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  روزهای گذشتهضات از اعتراريه دانشجويی بذرزارشات فعالين نشگ

  ١٣٨٨خرداد  ٢۵شنبه دو                                                                                                                 نشريه بذر   فعالين 

                                                                                                            
 )٢(گشت و گذاری در خيابان های انتخابات 

  گزارش های ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر
   

  هفته اول و دوم تبليغات

بسياری از جوانها . از وقتی که کانديداها به طور رسمی اعالم شدند و تبليغات شروع شد بازار بحث و گفتگو هم ميان مردم شروع شد

حاميان کروبی از رنگ ياسی و حاميان . با بستن پارچه سبز به دستهاشان و يا انداختن شال سبز حمايتشان را از موسوی نشان دادند

اکثريت . هر جا که می رويم از تاکسی و اتوبوس و مترو و کنار خيابان بحث انتخابات است. سياه استفاده کردنداحمدی نژاد از رنگ 

کسانی که بحث می کنند، حتی آنهايی که روبان سبز دارند معتقدند که می دانيم که انتخاب بين بد و بدتر است وموسوی هم فرد مورد 

  . د نشود رای می دهيمنظر ما نيست اما برای اينکه احمدی نژا

. به من که رسيد نگرفتم. در اتوبوس بودم که در يکی از ايستگاهها که نگه داشت پسر جوانی باال آمد و شروع به پخش روبان سبز کرد

ان سالی بعد که رفت؛ بحث باال گرفت و خانم مي.  عقلم سالمه و نمی خوام رای بدم گفتم جوانم اما. ناراحت شد و گفت نا سالمتی جواني

مگه يادمون رفته که در زمان او کميته های ثاراهللا با تيغ لبها و پاها و دستهای زنا و دخترا رو به خاطر روژ . موسوی سگ کيه: گفت

  حاال چی شده ناجی شده؟ . لب و کوتاه بودن لباس می بريدن

چون ديگه نمی تونم . وبا بقيه دفعه ها فرق می کنهاما اين دفعه بايد رای داد . من خودم هيچ وقت رای نمی دادم: دختر جوانی گفت

. اين کشور بايد با اصالحات درست بشه. من اصال رايم موسوی نيست اما نمی خوام احمدی نژاد باشه: گفت. احمدی نژاد رو تحمل کنم

  !يکبار انقالب کردين، گند زده شد به همه چی و من جوون ديگه حاضر نيستم انقالب کنم

بگم اگه کمی فکر کنی می بينی که اون انقالبی که ازش حرف می زنی همين کانديداها و همراهاشون گند زدن بهش که خواستم بهش  

اصال عفت کالم . اين خانم چه بی تربيت بود: وقتی که خانم معترض پياده شد يکی از چادری ها گفت. تو می خوای بری رای بدي

من اگه موسوی بشه شخصا يک . پس اين بزغاله سر کار بمونه خوبه. فحش داديخوب نظرت رو بگو اما چرا به موسوی . نداشت

  . واقعا سرگرمی خوبی بود اصال نفهميدم کی رسيدم. عاشق موسوی هستم. ناهار می دم

شون يکی اينا هم. هيچ کس رای نده. نمی خوام رای بدم: يکی داشت می گفت. فرداش در مترو بودم که ديدم باز صدای داد و بيداد مياد

  .چه فرقی می کنه. هستن

  . چرا جو رو مسموم می کني. شما رای نمی خوای بدي؛ نده: يکی ديگه جواب داد 

  !خوب جوونا آزادی می خوان و به همين خاطر می خوان به موسوی رای بدن: در اين بين دختر جوونی گفت

  مثال چه آزادی می خواد بده؟: خانمی از اين دختر جوان پرسيد

من که از تعجب چشمام گرد شده بود داشتم ! قراره حجاب اختياری بشه. قراره بشه مثل ترکيه و بقيه کشور های عربي: جواب داداون  

اون فقط گفته می خوام گشت ارشاد رو بردارم که اونم تازه انگار پشيمون شده چونکه . فکر می کردم که چرا مردم انقدر جو گير شدن

  . سال به خاطرش مردم رو سرکوب کردن به اين راحتی بردارن٣٠مگه ميشه حجابی رو که . ازش ديگه حرفی نمی زنه

همين که دختر جوون سوار شد راننده . راننده و کسی که کنارش بود هر دو جوون بودن. در تاکسی بودم که دختر جوونی سوار شد

   .اگه می خواين رای بدين به موسوی رای بدين: پوستر موسوی رو داد و گفت



  . اصال نمی خوام رای بدم: من گفتم

  . من رای نمی دم: دختر جوان هم گفت

  چرا؟ مگه آزادی نمی خواين؟ : راننده گفت

  اگه خاتمی بود به اون رای می دادي؟: دختر جوان پاسخ داد

  . آره: راننده گفت 

  . آره: دانشجويي؟ گفت: از راننده پرسيد. اون گفت اگه بدونين که اينا کين و چه کردن ديگه اينو نمی گين

  . از دانشگاه اخراج بشيم٧٨همين آقای خاتمی بود که باعث شد ماها سال . منم وقتی خاتمی رييس جمهور شد بهش رای دادم: گفت

   چه خبر بود؟ ٧٨مگه سال : راننده گفت 

ه شما برای موسوی می کنی برای ما هم همين کارهايی ک. برو بپرس چه خبر بود، بعد تصميم بگير که به موسوی رای بدي: گفت

  . طبقه پرت کردن پايين و کشتن و اخراج شديم فهميديم چه کرديم۴بعد که دوستامونو از . خاتمی کرديم

  روزشمار انتخابات
  مناظره موسوی و احمدی نژاد:  خرداد١۴

چون از ماهها قبل کرکری خوندن کانديداهای مختلف . شبی که مناظره بود خيليها با اطالع قبلی مشتاقانه نشسته بودن و گوش می دادن 

حتی خيلی از کسانی که در . فردای مناظره بحث خيلی خيلی داغ شده بود. عليه هم در روزنامه ها و سخنرانی ها شروع شده بود

احمدی نژاد افشاگری های تندی عليه موسوی و خاتمی و رفسنجانی و خيليهای ديگه . جهشون جلب شده بودسياست اصال نبودن هم تو

کرد و موسوی اصال نتونست از پسش بر بياد و احمدی نژاد بسيار فريبکارانه افشا گری کرد به طوريکه تونست نظر خيليها رو از 

مردک : طرفداران موسوی می گفتن. ه نمی خوان رای بدن، برن و رای بدنکانديداهای مورد نظرشون بر گردونه و حتی خيليهايی ک

اصال چرا اونايی که نبودن . موسوی چقدر با متانت و صبوری جواب می داد. ديدی چطوری اسم بقيه رو ميآورد. احمق بی تربيت

چيزی بود که موجود بود و ديگر اينکه افشا گری ها تازه يک هزارم اون در حاليکه واقعيت اين بود که اين . اسمشوشونو ميآورد

بعضيها می گفتن رئيس جمهوری که نتونه حرف بزنه به هيچ دردی . موسوی چيزی نداشت که بگه و اصال نمی تونست حرف بزنه

   .آنقدر چيز چيز کرد که اعصابمون خورد شد. نمی خوره

   شب، خيابان–خرداد ١۵

جمعيت زيادی بود بيشتر طرفداران موسوی و احمدی نژاد بودن و . زدم بيرون. می آمدصدای بوق ماشينها و شعار دادن مردم يکسره   

طرفدارای . شعارهاشون از همه خنده دار تر بود. اين شلوغيها بازتاب مناظره شب قبل بود. يک عده هم فقط برای تماشا اومده بودن

" ... دکتر برو دکتر" ، " ه کم مياره، ناموس وسط ميارههر کی ک"، " يه هفته، دو هفته، محمود حموم نرفته: "موسوی می گفتن

البته انواع و اقسام پليس .  صبح بيرون بودن۴-٣مردم تا "... مناظره به پا شد، موسوی کله پا شد"طرفداران احمدی نژاد هم می گفتن 

پيش خودم فکر . ن که برن خونه هاشونهم بود اما همه فقط نگاه می کردن و سعی می کردن خيلی مودبانه و آروم مردم رو هدايت کن

  . کردم که می گن صبر کنيد انتخابات تموم شه يه پدری از همه تون در بياريم بعد ميفهمين معنی اين شبا رو

  .چيز% ١٠٠بنر بزرگی از عکس موسوی توجهم رو جلب کرد که روش با اسپری بزرگ نوشتن 

   مترو- خرداد ١۶

اينکار اينا . خيليها با تمسخر و تنفر و خيلی ها هم بی اعتنا نگاه می کنن. چند زن چادری در حال پخش تراکت های احمدی نژاد هستن 

اون يکی جواب می ده که واقعا . يکی ميگه من فقط برای اينکه احمدی نژاد نشه می رم رای بدم. باعث می شه که باز بحث شروع بشه

نفر اول دوباره . همه شون در يک جهت حرکت می کنن. شايدم بد تر باشه. من مطمئنم موسوی هم مثل احمدی نژاده. رقی نمی کننف

نفر سوم می گه مردم آنقدر سرکوب شدن . جواب می ده آره درست می گی هر کدوم ميان که مردم رو و ثروت مملکت رو بيشتر بچاپن

اينا نمی تونن اين . ما آزادی واقعی می خوايم. ات می ريزن بيرون و احساساتشون رو خالی می کننکه االن شبها و به خاطر انتخاب

نفر اول می گه اينا هميشه می رن آرشيوهاشونو در . رای ها تاثيری نداره.  اونی که بايد انتخاب بشه، شده معتقده. آزادی رو بدن به ما



حاال که ما رو خراب می کنن؛ پس بزار شرکت کنيم که الاقل احمدی . ت کردنشرک% ٩٩ميارن و به مردم نشون می دن و می گن 

می آرن و می خواد از اول  دوباره يکی رو . نفر چارم می گه بزار احمدی نژاد بشه که الاقل گندهايی رو که زده جمع کنه. نژاد نشه

   .شروع کنه و همه کارهای قبلی رو بخوابونه

  شب  ٧ خيابان، ساعت– خرداد ١٧ 

مردم هم جمع شدن و نگاه می کنن و . رفتم جلو ديدم طرفدارای موسوی و احمدی نژادن که دارن شعار ميدن. جمعيت زيادی جمع شده 

البته . مردم ايران چقدر سياسی هستن. چقدر نظرها و ايده های مختلف موجوده. از همه جالبتر همين بحث مردم بود. با هم بحث می کنن

 در ٣ميگه اخراجی های : يکی داد ميزنه. پس بايد هم سياسی باشن. است با همه چيزشون حتی سفره هاشون عجينهچون سي. حق دارن

روی يک . حتی توی شعارها. من واقعا دارم می بينم که فرهنگ لمپنيسم چطوری رواج پيدا کرده !  خرداد به تصوير کشيده می شه٢٢

پير . اگه تقلب نشه، موسوی اول می شه: فرياد می زنن که ". محموت آدم فروش "کاغذی که دست طرفداران موسوی هست نوشته شده

يکی ديگه ميگه اين که . اين آزادی ای که پيدا کردن خوبه. مردی که وايساده و نگاه می کنه ميگه اين انتخابات برای مردم خوب شد

يکی ديگه ميگه . پيرمرد ميگه کی ديگه حاضره انقالب کنه. ا هممردم بايد متحد باشن ب. آزادی نيست اينا مردم رو مقابل هم قرار دادن

  .اين فضا مال انتخاباته وقتی تموم شد ببينيد که باز با مردم چه می کنن

  . فردا قراره زنجيره انسانی طرفدارهای موسوی باشه از تجريش تا راه آهن

   .باشيد منتظر گزارش های بعدی 

   عصر–خرداد ١٨

. شعار بود. مردم فرياد می زدن. خيلی درهم برهم و شلوغ و البته زنده بود. تا حاال اينجوری تهران رو نديده بودم. جمعيت عظيمی بود 

! و خالصه عين قيام. جاهايی بزن بزن طرفدارا بود. اين چهارتا کانديد بود... همه جا از در و ديوار عکس و پوستر و . داد و فرياد بود

  .ده و خوانده بودم را داشتم می ديدماون چيزايی که از قيام شني

  " تير خالص زن نمی خوايم            ما دکتر خر نمی خوايم"

  " همه اش تورم شده            پول نفت گم شده"

  " محمود آتيش گرفته               ١٢۵الو الو "

ينهمه آدم اگه يه کم بيشتر آگاه بشن و يا حتی اگه يه واقعا فکر می کردی ا. و از اين دست شعارايی بود که اينور و اونور داده می شد

  .آلترناتيو درست براشون وجود داشته باشه، می شه دنيا رو شخم زد و دوباره کاشت

  گزارشهای ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر  

  

  خرداد٢٣خيابان وليعصر  - تهران

   بذر نشريه دانشجويیگزارشی از فعالين
شده دادند که صبح عده زيادی از معترضين وحشيانه دستگير مردمی که صبح در محل بودند خبر می. ميدان فاطمی از صبح ملتهب بود

شد و با  داده نمیايستادنبه عابرين اجازه . کردنترل میهای منتهی به وزارت کشور را کپليس يگان ويژه قدم به قدم تمامی خيابان. اند

فريادهای . اما جمعيت هنوز متشکل نشده بود. داده می شدپاسخ به آن ها د يا با شوک الکتريکی شدناندک بحثی با مامور يا دستگير می

تجمعی را پليس با ضربات باتوم و مشت و زدند اما هر ها بوق میرسيد، ماشينمرگ بر ديکتاتور از گوشه گوشه خيابان به گوش می

بلندگوی پليس به تمام کسبه محل اعالم کرد . ها تا نيمه پايين بود و به عابرين بی دفاع پناه می دادندکرکره مغازه. دادلگد پاسخ می

. انند در آن محل بمانند و کسانی که همکاری نکنند ديگر نمی توهای خود را تعطيل کنند همه چيز در حال فيلم برداری استمغازه

مردم ابتدا در پياده رو . ساعت اداری که تمام شد جمعيت بيشتری پياده و سواره به خيابان وليعصر و به سمت ميدان فاطمی سرازير شد

ا  خود ر ايستاد و بار شعار و میگريخته شد جمعيت میرياد مرگ بر ديکتاتور را سر دادند که با حمله پليس مواجفو سپس در خيابان 



در حال فرار را در   مردم حوالی تظاهر کنندگاِنم فوق العاده بود،همکاری مرد. يک صدا نشده بودند و پراکنده بودندلی هنوز می داد و

در اين اثنا خبر رسيد که جمعيتی چند هزار نفری از ونک در حال حرکت به سمت فاطمی است اين خبر . پناه می دادندخانه های خود 

تا رسيدن  .ترضين حول وزارت کشور را تقويت کرد و باعث شد جمعيت بسياری از ناظرين در پياده رو ها به آنان بپيوندندروحيه مع

روی زمين نشستند و اجازه حرکت ماشين ها به سمت را بستند، جمعيت چندهزار نفری، معترضين حول وزارت کشور خيابان وليعصر 

در اين حين بود که پليس به ميان .  جمعت چندهزار نفری رسيد و مردم پياده رو و خيابان يکی شدندحدود بيست دقيقه بعد. باال را ندادند

و از همين جا بعد .  ماشين پليس را به آتش کشيدند٣ موتور و ۴پرداخت به ضرب و شتم پليس مردم آمد اما جمعيت چند هزار نفری 

اما مردم همچنان با شعار و . سيل گازهای اشک آور به سمت مردم روانه شد. بود که جمعيت با جرات و جسارت بيشتری حرکت کرد

به سمت وزارت کشور پيش نار خيابان کو آتش زدن سطل های زباله شهرداری و کندن نرده های ها های بانکفرياد و خردکردن شيشه

خبرهای بسياری از . رسيد به گوش میصدای گلوله از همه جا. رفت دو اتوبوس شرکت واحد هم در راه به آتش کشيده شدمی

 شب ادامه يافت که يگان ويژه ٨اين شورش تا ساعت . پيچيددستگيريها و حمالت وحشيانه پليس به کودکان و مسن ها در جمعيت می

. نمی کردندسرتاپا مسلح وارد عمل شد و در ابتدا تنها کوشيد جمعيت را متفرق کند و به کوچه ها بکشاند و ديگر به تنهايی حمله 

دوباره . سربازهای تا بن دندان مسلح گروهی به يک نفر هجوم می بردند و چون جمعيت را متفرق کرده بودند ديگر ترسی نداشتند

بسياری از جوانان شرکت کننده در اين تظاهرات . ارددحق تير يگان ويژه  ٨ ساعت زخيابان وليعصر را در اختيار گرفتند و اعالم شد ا

اينان جلو چشم . ددمنشی را از سوی پليس نداشتند و گاها با شک و ترديد ايرانی بودن اين يگان ها را زير سوال بردندتصور چنين 

ميليون ها چشم و دوربين گردن دختری را شکستند و با شوک الکتريکی به جان پيرزنی افتادند و هزاران جنايت ديگر مرتکب شدند اما 

.  مصدومين دريده شده با امبوالنس پليس جابجا شوند و مردم خود آن ها را به مراکز درمانی رساندندبا همکاری مردم اجازه داده نشد

بعضی از آن ها در پاسخ به مردم در مورد وحشی . اندرسيد که اين سربازان به زبان عربی تکلم می کنند و لبنانیحتی خبرهايی می

   ٨٨اد  خرد٢٣   .تگری خود گفتند ديگر دور شما تمام شد دور دور ماس

  )٣(گشت و گذار در خيابانهای انتخابات 
  

  ميدان ولی عصر-  خرداد١٨

 که از خانه زدم بيرون با ترافيک ٤از ساعت . امروز قرار بود زنجيره انسانی طرفداران موسوی از ميدان تجريش تا راه آهن باشد

سخنرانی کند و ترافيک مربوط به طرفداران او خيلی شديدی مواجه شدم که گفته شد احمدی نژاد هم امروز در مصلی تهران قرار است 

از طرفداران موسوی جمع شده جمعيت عجيب غريبی  .دان ولی عصر رساندميخالصه با دشواری بسيار زيادی خودم را به م. بود

فهميدم که اين تجمع با اما بعد از چند دقيقه . است و هميشه از تلويزيون می بينم ٥٧به ياد تصاويری افتادم که مربوط به انقالب . بودند

 .م خواهان دگرگونی بزرگی بودندد مر٥٧در سال . دارد و نبايد با آنها مقايسه شود تفاوتهای بزرگی ٥٧تجمعات انقالبی مردم در سال 

 راديروز هر کس در يک گوشه تعدادی .  دنبال کانديدای اصالح طلب بودنداما جوانهای ديروز به. خواهان سرنگونی حکومت بودند

 بردشعارهايی سراسر لمپنيسم که هيچ . هم که ديگر نمی دانم بايد چه گفتدر مورد شعار ها . جمع کرده بود و شعار می دادند

چون همه خطاب به احمدی نژاد و در جهت مسخره کردن و تحقير او . البته برای خود آنها داشت. اعتراضی مثبتی برای شنونده نداشت

اد از ما نژبا چند نفر که صحبت می کردم می گفتند ما آزادی می خواهيم واين چيزی است که احمدی  .ودبود برای آنها خيلی جالب ب

چرا فکر می کنند که .  تير زمان خاتمی چيزی نمی دونند١٨چرا اين جوونا از  .اتمیخمثل . گرفته و موسوی به ما بر می گرداند

ما هم می دونيم که اونم  .وسوی ناجی ماست زدم می گفتن ما نمی گيم که مبعد که کمی باهاشون حرف می. اصالحات نجاتشون می ده

جوونهايی که اينهمه از مذهب گريزانند چرا فکر نمی کنند که احمدی نژاد يه جور  .يم نيست اما بهتر از احمدی نژادهچيزی که می خوا

اين رنگ سبز يعنی رنگ سيد ها و حاال همه دختر  . اين موج سبز يه جور ديگهدمذهب رو ترويج می کرد و االن موسوی هم با ايجا

يک عده يک  .خالصه برگرديم به ميدون ولی عصر .پسرايی که حداقل ظاهرشون نشون ميده مذهبی نيستن اين روزا سبز شدن

   ".احمدی رفت "روزنامه اطالعات درست کرده بودن و بزرگ روش نوشته بودن 



گشت ارشاد  ، دولتش پر، احمدی پرکبوتر پر، گنجشک پر، کالغ پر،"  "ازادی انديشه با احمدی نمی شه: "  اينا بودلماششعار هاشونم 

 با احمدی ههر کی که بيسواد" "دکتر برو دکتر"  "، چه شاه باشه چه دکترمرگ بر ديکتاتور"  "پر، احمدی بای بای، احمدی بای بای

 مير ای ول ای وله ای ول،" "، مرگ بر اين دولت مردم فريبنصر من اله و فتح قريب" "نگ شدهت تازادی کجايی دلم برا" "نژاده

   !؟"، تساوی زن و مردموسوی رهنورد" "حسين يله ای ول، گل پسر ای ول

 بر .ودتعطيل شده بتهران می شه گفت که ديروز کامال  .خالصه جمعيت در جا و گاهی هم در حرکت اين شعار ها رو تکرار می کردن

 بود که حاميان احمدی نژاد که از مصلی ٨-٧در حدود ساعت  .عکسهای تبليغاتی مختلف و شعارهای موسوی بودروی پالکاردهاشونم 

حاميان موسوی می گفتن  .ميومدن در ميدان ولی عصر با حاميان موسوی قاطی شدن و همديگرو هو می کردن و کمی هم در گيری شد

شب که سوار تاکسی شدم . شايد با اين شعار دارن پيشنهاد می کنن که موسوی هم ريششو بزنه. شم نمی شهه با ريش و پآزادی انديش

اگر چه کمی تغيير به  . تا وقتی واليت مطلقه فقيه داريم هيچی درست نمی شهت، می گفکه مرد جوانی بود و طرفدار موسویراننده 

 چون مردم فريب .تفکر اصالح طلبی حتی مخرب تر هم هست . به وجود نميادهمی کمی تغييراما من فکر می کنم که حت .وجود مياد

  .وزهای آينده چه اتفاقاتی می افتهحاال بايد ديد که در ر .تره

  شب و تجمعات امروزيری های ديدرگ
  

  :ديشب

 شب با تحليل رفتن نيروهای معترضين و پراکنده شدن ايشان، نيروهای سرکوبگر تمامی خيابان وليعصر را به ٩نزديک به ساعت 

نوز جوانان بسياری در گروه های چند ده نفری  از خيابان ويال و طالقانی تا کريمخان و ميدان هفت اما ه.  تصرف خود در می آورند

  .  تير تا تخت طاووس مستقرند

يه نيروها بصورت بسيج و بق. عمده ی تمرکز نيروهای سرکوبگر در خيابان وليعصر و فاطمی، در مقابل روزنامه اعتماد ملی می باشد

  .تا اوايل ساعات صبح امروز ادامه داشته استاين جنگ و گريز.   با جوانان استمی کنند که پيروزینگ و گريزبا جوانان جموتوسوار

نکته جالب توجه اين است که در سراسر اين منطقه جوانان فقط به بانک ها حمله کرده و شيشه شان را شکسته بودند، بدون اينکه به 

  .ه باشندطرف ماشين و يا مغازه ای سنگ پرتاب کرد

  :کوی دانشگاه

به همين علت دانشجوياِن خوابگاه .  ديشب نيروهای سرکوبگر در لباس فرم و شخصی به چند خوابگاه دانشجويی حمله ور می شوند

ايشان خيابان ايتاليای دانشگاه تهران، آن خوابگاه را تخليه کرده و به خوابگاه قدس دانشگاه می روند و با دانشجويان آن خوابگاه نيروه

  .پس از انجام اين تاکتيک، نيروهای سرکوبگر از حمله به آن خوابگاه منصرف می گردند.  را متمرکز می کنند

همچنين اقدام ورود ماشين های يگان ويژه و انتظامی به کوی دانشگاه تهران توسط دانشجويان عقب نشانده می شود و سپس دانشجويان 

تا صبح امروز، و کماکان شرايط در کوی متشنج بوده و دانشجويان با زد .   خود می پردازندبا سنگر بندی کوی به حراست ار مواضع

  .و خورد های مقطعی و چند نفری با نيروهای سرکوبگر از ورود ايشان به کوی جلوگيری کرده اند

  :صبح امروز

و مردم و جوانان .   و پلی تکنيک بوده استمراکز اصلی تجمع دانشويان از ساعات اوليه صبح امروز در سه دانشگاه تهران، شريف

بدينوسيله دانشجويان نشان دادند که حکومت کودتا نمی تواند به اراده ی خود .  غير دانشجو نيز در جلوی اين دانشگاه ها تجمع کرده اند

  .دانشگاه ها ببندد و اين دانشجويان هستند که در اين مورد اراده ی خود را تحميل کرده اند

شگاه تهران دانشجويان پس از تحميل خود به مامورانی که می خواستند از ورود ايشان جلوگيری کنند، در مقابل دانشکده فنی در دان

رييس «، » دولت کودتا، استعفا استعفا«شعارهای ايشان.  جمع شدند و از همانجا راهپيمايی خود را در محوطه دانشگاه آغاز کردند

بوده است که شعار آخر تبديل به شعار سراسری و اصلی کليه » مرگ بر ديکتاتور«،  و »وايمجمهور جعلی نمی خوايم، نمی خ

  .  اعتراضات مردمی شده است



 دقيقه در مقابل دانشکده هنر، خانم زهرا رهنورد، همسر مهندس موسوی، با دانشجويان ديدار کرده و به ايشان ٣٠ و ١١در ساعت 

او به جوانان و .  ب است و مشغول تقال و رايزنی در جهت ابطال نتيجه انتخابات می باشداطمينان داده که حال آقای موسوی خو

سپس به دانشجويان توصيه کرد که از دانشگاه خارج نشوند .  دانشجويان حاضر قول داد که تا رسيدن به اين هدف از پا نخواهند نشست

از توصيه خانم رهنورد دانشجويان دلگير و .  ف مردم تيراندازی نشودو ايشان از نيروهای انتظامی و امنيتی قول گرفته اند تا بطر

مايوس شده بودند که رهبران دانشجويانی با صحبت کردن برای ايشان خاطر نشان ساختند که ما برای شکستن کودتا و در هم ريختن 

بدانيم و نيروهای خود را کافی ارزيابی بساط ديکتاتورها به ميدان آمده ايم و نه رياست جمهوری موسوی، پس هر زمان که صالح 

را فرياد زده و به سمت » مرگ بر ديکتاتور«پس از اين سخنان دانشجويان با شادابی شعار .  کنيم، دوباره به خيابان ها خواهيم رفت

  .سر در دانشگاه برای پيوستن به مردم حرکت کردند

و » دولت کودتا، استعفا، استعفا«، »مرگ بر ديکتاتور« و با شعار  صبح تجمع کرده٩در دانشگاه شريف نيز دانشجويان از ساعت 

 دقيقه ٣٠ و ١٠حدود ساعت .  به تک تک دانشکده ها رفته و دانشجويان را به پيوستن به خود دعوت نمودند» رای ما کجاست؟«

السی های خود دادند، که نام يکی از در اين تجمع دانشجويان خبر از دستگيری سه نفر از همک.   نفر شد٢٠٠٠جمعيت ايشان بالغ بر 

  . اعالم شد که شب گذشته پس از ضرب و شتم خونينی بازداشت شده است» آريا ثابتيان«آنها 

 نفر ١٠٠٠به سمت سر در دانشگاه برای پيوستن به تعداد » مردم چرا نشستين، ايران شده فلسطين«سپس دانشجويان با سر دادن شعار 

  . مقابل دانشگاه تجمع کرده بودند، حرکت کردنداز مردم و جوانانی که در

  .الزم به تذکر است که دانشجويان اين سه مرکز تجمع در تماس دائم با يکديگر بوده و خبرها را فورًا به اطالع ديگران می رسانند

ه و دانشجويان برای کمک آخرين خبرها، از دانشگاه شريف حاکيست که نيروهای سرکوبگر و يگان ويژه به مردم در خيابان حمله کرد

نيروهای سرکوبگر برای جلوگيری از خروج دانشجويان و پيوستن ايشان به مردم در .  به مردم تالش در خروج از دانشگاه کرده اند

 دانشجويان نيز برای مقابله تعداد زيادی آتش افروخته اند و با سنگ و بطری به.  حال شليک گاز اشک آور به درون دانشگاه هستند

ای شاه خائن، «جالب اينجاست که مردم و دانشجويان شعار سرود گونه دوران انقالب را که با .  نيروهای سرکوبگر حمله کرده اند

 .تغيير داده اند» مرگ بر تو«را خوانده و فقط بخش آخر آن را به » ...آواره گردی،

  :تازه ترين خبرها

 به خيابان آزادی آمده و هم اکنون با مردم خارج از دانشگاه ادغام شده و با نيت رفتن  نفر از دانشجويان دانشگاه شريف توانستند١۵٠٠

دانشجويان دانشگاه تهران نيز برای استقبال از . به دانشگاه تهران و پيوستن به دانشجويان آن دانشگاه راهپيمايی خود را آغاز کرده اند

: يان با خود پالکارد بسيار بزرگی حمل می کنند که روی آن نوشته شدهاين دانشجو.  ايشان به طرف درب ورودی قدس در حرکتند

  »دولت کودتا، استعفا،استعفا«

بيانيه ای از موسوی در سطح دانشگاه پخش شده است  که در آن اعالم داشته است تا ابطال نتيجه ی انتخابات در خيابان ها خواهيم 

 .ه است تا با تظاهرات های خودجوش مردمی برخورد های خشونت آميز نکنندو به نيروهای انتظامی و امنيتی هشدار داد.  ماند

  جلوگيری از برگزاری تجمع طرفداران موسوی در دانشگاه تهران

  .خبرهای رسيده حاکيست که نيروهای  سرکوبگر  از برگزاری تجمع طرفداران موسوی در دانشگاه تهران جلوگيری کرده اند

 بعداز ظهر قرار بود تجمعی در  دانشگاه تهران به طرفداری ٥ن دانشگاه تهران، امروز يکشنبه ساعت طبق گزارش شاهدان در صح

اين تجمع به دعوت .  از مهندس موسوی برگزار شود که با ضرب و شتم وحشيانه مردم توسط نيروهای حکومتی سرکوب شد

 تجمع نيروهای طرفدار احمدی نژاد در ميدان وليعصر، برگزار  بعدازظهر، همزمان با٥دانشجويان دانشگاه تهران قرار بود در ساعت 

 بعداز ظهر با ضرب و شتم خونين مردمی که برای برگزاری اين تجمع به سمت دانشگاه ٤اما نيروهای سرکوبگر از ساعت .  شود

  .تهران می رفتند از داخل شدن ايشان به صحن دانشگاه جلوگيری کردند

  .تا نتوانند به کمک مردم بروندگرفتنداشک آور مورد حمله قرار نارنجک گاز٥٠با انفجار بيش از شگاه نيزهمچنين دانشجويان درون دان



دولت کودتا، «و » مرگ بر ديکتاتور«هم اکنون دانشجويان درون دانشگاه شعله های آتش بسياری را مشتعل کرده و مشغول دادن شعار 

  . هلی کوپتر نظامی بر فراز دانشگاه در حال پروازندو چند دستگاه. می باشند» استعفا، استعفا

  

 حمله به کوی دختران

 خبر فوری و استمداد از مردم اميرآباد
 

  ١٣٨٨ خرداد ٢٤ شب يکشنبه ١١:٤٥ساعت 
  

از صداهای پشت تلفن معلوم .  هم اکنون خبر رسيد که يگان ويژه و لباس شخصی ها به خوابگاه دختران کوی دانشگاه حمله کرده اند

دانشجويان خبر دادند که ابتدا چندين گلوله ی گاز اشک آور شليک . جرا می شودبود که ضرب و شتم دانشجويان به شيوه وحشيانه ای ا

شده و پشت ايشان نيروهای سرکوبگر وارد خوابگاه گشته و از اطاق به اطاق رفته و دانشجويان را بصورت وحشيانه مورد ضرب و 

  .شتم قرار می دهند

اما دانشجويان کوی با برپا داشتن سنگرها از .   تصرف کوی دانشگاه داشتندقصد بربايد يادآوری کرد که نيروهای سرکوبگر از ديشب 

بنظر می رسد با حمله از طرف خوابگاه دختران، اين نيروها قصد دارند تا .  حمله موتوريزه ی اين نيروها جلوگيری کرده بودند

  .دمحاصره کرده و سپس به شکل گازانبری مورد حمله قرار دهنرا در کوی دانشجويان 

دانشجويان کوی دانشگاه در اين تماس خواستار اقدام عاجل مردم، بخصوص مردم اميرآباد که هم اکنون در خيابان مشغول اعتراض 

 .هستند شدند

  

 

  تهران-بذر نشريه دانشجويی  فعالين گزارش
 

 


