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شنبه دو

   زدهمناپ

 تير ماه

 !از اس ام اس خبري نيست

 از ایران خبر می رسد که مردم در اقدامی ھماھنگ ولی
ریزی، به رغم راه افتادن مجدد خدمات  خودجوش و بدون برنامه

بر اساس . کنند اس ام اس، از ارسال پيامک خودداری می
گزارش ھای رسيده این اقدام اعتراضی به حکومت برای قطع 

اس ھا و در پی برگزاری انتخابات ریاست جمھوری  اس ام
ش از این شده، ایرانيان تا پي بر اساس آمار ھای اع;م. است

ارتباطی در جھان  یکی از بيشترین کاربران این نوع خدمات
  .محسوب می شدند

  تير 18دعوت به تظاهرات 
فراخوان عمومی قرار است روز پنج شـنبه تجمـع وگـرد  براساس

ــران بصــورت مخــالف ح ھمــایی از ســوی نيروھــای کومــت در تھ
تيرماه از سوی گـروه  18ھم زمان با سالروز .گسترده برگزار شود

 ھای مختلف فراخوان ھایی جھت برپایی تجمع اعتراضی نسبت
به عملکرد نيروھـای امنيتـی رژیـم در روزھـای گذشـته وگرامـی 

ھنـوز جزئيـات دقيـق ایـن .تھران برگزار شـود تيرماه در 18داشت 
تدابير نيروھای امنيتی اع;م  از برخوردھا و برنامه جھت ممانعت

 3از سـاعت  اما این تجمع قرار است روز پنج شـنبه.نشده است
مکـان ھـای احتمـالی ایـن تجمـع .بعد از ظھر به بعد برگزار شـود

خيابــان انقــ;ب وجلـوی دانشــگاه تھــران وخيابــان ,زھــرا  بھشـت
اصـلی کـوی دانشـگاه اعـ;م شـده  کارگر شـمالی وجلـوی درب

سـازی مـردم  دعوت کنندگان به ایـن تجمـع در حـال آمـاده.تاس
برای حضور گسترده در این تجمع ھستند اط;عات برگـزاری ایـن 

در حال حاضر از طریق اماس ھای چھره به چھره در مکـان  تجمع
  .گيرد ھای عمومی صورت می

  برگزار شد انهيركوب وحشسرغم يلعراهپيمايي در مشهد 
روز گذشته طبق قرار قبلى مردم مشھد در پارك ملت تجمع 

  .كنند كردند و تصميم داشتند به طرف حرم امام رضا راھپيمايى
مأموران سركوبگر نيروى انتظامى در وحشت از تظاھرات مردم 

شد، مانع كه ھر لحظه بر تعداد جمعيت در پارك افزوده مى
  . و آنھا را با ضرب و شتم متفرق كردند حركت آنھا شده

   اى در تهران خبرشعار نويسى عليه خامنه

بر روى ديوار بزرگى در خيابان زعفرانيه رو بروى مجموعه 
چنين  اى ھمتماشاگر، با خط درشت نوشته بودند مرگ بر خامنه

 در بزرگراه موسوم به چمران، نرسيده به پل مديريت بر روى يک
اى بود، رنگ مشكى پاشيده پ;كارد بزرگ که عکس خامنه

  .آورى شد ه سرعت جمعند، كه توسط مزدوران رژيم ببود
خصوص چنين ايست و بازرسيھاى مزدوران بسيج به در تھران ھم

به بعد بدون ھيچ  23منطقه يك افزايش يافته و از ساعت  در
  دكننخودروھا مى يى شروع به بازرسىبھانه

  نان نفهميدندو آ ديمهسفير بلغارستان ف
گذرد، آنچه كه در ايران مى: سفير بلغارستان در عراق -راتچوف

 اى در مورد وضعيت كنونى و آينده عراقالعادهاز اھميت فوق
تنھا آن كس كه در مورد ايران ھيچ آگاھى ندارد . برخوردار است

كه تظاھراتى در چنين ابعادى كه ممكن است چنين تصور كند 
واند از بيرون تحريك شده تباشد، مىيافته مىاينطور سازمان

ممكن است حمايتھايى از بيرون وجود داشته باشد اما . باشد
تواند به چنين ابعادى، به ت;شھاى سيستماتيك و گاه نمى ھيچ

  .سازمانيافتگى برسد

ايران . ھنگ و مستقلايرانيھا مردمى ھستند با انديشه، با فر
جايگاه آنھا در تاريخ . يكى از بزرگترين كشورھا در جھان است

اگر من بخواھم نظرخود را در مورد آنچه كه . متفاوت است جھان ھم،
ايرانيھا در  گويم،طور مختصر بيان كنم، مىگذرد بهاكنون در ايران مى

مايت سال پيش از سوى پدران جوانھاى امروز ح30پى انق;بى كه 
  . ھستند شد،مى

آنھايى كه تظاھرات . داند ھستنآنھا در فكر آنچه كه انجام داده
اين زندگى نيست كه ما خواھانش باشيم، ! نه«: گويندمى كنند،مى

جامعه و نقشى ديگر براى كشورمان  ما خواھان نوع ديگرى از دولت و
موضوعى ترين اصلى كنم كه اين پيام،من فكر مى. »در جھان ھستيم

  .مودتوان از آنچه در ايران در جريان است، برداشت ناست كه مى

  اليزه خواهد شد خشم مردم ايران راديك:تايمز لندن
تحليلگران معتقدند كه در ايران، خشم افزايش : تايمز لندن نوشت

جماعت  ھاى فوتبال، نمازتواند در مسابقهاين خشم مى. خواھد يافت
   .شود منفجر شوديا ھر جايى كه تعداد زيادى از مردم جمع مى

مخالفان و معترضان مخفى خواھند شد و تظاھراتھاى  گويندآنھا مى
چنين انتظار دارند كه برخى عناصر  آنھاھم. رق آسا برگزار خواھند كردب

 .ارگانھاى دولتى بكنند آميز بر مراكز و ھاى خشونتشروع به حمله

  تراضيعا هايي بند راه
اعتراضی مردم ایران نسبت به نتيجه ی انتخابات در روزھای اخير  روند

در حالی که با شدت گرفتن .مختلف در حال پيگيری است به اشکال
نيروھای انتظامی ونظامی تجمعات خيابانی در  سرکوب مردم از سوی

مردم تھران در ,حال پيگيری است حال حاضر تنھا در برخی مح;ت در
خيابان و ایجاد راه بندان  اقدامی نمادین با آوردن ماشين ھای خود به

ومردم جھان می  ھای سياسی اعتراض خود را به گوش حکام ایرانی
مردم  یبا بعد از سرکوب شدیدشيوه ی راه بندان سياسی تقر.رسانند

از سوی نيروھای رژیم ھر روز و ھر رشب درخيابان ھای تھران پيگيری 
بيشتر خيابان ھای مرکزی شھر به دليلی این ترافيک ھا و .شود می

سياسی برای ساعت ھا قفل و امکان ھرگونه حرکتی  راھبندان ھای
کنش از بندان ھای سياسی امکان وا با ایجاد راه. گرفته می شود

تصویر ضميمه .می شود نيروھای نظامی وانتظامی سرکوبگر نيز گرفته
که راه بندان  انق;ب وبزرگراه یادگار امام است,از خيابان ھای آزادی 

 .را به تصویر می کشد)تيرماه  13( شنبه شب 

اعتصاب كارگران هفت تپه در اعتراض به كار در 

 شرايط بد آب و هوايي

تير ماه کارگران کارخانه کشت  14صبح روز جاری یکشنبه مورخ 
  .و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند

تير ماه  14صبح روز جاری یکشنبه مورخ : خبرگزاری ھرانا 
ب کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصا

کارگران معترض با جمع شدن درب این کارخانه خواستار . زدند
تعطيل شدن کار تا زمان مساعد شدن آب و ھوای منطقه شدند 

معترضين، درب دفتر   که با حضور نيافتن ھيچکدام از مسولين
در مذاکره نماینده کارگران با مدیر .مدیر کارخانه تجمع کردند 

ود وی ھم ناچار به حضور در سر کارخانه وی با اشاره به اینکه خ
دستور از   کار است افزود {زمه تعطيل شدن کارخانه دریافت

.. با{تر نبرد   مراجع با{ تر است اما نامی از مرجع و یا مراجع
به سر کار خود باز   ساعته 3  کارگران معترض بعد از تجمع

  . روال عادی خود بازگشت   گشتند و کارخانه به
گرد و غبار تمامی خوزستان و شھرستانھای  از صبح امروز

در   اطراف ھمچون شيراز ، کرمانشاه ، کھگيلویه و بویر احمد را
درصد از حد  15بر گرفته است که ميزان غلظت آن به بيش از 

  .متر رسانده است 60از  مجازرسيده و شعاع دید را به کمتر
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شنبه دو

   زدهمناپ

 تير ماه

  به مبارزين راه آزادييشنهادي پ
آن به وابسته  نيدولت كودتا و مرتجعنيروهاي مسلح در تجمعات ده ها و صدها هزار نفره عليه مبارز، مدتي را بصورت متمركز ستان دو

 ك تاكتيكياز  فادهستاو لزوماً  يكي دو ماه برآورده نخواهد شدما در عرض  اهدافديگر متوجه شده ايم كه اآلن .  ميمبارزه كرد

كه تنها نيستيم و اكثريت مردم با ما هم هدفند، اما هنوز به  ميدان ياآلن م.  ما نخواهد بود ازهايين خگويسپا ،يكنواخت و قابل پيش بيني

و حتي محدود به صنايع  ،ريسراسبا يك اعتصاب ارگران و كارمندان كه كبخصوص .  ندرتماد نداعمردم امجموعه  قدرت خودشان و 

ي ريدولت كودتا را فلج كرده و وادار به كناره گمي توانند ... و حمل و نقل و فلزات برق و مخابرات و  گاز و مانند نفت و،  تراتژيكسا

با ا ام  .ندارندالزم را يكديگر اعتماد هنوز به  و  باشند يمتشكل نم اين مراكز ردمحل كارشان و پادگاني  تييبه علت فضاي امن، اش كنند

هم .  خود غلبه كرده و به صف مبارزه خواهند پيوست ديردتر روز به روز ب يعهاي مقطي روزياين مبارزات و پ رييگيمشاهده ي پ

  .شد، اعتصابات آغاز گشته و در ميان مدت همه گير خواهد چند كارخانه، از جمله كارگران مبارز نيشكر هفت تپهدر اكنون مي بينيم كه 

دروغ پراكني تگاه هاي سددر زمانيكه پس الزمست .  اضافه مي شودشبانه  نندگاهدشعار مارششاهديم بصورت روزمره بر همانطور كه 

ما در ضعيف نشان دادن جنبش عي سي را سانسور كرده و مردممبارزات خبرها و گزارشات ما، سيحكومتي، از جمله روزنامه ها و صدا و 

و در كنار تحركات  اندهسياري رتماد سازي مردم عي ابه اين پروسه دمي رو تبليغات مبارزات م انيساز طريق اطالع ر ،دارند، ما

فره ي نره از طريق گروه هاي چند شكل پيشبرد چنين مبارزه اي هموابهترين .  نيز توجه كنيم انيسبه آگاهي رتظاهراتي سراسري 

  :داردي مخصوص به خود را وه هاياز و كار و شسو اب نبوده سبدون ح زني تيالعاين شكل از ف اما، .رفته استيصورت مي پذمحلي 

النفسي نيز  فياز نيروهاي انتظامي و بسيج، انسان هاي ضع ريكه در هر محله اي، بغچرا .  ميرو كنست خود را ، نبايد بالفاصله دنكهيااول 

تمامي  كهيبر اين بهتر است تا زمانبنا .  را بازي مي كنند نو يا حتي خود شيريني نقش خبرچي پيدا مي شوند كه در مقابل منفعت مادي

در آن زمان حتي .  دنربرا ب تفادهسا نيهاي چنين گروه هايي در مالء عام نباشد و از تاريكي شب بهتر تيايشان شناخته نشده اند، فعال

تفاده مي كنيم، براي انجام دادن فعاليت هاي شبانه كه در طي روز اس وشاكيپنباشد و از  اييسبايد دقت داشت كه صورتمان قابل شنا زين

  .ميمان نپوش

ي متون متنوع ر اينترنت بهدخوشبختانه اين روزها مي توان كه .  است »هياطالع«و » شبنامه« انيس، بهترين وسيله ي اطالع رنكهيادوم 

و باجه  روي ديوار سيير و مكمل شبنامه، شعار نوگيدراه . شخصي تكثير و سپس توزيع كرد) پرينتر(اپگر چيك  طسدست يافت و تو

هر .  شعار نويسي روي ديوار دقت كنيد كه دو نفر را در دو انتهاي كوچه بعنوان ديده بان مستقر سازيدهنگام .  است ... هاي تلفن و 

به منازل خود پناه  تسمقدور ا كهيجائتا .  شويدخارج  هوقت از يكطرف مورد تهديد قرار گرفتيد، از طرف ديگر فرار كرده و از محل

اسپري رنگ و شابلون مثل .  را در منازل خود نگاه نداريد »تابلو«ابزارهاي همچنين  . كه ديده نمي شويد ديآنكه مطمئن هستمگر .  نبريد

  .كنيد» ازيسجا « نيديدر محلي كه با دقت بر مي گز... شبنامه ها و و لباس هاي رنگي شده و 

ي گروه ها بخورد و يا روحيه مردمي را باال  هيينكه از مبارزات خود و اتفاقاتي كه در محل تان مي افتد كه ممكن است به درد بقاسوم 

  .به خبرنامه هايي چون ما گزارش دهيد تا از تجربيات موفق و ناموفق شما، ديگران نيز بهره مند شوند ببرد

  .پيدا كرده و با دقت بخوانيد راآنها .  وجود دارد گونه نيچگونگي پشبرد مبارزاتي از ا ادييمطالب و متون زنترنت ياآخر اينكه در و 

  با ماست پيروزي 

  كتاتوريبر دمرگ 

  الميسبر جمهوري امرگ 


