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  يتظاهرات مردمي همزمان با تجمعات دانشجوي 
ميدان انق/ب ,در عصر روزسه شنبه  و پيوستن به دانشجویان مردم حمایتیتجمع بيرون آمدن دانشجویان دانشگاه تھران به خيابان ھا و دنبال  به

نيروھای امنيتی ونيروھای انتظامی در اين ميدان و  تعداد بسيار زیادي از. نيتی وانتظامی نظام به محاصره ی کامل در آمدام از سوی نيروھای
آزادی ,انق/ب ,خيابان ھای کارگر شمالی وجنوبی , واجازه ی ھرگونه توقف به عابرین ورانندگان را در اطراف ميدان انق/ب اطراف آن مستقر شده

وخودروی گارد ویژه ونيروی انتظامی در اطراف  فضای امنيتی شدیدی براطراف ميدان انق/ب سایه افکنده و دھھا موتورسوار .نميدادندوجمالزاده را 
تا ميدان وليعصر و خيابان کریمخان  ھرات ھااتظغول از چراغ بيرون آمده بود و اما به شدت مردم را كنترل ميكردند ميدان انق/ب رفت و آمد كرده و

راھپيمایی می کردند با نيروھای سرکوبگر مواجـه  دسته ھایی پراکنده از مردم که بطور ھمزمان به سمت ميدان ھفت تير .گسترده شده بود
نيروھاي امنيتي شروع به ضرب و ,گيري آغاز شد زير پل كريم خان به سمت ھفت تير بين نيروھاي امنيتي و مردم در 1730در ساعت  . شدند

فوج ماموران و لباس شخصي ھا از ھر طرف به , شتم مردم كه قصد داشتند به صورت سازمان يافته به سمت ھفت تير حركت كنند حمله كردند
يادآوري مي شود نظام . كردند سمت پل كريمخان در حركت بوده و لباس شخصيھا با چوب و چماق سوار بر موتور سيكلت به ھمان سمت حركت

 14از سـاعت حـدود . از صبح خيابان وليعصر تا ميدان رضاييھا را ھر دو متر به دومتر نيروھاي سركوبگر كاشته و جو را بسيار امنيتي كـرده بـود
و موتور سوارھاي ضد شورش  دقيقه مامورين ضد شورش 15.50به ناگاه از ساعت حدود , مامورين انتظامي اطراف ميدان ھفت تير مستقر شدند

براي ايجاد . تجمع بيش از دو نفر ممنوع بوده و نيروھاي سركوبگر اجازه اين تجمع را نميدادند, و ھجوم مامورين امنيتي توجه ھمه را جلب کرد 
. ل و از آنجا به بازداشتگاه ببرندرعب و وحشت خودروھاي ون در گوشه وكنار ميدان مستقر كرده بودند تا در صورت دستگيري افراد را به آنھا منتق

سركوبگر  به دنبال تجمع مردم درخيابان قائم مقام ماموران, بر خبر دريافتي بنا.ر سوارھا با مانور در خيابان عرض اندام مي کردنددقيقه موتو 15ھر 
 اين مزدوران با زدن گاز اشك آور در ميدان و ضرب و شتم يك زن ت/ش در , انتظامي به مردم حمله كرده و جواني را مورد ضرب و شتم قرار دادند

مـردم ,دنبال ضرب و شتم يكي از زنان تجمع كننـده توسـط مـاموران  بنا بر اين خبر به, ري تجمع را داشتند متوقف كردن و ممانعت از شكل گي
   .مردم معترض سپس به سمت ضلع غربي خيابان كريمخان حركت كردند. . به اعتراض پرداختند خشمگين شده و

 نشديد دانشجويان براي جلوگيري از تجمعات اعتراض آميز توسط انتظامات دانشگاه تهراكنترل 
پس از تظاھرات بزرگ دانشجویان در اعتراض به , بخشيده است بنا بر خبردريافتي انتظامات دانشگاه تھران کنترل خود را بر دانشجویان شدت

به شدت موجب ترس کودتاگران از اعتراضات جنبش  مھرماه که 6ر روز دوشنبه دانشجو وزير علوم دولت کودتا در دانشگاه تھران؛ د حضور کامران
انتظامات و گشت زنی ھای مداوم  مسئولين دانشگاه سعی کرده اند از طريق افزایش تعداد ماموران حراست و, ھای دانشجویی شده است

از اینرو ماموران حراستي و انتظاماتی دانشگاه از  .ی قرار دھندگرفته و آنھا را تحت فشار بيشتر آنان در سطح دانشگاه دانشجویان را زیر نظر
در سطح دانشکده ھا و حياط پردیس مرکزي  بازگشایی دانشگاه تا ھنگامی که درب ھای دانشگاه بسته مي شود به صورت مداوم ساعات اوليه

  .درا که بيش از چند نفر ھستند متفرق مي کنن به گشت زنی می پردازند و دانشجویانی

 موج جديد احضار دانشجويان در كرمانشاه
کرمانشاه آغاز واحکامی بـرای دانشـجویان معتـرض ایـن  کشور، موج دوم احضار دانشجویان دانشگاه رازی ھای آغاز سال تحصيلی دانشگاه با

دانشـجویان . اند متفاوت و سنگينی محکوم شده در ماه گذشته دھھا دانشجوی این دانشگاه در کميته انضباطی با احکام .دانشگاه صادر شد
نظـم و  اخـ/ل در”به گزارش کرمانشاه پست، در احضارھای دور دوم مانند مرحلـه اول .اند سابقه توصيف کرده چنين موج احضار و احکام را بی
  .را مردود دانسته و علت چنين برخوردھایی را سياسی می دانند دانشجویان چنين اتھاماتی. قيد شده است” شکستن اموال عمومی دانشگاه 

 اعتراضات آذربايجانيها به مناسبت آغاز سال تحصيلي و سالروز بازگشائي مدارس در ايران
مناسبت بازگشائی مدارس بود و شاھد پخش اع/ميه و دیوار نویسی وتجمعات اعتراضی به  ٨٨شھرھای مختلف آذربایجان در ھفته اول مھر 

فعالين مدنی آذربایجانی در شھرھای مختلف با پخش اع/ميه و نوشتن شعارھایی بـر روی دیوارھـا و کيوسـکھای تلفـن اعتـراض خـود را بـه 
بـا چسـباندن  بر اساس گزارشات رسيده فعالين آذربایجانی در جنوب شھر تھران، شھر ری و ربـاط کـریم.سيستم آموزشی ایران اع/م کردند

اع/ميه ھای مجلس تـرحيم زبـان مـادری نسـبت بـه ممنوعيـت تحصـيل بـه زبـان مـادری اتنيکھـای تـرک، کـرد، عرب،بلـوچ و تـرکمن اعتـراض 
این  و پس از اتمام بازی این تيم با فوuد خوزستان در استادیوم باغشمال ٨٨ھمچنين جوانان طرفدار تيم تراکتور سازی تبریز در روز سه مھر .کردند

دست به راھپيمایی اعتراض » یاشاسين آذربایجان«، »تورک دیلينده مدرسه«شھر با راھپيمایی به سوی مرکز این شھر و سردادن شعارھای 
و دیگر شھرھای آذربایجان نيز حاکيست ) سولدوز(خبرھای رسيده از شھرھای تبریز،اروميه، اردبيل، زنجان، مراغه، ميانه، خوی، نقده.آميز زدند

، »منيم دیليم اولن دئيل باشقا دیله دونن دئيل«، »اوز دیلينده مدرسه اولماليدیر ھر کسه«عالين آذربایجانی با نوشتن شعارھایی با عناوین ف
بر روی دیوارھای مدارس و مکانھای پر رفت و آمد شھری و مح/ت و کيوسکھای تلفن به ممنوعيـت تحصـيل بـه زبـان » تورک دیلينده مدرسه«

ذربایجانيھا و اتنيکھای غير فارس در ایران اعتراض کردند که بدنبال این امر فضای شھرھای آذربایجـان حـالتی امنيتـی بـه خـود گرفتـه مادری آ
ممنوعيت و عدم آموزش به زبان مادری آذربایجانيھا و دیگر جامعه ھـای غيـر فـارس در مـدارس ایـران باعـث گردیـده کـه ایـن روز در بـين .است

آذربایجانيھا ھرساله با برگزاری تجمعات اعتراضی مسالت . به عنوان روزی نمادین و سالروز شروع تبعيض زبانی در ایران شناخته شودآذربایجانيھا 
آميز به سياستھای تبعيض آميز حکومت ایران اعتراض کرده و خواھان رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی و تحصيل به زبان مادری در مدارس می 

  .شوند

  فارسياحمد  – پيام سيزدهم موسوينكاتي چند در 
.  رزیابی می کنندارا بی اھميت و از لحاظ سياسی خنثی  پيام سيزدھم موسوی ،در گفتگو با بسياری از رفقا متوجه شدم که ایشان به اشتباه

برای  نه چندان بی اھميّت، خوانده می شد، به نکاتی» جنبش سبز«موسوی در دقت بيشتر و در رابطه با جایگاه کنونی کمی  بادر صورتيکه اگر 
پيام نویسان آقای موسـوی  ،در این سند .پی می بردند و مشک/ت و معض/ت رھبری آن» جنبش سبز« اوضاع درونیاز صحيح و دقيق تحليل 

ی این رھبر جایگاهو عقب نشينی ھای او را برای حفظ  کاذبانه از او ارائه دھند یاتا بار دیگر چھره خود را جمع کردند دو پھلو نویسی تمام ھنر 
قتل و در او در اینجا ما به گذشته یِ چند سال پيش او کاری نداریم که با ھيچ دو پھلو نویسی ای نمی توان شراکت و ریاست .  جنبش بپوشانند

مشخصّـه یِ کـه  مـی کنـيمشاره بلکه تنھا به نکاتی ا،پوشاند تاراج کنندگان ثروت مردم ایران را بااو یا ھمکاری و  68تا  60سالھای عام مردم 
   .می باشد» جنبش سبز«ش در سياست ھای کنونی وی در حفظ موقعيّت برتر
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از ت/ش ھای انحصار طلبانه ای است که در  او و ھمکارانش اع/م برائتنکته اولی که در ھمان پاراگراف آغازین بيانيه مورد توجه قرار می گيرد،
بـه واحـد بـودن تی حدّبه یاد داریم که ایشان با چه .  مرتکب گشتند» جنبش سبز«آغاز مبارزات، ھنگام سرمستی از جایگاه یگانه یِ رھبری 

که می خواست نشان دھد  ھر صداییایشان، .  داشتند اراصرحول پيروزی او در انتخاباتِ ریاست جمھوری  ،خواسته ھای مردم در مبارزاتشان
بی «و  »انکودتاچيطرفداری از «و » تفرقه افکن«زیدن او به مقام ریاست جمھوری دارد را با انگ گُمبارزات مردمی خواسته ھایی بس فراتر از 

به دگر اندیشان خارج از کشوری که به رغم تفاوتِ دیدگاه ھایشان از  ،سرمست از جایگاه خود به یاد داریم که. خفه می کردند ...» ریشه گی
اما اکنون که .  دندشمی کردند، تاخته و ایشان را فرصت طلب اع/م کرده و خواھانِ تصفيه ایشان از جمع ھواداران خود حمایت » جنبش سبز«
 :پيام او را به پاراگراف زیر مزین می کنندبه زیر سوأل رفته است، » جمھوری ایرانی«توسط کروبی و ھواداران » جنبش سبز«او از درون » رھبری«
نتایجی بسيار مبارک از آنچه در این . شود عطف محسوب می راھپيمایی روز قدس امسال در روند حوادث چند ماه گذشته بدون تردید یک نقطه«

دستاوردی برای تمام کسانی است که در  رود که مختص به یک سليقه و یک گرایش نيست، بلکه فضلی عام و انتظار می مناسبت اتفاق افتاد
آرمان .. .رحمت را لمس کنند ھای نادرست اینک و امروز نتوانند این نعمت و از آنھا به خاطر پيشداوری یشه دارند، حتی اگر برخیاین سرزمين ر

 اتفاقـا. روز قدس امسال ما این گونه نبود، اما برای چنين چيزی بود. بياورد ھای گوناگون را آميخته با یکدیگر به صحنه این روز آن است که رنگ
ھای گره کرده به پيشوازم آمده بودند و برایم  آنان با مشت ب آخرین جمعه از رمضان امسال را در ميان کسانی حاضر شدم که جمعی ازاینجان

و . ھا را دوست دارم که آن چھره  دیدم کردم و می می در مسير پرھياھویی که بایکدیگر ھمراه شده بودیم سيمایشان را مرور .داشتند آرزوی مرگ
برخی مژده این کاميابی را دیرتـر  ھمه باید با ھم کامياب شویم، اگرچه. چيزی نيست که در آن کسی شکست بخورد م پيروزی ما آنمی دید
باز ھم می بينيم که نویسندگان ھوشيار این پيام، سعی کرده اند که مخالفانِ موسوی را به حزب اللھی ھا و بسيجی ھایی که به   ».درک کنند

شفاف تر از آن است که بتوانند در این  ایشانسياست ھایِ با  ، این عقب نشينی واضح تر و مخالفت ھااما.  سمت او حمله بردند نسبت دھند
موسوی و «صيف مبارزات مردمی و افشاگری انحصار طلبی در تو» جنبش رنگين کمان«البته نباید تأثير ھر چند ناچيز تبليغاتی . امر موفق شوند

بـرای خنثـی سـازی ایـن بطوری که  .، ایشان را وادار به عکس العمل کردشان در ھمان زمان قدر قدرتیبخصوص که .  را نادیده گرفت »شرکا
  .یاران او و ليبرال ھای مستقل در پاسخ مستقيم به این تبليغات منتشر گشترف طچندین مطلب از تبليغات، 

مبارزه برای اجرایی کردن بندھای «و » حفظ نظام جمھوری اس/می«نکته بعدی، در مورد گسسته شدن قسمت اعظمی از مردم از محوریّت 
ميليون ھا شـرکت . قرار داده است» راه سبز اميد«ھدفی که موسوی برای خود و نخبگانِ متشکل در حزب .  است» معوقه از قانون اساسی

انتخاب نمودند و » استق/ل، آزادی، جمھوری ایرانی«و » اننه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایر«کننده در تظاھرات روز قدس، شعار محوری خود را 
در اینجا باز ھم نویسندگان چيره دست او سعی کردند که این شعارھای مردمی را  .ندادند» قانون اساسی«حتی یک بار ھم شعاری به نفع 

 ادر نظر مردم جنبه یِ سلبی آن، یعنی مخالفت بکه  ایشعارھای ناسيوناليستی  ز تيزیِو ا بنمایانند» راه سبز اميد«و  ھمراه با نظرات موسوی
تواند ایـن ھـدف بـزرگ را محقـق کنـد پایبنـدی بـه  آن چيزی که می« :به گفته ھای زیر دقت کنيد.  بکاھند ،است غالب، »جمھوری اس/می«

ھویت و وحـدت ردم را تحت تاثير قرار دھد به بازسازی ای که دوستی و برادری ميان م ھيچ كلمه. ایم شعارھای زرینی است که انتخاب کرده
دانيم و آن چيزی را که اینک به نام دین از سوی بخشی از حاکميت معرفی  ما اس/م رحمانی را درمان دردھای خود می. انجامد نمی ملی ما

 .بينيم شود پوستينی وارونه می می
مـا جمھـوری . ھسـتيم ھوری اس"می به اصالت اخ"قی نخسـتينشقانون اساسی و بازگشت جمما خواستار اجرای بدون تنازل 

شناسيم که با بھانه و  طلب می  ومرج  خواھيم، و آنانی را ساختارشکن و ھرج اس"می نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می
رو و در   در پيش.. .زنند یمکنند و بنا بر اميال شخصی به تعطيل اصول قانون اساسی دست  بھانه از موازین اس"می عدول می بی

تقليد به عرض  گونه كه در نامه فرستاده شده برای تمامی مراجع ھمان .ساختارشکنانه نيست شرایط تاریخی ما تصویر روشنی از نتایج رفتارھای
و می بينيم که دوباره با زیرکی  ».ھستند که ھرگز نباید آنھا را از نظر دور کنيم رسيد افغانستان و عراق دو عبرت بزرگ در دو سوی سرزمين ما

و  »قـانون اساسـی«نسبت بدھند و اینگونه بنمایانند که ھر کس مخالف با ھدف  حکومتيان و دیکتاتورھا هرا ب» یساختار شکن«سعی دارند 
  . ستا» ضد ملی«و  خواھان ساختار شکنی است در کنار دیکتاتورھا

دفاعی مردم در عمومی  تظاھراتی که اقداماتِ .  دگان در تظاھراتِ روز قدس باز می گرددو نکته آخر نيز به تاکتيک ھای اتخاذ شده یِ تظاھر کنن
اقداماتی که حـاکی از   .تبلور یافت گرانمقابله با سرکوبگران حکومتی به شکل تھاجم به نيروھای سرکوبگر و آتش زدن وسایل و ابزار سرکوب

قدمی از طرف مردم را فرخنده  چنينبرداشتن ست و ھر فردی که خود را از مردم می داند باید فراگيریِ اشکال مبارزاتِ خيابانی توسط مردم ا
کمتر شود و تعداد زیادی از باعث می شوند که تعداد بازداشت شدگان  گذشته از تأثير تنبيھی آن در ميانِ نيروھای سرکوبگر، ،این اقدامات.  دربدا

اما باز ھم نویسندگان بی وجدان و خودفروش موسوی که .  امان بمانند یاران خيابانی ما از تبعات بازداشت، یعنی شکنجه و مرگ و تجاوز، در
، ایـن اقـدامات را بـا خشـونت مردم نيستندو عزایِ ھيچ چيز جز منافع شخصی و طبقاتی خودشان برایشان اھميت ندارد و شریک درد و زجر 

. کردند بيشترین بھره را از آن بردند می ا آنھا که از رخدادھای قدس امسال احساس شکست ز قضا «: ه و می نویسندسرکوبگران ھمطراز کرد
. سابقه کمترین اثری در حضور مردم به جای نگذاشته ، بلکه آن را فراگيرتر کرده است ترین شکل دریافتند که سه ماه خشونت بی آنھا به واضح

کردند  ھای خود را م/قات نمی نتيجه و پرخطا بودن سياست ه ميقات بھمن فرا برسد، آنان بیاگر فرصت روز قدس نبود چه بسا تا چند ماه دیگر ک
  .کردن بسيار دیر بود  شدند که برای چاره ھای سنگين عملکرد خود روبرو می و زمانی با ھزینه

خشم مرکبی است که سوار خود را به زمين  .وارد شویدادخلوا فی السلم کافه؛ ھمگی در مسالمت . خشونت چاره ساز نيست
ھای مدوام تبليغاتی مردم حق دارنـد عصـبانی شـوند، اگرچـه ایـن حقانيـت  درمقابل رفتارھای زشت امنيتی و تحریک. زند می

گيریم و اگر به  نتيجه می ھایمان ای که از خود صبر و خرد نشان بدھيم از کوشش ما به اندازه .کند تغييری در تبعات خشم آنان ایجاد نمی
مردم مـا از آن رو خـود را . دليل بلغزیم چه بسا که حاصل یک ھفته و یک ماه ت/ش را در یک روز و یک صحنه جا بگذاریم  ھای بی سوی تندروی

خوب و بد، بلکه ميان و خردمند کسی است که نه فقط ميان   بينند که ھوشيار و خردمندند، تر از سوی حاکمان می شایسته رفتارھایی مناسب
و بدینصورت است که خشونت اعمال شده توسط نيروھای مسلح و امنيتی حکومتی، که ابزار عمده یِ  ».خوب و خوبتر و بد و بدتر تميز بدھد

ھيئت حاکمه برای حفظ دیکتاتوری اش می باشد را با اقداماتِ تدافعی مردم برای حفاظت از فرزندان و یاران و حقوق انسـانی شـان ھمطـراز 
دیکتاتور عدم استفاده از خشونت حکومتی برابر با سرنگونی و فروپاشی ایشان اسـت، پـس واقعيّت آنستکه برای حاکمان .  نشان می دھند

مـی » عـدم خشـونت«را نویسندگان آقای موسوی و خودش و تمامی مبلغان خيانت پيشه یِ  این.  نخواھند داد» عدم خشونت«ھرگز تن به 
  خود را به تيغ قصابان بسپارند؟» گوسفندوار«يغ و حمایت از چنين روشی به معنایِ انتظار از مردم است که پس بغير از آنست که تبل.  دانند
  

ایشان را به رھبری که است  و جھات عمده ای نشاندھنده یِ نکاتبلکه .  پس می بينيم که پيام سيزدھم موسوی عاری از نکات مھم نيست
  .ستامزورانه ایشان برای حفظ جایگاه به خطر افتاده شان کوشش  چالش کشيده و


