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ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﻧﮭم  -وﯾژه

 18ﺗﯾر ﺑﺎﺷﮑوه!
ﭼﮫ ﺻﻼﺑﺗﯽ دارد اﯾن  18ﺗﯾر .ھﻣﮫ آﻣده اﻧد .ﺟوان و ﭘﯾر و
ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل .ﻧﮫ ﻓﻘط در ﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎن؛ ﮐﮫ اﯾﻧﺑﺎر آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد از روزھﺎی
ﭘﯾش .در ھﻔت ھﺷت ﻧﻘطﮫ ﻣرﮐزی ﺗﮭران ﺗظﺎھرات ھﺎی ﺗوده ای
ﺑر ﭘﺎﺳت .ﺳﮑوﺗﯽ در ﮐﺎر ﻧﯾﺳت .ھﻣﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﻌﺿﯽ
ھﺎ ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!"،
"دوﻟت ﮐودﺗﺎ ،اﺳﺗﻌﻔﺎ! اﺳﺗﻌﻔﺎ!" ﺟﺎﻧﺷﯾﻧش ﻣﯽ ﺷود .ﻣرﮐز درﮔﯾری
ھﺎ ﭼﮭﺎرراه وﻟﯽ ﻋﺻر – اﻧﻘﻼب اﺳت :ﭘﺎرک داﻧﺷﺟو .ﺟﻣﻌﯾت
ﻣﺗﻣرﮐز و ﻓﺷرده اﺳت و ﮔﺎردھﺎی ﺿد ﺷورش ﺑﺎ ﮔﺎزاﺷﮏ آور و
ﺑﺎﺗوم ﯾورش ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﭼﮭره ھﺎ ﺧوﻧﯾن اﺳت .ﺟﻣﻌﯾت ﻣرﺗب از
ﭘﯾﺎده رو ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن و از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﭘﯾﺎده رو ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﻣﺛل دو ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ھﻣﮫ ﺑوق ﻣﯽ زﻧﻧد؛ ﺑوق ھﺎی ﻣﻣﺗد .ﺑﺎز
ھم ﻣﺷت ھﺎ در آﺳﻣﺎن اﺳت و دو اﻧﮕﺷت ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ﭘﯾروزی و
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ .ﻣوج ﻣردم از ھﻣﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان
اﻧﻘﻼب و داﻧﺷﮕﺎه ﺳرازﯾر اﺳت .اﯾﻧﺑﺎر ﺷﻌﺎر طوﻻﻧﯽ ﺟدﯾدی را ﺑﮫ
ﺳﺑﮏ دوران اﻧﻘﻼب  57ھﻣﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد:
"ﻣﺣﻣود ﺧﺎﺋن آواره ﮔردی /ﺧﺎک وطن را وﯾراﻧﮫ ﮐردی /ﮐﺷﺗﯽ
ﺟواﻧﺎن وطن آه و واوﯾﻼ .....ﻣرگ ﺑر ﺗو! ﻣرگ ﺑر ﺗو!....
ﻣــــرگ ﺑــر ﺗــــو!"
ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﻣﺛل ﻧﻘل و ﻧﺑﺎت ﺑر ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺑﺎرد ،وﻟﯽ ﺑﺎور
ﻧﮑردﻧﯽ اﺳت ،اﻧﮕﺎر ھﻣﮫ ﻋﺎدت ﮐرده اﻧد .ﺣﺎل ھﯾﭼﮑس ﺑﮫ ھم ﻧﻣﯽ
ﺧورد .ﻓﻘط ﻓوراَ آﺗﺷﯽ روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ دود ﺳﯾﮕﺎر را ﺑﮫ
ﭼﺷم ﮐﻧﺎر دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد .در ﺗﻘﺎطﻊ ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز و ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﮐﺎرﮔر ھﺳﺗﯾم .از ﭘﺎﯾﯾن ﮔﺎرد وﯾژه ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎ ھﺟوم ﻣﯽ ﺑرد .ﺷﻌﺎر
ﮔوﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ دوﯾم .از طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓﺎطﻣﯽ ﺟﻣﻌﯾت
ﻓﺷرده ای ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻠﺣق ﻣﯽ ﺷوﻧد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺑر ﻣﯽ
ﮔردﯾم ﺑﺎ ﺷﻌﺎر:
"ﻧﺗرﺳﯾن! ﺗﻧرﺳﯾن! ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم!"
ﺧﺑری از ﺗﯾراﻧدازی در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﯾﺳت .از ﺑﻘﯾﮫ ﺟﺎھﺎ ھم
ھﻧوز ﺧﺑری در اﯾن ﻣورد ﻧرﺳﯾده .ﭼﻘدر دﺧﺗر! ﭼﻘدر ﻣﺎدر! در
ﺻف اول .ﺧﺷﻣﮕﯾن و ﺷﺎداب و اﻟﮭﺎم ﺑﺧش! دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎ
ھﺟوم ﻣﯽ ﺑرﻧد .اﯾﻧﺑﺎر ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ را ھم آورده اﻧد ،وﻟﯽ
ﺗﻌدادﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روزھﺎی ﻗﺑل ﮐﻣﺗر اﺳت و ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻓﺷﺎﮔری ھﺎی اﯾن ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ در ﻣورد ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ
ھﺎﺳت .ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾﻧﮭﺎ ﻟﺑﺎس ﻓرم ﺳﭘﺎه ﭘوﺷﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻧظم ﺗر ﺑﮫ

ﻧظر ﺑﯾﺎﯾﻧد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎد و ﺑﺎ ﻣوﺗور ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ
ﺑرﻧد .ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔری وارد ﺑﺎزارﭼﮫ ﺟﻧب ﭘﺎرک ﻻﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ
راه در رو ﻧدارد و آﻧﺟﺎ ﮔﯾر ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ھﻣراه ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر از روی
ﻧرده ھﺎ و ﺳﯾم ﺧﺎردار ﻣﯽ ﭘرﯾم و وارد ﻣﺣوطﮫ ﭘﺎرک ﻣﯽ ﺷوﯾم.
ﻣﻘﺻد ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾرآﺑﺎد اﺳت .دارﻧد از ﻧﺑش ﻓﺎطﻣﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻣﯽ
ﺑﻧدﻧد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت اﻣﯾرآﺑﺎد ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت اطراف ﭘﺎرک ﻧﭘﯾوﻧدﻧد.
اﻣﯾرآﺑﺎد ﻏﻠﻐﻠﮫ اﺳت .ﻧﺑش ﮐوﭼﮫ ای ﮐﮫ ﻧدا در آﻧﺟﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت،
ﺟﻣﻌﯾت اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣﯽ دھﻧد .ﭘﯾرﻣردی
ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد  80ﺳﺎل دارد ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ
ﺗرﺳد .ھﻣﮫ آﻣده اﻧد .اﯾﻧﮭﺎ رﻓﺗﻧﯽ اﻧد .ﺑﺑﯾن اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟﻣﻌﯾت وﻟﯽ ﺑر
ﻋﮑس ﺳﺎل  57ﯾﮏ ﻋﻣﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳر ھم در ﻣﯾﺎﻧﻣﺎن ﻧﯾﺳت! اﻧﺗﻘﺎم
ﺧون ﻧدا را اﯾن ﻣردم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد!" ،راﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد.
ﻣردم وﺿﻌﯾت را ﺧوب درک ﮐرده اﻧد .ﺿﻌف و ﺷﮑﻧﻧدﮔﯽ
رژﯾم را درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .دﯾﮕر ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯽ ﺗرﺳد .ﭘﯾر و ﺟوان ﺷﻌﺎر
ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺣﮑﻣﺗر و ﻣﺻﻣم ﺗر از ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش .ﺧودروﯾﯽ ﮐﮫ در
آن ﺧﺎﻧواده ای ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑوق ﻣﻣﺗد ﻣﯽ زﻧﻧد ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾرآﺑﺎد در ﺣرﮐت اﺳت .ﭘﺳر ﺧﺎﻧواده ﺳرش را
ﺑﯾرون آورده و ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز
ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾد! ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ اﺳﻠﺣﮫ دارﻧد! ﺧواھرش ھم ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ھﻣراھﯾش ﻣﯽ ﮐﻧد!! ﺗﻧﮭﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣن ﺗﮑرار
ﺷﻌﺎر ﺑﺎ آﻧﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻣﺷت اﺳت.
ﺧود را ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت ﻣﯽ رﺳﺎﻧم و اﯾن ﮔزارش را ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳم .اﻣﺷب ﺧﯾﻠﯽ داغ ﺧواھد ﺑود .ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑر ﺑﺎم ھﺎ ﻏوﻏﺎ ﺧواھد
ﮐرد .زﺧﻣﯽ ھﺎ و دﺳﺗﮕﯾری ھﺎ ھم ﮐم ﻧﯾﺳت .ھﻧوز ھوا ﺗﺎرﯾﮏ
ﻧﺷده ،اﯾﺳت ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ را در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﮔﺳﺗرده اﻧد ﺑﺎ
ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎی ﯾوﻧﯾﻔرم ﭘوش .ﺑﮫ ﺧﯾﺎل ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد ارﻋﺎب ﮐﻧﻧد و
ﺑﮫ ﻣردم ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ وﺿﻊ ﻓوق اﻟﻌﺎده اﺳت! ﭼﮫ ﺣﻣﺎﻗﺗﯽ!! اﯾن
ھزاران ھزار ﻣردﻣﻧد ﮐﮫ اﻣروز ﺑﺎ ﺣﺿور ﻗدرﺗﻣﻧد ﺧود در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎ ﺑﮫ رژﯾم ﺣﺎﻟﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ھوا ﭘس اﺳت! از ﺑﻘﯾﮫ ﺷﮭرھﺎ ھﻧوز
ﺧﺑری ﻧدارم .وﻟﯽ ﺑدون ﺷﮏ  18ﺗﯾر اﻣﺳﺎل در ﺗﮭران ،ﯾﮏ واﻗﻌﮫ
ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر روﻧد ﺗﺣوﻻت ﺟﺎری ﺧواھد ﺑود .ﺑدون
ﺷﮏ■.
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ﯾﮏ ﺣﻧﺟره ﻓرﯾﺎد

ﯾك  18ﺗﯾر ﻣﺎﻧدﮔﺎر دﯾﮕر!

ﺑﺎ ﺧﺑر ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﯾم ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗﺎ از دوﺳﺗﺎن راھﯽ اﻣﯾرآﺑﺎد ﺷدﯾم
ﺗﺎ در ﻣراﺳم  18ﺗﯾر ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم .ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﻣراﺳم ﺳﺎﻋت 4
ﺟﻠوی داﻧﺷﮑده ی ﻓﻧﯽ ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺑﺷﮫ .ﺑﮫ اﻣﯾرآﺑﺎد ﮐﮫ رﺳﯾدﯾم
ھﯾﭻ ﺧﺑری از ﻣردم ﻧﺑود و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ وﺿوح
ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧوردﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺣرﮐت
ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺷﺎﯾد اوﻧﺟﺎ ﺧﺑری ﺑﮕﯾرﯾم .ھﻣش ﺗو اﯾن ﻓﮑر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻧﮑﻧﮫ
ﺧﺑری ﻧﺑﺎﺷﮫ .از ﭼﮭﺎرراه ﮐﺎرﮔر؛ ﻓﺎطﻣﯽ ﮐﮫ رد ﺷدﯾم و ﺑﮫ ﭘﺎرک
ﻻﻟﮫ ﮐﮫ رﺳﯾدم ،ﻓﺿﺎی ﺳﮑوت ﻣرﮔﺑﺎری ﺣﺎﮐم ﺑود .ﺣﺎل ﻋﺟﯾﺑﯽ
ﺑود ،اﻧﮕﺎر آراﻣش ﻗﺑل از طوﻓﺎن!
ﺧﻼﺻﮫ ﺧودﻣون رو از
طرﯾق ﺧﯾﺎﺑﺎن  16آذر ﺑﮫ
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب رﺳوﻧدﯾم.
ﻣﯾدان ﭘر ﺑود از ﻧﯾروھﺎی
ﮔﺎرد و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺳﺗﺎدن ﻣردم ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼﮭﺎرراه وﻟﯾﻌﺻر
ﺣرﮐت ﮐردﯾم .ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻗدس ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و
ﺗﻌدادی از ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ
ﻣردم رو ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺑورﯾﺣﺎن و ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺣﺟﺎب ھداﯾت ﻣﯽ ﮐردن .در
اﯾن ﺣﺎل ﺗﻌدادی از ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺑﺎﺗوم و اﺳﭘری ﻓﻠﻔل ﺑﮫ ﻣردم
ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدن و ﺗﻌدادی از ﻣردم ﻧﯾز ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺧود ﭘرداﺧﺗن.
در اﯾن ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌدادی از ﺟواﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﯾورش ﺑردﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﻗدام ﺑﮫ
ﭘرﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﮐرد و ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺣﺟﺎب ﺣرﮐت
ﮐردﯾم و از طرﯾق ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓرﻋﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻗدس رﺳﺎﻧدﯾم
و ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺣدود  3000ﻧﻔر ﺑرﺧوردﯾم ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ آرام ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺷﺎورز در ﺣرﮐت ﺑودﻧد ،ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣراه ﺷدﯾم و
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﻧﺷرﯾﮫ ﭘﺧش ﮐردﯾم.
ﺑﮫ ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز ﮐﮫ رﺳﯾدﯾم ﺗﻌدادی زﯾﺎدی ﻧﯾروی ﮔﺎرد ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ور ﺷدﻧد .اﺻﻼ ﺑﺎورم ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﻣردم
ﺗو ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﻣردم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر
در ﺣرﮐت ﺑودن و ﺷروع ﺑﮫ ﺷﻌﺎردادن ﮐردن .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾن
ﻣﺿﻣون:
"ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور"" ،ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای"" ،ﻣرگ ﺑر
دﯾﮑﺗﺎﺗور اﺳﻼﻣﯽ" و ﺷﻌﺎر "اﺣﻣدی ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،رھﺑری
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد" .ھﻣﭼﻧﯾن روی ﯾﮏ ﭘﻼﮐﺎرد اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺑﮫ ﭼﺷم
ﻣﯽ ﺧورد" ،ﻣن ﯾﮫ ﺣﻧﺟره ﻓرﯾﺎدﻣو ،ﯾﮫ ﺻورت ﺳﯾﻠﯽ ﺧرده
دردم".
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر و ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾرآﺑﺎد ﺣرﮐت ﮐردﯾم .در
راه ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻣردم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾرآﺑﺎد در ﺣرﮐت ﺑودن .ﺑﮫ
ﺳراﻣﯾرآﺑﺎد ﮐﮫ رﺳﯾدم ﮐل ﺧﯾﺎﺑﺎن در ﻣﺣﺎﺻره ﺑود و ﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
ﺗرک ﻣﺣل ﺷدﯾم■.
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ﺗﺻﻣﯾم داﺷﺗﯾم ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻛﮫ ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ اﻋﻼم ﺷده
ﺑود ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم .ﭼﻧد ﺟﺎ ﺳر زدﯾم و آرام ﺑﻧظر ﻣﯽ آﻣد .ﻣﻐﺎزه
ھﺎ ھم اﻏﻠب ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺑطرف ﻣﯾدان  7ﺗﯾر رﻓﺗﯾم .ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾم ﻛﮫ
ﻣردم اﯾﻧور و آﻧور ﻣﺛﻼَ ﺑرای ﺧرﯾد ﯾﺎ ﺑرای ھواﺧوری در ﭘﺎرك
ﻛﻧﺎر ﻣﯾدان ،ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد .ﭘﻠﯾس و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺣﺿور
داﺷﺗﻧد ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد .ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﯾم ھﺎی
ﻣﺧﻔﯽ ﺷده ﺷﺎن ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﭼﺷم ﻣﯽ ﺧوردﻧد .ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻛرﯾﻣﺧﺎن
ﺑطرف ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﺣرﻛت ﻛردﯾم .ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻧزدﯾﻛﺗر ﻣﯽ
ﺷدﯾم ،ﺗﻌداد ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷد .ﻧزدﯾك
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓظ درﮔﯾری ﺑﯾن ﺗﻌدادی از ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ و
ﺷﺧﺻﯽ ﭘوش ﺻورت
ﮔرﻓت .زن ھﺎ ﺷروع
ﻛردﻧد ﺑﮫ ﻓرﯾﺎد زدن و
اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی
رژﯾم ،و ﺳﺎﯾرﯾن را ﺑﮫ
اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺗﮭﯾﯾﺞ ﻣﯽ
ﻛردﻧد .ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻛﮫ رﺳﯾدﯾم
اﺣﺳﺎس ﻛردﯾم ﺑﮫ ﻣﯾدان
ﺟﻧﮓ وارد ﺷده اﯾم .ﻣردم
و ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب در
ﻣﯾدان
طرف
ﭼﮭﺎر
روﺑروی ھم و ﺑﺻورت
ﺗﻘرﯾﺑﺎ داﯾره ای ﺻف ﺑﺳﺗﮫ
ﺑودﻧد ،ﮔﺎھﯽ در ھم ﻣﯽ
آﻣﯾﺧﺗﻧد و زد و ﺧورد ﻣﯽ
ﻛردﻧد .ﺧواﺳﺗﯾم ﺑﮫ طرف
ﺟﻧوب ﻣﯾدان ﺑرﯾم اﻣﺎ راه را ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت و ﺿرب و
ﺷﺗم ﻣردم را ﺑﮫ ﻋﻘب ﻣﯽ راﻧدﻧد .وارد ﺑﻠوار ﻛﺷﺎورز ﺷدﯾم و ﺗوی
ﭘﯾﺎده رو ھﻣراه ﺟﻣﻌﯾت ﺣرﻛت ﻛردﯾم .در ﻛوﭼﮫ ھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ
ﺑﻠوار ،ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آﺗش زﺑﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻛﺷﯾد و ﺷﻌﺎر »ﻣرگ ﺑر
دﯾﻛﺗﺎﺗور« در ﮔوش طﻧﯾن ﻣﯽ اﻧداﺧت .در اواﺳط ﺑﻠوار ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب ﺑﺎ ﺷﻛل و ﺷﻣﺎﯾل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف )ﺷﺧﺻﯽ ﭘوش ھﺎ ،ﺑﺳﯾﺟﯽ
ھﺎ ،ﮔﺎرد وﯾژه ،ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎه ﭘوش ﻛﮫ ﭼﮭره ﺧود را ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻼدان
ﺑﺎ ﻛﻼه ﻛﺎﻣواﯾﯽ ﺳﯾﺎه رﻧﮓ ﭘوﺷﺎﻧده و ﻣردم ﺑﮫ آﻧﺎن ﻟﻘب ﻗورﺑﺎﻏﮫ
داده اﻧد و  (...ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷك آور و اﺳﭘری و ﺑﺎﺗوم و  ...از ﭼﻧد
ﺟﮭت ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺣﻣﻠﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻛردﻧد .ﻋده ای از ﻣردم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ دﺳت
ﺑﮫ ﯾﻘﮫ ﺷدﻧد ،ﺑرﺧﯽ در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻧﺎﺳزا ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﻧد .در ﻣﯾﺎن اﯾن زد و ﺧورد ﺷدﯾد،
ﻋده ای از ﻣردم ﯾﻛدﻓﻌﮫ اﯾﺳﺗﺎدﻧد و در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ ﭘوﺳﺗری را ﺑﮫ ھم
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دادﻧد ﺧﻧده و ﻣزاح ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﭘوﺳﺗر ،ﺗﺻوﯾر ﺑزرگ
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑود ﻛﮫ در وﺳط ﺑﻠوار ﻧﺻب ﺷده ﺑود .ﻣردم ﺑر اﯾن
ﺗﺻوﯾر دو ﺷﺎخ ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور ﻛﺛﯾف" را
ﺑروی آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد .ﺻﺣﻧﮫ دﯾدﻧﯽ ای ﺑود .ﭼون ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب ﻣﺗﻌﺟب ﺑودﻧد ﻛﮫ ﭼرا ﺟﻣﻌﯾت اﯾﺳﺗﺎده و ﻓرار ﻧﻣﯽ ﻛﻧد و
ﺗﺎزه ﺷوﺧﯽ و ﺧﻧده ھم در ﻛﺎر اﺳت .ﺑﻌد ﻛﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﺟرﯾﺎن از
ﭼﮫ ﻗرار اﺳت ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز از ﻧو ﺷروع ﺷد.
ﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﺳﻣت ﻛﮫ ﻣﯽ رﻓﺗﯾم راھﻣﺎن را ﻣﯽ ﺑﺳﺗﻧد .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم
ﺧود را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔر ﺑرﺳﺎﻧﯾم ،ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑرﯾم ،ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ھر ﻛﺎری ﺑرای ﭘراﻛﻧده
ﻛردن ﻣردم ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺑﺎز ﺟﻣﻌﯾت از ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ،ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻛوﭼﮫ
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ای ،ﺳر ﺑﯾرون ﻣﯽ آورد و ھر ﻧﻘطﮫ ای ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾك ﻛﻣﯾن ﺑرای
ﻧﯾروھﺎی دﺷﻣن ﻣﯽ ﺷد .ﯾك ﺣﺎﻟت آﺷﻔﺗﮕﯽ و ﺳردرﮔﻣﯽ در ﺑﯾن
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد .اﻧﮕﺎر ﭼﯾزی ﻛﮫ ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧود
ﻣﯽ دﯾدﻧد را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎور ﻛﻧﻧد.
اﻣروز ﭼﮭره دﯾﮕری از ﺷﺧﺻﯽ ﭘوش ھﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم .اﯾن
اﺷﺧﺎص ﺟزو ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﻋﻠﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻛﻧﺎر ﻣردم ﻣﻌﺗرض
در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﯾﺎ در ﺳﻛوی ﻛوﭼﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﻧد ،ﻣﺛل ﻣردم
ﻣﺎﺳك ﺑر ﺻورت دارﻧد .اﻣﺎ ﻛﺎرﺷﺎن اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻣردم را ﺑﺗرﺳﺎﻧﻧد و
ﺗﻔرﻗﮫ ﺑﯾﺎﻧدازﻧد و ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﻛﻧﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﺛﻼ اﯾﻧﻛﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑروﯾد ،ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .ﺗﻣﺎم ﺷد .«.ﯾﺎ اﯾﻧﻛﮫ »ﺟوان ھﺎی ﺟﺎھل
ﺳﻧﮓ ﭘراﻛﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﻣردم )!( را ﻣﯽ زﻧﻧد« .ﯾك ﻧﻔر ھم از
ﻣﯾﺎن اﯾﻧﮭﺎ ﻣرﺗﺑﺎ در ﺣﺎل ﻓﯾﻠم ﺑرداری )ﺑﺻورت ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ( از
ﻣردﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻗﺑﯾل اﺷﺧﺎص ھم
ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم .ﮔرﭼﮫ روﺣﯾﮫ ھﺎ ﺑﺣدی ﺑﺎﻻﺳت ﻛﮫ اﻣروز ھر ﻛﯽ از
اﯾن ﺣرﻓﺎ ﺑزﻧد ﻣردم ﺑﺎ اﯾﻣﺎ و اﺷﺎره ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :اﻋﺗﻧﺎ ﻧﻛﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت .ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اش ﻛﻧﯾد.«.
ﺑﺣث ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﯾن ﻣردم ﺟرﯾﺎن داﺷت .ﻣردی ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل از
دوره اﻧﻘﻼب  57ﺣرف زد و ﮔﻔت »ﻣن دوره اﻧﻘﻼب ﺟزو ﻓﻌﺎﻟﯾن
و ﻧﺗرس ھﺎ ﺑودم .اﻣﺎ ﯾك دھم ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ ﻛﮫ اﻣروز دﺧﺗران ﺟوان
دارﻧد را ﻣن ﻧداﺷﺗم« .ﺟواﻧﺗرھﺎ اﺧﺑﺎر ﻣﺑﺎرزات ﭼﻧد روزه ﮔذﺷﺗﮫ
را ﺑرای دﯾﮕران ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﻛردﻧد .اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﮔﺎن
و اﻋﺗراﺿﺎت ﺟﻠوی زﻧدان اوﯾن و دادﮔﺎھﮭﺎ .در ھﻧﮕﺎﻣﮫ ﺟﻧﮓ و
ﮔرﯾز ﻣردم ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر آدرس ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ را ﻣﯽ
دادﻧد ﻛﮫ از طرﯾق آن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﺧﺑﺎر و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ ﻣﯾﺳر ﺑﺎﺷد و
آدرس و ﺗﻠﻔن رد و ﺑدل ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ را ﺑﮭم
اطﻼع دھﻧد.
ﯾﻛﯽ از ﺑﺣث ھﺎی ﻣﮭم ﺑر ﺳر اﯾن ﺑود ﻛﮫ آﯾﺎ ﺗﺎﻛﺗﯾك ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
اﻣروز ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺟﻣﻊ در ﭼﻧدﯾن ﻧﻘطﮫ ،ﺻﺣﯾﺢ ﺑوده ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﻧد اﯾن ﻛﺎر درﺳت ﻧﺑود ﭼون ﻧﯾروی ﻣﺎ را ﭘراﻛﻧده ﻛرد .ﻗوای ﻣﺎ
دﺳت ﻛم ده ﺑراﺑر آﻧﮭﺎﺳت و اﮔر ھﻣﮫ ﯾﻛﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷدﯾم ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن ﺑرﺳﯾم .ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد درﺳﺗﮫ ﻛﮫ
ﻗوای ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗره اﻣﺎ ﻣﺎ ھﻧوز دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯾم و ﻣﺳﻠﺢ ﻧﯾﺳﺗﯾم
و در ﻛل ھﻧوز دﺳت ﭘﺎﯾﯾن را دارﯾم .در اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﺎﻛﺗﯾك درﺳت
اﯾﻧﮫ ﻛﮫ ﻛﺎری ﻛﻧﯾم ﺗﺎ ﻗوای دﺷﻣن ﭘراﻛﻧده ﺑﺷﮫ و ﻣﺎ در دﺳﺗﮫ ھﺎی
ﻛوﭼك اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم.
ﯾك ﺑﺣث ﻣﮭم دﯾﮕر ﺑر ﺳر ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺟﺎزات ﺳرﻛوﺑﮕران ﺑود.
ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﺎ اﮔر ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺷوﯾم و ﻧﯾروی ﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺑراﺑر
ﺷود ﻧﺑﺎﯾد اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﻛﺷﯾم ﺑﻠﻛﮫ ﺑﺎﯾد دادﮔﺎھﯽ ﺷﺎن ﻛﻧﯾم .ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر
ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،ﻣﺎ در ﺟﻧﮓ ھﺳﺗﯾم و اﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ "آن ﻻﯾن" ھﺳﺗﻧد را
ﺑﺎﯾد ﺑﻛﺷﯾم" ،آف ﻻﯾن" ھﺎ را ﺑﻌداَ دادﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﯾم و ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ
ﮔﯾرﯾم ﭼﻛﺎرﺷﺎن ﻛﻧﯾم.
ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺑﯾن ﺑﻠوار ﻛﺷﺎورز و ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب در
رﻓت و آﻣد و ﺟﻧﮓ ﮔرﯾز ﺑودﯾم .ﺷﻧﯾدﯾم در ﺗﺟرﯾش و ﻛوی داﻧﺷﮕﺎه
درﮔﯾری ﺳﺧﺗﯽ ﺟرﯾﺎن دارد .ﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘﺎط
ﺑرﺳﺎﻧﯾم .روﺣﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ و اﻣﯾدوار ﺑود .ﻣردم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﯾﻘﯾﻧﺎ اﻣﺷب
در ﻣﺣﻠﮫ ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر ﺧﺑرھﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺑود.
اﻣﺷب در ﻧت دﯾدم در ﺗﻌدادی ﺳﺎﯾت ھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾراﻧﯽ و در
ﮔزارﺷﺎت ﺑرﺧﯽ ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻧطور آﻣده ﻛﮫ» :ﻣردم
اﯾران ﻣﺎﺳك ھﺎی ﺳﺑز رﻧﮓ ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﺣﻣﺎﯾت از ﻣوﺳوی ﺑر
ﺻورت داﺷﺗﻧد« .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﻛﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت رﻧﮓ ﻣﺎﺳﻛﯽ ﻛﮫ ﺑﺧﺎطر
آﻟودﮔﯽ ھوا در ﺑﺎزار ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯽ رﺳد ،ﺳﺑز اﺳت و ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ
ﺳﺑز ﺳﯾدی ﻣوﺳوی ﻧدارد .ﺷﺎﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳك ﺳرخ رﻧﮓ ﺳﻔﺎرش
دھﯾم ﺗﺎ ﺑﯽ ﺟﮭت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻛﺳﯽ وﺻل ﻧﻛﻧﻧد■.
18ﺗﯾر ﻣﺎه 1388
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اﯾن روزا ھﻣﮫ ﺟﺎ
داﻧﺷﮕﺎس!
 18ﺗﯾر ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر ،ﺳﺎﻋت  4ﺑﻌد از ظﮭر
ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺟﻣﻊ ﺷده .دﺧﺗر و ﭘﺳر .ﺑﺎز ھم ﺣﺿور دﺧﺗرھﺎ
ﭼﺷﻣﮕﯾره .آﻟودﮔﯽ ھوا ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺣﮑوﻣت اوﻣد و  3روز ﺗﻌطﯾل ﺷد.
ﺧﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ھﻣﮫ رﻓﺗن ﺷﻣﺎل .ﮐﺳﯽ ﺟﻣﻊ ﻧﻣﯽ ﺷﮫ .اﻣﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣرگ
ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗورﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر رو داﺷت ﻣﯽ ﻟرزوﻧد .اﺣﺳﺎس ﻏرور ﮐردم
ﮐﮫ ﻣﻧم ﺟزﺋﯽ از ﺟووﻧﺎی اﯾن ﮐﺷورم .ﺣﻣﻠﮫ ﮐردن .ﮔﺎز اﺷﮏ آور
زدن .از ﻗﺑل ھﻣﮫ ﺳطل ھﺎی آﺷﻐﺎل رو آﺗﯾش زدن ﮐﮫ دود آﻣﺎده ﺑﺎﺷﮫ
ﺑرای وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﮏ آور ﻣﯽ زﻧن .ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺟﻣﻌﯾت رو
ﭘراﮐﻧده ﻣﯽ ﮐﻧن .دﯾﮕﮫ ﻣوج ﺳﺑز ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم .دﯾﮕﮫ اﺳم ﻣوﺳوی ﻧﻣﯾﺎد.
اﻟﺑﺗﮫ ھﻧوز ﷲ اﮐﺑر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷﮫ .ﯾﺎد ﺣرف رﻓﯾﻘﯽ ﻣﯽ اﻓﺗم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت
آﺧﮫ اﺣﻣدی ﻧژادی ھﺎ ھم ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ ﮔن .ﭼرا ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﷲ اﮐﺑر ﻣﯽ
ﮔن .اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ھﻣون ﻣﮑﺗب و ﺗﻔﮑرﯾﮫ ﮐﮫ اﯾﻧﺎ ﺑﺎھﺎش ﻣردم رو
ﻣﯽ ﮐﺷن و ﻣﯽ زﻧن .ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣن ﮐﮫ ﻓرﯾﺎدھﺎ ،دﺳﺗﮭﺎ ،ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و
ﻓﮑرﺷوﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﭘﯾروزﯾﺷون ﻣﯽ ﺷﮫ .ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدﯾﮫ و دارن.
ﻣﺎورا اﻟطﺑﯾﻌﮫ اﮔﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣردم ﮐﻣﮏ ﮐﻧﮫ ﭼرا ﻧدا رو ﻧﺟﺎت
ﻧداد .ﭼرا ﮔذاﺷت اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟوون ﺑرن زﻧدان و زﻧده ﻧﯾﺎن ﺑﯾرون .ﻣﮕﮫ
ﻏﯾر از اﯾﻧﮫ ﮐﮫ اﯾن ﺟووﻧﺎ ﺣﻘﺷوﻧو ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن .اﮔﮫ ﺧدا طرف ﺣﻘﮫ،
ﭘس ﮐﺟﺎﺳت؟ وﻗﺗﯽ از ﻓﮑرم ﻣﯾﺎم ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ رﺳﯾدم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
 7ﺗﯾر .اﻣﺎ ﺧﺑری ﻧﯾﺳت.
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم دوﺑﺎره ﺑرﮔردم .اﻣﺎ ﻧﯾم ﺳﺎﻋت وای ﻣﯾﺳم ﺗﺎ
ﻣﺎﺷﯾن ﮔﯾرم ﻣﯾﺎد .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯾره اون ﺳﻣت .ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾدا
ﻣﯾﺷﮫ ،ﺳوار ﻣﯽ ﺷم .ﺑﮫ ﻣﯾدون وﻟﯾﻌﺻر ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳم ﺗراﻓﯾﮏ ﺧﯾﻠﯽ
ﺷدﯾده .ﻣﯾﺎﻧﺑر ﻣﯾزﻧﮫ ﺑﮫ ﻓرﻋﯾﮭﺎی ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﯾدون .ﺗوی ﯾﮑﯽ از
ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ  60-50ﻧﻔر ﺟﻣﻊ ﺷدن و ﺷﻌﺎر ﻣﯾدن" .ﻣرگ ﺑر
دﯾﮑﺗﺎﺗور"" .ﺟﻧﺗﯽ ﻟﻌﻧﺗﯽ ،ﺗو دﺷﻣن ﻣﻠﺗﯽ" .ﺧﯾﺎﺑون ﭘر از آﺗﯾش و
دوده.
ﻣﯾرﺳم ﺑﮫ ﺑﻠوار ﮐﺷﺎورز ﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻠﺳطﯾن .ﭼﻧد ﺗﺎ ﮔﺎردی دارن ﭘﺳر
ﺟواﻧﯽ رو ﻣﯾزﻧن وﺳر ﺗﺎ ﭘﺎش ﺧوﻧﯾن ﺷده .اﻣﺎ داره ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺷﮫ.
دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ اﯾﻧدﺳت ﺧﯾﺎﺑﺎن از اﯾن ﺻﺣﻧﮫ داره ﺟﯾﻎ ﻣﯽ زﻧﮫ و ﮔرﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﯾﮑﯽ ﻣﯾره ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﭘﺳر و از زﯾر دﺳت اوﻧﺎ ﻧﺟﺎﺗش ﻣﯾده .از
ﮐوﭼﮫ ﭘس ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾرﺳم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑون  16آذر .ﮐﺎﻣﻼَ در ﻗرق ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯾﮭﺎﺳت .ﭘﯾرﻣردی ﮐﮫ در ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﮫ ﻣﯾﮕﮫ :ﻓرﻣﺎﻧدار ﺗﮭران
ﮔﻔﺗﮫ اﻣروز ھر ﮐس ﺑﯾﺎد ﺑﯾرون زﯾر ﻟﮕد ھﺎ ﻟﮫ ﻣﯾﺷﮫ .اداﻣﮫ ﻣﯾده
ﻧﺗوﻧﺳﺗن ﺑﺎ ﮔﺎردﯾﮭﺎ و ﺑﺎﺗوم و اﺳﻠﺣﮫ و ﮔﻠوﻟﮫ ﻣردم رو ﺳﺎﮐت ﮐﻧن.
ﺣﺎﻻ ﻗراره اﺳب و ﮔﺎو ﺑﯾﺎرن ﮐﮫ ﻣﯾﺧوان ﻣردم رو ﻟﮫ ﮐﻧن.
ﻣﯽ ﭘرﺳم ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷم .ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﺎل راه رﻓﺗن ھﺳﺗن.
ﺗﮑﯽ ،ﭼﻧد ﻧﻔره ،ﺧﺎﻧوادﮔﯽ .ﮐﻧﺎر ﺟدول ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭼﻧد زن ﻣﺳن ﻧﺷﺳﺗن.
دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ رد ﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ ﺧﺎﻧم ﭼﮫ ﺧﺑره؟ ﯾﮑﯾﺷون ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه
ﻣﯾﮕﮫ ﺳﺎﻟﮕرد  18ﺗﯾره .ﮐﺷﺗﺎر داﻧﺷﺟوھﺎ! اﺷﮏ ﺗو ﭼﺷﺎم ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺷﮫ.
"داﻧﺷﺟوی ﺷﮭﯾدم ،ﻧﻌﺷﺗو ﻣن ﻧدﯾدم" .ﺧﯾﻠﯽ وﻗت ﺑود ﮐﮫ  18ﺗﯾر ﻓﻘط
ﺑرای ﺑﻌﺿﯾﮭﺎ ﻣﻌﻧﺎ داﺷت .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣﯾدوﻧن ﮐﮫ  18ﺗﯾر ﭼﮫ
روزی ﺑود.
از  23ﺧرداد ھﻣﮫ ﮔﻔﺗن ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات رو وﺻل ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺑﮫ 18
ﺗﯾر .اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺷﮫ .ﺧﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ﺳرﮐوب
ﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ اوﻧوﻗت .اﻣﺎ ﻧﺷد .دﯾﮕﮫ اﯾن آﺗش ﻗرار ﻧﯾﺳت ﺧﺎﻣوش ﺑﺷﮫ .ھﻣﮫ
ﻣﻐﺎزه ھﺎ و ﺑوﺗﯾﮏ ھﺎ از ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن و ﺗﺎ اﻧﻘﻼب و
از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻓردوﺳﯽ ھﻣﮫ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺗﻌطﯾﻠن .ﻣﯾﺎم اﯾﻧور ﺧﯾﺎﺑون و
ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫ ﭘﯾﺎده راه ﻣﯾﺎﻓﺗم .ﺑﮫ ﻟطف ھوای آﻟوده ھﻣﮫ ﻣﺎﺳﮏ زدن.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﻣﯾرﺳم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑون ﻓروردﯾن ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ذارن رد ﺑﺷم .ﻣﯾﮕن ﺑرﯾن ،از
ﺧﯾﺎﺑون ﻓرﻋﯽ ﺑرﯾن .وﻗﺗﯽ ﻣﯾرم ﺗو ﻓروردﯾن ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم
اوﻣدم ﺗو ﻻﻧﮫ زﻧﺑور .ھﻣﮫ ﮔﺎردﯾن .وﻗﺗﯽ وارد اوﻟﯾن ﺧﯾﺎﺑون ﻓرﻋﯽ
ﻣﯾﺷم ﭘﺷت ﺳرم ﭼﻧد ﻧﻔر ﭘﺳر ﺟوان ھم ﻣﯾﺎن .ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ داره
ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯾﮑﻧﮫ ،از ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﺗو ﮐوﭼﮫ .ﻣوﺗور
ﺳوارای ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﺎ ﭼوب و ﭼﻣﺎق ﻣردم رو ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐﻧن ﮐﮫ ﺑرن ﺗو
ﭘﯾﺎده رو .اﯾن ﺧﯾﺎﺑون ﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺣﺎﻻ آﻧﻘدر آدم ﺑﮫ ﺧودش ﻧدﯾده .ﯾﮑﯾﺷون
ﮔﯾر ﻣﯾده ﺑﮫ ﭘﺳری ﮐﮫ ﭘﺷت ﺳر ﻣن وارد ﮐوﭼﮫ ﺷد .ﻣﯾﮕﮫ اﯾن ﭼﻧدﻣﯾن
ﺑﺎرﯾﮫ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ دﯾدﻣت و ﻣﯾﺑرش.
ﺑﮫ ﺳر ﮐوﭼﮫ ﻣﯾرﺳم .زن ﻣﺳﻧﯽ در ﺣﺎل داد و ﺑﯾداد ﮐردﻧﮫ .ﻣﯾﮕﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﮫ از اﯾن ﺧﯾﺎﺑون ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧم اون ﺧﯾﺎﺑون و ﻧﻣﯾزارن راھﻣو
ﺑرم .اﻻن اوﻣده ﺗو ﺻورﺗم ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯾﮑﻧﮫ ﻣﯾﮕﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯾت ﮐردم.
ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺑرﻣت وﻣﯾره ﺟﻠوی ﯾﮑﯽ از ﮔﺎردﯾﮭﺎ و ﻣﯾﮕﮫ ﺑﮕو ﺑﯾﺎد ﻣﻧو
ﺑﺑره ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺑﯾﻧم ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺑره .ﻓﮑر ﮐرده ﻣﯽ ﺗرﺳم .ﯾﮫ رھﮕذر
ﻣﯾﮕﮫ ﺧﺎﻧم ﺑرو واﯾﻧﺳﺎ .اﻣﺎ زن آﻧﻘدر ﺧﺷﻣﮕﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﻘط ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧﮫ.
ﯾﮑﯽ از ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺑدو ﺑدو ﻣﯾﺎد و ﻣﯾﮕﮫ ﺑﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮕم ﮐﺟﺎ
ﻣﯽ ﺑرم و زن رو ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ ﺑره .ﺑﮫ راھم اداﻣﮫ ﻣﯾدم.
ﺷﮭر ﮐﺎﻣﻼَ در وﺿﻌﯾت ﻏﯾرﻋﺎدی ﻗرار داره .ﺗﻣﺎم ﻣﻐﺎزه ھﺎ
ﺗﻌطﯾﻠﮫ اﻣﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ آدم ﺑﯾروﻧن و دارن راه ﻣﯾرن .ھﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ھدف
اوﻣدن ﺑﯾرون .ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدﻧﮭﺎ ،ﺷﮑل راه رﻓﺗن ،ﻧﮕﺎھﮭﺎ ھﻣﮫ اﯾﻧو ﻧﺷون
ﻣﯾده .اﻣﺎ اوﻧﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﯾرو ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺗوﻧن ﺑﮑﻧن .ﺳر ﯾﮑﯽ از
ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﮔﯾر ﻣﯾده ﺑﮫ  2ﺗﺎ ﭘﺳر ﻧوﺟوان .ﻣﯾﮕﮫ ﺑﮭت
ﮔﻔﺗم از اوﻧور ﺑرو اﻣﺎ ﺑﺎز داری اﯾﻧوری ﻣﯾری .اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ﺑﺎ
ﺑﺎﺗوﻣش و ﻣﯾﮕﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑزﻧم ﺗو ﺳرت و دو ﺗﺎ ﺿرﺑﮫ ﻣﯾزﻧﮫ ﺑﮫ
ﭘﺷﺗﺷون .وﻗﺗﯽ رد ﻣﯾﺷن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم دارن ﻣﯽ ﺧﻧدن .ﻣﻧم ﺧﻧدم ﻣﯽ ﮔﯾره.
از اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗرس و وﺣﺷت اﯾﻧﺎ.
ﻣﯾرﺳم ﺑﮫ ﭼﺎر راه وﻟﯾﻌﺻر .ﭘﺎرک داﻧﺷﺟو ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺳﯾﺞ .اﻣﺎ ﭼﮭﺎر راه از ﺟﻣﻌﯾت ﻏﻠﻐﻠﮫ ﺷده .ﻣﯾرم ﺑﮫ ﺳﻣت اﯾﺳﺗﮕﺎه
اﺗوﺑوس .در ﯾﮏ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﮐوﭼﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  100ﻧﻔر واﯾﺳﺎدن .ﻣﻧم
واﯾﻣﯾﺳم .ھﻣﮫ دارن ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧن .زن و ﻣرد و ﭘﯾر و ﺟوون.
ھﻣﮫ ﺑﮫ ھم ﻣﯾﮕن ﺣواﺳﺗون ﺑﺎﺷﮫ ﺟﺎﺳوس زﯾﺎده .ﺑدوﻧﯾن ﺑﺎ ﮐﯽ ﺣرف
ﻣﯽ زﻧﯾن .دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﺗو ﺧﯾﺎﺑون آزادی ﺧودم دﯾدم ﮐﮫ ﯾﮫ
ﭘﺳری ﮐﮫ رﯾش ﻧداﺷت و ﻣوھﺎﺷو ﺳﯾﺦ ﺳﯾﺧﯽ درﺳت ﮐرده ﺑود رﻓت
طرف ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ و آﻣﺎر  5-4ﻧﻔر رو داد .ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕﮫ اوﻧم ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑوده
ﮐﮫ ﻓﻘط ظﺎھرﺷو ﺗﻐﯾﯾر داده.ﺳرو ﮐﻠﮫ اﺗوﺑوس ﭘﯾدا ﻣﯾﺷﮫ اﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐس
ﺳوار ﻧﻣﯽ ﺷﮫ.ھﻣﮫ ﻣﯾﮕن ﺣﺎﻻ ﭼﮫ وﻗت اﺗوﺑوس اوﻣدن ﺑود؟
ھﻣﮫ از ﺷﺟﺎﻋت زﻧﮭﺎ ﺣرف ﻣﯽ زﻧن واز ﺣﺿورﺷون .ﺧﺎﻧﻣﯽ
ﻣﯾﮕﮫ ﻣﮕﮫ ﻣﯾﺷﮫ ﻧﯾﺎﯾم ﺑﯾرون .ﻣﮕﮫ ﻣﺎ آدم ﻧﯾﺳﺗﯾم .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺟوون ﮐﺷﺗﮫ
ﻣﯾﺷن ﻣﺎ ﺑﺷﯾﻧﯾم ﺗو ﺧوﻧﮫ؟ ﻣن ھﻣﮫ روزھﺎ اوﻣدم .ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ھﻣﮫ .آﻧﻘدر
ﺑﺎﺗوم ﺧوردم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑدﻧم ﮐﺑوده .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯾﺎم.
ﯾﮏ آدم ﻣﺷﮑوک ﻣﯽ ﺑﯾﻧم .ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷم ﻣﯾرم ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن .زﯾﺎد
ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .دوﺑﺎره ﺑر ﻣﯽ ﮔردم ﺑﺎﻻ .ﻣﯾرم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر.
اوﻧﺟﺎم ﺷﻠوﻏﮫ .ھم ﻣردم و ھم ﻧﯾروھﺎ .ﯾﮑﯾﺷون ﺑﮫ اون ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﻋت  4ﺑود اﻣﺎ اﻻن  8و ھﻧوز ﺗﻣوم ﻧﺷده .ﻣﺎ ﻗراره ﺗﺎ ﮐﯽ
اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷﯾم؟
ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﻣﯾرم ﻧﯾروھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗرن .ﺗﻣوم ﮐوﭼﮫ ھﺎ.
ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ رو ﭘر ﮐردن .ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ھﺳﺗن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب
ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧن .دﺳﺗﺷون از روی ﺑوق ﺑرداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﮫ .دوﺑﺎره
ﺗوی ﯾﮏ اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﺷﯾﻧم .ﭘﯾرزﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﭼرا اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻠوﻏﮫ؟
ﻣﮕﮫ اﯾﻧﺟﺎ داﻧﺷﮕﺎس؟ ﻣردی ﺟواب ﻣﯾده" :ﺣﺎج ﺧﺎﻧم ،اﯾن روزا ھﻣﮫ
ﺟﺎ داﻧﺷﮕﺎس".
راه ﻣﯽ اﻓﺗم .ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوﻏﮫ .دﯾﮕﮫ ھوا ﮐم ﮐم داره ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯾﺷﮫ و
اﯾﻧﺎ از اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ھﻧوز واﯾﺳﺎدن و ﻧﻣﯾرن ﮐﻼﻓﮫ ﺷدن .ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕﮫ اﻣﯾر
آﺑﺎد ﺷﻠوغ ﺷده .ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت رژه ﻣﯾرن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻓﺎطﻣﯽ و ﺑﺎ
ﺑﺎﺗوﻣﮭﺎﺷون ﻣﯾزﻧن ﺑﮫ ﺳﭘر ھﺎﺷون .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﺑﺗرﺳن .اﻣﺎ ھﻣﮫ
ﻣﯽ ﺧﻧدن .ﯾﮏ ﺟﺎ ﺷﻠوغ ﺷده .ﻣﯾرم ﺑﺑﯾن ﭼﯾﮫ .اﻧﮕﺎر ﻗﺑﻠش اﺷﮏ آور
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زده ﺑودن ﭘﯾرزﻧﯽ ﺣﺎﻟش ﺑد ﺷده و دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ رو ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ
اﻓﺗﺎده ﮐف ﺟوی آب 15-10 .ﻧﻔر ﺟﻣﻊ ﺷدن ﮐﮫ ﺑﻠﻧدش ﮐﻧن .اﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺟﯾﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧن و ﻣﯽ ﺧوان ﻣﺗﻔرﻗﺷون ﮐﻧن .ﺑﺎﻻﺧره ﯾﮑﯽ
ﺑﻠﻧدش ﻣﯾﮑﻧﮫ .ﺧﺑر ﻣﯾرﺳﮫ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺗﮭران ھﻣﯾﻧﺟورﯾﮫ .ﻣردم
ھﻣﮫ ﺑﯾروﻧن .ﻧﯾروھﺎ ھم واﯾﺳﺎدن .ﯾﮑﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﭼﮫ ﺗرﺳوان .ﭼﻘدر
وﺣﺷت دارن از راه رﻓﺗن ﻣردم .اوﻧم ﺑدون ﺳﻼح .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ
ﺟواب ﻣﯾده وﺟود ﺧود ﻣردم ﺑرای اﯾﻧﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﺳﻼﺣﮫ .ﻣﯽ ﮔن
ﺗﻧﮭﺎ ﺧﻼﺋﯽ ﮐﮫ اﯾن وﺳط ھﺳت ﻧﺑودن رھﺑرﯾﮫ .ﺣﯾﻔﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻣردم
ﺑدون ھﺎدی ﺑﺎﺷن و ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺧودﺟوش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﮓ
آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺷﮫ .دو ﺗﺎ دﺧﺗر ﺟوون ﮐﮫ رای ھم ﻧدادن ﻣﯾﮕن ﻣﺎ ﻧﮫ
اﯾﻧﺎرو ﻣﯾﺧواﯾم ﻧﮫ دﯾن ﻣﯽ ﺧواﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﯾم آزاد ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ
ذارﯾم ﺧون ﻧداھﺎ و ﻣﮭدی ﮐرﻣﯽ ھﺎ و ﺑﻘﯾﮫ ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺑﺷﮫ.ھر اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﺣرﮐﺗﯽ ھزﯾﻧﮫ داره .ﻧﺳل اوﻟﯽ ھﺎ ﻣﯾﮕن ﺗﺻﺎوﯾر اﻧﻘﻼب  57داره
ﺑرای ﻣﺎ ﺗﮑرار ﻣﯾﺷﮫ .ﻣﺛل اوﻧﻣوﻗﻊ ﺷده .ﭘﯾش ﺧودم ﻣﯾﮕم ﭘس ﺑﺎﯾد
ﺑﺟﻧﺑﯾم .ﻧزارﯾم ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕﮫ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺳوار ﺟﺎﻧﻔﺷﺎﻧﯾﮭﺎ و
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﺷن .اﯾﻧدﻓﻌﮫ دﯾﮕﮫ ﻣردم ﯾﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺧوب از 57
دارن .دﺧﺗر ﺟووﻧﯽ ﻣﯾﮕﮫ ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﻣوﺳوی و اﺣﻣدی ﻧژاد ﯾﮑﯾن.
ﻣوﺳوی ھم وﻗﺗﯽ دﯾد ﻣردم ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧوان و دﯾﮕﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷون ﺑﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﻣواﺿﻊ ﺧودش،
ﮐﻧﺎر ﮐﺷﯾد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﻧﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﺷﯾم.
راه ﻣﯽ اﻓﺗم .ﭘﯾش ﺧودم ﻣﯽ ﮔم ازده ﺳﺎل ﭘﯾش اﯾن اوﻟﯾن ﺑﺎره
ﮐﮫ اﯾﻧﻘدر ﺑﺎﺷﮑوه ﺳﺎﻟﮕرد  18ﺗﯾر ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷﮫ و اﯾن ﻧوﯾد ﺧوﺑﯾﮫ
ﺑرای ھﻣﮫ■.

ﯾﺎد ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔﺎن  18ﺗﯾر  78و  23ﺧرداد ﺗﺎ 18
ﺗﯾر  88ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!

ﮔزارش ﮐوﺗﺎه:
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﮔﺎرد ﺿد ﺷورش ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھداﯾت
ﮐرد ،ﻗﺻدش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎل ﺧودش ﻣﺎ را ﻣﺗﻔرق ﮐﻧد .ﯾﮏ
ﻟﺣظﮫ اﺣﺳﺎس ﮐردﯾم ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ھﺳﺗﯾم و ﺑدﯾن ﺧﺎطر ﺷروع
ﮐردﯾم ﺑﮫ ﺷﻌﺎر دادن و ﺑﺳرﻋت ﺑﺎ ھﻣراھﯽ و ﺗﺷوﯾق ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی
ﺳواری روﺑرو ﺷدﯾم .ﺧودﻣون ھم ﺑﺎورﻣون ﻧﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺷﯾم ،ﺑطورﯾﮑﮫ ﻋﻣﻼَ ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ھﺎج
و واج ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺷﻌﺎرﮔوﯾﺎن از طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎطﻊ
وﻟﯾﻌﺻر ﺑﺳﻣت ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر داﺷﺗﯾم ﻣﯽ رﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏ
آور و ﺑﺎﺗوم ﺑﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد■.
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻋزﯾز؛
ﻟطﻔﺎ َ ﻧظرات و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را درﺑﺎره ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻧﺷرﯾﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر و طرح ھﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ﺧود را در اراﯾﮫ ﺑﮭﺗر و
ﭘرﺑﺎرﺗر ﻣطﺎﻟب ﺑرای ﻣﺎ ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯾل اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧواھد
ﺷد.
دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
www.bazr1384.blogfa.com
www.bazr1384.com
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ﻣوﺟﯽ ﮐﮫ ﺳر
اﯾﺳﺗﺎدن ﻧدارد
ﺳﺎﻋت  4اﺳت .ھﻧوز ﺧﺑری از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾﺳت و اﯾن
ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺟﯾب اﺳت .ﺷﺎﯾد ﺧواﺳﺗﮫ اﻧد  18ﺗﯾر ﻋﺎدی ﺟﻠوه ﮐﻧد .ﺑﺎ
زﯾﺎد ﺷدن ﺟﻣﻌﯾت ﭘﻠﯾس و ﺑﺳﯾﺞ ھم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﯾورش ﻣﯽ ﺑرﻧد.
از روزھﺎ ﻗﺑل ﻣﺳﯾرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای اﯾن روز ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺷده ﺑود
ﺗﺎ ﺗﻣرﮐز ﭘﻠﯾس را ﺑر ﻣﻌﺎﺑر ﻣﺗزﻟزل ﮐﻧد .ﺑﻌﻼوه ﭘس از ﮔذﺷﺗﮫ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻌﻘﯾب و ﮔرﯾز ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣردم ھم ﺑﺳﯾﺎر آﻣوﺧﺗﮫ
ﺑودﻧد .اﺳﺗﯾﺻﺎل ﭘﻠﯾس ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺷﮭود ﺑود.
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯾن و ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف ﻣﻣﻠو
از ﺟﻣﻌﯾت ﺑود .ﻣردم در دﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد ﭘﻠﯾس
ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﻣﯽ زد .ﻣردم آﺗﺷﯽ ﻣﯽ اﻓروﺧﺗﻧد و ﻣﺗواری ﻣﯽ
ﺷدﻧد .ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی آﺗﺷﯽ ﮐﮫ ﻣردم
ﺑراﻓروﺧﺗﮫ اﻧد از آن ﭘﯾدا ﻧﺑﺎﺷد .دﯾﮕر ﺑﻌد از ﯾﮑﻣﺎه ﮔﺎز اﺷﮏ آور
و ﻓﻠﻔل آﻧﻘدر ﻋﺎدی ﺷده ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻣﺎده ﺑرﺧورد ﺑﺎ آﻧﻧد.
ﻧدﯾدم ﭼﮫ ﺷد ،اﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ دﺧﺗری را ﻣورد
اﺻﺎﺑت ﮔﻠوﻟﮫ ﻗرار دارﻧد .ﻣن ﮐﮫ رﺳﯾدم ﺧوﻧش ﮐف ﭘﯾﺎده رو
رﯾﺧﺗﮫ ﺑود ﺷﺎھدان ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﺻورﺗش اﺻﺎﺑت ﮐرده.
اﺗوﻣوﺑﯾل ھﺎ و ﮐﻧﺗرل ﺑوق زدن ھﺎی ﻣﻣﺗدﺷﺎن ﺧود ﺑﮫ ﻣﻌﺿﻠﯽ
دﯾﮕر ﺑرای رژﯾم ﺑدل ﺷده اﺳت .رژﯾﻣﯽ ﮐﮫ از ﺑوق ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﻣﯽ
ھراﺳد!!! ﭘﻼک ھﺎی اﺗوﻣوﺑﯾل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑوق ﻣﯽ زدﻧد را در ﺣﻣﻠﮫ
ھﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از ﺟﺎ در ﻣﯽ آوردﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺑﮫ
وﺣﺷﯽ ﺗرﯾن ﺷﮑل  6-5ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﺳرش ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد .از
ﺷدت ﺿرﺑﮫ ھﺎ ،ﺑﺎﺗوم ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺷﮑﺳت .ﭼﻧد دﺳﺗﮕﯾر ﺷده را ھم
دﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎ در ﻣﯾﺎﻧﯽ ﭼﻧد زن ﻣﺳن آزاد ﺷدﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﻌد از اﯾن ﮐﮫ
ﮐف زﻣﯾن ﺧواﺑﺎﻧدﻧﺷﺎن و از ﺻورﺗﺷﺎن ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﻧد .دﯾﮕر
ﻓﯾﻠﻣﺑرداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻋﻠﻧﯽ از ﻣردم ﻋﺎدی ﺷده اﺳت.
در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓﻠﺳطﯾن ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺷﻌﺎر دادن ﺑود ،از
ﭼﻧد ﺳو ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑرﺧﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﻧد.
ﻧﯾروھﺎی ﯾﮕﺎن وﯾژه و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ درب ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﮑﺳﺗﻧد
و داﺧل ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺑﺎز ﺳﻣت دﯾﮕر ﺧﯾﺎﺑﺎن از دﯾدن
اﯾن ھﻣﮫ ددﻣﻧﺷﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد .ﻧﯾروھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﮐوری
ﺑرای ﺳﺎﮐت ﮐردن ﻣردم آن ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﺟﺎم دھﻧد و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﮔﻔﺗم؛ اﺳﺗﯾﺻﺎل ﭘﻠﯾس ﻣﺷﮭود ﺑود .ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﮐﺟﺎ را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧد.
 18ﺗﯾر ﺑﮫ ﻧظرم روز ﺑزرﮔﯽ ﺑود .رژﯾم دﺳت ﺑﮫ ھر ﮐﺎری
زد .از ﺗﻌطﯾل ﮐردن ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﮭدﯾد و ارﻋﺎب .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ
ﮔﻔﺗﻧد ﺟﻣﻌﯾت ﺳرد ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺷﺎﯾد از آن ﻣﺑﺎرزه
ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻻاﻗل ﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ اش را ﻧدارﯾم .ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه ﺑﮑر ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺑﯽ رھﺑر ﮐﮫ از ھﯾﭻ ﮐس ﺧط ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﺑﺎرزه ای ﮐﮫ ﺑﻠوغ
ﻣﺑﺎرزﯾن در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و ھر روز ﺧﻼﻗﯾت ﻧوﯾﻧﯽ را ﺑﮫ
ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮫ ﭼﯾز دھﺎن ﺑﮫ دھﺎن ﻣﯽ ﭼرﺧد
و در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﻋﻣل در ﻣﯽ آﯾد .ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ آﯾﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت
اﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﯾن ﻣوج ﺳر اﯾﺳﺗﺎدن ﻧدارد■.
 19ﺗﯾر  -ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

 30ﺗﯾر ،ﻣﯾدان  7ﺗﯾر
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﻣردم ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺷدﯾد
رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮐﺛرﯾت ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ ھم
ﮐﮫ ﺑﺎز ھﺳﺗﻧد را ﺑﺎ ﺗﺣﮑم وادار ﺑﮫ ﺑﺳﺗن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣوﺗوری ھﺎی
ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻌدادﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺎﺳﮏ زده ھﺳﺗﻧد
و ﻣدام در ﺣﺎل وﯾراژ دادن .آره اوﻧﺎم ﻣﺎﺳﮏ زدن ﭼون ﻣﯽ
ﺗرﺳن از ﻣردم .از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺷن ﺗوﺳط ﻣردم .آﻧﻘدر
ﺣﻣﺎﻗت و ﺧﺷوﻧت ﺗوﺷون دﯾده ﻣﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﺣد ﻧداره .ﺑﮫ ﭘﺳر -12
 13ﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدرش داره رد ﻣﯾﺷﮫ و ﻓﻘط ﻧﮕﺎﺷون ﻣﯾﮑﻧﮫ
ﺑﺎ ﺗﺣﮑم ﻣﯽ ﮔن "ﮔﻣﺷو رد ﺷو ﺑﭼﮫ ﻗرﺗﯾﮫ ﭘوﻓﯾوز!"
اﯾن روزا ﺧﺑر ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﻣدام ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯾرﺳﮫ .ﺗراﻧﮫ ﻣوﺳوی،
ﺳﮭراب اﻋراﺑﯽ و اﻣروز ﮐﺎﻣراﻧﯽ ﺟوان  18ﺳﺎﻟﮫ .ﻣردم ﭼﻧد ﺗﺎ
ﭼﻧد ﺗﺎ واﯾﻣﯾﺳن اطراف رو ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧن .اﻣﺎ ﻧﻣﯾزارن ﮐﺳﯽ
واﯾﺳﮫ .ﻣﯾﮕن اﻣروز وﻧﮏ ھم ﺷﻠوغ ﺑوده .ﺑﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﮫ
اوﻣدن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺟﻣﻊ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم .ﯾﮑﯾﺷون اﺻﻼ رای ﻧداده
و اون ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳوی رای داده .ﻣﻌﺗﻘدن ﮐﮫ دﯾﮕﮫ اﻻن ﻣوﺳوی
ﻣطرح ﻧﯾﺳت .اوﻧم ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ
ﮐﺷﯾده ﺑﺷﮫ و ﭼون ﺣﺎﻻ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودش در ﭼﺎرﭼوب ﻧظﺎم ﺑﮫ ﺧطر
اﻓﺗﺎده دﯾﮕﮫ ﺳﮑوت ﮐرده .دﯾﮕﮫ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ دادﻧش ھم ﻗطﻊ ﺷده.
ﻣﯽ ﮔﻔﺗن اﯾﻧﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردن ﮐﮫ ﻣردم اﯾن ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺑﺎرزات
رو اداﻣﮫ ﺑدن .اول ﺷﺎخ و ﺷوﻧﮫ ﮐﺷﯾدن ﻓﮑر ﮐردن ﻣردم ﻣﯽ
ﺗرﺳن اﻣﺎ وﻗﺗﯽ دﯾدن ﮐﮫ ﻣردم ﺷدﯾد ﺗر اداﻣﮫ دادن ﮐﻣﯽ از
ﻣوﺿﻌﺷون ﺗﻼش ﮐردن ﻋﻘب ﺑﮑﺷن اﻣﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم
دارن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷﮫ ﮐﮫ ﻧﺗوﻧن ﺧوب ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرن و ﻓﻘط
ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧن .ﻣﯽ ﮔﻔﺗن ﻣردم اول ﻓﻘط راﯾﺷوﻧو ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن
اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوه ﺑرﺧورد اﯾﻧﺎ ﻣواﺟﮫ ﺷدن دﯾﮕﮫ ﺳﺎﮐت ﻧﻣﯽ
ﺷن .ﻣﯽ ﮔﻔﺗن اﻧﻘﻼب  57ھم اﺑﺗدا از ﺳﺎل  42ﺷروع ﺷد .ﻣﯽ
ﮔﻔﺗن ﭘدراﻣون ﻧﺳل ﺳوﺧﺗﮫ ﺷدن ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑزارﯾم ﻣﺛل اوﻧﺎ ﺑﺷﯾم.
ﻣﻌﺗﻘد ﺑودن ﮐﮫ از وﻗﺗﯽ ﻧداھﺎ و ﺳﮭراب ھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗوﻧﯾم ﺑﺷﯾﻧﯾم ﺗو ﺧوﻧﮫ و آروم ﺑﺎﺷﯾم .ﻧﻣﯽ زارﯾم ﺧون اوﻧﺎ ﭘﺎﯾﻣﺎل
ﺑﺷﮫ.
داﺷﺗﯾم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ دﯾدﯾم ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻧد
دﺧﺗر ﺟوان ﺟر و ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧﮫ .ﻣوﺿوع اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﯾﺷون
رو در ﺣﺎﻟت ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﺑﺎ ﮔوﺷﯽ ﺗﻠﻔﻧش دﯾده ﺑودن و ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗن ﺗﻠﻔن رو ازش ﺑﮕﯾرن .ﻣﺎ ھم واﯾﺳﺎدﯾم ﺑﺑﯾﻧم ﭼﮫ ﺧﺑره.
رﯾﯾﺳﺷون ﻣﯽ ﮔﻔت  10دﻗﯾﻘﮫ اﺳت دارم ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﻓﯾﻠم ﻣﯾﮕﯾری.
ﯾﻌﻧﯽ ﻣن دروغ ﻣﯽ ﮔم؟! و ﺗﻠﻔن رو ازش ﻣﯽ ﺧواﺳﺗن .دﺧﺗر
ﺟوان ھم ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣن ﻓﯾﻠم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ دارم و ﺗﻠﻔﻧم رو ﻧﻣﯽ
دم .اﻣﺎ ﺑﮫ زور ازش ﮔرﻓﺗن .رﯾﯾﺳﺷون ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دﺧﺗرھﺎ ﺑﺎ
ﻓرﯾﺎد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺣﺟﺎﺑﺗو درﺳت ﮐن .ﺑﻌد ھم ﺑﮫ ﭼﻧد ﺗﺎ دﺧﺗر ﺟوان
ﮐﮫ در ﺣﺎل رد ﺷدن ﺑودن ﻓرﯾﺎد زد ﮐﮫ ﺣﺟﺎﺑﺗو درﺳت ﮐن.ﮔﻔت
دﯾﮕﮫ ﺑﻌد از  30ﺳﺎل ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮭﺗون ﺑﮕﯾم ﺑﺎز .ﺗو دﻟم ﮔﻔﺗم ﺗﺎزه
ﺷروع ﺷده ﺣﺎﺟﯽ .ﮐﺟﺎی ﮐﺎری 30 .ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﺑﺳﮫ .زﯾﺎد ھم
ھﺳت .ﺑﻌد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم اﺣﻣدی ﻧژاد و ﻣوﺳوی رﯾدن ﺑﮫ
ھﯾﮑﻠﻣون .ھر روز داﺳﺗﺎن دارﯾم .ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﯾم دﯾﮕﮫ .آره ﺣق
دارن ﺧﺳﺗﮫ ﺑﺷن .آﺧﮫ ﻋﺎدت دارن ﺑﮫ ﻣﻔت ﺧوری و ﺧوردن و
ﺧواﺑﯾدن .ﺑﻌد ھم ظﺎھرا دورﺑﯾن دﺧﺗر ﺟوان رو ﺗﺟﺳس ﮐرد و
ﺷﺎﯾد ھم ھﻣﮫ ﭼﯾز رو ﭘﺎک ﮐرد و ﮔوﺷﯽ رو ﺑﮭش دادن و دﯾدم
ﮐﮫ رﻓﺗن .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  8ﺧﯾﺎﺑﺎن  7ﺗﯾر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺷﻧﺞ ﺑود■.
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ﮐﯽ ﻣﯽ رود ز ﺧﺎطر ﺧون
روان ﯾﺎران!
 8ﻣرداد ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﭼﮭﻠﻣﯾن روز در ﮔذﺷت
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺧﯾزش اﺧﯾر!
ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﻣراﺳم در ﺑﮭﺷت زھرا ﺑرﮔزار ﺷود و ﺳﭘس در
ﻣﺻﻠﯽ ﺗﮭران ﺗﺟﻣﻊ ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳﺗﻧد در ﻣراﺳم ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم در ﻣﺻﻠﯽ
ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد .ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺳﺗﮫ اﺳت
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻓرار وﺟود ﻧدارد و دوم اﯾﻧﮑﮫ ﭘر از دورﺑﯾن ﻣدار ﺑﺳﺗﮫ
اﺳت و ﯾﮏ دﻟﯾل و ﻣﮭﻣﺗرﯾن آن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣذھﺑﯽ اﺳت .ھر
ﭼﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﯾم از ھﻣﯾن ﻣذھﺑﮫ ،ﺣﺎﻻ ﺑرﯾم ﻣراﺳم ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ھﺎ رو
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﻣذھﺑﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد رو ،ﺗوی ﻣﺻﻠﯽ
ﺑﮕﯾرﯾم .ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮭﺷت زھرا ﮐﮫ اﻣروز ﺑﺳﯾﺎر ھم ﺷﻠوغ
ﺑوده و ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  10000ﻧﻔر ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن
ﻣراﺳم ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد ﺻﺣﻧﮫ در ﮔﯾری ﺑوده و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺟﻣﻊ ﻣردم ﺑر
ﺳر ﻣزار ﻧدا و دﯾﮕر ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺷده اﻧد .اطراف ﻣﺻﻠﯽ ﺗﮭران و
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ آن از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺧت طﺎووس و ﺑﮭﺷﺗﯽ ﭘر از
ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎردی اﺳت .ﻣردم ﻣﻣﺗد ﺑوق ﻣﯽ زﻧﻧد و ﮔﺎردﯾﮭﺎ
ھراﺳﺎن ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﺗوم ھﺎﯾﺷﺎن را در آﺳﻣﺎن ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧﻧد ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻣردم ھﺟوم ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑوق ﻣﯽ زﻧﻧد ھم ﺣﻣﻠﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺷﯾﺷﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ﻣﯽ ﺷﮑﻧﻧد.
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم ﺑﮫ ﻣﯾدان وﻧﮏ ﻣﯽ رﺳﯾم .وﺿﻌﯾت ﮐﺎﻣﻼ
ﻏﯾرﻋﺎدی اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﻧﯾروی زﯾﺎدی اﻋم از
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺞ و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺟﻣﻊ ھﺳﺗﻧد .ﻣردم ﺑﺎز ھم
ﺑوق ﻣﻣﺗد ﻣﯽ زﻧﻧد .در ﯾﮏ ﺻﺣﻧﮫ ﻋﺟﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ در ﺣﺎل ﯾﺎدداﺷت ﺷﻣﺎره ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑوق ﻣﯽ زﻧﻧد
ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﮐﻼﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺣﻣﺎﻗت ﺧودش ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑرد .ﭘﻠﯾس
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺣﺿور ﻧدارد .ﻣﯾدان را دور ﻣﯽ زﻧﯾم و ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن
ﻣﯽ روﯾم .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ آﻣدن اﺳت .ﺑﺎز ھم ﺣﺿور
زﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ آرام ﺑﮫ طرف ﺑﺎﻻ
ﺑروﯾد .دارن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧن .ﻧدوﯾد! ﺑﺎ ھم ﺑﺎﺷﯾد! ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧن
ﻧﺗرﺳﯾن ،ﻧﺗرﺳﯾن ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم .در ھﻣﯾن ﺣﯾن ﮔﺎز اﺷﮏ
آور ﻣﯽ زﻧن .ﯾﮑﯽ از ﺟووﻧﺎ ﺳرﯾﻊ ﺳطل آﺷﻐﺎل رو ﺑر ﻣﯾﮕردوﻧﮫ
وﺳط ﺧﯾﺎﺑون و آﺗﯾش ﻣﯽ زﻧﮫ.
ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدون .ﺣﺿور ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
و ﻧﯾروھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﺳت .ﻣردم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ھم
ﺟﺎﺳوﺳﮭﺎ رو ﻧﺷون ﻣﯾدن ﮐﮫ ﺣواﺳﺗون ﺑﺎﺷﮫ .ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﻣﯾﺎن ﺗو
ﻣﯾدون ﺗﺎ ﺑﻌد از ﮐﺗﮏ زدن و ﮐﺷﺗن ﻣردم ﺧﺳﺗﮕﯽ در ﮐﻧن .ﺑﺎ
آﺑﻣﯾوه ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷن .ﺧﺑر ﻣﯾدن ﺑﮭﺷون ﮐﮫ ﺑرن
ﺳﻣت ﺗﺧت طﺎووس .ﻣﯽ ﮔن اوﻧﺟﺎ ﺷﻠوغ ﺷده .ﺑﺎز ﻣﯾرﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت
ﭘﺎﯾﯾن .ﭼون ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده و در ﺣﺎل ﺷﻌﺎر دادﻧﮫ .ﮔﺎز اﺷﮏ
آور زدن .ﮔﻠوم ﻣﯽ ﺳوزه ،اﺷﮑم ﺳرازﯾر ﻣﯾﺷﮫ .ﻣﯾﺎﯾم اﯾن دﺳت
ﺧﯾﺎﺑون .ﺳر ﯾﮏ ﮐوﭼﮫ وای ﻣﯾﺳﺗﯾم.
ﻣردم ﺑﺎ اﺷﺎره زن و ﻣرد ﺟﺎﺳوﺳﯽ رو ﻧﺷون ﻣﯽ دن ﮐﮫ در
ﺣﺎل ﻋﮑس و ﮔرﻓﺗن ﻓﯾﻠم ھﺳﺗن .ﻣردم ھم دﯾﮕﮫ ﺧوب ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن ﭼﮫ
ﺟوری ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧن .ﺟﺎھﺎﯾﯽ وای ﻣﯽ ﺳن ﮐﮫ راه ﻓرار ﺑﺎﺷﮫ .ﭼﻧد
ﻗدم ﺟﻠوﺗر ﺟووﻧﺎ آﺗﯾش ﺑزرﮔﯽ درﺳت ﮐردن و ﺧﯾﺎﺑوﻧو ﺑﺳﺗن و
دارن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دن .ﻣرگ ﺑر ﺗو ﻣرگ ﺑر ﺗو م ...رگ ﺑر ﺗو.
ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور .اﻧرژی ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .ﭼﮫ روزﯾﮫ اﻣروز.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﯾﺎد روزھﺎی اول اﻓﺗﺎدم .اﻣﺎ ﻓرﻗش اﯾﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣردم ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ
اﯾﻧﮭﻣﮫ ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ و زﻧداﻧﯽ دادن اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ھﺳﺗن .ﺧﺻوﺻﺎ
ﺟووﻧﺎ ،دﺧﺗرا .ھﻣﮫ ﺻورﺗﮭﺎ رو ﭘوﺷوﻧدن و ﯾﮏ ﻓرق ﺑزرگ دﯾﮕﮫ
اﯾﻧﮑﮫ رﻧﮓ ﺳﺑز ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺷده .ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﻣردم ﺑﮫ اﯾن آﮔﺎھﯽ
رﺳﯾدن ﮐﮫ ﻣوﺳوی ھم از ھﻣﯾﻧﺎس .ﻣردم ﭼﯾزه دﯾﮕﮫ ای ﻣﯽ
ﺧوان .ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣوﺳوی ﻧﻣﯽ ﺧواد .وﺟود ﯾﮏ ﻧﯾروی آﮔﺎه ﺑﮫ
ﺷدت اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷﮫ .ﮐوﭼﮑﺗرﯾن آﮔﺎھﯽ در اﯾن دوران ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ
داره .ھﻣﮫ ﺗﺷﻧﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن ھﺳﺗﻧد ﺣﺗﯽ در ھﻧﮕﺎﻣﮫ ﻧﺑرد و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ
دﺷﻣن.
ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دﯾم .ﮔﺎردﯾﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧن .ﻣﯽ رﯾم ﺑﮫ
ﺳﻣت ﮔﺎﻧدی .اوﻧﺟﺎم آﺗﯾش روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﮔﺎز
اﺷﮏ آور آﺳﯾب دﯾدن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺎزه دارھﺎ ﻣﯾﮕﮫ
ﺑﯾﺎﯾن ﺗو ﺗﺎ ﮐرﮐره رو ﺑﮑﺷم ﭘﺎﯾﯾن .ھﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧن .ﻣﯾﺎﯾم ﺳر
ﮔﺎﻧدی .ﻣﯽ ﮔن وﻧﮏ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوﻏﮫ .ﺑﺳﺗن ﻣﯾدون رو .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﮫ
ﻣواطب ﺑﺎﺷﯾن .ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯾﮭﺎ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدن .زﻧﮭﺎی ﺟﺎﺳوس ھم
دارن ﺑﯾن ﻣردم .ﯾﮑدﻓﻌﮫ  30-20ﺗﺎ
ﻣوﺗوری ﮐﮫ ﺳﭘﺎھﯽ ھﺳﺗن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت
ﮔﺎﻧدی و داد ﻣﯽ زﻧن ﮐﮫ ﺑرﯾن .ﻣﯽ رﯾم
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدون .اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﮫ واﯾﺳﺎد.
ﻣﯾﺎﯾم دوﺑﺎره ﺳر ﮔﺎﻧدی ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﺟﺎ ﻣﯽ
ﺷﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ھم
ﻧﺷده ھﻣون ﻣوﺗوری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ﺑودن
ﺑر ﻣﯽ ﮔردن و ﻣﯾﺎن ﺗوی ﭘﯾﺎده رو.
ﺧودﻣوﻧو ﺑﮫ ﯾﮫ ﮐﯾوﺳﮏ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ
رﺳوﻧﯾم ﭼون ھﻣﮫ راھﮭﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده .در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻓروﺷﻧده ﻣﺷﻐول ﺻﺣﺑت
ھﺳﺗم....
ﯾﮑﮭوآﺧﺧﺧﺧﺧﺧﺧﺦ ﭘﺷﺗم .ﺑرای
ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﮔﯾﺞ ﻣﯽ ﺷم .ظﺎھرا ﺳرﻣو
ﻧﺷون ﮐرده ﺑود اﻣﺎ ﭼون ﺳرﻣو ﺧم ﮐرده
ﺑودم و ﺑﺎ ﻓروﺷﻧده ﮐﯾوﺳﮏ ﺣرف ﻣﯽ
زدم ﺷﺎﻧس آوردم و ﺑﮫ ﭘﺷﺗم ﺧورد .ﺑﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣردم ﺑﮫ ﺧودم ﻣﯾﺎم .در اﺛر ﺿرﺑﮫ
ﭘﺎﻣم ﭘﯾﭻ ﻣﯽ ﺧوره .دﯾﮕﮫ ﻋﺎدت ﮐردﯾم.
آﻧﻘدر زﯾﺎدن ﮐﮫ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷﮫ
ﺑرن .ﻓﻘط ﻋرﺑده ﻣﯽ ﮐﺷن .ھراﺳﺎن ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽ رﺳن .ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗو اﯾن ﭼﮭل روز ﮐردن و ﻧﺗﯾﺟﮫ اش را
دﯾدن واﻣﺎﻧده ﺷدن و ﻧﻣﯽ دوﻧن ﭼﮫ ﮐﻧن.
دﯾﮕﮫ ﺗرس ﺗوی دل ﻣردم ﻣرده.
اﻣروز ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﮑوه ﺑود .آﻓرﯾن ﺑﮫ
آﮔﺎھﯽ ﻣردم .ﺑﮫ اراده و ھﻣت و
اﯾﺳﺗﺎدﮔﯾﺷون ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺗﺷون .ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧﺎﭘذﯾرﺷون .ﻣردم
ﻣﯽ ﮔن دﯾﮕﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز زﯾر ﺳوال رﻓﺗﮫ ودﯾﮕﮫ اﻻن ھدف ﺑرای ﻣﺎ،
رﻓﺗن ھﻣﮫ اﯾﻧﺎس .ﮐل ﻧظﺎم ﻧﺷﺎﻧﮫ اﺳت!

ﯾﺎد ھﻣﮫ ﻋزﯾزان ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد!
ﻣرگ ﺑر اﯾن دوﻟت ﻣردم ﻓرﯾب!
زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!
ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر 8 -ﻣرداد 1388
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ﻧداﯾﯾم ،ﺳﮭراﺑﯾم،
ﻣﺎ ھﻣﮫ ﯾك ﺻداﯾﯾم!
ﻧدای ﻣﺎ ﻧﻣرده ،اﯾن دوﻟﺗﮫ ﻛﮫ ﻣرده!
ﺳﮭراب ﻣﺎ ﻧﻣرده ،ﻋداﻟﺗﮫ ﻛﮫ ﻣرده!
ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑود و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻛﮫ اﻣروز ﺷﺎھدش ﺑودم را
ﺑﻧوﯾﺳم .ھوا ﮔرم اﺳت و ﭘﻧﺟره ھﺎ ﺑﺎز .ھﻧوز دﺳت ﺑﮫ ﻗﻠم ﻧﺑرده
آواز ﺷﺑﮕردی ﺑﮕوﺷم ﻣﯽ رﺳد:
"اﻣﺷب در ﺳر ﺷوری دارم...اﻣﺷب در دل ﻧوری دارم...ﺑﺎز
اﻣﺷب در اوج آﺳﻣﺎﻧم "...
ﻧﻣﯽ داﻧم آﯾﺎ اﯾن ﺗراﻧﮫ ﺧوان ﻗﺻد رﺳﺎﻧدن ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻔﺗﮕﺎن
ﻧﯾﻣﮫ ﺷب را داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺷﺎﯾد اﻣروز در ﺑﮭﺷت زھرا ﺑوده و ﺑر
ﮔور ﻧدا ﮔل ﺳرﺧﯽ ﻧﮭﺎده و ﺧﺷم ﺧود
را در ﻗﺎﻟب ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﻛرده اﺳت.
ﺷﺎﯾد او ﻧﯾز ﻣﺛل ھزاران ﻧﻔر دﯾﮕر
ﻣﻠﺗﮭب و ھﯾﺟﺎن زده ﺧود را از
ﮔورﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﯾدان ھﺎی ﺷﮭر رﺳﺎﻧده و
ﺳﺎﻋﺗﮭﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﭘﻠك ھﺎی ﺧود را
ﺑﮭم ﻣﯽ زده ﺗﺎ از ﺳوزش ﭼﺷﻣﺎن ﺧود
ﺑﻛﺎھد ،در ﺣﺎل آﺗش اﻓروزی ﺑوده و
ﻓرﯾﺎد "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور"" ،ﻧدای ﻣﺎ
ﻧﻣرده ،اﯾن دوﻟﺗﮫ ﻛﮫ ﻣرده" را ﺳر داده
اﺳت .ﺷﺎﯾد او ﻧﯾز از ﻣﺷﺎھده وﻗﺎﯾﻊ
اﻣروز در ذھن ﺧود ﭘﺎﺳﺦ دھﮭﺎ ﺳوال
را ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﻛﻧد ،و ﺗرﻛﯾﺑﯽ از ﺷور
و اﺣﺳﺎس اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ و
اﺿطراب ﺑر ﺳر اﯾﻧﻛﮫ اﯾن ﻣوج ﺑﮫ
ﻛدام ﺳﻣت ﺧواھد رﻓت را در ﺧود
ﺟﻣﻊ ﻛرده اﺳت.
ﻧﻣﯽ داﻧم .اﻣﺎ ﺗﺻورم اﯾﻧﺳت ﻛﮫ
ﺗراﻧﮫ ﺧوان "ﺑﺎز اﻣﺷب در اوج آﺳﻣﺎﻧم"
را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم .اﻧﮕﺎر ﻣﺛل ھزاران ﻧﻔر
دﯾﮕر اﻣروز در ﻛﻧﺎر ﻣن ﺑوده اﺳت.
ﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌداد
ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺿر در ﺑﮭﺷت زھرا را
 2000ﻧﻔر اﻋﻼم ﻛرد .ﺧﺑرﮔزاری
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺛل روﯾﺗر ﺟﻣﻌﯾت را
ﭼﻧد ھزار ﻧﻔر اﻋﻼم ﻛرد .اﻣﺎ ﭼﯾزی ﻛﮫ
ﻣن دﯾدم ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از اﯾن ﺑود.
ﺑﮭﺷت زھرا :ﺳﺎﻋت  4ﻋﺻر
ﻣوج ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﮔل ﺳرخ و ﻣرﯾم و ﮔﻼﯾل .ﻣردم
ﺑرای ﺗﺟدﯾد ﻋﮭد ﺑﺎ ﻧدای ﻋزﯾز و دﯾﮕر ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺧﯾزش ﺧود،
آﻣده اﻧد .ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮫ ﻧدا ﺑﮕوﯾﻧد ﻛﮫ ﺧون ﺗو ﺑﮫ ھدر ﻧرﻓﺗﮫ و
اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھﯾم ﻛﮫ ﺑﮫ ھدر ﺑرود .در دﺷت وﺳﯾﻊ ﺑﮭﺷت زھرا،
ھزاران دﺧﺗر و ﭘﺳر ﺟوان ﺟﺎری اﻧد .ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد ،ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ
زﻧﻧد ،درﮔﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻧﮕﺎر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻی ﺣﻛوﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب دﺳﺗور داده اﻧد ﻛﮫ اﻣروز ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اﺣﺗﯾﺎط
ﻛﻧﺎر ﻣﯽ رود ﺑﮫ دﺧﺗران ﺑﯾﺷﺗر ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد و زﻧﺎن دﻻوراﻧﮫ دﻓﺎع ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳد:
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

»ﭼرا اﯾﻧﻘدر ﺑﮫ زﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد؟« زﻧﯽ ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد:
»اﯾﻧﮭﺎ ﺿد زن ھﺳﺗﻧد«.
ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﺑﺎ زھرا رھﻧورد ﻣﯽ آﯾﻧد .در ﻣﺣﺎﺻره
ﺑﺎدﯾﮕﺎردھﺎﯾﺷﺎن و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت
ﺑﭘﯾوﻧدﻧد؛ زود ﻣﯽ روﻧد .ﻛروﺑﯽ ﻣﯽ آﯾد .دﺳﺗﯽ ﺑرای ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻛﺎن
ﻣﯽ دھد و اﺣواﻟﭘرﺳﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد .زود ﻣﯽ رود.
اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ روﻧد و ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد؛ و ﭼﮫ ﺑﮭﺗر.
ﭘﭻ ﭘﭼﯽ ﺑﮕوش ﻣﯽ رﺳد» :اوﻧو ﺑﺑﯾﻧﯾد .ھﺎدی ﻏﻔﺎری اﺳت!«
ﻛﺳﺎﻧﯽ ﺑر او درود ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد .زﻧﯽ ﺧﺷﻣﮕﯾن اﻓﺷﺎﮔری ﻣﯽ ﻛﻧد:
»ﻛﺟﺎی ﻛﺎرﯾن؟ ﭼرا ﺟوﮔﯾر ﻣﯽ ﺷﯾن .ﻣﯽ دوﻧﯾن ھﺎدی ﻏﻔﺎری
ﻛﯾﮫ؟ او ﺳرﻛرده ﭼﻣﺎﻗدارھﺎ و آدﻣﻛش ھﺎی اﯾن ﺣﻛوﻣت ﺑوده .ﭼﺷم
اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﺎ را ﺑﺎ دﺳت ﺧودش در ﻣﯽ آورده .ﺑﻠﻧد ﺷدﯾن و ﻛﺷﺗﮫ
دادﯾن ﺗﺎ اﯾن ﺟﺎﻧﯽ ھﺎ ﺑﺟﺎی اﺣﻣدی ﻧژاد ﺳر ﻛﺎر ﺑﯾﺎن؟« .ﺑرای
زﻣﺎﻧﯽ ﻛوﺗﺎه ﺳﻛوت ﺣﻛﻔرﻣﺎ ﻣﯽ ﺷود.
ﺻف ھﺎ ﺑﺷدت ﻗﺎﺗﯽ اﺳت .ھﻣﮫ ﺟور ﺷﻌﺎری ﺑﮕوش ﻣﯽ رﺳد.
ﻣوﻗﻌﯽ ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺑﯾﺷﺗر ﷲ اﻛﺑر ﺗﻛرار
ﻣﯽ ﺷود ،ﻛﮫ ﺗﺄﺛﯾری ھم در ﺑرﺧورد وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺳرﻛوﺑﮕرھﺎ ﻧدارد.
وﻗﺗﯽ ﻣردم اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد .ﯾﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺑﻣﯾری ،رھﺑری را ﻧﺑﯾﻧﯽ" .از ﮔوﺷﮫ و
ﻛﻧﺎر ﮔﺎه ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر ﺗو ای رھﺑر" ھم ﺑﮕوش ﻣﯽ رﺳد ﻛﮫ ﷲ
اﻛﺑری ھﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺧﺎﻣوﺷش ﻛﻧﻧد .ﺷﻌﺎر "ﻣﺣﻣود ﺧﺎﺋن،
آواره ﮔردی" ھم ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﻧﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺧﺑرﮔزاری ھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن ﺷﻌﺎر را ﺑﺻورت "ﻣﺣﻣود ﺧﺎﺋن ،ﺑﯾﺧﺎﻧﻣﺎن ) home
 (lessﺷوی" ﺗرﺟﻣﮫ ﻛرده ﺑودﻧد ﻛﮫ ﻣوﺟب ﺧﻧده ﺟواﻧﺎن ﺷده ﺑود.
ﭼون "آواره ﮔردی" ﻣﺣﺗوای ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از "ﺑﯾﺧﺎﻧﻣﺎن" دارد .وﻗﺗﯽ
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﮔﺎز ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺷﻌﺎر
"ﻣﯽ ﻛﺷم ،ﻣﯽ ﻛﺷم ،آﻧﻛﮫ ﺑرادرم ﻛﺷت" زﯾﺎد ﺑﮕوش ﻣﯽ رﺳد .اﯾن
ﺷﻌﺎر ﻣوﺟب ﺑﺣث ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺷد .زﻧﯽ ﮔﻔت» :اﯾن ﺷﻌﺎر ﺑﺎﯾد
اﺻﻼح ﺷده و ﺑﺎر ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ اش ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود .ﻧدا ﯾﺎ ﺗراﻧﮫ ﻛﮫ ﺑرادر
ﻧﺑودﻧد«.
زن دﯾﮕری ﮔﻔت» :زﻧﺎن ﺑﺎﯾد در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑزرگ
روﺳری ھﺎ را ﺑردارن .اﮔر ﺑﮭﻣون ﺣﻣﻠﮫ ﻛردن و ﭘرﺳﯾدن ﭼرا
اﯾﻧﻛﺎر را ﻣﯽ ﻛﻧﯾن ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺟواب ﺑدﯾم ﻛﮫ اﺻﻼَ اﯾن دﻟﯾل ﺣﺿور ﻣﺎ
در ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳت«.
ﯾﻛﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت» :ﻣﯽ دوﻧﯾن ﭼﻘدر ﺟوان ﻛﺷﺗﮫ ﺷده و ﻣﺧﻔﯽ
ﻧﮕﮭداﺷﺗن؟ ﺣﺎﻻ ﺑﻌد از اﯾﻧﻛﮫ ﯾﻛﯽ از ﭘﺎرﺗﯽ دارھﺎ ﻛﺷﺗﮫ ﺷده
)ﻣﻧظور ﻣﺣﺳن روح اﻻﻣﯾﻧﯽ ﻓرزﻧد ﻣﺷﺎور ارﺷد رﺿﺎﯾﯽ ﺑود(
ﻛﻣﯽ اﺧﺑﺎر را ﻋﻠﻧﯽ ﻛردن .در ﺑﯾن ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ھم ﺧودی و
ﻏﯾرﺧودی وﺟود داره«.
از ﺳﺎﻋت  5ﻣردم ﺷروع ﻛردﻧد ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت از ﮔورﺳﺗﺎن و
رھﺳﭘﺎر ﻣﺻﻠﯽ ﺷدﻧد .در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗرو و داﺧل ﻣﺗرو ﺟﺎی ﺳوزن
اﻧداﺧﺗن ﻧﺑود .ﺑﻠﻧدﮔوی اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣداوﻣﺎ َ اﻋﻼم ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﮫ »ﺑﮫ ﻋﻠت
ازدﺣﺎم ﺑﯾش از ﺣد ﺟﻣﻌﯾت ،ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﻠﯾط ﺗﮭﯾﮫ ﻛﻧﯾد« .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن
اﯾن دو ﻣﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﺗرو ﺑﯾش از  50دﻗﯾﻘﮫ اﺳت .ﻣﺗرو در اﺷﻐﺎل
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻌﺗرض اﺳت .ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد ،ﺳرود ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ھﻣﮫ ﺑﺎ
ھم ﺑﺣث ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﭼﻧد ﺷﻌﺎر ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺗﻛرار ﻣﯽ ﺷود" .ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور"،
"زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد"" ،ﺳﮭراﺑﯾم ،ﻧداﯾﯾم ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﯾك
ﺻداﯾﯾم"" ،ﻧدای ﻣﺎ ﻧﻣرده ،اﯾن دوﻟت اﺳت ﻛﮫ ﻣرده"" ،ﻣﺣﻣود
ﺧﺎﺋن ،آواره ﮔردی" و "ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرﺣﺳﯾن" .ﺑرﺧﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
دھﻧد" :ﻧﮫ ﻏزه ،ﻧﮫ ﻟﺑﻧﺎن ،ﺟﺎﻧم ﻓدای اﯾران".
ﻛﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد »ﻣن اﺻﻼَ رای ﻧدادم و ﺑرای ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و
ﺗﻘوﯾت ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﯽ روم« .دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد »ﻓﻌﻼ
ﺑﺻورت ﺗﺎﻛﺗﯾﻛﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﺷت ﻣوﺳوی را ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد و ﺑﻌد
ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺎن را ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﺷﺎن روﺷن ﻣﯽ ﻛﻧﯾم« .ﯾﻛﯽ ﺟواب ﻣﯽ دھد
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ﻛﮫ »اﯾن ﺗﺎﻛﺗﯾك ﺧطرﻧﺎﻛﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎزﻧده ﺑزرﮔش ﺧودﻣﺎن ﺧواھﯾم
ﺑود .ﭼرا ﻧﺗواﻧﯾم از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺎن را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺷﺎن روﺷن
ﻛﻧﯾم و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣطرح ﻛﻧﯾم ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛل اﯾن ﻧظﺎم ﺑرﺧورد ﻣﯽ
ﻛﻧد؟« .ﻛﺳﯽ از ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت در ﻣورد
ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺧﯾزش اﺧﯾر ﻣﯽ ﻛﻧد .ﯾك ﻧﻔر از ﮔوﺷﮫ ای ﺻدا ﻣﯽ
زﻧد ﻛﮫ »ھﯾﭻ ﻛﺳﯽ ﻛﺷﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت!« .اﯾن ﺣرف ﻣوﺟب ﺧﺷم
ﻣردم ﺷده و ﯾك ﺻدا ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد» :ﻣرگ ﺑر ﺟﯾره ﺧوار« و
ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﻌﺿﯽ از ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن را دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﺗرو در
اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺑﯾن راه ﺑﯾش از اﻧدازه ﺗوﻗف ﻣﯽ ﻛﻧد.
ﻣردم ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷده و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد »ﻧﻣﯽ ﺧوان ﺑذارن ﺑﮫ ﻣﺻﻠﯽ
ﺑرﺳﯾم« .ﯾﻛﯽ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد" :ﺑزﻧﯾد ﺑﮫ در! ﭘﺎ ﺑﻛوﺑﯾد! ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎ ﺑرﺳﯾم" .ھﻣﮫ اﯾﻧﻛﺎر را ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد" :ﻣﺗرو،
ﻣﺗرو ،ﺣرﻛت ﺣرﻛت! ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور!" ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﻣﺗرو
ﻗﺻد ﺗوﻗف در اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺻﻠﯽ را ﻧدارد .ﻣردم ﺑﺎ ھم ﻣﺷورت ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻛﺟﺎ ﭘﯾﺎده ﺷوﻧد.
ﻣﺎ در اﯾﺳﺗﮕﺎھﯽ ﭘﯾﺎده ﺷدﯾم و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان
وﻟﯾﻌﺻر ﺑروﯾم .در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻛرﯾﻣﺧﺎن ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺎن را
دﯾدﯾم ﻛﮫ ﺑﺎ ﺻورت ھﺎی ﭘوﺷﯾده در ﺣﺎل ﺷﻌﺎر دادن و ﺟﻧﮓ و
ﮔرﯾز ﺑودﻧد.
در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر ﺑطرف ﺷﻣﺎل ﻣﯽ روﯾم و ﺑﮫ ﺧﯾل ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ
ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﯾم ﻛﮫ ﺑﺧﺻوص در ﺗﻘﺎطﻊ ﻓﺎطﻣﯽ وﻟﯾﻌﺻر و در ﯾوﺳف
آﺑﺎد ﺗﺟﻣﻊ ﻛرده اﻧد .آﺗش و دود ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ .ﺗراﻓﯾك
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده و ﺑوق ﺧودروھﺎ ﮔوش ﻓﻠك را ﻛر ﻛرده اﺳت.
ﺷﺧﺻﯽ ﭘوش ھﺎ ﺑﺎ ﭼﮭره ھﺎی ﭘوﺷﯾده و ﺑﺎﺗوم ﺑدﺳت در ﺑﯾن
ﺧودروھﺎ ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد و در ﻋﯾن اﯾﻧﻛﮫ ظﺎھرا ﻧﻘش ﻣﺎﻣورﯾن
راھﻧﻣﺎﯾﯽ راﻧﻧدﮔﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ھرﺟﺎ دﺳﺗﺷﺎن ﺑرﺳد ﺷﯾﺷﮫ
ﺧودروھﺎ راﺧرد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھد" :ﺧوﻧﯽ ﻛﮫ در
رگ ﻣﺎﺳت ،ھدﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻠت ﻣﺎﺳت" و "ﭘول ﻧﻔت ﭼﯽ ﺷد ،ﺧرج
ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺷد".
در اﺑﺗدای ﯾوﺳف آﺑﺎد از طرف ﻧﯾروھﺎی ﻣوﺗور ﺳوار و
ﺷﺧﺻﯽ ﭘوش ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺷدﯾدی ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﺷود .ﺟﻣﻌﯾت ﯾﻛدﻓﻌﮫ
اﻧﮕﺎر آب ﺷده و ﺑﮫ زﻣﯾن ﻓرو ﻣﯽ رود .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﻛوﻧﯽ ،ﻣردم
را ﭘﻧﺎه داده اﻧد .ﺑﻌد از دﻗﺎﯾﻘﯽ دوﺑﺎره ﺟﻣﻌﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود.
وارد ﺗﺧت طﺎووس ﻣﯽ ﺷوﯾم .از دور ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﺑزرگ آﺗش
ﺑﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد .وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭼﻧدﯾن ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن
اﺳت .ﻛﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻧﮕﺎه ﻛﻧﯾد ﺟﮭﻧم ﺷده« و دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﺑﯾﺷﺗر ﻓﺿﺎی ﺑﮭﺷت اﺳت ﺗﺎ ﺟﮭﻧم«!
ﻣردم در ﺣﺎل رد و ﺑدل ﻛردن اﺧﺑﺎر ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﻧد.
ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔﮫ ﻣن ﻣﺻﻠﯽ ﺑودم اﯾن ﺷد و آن .دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻣن از
ﯾوﺳف آﺑﺎد ﻣﯾﺎم اﯾن ﺷد و آن .ھﻣﮫ ﺧوﺷﺣﺎل و ﺧﻧدان ھﺳﺗﻧد .ﺗرس
ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ رﯾﺧﺗﮫ .ﻣردم ﺑﯾﺷﺗر از روزھﺎی ﻗﺑل ﭼﺷم ﺗو ﭼﺷم
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﺷده و ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﺎﺳزا ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
دﯾر وﻗت ﺷب دوﺑﺎره وارد ﻛرﯾﻣﺧﺎن ﻣﯽ ﺷوﯾم .ھﻧوز ﻓﺿﺎ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻠﺗﮭب اﺳت ھرﭼﻧد از ﺗﻌداد ﺟﻣﻌﯾت ﻛﺎﺳﺗﮫ ﺷده .اﻣﺎ اﻧﮕﺎر
ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظر وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ای ھﺳﺗﻧد ،ﯾﺎ در اﻧﺗظﺎر ھداﯾت ﮔری ﻛﮫ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾد ﻛﺟﺎ ﺑروﻧد و ﭼﮫ ﻛﻧﻧد .ﺧودروھﺎی ﭘر از ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب در وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘﺷت ﺳر ھم در ﺣﺎل ﺣرﻛت اﺳت .ﭼﮭره
اﻓرادﺷﺎن ﺧﺳﺗﮫ و درﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻣردم از ھم ﺳؤال ﻣﯽ ﻛﻧﻧد »اﯾﻧﺎ ﻛﺟﺎ دارن ﻣﯽ رن؟« ﻛﺳﯽ ﺑﺎ
ﺧﻧده ﻣﯽ ﮔوﯾد »ﻻﺑد در ﺟﺎﯾﯽ درﮔﯾری ﺑزرﮔﯽ ﺷده .ﺗﻌﻘﯾب ﺷﺎن
ﻛﻧﯾم ﺗﺎ ﺧودﺷﺎن ﻣﺎ را ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺑرﺳﺎﻧﻧد«.
اﻣروز ﻧﯾز ﻣراﺳم ﺑﯽ آزار ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣوﺳوی ﻛﮫ ﻗرار
ﺑود ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷد و ﺻرﻓﺎ َ ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺧواﻧﯽ ،ﺑﮫ ﯾك ﺗظﺎھرات ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑزرگ و ﭘر ﺷر و ﺷور ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود■.
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ﮔل ھﺎی آﺗش
در ﯾﺎدﻣﺎن ﻧدا ،ﺳﮭراب و ﺟﺎن ھﺎی ﺟوان دﯾﮕر
ﺧﺑر رﺳﯾد ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﮭﺷت زھرا ﺣﻣﻠﮫ ﻛردﻧد :ﻣﺎﺟرای ﺗﻛراری
ﮔﺎز اﺷك آور و اﺳﭘری ﮔﺎز ﻓﻠﻔل و ﺑﺎﺗوم و دﺷﻧﺎم ھﺎی رﻛﯾك .ﺻﺣﻧﮫ
ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم و اوج ﮔﯾری ﺷﻌﺎرھﺎ.
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺻﻠﯽ راه ﻣﯽ اﻓﺗﯾم .ھﻧوز ﺳﺎﻋت  6ﻧﺷده اﺳت .ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎ ﻋﺟﯾب ﺧﻠوت اﺳت .از ﺗراﻓﯾك ھﻣﯾﺷﮕﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣرﻛزی
ﺷﮭر ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .آراﻣش ﻗﺑل از ﺗوﻓﺎن؟ در ﭘﯾﺎده رو ،ﮔروه ھﺎی ﺳﮫ
ﭼﮭﺎر ﻧﻔره ﻛﮫ ﻋﻣدﺗﺎ َ دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان ھﺳﺗﻧد ،در ﺟﮭت ﻣﺻﻠﯽ
ﭘﯾش ﻣﯽ روﻧد .ﭘﭻ ﭘﭻ ﻛﻧﺎن و ﺧﻧدان .از اﻟﺗﮭﺎب ﻣردﻣﯽ ﻛﮫ ﻧﺑش ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻣﻔﺗﺢ ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد ﻣﯽ ﺷود ﻓﮭﻣﯾد ﻛﮫ ﺗﺟﻣﻊ اﻋﺗراﺿﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺻﻼی ﺗﮭران آﻏﺎز ﺷده اﺳت .از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد ،ﺟﻣﻌﯾت در ﭘﯾﺎده روھﺎ
و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف ﻓﺷرده ﺗر اﺳت .ﯾﻛﻣرﺗﺑﮫ ﺗراﻓﯾك ﻣﯽ ﺷود .از
ﻧزدﯾﻛﯽ ﺗﻘﺎطﻊ ﻋﺑﺎس آﺑﺎد ،ﭼﻧد ﺟوان ﺟرﻗﮫ را ﻣﯽ زﻧﻧد :ﭼﻧد ﺑوق
ﭘﯾﺎﭘﯽ! و ﺣﺎﻻ ارﻛﺳﺗر ھزاران ﺧودرو ،ﺳﻣﻔوﻧﯽ اﻋﺗراض را آﻏﺎز ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد .ﭘﯾﺎده روھﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣردﻣﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺧود را ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﺑل در ﻣﺻﻠﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﺻﻔﯽ از روﺑرو ﻣﯽ آﯾﻧد و از ﻛﻧﺎرﻣﺎن ﻣﯽ
ﮔذرﻧد” :ﻧﻣﯽ ﺷود ﺟﻠو رﻓت .ﺑرﮔردﯾد .ﺑزن ﺑزن ﻋﺟﯾﺑﯽ اﺳت!“ وﻟﯽ
از ﭘﯾﺎده رو آن طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﺟﻣﻌﯾت دارد ﭘﯾﺷروی ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺗراﻓﯾك
دﯾﮕر ﻛﺎﻣﻼ ﻗﻔل ﺷده اﺳت .ﺳرﻛوﺑﮕران ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺟﺑورﻧد ﭘﯾﺎده
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣوﺗور ﺳﯾﻛﻠت ﺗردد ﻛﻧﻧد .ﯾﻛﻣرﺗﺑﮫ ﻣوج ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ دوﯾدن و
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﻛﮫ ﻣزدوران از روﺑرو دارﻧد ﺑﮫ اﯾن
ﺳﻣت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﭼﻧد ده ﻣﺗری ﻋﻘب ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾم و دوﺑﺎره ﻣﯽ
اﯾﺳﺗﯾم .ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻌﺎری ﻛﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد ”ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور“
اﺳت .ﺗﻌدادی ھم ﷲ اﻛﺑر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد” .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯽ ﺧﯾﺎل! دﺳت ﺑردارﯾد!“
روی ﺟدوﻟﮭﺎی ﮔوﺷﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧﯾم .زن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد
”ﺳﺎل  57ھر ﻛس در ﭘﯾﺎده رو ﺑود و وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﻣﯽ آﻣد را دﻋوا
ﻣﯽ ﻛردﯾم .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺗظﺎھرات ھﺎ ﭘﯾﺎده روﯾﯽ ﺷده!“
ﺟﺎی ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺷﺧص و ﺻﺣﯾﺢ ﺧﺎﻟﯽ اﺳت! اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻣردم ،اﯾﻧﮭﻣﮫ
ﺷور ،اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﯽ ﺑﺎﻛﯽ ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت روﺷن اﺳت و ﻧﮫ دورﻧﻣﺎ .ھﯾﭻ
ﺻﺣﺑﺗﯽ از اﯾﻧﻛﮫ ﭼطور ﻣﯽ ﺗوان در اﯾن ﻧﺑرد ﭘﯾروز ﺷد در ﻣﯾﺎن
ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط اﻋﺗراض! ﻓﻘط اﻋﻼم اﯾﻧﻛﮫ ﻣﺎ ﺟﻧﺎح ﺣﺎﻛم را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯾم .ﻋﻣوم ﻣردم ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎﯾﺷﺎن دارد ﻣﺣدود و ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﻓﻘط اﻗداﻣﺎت ﺳرﻛوﺑﮕراﻧﮫ و
وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺑﮫ ﺧﺷم ﻣﯽ آﯾﻧد .ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﻧﻘش ﻛرﺧت ﻛﻧﻧده ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و رھﻧﻣودھﺎی ”ﻧﺎرھﺑران ﺳﺑز“ را ﺑﺑﯾﻧﻧد.
ﺣﺎﻻ ﯾك ﮔروه  20ﻧﻔره از ﮔﺎرد وﯾژه ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم و ﺳﭘر ،ﻧﺑش ﯾﻛﯽ از
ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎی ﻋﺑﺎس آﺑﺎد ﻣﺳﺗﻘر ﺷده اﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮫ ﭘﯾش ﺑﮫ ﻣردم ھﺟوم ﺑردﻧد و ﻓﺣش دادﻧد و زدﻧد .ﺣﺎﻻ آﻣده اﻧد و
وﺳط ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻛﮫ ھﻣﭼﻧﺎن در ﭘﯾﺎده رو در ﺣﺎل ﺣرﻛﺗﻧد اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ﺗﺎ
دﻓﻌﮫ ﺑﻌد راﺣت ﺗر ﻛﺎرﺷﺎن را اﻧﺟﺎم دھﻧد! ظﺎھرا آراﯾش ﻗوای
ﺳرﻛوﺑﮕران ﺑﺎ اﯾن ﻣﻧطق و ﺗﺻور اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﻛﮫ ﺧطر ﺣﻣﻠﮫ و
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺛل از ﺳوی ﻣردم ﺗﮭدﯾدﺷﺎن ﻧﻣﯽ ﻛﻧد! ظﺎھرا ﺳرﻛوﺑﮕران
روی رھﻧﻣودھﺎ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ و ﺳﺎزﮔﺎرا
و ھﻣﻔﻛراﻧﺷﺎن ﺷب و روز ﺑﮫ ﮔوش ﻣردم ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و آﻧﺎن را ﺑﮫ
آراﻣش و ﺳﻛوت و ﻣﺳﺎﻟﻣت دﻋوت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،ﺣﺳﺎب ﺑﺎز ﻛرده اﻧد.
ﻣﺳﯾر را ﻋوض ﻣﯽ ﻛﻧﯾم و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﺗر ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم .در ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﻣﻔﺗﺢ ،ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﻧﺑش ﻛوﭼﮫ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧداری ﺗﮭران ﺑﺎ
ﭼﻣﺎق ھﺎﯾﺷﺎن ﻣوﺿﻊ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﭼﻧد ﺗﺎ ﺟوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ،ﺑﺎﺗوم ھﺎﯾﺷﺎن
را ﺑرای ﺗﮭدﯾد و ارﻋﺎب ﺑﮫ ﺳوی ﮔروھﯽ از زﻧﺎن ﻛﮫ در ﭘﯾﺎده رو اﯾن
ﭘﺎ و آن ﭘﺎ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺗﻛﺎن ﻣﯽ دھﻧد و ﭼﻧد ﺿرﺑﮫ ھم ﻣﯽ زﻧﻧد .وﻟﯽ
ﯾﻛﻣرﺗﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻋوض ﻣﯽ ﺷود .از ﺧروﺟﯽ ﻣﺗرو ،ﻣوج ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر
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ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺳررﯾز ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ دو اﻧﮕﺷت ﺧود را ﺑﺎﻻ
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ھﻣﮫ ﻣﺻﻣم در ﯾك ﺟﮭت ،ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺻﻠﯽ در ﺣرﻛﺗﻧد .ﺑﮫ
ﭘﯾﺎده رو ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽ اﻧدازم ،ﺟوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﻏﯾب ﺷده اﻧد .دوری ﻣﯽ
زﻧﯾم و ﺧود را از ﺳﻣﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋﺑﺎس آﺑﺎد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم.
ﺗراﻓﯾك و ﺑوق و ﭼﮭره ھﺎی ﺷﺎد ﻣردم .ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺻﻠﯽ را رھﺎ ﻛرده،
ﺑﮫ ﺳوی وﻟﯾﻌﺻر در ﺣرﻛت اﺳت” .ﺑروﯾم ھﻔت ﺗﯾر؛ ﺷﺎﯾد آﻧﺟﺎ ﺧﺑری
ﺑﺎﺷد “.ھﻔت ﺗﯾر ﻧﺳﺑﺗﺎ آرام اﺳت .ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﻣﯾدان
ﻣﺳﺗﻘر اﺳت .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻛﮫ در ﭘﯾﺎده روھﺎﺳت ”اﺟﺎزه“ ﺗوﻗف و ﯾﺎ رﻓﺗن
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻧدارد! ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﻣﯽ روﻧد و
ﮔروھﯽ دارﻧد از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ھﻔت ﺗﯾر ﻣﯽ آﯾﻧد.
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﺧت طﺎووس ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم .ھوا دﯾﮕر رو ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﻛﯽ اﺳت .در ﺳرﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﮔل ﮔل ﺷﻌﻠﮫ ھﺎ و دود ﺳﯾﺎھﯽ ﻛﮫ از
ﺳطل ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ ﺑﮫ ھوا ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﺻدای ﺷﻌﺎر ﺑﻠﻧدﺗر و
واﺿﺢ ﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻧﯽ ﺷﻛﺳﺗﮫ و ﺧوﻧﯾن در ﭘﯾﺎده رو ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔوﯾد” :ھﻣﯾﻧطور زﯾر دﺳت و ﭘﺎ ﺑﺎ ﻟﮕد ﻣﯽ ﻛوﺑﯾدﻧد ﺑﮫ ﺻورﺗم“.
ﺗظﺎھرات ﺗﺎزه ﺷروع ﺷده اﺳت .ﺳر ھﻣﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﻛوﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾرزای ﺷﯾرازی را ﺑﮫ وﻟﯾﻌﺻر ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﻛﻧد ،آﺗش ﺑر
ﭘﺎﺳت .ﻋﺑور و ﻣرور ﺧودروھﺎ ﺑﮫ ﻛﻧدی اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﺳﯾرھﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻗطﻊ ﺷده اﺳت .ﺟﻣﻌﯾت در ﮔروه ھﺎی ﺑزرگ و اﻏﻠب
ﺑﺎ ﺻورت ھﺎی ﭘوﺷﯾده ،وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﭘراﻛﻧده اﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد:
”ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور  ،زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﮔردد  ،اﺳﺗﻘﻼل،
آزادی ،ﺟﻣﮭوری اﯾراﻧﯽ“ اﯾن ﺷﻌﺎر آﺧری ،ﺟدﯾد اﺳت .ﻣﺛل اﯾﻧﻛﮫ
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻣﯽ ﺧواھﻧد راھﯽ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای ﺷﻌﺎر دادن ﻋﻠﯾﮫ
ﻣوﺟودﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾدا ﻛﻧﻧد .ﻋﺟﯾب اﺳت ،ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛردﯾم
اﻣروز ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣورد ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ،ﻧداھﺎ و
ﺳﮭراب ھﺎ و ﺗراﻧﮫ ھﺎ و اﺷﻛﺎن ھﺎ و  ...ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم .وﻟﯽ ھﯾﭻ اﺑﺗﻛﺎری
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﯽ ﺷود.
روﺑروی ﺳﯾﻧﻣﺎ آزادی ،دﺧﺗر ﺧﺷﻣﮕﯾﻧﯽ از ﺧودرو ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷود
و ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟوان وﺣﺷت زده ای ھﺟوم ﻣﯽ ﺑرد و ﯾﻘﮫ اش را ﻣﯽ
ﮔﯾرد” :ﺗو ﺑﮫ ﭼﮫ ﺣﻘﯽ ﺷﻣﺎره ﭘﻼك ﻣرا ﯾﺎدداﺷت ﻣﯽ ﻛردی .ﺗو ﻛﯽ
ھﺳﺗﯽ .آھﺎی ﻣردم ﺑﮕﯾرﯾﻧش!“ ﺟﺎﺳوس در ﯾك ﻟﺣظﮫ ﯾﻘﮫ اش را آزاد
ﻣﯽ ﻛﻧد و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓرار ﻣﯽ ﮔذارد و ﮔروھﯽ دﻧﺑﺎﻟش ﻣﯽ دوﻧد .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ
ﻛﮫ ﺟﻠوی ﺳﯾﻧﻣﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑﺎ ﺣرارت ”ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور“ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.
ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺻداﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺷﻠﯾك ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد .ﯾﻛﯽ دو
ﻧﻔر ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﻛﮫ ﺧود را ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﺟﺎ زده ﺑودﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﺑرای ﺗرﺳﺎﻧدن و ﻣﺗﻔرق ﻛردن ﻣردم ،ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﺷﻘﯽ ﯾﺎ ھواﯾﯽ زده اﻧد.
ﯾك ﺗﺷﻧﺞ و ﭼﻧد ﻗدم دوﯾدن .ھﻣﯾن! دوﺑﺎره ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺛل ﻗﺑل ﻣﯽ ﺷود!
ھر ﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر ﻧزدﯾﻛﺗر ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﮔﺎز اﺷك آور
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود” .ﺑﭼﮫ ھﺎ اﮔر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﯾم ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد
ﻧﺑش ﻛوﭼﮫ اوﻟﯽ ﻛﻣﯾن ﻛرده اﻧد!“ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ روﯾم .ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﻏﻠﻐﻠﮫ اﺳت .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﻓﺷرده ای ﻛﮫ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺣرﻛت ﻣﯽ ﻛﻧد ﺷﻌﺎر
ﻣﯽ دھد” :رھﺑر ﻣﺎ ﻗﺎﺗﻠﮫ ،ﻋﺑﺎدﺗش ﺑﺎطﻠﮫ /ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور /ﻣﺟﺗﺑﯽ
ﺑﻣﯾری ،رھﺑری رو ﻧﺑﯾﻧﯽ“
از دوراھﯽ ﯾوﺳف آﺑﺎد ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ،ھﻣﮫ ﻣردم ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ﺟوان ھﺎ،
اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﯾك ﺑﻧد ﺑوق ﻣﯽ زﻧﻧد .اﯾن ﻓﻘط
ﮔوﺷﮫ ای از ﺷﮭر اﺳت .در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﻼت ﺗﮭران ،ھﻣزﻣﺎن ھﻣﯾن
وﺿﻊ اﺳت .در ﯾك ﭼﺷم ﺑﮫ ھم زدن ،ﺳﺎﻋت ﺷد  9ﺷب! ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت
ﻣﯽ ﻛﻧﯾم” :اﯾﻧطوری ﻧﻣﯽ ﺷود ﺟﻠو رﻓت.
اﯾﻧطوری ﻓﻘط دار و دﺳﺗﮫ ﻛودﺗﺎﮔر را ﻋﺎﺟز ﻣﯽ ﻛﻧﯾم و ﺑﺎﻋث
اداﻣﮫ ﺗرس و اﺿطراب ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷوﯾم ...
ﺑدون ﻣطرح ﺷدن دورﻧﻣﺎ و ھدف روﺷن ،ﻋﺟﯾن ﺷدن ﻓداﻛﺎری و
ﻋزم ﻣردم ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺷﺧص و ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻛﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎن را
ﻣﻧﻌﻛس ﻛﻧد ﻣﺑﺎرزه ﺗﻛﺎﻣل ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﻛﻧد ...
ﺑدون اﻓﺷﺎﮔری از ﻣﺎھﯾت ﻛل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،از ھﻣﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎ
و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎﯾش ،ﺑدون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و رھﻧﻣودھﺎی
ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ و ﻣرﺗﺟﻌﺎﻧﮫ ﻧﺎرھﺑران ﺳﺑز ،ﻧﻣﯽ ﺗوان ﯾك ﻗطب ﻗوی
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

اﻧﻘﻼﺑﯽ و رھﺑری ﻛﻧﻧده از ﺑﯾن ﭘﯾﺷروﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزان ﺧﯾزش ﻣردﻣﯽ ﺑﮫ
وﺟود آورد ...
اﯾن ﻣردم ،ﻓﻛر و ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻧﻘﺷﮫ و اﺳﺗراﺗژی ای ﻧﯾﺎز دارﻧد ﻛﮫ
واﻗﻌﺎ رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺑﺎﺷد ،ﻧو ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﺷد “...
وﺿﻊ اﯾﻧﺗرﻧت ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﺳت .ﺳرﻋت ھﺎ را آﻧﻘدر ﭘﺎﯾﯾن
آورده اﻧد ﻛﮫ اﻧﮕﺎر واﻗﻌﺎ َ ﺑﺎ ذﻏﺎل ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن اﯾن
ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺑﺧواﺑم و دوﺑﺎره اﻣﺗﺣﺎن ﻛﻧم■.

ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  8ﻣرداد؛ ﺳﺎﻋت  2:45ﻣﮑﺎن:

ﺑﮭﺷت زھرا
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺷت زھرا رﻓﺗﯾم ﺗﺎ در ﻣراﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻧدا آﻗﺎ ﺳﻠطﺎن و ﺗﻌدادی از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯾر ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم .ﺑﺎ
اﯾﻧﮑﮫ اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت زھرا ﻣﯽ آﯾﯾم؛اﻣﺎ راه از ھﻣﺎن آﻏﺎز
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣردم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗطﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧدا و
دﯾﮕران در آن ﺧﺎک ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ روﻧد .ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣراه ﻣﯽ ﺷوﯾم .در ﻣﯾﺎن
راه ﭼﻧد ﻧﻔر از ﻣﺎ ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣراﺳم در ﮐدام ﺳﻣت اﺳت؟! ﻣن
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھم" :ﻧﻣﯽ داﻧم .اﻣﺎ ﻣﺳﯾر ﻣﺎ ھم ،ھﻣﺎﻧﺟﺎﺳت ".دﺧﺗری ﮐﮫ
در ﮐﻧﺎر ﻣن اﺳت ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد" :ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد! ﻣﺳﯾر ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻧدای آزادی اﺳت ".ﺑﮫ ﻣﺣل ﻣورد ﻧظر ﻣﯽ رﺳﯾم .واﻗﻌﺎ ﺟﻣﻌﯾت
زﯾﺎدی آﻣده .ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم ﭘﻧﺟﺎه ھزار ﻧﻔر و ﺷﺎﯾد ھم ﺑﯾﺷﺗر.
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورﻧد .ﻣراﺳم در ﺳﺎﻋت 3
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ در ھﻣﺎن آﻏﺎز ﯾﮑﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ
ﻣردم ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﻓﻘط  5دﻗﯾﻘﮫ وﻗت دارﯾد ﮐﮫ ﻓﺎﺗﺣﮫ ﺑﻔرﺳﺗﯾد و ﺑروﯾد!"
ﺧﺎﻧﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺗر دورﺗر از ﻣﺎﺳت ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧد" :اﮔر ﻧروﯾم ﭼﮫ؟!"
ﯾﮑﯽ ﺟواب ﻣﯽ دھد" :ﺣﺗﻣﺎ ﻣﺎ را ﻧﯾز ﻣﺛل ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ،ﻣﺎ
ﮐﮫ ﻧﻣﯽ روﯾم ،ﺑذار ھر ﻏﻠطﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﮑﻧﻧد .ﻣﺎ آﻣده اﯾم ﮐﮫ
ﺑﻣﺎﻧﯾم".

در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ "ھﺎدی ﻏﻔﺎری" وارد ﺑﮭﺷت زھرا
ﺷد .ﺗﻌدادی از ﻣردم ﺑرای اﺳﺗﻘﺑﺎل او ﻣﯽ روﻧد؛ و ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ
ھﻣراه او ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻣﺎ از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺷروع
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﭘﺧش ﺗراﮐﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣراﺳم آﻣﺎده ﮐرده اﯾم .ھر
ﻟﺣظﮫ ﺑر ﺗﻌداد ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن
ھﻧﮕﺎم ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ،ﺣﻣﺎﯾت" از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣردم ھﻣراه
ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻌدادی
از ﻣردم را ﻣورد ﺿرب و ﺷﺗم ﻗرار ﻣﯽ دھد و ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد از ﻣردم ﻣﯽ
ﺧواھد ﮐﮫ ﻣﺣل را ﺗرک ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻣردم ﻣﻧﺳﺟم ﺗر از ﻗﺑل ﺷروع ﺑﮫ
دادن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﻣون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد" :ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" و
"ﻣرگ ﺑر اﺣﻣدی ﻧژاد"
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در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣﯾر ﺣﺳﯾن وارد ﺑﮭﺷت زھرا ﺷده
و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺿور او در ﻣراﺳم ﺷده اﻧد و درﺣﺎل
ﺑﺎزﮔرداﻧدن او ھﺳﺗﻧد .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯾرﺣﺳﯾن در
آﻧﺟﺎﺳت ﺑﮫ ﺣرﮐت درﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم و
ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﮫ ﺳﻣت آﻧﮭﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮭﻣراه ﺗﻌدادی از
ﺟواﻧﺎن و ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ و دادن ﺷﻌﺎر "ﺣﮑوﻣت زور
ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم ،ﭘﻠﯾس ﻣزدور ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم" ﮐردﯾم .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﻌدادی از ﻣردم را ﺑﺎزداﺷت ﮐرده و ﺗﻌدادی ھم ﺑﮫ ﺷدت
زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣل را ﺗرک ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﺗﻧظﯾم اﯾن
ﮔزارش ﺣدود  30ﻧﻔر ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﻧد و ﺑﮫ
ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده اﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣدود  60ﻧﻔر ﻧﯾز زﺧﻣﯽ
ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎل ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ وﺧﯾم اﺳت■ .
ﺳﺎﻋت 5:35

ﻣﯾدان وﻧﮏ ﭘر از ﻧدای آزادی
از روزھﺎی ﻗﺑل ﺑﺎ ﺗﻌدادی از دوﺳﺗﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐردﯾم ﮐﮫ در
ﻣراﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود اﻣروز ﺑﮫ ﯾﺎد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن روزھﺎی ﻗﺑل
ﺑرﮔزار ﺷود ،ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم .در ﺳﺎﻋت ﻣﻘرر ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت
ﻣﯾدان وﻧﮏ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در راه ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﻗﺑل از ﻣﯾدان وﻧﮏ
ﺷروع ﺑﮫ ﺑوق زدن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن از ﺷﻠوﻏﯽ ﻣﯾدان ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ
ﻣﯾدان ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ از ھم ﺟدا ﺷوﯾم ﺗﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮫ
ﻣﺷﺎھده ﺑﭘردازﯾم .ﺑطرف ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯾدان وﻧﮏ ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺗم .در راه
ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧم و از
ﮐﻧﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮔذرم .ﺻداھﺎﯾﯽ از دور ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد و ﺑوی دود
ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن  7ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳم ،ﺑﺎ ﺗﻌدادی
از ﺟواﻧﺎن و ﻣردم روﺑرو ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده اﻧد و درﺣﺎل
دادن ﺷﻌﺎر ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدم و ھﻣراه آﻧﮭﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھم.
"ﻋزا ﻋزاﺳت اﻣروز ،اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯾرت ﺻﺎﺣب ﻋزاﺳت اﻣروز".

در ھﻣﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺟﻣﻌﯾت اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺗﻌدادی
دﺧﺗر و ﭘﺳر آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اﻧرژی و رادﯾﮑﺎل ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
دھﻧد .ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرم ﺗراﮐﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود دارم در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﭘﺧش
ﮐﻧم .ﺑﺎ دادن اوﻟﯾن ﺗراﮐت ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣن ﻣﯽ آﯾﻧد و ھﻣﮫ ﺗراﮐﺗﮭﺎ
را از ﻣن ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و در ﻣﯾﺎن ﺧود و ﻣردم ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺿﻣن
ﺗﺎﯾﯾد ﻣﺗن ﺗراﮐﺗﮭﺎ ،ﺑﺎ ﻣن ھﻣراه ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺎطر
اﻓزاﯾش ﺟﻣﻌﯾت ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﻌﯽ
در ﺗرﺳﺎﻧدن ﻣﺎ دارد .ﺑداﺧل ﮐوﭼﮫ ای ﻣﯽ روﯾم .ﺗﻌدادی از ﻣردم
ﺷروع ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎر "ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ؛ ﺣﻣﺎﯾت ﺣﻣﺎﯾت" ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑطرف آﻧﮭﺎ ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﭘرﺗﺎب ﮐرد
و ﻣن ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎر "ﺣﮑوﻣت زور ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم،
ﭘﻠﯾس ﻣزدور ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم" ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣردم و ﺟواﻧﮭﺎ
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﺳﯽ و ﻧﮭم  -وﯾژه

روﺑرو ﺷد .ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺎ ھﺟوم ﻣﯽ آورد اﻣﺎ ﻣن ﺑﺎ ﺗﻌﺟب
ﺷﺎھدم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﻓرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮫ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و ﺑﺎ ﺳﻧﮓ و ھر
ﭼﯾزی ﮐﮫ ﮔﯾر ﻣﯽ آورﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺣﻣﻠﮫ ور ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻓرار ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎ
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن  7در ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺻر ﺑرﻣﯽ ﮔردﯾم.
ﺑﺎ دﯾدن ﺗﻌدادی ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ ﻓﮑری ﺑﮫ ذھﻧم ﻣﯽ رﺳد! ﺗﻌدادی از
دﺧﺗران و ﭘﺳران را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻣﺳدود ﮐﻧﯾم ﭼون اﯾﻧﮑﺎر ھم ﺑﺎﻋث ﻣﺳدد ﺷدن راه
ﻣوﺗورﺳواران ﮔﺎرد ﻣﯽ ﺷود و ھم ﺑﺎ آﺗش زدن آﻧﮭﺎ ،از ﮔﺎز اﺷﮏ
آور ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻣن ھم ﻧظر ھﺳﺗﻧد .اﯾﻧﮑﺎر را ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم .ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺻر ﻣﺳدود ﺷده اﺳت و ﺗﻌداد زﯾﺎدی
ﻣﺎﺷﯾن ﭘﺷت آﺗش ﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده اﻧد و در ﺣﺎل ﺑوق زدن ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺗﻌدادی از ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ طرف ﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ
ﭘرﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏ آور؛ ﺳﻌﯽ در ﻣﺗﻔرق ﮐردن ﻣﺎ دارﻧد .ھﻣﮫ ﺑﮫ
ﺳﻣت آﻧﮭﺎ ﺳﻧﮓ ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣن ھم دﺳت ﻣﯽ ﺑرم و از روی
زﻣﯾن ﻗﻠوه ﺳﻧﮕﯽ ﺑرﻣﯽ دارم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرم .ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﯾﺟﯾﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﮔﻧده ﺗر اﺳت و ﺑﻧظر ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﯽ آﯾد .ﺳﻧﮓ را ﭘرﺗﺎب
ﻣﯽ ﮐﻧم ،درﺳت ﺑﮫ ھدف ﻣﯽ ﺧورد .دوﺳت دﺧﺗری ﮐﮫ در ﮐﻧﺎرم
اﺳت ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ﭘﺷﺗم ﻣﯽ زﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾد :آﻓرﯾن ﭘرﺗﺎب ﺧوﺑﯽ ﺑود.
از اﯾن ﺣرف ﺧﻧده ام ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ آﻧطرف ﺗر دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑر اﺛر ﮔﺎز
اﺷﮏ آور دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺷده اﻧد .ﺑﮫ وﺿﻊ آﻧﮭﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و
از ﺗﻌدادی از زﻧﺎن و ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ درھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را ﮔﺷوده اﻧد
ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﭘﺎرﭼﮫ و ﺳرﮐﮫ ﺑراﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎوردﻧد .در اﯾن ﻟﺣظﮫ
ﭘوﮐﮫ ﮔﺎز اﺷﮏ آوری ﺟﻠوی ﻣن ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ ﺧورد .ﺳرﯾﻊ آﻧرا ﺑﮫ
ﻣﯾﺎن آﺗش ﻣﯽ اﻧدازم.
از ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﺻدای ﺗﯾراﻧدازی ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽ رﺳد .ﺗﻌدادی از
ﻣردم در ﺣﺎل دوﯾدن ھﺳﺗﻧد .زﻧﯽ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﺗد .ﮐﻣﮑش ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻓرار ﮐﻧد و ﺑﮫ او در ﺧﺎﻧﮫ ای ﺟﺎ ﻣﯽ دھﯾم .ﺗﻌدادی دﯾﮕر
ﻧﯾز در آن ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎ ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﺷﻌﺎر دادن
"اﺣﻣدی ﺟﻧﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ،رھﺑر ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد" " ،ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای" " ،ﻣرگ ﺑر اﺣﻣدی ﻧژاد" " ،ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" و "ﻣﯽ
ﮐﺷم ،ﻣﯽ ﮐﺷم  ،ھرﮐﮫ ﯾﺎورم ﮐﺷت".
ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﭘﺎرک ﺳﺎﻋﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ اﺳت .ﺑﺎ ﺗﻌدادی از
رﻓﻘﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎرک ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .در راه ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣراه ﺷوﻧد .ﺗﻌدادﻣﺎن در ﺣدود  1300ﻧﻔر اﺳت .ﺑﮫ ﭘﺎرک
ﺳﺎﻋﯽ ﻣﯽ رﺳﯾم .واﻗﻌﺎ ﺟﻧﮓ اﺳت .ھﻣﮫ ﺑﺎ دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺑﺳﯾﺞ و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ھﺟوم ﻣﯽ آوردﻧد .ﺗﻌدادی ﺑﮫ ﺷدت زﺧﻣﯽ
ﺷده اﻧد اﻣﺎ ﻓرار ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣن واﻗﻌﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ھﻣﭼﯾن ﭼﯾزی ﻧدﯾده
ام .دﺧﺗران در ھﻣﮫ ﺻﻔﮭﺎ ﺟﻠوﺗر ھﺳﺗﻧد .در ﺣﻣﻠﮫ ،در دﻓﺎع و در
دادن ﺷﻌﺎرھﺎ .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﺗوان ﺧود را ﺑرای ﻣﺗﻔرق
ﮐردن ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﻧد اﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺳﺗﺎﺻل ﺷده اﻧد.
ﺳﺎﻋت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  9:30ﺷب اﺳت و درﮔﯾری و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز
ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ دارد .ﻣن ﺑﺎ ﺗﻌدادی از رﻓﻘﺎ ﺑﺧﺎطر ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھوا و
ﺷراﯾط اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺗرک ﻣﺣل ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﺗﺎ در روزھﺎی آﯾﻧده
ﻧﯾز در ﻣﺑﺎرزه ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم■.
ﺳﺎﻋت  10:10ﺷب –  8ﻣرداد 1388

از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻋزﯾز ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﮔزارﺷﮭﺎی ﺧود را ﺑرای ﭼﺎپ ﺑﮫ ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﮑﺎر ﺑﺎﻋث ارﺗﻘﺎ
ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﺎﺿر ﺧواھد ﺷد و ﻣﺎ را در اراﺋﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﻧﺑش در ﻣﻘطﻊ ﮐﻧوﻧﯽ ﯾﺎری ﺧواھد رﺳﺎﻧد .دوﺳﺗﺎن
و رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ھﻧر و ادﺑﯾﺎت ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺟواﻧﺎن ﮐﻧﻧد .ﻣﻧﺗظر
ﻣطﺎﻟب ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم.
دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

