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   مهم تظاهرات قدسنكات 
به تظاھرات مبارزاتی مردم عليـه حکومـت جمھـوری ، با حضور ميليونی مردم تھران 1388و ھفتم شھریور  روز قدس در جمعه بيستتظاھراتِ 

خ:فِ برخی بر .  ور پيشين به خيابان ھا آمده بودنددمردم با روحيه ای کام:ً متفاوت از تظاھرات ھای تظاھرات این در . اس:می تبدیل گشت
، نيروھایِ فرم پوش و مردمی صف ھایِھمان لحظه ی شکلگيری از سرکوبگر با تجمعات داشت،  گزارشات که حکایت از عدم برخورد نيروھای

فيلم ھای بسياری که از این صحنه ھا تھيه شـده، ایـن واقعيّـت کـام:ً در .  لباس شخصی با باطوم و گاز اشک آور به ایشان حمله می کردند
صورت دست جمعـی بـه صـف ھـای ب این بار، مردم بر خ:فِ گذشته که از درگيری با نيروھایِ سرکوبگر دوری می جستند،اما  . مشھود است

در ميدان ھفـت تيـر ده ھـا موتورسـيکلت لبـاس فقط .  تنبيه نموده و ابزار و آPت شان را به آتش می کشيدندآنان را سرکوبگران حمله کرده و 
تعداد زیادی اطرافشان،  یق:ب و خيابان کارگر و خيابان ھاو ھمچنين، ميدان انار کشاورز وميدان وليعصر و بلدر .  دبه آتش کشيده ششخصی ھا 

ميدان ونک دو کاميونت پليس به آتش در .  متواری گشتند از بسيجيان و فرم پوشان مورد حمله تظاھرکنندگان قرار گرفته و پس از خوردن کتک،
در  اکثر نيروھای سرکوبگر خود را صبح، جمعيّت آنچنان پر تعداد شد که 12و  11ت تا اینکه در ساعات این درگيری ھا ادامه داشو .  کشيده شد

عليرغم این برخوردھا، خبرھای اما .  ند و یا ناتوان از برخورد با مردم، در کوچه و پس کوچه ھا پنھان شده و رو نشان نمی دادندمحاصره می دید
در ایـن .  اسـتشـده گـزارش نفـر  150دگان و  در ميدان ھفت تير، شمار بازداشت شـ رسيده حاکی است که بازداشتيان زیادی ھم داشتيم

دیگر در این تظاھرات، ھر چه رادیکالتر شدن نکته . ندنفر اع:م کرده ا 30ی شمار دستگير شدگان را کمی بيشتر از حاليست که نيروی انتظام
خواھان بغير از فحش ھای مستقيم به این چھره ھا، عناصر و شخصيّت ھای نظام را مورد حمله قرار داده و  مردم بيشترشعارھای .  ا بودشعارھ

نه غزه، نه لبنان، جانم « و یا » استق:ل، آزادی، جمھوری ایرانی«نيم که شعارھای مثبت نيز باید اعتراف کاز .  و استعفا ایشان می شدند گمر
.  ھم بارھا از طـرف مـردم فریـاد زده مـی شـد» مرگ بر چين«و » مرگ بر روسيه«شعارھای البته .  را داشتندبيشترین ھواداران » فدای ایران

گذشته برگزار گشـت و پـوچ بـودنِ نظـراتِ مـدعيان خاموشـی  کنيم، این تظاھرات با حضور ميليونی مردم و رزمنده تر از تظاھرات ھایخ:صه 
... در شھرھای تبریز، اصفھان، شيراز، قم، مشھد، اروميه و معترض حضور ده ھا ھزار نفری مردم بخصوص .  دمی را به اثبات رسانداعتراضاتِ مر

ا به مح:ت تغيير کرد و در ھا در تھران، پس از تاریک شدن ھودرگيری کانون  .داردکشور توسعه یِ روحيه انق:بی در سراسر نيز حکایت از رشد و 
اه ھمر به 22ساعت  ازتظاھراتھای بيشمار محلی  ھمچنين،.  تا نيمه ھای شب ادامه داشت... سعادت آباد و ميدانھایی چون ونک، صادقيه، 

 .مح:ت گزارش شده استشعاردادن ھای شبانه یِ 

 !مردم روز قدس را بردند: يك وبالگ نويسمعبندي ج
روزی که حکومت کودتا می خواست به بھانه ی حمایت از فلسطين، بار  .تھدیدات فرماندھان نظامی پوچ از آب در آمد و مردم روز قدس را بردند

فریاد کند، حضور به گفته ی ناظرین، چندصدھزار نفری مردم در دیگر مشروعيتی برای خود دست و پا کند و حمایت از دولت کودتا را در بلندگوھا 
ھر چند دولت کودتا با اتکا به رسانه ھای اشغال شده و سازماندھی گسترده، کوشيد تصویر . تھران و بسياری از شھرھا، این نقشه را به ھم زد

شاھد مستقيمی که گزارش ھا و فيلم ھای سویه ی واقعی روز واژگونه ای از این روز به نمایش بگذارد، اما حضور خبرنگاران خارجی و صدھا 
 .را به جھان مخابره کردند، نشان داد که این روز را مردم برده اند، یک سنت تاریخی دیگر حکومت را، آن ھا از آن خود کرده اند ٨٨قدس 

نبش آزادی خواھانه ی مردم ایران دارای اھميت بزرگی حضور مجدد و انبوه مخالفين کودتا در خيابان ھا، در این دوره ی سرنوشت ساز، برای ج
دوره ای که کفه ی ترازو ھنوز به طوری تعيين کننده به ھيچ طرف سنگين نشده، و حکومت قصد داشت با مھار اعتراضات مردمی، ضربه . است

م در خيابان ھا اما بار دیگر وضعيت را برای ادامه حضور انبوه مرد. ی سنگينی بر موقعيت جنبش آزادی خواھانه و اميدھای آزادیخواھان وارد آورد
نشان داد استبداد عليرغم سرکوب شدید و تعرض تبليغاتی ھمه جانبه عليه مخالفين خود، نتوانسته است بر خواست . ی رویارویی متعادل کرد

نشان داد، عليرغم سرکوب . راض به پایان رسيده استھای آزادی خواھانه ی مردم ایران نقطه ی پایانی بگذارد و به آن ھا بباوراند که دوران اعت
 .ھا و بگير و ببندھا و تعرض ھای تبليغاتی، این جنبش ھمچنان قدرتمند است و ھر روز که می گذرد بيشتر ریشه در اعماق جامعه می دواند

ات و تضمين کرد و افسانه ی سرکوب آزادی حضور گسترده ی مردم در خيابان ھا، بعد از یک دوره خاموشی ظاھری، ادامه ی این جنبش را اثب
از این فرصت ھا باز . مردم ایران فرصت می خواھند که اعتراضات خود را بيان کنند و روز جمعه این فرصت را به دست آوردند. خواھان را باطل نمود

ن کودتا برای ھواداران خود بافته بودند، نقش آن چه سرا. شھریور، نقطه ی آغاز چرخشی در روحيه ھا بود ٢٧روز جمعه .ھم به دست خواھد آمد
می توان مطمئن بود که تظاھرات روز جمعه، نقطه ی شروعی برای حرکات بعدی . بر آب شد و مبارزین دموکراسی در ایران نفسی تازه کردند

ری می توان نوشت جنبش آزادی خواھانه ی اکنون با اطمينان بيشت.روحيه ھا را ج: خواھد داد و اميدھا را تقویت خواھد کرد. مردم خواھد شد
این جنبش اکنون به طور یک پارچه ای ھدف کنار زدن . ایران بيش از ھر وقت به عمق رفته و نسبت به ھدف ھای خود آگاھی یافته است

در . پيش یکی شده استدیکتاتوری را دنبال می کند و نسبت به روزھای آغازین خود به ھمگرایی بيشتری دست یافته است، نيرویش بيش از 
 .ادامه ی جنبش مردم، آن ھا را بيشر متوحش می کند و رو در روی یکدیگر قرار می دھد. جبھه ی کودتاچيان اما روندی معکوس در جریان است

یکی از مھم ترین ادامه ی جنبش مردم و حضور آن در مقاطع تعيين کننده، یک پارچکی ستاد کودتا و نيروھای مسلح آن را از بين خواھد برد و 
در یک جنبش مردمی که با حکومتی مستبد و خون ریز رو در رو شده است، ھيچ چيز با .شروط غلبه بر حاکميت استبداد را فراھم خواھد آورد

اھان ایران، دPیل از امروز، آزادی خو. اھميت تر از داشتن روحيه و اميد به پيروزی نيست و تظاھرات روز جمعه ی مردم در خدمت این ھر دو در آمد
جا دارد به ھمه ی آنانی که عليرغم نداشتن !باز ھم بيشتری برای خوش بينی به نتيجه ی مبارزه ای که آغاز کرده اند در دست خواھند داشت

دند و این امکانات و در زیر سایه ی سنگين سرکوب، با ت:ش ھای شبانه روزی خود، برای گرد آوردن مردم زحمت کشيدند، اط:ع رسانی کر
  .تجمع بزرگ را آرام آرام شکل دادند و به ثمر رساندند، دست مریزاد گفت

  تجمع اعتراضي مادران عزادار در پارك الله
ات خود را بنابه گزارشات رسيده از پارک Pله تھران،مادران عزادار طبق روال ھفتگی خود در پارک Pله تجمع اعتراضی خود را بر پا کردند و اعتراض

تعدادی از مادران  16:00از ساعت  ماه شھریور 28ز شنبه رو .نسبت به سرکوب خونين مردم ایران و بخصوص فرزندان جانباخته خود را بيان کردند
ماموران نيروی انتظامی مستقر در  .شدرفته رفته به تعداد آنھا افزوده و  جمع شدند  هطبق معمول ھفته ھای گذشته در ميدان آب نمای پارک Pل

مسئول نيروی انتظامی مستقر در پارک به .ادران به سراغ آنھا آمدند نيرو قبل از انجام ھر گونه حرکتی از طرف م تعدادیموتور و  چند پارک Pله با 
نجا دور آنھا گفت اینجا مکانی عمومی است و شما با این کار حقوق دیگران را ضایع می کنيد اینجا جای این گونه کارھا نيست و ھر چه زودتر از ای

به خونھای به  اما مادران بدون توجه به سخنان او به نشانه اعتراض.بين است شوید و اP شما را بازداشت می کنيم آنوقت کارتان با کرام الکات
مسئول نيروی انتظامی پارک برای ترساندن مادران دائما با بی سيم .ب نما کردندآشروع به حرکت به دور ميدان  ناحق ریخته شده فرزندانشان

نھا می پيوستند و در سکوت به نشانه اعتراض حرکت می آدران به جمع تعداد ی از مردم نيز با دیدن ما.و درخواست نيرو می کرد  صحبت
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در جلوی درب جنوبی پارک مستقر شده  148دو اتومبيل از ک:نتری  .مانور می دادند موتور سواران نيروی انتظامی نيز دائما در اطراف آنھا.کردند
و در پایان مراسم با باP بردن دست خود به نشانه پيروزی  ادامه دادندبه حرکت اعتراضی خود  طبق روال ھميشه 19:00مادران تا ساعت .بودند

  .پایان دادند

  در مقابل كالنتريها شهريور 28تجمع خانواده هاي دستگير شدگان روز   
يام در مقابل ک:نتریھا و دادگاه انق:ب شھریور و خانواده ھای  دستگير شدگان ق 28بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگير شدگان روز 

شھریور توسط  28تعدادی از خانواده ھا که عزیزان آنھا  روز .تجمع اعتراضی بر پا کردند و خواستار اط:ع یافتن از عزیزان خود و آزادی آنھا شدند
آنھایی که امکان تماس . داشتگاه  منتقل کردندو سایر باز 148،160نيروھای سرکوبگر ولی فقيه در خيابانھای مختلف دستگير و به ک:نتری 

آنھا از صبح امروز عليرغم باران زیاد در مقابل .تلفنی گوتاه یافته بودند با خانواده ھای خود تماس گرفته و مکان بازداشت خود را اع:م کردند
گير شدگان روز گذشته  از شکنجه ھای عزیزان خود که خانواده ھای دست.ک:نتریھا تجمع کردند و خواستار مطلع شدن و آزادی عزیزان خود شدند

نفر از خانواده  40حدود  ماه شھريور 28روز شنبه ھمچنين .تعدادی زیادی از آنھا ھنوز محل بازداشتشان نامشخص است سخت نگران ھستند
خانواده .عزيزان خود بودند فوری خواھان آزادي در داخل دادگاه انق:ب تجمع كردند و  9:30بازداشت شده ھا با وجود باران شديد از صبح ساعت 

حيدري فر به اميد شنيدن خبر كفالت و وثيقه براي آزادي عزيزانشان تماس مي  حسن حداد و ھا به محض ورود به دادگاه انق:ب با دفتر
پرونده  انواده ھا بعد از شنيدن جمله ھنوزعده اي از خ.منشي آنھا صحبت كنند  گرفتندبعد از چندين بار تماس گرفتن باPخره موفق مي شدند با

و خانواده ھاي ديگر مي  انق:ب كاركنان دادگاه  خشم ھر چه تمام تر به تكميل نشده عصباني مي شدند و تلفن را زمين مي گذاشتند و با
د ھر ب:يي كه دلشان خواست بر به بھانه ھاي واھي دستگير مي كنن جوانھاي مردم را اين است رأفت اس:مي كه از آن دم مي زنند؟  گفتند

م سر آنھا مي آورند ، شكنجه مي كنند ، م:قات نمي دھند، گاھي اوقات اجازه تماس تلفني ھم نمي دھند ، به زور بايد لباس به آنھا برساني
كه  اينھا   ؟ پس كو رأفت اس:مي.يم در نھايت رأفت اس:مي با آنھا برخورد مي كن بعد مي آيند پشت تلويزيون مي گويند ما با آنھا كاري نداريم ،

مردم شعار مي دادند زنداني سياسي آزاد بايد گردد؟ گفتند قبل از ماه رمضان آزاد مي  دم از مردم ساPري مي زنند مگر ديروز نشنيدند
اگر مي .د تا دھانمان بسته شود گفتند به مناسبت شب ھاي احيا آزاد مي كنيم باز ھم عده كمي را آزاد كردن.تعداد كمي را آزاد كردند  كنيم

در ھمين حين يك لباس شخصي به خانواده ھا نزديك شد و گفت ساكت شويد و اP .خواھيد رأفت اس:مي نشان دھيد عزيزانمان را آزاد كنيد 
واب داد حاP كه جاي شما او ج كه در كمال پررويي به  حراست با شما برخورد مي كند يكي از مادران گفت اگر تو جاي ما بودي چكار مي كردي

  .نيستم

  هدايت. ن -... * گذشت، اما  هم »روز قدس«
مث: جریان مجاھـدین خلـق را مـا خواسـته ھـای نفـرات . ميگویند که ھر جریان سياسی را ميتوان ماھيتش را ا ز جریان رھبری اش درک کرد

انق:بی ھایی ھستند که در » رسوپ«مجاھدین وھواداران آنھا که در مورد رھبری مجاھدین متوھم ميباشند وفکر ميکنند که رھبران مجاھدین 
است بلکه با در نظر گرفتن سياستھای این رھبری » مترقی «و» مبار ز«جھان ھمتایشان نيست در نظر نميگيریم ویا فکر ميکنند که این جریان 

بخشی از اپوزیسيون را ھم  این نوع توجيه گری. نيز غير از این نميباشد» جنبش سبز«در مورد . مجاھدین به ماھيت ارتجاعی آنھا پی ميبریم 
زیرا که باید گفت مردمی که در خيابان مقابـل نيروھـای سـرکوبگر »در پشت جناحی از رژیم پنھان کرده اند«قابل قبول نيست که مردم خود را 

اپوزیسيونی که . ميزنندمقابله ميکنند و خون ميدھند قابل تامل نيست که به خود کلک ميزنند و به حمایت از بخشی از     جناحھای رژیم دست 
رھبرانی که ھواداران موسوی و کروبی برای خود بر گزیده اند . نداشته خود را در نزد مردم توجيه کند اعتبار چنين مدعی است صرفا ميخواھد 

آنھا از . ھند بازگردندميخوا» امام «مشخص ميباشند وماھيت ارتجاعی آنھا  را خود مشخص ميکنند یعنی رھبر خود را خمينی مينامند و به خط 
طرف رفسنجانی حمایت ميشوند که خود بخش اعظـم مراکـز غـارت  راد ردسـت داشـته اسـت وھنـوز در دسـت دارد ودر مقابـل جنـاح رقيـب 

ماقدار وکسانی مانند ھادی غفاری چ شده اند» آزادی خواه«رفسنجانی و دیگر جناحھای متفاوت رژیم این مراکز غارت را از دست داده اند وامروز 
در این راه نيز این جریان در سطح جھانی از . و آیت هللا ھای رنگارنگ قم که در گذشته قاتل جوانان مبارز بوده اند نيز مورد حمایت قرار ميگيرند

ان بسيار وافر طرف قدرتھای امپریاليستی از نظر رسانه ای و مالی بخوبی حمایت ميشود وع:قه جریانھای ارتجاعی جھانی برای دگرگونی در ایر
جمھوری «فاشيستی در اپوزیسيون نيز مورد حمایت قرار ميگيرد مانند –است وشعارھایی که شدیدا ھم از طرف نيروھای راست وناسيوليسم 

دوسـت  البته این گونه نيست که روسـيه. » مرگ بر چين و روسيه «به » مرگ بر اسرائيل وآمریکا «ویا برگرداندن » و جانم فدای ایران  ایرانی
 مردم ایران باشد ولی در تضادھایش مقابل جناح ھای دیگر قدرت امپریاليستی بھر روی ھمراه با چين از پيش برد سياستھای تحریم وجنگ عليه

ران دارند ه درچھارچوب بده وبستانھایشان ھم ميباشد ومنافع اقتصادی که البته در ایمردم ایران جلوگيری کرده است و البته نيز بدليل حمایتش ک
 ونيروھـای راسـت ماننـد سـلطنت طلبـان ومجاھـدین  صھيونيستی–استقبال شدید رسانه ھای امپریاليستی  مور د» شعار مرگ بر روسيه «

یادمان نرود که ارتجاع عرب منطقه نيز ھمراه با اسرائيل نيز در چھارچوب منافع خود برای ضعيف کردن رژیم ایران خواستار تحوPتی در . ميباشد
یک جریان ارتجاعی ساخته » اعتراضات جنبش سبز«اینھا ھمه در اقع از این . ایران ميباشند که جلوی نفوذ رژیم ایران در منطقه را بتوانند بگيرند 

است که ھرچند خواسته ھای مردمی نيز در آن وجود دارد ولی این جھت سياست مترقی به این جنبش نميدھـد وآنـرا بازیچـه ای در دسـت 
سياسی از دست رفته در مقابل رقيب ميباشند که –ی ارتجاعی در درون رژیم برای رقابت ودر دست گرفتن پست ھای کليدی اقتصادی نيروھا

بازھم گفته ميشود کسانی که در اپوزیسيون با حساب ھای . اکنون این پست ھای کليدی را در دست دارد و خود به غارت مرد م مشغول است 
سخت در اشتباه ميباشند » رھبران خود را متولد ميکنند«عبور ميکند ویا این حرکت مردم »کروبی–جنبش سبز از موسوی « خيالی فکر ميکنند که

وجود ندارد  وتنھا به خواسته ھای مردمی که این حرکت را ھمراھی ميکنند و بازھم »جنبش ارتجاعی «چون ھيچ نشانی از این زایمان در این 
م است ودادن چند شعار این جا و آنجا نشانی نه از عبور از موسوی را با خـود دارد و نـه نشـانی از متولـد شـدن صرفا در چھارچوب ھمين رژی

ميتواند گنج بطور فرصت طلبانه درو کند تاریخا باید گفت یک وسازماندھی  واگر کسی نيز فکر ميکند با مفت خوری وبدون کار » رھبران جنبش «
یک جریان ارتجـاعی اسـت کـه در دسـت نيروھـای » جنبش سبز«این . ی خواھد ترکيد وتوھماتی بيش نيست خيال باطل دارد که مانند حباب

می  ارتجاعی داخل رژیم و حمایت نيروھای  راست درون اپوزیسيون تبعيدی و جریان ھای امپریاليستی است و ته آن بھتر از جناح حاکم وباند نظا
رھبران وخواسته ھایشان روشن ميسازد وھمـانطور کـه گفتـه شـد بقيـه داسـتان خـوش  ماھيت  این را.احمدی نژاد نخواھد بود –خامنه ای 

خياليھای یک اپوزیسيون راست متوھم است که توده ھا را در جھت اھداف خود ميخواھد با حمایت رسانه ای و مالی امپریاليستی به نفع خود 
  .نماید  ا دگرگون وی رژیم را ضعيفبه ميدان ببرد و در باز ی قدرت در منطقه 

 .برای ما فرستاده شده بود» خود را نشان داد» جنبش سبز«گذشت وماھيت ارتجاعی » قدس« روز «این مطلب با عنوان *
 


