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این اعتراضات که شکل . ھای شبانه مردم در نقاط مختلف تھران ادامه دارد اعتراض:  تجمع مردم معترض در مقابل وزارت كار

يكشنبه شب ,شب گذشته .صورت می گيرد است گاھا در نقاط پررفت وآمد و پرازدحام نيزای و منطقه ای به خود گرفته  محله
پياده تجمع  نفر بود مقابل وزارت کار و جنب ایستگاه خط واحد بھبودی زیر پل عابر 100 تا 50گروھی از مردم که تعدادشان بين ,

ریع تشکيل و پس از جلب توجه مردم و قبل از اینکه خيلی س این تجمع اعتراضی گروھی.کرده و به شعار عليه نظام پرداختند
ایستگاه خط واحد عبور کرده و زیر پل  این افراد ابتدا از محفظه و داNن ارتباطی.شورش سر برسد پایان گرفت نيروی پليس یا ضد

دولت کودتایی  فت خود را بابا ایجاد ترافيک موضعی در این محدوده به مدت چند دقيقه مخال عابر پياده تجمع کردند تجمع کنندگان
 .ابراز داشته و به سرعت متفرق شدند

بيش از پانصد تن از كشاورزان شھرستان سرخس در اعتراض  :اعتراضى زدندتن از كشاورزان سرخس دست به تجمع 500بيش از

 .به غصب زمينھايشان توسط كارگزاران چپاولگر رژيم آخوندى در آستان قدس رضوى در مقابل پمپ بنزين ورودى شھر تجمع كردند
 .دھندكشاورزان معترض در اين منطقه چادر زده و از يك ھفته پيش به اعتراض خود ادامه مى

ابى از سوى كارگزاران رژيم به آنھا داده رغم گذشت يك ھفته از اين حركت اعتراضى، ھيچگونه جوبه گزارشھاى دريافتى بهبنا
 .نشده است

خيابان،مردم  روز يكشنبه اول شھريور در خيابان فرشته بعد از ميدان تختي نبش: شعار نويسي روي ديوارها همچنان ادامه دارد

نوشته كه ماموران انتظامي تابلوھا را با رنگ “ رگ برخامنه اييم ” و“ مرگ بر ديكتاتور“روي تابلوھاي راھنمائي رانندگي شعار 
 .كندن تابلوھا شده اند كردند ولي مجدداً مردم روي آنھا را شعار مينوشتند كه نھايتاً مجبور به سياه پاك

  .مردم رنگ شده اندNزم به ذكر است كه كليه ديوارھاي خيابان فرشته نيز به دليل نوشتن شعار و رنگ پاشيدن روي آنھا از طرف 

 فلكه اول صادقيه و, صادقيه , يوسف آباد , ونك , خيابانھاي تجريش :ادامه دارداعتراض شبانه مردم در پشت بام ها همچنان 

برديكتاتور شنيده مي  كرج نيز صداي هللا اكبر و مرگ در كرج و عظيميه. تھرانپارس شاھد طنين هللا اكبر در شبھاي ماه رمضان بود
پوشش دارند و ھر وسيله نقليه عبوري  خيابان ھاي اصلي و ميادين را تحت 22نيروھاي بسيجي ھمچنان شب ھا از ساعت .شد

 .تفتيش قرار مي دھند كه سرنشينان آن جوانان باشد را مورد
بر خبر دريافتي در  بنا : خود را با خفقان سياسي موجود نشان دادند دانشجويان كوي دانشگاه با شعار دادن بر ضد نظام مخالفت

 ھمصدا با مردم آزاده تھران بر ضد دولت و نظام ديکتاتور و سران آن شعار اولين شب از ماه رمضان دانشجويان ساکن کوي دانشگاه
  .دادند

امتحانات عقب افتاده خردادماه ھر روز بر تعدادشان افزوده  انشجويان کوي که با نزديک شدن به بازگشايي کوي به خاطر برگزاريد
مرگ بر ديکتاتور “ شعارھايي نظير مرداد ماه ھمراه با مردم ساکن در محله ھاي اطراف کوي با سر دادن 31شب شنبه, مي شود

   .مخالفت خود را باخفقان سياسي موجود در جامعه نشان دادند“اثر ندارد عتراف ديگرشکنجه ا“ و “ چه رھبر چه دکتر 

طوNنی ترین خيابان پایتخت ایران و خاورميانه به خاطر آن , خيابان ولی عصر :خيابان ولي عصر بخاطر مسائل سياسي يك طرفه شد

گردید برای کنترل شھر تھران  حضور گسترده مردم تھران در تظاھرات و اعتراضات خيابانی چند ماه گذشته موجب .یک طرفه شد
 یک,و تسھيل انتقال نيروھای سرکوبگر به نقاط مختلف تھران را برای سرعت  خيابان ولی عصر یعنی شریان جنوبی شمالی تھران

تسھيل امر آمد و شد و راه اندازی خط  ھرچند یک طرفه شدن خيابان ولی عصر در گام نخست با عنوان کمک به.طرفه کنند
 زیرا ظرف.دگرفت اما بررسی ھا نشان می دھد این تصميم تنھا یک عمل سياسی بو اتوبوس ھای تندرو یعنی بی آرتی صورت

پارک ,ولی عصر به ویژه در اطراف ميدان ونک محدوده ھای خيابان, چند ماه گذشته از آغاز درگيری ھا و اعتراض ھای خيابانی
استفاده از  دولت با. سایر نقاط محوری این خيابان عمده ترین کانون ھای اعتراضي بودند ميدان ولی عصر و,ميدان تجریش ,وی

اما , ھای خيابانی در مناطق مرکزی شھر را کنترل کند حربه زور و سرکوب گسترده موفق شد بخش مھمی از آشوب ھا و اعتراض
تھران از ميدان ولی  بافت مناطق شمالی شھر.عصر شمالی این درگيری ھا و اعتراض ھا ھرگز مھار نشد در مناطق محدوده ولی

این در حالی است که نيروھای . ھمواره کانون اعتراضات گسترده بود ک و ازدحام انسانی وخودروییعصر به باN به دليل ترافي
ترس از شروع یک اعتراض .دھند دليل مشکل در جابجایی نيرو نمی توانستند واکنش ھای سریعی از خود نشان سرکوبگر به

 نقاط تھران وکشور موجب گردید که شورای تامين استانوسرایت آن به سایر  ھمگانی و برپایی تظاھرات گسترده در این محدوده
با یک طرفه شدن خيابان ولی عصر نيروھای امنيتی .کند تھران برای مقابله با این رخدادھای احتمالی خيابان ولی عصر را یک طرفه

به وجود ھمين خط انتقال  جهو با تو.نيروھای خود را به نقاط مختلف شمالی وجنوبی تھران انتقال دھند و پليس به راحتی قادرند
   .تھران برای نيروھای پليس و نيروھای امنيتی قابليت دسترسی است نيروھای سرکوب گر در مرکز شھر تھران در حال حاضر

انقyب برای چندمين مرتبه با اعزام اعضای  دادگاه: كارگران زنداني سنديكاي شركت واحد حق استفاده از مرخصي را ندارند

فيروزی از مسئوNن دادگاه انقyب برای چندمين مرتبه   .دربند سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به مرخصی مخالفت کرد
الفت خود را با اعزام به مرخصی آقای ابراھيم مددی نائب رئيس دربند سندیکای کارگران شرکت واحد مخالفت کرد، وی دليل مخ

نظر منفی دستگاه امنيتی بر استفاده از حق مرخصی آقای مددی و ھمينطور منصور اسانلو رئيس دربند سندیکای کارگران شرکت 
 .واحد واحد به دليل اینکه نامبردگان در صورت اعزام به مرخصی فعاليتھای خود را ادامه خواھند داد عنوان داشت

به ذکر است پيش تر قاضی حداد معاون امنيت استان تھران از خانواده این فعاNن کارگری دربند خواسته بود با پيگيری Nزم 
  !استفاده این افراد از حق مرخصی وقت خود را ھدر ندھند
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  تاريخ به شكل فكاهي تكرار مي شود
  رامين رحيمي

  

 .انـداخت) 1376( »دوم خـردادی«اول امروز، ھنگام خواندن اخبار، با چند عنوان جالب روبرو گشتم که من را به یاد ھمان سال ھای 
و در جـای دیگـر  .شـد »جبھـه ای فراگيـر از نيروھـای اصـyح طلـب«مثyً، رضوی فقيه در مصاحبه ای با ميزان نيوز خواھان تشـکيل 

ایـن اعـyن ھـا .  نمود» کارشناسی«به مرحلة » تشکيyت راه سبز اميد«عليرضا بھشتی صحبت از وارد شدن طرح  )رو سایت فرا(
» کارشناسـی«ح طـرانداخت که با سر و صدای زیاد، مـدعیِ فراگيـر بـودن مـی کـرد و ھـزاران » جبھه مشارکت«مرا به یاد تشکيل 

شـد » حزب مشـارکت«ر از سوی محافظه کاران، تبدیل به شَ، اما در پایان با یک تَ»حزب«باشد و نه » جبھه«چرا باید یک که  آورديم
نيست  نشان داد که چيزی بيش از یک حزب... و تمامی تشکيyتش ھم، از جمله انتخاب دبيرکل و برگزاری کنگره و اعyم برنامه و 

 حتـی شـخص خـاتمی،و ... جاھـدین انقـyب و مجمـع روحـانيون و عدم شـرکت مو » نھضت آزادی«ھا و مذھبی  –حذف ملی و با 
که چرا اصyً باید حزبـی رفتـار کـرد و  آمد یم» کارشناسان«از ھمان » کارشناسی«جالب اینکه دوباره نظرات   .دشمسلماً فراگير ن

، »تشـکيyت فراگيـر«حضور کروبی و خـاتمی در ایـن خصوصِ این بار ھم، عليرغم اعyن اوليه یِ آقای بھشتی در   !!»جبھه ای«نه 
رفتـه خـواھيم دیـد کـه  و رفتـه » .قـرار خواھنـد گرفـت مشـاوره«مـورد کارھـا ھسـتند و  نجریـا«در تنھـا شد که این آقایـان  معلوم 

  .دنمو، خود را حزب معرفی کرده و از کميسيون احزاب درخواست مجوز خواھند »نونی شدنقا« زِاميد سب اکارشناسان ب
  

کروبی بـه «و » کروبی مستنداتی از تجاوزات را رو کرد «: روی لبانم محو نشده بود که عنوان بعدی را دیدمخاطره از این  ھنوز لبخندِ
ایـن دیگـر از آن تکرارھـای فکـاھی   ....و » چھار شاھد تجاوزات معرفـی شـدند«و » کميته ويژه مجلس شورای اسyمی دعوت شد

انـداخت کـه بـا چـه آب و ششـم مجلس » 90کميسيون «شکيل این عناوین مرا به یاد ت.  تبدیل کردتاریخ بود که لبخند را به قھقھه 
را بيـاد مـی سخنرانی ھای داغ اصyح طلبـان  .حکومتی را می پذیرفت جانيانِ صدمه دیدگان از تعرضات و سرکوبھا و قتلھایِ ،تابی
در اصـyح طلـب درصـدی  80 یِاکثریتـجيغ ھـای بـنفش نماینـدگان باره ود  !»نيست دیگر این تو بميری از آن توبميری ھا« :کهآورم 

  ...و » باید با متجاوزان به قانون و مجریان سرکوب و سانسور برخورد شود«که در گوشم طنين می اندازد حن مجلس ص
  

.  نيسـت درکش زیاد سـخت  ؟شودميمن باعث خنده حتماً از خود سوأل می کنيد که چطور است که چنين صحنه ھای اسف باری 
تمامی قوه مجریه و اکثریت قریب به اتفاق  ،شما ھم با من سوار قطار خاطره شوید و بياد بياورید که در آن سالھا، اصyح طلباناگر 

و » حقـوق بشـری«حمایت کامل حکومت ھای غربی و نھادھای وابسـته از و مجلس و تمامی شوراھای شھر را در دست داشتند 
اداره جـات و بنيادھـا و سـازمان و » yعـاتاط«وزارتخانه ھا از جملـه درصدی آنان در کليه  70و ھواداران بھره مند بودند ... و » نوبل«

، امـا ميـزد» دمکراسـی مـذھبی«د کـه حتـی ولـی فقيـه نيـز دَم از و جـوّ جامعـه طـوری بـو دولتی و خصوصی حضـور داشـتندھای 
که نماینـدگان مجلـس  ندآنچنان چوب Nی چرخشان گذاشته بود» ھيئت منصفه مطبوعات«و » کميسيون احزاب«اصولگرایان با یک 

آیـا خنـده دار نيسـت کـه ا�ن ھمـان .  ند، خواھيـد خندیـدکشاند) روزه سياسی(به اعتصاب غذا در پيشبردِ کارھا توانی از روی نارا 
تمـامی ارگـان ھـای حکـومتی و قـدرت را از دسـت داده انـد و ھا و ادا و اصول ھـا را زمـانی تکـرار مـی کننـد کـه دادو فریادھا و ادعا

حکـم تيـر داده اسـت و مصـباح یـزدی تجـاوز بـه جوانـان  ،کشورھای غربی خود را آماده مذاکره با دولت احمدی نژاد کرده اند و رھبر
     جوک نيست، پس چيست؟ در چنين شرایطی، ادعاھا و شعارھای اصyح طلبیبازداشتی را تا حد صواب تأیيد کرده است؟  اگر 

  
اصـyحات از طریـق ظرفيّـت ھـای قـانون «باز ھـم مـردم دچـار ھمـان تـوھم  ،گریه تبدیل می شود که ببينيمه اما زمانی این خنده ب

.  ھسـتند.. لی شـان، ماننـد ھاشـمی رفسـنجانی و توسط شرکای قب ، آنھمنو اصyح پذیری حکومت جانيان و متجاوزی» اساسی
خيابانی، مردم کمی ساکت گشته اند و از آنجایيکه این سکوت ھمراه با کم بی وقفه یِ جنگ دو ماھه یِ فعyً که پس از یک برھه 

آیا بـازھم نيـروی : اینستسوأل   .باشندخود آتی گزینه ھای  تأمل دربه نویسی و کم حرفی توأم گشته، اميد می رود که مشغول 
فرصت به دست آمده را خواھند سـوزاند؟ یـا ایـن بـار، بـا کولـه  داد و دخود را در خدمت جناح دیگری از تبھکاران حکومتی قرار خواھن

خویش و ھمرزمان خيابانی شـان، شـجاعانه بـه  باری از تجارب سی ساله، از نگاه به باN روی بر خواھند گرداند و با اتکاء به نيروی
  تاخت؟ دجامعه برای ایجاد دمکراسی پيش خواھن دگرگون ساختنانھدام نھادھای استبدادی و سمت 

  
  !سرنگون باد جمھوری اس�می ایران

  !مرگ بر سازشکار
  !شوراییجمھوری  –نان،مسکن،آزادی 

  
  »ندای سرخ«از انتشار 
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