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  هاي تضعيف احمدي نژاد و آغاز عقب نشيني دولت كودتانشانه 
اقعيت این و . که دیگر اھميت خود را از دست داده اندحکومت ھا در دوران انق!بی زمانی دست به اص!حات می زنند  لنين،بقول 

  .پرده ای از عملکرد دولت کودتا در شرایط کنونی است
تگاه ھای خارج از نظارت قوه قضایيه، مسئول جدید آن، آقای ;ریجانی، از افتضاحات افشا شده در نيروھای انتظامی و بازداشپس 

ی کند و مطبوعات حکومتی و م ،يهن در قوه قضائاصلی کودتاچياھای ھره ، مو دری نجف آبادی ی قاضی مرتضویاقدام به برکنار
با اما .  واننداص!ح طلب این اقدام را حرکتی معنا دار و مھم در جھت اص!ح روش ھای خشونت آميز و غيرقانونی قوه قضائيه می خ

با ھمان تاریخچه ی اقدامات غيرقانونی و خشونت آميز  یایھو جایگزینی آن با مھره ھا مھره  ینادر نظر گرفتن اینکه با تعویض 
افرادی مثل محسن اژه ای، وزیر برکنار آنھم .  ھمان روشھا نباشدمينی می تواند برای عدم تکرار چه تض زندانيان،مردم و عليه 

مرتضی بختياری، ریيس سابق سازمان زندانھا، که در زمينه ھایی، حتی شھرت بدتری از دری شده یِ اط!عات دولت کودتا، و 
معرفی، بازداشت و محاکمه و تنبيه تمامی  مردم ایران در حال حاضراص!حی و زیر اقليتی خواسته .  نجف آبادی و مرتضوی دارند

ھای فرمایشی، اه کودتاچيان و مھره ھای سرکوب مبارزات مردمی، آزادی فوری تمامی زندانيان سياسی، توقف فوری دادگ
حداقلی در نظر گرفتن سطح خواسته ھای با .  می باشد... ، بخصوص قاضی حداد و امنيتیپرونده ھای بازداشت کليه قضات 

  .داد» اص!حات«چه اھميتی می توان به این  بعنوان ریيس قوه قضائيه، مردمی و اقدامات ;ریجانی
باز ھم بقول لنين، چنين .  این اقدامات و تھدید بستن نشریه امنيتی کيھان، بيانگر آغاز عقب نشينی حکومت کودتا استالبته 

روشن سازیم که اینھا صرفاً اقداماتی  نی است که اقدامات حکومتيان را زیر ذره بين ببریم و برای مردممقطعی از انق!ب، زما
  .را نخورند» اص!حی«گول ادعاھای تزئينی و بدون محتوا است، تا مردم 

سرمایه عقب نشينی در مقابل خواسته ھای آغاز را می دھد،  یجمھوری اس!مدیگری که نشان از عقب نشينی حکومت اقدام 
خبرگزاری ھای خارجی گزارش می دھند که ایران با درخواست بازرسی نيروگاه ھای   .داری غرب در مذاکرات ھسته ای است

.  نھا کنترل و نظارت بيشتری بر تأسيسات ھسته ای نطنز اعمال کنندھسته ای از طرف آژانس موافقت کرده و حتی اجازه داده تا آ
اما اینک که پایه ھای دولتش از تکان ھای مردمی تضعيف شده و .  بودتأکيد کرده بر روی این خط قرمز نژاد بارھا احمدی 

شده است تپا روی این خط قرمز گذاشته و قبل از مذاکرات و شاید مشروعيّت دولتش در سطح جھانی با تردید روبرو گشته، حاضر 
  .حتی برای آغاز مذاکرات غرب با دولتش، چنين امتيازاتی را به ایشان بدھد

 كاركنان معترض صنايع چوبي در شاهرود با خوابيدن روي زمين خيابان رجايي رامسدود كردند 
كاركنان شركت صنايع چوبي پاييزان و خوابيدن  نفر از 60خيابان رجايي شاھرود در پي حركت اعتراضي حدود ,بر خبردريافتي  بنا

  . دقايقي مسدود شد آنھا دراين اقدام اعتراضي براي
و کارگران در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزاياي خود  اين كاركنان در اعتراض به دريافت نکردن سود و اصل پول خود و کارکنان

  .تجمع کرده بودند
درصد  25تا 20مردم از طريق قرارداد سلف وپرداخت ماھانه گفته ميشود كه مديران اين شركت بعد از دريافت چند ميليارد تومان از

  .ورشکستگي اصل پول مردم و حقوق کارکنان و کارگران خود را نميدھند اکنون به بھانه,سود
به گفته برخي از تجمع كنندگان .هللا اکبر سر مي دادند  ساعت به طول انجاميد تجمع کنندگان شعار 5در خ!ل اين تجمع که حدود 

پيگيري اين خسارت خودداري  اين نھادھا از, روي انتظامي با دادستاني و ني) معصومي (عامل اين شركت  به دليل تباني مدير
  .كرده و جوابگوي مردم و معترضين نيستند

  . پايان يافت 15سرانجام اين تجمع با دخالت ماموران انتظامي و دستگيري سه تن از تجمع کنندگان در ساعت
ل دفتر اين شرکت واقع در خيابان رجايي شاھرود تجمع مرداد نيز مجددا مقاب 29بر اساس آخرين خبرھاي دريافتي معترضان امروز 

 .کردند

  تجمع مردم معترض شهرستان ساوه در مقابل فرمانداري
در مقابل فرمانداري ساوه تجمع  تعدادي از مردم روستاھاي کوھپايه شھرستان ساوه صبح روز چھارشنبه بنا بر خبر دريافتي

  .کردند
خانوار دارند در اعتراض به پرکردن چاھھاي آب  200 يان يي!ق دينرآباد و چرمک كه مجموعابنا بر ھمين خبر جمعيتي از روستائ

  .مقابل فرماندراي ساوه تجمع کرده و خواستار رسيدگي مربوط به آن شدند در, آشاميدني منازلشان 
اھاي کوھپايه ساوه قرار دارد شکايتي چاھھاي آب شرب روست کيلومتر از 4مالکان قنات تيرآباد که در فاصله , به گفته مردم معترض
دادستان نيز دستور پرکردن چاھھا را داده  اين چاھھا در حريم چاھھاي قنات تيرآباد به دادستان ارائه کرده اند و مبني بر واقع بودن

  . است
بولدوزر پر  روستائيان راچاه آب شرب منازل اين  30با حکم قضايي دادستاني حدود  مرداد 27;زم به ذكر است كه روز سه شنبه 

  .كرده اند

 و گريز، تاكتيك ونكي ها در مقابله با نيروهاي سركوبگرجنگ 
يك طرفه كردن خيابان وليعصر باعث , بودند از پارك وي تا ميدان وليعصر نيروي انتظامي چيده 1600مرداد از ساعت 28 روزچھارشنبه

در اطراف ميدان  اكثراً جمعيت معترض. براي اعتراض در خيابانھا بودند با مشكل روبرو شده بودند  ازدياد ترافيك شده و مردمي كه
 آنھا براي. موتور سوارھا به مردم حمله مي كردند, بر ديكتاتور مي دادند  ونك تجمع كرده بودند و به صورت بزن دررو شعار مرگ
  .آورده بودند به منطقه“ امنيت اخ!قي“سركوب زنان يك سري ون كه روي آن نوشته شده بود

  .اكتيك ھايي بود كه به كار ميبردندچيزي كه چشمگير بود شجاعت تظاھركنندگان و ت
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  مرداد  28در  راهپيمايي مردم سنندج
  . ووارد اعتصاب شدند. مغازه ھاي خود را بستند شھرھاي كردستان مردم سنندج و بيجار ھم مانند ديگر مرداد 28چھارشنبه  روز

به ياد شھداي قتل عام روي ديوار ھا شعارنويسي  در ميدان اقبال دست به راھپيمايي زدندو در سنندج ازمردم نفر 1000حدود 
  . كردند

  مرداد  28در تجمع اعتراضي مردم خرم آباد 
نيروھاي مزدورحكومتي خيابان . برپا كردند  مردم خرم آباد در ميدان آزادي تجمع اعتراضي2000مرداد ساعت  28چھارشنبه  روز

  . امنيتي شديدي ايجاد كرده بودند ھاي به سمت شريعتي را بسته وفضاي
  . به مردم معترض اجازه رفتن به سمت ميدان آزادي را نميدادند و ضد شورش رادر خيابانھا آورد ه بودند پليس و گارد و نيروھاي

  ااه آزادي سهراب اعرابي دربهشت زهرر انباختهجبرگزاري مراسم چهلم 
با  257ھراب اعرابي دربھشت زھرا در قطعه مراسم چھلم شھيدراه آزادي س 830ساعت  مرداد،  29 پنجشنبه،صبحیروزد

دكتر زھرا بني يعقوب و مادران صلح و ساير  برخي از فعالين سياسي، پدر, نفر ازجمله بستگان ،معلمين 300حضوربيش از
  .آقاي بني يعقوب پدر زھرا بني يعقوب سخنراني كرد دراين مراسم.ھموطنان برگزارشد 

ھمچنين مراسم .خوانده شد) دوره راھنمايي او انشاءھاي(نوشته ھايي ازسھراب  در اين مراسم به گفته شاھدان عيني
زمستون  در پايان مراسم سرود سراومد.ازطرف خانواده ھا ومردم بر مزار وي گذاشته شد شعرخواني برگزارشد، دسته گلھايي

  .خوانده شد
مامورين امنيتي حاضر در محل واردميشد،مراسم درساعت  ا بعلت فشارھايي كه از طرفھر لحظه به تعداد مردم اضافه ميشد ام

  .پايان يافت 0930
پدرش نيز بود و اين ناراحتي و غم جمعيت و به ويژه  شايان توجه است كه امروز كه چھلم سھراب ميباشد ھمزمان با سالگرد فوت

 . بيشتر كرده بود مادر سھراب و خانواده را

  تجمع خانواده هاي بازداشت شدگان در مقابل دادسراي انقالب ازگزارشي 
روز ھاي گذشته ناپديد  نفر از خانواده ھايي كه عزيزانشان را در 100بيش از , مرداد 28صبح  9ساعت  از رآژانس ايران خبگزارش به 

 اما ھيچ يك از خانواده ھا نتوانستند به طبقات,جلوي دادسرا حضور يافتند شده ديده اند براي رسيدگي به وضعيت اين عزيزان در
شدند و از آنطرف سيم ھا تنھا اين جواب را گرفتند  امنيت يعني طبقه سوم و دوم مراجعه كنند و تنھا از طريق تلفن پيگير وضعيت

  .به شما اط!ع دھيم كه بيائيد كه برويد تا از طريق تلفن
بيش از حد را شنيده اند به ھيچ عنوان با اين مسئله مجاب  ه مسائل چند روز اخير از جمله تجاوز و شكنجه ھاياما خانواده ھا ك
  .بلند با عنوان دروغگوھا انھا را خطاب ميكردند نشده و با صداي

  .تعدادي از پيرمرد ھا مي گفتند وقتي رھبرتون دروغگو ھست از شما انتظاري نمي رود
جمعيت حضور داشتند و از روبه روي دادسرا چند نفر با  ي بيش از روز ھاي قبل با قيافه ھاي تابلو در بينمامورين لباس شخص

  .عادي از خانواده ھا و تحركاتشان فيلمبرداري مي كردند دوربين و به صورت خيلي
يت چند خانواده كرد حضور داشتند كه در بين جمع,مي كردند خانواده ھا با فرستادن صلوات و هللا اكبر اعتراض قلبي شان را اع!م

  . كارگري به تھران آمده و در تظاھرات ھا دستگير شده اند عزيزانشان براي
 5آخرين تماسش ,از روز شنبه ھيچ خبري از فرزندشان ندارند يكي از اين خانواده ھا كه پير مرد و پير زني بودند با بغض مي گفتند

  .شنبه بيست و نھم به منزلش برود 5ماه كارگري  3بوده كه بعد از  شنبه بوده و قرار
فاصله زيادي با محل كارش ندارد دستگير شده و تا  دوستانش مي گويند در روز شنبه جلوي روزنامه اعتماد ملي در كريمخان كه

در و مادر پير و رنجديده پ اين.از پيگيريشان نگرفته اند و حتي نامش در ليست بازداشتي ھا وجود ندارد مرداد ھيچ نتيجه اي 28روز 
  .گفتند و اينكه به دليل نداشتن پول در پارك ھا شب را به صبح ميرسانند از نداري و ب! تكليفي و آوارگي در شھر تھران مي
ا گرفتند بعد از دادسرا به شھرشان كامياران برگردند ومجدد شنبه و جمعه تصميم 5اين خانواده دردمند به دليل تعطيلي دادسرا در 

  .كنند روز شنبه مراجعه

  ا شعار مرگ بر ديكتاتور پاسخ داده شدب سخنراني احمدي نژاد
بنابه گزارشات رسيده از تھران،اعتراضات امشب مردم تھران بصورت گسترده ھمزمان با آغاز سخنرانی احمدی نژاد آغاز شد از 

  .به ھوا  بر می خواست »مرگ بر دیکتاتور«هللا اکبر و شعار تمامی نقاط شھر تھران صدای 
ھمزمان با پخش سخنرانی احمدی نژاد از تلویزیون دولتی بصورت گسترده بر بام منازل ،در کوچه  21:50مردم تھران حوالی ساعت 

به او پاسخ دادند و با ادامه یافتند سخنرانی دیکتاتور  »مرگ بردیکتاتور«شعار ھا و خيابانھای فرعی فریادھای اعتراضات خود را با 
از خيابانھا جوانان موتور سوار و خودروھای شخصی مردم با بوق زدن متمد با اعتراضات ضی عدر ب.منصوب اعتراضات ادامه یافت

  .ھمراھی  می کردند
منصوب ولی فقيه  اعتراضات خود را آغاز کردند  ھمچنين گزارشاتی از شھرھای مختلف ایران که ھمزمان با آغاز سخنرانی دیکتاتور

  . شھرھایی مانند اصفھان، شيراز، اھواز ،آبادان،کرمانشاه،قزوین و شھرھای دیگر گزارش شده است.
له ای  در ميادین و خيابانھا اصلی گباس شخصيھا سوار بر موتور بصورت نيروھای سرکوبگرولی فقيه ، بسيج و سپاه پاسداران و ل 

  . و آنھا را  ھو می کردندزدند مردم با مشاھدۀ آنھا بر شدت اعتراضات خود می افزودند گشت می 
 


