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 ١٨شنبه  گزارشات زيادی از اعتراضات مردم در روز پنج

ما  چند گزارش را برای اطالع . تير ماه منتشر شده است
  .آوريم شما در اين جا می

  
  ولش کن، ولش کن: گزارش اول
پيامک ، رودررو، اينترنت( که از طرق مختلف با وجود آن

ی متعددی برای مسيرھا) تری تلفن و البته با اطمينان کم
آرام سالگرد ھيجدھم تير در نظر گرفته شده بود  يیراھپيما

 اما مردم با ساعتی تاخير يکديگر را در يکی از اين مسيرھا
گفت و ھمه مانند يک  اگر چه کسی سخنی نمی. يافتند

کلی ه کردند که گويی از ماجرا ب وانمود می يیھنرپيشه سينما
گارد ويژه قصد دستگيری جوانی  ای که خبرند اما لحظه بی

. جمعيت تکرار کرد. اکبر گفت ابتدا يکی هللا را داشت،
ولش کن  -بار شعار ولش کن  اين ديگری گفت ولش کنيد و

پليس پس از رھا کردن وی  مانند بمبی در فضا منفجر شد و
سراسر خيابان از . وم سعی کرد مردم را متفرق کندتبا با

ی کرد و ياندازی ھواارد ويژه تيرگ  سرانجام !جمعيت پر شد
که خود  جالب آن .ميان جمعيت پرتاب نمود بهآور  گاز اشک

. ماندند آور بی نصيب نمی نيروھای پليس ھم از گاز اشک
طور پراکنده ادامه پيدا کرد مردم ھيچ ه جنگ و گريز ب

ساعتی بعد که برای دنبال کردن . دانند خشونتی نشان نمی
ھا را برداشته در چمنی که  ھا کاله پليس. ماجرا به محل رفتم

نيروھای لباس . از خستگی ولو شده بودند ،پيدا کرده بودند
 .بله .ھايشان لم داده بودند شخصی و امنيتی نيزدر اتوموبيل

آميز در عرض  پيمايی مسالمت پليس در متفرق کردن يک راه
ن داز بازداشت و زخمی ش .ساعت کامال خسته شده بود ٣

سرعت اينترنت خيلی پائينه تا حاال ده . طالعی نيافتمافراد ا
  دونم موفق بشم يا نه نمی. بار سعی کردم ارسال کنم

  
 شھريانم درود به ھم: گزارش دوم

توانم به شجاعت  فقط مي. آيم ھمين االن از تظاھرات مي
در حالي كه صدھا نيروي نظامي . مردممان آفرين بگويم

 منطقه انقالب را محاصره كرده بودند جمعيت ميدان و
سيستم ماموران قطع رابطه . دانشگاه را پر كردند یھا خيابان

ھاي مختلف بود تا به ھم نپيوندند اما خود ھمين  بين گروه
منجر به اين شد كه با پراكنده شدن مردم به چھار سو تمام 

شعار  یپانصد نفر یھا دسته. منطقه سرشار از تظاھرات شد
م طبق معمول خشونت رژي. كردند  میدادند و تظاھرات  مي

كردي كه مانند شبيه خونين ھفته  وحشتناك بود اما احساس مي

گاز شليک تر به  بيش و  بود يیھوا ،ھا یتيرانداز. نيستپيش 
ھا  كردند و مردم ھم با آتش زدن آشغال ور مبادرت ميآ اشك

. نظامي ارعاب و ترساندن بود یھدف نيروھا. دادند پاسخ مي
در چند جا . زدند باطوم مي به ھمه حمله مي كردند و با

دختر بسيار . كردند ھا را با باتوم خونين و مالين مي جوان
ھای  سر و کله. ريزنقشي را چنان زدند كه بيھوش شده بود

خسته و عصبي و  نيروھای نظامی کامالً . زيادی خونين شد
با . بيشتر گارد سپاه بودند و نه گارد ويژه. مضطرب بودند

دادند و مردم را زير ضرب  ويراژ ميقرمز خود  یموتورھا
به سمت  کرديم ھا فرار می با آنجمعيتي كه . گرفتند چوب مي

بيرون آمده بودند و  ھا انهتمام مردم از خ. اميرآباد رفت
چند موتور . "مرگ بر ديكتاتور: "دادند میيكصدا شعار 

ا اكثر تظاھركنندگان بتقري. نظامي را ھم مردم آتش زده بودند
تجربيات  یھا تقريبا درس. ه بودند تا شناسايي نشوندماسك زد

ھنوز روحيه مردم تھاجمي . برند قبلي را دارند به كار مي
مركز تظاھرات . آزار و اذيت است  نيست و بيشتر تدافعي و

از جنوب اطراف انقالب تا جمھوري و از شمال تا اميرآباد و 
 یاز غرب تا دانشگاه دامپزشكي و شرق تا وصال شيراز

كنم باالي  توانم ميزان جمعيت را بگويم اما گمان مي نمي. بود
 ،"مرگ بر ديكتاتور" ،"اكبر هللا"شعارھا . ده ھزار نفر بود

مرگ بر جنتي " ،"مرگ بر اين دولت مرد فريب"
در مجموع با موفقيت اين تظاھرات را . بود" فريب مردم

درود به ھمه  .مردم تھران با افتخار برگزار كردند
 .شھريانمھم
 

نترسيديم چون ھمه با  :وبالگ زيتونگزارشی از 
  ...ھم بوديم

تر از ميدون ونک در يکی  ساعت چھار بعدازظھر کمی پايين
ھای فرعی ماشين را پارک کرديم و چھار نفری به  از خيابان

جا پليس ايستاده بود جا به . يمسمت ميدان ولی عصر راه افتاد
ھای آب در دست يا  از بطری و ما با خيلی از مردم ديگر که
فھميديم که  دارشان می ی معنی ماسک روی دھن يا خنده

گاھی کسی . رو روان بوديم راھشان با ما يکيست در پياده
بيشتر . خنديديم گفت و ھمه جمعيت با ھم می چيزی می
ترين  نژاد و شاپرک و پاک ھا روی سخنرانی احمدی صحبت

  .ظم له و پسرش ُمجی بودانتخابات جھان و نماد تغيير و مع
که ھنوز  -رفتيم تعداد نيروھای نظامی ھر چه جلوتر می

. شد بيشتر می - انواع و اقسامشان را درست نميشناسم
ھای سبز و کالھخورد  ھا با باتوم بخصوص لباس سبز لجنی

با تعداد زياد در کوچه ھای فرعی جمع شده بودند و منتظر 
از . شان ايستاده بودند نیھای بيسيم به دست خيابا خبر آنتن
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ھای ورقلمبيده چنان خيره و  شدی با چشم جلويشان که رد می
انگار که  ،کردند باولع به جمعيت ساکت پياده نگاه می

ی کتک زدن ھستند و اين را بعد از مدتی به خوبی  گرسنه
  .ثابت کردند

راننده . ميدان ولی عصر ديگر رسما حکومت نظامی بود
عالمت وی برايمان نشان داد و فوری  اتوموبيل پاجرويی

تر  آن طرف. توسط پليس نگه داشته شد و راننده دستگير شد
ھايش با شدت ھر چه  شيشه ،پرايدی برايمان بوق بوق زد
. کرديم ھمه به ھم نگاه می. تمامتر توسط باتوم خورد شد

چند دور . مان ادامه داديم کرديم؟ فقط به راه چکار بايد می
ايستادی يکيشان با باتوم  تا می ،لی عصر زديمدور ميدان و
مرده ( .فھماند که توقف بيجا مانع کسبشان است به تو می

  ).شور کسبشان را ببرد
ھا و با گريه به  پيرزنی خوش لباسی رفت کنار خيل پليس

کنيد؟ ما  گفت آخر چرا با ملت اينطور رفتار می ھا می آن
ھا عين آدم آھنی با  نما آيم، اھا شد پليس  العمل منتظر عکس

  .ای فقط نگاھش کردند ھای شيشه چشم
ھمه عرق کرده . ھوا بی نھايت گرم بود. بود ۵ساعت حدود 

احساس . جمعيت ھمانطور به سمت ما روان بود. بوديم
پيمايی در خيابان  راه .تکرديم ھنوز وقت شعار دادن ني می

ز روھا مملو ا اما پياده. شد کرد که اصال فکرش را نمی
  .جمعيت بود

دوستی زنگ زد که به ميدان انقالب رسيده و آنجا شديدا 
دھند و نيروھا ھمينطور کتکشان  مردم شعار می. شلوغ است

  .زنند می
پس . شد رفت به خاطر ازحام جمعيت از بلوار کشاورز نمي
دوست ديگری . به طرف چھارراه ولی عصر راه افتاديم

دارند ملت را زنگ زد که در چھار راه ولی عصر ھم 
پير و جوان و زن و مرد و بچه و بزرگ ھم . زنند می

چيزی که برای من جالب . زنند ھمه را می. حاليشان نيست
. کننده از ھميشه بيشتر بود بود اين بود که تعداد زنان شرکت

شايد از ھر ده نفر شش ھفت نفر زن بودند و تعداد زنان 
يشتر از حد تصورم مسن که با دختر يا پسرشان آمده بودند ب

  .بود
رفت  زنی حدود نود ساله را ديدم که با عصا به سختی راه می

ھايشان  راستش آنقدر لباس. اش آمده و با خانواده پر از نوه
. شيک و پيک بود که فکر کردم می خواھند بروند مھمانی

زنند خدای نکرده  دلسوزانه گفتم مادر جان جلوتر بدجور می
. مانيد ھايتان بخورد سالم نمی شما يا نوه شان به ی باتوم گوشه

رو خدا شما کمی نصيحتش  دخترش با نگرانی به من گفت تو
پيرزن . ھای مردم نايستند اقال جلو دست و پای جوان. کنيد

مگر خون  ،خوب بخورد: ايستاد و نگاھی به من کرد و گفت
تر از بقيه ست؟ باور کن يک ماه است از  ھا رنگين من و نوه

. بيرون نيامدم اما امروز خواھش کردم مرا بياورند خانه
  .ست مرگ بھتر از اين زندگی

ھای ترد و نازک و زيبا  بچه. چنينی زياد ديدم ھای اين صحنه
. طالقانی را ھم رد کرديم. حتی نوزاد ،بغل پدر و مادرشان

حدود دانشکده ھنرھای تزئينی رسيديم ھمينطور الکی بھمان 
دويديم  می. لوی دستشان رسيد زدنديورش آوردند ھر که ج

شدند و ھر دوسه نفر  ھا ھم تقسيم می آن. در يک کوچه فرعی
آمدند و باتومشان بر کمر و دست و پا و  به کوچه فرعی می

ما چون چھار نفری رفته بوديم و ھی بايد . آمد سر ما فرو می
از آن . شديم در اين مرحله زياد کتک خورديم مواظب ھم می

صميم گرفتيم قبل از ھر يورش و قبل از ھر چھارراه به بعد ت
. با ھم قرار بگذاريم بعدش کجا ھمديگر را ببينيم

  .ھايمان ھم از کار افتاده بود موبايل
ھايی که دم در  ھا يا صاحب مغازه گاھی من از صاحب خانه

 خواستم بعد از حمله درشان را باز بگذارند ايستاده بودند می
و ) کنند ديدم جلوتر دارند حمله می می( .تا ما بپريم داخل

ی  ھا باعث شد بارھا از کتک فرار کنيم و عده ھمين صحبت
  .نجات بدھم ھا، ديگری را ھم با راھنمايی به آن محل
نژادی از کار درآمد و با  يک بار سرايدار ساختمان احمدی

مان را راه داد کمی نصيحمان کرد و گفت بعدا  که ھمه اين
نژاد در اين شرايط از ھمه بھتر است و  احمدی فھميد چرا می

ای که گاز  درضمن داشت به مرد حدودا شصت ساله
گفت تازه عمل قلب  آور حالش به ھم خورده بود و می اشک

  .کرد زد کمک می کرده با آبی که به صورتش می
ھر چه  .ھر کار کرديم نشد به چھارراه ولی عصر برسيم

باتومشان ... دادند گر گوش میمان آنجاست م الکی گفتيم خانه
شنيديم و  گاھی از دور صدای تيراندازی می. زبانشان بود

ھای چھارراه پسر قدبلند و  نزديکی. کلی نگرانمان کرد
ھا چنان حمله کرد و به  شجاعی به يکی از باتوم سبز لجنی

دختر . زمين پرتش کرد که ھمه بی اختيار به او آفرين گفتيم
ی محابا به تعداد زيادی سرباز ماسک به صورتی ھم ب

خورد  ھا ھم تا می آن. نزديک شد و کلی فحش و شعار داد
من در حال فرار از دست سرباز ديگری بودم خودم ... زدنش
  .اند اما بعدا شنيدم که آن دختر و پسر دستگير شده ،نديدم

در . تصميم گرفتيم دوباره به سمت ميدان ولی عصر برويم
رو به خيابان رفته و  ناگاه از پياده بلوار کشاورز جمعيت

ما . ھا گل در دستشان بود بعضی. شروع به شعار دادن کردند
. شان کرديم ھم با دست زدن و فرياد شعارھا ھمراھی

اما ھنوز چند لحظه نگذشته بود . کردند ھا بوق بوق می ماشين
که بھشان حمله شد و چند تايشان را دستگير و بقيه را با 

تر می شد تعداد  چه ھوا خنک ھر. کر زدندباتوم و شو
ھر چند دقيقه تعداد . شد ھا بيشتر می ھا و لباس شخصی بسيجی

ساده و آالپلنگی  ،ھای مختلف زيادی موتورسوار با لباس
دادند  آمدند مانور مي می... روشن و آالپلنگی تيره و خاکی و

و حين حرکت باتومشان را بر سر و صورت مردم 
از راه  ،ھا تعقيب شديم ا که بارھا توسط آنم. کوبيدند می

. عصر برگشتيم ھا دوباره به خيابان ولی کوچه پس کوچه
اکبر  دختر قد بلندی هللا) کوروش سابق( جلوی فروشگاه قدس

. ھا دستگيرش کرد گفت و فوری يکی از ھمين لباس شخصی
ھم با کتک بين دو موتورسوار بسيجی را پسر مو بلندی 
ی عقبی گلويش را در حد خفگی گرفته بود و جنشاندند و بسي

مان بی اختيار فحش داديم و دوستانشان با  ھمه .داد فشار می
رو و فرود آوردن باتوم بر سر و رويمان تالفی  آمدن به پياده
  .البته توانستيم از آن مھلکه ھم فرار کنيم. درآوردند

کتک  ھا دو آقای ھمراه ما بيشتر از ما خانم ،اين راھم بگويم
  .خوردند

ای پناه برديم  يک جا که از دست نيروھای انتظامی به مغازه
يکھو ريختند در مغازه و از يکی از آقايان ھمراه ما کارت 

تر خبر داده بودند  ظاھرا در چھارراه پايين. شناسايی خواستند
ھمراه ما ھم . يک نيروی خارجی شورشی ھمراه ماست

شب با جمبوجت مرا اش گرفته بود و گفت ھمين دي شوخی
باتوم که باالی سرش رفت کمی آدم شد و . اند ايران فرستاده

يکيشان که لھجه ی روستايی . اش را نشان داد کارت شناسايی



یان   نامه خبری  يژهو دا ت(سازمان    ١٣٨٨ تير ١٩  )اق

  

 غليظی داشت بر تقلبی و جعلی بودن کارت اصرار داشت
اما با خواھش ) خواست دستگيرش کند ھر طور بود می(

ن اينھا را تمنای ما و صاحب مغازه که الکی گفت م
  .شناسم ولش کردند می

بارھا از راه کوچه پس  ،در خيابان ولی عصر نميشد ماند
ھا بخصوص خيابان دانشيان به خيابان فلسطين رفتيم و  کوچه

. گشتيم شد دوباره به ولی عصر برمی ھر وقت ھوا پس می
بار چنان با باتوم بر فرق مرد جوانی کوبيدند که سرش  يک

که دستگير  طفلک برای اين. اه افتادشکافته شد و خون ر
  .ای قايم شده بود نشود رفته بود پشت بوته

يکی از اھالی که از پنچره ديد برايش دستمال آورد سرش را 
کرد به او نزديک نشوند تا پليس  از ھمه خواھش می. ببندد

. از او اجازه گرفتم و ازش چند عکس گرفتم. وقتش نيايد سر
  .تم معلوم نشودگفت جوری بنداز که صور

زدند و دودش به  آور می در بلوار کشاورز مرتب گاز اشک
چند نفر . داديم ھم آمده بود خيابان فلسطين که ما شعار می

خوب شد من چند دستمال سفيد و يک .حالشان به ھم خورد
ملت ھم دو سطل . شيشه کوچک سرکه با خودم برده بودم

  .زباله
آتش زده  ،بلوار کشاورزخيابان فلسطين کمی باالتر از  در

  .ھا ھم عکس گرفتم بودند که از آن
مردم حمله کردند و نگھش . ماشينی برای پاشيدن آب آمد

جا خالی  داشتند و راننده را مجبور کردند تمام آبش را ھمان
  .زير پايمان پر شد از آب روان. کند

رھبری رو  ،بميری ،مجتبی: دادند مردم جلويش شعار می
  .نبينی

مرگ بر ... هللا اکبر... مرگ بر ديکتاتور ،ی ديگرشعارھا
  .بود... ای و خامنه

من حرفی از موسوی  ،بار عجيب بود به غير از يکی دو
  .تهھای مردم خيلی باالتر رف خواسته. نشنيدم

به نظر من راھپيمايی امروز نه برای دفاع از جنبش 
مدت . دانشجويی بلکه به خاطر اظھار نفرت از حکومت بود

ی  ھا تعطيل شده بود و مردم تشنه ادی ھم بود که راھپيمايیزي
  .ابراز اعتراض بودند

از . شد ديد از ھر قشری می. اتحاد مردم ھم برايم جالب بود
از . خانم چادری که کيپ رويش را گرفته تا خانم بدحجاب

از حاج . جنوب شھری گرفته تا شمال شھری و قشر متوسط
  .ه ريش ھفت تيغهزد آقای ريشو تا مرد کراوات

ھا  بود که ھنوز خيل مردم به سوی خيابان ٩حدود ساعت 
خيال  گفت خانه بي در يوسف آباد زنی می. سرازير بود

ديگر . نشسته بودم که بی بی سی تظاھرات شما را نشان داد
  .داد و او سخت تر از بقيه شعار می... نتوانستم در خانه بمانم

کلت پدرش نشسته بود کودکی تفنگ به دست روی موتورسي
ھا  يعنی بسيجی. خواھم دشمنای مردم را بکشم گفت می و می
  .پدرش خنديد گفت ھيس بابا جان. را

کرديم با اين ھمه احتمال خطر اين تعداد  ھيچکدام باور نمی
  ...مردم بريزند در خيابان

موقع برگشتن به کرج از اين آقای ھمراھم پرسيدم به نظرت 
  د؟ايی امروز چه بوبھترين قسمت راھپيم

و ! ھا اشتباه گرفته بودند گفت ھمان قسمت که مرا با خارجی
تا به خانه برسيم به شوخی از آينه ماشين مرتب به صورت 

کنم  فکر می ،آخر راه به او گفتم عزيزم. کرد خودش نگاه می

منظورش از خارجی عراقی و عرب بود نه اروپايی و 
  !آمريکايی

  ...يدبزن توانيد حدس حالش را می
امروز ھمه پر از شور و ھيجان . اما من حال خوبی دارم

بودند و از افسردگی اين چند روز گذشته در مردم خبری 
  .پيمايی بعدی ھستيم منتظر اعالم راه. نبود
  .ما سر باز ايستادن نداريم... نه

ھا خوب نيستن و فقط از يه حدود منطقه  ببخشيد اگه عکس
لحظه بود که ما تونستيم موبايل  فقط اين چند. گرفته شده

. ش در حال دويدن و مخفی شدن بوديم دربياريم و ھمه
باتريشو گذاشته  ،که قبلش آماده کرده بودم ينم رو با اينبدور

اما به ... ھای قبلی رو درآورده بودم عکس، بشه بودم شارژ
ديدن  دست ھر کس دوربين می. توصيه دوستان نتونستم ببرم

خورد  گرفتنش تا اونجايی که می کردن و می یتر حمله م سخت
زدنش مگه برای خودش جايی مناسب مثل پشت بام پيدا  می
  .کرد می

يکی از دوستان که به محل تجمع در گوھردشت کرج رفته 
اونجاھا قدم زده بود می گفت اونقدر  ٨تا  ۴بود و از ساعت 

نيروی انتظامی بود که کسی جرات ابراز اعتراض و شعار 
روھا خيلی بود اما نتونستن  تعداد مردم در پياده. ن نکردداد

  .دونم خبری بوده نمی ٨حاال بعد از . کاری از پيش ببرن
  ١٣:  ٢۶، ساعت ١٣٨٨تير  ١٩

  
  

  صدای راديو دمکراسی شورايی گوش کنيدبه 
  

شنبه و جمعه  شنبه، پنج شنبه، سه ھای راديو در روزھای يک مهبرنا
  .ھر ھفته پخش خواھد شد

شب به وقت  ٢٠/  ٣٠ھا ھر روز از ساعت  پخش اين برنامه
ھمان شب و  ٢٣تکرار اين برنامه در ساعت . ايران خواھد بود

  .روز بعد خواھد بود ١٢صبح و  ٧نيز 
ھای  در روزھای شنبه، دوشنبه و چھارشنبه تکرار برنامه

 .روزھای قبل پخش خواھد شد
ورايی از مشخصات ھای راديو دمکراسی ش برای دريافت برنامه

  :زير استفاده کنيد
  

  :آدرس اينترنتی راديو دمکراسی شورايی

www.radioshora.org 
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 درجه شرقی ١٣
 مگا ھرتز ١١٢٠٠

 عمودی
۶ / ۵ 

٢٧۵٠٠

  نام
  ماھواره

  زاويه آنتن
  فرکانس پخش
  پوالريزاسيون

FEC  
Symbol 

rate 


