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او كه با  .ه استربودبخصوص احمدي نژاد تير امسال خواب را از چشم حكومتيان  18وقايع گفته ميشود :  حكايت احمدي و صندلي
، نسبت به جايگاهش در ميان كودتاچيان خوش بين شده بود، اين روزها لحظه اي 1388تير  18آرامش نسبي ده دوازده روز قبل از حماسه 

هر آن ممكن است در باز شود و يك سردار كم ارزش سپاه با دو   .ارش، كه اطاق خوابش هم شده، بر نمي داردچشمش را از روي در دفتر ك
منتقل كنند و بعد هم سوار » امن تر«ايشان، بايد او را به مكاني » حفاظت از جان«قلچماق لباس شخصي وارد شوند و به او بگويند كه براي 

از خود مي پرسيد كه اگر او ميداند كه چنين  . او را ببرند به جايي كه شاه، هويدا و داريوش همايون را بردو با چند تويوتاي اسكورت،  ،الگانس
رفتاري در انتظارش است، پس چرا از دفترش به جاي امن تري نميرود؟  ما هم ميگوييم به همان علتي كه سفرهايش به اوكراين و حتي، 

از روي حتي مي ترسد براي رفع حاجت او هزينه اي كه حاج مجتبي و سپاه براي حفظ مقام او پرداخته اند، با .  مشهد و شيراز را لغو كرد
براي همين است كه با دو دست و چهار پا صندلي را چسبيده است كه نكند حتي تصور آن صندلي، خالي از احمدي نژاد،  ! صندلي اش بلند شود

  .در ذهن متوليانش نقش ببندد

  تان هاستير در شهر  18 مراسم اما و

جمع كثيري از دانشجويان  78تير  18رسيده از شهر كرمانشاه حاكيست بمناسبت قيام آزادي خواهانه دانشجويان در  گزارشهاي :كرمانشاه
دانشجويان ومردم  اين شهر با سر دادن شعارهايي عليه حكومت سركوبگر ضمن محكوم كردم كشتار ومردم اين شهر با تجمع در ميدان جوانشير

 خامنه اي حيا كن سلطنت را رها كن به اعتراض خود -با شعار مرگ بر ديكتاتور  در آن سال وهمچنين حمايت از اعتراضات اخير بر عليه حكومت
 . همچنين. داختندگاز اشك آور وباتوم به متفرق نمودن مردم پر نفر دستگير وماموران با استفاده از 70در اين تجمع نزديك به . ادامه دادند 

خودداري  به نگرفتن سه ماه حقوق ومزايايرويدادهاي جاري از تجمع اعتراضي  لتعكه از روز انتخابات به  وكارگران كارخانه كرپ ناز  كارمندان
  . را از ر گرفتند دخو تجمع  تيرماه در محوطه اين كارخانه 17چهارشنبه كرده بودند، از روز 

ساحل خليج فارس  دولت بندرعباس كه در حاشيه در پارك,تيرماه  19بر انتشار برخي اطالعيه ها قرار بود عصر ديروز جمعه  بنا:  بندر عباس
ساعت زودتر از هميشه  3تقريبا  يعني 5پليس از ساعت . ها و تفريح آخر هفته يك برنامه اعتراضي برگزار شود قرار دارد در زمان تجمع خانواده

ان مجرد آرامش جوان اجتماعي به شدت به جوانان به بهانه اينكه اينجا محيط خانوادگي است و آنجا مستقر بود و به طور مشخص پليس امنيت
عده كمي  شب كه از تعداد خانواده ها و كودكان كاسته شده بود 9باالخره حدود ساعت  تا.خانواده ها را سلب مي كنند اجازه تردد آزاد نمي داد

  .يافتنفر افزايش  25در زمان كوتاهي تعداد آنها به حدود  زانو به حالت سكوت نشسته بودند كه 4نفر كنار هم روي زمين  15حدود 

حلقه زدند كه با اين صحنه پليس متوجه حالت غير عادي ان نقطه شد و ابتدا  در اين حال تعداد زيادي از خانواده هايي كه در محل بودند به دور آنها
عتر بلند شوند و پي آنها كه نشسته بودند تذكر داد كه هرچه سري خانواده ها را پراكنده كرد و بعد به, آرامي و به بهانه سر راه مردم بودن به

پليس به شدت از ايجاد سر و صدا و شلوغي اجتناب  همانطور كه انتظار مي رفت.واال برخوردي مي بينند كه از كارشان پشيمان شوند كارشان بروند
تند كه اينجا محل تفريح سر باز زدند و گف نفر از جوانان كه سر و وضع ساده و عادي داشتند از رفتن 5در اين بين .نشود مي كرد تا كسي متوجه

گرفته و با خود مي بردند  نفر را 5در حالي كه تعدادي از سربازها دست اين .دليلي براي ترك اينجا نيست است و مزاحمتي براي كسي نداريم و
  !!اينها الت و لوت هستند و ما براي آرامش شما ميبريمشان پليس فرياد كشيد. تعدادي از حاضران اعتراض كردند 

وظيفه انساني و بشر دوستانه با مراجعه به پليس خواستار وساطت و آزادي  رنگار آژانش ايران خبر كه خود شخصا شاهد اين ماجرا بود به عنوانخب
 .بايد دستگير شود چند جوان بيگناه شد كه يكي از افراد حاضر ادعا كرد او نيز همدست آنهاست و اين

ماجرا  پس از اين. بازجويي شد و همگي اعالم كردند كه با او هيچ آشنايي ندارند  نوجوان به طور جداگانه 5از به اين ترتيب و با پافشاري خبرنگار 
 سريعا محل را ترك كنند درغير اينصورت اينبار پس از بازداشت روانه زندان جوانان را آزاد كرد و از آنها خواست!! پليس با اخذ تعهد اخالقي

   .خواهند شد
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در شيراز جمعيت تظاهرات كننده در مال صدرا , تير بود 18شيراز نيز يكي ديگر ازشهرهاي به پاخاسته در سالروز قيام دانشجويي در  :زشيرا
بين ,نفر مي شدند  1000ماموران كه حدود  ,جمع اعتراضي و تظاهرات مردم به دنبال ت, نفربودند 600نفر و در ميدان دانشجو بيش از  500حدود 

    .و آنها رامورد ضرب وشتم قرار دادند.جمعيت گاز اشك آور زدند و به جمعيت تظاهر كننده به طرز وحشيانه اي هجوم بردند 

ه در خيابانهاي پرتردد تبريز بخصوص در چهار راه آبرسان و ميدان دانشگاه در هر قدم يك نيروي انتظامي وجود داشت كه به روز پنجشنب :تبريز
در صورت اعتراض از سوي طرف مقابل با لگد و باتوم او را . صورت تصادفي و نگاه كردن به قيافه ها بدون معطلي افراد عادي را بازداشت ميكردند

چهار راه آبرسان كامال شبيه پادگان شده بود و هر جا دو نفر باهم راه ميرفتند به .اشين و به محلهاي نامعلوم منتقل مي مي كردند به زور سوار م
اما مگر مردم تبريز را ميشود با , همه اين وحشيگريها براي اين بود كه مانع از تجمع واعتراضات مردم تبريز شوند , سوي آنها يورش ميبردند 

, و ضرب و شتم وادار به سكوت كرد؟ مگر تبريزي ها را موقع جنبش مشروطه از ياد برده اند ؟ هيچكس نميتواند مانع اراده مردم بشود  باتوم
  . مردمي كه اراده كرده اند تا اين حكومت نامشروع را ازبين ببرند

جمعيت زيادي در فلكه پارك مشهد جمع شده بودند و 1930الي  1800:ساعت بنا بر خبردريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر در مشهد:مشهد
آنها .اين شعارها وقتي شدت ميگرفت كه مردم و جوانان مشهد به خيابانهاي فرعي ميرفتند, ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت : شعار ميدادند

  . چراغهاي ماشين ها را بعنوان اعتراض روشن كرده بودند و بوق ميزدند

آنها باطوم هاي بزرگي داشته و مسلح و آماده شليك بودند ، , نفر را دستگير كردند  40زدوران و ماموران سركوبگر نظام در اين تظاهرات حدود م
  . سه الي چهار ون از دستگير شدگان پر شد

نزديك حرم حضرت رضا نيز بسيار .قرار ميدادند  مردم را با باطوم برقي به طرز وحشيانه اي مورد ضرب و شتم,بنا بر اين خبر مزدوران سركوبگر 
  . در اين محل صدها نفر جمع شده بودند كه نيروهاي مزدور و وحشي نظام مانع تجمع آنها ميشدند, شلوغ گزارش شده است 

. انشجويان، در شهر اصفهان نيز تظاهرات پراكنده اي صورت گرفتتير، دهمين سالگرد يورش ماموران حكومت به خوابگاه د 18روز   :اصفهان
  . بنا به گزارش ها در اين تجمعات حدود سيصد نفر دستگير شدند

اخل امروز صبح خانواده هاي بازداشت شدگان در برابر بازداشتگاه پليس امنيت اخالقي تجمع كردند و هنگامي كه صداي جوانان بازداشت شده از د
به گوشش رسيدند كه درخواست آب مي كردند، خانواده ها به اعتراض برخاستند و با سنگ به درب بازداشتگاه كوبيده و فرياد اهللا اكبر بازداشتگاه 
يگان ويژه ي مستقر در بازداشتگاه، خانواده ها را متفرق كرده و ديگر اجازه . آن ها خواستار رسيدگي به وضعيت بازداشت شدگان شدند. سر دادند
 . مع در مقابل بازداشتگاه را به آنان ندادي تج

  تانهاسسازي در شهر ختاراسلزوم 
تا قبل از اين همان چيزي كه دقيقاً   .محله استاز داليل مهم موفقيت هاي مبارزات در تهران ساختار آپارتمان نشيني و تراكم جمعيت در يك يكي 

نزديكي  سهيل كننده يِتحيط هاي تنگ آپارتمان نشيني و كوچه هاي تنگ و پر جمعيت م ي اياضطرار ايطرچنين شدر ميشد، باعث ايجاد كدورت 
شهرستان در . ثير مبارزه مشترك با دشمن واحد، بر طرف شدن كدورت ها و آغاز رفاقت هاستتأو فوري ترين اولين .  يگر مي شودمردم به يكد

اختار سفعاليت .  پر كرد يساسنظري و اح ازيسبا نزديك را  جغرافيايي دارد، بنابراين بايد فاصله هايوجود كمتر ساختاري ها، چنين شرايط و 
انتقال اخبار بصورت روزمره، با .  آغاز ميگردد محلي اي كوچك، اما پر انرژيِ تبليغاتدر شهرستان ها نيز اول از طريق فعاليت گروه ه ازيس

، كديگري هنيتذگفتگوي بيشتر و آشنايي با با .  ميشود ي ايشانعاسايه ها و تشريك مسمي، موضوع واحدي براي گفتگوي هممرد مبارزاتموضوع 
و قبل از اينكه خود  را در تمامي افراد محل بوجود مي آورد نويسي هاي شبانه در محل، احساس مبارزه ي مشتركديوار .  يدميĤنزديكي الزم بوجود 

غافل  شبنامه ها از نقش آگاه گرايانه ي  اما،  .يشان را متحدانه در مقابل مأمورين و مسئولين حكومتي قرار مي دهدابدانيد، موضوعي پيش پا افتاده، 
   .، به عمل مبارزاتي ختم مي شوداسسآگاهي و احتركيب .  آگاهي سياسي به مراتب پايدارتر از احساسات جريحه دار شده استثبات .  نشويد


