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 خاتمی و .بيت رهبری جمع بودنددر  -احتماال -صد نفر حدود چهار تعداد بسيار کمی.بودحمدی نژاد دوشنبه مراسم تنفيذ اروزدي: اداشتي

  . دی نژاد داشتماين مراسم به شکل غير علنی برگزار شد و حاکی از ترس فزاينده خامنه ای و اح. شرکت نداشتند... قاليباف و موسوی و 

.  اين کاريکاتوری از آن انقالب است البته گفت که! دانست٥٧ مبارزات مردم را شبيه به مبارزات مردمی سال ،خامنه ای در سخنانش

شاه "به مصداق شعار . نست که کماکان گوشش کر است در جريان است نشان از اي٥٧اذعان خامنه ای به اينکه چيزی شبيه به انقالب 

  ! گوش جماران کر است"صدای انقالب را شنيد

بگذاريد که برنامه تحليف تمام می شود آنوقت يقه آنها را می " يکی دو روز قبل نيز احمدی نژاد در جمعی از استادان بسيجی گفته بود که

 که پر واضح است که خطابش فقط موسوی و کروبی نيست بلکه فرمان خونريزی مردم است البته "مگيريم و سرشان را به سقف می کوبي

  . اگر که مردم اجازه بدهند که او و نظامش به حيات ادامه دهند

 مدافعانش آغاز می شود و در اين روز هم مردم در دسته های ابل تصورژاد در شرايط انزوا و کوچکی غير قدوره رياست رسمی احمدی ن

  .اما آنچه که فی الواقع حکومت را سر پا نگاهداشته نيروهای نظامی سپاه و ارتش است. چند صد نفره جواب ديکتاتوری را دادند

و مزدوران !  آشکارا مردم را کودتاگر.د کيهان و جوان و وطن امروز را حدی نيستدريوزگی ابتذال قلم به مزدان ورق پاره هايی مانن

مخالفت نمايی می کند مثال به هنگام برکناری اژه ای وزير اطالعات گفته بود  نژاد شور است که گاهی احمدی آش آنقدر.انگليس نام نهاده اند

البته او خوب با خبر است که روزانه چند نفر در ! ب مخملی براه بياندازدکه پيرزن هفتاد ساله را متهم کرده اند که می خواسته انقال

تظاهرات ها و يا در زندان ها زير شکنجه کشته می شوند اما مانند ديگر سران جمهوری اسالمی و مبانی اعتقاديش آن را الزامی و 

 خود مردم را مشتی طبقه متوسط بی درد می دانند ضروری و بخشی از حکومت الهی و واليی و کوفت و زهر مارش می داند و در خيال

اين در حاليست که عاقلترهايشان پاسپورت های پناهندگی را تهيه . که می خواهند با کمک انگليس و آمريکا حکومت محرومان را سرنگون

مافيای سرمايه مثل عسگر . ن هم نباشدکرده و ميلياردها دالر پول را دارند خارج می کنند و به شمش طال تبديل می کنند تا قابل مسدود شد

اوالدی و بيت رهبری و بنيادهای مختلف ديگر خون مردم را کماکان می مکند و تمايز طبقاتی و فقر و فالکت هر روز بيشتر می شود و با 

  . بيشترهم خواهد شدی اخيرتحريم ها

جدا از اينکه . کردی مردم شود داغ دلشان را تازه تراعث دلسردمقامات سابق اصالح طلب حکومتی بيش از آنکه باعترافات اخير چند تن از

صفا با جناح باصطالح صلح وکنار هم، نظام سرکوبگرشان را درها درکومت اسالمی را قبول دارند و سالاصالح طلبان حکومتی باالخره ح

 قرون وسطايی یدادگاهزمانی که گاليله را دره داشته ازحال اعتراف در حکومت ها در تاريخ جای ويژ اما بهر.پيش برده بودنده اصولگرا ب

می ليس که مخالفان ايرلندی را مجبورمجبور به اعتراف کردند که بگويد زمين مسطح است تا حکومت های بورژوا دمکراتيکی مانند انگ

و يا در دوره رند  بمب گذاری در لندن را بپذيکرد که جرم های مختلف را بپذيرند مثال حتی خانواده ای را با شکنجه روانی مجبور کردند که

مک کارتی در آمريکا نيز چنين دادگاه هايی عليه نويسندگان برپا شد که در آن برخی نويسندگان و کارگردانان سينما را مجبور به برخی 

روزنامه . گيری را تجربه کرده اندحکومت های ترکيه و آفريقای جنوبی و پاکستان و غيره همه اين نوع اعتراف .  اعترافات کرده بودند

  !!!البته اسمش را گذاشته اند دادگاه استالينیو آدمهايی چون گنجی و آيت اهللا منتظری و غيره های بورژوا مسلک 

" طلباناصالح "بهتر از" ترميم طلبان"رم اصطالح به نظ(رژيم رسد اينست که با مسالمتی که ترميم طلبان اينروزها سئوالی که به اذهان مي

کرد و مدافعين جنايتکارش يعنی سپاه و بسيج را خامنه ای را برکناراحمدی نژاد وتوان پيشنهاد می کنند آيا مي)  می کندماهيت شان را بيان



کم شده کوتاه مدت درعمومی حرکات بزرگ و احتمال ،سرکوبيک تظاهرات و پراکنده شدنش بخاطرکست داد؟ با کم شدن تعداد متمرکزش

ری با همکاری بخشی از سپاه را داشته باشد و ممکنست که قهکودتای خواست و توان انجام بنظر نمی رسد که موسوی جانب ديگراز. ستا

  .    خيلی بزرگتری بشوده ای بزرگتر بناگهان باعث انفجارموج نارضايتی و تظاهرات پراکنده برای مدتی ادامه داشته باشد تا باالخره جرق

  گزارش
  .در مقابل مجلس در بهارستان تجمع اعتراضی برگزار شود که خبری از اينکه برگزار شده يا نه تا اين لحظه ندارمن روز بود که در ايقرار

قناسه داشتند به سمت ميدان از آنان تفنگ برخی که بر سپاه پر از افراد مسلح  دهها نفرساعت حدود چهار و نيم عصر در خيابان آزادی

  . هستندانقالب در حرکت

ميدان هفت تير ده ها نفر از نيروهای انتظامی همراه با چند ماشين ون سبز برای حمل و نقل دستگير شدگان به م در ساعت حدود پنج وني

  .چشم می خورد

 از چند در پياده رو به سمت ميدان وليعصر در حال راهپيمايی هستند و هردان ونک از دو سومردم از ميم صدها نفر ازساعت حدود شش ني

  . چند نقطه دهها نفر نيروی گارد ويژه موتوری آماده ايستاده و منتظر دستور فرمانده هستنددر.  دهند سرمی"مرگ بر ديکتاتور"گاه شعار 

امروز مانند روز سی خرداد بنظر کليه . دو راهی يوسف آباد و تقاطع فاطمی و وليعصر مملو از بسيجی و پاسدار و نيروی گارد ويژه است

 يروهای بسيج و حراست کارخانجات را به صحنه آورده اند تا مردم را کتک بزنند و ثابت کنند که آنچه در جريان است شورش و اعتراضن

اما بنا به گفته جوانی که در اتوبوس با وی صحبت می کردم !  است٥٧ بلکه به گفته رهبر کاريکاتوری از انقالب . و انقالب نيستاست

  ." جلوی انقالب مردم را بگيرند ممکن است عقب بيفتد اما وقوعش حتمی استاينها نمی توانند"

موتوری های ضد . نندجمعيت که زياد می شود نيروی  ضد شورش گاز اشک آور می زند و تظاهرکنندگان به کوچه های فرعی فرار می ک

تی جوانان باز هم جمع می شوند و به راهپيمايی ادامه می اما بعد از مد. شورش با باتوم سعی می کنند که تظاهر کنندگان را پراکنده کنند

  . رهبری نقش بيشتری دارندظ تعداد و هم به لحاظدهند دختران هم به لحا

درخيابان وليعصر دوراهی يوسف آباد همزمان با تاريک شدن هوا گله های موتوری لباس شخصی ها به جوانان هجوم می آورند و چندين 

برخی کامال نحوه رفتارهای اوباشان تازه بسيج شده ای دارند که سال گذشته .  زنندد و چندين نفر را نيز با باتوم مینفر را دستگير می کنن

عقده آدمهای  . اندکارشان گرفته و ازشان آدم کش حرفه ای ساختهه بعد از اينکه ازشان تعهد گرفتند که ديگر الت بازی نکنند خود حکومت ب

  .بی شخصيتای بيرحم و بدون مغز و 

در کوچه بيست و هفتم يوسف آباد دختری را در حال گريه کردن می بينم بهش می گويم کمک می خواهی؟ می گويد بسيجی ها حمله کردند 

که چند جوان را ببرند و با باتوم می زدند و من خواستم جلويشان را بگيرم که با باتوم زدند دستم را مجروح کردند دست من خوب می شه 

 نه اما آنها هم مثل : می گويد؟بودندتو می پرسم از بستگان . ين جوان ها را گرفتند و حتما اذيتشان می کنند چرا بايستی اينطوری باشداما ا

مردم اما . بسيجی ها چماق در دست دارند و بی رحمانه سعی می کنند همه را بزنند. بچه های خود ما هستند و به گريه کردن ادامه می دهد

  .چ عکس العملی نشان نمی دهند و سعی می کنند که مسالمت آميز اعتراض کنندهي

در ميدان وليعصر جمعيت زيادی در حال تردد هستند در گوشه ای از ميدان . سوار اتوبوسی می شوم و به طرف ميدان وليعصر می روم

 پيرمردی که حاجی صدايشان می کنند جا بجا به پير صی چماق های بزرگی بدست گرفته و بدستور با لباس شخحدود ده نفر جوانک بسيجی

دارند که سعی می کنند لبخند بزنند و وانمود کنند که انگار دوره قبل را تی های محل أ برخی شان قيافه هي.و جوان می گويند اينجا واينستيد

 می کردند و ايول های مسخره شان را تکرار می لوغشاز انتخابات است که هر گروه طرفدار اين يا آن کانديد مسخره بازی در می آورند و 

 کارشان فقط گاز گرفتن است و فکر می کنند که در اين .کردند و هيچکس بجز حريف را نمی شناختند اينها را اينجوری تربيت کرده اند

  . آنهم موسوی استکه فقط يک مخالف دارد حمدی نژاد جهان ا

 وقتی که می پرسی چه خبر است به .ا می گذارند برای ميدان آزادی و بهارستان و غيرهمردم ضمن جنگ و گريز قرار روز چهارشنبه ر



بنوعی برای بسياری مهم نيست که به چه دليلی بايد ! حافظه خود فشار آورده و می گويند چهارده مرداد سالگرد انقالب مشروطه است ديگه

  !ت کنند تا حکومت عوض بشود تعداد بسيار زيادی می خواهند هر روز تظاهرا.تظاهرات کنند

 مردم را مرتب می کنند را دستگير کنند وفتالش می کنند که رهبرانی را که شعار می دهند و صف ها آدم کشان حرفه ای در لباس شخصی

  .اعدام خيابانی!  عدل و مروت حکومت واليی اينجاست.و يا در صورت فراهم بودن شرايط در نقطه خلوتی به قتل برسانند

 هفت هشت ماشين نظامی از خط ويژه اتوبوی سريع در . حدود هشت تقاطع چهار راه وليعصر و انقالب مردم در حال تردد هستندساعت

آخرش می رويد عرض خود می بريد " !کثافت ها آشغال ها پفيوزها"مردم شروع می کنند به فحش دادن . حال عبورند بی نزاکت و اوباشانه

  !مت ما می داريدحو ز

 البته در روز سی خرداد مبارزه به بسياری .فتدار داليل مختلف فعال تظاهرات ها بيشتر در شمال شهر باالتر از خيابان آزادی اتفاق ميبنا ب

کال اما رهبری . برای مبارزه می آيندباالتر اگر چه تعداد بسيار زيادی از اقشار زحمتکش به مناطق .  نيز کشيده شدیاز محالت زحمتکش

برنامه انقالبی که در آن آمال و آرزوهای زحمتکشان منظور هنوز طبقات متوسط است و جلب روبی و برنامه آنها بيشتر متوجه موسوی و ک

  . استبوجود نيامدهدر اين راستا شده باشد مشهور نشده و سازماندهی محسوسی 

  
   تنفيذ قتل و آشتار و دروغ

  
روحانی و غير روحانی، : اينها همان آمران و عامالن جنايت بودند.  قوی جلوه دهندصبح آمدند و نشستند و با قلدری سعی آردند خود را

نظامی و غير نظامی، بادمجان دور قاب چين و دروغ پرداز، ميلياردرهای شكنجه گر و متجاوز، قضات بيدادگاه های قرون وسطايي، 

  ...قاتالن نداها و سهراب ها و ترانه ها و آيانوش ها 

  .آنچنان سخت و سنگين آه طنينش در محالت و خيابان های تهران پيچيد. سيلی خوردندعصر، بار ديگر 

در مسير آه می . ترافيك شديد بود.  دقيقه طول می آشد٥ فاصله ای را طی آرديم آه معموال ٧ و نيم تا ٦از ساعت . رفته بوديم ميدان ونك

دی جمعی از آنها نزديك بيمارستان . وسف آباد، لباس شخصی ها ايستاده بودندآمديم، روبروی پارك ساعي، باالی همه پلكان های منتهی به ي

نيروهای گارد . مردم باال می رفتند و پايين می آمدند. جمعيت طبق روال روزهای گذشته، پياده روها را اشغال آرده بود. تجمع آرده بودند

چند تا خودرو با رنگ خاآی آه مخصوص .   ميدان را گرفته بودندويژه و موتور سوار نيروی انتظامی هم متمرآز نزديك و دور تا دور

دو سرآوبگر “ !اينها را از آجا پيدا آرده اند؛ آدم ياد فيلم عمر مختار می افتد”: جوانی فرياد زد. استتار ارتش است را هم آورده بودند

سمت پايين حرآت می آردند و يكی از آنها با لحن موتور سوار با دو چماق در دست آنكه ترك نشسته بود در پياده رو به سرعت به 

تعداد زيادی سرباز وظيفه را هم آورده بودند آه در يك گوشه ميدان ونك “ !!آقايون برين آنار”: محترمانه عجيبی به جمعيت هشدار می داد

  “ چرا ما را آورده اند؟. ما فقط سربازيم. ه ايمما هيچكار”: از آنارشان آه رد شدم، يكی از آنها با ناله گفت. به شكل متمرآز ايستاده بودند

جوانان دختر و پسر، نيروی عمده . زنان ميانسال آماآان تعدادشان بيشتر از مردان ميانسال بودند. ترآيب جمعيت مثل روزهای پيش بود

يختن مردم با شعارها، و نه فقط شعار يك نكته واضح آه تا به حال چند بار متوجهش شده ام، تالش عملی دختران منفرد برای برانگ. بودند

دختری بسيار جوان آه با دوست پسرش به تظاهرات آمده : دو نمونه ديروز را برايتان نقل می آنم. آه دادن فرمان های مبارزاتی معين، بود

در يك صحنه ديگر، بعد از “ !اشتريو! يواشتر. بايد جمعيت متراآم تر از اين شود! قدم هايتان را آند آنيد”بود در پياده رو فرياد می زد 

) آه تعدادشان اينبار به مناسبت تنفيذ حكم احمدی نژاد خيلی زيادتر از روزهای گذشته بود(شليك چند گاز اشك آور و هجوم لباس شخصی ها 

دار به خيابان گاندی از شمال و جنوب به جمعيت و ماشين هايی آه حدود پل همت تجمع آرده بودند، خيلی ها خود را از آوچه های شيب 

در يكی از آوچه ها، دو مزدور نيروی انتظامی با دوربينی بزرگ آه تصاوير را مستقيما به آامپيوتر مرآزی پليس ارسال می . رساندند

بردند آه يكمرتبه دو دختر متوجه اين دو نفر شدند و همه تالش خود را به آار . آند، پشت سر جمعيت می دويدند و از همه فيلم می گرفتند



متاسفانه همراهی . تعدادی از پسرها آه به باالی آوچه رسيده بودند را قانع آنند آه دستجمعی به آنان حمله آنند و دوربينشان را بگيرند

  .مناسب با اين دو دختر هشيار انجام نشد

صدای . حاشيه پارك ساعی بوددريكی از مراآز درگيری . به سمت خيابان عباس آباد آشيده شدجنگ و گريز در خيابان ولی عصر

زن مسنی اشك ريزان در حالی آه . فرياد جمعيت نزديك به صحنه. چند شليك گلولهچند گاز اشك آور و. ان دهنده بودشعارهای مردم واقعا تك

مزدور لباس شخصی با همين موقع، گله های “.نزديك پله های خانه های ما. نديك دختر را آشت”توان دويدن نداشت گوشه ای نشست و گفت 

. به تاريكی می رفتهوا رو. من هم دنبال آنها رفتم. جمعيت را به آوچه های مختلف راندنداز چند جهت به مردم حمله آردند وو پياده موتور

  .بلند بودديكتاتورهنوز صدای مرگ بر. رساندموليعصرمسيرهای حاشيه ای خودم را به آنطرف گذشتن ازبعد از. گم آردماهم رادوستان همر

معموال در روزهايی آه محل خاصی برای تجمع تعيين نمی شود، مردم در محالت . از اخبار ماهواره شنيدم آه ميدان آزادی هم تجمع بوده

روغ، شايد در بخش های بعدی خبر، در مورد روز اعتراض به تنفيذ قتل و سرآوب و د. مختلف به ابتكار خود تظاهرات به راه می اندازند

بعد . حرف های خامنه ای در مراسم صبح نشان می داد آه برخورد درونی هيأت حاآمه اسالمی حادتر از امروز خواهد شد. بيشتر بگويند

آنچه در خيابان می گذرد، نشان از اين دارد آه برگزاری .  سال دستگاه استثمار و ستم و خرافه و آشتار، پر شكاف شده است٣٠از 

 يا حتی احتمال دستگيری و مجازات سران جناح مغضوب حكومت؛ از رفسنجانی گرفته تا موسوی و آروبی، به فروآش محاآمات نمايشی،

نمی توان حكم به اين داد آه اين نوع اقدامات جناح حاآم به راديكال شدن خيزش مردم از نظر سياسی . اعتراضات مردم منجر نخواهد شد

  ■. نفرت بسياری از توده ها خواهد افزودخواهد انجاميد؛ اما بدون شك بر خشم و

  
 ١٣٨٨ مرداد ١٣ -گزارش فعالين نشريه دانشجويی بذر 

  


