
  بذری انتخاباتی گزارش ها
  
  غاتيهفته اول و دوم تبل -

از جوانها ی اريبس. ان مردم شروع شديغات شروع شد بازار بحث و گفتگو هم مياعالم شدند و تبلی داها به طور رسميکه کاندی از وقت

ان يو حامی اسياز رنگ ی ان کروبيحام .نشان دادندی تشان را از موسويا انداختن شال سبز حمايبا بستن پارچه سبز به دستهاشان و 

ت ياکثر .ابان بحث انتخابات استيو اتوبوس و مترو و کنار خی م از تاکسيروی هر جا که م .اه استفاده کردندينژاد از رنگ سی احمد

هم فرد مورد  ین بد و بدتر است وموسويم که انتخاب بيدانی که روبان سبز دارند معتقدند که ميی آنهای کنند، حتی که بحث می کسان

   .ميدهی می نژاد نشود رای نکه احمديای ست اما براينظر ما ن

د يبه من که رس .باال آمد و شروع به پخش روبان سبز کردی ستگاهها که نگه داشت پسر جوانياز ای کيدر اتوبوس بودم که در 

  و   بحث باال گرفت؛بعد که رفت .بدمی خوام رای گفتم جوانم اما  عقلم سالمه و نم .يجوانی ناراحت شد و گفت نا سالمت .نگرفتم

زنا و دخترا ی غ لبها و پاها و دستهاي با تاهللاثاری ته هايادمون رفته که در زمان او کميمگه  .هيسگ کی  موسو:گفتی  سالانيخانم م

   شده؟ی شده ناجی حاال چ .دنيبری ملباس کوتاه بودن  لب و ژوررو به خاطر 

تونم ی گه نميچون د .کنهی ه دفعه ها فرق ميوبا بق دادی  راديدفعه با نياما ا .دادمی نمی چ وقت رايم ه من خود:گفتی دختر جوان

د با اصالحات درست ين کشور بايا .نژاد باشهی خوام احمدی ست اما نمينی م موسوي من اصال را:گفت .اد رو تحمل کنمنژی احمد

  !ستم انقالب کنميگه حاضر نيمن جوون د وی  گند زده شد به همه چ،نيبار انقالب کردکي .بشه

داها و همراهاشون گند زدن بهش که ين کانديهمی زنی که ازش حرف می که اون انقالبی نيبی می فکر کنی خواستم بهش بگم اگه کم 

 عفت کالم اصال .ت بوديتربی ن خانم چه بيا: ها گفتی از چادری کياده شد يانم معترض پکه خی وقت .يبدی رای بری خوای تو م

ک يبشه شخصا ی من اگه موسو .ن بزغاله سر کار بمونه خوبهيپس ا .يفحش دادی خوب نظرت رو بگو اما چرا به موسو .نداشت

   .دميرسی دم کيبود اصال نفهمی خوبی واقعا سرگرم .هستمی عاشق موسو .دمی ناهار م

ی کينا همشون يا .ندهی چ کس رايه .بدمی خوام رای  نم:گفتی  مداشتی کي .اديداد ميو ب دادی دم باز صدايفرداش در مترو بودم که د

  .کنهی می چه فرق .نهست

   .يکنی چرا جو رو مسموم م . نده؛يبدی خوای نمی  شما را:گه جواب داديدی کي 

  !بدنی رای خوان به موسوی ن خاطر ميخوان و به همی می  خوب جوونا آزاد:گفتی ن دختر جوونين بيدر ا

  خواد بده؟ی می زادمثال چه آ :دي دختر جوان پرسنياز ای خانم

 تعجب چشمام گرد شده بود زمن که ا !بشهی اريقراره حجاب اخت .يعربی ه کشور هايه و بقيه بشه مثل ترکار قر:اون جواب داد 

مون شده يازه انگار پشخوام گشت ارشاد رو بردارم که اونم تی اون فقط گفته م .ر شدنيکردم که چرا مردم انقدر جو گی داشتم فکر م

  .بردارنی ن راحتي سال به خاطرش مردم رو سرکوب کردن به ا٣٠رو که ی شه حجابيمگه م .زنهی نمی گه حرفيچونکه ازش د

راننده  ن که دختر جوون سوار شديهم .که کنارش بود هر دو جوون بودنی راننده و کس .سوار شدی بودم که دختر جوونی در تاکس

   .نيبدی رای ن به موسويبدی ن رايخوای  اگه م:گفتو اد رو دی پوستر موسو

   .بدمی خوام رای  اصال نم:من گفتم

   .دمی نمی  من را:دختر جوان هم گفت

   ن؟يخوای نمی مگه آزاد چرا؟: راننده گفت

  ؟يدادی می بود به اون رای  اگه خاتم:دختر جوان پاسخ داد

   . آره:راننده گفت 

   . آره:؟ گفتييشجو دان:دياز راننده پرس .نيگی نو نميگه اين و چه کردن ديا کنين که اياون گفت اگه بدون

  .مي از دانشگاه اخراج بش٧٨بود که باعث شد ماها سال ی خاتمی ن آقايهم .دادمی س جمهور شد بهش راييری خاتمی  منم وقت:گفت



   چه خبر بود؟ ٧٨مگه سال : راننده گفت 

ی برای کنی می موسوی که شما برايی ن کارهايما هم هم .يبدی رای ر که به موسويم بگيم بعد تص،ودبرو بپرس چه خبر ب: گفت

  .ميم چه کرديديم فهمين و کشتن و اخراج شديي طبقه پرت کردن پا۴بعد که دوستامونو از  .ميکردی خاتم

 روزشمار انتخابات
 ادژنی و احمدی مناظره موسو:  خرداد١۴
مختلف ی داهايخوندن کاندی چون از ماهها قبل کرکر .دادنی مشتاقانه نشسته بودن و گوش می ا اطالع قبلها بيليه بود خرظاکه منی شب

که در ی از کسانی ليخی حت .داغ شده بودی ليخی ليمناظره بحث خی فردا .ها شروع شده بودی ه هم در روزنامه ها و سخنرانيعل

گه يدی هايليو خی و رفسنجانی و خاتمی ه موسويعلی تندی های اد افشاگرنژی  احمد.است اصال نبودن هم توجهشون جلب شده بوديس

ها رو از يليکه تونست نظر خيکرد به طوری بکارانه افشا گريار فرينژاد بسی احمد و ادياز پسش بر ب اصال نتونستی و موسو کرد

 مردک :گفتنی می طرفداران موسو .بدنی ا برن و ر،بدنی خوان رای که نميی هايليخی مورد نظرشون بر گردونه و حتی داهايکاند

که نبودن يی اصال چرا اونا .دادی جواب می چقدر با متانت و صبوری موسو .وردآيه رو مياسم بقی چطوری ديد .تيتربی ق بماح

نکه يگر ايبود که موجود بود و دی زيک هزارم اون چيها تازه ی ن افشا گرين بود که ايت ايکه واقعيدر حال .وردآينو مواسمشوش

ی چ درديکه نتونه حرف بزنه به هی س جمهوريگفتن رئی ها ميبعض .تونست حرف بزنهی نداشت که بگه و اصال نمی زيچی موسو

  .ز کرد که اعصابمون خورد شديز چيقدر چآن .خورهی نم

 ابانيخ، شب -خرداد ١۵
نژاد بودن و ی و احمدی ران موسوشتر طرفدايب بودی اديزت يجمع .رونيزدم ب .مدآی کسره مينها و شعار دادن مردم يشبوق مای صدا

ی طرفدارا .شعارهاشون از همه خنده دار تر بود .تاب مناظره شب قبل بودها بازين شلوغيا .تماشا اومده بودنی ک عده هم فقط براي

" ... دکتر برو دکتر"   ،"رهايناموس وسط م اره،يکه کم می هر ک"  ،"ه هفته، دو هفته، محمود حموم نرفتهي": گفتنی می موسو

س يالبته انواع و اقسام پل .رون بودني صبح ب۴-٣مردم تا  ..".کله پا شدی مناظره به پا شد، موسو"گفتن ی نژاد هم می طرفداران احمد

خودم فکر ش يپ .ت کنن که برن خونه هاشوني هداوآروم مردم ر  ومودبانهی ليکردن خی می کردن و سعی هم بود اما همه فقط نگاه م

   .ن شبا رويای ن معنيفهمي بعد مميارياز همه تون در بی ه پدريد انتخابات تموم شه يگن صبر کنی م م کهدکر

 .زيچ% ١٠٠بزرگ نوشتن ی توجهم رو جلب کرد که روش با اسپری از عکس موسوی ر بزرگبن

 مترو -  خرداد١۶
نا يکار انيا .کننی اعتنا نگاه می ها هم بی ليها با تمسخر و تنفر و خيليخ .نژاد هستنی احمدی در حال پخش تراکت های چند زن چادر

ده که ی جواب می کياون  .بدمی را رمی نژاد نشه می نکه احمديای گه من فقط برايمی کي .شه که باز بحث شروع بشهی باعث م

نفر اول  .کننی ک جهت حرکت مي شون در همه .دم بد تر باشهيشا .نژادهی هم مثل احمدی من مطمئنم موسو .کننی نمی واقعا فرق

گه مردم آنقدر ی نفر سوم م .شتر بچاپنيان که مردم رو و ثروت مملکت رو بيهر کدوم می گی ده آره درست می ره جواب مادوب

نا يا .ميخوای می واقعی ما آزاد .کننی می رون و احساساتشون رو خاليزن بيری سرکوب شدن که االن شبها و به خاطر انتخابات م

رن ی شه مينا هميگه ای نفر اول م .ندارهی ريها تاثی را . شده،د انتخاب بشهيکه بای معتقده  اون .رو بدن به مای ن آزاديتونن ای نم

م يپس بزار شرکت کن کنن؛ی رو خراب محاال که ما  .شرکت کردن% ٩٩گن ی دن و می ارن و به مردم نشون ميوهاشونو در ميآرش

و رن آی  مرو ی کيدوباره  .رو که زده جمع کنهيی نژاد بشه که الاقل گندهای گه بزار احمدی نفر چارم م .اد نشهنژی که الاقل احمد

 .رو بخوابونهی قبلی خواد از اول شروع کنه و همه کارهای م

  شب ٧ساعتابان، ي خ- خرداد ١٧
کنن و ی مردم هم جمع شدن و نگاه م .دنيه دارن شعار منژادن کی و احمدی موسوی دم طرفدارايرفتم جلو د .جمع شدهی اديت زيجمع

 .هستنی اسيران چقدر سيمردم ا .مختلف موجودهی ده هايها و اچقدر نظر .ن بحث مردم بودياز همه جالبتر هم .کننی با هم بحث م



ی های گه اخراجي م:زنهي مدادی کي .باشنی اسيد هم سيپس با. نهيسفره هاشون عجی زشون حتياست با همه چيچون س .البته حق دارن

 .شعارهای توی حت .دا کردهيرواج پی سم چطورينم که فرهنگ لمپنيبی  من واقعا دارم م !شهی ده مير کشي خرداد به تصو٢٢ در ٣

اول ی موسو،  اگه تقلب نشه:زنن کهی اد مي فر ".محموت آدم فروش"هست نوشته شده ی که دست طرفداران موسوی ک کاغذی يرو

گه يدی کي .دا کردن خوبهيکه پی ای ن آزاديا .مردم خوب شدی ن انتخابات برايگه ايکنه می ساده و نگاه ميکه وای ر مرديپ .شهی م

 .گه حاضره انقالب کنهيدی گه کيمرد مريپ .ن با همد متحد باشيمردم با .نا مردم رو مقابل هم قرار دادنيست اينی ن که آزاديگه ايم

  .کننی د که باز با مردم چه مينيتموم شد ببی انتخاباته وقتن فضا مال يگه ايگه ميدی کي

   .ش تا راه آهنيباشه از تجری موسوی طرفدارهای ره انسانيفردا قراره زنج

  .دي باشی بعدی  هامنتظر گزارش

   عصر-خرداد ١٨
شعار . زدنی اد ميمردم فر. ده بوددرهم برهم و شلوغ و البته زنی ليخ. ده بودميتهران رو ندی نجوريتا حاال ا. بودی ميت عظيجمع

و خالصه . بزن بزن طرفدارا بوديی جاها .د بودين چهارتا کانديا... وار عکس و پوستر و يهمه جا از در و د. اد بوديداد و فر. بود

  .دميدی ده و خوانده بودم را داشتم ميام شنيکه از قيی زاياون چ! امين قيع

  "ميخوای ر خالص زن نميت م      يخوای ما دکتر خر نم"

  "پول نفت گم شده             همه اش تورم شده"

  "ش گرفتهي                محمود آت١٢۵الو الو "

ه ياگه ی ا حتيشتر آگاه بشن و يه کم بينهمه آدم اگه يای کردی واقعا فکر م. شدی نور و اونور داده ميبود که ايی ن دست شعارايو از ا

  .ا رو شخم زد و دوباره کاشتيشه دنی شون وجود داشته باشه، مو درست برايآلترنات

  

  گزارشهای ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر


