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  احمدي نژاد ذتنفي به بهانه ي، مرداد 12دوشنبه مبارزات مردمي 
نميـدونم اینھـا بـا*خره :::تر شـده با دیدن فيلم اعترافات ابطحی و عطریانفر فقط آتش خشمه که در وجودم شعله ور

درستی راه و عمل خودشون ایمان دارن دست بردارن و بپـذیرن کـه مـا  کی ميخوان از توھين به شعور مردمی که به
ف=نـی و بـه رھبـری آقـای  جونمـون رو گـرفتيم دسـتمون و بـه خيابونھـا اومـدیم، نـه از روی تحریکـات آقـای مردم اگر

جـاری در دسـتگاه حـاکم و بـرای احقـاق ابتـدائی تـرین حقـوق  بَھمانی، که به خـاطر بيـزاری از ظلـم و فسـاد و دروغ
 یـک روز اغتشاشـگر وابسـته بـهبـوده، و اینکـه ایـن وسـط یـک روز بشـيم خـس و خاشـاک،  انسانی و شھروندیمون

رو تمـام و کمـال دادن دسـت  اجنبی، یک روز تعدادی بازنده افسرده و امـروز ھـم یـک مشـت احمـق کـه افسارشـون
این تنھا چيزیه که بعد از دیدن این فـيلم دلـم :::راسخ تر ميکنه و بس یانفر، فقط اراده ما رو برای مبارزهرابطحی یا عط

خـودم رھبـر خـودم ھسـتم و تـا  من رھبر ندارم، من نيــــاز بـه رھبـر نـدارم، مـن! ير خرفتآھای پ: " فریاد کنم ميخواد
ایران با تو مبارزه ميکنم، برای بلعيدن این لقمه بزرگتـر از دھنـت بایـد  روزی که زنده ام برای بازپس گيری ميھن عزیزم

از خـود خـدا ھـم اعتـراف  * بـرومن و تک تک دوستان ھمدل و ھمصدای من رو رو خفه کنی کـه نميتـونی، حـا صدای
  ".بگير

قـب نشـيني عبـا فکر ميکـرد جناح سپاه که  .نکنندو انگشت به دھان را غافلگير  روامان سروزي نيست که مردم مبارز ايران کارشنا
دوبـاره بـه سـمت پس از ھفتـه اي م;حظـه، محکم کرده است، » بيت رھبري«ميخ خود را در اتحاد با  احمدي نژاد در مورد مشايي

آنھا فکـر ميکردنـد .  ، زنجير سگھاي درنده اش را رھا کردمرداد 12و  8و در روزھاي  قدم برداشتمردم يانه وحشو با ابي مھسرکوب 
و  ذو ذليل نشان دادن چنـد اصـ;ح طلـب حکـومتي، مـي تواننـد روحيـه ي مـردم را پـايين آورده و بـا تنفيـ» دادگاه شو«که با اجراي 

امـا آنچـه کـه ايشـان ھنـوز نفھميـده انـد، و .  کرده و مردم را به خانه ھايشان مي فرستدره سحمدي نژاد، کار را يکاف تحلي پسس
ھمين نکته نيز باعث شده تا در ھر مقطعي بدترين گزينه براي حفظ خود را انتخـاب نماينـد، اينسـت کـه مـردم در حـال حاضـر ھـيچ 

تنھا چيزي که قدمھاي ايشان را ھماھنگ کـرده و .  ندارندخياباني خود مبارزات تجارب جز  ،و ھيچ استاديخود  فسجز ن ،رھبريتي
و تا زمانيکه چنـين .  به اين جنبش نظم بخشيده، پايان تحمل ايشان بوده که به ھيچ چيز، جز براندازي اين رژيم، راضي نمي شوند

ن چيزيسـت کـه ھيچيـک از جناحھـاي رژيـم ايـ  .رکوبشـان نيسـتسھدفي متحدشان مي سازد، ھـيچ نيـروي مسـلحي قـادر بـه 
 »قـانون اساسـي وbيـت فقيـه«مـث;ً، اجـراي  ،فکر مي کنند مي توانند مردم را به کمتر از اين خواسته يکهئحتي، آنھا. نفھميده اند

  .کنندراضي 
بـر خـ;فِ .  خلـي و خـارجي فـراھم شـدکارشناسان حکومـت ھـاي دا ديگري براي غافلگير کردن يّتعموقمرداد،  12ديروز، دوشنبه 

شـد تـا  ثعـمـردم را دلسـرد نکـرد، بلکـه با، نـه تنھـا »تنفيـذ«و مراسم » دادگاه شو«احمدي نژاد،  اتيعباورھاي کارشناسان اط;
ه بـا به جنبش و مبارزات ترديد داشتند، دو دلي خـود را بـه کنـاري انداختـه و ھمـرا تنسبه پيو بتساقشاري از مردم که تا به حال ن

، بـه جـاي رفـتن بـه ديروز براي اولين بار، جوانان شھر ري، جوانمرد و نازي آباد.  دست بزنند تراضع، در مح;ت خود، به اجوانانشان
دي از جنـگ ، در مح;تشان دست به مبارزه زده و ھمراه خـود، شـيوه ھـاي جديـھمراه با بزرگساbن خود ميدان ھاي مرکزي شھر،

ماننـد ھآغاز در .  تشبيه مي کردند» جنگ پارتيزاني«گزارشگران اين صحنه ھا، تاکتيک ھاي ايشان را به .  به کار گرفتندخياباني را 
پس نيم سـاعتي بسـيجي ھـا آمدنـد و درگيـر شـدند، امـا نتوانسـتند در .  ديگران به خيابان آمده و به سمت ميدان ھا روانه شدند

در دايره اي که ايـن سـه مدتي بعد، بالگردي در آسمان ظاھر شد که چون bشخور .  مقابل سنگ اندازي ايشان کاري را پيش ببرند
بـه از اوضـاع ايـن محـّ;ت با گزارشـاتي کـه .  ادامه داشتصبح  6 ت عاين پروازھا تا سا.  پرواز ميکرد ،نظرشان مي بردر ه را زيناحي

در اين ھنگام، مبارزان جنوب تھران بـه کوچـه .  واران لباس شخصي و گاردھا به منطقه سرازير شدندتورسو، مدادندخود فرماندھان 
، گروھـي از کوچـه اي بيـرون مـي آمـد و سـرکوبگران را زيـر بـاران سـنگ مـي ھر چند دقيقه يکبـار.  ندھا رفته و خود را سازمان داد

گروه  قب نشينيعپس از .  ديگران نيز در ھمان نقطه از بامھاي خانه ھا با تير و کمان دستي مأموران را سنگباران ميکردند.  گرفت
ته ھاي گارد را مورد سنگسار قرار مـي دادنـد و از بامھـا نيـز کماندارانشـان ، گروه ديگري، از کوچه ي ديگري بيرون آمده و دسکورذم

امـا مبـارزان دbور بـا حمـ;ت غافلگيرانـه .  موتور سوار جرأت وارد شدن به کوچه ھا را نداشتندته ھاي سد.  ھمين کار را مي کردند
نيمـه د از عـباين جنـگ و گريـز تـا .  ه ھا باز مي گشتندخود به گروه ھاي موتوسوار، ايشان را به زير کشيده و پس از نوازش به کوچ

تـا ، bشـخور امـا بـالگرد.  دستور تخليه محـل را دادنـد ي سرکوبگر ودهسفر روھايينبه ، بازگشت آرامشپس از . شب ادامه داشت
از بازداشـت شـدن مبـارزان مخـابره نشـده خوشـبختانه ھـيچ خبـري   .نان مشغول پرواز و ديده بـاني بـودھمچشش صبح،  تعسا

  .است
 18:30 تعدر سـا.  در انتظار حکومتيان بـودغافلگيري ديگري  .ان به محله ھايشان محدود نشدو زحمتکش انکارگرمبارزات اين بار، 

گـو .  تندسـپيشتاز مبارزات طبقاتي کارگران شده و با خروج از کارخانه، جاده مخصـوص کـرج را ب» ايران خودرو« دليردقيقه، کارگران 
مـرگ بـر «کارخانه و نا امني شـغلي شـان، حتمـاً، نقشـي و انگيـزه اي بـراي ايـن حرکـت بـود، امـا بـا فريـاد اينکه شرايط مالي بد 

خـود و فرزندانشـان را  رنوشـتسنشان داد که ايشـان نيـز  »يردکارگر ميميرد، ذلّت نمي پذ«و » دکارگر،کارگر،اتحاد،اتحا«، »ديکتاتور
 تزاضـاتعنويـد بيـداري و ا ،ايـن اقـدام کـارگران ايـران خـودرو.  نمي بينندايه ھايشان سھاي دمکراتيک جوانان و ھمجدا از خواسته 

  .مي دھدآن را  عگسترده کارگري، در انوا
خاسـته بودنـد، ديشـب نيـز آرام پـا که از روز اول مبارزات به  ھفت حوض و ، سيّد خندان، از جمله، ھفت تير، بھارستانمحّ;تديگر 

در . نـد ردكميموتورھاي انتظامي جلو گيـري  ازحمله ورا بسته ھا ورودي خيابان , مردم باسيمھاي داخل bستيك ماشين.  داشتندن
مـاموران موتـور سـوار وقتـي كـه بـه  .ي تظاھرات داشته باشـندند كه وقت برابودبھم بسته  برخي جاھا درختھاي خيابان را با سيم

 .شدندمي  توقفبه  مجبور ت،عصبانيبا رسيدند ميسيمھا 
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 17:30 تعاولـين ط;يـه داران در سـا  .ميرداماد و ميدان ونک تا خيابـان انقـ;ب بـودتقاطع اما مرکز درگيري ھا در خيابان وليعصر، از 
.  نيروھـاي حکـومتي مواجـه شـده، امـا مقاومـت کردنـد ده ھا نفره ظاھر شدند و تقريباً ب;فاصله با حملـه يته ھاي سدقيقه، در د

در خيابـان فـاطمي  مـانراز بـانوان دلي يعـجم .شـکل گرفـت 18:00 تع، در ساصرعبيشتر از صد نفر در ميدان ولياولين دسته ھاي 
  . از جايشان تکان نخوردند تن از ايشان 7ليرغم حمله وحشيانه پليس و زخمي شدن عنزديک به تقاطع وليعصر متحصن شدند و 

ک آور بگر بـا گـاز اشـنيروھـاي سـرکو.  بغير از يکي دو نقطه در آتش مبارزات مي سـوخت صرع، سراسر خيابان ولي20:00 اعتسدر 
بـر تظـاھراتي را پلـيس راه   .ت خود جلوگيري مي کردندش زدن ھر چه که قابل سوختن بود از مسمويّحمله مي کردند و مردم با آت

بسـت، امـا صـف  يعاسـدر مقابـل پـارک راه افتـاده بـود،  صرعپيوستن به مبارزان ميدان ولي قصد هه از ميدان ونک بکچند ھزار نفره 
کرد و صحنه ھاي درگيري و مقاومت دليرانه مـردم در مقابـل گـاز  ت;قي ي حکومتي تظاھرکنندگان بدون وقفه و ترديد با صف نيروھا

و کوچـه ھـا در چھار راه تخت طاووس نيز جنگ خياباني و تن به تن بـه پيـاده روھـا .  تکرار گشتاشک آور و باطوم و شليک ھوايي 
سـخنراني کـرده ر شـده و حاضـ انضـترعم عدر جم، کروبي س آبادباعکمي باbتر در شايه شد که تي عبراي سا.  شده بود کشيده

مت سـقبرگزاري مقدمه ي و ليه کروبي عتوطئه  رآغازس هعشاياين بيشتر مردم با ناباوري اين خبر را شنيده و مي گفتند که  .است
  .است» دادگاه شو«دوم 

 مشـغول بـه آنھـا . گروھھایی از مردم به ھم پيوستند و اقدام به راه پيمائی کردنـد ،بسوی شریعتی تير  7 در ميداندر نقاط ديگر، 
مـرگ بـر /می شود عبارتند از ؛خامنه ای قاتله،وbیتش باطلـهشعارھایی که داده .عليه خامنه ای و احمدی نژاد ھستند  دادن شعار

در اي يریھـای گسـترده درگ ،ھمچنـين !دولـت کودتـا اسـتعفا اسـتعفا/ مرگ بـر دیکتـاتور/ مجتبی بميری رھبری را نبينی/ خامنه ی
: ميدادنـدشـعار  رفتنـد و جوانان با سنگ به مـزدوران حملـه كردنـد و بسـمت ميـدان انقـ;ب  . شکل گرفته بود ابتداى خيابان آزادى

ند طرشـت را بسـت - وي دانشگاه شريفمتر 21:00در ساعت . »استق;ل آزادي جمھوري ايراني«،  "اعتراف، شکنجه دیگر اثر ندارد"
 ھـزاران نفـر بـا نيروھـا درگيـر ، ھنـوزدر ميدان ونک، بين توانير تا بيمارستان دي .ي نرسانندتا مردم خود را به مبارزين در خيابان آزاد

ي مردم ياد گرفته اند که حتي با روشن کردن سـيگار آنـرا خنثـ.  ديگر س;ح مؤثري نيستگاز اشک آور . نددند و متفرق نمي شبود
و منـازل  تانکھـا را بـه خيابـان بيآورنـدشته ذدور نيست زمانيکه ھمچون گ.  رفته رفته موتوسواران را نيز از کار خواھند انداخت.  کنند

 !آن نيز بھتر باشد» ديئوس«که از نوع .  مردم را به کارگاه ھاي کوکتل مولوتف تبديل کنند

 تجمع كارگران نساجي مقابل استانداري اصفهان
 .کارگران کارخانه نساجی سيمين اصفھان روبروی استانداری اصفھان تجمع کردند

مسؤوbن شرکت به ھيچ  :این کارگران دليل تجمع خود را عدم دریافت حقوق طی شش ماه گذشته اع;م کردند و عنوان کردند
 .عنوان در این زمينه پاسخگو نيستند

ميليارد  3کارگران تجمع کننده معتقدند شرکت نساجی سيمين اصفھان برای پرداخت حقوق کارگران خود از استانداری اصفھان 
 .تومان وام دریافت کرده است، ولی این پول را صرف این کار نکرده است

ماه تاخير در دریافت حقوق، زندگی بسياری از ما در حال فروپاشی است و  6متاسفانه در حال حاضر با : يكي از اين كارگران گفت
 .ایم اکنون برای نجات زندگی خود به اینجا آمده

درصد کارگران در این کارخانه سر کار  40در حال حاضر کارخانه سيمين اصفھان نيمه تعطيل است و حدود : وی خاطرنشان کرد
 .در ضمن کارگرانی که سر کار ميروند نيز حقوقی دریافت نميکنند. اند درصد دیگر کارگران مدتی است که بيکار شده 60ھستند و 

اند که این  دریافت کرده 87بخشی از کارگران آخرین حقوق خود را در بھمن ماه سال : یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع گفت
 .پرداختی نيز شامل ھمه کارگران نشده است

سال سابقه  18سال سابقه دیده ميشود و دیگران نيز حداقل  25کنندگان و کارگران کارخانه، کارگرانی با  در بين تجمع: وی افزود
 سوال اين است كه اين کارگران کجا ميتوانند سر کار بروند؟. دارند

اند که بيثمر بوده  آباد برگزار کرده و نجفتجمع کنندگان ميگویند در ماھھای گذشته تجمعاتی را در دفتر این شرکت در اصفھان 
 .است

کارگران این کارخانه معتقدند مدیران این کارخانه از توانایيھای bزم برای مدیریت یک کارخانه نساجی برخوردار نبوده و درکی از این 
کارھا و فعاليتھای اقتصادی دیگر صنعت ندارند و وامھایی که از ارگانھای دولتی برای پرداخت حقوق کارگران دریافت ميکنند، صرف 

 .ميکنند
 .شایان ذکر است کارخانه نساجی سيمين در شھرک صنعتی علویجه اصفھان واقع است

   تن خرد شده، دندان شكسته و شكافي در سينه
بھزاد . باخته جنبش سبز ظھرروزگذشته در بھشت زھرا در کنار سایر جانباختگان به خاک سپرده شد پيکر بھزاد مھاجر، دیگر جان

ل مفقود شد و تا زمان تحویل جسد ، نشانی از وی در خرداد ماه امسا 25آميز  ساله در جریان راھپيمایی مسالمت 47مھاجر، 
  .فھرست دادسرای انق;ب، زندان اوین و نيز مراکز درمانی موجود نبود

  مردم ديگر طاقت زور شنوي ندارند : هشدار به مفتخوران حكومتي
ستوان یکم محمد  ١۴٧تھرانپارس مامور ک;نتری  ١۵٠روز شنبه دھم مرداد در خيابان یک مامور ک;نتری به سزای اعمالش رسيد

طول روز چندین بار به این جوان وھمسرش گير داده این مامور مزدور در .محمود آبادی توسط جوانی با ضربات چاقو زخمی شد
 . وبرای آنھا مزاحمتھایی ایجاد کرده بود

  »بر ديكتاتورمرگ «.  صبح 9ت عتان، سا، بهارس»تحليف احمدي نژاد«مرداد، به بهانه  14چهارشنبه  ردا،ف


