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  : ان در محمودآباد كرجيجيفرار بس

ند، موتورها خود را رها كرده و جمعاً فرار را بود] شان روبرو گشتيو با مقاومت ا  مردم حميه كردهبه جياني كه ي، بسرماهيدر روز جمعه دوازدهم ت

  .ح دادنديبر قرار ترج

ائم، بدون فرار از مبالغ هنگفت عوارض و جر ي برامردم ت كه سه اي شهر كرج ايت كه منطقه محمودآباد كرج از مناطق حاشسحكايت از اين قرار ا

، كه به ندرت افتهيازمان سشهرداري تا زمان حكم برخورد  ابوچنين محله هايي ندر   .كنند ياختمان خانه ها خود مساقدام به  مجوز شهرداري

در  تن محاليكه اايجي يسگاه بيت كه پاسدر اين هنگام ا.  رقانوني مي بندنديازهاي غساخت و سن يا يخود را بر رو يگردد، چشم ها يصادر م

اعزام  ي خود را به چنين محالتينيروها ، نوايازندگان بساز  يباجگير ييب درآمد يافته و هر از چند گاه براسرند، موقعيت كيحوزه ي آن قرار مي گ

  .مي دارند

لح سد ميراً با تجهيزات جديكه اخ ،يجسگاه بيپااعات نماز جمعه، ساز سپ، روزي، دهعروز جم.  اين بار نيز قرعه به نام محمودآباد كرج افتاده بود

 ،صوري يهاديتهداز  سمه كار رفته تا پين ياختمان هاسبه شه يمانند همر و ديگر تجهيزات وارد منطقه شده و سواين موتورچندشده اند، همراه با 

ج سيفرماندهان ب.  مي كردند ياج دهي خودداراز ب اما اينبار در عوض پول با مردمي متحد روبرو گشتند كه  .با گرفتن باج به پايگاه خود بازگردند

ج كه اوضاع را يسفرمانده ب. دندبرايشان حمله متحداً به كمك هماه ها خو آمدند و به اما مردم محل به .  ب دادنديتور تخرسز به عمله  خود دين

به ن رو در رو بودند، با پاي پياده يبا مردم خشمگكه هم ش يروهاين.  كرد و ترك محل را صادر  ينيخطرناك تشخصيص داده بود، دستور عقب نش

روهاي يبازگشت ايشان با ن يو پيش بينروزي خود يت از پسرمسز يمردم ن.  كردند و موتورهاي خود را جا گذاشتند وع به دويدنشرقصد فرار، 

ن انتظار تا امروز ادامه داشته و هنوز يا.  تندساخته و به انتظار نشي سنگرسابان ورودي محل برده و با آتش زدن شان يشان را به خموتورهايكمكي، 

  .تسنبوده ا يج خبرياز حمله مجدد بس

  : تهران يوارهايشعارنويسي بر روي د

اين روزها شاهد افزايش اعتراضات به صورت شعار نويسي بر روي , معترضان و جوانان در تهران جان باختن به دنبال سركوب وحشيانه و به 

  .است» كتاتوريمرگ بر د«وارها يد يشعار مركزي بر رو , ديوارهاي شهر تهران هستيم 

ه خانه هاي وايگان مي كارگر كور 4000روز از اعتصاب  13در حالي كه بيش از  : وايگان   ادامه اعتصاب كارگران كوره خانه هاي

  .گذرد، دهها تن از كارگران اعتصاب كننده در مقابل فرمانداري شبستر تجمع اعتراضي برگزار كردند

  .تومان و پاسخ گويي مسئوالن به ساير مطالبات خود شدند 12كارگران در اعتراض خود خواهان افزايش مبلغ توليد هر آجر به ميزان 

مع عمومي كارگران اعتصاب كننده مقرر گرديد كه با جلوگيري از خروج ماشين هاي باري از كارگاه ها ، از فروش الزم به ذكر است در آخرين مج

  . آجر ممانعت به عمل آورند

سيده از بهشت بنابه گزارشات ر :هزاران نفر از مردم تهران با حضور در ارامگاه شهداي اخير آنجا راگل باران كردند

اين  .زهراي تهران، امروز هزاران نفر از مردم تهران بر آرامگاه شهيدان راه آزادي حاضر شدند و ضمن اداي احترام آنجا را گل باران كردند

  .همچنان ادامه داشت 19:30تا ساعت و اقدامات سركوب كننده ماموران امنيتي  ديليرغم تهدمراسم 

دانشجوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل يورش  2ت اطالعات به سمت امروز مامورين وزار 13:00حوالي ساعت  :بازداشت دانشجو بابلي

او در روزهاي اخير بارها . دانشجوئي كه امروز دستگير شد نيما نحوي نام دارد.بردند و يكي از آنها را دستگير و به نقطة نامعلومي منتقل كردند

ها كه توسط مامورين وزارت اطالعات صورت مي گرفت دچار صدماتي شده او در اين يورش. مورد يورش مامورين وزارت اطالعات قرار گرفته بود

 .بود ولي با حمايت ساير دانشجويان هر بار طرح دستگيري او خنثي ميشد
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  ما با خشونت مخالفيم اما مقاومت مي كنيم

 

يكي از مهم ترين نكاتي كه به وضوح در اين چند روز خصوصا در روز  .اعتراضات وسيع اين چند هفته نكات مهم بسياري را با خود به همراه داشت

اين . ومت كودتاچي جمهوري اسالمي بودسركوب گر حك قابل مشاهده بود، خشونت بي حد و حصر نيرو هيا و درگيري هاي بعد از آن  خرداد 30

شورش، از بسيجي هاي لباس شخصي گرفته تا  هر لباسي از نيرو هاي پليس معمولي نيروي انتظامي گرفته تا گارد هاي ضدنيرو ها از هر رده و در

ابزار هاي سركوب گرايانه به سركوب  اميبه وحشيانه ترين شكل ممكن با استفاده از تم. پاسداران جمهوري اسالمي پاسداران يونيفورم پوش سپاه

  .اعتراضات آرام و مدني مردم پرداختند

 

رسانه هاي حكومتي اين سركوب گران بودند كه خشونت بر ضد مردم  اين نكته به وضوح مشخص بود برخالف تبليغات كودكانه و بعضا خنده دار

در روز هاي بسياري بدون سردادن شعار به خيابان ها آمده  فا به آرامي و حتيآنان بودند كه با ابزار هاي مختلف مردمي كه صر  . كردندرا آغاز

خرداد كه جمعيت  25در روز  .ي بسياري است در اين بين برخورد مردم با اين سركوب ها داراي درس هاي آموزنده  . كردند بودند را سركوب

پراكنده كردن  آن بود در ابتداي ورود جمعت نيرو هاي سركوب گر سعي در ميدان انقالب شاهد  خود نگارنده در. ميليوني به خيابان ها ريخت

فرعي  سوار بر خودرو هاي خود شدند و از خيابان هاي. را بر قرار ترجيح دادند فرار  وقتي با سيل عظيم جمعيت مواجه شدند،  مردم داشتند اما 

آزادي هيچ اثري از هيچ گونه پليس و نيرو ي نظامي و شبه نظامي ديده  يدانبه شكلي كه بعد از تقاطع نواب تا خود م. سريعا محل را ترك كردند

خود در پناه ديوار ها و ميله هاي آهني و چندين رديف خودروي  حتي نيروي هاي بسيجي مزدور پايگاه معروف مقداد نيز در درون پايگاه. شد نمي

  .شده بودند پنهان  نظامي 

 

مشاهدات عيني من نشان مي . گران بودند كه به مردم هجوم مي آوردندبه رقم ميليوني نمي رسيد اين سركوب اما در روز هاي بعدي كه تعداد مردم

هار تر مي شدند و مردم را بيشتر مورد ضرب و شتم   گران مي كردند، سركوب  جا هايي كه مردم واكنش مناسب نشان نمي دادند و سكوت  داد در

با سنگ و چوب و آتش به مقابله با   "دفاع از خود"انساني  با استفاده از حق جاهايي كه مردم نيز به صورت طبيعي اما در . دادند و بازداشت قرار مي

خصوصا نيرو هاي وحشي . عقب نشيني مي كردند اين نيرو هاي تا بن دندان مسلح در مقابل مردم خشمگين سريعا. مي پرداختند اين سركوب گران

  .خشم مردم در هراس بودند و سريعا فرار مي كردند زبيش از ديگران ا  لباس شخصي 

 

اين جنبش براي پايان دادن به خشونت سيستماتيك حكومت  اصال. مخالفيم در اين جا تاكيد مي كنم ما با هر گونه اعمال خشونت حكومتي 

بار ديگر روزي فرا رسيد كه با سيل جمعيت  اگر .استفاده مي كند "دفاع از خود "اما از حق طبيعي  . اسالمي برپا شده است كودتاچي جمهوري

  !و اوباش و سگ هاي هار مدافع واليت فقيه و سپاه را جارو كنيم كه چه بهتر بتوانيم اين اراذل ميليوني 

 

استفاده كنيم نفره در خيابان از حق طبيعي و انساني اعتراض كردن خود  اما هر روزي كه بخواهيم در گروه هاي ده ها نفره و صد ها نفره و هزارن

آيا فرار كنيم و يا سكوت كنيم و يا از خود دفاع كنيم؟ قطعا از  دچار ترديد شويم كه واليت  پاسداران  نبايد يك لحظه در مقابل خشونت اين  قطعا

ن هشدار دهيم كه سزاي اعمال بايد به اين مزدورا . نخواهيم كرد آن لحظه خود را محدود به  ما از خود دفاع خواهيم كرد و البته دفاع  اين به بعد

  .نشان خواهند داد  را در روز هاي آتي در محل زندگي و كارشان مردم به آنان  ننگين شان

  


