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  شنبهپنج

   ولا 

 ماه ردادم

 دعوت به شركت در نهمين سالمرگ شاملو

بر اساس این بيانيه، اعضای این  .ای، نُھمين سالگرد درگذشت احمد شاملو را گرامی داشت کانون نویسندگان ایران با صدور بيانيه
رج گرد ھم طاھر مھرشھرِ ک زاده  کانون و سایر دوستان شاملو، در ساعت پنج عصر جمعه دوم مرداد بر مزارش در گورستان امام

  .آیند می

  مرداد 8چهلم جانباختگان، پنجشنبه آماده باش براي 
در کنار دیگر دوستان و ھم خون  257ندا رو در بھشت زھرا واقع در قطعه ,مرداد مراسم چھلم خواھر نازنينم 8, صبح  11:00ساعت 

   .برگزار ميکنيم,شھيدمان سھراب اعرابی برادر کوچکم و تمامی شھيدان این ایام

 در تهران چه گذشت سي تير 24ساعت 

تظاھرات در نقاط گسترده اي بود،در منطقه افسريه درگيري ميان مردم و نيروھاي انتظامي شكل . تھران از ھر لحاظ غوغا بود
در سعادت آباد و پونك ھم در جلوي فروشگاه شھروند . يك كيوسك نيروي انتظامي توسط جوانان به آتش كشيده شد, گرفت 
روي آنجا كنترلي نداشت مردم تا يك , ود كه پليس به دليل كمبود نيرو و گسيل كردن ھمه نيروھايش به مناطق مركزي تجمع ب

شعار ھا تند , شعار ھا بر روي پشت بام بسيار بيشتر از روزھاي قبل  .ساعت در وسط ميدان پونك شعار مرگ برخامنه اي ميدادند
امشب جوانان مناطق گيشا و سھروردي . اكبر عليه احمدي نژاد و حكومت شعار ميدادند  و خشن تر شده بود و بيشتر به جاي هللا

و مناطق ديگر به صورت دسته جمعي اقدام به شعار نويسي بر روي ديوار ھا كردند كه در حال حاضر در اين مناطق شعار ھاي 
  ..مرگ بر خامنه اي و مرگ بر جمھوري اسgمي به وفور به چشم ميخورد

  و عقب نشيني فوري مديريت  اض كارگران صنايع فلزي شماره يكاعتر 
تير ماه در حرکتی معترضانه اقدام به بيرون کردن مدیران فروش و توليد و سایر  22کارگران صنایع فلزی شماره يك در روز دو شنبه 

در پی این حرکت .در شرکت حضور نداشتhزم به یادآوری است مدیر عامل کارخانه در این روز . مدیران ميانی از کارخانه نمودند
اعتراضی از سوی کارگران، وزارت کار و پليس امنيت که نگران تشدید اعتراضات کارگران و به خيابان کشيده شدن آن شده بودند 

کرده و  تير ماه در اقدامی عاجل مدیر عامل شرکت را عليرغم ترس وی از کارگران،به حضور در محل کارخانه وادار 23روز سه شنبه
به ھمين دليل مدیر عامل شرکت با ھمراھی پليس امنيت در .از وی خواستند ھر چه سریعتر وضعيت را به حالت عادی در بياورد

بنا بر این گزارش مدیر عامل  .محل کارخانه حاضرشد و با حضور در اجتماع کارگران از آنان خواست تا مطالبات خود را مطرح نمایند
کارگران در این اجتماع خواھان .به خواستھای آنان پاسخ ميداد" چشم"از تشدید اعتراضات کارگران با گفتن شرکت بدليل نگرانی 

تير ماه خود راسا اقدام به بيرون نمودن آنان از کارخانه  22عوض کردن سرپرستھا و عدم بازگشت مدیرانی شدند که روز دوشنبه 
نه در پاسخ به این خواست کارگران به آنان اظھار داشت مدیران بيرون رانده شده به بنا بر این گزارش مدیر عامل کارخا .کرده بودند

  .کارخانه باز نخواھند گشت و کسانی را که شما کارگران انتخاب کنيد مسئوليت آنان را بر عھده خواھند گرفت
کارخانه اعgم کرد آخر مرداد، دستمزد در ادامه این اجتماع کارگران خواھان پرداخت دستمزدھای معوقه خود شدند و مدیر عامل 

مرداد ماه پرداخت خواھد شد و سایر مطالبات معوقه کارگران نيز به صورت تدریجی پرداخت خواھد گردید و وعده داد در صورت 
ھار یکی از بنا بر اظ.تامين نقدینگی تا ایام باقی مانده به آخر مردادماه، مبالغی را علی الحساب به کارگران پرداخت خواھد کرد

کارگران صنایع فلزی، کارگران این کارخانه بدليل عدم برخورداری از تشکل کارگری در مقابل برخورد مgیم و تسليم آميز مدیر عامل 
  .شرکت آنچنان که باید قادر به جمع بندی و به کرسی نشاندن خواستھای خود نشدند

  در متروي نواب شليك  به طرف مردم
به مردم بطور مستقيم شليک کرده اند  3است که شخصا دیده است که نيروھای بسيج در حوالی مترو نواب با اسلحه ژیک پزشک شھادت داده 

 140این پزشک آمار شھدای روز سی ام خرداد در منطقه غرب تھران را . و مغز جوانی بر روی سنگھای سياه جلوی مترو پخش شده بوده است
تير گزارش مي دھند که به دنبال پناه بردن دو تظاھر کننده به متروي آن  7ني تظاھرات سي تير در ميدان ھمچنين، شاھدان عي  .نفر اعgم کرد

در اين ھنگام مسئوhن و مأموران متروي .  ميدان، نيروھاي لباس شخصي وارد مترو شده و در راھرو اقدام به ضرب و شتم آن جوانان کرده بودند
 .و آنھا را مجبور به ترک محوطه کردندتير با لباس شخص ھا درگير شده  7

   استفاده از اتوبوس هاي دانشگاه تهران در حمل و نقل لباس شخصي ها
نشجويان دانشگاه تھران گزارش مي دھند که اخيراً ديده شده که آفاي فرھاد رھبر، رئيس دانشگاه تھران، اتوبوس ھاي اين دانشگاه را که دا

مد دانشجويان از خوابگاه ھا به دانشگاه و بالعکس استفاده مي شود، در اختيار نيروھاي سرکوبگر، براي حمل و نقل اوباشان لباس براي رفت و آ
اين اتوبوس ھا داراي آرم ويژه دانشگاه بوده و از اين طريق از طرف دانشجويان ھنگام استفاده لباس شخصي ھا .  شخصي قرار داده است

تيرماه با حمله وحشيانه به کوي دانشگاه  25اين دليل ديگرط از ھمکاري تنگاتنگ فرھاد رھبر با کودتاچياني است که در روز  . شناسايي شده اند
پس از اين واقعه مرگبار، فرھاد رھبر در ميان تجمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه تھران مدعي شده بود که در . به قتل و عام دانشجويان پرداختند

درصورتيکه مدارک و شواھد به دست آمده، از جمله خبر کنوني، بيانگر ھمکاري نزديک .  ھيچ دخالت و يا آگاھي قبلي نداشته استاين حمله 
  .وي با دولت کودتا مي باشد

  خرداد، در ميدان صادقيه كشته شده است 23ساله، در روز  17ميثم عبادي 
  !خرداد در فلکه صادقيه تھران خبر دادند ٢٣رزند خود در روز خانواده ميثم عبادی با تماس با انجمن از کشته شدن ف

که از محل کار خود از یک فرش فروشی به خانه بر ميگشته در فلکه صادقيه از ناحيه شکم مورد اصابت گلوله   ميثم عبادی فرزند عسگر در حالی
مراحل قانونی در بھشت زھرا دفن شده   ساله بعداز طی ١٧نوجوان  پيکر این.قرار گرفته و به علت خونریزی بسيار زیاد در خيابان جان باخته است

   !است
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 ادامه اعتراضات خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل زندان اوين و دادگاه انقالب

ه انقgب به انتظار نفر از خانواده ھا در بيرون و داخل دادگا 100بعد از ظھر حدود  12صبح تا  8تير  از ساعت  31 درخانواده ھای دستگر شدگان 
براي اكثر دستگير .نفر براي تعيين كفالت اعgم شد  25اسامي 9:35ساعت . اعgم اسامي عزيزانشان براي تعيين كفالت و آزادي تجمع كردند

اي تھيه فيش حقوقي فيش حقوقي تھيه كنند اكثرا بر 3-2ميليوني صادر شده كه براي اين مبلغ كفالت ،  خانواده ھا بايد  10شده ھا قرار كفالت 
  .دمشكل دارند و مجبور مي شوند براي آزادي عزيزانشان سند منزل خود و يا بستگان خود را به عنوان وثيقه در اختيار دادگاه انقgب بگذارن

ست برو دنبال فيش امروز در داخل دادگاه انقgب به خانواده ھايي كه در انتظار اعgم اسامي بودند مي گفتند اگر اسم فرزندتان در ليست ھ
يك ماشين نيروي انتظامي دائما در مسير دادگاه .حقوقي و وثيقه  در غير اينصورت اينجا نايستيد ، سر و صدا نكنيد و مزاحم كار بقيه نشويد

gب از تجمع خانواده ھا در انقgب رفت و آمد مي كرد و اوضاع بيرون دادگاه را كنترل مي كرد تعدادی از افراد نيروی انتظامی  در بيرون دادگاه انق
  .مقابل درب دادگاه انقgب جلوگيري مي كردند و لباس شخصي ھا نيز در داخل و بيرون دادگاه شرايط را تحت كنترل داشتند

مقابل ديد عابرين  قبg خانواده ھا در مقابل درب دژباني مي ايستادند كه در.نفر از خانواده ھا تجمع كرده بودند  60در مقابل زندان اوين نيز حدود 
ت و با و رھگذران بود اما در روزھاي اخير اسامي دستگير شده ھا را در سالن چند منظوره يا سالن مgقات اعgم مي كنند كه دور از ديد مردم اس

از صبح تا ظھر كه خانواده . دارنداين كار سعي مي كنند تجمع خانواده ھا و اعتراضات آنھا را در برابر زندان اوين از  چشم مردم و رھگذران دور نگه 
ظر ھا در جلوي زندان اوين ھستند نيروھای انتظامی مستقر در آنجا در حالت آماده باش كامل ھستند و لباس شخصي ھا نيز خانواده ھا را زیر ن

  .خود داشتند 
  

  !ارزوني احمدي نژاد و خامنه اي ،قانون اساسي: پيشنهاد موسوي را نمي پذيريم
معترضان باید با استفاده از ظرفيت قانون اساسی ایران «: پيشنھاد داده اند که ين موسوي در مgقات با جمعي از مديران رسانه ھاآقاي ميرحس

قـانون «: انات افزوده اند کـهايشان در اين بي  ».مطالبات مدنی را پيگيری کنند و زیر شعارھایی جمع شوند که بتواند اجماع عمومی ایجاد کند
جنبش «از ھمچنين،   .»ران این پتانسيل را دارد که مردم از ھر گروه و طيفی بتوانند دور آن حلقه بزنند و مطالبات خود را پيگيری کننداساسی ای

باید به قانون اساسی توجه کرد، یعنـی آن را ماننـد نمـاد سـبز در سـرلوحه پيگيـری «: و بيان داشت ام بردهنبمثابه ي جنبشي فراگير » سبز
اصيّت خبر مبناي چه شواھد و مستنداتي به اين  ينکهادر مورد اما .  »مطالبات آینده قرار داد چون خاصيت ایجاد اجماع ميان اقشار مختلف را دارد

آيا محوريّت دادن  ؟از جنبش مبارزات مردمي به ما چه مي گويدي عببينيم شواھد و مدارک واق اما، .يزي نگفت، چتسي برده اپ فانون اساسي
  ؟دارد ظرفيّت ايجاد اجماع »جمھوري اسgمي اسيسقانون ا«به 
مـرگ بـر «و » رأي مـرا پـس بـده«دو شعار عبـارت بودنـد از، اين .  متحد گشتندار اصلي عم بصورت خودبخودي حول دو شمرد ،آغاز مبارزاتدر 

پس از اتمام حجت  اما،  .روز، ادامه داشت 6خرداد ماه، به مدت  28تا روز  ظاھري شان، با تمامي تنوعارھا عاين شمضمون محوريت  !»ديکتاتور
مي در فرداي آن روز، به شونت آميز و مقاومت در برابر نيروھاي مسلح جمھوري اسgخرداد، و آغاز تظاھرات ھاي خ 29 هعخامنه اي در نماز جم

مـرگ بـر جمھـوري «و » مـرگ بـر خامنـه اي«و جاي خود را به شـعارھايي از قبيـل  دنشد فذح ي با مضمون محدود انتخاباتشعارھاي ،وضوح
در مردم و اجماع اتحاد حفظ .  غالب گشتند را نشانه مي رفتندم وhيت فقيه و ديکتاتوري نظارنگوني سمضمون و ديگر شعارھايي که » اسgمي

، ھمانـا تسـايکه تمامي نيروھا و افـراد را بـه يکيگـر پيونـد داده ا خواسته ي حداقليآن چنين فضايي، روشن کننده ي اين واقعيّت است که 
مردم نبود،  ياين خواسته ي حداقلاگر .  ديکتاتوري فردي و فساد حکومتي است حافظنظام به مثابه ي  gميسحکومت جمھوري اسرنگوني 

    .حول آن شکل نمي گرفت و اتحادي مطمئناً چنين اجماع
، تر از نتيجه انتخابات رفته استرافمراتب به مي دخواسته ھاي مر اند کهداو نيز مي ست که ت ايّقعيانگر اين واع نيز آقاي موسوي پيشنھادين ا

و از دست نرود، نظامي است که در قانون اساسي جمھوري اسgمي ترسيم گشته و  حفظ شوددر اين گير و دار و کوشش ميکند ااما آنچه که 
يز مي تواند نظام، بدون خامنه اي و احمدي نژاد ناين .  ن در انتخابات شرکت مي کنداو بارھا اعgم داشته بود که براي جلوگيري از خطر گزند به آ

آنچه که در مناظرات انتخاباتي تلويزيوني بر مردم آشکار اما .  ھمان زمانيکه خميني و موسوي بر سر قدرت بودندند مان.  به بقايش ادامه دھد
نھادينـه  »ولـي فقيـه«فردي مطلقه را زيـر عنـوان  ديکتاتوري، نظامي پديد آمد که ميgسشد، اين بود که از ھمان روز اول استقرار جمھوري ا

نـا ، نھادھاي قانوني ديگري که حافظ ديکتاتوري ولي فقيه باشند و بـا درآمـدھا و امتيـازات ت ديکتاتورسساخت و با تمرکز قدرت انتصابات در د
، »راي نگھبانشو«چون نھادھايي تدوين نمودند که اي  يساسقانون اسپس .  کنند، ظاھر گشتندشان را تضمين مشروع و فاسدانه وفاداري 

و مھمتر از » لباس شخصي ھا«و  »gعاتوزارت اط« ،»بسيج«، »سپاه پاسداران«، )که تدوين کننده ي قانون اساسي بود(» رگانخبجلس م«
بـزک » قانوني«قرار دادند و چھره ي اين ديکتاتوري فردي را با رنگ » ولي فقيه«را در اختيار منحصرانه  »فرماندھي کل نيروھاي مسلح«ھمه 
واھيم از آن که اگـر بخـ» قانوني«ھمان .  خ موسوي و کروبي و ھاشمي مي کشندبه رُ که خامنه اي و احمدي نژاد» قانوني«ھمان .  نمودند

ايشان ھم  اھانراست که آقاي موسوي و ھمآشکار .  به حکم وhيي و رياست جمھوري تمکين کنيم و دَم بر نياوريم تسپيروي کنيم، مي باي
چه که منظـور نظـر آقـاي آناما . مقاومت مي کنندنتيجه انتخابات يرش ذپدر مقابل » قوانين جاري مملکتي«و » اسيسقانون ا«قض با ناکنون 

درصورتيکه   .د و تنھا متوليّآن شان را تغيير مي دھدارذموسوي است، حفظ نظامي است که انحصارات ثروت و قدرت را دست نخورده باقي مي گ
ھمـان . سـتاو انحصـار قـدرت و ثـروت ديکتاتوري  است که حافظ  و نھادھايي نظامآن  رنگونيسحداقل خواست مردمي و محور اجماع شان 

 ويسـموآقـاي از بايد .  لحاظ شده است اسيسدر قانون ا با صراحت کاملشان،  قانون گريزقابليّت اختيارات بي حدّ و اندازه و نھادھايي که 
  .سوأل کرد که چنين قانوني چه ظرفيتي مي تواند داشته باشد که بر عيوبش بچربد

مـرگ بـر جمھـوري «،»رمـرگ بـر ديکتـاتو«و حـول محـور  ت خود را بيان داشـته انـدسکه مردم حرف خود را زده اند و حداقل خواتسکgم اينلب 
ايجـاد نجام دھد، ا مي تواند» محوريّت دادن به قانون اساسي«يشنھاد په کاري کتنھا .  به اجماع رسيده اند» مرگ بر خامنه اي«، »اسgمي
 »ب رفته را به جوي بازگرداندآ« ندنکه مي توا تسفوف مبارزان ابا بوجود آوردن انشقاق در صتنھا .  تسفرقه ميان صفوف متحد مردم اتشکاف و 

وي و ھمراھانش بارھا به ھدف و سھميشه به خاطر داشته باشيم که موبايد  .تير رس جنبش مردمي خارج کردو نظام جمھوري اسgمي را از 
ان ايجاد تفرقه کرده اند و اينک نيز با اين پيشنھاد مي خواھند در ميان مبارزتراف عا ستgمي اسحفظ نظام جمھوري اھمانا که  انگيزه ي خود

  .کرده تا به ھدف خود دست يابند
 نھاآ.  دنداشته ا تأکيدات حبه اصgجمھوري اسgمي  اسيسبه عدم ظرفيّت قانون اال ھا سسازگارا  اني چون اکبر گنجي وآخر اينکه، آقاينکته 

بسـيار اينک .  حتمالي براي اصgحات درون حکومتي وجود ندارداکه تا زمانيکه اين قانون اساسي معتبر باشد، ھيچ  ندھمواره بيان مي داشت
چون باورھاي ديگرشان چـوب حـراج زده و آن را بـه  نيزاين باور به آيا ايشان بر اين اعتقاد خود باقي مي مانند و يا  جالب خواھد بود که ببينيم
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