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 اندرگيري ها در شهر تهر

داشـته  درگيري ميان مردم و نيروهاي يگان ويژه امروز نيـز در شـهر تهـران ادامـه      "ندا نيوز"بنا بر گزارشات رسيده به 

  .است

 مردم به قصد اعتراض به وضع موجود در ميدان حضور يافته انـد تير هم چون روز گذشته  7طبق اين گزارشات در ميدان 

 .ا نيروهاي يگان ويژه با باتوم و گاز اشك آور به مردم يورش مي برند و سـعي دارنـد از تجمـع مـردم جلـوگيري كننـد      ام

شاهدان مي گويند كه برخي از لباس شخصي ها صورت خود را با ماسك پوشانده انـد و پايگـاه آن هـا در مسـجد الجـواد      

  .به سمت آن ها هجوم برده و بازداشتشان مي كنند است اين افراد با نشان كردن برخي افراد با تعداد زياد

خبر مي رسد كه در ميدان بهارستان نيز درگيري هايي ميان مردم و نيروهاي يگان ويژه صـورت گرفتـه   از نقطه اي ديگر 

دمي كه نيرهاي يگان ويژه اين بار درگيري را از مقابل خروجي مترو آغاز كرده اند و با باتوم و گاز اشك آور به مر. است

  .با خروج از مترو قصد پيوستن به تجمع كنندگان در ميدان بهارستان را دارند حمله مي كنند

ماشين سياه رنگ يگان ويژه كه پر از نيروهاي ضد شـورش بـوده اسـت حـوالي      10شاهدان عيني گزارش داده اند كه تعداد بيش از 

اخبار رسيده حاكي است كه به غيـر از چنـد نقطـه ي حسـاس شـهر      . شب در اتوبان همت به سمت غرب در حركت بوده اند 8ساعت 

  .تير و بهارستان در بقيه ي نقاط هيچ اثري از نيروهاي يگان ويژه و لباس شخصي به چشم نمي خورد 7مانند 

  آخرين اخبار از شهدا و مجروحان

را بـاالي   گران مستقل با آمارگيري از بيمارستان هاي شهر تعداد شهدايگر خبر مي رسد كه تا كنون گزارشفرآيندي د در

تخت خوابي منتقل شده اند  هزارتن از مجروحان به بيمارستان  85اين گزارش ها حاكي است كه . نفر اعالم كرده اند 30

ن اين كه حراست دانشگاه ، ضمبه ناحيه ي شكم به باال اثابت كرده استتن از آن ها وخيم است و اكثر تيرها  15كه حال 

نفـر از   24تـا كنـون اسـامي و نحـوه ي جراحـت       .تهران به محض ورود مجروحان براي آن ها پرونـده تشـكيل مـي دهـد    

  .معترضان به دست آمده است

  وباما به سركوبي معترضان در تهرانواكنش ا

تظاهر كنندگان سياسي در ايران را محكـوم  عليه » اقدامات ناعادالنه«رئيس جمهور آمريكا امروز در يك كنفرانس خبري  

گفت اياالت متحده و جامعه بين المللي از تهديد ضرب و شتم و دستگيري و زنداني ساختن معترضين به وحشت وي . كرد

اوباما افزود خشونت را قويا محكـوم مـي كنـد و بـر حـق جهـاني مـردم ايـران بـراي تشـكيل            .افتاده و به خشم آمده است

   .زادي بيان تاكيد مي گذاردگردهمايي و آ

  اعتراضات در روزهاي آينده

در مقابل مجلس شوراي اسالمي در ميدان  4خبرهاي رسيده حاكي است مردم معترض به نتايج انتخابات چهارشنبه ساعت 

  و  اعالم كرده است كه اين تجمع مستقل است و ارتباطي به مهندس موسوي "كلمه"سايت . بهارستان تجمع خواهند كرد

بعد از ظهر روز جمعه بادكنك هاي  1در خبري ديگر معترضين قصد دارند در حركتي نمادين در ساعت  .ستاد وي ندارد

  .سبز خود را به هوا بفرستند
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  شيياسفرمبارزه 
 
ايشـان  ، هنوز نيروهاي خـود را بـه ميـدان نيـاورده انـد      كه گويا پاه مي خواهند نشان دهندسخالف آنچه كه فرماندهان ر ب

پاه سـ ن نيروهـاي  يو همـ ان كرده هرتوارد » از جمعهنم«تند در تهران متمركز كنند را به بهانه سمي توان هك تمامي نيروهايي

نگـاهي كنيـد، متوجـه مـي     » لباس شخصي هـا «شما به چهره ي اگر   .م پراخته انددز روز شنبه به قتل و عام مراد كه بوده ان

  .  سپاهي هستندي بلكه نيروهاي كادر و تعليم ديده  هاي محالت نيستند، جييبس بچه شويد كه اينها
  

ا در رهـا   ييگـان ويـژه ا  ي زبده ي سركوب از فبيل همـين كادرهـاي سـپاه و    روهايتمامي ن كهتنسييگر قابل توجه ادنكته 

  رسـ راسمكان ها آغاز يافته و يا پايـان مـي يابـد، بخصـوص      ظاهرات ها در آنكه معموالً ت خيابان ها و ميدان هاي حساسي

نيروهاي ذخيره را نگاهداري ... گاه ها و خيابان انقالب مستقر ساخته اند و در مكان هايي مثل پاركنگ هاي بزرگ و ورزش

  .  اعزام كنند رگيريدمي كنند تا در صورت لزوم، فوراً به مناطق 
  

» بازنـده انتخابـات  «دم تليم به خواسته هاي نامزد هاي عدر  انيكودتاچفشاري رح استقرار نيرو را در كنار پااگر چنين طما 

ته و سـ ران كودتا معتقدند كه بـاالخره نيـروي مردمـي تحليـل رفتـه و مبـارزان خيابـاني خ       سمتوجه مي شويم كه  بگذاريم،

مانند شاه پـس از كودتـاي    ند ونيمال كرا پا ادخون شهي،خودتاي دكو كمه هايچبا يشان مي تواننداو  وده مي گردند،فرس

در نظـر بگيـريم،    هاي مركـزي درگيريان دنيرو را در مي ياگر بخواهيم ريزش طبيعالبته .  حكومت كنند الهاس مرداد، 28

و است، اما هنگاميكه گسترش جغرافيايي درگيري ها  حيتصور و پيش بيني ايشان صح هد كه دظاهر امر اينطور نشان مي 

مـرگ بـر جمهـوري    « و »رگ بـر ديكتـاتور  م«به  »اهللا اكبر«اغ تر شدن شعارها، ازدرا در كنار  فريادهاي شبانه ندبلند تر ش

برخالف نيروهاي ايشان كـه در  كه  ، خام بودن تصورات ايشان محرز گشته و نشان مي دهدهيمدي مو غيره قرار  »الميسا

در شـهرها تبـديل بـه زايشـگاه و     ه د، محلـه هـاي پراكنـ   قرار درازمدت در خيابان ها فرسوده گشته و آب خواهند شدتسا

ميليوني قبـل از   تظاهرات يك عوض در مدرسه و ميان تمرين نيروهاي تازه نفس مردمي شده و طولي نخواهد انجاميد كه

نيرويي توان تقابـل بـا آن را    يگر دتبديل گشته و  ميليوني تظاهرات هاي چند به ،و ده ها هزار نفره ي امروزي ، سركوب

  .نخواهد داشت
  

ن و جهان نشـان  نيز به اشكال مبارزه اضافه شوند، چرا كه تاريخ ايراان دالزم است تا اعتصابات كارگران و كارمن همچنين،

بـاالخره  اخته و سـ حاكمان را نـاتوان  ست كه ردش نظام اقتصادي مملكت اگاين اعتصابات كارگري و توقف  اده است كهد

از اين اقشار جامعـه را نيـز    ماتحي در طلب يالزم است كه تظاهركنندگان شعارهاپس .  اندسنظام را به نقطه تالشي مي ر

چرا اكثر كارگران و كارمندان خطر بازداشت و گلوله را به جـان خريـده و در تظـاهرات هـا شـركت مـي       واقعاً .  سر دهند

 كاران خود را دعوت به اعتصاب كنند؟كنند، اما به هن شان خطور نكرده است كه هم


