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  !دیرس ھم رانیا بھ یعرب بھار
  

  مردم ھیروح و بھمن 25 یعموم یفضا
 از .خورد رقم یاسالم یجمھور مسلح پا اتسر میِرژ با مردم یابانیخ مبارزات خیتار رد گرید یورق 1389 بھمن 25 امروز
 گرید ییھوا و حال شھر امروز اما. داشتند حضور تھران یابانھایخ در پراکنده بصورت یانتظام و جیبس یروھاین  قبل یروزھا
 را مردم و اند نشستھ ھا یشخص لباس آنھا در کھ ست ییھا نیماش از پر ھم ابانیخ سر تا سر .بود ھیشب پادگان کی بھ شتریب .داشت

 سمت بھ رمیمس. کنند یم ھم یبردار لمیف ھا نیماش داخل از البتھ. دھند واکنش خوردند بر یمشکوک مورد بھ اگر تا دارند نظر ریز
 کند یم کار چشم تا رسم یم ھک دانیم بھ. شود یم احساس رشتیب فضا التھاب شوم یم کینزد آنجا بھ ھچ ھر. است انقالب دانیم

. کنند زده وحشت را مردم تا دھند یم مانور شان یموتورھا با. مستقرند روھاین اقسام و انواع ھم دانیم دور تا دور. ستا تیجمع
 یم راحت یلیخ ھم باز. است ملت یشاد یروزھا مبارزه یروزھا. خوشحال و خندانند حرکت حال در ای و ستادهیا ای مردم اما
 عالوه تیجمع چون. ندارند حرکت امکان نھایماش. شود یم ادتریز و ادیز تیجمع .یدھ صیتشخ را آشنا و هاھمر یھا چھره یانتو
 یم نشان را یروزیپ عالمت و زنند یم لبخند ھم بھ بشناسند را رگیھمد نکھیا بدون مردم .حرکتند حال در ابانھایخ در روھا ادهیپ بر

 ھم باز .کنند یم مسخره و توجھند یب آنھا بھ. دیآ ینم مردم چشم بھ بود مردم برابر دو گفت توان یم ھک روین نھمھیا وجود. دھند
  .کنند یم لیتعط تیجمع شیافزا با ھستند باز توک و تک کھ ییآنھا. است لیتعط ھا مغازه ھمھ

  
  اللھ پارک

 یورود در یجوان پسر. بود گرفتھ فرا یانتظام یروین ھم را آن دور تا دور. بود یشخص لباس و جیبس یروھاین قرق در اللھ پارک
 یم ییشناسا کارت گرفتن و جواب سوال بھ شروع و برد یم ھجوم او یسو بھ ترک دو یموتور کھ بود ستادهیا پارک بازارچھ

  .شود ینم شانیحال یموتور دو آن اما ھمانجاست یھا فروشنده ازً ظاھرا. کند
  

  وصال چھارراه
 راه چھار در و کند یم منصرفم تیجمع شدن منسجم و راه شدن بستھ اما. بروم نیحس امام دانیم بھ تا شوم یم اتوبوس بر سوار
 داد جوان دختر. زند یم را جرقھ بود چھ سر بر دمینفھم کھ ھا یشخص لباس از یکی با یجوان دختر خوردبر .شوم یم ادهیپ وصال

  . کرد فرار یعبارت بھ و شد گم تیجمع انیم در یشخص لباس. کردن ھو و دادن شعار بھ کرد شروع تیجمع و کرد یم ادیفر و
  

  دانشگاه اطراف یھا ابانیخ
 تیجمع با. اند نگھداشتھ باال یروزیپ تعالم بھ را شانیدستھا ھمھ. زدیر یم ھم بھ را قدرت محاسبات ھمھ مردم حضور ًواقعا
 دیپر یشخص لباس کی کھ دھد یم نشان مردم بھ را شیدستھا وساتوب از پوشانده را صورتش کھ یجوان دختر. شوم یم ھمراه
 نیھم ونیزیتلو تو کھ خودتونم" گفت ییآقا. شدند معترض اتوبوس مسافران ھمھ. کرد دیتھد را دختر باتوم با و اتوبوس یجلو

   .کند یم ینینش عقب هآورد کم کھ ھم طرف و کشند یم ھو رو ادهیپ مردم ".یکن یم ناراحت خودتو چرا .دیدیم نشون عالمتو
 آور اشک گاز کھ است معلوم رسم یم کھ ابانیخ یباال بھ. روم یم ابانیخ داخل. کنند یم حملھ مردم بھ کھ رسم یم قدس ابانیخ بھ

 تیجمع. کنند یم حملھ دوباره اما. روم یم آذر 16 سمت بھ. ھستند کردن روشن گاریس و کردن روشن آتش حال در ھمھ .اند زده
 گریھمد مراقب مردم .کنند یم عوض را شانیجا فقط ھمھ. رندیبگ پناه آن در مردم کھ ستین باز یا مغازه چیھ. شده جمع یادیز

 بھ شروع مردم متعددشان یھا حملھ با. کنند یم حملھ دارند نکھیا و نھ ای بروند جلو توانند یم کھ دھند یم خبر گریھمد بھ. ھستند
 یاسیس یزندان" شعار یا عده .شوم یم یفرع یابانھایخ از یکی وارد. است "کتاتورید بر رگم" اش عمده .کنند یم دادن شعار
 دختر .وندندیپ یم من بھ ھم جوان دختر چند. رمیگ یم پناه ساختمان کی یورود در حملھ تکرار با. دھند یسرم را "گردد دیبا آزاد
 سرشان پشت. فتندا یم سرفھ بھ ھمھ. زنند یم ھم فلفل یاسپر وندش یم رد کھیحال در ھا یگارد. شوند یم اضافھ ھم یگرید پسر و
 یم پناه ایجغراف دانشگاه ھب! کند یم نوازش را بدنمان باتوم بار چند خالصھ .افتند یم جانمان بھ باتوم با و رسند یم سر ھا یجیبس
 را خودش دربان اما. ندھد راه را یکس دیگو یم دانشگاه ِدربان بھ باال از روبروست اختمانس در کھ دانشگاه حراست یروین. میبر
 افراد تیاکثرً واقعا اما. اند کرده تعجب نشگاهدا لداخ تیجمع نھمھیا از. دنآور یم ھجوم دانشگاه بھ بعد یقیدقا. زند یم دنینشن بھ

 چند افتیدر با شده بستھ کھ قدس ابانیخ از. روم یم رونیب یقیدقا از بعد باالخره. کند یم ردشان دانشگاه دربان .بودند دانشجو
  .شوم یم رد زور بھ  باتوم
 از مملو آور اشک گاز و دیشد یھا خورد و زد رغمیعل انقالب ابانیخ ھنوز. ھستند سالھ 60 تا سالھ 13 از یشخص لباس افراد
 یبرا البتھ و اند دهش گرفتار ینیسنگ کیتراف در و ندارند حرکت امکان کھ ھا نیماش. شوم یم اتوبوس سوار باز .است تیجمع

 راننده. نزند بوق کھ دھد یم ھشدار راننده بھ لگد با و رفتھ ینیماش سمت بھ یجیبس دو. زنند یم متدم یھا بوق تیجمع با یھمراھ
 دانند ینم و کنند یم فایا را مترسک نقش کھ ھم یگدنران و ییراھنما یھا سیپل. نزنم بوق تا کن باز راھو دیگو یم خونسرد اریبس
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 نمیب یم دیآ یم کھ نییپا. دینزن بوق کھ کشد یم نعره و دهیپر ینیماش کاپوت یباال بھ یشخص لباس ھمان اما. کنند تیھدا چطور
 نشان را خود و دارد وجود نظام نیا یسلولھا تمام در زن ضد تفکر نکھیا از خورد یم ھم بھ حالمً واقعا. است زن کی ماشن راننده

   .کند یم چندان دو را خشمم گرید ییسو از و دھد یم
  

  انقالب دانیم
 چون. کند ینم قبول راننده اما. ندک ادهیپ را مسافران ھمھ کھ خواھد یم اتوبوس ندهنرا از یشخص لباس کی انقالب دانیم در

 یادع ریغ تیوضع رسم یم یآزاد سمت بھ چھ ھر .شود تمام خودشان ضرر بھ بود ممکن و است اتوبوس در یادیز یلیخ تیجمع
 انوج دختران .نیبخور کتک دمیبا رونیب نیایم. حقتونھ کھ کند یم غرغر آمده تنگ بھ اتوبوس یشلوغ از کھ یرزنیپ. است تر

  !میزیر یم ھم بھ رو جا ھمھ. میریگ یم جشن ینجوریا مونو نیولنتا ما. خانم حاج است نیولنتا روز امروز ندیگو یم اتوبوس داخل
  

  یآزاد ابانیخ
 را اج ھمھ دود. است تیجمع از مملو یآزاد ابانیخ طرف دو .کنند یم اتوبوس حوالھ باتوم چند شوند یم رد ھا یگارد کھ بار ھر

 یدختر. کنند ینم رحم یکس چیھ بھ. است پخش جا ھمھ در آور اشک گاز. است آتش از مملو یفرع یھا ابانیخ تمام. است گرفتھ
 کی فرق. کردند نیمال و نیخون و زدند کتک را یبدست عصا رمردیپ دیگو یم خورده کتک ھم یحساب و دیآ یم دیحوت ابانیخ از کھ

 .بود کرده شان کالفھ تیجمع نھمھیا حضور. بودند شده ریدرگ ھم با جا چند در روھاین. شکافتند زین را بود افتاده عقب کھ جوان پسر
 شوم یم مواجھ یانتظام یروین ون نیماش دو با. کردند دخر صورتش در را نکشیع و گرفتند بود فرار حال در کھ را یجوان پسر
 با شھیش پشت از دختران کھ بود نیا توجھ قابل نکتھ اما. بودند شده ریدستگ کھ بود یپسران یگرید و رانتدخ از ملوم یکی کھ

  . دادند یم نشان مردم بھ را یروزیپ عالمت یشادمان
  

   مردم افکار برخورد
  :کھ کند یم زدن غر ھب شروع. شود یم اتوبوس وارس یچادر زن هرا انھیم در

  . ھیالک کردن فکر شدن جمع آدم نفر 10. شون بکشن بزنن دیبا. حقشونھ مردم -
 . ھیونیلیم تیجمع .رونمیب ظھر از من نفر؟ 10 :ده یم جوابشو یا گھید جوان دختر -
 یبرا ما ده یم ادامھ .رهیگ یم ام خنده حرفش نیا زا منم. نبود یخبر چیھ .امیم نیحس امام از خودم من نھ دیگو یم زن -

 .میداد دیشھ میداد خون انقالب
 یخاتم. ھستند یکروب و یموسو انقالب ضد گھ یم گرفتھ حرصش کھ زن. بود انقالب ضد. نبود انقالب اون گھ یم دختر  -

 . بزنن الس پسرا با توش برن دخترا تا کرد درست گفتگو پارک کھ ھانقالب ضد
 و نوشابھ کی با بھتون مید یم ھم رو یا خامنھ و نژاد یاحمد .خودتون مبارک یخاتم و یکروب و یموسو گھ یم خترد -

 . نیفرستاد یمغز یشستشو با نیم رو نیفرستاد کھ ییاونا !اضافھ گوجھ
 . یکن شونیپر موھاتو کھ یخوا یم یآزاد آره :گھ یم زن -
 ینم مگھ. بده خودتو جواب تو کھ بود ییایدن اون اگھ. ھونحقم یآزاد نوچ .مینبک کارو نیھم میخوا یم آره گھیم دختر -

 . کنم سرم یروسر خوام ینم من. ستین یاجبار چیھ نید در نیگ
 . ھا یجیبس شکم تو کنن یم چاقو رن یم مردم خوبھ ھیچ گھیم زن -
  ؟ستین بد کشن یم رو مردم چطور .کمھ بزنن ھم تا  1000 .نکنھ درد دستشون آره گھیم دختر -
 . یکرد یم حال یداشت خارج تو. میداد خون ما یوقت یبود کجا شما گھ یم زن -
 رو مردم یآزاد و مال و جان یغارتگرا نیا باالخره کھ. ده یم ادامھ جوان دختر اما. یالھ حزب زن بھ کنن یم حملھ زن تا چند
 باور گن یم نھایا کھ یفیجراا ھر و نکنند فکر اصال مردم ممکنھ چطور. داره تامل یجا یفکر کوتھ نھمھیاً واقعا .میکن یم رونیب

  . کنند
   ".میریبگ ادی مصر مردم از دیبا" گھیم یگرید فرد -
 و کردن اعدام و کشتن نھمھیا. شجاعن یلیخ ھا سرکوب نھمھیا با ما مردم. میدار فرق یلیخ اونا با ما اما گھیم یگرید زن -

 ما. ھستند روبرو ارتش کی با فقط مصر مردم بعدشم. ابونایخ بھ اومدن شجاعانھ چطور مردم کھ دینیبب اما بردن زندان
  ،یانتظام یروین ھا،یگارد ،یخصش لباس ج،یبس. است ھیال چند نایا ِیتیامن و ینظام یروین .مییروبرو یچ اب میدون ینم
 .....و....و

  . میشد ادهیپ جا کی هخرباال
  

  امروز اتتظاھر در غالب یشعارھا
 یھا یریدرگ در ابتدا از. کرده ییرایپذ ازش یحساب آور اشک گاز ده یم نشون صورتش. کنم یم برخورد دوستھام از یکی با
 سنگ از. بوده باز ھا خونھ در .گھ یم معترضان بھ دادن پناه در مردم کمک از .بوده شا یفرع یھا ابانیخ و یآزاد ابانیخ

 عاشورا روز ادی. دادند یم رو مردم جواب سنگ با و گذاشتن نیزم باتوماشونو اونھا نکھیا و گھ یم ھا یگارد بھ معترضان یانداز
  :دادند یم شعار مردم گفت یم. افتم یم
ِیبل ھی با"     "بره دیبا یا خامنھ سره، ھی ط
  " یعل دیس نوبت ، یعل بن مبارک،"
  . شده داده سر امروز یعیوس تعداد در  "یا خامنھ بر مرگ "و
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 دود یم نیمعترض از یکی .کنھ یم دنیرقص بھ شروع و معترض مردم یجلو ادیم یجیبس. گھ یم ھا یجیبس از یکی زدن کتک از
 دیتوح دانیم و بیقر دکتر ابانیخ از. زنند یم کتکش یحساب و سرش زنیر یم ھیبق. نیزم ندازشا یم و رهیگ یم پاھاش از و جلو
 یم خبر ھم ریت 7 دانیم در یریدرگ از مردم. بود شده زده آتش آشغالھا سطل ھمھ. ودهب دیشد یریدرگ یلیخ کھ گھ یم نواب و

 شود یم باعث ھم کیتراف نیا .ھستند تردد حال در ھا یگارد و ھا یجیبس ھنوزم و است کیتراف از مملو ھمھ ھا ابانیخ. دھند
 کھ میمنتظر و است شب 8 ساعت. کنم یم حرکت خانھ سمت بھ .حرکتند در ھا ابانیخ در ھنوز تیجمع خالصھ و بروند ادهیپ مردم

 تاس شده قطع یا ماھواره یھا کانال و ھا تلفن ھمھ. بود خواھد چگونھ است یسرد اریبس شب کھ امشب یھا یریدرگ مینیبب
 سیانگل و کایآمر از فتنھ سران نکھیا از اما دیگو ینم یزیچ ھا یریدرگ از میرژ یدولت ونیزیتلو. دارد ینییپا سرعت ھا نترنتیوا

 آن امثال مگر .دنتوان ینم کھ البتھ و دھند بیفر را مردم کنند یم یسع  دروغ بھ ھم باز. ندیگو یم اغتشاش یبرا اند گرفتھ دستور
 توجھ قابل نکتھ .رندیاس مانده عقب و دهیپوس تفکر کی تنگ حصار در فقط کھ یکسان .ستین ادیز تعدادشان کھ یچادر زن

 حرکت. گرفتند نشانھ را نظام رھبر یدرست بھ و ًکامال مردم. بود مردم حملھ آماج یا خامنھ بار نیا کھ بود نیا زامرو یشعارھا
  .کرد باز رو شیپ ینبردھا یبرا را راه امروز

  
  !انقالب باد زنده
  !النظام اسقاط دیری الشعب

  بھمن 25 شب 11 ساعت
  
  

-----------------------------------------------  
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 )2( بذر ییھ دانشجوی نشری برایل و گزارش ارسالیتحل

  1389 بھمن 26ھ سھ شنب

  !ھرات كردنداھ حكومت تظی ھزار نفر علچند صد
جا  نیھ حكومت رخ داد كھ در ایعلر گیدتھران و چند شھر   دریمی تظاھرات عظ،سال كی بھمن بعد از حدود 25روز ید

 آن  شود بھی و درست بودند و مینی بود كھ ھمھ در مجموع عآمدهران یاك یپت یسا در یاری اخبار بس. آورمیمشاھدات خودم را م
  .استناد كردھا 

 یاھرات موضع تظ در تھران  جاھای بود كھ در برخیی شد و خبرھایده می در شھر دیاری قبل جنب و جوش بس یك ھفتھیاز 
 ی اسالمی مفتضح جمھوریمایس .ش را گرفتھ اندی جلوی انتظامیروھایرد و نیاز جنبش مصر صورت بگت ی خواستھ در حمایم

 بھمن با توجھ بھ 23ندگان مجلس روز ینما .د كنمعرفیگانھ ی مردم را جاسوس و مزدور ب كردی می و سع خواندی میرُركُمرتب ك
 را بھ  در مصرلیھمھ مساکھ  یجانی از جانب الریی كذا یھیانیك بیز مردم مصر بعد از خواندن فراخوان تظاھرات در دفاع ا

ندگان بعد از دادن شعار بھ صف از مجلس یاكثر نما! ه استروز و تمام شدی پدر مصر ا مبارزاتی داد و گو میكا نسبتیتوطئھ آمر
ن در یا.  شكر كھ از سرمان گذشتیعنی. ز شكر برگزار كردند را تظاھرات كردند و بعد نمایریابان مسیرون رفتھ و در خیب

نست كھ مبارزات یشان ا یرزوآھا  نیستند اما ای نیرفتن مبارك راضبھ  فقط بارزات در مصر ادامھ دارد و مردمست كھ میحال
   .دا كندیخاتمھ پ

ھا دارند  نیا" : كھتر زده بودندیت  كردی معالم حكم اعدام ایمدتو  ها دادستان تھران بودی گوكھ یاز قول دولت آبادروزنامھ ھا 
 كھ ی اسالمی عقب مانده تر از جمھور: گفتندی میاری بس"! كند و جنبش بھ راه افتدی گردند كھ خودسوزیك آدم عقب مانده میدنبال 

    !ستین
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 بھ یراندازی در تًظاھرا ینتظام ایروین خاطر نیم ھست و پنجم بھمن در تھران بود و بھیھم بھ یس جمھور تركی رئ"ل گعبدهللا"
ابان ی در كوچھ ھا و خیول.  كردیت می رعایر اصلیل تظاھرات و در مسیشتر اوایاط را بین احتی البتھ ا.سمت مردم محتاط بود

 سركوب مجبور یروھای و گسترده آغاز شد، نی جدی ھایریكھ درگ نیبعد از ا. ان داشتی جریری كتك زدن و دستگی فرعیھا
  . دست بكشند» مھربانانھ« بھ اصطالح ی خود را در حملھ و كتك زدن فعال كنند و از ژست ھایروی ن یھشدند ھم

 یج آماج شعارھایش، بسیزش سال پیان خیدر جر. بوددر نظر مردم ج یگرشان در مورد نقش بسی د یك مالحظھی كنم یفكر م
 ھا را در نقش یجی خواستند بسین بار مید ایشا. مین جامعھ پاك كنلھ را از ذھأن مسید ایما گفت كھ بایمردم قرار گرفت و صدا و س

  .ابان داشتھ باشند اما ممكن نشدیحت كننده در خینص

 .ست و پنجم بھمن را كردندی در بی برگزاری مجوز برای تقاضای و كروبیمردم بود كھ موسوی ھ ی از روحیابیبا توجھ بھ ارز
 از یلی از خشونت فراخوان بھ تظاھرات را لغو كرده بود خیریش بھ بھانھ جلوگیسال پ در تظاھرات خرداد ینكھ موسویبعد از ا

ر كند ییمردم تغی ھ ی در مصر و تونس باعث شد كھ روحیكتاتوریموج جنبش ضد د .ھا دلسرد شده بودند ف از آنیھواداران آن ط
نان ی حكم سوپاپ اطمیكی كنند ی میر دو نقش باز بھ نظی و كروبیجماعت موسو .ردیگر اوج بگی بار دی مبارزه طلب یھیو روح

 یگر خود را برای كنند و از جانب دی كنند كھ بخار را خالی می رود كھ منفجر شود سعی كھ جامعھ میطیرا دارند و در شرا
 یاعاشورمصادف با ( 88 ی د6تظاھرات  بعد از . حكومت را حفظ كنندی اصلی كنند تا حداقل ارگان ھای آماده میطیشرا

  .شان از انقالب ھراسان شدند و فرمان ترمز را صادر كردند ِ رھبران)پارسال

 یمقاالت برخ توان بھ یوجود آمد كھ مھ  بیدیام و نای دلسردینسب شیسالھ گرا كیف چپ در طول افت یان طیر حال در م ھبھ
   . استدا كرده یھ پب غلیدی كھ ناامندل كرده بودیاشاره كرد كھ تحل ات چپینشر

ھزاران نفر اعالم كردند كھ در و نترنت را فرا گرفت یس بوك ای فیق شبكھ اجتماعی قبل موج فراخوان از طر یاز ھفتھ
  .  بھمن شركت خواھند كرد25تظاھرات 

ح ی تصحً برنامھ بود فورای كھ مجریچالنگاما ستاد ین سركوب در مصر كنار ایگفت ماش یمرد تحوالت مصر وسازگارا در م
  ! ن سركوب نبودیست ماشینگونھ نی ا كھ نھكرد

  

  

  

  روزیگزارش تظاھرات د

اده رو دانشگاه كھ ی در طرف پیادیار زیت بسیم جمعیابان انقالب شدی آذر وارد خ16ابان یك ربع بھ سھ كھ از خیساعت حدود 
 شد و در یده می ترس دی كمن حالیھره ھا مصمم و در عچ .دان انقالب در حركت بودندی آمده بود بھ سمت مشانآفتاب ھم بھ كمك

 سر .میعصر حركت كردی سمت چھار راه ولبھ دوستان چند تن از با ! میھم آمد  كھ بازیی خوش آمد گوی ھم لبخند ھایاریبس
 شد و تا یادتر میت ھر لحظھ زیجمع.  با موتور و سپر و كاله خود در حال استقرار بودندی انتظامیروی از چھار راه ھا نیاریبس

دان انقالب یت بھ سمت میمراه جمع ھم بھیدیعصر كھ رسیچھار راه ول. دت بوی جمعیان فردوسدی كرد بھ سمت میر مچشم كا
كھ  بود نیا ی تفكر عمومع تر شود ویت وسی كھ جمعی زمانیذاشتھ بودند براگقرار   آمد یبھ نظر م .داد ی شعار نمیكس. میبرگشت

  . شودی حملھ شروع میتا شعار بدھ

 نی در ماشی ھزار و لباس شخصیھا ھا با موتوری گارد ضد شورش و لباس شخصی انتظامیروی ن.مور بودأقالب پر مدان انیم
  .ن كھ ماسك و كاله موتور داشتندیسرنش چھاریھا

ت در ی اكثر جمع.اده روی پی ضد شورش حملھ كرد تویروی كھ ن!"كتاتوریمرگ بر د" و " اكبرهللا" :ت شعار دادیدان جمعی میتو
 بودند در یابان اصلیوستن بھ خیت در حال پی جمعی فرعیابان ھایگر خی جمالزاده و فرصت و دیابان ھایاده رو بودند و از خیپ
  . ترس ھم داشتندی جلو دار نبودند و نوعیلی خ.ی فرعی محدود توی انتظامیرویاد و نی زیلیاس خیمق

 آمده ش را كھ بھ كمكیجین بسیك ماشیبھ رش را آتش زدند و  را گرفتند و موتویجی بسیك موتوریابان فرصت مردم یدر خ
  . بھ شدت خسارت زدند،بود
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  . ت ھستیاده روھا جمعی در پیدان آزادی گفتند كھ تا می آمدند می كھ از روبرو میكسان

 دوباره بھ  نشستند و بعدی عقب می كردند بلكھ كمی مردم فرار نمیول. ت كھ شروع بھ شعار دادن كرد حمالت شروع شدیجمع
  .اد  شدیت زیاده رو ھم جمعی طرف مقابل پ. كردندیمركت  حیزادآدان یسمت م

 یزادآدان ی كھ در حال رفتن بھ سمت می و تعدادبودستاده ی ایادیت زیدان انقالب جمعی شركت واحد مینال اتوبوس ھایدر ترم
 موتور ی رویسوارھا دو نفر موتور.ندستد و عقب نشدنجھ شا موتورسوار گارد ضد شورش موی بھ ناگھان با حملھ گلھ ھابودند

ند كھ بود از مردم منتظر اتوبوس یتعداد كم. شتدابھ دست  یبزرگ  نفر عقب باتوم.شتندتن داھ ند و لباس ضد ضربھ ببودنشستھ 
 از ترك موتور با یكینال عبور كرد و یان ترمیسوار از مچند موتور. بودند مردم معترض یشتری بیلیت خی و جمعبودن ن آ ازیخبر

 با مشاھده یرمردیپ .زداز سر مرد خون فواره . رفت و زد بود ی كھ پشتش بھ ویسر مرد جوان بھ یباتوم با تمام قدرت ضربھ ا
  .ندن كی میتیند چھ جنای گفت كھ ببیاد زدن كرده و مین صحنھ شروع بھ فریا

 راھشان را یمتریلی كردند می می سعی آر تی بی اتوبوس ھا. كردندی میشرویت كماكان پیجمعاده رو ی پیدر طرف مقابل تو
شورش با مشاھده اتوبوس ھا شروع كردند بھ دض گارد یروھای ن.اد بودی زیلی خیدر قسمت زنان اتوبوس ھا شعار دھ.  دھندادامھ

  .وندندی مترو انقالب را بستند تا مردم نتوانند بپ!ی آر تی بیضربھ زدن بھ اتوبوس ھا

 یكس رحم نم چیشورش بھ ھ گارد ضدیروھای نیاد بودند ولی زنان و مردان مسن ھم ز. تظاھرات شركت داشتند دریھمھ سن
  . دادندی نشستھ بودند و فحش میشان را گرفتھ بودند در كناریكھ پا یاه رنگ و پوشش كامل در حالی دو زن مسن با لباس س.كردند

ماسك پوشانده بودند بھ سرعت و   صورت خودشان را بایاری كھ بس و اطالعاتی انتظامیرویشورش و ن گارد ضدیروھاین
  . شدندیمھ مستقر می سراس ھم جا نداشت از ترس استقرار مردمادید زی جدیدان انقالب كھ بھ خاطر نماھایمھ در میسراس

  . كردندیان مردم ماسك پخش می از جوانان در میتعداد

 بھ مردم در ورش گارد ضدشورشی مردم در ھر .ندرد كی پخش مینیریھم ش چند نفر .اد استیبحث زكھ  داخل اتوبوس رفتم
ده اش یفا" :فت گی مدام میمرد. دا دی و فحش مرفت گیلم میلش فیك جوان لر با موبای. نداد دیو شعار مردند  كیرون ھو میب
   ". استعفا بدھند قدم اولش استیمجلس و دولت و خامنھ ا" :داد جواب ی كس"؟ستیچ

 . گاز وارد اتوبوس ھم شد.دنرد كی كوچك گاز اشك آور پرتاب میند و با تفنگ ھاد زی مردم را با باتوم می ھی ھااردرون گیب
  .وستندیپت ی و دوباره بھ جمعشدنداده ی از جوانان پیاریند و بس بود در حال شعار دادن در حركتیادیت زی آنورتر باز جمعیكم

 .ندد زیش بلند بلند حرف میر و تظاھرات سال پی ھا و شركتشان در ھجده تیریگدست سابق در مورد ی اتوبوس دو دانشجویتو
 را ھم دارد یده كھ رفسنجانی رسیی كار حكومت بھ جافت گیشان میكی .ندرد كی و و خط مسالمت دفاع می از موسویاما بھ نوع

 كل حكومت را سرنگون یستی مردم بایرویو با ن بھ باال چشم داشت یستی كھ نبافت گیگر می دیكی.  استی زند و او وزنھ مھمیم
  .كرد

د ر كی و تالش مبودشان یكی دست ین قویبك دوریدان و ی گنبد وسط میند باالبودژه رفتھ ی گارد ویروھایدان انقالب نیدر م
دان یه رو ھا تا مادیست كھ در پین در حالیا. ستی نیان است و خبریك در جری ترافیابان آزادیرد كھ انگار در خیلم بگی فیطور
ھم ھان ی روزنامھ ك.ند دادیر را نشان میدم كھ ھمان تصاوی دیی كذایمایشب در س. ندبود یری در حال درگیادیت زی جمعیآزاد
ك جا ی !صد را برداشتھ بودندی سی جلوی صفرھای رھنمود بانك جھانی بر مبناایگو!! صد نفر در تظاھرات بودندیشت كھ سنو

 تا انقالب و از ی ھم از پل چوبیادیت زی و جمع داده بودی نفر تظاھر كننده را در خود جا25 متر حداقل حساب كردم كھ ھر ده
  .جا بودند د كھ حداقل چند صد ھزار نفر آنیخودتان حساب كن.  بھ انقالب و برعكس در حال حركت بودندیدان آزادیسمت م

 یدھان بھ دھان البتھ با صدا حرف او را )مرد(م و چند جوان یاد كھ در چند جا ما ھم زدن را با زدن جواب دفت گی میدختر
البتھ . اد بودندیشان ھم زیمادرھا و دختر و پسرھا. اد بودی زیلی تعداد دخترھا طبق معمول خ.نداد دیھ اتوبوس انتقال می بقبلند بھ
  . آمدندیل كمتر بھ چشم مپارسازش یانسال نسبت بھ خیزنان م

ا ین ی والنتاین رفتن بھ پارتی جوان كھ بیھم بود و كم نبودند دختر و پسرھا) نیایوالنت( روز عشاق بھمن امسال 25 ی راست
 یجا بد نم نیا ای گفتم با من بیدید":  گفتی بھ دوستش میدختر!!  آمدند و بھ آن ھا ھم خوش گذشتیول! تظاھرات مردد بودند

   "!گذره
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  .بود یدان آزادی میت در حال رفتن بھ سویع ھنوز جمی بھبودیم در حوالیساعت حدود شش و ن

  . بھ بازداشت كردن تك و توك جوانانكردند كھ خلوت تر است شروع ییژه در جاھای گارد ویروین

 ،شان عالوه بر ماسكیكی .رش كنندی خواھند دستگی كھ مگرفتند و ژست دادند تذكر یانسالی بھ زن می لباس شخصیجیچند بس
.  در سر داردیفید كھ نقشھ كثا دی و حركاتش نشان مره چھ.دی كشی دست زن را میواشكیشت و دا بر چشم یاھی سینك دودیع

  .ھا دور شود د از آنی و با تردین چند نفر از مردم باعث شد كھ زن بھ آھستگینگاه سنگ

  . ت پنھان كندی جمعیخود را قاط و  كرده كھ خود را نشان ندھدی سعیلیج خیبس

حون ی و قصرالدشت و كارون و جیابان رودكیخ.  بودهن كردیژه كمی گارد ویرویم نیان ساعت شش و نجیابان آذربایشب در خ
جا  نیساعت گذشتھ ا كیدم یك نفر پرسیاز . ابان بودی خیشھ و سنگ و سطل زبالھ آتش زده شده توی خلوت بود و خرده شًكامال
 ت با آنی مسئولی آدم بیسر كیجا اغتشاش كردند و  نیعده ا كیكھ اط گفت ی بعد با احت.م ھستجا نی ا است گفت كھ دو ساعت؟یبود

 یابان رودكیدم كھ در خی در اخبار شنًبعدا. ن باجھ تلفن سرنگون شده بودیچند. ن شد كھ كتك خوردندی اجھ اشیھا مقابلھ كردند و نت
  !یدرود بر مبارزان راه آزاد. ھ استك نفر جانباختی كرده و یراندازیت تل با كیجیك  موتور ھزار بسینان ی از سرنشیكی

 . بود مردم تظاھرات كردندیریش كمتر درگین كھ سال پیابان استاد معی در خی و حتیحون و ھاشمیابان جی گفتند در خیمردم م
اھرات شده م بوده ھم تظیگاه رژی و تا مدت ھا پای ـ مذھبی سنتیلیابان خراسان كھ خیو خ) ژالھ(دان شھدا ی خبر بود كھ منطقھ میحت

  .است

وندتان ی و مبارك پیخامنھ ا" و !"یمرگ بر خامنھ ا" و !"ھیت فقیمرگ بر اصل وال" و !"كتاتوریمرگ بر د"ج ی رایشعارھا
د ی نوبت سیمبارك بن عل"ھمین طور  . بوده است!"می كنیتت می حمایاسی سیزندان" و !"د گرددی آزاد بایاسی سیزندان" و !"مبارك

   . شدیده میشن ھم " اكبرهللا" و "نیرحسی م،نیا حسی" و "!كتاتوری مرگ بر د، چھ با شتر،چھ با موتور" ھم ی گاه گاھو!" یعل

  . بود صورت گرفتھییمایادگار امام ھم راھپی و بزرگراه یابان نواب و جمھوریدر خ

 ی مردم میدر صحنھ ا. د ان ان را پر كری و سی سی بیووز و بیورو نی ی خبری كانال ھایر مبارزات مردم بزودیتصاو
م شده بود خواست مانع بشود یھا قا ان آنی كھ در میجی بود را آتش بزنند كھ مرد بسشی روی كھ عكس خامنھ ایخواستند بنر بزرگ

  .كھ توسط مردم كتك خورد

  .امھ داشتھ است تا شب ادیریھ ھم درگیابان ستارخان و صادقی خ،یدان فردوسی م، چھارراه كالج،نیدان امام حسیدر اطراف م

 ی حكومتیروھایان مردم و نی میری و درگییمای مشھد و بوشھر شاھد راھپ،بابل،  رشت، كرمانشاه،رازی ش، اصفھانیشھرھا
  .بوده است

 .ر شده اندیست نفر دستگیش از دویك نفر كشتھ و بی تا كنون یطبق خبرھا
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