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به منظور حذف تأثير دانشجويان بر تحوالت جاري

دستور تعطيلي خوابگاه هاي دانشجويي صادر شد
ايران در
حمام خون

صدها هزار نفر در
تهران از توپخانه تا
هفت تير راهپيمايي
كردند

كارگران ايران
خودرو در اعتصاب

در شهرستان ها
خشونت كودتاگران
بيداد مي كند

موسوي در تجمع صدها هزار نفره ديروز
جمعيت عظيمي عصر امروز با حضور در
میدان امام خمینی(توپخانه) تهران یاد کشته
شدگان تظاهرات روز دوشنبه را گرامی داشتند.
به گزارش کلمه ،از سایت های حامی موسوی،
وی در این مراسم در سخنانی کوتاه اعالم
کرد « :ما فقط رای خودمان را میخواهیم..
ما برای اغتشاش نیامده ایم ...ما برای
احقاق حقمان آمده ایم ...ما برای پاسداشت
خون شهدا آمده ایم ...ما برای پاسداشت
نظام ،هرگونه فداکاری انجام خواهیم داد».
بر اساس این گزارش موسوی نیز مانند هوادارانش
لباس تیره بر تن کرده بود و از روی یک ماشین
سخنرانی کرد .اين دومين بار بود كه پس از
شروع اعتراضات مردمي موسوي در ميان مردم
حاضر مي شد و سخنراني كوتاهي ايراد مي كرد.
موسوي مي گويد ما فقط راي خودمان را مي
خواهيم .از بد حادثه اما همين نظامي كه او
براي پاسداشت آن حاضر به همه گونه فداكاري
است رأي مردم را بي ارزش مي داند .آيا مردم
فقط رأي هاي دزديده شده را مي خواهند؟ مي
دانيم كه همين تجمعات و راهپيمايي هايي
كه انجام مي شود در همين نظام غيرقانوني
است و مردم هيچ راهي ندارند مگرا اينكه
غير قانوني تجمع اعتراضي خود را به عملكرد
نظام نشان دهند .مي دانيم كه رسانه هاي
آزادي وجود ندارد و مي دانيم كه نهادهاي غير
مردمي حق و امكان تقلب و دستكاري در آراء
را دارند .آيا مردم فقط رأي خودشان را مي
خواهند؟ آيا قرار نيست عوامل كودتا و كشتار
محاكمه شوند؟ موسوي شايد فقط رأيش را مي
خواهد اما آيا مردم خون مي دهند تا همين
سيستم كودتا پرور دست نخورده باقي بماند.

رسانه ها و خيابان ها
در شرایطی بسر می بریم که برگی خونین از تاریخ معاصر ایران درحال ورق خوردن
است .در روزها و شبهای گذشته تهران و بسیاری از شهرهای ایران خواب و آرام نداشتند
و شعله های آتش خشم مردم ،زندگی عادی و روزمره را دستخوش تغییرات بزرگی کرد.
مردم در خیابانها هستند و درحال تعقیب و گریز با سرکوبگران ،جوانان شورش گرند ،افراد مسن
به حافظه خود فشار می آورند تا از البالی حوادث انقالب  57درسهایی را بازآموزی کرده و به
جوانان انتقال دهند .بعد از  30سال دوباره در خانه های مردم بروی جوانان مبارز باز گذاشته
شده و از قول انسانهای زیادی در این روزها می شنویم که چقدر مردم خوبند و تغییرپذیر.
در روزهایی که گذشت شاهد حوادث ،شعارها و مردم متفاوتی بودیم .در دوره تبلیغات تا روز رای
گیری؛ جمعیت کثیری از مردم با موج سبزی که براه افتاده بود روان بودند و لذتی ناخودآگاه
بر اینها حاکم بود .اما از فردای اعالم نتایج اوضاع تغییر کرد و مردم عصبانی شدند و بدنبال
این بودند که جهت موج را دنبال کنند به امید اینکه آنها را به ورای سدهای سرکوب و دروغ
و جهل پرتاب کند .در شبها و روزهای اخیر اما باز این ورق برگشت .مثل آذر  32و تیر 78
و حتی بقول بسیاری از حاضرین در تظاهراتها اوضاع مثل سالهای انقالب و سال  60است!!!
آری ما چهره سرکوب را داريم برهنه می بینیم .ما موج سبز اصالح طلبی را با همه وسعتش می بینیم
که دارد ما را به منزلگاهی مشترک با نظام موجود می برد .کشتار ما و دعوت به سکوت و آرامش مان
شرایط را حادتر کرده است .اکنون ما سئوالهای بیشتری داریم .نه فقط سئوال که جمعبندیهایی داریم.
ما صدای دیگری می خواهیم .ما نمی خواهیم دوباره و چندباره قربانی ساخت و پاخت هایی شویم که
هیچ ربطی به منافع ما ندارند .ما نمی خواهیم به مسلخی برویم که جامعه را  30سال عقب ببرد .ما
نمی خواهیم دوباره فریب سال  57را بخوریم .ما رسانه نداریم ولی دنیا آنقدر کوچک شده که ببینیم و
بخوانیم که در خیابان چیز دیگری می گذرد و در رسانه های دنیا چیز دیگر .ما نمی خواهیم نسل بعد
از ما از حقیقتی که در خیابانها تهران ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،مشهد ،اهواز ،کرمانشاه و سایر شهرهای
بزرگ و کوچک ما گذشت بی اطالع بماند .ما صدای دیگری را در این بازی قدرت نمایندگی خواهیم
کرد .صدای فریاد مردمی که در خیابانها حاضرند .مردمی که توهم ندارند به رنگها و خواهان تغییرند.
روزنامه خیابان

تعطيلي دانشگاه ها ،توطئه جديد
پنج شنبه به نقل از مسئولين دانشگاه ها اعالم
شد كه خوابگاه هاي بسياري از دانشگاه هاي
كشور به منظور آنچه حفاظت دانشجويان از حمله
نيروهاي لباس شخصي خوانده مي شود در حال
تعطيلي است .شگفتي اينجاست كه حمالت گارد
ويژه و بسيجي ها به دانشگاه ها تعطيل نمي شود
بلكه اين خوابگاه هاي دانشجويي است كه به
منظور «حفاظت دانشجويان» تعطيل مي شود.
از اولين روز كودتا دانشجويان مهمترين هدف
حمله وحشيان نيروهاي نظامي و امنيتي دولت
كودتايي بوده اند .حداقل پنج دانشجو در تهران،
دو دانشجو در اصفهان ،و حداقل يك دانشجو در
شيراز در حمالت كودتاچيان و نيروهاي مسلح
تحت فرمان آنها به خوابگاه هاي دانشجويي
جان باخته اند .بازداشت  150دانشجو فقط در
يك نوبت در دانشگاه بابل ،ربودن و بازداشت
بيش از  300دانشجو در كوي دانشگاه تهران
و حمالت مكرر در شهرهاي اصفهان ،تبريز،
زاهدان ،مشهد ،اروميه و ديگر شهرهاي ايران
به دانشگاه ها و خوابگاه هاي دانشجويي نشان
آشكاري است از دشمني خونبار نيروهاي
كودتاچي با دانشگاه و خانه علم و آگاهي
جامعه .اما تعطيلي خوابگاه هاي دانشجويي كه
با استدالالت از سر دلسوزي و با عنايت رهبري
اصالح طلبان انجام مي شود نشانگر توافقي
آشكار مبني بر انحالل مراكز تجمع و همفكري
و همنظري دانشجويان در مقابله با موج هاي
نوين سياسي در كشور است .فراخوان موسوي
مبني بر تجمع در مساجد و تكايا و نيز اقدام
همزمان مبني بر تعطيلي دانشگاه ها و بيرون
راندن دانشجويان از خوابگاه ها نشان مي
دهد كه قرار است كانون هاي مدرن ،مبارز،
آگاه و آرمان گراي جامعه در توافقي آشكار از
فرآيند تحوالت جامعه حذف شوند و كانون
هاي ارتجاعي ،واپس گرا ،ضدآگاهي و وابسته
ترويج و تكثير شوند .اما دانشجويان در مقابل
اين تصميم گيري مقاومت مي كنند به نحوي
كه به صورت پياپي مسئولين دانشگاهي آنها را
به اخراج اجباري از خوابگاه ها تهديد مي كنند.

عدم انتشار روزنامهها
به گزارش ایسنا ،جای تعدادی از روزنامههای سراسری
مثل حیاتنو ،اسرار ،همبستگی ،آفتاب یزد ،خبر و حتی
جمهوری اسالمی دیروز در دکههای روزنامه فروشی
خیابان انقالب خالی بود .تحقیقات بعدی نشان داد
که حیات نو ،آفتاب یزد و خبر اصال منتشر نشدهاند و
جمهوری اسالمی با تاخیر انتشار یافته است .ایسنا به
نقل از سردبیران روزنامههای حیات نو و آفتاب یزد
گزارش میدهد که علت عدم انتشار این دو روزنامه
دخالت مستقیم ماموران وزارت ارشاد و دادستانی بوده
است .نمایندگان این دو نهاد در چاپخانهها حضور یافته
و دستور تغییر ،حک یا اصالح برخی از تیترها را دادهاند
و روزنامهنگاران یا امکان فنی این کار را نداشتهاند و یا
نخواستهاند زیر بار این تحمیل بروند.
سي و دو كشته در تهران تنها در دو روز
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران پس از تحقيقات
ميدانی عليرغم گزارشات متعدد ارسالی از آمار کشته
شدگان خشونت های اخير در ايران ،قادر به تائيد
مرگ سی و دو شهروند ايرانی مرتبط با وقايع  24و 25
خردادماه است.
دو جانباخته در اروميه
فعاالن حقوق بشر آذربايجانی نيز از کشته شدن دو
شهروند اروميه ای در درگيری روز دوشنبه  25خردادماه
اين شهر خبر داده اند.
كشتار در كرمانشاه
خبرگزاری ديده بان حقوق بشر كردستان اعالم كرد كه
مراسم ختم يكی از جان باختگان وقايع اخير مربوط
به اعالم نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
ايران در كرمانشاه عصر امروز در تاالر امام حسين واقع
در چهارراه شير و خورشيد (حالل احمر) اين شهر برگزار
شد .نام اين جوان  25ساله حسين طهماسبی میباشد كه
در جريان تجمعات اعتراضی روز دوشنبه  25خرداد ماه
در خيابان نوبهار كرمانشاه مورد حملهی مأموران مسلح
وابسته به دولت قرار گرفته و در اثر ضربات وارده به قتل
رسيده است .گفته میشود يك دختر جوان نيز طی
درگيریهای اخير پس از تجمعات اعتراضی روز دوشنبه
در كرمانشاه كشته شده است اما خانواده وی در اعالن
اين خبر وادار به سكوت شده و لذا از برگزاری مراسم
ختم نيز خودداری كردهاند .اخبار تائيد نشده ديگر شمار
كشته شدگان حوادث اخير كرمانشاه را بيش از اين تعداد
و تا  5نفر میداند
حمله لباس شخصیها به بیمارستان دی
تعدادی از افراد لباس شخصی شامگاه دیروز سه شنبه به
بیمارستان «دی» واقع در تقاطع خیابان توانیر و خیابان
ولیعصر تهران حمله کرده و با تهدید پزشکان و کادر
درمانی ،جوی از رعب و وحشت را ایجاد کردند.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز؛ حمله افراد لباس
شخصی که دقیقاً معلوم نیست از کجا تغذیه میشوند
به بیمارستان دی در حالی رخ داد که ساعاتی قبل از
آن ،تعدادی از مجروحان ناآرامیهای روز سهشنبه تهران
توسط اورژانس یا مردم به این بیمارستان منتقل شده
بودند .طی روزهای شنبه ،یکشنبه و دوشنبه نیز تعدادی
از مجروحان و کشته شدگان ناآرامیها و اعتراضات تهران
به این بیمارستان منتقل شدهاند.
خبرنگار شهابنیوز میافزاید :افراد لباس شخصی که
مجهز به چوب ،چماق ،باتوم ،زنجیر ،اسپری و بعضاً سالح
و بیسیم بودند پس از مراجعه به بیمارستان دی و عبور
توام با تهدید از نگهبانی و حراست بیمارستان؛ وارد بخش
اورژانس شدند و از پزشکان و کارد پرستاری با حالتی
تهدیدآمیز خواستند که مجروحان ناآرامیها را درمان
نکنند!
این افراد با پرخاشگری ،مجروحان ناآرامیها را «منافق»،
«عوامل دشمن»« ،جاسوس» و «اراذل و اوباش» خواندند
و خطاب به کارد پرستاری بیمارستان با تهدید تاکید
کردند که حق ندارند این افراد را درمان کنند.
نمايندگان مجلس يا حاميان كودتا
به گزارش پایگاه خبررسانی عبرت در حالیکه پس از
دستور رئیس مجلس هیئتی به سرپرستی ابوترابی
مامور رسیدگی به حادثه حمله به دانشگاه و مجتمع
های مسکونی توسط اراذل و اوباش  ،موسوم به لباس
شخصی شده بود و این گزارش توسط رئیس این هیئت
در حال قرائت بود  ،روح اهلل حسینیان  ،حمید رسایی و
مهدی كوچكزاد که از حامیان دولت هستند از این کار
جلوگیری کردند با این اقدام ،اکنون این شائبه مطرح
است که چرا نمایندگان مردم که باید حافظ جان و مال و
قوانین کشور باشند با انتشار و قرائت گزارش مهم مجلس
در خصوص اراذل و اوباش و افراد مشکوک و خشنی که
مردم را با چاقو و ساتور و انواع و اقسام وسائل خطرناک
مورد حمله قرار داده اند  ،مخالفت کرده اند.
اعتصاب كارگران ايران خودرو
طبقه كارگر براي اعتصاب عمومي آماده مي شود .كارگران
ايران خودرو در اقدامي مهم در برابر اواضع عمومي جامعه
به جركت درآمدند .در بيانيه آنها ذكر شده است:
آنچه امروز شاهد آنيم ،توهين به شعور مردم و ناديده
گرفتن آرای آنان و زير پا گذاشتن اصول قانون اساسی
توسط دولت است .وظيفه ی ماست که به اين جنبش
مردمی بپيونديم .ما کارگران ايران خودرو روز پنجشنبه
 88/3/28در هر سه شيفت کاری به مدت نيم ساعت ،با
دست کشيدن از کار اعتراض خود را نسبت به سرکوب
دانشجويان ،کارگران ،زنان و قانون اساسی اظهار کرده و با
جنبش مردمی ايران اعالم همبستگی می کنيم.
شيفت صبح و عصر از ساعت  10الی 10/30
شيفت شب از ساعت  3الی  3/30نيمه شب
زحمتکشان ايران خودرو 88/3/26

دو گزارش از تظاهرات هاي روزهاي اخير

گزارش اول
 25خرداد
میدان انقالب تا میدان آزادی
ساعت  3جمعیتی حدود  500نفر اطراف میدان انقالب جمع شده بود .قرار بود امروز به نمایش قدرت کسانی تبدیل
شود که احمدی نژاد ان ها را خس و خاشاک خوانده بود برای همین این جمعیت بسیار کم به نظر می آمد .تا
جمعیت متشکل نشده بود پلیس ضد شورش مدام حمله می کرد و جمعیت را متفرق می¬کرد .با نزدیک شدن به
ساعت  4جمعیت بیشتر و بیشتر می شد اما هنوز بیم از حمله پلیس وجود داشت .اما مردم دسته دسته به تظاهر
کنندگان پیوستند .در این میان جمعیت با سر دادن شعارهایی نظیر»ایرانی با غیرت حمایت حمایت» و «آزادی
اندیشه از پشت بوم نمی شه» «نترسین نترسین ما همه با هم هستیم» ناظرین را به پیوستن به صفوف تشویق کردند.
با گذشت نیم ساعت و خبرهایی که از اطراف می رسید جمعیت دیگر بیم حمله پلیس نداشت .از شمال و جنوب و
شرق و غرب مردم به این تظاهرات می پیوستند.
پاسخ های کوبنده جمعیت به احمدی نژاد:
دشمن این خاک تویی»«،تقلب یه درصد دو درصد نه  53درصد»«،هاله نورو دیده
«خس و خاشاک تویی
رای ما رو ندیده»
هرچه جمعیت بیشتر بیشتر می شد انگار آرا احمدی نژاد بیشتر زیر سوال می رفت
« 24میلیونو یاال نشونم بده»«،این  63درصد که میگن کو دروغگو»«،جنتی لعنتی تو دشمن ملتی»«،احمدی به
گوش باش ما مردمیم نه اوباش»«،شب خوابیده صبح شده احمدی سید شده»«،احمدی بیچاره بازم بگو فوتباله»«،می
جنگم می میرم رایمو پس می گیرم»«،رای ما رو دزدیدن دارن باهاش پز می دن»«،نه غزه نه لبنان جانم فدای
ایران»
و البته مهمترین شعار جمعیت
«تا احمدی نژاد هر روز همین بساطه»
و البته نام موسوی هم ورد زبان ها بود .جمعیت که به مقابل دانشگاه شریف رسید با آنان درآمیخت:
«دولت کودتا استعفا استعفا»
کروبی هم در مقابل مسجد دانشگاه شریف ایستاده بود و هوادارنش فریاد زدند
«کروبی کروبی حجاب اختیاری»«،کروبی موسوی اتحاد اتحاد»
ماشین موسوی هم به میان جمعیت آمد و به مردم گفت که از ابطال انتخابات چیز کمتری را نمی پذیرد اما انگار برای
سخنرانی عمومی تدارکی نداده بودند .پس از طی نیمی از راه تمام جمعیت را وادار به «سکوت سبز» کردند.
جمعیت تا میدان آزادی هیچ شعاری نداد و فقط دستانش را به نشان پیروزی باال گرفت .بدون اغراق و بر خالف گفته
بسیاری رسانه ها جمعیت نه تنها چند صد هزار نفر که چند میلیون بود و همچنان نیز بر آن اضافه می¬شد .جمعیت
مشغول سر دادن شعارهای خود بود که به ناگاه پایگاه بسیج شروع به تیراندازی به مردم را کرد .جمعیت حاضر می
گفتند بسیجی اول به پای کودکی تیر می زند مردم خشمگین به او حمله می کنند و او به داخل پایگاه بسیج پناه می
برد و مردم با مواد انفجاری دستی خود پایگاه را به آتش می کشند و بسیجی ها از باال به آن ها تیراندازی می کنند8 .
جنازه روی دستان مردم بود .مردم خشمگین شعار «مرگ بر احمدی نژاد قاتل» «مرگ بر خامنه¬ای» «بسیجی بی
غیرت دشمن خون ملت» را سر دادند .بزرگراه جناح بسته شد و مردم در خیابان فریاد می زدند به سمت جناح
حرکت نکنید بسیج در حال تیراندازی به مردم است .جوانان خود کنترل ترافیک آزادی را به دست گرفتند تا جمعیت
را از آنجا در برند اتومبیل ها را هدایت کردند و یا آن ها را روی دست بلند می کردند تا مردم را نجات دهند .در
خیابان¬ها ملت خشمگین مرتب بوق می زد و پیاده ها در حال گریستن فریاد می زدند چرا که انتظار نداشتند
تظاهرات به این آرامی به خاک و خون کشیده شود .نه فقط آزادی که تمام خیابان ها مردم خشمگین یک لحظه شعار
«مرگ بر بسیجی» را قطع نمی کردند و به همدیگر ساعت و مکان گردهمایی فردا را اطالع می دادند .فردا میدان
ولیعصر ساعت  5را همه با خشم به هم نشان می دادند.

گزارش دوم
االن از بزرگترين راهپيمايی كه در عمرم ديده ام بخانه برگشته ام .راهپيمائی امروز يقينا ميليونی بود(.مردمی كه
راهپيمايی عاشورا تاسوعای سال  57را ديده اند می گفتند تعداد جمعيت خيلی بيشتر از آن موقع است) .اين
راهپيمائی توصيه شده توسط موسوی بود .اما همه مخالفين در آن شركت كرده بودند .حاال البد موسوی بحساب
خودش می ريزه! (مثل رای هايی كه بحساب احمدی نژاد ريخته شد) .اما غوغای جمعيت بود .فكر نمی كنم تهران
هيچوقت اينهمه معترض را يكجا ديده باشد.
شور جمعيت خارج از اندازه بود .اينهمه انرژی و اين خشم سی ساله .صدا و سيما اعالم كرد عده ای در حمايت از
آقای موسوی بين ميدان انقالب و آزادی راهپيمايی كردند و تصاوير را طوری تنظيم شده نشان دادند که فقط جمعيت
اطراف ميدان آزادی است انگار واقعا فقط «عده ای» بودند و نه يك جمعيت ميليونی .خيلی گسترده بود .اينكه
افرادی از بااليی ها(يعنی موسوی و خاتمی و )..در اين حركت شركت می كردند مسلما در كثرت جمعيت نقش زيادی
داشت.
جمعيت بقدری فشرده و انبوه بود كه ساعتها طول ميكشيد تا كمی بجلو برويم .برای همين مجال گپ زدن با ملت
بيشتر از شب های قبل بود( .بين اعتراضاتی از نوع ديشب و اين راهپيمائی تفاوت زياد است .اعتراضاتی از نوع ديشب،
خصلت سرنگون كننده دارند .توده های درگير اساسا مستقلند و ...اينها موضوعات مهم بحث و نتيجه گيری هائی است
كه بايد بهش پرداخت).
امروز در ابتدا نيروهای گارد قرار بوده حمله كنند و تعدادشان هم زياد بود .بعد گويا وقتی سيل جمعيت ميآيد دستور
می گيرند كه عجالتا نظاره گر باشند و در انتها از جانب نيروهای ظاهرا بسيجی تيراندازی می شود كه تا االن يك نفر
كشته شده است ( .اين تير اندازی به جانباختن  8نفر انجاميد :بذر)
تالش زيادی کردند که اين راهپيمايی سازماندهی و هدايت شده باشد .كسانی كه مردم می گفتند از ستاد موسوی
هستند ،در جلوی جمعيت قرار گرفته و يك ريز شعار ارتجاعی «اهلل اكبر» را تكرار می كردند .بحثهای زيادی ميان
مردم بر سر اين شعار و شعارهای ديگر در گرفت.
بحثها از اين قرار بود – 1 :اين شعار مال كل جمهوری اسالمی است و طرفداران احمدی نژاد و رهبر هم اينرا می
گن .فرق شما با آنها چيه؟
 –2در تجربه ی انقالب  57ديديم که چطوری از اين شعار برای ممانعت از قيام مردم استفاده می كردند و سر مردم
را با اين گرم ميكردند و مشغول زد و بند با سران ارتش و غيره بودند .در آن انقالب تكليف شاه با اهلل اكبر تعيين نشد
با قيام مسلحانه تعيين شد.
 – 3در تاريخ مشروطيت هم يكی مشروعه چی های اهلل اكبری بودند (شيخ فضل اهلل) و در طرف مقابل نيروهای
دمكرات و چپ .سرنوشت مشروطه هم چی شد.
 – 4شعار سياسی بايد داد.
در برابر اين بحثها برخی بفكر می رفتند .برخی می گفتند «درسته اما اهلل اكبر مال همه مسلمان هاست .ضمنا
اينجوری نيروهای سركوب خلع سالح می شوند» .برخی می گفتند حرف شما درسته اما بايد عرف اين جامعه را در

به کجا چنین شتابان؟
سهيال
گفته میشود که ایران دستخوش بحرانی است که
جغرافیای سیاسی آن در خط فاصل بین شمال شهرها
و جنوب شهرها از سویی و سطح کشور ،شهرها ،و اعماق
آن ،روستاها ،از سوی دیگر مشخص می شود .عالمت
گذاری جغرافیایی این بحران تنها پدیدارشناسی آن است
و مرحله بعدی یافتن مکانیسمهای زیرین این تقسیم
بندی است .در همین راستا توضیحات دیگری نیز ارائه
می شود مبنی بر این که این همه چیزی نیست مگر
اوج گیری مجدد رویارویی و نبرد بین سنت و مدرنیته
که از مشروطه به اینسو بارها شاهد آن بوده¬ایم .آنچه
در این میان فراموش می شود ساختار کج و معوج ایران
به لحاظ نقشه مندی اقتصاد سیاسی است .در ایران
«طبقه» بورژوازی هرگز دارای قدرتی از آن خود نبوده
است و هرگز بلوغ سیاسی نیافته است تا به مثابه یک
نیروی مستقل سیاسی و تاریخی همچون انواع غربی
آن «ملت را بر نقش خود بیافریند» بلکه همواره نیاز به
آن داشته است که با چوب های زیر بغل راه بسپارد:
سلطنت ،مذهب و نیروهای خارجی .آفرینش ملت بر
نقش خود یعنی دربرگیری آرزوهای همه اقشار و طبقات
عمده کشور و ایجاد نوعی وفاق و وحدت میان آنها در
یک چارچوب سیاسی هژمونیک که ایدئولوژی آن نباید
«تبعیض¬آمیز» باشد بلکه باید «کلی و فراگیر» بوده و
همه آحاد «ملت» را از حقوق یکسان صوری در برابر
قانون برخوردار کند .این بزرگترین دستاورد بورژوازی در
غرب بوده است که در جامعه ما قرنی است که به تعویق
افتاده است .زیرا که همواره یک نهاد «فراقانونی» به نام
سلطنت یا والیت فقیه و نهادهای وابسته بدانان وجود
داشته است که نه تنها منتخب مردم نیستند بلکه بر
مردم و انتخاب آنان نظارت می کنند .همه تضادهای شهر
و اعماق و نیز تضاد سنت و مدرنیته را در همین چارچوب
می توان فرمولبندی کرد.
اکنون به نظر می رسد بخشی از بورژوازی ایران نه به
میل خود که در اثر فشارها و چنگ و دندان نشان دادن
جناح حریف مجبور به دفاع از موجودیت خود گشته است.
جمهوری اسالمی از بدو استقرار خود بر سر آتشفشان
جامعه ای به نام ایران نشسته است که حامل تضادهای
انبوه و حل ناشده تاریخی است و همواره در طول سی سال
حیات خود درگیر انفجارهای ریز و درشت و سرباز کردن
تضادهای داخل و بیرون حکومتی بوده است .آنچه که
امروز مشاهده می شود تکان های بورژوازی ایران است تا
بار دیگر به تمامی طعمه پدرخوانده خود ،این بار« ،والیت
فقیه» نشود .مردمی که به میدان آمده اند برای دفاع از
منافع این بورژوازی بی استخوان فداکاری نمی کنند بلکه
برای حفظ آخرین پناهگاه «مدنی» خود ،ظرف انتخابات،
از دستبرد تمامیت خواهان به میدان نبرد کشانده شده
اند .حال سوال این است که آیا مردم تنها به حفظ این
آخرین منفذ «جمهوریت» در برابر والیت رضایت خواهند
داد یا این که یک بار برای همیشه خواهان زدودن پیرایه
های والیت از جمهوریت خواهند شد؟ آیا این بورژوازی
که به راستی همواره لمپن بورژوازی خوانده شده است
قادر خواهد بود تا ملت را بر نقش خود بیافریند؟ و اگر
نتواند که خواستهای قشری و منفعت خاص و جزئی خود
را به خواستهای کلی و عمومی گره بزند ،چه گروهی چه
طبقه ای چه قشری قادر به ایفای چنین نقشی خواهد
بود؟ آیا چپ ایران بعنوان یک نیروی مدرن در مرحله
ای از بلوغ سیاسی و استراتژیک قرار دارد که بتواند افق
نوینی در برابر جامعه بگشاید؟ آیا چپ ایران قادر است
بین تضاد ظاهری «عدالت» و «آزادی» پل زده و ملت را
در «سطح» و در «اعماق» بهم پیوند زند؟ در این صورت
کدام راهکارها را باید به مردم عاصی خیابان ها نشان
دهد؟ کدام شعارهای موقتی و فوری و کدام شعارهای
درازمدت و اساسی را میتواند مطرح کند؟

شعري از هادي خرسندي
دزد آمده دزد آمده با تیر و خنجر آمده
یک سارق آدمکشی با حکم رهبر آمده
دزد آمده دزد آمده با تیر و خنجر آمده
یک سارق آدمکشی با حکم رهبر آمده
دزد از همه حرافتر – پیوسته مهملبافتر
بی عدل و بی انصافتر  -با هاله از درآمده
دزدی از این سفاکتر  -با خوی وحشتناکتر
در خونخوری بی باکتر  -حقا که کمتر آمده
دزد آمده با صد امید  -اندر کف او شاکلید
اما از این طرح جدید  -غوغا به کشور آمده
دزد آمده دزد آمده با تیر و خنجر آمده
یک سارق آدمکشی با حکم رهبر آمده

تحصن نامحدود دانشجويان دانشگاه هنر
جمعی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران با انتشار اطالعیهای اعالم کردهاند که از روز شنبه
در محل پردیس مرکزی این دانشگاه به صورت نامحدود
تحصن خواهند کرد.
متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
تحصن برای آزادی
پس از وقایع اخیر کویدانشگاه و اعالم تحصن اساتید در
مسجد دانشگاه ما همچون باقی دوستانمان رفتیم که
به ضرب و شتم و جنایت علیه حریم خصوصی دانشجو
متعرض شویم اما تنها شعارهایی شنیدیم که شنیدنشان
خوش است ،آنقدر شوری این آش زیاد بود که بسیج
اساتید و رئیس فرمایشی دانشگاه هم محکومش کردند
بنابراین تنها محکوم کردن و شعاردادن به نظر کافی
نمیآید ،اعالم مرحلهای بودن و محدود بودن تحصن
نشانهای است از آنهایی که منتظر همراهیشان بودیم
که این تحصن بیشتر به جلوهی در انظار عام شبیه
است تا نیل به خواستههای به حق ما ،بنابراین با همهی
احترامی که برایشان قائلیم و همبستگی با ایشان در
تحصن زماندار و محدودشان ،اعالم تحصن نامحدود به
صورت شبانهروزی از تاریخ سی ام خرداد هشتاد و هشت
تا حصول به نتیجه و رسیدن به آزادی میکنیم.
سنگر ما چمنهای حیاط دانشکدهی هنرهای زیبا و
سنگفرش آن است و برای بستنشینیمان به هیچنیرویی
بیرون از دانشگاه چشم امید نداریم .سیاسیون و عقال اگر
امامزادهای بودند گره از کار خود میگشودند اما این
به معنای آن نیست که دستهای کمکرسان را پس
بزنیم .ما دانشجویان هنرهای زیبای دانشگاه تهران بدون
احساس مالکیت این تحصن هر استاد و دانشجویی را در
هر کجای این کشور به جمعمان دعوت میکنیم تا به
حصول نهایی که آزادی است برسیم .خواستههای این
تحصن.
اول ،اعالم اسامی کامل بازدشتشدگان ،آزادشدگان،
مضروبین در بازداشت و شهدای احتمالی حمله به کوی.
دوم ،عذرخواهی رئیس ناالیق وقت دانشگاه فرهاد رهبر از
دانشجویان و برکناریاش که با همهی ادعاهای اطالعاتی
حتا نمیتواند آماری از زخمیها و کشتهگان احتمالی
کوی بدهد.
سوم ،خلع ید اجرایی و محاکمهی تمام آمرین و عاملین
حمله به کوی دانشگاه تهران در هر پست حکومتی در
اسرع وقت.
چهارم ،قصاص حق است و چشمی در برابر چشم یا
دندانی جای دندان حق شرعی دانشجویانی است که
جفایی برآنها رفته.
پنجم ،اطالق رسمی شهید به کشتهگان احتمالی کوی
دانشگاه از طرف مراجع ذیصالح.
ششم ،تصویب قوانین پیشگیرانه از حملهی نیروهای
انتظامی و شبهه نظامی به محیطهای دانشجویی و
تضمین اجرایی آن در مجلس.
هفتم ،احقاق حق رای مردم در انتخابات بیستودوم
خرداد که حمله به کوی ناشی از مخدوش شدن همین
حق بود.
جمعیت تحصن برای آزادی
دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران
نامه رهبران نهضت آزادي خطاب به ملت
سه تن چهره های سر شناس نیروهای ملی مذهبی و
نهضت آزادی ایران نامه ای به تاریخ  ۲۶خرداد ماه خطاب
به ملت ایران صادر کردند.
دکتر احمد صدر حاج سید جوادی،مهندس عزت اهلل
سحابی و دکتر ابراهیم یزدی در این نامه نوشته اند:
«آنچه اکنون در میهن ما میگذرد یک حماسه بزرگ و
بیسابقه تاریخی است .مشارکت بسیار گسترده مردم در
انتخابات  ۲۲خرداد و راهپیمائی ملیونی مردم در روز ۲۵
خرداد اراده ملت را برای تغییر وضع موجود به نمایش
گذاشت».
آنها با اشاره به حوادث انتخابات اخير ادامه داده اند:
«حمایتهای مکرر مقام رهبری از این دولت و تأیید
شتاب زده آمارهای نادرست اعالم شده انتخابات وزارت
کشور ،قبل از آنکه کاندیداها فرصت اعتراض داشته
باشند و شورای نگهبان به آنها رسیدگی کند بُعد تازهای
را بهبحران کنونی افزوده است .برطبق قانون اساسی
عدالت یکی از شرطهای الزم برای مقام رهبری است.
موضعگیریهای مقام رهبری ،بهخصوص در جریان
این انتخابات این ویژگی را مخدوش ساخته است.ما
امضاکنندگان زیر که بخش عمدهای از عمر خود را در
راه مبارزه با استبداد سلطنتی و سلطه بیگانگان و برای
آزادی و آبادانی ایران عزیز صرف کردهایم ،و از اعضای
شورای انقالب و اولین دولت بعد از پیروزی انقالب در
دولت شادروان مهندس بازرگان بودهایم ،ضمن اعتراض به
عملکرد دولت و شورای نگهبان و مقام رهبری ،به منظور
ش رو که
ی بحرانهای پی 
عبور از این بحران و پیشگیر 
کیان میهنمان را تهدید میکند خواهان آن هستیم که:
 -۱ابطال انتخابات و تجدید آن با معیارها و ضوابط مورد
قبول افکار عمومی و نامزدهای معترض.
 -۲تمامی کسانی که در این خیانت دسته داشتهاند از کار
برکنار و محاکمه شوند.
 -۳کلیه بازداشتشدگان حوادث اخیر در تهران و
شهرستانها بالفاصله آزاد شوند.
 -۴مأمورینی که بهسوی مردم تیراندازی کردهاند و موجب
زخمی یا مرگ افراد شدهاند شناسایی و محاکمه شوند».
الزم به ذكر است كه ابراهيم يزدي بعد از انتشار اين نامه
در بيمارستاني بازداشت شد.

نظر گرفت .بحث كرديم كه عرف مردم تا قبل از اينكه رقيبان احمدی نژاد بخواهند اعتراض و مبارزه ما را هدايت كنند
شعار «مرگ بر ديكتاتور» يا «مرگ بر اين دولت مردم فريب» بود .هرجا هم اينها دخالت نكنند شعارها اينه و نه «اهلل
اكبر».
يك بحث ديگر با مردم بر سر شعار «نيروی انتظامی ،حمايت حمايت» بود .اينكه رابطه اين نيروها با مردم و مردم با
آنها رابطه ی حمايت حمايت نيست .رابطه قهر و گلوله است .اين نيروها را برای اين درست كرده اند و به اينجا گسيل
داشته اند كه ما را به خون بكشند .بنابراين بيدارتر شويد و دشمن را خوب بشناسيد.
يك بحث ديگر بر سر ماهيت موسوی بود .وقتی اينرا می گفتيم كه موسوی خودش كيست و چرا نبايد به او دل بست،
و وقتی اين تحليل را جلو گذاشتيم كه خودش در بيانيه آخرش گفته كه هم و غمش حفاظت از نظام است و نگرانی
اش از بين رفتن نظام و گسترش «شورشهای كور» است ،يا می گفتيم اين همه مردم توی خيابان است موسوی نامه
به آيات عظام اش می نويسد و از آنان می خواهد کاری کنند ،جوانها گوش می كردند و سوال می كردند.
برخی پرسيدند پس چرا شما اينجا هستيد اگر حامی موسوی نيستيد؟ آيا تحريمی هستيد؟ گفتيم بله تحريمی هستيم
به اين داليل .در ثانی اين حركت ما مردم است كه موسوی سعی می كند سوارش شود .آيا اينهمه بالهايی كه سر ما

آوردند در معجزه موسوی كه خودش هم گفته برنامه هايش چيست جواب می گيرد؟ ما اليق اين هستيم كه خودمان
سرنوشتمان را در دست بگيريم .يكبار ما باختيم (انقالب  .)57ايندفعه نبايد اشتباهات قبلی را تكرار كنيم .و....بحثهايی
در باره تجربه انقالب و چطوری سوار خيزش ميليونی مردم شدند و نه رهايی بدست آورديم و نه هيچی.
برخی گفتند اما اينبار ما پيروزيم! سوال كرديم تا پيروزی را چی معنا كنيد .گفتند پيروزی يعنی رئيس جمهور شدن
موسوي .ما گفتيم نه! قدم اول پيروزی يعنی رفتن همه ی اينها .و و ...برای اين بايد چاره كنيم .اين موجها نبايد
بخوابد .هيچ وعده ای را نبايد قبول كنيم .فشار بايد برای رفتن همه اين نظام باشد و ادامه دهيم .بايد هشيار باشيم.
وعده می دهند كه ما را بخانه برگردانند و سر كار بذارند .درسته بايد تا آخرش پای اين بايستيم كه انتخابات بايد ملغی
شود .ولی به اين كفايت نكنيم .و و و و.....
خالصه به دليل حضور جمعيت خيلی زياد و كند بودن حركت و اينكه درگيری نشد فرصت گفتگو بيشتر فراهم می
شد .اما خنده دار اينكه با موج جمعيت جابجا می شديم و گاهی می ديدی آنهايی كه مخاطب ات بودند دور افتاده اند
و بايد بحث را از نو با بغل دستی ها شروع ميكردی!
 بغير از شعارهای مزخرفی مثل «اهلل اكبر» و «موسوی حمايتت می كنيم» شعارهايی ديگر نيز داده می شد از اينقرار:»+گفته بوديم اگر تقلب بشه ،ايران قيامت ميشه!» « +رای ما رو دزديدن ،دارن باهاش پز می دن!»« +خس و خاشاك
تويی ،دشمن اين خاك تويی!»»+خس و خاشاك تويی ،دشمن ايران تويی!»(اشاره به حرف احمدی نژاد در «جشن
پيروزی اش» كه گفته بود عده ای قليل آشوب طلبند كه مثل خس و خاشاك هستند)»+.تا احمدی نژاده ،هر روز
همين بساطه!» (يعنی هر روز تو خيابان هستيم و معترضيم)
« +.احمدی به هوش باش ،ما مردميم نه اوباش!» »+هاله ی نورو ديده ،رای ما رو نديده!»« +ايرانی با غيرت ،حمايت
حمايت!»« +نترسين نترسين ،ما همه با هم هستيم!»»+تقلب  1درصد  2درصد ،نه پنجاه و سه درصد!»« +مرگ بر اين
دولت مردم فريب!»»+مرگ بر ديكتاتور!»
« +موسوی موسوی ،رای ما رو پس بگير!»»+موسوی موسوی ،رای ما رو پس بده!»
موقعی كه صف از جلوی وزارت كار ميگذشت جمعيت فرياد زد:
«وزارت كار ،اينهمه بيكار!»
موقعی كه صف از جلوی يك ساختمان كه كارگران مشغول بكار بودند گذشت جمعيت فرياد زد:
«كارگر دوستت داريم!».
شعارهای ديگری هم بود بر مبنای حرفهايی كه احمدی نژاد زده .كه نتونستم يادداشت كنم .محتوايش اين بود:
«يك چراغ قرمزی بهت نشون بدم!» (اشاره به حرف ان در مصاحبه با خبرنگاران كه گفته بود بعد از يك بازی فوتبال
چند نفر از چراغ قرمز رد شدند آنها را گرفتيم).
« هی بچه ها من در مزرعه بودم!» « ،در هواپيما بودم!»( .اشاره به حرف احمدی نژاد كه گفته بودند چند ميليونی كه
تحريم كردند مخالف ما نيستند بلكه البد يكی در مزرعه بوده  ...يكی در هواپيما و نرسيدند رای بدن .)...
و البته باز شعارهايی در حمايت از «جومونگ» قهرمان همان قهرمان سريال کره ای .همان کسی که با امپراطوری های
ظالم می جنگد؛ هشياراست؛ سربازانش را از بين فقيرترين مردم انتخاب می كند؛ با تكنيكهای جنگی آشناست؛ جنگ
پارتيزانی ميكند و اغلب با كمين گذاشتن حساب دشمن را می رسد .و بارها در خيزشهای شبانه اين شعار را از جوانان
شنيدم که «مثل جومونگ حمله کنيم!»
دختران جوان و زنان خيلی فعال و پر شور بودند .بيشتر از مردان.
اواسط راهپيمائی غلغله شد چون موسوی رسيد .هی ميگفتند ساكت می خواد سخنرانی كنه .اما دو ساعت هيچ حرفی
نزد .بعد گفتند می گه بخاطر حفظ آرامش حرف نمی زنه و شما هم شعار ندين .سر و صدای تعدادی در آمد كه يعنی
چی شعار نديم .تظاهرات پاستوريزه كه نداريم! (البته بعدش موسوی حرفهايی زد كه نشنيدم).
بعد خاتمی آمد كه رفته بود دانشگاه شريف حرف بزنه .بعد كروبی آمد .حرفهايی زد كه صدا به صدا نمی رسيد و
نشنيدم .اما تعدادی جوان شعار می دادند« :كروبی كروبی ،كت شلوار!» (يعنی لباس آخوندی را در بيار!).
و همينطور شعار «كروبی – موسوی اتحاد اتحاد» داده شد.
در يك كوچه ديديم يك ماليی را جمعيت دوره كرده .رفتيم گفتيم اين كيه؟ گفتند وزير كشور دولت خاتمی (فكر
كنم موسوی الری بود) .بعد يك مالی ديگر كه گفتند قائم مقام كروبی است .يكی گفت خود كروبی كيه كه قائم
مقامش باشه؟ به نيروی خودمان تكيه كنيم......
در ميان يك كوچه شلوغ ديديم زد و خورد شد .درست جلوی چشم ما .يك حزب اللهی كريه اطالعاتی (قيافه اش
عين الجوری بود و همان سن) با موتور كه زن چادری اش هم پشتش بود جرات كرده بود آمده بود وسط جمعيت و
به دختران جوان گفته بود« :همتون جنده ايد» .يك دختر در حال كتك زدن حزب اللهی بود و با لگد بهش می كوبيد
و از موتور پرتش كرد .جمعيت حمله كرد .برخی آمدند گفتند ولش كنيد .طرف با چهره ای وحشتزده و پر از نفرت از
مردم فرار كرد .اما تا به ته كوچه برسه كلی دشنام و هو از پير و جوان شنيد.
آنچنان ترافيك سنگينی بود كه بيا و ببين .ماشينها توی ترافيك گير كرده و سر نشينان ماشينها با هم بحث و گفتگو
می كردند .آنقدر بوق می زدند و شادی می كردند كه سرگيجه می گرفتی .همه از اينكه اينهمه جمعيت آمده بود و
احمدی نژاد كنف شده خوشحال بودند .هر كی يك چيزی در باره قرار روز بعد برای ادامه اعتراض می گفت .يكی می
گفت فردا  5عصر ستارخان .يكی می گفت  5عصر وليعصر.
مطمئن هستم االن در بسياری نقاط شهرها درگيری است .برنامه های خودجوش و يا بخشا هدايت شده توسط
نيروهای مردمی (مثل حركت ديشب و پريشب) خيلی متفاوت از برنامه امروز است .در برنامه هايی مثل ديشب ايده
قهر و سرنگونی سريع مياد وسط .در برنامه هايی مثل امروز رفرميسم و دل بستن به جناح هايی از همين حكومت
تقويت می شه .با اين وجود برنامه ی امروز هم خيلی مهم و خوب بود.

از گذشته و از اكنون
(درباره هشدارهاي اخير اصالح طلبان)
براي برخي از ما كه روزهاي خشم و خروش  18تير 78
را نيز در خيابان ها تجربه كرديم و در كنار ديگر ستيزه
گران پيشروي جامعه به رويارويي با پليس و نيروهاي
لباس شخصي مشغول بوديم بحث ها و نظرات امروزي
درباره هشدارهاي اصالح طلبان تازگي ندارد .از تجربه
شخصي خودم مي نويسم .در محوطه ي دانشكده اي در
كنار خيابان اصلي يكي از شهرهاي بزرگ ايران تجمعي
بزرگ در حال برگزاري بود .بلندگوها در دست انجمن
اسالمي دانشجويان بود و شعارها از تهران برايشان ارسال
مي شد و آنها نيز شعارها را رهبري مي كردند .جمعيتي
كه من در ميان آن ها بودم شعارهاي ارسالي از تهران را
احمقانه مي دانست و نه مطالبات اصلي دانشجويان و مردم
معترض .پس ما شعارهاي خودمان را مي داديم،شعارهايي
كه ريشه در تجربيات سهمگين دانشجو بودن در يك
ديكتاتوري داشت .اما عضو انجمن اسالمي كه بر سكويي
باال رفته بود و بلندگويي او را از ما ديگر دانشجويان متمايز
مي ساخت انگشت اشاره اش را به سمت جمعيت ما دراز
كرد و از پشت بلند گو با خطابي نامشخص فرياد زد :من
تو را مي شناسم .تو بسيجي هستي و مأموريت داري تا
با راديكاليزه كردن شعارها بهانه الزم براي سركوب را
به پليس بدهي (تو گويي پليس و لباس شخصي هاي
حكومت براي سركوب به دنبال بهانه هاي منطقي مي
گردند) .فريب آن اصالح طلب آن روز موثر بود .عموم
دانشجويان با شعارهاي ما همراه نشدند و به شعارهاي
ارسالي از تهران دلخوش بودند .چند روز بعد قلع و قمع
ها آغاز شد و چند ماه بعد از آن جنبش مردمي چيزي
جز اميدها و آرزوهاي سوخته بر جاي نماند .آن جمعيتي
كه شعارهاي اساسي مردم را مي داد و به قول دانشجوي
اصالح طلب آن روز همدست با سپاه و نيروهاي تندروي
رژيم قلمداد مي شد از اولين دانشجوياني بودند كه سپاه
و نيروهاي لباس شخصي براي انتقام گيري به سراغ آنها
آمدند .آنها از تحصيل ،كار و زندگي شرافتمندانه محروم
شدند ،در حالي كه رهبران آن روز انجمن اسالمي اكنون
با مدارك دانشگاهي غربي در جيب به بخش مهمي از
نخبگان سياسي رژيم حاكم بدل شده اند .امروز نيز همان
سياست را برخي در پيش گرفته اند .آن جوانان عاصي را
كه در خط مقدم پيكار با ديكتاتوري از همه چيز خود
گذشته اند را عوامل حاكميت مي خوانند .اين خبر را از
گزارش ويژه ي سايت گويا بخوانيد:
« بر اساس یک گزارش موثق از ایران ،جریاناتی که در
روزهای اخیر به سرکوب اعتراضات مردم مشغولند با
فرستادن اراذل و اوباش وابسته به خود عامدانه به آتش
زدن و تخریب اماکن و اموال عمومی اقدام می کنند تا
زمینه سرکوب نیروهای امنیتی را فراهم کرده و ضمنا
امکان توجیه آن را برای افکار عمومی مهیا کنند .شاهدان
عینی گزارش می دهند که این افراد که بعضا دستبند و
دستمال سبز هم به خود آویزان می کنند یکدیگر را می
شناسند و با هم ارتباط مستمر دارند و بعضا حتی بسیجی
ها و لباس شخصی ها را هم می شناسند».
آيا آنها دوباره مي توانند اكثريت مردم را فريب دهند؟ مي
بينيم كه اين بار چون مي دانند هر شعاري را فرياد كنند
در مقابل خواسته ها و مطالبات اكثريت مردم شعاري
عقب افتاده و ارتجاعي است ،اين بار دهان همگان را مي
بويند مبادا صداي سركوب شدگان از حنجره معترضين
خارج شود « .آرامش بر گلوله پيروز مي شود » اين شعار
فريب امروز آنهاست .اگر دولت كودتايي خامنه اي-
احمدي نژاد صداي مردم را در تمام رسانه ها سانسور
مي كند ،سازشكاران و آدم خوب هاي حكومت صداي
مردم را در دهان آنها سانسور مي كنند .ما اما از دل
تجربيات مبارزاتي جامعه برآمده ايم و در مقابل فريب ها
و خيانت ها سكوت نخواهيم كرد .اينبار داستان ديگري
است آقايان اصالح طلب .اينبار جامعه تجربه ي خيانت
هاي شما را در حافظه ي تاريخي خود آگاهانه و ناآگاهانه
حمل مي كنند .آنان كه در مقابل نظام مسلح قيام كرده
اند و شرافت جامعه را در پيكاري برحق مي جويند ستاره
هاي هميشگي اين سرزمين اند.
دانشگاه سنگر آزادي
محمد ملكي نخستين رئيس دانشگاه تهران پس از انقالب
براي استادان دانشگاه و دانشجويان پيامي منتشر كرد .او
در بخش هايي از اين پيام نوشته است:
اگر دانشگاه مفتخر است که مدال « سنگر آزادی» بودن
را به سينه دارد ،مگر نه به اين سبب است که سنگر
جايگاه حمله و دفاع است؟ اگر دانشجويان فرياد ميکنند
که « ما زن و مرد جنگيم ،بجنگ تا بجنگيم» ،از اين رو
نيست که دانشگاهيان همه وقت آماده ی دفاع از سنگر
در برابر هجوم آدمکشان و دشمنان آزادی و برابری بوده
و هستند؟ ...نگاهی به آنچه پيش و پس از انقالب ضد
سلطنتی بر دانشگاه ها گذشته نشانگر اين واقعيت است
که دشمنان آزادی هرگز نتوانسته اند يا نخواسته اند
بفهمند که بسياری از دانشگاهيان که دل در گروی آزادی
مردم دارند  ،هيچگاه اجازه نخواهند داد سنگر آزادی به
دست استبداديان تسخير شود .تتاريخ گواه است هر گاه
دانشگاهها مورد هجوم دشمنان قرار گرفته اند ،همبستگی
ميان استاد و دانشجو سد محکمی در برابر استبداديان به
وجود آورده است....
در پايان الزم است به يک نکته اشاره کنم و آن اينکه بارها

از زبان کسانی ميشنوم که به مردم و دانشجويان سفارش
ميکنند از خشونت بپرهيزند .بهتر نيست به کسانی که
انواع سالح سرد و گرم در اختيار دارند و بی رحمانه به
مردمی که با دست خالی و متمدنانه اعتراض ميکنند،
در کوی و برزن و خانه و خيابان حمله ميکنند و خون
بيگناهان را بر زمين ميريزند اين توصيه را بنمايند؟

بازداشت صدها تن در مشهد
خبرگزاری هرانا :طی نا آرامیهای چند روزه اخیر در شهر
مشهد که اکثرا در غرب این شهر رخ داد گروه های دولتی
از قبیل پاسداران نیروی انتظامی ،نیروهای انتظامی،یگان
ویژه،نوپو،نیروهای امنیتی وشبه نظامی با استفاده از
باطوم ،گازهای اشک آور ،شوکرو  ....به مقابله با شهروندان
معترض پرداختند.
نیروهای مذکور در برخوردهای فیزیکی خود هیچگونه
مالحضه ای حتی در قبال کودکان و زنان نداشته اند.این
درگیریها خسارات و بازداشتهای زیادی را در پی داشت
بطوریکه از وضعیت بسیاری از شهروندان و زخمی های
حاصل خشونت نیروهای نظامی هیچ خبری در دست
نیست  ،برآوردها حاکی از آن است تنها در یکی از شبها
در هفته جاری حدود  300شهروند معترض در این شهر
بازداشت شده اند.
بسیاری از شهروندان درطی شبهای گذشته بسیاری از
بازداشتیهای مورد اشاره به شرق مشهد فرستاده میشوند
تا در مکانی به نام دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی
بازجویی شوند،بسیاری از این شهروندان پس از بازجویی
و تشکیل اجمالی پرونده پس از چند ساعت بازداشت
آزاد میشوند وتعدادی که از اسامی آنها اطالعی در دست
نیست همچنان در آن مکان نگه داری میشوند.
بازداشت صدها تن در اصفهان
بنابه گزارشات رسیده از بند الف –ط زندان اصفهان  ،در
حدود  300نفر از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر مردم
اصفهان به سلولهای انفرادی این بند منتقل شده اند.
اعتراضات گسترده روزهای اخیر که تا به حال منجر به
جان باختن تعدادی از جوانان و مردم شهر اصفهان شده
است و همچنین باعث مجروح شدند تعداد زیادی از جوانان
معترض شده است.اکثر زخمی شدگان علیرغم داشتن
زخمی های شدید از مراجعه به بیمارستانها بخاطر ترس
از دستگیری خوداری می کنند و کسانی که در وضعیت
وخیم هستند و به بیمارستان منتقل می شوند هویت
آنها توسط مامورین وزارت اطالعات و حراست بیمارستانها
ثبت می شود و تحت مراقبتهای شددید مامورین وزارت
اطالعات قرار می گیرند .دستگیر شدگان اعتراضات اخیر
به بازداشتگاههای آگاهی اصفهان ،کالنتریها ،خانه های

امن وزارت اطالعات و سلولهای انفرادی بند الف-ط که در
دست بازجویان وزارت اطالعات اصفهان می باشد منتقل
شده اند .دستگیر شدگان تحت شکنجه های شدید
جسمی قرار دارند .در حال حاضر در بند الف -ط در
حدود  300نفر از دستگیر شدگان زندانی هستند.
اخباري از دانشگاه شهيد بهشتي

خبرگزاری هرانا :در پی حوادث اخیر در
دانشگاههای ایران ،از وضعیت بسیاری از
دانشجویان دانشگاه بهشتی اطالعی در دست
نیست .بر اساس اخبار در یافتی از دانشگاه
بهشتی .چند تن از دانشجویان فعال این دانشگاه
را پس از حضور در جلسه امتحان ،مامورین
ناشناس به نقاط نا معلومی انتقال دادهاند و تا
کنون نیز ،هیچ خبری از بازگشت مجدد آنها به
دانشگاه و یا خوابگاه به دست نیامده است.
روز چهارشنبه همچنین دو نفر از اساتید گروه
اقتصاد دانشگاه بهشتی بازداشت شدند .متاسفانه
به دلیل محدود کردن ارتباطات و عدم دسترسی
مستقیم به بسیاری از دانشجویان دانشگاه ،نام
هیچ یک از آن ها هنوز مشخص نشده است.

ایران :انقالب آغاز شده است!
آلن وودز

وقایعی چشمگیر در ایران در حال اتفاق است .روز دوشنبه صدها هزار نفر در سکوت در
مرکز تهران تظاهرات کردند تا به نتایج مورد اختالف انتخابات ریاستجمهوری اعتراض
کنند .این نمایشی فوقالعاده از مقاومت و بزرگترین تظاهرات ضددولتی در ایران از زمان
انقالب  1979بود.
حامیان نامزد ریاستجمهوری شکستخوردهی ایران ،میرحسین موسوی ،به خیابانهای
تهران و سایر شهرها ریختهاند تا به نتایج انتخابات سختی که در آن محمود احمدینژاد،
رئیسجمهور افراطی ،به قدرت آورده شد اعتراض کنند.
تظاهرات چند ساعت پس از این آغاز شد که ولی فقیه ایران ،آیتاهلل علی خامنهای ،فراخوان به تحقیق در ادعاهای
اپوزیسیون داد که میگوید انتخابات به نفع رئیسجمهور محمود احمدینژاد جعل شده است .جنبش تودهای رهبری را
شوکزده کرده و تناقضات درونی رژیم را افزایش داده است .تلویزیون دولتی گزارش داده است که ولی فقیه آیتاهلل علی
خامنهای ،که از نتایج انتخابات دفاع کرده است ،به شورای نگهبان  12نفره دستور داده که «با دقت اعتراضات را بررسی
کنند» .این نمایشی واضح از بحران رژیم است.
فراخوان آیتاهلل (که هر  15دقیقه یکبار در تمام روز از رادیوی دولتی ایران پخش میشود) اولین نشانه بود که رهبری
باالی ایران به فکر تجدید موضعش در مورد انتخابات است .آقای خامنهای روز شنبه اعالم کرد که نتایج انتخابات که
خبر از پیروزی چشمگیر آقای احمدینژاد میدهد عادالنه هستند اما او روز یکشنبه با میرحسین موسوی ،نخستوزیر
سابق و سیاستمدار معتدلی که نامزد اصلی مخالفین بود ،دیدار کرد تا به نگرانیهایش گوش کند.
سخنگوی شورا ،که تایید رسمیاش برای رسمیت نتابج انتخابات ضروری است ،گفته روز سهشنبه با آقای موسوی دیدار
میکند .انتظار میرود آنها تا هفتهی آینده در این مورد تصمیم بگیرند .اما خیزش انقالبی به جایی رسیده که حتی
اگر تصمیم بگیرند نتایج را باطل اعالم کنند و انتخابات جدید فرا بخوانند ،روشن نیست که این برای توقف جنبش
کافی باشد.
تالش رژیم برای سرکوب
با فرا رسیدن شب ،تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که به معترضین شلیک شده است و آسوشیتد پرس گزارش داد
که تیراندازی ظاهرا از سوی گروهی از تظاهر کنندگان آمده که با بنزین سعی به آتش زدن مقر شبهنظامیان داوطلب
داشتهاند که متصل به سپاه پاسداران قدرتمند هستند .مرگ حداقل یک نفر گزارش شده است.
تایید مستقل این گزارشها غیرممکن بوده است .این گزارشها پس از روزی اتفاق میافتد که در آن نیروهای امنیتی
دولت در گوشه خیابان ایستادند و به تظاهرکنندگان اجازهی عبور دادند.
تظاهرات خاموش اختالفی روشن با آشوب چند روز گذشته داشت که در آن پلیس ضد شورش گاز اشکآور میزد و
با باتوم سعی در پراکنده ساختن گروه گروه جوانان خشمگین و هراسان داشت .در اصفهان ،در جنوب پایتخت ،روز
دوشنبه خشونت بیشتری درگرفت و پلیس با باتوم و گاز اشکآور به چند هزار معترض مخالف حمله کرد و شورشیان
بخشهایی از شهر را آتش زدند.
آن سوی پایتخت ،تظاهرات طبق گزارشها به حداقل هفت شهرستان کشیده شده است .اعتراضات جدیترین مخالفت
با جمهوری اسالمی پس از سالها بوده است .وسعت جنبش تودهای بیسابقه است .این خیزشی ناگهانی از تمام خشم
و غضب انباشتهشدهای است که در  30سال گذشته انباشته شده است.
مقامات ایران طبق گزارشها جلوی مخالفین رئیسجمهور احمدینژاد را برای فرستادن ایمیل و دسترسی به بعضی
وبسایتها گرفتهاند اما فعال توئیتر وسیلهی اعتراض است .معترضین ظاهرا از توئیتر برای رساندن صدای اعتراضشان
به نتایج رسمی انتخابات هفتهی گذشته استفاده میکنند که احمدینژاد را بر رقیبش میرحسین موسوی پیروز اعالم
کرد.
رژیم سعی دارد با استفاده از سرکوب جنبش تودهای را متوقف کند .به گزارش رویترز «شبهنظامیان افراطی اسالمی،
بسیج ،روز دوشنبه حداقل یک نفر را کشتند و تعداد بیشتری را زخمی کردند .این اتفاق پس از این صورت گرفت که
تظاهرکنندگان به ساختمان آنها حمله کردند تا به انتخاباتی اعتراض کنند که میگویند توسط رئیسجمهور محمود
احمدینژاد به یغما رفته است».
هر جا که پلیس ضدشورش حمله میکند و باتوم تکان میدهد و سپر جلو میآورد ،مردم در خیابانها فرار میکنند.
لینزی هیلسام ،گزارشگر تلویزیون کانال فور (انگلستان-م) میگوید« :جوخههای ضدشورش سیاهپوش گروه گروه سوار
بر موتورسیکلت روی پیادهروها حرکت میکنند و عابرین را کتک میزنند .الزم نیست جز معترضین باشی تا کتک
بخوری».
او ادامه میدهد« :یکشنبه صبح ما با جمعیت دویدیم و زیر پلهها قایم شدیم .مردی جوان ما را به دفترش دعوت کرد .او
هم مثل بسیاری ایرانیها که در چند روز گذشته دیدهام جانش از نظم کهن به سر آمده و به میرحسین موسوی ،نامزد
آلترناتیو ،رای داده است .اما او از جوانان که در خیابان که به پلیس سنگ میانداختند نبود چرا که امیدی نداشت که
تغییری حاصل شود.
او میگفت« :رهبری نداریم .آقای موسوی رهبر ما نخواهد شد چون کسانی که کشور را کنترل میکنند از او قدرتمندترند.
همه چیز در دست ولی فقیه است» .اما دیگر چنین نیست .اوضاع نه در دست ولی فقیه است و نه در دست موسوی.
قدرت از دستان لرزان رهبران میلغزد و به خیابانها میریزد.
رهبران اصالحطلبان که تا همین اواخر بخشی از حکومت بودند بدون شک از نیروهایی که آزاد شده است هراسانند.
موسوی مجبور شده خود را در صدر جنبش قرار دهد تا آن را به مجراهای امن بکشاند .اما وقایع حتی در کنترل او هم
نیست .در واقع این اوست که در کنترل وقایع است.
در خیابانها حال و هوا عوض شده .گزارشها حاکی از افزایش اعتماد به نفس و رزمندگی معترضین است .بعضی
گزارشها میگوید که تظاهرکنندگان به دفاتر سپاه پاسداران منفور حمله بردهاند .این اتفاقی فوقالعاده و بیسابقه است.
این نشان میدهد که وقتی مردم بایستند و «نه» بگویند هیچ نیرویی روی کرهی زمین نمیتواند آنها را متوقف کند.
جنبش اکنون به طبقهی کارگر میکشد .گزارشهایی هست که تظاهرات تودهای دیگری و اعتصابی سراسری برای فردا
برنامهریزی شده است .اعتصاب از اوایل دیروز در جریان بوده است اما اکنون خبر از تظاهرات مهم دیگری برای فردا
میرسد« .به گفتهی منابع فردا ساعت  5بعدازظهر در میدان ولیعصر تظاهرات خواهد شد و اعتصابی سراسری توسط
تمام حامیان موسوی صورت میگیرد».
اوضاع در حال تغییر است .نه هر روز که هر ساعت .کودتای احمدینژاد مثل صخرهای سنگین که به دریاچهای راکد
افتاده است جامعهی ایران را تا اعماق آن تکان داده است .هیچ کس نمیتواند بگوید وقایع به کجا ختم میشود .اما
یک چیز قطعی است .ایران هرگز به گذشته بازنمیگردد .تودهها آغاز به حرکت کردهاند و جنبش به این آسانی متوقف
نمیشود .ما حق داریم که با اطمینان بگوییم :انقالب ایران آغاز شده است.
ترجمهی بابک کسرایی

تكيه ما به خيابان است

پرسنل بيمارستان در همبستگي با قيام كنندگان در
برابر كودتا
گزارش تصويري زير مربوط است به اعتصاب كاركنان
بيمارستان رسول اكرم .بيمارستاني مملو از كشته و
زخمي كه به منظور احراز هويت كشته ها و زخمي ها و
ربودن آنها از بيمارستان مورد يورش نيروهاي كودتاچي
قرار گرفت.

سيمين مسگري
موسوی خوب میداند که زخم خیلی عمیق است .و هم او خوب می داند که باند سبز رنگش تنها پوششی ,بر این زخم عمیق و کهنه است که
نشانی نیست از اکسیری شفا بخش در زیر آن.
موسوی خوب می داند که نمی شود که درد مردم ایران از او و او ها ,باشد و درمان نیز هم.
و موسوی خوب می داند که» اینهمه» برای او نیست .
خوب می داند و خوب می دانیم که اگر فردی کمی بهتر از موسوی ,یا دقیقتر بگویم ,فردی کمتر بدتر از موسوی ,با گذشته ای کمتر بدتر از
گذشته او ,مثآل با رنگ زرد کاندیدای ریاست جمهوری می شد ,حاال ملت سبزپوش همه به رنگ زرد درآمده بودند و شاید موسوی در جایگاهی
قرار می گرفت که اکنون احمدی نژاد قرار دارد .و اصآل این شگرد این نظام است که به تب راضیمان کند از خوف مرگ.
نمی شود اینهمه دانست و نترسید از عاقبت این جنبشی که به راه افتاده است و نگران نشد از خارج شدن کنترل آن از دست.
این جنبش بسیار فراتر از آن است که غایت خواسته اش ریاست جمهوری موسوی باشد .این جنبش از موسوی گذر کرده است ,هر چند با سر
بند و بازو بند سبز.
به خطر افتادن پایه های نظام والیت فقیه که موسوی بارها و بارها تعهد خود را به آن اعالم کرده است ,خط قرمزی است که توقفگاه اوست و
این خط قرمز دارد عبور می شود زیر پای سبز پوشان.
کنترل خیابانها از دست هر دو جناح خارج است .هر دو نیز وارد عمل شده اند .یکی با اسلحه و باتوم و دیگری با دعوت مردم از خیابانها به مساجد
و تکایا و نمازجمعه و سیاه پوشی و عزاداری برای شهدای اخیر ( البد با نوحه خوانی حاج آقا آهنگران) و سازماندهی خود در این اماکن .همین اماکنی که از بد روزگار ,سازمان ده بسیج و سپاه نیز هست که این روزها ,مشق تیر می کنند بر تن
خواهرها و برادرهایمان
خیابانها نا امن است نه فقط برای ما ,بلکه بیشتر برای آنها .و از این روی دعوت شده ایم به مساجد و تکایا و امروز به نماز جمعه به امامت (به روایتی) آیت اهلل خامنه ای یا (به روایتی دیگر) آیت اهلل امامی کاشانی
و قرار است عرق خونی مان را در این مکانها پاک کنیم  .پس از ویرانی خانه هامان و تشییع جنازه ی برادران و خواهرانمان ,اتراق کنیم و آرام گیریم در زیر عبایی که بسیج و سپاه و پلیس ضد شورش در آستین دارد .و این موسوی و هیئت
مربوطه است که دعوتمان می کند به این بازار مکاره
می خواهند به هرز ببرند و لوس کنند این جنبش اعتراضی را .به تکیه دعوتمان می کنند ,چرا که می ترسند از خیابان
ولی چه غافلند ,که تکیه ی ما به خیابان است

