
از اصالح تا انقالب
سخنرانی خامنه ای رهبر دیکتاتوری ایران  و تاکید او بر حمایت از دولت احمدی نژاد ، اصالح طلبان را برای 
رسیدن مصالحه و  ادامه ی مشارکت آنها در نظام ناامید ساخت ، از سوی  دیگر آنها خود را برای رهبری  
انقالبی که عمال در حال وقوع است، ناتوان می یابند. بیانیه شماره ی 5 موسوی اگرچه ادامه ی اعتراضات را از 
مردم خواستار است ، اما او در این بیانیه تلویحا تصریح کرد که هیچ راهکاری برای هدایت این جنبش نداشته 
و توانایی قرار گرفتن در مقام رهبر یک جنبش توده ای را ندارد. وی به سادگی گفت که از مردم تبعیت می 
کند ، این بدان معناست که او نمی تواند در صفوف مردم یک جنبش انقالبی بایستد . براستی هم او بخشی 
از همین نظام است و در بیانیه اش بسیجی را برادر و سپاهی را حافظ انقالب و اسالم می شمارد.اما مردم 
به چشم خود می بینند که موتورسواران بسیجی چماق و اسلحه به دست به کشتار و سرکوب مردم مشغول 

هستند. اینها در واقع سگهای هار رژیمی هستند که برای جنگ داخلی سازماندهی شده اند.
 اما  از سوی دیگر سخنان خامنه ای ، عزم مردم را برای مقابله با کودتاچیان جزم کرد . تظاهرات عظیم مردم 
در میدان آزادی در روز شنبه و میدان ولی عصر در روز یکشنبه ،به جهان نشان داد که از ایران بوی انقالب می 
آید.  آنچه در این تظاهرات مشهود بود ، تغییر شعارها برای پس گرفتن رای به شعارهایی برای سرنگونی بود. 
شعار "مرگ بر دیکتاتور" نشان داد که این تنها اعتراضی به تقلب انتخاباتی نیست بلکه اعتراضی است فعال 
به نظام فاشیستی جمهوری اسالمی همچنان که مشارکت مردم در انتخابات هم اعتراضی بالقوه به کلیت این 
نظام بود. مهمترین راه حل اصالح طلبان برای تغییر در نظام و تصحیح رفتار سرکوبگرانه ی نظام ، انتخابات 
بود. اکنون ناقوس مرگ این راه حل به همراه خودِ  آنها به صدا در آمده است . پس مردم مجبور اند خود بدست 
خویش با چهره ی عریان و واقعی نظام یعنی یک رهبر دیکتاتور مبارزه کنند. شعار مرگ بر دیکتاتور معنایی 
جز این ندارد. آنها شاهد کشتار و ضرب و شتم دوستان ، همسایه ها ، همشهری ها و هم وطنان خود بوده اند 

و مستقیما شخص خامنه ای و نظام جمهوری اسالمی را مسئول این جنایت می دانند.
اما تدابیر نظام برای توقف موج انقالب ، هیچ تفاوتی با رفتار دیگر دیکتاتوری ها ندارد : 1/ پلیسی کردن فضای 
شهر و برقراری یک حکومت نظامی اعالم نشده 2/ ترور و انفجارهای ساختگی به عنوان بهانه ای برای سرکوب 
مخالفین ) انفجار در آرامگاه خمینی و انفجار تایید نشده ی دیگر در ایستگاه مترو( 3 /انقالب را توطئه ی 

دشمنان خارجی دانستن  و سرانجام 4 / تقبیح و تحقیر مردم معترض به عنوان شورشی و  آشوب طلب. 
تثبیت دولت  برای  نیز  نژاد،  احمدی   ، رئیس کوچک  اقدام   ، ای  بزرگ، خامنه  رئیس  از سخنان  اما جدای 
کودتایی اش جالب توجه است: وی به جای اینکه دولت خود را با رای مردم به رسمیت بشناسد ، بالفاصله به 
روسیه سفر می کند تا این رابطه ی مثال دیپلماتیک ، نشانه ای باشد برای تایید و به رسمیت شناسی وی به 
عنوان رئیس جمهور توسط دولت روسیه. این  اقدام احمدی نژاد، ماهیت واقعی شعار استقالل طلبی جمهوری 

اسالمی را به وضوح نشان می دهد.
روزهای شنبه و یکشنبه نقطه عطف  مهمی برای تاریخ ایران است: از امروز دیگر مردم همگی می دانند که 
امیدی به تغییر و اصالح رژیم از طریق به قدرت رسیدن جناح اصالح طلب وجود ندارد ، پس تنها یک گزینه 

برای نان و آزادی وجود دارد : انقالب.
امین

يكشنبه چه گذشت
یکشنبه روز دیگري از همبستگي مردمي علیه 
حکومت کودتایي بود. تمام کشتار و حمام خون 
شنبه تسلیم مردم را هدف گرفته بود. قرار بود 
شهر  کند  اعالم  بلند  صداي  با  جالدان  داروغه 
باند  تا  است  رفته  فرو  گورستاني  آرامش  در 
بخوابند.  امنیت  احساس  با  را  شب  کودتاچي 
ها  خیابان  در  مردم  دلیرانه  مقاومت  تداوم  اما 
بر  را  ها  طرح  این  تمام  سابقه  بي  شعارهاي  و 
هم ریخت. اگر تا دیروز مردم مي گفتند مرگ 
بر دیکتاتور و منظورشان از دیکتاتور خامنه اي 
بود، اما از دیروز کالم صریح خود را مردم جاري 
کردند. مرگ بر خامنه اي. حاکمیت فاشیستي 
قرار  مردم  خشم  فریادهاي  هدف  آن  رأس  در 
نظام  که  اند  دریافته  روشني  به  مردم  گرفت. 
موجود را در کلیت آن بایست نفي کرد. محاکمه 
نظام  سران  محاکمه  معناي  به  مردم  قاتلین 
کابینه،  اعضاي  جمهوري،   رئیس  رهبر،   است. 
فرماندهان  و  سران  تمام  و  مجلس  نمایندگان 
در  دستشان  سپاه  و  بسیج  انتظامي،  نیروهاي 
خون صدها انسان بي گناه آلوده شده است. اما 
نیز  دیگر  اي  نکته  تهران  دیروز  هاي  تظاهرات 
به  در خود داشت. حالت هجومي مردم نسبت 
گاردهاي کودتا. جوانان با شهامت و همبستگي 
و جمعیت خود نه تنها حمالت گاردها را پس 
مي زدند بلکه بر آنها یورش برده و آنها را زیر 
قرار مي دادند.  رگبار سنگباران و ضربات خود 
مقابل  در  است.  شده  آغاز  مردم  مشروع  دفاع 
مي  گلوله  با  را  تظاهرات  پاسخ  که  حکومتي 
دهد باید ایستاد. و از هر وسیله اي براي دفاع از 
خود استفاده کرد. گاردهاي کودتا در این روزها 
انسان  بلکه گرگ  انسان،  نه  که  اند  داده  نشان 
اند. کساني که با قلبي از یخ و روحي دوزخي به 
انسان هاي بي سالح شلیک مي کنند شایسته 
برخوردي انساني نیستند. کودتاگران نشان داده 
اند که اگر از این جنگ پیروز درآیند قتل عام 
را  کودتا  بایست  شد.  خواهد  آغاز  تازه  بزرگ 
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شمار جانباختگان را از مردم بپرسيد
در  اکرم  رسول  بیمارستان  در  و  پزشک هستم  من 
خیابان ستارخان مشغول به کارم. دیروز تعداد 38 
نفر به دلیل اصابت گلوله در اورژانس بیمارستان ما 
پذیرفته شدند که 10 نفر آنها کشته و بقیه زخمی 
به  بود که مردم  این  از  الگوی زخمها حاکی  بودند. 
رگبار بسته شده اند زیرا بسیاری از مجروحین دو یا 
چند گلوله خورده بودند و محل اصابت گلوله ها نیز 
بسیار نزدیک به هم بود، به عنوان مثال پیر مردی 
68 ساله در دو ناحیه کتف چپ و سمت چپ شکم 
مورد اصابت قرار گرفته بود و یا پسری 18 ساله از 
ناحیه کف و مچ دست هدف قرار گرفته بود. شرح 
حال اخذ شده از مجروحین و نیز الگوی زخمها نشان 
می داد که تیر اندازی از پشت بام انجام شده است، 
مثال جوانی 32 ساله از کمر مورد اصابت قرار گرفته 
بود ولی گلوله از جلو و از قسمت ران خارج شده بود. 
بنا به گفته مجروحین تیر اندازی به طور ناگهانی و 
از  عبور  حال  در  که سیل جمعیت  آغاز شد  زمانی 

کنار یک پایگاه بسیج در شمال میدان آزادی )اول
گفته مجروحان  به  بود.  علی جناح(  بزرگراه محمد 
شکلی  به  پایگاه  آن  درب  مقابل  در  اتومبیل  یک 
پارک شده بود که کسی نتواند با شکستن در وارد 
برای  قبلی  ریزی  برنامه  نشانه  امر  این  و  شود  آن 
تیر اندازی می باشد. به گفته شاهدان حدود 4 نفر 
بسیجی از پشت بام این مرکز به طور ناگهانی اقدام 
تیراندازی نمودند به نحوی که حتی کسانی که  به 
قصد نجات زخمی ها را داشتند خود نیز مورد اصابت 
در  گوید  می  مجروحین  از  یکی  گرفتند.  می  قرار 
حالی که پشت یک اتومبیل پناه گرفته بودم زخمی 

شدم.
در این مرحله مردم خشمگین به اتومبیل پارک شده 
در مقابل این پایگاه حمله کرده و آنرا به آتش می 
ادامه  در  شوند.  پایگاه  وارد  توانند  نمی  ولی  کشند 
از  دیگری  های  گروه  همراه  به  شورش  ضد  پلیس 
بسیجیان برای پراکنده کردن مردم خشمگین از راه 
می رسند که در این مرحله نیز در قسمت هایی از 

طول خیابان
جناح )به عنوان مثال در نزدیکی مترو( عده دیگری 

نیز کشته و زخمی می شوند.
طبق اطالعاتی که امروز صبح از پزشکان یمارستان 

امام خمینی کسب شد، به این بیمارستان نیز در 
طی دیشب 38 کشته که با گلوله مستقیم کشته 

شده بودند منتقل شده است.
الزم به ذکر است که در بامداد امروز پلیس امنیتی 

تمامی جنازه ها را به زور از بیمارستان تحویل 
گرفته و آنها را با وانت به محل نا معلومی منتقل

کرده است و خانواده بسیاری از آنان حتی از کشته 
شدن فرزند خود نیز بی خبرند. در بین کشته ها و 
مجروحین تعدادی کودک 15 و 16 ساله نیز دیده 

می شوند.
امروز ساعت 9 تا 11 صبح دانشجویان و پزشکان 

بیمارستان رسول اکرم در خیابان مجاور این 
بیمارستان تجمع کرده و به توزیع برگه هایی حاوی
اطالعاتی پیرامون تعداد کشته ها و زخمی ها اقدام 

نمودند. این تجمع در نهایت با حضور پلیس ضد 
شورش به پایان رسید«.

روزهای بد
الئوتسه می گوید اداره کردن یک مملکت به 

ظرافت کباب کردن یک ماهی کوچک روی آتش 
است.

من این چند روز مبهوت نگاه می کنم به ماهی ئ 
که از آتش سیاه شده و کسی نیست که این آتش 

نادانی را خاموش کند.
........................

اینترنت شده وسیله ای برای فهمیدن دقیق تر 
بالیی که دارد به سرمان می آید. اصال حس نوشتن 
ندارم در این روزهای وحشتناک. از این سکوتی که 

امشب از خیابان ها می آید هیچ خوشم نمی آید. 
فردا چند نفر قرار است روی این آسفالت های داغ 
را سرخ کنند؟ این سئوالی است که مدام در سرم 

می چرخد. این ها چه طور می توانند آدم بکشند؟ 
چطور؟ آدم عادی مگر می تواند اسلحه دستش 

بگیرد و توی سینه ی همشهری اش شلیک کند؟ 
به خدا که نمی تواند.
دارم خفه می شوم...

از وبالگ آذرستان
سكوت رسانه ها در برابر كشتارهاي نظام

این یادداشتي است که در فیس بوک منتشر شده 
است:

شبکه هاي ماهواره اي هنوز تصاویر مربوط به 
چندین تن از کشته شدگان را پخش نکرده اند. نه 
العربیه/ نه الجزیره/ نه بي بي سي/ نه فرانس بیست 

و چهار/ نه صداي آمریکا/ نه رویترز/ نه سي ان 
ان/ نه دوآچه وله/ نه تي وي اسپانیا/ نه تي آر تي/ 
هیچکدام صداي مردم را که برعلیه فاشیسم فریاد 

میزنند نمیخواهند بشنوند و تکثیر کنند. کثافتا

جامعه در مقاومت خود دوباره زاده شد
در روزهاي اخیر جامعه ایران تحوالت ژرفي را در زماني بسیار کوتاه از سر گذراند. شنبه هفته گذشته و با 
آشکار شدن کودتاي باند خامنه اي- احمدي نژاد بسیاري از کاربران ایراني اینترنت بنر سبز رنگي را مورد 

استفاده قرار مي دادند که بر روي آن نوشته بود رأي من کو. آنها هنوز در توهم آن بودند که رأي مردم 
در نظام جمهوري اسالني اهمیت دارد و تالش داشتند به شیوه اي اصالح گرانه صداي اعتراض خود را به 

کودتاي احمدي نژاد به گوش باالترین مقامات حکومت برسانند. دوشنبه با شلیک مستقیم یک بسیجي 
به جمعیت میلیوني راهپیمایي کننده و جان باختن چندین انسان و نیز یورش گارد رژیم به کوي دانشگاه 
و قتل حداقل هفت دانشجو این پرچم سبز رنگ به لکه هاي درشت خون آغشته شد. اما هنوز جامعه مي 

اندیشید که حاکمیت در مقابل میلیون ها تظاهرات کننده به اصالحي از درون روي مي آورد. آنها به دنبال 
ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن در همین حکومت جمهوري اسالمي بودند،  چرا که سالها در گوش آنها 

خوانده بودند که امکان دگرگوني ریشه اي وجود ندارد و تنها بایست از طریق انتخاب بد نسبت به بدتر، کمي 
فضا را قابل تحمل تر کرد. همگان به سکوت فراخوانده مي شدند و پیگیري قانوني شکایت در نظام موجود. 

اما با سخنان رهبر نظام موجود در جمعه بر مردم و جوانان معترض آشکار شد که نظام سیاسي موجود هیچ 
حقي را براي مردم و خواست ها و مطالبات آنها قائل نیست و از دید خامنه اي که بر جایگاه خدایي تکیه 

زده است، جامعه یک مزاحم همیشگي است که او و احمدي نژاد تصمیم به سالخي آن دارند. شنبه کشتار 
بزرگ رهبري نظام آغاز شد و زن و مرد و جوان و پیر را به گلوله بستند. رنگ سیاه عزاداري بر پیکرهاي 
بي جان دوستان و رفقا و همشهریان شهر را فرا گرفت. جمهوري اسالمي شقاوت و بي رحمي خود را به 

تمامي نشان داد. جامعه در کلیت خود متوجه شد که براي زیستن، براي حیات آزادانه و شرافتمندانه، بایست 
دشمن مردم را از میان بردارد. همبستگي مردمي به خشمي شریف شعله ور شد. دیگر رنگ سبز سازش با 

اهریمن و سکوت در برابر ظلم به کناري انداخته شد و رنگ خون جانباختگان، و فریاد براي رهایي جامعه از 
چنگال نظامي قتال و ددمنش، پرچم و صداي جنبش شد. 

تو بودی و طلوع سرخ
 

های! روزگار غریبی است. تازه داشت تصویر بچه های  غزه از ذهنم پاک می شد. کم کم داشتم فراموش می 
کردم صورت متالشی شده کودک آواره تامیلی را. میخواستم فراموش کنم نگاه ملتمس رسول را برای خریدن 
فال گردو. داغ سیاه گردوی تازه روی دستهایش، هنوز هم شرمنده ام میکند از سفیدی دستهایم. تازه داشت 
دوباره خوابم می برد با فکر کارهایی که باید روز بعد انجام می دادم و نه با فکر خدیجه، وقتی که کنار دار 
قالی اش تعجب و تحسین را در چشمانم دید، از پشت عینک ذره بینی اش نگاهم کرد و خندید و گفت »آره 
بایدم قشنگ باشه چشم هام رو براش گذاشتم«. تازه داشتم از شوک اعدام دل آرا بیرون می آمدم.تازه داشتم 
با صدای زنگ ساعت بیدار می شدم و نه صدای نفس نفس زدن هایم. تازه می خواستم از آرایشگاه وقت بگیرم 
بعد از کلی متلک بهناز که:« خمینی! دستی به اون ابروهای پاچه بزیت بکش«. تازه می خواستم کهنه زخمها 
را بپوشانم و داد بزنم آه آری من چه خوشبختم! و دیگر حالم به هم نخورد از آنهایی که این، زیبا زندگی را 
به سر قلم و قدم می روند. گور بابای پدر دنیا کرده بودم تا خفه نشوم از پارچه سبز دور سر دوستهایم. پلک 
هایم را چند بار به هم می زدم تا سربندها و شالهای سبز را سربند ها و شالهای سبز ببینم نه طناب سیاهی 

که دور گردن بابای مازیار کردند سال 6٧ 
ولی صورت تو، همه تازه داشته هایم را پنبه کرد. هالل سفید صورتت زیر ابر خون. می گویند اسمت نداست. 
به هر حال همه دیشب ندا صدایت می کردند. رسول هم بود. داشت سنگ جمع می کرد، البد برای شکستن 
گردو. خدیجه هم با آن چشم های ریز پشت عینک ذره بینی اش نشسته بود پشت دار قالی، داشت طناب 
میبافت. تو،عریان، تکیه داده بودی به دیوار سیاه و زانوهایت را بغل کرده بودی. مازیار زل زده بود به دستهای 
خدیجه. چشم هایش برق می زدند. دل آرا عرقش را با پشت دستش پاک می کرد و قلم مویش را می زد به 
بومرنگ سرخش و می کوبید به پرده... پرده... پرده که افتاد دود بود و آتش و سنگر. این طرف رسول بود با 
آغوش پر از سنگ. مازیار بود با طنابی در دست. خدیجه جمع کرده بود چشمهای ریزش را, تا بهتر ببیند آن 
طرف سنگر را... و تو بودی، عریان و آشفته موهایت در باد. دود بود و آتش... و صدای نفس نفس زدنهای من 

و سرخی طلوع از پشت پنجره

اخبار
-گفته می شود در درگیریهای چند روز گذشته 

در مشهد 3 نفر کشته شده اند.
-هویت یکی دیگر از جان باختگان اعتراضات روز 
شنبه تهران ،سعید عباسی، 24 ساله، فروشنده 
تظاهرات  در  جوانان  شعارهاي  کفش،  و  کیف 
،مرک  ای  خامنه  بر  مرگ  دیروز  خیاباني  هاي 
بر دیکتاتور ،خامنه ای حیا کن سلطنت را رها 

کن،مرگ بر دیکتاتور بود.
-از شیراز اخبار درگیري هاي شدید مي رسد.

در یک زندان اصفهان بیش از  400 دانشجوي 
زنداني محبوس شده اند.

تظاهرات  وحشیانه  و  خونین  سرکوب  پی  -در 
مسالمت امیز روز شنبه مردم تهران روز یکشنبه 
پسر  و  دختر  جوانان  از  تن   200 حدود  تعداد 
شهر ساری به صورت خودجوش و در حمایت از 
شهدای تهران در خیابان فرهنگ این شهر اقدام 

راهپیمایی اعتراضی نمودند.
این راهپیمایی که در ابتدا فقط توسط چند ده 
جوان شروع شد با گذشت زمانی کوتاه به حدود 
200 نفر رسید که با واکنش سریع نیروهای ضد 

شورش نیروی انتظامی روبرو گشت .
-به تمام مساجد تهران دستور داده شده است 
که اجازه برگزاری مراسم نداصالحی آقا سلطان 
را ندارند. مراسم یادبود نداکه دیروز شهید شد 
قرار بود فردا درمسجد نیلوفر واقع درعباس آباد 
تهران برگزار شودکه با تماسی از طرف مسجد 
این مراسم لغو شده است. شاید وقت آن رسیده 
است که مردم مساجد را به همان ثاتلین مردم 
در  این پس  از  را  یادبود  مراسم  و  واگذار کنند 

خانه هاي خود برگزار کنند. 
اعتصاب  از  صحبت  مردم  میان  در  دیروز   -
عمومي روز سه شنبه دهان به دهان منتقل مي 
شد. مردم تصمیم گرفته اند شریان هاي حیاتي 
جمعي  قدرت  و  کنند  قطع  را  کودتا  حکومت 

خود را نشان دهند.
اخباري از دانشجويان تهران

برای  تهران،  دانشگاه  معترض  دانشجوی  صدها 
چهارمین روز متوالی تجمع و تحصن اعتراضی 
اعتراض  ادامه دادند.  را در دانشگاه تهران  خود 
و  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  تقلب  به 
اعتراض به سرکوب وحشیانه تجمعات اعتراضی 
دانشجویان و مردم ایران، و نیز تهاجم وحشیانه 
نیروهای انصار حزب اهلل به کوی دانشگاه تهران 
محورهای  گذشته  هفته  شب  یکشنبه  در  در 
اصلی اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران بود. 
با  صبح  از  دانشجویان  نیز  شنبه،  گذشته،  روز 
تجمع  زیبا  هنرهای  دانشکده  در محل  اجتماع 
اعتراضی خود را آغاز کردند. این در حالی بود 
در  نیز  را  ها  دانشجوی متحصن شب  که دهها 
صبح  ابتدای  در  برند.  می  بسر  تحصن  محل 
دانشجویان  به  پیوستن  با  دانشگاه  دانشجویان 
به  و  کردند  حرکت  دانشگاه  صحن  در  متحن 
خبرنامه  گزارش  به  پرداختند.  شعار  دادن  سر 
اظهارات  به  چنین  هم  دانشجویان  امیرکبیر، 
ملی صدا  بلندگوهای ضد  از  رهبر  فرهاد  کذب 
و سیما اشاره می کردند. رهبر هنوز هم مدعی 
هیچ  و  نخورده  تیر  دانشجوئی  هیچ  که  است 
دانشجوئی هم کشته نشده است. این در حالی 
از دانشجویان کشته  است که دیروز پیکر یکی 
شده در واقعه کوی دانشگاه تهران تشییع شد. 
به گفته دانشجویان در حالی فرهاد  هم چنین 
این  دانشجوئی در  ادعا می کند که هیچ  رهبر 
واقع تیر نخورده که تنها در بیمارستان شریعتی 
نزدیک به صد دانشجو بستری هستند که تعداد 
نیروهای  گلوله  ضرب  به  آنان  از  توجهی  قابل 
شده  مجروح  اهلل  حزب  انصار  و  شخصی  لباس 
در  اجتماع  با  دیروز هم چنین  دانشجویان  اند. 
مقابل ساختمان ریاست دانشگاه تهران، خواهان 
های  دروغگوئی  این  مقابل  در  وی  استعفای 
اشکار شدند. در ساعات بعد از ظهر، دانشجویان 
با تجمع در مقابل سر در دانشگاه شعارهائی در 
نیروهای  توسط  که  معترضی  مردم  از  حمایت 
گارد ویژه بشدت سرکوب و مجروح می شدند 
اصلی  در  سر  در  دانشجویان  حضور  دادند.  سر 
از  تن  صدها  که  بود  حالی  در  تهران  دانشگاه 
نیروهای گارد ویژه مسلح، درمقابل دانشجویان 
و  مردم  ارتباط  مانع  تا  بودند  کرده  آرائی  صف 

دانشجویان شوند



خون ندا و ميراث گرانقدر انقالب اسالمی!
برگرفته از وبالگ ورتیگونه

آقای موسوی خوب شد ندا نتوانست بیانیه ی حضرتعالی را بخواند
بیانیه پنجم میرحسین موسوی را می خوانم، کمی قبل تر از آن عکس های مربوط به ندا دختری که توسط بسیجیان کشته شده )اجازه دهید از واژه شهید استفاده نکنم( را  دیدم، واقعاَ هرچه تالش می کنم نمی توانم ارتباطی بین آن بیانیه و آن 
صحنه ها برقرار کنم، موسوی در بیانیه خود آنچنان از تظابق جمهوریت با اسالمیت نظام و جادوی امام در انجام این انطباق، آن چنان از ساختارهای قانون اساسی که حافظ استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است صحبت به میان می آورد، آن 

چنان از خمینی و دوران او صحبت می کند که انگار ما در آن سال ها در مهد دموکراسی دنیا، تحت لوای قانون اساسی جمهوری فرانسه و تحت رهبری توماس جفرسون در حال زندگی بوده ایم.
این قسمت را به عنوان مثال ببینید:

“در زمان حیات امام روشن ضمیر ما سرمایه های عظیمی از جان و مال و آبرو در پای تحکیم این بنای مبارک گذارده شد و دست آوردهای ارزشمندي حاصل آمد. نورانیتی که تا پیش از آن تجربه نکرده بودیم جامعه ما را فراگرفت و مردم ما به 
حیاتی نو رسیدند که به رغم سخت ترین شداید برایشان شیرین بود. آنچه مردم به دست آورده بودند کرامت و آزادی و طلیعه هایي از حیات طیبه بود. اطمینان دارم کسانی که آن روزها را دیده اند به چیزي کمتر از آن راضي نمي شوند.”

چه می توان گفت جز تحیر، یا اینجا که جنبش دموکراسی خواهی جوانان ایران زمین را این چنین به نفع مبانی دین خود مصادره می کند:
“پیام اصیل انقالب حتی از بیان نارسای من آنچنان دلنشین بود که نسل جوان را، نسلی که آن روزگاران را ندیده بود و میان خود و این میراث بزرگ احساس فاصله می کرد، به هیجان آورد و صحنه هایی را که تنها در ایام نهضت و دفاع مقدس 
دیده بودیم بازسازی کرد. حرکت خودجوش مردم رنگ سبز را به عنوان نماد خویش برگزید. اینجانب اعتراف می کنم که در این امر پیرو آنان بودم. و نسلی که به دوری از مبانی دینی متهم می شد در شعارهای خود به تکبیر رسید و به »نصر من 

اهلل و فتح قریب« و »یاحسین« و نام خمینی تکیه کرد تا ثابت کند این شجره طیبه هرگاه که به بار می نشیند میوه هایش شبیه به هم است.”
و اینجا که از قانون اساسی و تقدس نظام می گوید:

“نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسالمی را از شما بربایند و نا اهالن و نامحرمان، میراث گرانقدر انقالب اسالمی را که اندوخته از خون پدارن راستگویتان است از شما مصادره کنند. با توکل به خداوند و امید به آینده و تکیه بر 
توانمندي هایتان حرکات اجتماعي خود را پس از این نیز براساس آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و اصل امتناع از خشونت پیگیري کنید. ]…[  ما با نظام مقدس خود و ساختارهاي قانوني آن روبرو نیستیم. این ساختار حافظ استقالل ، آزادي 

و جمهوري اسالمي ماست. ما با کجروي ها و دروغ گویي ها روبرو هستیم و در پي اصالح آنیم؛ اصالحي با برگشت به اصول ناب انقالب اسالمي .”
نمی دانم آیا ندا که توسط نیروهای بسیج کشته شده قصدش بازگشت به اصول ناب انقالب اسالمی مورد نظر موسوی بوده است، به دنبال این بوده که پرچم دفاع از نظام اسالمی را و میراث گرانقدر انقالب اسالمی را حفظ کند؟

یا که به عکس به دنبال روزنه ای بوده که راه فراری از اصول ناب انقالب و میراث گرانقدر آن که جز تباهی و نابودی و ناامیدی و عقب ماندگی چیزی برای مردم ما نداشته بیابد؟ راه گریزی از جامعه ساخته و پرداخته همان امام روشن ضمیر ِ 
جناب آقای موسوی و باقی همکارانش؟

آقای موسوی گویا فراموش کرده اند که مبلغان ایشان مردم را با استفاده از راهکار انتخاب بد و بدتر به پای صندوق های رای کشیدند، فراموش کرده اند که مردم با این استدالل به ایشان رای داده اند که به قول دوستی هیچ گه دیگه ای نمی تونستن 
بخورن. حاال رای از فرط استیصال و ناچاری مردم ایران در راستای پیام اصیل انقالب خوانده می شود. در بهترین حالت رای مردمان به انتخاب دولتی میانه رو تر بوده است تا بتواند فرصت تجدید قوا برای برداشتن گامی بلند تر برای حذف میراث 

خمینی را در اختیار داشته باشند.
حامیان ایشان به احتمال زیاد اینگونه استدالل خواهند کرد که موسوی راه دیگری ندارد و او اپوزیسیون رژیم نیست، اگر حرفی غیر از این بزند بهانه ای برای سرکوب بیشتر می شود. تمام این حرف ها تا قبل از سخنرانی روز جمعه خامنه ای قابل 
پذیرش بود، اما این سخنرانی و صف کشیدن خامنه ای به همراه تمامی نیروهای خود، بسیج، نیروی انتظامی، لباس شخصی ها، شورای نگهبان، قوه ی قضائیه، صدا و سیما و … به معادله شکل دیگری بخشید. خامنه ای بارها به شکل تلویحی تهدید 
به انجام واکنش شدید کرد، تهدید به انجام عملیات تروریستی کرد)شمه ای از این تهدیدها در روز شنبه به نمایش در آمد(، تاکید کرد که اگر این اعتراضات ادامه پیدا کند حتی صریح تر از این هم با مردم!! سخن خواهد گفت، گفت که جان ناقابل 
)در این مورد راست گفت( خود را برای اسالم در کف دست نهاده است. نتیجه ی این تهدیدات خامنه ای که هنوز هم به شکل تمام و کمال عملی نشده است تا امروز کشته شدن نزدیک به 50 نفر از هم میهنان ما، مصدوم شدن عده ای بسیار بیشتر 

و دستگیری عده ی زیادی گردیده است، این هزینه ای است که تا امروز پرداخت شد و روز به روز هم افزایش خواهد یافت، پرسش اینجاست که آیا پرداخت این هزینه برای ایجاد تغییر در شماری از مقامات کشور منطقی و قابل توجیه است.
تا کنون صحبت از تجدید انتخابات بوده است، کروبی هم در بیانیه آخر خود بر تجدید انتخابات حتی با همین مجری و همین ناظر تاکید کرده. حتی اگر با نگاهی خوش بینانه دامنه ی این تغییرات به خلع ید علی خامنه ای و تمامی منتسبان او 
در قوه قضائیه، صدا و سیما و شورای نگهبان او هم برسد آیا این هزینه ی گزاف پرداخت شده ما را به سرمنزل مقصود رسانیده است؟ بعید می دانم که موسوی آنقدر از درک سیاسی بی بهره باشد که نداند مشکلی که امروز بیش از پیش عیان شده 
)همواره وجود داشته( ریشه در همان ساختار قانون اساسی دارد، ساختاری که اگر دقیقاً بر اساس آن هم عمل می شد )مثاًل رفسنجانی ای پیدا نمی شد که با ساختن یک دروغ از قول خمینی، فردی که بر طبق قانون اساسی شرایط رهبری نداشته 
را به این سمت برساند و بعدهم با بازنگری در قانون اساسی همان فرد را از قدرت مطلقه برخوردار سازد( وضعیتی بهتری نداشتیم. ساختاری که روابط غیرشفاف و البیرنت گونه ی آن بهترین شرایط برای میل به سمت دیکتاتوری را در خود فراهم 
کرده است. ساختارهای قانونی سالم با اعمال شیوه های نظارتی گوناگون، تالش می کنند از متمایل شدن قدرت ِ هر فردی به سمت فساد و دیکتاتوری  جلوگیری به عمل آورند، در یک ساختار قانونی ِ درست، مساله هرگز این نیست که فرد قرار 
گرفته در کانون قدرت تمایل به دیکتاتوری داشته باشد یا نداشته باشد، فاسد باشد یا پاک باشد، میانه رو باشد یا تندرو باشد، دروغگو و متقلب، نااهل و نامحرم باشد یا نه، این نظارت است که جلوی جهت گیری به سمت فساد را می گیرد. وقتی که 
با یک ساختار معیوب مثل ساختار جمهوری اسالمی روبرو می شویم اشتباه بزرگ این است که فکر کنیم معضالت بوجود آمده از آن جهت است که افراد قرار گرفته در سمت های مختلف انتخاب ها و یا انسان های درستی نیستند، و سپس تالش 

کنیم جای آن ها را در همان ساختار با انسان های صالح تر عوض کنیم. سیکل بسته رهبری-نگهبان-خبرگان مشکل اساسی است که استبداد را تولید و بازتولید می کند.
در مقابل نظام اقتدارگرایی که شمشیر خود را از رو بسته است و بدون مراعات هرفردی را که در مقابلش قرار بگیرد حذف می کند )از همان روز اول انقالب و در مدینه ی فاضله ی جناب موسوی هم همین بوده است( ابراز وفاداری حتی فرمالیته 
به قانون اساسی نمی تواند جلوی این حذف را بگیرد، هر قدر که این ابراز وفاداری از حذف مهندس بازرگان و اعضای نهضت آ زادی و دیگر گروه های سیاسی دوران اول انقالب توسط حزب تندروی جمهوری اسالمی آن زمان )حزب رفسنجانی و 
موسوی و خامنه ای( و رهبر اقتدارگرای آن دوران خمینی جلوگیری کرد، امروز هم جلوی حذف این ها را خواهد گرفت. در این میان آنچه برباد می رود جان جوانانی است که اینگونه پرپر می شوند و در نهایت برای این وفاداران جز صفت خائن باقی 
نخواهد ماند، همانطور که امروز بسیارانی نهضت آزادی و اعضای آن را خائنین به ملت و کشور می دانند که از حق مردم در مقابل سراب جمهوری اسالمی گذشتند. امیدوارم اشتباه آنان امروز دوباره تکرار نگردد و موسوی و دیگر همراهانش متوجه 
شوند که آنچه باید در راه آن گام برداشت نه تعویض افراد که تعویض ساختارهاست و به این شکل از به هدر رفتن و بی حاصل ماندن خون ریخته شده ی جوانان ایران جلوگیری کنند. )البته بنده به زعم جناب  آقای مهندس در همین بیانیه در 

زمره ساحرانی هستم که به قول ایشان “با ادعاي دفاع از حقوق مردم اساسا دیانت و اسالم را مانع تحقق جمهوریت مي دانند”(

درباره مبارزه خياباني
مواد الزم برای هرگونه اقدام احتمالی:

1. البسه ی مطابق و همگون که هویت مبارزان را پنهان می کند )از پوشیدن هرگونه وصله، سنجاق قفلی و هرگونه نشان دیگر بر روی لباس اکیدا خودداری کنید. مو، گوشواره ها و خالکوبی هایتان را بپوشانید. به یاد داشته باشید که هدف از 
پنهان کردن هویت تان نه تنها جلوگیری از شناسایی شدن توسط عوامل دولتی است بلکه این امر باعث می شود تا شناسایی اشخاص ویژه و کلیدی -- همچون سازمان دهندگان شورش -- برای پلیس و دیگر عوامل دولتی غیر ممکن شود.(

2. ماموریت 3. اعتماد و ارتباط
ترکیبات اختیاری:

1. مواد برای تهیه: آب )به خصوص اگر البسه ی مورد نظرتان باعث گرما خواهد شد و همچنین اگر احتمال حمله با مواد شیمیایی – همچون گاز اشک آور – وجود دارد(، غذا )به هیچ وجه روی مغازه های واقع در منطقه ی مبارزه حساب نکنید( 
2. استتار: الیه های متفاوتی از البسه برای مقاصد گوناگون و مراحل مختلف شورش 3. لوازم دفاع: پرچم، سپر )می توان از درهای فلزی سطل زباله به عنوان سپر استفاده کرد(، پوتین نوک فوالدی )باید برای دویدن راحت باشد(، زره برای بدن 
)می توان از الیه های نازک گالوانیزه و یا بالشتک استفاده کرد( زره برای سر )کاله ایمنی موتور سواری(، ماسک ضد گاز و یا عینک ایمنی به همراه دستمالی که در لیموترش خیسانده شده باشد )برای حمالت شیمیایی – دستمال تا زمان حمله 
ی شیمیایی باید در کیسه ی پالستیکی دربسته نگهداری شود(، کاپشن بارانی )برای حمالت شیمیایی(، و هرگونه مواد دارویی که به طرز استفاده ی آن آشنایی دارید. 4. لوازم حمله: اسپری رنگ، تیرکمان، چوب و چماق )برای استتار می توانید 
از چماق های به عنوان نگهدارنده ی پرچم و یا پالکار استفاده کنید(، کوکتل مولوتوف، وسایل مورد نیاز برای بیرون آوردن سنگ فرش های خیابان ها 5. حمل و نقل: دوچرخه، پول خرد برای اتوبوس، تاکسی و مترو -یکی از مهمترین چیزها 
قبل از هرگونه اقدام شناختن منطقه ی مورد نظر است. اعضای شرکت کننده در شورش باید خیابان های اصلی، خیابان های فرعی، کوچه ها، بن بست ها، راه های فرار احتمالی، دوربین ها، مناطقی که امکان جتماع پلیس وجود دارد، هدف های 
احتمالی، سنگرهای احتمالی )دیوارها، نرده ها و غیره( را به خوبی بشناسند. همواره به خاطر داشته باشید که امکان دارد بخش هایی از شهر توسط عوامل دولتی مسدود شده باشند. راه های فرار متعددی را شناسایی کنید.تنها در صورتی که 
منتظر دریاف تماس از یکی از اعضای گروه خود هستید، موبایلتان را روشن کنید. شماره ی افراد کلیدی را به خاطر بسپارید و یا اگر نمی توانید، شماره ی تماس آن ها را با مرکبی که در موقع لزوم قابل پاک کردن باشد بر روی بدنتان بنویسید. 
داشتن مقداری پول برای غذا، حمل و نقل و تماس های تلفنی از باجه های تلفن نیز ایده ی بدی نیست. گوشواره هایتان را باز کنید. دفترچه تلفن، دفتر یادداشت و یا هرگونه مدرکی که می تواند بر علیه تان استفاده شود را با خود حمل نکنید. 

مقدار زیادی آب و غذاهای انرژی زا با خود بردارید اما بارتان را سنگین نکنید. هر نوع وسایل کمک های اولیه که به طریقه ی استفاده اش آشنایی دارید با خود به همراه داشته باشید. 
اگر تعداد پلیس و دیگر عوامل دولتی از شما بیشتر است و انتظار شما را می کشند، از ظاهر شدن در ماسک های ضد گاز خودداری کنید. در چنین شرایطی، پلیس به احتمال زیاد می خواهد شما را محاصره کرده، کتک زده و دستگیرتان کند. در 
این هنگام باید سریع عمل کرده و از منطقه متواری شوید.یکی از حیاتی ترین قسمت های یک شورش خیابانی نوع لباس پوشیدن اعضای شرکت کننده است. قبل از هرگونه برخورد با پلیس، لباس ها و زره هایتان را امتحان کنید تا آزادانه قادر 
به حرکت کردن در داخل آن باشید. اعضای شرکت کننده باید غیر قابل تمایز باشند. بنابراین سعی کنید تا آنجا که می توانید البسه ی یکسان استفاده کنید. شما حتی می تواند از تیشرت هایتان نیز به عنوان ماسک استفاده کنید به اینگونه که 
سوراخ گردن را برای چشم ها در نظر می گیرد و آستین ها را در پشت سرتان گره می زنید. لباس ها باید به گونه ای باشد که شما را از خطرات گوناگون حفظ کند، اما در عین حال سرعت عکس العمل را از شما نگیرد. همیشه البسه ی اضافی 
در کیف خود داشته باشید تا بتوانید در صورت آغشته شدن به گازهای اشک آور لباس خود را عوض کنید. اگر ماموریت شورش دفاع از یک منطقه ی خاص است، بهتر است با خود سپر به همراه داشته باشید. می توانید از درهای فلزی سطل 
زباله ها به عنوان سپر استفاده کنید. الیه ی ضخیمی از پارچه را به عنوان دفع کرده ی ضربه بین دست خود که دستگیره ی سپر را نگه داشته است و خود سپر قرار دهید، در غیر اینصورت امکان دارد بر اثر ضربات متعدد، مچ دستتان بشکند. 

یک صف متشکل از دارندگان این سپرها – اگر بتوانند در حرکت کردن با یکدیگر هماهنگی داشته باشند -- می تواند به خوبی به عنوان یک دیوار دفاعی عمل کند. 
سطل زباله های بزرگ را آتش زده و به عنوان مانع برای پیشروی پلیس استفاده کنید. در هنگام پرتاب سنگ و یا کوکتل مولوتوف به سوی نیروهای ضد مردمی، خود را به جلوی صف برسانید. از پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف از پشت جمعیت 
خودداری کنید.خطرناک ترین اسلحه ای که می توانید در درگیری های خیابانی از آن استفاده کنید کوکتل مولوتوف است. در هنگام استفاده از کوکتل مولوتوف منتظر حمله ی تالفی جویانه ی پلیس باشید. تنها زمانی از از کوکتل مولوتوف 
استفاده کنید که مطمئن هستید پشت سرتان برای فرار باز است و پلیس نمی تواند شما را دستگیر کند. نیروهای پلیس و خودروهای نظامی را نشانه بگیرید.اگر احتمال حمله ی شیمیایی وجود دارد و شما تصمیم گرفته اید تا نارنجک های گاز 
اشک آور را به خود پلیس برگردانید و یا منطقه ی خود را از گاز اشک آور خالی نگه دارید، باید در نظر داشته باشید که این نارنجک ها در هنگام شلیک بسیار داغ هستند. پس حتما دستکش جوشکاری به دست داشته باشد. منتظر بمانید تا گاز 
شروع به خارج شدن از نارنجک کند – در غیر اینصورت امکان دارد تا نانجک گاز اشک آور ترکیده و شما را مجروح سازد.به دلیل قادر نبوده به دستگیری، پلیس تالش خواهد کرد تا تجعمات بزرگ مردمی را با توسل به گاز اشک آور و حمالت 
پراکنده متفرق سازد. در چنین شرایطی نباید وحشت کرده و فرار کنید. اگر دیگران در حال فرار هستند، فریاد بزنید »راه برو، ندو!« در عین حال منطقه را به سرعت تخلیه کنید.حداقل یک روز قبل از وارد شدن به میدان مبارزه صورتتان را 
اصالح نکنید. اصالح کردن منفذهای پوستی را باز کرده و اثر مواد شیمیایی را افزایش می دهد. تمام گوشواره هایتان را در بیاورید. به هیچ وجه از کهنه ی قاعدگی استفاده نکنید. آن ها مواد شیمیایی را جذب می کنند و اگر دستگیر شوید و 
به زندان بروید و نتواند کهنه را عوض کنید، ممکن است شوک شیمیایی بگیرید. در شوک شیمیایی، ماده ی شیمیایی وارد خون شده که تاثیرات ناگواری دارد. از پوشیدن لنز به شدن خودداری کنید. مواد شیمیایی در زیر لنزها به دام افتاده و 
حتی ممکن است آن ها در درون چشمتان ذوب کنند.اگر دسترسی به ماسک ضد گاز ندارید می توانید از دستمالی که در سرکه ی سیب و یا آب لیمو خیسانده شده استفاده کنید. دستمال خیسانده شده را در یک کیسه ی پالستیکی سر بسته 
با خود حمل کنید و برای تازه نگه داشتن اثر سرکه و یا آب لیو، تعدادی لیمو به همراه داشته باشید. همچنین می توانید از عینک های ایمنی و یا عینک های شنا نیز برای محافظت از چشمانتان استفاده کنید.در هنگام حمله ی شیمیایی شما 
می توانید دماغتان را فین کنید، دهانتان را بشویید، سرفه کرده و تف کنید، اما تحت هیچ شرایطی آب دهانتان را قورت ندهد و چشمانتان را نمالید.گاز اشک آور در قالب نارنجک های منفجر شونده ارائه می شوند. گاز اشک آور می تواند نامرئی 
باشد اما معموال پلیس آن را با ماده ای مخلوط می کند که به آن حالت ابر مانند و مرئی می دهد. در صورت دیدن جهت حرکت این ابر شیمیایی، شما می تواند خود را به منطقه ای امن برسانید. اما اگر گاز اشک آور نامرئی است، شما قادر به 
تشخیص آن در هنگام رسیدنش به شما خواهید بود. نارنجک های گاز اشک آور به شدت داغ هستند و می توانند شما را بسوزانند. در نتیجه از دست زدن به آن ها خودداری کنید. اما اگر قصد پاکسازی منطقه را دارید، حتما از دستکش های 
جوشکاری استفاده کنید.به هیچ وجه قبل از خارج شدن گاز از نازنجک به آن دست نزنید، زیرا امکان دارد ترکیده و به شما آسیب برساند.شما لزوما اثرات گار اشک آور را فورا متوجه نخواهد شد. ممکن است 5 ثانیه تا ظاهر شدن اثرات آن طول 
بکشد. اگرچه مدتی طول می کشد تا چشمانتان تمیز شده و حس سوزش رفع شود، اما زمانی که از توده ی ابر مانند گاز اشک آور بیرون بیایید، به سرعت احساس بهتری خواهد داشت. چند مورد از عالئم معمول گاز اشک آور عبارتند از جاری 
شدن آب چشم و آب بینی تا جایی که شخص فادر به دیدن و یا نفس کشیدن نیز نیست.در هنگام حمله ی شیمیایی و زمانی که مردم وحشت زده فرار می کنند، فریاد زده و بگویید »راه بروید! ندوید!« و آن هایی را که بر زمین افتاده اند یاری 
دهید.اگر چشمان و دهان شخصی با این مواد شیمیایی – همچون اسپری فلفلی – اسپری شده است، می تواند چشمانش را با آب بشویید. برای این کار می توانید از یک بطری آب که درش سوارخ شده و حالت افشان دارد استفاده کنید. همیشه 
آب را از گوشه ی درونی چشم )که نزدیکر به بینی است( به گوشه ی خارجی بریزید. برای این کار سر را به عقب و کمی به پهلو بچرخانید. باید آب را در درون چشم شخص بریزید، به همین منظور اگر شخص راحت است، چشمانش را خودتان 
باز کنید. به احتمال زیاد شخص خود نمی تواند چشمانش را باز کند و باز کردن چشمانش باعث تشدید موقتی درد می شود، اما شستن چشمان الزامی است و درد را به سرعت کاهش می دهد. به همین ترتیب دهان شخص باید شسته شود. در 

یاد داشته باشید که شخص نباید آب دهانش را قورت دهد. پوست آغشته شده به مواد شیمیایی را هم می توانید با آب بشویید. 
بعد از آغشته شدن به مواد شیمیایی و گاز اشک آور، سعی کنید با سردترین آب ممکن دوش بگیرد تا منفذهای بدنتان بسته شود. تا آنجا که می توانید آب بخورید و بخوابید. خوردن مقادیر زیادی مرکبات نیز توصیه می شود.

)از وبالگ وبگردي(



بايد حساب سی سال را پس بدن!

تهران – ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر: کوچه پس کوچه 
هاي حوالي ایستگاه متروي آزادي در خیابان آزادي

صداي هلي کوپترها. تیراندازي. بوي باروت. فضاي پر 
از دود. گاز اشک آور. آژیر پي در پي.

غرش مردم. دیگر کسي نمیخواهد »راي اش را پس 
بگیرد«. دیگر کسي یادش نیست که همه چي از تقلب 

در انتخابات شروع شد. 
یکسره فریاد »مرگ بر دیکتاتور« بگوش میرسد. 
سنگها خرد مي شود. هر کسي تکه اي بر میدارد.

بچه ها حمله!
حمله میکنیم و حرف میزنیم:

خون، خون میاره. حساب سي سال را باید پس بدن. 
جواب اعدامي هاي ما را باید بدن. کارشون تمومه. 
نترسین. مواظب پشت بام ها باشین. از آنجا شلیک 

میکنن. بچه ها تنها نیستیم از توپخونه تا همه تهران 
مردم حضور دارن. همه در حال جنگن. در خیابان و 

کوچه پس کوچه ها.
اینطوري بدتر شد.   -

نه اینطوري خیلي عالي شد.  -
آروم باشین. همه را میکشن.  -

-  نه. نمي تونن. دارن چنگ و دندون نشون 
میدن. اما میترسن. اونا بحراني هستن نه ما. رهبر آنها به 

گریه و التماس افتاد نه ما. 
موسوي در خیابان جیحونه. میگن غسل   -

شهادت کرده. 
از هر چي کلمه غسل و شهادته، حالمون بهم   -

خورده.  
- آي بچه ها پارچه بیارین. آتیش روشن کنین. گاز 

اشک آوره. آب بصورت نزنین. دود هوا کنین.
آي مجید جان سنگها را هدر نده. زدي تو سرش. مگه 

نمي بیني کاله داره سنگ بي اثره. خوب تر نشونه گیري 
کن.

کالنتري، پایگاه بسیج، یکجا را باید بگیریم و اسلحه در 
بیاریم. میگن بچه ها توي خیابونهاي پائین به پایگاه 

بسیج حمله کردن.
نگا کن. عین سربازاي اسرائیلي هستن که توي تلویزیون 

نشون میده.
شعار »ایران شده فلسطین. مردم چرا نشستین« طنین 

مي اندازد. 
یکي میگه: اما فلسطین هم شصت ساله داره مبارزه 

میکنه و پیروز نشده. یکي دیگه میگه براي اینکه رهبران 
سازشکاري داشتن. یکي دیگه میگه بخاطر اینکه با 

سنگ پراکني نمیشه جواب گلوله را داد.
همه درست میگن و دارن وسط میدان جنگ به دنبال 

راه پیروزي مي گردند. 
بچه ها عقب برین دارن میان. آي مردم در همه ي خانه 

را باز بذارین.
بچه ها حرکت بطرف شادمان.

 
ساعت 6 تا ٧ - شادمان )خیابان شادمهر(

»مرگ بر دیکتاتور« / »مرگ بر سید علي شاه« / »مرگ 
بر خامنه اي« / » مرگ بر دیکتاتور. چه رهبر چه 

دکتر«.
خیابان پر از دود است. همه جا براي خنثي کردن 

اثر گاز اشک آور آتش بپا شده است. آناني که وسط 
خیابانند، دختر و پسر، خود را با وسیله اي مسلح کرده 

اند. چند نفري باتوم دارند که هنگام زد و خورد با 
نیروهاي سرکوب موفق به گرفتن باتوم آنها شده اند. 

آقا برو عقب! ماشینتو سر کوچه نگه ندار. این کوچه ها 
راه گریز مردمه. 

»مرگ بر حکومت کودتا« / »دیکتاتور حیا کن. ریاستو 
رها کن«. 

بچه ها سنگر درست کنین.
تق توق. سنگ و چوب جمع آوري میشود.  – 

- پیرمردي میگوید: آفرین فرزندانم. شربت میخواهید؟
 - یکي میگه: این انقالبه.

- دیگري میگه: این شروع انقالبه. 
- سومي میگه: عین زمان شاه شده. 

- بعدي میگه: نه اون موقع خیلي طول کشید تا به اینجا 
کشید. اوایلش کلي اعالمیه پراکني بود تا به اینجا رسید. 
- چهارمي میگه: آره از خرداد 42 شروع شد تا به بهمن 

5٧ رسید.
- بعدي میگه: نخیر. این حرفا تبلغیات ایناست. انقالب 
مال مردم بود. مردم انقالب کردند. اینا سوارش شدند و 

دزدیدنش و تبلیغ کردند که ادامه سال 42 بوده. 
- نفر بعدي میگه: این چند روزه فشرده چند ماه بود. 

- یکي میپرسه: حاال چي میشه؟
- اون یکي جواب میده: همه چیز بستگي به ما داره. 

آي بچه ها اومدن. برین تو خونه ها.
یکي میگه: آقا چرا فرار میکني؟  -

-  اون یکي میگه این فرار نیست. اسمش عقب 
نشیني است و قانون جنگه.

ناگهان. هاي هوي. شر شور. چي شده؟ چه خبره؟ 
زدنشون! سه تا را زدن! از کي؟ از مردم؟ نه! از اونا. سه تا 

موتور سوار را مردم گرفتن و حسابشونو رسیدن.
شور مردم به حد اعال میرسد. 
خوبشون شد. باید اینکارو کرد.

شعار »مرگ بر خامنه اي« خیابان را به لرزه در میآورد. 
یکي میگه: دیگه تموم شد. این شعار یعني آخر کار. 

ساعت حدود 8 – حوالي پل ستارخان.
جنگ تن به تن شده.

بچه ها: سراغ اونا رو که روي سپرشون نوشتن »حافظین 
امنیت مردم. یاوران رهبر« را برسیم. 

یکي میگه »اینا بدبختن. مثل ما هستن«.  -
-  دیگري میگه: »اینا براي کشتن ما آمدن.« 

دختري بشدت مضروب میشه. مردم اونو از زیر دست و 
پا در میآورند و در خانه اي پنهانش میکنند. 

یکي میگه من االن دکتر میارم. خبري میرسد:   -
اون وانتي که داره میاد توش دو تا زخمي از بچه هاي 

خودمون هستن. راه را باز کنید تا قبل از اینکه دستگیر 
بشن آنها را بجاي امني برسانیم. راه باز میشود.

همه مردم شده اند »بچه های خودمون«.

ساعت حدود 9 شب – آریا شهر )میدان صادقیه(
غلغله است. سیل خروشان مردم در میدان و خیابانها 
جاري است. همه جا آتش روشن است. فریاد »مرگ 
بر دیکتاتور« میدان را به لرزه انداخته است. نیروهاي 

سرکوب عاجزند. مدام گاز اشک آور پرتاب میکنند. مردم 
به هم کمک میکنند. به هم یاد میدهند که چطوري 
با اثرات گاز مقابله کنند. همدیگر را بغل میکنند. مي 
بوسند. دستان هم را مي فشارند. حسي خوشایند به 

همه دست داده است. حس سربلندي. مقاومت و مبارزه. 
حس غرور آفرین تسلیم نشدن. 

درود بر شما. درود بر شما دختران و پسران شجاعي که 
در صف جلو قرار گرفته و بي پروا و دالورانه مي جنگید. 
درود بر تو اي دختر شجاع که در وسط میدان ایستاده 

اي و با صدایي گرفته و در حالي که روسري به دور 
انداخته اي فریاد »مرگ بر دیکتاتور« را سر میدهي. 

درود بر شما پدر و مادراني که دوشادوش فرزندان خود 
در خیابان هستید، تجارب انقالبي خود را به آنان منتقل 
میکنید و ترکیبي آتشفشاني براي از بین بردن این نظام 

ارتجاعي و ستمگر فراهم میکنید. 
درود بر شما مردم سراسر ایران. در تهران و اصفهان و 

شیراز و تبریز و رشت و مشهد و اهواز و ... شما مردمي 
که این چنین سربلند و مغرور بپا خاسته اید. 

آگاهانه، هشیارانه و متهورانه ادامه دهیم و ادامه 
دهیم........

گزارش ارسالی برای نشریه دانشجویی بذر – 30خرداد 
1388

تالش ناموفق رژيم براي سانسور يك ملت
جمهوري اسالمي آخرین تالش هایش را براي 
خاموش کردن شعله هاي قیام مردم به کار گرفته 
است. تمام تالش رژیم معطوف به قطع ارتباط 
با یکدیگر است. در  بخش هاي مختلف جامعه 
از ساعات کل شبکه تلفن همراه قطع  بسیاري 
مي باشد. اینترنت همواره مختل است و تکنسین 
هاي خودفروخته حکومت مکررا سعي در قطع 
ارتباط جوانا با یاهو مسنجر، پست الکترونیکي، 
دیگري  امکان  هر  و  خبري،  هاي  بالگفا، سایت 
مي  خارج  جهان  نیز  و  یکدیگر  با  ارتباط  براي 

کند. 
این تمهیدات مي تواند  با  اندیشد  حکومت مي 
اما  دارد.  نگاه  محبوس  را  مردم  عظیم  نیروي 
حال  در  لحظه  هر  خود  ابتکارات  با  جوانان 
شکستن سدها و موانع حکومت کودتایي هستند. 
ناتوان است.  رژیم در خاموش کردن اعتراضات 
آنها مي اندیشیدند که ترس و رعب از یکسو، و 
را  جامعه  دیگر  از سوي  مدني  هاي  محدودیت 
بیشتر  لحظه  هر  انقالب  اما  برد.  تحلیل مي  به 
معکوس  تأثیر  زودي  به  و  یابد.  مي  گسترش 

موانع رژیم آغاز مي شود.
دولت قادر به تداوم وضعیت فوق در طي زمان 
مي   اعتراضات گسترش  که  لحظه  هر  و  نیست 
تالشي  سمت  به  رژیم  سرکوب  یابد، سیستم 

نزدیک تر مي شود. 
سرکوب  هاي  دیواره  از  ایران  انقالب  صداي 
آتي  روزهاي  در  و  شود  مي  منتشر  بیرون  به 
گوش هاي حاکمان را کر مي کند. همانطور که 
خانه  در  را  مردم  اند  نتوانسته  کودتا  گاردهاي 
هایشان محبوس کنند، و خیابان شاهد حضور 
سانسور  آنهاست، ترفندهاي  روزه  هر  پرشکوه 
رسانه اي آنها نیز قادر به خاموش کردن طنین 

صداي مردم نیست. 


