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    :درگيري ها در تهران بصورت روزمره ادامه دارد

هـر  .  تجمع ميدان هاي اصلي شهر بعنوان هدف روزمره معترضين در آمده اسـت .  مبارزات مردمي در تهران تبديل به واقعه اي عادي گشته است

ن ميـدان اصـلي شـهر كـه تبـديل بـه مراكـز        روز عصر، پس از تعطيلي كارخانه ها و ادارات دولتي، نيروي محالت گرد هم آمده و به نزديـك تـري  

به همين علت نيروهاي سركوبگر نيروها خود در اين ميدان ها متمركز كرده تا از تجم معترضـين جلـوگيري   .  اعتراضات شده اند، حركت مي كنند

اما حضور و كوشش شـان بصـورت   .  موفقيت و عدم موفقيت معترضين در تصرف و تجمع در اين ميادين رابطه ي مستقيم با تعدادشان دارد.  كنند

جاي شعارهاي مركزي روزهاي آغازين » مرگ بر جمهوري اسالمي«و » مرگ بر خامنه اي«، » مرگ بر ديكتاتور«روزمره در جريان است و شعارهاي 

  .را كه به نتايج انتخابات محدود مي شد را گرفته است

ونك، تجريش، هفت حوض و خيابان هاي اطرافشان از سـاعت  انقالب، وليعصر، گزارشات رسيده حاكيست كه ديشب هم طبق هرشب، ميدان هاي 

در  .بعداز ظهر، عليرغم استقرار نيروهاي چند هزار نفره ي سركوبگران، تبديل به ميادين اعتراضات مردمي و درگيري با حكومتيان بـوده اسـت   6

ق زدن ممتد از تجمع كنندگان حمايت كردند و اين اقدام ايشان حملـه  لبـاس   با روشن كردن چراغ ها و بواتوموبيل سوار نيز ميدان وليعصر، مردم 

از ديگر ميدان ها .  يشه ها آنها كرد كه متقابالً به درگيري صاحبان اتوموبيل ها با لباس شخص ها انجاميدشو شكستن  ن هايشخصي ها را متوجه ماش

اما از شليك مستقيم .  دم از شليك گاز اشك آور و تيرها هوايي استفاده كرده اندنيز گزارش مي رسد كه نيروهاي سركوبگر براي متفرق كردن مر

  .به تظاهر كنندگان خبري دريافت نشده است

تـا بـه حـال نيروهـاي حكـومتي از ايجـاد        تبديل گشته ومعترضين نيز به مركز تجمع خانوادگي و ديگر پارك هاي اصلي شهر همچنين، پارك ملت 

  .اري كرده انددرگيري در آنها خودد

مـرگ بـر   «شب،  صداي شـعارهاي مـردم بلنـد بـود و  شـعار       10شب گذشته نيز از پشت بام هاي تهران و تمامي شهرهاي حومه تهران، از ساعت 

  .بصورت روزمره كامالً محسوس مي باشد» مرگ بر ديكتاتور«طوالني تر شدن نداي .  شود» اهللا اكبر«مي رود تا جايگزين » ديكتاتور

  :  نفري در اروميه 2000تجمع 

نفر از خانواده هاي بازداشت شدگان اعتراضات مردم آن شهر در مقابل دادگاه انقـالب   2000رسيده از شهر اروميه حاكيست كه تعداد گزارشات 

پـذيرش نماينـدگان مـردم     اين گزارشات حاكيست كه مسـئوالن دادگـاه انقـالب از   .  اروميه تجمع كرده و خواستار آزادي فوري زندانان گشته اند

اما خانواده ها از پراكنـده شـدن خـودداري كـرده و اظهـار        .خودداري كرده و ايشان را در صورت عدم تفرق به سركوب و بازداشت تهديد كردند

  .داشته اند كه تا آزادي كليه بازداشت شدگان، هر روز اقدام به تجمع خواهند كرد

  :  درگيري هاي شديد در تبريز

. ماموران نيروي انتظامي مانع از شـكل گـرفتن تجمـع مـردم در چهـارراه آبرسـان تبريـز شـدند         2000خبر دريافتي از تبريز امروز تا ساعتبنا بر 

ـ  ان مامورين در چهار راه منصور همه جا بچشم ميخوردند،پليس با بلندگو به مردم اخطار ميداد كه كسي حق تجمع ندارد و سعي در متفرق كردن آن

  .داشت

  :   مه اعتصاب در كارگران صنعت نفتزمز

ـ   .  دروزنامه ايران گزارش داد كه تعدادي از كاركنان و مديران وزارت نفت و وزارت راه و ترابري در جريانات اعتراضات مردمي بازداشت شـده ان

همچنين، خبرگزاري فارس خبـر    .كه اين عده در صدد ترغيب و سازماندهي اعتصابات در حوضه هاي كاري خود بوده انداين گزارشات حاكيست 

سـيد محمـود محـدث مـدير امـور اكتشـاف       از جمله ي اين اخراج هـا  .  از جا به جايي و اخراج بسياري از كاركنان و مديران وزارت نفت داده است

  .شركت ملي نفت و كرباسيان رئيس هيات رئيسه صندوقهاي بازنشستگي و رفاه كاركنان صنعت نفت تغيير كردند
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  پويان شاهرخي - سيدي كه بار ديگرهمه را خنداند

  هزينه پرداختيم برايم نظام امر مقدسي بوده كه حاصل انقالب اصيل ديني و مردمي بوده است كه براي آن •

 ما رهبري را دوست داريم و نسبت به ايشان عالقه داريم •

 براي ما اصل نظام و انقالب مهم است •

حامي اش  ت جنتي يا احمدي خاتمي و نه از سخنراني  محمود احمدي نژاددر جمع بسيجي هايممعه به اماجمله را نه از خطبه هاي نمازج 3اين 

اين جمالت نه در شرايط . اين سه جمله جز شاهكار هاي سيد هميشه خندان  و سردار بزرگ اصالح طلبان محمد خاتمي است.   روايت نكرده ام

ان و حتي وزرا و راكشور و در زماني كه بسياري از ي كه در شرايط بحراني ،جمهوري اسالمي عادي و نه در دروان صدرات وي در  پست رياست

  .  بيان شده است ،سخنگوي دولت  سابق محمد خاتمي در زندان به سر مي برند

به  كرسي قدرت رياست   ه دوراني سوداي بازگرداندن اين سيد هميشه خندان ران شده است كه  بسياري از كساني كاين سخنان در زمانه اي بيا

يشه جمهوري اسالمي داشتند، اكنون درگوشه ي سلول هاي   زندان اوين به احتمال قوي به ساده لوحي خود در اعتماد كردن دوباره به سيدي كه هم

  . لبخند بر لب دارد،  ريشخند مي زنند

اري از توهمات در نزد اكثريت اين شرايط كه بسي ردب است كه خوواقعا چه . يت واقعي خويش را به همگان نشان دادمحمد خاتمي بار ديگر ماه 

خاتمي نشان داده است كه از .  مردان اين نظام نيز در نزد مردم رنگ ببازد وهم  متفاوت بودن خاتمي با ديگرت. مردم ايران به يكباره رنگ مي بازد

در . ين افراد نگاه كنيدافي است به سخنان اكم نيست  زياد تالش بكنيد تنها زبراي اين ادعا ال.   جنس خامنه اي و جنتي و روح اهللا حسينيان است

  .  براي آنان امري مقدس است "نظام". است"نظام"ه اهميت دارد حفظ كه ي آن ها تنها چيزي سخنان هم

فردي كه در . انتظار نمي رفت م از ويالبته  بيش از اين ه. بين  مردم و نظام بار ديگردومي را انتخاب كرده است سسادر اين شرايط ح يمخات 

بين مردم و نظام همواره نظام را انتخاب كرده است بيش از اين هم نبايد  منتظر مي ماند تا دوباره با نظام اش بيعت  ياه بحران ها و دوگانگي يمتما

وگرنه خاتمي خود از .  باالي جمعيت ميليوني مردم بود البته در اين بين تاخير چندروزه ي وي در اعالم اين بيعت  تنها به خاطر فشار بسيار. بكند

  .  م مقدس را با كمر خويش صاف نگاه دارده همچنان حاضر است عمود خيمه نظاكساني است ك

ا در خاتمي نه تنها  بنا به اعتراف خود رهبري را دوست دارد و به ايشان عالقه مند است  بلكه دست بوس رهبري نيز مي باشد تا بار ديگر وي ر

مي اين شرايط بحراني حفظ شود و خات  ردبايد  "نظم موجود". نظام حفظ شودبه آن است كه  همه منوط البته تمام اين.  بازي بزرگان شركت دهند

ال رهبري و سپاه  از سفره ي داشت اين بازي گري و خوش رقصي است كه  احتمابه پاس. كرده و خواهد كرد را بازي نيز در اين ميان نقش خويش

  . كرده اند شايد لقمه نان كپك زده اي را نيز همچون سگ درگاه به جلوي پاي خاتمي بياندازندلودي كه بر گستره ايران پهن آخون 

بگذاريد تا . اض كردن  دعوت كرده استرتبيانيه آخر مجمع روحانيون مبارز كه مردم را به ساكت شدن و  عدم اع ن خاتمي را در كناراين سخنا 

 نظم موجود و براندازي  "تغيير"تمام داستان اين است كه  اينان از حضور ميليوني مردم در خيابان ها كه تنها براي . رمز تمام اين جريان را دريابيد

نظام براي آنان يعني فرصتي براي  بازتوليد روابط نابرابر و .  چيز مشترك هستند خاتمي و خامنه اي در يك. نظام  آمده بودند به هراس افتاده اند

  .  ثروت اندوزي و ايجاد سلطه

  : در اين جا است كه كليد اصلي سخنان خاتمي در جمله آخر اين صحبت ها پيدا مي شود

  "نظرات مشتركي برسند توانند به يي و اصالح طلبي را از نو معنا كرد و عقالي قوم حتما ميبايد اصولگرا"

به نام اصالح خاتمي بعد از بيعت با رهبري تالش دارد كه وارد فاز بازتوليد نظم به شكل تازه اي شود تا بار ديگر بتواند برا ي خود و اطرافيان اش   

يا آحال بايد ديد كه .  لگريان بيابدبا  اصو "مشترك" شايد  "عيفمنا"باز تعريف شود     "عقالي قوم"همت طلبي در اين نظام  كه قرار است به 

و  بار ديگر در فريب بازي خاتمي گرفتار شوند.... حجاريان،تاجزاده، امين زاده، رمضان زاده، ميردامادي،  طباطبائي و... چون  مهستند كساني كه ه

 است؟ "عالقه مند "ياورند آن هم در زمانه اي كه  محمد خاتمي به زندان بان اصلي  يعني علي خامنه اي سر از سلول هاي اوين درب

  


