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  حالت عادي نداشت بازار امروز 
بنا به دعوت   برخی سایت ھا و قرار  قبلی گروه .  صبح بازار تھران حالت عادی نداشت 9از ساعت مرداد   21امروز چھارشنبه 
  . صبح امروز بازار تھران از حالت عادی ھر  روزه خارج شد 9از ساعت  برای تجمع در بازار تھران،  ھای مردمی،

که اکثرا  از ک;نتری   ، مينی بوس و تعداد زیادی موتور یوتاوظامی با استفاده از  ون، تانت یاز ساعات ابتدایی صبح امروز نيرو ھا 
 ،تا صادقيه ، نبرد و استخر ولنجک گرفته تا تھران پارس، پيروزیو  ياوران، درکه ، دربند، نھای مراکز مختلف شھر تھران  از تجریش

ن جا آھران به خود را برای استقرار  و کنترل مراکز حساس بازار ت . ندتی شھر ری و کرج و غيره، بودباد و   حآ جنت ،شھران، کن
  .رسانده بودند

 ی نيز که دوربين ھای کوچکی برای فيلم بردار نان برخی لباس شخصی ھاآنيرو ھای انتظامی که در ميان   10از حدود ساعت 
اما تمرکز اصلی  . بود هژموتور و نيرو ھای یگان وی رراتقاس محلخرداد  15ایستگاه متروی   ورودی  .شدند یم دیدهھمراه داشتند، 
متری با استقرار تعدادی از افسران و سربازان  با  15-10در اقدامی دیگر این نيرو ھا در فواصل   . خردادبود 15نيرو ھا در ميدان 

مصطفی خمينی  تحت  ا تا تقاطع  خيابانلباس ک;نتری ھا و مجھز به بيسيم و باتوم و  کپسول گاز فلفل و اشک آور،  کل خيابان ر
ايستادن  از چھارراه گلوبندك تا چھارراه سيروس موتورسواران نيروي انتظامي حضور دارند و از واقع در . ورده بودندآکنترل خود در 

  .شود ھا جلوگيري مي روھا و خيابان خريداران در پياده
ناصر خسرو،  ،ھمچنين خيابان پامنار. نيتی بودنيرو ھای  انتظامی و اماصلی  خرداد جلوی دادگستری محل تجمع 15ميدان مرکزی 

در خيابان مصطفی خمينی  به شمال و .   از دیگر مراکزی بود که  نيرو ھای انتظامی حضور پر رنگی داشتند...   پله نوروز خانی و
  .جنوب نيز نيرو ھای انتظامی مستقر بودند

ھمچنين در کوچه و . حضور نيرو ھای انتظامی پر رنگ بودميدان اعدام  راه گلوبندک تا نيز از چھار  در خيابان خيام از  طرف دیگر بازار
  . پس کوچه ھای  بازار و  خيلی از دا_ن ھای بازار نيز نيرو ھای انتظامی با موتور و ماشين مستقر شده بودند

اما بنا . تعداد  مردم حاضر در بازار بسيار زیاد تر از روز ھای دیگر بود. مده بودندآبازار به   10ن طرف مردم دسته دسته از ساعت آاز 
به مشاھدات  گزارشگر ندا نيوز ھيچ  درگيری یا  بازداشتی  در محدوده سبزه ميدان  و دھنه ی اصلی بازار و مناطق دیگر رخ نداده 

پراکنده رسيده است که   یاری ھين مردم و  برخی درگار سر دادالبته اخبار تائيد نشده ای از برخی وب;گ ھا  مبنی بر شع. است
  .ھنوز منابع معتبر آن را تائيد نکرده اند

نقاط تھران آورده که اکثرا از ک;نتری ھای اقصا  این نيرو ھا. نکته قابل توجه  خستگی و  بی حوصلگی نيرو ھای انتظامی بود 
نيرو انتظامی و سایه ھای دیوار ھا خصوصا در کوچه  یان در اتومبيل ھنااز آبسياری . سيار خسته و بی حوصله بودندشده بودند ب

نکته قابل توجه دیگر عدم حضور نيرو ھای معروف به لباس شخصی یا ھمان نيرو ھای  .ھای فرعی بازار در حال چرت زدن بودند
  .  سپاه پاسداران بود

این افراد سعی داشتند با فيلم  برداری از حضور . قابل توجه بود در این ميان حضور برخی از عوامل صدا و سيمای حکومتی نيز
  . بسيار مردم در بازار بر خ;ف واقعيت این چند وقت که نشان از رکود بازار دارد، این گونه نشان دھند که بازار پر رونق شده است

  درگيري ها روزهاي اولدر بازداشتي  4000به كودتا حكومت اعتراف 

نفر توسط نيروھاي امنيتي در سركوب تظاھركنندگان بعد از انتخابات  4000قوه قضائيه ايران روز سه شنبه گفت كه در ابتدا  -
  .برانگيز رياست جمھوري بازداشت شدند بحث

او گفت .ر دستگير شدندنف 4000ئل پيش آمده بعد از انتخابات  در مسا“ سخنگو قوه قضائيه رضا جمشيدي به خبرنگاران گفت 
  .آزاد شدند، آنھائي كه در ناآراميھا درگير بودند بازداشت شدند“ خيلي زود“نفر  3700
 اند كه شامل يك زن مربي فرانسوي و دو نفر كارمند ايراني سفارتخانه نفر در دادگاه انق;ب در تھران دادگاھي شده 110حداقل 

  .باشند اآراميھا ميھاي انگليس و فرانسه به اتھام شركت در ن 

  در كرمانشاه بازداشت شد ،جانباخته راه آزادي، كيانوش آسابرادر 

طبق آخرین اخبار رسيده کامران آسا برادر کيانوش آسا شھيد راه آزادی که در درگيری حوادث اعتراضی ملت ایران در شھر تھران 
مرداد توسط افراد ناشناسی شبانه دستگير شده و به مکان  19کشته شده ودر کرمانشاه به خاک سپرده شده بود در روزدوشنبه 

ست این امر احتما_ به خاطر صحبت ھای ایشان بر سر مزار کيانوش در مراسم چھلم ا گفتنی.انتقال داده شده استنامعلوم 
  .ایشان بوده است

 همچنان ادامه دارد مقابل دادگاه انقالب تهران در تجمع خانواده هاي بازداشت شدگان
ھنوز اسامي تعدادي از . مرداد ماه در مقابل دادگاه انق;ب تجمع كردند 20امروز سه شنبه , نفر از خانواده ھاي بازداشت شدگان 90حدود 

انق;ب تاييد نشده و خانواده ھا در پي انتشار و تاييد خبرھاي شکنجه ھاي قرون وسطائي در  بازداشت شده ھاي ھفته گذشته از طرف دادگاه
روزانه چندين اسم از طرف دادگاه انق;ب براي تعيين كفالت اع;م .بازداشتگاھھا و زندانھا در نگراني از وضعيت س;متي عزيزانشان بسر مي برند

وقتي كه . ان مالي براي تھيه كفالت و يا و ثيقه در ناراحتي و اضطراب شديدي به سر ميبرند برخي خانواده ھا به دليل عدم تو .مي شود
ھمين است كه ھست به جاي اينكه اينجا بايستيد و وقت ما را بگيريد برويد دنبال تھيه فيش حقوقي و :اعتراضي ميكنند به آنھا جواب ميدھند 

اين جوابھا به شدت باعث فشار روحي به خانواده ھا . يد فرزندتان ھمچنان در زندان مي ماند تا زماني كه فيش حقوقي و يا سند تھيه نكن, سند
  . ميشود
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  ازداشتگاه مخفي سپاه در اتوبان تهران قمباز  توكليانوش يكاي از گزارش بريده 
ان رزم بسيج نيروی با احترام به استحضار مردم قھرمان ایران می رسانيم از آنجایی که پس از فرمان خامنه ای مبنی بر تقویت یگ

مقاومت در نيرویی زمينی سپاه تلفيق شد و تماما یگان رزم بسيج تحت کنترل و ھدایت نيروی زمينی سپاه قرار دارد نيروی 
سيدالشھدا با نام ھای سپاه محمد رسول هللا و سيدالشھدا تھران  10محمد رسول هللا و لشگر  27لشگر  2مقاومت بسيج در 
پشتيبانی قبل و بعد از عمليات ھا را بر  27رقسمتی از جریانات اخير و سرکوب گسترده مردم در تھران،لشگر د ।فعاليت می نمایند

عھده داشته است به ھمين روی طبق اط;ع موثق بازجویی و نگھداری دستگير شدگان مربوط به تھران و برخی دستگيرشدگان 
ه دليل رعایت برخی موارد و اصول حفاظتی به حومه تھران انتقال خاص به دستور سازمان حفاظت اط;عات ستاد مشترک سپاه ب

نفر در حال حاضر در آنھا  170واقع شده اند و مطابق اط;عات دقيق حدود کيلومتری از یکدیگر  2این مقرھا به فاصله داده شده 
این مقرھا مجھز به تجھيزات شکنجه سفيد و ابزار بازجویی فنی و حرفه ای می باشند ھمچنين برای مرگ  ।بازداشت می باشند

ه است ھمچنين این مقرھا به دليل محل سردخانه نيز در نظر گرفته شد 2ھای احتمالی ناشی از شکنجه و بازجویی ھا در این 
گستردگی مکانی دارای زیر زمين ھای بزرگی می باشند که اگر شخصی از اتوبان ھمجوار به آن مقرھا نگاه کرد متوجه گستردگی 
فعاليت ھای این مجموعه نشود و در ظاھر یک مقر نظامی کوچک قلمداد می گردد این بازداشتگاه ھا شخصا تحت ھدایت و 

منيت تھران،ستاد فرماندھی انتظامی،پليس ا. اه محمد رسول هللا تھران می باشددار عبدهللا عراقی فرمانده سپنظارت سر
سيدالشھدا،قرارگاه ثارهللا  10محمد رسول هللا سپاه،لشگر  27مشترک سپاه،ساختمان حفاظت اط;عات سپاه،لشگر 

تھران،قرارگاه ھای دفاعی روح هللا،عاشورا،امام علی، نواحی مقاومت شرق،جماران،ناحييه قدس،مقداد،ابوذر و برخی گردان ھا ئ 
د روزی که مسئولين این نھادھا سر عقل آمده و کليد این اماکن را که وظيفۀ اصليشان تامين امنيت به امي) تيپ ھای ویژۀ سپاه

جان، مال و ناموس مردم است نه گرفتن آنھا،به افراد صالح تحویل دھند که در غير این صورت دیر نيست که این ساختمان ھا در 
يار ت;ش کردیم دفتر انصار حزب هللا ،مقر لباس شخصی ھای از آنجایی که بس.آتش خشم مردم قھرمان ایران خواھد سوخت

چماق دار را بر روی نقشه مشخص نمایيم و به دليل فشردگی منازل اطراف امکانش نبود لذا آدرس دقيق آن را به استحضار مردم 
ه اول تصور ميگردد که دوربين در نگا) 35تھران، خيابان دوازده فرورودين جنوبي، خيابان شھيد كمالزاده شرقي، پ;ك (می رسانيم

درب ورودی دارای ھای زیادی در آنجا تعبيه شده است اما تمام دوربين ھا قاب خالی ھستند و فاقد ھرکونه سيستم ضبط،اما 
  دوربين می باشد

  است از هم پاشيده)  ر، روحانيت و لمپنبازا(مثلث شوم 
  ش. پویان

بسـياری از نيـرو ھـای مترقـی و  آزادی   60و ابتدای دھه  50سرکوب خونين انتھای دھه  وری اس;می از زمانی که توانست باجمھ
کند،  بـر مبنـای یـک مثلـث شـوم مسـتقر ژیم دیکتاتوری شاه  خود را تحکيم خواه،  با سوار شدن بر موج انق;ب مردم ایران بر ضد ر

  . نمی توانيم بيابيم )زر، زور، تزویر (عبارتی بھتر از ھيچ  ،دھيم ث را توضيحنه  این مثلااگر بخواھيم با ادبيات عامي.   شده است
تيپيکـال بـه صـورت بـه  ایـن نيـور کـه . بود اغـاز بھـخ کـار کـرد"  بازار سنتی" که در دستان ، " زر"جمھوری اس;می بر مبنای قدرت 

اسـ;می و دار  موتلفـه ی. خود را در راه استقرار مبانی جمھوری اس;می گذاشـتقدرت مالی .  ور بودند مشھ" حاجی بازرای ھا"
روحانيـت شـيعه را بایـد  "تزویر گری"ین قدرت در کنار ا.  را می توان نماینده سياسی این جریان دانست آنی و دسته ھای مشابه 

.  رفتـار مـی کردنـد جمھـوری اسـ;می  مثلـث شـومی  به عنوان بازوی ایـدئولوژیک خمينی و دیگر اطرافيان و یاران و .در نظر داشت
مثلـث شـوم " تزویـر"رھبری کننـده  بـازوی ایـدئولوژیک و ضـلع "  ھاشمی، خامنه ای و بھشتی"دراین ميان یک مثلث درونی یعنی 

  .جمھوری اس;می بودند
لمپن ھایی که  در طـول تـاریخ معاصـر ایـران پيونـد نـا . ھا بازی می کردند" لمپن"وی اصلی  و نقش اصلی را در کنار این دو اما باز 

و در نھایـت اسـتقرار و  1342خـرداد  15از زمان جنبش ملی شـدن نفـت تـا  جریانـات . گسستنی با بازار سنتی و روحانيت داشتند
جمھـوری  رایـن لمـپن ھـا  در زمـان اسـتقرا. ی گری این لمپن ھا بود;می ھمه و ھمه مدیون  وحشاس تحکيم پایه ھای جمھوری

شناسـيم سـاماندھی  ه امروز ما به عنـوان لبـاس شخصـی مـین کسانی کآاس;می در قالب کميته ھا، سپاه و نھایت بسيج و  
  .شدند

ضلع لمپن ھای سایق که امروز به یمن چنگ انـدازی بـه  1388خرداد   22در عاقبت . اما این مثلث شوم به ھمين شکل باقی نماند
ميلياردر شدند و لقب سرداران سپاه ميلياردی را گرفته انـد و  ، کارتل ھا و تراست ھای نفتی و تجارت با چين و روسيه و بعضا غرب

به ابتـدای لقـب ھـای بـی " دکتر"یک پيشوند ن شا" آکسفورد"ن چنانی  ميه ھای رزمندگان و بعضا  مدارک آھر کدام به  لطف سھ
  . شان بسته شده است" پاسدار ، بسيجی و سرداری" شمار 

ھمين ا_ن می توان به راحتی مشاھده کرد که روحانيت . انيت می بيندرا بی نياز از بازار سنتی و روح  دیگر خوداین گروه لمپن ھا 
. ھم خورد نمـی کننـد" ره ت"داران و لمپن ھا حتی برای مراجع تقليد اعظام شيعه این پاس.   دیگر ھيچ قدرتی نداردسال  30بعد از 
از آن طـرف  قـدرت . گی فـرو مـی رودآرام آرام در منج;ب ورشکسـت. زار سنتی از لحاظ مالی بسيار تضعيف شده استان بدر کنار آ

ه شده است و دیگـر ھـيچ تـاثير گـذاری در فضـای سياسی بازار در التماس ھای ھر روزه موتلفه  ی اس;می به احمدی نژاد  خ;ص
  .سياسی ایران ندارد

اکنـون یـک  خـط  . دیگـر یـک مثلـث شـوم نيسـت در این شرایط باید این واقعيت را پذیرف که حکومـت کودتـایی جمھـوری اسـ;می
م روحانيت را حذف کرده فعلی ھم بازار سنتی و ھ" دکتر پاسدار ھای  ميلياردر" ھای سابق و " لمپن"ضلع .  مستقيم شده است

چون آنان حتی قدرت مقابله و مبارزه  .در نتيجه نباید زیاد به اميد روحانيت مثل خاتمی و ھاشمی و اعتصاب بازاری ھا نشست. اند
 . برای نجات دادن خود از حذف شدن را ندارند چه برسد  به کمک به جنبش پيشروی مردم


