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   دهميجه

 تير ماه

  :تهران پر از شعار استديوارهاي 

لت آن را عپياده باشي، اگر .  مشكي كشيده اند رنگ يك نوار ي زياديديوارهاروي بيني كه  مي مي گذري،ي تهران ان هاب، وقتيكه از خياروزهان يا

 يري از زاستفاده كرده اند كه حتست كه از چه نوع رنگي نيمعلوم .  شعاري نوشته شده است، مشكيديد كه زير آن نوار ي خواه  .بيني يبوضوح م

  .رنگ مشكي خود را نشان مي دهند

رنگون باد س«، شعار بزرگ و پر رنگ دررا جلب كچيزي كه نظز ماولين تاكسي كه پياده شدم، از .  براي انجام كاري به خيابان مفتح رفتمديروز 

 نوشته شده ن اندازه به هما» مرگ بر ديكتاتور«شعار  ت قدمسدم با فاصله ي بييبا تعجب دور و بر خود را نگاه كردم، د.  بود »الميسجمهوري ا

پيش خود فكر كردم كه حتماً سر .  تير نزديك مي شدم، فاصله ي شعارها كمتر و تنوع رنگ ها بيشتر مي شد 7بيشتر به ميدان هرچه .  است

  .و بسيج خيلي گرم است كه هنوز به چنين محل پر رفت و آمدي نرسيده اندكارگران شهرداري 

كه روي ديدم .  به كيوسك تلفن رفتم تمسن به دوخبر دادبراي .  كه در آن منطقه تمام شد، تصميم گرفتم پياده به سمت تخت طاووس برومكارم 

بعدي  كسبه كيوس پ.  كه نكند فكر كنند كه من آن را نوشته ام مدفوراً بيرون آم!  »مرگ بر ديكتاتور«: نوشته اند قرمز پر رنگي كيتلفن با ماژ

از رو رفتم و باالخره .  »تير 18«: وشته بودندن ،سك بعدي هم همانطورويكدر .  روبرو شدم» سرنگون باد جمهوري اسالمي«باز هم با شعار اما .  رفتم

كيوسك تمامي  وتير  7چشمتان روز بد نبيند، از ميدان   تلفن خود را زدم، اما كنجكاو شده بودم كه اين شعار نويسي تا كجا ادامه پيدا كرده است؟

  .رانده بودندذب پر كاري را گمعلوم است كه برخي از دوستان ش.  هايي كه در تخت طاووس نگاه كردم، اين شعارها نوشته شده بود
  

  :شعاردهندگان بيشتر و شعارها راديكال تر مي شوند تعداد بشهر 
لند تر شده و تعداد بيشتري از مردم در اين اقدام متحدانه شركت كه هر شب صداي شعارهاي شبانه بمحله هاي تهران گزارش مي رسد مامي تاز 

قرار بود كه اين اگر .  طوالني تري فرياد زده مي شود براي مدت» مرگ بر خامنه اي«و  »مرگ بر ديكتاتور« هر شب شعارهايهمچنين .  مي كنند

لومتري شهر طنين انداخته و باعث ، كه صداي شعارهاي ايشان تا چند كيودهرك اكباتان بش ،، ديشب برنده ي آناريمذابقه بگساقدام انقالبي را به م

  .شان شده بودافرشور و هيجان در شهرك هاي اطايجاد 
  

   محمودآباد كرج چه خبر؟از 
ها درگير شده و پس از  ياطالع داديم كه در محله محمودآباد كرج، مردم با بسيج) تيرماه 13( ياد داشته باشيد، در خبرنامه روز شنبه به اگر 

  .نگر بندي كردندس، منطقه را يجسب نيروهاي كمكي ي درگيري مجدد باارب آمادگي هتجموتورهايشان را به آتش كشيده و گوشمالي فراوان، 

دو اينكه تا  .رفتيذهالي، هيچگونه اقدامي عليه آن محله صورت نپجي ها، برخالف انتظار اكه پس از متواري شدن بسي يدساز آن منطقه خبر رامروز 

آمده بود و گفته بود كه يكي از بسيجياني كه  آن درگيريتهور ميكي از جوانان به اي احضاريه  غروز پيش، مأموري از دادستاني كرج براي ابال

ترفند محل كه متوجه اين جوانان .  به دادگاه شكايت برده است خصوصي ه شكلبآن جوان  ليهعقرار گرفته بوده است، شديداً مورد ضرب و شتم 

چنين احضاريه هايي صادر خواهد شد، جمعاً، به سمت  شانبراي تمام ،نام و نشاني ايشان اييسبا شناكه تدريجاً دند رشده بودند و پيش بيني مي ك

به آن حمله كرده و هرچه كه شكستني بود، شكاندند و سپس به حاضرين اعالم داشتند كه  نگ و چوبسپرتاب منطقه اي بسيج رفته و با  اختمانس

پس از اين اقدام، فرماندهان بسيج به متوليان گويا .  اختمان را به آتش خواهند كشانددر صورت پيگيري اين شكايت به منطقه باز گشته و كل س

محل هم با اين راه حل جوانان .  فيصله دهند مسجد محل رجوع كرده و از ايشان درخواست كرده اند تا از طريق ريش سفيدي و حكميت قضايا را

ي آنها را در اختيار نيروهاي بسيج توافق كرده اند، اما به متوليان مسجد گفته اند كه تنها فرد يا افرادي از همين محل مي توانسته اند كه نام و نشان

  . را تأييد كنند تمحل چنين كاري كرده اند، نمي توانند هيئت حكمي ردكدام فرد يا افرادي تا زمانيكه مشخص نشود پس .  قرار داده باشند
  

  بر جوانان آگاه محمود آباد كرجدرود 
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  »!شما مجوز نداردانقالب «
و  نظم«دشمنان از : كه افزوداو .  استتير ماه هيچ مجوزي صادر نگشته  18كه براي روز پنجشنبه الم كرد عفرماندار تهران اامروز 

و  نظم«از اعتراضات به انتخابات بوجود آمده خشمگين اند و سعي دارند تا با استفاده از شبكه هاي خارجي در اين  ه پسك »آرامشي

  .و آشوب مجدانه برخورد كنيمده ايم با هرگونه اخاللگري درصورتيكه ما آما ،خللي ايجاد كنند »آرامش

وقتي كه ديد از اين گفته ي آقاي فرماندار تا چه حد خشمگين شدم و ممكن است كار به شكستن وسايل خانه بكشد، با پدرم         

 )57سال (ها آنوقت   يادم مي آيد.  زياد خواهد داشت تازه اول كاره،  اين انقالب از اين صحنه هاي فكاهيبابا جان، :  خونسردي گفت

يدا كنند، راه هاي تازه اي پ ،Ĥمديبراي اوضاع تازه اي كه پيش م ا اينكهي ،تجديد قوا توي خودشون ميرفتند هر دفعه كه مردم براي 

.  مي گذاشت » خ و سياهرارتجاع س«را پاي عوامل و بعد هم اعتراضات مردم ! »تمام شد«اعتراضات د كه ميكرحكومت توي بوق و كرنا 

اگر تموم شده بود، پس چرا هنوز سرباز و گاردهاشون توي  خوب،  .باور نداشتندودشون را حرف خمعلوم بود كه خودشون هم اما 

  .  خيابون بودند

و منع آمد و شد،  با وضع جديد حكومت نظاميبه ناگاه ري كه نخست وزير شده بود، چون مردم هم حتما شنيدي كه تيمسار ازهايكبار          

شت بام هايشان از پمثل همين هفته، ، مدتي را به خيابان نيامدند و اوضاعن تر مقابله با آ بسنامافتن راه هاي يودند، براي روبرو شده ب

وي راديو و ت، اشته بودذتيمسار كه اين را به پاي عقب نشيني درازمدت و دائمي انقالب و موفقيت خودش گحضرت .  شعار مي دادند

است كه دشمنان پخش مي كنند، در صورتيكه مردم ما در » نوار«ها مي شنويد،  شب ي كهاين سر و صداهاي: تلويزيون اعالم كرد كه

ي را كه مخصوص تيمسار به خيابان آمدند و شعار جديد  آن روزفرداي كه اينرا شنيدند ،مردم   .دننهايت نظم و آرامش به سر مي بر

  »!ي گوساله، اي خر چهار ستاره، ميگي اينم نواره؟ نوار كه پا نداره ازهار«: شنيديتماً حكه .  فرياد زدند درست كرده بودند

كه با صداهاي شعارهاي شبانه ي مردم بيچاره .  تساز نوع ازهاري ا پاييرفرماندار ما هم چهااين ! عصباني نشواصالً ! دخترمبنابراين   

يواش را نمي شنود، چون صداي مردم و اشته ذچند عدل پنبه تو گوشش گ پريد، و از ترس خوابش نمي برد، حتماً  خش ميرنگ از ر

صر، نه تنها مردم بيرون خواهند آمد، عامروز  كه  مطمئنم منما ا. يواش، امر به خودش هم مشتبه شده كه گويا انقالب تمام شده است

  .گوساله آماده خواهند داشت كييبلكه شعاري هم براي اين 

ي ش بسيار آرام كننده و اميد دهنده بود و مرا قادر ساخت كمهايحرف اما باز هم  اينكه اين داستان را بارها از خودش شنيده بودم،گو   

شب صداي مردم  نه اينكه خيابان ها پر از نيروهاي مسلح است؟ مگر نه اينكه هرمگر  . و اوضاع را دوباره ارزيابي كنمكرده فكر 

مرگ بر «و » مرگ بر جمهوري اسالمي«شعارهاي محله ما را ديوارهاي  اينكهر نه مگ ل تر شده اند؟ اراديك عارهاشبلندتر شده است و 

مگر نه آنكه شان را از نفس انداختيم؟ ييروهات خالي نمگر نه اينكه تمامي هفته  دوم را بدون مجوز و با دسپر كرده است؟  » ديكتاتور

احمدي نژاد از صدا و سيما پرت و پالهايش را به  اشتيمذمشترك خود، در بسياري از نقاط مملكت برق را قطع كرديم و نگ ده يابا ار

» اغتشاشگر«و  دندانست» ممرد« و ما را دنشدقب نشيني عمگر نه اينكه خامنه اي و حكومت مجبور به گوش مردم آن نقاط برساند؟ 

پس اين انقالب زنده است و پر انرژي و ؟ است» مشكر خورد«كه اين خود نوعي  ،ندانسبت داده » رسانه هاي بيگانه«خواندن ما را به 

كه  مردم ايران ايم ما،.  شما نياز داشته باشدمجوز براي تداومش به انقالب مردم نيست كه اين   !راده كرده است كه امروز بيرون بيايدا

    . رتان خالص مي كنيمشّو بزودي خود را از  مجوز حكومت شما را باطل كرده

  اسالمي يبر جمهورمرگ   


