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يادداشت اول
در نماز جمعه ديروز تهران خامنه اي به صراحت از عزم خود براي حمايت از دولت كودتايي سخن 
گفت. آنچه او گفت را در ده ها روزنامه دولتي و انحصاري مي توان خواند و ما رغبتي به اختصاص 
بخشي از روزنامه خود به سخنان يك ديكتاتور نداريم. اما هيچ كس در ايران نيست كه از گفتار 
ديروز او در نماز جمعه بي خبر باشد. خامنه اي آشكارا از همنظري و همكاري خود با احمدي نژاد 
سخن گفت. درحاليكه در هفته گذشته ميليون ها نفر در اعتراض به دولت كودتايي به خيابان ها 
از  به روشني نشان داد كه جايگاه مردم در نظام واليي كجاست. مطمئنا  بودند خامنه اي  ريخته 
امروز صحنه سياسي كشور دستخوش تحوالتي توفاني خواهد شد. مطالبه برگزاري مجدد انتخابات از 
سوي بنيان نظام جمهوري اسالمي رد شد و مردم معترض به كشتار بيشتر تهديد شدند. اينك مردم 
براي بازپس گيري حق رأي خود بايست با ساختار كودتاپرور حاكميت تعيين تكليف كنند. مردم 
براي محاكمه قاتلين مردم در روزهاي اخير بايست عدليه اي ديگرگونه بنا نهند. مردم براي آزادي 
دستگير شدگان روزهاي اخير بايست خود زندان هاي دولت كودتايي را بگشايند. ديروز مشخص 
اندازه ساده  شد كه دادخواهي بردن به نماز جمعه و طلب رحمت از يك ديكتاتور مذهبي تا چه 
انديشي سياسي بوده است. باند كودتاگر خامنه اي-احمدي نژاد در بستن آخرين روزنه هاي حيات 
اجتماعي ايران مصمم اند. اما اين تنها يك سويه داستان است. در طرف ديگر نيز مردمي قرار دارند 
كه حتي با نثار خون خود به كودتاگران نشان داده اند كه جامعه گورستان نيست. كه اهمبستگي 
مردمي در تقابل با حكومت كودتايي سرزنده و نيرومند است. جامعه در مقياسي ميليوني به خيابان 
ها آمده است تا خود كنترل و اختياز سرنوشت خود را در دست گيرد. اگر قرار بود اين مردم به 
سخنان سخيف ديكتاتوري منفور از ميدان خارج شوند، پيش تر و در مواجهه با گاردهاي كودتايي 
جا را خالي كرده بودند. تنها اهميت گفته هاي ديروز خامنه اي در اين بود كه عموم مردم به اين 
نتيجه برسند كه نظام سياسي موجود پاسخگوي خواسته هاي آنان نيست. واليت فقيه دستگاهي از 
حاكميت است كه مردم را تنها زماني به رسميت مي شمرد كه همچون آن بسيجي قاتلي كه انسان 
ها را به گلوله بست روح خود را به باال دستي ها فروخته باشند. اما مردمي كه خواهان مشاركت 

در حيات اجتماعي خود هستند، مردمي كه در 
مقابل دروغ و تقلب سكوت نمي كنند، مردمي 
را  خود  و حق  اند  ايستاده  كودتا  مقابل  در  كه 
براي حاكميت بر سرنوشت خود مي جويند در 
نظام واليت فقيه به رسميت شناخته نمي شوند. 
شبانه  فريادهاي  در  خود  سريع  پاسخ  با  مردم 
در  نظام  اين  مقام  باالترين  اگر  دادند كه  نشان 
مقابل خواست آنان بايستد نزد مردم ديكتاتوري 
است  ممكن  اي  خامنه  نيست.  بيش  كار  سيه 
هنوز بر بيت خود و دار و دسته كودتاچي قدرت 
قدرت در دست  ها  اما در خيابان  باشد.  داشته 
ادارات  و  ها  ساختمان  زودي  به  و  است.  مردم 
آنها در  نيز در تصرف صاحبان حقيقي  عمومي 
اكنون شكل واضح  آمد. مطالبه عمومي  خواهد 
تري به خود گرفته است. ديكتاتوري واليت فقيه 

و كودتاچيان نه. جمهوري آري.   

مشق قتل توسط احمدي نژاد
به گزارش خبرگزاری فرانسه از وين، يك نماينده 
پارلمان اتريش امروز از انتشار اسناد تازه ای در 
باره دست داشتن احمدی نژاد در ترور شماری 
 1989 سال  در  وين  در  اپوزيسيون  اعضای  از 

ميالدی خبر داده است.
فرد  يك  اتريش،  پارلمان  نماينده  اين  گفته  به 
انجام ترور  برای  آلمانی شهادت داده كه سالح 
مخالفان از جمله عبدالرحمان قاسملو رهبر وقت 
حزب دموكرات كردستان ايران را در شهر وين 

به احمدی نژاد تحويل داده است.
را  موضوع  اين  آلمانی  فرد  گزارش،  بنابراين 
جريان  در   2006 سال  آوريل  ششم  تاريخ  در 
بيان  ايتاليا  در  مافيا  ضد  پليس  به  بازجويی 
داشته است. اين فرد در آن زمان در ايتاليا در 

زندان بسر می برده است.
سالحهايی  اسلحه،  قاچاقچی  اين  گفته  به 
دموكرات  حزب  رهبران  ترور  انجام  برای  كه 
كردستان ايران بكار برده شد، چند روز پيش از 
سوقصد در سفارت جمهوری اسالمی در وين به 
افرادی از جمله احمدی نژاد تحويل داده شده 

بود.
فساد  عمق  دهد  مي  نشان  گزارش  اين  آنچه 
نظام  باالترين رده هاي  و جنايتي است كه در 
سياسي حاكم رخنه كرده است. دكتر احمدي 
سالها  را  خود  عام  قتل  و  كشتار  دكتراي  نژاد 
است.  داشته  دريافت  اتريش  در  و  تر  پيش 
ترور سازمان يافته مخالفان سياسي همواره در 
دستور كار حاكميت كنوني بوده است. اما فاش 
شدن اين مسأله كه رئيس دولت كودتايي فعلي 
سياسي  رهبران  از  يكي  قتل  اجرايي  عوامل  از 
واليت  نظام  در  ترقي  پلكان  است  بوده  مخالف 
اينكه مجوز الزم  براي  نشان مي دهد.  را  فقيه 
در سال 1388 از سوي خامنه اي براي كودتاي 
شود،  صادر  جوانان  و  مردم  كشتار  و  كنوني 
و  سالخي  سرگرم  پيش  سالها  از  كودتا  عوامل 
كشتار مخفيانه انسان ها بوده اند. مسير تقرب 
به واليت فقيه دست داشتن در شكنجه و قتل 
كودتا  اگر  است.  بوده  نظام  مخالفان  و  جوانان 
قلب  به  امروزه  كه  مسلحي  افراد  شود،  تثبيت 
آزاديخواهان شليك مي كنند، نمايندگان مجلس 

و اعضاي كابينه آتي خواهند بود..

ترسم كه آنچه تافته اي 
بر گردنت كمند شود

سيمين بهبهانی، تازه ترين سروده خود را با نام 
»خاک مرا به باد مده«، به ملت آزاديخواه ايران 

تقديم كرد: 

گر شعله های خشم وطن / زين بيشتر بلند 
شود

ترسم به روی سنگ لحد / نامت عجين به گند 
شود

پر گوی و ياوه ساز شدی، / بی حد زبان دراز 
شدی

ابرام ژاژخايی ی تو / اسباب ريشخند شود

هرجا دروغ يافته ای / درهم چو رشته بافته ای
ترسم كه آنچه تافته ای / بر گردنت كمند شود

باد غرور در سر تو، / كور است چشم باور تو
پيلی كه اوفتد به زمين / حاشا دگر بلند شود

بر سر كله گشاد منه، / خاک مرا به باد مده
ابر عبوس اوج - طلب / پابوس آبكند شود

بس كن خروش و همهمه را، / در خاک و خون 
مكش همه را

كاری مكن كه خلق خدا / گريان و سوگمند 
شود

***

نفرين من مباد تو را / زان رو كه در مقام رضا
دشمن چو دردمند شود، / خاطر مرا نژند شود

خواهی گر آتشم بزنی / يا قصد سنگسار كنی
كبريت و سنگ در كف تو / خاموش و بی گزند 

شو

روزنامه

 خيابان
شماره 2-30 خرداد 1388

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما 
به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه به اين آدرس الكترونيكي 
متاس بگيريد

khyaboon@gmail.com

زنده باد حاكميت مردم
زنده باد مقاومت در برابر كودتا

مرگ بر ديكتاتوري



پيكر دانشجوي دكتري هوافضا تشييع شد
در  مردم   ، ماه ساعت 10 صبح  امروز جمعه 29 خرداد 
يكي از روستاهای ياسوج، پيكر دانشجوي جانباخته ناصر 
امير نژاد دانشجوي دكتري هوا فضا را تشييع كردند. او 
از دانشجوياني بود كه در يورش وحشيانه پليس و  يكي 

نيروهاي لباس شخصي به كوي دانشگاه كشته شد.
بيانيه كانون نويسندگان درباره كشتارها

سرانجام، انتخابات نمايشی و غيردموكراتيك خردادماه به 
خون مردم رنگين شد. فرجام اين سناريوی ضددموكراتيك 

چيزی جز اين نمی توانست باشد.
روزنه ی كوچكی مانند اين انتخابات، كه حاكميت ناگزير 
از گشودن آن بود، كافی بود تا خواسته های سركوب شده و 
انباشته ی مردم از آن فوران كند و به موجی گسترده بدل 
بدون  ما  بوده ايم.  شود كه در روزهای گذشته شاهد آن 
توجه به بازی قدرتی كه ميان نامزدها و جناح های مختلف 
كه  سوداهايی  از  جدا  و  است،  جريان  در  قدرت  ساختار 
گردانندگان نمايش انتخابات در سر دارند، سركوب مردم 
و به خاک و خون كشيدن جوانان آزادی خواه اين سرزمين 
بی قيد  آزادی  تا  كه  باوريم  اين  بر  و  را محكوم می كنيم 
آزاد  انجمن های  و  اتحاديه ها  سنديكاها،   احزاب،  و شرط 
بی هيچ  بيان  و  انديشه  آزادی  تا  نشود،  تأمين  و مستقل 
طور  به  سركوب  بساط  تا  نشود،  محقق  استثنا  و  حصر 
جدی و كامل برچيده نشود، مشكل مرحله ی كنونی تاريخ 

جامعه ی ما حل نخواهد شد.
مردم  اراده ی  به  دهيد!  پايان  مردم  و كشتار  به سركوب 

گردن نهيد!
كانون نويسندگان ايران

26 خرداد 1388
كنندگان  تظاهرات  از  حمايت  در  سرگشاده  نامه 

ايرانی
جمعه 19 ژوئن 2009 )29 خرداد 1388(

يافتن  پايان  خواستار  خامنهای  علی  آيتاهلل  صبح  امروز 
به  اعتراص  در  كه  شد  گستردهای  و  قدرتمند  تظاهرات 
وی  استدالل  ميگرفت.  صورت  گذشته  هفتهی  انتخابات 
اين بود كه كوتاه آمدن در مقابل خواست مردم و فشارهای 
به  و  ميشود  منجر  »ديكتاتوری«  به  نهايتاً  »غيرقانونی« 
تظاهراتكنندگان هشدار داد كه ايشان مسئول خشونتهای 

آتی خواهند بود، نه پليس.
به  كه  كسانی  تمامی  گوش  به  خامنهای  استدالل 
كه  چرا  آشناست  عالقهمندند  جمعی  كنش  سياست 
از  بدان  اتكاء  با  امور  اوليای  كه  است  متكی  منطقی  بر 
به مخالفت  ايران 19۷9  تا خود  فرانسهی 1۷89 گرفته 
با عظيمترين جنبشهای مردمی عصر جديد برخاستهاند. 
بر  را  اصل  كه  بود  واسطه  بدين  اين جنبشها  شكلگيری 
اين ميگذاشتند كه حاكميت متعلق به خود مردم است 
نه دولت يا نمايندگاناش. در »منشور آزادی« سال 19۵۵ 
مبارزان ANC )»كنگرهی ملی آفريقا« به رهبری نلسون 
»هيچ  كه  ميگفتند  چنين  جنوبی  آفريقای  در  ماندال( 
دولتی نميتواند ادعای اقتدار كند مگر آنكه اين اقتدار بر 

ارادهی تمامی ملت متكی باشد.»
نيازی به گفتن نيست كه ايرانيان خود بايد جهت سياسی 
خارجی  ناظران  حال،  اين  با  كنند.  تعيين  را  كشورشان 
)كه شهامت تظاهراتكنندگان ايرانی را در هفتهی گذشته 
ادعای  يادآور شوند كه دولتی كه  بايد  ستايش ميكنند( 
نمايندگی ارادهی مردماش را دارد صرفاً به شرطی ميتواند 
اين كار را بكند كه ابتداييترين پيششرطهای شكلگيری 
چنين ارادهای را محترم بشمارد: آزادی مردم برای گرد 
و  كلی  نيرويی  دادن  تشكيل  و  مانعی  بيهيچ  آمدن  هم 
به  دسترسی  و  بحث  برای  نامحدود  قابليتی  جمعی؛ 
اجرا  به  و  گرفتن  گذاشتن،تصميم  بحث  به  و  اطالعات، 

درآوردن شيوهی عمل.
سالهای متمادی حمايت خارجی از »ترويج دموكراسی« 
بدبينی  گسترش  باعث  جهان  كشورهای  از  بسياری  در 
ادعای  كه  شده  مدنی  جنبشهايی  به  نسبت  موجهی 
اين حال، خود  با  مشروعيت مستقيم دموكراتيك دارند. 
مردم ميتوانند  اين اصل مثل هميشه واضح است: صرفاً 
ارزش چنين ادعاهايی را تعيين كنند. ما امضاءكنندگان 
اين نامه از دولت ايران ميخواهيم دست به اعمالی نزند كه 

مانع چنين تصميمی ميشود.
پيتر هالورد )دانشگاه ميدلسكس، انگلستان(

آلبرتو توسكانو )كالج گلداسميتس، انگلستان(
اسالوی  توسكانو،  آلبرتو  هالورد،  پيتر  توسط  نامه  اين 
و  زوپانچيچ  النكا  آگامبن،  جورجو  رانسير،  ژاک  ژيژک، 

اتين باليبار امضاء شده است.
فرياد مرگ بر ديكتاتور بر بام ها

نشان  و  خط  از  پس  ساعاتی  شب  جمعه  تهران  مردم 
كشيدن های خامنه ای، به پشت بام خانه های خود رفته 
و فرياد مرگ بر ديكتاتور سر دادند. اين اقدام پس از ايراد 
سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه صورت گرفت كه در 

آن معترضان را مورد تهديد قرار داد.
وقت  دير  در ساعت  كه  اقدام  اين  نوشت  آسوشيتدپرس 
شب در سراسر تهران صورت گرفت، يك چالش مستقيم 

در برابر خامنه ای است.
خبرنگار تلويزيون فرانسه نيز در گزارشی از تهران گفت 
عليرغم تهديدهای خامنه ای، مردم تهران در نظر دارند 

روز شنبه بار ديگر دست به تظاهرات بزنند.
بازداشت چند فعال دانشجويی ديگر

عليرضا خوشبخت و زهرا توحيدی دانشجويان ستاره دار و 
از فعاالن دانشجويی روز چهارشنبه در منزل شخصی خود 

در تهران بازداشت شدند.
دانشجويان  از  زيادی  بسيار  تعداد  گذشته  روزهای  طی 
ربوده  شخصی  لباس  افراد  توسط  كشور  های  دانشگاه 
شده اند و هيچ نهادی پاسخگوی اين اقدامات خودسرانه 

نيست.

مردم و جوانان براي تظاهرات 
بزرگ امروز آماده مي شوند

مردم براي رويارويي بزرگ آماده مي شوند. خبرها حاكي از آن است كه دختر و پسر، كارگر و كارمند، سالمندان و جوانان 
براي پاسخ به رهبر كودتاچيان آماده مي شوند. فضاي اجتماعي پرشور است و هيچ كس به تسليم نمي انديشد. در زير 

نوشته هاي جواناني را منتشر مي كنيم كه در آخرين ساعات شب شنبه بر روي وبالگ ها درج شده اند. 
نوشته اول منتشر شده در سايت باالترين:

من فردا در راهپيمايی شركت ميكنم.شايد راهپيمايی فردا به خشونت كشيده بشه.شايد من يكی از كسانی باشم كه قراره 
كشته بشم. دارم تمام آهنگ های زيبايی رو كه تو عمرم شنيدم دوباره گوش ميدم.حتی ميخوام چند تا آهنگ لوس 
آنجلسی بذارم و برقصم. هميشه دلم ميخواست ابروهام رو تا جايی كه ميشه نازک كنم.آره ، فردا قبل از اين كه برم يه 
سری به آرايشگاه هم ميزنم!چند تا سكانس محشر تو فيلم هامون هست، اون رو هم بايد ببينم. يه سری به كتابخونه ام 
بايد بزنم، شعرهای فروغ و شاملو ارزش خوندن دوباره رو دارن. آلبوم عكس های خانوادگی رو هم بايد بشينم و از اول 
ببينم. دوستام، به اونها هم بايد زنگ بزنم و ازشون خداحافظی كنم .از مال دنيا فقط دو تا كتابخونه دارم كه به خانواده 
ام سپردم كه كتاب ها رو به كی بدن .دو واحد ديگه دارم تا مدرک ليسانسم رو بگيرم ولی گور پدر مدرک. ذهنم حسابی 
مغشوشه. اين جمالت پراكنده رو برای نسل بعد نوشتم تا بدونن ما جو زده و احساساتی نبوديم.برای اينكه بدونن برای 
بهتر شدن زندگيشون هر كاری كه از دستمون برميومد انجام داديم.برای اينكه بدونن اگر اجدادمون در برابر حمله عرب 

و مغول تسليم شدن ولی در برابر استبداد تسليم نشدن. اين نوشته تقديم به بچه های فردا

نوشته دوم منتشر شده در وبالگ سوشيانت:
آقای خامنه ای جوابتان را فردا با هم وطنانم خواهم داد.

فردا من و همه ی دلسوزان ايران به خيابان خواهيم رفت و به تو خواهيم گفت در مقابل اراده ی ملت هيچ غلطی نمی 
توانی بكنی.

فردا ديگر هدف حذف احمدی نژاد نيست ، چون ما امروز به ريشه ی همه ی مشكالت خود پی برديم.
نظام  اين  و  تو  كامل  حذف  تا  و  نشست  نخواهيم  عقب  قدمی  باز  بكشی  چشمانمان  جلوی  را  يكمان  يك  اگر  حتی 

ديكتاتوری خواهيم ايستاد.
شايد اين وبالگ ديگر هرگز به روز نشود ولی كاری خواهيم كرد كه فردا را هرگز فراموش نكنی.

گزارشي از راهپيمايي هاي هفته گذشته
ديشب به كوی دانشگاه )خوابگاه پسران و دختران( حمله كردند و وحشيانه دانشجوها رو كتك زدند و دستگير كردند. 
در گوهردشت كرج، دو جوان بر اثر ضربات باتون كشته شدند و يك اتوبوس نيروهای انتظامی در پاسخ به اين جنايت، 
آتش زده شد. امروز ساعت 2 در دانشگاه پلی تكنيك چند ساختمان را دانشجويان آتش زدند. ديشب صدای اهلل اكبر 
و مرگ بر ديكتاتور خيلی گسترده تر شده بود. در اينجا می خواهم چند  نكته را در مورد الگوهای انقالب ۵۷ برای 
حركت كنونی بگويم. به نظرم به حيث سياسی و ايدئولوژيك يك گروه رهبری كننده مرتجع  آگاهانه تالش می كنند 
كه چارچوب معينی را بر اين امواج هنوز مهار نشده، غالب كنند. اين گروه همان نيروهای باند مشاركت در دانشگاه 
هستند. يعنی جريانات تحكيم وحدتی و امثالهم. وقتی تظاهرات ها خودجوش و پراكنده و ”قهرآميز“ است اوضاع بهتر 

است و شعارها هم بهتر. 
به نوعی می توان تظاهرات های خونين پراكنده در آبان و آذر ماه ۵۷ را به  يادآورد و تظاهرات امروز را در مقابل، به 
تاسوعا و عاشورا )و بعدا اربعين( ۵۷ تشبيه كرد. امروز خيلی كنترل شده تر بود و خيلی اهلل اكبر هم می گفتند و اسم 
موسوی را خيلی می آوردند. ضد اغتشاش هم شعار می دادند. شعار تقاضای حمايت از سوی مراجع هم می دادند! و 
باالخره اينكه اعالم می كردند ما بچه های ”نايسی“ هستيم!! )نقل به معنی( البته امروز هم هر گروه ۵ – 4 نفری می 
توانست هر شعاری را جا بياندازد. اعالميه هم می شود  پخش كرد. هر قدر كه می خواستی )كال امروز اعالميه كم پخش 
شد.( يكی دو جا شعار عليه خامنه ای داده شد ولی خيلی كوتاه مدت. يكی دو جا شعار تهديد موسوی كه اگر مقاومت 
نكنی خائن هستی داده شد ولی آن هم موقتی بود. نيروهای انتظامی اصال خود را آفتابی نكردند. به خصوص وقتی كه 

هليكوپتر پليس از دور چرخی زد و مردم هو كردند! 
فرق همه اينها با سال ۵۷ اينست كه مثل اينكه فيلم وقايع را تند كرده باشی و سه ماه را در سه روز ببينی.  با خيلی 
ها حرف زدم و با نظرهای آشكارا مختلفی روبرو شدم. اول  نظر غالب را بگويم. هنوز توهم به پروسه انتخاباتی داشتند. 
بيشتر پيرها اينجوری بودند و جالب بود كه همه شان هم از سی سال ستم می گفتند ولی به شكل تهوع آوری اينبار از 
زهرا رهنورد دفاع می كردند كه: ”موسوی شل بود ولی زهرا رهنورد محكم ايستاد و او را با خود همراه كرد.“ چند جوان 
می گفتند مساله مردم، موسوی يا كروبی نيست و احتياج به رهبر ندارند. تقلب در انتخابات يك بهانه بزرگ برای بروز 

عصبانيت و خشم مردم است.
 يك جوان دانشجو چندان جذب تظاهرات بزرگ نشده بود و از آتش زدن ساختمان های پلی تكنيك، داغ بود و داشت 
حال می كرد! عصر در تظاهرات يكی فی البداهه شعار ساخت و آنرا فرياد زد. در فاصله كوتاهی ديدم در ميدان آزادی، 
گروهی دارند همان شعار را می دهند و به شيوه دوره انقالب، كسان ديگری هم پيدا شدند و مشابه  های ديگری از آن 
را هم ساختند! شعار اين بود: »احمدی بيچاره، بازم بگو فوتباله!« )حتما حرفهايش در نشست مطبوعاتی را شنيديد كه 
گفت اين تظاهرات ها در حد نارضايتی های بعد از باخت در مسابقه فوتبال است(. نوع  ديگرش كه همانجا مردم ساختند 

اين بود: احمدی گوساله، خيال كردی فوتباله.
اما در مورد امكان سازش پشت پرده.  در مورد سازش پشت پرده نبايد اين درک را داشت  كه حتما سازش می شود و 
خامنه ای عقب می نشيند و موسوی را سر كار می آورند. تبعات اين عقب نشينی برای احمدی نژاد و خامنه ای و ”ديرک 
خيمه نظام“ می تواند خيلی وخيم باشد. از آن جور نمايش ضعف است كه می تواند سطح خواسته های مردم را سريعا 
افزايش دهد. امروز كشتار جمعی  نشد، ولی فكر می كنم كه اين دوره كشدار بشود و البته در شهرستان ها با شدت 
بيشتری سركوب كنند )درست مثل زمان شاه( و در تهران هم به خصوص دانشجويان و جوانان راديكال تر و شورشگر را 

بيشتر مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا دستگير كنند. 
نامه های ارسالی برای نشريه دانشجويی بذر  

گوانتاناموي اسالمي
به  بوس  مينی  يك  توسط  نفره   46 گروه  يك  در  ما 
زيرزمين وزارت كشور انتقال پيدا كرديم. در داخل مينی 
هايی  صندلی  روی  شد.  بسته  دانشجويان  چشم  بوس 
نشانده شديم كه بر قسمت باالی صندلی سرپوشی حلبی 
مانند قرار داده شده بود كه باالی سر قرار می گرفت. در 
اين حلبی ها می  باتوم روی  با  طول مسير به طور دائم 
كوبيدند كه صدای وحشتناكی در گوش ما ايجاد می كرد 
و بدترين نوع شكنجه روانی در آن زمان بود. پس از طی 
مسير به ناحيه ای رسيديم كه از حركت چرخشی رو به 
پايين مينی بوس متوجه شديم كه در حال ورود به يك 
زيرزمين هستيم. بعدها در زمزمه های ماموران و نيروهای 
لباس شخصی همراه فهميديم كه اين زيرزمين در وزارت 

كشور واقع است. 
بود كه كف آن  زيرزمين يك محوطه حدودا صد متری 
پوشانده از خاكستری سياه بود كه از آن بخار برمی خاست. 
پس از آن به محوطه وارد شديم مجبورمان كردند روی 
زمين دراز بكشيم و سپس وادار به غلطيدن روی زمين 
سرمان  كه  زديم  می  غلط  ای  گونه  به  بايد  كردند.  مان 
برخوردی  محض  به  نكند  برخورد  بعدی  رديف  پای  به 
كوبيدند.  می  بدنمان  و  سر  بر  لگد  و  باتوم  با  كوچك، 
و  كنيد...«  انقالب  خواهيد  »می  كه  گفتند  می  دائما 
سپس فحش های هرزه و ناموسی بود كه پشت سر هم 
نثارمان می كردند. برای جمع حدودا پنجاه نفری ما بيش 
از بيست نيروهای گارد و لباس شخصی در اين محوطه 
حضور داشت. در مرحله بعدی، روی زمين نشسته و به 
طور متناوب به ما دستور نگاه كردن به زمين يا سقف را 
می دادند. پس از آنكه چند دقيقه ای دستور خيره شدن 

به زمين به ما می دادند، 
بر سر و گردنمان می  باتوم و لگد  با  از پشت  ناگهان  به 
كوبيدند. يا در حالی كه سر ما رو به پايين بود و به زمين 
از  سنگدلی  در  كه  ای  وظيفه  سرباز  بوديم،  شده  خيره 
ماموران گارد هم بدتر بود، با لگد بر سر برخی دانشجويان 
می كوبيد و می گفت كه »چرا به زمين نگاه نمی كنی؟؟« 

درحالی كه سر همه دانشجويان رو به زمين بود. ...
برخورد با دانشجويانی كه قصد استفاده ازدسشويی داشتند 
به شدت وحشتناک و غير نسانی بود. اوال اينكه دسشويی 
بدون در و پوشش بود و كسی كه به دسشويی ميرفت در 
معرض ديد بود ، ثانيا زمان دسشويی 30 ثانيه بود. پس 
از تمام شدن سی ثانيه دانشجويان را با غيرانسانی ترين 
رقت  از  يكی  كردند.  می  پرتاب  بيرون  به  ممكن  شكل 
دانشجويان  چشم  مقابل  از  هرگز  كه  ها  صحنه  بارترين 
از  ثانيه يكی  بود كه زمان سی  پاک نخواهد شد، زمانی 
دانشجويان به پايان رسيد در اين هنگام مامور دستشويی 
با لگد و درحالی كه اين دانشجو هنوز عريان بود او را از 
دسشويی به بيرون پرتاب كرد و به وسط جمع دانشجويان 

انداخت. ...
يحتی آب را از دانشجويان دريغ كردند. برای يك مرتبه 
كه می خواستند به دانشجويان آب بدهند به انها دستور 
كنند.  باز  را  دهان  و  بگيرند  باال  را  خود  سرهای  دادند 
پنج  های  رديف  در  )دانشجويان  رديفی  طور  به  سپس 
نفری پشت سر هم چيده بودند( ظرف آب را برای چند 
لحظه از باال روی دهان دانشجويان ريختند. دفعه ی بعد 
كه يكی از فرماندهان برای بازديد امد، گفت« سيرابشان 
كرديد؟ » مامور حاضر گفت بله. سپس به دانشچويی كه 
پايش شكسته بود اشاره كرد و گفت. پس چرا اين داره 
می  واقعا  كنيد  می  فكر  اما  بدهيد«  بهشان  آب  ميميره 
خواستند به ما اب بدهند؟ اين بار شلنگ آبی آوردند. بچه 
ها به گمان اينكه می خواهند بهشان اب بدهند به سمت 
آب جوش  آمد  بيرون  شلنگ  از  آنچه  اما  رفتند.  شلنگ 
بود كه باعث سوختن لب و دهان دانشجويان شد. با اين 
حال بعضی از دانشجويان از شدت تشنگی آب جوش می 
خوردند! غذايی كه به ما دادند ماكارونی ماسيده ای بود 
ريختند. می گفتند  قاشق در كف دستهايمان  بدون  كه 
اگر يك رشته روی زمين بيفتد بايد از روی زمين برداريد 
با لگد بر سرش می  و بخوريد. اگر كسی بر نمی داشت 
كوبيدند . دانشجويان به زحمت می توانستند دستشان را 
به دهانشان برسانند. اما از ترس مجبور بودند غذايی كه 
روی زمين می افتاد و با خاكستر و كثافت پوشانده ميشد 
را بردارند و بخورند . همين كار در موقع دادن صبحانه!! 
تكرار شد . برای صبحانه يك لقمه كوچك نان كه وسط 
آن پنيری قرار داده شده بود به دانشجويان می دادند و 
می گفتند با بغل دستی خود نصف كنيد . نان خشك بود 
و كوچك در نتيجه هنگام نصف كردن الجرم خرده های 
ان روی زمين می ريخت. بايد خرده های نان را از الی 
اين كار را نمی  اگر  خاكستر برميداشتيم و می خورديم 

كرديم با لگد . باتوم بر سرمان می كوبيدند . 
دانشجويان  با  كثيف  و  زشت  رفتارهای  از  ديگر  يكی 
بود  كشور  وزارت  چهار  منفی  در  آنها  جنسی  شكنجه 
كه زبان از گفتن و بازگو كردن آن شرم دارد. رفتارهای 
كشور  وزارت  چهار  منفی  به  آميز  شكنجه  و  غيرانسانی 
محدود نبود. پس از انتقال ما به پليس امنيت نيز شكنجه 

جنسی به نوعی انجام شد. 
حضور يك روزه ی ما در منفی چهار وزارت كشور، بدترين 
روز زندگی مان بود كه هرگز از ذهن ما پاک نخواهد شد. 
بود،  آمده  زيرزمينی  ی  محوطه  به  كه  ماموران  از  يكی 
می گفت اينجا از گوانتانامو هم هزاربار بدتر است. الفاظ 
ركيك و توهين های ناموسی كه به ما می كردند، فراموش 
ناشدنی است. در برخی لحظات واقعا فكر می كرديم كه 
ما  داد  يه  و هيچ كس  ماند  اينجا خواهيم  برای هميشه 

نخواهد رسيد...
)متن كامل اين نوشتار در سايت اخبار روز منتشر شده 

است(



از 30 خرداد 1360 تا 30 خرداد 1388
ايرج مصداقي

شنبه 30خرداد 60 انگار همين ديروز بود. خيابان  انقالب، طالقانی و ميدان فردوسی مملو از جمعيت بود. مرد و زن، 
پير و جوان، دانشجو و دانش آموز، كارگر و كارمند به خيابان آمده بودند تا اعتراض خود را نسبت به بسته شدن آخرين 

راه های تنفس شان اعالم كنند.  
از روز جمعه 1۵ خرداد 60 برای بسياری مشخص شده بود كه ارتجاع حاكم عزمش را برای يك دست كردن حاكميت 

در باال جزم كرده و می رود تا اولين جراحی بزرگ در حكومت را انجام دهد.
دو روز بعد بود كه الجوردی تحت عنوان دادستان انقالب اسالمی مركز، فرمان بسته شدن آخرين روزنامه های مستقل را 
داد. در اين حكم كه با تصويب شورای عالی قضايی و حمايت مستقيم بهشتی صادر شد روزنامه ميزان متعلق به مهندس 
ايران )داريوش فروهر( و نشريه  ابوالحسن بنی صدر ، آرمان ملت ارگان حزب ملت  بازرگان، انقالب اسالمی متعلق به 
جبهه ی ملی، عدالت و نامه مردم ارگان حزب توده كه يكسره در خدمت ارتجاع حاكم بود)برای رد گم كنی( غيرقانونی 
اعالم شدند. تماميت خواهان به رهبری بهشتی كه در كار پيشبرد كودتای برنامه ريزی شده ی خود بودند عزم جزم كرده 

بودند كه چيزی را باقی نگذارند.
پيش از آن نشريات گروه های سياسی از جمله مجاهدين و گروه های چپ و دمكرات غيرقانونی اعالم شده بودند. نشريات 

اخير، آخرين روزنامه های مخالفی بودند كه از سوی حكومت تحمل شده بودند.
چماقداران و اراذل و اوباش حزب اللهی از طريق حزب  جمهوری اسالمی و سازمان  مجاهدين انقالب اسالمی در مساجد، 
به تسخير سياه ترين  بودند و خيابان ها می رفتند كه  پايگاه های بسيج تحت عنوان مردم سازماندهی شده  و  كميته  ها 
نيروهای جامعه درآيند. اجازه برگزاری متينگ و راهپيمايی به هيچ حزب و دسته و گروهی داده نمی شد. شهر جوالنگاه 

اراذل و اوباش بود.
دسته های چماقدار مسلح به چاقو، قمه، پنجه  بوكس و زنجير در پناه آتش سالح سپاه پاسداران و كميته چی ها به هر 

اجتماع اعتراضی مردم حمله می كردند و به بيرحمانه ترين شكلی آن ها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند.
نسل ما در مقابل دوراهی تسليم و مقاومت قرار گرفته بود. ما را مخير كرده بودند به مرگ يا زندگی روی زانوها. نسل 

برآمده از انقالب ۵۷ ايستادگی و مقاومت را با همه ی سختی هايش انتخاب كرد.
از روز سه شنبه 19 خرداد تا روز دوشنبه 2۵ خرداد اين نيرو های تشكيالتی سازمان مجاهدين خلق بودند كه با برگزاری 
تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف تهران و با هدف به هم پيوستن آن در حلقه ی مركزی شهر سعی می كردند يك 
تظاهرات بزرگ اعتراضی را سازماندهی كنند اما به خاطر بيرحمی به كار گرفته شده از سوی نيروهای رژيم و چماقداران 
حزب اللهی بسيج شده موفق به انجام آن نمی شدند. نزديك به دو هفته بود كه مقاومت مردمی در تهران و شهرستان ها 

ادامه داست و مجلس شورای اسالمی در اين مدت در كار بركناری بنی صدر اولين رئيس جمهور نظام بود.
روز دو شنبه 2۵ خرداد 1360 رهبران جبهه  ملی ايران اعالم تظاهرات كردند، اما به خاطر سازماندهی نيروهای چماقدار 

و فاالنژ و عدم حضور مجاهدين در اين تظاهرات، امكان برگزاری آن را نيافتند و تهران به تسخير چماقداران درآمد. 
به منصه ظهور  را  نيروهای هوادار مجاهدين شاهكار تشكيالتی خود  قبلی،  اعالم  بدون  روز شنبه 30  خرداد  باالخره 
وابستگان  از  نفر  هزار  ممكن صدها  زمان  كوتاهترين  در  زدند.  را  تهران  مركز  در  بزرگ  تظاهرات  جرقه ی  و  رساندند 
گروه های سياسی چپ و مردم به مجاهدين پيوستند. نيروهای حزب  اللهی و چماقدار قادر به جلوگيری از شروع تظاهرات 
نشدند. هدف تظاهرات رفتن به مقابل مجلس بود. شعار مردم چيزی نبود جز: »حزب چماق بدستان بايد بره گورستان«، 
»ما كشته نداديم كه حزبی بشويم، آلت دست بهشتی بشويم«، »بهشتی، رجايی، خلق آمده كجايی«، »مرگ بر ارتجاع«، 

»مرگ بر اختناق«، مرگ بر بهشتی، »لحظه به لحظه گويم، زير شكنجه گويم، يا مرگ يا آزادی«.
باالی  و  زمين  از  می شد  پخش  راديو  از  مداوم  بطور  كه  خمينی  فرمان  به  جمعيت،  عظيم  خيل  فردوسی  ميدان  در 
ساختمان ها توسط پاسداران به رگبار بسته شد و به اين ترتيب تظاهرات مسالمت آميز مردم تهران به خون كشيده 

شد.
ده ها نفر پيش چشمانم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. نمی دانم چندتايشان همان روز كشته شدند و چندتايشان از 
بيمارستان ها يكسر به اوين انتقال يافته و تيرباران شدند. در روزهای قبل نيز بسياری از معترضان و از جمله دوستانم يا 

در حمله چماقداران زخمی شده بودند و يا دستگير و به اوين و زندان دادگستری و كميته ها انتقال يافته بودند.
باز  با پاسداران و نيروهای چماقدار  در غروب سنگين و غم آلود 30 خرداد وقتی كه خسته و كوفته از جنگ و گريز 
می گشتم در چهارراه سعدی تهران زمين پوشيده از اعالميه های سازمان »فدائيان اكثريت« بود كه در آن نوشته شده بود 
»مردم آگاه و انقالبی در تظاهرات غيرقانونی شركت نمی كنند«. داغدار عزيزانم بودم، چهره  های خونين جوانان و نوجوانان 

ميهنم را به ياد می آوردم و حاال اين اطالعيه بيش از هر چيز بر خشم و اندوه و بغض و كينه ام می افزود.
در آن روزهای سرنوشت ساز و ماه های بعد از آن كه خون از در و ديوار می باريد، حزب توده و اكثريت در كنار كودتاچيان 
و جنايتكاران قرار داشتند. از هر شكست مردم و نيروهای انقالبی اظهار خوشحالی و شادمانی می كردند و آن را با آب 
و تاب به خمينی و حزب جمهوری اسالمی و سران رژيم كودتا تبريك می گفتند. هر پيروزی رژيم را پيروزی خود و 

»جبهه ی انقالب« می خواندند. هر شكست جنبش آزادی خواهی را شكست دشمنان انقالب معرفی می كردند.
در روز 31 خرداد 1360، رژيم كودتا در دو اطالعيۀ دادستانی انقالب اسالمی مركز، خبر از اعدام 23 نفر در تهران داد. 
براساس اطالعيه های دادستانی، اين افراد در دو نوبت ظهر، 1۵ نفر و شب، 8 نفر به جوخه اعدام سپرده شدند. دادستانی 
انقالب آن ها را به خاطر شركت در تظاهرات 30 خرداد به اتهام، مرتد، مفسد، محارب و باغی اعدام كرده بود. تعدادی از 
اعدام شدگان  در ماه ها و روزهای قبل دستگير شده بودند. سعيد سلطانپور در 2۷ فروردين در جشن عروسی خود، محسن 
فاضل در بهمن ۵9 در اداره گذرنامه، عليرضا رحمانی شستان در اسفند ۵9 در ترمينال جنوب هنگام سوار شدن به 
اتوبوس، طاهرۀ آقاخانی مقدم و محمد علی عالم زاده حرجندی در مهرماه ۵9، در حمله نيروهای دادستانی به منزلشان 

، اصغر زهتابچی در 19 خرداد 1360، بهنوش آذريان و منوچهر اويسی در  اوايل خرداد 60 دستگير شده بودند. )1(
چهارشنبه سوم تيرماه 60 روزنامه ها و راديو تلويزيون با درج اطالعيه دادستانی خبر از اعدام  دهها نوجوان دادند. همراه 
با اطالعيه دادستانی عكس 12 دختر نوجوان نيز انتشار يافت كه بدون احراز هويت به جوخه ی اعدام سپرده شدند و از 

خانواده  هايشان خواسته می شد برای شناسايی اجساد فرزندانشان به اوين مراجعه كنند.
در اطالعيه دادستانی انقالب اسالمی مركز آمده بود: 

دادگاه  حكم  و  شده  اند  دستگير  تهران  اخير  ضدانقالبی  جريانات  در  فرزندانشان  كه  محترمی  خانواده های  اطالع  »به 
درباره ی آن ها صادر و اجرا گرديده می رساند لطفاً  با در دست داشتن شناسنامه ی عكس دار خود و فرزندانشانشان كه 

عكس آن ها در اين جا چاپ شده به دفتر مركزی زندان اوين مراجعه كرده و فرزندانشان را تحويل بگيرند.
روابط عمومی دادستانی انقالب اسالمی مركز

الزم به يادآوری است كه اسامی صاحبان عكس مشخص نشده است. روزنامه اطالعات 3 تيرماه 1360«
منظورشان از به كار بردن عبارت »فرزندانشان را تحويل بگيرند« جنازه ی آن ها بود. دختران نوجوان را بدون احراز هويت 
به جوخه ی اعدام سپرده بودند و حاال از خانواده هايشان با بيرحمی می خواستند كه برای »تحويل« جنازه ی آن ها به 
اوين مراجعه كنند. در روزها و ماه های سياه پس از 30 خرداد 60 اين نسل برآمده از انقالب ضد سلطنتی ۵۷ بود كه 
با جانفشانی و گذشتن از همه چيز خود در كوچه  و  خيابان ، در كوه و جنگل، در اسارت و شكنجه گاه بر تخت تعزير و 
تقتيل، برچوبه های دار و ميدان های تير، آزادی را طلب می كرد. باقيمانده ی اين نسل را در كشتار 6۷ به خون كشيدند 

به اين اميد كه حكومت شان را جاودانه كنند. زهی خيال باطل.
از خرداد 60 تا خرداد 88، بيست و هشت سال گذشت و دوباره خرداد گل داد و به خون نشست. اين بار نسلی تازه به 
ميدان آمده، اما شعارهايش و خواسته هايش همانی است كه در روزهای پرتالطم خرداد 60 در خيابان های شهر فرياد 

می شد. آزای، خجسته آزادی. آن ها چيزی نمی خواهند به جز حاكميت مردم و انتخابات آزاد.
كودتاچيان در 24 خرداد 88 به  دستور خامنه ای و با شركت احمدی نژاد جشن پيروزی كودتا را در تهران برپا كردند و 

با بی شرمی مردم به پاخاسته را »خس و خاشاک« معرفی كردند. 
نيروهای سركوبگر، حزب اللهی، لباس شخصی و بسيجی اجازه برگزاری تظاهرات و گردهم آيی در همه شهرها را دارند 

كودتاچيان از »غيرقانونی« بودن تجمعات مردمی خبر می دهند و ارگان های سركوب شان وعده سركوبی می دهند.
يك روز پس از »جشن كودتاچيان«، مردم به جان آمده بی اعتنا به تهديدات به منظور شكست كودتا به خيابان های 
تهران سرازير شدند. جوش و خروش مردم يادآور صحنه های خرداد 60 بود. منابع وابسته به رژيم خبر از سه ميليون 

تظاهركننده می دهند.
شعارهای محوری مردم در تظاهرات های روزهای پرالتهاب خرداد 88  »مرگ بر ديكتاتور«، »توپ، تانك، بسيجی، ديگر 
اثر ندارد«، »بسيجی بی غيرت  دشمن خون ملت«، »مرگ بر استبداد«، »می جنگم می ميرم ، رأيم رو پس می گيرم«، 

»احمدی خيانت می كند رهبر حمايت می كند« است. )2(
در تظاهرات 30 خرداد 60 بهشتی و رجايی به عنوان عوامل اصلی اجرای كودتای خمينی مورد خشم و كينه مردم قرار 

گرفتند. شعارهای اصلی تظاهرات روی آن ها متمركز شده بود.
در تظاهرات خرداد 88 شعارهای اصلی تظاهرات روی احمدی نژاد عامل اجرايی كودتا متمركز شده و مردم با سردادن 

»مرگ بر ديكتاتور« نفرت خود از خامنه ای ولی فقيه رژيم و رهبر كودتاچيان را به نمايش می گذارند. 
رفسنجانی در خاطراتش از روز دوشبنه 2۵ خرداد 60 می نويسد:

»... در دادگستری ]به رياست بهشتی[ جلسه مشورتی قوای سه گانه با سپاه و ... بود كه در كيفيت حركت سياسی و 
تبليغات و دستگيری  سران مخالفان محارب و مسائل روز تصميم گيری شد.

عبور از بحران، كارمانه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، 1360 دفتر نشر معارف انقالب چاپ سوم 13۷8، صفحه ی 1۵۷. 
»

در روز دوشنبه 2۵ خرداد 88 كودتاچيان مشابه سال 60 عمل می كنند. آن ها هم به دنبال دستگيری مخالفان و كسانی 
هستند كه از در مخالفت با كودتا درآمده اند. هدف اول دستگيری ها دانش جويان و نيروهای فعال اجتماعی و سياسی 
هستند. حمله و هجوم نيروهای لباس  شخصی درست مانند خرداد 60 به خانه های مردم و دانشگاه ها و خواب گاه  های 
دانشجويی است. به خاطر نزديك بودن سالگرد قيام دانشجويی 18 تير و جلوگيری از شعله ورتر شدن آتش قيام در اين 
روز، نيروهای كودتاچی حمله و هجوم به خوابگاه های دانشجويی و دانشگاه ها را در اولويت قرار داده اند. خيمه شب بازی  
مجلس ارتجاع و محكوميت حمله از سوی فرهاد رهبر معاون سابق وزارت اطالعات و رئيس دانشگاه حكومت كودتا، برای 

فريب دانشجويان، سلب مسئوليت از دولت و خريدن وقت است.
دامنه  ی دستگيری ها به حدی است كه پاره ای از دوستان پيشين را نيز كه در كودتای خرداد 60 جوالن می دادند در بر 

می گيرد. عبرت تاريخ است. اما كو كسی كه درس بگيرد. بخشی از كودتاچيان ديروز، طعمه كودتاچيان امروز شده اند.
در خرداد 60 بهانه ی مردم و آزاديخواهان مخالفت با تالش رژيم و جناح حاكم برای بركناری ابوالحسن بنی صدر از رياست 
جمهوری بود. اين بار بهانه ی مردم تالش برای بازپس گيری آرايی است كه در روز جمعه 22 خرداد در مخالفت با نظام و 
واليت فقيه و به نشانه ی اعتراض برای موسوی به صندوق های رأی ريختند. تفاوت اساسی بين بنی صدر و موسوی در اين 
بود كه بنی صدر حاضر نشد به خاطر حفظ قدرت مقابل مردم بايستد و در سركوب نيروهای مترقی با خمينی همراهی 
كند. موسوی امروز به دنبال رسيدن به قدرت و پيگيری خط »امام راحل« و نجات جمهوری اسالمی از مسير قهقرا است. 
بنی صدر در خرداد 60 در مقابل خمينی ايستاد؛ بايد ديد موسوی تا كجا در مقابل خامنه ای می ايستد. برای همين يكی 

از شعارهای تظاهركنندگان موسوی موسوی سكوت كنی خائنی! است.
و خرداد 88  بين خرداد 60  تقارن عجيبی  زمينه ها  بسياری  نيست. در  يكسان  و عملكرد كودتاچيان  فقط خواسته ها 

است.
در خرداد 60 برای اولين بار در تاريخ مبارزات يكصد ساله ميهنمان روحانيت حضوری نداشت و اين اتفاقی ميمون و 
مبارک بود. در تظاهرات خرداد 88 تهران نيز روحانيت حضوری ندارد؛ هرچند كروبی و خاتمی و مجمع روحانيون مبارز 
از صدها هزار  اثری  يافته جز يك مورد  انتشار  فيلم های  اما در عكس ها و  نفع خود مصادره كنند.  به  را  می كوشند آن 
آخوندی كه بندنافشان به حكومت مذهبی بسته است نيست. اين پديده را به فال نيك بايستی گرفت. اين همه ماجرا 

نيست. تقويم نيز به ياری تاريخ آمده است. روزهای خرداد 60 و 88 هم يكسانند.
در خرداد 60 دست رژيم برای سركوب خونين باز بود. خمينی در مقام واليت مطلقه فقيه نشسته بود و كليه ارگان های 

سركوب رژيم گوش به فرمانش بودند. هيچ شكافی در باال نبود.
حاال خامنه ای در مقام واليت مطلقه فقيه نشسته است كه حتی نمايندگان و گماشتگانش نيز روی در روی او ايستاده  اند. 

او حمايت رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام و خبرگان رهبری را نيز با خود ندارد.
به جز مهدوی كنی رئيس جامعه روحانيت مبارز و شيخ محمد يزدی رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم، غالب 

آخوندهای دانه درشت اين دو جريان در مناقشه اخير از خامنه ای حمايت نمی كنند.
هم  نظام  درون  در  او  اعمال  نكرده اند.  حمايت  وی  رويكرد  از  رژيم  تقليد  مراجع  از  يك  هيچ  همدانی  نوری  جز  به 

»مشروعيت« ندارد.
در خرداد 60 اعمال خمينی در داخل رژيم از »مشروعيت« برخوردار بود و حمايت جناح های مختلف رژيم را با خود 

داشت.
نيروهای سركوبگر رژيم بطور يكپارچه پشت سر خمينی بودند و اوامر او را به جان و دل می خريدند. اما امروز بدنه ی 
انتظامی  نيروی  و  پاسداران  نيرو های سپاه  از  بزرگی  با خامنه ای همراه و همگام نيست. بخش  نهادهای سركوب رژيم 

پرسنل وظيفه هستند كه انگيزه ای برای اجرای فرامين او ندارند.
در خرداد 60 صدای مردم ايران به گوش جهانيان نمی رسيد. وسايل ارتباط جمعی مانند امروز نبود. آن چه كه موجود بود 
نيز به طور يكپارچه در اختيار خمينی و كودتاچيان بود. مردم زير بمباران خبری راديو و تلويزيون و روزنامه های رژيم 

بودند. مساجد و تكايا و منابر را دربست در اختيار داشتند.
در خرداد 60 و روزهای سياه بعد از آن روزنامه  های دولتی كيهان، جمهوری اسالمی و اطالعات با هدايت سيد محمد 
خاتمی، ميرحسين موسوی و سيد محمود دعايی نقش كثيف روزنامه های دولتی ايران، رسالت، وطن امروز و سايت های 
اينترنتی رجا نيوز، انصار نيوز، و خبرگزاری های فارس و ايرنا و ايسنا در خرداد 88 را بازی می كردند. درست مانند روزهای 

اخير آنها نيز چون هواداران احمدی نژاد كه واقعيات جامعه را قلب می كنند، به تحريف اخبار و وقايع می پرداختند.
در خرداد 60 اوباشی كه لباس روزنامه نگاری به تن كرده بودند، در كيهان و جمهوری اسالمی و اطالعات و صبح آزادگان 
مردم به جان آمده و آزاديخواه را ضد انقالب و اراذل و اوباش می خواندند، درست مانند امروز كه احمدی نژاد و ارگان های 

وابسته به او، مردم را »خس و خاشاک« و اراذل و اوباش می خوانند.
انعكاس يك سويه  و وارونه حقايق و جعل خبر و تفسيرهای  با  در خرداد 60 راديو تلويزيون با هدايت علی الريجانی 
گوناگون به مدد جنايتكاران آمده بود. در شورای سرپرستی راديو تلويزيون، علی جنتی، حسن روحانی و احمد توكلی 

نشسته بودند.
امروز همان نقش را صدا و سيما با هدايت ضرغامی و همراهان احمدی نژاد به عهده دارد.

اين ها همه مشابهت ارگان های تبليغاتی كودتاچيان در خرداد 60 و 88 است. اما امروز برخالف گذشته كودتاچيان به 
خاطر پيشرفت های تكنولوژيك نمی توانند همه ی راه ها را مسدود كنند.

با وجود شبكه ی اينترنت و دسترسی افراد به يو تيوب، فيس بوک، تويتر و... شبكه های خبری 24 ساعته، سايت های 
خبری، تلفن های دستی، تلويزيون های ماهواره ای، رسانه های بين المللی، دوربين های ديجيتال و ده ها ابزار مشابه ديگر 

تالش رژيم برای سانسور اخبار و جناياتی كه صورت می دهد ناممكن شده است.
از تظاهرات گسترده مردم در30 خرداد 60 به جز يك عكس چيز ديگری در دست نيست. اما هزاران عكس و تفسير و 
فيلم و خبر از تظاهرات های خرداد 88 ميليون ها بار به سمع و نظر مردم ايران و  دنيا رسيده است. در حالی كه هيچ 
عكسی از جنايات رژيم در خرداد 60 نيست. جوانانی كه امروز در خيابان ها هستند با ديدن جناياتی كه مأموران لباس 
شخصی و يونيفرم پوش رژيم انجام می دهند پی می برند كه در خرداد و تابستان 60 چه بر سر مردم  آمده است. به اين 

ترتيب خرداد 60 به خرداد 88 وصل می شود.
رژيم چنانچه دست به سركوبی گسترده و خونين هم بزند از بازآفرينی دوران سياه دهه ی 60 عاجز است. در خرداد 88 
كابوس خرداد 60 برای رژيم زنده شده است. به همين دليل رفسنجانی يكی از رهبران كودتای 60 با آن يكی از اهداف 
كودتاچيان، از صحنه بيرون كردن اوست سكوت اختيار كرده است. او به خوبی خطراتی كه نظام را تهديد می كند درک 

می نمايد. برای او حفظ نظام از هرچيزی مهم تر است.
آن چه در اين سال ها گذشت را يك بار ديگر مرور می كنم. بهشتی يكی از رهبران اصلی كودتای خرداد 60 چيزی نگذشت 

كه همراه با رجايی و باهنر و... به هالكت رسيدند.
با خود می گويم اگر خامنه  ای رهبر كودتای خرداد 88 هم در تيرماه 60 به جای آن كه حركت دستش را از دست بدهد 
كشته شده بود، امروز عده ای چون مسعود بهنود، عليرضا نوری زاده، محسن سازگارا، سيدابراهيم نبوی و ... كه سنگ 
بهشتی و ميانه روی او را به سينه می زنند و بخاطر از دست دادن او غبطه می خورند از صفای باطن و پيپ گوشه ی لب و 
تار در بغل و روح لطيف و طبع بلند خامنه ای داستان ها نمی بافتند و به روی تاريخ و قربانيان اين نظام اهريمنی چنگ 
نمی گرفتند، »انقالب اسالمی«  ما  از  را  او  بود و خشونت طلبان  مانده  زنده  اگر خامنه ای  نمی گفتند  آيا  نمی كشيدند؟ 

آن  با  خامنه ای  نمی گفتند  آيا  می رفت؟  را  ديگری  مسير 
الجوردی  امثال  به  خشونت طلبی  اجازه ی  لطيف«  »روح 

و ... نمی داد؟ 
آيا از توسعه موسيقی و فرهنگ و شعر و ادب كه در هر 

يك دستی داشت نمی گفتند؟
28 سال از كودتای خرداد 60 می گذرد. نسل ما در خرداد 
60 وقتی ديو ارتجاع دهان باز كرده بود كه همه را ببلعد 
آن  در  اشتباهی  چه  نكرد؟   و  بكند  می توانست  كار  چه 

روز های سرنوشت ساز مرتكب شد كه نبايستی می شد؟
می زنند:  فرياد  جوانان  خيابان ها  در   88 خرداد  در  امروز 

»موسوی موسوی سكوت كنی خائنی«
امروز با شنيدن اين شعار، خستگی 28 سال گذشته از تنم 
بيرون می رود. سرم را بلند می كنم لبخندی می زنم و پيش 
وجدان آسوده ام كه  خيانت نكرديم. نسل ما در زير آتش و 
گلوله و شكنجه و بيداد سكوت نكرد، نسل ما درو شد اما 

به مسئوليت تاريخی خود عمل كرد.
نسلی جديد در خرداد  به خون خفته،  نسلی  از خاكستر 
88، بر می خيزد و همچنان شعار به خون خفتگان خرداد 
60 و نسلی كه به خون تپيد را فرياد می كند. نتيجه ی اين 
دور از مقاومت هرچه كه باشد رژيم جمهوری اسالمی را 

آسيب پذيرتر از هميشه می كند.
ايرج مصداقی 28 خرداد 1388
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نكات آموزشی برای شركت در تظاهراتها
در وبالگي نكاتي براي حضور در تظاهرات هاي 
خياباني ذكر شده كه بازانتشار آن را براي عموم 

مردم مفيد دانستيم. 
باشيد  افرادی  يك ـ سعی كنيد حتما در كنار 
كه می شناسيد , زيرا زياد ديده شده , عوامل 
و  جمعيت  در  آيد  می  چاقو  با  شخصی  لباس 

همينطوری يك دفعه چاقو می زنند.
افرادی باشيد كه می  پس سعی كنيد در كنار 

شناسيد.
يك  در  نكنيد  سعی  و  نكنيد  توقف  اصال  ـ  دو 
محل بمانيد , در مسيد تظاهرات حركت كنيد و 

از ماندن در يك محل خودداری كنيد.
داشته  با خودتان  آب حتما  ـ سك شيشه  سه 

باشيد.
چهارـ  يك دستمال سفيد تميز حتما با خودتان 

داشته باشيد برای:
بستن زخم و يا اگر گاز اشك آور پرتاب شد تا 

بتوانيد جلوی صورت خود را بگيريد.
كردند  به شما حمله  رژيم  عوامل  وقتی  ـ  پنج 
, فرار نكنيد , اگر همه سر جای خود باشيد و 
آنها عقب   , باشيد  , مطمين  برويد  به طرفشان 

نشينی می كنند.
شش ـ اگر گاز اشك آور پرتاب شد و احساس 
انجام  را  زير  موارد  كرديد  چشم  در  سوزش 

دهيد:
سريع دود سيگار را وارد چشمتان كنيد.
سريع با آب چشمتان را شستشو بدهيد.

چشم خود را نماليد و انگولك نكنيد.
سعی نكنيد جلوی اشكها را بگيريد.

 , داريد  دسترسی  ماست  يا  شير   , دوغ  به  اگر 
حتما بخوريد.

به هوای تازه بريد و نفس عميق بكشيد.
آتش  تظاهرات  مسير  در  كنيد  سعی  ـ  هفت 
پرتاب شد  آور  گاز اشك  اگر  تا   , درست كنيد 

, بی اثر و يا كم اثر بشود.
هشت ـ حتما يك تكه پارچه , يا كاغذ در دست 
داشته باشيد و باال نگهداريد , البته اينكار داليل 

زيادی دارد كه توضيحش خيلی زياد می شود.
نه ـ سعی كنيد تا می توانيد عكس و فيلم تهيه 

كنيد , و برای ديگران نيز ارسال كنيد.
سايت گوگل و تحوالت اخير ايران

به گزارش خبرنامه گويا روز جمعه شركت گوگل 
اعالم كرد امكان ترجمه از زبان فارسی و به زبان 
اضافه  خودكارش  ترجمه  خدمات  به  را  فارسی 
كرده است. اين خدمات از طريق آدرس زير قابل 

دسترس است:
http://translate.google.com

ابراز اميدواری كرده كه اين خدمات كه  گوگل 
زودتر از موعد و به خاطر تحوالت سياسی اخير 
و  داخل  مردم  توسط  ايران عرضه می شود  در 
خارج از اين كشور برای برقراری ارتباط و اطالع 

از رويدادها مورد استفاده قرار گيرد.
گفته  ارتباط  اين  در  از متخصصان گوگل  يكی 
است كه عالقه روزافرونی برای اطالع از اوضاع 
ايران وجود دارد و ما اميدواريم اين ابزار دسترسی 

به اطالعات را از ايران و به ايران بهبود دهد.

همصدا با ايران، اگر نه بلندتر
اين حقيقتی است كه برگ ديگری از تاريخ ايران 
در حال ورق خوردن است. فصل بعدی چيست 
را هيچ نميدانيم. اما ايران ديگر ايران چند ماه 
پيش نخواهد شد, چه پيامد اين طغيان مردمی 

انقالب باشد و چه سركوب
شديد و بازگرداندن مردم به خانه هايشان و چه 
به استحاله بردن  بندهای درون نظامی و  زد و 

اين موج عظيم
هستند  خيابانها  در  حاضر  مردم  ميان  اين  در 
كه تاريخ سازان اصلی اين مقطع هستند و می 

نگارند فصلی ديگر را با سرخ خون خويش
خاموش  نيمه  آتشفشان  سال  سی  از  پس   
و  است  كرده  فوران  اعتراضات  و  ها  نارضايتی 
كانون آن خيابانها و دانشگاههای ايران هستند. 
فراتر  ها  نارضايتی  و  اعتراضات  اين  دامنه  ولی 
جريان  ايران  خيابانهای  در  آنچه  اينهاست.  از 
دارد تنها, زبان سرخ تنی است كه ذره ذره ی 

وجودش, آكنده از خشم و نارضايتی است
بخشی از اين پيكره ی رنجور و ملتهب و معترض 
نيز در خارج از مرزها از حاشيه نظاره گر متن 
است. گاهی در حسرت, از دور بودن از وقايع و 
و  ميرود  جوانانش  بر  آنچه  از  خشمگين  گاهی 
گاهی مستعصل و در انديشه ی اندک كاری كه 

شايد از دستش برايد
و چه می شود كرد فرسنگها دور از ايران برای 
مقابل  تجمعی  جز  گذرد,  می  داخل  در  آنچه 
سازمانی يا سفارت و وزارتی و به دست گرفتن 
در  شعارهايی  دادن  و  عكسهايی  و  پالكاردها 
با  ديكتاتوری.  حكومت  و  ديكتاتور  محكوميت 
اين اميد كه بتوان نظری را معطوف به جنايات 

كرد و سياستمداری را مجبور به موضع گيری
 در حاشيه حداقل ديگر محدوديتها و خطرات و 
هزينه های متن حادثه, در بيان خشم و بغض, از 
كشتار و سركوب و نشانه رفتن مستقيم عامالن 
اصلی وجود ندارد و اين حداقل كار ممكن, برای 
فاجعه  عمق  به  دنيا  مردمان  انظار  توجه  جلب 

است
ولی گويی ديكتاتوری نظام حاكم در ايران مرزها 
را درنورديده و حتی سعی در كنترل شعارها و 
شيوه ی اعترض در آنسوی مرزهايش را هم دارد 
ابزار  اينبار دوستان سبز پوشمان هستند كه  و 

اين كنترل شده اند. خواسته يا نخواسته
در حالی كه در بطن خيابانهای ايران, جوانان بی 
نقاب و عينك, شعار مرگ بر ديكتاتور سر می 
دهند و پايه های نظام ديكتاتوری را نشانه رفته 
اند, سبز پوشان نقاب و عينك دار آن سوی آب, 
سعی محدود كردن شعار ها و تجمع اعتراضی, 
به تقلب انتخاباتی و پس گرفتن رايشان دارند و 
امروز داخل  اتفاقآ شعار  با هر گونه شعاری كه 
ايران هم هست و ريشه ی نظام ديكتاتوری را 
به  تهديد  و  ورزند  می  مخالفت  رود  می  نشانه 
ترک جمع می كنند و با اين روش هژمونی خود 

را بر تجمعات اعتراضی تحميل می كنند.
ولی امروز نيك می دانيم كه اعتراضات مردم در 
ايران از مطالبه رآی گذشته است. چه, حتی اين 
مطالبه هم بهانه ای بيش نبود برای به خيابان 

آمدن و فرياد خشم فرو خورده ساليان
دانشجويی كه در دوران نخست وزيری موسوی 
چند سالی بيشتر سن نداشته و تا چند ماه پيش 
سر  بر  را  خود  جان  نداشت,  او  از  ذهنيتی  هم 
موسوی  جمهوری  رياست  و  رای  گرفتن  پس 
نگذاشت. سبز پوشان خارج از كشور بايد متوجه 
اين موضوع باشند و اين موج عظيم اعتراضی را, 

در پس گيری رآی, خاموش و لوس نكنند
 حتی اگر هدف تاكنون تجمعات بازپس گيری 
رآی می بود, سخنان ديروز رهبری بايد حجت 
امروز  از  و  باشد  كرده  تمام  رای  مدعيان  بر  را 
سرنگونی  از  كمتر  به  مرزها  خارج  در  حداقل 

ديكتاتوری واليت فقيه رضايت ندهند
 سيمين مسگری

اطالعيه شماره دو دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب- خط بازسازي در خصوص كودتاي خامنه اي-احمدي نژاد
اگر خامنه اي و احمدي نژاد بر بيت هاي رهبري و عمارت هاي دولتي و نظامي حكم مي رانند، اما شاهديم كه جامعه حاكم واقعي پشت بام ها، كوچه ها و كوي هاي دانشگاهي و 
مسكوني است. مردمي كه همبستگي و همسرنوشتي خود را در مواجهه خون آلود خود با گارد ويژه و لباس شخصي ها تجربه مي كنند. مردمي كه درب هاي منازلشان را براي كمك 
به يكديگر مي گشايند و دست در دست يكديگر شعار مي دهند و در كشاكش خون و باتوم و گلوله، به يكديگر غذا و آب و مهرباني تعارف مي كنند. خوشا مبارزه براي آزادي. خوشا 

رهايي جمعي.
شهروندان مبارز، برخي زمزمه مي كنند كه اي كاش اين مبارزه رهبري بيابد. اي كاش رهبراني به ما مي گفتند چه كنيم و چگونه پيش رويم. هنوز چشماني به لب هاي خاتمي ها و 

موسوي ها دوخته شده است. لب هايي كه در هنگامه هاي دشوار جز به تسليم و مذاكره دعوت نمي كنند.
شهروندان

براي رهبري اعتراضات خود به باالدست ها چشم ندوزيد. رهبر شمائيد. در محله ها، دانشكده ها، كارگاه ها و كارخانه ها كميته هاي همبستگي مردمي عليه كودتا را شكل دهيد. بازو 
به بازوي يكديگر دهيد. در اين كميته ها نحوه و چگونگي مبارزه با دولت كودتايي را بحث كرده و سازماندهي كنيد. اگر دولت كودتايي جامعه را از رسانه هاي آزاد محروم كرده است، 
اخبار و مقاالت را جمع آوري كرده و با چاپ و تكثير آن توسط كميته هاي همبستگي، مردم را از وقايع مطلع كنيد. پزشكان و پرستاران به درمان صدمه ديدگان بپردازند. تجربيات 
و مهارت هاي خود را در اين كميته ها يكپارچه كنيد. در دانشكده ها و خوابگاه ها كنترل ساختمان ها را به دست بگيريد. به هر ميزان كه شما جلو برويد كودتا عقب خواهد نشست 

و به هر ميزان كه عقب نشيني كنيد رژيم تا درون اتاق هايتان پيش خواهد آمد.
جوانان

با دوستان نزديك و همرزم خود واحدهاي كوچك گارد ملي را تشكيل دهيد. گروه هاي كوچك سازمان يافته و هماهنگ حتي با دستان خالي و سنگ و ميله قادر به حفاظت جمعيت 
مردم از وحشيگري اوباش كودتا هستند. مهاجمان مشتي اجير شده و حقوق بگير هستند. خصلت آنها خصلت سگ است. در پي جمعيت هراسان مي دوند و مي درند، اما همينكه 
بايستيد مي گريزند و به آغل هاي خود پناه مي برند. واحدهاي دفاع از زنان و سالمندان را تشكيل بدهيد. خيابان هاي شهر از آن شهروندان است. از امنيت خود و ديگر شهروندان 

دفاع كنيد.
مبارزه اي كه اكنون در جامعه جاري است، حيات آتي ما را تعيين خواهد كرد. براي اعتصاب عمومي آماده شويد. چرخ هاي اين جامعه را همين مردمي مي چرخانند كه توسط دولت 
كودتايي به رسميت شناخته نمي شوند. با اعتصاب عمومي از قدرت خود آگاه شويد. با توقف كار، بستن كارگاه ها و مغازه ها، حاضر نشدن سر خدمت اداري و  تعطيل كردن حمل و 

نقل نشان خواهيم داد كه حيات و سرزندگي جامعه ناشي از تك تك انسان هاي مولد آن است و نه دسته دسته نظامي و گله گله معمم.
با ايمان به پيروزي پيكارمان - دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب- خط بازسازي - 24 خرداد 1388

بيانيه نشريه دانشجويی بذر – 2۵ خرداد 1388
مردم  سرنوشت اين نظام را در خيابانها تعيين خواهند كرد!

 
انتخابات فرمايشی رياست جمهوری در ايران برگزار شد. برخالف انتظار اكثريت مردم كه منتظر بودند موسوی انتخاب 
شود، احمدی نژاد برای بار دوم رئيس جمهور شد. وقتی نتايج از ساعتهای آغازين صبح شنبه اعالم شد معترضين به 
سمت وزارت كشور هجوم بردند. اعتراضات در تهران گسترش پيدا كرد و به اكثر نقاط كشور كشيده شد. گفته می شود 
كه معترضين طرفداران موسوی هستند. اين ظاهر قضيه است، اما اكنون ديگر برای  مردم مهم نيست كه احمدی نژاد 
برود و موسوی بيايد. مردم زخم خورده اند كه چرا اينگونه فريبشان دادند تا به پای صندوقهای رأی بروند و در لحظاتی 
كه دختران و پسران جوان در زير ضربات باتوم گارد های نظامی خونين و مالين می شوند، رسانه های دولتی از حماسه 

حضور مردم صحبت می كردند. اما واقعيت ماجرا چيست؟
در انتخابات رياست جمهوری يك كودتا از جانب سپاه با هنرنمايی احمدی نژاد سازماندهی شد. درحاليكه اكثريت آرا با 
موسوی بود، احمدی نژاد به عنوان فرد منتخب با آرای آشكارا غيرواقعی برنده انتخابات اعالم شد. اين موضوع برای مردم 
قابل قبول نبود كه اين چنين وقيحانه به آرای شان دهن كجی شود، اين چنين وقيحانه به بازی گرفته شوند و آخر سر 
هم به هيچ گرفته شوند. احمدی نژاد در 4 سال گذشته كارنامه سياهی داشته است و مردم ديگر تاب ندارند او را بپذيرند. 
نمايش برپايی مناظره ها هم برای اين بود كه توجه مردم را جلب كنند و آنها را به پای صندوقها بكشانند. باز گذاشتن 

فضای قبل از انتخابات هم باعث شد كه مردم فكر كنند واقعاَ آزادی و دموكراسی به آنها رو كرده است.
افشاگری های احمدی نژاد در مناظره ها فضا را ملتهب تر نمود. اما  سويه ديگر واقعيت اين است كه در بين حكومتی ها 
شكاف عميقی به وجود آمده است. خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه پاسداران كه قدرت اصلی نظامی و اقتصادی محسوب 
می شوند، در يك قطب قرار گرفته اند و در سوی ديگر هاشمی رفسنجانی و اصالح طلبان. هدف اصلی دارودسته احمدی 
نژاد، هاشمی رفسنجانی است كه خود نيز به مدت 8 سال رئيس جمهور بود و با لقب »اكبر شاه«، يكی از منفورترين 
چهره های هيأت حاكمه جمهوری اسالمی شد. طی 30 سال گذشته هيچگاه شكافی به اين عمق در ميان عناصر اصلی 
حكومت پديد نيامده بود. اما در اين ميان مردم چه نقشی دارند و در فضايی كه حكومت بشدت درمانده و مستأصل شده 

است، چگونه از اين شكاف به نفع مبارزات و اهداف و آرزوهای خود استفاده كنند. 
اكنون كه مسأله از تقلب آرا و بودن يا نبودن ميرحسين موسوی فراتر رفته است، اهداف مبارزه و خواسته و مطالبات 
مردم هم بايد فراتر از چارچوب دعواهای درون هيأت حاكمه جمهوری اسالمی برود. موسوی هم به خاطر مردم در مقابل 
حكومت كه خود عضوی از آن است و يارانش نمی ايستد. او مرتباَ در بيانيه های خود وفاداری و تعهدش را به نظام 
جمهوری اسالمی، واليت فقيه و  قانون اساسی جمهوری اسالمی اعالم می كند تا مبادا نيروهای غيرخودی، نيروهای 
سياسی مستقل و انقالبی به طرح شعارها و مطالبات دمكراتيك مردم دست زنند. او نيز می داند كه ما جوانان در مبارزات 

شبانه روزی خود كل نظام جمهوری اسالمی را به زير سؤال برده ايم. 
در طی  30 سال گذشته، سران رژيم جمهوری اسالمی با سركوب، چپاول و غارت آنان،  ثروت و قدرت خود را بنا كردند. 
اگر احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی را افشا می كند به معنای اين نيست كه با مردم است و به خاطر آنها اين كار را 
می كند؛ بگذريم از اينكه احمدی نژاد حرف جديدی نزده بود؛ بيش از دو دهه است كه اكثريت مردم از چپاول ثروت و 
منابع كشور توسط خاندان هاشمی رفسنجانی  باخبرند. همواره طبقات حاكمه ارتجاعی آن هم از نوع اسالمی آن، دزد 

جان و مال مردم هستند.
اما شكاف درون طبقه حاكمه به حدی كه امروز شاهد آن هستيم، نقطه عطف مهمی در نظام جمهوری اسالمی است. 
آنان می خواهند نبرد سهمگين خود را از طريق قربانی كردن مردم به پيش برند. بدون شك در اين مبارزات و اين فضای 
مساعد هزينه خواهيم داد. اما اين بار بايد بتوانيم هزينه ها را به سود منافع خود، آرزوها و آرمان های خود كه همانا 
برچيدن بساط مخوف نظام اسالمی است، جهت دهيم. با گسترش مبارزات خود آن را به يك مبارزه همه جانبه عليه 

كليت نظام جمهوری اسالمی از كودتاچيان دروغگوی احمدی نژاد تا شال سبز موسوی و رفسنجانی تبديل كرد.
اعتراض به بسته شدن روزنامه سالم در 18 تير ۷8 را بياد بياوريد، در ابتدا دانشجويان با اعتراضشان در واقع از خاتمی 
و تفكر دو خردادی حمايت كردند. اما خاتمی اصالح طلب دانشجويان را به خاک و خون كشيد. مبارزات 18 تير مسير 
ديگری پيدا كرد و به يك مباررزه راديكال تبديل شد. اكنون نيز ما بايد شور و انرژی بی پايان خود را برای تغييرات 

واقعی و در جهت اهداف بزرگتری به كار گيريم. 
ما نسل جوانی كه كه در مقابل حمله مزدوران ضد شورش كه تا به دندان مسلح اند  جسورانه سينه سپر می كنيم و فرار 
نمی كنيم، خواسته هايمان فراتر از اين است كه چرا موسوی رئيس جمهور نشد؛ گرچه رسانه ها های حاكم در ايران و 
جهان سعی می كنند مبارزات ما را به حساب مير حسين موسوی سرريز كنند. ما نمی جنگيم برای تداوم نظام مذهبی، 
شعار ما »اهلل اكبر« نيست، برچيدن هرگونه نفوذ دين و خرافات از زندگی مردم كشورمان است. ريشه اين حكومت و غل 

و زنجيرهايی كه بر تفكر مردم بسته شده از همين مذهب است.
احمدی نژاد ديكتاتور كه درس دروغ را در مكتب گوبلز )مسئول تبليغات هيتلر( آموخته است، در مراسم »جشن پيروزی 
اش« تهديد كرد كه بررسی اموال مقامات سابق را در دستور كار خود گذاشته است. سؤال فقط اين نيست كه چرا در 
4 سال قبل اين كار را نكرد سؤال واقعی اينجاست كه  كدام نهادهای قدرت و كدام افراد قدرتمند حكومتی بزرگترين 
مفاسد اقتصادی كشور را مرتكب شده اند؟ آيا كسانی غير از همين سران حكومتی  و مراكز بزرگ مالی مذهبی چون 

آستان قدس رضوی و بنيادهای مختلفی چون، بنياد مستضعفان و غيره می باشند؟
سخن آخر اينكه ما نمی توانيم چشم اميد به موسوی و كروبی داشته باشيم. آنها نيز مهره همين رژيم اند. سه دهه 
گذشته نشان داد كه اصالح اين حكومت از درون ممكن نيست. نمايش انتخاباتی اخير ديگر جايی برای هيچگونه توهمی 
در اينباره باقی نگذاشت. ما انرژی و خواست تغييرات ريشه ای را داريم. بهتر است كه ديگر نگذاريم انرژی ما و مبارزات 
ما به هرز رود. اين آتشفشان عظيم نسل ما می تواند اين نظام پوسيده را به جايگاه واقعی اش -موزه تاريخ- بسپارد. به 
انقالب بينديشيم كه بار ديگر اين روزها از تمام سلول های جامعه طلب می شود. شور و جسارت هزاران دختر جوان در 
اين نبردها بيان عزم آنان برای پايان دادن به بساط نظامی است كه بر پايه فرودستی زنان از حجاب اجباری گرفته تا 
كليه قوانين زن ستيز و نابرابر تثبيت و تحكيم شده است. حضور انبوه و پر قدرت زنان جوان  در نبرد اين روزها نشان 

پر قدرتی از خواست تغيير است؛ تغييری كه فقط با »انقالب« ممكن است. 
 مرگ بر آپارتايد جنسی

 مرگ بر ديكتاتور
 يا مرگ يا آزادی 

فرمانده كل قوا ، اين آخرين پيام است،
 اين جنبش مردمی در حالت قيام است
 ما زن و مرد جنگيم ، بجنگ تا بجنگيم

 زنده باد انقالب


