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 ماه مرداد

  :»نداي سرخ« اول از پيام ششمخش ب

  »جنبش رنگين كمان«مرداد، نمونة زندة  8
اگـر در زمـان مبـارزات ضـد   .شته بودذو دوران ھاي گ 57بت به انق+ب سن مردم ايران، نشاندھندة بلوغ 1388مرداد  8روز پنجشنبه  اعتراضاتِ

مرداد و بازگشت شاه جنايتکار  28کودتاي او تن به  به دنبال، اکثريّت مردم رھبري فردي مصدق را پذيرفتند و 1332تا  1320استعماري سالھاي 
اين بار با تفکر به چاه ديکتاتوري مذھبي سقوط کردند،  ،با ديدن عکس او در ماه ،ده و سر به ھوانمو، خميني را تقديس 1357دادند، و يا در سال 

، مسيرھاي گوناگوني اتخاذ کرده وNيت مطلقه مستقل خويش، راھشان را انتخاب نموده و Nجرم در عين وحدت شان در مبارزه عليه کودتاچيان و
ما در اينجا نمي خواھيم، بصورت خبري، از وقايع عصر تا   .در خواسته ھا و باورھا، مبناي جامعه اي دمکراتيک را پي ريزي مي کنند عو با اين تنو

شترکات و تفاوت ھاي خواسته ھـا و باورھـاي مردمـي نيمه شب پنجشنبه برايتان بگوييم، بلکه، ميخواھيم در جزئيات وقايع آن روز به دنبال م
  . مرداد را ساختند 8بگرديم، که با مبارزه اي يکپارچه ي عليه  کودتاچيان، حماسه  

يک نمونه ي .  ما در پيامھاي گذشته خود  نشان داديم که در چه شرايطي مبارزه ي دروني کودتاچيان به از ھم پاشيدگي ايشان خواھد انجاميد
ديديم که در شب قبل از مراسم چھلم جانباختگان راه آزادي، .  ين اخت+فات، تاکتيک اتخاذ شده از سوي نيروھاي انتظامي و امنيتي بودديگر ا

بر حذر داشت و تا آنجا پيش رفت گر را از برخوردھاي خشونت آميز و بازداشت معترضان در بھشت زھرا امنه اي، طی حکمي، نيروھاي سرکوبخ
اما، تمام جھان شاھد بود که نيروھاي   .تھديد کرد» برخورد قانوني«را که از امر او تبعيّت نکرده و با مردم به خشونت رفتار کنند را  به که افرادي 

و به سرکوب و بازداشت » طره خُرد نکرده«امنيتي کودتاچيان است، براي حکم خامنه اي  –سرکوبگر، که زير فرماندھي مستقيم جناح نظامي 
ھمچنـين، . و از پياده شدن موسوي از اتوموبيل و شرکت در مراسم جلوگيري کردنـد تا درجه اي که به کروبي نيز حمله ور شدند.  زدنددست 

  .، بود گزارش ھا حاکي از استفاده ي گاز اشک آور و حتي تيراندازي مستقيم بطرف مردم، در خيابان ھاي اميرآباد، عباس آباد، يوسف آباد و مص+ّ 
ميداد که متأسفانه به علت عدم امکان نزديک شدن  نفر 20تا  10رشات شاھدان عيني، فقط در اميرآباد، صحبت از تير خوردن و به خاک افتادنِ گزا

حتي در  صحنه ي پاياني ويديويي که درگيري جواني با دست خالي .  به تير خوردگان، آمار دقيقي از زخمي ھا و جانباختگان احتمالي نداريم
يه مزدوري مسلح به باطوم و ماسک در خيابان وليعصر نشان ميداد، شليک مستقيم مزدوري در اونيفورم نيروھاي انتظامي با اسلحه کمري عل

اين نکته نشاندھنده ي تداوم و تعميق اخت+ف بين جناحين کودتاچي را نشان مي دھد که جناح طرفدار احمدي نژاد، با  . اش را ثبت کرده بود
اقدام به خرابکاري در کوشش ھاي خامنه اي براي رسيدن به توافـق بـا رھبـري ) ولي فقيه(» فرمانده کل نيروھاي مسلح«ز حکم سرپيچي ا

در حالي که، در رويارويي ھفته ي قبل بر سر معاونت مشايي، به اين واقعيّت   .مي کند) نجاني، موسوي، خاتمي و کروبيسرف(» جنبش سبز«
  .ت خامنه اي، نمي تواند حافظ موقعيّت خود در حکومت باشدرسيده بود که بدون حماي

بطـور نمونـه، .  ، ھمچنين نشاندھنده ي اتخاذ تاکتيک ھاي مختلف و متنوعي از سوي مـردم بـوددر بھشت زھرا از حاکميّت که بگذريم، وقايع
نت روا نداشته و به آرامي از آنھا مي خواستند کـه تعدادي از بانوان شرکت کننده، به آن دسته از پرسنل نيروھاي انتظامي که به مردم خشو

ميکُشـم، «و » مـرگ بـر ديکتـاتور«متفرق شوند، در سکوت کامل، گُل ھديه کرده، در صورتيکه فقط چند متر آنطرف تر مردم در حين شـعارھاي 
در تمـامي .  ضا بطور کلي تفـاوت داشـتالبته در شھر تھران ف. بطرف نيروھاي سرکوبگر، سنگ پرتاب مي کردند» ميکُشم، آنکه برادرم کشت

نيروھاي حکومتي مردم، حتي به خلع س+ح بطور مشخص اميرآباد، در برخي نقاط، .  نقاط، مردم معترض با نيروھاي سرکوبگردرگير مي شدند
اين تنوع در تاکتيک و   .کشيدند دست زده و يا موتورسواران را از موتورھايشان پايين کشيده و پس از آزادي ايشان، موتورھايشان را به آتش مي

عمل » جنبش سبز«آن بانوان تحت تأثير رھنمودھاي محسن سازگارا و خط مشي غالب بر .  طرز عمل، بيانگر تنوع در ديدگاه و رھبري مردم بود
متي و اقدام به خلع س+ح و آتش مي نمودند، در صورتيکه اکثريّت مردم، با دفاع از خود و ديگران، و با ضد تھاجمات خود به نيروھاي مسلح حکو

آنھا با آزاد کردن بسيجي ھاي موتور وار و نظاميان خل س+ح شده، بار ديگر   .ارائه مي دادند» عدم خشونت«زدن موتورھا، ديدگاه ديگري را از 
لحانه مي کنند، به آن علت است کـه ، اقدام به قيام مس57،و اگر در زماني، مانند بھمن ثابت کردند که مردم خواھان اعمال خشونت نسيتند

  .حکومت ھاي ارتجاعي با مقاومت مسلحانه در مقابل اراده ي مردمي، به کشتار بيگناھان پرداخته و مردم ديگر تحمل خود را از دست مي دھند

» استق+ل، آزادي، جمھوري ايراني«تنوع باورھا و تعدد مراکز رھبري مردم را برجسته کرد، طرح شعار استق+ل فکري، ه ي ديگري که دوباره عواق
» قانون اساسي جمھوري اس+مي«به تبعيّت از  ھدف خود را از اعتراضات» جنبش سبز«با در نظر گرفتن اينکه در روزھاي اخير، رھبري .  بود

ان دادند که صرفاً به تعويض مي باشد، با طرح اين شعار نش» جمھوري اس+مي«محدود نمود، آن عده از مردمي که ھدفشان از مبارزه، گذر از 
  .مي نگرند» جنبش سبز«احمدي نژاد و تجديد انتخابات قناعت نکرده و به افقي فراتر از 

و اقليّت طرفدار ايشان، با اسـتفاده از » رھبري جنبش سبز«متأسفانه، از آغاز مبارزات مردم عليه کودتاچيان و ديکتاتوري، شاھد بوده ايم که 
آنھا .  کردن اين جنبش را دارند »تک رھبري«و  »تکصدايي«سعي در  ،غير مردمي و به کار بردن تاکتيک ھاي انحصارطلبانهحمايت ھاي تبليغاتي 

.  متفاوت و بعضاً مخالف ايشان باشد را سرکوب مي کنندکه نظري ھر خميني پيروي کرده و با استفاده از اين ترفند، » وحدت کلمه«از تاکتيک 
داشته باشد و بخواھد » رھبران جنبش سبز«نمايانند که ھرکس نظري بغير از نظر اص+ح طلبان حکومتي و بمردم اينگونه  آنھا سعي مي کنند به

ايشان اجازه و آزادي » خودي ھاي«در صورتيکه .  از آزادي بيان خويش استفاده کرده و به تبليغ آن بپردازد، از حاميان حکومت و احمدي نژاد است
ما سوأل مي کنيم که چرا خاتمي مي تواند نظر مخالف با موسوي طرح کرده .  متفاوت از نظر يکديگر ، ھر چه مي خواھند بگوينداين را دارند که 

اسـت، و يـا خواھـان » رفرانـدوم تغييـر رژيـم«بگويد خواھـان مـث+ً که ، »غير خودي«کند، اما، فردي » برگزاري رفراندوم مشروعيّت«و تقاضاي 
يا اينکه، مخالف .  ، بايد خفه شود»طرفداري از احمدي نژاد و خامنه اي«، با مارک است» جمھوري مردمي و شورائي «يا  و» جمھوري ايراني«
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 ماه مرداد

تقاد عنيست و ديدگاه ديگر و به رھبري ديگري ا» جنبش سبز«ه لياقت رھبران بتقد عو يا م.  خودي ھاي اص+ح طلب است» گام به گام«تاکتيک 
رفسنجاني، موسوي، (» رھبران جنبش سبز«که بيشتر مخالفان عقيده ي جنبش سبزھا، تاريخچه اي بسيار طويل تر از  خنده دار آنجاست. دارد

در مخالفت با احمدي نژاد و خامنه اي دارند و بعضاً در دوران آقايان موسوي، رفسنجاني و خاتمي به جرم مخالفت با حکومت ) خاتمي و کروبي
پس بايد مراقب بود و به دام ترفندھاي انحصار طلبانه نيافتاد، چرا که ھر   .افتاده بودنددر آمده و در زندان ه اسارت مطلقه و خامنه اي و ديگران ب

ه مي کس با چنين تاکتيک ھايي بتواند مخالفين خود را ساکت ساخته و نظرات ايشان را سرکوب کند، راه را براي استقرار ديکتاتوريِ ديگري آماد
  .سازد

، جنبشي نيست که ما تازه »جنبش رنگين کمان« بندي کنيم به اين نتيجه مي رسيم کهعاز موضوع قسمت اول نظرات بيان شده جمدر اينجا 
مبارزات مردم ما از ھمان آغاز، به تعداد تنوع اعتقادات سياسي و مذھبي و فرھنگي، به تعداد شمار جنبش ھاي !  خير.  بخواھيم آنرا بسازيم
و اين دقيقاً نقطـه ي قـدرت  استف، و تعدد مراکز رھبري اھداو ھا خواسته در تنوع ، داراي گروه ھاي قوميّت ھاي ايراني اجتماعي، به تعداد

امـا، عـده اي .  ندستھدر حال مبارزه با ديکتاتوري و کودتاچيان  ،متحدانه ،يّت است که اکثريّت قريب به اتفاق ايرانيانعو بيانگر اين واق. آنست
را » جنبش سبز«برويم و » جنبش سبز«ما و مردم اينگونه تحميل کنند که ما بايد اين تنوع را کنار گذاشته و فقط زير رھبري و پرچم ميخواھند به 

و » تکصدايي«و » ديکتاتوري«ھمانطور که پاسخمان به .  است» نه«پاسخ ما به ايشان .  ھم محدود به باورھا و اھداف و رھبري خود مي کنند
دد مراکز رھبري ھستند و عمردم ايران داراي تنوع باورھا، اھداف و خواسته ھا و ت.  است» نه«خامنه اي و دار و دسته کودتاچيان » تک رھبري«

» حکومت ديکتاتوري سياه«را در کنار ھم قرار داده و يکصدا و متحد عليه » جنبش رنگين کمان«اين تنوع است که الوان رنگين تشکيل دھنده ي 
  .دنپناه ببر» تک رنگ سبز«به » تک رنگ سياه«از  ندو حاضر نيست نندمبارزه مي ک

  :زهرابهشت 
 .لطان و دیگـر شـھدای تظـاھرات و اعتراضـات اخيـر رفتنـددھھا ھزار نفر از مردم تھـران امـروز از ظھـر در بھشـت زھـرا بـر سـر مـزار نـدا آقاسـ

عزا : در این تجمع بزرگ که با حضور بيش از ده ھزار نيروي پليس، یگان ویژه، نوپو، لباس شخصی و سپاه ھمراه بود مردم شعارھایی ھمچون
ته که مرده، می کشم می کشم آنکه برادرم کشت، عزاست امروز، روز عزاست امروز ایرانی باغيرت صاحب عزاست امروز، ندای ما نمرده این دول

وقتی ماموران یگان ویژه به سمت مردم حمله کردند مردم شعار  .سر می دادند... مرگ دیکتاتور، مجتبی بميری رھبریو نبينی، مرگ بر روسيه و
اما ماموران چندین بار مردم را به شدت مورد حمله وحشيانه ... . ایت حمایت ومامورانتظامی تو ھم ایرانی ھستی، نيروی انتظامی حم :دادند

در مقابل مردم نيز یکی از ماموران یگان ویژه را برای لحظاتی گرفتند و مورد ضرب و شتم . قرار دادند که بر اثر این حم+ت چند نفر زخمی شدند
د، با صدای بلند و یکصدا برای شھدای حوادث پس از انتخابات فاتحه خواند و سرود قسم مردم که تعدادشان بيش از شصت ھزار نفر بو .قرار دادند

با گذشت حدود دو ساعت و در حاليکه ميرحسين موسوی،  .به اسم آزادی به لحظه ای که جان دادی؛ یار دبستانی من و ای ایران را خواندند
تدابير شدید و در محاصره ماموران یگان ویژه فاتحه خواند، ناگھان ماموران به طرز  کروبی و آیت هللا صانعی بر سر مزار شھدا حاضر شده و تحت

با گذشت حدود دو ساعت از تجمع و تعقيب گریز در بھشت زھرا، ناگھان ماموران لباس شخصی که  .وحشيانه ای به طرف مردم حمله ور شدند
 5حدود سـاعت  .ورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی را نيز بازداشت کردندمشخص نبود کجا مخفی شده بودند وارد ميدان شدند و مردم را م

  .در مص+ باشند 6عصر امروز مردم با حرکت به سوی متروی حرم، به سوی مص+ی تھران حرکت کردند تا ساعت 

  :از سطح شهر تهران »ندا نيوز«ظه به لحظه گزارشگران لحخبرهاي اهمي از 
در امير آباد مردم موتورسواران لباس شخصي را از روي  .نفر روي زمين افتاده اند 12تا  10 .اميرآبادتيراندازي مستقيم به جمعيت در   - اميرآباد

. ي حمله مي کنندزنان قھرمان ما با دست خالي به نيروھاي حکومت .ان مي کنندموتور پايين مي کشند و پس از آتش زدن موتورھايشان، آزادش
نداي ما : مردم در خيابان ھاي اميرآباد فرياد مي زنند.در صورتيکه سرکوبگران مجھز به تمامي وسايل سرکوب در مقابلشان عقب مي نشينند

 . مردم در اميرآباد نيروھاي نظامي را خلع س+ح مي کنند و سپس آزادشان مي گذارند که بروند. نمرده، خامنه اي است که مرده
گاردين خبر از کشته  .درگيري مردم با نيروھاي سركوبگر ادامه دارد ,درميدان وليعصربراي پراكنده كردن جمعيت شليك صورت گرفت  - صرعولي

 .شدن يک مبارز در ميدان وليعصر داد
یگان ضد شورش با باتوم و گاز . آباد حوالی ساعت نه شب، صحنه درگيری ميان مردم و یگان ویژه نيروی انتظامی بود محله یوسف - آباد  فسيو

ھای روز پنجشنبه را نسبت به  یک شاھد از استيصال و خستگی پليس در رویارویی با مردم گفت و خشونت. م را متفرق کرداشک آور مرد
 .روزھای قبل کمتر توصيف کرد

ب طاووس، یوسف آباد و کریمخان تا ساعت ده ش ھای وليعصر، تخت حضور مردم در خيابان   .ھا در مراکز تجمع مردم قطع نشدند امروز موبایل
  .ھمچنان ادامه داشت

درمصلي جمعيت خيلي زيادي درحال شعار دادن ھستند ، ترافيك خيلي سنگين است، . حضور گسترده مردم در مصلي  - آباد  عباسمصّ� و 
مص+ي تھران خيلي شلوغ  .شيشه ھايش را ميشكنندماشينھا به حمايت ازمردم درسطح خيابان بوق مي زنند، ھركس بوق ميزند ب+فاصله 

ھمچنين از خيابان قائم مقام .ولي مردم دست از اعتراض برنداشته وشعار ميدھند . است ، نيروھاي سركوبگر به سمت مردم تيراندازي ميكنند
  .شده كه يك موتور مربوط به نيروھاي لباس شخصي را مردم به آتش كشيدند به جلو بسيار شلوغ است وگزارش

 .صداي شليک گلوله ھاي زيادي از عباس آباد مي آيدھنوز ھم 
تعداد زيادي بسيجي با کلّه ي شکسته و پانسمان شده ھم در . دان ونک در مقابل نيروھاي سرکوبگر مقاومت مي کنندمردم در مي -ميدان ونک

ھليکوپترھا باNی سرمان در پرواز ھستند در صداوسيما در  .حرکت مردم به سمت جام جم و صدا و سيما تأييد شد .آن ميان ديده مي شوند
نيروھاي «باز ھم  ،استق+ل آزادي جمھوري ايراني: +مي گذر کرده اندببينيد چگونه مردم از قانون اساسي جمھوري اس.خيابان جام جم

   .شيشه ماشين ھايي که به طرفداري مردم بوق مي زنند را مي شکانند(!!) »انتظامي

 »شنبه نفر در تجمعات پنج 50بازداشت « :فرمانده نيروي انتظامي تهران
 .در تجمعات روز گذشته در بھشت زھرا و مصلی تھران را تأئيد کرد» نفر ۵٠«فرمانده نيروی انتظامی تھران، بازداشت 

گورستان بھشت زھرا و مصلی تھران گرد شدگان اعتراضات اخير، در  شنبه، به مناسبت روز چھلم کشته ھزاران نفر از معترضان ایرانی، روز پنج
 .ھم آمدند

ھای رسيده از تھران  گزارش. است شنبه چھل ھزار نفر گزارش کرده ھای اطراف مصلی را طی روز پنج تارنمای نوروز جمعيت حاضر در خيابان
  .حاکی از درگيری ميان پليس و معترضان است


