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  محكوميت و سانسور

اظهار نظرهاي بين المللي دال بر محكوميـت حكومـت كودتاچيـان بـه علـت اعمـال        اول هفته را در شرايطي شروع مي كنيم كه

در نشسـتي در ايتاليـا بيانيـه     ثروتمنـد جهـان،  كشور  8گروه .  است اي رسانه خبرهاي اول صفحهخشونت عليه مردم معترض 

 ،در اين نشست . به خشونت هاي خود پايان دهد» هرچه زودتر«دولت كودتا هشدار مي دهد كه مشتركي صادر كرده اند كه به 

اما كشورهاي فرانسه و ايتاليا معتقد بودند . روسيه هم شركت داشت و اصرار مي ورزيد كه دولت احمدي نژاد نبايد منزوي شود

، هشداري بود كه احمد نژاد به اوباما داد و به او گفته بود جالب تر از اين خبر.  صادر مي گشت انيه شديد الحن ترييد بيكه با

اوبامـا هـم تحـت تـأثير مبـارزات      .  جايي براي مذاكره آمريكا با ايران نمي مانـد  ،كه اگر به لحن محكوم كننده خود ادامه دهد

ه او توصيه مي كند اول مردمي و عدم مشروعيت حكومت كودتا پاسخ داده است كه حرف ها احمدي نژاد را جدي نمي گيرد و ب

  . پاسخ مردم خود و خانواده قربانيان و مجروحين اين اعتراضات را بدهد

 VOA( روزي است رسانه هاي دولتي آمريكا و انگليس  دزماني گفته مي شود كه چن 8اين سخنان تند اوباما و محكوميت گروه  

ار مبارزاتي اينگونه نشان مي دهند كه گويا انـرژي مبـارزاتي   و يا سانسور اخبمي دبا دست كم نشان دادن مبارزات مر)  BBCو 

در صورتيكه همانطور كه خبرها و فيلم ها نشان مي دهند، مبـارزات مـردم عليـرغم كشـتار و     .  مردم در حال تحليل رفتن است

يـز بـه سـطوح    هم در مناطق مختلف تهران و هم در شهرستان ها وسـعت يافتـه و شـعارهاي آن ن    ،خشونت نيروهاي سركوبگر

بصـورت  » اسـالمي  يمـرگ بـر جمهـور   «و » مرگ بـر خامنـه اي  «در بسياري از مناطق تهران شعارهاي . باالتري ارتقا يافته است

  .نيروهاي مسلح حكومت سركوبگر فرياد زده مي شود و با فاصله چند متري ازكپارچه ي

  حضور صدها هزار نفري در بهشت زهرا

حضور چند صد هـزار نفـري مـردم تهـران در عصـر پنجشـنبه در        ، سانسور كامل خبرسانه هااز جمله اقدامات سانسوري اين ر

و از ورود مـردم بـه بخـش قبرهـاي شـهداي      بهشت زهرا بوده است كه با مقاومت و سركوب وحشيانه حكومتيان همـراه بـوده   

  .مبارزات اخير جلوگيري شد، اما نتوانستند چنان جمعيتي را متفرق كنند

  ه در رسانه هاحضور خائنان

يكي ديگر از اقدامات رسانه اي براي سرپوش گذاشتن بر روند توسعه و راديكال تر شدن مبارزات مردمي در رسانه هاي غربي 

صاحبه با خائناني است كه زير لـواي اپوزيسـيون بـا سياسـت     م )از دولت احمدي نژاد از اول روشن بود روسيه و چين هواداري(

مـا  .  ، خانم درخشش از صداي آمريكا با چنين فردي مصاحبه كردشنبهچهار شبدر .  راهي مي كنندهاي اطالعاتي حكومتي هم

، امـا همينجـا بـه او    باشـد ر فشارهاي امنيتي اقدام به چنين عملـي كـرده   يفعالً  از ذكر نام او خودداري مي كنيم، چرا كه شايد ز

اين فرد در هفته گذشته نيز ميهمان ستاره   .افشا خواهيم كرداو را  اماتي حتماً نامدهشدار مي دهيم كه در صورت ادامه چنين اق

تنها يك ادعا است و اينكه احمد نـژاد  » تقلب در انتخابات«درخشش بود و بعنوان كارشناس اعالم مي كرد كه صورت پذيرفتن 

ظريفـي  .  جامعه انـد  »مرفه هاي«داراي محبوبيت زيادي است، در صورتيكه طرفداران موسوي از ) ؟(»اعماق«در ميان توده هاي 

، اگر ايران  داراي اينهمه آدم مرفه است، پس مـردم اشـتباه   يت ميليوني معترضينعن مورد گفت كه با در نظر گرفتن جميدر ا

   ! مي كنند كه با چنين نظامي مخالفت مي ورزند

و و اين در زماني است  كـه بـه علـت ادامـه     .  عالم كردا اعتراضات را« پايان«پا را فراتر گذاشته و » ...دكتر «اما اين هفته، آقاي 

خوانـدن  » محـارب «حكومت همچنان چنگ و دندان نشان داده و امام جمعه اش را به دانشگاه فرستاده كه با  ،اعتراضاتتوسعه 

سـت باعـث   اگر اين اعتراضات ادامـه مـي يافـت، شـايد مـي توان     «: چنين گفت... آقاي دكتر . معترضين، مردم را مرعوب سازد
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آنچه كه جناب دكتر و رسانه هاي بين المللي بايد بدانند، اينستكه مردم ايران زماني حكومت شاه را » .تغييرات اساسي اي شود

تبليـغ   تمامي رسانه هاي غرب و شرق به طرفـداري از او از طرف او، » موازنه مثبت«به علت اتخاذ سياست سرنگون ساختند كه 

   .دندنمومي كردند و مردم با نوشتن اخبار روي ديوار اطالعات حقيقي مبارزاتشان را به يكديگر منتقل مي 

  1388تير ماه  6شنبه 

مـادران عـزادار تغييـر بـراي     . در پارك الله جمع مـي شـويم    بعد از ظهر به ياد ندا و ديگر عزيزان پر پر شده 7شنبه ها ي هر هفته ساعت 

نـدا  . چشمان ما و همه جهانيان پرپر شد  خرداد يكي ديگر از گل هاي زيباي وطن مان در مقابل 30از ظهر روز شنبه  بعد 7ساعت : برابري 

غيرقانوني و وحشيانه  سرزمين است كه با روشي قانوني به دنبال عدالت و برابري هستند و به صورتي آقا سلطان سمبل دختران و پسران اين

  .از پا در مي آيند

 8فراخوان از طرف هواداران اصالح طلبان منتشر شد كه مردم را دعوت بـه راهپيمـايي بـزرگ در روز دوشـنبه      1388تيرماه  6امروز شنبه 

  :متن كامل فراخوان به شرح زير است.  است تيرماه  كرده

راخوان راهپيمايي عظيم و اعتصاب عمومي روز دوشنبه پس از اعالم قطعي نتايج ف

 نگهبان  توسط شوراي

اي بزرگ به شعور  ضربه  نژاد رئيس جمهور ايران خواهد شد،اين يعني كند و احمدي دوشنبه شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد مي

ما بايد از هم اكنون از موسوي و .كه در اين راه براي پس گرفتن راي خود از جان خود مايه گذاشتند  ران و پايمال شدن خون كسانيمردم اي

و كروبي بخواهيم براي بزرگترين راهپيمايي تاريخ ايران برنامه ريزي كنند و اگر مجوز صادر نشد ،ملت ايران بايد خود يك راهپيمايي آرام 

دولت غير قانوني كودتا . ديگر نبايد منتظر مجوز براي برپايي اين راهپيمايي شد . انجام دهد  قانون اساسي 27بر اساس اصل خشونت   بي

اين راهپيمايي . حق دادن يا ندادن مجوز را از دست داده است چون عمال قانونيتي ندارد و اين قانون اساسي است كه اين حق را به ما ميدهد 

نژاد رئيس جمهور ايران نيست ، و هر آنچه را او از طرف ملت ايران ميگويد نظرات خودش  گ باشد تا جهان بداند ،احمديبايد آنقدر بزر

كه   رئيس جمهور منتخب ما كميته مشتركي از موسوي و كروبي خواهد بود تا زماني.ما او را رئيس جمهور خود نميدانيم.است نه اين ملت

  .انتخابات مجددا برگزار شود

 

آنها . كه موسوي و كروبي عمال در حبس دولت كودتا هستند و امكان تماس با هوادارانشان را از دست داده اند   بايد دانست و قبول داشت

ي اين اولين برنامه ريز. در اعالميه هاي قبلي خود به مردم اين اختيار را داده اند كه مبارزات مسالمت آميز را خود برنامه ريزي و اجرا كنند 

بياييد روز دوشنبه را به روز شكست كودتا به جاي تثبيت . يك تظاهرات بزرگ توسط توده مردم ايران و هواداران موسوي و كروبي است 

به خيابان ريختن مردم در اين روز و تالش براي يك اعتصاب عمومي جشن پيروزي كودتاگران را به شكست خواهد . آن تبديل كنيم 

ر هم ، با قبول تبعات اين مبارزه عظيم ، به خيابانها خواهيم آمد و اين روز را به حماسه اي جديد در تاريخ ايران تبديل ماهمه در كنا . كشاند

ما ميدانيم كه اگر دولت كودتا  .ما تظاهرات خواهيم كرد ، تحصن خواهيم كرد ، اعتصابهاي سراسري را سامان خواهيم داد  . خواهيم كرد

ما از جان خود براي آينده ايران عزيزمان مايه گذاشته ايم و هرگز قدرت مردمي را به  .در انتظار ايران است  تثبيت شود فاجعه شومي

ما ميدانيم كه فرصتهاي تاريخي فقط يكبار به ملتي داده ميشود و واي بر ملتي كه اجازه دهد فرصتي . كودتاچيان واگزار نخواهيم كرد 

آن فرصت تاريخي ، اكنون ملت دلير ايران كه بارها ثابت كرده است تا پاي جان براي دفاع از آزادي  اكنون. تاريخي از دستش به در رود 

به جهانيان ثابت كردند كه قدرت مشتهايشان از قدرت  57در انقالب مشروطه و در سال    همانگونه كه نسلهاي قبل ايرانيان. ايستاده است 

ست ، امروز نيز نسل جوان ما بار ديگر ثابت خواهد كرد كه قدرت متحد ملت ايران كه براي بيشتر ا  گلوله هاي زورگويان و كودتاچيان 

  . احمدي نژاد بيشتر است -دموكراسي و آزادي به پا خواسته است از قدرت گلوله هاي كودتاي خامنه اي

برنامه ريزي كنيم ، آماده شويم و روز   .محلهاي كار تشكيل دهيم   كميته هاي مستقل مردمي را در محالت مختلف شهر و ! نترسيم

   . دوشنبه را به روز شكست و سر افكندگي دولت كودتا تبديل كنيم


