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ت جمهوري اسالمينماز مي  
ت نماز جمعه اي كه درآن زن ومرد به صورت مختلط نماز بخوانند، دختران با آرايش و حجاب نيم بند قنوت بكنند، به جاي تكبير كف بزند و سو

د بايد گردد بگويند، برضد بكشند، مرگ بر ديكتاتور بگويند، آرزوي مرگ پسر ديكتاتور را فرياد بكشند تا رهبري را نبيند،  زنداني سياسي آزا

  .ديگرنماز جمعه نيست... چين و روسيه شعار بدهند  و

اقي نمي مردم ايران بار ديگرنشان دادند كه در ايجاد ابتكار در نحوه ي مبارزه خود با نظام ديكتاتوري و حكومت اسالمي كودتاچي  هيچ مرزي را ب

سال كه  دين آن  30در اين جا است كه بعد از . معه ي برگزار شد كه  هيچ گاه سابقه نداشتبراي اولين بار در طول تاريخ اسالم نماز ج.  گذارند

چنان بازيچه ي حكومت مداران  شده بودكه ديگرهيچا مر مقدسي باقي نمانده است اين بار دين و ابزار هاي ديني در دستان مردم معترض 

ماز نخوانده بودند  و پس از اين هم نخواهند خواند،  اين بار نمازي خواندند كه  در طول مردمي كه شايد بسياري از آنان در عمرشان ن.   قرارگرفت

ديني كه زميني شده و عرفي شده است ناگهان همچون سيگاري  كه براي دفاع در مقابل گاز اشك آور روشن شده بود، .  تاريخ اسالم بي سابقه بود

  . دود شد و به هوا رفت

ون هاي  جمهوري اسالمي كه از باقي ستون ها عاقل تر و هوشمند تر است  به ناچار مجبور مي شود خود را به ظاهر همراه با درزماني كه يكي از ست. 

 "در زماني كه جمهوري اسالمي كه همواره مردم را دعوت به نماز جمعه مي كرد تا از با چن گزدن به اين ريسمان وحدت بخش  از. مردم نشان دهد

بايد صداي شكسته شدن ابهت . كردن نماز گذاران دارد"متفرق"م جلوگيري كند به زور گلوله، باتوم و گاز اشك آور  سعي در شدن مرد "متفرق 

هاشمي رفسنجاني اين شكسته شدن را شنيده است كه اكنون از تريبون نماز جمعه خواهان آزادي زندانيان سياسي مي .دروغين اين نظام را شنيد

  .   شود

اگر تا ديروز  عوامل حكومتي در  اشكال مختلف گردهمايي ها . هوشمندانه روش هاي مبارزاتي را يك به يك امتحان مي كنندمردم ايران 

اهللا اكبر   كه . اين بار مردم هستند كه  تمامي سنگرها را يكبه يك  مصادره مي كنند. وتظاهرات هاي ما را بر هم مي زدندويا مصادره مي كردند

گفته اند كه حكومت اسالمي  "يا حسين"مردم آن قدر . اصلي حكومت اسالمي بود اكنون تبديل به نداي مرگ كودتاچيان شده استروزگار ي نماد 

حكومت اسالمي هيچ امر مقدسي براي خود باقي نگذاشته . كه سال ها  بر شانه هاي قيام كربال نشسته بود اكنون  يزيدوار  به مردم حمله مي كند

  .است كه هيچ بدنه ي اجتماعي نيز براي خود باقي نگذاشته است در اين جا. است

ها است مي شود دست راست رئيس دولت كودتا، جمهوري اسالمي همچون  "دوست اسرائيلي "وقتي رحيم مشائي كه به اعتراف و اصرار خودش 

جمهوري اسالمي ديگرهيچ جايگاهي درميان . مي كنددولت اشغالگر اسرائيل   اولين دولت هايي هستند كه حتي به مراسمات مذهبي مردم حمله 

چون مردم ايران خصوصا كساني كه . اين دقيقا بزرگترين پيروزي جنبش مردم ايران است.  همان قشر اجتماعي خودش يعني مسلمين جهان ندارد

ردم  توپ را به زمين بازي حكومت اسالمي اين بار م.  غير مذهبي هستند با هوشمندي خود سنگرهاي اين نظام مذهبي را يك به يك فتح كردند

اگر روزگاري  جمهوري اسالمي به . سياسي جمهوري اسالمي  وارد شده است_خط درگيري و بحران امروز به  بزرگترين پايگاه عبادي. انداخته اند

و به جاي . و مردمي مخالف اش  اشغال كرد زور  گلوله و چماق دران اش  زمين چمن دانشگاه تهران را  به عنوان بزرگترين پايگاه گروه هاي چپ

اين بار مردم و گروه هاي مخالف جمهوري . برگزاري ميتينگ و سخنراني هاي سياسي گروه هاي چپ و مردمي ، نماز عبادي سياسي در آن خواند

  .اسالمي بودند كه با زور فرياد ها و مشت هايشان   اين سنگر را فتح كردند

آن هم ديري نخواهد پائيد كه يا با ! اميان كودتاچي آن هيچ چيز ديگري براي از دست دادن ندارند جز تفنگ هايشاناكنون جمهوري اسالمي و ح

  . زبان خوش بر زمين خواهند گذارد و يا مردم با قدرت متحدشان از دستان شان در مي آورند

اين نوع نماز خواندن . فراد بدون وضو  گرفتن و حتي برخي بدون آنكه  كفش هاي خود را در بياورند، خواندندتير ماه را بسياري از ا 26نمازجمعه 

آن هم نماز . براي شما آشنا نيست؟ تنها يك نماز در احكام اسالمي وجود دارد كه مي توان بدون وضو و بدون  درآوردن كفش و غيره خوانده شود

 تير ماه نمازي بود كه بر سر جنازه ي جمهوري اسالمي خوانده شد 26به جرات گفت كه نماز جمعه به واقع مي توان . است "ميت "
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  شهادت يكي ديگر از جوانان زخمي تظاهرات هاي اخير 

  .اخير به علت شدت جراحات  به شهادت رسيد ايديگر از زخمي هاي درگيري ه محمد كامراني يكي

توسط نيرو هاي  ديده مي شد،باتوم و شكنجه  كه تقريبا نيمه جان بود و سراسر بدنش عالئمبا اين ،مرانيكا ، محمدي وي  خانوادهي گفته  بنا به 

   . نداشته باشد  »فرار«تا امكان  شده بودبه تخت بيمارستان بسته   ،امنيتي

  . كنندبيمارستان مهر منتقل  ن مرخص و بالفاصله بهرا از بيمارستان لقما كامراني  باالخره مي توانند محمد  ،وي خانوادهو اصرار فراوان  تالش  با 

تمام بدن را  ،ونتفعدر روزهاي اول به جراحان او رسيدگي نشده بود،  پزشكان متخصص مي گويند با توجه به اينكهمتاسفانه  جا  اما در آن 

   .به ديگر جانباختگان راه آزادي مي پيونددير ت 25در تاريخ  ساعت 3ظرف كمتر از  كامراني  محمد .نيست ي ويبهبود بهاميدي و فراگرفته 

 فراخوان مادران عزادار براي سوگواري  

ها گرد هم  شدگان اخير، در پارك هاي كشته اند كه شنبه بيست و هفتم تيرماه براي اعالم همبستگي با خانواده از مردم دعوت كرده »مادران عزادار«

هاي  ه گذشته، هر شنبه ساعت هفت بعد از ظهر، در سكوت و بدون هيچ شعار و پالكاردي در پاركاين گروه از زنان ايراني در سه هفت .بيايند

از آنجا كه غروب روزهاي شنبه نيروهاي انتظامي به صورتي غير «: است در اين بيانيه آمده .اند و اعتراض خود را اعالم كرده  تهران حضور يافته

شود از همه ملت ايران، زنان و  كنند و اگر كسي اطاعت نكند، دستگير مي ها بيرون مي تهديد و از پارك هاي تعيين شده، قانوني مادران را در پارك

غروب به هر پاركي كه مايل هستند براي همبستگي با مادران عزادار رفته و به هر شكل ممكن مادران را  8تا  7ها ساعت  خواهيم شنبه مردان مي

هاي اعمال شده عليه معترضان، در پارك الله  هاي اخير و خشونت نفر از زناني كه در اعتراض به بازداشت 20ز ششم تيرماه، بيش ا . تنها نگذارند

  .تهران گرد هم آمده بودند، از سوي نيروي انتظامي دستگير شدند

  اعتراضات شبانة مردم تهران ابعاد و اشكال تازه اي به خود مي گيرد

  .اضات شبانه  مردم تهران ابعاد و اشكال تازه اي به خود مي گيرد بنابه گزارشات رسيده از تهران اعتر

. بر بامهاي منازل خود قرار گرفتند و بانگ اهللا و اكبر و شعار مرگ برد ديكتاتور را سر دادند 22:00مردم تهران همانند شبهاي گذشته از ساعت 

  .د و اين شعارها را سر ميدادندتعدادي از جوانان  در كوچه هاي مختلف به صورت گروهي حركت مي كردن

در حالي كه دستها را به نشانه پيروزي از ماشين  22:30تا  22:10همچنين امشب در بزرگراه نواب اكثر راننده ها در حركتي خودجوش از ساعت

  .همراهي كردن با آنها مي  نمودند بيرون آورده بودند شعار اهللا اكبر را سر دادند و مردم و فروشنده ها نيز با ديدن حركت راننده ها اقدام به

  .صداي اهللا اكبر و مرگ بر ديكتاتور بر بامها و كوچه هاي برخي از مناطق تهران طنين انداز شد 22:30تا  22و همچون شبهاي گذشته از ساعت 

تمامي شيوه هاي سركوبگرانه تا به  فرياد اعتراضات شبانه مردم در تهران نيروهاي سركوبگر را مرعوب و مايوس كرده است و عليرغم بكار بردن

  .حال موفق به خاموش كردن صداي اعتراضات مردم نشده اند بلكه اعتراضات شبانه ابعاد و اشكال مختلفي به خود مي گيرد

 هزار كارگر هتل و رستوران 10خطر جدي بيكاري 

وم سال قبل و سرايت سريع آن به بازار داخلي جهنم سرمايه داري ايران شمار زيادي از طغيان موج بحران اقتصادي سرمايه داري در نيمه د

سرمايه داران هتل دار و صاحب رستوران به طور مستمر تهديد كردند كه كارگران خود را . كارگران رستوران و هتل را در آستانه بيكاري قرار داد

و بي حقوقي سرمايه داري و خيزش گسترده و چند ميليوني توده هاي عاصي از توحش   با پايان انتخابات، غائله عظيم تقلب اخراج خواهند كرد

اين معضل بر عوارض پيشين بحران . يكباره بساط توريسم و ورود مسافران خارجي و رجوع آن ها به هتل ها و رستوران ها سخت درهم ريخت

بات سرمايه، تقلب هاي بحران سرمايه، انتخا. اقتصادي سرمايه اضافه شد و داد سرمايه داران از همه سو بلند شد كه بايد كارگران را بيكار سازند

 عظيم انتخاباتي سرمايه، مجادالت دروني جناح هاي قدرت سرمايه و در يك كالم همه چيز سرمايه و نفس وجود سرمايه جز بيكارسازي و گرسنگي

هم جز پيكار عليه  براي زنده ماندن و انساني زندگي كردن. و مرگ ناشي از بدبختي و گرسنگي و ذلت و نابودي بشريت هيچ نتيجه ديگري ندارد

  . راه ديگري وجود ندارد   سرمايه و سرانجام نابودي سرمايه داري


