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  1388 خرداد 25 – بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر

  ! سرنوشت این نظام را در خیابانھا تعیین خواھند کرد مردم
  

انتخابات فرمایشی ریاست جمھوری در ایران 
برخالف انتظار اکثریت مردم کھ . برگزار شد

اد احمدی نژ منتظر بودند موسوی انتخاب شود، 
وقتی نتایج از . برای بار دوم رئیس جمھور شد

ساعتھای آغازین صبح شنبھ اعالم شد، معترضین 
اعتراضات . بھ سمت وزارت کشور ھجوم بردند

در تھران گسترش پیدا کرد و بھ اکثر نقاط کشور 
گفتھ می شود کھ معترضین طرفداران . کشیده شد

این ظاھر قضیھ است، اما اکنون . موسوی ھستند
 مردم مھم نیست کھ احمدی نژاد برود  گر برایدی

مردم زخم خورده اند کھ چرا . و موسوی بیاید
اینگونھ فریبشان دادند تا بھ پای صندوقھای رأی 
بروند و در لحظاتی کھ دختران و پسران جوان در 
زیر ضربات باتوم گارد ھای نظامی خونین و 
مالین می شوند، رسانھ ھای دولتی از حماسھ 

اما واقعیت ماجرا . مردم صحبت می کردندحضور 
  چیست؟

در انتخابات ریاست جمھوری یک کودتا از 
جانب سپاه با ھنرنمایی احمدی نژاد سازماندھی 

درحالیکھ اکثریت آرا با موسوی بود، احمدی . شد
نژاد بھ عنوان فرد منتخب با آرای آشکارا 

این موضوع . غیرواقعی برنده انتخابات اعالم شد
ردم قابل قبول نبود کھ این چنین وقیحانھ بھ برای م

آرای شان دھن کجی شود، این چنین وقیحانھ بھ 
بازی گرفتھ شوند و آخر سر ھم بھ ھیچ گرفتھ 

 سال گذشتھ کارنامھ 4احمدی نژاد در . شوند
سیاھی داشتھ است و مردم دیگر تاب ندارند او را 

د نمایش برپایی مناظره ھا ھم برای این بو. بپذیرند
کھ توجھ مردم را جلب کنند و آنھا را بھ پای 

باز گذاشتن فضای قبل از . صندوقھا بکشانند
َانتخابات ھم باعث شد کھ مردم فکر کنند واقعا 

  .آزادی و دموکراسی بھ آنھا رو کرده است
افشاگری ھای احمدی نژاد در مناظره ھا فضا 

اما سویھ دیگر واقعیت این . را ملتھب تر نمود
در بین حکومتی ھا شکاف عمیقی بھ است کھ 

خامنھ ای و احمدی نژاد و سپاه . وجود آمده است
پاسداران کھ قدرت اصلی نظامی و اقتصادی 
محسوب می شوند، در یک قطب قرار گرفتھ اند و 
. در سوی دیگر ھاشمی رفسنجانی و اصالح طلبان

ھدف اصلی دارودستھ احمدی نژاد، ھاشمی 
 سال رئیس 8 بھ مدت رفسنجانی است کھ خود نیز
، یکی از "اکبر شاه"جمھور بود و با لقب 

منفورترین چھره ھای ھیأت حاکمھ جمھوری 
 سال گذشتھ ھیچگاه شکافی 30طی . اسالمی شد

بھ این عمق در میان عناصر اصلی حکومت پدید 
اما در این میان مردم چھ نقشی دارند و . نیامده بود

 مستأصل در فضایی کھ حکومت بشدت درمانده و
شده است، چگونھ از این شکاف بھ نفع مبارزات و 

  . اھداف و آرزوھای خود استفاده کنند
اکنون کھ مسألھ از تقلب آرا و بودن یا نبودن 

میرحسین موسوی فراتر رفتھ است، اھداف 
مبارزه و خواستھ و مطالبات مردم ھم باید فراتر 
از چارچوب دعواھای درون ھیأت حاکمھ 

موسوی ھم بھ خاطر . می برودجمھوری اسال
مردم در مقابل حکومت کھ خود عضوی از آن 

َاو مرتبا در بیانیھ . است و یارانش نمی ایستد
ھای خود وفاداری و تعھدش را بھ نظام 

 قانون اساسی   جمھوری اسالمی، والیت فقیھ و
جمھوری اسالمی اعالم می کند تا مبادا نیروھای 

ل و انقالبی بھ غیرخودی، نیروھای سیاسی مستق
طرح شعارھا و مطالبات دمکراتیک مردم دست 

او نیز می داند کھ ما جوانان در مبارزات . زنند
شبانھ روزی خود کل نظام جمھوری اسالمی را 

  . بھ زیر سؤال برده ایم
 سال گذشتھ، سران رژیم 30   در طی

جمھوری اسالمی با سرکوب، چپاول و غارت 
اگر . ا بنا کردند ثروت و قدرت خود ر آنان،

احمدی نژاد، ھاشمی رفسنجانی را افشا می کند 
بھ معنای این نیست کھ با مردم است و بھ خاطر 
آنھا این کار را می کند؛ بگذریم از اینکھ احمدی 
نژاد حرف جدیدی نزده بود؛ بیش از دو دھھ 
است کھ اکثریت مردم از چپاول ثروت و منابع 

.  باخبرند  انیکشور توسط خاندان ھاشمی رفسنج
ھمواره طبقات حاکمھ ارتجاعی آن ھم از نوع 

  .ھستند اسالمی آن، دزد جان و مال مردم 
اما شکاف درون طبقھ حاکمھ بھ حدی کھ 
امروز شاھد آن ھستیم، نقطھ عطف مھمی در 

آنان می خواھند . نظام جمھوری اسالمی است
نبرد سھمگین خود را از طریق قربانی کردن 

بدون شک در این مبارزات . برندمردم بھ پیش 
اما این . ھزینھ خواھیم داد و این فضای مساعد 

بار باید بتوانیم ھزینھ ھا را بھ سود منافع خود، 
آرزوھا و آرمان ھای خود کھ ھمانا برچیدن 

با . بساط مخوف نظام اسالمی است، جھت دھیم
خود آن را بھ یک مبارزه  گسترش مبارزات 

 نظام جمھوری اسالمی از ھمھ جانبھ علیھ کلیت
کودتاچیان دروغگوی احمدی نژاد تا شال سبز 

  .موسوی و رفسنجانی تبدیل کرد
 18اعتراض بھ بستھ شدن روزنامھ سالم در 

بیاورید، در ابتدا دانشجویان با   را بیاد 78تیر 
اعتراضشان در واقع از خاتمی و تفکر دو 

اما خاتمی اصالح طلب . خردادی حمایت کردند
مبارزات . نشجویان را بھ خاک و خون کشیددا

پیدا کرد و بھ یک   تیر مسیر دیگری 18
اکنون نیز ما باید . مباررزه رادیکال تبدیل شد

شور و انرژی بی پایان خود را برای تغییرات 
واقعی و در جھت اھداف بزرگتری بھ کار 

  . گیریم
ما نسل جوانی کھ کھ در مقابل حملھ 

ا بھ دندان مسلح مزدوران ضد شورش کھ ت
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 جسورانھ سینھ سپر می کنیم و فرار نمی کنیم، خواستھ ھایمان  اند
فراتر از این است کھ چرا موسوی رئیس جمھور نشد؛ گرچھ رسانھ 
ھا ھای حاکم در ایران و جھان سعی می کنند مبارزات ما را بھ 

ما نمی جنگیم برای تداوم . حساب میر حسین موسوی سرریز کنند
نیست، برچیدن ھرگونھ نفوذ دین و " هللا اکبر"ی، شعار ما نظام مذھب

ریشھ این حکومت و غل و . خرافات از زندگی مردم کشورمان است
  .زنجیرھایی کھ بر تفکر مردم بستھ شده از ھمین مذھب است

مسئول (احمدی نژاد دیکتاتور کھ درس دروغ را در مکتب گوبلز 
تھدید " جشن پیروزی اش"آموختھ است، در مراسم ) تبلیغات ھیتلر

کرد کھ بررسی اموال مقامات سابق را در دستور کار خود گذاشتھ 
 سال قبل این کار را نکرد 4سؤال فقط این نیست کھ چرا در . است

 کدام نھادھای قدرت و کدام افراد قدرتمند  سؤال واقعی اینجاست کھ
 حکومتی بزرگترین مفاسد اقتصادی کشور را مرتکب شده اند؟ آیا

 و مراکز بزرگ مالی مذھبی  کسانی غیر از ھمین سران حکومتی
چون آستان قدس رضوی و بنیادھای مختلفی چون، بنیاد مستضعفان و 

  غیره می باشند؟
سخن آخر اینکھ ما نمی توانیم چشم امید بھ موسوی و کروبی 

سھ دھھ گذشتھ نشان داد کھ . آنھا نیز مھره ھمین رژیم اند. داشتھ باشیم
نمایش انتخاباتی اخیر .  این حکومت از درون ممکن نیستاصالح

ما انرژی . دیگر جایی برای ھیچگونھ توھمی در اینباره باقی نگذاشت
بھتر است کھ دیگر نگذاریم . و خواست تغییرات ریشھ ای را داریم
این آتشفشان عظیم نسل ما می . انرژی ما و مبارزات ما بھ ھرز رود

.  بسپارد-موزه تاریخ-ا بھ جایگاه واقعی اش تواند این نظام پوسیده ر
بھ انقالب بیندیشیم کھ بار دیگر این روزھا از تمام سلول ھای جامعھ 

شور و جسارت ھزاران دختر جوان در این نبردھا . طلب می شود
بیان عزم آنان برای پایان دادن بھ بساط نظامی است کھ بر پایھ 

 کلیھ قوانین زن ستیز و فرودستی زنان از حجاب اجباری گرفتھ تا
حضور انبوه و پر قدرت زنان . نابرابر تثبیت و تحکیم شده است

 در نبرد این روزھا نشان پر قدرتی از خواست تغییر است؛   جوان
  .  ممکن است"انقالب"تغییری کھ فقط با 

  مرگ بر آپارتاید جنسی
  مرگ بر دیکتاتور  

  یا مرگ یا آزادی
   پیام است،فرمانده کل قوا ، این آخرین

  این جنبش مردمی در حالت قیام است
  ما زن و مرد جنگیم ، بجنگ تا بجنگیم  

 زنده باد انقالب

  موسوی و جامعھ آینده اش
  

  برناک جوان
دیروز میرحسین موسوی بیانیھ جدیدی داد کھ در نوع خود 

این بیانیھ در شرایطی منتشر شد . دارای اھمیت بسیار زیادی است
ھرھای ایران با رنگ خون و آتش ترسیم شده و کھ زندگی مردم ش

 دختر و پسر با نیروھای سرکوبگر وارد مرحلھ ،مبارزه جوانان
. تازه ای از رشد آنھا و وحشیگری نیروھای مسلح شده است

 اعالم کرد کھ بھ چھ چیزی َموسوی دیروز در بیانیھ اش صریحا
د و برنامھ باور دارد؟ او بھ جوانانی کھ می رزمند پاسخ خود را دا

  . خود را بصورت فشرده در اختیار آنھا قرار داد
موسوی در اولین فراز از بیانیھ تاریخی اش بھ این اشاره کرد 

 بھ بھ نام اسالمی کشور ما انقالب ن دریش از ایسال پی س" کھ 
کرامت ی احیای برای ، انقالبیآزادی برای د؛ انقالبیرسی روزیپ

آری آقای موسوی ". یو درستی راستی برای ھا، انقالب انسان
. انقالبی بود کھ برای آزادی انجام شد ولی نھ بھ نام اسالم

نیروھای حاکم بر ایران بعد از انقالب ھرچھ از کرامات انسانی 
آنچھ مردم "شما در ھمینجا افزودید کھ . بود را بھ انحطاط کشاندند

بھ ی طاتیاز حی ھای طلیعھ وی بھ دست آورده بودند کرامت و آزاد
كمتر ی اند بھ چیز کھ آن روزھا را دیدهی اطمینان دارم کسان. بود

ف یتعری دستاورد مردم را ھم بخوب ".شوندی نمی از آن راض
د و ھم از ینرا فھمیتوان ای ھا میی ھم از دستاورد باال. دیکرد

بھ مردم و ی آنچنان کرامت. زیچی مردم متوسط و بی دستاوردھا
ا سابقھ نداشتھ یدنی چ کجایشد کھ در ھی بخصوص بھ زنان ارزان

  . است
ھ تان بھ مختصات جامعھ مورد نظرتان یانیگر بیدی در بخشھا

اگر . دین عرصھ را برشمردیل حضورتان در اید و دالیپرداخت
ی ا نداند شما با چھ طرحیتاکنون برنامھ شما را نخوانده باشد ی کس

او ی ھ پرسش ھاح بیار صرید، اکنون شما بسیستاده ایو در کجا ا
نکھ بھ چھ یبرای در واقع شما بھ سئوال جوانان مبن. دیپاسخ داده ا

  .دیدادی د رفت پاسخ روشنیبایی سو
ی زندگی معنو توانی آمده بودم تا نشان دھم م" د کھ یشما گفت

ی آمده بودم تا ھشدارھا. ستین حال در امروز زیکرد و در ع
 ده بودم تا بار دیگر بھآم. درباره تحجر بازگو کنم اماممان را

آن گونھ کھ ی اسالمی آن گونھ کھ بود و جمھوری انقالب اسالم
ی تان را نمیر رقبایسای ا شما حرفھایگو." مد باشد، دعوت كنیبا

ا شما منطبق با آنھا یًقا منطبق با شما ید کھ دقیشنوی ا نمید یخوان
ل  مث- ھ گاھشانین؛ ھمھ تکییاز رھبر تا اون پا. دیزنی حرف م

ت ی نگفتھ بود کھ با معنوَمنتھا امامتان اصال.  امام تان است- شما
ک پا داشت یام مرغ یست و در آن ایتوان در امروز زی می اسالم

و آنھم عقب گرد بھ صدر اسالم بود؛ با شراکت در قدرت، 
، اعدام دستھ یبمباران مناطق مقاومت مردمی، ابانیسرکوب خ

شما در ... . و ی جھانی ھ داریو باج دادن بھ  سرمای جمع
ک ی َد و عمالیامامتان رجعت دادی برخورد بھ تحجر بھ ھشدارھا

شما روش . بزرگ استی تین موفقیا. دیگرفتی شیتان پیگام از رقبا
کھ حداقل من و ی روش. دیدھی ح میترجی امام تان را بھ روش فعل

ی ر شھرھایتھران و سای ابانھایاز ھمساالن من در خی اریبس
کھ در مدرسھ و دانشگاه با آن ی روش. می، با آن برخورد داشترانیا

ی کھ دختر و پسرھای روش. دادندی ما را آموزش و پرورش م
ی ا رد و بدل شدن کالمیبھم ی ن نگاھیھمسن من را بخاطر کمتر

ما ی موسوی آقا... . کرد و ی کرد، بازداشت می می نمان زندانیب
ا یدنی مترقی لمھایدن فیه دن روش امام شما اجازیسالھا بخاطر ا

از صدا و ی ک اسالمیدئولوژیای لمھایالھا و فیم و سریرا نداشت
ن کوتاه منجر بھ اخراج ما یراھن آستیدن پیپوش. شدی ما پخش میس

  رفقا و دوستان 
با توجھ بھ وقایع اخیر در ایران؛ و لزوم اطالع رسانی در داخل 
کشور؛ و ھمچنین لزوم انعکاس اخبار مبارزه و دالوری مردم 

 بستھ ایران در سطح بین المللی؛ و با توجھ بھ فضای بسیار
اطالع رسانی؛ از ھمھ شما تقاضا می کنیم کھ اخبار، اطالعات و 

بدین وسیلھ . گزارشات خود را بھ آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید
ما می توانیم با انتشار این اخبار در بخش رسانھ ای نیز بھ 

  . مبارزه برخیزیم
کھ بھ ھر ترتیب قادر بھ انعکاس و ... از افراد و سازمان ھایی و 

انتشار این اخبار ھستند، تقاضا داریم کھ در انتشار نشریھ و 
  .اخبار بھ شکل فردی و جمعی بھ ما یاری رسانند

  با تشکر
  بذر
Email:  bazrejonbesh@gmail.com  

mailto:bazrejonbesh@gmail.com
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ر یاز زیی رون آمدن تار مویب. شدی م... از کار و دانشگاه و 
ی ظامو تعھد سپردن بھ اراذل انتی ابانیمقنعھ ما را بھ بازداشت خ

ی می کھ ما در دوران نوجوانی رمانی کتابھای حت. کشاندی م
بودند کھ خانواده ھا از سوزاندن یی مانده کتابھای م باقیخواند

از ی اریشما بسی ریدر دوره نخست وز. حفظشان کرده بودند
و ھمکالس من ناگھان و در فاصلھ چند ماه ی دوستان ھم محلھ ا

و مادران آنھا با امام مخالف بودند گفتند پدران ی بما م. م شدندیتی
ی می د بھ آنھا بنام منافق و کافر لعنت اجباریو در مدرسھ با

ی ر روزنامھ جمھوریکھ شما سردبی ًقا در زمانیدق. میفرستاد
ی نمی گریز دیر از چند روزنامھ خاص چید ما بغیبودی اسالم

در فھمم کھ شما ی گذرد می  سال از آنروزھا م20االن کھ . میدید
در ی چھ نقش. دیداشتی تیاه چھ مسئولین و سیخونی آن سالھا
ی ما معنی ر برایر دیکلمھ نخست وز. دیداشتی اسالمی جمھور

  .  شد
ن یا" آنگونھ کھ بودی انقالب اسالم"ا منظورتان از یدانم آی نم

د در یا شاید برگردانید یخواھی است کھ ما را بھ آن حال و روز م
آن ی اسالم"کند ی ف میتان آنرا بھتر تعری اشتباھم و جملھ بعد

اه تر از آن سالھا کھ یسی طرحی عنین یو ا" د باشدیگونھ کھ با
  مدنظرتان است؟  

ده ی دو دفاع مقدس نھضتام ی کھ در اییھا شما تنھا بھ صحنھ
التان را راحت کنم کھ من و ید خیبگذار. دید اشاره کردیبود
ک یدانند کھ آن نھضت، ی منرا یاز جوانان ھم نسل من ای اریبس

ن یمانان تان بھتریکھ شما و ھمپی انقالب. انقالب بود کھ سقط شد
کھ ی جوانان مبارز. دین خاک و آب را در خون غلتاندیجوانان ا

ا در جبھھ ھا گوشت دم توپ یاعدام سپرده شدند ی ا بھ جوخھ ھای
مھ تان اداید حرفھاییتای برا. شما و امامتان شدندی ھای جاه طلب

 حرکت خودجوش مردم رنگ سبز را بھ عنوان نماد"د کھ یداد
ن رنگ بعنوان سمبل اتحاد یکھ با ای توھم بزرگ". ش برگزیدیخو

ی جاد شد در حال ترک برداشتن است آقایمردم ای مبارزات
ت ینکھ جمعیبا ا. شودی روزبروز تعداد آنھا کم و کمتر م. یموسو
سم یکالیش رادیبا افزای لسبز بھ دست دارند وی پارچھ ھای میعظ

در مبارزات جوانان فاصلھ تفکر و عملکرد آنھا را با نھضت 
شتر مردم را بھ آرامش و مسالمت ید کھ ھرچھ بینیبب. دینیسبزتان بب

سرکوبگر با ی روھاید، نیکنی ز بودن تظاھرات دعوت میآم
ھرچھ شما بر . کنندی بھ مردم حملھ می شتریوقاحت و خشونت ب

د، ھرچھ یکنی ھ میشتر تکیخود بی و اصالح طلباھرم سازش 
ت و بھ روز کرده، یامامتان را آپدی شھ ھاید اندیشتر بخواھیب

شتر با رنگ یرنگارنگ خود و ھمراھانتان را بی ھرچھ چھره ھا
کال تر، ضد ید، موج و خروش و مبارزه جوانان رادیسبز بپوشان

. ھد شدده خوایکشور کوبی اسینظام تر و سرخ تر بر صحنھ س
ی ھ مجدد ساختاریسال شما مشغول تصفی کھ بعد از سیدرحال
سال ی د و در طول سیزه کرده اید کھ خودتان آنرا تئوریھست

در کشور ی سیپلی گذشتھ فقط بھ مدد کشتار و زندان و حفظ فضا
د کھ یدھی ام مید و پیکنی ھ مید، بھ مردم توصیآنرا سرپا نگھ داشت

ام یموج سبز شما پ! مع روشن کنندشی ریبا مسالمت و بدون درگ
اقت و اجازه دخالت ینرا دارد کھ مردم؛ شما کھ تا حاال شعور و لیا
ابان ید بھ خییایدادن بھ من بی سواری د، حاال براینداشتی اسیس
د و یکنی و سوگواری  نوحھ خوانَتاید و آرام، نھایساکت باشی ول

شما با ی اشھ ھیالحق کھ اند. دیا پناه ببریبھ مساجد و تکا
ًقا در نبود یدق. کندی ق میامامتان تطبی ارتجاعی ھشدارھا

ن یشما از بی کھ با ھمکار-  60دھھ ی انقالبی روھایسازمانھا و ن
د کھ از آن ینیببی د ولیسبز خودتان را پھن کرده ای  قبا- رفتند

ی د در راه آزادی باندامثل ی زانینبار عزیا ایگو. چکدی خون م
  !ل شودینسل ما ربوده و زای ارزات انقالبشوند تا مبی سالخ

آرا و ی ریبازپس گی ارجاع دادن مبارزات مردم بھ تالش برا
نشان دادن ی بود برای ثرؤار میبسی بازی رفع تقلب انتخابات

ر ییکھ گذشت تغی در ھفتھ ای اختالف بزرگ سران نظام؛ ول
ی مردم، تالش جوانان برای ر شعارھاییمبارزات مردم، تغ

د، ھمھ و ھمھ ینگ شدیلتریبا وجود فی در سطح جھانی انخبررس
ف ین است کھ تعریھمی برا. کندی را دارد عوض می ن بازیزم

ی واقعی کجا از انقالب اسالمی. رودی ن مییشما از نظام ھم باال پا
ت نظام و یب جمھوریف و تخریگر از تضعیدی د و در جاییگوی م
مردم دم .  افتاده استت بھ خطریاسالم و جمھوری نکھ سازگاریا

  ا قسم حضرت عباس را؟یخروس را باور کنند 
ل کننده باور ھم نسالنم در یھ تان تکمیانیمن بخش آخر بی برا

را ی ج تالشیھ" با تكیھ بر راه امام"م یخوای ما نم. ابانھا استیخ
مان را بدست ی م تا حق آزادیکنی ما مبارزه م. میکنی سازماندھ

م تا امواج خشم مردم را بھ منزلگاه یکن یما مبارزه م. میآور
د کھ یم چھ دختر، چھ پسر تا بدانیشوی ما کشتھ م. میقت برسانیحق
ی را دنبال می رییما تغ. دھدی خون نمی موج سبز شما کسی برا
ی ندگیو را نمایف شما از آلترناتیر از تعاریبھ غیی م کھ صدایکن
. میکنی می اریکارگران را . م کردیما اعتصاب خواھ. کندی م

ی م و با آنھا کالس تابستانیآوری مان را بھ صحنھ میمعلم ھا
مان را در یما فرمانده ھا. میگذاری دانش آموزان می مبارزه برا

ض یم تا از تبعیکنی مبارزه از زنان و مردان انتخاب می شبھا
م داد یو کشتھ خواھی  باز زخمَما احتماال. میشما رھا باشی تیجنس
  : م بردیش خواھیم دو کار مھم را پی سرکوب شواگری حتی ول
ی را برقرار می خود، روابطی در طول مبارزات شبانھ روز. 1
  . و مورد نظر ما باشدیانگر روابط جامعھ آلترناتی کھ ب،میکن
  . م کردین را از توھم موج سبز رھا خواھیریخود و سا. 2

  88 خرداد 31

 
  : ان .ان.دختر ایرانى در مصاحبھ با سى یك

  .اكنون دیگر موضوع احمدى نژاد یا موسوى نیست
  .تاالن خود رژیم و كشورمان اس

  
خرداد تھران گفت ھنگامى 30مقیا این دختر تظاھركننده درباره 

بھ مقابلھ  كھ نیروھاى بسیجى بھ ما حملھ كردند، ما با دستان خالى
ما تنھا سنگھاى كوچكى داشتیم كھ بھ سمت آنھا . با آنھا پرداختیم

 شما :ان از او پرسید.ان.مجرى تلویزیون سى. كردیمی م پرتاب
تنھا زنى بودید كھ در این تظاھرات  ید، آیا شمایك دختر جوان ھست

جا بودند و  آن زنان زیاد دیگرى ھم! نھ: حضور داشتید؟ وى گفت
 ان. ان. مجرى سى. كردندی دادند و سنگھا را جمع می شعار م

 گفتھ شده كھ یك بسیجى شما را :دختر نوجوان پرسید مجددا از این
. صحنھ خیلى شلوغ بود: او گفت كتك زده، چھ اتفاقى برایت افتاد؟

من  شروع بھ كتك زدنو ) نیروھاى بسیجى رسیدند(مرتبھ  یك
 خواھى مرای تو م”من گفتم . برابر من بود ھیكلش دو. كردند

چون پایم مجروح . مرا با باتون زد  و آنوقت!بزنى؟ او گفت بلھ
ی كشتھ م ًرفتم حتمای اگر م. شده امروز نتوانستم بیرون بروم

سمت میدان انقالب و آزادى  ھلیكوپترھایى كھ بھ ولى از. شدم
دانم كھ امروز ھم مثل دیروز بوده افراد ی م كنند،ی حركت م

نسبت بھ دیروز بسیار  تعداد ھلیكوپترھا، امروز. بیشترى آمده اند
ان .ان.دختر جوان در پایان صحبتھایش بھ سى… بیشتر ھستند

ابات منصفانھ و گوید انتخی خواھیم، رژیم می آزادى م ما: گفت
اكنون دیگر موضوع احمدى  .گویندی آنھا دروغ م. آزادانھ بود

براى . االن خود رژیم و كشورمان است. نژاد یا موسوى نیست
ما نجات . جمھور شود دیگر مھم نیست كھ چھ كسى رئیس ما

  .خواھیمی كشورمان را م
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  متولد  "ندا" امروز
  !می شود

     
  
  
  ھ روانسای

وقتی از پای اینترنت بلند شوم، تصاویر تو را می  ندا، دیشب تا
 دیدم تمام کانال ھای تلویزیون تو ،داشتم می رفتم روی پشت بام. دیدم

روی . تعجب نکردم، چون فردا روز تولد توست! را نشان می دھند
  ندیدمت، اما فھمیدم"مرگ بر دیکتاتور"پشت بام کھ فریاد می زدیم 

؛ از روی صدایت شناختمت؛ یا ت بام خانھ روبرو ایستادهروی پش
ھمانقدر عاشق کھ این ھفت روز برای . محکم، خشمگین و عاشق

 کمک کتک خوردن ھمھ بچھ ھا در خیابان بی تاب می شدی و برای
 خورده سر از پا نمی شناختی و موتکردن بھ پسرھا و دخترھای با

اما محکم ! ؟...ی شد یانمی دانم چشم ھایت از گاز اشک آور پر م
برمی خواستی و سنگ بعدی را محکم تر و خشمگین تر از قبلی 

  ."!می کشم، می کشم، آنکھ برادرم کشت"پرتاب می کردی 
 تو ،وقتی توی کوچھ ھا می دویدیم تا بھ محل مبارزه بعدی برسیم

جلوی دانشگاه تھران تو را گم کردم؛ . جسورتر بودی و بی پرواتر
 تا آنھا را نشناسند؛ اما ، ھمھ بستھ شده بود چھره ھا؛تمگشدنبالت می 

ھرگز فکر نمی . !"در کنارم بایست"برای من، ھمھ نگاه ھا آشنا بود 
کردم، تو بتوانی از آن مقنعھ  دست و پا گیر و نفرت انگیز ابزار 

مطمئن بودم ھرگز در برابرش کوتاه نخواھی آمد؛ می . یدفاع بساز
 حتی اگر آن آزادی لحظھ "ی، بھ ھر بھاییادآز"خندیدی و می گفتی 

، دیشب وقتی لحظھ ای موھایت را آزاد یراست می گفت. ای بیش نپاید
ه خودمون؛ لبخندت ھزاران برابر "امیرآباد"؛ ھمین جا، توی یکرد

  .زیبا شد
 آذر آن 16باالخره پیدایت کردم، تو را دیده بودم کھ چطور ھر 

ای مردم با "ھ دل فریاد می زدی سوی میلھ ھا می ایستادی و از ت
. "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد"؛ "!، حمایت!غیرت، حمایت

اینبار ھم باز تو ! صدایت را می شناختم نھ از ظرافتش؛ از خشمش
 در ".ما مردمیم، نھ خاشاک"، اما اینسوی میلھ ھا یفریاد می زد

ی گلولھ و صدا! کنارت ایستادم اما صدایت از آنطرف میلھ می آمد؟
پاھایم شل شد، قدمی بھ . ھایی کھ نزدیک می شد، گاردی ھا رسیدند

 چند متر جلوتر از من بھ سمت گاردی ھا یدم،صدایت را شن. عقب
، دستم را گرفتی و "نترسید، نترسید، ما ھمھ با ھم ھستیم"می رفتی 

 بودن را تجربھ کنم؛ چیز عجیبی "ما"محکم فشردی تا در کنار ھم 
دست ھای تو اما ھنوز زبری . برق توی تنم سرازیر شدمثل جریان 

سنگ فرشھای خیابان جیحون را داشت کھ صبح می کندیم و پرت می 
  .کردیم

دیشب شب تولد تو بود؛ اما چھره زیبایت ھمھ را منقلب می کرد؛ 
ھمھ در ... شور بود و غرور  اشک بود و بغض بود و خشم بود و

 ھمشھری ھا، ایرانی ھا؛ نھ، انگار  ھمھ دوستانت،دند؛تدارک جشن بو
حتی آقازاده ھا ھم چنین . یتو تیتر بی انکار ھمھ اخبار جھان شد

ھمگی اشک ھایمان را پیشاپیش روان . جشنی را بھ خواب نمی دیدند
کردیم و خشم مان را در مشتھایمان می فشردیم باید تا فردا صبر می 

 حتی تلویزیون ھای .مودیھمھ سھیم ب. کردیم تا برایت ھدیھ ای بیاوریم

تو ھمیشھ از سانسور بیزار ! ؟ چھ جالب!آنطرف مرز ھمھ می دانستند
... ؛ از اینکھ خودت را، نامت را، جنسیتت را، حرفھایت را و یبود

، ھمین بود کھ ناگفتھ ھا را با موسقیت بیان می یرا سانسور کن
آنھا . ی؛ و اینبار تو روی صفحھ جلوی چشممان متولد می شویکرد

تو موافق ! نھ، نھ... تو را متولد می کنند، بارھا و بارھا و بارھا
مادر . ی، تو باید خودت، خودت را متولد کنیدرست می گفت! ؟ینیست

تو ھمیشھ بھ من . و فرزند و ماما بودن سخت است؛ دردناک و خونین
می گفتی راھی غیر از این نیست، برای تولدمان نھ قیم می خواھیم، 

  .ی، نھ دلسوزنھ ترحم
ال دائم باقی می ماند و ھر بار کھ متولد ھمان سؤدر چشمانت اما 

الت واقعی تر می شود، بی ھیچ تردیدی نگاه خیره ات سؤمی شوی 
را بھ من می دوزی تا بھ یادم آوری کھ بھای آزادی مان سنگین 

  ؟؟؟ یخواھد بود؛ آماده ا

آخرین !!! سرخامروز باز بھ سراغ لباسھایم می روم، اینبار 
کول پشتی ام را پر می کنم، امروز . یرنگی کھ تو برایم برگزید

بروم؛ می دانم تو را آنجا " امیرآباد"برای تولدت می خواھم بھ خیابان 
 سرخ، سرخ، سرخامروز تمام رژ لبھایم را بر می دارم، . خواھم دید

م، دانی کھ من خطاطم، نقاشی  تو م.م را بردارمباید ھمھ رنگھای...  
امروز می خواھم روی تمام دیوارھای امیرآباد نام تو را . نوازنده ام

امروز چشمھایت . یش شنیده شود"ندا"بنویسم، طوری می نویسم کھ 
 تمام پنجره . پرسشگر، منتظر و آزادکشم؛را روی تمام پنجره ھا می 

قلبت را گرم گرم بر روی آسفالت . ھا بھ چشمانت گشوده خواھد شد
 طوری . سرخ، سوزان، تپنده، جسور و عاشقد؛واھم کشیامیرآباد خ

اما کشیدن موھایت سخت . خواھم کشید، کھ ھیچ گلولھ ای آنرا نشکافد
موھایت را بدست .  زیبا، رھا، وحشی با رگھ ھای سرخ؛خواھد بود

خواھرانم خواھم داد، تا پریشان و رقصان با خودشان بھ میدان 
مطمئن باش موھایت . واھیم رفت ھم خ"یآزاد" ببرند، تا "انقالب"

 ھمان طور انبوه .را طوری خواھم کشید کھ ھیچ حجابی بر آن ننشیند
 و ؛و مواج تا رسالت و ستارخان و نازی آباد و پونک و جیحون برود

صدایت را ھمانطور محکم و خشمگین خواھم نواخت؛ تا شیراز، تا 
 تو خواھم ؛ بھ وسعت آزادی...اصفھان تا تبریز، تا زاھدان، تا 

  . نواخت
دلم برایت تنگ شده، ھر چھ این روزھا بیشتر تو . باید عجلھ کنم

تمام بچھ ھا امروز منتظر .  بی قرارتر می شوم،را ھمھ جا می بینم
 در خیابان در کنار ،می خواھم برای لحظھ تولدت آنجا باشم. تو ھستند

. ستھامروز باید آماده باشم و آرا. ییی کھ تو دوست دار"ما"آن 
 اما آنکھ در آینھ بھ من می .ز مرتب استآخرین نگاه در آینھ؛ ھمھ چی

تو در . ی عزیزم"ندا"، ی ھست"تو" آزاد، منتظر و پرسشگر نگرد؛
ھمین جا در درونم، می توانم تو را تنفس . ی من متولد شد یآیینھ
بچھ ھا منتظر من . مطمئن باش بھ موقع سرقرارمان خواھم رسید. کنم

می کشم، می کشم، آنکھ ": عار امروزمان را من نوشتھ امش. ھستند
   ■!"یاورم کشت
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 فعالین بذر از خیابان ھای ایران می گویند
  "این اخبار و گزارشھا مربوط بھ وقایع پس از انتخابات است؛ و سایر گزارشھای مربوط بھ پیش از انتخابات را می توانید در تارنمای نشریھ بذر بخوانید"
 
  خیابان ولیعصر -  خرداد23  شنبھ-ھران ت

  گزارشی از فعالین نشریھ دانشجویی بذر
میدان فاطمی از صبح ملتھب 

مردمی کھ صبح در . بود
دادند کھ محل بودند خبر می

صبح عده زیادی از 
معترضین وحشیانھ دستگیر 

پلیس یگان ویژه قدم . شده اند
ھای بھ قدم تمامی خیابان

ور را منتھی بھ وزارت کش
بھ عابرین . کردکنترل می

- شد و با اندک بحثی با مأمور یا دستگیر میاجازه ایستادن داده نمی
اما جمعیت . شدند یا با شوک الکتریکی بھ آن ھا پاسخ داده می شد

فریادھای مرگ بر دیکتاتور از گوشھ گوشھ . ھنوز متشکل نشده بود
اما ھر تجمعی را زدند ھا بوق میرسید، ماشینخیابان بھ گوش می

ھا تا کرکره مغازه. دادپلیس با ضربات باتوم و مشت و لگد پاسخ می
بلندگوی پلیس بھ . نیمھ پایین بود و بھ عابرین بی دفاع پناه می دادند

ھای خود را تعطیل کنند، ھمھ چیز تمام کسبھ محل اعالم کرد مغازه
ر نمی در حال فیلم برداری است و کسانی کھ ھمکاری نکنند دیگ

ساعت اداری کھ تمام شد جمعیت بیشتری . توانند در آن محل بمانند
پیاده و سواره بھ خیابان ولیعصر و بھ سمت میدان فاطمی سرازیر 

مرگ بر "مردم ابتدا در پیاده رو و سپس در خیابان فریاد . شد
- جمعیت می. را سر دادند کھ با حملھ پلیس مواجھ شد" دیکتاتور

ولی ھنوز یک صدا .  و باز شعار خود را می دادگریخت و می ایستاد
  . نشده بودند و پراکنده بودند

ِھمکاری مردم فوق العاده بود، مردم حوالی تظاھر کنندگان در 
در این اثنا خبر رسید . حال فرار را در خانھ ھای خود پناه می دادند

کھ جمعیتی چند ھزار نفری از ونک در حال حرکت بھ سمت فاطمی 
ن خبر روحیھ معترضین حول وزارت کشور را تقویت کرد و ای. است

. باعث شد جمعیت بسیاری از ناظرین در پیاده رو ھا بھ آنان بپیوندند
تا رسیدن جمعیت چندھزار نفری، معترضین حول وزارت کشور 
خیابان ولیعصر را بستند، روی زمین نشستند و اجازه حرکت ماشین 

بیست دقیقھ بعد جمعت چندھزار حدود . ھا بھ سمت باال را ندادند
در این حین بود کھ . نفری رسید و مردم پیاده رو و خیابان یکی شدند

اما جمعیت چند ھزار نفری بھ ضرب و شتم . پلیس بھ میان مردم آمد
 ماشین پلیس را بھ آتش کشیدند؛ و از 3 موتور و 4پلیس پرداخت 

تری حرکت ھمین جا بھ بعد بود کھ جمعیت با جرأت و جسارت بیش
اما مردم . سیل گازھای اشک آور بھ سمت مردم روانھ شد. کرد

ھا و آتش زدن ھای بانکھمچنان با شعار و فریاد و خردکردن شیشھ
سطل ھای زبالھ شھرداری و کندن نرده ھای کنار خیابان بھ سمت 

رفت دو اتوبوس شرکت واحد ھم در راه بھ وزارت کشور پیش می
  .آتش کشیده شد
خبرھای بسیاری از . رسیدلولھ از ھمھ جا بھ گوش میصدای گ

دستگیریھا و حمالت وحشیانھ پلیس بھ کودکان و مسن ھا در جمعیت 
 شب ادامھ یافت کھ یگان ویژه سر 8این شورش تا ساعت . پیچیدمی

تا پا مسلح وارد عمل شد و در ابتدا تنھا کوشید جمعیت را متفرق کند 
سربازھای .  بھ تنھایی حملھ نمی کردندو بھ کوچھ ھا بکشاند و دیگر

تا بن دندان مسلح گروھی بھ یک نفر ھجوم می بردند و چون جمعیت 
دوباره خیابان ولیعصر را . را متفرق کرده بودند، دیگر ترسی نداشتند

.  یگان ویژه حق تیر دارد8در اختیار گرفتند و اعالم شد از ساعت 
ظاھرات تصور چنین بسیاری از جوانان شرکت کننده در این ت

َددمنشی را از سوی پلیس نداشتند و گاھا با شک و تردید ایرانی بودن 
اینان جلو چشم میلیون ھا چشم و . این یگان ھا را زیر سؤال بردند

دوربین گردن دختری را شکستند و با شوک الکتریکی بھ جان 
اما با ھمکاری . پیرزنی افتادند و ھزاران جنایت دیگر مرتکب شدند

مردم اجازه داده نشد، مصدومین دریده شده با امبوالنس پلیس جابجا 
حتی خبرھایی . شوند و مردم خود آن ھا را بھ مراکز درمانی رساندند

. اندرسید کھ این سربازان بھ زبان عربی تکلم می کنند و لبنانیمی
بعضی از آن ھا در پاسخ بھ مردم در مورد وحشی گری خود گفتند 

  ■. تمام شد، دور دور ماستدیگر دور شما
  

خیابان ولیعصر،  -  خرداد 24 یکشنبھ -تھران 
  خیابان انقالب، دانشگاه تھران

  گزارشی از فعالین نشریھ دانشجویی بذر 
امروز قرار بود کھ ساعت 

 احمدی نژاد در میان 5
. طرفدارانش سخنرانی کند

میدان ولیعصر لبریز از 
نیروھای ضدشورش بود 

 مردم حملھ کھ بی مھابا بھ
گویا تشخیص . می کردند

می دادند چھ کسانی برای 
 مینی بوس از 9حدود . جشن و چھ کسانی برای اعتراض آمده اند

سرداران سپاه در میھمانی حضور داشتند و تعداد بسیاری موتوری 
- و البتھ عده کثیری از معترضین کھ بھ شدت با آن ھا برخورد می

حجم نیروھای پلیس و .  بستھ شده بوداز خیابان فاطمی بھ باالھم. شد
- بسیجی بھ این شایعھ دامن زد کھ این جشن دامی بیش نیست و می

از تخت طاووس خبر رسید اتوبوسی . خواھند مردم را قتل عام کنند
بھ آتش کشیده شده، در مطھری ھم درگیری ھا ادامھ داشت و مردم 

شگاه تھران مردم جلوی دان. را تھدید کرده بودند بھ مردم پناه ندھند
دولت کودتا "و دانشجویان بھ ھم پیوستھ بودند و پالکاردھایی نظیر 

شعارھای دانشجویان حول اتحاد با مردم .  در دست داشتند"استعفا
روز حضور اسلحھ، "؛ "نترسید نترسید ما ھمھ با ھم ھستیم"بود 

اراذل، بسیجی، نیروی انتظامی، پیوندتان "؛ "ھدیھ روز مادر
 شاه "مرگ بر دیکتاتور"و مثل تمام چند روز گذشتھ شعار  "مبارک

مردم در حین شعار دادن . بیت شعارھای دانشجویان و مردم بود
طرف بھ آن ھا حملھ برد و چند  بودند کھ پلیس ضد شورش از دو

دانشجویان توانستند بھ . گاز اشک آور بھ داخل دانشگاه پرتاب کرد
 آن ھا را بھ درون دانشگاه عده ای از مردم بیرون کمک کنند و

اما دانشجویان ھمچنان . جمعیت مقابل دانشگاه متفرق شد. بکشانند
دادند و با مردم اظھار ھمبستگی می مقابل درب اصلی شعار می

دانشجویان قصد خروج از دانشگاه و پیوستن بھ مردم را . کردند
داشتند کھ با محاصره دانشگاه بھ وسیلھ نیروھای ضدشورش 

اما با پایان یافتن سخنرانی احمدی نژاد در میدان .  شدندمنصرف
ولیعصر سیل چماق بدستان و بسیجی ھا بھ خیابان ریختند تا یاور 
پلیس در سرکوب ھا باشند کھ عده ای از آنان مقابل دانشگاه تھران 
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حضور یافتند و دانشجویان را با سنگ پرانی و ناسزا تھدید کردند 
ش می آورند و پلیس با پرتاب مکرر گاز کھ بھ درون دانشگاه یور

اشک آور بیش از پیش بھ تھدید دانشجویان پرداخت تا جایی کھ آنان 
  . کم کم دانشگاه را ترک گفتند

خیابان انقالب را چند صد نیروی ضد شورش در اختیار گرفتھ 
دادند با وجود این ھمھ ازدحام پلیس بود کھ بھ مردم اجازه تردد نمی

می رسید کھ ساختمان بانک صادرات آتش گرفت بھ نظر عجیب 
پلیس بھ آن سمت ھجوم برد و بھ وحشیانھ ترین شکل مردم و حتی 
. کودکان را از روی پل ھوایی میدان انقالب بھ پایین پرتاب کرد

صحنھ ھا بھ قدری دردناک بود کھ مردم دور از صحنھ تنھا اشک 
اد حضور از امروز و پس از سخنرانی احمدی نژ. می ریختند

. نیروھای لباس شخصی در کنار پلیس بسیار محسوس تر شده است
تلفن . اند نفر کشتھ شده 40خبر رسیده در درگیری دیروز بیش از 

خبرھا دھان بھ دھان . ھا قطع است و سرعت اینترنت بسیار پایین
    .می چرخد

خبرھای رسیده از سایر نقاط نیز از درگیری ھای مشابھی 
ریا شھر، امیرآباد، پونک، آادت آباد، ھرک غرب، سعش. حکایت دارد

ونک، تجریش، مرزداران، آزادی، نارمک، راه آھن نازی آباد تھران 
ھرکجا ھفت، ھشت . از شمال و جنوب، شرق و غرب شوریده است

 را "رأی مرا پس بده" و "مرگ بر دیکتاتور"اند شعار نفری جمع
. دم آماده کمک بھ یکدیگرنددر خانھ ھا باز است و مر. زنندفریاد می

فردا سخنرانی موسوی در میدان انقالب است خبر دھان بھ دھان 
چرخیده و برای تشویق مردم مدام بر قانونی بودن و مجوز داشتن آن 

ھیچ کس قدرت پیش بینی فردا را ندارد، اما مردم . شودتأکید می
  ■".نباید بھ خانھ بازگشت" دانستھ اند،

  
   88 خرداد 25 دوشنبھ -تھران 

  رفقای دانشجو و جوانان؛
  قلھ ھا را بخود دھیم جرات صعود بھ

   نامھ ارسالی بھ نشریھ دانشجویی بذر
 از پیر و جوان، از ھمھ

زن و مرد، حس می کنند 
کھ اوضاع عوض شده و 
اتفاقات تعیین کننده ای در 
راھست و باید آمادگی و 
درک سیاسی عمیقتری از 
این اوضاع منقلب کسب 

رد، بھ سطح باالتری از ک
مبارزه جاری قدم گذاشت 

  . و خالقانھ اشکال و روش ھای مبارزاتی جدیدی را تجربھ کرد
در مکالمات خیابانی در ھنگامھ ھر تعقیب و گریز شبانھ مسن 

 را بیان و جوان ھا جسارتھای نوین خود را   57ترھا تجارب انقالب 
  .در صحنھ واقعی مبارزات عرضھ می کنند

 شما نیز تا کنون در کوچھ پس کوچھ ھای محالت، در حتما
فاصلھ ھر حملھ و عقب نشینی و در ایوان، پارکینگ و حیاط این یا 

    .گونھ برخوردھا و مکالمات بودیدآن خانھ شاھد این 
حتما دیده اید زمانی کھ حساب مزدور چماق بدستی، یگان ویژه 

  مثل باد درای یا لباس شخصی کف دستش گذاشتھ می شود، خبرش
  .می شود زده دامن ھمھ میاندر شوقی وشور وچھ پیچد می جمعیت میان

 شاھد این بوده اید زمانی کھ سگھای دریده رژیم حملھ می َحتما
جمعیت . »سنگ بردارید«: کردند، كسی از بین جمعیت فریاد می زد

. شروع می كرد بھ جمع آوری سنگ ھای پیاده روھا و جوی آب

چوب، نردبان، . ل ھر وسیلھ ای برای مبارزه ھستندجوان ترھا دنبا
   :ما این گفتگو را ھم شنیده اید کھحت. میلھ و سنگ

  » باید مسلح شد. اینطوری با دست خالی نمی شود «■
حتما دیده اید کھ برخی جوانان تصویر جومونگ و یاران 

جومونگ، قھرمان سلایر کره ای است کھ . شجاعش را حمل می کنند
طوری ھای ظالم می جنگد، ھشیار است، سربازانش را از با امپرا

بین فقیرترین مردم انتخاب می كند، با تكنیك ھای جنگی آشناست، 
جنگ پارتیزانی می كند و اغلب با كمین گذاشتن، حساب دشمن را می 

  :حتما بحث ھای مربوط بھ ارتش را شنیده اید. رسد
  !خیر طرف آنھاست: جواب! ارتش طرف ماست ■
ما اگر یک ھفتھ ادامھ دھیم کار اینا تمام است و ارتش می آید ا ■

خیر کار اینا یک ھفتھ ای تمام نمی شود و اگر : جواب! طرف ما
. ارتش بیاید، برای سرکوب ما و حمایت از این یا آن جناح می آید

  !ارتش واقعی خود ما ھستیم
ای ما بر«:  صدای جوانانی را شنیده اید کھ فریاد می زنندَحتما

. »باید ھمھ شان بروند. موسوی نمی جنگیم؛ اینھا مشروعیت ندارند
حتما شاھد این صحنھ ھا بودید کھ طرفداران موسوی برای جمعیت 

موسوی گفتھ بھ خانھ ھایتان برو ید و شعار هللا «: پیام می آوردند کھ
ما اصال برای موسوی نیامده ایم و «: و جواب شنیده اند» اكبر بدھید
اگر راست می گوید بیاید .  این حرفھا را برای خودش گفتھموسوی ھم
چرا «یا شنیده اید کھ در جواب بھ نصایح دلسوزانھ کھ ! »توی خیابان

. مھم نیست بمیریم«: جوانان گفتھ اند» خودتان را بھ کشتن می دھید
ما اصال رئیس جمھور نمی خواھیم، از . بدتر از این وضع كھ نیست

    .»ھر جورش کھ باشد
حتما شنیده اید کھ در ھمھمھ تعقیب و گریزھا عده ای با اضطرار 

رھبر الزم داریم و شاھد تبدیل برخی جوانان شجاع بھ : گفتھ اند
حملھ كنید و . ید، فرار نكنیدیھر وقت گفتم بیا«: بوده ایدرھبران مردم 

باید بدانیم چكار می . باید دقیق نقشھ بریزیم. حسابشون را برسیم
  . »كنیم

تما شور و دالوری دختران جوان را دیده اید کھ سر از پا نمی ح
روسری نمی «شناختند و حجاب از سر برداشتھ و سعی داشتند شعار 

   . را تبدیل بھ شعار ھمھ مردم کنند» خوایم
 حس کرده اید کھ در جشنی بزرگ شرکت کرده اید کھ َحتما

بدون .  و زیباتمیز. روابط نوین و زیبایی میان مردم شکل گرفتھ است
آشغال ھایی کھ جمھوری اسالمی در مغز و روح مردم تزریق می 

ھمھ با ھم دوست اند و می خواھند . کند و آنان را ضد ھم می کند
گویی آزار جنسی و تحقیر زن یکباره رخت . متحدانھ کنار ھم باشند

. گویی حسادت و تنگ نظری میان مردم دود شده رفتھ ھوا. بر بستھ
ا را برای ھم باز می کنند و با مھربانی از ھم مواظبت می در خانھ ھ

خطوط کلی جامعھ ای کھ باید بسازیم و . آه کھ چھ عالیست. کنند
روابط نوین میان مردم در ھمین جا و ھمین االن خود را نشان می 

    .دھد
مردم حس می . ھمھ لحظات فوق سرشار از درس و تجربھ است

اھی ھا و نا امیدی ھایی کھ در سی سال کنند نیاز بھ کنار زدن کم خو
. سرھا باالست. روز نوینی است. گذشتھ بھ آن عادت کرده اند دارند

چشم ھا روی افق ھای وسیع زوم می شود و ھر روز افق مان وسیع 
عزم ھجوم بھ عرش اعال در سلول ھایمان . تر از روز قبل می شود

. نیم و نقشھ بریزیمباید فکر ک. مغزھایمان سرعت گرفتھ. موج می زند
 و کوچھ جمع شده و صحنھ  در بحبوحھ کشمکش خیابانی در پستوھا

پیچیده سیاست را تجزیھ و تحلیل کنیم؛ گرایش ھای ساده انگارانھ 
میان مردم را شناسایی کنیم و بھ خودمان نھیب بزنیم کھ مبارزه ای 

 دوست و دشمن را باید خوب. پیچیده تر از این حرفھا در راه است
 در لباش میش را  بشناسیم و بھ مردم بشناسانیم تا گول گرگھای

بیفتند و افق شان » انتخاب میان بد و بدتر«نخورند؛ نگذاریم بھ دام 
توسط جریانات اصالح طلب محدود شود و فداکاریھای شان برای بھ 

  . قدرت رساندن امثال موسوی بھ ھرز رود
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ھ با چشمانی باز برای افرادی ک. رھبران جدیدی باید متولد شوند
مبارزات . اھداف عالی می جنگند و منافع مردم را زیر پا نمی گذارند

باید . امروز کوره ای است کھ می تواند رھبران جدید را آبدیده کند
شبکھ ھایی از جوانان مبارز ایجاد کنیم و شجاعانھ مردم را علیھ 

ای پرشور دشمن متحد کرده و برانگیزانیم و بھ بحث و تبادل نظرھ
بقیھ راه را چگونھ باید طی کنیم؛ : میان مردم دامن بزنیم بر سر اینکھ

چگونھ قدرت واقعی مردم را سازمان دھیم تا قدرت واقعی رژیم را 
مغلوب و آن را سرنگون کند؛ جامعھ عادالنھ و ایده آل ما کدام است و 

   ■.آن را چگونھ باید سازمان دھیم
  

    خرداد25 دوشنبھ -تھران 
  میدان انقالب تا میدان آزادی

  گزارشی از فعالین نشریھ دانشجویی بذر
 جمعیتی حدود 3ساعت 

 نفر اطراف میدان 500
. انقالب جمع شده بود

قرار بود امروز بھ 
 کسانی نمایش قدرت

تبدیل شود کھ احمدی 
نھا را خس و آنژاد 

 ،خاشاک خوانده بود
برای ھمین این جمعیت 

تا جمعیت متشکل نشده بود پلیس ضد . دبسیار کم بھ نظر می آم
با نزدیک . کردشورش مدام حملھ می کرد و جمعیت را متفرق می

 جمعیت بیشتر و بیشتر می شد اما ھنوز بیم از حملھ 4شدن بھ ساعت 
در . اما مردم دستھ دستھ بھ تظاھر کنندگان پیوستند. پلیس وجود داشت

ایرانی با غیرت حمایت "این میان جمعیت با سر دادن شعارھایی نظیر
 ،نترسین" ،"آزادی اندیشھ از پشت بوم نمی شھ" و "حمایت
 ناظرین را بھ پیوستن بھ صفوف "! ما ھمھ با ھم ھستیم،نترسین

با گذشت نیم ساعت و خبرھایی کھ از اطراف می . تشویق کردند
از شمال و جنوب و شرق . رسید جمعیت دیگر بیم حملھ پلیس نداشت

  .  این تظاھرات می پیوستندو غرب مردم بھ
  :پاسخ ھای کوبنده جمعیت بھ احمدی نژاد

µ "دشمن این خاک تویی، خس و خاشاک تویی"  
µ "درصد53 نھ ، دو درصد، یھ درصد،تقلب "  
µ "ی ما رو ندیدهأر، ھالھ نورو دیده"  

 احمدی نژاد بیشتر زیر یھرچھ جمعیت بیشتر بیشتر می شد انگار آرا
  .سوال می رفت

µ "24یاال نشونم بده، میلیونو !"  
µ " دروغگو،گن کوی درصد کھ م63این !"  
µ "تو دشمن ملتی،جنتی لعنتی !"  
µ "ما مردمیم نھ اوباش،احمدی بھ گوش باش !"  
µ "احمدی سید شده،شب خوابیده صبح شده !"  
µ "احمدی بیچاره بازم بگو فوتبالھ!"  
µ "یمو پس می گیرمأ ر، می میرم،می جنگم!"  
µ "دارن باھاش پز می دن ،ما رو دزدیدنی أر!"  
µ "جانم فدای ایران، نھ لبنان،نھ غزه !"  

  و البتھ مھمترین شعار جمعیت
µ "ھر روز ھمین بساطھه،تا احمدی نژاد "  

جمعیت کھ بھ مقابل دانشگاه . و البتھ نام موسوی ھم ورد زبان ھا بود
  :شریف رسید با آنان درآمیخت

µ "تعفا اس! استعفا،دولت کودتا!"  
کروبی ھم در مقابل مسجد دانشگاه شریف ایستاده بود و ھوادارنش 

  :فریاد زدند

µ "حجاب اختیاری، کروبی،کروبی !"  
µ "اتحاد! اتحاد، موسوی،کروبی !"  

ماشین موسوی ھم بھ میان جمعیت آمد و بھ مردم گفت کھ از 
ابطال انتخابات چیز کمتری را نمی پذیرد اما انگار برای سخنرانی 

پس از طی نیمی از راه تمام جمعیت را . عمومی تدارکی نداده بودند
  . کردند" سکوت سبز"وادار بھ 

جمعیت تا میدان آزادی ھیچ شعاری نداد و فقط دستانش را بھ 
بدون اغراق و برخالف گفتھ بسیاری رسانھ . نشان پیروزی باال گرفت

 و ھمچنان  جمعیت نھ تنھا چند صد ھزار نفر کھ چند میلیون بود،ھا
جمعیت مشغول سردادن شعارھای خود بود . شدنیز بر آن اضافھ می

جمعیت . کھ بھ ناگاه پایگاه بسیج شروع بھ تیراندازی بھ مردم کرد
 مردم ، بسیجی اول بھ پای کودکی تیر می زند؛حاضر می گفتند

خشمگین بھ او حملھ می کنند و او بھ داخل پایگاه بسیج پناه می برد و 
 مواد انفجاری دستی خود پایگاه را بھ آتش می کشند و بسیجی مردم با

 جنازه روی دستان مردم 8. ھا از باال بھ آن ھا تیراندازی می کنند
مرگ بر " ،"مرگ بر احمدی نژاد قاتل"مردم خشمگین شعار . بود

. را سردادند" شمن خون ملت، دبسیجی بی غیرت" ،"ایخامنھ
ر خیابان فریاد می زدند بھ سمت بزرگراه جناح بستھ شد و مردم د

جوانان . جناح حرکت نکنید بسیج در حال تیراندازی بھ مردم است
خود کنترل ترافیک آزادی را بھ دست گرفتند تا جمعیت را از آنجا در 
برند اتومبیل ھا را ھدایت کردند و یا آن ھا را روی دست بلند می 

 خشمگین مرتب بوق ھا ملتدر خیابان. کردند تا مردم را نجات دھند
 چرا کھ انتظار ؛می زد و پیاده ھا در حال گریستن فریاد می زدند

نھ فقط . نداشتند تظاھرات بھ این آرامی بھ خاک و خون کشیده شود
مرگ بر "آزادی کھ تمام خیابان ھا مردم خشمگین یک لحظھ شعار 

 را قطع نمی کردند و بھ ھمدیگر ساعت و مکان گردھمایی "بسیجی
 را ھمھ با 5فردا میدان ولیعصر ساعت . را اطالع می دادندفردا 

   .خشم بھ ھم نشان می دادند
 

از دوستانم از ايران است که يکی   نامه ھای ،گزارش ھای زير ?
 وريا              .  بذر ارسال می کنم کاست برای نشريه کم و بدون

  

   88 خرداد 26  سھ شنبھ-تھران 
  ادیمیدان انقالب تا میدان آز

  
االن از بزرگترین 
راھپیمایی كھ در عمرم 

. برگشتھ امدیده ام بخانھ 
َ ی امروز یقیناراھپیمای

مردمی كھ .(میلیونی بود
راھپیمایی عاشورا 

 را 57تاسوعای سال 
دیده اند می گفتند تعداد 

ی توصیھ شده راھپیمایاین ). جمعیت خیلی بیشتر از آن موقع است
حاال . خالفین در آن شركت كرده بودنداما ھمھ م. توسط موسوی بود

ی ھایی كھ بحساب أمثل ر! (البد موسوی بحساب خودش می ریزه
فكر نمی كنم تھران .  اما غوغای جمعیت بود).احمدی نژاد ریختھ شد

  . ھیچوقت اینھمھ معترض را یكجا دیده باشد
اینھمھ انرژی و این خشم سی . شور جمعیت خارج از اندازه بود

اعالم كرد عده ای در حمایت از آقای موسوی   و سیما صدا . سالھ
بین میدان انقالب و آزادی راھپیمایی كردند و تصاویر را طوری 
تنظیم شده نشان دادند کھ فقط جمعیت اطراف میدان آزادی 

خیلی . بودند و نھ یك جمعیت میلیونی" عده ای"انگار واقعا فقط   است 
..) یعنی موسوی و خاتمی و( ی ھااینكھ افرادی از باالی. گسترده بود
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 در كثرت جمعیت نقش َ مسلما،در این حركت شركت می كردند
  .زیادی داشت

كشید تا رده و انبوه بود كھ ساعتھا طول می جمعیت بقدری فش
برای ھمین مجال گپ زدن با ملت بیشتر از شب . كمی بجلو برویم

ی تفاوت یمایاضاتی از نوع دیشب و این راھپبین اعتر. (ھای قبل بود
. اعتراضاتی از نوع دیشب، خصلت سرنگون كننده دارند. زیاد است

اینھا موضوعات مھم بحث و ... توده ھای درگیر اساسا مستقلند و
  ).نتیجھ گیری ھائی است كھ باید بھش پرداخت

امروز در ابتدا نیروھای گارد قرار بوده حملھ كنند و تعدادشان ھم 
یل جمعیت میآید دستور می گیرند كھ بعد گویا وقتی س. زیاد بود

 بسیجی َ نظاره گر باشند و در انتھا از جانب نیروھای ظاھراَعجالتا
این تیر . (تیراندازی می شود كھ تا االن یك نفر كشتھ شده است

  )بذر:  نفر انجامید8بھ جانباختن  اندازی 
تالش زیادی کردند کھ این راھپیمایی سازماندھی و ھدایت شده 

كسانی كھ مردم می گفتند از ستاد موسوی ھستند، در جلوی . باشد
را تكرار می " هللا اكبر"جمعیت قرار گرفتھ و یك ریز شعار ارتجاعی 

بحثھای زیادی میان مردم بر سر این شعار و شعارھای دیگر . كردند
  : بحثھا از این قرار بود. در گرفت

 احمدی است و طرفداران این شعار مال كل جمھوری اسالمی  - 1
  فرق شما با آنھا چیھ؟. نژاد و رھبر ھم اینرا می گن

چطوری از این شعار برای    دیدیم کھ 57 در تجربھ ی انقالب - 2
ی كردند و سر مردم را با این گرم مممانعت از قیام مردم استفاده می 

در آن انقالب . كردند و مشغول زد و بند با سران ارتش و غیره بودند
  .  اكبر تعیین نشد با قیام مسلحانھ تعیین شدتكلیف شاه با هللا

 در تاریخ مشروطیت ھم یكی مشروعھ چی ھای هللا اكبری بودند - 3
. و در طرف مقابل نیروھای دمكرات و چپ) شیخ فضل هللا(

  . سرنوشت مشروطھ ھم چی شد
  .  شعار سیاسی باید داد- 4

برخی می گفتند . در برابر این بحثھا برخی بفكر می رفتند
 اینجوری نیروھای َضمنا. درستھ اما هللا اكبر مال ھمھ مسلمان ھاست"

برخی می گفتند حرف شما درستھ اما ". سركوب خلع سالح می شوند
بحث كردیم كھ عرف مردم . باید عرف این جامعھ را در نظر گرفت

تا قبل از اینكھ رقیبان احمدی نژاد بخواھند اعتراض و مبارزه ما را 
مرگ بر این دولت مردم " یا "مرگ بر دیكتاتور"ر ھدایت كنند شعا

  ". هللا اكبر"ھرجا ھم اینھا دخالت نكنند شعارھا اینھ و نھ .  بود"فریب
نیروی انتظامی، حمایت "یك بحث دیگر با مردم بر سر شعار 

 و مردم با آنھا رابطھ ی اینكھ رابطھ این نیروھا با مردم. بود" حمایت
این نیروھا را برای . قھر و گلولھ استرابطھ . حمایت حمایت نیست

این درست كرده اند و بھ اینجا گسیل داشتھ اند كھ ما را بھ خون 
  . بنابراین بیدارتر شوید و دشمن را خوب بشناسید. بكشند

وقتی اینرا می گفتیم . یك بحث دیگر بر سر ماھیت موسوی بود
این  و وقتی ؛ش كیست و چرا نباید بھ او دل بستكھ موسوی خود

تحلیل را جلو گذاشتیم كھ خودش در بیانیھ آخرش گفتھ كھ ھم و غمش 
حفاظت از نظام است و نگرانی اش از بین رفتن نظام و گسترش 

است، یا می گفتیم این ھمھ مردم توی خیابان است " شورشھای كور"
موسوی نامھ بھ آیات عظام اش می نویسد و از آنان می خواھد کاری 

  . ال می كردندؤمی كردند و سکنند، جوانھا گوش 
 اگر حامی موسوی !؟ پس چرا شما اینجا ھستید:برخی پرسیدند

در . نیستید؟ آیا تحریمی ھستید؟ گفتیم بلھ تحریمی ھستیم بھ این دالیل
. ثانی این حركت ما مردم است كھ موسوی سعی می كند سوارش شود

 خودش ھم آیا اینھمھ بالھایی كھ سر ما آوردند در معجزه موسوی كھ
گفتھ برنامھ ھایش چیست جواب می گیرد؟ ما الیق این ھستیم كھ 

انقالب (یكبار ما باختیم . خودمان سرنوشتمان را در دست بگیریم
بحثھایی در باره  ...و. شتباھات قبلی را تكرار كنیمایندفعھ نباید ا). 57

تجربھ انقالب و چطوری سوار خیزش میلیونی مردم شدند و نھ 
  .ست آوردیم و نھ ھیچیرھایی بد

ال كردیم تا پیروزی را چی ؤس!  گفتند اما اینبار ما پیروزیمبرخی
ما گفتیم . یگفتند پیروزی یعنی رئیس جمھور شدن موسو. معنا كنید

برای این باید ... و و. قدم اول پیروزی یعنی رفتن ھمھ ی اینھا! نھ
. باید قبول كنیمھیچ وعده ای را ن. این موجھا نباید بخوابد. چاره كنیم

باید ھشیار . فشار باید برای رفتن ھمھ این نظام باشد و ادامھ دھیم
. ده می دھند كھ ما را بخانھ برگردانند و سر كار بذارندوع. باشیم

ولی . درستھ باید تا آخرش پای این بایستیم كھ انتخابات باید ملغی شود
  .....و و و و. بھ این كفایت نكنیم

ور جمعیت خیلی زیاد و كند بودن حركت و خالصھ بھ دلیل حض
اما خنده دار . اینكھ درگیری نشد فرصت گفتگو بیشتر فراھم می شد

اینكھ با موج جمعیت جابجا می شدیم و گاھی می دیدی آنھایی كھ 
مخاطب ات بودند دور افتاده اند و باید بحث را از نو با بغل دستی ھا 

  !كردیی شروع م
موسوی حمایتت می "و " هللا اكبر"فی مثل  بغیر از شعارھای مزخر-

  :شعارھایی دیگر نیز داده می شد از اینقرار" كنیم
µ "گفتھ بودیم اگر تقلب بشھ، ایران قیامت میشھ"!   
µ "رای ما رو دزدیدن، دارن باھاش پز می دن"!  
µ "خس و خاشاك تویی، دشمن این خاك تویی"!  
µ "خس و خاشاك تویی، دشمن ایران تویی"!  

كھ گفتھ بود عده " جشن پیروزی اش"شاره بھ حرف احمدی نژاد در ا(
  ).ای قلیل آشوب طلبند كھ مثل خس و خاشاك ھستند

µ "تا احمدی نژاده، ھر روز ھمین بساطھ"!   
  .)یعنی ھر روز تو خیابان ھستیم و معترضیم(
µ "احمدی بھ ھوش باش، ما مردمیم نھ اوباش"!   
µ "و ندیده ما رھالھ ی نورو دیده، رأی"!  
µ "حمایت!ایرانی با غیرت، حمایت "!  
µ "نترسین نترسین، ما ھمھ با ھم ھستیم"!  
µ " درصد، نھ پنجاه و سھ درصد2 درصد 1تقلب "!  
µ "مرگ بر این دولت مردم فریب"!  
µ "مرگ بر دیكتاتور"!  
µ "ی ما رو پس بگیرأموسوی موسوی، ر"!  
µ "ی ما رو پس بدهأموسوی موسوی، ر"!  

  :گذشت جمعیت فریاد زد كھ صف از جلوی وزارت كار می موقعی 
µ "وزارت كار، اینھمھ بیكار"!  

موقعی كھ صف از جلوی یك ساختمان كھ كارگران مشغول بكار  
  :بودند گذشت جمعیت فریاد زد

µ "كارگر دوستت داریم"!  
. زده  بر مبنای حرفھایی كھ احمدی نژادشعارھای دیگری ھم بود

  :محتوایش این بود. ت كنمكھ نتونستم یادداش
 در مصاحبھ اشاره بھ حرف او!" ( بھت نشون بدمیك چراغ قرمزی"

با خبرنگاران كھ گفتھ بود بعد از یك بازی فوتبال چند نفر از چراغ 
  .) شدند آنھا را گرفتیمقرمز رد

 اشاره بھ (!"در ھواپیما بودم"، !"ھی بچھ ھا من در مزرعھ بودم"
حرف احمدی نژاد كھ گفتھ بودند چند میلیونی كھ تحریم كردند مخالف 

یكی در ھواپیما و نرسیدند ... ما نیستند بلكھ البد یكی در مزرعھ بوده 
   ...)ی بدنأر

قھرمان ھمان قھرمان " جومونگ"و البتھ باز شعارھایی در حمایت از 
نگد؛ ھمان کسی کھ با امپراطوری ھای ظالم می ج. سلایر کره ای

 بین فقیرترین مردم انتخاب می كند؛ با  ھشیاراست؛ سربازانش را از
كمین كند و اغلب با پارتیزانی می تكنیكھای جنگی آشناست؛ جنگ 

 و بارھا در خیزشھای شبانھ این گذاشتن حساب دشمن را می رسد؛
   !"مثل جومونگ حملھ کنیم" شعار را از جوانان شنیدم کھ

  . بیشتر از مردان. ی فعال و پرشور بودندخیل نزنا و جوان دختران
گفتند ی ھی م.  چون موسوی رسید،ی غلغلھ شدواسط راھپیمایا 

بعد . اما دو ساعت ھیچ حرفی نزد. ساكت می خواد سخنرانی كنھ
گفتند می گھ بخاطر حفظ آرامش حرف نمی زنھ و شما ھم شعار 
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تظاھرات . سر و صدای تعدادی در آمد كھ یعنی چی شعار ندیم. ندین
  ).البتھ بعدش موسوی حرفھایی زد كھ نشنیدم! (پاستوریزه كھ نداریم

بعد . بعد خاتمی آمد كھ رفتھ بود دانشگاه شریف حرف بزنھ
اما . حرفھایی زد كھ صدا بھ صدا نمی رسید و نشنیدم. كروبی آمد

یعنی !" (كروبی كروبی، كت شلوار: "تعدادی جوان شعار می دادند
  !)ر بیارلباس آخوندی را د
  .داده شد"  موسوی اتحاد اتحاد–كروبی "و ھمینطور شعار 

رفتیم .  اند یك مالیی را جمعیت دوره كرده،در یك كوچھ دیدیم
فكر كنم موسوی الری (گفتیم این كیھ؟ گفتند وزیر كشور دولت خاتمی 

یكی گفت . بعد یك مالی دیگر كھ گفتند قائم مقام كروبی است). بود
  .. ..نیروی خودمان تكیھ كنیمھ قائم مقامش باشھ؟ بھ خود كروبی كیھ ك

 درست جلوی چشم یك كوچھ شلوغ دیدیم زد و خورد شد،در میان 
قیافھ اش عین الجوری بود و (یك حزب اللھی كریھ اطالعاتی . ما

ت كرده أبا موتور كھ زن چادری اش ھم پشتش بود جر) ھمان سن
ھمتون : "ان گفتھ بود آمده بود وسط جمعیت و بھ دختران جو،بود

یك دختر در حال كتك زدن حزب اللھی بود و با لگد بھش ". جنده اید
برخی آمدند . جمعیت حملھ كرد. می كوبید و از موتور پرتش كرد

طرف با چھره ای وحشتزده و پر از نفرت از مردم . گفتند ولش كنید
  . ان شنیدجو و از پیر ھو كلی دشنام و بھ تھ كوچھ برسھ اما تا .فراركرد

ماشینھا توی ترافیك گیر . آنچنان ترافیك سنگینی بود كھ بیا و ببین
آنقدر بوق . كرده و سر نشینان ماشینھا با ھم بحث و گفتگو می كردند

ھمھ از اینكھ . می زدند و شادی می كردند كھ سرگیجھ می گرفتی
ھر . كنف شده خوشحال بودند اینھمھ جمعیت آمده بود و احمدی نژاد 

.  یك چیزی در باره قرار روز بعد برای ادامھ اعتراض می گفتكی
 عصر 5یكی می گفت .  عصر ستارخان5یكی می گفت فردا 

  . ولیعصر
برنامھ . مطمئن ھستم االن در بسیاری نقاط شھرھا درگیری است

مثل ( ھدایت شده توسط نیروھای مردمی َھای خودجوش و یا بخشا
در . از برنامھ امروز استخیلی متفاوت ) حركت دیشب و پریشب

در . برنامھ ھایی مثل دیشب ایده قھر و سرنگونی سریع میاد وسط
برنامھ ھایی مثل امروز رفرمیسم و دل بستن بھ جناح ھایی از ھمین 

 ی امروز ھم خیلی مھم و با این وجود برنامھ. حكومت تقویت می شھ
  ■.خوب بود

   
   88 خرداد 26 سھ شنبھ -تھران 

  دانشگاهکوی 
  

حملھ كردند و ) خوابگاه پسران و دختران(دیشب بھ كوی دانشگاه 
در گوھردشت . وحشیانھ دانشجوھا رو كتك زدند و دستگیر كردند

كرج، دو جوان بر اثر ضربات باتون كشتھ شدند و یك اتوبوس 
امروز ساعت . نیروھای انتظامی در پاسخ بھ این جنایت، آتش زده شد

دیشب .  ساختمان را دانشجویان آتش زدند در دانشگاه پلی تكنیك چند2
در . صدای هللا اكبر و مرگ بر دیكتاتور خیلی گسترده تر شده بود

 برای 57 نكتھ را در مورد الگوھای انقالب  اینجا می خواھم چند
بھ نظرم بھ حیث سیاسی و ایدئولوژیك یك گروه . حركت كنونی بگویم

كھ چارچوب معینی را آگاھانھ تالش می كنند  رھبری كننده مرتجع 
این گروه ھمان نیروھای . بر این امواج ھنوز مھار نشده، غالب كنند

یعنی جریانات تحكیم وحدتی و . باند مشاركت در دانشگاه ھستند
است “ قھرآمیز”وقتی تظاھرات ھا خودجوش و پراكنده و . امثالھم

  . اوضاع بھتر است و شعارھا ھم بھتر
ی خونین پراكنده در آبان و آذر بھ نوعی می توان تظاھرات ھا

 یادآورد و تظاھرات امروز را در مقابل، بھ تاسوعا و   را بھ57ماه 
امروز خیلی كنترل شده تر .  تشبیھ كرد57)  اربعینَو بعدا(عاشورا 

. بود و خیلی هللا اكبر ھم می گفتند و اسم موسوی را خیلی می آوردند

ای حمایت از سوی شعار تقاض. ضد اغتشاش ھم شعار می دادند
و باالخره اینكھ اعالم می كردند ما بچھ ھای ! مراجع ھم می دادند

 4 – 5البتھ امروز ھم ھر گروه ) نقل بھ معنی!! (ھستیم“ نایسی”
اعالمیھ ھم می . نفری می توانست ھر شعاری را جا بیاندازد

 امروز اعالمیھ كم َكال(ھر قدر كھ می خواستی .  پخش كرد  شود
یكی دو جا شعار علیھ خامنھ ای داده شد ولی خیلی كوتاه .) پخش شد

یكی دو جا شعار تھدید موسوی كھ اگر مقاومت نكنی خائن . مدت
نیروھای انتظامی اصال خود را . ھستی داده شد ولی آن ھم موقتی بود

بھ خصوص وقتی كھ ھلیكوپتر پلیس از دور چرخی زد . آفتابی نكردند
  ! و مردم ھو كردند

 اینست كھ مثل اینكھ فیلم وقایع را تند 57اینھا با سال فرق ھمھ 
 با خیلی ھا حرف زدم و  .كرده باشی و سھ ماه را در سھ روز ببینی

.  نظر غالب را بگویم اول. با نظرھای آشكارا مختلفی روبرو شدم
بیشتر پیرھا اینجوری بودند و . ھنوز توھم بھ پروسھ انتخاباتی داشتند

ن ھم از سی سال ستم می گفتند ولی بھ شكل جالب بود كھ ھمھ شا
موسوی شل ”: تھوع آوری اینبار از زھرا رھنورد دفاع می كردند كھ

چند “ . ولی زھرا رھنورد محكم ایستاد و او را با خود ھمراه كرد،بود
لھ مردم، موسوی یا كروبی نیست و احتیاج بھ أجوان می گفتند مس

انھ بزرگ برای بروز عصبانیت تقلب در انتخابات یك بھ. رھبر ندارند
  .و خشم مردم است

یك جوان دانشجو چندان جذب تظاھرات بزرگ نشده بود و از  
! آتش زدن ساختمان ھای پلی تكنیك، داغ بود و داشت حال می كرد

در . عصر در تظاھرات یكی فی البداھھ شعار ساخت و آنرا فریاد زد
رند ھمان شعار را فاصلھ كوتاھی دیدم در میدان آزادی، گروھی دا

می دھند و بھ شیوه دوره انقالب، كسان دیگری ھم پیدا شدند و 
احمدی ": شعار این بود! ھای دیگری از آن را ھم ساختند مشابھ 

 حرفھایش در نشست مطبوعاتی را َحتما (!"بیچاره، بازم بگو فوتبالھ
شنیدید كھ گفت این تظاھرات ھا در حد نارضایتی ھای بعد از باخت 

دیگرش كھ ھمانجا مردم ساختند این  نوع ).  مسابقھ فوتبال استدر
  !"احمدی گوسالھ، خیال كردی فوتبالھ": بود

 در مورد سازش پشت  .اما در مورد امکان سازش پشت پرده
 سازش می شود و خامنھ ای َكھ حتما پرده نباید این درك را داشت 

این عقب تبعات . عقب می نشیند و موسوی را سر كار می آورند
می تواند “ دیرك خیمھ نظام”نشینی برای احمدی نژاد و خامنھ ای و 

از آن جور نمایش ضعف است كھ می تواند سطح . خیلی وخیم باشد
نشد،  امروز کشتار جمعی .  افزایش دھدَخواستھ ھای مردم را سریعا

ولی فكر می كنم كھ این دوره كشدار بشود و البتھ در شھرستان ھا با 
و در تھران ھم ) درست مثل زمان شاه(تری سركوب كنند شدت بیش

بھ خصوص دانشجویان و جوانان رادیكال تر و شورشگر را بیشتر 
  ■.شتم قرار دھند و یا دستگیر كنندمورد ضرب و 

  
   88 خرداد 26 سھ شنبھ -تھران 

  دیده ھا و شنیده ھای خیابانی
  سکوت

  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر
 نبرد بی امان خیابانی دو روز

ترس معترضین را از بین 
مردم ھر کجا در . برده بود

ھای چندتایی جمع می دستھ
شدند و شعار می دادند و با 
حملھ پلیش ضد شورش از 
حمایت و ھمراھی یکدیگر 

جمعیت حتی در . ناامید نبودند
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. کرد را فراموش نمی"مرگ بر دیکتاتور"گریخت شعار حالی کھ می
 حال فرار اتوموبیل ھا را تشویق می کردند فریاد خود را با مردم در

سرکوب عریان جایی را برای سکوت ھیچ کس . بوق زدن نشان دھند
  .کشیدشھر بغضش را فریاد می. ھای نگذاشتھ بود حتی اتوموبیلقبا

 رسانھ موسوی در خألاما از روز دوشنبھ سیاست سکوت سبز  
تیزگران خیابانی را بھ سکوت ای دھان بھ دھان چرخید تا خیل س

شنبھ بود کھ در میان تظاھرات میلیونی دونخستین بار روز . وادارد
جمعیت کھ با فریادھای " ساکت"لیدرھا فریاد می زدند  از نیمھ راه 

خود مردم بسیاری را از خانھ و محل کار و خیابان بھ سمت خود 
انستند جمعیت  اما مدت زیادی نتو،فراخوانده بود وادار بھ سکوت شد

مردم کھ از دیدن قدرت خود بھ وجد آمده بودند . را ساکت نگھ دارند
 سکوت ،اندو باور کردند کھ با قدرت خود پلیس را خلع سالح کرده

پس از تیر اندازی وحشیانھ . دادرا تاب نیاورد و شادمانھ شعار می
 پایگاه بسیج بھ مردم جمعیت خشمگینانھ تا پاسی از شب در خیابان

  . آن شب تھران تا صبح سکوت نکرد. شعار داد
روز بعد تالش لیدرھا برای سکوت سازمان یافتھ تر بود و با 

  :پخش پالکاردھایی چون
µ "سکوت بر گلولھ پیروز است"  
µ "سکوت سرشار از ناگفتھ ھاست"  
µ "سکوتم از رضایت نیست"  

جمعیت را بھ سکوت واداشت و با پخش این ادعا کھ دیشب اگر 
 جمعیت را بیش از پیش در ، کسی کشتھ نمی شد،وت می کردیمسک

. کنترل خود گرفتند و مخالفین سکوت را احمدی نژادی خواندند
اما جمعیت در . تظاھرات چندصد ھزار نفری بھ گردھمایی بدل شد

راه بازگشت در میدان ونک بھ نیروھای بسیج کھ جشن شان در میدان 
گر سکوت خواھان نتوانستند جلوی ولیعصر پایان یافتھ بود رسید دی

خشم مردم از وقایع چند روز گذشتھ را بگیرند و با چنان جسارت و 
ت أخشمی شعار می داد کھ نیروی انتظامی حاضر در میدان جر

جزئیات درز کرده فاجعھ کوی دانشگاه و مفقودین آن . دخالت نداشت
صاف کن نیز این حقیقت را مسجل کرده بود کھ نیروی انتظامی جاده 

فرمانده میدان مرتب بھ مردمی کھ . بسیجی ھای لباس شخصی است
 بحث می کرد و تالش ،ددمنشی پلیس را در روزھای اخیر دیده بودند

بھ صراحت بھ مردم .  آن ھا ھیچ کاره اند کھداشت آن ھا را قانع کند
 کھ ھوا رو بھ ،اطراف کھ تنھا از پلیس انتظار حمایت داشتند گفت

حاجی و . مورانش دیگر مسئولیتی ندارندأ و او و متاریکی است
  .بسیج ماند و خیل جمعیت. مورانش میدان ونک را ترک گفتندأم

تیرانداری، . بھ ناگاه حملھ ای در گرفت کھ بی شباھت بھ جنگ نبود
آن ھا کھ خط مقدم . باتوم، چاقو این جماعت بھ ھر سالحی مسلح بود

 دختر خردسالی ھمانجا ،دندبودند زخمی ھا را عقب خط می فرستا
مردم تمام تالش خود را کردند کھ . جنازه ھا دریده شده بود. جان داد

 نفر 33طبق اخبار غیر رسمی بر.  جنازه ھا بھ دست آنان نیفتدحتی
آن شب با شلیک گلولھ و ضربات باتوم جان باختند و بسیاری نقص 

  . عضو شدند
ھرچھ ضربات . دو باز چھارشنبھ سکوت طلبان منسجم تر شدن

 اضاع سھمگین تر سکوت طلبان با وقاحت بیشتری برای کنترل
پنج شنبھ نیز بھ ھمین منوال در و  ؛سیاست خود را ترویج کردند

 جمعیت بسیاری معترض این پیک نیک آمدن  .میدان توپخانھ گذشت
 امروز آخر ما این جا ، اما لیدر ھا می گفتند،ھای ھر روزه بود

ال کھ چطور این ھمھ جمعیت بھ جای ؤبرابر این سمتحصنیم اما در 
بان یا رھبری نگھاین کھ مقابل وزارت کشور، مجلس، شورای 
.  حرفی نداشتند،متحصن شوند بھ میدان توپخانھ آورده شدند

 مردم کھ چند روز بود .اعتراضات میان جمعیت گسترده تر شد
 را "ت نکنیدحرک" دیگر فریاد ، را می شنیدند"شعار ندھید"فریادھای 

  .تاب نیاورد و بھ حرکت در آمدند و تا انقالب پیش رفتند
اما سیاست سکوت در خیابان و فریاد روی پشت بام را ھمین جمعیت 

مردم . کندنثی میخھای خود و گروه ھای محلی ر محلھسکوت پیشھ د

پیش خارج از گردھمایی ھا سکوت آن ھم از نوع سبز را در 
مولوتف ھا و نارنجک ھای دستی گواه این  لصدای کوکت. نگرفتند
شھرکی . ھا و شھرک ھا ھمچنان در حال مقاومت اندمحلھ. ادعاست

بندد و تا صبح اش را با کامیون ھای شن و ماسھ میھای ورودیراه
در میدانی مردم بھ یک باره بر لباس شخصی ھا . دھندشعار می
، افتدشخصی میشب کھ شھر بھ دست نیروھای لباس . برندھجوم می

ھا بوق می زنند مردم کنند تمام اتومبیلو میدان ھای اصلی را قرق می
 می ایستند تا اگر ، حتی اگر کاری نمی کنند.بسیاری جمع می شوند

ط کافیست قف. شده جواب یک بسیجی را بدھند و بعد بھ خانھ برگردند
 ھ تا محلھ ای طنین فریادش خواب سکوت طلبان خفت،یکی شعار دھد
  ■.وقت سکوت ایران گذشتھ است. را مشوش کند

  
   88خرداد  27 شنبھچھار -تھران 

  !شور و شوق؛ بیم و امید
  از فعالین نشریھ دانشجویی بذر گزارش ارسالی 

شور و شوق و بیم و امید 
در جشن بزرگ مبارزه 
مردم را نمی توان 

ھزاران . توصیف کرد
ھزار جوان و بسیاری 

ه اند نوجوان بھ میدان آمد
و اکثرا ھیچ چیز از 
سیاست نمی دانند اما 

  .تشنھ یاد گرفتن ھستند
در تظاھرات چھارشنبھ از میدان ھفت تیر بھ طرف پارک اللھ  

  .حدود دو میلیون نفر شرکت داشتند
در این تظاھرات ھم داستان سکوت برقرار بود کھ از جانب 

ست مردم تعداد پالکارد و شعارھا د. گردانندگان تحمیل شده بود
چند روز قبل از این تظاھرات احمدی نژاد در یکی از . زیادتر بود

کثیفترین سخنرانیھایش مردم مبارز را بھ خس و خاشاک تشبیھ کرده 
بود و بھمین خاطر در ابتدای تظاھرات پرچم بزرگی حمل شد کھ 

تعداد زیادی شعار . رویش نوشتھ شده بود تظاھرات خس و خاشاک
خس و خاشاک "ده بود کھ رویش نوشتھ شده بود روی کاغذ پرینت ش

  : شعارھای دیگر ."تویی
µ "چرا کوی دانشگاه بھ خون کشیده شد؟ "  
µ "نشنیدن صدای مردم نفی جمھوریت"  
µ "ای رھبر آزاده، عدالت"!  
µ "؟!رسانھ ملی کو" تو اینھمھ ھیاھو"  
µ "من اگر بر خیزم، تو اگر برخیزیی، ھمھ بر می خیزند"!  
µ "ان موج سبز، راھتان ادامھ داردشھید"  
µ "برادر جوونھ، برادر غرق خونھ"  
µ "ضحاک ھم فقط روزی دو تا کشت"  
µ "احمدی بھوش باش، ما ملتیم نھ اوباش "!  
µ "یا فاطمھ زھرا، رأی من سبز بود؛ چرا قرمز شد؟"  
µ "مرگ بر فاشیسم "!  
µ "ببین چند ملیون است، نعره ھای سکوت"!  
µ "احمدی سید شده -ه بازم تقلب شد"  
µ " استقالل–چیزی کھ از دست دادیم آزادی "  
µ " یک رأی داشتیم، بھ موسوی دادیم؛ یک جان داریم، برای

  !"آزادی می دھیم
µ "ما ز دولت چشم یاری داشتیم، خود غلط بود، آنچھ پنداشتیم"  
µ "مرگ بر دیکتاتور، چھ شاه باشھ، چھ دوکتور"!  
µ "پز می دهمیره روسیھ، با رأی ما "  
µ "اخاللگر یعنی بسیجی"  
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µ "ابطال انتخابات"  
µ  "استعفا! دولت کودتا، استعفا"!  
µ "شھدای کوی دانشگاه، گمنام در بھشت زھرا دفن شدند"!  
µ "برادر شھیدم، رأی تو را پس می گیرم"!  
µ "ھموطن ھیچگاه صحنھ را خالی نکنیم"!  
µ "دیکتاتوره ریاکار، خلق آمده توی کار"  
µ "خشونت، نھ! عتراض، آریا"!  
µ "ھالھ نور را دیده، رای ما را ندیده"!  
µ " آنک قصابانند، بر سر چھارراه، تبسم را بر لبھا جراحی می
  ."کنند
µ "بھ خون خود بھای آن را می پردازیم. آزادی ھزینھ دارد".  
  .در تظاھرات تعداد زیادی عکس کشتھ شدگان بھ چشم می خورد -
  "ایرانپارس" چھارراه" جنت آباد"رمی، محل شھادت، عکس شھید مھدی ک -

بعد از تظاھرات سھ نفر را دیدم کھ لپ تاپ بدست در یک پس  
کوچھ از تظاھرات دور می شدند و راجع بھ انقالب مخملی حرف می 

بھشان گفتم این . ھر سھ تیپ دانشجو بودند. زدند، شاید کاره ای بودند
در یوگسالوی ھم .  نھ خوبست:گفتند. داستان سکوت خیلی بد است

  . اینطوری پیروز شدند
بعد ازتظاھرات رفتم سوار اتوبوس شوم در ایستگاه دانشگاه چند 
میانسال زحمتکش ایستاده بودند، با یکی دو جوان بحث راه انداختیم و 
َفوری اکثرا بھ ضرورت عبور از موسوی و ضرورت خلع سالح 

ک تیپ بسیجی جوان بحث بعدش ی. دشمن و قیام را طرح می کردند
در مورد اینکھ موسوی رأی آورده، ولی رأی . را منحرف کرد

  ■.احمدی کم نبوده و نزدیک بود کھ کتک بخورد
   

   88 خرداد 28شنبھ پنج -تھران 
  )توپخانھ(تظاھرات از میدان امام 

  از فعالین نشریھ دانشجویی بذرگزارش ارسالی 
  

با اینکار . ود، شروع شدتظاھرات نزدیک بازار کھ گویا بستھ ب
گفتھ بود، با لباس سیاه . موسوی می خواست با خمینی تداعی شود

عده ای . حدود یک ملیون بودند. بیایید، در ضمن جنوب شھر ھم بود
 "دمکراسی حق ماست" و "نھ بھ حجاب اجباری"را دیدم کھ شعار 

 را در دست داشتند و تعدای زیادی از "عشق، آزادی، برابری"و 
چند دقیقھ بعد . البتھ شعار علیھ حجاب کم بود. را بھ دست مردم دادندآن

مرد مسنی مخالفت کرد؛ و گفت حاال اونا می گویند کھ ما می گیم زن 
جوانی بھش گفت کھ ! ھا لخت بیاند توی خیابان و معنیش چیست؟

معنایش را فکر کنی می فھمی، یعنی ھر کی دوست داشت حجاب سر 
است نھ؛ و بعد ھم تو حرف خودت را بزن ما می کند، ھر کی نخو

! حرف خودمان را می زنیم؛ و گرنھ فرق تو با آنوری ھا چیست؟
یک نفر . طرف چند قدمی معترضانھ بدنبال ما آمد، بعد دست برداشت

َدیگر ھم کھ صورتش را کامال با سبز پوشانده بود، گفت این شعار 
اما . بعد پس دادتحریک آمیز است، یک دختر ھم اول گرفت دستش 
    .تعداد زیادی ھم پشتیبانی می کردند و عکس می گرفتند

عده ای ھم مشغول پخش اطالعیھ ای در افشای کمیسون حقیقت 
  . بھ ھوا بودند" محتمشی"یاب 

موسوی در میدان فردوسی بروی وانت بھ صف تظاھرات پیوست 
و !" یررأی ما را پس بگ"و مردم تشویقش کردند و شعار می دادند کھ 

  !"برخی رأی ما را پس بده"
شعارھا نسبت بھ روز قبل بھتر بود و بسیاری گریھ می کردند؛ و 
در جلوی دانشگاه گل و پرچم سیاه گذاشتھ بودند؛ و بسیاری شمع 

  .روشن کرده بودند
بعد از کتک . کشتار وحشیانھ ای در دانشگاه صورت گرفتھ بود

زمین وزارت کشور بردند؛ زدن و کشتن؛ تعداد چھل نفر را بھ زیر 

اینجا از گوانتانامو :  شکنجھ وحشیانھ کردند؛ و بھشان گفتھ بودند و
خامنھ ای گفت کھ اینکار را تروریستھا بھ نام رھبر انجام  . بدتر است

  !!!داده اند
در مقابل دانشگاه تعدادی نیروی انتظامی با سپر بطور منظم ایستاده 

ششان این بود کھ جمعیت دانشگاه را بودند کھ تحریک آمیز نبود و تال
تعدادی از تظاھر کنندگان جلوی آن ھا جمع می شدند؛ و . اشغال نکند

  .شعار می دادند کھ گردانندگان تظاھرات آنھا را پراکنده می کردند
در مجموع ھم حکومت و ھم اصالح طلبان سعی می کردند کھ 

  . تظاھرات بھ خشونت کشیده نشود
گام اول جدا کردن : ن چند روز پیش این بودتیتر روزنامھ کیھا

صفوف آشوبگران از ھواداران موسوی؛ و بعد ھم تھدید بھ کشتار 
  .یعنی ھمان حرفھای خامنھ ای

تا بحال پانصد نفر دستگیر شده اند؛ حجاریان تاج زاده رمضان 
  .زاده از رھبران مجاھدین انقالب و حزب مشارکت نیز دستگیر شده اند

رأی گیری و تظاھراتھا شرکت کردند، طیف ھای کسانی کھ در 
یکسری بھ موسوی رأی دادند کھ بھ نظام رأی منفی . گوناگونی ھستند

برخی برای اینکھ بھ جناح سنتی تر و فاشیست احمدی نژآد و . بدھند
در . برخی طرفدار انقالب مخملی تدریجی ھستند. خامنھ ای نھ بگویند

أی دادند، قشر سنتی تر و محافظھ  کھ بھ احمدی نژاد ر  حالیکھ طیفی
بودند کھ مانند طالبان خود   کار طرفدار ولی فقیھ و جمھوری اسالمی 

  . را ضد امپریالیست می داند
تظاھرات محالت بخصوص در میدان آزادی در شب رادیکالتر 

احتمال این است کھ جنبش از . است؛ و جوانان تشنھ آگاھی ھستند
قرار است . نگونی ارتقا پیدا کندموسوی عبور کند و بھ سمت سر

  ؟!خاتمی فردا صحبت کند معلوم نیست کھ چی در آستین دارد
وقایع می تواند بھ سمت . اراده مردم تعیین کننده خواھد بود

جمعیت دیروز در ظرف پنج دقیقھ می . انقالبی دیگر تکامل یابد
 کارھا گردانندگان بشدت با اینجور توانست دانشگاه را اشغال کند، اما 

از خود توپخانھ تا میدان فردوسی و از آنجا تا میدان . مخالفت می کنند
   ■.انقالب جمعیت فشرده بود

  
   88 خرداد 29 جمعھ -تھران 

  ،این از نتایج سحر است
   ! باش تا صبح دولتت بدمد

   نشریھ دانشجویی بذر فعال یکازگزارش ارسالی 
 10ا خودم را از ت

کیلومتری غرب تھران 
نزدیکی میدان انقالب بھ 

 سھ ساعت تو ،برسونم
 مسیری کھ .راه بودم

ھمیشھ نیم ساعتھ می 
ھمھ ورودی ھا . رسیدم

بھ شھر و اتوبانھا را 
بستن بخصوص ورودی 

  .غرب تھران
قرار بود امروز بھ دعوت موسوی و کروبی تجمعی در میدان 

صحبت . تبلیغات متناقضی بھ گوش می رسید. انقالب صورت بگیرد
بھ ھر حال ما .  نھ میاد: این بود کھ تجمع لغو شده عده ای می گفتنداز

 ما رفتھ بودیم راه دیگھ ای را باز ،کھ برای دیدن موسوی نرفتھ بودیم
پیش . خالصھ ما در غیاب آنھا تکلیف خودمونو می دونستیم. کنیم

ش ترسیده "رھبر" حتما از حرفھا و خط و نشان کشیدنھای :خودم گفتم
  . البتھ انتظار دیگھ ای ھم نداشتیم.و نیامده

از صبح رادیو تلویزیون بیانیھ ھای نظامی را می خوند و ھی 
شونھ می کشیدن و می گفتن با ھر تجمعی برخورد شدید می  شاخ و



 صفحھ                                              ذربنشریھ دانشجویی                                  ویژه           - مھفتسی و شماره    
 

 

13

تا بھ حال این . خالصھ بھ ھر طریقی خودمو بھ محل رسوندم . کنیم
با بعضی از بھ ھمین خاطر . ھمھ نیروی نظامی در عمرم ندیده بودم

 نمی شناختم وارد یکی از کوچھ ھا شدیم و شروع بھ َجوانھا کھ اصال
 نفره ضد 150 الی 100 دستھ ھای  ھر جا بھ. پرسھ زنی کردیم

 و از مسیری دیگر ؛ راھمان را کج می کردیم،شورش می رسیدیم
جمعیتی . بھ باالی خیابان امیر آباد رسیدیم. راھمان را ادامھ می دادیم

 در ھمین جا بود کھ دستھ ھای لباس شخصی . نفره جمع شد ھزار3
کھ این بار کاله ھای قرمز موتور سوار ھا را بر سر داشتند در محل 

  . تجمع کرده بودند
ور و ماشین ھای آب پاش آوقتی شعارھا شروع شد گاز اشک 

 و ؛بھ پا کردیمرا زمون پذیرایی کردند و ما ھم آتش ھا اھمزمان 
 موردی را مشاھده کردم ؛ش کارشان را شروع کردندماشینھای آب پا

 و بھ ؛کھ جوان الغر اندامی را بھ فاصلھ یک متر بھ ھوا پرتاب کرد
 و جنبش ؛از آن جمعیت بھ جنگ و گریز پرداخت بعد. دیوار کوبید

چندین نفر زخمی شدند و . و شعار دادنھا شروع شدسنگ باران 
  . ازی می کردند تیراندَموتورسوارھای لباس شخصی مشخصا

مرگ بر " چند نفر شعار .مرگ بر دیکتاتور فضا را گرفتھ بود
 ؟! چرا نگیم: یکی گفت! نھ نگید: دادند بعضی ھا گفتند"خامنھ ای

 وقتی !" چھ دکتر، چھ رھبر،مرگ بر دیکتاتور"یکی دیگھ شعار داد 
 را بھ  از آنجا خودم، شد و چند نفر زخمی شدند  تیراندازی شروع

  . یدان توحید رساندمحوالی م
حد .  بود کھ جنگ و گریز ھا شدت پیدا کرد6حدود ساعت 

فاصلھ انقالب تا آزادی و خبرھایی کھ دیگران می دادند تا میدان 
چند ھلی کوپتر . فردوسی اما در شکل محدودتری جمعیت غلغلھ بود

مھ  خیابان شادمان، بھبودی، خوش و از ھ .دائم در حال گردش بود
لھ ای کھ امروز توجھ ام را جلب کرد مسأ. ابان یادگار بودشلوغتر خی

 و با روزھای ؛این بود کھ نیروھای ضد شورش بسیار جوان بودند
. البتھ اضطراب را ھم می شد در چھره شان دید. قبل تفاوت داشت

 یک زنی رو دیده کھ رفتھ یقھ ،یکی از جوونا تعریف می کرد کھ
 مگھ ،خجالت نمی کشی"و گفتھ یکی از نیروھای سرکوب را گرفتھ 

  . و او نتونستھ از خودش واکنشی نشون بده" ؟!تو ایرانی نیستی
 و   بعضی از خانھ ھا.  در خونھ ھا ھمھ بازه.تروحیھ ھا باالس

 جوان را دیدم کھ کولھ  چند تا. مغازھا زخمی ھا را مداوا می کنند
ونو بیشتر بچھ ھا صورتاش. پشتی ھا شونو پر از سنگ می کردند

یکی کھ زخمی شد و بردنش تو یک مغازه بعد خودش . پوشوندن
من خودم اطالعاتی ھستم و امروز مرخصی ھستم و فقط برای " :گفت

، تا اینو !"؟زنن اینا دیگھ چرا تماشاچی ھا رو می .تماشا آمده بودم
شایدم منظورش این . گفت ھمھ بھ حال خودش رھاش کردند و رفتند

  !صالح طلبام؟بود کھ من اطالعاتی ا
را " رھبر"بھ ھر حال امروز بچھ ھا جواب شمشیر کشیدنھای 

کنند کھ با ی اینا فکر م. دادند و امشب ھم شب داغی خواھیم داشت
  . تمام شدن تظاھرات آرام وسبز مردم جا می زنند
  .این از نتایج سحر است باش تا صبح دولتت بدمد

  
  1388خرداد 30شنبھ  -تھران 

  !ال را پس بدنباید حساب سی س
   نشریھ دانشجویی بذر فعال یکازگزارش ارسالی 

  

  : بعد از ظھر6 تا 4 ساعت -تھران 
  یدر خیابان آزادی آزادی ایستگاه متروی حوالی كوچھ پس كوچھ ھا

گاز . پر از دودی فضا. باروتی بو. یتیرانداز. كوپترھای ھلی صدا
  .یدر پی آژیر پ. اشك آور

دیگر ". اش را پس بگیردی أر"خواھد ی نمی دیگر كس. غرش مردم
  . از تقلب در انتخابات شروع شدی  كھ ھمھ چ،یادش نیستی كس

  . رسدی  بگوش م"مرگ بر دیكتاتور"یكسره فریاد 
  .داردی بر می تكھ ای ھر كس. شودی سنگھا خرد م

  "!بچھ ھا حملھ"
  :زنیمی كنیم و حرف می حملھ م

ی جواب اعدام. س بدنسال را باید پی حساب س. خون، خون میاره
مواظب پشت بام ھا . نترسین. كارشون تمومھ. ما را باید بدنی ھا

 از توپخونھ تا ھمھ .بچھ ھا تنھا نیستیم. كننی  از آنجا شلیك م.باشین
در خیابان و كوچھ . ھمھ در حال جنگن. تھران مردم حضور دارن

  .پس كوچھ ھا
  . بدتر شدی اینطور ■
  .دشی عالی خیلی نھ اینطور ■
  .كشنی  ھمھ را م!ی باشآروم ■

اونا . ترسنی اما م. دارن چنگ و دندون نشون میدن. توننی  نم!نھ■ 
  .  نھ ما،رھبر آنھا بھ گریھ و التماس افتاد.  نھ ما،ھستنی بحران

  . گن غسل شھادت كردهی م. در خیابان جیحونھی موسو ■
  .  كلمھ غسل و شھادتھ، حالمون بھم خوردهی از ھر چ ■
آب . گاز اشك آوره. آتیش روشن كنین. بچھ ھا پارچھ بیارینی آ ■

  .دود ھوا كنین. بصورت نزنین
ی بینی مگھ نم. تو سرشی زد. مجید جان سنگھا را ھدر ندهی آ ■

  .كنی خوب تر نشونھ گیر. اثرهی كاله داره سنگ ب
. اید بگیریم و اسلحھ در بیاریم، پایگاه بسیج، یكجا را بیكالنتر ■
  .پائین بھ پایگاه بسیج حملھ كردنی خیابونھای ھ ھا توگن بچیم
تلویزیون نشون ی ھستن كھ توی اسرائیلی عین سربازا. نگا كن ■

  .میده
  . اندازدی  طنین م"مردم چرا نشستین. ایران شده فلسطین"شعار 

اما فلسطین ھم شصت سالھ داره مبارزه میكنھ و پیروز : میگھی یك
ی یك. داشتنی اینكھ رھبران سازشكاری دیگھ میگھ برای یك. نشده

  .نمیشھ جواب گلولھ را دادی دیگھ میگھ بخاطر اینكھ با سنگ پراكن
ی می ھمھ درست میگن و دارن وسط میدان جنگ بھ دنبال راه پیروز

  . گردند
 را باز  ھاخانھی مردم در ھمھ ی آ. بچھ ھا عقب برین دارن میان ■

  .بذارین
  .بچھ ھا حركت بطرف شادمان ■
   

  )خیابان شادمھر( شادمان - 7 تا 6ساعت 
µ"مرگ بر " / "شاهی مرگ بر سید عل" / "مرگ بر دیكتاتور

  "چھ رھبر چھ دكتر. مرگ بر دیكتاتور" / " یخامنھ ا
. خیابان پر از دود است

كردن ی خنثی ھمھ جا برا
اثر گاز اشك آور آتش بپا 

كھ وسط ی آنان. شده است
خیابانند، دختر و پسر، خود 

مسلح كرده ی را با وسیلھ ا
باتوم دارند ی چند نفر. اند

كھ ھنگام زد و خورد با 
  . سركوب موفق بھ گرفتن باتوم آنھا شده اندی نیروھا

این كوچھ ھا راه گریز . ماشینتو سر كوچھ نگھ ندار! آقا برو عقب ■
  . مردمھ
µ " ریاستو رھا كن،دیكتاتور حیا كن" / "حكومت كودتامرگ بر "   
  . ھا سنگر درست كنینبچھ ■

  .  شودی می سنگ و چوب جمع آور. تق توق
  خواھید؟ی شربت م. آفرین فرزندانم: گویدی می پیرمرد ■
  .این انقالبھ: گھیمی یك ■
  . این شروع انقالبھ: گھیمی دیگر ■
  . عین زمان شاه شده: میگھی  سوم■
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وایلش ا. طول كشید تا بھ اینجا كشیدی نھ اون موقع خیل: میگھی بعد ■
  . بود تا بھ اینجا رسیدی اعالمیھ پراكنی كل
  . رسید57 شروع شد تا بھ بھمن 42آره از خرداد : میگھی چھارم ■
. انقالب مال مردم بود. این حرفا تبلغیات ایناست. نخیر: میگھی بعد ■

اینا سوارش شدند و دزدیدنش و تبلیغ كردند كھ . مردم انقالب كردند
  .  بوده42ادامھ سال 

  . این چند روزه فشرده چند ماه بود: میگھی نفر بعد ■
  میشھ؟ی حاال چ: میپرسھی  یك■
  . بھ ما دارهی ھمھ چیز بستگ: جواب میدهی اون یك ■
  .برین تو خونھ ھا. بچھ ھا اومدنی آ ■
  ؟یآقا چرا فرار میكن: میگھی یك ■
است و قانون ی اسمش عقب نشین. میگھ این فرار نیستی اون یك■

  .جنگھ
  شده؟ چھ خبره؟ ی چ. شر شور. یھوی ھا. گھاننا
سھ تا . از اونا! ؟ از مردم؟ نھیاز ك! سھ تا را زدن! زدنشون ■

  .موتور سوار را مردم گرفتن و حسابشونو رسیدن
  . رسدی شور مردم بھ حد اعال م

  .باید اینكارو كرد. خوبشون شد
  .آوردی خیابان را بھ لرزه در م" یمرگ بر خامنھ ا"شعار 

  . آخر كاری این شعار یعن. دیگھ تموم شد: میگھی یك ■
  

  پل ستارخانی  حوال– 8ساعت حدود 
  .جنگ تن بھ تن شده

حافظین امنیت "سپرشون نوشتن ی سراغ اونا رو كھ رو: بچھ ھا ■
  .  را برسیم"یاوران رھبر. مردم

  ".مثل ما ھستن. اینا بدبختن"میگھ ی یك ■
 ."  آمدنكشتن مای اینا برا: "میگھی  دیگر■

ی  مردم اونو از زیر دست و پا در م.شھیبشدت مضروب می دختر
 . كنندی نھانش مپی آورند و در خانھ ا

  .میگھ من االن دكتر میارمی یك ■
از بچھ ی كھ داره میاد توش دو تا زخمی اون وانت: رسدی می خبر ■
راه را باز كنید تا قبل از اینكھ دستگیر بشن آنھا . خودمون ھستنی ھا

  .شودی راه باز م. مبرسانیی امنی را بجا
  "نبچھ ھای خودمو"ھمھ مردم شده اند 

  

  )میدان صادقیھ( آریا شھر – شب 9ساعت حدود 
. استی سیل خروشان مردم در میدان و خیابانھا جار. غلغلھ است

 میدان را بھ "مرگ بر دیكتاتور "فریاد. ھمھ جا آتش روشن است
مدام گاز اشك آور . كوب عاجزندسری نیروھا. لرزه انداختھ است

دھند كھ ی بھ ھم یاد م. كنندی مردم بھ ھم كمك م. كنندی پرتاب م
ی م. كنندی ھمدیگر را بغل م. با اثرات گاز مقابلھ كنندی چطور
خوشایند بھ ھمھ دست داده ی حس. فشارندی دستان ھم را م. بوسند
  . م نشدنتسلی غرورآفرین حس .مبارزه و مقاومت .یسربلند حس .است

كھ در صف ی درود بر شما دختران و پسران شجاع. درود بر شما
دختر ی درود بر تو ا. جنگیدی پروا و دالورانھ می جلو قرار گرفتھ و ب

كھ ی گرفتھ و در حالی و با صدایی شجاع كھ در وسط میدان ایستاده ا
. ی را سر میدھ"مرگ بر دیكتاتور"فریاد ی بھ دور انداختھ ای روسر
كھ دوشادوش فرزندان خود در خیابان ی  بر شما پدر و مادراندرود

ی آتشفشانی كنید و تركیبی خود را بھ آنان منتقل می ھستید، تجارب انقالب
  . كنیدی و ستمگر فراھم می از بین بردن این نظام ارتجاعی برا

در تھران و اصفھان و شیراز . درود بر شما مردم سراسر ایران
كھ این چنین ی شما مردم... د و اھواز و و تبریز و رشت و مشھ

  . سربلند و مغرور بپا خاستھ اید
 ....آگاھانھ، ھشیارانھ و متھورانھ ادامھ دھیم و ادامھ دھیم

  1388خرداد 31یکشنبھ  -تھران 

  !تھران در آتش و خون
   نشریھ دانشجویی بذربرایگزارش ارسالی 

  

   کشتھ و صدھا زخمی21 -  88 خرداد 30شنبھ 
شنبھ تھران شاھد روز 

شورانگیزترین و خونین 
ترین تظاھرات از آغاز 
تظاھرات میلیونی در پی 
تقلب بزرگ در انتخابات و 

  .کودتای اخیر بود
قرار بود تجمع از 

 از میدان انقالب 5ساعت 
اما از ساعت سھ بعد از ظھر . بھ سمت میدان آزادی آغاز شود

و سپاه و وزارت حکومت تعداد بسیار زیادی از نیروھای بسیج 
اطالعات و لباس شخصی ھای آموزش دیده را مجھز بھ باتوم اسپری 
فلفل و گاز اشک آور و کلت و موتورسیکلت ھای پرشی تندرو بھ 
صحنھ آورده بود و در اکثر چھار راھھا منتھی بھ خیابان آزادی گلھ 
 .ھای بسیجی کھ با لباس پلنگی و کالھخود و باتوم بودند ایستاده بودند

حکومت ھر کسی را کھ حاضر بود در جنایات امروز سھم بگیرد از 
حراست ادارات گرفتھ تا بسیجی ھای یونیفرم پلنگی خاکستری تا 
اطالعاتی ھای جلیقھ پوش و نیروھای جنگی سپاه را بکار گرفتھ بود 

  .تا نیرویش ھر چھ بیشتر بنظر آید
ی مشکی در خیابان آزادی صدھا موتور سوار مجھز بھ لباس ھا 

 در خط -کسانی کھ بھ روبو کاب معروف شده اند  -رنگ و باتوم 
ین رفتھ و باتوم ھای خود را یبی آرتی مرتب باال و پا  تند رو اتوبوس

  . بھ رخ مردم می کشیدند
امروز در حقیقت اعالن حکومت نظامی بود و قرار بود کھ سپاه 

کرده و مردم را با سرکوب خونین و دستگیری ھای وسیع مرعوب 
 اما اینگونھ نشد مردم مبارز و قھرمان .بھ خانھ ھایشان بفرستد

  ناکارآمد رژیم نشان دادند کھ دردرسی بھ مزدوران بی روحیھ و
  .تاریخ ماندگار شد

بغیر از نیروھای گارد ویژه سپاه آنھم بیشتر موتورھای پرشی 
 اش، سایر نیروھای حکومت نھ بھ لحاظ آمادگی بدنی و نھ بھ لحاظ

آموزش برای جنگیدن چندان آماده نبودند و بھمین خاطر بود کھ 
الت بسمت جوانان ذی سختی خوردند و از سر بزدلی و رگوشمال

و   نفر 19مبارز و قھرمان شلیک کرده و بنا بر اخبار رسیده حداقل 
  .حداکثر ؟؟؟ نفر را کشتند و صد ھا نفر را زخمی کردند

ارز از دو جھت خیابان  صدھا نفر از مردم مب5حدود ساعت 
گلھ ھای مزدوران . آزادی بسمت میدان آزادی در حرکت بودند

سپاه و بسیج ھر کدام بنا بر فراخور آموزشی کھ طی دو سال اخیر 
برای چنین روزی دیده بودند ھر یک ادا و اطواری در می 

برخی باتوم ھایشان را بر سپر پالستیکی شان می کوبیدند . آوردند
. م را بھ نرده ھا می کشیدند تا سر و صدا ایجاد شودو برخی باتو

باالخره در حوالی . اما مردم را بنای عقب نشینی از صحنھ نبود
وزارت کار و بھبودی و مترو آزادی و بزرگراه یادگار امام گلھ 

 گارد ویژه، بطرف مردم حملھ کرده و سعی در - ھای بسیجی
.  کلھ عابرین زدندمتفرق کردن آنان نموده و با باتوم بھ سر و

تعدادی از مردم بھ کوچھ ھای . مقابلھ و جنگ و گریز شروع شد
فرعی رفتند و از آنجا با سنگ بطرف نیروھای ضد شورش حملھ 

  . کرده و آنان را عقب می راندند
در حالیکھ جنگ و گریز در خیابان آزادی ادامھ داشت خبر 

یحون و بزرگراه رسید کھ در خیابان ھای ستارخان و آذربایجان و ج
آزادی و میدان توحید و میدان ولیعصر و میدان انقالب و میدان 

درگیرھای پراکنده راه افتاده و در میدان .... ونک و تھرانپارس و 
  .آزادی صدھا ھزار نفر شروع بھ گردھم آیی کرده اند
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من با گروھی کھ باھاشون بر خورده بودم بعد از مدتی درگیری 
مردم چرا "استی و بسیجی و گارد ویژه با شعار با چندین نیروی حر

 و آتش زدن "مرگ بر دیکتاتور" و "نشستین ایران شده فلسطین
دو سطل زبالھ پالستیکی بھ سمت خیابان آذربایجان رفتیم و مشاھده 
کردیم کھ چند صد تظاھر کننده با حمل پرچم بزرگی بھ سمت تقاطع 

 نیروھای چماقدار اما از آن سمت. کارون و آزادی در حرکتند
در دیگر سوی خیابان . گاردی و بسیجی با آنھا در گیر شدند

آذربایجان در تقاطع رودکی صدھا جوان مبارز تقاطع را در 
بعد از مدتی . تصرف خود داشتند و آتش بزرگی برپا کرده بودند

نیروھای سپاھی از باال شروع بھ حملھ کردند کھ تعدادشان حدود 
یت شورشی با روحیھ عالی بسرعت صدھا جمع.  نفر بودند15

سنگ و چوب جمع کرده و بھ مقابلھ پرداختند و بسرعت آنھا را 
اما آنھا از نیروھای موتوری و بسیجی کمک گرفتھ و . عقب نشاندند

با پرتاب چندین گاز اشک آور و سنگ دوباره ھجوم کردند اما 
ین جمعیت قصد عقب نشینی نداشت مبارزه و پایداری جوانان ا

  .  شورانگیز بودَمنطقھ کھ بھ سلسبیل معروف است واقعا
ین از روی تقاطع رد ید یک فروند ھلیکوپتر از فاصلھ پاکمی بع

. شده بطوری کھ سرنشینی کھ دستش از پنجره بیرون بود دیده می شد
از سمت خیابان کارون بطرف . بسیاری از مردم فوری سنگر گرفتند
کت کرد کھ بالفاصلھ چند سنگ تقاطع، ماشین بزرگ آب پاش حر

 ،نصیبش شد و بعد از گشودن آب بر چند نفر کھ کنار ایستاده بودند
  !فوری دور زد و راھش را کشید و رفت

ھ  اما خبر رسید ک.بار دیگر شور و شوق جمعیت را فرا گرفت
 د؛ ین در حال آمدن بطرف باال ھستنیگلھ ای از نیروھای بسیجی از پا

 و ؛یز از باال اما جوانان روحیھ خود را نباختندو نیروھای گاردی ن
 و ؛ و بعد برگردند؛تصمیم گرفتند درسی ابتدا بھ بسیجی ھا بدھند

در عرض چند دقیقھ با . حساب گاردی ھای خستھ و درمانده را برسند
یورشی ھمچون جنگ ھای دوره قدیم چند تن از نیروھای بسیجی را 

ان کھ مجروح شده بودند را دستگیر کرده و کتک زدند و چند نفرش
تحویل آمبوالنسی کھ در محل حاضر بود دادند و بعد دوباره بھ سمت 

  . باال ھجوم بردند و نیروی سپاه را عقب نشاندند
درود بر جوانان مبارز و غیور منطقھ سلسبیل کھ علیھ رژیم 
مبارزه کرده و جان ھای عزیز بسیاری را نثار مبارزه در راه رھایی 

   .مردم کرده اندو آزادی 
صل و درمانده تقاضای نیروی بیشتری أنیروھای حکومت مست

 کھ در جواب آن با وجودیکھ نیروھای موتوری در حال ،کردند
 چندین موتوری با دو سرنشین بھ جمعیت ،برگشت بھ پادگانشان بودند

  !حملھ کردند اما نا کار شده و برگشتند
سط وانت بھ محل در مدت کوتاھی ده ھا نیروی نظامی بھ تو

در باالی خیابان .  اما بازھم جمعیت در حال مقاومت بود.آورده شدند
رودکی نیروھای بسیجی و چماقداران یونیفرم پوش بھ مردمی کھ در 
. کوچھ ھای فرعی نظاره گر بودند حملھ کرده و گفتند کھ متفرق شوید

 پلنگی -اما کسی از جایش تکان نخورد بسیجی یونیفرم خاکستری
وشی عصبانی از کتک خوردن چند جانی ھمکارش بھ مرد جوانی پ

کھ می گفت می خواھد بھ سمت محلھ اش برود نھیب زد کھ دور 
 ؛رو بناگھان کلت کشیدمرد از جایش تکان نخورد بسیجی پراما . شود

و چند بار نھیب زد کھ می ری یا نھ و بعد چند بار با لگد بھ کمر او 
د شخصی پوشی آمد و ھمان اراجیف را  و سپس دور شد و بع؛کوبید

کشیدن و نشانھ رفتن آن بھ یک   تکرار کرد و زمانیکھ مردم بھ کلت 
اینھا دارند خونریزی می کنند و : غیر نظامی اعتراض کردند، گفت

 شما ھستید کھ باید بروید :اما جمعیت جواب داد. بھتر است کھ بروید
  !تا احمدی نژاده ھر شب ھمین بساطھ

راه نواب کھ در این ساعت شب ھمیشھ خیلی شلوغ بود، در بزرگ
 جسد را کھ 9عابری گفت کھ نزدیک بھ . در اثر درگیری خلوت بود

  . توسط نیروھای سپاه کشتھ شده بودند را بھ چشم خود دیده است
نیروھای حکومت نسبت بھ جمعیت کم ھستند پس باید بھ چوب و 

 تھور نقش مھمی در .سنگ و فالخن مجھز شد و حسابشان را رسید
  . این نبردھا بازی خواھد کرد

درگیری تا ساعت ده شب در خیابان رودکی و قصرالدشت و 
بزرگراه نواب ادامھ داشت بجز چند بسیجی و سپاھی کھ نقش فرمانده 

تنھا .  روحیھ خودشان را باختھ بودندَرا داشتند، باقی نفراتشان کال
دادن در خیابانھاست ژست نیروھای موتوری کھ فقط کارشان ویراژ 

محل عبور و مرور اتوبوسھای بی آر تی . پیروزی بھ خود گرفتند
  . در اختیار اینان بود کھ بنوعی بایستی راھشان را بستَمنحصرا

   
تظاھراتی برای روز یکشنبھ فراخوانده نشده بود اما جمعیت 
بسیار زیادی تقریبا بدون درگیری از میدان بھارستان بسمت میدان 

  .فت تیر با موفقیت راھپیمایی کردندھ
نیروھای ضد شورش اساسا بین میدان انقالب تا میدان آزادی 

  .مستقر بوده و ژست حفاظت از بانک ھا را بخود گرفتھ بودند
 "ندا سلطان"کانال ھای ماھواره ای صحنھ دردناک کشتھ شدن 

دختر جوان دانشجوی فلسفھ کھ در اثر شلیک یک بسیجی از روی 
 در خیابان کارگر شمالی واقع در امیرآباد در کنار پدر یا بامی

استادش جان باخت را نشان داد کھ باعث خشم و ناراحتی بسیاری از 
  !مرگ بر سرکوبگران بزدل خلق. مردم شده است

در مورد روشھای ناکار کردن نیروھای موتوری و پیاده بایستی 
ر است و یا چاره اندیشی کرد یک روش استفاده از سیم خار دا

میخھای ستاره ای برای پنچر کردن نیروھای موتوری یا پھن کردن 
سیمھا یا طنابھایی در خیابان کھ بھ محض حملھ آنھا بشود از دو 
طرف آنرا کشید و یا موتور را با سرنشینش سرنگون کرد یا فقط 

  . سرنشین جانیش را بشدت ناکار کرد
امی برقرار کنند در بخشھایی از شھر سعی می کنند حکومت نظ

تعداد زیادی لباس شخصی در . یعنی تجمع چھار نفر بیشتر ممنوع
  .مردم ساکت و خشمگین ھستند. س سر می دھندأاتوبوس ھا آیھ ی

برای سھ شنبھ اعتصاب عمومی فراخوانده شده اما صد درصد 
  .نیست

برخالف تصور بسیاری اینگونھ نیست کھ در قسمت ھای جنوب 
اما واقعیت این است کھ متوسط ھای شمال . ھ دارندشھر کودتاچیان پای
در حالیکھ متوسط ھای تازه بدوران رسیده جنوب . شھری خیلی فعالند

البتھ نیاز بھ تحلیل سیاسی بیشتری از صف . شھر محافظھ کارند
  . بندیھای طبقاتی در خیزش کنونی است

  

  خبر فوری - تیر2سھ شنبھ 
  رنشریھ دانشجویی بذخبری از فعالین 

- بھ یاد ندا اطالع قبلی از تجمعی کھ قرار بود امروز توسط مردم با
دختری کھ روز شنبھ در خیابان امیر آباد توسط نیروھای امنیتی کشتھ 

 بذرعازم محل شدیم   ما ھم با چند تن از دوستان شود،  برگزار-شد
نیروھای امنیتی بھ وضوح در خیابان . مردم نبود ولی ھیچ خبری از

تک تیرندازان در محل ھای خود  . ھا بھ چشم می خورندو پشت بام
ما مجبور شدیم  .موضع گرفتھ بودند و ھر حرکتی را زیر نظر داشتند

راه  در میان. حرکت کنیم محل را ترک کنیم و بھ سمت میدان انقالب
در تقاطع خیابان کارگر و فاطمی با سیلی از نیروھای بسیجی و سپاه 

ھا گذر کردیم و خود را بھ پارک اللھ شدیم و از میان آن روبرو
این ھمھ نیروی امنیتی و نظامی را یکجا ندیده  تا بھ حال. رسانیدیم

خیابان ھای اطراف پارک در محاصری  تمام پارک اللھ و. بودیم
   .نیروی امنیتی است

  )17:05 روز سھ شنبھ ساعت ( 
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  ی جوون، آھای جوونآھا
  
  

  
  

  
  ھر جاری شدوقتی صدای تو در کوچھ ھای ش

  تو بھترین شعر مرا گفتی
  

  آھای جوون تو میتونی یھ شعر تازه تر بگی
  از در و رنج آدما از صحن پر خطر بگی

  از شوروشوق باغھا، از شعلھ ھای پر شرر،
  ازدیده ھای تر بگی

  
  ھو کن ،ھا کن، شورش کن غوغا کن¯
  ھا کن، ھو کن، دنیا رو زیرو رو کن¯
  پا کنھو کن ،ھا کن، قیامتی بھ ¯
  ھا کن، ھو کن، دنیا رو زیر و رو کن¯

  
  تو میتونی کلید باشی قفل درھارو وا کنی

  دستای پینھ بسترو از زنجیرا جدا کنی
  تو میتونی دیو شبو رسوا کنی، رسوا کنی

  
  ھو کن ،ھا کن، شورش کن غوغا کن¯
  ھا کن، ھو کن، دنیا رو زیرو رو کن¯
  ھو کن ،ھا کن، قیامتی بھ پا کن¯
   ھو کن، دنیا رو زیر و رو کنھا کن،¯

  
  دور شو، شرر شو، موج شو، خزر شو

  فریاد خشم مردم، جنبش پر ثمر شو
  سرو شو، سمن شو، مشعل شب شکن شو
  دار شو، درو کن ،زمین و زیرورو کن
  رود شو، روان شو، پناه بی کسان شو

  گندم کشتزاران، چاره درد من شو
  راه شو، رھا شو، غرش طوفان شو

  غ مردم ،از نو دوباره پا شوچشم و چرا
  

  تو میتونی اگھ بخوای قیامتی بھ پا کنی¯
  کبوترای خسترو از قفسا رھا کنی¯
  تو میتونی برکھ ھا رو دریا کنی دریا کنی¯

  مینا اسدی: شاعر 
  داریوش: خواننده

  محمد شمس: آھنگساز

نکاتی درباره شورش ھای خیابانی از 
Anthony Ignorant  

  وبگردیبرگرفتھ از وبالگ 
  

یکی از مھمترین چیزھا قبل از ھرگونھ اقدام شناختن منطقھ ی مورد نظر ■ 
اعضای شرکت کننده در شورش باید خیابان ھای اصلی، خیابان ھای . است

فرعی، کوچھ ھا، بن بست ھا، راه ھای فرار احتمالی، دوربین ھا، مناطقی 
ھای احتمالی کھ امکان جتماع پلیس وجود دارد، ھدف ھای احتمالی، سنگر

ھمواره بھ خاطر داشتھ . را بھ خوبی بشناسند) دیوارھا، نرده ھا و غیره(
باشید کھ امکان دارد بخش ھایی از شھر توسط عوامل دولتی مسدود شده 

  .راه ھای فرار متعددی را شناسایی کنید. باشند
زبالھ بزرگ را آتش زده و بھ عنوان مانع برای پیشروی پلیس ھای سطل ■ 

  . ده کنیداستفا
در ھنگام پرتاب سنگ و یا کوکتل مولوتوف بھ سوی نیروھای ضد ■ 

از پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف . مردمی، خود را بھ جلوی صف برسانید
  .از پشت جمعیت خودداری کنید

خطرناک ترین اسلحھ ای کھ می توانید در درگیری ھای خیابانی از آن ■ 
 ھنگام استفاده از کوکتل مولوتوف در. استفاده کنید کوکتل مولوتوف است

تنھا زمانی از از کوکتل . منتظر حملھ ی تالفی جویانھ ی پلیس باشید
مولوتوف استفاده کنید کھ مطمئن ھستید پشت سرتان برای فرار باز است و 

نیروھای پلیس و خودروھای نظامی را . پلیس نمی تواند شما را دستگیر کند
  .نشانھ بگیرید

ملھ ی شیمیایی وجود دارد و شما تصمیم گرفتھ اید تا اگر احتمال ح■ 
نارنجک ھای گاز اشک آور را بھ خود پلیس برگردانید و یا منطقھ ی خود 
را از گاز اشک آور خالی نگھ دارید، باید در نظر داشتھ باشید کھ این 

پس حتما دستکش جوشکاری . نارنجک ھا در ھنگام شلیک بسیار داغ ھستند
منتظر بمانید تا گاز شروع بھ خارج شدن از نارنجک . اشدبھ دست داشتھ ب

 در غیر اینصورت امکان دارد تا نانجک گاز اشک آور ترکیده و شما –کند 
  .را مجروح سازد

اگر دسترسی بھ ماسک ضد گاز ندارید می توانید از دستمالی کھ در ■ 
 را در یک دستمال خیسانده شده. سرکھ و یا آبلیمو خیسانده شده استفاده کنید

کیسھ ی پالستیکی سر بستھ با خود حمل کنید و برای تازه نگھ داشتن اثر 
ھمچنین می توانید . تعدادی لیمو بھ ھمراه داشتھ باشیدسرکھ و یا آب لیو، 

از عینک ھای ایمنی و یا عینک ھای شنا نیز برای محافظت از چشمانتان 
  .استفاده کنید

توانید دماغتان را فین کنید، دھانتان را در ھنگام حملھ ی شیمیایی شما می ■ 
بشویید، سرفھ کرده و تف کنید، اما تحت ھیچ شرایطی آب دھانتان را قورت 

  .ندھد و چشمانتان را نمالید
، تالش  نیست قادر بھ دستگیری اینکھبھ دلیلتجعمات بزرگ مردمی پلیس ■ 

 متفرق را مردم پراکنده خواھد کرد تا با توسل بھ گاز اشک آور و حمالت
اگر دیگران در . در چنین شرایطی نباید وحشت کرده و فرار کنید. سازد

در عین حال منطقھ را بھ !" راه برو، ندو"حال فرار ھستند، فریاد بزنید 
   .سرعت تخلیھ کنید

برای استتار می (اسپری رنگ، تیرکمان، چوب و چماق : لوازم حملھ■ 
، ) ی پرچم و یا پالکار استفاده کنیدتوانید از چماق ھای بھ عنوان نگھدارنده

کوکتل مولوتوف، وسایل مورد نیاز برای بیرون آوردن سنگ فرش ھای 
  .خیابان ھا

حداقل یک روز قبل از وارد شدن بھ میدان مبارزه صورتتان را اصالح ■ 
اصالح کردن منفذھای پوستی را باز کرده و اثر مواد شیمیایی را . نکنید

بھ ھیچ وجھ از کھنھ ی . گوشواره ھایتان را در بیاوریدتمام . افزایش می دھد
آن ھا مواد شیمیایی را جذب می کنند و اگر دستگیر . قاعدگی استفاده نکنید

شوید و بھ زندان بروید و نتواند کھنھ را عوض کنید، ممکن است شوک 
در شوک شیمیایی، ماده ی شیمیایی وارد خون شده کھ . شیمیایی بگیرید

مواد شیمیایی .  خودداری کنیداز پوشیدن لنز بھ شدت. واری داردگتاثیرات نا
در زیر لنزھا بھ دام افتاده و حتی ممکن است آن ھا در درون چشمتان ذوب 

  .کنند
بعد از آغشتھ شدن بھ مواد شیمیایی و گاز اشک آور، سعی کنید با ■ 

کھ می تا آنجا . سردترین آب ممکن دوش بگیرد تا منفذھای بدنتان بستھ شود
خوردن مقادیر زیادی مرکبات نیز توصیھ می . توانید آب بخورید و بخوابید

  .شود


