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!شك گزاریك نامھ، ی  

بذر ییدانشجو ی ھینشر یبرا یارسال  

 
 ییچھ باال(ر یدرگ یروھاین ھمھ نید در بیجد یھا یریات و جھت گیبا روح ،د مبارزهیك دور جدید یآ یبھ نظر م
 .م رایشتر از ھمھ رژیب. ر كردیھا را غافلگ یلیبھمن خ 25. شروع شده است ، )ھا پایینیھا و چھ  یانیھا و چھ م

و بھ خصوص  یحكومت یت ھایشخصی كھ ھمھ  نیا. د آن ھاستیت و بھت شدیاز عصبان یعكس العمل آن ھا حاك
و البتھ برخاستھ از ( یرین غافلگیان ایبھ صحنھ آمدند و بھ شكل حاد اعالم موضع كردند ب نژاد فوراً  یمنتقدان احمد

لھ مصر أكماكان مس: میك نكتھ را بگویجا  نیھم .)جاد كرده استیدر دلشان ا... بود كھ تحوالت تونس و مصر و یترس
بھ . ھاست نیكسره بھ ضرر ایشود گفت  ینم یعنی. دانم یدو لبھ م یاسالم یت جمھوریمنافع و موقعی ھ یزاواز 

جاد یا یتنفس یشان فضایتواند برا یم ید منطقھ ایائتالفات جد یریو شكل گ ین المللیب یھ تناسب قواینظرم از زاو
  .كند

از . سمیھا بنو”دنیبو كش“ده ھا و یمشاھدات و شن ی ھیرا بر پا یخواھم نكات مختصر یجا م نیصورت ا در ھر
 ،ن جوانانیژه در بیبھ و ،عیسر ی ھیك چرخش روحید یكھ اخبار تونس و بھ خصوص مصر بھ گوش مردم رس یوقت

قبل  یول. حال و ھوا آشكارتر شدن یا ،بھمن منتشر شد 25 یبرا یو موسو یكھ فراخوان كروب بعداً . قابل مشاھده بود
و  یجوانان در اتوبوس و تاكس یو تعرض یمیآشكار ضد رژ یاز آن ھم دوباره در سطح اظھار نظرھا و بحث ھا

چند روز . دین چرخش را بھ وضوح دیشد ا یم) ط دانشگاه ھایاد در محیو بھ احتمال ز(نت ھا  یھا و كاف یكتابفروش
در مورد شركت در تظاھرات برقرار  یعلن یغیتبل ینت ھا شور و شوق و بحث ھا یط كافیدر مح ، قبل از تظاھرات

  . بود
ست كھ بدون دخالت عناصر ین ینیتضم كنم اصالً  ید میكأت یول. مید روبرو ھستیز جدیك چیدر ھر صورت با 

باز . (ل نرودیتحلش نشود و یدچار فرسا ،یا جھانی یو منطقھ ا یگوناگون داخل یع و تكان ھایو وقا یگوناگون ذھن
 یاناتیجر ،ا عربستان و مصرین یدر بحر مثالً  ،ان تحوالت منطقھیم كھ اگر در جریبگو یمنف ی ھیك زاوید از یبگذار

ت ارزش یبكوبند كھ رجعت بھ عقب و تقو ین كشورھا طوریا یتحوالت داخل ی نھیخ خود را در زمیت شوند و میتقو
از شور و شوق جوانان خواھد . ر خواھد گذاشتیثأنجا ھم تیا یذھن یفضا یرو ،را معنا بدھد ین اسالمیھا و قوان
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 ،زش مصر مخالفت كردیبودن خ یدر مورد اسالم یبا حرف خامنھ ا ن علناً ینكھ اخوان المسلمیمثال ا یبرا. كاست
 .)در موردش صحبت بود یرفت یتر كرد و ھر جا م یجا را تعرض نیمردم در ا ی ھیروح

ت یعمل قابل رو ی در صحنھ یزتر شدن شعارھا و عمل تعرضیدر قھرآم خصاً كھ گفتم مش یھ ایچرخش روح
در  نست كھ اساساً یو نكتھ ا. تر مطرح است ین جوانان جدیتر از قبل در ب یار جدیو بسیالبتھ موضوع آلترنات. است

مرتبط  یانسال ھایاز جوانان و م یلید بتوان بھ خیاورم كھ شایك نمونھ بید یبگذار. وجود دارد »ینظر یب«نھ ین زمیا
ھا  نیاگر اد یھ ھمكاران پرسیاز بقبھمن  25درست روز بعد از  یكیمحل كارم در . ش دادا میتعم یبا حركت كنون

 در ن تا باالییاز پاكاركن ھمھ افراد  باً یم كھ تقرین را ھم بگوید؟ ایایسر كار ب یرفتند ھر كس دوست دارد كھ چھ كس
د تا زودتر داده بودن یكھ آورده بودند مرخص یبا ھر بھانھ اكنان ھ ھمھ كارب اسؤر! تظاھرات شركت كرده بودند

ده بودند تو چھ یپرس ن ھم از م. یرضا پھلو ،یكروب ،یخاتم ،یموسو: ھا بود نیو ایال آلترناتؤجواب ھا بھ س!! بروند
ا آزاد كند و حق ملل ھستم كھ طرف كارگران و زحمتكشان باشد و حجاب ر یبود من طرفدار ھر كس م؟ گفتیخواھ یم

افراد  یشنھادیپ ھایویدر مورد تك تك آلترناتم كھ ین را بگویا! ؟یستیپس تو كمون :نددو نفر گفت یكی. ت كندیرا رعا
   .خواھند یدانند چھ م یشد گفت كھ م ینم و واقعاً شل و ول بودند  یلیخھمھ البتھ . بحث در گرفتھ بود

 یاجتماع  ،یاقتصاد ،یاسیمختلف س یبلكھ در عرصھ ھا) ك واژهی نھ بھ صورت(و روشن یموضوع طرح آلترنات
  .شھیشنواتر از ھم یگوش ھا یشھ برایتر از ھم یضرور. ك ضرورت مبرم استی یو فرھنگ

تر  یكھ اوج گرفتھ و تعرض(موجود  ی ھیو روح) است یكھ كماكان محدود و قر و قاط(موجود  یدر سطح آگاھ
. است اد شدهیوار زیشان بر در و دیھم شعارھا. باز شده است یلین خیمثل مجاھد ییورین یدست و پا ،)از گذشتھ است

 یمركز یریم گیك تصمی ید بر مبناین بار ـ و شاینخست یبرا. (آشكار بود نسبتاً بھمن  25ھم حضورشان در تظاھرات 
) !نھین ایمجاھد: تندگف یم علناً  ،ھا و كتك زدنش یجیو آتش زدن موتور بس یریك صحنھ حاد درگیشان در یـ بچھ ھا
 یحت ،ھم دیده می شود گرید یر ذھنییك تغی. گسترش پیدا کنند ن جوانانیدر ب یغ علنیتبلمی خواھند با كنم  یفكر م

  .نیند مجاھدیگو ین االن میگفتند منافق یم كھ قبالً  ین سبزیده شده كھ فعالید
. میاست بگو یریكھ در حال شكل گ یاسید سیگر در مورد ائتالف جدیمشھود د ی ك نكتھیخواھم بھ  یجا م نیاز ا

زولھ نگھ دارند و با آن ھا ین را ایمجاھد یحواسشان بود كھ بچھ ھا سبزھا در زندان كامالً  ،گذشتھی در تمام دو سالھ 
 در زندانن وضع یبھمن ا 25اما از حدود . قبل سفره مخصوص خود را داشتندی ن ھم مثل دوره یمجاھد. نشوند یقاط
كوت بچھ یشقدم شكستن بایپھا  یمذھب یمل یم برخیشند. شده اند ین در زندان قاطیا مجاھدسبزھا ب. است ر كردهییتغھا 
جاد یلھ اأكنم مس یدر ھر صورت فكر م. نندیك سفره بنشین ھا سر یكھ با ا اند ھ را دعوت كردهیمجاھد شده و بق یھا

ن و ھم یمجاھد یھم برا یھا باشد بھ طور جد یكھ مطلوب و مورد توافق غرب است یرتریو فراگیائتالف و آلترنات
 مطمئناً  ،تونس و مصر یداستان ھا. مطرح شده است) امثال سازگارا ید ھم برایشا ،در خارج مشخصاً (سران سبز 

 ی در نحوه یحت. دارد یشان وا مین منافع طبقاتیمأت ینانھ تر از قبل برایواقع ب یھا ییان ھا را بھ چاره جوین جریا
از سپاه در مقابل بخش  یعھ كھ بخشین شایا. شود یده مید یراتییم ھم تغیگر رژسركوب یروھایل و برخورد بھ نیتحل
كھ ( یانتظام یرویاز سپاه با ن یبھمن بخش 25كھ روز  نیا ای ، سركوبگر باشد خواھد یگر عرض اندام كرده و نمید

ون یسیاپوز یروھایصر ناگر در م. شود یغ مین چارچوب تبلیدر ھم و امثالھم ،)ر شدهیزده درگ یداشتھ مردم را م
د سپاه یجا با نیدر ا ،كردند تا بھ قدرت برسند یم یدادند و آن را برادر ما معرف یارتش مانور م ید رویبا ییبورژوا
بگونھ ای ن ھم یمجاھد یمایغات سیگفت كھ در تبل یمدوستانم از  یكی یده ام ولیمن خودم ھنوز ند. ر كنندیرا تطھ

  .شود یمشاھده م یغین تبلیچن
ھمھ  ظاھراً . د تضادھا منتشر نشده استیدر مورد بازتر شدن شكاف ھا و تشد یم ھنوز اخبار روشنیاز درون رژ

 یپرداز و دروغ یزمان جنگ روان و ھم یابانیاست سركوب خیس. ده اندیشتر بھ ھم چسبیاحساس خطر كرده اند و ب
 ییھ مشایم علیرژ یروھایاز ن یبھمن امسال بخش 22ن جالب است كھ در تظاھرات یا. د كرده اندیدر رسانھ ھا را تشد

ش یھا و ن یناآرام ی نست كھ ادامھیت ایواقع یول. یھم بھ سود ھاشم یو بعض ،یھ ھاشمیعل یبعض ،دادند یشعار م
. خواھد كرد) دیو تشد(را آشكار  یواقع یھا ییتضادھا و جدا ،زنند یم میمختلف بھ رژ یكھ مردم در شھرھا ییھا
ن خاطر شلوغ شد و یبھ ا... نست كھ مصر و تونس ویا) روز دادیھم خطش را د یكھ خامنھ ا(شان  یغ مركزیتبل

نجور تظاھرات ھا در یم پس ایستیكا نیو چون ما نوكر آمر ،كا بودندیشان را بھ سقوط كشاند چون نوكر آمریحكومت ھا
. ا بودیگو یلیخ) در نماز جمعھ(د مصر در مور یخامنھ ا ین سخنرانیالبتھ اول. اثر است یب یاسالم یمورد جمھور

گفت كھ  یحت. مصر و تونس فرق دارد یاستبداد یم ھایك است و با رژیخواست اثبات كند كھ نظام ما دمكرات یم
  !     ض استیقابل تعو رھبرو . كنند ین مییھ را ھم مردم تعیفق یگاه ولیت و جایمسئول

  
  1389دوم اسفند 
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  گزارش اول اسفند
  

 25 یدر تظاھرات ھا یصانع ژالھ و محمد مختار یعنیك ھفتھ پس از بھ قتل رساندن دو تن از  فرزندان خلق ی
  .دارند یز را گرامیاد آن دو مبارز عزیختند تا یابان ھا ریگر بھ خیبھمن جوانان شجاع و مبارز تھران بار د

انع ژالھ خشك نشده بود كھ سند بعد از بودن ص یجیدر مورد بس یاسالم یشاخدار جمھور یھنوز جوھر دروغ ھا
از جملھ . بوده اند ین راه آزادیبلكھ از مبارز اند نبوده یجیمردم نھ تنھا بس ین دو جانباختھ راه آزادیسند رو شد كھ ا
ن یا. ھ شده بود شركت داشتھ استیان دانشگاه ھنر تھیكھ توسط دانشجو یكتاتوریھ دیشنامھ علیك نمایصانع ژالھ در 

  .در آموزش و پرورش است درست شده است یكتاتورید كھ ضد دینك فلویوار پیھ كوتاه بر اساس آھنگ دشنامینما
ك بعد از یكنند اما از ساعت  ییمایروز اول اسفند ماه قرار بود كھ مردم از ساعت سھ در نقاط مختلف شھر راھپ

زات كامل از جملھ تفنگ و یا تجھضد شورش بھ سرعت در چھارراه ھا ب یروھایاز ن یادیار زیبس یروھایظھر ن
در حال مستقر شدن  یدان آزادیاه رنگ از دروازه دولت تا میس یچرم یگاز اشك آور و باتوم و لباس ھا یتفنگ ھا

طور چند  نیھم. كند یشورش آن ھا را منتقل مضد یرویاه رنگ نیس یوتاین  تویال راحت ده ھا ماشیبا خ. ھستند
ارتش  ییرو ادامھ دارد گوین ده نفر ھستند و كماكان انتقال نیگذرد و در ھر ماش یم نیشمارم پانزده ماش یلحظھ م

  .است یابان آزادیاشغالگر در حال اشغال كردن خ
  .مستقر ھستند یادیار زیدان انقالب تعداد بسیدر م

بھ سمت  یاده رو بھ آرامیدر پ یت محدودیگردم دروازه دولت جمع یبر م یساعت چھار كھ پس از انجام كار
ز یج نیبس یرویمستقر ھستند و امروز ن یانتظام یرویبر سر چھار راه ھا ن. دان انقالب در حال حركت ھستندیم

شوند  ینان رد میجوانان معترض كھ از كنار ا. دارند یكرك یش ھایشبھ دانشجو كھ ھمھ ر یجوانان: حاضر است
ھا و آنھا پس از  یجیش بسیفرستند پ یوقف كرده و مدارد را مت یضد شورش ھر كدام كھ كولھ پشت یانتظام یروین

وزارت دروغ  یستیگرفتھ باشند با یلمیت فیمبادا كھ از واقع. كنند یز كنترل میھا را ن فشان تلفن ھمراه آنیك یوارس
 یر میھا را ھم دستگ یكنند و برخ یش مین را مصادره كرده و رھایدورب حافظھ یباشد  یاگر عكس. باشد یراض
  .كنند

 یبخش. ھا را بھ زور آورده اند كھ مردم را سركوب كنند آن. وبوس ھم پارك است و پر از سرباز صفر استسھ ات
  !!گانگانیدفاع از وطن در مقابل ب ی فھیاز وظ

ت مردم معترض در یاد است و ھم جمعیشورش زضد یرویعصر ھم نیابان ولیدر خ. ستادن ندارد یت سر ایاما جمع
ن یت معترض در حال عبور با دوربیو از چھره جمع یبلند یرفتھ رو یباس شخصل یجیك بسین وصال یپمپ بنز

 یرویو ن یجیشورش و بسضد یرویالبتھ ده ھا نفر ن. لت استیان فضیجیبس یجاسوسی برا. كند یم یلمبرداریف یقو
  .دور برش را گرفتھ اند یانتظام
در حال گرفتن  یجوان یاتوبوس یاز تو. یضمن یریت و دستگیشلوغ است و باز ھم جمع یلیدان انقالب ھم خیم

پنجره اتوبوس و بھ  یدند و رفتند پایبچھ سال د یست از كجا دو لباس شخصیابان معلوم نیلم است كھ از آن طرف خیف
ر كند، اما پسر جوان توانست خودش را یرا دستگ یشان رفت كھ ویكیگر ھم ین و از طرف دیا پائیجوان گفتند كھ ب

  .ھا ھم نتوانستند سوار شوند یجیو بس. م كندیت قایجمع یتو
 یریكنند كھ مانع شكل گ یم یضد شورش سع یروھاین. شوند یادتر میجاھا ز یاده رو در برخیپدر مردم 

  . كنند یم گزارش میس یت را مرتب با تلفن ھمراه و بیمزدور وضع یبان ھاه دید. تظاھرات شوند
. شود یشروع م یریاد و رفتھ رفتھ دستگیج و ضد شورش ھم زیو بساد است یت زیجمع یدر تقاطع نواب و آزاد

 یخواھند ببرند كھ ھمراھانش شروع بھ اعتراض م یھا م یجیرا كھ كاپشن قرمز بر تن داشت را بس یدختر كم سن
 یوھاریكھ اتوبوس بھ ن یاه بر تن  وقتیش دارد و لباس سیك مرد تنومند كھ ری. دھند یاتوبوس مردم فحش م یتو. كنند

دھد با تحكم  یھا فحش م یجیكھ ماسك دارد و مرتب موقع حملھ بس یز نقشیكباره بھ جوان ریك است یسركوبگر نزد
 یكتاتورھا را مید تو كھ حرف دیگو یك نفر بھ مرد می. جا بود و كم فحش بده نیج نبود االن صدام اید اگر بسیگو یم
 ییرومرد با كمال پر. م حرف نزنیخوان یران میھان و ایك ینصد توما یون و روزنامھ ھایزیو ھر روز در تلو یزن
كنند كھ نكند  یاط میك طرف احتید از یآ یشان در میصدا یكی یكیمردم . ھستندكا یمرآھا طرفداران  نید ایگو یم

 .خواھند بزنند یگر حرفشان را میرشان كند اما از طرف دیت دستگیان جمعیدر م یاده شدن چند لباس شخصیموقع پ
د كھ مبارك ھم موقع سركوب مخالفان یگو یم یگریو د گانھیگفت مزدور ب ید ساواك ھم بھ مخالفانش میگو یم یكی

ت یخواھد ھر جنا یاو م. كا بودید كھ مبارك مزدور آمریگو یشو مثل ضبط صوت میاما مرد ر. گفت ین را میھم
  . زنند یاد مھستند و سرش د یھ كند اما مردم عصبانیم را با انگ ھا توجیرژ

 یحون و كارون و قصرالدشت و خوش نوعیابان جیو سر خ یجان تقاطع رودكیآذربا یابان ھایل خیدر سلسب
ِ  یكیشورش بھ حالت آماده باش صف بستھ اند و از ھر ده نفر ضد یده ھا نیرو .است یحكومت نظام بدست بھ  ثِ ژ

  .ستاده استیحال آماده باش ا
دان انقالب یابان تخت طاووس و میدان ونك و خیعصر و در بلوار كشاورز و میدان ولیبنا بر اخبار موثق در م

  .ابان بوده استیت در خیاز شب جمع یو تا پاس رخ داده یریتظاھرات پراكنده و درگ
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ن روز یا یبرا. ش استیده شد اما خواست ھا بھ نظر فراتر از تظاھرات سال پین اعتراضات شعار كمتر شنیدر ا
. حرف زده بود یبال منازع موسو یھ اش باز ھم از رھبریانیشورا در ب. د فراخوان داده بودیسبز ام یھماھنگ یشورا

  .كنند یھ عبور میت فقیكالتر با مضمون رد والیراد یاما جوانان در صحنھ دارند بھ سمت شعارھا
شركت در  یشورشگران ھم برا یتیھ كیھم مثل حزب كوملھ و حزب دمكرات و  یاز احزاب كردستان یجمع

كرده  یسبزھا سع .شود یده مید یان موسویاز جر یدنبالھ رو یاما در فراخوانشان نوع. تظاھرات فراخوان داده بودند
  . ندازندیكنان راه ب ین خود و جناح راست جنبش كردستان آشتیاز كرد بودن صانع ژالھ استفاده كنند و ب دبودن

در  یك شعاری چینجاست كھ در ھیجالب ا. شده بودند یجد ی زهر مباریدم در چھار شھر كردستان مردم درگیشن
  . ده نشدیت از سبزھا شنیحما

ضد  یروین ی شورش و فعال كردن تتمھگارد ضد یرویق نیك سركوب مردم از طریحكومت باز رو آورده بھ تاكت
 . جیبس یمردم

 ین برایستم كھ سابق بر ایس ین قربانیر خط فقر و معتادیكار و زیاد بیز ارانھ بھ مردم قشر نسبتاً یان دادن یدر جر
بھ  چھل و چھار ھزار تومان ینك ماھیكردند ا یامداد رجوع م ی تھیده بار بھ كم یستیچھل ھزار تومان با یس

د نتوان یست و دوم بھمن بھ شكل گوسفند وار میمانند ب ییتظاھرات ھا یرا برا افراد نیا. شود یختھ میر حسابشان
كھ  یعقده ا یآدم ھا. الزم است یوجدانتر یآدم فروش تر و ب یر شدن با مردم، قشرھایدرگ یاما برا. دناستفاده كن

  .ھ كنندیرا توج یو ظلم و ستم و استثمار یكتاتوریدست بزنند و ھر د یتیكردن حاضرند بھ ھر جنا یزندگ یبرا
نطور ید اید بایآ یابان میخ یستم اما آدم اگر تویچ كدام طرف نیگفت كھ من طرفدار ھ یك نفر میدر اتوبوس 

  .گر بھ خانھ بر نگرددیحساب كند كھ جانش كف دستش است و ممكن است كھ د
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