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ﻣردم ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻧظﺎم را در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھﻧد ﮐرد!
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در اﯾران
ﺑرﮔزار ﺷد .ﺑرﺧﻼف اﻧﺗظﺎر اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﮐﮫ
ﻣﻧﺗظر ﺑودﻧد ﻣوﺳوی اﻧﺗﺧﺎب ﺷود ،اﺣﻣدی ﻧژاد
ﺑرای ﺑﺎر دوم رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷد .وﻗﺗﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ از
ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی آﻏﺎزﯾن ﺻﺑﺢ ﺷﻧﺑﮫ اﻋﻼم ﺷد ،ﻣﻌﺗرﺿﯾن
ﺑﮫ ﺳﻣت وزارت ﮐﺷور ھﺟوم ﺑردﻧد .اﻋﺗراﺿﺎت
در ﺗﮭران ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐرد و ﺑﮫ اﮐﺛر ﻧﻘﺎط ﮐﺷور
ﮐﺷﯾده ﺷد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻌﺗرﺿﯾن طرﻓداران
ﻣوﺳوی ھﺳﺗﻧد .اﯾن ظﺎھر ﻗﺿﯾﮫ اﺳت ،اﻣﺎ اﮐﻧون
دﯾﮕر ﺑرای ﻣردم ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑرود
و ﻣوﺳوی ﺑﯾﺎﯾد .ﻣردم زﺧم ﺧورده اﻧد ﮐﮫ ﭼرا
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻓرﯾﺑﺷﺎن دادﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻧدوﻗﮭﺎی رأی
ﺑروﻧد و در ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﮫ دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان در
زﯾر ﺿرﺑﺎت ﺑﺎﺗوم ﮔﺎرد ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺧوﻧﯾن و
ﻣﺎﻟﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺣﻣﺎﺳﮫ
ﺣﺿور ﻣردم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت ﻣﺎﺟرا
ﭼﯾﺳت؟
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ از
ﺟﺎﻧب ﺳﭘﺎه ﺑﺎ ھﻧرﻧﻣﺎﯾﯽ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﺷد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﮐﺛرﯾت آرا ﺑﺎ ﻣوﺳوی ﺑود ،اﺣﻣدی
ﻧژاد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرد ﻣﻧﺗﺧب ﺑﺎ آرای آﺷﮑﺎرا
ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﺑرﻧده اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﺷد .اﯾن ﻣوﺿوع
ﺑرای ﻣردم ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﺑﮫ
آرای ﺷﺎن دھن ﮐﺟﯽ ﺷود ،اﯾن ﭼﻧﯾن وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد و آﺧر ﺳر ھم ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷوﻧد .اﺣﻣدی ﻧژاد در  4ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ
ﺳﯾﺎھﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت و ﻣردم دﯾﮕر ﺗﺎب ﻧدارﻧد او را
ﺑﭘذﯾرﻧد .ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎظره ھﺎ ھم ﺑرای اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﻣردم را ﺟﻠب ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎی
ﺻﻧدوﻗﮭﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد .ﺑﺎز ﮔذاﺷﺗن ﻓﺿﺎی ﻗﺑل از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھم ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣردم ﻓﮑر ﮐﻧﻧد واﻗﻌﺎ َ
آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رو ﮐرده اﺳت.
اﻓﺷﺎﮔری ھﺎی اﺣﻣدی ﻧژاد در ﻣﻧﺎظره ھﺎ ﻓﺿﺎ
را ﻣﻠﺗﮭب ﺗر ﻧﻣود .اﻣﺎ ﺳوﯾﮫ دﯾﮕر واﻗﻌﯾت اﯾن
اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ھﺎ ﺷﮑﺎف ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﮫ
وﺟود آﻣده اﺳت .ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و اﺣﻣدی ﻧژاد و ﺳﭘﺎه
ﭘﺎﺳداران ﮐﮫ ﻗدرت اﺻﻠﯽ ﻧظﺎﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در ﯾﮏ ﻗطب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و
در ﺳوی دﯾﮕر ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن.
ھدف اﺻﻠﯽ دارودﺳﺗﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد ،ھﺎﺷﻣﯽ
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣدت  8ﺳﺎل رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﺑود و ﺑﺎ ﻟﻘب "اﮐﺑر ﺷﺎه" ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻧﻔورﺗرﯾن ﭼﮭره ھﺎی ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺷد .طﯽ  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ھﯾﭼﮕﺎه ﺷﮑﺎﻓﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻋﻣق در ﻣﯾﺎن ﻋﻧﺎﺻر اﺻﻠﯽ ﺣﮑوﻣت ﭘدﯾد
ﻧﯾﺎﻣده ﺑود .اﻣﺎ در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻣردم ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ دارﻧد و
در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﺷدت درﻣﺎﻧده و ﻣﺳﺗﺄﺻل
ﺷده اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ از اﯾن ﺷﮑﺎف ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺑﺎرزات و
اھداف و آرزوھﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ از ﺗﻘﻠب آرا و ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن

ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ اﺳت ،اھداف
ﻣﺑﺎرزه و ﺧواﺳﺗﮫ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣردم ھم ﺑﺎﯾد ﻓراﺗر
از ﭼﺎرﭼوب دﻋواھﺎی درون ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرود .ﻣوﺳوی ھم ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ ﺧود ﻋﺿوی از آن
اﺳت و ﯾﺎراﻧش ﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗد .او ﻣرﺗﺑﺎَ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
ھﺎی ﺧود وﻓﺎداری و ﺗﻌﮭدش را ﺑﮫ ﻧظﺎم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا ﻧﯾروھﺎی
ﻏﯾرﺧودی ،ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
طرح ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣردم دﺳت
زﻧﻧد .او ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺟواﻧﺎن در ﻣﺑﺎرزات
ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺧود ﮐل ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﮫ زﯾر ﺳؤال ﺑرده اﯾم.
در طﯽ  30ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳران رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺳرﮐوب ،ﭼﭘﺎول و ﻏﺎرت
آﻧﺎن ،ﺛروت و ﻗدرت ﺧود را ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد .اﮔر
اﺣﻣدی ﻧژاد ،ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ را اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣردم اﺳت و ﺑﮫ ﺧﺎطر
آﻧﮭﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﺑﮕذرﯾم از اﯾﻧﮑﮫ اﺣﻣدی
ﻧژاد ﺣرف ﺟدﯾدی ﻧزده ﺑود؛ ﺑﯾش از دو دھﮫ
اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم از ﭼﭘﺎول ﺛروت و ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﮐﺷور ﺗوﺳط ﺧﺎﻧدان ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﺧﺑرﻧد.
ھﻣواره طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻣﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ آن ھم از ﻧوع
اﺳﻼﻣﯽ آن ،دزد ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣردم ھﺳﺗﻧد.
اﻣﺎ ﺷﮑﺎف درون طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ
اﻣروز ﺷﺎھد آن ھﺳﺗﯾم ،ﻧﻘطﮫ ﻋطف ﻣﮭﻣﯽ در
ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﻧﺑرد ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺧود را از طرﯾق ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن
ﻣردم ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرﻧد .ﺑدون ﺷﮏ در اﯾن ﻣﺑﺎرزات
و اﯾن ﻓﺿﺎی ﻣﺳﺎﻋد ھزﯾﻧﮫ ﺧواھﯾم داد .اﻣﺎ اﯾن
ﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺳود ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود،
آرزوھﺎ و آرﻣﺎن ھﺎی ﺧود ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﺑرﭼﯾدن
ﺑﺳﺎط ﻣﺧوف ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ،ﺟﮭت دھﯾم .ﺑﺎ
ﮔﺳﺗرش ﻣﺑﺎرزات ﺧود آن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از
ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن دروﻏﮕوی اﺣﻣدی ﻧژاد ﺗﺎ ﺷﺎل ﺳﺑز
ﻣوﺳوی و رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرد.
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن روزﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼم در 18
ﺗﯾر  78را ﺑﯾﺎد ﺑﯾﺎورﯾد ،در اﺑﺗدا داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ
اﻋﺗراﺿﺷﺎن در واﻗﻊ از ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﺗﻔﮑر دو
ﺧردادی ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﺧﺎﺗﻣﯽ اﺻﻼح طﻠب
داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾد .ﻣﺑﺎرزات
 18ﺗﯾر ﻣﺳﯾر دﯾﮕری ﭘﯾدا ﮐرد و ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺑﺎررزه رادﯾﮑﺎل ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﮐﻧون ﻧﯾز ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺷور و اﻧرژی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود را ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات
واﻗﻌﯽ و در ﺟﮭت اھداف ﺑزرﮔﺗری ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﯾرﯾم.
ﻣﺎ ﻧﺳل ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ
ﻣزدوران ﺿد ﺷورش ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ
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اﻧد ﺟﺳوراﻧﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺳﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻓرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﻣﺎن
ﻓراﺗر از اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﻣوﺳوی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻧﺷد؛ ﮔرﭼﮫ رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ ھﺎی ﺣﺎﮐم در اﯾران و ﺟﮭﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺳررﯾز ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾم ﺑرای ﺗداوم
ﻧظﺎم ﻣذھﺑﯽ ،ﺷﻌﺎر ﻣﺎ "ﷲ اﮐﺑر" ﻧﯾﺳت ،ﺑرﭼﯾدن ھرﮔوﻧﮫ ﻧﻔوذ دﯾن و
ﺧراﻓﺎت از زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﮐﺷورﻣﺎن اﺳت .رﯾﺷﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت و ﻏل و
زﻧﺟﯾرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺗﻔﮑر ﻣردم ﺑﺳﺗﮫ ﺷده از ھﻣﯾن ﻣذھب اﺳت.
اﺣﻣدی ﻧژاد دﯾﮑﺗﺎﺗور ﮐﮫ درس دروغ را در ﻣﮑﺗب ﮔوﺑﻠز )ﻣﺳﺋول
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ھﯾﺗﻠر( آﻣوﺧﺗﮫ اﺳت ،در ﻣراﺳم "ﺟﺷن ﭘﯾروزی اش" ﺗﮭدﯾد
ﮐرد ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ اﻣوال ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑق را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت .ﺳؤال ﻓﻘط اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼرا در  4ﺳﺎل ﻗﺑل اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑرد
ﺳؤال واﻗﻌﯽ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﮐدام ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗدرت و ﮐدام اﻓراد ﻗدرﺗﻣﻧد
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور را ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد؟ آﯾﺎ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻏﯾر از ھﻣﯾن ﺳران ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻣراﮐز ﺑزرگ ﻣﺎﻟﯽ ﻣذھﺑﯽ
ﭼون آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭼون ،ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎن و
ﻏﯾره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
ﺳﺧن آﺧر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﭼﺷم اﻣﯾد ﺑﮫ ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﮭره ھﻣﯾن رژﯾم اﻧد .ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ
اﺻﻼح اﯾن ﺣﮑوﻣت از درون ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﻧﻣﺎﯾش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﺧﯾر
دﯾﮕر ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗوھﻣﯽ در اﯾﻧﺑﺎره ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت .ﻣﺎ اﻧرژی
و ﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾرات رﯾﺷﮫ ای را دارﯾم .ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﮕذارﯾم
اﻧرژی ﻣﺎ و ﻣﺑﺎرزات ﻣﺎ ﺑﮫ ھرز رود .اﯾن آﺗﺷﻔﺷﺎن ﻋظﯾم ﻧﺳل ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺗواﻧد اﯾن ﻧظﺎم ﭘوﺳﯾده را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اش -ﻣوزه ﺗﺎرﯾﺦ -ﺑﺳﭘﺎرد.
ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر اﯾن روزھﺎ از ﺗﻣﺎم ﺳﻠول ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ
طﻠب ﻣﯽ ﺷود .ﺷور و ﺟﺳﺎرت ھزاران دﺧﺗر ﺟوان در اﯾن ﻧﺑردھﺎ
ﺑﯾﺎن ﻋزم آﻧﺎن ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺑﺳﺎط ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ
ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن از ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن زن ﺳﺗﯾز و
ﻧﺎﺑراﺑر ﺗﺛﺑﯾت و ﺗﺣﮑﯾم ﺷده اﺳت .ﺣﺿور اﻧﺑوه و ﭘر ﻗدرت زﻧﺎن
ﺟوان در ﻧﺑرد اﯾن روزھﺎ ﻧﺷﺎن ﭘر ﻗدرﺗﯽ از ﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر اﺳت؛
ﺗﻐﯾﯾری ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ "اﻧﻘﻼب" ﻣﻣﮑن اﺳت.

ﻣرگ ﺑر آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ
ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور
ﯾﺎ ﻣرگ ﯾﺎ آزادی
ﻓرﻣﺎﻧده ﮐل ﻗوا  ،اﯾن آﺧرﯾن ﭘﯾﺎم اﺳت،
اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ در ﺣﺎﻟت ﻗﯾﺎم اﺳت
ﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم  ،ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم
زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب
رﻓﻘﺎ و دوﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر در اﯾران؛ و ﻟزوم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در داﺧل
ﮐﺷور؛ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻟزوم اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺑﺎر ﻣﺑﺎرزه و دﻻوری ﻣردم
اﯾران در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ؛ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﺗﮫ
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ؛ از ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺧﺑﺎر ،اطﻼﻋﺎت و
ﮔزارﺷﺎت ﺧود را ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾل زﯾر ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اﺧﺑﺎر در ﺑﺧش رﺳﺎﻧﮫ ای ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺧﯾزﯾم.
از اﻓراد و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﯽ و  ...ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺗرﺗﯾب ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﻌﮑﺎس و
اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اﺧﺑﺎر ھﺳﺗﻧد ،ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾم ﮐﮫ در اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺷرﯾﮫ و
اﺧﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﮑل ﻓردی و ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.

ﺑﺎ ﺗﺷﮑر
ﺑذر
Email: bazrejonbesh@gmail.com
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ﻣوﺳوی و ﺟﺎﻣﻌﮫ آﯾﻧده اش
ﺑرﻧﺎک ﺟوان
دﯾروز ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺟدﯾدی داد ﮐﮫ در ﻧوع ﺧود
دارای اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی اﺳت .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در ﺷراﯾطﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد
ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﺷﮭرھﺎی اﯾران ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧون و آﺗش ﺗرﺳﯾم ﺷده و
ﻣﺑﺎرزه ﺟواﻧﺎن ،دﺧﺗر و ﭘﺳر ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر وارد ﻣرﺣﻠﮫ
ﺗﺎزه ای از رﺷد آﻧﮭﺎ و وﺣﺷﯾﮕری ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺷده اﺳت.
ﻣوﺳوی دﯾروز در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اش ﺻرﯾﺣﺎَ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی
ﺑﺎور دارد؟ او ﺑﮫ ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ رزﻣﻧد ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را دا د و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺧود را ﺑﺻورت ﻓﺷرده در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار داد.
ﻣوﺳوی در اوﻟﯾن ﻓراز از ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اش ﺑﮫ اﯾن اﺷﺎره ﮐرد
ﮐﮫ " ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش از اﯾن در ﮐﺷور ﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﮫ
ﭘﯾروزی رﺳﯾد؛ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای آزادی ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای اﺣﯾﺎی ﮐراﻣت
اﻧﺳﺎنھﺎ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرای راﺳﺗﯽ و درﺳﺗﯽ" .آری آﻗﺎی ﻣوﺳوی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑرای آزادی اﻧﺟﺎم ﺷد وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﻼم.
ﻧﯾروھﺎی ﺣﺎﮐم ﺑر اﯾران ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ھرﭼﮫ از ﮐراﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺑود را ﺑﮫ اﻧﺣطﺎط ﮐﺷﺎﻧدﻧد .ﺷﻣﺎ در ھﻣﯾﻧﺟﺎ اﻓزودﯾد ﮐﮫ " آﻧﭼﮫ ﻣردم
ﺑﮫ دﺳت آورده ﺑودﻧد ﮐراﻣت و آزادی و طﻠﯾﻌﮫھﺎﯾﯽ از ﺣﯾ ﺎت طﯾﺑﮫ
ﺑود .اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن روزھﺎ را دﯾده اﻧد ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻛﻣﺗر
از آن راﺿﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد ".دﺳﺗﺎورد ﻣردم را ھم ﺑﺧوﺑﯽ ﺗﻌرﯾف
ﮐردﯾد .ھم از دﺳﺗﺎورد ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺗوان اﯾﻧرا ﻓﮭﻣﯾد و ھم از
دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻣردم ﻣﺗوﺳط و ﺑﯽ ﭼﯾز .آﻧﭼﻧﺎن ﮐراﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣردم و
ﺑﺧﺻوص ﺑﮫ زﻧﺎن ارزاﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﮐﺟﺎی دﻧﯾ ﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷﺗﮫ
اﺳت.
در ﺑﺧﺷﮭﺎی دﯾﮕر ﺑﯾ ﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺧﺗﺻﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣورد ﻧظرﺗﺎن
ﭘرداﺧﺗﯾ د و دﻻﯾل ﺣﺿورﺗﺎن در اﯾن ﻋرﺻﮫ را ﺑرﺷﻣردﯾ د .اﮔر
ﮐﺳﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎ را ﻧﺧواﻧده ﺑﺎﺷد ﯾ ﺎ ﻧداﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﮫ طرﺣﯽ
و در ﮐﺟﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﯾد ،اﮐﻧون ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾ ﺎر ﺻرﯾﺢ ﺑﮫ ﭘرﺳش ھﺎی او
ﭘﺎﺳﺦ داده اﯾ د .در واﻗﻊ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺋوال ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﺳوﯾﯽ ﺑﺎﯾد رﻓت ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻧﯽ دادﯾ د.
ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ " آﻣده ﺑودم ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھم ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻌﻧوی زﻧدﮔﯽ
ﮐرد و در ﻋﯾن ﺣﺎل در اﻣروز زﯾﺳت .آﻣده ﺑودم ﺗﺎ ھﺷدارھﺎی
اﻣﺎﻣﻣﺎن را درﺑﺎره ﺗﺣﺟر ﺑﺎزﮔو ﮐﻧم .آﻣده ﺑودم ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑود و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣ ﯽ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ،دﻋوت ﻛﻧ م ".ﮔوﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺣرﻓﮭﺎی ﺳﺎﯾر رﻗﺑﺎﯾﺗﺎن را ﻧﻣﯽ
ﺧواﻧﯾ د ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﯾ د ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﯾ ﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻧطﺑق ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾ د .از رھﺑر ﺗﺎ اون ﭘﺎﯾﯾن؛ ھﻣﮫ ﺗﮑﯾﮫ ﮔﺎھﺷﺎن -ﻣﺛل
َ
اﺻﻼ ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻧوﯾت
ﺷﻣﺎ -اﻣﺎم ﺗﺎن اﺳت .ﻣﻧﺗﮭﺎ اﻣﺎﻣﺗﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗوان در اﻣروز زﯾﺳت و در آن اﯾﺎم ﻣرغ ﯾﮏ ﭘﺎ داﺷت
و آﻧﮭم ﻋﻘب ﮔرد ﺑﮫ ﺻدر اﺳﻼم ﺑود؛ ﺑﺎ ﺷراﮐت در ﻗدرت،
ﺳرﮐوب ﺧﯾ ﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﻣﺑﺎران ﻣﻧﺎطق ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ ،اﻋدام دﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻌﯽ و ﺑﺎج دادن ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و  . ...ﺷﻣﺎ در
ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﺗﺣﺟر ﺑﮫ ھﺷدارھﺎی اﻣﺎﻣﺗﺎن رﺟﻌت دادﯾد و ﻋﻣﻼَ ﯾﮏ
ﮔﺎم از رﻗﺑﺎﯾﺗﺎن ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓﺗﯾد .اﯾن ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ ﺑزرگ اﺳت .ﺷﻣﺎ روش
اﻣﺎم ﺗﺎن را ﺑﮫ روش ﻓﻌﻠﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾ د .روﺷﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻣن و
ﺑﺳﯾ ﺎری از ھﻣﺳﺎﻻن ﻣن در ﺧﯾ ﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر ﺷﮭرھﺎی
اﯾران ،ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد داﺷﺗﯾ م .روﺷﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ آن
ﻣﺎ را آﻣوزش و ﭘرورش ﻣﯽ دادﻧد .روﺷﯽ ﮐﮫ دﺧﺗر و ﭘﺳرھﺎی
ھﻣﺳن ﻣن را ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﺗرﯾن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮭم ﯾ ﺎ رد و ﺑدل ﺷدن ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﯾﻧﻣﺎن زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﺎزداﺷت ﻣﯽ ﮐرد و  . ...آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﻣﺎ
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺧﺎطر اﯾن روش اﻣﺎم ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دﯾ دن ﻓﯾ ﻠﻣﮭﺎی ﻣﺗرﻗﯽ دﻧﯾ ﺎ
را ﻧداﺷﺗﯾ م و ﺳرﯾ ﺎﻟﮭﺎ و ﻓﯾ ﻠﻣﮭﺎی اﯾ دﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ از ﺻدا و
ﺳﯾﻣﺎ ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷد .ﭘوﺷﯾ دن ﭘﯾراھن آﺳﺗﯾن ﮐوﺗﺎه ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺧراج ﻣﺎ
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از ﮐﺎر و داﻧﺷﮕﺎه و  ...ﻣﯽ ﺷد .ﺑﯾرون آﻣدن ﺗﺎر ﻣوﯾﯽ از زﯾر
ﻣﻘﻧﻌﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺧﯾ ﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﮭد ﺳﭘردن ﺑﮫ اراذل اﻧﺗظﺎﻣﯽ
ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد .ﺣﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی رﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در دوران ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﯽ
ﺧواﻧدﯾم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ از ﺳوزاﻧدن
ﺣﻔظﺷﺎن ﮐرده ﺑودﻧد .در دوره ﻧﺧﺳت وزﯾری ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾ ﺎری از
دوﺳﺗﺎن ھم ﻣﺣﻠﮫ ای و ھﻣﮑﻼس ﻣن ﻧﺎﮔﮭﺎن و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه
ﯾﺗﯾ م ﺷدﻧد .ﺑﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﭘدران و ﻣﺎدران آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد
و در ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﯾ د ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻧﺎم ﻣﻧﺎﻓق و ﮐﺎﻓر ﻟﻌﻧت اﺟﺑﺎری ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗﺎدﯾ م .دﻗﯾﻘﺎ ً در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺳردﺑﯾر روزﻧﺎﻣﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﯾ د ﻣﺎ ﺑﻐﯾر از ﭼﻧد روزﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎص ﭼﯾز دﯾﮕری ﻧﻣﯽ
دﯾ دﯾ م .اﻻن ﮐﮫ  20ﺳﺎل از آﻧروزھﺎ ﻣﯽ ﮔذرد ﻣﯽ ﻓﮭﻣم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در
آن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺧوﻧﯾن و ﺳﯾ ﺎه ﭼﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ داﺷﺗﯾ د .ﭼﮫ ﻧﻘﺷﯽ در
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺗﯾد .ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺧﺳت وزﯾر دﯾر ﺑرای ﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ
ﺷد.
ﻧﻣﯽ داﻧم آﯾﺎ ﻣﻧظورﺗﺎن از " اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑود" اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ آن ﺣﺎل و روز ﻣﯽ ﺧواھﯾ د ﺑرﮔرداﻧﯾد ﯾ ﺎ ﺷﺎﯾ د در
اﺷﺗﺑﺎھم و ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻌدی ﺗﺎن آﻧرا ﺑﮭﺗر ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد " اﺳﻼﻣﯽ آن
ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾ د ﺑﺎﺷد" و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ طرﺣﯽ ﺳﯾ ﺎه ﺗر از آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﮫ
ﻣدﻧظرﺗﺎن اﺳت؟
ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﺎم ﻧﮭﺿت و دﻓﺎع ﻣﻘدس دﯾده
ﺑودﯾ د اﺷﺎره ﮐردﯾ د .ﺑﮕذارﯾ د ﺧﯾﺎﻟﺗﺎن را راﺣت ﮐﻧم ﮐﮫ ﻣن و
ﺑﺳﯾ ﺎری از ﺟواﻧﺎن ھم ﻧﺳل ﻣن اﯾﻧرا ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ آن ﻧﮭﺿت ،ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﺑود ﮐﮫ ﺳﻘط ﺷد .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ھﻣﭘﯾﻣﺎﻧﺎن ﺗﺎن ﺑﮭﺗرﯾن
ﺟواﻧﺎن اﯾن ﺧﺎک و آب را در ﺧون ﻏﻠﺗﺎﻧدﯾ د .ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺎرزی ﮐﮫ
ﯾ ﺎ ﺑﮫ ﺟوﺧﮫ ھﺎی اﻋدام ﺳﭘرده ﺷدﻧد ﯾ ﺎ در ﺟﺑﮭﮫ ھﺎ ﮔوﺷت دم ﺗوپ
ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ھﺎی ﺷﻣﺎ و اﻣﺎﻣﺗﺎن ﺷدﻧد .ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد ﺣرﻓﮭﺎﯾﺗﺎن اداﻣﮫ
دادﯾ د ﮐﮫ "ﺣرﮐت ﺧودﺟوش ﻣردم رﻧﮓ ﺳﺑز را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎد
ﺧوﯾش ﺑرﮔزﯾد" .ﺗوھم ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن رﻧﮓ ﺑﻌﻧوان ﺳﻣﺑل اﺗﺣﺎد
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم اﯾﺟﺎد ﺷد در ﺣﺎل ﺗرک ﺑرداﺷﺗن اﺳت آﻗﺎی
ﻣوﺳوی .روزﺑروز ﺗﻌداد آﻧﮭﺎ ﮐم و ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻣﻌﯾت
ﻋظﯾﻣﯽ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﺳﺑز ﺑﮫ دﺳت دارﻧد و ﻟﯽ ﺑﺎ اﻓزاﯾش رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم
در ﻣﺑﺎرزات ﺟواﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻔﮑر و ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧﮭﺿت
ﺳﺑزﺗﺎن ﺑﺑﯾﻧﯾ د .ﺑﺑﯾﻧﯾ د ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم را ﺑﮫ آراﻣش و ﻣﺳﺎﻟﻣت
آﻣﯾز ﺑودن ﺗظﺎھرات دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾ د ،ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﺑﺎ
وﻗﺎﺣت و ﺧﺷوﻧت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ھرﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑر
اھرم ﺳﺎزش و اﺻﻼح طﻠﺑﯽ ﺧود ﺑﯾﺷﺗر ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾ د ،ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواھﯾد اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﻣﺎﻣﺗﺎن را آﭘدﯾت و ﺑﮫ روز ﮐرده،
ھرﭼﮫ ﭼﮭره ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧود و ھﻣراھﺎﻧﺗﺎن را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ رﻧﮓ
ﺳﺑز ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ،ﻣوج و ﺧروش و ﻣﺑﺎرزه ﺟواﻧﺎن رادﯾﮑﺎل ﺗر ،ﺿد
ﻧظﺎم ﺗر و ﺳرخ ﺗر ﺑر ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾ ﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﮐوﺑﯾ ده ﺧواھد ﺷد.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻌد از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻣﺟدد ﺳﺎﺧﺗﺎری
ھﺳﺗﯾ د ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن آﻧرا ﺗﺋورﯾزه ﮐرده اﯾ د و در طول ﺳﯽ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣدد ﮐﺷﺗﺎر و زﻧدان و ﺣﻔظ ﻓﺿﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ در ﮐﺷور
آﻧرا ﺳرﭘﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﯾ د ،ﺑﮫ ﻣردم ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾ د و ﭘﯾ ﺎم ﻣﯽ دھﯾ د ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﻣت و ﺑدون درﮔﯾری ﺷﻣﻊ روﺷن ﮐﻧﻧد! ﻣوج ﺳﺑز ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺎم
اﯾﻧرا دارد ﮐﮫ ﻣردم؛ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﻌور و ﻟﯾ ﺎﻗت و اﺟﺎزه دﺧﺎﻟت
ﺳﯾ ﺎﺳﯽ ﻧداﺷﺗﯾد ،ﺣﺎﻻ ﺑرای ﺳواری دادن ﺑﮫ ﻣن ﺑﯾ ﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﺧﯾ ﺎﺑﺎن
وﻟﯽ ﺳﺎﮐت ﺑﺎﺷﯾ د و آرام ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ َ ﻧوﺣﮫ ﺧواﻧﯽ و ﺳوﮔواری ﮐﻧﯾ د و
ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺟد و ﺗﮑﺎﯾﺎ ﭘﻧﺎه ﺑﺑرﯾد .اﻟﺣق ﮐﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھ ﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ھﺷدارھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻣﺎﻣﺗﺎن ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد .دﻗﯾﻘﺎ ً در ﻧﺑود
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دھﮫ - 60ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ از ﺑﯾن
رﻓﺗﻧد -ﻗﺑﺎی ﺳﺑز ﺧودﺗﺎن را ﭘﮭن ﮐرده اﯾد وﻟﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ از آن
ﺧون ﻣﯽ ﭼﮑد .ﮔوﯾ ﺎ اﯾﻧﺑﺎر ﻋزﯾزاﻧﯽ ﻣﺛل ﻧدا ﺑﺎﯾ د در راه آزادی
ﺳﻼﺧﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻣﺑ ﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺳل ﻣﺎ رﺑوده و زاﯾل ﺷود!
ارﺟﺎع دادن ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﮫ ﺗﻼش ﺑرای ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری آرا و
رﻓﻊ ﺗﻘﻠب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎزی ﺑﺳﯾ ﺎر ﻣؤﺛری ﺑود ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن
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اﺧﺗﻼف ﺑزرگ ﺳران ﻧظﺎم؛ وﻟﯽ در ھﻔﺗﮫ ای ﮐﮫ ﮔذﺷت ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ،ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣردم ،ﺗﻼش ﺟواﻧﺎن ﺑرای
ﺧﺑررﺳ ﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟود ﻓﯾ ﻠﺗرﯾﻧﮓ ﺷدﯾد ،ھﻣﮫ و ھﻣﮫ
زﻣﯾن ﺑﺎزی را دارد ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌرﯾف
ﺷﻣﺎ از ﻧظﺎم ھم ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ رود .ﯾﮑﺟﺎ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻌﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾﯾ د و در ﺟﺎی دﯾﮕر از ﺗﺿﻌﯾف و ﺗﺧرﯾب ﺟﻣﮭورﯾت ﻧظﺎم و
اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﻼم و ﺟﻣﮭورﯾت ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎده اﺳت .ﻣردم دم
ﺧروس را ﺑﺎور ﮐﻧﻧد ﯾ ﺎ ﻗﺳم ﺣﺿرت ﻋﺑﺎس را؟
ﺑرای ﻣن ﺑﺧش آﺧر ﺑﯾ ﺎﻧﯾﮫ ﺗﺎن ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧده ﺑﺎور ھم ﻧﺳﻼﻧم در
ﺧﯾ ﺎﺑﺎﻧﮭﺎ اﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﯾ م "ﺑﺎ ﺗﻛﯾﮫ ﺑر راه اﻣﺎم" ھﯾﺞ ﺗﻼﺷﯽ را
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧﯾ م .ﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾ م ﺗﺎ ﺣق آزادی ﻣﺎن را ﺑدﺳت
آورﯾم .ﻣﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾ م ﺗﺎ اﻣواج ﺧﺷم ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮕﺎه
ﺣﻘﯾﻘت ﺑرﺳﺎﻧﯾ م .ﻣﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾ م ﭼﮫ دﺧﺗر ،ﭼﮫ ﭘﺳر ﺗﺎ ﺑداﻧﯾ د ﮐﮫ
ﺑرای ﻣوج ﺳﺑز ﺷﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﺧون ﻧﻣﯽ دھد .ﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾری را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺻداﯾﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺗﻌﺎرﯾف ﺷﻣﺎ از آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺎ اﻋﺗﺻﺎب ﺧواھﯾ م ﮐرد .ﮐﺎرﮔران را ﯾ ﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﻌﻠم ھﺎﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﯽ آورﯾ م و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﻼس ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﮔذارﯾم .ﻣﺎ ﻓرﻣﺎﻧده ھﺎﯾﻣﺎن را در
ﺷﺑﮭﺎی ﻣﺑﺎرزه از زﻧﺎن و ﻣردان اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ از ﺗﺑﻌﯾ ض
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺷﻣﺎ رھﺎ ﺑﺎﺷﯾ م .ﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻَ ﺑﺎز زﺧﻣﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﺧواھﯾ م داد
وﻟﯽ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺳرﮐوب ﺷوﯾ م دو ﮐﺎر ﻣﮭم را ﭘﯾش ﺧواھﯾم ﺑرد:
 .1در طول ﻣﺑﺎرزات ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ﺧود ،رواﺑط ﯽ را ﺑرﻗرار ﻣ ﯽ
ﮐﻧﯾ م ،ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر رواﺑط ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻣورد ﻧظر ﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
 .2ﺧود و ﺳﺎﯾرﯾن را از ﺗوھم ﻣوج ﺳﺑز رھﺎ ﺧواھﯾ م ﮐرد.
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ﯾك دﺧﺗر اﯾراﻧﻰ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺳﻰ.ان.ان :

اﻛﻧون دﯾﮕر ﻣوﺿوع اﺣﻣدى ﻧژاد ﯾﺎ ﻣوﺳوى ﻧﯾﺳت.
اﻻن ﺧود رژﯾم و ﻛﺷورﻣﺎن اﺳت.
اﯾن دﺧﺗر ﺗظﺎھرﻛﻧﻧده درﺑﺎره ﻗﯾﺎم30ﺧرداد ﺗﮭران ﮔﻔت ھﻧﮕﺎﻣﻰ
ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎى ﺑﺳﯾﺟﻰ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻛردﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺗﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﯾم .ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺳﻧﮕﮭﺎى ﻛوﭼﻛﻰ داﺷﺗﯾم ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت آﻧﮭﺎ
ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﻛردﯾم .ﻣﺟرى ﺗﻠوﯾزﯾون ﺳﻰ.ان.ان از او ﭘرﺳﯾد :ﺷﻣﺎ
ﯾك دﺧﺗر ﺟوان ھﺳﺗﯾد ،آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ زﻧﻰ ﺑودﯾد ﻛﮫ در اﯾن ﺗظﺎھرات
ﺣﺿور داﺷﺗﯾد؟ وى ﮔﻔت :ﻧﮫ! زﻧﺎن زﯾﺎد دﯾﮕرى ھم آنﺟﺎ ﺑودﻧد و
ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد و ﺳﻧﮕﮭﺎ را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﻣﺟرى ﺳﻰ .ان .ان
ﻣﺟددا از اﯾن دﺧﺗر ﻧوﺟوان ﭘرﺳﯾد :ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﻛﮫ ﯾك ﺑﺳﯾﺟﻰ ﺷﻣﺎ را
ﻛﺗك زده ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑراﯾت اﻓﺗﺎد؟ او ﮔﻔت :ﺻﺣﻧﮫ ﺧﯾﻠﻰ ﺷﻠوغ ﺑود.
ﯾكﻣرﺗﺑﮫ )ﻧﯾروھﺎى ﺑﺳﯾﺟﻰ رﺳﯾدﻧد( و ﺷروع ﺑﮫ ﻛﺗك زدن ﻣن
ﻛردﻧد .ھﯾﻛﻠش دو ﺑراﺑر ﻣن ﺑود .ﻣن ﮔﻔﺗم ”ﺗو ﻣﯽ ﺧواھﻰ ﻣرا
ﺑزﻧﻰ؟ او ﮔﻔت ﺑﻠﮫ! و آﻧوﻗت ﻣرا ﺑﺎ ﺑﺎﺗون زد .ﭼون ﭘﺎﯾم ﻣﺟروح
ﺷده اﻣروز ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺑﯾرون ﺑروم .اﮔر ﻣﯽ رﻓﺗم ﺣﺗﻣﺎ ً ﻛﺷﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷدم .وﻟﻰ از ھﻠﯾﻛوﭘﺗرھﺎﯾﻰ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و آزادى
ﺣرﻛت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﻣﯽ داﻧم ﻛﮫ اﻣروز ھم ﻣﺛل دﯾروز ﺑوده اﻓراد
ﺑﯾﺷﺗرى آﻣده اﻧد .ﺗﻌداد ھﻠﯾﻛوﭘﺗرھﺎ ،اﻣروز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾروز ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﯾﺷﺗر ھﺳﺗﻧد… دﺧﺗر ﺟوان در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﺣﺑﺗﮭﺎﯾش ﺑﮫ ﺳﻰ.ان.ان
ﮔﻔت :ﻣﺎ آزادى ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،رژﯾم ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و
آزاداﻧﮫ ﺑود .آﻧﮭﺎ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .اﻛﻧون دﯾﮕر ﻣوﺿوع اﺣﻣدى
ﻧژاد ﯾﺎ ﻣوﺳوى ﻧﯾﺳت .اﻻن ﺧود رژﯾم و ﻛﺷورﻣﺎن اﺳت .ﺑراى
ﻣﺎ دﯾﮕر ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﭼﮫ ﻛﺳﻰ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷود .ﻣﺎ ﻧﺟﺎت
ﻛﺷورﻣﺎن را ﻣﯽ ﺧواھﯾم.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

اﻣروز "ﻧدا"

ﻣﺗوﻟد

ﻣﯽ ﺷود!
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آﻧطرف ﻣرز ھﻣﮫ ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد!؟ ﭼﮫ ﺟﺎﻟب! ﺗو ھﻣﯾﺷﮫ از ﺳﺎﻧﺳور ﺑﯾزار
ﺑودی؛ از اﯾﻧﮑﮫ ﺧودت را ،ﻧﺎﻣت را ،ﺟﻧﺳﯾﺗت را ،ﺣرﻓﮭﺎﯾت را و ...
را ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﯽ ،ھﻣﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ھﺎ را ﺑﺎ ﻣوﺳﻘﯾت ﺑﯾﺎن ﻣﯽ
ﮐردی؛ و اﯾﻧﺑﺎر ﺗو روی ﺻﻔﺣﮫ ﺟﻠوی ﭼﺷﻣﻣﺎن ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷوی .آﻧﮭﺎ
ﺗو را ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ...ﻧﮫ ،ﻧﮫ! ﺗو ﻣواﻓق
ﻧﯾﺳﺗﯽ؟! درﺳت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ،ﺗو ﺑﺎﯾد ﺧودت ،ﺧودت را ﻣﺗوﻟد ﮐﻧﯽ .ﻣﺎدر
و ﻓرزﻧد و ﻣﺎﻣﺎ ﺑودن ﺳﺧت اﺳت؛ دردﻧﺎک و ﺧوﻧﯾن .ﺗو ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﻣن
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ راھﯽ ﻏﯾر از اﯾن ﻧﯾﺳت ،ﺑرای ﺗوﻟدﻣﺎن ﻧﮫ ﻗﯾم ﻣﯽ ﺧواھﯾم،
ﻧﮫ ﺗرﺣم ،ﻧﮫ دﻟﺳوزی.
در ﭼﺷﻣﺎﻧت اﻣﺎ ھﻣﺎن ﺳؤال داﺋم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﺗوﻟد
ﻣﯽ ﺷوی ﺳؤاﻟت واﻗﻌﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗردﯾدی ﻧﮕﺎه ﺧﯾره ات
را ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ دوزی ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدم آوری ﮐﮫ ﺑﮭﺎی آزادی ﻣﺎن ﺳﻧﮕﯾن
ﺧواھد ﺑود؛ آﻣﺎده ای؟؟؟

ﺳﺎﯾﮫ روان
ﻧدا ،دﯾﺷب ﺗﺎ وﻗﺗﯽ از ﭘﺎی اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﻠﻧد ﺷوم ،ﺗﺻﺎوﯾر ﺗو را ﻣﯽ
دﯾدم .داﺷﺗم ﻣﯽ رﻓﺗم روی ﭘﺷت ﺑﺎم ،دﯾدم ﺗﻣﺎم ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ﺗو
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد! ﺗﻌﺟب ﻧﮑردم ،ﭼون ﻓردا روز ﺗوﻟد ﺗوﺳت .روی
ﭘﺷت ﺑﺎم ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﯾم "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" ﻧدﯾدﻣت ،اﻣﺎ ﻓﮭﻣﯾدم
روی ﭘﺷت ﺑﺎم ﺧﺎﻧﮫ روﺑرو اﯾﺳﺗﺎده ای؛ از روی ﺻداﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻣت؛
ﻣﺣﮑم ،ﺧﺷﻣﮕﯾن و ﻋﺎﺷق .ھﻣﺎﻧﻘدر ﻋﺎﺷق ﮐﮫ اﯾن ھﻔت روز ﺑرای
ﮐﺗﮏ ﺧوردن ھﻣﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯽ ﺗﺎب ﻣﯽ ﺷدی و ﺑرای ﮐﻣﮏ
ﮐردن ﺑﮫ ﭘﺳرھﺎ و دﺧﺗرھﺎی ﺑﺎﺗوم ﺧورده ﺳر از ﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و
ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﺷم ھﺎﯾت از ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﭘر ﻣﯽ ﺷد ﯾﺎ...؟! اﻣﺎ ﻣﺣﮑم
ﺑرﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ و ﺳﻧﮓ ﺑﻌدی را ﻣﺣﮑم ﺗر و ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺗر از ﻗﺑﻠﯽ
ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐردی "ﻣﯽ ﮐﺷم ،ﻣﯽ ﮐﺷم ،آﻧﮑﮫ ﺑرادرم ﮐﺷت!".
وﻗﺗﯽ ﺗوی ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻣﯽ دوﯾدﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣﺑﺎرزه ﺑﻌدی ﺑرﺳﯾم ،ﺗو
ﺟﺳورﺗر ﺑودی و ﺑﯽ ﭘرواﺗر .ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺗو را ﮔم ﮐردم؛
دﻧﺑﺎﻟت ﻣﯽ ﮔﺷﺗم؛ ﭼﮭره ھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﻧﺎﺳﻧد؛ اﻣﺎ
ﺑرای ﻣن ،ھﻣﮫ ﻧﮕﺎه ھﺎ آﺷﻧﺎ ﺑود "در ﮐﻧﺎرم ﺑﺎﯾﺳت!" .ھرﮔز ﻓﮑر ﻧﻣﯽ
ﮐردم ،ﺗو ﺑﺗواﻧﯽ از آن ﻣﻘﻧﻌﮫ دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾر و ﻧﻔرت اﻧﮕﯾز اﺑزار
دﻓﺎع ﺑﺳﺎزی .ﻣطﻣﺋن ﺑودم ھرﮔز در ﺑراﺑرش ﮐوﺗﺎه ﻧﺧواھﯽ آﻣد؛ ﻣﯽ
ﺧﻧدﯾدی و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ "آزادی ،ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎﯾﯽ" ﺣﺗﯽ اﮔر آن آزادی ﻟﺣظﮫ
ای ﺑﯾش ﻧﭘﺎﯾد .راﺳت ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ،دﯾﺷب وﻗﺗﯽ ﻟﺣظﮫ ای ﻣوھﺎﯾت را آزاد
ﮐردی؛ ھﻣﯾن ﺟﺎ ،ﺗوی "اﻣﯾرآﺑﺎد"ه ﺧودﻣون؛ ﻟﺑﺧﻧدت ھزاران ﺑراﺑر
زﯾﺑﺎ ﺷد.
ﺑﺎﻻﺧره ﭘﯾداﯾت ﮐردم ،ﺗو را دﯾده ﺑودم ﮐﮫ ﭼطور ھر  16آذر آن
ﺳوی ﻣﯾﻠﮫ ھﺎ ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎدی و از ﺗﮫ دل ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدی "ای ﻣردم ﺑﺎ
ﻏﯾرت ،ﺣﻣﺎﯾت! ،ﺣﻣﺎﯾت!"؛ "داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﻣﯾرد ،ذﻟت ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد".
ﺻداﯾت را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم ﻧﮫ از ظراﻓﺗش؛ از ﺧﺷﻣش! اﯾﻧﺑﺎر ھم ﺑﺎز ﺗو
ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدی ،اﻣﺎ اﯾﻧﺳوی ﻣﯾﻠﮫ ھﺎ "ﻣﺎ ﻣردﻣﯾم ،ﻧﮫ ﺧﺎﺷﺎک" .در
ﮐﻧﺎرت اﯾﺳﺗﺎدم اﻣﺎ ﺻداﯾت از آﻧطرف ﻣﯾﻠﮫ ﻣﯽ آﻣد؟! و ﺻدای ﮔﻠوﻟﮫ
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷد ،ﮔﺎردی ھﺎ رﺳﯾدﻧد .ﭘﺎھﺎﯾم ﺷل ﺷد ،ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ
ﻋﻘب .ﺻداﯾت را ﺷﻧﯾدم ،ﭼﻧد ﻣﺗر ﺟﻠوﺗر از ﻣن ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔﺎردی ھﺎ
ﻣﯽ رﻓﺗﯽ "ﻧﺗرﺳﯾد ،ﻧﺗرﺳﯾد ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم" ،دﺳﺗم را ﮔرﻓﺗﯽ و
ﻣﺣﮑم ﻓﺷردی ﺗﺎ در ﮐﻧﺎر ھم "ﻣﺎ" ﺑودن را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧم؛ ﭼﯾز ﻋﺟﯾﺑﯽ
ﻣﺛل ﺟرﯾﺎن ﺑرق ﺗوی ﺗﻧم ﺳرازﯾر ﺷد .دﺳت ھﺎی ﺗو اﻣﺎ ھﻧوز زﺑری
ﺳﻧﮓ ﻓرﺷﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﯾﺣون را داﺷت ﮐﮫ ﺻﺑﺢ ﻣﯽ ﮐﻧدﯾم و ﭘرت ﻣﯽ
ﮐردﯾم.
دﯾﺷب ﺷب ﺗوﻟد ﺗو ﺑود؛ اﻣﺎ ﭼﮭره زﯾﺑﺎﯾت ھﻣﮫ را ﻣﻧﻘﻠب ﻣﯽ ﮐرد؛
اﺷﮏ ﺑود و ﺑﻐض ﺑود و ﺧﺷم ﺑود و ﺷور ﺑود و ﻏرور  ...ھﻣﮫ در
ﺗدارک ﺟﺷن ﺑودﻧد؛ ھﻣﮫ دوﺳﺗﺎﻧت ،ھﻣﺷﮭری ھﺎ ،اﯾراﻧﯽ ھﺎ؛ ﻧﮫ ،اﻧﮕﺎر
ﺗو ﺗﯾﺗر ﺑﯽ اﻧﮑﺎر ھﻣﮫ اﺧﺑﺎر ﺟﮭﺎن ﺷدی .ﺣﺗﯽ آﻗﺎزاده ھﺎ ھم ﭼﻧﯾن
ﺟﺷﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧواب ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد .ھﻣﮕﯽ اﺷﮏ ھﺎﯾﻣﺎن را ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش روان
ﮐردﯾم و ﺧﺷم ﻣﺎن را در ﻣﺷﺗﮭﺎﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﺷردﯾم ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻓردا ﺻﺑر ﻣﯽ
ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺑراﯾت ھدﯾﮫ ای ﺑﯾﺎورﯾم .ھﻣﮫ ﺳﮭﯾم ﺑودﯾم .ﺣﺗﯽ ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی

اﻣروز ﺑﺎز ﺑﮫ ﺳراغ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎﯾم ﻣﯽ روم ،اﯾﻧﺑﺎر ﺳرخ!!! آﺧرﯾن
رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺗو ﺑراﯾم ﺑرﮔزﯾدی .ﮐول ﭘﺷﺗﯽ ام را ﭘر ﻣﯽ ﮐﻧم ،اﻣروز
ﺑرای ﺗوﻟدت ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن "اﻣﯾرآﺑﺎد" ﺑروم؛ ﻣﯽ داﻧم ﺗو را آﻧﺟﺎ
ﺧواھم دﯾد .اﻣروز ﺗﻣﺎم رژ ﻟﺑﮭﺎﯾم را ﺑر ﻣﯽ دارم ،ﺳرخ ،ﺳرخ ،ﺳرخ
 ...ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ رﻧﮕﮭﺎﯾم را ﺑردارم .ﺗو ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺧطﺎطم ،ﻧﻘﺎﺷم،
ﻧوازﻧده ام .اﻣروز ﻣﯽ ﺧواھم روی ﺗﻣﺎم دﯾوارھﺎی اﻣﯾرآﺑﺎد ﻧﺎم ﺗو را
ﺑﻧوﯾﺳم ،طوری ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم ﮐﮫ "ﻧدا"ﯾش ﺷﻧﯾده ﺷود .اﻣروز ﭼﺷﻣﮭﺎﯾت
را روی ﺗﻣﺎم ﭘﻧﺟره ھﺎ ﻣﯽ ﮐﺷم؛ ﭘرﺳﺷﮕر ،ﻣﻧﺗظر و آزاد .ﺗﻣﺎم ﭘﻧﺟره
ھﺎ ﺑﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧت ﮔﺷوده ﺧواھد ﺷد .ﻗﻠﺑت را ﮔرم ﮔرم ﺑر روی آﺳﻔﺎﻟت
اﻣﯾرآﺑﺎد ﺧواھم ﮐﺷﯾد؛ ﺳرخ ،ﺳوزان ،ﺗﭘﻧده ،ﺟﺳور و ﻋﺎﺷق .طوری
ﺧواھم ﮐﺷﯾد ،ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﻠوﻟﮫ ای آﻧرا ﻧﺷﮑﺎﻓد .اﻣﺎ ﮐﺷﯾدن ﻣوھﺎﯾت ﺳﺧت
ﺧواھد ﺑود؛ زﯾﺑﺎ ،رھﺎ ،وﺣﺷﯽ ﺑﺎ رﮔﮫ ھﺎی ﺳرخ .ﻣوھﺎﯾت را ﺑدﺳت
ﺧواھراﻧم ﺧواھم داد ،ﺗﺎ ﭘرﯾﺷﺎن و رﻗﺻﺎن ﺑﺎ ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﯾدان
"اﻧﻘﻼب" ﺑﺑرﻧد ،ﺗﺎ "آزادی" ھم ﺧواھﯾم رﻓت .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎش ﻣوھﺎﯾت
را طوری ﺧواھم ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﺣﺟﺎﺑﯽ ﺑر آن ﻧﻧﺷﯾﻧد .ھﻣﺎن طور اﻧﺑوه
و ﻣواج ﺗﺎ رﺳﺎﻟت و ﺳﺗﺎرﺧﺎن و ﻧﺎزی آﺑﺎد و ﭘوﻧﮏ و ﺟﯾﺣون ﺑرود؛ و
ﺻداﯾت را ھﻣﺎﻧطور ﻣﺣﮑم و ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺧواھم ﻧواﺧت؛ ﺗﺎ ﺷﯾراز ،ﺗﺎ
اﺻﻔﮭﺎن ﺗﺎ ﺗﺑرﯾز ،ﺗﺎ زاھدان ،ﺗﺎ ...؛ ﺑﮫ وﺳﻌت آزادی ﺗو ﺧواھم
ﻧواﺧت.
ﺑﺎﯾد ﻋﺟﻠﮫ ﮐﻧم .دﻟم ﺑراﯾت ﺗﻧﮓ ﺷده ،ھر ﭼﮫ اﯾن روزھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺗو
را ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ،ﺑﯽ ﻗرارﺗر ﻣﯽ ﺷوم .ﺗﻣﺎم ﺑﭼﮫ ھﺎ اﻣروز ﻣﻧﺗظر
ﺗو ھﺳﺗﻧد .ﻣﯽ ﺧواھم ﺑرای ﻟﺣظﮫ ﺗوﻟدت آﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷم ،در ﺧﯾﺎﺑﺎن در ﮐﻧﺎر
آن "ﻣﺎ"ﯾﯽ ﮐﮫ ﺗو دوﺳت داری .اﻣروز ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺑﺎﺷم و آراﺳﺗﮫ.
آﺧرﯾن ﻧﮕﺎه در آﯾﻧﮫ؛ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣرﺗب اﺳت .اﻣﺎ آﻧﮑﮫ در آﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽ
ﻧﮕرد؛ آزاد ،ﻣﻧﺗظر و ﭘرﺳﺷﮕر "ﺗو" ھﺳﺗﯽ" ،ﻧدا"ی ﻋزﯾزم .ﺗو در
آﯾﯾﻧﮫ ی ﻣن ﻣﺗوﻟد ﺷدی .ھﻣﯾن ﺟﺎ در دروﻧم ،ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺗو را ﺗﻧﻔس
ﮐﻧم .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎش ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺳرﻗرارﻣﺎن ﺧواھم رﺳﯾد .ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﻧﺗظر ﻣن
ھﺳﺗﻧد .ﺷﻌﺎر اﻣروزﻣﺎن را ﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ام" :ﻣﯽ ﮐﺷم ،ﻣﯽ ﮐﺷم ،آﻧﮑﮫ

ﯾﺎورم ﮐﺷت!"■
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
"اﯾن اﺧﺑﺎر و ﮔزارﺷﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻊ ﭘس از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳت؛ و ﺳﺎﯾر ﮔزارﺷﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ﺑﺧواﻧﯾد"

ﺗﮭران  -ﺷﻧﺑﮫ  23ﺧرداد  -ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر
ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﻣﯾدان ﻓﺎطﻣﯽ از ﺻﺑﺢ ﻣﻠﺗﮭب
ﺑود .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﺑﺢ در
ﻣﺣل ﺑودﻧد ﺧﺑر ﻣﯽدادﻧد ﮐﮫ
ﺻﺑﺢ ﻋده زﯾﺎدی از
ﻣﻌﺗرﺿﯾن وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ دﺳﺗﮕﯾر
ﺷده اﻧد .ﭘﻠﯾس ﯾﮕﺎن وﯾژه ﻗدم
ﺑﮫ ﻗدم ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎی
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ وزارت ﮐﺷور را
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﮐرد .ﺑﮫ ﻋﺎﺑرﯾن
اﺟﺎزه اﯾﺳﺗﺎدن داده ﻧﻣﯽﺷد و ﺑﺎ اﻧدک ﺑﺣﺛﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣور ﯾﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ-
ﺷدﻧد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷوک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت
ھﻧوز ﻣﺗﺷﮑل ﻧﺷده ﺑود .ﻓرﯾﺎدھﺎی ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور از ﮔوﺷﮫ ﮔوﺷﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽرﺳﯾد ،ﻣﺎﺷﯾنھﺎ ﺑوق ﻣﯽزدﻧد اﻣﺎ ھر ﺗﺟﻣﻌﯽ را
ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﺿرﺑﺎت ﺑﺎﺗوم و ﻣﺷت و ﻟﮕد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .ﮐرﮐره ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺗﺎ
ﻧﯾﻣﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑود و ﺑﮫ ﻋﺎﺑرﯾن ﺑﯽ دﻓﺎع ﭘﻧﺎه ﻣﯽ دادﻧد .ﺑﻠﻧدﮔوی ﭘﻠﯾس ﺑﮫ
ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺑﮫ ﻣﺣل اﻋﻼم ﮐرد ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺧود را ﺗﻌطﯾل ﮐﻧﻧد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز
در ﺣﺎل ﻓﯾﻠم ﺑرداری اﺳت و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ﻧﮑﻧﻧد دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد در آن ﻣﺣل ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺳﺎﻋت اداری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ﺟﻣﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗری
ﭘﯾﺎده و ﺳواره ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان ﻓﺎطﻣﯽ ﺳرازﯾر
ﺷد .ﻣردم اﺑﺗدا در ﭘﯾﺎده رو و ﺳﭘس در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓرﯾﺎد "ﻣرگ ﺑر
دﯾﮑﺗﺎﺗور" را ﺳر دادﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾس ﻣواﺟﮫ ﺷد .ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ-
ﮔرﯾﺧت و ﻣﯽ اﯾﺳﺗﺎد و ﺑﺎز ﺷﻌﺎر ﺧود را ﻣﯽ داد .وﻟﯽ ھﻧوز ﯾﮏ ﺻدا
ﻧﺷده ﺑودﻧد و ﭘراﮐﻧده ﺑودﻧد.
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در
ﺗظﺎھر
ﺣواﻟﯽ
ﻣردم
ﺑود،
اﻟﻌﺎده
ھﻣﮑﺎری ﻣردم ﻓوق
ِ
ﺣﺎل ﻓرار را در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﭘﻧﺎه ﻣﯽ دادﻧد .در اﯾن اﺛﻧﺎ ﺧﺑر رﺳﯾد
ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﭼﻧد ھزار ﻧﻔری از وﻧﮏ در ﺣﺎل ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓﺎطﻣﯽ
اﺳت .اﯾن ﺧﺑر روﺣﯾﮫ ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺣول وزارت ﮐﺷور را ﺗﻘوﯾت ﮐرد و
ﺑﺎﻋث ﺷد ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﺎظرﯾن در ﭘﯾﺎده رو ھﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.
ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺟﻣﻌﯾت ﭼﻧدھزار ﻧﻔری ،ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺣول وزارت ﮐﺷور
ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر را ﺑﺳﺗﻧد ،روی زﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﻧد و اﺟﺎزه ﺣرﮐت ﻣﺎﺷﯾن
ھﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ را ﻧدادﻧد .ﺣدود ﺑﯾﺳت دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد ﺟﻣﻌت ﭼﻧدھزار
ﻧﻔری رﺳﯾد و ﻣردم ﭘﯾﺎده رو و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﯾﮑﯽ ﺷدﻧد .در اﯾن ﺣﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣردم آﻣد .اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﭼﻧد ھزار ﻧﻔری ﺑﮫ ﺿرب و ﺷﺗم
ﭘﻠﯾس ﭘرداﺧت  4ﻣوﺗور و  3ﻣﺎﺷﯾن ﭘﻠﯾس را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدﻧد؛ و از
ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑود ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺟرأت و ﺟﺳﺎرت ﺑﯾﺷﺗری ﺣرﮐت
ﮐرد .ﺳﯾل ﮔﺎزھﺎی اﺷﮏ آور ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم رواﻧﮫ ﺷد .اﻣﺎ ﻣردم
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر و ﻓرﯾﺎد و ﺧردﮐردن ﺷﯾﺷﮫھﺎی ﺑﺎﻧﮏھﺎ و آﺗش زدن
ﺳطل ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ﺷﮭرداری و ﮐﻧدن ﻧرده ھﺎی ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت
وزارت ﮐﺷور ﭘﯾش ﻣﯽرﻓت دو اﺗوﺑوس ﺷرﮐت واﺣد ھم در راه ﺑﮫ
آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷد.
ﺻدای ﮔﻠوﻟﮫ از ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽرﺳﯾد .ﺧﺑرھﺎی ﺑﺳﯾﺎری از
دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎ و ﺣﻣﻼت وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﻣﺳن ھﺎ در ﺟﻣﻌﯾت
ﻣﯽﭘﯾﭼﯾد .اﯾن ﺷورش ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  8ﺷب اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﯾﮕﺎن وﯾژه ﺳر
ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺳﻠﺢ وارد ﻋﻣل ﺷد و در اﺑﺗدا ﺗﻧﮭﺎ ﮐوﺷﯾد ﺟﻣﻌﯾت را ﻣﺗﻔرق ﮐﻧد
و ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧد و دﯾﮕر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺳرﺑﺎزھﺎی
ﺗﺎ ﺑن دﻧدان ﻣﺳﻠﺢ ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ھﺟوم ﻣﯽ ﺑردﻧد و ﭼون ﺟﻣﻌﯾت
را ﻣﺗﻔرق ﮐرده ﺑودﻧد ،دﯾﮕر ﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .دوﺑﺎره ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر را

در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﻧد و اﻋﻼم ﺷد از ﺳﺎﻋت  8ﯾﮕﺎن وﯾژه ﺣق ﺗﯾر دارد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در اﯾن ﺗظﺎھرات ﺗﺻور ﭼﻧﯾن
ددﻣﻧﺷﯽ را از ﺳوی ﭘﻠﯾس ﻧداﺷﺗﻧد و ﮔﺎھﺎ َ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗردﯾد اﯾراﻧﯽ ﺑودن
اﯾن ﯾﮕﺎن ھﺎ را زﯾر ﺳؤال ﺑردﻧد .اﯾﻧﺎن ﺟﻠو ﭼﺷم ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﭼﺷم و
دورﺑﯾن ﮔردن دﺧﺗری را ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺷوک اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن
ﭘﯾرزﻧﯽ اﻓﺗﺎدﻧد و ھزاران ﺟﻧﺎﯾت دﯾﮕر ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری
ﻣردم اﺟﺎزه داده ﻧﺷد ،ﻣﺻدوﻣﯾن درﯾده ﺷده ﺑﺎ اﻣﺑوﻻﻧس ﭘﻠﯾس ﺟﺎﺑﺟﺎ
ﺷوﻧد و ﻣردم ﺧود آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧدﻧد .ﺣﺗﯽ ﺧﺑرھﺎﯾﯽ
ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺳرﺑﺎزان ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﺗﮑﻠم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻟﺑﻧﺎﻧﯽاﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از آن ھﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣردم در ﻣورد وﺣﺷﯽ ﮔری ﺧود ﮔﻔﺗﻧد
دﯾﮕر دور ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم ﺷد ،دور دور ﻣﺎﺳت■.

ﺗﮭران  -ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  24ﺧرداد  -ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر،
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ،داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران
ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
اﻣروز ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﻋت
 5اﺣﻣدی ﻧژاد در ﻣﯾﺎن
طرﻓداراﻧش ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﻧد.
ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﻟﺑرﯾز از
ﻧﯾروھﺎی ﺿدﺷورش ﺑود
ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣﮭﺎﺑﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮔوﯾﺎ ﺗﺷﺧﯾص
ﻣﯽ دادﻧد ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑرای
ﺟﺷن و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑرای اﻋﺗراض آﻣده اﻧد .ﺣدود  9ﻣﯾﻧﯽ ﺑوس از
ﺳرداران ﺳﭘﺎه در ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎری ﻣوﺗوری
و اﻟﺑﺗﮫ ﻋده ﮐﺛﯾری از ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎ آن ھﺎ ﺑرﺧورد ﻣﯽ-
ﺷد .از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓﺎطﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻھم ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﺣﺟم ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس و
ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ داﻣن زد ﮐﮫ اﯾن ﺟﺷن داﻣﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﻣﯽ-
ﺧواھﻧد ﻣردم را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐﻧﻧد .از ﺗﺧت طﺎووس ﺧﺑر رﺳﯾد اﺗوﺑوﺳﯽ
ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷده ،در ﻣطﮭری ھم درﮔﯾری ھﺎ اداﻣﮫ داﺷت و ﻣردم
را ﺗﮭدﯾد ﮐرده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻣردم ﭘﻧﺎه ﻧدھﻧد .ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﻣردم
و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﭘﻼﮐﺎردھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر "دوﻟت ﮐودﺗﺎ
اﺳﺗﻌﻔﺎ" در دﺳت داﺷﺗﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺣول اﺗﺣﺎد ﺑﺎ ﻣردم
ﺑود "ﻧﺗرﺳﯾد ﻧﺗرﺳﯾد ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم"؛ "روز ﺣﺿور اﺳﻠﺣﮫ،
ھدﯾﮫ روز ﻣﺎدر"؛ "اراذل ،ﺑﺳﯾﺟﯽ ،ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﭘﯾوﻧدﺗﺎن
ﻣﺑﺎرک" و ﻣﺛل ﺗﻣﺎم ﭼﻧد روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" ﺷﺎه
ﺑﯾت ﺷﻌﺎرھﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣردم ﺑود .ﻣردم در ﺣﯾن ﺷﻌﺎر دادن
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﻠﯾس ﺿد ﺷورش از دو طرف ﺑﮫ آن ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑرد و ﭼﻧد
ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﮫ داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ﭘرﺗﺎب ﮐرد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ
ﻋده ای از ﻣردم ﺑﯾرون ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد و آن ھﺎ را ﺑﮫ درون داﻧﺷﮕﺎه
ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺗﻔرق ﺷد .اﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ھﻣﭼﻧﺎن
ﻣﻘﺎﺑل درب اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧد و ﺑﺎ ﻣردم اظﮭﺎر ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻗﺻد ﺧروج از داﻧﺷﮕﺎه و ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﻣردم را
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﺻره داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺿدﺷورش
ﻣﻧﺻرف ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﺣﻣدی ﻧژاد در ﻣﯾدان
وﻟﯾﻌﺻر ﺳﯾل ﭼﻣﺎق ﺑدﺳﺗﺎن و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن رﯾﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﯾﺎور
ﭘﻠﯾس در ﺳرﮐوب ھﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻋده ای از آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﻧد و داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﭘراﻧﯽ و ﻧﺎﺳزا ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ درون داﻧﺷﮕﺎه ﯾورش ﻣﯽ آورﻧد و ﭘﻠﯾس ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﻣﮑرر ﮔﺎز
اﺷﮏ آور ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘرداﺧت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن
ﮐم ﮐم داﻧﺷﮕﺎه را ﺗرک ﮔﻔﺗﻧد.
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب را ﭼﻧد ﺻد ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردم اﺟﺎزه ﺗردد ﻧﻣﯽدادﻧد ﺑﺎ وﺟود اﯾن ھﻣﮫ ازدﺣﺎم ﭘﻠﯾس
ﺑﮫ ﻧظر ﻋﺟﯾب ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات آﺗش ﮔرﻓت
ﭘﻠﯾس ﺑﮫ آن ﺳﻣت ھﺟوم ﺑرد و ﺑﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣردم و ﺣﺗﯽ
ﮐودﮐﺎن را از روی ﭘل ھواﯾﯽ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﭘرﺗﺎب ﮐرد .
ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻗدری دردﻧﺎک ﺑود ﮐﮫ ﻣردم دور از ﺻﺣﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺷﮏ
ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد .از اﻣروز و ﭘس از ﺳﺧﻧراﻧﯽ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺣﺿور
ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در ﮐﻧﺎر ﭘﻠﯾس ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﺳوس ﺗر ﺷده اﺳت .
ﺧﺑر رﺳﯾده در درﮔﯾری دﯾروز ﺑﯾش از  40ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺗﻠﻔن
ھﺎ ﻗطﻊ اﺳت و ﺳرﻋت اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن .ﺧﺑرھﺎ دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن
ﻣﯽ ﭼرﺧد.
ﺧﺑرھﺎی رﺳﯾده از ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﻧﯾز از درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ
ﺣﮑﺎﯾت دارد .ﺷﮭرک ﻏرب ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،آرﯾﺎ ﺷﮭر ،اﻣﯾرآﺑﺎد ،ﭘوﻧﮏ،
وﻧﮏ ،ﺗﺟرﯾش ،ﻣرزداران ،آزادی ،ﻧﺎرﻣﮏ ،راه آھن ﻧﺎزی آﺑﺎد ﺗﮭران
از ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب ،ﺷرق و ﻏرب ﺷورﯾده اﺳت .ھرﮐﺟﺎ ھﻔت ،ھﺷت
ﻧﻔری ﺟﻣﻊاﻧد ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" و "رأی ﻣرا ﭘس ﺑده" را
ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻧد .در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎز اﺳت و ﻣردم آﻣﺎده ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕرﻧد.
ﻓردا ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣوﺳوی در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب اﺳت ﺧﺑر دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن
ﭼرﺧﯾده و ﺑرای ﺗﺷوﯾق ﻣردم ﻣدام ﺑر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑودن و ﻣﺟوز داﺷﺗن آن
ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﺷود .ھﯾﭻ ﮐس ﻗدرت ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻓردا را ﻧدارد ،اﻣﺎ ﻣردم
داﻧﺳﺗﮫ اﻧد" ،ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺷت"■.
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رﻓﻘﺎی داﻧﺷﺟو و ﺟواﻧﺎن؛

ﺟرات ﺻﻌود ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ھﺎ را ﺑﺧود دھﯾم
ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ھﻣﮫ از ﭘﯾر و ﺟوان ،از
زن و ﻣرد ،ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ اوﺿﺎع ﻋوض ﺷده و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در
راھﺳت و ﺑﺎﯾد آﻣﺎدﮔﯽ و
درک ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣﯾﻘﺗری از
اﯾن اوﺿﺎع ﻣﻧﻘﻠب ﮐﺳب
ﮐرد ،ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗری از
ﻣﺑﺎرزه ﺟﺎری ﻗدم ﮔذاﺷت
و ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ اﺷﮑﺎل و روش ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺟدﯾدی را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد.
در ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ھﻧﮕﺎﻣﮫ ھر ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ﺷﺑﺎﻧﮫ ﻣﺳن
ﺗرھﺎ ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼب  57را ﺑﯾﺎن و ﺟوان ھﺎ ﺟﺳﺎرﺗﮭﺎی ﻧوﯾن ﺧود را
در ﺻﺣﻧﮫ واﻗﻌﯽ ﻣﺑﺎرزات ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﺎ ﮐﻧون در ﮐوﭼﮫ ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﻣﺣﻼت ،در
ﻓﺎﺻﻠﮫ ھر ﺣﻣﻠﮫ و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ و در اﯾوان ،ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ و ﺣﯾﺎط اﯾن ﯾﺎ
آن ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎھد اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑرﺧوردھﺎ و ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺑودﯾد.
ﺣﺗﻣﺎ دﯾده اﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﻣزدور ﭼﻣﺎق ﺑدﺳﺗﯽ ،ﯾﮕﺎن وﯾژه
ای ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﮐف دﺳﺗش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺧﺑرش ﻣﺛل ﺑﺎد در
ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﭘﯾﭼد وﭼﮫ ﺷورو ﺷوﻗﯽ درﻣﯾﺎن ھﻣﮫ داﻣن زده ﻣﯽ ﺷود.
ﺣﺗﻣﺎَ ﺷﺎھد اﯾن ﺑوده اﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﮕﮭﺎی درﯾده رژﯾم ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،ﻛﺳﯽ از ﺑﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زد» :ﺳﻧﮓ ﺑردارﯾد« .ﺟﻣﻌﯾت
ﺷروع ﻣﯽ ﻛرد ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری ﺳﻧﮓ ھﺎی ﭘﯾﺎده روھﺎ و ﺟوی آب.
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ﺟوان ﺗرھﺎ دﻧﺑﺎل ھر وﺳﯾﻠﮫ ای ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ھﺳﺗﻧد .ﭼوب ،ﻧردﺑﺎن،
ﻣﯾﻠﮫ و ﺳﻧﮓ .ﺣﺗﻣﺎ اﯾن ﮔﻔﺗﮕو را ھم ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐﮫ:
■ »اﯾﻧطوری ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﺢ ﺷد«
ﺣﺗﻣﺎ دﯾده اﯾد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺟواﻧﺎن ﺗﺻوﯾر ﺟوﻣوﻧﮓ و ﯾﺎران
ﺷﺟﺎﻋش را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟوﻣوﻧﮓ ،ﻗﮭرﻣﺎن ﺳ﷼ ﮐره ای اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ اﻣﭘراطوری ھﺎی ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺟﻧﮕد ،ھﺷﯾﺎر اﺳت ،ﺳرﺑﺎزاﻧش را از
ﺑﯾن ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﻣردم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺑﺎ ﺗﻛﻧﯾك ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎﺳت،
ﺟﻧﮓ ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد و اﻏﻠب ﺑﺎ ﻛﻣﯾن ﮔذاﺷﺗن ،ﺣﺳﺎب دﺷﻣن را ﻣﯽ
رﺳد .ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺣث ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺗش را ﺷﻧﯾده اﯾد:
■ ارﺗش طرف ﻣﺎﺳت! ﺟواب :ﺧﯾر طرف آﻧﮭﺎﺳت!
■ اﻣﺎ اﮔر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اداﻣﮫ دھﯾم ﮐﺎر اﯾﻧﺎ ﺗﻣﺎم اﺳت و ارﺗش ﻣﯽ آﯾد
طرف ﻣﺎ! ﺟواب :ﺧﯾر ﮐﺎر اﯾﻧﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ای ﺗﻣﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود و اﮔر
ارﺗش ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﺎ و ﺣﻣﺎﯾت از اﯾن ﯾﺎ آن ﺟﻧﺎح ﻣﯽ آﯾد.
ارﺗش واﻗﻌﯽ ﺧود ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم!
ﺣﺗﻣﺎَ ﺻدای ﺟواﻧﺎﻧﯽ را ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد» :ﻣﺎ ﺑرای
ﻣوﺳوی ﻧﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾم؛ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺷروﻋﯾت ﻧدارﻧد .ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ ﺷﺎن ﺑروﻧد«.
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﺎھد اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ﺑودﯾد ﮐﮫ طرﻓداران ﻣوﺳوی ﺑرای ﺟﻣﻌﯾت
ﭘﯾﺎم ﻣﯽ آوردﻧد ﮐﮫ» :ﻣوﺳوی ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺗﺎن ﺑرو ﯾد و ﺷﻌﺎر ﷲ
اﻛﺑر ﺑدھﯾد« و ﺟواب ﺷﻧﯾده اﻧد» :ﻣﺎ اﺻﻼ ﺑرای ﻣوﺳوی ﻧﯾﺎﻣده اﯾم و
ﻣوﺳوی ھم اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ را ﺑرای ﺧودش ﮔﻔﺗﮫ .اﮔر راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﯾﺎﯾد
ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن«! ﯾﺎ ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐﮫ در ﺟواب ﺑﮫ ﻧﺻﺎﯾﺢ دﻟﺳوزاﻧﮫ ﮐﮫ »ﭼرا
ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﻣﯽ دھﯾد« ﺟواﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد» :ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﺑﻣﯾرﯾم.
ﺑدﺗر از اﯾن وﺿﻊ ﻛﮫ ﻧﯾﺳت .ﻣﺎ اﺻﻼ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ،از
ھر ﺟورش ﮐﮫ ﺑﺎﺷد«.
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻧﯾده اﯾد ﮐﮫ در ھﻣﮭﻣﮫ ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾزھﺎ ﻋده ای ﺑﺎ اﺿطرار
ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :رھﺑر ﻻزم دارﯾم و ﺷﺎھد ﺗﺑدﯾل ﺑرﺧﯽ ﺟواﻧﺎن ﺷﺟﺎع ﺑﮫ
رھﺑران ﻣردم ﺑوده اﯾد» :ھر وﻗت ﮔﻔﺗم ﺑﯾﺎﯾﯾد ،ﻓرار ﻧﻛﻧﯾد .ﺣﻣﻠﮫ ﻛﻧﯾد و
ﺣﺳﺎﺑﺷون را ﺑرﺳﯾم .ﺑﺎﯾد دﻗﯾق ﻧﻘﺷﮫ ﺑرﯾزﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﭼﻛﺎر ﻣﯽ
ﻛﻧﯾم«.
ﺣﺗﻣﺎ ﺷور و دﻻوری دﺧﺗران ﺟوان را دﯾده اﯾد ﮐﮫ ﺳر از ﭘﺎ ﻧﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و ﺣﺟﺎب از ﺳر ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻧد ﺷﻌﺎر »روﺳری ﻧﻣﯽ
ﺧواﯾم« را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺷﻌﺎر ھﻣﮫ ﻣردم ﮐﻧﻧد.
ﺣﺗﻣﺎَ ﺣس ﮐرده اﯾد ﮐﮫ در ﺟﺷﻧﯽ ﺑزرگ ﺷرﮐت ﮐرده اﯾد ﮐﮫ
رواﺑط ﻧوﯾن و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗﻣﯾز و زﯾﺑﺎ .ﺑدون
آﺷﻐﺎل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻐز و روح ﻣردم ﺗزرﯾق ﻣﯽ
ﮐﻧد و آﻧﺎن را ﺿد ھم ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم دوﺳت اﻧد و ﻣﯽ ﺧواھﻧد
ﻣﺗﺣداﻧﮫ ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﺷﻧد .ﮔوﯾﯽ آزار ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﺣﻘﯾر زن ﯾﮑﺑﺎره رﺧت
ﺑر ﺑﺳﺗﮫ .ﮔوﯾﯽ ﺣﺳﺎدت و ﺗﻧﮓ ﻧظری ﻣﯾﺎن ﻣردم دود ﺷده رﻓﺗﮫ ھوا.
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑرای ھم ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ از ھم ﻣواظﺑت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .آه ﮐﮫ ﭼﮫ ﻋﺎﻟﯾﺳت .ﺧطوط ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺎزﯾم و
رواﺑط ﻧوﯾن ﻣﯾﺎن ﻣردم در ھﻣﯾن ﺟﺎ و ھﻣﯾن اﻻن ﺧود را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد.
ھﻣﮫ ﻟﺣظﺎت ﻓوق ﺳرﺷﺎر از درس و ﺗﺟرﺑﮫ اﺳت .ﻣردم ﺣس ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻧﺎر زدن ﮐم ﺧواھﯽ ھﺎ و ﻧﺎ اﻣﯾدی ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﯽ ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت ﮐرده اﻧد دارﻧد .روز ﻧوﯾﻧﯽ اﺳت .ﺳرھﺎ ﺑﺎﻻﺳت.
ﭼﺷم ھﺎ روی اﻓق ھﺎی وﺳﯾﻊ زوم ﻣﯽ ﺷود و ھر روز اﻓق ﻣﺎن وﺳﯾﻊ
ﺗر از روز ﻗﺑل ﻣﯽ ﺷود .ﻋزم ھﺟوم ﺑﮫ ﻋرش اﻋﻼ در ﺳﻠول ھﺎﯾﻣﺎن
ﻣوج ﻣﯽ زﻧد .ﻣﻐزھﺎﯾﻣﺎن ﺳرﻋت ﮔرﻓﺗﮫ .ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾم و ﻧﻘﺷﮫ ﺑرﯾزﯾم.
در ﺑﺣﺑوﺣﮫ ﮐﺷﻣﮑش ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ﭘﺳﺗوھﺎ و ﮐوﭼﮫ ﺟﻣﻊ ﺷده و ﺻﺣﻧﮫ
ﭘﯾﭼﯾده ﺳﯾﺎﺳت را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﻧﯾم؛ ﮔراﯾش ھﺎی ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ
ﻣﯾﺎن ﻣردم را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن ﻧﮭﯾب ﺑزﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ای
ﭘﯾﭼﯾده ﺗر از اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ در راه اﺳت .دوﺳت و دﺷﻣن را ﺑﺎﯾد ﺧوب
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و ﺑﮫ ﻣردم ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯾم ﺗﺎ ﮔول ﮔرﮔﮭﺎی در ﻟﺑﺎش ﻣﯾش را
ﻧﺧورﻧد؛ ﻧﮕذارﯾم ﺑﮫ دام »اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺎن ﺑد و ﺑدﺗر« ﺑﯾﻔﺗﻧد و اﻓق ﺷﺎن
ﺗوﺳط ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﺻﻼح طﻠب ﻣﺣدود ﺷود و ﻓداﮐﺎرﯾﮭﺎی ﺷﺎن ﺑرای ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﺎﻧدن اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی ﺑﮫ ھرز رود.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

رھﺑران ﺟدﯾدی ﺑﺎﯾد ﻣﺗوﻟد ﺷوﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺑرای
اھداف ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣردم را زﯾر ﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﻣﺑﺎرزات
اﻣروز ﮐوره ای اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد رھﺑران ﺟدﯾد را آﺑدﯾده ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎﯾﯽ از ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺎرز اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ ﻣردم را ﻋﻠﯾﮫ
دﺷﻣن ﻣﺗﺣد ﮐرده و ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﯾم و ﺑﮫ ﺑﺣث و ﺗﺑﺎدل ﻧظرھﺎی ﭘرﺷور
ﻣﯾﺎن ﻣردم داﻣن ﺑزﻧﯾم ﺑر ﺳر اﯾﻧﮑﮫ :ﺑﻘﯾﮫ راه را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد طﯽ ﮐﻧﯾم؛
ﭼﮕوﻧﮫ ﻗدرت واﻗﻌﯽ ﻣردم را ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم ﺗﺎ ﻗدرت واﻗﻌﯽ رژﯾم را
ﻣﻐﻠوب و آن را ﺳرﻧﮕون ﮐﻧد؛ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و اﯾده آل ﻣﺎ ﮐدام اﺳت و
آن را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺎزﻣﺎن دھﯾم■.

ﺗﮭران  -دوﺷﻧﺑﮫ  25ﺧرداد

ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﯾدان آزادی
ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺳﺎﻋت  3ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺣدود
 500ﻧﻔر اطراف ﻣﯾدان
اﻧﻘﻼب ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود.
ﻗرار ﺑود اﻣروز ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﻗدرت ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷود ﮐﮫ اﺣﻣدی
ﻧژاد آﻧﮭﺎ را ﺧس و
ﺧﺎﺷﺎک ﺧواﻧده ﺑود،
ﺑرای ھﻣﯾن اﯾن ﺟﻣﻌﯾت
ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﻣد .ﺗﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺗﺷﮑل ﻧﺷده ﺑود ﭘﻠﯾس ﺿد
ﺷورش ﻣدام ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ﺟﻣﻌﯾت را ﻣﺗﻔرق ﻣﯽﮐرد .ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ
ﺷدن ﺑﮫ ﺳﺎﻋت  4ﺟﻣﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷد اﻣﺎ ھﻧوز ﺑﯾم از ﺣﻣﻠﮫ
ﭘﻠﯾس وﺟود داﺷت .اﻣﺎ ﻣردم دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در
اﯾن ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺳر دادن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر"اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯾرت ﺣﻣﺎﯾت
ﺣﻣﺎﯾت" و "آزادی اﻧدﯾﺷﮫ از ﭘﺷت ﺑوم ﻧﻣﯽ ﺷﮫ"" ،ﻧﺗرﺳﯾن،
ﻧﺗرﺳﯾن ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم!" ﻧﺎظرﯾن را ﺑﮫ ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﮫ ﺻﻔوف
ﺗﺷوﯾق ﮐردﻧد .ﺑﺎ ﮔذﺷت ﻧﯾم ﺳﺎﻋت و ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اطراف ﻣﯽ
رﺳﯾد ﺟﻣﻌﯾت دﯾﮕر ﺑﯾم ﺣﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾس ﻧداﺷت .از ﺷﻣﺎل و ﺟﻧوب و ﺷرق
و ﻏرب ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﺗظﺎھرات ﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد.
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﮐوﺑﻧده ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد:
" µﺧس و ﺧﺎﺷﺎک ﺗوﯾﯽ ،دﺷﻣن اﯾن ﺧﺎک ﺗوﯾﯽ"
" µﺗﻘﻠب ،ﯾﮫ درﺻد ،دو درﺻد ،ﻧﮫ  53درﺻد"
" µھﺎﻟﮫ ﻧورو دﯾده ،رأی ﻣﺎ رو ﻧدﯾده"
ھرﭼﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷد اﻧﮕﺎر آرای اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﯾﺷﺗر زﯾر
ﺳوال ﻣﯽ رﻓت.
 24" µﻣﯾﻠﯾوﻧو ،ﯾﺎﻻ ﻧﺷوﻧم ﺑده!"
" µاﯾن  63درﺻد ﮐﮫ ﻣﯾﮕن ﮐو ،دروﻏﮕو!"
" µﺟﻧﺗﯽ ﻟﻌﻧﺗﯽ ،ﺗو دﺷﻣن ﻣﻠﺗﯽ!"
" µاﺣﻣدی ﺑﮫ ﮔوش ﺑﺎش ،ﻣﺎ ﻣردﻣﯾم ﻧﮫ اوﺑﺎش!"
" µﺷب ﺧواﺑﯾده ﺻﺑﺢ ﺷده ،اﺣﻣدی ﺳﯾد ﺷده!"
" µاﺣﻣدی ﺑﯾﭼﺎره ﺑﺎزم ﺑﮕو ﻓوﺗﺑﺎﻟﮫ!"
" µﻣﯽ ﺟﻧﮕم ،ﻣﯽ ﻣﯾرم ،رأﯾﻣو ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرم!"
" µرأی ﻣﺎ رو دزدﯾدن ،دارن ﺑﺎھﺎش ﭘز ﻣﯽ دن!"
" µﻧﮫ ﻏزه ،ﻧﮫ ﻟﺑﻧﺎن ،ﺟﺎﻧم ﻓدای اﯾران!"
و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﻌﺎر ﺟﻣﻌﯾت
" µﺗﺎ اﺣﻣدی ﻧژاده ،ھر روز ھﻣﯾن ﺑﺳﺎطﮫ"
و اﻟﺑﺗﮫ ﻧﺎم ﻣوﺳوی ھم ورد زﺑﺎن ھﺎ ﺑود .ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه
ﺷرﯾف رﺳﯾد ﺑﺎ آﻧﺎن درآﻣﯾﺧت:
" µدوﻟت ﮐودﺗﺎ ،اﺳﺗﻌﻔﺎ! اﺳﺗﻌﻔﺎ!"
ﮐروﺑﯽ ھم در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺟد داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ھوادارﻧش
ﻓرﯾﺎد زدﻧد:

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

" µﮐروﺑﯽ ،ﮐروﺑﯽ ،ﺣﺟﺎب اﺧﺗﯾﺎری!"
" µﮐروﺑﯽ ،ﻣوﺳوی ،اﺗﺣﺎد! اﺗﺣﺎد!"
ﻣﺎﺷﯾن ﻣوﺳوی ھم ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت آﻣد و ﺑﮫ ﻣردم ﮔﻔت ﮐﮫ از
اﺑطﺎل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭼﯾز ﮐﻣﺗری را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرد اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﺑرای ﺳﺧﻧراﻧﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺗدارﮐﯽ ﻧداده ﺑودﻧد .ﭘس از طﯽ ﻧﯾﻣﯽ از راه ﺗﻣﺎم ﺟﻣﻌﯾت را
وادار ﺑﮫ "ﺳﮑوت ﺳﺑز" ﮐردﻧد.
ﺟﻣﻌﯾت ﺗﺎ ﻣﯾدان آزادی ھﯾﭻ ﺷﻌﺎری ﻧداد و ﻓﻘط دﺳﺗﺎﻧش را ﺑﮫ
ﻧﺷﺎن ﭘﯾروزی ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت .ﺑدون اﻏراق و ﺑرﺧﻼف ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری رﺳﺎﻧﮫ
ھﺎ ،ﺟﻣﻌﯾت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺻد ھزار ﻧﻔر ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾون ﺑود و ھﻣﭼﻧﺎن
ﻧﯾز ﺑر آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﺷد .ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺷﻐول ﺳردادن ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧود ﺑود
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺞ ﺷروع ﺑﮫ ﺗﯾراﻧدازی ﺑﮫ ﻣردم ﮐرد .ﺟﻣﻌﯾت
ﺣﺎﺿر ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد؛ ﺑﺳﯾﺟﯽ اول ﺑﮫ ﭘﺎی ﮐودﮐﯽ ﺗﯾر ﻣﯽ زﻧد ،ﻣردم
ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑﮫ او ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و او ﺑﮫ داﺧل ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺞ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرد و
ﻣردم ﺑﺎ ﻣواد اﻧﻔﺟﺎری دﺳﺗﯽ ﺧود ﭘﺎﯾﮕﺎه را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺑﺳﯾﺟﯽ
ھﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﯾراﻧدازی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد 8 .ﺟﻧﺎزه روی دﺳﺗﺎن ﻣردم
ﺑود .ﻣردم ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر اﺣﻣدی ﻧژاد ﻗﺎﺗل"" ،ﻣرگ ﺑر
ﺧﺎﻣﻧﮫای"" ،ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﯽ ﻏﯾرت ،دﺷﻣن ﺧون ﻣﻠت" را ﺳردادﻧد.
ﺑزرﮔراه ﺟﻧﺎح ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺟﻧﺎح ﺣرﮐت ﻧﮑﻧﯾد ﺑﺳﯾﺞ در ﺣﺎل ﺗﯾراﻧدازی ﺑﮫ ﻣردم اﺳت .ﺟواﻧﺎن
ﺧود ﮐﻧﺗرل ﺗراﻓﯾﮏ آزادی را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺟﻣﻌﯾت را از آﻧﺟﺎ در
ﺑرﻧد اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ را ھداﯾت ﮐردﻧد و ﯾﺎ آن ھﺎ را روی دﺳت ﺑﻠﻧد ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣردم را ﻧﺟﺎت دھﻧد .در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﻠت ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻣرﺗب ﺑوق
ﻣﯽ زد و ﭘﯾﺎده ھﺎ در ﺣﺎل ﮔرﯾﺳﺗن ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد؛ ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر
ﻧداﺷﺗﻧد ﺗظﺎھرات ﺑﮫ اﯾن آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﯾده ﺷود .ﻧﮫ ﻓﻘط
آزادی ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﻣردم ﺧﺷﻣﮕﯾن ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر
ﺑﺳﯾﺟﯽ" را ﻗطﻊ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺳﺎﻋت و ﻣﮑﺎن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ
ﻓردا را اطﻼع ﻣﯽ دادﻧد .ﻓردا ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﺳﺎﻋت  5را ھﻣﮫ ﺑﺎ
ﺧﺷم ﺑﮫ ھم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد.
? ﮔﺰارش ھﺎی زﻳﺮ ،ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻳﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ از اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ورﻳﺎ
ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺬر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
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ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﯾدان آزادی
اﻻن از ﺑزرﮔﺗرﯾن
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﻋﻣرم
دﯾده ام ﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔﺷﺗﮫ ام.
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اﻣروز ﯾﻘﯾﻧﺎ َ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺑود).ﻣردﻣﯽ ﻛﮫ
ﻋﺎﺷورا
راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ
ﺗﺎﺳوﻋﺎی ﺳﺎل  57را
دﯾده اﻧد ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺗﻌداد
ﺟﻣﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از آن ﻣوﻗﻊ اﺳت( .اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده
ﺗوﺳط ﻣوﺳوی ﺑود .اﻣﺎ ھﻣﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن در آن ﺷرﻛت ﻛرده ﺑودﻧد .ﺣﺎﻻ
ﻻﺑد ﻣوﺳوی ﺑﺣﺳﺎب ﺧودش ﻣﯽ رﯾزه! )ﻣﺛل رأی ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺣﺳﺎب
اﺣﻣدی ﻧژاد رﯾﺧﺗﮫ ﺷد (.اﻣﺎ ﻏوﻏﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﺑود .ﻓﻛر ﻧﻣﯽ ﻛﻧم ﺗﮭران
ھﯾﭼوﻗت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣﻌﺗرض را ﯾﻛﺟﺎ دﯾده ﺑﺎﺷد.
ﺷور ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺎرج از اﻧدازه ﺑود .اﯾﻧﮭﻣﮫ اﻧرژی و اﯾن ﺧﺷم ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﮫ .ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ اﻋﻼم ﻛرد ﻋده ای در ﺣﻣﺎﯾت از آﻗﺎی ﻣوﺳوی
ﺑﯾن ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و آزادی راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻛردﻧد و ﺗﺻﺎوﯾر را طوری
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺟﻣﻌﯾت اطراف ﻣﯾدان آزادی
اﺳت اﻧﮕﺎر واﻗﻌﺎ ﻓﻘط "ﻋده ای" ﺑودﻧد و ﻧﮫ ﯾك ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ .ﺧﯾﻠﯽ
ﮔﺳﺗرده ﺑود .اﯾﻧﻛﮫ اﻓرادی از ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺎ )ﯾﻌﻧﯽ ﻣوﺳوی و ﺧﺎﺗﻣﯽ و(..
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

در اﯾن ﺣرﻛت ﺷرﻛت ﻣﯽ ﻛردﻧد ،ﻣﺳﻠﻣﺎَ در ﻛﺛرت ﺟﻣﻌﯾت ﻧﻘش
زﯾﺎدی داﺷت.
ﺟﻣﻌﯾت ﺑﻘدری ﻓﺷرده و اﻧﺑوه ﺑود ﻛﮫ ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ طول ﻣﯽ ﻛﺷﯾد ﺗﺎ
ﻛﻣﯽ ﺑﺟﻠو ﺑروﯾم .ﺑرای ھﻣﯾن ﻣﺟﺎل ﮔپ زدن ﺑﺎ ﻣﻠت ﺑﯾﺷﺗر از ﺷب
ھﺎی ﻗﺑل ﺑود) .ﺑﯾن اﻋﺗراﺿﺎﺗﯽ از ﻧوع دﯾﺷب و اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت
زﯾﺎد اﺳت .اﻋﺗراﺿﺎﺗﯽ از ﻧوع دﯾﺷب ،ﺧﺻﻠت ﺳرﻧﮕون ﻛﻧﻧده دارﻧد.
ﺗوده ھﺎی درﮔﯾر اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﻧد و ...اﯾﻧﮭﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم ﺑﺣث و
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﺎﺋﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮭش ﭘرداﺧت(.
اﻣروز در اﺑﺗدا ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد ﻗرار ﺑوده ﺣﻣﻠﮫ ﻛﻧﻧد و ﺗﻌدادﺷﺎن ھم
زﯾﺎد ﺑود .ﺑﻌد ﮔوﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﺳﯾل ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯾﺂﯾد دﺳﺗور ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻛﮫ
ﻋﺟﺎﻟﺗﺎَ ﻧظﺎره ﮔر ﺑﺎﺷﻧد و در اﻧﺗﮭﺎ از ﺟﺎﻧب ﻧﯾروھﺎی ظﺎھراَ ﺑﺳﯾﺟﯽ
ﺗﯾراﻧدازی ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﺗﺎ اﻻن ﯾك ﻧﻔر ﻛﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت) .اﯾن ﺗﯾر
اﻧدازی ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن  8ﻧﻔر اﻧﺟﺎﻣﯾد :ﺑذر(
ﺗﻼش زﯾﺎدی ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ھداﯾت ﺷده
ﺑﺎﺷد .ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد از ﺳﺗﺎد ﻣوﺳوی ھﺳﺗﻧد ،در ﺟﻠوی
ﺟﻣﻌﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾك رﯾز ﺷﻌﺎر ارﺗﺟﺎﻋﯽ "ﷲ اﻛﺑر" را ﺗﻛرار ﻣﯽ
ﻛردﻧد .ﺑﺣﺛﮭﺎی زﯾﺎدی ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺑر ﺳر اﯾن ﺷﻌﺎر و ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﮕر
در ﮔرﻓت .ﺑﺣﺛﮭﺎ از اﯾن ﻗرار ﺑود:
 -1اﯾن ﺷﻌﺎر ﻣﺎل ﻛل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و طرﻓداران اﺣﻣدی
ﻧژاد و رھﺑر ھم اﯾﻧرا ﻣﯽ ﮔن .ﻓرق ﺷﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﯾﮫ؟
 -2در ﺗﺟرﺑﮫ ی اﻧﻘﻼب  57دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼطوری از اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑرای
ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﻗﯾﺎم ﻣردم اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﺳر ﻣردم را ﺑﺎ اﯾن ﮔرم ﻣﯽ
ﻛردﻧد و ﻣﺷﻐول زد و ﺑﻧد ﺑﺎ ﺳران ارﺗش و ﻏﯾره ﺑودﻧد .در آن اﻧﻘﻼب
ﺗﻛﻠﯾف ﺷﺎه ﺑﺎ ﷲ اﻛﺑر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷد ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد.
 -3در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷروطﯾت ھم ﯾﻛﯽ ﻣﺷروﻋﮫ ﭼﯽ ھﺎی ﷲ اﻛﺑری ﺑودﻧد
)ﺷﯾﺦ ﻓﺿل ﷲ( و در طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروھﺎی دﻣﻛرات و ﭼپ.
ﺳرﻧوﺷت ﻣﺷروطﮫ ھم ﭼﯽ ﺷد.
 -4ﺷﻌﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد داد.
در ﺑراﺑر اﯾن ﺑﺣﺛﮭﺎ ﺑرﺧﯽ ﺑﻔﻛر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد
"درﺳﺗﮫ اﻣﺎ ﷲ اﻛﺑر ﻣﺎل ھﻣﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎن ھﺎﺳت .ﺿﻣﻧﺎَ اﯾﻧﺟوری ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﺷوﻧد" .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺣرف ﺷﻣﺎ درﺳﺗﮫ اﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﻋرف اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻧظر ﮔرﻓت .ﺑﺣث ﻛردﯾم ﻛﮫ ﻋرف ﻣردم
ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﻛﮫ رﻗﯾﺑﺎن اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑﺧواھﻧد اﻋﺗراض و ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎ را
ھداﯾت ﻛﻧﻧد ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" ﯾﺎ "ﻣرگ ﺑر اﯾن دوﻟت ﻣردم
ﻓرﯾب" ﺑود .ھرﺟﺎ ھم اﯾﻧﮭﺎ دﺧﺎﻟت ﻧﻛﻧﻧد ﺷﻌﺎرھﺎ اﯾﻧﮫ و ﻧﮫ "ﷲ اﻛﺑر".
ﯾك ﺑﺣث دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣردم ﺑر ﺳر ﺷﻌﺎر "ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت
ﺣﻣﺎﯾت" ﺑود .اﯾﻧﻛﮫ راﺑطﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﺎ ﻣردم و ﻣردم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ راﺑطﮫ ی
ﺣﻣﺎﯾت ﺣﻣﺎﯾت ﻧﯾﺳت .راﺑطﮫ ﻗﮭر و ﮔﻠوﻟﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﯾروھﺎ را ﺑرای
اﯾن درﺳت ﻛرده اﻧد و ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﮔﺳﯾل داﺷﺗﮫ اﻧد ﻛﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧون
ﺑﻛﺷﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﯾدارﺗر ﺷوﯾد و دﺷﻣن را ﺧوب ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد.
ﯾك ﺑﺣث دﯾﮕر ﺑر ﺳر ﻣﺎھﯾت ﻣوﺳوی ﺑود .وﻗﺗﯽ اﯾﻧرا ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم
ﻛﮫ ﻣوﺳوی ﺧودش ﻛﯾﺳت و ﭼرا ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ او دل ﺑﺳت؛ و وﻗﺗﯽ اﯾن
ﺗﺣﻠﯾل را ﺟﻠو ﮔذاﺷﺗﯾم ﻛﮫ ﺧودش در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ آﺧرش ﮔﻔﺗﮫ ﻛﮫ ھم و ﻏﻣش
ﺣﻔﺎظت از ﻧظﺎم اﺳت و ﻧﮕراﻧﯽ اش از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻧظﺎم و ﮔﺳﺗرش
"ﺷورﺷﮭﺎی ﻛور" اﺳت ،ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم اﯾن ھﻣﮫ ﻣردم ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت
ﻣوﺳوی ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ آﯾﺎت ﻋظﺎم اش ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد و از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﺎری
ﮐﻧﻧد ،ﺟواﻧﮭﺎ ﮔوش ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﺳؤال ﻣﯽ ﻛردﻧد.
ﺑرﺧﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد :ﭘس ﭼرا ﺷﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﯾد؟! اﮔر ﺣﺎﻣﯽ ﻣوﺳوی
ﻧﯾﺳﺗﯾد؟ آﯾﺎ ﺗﺣرﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾد؟ ﮔﻔﺗﯾم ﺑﻠﮫ ﺗﺣرﯾﻣﯽ ھﺳﺗﯾم ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل .در
ﺛﺎﻧﯽ اﯾن ﺣرﻛت ﻣﺎ ﻣردم اﺳت ﻛﮫ ﻣوﺳوی ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد ﺳوارش ﺷود.
آﯾﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﻼھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺳر ﻣﺎ آوردﻧد در ﻣﻌﺟزه ﻣوﺳوی ﻛﮫ ﺧودش ھم
ﮔﻔﺗﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾش ﭼﯾﺳت ﺟواب ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ ﻣﺎ ﻻﯾق اﯾن ھﺳﺗﯾم ﻛﮫ
ﺧودﻣﺎن ﺳرﻧوﺷﺗﻣﺎن را در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾم .ﯾﻛﺑﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾم )اﻧﻘﻼب
 .(57اﯾﻧدﻓﻌﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻗﺑﻠﯽ را ﺗﻛرار ﻛﻧﯾم .و ...ﺑﺣﺛﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎره
ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﭼطوری ﺳوار ﺧﯾزش ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻣردم ﺷدﻧد و ﻧﮫ
رھﺎﯾﯽ ﺑدﺳت آوردﯾم و ﻧﮫ ھﯾﭼﯽ.
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ﺑرﺧﯽ ﮔﻔﺗﻧد اﻣﺎ اﯾﻧﺑﺎر ﻣﺎ ﭘﯾروزﯾم! ﺳؤال ﻛردﯾم ﺗﺎ ﭘﯾروزی را ﭼﯽ
ﻣﻌﻧﺎ ﻛﻧﯾد .ﮔﻔﺗﻧد ﭘﯾروزی ﯾﻌﻧﯽ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷدن ﻣوﺳوی .ﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾم
ﻧﮫ! ﻗدم اول ﭘﯾروزی ﯾﻌﻧﯽ رﻓﺗن ھﻣﮫ ی اﯾﻧﮭﺎ .و و ...ﺑرای اﯾن ﺑﺎﯾد
ﭼﺎره ﻛﻧﯾم .اﯾن ﻣوﺟﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺧواﺑد .ھﯾﭻ وﻋده ای را ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺑول ﻛﻧﯾم.
ﻓﺷﺎر ﺑﺎﯾد ﺑرای رﻓﺗن ھﻣﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎﺷد و اداﻣﮫ دھﯾم .ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر
ﺑﺎﺷﯾم .وﻋده ﻣﯽ دھﻧد ﻛﮫ ﻣﺎ را ﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔرداﻧﻧد و ﺳر ﻛﺎر ﺑذارﻧد.
درﺳﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺎ آﺧرش ﭘﺎی اﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم ﻛﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﯾد ﻣﻠﻐﯽ ﺷود .وﻟﯽ
ﺑﮫ اﯾن ﻛﻔﺎﯾت ﻧﻛﻧﯾم .و و و و.....
ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺿور ﺟﻣﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد و ﻛﻧد ﺑودن ﺣرﻛت و
اﯾﻧﻛﮫ درﮔﯾری ﻧﺷد ﻓرﺻت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﯾﺷﺗر ﻓراھم ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﺧﻧده دار
اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﻣوج ﺟﻣﻌﯾت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻣﯽ ﺷدﯾم و ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ دﯾدی آﻧﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ
ﻣﺧﺎطب ات ﺑودﻧد دور اﻓﺗﺎده اﻧد و ﺑﺎﯾد ﺑﺣث را از ﻧو ﺑﺎ ﺑﻐل دﺳﺗﯽ ھﺎ
ﺷروع ﻣﯽ ﻛردی!
 ﺑﻐﯾر از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣزﺧرﻓﯽ ﻣﺛل "ﷲ اﻛﺑر" و "ﻣوﺳوی ﺣﻣﺎﯾﺗت ﻣﯽﻛﻧﯾم" ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز داده ﻣﯽ ﺷد از اﯾﻧﻘرار:
" µﮔﻔﺗﮫ ﺑودﯾم اﮔر ﺗﻘﻠب ﺑﺷﮫ ،اﯾران ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯾﺷﮫ!"
" µرای ﻣﺎ رو دزدﯾدن ،دارن ﺑﺎھﺎش ﭘز ﻣﯽ دن!"
" µﺧس و ﺧﺎﺷﺎك ﺗوﯾﯽ ،دﺷﻣن اﯾن ﺧﺎك ﺗوﯾﯽ!"
" µﺧس و ﺧﺎﺷﺎك ﺗوﯾﯽ ،دﺷﻣن اﯾران ﺗوﯾﯽ!"
)اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣرف اﺣﻣدی ﻧژاد در "ﺟﺷن ﭘﯾروزی اش" ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﻋده
ای ﻗﻠﯾل آﺷوب طﻠﺑﻧد ﻛﮫ ﻣﺛل ﺧس و ﺧﺎﺷﺎك ھﺳﺗﻧد(.
" µﺗﺎ اﺣﻣدی ﻧژاده ،ھر روز ھﻣﯾن ﺑﺳﺎطﮫ!"
)ﯾﻌﻧﯽ ھر روز ﺗو ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺳﺗﯾم و ﻣﻌﺗرﺿﯾم(.
" µاﺣﻣدی ﺑﮫ ھوش ﺑﺎش ،ﻣﺎ ﻣردﻣﯾم ﻧﮫ اوﺑﺎش!"
" µھﺎﻟﮫ ی ﻧورو دﯾده ،رأی ﻣﺎ رو ﻧدﯾده!"
" µاﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯾرت ،ﺣﻣﺎﯾت! ﺣﻣﺎﯾت!"
" µﻧﺗرﺳﯾن ﻧﺗرﺳﯾن ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم!"
" µﺗﻘﻠب  1درﺻد  2درﺻد ،ﻧﮫ ﭘﻧﺟﺎه و ﺳﮫ درﺻد!"
" µﻣرگ ﺑر اﯾن دوﻟت ﻣردم ﻓرﯾب!"
" µﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور!"
" µﻣوﺳوی ﻣوﺳوی ،رأی ﻣﺎ رو ﭘس ﺑﮕﯾر!"
" µﻣوﺳوی ﻣوﺳوی ،رأی ﻣﺎ رو ﭘس ﺑده!"
ﻣوﻗﻌﯽ ﻛﮫ ﺻف از ﺟﻠوی وزارت ﻛﺎر ﻣﯽ ﮔذﺷت ﺟﻣﻌﯾت ﻓرﯾﺎد زد:
" µوزارت ﻛﺎر ،اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﯾﻛﺎر!"
ﻣوﻗﻌﯽ ﻛﮫ ﺻف از ﺟﻠوی ﯾك ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻛﮫ ﻛﺎرﮔران ﻣﺷﻐول ﺑﻛﺎر
ﺑودﻧد ﮔذﺷت ﺟﻣﻌﯾت ﻓرﯾﺎد زد:
" µﻛﺎرﮔر دوﺳﺗت دارﯾم!"
ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﮕری ھم ﺑود ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺣرﻓﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد زده.
ﻛﮫ ﻧﺗوﻧﺳﺗم ﯾﺎدداﺷت ﻛﻧم .ﻣﺣﺗواﯾش اﯾن ﺑود:
"ﯾك ﭼراغ ﻗرﻣزی ﺑﮭت ﻧﺷون ﺑدم!" )اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣرف او در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮕﺎران ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺑﻌد از ﯾك ﺑﺎزی ﻓوﺗﺑﺎل ﭼﻧد ﻧﻔر از ﭼراغ
ﻗرﻣز رد ﺷدﻧد آﻧﮭﺎ را ﮔرﻓﺗﯾم(.
"ھﯽ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣن در ﻣزرﻋﮫ ﺑودم!"" ،در ھواﭘﯾﻣﺎ ﺑودم!" )اﺷﺎره ﺑﮫ
ﺣرف اﺣﻣدی ﻧژاد ﻛﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﭼﻧد ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﻛﮫ ﺗﺣرﯾم ﻛردﻧد ﻣﺧﺎﻟف
ﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﻛﮫ ﻻﺑد ﯾﻛﯽ در ﻣزرﻋﮫ ﺑوده  ...ﯾﻛﯽ در ھواﭘﯾﻣﺎ و ﻧرﺳﯾدﻧد
رأی ﺑدن (...
و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎز ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ در ﺣﻣﺎﯾت از "ﺟوﻣوﻧﮓ" ﻗﮭرﻣﺎن ھﻣﺎن ﻗﮭرﻣﺎن
ﺳ﷼ ﮐره ای .ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﭘراطوری ھﺎی ظﺎﻟم ﻣﯽ ﺟﻧﮕد؛
ھﺷﯾﺎراﺳت؛ ﺳرﺑﺎزاﻧش را از ﺑﯾن ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﻣردم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﻛﻧد؛ ﺑﺎ
ﺗﻛﻧﯾﻛﮭﺎی ﺟﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎﺳت؛ ﺟﻧﮓ ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد و اﻏﻠب ﺑﺎ ﻛﻣﯾن
ﮔذاﺷﺗن ﺣﺳﺎب دﺷﻣن را ﻣﯽ رﺳد؛ و ﺑﺎرھﺎ در ﺧﯾزﺷﮭﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ اﯾن
ﺷﻌﺎر را از ﺟواﻧﺎن ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ "ﻣﺛل ﺟوﻣوﻧﮓ ﺣﻣﻠﮫ ﮐﻧﯾم!"
دﺧﺗران ﺟوان و زﻧﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎل و ﭘرﺷور ﺑودﻧد .ﺑﯾﺷﺗر از ﻣردان.
اواﺳط راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻏﻠﻐﻠﮫ ﺷد ،ﭼون ﻣوﺳوی رﺳﯾد .ھﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد
ﺳﺎﻛت ﻣﯽ ﺧواد ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻛﻧﮫ .اﻣﺎ دو ﺳﺎﻋت ھﯾﭻ ﺣرﻓﯽ ﻧزد .ﺑﻌد
ﮔﻔﺗﻧد ﻣﯽ ﮔﮫ ﺑﺧﺎطر ﺣﻔظ آراﻣش ﺣرف ﻧﻣﯽ زﻧﮫ و ﺷﻣﺎ ھم ﺷﻌﺎر
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ﻧدﯾن .ﺳر و ﺻدای ﺗﻌدادی در آﻣد ﻛﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ ﺷﻌﺎر ﻧدﯾم .ﺗظﺎھرات
ﭘﺎﺳﺗورﯾزه ﻛﮫ ﻧدارﯾم! )اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌدش ﻣوﺳوی ﺣرﻓﮭﺎﯾﯽ زد ﻛﮫ ﻧﺷﻧﯾدم(.
ﺑﻌد ﺧﺎﺗﻣﯽ آﻣد ﻛﮫ رﻓﺗﮫ ﺑود داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف ﺣرف ﺑزﻧﮫ .ﺑﻌد
ﻛروﺑﯽ آﻣد .ﺣرﻓﮭﺎﯾﯽ زد ﻛﮫ ﺻدا ﺑﮫ ﺻدا ﻧﻣﯽ رﺳﯾد و ﻧﺷﻧﯾدم .اﻣﺎ
ﺗﻌدادی ﺟوان ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد" :ﻛروﺑﯽ ﻛروﺑﯽ ،ﻛت ﺷﻠوار!" )ﯾﻌﻧﯽ
ﻟﺑﺎس آﺧوﻧدی را در ﺑﯾﺎر!(
و ھﻣﯾﻧطور ﺷﻌﺎر "ﻛروﺑﯽ – ﻣوﺳوی اﺗﺣﺎد اﺗﺣﺎد" داده ﺷد.
در ﯾك ﻛوﭼﮫ دﯾدﯾم ،ﯾك ﻣﻼﯾﯽ را ﺟﻣﻌﯾت دوره ﻛرده اﻧد .رﻓﺗﯾم
ﮔﻔﺗﯾم اﯾن ﻛﯾﮫ؟ ﮔﻔﺗﻧد وزﯾر ﻛﺷور دوﻟت ﺧﺎﺗﻣﯽ )ﻓﻛر ﻛﻧم ﻣوﺳوی ﻻری
ﺑود( .ﺑﻌد ﯾك ﻣﻼی دﯾﮕر ﻛﮫ ﮔﻔﺗﻧد ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻛروﺑﯽ اﺳت .ﯾﻛﯽ ﮔﻔت
ﺧود ﻛروﺑﯽ ﻛﯾﮫ ﻛﮫ ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎﻣش ﺑﺎﺷﮫ؟ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧودﻣﺎن ﺗﻛﯾﮫ ﻛﻧﯾم....
در ﻣﯾﺎن ﯾك ﻛوﭼﮫ ﺷﻠوغ دﯾدﯾم زد و ﺧورد ﺷد ،درﺳت ﺟﻠوی ﭼﺷم
ﻣﺎ .ﯾك ﺣزب اﻟﻠﮭﯽ ﻛرﯾﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ )ﻗﯾﺎﻓﮫ اش ﻋﯾن ﻻﺟوری ﺑود و
ھﻣﺎن ﺳن( ﺑﺎ ﻣوﺗور ﻛﮫ زن ﭼﺎدری اش ھم ﭘﺷﺗش ﺑود ﺟرأت ﻛرده
ﺑود ،آﻣده ﺑود وﺳط ﺟﻣﻌﯾت و ﺑﮫ دﺧﺗران ﺟوان ﮔﻔﺗﮫ ﺑود" :ھﻣﺗون
ﺟﻧده اﯾد" .ﯾك دﺧﺗر در ﺣﺎل ﻛﺗك زدن ﺣزب اﻟﻠﮭﯽ ﺑود و ﺑﺎ ﻟﮕد ﺑﮭش
ﻣﯽ ﻛوﺑﯾد و از ﻣوﺗور ﭘرﺗش ﻛرد .ﺟﻣﻌﯾت ﺣﻣﻠﮫ ﻛرد .ﺑرﺧﯽ آﻣدﻧد
ﮔﻔﺗﻧد وﻟش ﻛﻧﯾد .طرف ﺑﺎ ﭼﮭره ای وﺣﺷﺗزده و ﭘر از ﻧﻔرت از ﻣردم
ﻓرارﻛرد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﮫ ﻛوﭼﮫ ﺑرﺳﮫ ﻛﻠﯽ دﺷﻧﺎم و ھو از ﭘﯾر و ﺟوان ﺷﻧﯾد.
آﻧﭼﻧﺎن ﺗراﻓﯾك ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺑﯾﺎ و ﺑﺑﯾن .ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﺗوی ﺗراﻓﯾك ﮔﯾر
ﻛرده و ﺳر ﻧﺷﯾﻧﺎن ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﻛردﻧد .آﻧﻘدر ﺑوق
ﻣﯽ زدﻧد و ﺷﺎدی ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻛﮫ ﺳرﮔﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﯽ .ھﻣﮫ از اﯾﻧﻛﮫ
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻣﻌﯾت آﻣده ﺑود و اﺣﻣدی ﻧژاد ﻛﻧف ﺷده ﺧوﺷﺣﺎل ﺑودﻧد .ھر
ﻛﯽ ﯾك ﭼﯾزی در ﺑﺎره ﻗرار روز ﺑﻌد ﺑرای اداﻣﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮔﻔت.
ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت ﻓردا  5ﻋﺻر ﺳﺗﺎرﺧﺎن .ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت  5ﻋﺻر
وﻟﯾﻌﺻر.
ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗم اﻻن در ﺑﺳﯾﺎری ﻧﻘﺎط ﺷﮭرھﺎ درﮔﯾری اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺧودﺟوش و ﯾﺎ ﺑﺧﺷﺎَ ھداﯾت ﺷده ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ )ﻣﺛل
ﺣرﻛت دﯾﺷب و ﭘرﯾﺷب( ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣروز اﺳت .در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل دﯾﺷب اﯾده ﻗﮭر و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣﯾﺎد وﺳط .در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل اﻣروز رﻓرﻣﯾﺳم و دل ﺑﺳﺗن ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎﯾﯽ از ھﻣﯾن
ﺣﻛوﻣت ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺷﮫ .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اﻣروز ھم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم و
ﺧوب ﺑود■.
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ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه
دﯾﺷب ﺑﮫ ﻛوی داﻧﺷﮕﺎه )ﺧواﺑﮕﺎه ﭘﺳران و دﺧﺗران( ﺣﻣﻠﮫ ﻛردﻧد و
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ داﻧﺷﺟوھﺎ رو ﻛﺗك زدﻧد و دﺳﺗﮕﯾر ﻛردﻧد .در ﮔوھردﺷت
ﻛرج ،دو ﺟوان ﺑر اﺛر ﺿرﺑﺎت ﺑﺎﺗون ﻛﺷﺗﮫ ﺷدﻧد و ﯾك اﺗوﺑوس
ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ،آﺗش زده ﺷد .اﻣروز ﺳﺎﻋت
 2در داﻧﺷﮕﺎه ﭘﻠﯽ ﺗﻛﻧﯾك ﭼﻧد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﺗش زدﻧد .دﯾﺷب
ﺻدای ﷲ اﻛﺑر و ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور ﺧﯾﻠﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺷده ﺑود .در
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﭼﻧد ﻧﻛﺗﮫ را در ﻣورد اﻟﮕوھﺎی اﻧﻘﻼب  57ﺑرای
ﺣرﻛت ﻛﻧوﻧﯽ ﺑﮕوﯾم .ﺑﮫ ﻧظرم ﺑﮫ ﺣﯾث ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾك ﯾك ﮔروه
رھﺑری ﻛﻧﻧده ﻣرﺗﺟﻊ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﭼﺎرﭼوب ﻣﻌﯾﻧﯽ را
ﺑر اﯾن اﻣواج ھﻧوز ﻣﮭﺎر ﻧﺷده ،ﻏﺎﻟب ﻛﻧﻧد .اﯾن ﮔروه ھﻣﺎن ﻧﯾروھﺎی
ﺑﺎﻧد ﻣﺷﺎرﻛت در داﻧﺷﮕﺎه ھﺳﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺗﺣﻛﯾم وﺣدﺗﯽ و
اﻣﺛﺎﻟﮭم .وﻗﺗﯽ ﺗظﺎھرات ھﺎ ﺧودﺟوش و ﭘراﻛﻧده و ”ﻗﮭرآﻣﯾز“ اﺳت
اوﺿﺎع ﺑﮭﺗر اﺳت و ﺷﻌﺎرھﺎ ھم ﺑﮭﺗر.
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺗظﺎھرات ھﺎی ﺧوﻧﯾن ﭘراﻛﻧده در آﺑﺎن و آذر
ﻣﺎه  57را ﺑﮫ ﯾﺎدآورد و ﺗظﺎھرات اﻣروز را در ﻣﻘﺎﺑل ،ﺑﮫ ﺗﺎﺳوﻋﺎ و
ﻋﺎﺷورا )و ﺑﻌداَ ارﺑﻌﯾن(  57ﺗﺷﺑﯾﮫ ﻛرد .اﻣروز ﺧﯾﻠﯽ ﻛﻧﺗرل ﺷده ﺗر
ﺑود و ﺧﯾﻠﯽ ﷲ اﻛﺑر ھم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد و اﺳم ﻣوﺳوی را ﺧﯾﻠﯽ ﻣﯽ آوردﻧد.
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ﺿد اﻏﺗﺷﺎش ھم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد .ﺷﻌﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻣﺎﯾت از ﺳوی
ﻣراﺟﻊ ھم ﻣﯽ دادﻧد! و ﺑﺎﻻﺧره اﯾﻧﻛﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎی
”ﻧﺎﯾﺳﯽ“ ھﺳﺗﯾم!! )ﻧﻘل ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ( اﻟﺑﺗﮫ اﻣروز ھم ھر ﮔروه 4 – 5
ﻧﻔری ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ھر ﺷﻌﺎری را ﺟﺎ ﺑﯾﺎﻧدازد .اﻋﻼﻣﯾﮫ ھم ﻣﯽ
ﺷود ﭘﺧش ﻛرد .ھر ﻗدر ﻛﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ )ﻛﻼَ اﻣروز اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻛم
ﭘﺧش ﺷد (.ﯾﻛﯽ دو ﺟﺎ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای داده ﺷد وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻛوﺗﺎه
ﻣدت .ﯾﻛﯽ دو ﺟﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﮭدﯾد ﻣوﺳوی ﻛﮫ اﮔر ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻛﻧﯽ ﺧﺎﺋن
ھﺳﺗﯽ داده ﺷد وﻟﯽ آن ھم ﻣوﻗﺗﯽ ﺑود .ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﺻﻼ ﺧود را
آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻧﻛردﻧد .ﺑﮫ ﺧﺻوص وﻗﺗﯽ ﻛﮫ ھﻠﯾﻛوﭘﺗر ﭘﻠﯾس از دور ﭼرﺧﯽ زد
و ﻣردم ھو ﻛردﻧد!
ﻓرق ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﺎل  57اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻣﺛل اﯾﻧﻛﮫ ﻓﯾﻠم وﻗﺎﯾﻊ را ﺗﻧد
ﻛرده ﺑﺎﺷﯽ و ﺳﮫ ﻣﺎه را در ﺳﮫ روز ﺑﺑﯾﻧﯽ .ﺑﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺣرف زدم و
ﺑﺎ ﻧظرھﺎی آﺷﻛﺎرا ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ روﺑرو ﺷدم .اول ﻧظر ﻏﺎﻟب را ﺑﮕوﯾم.
ھﻧوز ﺗوھم ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾرھﺎ اﯾﻧﺟوری ﺑودﻧد و
ﺟﺎﻟب ﺑود ﻛﮫ ھﻣﮫ ﺷﺎن ھم از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﺗم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻛل
ﺗﮭوع آوری اﯾﻧﺑﺎر از زھرا رھﻧورد دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻛﮫ” :ﻣوﺳوی ﺷل
ﺑود ،وﻟﯽ زھرا رھﻧورد ﻣﺣﻛم اﯾﺳﺗﺎد و او را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﻛرد “.ﭼﻧد
ﺟوان ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣردم ،ﻣوﺳوی ﯾﺎ ﻛروﺑﯽ ﻧﯾﺳت و اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ
رھﺑر ﻧدارﻧد .ﺗﻘﻠب در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾك ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑزرگ ﺑرای ﺑروز ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
و ﺧﺷم ﻣردم اﺳت.
ﯾك ﺟوان داﻧﺷﺟو ﭼﻧدان ﺟذب ﺗظﺎھرات ﺑزرگ ﻧﺷده ﺑود و از
آﺗش زدن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﭘﻠﯽ ﺗﻛﻧﯾك ،داغ ﺑود و داﺷت ﺣﺎل ﻣﯽ ﻛرد!
ﻋﺻر در ﺗظﺎھرات ﯾﻛﯽ ﻓﯽ اﻟﺑداھﮫ ﺷﻌﺎر ﺳﺎﺧت و آﻧرا ﻓرﯾﺎد زد .در
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻛوﺗﺎھﯽ دﯾدم در ﻣﯾدان آزادی ،ﮔروھﯽ دارﻧد ھﻣﺎن ﺷﻌﺎر را
ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﮫ ﺷﯾوه دوره اﻧﻘﻼب ،ﻛﺳﺎن دﯾﮕری ھم ﭘﯾدا ﺷدﻧد و
ﻣﺷﺎﺑﮫ ھﺎی دﯾﮕری از آن را ھم ﺳﺎﺧﺗﻧد! ﺷﻌﺎر اﯾن ﺑود" :اﺣﻣدی
ﺑﯾﭼﺎره ،ﺑﺎزم ﺑﮕو ﻓوﺗﺑﺎﻟﮫ!" )ﺣﺗﻣﺎَ ﺣرﻓﮭﺎﯾش در ﻧﺷﺳت ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ را
ﺷﻧﯾدﯾد ﻛﮫ ﮔﻔت اﯾن ﺗظﺎھرات ھﺎ در ﺣد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ﺑﻌد از ﺑﺎﺧت
در ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓوﺗﺑﺎل اﺳت( .ﻧوع دﯾﮕرش ﻛﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣردم ﺳﺎﺧﺗﻧد اﯾن
ﺑود" :اﺣﻣدی ﮔوﺳﺎﻟﮫ ،ﺧﯾﺎل ﻛردی ﻓوﺗﺑﺎﻟﮫ!"
اﻣﺎ در ﻣورد اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش ﭘﺷت ﭘرده .در ﻣورد ﺳﺎزش ﭘﺷت
ﭘرده ﻧﺑﺎﯾد اﯾن درك را داﺷت ﻛﮫ ﺣﺗﻣﺎَ ﺳﺎزش ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺎﻣﻧﮫ ای
ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﻣوﺳوی را ﺳر ﻛﺎر ﻣﯽ آورﻧد .ﺗﺑﻌﺎت اﯾن ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑرای اﺣﻣدی ﻧژاد و ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ”دﯾرك ﺧﯾﻣﮫ ﻧظﺎم“ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺧﯾﻠﯽ وﺧﯾم ﺑﺎﺷد .از آن ﺟور ﻧﻣﺎﯾش ﺿﻌف اﺳت ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺳطﺢ
ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣردم را ﺳرﯾﻌﺎَ اﻓزاﯾش دھد .اﻣروز ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﻧﺷد،
وﻟﯽ ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﮫ اﯾن دوره ﻛﺷدار ﺑﺷود و اﻟﺑﺗﮫ در ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎ
ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﺳرﻛوب ﻛﻧﻧد )درﺳت ﻣﺛل زﻣﺎن ﺷﺎه( و در ﺗﮭران ھم
ﺑﮫ ﺧﺻوص داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن رادﯾﻛﺎل ﺗر و ﺷورﺷﮕر را ﺑﯾﺷﺗر
ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار دھﻧد و ﯾﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﻛﻧﻧد■.
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دﯾده ھﺎ و ﺷﻧﯾده ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ

ﺳﮑوت
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
دو روز ﻧﺑرد ﺑﯽ اﻣﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺗرس ﻣﻌﺗرﺿﯾن را از ﺑﯾن
ﺑرده ﺑود .ﻣردم ھر ﮐﺟﺎ در
دﺳﺗﮫھﺎی ﭼﻧدﺗﺎﯾﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ
ﺷدﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد و ﺑﺎ
ﺣﻣﻠﮫ ﭘﻠﯾش ﺿد ﺷورش از
ﺣﻣﺎﯾت و ھﻣراھﯽ ﯾﮑدﯾﮕر
ﻧﺎاﻣﯾد ﻧﺑودﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺗﯽ در
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔرﯾﺧت ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" را ﻓراﻣوش ﻧﻣﯽﮐرد.
ﻣردم در ﺣﺎل ﻓرار اﺗوﻣوﺑﯾل ھﺎ را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻓرﯾﺎد ﺧود را ﺑﺎ
ﺑوق زدن ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﺳرﮐوب ﻋرﯾﺎن ﺟﺎﯾﯽ را ﺑرای ﺳﮑوت ھﯾﭻ ﮐس
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ ﺑود ﺣﺗﯽ اﺗوﻣوﺑﯾلھﺎ .ﺷﮭر ﺑﻐﺿش را ﻓرﯾﺎد ﻣﯽﮐﺷﯾد.
اﻣﺎ از روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﮑوت ﺳﺑز ﻣوﺳوی در ﺧﻸ رﺳﺎﻧﮫ
ای دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن ﭼرﺧﯾد ﺗﺎ ﺧﯾل ﺳﺗﯾزﮔران ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺳﮑوت
وادارد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر روز دوﺷﻧﺑﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺗظﺎھرات ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ
از ﻧﯾﻣﮫ راه ﻟﯾدرھﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧد "ﺳﺎﮐت" ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرﯾﺎدھﺎی
ﺧود ﻣردم ﺑﺳﯾﺎری را از ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺣل ﮐﺎر و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود
ﻓراﺧواﻧده ﺑود وادار ﺑﮫ ﺳﮑوت ﺷد ،اﻣﺎ ﻣدت زﯾﺎدی ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟﻣﻌﯾت
را ﺳﺎﮐت ﻧﮕﮫ دارﻧد .ﻣردم ﮐﮫ از دﯾدن ﻗدرت ﺧود ﺑﮫ وﺟد آﻣده ﺑودﻧد
و ﺑﺎور ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗدرت ﺧود ﭘﻠﯾس را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐردهاﻧد ،ﺳﮑوت
را ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد و ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽداد .ﭘس از ﺗﯾر اﻧدازی وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺞ ﺑﮫ ﻣردم ﺟﻣﻌﯾت ﺧﺷﻣﮕﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷب در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺷﻌﺎر داد .آن ﺷب ﺗﮭران ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﺳﮑوت ﻧﮑرد.
روز ﺑﻌد ﺗﻼش ﻟﯾدرھﺎ ﺑرای ﺳﮑوت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر ﺑود و ﺑﺎ
ﭘﺧش ﭘﻼﮐﺎردھﺎﯾﯽ ﭼون:
" µﺳﮑوت ﺑر ﮔﻠوﻟﮫ ﭘﯾروز اﺳت"
" µﺳﮑوت ﺳرﺷﺎر از ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ھﺎﺳت"
" µﺳﮑوﺗم از رﺿﺎﯾت ﻧﯾﺳت"
ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﮫ ﺳﮑوت واداﺷت و ﺑﺎ ﭘﺧش اﯾن ادﻋﺎ ﮐﮫ دﯾﺷب اﮔر
ﺳﮑوت ﻣﯽ ﮐردﯾم ،ﮐﺳﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﯾش از ﭘﯾش در
ﮐﻧﺗرل ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد و ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺳﮑوت را اﺣﻣدی ﻧژادی ﺧواﻧدﻧد.
ﺗظﺎھرات ﭼﻧدﺻد ھزار ﻧﻔری ﺑﮫ ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺑدل ﺷد .اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت در
راه ﺑﺎزﮔﺷت در ﻣﯾدان وﻧﮏ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ ﮐﮫ ﺟﺷن ﺷﺎن در ﻣﯾدان
وﻟﯾﻌﺻر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود رﺳﯾد دﯾﮕر ﺳﮑوت ﺧواھﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟﻠوی
ﺧﺷم ﻣردم از وﻗﺎﯾﻊ ﭼﻧد روز ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺟﺳﺎرت و
ﺧﺷﻣﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿر در ﻣﯾدان ﺟرأت
دﺧﺎﻟت ﻧداﺷت .ﺟزﺋﯾﺎت درز ﮐرده ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه و ﻣﻔﻘودﯾن آن
ﻧﯾز اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﺳﺟل ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﺎده ﺻﺎف ﮐن
ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﯾدان ﻣرﺗب ﺑﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ
ددﻣﻧﺷﯽ ﭘﻠﯾس را در روزھﺎی اﺧﯾر دﯾده ﺑودﻧد ،ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐرد و ﺗﻼش
داﺷت آن ھﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ آن ھﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎره اﻧد .ﺑﮫ ﺻراﺣت ﺑﮫ ﻣردم
اطراف ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﭘﻠﯾس اﻧﺗظﺎر ﺣﻣﺎﯾت داﺷﺗﻧد ﮔﻔت ،ﮐﮫ ھوا رو ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت و او و ﻣﺄﻣوراﻧش دﯾﮕر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻧدارﻧد .ﺣﺎﺟﯽ و
ﻣﺄﻣوراﻧش ﻣﯾدان وﻧﮏ را ﺗرک ﮔﻔﺗﻧد .ﺑﺳﯾﺞ ﻣﺎﻧد و ﺧﯾل ﺟﻣﻌﯾت.
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺣﻣﻠﮫ ای در ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻧﺑود .ﺗﯾراﻧداری،
ﺑﺎﺗوم ،ﭼﺎﻗو اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﺑﮫ ھر ﺳﻼﺣﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺑود .آن ھﺎ ﮐﮫ ﺧط ﻣﻘدم
ﺑودﻧد زﺧﻣﯽ ھﺎ را ﻋﻘب ﺧط ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ،دﺧﺗر ﺧردﺳﺎﻟﯽ ھﻣﺎﻧﺟﺎ
ﺟﺎن داد .ﺟﻧﺎزه ھﺎ درﯾده ﺷده ﺑود .ﻣردم ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺣﺗﯽ ﺟﻧﺎزه ھﺎ ﺑﮫ دﺳت آﻧﺎن ﻧﯾﻔﺗد .ﺑرطﺑق اﺧﺑﺎر ﻏﯾر رﺳﻣﯽ  33ﻧﻔر
آن ﺷب ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ و ﺿرﺑﺎت ﺑﺎﺗوم ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺳﯾﺎری ﻧﻘص
ﻋﺿو ﺷدﻧد.
و ﺑﺎز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺳﮑوت طﻠﺑﺎن ﻣﻧﺳﺟم ﺗر ﺷدﻧد .ھرﭼﮫ ﺿرﺑﺎت
ﺳﮭﻣﮕﯾن ﺗر ﺳﮑوت طﻠﺑﺎن ﺑﺎ وﻗﺎﺣت ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﮐﻧﺗرل اﺿﺎع
ﺳﯾﺎﺳت ﺧود را ﺗروﯾﺞ ﮐردﻧد؛ و ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال در
ﻣﯾدان ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﮔذﺷت .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗرض اﯾن ﭘﯾﮏ ﻧﯾﮏ آﻣدن
ھﺎی ھر روزه ﺑود ،اﻣﺎ ﻟﯾدر ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،اﻣروز آﺧر ﻣﺎ اﯾن ﺟﺎ
ﻣﺗﺣﺻﻧﯾم اﻣﺎ در ﺑراﺑر اﯾن ﺳؤال ﮐﮫ ﭼطور اﯾن ھﻣﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺟﺎی
اﯾن ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺑل وزارت ﮐﺷور ،ﻣﺟﻠس ،ﺷورای ﻧﮕﮭﺑﺎن ﯾﺎ رھﺑری
ﻣﺗﺣﺻن ﺷوﻧد ﺑﮫ ﻣﯾدان ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ آورده ﺷدﻧد ،ﺣرﻓﯽ ﻧداﺷﺗﻧد.
اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﮔﺳﺗرده ﺗر ﺷد .ﻣردم ﮐﮫ ﭼﻧد روز ﺑود
ﻓرﯾﺎدھﺎی "ﺷﻌﺎر ﻧدھﯾد" را ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﻧد ،دﯾﮕر ﻓرﯾﺎد "ﺣرﮐت ﻧﮑﻧﯾد" را
ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد و ﺑﮫ ﺣرﮐت در آﻣدﻧد و ﺗﺎ اﻧﻘﻼب ﭘﯾش رﻓﺗﻧد.
اﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﮑوت در ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻓرﯾﺎد روی ﭘﺷت ﺑﺎم را ھﻣﯾن ﺟﻣﻌﯾت
ﺳﮑوت ﭘﯾﺷﮫ در ﻣﺣﻠﮫھﺎی ﺧود و ﮔروه ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﻣردم
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ﺧﺎرج از ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺳﮑوت آن ھم از ﻧوع ﺳﺑز را در ﭘﯾش
ﻧﮕرﻓﺗﻧد .ﺻدای ﮐوﮐﺗل ﻣوﻟوﺗف ھﺎ و ﻧﺎرﻧﺟﮏ ھﺎی دﺳﺗﯽ ﮔواه اﯾن
ادﻋﺎﺳت .ﻣﺣﻠﮫھﺎ و ﺷﮭرک ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﻣﻘﺎوﻣت اﻧد .ﺷﮭرﮐﯽ
راهھﺎی ورودیاش را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون ھﺎی ﺷن و ﻣﺎﺳﮫ ﻣﯽﺑﻧدد و ﺗﺎ ﺻﺑﺢ
ﺷﻌﺎر ﻣﯽدھﻧد .در ﻣﯾداﻧﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑر ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ
ھﺟوم ﻣﯽﺑرﻧد .ﺷب ﮐﮫ ﺷﮭر ﺑﮫ دﺳت ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽاﻓﺗد،
و ﻣﯾدان ھﺎی اﺻﻠﯽ را ﻗرق ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﻣﺎم اﺗوﻣﺑﯾلھﺎ ﺑوق ﻣﯽ زﻧﻧد ﻣردم
ﺑﺳﯾﺎری ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد ﺗﺎ اﮔر
ﺷده ﺟواب ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ را ﺑدھﻧد و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﮔردﻧد .ﻓﻘط ﮐﺎﻓﯾﺳت
ﯾﮑﯽ ﺷﻌﺎر دھد ،ﺗﺎ ﻣﺣﻠﮫ ای طﻧﯾن ﻓرﯾﺎدش ﺧواب ﺳﮑوت طﻠﺑﺎن ﺧﻔﺗﮫ
را ﻣﺷوش ﮐﻧد .وﻗت ﺳﮑوت اﯾران ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت■.
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ﺷور و ﺷوق؛ ﺑﯾم و اﻣﯾد!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺷور و ﺷوق و ﺑﯾم و اﻣﯾد
در ﺟﺷن ﺑزرگ ﻣﺑﺎرزه
ﻣردم را ﻧﻣﯽ ﺗوان
ﺗوﺻﯾف ﮐرد .ھزاران
ھزار ﺟوان و ﺑﺳﯾﺎری
ﻧوﺟوان ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣده اﻧد
و اﮐﺛرا ھﯾﭻ ﭼﯾز از
ﺳﯾﺎﺳت ﻧﻣﯽ داﻧﻧد اﻣﺎ
ﺗﺷﻧﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن ھﺳﺗﻧد.
در ﺗظﺎھرات ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ از ﻣﯾدان ھﻔت ﺗﯾر ﺑﮫ طرف ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ
ﺣدود دو ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد.
در اﯾن ﺗظﺎھرات ھم داﺳﺗﺎن ﺳﮑوت ﺑرﻗرار ﺑود ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب
ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑود .ﺗﻌداد ﭘﻼﮐﺎرد و ﺷﻌﺎرھﺎ دﺳت ﻣردم
زﯾﺎدﺗر ﺑود .ﭼﻧد روز ﻗﺑل از اﯾن ﺗظﺎھرات اﺣﻣدی ﻧژاد در ﯾﮑﯽ از
ﮐﺛﯾﻔﺗرﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯾﮭﺎﯾش ﻣردم ﻣﺑﺎرز را ﺑﮫ ﺧس و ﺧﺎﺷﺎک ﺗﺷﺑﯾﮫ ﮐرده
ﺑود و ﺑﮭﻣﯾن ﺧﺎطر در اﺑﺗدای ﺗظﺎھرات ﭘرﭼم ﺑزرﮔﯽ ﺣﻣل ﺷد ﮐﮫ
روﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺗظﺎھرات ﺧس و ﺧﺎﺷﺎک .ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﺷﻌﺎر
روی ﮐﺎﻏذ ﭘرﯾﻧت ﺷده ﺑود ﮐﮫ روﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود "ﺧس و ﺧﺎﺷﺎک
ﺗوﯾﯽ" .ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﮕر:
" µﭼرا ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺧون ﮐﺷﯾده ﺷد؟"
" µﻧﺷﻧﯾدن ﺻدای ﻣردم ﻧﻔﯽ ﺟﻣﮭورﯾت"
" µای رھﺑر آزاده ،ﻋداﻟت!"
" µﺗو اﯾﻧﮭﻣﮫ ھﯾﺎھو" رﺳﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﮐو!؟"
" µﻣن اﮔر ﺑر ﺧﯾزم ،ﺗو اﮔر ﺑرﺧﯾزﯾﯽ ،ھﻣﮫ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد!"
" µﺷﮭﯾدان ﻣوج ﺳﺑز ،راھﺗﺎن اداﻣﮫ دارد"
" µﺑرادر ﺟووﻧﮫ ،ﺑرادر ﻏرق ﺧوﻧﮫ"
" µﺿﺣﺎک ھم ﻓﻘط روزی دو ﺗﺎ ﮐﺷت"
" µاﺣﻣدی ﺑﮭوش ﺑﺎش ،ﻣﺎ ﻣﻠﺗﯾم ﻧﮫ اوﺑﺎش!"
" µﯾﺎ ﻓﺎطﻣﮫ زھرا ،رأی ﻣن ﺳﺑز ﺑود؛ ﭼرا ﻗرﻣز ﺷد؟"
" µﻣرگ ﺑر ﻓﺎﺷﯾﺳم!"
" µﺑﺑﯾن ﭼﻧد ﻣﻠﯾون اﺳت ،ﻧﻌره ھﺎی ﺳﮑوت!"
" µﺑﺎزم ﺗﻘﻠب ﺷده  -اﺣﻣدی ﺳﯾد ﺷده"
" µﭼﯾزی ﮐﮫ از دﺳت دادﯾم آزادی – اﺳﺗﻘﻼل"
" µﯾﮏ رأی داﺷﺗﯾم ،ﺑﮫ ﻣوﺳوی دادﯾم؛ ﯾﮏ ﺟﺎن دارﯾم ،ﺑرای
آزادی ﻣﯽ دھﯾم!"
" µﻣﺎ ز دوﻟت ﭼﺷم ﯾﺎری داﺷﺗﯾم ،ﺧود ﻏﻠط ﺑود ،آﻧﭼﮫ ﭘﻧداﺷﺗﯾم"
" µﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ،ﭼﮫ ﺷﺎه ﺑﺎﺷﮫ ،ﭼﮫ دوﮐﺗور!"
" µﻣﯾره روﺳﯾﮫ ،ﺑﺎ رأی ﻣﺎ ﭘز ﻣﯽ ده"
" µاﺧﻼﻟﮕر ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺳﯾﺟﯽ"
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" µاﺑطﺎل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت"
" µدوﻟت ﮐودﺗﺎ ،اﺳﺗﻌﻔﺎ! اﺳﺗﻌﻔﺎ!"
" µﺷﮭدای ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه ،ﮔﻣﻧﺎم در ﺑﮭﺷت زھرا دﻓن ﺷدﻧد!"
" µﺑرادر ﺷﮭﯾدم ،رأی ﺗو را ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرم!"
" µھﻣوطن ھﯾﭼﮕﺎه ﺻﺣﻧﮫ را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮑﻧﯾم!"
" µدﯾﮑﺗﺎﺗوره رﯾﺎﮐﺎر ،ﺧﻠق آﻣده ﺗوی ﮐﺎر"
" µاﻋﺗراض ،آری! ﺧﺷوﻧت ،ﻧﮫ!"
" µھﺎﻟﮫ ﻧور را دﯾده ،رای ﻣﺎ را ﻧدﯾده!"
" µآﻧﮏ ﻗﺻﺎﺑﺎﻧﻧد ،ﺑر ﺳر ﭼﮭﺎرراه ،ﺗﺑﺳم را ﺑر ﻟﺑﮭﺎ ﺟراﺣﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد".
" µآزادی ھزﯾﻧﮫ دارد .ﺑﮫ ﺧون ﺧود ﺑﮭﺎی آن را ﻣﯽ ﭘردازﯾم".
 در ﺗظﺎھرات ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻋﮑس ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد. ﻋﮑس ﺷﮭﯾد ﻣﮭدی ﮐرﻣﯽ ،ﻣﺣل ﺷﮭﺎدت" ،ﺟﻧت آﺑﺎد" ﭼﮭﺎرراه "اﯾراﻧﭘﺎرس"ﺑﻌد از ﺗظﺎھرات ﺳﮫ ﻧﻔر را دﯾدم ﮐﮫ ﻟپ ﺗﺎپ ﺑدﺳت در ﯾﮏ ﭘس
ﮐوﭼﮫ از ﺗظﺎھرات دور ﻣﯽ ﺷدﻧد و راﺟﻊ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺧﻣﻠﯽ ﺣرف ﻣﯽ
زدﻧد ،ﺷﺎﯾد ﮐﺎره ای ﺑودﻧد .ھر ﺳﮫ ﺗﯾپ داﻧﺷﺟو ﺑودﻧد .ﺑﮭﺷﺎن ﮔﻔﺗم اﯾن
داﺳﺗﺎن ﺳﮑوت ﺧﯾﻠﯽ ﺑد اﺳت .ﮔﻔﺗﻧد :ﻧﮫ ﺧوﺑﺳت .در ﯾوﮔﺳﻼوی ھم
اﯾﻧطوری ﭘﯾروز ﺷدﻧد.
ﺑﻌد ازﺗظﺎھرات رﻓﺗم ﺳوار اﺗوﺑوس ﺷوم در اﯾﺳﺗﮕﺎه داﻧﺷﮕﺎه ﭼﻧد
ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل زﺣﻣﺗﮑش اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺟوان ﺑﺣث راه اﻧداﺧﺗﯾم و
ﻓوری اﮐﺛراَ ﺑﮫ ﺿرورت ﻋﺑور از ﻣوﺳوی و ﺿرورت ﺧﻠﻊ ﺳﻼح
دﺷﻣن و ﻗﯾﺎم را طرح ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﻌدش ﯾﮏ ﺗﯾپ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺟوان ﺑﺣث
را ﻣﻧﺣرف ﮐرد .در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺳوی رأی آورده ،وﻟﯽ رأی
اﺣﻣدی ﮐم ﻧﺑوده و ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﮏ ﺑﺧورد■.
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ﺗظﺎھرات از ﻣﯾدان اﻣﺎم )ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ(
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺗظﺎھرات ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺷروع ﺷد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎر
ﻣوﺳوی ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﺎ ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗداﻋﯽ ﺷود .ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه
ﺑﯾﺎﯾﯾد ،در ﺿﻣن ﺟﻧوب ﺷﮭر ھم ﺑود .ﺣدود ﯾﮏ ﻣﻠﯾون ﺑودﻧد .ﻋده ای
را دﯾدم ﮐﮫ ﺷﻌﺎر "ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری" و "دﻣﮑراﺳﯽ ﺣق ﻣﺎﺳت"
و "ﻋﺷق ،آزادی ،ﺑراﺑری" را در دﺳت داﺷﺗﻧد و ﺗﻌدای زﯾﺎدی از
آﻧرا ﺑﮫ دﺳت ﻣردم دادﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻌﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺟﺎب ﮐم ﺑود .ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد
ﻣرد ﻣﺳﻧﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد؛ و ﮔﻔت ﺣﺎﻻ اوﻧﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﯾم زن
ھﺎ ﻟﺧت ﺑﯾﺎﻧد ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻣﻌﻧﯾش ﭼﯾﺳت؟! ﺟواﻧﯽ ﺑﮭش ﮔﻔت ﮐﮫ
ﻣﻌﻧﺎﯾش را ﻓﮑر ﮐﻧﯽ ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ھر ﮐﯽ دوﺳت داﺷت ﺣﺟﺎب ﺳر
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھر ﮐﯽ ﻧﺧواﺳت ﻧﮫ؛ و ﺑﻌد ھم ﺗو ﺣرف ﺧودت را ﺑزن ﻣﺎ
ﺣرف ﺧودﻣﺎن را ﻣﯽ زﻧﯾم؛ و ﮔرﻧﮫ ﻓرق ﺗو ﺑﺎ آﻧوری ھﺎ ﭼﯾﺳت؟!
طرف ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﻣﻌﺗرﺿﺎﻧﮫ ﺑدﻧﺑﺎل ﻣﺎ آﻣد ،ﺑﻌد دﺳت ﺑرداﺷت .ﯾﮏ ﻧﻔر
دﯾﮕر ھم ﮐﮫ ﺻورﺗش را ﮐﺎﻣﻼَ ﺑﺎ ﺳﺑز ﭘوﺷﺎﻧده ﺑود ،ﮔﻔت اﯾن ﺷﻌﺎر
ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز اﺳت ،ﯾﮏ دﺧﺗر ھم اول ﮔرﻓت دﺳﺗش ﺑﻌد ﭘس داد .اﻣﺎ
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ھم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻋﮑس ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻋده ای ھم ﻣﺷﻐول ﭘﺧش اطﻼﻋﯾﮫ ای در اﻓﺷﺎی ﮐﻣﯾﺳون ﺣﻘﯾﻘت
ﯾﺎب "ﻣﺣﺗﻣﺷﯽ" ﺑﮫ ھوا ﺑودﻧد.
ﻣوﺳوی در ﻣﯾدان ﻓردوﺳﯽ ﺑروی واﻧت ﺑﮫ ﺻف ﺗظﺎھرات ﭘﯾوﺳت
و ﻣردم ﺗﺷوﯾﻘش ﮐردﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ "رأی ﻣﺎ را ﭘس ﺑﮕﯾر!" و
"ﺑرﺧﯽ رأی ﻣﺎ را ﭘس ﺑده!"
ﺷﻌﺎرھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روز ﻗﺑل ﺑﮭﺗر ﺑود و ﺑﺳﯾﺎری ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد؛ و
در ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﮔل و ﭘرﭼم ﺳﯾﺎه ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد؛ و ﺑﺳﯾﺎری ﺷﻣﻊ
روﺷن ﮐرده ﺑودﻧد.
ﮐﺷﺗﺎر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای در داﻧﺷﮕﺎه ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﻌد از ﮐﺗﮏ
زدن و ﮐﺷﺗن؛ ﺗﻌداد ﭼﮭل ﻧﻔر را ﺑﮫ زﯾر زﻣﯾن وزارت ﮐﺷور ﺑردﻧد؛

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

و ﺷﮑﻧﺟﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﮐردﻧد؛ و ﺑﮭﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد :اﯾﻧﺟﺎ از ﮔواﻧﺗﺎﻧﺎﻣو
ﺑدﺗر اﺳت .ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎر را ﺗرورﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم رھﺑر اﻧﺟﺎم
داده اﻧد!!!
در ﻣﻘﺎﺑل داﻧﺷﮕﺎه ﺗﻌدادی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﭘر ﺑطور ﻣﻧظم اﯾﺳﺗﺎده
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز ﻧﺑود و ﺗﻼﺷﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت داﻧﺷﮕﺎه را
اﺷﻐﺎل ﻧﮑﻧد .ﺗﻌدادی از ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻠوی آن ھﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷدﻧد؛ و
ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد ﮐﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺗظﺎھرات آﻧﮭﺎ را ﭘراﮐﻧده ﻣﯽ ﮐردﻧد.
در ﻣﺟﻣوع ھم ﺣﮑوﻣت و ھم اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ
ﺗظﺎھرات ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﮐﺷﯾده ﻧﺷود.
ﺗﯾﺗر روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯾﮭﺎن ﭼﻧد روز ﭘﯾش اﯾن ﺑود :ﮔﺎم اول ﺟدا ﮐردن
ﺻﻔوف آﺷوﺑﮕران از ھواداران ﻣوﺳوی؛ و ﺑﻌد ھم ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر
ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺣرﻓﮭﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای.
ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﭘﺎﻧﺻد ﻧﻔر دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد؛ ﺣﺟﺎرﯾﺎن ﺗﺎج زاده رﻣﺿﺎن
زاده از رھﺑران ﻣﺟﺎھدﯾن اﻧﻘﻼب و ﺣزب ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﯾز دﺳﺗﮕﯾر ﺷده اﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در رأی ﮔﯾری و ﺗظﺎھراﺗﮭﺎ ﺷرﮐت ﮐردﻧد ،طﯾف ھﺎی
ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .ﯾﮑﺳری ﺑﮫ ﻣوﺳوی رأی دادﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎم رأی ﻣﻧﻔﯽ
ﺑدھﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح ﺳﻧﺗﯽ ﺗر و ﻓﺎﺷﯾﺳت اﺣﻣدی ﻧژآد و
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻧﮫ ﺑﮕوﯾﻧد .ﺑرﺧﯽ طرﻓدار اﻧﻘﻼب ﻣﺧﻣﻠﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ ھﺳﺗﻧد .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ طﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد رأی دادﻧد ،ﻗﺷر ﺳﻧﺗﯽ ﺗر و ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎر طرﻓدار وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد طﺎﻟﺑﺎن ﺧود
را ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﯽ داﻧد.
ﺗظﺎھرات ﻣﺣﻼت ﺑﺧﺻوص در ﻣﯾدان آزادی در ﺷب رادﯾﮑﺎﻟﺗر
اﺳت؛ و ﺟواﻧﺎن ﺗﺷﻧﮫ آﮔﺎھﯽ ھﺳﺗﻧد .اﺣﺗﻣﺎل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑش از
ﻣوﺳوی ﻋﺑور ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ارﺗﻘﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﻗرار اﺳت
ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻓردا ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭼﯽ در آﺳﺗﯾن دارد!؟
اراده ﻣردم ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺧواھد ﺑود .وﻗﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت
اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕر ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﺑد .ﺟﻣﻌﯾت دﯾروز در ظرف ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت داﻧﺷﮕﺎه را اﺷﻐﺎل ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺷدت ﺑﺎ اﯾﻧﺟور ﮐﺎرھﺎ
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﺧود ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﯾدان ﻓردوﺳﯽ و از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﻣﯾدان
اﻧﻘﻼب ﺟﻣﻌﯾت ﻓﺷرده ﺑود■.
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اﯾن از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﺣر اﺳت،
ﺑﺎش ﺗﺎ ﺻﺑﺢ دوﻟﺗت ﺑدﻣد!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺗﺎ ﺧودم را از 10
ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﻏرب ﺗﮭران
ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب
ﺑرﺳوﻧم ،ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﺗو
راه ﺑودم .ﻣﺳﯾری ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﯾم ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻣﯽ
رﺳﯾدم .ھﻣﮫ ورودی ھﺎ
ﺑﮫ ﺷﮭر و اﺗوﺑﺎﻧﮭﺎ را
ﺑﺳﺗن ﺑﺧﺻوص ورودی
ﻏرب ﺗﮭران.
ﻗرار ﺑود اﻣروز ﺑﮫ دﻋوت ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﺗﺟﻣﻌﯽ در ﻣﯾدان
اﻧﻘﻼب ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳﯾد .ﺻﺣﺑت
از اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻟﻐو ﺷده ﻋده ای ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد :ﻧﮫ ﻣﯾﺎد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻣﺎ
ﮐﮫ ﺑرای دﯾدن ﻣوﺳوی ﻧرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ،ﻣﺎ رﻓﺗﮫ ﺑودﯾم راه دﯾﮕﮫ ای را ﺑﺎز
ﮐﻧﯾم .ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺎ در ﻏﯾﺎب آﻧﮭﺎ ﺗﮑﻠﯾف ﺧودﻣوﻧو ﻣﯽ دوﻧﺳﺗﯾم .ﭘﯾش
ﺧودم ﮔﻔﺗم :ﺣﺗﻣﺎ از ﺣرﻓﮭﺎ و ﺧط و ﻧﺷﺎن ﮐﺷﯾدﻧﮭﺎی "رھﺑر"ش ﺗرﺳﯾده
و ﻧﯾﺎﻣده .اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺗظﺎر دﯾﮕﮫ ای ھم ﻧداﺷﺗﯾم.
از ﺻﺑﺢ رادﯾو ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ را ﻣﯽ ﺧوﻧد و ھﯽ
ﺷﺎخ و ﺷوﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﺷﯾدن و ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ھر ﺗﺟﻣﻌﯽ ﺑرﺧورد ﺷدﯾد ﻣﯽ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﮐﻧﯾم .ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ ھر طرﯾﻘﯽ ﺧودﻣو ﺑﮫ ﻣﺣل رﺳوﻧدم  .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾن
ھﻣﮫ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ در ﻋﻣرم ﻧدﯾده ﺑودم .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ از
ﺟواﻧﮭﺎ ﮐﮫ اﺻﻼَ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم وارد ﯾﮑﯽ از ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﺷدﯾم و ﺷروع ﺑﮫ
ﭘرﺳﮫ زﻧﯽ ﮐردﯾم .ھر ﺟﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی  100اﻟﯽ  150ﻧﻔره ﺿد
ﺷورش ﻣﯽ رﺳﯾدﯾم ،راھﻣﺎن را ﮐﺞ ﻣﯽ ﮐردﯾم؛ و از ﻣﺳﯾری دﯾﮕر
راھﻣﺎن را اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﯾم .ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾر آﺑﺎد رﺳﯾدﯾم .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ
 3ھزار ﻧﻔره ﺟﻣﻊ ﺷد .در ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎر ﮐﻼه ھﺎی ﻗرﻣز ﻣوﺗور ﺳوار ھﺎ را ﺑر ﺳر داﺷﺗﻧد در ﻣﺣل
ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺷﻌﺎرھﺎ ﺷروع ﺷد ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی آب ﭘﺎش
ھﻣزﻣﺎن ازﻣون ﭘذﯾراﯾﯽ ﮐردﻧد و ﻣﺎ ھم آﺗش ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐردﯾم؛ و
ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی آب ﭘﺎش ﮐﺎرﺷﺎن را ﺷروع ﮐردﻧد؛ ﻣوردی را ﻣﺷﺎھده ﮐردم
ﮐﮫ ﺟوان ﻻﻏر اﻧداﻣﯽ را ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺗر ﺑﮫ ھوا ﭘرﺗﺎب ﮐرد؛ و ﺑﮫ
دﯾوار ﮐوﺑﯾد .ﺑﻌد از آن ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﭘرداﺧت؛ و ﺟﻧﺑش
ﺳﻧﮓ ﺑﺎران و ﺷﻌﺎر دادﻧﮭﺎ ﺷروع ﺷد .ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد و
ﻣوﺗورﺳوارھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺷﺧﺻﺎَ ﺗﯾراﻧدازی ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻓﺿﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭼﻧد ﻧﻔر ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای" دادﻧد ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﮔﻔﺗﻧد :ﻧﮫ ﻧﮕﯾد! ﯾﮑﯽ ﮔﻔت :ﭼرا ﻧﮕﯾم!؟
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ﺷﻌﺎر داد "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ،ﭼﮫ رھﺑر ،ﭼﮫ دﮐﺗر!" وﻗﺗﯽ
ﺗﯾراﻧدازی ﺷروع ﺷد و ﭼﻧد ﻧﻔر زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ،از آﻧﺟﺎ ﺧودم را ﺑﮫ
ﺣواﻟﯽ ﻣﯾدان ﺗوﺣﯾد رﺳﺎﻧدم.
ﺣدود ﺳﺎﻋت  6ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ھﺎ ﺷدت ﭘﯾدا ﮐرد .ﺣد
ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ آزادی و ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﮕران ﻣﯽ دادﻧد ﺗﺎ ﻣﯾدان
ﻓردوﺳﯽ اﻣﺎ در ﺷﮑل ﻣﺣدودﺗری ﺟﻣﻌﯾت ﻏﻠﻐﻠﮫ ﺑود .ﭼﻧد ھﻠﯽ ﮐوﭘﺗر
داﺋم در ﺣﺎل ﮔردش ﺑود .ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﺎدﻣﺎن ،ﺑﮭﺑودی ،ﺧوش و از ھﻣﮫ
ﺷﻠوﻏﺗر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﯾﺎدﮔﺎر ﺑود .ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﮐﮫ اﻣروز ﺗوﺟﮫ ام را ﺟﻠب ﮐرد
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش ﺑﺳﯾﺎر ﺟوان ﺑودﻧد؛ و ﺑﺎ روزھﺎی
ﻗﺑل ﺗﻔﺎوت داﺷت .اﻟﺑﺗﮫ اﺿطراب را ھم ﻣﯽ ﺷد در ﭼﮭره ﺷﺎن دﯾد.
ﯾﮑﯽ از ﺟووﻧﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ،ﯾﮏ زﻧﯽ رو دﯾده ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﯾﻘﮫ
ﯾﮑﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب را ﮔرﻓﺗﮫ و ﮔﻔﺗﮫ "ﺧﺟﺎﻟت ﻧﻣﯽ ﮐﺷﯽ ،ﻣﮕﮫ
ﺗو اﯾراﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ!؟" و او ﻧﺗوﻧﺳﺗﮫ از ﺧودش واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷون ﺑده.
روﺣﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻﺳت .در ﺧوﻧﮫ ھﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎزه .ﺑﻌﺿﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﻣﻐﺎزھﺎ زﺧﻣﯽ ھﺎ را ﻣداوا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﻧد ﺗﺎ ﺟوان را دﯾدم ﮐﮫ ﮐوﻟﮫ
ﭘﺷﺗﯽ ھﺎ ﺷوﻧو ﭘر از ﺳﻧﮓ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺻورﺗﺎﺷوﻧو
ﭘوﺷوﻧدن .ﯾﮑﯽ ﮐﮫ زﺧﻣﯽ ﺷد و ﺑردﻧش ﺗو ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺑﻌد ﺧودش
ﮔﻔت" :ﻣن ﺧودم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﺳﺗم و اﻣروز ﻣرﺧﺻﯽ ھﺳﺗم و ﻓﻘط ﺑرای
ﺗﻣﺎﺷﺎ آﻣده ﺑودم .اﯾﻧﺎ دﯾﮕﮫ ﭼرا ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ ھﺎ رو ﻣﯽ زﻧن؟!" ،ﺗﺎ اﯾﻧو
ﮔﻔت ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧودش رھﺎش ﮐردﻧد و رﻓﺗﻧد .ﺷﺎﯾدم ﻣﻧظورش اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﻣن اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺻﻼح طﻠﺑﺎم؟!
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﻣروز ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺟواب ﺷﻣﺷﯾر ﮐﺷﯾدﻧﮭﺎی "رھﺑر" را
دادﻧد و اﻣﺷب ھم ﺷب داﻏﯽ ﺧواھﯾم داﺷت .اﯾﻧﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗﻣﺎم ﺷدن ﺗظﺎھرات آرام وﺳﺑز ﻣردم ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد.
اﯾن از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳﺣر اﺳت ﺑﺎش ﺗﺎ ﺻﺑﺢ دوﻟﺗت ﺑدﻣد.

ﺗﮭران  -ﺷﻧﺑﮫ 30ﺧرداد 1388

ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎب ﺳﯽ ﺳﺎل را ﭘس ﺑدن!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺗﮭران  -ﺳﺎﻋت  4ﺗﺎ  6ﺑﻌد از ظﮭر:
ﻛوﭼﮫ ﭘس ﻛوﭼﮫ ھﺎی ﺣواﻟﯽ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗروی آزادی در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی
ﺻدای ھﻠﯽ ﻛوﭘﺗرھﺎ .ﺗﯾراﻧدازی .ﺑوی ﺑﺎروت .ﻓﺿﺎی ﭘر از دود .ﮔﺎز
اﺷك آور .آژﯾر ﭘﯽ در ﭘﯽ.
ﻏرش ﻣردم .دﯾﮕر ﻛﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھد "رأی اش را ﭘس ﺑﮕﯾرد" .دﯾﮕر
ﻛﺳﯽ ﯾﺎدش ﻧﯾﺳت ،ﻛﮫ ھﻣﮫ ﭼﯽ از ﺗﻘﻠب در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷروع ﺷد.
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ﯾﻛﺳره ﻓرﯾﺎد "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" ﺑﮕوش ﻣﯽ رﺳد.
ﺳﻧﮕﮭﺎ ﺧرد ﻣﯽ ﺷود .ھر ﻛﺳﯽ ﺗﻛﮫ ای ﺑر ﻣﯽ دارد.
"ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ!"
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﯾم و ﺣرف ﻣﯽ زﻧﯾم:
ﺧون ،ﺧون ﻣﯾﺎره .ﺣﺳﺎب ﺳﯽ ﺳﺎل را ﺑﺎﯾد ﭘس ﺑدن .ﺟواب اﻋداﻣﯽ
ھﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑدن .ﻛﺎرﺷون ﺗﻣوﻣﮫ .ﻧﺗرﺳﯾن .ﻣواظب ﭘﺷت ﺑﺎم ھﺎ
ﺑﺎﺷﯾن .از آﻧﺟﺎ ﺷﻠﯾك ﻣﯽ ﻛﻧن .ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم .از ﺗوﭘﺧوﻧﮫ ﺗﺎ ھﻣﮫ
ﺗﮭران ﻣردم ﺣﺿور دارن .ھﻣﮫ در ﺣﺎل ﺟﻧﮕن .در ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻛوﭼﮫ
ﭘس ﻛوﭼﮫ ھﺎ.
■ اﯾﻧطوری ﺑدﺗر ﺷد.
■ ﻧﮫ اﯾﻧطوری ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺷد.
■ آروم ﺑﺎﺷﯽ! ھﻣﮫ را ﻣﯽ ﻛﺷن.
■ ﻧﮫ! ﻧﻣﯽ ﺗوﻧن .دارن ﭼﻧﮓ و دﻧدون ﻧﺷون ﻣﯾدن .اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳن .اوﻧﺎ
ﺑﺣراﻧﯽ ھﺳﺗن ،ﻧﮫ ﻣﺎ .رھﺑر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ و اﻟﺗﻣﺎس اﻓﺗﺎد ،ﻧﮫ ﻣﺎ.
■ ﻣوﺳوی در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﯾﺣوﻧﮫ .ﻣﯽ ﮔن ﻏﺳل ﺷﮭﺎدت ﻛرده.
■ از ھر ﭼﯽ ﻛﻠﻣﮫ ﻏﺳل و ﺷﮭﺎدﺗﮫ ،ﺣﺎﻟﻣون ﺑﮭم ﺧورده.
■ آی ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﯾﺎرﯾن .آﺗﯾش روﺷن ﻛﻧﯾن .ﮔﺎز اﺷك آوره .آب
ﺑﺻورت ﻧزﻧﯾن .دود ھوا ﻛﻧﯾن.
■ آی ﻣﺟﯾد ﺟﺎن ﺳﻧﮕﮭﺎ را ھدر ﻧده .زدی ﺗو ﺳرش .ﻣﮕﮫ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ
ﻛﻼه داره ﺳﻧﮓ ﺑﯽ اﺛره .ﺧوب ﺗر ﻧﺷوﻧﮫ ﮔﯾری ﻛن.
■ ﻛﻼﻧﺗری ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺞ ،ﯾﻛﺟﺎ را ﺑﺎﯾد ﺑﮕﯾرﯾم و اﺳﻠﺣﮫ در ﺑﯾﺎرﯾم.
ﻣﯾﮕن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗوی ﺧﯾﺎﺑوﻧﮭﺎی ﭘﺎﺋﯾن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺞ ﺣﻣﻠﮫ ﻛردن.
■ ﻧﮕﺎ ﻛن .ﻋﯾن ﺳرﺑﺎزای اﺳراﺋﯾﻠﯽ ھﺳﺗن ﻛﮫ ﺗوی ﺗﻠوﯾزﯾون ﻧﺷون
ﻣﯾده.
ﺷﻌﺎر "اﯾران ﺷده ﻓﻠﺳطﯾن .ﻣردم ﭼرا ﻧﺷﺳﺗﯾن" طﻧﯾن ﻣﯽ اﻧدازد.
ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﻣﺎ ﻓﻠﺳطﯾن ھم ﺷﺻت ﺳﺎﻟﮫ داره ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﻛﻧﮫ و ﭘﯾروز
ﻧﺷده .ﯾﻛﯽ دﯾﮕﮫ ﻣﯾﮕﮫ ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ رھﺑران ﺳﺎزﺷﻛﺎری داﺷﺗن .ﯾﻛﯽ
دﯾﮕﮫ ﻣﯾﮕﮫ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﭘراﻛﻧﯽ ﻧﻣﯾﺷﮫ ﺟواب ﮔﻠوﻟﮫ را داد.
ھﻣﮫ درﺳت ﻣﯾﮕن و دارن وﺳط ﻣﯾدان ﺟﻧﮓ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راه ﭘﯾروزی ﻣﯽ
ﮔردﻧد.
■ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻋﻘب ﺑرﯾن دارن ﻣﯾﺎن .آی ﻣردم در ھﻣﮫ ی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎز
ﺑذارﯾن.
■ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺣرﻛت ﺑطرف ﺷﺎدﻣﺎن.

ﺳﺎﻋت  6ﺗﺎ  - 7ﺷﺎدﻣﺎن )ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﺎدﻣﮭر(
"µﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" " /ﻣرگ ﺑر ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﺷﺎه" " /ﻣرگ ﺑر
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای"  " /ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور .ﭼﮫ رھﺑر ﭼﮫ دﻛﺗر"
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘر از دود اﺳت.
ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑرای ﺧﻧﺛﯽ ﻛردن
اﺛر ﮔﺎز اﺷك آور آﺗش ﺑﭘﺎ
ﺷده اﺳت .آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ وﺳط
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﻧد ،دﺧﺗر و ﭘﺳر ،ﺧود
را ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ای ﻣﺳﻠﺢ ﻛرده
اﻧد .ﭼﻧد ﻧﻔری ﺑﺎﺗوم دارﻧد
ﻛﮫ ھﻧﮕﺎم زد و ﺧورد ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﺑﺎﺗوم آﻧﮭﺎ ﺷده اﻧد.
■ آﻗﺎ ﺑرو ﻋﻘب! ﻣﺎﺷﯾﻧﺗو ﺳر ﻛوﭼﮫ ﻧﮕﮫ ﻧدار .اﯾن ﻛوﭼﮫ ھﺎ راه ﮔرﯾز
ﻣردﻣﮫ.
" µﻣرگ ﺑر ﺣﻛوﻣت ﻛودﺗﺎ" " /دﯾﻛﺗﺎﺗور ﺣﯾﺎ ﻛن ،رﯾﺎﺳﺗو رھﺎ ﻛن"
■ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺳﻧﮕر درﺳت ﻛﻧﯾن.
ﺗق ﺗوق .ﺳﻧﮓ و ﭼوب ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽ ﺷود.
■ ﭘﯾرﻣردی ﻣﯽ ﮔوﯾد :آﻓرﯾن ﻓرزﻧداﻧم .ﺷرﺑت ﻣﯽ ﺧواھﯾد؟
■ ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن اﻧﻘﻼﺑﮫ.
■ دﯾﮕری ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﺷروع اﻧﻘﻼﺑﮫ.
■ ﺳوﻣﯽ ﻣﯾﮕﮫ :ﻋﯾن زﻣﺎن ﺷﺎه ﺷده.
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■ ﺑﻌدی ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﮫ اون ﻣوﻗﻊ ﺧﯾﻠﯽ طول ﻛﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻛﺷﯾد .اواﯾﻠش
ﻛﻠﯽ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘراﻛﻧﯽ ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾد.
■ ﭼﮭﺎرﻣﯽ ﻣﯾﮕﮫ :آره از ﺧرداد  42ﺷروع ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﻣن  57رﺳﯾد.
■ ﺑﻌدی ﻣﯾﮕﮫ :ﻧﺧﯾر .اﯾن ﺣرﻓﺎ ﺗﺑﻠﻐﯾﺎت اﯾﻧﺎﺳت .اﻧﻘﻼب ﻣﺎل ﻣردم ﺑود.
ﻣردم اﻧﻘﻼب ﻛردﻧد .اﯾﻧﺎ ﺳوارش ﺷدﻧد و دزدﯾدﻧش و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻛردﻧد ﻛﮫ
اداﻣﮫ ﺳﺎل  42ﺑوده.
■ ﻧﻔر ﺑﻌدی ﻣﯾﮕﮫ :اﯾن ﭼﻧد روزه ﻓﺷرده ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑود.
■ ﯾﻛﯽ ﻣﯾﭘرﺳﮫ :ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ؟
■ اون ﯾﻛﯽ ﺟواب ﻣﯾده :ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ داره.
■ آی ﺑﭼﮫ ھﺎ اوﻣدن .ﺑرﯾن ﺗو ﺧوﻧﮫ ھﺎ.
■ ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﮫ :آﻗﺎ ﭼرا ﻓرار ﻣﯾﻛﻧﯽ؟
■اون ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﮫ اﯾن ﻓرار ﻧﯾﺳت .اﺳﻣش ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ اﺳت و ﻗﺎﻧون
ﺟﻧﮕﮫ.
ﻧﺎﮔﮭﺎن .ھﺎی ھوی .ﺷر ﺷور .ﭼﯽ ﺷده؟ ﭼﮫ ﺧﺑره؟
■ زدﻧﺷون! ﺳﮫ ﺗﺎ را زدن! از ﻛﯽ؟ از ﻣردم؟ ﻧﮫ! از اوﻧﺎ .ﺳﮫ ﺗﺎ
ﻣوﺗور ﺳوار را ﻣردم ﮔرﻓﺗن و ﺣﺳﺎﺑﺷوﻧو رﺳﯾدن.
ﺷور ﻣردم ﺑﮫ ﺣد اﻋﻼ ﻣﯽ رﺳد.
ﺧوﺑﺷون ﺷد .ﺑﺎﯾد اﯾﻧﻛﺎرو ﻛرد.
ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای" ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﺑﮫ ﻟرزه در ﻣﯽ آورد.
■ ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﮫ :دﯾﮕﮫ ﺗﻣوم ﺷد .اﯾن ﺷﻌﺎر ﯾﻌﻧﯽ آﺧر ﻛﺎر.

ﺳﺎﻋت ﺣدود  – 8ﺣواﻟﯽ ﭘل ﺳﺗﺎرﺧﺎن
ﺟﻧﮓ ﺗن ﺑﮫ ﺗن ﺷده.
■ ﺑﭼﮫ ھﺎ :ﺳراغ اوﻧﺎ رو ﻛﮫ روی ﺳﭘرﺷون ﻧوﺷﺗن "ﺣﺎﻓظﯾن اﻣﻧﯾت
ﻣردم .ﯾﺎوران رھﺑر" را ﺑرﺳﯾم.
■ ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﮫ "اﯾﻧﺎ ﺑدﺑﺧﺗن .ﻣﺛل ﻣﺎ ھﺳﺗن".
■ دﯾﮕری ﻣﯾﮕﮫ" :اﯾﻧﺎ ﺑرای ﻛﺷﺗن ﻣﺎ آﻣدن".
دﺧﺗری ﺑﺷدت ﻣﺿروب ﻣﯾﺷﮫ .ﻣردم اوﻧو از زﯾر دﺳت و ﭘﺎ در ﻣﯽ
آورﻧد و در ﺧﺎﻧﮫ ای ﭘﻧﮭﺎﻧش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
■ ﯾﻛﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﻣن اﻻن دﻛﺗر ﻣﯾﺎرم.
■ ﺧﺑری ﻣﯽ رﺳد :اون واﻧﺗﯽ ﻛﮫ داره ﻣﯾﺎد ﺗوش دو ﺗﺎ زﺧﻣﯽ از ﺑﭼﮫ
ھﺎی ﺧودﻣون ھﺳﺗن .راه را ﺑﺎز ﻛﻧﯾد ﺗﺎ ﻗﺑل از اﯾﻧﻛﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺑﺷن آﻧﮭﺎ
را ﺑﺟﺎی اﻣﻧﯽ ﺑرﺳﺎﻧﯾم .راه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود.
ھﻣﮫ ﻣردم ﺷده اﻧد "ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺧودﻣون"

ﺳﺎﻋت ﺣدود  9ﺷب – آرﯾﺎ ﺷﮭر )ﻣﯾدان ﺻﺎدﻗﯾﮫ(
ﻏﻠﻐﻠﮫ اﺳت .ﺳﯾل ﺧروﺷﺎن ﻣردم در ﻣﯾدان و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺟﺎری اﺳت.
ھﻣﮫ ﺟﺎ آﺗش روﺷن اﺳت .ﻓرﯾﺎد "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" ﻣﯾدان را ﺑﮫ
ﻟرزه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﻋﺎﺟزﻧد .ﻣدام ﮔﺎز اﺷك آور
ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣردم ﺑﮫ ھم ﻛﻣك ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺑﮫ ھم ﯾﺎد ﻣﯽ دھﻧد ﻛﮫ
ﭼطوری ﺑﺎ اﺛرات ﮔﺎز ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻛﻧﻧد .ھﻣدﯾﮕر را ﺑﻐل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﯽ
ﺑوﺳﻧد .دﺳﺗﺎن ھم را ﻣﯽ ﻓﺷﺎرﻧد .ﺣﺳﯽ ﺧوﺷﺎﯾﻧد ﺑﮫ ھﻣﮫ دﺳت داده
اﺳت .ﺣس ﺳرﺑﻠﻧدی .ﻣﻘﺎوﻣت و ﻣﺑﺎرزه .ﺣس ﻏرورآﻓرﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷدن.
درود ﺑر ﺷﻣﺎ .درود ﺑر ﺷﻣﺎ دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺷﺟﺎﻋﯽ ﻛﮫ در ﺻف
ﺟﻠو ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﯽ ﭘروا و دﻻوراﻧﮫ ﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾد .درود ﺑر ﺗو ای دﺧﺗر
ﺷﺟﺎع ﻛﮫ در وﺳط ﻣﯾدان اﯾﺳﺗﺎده ای و ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ
روﺳری ﺑﮫ دور اﻧداﺧﺗﮫ ای ﻓرﯾﺎد "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" را ﺳر ﻣﯾدھﯽ.
درود ﺑر ﺷﻣﺎ ﭘدر و ﻣﺎدراﻧﯽ ﻛﮫ دوﺷﺎدوش ﻓرزﻧدان ﺧود در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺳﺗﯾد ،ﺗﺟﺎرب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﻛﻧﯾد و ﺗرﻛﯾﺑﯽ آﺗﺷﻔﺷﺎﻧﯽ
ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن اﯾن ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺳﺗﻣﮕر ﻓراھم ﻣﯽ ﻛﻧﯾد.
درود ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣردم ﺳراﺳر اﯾران .در ﺗﮭران و اﺻﻔﮭﺎن و ﺷﯾراز
و ﺗﺑرﯾز و رﺷت و ﻣﺷﮭد و اھواز و  ...ﺷﻣﺎ ﻣردﻣﯽ ﻛﮫ اﯾن ﭼﻧﯾن
ﺳرﺑﻠﻧد و ﻣﻐرور ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﯾد.
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ھﺷﯾﺎراﻧﮫ و ﻣﺗﮭوراﻧﮫ اداﻣﮫ دھﯾم و اداﻣﮫ دھﯾم....

ﺗﮭران  -ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ 31ﺧرداد 1388

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

ﺗﮭران در آﺗش و ﺧون!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻧﺑﮫ  30ﺧرداد  21 - 88ﮐﺷﺗﮫ و ﺻدھﺎ زﺧﻣﯽ
روز ﺷﻧﺑﮫ ﺗﮭران ﺷﺎھد
ﺷوراﻧﮕﯾزﺗرﯾن و ﺧوﻧﯾن
ﺗرﯾن ﺗظﺎھرات از آﻏﺎز
ﺗظﺎھرات ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ در ﭘﯽ
ﺗﻘﻠب ﺑزرگ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و
ﮐودﺗﺎی اﺧﯾر ﺑود.
ﻗرار ﺑود ﺗﺟﻣﻊ از
ﺳﺎﻋت  5از ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی آﻏﺎز ﺷود .اﻣﺎ از ﺳﺎﻋت ﺳﮫ ﺑﻌد از ظﮭر
ﺣﮑوﻣت ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ و ﺳﭘﺎه و وزارت
اطﻼﻋﺎت و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎی آﻣوزش دﯾده را ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺑﺎﺗوم اﺳﭘری
ﻓﻠﻔل و ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﮐﻠت و ﻣوﺗورﺳﯾﮑﻠت ھﺎی ﭘرﺷﯽ ﺗﻧدرو ﺑﮫ
ﺻﺣﻧﮫ آورده ﺑود و در اﮐﺛر ﭼﮭﺎر راھﮭﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﮔﻠﮫ
ھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﭘﻠﻧﮕﯽ و ﮐﻼھﺧود و ﺑﺎﺗوم ﺑودﻧد اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
ﺣﮑوﻣت ھر ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑود در ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻣروز ﺳﮭم ﺑﮕﯾرد از
ﺣراﺳت ادارات ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی ﯾوﻧﯾﻔرم ﭘﻠﻧﮕﯽ ﺧﺎﮐﺳﺗری ﺗﺎ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﺎی ﺟﻠﯾﻘﮫ ﭘوش و ﻧﯾروھﺎی ﺟﻧﮕﯽ ﺳﭘﺎه را ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود
ﺗﺎ ﻧﯾروﯾش ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻧظر آﯾد.
در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی ﺻدھﺎ ﻣوﺗور ﺳوار ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻣﺷﮑﯽ
رﻧﮓ و ﺑﺎﺗوم  -ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ روﺑو ﮐﺎب ﻣﻌروف ﺷده اﻧد  -در ﺧط
اﺗوﺑوس ﺗﻧد رو ﺑﯽ آرﺗﯽ ﻣرﺗب ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓﺗﮫ و ﺑﺎﺗوم ھﺎی ﺧود را
ﺑﮫ رخ ﻣردم ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد.
اﻣروز در ﺣﻘﯾﻘت اﻋﻼن ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود و ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﺳﭘﺎه
ﻣردم را ﺑﺎ ﺳرﮐوب ﺧوﻧﯾن و دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣرﻋوب ﮐرده و
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﻔرﺳﺗد .اﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﺷد ﻣردم ﻣﺑﺎرز و ﻗﮭرﻣﺎن
درﺳﯽ ﺑﮫ ﻣزدوران ﺑﯽ روﺣﯾﮫ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد رژﯾم ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷد.
ﺑﻐﯾر از ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد وﯾژه ﺳﭘﺎه آﻧﮭم ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﺗورھﺎی ﭘرﺷﯽ
اش ،ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎی ﺣﮑوﻣت ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑدﻧﯽ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
آﻣوزش ﺑرای ﺟﻧﮕﯾدن ﭼﻧدان آﻣﺎده ﻧﺑودﻧد و ﺑﮭﻣﯾن ﺧﺎطر ﺑود ﮐﮫ
ﮔوﺷﻣﺎﻟﯽ ﺳﺧﺗﯽ ﺧوردﻧد و از ﺳر ﺑزدﻟﯽ و رذاﻟت ﺑﺳﻣت ﺟواﻧﺎن
ﻣﺑﺎرز و ﻗﮭرﻣﺎن ﺷﻠﯾﮏ ﮐرده و ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر رﺳﯾده ﺣداﻗل  19ﻧﻔر و
ﺣداﮐﺛر ؟؟؟ ﻧﻔر را ﮐﺷﺗﻧد و ﺻد ھﺎ ﻧﻔر را زﺧﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺣدود ﺳﺎﻋت  5ﺻدھﺎ ﻧﻔر از ﻣردم ﻣﺑ ﺎرز از دو ﺟﮭت ﺧﯾﺎﺑﺎن
آزادی ﺑﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی در ﺣرﮐت ﺑودﻧد .ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻣزدوران
ﺳﭘﺎه و ﺑﺳﯾﺞ ھر ﮐدام ﺑﻧﺎ ﺑر ﻓراﺧور آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ طﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯾر
ﺑرای ﭼﻧﯾن روزی دﯾده ﺑودﻧد ھر ﯾﮏ ادا و اطواری در ﻣﯽ
آوردﻧد .ﺑرﺧﯽ ﺑﺎﺗوم ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑر ﺳﭘر ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﻣﯽ ﮐوﺑﯾدﻧد
و ﺑرﺧﯽ ﺑﺎﺗوم را ﺑﮫ ﻧرده ھﺎ ﻣﯽ ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎ ﺳر و ﺻدا اﯾﺟﺎد ﺷود.
اﻣﺎ ﻣردم را ﺑﻧﺎی ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑود .ﺑﺎﻻﺧره در ﺣواﻟﯽ
وزارت ﮐﺎر و ﺑﮭﺑودی و ﻣﺗرو آزادی و ﺑزرﮔراه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﮔﻠﮫ
ھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ -ﮔﺎرد وﯾژه ،ﺑطرف ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﺳﻌﯽ در
ﻣﺗﻔرق ﮐردن آﻧﺎن ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﺳر و ﮐﻠﮫ ﻋﺎﺑرﯾن زدﻧد.
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺷروع ﺷد .ﺗﻌدادی از ﻣردم ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ ھﺎی
ﻓرﻋﯽ رﻓﺗﻧد و از آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﺑطرف ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش ﺣﻣﻠﮫ
ﮐرده و آﻧﺎن را ﻋﻘب ﻣﯽ راﻧدﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی اداﻣﮫ داﺷت ﺧﺑر
رﺳﯾد ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺳﺗﺎرﺧﺎن و آذرﺑﺎﯾﺟﺎن و ﺟﯾﺣون و ﺑزرﮔراه
آزادی و ﻣﯾدان ﺗوﺣﯾد و ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر و ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و ﻣﯾدان
وﻧﮏ و ﺗﮭراﻧﭘﺎرس و  ....درﮔﯾرھﺎی ﭘراﮐﻧده راه اﻓﺗﺎده و در ﻣﯾدان
آزادی ﺻدھﺎ ھزار ﻧﻔر ﺷروع ﺑﮫ ﮔردھم آﯾﯽ ﮐرده اﻧد.

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣن ﺑﺎ ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎھﺎﺷون ﺑر ﺧورده ﺑودم ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ درﮔﯾری
ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﯾروی ﺣراﺳﺗﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﮔﺎرد وﯾژه ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣردم ﭼرا
ﻧﺷﺳﺗﯾن اﯾران ﺷده ﻓﻠﺳطﯾن" و "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" و آﺗش زدن
دو ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن آذرﺑﺎﯾﺟﺎن رﻓﺗﯾم و ﻣﺷﺎھده
ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭼﻧد ﺻد ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﺣﻣل ﭘرﭼم ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﻘﺎطﻊ
ﮐﺎرون و آزادی در ﺣرﮐﺗﻧد .اﻣﺎ از آن ﺳﻣت ﻧﯾروھﺎی ﭼﻣﺎﻗدار
ﮔﺎردی و ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﮔﯾر ﺷدﻧد .در دﯾﮕر ﺳوی ﺧﯾﺎﺑﺎن
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن در ﺗﻘﺎطﻊ رودﮐﯽ ﺻدھﺎ ﺟوان ﻣﺑﺎرز ﺗﻘﺎطﻊ را در
ﺗﺻرف ﺧود داﺷﺗﻧد و آﺗش ﺑزرﮔﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐرده ﺑودﻧد .ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﺳﭘﺎھﯽ از ﺑﺎﻻ ﺷروع ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن ﺣدود
 15ﻧﻔر ﺑودﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ﺷورﺷﯽ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺳرﻋت ﺻدھﺎ
ﺳﻧﮓ و ﭼوب ﺟﻣﻊ ﮐرده و ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑﺳرﻋت آﻧﮭﺎ را
ﻋﻘب ﻧﺷﺎﻧدﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ از ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺗوری و ﺑﺳﯾﺟﯽ ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﭼﻧدﯾن ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﺳﻧﮓ دوﺑﺎره ھﺟوم ﮐردﻧد اﻣﺎ
ﺟﻣﻌﯾت ﻗﺻد ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧداﺷت ﻣﺑﺎرزه و ﭘﺎﯾداری ﺟواﻧﺎن اﯾن
ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻠﺳﺑﯾل ﻣﻌروف اﺳت واﻗﻌﺎَ ﺷوراﻧﮕﯾز ﺑود.
ﮐﻣﯽ ﺑﻌد ﯾﮏ ﻓروﻧد ھﻠﯾﮑوﭘﺗر از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺎﯾﯾن از روی ﺗﻘﺎطﻊ رد
ﺷده ﺑطوری ﮐﮫ ﺳرﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺗش از ﭘﻧﺟره ﺑﯾرون ﺑود دﯾده ﻣﯽ ﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﻓوری ﺳﻧﮕر ﮔرﻓﺗﻧد .از ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرون ﺑطرف
ﺗﻘﺎطﻊ ،ﻣﺎﺷﯾن ﺑزرگ آب ﭘﺎش ﺣرﮐت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧد ﺳﻧﮓ
ﻧﺻﯾﺑش ﺷد و ﺑﻌد از ﮔﺷودن آب ﺑر ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ ﮐﻧﺎر اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد،
ﻓوری دور زد و راھش را ﮐﺷﯾد و رﻓت!
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷور و ﺷوق ﺟﻣﻌﯾت را ﻓرا ﮔرﻓت .اﻣﺎ ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ
ﮔﻠﮫ ای از ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ از ﭘﺎﯾﯾن در ﺣﺎل آﻣدن ﺑطرف ﺑﺎﻻ ھﺳﺗﻧد؛
و ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎردی ﻧﯾز از ﺑﺎﻻ اﻣﺎ ﺟواﻧﺎن روﺣﯾﮫ ﺧود را ﻧﺑﺎﺧﺗﻧد؛ و
ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد درﺳﯽ اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑدھﻧد؛ و ﺑﻌد ﺑرﮔردﻧد؛ و
ﺣﺳﺎب ﮔﺎردی ھﺎی ﺧﺳﺗﮫ و درﻣﺎﻧده را ﺑرﺳﻧد .در ﻋرض ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎ
ﯾورﺷﯽ ھﻣﭼون ﺟﻧﮓ ھﺎی دوره ﻗدﯾم ﭼﻧد ﺗن از ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ را
دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده و ﮐﺗﮏ زدﻧد و ﭼﻧد ﻧﻔرﺷﺎن ﮐﮫ ﻣﺟروح ﺷده ﺑودﻧد را
ﺗﺣوﯾل آﻣﺑوﻻﻧﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل ﺣﺎﺿر ﺑود دادﻧد و ﺑﻌد دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺑﺎﻻ ھﺟوم ﺑردﻧد و ﻧﯾروی ﺳﭘﺎه را ﻋﻘب ﻧﺷﺎﻧدﻧد.
درود ﺑر ﺟواﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و ﻏﯾور ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﻠﺳﺑﯾل ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم
ﻣﺑﺎرزه ﮐرده و ﺟﺎن ھﺎی ﻋزﯾز ﺑﺳﯾﺎری را ﻧﺛﺎر ﻣﺑﺎرزه در راه رھﺎﯾﯽ
و آزادی ﻣردم ﮐرده اﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﺄﺻل و درﻣﺎﻧده ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗری
ﮐردﻧد ،ﮐﮫ در ﺟواب آن ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺗوری در ﺣﺎل
ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﺎﻧﺷﺎن ﺑودﻧد ،ﭼﻧدﯾن ﻣوﺗوری ﺑﺎ دو ﺳرﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت
ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد اﻣﺎ ﻧﺎ ﮐﺎر ﺷده و ﺑرﮔﺷﺗﻧد!
در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ده ھﺎ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗوﺳط واﻧت ﺑﮫ ﻣﺣل
آورده ﺷدﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎزھم ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﺎل ﻣﻘﺎوﻣت ﺑود .در ﺑﺎﻻی ﺧﯾﺎﺑﺎن
رودﮐﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﭼﻣﺎﻗداران ﯾوﻧﯾﻔرم ﭘوش ﺑﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در
ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻧظﺎره ﮔر ﺑودﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺗﻔرق ﺷوﯾد.
اﻣﺎ ﮐﺳﯽ از ﺟﺎﯾش ﺗﮑﺎن ﻧﺧورد ﺑﺳﯾﺟﯽ ﯾوﻧﯾﻔرم ﺧﺎﮐﺳﺗری -ﭘﻠﻧﮕﯽ
ﭘوﺷﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺗﮏ ﺧوردن ﭼﻧد ﺟﺎﻧﯽ ھﻣﮑﺎرش ﺑﮫ ﻣرد ﺟواﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺣﻠﮫ اش ﺑرود ﻧﮭﯾب زد ﮐﮫ دور
ﺷود .اﻣﺎ ﻣرد از ﺟﺎﯾش ﺗﮑﺎن ﻧﺧورد ﺑﺳﯾﺟﯽ ﭘررو ﺑﻧﺎﮔﮭﺎن ﮐﻠت ﮐﺷﯾد؛
و ﭼﻧد ﺑﺎر ﻧﮭﯾب زد ﮐﮫ ﻣﯽ ری ﯾﺎ ﻧﮫ و ﺑﻌد ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎ ﻟﮕد ﺑﮫ ﮐﻣر او
ﮐوﺑﯾد؛ و ﺳﭘس دور ﺷد و ﺑﻌد ﺷﺧﺻﯽ ﭘوﺷﯽ آﻣد و ھﻣﺎن اراﺟﯾف را
ﺗﮑرار ﮐرد و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﮐﻠت ﮐﺷﯾدن و ﻧﺷﺎﻧﮫ رﻓﺗن آن ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ اﻋﺗراض ﮐردﻧد ،ﮔﻔت :اﯾﻧﮭﺎ دارﻧد ﺧوﻧرﯾزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑروﯾد .اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﺟواب داد :ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑروﯾد
ﺗﺎ اﺣﻣدی ﻧژاده ھر ﺷب ھﻣﯾن ﺑﺳﺎطﮫ!
در ﺑزرﮔراه ﻧواب ﮐﮫ در اﯾن ﺳﺎﻋت ﺷب ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ ﺑود،
در اﺛر درﮔﯾری ﺧﻠوت ﺑود .ﻋﺎﺑری ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  9ﺟﺳد را ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺳﭘﺎه ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود دﯾده اﺳت.
ﻧﯾروھﺎی ﺣﮑوﻣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﮐم ھﺳﺗﻧد ﭘس ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼوب و
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ﺳﻧﮓ و ﻓﻼﺧن ﻣﺟﮭز ﺷد و ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن را رﺳﯾد .ﺗﮭور ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در
اﯾن ﻧﺑردھﺎ ﺑﺎزی ﺧواھد ﮐرد.
درﮔﯾری ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ده ﺷب در ﺧﯾﺎﺑﺎن رودﮐﯽ و ﻗﺻراﻟدﺷت و
ﺑزرﮔراه ﻧواب اداﻣﮫ داﺷت ﺑﺟز ﭼﻧد ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﺳﭘﺎھﯽ ﮐﮫ ﻧﻘش ﻓرﻣﺎﻧده
را داﺷﺗﻧد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻔراﺗﺷﺎن ﮐﻼَ روﺣﯾﮫ ﺧودﺷﺎن را ﺑﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺗوری ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐﺎرﺷﺎن وﯾراژ دادن در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎﺳت ژﺳت
ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﺣل ﻋﺑور و ﻣرور اﺗوﺑوﺳﮭﺎی ﺑﯽ آر ﺗﯽ
َ
ﻣﻧﺣﺻرا در اﺧﺗﯾﺎر اﯾﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑﻧوﻋﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ راھﺷﺎن را ﺑﺳت.
ﺗظﺎھراﺗﯽ ﺑرای روز ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﻓراﺧواﻧده ﻧﺷده ﺑود اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت
ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑدون درﮔﯾری از ﻣﯾدان ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺑﺳﻣت ﻣﯾدان
ھﻔت ﺗﯾر ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐردﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش اﺳﺎﺳﺎ ﺑﯾن ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﯾدان آزادی
ﻣﺳﺗﻘر ﺑوده و ژﺳت ﺣﻔﺎظت از ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ را ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﻣﺎھواره ای ﺻﺣﻧﮫ دردﻧﺎک ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن "ﻧدا ﺳﻠطﺎن"
دﺧﺗر ﺟوان داﻧﺷﺟوی ﻓﻠﺳﻔﮫ ﮐﮫ در اﺛر ﺷﻠﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ از روی
ﺑﺎﻣﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر ﺷﻣﺎﻟﯽ واﻗﻊ در اﻣﯾرآﺑﺎد در ﮐﻧﺎر ﭘدر ﯾﺎ
اﺳﺗﺎدش ﺟﺎن ﺑﺎﺧت را ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺧﺷم و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣردم ﺷده اﺳت .ﻣرگ ﺑر ﺳرﮐوﺑﮕران ﺑزدل ﺧﻠق!
در ﻣورد روﺷﮭﺎی ﻧﺎﮐﺎر ﮐردن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺗوری و ﭘﯾﺎده ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﭼﺎره اﻧدﯾﺷﯽ ﮐرد ﯾﮏ روش اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾم ﺧﺎر دار اﺳت و ﯾﺎ
ﻣﯾﺧﮭﺎی ﺳﺗﺎره ای ﺑرای ﭘﻧﭼر ﮐردن ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺗوری ﯾﺎ ﭘﮭن ﮐردن
ﺳﯾﻣﮭﺎ ﯾﺎ طﻧﺎﺑﮭﺎﯾﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض ﺣﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺷود از دو
طرف آﻧرا ﮐﺷﯾد و ﯾﺎ ﻣوﺗور را ﺑﺎ ﺳرﻧﺷﯾﻧش ﺳرﻧﮕون ﮐرد ﯾﺎ ﻓﻘط
ﺳرﻧﺷﯾن ﺟﺎﻧﯾش را ﺑﺷدت ﻧﺎﮐﺎر ﮐرد.
در ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ از ﺷﮭر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺟﻣﻊ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻣﻧوع .ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در
اﺗوﺑوس ھﺎ آﯾﮫ ﯾﺄس ﺳر ﻣﯽ دھﻧد .ﻣردم ﺳﺎﮐت و ﺧﺷﻣﮕﯾن ھﺳﺗﻧد.
ﺑرای ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻋﻣوﻣﯽ ﻓراﺧواﻧده ﺷده اﻣﺎ ﺻد درﺻد
ﻧﯾﺳت.
ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور ﺑﺳﯾﺎری اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺟﻧوب
ﺷﮭر ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﭘﺎﯾﮫ دارﻧد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗوﺳط ھﺎی ﺷﻣﺎل
ﺷﮭری ﺧﯾﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺗوﺳط ھﺎی ﺗﺎزه ﺑدوران رﺳﯾده ﺟﻧوب
ﺷﮭر ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎرﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری از ﺻف
ﺑﻧدﯾﮭﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺧﯾزش ﮐﻧوﻧﯽ اﺳت.

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  2ﺗﯾر -ﺧﺑر ﻓوری
ﺧﺑری از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﺑﺎ اطﻼع ﻗﺑﻠﯽ از ﺗﺟﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود اﻣروز ﺗوﺳط ﻣردم ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧدا-
دﺧﺗری ﮐﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾر آﺑﺎد ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ
ﺷد -ﺑرﮔزار ﺷود ،ﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از دوﺳﺗﺎن ﺑذرﻋﺎزم ﻣﺣل ﺷدﯾم
وﻟﯽ ھﯾﭻ ﺧﺑری از ﻣردم ﻧﺑود .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ وﺿوح در ﺧﯾﺎﺑﺎن
و ﭘﺷت ﺑﺎم ھﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﺗﮏ ﺗﯾرﻧدازان در ﻣﺣل ھﺎی ﺧود
ﻣوﺿﻊ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و ھر ﺣرﮐﺗﯽ را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﻧد .ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺷدﯾم
ﻣﺣل را ﺗرک ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺣرﮐت ﮐﻧﯾم .در ﻣﯾﺎن راه
در ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر و ﻓﺎطﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﻠﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﺳﭘﺎه
روﺑرو ﺷدﯾم و از ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﮔذر ﮐردﯾم و ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ
رﺳﺎﻧﯾدﯾم .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾن ھﻣﮫ ﻧﯾروی اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ را ﯾﮑﺟﺎ ﻧدﯾده
ﺑودﯾم .ﺗﻣﺎم ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف ﭘﺎرک در ﻣﺣﺎﺻری
ﻧﯾروی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﺳت.
) روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت( 17:05

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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آھﺎی ﺟوون ،آھﺎی ﺟوون

وﻗﺗﯽ ﺻدای ﺗو در ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﺷﮭر ﺟﺎری ﺷد
ﺗو ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﻌر ﻣرا ﮔﻔﺗﯽ
آھﺎی ﺟوون ﺗو ﻣﯾﺗوﻧﯽ ﯾﮫ ﺷﻌر ﺗﺎزه ﺗر ﺑﮕﯽ
از در و رﻧﺞ آدﻣﺎ از ﺻﺣن ﭘر ﺧطر ﺑﮕﯽ
از ﺷوروﺷوق ﺑﺎﻏﮭﺎ ،از ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﭘر ﺷرر،
ازدﯾده ھﺎی ﺗر ﺑﮕﯽ
¯ھو ﮐن ،ھﺎ ﮐن ،ﺷورش ﮐن ﻏوﻏﺎ ﮐن
¯ھﺎ ﮐن ،ھو ﮐن ،دﻧﯾﺎ رو زﯾرو رو ﮐن
¯ھو ﮐن ،ھﺎ ﮐن ،ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐن
¯ھﺎ ﮐن ،ھو ﮐن ،دﻧﯾﺎ رو زﯾر و رو ﮐن
ﺗو ﻣﯾﺗوﻧﯽ ﮐﻠﯾد ﺑﺎﺷﯽ ﻗﻔل درھﺎرو وا ﮐﻧﯽ
دﺳﺗﺎی ﭘﯾﻧﮫ ﺑﺳﺗرو از زﻧﺟﯾرا ﺟدا ﮐﻧﯽ
ﺗو ﻣﯾﺗوﻧﯽ دﯾو ﺷﺑو رﺳوا ﮐﻧﯽ ،رﺳوا ﮐﻧﯽ
¯ھو ﮐن ،ھﺎ ﮐن ،ﺷورش ﮐن ﻏوﻏﺎ ﮐن
¯ھﺎ ﮐن ،ھو ﮐن ،دﻧﯾﺎ رو زﯾرو رو ﮐن
¯ھو ﮐن ،ھﺎ ﮐن ،ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐن
¯ھﺎ ﮐن ،ھو ﮐن ،دﻧﯾﺎ رو زﯾر و رو ﮐن
دور ﺷو ،ﺷرر ﺷو ،ﻣوج ﺷو ،ﺧزر ﺷو
ﻓرﯾﺎد ﺧﺷم ﻣردم ،ﺟﻧﺑش ﭘر ﺛﻣر ﺷو
ﺳرو ﺷو ،ﺳﻣن ﺷو ،ﻣﺷﻌل ﺷب ﺷﮑن ﺷو
دار ﺷو ،درو ﮐن ،زﻣﯾن و زﯾرورو ﮐن
رود ﺷو ،روان ﺷو ،ﭘﻧﺎه ﺑﯽ ﮐﺳﺎن ﺷو
ﮔﻧدم ﮐﺷﺗزاران ،ﭼﺎره درد ﻣن ﺷو
راه ﺷو ،رھﺎ ﺷو ،ﻏرش طوﻓﺎن ﺷو
ﭼﺷم و ﭼراغ ﻣردم ،از ﻧو دوﺑﺎره ﭘﺎ ﺷو
¯ﺗو ﻣﯾﺗوﻧﯽ اﮔﮫ ﺑﺧوای ﻗﯾﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﻧﯽ
¯ﮐﺑوﺗرای ﺧﺳﺗرو از ﻗﻔﺳﺎ رھﺎ ﮐﻧﯽ
¯ﺗو ﻣﯾﺗوﻧﯽ ﺑرﮐﮫ ھﺎ رو درﯾﺎ ﮐﻧﯽ درﯾﺎ ﮐﻧﯽ
ﺷﺎﻋر  :ﻣﯾﻧﺎ اﺳدی
ﺧواﻧﻧده :دارﯾوش
آھﻧﮕﺳﺎز :ﻣﺣﻣد ﺷﻣس

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ھﻔﺗم  -وﯾژه

ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷورش ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ از
Anthony Ignorant
ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از وﺑﻼگ وﺑﮕردی
■ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻗﺑل از ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻣﻧطﻘﮫ ی ﻣورد ﻧظر
اﺳت .اﻋﺿﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺷورش ﺑﺎﯾد ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی
ﻓرﻋﯽ ،ﮐوﭼﮫ ھﺎ ،ﺑن ﺑﺳت ھﺎ ،راه ھﺎی ﻓرار اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،دورﺑﯾن ھﺎ ،ﻣﻧﺎطﻘﯽ
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺟﺗﻣﺎع ﭘﻠﯾس وﺟود دارد ،ھدف ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﻧﮕرھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
)دﯾوارھﺎ ،ﻧرده ھﺎ و ﻏﯾره( را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .ھﻣواره ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺷﮭر ﺗوﺳط ﻋواﻣل دوﻟﺗﯽ ﻣﺳدود ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد .راه ھﺎی ﻓرار ﻣﺗﻌددی را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد.
■ ﺳطل ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ﺑزرگ را آﺗش زده و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎﻧﻊ ﺑرای ﭘﯾﺷروی ﭘﻠﯾس
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
■ در ھﻧﮕﺎم ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ و ﯾﺎ ﮐوﮐﺗل ﻣوﻟوﺗوف ﺑﮫ ﺳوی ﻧﯾروھﺎی ﺿد
ﻣردﻣﯽ ،ﺧود را ﺑﮫ ﺟﻠوی ﺻف ﺑرﺳﺎﻧﯾد .از ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ و ﮐوﮐﺗل ﻣوﻟوﺗوف
از ﭘﺷت ﺟﻣﻌﯾت ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
■ ﺧطرﻧﺎک ﺗرﯾن اﺳﻠﺣﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در درﮔﯾری ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐوﮐﺗل ﻣوﻟوﺗوف اﺳت .در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﮐوﮐﺗل ﻣوﻟوﺗوف
ﻣﻧﺗظر ﺣﻣﻠﮫ ی ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ی ﭘﻠﯾس ﺑﺎﺷﯾد .ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ از از ﮐوﮐﺗل
ﻣوﻟوﺗوف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾد ﭘﺷت ﺳرﺗﺎن ﺑرای ﻓرار ﺑﺎز اﺳت و
ﭘﻠﯾس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس و ﺧودروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ را
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﺑﮕﯾرﯾد.
■ اﮔر اﺣﺗﻣﺎل ﺣﻣﻠﮫ ی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ وﺟود دارد و ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ﺗﺎ
ﻧﺎرﻧﺟﮏ ھﺎی ﮔﺎز اﺷﮏ آور را ﺑﮫ ﺧود ﭘﻠﯾس ﺑرﮔرداﻧﯾد و ﯾﺎ ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧود
را از ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﮫ دارﯾد ،ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﻧﺎرﻧﺟﮏ ھﺎ در ھﻧﮕﺎم ﺷﻠﯾﮏ ﺑﺳﯾﺎر داغ ھﺳﺗﻧد .ﭘس ﺣﺗﻣﺎ دﺳﺗﮑش ﺟوﺷﮑﺎری
ﺑﮫ دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﮔﺎز ﺷروع ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺷدن از ﻧﺎرﻧﺟﮏ
ﮐﻧد – در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ ﻧﺎﻧﺟﮏ ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺗرﮐﯾده و ﺷﻣﺎ
را ﻣﺟروح ﺳﺎزد.
■ اﮔر دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮏ ﺿد ﮔﺎز ﻧدارﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از دﺳﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ﺳرﮐﮫ و ﯾﺎ آﺑﻠﯾﻣو ﺧﯾﺳﺎﻧده ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .دﺳﺗﻣﺎل ﺧﯾﺳﺎﻧده ﺷده را در ﯾﮏ
ﮐﯾﺳﮫ ی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺳر ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﮐﻧﯾد و ﺑرای ﺗﺎزه ﻧﮕﮫ داﺷﺗن اﺛر
ﺳرﮐﮫ و ﯾﺎ آب ﻟﯾو ،ﺗﻌدادی ﻟﯾﻣو ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
از ﻋﯾﻧﮏ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﯾﻧﮏ ھﺎی ﺷﻧﺎ ﻧﯾز ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
■ در ھﻧﮕﺎم ﺣﻣﻠﮫ ی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دﻣﺎﻏﺗﺎن را ﻓﯾن ﮐﻧﯾد ،دھﺎﻧﺗﺎن را
ﺑﺷوﯾﯾد ،ﺳرﻓﮫ ﮐرده و ﺗف ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺗﺣت ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ آب دھﺎﻧﺗﺎن را ﻗورت
ﻧدھد و ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن را ﻧﻣﺎﻟﯾد.
■ ﺗﺟﻌﻣﺎت ﺑزرگ ﻣردﻣﯽ ﭘﻠﯾس ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﻧﯾﺳت ،ﺗﻼش
ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﺣﻣﻼت ﭘراﮐﻧده ﻣردم را ﻣﺗﻔرق
ﺳﺎزد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻧﺑﺎﯾد وﺣﺷت ﮐرده و ﻓرار ﮐﻧﯾد .اﮔر دﯾﮕران در
ﺣﺎل ﻓرار ھﺳﺗﻧد ،ﻓرﯾﺎد ﺑزﻧﯾد "راه ﺑرو ،ﻧدو !" در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻧطﻘﮫ را ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
■ ﻟوازم ﺣﻣﻠﮫ :اﺳﭘری رﻧﮓ ،ﺗﯾرﮐﻣﺎن ،ﭼوب و ﭼﻣﺎق )ﺑرای اﺳﺗﺗﺎر ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد از ﭼﻣﺎق ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﮕﮭدارﻧده ی ﭘرﭼم و ﯾﺎ ﭘﻼﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد(،
ﮐوﮐﺗل ﻣوﻟوﺗوف ،وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑﯾرون آوردن ﺳﻧﮓ ﻓرش ھﺎی
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ.
■ ﺣداﻗل ﯾﮏ روز ﻗﺑل از وارد ﺷدن ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﺻورﺗﺗﺎن را اﺻﻼح
ﻧﮑﻧﯾد .اﺻﻼح ﮐردن ﻣﻧﻔذھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ را ﺑﺎز ﮐرده و اﺛر ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را
اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد .ﺗﻣﺎم ﮔوﺷواره ھﺎﯾﺗﺎن را در ﺑﯾﺎورﯾد .ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ از ﮐﮭﻧﮫ ی
ﻗﺎﻋدﮔﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .آن ھﺎ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﺟذب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﮔر دﺳﺗﮕﯾر
ﺷوﯾد و ﺑﮫ زﻧدان ﺑروﯾد و ﻧﺗواﻧد ﮐﮭﻧﮫ را ﻋوض ﮐﻧﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷوک
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺷوک ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺎده ی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ وارد ﺧون ﺷده ﮐﮫ
ﺗﺎﺛﯾرات ﻧﺎﮔواری دارد .از ﭘوﺷﯾدن ﻟﻧز ﺑﮫ ﺷدت ﺧودداری ﮐﻧﯾد .ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
در زﯾر ﻟﻧزھﺎ ﺑﮫ دام اﻓﺗﺎده و ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت آن ھﺎ در درون ﭼﺷﻣﺗﺎن ذوب
ﮐﻧﻧد.
■ ﺑﻌد از آﻏﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﮔﺎز اﺷﮏ آور ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ
ﺳردﺗرﯾن آب ﻣﻣﮑن دوش ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ ﻣﻧﻔذھﺎی ﺑدﻧﺗﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷود .ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد آب ﺑﺧورﯾد و ﺑﺧواﺑﯾد .ﺧوردن ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی ﻣرﮐﺑﺎت ﻧﯾز ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ
ﺷود.

