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کــه     اعــتــراض و جــوشــشــي           
جامعه را فراگرفته است فوران خشـم    
و انزجار فروخورده مردم از کل رژيـم     

ايــن  .   مــنــحــوس اســالمــي اســت           
مــبــارزات در قــالــب اعــتــراض بــه            
ــات و نــتــايــج              مضــحــکــه انــتــخــاب

ولـي     مضحک تـر آن شـکـل گـرفـت            
بسرعت فراتـر مـيـرود و بـه يـورش               

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران      
 در رابطه با اعتراضات مردم پس از مضحکه انتخاباتي رژيم          

 ! زنده باد انقالب عليه جمهوري اسالمي      
  

خشم فرو ريخته مـردم انـقـالبـي          
ايـران مــي رود تــا بســاط کـل ايــن                

مضحـکـه و     .   حکومت را جارو کند   
نمايش انتخاباتي حکومت اسالمـي   
فرصتي بود تا مـردم بـه خـيـابـانـهـا               
بيايند و تنفر و انزجار سـي سـالـه و             
فرو خورده خود را به جهانيان اعـالم       

کنند و فرياد حکومت اسالمي نمي    
خــواهــيــم را در گــوش تــمــام ســران             

نـمـايشـات و      .   حکومت فـرو کـنـنـد       
دعواهاي تلويزيوني سران از فـيـلـتـر          
گذشته حکومـت، افشـاي مـاهـيـت           
همديگر در اين مناظرات، رو شـدن         
دزديــهــا، جــنــايــات و بــرمــال شــدن           

  نبايد به اين جانيان مهلت داد      
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان 

 

 

بــا بــپــايـان رســيــدن       !   مـردم آزاده    
که مدام   مضحکه انتخابات حقيقتي    

حزب ما بر آن تاکيد مـيـکـرد جـلـوي           
جـمـهـوري    :   چشم همگان قـرار گـرفـت       

اسالمي انتخابات بردار و اصـالحـات       
بردار نيست، بايد کل اين حکومت را    

 آنيم پـس لـرزه     آنچه شاهد.   بزير کشيد 
هاي انتخاباتي نيسـت، رعشـه مـرگ          

اين بحـران مـرگ کـل        !  حکومت است 
رژيم جمهوري اسالمي است کـه خـود       

نزاع داخلي ميان جناحهـا   را به شکل   
اجازه ندهيد تا جـانـيـان    !   نشان ميدهد 

حاکم از اين مهـلـکـه جـان سـالـم بـدر                
 !ببرند

صفـوف حـکـومـت هـيـچ              ! مردم
زمان چنين آشفته و بهم ريخته نـبـوده      

احمـدي نـژاد      –خامنه اي   باند.  است
کمر به قلع و قمع و حذف کامل دار و    

دسته هاي مخالف خود بسته اسـت و     
تصور ميکند بـا اتـکـا بـه نـيـروهـاي                
سرکوب گر و کل ماشين دولـتـي کـه             
در اخــتـيــار دارد مـيــتـوانــد هــم ايــن               
جراحي داخلي را بـفـرجـام بـرسـانـد و                

جامعه را مـرعـوب        در عين حال    هم
ومنکوب کند و مبارزات شما مـردم       

که في الحال براي بزير کشيدن کـل       را
اين حـکـومـت مـنـحـوس آغـاز شـده                 

امـا ايـن خـيـال         .   است به عقـب بـرانـد      

   :پيام حميد تقوائي به مردم
 !به اين جانيان مهلت ندهيد
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موج اعتراضات همه شهرهاي ايران را      
 فراگرفته است  

 

 فراخوان بھ ھمھ سوسیالیست ھا و کمونیست ھا

 حجاب ھا را برگیرید ۷صفحه 

 ۷صفحه 
 ! خواستهاي فوري جنبش انقالبي مردم     
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زندانهاي خصوصي سـران حـکـومـت          
را، ما مـردم مـا حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري و ما کـانـال انـقـالب بـه ايـن                 

 . اوباشان تحميل کرديم
 

اعـــتـــراضـــات  و تـــظـــاهـــرات             
شبانروزي اخير مردم عليه حـکـومـت       

ــا شــعــار               حــکــومــت  " اســالمــي و ب
" ،" اسالمي نمي خـوايـم نـمـي خـوايـم             

سـيـد عـلـي       "   ،   " مرگ بـر ديـکـتـاتـور        
بـرخـالف   "   پينوشه ايران شيلي نميـشـه    

دروغ و شانتاژهاي رسانه هـايـي چـون       
آيـت اهللا بـي بـي سـي و سـي ان ان،                      
شـعــارهــايــي کــه عــلــيـه مــوجــوديــت           
حکـومـت اسـالمـي در خـيـابـانـهـاي                
تهران و ديگر شـهـرهـاي بـزرگ ايـران               
سـر داده مــي شــود، کــل حــکـومــت              
اسالمي و سران جـنـايـتـکـار آن را بـا                
خامنه اي و موسوي، با رفسنجاني و       
احــمــدي نــژاد و ديــگــر ســران دزد و               

 .جنايتکار آن را نشانه مي رود
 

با اوج گرفتن حرکت ميلـيـونـي و       
اعــتــراضــي مــردم ايــران بــراي بــزيــر             
کشيدن حکومت اسالمي، سـران ايـن        
حکومت به تالشهاي استيصال گـونـه        
نوع حکومت پـهـلـوي در بـه مـيـدان                
آوردن بختيار و شـريـف امـامـي سـال             

شاه نيز بعـد از    .    متوصل شده اند۵۷
اينکه صداي انـقـالب مـردم ايـران را              
شنيد، براي تـرمـيـم بـنـيـادهـاي تـرک               
خورده حکومـتـش و بـراي مـنـحـرف              
کردن حـرکـت سـرنـگـونـي طـلـبـانـه و                  
انــقــالبــي مــردم ايــران، مــهــره هــاي              
سوخته و بي خاصيتش را به صـحـنـه          

يکي  از تالشهاي امروز خامنـه  .  آورد
اي نيز از هميـن جـنـس اسـت بـا ايـن                 
تفاوت که موسـوي، کـروبـي و بـقـيـه               
دارو دسته حکومت اسالمي، پـرونـده      
جناياتشان قطور تر از يکديگـر اسـت         

رکـاب خـمـيـنـي و           و تا به امـروز در       
مـردم مـنـتـظـر         . خامنه اي بـوده انـد       

. چنين روزها و چنين لحظاتي بـودنـد      
در جريان تظاهرات و راهپيمـايـي روز        
دوشنبه که بيش از يک ميليون نفر در     
آن شرکت داشـتـنـد، مـردم از حضـور              
مـوسـوي، کـروبـي و خـاتـمـي کـه بــا                   
فرمان پينوشه و براي آرام کردن مـردم      
فرستاده شده بودند به خشم آمده و بـا        

مرگ بر ديکـتـاتـور و      "   سر دادن شعار  
، تنفـر و انـزجـار        " ما گوسفند نيستيم  

خود را از قاتالن مردم نشـان دادنـد و        
 .از آنها عبور کردند

 
حکومت اسالمي در بد مخمصه    
اي گــيــر کــرده اسـت قــادر بــه درهــم               
شکستن تـعـرض و جـوش و خـروش               

صفشان کـامـال در هـم          . مردم نيست 
مي کـوشـنـد تـا بـا هـر               .   ريخته است 

حقه و فريبـي کـه شـده اسـت حـرکـت                 
مـردم را درهـم بشـکــنـد امـا ديـگــر                  

از ايـن رو      .   توانايي ِاين کار را نـدارنـد      
خامنه اي مـي کـوشـد تـا بـا بسـتـن                   
کراوات به گردن موسوي و حـتـي زدن      
سيلي به گوش احمدي نژاد حـکـومـت     

حـکـومـت قـاتـالن        .   خود را نگه دارد    
مردم تمام تالش خود را خـواهـد کـرد       
تا حتي با اجازه دادن بـه مـانـتـوهـاي               
دلبخواه، بـه مـجـاز شـمـردن روسـري               
قرمز و هر گـونـه کـرنـش ديـگـري در                
مقابـل حـرکـت عـظـيـم مـردم  بـراي                   

نـبـايــد بـه ايــن        .   خـودش وقـت بــخـرد       
روزهـايـي را کـه        .   جانيان فرصـت داد    

سي سال است انتـظـار مـي کشـيـديـم              
اگـر امـروز يـکـصـدا          .  فرا رسيده است 

نگوئيم اين حکومت بايـد بـرود، ايـن          
از .   فرصت را از مـا خـواهـنـد گـرفـت             

اگـر  .   اين موقعيت بايد استـفـاده کـرد       
با دادن  خواستهايي کـه تـا يـک مـاه                 
قبل برايش سالها زندان تـعـيـيـن مـي           

اگـر  .   کردند کوتاه بيائـيـم بـاخـتـه ايـم            
امــروز ايــن حـــکــومـــت تــمـــامـــي               
دستمزدهاي معوقـه را هـم بـپـردازد،            
اگر اعالم کند که کسي را اعدام نـمـي      

کند و زندانهايش را هم برخواهد چيـد        
نبايد فريب ترفـنـدهـايـش را خـورد و              

. بايد با قدرت تا ته دره امـانـش نـداد         
ــه ايــن                     ــرصــت ب ــدکــي دادن ف ــا ان ب
حــکــومــت، بــالفــاصــلــه بــه اعــدام و           
ــد                ــيــشــگــي اش خــواه کشــتــار هــم

ابزار امـروز ايـن حـکـومـت            .  پرداخت
براي نفس تازه کردنش جنايـتـکـارانـي      

حرکت .   چون موسوي و امثال او است 
پرشور و انقالبـي خـود را عـلـيـه کـل                 

 .حکومت بايد ادامه دهيم
 

اين رژيم در حال سقوط و رفتن   
مردم در شهرهاي کردستان    . است

شهرهاي   . بايد به اين حرکت بپيوندند  
کردستان و بويژه سنندج سرخ هميشه    
کانون مبارزه عليه سي سال جنايات         

مردم آزاده   . اين رژيم بوده است  
شهرهاي کردستان از همان روزهاي        
سر کار آمدن اين حکومت در  
مقابلش به مبارزه اي تعطيل ناپذير    

آمدن به خيابانها   . دست زده اند
همگام با مردم شهرهاي ايران که مي          
روند بساط کل اين حکومت را     
. برچينند تعيين کننده است   

سرنگوني اين حکومت پوشالي   
مردم در اکثر شهرهاي   . نزديک است

بزرگ ايران به خيابانها آمده اند، مي    
خواهند به سي سال فقر و فالکت، به     
سي سال قتل و اعدام حکومت   

حرکت . اسالمي پايان دهند   
اعتراضي و انقالبي مردم ايران به       
صفي واحد، گسترده و وسيع تر از  

اعتصابات در   . اين نياز دارد  
بخشهاي مختلف جامعه بايد آغاز         

به چيزي جز رفتن اين رژيم       . شود
مملو از جهل و توحش، به اين     
حکومت فقر و فالکت نبايد راضي   

روزهاي سرنگوني اين رژيم   . شد
براي تحقق سرنگوني   .  فرارسيده است 

حکومت اسالمي و برقراي آزادي و     
برابري به دور حزب کمونيست  

زنده باد انقالب    .  کارگري حلقه بزنيد 
مردم ايران عليه حکومت جمهوري   

. اسالمي  

 . . . نبايد به اين جانيان                 

 

انـقــالبــي مــردم عــلــيــه جــمــهــوري          
ايـنـک حـتـي       .   اسالمي بدل ميشود  

براي آن بخشي از جامـعـه کـه بـهـر              
دليل تصـور مـيـکـرد مـيـتـوان بـا                
انتخابـات تـغـيـيـري در وضـعـيـت               
ايجاد کرد بسرعت روشن مـيـشـود       

 -بــانــد خــامــنــه اي        کـه نــه تـنــهــا       
کـل حـکـومـت          بلکـه    احمدي نژاد 

 .اسالمي را بايد هدف قرار داد
  

نمايش انـتـخـابـاتـي اخـيـر، بـا              
تبليغات و مناظره هاي تلويزيونـي     
کانديداهايش و با نحوه تـعـيـيـن و            
اعالم نتايج محيرالعقولش، تـيـري      

در جريـان  .   بپاي خود حکومت بود   
باالتـريـن مـقـامـات و          "   انتخابات" 

مسئولين حکومتي کارنامه سـيـاه    
ســي ســال جــنــايــت و ســرکــوب و             
چپاول نظامشان را برمال کـردنـد و        

رژيــم جــمــهــوري       بــه ايــن تــرتــيــب     
اسالمي از زبان خودش و در انـظـار    

حــکــم    مـيــلــيــونــهــا نــفــر از مــردم         
محکوميت وعدم مشروعيت خود 

ــرد         ــادر کـ ــن           . را صـ ــده ايـ ــرنـ بـ
نــه احــمــدي نــژاد و         "   انــتــخــابــات " 

خامنه اي ويا هر دار و دسته ديگـر      
حکومتي، بلکه جنبش انقـالبـي و        

مردم . سرنگوني طلبانه مردم است 
به جمع شـدن       دارند با پا هاي خود    

بساط اين حکومت منـحـوس راي        
سرکوبگران مردم مـانـور    .   ميدهند

اقتدار براه انـداخـتـه انـد، امـا ايـن                
نــمــايــش اقــتــدار مــردم اســت کــه            

. خيابانها را به لرزه در آورده اسـت         
امروز پوچ و عبث بودن اصالحـات   

حـقـانـيـت        و تغييرات تدريـجـي، و      
انــقــالب، ضــرورت انـــقــالب، و              
مطلوبيت انقالب بيش از پيـش در     
جامعـه جـا بـاز مـيـکـنـد و نـيـرو                    

مـردم دارنـد انـقـالب را           .   ميگيـرد 
 .تمرين ميکنند

  
امروز جنـبـش انـقـالبـي مـردم            
براي سرنگوني حکومت اسالمـي،      
و حزب کمونيست کارگري بعـنـوان       
پرچمدار و نماينده اين جـنـبـش، از          
حقانيت و موقعيت حق بجانب تـر         
و مساعد تري در جامعه برخوردار     

حزب به استقبال اين شـرايـط   .   است
ميرود و مردم انقالبي ايـران را بـه            
تظاهرات خياباني حول شعار هـا و        

سياسـتـهـاي حـزب کـه هـر روز از                 
کـانـال انـقـالب       " کانـال جـديـد ايـن           

حزب .   اعالم ميشود، فرا ميخواند  
ــم                  ــرچ ــا پ از مــردم مــيــخــواهــد ب
خواستهاي آزاديخوهـانـه و بـرابـري          
طلبانه خود، بـا شـعـار حـکـومـت              
اسالمي نميخواهيم خيابانها را بـه       

بايد همه جـا    .   تصرف خود درآورند  
هر کـارخـانـه         دست از کار کشيد و 

به    را   و دانشگاه و مدرسه و محله  
سـنـگـر انـقـالب عـلـيـه جـمـهــوري                 

بايد حـجـاب هـا      .   اسالمي بدل کرد 
را برداشت و بقدرت مردم آپارتـايـد      

بـايـد بـه      .   جـنـسـي را مـلـغـي کـرد             
قدرت انـقـالبـي مـردم آزادي هـاي              
سياسي را بـه حـکـومـت اسـالمـي             

خواهـان آزادي فـوري       .   تحميل کرد 
همه زندانيان سياسي و گشـودن در       

بــايـد شــکـاف هــاي       .   زنـدانـهـا شـد      
ايجاد شده بين اوباشان اسالمـي را       

بـايـد بـدنـه نـيـروهـاي               باز تـر کـرد     
انتظـامـي و سـربـازان را بـه صـف                 

نيروهـاي    انقالب مردم جلب کرد و 
عمـال از       مسلح رژيم را فلج کرد و    

بايد شـرايـطـي فـراهـم        .   کار انداخت 
کرد که مردم در صفوف ميلـيـونـي     
بــه مــيــدان بــيــايــنــد و جــمــهــوري            
اسالمي را با اعدام و سـنـگـسـار و          
فقر و بيکاري و فحشا و حـجـابـش            

 .به گورستان تاريخ بسپارند
  

شـرط پـيـروزي انـقـالب مــردم            
عليه جمهوري اسالمـي، اتـحـاد و          
ــن                 ــامــي ــگــي و ت ــت ــاف ســازمــان ي

هوشيار و مصمـم جـنـبـش          رهبري
حـزب کـمـونـيـسـت         .   انقالبي اسـت   

مـا  .   کارگري، حزب اين کـار اسـت        
همه مردم انقالبي را بـه مـتـشـکـل           
شـــدن حـــول پـــرچـــم حـــزب فـــرا                

مـا، حـزب و مـردم،          .   ميـخـوانـيـم    
که اکنـون جـمـهـوري          مهلکه اي را 

اسالمي در آن گـرفـتـار اسـت، بـه                
انقالبي عليه اين رژيم نفرت انگـيـز      
و به انقالبي بـراي آزادي و بـرابـري             

 . تبديل ميکنيم
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي                    
 زنده باد جمهوري سوسياليستي                          
 حزب کمونيست کارگري ايران                         

 ١٣٨٨ خرداد        ٢٤
 ٢٠٠٩ ژوئيه        ١٤  

 . . .   بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران                               
 

اين ديـگـر مـقـطـع سـي             . باطلي است 
خرداد شصـت و تـابسـتـان شـصـت و                
هفت و هـجـده تـيـر هـفـتـاد و هشـت                   

امـروز حـکــومـت اسـالمــي         !   نـيـســت  
مستاصل تر و فاسدتر و پـوسـيـده تـر          
از آنست کـه بـتـوانـد در بـرابـر مـوج                    

اعــتــراضــي کــه ســراســر جــامــعــه را             
نبايد بـه ايـن     .   فراگرفته مقاومت کند  

   !جانيان مهلت داد
روزهاي تعيـيـن   !   مردم بجان آمده  

تکليف نهائي با ولي فقيه و حکومت    
زيـر  !   فـرارسـيـده اسـت       منحـوس اش      

متحد شويد؛ به    حزب خودتان     پرچم
خيابان بيائيد و با قدرت اتحاد خـود،      
بـــا فـــريـــاد حـــکـــومـــت اســـالمـــي             

جـنـايـت      کل اين ماشين  نميخواهيم  
و چپاول و دروغ و تـقـلـب را در هـم                    

    ! آينده از آن ما است. بشکنيد
     

 حميد تقوائي          
 دبير کميته مرکزي                   

 حزب کمونيست کارگري ايران                         
 ۲۰۰۹ ژوئن       ۱۳،   ۱۳۸۸ خرداد        ۲۳

 ... پيام حميد تقوائي به مردم 

 ۱از صفحه  

 ۱از صفحه   ۱از صفحه  
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اخبار روزهاي  يکشنبه، دوشنبـه   
و سه شنبه از اعـتـراضـات مـردم در               

 شهرهاي مختلف ايران
 

با اعتصاب عمومي رژيم را فلـج     
 کنيم

 .به اين تظاهرات بپيونديد
 به ما گزارش بدهيد

٠٠١٣٣٠٤٦٠٤٨٨٨ 
  

موج اعتراضات همـه شـهـرهـاي          
 ايران را فراگرفته است

جمعيت ميليوني در خيابـانـهـاي       
 تهران
 

 :تهران
جـمـعـيـت مـعـتـرض             امروز نـيـز   

مردم در تـهـران بـه خـيـابـانـهـا آمـده                   
لحظه بـه لـحـظـه بـه جـمـعـيـت                   . اند  

تجمع کـنـنـدگـان از          .   اضافه ميشود 
جــملــه شــعــار مــي دهــنــد مــرگ بــر             

اين جمعيت بطرف مـيـدان   .  ديکتاتور
مردم دسته بـه  .   آزادي در حرکت است  

. دسته بطرف ميدان انقالب مـيـرونـد       
تا در راهپيمايـي مـيـدان انـقـالب بـه              

تـلـفـن و      .   ميدان آزادي شرکت کـنـنـد      
در  .   اس ام اس را قــطــع کــرده انــد                

ميدان ونک شمار مردم ايـنـقـدر زيـاد           
است که شروع و آغاز موج جـمـعـيـت        

ــر     مــعــلــوم نــيــســت شــعــار            مــرگ ب
ديکتاتور طـنـيـن انـداز خـيـابـانـهـاي               

نيروي .   تهران و همه شهرها شده است   
انتظامي و لباس شخصـي هـا بـطـور           

اما نظاره گـر شـده       .  گسترده حاضرند 
در منطقه حسـن آبـاد جـمـعـيـت            .   اند

. بيش از يک کيلومتر در حرکت است      
در بلـوار يـادگـار و شـيـخ فضـل اهللا                  
جمعـيـت مـيـلـيـونـي بـطـرف مـيـدان                  

در دانشـگـاه     .   انقالب حرکت ميکنـد   
 اسـتـاد     ١٥٠شريف گفـتـه مـيـشـود           

دانشگاه در اعـتـراض بـه مضـحـکـه              
ــا داده                 ــعــف ــم اســت ــي رژي ــات ــخــاب ــت ان

گفته ميشود خاتمي و مـوسـوي    .  اند
و کروبي هم در ميان جمعيت هستنـد   

بـه آرامـش دعـوت کـرده            و مردم را     
اما شعـار مـرگ بـر ديـکـتـاتـور               .   اند

ايـن ديـگـر      .   بلند است و امان نميـداد    
. مردم بيـرون آمـده انـد       . انقالب است 

من و دوستانم در سيل جمعيت جـلـو        
ميرويم و وقـتـي شـعـار داديـم سـيـد                  
علي پينـوشـه ايـران شـيـلـي نـمـيـشـه                  
جمعيت اين شعار را بـا مـا وسـيـعـا                 

نميدانيد چه همبـسـتـگـي     .  تکرار کرد 
و شور و شعفي در ميان مـردم مـوج           

مـردم دارنـد قـدرت خـود را             .   ميزنـد 
ــد     ــن ــن ــي ــب ــراکــت حــزب          . .   مــي مــا ت

کمونيست کارگري ايران را در مسـيـر      
پيام حميـد تـقـوايـي       .   راه پخش کرديم 

زنــده بــاد    .   عــزيــز را پــخــش کــرديــم         
زنـده بـاد     .   زنـده بـاد حـزب       .      انقالب

 حميد تقوايي
شب گـذشـتـه        ۹نزديک به ساعت   

نيروهاي سرکوبگر تـمـامـي خـيـابـان            
. وليعصر را به تصرف خود در آوردنـد  

اما هنوز جـوانـان بسـيـاري در گـروه               
هاي چند ده نفري از خـيـابـان ويـال و                
طالقاني تا کريمخان و مـيـدان هـفـت            

 .تير تا تخت طاووس مستقر بـودنـد     
عمده ي تمرکز نيروهاي سرکوبگر در      
خيابان وليعصر و فاطمي، در مقـابـل       

بـقـيـه    .   روزنـامـه اعـتـمـاد مـلـي بـود              
نيروها بصورت بسيج و موتوسوار با       
جوانان جنگ و گريز مـي کـردنـد کـه           

ايـن جـنـگ و        .   پيروزي با جوانان بود   
گريز تا اوايل سـاعـات صـبـح امـروز              

نکته جـالـب تـوجـه ايـن          .ادامه داشت 

است که در سراسر اين منطقه جوانـان    
فقط به بانک ها حمله کرده و شـيـشـه          
شان را شکسته بودند، بدون اينکه بـه        
طرف ماشين و يا مـغـازه اي سـنـگ            

 .پرتاب کرده باشند
. ميدان فاطمي بسيار شلوغه       -

در کـرج  .   صداي آمبوالنس بلند است   
و .   دانشـــگـــاه آزاد را بســـتـــه انـــد               
  . دانشجويان در اعتراض و تجمعند

روز گذشته گروه زيـادي از مـردم          
. در مــيـدان انـقــالب تــجـمــع کــردنــد            

نيروهاي گارد ويـژه بـه تـجـمـع مـردم               
يورش برده و آن ها را مورد ضـرب و          

از بـعـد ظـهـر         .   شتم قـرار مـي دادنـد        
جمعيت گسترده اي در ميدان انقالب       
تجمع کـردنـد و گـفـتـه مـي شـد کـه                     
تعداد آنها به هزاران نـفـر مـي رسـيـد             
خيابانها و پـيـاده روهـا از جـمـعـيـت                 
موج مي زد و رفتـه رفـتـه بـر تـعـداد              

جـوانـان هـر از        .   آنها افزوده مـي شـد       
چند گاهي اقدام بـه دادن شـعـار مـي             

شعارهايـي مـانـنـد مـرگ بـر             .   کردند
ديکتـاتـور، آزادي؛ ازادي، مـرگ بـر              
احمدي نژاد، مرگ بر اين دولت مـردم   
فريب و سـيـد عـلـي پـيـنـوشـه ايـران                    

حضـور  .   شيلي نمـيـشـه داده مـيـشـد           
نيروهاي گارد ويژه نيز نسبت بـه روز           

آنــهـا مسـيــر     .   گـذشـتــه بــيـشــتـر بـود         
انقالب به سوي ولـي عصـر را بسـتـه              

نيروهاي گارد ويژه بـه جـوانـان      .  بودند
و جمعيت معترض حـملـه ور شـده و              
آنها را آمـاج بـاتـومـهـاي خـود قـرار                 

نيروي اطـالعـاتـي و گـارد           .   ميدادند
ويژه حتي عابرين پياده و سـالـمـنـدان           
را آمــاج بــاتــومــهــاي خــود قــرار                   

آنها همـچـنـيـن بـه صـورت           .  ميدادند
دسته هـاي مـخـتـلـف در حـالـي کـه                   
حرکت مي کردند با باتومـهـاي خـود        
به نرده ها مي کوبيدند و يا اينکه بـه          
ــگـــر مـــي                 ــديـ ــاي يـــگـ ــومـــهـ ــاتـ بـ

همچنـيـن در خـيـابـانـهـاي            . کوبنيدند
مختلف تهران دود و آتـش بـه چشـم               
مي خورد و گـفـتـه مـي شـد کـه در                    
بعضي از خيابانها الستيک آتـش زده         

  .شده است
نيروهاي سرکـوبـگـر از بـرگـزاري           
تــجــمــع مــردم در دانشــگــاه تــهــران              

طــبــق گــزارش    .   جــلــوگــيــري کــردنــد    
شاهدان در صـحـن دانشـگـاه تـهـران،             

بـعـداز ظـهـر         ۵روز يکشنبه سـاعـت       

قرار بود تجمعي در دانشـگـاه تـهـران           
بـرگــزار شــود کـه بــا ضــرب و شــتــم                
وحشــيــانــه مــردم تــوســط نــيــروهــاي         

اين تجمع بـه    .   حکومتي سرکوب شد  
دعوت دانشجـويـان دانشـگـاه تـهـران            

بـعـدازظـهــر      ۵قـرار بـود در سـاعـت             
اما نيروهاي سـرکـوبـگـر     .  برگزار شود 
بعداز ظـهـر بـا ضـرب و             ۴از ساعت   

شتم خونين مردمي که براي برگـزاري     
اين تجمع به سـمـت دانشـگـاه تـهـران              
مي رفتنـد از داخـل شـدن آن هـا بـه                   

. صحن دانشـگـاه جـلـوگـيـري کـردنـد             
همچنين دانشجويـان درون دانشـگـاه         

 نـارنـجـک      ۵۰نيز با انفجار بـيـش از           
گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفتنـد    

. تا نـتـوانـنـد بـه کـمـک مـردم بـرونـد                   
دانشجويان درون دانشگاه شعله هـاي      
آتـش بســيـاري را مشـتــعــل کــرده و               

 و   »مــرگ بــر ديــکــتــاتــور      «شــعــار   
 »دولت کودتا، استـعـفـا، اسـتـعـفـا         «

 سر دادند
ميدان وليـعـصـر ديـروز حسـابـي            

نيروي انتظامي بـه مـردم      .شلوغ بود 
مـردم مـعـتـرض را          .   مـيـکـرد    حـملـه  

يگـان آمـاده بـاش        .   حسابي مي زدند  
چنان از کمر يه دختره زد کـه بـيـچـاره           

 فکر مي کنم قطع نخاع شد
يه پسره را هـي مـيـزدنـد اون هـم             

پسره يه چاقو از جـيـبـش      . داد مي زد 
درآورد و گردن يگان آماده باش را زد     

. خون از گردنش به هـمـه جـا پـاشـيـد             
هـمـه مـي      .   من و دوسـتـام دررفـتـيـم          

گــفــتــن يــگــان آمــاده بــاشــد مــيــدان            
فاطمي روبـروي وزارت کشـور زد و              

طــرفــداران مــوســوي و         خــورد بــيــن   
 نيروي انتظامي بود

ــوص روبـــروي وزارت             بـــه خصـ
ميدان محسني سه تـا بـانـک         .   کشور

مــن .   را خـودم ديـدم آتــش کشـيـدنـد             
ديروز به جاي ايـنـکـه سـر کـار بـاشـم                 
توي شلوغي خـيـابـانـهـا ايـنـطـرف و                

خـالـصـه اوضـاع       .   اونطرف مي رفـتـم    
االن کـوي    .   خيلي به هم ريختـه اسـت       

دانشگاه قيامت است چنـان کشـت و        
يک جنـگ و    .   کشتار ميکنن که نگو   

 . گريز تمام عيار است
گزارشهاي روز گذشتـه حـاکـي از         

ميدان انقالب تـا چـهـار        اين است که    
راه وليعصر اوضاع شـديـدا مـلـتـهـب             

بين دانشـجـو هـا و نـيـرو هـاي                 .   بود
 . امنيتي درگيري سختي روي داد

در خيابان مطهري نـيـز درگـيـري          
وسيع بود و نيروهاي امنيتي در تمام       

خـيـابـان    .   کوچه هـا حضـور داشـتـنـد          
وليعصر از پارک وي تـا مـيـدان ونـک             
تمام خيابان بسته شـده و خـيـابـان بـه             

 آتش کشيده شده
تــمــام مــاشــيــن هــا در خــيــابــان            
اعتراض خود را بـا بـوق زدن اعـالم               

 ميکنند
نيروهاي انتظامي بـراي مـتـفـرق          
کردن تـظـاهـرکـنـنـدگـان در يـکـي از                  
خيـابـانـهـاي اصـلـي تـهـران اقـدام بـه                   

مـردم يـک     .   تيراندازي هوايـي کـردنـد      
 . بانک صادرات را آتش زدند

بــنــا بــه گــزارشــي از ايــران روز              
گــذشــتــه کــالنــتــري يــوســف ابــاد و              

بـه دسـت مـردم         تجريـش لـحـظـاتـي          
 .افتاد

روز شنبه نـيـز خـيـابـانـهـا تـهـران               
در ايـن    .   مملو از تـجـمـع مـردم بـود             

تــجــمــع مــردم در تــهــران از                      روز
وزارت کشــور اغـاز شــد و            مـقــابــل    

 . بسرعت رو به افزايش گذاشت
ــود                   ــر بـ ــت دو عصـ ــاعـ در سـ

جمعيتي عظيمي در خيابان ولـي        که  
عصر تجمع کـرده و شـعـار مـرگ بـر               

ــد        ــور مــيــدادن ــکــتــات ــروهــاي   .   دي ــي ن
ــفــرق کــردن                  ــراي مــت ــظــامــي ب ــت ان
تظاهرکنندگان گاز اشـک آور پـرتـاب          

تظاهرکنندگان نيز با پـرتـاب       .کردند

 موج اعتراضات همه شهرهاي ايران را فراگرفته است       
 گزارشاتی از تطاهرات و تجمعات مردم در شهرهاي ايران         

 

 ۴ صفحه 
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سنگ به مقابله با نيروهاي انتظامـي     
تظاهرکنندگاني براي فـرار  .   پرداختند

از دست ماموران وارد مـغـازه هـا و              
. بانکها و مـنـازل اطـراف مـيـشـدنـد              
. مـردم آنـهـا را حــمـايـت مـيـکـردنــد                

نيروهاي انتظامي بـراي دسـتـگـيـري            
. جوانان به مغازه ها يورش ميـبـردنـد     

تــعــدادي از مــردم درايــن حــمــالت              
. تعدادي زخمي شدند.   دستگير شدند 

نيروهاي انتظامي به قصد دسـتـگـيـر          
جوانان معترض به بيمارستانـهـا نـيـز          

طبـق گـزارشـات بـه         .   يورش ميبردند 
بيمارستـان نـيـروهـاي گـارد ويـژه بـه                 
بيمارستان هـزار تـخـتـخـوابـي حـملـه               
ــل                    ــرســن ــزشــگــان و پ ــا پ ــدو ب ــردن ب
بيمارستان وحشيانه بـرخـورد کـرده و          

امـا بـا     .   خواستار زخـمـي هـا شـدنـد           
مــقــاومــت و اعــتــراض پــرســنــل                 

نـيـروهـاي    . بيـمـارسـتـان روبـرو شـدنـد           
امـنـيــتـي وقــتـي کــه بـا ايسـتـادگــي                 
پرسنل بخش اورژانس اين بيمارستـان    
مواجه شدند تهديد به بازداشـت آنـهـا       

بـرخـورد وحشـيـانـه و غـيـر              .   نمودنـد 
انساني مامورين وزارت اطالعـات و     
گارد ويژه با پـرسـنـل مـعـالـج بـخـش                
اورژانس اين بيمارسـتـان بـراي مـدت           
طوالني ادامه داشت و کادر درمـانـي     
در اين مدت قادر به ادامه مـعـالـجـه          

وضـعــيــت  .   زخـمــي شــدگــان نــبــودنـد       
بعضي از زخمي شدگان وخيم گـزارش    

اکــثــر زخــمــي شــدگــان         .   شــده اســت   
بخاطر ترس از دسـتـگـيـري بصـورت            
سطحي مورد درمان قرار مي گيـرنـد       
و عليرغم شرايط و خـيـم بـعـضـي از                
آنـهـا کـه دچــار زخـمــهـاي عــمـيـق و                   
خطرناک هستند در سـطـح پـانسـمـان             

  . اوليه اکتفا کرده و به منزل ميروند

  
در سعادت آباد تهران جمعيـت       -

حدود چهارهزار نـفـر بـا شـعـار هـاي                 
مــرگ بــر ديــکــتــاتــور جــمــع بــودنــد            

انصار حزب اهللا و يـگـان ويـژه بـا                 و  
 گـاز اشـک آور و فـلـفـل و                  ٥پرتـاب    

شليک سه تير هوايي سعي در متفـرق      
در گيري هـا تـا        کردن مردم داشت و     

 . بامداد ادامه دارد١ساعت 
  
در بلـوار کشـاورز سـاعـت هـا              -

تـعـدادي   .   منطقه در کنترل مردم بـود   
بانک در جهـان کـودک ، ولـيـعـصـر ،                 
قدس ، يوسف آبـاد بـه آتـش کشـيـده               

شيشه بسياري از مراکز دولـتـي   .   شد  
 شکسته شد

جمعيت زيادي از سمـت ونـک بـه           
.   . سـمــت ولــيـعــصـر حـرکــت کــردنـد            

تعدادي از جوانـان تـوسـط نـيـروهـاي             
انتظامي دستگير و سوار اتوبوسهاي      

نـيـروهـاي امـنـيـتـي           . ويزه آنها بودند 
وحشيانه به سمت مردم هجوم بـرده و      
حتي کساني را که بـه خـانـه هـا فـرار               
مي کنند تا داخـل تـعـقـيـب کـرده و                 

 .دستگير مي کنند
  

در ايـن روز در دانشـگـاه تـهـران                
دانشجويان تجمع داشتند و مردم نيـز    

 . در ميدان انقالب جمع شده بودند
  

موتورسوارهاي نيروي انتظـامـي     
که کامال مجهزند، به سـمـت پـايـيـن           
خيابان و به سوي مـيـدان ولـي عصـر             

در مسـيـر تـمــام        .   در حـرکـت بـودنـد        
کساني را که در مقابل پـارک سـاعـي         
تجمع کـرده بـودنـد، مـورد ضـرب و               

تلفن هاي دسـتـي     .   شتم قرار ميدادند  
را از مردم ميگرفتند تا خبر رسـانـي           

 .نکنند
 ٥٠٣در مــقــابــل بــيــمــارســتــان         

تهران، مردم با نـيـروهـاي گـارد ويـژه             
درگـيـري شـديـدي پـيـدا کـرده و يــک                  
موتور نـيـروهـاي امـنـيـتـي را آتـش                 

در برابر استـفـاده از گـاز اشـک           .   زدند
آور توسط نيروهاي امـنـيـتـي، مـردم           
اقـدام بـه روشـن کـردن آتـش کـرده و                   

 . ترافيک سنگيني برپا کردند
در اين روز مردم را در فاطـمـي و       
زرتشت کتک زدند؛ گاز اشک آور مـي     
زنند؛ مردم با پرتاب سـنـگ و چـوب         

  . مقابله ميکردند
تقاطع شهيد بهشتـي و مـيـرزاي          

مـــرگ بــــر      :   " شـــعـــار   - شـــيـــرازي  
مـردم بـه طـور          -بلند بـود "  ديکتاتور

وســـيـــعـــي بـــه ســـمـــت نـــيـــروهـــاي            
 .سنگ پراکني ميکردند امنيتي 

دانشجـويـان دانشـگـاه تـهـران بـا              
پيوستن به مردم حـاضـر در خـيـابـان             
انقالب، به سمت ولـي عصـر حـرکـت            

 .کردند
در مقابل تخت طاووس مردم در     

و بـراي     مقابله با نيروهاي امـنـيـتـي          
گاز اشک آور، آتش وسيعـي   مقابله با  

هــمــچــنــيــن بــا    .   روشــن کــرده بــودنــد     
ــر    " ســردادن يــکــســر شــعــار            مــرگ ب

و سنگ پراکني بـه سـمـت      "  ديکتاتور
ــه                  ــابل ــه مــق ــتــي ب ــي ــروهــاي امــن ــي ن

پليس جمـهـوري اسـالمـي       .   پرداختند
با افزايش درگيـري هـا و هـمـچـنـيـن                 
اعزام نـيـروهـاي جـديـد بـه مـنـطـقـه،                  

. سعي در پراکنده کـردن مـردم دارنـد           
اما مردم بـا حـرکـت در خـيـابـان هـا                 
سعي مي کنند که از پراکندگي خـود     

 .جلوگيري کنند
  

در حـرکـت اعـتـراضـي مـردم در              
روز شنبه مردم وسيعا در خـيـابـانـهـا            

جلوي درب جنبي پارک مـلـت    .   بودند
نيروي انتظامي همه جا .   درگيري بود 

با گاز اشک آور سعي در متفرق کـردن   
تلفن هـاي مـوبـيـل را           .  . مردم داشت 

دسترسي به سايـت هـا     .   قطع کرده اند 
 در      دسـتـرسـي   .   .   را مشکل کرده انـد   

گـزارش     کوي دانشگاه درگيري بود و   
داشتيم که پمپ بنزين اميرآبـاد آتـش        

 عصـر       و مردم از ميدان ولي.   زده شد 
 .تا تجريش را بستند

در کــل در تــمــام خــيــابــان هــاي             
در .   اصلي شهر اعتراض و تجمع بـود    

خيابانهاي يوسف آباد ، چهل ستـون،     
بي ستون، جهان مهر،خيابان فاطـمـي      
، وزارت کشــور ،مــيــدان ولــيــعــصــر           
،خيابان مطهري ، خيابان الرسـتـان ،         
ميرزاي شيرازي ، خيابان قائـم مـقـام           
،مطهري تا انتها ، شـريـعـتـي تـا پـل               
سيد خنـدان ، خـيـابـان امـام حسـيـن                 

همه جا تجـمـع بـود ونـيـروهـاي           ... و  
گارد ويژه با تمام قوا بـه مـردم حـملـه          

 . ميکردند
جمعيت اعتراضي همچنان رو بـه   

 دسـتـگـاه اتـوبـوس          ٥ افزايش بود و     
ااتش گرفته و مـردم بـا روشـن کـردن              
آتش در تـمـام سـطـل هـاي زبـالـه در                   

 مسدود کردند وسط خيابان راه ها را 
خـيـابـان     در تجمعات اين روز در    

مــيــردامــاد شــيــشــه هــاي مــجــتــمــع         
تجمعـات خـيـابـان       .   پايتخت شکست 

وليعصر بيش از ده هزار نـفـر گـزارش         
همچنين بـنـا بـه گـزارش چـهـار             .   شد

موتور سـيـکـلـت پـاسـداران بـه اتـش                
در بـرخـي از مـنـاطـق             .   کشيـده شـد    

صداي گلوله و پـخـش گـاز اشـک آور              
 . شنيده ميشد

  
پليس ضد شورش شد هم اکـنـون         
تير هوايي و گاز اشک آور شليک مـي        

  .شود
  

بنا به گزارش دسـتـگـيـر شـدگـان             
 و   ٢٤٠اعتراضات اخير را بـه بـنـد             

 اوين انـتـقـال داده      ٧قزنطينه اندرزگاه  
 نـفـر   ٩٠٠اند که از دستگيري حداقل  

  . گزارش ميشود
شب يکـشـنـبـه در پـونـک تـهـران                

حـالــت  .   وضـع بسـيـار مـلـتـهـب بـود              
. حکومت نظامي بخود گـرفـتـه بـود          

اما جمعيت همچنان در خيـابـان بـود          
 . و شعار ميداد مرگ بر ديکتاتور

 
 :کوي دانشگاه تهران 

هچنين بـنـا بـه گـزارش ديـگـري              
 دقيقه بامداد دوشـنـبـه    ١:٢٠ساعت  

وپنجم خرداد ماه، اولين حـملـه         بيست
نيروهاي امنيتي به کوي دانشگـاه از         
طرف در مشـرف بـه دانشـکـده فـنـي              

در ايـن    .   کوي دانشـگـاه، شـروع شـد          
تـهـاجـم وحشــيـانـه نـيــروهـاي لـبــاس               
شخصي به دانشجويان، از سالح گـرم       
بطور گسترده اي اسـتـفـاده شـد و در              
نــتــيــجــه دهــهــا تــن از دانشــجــويــان            

مجـروح و    . مجروح و مضروب شدند 
زخــمــي شــدن دانشــجــويــان در کــوي           
دانشگاهد در حالي بـود کـه امـکـان             
ورود امبوالنس و کمک هاي پزشکـي     
براي رسـيـدگـي سـريـع بـه وضـعـيـت                  
مجروحان وجود نداشته و بسيـاري از      
دانشـجـويـان خـود مـجــروحـان را بــه               

 .نقاط امن منتقل مي کردند
پـس از ورود       نيروهاي انتظامي    

کوي که قـبـال     ۲۳به ساختمان شماره   
دانشجويان آنرا تـخـلـيـه کـرده بـودنـد              
وارد شده و آنجا را به کنترل کامل در       

ــيــروهــا           .   آوردنــد پــس از اســتــقــرار ن
امنيتي، درگيري هاي گسـتـرده تـري         

نيروهاي مهاجم پـس از آن      .   اغاز شد 
به ساختـمـان هـاي ديـگـر کـوي وارد                
شدند و به زخـمـي و مضـروب کـردن              

 .دانشجويان پرداختند
به گفته برخي دانشجويان، تعـداد    

نـفـر مـي        ۱۵دانشجويان مجروح به     

حال تعدادي از آنان وخيم اعـالم  .   رسد
شده است و چندين نفر از دانشجـويـان     
مجروح شده از ناحيه صورت و برخي     
ديـگـر از نـاحـيــه پـا و دسـت مــورد                   

 .اصابت گلوله قرار گرفته اند
يـکــي از دانشــجــويـان دانشــگــاه          
تهران اظـهـار داشـت کـه بسـيـاري از                
دانشجويان در هـنـگـام خـواب و در               
تخت هاي خود مورد هجوم وحشيانه  

 . انصار حزب اهللا قرار گرفته اند
نيروهـاي انـتـظـامـي هـمـچـنـيـن               

مـورد   خوابگاه دانشجويان دخـتـر را        
دختران دانشـجـوي     . هجمه قرار دادند 

 . . . موج اعتراضات همه شهرهاي ايران را فراگرفته است                                              
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سـاکــن در خــوابــگــاهــهــاي فــيــض و            
فـاطــمــيــه ديشــب نــيــز در مــحــوطــه            

و .   خوابگاهي دست به اعتراض زدنـد   
در ساعات پـايـانـي شـب، نـيـروهـاي               
انصار حزب اهللا بـا يـورش بـه داخـل               
محوطه خوابگاهي دخـتـران، تـعـداد          
زيادي از آنان را مورد ضر ب و شـتـم           

در نـتــيـجــه ايــن       .   شـديـد قـرار دادنـد        
يــورش وحشــيــانــه تــعــداد زيــادي از            
دانشـجــويــان بــه درمــانــگــاه کــوچــک          
مستقر در خوابگـاه چـمـران مـنـتـقـل              

 .شدند
در هنگام وقوع چنين تهـاجـمـي،      
امکان ارتباطي دانشجويان با بـيـرون      

 .از خوابگاه قطع شده بود
شنبه شب نيز دانشجويـان دخـتـر        
و پسر کوي دانشگاه تهران بـا تـجـمـع        
در خيابان اميـرابـاد بـه هـمـراه مـردم               
ساکن اين خيابانف با راهپيـمـائـي در       

دسـت بـه اعـتـراض         . خيابان اميـرآبـاد   
 .زده بودند

شنبه شب نيز دانشجويـان دخـتـر        
سکان خوابگاه فاطميه بـا شـکـسـتـن            
درب هاي خوابگـاه بـه مـردم تـجـمـع              
کــنــنــده پــيــوســتــه و بــه هــمــراه انــان              

بــنــابــر بــرخــي از       .   اعــتــراض کــردنــد   
در اثـر حـملــه وحشـيـانــه            گـزارشـات     

 دانشــجــو از جــملــه يــک             ۳انصــار،   
دانشجوي دختر کشته شده اند و حـال        

 دانشـجـو بـه شـدت وخـيـم             ۵بيش از  
 .است

همچنين گزارشات حـاکـي اسـت         
گان، وضـعـيـت     شد که از ميان مجروح 

دانشجويي به علت خونريزي از ناحيه       
. گردن و صورت به شدت وخيم اسـت       

شـده بـه        دو مورد از تـيـرهـاي شـلـيـک         
است   صورت دانشجويان برخورد کرده   

که يکي از دانشجويان از ناحيه چشـم      

ــب  ــتــه                  ديــده       آســي اســت و بــه گــف
دانشجويان پزشکي حاضر در کـوي،        
احتمال از دست دادن چشـم وي زيـاد            

ديــگــر تــيــرهــا بــه پــا و بــدن              .   اســت
اسـت کـه        دانشـجـويـان اصـابـت کـرده          

هـاي عـمـيـق        منجر به جراحات و زخم 
 است ها شده روي بدن آن

  
حمله به دانشکده فني     

 تهران
روز گــذشــتــه نــيــرو هـاي لــبــاس           
شـخــصـي و امــنـيــتـي بـه دانشـکــده                

 .يورش بردند  دانشگاه تهران فني 
  
  

دانشگاه صنعتي شريف؛   
تجمع گسترده دانشجويان   

 و جوانان
صبح روز گـذشـتـه دانشـجـويـان             
دانشگاه صنعتي شريف در دانشـگـاه      
تجمع کردند و قصـد خـارج شـدن از               

دانشگاه و حـرکـت در خـيـابـانـهـا را                 
دارند ولي حراست دانشگاه از خـروج         
اعتراض آميز دانشجويـان بـه سـمـت            

ــعــت کــرد              ــان ــان مــم و درب    خــيــاب
دانشـجـويـان کــه      .   دانشـگـاه را بسـت       

اقـدام بـه      .   تعداد آنها بسيار زياد بود    
مـرگ بـر     :   دادن شعارهـايـي مـانـنـد           

مردم و جـوانـان بـا          . ديکتاتور کردند 
شـنـيــدن شـعــارهـاي دانشـجـويــان بــه              
سمت درب دانشگاه صنعتـي شـريـف       
حرکت کردند و جمعيتي حـدود چـنـد          

جمعـيـت   .   هزار نفره آنجا تجمع کردند  
بـا شــعـارهــاي مــرگ بـر ديـکــتـاتــور               
دانشجويان را که در داخـل دانشـگـاه           

جو بسـيـار     .   بودند همراهي ميکردند  
ــود      ــيــروهــاي وزارت     . .   مــتــشــنــج ب ن

اطـالعـات و گــارد ويـژه در آنــجـا و                  

خيابانهاي اطراف مستقر بودند و هـر    
. لحظه بر تعداد آنـهـا افـزوده مـيـشـد             

جوانان معترض بدون تـرس و واهـمـه         
ــنــکــه در مــحــاصــر               ــيــرغــم اي عــل
نيروهاي سرکوبگر بـودنـد هـمـچـنـان            

نيروهاي گارد ويژه به . . شعار ميدادند 
 –صورت گسترده در مسـيـر آزادي            

انقالب مستقـر بـودنـد و جـلـوي هـر                
  . حزکتي را ميگرفتند

دانشــجــويــان دانشــگــاه عــلــم و           
صعنت در تهران نيزروز گذشته دست       

 . به تحصن زدند
  

 :گرگان
اوضاع پر تـب و تـاب         در گرگان   

بــه مــدت دو روز اســت کــه               .   اســت
نيروهاي ضد شورش در گرگان بـه زد       
و خورد مشغول هستند آنها به قصـد       

اين دولت را .   کشت مردم را مي زنند  
ايـن  .   جهان نبايد به رسميت بشـنـاسـد    

دولــت از طــرف مــردم مشــروعــيــت           
 . ندارد
  

 : شيراز
ديـروز در شـيـراز مـردم وسـيـعــا               

لبـاس شـخـصـي هـا بـا             .  بيرون بودند 
ــه                  ــملـ ــردم حـ ــه مـ ــري بـ ــگـ ــيـ وحشـ

آنها حتي کساني که فـقـط    . ميکردند  
, بـراي خــريــد بــيــرون اومـده بــودنــد               

شايعه است که يک نـفـر هـم      . . ميزدند
خوابگاه کوي ارم و صـدا      .  کشته شده 

ــبــت                   ــحــت مــراق ــدا ت ــا شــدي ــم ســي
اسـت و صـدهـا نـيـروي ضـد                پليس   

 .شورش آنرا احاطه کرده اند
  

 : اصفهان
روز گذشته جـوانـان اصـفـهـان در           

و .   منطقه چهارباغ باال تجمع داشتند 
به طرف استانداري اين شـهـر حـرکـت            

نيروي انـتـظـامـي وسـيـعـا بـه             .  کردند
امروز اين تجمـعـات   .  مردم حمله کرد 

 .ادامه دارد
درگــيـــري در کــوي دانشـــگـــاه             

 صنعتي اصفهان ادامه دارد
نيروي انـتـظـامـي در نـخـسـتـيـن               

 خــرداد    ٢٤ســاعــات روز گــذشــتــه          
دانشـجــويـان ســاکـن کــوي دانشــگــاه           

 . صنعتي را مورد حمله قرار داد
  

 :خرم آباد
بنا به خبـر هـا فـرمـانـداري خـرم               

آباد مورد هجوم مردم قرار گـرفـتـه و          
مفقوداالثـر شـده       ۱۳رئيس کالنتري   

طبق همين خبر لشکـر زرهـي     .   است  
حمزه براي سـرکـوب مـردم وارد شـده             

 . است
  
  

 :تبريز
ــز                   ــي ــز ن ــري ــب ــه در ت ــذشــت روز گ

در دانشگـاه  .   اعتراضات گسترده بود  
سهند تبريز دانشجويان در اعـتـراض         

يگان ويزه به دانشـگـاه حـملـه       .   بودند  
و دانشـجـويـان مـورد ضـرب و              .   بـرد 

شتم نيـروي هـاي حـراسـت دانشـگـاه               
قرار گرفتند و تـعـداي هـم زخـمـي و                 

 روانه بيمارستان شدند
ــه هــم در                 ــکــشــنــب عصــر روز ي
دانشگاه تـبـريـز دانشـجـويـان تـجـمـع               
کـرده بـودنـد و هـمـچـنـيـن مـردم در                    
خيابان هاي اطراف دانشگاه تـبـريـز ،        
آبــرســان فــلــکــه دانشــگــاه دســت بــه             
راهپيمايي زدند که با سرکوب شـديـد         
نيرو هاي يـگـان ويـژه و دسـتـگـيـري                 

يـک   بنا به خبر ها .   تعدادي روبرو شد  
اســتــاد دانشــگــاه رشــتــه نــقــاشــي از            
دانشگاه آزاد به نام مهدي مالزاده در     
اعتـراضـات عصـر شـنـبـه چـهـار راه                 

 .آبرسان تبريز دستگير شدند
به گزارش ديگري مردم تبريـز بـا          

بازار تـعـطـيـل     .   ماموران درگير شدند 
دانشجويان دختر و پسـر زخـمـي       . شد  

مردم تبريز و دانشـجـويـان بـا           .   شدند
. نيروهـاي انـتـظـامـي درگـيـر شـدنـد               

در بـيـن     .   صدها نفر دستگـيـر شـدنـد        
دانشـجـوي دخـتـر         ۶دستگير شدگان   

دانشـجــويـان در کـوچــه پــس          .   هسـت 
کوچه هاي اطراف دانشگاه بـا مشـت       

. و لگد کتک خورده و دستگير شـدنـد      
چند جوان در اطراف آبرسان بـا چـاقـو        

همه ماموران در خـيـابـان    .   زخمي شد 
سه .   جو تبريز پليسي بود.   ها هستند 

نفر عکاس را در خيابان آبرسان زدنـد       
لباس شخصـي هـا     .  و دستگير کردند 

 ..به خيابان ها ريختند
  

 : رشت
روز گـذشـتـه در رشـت مـردم در               

در مقابـل دانشـکـده      .   خيابانها بودند 
عـــلـــوم پـــايـــه دانشـــگـــاه گـــيـــالت            

نـيـروي   .   دانشجويان تـجـمـع داشـتـنـد         
انــتــظــامــي و حــراســت در وردي                   

را بســتـنـد و مــانـع ورود             دانشـگـاه     
اما جوانـان و    . مردم به دانشگاه شدند  

مردم کم کم در ميدان منظريه تجـمـع    
کردند و شعار احمدي پـيـنـوشـه ايـران         

ســپــس . شــيــلــي نــمــيــشــه مــيــدادنــد        
دستهاي هم را گرفـتـنـد و سـرود يـار               

در اينجا پليـس بـه     . دبستاني خواندند 
جوانان حمله ور شد واز انها خـواسـت         

امـا جـوانـان بـه         . انجا را تـرک کـنـنـد          
نــيــروي  .   تـجــمــع خــود ادامــه دادنـد         

انتظمامي چندبار سعي کرد با بـاتـوم         
و گرفتن فيلم مردم را مـتـفـرق کـنـد               

اوبـاش  . . ولي موفق به ايـن کـار نشـد          
بسيجي نيز در جمعيتي حدود پنـجـاه     
نفر تحت حمـايـت پـلـيـس جـمـهـوري               
اسـالمـي عـلــيـه دانشـجــويـان شـعــار              

. ميدادند و آنها را تهديد ميـکـردنـد        
جوانان بصورت گروهي و دسته هـاي         
چند نفره به هم وصل بودند و از مردم     
ــان                ــه صــف آن مــيــخــواســتــنــد کــه ب

رانندگان اتـومـبـيـل هـا بـا           .  بپيوندند
. بوق زدن جوانان را حمايت ميکردنـد   

در فلکه گاز بـا بـه بـالـغ از                جمعيت  
جمعيت مقابـل  . هفت هزار نفر رسيد  

. حمله جماعت بسيجي را گرفته بـود       
در پايان قرار شد با وساطـت مـردم و         
نــيــروي انــتــظــامــي دانشــجــويــان از           

اما وقتي درهـا    . دانشگاه خارج شوند  
باز شد باران سنگ و چماق بود که بـه    
در شيشه هاي اتوبوس هـا حـملـه ور             

اوباش بسيجي به پيـر و زن و         . ميشد
و بـا     مردم و کودک حمله ور کـردنـد           

گازا شـک اور و گـاز فـلـفـل انـهـا را                      
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اما مـردم مـتـفـرق         . متفرق ميکردند 
ميشدند و دوبـاره در جـاي ديـگـري               

جـنـگ و گـريـز تـمـام             .   جمع ميشـنـد   
 . عيار بود

شب شنبه نيز حـدود سـاعـت ده             
شاب دانشجـويـان در خـوابـگـاهـايـي             
پسران با شکستن شيشه ها اعتـراض        

آنـان کـه حـدود        .   خود را شروع کردند   
 نفر ميشد به سمـت سـاخـتـمـان        ٧٠٠

شـيـشـه هـاي       .   مرکزي حرکت کـردنـد    
خوابگاهها، سـلـف سـرويـس، آمـفـي            
تــئـــاتـــر، و ســـاخــتـــمـــان مـــرکـــزي              

طــبــقــه اول   .   شــکــسـتــه شــد     تـمــامــا    
 و قسمـتـي   ٨ساختمان مرکزي، تاالر    

صـنـدلـي    .   ار آمفي تئاتر آتش زده شد 
ها و شيشه هاي تاالر ها و مـجـتـمـع           

ايـن  .   کالسها تـمـامـا شـکـسـتـه شـد              
جمـعـيـت در چـنـد نـقـطـه در سـطـح                     

ــنـــد           ــور داشـــتـ ــاه حضـ در .   دانشـــگـ
نـفـر نـيـروي       300 همانموقـع حـدود    

انــتــظــامــي و يــگــان ويــژه بــا حــملــه              
ــاه               وحشـــيـــانـــه بـــه داخـــل دانشـــگـ
وخـوابــگــاهــهــاجــمــعـيــت را مــتــفــرق         

عده اي بازداشت شدند و عـده  .   کردند
. اي در جنگل دانشگاه مخفي شـدنـد      

در .   مابقـي بـه خـوابـگـاه بـرگشـتـنـد               
مــحــوطــه ي خــوابــگــاهــهــا عــده اي            
ازدانشـجـويـان بـا مـامـوريـن درگـيـر                

دانشجويان با برتاب سـنـگ و     .   شدند
شيشه قصد داشـتـنـد مـانـع از ورود               

. گـارد ويـژه بـه خــوابـگـاه هــا شـونــد                
نيروهاي يگان ويـژه وارد خـوابـگـاه ه              

 شـدنـد و بـا بـا اسـتـفـاده از                  ٢شماره  
باتوم شکسـتـنـد درهـاي اتـاقـهـا کـه                
دانشجويان ازداخل قفل کـرده بـودنـد          
شــکــســتــنــد و بــا اســپــري فــلــفــل و               

تيراندازي هـوايـي اقـدام بـه ضـرب و               
شتم دانشجويان بي گناه نـمـوده آنـهـا            
را از خوابگاه بيرون برده در بيابانهـاي    

 ٢اطراف خوابـگـاه بـه مـدت حـدود               
ســاعــت روبــه صــورت روي زمــيــن             

 پـس از      ٣حـدود سـاعـت     .   خواباندنـد 
فيلم برداري و عکـسـبـرداري از هـمـه           
دانشجويان ،دانشجويان را رهـا کـرده        

 ١٠٠بيش از . که به خوابگاه برگزدند 
نــفــر از دانشــجــويــان ايــن دانشــگــاه             
مجروح شده و به درمانگاه فـرسـتـاده        

 نفر با جراحـت و    ٥٠٠شدند، بيش از  
. ضرب ديدگي سطحي تر رهـا شـدنـد      

بــا وجــود خســارت بســيــار بــاال بــه               
خــوابــگــاه و دانشــجــويــان تــنــهــا                  
امتحانات امروز و فـردا بـه تـعـويـق               

در درب خــروجــي دانشــگــاه         !   افــتــاد
شماره دانشـجـويـي هـمـه افـرادي کـه               
قصد خروج داشتند، يادداشت شـد و         
از خروج عده اي تحت عنوان ممنـوع        

 .الخروج جلوگيري شد
 

 : اهواز
در اهواز مردم از ميدان شهدا تـا      
پل سپاه در حال جنگ و گريز بودنـدو      
نيروي انتظامي مردم را مورد حـملـه        

 . قرار ميداد
 : اروميه

 خــرداد مــردم       ۲٣روز شــنــبــه        
بعـد از ظـهـر در            ۵اروميه از ساعت    

. مـقـابـل اسـتـانـداري تـجـمـع کـردنـد                 
تجمع کنندگان بعد از دادن شـعـار در        
مقابل اسـتـانـداري، حـرکـت خـود را               
آغاز نموده و از سمت خيـابـان مـدنـي        

تـعـداد    .به سوي خيام حرکـت کـردنـد       
تظاهر کنندگان درهـر لـحـظـه افـزوده            

مي شد،بطوريکه از فلـکـه جـهـاد تـا             
کـه بـيـش از يــک          ( اول خـيــابـان امــام      

مــمــلــو از     )   کــيــلــومــتــر طــول دارد        
. شـعــار مــيـدادنــد    . مـعـتــرضـيــن بــود     

بعد از رسيدن به فلکه جهـاد     جمعيت  
با حمله يگان ويژه نيروي انتظامي بـه     
خيابانهاي اطراف متـفـرق شـدنـد کـه           
بعد از يک ساعت دوبـاره در خـيـابـان             

در ايـــن     .امــام گـــرد هـــم آمـــدنــد            
اعتراضات عده زيادي مورد ضرب و    
شتم شديد مامورين يگان ويـژه قـرار           

 .گرفته و چندين تن دستگيرشدند
 ٢٤روز يـــکـــشـــنـــبـــه         : زاهـــدان

دهها تـن از مـردم مـعـتـرض              خرداد  
زاهدن که دست به تـجـمـع زده بـودنـد           

 . دستگير شدند
  

 :اعتراضات در شيراز
اعــتــراض در شــيــراز بــه شــدت            
ادامــه دارد و عــلــيــرغــم ســرکــوب               

. وحشيانه از شـدت آن کـاسـتـه نشـده            
دانشجـويـان ديشـب در مـحـوطـه ي               
خوابگاه ارم مـورد حـملـه ي نـيـروي                
انتظامي و لباس شـخـصـي هـا قـرار              

نيروهاي لباس شـخـصـي بـا         .   گرفتند
حمايت پـلـيـس ديشـب بـه خـوابـگـاه                 
دانشجويـان حـملـه کـرده و اقـدام بـه                  
ــک زدن و                     ــا، کــت ــب اتــاق ه تــخــري
دستـگـيـري دانشـجـوهـاي مـعـتـرض              

در پي واکنش دانشجويـان زد    .   کردند
و خـورد شـديـدي بـيـن دو طـرف در                   
گرفت که تـقـريـبـا تـمـام شـب ادامـه                  

دانشـجـويـان بـا اجـتـمـاع در              .   داشـت 
محوطه ي خوابگاه شعـارهـاي مـرگ         
بر ديکتاتور، احمدي پـيـنـوشـه ايـران            
شيلي نميشه، راي ما را پـس دهـيـد،         
احمدي کم آورده بچه گـدا آورده، سـر            

در پي ورود نيروهـاي کـمـکـي       .   دادند
پـلـيـس و ضـد شـورش، بسـيـاري از                  

. دانشجوها مجروح يا دستگير شدند   
زد و خــورد تــا مــحــوطــه ي کــوي                  
دانشگاه ادامه داشـتـه و مـردم درب            
خانه هاي خود را به روي دانشجـويـان         

زد و خـورد در نـقـاط            .   باز گذاشتنـد  
مـيـدان ولـي عصــر،        ( ديـگـر شــيـراز        

خــيــابــان زنــد، دانشــکــده پــزشــکــي،          
سينما سـعـدي، خـيـابـان مـالـصـدرا،              

بين طـرفـداران احـمـدي         )  فلکه ي گاز 
نژاد و نيروهاي پليس از يـک طـرف و         
مردم مـعـتـرض بـه ريـيـس جـمـهـور                  

. تقلبي از طرف ديـگـر ادامـه داشـت           
ــفــتــه مــي شــود کــه گســتــرش                     گ
اعــتــراضــات مــردمــي و تــظــاهــرات         

در )   دوشـنـبـه   ( ديروز ديشب و امروز    
تاريخ جمهوري اسـالمـي بـي سـابـقـه             

صدها تن از هموطنـان شـيـرازي      .  بود
مجروح شده و صداي آمبوالنسهـا از        

. نقاط مختلف شهر بگوش مي رسـد     
دود سياه ناشي از آتش زدن السـتـيـک       
ها و موتور سيکلت هـاي نـيـروهـاي             
ضد شورش بعضي از نـقـاط شـهـر را            
فرا گرفته و پليس براي سرکوب مردم    
از گاز اشک آور، شليک تير هـوايـي و           
در بعضي نقاط شليک تير مسـتـقـيـم           

يک خبر حاکي .   به مردم استفاده کرده 
است حداقل هفت تـن از هـمـوطـنـان              
شيرازي در جـريـان ايـن درگـيـري هـا                

کشته شده اند و تظاهـرات هـمـچـنـان            
در محوطه ي فـلـکـه ي ولـي عصـر،               
خيابان حـافـظ و کـوي دانشـگـاه بـه                 

 .شدت ادامه دارد
 

 : کرمانشاه
 خرداد سـاعـت     ٢٦روز سه شنبه    

 شب مابين تظاهرات کـنـنـدگـان و         ٩
نيروهاي نظامي درگيري روي داد کـه     
در سه راه جـوانشـيـر دو نـفـر کشـتـه                   

 .شدند
همچنين سـاعـت هـفـت بـه بـعـد               
مکان هاي مصدق ميدان فردوسي و       
چند خيابان اطراف کـامـال در دسـت            
اطالعات و نيروي انـتـظـامـي بـود و              
مردم معترض جمع شده بودند که در      
حيات اداره کار و امور اجتماعـي در          
مصدق، نيروهاي يگان ويزه مسـتـقـر        
بودند و همچنين در ميدان کـاشـانـي           
که همان مصدق سابق است اتوبوسي       
از اين خـط واحـد هـا کـال از سـربـاز                    

در شـشـم     .   ونيروي انتظامـي پـر بـود        
بهمن سي متري دوم به هميـن شـکـل         
شلوغ است که نيروهاي اطـالعـات و         
نظامي در دو طرف خيابان و جوانـهـا       
ــان                   ــوار خـــيـــابـ ــلـ هـــم بـــه وســـط بـ

در کـرمـانشـاه      .   وايستاده بودند   آمده
مـرگ بـر     :   " اين شعارها سـر داده شـد        

مــرگ بــر دولــت و         " و   "   ديــکــتــاتــور 
تـا رسـيـدن ايـن خـبـر             " .   احمدي نـژاد   

 .تظاهرات همچنان ادامه دارد
  

 :تهران
 خـرداد جـمـعـيـت          ٢٦سه شنبه     

بـا  .   زيادي جلوي صدا و سيما هستند  
در شـهـرک     .   نيروي انتظامي درگيرنـد   

غــرب مــردم شــهــر شــعــارمــرگ بــر             
گـفـتـه مـيـشـود         .   ديکتاتور ميدهـنـد   

.  هزار نفر است١٠٠جمعيت بيش از  
ــان                 ــيــمــارســت ــه ب از مــيــدان آزادي ب
ســتــارخــان کــه زخــمــي هــا بســتــري             

ــد           ــردن ــنــد حــرکــت ک ــروي  .   هســت ــي ن
انتظامي مانع ادامه اين حـرکـت شـد         
که سپس جمـعـيـت بـطـرف صـداي و               

و تا رسيدن اين خـبـر در     . سيما رفتند 
 شـب سـه       ١٠سـاعـت     .   آنجا هستنـد  

 . خرداد٢٦شنبه 
 

 *  * * 
 

 . . . موج اعتراضات همه شهرهاي ايران را فراگرفته است                                              
 

 

 ۵از صفحه  

 . با شعار حکومت اسالمي نميخواهيم خيابانها را به تصرف خود درآوريد                  



471شماره يسکرا                                            ا                                                  7 صفحه   

اتفاقي كه امـروز سـه شـنـبـه در               
تهران افتاد، نـادر و شـگـفـت انـگـيـز               

حتي از حـركـت مـيـلـيـونـي روز            .   بود
امـروز مـردم در       .   قـبـل هـم جـالـبـتـر           

تهران، با حضـور چـنـد هـزار نـفـر از                  
ارازل و اوباش بسيجـي و سـپـاهـي و               
اطالعاتي، كه در مقابل جمعيت روز       
قبل مردم واقعا ناچيز بود، فهميـدنـد       
كه قدرتشان در مقـابـل ايـن اوبـاشـان            

 .چقدر است
خيابانهاي تهران امروز شاهد هـو   

. شدن ساكت اوبـاشـان اسـالمـي بـود            
زنـان در صــف اول ايـن حــركــت، بــا                 
مسخره كردن بسيجي ها نشان دادنـد      
كه رژيم از آنچه كه خودشان هـم فـكـر       

فضـايـي   .   مي كنند ضعيف تـر اسـت       
كه در تهران مي بينيم، نه يك فضـاي      
تيره و سياه، بلكه فضايي شـاد اسـت          

 ساله خـود    ۳۰كه مردم تحقق روياي    
را مي بينند و براي همـيـن شـادنـد و             

 .خرسند
خانم ميان سالي ضمـن مسـخـره          
كـردن عـده اي بسـيـجـي كـه عـجــب                  
جمعيت ميليوني دارد آقا، خطاب بـه    
ما جوانان مي گفت نترسـيـد، بـرويـد           

نـمـي بـيـنـيـد         .   جلو و هـوشـان كـنـيـد         
اينـهـا   !   جرات ندارند به ما حمله كنند 
خـانـم   !   هم ديگر زورشـان تـه كشـيـده           

ديگري مي گفت ديگر كار و كاسبـي      
روانشاسان هـم آجـر مـي شـود چـون                
جوانان دارنـد روحـيـه مـي گـيـرنـد و                 

آري ايـن جـو       !   ديگر افسرده نيسـتـنـد     
بيدار شده را نمي توان با رمـيـدن گلـه       
هاي حزب اله و بسيـج بـه خـيـابـانـهـا             

 .خواباند
آقاي جواني از ميان جمعيتي كـه      
به طرف خيابان ولي عصر مي رفـت،     
دست يك نفر از آشنايانش را گرفت و       
بيرون كشيد و با صـداي بـلـنـد گـفـت            
مگر تو طرفدار احمدي نژادي؟ مـگـر     
از خامنه اي به تو هم چيزي مي رسـد   

 ۲شـايـد اگـر        !   كه در صف ايـنـهـايـي        
هفته پـيـش بـود، ايـن جـوان تـوسـط                 
بسيجيها حتي همان جـا كشـتـه مـي            

خـيـلـي از      !   شد اما امروز خبري نبـود  
جوانها همديگر را خـطـاب قـرار مـي           
دادنـد و مــي گـفــتــنــد بـه تــمــاشــاي                

خيليـهـا   !   روزهاي بر، بره خوش آمديد 
مي گفتند از قرار ما خارو خاشاكـهـا      
! از اين گرد و خاكـهـا بـيـشـتـر بـوديـم             

فقط مـردم را بـه         .  نمايش جالبي بود 

 !خودشان بيشتر شناساندند
شــعــارهــا مســتــيــقــمــا رهــبــر را          

گـويـي خـامـنـه اي          !   حمايت مي كـرد  
و از   .   است كه نياز بـه حـمـايـت دارد            

مسـئلـه، ديـگـر       !   همه بيشتر كل رژيم 
انـتـخـابـات نـبـود، ايـن گلـه را بـراي                    
انتخابات به چرا نياورده بودنـد، قـرار         
بــود آقــا و كــل مــجــمــوعــه تــحــت                
حاكـمـيـتـش حـمـايـت شـود و مـثـال                   
ميليونها نـفـر بـگـويـنـد خـامـنـه اي                  

آمده بودنـد بـراي     .   حمايتت مي كنيم  
روز جمـعـه فضـا را راسـت و ريسـت                 

نـه  .   كنند ولي از اين خـبـرهـا نـيـسـت           
تنها حنايشان نزد مردم ديگر رنـگـي        
ندارد، به شـدت هـم مـورد تـمـسـخـر                

حـاال عـده اي       .   مـردم قـرار گـرفـتــنـد         
ديگر دارند قرار مي گذارند با لـبـاس      
سياه و سبز بروند نماز جمـعـه زيـارت            

خبر ندارند مردم حتي اگـر آنـجـا        !   آقا
هم بروند، كارشان بهم ريختـن بسـاط          
مســخـــره بـــازي نـــمــاز جــمـــعــه و                  
سخنرانيهاي ابلهانه اينهـا مـي شـود           
نه رفتـن پشـت سـر مـوسـوي و دارو                 

ــه دزد و آدمــكــشــش             ــي  !   دســت حــت
شعارهايي مثل ايراني ايرانـي اتـحـاد         

ناسيوناليـسـم   .   اتحاد هم اثري نداشت  
كـورشــان هــم جــايـي در بــيــن مــردم               

حتي از ديـن هـم ديـگـر نـمـي               .   ندارد
ايـن فضـا،     .   توانند بهره برداري كننـد    

فضايي ضد دين است و با شـعـار الـه         
اكبر نمي توانند به آن رنگ مـذهـبـي            

چطور مي توانند زناني را كـه      .   بزنند
منـتـظـر فـرصـتـي بـراي پـرت كـردن                  
روسـريـهـايشـان هسـتـنـد، پشـت ايـن                
شعارهاي مذهب ببـرنـد؟ در مـقـابـل           
شعارهاي شبانه مرگ بر ديـكـتـاتـور،       
همين اوباشان بسيجي هستند كه الـه     
اكبر مي گويند و براي همگان ثـابـت         
شد كه چه كسي دارد شبها اين شـعـار    

 !را مي دهد
اما كار صـدا و سـيـمـا از هـمـه                   

 ظهـر  ۱۲ساعت . كميك تر شده است 
امروز، شبكه خبر زيرنويس مـي زنـد       

 بعد از ظـهـر در مـيـدان          ۳كه ساعت   
وليعصر در اعتراض به اغـتـشـاشـات        
! اين چند روز، مردم به صحنه بيايـيـد   

 دقيقه بعد همين پيـام مـي شـود        ۱۰
جهت اعتراض به اغتشاشات اخيـر و     
جلوگيري از ادامه نا امنـيـهـا، مـردم           

 امـروز بـه مـيـدان ولــي             ۱۶سـاعـت     
 مسير را هـم اعـالم       ۳عصر بياييد و   

باز هـم در زيـر نـويسـهـا،              !   مي كنند 
 نــفـر كشـتـه شـده ديـروز را                 ۷ابـتـدا     

 ۲۰اغتشاشگر معرفي مي كند اما       
دقيقه بعد اين اغتـشـاشـگـران كشـتـه            
شده، كه با دروغ پراكني قبلي ظاهـرا        
به يكي از پاسگاههاي بسـيـج حـملـه           
كرده بودند، تبديل مي شونـد بـه هـم            

مـتـاسـفـانـه بـه خـاطـر             " وطنانـي كـه       
كشتـه شـده     " حركات عده اي سود جو 

اما نمي گويد توسط چه كسـانـي   !   اند
همين نـكـتـه خـودش اوج         !   و براي چه 

استيصال و درماندگي و سـردرگـمـي          
كامل نزد سـران رژيـم را بـه نـمـايـش                 

نكته جـالـبـتـري كـه ايـن             .   مي گذارد 
روزها صدا و سيـمـا دارد نشـان مـي              
دهد، اين است كـه هـر روز از مـردم                
مي خواهد به برنامه هـاي مـخـتـلـف            
در مورد اعـتـراضـات ايـن چـنـد روز               
اس ام اس بفرستند و در شرايطـي كـه         

 روز از قطع سـراسـري ارسـال        ۶اكنون  
اس ام اس در كـل ايـران مـي گـذرد،                
صدا و سيما از قول مـردم اس ام اس         
مـي خــوانـد كــه گــويــا هــمــه از ايــن                 

 !اتفاقات ناراحتند
آنچه كه در حال وقـوع اسـت، نـه            
ربطي به انتخـابـات دارد و نـه مـردم               
خود را براي موسوي گوشت دم تـوپ      

آنهايي كه ديـروز در تـهـران        .   كرده اند 
به رگبار بسـتـه شـدنـد را نـمـي تـوان                  

. تــنــهــا حــامــيــان مــوســوي دانســت         
موسـوي خـودش بـراي تـداوم وجـود              

. همين نيروها دارد تـالش مـي كـنـد           
غير از اين است كه بـارهـا و مـكـررا              
اعالم كرده بـا ولـي فـقـيـه مشـكـلـي                  
ندارد و پايبند به قوانين نظـام اسـت؟        
مگر مي توان بسيج و سپاه را از ايـن     
رژيم گرفت و همچنان بـا ولـي فـقـيـه              
نگهش داشت؟ رژيم با حضور هـمـيـن     

ولـي فـقـيـه را         .   آدمكشان زنـده اسـت     
آنـهـا كـه      .   همينها قدرتمند كـرده انـد      

ديروز به رگبار گلوله بسـيـج و سـپـاه             
كشته شدند، مردمي بودند كه ديـگـر    
تاب تحمل اين جانوران را نداشتنـد و     
چون قصد داشتند به نشانه اعتـراض،   
همچنان در ميدان آزادي بمانـنـد ايـن           

آمـارهـايـي    !   چنيـن قـتـل عـام شـدنـد            
وجود دارد كه تعداد كشته شدگـان را      

 نفر اعالم مي كند و گـويـي   ۴۰حتي  
قــــرار اســــت بــــي بــــي ســــي و                       

" بـا شـرف    " ژورناليستـهـاي هـمـيـشـه           
دنياي دمكراسي به ما بقبوالنند كـه       
عده اي بـه خـاطـر حـملـه بـه پـايـگـاه                    

 .بسيج كشته شده اند
خير، اين عـيـن انـقـالب اسـت و               
رژيم كل توحشش را از هـمـيـن حـاال            

يعـنـي هـر چـه داشـتـه             . رو كرده است 
هميـن اول رو كـرده و ديـگـر چـيـزي                   

ايـن مـردم بـراي انــتـخــابـاتــي             !   نـدارد 
نـيـامـده    . ديگر به خيابانها نيامده اند 

اند كه موسوي را در همين رژيم و بـا          
همين سيستم اقتصادي و امنيـتـيـش      

 ! به كرسي رياست جمهوري ببرند
ايـن  .    اسـت   ۵۷اين فضا، فضاي    

را بزرگترها مـي گـويـنـد، مـن نـمـي                
 !گويم

 *  * * 

 

  تراکت شماره یک
 حجاب ھا را برگیرید

  
 زنان مبارز و آزادیخواه 

  
در راھپیمائی ھا و تظاھرات ھا و در این 

فضای اعتراضی کھ جامعھ را فراگرفتھ است، 
حجاب را کنار بگذارید و دیوار جداسازی و 

حجاب سلول . آپارتاید جنسی را در ھم شکنید
انفرادی و مھمترین نشانھ جداسازی جنسی و 

وقت آن است کھ عمال . بیحقوقی کامل شما است
برابری زن و مرد و رھائی از سی سال تحقیر 

    . و توھین بھ زنان را اعالم کنید
 حکومت ضد زن باید برود 

  
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠٠٩ ژوئن ١۶، ١٣٨٨ خرداد ٢۶
 
 

فراخوان بھ ھمھ سوسیالیست ھا و 
 کمونیست ھا
 رفقای عزیز 

  
. روزھائی کھ ھمھ ما منتظر آن بودیم فرارسیده است

حزب کمونیست کارگری از ھمھ شما کھ زمانی عضو 
حزب بوده اید، در کنار حزب بوده اید، عضو حزب و 
گروه دیگری بوده اید و یا عضو ھیچ سازمانی نبوده 
. اید، میخواھد کھ بھ حزب کمونیست کارگری بپیوندید

 . حزب خود بپیوندید این حزب شما است، بھ 
  

 رفقای عزیز
مردم ایران بھ شما نیاز . انقالب بھ شما نیازمند است

بھ حزب بپیوندید تا با ھم و ھرچھ قدرتمندتر . دارند
انقالبی را کھ در سراسر کشور شعلھ ور شده است، بھ 

حزب با آغوش باز از ھمھ شما . پیروزی رسانیم
 . عزیزان استقبال میکند

  
 حمید تقوائی 

 ٢٠٠٩ ژوئن ١۶، ١٣٨٨ خرداد ٢۶

 !امروز، مردم رژيم را به باد خنده گرفتند
 

 سياوش شهابي
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

استبداد و خفقان، جبرا نمايي       
وارونه و مخدوش از حقايق سياسي     

هميشه  . جامعه ترسيم ميکند 
سقوط رژيمهاي ديکتاتوري عاقبتي   
جز آنکه ناظران سياسي بر مبناي       
مشاهدات پيشين انتظار کشيده اند       

کامال قابل فهم  . ببار آورده است
است که چگونه در يک فضاي 
مختنق ماهيت و توان و برنامه   
نيروها و احزاب سياسي، توازن قواي       
ميان نيروهاي اجتماعي، جهت و   
شتاب روند هاي سياسي و از همه         
مهم تر تمايالت سياسي و اجتماعي        
واقعي خود مردم و طبقات مختلف  
اجتماعي بدرستي بروز پيدا نميکند    

ايران تحت    . و منعکس نميشود
سلطه رژيم اسالمي نمونه زنده يک       
محيط سياسي خفه با سيماي   
سياسي مخدوش و روندهاي   

با  . تاريخساز پنهان و پوشيده است   
حساب نمودها، شخصيتهاي    
سياسي حال و آينده ايران را بايد در           
ميان خاتمي ها و يزدي ها و   
سروشها جستجو کرد، ظاهرا کارگر    

و کمونيست نيرويي در مرکز صحنه   
سياسي نيست، ظاهرا سرنوشت       
آينده ايران را لبخند خاتمي و مزاج        
خامنه اي قرار است رقم بزند، ظاهرا        
مباحثات آينده ساز در ايران همان           
نشخوار چند باره مقوالت انقالب   
مشروطيت و روايات آخونديزه شده  

است که زير  " عدالتخانه "از خواست 
صفحات  " جامعه مدني"تيتر 

محافل " ذينفود"نشريات ظاهرا   
پيرامون خود " دگرانديش"ظاهرا  

خبرنگاران و  . رژيم را انباشته است  
خبرتراشان، شرق شناسان،    
متخصصين دول غربي، احزاب ملي   
و ميهني، گروهها و دستجات جهان   
سومي و شرقزده اي که براي دوره اي        
بدالئلي خارج از اراده خويش دچار       
عارضه خود کمونيست پنداري شده    
بودند، همه با اشتياق به اين صحنه        
آشفته و اين تصوير معوج خيره شده  
اند و باور و نظر و الهامشان را از آن    

اگر اينها را باور کنيم،  . ميگيرند
ايران در آستانه يک رستگاري        

آخوندهاي  . اسالمي ديگر است  
اهلي، با اسالمي معطر به گالب       
مدرنيته، با دگرانديشاني به اندازه    
کافي مسلمان و مسلماناني به اندازه       
کافي دگر انديش، با قانوني ملهم از   

فقه و فقيهي تابع قانون، قرار است     
ايران را در روندي تدريجي و بدور از          
آشوب و انقالب وارد جمهوري 

جامعه  "و اين آن    . اسالمي دوم کنند 
است که به زعم حجره دار       " مدني

نمازخوان بازار و پسران خارج درس     
خوانده اش، مردم ايران يک قرن است   

ايران از     . آرزو و استحقاقش را دارند   
. قرار در اين مسير افتاده است     

 

 

اما در پس اين معرکه، تاريخ واقعي       
بايد  . در جهت ديگري سير ميکند  

گوش را بايد به . فراتر را نگاه کرد
زمين چسباند و لرزش بنيادهاي اين   

جدال   . نظم ارتجاعي را حس کرد   
جاري در جامعه ايران مقابله اسالم       
قساوت و اسالم تساهل نيست، جدال       
واليت فقيه و قانون نيست، بلکه 
جدال آزاديخواهي با استبداد و       
ارتجاع و اسالم در همه اشکال آن    

در سير تحولي که در پيش . است
است شخصيتهاي جلوي صحنه    
امروز به سرعت بي ربط و محو 

در مقابل ارتجاع  . خواهند شد
اسالمي نه خرده اصالح طلبان       
امروز، بلکه صف کمونيسم و  
آزاديخواهي و مساوات طلبي       
کارگري، صف سکوالريسم پيگير و 
ضد مذهب، صف مدرنيسم و صف    
رهايي بي چون و چراي زن را خواهيم         

اينها تمايالت واقعي اکثريت       . يافت
عظيم مردم ايران است که امروز زير        
حجاب اختناق پنهان است و ميرود  

. که آينده سياسي ايران را بسازد         

 زير حجاب اختناق    
 

   منصور حکمت 

   منصور حکمت          
   

   ٣نشريه ايسکرا شماره                    
 ١٩٩٨ آوريل        ٤  ١٣٧٧ فروردين          ١٤

 

 

 

 

 ! خواستهاي فوري جنبش انقالبي مردم     
      

 . انقالب عظيمي در برابر چشمان ما در حال شکل گرفتن است       
 . مردم براي در هم کوبيدن ماشين جنايت و سرکوب جمهوري اسالمي بپاخاسته اند و تا سرنگوني کامل اين حکومت منفور از پاي نخواهند نشست                     

   
 حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر انقالب، تثبيت دستاوردهاي آن،              

   : خواستهاي زير را اعالم ميدارد       و تسهيل پيشروي آن در جهت سرنگوني جمهوري اسالمي      
  

 آزادي همه زندانيان سياسي                          -١
 معرفي و محاکمه علني عاملين و آمرين کشتار مردم                                               -٢

 لغو مجازات اعدام                   -٣
 لغو حجاب اجباري                   -٤

 آزادي بي قيد و شرط بيان، تشکل و اعتصاب و تظاهرات                                                 -٥
 حد اقل دستمزد يك ميليون تومان                                  -٦

    
. اينها خواستهاي فوري مردمي است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر داده اند                  . اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است    

حزب كمونيست كارگري همه مردم را فرا ميخواند كه در           . اين حداقل شرايطي است كه هركس كه داعيه همگامي با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند            
 .  تظاهراتها و تجمعات و اعتراضات و اعتصابات خويش بر اين خواستهاي فوري تاكيد بگذارند             

  
  

 حزب كمونيست كارگري ايران    
 ١٣ ٨٨  خرداد ٢٧

ــاري در            ــدال جــ جــ
جــامــعــه ايــران مــقــابلــه      
اسالم قسـاوت و اسـالم        
تساهـل نـيـسـت، جـدال          
واليــت فــقــيــه و قــانــون        
ــلــکــه جــدال         نــيــســت، ب
آزاديخواهي با استـبـداد     
و ارتــجــاع و اســالم در          

 . همه اشکال آن است

در مــقــابــل ارتــجــاع      
اسالمي نه خرده اصـالح   
طــلــبــان امــروز، بــلــکــه       
ــيــســم و             صــف کــمــون
آزاديخواهي و مسـاوات    
طلـبـي کـارگـري، صـف          
سکوالريسـم پـيـگـيـر و          
ضــد مـــذهـــب، صـــف        
مدرنيسم و صف رهايي    
بي چـون و چـراي زن را            

 . خواهيم يافت


