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  !تیر باشکوه 18
  

جوان و پیر و . ھمھ آمده اند.  تیر18چھ صالبتی دارد این  
نھ فقط در یک خیابان؛ کھ اینبار آموختھ اند از روزھای . میانسال

در ھفت ھشت نقطھ مرکزی تھران تظاھرات ھای توده ای . پیش
بعضی . ھمھ شعار می دھند. ر نیستسکوتی در کا. بر پاست

 ،"!مرگ بر دیکتاتور" اما بھ سرعت ، هللا اکبر می گویند ھا
مرکز درگیری .  جانشینش می شود"! استعفا! استعفا،دولت کودتا"

جمعیت . پارک دانشجو:  انقالب است–ھا چھارراه ولی عصر 
متمرکز و فشرده است و گاردھای ضد شورش با گازاشک آور و 

جمعیت مرتب از . چھره ھا خونین است. یورش می برندباتوم 
. پیاده رو بھ خیابان و از خیابان بھ پیاده رو جا بھ جا می شود

باز .  بوق ھای ممتد؛مثل دو ھفتھ پیش ھمھ بوق می زنندماشین ھا 
 دو انگشت بھ نشانھ پیروزی و  ھم مشت ھا در آسمان است و

اصلی بھ سمت میدان موج مردم از ھمھ خیابان ھای . ھمبستگی
اینبار شعار طوالنی جدیدی را بھ . انقالب و دانشگاه سرازیر است

  : ھمھ می خوانند57سبک دوران انقالب 
کشتی / خاک وطن را ویرانھ کردی/ محمود خائن آواره گردی"

.... !مرگ بر تو! مرگ بر تو..... جوانان وطن آه و واویال
  !"مــــرگ بــر تــــو

 ولی باور ،ل نقل و نبات بر جمعیت می باردگاز اشک آور مث
حال ھیچکس بھ ھم نمی .  انگار ھمھ عادت کرده اند،نکردنی است

بعضی ھا دود سیگار را بھ .  آتشی روشن می کنندَفقط فورا. خورد
در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان . چشم کنار دستی می فرستند

شعار . وم می برداز پایین گارد ویژه بھ سمت ما ھج. کارگر ھستیم
از طرف خیابان فاطمی جمعیت . گویان بھ سمت باال می دویم

فشرده ای بھ ما ملحق می شوند و دوباره بھ سمت پایین بر می 
  : گردیم با شعار

  !"ما ھمھ با ھم ھستیم! تنرسین! نترسین"
از بقیھ جاھا ھم . خبری از تیراندازی در این قسمت نیست

در ! چقدر مادر! چقدر دختر. یدهھنوز خبری در این مورد نرس
دوباره بھ سمت ما ! خشمگین و شاداب و الھام بخش. صف اول

 ولی ،لباس شخصی ھا را ھم آورده اند اینبار. ھجوم می برند
تعدادشان نسبت بھ روزھای قبل کمتر است و مشخص است کھ 

ثیر افشاگری ھای این سھ ھفتھ در مورد جنایتھای بسیجی أتحت ت
عضی از اینھا لباس فرم سپاه پوشانده اند کھ منظم تر بھ بھ ب. ھاست

حاال با تعداد زیاد و با موتور بھ جمعیت حملھ می . نظر بیایند
چند صد نفری وارد بازارچھ جنب پارک اللھ می شوند کھ . برند

ھمراه با چند نفر از روی . راه در رو ندارد و آنجا گیر می افتند
. م و وارد محوطھ پارک می شویمنرده ھا و سیم خاردار می پری

دارند از نبش فاطمی خیابان را می . مقصد خیابان امیرآباد است
. بندند کھ جمعیت امیرآباد بھ جمعیت اطراف پارک نپیوندند

نبش کوچھ ای کھ ندا در آنجا جان باخت، . امیرآباد غلغلھ است
پیرمردی . جمعیت ایستاده اند و شعار مرگ بر دیکتاتور می دھند

دیگر کسی نمی " : سال دارد با خوشحالی می گوید80کھ می گوید 
ببین اینھمھ جمعیت ولی بر . اینھا رفتنی اند. ھمھ آمده اند. ترسد

انتقام !  یک عمامھ بھ سر ھم در میانمان نیست57عکس سال 
  . راست می گوید،"!خون ندا را این مردم می گیرند

شکنندگی ضعف و . مردم وضعیت را خوب درک کرده اند
پیر و جوان شعار . دیگر ھیچکس نمی ترسد. رژیم را دریافتھ اند

خودرویی کھ در . محکمتر و مصمم تر از سھ ھفتھ پیش. می دھند
آن خانواده ای نشستھ است و بوق ممتد می زنند بھ آھستگی بھ 

پسر خانواده سرش را . سمت شمال خیابان امیرآباد در حرکت است
باز ھم می خواھید مسالمت آمیز :  می گویدبیرون آورده و بھ مردم

خواھرش ھم با شعار ! نمی بینید کھ اینھا اسلحھ دارند! مبارزه کنید
تنھا عکس العمل من تکرار !! مرگ بر دیکتاتور ھمراھیش می کند
  .شعار با آنان و باال بردن مشت است

خود را سریعا بھ اینترنت می رسانم و این گزارش را می 
شعارھا بر بام ھا غوغا خواھد . خیلی داغ خواھد بودامشب . نویسم
ھنوز ھوا تاریک . زخمی ھا و دستگیری ھا ھم کم نیست. کرد

نشده، ایست ھای بازرسی را در گوشھ و کنار گسترده اند با 
بھ خیال خود می خواھند ارعاب کنند و . بسیجی ھای یونیفرم پوش

این !!  حماقتیچھ! بھ مردم حالی کنند کھ وضع فوق العاده است
ھزاران ھزار مردمند کھ امروز با حضور قدرتمند خود در خیابان 

از بقیھ شھرھا ھنوز ! ھا بھ رژیم حالی کردند کھ ھوا پس است
 تیر امسال در تھران، یک واقعھ 18ولی بدون شک . خبری ندارم

بدون . بھ شدت تاثیرگذار بر روند تحوالت جاری خواھد بود
  ■.شک
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 یک حنجره فریاد
   

با خبر قبلی کھ داشتیم با چند تا از دوستان راھی امیرآباد شدیم 
 4 کھ مراسم ساعت قرار بود.  تیر شرکت کنیم18تا در مراسم 
 بھ امیرآباد کھ رسیدیم . فنی تھران برگزار بشھ یجلوی دانشکده

ھیچ خبری از مردم نبود و نیروھای انتظامی و امنیتی بھ وضوح 
برای ھمین بھ سمت خیابان انقالب حرکت . می خوردندبھ چشم 

ھمش تو این فکر بودیم کھ نکنھ . کردیم تا شاید اونجا خبری بگیریم
 فاطمی کھ رد شدیم و بھ پارک ؛اه کارگرراز چھار. خبری نباشھ

بی حال عجی.  فضای سکوت مرگباری حاکم بود،اللھ کھ رسیدم
   ! انگار آرامش قبل از طوفان،بود

از   خودمون روخالصھ
 آذر بھ 16طریق خیابان 

. میدان انقالب رسوندیم
میدان پر بود از نیروھای 
گارد و نیروی انتظامی کھ 

. مانع ایستادن مردم می شدند
اه ولیعصر ربھ سمت چھار
سر خیابان . حرکت کردیم

قدس نیروی انتظامی و 
تعدادی از لباس شخصی ھا 
مردم رو بھ زور بھ سمت 

خیابان  ن وخیابان ابوریحا
در . حجاب ھدایت می کردن

این حال تعدادی از لباس 
شخصی ھا با استفاده از 
باتوم و اسپری فلفل بھ مردم 

  . حملھ ور شدن و تعدادی از مردم نیز بھ دفاع از خود پرداختن
در این حال ما با تعدادی از جوانان بھ سمت نیروھای انتظامی 

نیروی انتظامی اقدام بھ و امنیتی یورش بردیم کھ در این لحظھ 
پرتاب گاز اشک آور کرد و ما بھ سمت خیابان حجاب حرکت 
کردیم و از طریق خیابانھای فرعی خود را بھ خیابان قدس رساندیم 

 نفر برخوردیم کھ خیلی آرام بھ سمت 3000و با جمعیتی حدود 
خیابان کشاورز در حرکت بودند، ما نیز با آنھا ھمراه شدیم و 

  .شریھ پخش کردیمبیانیھ و ن
 بھ بلوار کشاورز کھ رسیدیم تعدادی زیادی نیروی گارد بھ 

اصال باورم نمی شد کھ این ھمھ مردم . سمت مردم حملھ ور شدند
مردم بھ سمت میدان ولیعصر . تو بلوار کشاورز جمع شده باشند

شعارھایی با این . در حرکت بودن و شروع بھ شعاردادن کردن
  :مضمون

مرگ بر "، "مرگ بر خامنھ ای"، "تاتوردیک مرگ بر "
احمدی جنایت می کند، رھبری "و شعار " دیکتاتور اسالمی

ھمچنین روی یک پالکارد این عبارت بھ چشم . "حمایت می کند
من یھ حنجره فریادمو، یھ صورت سیلی خرده " ،می خورد

  . "دردم
در . ما بھ سمت خیابان کارگر و خیابان امیرآباد حرکت کردیم

بھ .  تعداد زیادی مردم بھ سمت خیابان امیرآباد در حرکت بودنراه
سرامیرآباد کھ رسیدم کل خیابان در محاصره بود و ما مجبور بھ 

        ■.ترک محل شدیم
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 ! تیر ماندگار دیگر18یك 
  

داشتیم بھ مناطق مختلفی كھ برای تجمع اعالم شده تصمیم  
مغازه . جا سر زدیم و آرام بنظر می آمدچند . بود، نگاھی بیاندازیم

متوجھ شدیم كھ .  تیر رفتیم7بطرف میدان . ھا ھم اغلب بستھ بودند
 برای خرید یا برای ھواخوری در پارك َمردم اینور و آنور مثال

پلیس و نیروھای انتظامی حضور . كنار میدان، جمع شده اند
بی سیم ھای لباس شخصی ھا، با .  ولی نھ بھ تعداد زیاد،داشتند

توی خیابان كریمخان . مخفی شده شان، بیشتر بچشم می خوردند
ھر چھ بھ میدان نزدیكتر می . بطرف میدان ولیعصر حركت كردیم

نزدیك . شدی د جمعیت و نیروھای سركوب بیشتر م تعدا،شدیم
خیابان حافظ درگیری بین تعدادی از جوانان با نیروھای بسیجی و 
شخصی پوش صورت 

 ھا شروع زن. گرفت
كردند بھ فریاد زدن و 
افشاگری از جنایت ھای 
رژیم، و سایرین را بھ 
ادامھ مبارزه تھییج می 

بھ میدان كھ رسیدیم . كردند
احساس كردیم بھ میدان 

مردم . جنگ وارد شده ایم
و نیروھای سركوب در 
چھار طرف میدان 
روبروی ھم و بصورت 
تقریبا دایره ای صف بستھ 

م می بودند، گاھی در ھ
آمیختند و زد و خورد می 

خواستیم بھ طرف . كردند
جنوب میدان بریم اما راه را بستھ بودند و با خشونت و ضرب و 

وارد بلوار كشاورز شدیم و توی . شتم مردم را بھ عقب می راندند
در كوچھ ھای منتھی بھ . پیاده رو ھمراه جمعیت حركت كردیم

مرگ بر «شعار بلوار، شعلھ ھای آتش زبانھ می كشید و 
در اواسط بلوار نیروھای . در گوش طنین می انداخت» دیكتاتور

شخصی پوش ھا، بسیجی (سركوب با شكل و شمایل ھای مختلف 
ھا، گارد ویژه، نیروھای سیاه پوش كھ چھره خود را مانند جالدان 
با كاله كاموایی سیاه رنگ پوشانده و مردم بھ آنان لقب قورباغھ 

از چند ... با گاز اشك آور و اسپری و باتوم و ...) داده اند و 
عده ای از مردم با آنھا دست . جھت بھ جمعیت حملھ سختی كردند

بھ یقھ شدند، برخی در حالیكھ آنھا را بھ باد ناسزا گرفتھ بودند بھ 
در میان این زد و خورد شدید، . خیابان ھای فرعی عقب نشستند

 حالیكھ پوستری را بھ ھم عده ای از مردم یكدفعھ ایستادند و در
پوستر، تصویر بزرگ . نشان می دادند خنده و مزاح می كردند

مردم بر این . خامنھ ای بود كھ در وسط بلوار نصب شده بود
را " مرگ بر دیكتاتور كثیف"تصویر دو شاخ گذاشتھ و شعار 

چون نیروھای . صحنھ دیدنی ای بود. بروی آن نوشتھ بودند
ھ چرا جمعیت ایستاده و فرار نمی كند و سركوب متعجب بودند ك

بعد كھ متوجھ شدند جریان از . تازه شوخی و خنده ھم در كار است
  . چھ قرار است جنگ و گریز از نو شروع شد

می خواستیم . ما بھ ھر سمت كھ می رفتیم راھمان را می بستند
می خواستیم بھ . خود را بھ خیابان كارگر برسانیم، نمی گذاشتند

اما ھر كاری برای پراكنده . ابان انقالب بریم، نمی گذاشتندسمت خی
كردن مردم می كردند باز جمعیت از جایی دیگر، خیابانی یا كوچھ 
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ای، سر بیرون می آورد و ھر نقطھ ای تبدیل بھ یك كمین برای 
یك حالت آشفتگی و سردرگمی در بین . نیروھای دشمن می شد

 چیزی كھ با چشم خود انگار. نیروھای سركوب مشاھده می شد
  .می دیدند را نمی توانستند باور كنند

این . امروز چھره دیگری از شخصی پوش ھا را شناختیم
كنار مردم معترض . اشخاص جزو نیروھای سركوب علنی نیستند

در حاشیھ خیابان یا در سكوی كوچھ ھا می نشینند، مثل مردم 
 را بترسانند و اما كارشان اینست كھ مردم. ماسك بر صورت دارند

بھ «: مثال اینكھ می گویند. تفرقھ بیاندازند و شایعھ پراكنی كنند
جوان ھای جاھل «یا اینكھ . ».تمام شد. خانھ بروید، خبری نیست

یك نفر ھم از . »را می زنند(!) سنگ پراكنی می كنند و مردم 
از ) بصورت مخفیانھ(میان اینھا مرتبا در حال فیلم برداری 

باید نسبت بھ این قبیل اشخاص ھم . كھ آنجا نشستھ اندمردمی است 
گرچھ روحیھ ھا بحدی باالست كھ امروز ھر كی از . ھشیار باشیم

. اعتنا نكنید«: این حرفا بزند مردم با ایما و اشاره بھ ھم می گویند
  . ».شناسایی اش كنید. اطالعاتی است

 مردی میانسال از. بحث ھای زیادی بین مردم جریان داشت
من دوره انقالب جزو فعالین « حرف زد و گفت 57دوره انقالب 

اما یك دھم شجاعتی كھ امروز دختران جوان . و نترس ھا بودم
جوانترھا اخبار مبارزات چند روزه گذشتھ . »دارند را من نداشتم

اخبار مربوط بھ دستگیر شدگان . را برای دیگران بازگو می كردند
در ھنگامھ جنگ و . و دادگاھھاو اعتراضات جلوی زندان اوین 

گریز مردم بھ یكدیگر آدرس سایت ھای مختلف اینترنتی را می 
دادند كھ از طریق آن دسترسی بھ اخبار و تحلیل ھا میسر باشد و 

برنامھ ھای مبارزاتی را بھم   آدرس و تلفن رد و بدل می كردند تا 
  . اطالع دھند

تاكتیك مبارزاتی یكی از بحث ھای مھم بر سر این بود كھ آیا 
برخی می . امروز، یعنی تجمع در چندین نقطھ، صحیح بوده یا نھ

قوای ما . گفتند این كار درست نبود چون نیروی ما را پراكنده كرد
دست كم ده برابر آنھاست و اگر ھمھ یكجا جمع می شدیم می 

برخی معتقد بودند درستھ كھ . توانستیم بھتر بھ حسابشان برسیم
ی بیشتره اما ما ھنوز دست خالی ھستیم و مسلح نیستیم قوای ما خیل

در این موقعیت تاكتیك درست . و در كل ھنوز دست پایین را داریم
اینھ كھ كاری كنیم تا قوای دشمن پراكنده بشھ و ما در دستھ ھای 

  .كوچك اما بھ تعداد زیاد در مناطق مختلف با اینھا بجنگیم
. زات سركوبگران بودیك بحث مھم دیگر بر سر چگونگی مجا

برخی می گفتند ما اگر مسلح بشویم و نیروی مان با اینھا برابر 
برخی دیگر . شود نباید اینھا را بكشیم بلكھ باید دادگاھی شان كنیم

 ھستند را "آن الین"می گفتند، ما در جنگ ھستیم و اینھایی كھ 
 می  دادگاھی می كنیم و تصمیمَ ھا را بعدا"آف الین"باید بكشیم، 

  .گیریم چكارشان كنیم
ساعتھا در خیابان ھای بین بلوار كشاورز و خیابان انقالب در 

شنیدیم در تجریش و كوی دانشگاه . رفت و آمد و جنگ گریز بودیم
ما نتوانستیم خود را بھ این نقاط . درگیری سختی جریان دارد

ب مردم می گفتند یقینا امش. روحیھ ھا باال و امیدوار بود. برسانیم
  . در محلھ ھا و نقاط مختلف شھر خبرھایی خواھد بود

امشب در نت دیدم در تعدادی سایت ھای اینترنتی ایرانی و در 
مردم «: گزارشات برخی خبرگزاری ھای خارجی اینطور آمده كھ

ایران ماسك ھای سبز رنگ بھ عالمت حمایت از موسوی بر 
 بخاطر باید گفت كھ سالھاست رنگ ماسكی كھ. »اشتند دصورت

آلودگی ھوا در بازار بھ فروش می رسد، سبز است و ارتباطی با 
شاید باید ماسك سرخ رنگ سفارش . سبز سیدی موسوی ندارد

 ■.دھیم تا بی جھت ما را بھ كسی وصل نكنند
  1388تیر ماه 18

این روزا ھمھ جا 
  !دانشگاس

 
   بعد از ظھر4 تیر، خیابان کارگر، ساعت 18 

باز ھم حضور دخترھا . دختر و پسر. هجمعیت زیادی جمع شد
.  روز تعطیل شد3آلودگی ھوا بھ کمک حکومت اومد و . چشمگیره

اما فریاد مرگ . کسی جمع نمی شھ. خیلیھا می گفتن ھمھ رفتن شمال
احساس غرور کردم . بر دیکتاتورخیابان کارگر رو داشت می لرزوند

 اشک آور گاز. حملھ کردن. کھ منم جزئی از جوونای این کشورم
از قبل ھمھ سطل ھای آشغال رو آتیش زدن کھ دود آماده باشھ . زدن

با حملھ وحشیانھ جمعیت رو . برای وقتی کھ اشک آور می زنن
. دیگھ اسم موسوی نمیاد. دیگھ موج سبز نمی بینم. پراکنده می کنن

یاد حرف رفیقی می افتم کھ می گفت . البتھ ھنوز هللا اکبر گفتھ می شھ
چرا معترضین هللا اکبر می . دی نژادی ھا ھم هللا اکبر می گنآخھ احم

این جملھ متعلق بھ ھمون مکتب و تفکریھ کھ اینا باھاش مردم رو . گن
مردم باید بفھمن کھ فریادھا، دستھا، ھمبستگی و . می کشن و می زنن

. چیزھایی کھ مادیھ و دارن. فکرشونھ کھ باعث پیروزیشون می شھ
ھ می خواست بھ مردم کمک کنھ چرا ندا رو نجات ماورا الطبیعھ اگ

مگھ . چرا گذاشت اینھمھ جوون برن زندان و زنده نیان بیرون. نداد
اگھ خدا طرف حقھ، .  این جوونا حقشونو می خواستن غیر از اینھ کھ

پس کجاست؟ وقتی از فکرم میام بیرون می بینم کھ رسیدم بھ خیابان 
  .اما خبری نیست.  تیر7

اما نیم ساعت وای میسم تا .  گیرم دوباره برگردمتصمیم می
باالخره یھ ماشین پیدا . ھیچ کس نمیره اون سمت. ماشین گیرم میاد

رسم ترافیک خیلی ی بھ میدون ولیعصر کھ م. وار می شممیشھ، س
توی یکی از . میانبر میزنھ بھ فرعیھای باالتر از میدون. شدیده

مرگ بر . "دن و شعار میدن نفر جمع ش60-50بینم کھ ی خیابونا م
خیابون پر از آتیش و ". جنتی لعنتی، تو دشمن ملتی". "دیکتاتور

  .دوده
چند تا گاردی دارن پسر . میرسم بھ بلوار کشاورز تقاطع فلسطین
. اما داره فریاد می کشھ. جوانی رو میزنن وسر تا پاش خونین شده

 زنھ و گریھ از این صحنھ داره جیغ می  دختر جوانی ایندست خیابان 
از . یکی میره بھ کمک پسر و از زیر دست اونا نجاتش میده. می کنھ

 در قرق لباس َکامال.  آذر16کوچھ پس کوچھ ھا میرسم بھ خیابون 
فرماندار تھران : پیرمردی کھ در عقب نشستھ میگھ. شخصیھاست

ادامھ میده . گفتھ امروز ھر کس بیاد بیرون زیر لگد ھا لھ میشھ
.  گاردیھا و باتوم و اسلحھ و گلولھ مردم رو ساکت کنننتونستن با

   .حاال قراره اسب و گاو بیارن کھ میخوان مردم رو لھ کنن
. جمعیت در حال راه رفتن ھستن. رسم بھ انقالب پیاده میشمپمی 

. کنار جدول خیابان چند زن مسن نشستن. تکی، چند نفره، خانوادگی
 یکیشون با انگیزه  ھ خبره؟دختر جوانی رد میشھ می پرسھ خانم چ

. اشک تو چشام جمع میشھ! کشتار دانشجوھا.  تیره18میگھ سالگرد 
 تیر فقط 18خیلی وقت بود کھ ". دانشجوی شھیدم، نعشتو من ندیدم"

 تیر چھ 18  کھاما حاال خیلیھا میدونن. برای بعضیھا معنا داشت
  . روزی بود

 18ل میکنیم بھ  خرداد ھمھ گفتن کھ این مبارزات رو وص23از 
گفتن سرکوب ی خیلیھا م. کس فکر نمی کرد کھ بشھاما ھیچ . تیر

ھمھ . دیگھ این آتش قرار نیست خاموش بشھ. اما نشد. میشھ تا اونوقت
مغازه ھا و بوتیک ھا از میدان ولیعصر بھ باال و پایین و تا انقالب و 

خیابون و میام اینور . از انقالب تا فردوسی ھمھ بدون استثنا تعطیلن
  .بھ لطف ھوای آلوده ھمھ ماسک زدن. مثل بقیھ پیاده راه میافتم
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میگن برین، از . میرسم بھ خیابون فروردین کھ نمی ذارن رد بشم
وقتی میرم تو فروردین یک لحظھ احساس میکنم . خیابون فرعی برین

وقتی وارد اولین خیابون فرعی . ھمھ گاردین. اومدم تو النھ زنبور
یک لباس شخصی داره . رم چند نفر پسر جوان ھم میانمیشم پشت س

موتور .  از تک تک افرادی کھ میان تو کوچھ،فیلمبرداری میکنھ
سوارای بسیجی با چوب و چماق مردم رو مجبور می کنن کھ برن تو 

یکیشون . این خیابون شاید تا حاال آنقدر آدم بھ خودش ندیده. پیاده رو
میگھ این چندمین . ن وارد کوچھ شدگیر میده بھ پسری کھ پشت سر م

  .باریھ کھ اینجا دیدمت و میبرش
میگھ . زن مسنی در حال داد و بیداد کردنھ. بھ سر کوچھ میرسم

یک ساعتھ از این خیابون می فرستنم اون خیابون و نمیزارن راھمو 
. االن اومده تو صورتم فیلمبرداری میکنھ میگھ شناساییت کردم. برم

ومیره جلوی یکی از گاردیھا و میگھ بگو بیاد منو می خوام ببرمت 
یھ رھگذر . فکر کرده می ترسم. ببره می خوام ببینم کجا می بره

. اما زن آنقدر خشمگینھ کھ فقط فریاد میزنھ. میگھ خانم برو واینسا
یکی از لباس شخصی ھای مسلح بدو بدو میاد و میگھ بیا تا بگم کجا 

  . بھ راھم ادامھ میدم. همی برم و زن رو با خودش می بر
تمام مغازه ھا .  در وضعیت غیرعادی قرار دارهَشھر کامال

ھمھ کامال با ھدف . تعطیلھ اما اینھمھ آدم بیرونن و دارن راه میرن
لباس پوشیدنھا، شکل راه رفتن، نگاھھا ھمھ اینو نشون . اومدن بیرون

 سر یکی از .اما اونا با اینھمھ نیرو ھیچ کاری نمی تونن بکنن. میده
میگھ بھت .  تا پسر نوجوان2خیابونا یکی از گاردیھا گیر میده بھ 

اشاره می کنھ با . گفتم از اونور برو اما باز داری اینوری میری
باتومش و میگھ با این بزنم تو سرت و دو تا ضربھ میزنھ بھ 

. منم خندم می گیره. وقتی رد میشن می بینم دارن می خندن. پشتشون
  .ھ ترس و وحشت اینااز اینھم

پارک دانشجو تبدیل شده بھ پایگاه . میرسم بھ چار راه ولیعصر
میرم بھ سمت ایستگاه . اما چھار راه از جمعیت غلغلھ شده. بسیج

منم .  نفر وایسادن100در یک ایستگاه کوچک نزدیک بھ . اتوبوس
. زن و مرد و پیر و جوون. ھمھ دارن با ھم صحبت می کنن. وایمیسم

بدونین با کی حرف .  بھ ھم میگن حواستون باشھ جاسوس زیادهھمھ
دختر جوانی میگھ تو خیابون آزادی خودم دیدم کھ یھ . می زنین

پسری کھ ریش نداشت و موھاشو سیخ سیخی درست کرده بود رفت 
یکی میگھ اونم بسیجی بوده .  نفر رو داد5-4طرف بسیجی ھا و آمار 

کلھ اتوبوس پیدا میشھ اما ھیچ کس سرو .کھ فقط ظاھرشو تغییر داده
  ھمھ میگن حاال چھ وقت اتوبوس اومدن بود؟.سوار نمی شھ

خانمی . ھمھ از شجاعت زنھا حرف می زنن واز حضورشون
اینھمھ جوون کشتھ . مگھ ما آدم نیستیم. میگھ مگھ میشھ نیایم بیرون

در آنق. پا بھ پای ھمھ. میشن ما بشینیم تو خونھ؟ من ھمھ روزھا اومدم
  .اما باز میام. باتوم خوردم کھ ھمھ بدنم کبوده
زیاد . بلند میشم میرم بھ سمت پایین. یک آدم مشکوک می بینم

. میرم بھ سمت میدان ولیعصر. دوباره بر می گردم باال. خبری نیست
یکیشون بھ اون یکی میگھ . ھم مردم و ھم نیروھا. اونجام شلوغھ
ما قراره تا کی . نوز تموم نشده و ھ8 بود اما االن 4برنامھ ساعت 

  اینجا باشیم؟
. تموم کوچھ ھا. بھ سمت باال کھ میرم نیروھا خیلی بیشترن  

مردمی کھ سوار ماشین ھستن خیلی خوب . خیابونا رو پر کردن
دوباره . دستشون از روی بوق برداشتھ نمی شھ. ھمکاری می کنن

ینجا شلوغھ؟ پیرزنی میگھ چرا ا. توی یک ایستگاه اتوبوس می شینم
این روزا ھمھ  ،حاج خانم" :مگھ اینجا دانشگاس؟ مردی جواب میده

  ".جا دانشگاس
دیگھ ھوا کم کم داره تاریک میشھ و . خیلی شلوغھ. راه می افتم

یکی میگھ امیر . اینا از اینکھ مردم ھنوز وایسادن و نمیرن کالفھ شدن
اطمی و با گاردیھا بھ حالت رژه میرن بھ سمت ف. آباد شلوغ شده

اما ھمھ . برای اینکھ مردم بترسن. باتومھاشون میزنن بھ سپر ھاشون
انگار قبلش اشک آور . میرم ببین چیھ. یک جا شلوغ شده. می خندن
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زده بودن پیرزنی حالش بد شده و دختر جوانی رو می بینم کھ 
اما .  نفر جمع شدن کھ بلندش کنن15-10. افتاده کف جوی آب
باالخره یکی . کنن و می خوان متفرقشون کننبسیجیھا حملھ می 

مردم . خبر میرسھ کھ ھمھ جای تھران ھمینجوریھ. بلندش میکنھ
چقدر . یکی میگھ چھ ترسوان. نیروھا ھم وایسادن. ھمھ بیرونن

یکی دیگھ . اونم بدون سالح. وحشت دارن از راه رفتن مردم
گن می . جواب میده وجود خود مردم برای اینا یک نوع سالحھ

حیفھ کھ این مردم . تنھا خالئی کھ این وسط ھست نبودن رھبریھ
بدون ھادی باشن و باید این مبارزه خودجوش تبدیل بھ یک جنگ 

دو تا دختر جوون کھ رای ھم ندادن میگن ما نھ . آگاھانھ بشھ
ما نمی . ما می خوایم آزاد باشیم. اینارو میخوایم نھ دین می خوایم

ھر انقالبی و .ی کرمی ھا و بقیھ پایمال بشھذاریم خون نداھا و مھد
 داره 57نسل اولی ھا میگن تصاویر انقالب . حرکتی ھزینھ داره

پیش خودم میگم پس باید . مثل اونموقع شده. برای ما تکرار میشھ
نزاریم ارتجاعی دیگھ و امپریالیستھا سوار جانفشانیھا و . بجنبیم

 57 تجربھ خوب از ایندفعھ دیگھ مردم یھ. مبارزات مردم بشن
. دختر جوونی میگھ خاتمی و موسوی و احمدی نژاد یکین. دارن

موسوی ھم وقتی دید مردم چی می خوان و دیگھ خواستھ شون بھ 
تغییر نظام تغییر کرد و این یعنی بھ خطر افتادن مواضع خودش، 

  .اما ما کنار نمی کشیم. کنار کشید
پیش این اولین باره سال  پیش خودم می گم ازده . راه می افتم

 تیر برگزار میشھ و این نوید خوبیھ 18کھ اینقدر باشکوه سالگرد 
  ■.برای ھمھ

 18 خرداد تا 23 و 78 تیر 18یاد ھمھ جانباختھ گان 
  ! گرامی باد88تیر 

  

  :گزارش کوتاه
ھنگامیکھ گارد ضد شورش ما را بھ سمت طالقانی ھدایت 

یک . را متفرق کندکرد، قصدش این بود کھ بھ خیال خودش ما 
لحظھ احساس کردیم جمعیت زیادی ھستیم و بدین خاطر شروع 
کردیم بھ شعار دادن و بسرعت با ھمراھی و تشویق ماشینھای 

خودمون ھم باورمون نمی شد کھ در فاصلھ . سواری روبرو شدیم
 نیروھای انتظامی ھاج َ عمال  چند دقیقھ سازماندھی بشیم، بطوریکھ

  .می کردندو واج ما را نگاه 
جمعیت زیادی بودیم کھ شعارگویان از طالقانی بھ تقاطع 
ولیعصر بسمت میدان ولیعصر داشتیم می رفتیم کھ با گاز اشک 

  ■.آور و باتوم بما حملھ کردند
  گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر

  
  
  

  

  
  
  

موجی کھ سر 
  ایستادن ندارد

 
 این   نیست وامنیتی ھنوز خبری از نیروھای.  است4ساعت   

با .  تیر عادی جلوه کند18شاید خواستھ اند . خیلی عجیب است
. زیاد شدن جمعیت پلیس و بسیج ھم بھ خیابان ھا یورش می برند

از روزھا قبل مسیرھای مختلفی برای این روز پیش بینی شده بود 
بعالوه پس از گذشتھ . تا تمرکز پلیس را بر معابر متزلزل کند

عقیب و گریز خیابانی مردم ھم بسیار آموختھ تقریبا یک ماه ت
  .استیصال پلیس کامال مشھود بود. بودند

تمام خیابان ھای اطراف مملو  و باال تا پایین کارگر از خیابان
مردم در دستھ ھای مختلف شعار می دادند پلیس . از جمعیت بود

مردم آتشی می افروختند و متواری می . گاز اشک آور می زد
 و خیابانی نبود کھ شعلھ ھای آتشی کھ مردم کوچھ. شدند

دیگر بعد از یکماه گاز اشک آور . برافروختھ اند از آن پیدا نباشد
  . و فلفل آنقدر عادی شده کھ ھمھ آماده برخورد با آنند

ندیدم چھ شد، اما انگار لباس شخصی ھا دختری را مورد 
و من کھ رسیدم خونش کف پیاده ر. اصابت گلولھ قرار دارند

. ریختھ بود شاھدان می گفتند گلولھ بھ صورتش اصابت کرده
اتوموبیل ھا و کنترل بوق زدن ھای ممتدشان خود بھ معضلی 

رژیمی کھ از بوق ماشین ھا می . دیگر برای رژیم بدل شده است
پالک ھای اتوموبیل ھایی کھ بوق می زدند را در حملھ !!! ھراسد

انی کھ دستگیر می شدند بھ کس. ھای ناگھانی از جا در می آوردند
از .  لباس شخصی بھ سرش می ریختند6-5وحشی ترین شکل 

چند دستگیر شده را ھم . شدت ضربھ ھا، باتوم یک بسیجی شکست
البتھ بعد از این کھ . دیدم کھ با پا در میانی چند زن مسن آزاد شدند

دیگر . کف زمین خواباندنشان و از صورتشان عکس گرفتند
  . عکاسی علنی از مردم عادی شده استفیلمبرداری و

شعار دادن بود، از  خیابان فلسطین جمعیتی کھ مشغول در
. برخی در خانھ ھا پناه گرفتند. قرار گرفت  سو مورد تھاجم  چند

خانھ ھا را می شکستند   لباس شخصی درب  یگان ویژه و نیروھای
 دیگر خیابان از دیدن  سمت  باز. داخل می شدند و

حملھ کوری   نیروھا تنھا توانستند .ی شعار می دادندددمنش ھمھ  این
کھ  ھمانطور دھند و برای ساکت کردن مردم آن سمت خیابان انجام

  .کنند  را جمع کجا  دانستند نمی .بود  مشھود پلیس تم؛ استیصالگف
 دست بھ ھر کاری  رژیم .بود بزرگی روز  نظرم بھ  تیر18 

برخی می . د و ارعاباز تعطیل کردن پایتخت گرفتھ تا تھدی. زد
اما این مبارزه شاید از آن مبارزه . گفتند جمعیت سرد شده است

یک مبارزه بکر خیابانی . ھاست کھ الاقل ما تجربھ اش را نداریم
مبارزه ای کھ بلوغ . بی رھبر کھ از ھیچ کس خط نمی گیرد

مبارزین در خیابان شکل گرفتھ و ھر روز خالقیت نوینی را بھ 
ھمھ چیز دھان بھ دھان می چرخد . معرفی می کندصحنھ مبارزه 

پیش بینی آینده بسیار مشکل است . و در خیابان بھ عمل در می آید
  ■.اما ھمھ چیز نشان می دھد این موج سر ایستادن ندارد

  
   گزارش ارسالی برای نشریھ دانشجویی بذر- تیر 19
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    تیر7 تیر، میدان 30
با مردم با خشونت شدید . نیروھای امنیتی خیلی زیاد ھستند 

اکثریت مغازه ھا بستھ ھستند اما تعداد اندکی ھم . رفتار می کنند
موتوری ھای . کھ باز ھستند را با تحکم وادار بھ بستن می کنند

ھمھ ماسک زده ھستند . لباس شخصی تعدادشان خیلی زیاد است
آره اونام ماسک زدن چون می . و مدام در حال ویراژ دادن

آنقدر . از اینکھ شناسایی بشن توسط مردم. مردمترسن از 
 -12بھ پسر . حماقت و خشونت توشون دیده میشھ کھ حد نداره

 سالھ ای کھ با مادرش داره رد میشھ و فقط نگاشون میکنھ 13
  !" گمشو رد شو بچھ قرتیھ پوفیوز"با تحکم می گن 

ترانھ موسوی، . این روزا خبر کشتارھا مدام بھ گوش میرسھ
مردم چند تا .  سالھ18ب اعرابی و امروز کامرانی جوان سھرا

اما نمیزارن کسی . چند تا وایمیسن اطراف رو نگاه می کنن
با چند نفر کھ معلومھ . میگن امروز ونک ھم شلوغ بوده. وایسھ

یکیشون اصال رای نداده . اومدن بھ خاطر تجمع صحبت می کنم
گھ االن موسوی معتقدن کھ دی. و اون یکی بھ موسوی رای داده

اونم فکر نمی کرد کھ مبارزات مردم بھ اینجا . مطرح نیست
کشیده بشھ و چون حاال منافع خودش در چارچوب نظام بھ خطر 

  . دیگھ بیانیھ دادنش ھم قطع شده. افتاده دیگھ سکوت کرده
می گفتن اینا فکر نمی کردن کھ مردم این شکلی مبارزات 

شیدن فکر کردن مردم می اول شاخ و شونھ ک. رو ادامھ بدن
ترسن اما وقتی دیدن کھ مردم شدید تر ادامھ دادن کمی از 
موضعشون تالش کردن عقب بکشن اما اختالفاتی کھ با ھم 
دارن باعث می شھ کھ نتونن خوب تصمیم بگیرن و فقط 

می گفتن مردم اول فقط رایشونو می خواستن . سرکوب می کنن
 مواجھ شدن دیگھ ساکت نمی اما وقتی کھ با شیوه برخورد اینا

می .  شروع شد42 ھم ابتدا از سال 57می گفتن انقالب . شن
. گفتن پدرامون نسل سوختھ شدن ما نباید بزاریم مثل اونا بشیم

معتقد بودن کھ از وقتی نداھا و سھراب ھا کشتھ شدن ما نمی 
نمی زاریم خون اونا پایمال . تونیم بشینیم تو خونھ و آروم باشیم

  .بشھ
داشتیم صحبت می کردیم کھ دیدیم نیروی انتظامی با چند  

موضوع این بود کھ یکیشون . و بحث می کنھ دختر جوان جر
 فیلمبرداری با گوشی تلفنش دیده بودن و می  رو در حالت

. ما ھم وایسادیم ببینم چھ خبره. خواستن تلفن رو ازش بگیرن
. م میگیری دقیقھ است دارم می بینم فیل10رییسشون می گفت 

دختر . و تلفن رو ازش می خواستن! یعنی من دروغ می گم؟
جوان ھم می گفت کھ من فیلم خانوادگی دارم و تلفنم رو نمی 

رییسشون بھ یکی از دخترھا با . اما بھ زور ازش گرفتن. دم
بعد ھم بھ چند تا دختر جوان . فریاد گفت کھ حجابتو درست کن

گفت . کھ حجابتو درست کنکھ در حال رد شدن بودن فریاد زد
تو دلم گفتم تازه .  سال ھم باید بھتون بگیم باز30دیگھ بعد از 

زیاد ھم .  سال دیگھ بسھ30. کجای کاری. شروع شده حاجی
بعد گفت کھ بھ اسم احمدی نژاد و موسوی ریدن بھ . ھست

آره حق . خستھ شدیم دیگھ. ھر روز داستان داریم. ھیکلمون
عادت دارن بھ مفت خوری و خوردن و آخھ . دارن خستھ بشن

بعد ھم ظاھرا دوربین دختر جوان رو تجسس کرد و . خوابیدن
شاید ھم ھمھ چیز رو پاک کرد و گوشی رو بھش دادن و دیدم 

  ■. تیر کامال متشنج بود7 خیابان 8اما تا ساعت . کھ رفتن

کی می رود ز خاطر خون 
 !روان یاران

  
ر گذشت  مرداد، بھ بھانھ چھلمین روز د8

  !جانباختگان خیزش اخیر
قرار بود کھ مراسم در بھشت زھرا برگزار شود و سپس در 

البتھ بسیاری از جوانان و کسانی کھ می . مصلی تھران تجمع شود
خواستند در مراسم شرکت کنند با برگزاری مراسم در مصلی 

بھ دالیل مختلف از جملھ اینکھ یک مکان بستھ است . مخالف بودند
ن فرار وجود ندارد و دوم اینکھ پر از دوربین مدار بستھ کھ امکا

ھر . است و یک دلیل و مھمترین آن اینکھ یک مکان مذھبی است
چی می کشیم از ھمین مذھبھ، حاال بریم مراسم کشتھ شده ھا رو 

و، توی مصلی د رکھ بھ خاطر مبارزه علیھ رژیم مذھبی کشتھ شدن
 امروز بسیار ھم شلوغ خبر می رسد کھ بھشت زھرا کھ. بگیریم

 نفر برای شرکت در این 10000بوده و جمعیتی نزدیک بھ 
مراسم جمع شده اند صحنھ در گیری بوده و مانع از تجمع مردم بر 

اطراف مصلی تھران و . سر مزار ندا و دیگر جانباختگان شده اند
خیابانھای منتھی بھ آن از جملھ تخت طاووس و بھشتی پر از 

مردم ممتد بوق می زنند و گاردیھا . استنیروھای گاردی 
ھراسان، در حالیکھ باتوم ھایشان را در آسمان می چرخانند بھ 

بھ ماشینھایی کھ بوق می زنند ھم حملھ . سمت مردم ھجوم می برند
  .می کنند و شیشھ ھایشان را می شکنند

وضعیت کامال . با یکی از دوستانم بھ میدان ونک می رسیم
نیروی زیادی اعم از . ھمھ مغازه ھا بستھ است. غیرعادی است

مردم باز ھم . نیروی انتظامی و بسیج و لباس شخصی جمع ھستند
در یک صحنھ عجیب می بینم کھ یک لباس . بوق ممتد می زنند

کھ بوق می زنند شخصی در حال یادداشت شماره ماشینھایی است 
پلیس . بعد از مدتی کالفھ می شود و بھ حماقت خودش پی می برد

میدان را دور می زنیم و بھ سمت پایین . راھنمایی حضور ندارد
باز ھم حضور . جمعیت زیادی در حال باال آمدن است. می رویم

بھ بقیھ می گویند کھ آرام بھ طرف باال . زنھا قابل توجھ است
می زنن  فریاد ! با ھم باشید! ندوید. ھ می کنندارن حمل. بروید

در ھمین حین گاز اشک . نترسین، نترسین، ما ھمھ با ھم ھستیم
میگردونھ یکی از جوونا سریع سطل آشغال رو بر . آور می زنن

  . وسط خیابون و آتیش می زنھ
حضور گلھ ھای لباس شخصی . بر می گردیم بھ سمت میدون

مردم با اشاره بھ ھم . برجستھ استو نیروھای اطالعاتی کامال 
گاردیھا میان تو . جاسوسھا رو نشون میدن کھ حواستون باشھ

با . میدون تا بعد از کتک زدن و کشتن مردم خستگی در کنن
خبر میدن بھشون کھ برن .  پذیرایی می شن  آبمیوه ھای خارجی
باز میریم بھ سمت . می گن اونجا شلوغ شده. سمت تخت طاووس

گاز اشک . ون جمعیتی جمع شده و در حال شعار دادنھچ. پایین
میایم این دست . گلوم می سوزه، اشکم سرازیر میشھ. آور زدن

  .سر یک کوچھ وای میستیم. خیابون
مردم با اشاره زن و مرد جاسوسی رو نشون می دن کھ در 

مردم ھم دیگھ خوب یاد گرفتن چھ . حال عکس و گرفتن فیلم ھستن
چند .  جاھایی وای می سن کھ راه فرار باشھ.جوری مبارزه کنن

قدم جلوتر جوونا آتیش بزرگی درست کردن و خیابونو بستن و 
. رگ بر تو...مرگ بر تو مرگ بر تو م . دارن شعار می دن

. چھ روزیھ امروز. انرژی مضاعفی می گیریم. مرگ بر دیکتاتور
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ینکھ اما فرقش اینھ کھ حاال مردم با ا. یاد روزھای اول افتادم
خصوصا . اینھمھ کشتھ و زخمی و زندانی دادن اما باز ھم ھستن

ھمھ صورتھا رو پوشوندن و یک فرق بزرگ دیگھ . جوونا، دخترا
بخش مھمی از مردم بھ این آگاھی . اینکھ رنگ سبز خیلی کم شده

مردم چیزه دیگھ ای می  . کھ موسوی ھم از ھمیناس  رسیدن 
جود یک نیروی آگاه بھ و. چیزی کھ موسوی نمی خواد. خوان

کوچکترین آگاھی در این دوران نقش مھمی . شدت احساس می شھ
ھمھ تشنھ یاد گرفتن ھستند حتی در ھنگامھ نبرد و جنگ با . داره

  .دشمن
می ریم بھ . گاردیھا حملھ می کنن. شعار می دیم  ھمھ با ھم 

بھ اونایی کھ از گاز . اونجام آتیش روشن می کنیم. سمت گاندی
یکی از مغازه دارھا میگھ . آور آسیب دیدن کمک می کنیماشک 

میایم سر . ھمھ کمک می کنن. بیاین تو تا کرکره رو بکشم پایین
یکی می گھ . بستن میدون رو. می گن ونک خیلی شلوغھ. گاندی

زنھای جاسوس ھم . لباس شخصیھا خیلی زیادن. مواطب باشین
 تا 30-20یکدفعھ . دارن بین مردم

سپاھی ھستن میان بھ سمت موتوری کھ 
می ریم . گاندی و داد می زنن کھ برین

. اما نمی شھ وایساد. بھ سمت میدون
میایم دوباره سر گاندی تا ببینیم کجا می 

در حالیکھ چند ثانیھ ھم . شھ تجمع کنیم
نشده ھمون موتوری ھایی کھ رفتھ بودن 

. بر می گردن و میان توی پیاده رو
طبوعاتی می یھ کیوسک م  خودمونو بھ 

در . رسونیم چون ھمھ راھھا بستھ شده
حالیکھ با فروشنده مشغول صحبت 

  ....ھستم
برای .  یکھوآخخخخخخخخ پشتم 

ظاھرا سرمو . چند ثانیھ گیج می شم
نشون کرده بود اما چون سرمو خم کرده 
بودم و با فروشنده کیوسک حرف می 

با . زدم شانس آوردم و بھ پشتم خورد
در اثر ضربھ . دم میامکمک مردم بھ خو

. دیگھ عادت کردیم. پامم پیچ می خوره
آنقدر زیادن کھ چند دقیقھ طول می کشھ 

ھراسان بھ . فقط عربده می کشن. برن
بھ خاطر جنایتھایی کھ . نظر می رسن

تو این چھل روز کردن و نتیجھ اش را 
. دیدن وامانده شدن و نمی دونن چھ کنن

  . دیگھ ترس توی دل مردم مرده
آفرین بھ . امروز خیلی با شکوه بود

بھ اراده و ھمت و . آگاھی مردم
مردم . بھ مبارزه خستگی ناپذیرشون. ایستادگیشون، بھ مقاومتشون

می گن دیگھ ھمھ چیز زیر سوال رفتھ ودیگھ االن ھدف برای ما، 
  !کل نظام نشانھ است. رفتن ھمھ ایناس

  !یاد ھمھ عزیزان جانباختھ گرامی باد
  !ین دولت مردم فریبمرگ بر ا

  !زنده باد انقالب
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  نداییم، سھرابیم،   
  !ما ھمھ یك صداییم

  !ندای ما نمرده، این دولتھ كھ مرده
  !سھراب ما نمرده، عدالتھ كھ مرده

  
نیمھ شب بود و می خواستم وقایعی كھ امروز شاھدش بودم را 

ھنوز دست بھ قلم نبرده . ره ھا بازھوا گرم است و پنج. بنویسم
  :آواز شبگردی بگوشم می رسد

باز ...دارم امشب در دل نوری ...امشب در سر شوری دارم"
  ..." امشب در اوج آسمانم

نمی دانم آیا این ترانھ خوان قصد رساندن پیامی بھ خفتگان 
شاید امروز در بھشت زھرا بوده و بر . نیمھ شب را داشتھ یا نھ

 گل سرخی نھاده و خشم خود گور ندا
. را در قالب شعارھایی بیان كرده است

شاید او نیز مثل ھزاران نفر دیگر 
ملتھب و ھیجان زده خود را از 
گورستان بھ میدان ھای شھر رسانده و 
ساعتھا در حالی كھ پلك ھای خود را 
بھم می زده تا از سوزش چشمان خود 
بكاھد، در حال آتش افروزی بوده و 

ندای ما "، "مرگ بر دیكتاتور "فریاد
را سر داده " نمرده، این دولتھ كھ مرده

شاید او نیز از مشاھده وقایع . است
امروز در ذھن خود پاسخ دھھا سوال 
را جستجو می كند، و تركیبی از شور 
و احساس انقالبی با نگرانی و 
اضطراب بر سر اینكھ این موج بھ 
كدام سمت خواھد رفت را در خود 

  .رده استجمع ك
اما تصورم اینست كھ . نمی دانم
" باز امشب در اوج آسمانم"ترانھ خوان 

انگار مثل ھزاران نفر . را می شناسم
  .دیگر امروز در كنار من بوده است

خبرگزاری جمھوری اسالمی تعداد 
جمعیت حاضر در بھشت زھرا را 

خبرگزاری .  نفر اعالم كرد2000
ھای خارجی مثل رویتر جمعیت را 

اما چیزی كھ . د ھزار نفر اعالم كردچن
  . من دیدم بسیار فراتر از این بود

   
   عصر4ساعت : بھشت زھرا

مردم . موج جمعیت با دستھ دستھ گل سرخ و مریم و گالیل 
برای تجدید عھد با ندای عزیز و دیگر جانباختگان خیزش خود، 

و می خواھند بھ ندا بگویند كھ خون تو بھ ھدر نرفتھ . آمده اند
در دشت وسیع بھشت زھرا، . اجازه نمی دھیم كھ بھ ھدر برود

شعار می دھند، فریاد می . ھزاران دختر و پسر جوان جاری اند
انگار مقامات باالی حكومتی بھ نیروھای . زنند، درگیر می شوند

اما وقتی احتیاط . سركوب دستور داده اند كھ امروز محتاط باشند
می زنند و می .  حملھ می كنندكنار می رود بھ دختران بیشتر

: دختر جوانی می پرسد. گیرند و زنان دالورانھ دفاع می كنند
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: زنی میانسال پاسخ می دھد» چرا اینقدر بھ زنان حملھ می كنند؟«
  . »اینھا ضد زن ھستند«

در محاصره . میرحسین با زھرا رھنورد می آیند
نھا بھ جمعیت نیروھای انتظامی كھ نمی گذارند آبادیگاردھایشان و 

دستی برای جمعیت تكان . كروبی می آید .بپیوندند؛ زود می روند
   .زود می رود. می دھد و احوالپرسی می كند

  .اینھا می روند و جمعیت می ماند؛ و چھ بھتر
 »!ھادی غفاری است. اونو ببینید«: پچ پچی بگوش می رسد
  : دزنی خشمگین افشاگری می كن. كسانی بر او درود می فرستند

می دونین ھادی غفاری . كجای كارین؟ چرا جوگیر می شین«
چشم . كیھ؟ او سركرده چماقدارھا و آدمكش ھای این حكومت بوده

بلند شدین و كشتھ . انقالبی ھا را با دست خودش در می آورده
برای  .»دادین تا این جانی ھا بجای احمدی نژاد سر كار بیان؟

   .زمانی كوتاه سكوت حكفرما می شود
. ھمھ جور شعاری بگوش می رسد. صف ھا بشدت قاتی است

 تكرار هللا اكبرموقعی كھ نیروھای سركوب حملھ می كنند بیشتر 
. می شود، كھ تأثیری ھم در برخورد وحشیانھ سركوبگرھا ندارد

 می "مرگ بر دیكتاتور"وقتی مردم احساس امنیت می كنند، بیشتر 
از گوشھ و . " را نبینیمجتبی بمیری، رھبری"یا شعار . گویند

 ھم بگوش می رسد كھ هللا "مرگ بر تو ای رھبر"كنار گاه شعار 
محمود خائن، "شعار . اكبری ھا سعی می كنند خاموشش كنند

خبرگزاری ھای .  ھم پی در پی شنیده می شود"آواره گردی
 home(محمود خائن، بیخانمان "خارجی این شعار را بصورت 

less (بودند كھ موجب خنده جوانان شده بودترجمھ كرده " شوی .
وقتی . دارد" بیخانمان"محتوای متفاوتی از " آواره گردی"چون 

نیروھای سركوب حملھ می كردند و گاز پرتاب می كردند شعار 
این .  زیاد بگوش می رسد"می كشم، می كشم، آنكھ برادرم كشت"

این شعار باید «: زنی گفت. شعار موجب بحث میان مردم شد
ندا یا ترانھ كھ برادر . الح شده و بار جنسیتی اش برداشتھ شوداص

  » .نبودند
زنان باید در راھپیمایی ھای بزرگ «: زن دیگری گفت

اگر بھمون حملھ كردن و پرسیدن چرا . روسری ھا را بردارن
َاینكار را می كنین ما باید جواب بدیم كھ اصال این دلیل حضور ما 

  » .در خیابان است
می دونین چقدر جوان كشتھ شده و مخفی «:  گفتیكی دیگر

 پارتی دارھا كشتھ شده نگھداشتن؟ حاال بعد از اینكھ یكی از
) منظور محسن روح االمینی فرزند مشاور ارشد رضایی بود(

در بین جانباختگان ھم خودی و . كمی اخبار را علنی كردن
  .»غیرخودی وجود داره

ت از گورستان و  مردم شروع كردند بھ بازگش5از ساعت 
در ایستگاه مترو و داخل مترو جای سوزن . رھسپار مصلی شدند

بھ علت «َبلندگوی ایستگاه مداوما اعالم می كند كھ . انداختن نبود
فاصلھ بین . »ازدحام بیش از حد جمعیت، سریعتر بلیط تھیھ كنید

مترو در اشغال .  دقیقھ است50این دو مكان با مترو بیش از 
شعار می دھند، سرود می خوانند و ھمھ با .  استجمعیت معترض
  .ھم بحث می كنند

، "مرگ بر دیكتاتور".  چند شعار بیش از ھمھ تكرار می شود
سھرابیم، نداییم، ما ھمھ یك "، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"

محمود "، "ندای ما نمرده، این دولت است كھ مرده"، "صداییم
برخی شعار می . "، میرحسینیا حسین"و " خائن، آواره گردی

  . "نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران": دھند
َمن اصال رای ندادم و برای ھمبستگی و «كسی می گوید 

فعال «دیگری می گوید . »تقویت مبارزه بھ ھمھ برنامھ ھا می روم
بصورت تاكتیكی باید پشت موسوی را بگیریم تا اینھا بیافتند و بعد 

یكی جواب می دھد . »قیھ شان روشن می كنیمتكلیف مان را با ب

این تاكتیك خطرناكی است كھ بازنده بزرگش خودمان خواھیم «كھ 
چرا نتوانیم از ھمین حاال تكلیف مان را با ھمھ شان روشن . بود

كنیم و شعارھایی مطرح كنیم كھ بھ كل این نظام برخورد می 
كسی از میان جمعیت شروع بھ صحبت در مورد . »كند؟

یك نفر از گوشھ ای صدا می . انباختگان خیزش اخیر می كندج
این حرف موجب خشم . »!ھیچ كسی كشتھ نشده است«زند كھ 

 و »مرگ بر جیره خوار«: مردم شده و یك صدا فریاد می زنند
مترو در . تصاویر بعضی از جانباختگان را دست بھ دست می كنند

  . ندایستگاھھای بین راه بیش از اندازه توقف می ك
نمی خوان بذارن بھ مصلی «مردم عصبانی شده و می گویند 

باید بھ خیابان ! پا بكوبید! بزنید بھ در: "یكی فریاد می زند. »برسیم
مترو، ": دھندی  ھمھ اینكار را می كنند و شعار م".ھا برسیم

 معلوم می شود كھ مترو !"مرگ بر دیكتاتور! مترو، حركت حركت
مردم با ھم مشورت می . لی را نداردقصد توقف در ایستگاه مص

  . كنند كھ كجا پیاده شوند
ما در ایستگاھی پیاده شدیم و تصمیم گرفتیم بھ سمت میدان 

در خیابان كریمخان گروھھای مختلف جوانان را . ولیعصر برویم
دیدیم كھ با صورت ھای پوشیده در حال شعار دادن و جنگ و 

  . گریز بودند
شمال می رویم و بھ خیل جمعیتی در خیابان ولیعصر بطرف 

می پیوندیم كھ بخصوص در تقاطع فاطمی ولیعصر و در یوسف 
ترافیك . آتش و دود خیابان را فرا گرفتھ. آباد تجمع كرده اند

. سنگینی ایجاد شده و بوق خودروھا گوش فلك را كر كرده است
شخصی پوش ھا با چھره ھای پوشیده و باتوم بدست در بین 

چرخند و در عین اینكھ ظاھرا نقش مامورین خودروھا می 
راھنمایی رانندگی را ایفا می كنند، ھرجا دستشان برسد شیشھ 

خونی كھ در ": جمعیتی شعار می دھد. خودروھا راخرد می كنند
پول نفت چی شد، خرج  "و" رگ ماست، ھدیھ بھ ملت ماست

  ."بسیجی شد
 و د از طرف نیروھای موتور سواربا در ابتدای یوسف آ

جمعیت یكدفعھ . شخصی پوش ھا حملھ شدیدی بھ مردم می شود
خانھ ھای مسكونی، مردم . شده و بھ زمین فرو می رودانگار آب 

  . جمعیت پیدا می شودبعد از دقایقی دوباره . را پناه داده اند
از دور شعلھ ھای بزرگ آتش . وارد تخت طاووس می شویم

بالھ در حال سوختن وسط خیابان چندین سطل ز. بچشم می خورد
: و دیگری می گوید» نگاه كنید جھنم شده«: كسی می گوید. است

  ! »بیشتر فضای بھشت است تا جھنم«
. مردم در حال رد و بدل كردن اخبار جاھای دیگر با ھم ھستند

دیگری می گوید من از . یكی می گھ من مصلی بودم این شد و آن
ترس .  و خندان ھستندھمھ خوشحال. یوسف آباد میام این شد و آن

مردم بیشتر از روزھای قبل چشم تو چشم . ھا خیلی ریختھ
  . نیروھای سركوب شده و بھ آنان ناسزا می گویند

ھنوز فضا . دیر وقت شب دوباره وارد كریمخان می شویم
اما انگار . بسیار ملتھب است ھرچند از تعداد جمعیت كاستھ شده

 در انتظار ھدایت گری كھ بھ ھمھ منتظر وقوع حادثھ ای ھستند، یا
خودروھای پر از نیروھای . آنھا بگوید كجا بروند و چھ كنند

چھره . سركوب در وسط خیابان پشت سر ھم در حال حركت است
  .افرادشان خستھ و درمانده است

كسی با » اینا كجا دارن می رن؟« مردم از ھم سؤال می كنند 
تعقیب شان . ی شدهالبد در جایی درگیری بزرگ«خنده می گوید 

  . »كنیم تا خودشان ما را بھ آنجا برسانند
امروز نیز مراسم بی آزار توصیھ شده توسط موسوی كھ قرار 
َبود خاموش باشد و صرفا فاتحھ خوانی، بھ یك تظاھرات سیاسی 

  ■ .بزرگ و پر شر و شور تبدیل می شود
1388 مرداد 8  
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  گل ھای آتش
   جوان دیگر، سھراب و جان ھای در یادمان ندا

  

ماجرای تكراری : خبر رسید كھ بھ تجمع بھشت زھرا حملھ كردند
صحنھ . گاز اشك آور و اسپری گاز فلفل و باتوم و دشنام ھای ركیك

  .ھای مقاومت مردم و اوج گیری شعارھا
خیابان .  نشده است6ھنوز ساعت . بھ سمت مصلی راه می افتیم

خیابان ھای مركزی از ترافیك ھمیشگی در . ھا عجیب خلوت است
آرامش قبل از توفان؟ در پیاده رو، گروه ھای سھ . شھر خبری نیست

ھستند، در جھت مصلی َچھار نفره كھ عمدتا دختران و پسران جوان 
از التھاب مردمی كھ نبش خیابان . پچ پچ كنان و خندان. پیش می روند

مفتح جمع شده اند می شود فھمید كھ تجمع اعتراضی در مقابل 
از اینجا بھ بعد، جمعیت در پیاده روھا . الی تھران آغاز شده استمص

از . یكمرتبھ ترافیك می شود. و خیابان ھای اطراف فشرده تر است
چند بوق : نزدیكی تقاطع عباس آباد، چند جوان جرقھ را می زنند

و حاال اركستر ھزاران خودرو، سمفونی اعتراض را آغاز می ! پیاپی
ر اختیار مردمی است كھ سعی می كنند خود را بھ پیاده روھا د. كنند

صفی از روبرو می آیند و از كنارمان می . مقابل در مصلی برسانند
ولی “ !بزن بزن عجیبی است. برگردید. نمی شود جلو رفت”: گذرند

ترافیك . از پیاده رو آن طرف خیابان، جمعیت دارد پیشروی می كند
نیروی انتظامی مجبورند پیاده سركوبگران . دیگر كامال قفل شده است

یكمرتبھ موج مردم شروع بھ دویدن و . یا با موتور سیكلت تردد كنند
معلوم است كھ مزدوران از روبرو دارند بھ این . عقب نشینی می كنند
چند ده متری عقب می نشینیم و دوباره می . سمت حملھ می كنند

“ بر دیكتاتورمرگ ”تنھا شعاری كھ ھمھ جا بھ گوش می رسد . ایستیم
  “!دست بردارید! بابا بی خیال”. تعدادی ھم هللا اكبر می گویند. است

زن میانسالی می گوید . روی جدولھای گوشھ خیابان می نشینیم
 ھر كس در پیاده رو بود و وسط خیابان نمی آمد را دعوا 57سال ”

  “!ولی حاال تظاھرات ھا پیاده رویی شده. می كردیم
اینھمھ مردم، اینھمھ !  صحیح خالی استجای شعارھای مشخص و

ھیچ . شور، اینھمھ بی باكی، ولی نھ سیاست روشن است و نھ دورنما
صحبتی از اینكھ چطور می توان در این نبرد پیروز شد در میان 

فقط اعالم اینكھ ما جناح حاكم را بھ رسمیت ! فقط اعتراض. نیست
مبارزاتی و خواستھ عموم مردم متوجھ نیستند كھ نیروی . نمی شناسیم

فقط اقدامات سركوبگرانھ و . ھایشان دارد محدود و مھار می شود
 نمی توانند   .وحشیانھ رژیم اسالمی را می بینند و بھ خشم می آیند

  .را ببینند“ نارھبران سبز”نقش كرخت كننده سیاست ھا و رھنمودھای 
ی از  نفره از گارد ویژه با باتوم و سپر، نبش یك20حاال یك گروه 

اینھا ھمان ھا ھستند كھ چند . تقاطع ھای عباس آباد مستقر شده اند
حاال آمده اند و . دقیقھ پیش بھ مردم ھجوم بردند و فحش دادند و زدند

وسط جمعیتی كھ ھمچنان در پیاده رو در حال حركتند ایستاده اند تا 
ظاھرا آرایش قوای ! دفعھ بعد راحت تر كارشان را انجام دھند

ران با این منطق و تصور انجام می شود كھ خطر حملھ و سركوبگ
ظاھرا سركوبگران ! مقابلھ بھ مثل از سوی مردم تھدیدشان نمی كند

روی رھنمودھا و توصیھ ھایی كھ امثال موسوی و كروبی و سازگارا 
و ھمفكرانشان شب و روز بھ گوش مردم می خوانند و آنان را بھ 

  .كنند، حساب باز كرده اندآرامش و سكوت و مسالمت دعوت می 
در خیابان .  و بھ پایینتر بر می گردیم  مسیر را عوض می كنیم

مفتح، لباس شخصی ھا نبش كوچھ منتھی بھ فرمانداری تھران با 
چند تا جوجھ بسیجی، باتوم ھایشان . چماق ھایشان موضع گرفتھ اند

این را برای تھدید و ارعاب بھ سوی گروھی از زنان كھ در پیاده رو 
ولی . پا و آن پا می كنند تكان می دھند و چند ضربھ ھم می زنند

از خروجی مترو، موج پایان ناپذیر . یكمرتبھ صحنھ عوض می شود

بعضی ھا دو انگشت خود را باال . جمعیت بھ خیابان سرریز می كند
بھ . ھمھ مصمم در یك جھت، بھ سمت مصلی در حركتند. گرفتھ اند

دوری می . دازم، جوجھ بسیجی ھا غیب شده اندپیاده رو نگاھی می ان
. زنیم و خود را از سمتی دیگر بھ خیابان عباس آباد می رسانیم

جمعیت مصلی را رھا كرده، . ترافیك و بوق و چھره ھای شاد مردم
برویم ھفت تیر؛ شاید آنجا خبری ”. بھ سوی ولیعصر در حركت است

امی در ھمھ جای میدان نیروی انتظ. ھفت تیر نسبتا آرام است“ .باشد
توقف و یا رفتن “ اجازه” در پیاده روھاست   جمعیتی كھ. مستقر است

گروھی بھ سمت میدان ولیعصر می روند و ! بھ خیابان را ندارد
  .گروھی دارند از آنجا بھ سمت ھفت تیر می آیند

 رو بھ  ھوا دیگر. دوباره بھ سمت تخت طاووس بر می گردیم
یی، گل گل شعلھ ھا و دود سیاھی كھ از در سرباال. تاریكی است

صدای شعار بلندتر و . سطل ھای زبالھ بھ ھوا برخاستھ را می بینیم
جوانی با بینی شكستھ و خونین در پیاده رو بھ ما . واضح تر می شود

“ .ھمینطور زیر دست و پا با لگد می كوبیدند بھ صورتم”: می گوید
بان ھا و كوچھ ھایی كھ سر ھمھ خیا. تظاھرات تازه شروع شده است

خیابان میرزای شیرازی را بھ ولیعصر متصل می كند، آتش بر 
بعضی . عبور و مرور خودروھا بھ كندی انجام می شود. پاست

جمعیت در گروه ھای بزرگ و اغلب . مسیرھا كامال قطع شده است
: با صورت ھای پوشیده، وسط خیابان ھا پراكنده اند و شعار می دھند

 استقالل،  ،ردد زندانی سیاسی آزاد باید گ ،یكتاتورمرگ بر د”
مثل اینكھ .  این شعار آخری، جدید است“آزادی، جمھوری ایرانی

بعضی از مردم می خواھند راھی غیر مستقیم برای شعار دادن علیھ 
عجیب است، فكر می كردیم . موجودیت جمھوری اسالمی پیدا كنند

 باختگان، نداھا و امروز حتما شعارھای خاصی در مورد جان
ولی ھیچ ابتكاری . می شنویم... سھراب ھا و ترانھ ھا و اشكان ھا و 

  .در این زمینھ مشاھده نمی شود
روبروی سینما آزادی، دختر خشمگینی از خودرو پیاده می شود 
و بھ سمت جوان وحشت زده ای ھجوم می برد و یقھ اش را می 

تو كی . داشت می كردیتو بھ چھ حقی شماره پالك مرا یاد”: گیرد
جاسوس در یك لحظھ یقھ اش را آزاد “ !آھای مردم بگیرینش. ھستی

جمعیتی . می كند و پا بھ فرار می گذارد و گروھی دنبالش می دوند
.  می گویند“مرگ بر دیكتاتور”كھ جلوی سینما ایستاده با حرارت 

 دو یكی. ناگھان از بین آنھا صدایی شبیھ شلیك گلولھ بھ گوش می رسد
نفر لباس شخصی كھ خود را میان جمعیت جا زده بودند، احتماال 
. برای ترساندن و متفرق كردن مردم، گلولھ مشقی یا ھوایی زده اند

  !دوباره صحنھ مثل قبل می شود! ھمین. یك تشنج و چند قدم دویدن
ھر چھ بھ خیابان ولیعصر نزدیكتر می شویم تأثیر گاز اشك آور 

 ھا اگر بھ سمت باال می رویم مواظب باشید بچھ”. بیشتر می شود
ھمھ جا . ما بھ سمت پایین می رویم“ !نبش كوچھ اولی كمین كرده اند

جمعیتی فشرده ای كھ رو بھ پایین حركت می كند شعار . غلغلھ است
مجتبی / مرگ بر دیكتاتور/ رھبر ما قاتلھ، عبادتش باطلھ”: می دھد

  “بمیری، رھبری رو نبینی
یوسف آباد بھ باال، ھمھ مردم، خانواده ھا، جوان ھا،  از دوراھی 

این فقط . ماشین ھا یك بند بوق می زنند. ایستاده اند و شعار می دھند
در بسیاری از محالت تھران، ھمزمان ھمین . گوشھ ای از شھر است

با ھم صحبت !  شب9در یك چشم بھ ھم زدن، ساعت شد . وضع است
  .و رفتاینطوری نمی شود جل”: می كنیم

 اینطوری فقط دار و دستھ كودتاگر را عاجز می كنیم و باعث 
  ...ادامھ ترس و اضطراب شان می شویم 

 بدون مطرح شدن دورنما و ھدف روشن، عجین شدن فداكاری و 
عزم مردم با شعارھای مشخص و عمیقی كھ منافع اساسی شان را 

  ...منعكس كند مبارزه تكامل پیدا نمی كند 
ری از ماھیت كل جمھوری اسالمی، از ھمھ جناح ھا  بدون افشاگ

 رھنمودھای و شخصیت ھایش، بدون مبارزه با سیاست ھا و
عوامفریبانھ و مرتجعانھ نارھبران سبز، نمی توان یك قطب قوی 
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انقالبی و رھبری كننده از بین پیشروترین مبارزان خیزش مردمی بھ 
  ...وجود آورد 

 و استراتژی ای نیاز دارند كھ  این مردم، فكر و فلسفھ و نقشھ
  “...واقعا رھایی بخش باشد، نو باشد، بیان منافع خودشان باشد 

سرعت ھا را آنقدر پایین . وضع اینترنت غیر قابل تحمل است
برای فرستادن این . َآورده اند كھ انگار واقعا با ذغال كار می كند

    ■.گزارش باید چند ساعتی بخوابم و دوباره امتحان كنم
  

  :مکان 2:45  ساعت؛ مرداد8پنجشنبھ 

  بھشت زھرا
  

با یکی از دوستان بھ بھشت زھرا رفتیم تا در مراسمی کھ بھ یاد 
با . ندا آقا سلطان و تعدادی از کشتھ شدگان وقایع اخیر شرکت کنیم

اینکھ اولین بار است کھ بھ بھشت زھرا می آییم؛اما راه از ھمان آغاز 
 از مردم بھ سمت قطعھ ای کھ ندا و تعداد زیادی. مشخص می شود

در میان . با آنھا ھمراه می شویم. دیگران در آن خاک ھستند می روند
من ! راه چند نفر از ما سؤال می کنند کھ مراسم در کدام سمت است؟

دختری کھ ." اما مسیر ما ھم، ھمانجاست. نمی دانم: "پاسخ می دھم
مسیر ھمھ ما بھ ! شیدنگران نبا: "در کنار من است، پاسخ می دھد

واقعا جمعیت . بھ محل مورد نظر می رسیم." سمت ندای آزادی است
  . می توانم بگویم پنجاه ھزار نفر و شاید ھم بیشتر. زیادی آمده

 3مراسم در ساعت . نیروھای امنیتی ھمھ جا بھ چشم می خورند
آغاز می شود، کھ در ھمان آغاز یکی از نیروھای امنیتی با تھدید بھ 

!"  دقیقھ وقت دارید کھ فاتحھ بفرستید و بروید5فقط : "مردم می گوید
!" اگر نرویم چھ؟: "خانمی کھ چند متر دورتر از ماست سؤال می کند

حتما ما را نیز مثل بچھ ھایمان می کشند، ما : "یکی جواب می دھد
ما آمده ایم کھ . کھ نمی رویم، بذار ھر غلطی می خواھند بکنند

  ." بمانیم

وارد بھشت زھرا " ھادی غفاری"این ھنگام خبر می رسد کھ در 
تعدادی از مردم برای استقبال او می روند؛ و بعد از چند دقیقھ بھ . شد

ما از این فرصت استفاده می کنیم و شروع . ھمراه او باز می گردند
ھر . می کنیم بھ پخش تراکتھایی کھ برای این مراسم آماده کرده ایم

در این . یروھای امنیتی و انتظامی افزوده می شودلحظھ بر تعداد ن
نیروی "ھنگام مردم شروع بھ دادن شعار می کنند و با شعار 

 از آنھا می خواھند کھ با مردم ھمراه "انتظامی، حمایت، حمایت
اما نیروی انتظامی بھ سمت مردم حملھ ور می شود و تعدادی . شوند

و با تھدید از مردم می از مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دھد 
اما مردم منسجم تر از قبل شروع بھ . خواھد کھ محل را ترک کنند

 و" مرگ بر دیکتاتور": دادن شعارھایی با این مضمون می کنند
  "مرگ بر احمدی نژاد"

در این ھنگام خبر می رسد کھ میر حسین وارد بھشت زھرا شده 
ه اند و درحال و نیروھای امنیتی مانع از حضور او در مراسم شد

جمعیت بھ سمت محلی کھ میرحسین در . بازگرداندن او ھستند
آنجاست بھ حرکت درمی آیند کھ نیروھای امنیتی و انتظامی با باتوم و 

ما نیز بھمراه تعدادی از . گاز اشک آور بھ سمت آنھا حملھ می کنند
حکومت زور "جوانان و مردم شروع بھ پرتاب سنگ و دادن شعار 

در این میان نیروھای . کردیم" م، پلیس مزدور نمی خوایمنمی خوای
امنیتی تعدادی از مردم را بازداشت کرده و تعدادی ھم بھ شدت 

تا لحظھ تنظیم این . ما باید محل را ترک می کردیم. زخمی شدند
 نفر توسط نیروھای امنیتی بازداشت شده اند و بھ 30گزارش حدود 

 نفر نیز زخمی 60ھمچنین حدود . اندمکان نامعلومی انتقال داده شده 
  ■. شده اند کھ حال تعدادی از آنھا وخیم است

5:35ساعت   
   

  زادیآمیدان ونک پر از ندای 
  

از روزھای قبل با تعدادی از دوستان ھماھنگ کردیم کھ در 
مراسمی کھ قرار بود امروز بھ یاد جانباختگان روزھای قبل 

قرر با دوستان بھ سمت در ساعت م. برگزار شود، شرکت کنیم
در راه ماشینھا قبل از میدان ونک . میدان ونک حرکت می کنیم

بھ . شروع بھ بوق زدن می کنند کھ نشان از شلوغی میدان می دھد
میدان کھ می رسیم تصمیم می گیریم کھ از ھم جدا شویم تا بھتر بھ 

 در راه. بطرف پایین میدان ونک بھ راه می افتم. مشاھده بپردازیم
با تعداد زیادی از نیروھای امنیتی و انتظامی برخورد می کنم و از 

صداھایی از دور بھ گوش می رسد و بوی دود . کنارشان می گذرم
 کھ می رسم، با تعدادی 7بھ سر خیابان . ھر لحظھ بیشتر می شود

از جوانان و مردم روبرو می شوم کھ تجمع کرده اند و درحال 
.  می پیوندم و ھمراه آنھا شعار می دھمبھ آنھا. دادن شعار ھستند

  ."عزا عزاست امروز، ایرانی با غیرت صاحب عزاست امروز"

در ھمین حال بھ تعداد جمعیت افزوده می شود و با تعدادی 
 می شوم کھ بسیار با انرژی و رادیکال شعار می آشنادختر و پسر 

 پخش تصمیم می گیرم تراکتھایی کھ با خود دارم در میانشان. دھند
با دادن اولین تراکت، آنھا بھ سمت من می آیند و ھمھ تراکتھا . کنم

را از من می گیرند و در میان خود و مردم پخش می کنند و ضمن 
در این میان بخاطر . تایید متن تراکتھا، با من ھمراه می شوند

افزایش جمعیت نیروی انتظامی بھ سمت ما حملھ می کند و سعی 
تعدادی از مردم . بداخل کوچھ ای می رویم. در ترساندن ما دارد

.  می کنند"نیروی انتظامی؛ حمایت حمایت"شروع بھ دادن شعار 
در مقابل نیروھای انتظامی بطرف آنھا گاز اشک آور پرتاب کرد 

حکومت زور نمی خوایم، "و من شروع می کنم بھ دادن شعار 
 جوانھا  کھ خیلی زود با استقبال مردم و"پلیس مزدور نمی خوایم
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پلیس بھ سمت ما ھجوم می آورد اما من با تعجب . روبرو شد
ھمھ ایستاده اند و با سنگ و ھر . شاھدم کھ ھیچکس فرار نمی کند

چیزی کھ گیر می آورند بھ سمت نیروھای انتظامی حملھ ور می 
شوند کھ این امر باعث فرار نیروھای انتظامی می شود و ما 

. اطع خیابان ولی عصر برمی گردیم در تق7دوباره بھ سر خیابان 
تعدادی از ! با دیدن تعدادی سطل زبالھ فکری بھ ذھنم می رسد

دختران و پسران را با خود ھمراه می کنم و بھ آنھا می گویم کھ 
باید خیابان را مسدود کنیم چون اینکار ھم باعث مسدد شدن راه 

 اشک موتورسواران گارد می شود و ھم با آتش زدن آنھا، از گاز
اینکار را می . ھمھ با من ھم نظر ھستند. آور جلوگیری می کنیم

حاال دیگر خیابان ولی عصر مسدود شده است و تعداد زیادی . کنیم
ماشین پشت آتش ما تجمع کرده اند و در حال بوق زدن بودند کھ 
تعدادی از لباس شخصی ھا بھ طرف ما حملھ ور می شوند و با 

ھمھ بھ . در متفرق کردن ما دارندپرتاب گاز اشک آور؛ سعی 
من ھم دست می برم و از روی . سمت آنھا سنگ پرتاب می کنیم

یکی از بسیجیھایی . زمین قلوه سنگی برمی دارم و نشانھ می گیرم
سنگ را پرتاب . کھ از ھمھ گنده تر است و بنظر فرمانده می آید

دوست دختری کھ در کنارم . می کنم، درست بھ ھدف می خورد
. آفرین پرتاب خوبی بود: ت محکم بھ پشتم می زند و می گویداس

از این حرف خنده ام می گیرد اما آنطرف تر دوستانی بر اثر گاز 
بھ وضع آنھا رسیدگی می کنیم و . اشک آور دچار مشکل شده اند

از تعدادی از زنان و مردانی کھ درھای خانھ ھایشان را گشوده اند 
در این لحظھ .  برایمان بیاوردندمی خواھیم کھ پارچھ و سرکھ

سریع آنرا بھ . پوکھ گاز اشک آوری جلوی من بھ زمین می خورد
  .میان آتش می اندازم

تعدادی از .  از سر خیابان، صدای تیراندازی بھ گوش می رسد
کمکش می . زنی بر زمین می افتد. مردم در حال دویدن ھستند

تعدادی دیگر . ا می دھیمکنیم کھ فرار کند و بھ او در خانھ ای ج
شروع می کنیم بھ شعار دادن . نیز در آن خانھ جا گرفتھ اند

مرگ بر خامنھ "، " احمدی جنایت می کند، رھبر حمایت می کند"
می "و " مرگ بر دیکتاتور"، " مرگ بر احمدی نژاد"، " ای

  ."کشم، می کشم ، ھرکھ یاورم کشت
با تعدادی از . خبر می رسد کھ پارک ساعی خیلی شلوغ است

در راه بھ ھمھ می گوییم کھ . رفقا بھ سمت پارک حرکت می کنیم
بھ پارک .  نفر است1300تعدادمان در حدود . با ما ھمراه شوند
ھمھ با دست خالی بھ سمت . واقعا جنگ است. ساعی می رسیم

تعدادی بھ شدت زخمی . بسیج و نیروھای امنیتی ھجوم می آوردند
من واقعا تا بحال ھمچین چیزی ندیده .  کنندشده اند اما فرار نمی

در حملھ، در دفاع و در . دختران در ھمھ صفھا جلوتر ھستند. ام
نیروھای امنیتی تمام توان خود را برای متفرق . دادن شعارھا

  . کردن ما گذاشتند اما واقعا مستاصل شده اند
 شب است و درگیری و جنگ و گریز 9:30ساعت نزدیک بھ 

من با تعدادی از رفقا بخاطر تاریکی ھوا و . مھ داردکماکان ادا
شرایط امنیتی تصمیم بھ ترک محل می گیریم تا در روزھای آینده 

  ■.نیز در مبارزه شرکت کنیم
  1388  مرداد8 – شب 10:10 ساعت

 
 
 
 
 

اینکار باعث ارتقا . نند خود را برای چاپ بھ نشریھ دانشجویی بذر ارسال کھاینندگان عزیز می خواھیم کھ گزارشاز خوا  
دوستان .  و ما را در ارائھ تحلیلھای مورد نیاز جنبش در مقطع کنونی یاری خواھد رساندکیفیت مجموعھ حاضر خواھد شد

 منتظر .و رفقایی کھ در زمینھ ھای ھنر و ادبیات فعال ھستند، می توانند کمکھای شایان توجھی بھ مبارزات جوانان کنند
   .تیممطالب جدید شما ھس

 دست اندرکاران نشریھ دانشجویی بذر


