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  گزارش اول 
  

 از ترس ردمنبار ميد اي آیبنظر م.  داغ شده و همه جا بر سرش صحبت استدها، تب انتخابات واقعَاي آاندیغات رسميپس از شروع تبل

 یز مشاهده مي ن،م هستندي و متنفر از رژیرق آه متیان افراديد و تزلزل در ميترد.  بروندیأ ری صندوق هایشتر بپاي نژاد بیاحمد

ا عوض يدن. ستيكال و گسترده ني به انقالب و تحوالت رادیدينست آه امين بخش استدالالت اي از مردم قانع آننده تریاري بسیبرا. شود

ن يم تا اي آنید آاريبا. ن نشوديم تا اوضاع بدتر از اي باشی به حق و حقوقیابي بدنبال دستشد با متانت و آراميپس با. نحرفايشده و ا

  .  کال باشدي رادیروهاي همه نید آماج افشاگريبااست که دگاه ين ديا. رديندازد و استحاله صورت گيحكومت از درون پوست ب

 ابانها باين در خي با ماشیروز طرفداران احمديد. رديگ ی نژاد صورت می و احمدیشتر از طرف موسويغات بيدر تهران و حومه تبل

 تفنگ ،ن زده بودندي نژاد را بر ماشی احمدیكه عكس هايگر درحالي دیيدر جا. اد و خطرناك آورس گذاشته بودنديار زيسرعت بس

د يبلكه طرفدار آاند.  نباشندینها حتا طرفداران احمدي ممكنست ا،ندي گوی میبرخ! آردند ی میري در دست داشتند و نشانه گیباد

  ! خطرناك جلوه دهندرا مثَالنژاد  یخواهند احمد ی مقين طري باشند آه به ایگريد

  !نديچ یگن خودش گفته گشت ارشاد را بر م یم. ك و مودبنديك و پي جوان، شیطرفداران موسو

 یونيزي تلویان مناظره ين امشب بعد از پايهم.  استیبي عجیفضا. اد استيمشاهده و حرف و درس ز .خالصه تنور داغ شده است

ابان ي خی مردم تویانگار همه . ديم طول آشيكساعت و ني بَاي تقری معمولیقه اي دق٢٠ر ي شب، مس١٢نژاد در ساعت  ی و احمدیآروب

ن ين اوضاع در اين در اي مثل لنی با رهبریك حزب انقالبياگر  به نظرم.  استیاوضاع جالب. ر و جوان در حال بحث هستنديپ. هستند

 ی آنونینيت عيان واقعين بيا"!  ن امروزيهم. ر استيپس فردا د. روز زود استيد: "فتگ یاد ميآشور حضور داشت، به احتمال ز

 یروهاي؛ مورد معامله نی انقالبیروهايسفانه به خاطر عدم حضور نأ است که متیت انفجارين موقعيک نمونه از ايع زاهدان يوقا. است

ن ي ع– شود ی آه بر آن اعمال می آنترلی با همه –داها ي آاندیره مناظ. اد داردين اوضاع درس و تجربه زيا. ردي گی قرار میارتجاع

ك يك به يد ين شبها باي ایدرسها.  آشدیم لجنرا به  خودش –ندگان اش ينظام، با دست خودش و توسط نما. آند یچكاننده عمل م

  . ودش ی آتیت انقالبي فعالیره يفرموله شده و ذخ

  گزارش دوم  
  
  . به دست دهد، گذردیدل جامعه م از آنچه دریريد بتواند تصوي شای است؛ ولی سرسری هایريجه گيهدات و نتك رشته مشايها فقط نيا

 هم یطرفداران آروب. یت از موسوي خورد سبز است به نشانه حمای آه به چشم مین رنگيشتريب. ابان ها پر است از جوانان و زنانيخ

تنور انتخابات را .  نژاد استی او با احمدیونيزيخ مناظره زنده تلويك شدن تاريلتش نزد دو روزه فعال تر از قبل شده اند و عیكين يا

 ی و ناطق نوری رفسنجانی ها از افشایليخ. ن مناظره چند گانه بودير ايثأت.  نژادی و احمدینبار با مناظره موسويگرم آردند و ا

و “ یدزد” دهد آه مساله ین نشان ميا.  آندی می آه دارد افشاگر نژاد استین احمديست آه اي هم حواسشان نخوششان آمد؛ و اصَال

 ی احمدی آه حتی طور، در جامعه به وجود آوردهیادي عقده و تنفر ز، سال گذشتهیدر س“ ازاتياستفاده از امت”و “ یرانت خوار”

 نژاد خوششان یمقابل وقاحت احمد در یموسو“ متانت”و “ تيمظلوم” ها از یليخ.  تواند آماآان بر سرش مانور بدهدینژاد هم م

 آنجا ، نژادی از هواداران احمدی برخیباعث شده آه حت!)  موضوع ناموسیعني(ش فرهنگ عقب مانده يك گرايآمد؛ و جالب است آه 

  .دياي خوششان ن،“!د؟ بگم؟ي شناسین خانم را آه ميا”: ال آرد آه گرفت و سؤیآه او عكس زهرا رهنورد را در مقابل چشم موسو



مشان ي تصم،گر گول نخواهند خورد و در انتخابات شرآت نخواهند آردي دادند آه دی دادند و قول می فحش م ها آه قبَالیليگر خيحاال د

ند آه ي گوی بلكه م،مي نژاد را دارینبار مشكل احمديست آه اين نيمنظورشان ا“ . آندینبار فرق ميا”ند ي گویرا عوض آرده اند و م

  .دوار شده انديام. روز شدي شود پینبار ميا

 یول. ن شور و شوق نبوديابان ها هم ايدر خ.  بودیم قوي خط تحردر دوره قبل واقعَا. ش فرق داردي با انتخابات دوره پحال و هوا آامَال

م آه مدرسه آموزش ي توانم بگویت مين را با قاطعيا.  آنندی فعاالنه بحث و استدالل م،ميه بحث تحريند و علي آیرون مي ها بیليحاال خ

 ی و صدای سی بی شود آه هر شب از بیك جور استدالل خارج مياز دهان همه !  ماهواره ها هستند،مي مخالفان تحریاستدالل ها

  .مي شنوی فرصت طلب میاسي مرتجع و مذبذب سازشكار و سعنصرك ي زاده و هزار و ی از بهنود و نور،كايآمر

ل ي تبدیند آنجوريك فراي خواهند به ین انتخابات را ميا یانگار. ه شده استيشب“ ی رنگیقالب هاان ”ی به ماجرایلي خیليصحنه ها خ

. ابان ها خارج شده اندي سرآوبگر آگاهانه از خیروهاين.  بلوك شرق سابق داردی آشورهایك تفاوت با صحنه هاين وسط ي البته ا.آنند

 رفتار ین دعوا آگاهانه طوري طرفیعني.  فقط نقش ناظر را دارندیني بیآنجا منجا و ي آه ایماموران! شده است“ دهيبرچ”گشت ارشاد 

.  شودی البته دارد تندتر می و آروبی طرفداران موسویشعارها!! اند“ یانقالب مخمل” آنند آه انگار همه جناح ها طرفدار روش یم

ده ي با موج دی چاره را در همراهیم به نوعيمخالف تحر) انيو دانشجو( از جوانان ینست آه برخيگر هم آه به نظرم آمد ايز ديك چي

فه و امكان ي خودشان وظین سطح براي در ایعني.  دهندی تندتر را میابان هستند و شعارهايون در خيا موسويون ياند و در صف آروب

  .ن آرده اندييت تعيفعال

گر ي دی اسالمین باشد آه جمهوريد اي شا، متوجه اش بودی نژاد و موسوی احمدیونيزيد در پشت مناظره حاد تلويگر آه بايك نكته دي

ك پروسه تر و تازه شدن ي یعني). شي امروز و تناسب قوا و تضادهایايدر دن(ل سابق جلو برود يوه سابق و شكل و شماي تواند به شینم

ن جور ي نژاد هم ایانب جناح احمد از جیست؛ حتي نیي و رضای و آروبیمنظورم فقط موسو.  برندی مشيپو پوست انداختن را دارند 

 ی درونیك جور خانه تكاني خواهند ی م تواند فقط نشانه در گوشه قرار گرفتن و چنگ انداختن نباشد؛ بلكه واقعَایم“ كاليراد”رفتار 

  .ف آنندي را دوباره تعریم اسالميآنند و مناسبات قدرت درون رژ

ن ي آخریخودروها.  بوداو سه رنگ و عكس ی نژاد با پرچم هایان احمدي حامی آاروان ها،دميگر هم آه امروز ديز جالب ديك چي

 آه از نظر ی؛ با دخترانجي پاپ و رپ رای هایقيپ لند آروزر؛ با دختران و پسران جوان؛ با پخش موسياهرنگ؛ تيشتر سيستم؛ بيس

 هم به یان سنتيالبته حام!! اژيو با ماآ“ جاببدح”دان آورده شده اند؛ همه ي به می از طرفداران موسوی رو آم آنیسر و وضع برا

  . نژاد را در دست گرفته اندیده اند و عكس احمدي پژو چپین هاي ننر در ماشی با حاج خانم ها و بچه هایشكل خانوادگ

! ی بای بایاحمد/  !مي خوای نم!مي خوای نمینيب زميدولت س! / یخسته ا! بخواب بابا! ی هسته ایاحمد: دمي آه امروز شنیيشعارها

  .! / ..كتاتور آوتولهي د،اتل متل توتوله/  !مملكتو رها آن! ا آني حیاحمد/  !ی بای بایاحمد

 یبه نظرم رفسنجاناما .  استفاده آرد،ش را گرفتنيك حمله و دست پي از تاآت، نژاد در مناظرهی آنند آه احمدیشتر مردم فكر مي بضمنَا

د باشد و ي بای بزرگ اطالعاتعنصرك ي آه یت اهللا خزعليق پسر آي شب قبل از طر،خواهد آردن آار را ي نژاد ای دانست احمدیچون م

.  پرداختیآاظم سامدکتر  در قتل یعتمدارين شري نژاد و حسی نقش احمدیكا به افشاي آمری در صدا، استیآشكارا همگروه رفسنجان

در .  حرف زدینيدر مورد قتل احمد خم.) ل آزاد شدنشان صحبت آردي دلیر شدنشان در آن پرونده و بين دو نفر و دستگي از امشخصَا(

 ی روی از مدارك هم با ذآر اسامیلي گفت خ... چهار پنج قتل آخر صحبت آرد ودربودن  ید امامي و آنار سعیره اي زنجیمورد قتل ها

  .ديد بخوانيتم هست و برويسا

 ین در حاليا!  آندیداها صحبت ميغ آانديكا در بخش تبلي آمرید دارد با صدا نژایان ستاد احمدي از سخنگویكين االن يهم. و نكته آخر

    . ..!!ميكا نداري آمری با صدایچ حرفين ستاد اعالم آرده بود آه ما هي هم،شياست آه دو هفته پ

   

  ربذ يیجوش دانهينشر


