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  قطع برق شد ثعاراده مردم با

يادآوري مي شود كه چند روز .  اراده متحد مردم توانست برق هاي شهرهايي از كشور را قطع كند، ديشب، يده از گوشه و كنارسطبق خبرهاي ر

شن سازند و قبل، همسر يكي از مهندسين شركت برق توانير پيشنهاد داد تا مردم در ساعت مشخصي كليه وسايل برقي خود را همزمان رو

شب تا  9باالخره ديشب، بين ساعات  از هموطناني با پشتيباني تعداد زياد.  را دچار اخالل سازند سراسري رساني برقظرفيت شبكه  يلهسبدينو

نشان اين نمايش .  و جهرم شد ، لواسان، اهواز، خرمشهر، دزفولقزسباعث قطع برق در شرق تهران، ساري، تبريز، اصفهان، رودهن، دقيقه،  9:30

  .مردم نيست و قدرتاراده  مي دهد كه در صورت اراده و اقدام مشترك مردمي هيچ مانع اجتماعي اي قادر به مقاومت در مقابل

  در بندر عباس »عمومياعتصاب «پخش شبنامه 

البته . خب ما هم به عنوان يه شهرستاني حداقل كاري رو كه ميتونستيم انجام داديم و در نقاط مختلف شهر اين اعالميه هارو به ديوار چسبونديم

و بعضي هارو هم  تعداد اعالميه ها از تعداد عكسها بيشتر هست ولي متاسفانه بعضي هاشون رو قبل از اينكه عكس بگيريم كندن يا مخدوش كردن

ها  سكعاز انتشار  چاپ نهيهزنگاه داشتن  نيپانبه علت ( !خالصه بدونيد ما هم بيكار ننشستيم.به علت شلوغي اون منطقه نتونستيم عكس بگيريم

  )خودداري كرديم

  تراض دانشجوان دانشگاه نجف آباد اصفهان به دولت كودتاعا
ني كي از عوامل دولت در خنرا» مرگ بر ان دولت مردم فرب«و » مرگ بر دكتاتور«هزاران نفر از دانشجوان دانشگاه نجف آباد افهان با شعارهاي 

، » ...دروغه، دروغه، «هر جمله اي كه از زبان ان مزدور در مدح احمد نژاد و خامنه اي و دولت كودتا برون م آمد با فرادها .  كودتا شركت كردند

خص داده بود، مجبور به ترك مزدور دولت كودتا كه شرايط را براي خودش نا امن تش  .مواجه م شد» سيب زميني ارزوني تون، رأي نميديم بهتون«

سپس دانشجوان با خروج جمعي و متشكل خود از آمف تئاتر در صحن  دانشگاه اقدام به راهپيما كرده و همراه با شعارهاي دگر فراد م .  محل شد

  »تومن نم خوام، نم خوايم 50دولت «زدند كه 

  كوبگران ادامه اعتراضات گسترده شبانه مردم تهران باعث ياس و نا اميدي سر
عليه  بنابه گزارشات رسيده از تهران،مردم تهران امشب همانند شبهاي ديگر بر بام خانه هاي خود حاضر شدند و فريادهاي اعتراض آميز خود را بر

  .مستبدين حاكم  گسترده  تر سر دادند

اعتراضات . ختران و پسران جوان و كودكان هستندافراد شركت كننده  در اين اعتراضات از سنين مختلف مي باشند از زنان و مردان مسن تا د

آنها با فريادهاي رساي خود بر عليه ظلم وستم حاكم و شبهاي تاريك استبداد مي . بر بام خانه هاي  آغاز مي شود  22:00مردم  حوالي ساعت 

فريادهاي پي در پي . ر هر كوي و محله شنيده مي شدفضاي تهران آكنده از  بانك اهللا اكبر و فرياد  مرگ بر ديكتاتور است اين فريادها د. شورند

حتي كساني كه سوار بروسائل نقلية خود هستند  در خيابانها  فريادهاي اعتراض آميز  سر . اعتراضات مردم لرزه بر اندام مستبدين مي اندازد

  .ادامه يافت 22:30فريادهاي اعتراضات مردم  تهران تا ساعت .  ميدهند

كه در پايگاههاي بسيج و مساجد محل مسقر هستند از شدت يورشهاي آنها به منازل و اموال مردم كاسته شده است و حالتي از نيروهاي سركوبگر 

  . قدرت واكنش از آنها سلب شده است و مقهور ارادة مردم شده اند . ياس و انفعال بر آنها حاكم شده است 

بندند، اما فعاالن دانشجويي  مي) تير 18(ي روز دانشجو  اگرچه اين كوي را هر سال در آستانه. اند بسته) تير 12(كوي دانشگاه تهران را از جمعه 

  .دانند گيري اعتراضهاي دانشجويي مي ي نگراني آنان از اوج اقدام امسال مسئوالن را نشانه

  : تير 18هواداران موسوي در تظاهرات شركت 

با » جنبش سبز«كه  تسخبرها حاكين اي.  تير دارد 18 الم شده ي عا تظاهرات هاي زاوي سهواداران مو تقبال سخبرهاي دريافتي حكايت از ان يآخر

  .تسن مراسم فرا خوانده اي، هواداران خود را به شركت در اوصصانتشار دستوالعمل هاي مخ
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 تير 18توصيه هايي براي 

 
بعدازظھر در خيابانھا باشد ، درست است ھوا گرم است در سراسر کشور اما کار اصلی ما ، شب  4حتما از ساعت  .1

بعدازظھر باعث حضور بسيار بسيجيان و  4ساعت  ھنگام است که نيروھای نظامی دید کمتری دارند ، اما حضور ما از
نيروھای سرکوبگر خواھد شد ، ایشان اکثرا زره پوش ھستند و در گرمای ظھر مطمئنا نيرویشان کام9 تحليل خواھد 

  . به بعد کنترل اوضاع به دست مردم آزادیخواه خواھد بود 8رفت و در ھنگام غروب و 

ی در صورت حضور نيروھای سرکوبگر مسيرھا طوری تعيين شده است که حت .2
. آنھا تحت محاصره شما باشند نه شما تحت محاصره آنھا ، پس اص$ نترسيد 

مسيرھا در محل بازارھای کشور تعيين شده است ، پس سمت بازار حضور داشته 
 . باشيد

در صورت گير دادند می مسيرھای انتخاب شده تقریبا از مسيرھایی ھست که نمی توانند به شما گير بدھند ، پس  .3
، مطمئنا تمام مسيرھای تعيين شده در  یدتوانيد بگویيد برای خرید کتاب ، خرید لوازم کامپيوتر یا خرید لباس می رو

 . استان کشور به طوری ھست که حضور شما را موجه نماید شش
ز ته ریش بگذارید ، نيروھای اط9عاتی اگر حتی بدتان می آید ، لباس خود را روی پيراھنتان بياندازید ، و تا آن رو .4

 . ھمواره پيراھن خود را بر روی شلوار می اندازند) به جز نيروھای ارشد.. (بدليل ھمراه داشتن بيسيم یا گاز فلفل و 
فرار نکنيد ، شما برای خرید به سمت ميدان انق9ب در … به ھيچ عنوان از دست نيروھای بسيجی یا اط9عاتی و  .5

با این کار نيروھای بسيجی و اط9عاتی دچار . مسيرھای تعيين شده دیگر در سراسر کشور می روید  تھران یا
 . سردرگمی شدیدی خواھند شد

اما،  این حق طبيعی شماست که در صورت حمله به شما از خود . شما بصورت مسالمت آميز راه خود را بپيمایيد.  6
 . دفاع کنيد

ا که چند روز است غرب کشور را به تعطيلی کشانده به کمک ملت ایران آمده است و خوشبختانه آلودگی شدید ھو. 7
شما بدون ھيچ عذر و بھانه ای می توانيد از ماسک استفاده نمایيد ، اما تا ھنگامی که حضور گسترده در مکان ھدف 

توسط نيروھای  استفاده از ماسک برای عدم شناسایی شما. شروع نشده است ، از ماسک استفاده ننمایيد 
  سرکوبگر بسيار به کار خواھد آمد

یک بسته سيگار حتی در صورت نکشيدن سيگار به کار شما خواھد آمد ، سيگارھایی مانند بھمن ، تير و مگنا بعلت . 8
 . دموادی که دارند بھترین سيگار برای مبارزه با گاز اشک آور خواھند بود ، ضمنا فندک برای روشن کردن آن یادتان نرو

یک دستمال آغشته به سرکه ھمراه خود داشته باشيد ، در صورت پرتاب گاز اشک آور آن را بر جلوی بينی خود  .9
 . بگذارید

چند تکه کاغذ یا روزنامه تا کنيد و در جيب خود داشته باشيد ، در صورت پاشيدن گاز فلفل درست است که صورت . 10
را روشن کنيد ، و جلوی صورت خود بگيرید بصورتی که موھا و پوست شما چند لحظه می سوزد اما با فندک کاغذ 

درست . شما نسوزد و گرمای آن به صورت شما بخورد ، گرما باعث تبخير و از بين رفتن اثرات گاز فلفل خواھد شد 
ھد افتاد است که صورت شما در اثر گاز فلفل خواھد سوزش پيدا می کند اما با این روش ھيچ اتفاقی برای شما نخوا

 . اما در صورت استفاده از آب صورت شما تاول خواھد زد
در منطقه ھدف به طور مثال دانشگاه تھران ، دستھای ھم را به ھم ق9ب کرده و یک دیوار تشکيل دھيد ، داستان  .11

توان  قدیمی را که یادتان ھست ، یک چوب را ميتوان شکست ، دو چوب را ميتوان شکست ، اما چند چوب را نمی
 شکست

ھر نفر به اندازه ای که ميتواند روغن موتور با خود بياورد ، روغن موتور بدترین زھر برای موتور سواران چماق بدست . 12
در ضمن ھر چند نفر که از محله خود را ه می افتيد یک طناب برای بستن مسير می توانيد با خود بياورید ، . می باشد 

 . خود بپيچيدطناب را می توانيد دور کمر 
یک کار ميتوانيد … اگر می ترسيد و قدرت شرکت در راھپيمایی را ندارید و یا کارمند ھستيد و واھمه اخراج دارید و . 13

برای خدمت به مردم انجام دھيد ، با دوستان خود قرار بگذارید و در مسيرھای منتھی به محل تجمع تصادف صوری 
ار تومان جریمه می شوید یا ماشين شما به پارکينگ برای چند روز می رود ، اما ھز 7ایجاد کنيد ، آخرش این است که 

 . شما راه را برای حضور بيشتر نيروھای سرکوبگر بسته اید و برای ایشان ترافيک و فرسایش ایجاد کرده اید
  


