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  موجی که سر ايستادن ندارد
  

 با زياد شدن جمعيت پليس .عادی جلوه کند  تير١٨شايد خواسته اند . اين خيلی عجيب است  امنيتی نيست و روهایهنوز خبری از ني . است٤ساعت 

. کند شده بود تا تمرکز پليس را بر معابر متزلزل قبل مسيرهای مختلفی برای اين روز پيش بينی از روزها. بسيج هم به خيابان ها يورش می برند و

  .استيصال پليس کامال مشهود بود. موخته بودندآو گريز خيابانی مردم هم بسيار  يبا يک ماه تعقيببعالوه پس از گذشته تقر

ور می آشعار می دادند پليس گاز اشک  مردم در دسته های مختلف. مملو از جمعيت بود تمام خيابان های اطراف و باال تا پايين  کارگراز خيابان

از   ديگر بعد.ن پيدا نباشدآبرافروخته اند از  تشی که مردمآو خيابانی نبود که شعله های  کوچه. می شدندتشی می افرو ختند و متواری آ  مردم.زد

  . نندآماده برخورد با آه مشده که ه نقدر عادیآور و فلفل آيکماه گاز اشک 

 کف پياده رو ريخته بود شاهدان می گفتند نش من که رسيدم خو.اصابت گلوله قرار دارند  اما انگار لباس شخصی ها دختری را مورد،شد نديدم چه

 رژيمی که از بوق.  استديگر برای رژيم بدل شده معضلیبه و کنترل بوق زدن های ممتدشان خود  اتوموبيل ها. گلوله به صورتش اصابت کرده

به  ی که دستگير می شدندانکس. می آوردنداز جا در  هايی که بوق می زدند را در حمله های ناگهانی پالک های اتوموبيل!!! ماشين ها می هراسد

در  چند دستگير شده را هم ديدم که با پا .ت باتوم يک بسيجی شکس، از شدت ضربه ها.ريختند  لباس شخصی به سرش می٦-٥وحشی ترين شکل 

مردم  ديگر فيلمبرداری و عکاسی علنی از. تندگرف از صورتشان عکس کف زمين خواباندنشان و  البته بعد از اين که.زاد شدندآچند زن مسن  ميانی

 .عادی شده است

ويژه  يگان  نيروهای.در خانه ها پناه گرفتند  برخی.قرار گرفت سو مورد تهاجم از چند ،شعار دادن بود فلسطين جمعيتی که مشغول خيابان در

نيروها تنها  .دادند شعار می ددمنشی همه  از ديدن اينديگر خيابان  سمت  باز.داخل می شدند شکستند و خانه ها را می لباس شخصی درب و

را  کجا دانستند  نمی .بود پليس مشهود استيصال؛ گفتم که همانطور دهند و انجام خيابان  ن سمتآ مردم نحمله کوری برای ساکت کرد ستندنتوا

  .کنند جمع

 برخی می گفتند جمعيت سرد. تا تهديد و ارعاب  پايتخت گرفتهردن کاز تعطيل. دست به هر کاری زد  رژيم .بود بزرگی روز نظرم  به تير 18 

 که از هيچ کس خط نمی بکر خيابانی بی رهبر يک مبارزه. که الاقل ما تجربه اش را نداريم ن مبارزه هاستآاما اين مبارزه شايد از .  استشده

دهان می  همه چيز دهان به. دنصحنه مبارزه معرفی می ک نوينی را بهشکل گرفته و هر روز خالقيت  مبارزه ای که بلوغ مبارزين در خيابان. گيرد

 .چيز نشان می دهد اين موج سر ايستادن ندارد پيش بينی آينده بسيار مشکل است اما همه .يدآچرخد و در خيابان به عمل در می 
  

  گزارش ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر - تير ١٩

  :کوتاهگزارش 
يک لحظه احساس کرديم جمعيت زيادی . ورش ما را به سمت طالقانی هدايت کرد، قصدش اين بود که به خيال خودش ما را متفرق کندهنگاميکه گارد ضد ش

خودمون هم باورمون نمی شد که در فاصله چند . و بسرعت با همراهی و تشويق ماشينهای سواری روبرو شديم. هستيم و بدين خاطر شروع کرديم به شعار دادن

  . سازماندهی بشيم، بطوريکه  عمال نيروهای انتظامی هاج و واج ما را نگاه می کردنددقيقه

 .جمعيت زيادی بوديم که شعارگويان از طالقانی به تقاطع وليعصر بسمت ميدان وليعصر داشتيم می رفتيم که با گاز اشک آور و باتوم بما حمله کردند
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