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 اخبار اعتراضات و اجتماعات و راهپيمايی های روزهای گذشته

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢٧شنبه چهار                                                                                                         مجموعه اخبار          

  

 اجتماعات، امروز هم ادامه دارد
 

  . هم اکنون دانشجويان دانشگاه تهران در مسجد دانشگاه تجمع کرده و به سخنان زخمی شدگان کوی دانشگاه گوش می دهند

اه آغاز کرده و دانشجويان بنا بر گزارش های رسيده از دانشگاه تهران، دانشجويان اين دانشگاه صبح را با تجصن در مسجد دانشگ

  .سرکوب شده ی کوی دانشگاه در حمله سرکوبگران به خوابگاه هايشان، در حال تعريف کردن چگونگی وقايع هستند

جالب توجه اينجاست که فرهاد رهبر، رييس دست چين شده ی احمدی نژاد، همراه با تنی چند از اساتيد بسيجی نيز به متحصنين مسجد 

اما دانشجويان به حضور آنها در جمع خود اعتراض کرده و .  له وحشيانه سرکوبگران به کوی دانشگاه پيوسته استدر اعتراض به حم

شما که رابطه ی نزديکی با نيروهای امنيتی داری چرا متحصن شده ايد؟  اگر :  يکی از اساتيد اصالح طلب خطاب به فرهاد رهبر گفت

اريد، مسئوالن اين واقعه را به مردم معرفی کرده و از تماس خود با دوستان امنيتی تان در تاثر خود نسبت به اين واقعه صداقت د

  .استفاده کنيد تا ديگر چنين واقعه ای تکرار نشود

  :دانشجويان در اين تجمع شعارهای طنز طرح شده در راهپيمايی ديروز را با شادمانی تکرار می کردند

  »رای ما رو دزديده، با رای ما ُپز ميده«

  »ُای احمدی به هوش باش، ما ملتيم نه اوباش«

  »هاله  نور و ديده، رای ما رو نديده«

 بعدازظهر امروز، ٥همچنين، خبرهای رسيده حاکيست که در تجمع ميليونی ديروز، مردم يکديگر را به تجمع ديگری در ساعت 

 ديگر .دعوت می کردندهمزمان با مالقات کانديداهای معترض با شورای نگهبان، در ميدان وليعصر 

      بسوی انقالب  ٢٠٠٩/ ١٦/ ٠٦ -٢٦/٣/١٣٨٨

انقالب ابانيخ در نفره هزار ها ده تظاهرات  
 

 ابانيخ در نفر هزار ده از شيب اکنون هم بعدازظهر، ٤ ساعت تظاهرات لغو بهی موسو مهندس اعالم رغميعل که ديرس خبر اکنون هم

  .حرکتند در انقالب دانيم سمت به عصريول چهارراه از انقالب

 دری شهر ريفقی ها توده و سالمنان و مسانستالن ازی شتريب تعداد و بوده متفاوت گشته به نسبت تيجمع بيترک که ستيحاک خبرها نيا

ی شعارها بعنوان» استعفا استعفا، کودتا، حکومت «،»کتاتوريد بر مرگ«ی شعارها تظاهرات نيا در.  اند کرده شرکت تظاهرات نيا

  .شودی م زده اديفر زين» اکبر اهللا «شعار.  است انداز نيطنی زمرک

ی م مصری کتاتوريد و کودتا حکومت شکاندن مورد در و کرده دنبال را خودی ها خواسته مردم که آنست انگريب حماسه نيا وقوع

  .شودی م گذاشته کنار به نکند،ی همراه مردم با بخواهد کهی رهبر هر و باشند

 .شد خواهد ارسال متعاقبای ليتکمی خبرها

به راحتی می توانند از طريق آنتن های بی تی اس .کنيد اگر در خيابان نزديک محلهای شورش هستيد حتما موبايل خود را خاموش

ئن راحتترين و مطم منطقه را شناسايی کنند و شماره ها را برای استفاده امنيتی بردارند مسئله جديست شماره موبايل های موجود در آن

 هم ارسال کنيد فراموش نکنيد که به دوستان! ترين راه شناسايی افراد موبايل انهاست

 دين خبر را پخش آنيلطفا ا



  
 دين خبر را پخش آنيلطفا ا

 دادگاه انقالب جمع شده یزان خود در جلويت عزي اطالع از وضعیر براي اخیرشده روزهاي آه در تظاهرات دستگی افرادیها خانواده

 ی ح دربارهي از دادن توضیمقامات دادستان. اآنون در حال حرآت به سمت دفتر سازمان ملل در تهران در حال حرآت هستند بودند هم

نها را يگفتند شما ا یها ضمن اعتراض م خانواده. آنند یگر موآول مي دید و مرتبا به روزهايآن ی میرشده خودداريت افراد دستگيوضع

ها به  همه اآنون خانواده. ها با اعتراض روبرو شد  متفرق آردن خانوادهی تند و خشن مسئوالن بر ایبرخوردها. ديا گروگان گرفته

  .روند یسمت سازمان ملل متحد م

   

 با درود

در پائين . لطفًا به هر نحو ممکن منتشر کنيد. خبر دستگيری مهسا امرآبادی و حمله به خانه مسعود باستانی، روزنامه نگار تائيد می شود

  ...ميل مسعود که برايم فرستاده را می بينيدا

 اخير تنها به فعاليت های رسانه ای مشغول هر دو يک زوج روزنامه نگار هستند که طی انتخابات مسعود باستانی و مهسا امرآبادی

وان آمده و علی مسکونی اين زوج ج گذشته ماموران پليس امنيت تهران به منزل نيمه شب .بوده و از مهندس موسوی حمايت کردند

مادر مهسا  به گفته .را بازداشت کردند و امرآبادی و همچنين دو تن از مهمانانشان باستان در منزل نبوده است وارد خانه شده رغم اينکه

در هم  اوين به سر می برد و اطالعی از مهمانان ايشان ها در حال حاضر اين روزنامه نگار در زندان امرآبادی بر اساس برخی شنيده

  ...و تاکنون خبری درباره وی مخابره نشده است مسعود باستان هم در حال حاضر گمشده است همچنين. دست نيست

  
 اخباری از مبارزات دانشگاههای ايران

 
دانشگاه تبريز در محاصره لباس شخصی هاست و چند دانشجو از داخل دانشگاه دستگير و کشان کشان به بيرون دانشگاه آوردند : تبريز

  .و با خود بردند

راهپيمايی . فلفل به صورت تظاهرات کنندگان می پاشند گاز. موبايل ها در خيابانهايی که تظاهرات در حال انجام است قطع شده است 

مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر اين دولت مردم فريب و  . موتور پليس را به آتش کشيدند٢بانک را شکستند و  ٤کننده ها شيشه های 

  . احمدی دروغ گو از شعارهای مردم است خامنه ای حيا کن سلطنت را رها کن ای مرا پس بگير وموسوی ر

  .اين تظاهرات در حال انجام هست و صدای شکليک گلوله به گوش می رسد

الم نتايج امروز در اعتراض به اع بيش از چهار هزار نفر از دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان بعد از ظهر جمعيتی: زاهدان 

از  تعدادی. گام با ديگر معترضان در سراسر کشور دست به تظاهرات گسترده ای زدند حيرت آور انتخابات از سوی وزارت کشور هم

تجمعاتی در اعتراض به اعالم پيروزی احمدی نژاد برگزار  در چند روز گذشته نيز. استادان دانشگاه نيز جمعيت را همراهی می کردند

را نمی دهد و دانشجويان مسير  دانشگاه تحت کنترل شديد نيروی انتظامی است و اجازه رفت و آمد به دانشجويان انخياب. شده است

پرچم  موسوی"و " موسوی موسوی حمايتت می کنيم"راه پيمايی کردند و با شعارهای  دانشکده مهندسی تا ادبيات را از داخل دانشگاه

جمعيت کوچکی . دبستانی مسير دور دانشگاه را طی کردند و خواندن سرود يار"  پس بگيرموسوی رای ما را"و " ايران را پس بگير

با رسيدن جمعيت گسترده دانشجويان  دانشجويان به دانشکده ادبيات مشغول شعار دادن در حمايت از رهبری بودند که پيش از رسيدن

نفر از   انضباطی دانشگاه در هفته گذشته بيش از دويستحالی روی می دهد که مسووالن اين اتفاق در. حامی موسوی متفرق شدند

  .دانشجويان را به کميته انضباطی احضار کرده اند

در محاصرۀ انصار حزب اهللا قرار گرفته  گزارشات رسيده از بابل ، خوابگاه دانشجويان دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل بنابه: بابل 

  .اه در معرض خطر جدی استدانشگ جان دانشجويان دختر و پسر اين. است



دانشجويان معترض . اعتراضی خود را آغاز کردند  دانشجويان صنعتی نوشيروانی بابل در محوطۀ دانشگاه تجمع١٦:٣٠حوالی ساعت 

 / اين دولت مردم فريب  نصرا من اهللا و فتحوا غريب مرگ بر /؛مرگ بر ديکتاتور چه شاه باشه چه دکتر اقدام به دادن شعارهايی مانند

  .همه با هم هستيم نترسيد،نترسيد ما/ می کشم می کشم آنکه برادرم کشت

انبوهی از لباس شخصيها تحت عنوان انصار حزب  که. هنوز مدت کوتاهی از اعتراضات دانشجويان در محوطه دانشگاه نگذشته بود

گرم و سرد   آنها مسلح به سالحهای. نفر می باشد دانشجويان را محاصره کردند١٠٠٠حدود  اهللا که تخمين زده می شود در

در يورش اول آنها که قصد داشتند به دانشگاه . ،چماق می باشد سالحهای سردی که در دست دارند عبارت است از قمه،چاقو.هستند

  . نيروی گارد ويژه از آنها حمايت می کند. مقاومت دانشجويان سد شد وارد شوند با

انصار خزب .و در تدارک وسائل دفاعی خود هستند فاع از خود به سوی خوابگاهای خود رفتنددانشجويان برای سد يورشهای آنها و د

کوی دانشگاه تهران و دانشگاه  پاسداران و بسيج می باشند و در حمالت خونين شبهای گذشته عليه دانشجويان اهللا که از افراد سپاه

در  ش مسلحانه که گفته می شود تا به حال منجر به مرگ چند دانشجوضرب وشتم و يور آنها عالوه بر.صنعتی اصفهان بکار برده شدند

  .گسترده اقدام به دستگيری دانشجويان کرده ند دانشگاه تهران شده است و تعداد زيادی از آنها را زخمی کرده اند و بصورت

ه کامل در آوردن خوايگاه دانشجويان خوابگاه و به محاصر حضور نيروی گارد ويزه و انبوهی از نيروهای انصار حزب اهللا در اطراف

دلير نوشيروانی بابل در معرض  جان دانشجويان شجاع و. برای حمالت خونينی عليه دانشجويان اين دانشگاه دارد حاکی از آماده سازی

  .خطر جدی است

چنين سرکوب  نتخابات و همصدها تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز در اعتراض به تقلبات گسترده در ا: تبريز سهند 

برداری  مامورين حراست دانشگاه سعی در فيلم. اند وحشيانه ی مردم و خواست تعويق امتحانات، دست به تحصن در صحن دانشگاه زده

 با ادامه ی تحصن و شيوع. از دانشجويان داشتند که با واکنش دانشجويان به زد و خورد بين مامورين حراست و دانشجويان انجاميد

خبرهايی مبنی بر آمادگی گارد ويژه برای ورود به دانشگاه، دانشجويان متحصن خواستار حمايت از دانشجويان شدند و اعالم کردند در 

  صورت ورود گارد ويژه به دانشگاه حادثه ی ناگوار ديگری رخ خواهد داد

شهرهای ايران به تقلب های گسترده   دانشجويان ديگرروز يک شنبه دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود نيز همراه با شامگاه:شاهرود 

   . خرداد اعتراض کردند٢٢در انتخابات 

به " اهللا اکبر"دانشگاه در اقدامی خود جوش با شعار  بنا به گزارش شاهدان عينی دانشجويان دختر و پسر مستقر در خوابگاه های اين

  .ن شديدا اعتراض کردنداحمدی نژاد در شمارش آرای مردم ايرا تخلفات دولت محمود

مير "، "مرگ بر ديکتاتور"با سر دادن شعار های  اخبار حکايت از آن دارد که دانشجويان ضمن حضور در صحن خوابگاه ها همزمان

نتايج انتخابات دهمين دوره  تجمع کردند و خواستار باطل اعالم شدن" دانشجو می ميرد ذلت نمی پذيرد" ،"حسين رای ما را پس بگير

  .است جمهوری در ايران شدندري

 شديد خود  های سياه به صورت نمادين اعتراض خاطرنشان می شود دانشجويان شهرستان شاهرود از ظهر روز شنبه با بستن مچ بند

  .وزارت کشور دولت نهم ابراز کردند را نسبت به تقلب های گسترده

 .به نتايج مضحک انتخابات بود ه دانشجوياندانشگاه شيراز طی دو روز گذشته شاهد اعتراضات گسترد: شيراز 

 . و نهادهای نظامی می دادند  هزار نفر از دانشجويان شرکت داشتند که شعارهای تندی عليه دولت٢در اين تجمعات بيش از 

يان شروع به ضرب و شتم دانشجو بگر از همان لحضات شروع اين تجمعات به و فور در جلو دانشگاه حاضر شدند وونيروهای سرک

 نمودندو در چند مورد گاز اشک آور به سمت دانشجويان پرتاب کردند

به شدت  بسيجی ها با چماق و سالح حای سرد به سمت دانشجويان حمله ور شدند و آنها را همچنين ديشب افراد شبه نظامی به همرای

 نيست مورد ضرب و شتم قرار دادند که هنوز از آمار مجروحين اطالعی در دست

  نيروی انتضامی ديشب تعدادی از دانشجويان را دستگير کرد که تا کنون از آنان هيچ خبری به دست ما نرسيده است

  کوی دانشگاه تهران، دانشجويان ساکن کوی  اهللا به تجمع دانشجويان ساکن در پی حمله نيروهای لباس شخصی و انصار حزب:تهران 



  .، چاقو، باتوم و چماق به شدت مجروح شدندزنجير دانشگاه تهران در اثر اصابت گلوله،

با ورود نيروهای لباس . بود خرداد ماه آغاز شده وچهارم تجمع دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران که از آغاز يکشنبه شب، بيست

   .، به جنگی نابرابر تبديل شد٢٣شده  و مستقر شدن در ساختمان تخليه شخصی و امنيتی به داخل کوی

اختيار دارند، چند بار برای ورود به کوی تالش   يکشنبه شب تحت٢٣منيتی که دور تا دور کوی را از ساعت نزديک به نيروهای ا

کوی دانشگاه که با پرتاب  اما پس از آغاز حمله تمام عيار نيروهای امنيتی به. دانشجويان ناکام ماند کردند که اين تالش با مقاومت

 تمام درهای کوی دانشگاه همراه بود، توانستند وارد کوی دانشگاه شوند و در راندازی زمينی بهآور و تي نارنجک صوتی، گاز اشک

  .بود  دانشجويان ترک و کامًال تخليه شده  مستقر شوند که از آغاز تجمع به علت عدم امنيت حداقلی از سوی٢٣ساختمان 

يافت که شبکه موبايل در سراسر تهران برای بار دوم  می  ادامه پس از بامداد٢ها در کوی دانشگاه تهران در حالی در ساعت  درگيری

که خطوط موبايل به مدت  پس از آن اما. انتخابات قطع شد و امکان ارتباط با خارج از کوی از دانشجويان سلب شد پس از اعالم نتايج

کامًال  آور کنترل کوی را محابای گاز اشک نيروی انتظامی با ورود به کوی و شليک بی کمتر از يک ساعت در سراسر تهران قطع شد،

اکنون با  نيروهای انصار هم. اهللا به داخل کوی را داد حزب در اختيار گرفت و پس از آن اجازه ورود نيروهای لباس شخصی و انصار

ها  دهند و درگيری یضرب و شتم قرار م ها، دانشجويان را به شدت با چماق، زنجير و چاقو مورد ها و اتاق ساختمان تک ورود به تک

  .در کوی ادامه دارد

برای ورود به کوی نيز، بيش از پانزده نفر از دانشجويان  اهللا و گارد ويژه اين در حالی است که در جريان تالش نيروهای انصار حزب

 ناحيه گردن و خونريزی از گان، وضعيت دانشجويی به علت شد از ميان مجروح. گلوله به شدت مجروح شدند تنها به علت اصابت

است که يکی از دانشجويان از  شده به صورت دانشجويان برخورد کرده شليک چنين دو مورد از تيرهای هم. صورت به شدت وخيم است

ديگر تيرها به پا و . دادن چشم وی زياد است است و به گفته دانشجويان پزشکی حاضر در کوی، احتمال از دست  ديده چشم آسيب ناحيه

   .است ها شده های عميق روی بدن آن که منجر به جراحات و زخم است ويان اصابت کردهبدن دانشج

که از . است ها قرار گرفته گرم و سرد در اختيار آن به گفته دانشجويان نيروهای مهاجم به طور کامل مجهز هستند و هر گونه سالح

چنين از استفاده  دانشجويان هم .آور و فلفل و تفنگ اشاره کرد کچماق، چاقو، زنجير، نارنجک صوتی، گاز اش توان به باتوم، جمله می

را  ای دارد و در حين اصابت با بدن، پوست بدن فرد دهند که حالت ساچمه خبر می نيروهای مهاجم از نوع عجيبی گلوله پالستيکی

  .  درگيريهای ديشب رسيده است در اين بين گزارشی از کشته شدن پنج دانشجو با ذکر نام آنها در .کند  سوراخ می سوراخ

  

  گزارشی از فعالين نشريه دانشجويی بذر- خرداد ٢٤
 

  تهران دانشگاه انقالب، ابانيخ عصر،يول ابانيخ -تهران

 یب که بود ضدشورش یروهاين از زيلبر عصريول دانيم. کند یسخنران طرفدارانش انيم در نژاد یاحمد ٥ ساعت که بود قرار امروز

 بوس ینيم ٩ حدود. اند آمده اعتراض یبرا یکسان چه و جشن یبرا یکسان چه دادند یم صيتشخ ايگو. کردند یم حمله مردم به مهابا

 برخورد ها آن با شدت به که نيمعترض از یريکث عده البته و یموتور یاريبس تعداد و داشتند حضور یهمانيم در سپاه سرداران از

 و ستين شيب یدام جشن نيا که زد دامن عهيشا نيا به یجيبس و سيپل یروهاين حجم. بود شده بسته باالهم به یفاطم ابانيخ از. شد¬یم

 و داشت ادامه ها یريدرگ هم یمطهر در شده، دهيکش آتش به یاتوبوس ديرس خبر طاووس تخت از. کنند عام قتل را مردم خواهند¬یم

 دولت "رينظ يیپالکاردها و بودند وستهيپ هم به انيدانشجو و مردم هرانت دانشگاه یجلو. ندهند پناه مردم به بودند کرده ديتهد را مردم

 حضور روز "؛"ميهست هم با همه ما دينترس دينترس "بود مردم با اتحاد حول انيدانشجو یشعارها. داشتند دست در" استعفا کودتا

" کتاتوريد بر مرگ "شعار گذشته روز چند تمام مثل و" مبارک وندتانيپ ،یانتظام یروين ،یجيبس اراذل، "؛"مادر روز هيهد اسلحه،

 چند و برد حمله ها آن به دوطرف از شورش ضد سيپل که بودند دادن شعار نيح در مردم. بود مردم و انيدانشجو یشعارها تيب شاه

 دانشگاه درون به را ها آن و کنند کمک رونيب مردم از یا عده به توانستند انيدانشجو. کرد پرتاب دانشگاه داخل به آور اشک گاز

 یم یهمبستگ اظهار مردم با و دادند¬یم شعار یاصل درب مقابل همچنان انيدانشجو اما. شد متفرق دانشگاه مقابل تيجمع. بکشانند



 منصرف شورش ضد یروهاين لهيوس به دانشگاه محاصره با که داشتند را مردم به وستنيپ و دانشگاه از خروج قصد انيدانشجو. کردند

 در سيپل اوري تا ختندير ابانيخ به ها یجيبس و بدستان چماق ليس عصريول دانيم در نژاد یاحمد یسخنران افتني انيپا با اما .شدند

 درون به که کردند ديتهد ناسزا و یپران سنگ با را انيدانشجو و افتندي حضور تهران دانشگاه مقابل آنان از یا عده که باشند ها سرکوب

 کم کم آنان که يیجا تا پرداخت انيدانشجو ديتهد به شيپ از شيب آور اشک گاز مکرر پرتاب با سيپل و ورندآ یم ورشي دانشگاه

  . گفتند ترک را دانشگاه

 به سيپل ازدحام همه نيا وجود با دادند¬ینم تردد اجازه مردم به که بود گرفته ارياخت در شورش ضد یروين صد چند را انقالب ابانيخ

 یحت و مردم شکل نيتر انهيوحش به و برد هجوم سمت آن به سيپل گرفت آتش صادرات بانک ساختمان که ديرس یم بيعج نظر

 یم اشک تنها صحنه از دور مردم که بود دردناک یقدر به ها صحنه. کرد پرتاب نييپا به انقالب دانيم يیهوا پل یرو از را کودکان

 خبر. است شده تر محسوس اريبس سيپل کنار در یشخص لباس یروهاين رحضو نژاد یاحمد یسخنران از پس و امروز از. ختندير

  .  چرخد یم دهان به دهان خبرها. نييپا اريبس نترنتيا سرعت و است قطع تلفنها. اند شده نفرکشته ٤٠ از شيب روزيد یريدردرگ دهيرس

 ونک، پونک، رآباد،يام شهر، ايار آباد، عادتس غرب، شهرک. دارد تيحکا یمشابه یها یريدرگ از زين نقاط ريسا از دهيرس یخبرها

 هشت هفت، هرکجا. است دهيشور غرب و شرق جنوب، و شمال از تهران آباد یناز آهن راه نارمک، ،یآزاد مرزداران، ش،يتجر

 به مکک آماده مردم و است باز ها خانه در. زنند¬یم اديفر را" بده پس مرا یرأ "و" کتاتوريد بر مرگ "شعار اند¬جمع ینفر

 مجوز و بودن یقانون بر مدام مردم قيتشو یبرا و دهيچرخ دهان به دهان خبر است انقالب دانيم در یموسو یسخنران فردا. گرنديکدي

  ".بازگشت خانه به دينبا "اند، دانسته مردم اما ندارد، را فردا ینيب شيپ قدرت کس چيه. شود¬یم ديتأک آن داشتن

خرداد ٢٤ بذر يیدانشجو هينشر نيفعال  
 

  خرداد٢۵

  ميدان انقالب تا ميدان آزادی
قرار بود امروز به نمايش قدرت کسانی تبديل شود که احمدی .  نفر اطراف ميدان انقالب جمع شده بود۵٠٠ جمعيتی حدود ٣ساعت 

 بود پليس ضد شورش تا جمعيت متشکل نشده. نژاد ان ها را خس و خاشاک خوانده بود برای همين اين جمعيت بسيار کم به نظر می آمد

 جمعيت بيشتر و بيشتر می شد اما هنوز بيم از حمله پليس ۴با نزديک شدن به ساعت . کرد¬مدام حمله می کرد و جمعيت را متفرق می

ايرانی با غيرت حمايت "در اين ميان جمعيت با سر دادن شعارهايی نظير. اما مردم دسته دسته به تظاهر کنندگان پيوستند. وجود داشت

. ناظرين را به پيوستن به صفوف تشويق کردند" نترسين نترسين ما همه با هم هستيم" "آزادی انديشه از پشت بوم نمی شه"و " مايتح

از شمال و جنوب و شرق و غرب مردم به . با گذشت نيم ساعت و خبرهايی که از اطراف می رسيد جمعيت ديگر بيم حمله پليس نداشت

   .اين تظاهرات می پيوستند

  :پاسخ های کوبنده جمعيت به احمدی نژاد

  "رای ما رو نديده   هاله نورو ديده/"" درصد۵٣تقلب يه درصد دو درصد نه / "" دشمن اين خاک تويی   خس و خاشاک تويی"

 درصد که ۶٣اين / " " ميليونو ياال نشونم بده ٢۴/" هرچه جمعيت بيشتر بيشتر می شد انگار آرا احمدی نژاد بيشتر زير سوال می رفت

شب خوابيده صبح شده احمدی سيد /""احمدی به گوش باش ما مردميم نه اوباش/" "جنتی لعنتی  تو دشمن ملتی/ ""ميگن کو    دروغگو

نه "/"رای ما رو دزديدن   دارن باهاش پز می دن"/"می جنگم می ميرم رايمو پس می گيرم"/"احمدی بيچاره بازم بگو فوتباله/" "شده

و البته نام موسوی هم ورد / "تا احمدی نژاد    هر روز همين بساطه"/و البته مهمترين شعار جمعيت/"   جانم فدای ايرانغزه نه لبنان

کروبی هم در مقابل مسجد / "دولت کودتا   استعفا استعفا"/:جمعيت که به مقابل دانشگاه شريف رسيد با آنان درآميخت. زبان ها بود

  "کروبی موسوی   اتحاد اتحاد"/"کروبی کروبی حجاب اختياری/"هوادارنش فرياد زدنددانشگاه شريف ايستاده بود و 

ماشين موسوی هم به ميان جمعيت آمد و به مردم گفت که از ابطال انتخابات چيز کمتری را نمی پذيرد اما انگار برای سخنرانی عمومی 

   .کردند" سکوت سبز"به پس از طی نيمی از راه تمام جمعيت را وادار . تدارکی نداده بودند



بدون اغراق و بر خالف گفته بسياری رسانه ها . جمعيت تا ميدان آزادی هيچ شعاری نداد و فقط دستانش را به نشان پيروزی باال گرفت

د جمعيت مشغول سر دادن شعارهای خود بو. شد¬جمعيت نه تنها چند صد هزار نفر که چند ميليون بود و همچنان نيز بر آن اضافه می

جمعيت حاضر می گفتند بسيجی اول به پای کودکی تير می زند مردم . که به ناگاه پايگاه بسيج شروع به تيراندازی به مردم را کرد

خشمگين به او حمله می کنند و او به داخل پايگاه بسيج پناه می برد و مردم با مواد انفجاری دستی خود پايگاه را به آتش می کشند و 

" مرگ بر احمدی نژاد قاتل"مردم خشمگين شعار .  جنازه روی دستان مردم بود٨.  به آن ها تيراندازی می کنندبسيجی ها از باال

بزرگراه جناح بسته شد و مردم در خيابان فرياد می زدند . را سر دادند" بسيجی بی غيرت      دشمن خون ملت" "ای¬مرگ بر خامنه"

جوانان خود کنترل ترافيک آزادی را به دست گرفتند تا جمعيت را . ندازی به مردم استبه سمت جناح حرکت نکنيد بسيج در حال تيرا

ها ملت خشمگين ¬در خيابان. از آنجا در برند اتومبيل ها را هدايت کردند و يا آن ها را روی دست بلند می کردند تا مردم را نجات دهند

. چرا که انتظار نداشتند تظاهرات به اين آرامی به خاک و خون کشيده شودمرتب بوق می زد و پياده ها در حال گريستن فرياد می زدند 

را قطع نمی کردند و به همديگر ساعت و مکان " مرگ بر بسيجی"نه فقط آزادی که تمام خيابان ها مردم خشمگين يک لحظه شعار 

  . نشان می دادند را همه با خشم به هم۵فردا ميدان وليعصر ساعت . گردهمايی فردا را اطالع می دادند

  

راني از انمادوستاز ی کي ی  هار نامهيزی هاگزارش   

.کنمی ه  بذر ارسال مينشری است که بدون کم و کاست برا  

نامه اول                                                                                                                                                      ايور  
 

عاشورا ی آه راهپيمايی مردم(.بودی امروز يقينا ميليونی راهپيمائ. آه در عمرم ديده ام بخانه برگشته امی االن از بزرگترين راهپيماي

اما . بودی توصيه شده توسط موسوی اين راهپيمائ). بيشتر از آن موقع استی گفتند تعداد جمعيت خيلی  را ديده اند م۵٧ال سی تاسوعا

 ). ريخته شدنژادی  احمدآه بحسابی هايی مثل را! (ريزهی بحساب خودش می موسوالبد حاال . مخالفين در آن شرآت آرده بودند همه

  . آنم تهران هيچوقت اينهمه معترض را يكجا ديده باشدی فكر نم. جمعيت بودی اما غوغا

بين ی موسوی در حمايت از آقای  اعالم آرد عده اما ي صدا و س. سالهی و اين خشم سی  اينهمه انرژ.جمعيت خارج از اندازه بود شور

 انگار است ی دان آزادي اطراف متي که فقط جمعتنظيم شده نشان دادندی آردند و تصاوير را طوری راهپيمايی ميدان انقالب و آزاد

در اين ) ..وی مو خاتی موسوی يعن(های باالياز ی افراداينكه . گسترده بودی  خيل.یبودند و نه يك جمعيت ميليون" یعده ا"واقعا فقط 

  .داشتی  مسلما در آثرت جمعيت نقش زيادآردندی حرآت شرآت م

قبل ی شب هاهمين مجال گپ زدن با ملت بيشتر از ی برا. بجلو برويمی د تا آمفشرده و انبوه بود آه ساعتها طول ميكشيی جمعيت بقدر

توده .  خصلت سرنگون آننده دارند،از نوع ديشبی  اعتراضات.تفاوت زياد استی از نوع ديشب و اين راهپيمائی بين اعتراضات. (بود

  .)است آه بايد بهش پرداختی هائی يراينها موضوعات مهم بحث و نتيجه گ ...درگير اساسا مستقلند وی ها

گيرند آه ی سيل جمعيت ميآيد دستور می بعد گويا وقت. گارد قرار بوده حمله آنند و تعدادشان هم زياد بودی در ابتدا نيروهاامروز 

ر يتن ي ا( .شود آه تا االن يك نفر آشته شده استی می تيراندازی ظاهرا بسيجی عجالتا نظاره گر باشند و در انتها از جانب نيروها

  )بذر: ديانجام نفر ٨ به جانباختن ی انداز
ی  در جلو،هستندی گفتند از ستاد موسوی آه مردم می آسان. و هدايت شده باشدی سازماندهی اين راهپيمايکردند که ی اديتالش ز

ی ن شعار و شعارهايبر سر اان مردم يمی اديزی بحثها. آردندی را تكرار م" اهللا اآبر"ی جمعيت قرار گرفته و يك ريز شعار ارتجاع

  . گر در گرفتيد

فرق شما با . گنی و رهبر هم اينرا منژاد ی حمد است و طرفداران ای اسالمی مهور اين شعار مال آل ج– ١: بودن قرار ياز ابحثها 

  آنها چيه؟



آردند و سر مردم را با اين گرم  ی مممانعت از قيام مردم استفادهی از اين شعار برای  چطورم که يدي د۵٧انقالب ی تجربه در  –٢ 

   .تعيين شدمسلحانه در آن انقالب تكليف شاه با اهللا اآبر تعيين نشد با قيام . ميكردند و مشغول زد و بند با سران ارتش و غيره بودند

. رات و چپدمكی و در طرف مقابل نيروها) شيخ فضل اهللا(بودند ی اهللا اآبری های مشروعه چی  در تاريخ مشروطيت هم يك– ٣

  . شدی سرنوشت مشروطه هم چ

   .بايد دادی  شعار سياس– ۴

ی نيروهای ضمنا اينجور. مسلمان هاست درسته اما اهللا اآبر مال همه"ند گفتی می برخ. رفتندی بفكر می در برابر اين بحثها برخ

آه عرف بحث آرديم . در نظر گرفتگفتند حرف شما درسته اما بايد عرف اين جامعه را ی می برخ". شوندی سرآوب خلع سالح م

مرگ بر اين دولت "يا " مرگ بر ديكتاتور"ما را هدايت آنند شعار  بخواهند اعتراض و مبارزهنژاد ی حمدمردم تا قبل از اينكه رقيبان ا

  ". اهللا اآبر"هرجا هم اينها دخالت نكنند شعارها اينه و نه . بود" مردم فريب

ی اينكه رابطه اين نيروها با مردم و مردم با آنها رابطه . بود" ، حمايت حمايتیانتظامی نيرو "يك بحث ديگر با مردم بر سر شعار

اين درست آرده اند و به اينجا گسيل داشته اند آه ما را به خون ی اين نيروها را برا. رابطه قهر و گلوله است. حمايت حمايت نيست

  . سيد شويد و دشمن را خوب بشناتربنابراين بيدار. بكشند

اين تحليل ی خودش آيست و چرا نبايد به او دل بست، و وقتی گفتيم آه موسوی اينرا می وقت. بودی يك بحث ديگر بر سر ماهيت موسو

اش از بين رفتن نظام و گسترش ی آخرش گفته آه هم و غمش حفاظت از نظام است و نگران ا جلو گذاشتيم آه خودش در بيانيهر

خواهد ی سد و از آنان مينوی ات عظام اش مينامه به آی ابان است موسويخی ن همه مردم تويم ايگفتی ا مي ،است" آوری شورشها"

  . آردندی آردند و سوال می  گوش م جوانهاکنند،ی کار

ی  ثاندر. هستيم به اين داليلی بله تحريمهستيد؟ گفتيم ی نيستيد؟ آيا تحريمی موسوی پرسيدند پس چرا شما اينجا هستيد اگر حامی برخ

هم آه خودش ی آه سر ما آوردند در معجزه موسوی آيا اينهمه بالهاي. آند سوارش شودی می سعی اين حرآت ما مردم است آه موسو

). ۵٧انقالب (يكبار ما باختيم . گيرد؟ ما اليق اين هستيم آه خودمان سرنوشتمان را در دست بگيريمی گفته برنامه هايش چيست جواب م

ی مردم شدند و نه رهايی سوار خيزش ميليونی در باره تجربه انقالب و چطوری بحثهاي....و. را تكرار آنيمی تباهات قبلايندفعه نبايد اش

  .یبدست آورديم و نه هيچ

ما گفتيم . رئيس جمهور شدن موسويی يعنی گفتند پيروز. معنا آنيدی را چی سوال آرديم تا پيروز! گفتند اما اينبار ما پيروزيمی برخ

. را نبايد قبول آنيمی هيچ وعده ا. اين موجها نبايد بخوابد. اين بايد چاره آنيمی برا ...و و. اينهای رفتن همه ی يعنی پيروزقدم اول ! نه

. دهند آه ما را بخانه برگردانند و سر آار بذارندی وعده م. بايد هشيار باشيم.  و ادامه دهيمرفتن همه اين نظام باشدی فشار بايد برا

  .....و و و و. به اين آفايت نكنيمی ول. شودی اين بايستيم آه انتخابات بايد ملغی  بايد تا آخرش پادرسته

اما خنده دار . شدی نشد فرصت گفتگو بيشتر فراهم می زياد و آند بودن حرآت و اينكه درگيری خالصه به دليل حضور جمعيت خيل

ها ی  و بايد بحث را از نو با بغل دسته مخاطب ات بودند دور افتاده اندآی نهايآی ديدی می شديم و گاهی ماينكه با موج جمعيت جابجا 

  !یميكردشروع 

  :شد از اينقراری ديگر نيز داده می شعارهاي" آنيمی حمايتت می موسو"و " اهللا اآبر"مثل ی مزخرفی  بغير از شعارها-

، دشمن اين یخس و خاشاك توي+ "!"دنی ن، دارن باهاش پز مددزديما رو ی را+ " !"گفته بوديم اگر تقلب بشه، ايران قيامت ميشه+"

  !"ی، دشمن ايران تويیخس و خاشاك توي+"!"یخاك توي

  ).قليل آشوب طلبند آه مثل خس و خاشاك هستندی  آه گفته بود عده ا"اشی روزيجشن پ"نژاد در ی  احمداشاره به حرف(

يم نه مبه هوش باش، ما مردی احمد+ ").هر روز تو خيابان هستيم و معترضيمی يعن!" (نژاده، هر روز همين بساطهی تا احمد+"

نترسين نترسين، ما همه با هم "+ !"با غيرت، حمايت حمايتی ايران+ "!"ما رو نديدهی نورو ديده، رای هاله +"!" اوباش

ی موسو+ "!"مرگ بر ديكتاتور+"!"ت مردم فريبمرگ بر اين دول+ "!" درصد، نه پنجاه و سه درصد٢ درصد ١تقلب +"!"هستيم

  !"ما رو پس بدهی ، رایموسوی موسو+"!"ما رو پس بگيری ، رایموسو



  :وزارت آار ميگذشت جمعيت فرياد زدی آه صف از جلوی موقع

  !"وزارت آار، اينهمه بيكار"

  :يت فرياد زديك ساختمان آه آارگران مشغول بكار بودند گذشت جمعی آه صف از جلوی موقع

  !".آارگر دوستت داريم"

  :محتوايش اين بود. آه نتونستم يادداشت آنم.  زدهنژاد ی حمدآه ای حرفهايی بر مبناهم بود ی ديگری شعارها

فوتبال چند نفر از ی اشاره به حرف ان در مصاحبه با خبرنگاران آه گفته بود بعد از يك باز!" (بهت نشون بدمی يك چراغ قرمز"

  .)رمز رد شدند آنها را گرفتيمچراغ ق

آه تحريم آردند ی آه گفته بودند چند ميليوننژاد ی حمداشاره به حرف ا!". (در هواپيما بودم"، !" بچه ها من در مزرعه بودمی ه" 

  ). ...بدنی  نرسيدند رادر هواپيما وی يك..  .در مزرعه بودهی مخالف ما نيستند بلكه البد يك

ی ظالم می های که با امپراطوری همان کس. یال کره اي همان قهرمان سرقهرمان" جومونگ"در حمايت از ی و البته باز شعارهاي

ميكند و اغلب با ی آشناست؛ جنگ پارتيزانی جنگی آند؛ با تكنيكهای اراست؛ سربازانش را از  بين فقيرترين مردم انتخاب ميجنگد؛ هش

دختران مثل جومونگ حم"دم که   ين شعار را از جوانان شنيشبانه ای زشهاي خو بارها در. رسدی آمين گذاشتن حساب دشمن را م

   .بيشتر از مردان. فعال و پر شور بودندی جوان و زنان خيل

ی بعد گفتند م. زدنی حرفاما دو ساعت هيچ . آنهی خواد سخنرانی ميگفتند ساآت می ه. رسيدی  شد چون موسوغلغلهی اواسط راهپيمائ

تظاهرات پاستوريزه . شعار نديمی چی در آمد آه يعنی تعدادی سر و صدا. زنه و شما هم شعار ندينی طر حفظ آرامش حرف نمه بخاگ

  ).زد آه نشنيدمی حرفهايی البته بعدش موسو(! آه نداريم

ی اما تعداد. رسيد و نشنيدمی مزد آه صدا به صدا نی حرفهاي. آمدی بعد آروب. آمد آه رفته بود دانشگاه شريف حرف بزنهی بعد خاتم

  ).!را در بياری لباس آخوندی يعن!" (، آت شلواریآروبی آروب: "دادندی جوان شعار م

  .داده شد" اتحاد اتحادی  موسو–ی آروب"و همينطور شعار 

). بودی الری موسور آنم فك(ی رفتيم گفتيم اين آيه؟ گفتند وزير آشور دولت خاتم. را جمعيت دوره آردهی در يك آوچه ديديم يك مالي

  ...... خودمان تكيه آنيمی  به نيرو؟آيه آه قائم مقامش باشهی آروبگفت خود ی يك. استی ديگر آه گفتند قائم مقام آروبی بعد يك مال

و بود ی قيافه اش عين الجور(ی اطالعاتآريه ی يك حزب الله. چشم مای درست جلو. شددر ميان يك آوچه شلوغ ديديم زد و خورد 

همتون جنده : "اش هم پشتش بود جرات آرده بود آمده بود وسط جمعيت و به دختران جوان گفته بودی با موتور آه زن چادر) همان سن

آمدند گفتند ی برخ. جمعيت حمله آرد. آوبيد و از موتور پرتش آردی بود و با لگد بهش می دختر در حال آتك زدن حزب اللهيك ". ايد

  . از پير و جوان شنيدو هو دشنام ی اما تا به ته آوچه برسه آل. وحشتزده و پر از نفرت از مردم فرار آردی هره اطرف با چ. ولش آنيد

آنقدر بوق . آردندی نان ماشينها با هم بحث و گفتگو مترافيك گير آرده و سر نشيی ماشينها تو. بود آه بيا و ببينی نچنان ترافيك سنگينآ

هر .  آنف شده خوشحال بودندنژاد ی حمدهمه از اينكه اينهمه جمعيت آمده بود و ا. یرفتگی ه سرگيجه مآردند آی می زدند و شادی م

  .  عصر وليعصر۵گفت ی می يك.  عصر ستارخان۵گفت فردا يمی يك. گفتی ادامه اعتراض می بعد براباره قرار روزدری چيز يكی آ

مثل (ی مردمی توسط نيروهاخودجوش و يا بخشا هدايت شده ی  برنامه ها.استی نقاط شهرها درگيری مطمئن هستم االن در بسيار

در . سريع مياد وسطی مثل ديشب ايده قهر و سرنگونی  در برنامه هاي.متفاوت از برنامه امروز استی  خيل)حرآت ديشب و پريشب

مهم ی امروز هم خيلی برنامه با اين وجود  .شهی از همين حكومت تقويت می مثل امروز رفرميسم و دل بستن به جناح هايی برنامه هاي

    )٨٨ خرداد ٢۶(. و خوب بود

   دوم نامه 
در گوهردشت .  آتك زدند و دستگير آردند دانشجوها روحمله آردند و وحشيانه) خوابگاه پسران و دختران(دانشگاه ی  ديشب به آو

 ٢امروز ساعت .  آتش زده شد،در پاسخ به اين جنايتی انتظامی  دو جوان بر اثر ضربات باتون آشته شدند و يك اتوبوس نيروها،آرج

در . گسترده تر شده بودی اهللا اآبر و مرگ بر ديكتاتور خيلی ديشب صدا. تكنيك چند ساختمان را دانشجويان آتش زدندی در دانشگاه پل



لوژيك يك گروه و ايدئوی نظرم به حيث سياسبه . بگويمی حرآت آنونی  برا٥٧انقالب ی خواهم چند  نكته را در مورد الگوهای اينجا م

ی اين گروه همان نيروها.  غالب آنند،را بر اين امواج هنوز مهار نشدهی آنند آه چارچوب معينی  آگاهانه تالش م آننده مرتجعی رهبر

است “ قهرآميز”ده و تظاهرات ها خودجوش و پراآنی وقت. و امثالهمی جريانات تحكيم وحدتی يعن. باند مشارآت در دانشگاه هستند

  . اوضاع بهتر است و شعارها هم بهتر

 به تاسوعا و ، را به  يادآورد و تظاهرات امروز را در مقابل٥٧خونين پراآنده در آبان و آذر ماه ی توان تظاهرات های می به نوع

ی می را خيلی گفتند و اسم موسوی  ماهللا اآبر همی آنترل شده تر بود و خيلی امروز خيل.  تشبيه آرد٥٧) و بعدا اربعين(عاشورا 

آردند ما بچه ی و باالخره اينكه اعالم م! دادندی مراجع هم می حمايت از سوی شعار تقاضا. دادندی ضد اغتشاش هم شعار م. آوردند

شود  ی الميه هم ماع. ندازدارا جا بيی توانست هر شعاری می  نفر٤ – ٥البته امروز هم هر گروه ) ینقل به معن!! (هستيم“ ینايس”ی ها

. آوتاه مدتی خيلی داده شد ولی دو جا شعار عليه خامنه ای يك.) آال امروز اعالميه آم پخش شد(ی خواستی هر قدر آه م. پخش آرد

ی اصال خود را آفتابی انتظامی نيروها. بودی آن هم موقتی داده شد ولی خائن هستی آه اگر مقاومت نكنی دو جا شعار تهديد موسوی يك

  ! زد و مردم هو آردندی آه هليكوپتر پليس از دور چرخی به خصوص وقت. ردندنك

ها حرف زدم و با ی با خيل.  یو سه ماه را در سه روز ببينی  اينست آه مثل اينكه فيلم وقايع را تند آرده باش٥٧فرق همه اينها با سال 

بودند و ی بيشتر پيرها اينجور. داشتندی وهم به پروسه انتخاباتهنوز ت. اول  نظر غالب را بگويم. روبرو شدمی آشكارا مختلفی نظرها

شل ی موسو”: آردند آهی اينبار از زهرا رهنورد دفاع می به شكل تهوع آوری گفتند ولی سال ستم می جالب بود آه همه شان هم از س

نيست و احتياج به ی يا آروبی  موسو،له مردمگفتند مسای چند جوان م“ .زهرا رهنورد محكم ايستاد و او را با خود همراه آردی بود ول

  .بروز عصبانيت و خشم مردم استی تقلب در انتخابات يك بهانه بزرگ برا. رهبر ندارند

! آردی  داغ بود و داشت حال م،تكنيكی پلی  يك جوان دانشجو چندان جذب تظاهرات بزرگ نشده بود و از آتش زدن ساختمان ها

دارند همان شعار را ی گروه، یدر ميدان آزاددم يدی  در فاصله آوتاه.اد زديفرآنرا اهه شعار ساخت و البدی فی در تظاهرات يك عصر

ی احمد": شعار اين بود! از آن را هم ساختندی ديگری  هامشابه  هم پيدا شدند وی  آسان ديگر،دهند و به شيوه دوره انقالبی م

بعد از ی های را شنيديد آه گفت اين تظاهرات ها در حد نارضايتی  مطبوعاتحتما حرفهايش در نشست ("! بازم بگو فوتباله،بيچاره

  .فوتبالهی  خيال آرد،گوسالهی احمد:  ديگرش آه همانجا مردم ساختند اين بود نوع ).باخت در مسابقه فوتبال است

عقب ی شود و خامنه ای ا سازش م آه حتمداشت   در مورد سازش پشت پرده نبايد اين درك را .اما در مورد امکان سازش پشت پرده

ی تواند خيلی م“ ديرك خيمه نظام”و ی نژاد و خامنه ای احمدی برای تبعات اين عقب نشين. آورندی را سر آار می نشيند و موسوی م

ی  ول، نشدی کشتار جمعامروز . مردم را سريعا افزايش دهدی تواند سطح خواسته های از آن جور نمايش ضعف است آه م. وخيم باشد

و در تهران هم به ) درست مثل زمان شاه(سرآوب آنند ی آنم آه اين دوره آشدار بشود و البته در شهرستان ها با شدت بيشتری فكر م

   .نندآخصوص دانشجويان و جوانان راديكال تر و شورشگر را بيشتر مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا دستگير 

  

  ربذنامه های ارسالی برای نشريه دانشجويی 
  

 

 


