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ک ماهه در تهراني یگشت و گذار  
 

  بذریيه دانشجوي نشری برای ارسالیاز نامه ها
 

حال  نيدر ع.  را به سكوت و وحشت انداخته استی آه شده برخیيت هاي ها و جنایريدستگ. ار فشرده و خطرناك استي اوضاع بس-* 

ن ملت ي در ای درونیزيانگار چ" انتظار"ن فلسفه و فرهنگ يا(ند يايابان بي هستند تا دوباره به خیزيار همه منتظر چ است آه انگیيفضا

.  انجام داده است"اءياح"ن سه شب يدوره رمضان و بخصوص ا ني اش را در ایكيدئولوژين تدارآات اي سابقه تریم بيرژ!). شده است

 را خودش ی روضه خوانی خامنه ا،ن سالهاي این بار طي نخستیروز براي دینماز جمعه در . شتند آم نگذای ایدگيچ خرافه و گندياز ه

 ین زاريالبته بنظر من ا) ه آردي و زار زار گر-م ي قدیالي ر۵ ین روضه خوان هاي ع–ن حرفا را خواند ينب و ايواقعا روضه ز(آرد 

ن يب تري و اشاعه مزخرف و خرافه به عجین چند شب، ناله و زاري در اینزوي تلویتمام آانال ها. نبي بود و نه زیگريز ديبخاطر چ

 یكجوريره ي و خرافه ها و غی جن و پریات و قصه هايث ها و روايحد.  مشخصی مواقع با جهتیاريش بود و البته در بسيشكل ها

 دست زدن یك تدارك گسترده برايدر حال . نطور بوديدر مساجد و هرجا امكانش را داشتند وضع هم.  را داشتی اوضاع آنونینشانه 

 . بزرگتر هستندیلي خیت هايبه جنا

.  زنمی گشت م، قرار داردیك هفته است تحت طرح انضباط اجتماعي ی تهران آه برا٦ منطقه یابان هاي است آه در خیچند روز -* 

با ! مه زده انديدان مهم خي هر چهارراه و م سری انتظامیروهاي دو نوع از نیكي. ان برقرار استي و عری واقعیك حكومت نظامي

 به جوانان عابر بند ی آنند و گاهیاده روها را گز ميدو به دو پ.  سالح گرمی باتوم دارند و برخیبرخ.  آوچك و بزرگشانیخودروها

 هم یگاه. رندي گی را م های حال موتوریگاه.  آنندی اوقات بساط دستفروشان را جمع میگاه.  گردندی ها را می آنند و آوله پشتیم

  !نجا مسافر سوار نكنيا! فتيع راه بيسر! حرآت آن:  گذارندیب نمي نصی ها را بیتاآس

 روزنامه ی ها حول و حوش بساط هایاطالعات. ندي آیشتر به چشم مي ب، دانشگاه تهرانیدان ها و مشخصا حوالي ها در میلباس شخص

ا عكس يلم ي آوچك در دست دارند و به صورت راندوم از مردم فین هايشان دوربي هایبعض. ستاده اندي ها گوش ای و آتابفروشیفروش

  .رندي گیم

دان آمدن و اعتراض آردن و متحد ي خواهند هر طور شده فكر به میم.  مرعوب آردن مردم معترض است،روهاين نياساس آار همه ا

 خواهند به یم.  محكوم به شكست استیندازند آه هر مقاومتينرا جا بي خواهند ایم. رون آننديابان را از سر مردم بيشدن توده ها در خ

 یاما نگاه ها. دي خود برگردی عادید و به سر آار و زندگيندازين بييز تمام شد و بهتر است سرتان را پايجامعه حقنه آنند آه همه چ

  .  ز استي همه چیاي آنند گویر لب نثارشان مي آه زیين مردم و ناسزاهايخشمگ

 از افرادشان را با ینست آه حاال بخش هر چند آوچكي سرآوبگر و نحوه گشت زدنشان نسبت به قبل آرده ایروهايش ني آه آرایرقف

 آنند تا ی میك را طي باریر آوچه هايدو نفر سوار بر موتور مس.  هم مستقر آرده اندی فرعیا موتور در آوچه هاي آوچك یوانت ها

د آنم يد تاآيالبته با. ديد بكني توانی آه دلتان خواست نمید و هر آاريت نداريگر دم منزل خودتان هم امنيه دبه ساآنان محل هشدار دهند آ

  . دان به در شوندي توانند از می میر و تك افتاده اند و به راحتيب پذي سرآوبگر به شدت آسیروهاين بخش از نيآه ا



 ید فكريم باي و سرآوب رژیي شناسای مقابله با روش هاین حاال براي از هم.ردي گیشتر قوت ميل دانشگاه ها هر روز بيعه تعطيشا

 ،انجام شود) ديبا( تواند ی آه می فوری از آارهایكي.  چه در صحن دانشگاه، مثال روز قدسیاباني خیان تظاهرات هايچه در جر. آرد

 ی رویدن رنگ با اسپريا پاشي( دانشگاه ها یر راهروهااده رو و دي مدار بسته بانك ها در پین هايپوشاندن صورت و شكستن لنز دورب

  .است) لنز

 برانداز در دانشگاه ها هست ی از جانب گروههایي فرمانده سپاه پاسداران صحبت آرده آه احتمال برنامه هایدر روزنامه اعتماد جعفر

ن روزنامه به مسئله يطور در ايهمن. ديايش نيمان پي برایشتريم آه مشكالت بيريد درس بگيخ بايم و از تاريم آه مقابله آنيد آماده باشيو با

 . ممكن است دانشگاه را ببندند اشاره شده استی خوآینكه به بهانه آنفوالنزاياحتمال ا

ما يابان ها به دانشگاه ها مستقي مرعوب آردن مردم و آرام نگهداشتن خیم براياد رژي آنم آه فشار زیفكر م.  در مورد روز قدس-* 

ن يا.  دانشگاه از همان روز اول منفجر خواهد شدیعنيغتد يابان ها اتفاق بي مردم در خی مقاومت و حضور جد،اگر روز قدس.  داردربط

ان دو جناح از ي از تناسب قوا میشي تواند به نمایروز قدس م. مي رژی با همه تبعاتش برایل آردن مراآز آموزشي تعطیري ناگزیعني

.  نشان دهندینيراث خمين مي به ایگري کنند خود را وفادارتر از دی میهر دو جناح سع.  حکومت بدل شودن مردم بايکسو و همچني

 در آن ی جدین جنبش عادالنه و عقب گردهاي در ایت ارتجاع مذهبين نداشته و  فقط موجب تقوي به منافع مردم فلسطی که ربطیراثيم

م نشان يبا رژن تظاهرات يدر از خود را ي خواهند تمایم" راني ایه لبنان، جانم فدانه غزه، ن" با طرح شعار یهم اکنون برخ. شده است

 ینکه برگزاريرغم ايعل.  استیسم ارتجاعيوناليناسان ي مردم منطقه قرار دارد و  بیت آشکار با همبستگيدز  در ضين شعار نيا. دهند

ابان ي به خی باشد برای تواند مانند دوره قبل روزنه و بهانه اید اما م به منافع مردم ندارین جناحها ربطيک از ايروز قدس با پرچم هر 

نه يبر حذر کرد بلکه در زم یو رفسنجان ی و کروبی از موسوید مردم را از دنباله رويز نه تنها باي نیتين موقعيدر چن. آمدن مردم

   . ر کرديان مردم فراگيد روشن طرح کرد و در ميزات را باين مرز تمايز اين ني دفاع از فلسطیشعارها

 عالوه بر آن خوبست یول.  خواهد بود"نيران شده فلسطيان يمردم چرا نشست"  روز قدس همان ی برایك شعار مرآزيبه نظرم 

 :ميغ آنير را تبلين زي با مضامیيشعارها

   زندان،شكنجه:  تهران،غزه

  !دهيمرگت فرا رس! كتاتوري د،شكنجه گر

  !داردگر اثر ني د، تجاوز،آشتار

  ! با هم ندارهی فرق،یلي آشتار اسرائ،یشكنجه اسالم

 !یبرادران خون: ی احمد،اهوينتان

ستاده بود ي که کنارم ای داد به جوانیه به آن را نشان مي شبیزيا چيلم دل خون ينما فيدان انقالب سيش رفته بودم طرف ميچند روز پ -* 

 ی است و گفته در روزهایجي دارد که بسیت و شروع به درد دل کرد گفت دوستنطور اسي دهد گفت آره همی خون می بویگفتم همه چ

ون پول يلي دو می گفته که چرا نکنم دارم ماهی و طرف با رندی کنیده و به او گفته که چرا مردم را سرکوب مياول تظاهرات ها او را د

 گفته بود که تنها  در چند یجي بس!شت ماه است که نداده امد اجاره بدهم و هي پانصد تومان بایست که من ماهين در حاليرم و اي گیم

 . ر شده انديش از هشت هزار نفر دستگيروز اول جنبش ب

 
   مرداد٢٨ از روز ی گزارش-* 

عصر ير شروع به حرکت به طرف وليدان هفت تين چند وقت، هنگام برگشت از کار، از مي بعد از ظهر طبق معمول ا٣٠/١٧از ساعت  

اده روها در حال ي که در پیدر مقابل، مردم. بود...   وی انتظامیروهاي کرد حضور گسترده نی که جلب توجه مین مسئله اياول. کردم



 از عابران ین بعضيهمانطور که در حال حرکت بودم ب.  کردندی خاص به هم گفتگو میا برگشت از کار بودند با نگاه هايقدم زدن و 

 ی ذهنیآمادگ( شد ی نگاه ها از دو طرف تخاصم به طرف صدا جلب مین صدا همه يبا کوچکتر.  شدی کوتاه رد وبدل میاده گفتگوهايپ

 ی کردند که زمان جابجائی را جابجا می ساختمانیر آهن هاي داشتند تی کارگر ساختمانیم خان عده ايحول حوش پل کر). یري درگیبرا

 ی جابجا میشتريرآهن ها را با شدت بين موضوع بودند و عمدا  تيوجه ا آنها خودشان متیتو گوئ( دارد یراندازيه به تي شبیيصدا

 ک حرکت منظم به چپ ويس با ي تنی که در بازیمانند گردن  تماشاگران.  شدیک لحظه به طرف صدا جلب ميتوجه همه در .) کردند

  . کندیراست حرکت م

 را دو نفر دونفر با ی عناصر اطالعات. قابل توجه استینتظام ایروهايدان حضور نيدور تا دور م.  شومیک ميعصر نزديدان وليبه م

 در گوش دادن یسع.  شوندیمب از کنارت رد ي در جین خودکاريک دوربي که با یني بی می نفتین بلند با رنگ آبي آستیراهن هايپ

رم ي گیم ميتصم! اد است و همه منتظريار زياده روها بسيدر مقابل؛ تعداد مردم در پ.  شود دارندیبدل م ن مردم رد وي که بیمکالمات

ن وانت يماش.  سنگر گرفته اندی انتظامیروهايک چهار راه تخت طاووس باز ني شوم به طرف ونک، نزدین ميبروم ونک، سوار ماش

 سمت چپ  شوم کهیعصر متوجه ميبعد از عباس آباد ـ ول.  آوردیشان آب و نان مي آن قرار دارد، برای روی که پرچم بلندیلند کروز

دو سه روزه : دهد ی قبل از راننده جواب میک طرفه است؟ خانم بغل دستيابان ي چرا خ: پرسمیه ماز رانند. ک طرفه شده استيابان يخ

 ی می رانندگیي راهنمای تابلوهایم متوجه بعضيشو یک ميبه مرور که به ونک نزد. ک طرفه شده استيش يکه از عباس آباد به تجر

  .طرفه است کيعصر از جنوب به شمال يابان وليخ! زي شما شهروندان عزی راحتی مرداد برا٢٣ن نوشته شده از  آیشوم که بر رو

 یروهاي کنم نیاما فکر م.  برگزار شودیدان حتما اعتراضاتين ميد که قرارست در اي آیبه نظر م.  شومیاده ميدان ونک پي میورود... 

 مختلفشان ین هاي رنگارنگ و ماشید هم لباس هايشا.  دارندیار پررنگيد چون حضور بسم زودتر از مردم مطلع شده انيسرکوبگر رژ

 مقابله با اعتراضات مردم نظرم یم براي رژی شهریک هايشتر تاکتين مسائل، بياما جدا از ا. دياي به نظر بیليباعث شده که تعدادشان خ

).  ها بودیريابان جزء مناطق مهم درگين خير اين دو ماه اخيراضات ادراعت(ابانها يک طرفه کردن خين ي کند؛ از جمله همیرا جلب م

س ي پلین هاين مسئله، تردد ماشيخورد ــ اول ی به چشم میشترين مسئله به وضوح بي کنم باز ایدان ونک به سمت باال که حرکت مياز م

ک از شمال تا جنوب در رفت و آمد يدون مشکل تراف توانند بینها حاال ميا. ی شهردارینهاي ازجمله ماشی دولتین هايا تمام ماشيو 

ال راحت ي ها با خیژه و لباس شخصي گشت و گارد وین مناطق شروع بشود موتورهايقطعا اگر اعتراضات در ا: ن مسئله يدوم. باشند

 بوق ین ها با صدايد ماش شیک مي که ترافیتا به حال در زمان اعتراضات زمان: ن مسئلهيسوم.  توانند جابجا شوندی میيو سرعت باال

 یين طرح ادامه همان طرح هايدر واقع ا.  آوردندی سرکوبگر را به ستوه میروهاي کردند و نی میک مردم را همراهيبه بهانه تراف

 و شکار یي مانند شناسایيطرح ها: رون درزکردي به بی انتظامیروي سران مزدور اطالعات نی نوار صوتیان افشاياست که در آن جر

  .ز هجوم شبانه به منازليان تظاهرات، و نيارزان در جرمب

 

 

  بذریيه دانشجوينشر

١٣٨٨ور يشهر  


