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  برويم يا نرويم؟: نماز جمعه

يكي از داغ ترين مباحث اين روزها در ميان جوانان مبارز، شركت يا عدم شركت شان در نماز جمعه اي اسـت كـه شـايع شـده بـه امامـت هاشـمي        

قدند با برگزاري هر در اين مباحثات طرفداران موسوي اصرار بر شركت در آن داشته و معت.  رفسنجاني و حضور موسوي و خاتمي برگزار مي شود

مخالفين شركت در آن نيز استدالل مي كنند كه طرفداران موسـوي همـين   .  چه پر جمعيت تر اين نماز، عدم مشروعيت خامنه اي برجسته مي شود

نبود و با استناد به منطق را براي شركت در انتخابات تحويل شان داده بودند كه نتيجه اش چيزي جز پز دادن احمدي نژاد به رأي هاي دزديده شده 

اما بنظـر مـي   .  كثرت شركت مردم در اين انتخابات است كه خامنه اي و احمدي نژاد سران كشورهاي غربي را ترغيب به حمايت از خود كرده اند

بنابراين، مخالفـان  .  رسد كه جناح طرفداران موسوي تصميم دارند كه عليرغم اعتراض گسترده ي مخالفين، اراده ي خود را به جنبش تحميل كنند

از شركت در نماز جمعه، براي جلوگيري از شقّه شدن جنبش، تصميم گرفته اند كه در نماز جمعه شركت نكرده، اما با حضور در خيابان هاي خـارج  

  .دانشگاه سعي كنند تا از تجمع جمعيت معترض استفاده كرده و پس از پايان نماز، تظاهرات وسيع ديگري را سازمان دهند

  اگير شدن شعارنويسي فر

تير مي رفتيم شاهد  18در اين هفته هنگاميكه به استقبال تجمعات .  خواند» هفته شعارنويسي«را مي توان  88تير 18چند روز قبل و بعد از  حماسه 

مرگ بر خامنه «كنار آن شعار بعنوان شعار مركزي اين اعتزاضات بر در و ديوار شهر نوشته شده است و در » مرگ بر ديكتاتور«آن بوديم كه شعار 

اما بخصوص پس از اعتراضـات  .  است را بر طرف كرد» مرگ بر ديكتاتور«هر گونه شك و ترديدي را نسبت به شخصي كه مورد خطاب شعار  » اي

جاي اسپري و ماژيك را گرفته و ليزر  استنسيلرفته رفته ابزارها تكامل يافته و .  تير، شار نويسي وارد فاز جديد و جدي تري شده است 18انقالبي 

و اما مكان هاي شعارها هم از كوچـه و پـس كوچـه بـه     .  است تا در كوتاه ترين زمان، پيچيده ترين آثار گرافيكي را بر در و ديوار شهر نقش كنند

» زنده باد دمكراسي، مرگ بر ديكتاتور«شعار ديروز در وسط بزرگراه صدر از پل عابر پياده بيرق .  شلوغ ترين خيابان ها و بزرگراه ها رسيده است

  .آويزان شده بود تا همگان به ضعف حكومت اسالمي در خاموش كردن صداي مردمي متحد پي ببرند

  يكي از دانشجويان علوم اجتماعي عالمه طباطبايي بازداشت

 علـي محمـدي   .كـه در بازداشـت بـه سـرمي بـرد      نزديك به يك ماه است  عالمه طباطبائي دانشجوي علوم اجتماعي دانشگاه  راوندگ علي محمدي

علـوم   در چنـد متـري دانشـكده    _سه راه ضـرابخانه  _شريعتي اعتراضات به تقلب در انتخابات در خيابان خرداد ماه در جريان 23در روز   گراوند

  داده بازداشت گويا وي را مورد ضرب و شتم قرار در جريان .شد بازداشت  به وسيله نيرو هاي لباس شخصي  المه طباطبائيع  اجتماعي و ارتباطات

بـا خـانواده اش اعـالم     سرانجام طي هفته ي گذشته وي در يك تماس تلفني   خانواده ي اين دانشجوي بازداشتي بعد از پي گيري هاي فراوان. اند

 اخير و قتل يكي از آنان به نام سهراب اعرابـي  زندانيان وقايع  اخباري در مورد شكنجه بعد از انتشار .اوين به سر مي برد كرده است كه در زندان

نـا   در زندان اوين در وضعيت  نو ديگر زندانيا بيم آن مي رود كه علي محمدي گراوند. شده است نگراني نسبت به سالمتي ديگر زندانيان تشديد

انظبـاطي دانشـگاه عالمـه طباطبـايي بـه       گراوند پيش از اين نيز به وسيله ي كميته علي محمدي .باشد مناسبي به سر ببرند و حتي جانشان در خطر

  .يك ترم محروميت از تحصيل محكوم شده بود  تحمل

 در شيراز جان باخت يك جوان ديگر

 .بر اثر شدت جراحات شهيد شد شيراز در محله ابيوردي روز گذشته ساله شيرازي در درگيري هاي چند 18 پور جوان آرمان استخري

مـورد   مسالمت آميزمردم شـيراز در محلـه ابيـورد    در جريان تظاهرات  كه  ساله 18جوان   رسيده به ندا نيوز آرمان استخري پور بنا بهگزارشات

به  وامنتظامي بهتظاهر كنندگان وي در جريان حمله نيروهاي امنيتي. جان سپرد بود روز گذشته در بيمارستان و به كما رفته اصابت باتوم قرار گرفته

و بعـد از  . ميگيرد و به كما مي رود باتوم از ناحيه سر قرار  منزل مورد اصابت پناه مي برد بعد از خروجاز اين محل درگيري منزل پيرزني در حوالي

 .شيراز به خاك سپرده شود امروز پيكر اين عزيز جان باخته در دارالرحمه كه گويا قرار است .حت جان مي سپاردبر اثر شدت جرا چند روز
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  مغضوب تا فرشته اي محبوب  از شيطان هاشمي،
 

بـا جـدي تـرين     كـه اكنـون   نظامي.سال گذشته دانست 30نظام جمهوري اسالمي در  اصلي ترين ستون هاي  را مي توان يكي از  هاشمي رفسنجاني

در خيابان   و كالشينكف به دستان آن جا جدي كه اگر به زور باتوم، گلوله، چماقداران بحراني تا   .خودش رو به رو شده است دهه گذشته 3بحران 

آدم  ،درست درمقابل دوربـين هـا   ،در خيابان هاي شهر ، بيشرمانه عريان و بي پرده نظامي كه ديگر .وام نمي آوردديك روز هم  ،دننباش هاي شهر

 "آقـا امـام زمـان    "توان و عاجز اسـت كـه بـراي     و آن چنان نا  شدهدرگيري هاي سياسي  م نظامي اش رسما واردكه باالترين مقا مي كشد، نظامي

بار ديگرمحبـوب  مورد نفرت عموم بود، فرشته ي نجاتي كه پيش از اين  ،ناگهان اما. دارد نفس هاي آخر را مي كشد نظاماين   !مي نويسد رنجنامه

به رقيبش راي   مردم ، همين علت مردم بود و بهمورد غضب  روزگاري هاشمي .را نجات دهد برگزار خواهد كرد تا شايد نظام  جمعه را و نماز دهش

شرايط بي ثبـاتي  ما ا. رده استكدر بين مردم محبوبيت پيدا  موده،نمغضوب  امروز، چون نظام او را ما ا. شاندندن فتضحانه سر جايشماو را  ودادند 

 داراي آيـا هاشـمي   ،اين اسـت كـه  سوال  . دن كنآخرج حفظ باقي بماند، هاشمي بايد همين محبوبيتش را  اين نظام به حدي است كه اگر قرار است

 نظام ظاهر شود؟  قامت ناجي و فرشته نجات كه در نماز جمعه اين هفته بتواند در سته يچنان محبوبيت

بـا  و  دنـ كن از شكاف بين هيئت حاكمـه اسـتفاده   كهاست  بهتر ، كمتر هزينه دادن  را داشتند كه براي اگرروزگاري بخشي از مردم ايران اين توهم

خيابـان   شدن سنگفرش هاي نينوخبه قيمت  ،اكنون  تفاده نمايند،سيف آن اعي تضرابدعواي هاشمي و خامنه اي همين نظام و  شركت در انتخابات

 اشندببه اين توهم دچار   نبايد است، »كه سازش كنيم كشته نداديم« در واقع مردمي كه شعارشان  .بين رفته است از  اين توهم ،هاي تهران و ايران

در مـردم  مي خواهند ايـن تـوهم را   هستند كه بنابر منافع خود،  ارييساما ب.ايجاد كند ، تيمسواهانش هخكه ما را آن تغييري   مي تواند هاشمي  كه

وقعيت هاي مختلف اين نظـام قـرار داشـتند و بـه دور خـوان      ر و خشك حكومتيان را كه سه دهه در مت ،دانند كه سقوط نظام مي كها رچ .زنده كنند

س پوشـيده  ه ي او و خاندانش بر سر اين سفره، بر هـيچك مقام هاشمي و جايگاه ويژ  ، وزاندسشسته بودند، خواهد نيغماي ثروت اين ملت بيچاره 

اده و هر زمان كه به دزدي هايش از ستينظام ا اينه عنوان يك ستون از اين نظام كه ب نه تنها جزئي .هاشمي هم جزئي ازاين نظام است خود. نيست

مـي  و همپالگـانش  هاشـمي    .ي شـود بيت المال اشاره مي شد، در جواب حكم امام را نشان ميداد كه ثروت هاشمي براي حفظ اين نظام اندوختـه مـ  

شايد  ، و عاقبتش به سرنوشت احمدي نژاد گره نخورده باشد، شود"اصالح"اما اگر نظام . واهند كردخسقوط ، ايشان نيزكند دكه اگرنظام سقوطندان

ي مامـه  عهـر معجـزه اي كـه در نمـاز جمعـه از      .  دنتقويت كن نآدر جايگاه خود را  و را حفظ كرده كل نظام ، مدي نژاداحني كردن با قرباد نبتوان

بـزك   اباز هم ب ،دادن اين همه هزينهبا آيا  ما بايد از خود اين شوال را كنيم كه پس  . غارتگران و قاتالن استنظام در جهت حفظ  هاشمي در بيايد

 فرزنـدان اين همه  ،ز دست داديماكه يي  »ها سهراب«  و » هاندا«اين همه  ، كه داديماياين همه هزينه با وجود آيا  شدن اين نظام راضي مي شويم؟

ره سـ مي خواهيم كار را يك كهيا اين كنيم؟ انتخاب يكي را ،"و بدتر بد "بين   هم باز  ست كهبوده ابراي اين جانيان داريم، بند  ه دركرا  ملكتماين 

    ؟تمامي غارتگران را از سرمان كم كنيم رّش ،يك تغيير بنيادينكرده و با 

بايد  . استفاده كرد ، بعد از نماز ، جمعهپيش آمده در بايد از فرصت  ، نگارندهبه نظر  .نفعالنه نگذاريدمبي عملي و سخنان من را به انتخاب راه ين ا

و ما به  !نمي كنيم ما به هاشمي اقتدا !نماز جمعه نمي خوانيم  ما. تبديل نمودعليه نظام تظاهرات جمع را به همين تها حضور داشت و بايد  در خيابان

 رويم و تظاهرات ميكنـيم  ما در ميان مردم مي. ها استفاده ميكنيم  اما از فرصت حضورجمعيت ميليوني در خيابان !خطبه هايش هم گوش نمي دهيم

نخـواهيم   بيانجامـد، اسـالمي   جمهوري  ظاممشروعيت ن به شركت مردم در انتخاباتاشتيم ذنگكه  همان گونه. رش مي رسانيمعو صداي خود را به 

بر جايگاه به حقّش وي را   واهد گفت و ماخ در راستاي نجات نظام وا .وجود آوردببراي هاشمي  يمشروعيتكه شركت مردم در نماز جمعه  اشتذگ

مرگ  "يشعار قشنگ و زيبا    "را نبيني مجتبي بميري رهبري"و  " مرگ بر خامنه اي " مراه باه   "داد و چند . خواهيم داداي قرار  در كنار خامنه

و به فـتح خـود در    ردهك را در يك جمعه ي داغ تابستاني داغ ترشهر  و بار ديگر خيابان هاي . را فرياد خواهيم زد "اه مرگ بر شاه ، اكبر شاهبر ش

   .خواهيم آورد


