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  ايران درباره تجمع فردا چه مي گويند؟ نجوانا
اينکه آيا در ف+ن نقطه و  يا و ؟چه نقطه اي خواھد بودت و عات در چه ساعاگر مي خواھيد بدانيد که فردا چه خبر خواھد شد و تجم

امروز نمونه ھاي آن را .  دبزنير سيت زياد خواھد بود يا نه؟ اول به سايت ھاي اجتماي اينترنت مثل تويتر و في بوک عساعت جم
  :برايتان نقل مي کنيم احمدي نژاد ذيه تنفيعلات فردا عدرباره تجم

   6ساعت ..پيش بسوی ونک...فردا تو خونه نميشينه با غيرت ایرانی •
  مقابل مجلس مرداد تجمع ميليونی 14 -چھارشنبه / راھپيمایی از ونک تا ميدان وليعصر  8تا  6ساعت  -مرداد  12دوشنبه  •
ھيچ رژيم فاسدي از . ايراني باغيرت ازصبح تا غروب درخيابانھا خواھد بود تعطيل بشه" پايتخت" دوشنبه و چھارشنبه بايد •

 خونه نشستن من و تو عوض نشده
.  فردا ما چه ب+يي بر سرشان مي آوريم پرسيدباز خود  نددآوردر دادگاه ھايشان چه بر سر ما به اين فکر نکنيد که امروز  •

  !مرگ بر ديکتاتور
دولت کودتا قصد داره با پخش اراجيفی از  تاکيد می کنم نباید نا اميد بشيم ،بچه ھا علتی برای نااميدی وجود نداره ،  •

با  سرد و نا اميد کنه ، دولت کودتا می خواد در آستانه ی روزھای تنفيذ و تحليف جنس این اعترافات بچه ھای جنبش رو
اما ما نباید اسير این بازی . ه رو بکوب ضعيف کردن رو حيه ی جنبش با خيال راحت تری و بدون دغدغه ميخ دولت کثيفش

بيشتری عمل  تغيير کنه جز شکل جنبش ما که این بار باید با شکلی آتشين تر و با عظم ھيچ چيز نباید. احمقانه بشيم 
رو در دست گرفته اما تظاھرات عظيم ما در روز تنفيذ  دولت کودتا فکر می کنه با پخش اعترافات برگ برنده ی بازی. کنه 

به صورت موضعی و در  روز تنفيذ دوباره به خيابانھا می ریزیم البته اینبار نه. سرعت نابود کنه  این برگ رو بهمی تونه 
  . زمانی خاص اینبار تا صبح در خيابان می مانيم

  مرداد گرفتيم 8مرداد و تجربه هايي كه از  14و  12تظاهرات 

مرداد نشان داد ھرچه طول و عرض  8تظاھرات توي  تجربه -1مرداد بايد چند نکته رو يه ياد داشته باشيم 12درباره تظاھرات 
چندين ساعت توي  مرداد تجربه شد ما 8باشه فشار روي مناطق اصلي کمتره نمونه خوبي که توي  ترجغرافيايي تظاھرات بيش
بقيه جاھاي ديگه بودن و اونھایی ھم که بھشت زھرا رفته بودن بعلت  تا مامور دور برما بودن و 20 -10وليعصر بوديم ولي فقط 

ساير مناطق که زياد شلوغ نشده بود از  يدم براي اينکه کنترلحتي خودم د(زیاد نتونستن بموقع خودشون رو برسونن  ترافيک
و بعد از چند ) بودن مامورھا با وجود درگيري زيادسرمطھري تو مناطق سوخته و بدون اتفاق مونده دستشون در نره تعداد زيادي از

د به تظاھرات عمق بيشتري بديم و اونا وليعصر و ونک و آزادي باشيم باي فقط نبايد به فکر2- ساعت که ک+ خيابونھا افتاد دست ما
برخي از مردم این مناطق تھران حتي از  مناطق جنوب و حتی شرق تھران ھم بکشيم متاسفانه به علت بعضي از م+حظات رو به

 مطمئنا نيستند ولي وقتي خودشون به چشم ببينند که مامورھا چه ب+یی سر ما در ميارن اتفاقات خيابونھاي باq با خبرھم
که وجود داره اينه که يکي از تظاھرات مھم رو توي  خونشون به جوش ميآد و به طرف ما ميآن براي اين کار ھم راه حل عملي

بايد به اين نکته توجه کنيم که بچه  -3- برگزار کنيم ...) خيابان قزوين و -قنات کوثر -تھرانپارس-ميدان رازي مثل(مناطق جنوبي شھر 
بسيار  ھستند و اگر ما اين قشر از جامعه تھران رو به تظاھرات بکشونيم مطمئنا قدم سور و با ھوشھاي اين مناطق بسيار ج

اين نظر من بود دوستان ميتونن اين نظرات رو )برداشتيم بزرگي ھم توي معرفي جنبش به ساير نقاط ايران و ھم پيشبرد اھدافمون
  کاملترش کنن

   يكبار ديگر حماسه بسازيم... 6مرداد ساعت  12..رهاي ايران بپا خيزيدايران فقط تهران نيست ، تمام شه
: اصفھان )... فلکه احمد آباد –بلوار سجاد ( پارک ملت  : مشھد).... فلکه نمازي  –بلوار ارم ( فلکه گاز : شيراز ...... ونک :تھران 

خيابان : گرگان )... ميدان قونقا – ميدان دانشسرا(چھارراه آبرسان : تبريز )... ميدان فيض –چھارراه نظر  ) سي و سه پل
آ خيابان (مرکزي  ميدان: اروميه )... فلکه سوم کيانپارس –زيتون کارمندي ( چھارراه نادري  : اھواز)... بلوار ناھارخوران ( شاليکوبي 

سه : رشت )... ميدان وليعصر( مقابل مجتمع ستاره جنوب : بندرعباس  ...(ميدان اميرچخماق( اد چھارراه دولت آب: يزد )... خيام 
دروازه ( ميدان باغ ملي : اراک )... مطھري خيابان( ميدان امام : بوشھر )... اول پارک شھر ، دوم ميدان qکاني( آباد  راه حاجي

ميدان (ميدان آزادي  : قزوين)... ميدان مطھري( ميدان سعيدي : قم )... شيرچھارراه جوان( جوانشير  ميدان: کرمانشاه )... تھران
چھارراه ) ميدان امام: اي+م )... ميدان بوعلي(ميدان امام : ھمدان )... آزادي آميدان(چھارراه امام : اردبيل )... عارف قزويني

پارک ( ميدان اقبال : سنندج )... پارک شريعتي( آزادي  ميدان : خرم آباد)... ميدان باغ ملي(ميدان آزادي : کرمان )... جمھوري
( سه راه قارن : ساري )... چھارراه مخابرات) روبروي مجتمع ارم: بجنورد )... ميدان اول( ميدان دوم رحيم آباد : بيرجند  ...(استق+ل

ميدان ( پاساژ قائم  : زاھدان)... چمرانپارک ( ميدان ھفت تير : ياسوج )... ميدان مطھري(معلم  ميدان: سمنان )... فلکه ساعت
چون .....ما پيروزيم)... چھارراه بازار( ميدان فردوسي  : شھرکرد)... حسينيه اعظم(سبزه ميدان : زنجان )... آزادي

ه روي آرام از راھپيمايي و پياد 8الي 6 ساعت -مرداد  12دوشنبه ..................... چون بسياريم....قدرتمنديم  ما.......بيشماريم
 مجلس-مرداد تجمع ميليوني بھارستان 14 - چھارشنبه  .ميدان ونک تا ميدان وليعصر

  ياعتراض به دادگاههاي نمايش تجمع در
اعتراض به عدم پاسخگويي ارگانھاي سركوبگر  جمعي از خانواده ھاي بازداشت و ناپديد شدگان قيام مردمي در,خبر دريافتي بنابر

تجمع از  اين.و بستگان خويش مقابل دفتر آخوند شاھرودي دست به تجمع اعتراضي زده اند قوه قضائيه در رابطه با فرزندان
خواستار رسيدگي قوه قضائيه نسبت به فرزندان  شروع شده است و جمعيت در حال افزايش است و خانواده ھا,11عتسا

  .نمايشي گذاشته اند اين خانواده ھا نام تجمع خود را تجمع در اعتراض به دادگاھھاي.خود ميباشند ناپديد شده و زنداني,ب+تكليف
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  حكم تبرئة فعاالن كارگري صادر شد
عليرضا ,كانون مدافعان حقوق كارگر  حسين غ+مي بازنشسته و عضو,ابراھيم نوروزي گوھري عضو ھيئت مديره سنديكا  انآقاي

 مجموعه شوراي ھمكاري كه به ھمراه محسن حكيمي سال گذشته در پارك چيتگر عسگري عضو جمعي از فعالين كارگري زير
دادگاه انق+ب  28در شعبه  4/5/88روز يكشنبه  ازاد شده بودند, سند منزلدستگير شده و با قرار وثيقه براي ھر چھار نفر يك 

  .دبعد از دفاع تبرئه شدن محاكمه شدند و در ھمان دادگاه

   !هويت يك جان باخته ي ديگر راه ازادي، پيكر بهزاد مهاجر در سردخانه ي كهريزك يافته شد
بھزاد : خبرنامه ی اميرکبير ا ... شناسایی کردند روز بی خبری روز گذشته جسد وی را در سردخانه کھریزک ۴۶خانواده وی پس از 

روز بی  ۴۶خانواده وی پس از  .ده بود، به شھادت رسيده استخرداد بازداشت ش ٢۵مھاجر، از دستگيرشدگانی که در تجمع روز 
سال داشته و طی این مدت اقوام او به  ۴٧بھزاد مھاجر  .شناسایی کردند خبری روز گذشته جسد وی را در سردخانه کھریزک

ئه پاسخ مشخص به آنھا ارا دادگاه انق+ب، زندان اوین و مراکز قضایی مراجعه کردند، اما مسئولين از دنبال نشانی بھزاد به
 روز آزار و اذیت این خانواده، جسد بھزاد مھاجر به خواھر ۴٧گذشته و پس از  به گزارش خبرنامه اميرکبير روز. خودداری می کردند

شده است اما تا دیروز  خردادماه تحویل پزشکی قانونی ٣١خانواده مھاجر تأکيد کردند جسد بھزاد روز  .وی نشان داده شده است
به نظر می رسد وی بر اثر اصبت  .سرگردان داده نمی شده است به در خصوص کشته شدن فرزندشان خبری به این خانوادهشن

بھشت زھرا  ٢٠٨امروز در قطعه  ١٢جسد وی صبح امروز به خانواده اش تحویل داده و ساعت  .گلوله در سينه اش درگذشته است
  .تشييع خواھد شد

 

  ؟ وحدت كلمه يا اتحاد در عمل
  .شپويان 

  
در این چند وقت جنبش مردم ایران فراز و نشـب ھـای . گذرد آغاز جنبش مردم ایران بر ضد دیکتاتوری حاکم  میبه دو ماه از  نزدیک

بـه  دھـه اخيـر جنـبش مـردم ایـران 3برای اولين بـار در طـول . دارد اما یک نکته ی خيلی مھم در این بين وجود. زیادی داشته است
و دارد قـرار موضع ضعف  رکنند بلکه این حاکميت است که د این بار مردم نيستند که از خود دفاع می. صورت تھاجمی در آمده است

امـا در ایـن بـين .  اسـتايـن مبـارزات این خود بزرگترین دست آورد که  .در مقابل ھجوم بی امان مردم ایران از خودش دفاع می کند
یـن جنـبش یکی از نقد ھایی که  به برخی از فعاqن ا. رداختپن آقد درونی ره به نباید برای ھر چه پيشرو تر کردن این جنبش ھموا

آنان سعی دارند جنبش را محدود  کننـد و بـه .  ن سعی دارند تنوع و تکثر  موجود در جنبش را  نفی کنندوارد است این است که آنا
  .در آورند مرفي کرده وموسوی یا دیگر اص+ح طلبان حکومتی اجبار آن را تحت لوای رھبری آقای 

. ترسيم شده توسط اص+ح طلبان حکـومتی بگنجـد که در چارچوب ھای تنگ به نظر من جنبش مردم ایران  فراتر و باqتر از ان است
در نتيجه باید بـه ایـن حـق طبيعـی تمـامی فعـاqن .  جمھوری اس+می  است" قانون اساسی"چارچوب ھایی که فراخ ترین آن ھا 

حترام بگذاریم که  برای فعاليت ھای خود راه و روش  و خواست ھای  خودشان را آزادانه و بـا حقـی برابـر فعلی جنبش مردم ایران ا
" اتحاد در عمـل" و  "وحدت کلمه"فرق بين  بحث این جا دقيقاً .این امر به ھيچ عنوان منافاتی با اتحاد مردم ایران ندارد. انتخاب کنند

ه مردم ایران با وجود تمام تفاوت ھایی که دارند می توانند به خـوبی در کنـار ھـم در تجربه این چند ھفت نشان داده است ک. است
مردم در خيابان ھا انواع شعار ھا و انواع پ+کارد ھا رنگارنگ را در دست . یک اتحاد عملی در مقابل دیکتاتوری حاکم بر ایران بایستند
ای یـک جامعـه چنـد صـدایی و آزاد و برابـر در مقابـل مردمـی کـه بـر.  ه انددارند اما ھمه با ھم متحدانه در مقابل دیکتاتوری ایستاد

 .دیکتاتوری جمھوری اس+می ایستاده اند مطمئنا به ھيچ نوع دیکتاتوری دیگری  در ھر لباس و رنگی که باشـد تـن در نخواھنـد داد
سعی کنيم جنبش مردم ایران را محـدود کنـيم  کـه ایـن بزرگترنـی آفتـی "  وحدت کلمه"  در این شرایط نمی بایست به اسم حفظ
ھـواداران  .در ايـن مبـارزات شـرکت دارنـد +ً عـفآقای موسوی و اص+ح طلبان حکومتی نيز . است  که به جان این جنبش خواھد افتاد

نـد مـدافع قـانون اساسـی جمھـوری آقـای موسـوی مـی توا. ه مانند تمـام مـردم ایـران بيـان کننـدبآنان نيز حق دارند نظرات خود را 
اگـر موسـوی و  امـا . ن چـارچوب حرکـت کننـدیـدر اتـا ن چارچوب حرکت کند و بقيه را ھم دعوت کنـد یاس+می باشد و بخواھد در ا

محدود به این چارچوب بکنند گام در راھی نھاده اند کـه اکنـون خامنـه ای و احمـدی  اص+ح طلبان بخواھند جنبش مردم ایران را ک+ً 
اما موسوی  و اص+ح طلبان می توانند ھمراه با مردم ایران باشند و در جنبش رنگارنگ  اما متحدانـه .  د در انتھای آن ایستاده اندنژا
تا آن زمان موسوی ھم در کنار مـردم اسـت و ھمچـون  .جامعه ی چند صدایی شرکت کنند و صدایی باشند در یک »یاران-مردم«ی 

  .ھمچون دیگر افراد و شخصيت ھای شناخته شده و گمنام در داخل و خارج کشور!  مردم نه با امتياز ویژه ای 
خود  صد ھـا شـھيد و ھـزاران  ي هتسای رسيدن به این خواجامعه ی آزاد و برابر و چند صدایی ھستند  و بر مردم ایران خواھان یک

را از مـردم شخصيت ھـای  صـاحب قـدرت و پـول ه ای که سياستمدران و ژبرای لغو ھرگونه امتياز وی »یاران-مردم«.  زندانی داده اند
دسـت کسـان دیگـر  و نژاد بگيرند را از خامنه ای و احمد یاي ه ژند و حاضر نيستند که امتيازات ویکرده ا يامعادی متمایز می کند ق

بـين آنـان " اتحـاد"نبـود  يتکثر در ميان مـردم بـه معنـا. خواھند جامعه ای بسازند که در آن ھمگان آزاد و برابر باشنديمبلکه  ،بدھند
دموکراسی واقعی است که با وجود تمام گوناگونی ھا مردم در کنار یکدیگر متحدانه بر ضد دیکتاتوری  مبـارزه اتفاقا این اوج . نيست

  .می کنند
  


