبـش حـقـوق مـدنـي اسـت يـا                 
 انقالب؟

و .  اما طراحان سوال جديد بازهم در اشتباه انـد   
ـبـاه خـود          ميخواهند مخاطـبـيـن را         در اشـت

نکته ايـنـجـاسـت کـه در ايـران                .  شريک کنند
مبارزه براي آزادي هـاي    ( جنبش حقوق مدني 

به صورتي که براي مثـال در    )  سياسي و فردي
شـاهـد    ۲۰ آمريکاي دهه شصت و هفتاد قرن 

خـواسـت هـا و        .  آن بوديم چنان مصداق نـدارد 
مطالبات آن جنبـش الـبـتـه بشـدت در ايـران               
مطرح اسـت و پـرچـم آن در هـيـاتـي بسـيـار                     
راديکالتر و مـنـسـجـم تـر تـوسـط مـنـصـور                 

بـه  . ( حکمت و حزب ما برافراشته شـده اسـت    
يــک دنــيــاي بــهــتــر، بــخــش دوم، رجــوع                    

اما حتي تحقق جنبش حقوق مـدنـي    .)  کنيد
نظير آمريکا در ايران امروز به نـاگـزيـر مسـيـر        

بـعـلـت ايـنـکـه اوضـاع بـيـن                .  ديگري ميرود
اوضاع سياسي و سـاخـتـار         المللي و منطقه، 

حکومتي در ايران شباهتي به اوضاع آمريـکـا   
هر جـنـبـش حـقـوق         .  و يا اروپاي آنزمان ندارد

مدني در ايران اگـر واقـعـا ذره اي در تـحـقـق                 
خواسته هاي خود جدي بـاشـد، نـاگـزيـر بـايـد            
حکومت موجود يعني جمهوري اسالمـي را    
کنار بزند و اين دستکم در شرايط کنـونـي جـز      
از طريـق انـقـالب، آنـهـم انـقـالبـي عـظـيـم و                      
. اجتماعي و بسيار خود ويژه ممکـن نـيـسـت      

يادمان نرود، اين قـرن بـيـسـت و يـک اسـت،                 
عصر اينترنـت و       عصر سرمايه داري جهاني،

ساتاليت و فيس بوک، اين دوره بعد از سـقـوط   
ايـن دنـيـا      .  اسـت  يازده سپـتـامـبـر        شوروي و 

انقالبات خاص خود را دارد، هم در محـتـوا و     

و ايـران اولـيــن عـرصـه بــروز              هـم درشـکـل،        
 .آنست

  
ـيـم             آنچه که ما اکنون در ايران شـاهـد آن هسـت

ايـن  .  تنها اوليـن فـاز چـنـيـن انـقـالبـي اسـت                 
انقالب تازه دارد قد علم ميکـنـد و روي پـاي          

در اولـيـن قـدم خـود هـنـوز               .  خود مي ايستد
مشـغــول ايــن اســت کـه چــطــور جــمــهــوري               
اسالمي را به کنج بـرانـد و ضـعـيـف کـنـد و                

در هـمـيـن راه        .  سرانجام از سر راه خود بـردارد   
البته هردم راديکالتر خواهـد شـد و بسـرعـت           

کمـتـريـن       براي حفظ   خواهد آموخت که حتي
پيروزي هاي خود مجبور است بسيار جـلـوتـر    

در ايـن    . ( برود و عميق تر جامعه را شخم بزند
مورد خواننده را به بـحـث هـايـي کـه حـمـيـد                 
تقوايي در چند روز گـذشـتـه در کـانـال جـديـد              

 .)داشته است رجوع ميدهم
جـنـبـش حـقـوق مـدنـي يـا               " در نتيجه سوال   

براي توصيف وقايع ايران، گـرچـه از       "  انقالب؟
انـقـالب   " و    "  اعتراض به تقلـب انـتـخـابـاتـي        " 

که قبال ورد زبان مفسرين مـحـتـرم بـود         " سبز
اما ميخواهد واقعيت زنده جلـوي   بهتر است، 

چشم ما را با الگوهاي قبلي توضيح دهـد تـا       
مگر جلوي گسترش واقعيت نـويـن خـودويـژه       

. و پيش ميرود را بـگـيـرد     "  نقب ميزند"اي که 
اگر بخواهيم در چهارچوبه الگوهـاي پـيـشـيـن        
تحوالت جاري را توضيح دهيم، در انـقـالبـي      
کـه اکــنــون در ايــران شــروع شــده اســت هــم                  

و    ۶۰ عناصري از جنبش حقوق مدني دهـه      
آمــريــکــا و اروپــا وجــود دارد، هــمــه                   ۷۰ 

عناصري از انقالبات کالسيک گذشتـه نـظـيـر       
انقالب اکتبر، و هم حتي تا آنجا که بـه شـکـل      

از انـقـالبـات         برميگردد رنگي)  و نه محتوا(
مخملـي دهـه هـاي اخـيـر بـر خـود خـواهـد                       

اما خطرناکترين چيز براي بـه پـيـروزي      .  داشت
رساندن اين انقالب اين است که اسير الـگـوهـا      
شويم و واقعيات زنده جهان معاصر را در نـظـر   

 .نگيريم
 ۲۰۰۹ ژوئن  ۲۲  

يادداشتھايـی بـر يـک 
 )۷(انقالب 

 شبحی در
 !سی ان ان 

 مصطفی صابر



اين روزها آنچنان روند اتفاقات سـريـع و         
رو بــه جــلــو اســت کــه هــر مــطــلــبــي و                  
موضوعي که بازميشـود بـه سـرعـت از           
زمانش ميگذرد و از فاز قبـلـي وارد فـاز        

فــازي کــه بــه نــوعــي        .  بـعــدي مــيـشــويـم     
حرفهاي قبلي درعين درست بـودن زمـان     
ــدهــد وپشــت                 خــودش را از دســت مــي

نه به اين مـفـهـوم کـه       .  سرگذاشته ميشود
ـا سـرخـط نــيـسـت، بــلـکـه پلــه                    درسـت ي
ـاز مـيـشـود و اگـر بـخـواهـيـد                      جديـدي ب
مطابق اتفاقات باشيد بايد سـريـع از پلـه          

 .ها باال برويد
همانگونه که انتظار ميرفت اوضـاع و          

شرايط دراين چند روز گـذشـتـه بـه انـدازه            
ـيـر کـرد وبـراي مـردم بـه                 چندين ماه تغـي
ـارزه تـجـربـه داشـت و                اندازه چند ماه مـب

ايـن  .  گامهاي بسيار بزرگي به جـلـو رفـت     
ـقــالب                يـکـي از خصــوصـيـات اصــلـي ان

ـان             . است ـتـي بـه جـري انقالب است کـه وق
مي افتد مانند سيلي عظيـم تـمـام آنـچـه          

بـه  .  روبرو دارد را با خودجابجـا مـيـکـنـد       
روند اين مبارزات که نگاه کنيد مسـيـري   
است که هر چه رو به جلوآمده راديکال تـر    

درطـي ايـن چــنـد روز مــردم            . شـده اســت   
ـيـرايـن               ـاث ـانـهـا و ت ـاب قدرت خود را در خـي

ـارزه ديـدنـد           ايـن  .  قدرت را درصحـنـه مـب
ـنـجـا بـه بـعـد                         مشـاهـدات و هـرچـه از اي
اتفاق بيفتند قسمتي از تاريخي اسـت کـه     

امـا ديـدن ايـن        .  فرامـوش نـخـواهـد شـد         
قدرت و در صحنه بودن، يک تصويرکـلـي   
و واقعي از جامعه مـعـتـرض بـه خـودش          

اين تصويرزميـنـه وعـرصـه را بـراي            .  داد
ادامه مبارزات وبيشتر وارد عـمـل شـدن        

تحوالت چند روز گـذشـتـه      . به وجود آورد
حتي کساني را که اعتراضات جـامـعـه و      
پتانسيل موجود در آن و خـواسـتـه هـاي           
واقعي آن را نميـديـدنـد را هـم پشـت ايـن               

 .مبارزات آورد
در ده روزگذشته درشهرهاي مختـلـف و       

خصــوصــا درتــهــران کشــمــکــش مــيــان          
. نيروهاي سرکوب و مـردم وجـود داشـت       

درجاهايي مردم توانستند مـزدوران رژيـم     
از تصـرف    .  را وادار به عقب نشيني کنند

کــردن و بــه آتــش کشــيــدن تــعــدادي از                 
ـتـظـامـي،بسـيــج                 ـيــروي ان ـايـگـاهـهـاي ن پ
ـاسـايـي کـردن مـزدوران            وکالنتري تا  شـن

ـا ايـن       .....  و  رژيم هم بي کار ننشسته و ب
هـر چـنـد در دد          .  حـرکـت مـقــابلـه کـرده         

مننشي و وحشيگري  ايـن نـظـام شـکـي          
. نيست اما محتاطانه عـمـل کـرده اسـت        

درعين اينکه دراين روزهايي کـه گـذشـت       
نــيــروهــاي رژيــم بــه روي مــردم گــلــوــلــه              
ـفـر کشـتـه                 ـانـه دهـهـا ن گشودند ومتاسـف
شدند و تـعـداد زيـادي زخـمـي شـدنـد و                    
ـتـکـاران          ـاي آسيب ديدند اما هنوز ايـن جـن
جرات نکرده با تمام نيرو به سـرکـوب ايـن      

يـکـي از داليـل        .   موج اعتراض بپـردازد 
ــط و عــدم                     ــه  وجــود تشــت ايــن مســئل
ـان دار و دسـتـه هـاي               يکپارچگي در مـي
حکومتي و نيروهـاي سـرکـوب و ارتـش           

اما دليل مهمتر حضور توده اي و     .  است
حضـوري  .  وسيع مردم درخيابانـهـا اسـت     

. کــه درروزهــاي اخــيــر مــيــلــيــونــي شــد           
حضــوري کــه اگــرچــه در روزهــاي اول                 
سرمسئله انتخابات شروع شد و رنـگ و        
بوي اعتراض به اين مسئله را داشت امـا    
ــوتــر آمــد آزاديــخــواهــي و                  هــر چــه جــل
انسانيتش پر رنگ تر شد و در طـي ايـن           
ـايـه اي          مسير خواسته هايش عميـق تـر،پ
تر واساسي تر شد و مردم براي رسيـدن بـه     
آزادي و حقوق پايه اي خودشان با عـزمـي   

 .  جزم به خيابانها آمدند
زنگ مرگ اين جانيان بـه صـدا درآمـده          

انـعـکـاس ايـن       .  و هرروزه قوي ترميـشـود  
اعـتـراضـات حـتـي درخـارج ازکشـورهــم              

آکسـيـونـهـا ،تـظـاهـرات و            .  وجود داشـت 
ـيــاري از                    مــراســم هــاي زيــادي در بسـ
ـان                 ـا بـرگـزارشـد و هـمـچـن ـي کشورهاي دن

ــعــداد زيــادي ازمــردم و            .  ادامــه دارد    ت
احـزاب و گـروهـهــا حـمــايـت خــود را از                   
اعتراضات جاري درايـران نشـان دادنـد و          
ـانـه جـمـهـوري            سرکوبها و برخورد وحشـي

ـتـهـا    .  اسالمي را مـحـکـوم کـردنـد          ازدول
ـنـد                     ـنـد حـمـايـت خـود را ابـرازکـن خواسـت

ـنـد    ـا  .  وجمهوري اسالمي را محکوم کـن ب
کيس مشخص ندا ابعاد اين انـعـکـاسـات     

ـبـل جـهـانـي شـد               بـه نـوعـي      .  بيشـتـراز ق
سمبلي براي اعتراض و نـه مـردم بـه ايـن           
ـا      ـي حکومت شد و توجه افکارعمومي دن
ـقـالبـي کـه در                  را به سمت تـحـوالت و ان
خيابانها ي ايـران در جـريـان اسـت جـلـب               

ـتـوان گـفـت مـردم و                    . کرد بـه نـوعـي مـي
ـيـشـتـربـه عـرصـه                        ـا خشـم ب ـان را ب ـي ايـران
اعتراضات آورد وپرشـورتـربـه واکـنـش و          
اعتراض واداشت که توضيحش مـفـصـل    
ـنــجــا تــا هــمـيــن حـد بســنــده                    اسـت و اي

 .ميکنم
ــه                   در قســمــت آخــر بــه ذکــرچــنــد نــکــت

همانطور که تا بـه حـال شـاهـد         .  ميپردازم
بــوده ايــم  در ايــن اعــتــراضــات اقشــار                 

زن و   .  مختلف جامعه حضور داشتـه انـد    
ـا             .  مرد و پير وجـوان  ـاد ت ازمـعـلـم و اسـت

ـار و دکـتـر و              امـا  .....  دانشجو و پرسـت
ــن                    ــوان وزنـــان در ايـ ــر جـ ــورقشـ حضـ

ويـژگـي   .  اعتراضات برجسته و ويـژه بـود      
ـتـوان گـفـت  در تـمـام                       که به نـوعـي مـي
. اعـتـراضـات وجـه مشـتـرک بـوده اسـت                

جوانهايي که مادران و پـدرشـان سـالـهـاي        
ـبـل انــقـالب را سـازمـان دادنـد وحــاال                  ق

ـقـالبـي             ـاهـم ان درکنار آنها ايستاده اند و ب
جواناني کـه درصـد       .  ديگر را رقم ميزنند

ـنـد              . بااليي از جمعيـت آن جـامـعـه هسـت
نسـلـي کـه ايــن روزهـا  بــا شـجـاعـت و                      
ـانـهـا آمـده اسـت و سـر                 جسارت به خيـاب

نسـلـي کـه سـي سـال            .  کوتاه آمدن نـدارد   
سرکوب و ارعاب نتوانسـتـه خـامـوشـش        

خواهان فرهـنـگ و تـمـدن غـرب و              . کند
ـا اسـت وامـروز بـه کـمــتـر از آنــچــه                      اروپ
درغرب و اروپا هست رضايت نميدهـد و    

نسـلـي کـه      .  حتي طالب بيش از آن اسـت     

هيچ قسمت از فرهنگ اسالمي و عـقـب     
نه غـم    .  مانده  اين حکومت را نميخواهد

و عزا ، نه حجاب و آپارتايد جـنـسـي اش         
 . را نميخواهد

سنگسار،شالق،اعدام،شکـنـجـه و هـيـچ          
بخش قوانين ارتجاعي وضـد بشـري ايـن        

ازبــاال تــا    .  حــکــومــت را  نــمــيــخــواهــد         
پائينش را قبول ندارد، نه اخالقياتش، نـه    

 ! فرهنگش، نه اقتصادش و نه سياستش
زناني که چـنـديـن سـال اسـت            .  و اما زنان

ـيـن ،                      تحت يـکـي ازضـد زن تـريـن قـوان
موجود درجه چندم به حساب آمده انـد و      
ـاده تـريـن                 ـت ـا اف ـيـش پ حق تصميم براي پ

از .  مسـائـل روزانـه شـان را نـداشـتـه انـد                  
ـا حـق اشـتـغـال و                شرکت در مسابقـات ت

ـار      .  طالق زناني که  حجاب اين زنـدان سـي
را بايست درخيابان و ورزش و مـدرسـه و       

هرچـنـد کـه هـرجـا          . محل کار به سرکنند
ـابـل ايـن                 ـا امـروزدرمـق که توانسته انـد ت
مسئله ايستاده اند و تا هـمـيـن جـا نـگـه             
ــراي                ــن مــوي زنــان زيــرحــجــاب ب داشــت
جمهوري اسـالمـي يـکـي از بـزرگـتـريـن                 

ـيـمـي    .   دغدغه هايش بوده است زنان که ن
از آن جامعه را تشکيل ميدهـنـد درتـمـام       
اين سالها براي حقوقشان جنـگـيـده انـد و         

. نشان داده اند که سر کوتاه آمـدن نـدارنـد       
هرمبارزه اي که اين اواخـر درآن جـامـعـه           
ـان                  ـايـه اصـلـي اش زن وجود داشته يـک پ
بوده اند و نشان داده اند کـه نـمـيـگـذارنـد           
حذف شان کرد و بي سـر و صـدا بـه زيـر               

 .روسري ها راندشان
ـان و          دقيقا به دليل اينکه اين زنان ، جـوان
ـا     همه مردم سي سال است اين حکومت ب
همه زيـر و بـم اش را تـجـربـه کـرده انـد                         
ـنـد و                ـيـسـت ديگرراضي به بخشـي از آن ن

ـنـد      بـه قـول     .  خواهان برچيده شدنش هسـت

موسوي بهـانـه اسـت،کـل رژيـم          "  دوستي 
اگرامکانش بود با فرهـنـگ    ". نشانه است

ـا              ـاتـوم ، ب نوحه ومسجد، با  روسـري و ب
ـتـل و            سنگسار و اعدام ، با سـانسـور و ق
شکنجه به جايي رسـيـد خـود جـمـهـوري           

مـردم  .  اسالمي بهترين نماينـده اش بـود      
به مـيـدان آمـده انـد و بـه قـول يـکـي از                       
ـا                بينندگان کانال جديـد کـل ايـن قـطـار ب

ايـن  .  تمام واگنهايش را بايد واژگـون کـرد    
آخرين پله براي مبارزات و اعتـراضـات و     

ـقــالب اسـت        راه پــيــش و پســي       .  بـراي ان
 . اين نبرد آخر است. وجود ندارد

ـا بـه حـال                     زنان بايست هـمـانـگـونـه کـه ت
وسيعا حضورداشته اند از اين به بـعـد هـم      
ـنـد و                        ـاي ـي بارزتر ازهـمـيـشـه بـه مـيـدان ب
حجاب ، اين سمبل سرکوب زنان تـوسـط     

نشـان  .  جمهوري اسالمي را دور بينـدازنـد  
را سمـبـل نـه خـودشـان بـه             "  ندا" دهند که 

. ايـن حـکـومـت ضـد زن خـواهـنـد کــرد                  
ـتـه انـد او         همانطور که خانواده اش هم گف

ـانـد              .  خواهان آزادي بـود         ـا آن ب نـه ايـن ي
بايست کنترل محله هـا را بـه         .  جنايتکار

دست گرفت و صف حجاب و جـداسـازي       
بدون حـجـاب ودسـت      . جنسي را شکست

ـابـل مـزدوران                دردست هـم زن ومـرد مـق
ـيــم و اجــازه                ـايســت جـمــهـوري اسـالمــي ب
ـنـد                      . ندهيـم بـه هـيـچ کسـي تـعـرض کـن

ـار           ـبـرد کـن جوانان نيز ميبايست در ايـن ن
زنان  نوک  پيکـان ايـن اعـتـراضـات قـرار             
ـارزات را                ـنـد ايـن مـب بگيرند و سعي کـن

ـنـد              نـه بـه     .  هرچه بيشتـر راديـکـال تـر کـن
فازهـا و مـراحـل        . کليت اين رژيم بگويند

بايـد مـراقـب بـود و           .  جديدي در راه است
اجازه نـداد در هـيـچ مـرحلـه اي مسـيـر                    
ـيـجـه                ـت ـنـد و ن انقالب ما را منحـرف کـن
تمام اين روزهاي مبارزه و هـمـه کسـانـي           

 .  که قرباني شدند را بسوزانند
" ما اين بار نه تنها به جمهـوري اسـالمـي     

ـار خـواهـيـم             "  نه خواهيم گفت بلکـه ايـن ب
. گفت که به جاي اين نه چـه مـيـخـواهـيـم        

نميگذاريم با توهم و گمراه کـردن و ازسـر         
اشتباه يا بي اطالعي مبارزات ما را  بـه      

ـنـد    ـان اکـنـون        .  انحراف بکشـان ـان،زن جـوان
زمان اين است که زيـر پـرچـم  ايـن حـزب              
خواهان جامعه اي آزاد ،بـرابـر و انسـانـي           

لياقت و ارزش مـا کـمـتـر از ايـن            .  شويم 
نيست و بايست نشان دهيم که به کمـتـراز   

 . اين زضايت نخواهيم داد
ـقـالب  و بـرقــراري                     ـيـروزي ان بـه امـيــد پ
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آخرين اخبار ادامه اعتـراضـات مـردم در        

ـيـه جـمـهـوري اسـالمـي            سـه    -ايران بر عل
  ۸۸ تير ۲ شنبه

اعــتــراضــات گســتــرده مــردم تــهــران در           
 ميدان بهارستان

مردم تـهـران از بـعـد از ظـهـر امـروز در                    
ميدان بهارستـان حـرکـتـهـاي اعـتـراضـي             

از بعد از ظـهـر امـروز      . خود را آغاز کردند
ـان                مردم تهران بـه سـوي مـيـدان بـهـارسـت
حرکت کردند و در حال حاضـر جـمـعـيـت        
ـتــرده اي در انــجــا حضــور دارد                    . گسـ

ـانـهـايـي کـه بـه مـيـدان                همچنين در خياب
ـنـد                      ـتـهـي مـي شـود مـان ـان مـن بهـارسـت

ــهـــــــــاي               ـانـــــــ ـابــــــــ ۱ خـــــــــيــــــــ ۵ 
خرداد،توپخانه،سرچشـمـه،امـيـن حضـور        
مملو از جمعيت است که در حال حـرکـت     

ـنـد    مـردم و    . بسوي ميدان بهارستان هسـت
ـانـهـاي            ـان و خـي جوانان در ميدان بهارسـت
ـفـي سـر                 ـل منتهي به آن شـعـارهـاي مـخـت
مي دهنـد از جـملـه شـعـارهـايـي کـه در                   
آنجا سر داده مي شود بـه قـرار زيـر مـي             

مـرگ بـر ايـن        /  مرگ بر ديکتاتور: باشد
ـاده از       ـف دولت مردم فريب مردم که با اسـت
ـا              مترو خودشان را به انـجـا رسـانـده انـد ب
يورش وحشيانه نيروي انتظـامـي مـواجـه       
مي شوند و آنها را آماج باتومـهـاي خـود      

نيروهاي لباس شـخـصـي      . قرار مي دهند
ـيـروهـاي گـارد       .  درب مترو را بسته انـد    ن

ـاه پـاسـداران          ويژه ،لباس شخصي ها ،سـپ

ـتـه انـد             . و بسيج در خيابانهـا آرايـش گـرف
انها از بدو حرکت اعتراضـي مـردم اقـدام        
به پرتاب گاز اشک آور کـردنـد کـه فضـاي         
آنجا مملو از دود گـاز اشـک آور اسـت و              
با باتوم به سوي جمعيت يورش مي بـرنـد     
و آنها را مورد ضـرب و جـرح قـرار مـي               
دهند و همچنين صداي گلولـه بـه گـوش        

در اثر اين يـورشـهـا تـعـدادي از          . مي رسد
جوانان زخمي شده انـد و تـعـدادي ديـگـر            

ـقـطـه      .  دستگير شده اند  ۶ حداقل در يک ن
ـاتـوم                ـنـکـه امـاج ضـربـات ب نفر پس از اي
ـتــنــد، دسـتــگــيـر و بــه نــقــطــه                  قـرار گــرف

ـانـهـاي        . نامعلومي منتقل شدند ـاب در خـي
ـان بـعـد از            امين حضور و سرچشمه جـوان
هر هجوم نيروهاي يگان ويژه و انتـظـامـي    
ـا             ـابلـه ب و لباس شخصي با سنگ بـه مـق
آنها مي پردازند و هم زمـان شـعـارهـايـي          
ـا هـم                  مانند؛نترسيد نتـرسـيـد مـا هـمـه ب
هستيـم سـر مـي دهـنـد و هـمـديـگـر را                      
تشــويــق بــه ايســتــادگــي و مــقــابلــه بــا                

ـنـد      از طـرفـي     . نيروهاي سرکوبگر مي کـن
ـا       ديگر منازل مسکوني و فروشگاهـهـا ب
باز گذاشتن درب منازل و فروشگـاهـهـاي    
خود به کساني که مورد هجوم قـرار مـي     

تا لحـظـه ارسـال ايـن         . گيرند راه مي دهند
ـا       ـان ب گزارش درگيريها ادامه دارد و جـوان
ـيـروهـاي سـرکـوبـگـر           سنگ به مقابله با ن

 .مي پردازند
 

آخرين اخبار ادامه اعتـراضـات مـردم در        
 -ايــران بــر عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي            

  ۸۸ تير ۱ دوشنبه
 سعيد از تهران

 عصر ۸:۳۰ ساعت 
در خيابان هاي اطـراف جـام جـم و پـارک             
ملت و اطراف سازمان صدا و سـيـمـا هـم       
درگيري بين مردم و گارد ضـدشـورش در     

ـيـس          .  جريان است ـل ـقـالب ، پ در ميدان ان
ـيـر انـدازي هـوايـي و گـاز                  با استفاده از ت
ـفـرق کـردن مـردم                 اشک آور سعـي بـر مـت

ـقـالب ادامـه            .  دارد درگيري در مـيـدان ان
 . دارد

 سعيد  -اروميه
درگيري در اروميه بين مردم و مـامـوران     
ـيـس                   ـل سرکـوب جـمـهـوري اسـالمـي ، پ

 .اقدام به زدن گاز اشک آور نموده است
 

ـيـر   ـبـه        -گزارش از ميدان هفت ت  ۱ دوشـن
 ۸۸ تير

ـبـاس      ۲:۳۰ از ساعت  نيروهاي بسيج و ل
شخصي با ميني بوس در قسـمـت هـاي          

ـقـر شـدنـد            ۷ مختلف مـيـدان        ـيـر مسـت ت
ـبـاس شـخـصـي           نيروها شامل نيروهاي ل
ـا             ـتـظـامـي ب با کاله و باتوم و نيـروهـاي ان

تـرکـه      ۲ باتوم موتور سـوارهـا کـه هـمـه            
ـاتـوم،              بودند و نفرات پشتي مـجـهـز بـه ب

ـاده        .  گاز اشـک آور و بـي سـيـم             ـي ـيـه پ کـل
ــروهــاي لــبــاس                 ــت تــيــر نــي روهــاي هــف
شخصي با بي سيم ايستاده انـد، سـاعـت        

تــظــاهــرات مــردم مــورد حــملــه            ۴:۴۵ 
ـتـح                      ـتـداي مـف لبـاس شـخـصـي هـا در اب
ـاده      ـي جنوبي قرار گرفته است و مردم در پ
ـان            ـاب رو هاي مفتح جنوبي بـه سـمـت خـي

درادامـه حـملـه بـه         .  سميه حرکت کـردنـد    
جمعيت معترض و ضرب و شـتـم مـردم        
ـيـشـتـر         بيشتر شد که لباس شخصي هـا ب
ـنـد                  ـان و دخـتـران را مـيـزن . با باتوم به زن

ـيــروهــاي انــتــظــامــي هــم بــا بــاتــوم بــه                ن
ـايـل در حـال          اشخاصي که با گوشي مـوب
ـلــم بـرداري بـودنـد حـملــه                     ـا فــي عـکـس ي
ـفــر رو در                      ـنــد و دســت کـم دو ن مـيــکــن
. نزديکي مسجد جواد، دستگـيـر کـردنـد      

ـا رسـيـدن بـه مسـجـد                   عابرين پيـاده رو ب
ـاد تـعـداي در درون            جواد با صداهاي فـري

صـداي  .  محوطه حياط مواجه ميـشـونـد   
فرياد هايي که حکايت از ضـرب و شـتـم          
تـعــدادي از مـردم پشــت درهـاي بســتــه               

 ۱۷:۱۵ در ساعت   .  مسجد جواد داشت
ـقـطـه            با افزايش جمعيت و درگـيـرهـا در ن
ـاتـوم      مرکزي ميدان هفت تير با درگيري ب
به دستان با مردم، مـوتـور سـواران اقـدام           
ـان                    ـفـل و اشـک آور در مـي ـل به زدن گاز ف

ـقـه ديـگـر           ۵ مردم کردند ودر عرض  ـي دق
نيروهاي يـگـان ويـژه مـوتـور سـوار وارد               

ـيـروهـاي يـگـان        .  ميدان هفت تير شـدنـد   ن
ـا ورود    .  ويژه مسلح به سالح گرم بـودنـد     ب

يـگـان ويـژه بـه ايسـتـگـاه هـاي اتـوبـوس                     
حمله ور شدند و مردم رو متـفـرق کـردنـد       
ـاتــوم هـاي بــرقـي کــه                 صـداي سـاســات ب
ـيـروهـاي يـگـان در حـال روشـن                    توسط ن

ـيـشـتـر     . شدن بود بگوش ميرسد با دقت ب

ـنـد واقـع در مـيـدان                   ـل به ساختمـانـهـاي ب
ـقـر در                ـيـروهـاي مسـلـح مسـت هفت تير ن
پشت بامها قابل تشخيص بـودنـد بـاالي      
پشت بام بانک مـلـت در ضـلـع جـنـوبـي                
ـانــک مــلـي تــاالر ســيـد شـهــدا                   مـيـدان ب
ـنـي و                        ـاد خـمـي ـي ـن ساخـتـمـان بسـيـج و ب
ـيـر دسـت کـم          مجتمع بزرک اداري هفت ت

ـا           ۳  ـفـرشـان ب نفر حضور داشتند که يـک ن
ـيـن مــيـدان را تـحـت نــظـر داشــت                 . دورب

کماکان به تعداد مردم در مـيـدان افـزوده          
ـتـر هـمـزمـان در حـال              ۳ ميشود  هليکوپ

پرواز بر آسمان منطقه اسـت کـه يـکـي از           
اونها در ارنفاع کمتري پـرواز مـيـکـنـد از          
هرگونـه تـجـمـع حـتـي در ايسـتـگـاهـاي                   
اتوبوس، تاکسي جلوگيري ميشـود و بـه       
ـا بـه ايـن           سرعت مردم متفرق ميشوند ت
ـيـده نشـده و            لحظه صداي تير اندازي شـن
تنها با باتوم و گـاز اشـک آور نسـبـت بـه                
ـاده مـيـشـود               ـف . متفرق کـردن مـردم اسـت

 .لطفا به مردم بپيونديد
ـا                    ـنـي بـر بـروز ن گزارش ها از تـهـران مـب
آرامــي و در گــيــري در خــيــابــان هــاي                  
اطراف جـام جـم و پـارک مـلـت، يـعـنـي                     
اطراف سازمان صدا و سيماي جـمـهـوري      

 . اسالمي است
 

شـدگـان در        دستکاري پرونده مرگ کشتـه 
 بيمارستان اکرم

يــكــي از داليــل اعــتــصــاب كــاركــنــان              
بيمارستان رسول اکرم و بـرخـي از مـراكـز         
درماني ديگر دستور مقـامـات قضـايـي       
جـهـت دسـتـكــاري پـرونــده هـاي كشـتــه                 

بيمارستـانـهـا دسـتـور دارنـد           . شدگان بود
كه علت مرگ كشته شدگـان را فـوت در         
ـبـي ذكـر        ـل حين عمل جراحي و يا سكته ق

ـاز             .  کنند ـنـکـار سـر ب پزشکان از انجـام اي
در گزارش ديـگـري كـه از بـرخـي              . اند زده

ـان    ) طـور غـيـر رسـمـي            بـه ( هـا       بيمـارسـت
منتشر شده تعداد سكته هـاي مشـكـوك      

ها در چند روز اخـيـر        ها و نوجوان در جوان
ــي      ــش ب ــزاي ــه   اف ــه در               روي ــه ک ـت اي داشـ

هاي انـجـام شـده از سـوي بـرخـي                  بررسي
مـراكــز درمــانـي بــيــشـتــر ايــن افــراد بــا                

ـا در آن بـه                درگيري ها ارتباط داشـتـه و ي
 .طور مشخص حضور داشته اند

 
درگيري در مقابل دفتر سازمان مـلـل در     

 تهران
ـا مـردم                 ـيـس ضـد شـورش ب ـل در گيري پ
ـتـر سـازمـان مـلـل در مـحلـه                  روبروي دف
ـا                دروسعصر شنـبـه گـارد ضـد شـورش ب
ـان تشـکـيـل        مردم که اکثريت انها را جوان
ميدادند در گير شد و براي متـفـرق کـردن      

 .آنها از گاز اشک آور استفاده کرد
 

ـنـدگـان      سرکوب و دستگيري اعتراض کـن
 در ساري

در پــي ســرکــوب خــونــيــن و وحشــيــانــه             
ـبـه مـردم تـهـران روز                    تظـاهـرات روز شـن
يـکــشــنــبــه جــوانــان شــهــر ســاري بــه در              
حــمــايــت از کشــتــه شــدگــان تــهــران در               
ــدام                    ــر اق ــن شــه ــگ اي ــرهــن خــيــابــان ف

ايــن . راهــپــيــمــايــي اعــتــراضــي نــمــودنــد       
ـيـروهـاي                  ـا واکـنـش سـريـع ن راهپيمايي ب
ضـد شــورش نــيــروي انــتــظــامــي روبــرو            

نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر در ايــن             . گشــت
ـقـه دار                 سرکوب از چـنـد قـداره کـش سـاب
ـيـن            براي ايجاد فضاي رعـب و وحشـت ب
مــردم اســتــفــاده نــمــودنــد تــا جــمــعــيــت            
ـيــوسـتـن بـه ان خــودداري                    ـيـشـتـري از پ ب

ـفـر دسـتـگـيـر            ۴ در تجمع ديـروز    . نمايد ن
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 ۲ -تقويم اعتراضات ميليونی مردم پس از مضحکه انتخاباتی رژيم در شھرھای ايران
 کيان آذر

 8ادامه صفحه  



 .شدند
 

 تـظــاهــرات عصـر امــروز در شــهــر اراک             
ـيـر        ۱ تظاهرات امروز دوشنبه     ۱۳۸۸ ت

چـهـار بـعـد       -در اراک راس ساعت شـانـزده  
ـابــل              -از ظـهــر    از مــيـدان ولــيـعــصـر مــق

ـيـعـصـر اغـاز مـي شـود و                   بيمارستان ول
ـاغ                     تظاهرکنـنـدگـان از انـجـا بـه سـمـت ب
ـتـه و             ملي و سپس خيابان مـخـابـرات رف

 .اعتراض خود را به نمايش مي گذارند
 

ـازداشـت      ـنـي                ۵ ب ـاد دانشـگـاه خـمـي اسـت
 قزوين

ـنـي در          چنند تن از اساتيد دانشگاه خـمـي
ـازداشـت شـدنـد           طـي چـنـد روز        . قـزويـن ب

ـا مـراجـعـه بـه                گذشته نيروي انتـظـامـي ب
منزل حسين رئيسيان، فضـلـي، درويـش،      
ـيـد                 ايماني، البرزي، کـه هـمـگـي از اسـات
ـاشـنـد، آنـهـا را بـه بـهـانـه                   دانشگاه مي ب
مختلفي از منزل خارج نموده اما سـپـس     

ـتـه مـي       . آنها را بازداشـت کـرده اسـت        گـف
شود اين بازداشت در پـي بـروز اعـتـراض         
هاي اخـيـر در شـهـر قـزويـن و دانشـگـاه                   

ـا لـحـظـه          .خميني است شايان ذکر اسـت ت
ـازداشـت بـه           درج اين خبر نامبردگان در ب
ـان اطـالعـي در             سر برده و از وضعـيـت آن

ـيـن      .دسترس نيست دانشـجـوي      ۵ همچـن
ـقـه        ـي بازداشت شده اين دانشگاه با قيـد وث

 .آزاد شدند
 

ـاري يـکـي از                 سرپيچي از دسـتـور؛ بـرکـن
 فرماندهان سپاه

ـات                  ـي علي فضـلـي، مـعـاون سـابـق عـمـل
ـاســداران کــه                      ـاه پـ ـپـ ــل سـ ـانــده ك ــرمـ ف
ـان                 ـاه سـيـدالشـهـداي اسـت فرماندهـي سـپ
ــت                    تــهــران را بــه عــهــده داشــت بــه عــل
ـار                  سرپيچي از فـرمـان سـرکـوب و کشـت

ـا وجـود آن کـه            . مردم برکنار شد فضلي ب
ـنـي بـر                      عصـر روز جـمـعـه دسـتـوري مـب
تجهيز کامل نيروهاي تحت امر خـود بـه     

هـا و سـرکـوب         منظور استقرار در خيابان
مــردم دريــافــت کــرده بــود، روز شــنــبــه              
کمترين همکاري را با اين دستـور داشـتـه      
و همين امر باعث شد صـبـح امـروز وي          

ـار شـود                ـيـن      . از ايـن سـمـت بـرکـن هـمـچـن
نيروهاي کادري و رسمي سپاه حـاضـر بـه        

هـا نشــده انـد و            مشـارکـت در سـرکـوب        
ـيـروهـاي                     ـاگـزيـر از ن فـرمـانـدهـان ارشـد ن

ـيـروهــاي                   ـاه و ن ـاظـت اطـالعـات سـپ حـف
 .کنند غيررسمي استفاده مي

 
ــرده ســربــازان          ـت ــرار گسـ ـازي          ف  از ســربـ

ـيـروي        تعداد زيادي از سربازان وظيـفـه   ي ن
انــتــظــامــي کــه حــاضــر بــه بــرخــورد بــا               

ـنـدگـان نشـده         انـد از تـهـران بـه              تظاهـرکـن
ـازان کـه         . انـد  ها گريخته شهرستان ايـن سـرب

ـا مـردم مـعـتـرض                   ـابلـه ب قرار بود بـه مـق
بپردازند با افزايش کشتار مـردم از سـوي       

ـبـه                لبـاس شـخـصـي        ۳۰ هـا در روز شـن
خرداد از محل خـدمـت خـود فـرار کـرده            

ــد ـفــه                   .  ان ـيـ ــجــا کــه ســربــازان وظـ از آن
ـابـل فـرمـانـدهـان خـود              نمي توانند در مـق

ـنـد مـردم را                      ـنـد و مـوظـف نافرمانـي کـن
سرکوب کنند حاضـر بـه ادامـه خـدمـت            
نشده و از يگان هاي خـدمـتـي خـود فـرار          

ـتـه مـي شـود روز              . کرده اند همچنين گـف
ـيـه و             شنبه برخي از افراد سپـاه در فـرمـان

ـبـاس              و       هـا،    همچنين مـيـدان تـوحـيـد ل
هاي خود را به فرمانـدهـان تـحـويـل         سالح
اند و حاضر به تيراندازي يـا ضـرب و          داده

 .اند شتم مردم نشده
 

 :يکشنبه -تهران
ـيـم              تظاهرات در تهران در سـاعـت ده و ن

ـاط         )  خرداد ۳۱ (امشب  ـق ـان در ن همچـن
ــهــــر ادامــــه دارد                  ــف شــ  مــــخــــتــــلــ
تــظــاهــرات مــردم بــا حضــور نــيــروهــاي           
انتظامي و لباس شـخـصـي، در سـاعـت            

ـبـه     ( ده و نيم امشب    ) خـرداد    ۳۱ يـکـشـن
ـلـف شـهـر ادامـه             همچنان در نقاط مـخـت

ـيـز         .  دارد ـاتـور ن شعارهاي مرگ بر ديـکـت
ـيـده شـدن صـداي          ...  شـود  شنيده مي شـن

ـيـده           ـاوران شـن ـي تيراندازي در زعفرانيه و ن
مردم در مناطق شمالـي تـهـران      .  ميشود

. دهـنـد     شعار مرگ بر ديکتاتور سـر مـي    
ـنـي، ابــاز                   تـعـداد زيـادي از شـاهـدان عــي
ـاطـق           کرده اند که تظاهرات امـروز بـه مـن
جنوب شهر مـثـل سـه راه آذري، مـيـدان              
ـيـز سـرايـت کـرده                 راه آهن و رباط کـريـم ن

تظاهرات اعـتـراضـي در شـيـراز و            .  است
 .چند شهر ديگر نيز ادامه داشته است

 
ـار ديـگـر تـهـران             اعتراض هاي خياباني ب

 را فرا گرفت
ــک                    ــدان ون ـي ــالب و مـ در خــيــابــان انــق
اعتراض و تظاهرات مردم بـه چشـم مـي        

ــروهــاي ضــد شــورش بــا                     ـي خــورد و نـ
ــد             ــر شــده ان ــرضــان درگــي ــزاران . مــعــت ه

ـان هـاي تـهـران در                ـاب تظاهركننده در خـي
ـنـد        . حال اعتراض و سر دادن شـعـار هسـت

ـتـي     ـي پايتخت ايران همچنان وضعيت امن
ـيـروي بسـيـج و            و نظامي دارد و هزاران ن
پليس ضد شورش درخيابان هـاي اصـلـي      

 .حضور دارند
ـتـن       تعدادي از معترضان با در دست گـرف

ــداشــت              ــراي گــرامــي ــدا آقــا     »شــمــع ب ن

، دختـري كـه از كشـتـه شـدگـان               «سلطان
ـبـه اسـت، در مـيـدان                   تظاهـرات روز شـن
ـا حـملـه                     هفت تير تـجـمـع كـردنـد ولـي ب
ــه                  ــواجـ ــورش مـ ــد شـ ــروهـــاي ضـ نـــيـ

همچنين درگيـري هـاي مشـابـهـي          .شدند
ــهــارســتــان وجــود دارد و                   ــدان ب در مــي
ـنـدگـان بـه سـمـت                  تعدادي از تـظـاهـر كـن

در حـال    . ميدان وليعصر حركت كـرده انـد    
حــاضــر درگــيــري مــيــان مــعــتــرضــان و           
نيروهاي امنيتي كه با پـرتـاب گـاز اشـك         

از سـوي    . آور و شليک هوايي هـمـراه اسـت     
ـا       ۳۰۰ ديگر جمعيتي بين    ـفـر      ۴۰۰ ت ن

ـان                  ـاب مقابل دفتـر سـازمـان مـلـل در خـي
 . قائم مقام فراهاني تجمع كرده اند

 
آخرين اخبار ادامه اعتـراضـات مـردم در        

 -ايــران بــر عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي            
 ۸۸ خرداد۳۱ يکشنبه

ـيـم              تظاهرات در تهران در سـاعـت ده و ن
ـاط         )  خرداد ۳۱ (امشب  ـق ـان در ن همچـن

 مختلف شهر ادامه دارد 
نــيــروهــاي    تــظــاهــرات مــردم بــا حضــور        

انتظامي و لباس شـخـصـي، در سـاعـت            
ـبـه     ( ده و نيم امشب    ) خـرداد    ۳۱ يـکـشـن

ـلـف شـهـر ادامـه             همچنان در نقاط مـخـت
ـيـز         .  دارد ـاتـور ن شعارهاي مرگ بر ديـکـت

ـيـده شـدن صـداي          ...  شـود  شنيده مي شـن
ـيـده           ـاوران شـن ـي تيراندازي در زعفرانيه و ن

مردم در مناطق شمالـي تـهـران      .  ميشود
. دهـنـد     شعار مرگ بر ديکتاتور سـر مـي    

ـنـي، ابــاز                   تـعـداد زيـادي از شـاهـدان عــي
ـاطـق           کرده اند که تظاهرات امـروز بـه مـن
جنوب شهر مـثـل سـه راه آذري، مـيـدان              
ـيـز سـرايـت کـرده                 راه آهن و رباط کـريـم ن

تظاهرات اعـتـراضـي در شـيـراز و            .  است
 .چند شهر ديگر نيز ادامه داشته است

 
ـار ديـگـر تـهـران             اعتراض هاي خياباني ب

 را فرا گرفت
ــک                    ــدان ون ـي ــالب و مـ در خــيــابــان انــق
اعتراض و تظاهرات مردم بـه چشـم مـي        
ــروهــاي ضــد شــورش بــا                     ـي خــورد و نـ

ــد             ــر شــده ان ــرضــان درگــي ــزاران . مــعــت ه
ـان هـاي تـهـران در                ـاب تظاهركننده در خـي
ـنـد        . حال اعتراض و سر دادن شـعـار هسـت

ـتـي     ـي پايتخت ايران همچنان وضعيت امن
ـيـروي بسـيـج و            و نظامي دارد و هزاران ن
پليس ضد شورش درخيابان هـاي اصـلـي      

 .حضور دارند
ـتـن       تعدادي از معترضان با در دست گـرف

، «ندا صـالـحـي     »شمع براي گراميداشت 
دختري كه از كشـتـه شـدگـان تـظـاهـرات              
ـيـر                    روز شنبـه اسـت، در مـيـدان هـفـت ت
ـيـروهـاي ضـد          تجمع كردند ولي با حمله ن

همچنـيـن درگـيـري       . شورش مواجه شدند
هاي مشابهي در ميدان بهارستـان وجـود     
ـنـدگـان بـه                  دارد و تعدادي از تـظـاهـر كـن
ـيــعـصــر حـركــت كــرده                 سـمـت مـيــدان ول

ــد ــري مــيــان                . ان در حــال حــاضــر درگــي
ـا                   ـتـي كـه ب ـي ـيـروهـاي امـن معترضان و ن
ـيـک هـوايـي                     پرتاب گـاز اشـك آور و شـل

ـيـن        .همراه است ـتـي ب از سوي ديگر جمعـي

ـتـر سـازمـان        ۴۰۰ تا  ۳۰۰  نفر مقابل دف
ملل در خيابان قائم مقام فراهاني تـجـمـع    

 .كرده اند
 

ـبـه عصـر؛ اعـتـراضـات مـردمـي                 يکشـن
 تهران آغاز شد

اعــتــراضــات گســتــرده مــردم و جــوانــان           
. تهران در نقاط مختلف آغـاز شـده اسـت       

امـروز     ۱۴:۰۰ مردم تـهـران از سـاعـت           
خرداد اعـتـراضـات خـود را          ۳۱ يکشنبه 

آغاز کردندو به اعتراضات گستـرده خـود     
ـلــف تــهــران ادامــه                      ـتـ ـاط مــخـ ـقـ در نـ

اعـتـراضـات مـردم تـهـران در             . ميـدهـنـد   
ـقـالب ،مـيـدان                 ـنـد مـيـدان ان نقاطي مـان
آزادي ،فاطمي،ميدان فلسطـيـن بصـورت      

جـــوانـــان . گســـتـــرده آغـــاز شـــده اســـت          
مـرگ بـر خـامـنـه اي            :  شعارهايي ماننـد 

ـا کـن            ،مرک بر ديکتاتور ،خامنـه اي حـي
ـاتـور و        سلطنت را رها کن،مرگ بر ديـکـت
ـاي ديـــگـــر خـــود ادامــــه                    ـارهــ شـــعــ

نــيــروهــاي گــارد ويــژه،ســپــاه        . مــيــدهــنــد 
ـبـاس شـخـصـيـهـا بصـورت                پاسداران و ل
ـا ولـي              بسيار زيادي تمام مسـيـر آزادي ت
ــد و زنــجــيــره اي از                      عصــر را بســتــه ان
ـنــهــا و مـوتــورســوارهـا در آنــجــا               مـاشــي

سر تمامي کوچـه هـاي     .  مستقر کرده اند 
منتهي به آزادي و انقـالب و ولـي عصـر          
ـبـاس شـخـصـيـهـا                     ـتـظـامـي و ل نيروي ان

ـتـر بـر فـراز            . ايستاده اند چندين هلي کـوپ
جـمـعــيـت مــعـتـرض بـه پــرواز در آمــده                  

ـيــروهــاي يــگـان ويـژه و لــبــاس             .  اسـت     ن
ـاتـوم                ـا ب شخصيها به تـجـمـعـات مـردم ب
يورش مي برند و آنـهـا را مـورد ضـرب               
وجرح قرار ميدهند و همچنـيـن اقـدام بـه         
ــد                 ــي کـــنـــنـ ــوانـــان مـ ــت جـ  .بـــازداشـ

 سيامک از تهران
ـبــر        : عصـــر۷ :  فــوري : فـــوري: آخــريــن خـ

ـارس   ـپ شـهـرک   -درگيريهاي شديد در تهران
امــيــر آبــاد در      -ســتــارخــان-ونــک-غــرب

 .جريان است
يورش وحشيانه سپاه پـاسـداران و يـگـانـه          
ويژه و لباس شخصي به مردم مـنـجـر بـه         
. جان باختن تـعـدادي از آنـهـا شـده اسـت              

ـا          يورش وحشيانه به مردم در تـهـران کـه ب
ـاه                      ـيـم گـلـوـلـه تـوسـط سـپ ـق شليک مسـت
پــاســداران بــدســتــور عــلــي خــامــنــه اي             
صورت گرفته تا به حـال مـنـجـر بـه جـان             
. باختن تعدادي زيـادي مـردم شـده اسـت          
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ـاط             ـق اجساد جان باختگان راه آزادي بـه ن
ـقـل شـدنـد و در دسـت                   ـت نامعلومي مـن
مـــامـــوريـــن وزارت اطـــالعـــات مـــي            

ـاخـتـگـان           . باشند ـب اسامي تعدادي از جـان
راه آزادي مــردم ايـران بـه قـرار زيــر مــي                   

 -۲ سـالـه     ۲۴ مريم مهـر آذيـن       -۱ : باشد
ـاه         ـن حـامـد     -۳ سـالـه     ۳۰ ميالد يـزدان پ

ـابـک سـپـهـر            -۴ سـالـه   ۲۶ بشارتي   ۳۵ ب
ـاخـتـگـان              سالهگفته مي شود کـه جـان ب
ـيـک گـلـوـلـه                  ـا شـل فوق در خيابان آزادي ب

خـانـواده هـاي      . جان خود از دست داده انـد 
ـابـل                 جان باختگـان صـبـح امـروز در مـق

خـانـواده   .  پزشکي قانوني تـجـمـع کـردنـد       
ها تا ساعتها در مقابل پزشکي قـانـونـي      
ـيـکـر             ـتـن پ بودند و خواستار تحويـل گـرف
عزيزان خود بودند کسي جوابـگـوي آنـهـا       

ـتـه           .  نبود به مادران و پـدارن سـوگـوار گـف
ـيـسـت و                ـنـجـا ن مي شد که پيکر آنـهـا اي
ـيـگـيـري وزارت اطـالعـات            بايد به اداره پ

وقــتــي کــه بــه ســتــاد         .  مــراجــعــه کــنــنــد   
پيگيري مراجعه کردند کسي جـوابـگـوي      

مامورين وزارت اطـالعـات       .  آنها نيست
خانواده هاي جان باختـگـان را ه آزادي را           
ـنـد           به شيوه هاي مختلف تهديـد مـي کـن
کـه از افشــاي نــام عـزيــزانشـان خــوداري               
ـيـکـر آنـهـا را           کنند و در غير اينصورت پ

ـيـن          . تحويل نخـواهـنـد داد         آنـهـا هـمـچـن
تهديد به دسـتـگـيـري خـانـواده داغـديـده               
مي کننـد و بـطـور مضـاعـف روي ايـن                 
ـار                      ـا آث ـنـد ت خانواده فشـار وارد مـي کـن

ـنـد                 ـنـهـان کـن شـبـکـه    .  جنايـت خـود را پ
شــب در      ان شــنــبــه      ان   تــلــويــزيــونــي ســي    

ـتــه            ــزارشــي شــمــار کشـ ـان در         گ شــدگـ
ـبـه در تـهـران را کـه                ناآرامي هاي روز شـن

ـتـخـابـات                ـايـج ان ـت ادامه اعتراضات بـه ن
ـفـر      ۱۹ رياست جمهوري بود، دست کم    ن

ان در گــزارش خــود          ان   ســي.  اعـالم کــرد   
ـفـر کشـتـه در            ۱۹ اعالم کرد کـه آمـار        ن

ـابـع                   ـبـه را از مـن جريان ناآرامـي روز شـن
بيمارستاني به دست آورده، اما در عـيـن       
حــال اعــالم کــرد کــه آمــار تــايــيــدنشــده             

ـان         ۱۵۰ حاکي از آن است که  نفـر در جـري
ـاخـتـه    از آنـجـا کـه        .  انـد    اعتراضات جان ب

هـاي     جمهوري اسالمي تـمـام خـبـرگـزاري       
ـتـشـار                   ـقـر در ايـران را از ان خارجي مسـت

هاي اخير منع کـرده اسـت،      اخبار ناآرامي
ــل               ــچ خــبــرگــزاري مســتــق تــاکــنــون هــي
ـيـد               ـاي نتوانسته است رسما ايـن آمـار را ت

ـبـه     ان به گزارش سي.  يا رد کند ان، روز شـن
هـزاران نــفـر در تـهـران بـراي شــرکـت در                    

پيمـايـي اعـتـراضـي بـه سـوي مـيـدان                   راه
انقالب روانه شدند، اما پيش از ورود بـه        
مــيــدان بــا ســد نــيــروهــاي امــنــيــتــي و               

ـتـظــامـي روبـه       ايــن شــبـکــه    .  رو شــدنـد      ان
ـنـي                      ـقـل از شـاهـدان عـي تلويزيـونـي بـه ن

ـفـرق کـردن          مي گويد پليس ايران براي مـت
ـاتـوم، و          تظاهرکنندگان از گاز اشک آور، ب

جريان قوي آب استفاده کرده و سـپـس بـه        
. متوسل شـده اسـت       » شليک مستقيم« 

ـتـي        خبرگزاري هاي ايراني و تلويـزيـون دول
ـاکــنــون آمــار دقــيــقـي را از                    ـيــز ت ايـران ن
ـبـه          تلفات و مجروحين اعتـراض روز شـن

اند، و تنها خـبـرگـزاري       گذشته ارائه نکرده
ـلـويـزيـون پـرس تـي           وي    رويترز به نقل از ت

ــران                  ــي اي ــزيــون دولــت ــوي ــه تــل ــه ب وابســت
ــه               مــي ــويــد روز شــنــب ــر در        ۱۰ گ نــف

ـيـن بـر         .  انـد    ها جان باختـه  ناآرامي هـمـچـن
ـاکـنـون          ها و عکس اساس فيلم هايي کـه ت

از ناآرامي روز شنبه در شـبـکـه جـهـانـي             
ـتـه اسـت، غـالـب افـراد              اينترنت قرار گرف

هـا و اعـتـراضـات            درگير در اين ناآرامـي 
ـبـه      .  مردم کوچه و خيابان هستند روز شـن

عــالوه بــر تــهــران در شــهــرهــايــي چــون               
ـيــز ادامــه                    اصـفـهــان و شـيـراز و رشــت ن

 . يافت
 

تجمع خانواده هاي دسـتـگـيـرشـدگـان در           
 مقابل وزارت اطالعات

 ۳۰ خانواده هاي دستـگـيـر شـدگـان روز            
ـيـگـيـري وزارت              خرداد در مقـابـل اداره پ

از صـبـح امـروز        .  اطالعات تجمع کردند
ـابـل         خانواده هاي دستگير شدگان در مـق
اداره پيگيـري وزارت اطـالعـات تـجـمـع             

تـعـداد خـانــواده هـاي دسـتـگـيــر              . کـردنـد  
ـابــل اداره پــيـگـيــري                    شـدگـان کـه در مـق

ـفـر مـي         ۲۰۰ تجمع کرده اند به بيش از  ن
آنهـا بـراي روشـن شـدن وضـعـيـت                .  باشد

ـابـل ايـن اداره تـجـمـع                   عزيزانشان در مـق
ـا          .  کرده اند خانواده ها که از صـبـح زود ت

در مـقــابــل ايــن اداره            ۱۲:۰۰ سـاعــت    
تــجــمــع کــرده بــودنــد حــوالــي ســاعــت               

ـتـه شـد کـه           ۱۲:۰۰  به عده اي از آنها گـف
ـتـه                 به زندان اوين و بـه عـده اي ديـگـر گـف
ـنـد                ـقـالب مـراجـعـه کـن  .شد به دادگـاه ان

اســامــي تــعــدادي از بــازداشــت شــدگــان           
خرداد به قرار زيـر مـي      ۳۰ يورش خونين 

 :باشد
ســـالـــه     ۱۹ شـــاهـــيـــن عســـگـــري        -۱ 

پيمان كـهـنـدانـي       -۲ دستگيري در توحيد
مـحـمـد    -۳ ساله دستگيري در آزادي   ۲۲ 

-۴ ساله دستـگـيـري در آزادي        ۲۹ بيات 
ســالــه    ۳۱ مــحــمــد مــهــدي يــدالــلــهــي          
ابــراهــيــم  -۵ دســتــگــيــري در جــمــهــوري       

ســالــه دســتــگــيــري در           ۲۹ بــهــروزنــيــا    
ســـالـــه     ۲۶ بـــرزو پـــرورش       -۶ رودكـــي

 دســــــــتــــــــگــــــــيــــــــري در آزادي                  
گفته مي شود تعـداد دسـتـگـيـر شـدگـان            
ـاشــد و هــنـوز آمــار                   بسـيــار زيــاد مـي ب

 .مشخصي از انها وجود ندارد
 

يعقوب و بهـمـن احـمـدي امـويـي            ژيال بي
 دستگير شدند

ژيــال بــنــي يــعــقــوب و بــهــمــن احــمــدي              
ـا هــجــوم                  ـبــه ب ـيــمــه شــب شــن امـويــي، ن
ماموران امنيتي به منـزلشـان در تـهـران         

هــاي    بــرپــايــه گــزارش   .  بــازداشــت شــدنــد   
رســيــده مــامــوران امــنــيــتــي در حــدود            

نيمـه شـب بـه خـانـه ايـن دو                  ۱۲ ساعت 
رفته و پس از تفتيش منزل آنـهـا سـاعـت       

ـامـه     ۲:۳۰  گـار را بـه          بامداد اين دو روزن
 .اند محل نامعلومي انتقال داده

 
 اسامي تعدادي از زخمي شدگان 

ـاه پـاسـداران            در اثر يورشها وحشيـانـه سـپ
ـبـالس شـخـصـي هـا تـعـداد                يگانه ويژه ل
زيادي مردم تهران جان باختنـد و صـدهـا        
ـلـف تـهـران          زخمي به بيمارستانهاي مـخـت

 .منتقل شدند
اعتراضات گسترده مـردم تـهـران کـه در             
ـا                       ـلـف شـروع شـده بـود ب ـاطـق مـخـت مـن
سرکوب خونين سپـاه پـاسـداران و يـگـان            

ـاه   .  ويژه و لباس شخصيها مواجه شـد  سـپ
ـيـم            ـيـک مسـق پاسداران مردم را هدف شـل

افـرادي کـه جـان        .  گلـوـلـه خـود قـرار داد           
ـاحـيـه           باختند و يا زخمي شدند اکـثـرا از ن
شکم به باال هدف گلوله ها و سـايـر ابـزار        
ـيـن                    خود قـرار دادنـد ايـن سـرکـوب خـون

نفـر شـده      ۳۰ منجر به جان باختن حداقل 

ـتـه          ـان گـرف است اين آمار از چند بيمـارسـت
ـاد             .شده است تعداد زخمـيـهـا بـه حـدي زي

ـال آنـهـا              ـق ـت بود که اورژانس تهران بـراي ان
ـاده از                      ـف ـاچـار بـه اسـت ـانـهـا ن به بيـمـارسـت

ـنـهـا در      .  اتوبوسهاي شهـري شـده اسـت        ت
ـنـي   ( تختخوابي ۱۰۰۰ بيمارستان  ) خمـي
ـيـش از        ـابــت             ۸۵ ب زخـمــي کـه مــورد اث

گلوله و چاقو قرار گرفته اند بسـتـري شـده      
ـفـر از آنـهـا            ۱۵ وضعيت جسـمـي       .  اند ن

ـاشـد            افـراد زخـمـي      .  بسيار وخيـم مـي ب
ـنـه و کـمـر             شده از ناحيه سـر،صـورت،سـي

ــد        ــعــدادي از زخــمــي        . زخــمــي شــده ان ت
 ۱۰۰۰ شـدگــانــي کــه بــه بــيــمــارســتــان            

ـنـي    ( تختخوابي    ـقـل شـدنـد         )  خـمـي ـت مـن
کساني هستند که در مـحـدودي مـيـدان         
انــقــالب،پــارک اوســتــا،جــمــهــوري مــي          

از طرفي ديـگـر حـراسـت داشـگـاه           . باشند
ـان از              ـيـمـارسـت تهران به محض ورود بـه ب
آنها عکس برداري ميکنند و بـراي آنـهـا        

اســامــي . پــرونــده تشــکــيــل مــي دهــنــد         
ـيـن روز                   تعدادي از زخـمـي شـدگـان خـون
گذشته مردم تهران که بدست مـا رسـيـده        
ــد                       ــي بـــاشـ ــر مـ ــرار زيـ ــه قـ  :اســـت بـ

ساله ،گلولـه بـه      ۲۲ سعيد طباطبائي -۱ 
ناحيه فك اصـابـت كـرده و در نـزديـكـي                 

مصـطـفـي    -۲ دانشگاه تهران آسيب ديـده   
سـالـه، اصـابـت گـلـوـلـه بـه                   ۳۰ كاظمي 

ناحيه پا در محـدوده ايسـتـگـاه شـادمـان           

ــب ديــده      ـيــري          -۳ آســي ــگـ ـان ــي جــهـ ـل عـ
ساله، خـرد شـدن دنـدانـهـا بـه عـلـت                   ۳۲ 

مــرتضــي -۴ اصـابــت بــاتـوم بـه صـورت          
ساله ،اصابت گلوله بـه شـكـم        ۲۸ شريفي 

در پارك اوستا مورد اصابت گلـوـلـه قـرار       
 ۳۷ محمد رضـا پـور مـحـمـد              -۵ گرفته

ـيـن مـيـدان        ساله، اصابت گلوله به كتف ب
يـوسـف   -۶ انقالب و آزادي زخـمـي شـده           

ساله ،اصابت گلولـه بـه گـردن         ۲۱ عبدي 
امـيـر   -۷ در خيابان رودكـي زخـمـي شـده          

ساله، اصابت گلولـه بـه      ۱۶ علي بهرامي 
ـان نـواب زخـمـي شـده                  ـاب -۸ شـانـه درخـي

ساله، اصابت گـلـوـلـه        ۳۰ سميه سعادتي 
ـان                 ـيـمـارسـت به دست چـپ در نـزديـكـي ب

ـلـي          -۹ امام زخمي شـده    ـن  ۴۷ حسـيـن زي
ـا سـر دانشـگـاه               ساله ،اصابت گلوله بـه پ

ايـدا سـحـري زاده        ۱۰ شريف زخـمـي شـده     
ـازوي چـپ             ۲۶  ساله، اصابت گلوـلـه بـه ب

ـان كـاوه زخـمـي شـده              ـاب ـا   -۱۱ در خـي ثـري
ساله، شكـسـتـگـي سـر بـه            ۴۲ محسني 

ـقـالب               ـان ان ـاب ـاتـوم در خـي علت اصابت ب
 ۲۵ سعيـد پـور قـاضـي           -۱۲ زخمي شده

ساله شكستگـي سـر بـه عـلـت اصـابـت                
-۱۳ باتوم در خيابان توحيد زخـمـي شـده     

ساله اصـابـت گـلـوـلـه          ۳۷ اسماعيل دري 
به پهلوي راست در خيابان خـوش زخـمـي      

ــه     ۴۰ صــديــقــه كشــفــي        -۱۴ شــده ســال
ـان اسـكـنـدري        اصابت گلوله به پا در خياب

 ۳۳ قـاسـم زمـانـي فـر            -۱۵ زخمـي شـده    
ســالــه شــكــســتــگــي دســت در خــيــابــان            

عـلـي رضـا      -۱۵ اسكندري مجروح شـده   
سـالـه اصـابـت گـلـوـلـه بـه                   ۳۵ شعبانـي    

ـان زارع زخـمــي                    قـفـسـه سـيــنـه در خـيــاب
سـالـه اصـابـت          ۲۷ الهه يميني   -۱۷ شده

ـان كـاوه زخـمـي                  ـاب گلوله به شـكـم در خـي
ــه در       ۴۶ هــمــا جــوادي       -۱۸ شــده ســال

ـاتـوم در                 رفتگي فك بـه عـلـت اصـابـت ب
 ۵۲ خسـرو خـاوري       -۱۹ كارگر شـمـالـي     

ساله اصابت گلوله به دست در ايسـتـگـاه        
نـدا مـعـصـومـي        -۲۰ قريب زخمـي شـده    

ـاتـوم بـه صـورت و                    ۳۱  سـالـه اصـابـت ب
ـان جـمـهـوري               ـاب شكستگي بينـي در خـي

 ۲۴ عـلـي كـهـنـه پـوش             -۲۱ زخمي شده
ـان       ـاب ساله اصابت گلوله به صورت در خـي
جمالي نرسيـده بـه مـيـدان ازادي زخـمـي               

ــمــان داوودي        -۲۲ شــده ــري ــه     ۲۶ ن ســال
ـان آزادي           ـاب اصابت گلوله به دست در خـي

ـفـضـل جـعـفـري           -۲۳ زخمي شده  ۲۸ ابول
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ساله اصابت باتوم به سـر و شـكـسـتـگـي           
ـقـالب زخـمـي شـده          -۲۴ سر در خيابان ان

ساله اصابت گلـوـلـه     ۳۴ علي اكبر همتي 
ــريـــب                       ـابـــان قـ ـيــ ــو در خــ ـلـ ــهــ ــه پـ  بـ
ـيـه               ـق ـان ب ـيـمـارسـت پيکر جانباختگان بـه ب

 .اهللا سپاه پاسداران منتقل شده اند
 

ادامـه اعــتــراض دانشـجــويــان دانشــگــاه          
 تهران

صـدهـا دانشــجـوي مـعــتـرض دانشـگــاه             
تـهــران، بــراي چـهــارمــيـن روز مـتــوالــي              
تجمع و تحـصـن اعـتـراضـي خـود را در               

اعـتـراض بـه      .  دانشگاه تهران ادامه دادند
سرکوب وحشيانه تجـمـعـات اعـتـراضـي         
مــردم و دانشــجــويــان، و نــيــز تــهــاجــم                
وحشيانه نيروهاي سـرکـوبـگـر جـمـهـوري          
اسالمي به کوي دانشـگـاه تـهـران در در             
يکشنبه شب هفته گـذشـتـه مـحـورهـاي           
اصلي اعتراضات دانشـجـويـان دانشـگـاه        

روز گذشته، در سـاعـات بـعـد       .  تهران بود
ـابـل          از ظهر، دانشجويان با تجمـع در مـق
سر در دانشگاه شعارهائي در حـمـايـت از      
ـيـروهـاي                 مردم معـتـرضـي کـه تـوسـط ن
گارد ويژه بشدت سرکوب و مجروح مـي    

حضـور دانشـجـويـان در         .  شدند سر دادند
سر در اصلي دانشـگـاه تـهـران در حـالـي               
بود که صدها تن از نيـروهـاي گـارد ويـژه         
مســلــح، درمــقــابــل دانشــجــويــان صــف         
آرائي کرده بودند تا مانع ارتباط مـردم و      

شعارهـا و فـريـادهـاي         .  دانشجويان شوند
دانشجويان موجب حمـايـت مـردم در ان          
سـوي خـيــابــان شــده و مــردم بــه نشــانــه                
ـيـز بـه نشـانـه                  حمايت از دانشـجـويـان و ن
ـنـد         ـت ـاال گـرف اعتراض، دست ها خود را ب
ـا مـاشـيـن                تا اينکه گارد ضـد شـورش ب
هـــاي ابـــپـــاش بـــه مـــردم حـــملـــه ور                   

نيروهاي گارد ويژه براي مدتـي سـوار     . شد
ـيـر هـوائـي             ـيـک ت بر موتورها اقدام به شـل
بطور متوالي کردنـد کـه ايـن اقـدام بـراي              
 .لحظاتي اوضاع را بسيار متشنج نـمـود    

يــکــي ديــگــر از دانشــجــويــان دانشــگــاه            
ــد                  ــوده شــ  صــــنــــعــــتــــي بــــابــــل ربــ
ـيـمـي نـژاد يـکـي ديـگـر از                       ـاوش سـل سـي
دانشـــجـــويـــان دانشـــگـــاه صـــنـــعـــتـــي          

ـا  .  نوشيرواني بابل روز گذشته ربوده شـد    ب
ــعــداد                 ــوده شــدن ايــن دانشــجــويــان ت رب
دانشـــجـــويـــان دانشـــگـــاه صـــنـــعـــتـــي          
ـامـعـلـومـي                نوشيرواني بابـل بـه داليـل ن

ـيـش   .  نفر رسـيـد   ۴ بازداشت شده اند، به  پ
ـقـي و              از اين محسن برزگـر، ايـمـان صـدي
ـبـه                   ـنـج شـن ـاقـري در روز پ حسام الدين ب
ـبـاس شـخـصـي         گذشته توسط نيروهاي ل

ـازداشــت شـدنــد     ـاه پــاسـداران بــابــل        . ب ســپ
ـيـن                       پيـش از ايـن اعـالم کـرده بـود فـعـال
دانشــجــويــي دانشــگــاه نــوشــيــروانــي را           

 .دستگير خواهد کرد
 

 دانشگاه اروميه تعطيل شد
مسـوالن     ۱۳۸۸ خـراداد       ۳۰ روز شنبه 

دانشگاه اروميه هـمـه دانشـجـويـان را از              
خوابگاههاي دانشگاد بيرون رانـده انـد و         

ـاچـار بـه تـرک دانشـگـاه کـرده انـد                   ايـن  .  ن
ــدنشــان               ــهــا جــاي مــان دانشــجــويــان تــن
ـان       خوابگاههاي دانشگاه بود و دانشـجـوي
به خاطر نبود جا و مـکـان بـه شـهـرهـاي             

ـنـد        ديـروز مسـوالن     .  محل خـود بـرگشـت
دانشگاه زمان امتحانات ترم بـهـار را بـه          

در روزهـاي    .  ماه شهريور موکول کـردنـد    
اخير درگيريها در دانشـگـاه و دانشـکـده             
ــد بــود                     ــي شــدي ـل ـيـ ـيــه خـ . هــاي ارومـ

مــخــصــوصــا در مــجــمــوعــه پــرديــس             
ـيــه   ـيـــن                 .  ارومـ ـالـ ـنــديــن تــن از فــعـ چـ

دانشجويي دانشگاه اروميه دسـتـگـيـر و         
 . ناپديد شده اند

 
آخرين اخبار ادامه اعتـراضـات مـردم در        

 -ايــران بــر عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي            
 ۸۸ خرداد۳۰ شنبه

 در ميدان انقالب ١٦ شنبه ساعت 
پرتاب گاز اشک آور به سوي مـعـتـرضـان؛     
ميدان انقالب تهران پر از دود شـدتـهـران          
ـان خـوش هـم اکـنـون             خيابان آزادي، خياب
ـيـرو هـاي گـارد              ـان ن درگيري شديدي مـي
ـيـرو هـاي گـارد            ويژه و مردم در گرفته ، ن
ـفـرق              ويژه با اسپري و باتـوم سـعـي در مـت

ـا          .  کردن مـردم دارنـد       در عـوض مـردم ب
شعار مرگ بر ديکتاتور با پرتاب سـنـگ     

ـارزه آنـهـا هسـتــنـد                صــداي .  در حـال مـب
ـان آزادي                  ـاب تيراندازي در جـاي جـاي خـي

نيـروهـاي ضـد شـورش         .  شنيده مي شود
عصر شنبه با بستن خيابان هـاي اطـراف       
ميدان انقالب تهران اقدام به پـرتـاب گـاز        
اشک آور به سوي تظاهر کنندگـان کـردنـد      
و هم اکنون فضاي اين مـيـدان پـر از دود          

ـتـه انـد        .  است ـيـس    :  شاهدان عيني گـف ـل پ
ضــد شــورش خــيــابــان هــاي انــقــالب و              

ـلـوار                 کريمخان زنـد، مـيـدان فـردوسـي، ب
کشــاورز و خــيــابــان آزادي را بــه شــدت               
ـيـروي      کنترل مي کنند و هزاران پليس و ن
ـنـدگـان بـه         بسيج براي مقابله با تظاهر کـن
ـقـر        نتيجه انتخابات در اين مناطـق مسـت

نــيــروهـاي ضـد شـورش بــراي           .  شـده انـد    
متفرق کردن معترضـان در حـال پـرتـاب           
گاز اشک آور هستنـد و دود سـراسـر ايـن             

تــظــاهــر .  مـنــطــقـه را فــرا گــرفــتــه اســت           
کنندگان هم اکنون در خيابان هـاي امـيـر        

ـيـه خـامـنـه اي           آباد در حال شعار دادن عل
ـا           هستند و پليس و لباس شـخـصـي هـا ب
شکستن شـيـشـه هـاي خـانـه هـايـي کـه                    
معترضان را پناه مي دهند بـه آنـهـا گـاز           

ـنـد             ـيـروهـاي    .  اشک آور پـرتـاب مـي کـن ن
لباس شخصي و بسـيـجـي کـه بـه انـواع               
ـيـز      سالح هاي سرد و گرم مجهز هستند ن
افراد را مورد ضرب و شـتـم شـديـد قـرار            
ـنـد                  . داده و يا آنهـا را دسـتـگـيـر مـي کـن

ـنـي حـاکـي               گزارش يکي از شـاهـدان عـي
ـان امـيـر           ـاب است که بيرون پمپ بنزين خـي
آباد روبروي مسجد امـيـر آتـش زده شـده           

وي افــزود کــه از دور صــداي                   .  اســت
از سـوي    . تيراندازي بـه گـوش مـي رسـد            

ـاده از                 ـف ـا اسـت ديگر، نيروهاي نـظـامـي ب
خــودروهــاي آب پــاش بــه روي تــظــاهــر             
ـا آنـهـا       کنندگان آب ريخته و سعي دارند ت

گزارش شـاهـدان حـاکـي         .  را متفرق کنند
است که تهران هـم اکـنـون چـهـره کـامـال                
ـتـه اسـت و             امنيتي و پليس به خـود گـرف
هنوز مشخص نيست که روند وقـايـع بـه        

ــزاري   .  کــدام ســو خــواهــد رفــت            ــرگ خــب
ـنـه گـزارش                  آسوشيـتـدپـرس در ايـن زمـي
داده است که تظاهر کنندگـان شـعـارهـاي       

ـاتـور         «  مـرگ بـر     « و      » مرگ بـر ديـکـت

ــکــتــاتــوري   ــد       » دي ــکــي از     .  ســر دادن ي
ـيـل زدن           :  شاهدان عيني گـفـت     مـا بـه دل

گاز اشک آور در حال دور شـدن از مـيـدان          
ـتـظـامـي در                 ـيـروي ان انقالب هستيـم و ن
ـيـر           حال ضرب و شتم مرد، زن، جـوان و پ

ما از ميدان ونـک کـه       :  وي افزود.  هستند
بـه سـمــت انــقــالب آمــديـم در راه انــواع                 
نيروها با لباس هاي مختـلـف را ديـديـدم         
که با موتور و وانـت مـردم را بـه شـدت                 
ـقـالب                ـنـد بـه مـيـدان ان مي زدند تا نتـوان

ـنـي گـفـت       . بروند مـردم را    :  اين شاهد عـي
ـنـد و               مي زنند، معترضان فـرار مـي کـن
ـنـد         ـاره مـي زن . دوباره بر مي گردند و دوب

تهران در حـال حـاضـر در            « به گفته وي، 
وضعيت جنگي به سر مي برد و بـه طـرز       
ـنـد       . وحشتناکي با مردم برخورد مـي کـن

ـا                   ـانـه ب ولي بـه رغـم بـرخـوردهـاي وحشـي
ـلـف و زيـادي در                   مردم، گـروهـاي مـخـت

 .خيابان ها در حال شعار دادن هستند
 :شيراز

ـيـروي         درگيري شديد بين مردم شيـراز و ن
شـعـار   .  انتظـامـي در حـال جـريـان اسـت              

ـتــه اســت               ـيــروي   .  مــردم کــال بــرگشـ نـ
انتظامي با قساوت تمـام سـر اسـلـحـه را            
به طرف مردم برگـردانـده و بـه شـدت در             

ـلـکـه            .  حال شليک است درگيـري هـا در ف
گاز ، تپه تلويزيون و مـيـدان دانشـجـو در         

مردم بـه سـمـت صـدا و           .  حال انجام است
تمام کـوچـه     .  سيما در حال خرکت هستند

ها و خيابانهاي منتهي به ميـدان نـمـازي      
ـبـاس       )  عـلـم  ( و ميدان دانشجو  تـوسـط ل

بســيــجــي هــاي گــردان      (  شــخــصــي هــا      
مسدود شده و از اضـافـه شـدن          )  عاشورا

ـنـد         . مردم به تظاهرات جلوگيـري مـيـکـن
درگيري کماکان ادامه دارد و عـده اي از          

ـاخـتـه              لباس شخصي ها کـه از تـرس شـن
ـانـهـا آمـده انـد بـه                   ـاب شدن با نقاب بـه خـي
وسيله پرتاب سنگ و شعارهاي درود بـر      
بسيجي و مـرگ بـر آشـوبـگـر حـتـي بـه                     

مـردم  . ماشينهاي عبوري حمله ميکنـنـد  
دسته دسته به طرف محل تـظـاهـرات در      

درگيري هـاي امـروز     .  حال حرکت هستند
کال از طرف لباس شخصي هـا سـازمـان        

ـتـه بـود      ـا اطـالع از              .  ياف ايـن اشـخـاص ب
ـبـل از آمـدن مــردم                    مـکـان تـظـاهـرات ق
موضع گيري کـرده و آمـاده بـودنـد و از               

ـا ديـدن      ۶ حول حوش ساعت  بعد ازظهر ب
ايــنــکــه مــردم آرام هســتــنــد شــروع بــه                
متشنج کردن جو کرده و باعـث درگـيـري      

ـا                  .  شدند ـاکـنـون از آمـار مـجـروحـيـن ي ت
کشته شدگان احتمالـي خـبـري در دسـت           

تظاهرات در حـال حـاضـر ادامـه           .  نيست
 . دارد

 
آخرين اخبار ادامه اعتـراضـات مـردم در        

 -ايــران بــر عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي            
 ۸۸ خرداد۲۹ جمعه

 فــــريــــاد مــــرگ بــــر ديــــکــــتــــاتــــور               
ـاطــق                   مـردم تــهـران جـمــعـه شـب در مــن
فـاطـمــي، يـوســف آبــاد،شـهـرک غـرب و                
ـام خـانـه هـاي                   مناطق ديگـر بـه پشـت ب
خود رفته و فرياد مرگ بر ديكتـاتـور سـر      

ـا ديـر وقـت شـب در                   .  دادند ايـن اقـدام ت
ــت                 ــرفـ ــورت گـ ــران صـ ــهـ ــر تـ ــراسـ  .سـ

از سـاعـت نـه و            -ديشب جـمـعـه     -تهران
سي دقيقه مردم بر بام هـاي خـود شـعـار           

دولت جنايت مـي کـنـه رهـبـر حـمـايـت               "
ايـن  .  به شعـار هـا اضـافـه شـد           ." مي کنه

شعار در منطقه شـمـال غـرب تـهـران بـه               
ـيـده مـي شـد            . طور گسترده از بامها شـن

حركت معتـرضـيـن عـالوه بـر تـهـران در                
شهـرهـاي بـزرگ ايـران از جـملـه مشـهـد                   

 .دنبال شد
 

 بازداشت چنـد فـعـال دانشـجـويـي ديـگـر              
ـازداشــت دو تـن از فــعـالــيـن دانشـگــاه                  ب

 صنعتي بابل
ـابـل         دو تن از فعالين دانشگاه صنـعـتـي ب
به نامهاي صديقي و برزگر شـب گـذشـتـه       
ــهــا                    ــت آن بــازداشــت شــده و از وضــعــي

 .اطالعي دردست نيست
ـيـر شـوراي دفـاع از              ضياء الدين نبوي دب
حق حصيل روز سه شنبه گذشتـه تـوسـط      

ـاشــنــاس بــازداشــت شــد          پــس از   .  افـراد ن
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روز از بازداشت وي، اطـالعـي        ۴ گذشت 
ـيـسـت و                   از وضعـيـت وي در دسـتـرس ن
ـا ســازمـانــي مســئـولــيــت                هـيــچ نــهـاد ي
ـتــه                    ـازداشـت ايشـان را بـه عـهــده نـگــرف ب

ـازداشـت وي     .  است مبهم بودن وضعيت ب
بـر نـگــرانــي هــاي اقـوام و دوسـتــان وي                  

 .افزوده است
عليرضا خـوشـبـخـت و زهـرا تـوحـيـدي                  
دانشــجــويــان ســتــاره دار و از فــعــاالن                 
دانشجويي روز چهارشنبه در منـزل خـود     

ـازداشـت شـدنـد       ـا      .  در تهران ب مـامـوران ب
مراجعه به منزل اين افراد پـس از نـزديـک        
ـا خـود                 ـيـش، آنـهـا را ب به سه ساعت تفـت

ـنـمـوده        .  بردند ماموران خود را معـرفـي ن
و معلوم نيسـت کـه ايـن دو تـن تـوسـط                 

ـا کـنـون      .  کدام نهاد بازداشت گرديده انـد  ت
ـيـسـت    الزم بـه    . خبري از آنان در دسترس ن

ذکر است طـي روزهـاي گـذشـتـه تـعـداد                
ـار زيـادي از دانشـجـويـان دانشـگــاه                 بسـي
ـبـاس شـخـصـي         هاي کشور توسط افراد ل
ربوده شده اند و هيچ نهـادي پـاسـخـگـوي        
ــســت                ـي ــه نـ ــدامــات خــودســران ــن اق  .اي

عبدالفتـاح سـلـطـانـي، وکـيـل و مـدافـع                  
 ۲۰۰۹۹ ژوئـن       ۱۶ حقوق بشر در روز       

دستگير شـد و مـحـل نـگـه داري او در                  
ــوم اســت            داليــل .  حــال حــاضــر نــامــعــل

 . دستگيري او ناروشن است 
 

ــور                     ــدان اويــن بــا دســت ــن هــاي زن ـف تــلـ
 مسئوالن قطع شد

ـنـهـاي زنـدان          ۷۲ از  ـف ـل ساعت قبل اکثر ت
ـلـف بـه           اوين در بندها و سالن هاي مـخـت
 .دستور مسئوالن زندان قطـع شـده اسـت       

درصــد    ۹۷ مســئــوالن زنــدان بــا قــطــع           
ـفـن از        ۲۵ ( تلفنهاي زنـدان اويـن          ـل  ۲۸ ت

 -تلفن در هر سالن در بندهاي عـمـومـي      
قـطـع     -  ۲۴۰ قطع کامل تلفن هاي بنـد    
ـنـد                 ـفــن هـاي ب ـل قـطــع    -  ۲۰۹ کـامـل ت

الف سپـاه و قـطـع         ۲ کامل تلفن هاي بند 
ـان      )  کامل تلفن قرنطينه ها ـي تماس زنـدان

. با دنياي بيرون را عمال قـطـع نـمـوده انـد         
هر چند مسئوالن بـراي ايـن عـمـل خـود              
دليل مشـخـصـي ارائـه نـکـرده انـد امـا                    
ـقـه        مطلعان عنوان ميدارند حجم بـي سـاب
ـان بـه          ـال آن شهروندان بازداشت شده و انتـق
ايـن زنـدان و تـالش بـراي جـلـوگـيـري از                     
انتشار اخبار و وقايـع درون زنـدان عـمـده           

الزم بـه ذکـر       .  دليل اين مسئله مي باشـد 

است ايـن مـحـدوديـت در زنـدان رجـايـي                
ـاوتـي ايـجـاد          ـف شهر کرج نيز با درصد مـت

 .شده است
 

دسـتـگـيــري شـمــاري از مـعــتـرضـان در                
 لرستان

ـان از             ـان لـرسـت رئيس کل دادگستري اسـت
دستگيري تعدادي درناآرامي هـاي اخـيـر      

 . در لرستان خبر داد
 

ـلـــمــــان                  ـار مــــعــ ـازداشـــت و احضــ  بــ
هاشم خواستـار از مـعـلـمـان مشـهـد در                
ـا                  ـتـگـو ب حالي که در پـارک مشـغـول گـف
همکاران همسان بازنشسته ي خـود بـوده       

ـاکـنـون جـرم و         .  دستگير گرديده اسـت       ت
از سـوي    .  وضعيت وي اعالم نشده است   

ــي اي از اعضــاي ســازمــان                   ديــگــر نــق
ـازداشـت و آزاد شـد          ولـي  .  معلمان ايران ب

ـيـر کـل سـازمـان                      ـيـرضـا هـاشـمـي دب عـل
معلمان ايران در سـيـر دسـتـگـيـري هـاي              

از .  اخيـر راهـي زنـدان اويـن شـده اسـت                   
طـرف ديــگـر سـجــاد خــاکسـاري فـرزنــد               
محمد خاکسار و خانم دارابـي از فـعـاالن        
ـقـه ي مـعـلـمـان مـدت طـوالنــي                      ـا سـاب ب

ـيــم              (   اسـت کـه در       )  حـدود دو مـاه و ن
زندان به سر مي برند و هـنـوز آزاد نشـده            

همچنين احضاريـه اي بـراي بـداقـي           .  اند 
ــالب                 ــه دادگــاه انــق ــده تــاب صــادر گــردي

 .مراجعه کنند
ــرهـــــاي                ــهـــ ــراضـــــات در شـــ اعـــــتـــ
ـادان،خـرم      تهران،اصفهان،شـيـراز،اهـواز،آب

شهر،قـم،رشـت روزهـا در تـظـاهـراتـهـاي               
ـامـهـا ادامـه              خياباني و شبها بـر پشـت ب

 .دارد
 

اصـفـهـان در        -تـهـران و قـم            -جاده قـم    
ــي                 ــظــــامــ ــروهــــاي نــ ـيــ ــغــــال نـــ  اشــ
تمام مسيرهـاي شـهـر را قـواي نـظـامـي                

ـا                .  بسته اند چنان کـه انـگـار قـم را دور ت
جاده ي قـم      .  دور ديوار نظامي کشيده اند

تهران، جاده قم به اصـفـهـان بـه يـک جـاده             
ـتـرل رفـت و         .  نظامي تبديل شده است کـن

ـان اسـت کـه حـتـي                    آمد در جـاده هـا چـن
ـان هـا را              توزيع روزنامه ها بيـن شـهـرسـت
هـم مــخــتــل کــرده اســت و بســيــاري از                

 .روزنامه ها به شهرستان ها نمي رسد
 

 حمله اوباش بسيجي بـه مـردم در رشـت           

هجوم اوباش بسيجي به منـازل مـردم در       
 اصفهان

ـان حـکـيـم         ۸ حوالي ساعت  شب در خيـاب
نظامي ،مقابل کوچـه سـنـگ تـراش هـا            
عده اي از مـردم قصـد بـرگـزاري تـجـمـع                
ـنــد کـه بــا دخــالــت                 اعـتــراضــي را داشــت
نيروي انتظامي کار به درگيري کشـيـد و       
در هــمــيــن هــنــگــام نــيــروهــاي لــبــاس               
شـخــصــي اقــدام بــه ضــرب و شـتــم بــي                 

 . رحمانه مردم نمودند
ــر                   ـت ــک دانشــجــوي دخـ ــه شــدن ي کشــت
 دانشـــــگــــــاه رازي کـــــرمــــــانشــــــاه              
ــل                   ـي ــري بــا نــام فــامـ ـت دانشــجــوي دخـ
طـهــمــاسـبــي کــه در جــريــان تــظــاهــرات             

ـتــه در دانشــگــاه رازي                  ــذشـ روزهــاي گ
ـاتـوم تـوسـط              ـا ب کرمانشاه از ناحيه سـر ب
نيروهاي لباس شـخـصـي مضـروب شـده          
ـان امـام                   ـيـمـارسـت بود شب گـذشـتـه در ب

 .رضاي اين شهر به کشته شد
 

 تكرار حـادثـه كـوي دانشـگـاه در شـيـراز               
خـوابـگـاه دانشـجـويــان دانشـگـاه شـيــراز               
ـيـروهـاي                    ـانـه ن مجـددا مـورد حـملـه شـب

 .خودسر لباس شخصي قرار گرفت
 

تعـدادي از دانشـگـاه هـاي ايـران در پـي                   
 حمالت لباس شخصي ها تعطيـل شـدنـد     
ـيـن         به دنبال تشديد اعتراض ها و هـمـچـن
حمله نيروهاي امنيتي و لباس شـخـصـي      
به خوابگاه هـاي دانشـجـويـي، دانشـگـاه             
ـبـريـز و           هاي شريف، اميرکبير، تـهـران، ت
شيراز با تعويق امتـحـانـات، دانشـگـاه و          

ايـن در    . خوابگاه ها را تعـطـيـل کـرده انـد         
ــرنــامــه                     ــر اســاس ب حــالــي اســت کــه ب
ـلــي دانشــگـاه هـا، امـتــحـانــات                تـحـصــي

دانشجويان بايد در اين هفته بـرگـزار مـي        
دانشگاه تهران يک روز پس از حـملـه       . شد

ـان                    به کـوي ايـن دانشـگـاه، بـه دانشـجـوي
ـايسـت هـرچـه                 اعالم کرده بـود کـه مـي ب

 . سريعتر خوابگاه ها را تخليه کنند
آخرين اخبار ادامه اعتـراضـات مـردم در        

 -ايــران بــر عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي            
 ۸۸ خرداد۲۹ جمعه

تظاهرات در تـهـران بـراي شـشـمـيـن روز                
  متوالي

تظاهرات معترضان بـراي شـشـمـيـن روز          
دهـهـا هـزار      .  متوالي در حال برگزاريسـت 

نــفــر هــم اکــنــون در حــال راهــپــيــمــايــي               
ـلـي زيـادي بـچـشـم              .  هستند جمعيت خـي

 .ميخورد
 :تراکت ها و بنرهايي با مضامين

ـايـد گـردد، کـارگـر               زنداني سياسي آزاد ب
ـيـن      زنداني آزاد بايد گردد، آمرين و عـامـل
ـايـد شـونـد،        کشتار دانشجويان محاکمه ب
. خشونت نه، صدا و سـيـمـاي فـرمـايشـي        

ـايـد در           منحل بايد گردد، قاتلين مـردم ب
دادگاهـا مـردمـي مـحـاکـمـه شـونـد در                  

شــعــارهــاي مــرگ بــر      . دسـت مــردم بــود     
ديکتاتور و مـيـکـشـم مـيـکـشـم، آنـکـه                 

 .برادرم کشت داده ميشد
 

بازداشت اساتيد دانشگاه و بي خـبـري از       
 چند دانشجو

در پي حـوادث اخـيـر در دانشـگـاهـهـاي              
ـيـــاري از                     ــت بســ ـيـ ــعــ ــران، از وضـ ايـ
دانشجويان دانشگـاه بـهـشـتـي اطـالعـي            

در دانشـگـاه بـهـشـتـي،           .  در دست نيست
ــهــا،                   ـي ـبــاس شــخــصـ ــه لـ ـت ــذشـ شــب گ
خوابگاههاي دانشگاه بـهـشـتـي واقـع در          
ولنجک را محاصره کرده بـودنـد کـه بـعـد          

از ساعتها درگيـري، بـه مـحـاصـره خـود             
ـيـن       .  پايان دادند پيش از اين نيز، مسـئـول

خــوابــگــاهــهــاي دانشــگــاه بــهــشــتــي از            
دانشــجــويــان خــواســتــه بــودنــد، هــر چــه            
ـنـد          سريعتر خوابگاه هاي خود را تـرک کـن
که متاسفانه به دليل فصل امـتـحـانـات،       
بسياري از دانشـجـويـان مـجـبـور شـدنـد               

ـا ايـن حـال،        . همچنان در خوابگاه بمانند ب
ـان ايـن             از وضعيت بسيـاري از دانشـجـوي

چـنـد   .  دانشگاه اطالعي در دست نيـسـت  
تن از دانشجويان فـعـال ايـن دانشـگـاه را              
پــس از حضــور در جــلــســه امــتــحــان،                
ـا مـعـلـومـي         مامورين ناشناس به نقاط ن
ـيـز، هـيـچ                         ـا کـنـون ن انتقـال داده انـد و ت
ــه                  خــبــري از بــازگشــت مــجــدد آنــهــا ب
ـامـده              ـي دانشگاه و يا خوابگـاه بـه دسـت ن

ـفـر از       .  است روز چهارشنبه همچنين دو ن
اساتيد گروه اقتصـاد دانشـگـاه بـهـشـتـي            

ـازداشـت شـدنـد       ـيــل           .  ب ـانـه بـه دل ـاســف مـت
ـات و عــدم                     ـاطـ ـبـ مــحــدود کــردن ارتـ
دســتــرســي مســتــقــيــم بــه بســيــاري از               
دانشجويان دانشگاه، نام هـيـچ يـک از آن            

 . ها هنوز مشخص نشده است
 :دانشجويان مفقود شده

 رشته تحصيلي/ نام نام خانوادگي 
 مـــــحـــــســـــن آزمـــــوده فـــــلـــــســـــفـــــه                
ــام پـــــــوررنـــــــگ عـــــــمـــــــران                 ــيـــــ  پـــــ
ــمـــــي             ــيـــ ــبـــــازي شـــ ــانـــ  مـــــرتضـــــي جـــ
ــاجــــــــــي پــــــــــور مــــــــــواد                         حــــــــ

 : دانشجويان مضروب شده
 رشته تحصيلي/ نام نام خانوادگي 

 يـــــعـــــقـــــوب رهـــــبـــــري حـــــق بـــــرق                    
ــانـــــيـــــک                حســـــيـــــن عـــــبـــــدي مـــــکـــ
 مـــحـــمـــد فـــاطـــمـــي نـــژاد بـــهـــداشـــت                   
ــانــــي مــــديــــريــــت             ــاشــ  مــــجــــتــــبــــي کــ
 حـــافـــظ مـــحـــمـــد حســـنـــي ادبـــيـــات                    

 : دانشجويان آزاد شده
 رشته تحصيلي/ نام نام خانوادگي 

ــالـــــورژي             ــمـــــديـــــان مـــــتـــ ــد احـــ ــمـــ  احـــ
 اســــــــکــــــــنــــــــدري فــــــــيــــــــزيــــــــک              
ــيـــــــات                  ــلــــــي ادبـــــ  امــــــيـــــــن افضـــــ
 وحـــــــيـــــــد انـــــــاري فـــــــيـــــــزيـــــــک                   
ــاري              ــلـــــوردي مـــــعـــــمـــ  مـــــحـــــمـــــد بـــ
ــيـــــک             ــانـــ  حســــيـــــن حـــــامـــــدي مـــــکـــ
ــانــيــک              ــاهــري مــک  مــحــســن حــبــيــبــي مــظ
 نــــــــويــــــــد حــــــــقــــــــدادي بــــــــرق                      
ــا حـــــکـــــمـــــي بـــــرق               مـــــحـــــمـــــدرضـــ
ــاعـــي                ــلـــوم اجـــتـــمـ ــاظـــم رحـــيـــمـــي عـ  کـ
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ــانـــــي عـــــمـــــران              ــاخـــ  مـــــرتضـــــي رضـــ
 مــــــيــــــثــــــم زارعــــــي فــــــيــــــزيــــــک                  
 امـــــيـــــن ســـــمـــــيـــــعـــــي حـــــقـــــوق                   
ــبــــانـــــي عـــــکـــــاســـــي              ــعـــ ــرام شـــ  بــــهـــ
 عــــلــــيــــرضــــا شــــيــــخــــي فــــيــــزيــــک                
ــمـــايشـــي             ــنـــرهـــاي نـ ــزيـــزي هـ ــم عـ ــيـ ــراهـ  ابـ
 ســــــيــــــاوش فــــــيــــــاض عــــــمــــــران                  
 ســـيـــد حســـيـــن مـــيـــرزاده شـــهـــرســـازي                 
ــمــــــران               ــيــــــن نــــــوبــــــخــــــت عــــ  حســــ
 جـــواد يـــزدانـــفـــر مـــهـــنـــدســـي شـــيـــمـــي               
ــب خـــــدنـــــگـــــي ادبـــــيـــــات                  حـــــبـــــيـــ

 : دانشجوياني که هنوز در بازداشت هستند
 رشته تحصيلي / نام نام خانوادگي 

 ســـهـــراب احـــديـــان زبـــان انـــگـــلـــيـــســـي                 
 رضـــــــــا ارکـــــــــوازي داروســـــــــازي                     
ــه               ــفــــ ــلــــــســــ ــم امــــــامــــــي فــــ ــريــــ  کــــ
ــامـــي فـــلـــســـفـــه                  مـــحـــمـــد حســـيـــن امـ
ــان عـــلـــوم اجـــتـــمـــاعـــي                   الـــهـــه ايـــمـــانـــيـ
 روح اهللا بـــاقـــري جـــامـــعـــه شـــنـــاســـي                    
 فـــــرهـــــاد بـــــيـــــنـــــازاده مـــــعـــــمـــــاري               
 ايــمــان پــورطــهــمــاســب زبــان انــگــلــيــســي                 
 عـــــــزت تـــــــربـــــــتـــــــي کشـــــــاورزي                  
ــت شــنــاســي                     ســمــيــه تــوحــيــدلــو جــمــعــي
ــاســــر جــــعــــفــــري نــــقــــشــــه بــــرداري                   يــ
ــاســـي            ــانشـــنـ ــاســـتـ  مـــيـــالد چـــگـــيـــنـــي بـ
ــاعــي               مــحــمــدرضــا حــدآبــادي عــلــوم اجــتــم
 ســـيـــد جـــواد حســـيـــنـــي جـــغـــرافـــيـــا                     
 فـــرشـــيـــد حـــيـــدري زمـــيـــن شـــنـــاســـي                 
 بـــهـــنـــام خـــدابـــنـــده لـــو کـــامـــپـــيـــوتـــر                   
 مـــــحـــــمـــــد خـــــوانســـــاري عـــــمـــــران                
ــان نــــقــــشــــه بــــرداري                  مــــحــــمــــد داوديــ
ــمــــــران               ــبــــــري عــــ ــمــــــود دلــــ  مــــــحــــ
 عــــلــــي راعــــي گــــيــــاه شــــنــــاســــي                      
ــمـــــــران                 ــايـــــــي عـــــ ــيـــــــد رضـــــ  امـــــ
 عـــلـــي رفـــاهـــي عـــلـــوم اجـــتـــمـــاعـــي                    
 ســيــف اهللا رمضــانــي زبــان انــگــلــيــســي                    
ــالـــــورژي              ــتـــ ــديــــان مـــ ــم زاهـــ ــيـــ  ابــــراهـــ
ــنــــاســــي            ــتــــانشــ ــانــــي بــــاســ ــر زمــ  نـــاصــ
 مـــجـــيـــد ســـپـــهـــونـــد کـــارتـــوگـــرافـــي                  
ــلـــــيـــــمـــــي مشـــــاوره                 حـــــنـــــيـــــف ســـ
 مـحــمـد بــاقـر شـعــبــان پــور زبــان انـگــلـيــســي                  
 حــامــد شــيــخ عــلــيــشــاهــي بــيــوشــيــمــي                 
 ايـــمـــان شـــيـــدايـــي زبـــان انـــگـــلـــيـــســـي                  
ــيـــراحـــمـــد دامـــپـــزشـــکــــي                  فـــرهـــاد شــ
 ســــامــــان صــــاحــــب جــــاللــــي تــــاريــــخ              
ــنــــاســــي                 فـــرحــــان صــــادق پـــور زبــــانشــ
 فــــرشــــاد طــــاهــــري کــــامــــپــــيــــوتــــر                 
 غـــــمـــــديـــــده عـــــلـــــوم ســـــيـــــاســـــي                 

ــالـــــورژي                  ــتـــ ــراتـــــي راد مـــ ــزه فـــ  حــــمـــ
 اســـمـــاعـــيـــل قـــربـــانـــي روانشـــنـــاســـي                 
 امــــحــــمــــد کــــريــــمــــي جــــغــــرافــــيــــ                 

 عرفان محمدي پزشکي 
 

 درگيري و دستگيريهاي گسترده در آمل
ـان مـازنـدران طـي              شهرآمل از توابـع اسـت
ـاط ايـران             ـق چند روز اخير همچون سـايـر ن
. صـــحـــنـــه اعـــتـــراضـــات مـــردم بـــود           

اعتراضات مورد اشاره هـمـچـون اقصـي         
ـيـروهـاي          نقاط ايران با برخورد فيـزيـکـي ن
ـان بـه                   انتظامي و دخـالـت شـبـه نـظـامـي

ـتـظـامـي         .  خشونت کشده شد نيـروهـاي ان
ـازداشـت نـمـوده                   ـان را ب بسيـاري از جـوان

ـازداشـت هـا در             .  اند آخرين درگيريهـا و ب
. شهر آمل صبح روز پنجشنـبـه روي داد      

از مــحــل نــگــهــداري، شــمــار بــازداشــت           
ــن ايــن حــوادث                 شــدگــان و مــجــروحــي
ـيـسـت امـا شـاهـدان              اطالعي در دست ن
محلي تعداد بازداشت شـدگـان خشـونـت       

 . هاي اخير را دهها تن گزارش ميکنند
 

ـفـر از دسـتـگـيـر شـدگـان                  ۳۰۰ انتقال    ن
ـنـد الـف        ط زنـدان مـرکـزي        -اصفهان به ب

 اصفهان
ـنـد الــف          ط زنـدان اصــفـهـان ، در            –از ب

ـفـر از دسـتـگـيـر شـدگـان                  ۳۰۰ حـدود     ن
اعــتــراضــات اخــيــر مــردم اصــفــهــان بــه            
ـقـل شـده               ـت ـنـد مـن سلولهاي انفرادي اين ب

اعتراضات گسـتـرده روزهـاي اخـيـر            .  اند
ـاخـتـن                           ـا بـه حـال مـنـجـر بـه جـان ب که ت
تعدادي از جوانان و مردم شـهـر اصـفـهـان        
ـيـن بـاعـث مـجـروح                 شده است و هـمـچـن
ـان مـعـتـرض             شدند تعداد زيادي از جـوان

ـيـرغـم           . شده است اکثر زخمي شـدگـان عـل
داشتن زخمي هاي شديـد از مـراجـعـه بـه            
بيمارستانها بـخـاطـر خـطـر دسـتـگـيـري                
خـوداري مـي کـنــنـد و کســانـي کـه در                    
ـان          ـيـمـارسـت وضعيت وخيم هستند و بـه ب
منتقل مي شـونـد هـويـت آنـهـا تـوسـط                 
مامورين وزارت اطـالعـات و حـراسـت              
ـبـت مـي شـود و تـحـت                     بيمارستـانـهـا ث
مـراقــبــتـهــاي شـديــد مـامــوريــن وزارت            

مـامـوريـن    .  اطالعات قـرار مـي گـيـرنـد         
وزارت اطــالعــات در اکــثــر مــوارد در              
امور درماني پرسنل بيمارستـان دخـالـت      
مي کنند و در مواردي مانـع انـجـام کـار         

دســتــگــيــر شــدگــان      .  آنــهــا مــي شــونــد      

ـازداشـتـگـاهـهـاي                 اعتراضات اخـيـر بـه ب
ـتـريـهـا ،خـانـه هـاي             آگاهي اصفهان، کالن
ــهــاي                ــول امــن وزارت اطــالعــات و ســل

ــد الــف         ــرادي بــن ط کــه در دســت          -انــف
بازجويان وزارت اطالعات اصفـهـان مـي      

دسـتـگـيـر شـدگـان         .  باشد منتقل شده اند
تحت شکنجه هاي شـديـد جسـمـي قـرار            

 . دارند
 

ــدان                  بــازداشــت صــدهــا تــن از شــهــرون
 معترض در مشهد

طي نا آراميهاي چند روزه اخيـر در شـهـر        
مشهد که اکثرا در غـرب ايـن شـهـر رخ               
داد، گروه هاي دولتي از قبيـل پـاسـداران،      
ـان                   ـتــــظــــامــــي، يــــگـــ ـيــــروي انـــ نـــ
ويــژه،نــوپــو،نــيــروهــاي امــنــيــتــي وشــبــه         

ـاطـوم، گـازهـاي                 ـاده از ب ـف نظامي با اسـت
بــه مــقــابلــه بــا      ....  اشــک آور، شــوکــرو        

ـيـروهـاي    .  شهروندان معترض پرداختـنـد   ن
ـيـزيـکـي خـود                مذکور در بـرخـوردهـاي ف
ـال                ـب هيچگونه مـالحضـه اي حـتـي در ق

اين درگـيـريـهـا       . کودکان و زنان نداشته اند
خسارات و بازداشتهاي زيـادي را در پـي         
ـاري از          داشت بطوريکه از وضعـيـت بسـي
شهروندان و زخمي هاي حاصل خشـونـت     
نيروهاي نظامي هـيـچ خـبـري در دسـت              
ـنـهـا        نيست ، برآوردها حاکي از آن اسـت ت
ـتـه جـاري حـدود             در يکي از شبها در هـف

شهـرونـد مـعـتـرض در ايـن شـهـر                  ۳۰۰ 
بسياري از شـهـرونـدان        .  بازداشت شده اند

درطــي شــبــهــاي گــذشــتــه بــدون حــتــي              
ـيـل                       ـنـهـا بـه دل ـتـي ت ـي کوچکتـريـن فـعـال
ـازداشـت           ـا سـبـز ب داشتن لباس مشکي ي

ـيـد               .  شده اند بازداشتهـا بـه حـدي بـدون ق
وشرط صورت ميگيـرد کـه گـاه عـابـران            
رهــگــذر نــيــز از ايــن اتــفــاقــات مصــون              

بسياري از بازداشتـيـهـاي مـورد       .  نيستند
ـاده مـيـشـونـد          اشاره به شرق مشهد فرسـت

ـا                         ـارزه ب ـام دايـره مـب تا در مـکـانـي بـه ن
ــي              ــويـ ــي بـــازجـ ــمـــاعـ ــد اجـــتـ مـــفـــاسـ
شوند،بسياري از ايـن شـهـرونـدان پـس از            
بازجويي و تشکيل اجمالـي پـرونـده پـس         
ـازداشـت آزاد مـيـشـونـد              از چند ساعت ب
وتعدادي که از اسامي آنـهـا اطـالعـي در         
دست نيست همچنان در آن مـکـان نـگـه           

 . داري ميشوند
 

ــر                   ـت ــک دانشــجــوي دخـ ــه شــدن ي کشــت
 دانشگاه رازي کرمانشاه 

ــل                   ـي ــري بــا نــام فــامـ ـت دانشــجــوي دخـ
طـهــمــاسـبــي کــه در جــريــان تــظــاهــرات             
ـتــه در دانشــگــاه رازي                  ــذشـ روزهــاي گ
ـاتـوم تـوسـط              ـا ب کرمانشاه از ناحيه سـر ب
نيروهاي لباس شـخـصـي مضـروب شـده          

ـان امـام                   ـيـمـارسـت بود شب گـذشـتـه در ب
 . رضاي اين شهر به کشته شد

 
 گزارشي از نا آرامي ها در شيراز

حوالي ساعت شـش عصـر اعـتـراضـات            
ـان                  ـاب ـتـخـابـات در خـي مردم به نتـيـجـه ان

از .  مالصدراي شـهـر شـيـراز شـروع شـد              
ـا شـعـار هـاي          همان آغاز اعتراضات که ب

مرگ بر خـامـنـه    "  و "  مرگ بر ديکتاتور" 
همراه بود، رژه ي پليس ضـد شـورش     "  اي

ـان       ـاب سوار بر موتورسيکلت از ابتداي خـي
ـنـد شـدن شـعـار هـا                        بـر اعـتـراضـات و ت

ـيـس و          . افزود ـل تعقيب و گريز نيـروهـاي پ
ـا             ـنـکـه ب ـا اي مردم تا مدتي ادامه يافت ت
ـتـن اعـتـراضـات و شـلـوغ شـدن                  اوج گرف
خيابان پليس به مردم حمله ور شـده و بـه         

ـان      .  ضرب و شتم آنها پرداخت در ايـن مـي
ـيـس بـه               ـل گريه هاي يک زن که از طـرف پ
ـتـه                شدت مورد ضرب و شـتـم قـرار گـرف

هـم اکـنـون      .  بود خشم مردم را برانگيخت
ـيـس ضـد شـورش              ـل اين خيابان در قـرق پ
هست و مردم نيز در پياده رو شـعـار مـي      

دهند و از همشهريان خود مـي خـواهـنـد         
 .که به اين اعتراضات بپيوندند

 
 امير محسن محمدي را آزاد کنيد

ـبـه             از    ۲۴/۳/۱۳۸۷ در روز يـکـشـن
ــر                ــهــان بــا امــي طــرف اطــالعــات اصــف
محسن محمدي تماس گرفته مـي شـود       
و وي را تهديد مي کنند اگـر تـا سـاعـت           

ظهر خـود را بـه اطـالعـات اصـفـهـان                 ۲ 
امـيـر   .معرفي نکند بازداشـت مـي شـود       

ظـهـر      ۳ شنبه سـاعـت      ۲ محسن در روز 
خود را به اطـالعـات اصـفـهـان مـعـرفـي             
ـازداشـت                 ـا ايـن لـحـظـه وي ب مي کند و ت

ـا قـرار                 .  است امير مـحـسـن مـحـمـدي ب
. ميلون توماني آزاد شـده بـوده         ۵۰ وثقه 

ـيـگـيـري         روز سه شنبه خانواده وي بـراي پ
ايـن بــازداشــت بــه اطــالعــات اصــفــهــان            
مراجعه کرده ولي هيچ رسيدگـي نشـده و       
ــوز                اطــالعــات اظــهــار داشــتــه کــه هــن

 .تحقيقات پايان نيافته است
 

تجمع اعتـراضـي دانشـجـويـان دانشـگـاه            
تربيت معلم تهران نسبت به وقـايـع اخـيـر       

 کشور
ـاي گســـتـــرده                 ـتـــراض هـ در ادامـــه اعـ
دانشجويان دانشگاه تربيت معـلـم تـهـران       
شب گذشته دانشجويان اين دانشـگـاه در       
اعتراض به روند اتفاقات اخيـر در سـطـح        
کشــور و دانشــگــاهــهــا ، در مــحــوطــه              

در اين تـجـمـع کـه         . دانشگاه تجمع کردند
ـنـد          . بيش از هزار نفر در آن شـرکـت داشـت

ـا راهـپــيـمــايـي در                  دانشـجـويــان هــمـراه ب
محوطه دانشگاه با سر دادن شـعـارهـايـي     

کشــتــار  “  مــرگ بــر ديــکــتــاتــور       ” چــون   
ــي خــود در                  ــه يــاران دبســتــان وحشــيــان
دانشگاهها و مـردم در سـطـح کشـور را             

ــد         ـام          .  مــحــکــوم نــمــودن بــعــد از اتــمـ
ـبـون آزادي را         راهپيمايي دانشجويان، تـري
ـان اعـتـراضـات خـود بـه مـدت                     ـي بـراي ب

 . ساعت برگزار نمودند۱ 
 

پــنــجــمــيــن روز اعــتــراض دانشــجــويــان           
 دانشگاه سيستان و بلوچستان 

عصــر روز گـــذشـــتـــه، چـــهـــارشـــنـــبـــه             
، دانشــجــويــان دانشــگــاه        ۲۷/۳/۸۸ 

سيستان و بلوچستان در ادامـه اعـتـراض        
به حمله ددمـنـشـانـه بـه کـوي دانشـگـاه                 
تــهــران، دانشــگــاه اصــفــهــان، دانشــگــاه           
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شيراز و ديـگـر دانشـگـاه هـاي ايـران کـه                  
مورد تهاجم عوامل سرکوبگر جـمـهـوري    
ــه                  اســالمــي قــرار گــرفــتــه انــد، اقــدام ب
ــصــاب غــذا در مــحــل دانشــکــده                اعــت
ـاه کــردنــد                   ـنــدســي ايــن دانشــگـ . مــهـ

ـتــان و                 ــسـ ـي دانشــجــويــان دانشــگــاه سـ
بــلــوچســتــان در حــالــي پــنــجــمــيــن روز             
اعتراض خـود را سـپـري کـردنـد کـه در                   
روزهاي اخـيـر مـعـاونـت دانشـجـويـي و                 
ـاطـي دانشـگـاه دسـت بــه                    ـتـه انضـب کـمـي
ــواده                  ــرده خــان ـت ــد و ارعــاب گسـ ــهــدي ت
ـا ايـن شـيـوه          دانشجويان معترض زده تا ب
ـابـي          دانشجويان را از تالش بـراي دسـت ي
ـايـات                   به حقوق خـود و اعـتـراض بـه جـن

تــحــصــن و   .  صـورت گــرفــتــه بــاز دارنــد        
ــه در دانشــگــاه                  ـت ــذشـ ــراض روز گ اعــت
ســيــســتــان و بــلــوچســتــان بــا اســتــقــبــال            

عصـر     ۷ گسترده دانشجويان از سـاعـت       
ـيـد            شروع شد و در ادامه جـمـعـي از اسـات
ـنـدگـان                 دانشگاه به جـمـع اعـتـصـاب کـن

 . پيوستند
 

ـان       ضرب و شتم چندين ساعته دانشـجـوي
ربوده شده کـوي دانشـگـاه در زيـرزمـيـن               

 وزارت کشور
ـانـه                   با گذشت چـنـد روز از حـملـه وحشـي
ـيـروهـاي سـازمـانــدهـاي شـده بـه کــوي                  ن
ـقـش         دانشگاه تهران، ابعاد اين فاجعـه و ن
ـيـش از          نيروهاي امنيتي در اين مـاجـرا ب
. پــيــش در حــال مشــخــص شــدن اســت             

تعـدادي از دانشـجـويـان آزاد شـده کـوي                 
دانشــگــاه تــهــران اعــالم کــردنــد کــه در               
بامداد دوشنبه افراد لباس شـخـصـي کـه         
به انواع سالح هـاي سـرد و گـرم مـجـهـز               
ـاتـي             ـاي بودند، پس از تخريـب اعـمـال جـن
وحشتناک در حق دانشجويان و تـخـريـب        

ـيـش از               ۵۰ تمامي اتاق ها و وسـايـل، ب
ـازداشـت کـرده و بـه زيـر               دانشجو را نيز ب
ـقـل              ـت زمين ساختمـان وزارت کشـور مـن

ـان آنـهـا بـراي         .  کردند بنابر گفته دانشجوي
ساعت ها در زيـر زمـيـن وزارت کشـور               
مـورد ضـرب و شـتـم و شـکـنـجـه قـرار                      
گرفتند، شـکـنـجـه دانشـجـويـان در زيـر                  
زمين وزرات کشـور در حـالـي صـورت               
ـان بـر اثـر             گرفت که بسياري از دانشـجـوي
حمالت در کوي دانشگاه زخـمـي شـده و          

ـابـر    .  دچار خونريزي هاي شديـد بـودنـد      ـن ب
اظـــهـــارات دانشـــجـــويـــان، نـــيـــروهـــاي         

ـبـاس شـخـصـي بــا                    سـازمـانـدهـي شـده ل
ـتـظـامـي وارد        همکاري کامل نيروهاي ان

 . کوي دانشگاه شدند
 

ـيـد دانشـکـده        استعفاي دسته جمعي اسات
 شيمي دانشگاه شريف

ــمــي دانشــگــاه              ــد دانشــکــده شــي اســاتــي
صنعتي شريف روز گـذشـتـه بـه صـورت            

ـيـد       .  دسته جمعي استعفا دادنـد  ايـن اسـات
در اعــتــراض بــه حــمــالت و جــنــايــات               
صورت گرفتـه اخـيـر بـه صـورت دسـتـه                

ـيـز            .  جمعي استعفا دادنـد    ـيـش از ايـن ن پ
ـيـد دانشـگـاه تـهـران در                   بسياري از اسـات
ـتـه در             اعتراض به جنايـات صـورت گـرف
. کـوي دانشــگـاه تـهــران اسـتــعـفــا دادنــد              

ـيـز        ـيـر ن جمعي از اساتيد دانشگاه اميرکب
ـا تـحـصــن                      در روز يـکـشـنــبـه گـذشـتـه ب
دردانشگاه، در اعتراض بـه وقـايـع اخـيـر          
ــه مــردم و                      ـي ــر عــلـ ــه ب ـت صــورت گــرفـ
ـا      دانشجويان و تقلب در انتخابات اسـتـعـف

 . دادند
 
دانشجوي دانشگاه رازي کـرمـانشـاه از       ۶ 

 خوابگاه ربوده شدند
ــراض هــاي دانشــجــويــان                  ـت پــس از اعـ

ـفـر      ۶ دانشگاه رازي کرمانشاه ، تاکنون    ن
از ايــن دانشــجــويــان تــوســط نــيــروهــاي            
. امنيتي و لباس شخصي ربوده شـده انـد      

ـاثـي و       دو تن از ربوده شدگان سيامند غـي
ـيـن دانشـجـويـي                محمد جعفـري از فـعـال

دانشـگـاه رازي در روزهـاي          .  مي باشـنـد  
ـبـه شـاهـد اعـتـراضـات              يکشنبه و دوشـن
ـيـروهـاي                 دانشجويي بود کـه در پـي آن ن

ـا ورود بـه              ۴ امنيـتـي سـاعـت          صـبـح ب
خوابـگـاهـي تـعـدادي از دانشـجـويـان را                 

ــع، بــرنــامــه              .  ربــودنــد در پــي ايــن وقــاي
امتحان ها در دانشـگـاه رازي بـه مـدت               

ـاد      ـت شـب گـذشـتـه       .  يک هفته به تعويـق اف
نيز، دانشگاه و کوي خوابگـاهـي تـوسـط       
ـبـاس شـخـصـي                   ـتـظـامـي و ل نيروهاي ان

ـبـاس شـخـصـي        .  محاصره شد نيروهاي ل
که به انواع سالح هاي سرد و گرم مـجـهـز    
بودند مرتبا دانشجويان خـوابـگـاه هـا را           

در پـي جـو       .  تهديد به حمله مـي کـردنـد       
ــعــدادي از                مــتــشــنــج ايــن دانشــگــاه، ت
دانشجويان خوابـگـاه هـاي خـود را تـرک              
ـبـل               کردند ولي اکثـر دانشـجـويـان شـب ق
همراه با نگراني نسبت بـه سـالمـت خـود         

بيدار بودند و حـاضـر بـه تـرک دانشـگـاه                 
 .نشدند

 
آخرين اخبار ادامه اعتـراضـات مـردم در        

 -ايــران بــر عــلــيــه جــمــهــوري اســالمــي            
 ۸۸ خرداد۲۹ جمعه

ـفـر از مـيـدان هـفـت              بيش از دو ميليون ن
ـيـمـايـي بـطـرف مـيـدان                 تير در حال راهـپ

از جــنــوب تــهــران نــيــز         .  آزادي هســتــنــد  
ــطــرف مــيــدان آزادي در                  ــر ب هــزاران نــف
حــركــت انــد تــظــاهــر كــنــنــدگــان شــعــار            
ميدهند مي كشم مي كشم آنـكـه بـرادرم      
ـان مـا را بـه مـا                       ـيـن دوسـت ـل كشت، قـات
ـيـن              ـل ـار مـجـازات قـات بدهيد، ما خواسـت
ــج                   ـن ــردا ســاعــت پـ ــم، ف ـي مــردم هســتـ
بعـدازظـهـر تـظـاهـرات در مـيـدان آزادي                 

 .اعالم شده است
هـا     ده: ساعت شش عصر به وقت تـهـران       

هزار نفر از مردم تهران در چهـارمـيـن روز      
اعتراض به جمهوري اسالمـي از مـيـدان        
ونک به سمت تـجـريـش در حـال حـركـت               
. هستند و جو مـنـطـقـه مـتـشـنـج اسـت               

مردم در ميدان وليعصر تجمع نکـردنـد و     
. از ميدان ونک به باال راهپيمـايـي كـردنـد      

ـنـدگـان            :  وي افزود بسياري از تـظـاهـر كـن
روبروي صدا و سيما جمـهـوري اسـالمـي       

مردم از هـمـه جـهـت در             .  تجمع کرده اند
حال راهپيمايي هستند و ايـن تـظـاهـرات         
خودجوش است و به تجمـع و تـظـاهـرات         

ــد           ــز      .  خــود ادامــه مــي دهــن هــمــه چــي
خودجوش است و مردم صحبت کسـانـي     
ـيـد، گـوش نـكـردنـد و                  ـاي ـي را كه گفتند ن

ـايـد ايـن                  .  آمدنـد  ـب ـاد دارنـد ن ـق چـون اعـت
. اعـتـراضـات را قـطـع و خـامـوش كـرد                  

ـفـر االن           ۱۵۰ جمعيتي در حدود    هـزار ن
ـا                  ـنـد و قـرار اسـت ت در راهپيمايي هسـت

ـلـي           .  تجريـش هـم بـرونـد         جـو اكـنـون خـي
مـتـشـنـج اسـت و هـرآن احـتـمـال حـملــه                     

نيروهاي سرکوبـگـر جـمـهـوري اسـالمـي            
: يکي از تظاهرات كنندگـان گـفـت     .  است
ما ديروز هفت كشـتـه داديـم ولـي ايـن            « 

ـفـر      . مردم مي ايستند مي خواهند چنـد ن
را بكشند؟ ما نمي خواهيـم بـدبـخـت تـر          

 .از اين شويم
ـبــــه                     ـنــ ـاهـــرات امـــروز ســـه شــ تـــظــ

ـيـر شـروع         ۷ درتهرانتظاهرات از ميدان    ت
جمعيت زيادي پياده تا مـيـدان ونـک      .  شد

عده زيادي هم از شـمـال تـهـران بـه          . رفتند
درهـنـگـام    .  سمت صدا و سـيـمـا آمـدنـد           

ـيـن تـر از مـيـدان                ـائ بازگشت بسيجيها پ
مـردم در مـيـدان        .  ونک تجمع کرده بودند

ـار                  ونک ايستادند و در سـمـت ديـگـر کـن
ـابــان گـانــدي،            مـيـدان ونــک، يـعــنـي         خـي

از پشـت مـيـخـواسـتـن بـه                    بسيجـي هـا    

ـنـد    امـا مـردم مـتـوجـه          .  ميدان ونک بيـاي
شدند و از آمدن آنـهـا جـلـوگـيـري کـردنـد             

هاي آنهـا را آتـش        تا از موتورسيکلت ۳ و
درگيري باال گـرفـت و بسـيـجـيـهـا              . زدند

ـفـر زخـمـي و            ۱۰ تير اندازي کردند، که  ن
. سـالـه کشـتـه شـد            ۱۰ متاسفانه يک نفر 

من اونجا بودم و بـه چـنـد زخـمـي کـمـک              
 .کردم

 
ـاد،        : تهران شب درسعادت آباد، يـوسـف آب

-تهران،علم و صنـعـت،شـريـف    -دانشگاه
، شهرک آپادانا و اکباتان، شـهـرک غـرب،        

ـيـر      ۷ ونک، وليعصر، ونک، فـاطـمـي و           ت
شلوغه و مردم تـجـمـع کـردنـد و صـداي               

 .تيراندازي ميايد
لحظاتي پيـش شـبـکـه يـک سـيـمـا طـي                  
چـنــديــن بــار زيـر نــويـس اعــالم کــرد از                  

ـا       ۸ ساعت  شب به بعد احتمال درگـيـري ب
اغتشاش گران وجـود دارد و از خـانـواده            
ها خواست از اين ساعت به بعـد از خـانـه        
ـيـرون نـرونـد و از سـفـرهـاي                      هاي خـود ب
درون شــهــري غــيــر ضــروري خــودداري            

 .کنند
اســتــعــفــاي جــمــع کــثــيــري از اســاتــيــد              
ـار                دانشگاه تهـران در اعـتـراض بـه کشـت
 وحشيـانـه دانشـجـويـان دانشـگـاه تـهـران               
تجمع اساتيد، دانشجـويـان و کـارمـنـدان          
دانشــگــاه هــاي تــهــران در عــتــراض بــه              
 تهاجم وحشيانه به کوي دانشـگـاه تـهـران        
ــد،               هــزاران تــن از دانشــجــويــان، اســاتــي
کــارمــنــدان دانشــگــاه تــهــران و ديــگــر               
ـنـد دانشـگـاه                دانشگاه هـاي تـهـران، مـان
ـا تـحـصـن در                      ـيـک و شـريـف ب پلي تـکـن
ـتــراض کــردنـــد             ـاه تــهـــران،اعـ . دانشــگـ

ـا در دسـت                  دانشجويان در ايـن تـجـمـع ب
داشتـن پـالکـاردهـائـي کشـتـه و زخـمـي                  
ـاه را در ايــن                   ـان بــي گــن شـدن دانشــجــوي
ـانـه مـجـريـان حـکـومــت،                 يـورش وحشـي

در اين تجمع اعـتـراضـي      .  محکوم کردند
که جمع کثيري از اساتيـد دانشـگـاهـهـاي        
شريف و پلي تکنيـک و دانشـگـاه تـهـران            
ـيـد دانشـگـاه         حضور داشتند، بيانيه اسـات
هاي مختلف در محکوميت ايـن واقـعـه      

 .دردناک قرائت شد
 

 کرج
ـلـي        در گوهردشت ماموراي امنيتـي خـي
زيـــاد بـــوده انـــد کـــار بـــه درگـــيـــري                    

نفرو حـداقـل دسـتـگـيـر          ۲۰ کشيد،حدود 
ـفـجـار بـمـب بـود و يـک                     شدند،صـداي ان

 .آتيش گرفت  ماشين نيروي انتظامي
 

 مشهد
امــروز دانشــجــوهــاي دانشــگــاه مشــهــد         
تظاهرات کردند و مـامـوران سـرکـوبـگـر           
رژيم به آنها حـملـه کـردنـد و تـعـدادي در               

 .اين درگيري زخمي شدند
 

 بندرعباس
ـنـدرعـبـاس رو مـحـاصـره             دانشگاه آزاد ب
كــردن تــوي تــمــام خــيــابــونــاي اطــراف               
بسيجي كاشتن ولـي حـراسـت دانشـگـاه            
ـيـروي نـظـامـي وارد بشـه                   اجازه نـمـيـده ن
دانشجوها دارن شعار مـيـدن و بسـيـجـي          
ـيـرون            ها هم از حرصشون هركـي رو كـه ب

 .دانشگاه ميبينن ميگيرند
 

 تبريز
ـبـريـز در          هم اکنون دانشجويان دانشگـاه ت
محاصره نيروهاي لبـاس شـخـصـي قـرار          
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دارنـد کــه بــا پــرتـاب ســنــگ بــه داخــل                 
دانشــگــاه در صــدد پــراکــنــده کــردن              
دانشجويان هستند و تهديـد کـرده انـد        
اگر تا يک ساعت پـراکـنـده نشـونـد بـه           
خوابگاه هـاي داخـل دانشـگـاه حـملـه               
خواهند کرد اخبار رسيده حاکي از اين 
است که دانشـجـويـان مـعـتـرض بـدون            
تـرس از تـهـديــدات نــيـروهـاي لـبــاس                
شخصي و مسلح در ساختمان مرکـزي  
دانشگاه متمرکز شده اند و حـاضـر بـه      

الزم به ذکر است . ترک دانشگاه نيستند
که امتحانات دانشگاه تبريز نـيـز يـک        

با تـوجـه بـه        . ماه به تعويق افتاده است
اين که ديروز نيز در پي اعتـراضـات و     
درگيري هاي مـردم در خـيـابـان هـاي              
اطراف دانشگاه، خطوط تلفن قطع شده 

در صورت تکرار اين مسئله خبر .  بود
رسـانـي از دانشـگـاه بســيـار مشـکــل               
خواهد بود هر آن خـطـر حـملـه لـبـاس               
شخصي ها به دانشـجـويـان بـي دفـاع            

 .وجود دارد
 

 ۴ تظاهرات کوچه به کوچه از سـاعـت       
تـظـاهـرات    . در تبريز شروع شده اسـت      

تبريز در بايکوت کـامـل خـبـري نـگـه           
تلفـن هـاي هـمـراه از           . داشته شده است

جمله همراه اول و ايرانسل و تـالـيـا بـه           
هزاران نفر .  طور کل در تبريز قطع شد 

در سر محله ها و چهارراه هاي پرتـردد  
خيابان هاي منتهي به .شعار مي دهند

از . مسـدود شـد          ۴ آبرسان از ساعـت    
صداي شليک گلولـه شـنـيـده        ۵ ساعت 

پليس ضـد شـورش بـا گـاز           .  مي شود
اشک آور مردم را پراکنـده مـي کـرد و          

 ۸۳ ديروز .بسياري را نيز دستگير کرد
 ۴۶ ديروز.نفر در تبريز دستگير شده اند

نفر مجروح و به بيمـارسـتـان مـنـتـقـل          
شدند که از آن جا نيز به جـاي ديـگـري        

اسم برخي در ليست پذيرش . برده شدند
بيمارستان است ولي خود مـجـروحـيـن     

تا  ۹ ديشب از ساعت .در آن جا نيستند
مردم تبريز در پشت بام هـاي     ۱۰:۳۰ 

. خود مرگ بـر ديـکـتـاتـور سـر دادنـد             
صداي مردم از هر گوشه تبريز شـنـيـده    

 .مي شد
 

 بابلسر
تلفني از درون دانشگـاه مـازنـدران در        

شهر بابلسر گزارش داد که اين دانشگاه 
از سوي صدها نيروي مسلح بسيج بـه    
سالح هاي سرد، گرم و گـاز اشـک آور           

دانشجو اجازه  ۱۲۰۰ محاصره شده و 
 .خروج از دانشگاه را نمييابند

 
 تظاهرات در بابل

در بابل همه مردم با دانشجوها يـکـي     
يـک شـعـبـه       !  شدن و با هم شعار مـيـدن  

امروز حدود !  به اتش کشيده شد ۱۱۰ 
!! هزار نفر در تظاهرات حظور داشتن ۸ 

صداي شليک هم ! بايد همه با هم باشيم
ــمــن             !!!  اومــد ــر پشــت ه ــل شــه  !!ک

دانشجوي متحصن در  ۱۵۰ بازداشت 
 دانشگاه مازندران

 
 درگيريهاي شديد در اهواز

روز سه شنبه درگيري هاي شديـدي در    
. دانشگاه چمران اهواز به وقوع پيوست

نيروهاي لباس شخصـي بـا يـورش بـه           
دانشگاه جمع زيادي از دانشجـويـان را     

در .  مجروح و روانه بيمارستان کـردنـد    
حال حاضر دانشگاه چـمـران اهـواز در          
محاصره نيروهاي امنيتي و گارد ضد 

دانشجويان هـيـچـگـونـه        .  شورش است
ارتباطي با بيـرون دانشـگـاه نـدارنـد و            
تنها از بيرون رفت و آمد چند دستگـاه  

. آمــبــوالنــس قــابــل مشــاهــده اســت           
بسياري از مردم که نـظـاره گـر بـيـرون            
دانشــگـــاه هســـتـــنــد از وضــعـــيـــت              
دانشجويـان در داخـل دانشـگـاه ابـراز              

 .نگراني مي کنند
 

 کشته شدن دو جوان ديگر در اصفـهـان  
در جريان اعتراض مردم اصفهان دو تن 
از جوانان به دست عـوامـل حـکـومـت        

اين دو جوان انتخابات به .  کشته شدند
خيابان چهارباغ باالي اصـفـهـان آمـده         
بودند پس از آن که با تعقيب مامـوران  
مواجه شدند به يک ساختمان چند طبقه 
در يکي از کوچه هاي فرعي پناه بردند 
اما ماموران با هجوم به سـاخـتـمـان و       
تعقيب جـوانـان، دو تـن از آنـان را از                 
طبقات فوقاني به داخل خيابان پرتاب 

يـکـي   .  کردند و باعث مرگ آنان شدند
ساله  ۳۲ از اين جوانان حسين اختر زند 

 نام داشت
 

 درگيريهاي شديد در شيراز
عصر سه شنبه درگيري شـديـدي بـيـن         
مردم خشمگين و ماموران حكومتـي  
اعم از لباس شخصي و گـارد ويـژه در         
شهر شيراز روي داد که به مجروح شدن 

در ايـن    .  تعدادي از مردم مـنـجـر شـد        
 -درگيريها که در خيابانـهـاي چـمـران         

عفيف آباد   -فلكه نمازي -منطقه ارم 
و خيابان ارم صورت گرفت، ماموريـن  
ويژه و لباس شخصي ها با كارد و چاقو 

. به پير و جوان و مرد و زن حمله کردند
تعداد مجروحين بسيار باالست و حال 

 .برخي از آنان وخيم اعالم شده است
 

سمپاشي و شـلـيـک گـاز اشـک آور بـه                 
درگيري هاي شـديـد در         -سمت مردم 

 اروميه
خرداد، ارومـيـه نـيـز هـم             ۲۵ دوشنبه 

زمان با ديگر شـهـرهـا شـاهـد حضـور             
تـجـمـع    .  گسترده ي مردم معترض بود

عصـر در       ۵ دوشـنـبــه ابـتــدا ســاعـت           
خيابان خيام و به شکلي آرام هـمـراه بـا      

مـرگ بــر    " سـردادن شـعـارهـايـي چـون             
مـعـتـرضـيـن بـا         .  ديکتـاتـورآغـاز شـد      

حرکـت بـه سـمـت مـيـدان خـيـام وارد                   
خيابان باکري شده و بـه سـوي تـقـاطـع          
کاشاني در حرکت بودند که با حمله ي 
شديد نيـروهـاي ضـد شـورش مـواجـه             

نيروهاي موتورسوار بـه مـيـان        .  شدند
جمعيت ريخته و سعي در متفرق کردن 

در همين حين نـيـروهـاي      .  آنان داشتند
پياده بـه ضـرب و شـتـم شـديـد مـردم                  
پرداخته و چندين نفر را کـه بـه شـدت            

در .  زخمي شده بودند، بازداشت کردند
همـيـن هـنـگـام درگـيـري ديـگـري در                  

يورش مأموران .  خيابان طرزي رخ داد
به سمت جمعيت معـتـرض بـا پـرتـاب          

بـا  .  سنگ از سوي مردم پاسخ گـرفـت    
افزايش نيروهاي ضد شورش و بسـتـن     
خيابان طرزي از دو سو و محـاصـره ي     
مردم، تعداد زيادي زيـر ضـرب بـاتـون         
مأموران گرفتار گـرديـده و بـه شـدت             

بــه گـزارش شـاهــدان       .  مـجـروح شـدنـد      
عيني، هم چنيـن عـده ي زيـادي نـيـز              

پس از اين درگيري هـا    .بازداشت شدند
براي دقايقي خيابان هاي خيام، طرزي، 
و قسمت هايي از خيابان امام در قـرق    
کامل نيروهاي ضد شورشي بود که هر 

پس . لحظه بر تعدادشان افزوده مي شد
از گذشت اندکي خيابان امـام مـجـدداً      

مـوتـورسـواران    .  مملو از جمعيـت شـد    
پليس جهت متفرق کردن مردم با باتون 
و کپسول هاي سمپاش و شـلـيـک گـاز         

. اشک آور به ميان آنان حمله ور شـدنـد    
اين تعقيب و گريز تا چند سـاعـت هـم        
چنان در خيابان هـاي امـام، سـرداران،        

شـهـر بـه      .  طرزي و خيام ادامـه داشـت    
حالت تعطيل درآمده و فضاي خيـابـان   

بـه گـزارش     .  ها به شدت ملتـهـب بـود     
شاهدان عيني تعـداد بـازداشـت هـا و           

هـم  .  مجروحين بسـيـار گسـتـرده بـود           
چنين شايعاتي نيز مبني بر کشته شدن 
يک نفر در جريان درگيري هـاي امـروز       

 .در خيابان خيام به گوش مي رسد
 

حـملــه مـأمــوران يــگـان ويــژه بــه يــک                
 خوابگاه دخترانه در اروميه

 
اخبار رسيده از شکنجه و ضرب و شتم 
بيرحمانه شرکت کنندگان اعـتـراضـات    
سه روز گذشته در اين شهر حکايت مي 

شهر اورميه تا کنون شاهد چنين .  کند
. جــو رعــب و وحشــتــي نــبــوده اســت            

بازداشت شدگان که تعداد آنها بيش از 
نفر گزارش شـده اسـت ابـتـدا بـه             ۳۰۰ 

مراکز مختلف از جـملـه اداره آگـاهـي           
 ۱۷ واقع در کوي مخابرات، کالنتـري    

در حوالي ترمينال شهري، چند مـرکـز     
اطالعاتي، امنيـتـي و انـتـظـامـي در             
اطراف چهار راه دانشـکـده و رودخـانـه         
شهرچاي اروميه منتقل شده، با چمـاق  
و باتوم مورد حمله بيرحمانه مأمـوران  

 ۲۵ افرادي که کمتر از .  قرار گرفته اند
سال دارند، پس از تحمـل ضـربـه هـاي         
لگد، باتوم و چماق مأموران در صورت 
مراجعه خانواده و سپردن کـفـالـت آزاد      
شده و مسنترها بـه مـراکـز امـنـيـتـي              

يـک شـهـرونـد       .  تحويل داده مي شـونـد  
ساله خود را از    ۲۱ اروميه اي که پسر 

يکي از کالنتري ها تحويل گرفته حـال  
فرزندش را بسيار وخيـم گـزارش کـرده        

همچنين حدود ده مأمور يـگـان   .  است
ويژه به يک خوابگاه دخـتـرانـه واقـع در         
پشت اداره آگاهي در کـوي مـخـابـرات       
اورميه حمله کرده، پس از زخمي کردن 
مسئول خوابگاه که مانع ورود آنها شده 

بود، وارد اتاقها شده و مـوبـايـل تـمـام        
عده اي   .  دانشجويان را ضبط کرده اند

از دانشجويان از پنجره هاي مشرف به 
مــحــوطــه اداره آگــاهــي از جــوانــانــي            
فيلمبرداري کرده اند کـه پـيـراهـنـشـان           
باالي سرشان کشيده شده و زير ضـربـه     

 هاي سنگين مأموران قرار داشتند
 

دانشــجــوي     ۲۰ بــازداشــت بــيــش از          
ــدان                ــم ــنــا ه ــي ســي ــوعــل  دانشــگــاه ب
يكشنبه شب گذشته در شـرايـطـي كـه         
كــل دانشــگــاه بــوعــي ســيــنــا تــحــت             
محاصره نيروهاي امنيتي ضدشـورش  
بـود، دانشـجــويـان بـراي دومـيــن بــار               
تحصن كردند كه با مخـالـفـت ريـيـس        

 .دانشــگــاه ذلــفــي گــل مــواجــه شــد              
پس از پايان تـحـصـن، هـنـگـام خـروج            
دانشجويان غيرخوابگاهي از دانشگـاه  
جمعي از آنها به صورت غافلگيرانه در 
محاصره پليس قرار گرفتند و پـس از      

در مـيـان   .  ضرب وشتم بازداشت شدند
اين دانشجويان بازداشت شـده ايـزدي،       
دانشيار دانشـكـده مـكـانـيـك نـيـز بـه                

 .طرزي تـوهـيـن آمـيـز دسـتـگـيـر شـد                
مـجـذوبـي نـيـز در روز شـنــبـه عصــر                  
بازداشت شد و تاکنون از وضعيت وي   

 .اطـــالعـــي در دســـتـــرس نـــيـــســـت            
بنابر گزارش هـا بـعـد از اعـتـراضـات             
شـديـد دانشـجـويـان در مـخـالـفـت بـا                   
برگزاري امتحانات، امروز سه شنبه به 
دستور رييس دانشگـاه كـه اصـرار در          
برپايي امتحانات دارد، اتوبوس هايـي  
براي انتقال بـرخـي از دانشـجـويـان بـه               
مــدارس ســطــح شــهــر بــراي بــرپــايــي             
امتحانات تايين شد كه اين مساله بـا    
مخالفت متحصنـيـن مـواجـه شـد بـه             
طوري كه امتحانات اين هفته تا اطالع 

 .ثانوي لغو شده است
 

در طي سه روز گذشـتـه تـحـصـن هـاي           
متعددي در سـطـح دانشـگـاه بـوعـلـي            
سينا همدان صورت گـرفـتـه اسـت کـه          
بسياري از اسـاتـيـد نـيـز از تـحـركـات               
دانشجويي حـمـايـت و در تـجـمـع هـا                

بــرخــي از فــعــالــيــن        . شــركــت كــردنــد    
دانشجويـي هـمـدان کـه طـي روزهـاي               
گذشته بازداشت شده اند، عبارتـنـد از     
سياوش حاتم، حجت بختياري، مهدي 
مسافر، پوريا شريفيان، رضا جعفريان، 

 .مصطفي مهدي زاده و امين نظري 
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مردم اين حرکت شما رمز پيـشـروي   
و موفقيتـش در قـدرت تـوده ايـش             
هست بايد اين جمعيت را فعال نگـه  
داشت، بايد اجازه نداد خيابانهـا در    
دســـت نـــيـــروهـــاي ارتـــجـــاعـــي و            
ســرکــوبــگــران جــمــهــوري اســالمــي         
بيافتد و نـبـايـد اجـازه داد کـه ايـن               
حرکت را آنـهـا بـتـوانـنـد زيـر فشـار               
سپاهي و بسـيـجـي و آدم کشـهـاي                
حرفه اي و غـيـرحـرفـه ايشـان خـفـه                

 .کنند
اين انقالب، ايـن حـرکـت تـوده اي              

آزاديخواهانه بايد متشکل بشـود و    
اشکال متفاوتي را بـراي پـيـشـروي           
پيدا کند، و مهم تر از آن بـايـد يـک        
اعتراض اجتماعي وسيـع از طـريـق        
کانونها، نهادها، اتـحـاديـه هـا، ان           
جي اوها و تشـکـل هـاي مـخـتـلـف              
پابه عـرصـه بـگـذارد کـه شـفـاف و                
روشــن خــواســتــهــا و اهــداف ايــن               
مبارزه را تـعـريـف کـنـد ودر بـرابـر                
حکومت و در برابر کل مـردم دنـيـا      

 .قرار دهد
در اين مقطع به نظر من چند نکتـه   

مـــحـــوري و اســـاســـي هســـت در               
پيشروي هاي آتي ما که بايد حتـمـاً   
به آنها تـوجـه کـنـيـم و مـن خـيـلـي                  
فشرده در اينجا براي شـمـا آنـهـا را           

 .توضيح ميدهم
نــقــطــه اول تشــکــيــل هســتــه هــاي            

انقالبي در محالت به خصوص روي 
سخن من اينجا با جوانان است اگـر    
رژيم محدود ميکند اعتـراضـات و     
تجمعات چند ميـلـيـونـي را کـه در            
اوايل اين هفته شاهد آن بـوديـم، در       
محله هاي معيني در تهران بايد بـا  
تظاهرات و تجمعاتهاي مـحـلـي بـه         

بــا در مــحــالت       .  آن پــاســخ گــفــت      
مختلفي در تهران هم شـبـهـا و هـم           
روزها در مقيـاس ده هـا و صـدهـا             
ــد                    ــفــري در آن جــمــع شــون هــزار ن
اعــتــراضــات و شــعــارهــايشــان را             
بدهند و نشان بدهد به اين حکومت 
که اين جمعيـت در مـيـدان اسـت و             
خسته نشده و بـه عـقـب نشـسـتـه و             
ايستاده تا وقتي که بـه آزادي و بـه           

براي ايـن امـر بـايـد           . اهدافش برسد
سازماندهـي داشـت و هسـتـه هـاي              

انقالبي در محله ها نـقـش تـعـيـيـن           
کــنــنــده اي در ايــن زمــيــنــه دارد                 
ارتباطات وسيع در محله مي شـود  
ــرقــرار کــرد در هــر مــحلــه اي                      ب
بخصوص جوانان دور هم جمع شوند 
ايـن هسـتــه را تشـکــيـل دهـنــد در                 
ارتباط با ساکنين ديـگـر آن مـحلـه         
روز مــعـيــنـي، تـاريــخ مــعـيــنـي را               

خـواسـت   .  تعيين کنند براي تـجـمـع     
معيني را تعيـيـن کـنـنـد اعـتـراض            

فــرض کــنــيــد در        .   مشــخــصــي را   
بزرگداشت و به ياد ندا روز يـا شـب       
در محله تاريخي را تعـيـيـن کـرد و         
مردم را جمع کرد اين را مي توانيـد  

، از   smsاز طريق تلفن، از طريق 
ــريـــق                    ــيـــه از طـ ــريـــق اطـــالعـ طـ
ديوارنويسي، از طريق دهن به دهـن    
در يــک مــحلــه اي کــه درهــر حــال                
چندين هزا جمـعـيـت داره يـا سـايـر             
شعاع چند کيلومتري محل ايـن را      
به همه اعالم کنيد تـاريـخ و روز و           
محل معينـي را تـعـيـيـن کـنـيـد و                 
بگوئيد مردم آنجا جـمـع مـيـشـويـم         
براي اعتراض يـک امـر مـعـيـن، بـا             

با شـعـار     "  مرگ بر ديکتاتور" شعار 
عاملين و آمـريـن ايـن کشـتـارهـا               " 

بايد دسـتـگـيـر شـونـد و مـحـاکـمـه                 
اين حرکت هم اجازه نميـدهـد   "  شوند

به حکومت که بتواند بـا نـيـروهـاي         
انـتــظــامــيــش هــمـه تــهــران و هــمــه             
شهرهاي ديگر را کنترل کـنـد و هـم        
در عين حال بـه مـبـارزه مـا چـهـره               
معين بـا خـواسـتـهـاي روشـن و بـا                  
پــرچــم و پــالت فــرم و شــعــارهــاي               
روشني اين چهره را به ما ميدهـد و    
هم قدرت جمعيت را در خـيـابـانـهـا          
نگه ميداره به اين معـنـا مـن فـکـر          
مـيـکـنــم هسـتــه هـاي انــقـالبـي در                
محالت نـقـش تـعـيـيـن کـنـنـده اي                  
ــدهــي               خــواهــد داشــت در ســازمــان
تجمعات و تظاهرات هاي مـحـلـي،      
ولي وظيفه شان فقط به اين محدود 

شـبـهـا بـخـش عـظـيـمـي از                .  نيست
فعاليتها ما در شبها است بصـورت  
تجمع در خيابانها ميتونيـم کـامـالً      
خيابانها را پر کنيم شـعـار دادن بـر        
پشـت بـام هـا کــه شـعـار مـرگ بــر                   
ديکتاتور و مرگ بر خامنه اي االن   

شعار مسلط و وسيعي بوده که شب 
داده شده و بايد اين رو ادامه داد و     
باز هسته هاي محلي ميتوانـنـد در     
سازماندهي ايـن تـعـرضـات و ايـن               
حـرکـات شـبـانـه هـم نـقـش فـعـالــي                   
داشته باشند نسبت وسعيتري مردم 
را فرا بخوانند و راهکاري ابتـکـاري   
پيدا کنند و به مردم معرفي کـنـنـد      
که در اعتراضهاي شبانه چه ميـشـه   
کرد و نکته بعد در حـال ايـن اسـت            
ــل                 ــايــي مــث ــيــتــه ــعــال ــواع ف کــه ان
شعارنويسـي بـر ديـوارهـا، نـوشـتـن              
تراکت و انواع بـيـانـيـه هـا و پـالت             
ــکــه تــجــمــعــات و                  ــن فــرمــهــا و اي
تظاهرات محلي حتي اگر چند هزار 
نفر هم که باشه باالخره با يک بيانيه 
اي با يک قطـعـنـامـه اي تـمـام بشـه              

کـه  :  مثل قطعنامه اي شبيه به ايـن   
تمام جانيان، تمام نيروهاي سرکوب 
گــر، آمـــريــن و عــامـــلـــيــن ايـــن                  
کشتارهـاي اخـيـر بـايـد مـعـرفـي و                 
محاکمه شـونـد زنـدانـيـان سـيـاسـي             
آزاد شوند حق مسلـم و بـي چـون و            
چراي تظاهرات، اعتـصـاب تشـکـل       

من .  بايد به رسميت شناخته بشوند
دارم بعنوان نمونه ميگم طـبـعـاً در        
طي اين مبارزه خواستهاي جـديـدي     
ممکن است مطرح بشه، شعـارهـاي   
جديدي ممکنه مـطـرح بشـه نـکـتـه           
مهم اين است که اينهـا را بـايـد بـه           
صورت قطعنامه، بيانيه اين تجـمـع   
را در فــالن تــاريــخ و فــالن مــحلــه               
اعالم کرد و ايـنـجـا هـم هسـتـه هـا              
خيلي نقش تعيين کنـنـده اي دارنـد        
در اين کـه تـبـديـل شـونـد بـه زبـان                   
مردم تبديل شوند به آن تريبوني کـه  
خواسته هـاي مـعـيـن و شـعـارهـاي              
معينـي را بـيـان مـيـکـنـه، کـتـبـي                   
ميکنه و بصورت قطـعـنـامـه هـا و          
بيانيه هاي مردم اعالم مـيـکـنـه بـه        

 .جامعه
انواع و اقسام ابتکارهاي ديـگـه اي     
هست که برمي گرديم به درگيري با 
نيروهاي انتظامي، حکومتي که در 
محلها هم است و به محلـه کشـيـده      

درمحله در کوچه پس کوچه .  ميشه
و در مـحلـه اي کـه جـوانـهـا خـوب                
مردم را مـي شـنـاسـنـد و ارتـبـاط                  
وسيعتري دارند، بهتر ميشه با ايـن    
نيروها درگير شد و از آنـطـرف اگـر          

مجروحين، زخمي ها، تيراندازي بـه  
جمعيت ميشه بهتر ميشه از پـيـش     
سازمان داد که کمـکـهـاي اولـيـه را          
چطـور سـازمـان بـدهـيـم چـطـور بـه                  
مجروحين برسيم و از پيش سازمان 
بدهيم که درگيريها هرچه بيشتر بـه    
نفع مردم و بـا تـعـرضـات مـردم و                
بــاضــربــات بــيــشــتــر بــه نــيــروهــاي           

ايـن هـم امـري        .  سرکوبگر ختم بشه
است که ميشه هسته هـاي مـحـلـي         
فکر شـده سـازمـان بـدهـنـد چـه در                  
تعرض به نيروهاي سرکوبگـر و چـه       
در نـــجـــات جـــان زخـــمـــي هـــا و                  
مجروحيني که در درگيريهـا اتـفـاق      
ميافتد بايد آماده بود سازمـان داد    
و از پيش نقشه مـنـد بـا طـرحـهـاي             
معيني به اسـتـقـبـال ايـن اتـفـاقـات             

شکل ديگه اي از اعتـراضـات   . رفت
که اينجا مورد نظر من است نوعـي  
اعتصابـات اعـتـراضـي و اخـطـاري             
هست يعني اعتصابهاي مـدت دار      

. با هدفي معين و در تاريخ معينـي 
ســاعــتــه حــتــي            ۲۴اعــتــصــاب      

اعتصاب شيفتـي در کـارخـانـجـات          
اعتصابات اعتراضي به اين مـعـنـا      
که در اعتراض به کشتارهاي اخـيـر     
کارگران اين کـارخـانـه و ايـن واحـد            

سـاعـت دسـت از           ۲۴توليدي براي 
يــا در کــارخــانــه      .  کـار مــي کشــنــد     

حاضر ميشوند و تحصن مي کنـنـد   
دست از کـار مـيـکـشـنـد و تـجـمـع                  
مــيــکــنــنــد و ايــن اعــتــصــابــات و             
اخطاريه هـا بـا يـک قـطـعـنـامـه يـا                  
بيانيه اي به پايان مي رسه کارگـران  
مـثــالً فــالن کــارخـانــه، فــالن واحــد            
توليدي در فالن روز در اعتراض بـه    
کشتارهاي اخير و با خواست معين 
معرفي و محاکمه آمرين و عاملين 
اين کشتـارهـا اعـتـصـاب کـردنـد و              
اعالم ميکننـد کـه بـايـد زنـدانـيـان              
ــن                  ــي اي ــان ــد ب ــاســي آزاد شــون ســي
کشتارها فوري معرفي و مـحـاکـمـه     
بشوند و حـق تشـکـل کـارگـران بـه                 
رسميت شـنـاخـتـه شـود يـا خـيـلـي                   
خــواســتــهــاي ديــگــه ايــن يــک نــوع            

ــت            ــي اسـ ــراضـ ــتـ ــاب اعـ ــصـ . اعـــتـ
اعتصاب هاي اخطاري به اين معنـا  
که مثالً تا وقتي که در فـالن وقـت         
معينـي فـالن خـواسـت مـعـيـن مـا                 
متحقق نشود ما از اعتصاب دست 

ــا               ــم ي ــمــي داري ســاعــتــه     ۲۴بــر ن
اعتصاب مي کنـيـم بـراي ايـن حـق            
مان بعنوان اخطار به حـکـومـت کـه       

ســاعــت بــه ايــن          ۲۴اگــر در ايــن        
خواست مـا نـظـر نـدهـيـد مـا وارد                
اعتصابات طوالني تـري مـيـشـويـم        
بنابريان هـم بـه عـنـوان اعـتـصـاب                 
اعتراضي و هم به عنـوان اعـتـراض      
اخــطــاري مــيــشــود دســت از کــار              

باز اينجا روي خـطـاب مـن          .  کشيد
اساساً کارگران هستند ولي اين امـر  
فقط بـه کـارگـران مـحـدود نـيـسـت               
کارکنان، کارمندان در شـرکـتـهـا و         
ــتـــي،                 ــوصـــي و دولـ ادارات خصـ
نيروهاي انتظامـي حـتـي، راديـو و           

من خبري داشـتـم ديـروز        .  تلويزيون
که عـده اي از کـارمـنـدان راديـو و                
تلويزيون رفتند به سرکار بـه بـهـانـه         
هاي مختلف  اعـتـراض کـردنـد بـه            
خاطر اينکه ديگه نمي خواهنـد کـه     
سهيم دروغ ها و عوام فريبـي هـا و       
تبلغـيـات کـامـالً دروغـيـن و ضـد                 
انساني صـدا و سـيـمـاي جـمـهـوري              
اسالمي باشنـد ايـن حـرکـت نـقـطـه              
آغاز خوبي مـي تـوانـد بـاشـه بـراي             
اينکه حتي در ارگاني مـثـل صـداو        
سيماي جمهوري اسالمي کـارگـران،   
کارمندان و آن بخشي کـه خـودشـان      
را با مردم ميـدونـنـد و هـيـچ وقـت             
نميـخـواهـنـد شـريـک ايـن جـنـايـات                 
باشند بيايند دست از کار بکشند و 
اعــالم کــنــنــد کــه مــا بــخــشــي از                
کارگران و کارمندان صداو سيما در 
اعتـراض بـه ايـن وضـعـيـت، فـرض                
کـنـيـد يــک روز دسـت از کـار مــي                  

مي خواهم بگم هم کـارگـران   .  کشيم
ــخــش هــاي                 هــم کــارمــنــدان هــم ب
مختلف جامعه اينها اشکال معيـن  
تعرضي است که ميتوانـنـد در ايـن        
ــگــيــرنــد ايــنــهــا                   شــرايــط درس ب
هــيــچــکــدوم بــديــل يــا آلــتــرنــاتــيــو           
تظاهرات ها درگيريها و تـجـمـعـات     
خياباني نـيـسـت ايـن نـقـطـه قـدرت               

ولي بحث من اين است کـه    .  ماست
اين کافي نيست بايد اين حـرکـت را     
همراه کرد با اين نوع فعاليـتـهـا کـه       
ميتونه جمهوري اسالمي را کـامـالً   
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و باالخره بحث من برسر تجمـعـات    
محلي که روي آن صحبت کردم بـار    
ديگه مي خواهم اينجا تأکيـد کـنـم      

تشکيل هسـتـه     -۱که اين سه شکل 
هاي انقالبي يا هسته هـاي مـحـلـي         
انقالبـي در مـحـالت مـخـتـلـف در                

دسـت زدن      -۲تهران و شهرستانهـا    
به اعتصابهاي اعتراضي و اخطـاري  
و اعتصابهـاي مـدت دار بـا هـدف             
معين، باتاريخ روشن و اعـالم شـده       

تظاهرات هاي منطقه اي ايـن    -۳و 
سه شکل عمده اي است که در کنـار  
تجمعات خياباني تعرضات شـبـانـه      
و تجمعات وسيع روزانه درمـحـالت   
ميتونه مبارزه را در سطح بـاالتـري     
به جلو ببرد و جمهوري اسـالمـي را     

در کـل    .  از هر طرف محاصره کـنـد    
اين حرکتها نکته اي که من هميشه 
در آن تأکيد داشتم اين چـنـد روزه و       
امروز هم ميخوام تأکـيـد کـنـم ايـن          
هست که انـقـالب بـايـد زبـان پـيـدا                

بايد خواستـه هـاي خـودش را          .  کنه
االن مردم در سطح .  روشن بيان کنه

ميليوني در تهـران و سـراسـر ايـران           
مي گويند مـرگ بـر ديـکـتـاتـور و               
مرگ بر خـامـنـه اي ايـن مـرگ بـر                 
ديکتاتور و خامنه اي بايـد مـعـنـي       

مـرگ بـر ديـکـتـاتـور           .  پيـدا بـکـنـد      
يعني زنداني سياسي نـبـايـد داشـتـه        
باشيم يعني مـجـازات اعـدام بـايـد            
قطع بشود يعني تظاهـرات، تـجـمـع       
اعتصاب تشکل بايد بـدون قـيـد و          
شرط به رسميت شناخته بشه يعـنـي   

. مجوز براي هيچ چيزي الزم نيسـت 
بايد بتونند مردم هرجا مي خواهند 
اعتصاب کننـد، تـظـاهـرات کـنـنـد            
جمع بشوند متشکل بشـونـد مـرگ        
بر ديکتاتور يعني زن بايد از زنـدان    
حجاب و زندان جداسازي جنسـيـتـي    

مـرگ بـر ديـکـتـاتـور           .  بيايد بـيـرون  
يعني پنجاه درصد جامعه بايد آزاد   
باشد همسان و برابر بـا هـمـه بـاشـد          

بعنوان انسان به رسـمـيـت شـنـاخـتـه          
اين خيمه تحقـيـر و تـوهـيـن          .  بشود

جمهوري اسالمي از سرش برداشـتـه   
شــود مــرگ بــر ديــکــتــاتــور و ايــن             
مــعــانــي بــايــد در بــيــانــيــه هــا در               
قطعنامه ها در شـب نـامـه هـا در               
اطالعيه هـاي جـامـعـه بـا امضـاي             
مــعــيــن کــارمــنــدان فــالن اداره ،               
کـارگـران، مـعـلـمـان، دانشـجـويــان،             
پرستاران، دکتران اعـالم شـود مـن          
فــقــط رئــوســش را مــي گــويــم هــر              
صــنــفــي هــر بــخــشــي خــواســتــهــاي          

مــن بـه ايــن مــي         .  خـودش را دارد     
گويم متعين کردن حرکت انـقـالبـي،    
اجازه ندهيد ايـن حـرکـتـهـا را روي              
ابهاماتش به شکست بکشانند روي 
کلي گوئـيـش شـکـسـت بـدهـنـد تـا                
ــوئــي هســت هــر                    ــلــي گ ــي ک ــت وق
ارتجاعي و ضد انقـالبـي مـيـتـوانـد         
لباس انـقـالبـي بـر تـن کـنـد و ايـن                   
حرکت را به کج راه ببرد يکـبـار مـا      

ايـن رو ديـديـم           ۵۷در ايران درسال   
ديــگــه اجــازه نــمــي دهــيــم و نــمــي              

انقـالب را نـبـايـد بـا کـلـي                .  گذاريم
کافـي  .  گويي و وصف و مدح آزادي

نيست به هيچ وجه کافي نيست هـر    
ارتجاعي در دوره هاي انقالبي مـي    
آيـد خـودش را دوسـت شـمـا مــردم                
معرفي ميکند براي اينکه معيار و 
شاخص روشني داشـتـه بـاشـيـم کـه             
دوســت و دشــمــن مــردم را از هــم                
تشخيـص بـدهـيـم بـايـد شـعـارهـاي                
مرگ بر ديکتاتوري، زنده باد آزادي 
را معني کنيم و اين مـعـنـي در دل        
قطعنامه ها، بيانيه ها و اطـالعـيـه    
هايي ميتواند بـاشـد کـه از طـريـق              
تشکلها، کـانـونـهـا، ان جـي اوهـا،               
کميته ها، اتحاديه هاي کـارگـري و     
کارمندي بايد شکل بگيرد و خيلـي  
از ايـن نـهـادهــا هسـتــنـد کــه بـايــد                  

 .وسعيتر شوند و به جلو روند
دو نمونه مشخص داريـم اتـحـاديـه          

کارگران شرکت واحد و اتحاديه آزاد 
کارگران دو بيانيه دادند در هـمـيـن        
روزها در محکوم کردن اين کشـتـار   
وايــن جــنــايــت هــا و درعــيــن حــال             
خـواســتــه هــاي خــودشــان را اعــالم            
کردند با امضاي اتحاديه شـان ايـن       
الگويي است براي همه کارگران ايـن  
الگويي است براي همه جامعه بـايـد   
جلو آمد و نه يکبار در هر مقطـعـي   
و هروقت يـک مـوضـوعـي جـديـدي             
مــطــرح شــود بــايــد يــکــبــار ديــگــر            
تشــکــلــهــاي مــخــتــلــف کــانــونــهــاي        
مختلف، عده اي االن هستند و بايد 
بيشتر هم تشکيل شود مطبوعاتـي  
ها روزنامه نويسان، روشن فـکـران،     
آزاد انـديشـان، دفـتـر حــقـوق بشــر،              
کانون نـويسـنـدگـان، انـجـمـن قـلـم،                
اتحاديه آزاد کارگري، کارگران هفت 
تپه، کميته هاي مختلف کـارگـري،     
نـهــادهــاي مــخــتــلــف دانشــجــويــي،        
پـــرســـتـــاران، دکـــتـــرهـــا و انـــواع             
تشکلهايي که فـعـالً هسـت و بـايـد            
دهها و صد برابر آن تشکيل شود و   
در اين شرايط ميتواند تشکيل شود 
و بايد تشکيل شود براي اينکه بايد 
مرگ بر ديکتاتور و زنده بـاد آزادي    
را معني کرد تا کسي نتواند حرکت 
ما را مصادره کنـد و بـه شـکـسـت            

در دل اين حرکتـهـايـي کـه       .  بکشاند
گفتم تشکيل هسته ها اعتصابهـاي  
اعتراضي و   اخطاري و تـظـاهـرات        
منطقه اي در زيربنـاي هـمـه ايـنـهـا           
بايد جامعه اي بـاشـد کـه مـتـبـلـور            
شده، متشکل شده بلورهاي انقالبي 
و انساني را درخودش دارد و ايـنـهـا    
به عنوان کانون، اتحاديه، کـمـيـتـه،     
انجمن هاي مدني، تشکل هاي خود 
جامعه پابه جلو گذاشتند و تـعـبـيـر     
خودشان را از آزادي مـيـگـويـنـد و              
تــعــبــيــر خــودشــان را از مــرگ بــر               
ديکتاتور مي گـويـنـد اجـازه بـديـد             
انقالب ما شـفـاف روشـن و صـريـح            
باشد و فقط به اين شکل مي توانيم 

 به جلو بريم و به پيروزي برسيم

بــا آرزوي بــراي هــمــه شــمــا مــردم              
 مبارز و رزمنده ايران

اين متن را بهرام توراني پياده کـرده  

 و براي اولـيـن بـار در نشـريـه           .  است
مـنـتـشـر        ۴۰۸جوانان کمونـيـسـت      

 .شده است
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چگونه رژيم را فلج کنيم: پيام حميد تقوايی  

باز کنم و عکس هاي برخي از زندانيـان  
سياسـي مـانـنـد شـبـنـم ، مـنـصـور ،                     

را بـيـرون بـيـاورم ، کـه              ...  ابراهيـم و      
ناگهان، مردم از سمت روبـرو بـه طـرف        

نيروهاي ضد انـقـالب بـه      ( من دويدند، 
با من و چنـد  !)  ايشان حمله کرده بودند

نفر ديگر برخورد کردند، من به گـوشـه     
و سـريـع عـکـس هـا را                اي رانده شـدم   

را فـريـاد زده،         بيرون آوردم و نـامشـان    
خواستـار آزاديشـان شـدم ، در هـمـيـن                 

گـيـر اوبـاش خـونـخـوار             حين دويدم تـا 
از دسـتـم       عکـسـهـا    نيفتم و البته  رژيم

رها شدند زيرا جمعيت بسيار فشـرده و    
موبايلم را آمـاده کـردم         .  در تالطم بود

کـه يـکـي از اوبـاش             تا فـيـلـم بـگـيـرم          
متوجه من شد و دنبالم کرد، دقيقه بـه    
دقيقه هم گـاز اشـک آور مـي زدنـدنـد،              
من هم البالي مردم دويدم و در نهـايـت   
ــا هــمــکــاري يــکــي از مــامــوران                     ب

وارد پس کوچه اي شـدم و از      ! انتظامي
مـتـوجـه    .  سگ هـار گـريـخـتـم              دست

دختر جـوانـي شـدم کـه پـايـش گـلـوـلـه                   
راه مي رفـت،   خورده بود و لنگ لنگان

لحـظـه اي نـقـش زمـيـن شـد و کـمـک                      
تــا  خـواسـت، سـريـع بـه طــرفـش رفــتـم               

ــبــتــه            خــودرويــي    کــمــکــش کــنــم و ال
يک نفـر ديـگـر او          نگهداشت و با کمک

را سوار کرديم ، دختري نيز با وي سوار 
من که دچار تنـگـي نـفـس شـديـد           .  شد

بودم به هرترتيب خودم را به درمانـگـاه   
 . رساندم

جالب اينجاست که اين وقـايـع در سـي        
خرداد اتفاق افتاده است، مبارزه مـردم    

بـه طـوري       وارد دور جديدي شده است،
قاطعانه در بـرابـر نـيـروهـاي رژيـم                 که

شعار مي دهند، مسلحانه بـا نـيـروهـا         
مــبــارزه مــي کــنــنــد ، پــايــگــاه هــاي               

و عـقـيـدتـي       مساجد( عقيدتي سياسي
رژيم را آتش )  نظامي و حوزه هاي بسج

بـيـسـت و      .  زده و تسـخـيـر مـي کـنـنـد           
هشــت ســال پــيــش در چــنــيــن روزي،              

به پايگاه هـاي مـردمـي، يـورش             رژيم
برد و شورا ها و نـيـروهـاي انـقـالبـي را           

به عبارت ديـگـر،   .  وسيعا سرکوب کرد
قدرت و   سي خرداد شصت روز تحکيم

رژيم و آغاز سرکوب همه جانـبـه    تسلط
مردم بود و حال سي خـرداد هشـتـاد و          
هشت آغـاز شـمـارش مـعـکـوس بـراي              

ارگـانـهـا و        و تسخير همه جانـبـه    رژيم
 .پايگاه هاي رژيم، توسـط مـردم اسـت       

سي خرداد روزي تارخي به حساب مـي  
آيد، روزي تـاريـخـي بـراي مـردم زخـم                 
خـورده کــه طــي ســي ســال، زيــر يــوغ                
حــکــومــت تــرور و وحشــت بــودنــد و              
مبارزه خود را در اين روز وارد مـرحلـه     
جديدي کردند، اين بار رژيم بايد بر سـي  
خرداد بگريـد، زيـرا مـردم خشـمـگـيـن              
نــيــروي ســرکــوب را بــه هــالکــت مــي             
رسانند و قاطعانه مواضـع رژيـم را در         

طـرفـدار    هم مي کوبـنـد، راسـتـي هـاي         
مخمل و اصالحات، حيرت زده، نظـاره  

بـراسـتـي کـه       .  گر انقالب مردم هستنـد 
ــيــنــوشــه              و رهــبــران        ســيــد عــلــي پ

ــم ــد                رژي ــن ــداشــت ــتــظــاري ن ــيــن ان ــن چ
پـاســخـي قــاطـع از مـردم سـراســر                 کـه 

براي هـر آغـازي،       .  کشور دريافت کنند
تـرور و      پايـانـي در کـار اسـت و رژيـم               

بر مردم مسلـط    وحشت که سي خرداد
شمارش معـکـوس     شد، سي خرداد هم

 .سقوطش، آغاز شده است
پسـت تـر از        / خس و خـاشـاک تـويـي         

                   خاک تويي
 درود بر مردم قهرمان ايران 

 سی خرداد   از سی خرداد تا

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید 


