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اﯾن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد

ﻧﻣﺎز
اوﻟﯽ
ھﺎ؟!

ﺻﻔﺢ

ﭘﮕﺎه ﻓﮭﯾﻣﯽ
ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺳﯽ اﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران،
اﺻطﻼح "ﻧﻣﺎز اوﻟﯽ ھﺎ" )ﺑر وزن رأی اوﻟﯽ ھﺎ( اﺑداع ﺷد .اﯾن
اﺻطﻼح ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ،در ﻣورد ﺳوﺗﯽ ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ  -ﺑﮫ
ﺻدﻗﮫ ﺳر اﺻﻼح طﻠﺑﺎن  -ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻣﺎز؛ و آﻧﮭم ﻧﻣﺎز
ﺟﻣﺎﻋت ،ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺷوﺧﯽ و ﺟدی در وﺑﻼگ ھﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد .ﺑﻌد
از ﻧﻣﺎز ﮐذاﯾﯽ ،ﻋﮑس ھﺎﯾﯽ "ﻣﺗﻔﺎوت" اﯾﻧﺗرﻧت را ﭘر ﮐرد :ﭘﺳر
ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻔش و ﺑدون ﺳﺟﺎده ﺑﮫ ﻧﻣﺎز اﯾﺳﺗﺎده اﺳت؛ دﺧﺗری ﺟﻠوی
ﺻف ﻧﻣﺎزﮔزاران ﻣرد ،ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد؛ دﺧﺗر و ﭘﺳری ﮐﻧﺎر ھم،
در ﮐﻣﺎل "ﺑد ﺣﺟﺎﺑﯽ" ﺑﮫ ﻧﻣﺎز زاﻧو زده اﻧد .ﻗرار ﺷد اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر
)و آﻧﭼﮫ ﮔذﺷت( را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب دﺳﺗﺎورد اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﮕذارﯾم .ﯾﮏ ﻋده
 ﺑدرﺳﺗﯽ -ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ،ﺟﺎن ﺗﺎزه ﺑﺧﺷﯾدﯾم ،ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽﮐﮫ ﻧﻣﺎز ﻧﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد را ﺑﮫ ﭘﺎی ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﮐﺷﺎﻧدﯾم .ﺑﺎ ﺑزرﮔواری
ﮔﻔﺗﻧد از ﺳوﺗﯽ ھﺎﯾﺷﺎن ﮔذﺷت ﮐﻧﯾم و ﺣﺿورﺷﺎن را ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﯾم و
ﮐم ﮐم ﻣﻧﺎﺳﮏ درﺳت را ﯾﺎدﺷﺎن دھﯾم .اﯾن ھﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧظﺎم واﻗﻔﻧد و آن را ﭘﺎس ﻣﯽ دارﻧد .ﻋده ای ھم ﮐﮫ ﻧﮫ راﺑطﮫ
ﺷﮑل و ﻣﺣﺗوی را ﻣﯽ داﻧﻧد و ﻧﮫ ﻗﺎدرﻧد ﺷﮑل را در ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎدش
ﺑﻧﮕرﻧد ،ﺑرای اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻓﺟﯾﻊ ﻏش و ﺿﻌف رﻓﺗﻧد و ﻋده ای
ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾش رﻓﺗﻧد ﮐﮫ آﻧرا ﻧﻣﺎز ﻣرگ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﺧواﻧدﻧد.
آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷد اﯾن ﺑود ﮐﮫ "ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران از اﺑﺗدا
ﻧﻣﺎد ﻣﮭﻣﯽ از ﺣرﮐت رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧود
ﺑود؛ ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎز "ﺳﯾﺎﺳﯽ-ﻋﺑﺎدی" اﺑزار ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣذھﺑﯽ اﺳت
و ﺧود اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﮐﮫ ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از طرﯾق ﺧطﺑﮫ ھﺎی
ﻧﻣﺎز داﻧﺷﮕﺎه ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﺷﺎن را اﻋﻼم ﮐرده و ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و
اﺧﺗﻼﻓﺎت )ﺧﺎﻧوادﮔﯽ( ﺷﺎن را ﺑروز داده و ﻣﯽ دھﻧد ،ﻧﺷﺎن از
اھﻣﯾت اﯾن ﻧﻣﺎد در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐل ﻧظﺎم دارد .ﮐﺳﯽ ﻧﮕﻔت ﮐﮫ  30ﺳﺎل
ﭘﯾش ﮐﮫ ﻧﻣﺎز را از ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺟد ﺧﺎرج ﮐردﻧد و ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه
آوردﻧد ،ﺟﮭل در ﺧﺎﻧﮫ داﻧش ﻻﻧﮫ ﮐرد؛ و ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺟﮭل  30ﺳﺎل
اﺳت ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت و ﺳرﮐوب را ﺑر زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ﭼﯾره ﮐرده اﻧد.
ﮐﺳﯽ ﻧﮕﻔت ﮐﮫ اﯾن ﻧﻣﺎز ،ﻧﻣﺎز ﺷﯾﻌﯾﺎن اﺳت و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐردﻧش ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﺎی ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن و ﺳرﮐوب اھل ﺳﻧت ،ﻣﻌﺗﻘدﯾن ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن،

آﯾﺖ ﷲ طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد  1358ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان
اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد.

ﻻﻣذھﺑﺎن و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﯽ ﺧداﯾﺎن اﺳت .ﮐﺳﯽ ﻧﮕﻔت ﮐﮫ ﺷرﮐت در ﻧﻣﺎز
ﺟﻣﻌﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺎ ھر ﻟﺑﺎﺳﯽ و ﺑﮫ ھر ﺷﮑﻠﯽ ،ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ و ﺑﺎ ھر
ﺗوﺟﯾﮭﯽ ،ﺗﻘوﯾت ﯾﮏ ﻧﻣﺎد ﮐﺎﻣﻼَ ﻣذھﺑﯽ در دﺳت ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻣذھﺑﯽ ﺑرای ﺳرﮐوب ﺗﻣﺎم ﻣردم ،اﻋم از ﻣذھﺑﯽ و ﻏﯾر ﻣذھﺑﯽ
اﺳت".
وﻟﯽ اﯾن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧﻣﺎدھﺎی راﯾﺞ در
ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر اﺳت .ﻧﻣﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش ﺑﮫ
ﭘﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ھدﻓش ﺣل دﻋواھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺑﺎ رﺟوع ﺑﮫ ﻣردم و اﺣﯾﺎﻧﺎ َ ﺟﺎن ﺗﺎزه ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن رژﯾم
ﻓرﺗوت اﺳت) .و اﮔر در اﯾن ﻣورد ﺷﮏ دارﯾد ،ﺑدون ﭘﯾﺷداوری و
ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد آرزوھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺻد ﺗﻌﺑﯾر و ﺗﻔﺳﯾر ﺑﮫ
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ﻣوﺳوی ﻧﺳﺑت دھﯾد ،ﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ و ﮔﻔﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن دﻗت
ﮐﻧﯾد( .ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﺳراﺳر اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ را ﺑﺎ
ﻧﻣﺎدھﺎی ﺧود  -ﺑﺎ ﻧﻣﺎدھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ  -آﻟوده ﮐﻧد .از
رﻧﮓ ﺳﺑز )ﮐﮫ در ﻣﺗن ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼَ اﺳﻼﻣﯽ دارد( ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ داﻧﺷﮕﺎه ،از ﷲ اﮐﺑر ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﯾر
ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب  57ﺑﮫ ﻋﺎرﯾت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﻓﻘط
دو ﮐﻠﻣﮫ اش اﯾﻧطرف و آﻧطرف ﻣﯽ ﺷود.
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد "ﻧﺻر ﻣن ﷲ و ﻓﺗﺢ ﻗرﯾب" ،ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
ﷲ ای ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﯾﺎری ﻣﺎن دھد ،ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎر راه ﺑر دوش ﺧودﻣﺎن
اﺳت و ﭘﯾروزی ھم  -ﻻاﻗل ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ رھﺎﯾﯽ راﺳﺗﯾن را طﻠب
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  -ﻧزدﯾﮏ ﻧﯾﺳت؛ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ دروغ و ﺧراﻓﮫ و اﯾده
ھﺎی ﻋﮭد ﺑوق ،ﭘﯾروزی ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﮫ دﺳت ﻧﺧواھد آﻣد .ﮐﺳﯽ
زھرﺧﻧد ﻧﻣﯽ زﻧد از ﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﻣﺻرع اوﻟش ﻣﺻداق ﮐﺎﻣل
ﺧودﻓرﯾﺑﯽ اﺳت و در ﻣﺻرع دوم دوﻟت ﻣردم ﻓرﯾب را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﭘرﺳد ﭼطور ﻣﯽ ﺷود در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم" ،ﷲ"
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اﯾن اﯾده ای را ﮐﮫ ﻗرن ھﺎﺳت ﺑرای ﺗﺣﻣﯾق ﻣردم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ﮐﺑﯾر ﺧواﻧد ،ﮐﮫ ﭼطور ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ورد و ﺧراﻓﮫ ﺑﮫ آزادی دﺳت
ﯾﺎﻓت .ﺑرﺧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد وﺣدت ﺟﻧﺑش را ﻧﺑﺎﯾد ﺑر ھم زد و از آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ آورد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣدﻓون اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد
ﮐﮫ ھﻣﯾن  30ﺳﺎل ﭘﯾش ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻣﺎق "وﺣدت ﮐﻠﻣﮫ" ﺗﻣﺎم
َ
اﺻوﻻ
ﺻداھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت از ﺧود را ﺳﺎﮐت و ﺳﭘس ﺳرﮐوب ﮐرد؛ و
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ وﺣدت ﺟﻧﺑش ﺑﺎﯾد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣوﺳوی
و ﭘﺷت ﺳر رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی راﺳت ﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد؟
و آﯾﺎ اﻧﺗظﺎر دارﯾم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ھﻣﯾن اﻣروز ﺻداھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
را ﺳﺎﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻓردا دﮔرﮔوﻧﮫ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد؟ و آن ﻣدﻋﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﻣروز از ﺑﯾﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﺷﺎن طﻔره ﻣﯽ روﻧد ،از ﺑﯾم اﯾﻧﮑﮫ ﻣذاق
دﻧﺑﺎﻟﮫ روان ﻣوﺳوی را ﺗﻠﺦ ﮐﻧد ،ﭼﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻓردا ﻣﻌﺟون
ﺟﺳﺎرت ﺑﻧوﺷﻧد؟ و آﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣردم ﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﻧد ،ﻓرﻗﺷﺎن ﺑﺎ
ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ اﮔر واﻗﻌﺎ ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾر ھﺳﺗﯾم ،ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ
دارد ﮐﮫ ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎ را ﺗﺣرﯾم ﮐﻧﯾم ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ
آﮔﺎھﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد ،ﺳﮑوت ﮐﻧﯾم؟
ﺳﺎل ھﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ﭘﺎﺷﯾدن ﺳم ﯾﺄس ھﻣدﺳﺗﻧد .ﻧﺎاﻣﯾدی ﻣﺎ ﺿﺎﻣن ﺑﻘﺎی اﯾن ھﺎﺳت .ﭼرا
ﮐﮫ ﭘﻠﯾدی ھﺎی ﻧظم ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ،ﮐﮫ ﻓﻘط ﻧدﯾدن اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯾﯾر،
اﻧﺳﺎن ھﺎ را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ اﺳت.
َ
وﻟﯽ اﻣروز ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗن ﺗﺿﺎدھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﻣﺎﻣﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﮐودﺗﺎی ﯾﮏ ﺟﻧﺎح ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮕری ﻣﻧﺟر ﺷده و
اﯾن ﺷﮑﺎف در ﺑﺎﻻ ،ﻣردم را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺷﯾده اﺳت ،ﭼرا ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم؟
ﭼرا ﺟواﻧﮫ ھﺎی ﻧورس اﻣﯾدی را ﮐﮫ در اﯾن ﺳﯽ و ﭼﻧد روز در
دﻟﻣﺎن رﺷد ﮐرده ،دو دﺳﺗﯽ ﺗﻘدﯾم اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی ﮐﻧﯾم؟ ﭼرا ﺑﮫ آﯾﮫ
ھﺎی ﯾﺄس "واﻗﻊ ﮔراﯾﺎن" "ﺻﺑور" و "ﻣﺗﺣﻣل" و ﺗوﺳری ﺧور
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم؟ اﻣروز ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﺳﺎرﺗﻣﺎن ﻧداﯾﻣﺎن را ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ﺧﻔﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﻧد و ﺗراﻧﮫ ﻣﺎن را ﺳوﺧﺗﮫ ،ﭼرا آرزوھﺎﯾﻣﺎن را ﭘﻧﮭﺎن
ﮐﻧﯾم؟ آﯾﺎ ﺧون ﻋزﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﯾﮏ ﻣﺎه و اﻧدی ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی
ﺗﮭران و دﯾوارھﺎی اوﯾن و ﮐﮭرﯾزک را ﺳرخ ﮐرد ،ﻓﻘط ﺑرای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺧش دﯾﮕر ﺑود؟ آﯾﺎ ﯾﺎران
از دﺳت رﻓﺗﮫ ﻣﺎن آرزوھﺎی ﺑﻠﻧدﺗری ﻧداﺷﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم  -ﯾﺎ
ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾم  -ﮐﮫ اﯾن رژﯾم ،ﺗﻣﺎﻣﯾﺗش ،ﮐﻠﯾﺗش ،از ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎ و
ﺗﺎ ﻣﻐز اﺳﺗﺧواﻧش ،از ﻣوﺳوی و اﺣﻣدی ﻧژادش ،روی ﺟﺳد
ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎ ﺷد ﮐﮫ اﻋدام ﺷدﻧد ﭼون ﺣﺎﺿر ﻧﺷدﻧد ﺧود را ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﺑﺧواﻧﻧد .ﭼون ﺣﺎﺿر ﻧﺷدﻧد ﺑﮕوﯾﻧد "ﷲ اﮐﺑر" .آﻧوﻗت ﮐﺳﯽ ھﺳت
ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐﻧد ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﷲ اﮐﺑر و ﻧﻣﺎز ﺟﻣﺎﻋت اﯾن رژﯾم را ﺑﮫ
ﮔور ﺳﭘرد؟ ﭘر ﮐردن زرادﺧﺎﻧﮫ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ دﺷﻣﻧﺎن ﺑس اﺳت !
ﺗﺣﻣﯾق را ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﭼﮫ ﮐﺎر!؟ ﺳﻼﺣﯽ را ﺻﯾﻘل دھﯾم ﮐﮫ ﺗوان
ﭘﯾروزی ﺑر ﻧظﺎم ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .آرزوھﺎﯾﻣﺎن را
ﻣﺟﺎل ﭘرواز دھﯾم .ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾم و ﺟﺳﺎرت در ﻋﻣل
را ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت در اﯾده ھﺎ ھﻣراه ﮐﻧﯾم .ﺑﮕذارﯾم ﺗﺧﯾل ﻣﺎن ھﻣﭼون
ﻓرﯾﺎدھﺎﯾﻣﺎن آﺳﻣﺎن را ﺑﺷﮑﺎﻓد .ﯾﺎران راﺳﺗﯾن ﻣﺎن را از آرزوھﺎی
ﺑﻠﻧدﺷﺎن ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و ﺑﺎ ھم طرح دﻧﯾﺎﯾﯽ را ﺑرﯾزﯾم ﮐﮫ ارزش ﺧون
ﻧداھﺎ ،ﺗراﻧﮫ ھﺎ ،ﺳﮭراب ھﺎ و ﮐﯾﺎﻧوش ھﺎﯾﻣﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد¾.

ﺻﻔﺣﮫ 3

ﺷﮑوﻓﮫ ھﺎی ﺟﺎن
ﺳروده ارﺳﺎﻟﯽ از رﻓﯾق "ﻋﺑﺎس ﺳﻣﺎﮐﺎر"
ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑرای ھﻣﮥ ﺧوﻧﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺗﻧﮭﺎ ﺗو ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ ﺳوزان ﺟﺎن و ﺗﻧت
ﮐﮫ در ھﺟوم ﻣرگ
ﺳوراخ ﺳوراخ ﻣﯽ ﺷود
ﺗﻧﮭﺎ ﺗو ﻧﯾﺳﺗﯽ
ﮐﮫ از ﺧون ﺑﮫ ﺟوش ﻣﯾﺂﯾدت ﺟﺎن
از آن ﭘس
ﮐﮫ ﺗن ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ﺳوراخ ﻣﯽ ﺷود
ﻧﮕﺎه ﮐن
ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺧروﺳﺧوان ﺧواب
ﺷب روز ﻣﯽ ﺷود
ﺷب ﺑﺎ اﻓق ﺧون ِ ﺗﻠﺦ ﺧﯾﺎﺑﺎن
ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺳﺧت ِ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎ دﻏدﻏﮫ
ﺑﺎ روﯾﺎ
روز ﻣﯽ ﺷود
و ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﮏ رزم ﺗو
ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽ ﺷود
و ﺗﺳﺧﯾر اﯾن ﺟﮭﺎن
ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﮏ رزم ﺗو
ﺑﯽ رﻣز و راز
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
و رزم ﺗو ﺑﺎ ﺗﮑﺛﯾر ﭘﯾﺎﻣﮑت
ھر روز آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود
ﻧﮕﺎه ﮐن
ﺷب ﭼﮕوﻧﮫ
در اﻓق ﺧون ِ ﺗﻠﺦ ِ درازﺗرﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﮭﺎن
روز ﻣﯽ ﺷود

ﺻﻔﺣﮫ 4

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭﻠم

ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾن ﯾﺎ آن ﺷﺧص ﻧﯾﺳت!

ﯾﮏ ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت!
رھﺎ ﮐﯾﺎ
ﺑﻌداز ﮔذﺷت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دو ﻣﺎه از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و
آﻏﺎز ﺧﯾزش و ﻣﺑﺎرزات ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﺳﯾر ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و
ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻣﺑﺎرزات اﻋﺗﻼء ﭘﯾدا ﮐرد .ﺑﺣث و ﺻﺣﺑت از اﻧﺗﺧﺎب
ﮐدام ﮐﺎﻧدﯾدا و ﭼرا ،ﺑﮫ ﺧط ﻗرﻣز ﮐﺷﯾدن ﺑر ھﻣﮫ و ھﯾﭼﮑدام
ﺷﯾﻔت ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎﯾد ﺑرﭼﯾده ﺷود ،ﭼرا ﮐﮫ
ﻗﺑول اداﻣﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ،ﺧﻔﻘﺎن و اﺳﺗﺑداد اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر
ﻧﯾﺳت.
ﺻرﻓﻧظر از رھﺑران ﺟﻧﺑش ﺳﺑز در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور،
ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو دﯾﮕری زﯾر ﭘرﭼم اﯾن
ﺟﻧﺑش ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد ،ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺑﺎﯾد ﺑرود .ﻓﻘط
اﻗﻠﯾت اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ و اطراﻓﯾﺎن آﻧﮭﺎ و واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺑﮫ اﯾن
ﺗﻔﮑر ھﻧوز اﺻرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧظﺎم ﺧوب اﺳت و ﺑﺎﯾد
ﺟﻣﮭورﯾت آن را ﺗﻘوﯾت ﮐرد .ﻣوﺳوی ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی
دھﮫ ﺷﺻت و دوران ﻧﺧﺳت وزﯾری اش ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده و ﺗﻘوﯾت
ﺟﻣﮭورﯾت در ﻣﻘﺎﺑل اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺷد.
ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی در ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﺷﻌﺎر "اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی،
ﺟﻣﮭوری اﯾراﻧﯽ" ﮐﮫ در ﺗظﺎھرات  8ﻣرداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﺻورت وﺳﯾﻊ
ﺳر داده ﺷد ،ﺳراﺳﯾﻣﮫ اﻋﻼم ﮐرد "ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ
ﺑﯾش ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐم" اﯾن ﺣرف ،او را در ﻧﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗوھم ﺑﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی او دارﻧد ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﮐرد.
ﺗﺄﮐﯾد ھﺎی ﻣوﺳوی ﺑر ﺣﻔظ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اش ،ھﻣزﻣﺎن
ﺷد ﺑﺎ دادﮔﺎه ھﺎی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑرﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب ﮐﮫ
ﭘس از زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ در ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون وادار ﺑﮫ
اﻋﺗراف ﺷده اﻧد .ﺷﮑﻧﺟﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳر ﺣد ﻣرگ و ﯾﺎ
ﺗﺑدﯾل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧرد و ﺗﺣﻘﯾر ﺷده ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧص ھﺎی اﯾن
ﻧظﺎم از زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧش ﺑوده اﺳت .آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﻣدام
ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ راه ﻣن و اﻟﮕوی ﻣن ،اﻣﺎم اﺳت .رھﺑری ﮐﮫ او
ﻣﯽ ﺧواھد راھش را اداﻣﮫ دھد ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
را ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ و ﻣﺷروع ﮐرد .اﻣروز ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب در
ﺗﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺧود در ﺳﺎﺧﺗن آن ﺷرﯾﮏ و ھﻣراه ﺑودﻧد ،اﻓﺗﺎده اﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﺳﺗﻧدات ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن دھﮫ ﺷﺻت ،ﮐﮫ ﺟزو
ﺗﯾره ﺗرﯾن دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت و در زﻣﺎن
ﻧﺧﺳت وزﯾری ﻣوﺳوی ،ھﻣﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺻﻼح طﻠب ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ
ﺣﺟﺎرﯾﺎن و رھﺑران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺟﺎھدﯾن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣراه
ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر از اﻋﺿﺎی ﻧظﺎم ،زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﮐﻣوﻧﯾﺳت را در ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﺑراز
ﻧداﻣت و ﻣﺗﮭم ﮐردن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎ را ﺑﺎﯾد
ﻣﺣﮑوم ﮐرد و آﻣران و ﻋﺎﻣﻼن آﻧرا ﺑﮫ ﺳزای اﻋﻣﺎﻟﺷﺎن رﺳﺎﻧد .اﻣﺎ
اﯾﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺎح و آن ﺟﻧﺎح ﻧﯾﺳت ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐردﻧﺷﺎن
ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺣل ﺷود .ﺑﻠﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر و ﻧظﺎم و ﮐﺎرﮐرد آن
اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﺧط ﻗرﻣزی ﺑر روی ﻧظﺎم
ﮐﺷﯾده اﻧد.
اﯾن ﻧظﺎم ﻣﺣﺻول اﺗﺣﺎد ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻣروز از ھم
ﺟدا ﺷده و ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎز ھم رﯾﺷﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد .در ﺳﺎل  57ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ رھﺑری اﻣﺎم ﺑر ﻣوج
ﻣﺑﺎرزات ﻣردم ﺳوار ﺷدﻧد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻌﺎرھﺎی ﯾﮏ اﻧﻘﻼب
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن و ﭘوﺳﯾده ﺗرﯾن ﺳﻼﺣﮭﺎی

اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺷﻌﺎﺋر ﻣذھﺑﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده  1400ﺳﺎل ﭘﯾش ﭼﻧﮓ
زدﻧد .ﮔﻔﺗﺎر و رﻓﺗﺎرﺷﺎن اﯾن ﺑود :ھر ﭼﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺗر ﺑﮭﺗر!
در ﺳﺎل  57ﺷﻌﺎر ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر »ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾش و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐم!« ﺑﺎزﺗﺎب ﺻف آراﯾﯽ ﯾﮏ طﺑﻘﮫ
ارﺗﺟﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻟد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧو ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎورھﺎ و ﺗﻌﺻﺑﺎت
اﺳﻼﻣﯽ را ﺣرﯾق وار در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﮔﺳﺗرش دادﻧد و ﻣردم اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺷده و ﺳﺗﻣدﯾده را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮕر ارﺑﺎﺑﺎن ﺳﺗم واﺳﺗﺛﻣﺎر
ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ اﺻول ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت ،ﺧﺎﻧواده،
ﻣذھب و ﻧظم ﺳرﮐوﺑﮕراﻧﮫ را ﺗﻘوﯾت ﮐردﻧد .ﺷﻌﺎر »ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾش و ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐم!« ﮐﻣﺎﮐﺎن ھﻣﺎن ﻣﺎھﯾت
ﻋﻘب ﮔرا و ﭘوﺳﯾده را دارد.
ﺳﺗم ﮔری ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮐرد طﺑﯾﻌﯽ آن اﺳت و
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ﮐدام ﺟﻧﺎح ﻣﮭﺎر ﺣﮑوﻣت را در دﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﻧدارد .اﯾن ﻧظﺎم ﺑر ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳﺗوار اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﯾن ﺷﺧص و آن ﺷﺧص ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ اﻗﻠﯾﺗﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻠوک ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻋظﯾم ،ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ،اﻣﻼک و ﻣﻌﺎدن  ...ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧظﺎم ﺑر ﯾﮏ رﺷﺗﮫ
رواﺑط ﺑﮭره ﮐﺷﯽ اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺗوار اﺳت .اﻗﻠﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم
را ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻧظﺎم دارای ﯾﮏ ﻣﻧظوﻣﮫ
اﺧﻼﻗﯽ ،ﻧظﺎم ارزﺷﯽ و ﭘﻧدارھﺎ اﺳت ﮐﮫ رواﺑط طﺑﻘﺎﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﮔراﻧﮫ و ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ را در اﻧظﺎر ﻋﺎﻣﮫ ،ﺧوب ،طﺑﯾﻌﯽ و
ﺧدادادی ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد .اﯾن ﻣﻧظوﻣﮫ ﭘﻧدارھﺎ ،اﺧﻼق و ارزﺷﮭﺎ در
ﺑﺎورھﺎی اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده اﺳت.
اﯾﻧﮭﺎ واﻗﻌﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟود اﺳت و ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﮐﻧﯾم و
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوﻣﺎن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم .ﺧود را در داﯾره اﯾن ﻓرد و آن ﻓرد
)اﺣﻣدی ﻧژاد و ﯾﺎ ﻣوﺳوی( ﺳرﮔردان ﮐردن ﻓﺎﯾده ﻧدارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑداﻧﯾم ﺑرای ﭼﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﮫ
دﺳت آورﯾم .ﺑدون اﯾن آﮔﺎھﯽ ،ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗور
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب طﺑﻘﺎﺗﯽ وارﯾز ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ھﻣﯾن ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ و ارزﺷﯽ
را ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﻌدﯾل )و ﺷﺎﯾد ھم ﺷدﯾدﺗر( ﺑرﻗرار ﺧواھﻧد ﮐرد.
وظﯾﻔﮫ ﺟواﻧﺎن آﮔﺎه و ﭘﯾﺷرو اﺳت ﮐﮫ ﻣردم را در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺎھﯾت
اﯾن ﻧظﺎم و ﻧﻘش طﺑﻘﺎت و ﻧﯾروھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف در آن آﮔﺎه
ﮐﻧﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻌﺑﻧدی درﺳﺗﯽ از ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب  ،57اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ
ﻧﺳل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ آﻧرا ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردﻧد ،اﻧﺟﺎم دھﯾم و درﺳﮭﺎی ﻣﺛﺑت و
ﻣﻧﻔﯽ آن را ﺑﮫ ھﻣﮕﺎن اراﺋﮫ دھﯾم.
ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎرﮐس" ،ﯾﮑﯽ از ﺧﺻﺎﺋل اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣل اﯾن اﺳت ﮐﮫ
طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﻧﺑش را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،ﺑﺎﯾد طﺑﻘﮫ ای
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ زﻧﺟﯾرھﺎی دﯾرﯾﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﺷﮑﺳﺗن اﯾن زﻧﺟﯾرھﺎ
ﺑرﺧﯾزد .ﺑﺎﯾد ﻣﺣدوده ای از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺧﺻﻠﺗﯽ ﻋﺎم
دارد ،ﭼون رﻧﺟش ھﺎﯾش ﻋﺎم اﻧد .ﺑﺎﯾد ﻣﺣدوده ای از ﺟﺎﻣﻌﮫ را

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭﻠم
ﺷﮑل دھد ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ھﯾﭻ ﻣﻘﺎم ﺳﻧﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﯽ طﻠب
ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺣدوده ای ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت اش ﺑﺎ ﻋواﻗب ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎ اﻧﮕﺎره ھﺎی  ...ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﺳت".
در ﺳﺎل  ،1357ﻣﺎھﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎه و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗﺿﺎد داﺷﺗﻧد ،ﯾﮑﯽ ﻧﺑود .ھﻣﮫ ﺷﻌﺎر اﺳﺗﻘﻼل و آزادی ﻣﯽ دادﻧد .اﻣﺎ
دﯾدﮔﺎه ھﻣﮫ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آزادی ﭼﯾﺳت؟ و اﺳﺗﻘﻼل ﮐدام اﺳت؟
اﺻﻼَ ﯾﮑﯽ ﻧﺑود .ﻧﮕﺎه طﺑﻘﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗﻠف و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت و راه ﺣﻠﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼَ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و ھﺳت .
طﯾف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ رھﺑر آن ﺷد ،ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺳﻣﯽ و
ﺟزﯾﯽ در ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐم و راﺑطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾران
ﺷدﻧد .آﻧﺎن ﺧواھﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺷدن ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷدﻧد و
ﻣذھب را در ﺗﻣﺎم ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋم از ﺳﯾﺎﺳت و ﻗﺎﻧون ﺗﺎ
زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﻣردم اﺣﯾﺎء ﮐردﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ،ﻧﯾروھﺎی
ﮐﻣوﻧﯾﺳت و طﺑﻘﺎت ﮐﺎرﮔر و زﺣﻣﺗﮑش ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺧواھﺎن ﻋوض
ﺷدن ﻣﺎھﯾت ﮐل ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣﺎﮐم ﺑودﻧد .در
اﯾن ﮐﺷﻣﮑش اﯾن ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ اﻧﻘﻼب را ﺗﺻﺎﺣب و
ﻣﺎھﯾت آن را ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐرد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺟﺎع ﺳﻠطﻧت ﺑﮫ ﺷﮑل
اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔظ ﺷد.
ﻧﮕرش اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﺎﻧﻧد ﻧﮕرش اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ﺳﺗﻣدﯾده ﻧﯾﺳت .اﻗﺷﺎری ﮐﮫ ﻣوﺳوی و
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺟﻧﺎح اﺻﻼح طﻠب و ﻣﺗﺣدﯾن آﻧﮭﺎ )ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ،
ﮐﻣﭘﯾن ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون اﻣﺿﺎ ،ھﻣﮕراﯾﯽ زﻧﺎن ،دﻓﺗر ﺗﺣﮑﯾم وﺣدت و
 (...ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﻐﯾﯾر را ﺑرﺣﺳب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺧص و
روﯾﮑرد ﺧودﺷﺎن ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ
ﻧﺎم ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آﮔﺎه ﺷوﯾم و ﺑﮫ
ﺟﺎی آﻧﮑﮫ اﻓق ،آﻣﺎل و آرزوھﺎی آﻧﮭﺎ را در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻓرﯾﺎد ﮐﻧﯾم،
اﻓق ﺗﻐﯾﯾرات رﯾﺷﮫ ای در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺧواھﯾم و ﺑﮫ ﻣردم ھم ﯾﺎد
ﺑدھﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻧوع ﺗﻐﯾﯾر را ﺑﺧواھﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت
ﻣردم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾری اﺳت .ھر ﮔز ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾم
ﮐﮫ" ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﯾﺎد ﻧﮕﯾرﻧد در ﭘس ھر ﯾﮏ از ﺟﻣﻼت،
اظﮭﺎرات ،وﻋده وﻋﯾدھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ،دﯾﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ
طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧد ،در ﺳﯾﺎﺳت ھﻣواره ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﻔﯾﮭﺎﻧﮫ
ﻓرﯾب و ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ ﺧواھﻧد ﺑود .طرﻓداران رﻓرم و اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯽ ﻧﺑرﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﮭن ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻗوای ﯾﮏ طﺑﻘﮫ
ﺣﺎﮐﻣﮫ اﻧد ،ھﻣواره از طرف ﻣداﻓﻌﯾن ﻧظم ﮐﮭن ﺗﺣﻣﯾق ﻣﯽ ﺷوﻧد".
)ﻟﻧﯾن ﺳﮫ ﻣﻧﺑﻊ و ﺳﮫ ﺟزء ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم(¾

ﺗوﺟﮫ ،ﺗوﺟﮫ
رﻓﻘﺎی داﻧش آﻣوز؛ در روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣﺷﺗرﮐﯽ
را در ﺟدال ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ در ﮐﻧﺎرھم از ﺳر ﮔذراﻧدﯾم.
اﻣروز ﺑﺎزھم در ﮐﻧﺎر ھم ﻣﯽ ﺧواھﯾم ،اﯾن ﺑذر را ﺑﮫ ﺑﺎر
ﺑﻧﺷﺎﻧﯾم.
ﺑﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺗﺣﺎد و ھﻣﮑﺎری ﻣﺎ ﺑﯾش از ھر
ﭼﯾز ﺿﺎﻣن اداﻣﮫ ﻣﺑﺎرزات اﺳت؛ طﻐﯾﺎن و ﺟوﺷش ﻣﺎ
ﺟواﻧﺎن .اﯾﻧﮑﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗﻠﻣﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺧﯾزﯾم.
ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ ﺑذر ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ رﻓﻘﺎی داﻧش آﻣوز را دﻋوت
ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺷﺎھدات ،ﺗﺟرﺑﯾﺎت ،ﮔزارﺷﺎت ،طرح ھﺎ،
ﻋﮑس ھﺎ ،ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗورھﺎ ... ،و ﻣﻘﺎﻻت ﺧود را ،ھﻣﭼون
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ﭼﺎپ در ﻧﺷرﯾﮫ ﺧودﺗﺎن
ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
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ﺑﮫ ﯾﺎد "ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ"

ﻧﻣﯽ داﻧم ﭘس از ﻣرﮔم ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟
ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺑداﻧم ﮐوزه ﮔر از ﺧﺎک اﻧداﻣم
ﭼﮫ ﺧواھد ﺳﺎﺧت؟
وﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎﻗم
ﮐﮫ از ﺧﺎک ﮔﻠوﯾم ﺳوﺗﮑﯽ ﺳﺎزد.
ﮔﻠوﯾم ﺳوﺗﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ دﺳت ﮐودﮐﯽ ﮔﺳﺗﺎخ
و ﺑﺎزﯾﮕوش
و او ﯾﮏ رﯾز و ﭘﯽ در ﭘﯽ،
دم ﮔرم ﺧوﺷش را ﺑر ﮔﻠوﯾم ﺳﺧت ﺑﻔﺷﺎرد،
و ﺧواب ﺧﻔﺗﮕﺎن ﺧﻔﺗﮫ را آﺷﻔﺗﮫ ﺗر ﺳﺎزد.

ﺑدﯾن ﺳﺎن ﺑﺷﮑﻧد در ﻣن،
ﺳﮑوت ﻣرﮔﺑﺎرم را
ﺷﻌری ﮐﮫ ﺑرادر داﻧﺷﺟوی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ "ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ" در
ﻣراﺳم ﯾﺎد ﺑودش 15 ،ﻣرداد ﻣﺎه ،در ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺧواﻧد.
 êﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ ﻣﺗوﻟد ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ،داﻧﺷﺟوی ﺗرم ﭼﮭﺎرم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ارﺷد رﺷﺗﮫ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺷﯾﻣﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت ﺑود .او در
ﺟرﯾﺎن ﺗظﺎھرات روز دوﺷﻧﺑﮫ  ٢۵ﺧرداد  ١٣٨٨در ﻣﯾدان آزادی
ﺳردﺧﺎﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺗﮭران ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد و روز  ٣ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٣٨٨در
ٔ
ﺗوﺳط ﺧﺎﻧوادهاش ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷد ،آﺳﺎ در اﺛر اﺻﺎﺑت دو ﮔﻠوﻟﮫ ﺗوﺳط
ﻋﻣﺎل ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ اﻗﻠﯾت ﻣذھﺑﯽ ﺑوده و
ﺧﺎﻧوادهای ﺑﺎ ﻣذھب ﯾﺎرﺳﺎن)اھل ﺣق( داﺷﺗﮫاﺳت .ﭘﯾﮑر وی در ﺗﺎرﯾﺦ
 ٧ﺗﯾر در ﺑﺎغ ﻓردوس ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد .ﻣراﺳﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑت ﯾﺎدﺑود وی در داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت اﯾران در  ٧ﺗﯾر ﺑﺎ وﺟود
ﺗﮭدﯾد ﮔﺳﺗرده ﻣﺳﺋوﻻن داﻧﺷﮕﺎه و وزارت اطﻼﻋﺎت ﺑرﮔزار ﺷد.
ﻣراﺳم ﭼﮭﻠم ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ  ١۵ﻣرداد  ١٣٨٨ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾش
از  ١٠ھزار ﺗن از ﺷﮭروﻧدان ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ در ﺗﺎﻻر ﻋﺑﺎﺳﯾﮫ اﯾن ﺷﮭر
ﺑرﮔزار ﺷد .ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﻣراﺳم ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ۵ھزار ﻧﻔر از
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن از درب ﺗﺎﻻر در ﻣﯾدان ﺷﮭرداری ﺑﮫ ﺳوی ﺑﺎغ
ﻓردوس ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﺟﮭت ﺣﺿور ﺑر ﺳر ﻣزار ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ ﺣرﮐت
ﮐردﻧد .راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣردم ﺑﺎ ﺣﻣل ﻋﮑسھﺎﯾﯽ از ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ و
ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﮔل و ﺑدون ﺳر دادن ﺷﻌﺎر ﺑود اﻣﺎ ﻣﺄﻣوران اﻧﺗظﺎﻣﯽ در
ﻣﯾﺎﻧﮫ راه ﻣﺎﻧﻊ از ﺣرﮐت ﻣردم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎغ ﻓردوس ﺷدﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ٔ
ﮔروھﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺗﻔرق اﻣﺎ ﮔروھﯽ دﯾﮕر ﺧود را ﺑﮫ ﺳر ﻣزار
ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ رﺳﺎﻧدﻧد .ﻣردم ﺑﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑر ﺳر ﻣزار ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ ﺑﺎ
ﻧواﺧﺗن ﺗﻧﺑور ﺑﮫ ھﻣﺧواﻧﯽ ﺳرودھﺎی آﺋﯾﻧﯽ اھل ﺣق )ﯾﺎرﺳﺎن(
ﭘرداﺧﺗﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣراﺳم ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرادر ﺑزرگ ﮐﯾﺎﻧوش ﺟﮭت
ﺗﺷﮑر از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺷﻐول ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑود ﻣﺎﻣوران اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ وی و دﯾﮕر ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺗﺷﻧﺞ در ﻣراﺳم ﺷده
و ﺑرای ﻣﺗﻔرق ﻧﻣودن ﻣردم ﻣﻌﺗرض از ﮔﺎز ﻓﻠﻔل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾش از  ١٠ﻧﻔر از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﯾن ﻣراﺳم از ﺟﻣﻠﮫ
ﭼﻧد ﺗن از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﮐﯾﺎﻧوش آﺳﺎ ﺗوﺳط ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎزداﺷت ﺷدﻧد.
«www.facebook.com/video/video.php?v=10178406649931
0&ref=mf

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺑﺎﻧﮓ ﺷﯾﭘور در ﺳﻧﻔوﻧﯽ

آﺗش و ﺧون
ﺑﺎرﺑد ﮐﯾوان
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد ،ذاﺋﻘﮫ ھﻧری ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم ﻋوض
ﻣﯽ ﺷود .اﯾن را اﻣروز ﺑﮫ ﻋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧﯾد ﻣردم دﯾﮕر
ﺣوﺻﻠﮫ دارﻧد ﺟﻠوی ﺗﻠوﯾزﯾون ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد و ﺳ﷼ ھﺎی ﺗﮭوع آوری ﻛﮫ
ﺗﺎ ھﻣﯾن ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش ﺳرﮔرﻣﺷﺎن ﻣﯽ ﻛرد را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻛﻧﻧد؟ ﺗراﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺑﺗذل و ﭘر ﺳوز و ﮔذاری ﻛﮫ از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷب ﺟواﻧﺎن را در
ﺧﺎﻧﮫ و ﺧودرو ﻣﺷﻐول ﻣﯽ ﻛرد ،ﭼطور؟ ﺻف ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺟﻠوی
ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑرای ﺣﺎل ﻛردن ﺑﺎ ﺑﻧﺟل ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻧظﯾر "اﺧراﺟﯽ ھﺎ"
ﻛﺟﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت؟ در ﻋرض ﭼﻧد روز ،ﻧﯾﺎزھﺎی روﺣﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾك ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ
درﮔﯾر ﺷورﺷﯽ ﺧوﻧﯾن ﺷدﻧد ،ﺗﻐﯾﯾر ﻛرده اﺳت.
اﻣروز ﺑﺳﯾﺎری از دﺳت اﻧدر ﻛﺎران ھﻧر ھم ﻣﯽ ﻛوﺷﻧد رﺳﺎﻟت
و ﻋﻣﻠﻛرد ﺧود را در ﺷراﯾط ﺟدﯾد ،دوﺑﺎره ﺗﻌرﯾف ﻛﻧﻧد .اﮔر ﭼﻧﯾن
ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﺟﺎی ﺗﻌﺟب داﺷت .اﮔر ھﻧرﻣﻧدی ﺑﺧواھد ﺑﺎ ﺳﻧﻔوﻧﯽ آﺗش
و ﺧون ھﻣﻧوا ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﺟﻐﺟﻐﮫ و زﻧﺑورك را ﻛﻧﺎر ﺑﮕذارد و
ﺷﯾﭘور ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرد.
اﻣﺎ اﻋﺟﺎب آورﺗرﯾن ﭘدﯾده در روزھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯽ
آﯾﻧد ﺗﺎ در ﺑراﺑر ﺳﺗم و ﺗﺣﻘﯾر و اﺳﺗﺑداد ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد ،ﺷﻛوﻓﺎ ﺷدن ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ھﺎ و ﺧﻼﻗﯾت ھﺎی ھﻧری و ﻓﻛری در ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ در
ﺻﻔﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ﺗر از ﻛﺳﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺷﻛل ﺣرﻓﮫ ای ،ﺗﺧﺻﺻﯽ
و آﻣوزش ﯾﺎﻓﺗﮫ درﮔﯾر ھﻧر ھﺳﺗﻧد .ﺧﯾﻠﯽ از ﻣردم دارﻧد اﺣﺳﺎﺳﺎت
و ﭘﯾﺎم ھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را در ﻗﺎﻟب ﺷﻌر ﻣﯽ رﯾزﻧد و از راه
اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﺻدھﺎ ھزار ﻧﻔر ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺟﻼدان
ﺣﺎﻛم ﺑر اﯾران را در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی طﻧز ﺑﮫ ﭼﺎرﻣﯾﺦ ﻣﯽ ﻛﺷﻧد و
ﺷﻛﻧﺟﮫ ﮔران اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﻛﺎرﯾﻛﺎﺗورھﺎﯾﺷﺎن ﺷﻼق ﻣﯽ زﻧﻧد .ﺧﯾﻠﯽ
ھﺎ ﻧداھﺎ و ﺳﮭراب ھﺎ را ﺑﮫ ﻛﺎدر ﭘوﺳﺗرھﺎی ﺧود ﻓراﺧواﻧده اﻧد ﺗﺎ
ﻓرﯾﺎد اﻋﺗراض ﺟواﻧﺎن آﮔﺎه را ﺑر دﯾوارھﺎ ﻧﻘش ﻛﻧﻧد .ﺻدھﺎ ھزار
ﻧﻔر ﯾﻛﺷﺑﮫ ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎز ﺷده اﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور در ﺗظﺎھرات
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻧده ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد اﻧد و ﺑﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن دورﺑﯾن
ﻣوﺑﺎﯾل ،ﺳﺎزﻧده ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد .رﭘرھﺎ و اھل ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ
ﻛﮫ ﻗﺑﻼ ﻣﯽ ﻛوﺷﯾدﻧد ،ﺗﻠﺧﯽ ھﺎ و رﻧﺞ ھﺎی زﻧدﮔﯽ روزﻣره را در
آﺛﺎر ﺧود ﺟﺎری ﻛﻧﻧد ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺟﻠوه ھﺎی ﺷوراﻧﮕﯾز و اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯽ
از ﻧﺑرد ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ روﺑرو ھﺳﺗﻧد ،ﻛﮫ آﻧﺎن را از ﻓردﮔراﯾﯽ ھﺎ و ﺗﻠﺦ
اﻧدﯾﺷﯽ ھﺎ دور ﻣﯽ ﻛﻧد؛ و راه روﺷن اﻧدﯾﺷﯽ و درك آرﻣﺎن ھﺎ و
اھداف ﺟﻣﻌﯽ را ﻣﯽ ﮔﺷﺎﯾد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺟواﻧﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر
ﭘﯾﺷرو ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ از ﺧﺎك ﻣﺳﺎﻋدی ﺳر ﺑرون ﻣﯽ آورﻧد ﻛﮫ
ﺧﯾزش ﺗوده ھﺎ ﭘدﯾد آورده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎﻟﯾدن و ﺑﮫ ﮔل ﻧﺷﺳﺗن اﯾن
ﺟواﻧﮫ ھﺎ ،ﻛﺎری ﺳﮭل ﻧﯾﺳت و اﮔر ﺗﺣوﻟﯽ ﺟدی در اﻧدﯾﺷﮫ
ھﻧرﻣﻧدان ﻧوﭘﺎ ﭘدﯾد ﻧﯾﺎﯾد ،اﯾن ھوای ﺗﺎزه ﻣﺣدود و ﻣﺣدودﺗر ﺧواھد
ﺷد.
ﺑﮕذارﯾد ﻣﺳﺄﻟﮫ را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﻛﻧم ﻛﮫ ﺑدون دورﻧﻣﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ای
ﭘﯾﺷرو و راھﮕﺷﺎ ،ﺑدون داﺷﺗن آرﻣﺎن و روﯾﺎﯾﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش و
ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘق ،آﺛﺎر ھﻧری ﺳر در ﮔم و ﺑﯽ روح ﺧواھﻧد ﺷد .اﮔر
ھﻧرﻣﻧدان در ﻣورد ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺻﺣﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت
دﯾد روﺷﻧﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،آﺛﺎرﺷﺎن در ﺧدﻣت دﮔرﮔوﻧﯽ و ﻧو ﺷدن
واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار ﻧﺧواھد ﮔرﻓت؛ ﺑﮫ ﻛﻧﺎر زدن اﻓﻛﺎر ﺗﺎرﯾك
اﻧدﯾﺷﺎﻧﮫ و اﺳﺎرت ﺑﺎر و ﺧراﻓﯽ ﻣﺳﻠط ﻛﻣك ﻧﺧواھد ﻛرد .اﻣروز در
اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾم ﻛﮫ رھﺑران ﻣوج ﺳﺑز ﻣﯽ ﻛوﺷﻧد ،ﺗوده
ھﺎی ﺟﺎن ﺑﮫ ﻟب رﺳﯾده را از ”ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﻛﻧﯽ“ ﺑﺎز دارﻧد و ﺑﮫ ﻗول
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ﺧودﺷﺎن ”اﻋﺗﻣﺎد از دﺳت رﻓﺗﮫ ﻣردم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧظﺎم“ را ﺑﮫ اﯾن
رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﻛﺎر و اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر ﺑﺎز ﮔرداﻧﻧد .در ﻣﻘﺎﺑل ،آﺛﺎر ھﻧری
ﭘﯾﺷرو ﺑﺎﯾد ﻓرﯾﺎدﮔر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و ارزش ھﺎی ﻧوﯾن و ﭘﯾﺷروﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد
ﻛﮫ از ﺑﻧﯾﺎد ﺑﺎ ﻧظم ﻣوﺟود در ﺗﺿﺎد و ﺗﻌﺎرض اﺳت .ﺗﻛرار ارزش
ھﺎی ﻛﮭﻧﮫ ،ﺗﻛرار ﻓرم ھﺎی ﻛﮭﻧﮫ و ﺳﻧﺗﯽ ،ﺗﻛرار ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﺎﯾد در دوران ﮔذﺷﺗﮫ ﻛﺎرآﯾﯽ و ﻣﻧﺎﺳﺑت داﺷﺗﮫ ،ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻧﯾﺎزھﺎی ذھﻧﯽ و روﺣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠﺗﮭب و ﺗﺷﻧﮫ دﮔرﮔوﻧﯽ
ﺑﻧﯾﺎدی را ﭘﺎﺳﺦ دھد.
ﺑﮕذارﯾد ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻣﺷﺧص ﺑزﻧم .ﻣﻌﻣوﻻَ در ھر ﺧﯾزش ﺗوده
ای ،ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺷﻌﺎرھﺎی آھﻧﮕﯾن و ﺳرودھﺎی ﻛوﺗﺎه و
ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و اﻓق ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺷﺎن را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ
دھد .واﺿﺢ اﺳت ﻛﮫ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺳرودھﺎ از ﻧظر ﻣﺣﺗوا و ﺟﮭت
ﮔﯾری ﯾﻛﺳﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ و ﺷﺎﯾد ﻓﻘط ﯾﻛﯽ دو ﺷﻌﺎر ﻋﺎم ـ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣﺑﮭم ـ
را ﺑﺗوان ﭘﯾدا ﻛرد ﻛﮫ ”ھﻣﮫ“ آن را ﺗﻛرار ﻛﻧﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ھر ﻛﺳﯽ از
ظن ﺧود ،ﯾﺎر اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ ﺷود .در ﺧﯾزش ﻛﻧوﻧﯽ ،ﺗﻼش ﻋﺟﯾﺑﯽ
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﺗﻛرار و ﺗﻘﻠﯾد از اﻧﻘﻼب  .57ﻣﯽ ﮔوﯾم
ﻋﺟﯾب؛ زﯾرا ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺧﯾزﺷﯽ ﻛﮫ اﻣروز درﮔﯾرش ھﺳﺗﯾم،
ﺟواﻧﺎن زﯾر  27ﺳﺎل ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺳﺄﻟﮫ را اﯾﻧطور ﻣﯽ ﺗوان ﺗوﺿﯾﺢ داد ﻛﮫ اﯾن ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ،و ﺑﮫ ﺷﻛل ﺧود ﺑﮫ ﺧودی ھم ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت،
ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺳرودھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﯾﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اش ﺑﺎﺷد را ﺑﺳﺎزد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﻋﻣل ،اﯾن
ﺑﺧش از ﻛﺎر را ﺑﮫ ”رھﺑراﻧﯽ“ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد ﻛﮫ ﺗﺟرﺑﮫ اش را دارﻧد .
ﻣﺷﻛل اﻣروز ،ھﻣﺎن ﺧط و ﺗﻔﻛر و ﭼﺎرﭼوب ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت ،ﻛﮫ
در ﻧﮭﺎﯾت ﻣﮭر ﺧود را ﺑر ﺗﺟرﺑﮫ  57زد .ھر ﯾك از اﯾن”رھﺑران“
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻊ روزﺷﺎن ،ھﻣﺎن ﺧط و ﺗﻔﻛر را ﺑﮫ
ﻧﺳل ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺗﮫ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ”ﻣوج ﺳﺑز“ در داﺧل
و ﺧﺎرج از ﻛﺷور ،ﺑﮫ ﺷﻛل ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾك و ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻧد ﺟﻠوی طرح
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻛﻠﯾت ﻧظﺎم ،ﻣﺷﺧﺻﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺳرﻛوﺑﮕر ﻧظﺎﻣﯽ و
اﻣﻧﯾﺗﯽ ،و اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﻛﻣﯾت را زﯾر ﺳوال ﺑﺑرد ،ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد .اﯾن
ﺗﻛرار ”وﺣدت ﻛﻠﻣﮫ“ ﻋواﻣﻔرﯾﺑﺎﻧﮫ ای اﺳت ﻛﮫ ﺧﻣﯾﻧﯽ در اﻧﻘﻼب
 57ﺟﻠو ﮔذاﺷت ﺗﺎ راه ﻧﻘد ﻋﻘﺎﯾد و ﻋﻣﻠﻛرد ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧود را ﺑﺑﻧدد
و ﻧﮕذارد ﻛﮫ آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻔﻛر ﭘﯾﺷرو در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗروﯾﺞ ﺷود .
اﻣروز ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ )و در واﻗﻊ دﺳﺗور( اﻣﺛﺎل ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ و
ﺧﺎﺗﻣﯽ و ﺳﺎزﮔﺎرا و ھﻣراھﺎﻧﺷﺎن ،ﻣردم ”آزادﻧد“ ﻛﮫ ھر ﭼﮫ دﻟﺷﺎن
ﺧواﺳت ﷲ اﻛﺑر ﺑﮕوﯾﻧد و ﻗرآن ﺑﺧواﻧﻧد و ﺷﻌﺎر”ﻧﺻر ﻣن ﷲ و
ﻓﺗﺢ ﻗرﯾب“ ﺳر دھﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ دﺳت ﺧود ،ﮔور اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓداﻛﺎری و
ﺗﻼش و ﺷور و ﺷوق را ﺑﻛﻧﻧد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﺗﺑدﯾل ﻛﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﮭره و
اﺑزاری ﺑرای ﺧروج ﻧظﺎم ﭘوﺳﯾده ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﺑﺣران و
ﺗرﻣﯾم اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﭘر ﺷﻛﺎف .ﻣردم ”آزادﻧد“ ھزار و ﯾك ﺑﺎر در ھر
ﺗظﺎھرات ،ﺳرود ”ای اﯾران“ ﺑﺧواﻧﻧد ﺑﯽ آﻧﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺗوای ﻋﻘب
ﻣﺎﻧده ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑرﺗری ﺟوﯾﺎﻧﮫ آن ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد؛ و ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷوﻧد
ﻛﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﻧﮭﻔﺗﮫ در اﯾن ﺳرود آﻧﺎن را زﯾر ﭘرﭼم ﺣﺎﻛﻣﺎن
ﻣرﺗﺟﻊ و ﺳﺗﻣﮕر ﺧودی ﺑﮫ ﺻف ﻣﯽ ﻛﻧد و از ﻣﺗﺣدان واﻗﻌﯽ ﺷﺎن
ﻛﮫ ﺗوده ھﺎی ﺳﺗﻣدﯾده از ﺳﺎﯾر ﻣﻠل و ﻛﺷورھﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺟدا ﻣﯽ اﻧدازد.
در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﺟوﯾﺎن را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎل
ﺧود ﻣﯽ ﺧواھﻧد ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗر و ﻣﺗﻔﺎوت از ﺟو ﻏﺎﻟب ﺣرﻛت ﻛﻧﻧد،
اﻣﺎ ﻋﻣﻼَ ﻛﺎر زﯾﺎدی از ﭘﯾش ﻧﻣﯽ ﺑرﻧد .ﺑرای ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن آب ﺷﻧﺎ
ﻛردن ،ھم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎی ﻗوی اﺳت و ھم ﺗﻣرﯾن ﻣﻧﺎﺳب و
روش ھﺎی ﺻﺣﯾﺢ .ﺑدون دورﻧﻣﺎی ﻋﻠﻣﯽ و آرﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻓﻠﺳﻔﮫ
ﭘﯾﺷرو ،ﺟواﻧﺎن ﺷورﺷﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺻرﻓﺎ َ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧﯾت و اراده
ﺧود ،ﻓﺿﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد و اﻓﻛﺎر و ارزش ھﺎی ﻛﮭﻧﮫ را ﻛﻧﺎر
ﺑزﻧﻧد .ھر روز دارﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ ﮔروه ھﺎی ده ﺑﯾﺳت ﻧﻔری از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن در راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺳرود ”ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﻲ“ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و
اﻟﺑﺗﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ھم ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻣﺻدا ﻣﯽ ﺷوﻧد .طوری ﺷده ﻛﮫ
اﻧﮕﺎر ﺧواﻧدن ”ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ“ ﯾك آﯾﯾن ﻣذھﺑﯽ اﺳت؛ ﯾك ﻋﺎدت و ﯾﺎ
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ﯾك ﺣرﻛت ﺷرطﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﭘﺎوﻟف .ﺳؤال
ﺟواﻣﻊ ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﯾران اﺳت ﻛﮫ
 ٢۵ژوﺋﻦ " ٢٠٠٩ﺟﻮآن ﺑﺎﺋﺰ" ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﺗﺮاﻧﻪ
اﯾﻧﺳت ﻛﮫ آﯾﺎ اﯾن ﺳرود ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻧﻮﯾﺲ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾك ﻧﯾروی ﮔﺳﺗرده
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻮﻟﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎل ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺮاﻧﻪ
ﻧﯾﺎزھﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ و روﺣﯽ ﺧﯾزش ﻛﻧوﻧﯽ » «We Shall Overcomeرا ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺷﻌﺮ اﻧﻔﺟﺎری ﺑﮫ ﺟﻠوی ﺻﺣﻧﮫ ھل داده
را ﭘﺎﺳﺦ دھد؟ آﯾﺎ ﻣﺿﻣون ”ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ“ ﻓﺎرﺳﯽ ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺳت .اﯾن دارد ﺑﮫ ﻣﺎ آدرس ﯾﻛﯽ از
)ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺷﻛﺎل ﭼﻧداﻧﯽ ھم ﻧداﺷﺗﮫ ﮐﺮد و ﻧﺴﺨﻪای از وﯾﺪﺋﻮی آن را -ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش
ﺿﺒﻂ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣرﻛﮫ اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﯾﻧده
ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺑﺮروی ﯾﻮﺗﯿﻮب و وبﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽاش ﻗﺮار
را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .وﻟﯽ ﻛﻣﺎﻛﺎن ،در دل
ﺑﺎﺷد( آﻧﻘدر ﻋﻣﯾق و در ﻋﯾن ﺣﺎل داد.
ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده ھﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم
ﺧﯾزش ﻛﻧوﻧﯽ ،ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺗراﻧﮫ
ﭘﯾﺷرو و ارزش ھﺎی ﻧوﯾن ﺑﮫ ﺧﯾزش ﺗوده ھﺎ
ﺳرودھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﯾﺎن اﯾن ﺣﺿور زﻧﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺎﺋل
ﻛﻣك ﻛﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣﺎد ﺷورش آﮔﺎھﺎﻧﮫ و
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺗم ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮔوش
اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد؟
ﻧﻣﯽ رﺳد .اﻓﻛﺎر و ارزش ھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﯾروھﺎی
اﮔر ﺑﮫ ﻧوارھﺎﯾﯽ ﻛﮫ از اﻧﻘﻼب  57ﺑﮫ ﺟﺎ
رھﺑری ﻛﻧﻧده ”ﻣوج ﺳﺑز“ ،ﻛﮫ ھﻣﺎن اﯾدﺋوﻟوژی
ﻣﺎﻧده رﺟوع ﻛﻧﯾم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﻛﮫ ﺗﻔﻛر و ﭘﯾﺎم ھﺎ و
ﺑرﺗری ﺟوﯾﺎﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ
ارزش ھﺎی ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ و
ﺣﺎﻛﻣﯾت اﺳت ،ﻣﺛل ﺑﺧﺗك روی ﺧﯾزش ﻣردم اﻓﺗﺎده
آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ ،و ﮔﺎه ﺣﺗﯽ ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی
اﺳت و ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﺟواﻧﮫ ھﺎی آﯾﻧده ﭘﺎ ﺑﮕﯾرد .اﯾن
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،در ﻗﺎﻟب ده ھﺎ ﺗراﻧﮫ و ﺳرود
ﻛﺎر ﺧود ﺑﮫ ﺧودی اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد ﺷد .اﯾن ھم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋرﺿﮫ ﺷده ﺑود :از ”ﺷراره
ﺷﻧﺎ ﻛردن ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن ﻗدرﺗﻣﻧد آب
ھﺎی آﻓﺗﺎب“ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ”ﺳرﺧﮫ روﺟﺎ“؛ از ﺗﺮاﻧﻪ " "Stand by meدر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم دارد؛ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ،ھﻧرﻣﻧدان ﭘﯾﺷرو و
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳرودھﺎی ﻛﻧﻔدراﺳﯾون ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﯾﺮان ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ "ﺑﻮن ﺟﻮوی" ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ھﺎرد راک ﺟوان از ﺻﻔوف زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﺎﯾد
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و "اﻧﺪی" ﺑﺸﮑﻞ دو زﺑﺎﻧﻪ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺪ.
آﺛﺎری ﻛﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺷﻌرھﺎی ﻓرﺧﯽ ﯾزدی
ھﺟوم ﻛﻧﻧد و ﺳدھﺎ را ﺑﺷﻛﻧﻧد .ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد
و ﻻھوﺗﯽ و ...ﺗوﻟﯾد ﺷد .وﻟﯽ ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن
و اراﺋﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ و آﺛﺎری ﻧﯾﺎز اﺳت ﻛﮫ ﻗﯾود و
آﺛﺎر ﻧﯾز ،ﻧﮫ در ﻣﺣﺗوا ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻛﻧوﻧﯽ ﺧواﻧﺎﯾﯽ
رواﺑط و ﻗواﻧﯾن ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ و ﭘدرﺳﺎﻻراﻧﮫ را آﻣﺎج
دارد؛ ﻧﮫ در ﻓرم .ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھم ﺗﻼش
ﻗرار دھد؛ زﻧﺎن را ﺑﮫ در دﺳت ﮔرﻓﺗن ﺳرﻧوﺷت
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﻛﮫ در ﮔوﺷﮫ و ﻛﻧﺎر دﻧﯾﺎ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از
ﺧود ﺑراﻧﮕﯾزد؛ ﻣﻧﺎﻓﻊ درازﻣدت و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی روز
ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﺗوده ھﺎ در ﺧﯾزش ﻛﻧوﻧﯽ ،و ﯾﺎ
زﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﯾﺎر ﻣردﻣﯽ ﺑودن و ﺿدﯾت ﺑﺎ
ﺑرای اﺑراز ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﻼدان
ﺳﺗﻣﮕری و اﺳﺗﺑداد و ﺧراﻓﮫ و ﺑﮭره ﻛﺷﯽ ﻣطرح
ﻓرﯾﺑﻛﺎر ﺣﺎﻛم ،ﺗراﻧﮫ و ﺳرود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد و
ﻛﻧد .ﺗوﻟﯾد و اﻧﺗﺷﺎر اﯾﻧﮕوﻧﮫ آﺛﺎر را ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد را ﻛوﭼك ﯾﺎ ﺑﯾﮭوده ﺟﻠوه
ﺧدﻣت ﯾك ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت رادﯾﻛﺎل در وﺿﻌﯾت ﻛﻧوﻧﯽ
ﺑدھم .ﻣردم ﺑدون ﺷك از ﺷﻧﯾدن ورﺳﯾون ھﺎی
و اﯾﺟﺎد ﻣوج ھﺎی ﻧوﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار داد.
ﻣﺧﺗﻠف ”آن ﺧس و ﺧﺎﺷﺎك ﺗوﯾﯽ ،دﺷﻣن اﯾن ﺧﺎك
اﯾن ﻛﺎر را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﺗوﯾﯽ“ ﺑﮫ ھﯾﺟﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﺎ آن ھﻣﺧواﻧﯽ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧد ،ﻣﮕر آﻧﻛﮫ ﺗﺻوﯾری روﺷن از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن
ﻛﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﺳﻧده ﻛردن ﺑﮫ اﯾن ﺣد ،و ﺗﻼش ﻧﻛردن
آﯾﻧده ﻛﮫ رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن ﯾﻛﯽ از ﺳﺗون ھﺎی آن اﺳت
ﺑرای ﺗﻌﻣﯾق ﻣﺣﺗوا و طرح ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻧو و
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؛ و آرﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﻛل دادن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و
روﺷن ،ﺗﻼش ﻧﻛردن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓرم ھﺎی
دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﻋﺎری از ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض و ﺳﺗم و
ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻔﺎوت ،ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺷﯽ ﻣﯽ ﺷود
اﺳﺗﺛﻣﺎر .ﺑزرﮔراه ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺟﮭﺎﻧﯽ ھر روز ﺑﯾش
ﻛﮫ ھﻧر ﻣﯽ ﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺣرﻛت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
از ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﭘﯾﺷرو و اﻟﮭﺎﻣﺑﺧش
ﺑﺎزی ﻛﻧد .ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﺑﻌﺿﯽ از ﺗراﻧﮫ
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧزدﯾك ﻣﯽ ﻛﻧد .ﻛﺎﻓﯾﺳت ﻛﮫ ھﻧرﻣﻧدان،
ﺳرودھﺎﯾﯽ ﻛﮫ اﯾن روزھﺎ ﻣﯽ ﺷﻧوﯾم و ﺗوﺳط
ﺑﮫ وﯾژه زﻧﺎن ھﻧرﻣﻧد ،ﺣرﻓﮫ ای ﯾﺎ آﻣﺎﺗور ،در
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﻧظﯾر ﺟﻧﺗﯽ ﻋطﺎﯾﯽ ،ﻗﻧﺑری ،ﺳرﻓراز،
اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﺳﺗﺟو ﻛﻧﻧد و ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻧوﯾن و ﺧﻼﻗﯾت ھﺎ
دارﯾوش ،ﮔﯾﺳو ﺷﺎﻛری ،اﺑﯽ و ...ﺗوﻟﯾد ﺷده
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺳرﻣﺷق ﻗرار دھﻧد .ﺑﺎ
اﺳت ،ﯾﺎ رپ ھﺎی اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎری ﻛﮫ ﺑﺎ
روﯾش و ﮔﺳﺗرش اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻧوﯾن اﺳت ﻛﮫ دﯾﮕر از
ھوﺷﻣﻧدی و ھﻧرﻣﻧدی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،از ﻧظر
دﯾدن ﻣﺟﺳﻣﮫ ﻧدای ﺑﺎ ﺣﺟﺎب ﻛﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾك زن
ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﻧده ﺑودن ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اوﺿﺎع ﻛﻧوﻧﯽ
ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎز آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻟذت ﻧﺧواھﯾم ﺑرد
ھﻣﺧواﻧﯽ دارد ﺗﺎ ﺗﻛرار ﺣرف ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ.
و اﺣﺳﺎس ﻏرور ﻧﺧواھﯾم ﻛرد؛ ﺑﻠﻛﮫ ﺧود آﺳﺗﯾن ﺑﺎﻻ
ﺟﻧﺑش ﻣردم ﺑﮫ ﺷدت ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗراﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ھم
ﺧواھﯾم زد و ﻧداﯾﯽ را ﺗﺻوﯾر ﺧواھﯾم ﻛرد ﺑﺎ
ھﺳت ﻛﮫ دورﻧﻣﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ارزش
ﮔﯾﺳوان آزاد از ﻗﻔس ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری؛ ﻧداﯾﯽ ﻧﻣﺎد
ھﺎ و رواﺑطش ﺗرﺳﯾم ﻛﻧد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،ﺑدون
ﻧﯾروی ﻋظﯾﻣﯽ ﻛﮫ زﻧﺟﯾرھﺎی ﺳﺗم را ﻣﯽ ﺷﻛﻧد و
اﯾﻧﻛﮫ ﺑﺧواھم از ﯾك ﻣﺣﺗوا ﯾﺎ ﯾك ﻓرم ،ﻛﻠﯾﺷﮫ
رواﺑط ﻛﮭﻧﮫ را ﺑﮫ آﺗش ﻣﯽ ﻛﺷد ﺗﺎ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺟدﯾد
ﺑﺳﺎزم و ﺗﻛرار ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾد از آن را ﺳﺗﺎﯾش ﻛﻧم ،ﻣﯽ
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد.
ﺗوان ﺑﮫ ﺗراﻧﮫ ”ﺗﺻور ﻛن“ ﻗﻣﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك
ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺑﮫ ھﻧر ﭘﯾﺷرو! ھﻧرﻣﻧدان ﺷورﺷﮕر و
ﻧﻣوﻧﮫ ﻣوﻓق اﺷﺎره ﻛرد.
آﮔﺎه! از ھﻣﯾن اﻣروز ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗوﻟﯾد ﭼﻧﯾن
ﻋﺎﻣل ﭼﺷﻣﮕﯾر و اﻧﻛﺎرﻧﺎﭘذﯾر دﯾﮕر در
آﺛﺎری ﺗﻼش ﻛﻧﯾد! اﯾﻧﺗرﻧت را زﯾر و رو ﻛﻧﯾد و آﺛﺎر
ﺧﯾزش ﺟﺎری ،ﺣﺿور ﻗدرﺗﻣﻧد زﻧﺎن در ﺻف
اﻟﮭﺎﻣﺑﺧش و اﻟﮕوھﺎی ھﻧری را ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و
ﻣﻘدم ﻧﺑردھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳت .اﯾن ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﯽ
ھﻣﻔﻛران ﻧﺎدﯾده ﺧود در ﺷﺑﻛﮫ ھﺎی ارﺗﺑﺎط ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﺳت ﺑﮫ ﺳﺗم ﻋﻣﯾق و دﯾرﯾﻧﮫ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻛﮫ در ﻧظﺎم
ﻋرﺿﮫ ﻛﻧﯾد! وظﯾﻔﮫ ﻓﻛرﺳﺎزی و ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی و
ﺣﺎﻛم ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷده ،و ﯾﻛﯽ از ﺳﺗون ھﺎی
ﺧﻼف ﺟرﯾﺎن آب ﺷﻧﺎ ﻛردن در دل ﺧﯾزش ﻣردم را
ﺑﻧﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت .اﯾن
دﺳت ﻛم ﻧﮕﯾرﯾد! ﻣﺎ اﯾن ﺷﺎﻧس ﺗﺎرﯾﺧﯽ را دارﯾم ﻛﮫ
ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺣوﻻت ﺗﻛﺎن دھﻧده ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر در زﯾرﺑﻧﺎ و روﺑﻧﺎی
ﺷﻧﺎ ﻛردن را در آب ھﺎی ﻣﺗﻼطم اﻗﯾﺎﻧوس ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم¾.
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اﺳﺗرس! ﻛﺎﻓﯾﺳت ﻛﮫ ﺻداﯾﯽ از ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺷﻧوﯾم ﻛﮫ :ﺑﭼﮫ ھﺎ
آھﺳﺗﮫ ﺣرﮐت ﮐﻧﯾن! ﭘﺷت ﭼراغ ﻗرﻣز واﯾﺳﯾن ﺗﺎ ﺗﻌدادﻣﺎن زﯾﺎد ﺑﺷﮫ
و ﺑﮫ ﺷﻛل طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺷﮫ !

روزھﺎی
ﺑوق و
ﺗراﻓﯾك

ﻧﻣﺎی ﺳوم
ﭼﺷﻣت ﺑﮫ رﻧﮓ ﻗرﻣز ﭼراغ دوﺧﺗﮫ ﺷده .ﮔوش ﺑﮫ زﻧﮕﯽ.
اوﻟﯾن ﺻدای ﺑوق ،اﻋﻼم ﺷروع اﺳت .ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﻣﯾل ﺑﮫ
ﭘﯾﺎده ھﺎ راه ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت رد ﻣﯽ ﺷوﯾم و دﺳت ﺧود را
طوری ﺑﺎ ﻋﻼﻣت  vﺑﮫ ﺳﻣت راﻧﻧده ھﺎ ﺗﻛﺎن ﻣﯽ دھﯾم ﻛﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﯽ
ﺧواھﯾم از آﻧﮭﺎ راه ﺑﮕﯾرﯾم .ﺳرﻧﺷﯾن ھﺎ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ دﺳت ﺗﻛﺎن ﻣﯽ
دھﻧد و ﺑوق ﻣﻣﺗد اﻋﺗراﺿﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻣﺎی آﺧر
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﻣﺗد ﺑوق ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ،ﺻدای "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" ،اﺑر
ﮔﺎز اﺷﮏ آور ،ﺳطل ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ آﺗش ﮔرﻓﺗﮫ و ....

ﻣﯾﻼد روﺷن
واﻗﻌﺎ َ ﺟﺎی ﺗﻌﺟب اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﮑﺎن دارد؟! ﺑوق و ﺗراﻓﯾﮏ
ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣدرن ﻧوای ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑدھد و ﺑﺎﻋث ﻟذت ﺷود؟! ﺣدود
دو ﻣﺎه ﭘﯾش ﺻدای ﺑوق ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ و ﯾﺎ ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ
در ﭘﺷت ﭼراغ ﻗرﻣز و ﯾﺎ ﮔﯾر ﻛردن ﺑرای دﻗﺎﯾق طوﻻﻧﯽ در
ﺗراﻓﯾﮏ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ اﻋﺻﺎب ھﻣﮫ را ﺧرد ﻣﯽ ﮐرد و اﺳﺗرس
وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﯾﻧﮭﺎ اﺑزاری ﺑرای
ﭘﯾﺷﺑرد اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾن ﻣردم ﺷده اﺳت .آه ﭼﮫ
ﻟذت ﺑﺧش اﺳت ،ﺻدای ﺑوق و زﻧﺟﯾر ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗراﻓﯾﮏ! ﺑوق ﻧﮕو،
ﺳﻧﻔوﻧﯽ ﺑﺗﮭوون ﺑﮕو!!!
ﻧﻣﺎی اول
در روزھﺎی اﻋﺗراض ،از ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ﮐﮫ ﺣرﮐت ﻣﯽ
ﮐﻧﯽ در اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣزدور ﺣﮑوﻣﺗﯽ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوی ﮐﮫ در
ﮔوﺷﮫ ای ﺑﮫ ﮐﻣﯾن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .ﺧب! ﭘس ﺧﺑری ﮐﮫ از ﻗﺑل ﺑﮫ ﺗو
رﺳﯾده ،درﺳت ﺑوده اﺳت .اﻣروز ﻗرار اﺳت ﺧﺑری ﺑﺷود .ﺑﮫ
ﺣرﮐت اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯽ .ﻣﺗوﺟﮫ ﮔروه ھﺎی دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان
دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﻧﻔره ،و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭼﻧد ﻧﻔره ﻣﯽ ﺷوی ﻛﮫ در ھﻣﺎن
ﻣﺳﯾر در ﺣرﮐﺗﻧد! ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ھﺎ ،ﻣوﺑﺎﯾل ھﺎ و ﺑطری ھﺎی آب ﯾﮏ
ﺑﺎر ﻣﺻرف ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮔرﻣﺎی اﯾن روزھﺎ ،ﺷده اﺳت ﯾوﻧﯾﻔورم ﻣﺎ!
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ ﻣﺎﺳﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آﻟودﮔﯽ ھوا ﺑﮫ ﺻورت
دارﯾم! ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از اﺷﻌﮫ آﻓﺗﺎب ،ﻋﯾﻧﮏ ھﺎی
آﻓﺗﺎﺑﯽ ﻣﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﭼﺷم دارﯾم! ﺑرای ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی
ﻋﺎدت ﻛرده اﯾم ،ﭘس در ﭘﯾﺎده روھﺎ راه ﻣﯽ روﯾم! ﺟﺎﻟب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ
اﯾن روزھﺎ ﻣردھﺎ ،ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻓﻛر ﺧرﯾد ﻣﺎﯾﺣﺗﺎج ﺧﺎﻧﮫ اﻓﺗﺎده اﻧد و
ﺳﺎک ﺧرﯾد ﺑﮫ دﺳت دارﻧد! ﯾﮏ ﭼﯾز دﯾﮕر ھم ﺟﻠب ﻧظر ﻣﯽ ﻛﻧد،
ﭘل ھﺎی ھواﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻋﺑور ﺑر روی اﺗوﺑﺎن ھﺎ ﯾﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
ﺑزرگ زده اﻧد ،ﺑرﻋﻛس ﻣﺎه ھﺎی ﻗﺑل ،ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﺑوب ﺷده اﻧد و
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد! زﻧﺎن و ﻣردان ﻣﺳن و اﻓراد ﺧﺎﻧواده
ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﯾﻛﺷﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ اﺳﺗﻔﺎده از ﭘل ﻋﺎﺑر را ﺟذب ﻛرده
اﻧد و ﺗﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﯽ روﻧد آن ﺑﺎﻻ! ﺑﺎ دﯾدن ھﻣﮫ اﯾن
ﻧﻣﺎد ھﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوی ﮐﮫ درﺳت داری ﺑﮫ ﻣﺣل ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوی
و ﺑﺎﯾد ﺧودت را آﻣﺎده ﮐﻧﯽ!
ﻧﻣﺎی دوم
ﺳﺎﻋت  6ﺑﻌد از ظﮭر در ﭘﯾﺎده رو ھﺎ ،ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮓ زﻧدﮔﯽ
ﺷﮭری را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﻣﯾل ﭘﺷت ﭼراغ ﻗرﻣز ﻣﯽ
اﯾﺳﺗﻧد؛ آﻧﮭم ﻧﮫ ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ! ﻣﻧظم و ﺑدون

ﻣوﺿوع اﻧﺷﺎء :ﻓواﯾد ﺑوق و ﺗراﻓﯾك
ﺑوق ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﺳﯾدن ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر .ﺑوق ﯾﻌﻧﯽ ﺧرد ﺷدن
اﻋﺗﺻﺎب دﺷﻣن .ﺗراﻓﯾك ﯾﻌﻧﯽ ﮔﯾر اﻓﺗﺎدن ﺧودروھﺎ و ﻣوﺗورھﺎی
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن .ﺗراﻓﯾك ﯾﻌﻧﯽ راﺣت ﺗر
ﺗﺟﻣﻊ ﻛردن و آﺳﺎن ﺗر ﻓرار ﻛردن ﻣردم.
ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطق و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﺑزرﮔراه ھﺎ را در
ھﻣﯾن  40روز اﺧﯾر ﻣﺛل ﮐف دﺳت ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد؟! ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده اﯾد
رﻓﺗﺎر و آداب و ﺑرﺧورد ﻣردم ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﭼﻘدر رﺷد ﮐرده اﺳت؟ !
دﯾﮕﮫ ﮐﻣﺗر ﭘﺳرھﺎ در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺧﺗرھﺎ ﮔﯾر ﻣﯽ دھﻧد؟! ارﺗﺑﺎطﺎت
درون ﺷﮭری ﻣردم ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﭼﻘدر راﺣت ﺗ ر
ﺷده اﺳت؟! اﺣﺳﺎس ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺷدﯾد ﺑﯾن ﻣردم ﺑوﺟود آﻣده؟! ﻣراﻗﺑت
ﻣردم از ھﻣدﯾﮕر ﭼﻘدر ﺗﻘوﯾت ﺷده اﺳت؟!
واژﮔﺎن و ﻋﺑﺎرات روز
ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ،ﻓﻧدک ،روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺑطری آب ﯾﮑﺑﺎر ﻣﺻرف،
ﻣوﺑﺎﯾل دورﺑﯾن دار ،ﺳرﮐﮫ ،ﻣﺎﺳﮏ ،ﻋﯾﻧﮏ آﻓﺗﺎﺑﯽ ،ﻣﭻ ﺑﻧد رﻧﮕﯽ
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳﻠﯾﻘﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﺎﺷﯾن ،ﮐﻼه ﺧود ،ﻣوﺗور ،ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ ،ﺑﺎﺗوم ،ﮔﺎز ﻓﻠﻔل ،ﭘل ھواﯾﯽ ،اﯾﻧﺗرﻧت ،ﻣﺎھواره ،ﭘﺷت ﺑﺎم،
ﺷﻌﺎر ،ﭘﻼﮐﺎرد ،اﻋﻼﻣﯾﮫ ،اﺳﭘری ،اﮐﻠﯾل و ﺳرﻧﺞ.... ،
ﻣﺷق ﺷب )اﯾن ھﺎ را ھزار ﺑﺎر در ذھن ﺧود ﻣرور ﻛﻧﯾد(
اﻧﻘﻼب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،آﯾﻧده ،دورﻧﻣﺎ ،آرﻣﺎن ،ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ،
اﺳﺗراﺗژی ،ﺗﺎﻛﺗﯾك ،ﻧﻘﺷﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ،رھﺑری ،ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ،
ﻗﮭر ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺳﺗم ،اﻓﯾون ﺗوده ھﺎ ،ﻣردﺳﺎﻻری....
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اداﻣﮫ از ﺻﻔﺣﮫ :12
ﺟﺎﻟب دو ﻣورد ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﺑﮭﺷون ﮔﻔﺗن ﺑﺎ ﻣردم ﺣرف ﻧزﻧﯾن .ﺑﮫ
دو ﺳﮫ ﺗﺎ آﺷﻧﺎ ﺑرﺧوردم و ﺳﻼم وﻋﻠﯾﮑﯽ ﮐردﯾم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻧدی ﻣﺎ رو
دور ﮐردﻧد .ﺧﺎﻧﻣﯽ ﮔﻔت ،ﺗو ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ھم ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧﻔر ﮐﺎر
ﻧدارن ﺷﻣﺎ ﭼرا اﯾن طوری ﻣﯽ ﮐﻧﯾن؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دورﻣون ﻣﯽ
ﮐرد ،ﮔوﺷﮭﺎﺷو ﮔرﻓت .ﮔﻔﺗم" :ﭼﻘدر از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﯾن ﮐﮫ دﺳﺗور
دارﯾن ﺻدای ﻣﺎ رو ھم ﻧﺷﻧوﯾن ".ﻓراﻣوش ﮐردم ﮐﮫ ﺑﮕم ھراز
ﮔﺎھﯽ ھم ﺑﺎ ﮔﺎزاﺷﮏ آور و ﻓﻠﻔل ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﺷدﯾم .ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  12دﯾدم ﺑراﺗون ﮔﻔﺗم¾.

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺷﻣﺎره ﭼﮭﻠم

ﺻﻔﺣﮫ 9

ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
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ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
اﻣروز ﻗرار ﺑود ﮐﮫ ﻣراﺳم ﺗﺣﻠﯾف اﺣﻣدی ﻧژاد در ﻣﺟﻠس
ﺑرﮔزار ﺷود .ﺑﺳﯾﺎری از ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﺳﺎﻋت
ﭼﮭﺎر اﻋﻼن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐرده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﻣردم از ﺻﺑﺢ زود در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣﺟﻠس در ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺗﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد .ﺣﮑوﻣت ﻧﯾز ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ﭘﻧﺞ
ھزار ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ و ﻟﺑﺎس
ﺷﺧﺻﯽ و ﺑﺳﯾﺟﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺳوار ﺑر ﻧﻔرﺑر و ﻣوﺗوری و
ﺷﺧﺻﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﻠس و در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف ﻣﺳﺗﻘر ﮐرده
ﺑود .ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧﺎن و ﺟواﻧﺎن را
ﻣﺗوﻗف ﮐرده و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑدﻧﯽ ﮐرده و دﻟﯾل ﺣﺿورﺷﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎن
را ﻣﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد .ﭼﻧد ﻧﻔر را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮔرﻓﺗن ﻓﯾﻠم از ﺻﺣﻧﮫ دﺳﺗﮕﯾر
ﮐرده و دﺳﺗﺑﻧد ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ و ﭼﺷم ﺑﻧد زده و ﺑﻌد در ﯾﮏ ﮐﯾوﺳﮏ
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ دورﺑﯾﻧﺷﺎن را ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺑﻌد ﺑﺎ ﻓﺣش و ﺑد و ﺑﯾراه
آﻧﮭﺎ را آزاد ﮐردﻧد!
ﺗراﻓﯾﮏ ﺷدﯾد و اﺟﺗﻣﺎع ﺑزرگ ﻣردم ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ اﺣﻣدی ﻧژاد
را ﺑﺎ ھﻠﯾﮑوﭘﺗر در ﺻﺣن ﻣﺟﻠس ﭘﯾﺎده ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺑﺎ ﮐﻣﺎل وﻗﺎﺣت و ﺻﺣﻧﮫ ﺳﺎزی ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺎﻣل اﺣﻣدی
ﻧژاد از ﭘﺷت ﭘرده ای وارد ﺷده و ﮔوﯾﻧده ﺑﺎ ﺗﻣﺳﺧر ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ
دروﻏﮭﺎی اﺟﻧﺑﯽ ھﺎﺳت!!!
اﯾن روزھﺎ ﺳﯾﻣﺎی ﮐذاﯾﯽ را اﻟﺑﺗﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ
وﻗﺎﺣت و دروﻏﮕوﯾﯽ ﺷﺎن ﺣدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل،
روز ﺑﻌد از ﺗظﺎھرات ﭼﻧد ھزار ﻧﻔره ﻣردم از ﻣﯾدان وﻧﮏ ﺑﮫ ﺳﻣت
ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ،در اﺧﺑﺎر ﺳﺎﻋت  9ﺷب ،ﮔوﯾﻧده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
اﻧﻌﮑﺎس ﺧﺑر ﺗظﺎھرات ﻓوق در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺑری ﺟﮭﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ
وﻗوع اﯾن ﺗظﺎھرات ﮐذب ﻣﺣض ﺑوده و ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ده ﻧﻔر در
ﺗظﺎھرات ﺷرﮐت داﺷﺗﻧد .اﯾن درﺣﺎﻟﯾﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻓﻘط ﭼﻧد ده ﻧﻔر
در ﺗظﺎھرات دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد و ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر ھزار ﻧﻔر در آن ﺷرﮐت
داﺷﺗﻧد و ﻓﯾﻠﻣش ھم ﻣوﺟود اﺳت.
در اﺟﺗﻣﺎع ﺑزرگ ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﻠس ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﺑﺎ
ﺳﺑﻌﯾت ﺗﻣﺎم ﺑرﺧورد ﮐرده و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣردم اﻓﺗﺎدﻧد و ھر
ﮐس را ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ داد را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن
ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد "ﻣرگ ﺑردﯾﮑﺗﺎﺗور!" ﺑﺎ ﻓﺷﺎرھﺎی ﻓزاﯾﻧده
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﺟﻣﻌﯾت ﺑطرف ﺑﺎزار ﺣرﮐت ﮐرده و ﺑﺎ ھﺟوم
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﺑﺎزار ﺗﻌطﯾل ﺷدﻧد.
ﺣدود ﺳﺎﻋت دوازده ھﻧوز ﺟﻣﻌﯾت ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔره ﻣردم اﮐﺛراَ
ﺟوان و زﻧﺎن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ھﻧوز در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺳﺗﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب
ﺑﺳﺎطﺷﺎن را ﮐﻣﯽ ﺟﻣﻊ ﮐردﻧد .ﭘﯾﺎده رو و ﭼﻣن ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗرو
ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺗوﺳط ﻣزدوران ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود،
دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺷد .در ﭘﯾﺎده رو ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوب ﮐﮫ
ﮐﻼه ﺧود از ﺳر ﺑرداﺷﺗﮫ و ﺳﭘرﺷﺎن را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺑﮭﻣراه
ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﻣﺄﻣور ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻠوی ﺳﮫ زن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل را
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮭﺷﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﮫ ﺑروﯾد و آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺟواب ﻣﯽ دھﻧد:
"ﺑﮫ ﺷﻣﺎ رﺑطﯽ ﻧدارد!" ﻣردم دﯾﮕر اﯾﺳﺗﺎدﻧد ،ﺑﺑﯾﻧﻧد ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت،
اﻣﺎ ﻣزدوران ﻧﮭﯾب ﻣﯽ زﻧﻧد ﮐﮫ ﺑروﯾد!
ﺳوار ﻣﺗرو ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷوم ،ﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧظر داﻧﺷﺟو اﺳت و ﮐﻼه
ﻧظﺎﻣﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﺑر ﺳر دارد ،از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ" :ﺷﻠوغ ﺑود؟"
ﮔﻔﺗم" :اﻻن ﻧﮫ" .او ﮔﻔت" :ﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ ﺑود ".ﮔﻔت ﮐﮫ ﺻﺑﺢ
داﺷﺗﮫ رد ﻣﯽ ﺷده ،ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ او را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧﻠوﺗﯽ ﮐﺷﯾده و
ﭘرﺳﯾده ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟ او ﻧﯾز ﺟواب داده ﺑود ﮐﮫ از

داﻧﺷﮕﺎه دارم ﺑرﻣﯽ ﮔردم و ﺑﺳﯾﺟﯽ از وی ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺟﯾب
ھﺎﯾش را ﺑﮕردد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺧودش ﭼﮑﺎره اﺳت.
دوﺳت داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎرﻧد و اﺧﯾراَ ﺑرای
ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺑودن ﻋرﯾﺿﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ در ﻣﺟﻠس ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری وﺿﻌﯾت
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن اﻋﺗراﺿﺎت اﺧﯾر درﺳت ﮐرده ﺑودﻧد
ﮐﮫ آﻧﮭم ﭼﻧد ﻋﺿوش در اﻋﺗراض اﺳﺗﻌﻔﺎ ﮐرده اﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل
اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوه ﺣﮑوﻣﺗﯾﺷﺎن اﯾﻧﺳت .در رو ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽ زﻧﻧد و در ﺧﻔﺎ
ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .ﺧﯾﻠﯽ راﺣت ھم از ﻗرآن آﯾﮫ
ﻣﯽ آورﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای ﮐﺷﺗن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن آﯾﮫ زﯾﺎد اﺳت!
ﺑﮭش ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﻣﺑودھﺎی ﺟﻧﺑش اﺧﯾر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷرو و ﻣﺗرﻗﯽ در ﺳر ﻟوﺣﮫ آن ﻗرار ﻧدارد .وی ﮔﻔت ﮐﮫ
اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ﻣﯾﺎن ﻣوﺳوی و دﯾﮕران ﺧوﺑﺳت .او ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘﯾﺎده ﻣﯽ
ﺷد و ﻣن آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑذر را ﺑوی دادم و ﻓرﺻت ﻧﺷد ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣوﺳوی را ﺑرای ﺣﻔظ ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﺑراﯾش ﺑﺎز ﮐﻧم.
ﺳﺎﻋت ﺷش ﻋﺻر ﺳری ﺑﮫ ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر زدم ،ﺑﺎز ده ھﺎ ﻧﻔر
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﻧد ون ﺳﺑز رﻧﮓ در ﭼﮭﺎرﮔوﺷﮫ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
در ﭼﮭﺎرراه وﻟﯾﻌﺻر در داﺧل ﭘﺎرک ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗوﻟد اﻣﺎم
زﻣﺎن "ﻏﺎﯾب" ﭼﻧد ﻏرﻓﮫ ھﻧرھﺎی دﺳﺗﯽ و ﮐﭘر ﻋﺷﺎﯾر درﺳت ﮐرده
ﺑودﻧد و دو ﻋﺎﺷﯾق آذری ﺗﺎر ﻣﯽ زدﻧد .ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ اﯾﻧﮑﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻣردم از اﯾن وﺿﻌﯾت در ﺑﯾﺎﯾﻧد و ﻣﺑﺎرزه را ﻓراﻣوش
ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﮐﻣﯽ در آﻧﺟﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .دﯾﮕر ﮐﺳﯽ ﻓرﯾب
اﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﺎرھﺎ را ﻧﻣﯽ ﺧورد.
ﭘﺳر ﻧوﺟواﻧﯽ از ﻣن ﻣﯽ ﭘرﺳد ﮐﮫ ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﭼطوری
ﺑروم؟ ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔوﯾم .ﺑﻌد ﻣﯽ ﮔﮫ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھم
ﺑرم ﻣﻧﯾرﯾﮫ وﺳﺎﯾل ورزﺷﯽ ﺑﺧرم! ﻣﯽ ﮔوﯾم ﭘس ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﯾد
ﺑری .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ راه ﺑﺳﺗﮫ اﺳت؟ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﭘرﺳد ﮐﮫ ﮐﺟﺎ ﺗظﺎھرات اﺳت؟! ﺣدود ﺳﯾزده ﺳﺎل ﺳن
داﺷت .از اﯾن ﻧوﺟواﻧﺎن ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدﻧد ﮐﮫ اﯾﻧروزھﺎ ﺗﺷﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر و
آﮔﺎھﯽ اﻧد .دﯾروز ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوﺟوان دوازده ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ در
اﺛر ﺿرﺑﺎت ﺑﺎﺗوم در ﺑﮭﺷت زھرا ﻣﺟروح ﺷده ﺑود ،ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .ﻧﻧﮓ و ﻧﻔرت ﺑر ﺳرﮐوﺑﮕران ﻣردم !¾
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ﯾﺎداﺷت
دﯾروز دوﺷﻧﺑﮫ ﻣراﺳم ﺗﻧﻔﯾذ اﺣﻣدی ﻧژاد ﺑود .ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ
ﺣدود ﭼﮭﺎرﺻد ﻧﻔر -اﺣﺗﻣﺎﻻ -در ﺑﯾت رھﺑری ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد .ﺧﺎﺗﻣﯽ و
ﻗﺎﻟﯾﺑﺎف و ﻣوﺳوی و  ...ﺷرﮐت ﻧداﺷﺗﻧد .اﯾن ﻣراﺳم ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏﯾر
ﻋﻠﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺷد و ﺣﺎﮐﯽ از ﺗرس ﻓزاﯾﻧده ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و اﺣﻣدی ﻧژاد
داﺷت.
ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﺳﺧﻧﺎﻧش ،ﻣﺑﺎرزات ﻣردم را ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزات
ﻣردﻣﯽ ﺳﺎل  57داﻧﺳت! اﻟﺑﺗﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗوری از آن
اﻧﻘﻼب اﺳت .اذﻋﺎن ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب 57
در ﺟرﯾﺎن اﺳت ﻧﺷﺎن از اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﮔوﺷش ﮐر اﺳت .ﺑﮫ
ﻣﺻداق ﺷﻌﺎر "ﺷﺎه ﺻدای اﻧﻘﻼب را ﺷﻧﯾد" ﮔوش ﺟﻣﺎران ﮐر
اﺳت!
ﯾﮑﯽ دو روز ﻗﺑل ﻧﯾز اﺣﻣدی ﻧژاد در ﺟﻣﻌﯽ از اﺳﺗﺎدان ﺑﺳﯾﺟﯽ
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ "ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣﻠﯾف ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود آﻧوﻗت ﯾﻘﮫ آﻧﮭﺎ
را ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺳرﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﻘف ﻣﯽ ﮐوﺑﯾم" ﮐﮫ ﭘر واﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ ﺧطﺎﺑش ﻓﻘط ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧوﻧرﯾزی
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ﻣردم اﺳت اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﮐﮫ ﻣردم اﺟﺎزه ﺑدھﻧد ﮐﮫ او و ﻧظﺎﻣش ﺑﮫ ﺣﯾﺎت
اداﻣﮫ دھﻧد.
دوره رﯾﺎﺳت رﺳﻣﯽ اﺣﻣدی ﻧژاد در ﺷراﯾط اﻧزوا و ﮐوﭼﮑﯽ
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺻور ﻣداﻓﻌﺎﻧش آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و در اﯾن روز ھم ﻣردم
در دﺳﺗﮫ ھﺎی ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔره ﺟواب دﯾﮑﺗﺎﺗوری را دادﻧد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ ﺣﮑوﻣت را ﺳر ﭘﺎ ﻧﮕﺎھداﺷﺗﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﭘﺎه و
ارﺗش اﺳت.
درﯾوزﮔﯽ اﺑﺗذال ﻗﻠم ﺑﮫ ﻣزدان ورق ﭘﺎره ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﯾﮭﺎن و
ﺟوان و وطن اﻣروز را ﺣدی ﻧﯾﺳت .آﺷﮑﺎرا ﻣردم را ﮐودﺗﺎﮔر! و
ﻣزدوران اﻧﮕﻠﯾس ﻧﺎم ﻧﮭﺎده اﻧد .آش آﻧﻘدر ﺷور اﺳت ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ
اﺣﻣدی ﻧژاد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺛﻼ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺑرﮐﻧﺎری اژه ای
وزﯾر اطﻼﻋﺎت ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﭘﯾرزن ھﻔﺗﺎد ﺳﺎﻟﮫ را ﻣﺗﮭم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺧﻣﻠﯽ ﺑراه ﺑﯾﺎﻧدازد! اﻟﺑﺗﮫ او ﺧوب ﺑﺎ ﺧﺑر اﺳت
ﮐﮫ روزاﻧﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر در ﺗظﺎھرات ھﺎ و ﯾﺎ در زﻧدان ھﺎ زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ
ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺑﺎﻧﯽ
اﻋﺗﻘﺎدﯾش آن را اﻟزاﻣﯽ و ﺿروری و ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﮑوﻣت اﻟﮭﯽ و
وﻻﯾﯽ و ﮐوﻓت و زھر ﻣﺎرش ﻣﯽ داﻧد و در ﺧﯾﺎل ﺧود ﻣردم را
ﻣﺷﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﺑﯽ درد ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ ﮐﻣﮏ
اﻧﮕﻠﯾس و آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﮑوﻣت ﻣﺣروﻣﺎن را ﺳرﻧﮕون .اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت
ﮐﮫ ﻋﺎﻗﻠﺗرھﺎﯾﺷﺎن ﭘﺎﺳﭘورت ھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ
دﻻر ﭘول را دارﻧد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ﺷﻣش طﻼ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
ﻗﺎﺑل ﻣﺳدود ﺷدن ھم ﻧﺑﺎﺷد .ﻣﺎﻓﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺛل ﻋﺳﮕر اوﻻدی و
ﺑﯾت رھﺑری و ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕر ﺧون ﻣردم را ﮐﻣﺎﮐﺎن ﻣﯽ
ﻣﮑﻧد و ﺗﻣﺎﯾز طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت ھر روز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ
ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﺧﯾر ﺑﯾﺷﺗرھم ﺧواھد ﺷد.
اﻋﺗراﻓﺎت اﺧﯾر ﭼﻧد ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑق اﺻﻼح طﻠب ﺣﮑوﻣﺗﯽ
ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋث دﻟﺳردی ﻣردم ﺷود داغ دﻟﺷﺎن را ﺗﺎزه ﺗر ﮐرد .
ﺟدا از اﯾﻧﮑﮫ اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎﻻﺧره ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ را
ﻗﺑول دارﻧد و ﺳﺎل ھﺎ در ﮐﻧﺎر ھم ،ﻧظﺎم ﺳرﮐوﺑﮕرﺷﺎن را در ﺻﻠﺢ
و ﺻﻔﺎ ﺑﺎ ﺟﻧﺎح ﺑﺎﺻطﻼح اﺻوﻟﮕرا ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرده ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﺑﮭر
ﺣﺎل اﻋﺗراف در ﺣﮑوﻣت ھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎی وﯾژه داﺷﺗﮫ از زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﮔﺎﻟﯾﻠﮫ را در دادﮔﺎھﯽ ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻋﺗراف ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد زﻣﯾن ﻣﺳطﺢ اﺳت ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺑورژوا دﻣﮑراﺗﯾﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن اﯾرﻟﻧدی را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺟرم ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﭘذﯾرﻧد ﻣﺛﻼ ﺣﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ای را ﺑﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ رواﻧﯽ ﻣﺟﺑور
ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﻣب ﮔذاری در ﻟﻧدن را ﺑﭘذﯾرﻧد و ﯾﺎ در دوره ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ
در آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن دادﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑرﭘﺎ ﺷد ﮐﮫ در آن
ﺑرﺧﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﮐﺎرﮔرداﻧﺎن ﺳﯾﻧﻣﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ
اﻋﺗراﻓﺎت ﮐرده ﺑودﻧد .ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﺗرﮐﯾﮫ و آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻏﯾره ھﻣﮫ اﯾن ﻧوع اﻋﺗراف ﮔﯾری را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد .
روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑورژوا ﻣﺳﻠﮏ و آدﻣﮭﺎﯾﯽ ﭼون ﮔﻧﺟﯽ و آﯾت ﷲ
ﻣﻧﺗظری و ﻏﯾره اﻟﺑﺗﮫ اﺳﻣش را ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد دادﮔﺎه اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ!!!
اﯾﻧروزھﺎ ﺳﺋواﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اذھﺎن ﻣﯽ رﺳد اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻟﻣﺗﯽ
ﮐﮫ ﺗرﻣﯾم طﻠﺑﺎن رژﯾم )ﺑﮫ ﻧظرم اﺻطﻼح "ﺗرﻣﯾم طﻠﺑﺎن" ﺑﮭﺗر از
"اﺻﻼح طﻠﺑﺎن" ﻣﺎھﯾت ﺷﺎن را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد( ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗوان اﺣﻣدی ﻧژاد و ﺧﺎﻣﻧﮫ ای را ﺑرﮐﻧﺎر ﮐرد و ﻣداﻓﻌﯾن
ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎرش ﯾﻌﻧﯽ ﺳﭘﺎه و ﺑﺳﯾﺞ را ﺷﮑﺳت داد؟ ﺑﺎ ﮐم ﺷدن ﺗﻌداد
ﻣﺗﻣرﮐز ﯾﮏ ﺗظﺎھرات و ﭘراﮐﻧده ﺷدﻧش ﺑﺧﺎطر ﺳرﮐوب ،اﺣﺗﻣﺎل
ﺣرﮐﺎت ﺑزرگ و ﻋﻣوﻣﯽ در ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﮐم ﺷده اﺳت .از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕر ﺑﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣوﺳوی ﺧواﺳت و ﺗوان اﻧﺟﺎم ﮐودﺗﺎی
ﻗﮭری ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﭘﺎه را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣﻣﮑﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣوج ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ و ﺗظﺎھرات ﭘراﮐﻧده ﺑرای ﻣدﺗﯽ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ
ﺑﺎﻻﺧره ﺟرﻗﮫ ای ﺑزرﮔﺗر ﺑﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎﻋث اﻧﻔﺟﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﺑزرﮔﺗری
ﺑﺷود.

ﺷﻣﺎره ﭼﮭﻠم

ﮔزارش
ﻗرار ﺑود ﮐﮫ در اﯾن روز در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺟﻠس در ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺗﺟﻣﻊ
اﻋﺗراﺿﯽ ﺑرﮔزار ﺷود ﮐﮫ ﺧﺑری از اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﮔزار ﺷده ﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﺎ اﯾن
ﻟﺣظﮫ ﻧدارم.
ﺳﺎﻋت ﺣدود ﭼﮭﺎر و ﻧﯾم ﻋﺻر در ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی دھﮭﺎ ﻧﻔرﺑر
ﺳﭘﺎه ﭘر از اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﻔﻧﮓ ﻗﻧﺎﺳﮫ داﺷﺗﻧد ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب در ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد.
ﺳﺎﻋت ﺣدود ﭘﻧﺞ وﻧﯾم در ﻣﯾدان ھﻔت ﺗﯾر ده ھﺎ ﻧﻔر از ﻧﯾروھﺎی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﭼﻧد ﻣﺎﺷﯾن ون ﺳﺑز ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل دﺳﺗﮕﯾر
ﺷدﮔﺎن ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧورد.
ﺳﺎﻋت ﺣدود ﺷش ﻧﯾم ﺻدھﺎ ﻧﻔر از ﻣردم از ﻣﯾدان وﻧﮏ از دو
ﺳو در ﭘﯾﺎده رو ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر در ﺣﺎل راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد
و ھر از ﭼﻧد ﮔﺎه ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" ﺳر ﻣﯽ دھﻧد .در ﭼﻧد
ﻧﻘطﮫ دھﮭﺎ ﻧﻔر ﻧﯾروی ﮔﺎرد وﯾژه ﻣوﺗوری آﻣﺎده اﯾﺳﺗﺎده و ﻣﻧﺗظر
دﺳﺗور ﻓرﻣﺎﻧده ھﺳﺗﻧد.
دو راھﯽ ﯾوﺳف آﺑﺎد و ﺗﻘﺎطﻊ ﻓﺎطﻣﯽ و وﻟﯾﻌﺻر ﻣﻣﻠو از
ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﭘﺎﺳدار و ﻧﯾروی ﮔﺎرد وﯾژه اﺳت .اﻣروز ﻣﺎﻧﻧد روز ﺳﯽ
ﺧرداد ﺑﻧظر ﮐﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ و ﺣراﺳت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت را ﺑﮫ
ﺻﺣﻧﮫ آورده اﻧد ﺗﺎ ﻣردم را ﮐﺗﮏ ﺑزﻧﻧد و ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ در
ﺟرﯾﺎن اﺳت ﺷورش و اﻋﺗراض اﺳت و اﻧﻘﻼب ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﮔﻔﺗﮫ رھﺑر ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗوری از اﻧﻘﻼب  57اﺳت! اﻣﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺟواﻧﯽ
ﮐﮫ در اﺗوﺑوس ﺑﺎ وی ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردم "اﯾﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﻠوی
اﻧﻘﻼب ﻣردم را ﺑﮕﯾرﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻘب ﺑﯾﻔﺗد اﻣﺎ وﻗوﻋش ﺣﺗﻣﯽ
اﺳت".
ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾروی ﺿد ﺷورش ﮔﺎز اﺷﮏ آور
ﻣﯽ زﻧد و ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣوﺗوری ھﺎی ﺿد ﺷورش ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗظﺎھر
ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﭘراﮐﻧده ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎز ھم ﺟﻣﻊ ﻣﯽ
ﺷوﻧد و ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد دﺧﺗران ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﻌداد و
ھم ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ رھﺑری ﻧﻘش ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد.
درﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر دوراھﯽ ﯾوﺳف آﺑﺎد ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷدن
ھوا ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻣوﺗوری ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺟواﻧﺎن ھﺟوم ﻣﯽ آورﻧد
و ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﻣﯽ
زﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺣوه رﻓﺗﺎرھﺎی اوﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎزه ﺑﺳﯾﺞ ﺷده ای دارﻧد
ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ازﺷﺎن ﺗﻌﮭد ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻻت ﺑﺎزی
ﻧﮑﻧﻧد ﺧود ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﮔرﻓﺗﮫ و ازﺷﺎن آدم ﮐش ﺣرﻓﮫ ای
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .آدﻣﮭﺎی ﻋﻘده ای ﺑﯾرﺣم و ﺑدون ﻣﻐز و ﺑﯽ ﺷﺧﺻﯾت.
در ﮐوﭼﮫ ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم ﯾوﺳف آﺑﺎد دﺧﺗری را در ﺣﺎل ﮔرﯾﮫ
ﮐردن ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﮭش ﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﺧواھﯽ؟ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺳﯾﺟﯽ
ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﻧد ﺟوان را ﺑﺑرﻧد و ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم ﻣﯽ زدﻧد و ﻣن
ﺧواﺳﺗم ﺟﻠوﯾﺷﺎن را ﺑﮕﯾرم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم زدﻧد دﺳﺗم را ﻣﺟروح ﮐردﻧد
دﺳت ﻣن ﺧوب ﻣﯽ ﺷﮫ اﻣﺎ اﯾن ﺟوان ھﺎ را ﮔرﻓﺗﻧد و ﺣﺗﻣﺎ اذﯾﺗﺷﺎن
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾﻧطوری ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﭘرﺳم از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺗو
ﺑودﻧد؟ ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻧﮫ اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ھم ﻣﺛل ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ
ﮔرﯾﮫ ﮐردن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد .ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﭼﻣﺎق در دﺳت دارﻧد و ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﮫ را ﺑزﻧﻧد .ﻣردم اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ
ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﻋﺗراض ﮐﻧﻧد.
ﺳوار اﺗوﺑوﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوم و ﺑﮫ طرف ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﻣﯽ روم.
در ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی در ﺣﺎل ﺗردد ھﺳﺗﻧد در ﮔوﺷﮫ ای
از ﻣﯾدان ﺣدود ده ﻧﻔر ﺟواﻧﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﭼﻣﺎق ھﺎی
ﺑزرﮔﯽ ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑدﺳﺗور ﭘﯾرﻣردی ﮐﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﺻداﯾﺷﺎن ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺟﺎ ﺑﺟﺎ ﺑﮫ ﭘﯾر و ﺟوان ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﯾﻧﺟﺎ واﯾﻧﺳﺗﯾد .ﺑرﺧﯽ ﺷﺎن
ﻗﯾﺎﻓﮫ ھﯾﺄﺗﯽ ھﺎی ﻣﺣل را دارﻧد ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻟﺑﺧﻧد ﺑزﻧﻧد و
واﻧﻣود ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر دوره ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳت ﮐﮫ ھر ﮔروه

ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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طرﻓدار اﯾن ﯾﺎ آن ﮐﺎﻧدﯾد ﻣﺳﺧره ﺑﺎزی در ﻣﯽ آورﻧد و ﺷﻠوغ ﻣﯽ
ﮐردﻧد و اﯾول ھﺎی ﻣﺳﺧره ﺷﺎن را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐردﻧد و ھﯾﭼﮑس
ﺑﺟز ﺣرﯾف را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد اﯾﻧﮭﺎ را اﯾﻧﺟوری ﺗرﺑﯾت ﮐرده اﻧد .
ﮐﺎرﺷﺎن ﻓﻘط ﮔﺎز ﮔرﻓﺗن اﺳت و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺟﮭﺎن
اﺣﻣدی ﻧژاد ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺧﺎﻟف دارد ﮐﮫ آﻧﮭم ﻣوﺳوی اﺳت.
ﻣردم ﺿﻣن ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﻗرار روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ را ﻣﯽ ﮔذارﻧد
ﺑرای ﻣﯾدان آزادی و ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن و ﻏﯾره .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘرﺳﯽ ﭼﮫ
ﺧﺑر اﺳت ﺑﮫ ﺣﺎﻓظﮫ ﺧود ﻓﺷﺎر آورده و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﭼﮭﺎرده ﻣرداد
ﺳﺎﻟﮕرد اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ اﺳت دﯾﮕﮫ! ﺑﻧوﻋﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ﻣﮭم
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺗظﺎھرات ﮐﻧﻧد .ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ھر روز ﺗظﺎھرات ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺣﮑوﻣت ﻋوض ﺑﺷود!
آدم ﮐﺷﺎن ﺣرﻓﮫ ای در ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ
رھﺑراﻧﯽ را ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد و ﺻﻔوف ﻣردم را ﻣرﺗب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
را دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ در ﺻورت ﻓراھم ﺑودن ﺷراﯾط در ﻧﻘطﮫ
ﺧﻠوﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﻋدل و ﻣروت ﺣﮑوﻣت وﻻﯾﯽ اﯾﻧﺟﺎﺳت!
اﻋدام ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ.
ﺳﺎﻋت ﺣدود ھﺷت ﺗﻘﺎطﻊ ﭼﮭﺎر راه وﻟﯾﻌﺻر و اﻧﻘﻼب ﻣردم
در ﺣﺎل ﺗردد ھﺳﺗﻧد .ھﻔت ھﺷت ﻣﺎﺷﯾن ﻧظﺎﻣﯽ از ﺧط وﯾژه اﺗوﺑوی
ﺳرﯾﻊ در ﺣﺎل ﻋﺑورﻧد ﺑﯽ ﻧزاﮐت و اوﺑﺎﺷﺎﻧﮫ .ﻣردم ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﺑﮫ ﻓﺣش دادن "ﮐﺛﺎﻓت ھﺎ آﺷﻐﺎل ھﺎ ﭘﻔﯾوزھﺎ!" آﺧرش ﻣﯽ روﯾد
ﻋرض ﺧود ﻣﯽ ﺑرﯾد و زﺣﻣت ﻣﺎ ﻣﯽ دارﯾد!
ﺑﻧﺎ ﺑر دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻌﻼ ﺗظﺎھرات ھﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﺷﻣﺎل ﺷﮭر
ﺑﺎﻻﺗر از ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی اﺗﻔﺎق ﻣﯾﺎﻓﺗد .اﻟﺑﺗﮫ در روز ﺳﯽ ﺧرداد
ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺣﻼت زﺣﻣﺗﮑﺷﯽ ﻧﯾز ﮐﺷﯾده ﺷد .اﮔر ﭼﮫ
ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی از اﻗﺷﺎر زﺣﻣﺗﮑش ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﺑﺎﻻﺗر ﺑرای
ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ آﯾﻧد .ﮐﻼ اﻣﺎ رھﺑری ﻣوﺳوی و ﮐروﺑﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻧﮭﺎ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗوﺟﮫ ﺟﻠب طﺑﻘﺎت ﻣﺗوﺳط اﺳت و ھﻧوز ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ
در آن آﻣﺎل و آرزوھﺎی زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﻧظور ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﺷﮭور ﻧﺷده
و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺣﺳوﺳﯽ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑوﺟود ﻧﯾﺎﻣده اﺳت¾.

ﺗﻧﻔﯾذ ،ﻗﺗل ،ﻛﺷﺗﺎر و دروغ
ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر –  13ﻣرداد 1388
ﺻﺑﺢ آﻣدﻧد و ﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﻗﻠدری ﺳﻌﯽ ﻛردﻧد ﺧود را ﻗوی
ﺟﻠوه دھﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎن آﻣران و ﻋﺎﻣﻼن ﺟﻧﺎﯾت ﺑودﻧد :روﺣﺎﻧﯽ و
ﻏﯾر روﺣﺎﻧﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺑﺎدﻣﺟﺎن دور ﻗﺎب ﭼﯾن و
دروغ ﭘرداز ،ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎی ﺷﻛﻧﺟﮫ ﮔر و ﻣﺗﺟﺎوز ،ﻗﺿﺎت ﺑﯾدادﮔﺎه
ھﺎی ﻗرون وﺳطﺎﯾﻲ ،ﻗﺎﺗﻼن ﻧداھﺎ و ﺳﮭراب ھﺎ و ﺗراﻧﮫ ھﺎ و
ﻛﯾﺎﻧوش ھﺎ ...
ﻋﺻر ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳﯾﻠﯽ ﺧوردﻧد .آﻧﭼﻧﺎن ﺳﺧت و ﺳﻧﮕﯾن ﻛﮫ
طﻧﯾﻧش در ﻣﺣﻼت و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺗﮭران ﭘﯾﭼﯾد.
رﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﻣﯾدان وﻧك .از ﺳﺎﻋت  6و ﻧﯾم ﺗﺎ  7ﻓﺎﺻﻠﮫ ای را
طﯽ ﻛردﯾم ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻ  5دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﻛﺷد .ﺗراﻓﯾك ﺷدﯾد ﺑود .در
ﻣﺳﯾر ﻛﮫ ﻣﯽ آﻣدﯾم ،روﺑروی ﭘﺎرك ﺳﺎﻋﻲ ،ﺑﺎﻻی ھﻣﮫ ﭘﻠﻛﺎن ھﺎی
ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﯾوﺳف آﺑﺎد ،ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد .ﺟﻣﻌﯽ از آﻧﮭﺎ
ﻧزدﯾك ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن دی ﺗﺟﻣﻊ ﻛرده ﺑودﻧد .ﺟﻣﻌﯾت طﺑق روال
روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﭘﯾﺎده روھﺎ را اﺷﻐﺎل ﻛرده ﺑود .ﻣردم ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
رﻓﺗﻧد و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آﻣدﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﮔﺎرد وﯾژه و ﻣوﺗور ﺳوار ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ھم ﻣﺗﻣرﻛز ﻧزدﯾك و دور ﺗﺎ دور ﻣﯾدان را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﭼﻧد ﺗﺎ ﺧودرو ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﯽ ﻛﮫ ﻣﺧﺻوص اﺳﺗﺗﺎر ارﺗش اﺳت را
ھم آورده ﺑودﻧد .ﺟواﻧﯽ ﻓرﯾﺎد زد” :اﯾﻧﮭﺎ را از ﻛﺟﺎ ﭘﯾدا ﻛرده اﻧد؛
آدم ﯾﺎد ﻓﯾﻠم ﻋﻣر ﻣﺧﺗﺎر ﻣﯽ اﻓﺗد!“ دو ﺳرﻛوﺑﮕر ﻣوﺗور ﺳوار ﺑﺎ دو
ﭼﻣﺎق در دﺳت آﻧﻛﮫ ﺗرك ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود در ﭘﯾﺎده رو ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ
ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺣرﻛت ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﯾﻛﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻟﺣن ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ
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ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ھﺷدار ﻣﯽ داد” :آﻗﺎﯾون ﺑرﯾن ﻛﻧﺎر!!“ ﺗﻌداد
زﯾﺎدی ﺳرﺑﺎز وظﯾﻔﮫ را ھم آورده ﺑودﻧد ﻛﮫ در ﯾك ﮔوﺷﮫ ﻣﯾدان وﻧك
ﺑﮫ ﺷﻛل ﻣﺗﻣرﻛز اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد .از ﻛﻧﺎرﺷﺎن ﻛﮫ رد ﺷدم ،ﯾﻛﯽ از آﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮫ ﮔﻔت” :ﻣﺎ ھﯾﭼﻛﺎره اﯾم .ﻣﺎ ﻓﻘط ﺳرﺑﺎزﯾم .ﭼرا ﻣﺎ را آورده
اﻧد؟“
ﺗرﻛﯾب ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺛل روزھﺎی ﭘﯾش ﺑود .زﻧﺎن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ﻛﻣﺎﻛﺎن
ﺗﻌدادﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﻣردان ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ﺑودﻧد .ﺟواﻧﺎن دﺧﺗر و ﭘﺳر،
ﻧﯾروی ﻋﻣده ﺑودﻧد .ﯾك ﻧﻛﺗﮫ واﺿﺢ ﻛﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﭼﻧد ﺑﺎر ﻣﺗوﺟﮭش
ﺷده ام ،ﺗﻼش ﻋﻣﻠﯽ دﺧﺗران ﻣﻧﻔرد ﺑرای ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن ﻣردم ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎ ،و ﻧﮫ ﻓﻘط ﺷﻌﺎر ﻛﮫ دادن ﻓرﻣﺎن ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﻌﯾن ،ﺑود.
دو ﻧﻣوﻧﮫ دﯾروز را ﺑراﯾﺗﺎن ﻧﻘل ﻣﯽ ﻛﻧم :دﺧﺗری ﺑﺳﯾﺎر ﺟوان ﻛﮫ ﺑﺎ
دوﺳت ﭘﺳرش ﺑﮫ ﺗظﺎھرات آﻣده ﺑود در ﭘﯾﺎده رو ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زد ”ﻗدم
ھﺎﯾﺗﺎن را ﻛﻧد ﻛﻧﯾد! ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺗراﻛم ﺗر از اﯾن ﺷود .ﯾواﺷﺗر !
ﯾواﺷﺗر!“ در ﯾك ﺻﺣﻧﮫ دﯾﮕر ،ﺑﻌد از ﺷﻠﯾك ﭼﻧد ﮔﺎز اﺷك آور و
ھﺟوم ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ )ﻛﮫ ﺗﻌدادﺷﺎن اﯾﻧﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم
اﺣﻣدی ﻧژاد ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدﺗر از روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود( از ﺷﻣﺎل و
ﺟﻧوب ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت و ﻣﺎﺷﯾن ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺣدود ﭘل ھﻣت ﺗﺟﻣﻊ ﻛرده
ﺑودﻧد ،ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺧود را از ﻛوﭼﮫ ھﺎی ﺷﯾب دار ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮔﺎﻧدی
رﺳﺎﻧدﻧد .در ﯾﻛﯽ از ﻛوﭼﮫ ھﺎ ،دو ﻣزدور ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ
دورﺑﯾﻧﯽ ﺑزرگ ﻛﮫ ﺗﺻﺎوﯾر را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻛﺎﻣﭘﯾوﺗر ﻣرﻛزی ﭘﻠﯾس
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﭘﺷت ﺳر ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ دوﯾدﻧد و از ھﻣﮫ ﻓﯾﻠم ﻣﯽ
ﮔرﻓﺗﻧد .ﯾﻛﻣرﺗﺑﮫ دو دﺧﺗر ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن دو ﻧﻔر ﺷدﻧد و ھﻣﮫ ﺗﻼش ﺧود
را ﺑﮫ ﻛﺎر ﺑردﻧد ﻛﮫ ﺗﻌدادی از ﭘﺳرھﺎ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﻛوﭼﮫ رﺳﯾده
ﺑودﻧد را ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﻛﻧﻧد و دورﺑﯾﻧﺷﺎن را
ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻣراھﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ اﯾن دو دﺧﺗر ھﺷﯾﺎر اﻧﺟﺎم ﻧﺷد.
ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺻر ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋﺑﺎس آﺑﺎد
ﻛﺷﯾده ﺷد .ﯾﻛﯽ از ﻣراﻛز درﮔﯾری در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﭘﺎرك ﺳﺎﻋﯽ ﺑود.
ﺻدای ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣردم واﻗﻌﺎ ﺗﻛﺎن دھﻧده ﺑود .ﭼﻧد ﮔﺎز اﺷك آور و
ﭼﻧد ﺷﻠﯾك ﮔﻠوﻟﮫ .ﻓرﯾﺎد ﺟﻣﻌﯾت ﻧزدﯾك ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ .زن ﻣﺳﻧﯽ اﺷك
رﯾزان در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﺗوان دوﯾدن ﻧداﺷت ﮔوﺷﮫ ای ﻧﺷﺳت و ﮔﻔت
”ﯾك دﺧﺗر را ﻛﺷﺗﻧد .ﻧزدﯾك ﭘﻠﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎ “.ھﻣﯾن ﻣوﻗﻊ،
ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻣزدور ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﻣوﺗور و ﭘﯾﺎده از ﭼﻧد ﺟﮭت ﺑﮫ
ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﻛردﻧد و ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﮫ ﻛوﭼﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف راﻧدﻧد .ﻣن
ھم دﻧﺑﺎل آﻧﮭﺎ رﻓﺗم .ھوا رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻣﯽ رﻓت .دوﺳﺗﺎن ھﻣراھم
را ﮔم ﻛردم .ﺑﻌد از ﮔذﺷﺗن از ﻣﺳﯾرھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ای ﺧودم را ﺑﮫ
آﻧطرف وﻟﯾﻌﺻر رﺳﺎﻧدم .ھﻧوز ﺻدای ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور ﺑﻠﻧد ﺑود.
از اﺧﺑﺎر ﻣﺎھواره ﺷﻧﯾدم ﻛﮫ ﻣﯾدان آزادی ھم ﺗﺟﻣﻊ ﺑوده .ﻣﻌﻣوﻻ
در روزھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﺣل ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﺗﺟﻣﻊ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﻣردم
در ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ اﺑﺗﻛﺎر ﺧود ﺗظﺎھرات ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧدازﻧد .ﺷﺎﯾد
در ﺑﺧش ھﺎی ﺑﻌدی ﺧﺑر ،در ﻣورد روز اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺗل و
ﺳرﻛوب و دروغ ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮕوﯾﻧد .ﺣرف ھﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻣراﺳم
ﺻﺑﺢ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﻛﮫ ﺑرﺧورد دروﻧﯽ ھﯾﺄت ﺣﺎﻛﻣﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎدﺗر
از اﻣروز ﺧواھد ﺷد .ﺑﻌد از  30ﺳﺎل دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و
ﺧراﻓﮫ و ﻛﺷﺗﺎر ،ﭘر ﺷﻛﺎف ﺷده اﺳت .آﻧﭼﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﮔذرد،
ﻧﺷﺎن از اﯾن دارد ﻛﮫ ﺑرﮔزاری ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ،ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل
دﺳﺗﮕﯾری و ﻣﺟﺎزات ﺳران ﺟﻧﺎح ﻣﻐﺿوب ﺣﻛوﻣت؛ از رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ ،ﺑﮫ ﻓروﻛش اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم ﻣﻧﺟر
ﻧﺧواھد ﺷد .ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺣﻛم ﺑﮫ اﯾن داد ﻛﮫ اﯾن ﻧوع اﻗداﻣﺎت ﺟﻧﺎح
ﺣﺎﻛم ﺑﮫ رادﯾﻛﺎل ﺷدن ﺧﯾزش ﻣردم از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد؛
اﻣﺎ ﺑدون ﺷك ﺑر ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺑﺳﯾﺎری از ﺗوده ھﺎ ﺧواھد اﻓزود■.
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ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﮔزﯾده ای از دو ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای "زﻧﺎﻧﯽ دﯾﮕر"

از ﻣﺎدران زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ،
در ﻣﻘﺎﺑل دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب
روﺑروی دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ،ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺣدودی دراﻧﺗظﺎرﻧد .روی
در ورودی ،ﺗﺎﺑﻠوھﺎﯾﯽ ﻧﺻب ﺷده ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ
ﻓردی ﺑﺎ درﺧواﺳت وﺟﮫ از ﺷﻣﺎ ،ادﻋﺎی ﭘﯾﮕﯾری ﮐﺎرﺗﺎن را داﺷت،
ﻓرﯾب اﻓراد ﺳودﺟو را ﻧﺧورﯾد و ﻣدارﮐﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧدھﯾد و ﻓرد
ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾد!" اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﻠت ﻣﺎ ﺟز ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن
ﺧود ﺑﮫ ﮐس دﯾﮕری اﻋﺗﻣﺎد ﻧدارد و از اﯾن ھﻣﮫ دﻟﺳوزی آﻧﮭﺎ
ﺷرﻣﻧده اﻧد .واﻗﻌﺎ َ ﭼرا ﻣردم ﻗدر ﭼﻧﯾن اﻓراد ﺻﺎﻟﺣﯽ را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد؟!
ﺣﺎﻻ اﮔر ﮐﺳﺎﻧﯽ را روزھﺎ از ﭘﺎ آوﯾزان ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣد ﻣرگ ﻣﯽ
زﻧﻧد و ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻔﺗﮫ ھﺎ و ﻣﺎھﮭﺎ در اﻧﻔرادی ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧد
و ...اﺻﻼً در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﻧﯾن دﻟﺳوزی ﻋظﯾﻣﯽ اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد.
ﻣﺎدران روﺑروی دادﮔﺎه ،ﺳﻣت دﯾﮕر ﺧﯾﺎﺑﺎن ،در ﭘﯾﺎده
رو ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .زﻧداﻧﯽ ھﺎی اﮐﺛرﺷﺎن ﻣﺎل روزھﺎی  23و 24
ﺧرداد ھﺳﺗﻧد و ﺗﺎزه اﻣروز ﭘروﻧده ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب آﻣده
اﺳت .ھرﮐدام ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓرزﻧدﺷﺎن ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﮫ اﻧد .آﻧﻘدر ﺑﺎ ھم
ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺣرف ﻣﯽ زدﻧد ،ﻛﮫ اﻧﮕﺎر ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﻛﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳﻧد .ﻧﮑﺗﮫ دردﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ دو ﺗن از آﻧﮭﺎ ﻣطرح ﮐردﻧد ،رﻓﺗﺎر
ﻧﺎدرﺳت ﺷوھراﻧﺷﺎن ﺑود .زن ﺑﻠﻧدﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت" :ﺷوھرم ﻣﯾﮕﮫ
ﺗو ﺑﭼﮫ ھﺎ رو اﯾن طوری ﺑﺎر آوردی .ﻣﻧم ﮔﻔﺗم ﺳﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﮐﮫ
رﯾﺧﺗﻧد ﺗو ﺧﯾﺎﺑوﻧﺎ و ھﻧوز ھم اداﻣﮫ ﻣﯾدن ھم ﻣن ﺑﺎر آوردم؟! ﺧوش
ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣن ﻛﮫ اﯾن ھﻣﮫ آدم ﺗرﺑﯾت ﻛردم ".زن ﺷﯾرﯾن زﺑﺎن دﯾﮕری
ھم ﻣﯽ ﮔﻔت" :ﺷوھر ﻣﻧم ھﻣﯾﻧو ﻣﯾﮕﮫ .ﺑﮭش ﮔﻔﺗم :ﺑﺑﯾن! ﺑذار ﺑﭼﮫ ام
ﺑﯾﺂد ﺑﯾرون ،ھر روز ﻣﯾرم ﺗظﺎھرات .ﺷوھرم اﺻﻼً دم دادﮔﺎه ﻧﻣﯾﺂد
و ﺧﺑرھﺎ رو از ﭘﺳر دﯾﮕﮫ ام ﻣﯽ ﭘرﺳﮫ و ﺑرای ھﻣﮫ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ
ﮐﻧﮫ .ﻣن ﺑﮫ ﻗول ﺷوھرم ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﻠﮫ ام ﺑﺎد داﺷﺗﮫ ،ﺑﺎزم ھر ﺟﺎ ﮐﮫ
ﻻزﻣﮫ ﻣﯾرم ".ﻣﺎدری ﻣﯽ ﮔﻔت" :ﺗوی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﮫ ﭘﺳرم رو دﯾدم
ﮐﻣﯽ ﭼﺎق ﺷده ﺑود .ﻣن ﻣﯽ دوﻧم ﮐﮫ ﭼون ﺗوی اﻧﻔرادﯾﮫ و ﺗﺣرک
ﻧداره اﯾن طوری ﺷده .اون ورزﺷﮑﺎره و ﺑﯽ ﺗﺣرﮐﯽ ﺷﻠش ﮐرده".
ﻣﺎدری ﻣﯽ ﮔﻔت" :دﺧﺗرم روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎره ،رﺷﺗﮫ اش اﯾﻧﮫ اﻣﺎ ﻣن
دﯾﮕﮫ ﺑﯾﭼﺎره ﺷدم ،از ﺑس ﺻدﻣﮫ دﯾدم و دﻧﺑﺎل اﯾن ﺑﭼﮫ دوﯾدم".
زﻧﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔت" :روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺗوی اﯾن رژﯾم ،از اﯾن ﺑﮭﺗر
ﻧﻣﯾﺷﮫ ".زﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎدری ﮐﮫ ﺗﺎزه از راه رﺳﯾده ﺑود ،ﮔﻔت" :ﻋﮑس
ﭘﺳرت رو ﺗوی روزﻧﺎﻣﮫ اﻧداﺧﺗن ".ﻣﺎدر روزﻧﺎﻣﮫ رو ﮔرﻓت و ﭼﻧد
ﺑﺎر ﻋﮑس ﭘﺳرش را ﺑوﺳﯾد .ﻣﺎدری ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﭘرﺳﯾد" :اﯾن ﺑﯾﭼﺎره
ﺗو دادﮔﺎه اﺑطﺣﯽ و ...ﭼﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﮫ؟" ﮔﻔت" :واﻻ ﻧﻣﯽ دوﻧم!
ﻓﻘط رﻓﺗﮫ ﺑود ﺗظﺎھرات ".زن دﯾﮕری ﮔﻔت" :ﻣﮕﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ؟!
اﯾﻧﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻣﮫ آدم ﻧﺷوﻧدن ﺗو دادﮔﺎه ،ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﺑطﺣﯽ و ...اﻧﻘﻼب
ﻣﺧﻣﻠﯽ ﮐردن و اﯾﻧﮭﺎ ھم ﻋواﻣﻠﺷون ھﺳﺗن .ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮑر ﺟﻣﻊ
ﮐردن ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧداره".
ﻣﺎدران روﺣﯾﮫ ﺧوﺑﯽ داﺷﺗن و از اداﻣﮫ ﺟﻧﺑش ﺣرف ﻣﯽ
زدﻧد .ھﻣﮫ ﻧظرات ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھم داﺷﺗﻧد:
"ﻣوﺳوی ﮔﻔﺗﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر ﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،
اﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﻣﮭوری اﯾراﻧﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾم / .ﺑﺎﺑﺎ اون ﮐﮫ داره دﻧﺑﺎل ﻣردم
ﻣﯾدوه  /ھﺎﺷﻣﯽ ھم ﻗدرت داره ،ﺑﺎﯾد ﮐوﺗﺎه ﻧﯾﺂد / .اون از
اﯾﻧﮑﮫ ﻗدرﺗش و ﺑﭼﮫ ھﺎش ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗﺎدن اوﻣده ﺟﻠو ،وﮔرﻧﮫ ﺳﯽ
ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم اون رو ﺗو ﻧظﺎم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم / .اﮔﮫ ﻣوﺳوی رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﻣﯽ ﺷد ،اﯾن اوﺿﺎع ﭘﯾش ﻧﻣﯽ اوﻣد و ھﺷت ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﻣﯽ
ﺧواﺳت ھﻣﮫ ﭼﯾز رو ﻣﺎﺳت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻧﮫ".
ﭼﮫ اﻧدازه ﺑﺎﯾد از اﯾن ھﻣﮫ آﮔﺎھﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺑﺎﺷﯾم...
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اﺣﺳﺎس ﻗدرت
ھﯾﭻ وﻗت اﯾﻧﻘدر اﺣﺳﺎس ﻗدرت ﻧﮑرده ﺑودم؛ ﺳﺎﻋت  9ﮐﮫ ﺗوی
ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن رﺳﯾدم ،ﺑﮫ ﺣدی ﻧﯾروھﺎی ﻣزدور رﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻓﮑرﻣﯽ
ﮐردی ﺣﺗﻣﺎ ً اوﻣدن ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺷﮑر ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺑﺟﻧﮕن .ﻣﯾدون رو ﺑﮫ
ﺳﻣت ﻣﺟﻠس ﺧﻔﺗﮕﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺗم .ﻣﺗرو رو ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن .زﻧﯽ ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل
ﺑﺎ دﺳﺗﮫ ﮔﻠﯽ ﻧزدﯾﮏ ﻣﺗرو ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود .ﮐﻣﯽ ﺗﻌﺟب ﮐردم .ﺑﮫ طرف
ﻣﺟﻠس رﻓﺗم و از ھﻣﺎن ﺳﻣت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑرﮔﺷﺗم .ﻣردم ھرﻟﺣظﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﻏرﺑﯽ ﻣﯾدون رﻓﺗم و ﺑرﮔﺷﺗم ﮐﮫ در ﭼﻧد
ﻗدﻣﯽ ﻣن ﺑﺎﻧوی ﮔل ﺑﮫ دﺳت ،ﻣﻘوای ﺳﻔﯾدی از ﺳﺎﮐش ﺑﯾرون آورد
و ﺑﺎﻻی ﺳرش ﮔرﻓت و دﺳﺗﮫ ﮔﻠش را ھم ﮐﻧﺎر ﻧوﺷﺗﮫ اش ﮔذاﺷت .
ﺟﻣﻠﮫ اش اﯾن ﺑود" :ﺷﺎه ﻓرﯾﺎد ﻣردم را دﯾر ﺷﻧﯾد" ھﻣﯾن ﺣرﮐت
ﺷروع ﺟرﯾﺎن ﺑود .ﺗﻌداد زﯾﺎدی دورش ﺣﻠﻘﮫ زدﻧد و اﻧﮕﺷﺗﮭﺎی وی
ﺑﺎﻻ رﻓت ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺳﮫ دﻗﯾﻘﮫ ﻧﺷد ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد .ﺑﺎﻧو را ﺑﮫ زﻣﯾن
زدﻧد و ﺑﮫ ﭼﻧدﺗﺎ از اطراﻓﯾﺎن اﺳﭘری ﻓﻠﻔل ﭘﺎﺷﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺗﻧدی ﺳﻌﯽ
در ﻣﺗﻔرق ﮐردن ﻣردم داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﭼﻧﺎن زﯾﺎد ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻣﺣﺎل ﺑود .ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،اون ﺧﺎﻧم رو ﺑﺎزداﺷت ﮐردﻧد .ھﻣﮫ
رو ﺑﮫ طرف ﺟﻣﮭوری ﻣﯽ روﻧدﻧد .ﯾﮏ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﺧودﺟوش ﺑﮫ
طرف ﻏرب اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑود ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھم ﻣﯽ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرﮔردﯾم .
از ھر طرف ھﺟوم ﻣﯽ آوردﻧد .ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ ،ﺟوان رﺷﯾدی رو
ﮔرﻓت و ﻋﻼﻣت ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺑﯾﺎن و اون رو ﺑﺑرن .رﻓﺗم دﺳت
ﺑﺳﯾﺟﯽ رو ﮔرﻓﺗم و ﮔﻔﺗم وﻟش ﮐن ﻧﺑرش .اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑرد .ﮔﻔﺗم ﭘﺳرم
وﻟش ﮐن ،ﻧﺑرش .ﮔﻔت :ﺑﮫ ﻣن دﺳت ﻧزن! اﮔﮫ ﻧﻣﯽ ﺗرﺳﯾدم ،ﻣﯽ
ﮔﻔﺗم" :ﺣﯾوون! ﺑﮫ دﺧﺗرا ﺗﺟﺎوز ﻣﯽ ﮐﻧﯾن ،ﺑﻌد ﺑﮫ ﻣن ﮐﮫ ﺳن
ﻣﺎدرﺗم ،ﻣﯾﮕﯽ ﺑﮫ ﻣن دﺳت ﻧزن!!!" اوﻣدن و ﺑردﻧش .ﯾﮏ ﺑﺎر ﷲ
اﮐﺑری ﺷﻧﯾدم و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯾرﺣﺳﯾن .ھﻔت ھﺷت ﺑﺎری ھم ھو ﮐردﯾم،
اﻣﺎ ھﻣﮫ ھﯾس ھﯾﺳﺷون دراوﻣده ﺑود ﮐﮫ ﻣﮕﮫ ﻗرار ﻧﯾﺳت ﺳﮑوت
ﮐﻧﯾم .ﻣوﻧده ﺑودم ﮐﮫ ﻣوﺳوی ﮐﮫ اﺻﻼً ﭘﯾداش ﻧﯾﺳت ،ﭼرا ﺑرای ﻣﺎ
ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻣﯽ ﮐﻧﮫ؟! اﯾن طور ﺑود ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ رﻓت
ﻣﺧﺑراﻟدوﻟﮫ و ﺑرﻣﯽ ﮔﺷت ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن .ﺗﻣﺎم ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺟﻠس
و ﺑﺎغ ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر را ﭘرﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺻورت درﮔﯾری ﺟﺎی
ﻓرار ﻧﺑﺎﺷﮫ .ﻋده ای ﮔﻔﺗﻧد ﺑرﯾم ﺷﮭدا و ﻋده ای ﺗوﭘﺧوﻧﮫ .ﺗﺎ اول
ﭘﯾروزی ﻓﻘط ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس ﺑودﻧد و ﻣردم ﭘراﮐﻧده .ﺑﺎز ﺑﮫ
ﺑﮭﺎرﺳﺗﺎن ﺑرﮔﺷﺗم .واﻗﻌﺎ ً ﻣردم ﺧﺳﺗﮫ و ﻓرﺳوده ﺷده ﺑودن و ھﻣﯾن
طور در ﺣرﮐت .ﺣوﺻﻠﮫ ام ﺳررﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳدارا ﮔﯾر
دادم ﮐﮫ" :ﺑﺑﯾن! ﯾﮏ ﭼﯾزی ﺑﮕم ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎﺗوﻣت ﻧﻣﯽ زﻧﯽ؟" ﮔﻔت:
"ﻧﮫ ﺧﺎﻧم" ﮔﻔﺗم" :ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧواﯾن ﻣردﻣو ﺑزﻧﯾن؟ ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺷدﯾن؟ "
ﮔﻔت" :ﻧﮫ ،اﯾن ﮐﺎرﻣوﻧﮫ ".زن دﯾﮕری ﮔﻔت" :ﺷﺑﮭﺎ ﮐﻧﺎر زن و ﺑﭼﮫ
ات راﺣت ﻣﯽ ﺧواﺑﯽ؟" ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﮔﻔت" :آره! وﻟﯽ دﯾﮕﮫ اﯾﻧﺟﺎ
ﻧﺎﯾﺳﺗﯾن!"؛ و ﺑﺎﺗوﻣش رو آورد ﺑﺎﻻ .ده ﻗدم ﮐﮫ دور ﺷدم ﭘﺳر دﯾﮕﮫ
ای رو دﺳﺗﺑﻧد زده ﺑودن .رﺑﺎﯾﻧده ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑود .رﻓﺗم و
آوﯾزوﻧش ﺷدم ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﻣردﻣو ﻧﺑر! ھﯽ ﻟﺑﺧﻧدھﺎی اﻟﮑﯽ ﺗﺣوﯾل داد.
ﭘﯾرزﻧﯽ اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﺑﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻗﺳم داد و در ﻟﺣظﮫ ﻧﺎاﻣﯾدی ﮐﮫ
ﭘﺳرک رو ﻣﯽ ﺑردﻧد ﮔﻔت ﮐﮫ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻣر ھﻣﮫ ﺗون ﺑزﻧﮫ .از
ﻣﯾدون ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻧوب ﺟوان ﻗدﺑﻠﻧدی را ﮐﮫ از ﺳرش ﺧون ﻣﯽ
رﯾﺧت ﺑﺎ دﺳت ﺑﻧد ﺗوی ﭘﯾﮑﺎن ھل دادﻧد و ھر ﭼﯽ ﺧﺎﻧﻣﯽ اﺻرار
ﮐرد اﻋﺗﻧﺎ ﻧﮑردﻧد.
دو ﻧﻔر ﺷﺎھد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﭼﻧد ﺟوان رو از ﺑﯾن ﺟﻣﻊ
ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺑرﻧد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺗﯽ رو ﻧﺷون دادﻧد و آزاد ﺷدﻧد.
اﻧواع ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس :ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺳﺑزروﺷن ،ﺳﺑز ﺗﯾره،
ﺳﯾﺎه ،ﮔل ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ،ﮐرم ﺳﺎده ،ﮐرم طرح دار ،ﻧﺧودی ،ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ ،دژﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺳﯾﺞ ،ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ .ﺑﺎور ﮐﻧﯾن ،ھر ﮐﯽ ﮐﮫ
ﺗﺻور ﮐﻧﯾن اوﻧﺟﺎ ﺑود .از ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺷوﻧزده ﺗﺎ ھﺟده ﺳﺎﻟﮫ ھم آورده
ﺑودن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼه و ﯾﮏ ﺑﺎﺗوم .طﻔﻠﮑﺎ آب دﻣﺎﻏﺷوﻧو ﻧﻣﯽ ﺗوﻧﺳﺗن
ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺷن) ...اداﻣﮫ در ﺻﻔﺣﮫ (8

