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  ناآرامي در مترو كرج و تهران
قطارھا دست به اعتراض زده و در ھر ایستگاه مانع از صبح امروز در پی تاخير و بی نظمی قطارھای مترو گلشھر و کرج ، مسافران 

ھمچنين در ایستگاه صادقيه و در خط دو مترو نيز این نا آرامی ھا شدت پيدا کرد و با سردادن شعار مانع از . حرکت قطار می شدند
 .در آنجا بودم ادامه داشتکه  ٩٫٣٠صبح گلشھر شروع پيدا کرد و تا ساعت  ٧این وقایع با قطار سریع السير . حرکت قطار شدند

 دانشگاه شيراز خوابگاههاي دستغيب و مفتحباز هم در دوشنبه شب 
از شيراز خبر ميرسد که اعتراضات دانشجویی به دولت کودتا در دانشگاه شيراز، برای دومين شب متوالی به شکلھای مختلف 

 .ادامه یافته است
ه دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شيراز به گزارش موج سبز آزادی، دوشنبه شب خوابگاھھای دستغيب و مفتح که متعلق ب

  .ھستند، برای دومين شب متوالی شاھد اعتراضھای دانشجویی بود
ابتدا در خوابگاه پسرانه دستغيب و سپس در خوابگاه مفتح فریاد هللا اکبر و مرگ بر  23بر اساس این گزارش، دانشجویان از ساعت 

 .دوم به کودتاچيان اعUم کردنددیکتاتور سر دادند و اعتراض خود را برای شب 
گزارش موج سبز آزادی از دانشگاه شيراز حاکی است، اعتراضھا به شعارھای شبانه محدود نميشود، بلکه شعارھایی ھمچون 

مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دولت کودتا و شعارھایی عليه رھبری به وفور در مکانھایی چون آسانسورھا، داخل سرویسھای اتوبوس و 
  .دیده ميشود ...

 تجمع خانواده بازداشت شدگان در برابر دادگاه نمايشي

ھای دستگيرشدگان در مقابل دادگاه فرمایشی تجمع کردند تا به این دادگاه فرمایشی  بنابه گزارشات رسيده، از صبح امروز خانواده
 .اعتراض کنند

 200تعداد آنھا به حدود  11صبح تجمع خود را آغاز کردند و تا ساعت  9از حدود ساعت  ھای دستگيرشدگان اعتراضات اخير خانواده
  .تن رسيد

نتيجه بوده و آنھا  ھا تا به حال بی این گزارش حاکی است تUش نيروھای پليس و لباس شخصی برای متفرق کردن این خانواده
 .ھمچنان به اعتراضات خود ادامه ميدھند

ھای  خرداد و خيابان 15نيروھای انتظامی و لباس شخصی که در مقابل محل دادگاه فرمایشی و در ميدان بر اساس این گزارش، 
ھای دستگيرشدگان را مورد آزار و اذیت قرار دادند تا آنھا را  ھای اطراف حضور داشتند، در مواردی خانواده داور، خيام و دیگر خيابان

 .متفرق کنند، اما موفق نشدند

 جمع كردن عكس خامنه اي از بيلبورد هاي شهر تهران

دوستان تھرانی حتما در چند سال گذشته ھر گاه از اتوبان كردستان خروجی ھمت رد شده اند عكس بسيار بزرگی را از علی 
چند وقتی است كه من توجه كردم ھر چند روز يكبار ماموران . خامنه ای رھبر جمھوری اسUمی روی بيلبورد تبليغاتی ديده اند

خود من سه، چھار بارش را ديده ! حكومت مجبور ميشوند عكس را پايين بياورند چون يك بنده خدايی رنگ سبز ميپاشد به كله آقا
يچی اگر نداشت حداقل باعث اين جنبش سبز ھ. گفتم توي وبUگم بنويسم. امروز ھم ديدم كه دوباره عكس را برداشته اند. ام

 شد ما قيافه نحس خامنه ای را در سطح شھر كمتر ببينيم

 دستگيري دو تن از اعضاي انجمن فرهنگي هنري سايه
در منزل بازداشت  26/5/1388در تاریخ  محمد اسماعيل وندیو  پژمان رحيمیدو تن از اعضای انجمن فرھنگی ھنری سایه ؛ 

ما اعضای انجمن بدین وسيله .شده اند وتا کنون ھيچگونه اطUعی درمورد اتھام ایشان به خانواده ھایشان داده نشده است 
  .گرانی خود را نسبت به وضعيت دوستانمان اعUم می داریم و خواھان ِ آزادی ِ ھرچه زودتر ِ ایشان ھستيم مراتب ن

را  مجموعه ای روشنفکر چپ در اھوازدھه ھفتاد از فرھنگی و ھنری می باشد که xزم به تذکر است که انجمن سایه یک انجمن 
سرکوبگر نيتی و مفشار دستگاه ھای ا زیراین مجموعه ھمواره . آنھا اقدام می کنندارائه نتایج و پژوھش که صرفاً به متشکل کرده 

  .بوده و ھستحکومت استبداد مذھبی 

  و منطقه عسلويه پارس جنوبيهاي ميدان گاز به كارگران و كاركنان پروژه هشدار 
 برداری ی شرایط فعلی به بھره ی پارس جنوبی با ادامه شده ریزی برنامه ھای طرح«: گوید ی شرکت نفت و گاز پارس می اطUعيه

ھای اقتصادی صنایع نفت و گاز ميدان  دليل تحریم دھد به ر ایران ھم نشان مییک گزارش از یک کارشناس نفت و گاز د» .رسد نمی
اقتصادی ایران  ھای ترین طرح تدبيری دولت در چھارسال گذشته یکی از بزرگ خارجی و بی ھای پارس جنوبی از سوی شرکت

 .رفته استزیان این زمان از دست  متوقف مانده و ھرسال بين پنجاه تا ھفتاد و پنج ميليارد دxر
ھای خليج فارس در  این ميدان گازی مشترک با قطر در آب. جھان است ترین مخزن گازی ی کارشناسان بزرگ پارس جنوبی به گفته

 .آن را آغاز کردند برداری از بھره ٢٠٠١، ایران در سال ١٩٩٠قطر در سال . کشف شد ١٩٧٠یا اوایل  ١٣۵٠ی  دھه
ی عسلویه و ميدان پارس  اثر مانده و منطقه فعاxن اقتصادی بی ھای اما براساس گزارش کارشناسان در چھارسال اخير، تUش

صد ھزار نيروی کار داخلی و  و از. آمد، عمUً به خواب رفته است ی صنعت نفت ایران به حساب می پيشرفته جنوبی که نماد
 .کنند حاx کمتر از پنج ھزارنفر در آنجا کار می ر بودند،خارجی که در بندر عسلویه مشغول به کا
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  سناريوي ارتجاع براي بازسازي چهره كريه احمدي نژاد

  رهافرهاد 

 
 رئيس جمھور منصوب وxیت فقيه نام سه زن را در ليست وزرای پيشنھادی خود به در اقدامی بحث برانگيز محمود احمدی نژاد
و این نمادھای ایدئولوژی سرکوب است  در حاکميتی که تبعيض عليه زنان یکی از.مجلس شورای اسUمی قرار داده است

احمدی نژاد  جامعه از تحميل حجاب اجباری گرفته تا تفکيک جنسيتی نشان می دھد، اقدام ایدئولوژی خود را در تمامی اندام ھای
  مترقی و ھوادار رفع تبعيض از زنان شده است؟ اما واقعا داستان چيست؟ ایا احمدی نژاد. حقيقتا تابوشکنانه است

 
ارائه  می خواھند از احمدی نژاد) سپاه پاسداران و بيت رھبری(داران حاکم بر ایران ایهالبته این تصویری است که باند سرم

مفلوک حاکمان اسUمی و مواجه انھا با نفرت عميق مردم از  اما در ورای این تفسير ھا ریشه این اقدامات را باید در واقعيت.دھند
حماقت سرنوشت خود را به  خرداد از سر 29ای در نماز جمعه در حقيقت پس از انکه سيد علی خامنه . کرد احمدی نژاد جستجو

معضل اساسی روبرو شد و ان نفرت عميق مردم از نماد تازه حکومت  سرنوشت احمدی نژاد گره زد جمھوری اسUمی با یک
ر ھایی مانند شعا. نشان می داد شعارھای خيابانی ھم  خود را نه تنھا در جوک ھای بی پایان سياسی بلکه در نفرتی که.بود

  ... خس و خاشاک تویی پست تر از خاک تویی و چه شاه باشه چه دکتر، ان   مرگ بر دیکتاتور
 

است و  اسUمی راه حل معضل اساسی خود را در بازسازی چھره کریه احمدی نژاد یافته با توجه به این واقعيات اکنون جمھوری
البته سناریوی . انجام دھد) مخالف(به ظاھر اپوزسيونی  د در موقعيت ھایمی کوشد این اقدام را از طریق قرار دادن احمدی نژا

احمدی نژاد در انتخاب رحيم  اقدام.در موقعيت ھای اپوزسيونی با انتخاب این سه وزیر زن اغاز نشده است قرار دادن احمدی نژاد
 ه و نيز اظھارات ھر از چند گاه او دال بردر مقابل حکم حکومتی وxیت فقي مشایی به معاونت اولی و مقاومت یک ھفته ای او

  .کرد در ورزشگاھھا را نيز باید در چنين چھارچوبی تحليل زنانموافقت با حضور 
 

 شکل مسخ شده ای از مطالبات مردم را مطرح می کند اما ھمين شکل مسخ شده سناریو به این ترتيب است که احمدی نژاد
. مواجه شده و عمU به فراموشی سپرده می شود  بازار-لگرا یعنی طيف روحانيتمطالبات ھم با مخالفت طيف سنتی جناح اصو

دھد و ھم گناه براورده  ھم خود را در موقعيت به ظاھر اپوزسيونی قرار می. نژاد دو گانه خواھد بود در این ميان دست اورد احمدی
 انداخته و نفوذ این طيف را ھر چه بيشتر به نفع پایه مادی خود یعنی طيف بازار-نشدن مطالبات مردم را به گردن طيف روحانيت 

بازار و به نفع جریان در سایه یعنی -جریان روحانيت در حقيقت احمدی نژاد اقدامات خود را به ھزینه.سپاه پاسداران تضعيف می کند
  .دھد سپاه پاسداران انجام می

 
زنان به ورزشگاھھا  درباره وروداو اظھارات .ظاھر اپوزسيونی احمدی نژاد می توان دیدبه  رد پای این سناریو را در تمامی اقدامات

مشروعيت به ضرر روحانيت تمام شده و حتی در ان مقطع چھره ای به  که با مخالفت روحانيت سنتی مواجه شد عمU به لحاظ
استقUل ظاھری او از رھبری به دست  صویری ازو ماجرای رحيم مشایی نيز ضمن انکه ت.از احمدی نژاد ارائه داد ظاھر مترقی

محسنی  برکناری تحقير اميز.(ھای دیگری از طيف سنتی جناح اصولگرا تصفيه حساب کند داد،به او این امکان را داد که با بخش
  )اژه ای و صفار ھرندی

 
 تاکنون با واکنش  این سه زن معرفی.می رسد کامU ھمين مسير را طی می کند مسئله معرفی سه زن در کابينه نيز به نظر

و با . اصولگرای منتقد دولت در مجلس روبرو شده است بخشی از مرجعيت محافظه کار مانند مکارم شيرازی و چندی از نمایندگان
ژاد این ماجرا برای احمدی ن نظر نمی رسد وزیر زنی بتواند از صافی مجلس عبور نماید و در نتيجه پایان این حجم از مخالفت ھا به

 ارائه چھره به ظاھر اپوزسيونی از احمدی نژاد و منزوی کردن ھر چه بيشتر طيف یعنی. ھمان پایان پروژه ھای قبلی خواھد بود
  .نظامی-جریان اصلی یعنی جریان بروکرات  سنتی جناح اصولگرا به نفع

 
گرفته  زسازی چھره کریه احمدی نژاد در پيشحاکم بر ایران برای بانظامی  -  بروکرات این سناریویی است که باند سرمایه داران

ظاھر اپوزسيونی مشروعيتی را برای او دست و پا کند  سناریویی که می کوشد با قرار دادن احمدی نژاد در موقعيت ھای به. اند
را توده زی. شده است مربوط می شود این سناریو به شکست کشيده  اردوگاه مقاومت یعنی اردوگاه مردم اما تا جایی که به.

 ندارند و در حالی که اردوگاه کودتا پروژه ھمزمان سرکوب و عوامفریبی را در مردم اعتنایی به فعل و انفعاxت درونی اردوگاه کودتا
 روز قدس و بازگشایی دانشگاه،این سنگر راھپيمایی.را برای خيزش ھای اینده اماده می کنند  پيش گرفته است مردم خود

که از ھم اکنون رعشه مرگ را بر اندام عوام موقعيت ھایی .مردم است موقعيت ھای اعتراضی پيشارویازادی  تسخير ناشدنی
  .سرکوبگران حاکم انداخته است فریبان و

 
  »ندای سرخ«از انتشار 
  1388شھریور چھارم 


