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 ماه مرداد

  مرداد در تهران 3هاي  عتجم
  

گزارشات طبق .  ھاي بين المللي در سراسر دنيا، مردم مبارز تھران نتوانستند ساکت نشسته و به خيابان ھا آمدند ھمراھي با تظاھراتدر 
در ميدان اما .  شکل دھند يابان کريمخانخميدان انق:ب، و  نقطه ميدان ونک، هسدر خود را  اتعتجممردم غيور تھران کوشش کردند تا رسيده، 

نيروھا به اميرآباد و بلوار کشيده  درگيري ھا آغاز گشت و در جنگ و گريز مردم با اين تعه سربانق:ب، با حضور متمرکز ھزاران نيروي سرکوبگر، 
تن به جمع مادران سبا ھدف راھپيمايي تا پارک Hله و پيوشکل گرفته در خيابان کريمخان نيز جمعيّت .  شد و در ساعتي جمعيّت متفرق گشت

يدن به ميدان سقبل از راما .  به حرکت در آمد» پس ميگيرمتو  برادر شھيدم خون«و » مرگ بر ديکتاتور«با شعار زادار جانباختگان راه آزادي ع
، عليرغم روحيه و عزم پايداري ايشان، در داد مردمعکم ت بتاًسو علت حضور ن يجي ھاي پياده قرار گرفتسسواران و بوليعصر مورد ھجوم موتور

  .رکوب و متفرق شدساعت سکمتر از يک
ر ميان دميدان ونک  ،تراتژيکساز لحاظ اکه بر خ:ف دو نقطه ي ديگر،  تسبه تذکر اHزم .  ديگري داشت رنوشتسمع در ميدان ونک تجاما 

از  ميدان ونکتجمع .  تسدر مبارزات خياباني مستقر شده ا ياريستجربه ي ب ابي، جوان نينسر د، با درصد زيادي چندين محله ي پر جمعيّت
ميرداماد و ه راھي سبه تجمع چند ھزار نفره، اما غير متمرکز، از  تعرساز دسته ھاي چند نفره به گروه ھاي چند ده نفره و به  ، 17 اعتس

ھمچنان نيروي انتظامي قصد تھاجم داشت كه مردم , ھمزمان با تجمع و تظاھرات مردم و جوانان . ، تبديل شد»قصر يخ«محل قديمي وليعصر تا 
تعداد تظاھر به  سريعبا آگاھي به افزوده شدن اما  ند،وران ھمچنان درگير بودمردم با مام18:00ساعت  ات. ندبا آنھا درگير شد درحال شعار دادن

نھای ھر چھار سمت ااز خياب  .يکديگر را تشويق به مقاومت مي کردند .” نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم“ سر دادن شعار  با ،کنندگان
یک و افتادند  رکوبگرساز تظاھر کنندگان به چنگ نيروھاي ی دو نفر تا اينکه  .ن اضافه می شدان مردم لحظه به لحظه به جمعيت داخل ميداميد

، آن دو جوان را رھا رکوبگرسبا ھجوم جمعيّت به منطقه درگيري، نيروھاي  در اين ھنگام.  مضروب شدخانم ميانسال توسط نيروھای ماسک دار 
بودند و مردم ھمه جا . جمعيت نداشت رباما تاثيری  .تيراندازی ھوایی کردند ين شروع بهرفت مامور ترصدای شعارھا باH .کرده و عقب نشستند

 آنھا .  ميکوبيد و فرمان ميداد که تعطيل کنيدھا شيشه مغازه ھای پاساژ پليس با شلنگ به . جنگ و گريز در تمام مناطق درگيري آغاز شده بود

انتظامي نيروھاي . ھا پناه برده و داخل مغازه ھا مي شدندته پاساژ بهمردم اما  .تند با تخليه مردم، درھاي اصلي پاساژھا را ببندندسمي خوا
 ،دکانداران با وجود خاموش کردن چراغھا و پايين کشيدن کرکره ھاکه چرا . دنتسحتي از شيشه ھاي مغازه ھا ھم نگذشته و آنھا را مي شک

  .مغازه بغلتند تا مردم بتوانند از زير به داخل ودندبرا قدري باز گذاشته آنھا پايين 
 .اند د که نيروي کمکي يا ذخيره به سرکوبگران اضافه شدهيبنظر مي رس .بود و از نظر جمعيت بسيار شلوغ جو ميدان ونک بشدت متشنج

و اين تمھيدات ليرغم عاما  .نددند و کتک مي زدرمردم حمله مي کآنھا با تمام قوا به . ه بودشدشايد حتي چند ھزار نفره  نفراتشان خيلي زياد و
 ،»نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم«و  حکومت اس:مي بر ضد شعارھايارتقاء با مردم و جوانان آزاده  ،تدارك گسترده نيروھاي امنيتي

    .تادگي مي کردندساي
  

حضور و آرايش نيروھاي لباس شخصي با روزھاي گذشته تفاوت آشكاري كرده بود ، آمده بود، گزارش ميداد کهھم ايت ھا سکه در يکي از خبري 
ھر، بسياري از نيروھاي بسيجي با ظاھري كام: آراسته در جمع مردم نفوذ و نياز به تغيير چھره و ظاو با توجه به منطقه تجمع كه در ميدان ونك 

 .كردند كرده و آنان را شناسايي مي
در ھجوم سوم نيروھاي امنيتي كه از دفعات قبل شديدتر شد، نيروھاي لباس شخصي از داخل مردم طعمه ھايي را كه شناسايي كرده بودند 

 .دھھا نفر از جوانان در اين طرح بسيج دستگير شدند. مانع فرار آنھا شدندب:فاصله مورد ضرب و شتم قرار داده و 
توسط مردم محاصره زدند، در خيابان م:صدرا  در اين غافلگيري دو تن از بسيجيان كه دو معترض جوان را به دام انداخته بودند و به شدت كتك مي

 .ردن دو فرد دستگير شده، مجبور به فرار شدندشدند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ضمن رھا ك
يكي از آنان ھنگام ھجوم . كردند وي اقدام به فيلم برداري مي ھاي متعلق به شبكه پرس تي كنندگان دو فرد ناشناس با جليقه در بين تجمع

 .نيروھاي لباس شخصي به مردم، به كمك نيروھاي امنيتي شتافت و شروع به ضرب و شتم مردم كرد
در ابتداي خيابان م:صدرا با ھجوم نيروھاي امنيتي . اي از رانندگان تاكسي وابسته به نيروھاي امنيتي بود اي جالب توجه ديگر حضور عده نكته اما

ب:فاصله ھاي حاضر در محل شوند كه يكي از رانندگان  اي از زنان و مردان كه توان فرار نداشتند، مجبور شدند سوار تاكسي كنندگان، عده به تجمع
راننده ضمن حركت به سوي ماموران به مسافران فحاشي . ھاي خودرو خود را قفل كرد و دنده عقب به سمت نيروھاي امنيتي حركت كرد درب

كردند و مسافران داخل خودرو با داد و فرياد، مردم را از موضوع مطلع كردند و طلب كمك   .كرده و گفته بود كه منافقان را تحويل قانون خواھد داد
مردم ب:فاصله بعد از اط:ع از نقشه راننده، به خودرو او ھجوم بردند و قصد داشتند راننده را . توانستند خودرو را متوقف و از آن به بيرون فرار كنند

 .از خودرو به بيرون بكشند كه راننده در فرصتي مناسب و با سرعت از بين مردم گريخت
نفر بوده است اما مردم به رغم اين تعداد مزدور سركوبگر به تجمع ادامه داده و صحنه را  500حدود  ,20تعداد ماموران در ميدان ونك در ساعت 

  .ترك نكردند
تعداد اين نيروھا به حدي بود  .را وارد ميدان کردند بسيجھايي از بچه سال  رکوبگرانسبه بعد  20:15ھمچنين گزارش شده است كه از ساعت 

به صدا در آوردن بوق خود اعتراضشان به  ماشين ھا با, 20:30ساعت حدود در . كه ديگر جايي براي تردد مردم و يا ايستادن آنھا وجود نداشت
در بين جمعيت با اط:عاتي براي ممانعت از شناسايي توسط مردم تازه نفس نيروھاي سركوبگر , نظام و اتحادشان با ساير مردم را بيان ميكردند 

مردم كه حدودا ده زمان  در اين .ند تا در صورت گرفته شدن عكس از آنھا توسط مردم شناسايي نشوندو به اين وسيله قصد داشتند ماسك بود
زنداني «و »تيمما اھل كوفه نيستيم پول بگيريم بايس« : صورت دسته ھاي ده و بيست تايي حركت كرده و شعار ميدادند ھزار نفر بودند به

   .»سياسي آزاد بايد گردد
 .ندتجريش حركت كردوخيابان وليعصر  به سمتدو دسته شده و، از آنجا که ميدان ونک پر از بجه سالھاي بسيجي شده بود، مردم تعدر اين سا

نيروھاي مزدور و سركوبگر نظام ھم با , ھمزمان با حركت مردم به سمت ميدان تجريش  . ليعصر رھسپار شدندو عده اي ھم به سمت ميدان و
اما مردم به اين , موتور و ماشين و پياده خود را به مردم رسانده و مانع تجمعات آنھا شده و با بلند گو به آنھا ھشدار ميدادند كه مطلقا تجمع نكنند

  . استعفا مسير را طي كردند... دولت كودتا استعفا : شعارھاي ضد نظام واحمدي نژاد از جمله  و با سر دادنتمھيدات اھميت نداده 
  .در اين زمان تمام خيابان ھاي منتھي به ميدان ونک با ترافيکي سنگين مواجه بود و امکان تردد براي ماشين ھا وجود نداشت

داد نسبتاً عبا در نظر گرفتن تيّت عاين واق.  بودعزم جزم آنھا براي برپايي تجمع و تظاھرات ,شد در ميان مردم ديده مي روزھاي گذشتهآنچه بيش از 
فراوان و خشونت بي تمھيدات امنيتي  ، والبداھه بودن اين تجمات فيترده و سکم شرکت کنندگان در تظاھرات، به علت عدم کار تبليغاتي گ

  . نمودند برپاھاي خود را مانع مردم نشد و آنھا تظاھرات  ،بودابقه س
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 »همبستگي با مردم ايران«تظاهرات در 
تجمع کنندگان از  .، ھزاران ایرانی و غيرایرانی در شھرھای مختلف جھان دست به تجمع زدند»روز جھانی ھمبستگی با مردم ایران«ھمزمان با 

  .شدگان را نيز آزاد کند دولت ایران خواستند ضمن پایان دادن به سرکوب معترضان، بازداشت
روز جھانی ھمبستگی با مردم ایران، دفاع از «را ) شنبه، سوم مرداد(ژوئيه  ٢۵ای،  المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه ھای بين سازمان

الملل،  المللی حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بين کمپين بين .در این کشور اع:م کرده بودند» ق بشر، حقوق شھروندی و آزادی مطبوعاتحقو
کنندگان این بيانيه مشترک  ھای حقوق بشر از جمله صادر المللی جامعه بان حقوق بشر و فدراسيون بين سازمان گزارشگران بدون مرز، دیده

بودند که سوم مرداد ماه در تظاھراتی، حمایت خود از جنبش اعتراضی مردم ایران را   ھا از مردم سراسر جھان خواسته این سازمان .ھستند
 .نشان دھند

ھای ایرانی درخواست کردند که صدھا ایرانی را که یا در ميان تظاھرکنندگان و یا به دليل  به گزارش آسوشيتدپرس، تظاھرکنندگان از مقام
شھر اروپایی و  ۴٧ان از گردھمایی جھانی در حمایت از معترضان ایرانی در  ان سی.اند، آزاد کنند ھای مدنی و سياسی بازداشت کرده فعاليت

شدگان شناسایی شده در  تظاھرکنندگان، تصاویری از ندا آقاسلطان، سھراب اعرابی و دیگر کشته .دھد شھر آمریکایی خبر می ۴٠بيش از 
 .ھای اخير ایران و نيز برخی زندانيان سياسی را در دست داشتند اعتراض

  »ستدوگاه مرگ ارا«اردوگاه كهريزك، 
پيکرھا را در سردخانه ھا  ،از ترس انفجار خشم مردم ، حکومتاست شدهجان باختن صدھا نفر  بهکه منجر يمردم مبارزاتدر سرکوب خونين 

يكي از دستگير شده ھا در داخل زندان شنيده مي  جان باختنبا توجه به اينكه ھر از چند گاھي خبر . انھا و مراکز دیگر نگھداری می کندبيمارست
ھر روز كه مي گذرد نگراني خانواده ھا و  ،ق مسئولين زندان اوين داده شدهده وي خبر دستگيري او از طريدر صورتي كه در ابتدا به خانوا ،شود

پيکر شھدای  ویل دادنشروع به تح از روزھای گذشته رژیم  . خشم آنھا از اين ھمه وعده و وعيدھاي دروغين مسئولين بيشتر و بيشتر مي شود
فشارھای غير قابل تصوری بر خانواده ھای شھدای راه آزادی وارد  اط:عات  مامورین وزارت. نمودهراه آزادی مردم ایران را به خانواده ھای آنھا 

توسط خانواده ھای آنھـا صورت گيرد و ھمچنين از برگزاری ھر مراسمی  مردمبدور از دید و اط:ع   عزیزانشان یپيکرھا خاکسپاری تا می کند
  .بسر مي بردندانباختگان راه آزادی زیر شکنجه در کھریزک معروف به اردوگاه مرگ جتعدادی از .ممانعت می کند

  ....به پاالن عوض كردن افتاده اند
ه خبر دستور خامنه ای به این اولين جمله ی مادر بزرگ من در واکنش ب  ).ای بابا اینا ھم مثل شاه به پالون عوض کردن افتاده اند(

  .  اد برای برکناری رحيم مشائی بودژاحمدی ن
/ ما می گيم شاه نمی خوایم: " بود که بر ضد شاه سر می دادند  57این جمله عاميانه و ساده که یاد آور شعار مردم در انق:ب  

می تواند نمایان گر کليت  در شرایط کنونی"    ما می گيم خر نمی خوایم پالون خر عوض می شه...نخست وزیر عوض می شه
ن تمام سپاه در شرایطی که جمھوری اس:می تنھا با زور اسلحه و به ميدان آورد.  س:می باشداوضع اسفناک جمھوری 

توانسته است ....  ان واز حزب هللا لبنان گرفته تا بسيج دھات ھای جنوب کرم تمامی گروه ھای شبه نظامی دیگرش پاسداران و
ا تند ه اس:می آن چنان سنگين شده است که  مجبور شداگویا فشار بر  نظام جمھوری . سقوط خود را عقب بياندازدچند روزی 

  .ی بدھندبرای حفظ نظام شان قربان
شاه نيز در سال ھای آخر حکومتش تازه .  گيرند یمگاه از این تاریخ درس ن اما گویا دیکتاتور ھا  ھيچ ،تاریخ بار ھا تکرار می شود

مقام عظمای «اکنون .... و را محدود کند تازه یادش افتاده بود که باید ساواک. یادش افتاده بودکه باید نخست وزیرانش را عوض کند
ثانيه  23دقيقه  50ساعت و  13روز و  7 و ،حتی شخص احمدی نژاد ھم دیگر برای حرف ھایش تره ھم خورد نمی کند که »وHیت

در متن نامه اش تنھا به استناد قانون اساسی  و البته  ) به نقل از روز شمار وHیت پذیری سایت الف(وHیت اش را  با تاخير پذیرفت
  .تازه یادش افتاده است که برای حفظ نظام باید قربانی بدھد! حکم وHیتی وحکومتینه به استناد  ،کند حرفش را قبول می

با عوض . خورند یمن این بازی ھا را  مردم  دیگرگول. ته انداما نکته این جا است که مردم برخ:ف دیکتاتور ھا از تاریخ درس گرف
مشائی  نشان داد که مردم بی  استعفای  این بازی مسخره . کنند کردن چند مھره در زمين بازی  نمی توان نظم کنونی را حفظ

نه تنھا خواھان برکناری دولت کودتا که خواھان برچيده شدن  کليت نظام جمھوری اس:می   ،تفاوت به بازی ھای حکومتی
 نفر 30بيش از نمی تواند  نظامی که حتی دیگر .است امی که اکنون برای حفظ خود تنھا چيزی که دارد س:ح آتشيننظ.  ھستند

عفا را تسدانشجویان بسيجی  با سوادی که ا ن ھم چهآ.  بعد از نماز جمعه بسيج کند ،یتراھپيمایی تجدید بيعت با وH یارابر
  ) خبرگزاری مھر -مرداد 2ر نماز جمعه دتجمع دانشجویان بسيجی مخالف مشائی  یارجوع کنيد به عکس ھ( نویسند یم) استئفا(

مخفف نام خامنه ای رھبر به ابتکار بچه ( ر .از نشانه ھایش نيز ھمين است که خ و یکی خود رسيده است این نظام به آخر خط
  . کند دارد پاHن ھایش را عوض می) ھای باHترین

ھيچ و این عوض کردن پاHن ھا . ر بزرگ باید بداند که مردم در خيابان ھا خواھان مرگ او و ھر دیکتاتور دیگری شده اند.اما این خ
که نظام  ینرگ بر جمھوری اس:می است  تا زماکه در خيابان فریاد اصلی شان مرگ بر دیکتاتور و م مردمی.  فایده ای ندارد

موسوی،  ھاشمی، حتی.تغيير مھره ای را نمی پذیرندھيچ  ،باشد و دیکتاتوری تحت لوای آن استمرار یابد رجمھوری اس:می برقرا
ه تغييرات حال چه برسد ب. ردم را آرام سازدتواند در درون نظام کنونی  م لب دیگری ھم دیگرنمیخاتمی، کروبی و ھر اص:ح ط

  ...جزئی و خنده داری مثل برکناری مشائی و توپ و تشر زدن به احمدی نژاد و غيره
ن این پاH. را بدھد) Hترینبا یامخفف احمدی نژاد به ابتکار بچه ھ( ن.ا ير بزرگ باید تاوان کشيدن پاHنی به سنگينی و بد بوی.خ

  .عوض کردن ھا فایده ای ندارد
  ... ھر دیکتاتور دیگری را نمی خواھيميا  ر و.ما  ھمچنان می گویيم ما خ

   .شپويان 


