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اﺗﺣﺎد و ھﻣراھﯽ ﻣردم ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت!
ﮔزارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر 13 -آﺑﺎن 1388
ﺗﮭران  -ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر -ﺳﺎﻋت  10ﺻﺑﺢ
ھﻣﮫ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺗﻌطﯾل اﺳت .ﻧﯾروی ھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ در ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﯾﺳﺗﺎده اﻧد .ﻣردم در ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف
درﺣﺎل رﻓت و آﻣد ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧﯾﺎﺑﺎن طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽ روﯾم .ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻣﻠو از اﺗوﺑوس اﺳت .ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از داﻧش آﻣوزان دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ
را ﺑرای ﻣراﺳم آورده اﻧد و ﻋده ای ھم ﺑﺻورت ﭘراﮐﻧده درﺣﺎل راه رﻓﺗن ھﺳﺗﻧد .ھرﭼﮫ ﺟﻠو ﺗرﻣﯽ روﯾم ،ﺑر ﺗﻌداد ﻧﯾروھﺎ و
ﺗﻧوﻋﺷﺎن اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود .زﻧﯽ ﭼﺎدری ﭼﻧدﺑﺎر "ﻣرگ ﺑر آﻣرﯾﮑﺎ" ﻣﯽ ﮔوﯾد؛ و ﺑﭼﮫ ھﺎی دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﮏ و ﺗوک ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ
ﭼﮭﺎرراه ﺳﭘﮭﺑد ﻗرﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﯾم .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﮑﺎﺳت .اﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺞ ﮐﮫ اﻣروز ﻗﯾﺎﻓﮫ ھﺎی ﻋﺟﯾب و
ﻏرﯾﺑﯽ ھم درﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ دﯾده ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺑور ﻣردم ﺷدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد» :ﻣردھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد رد ﺷوﻧد و زﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺑروﻧد «.ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﯾﻌﻧﯽ ﭘل ﮐرﯾﻣﺧﺎن ﻣﯽ روﯾم .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدﻧد.
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐروﺑﯽ در ﻣﯾدان ھﻔت ﺗﯾر -ﺳﺎﻋت  10:30ﺳﺧﻧراﻧﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺟﻣﻌﯾت در زﯾر ﭘل ﻣوج ﻣﯽ زﻧد .روی ﭘل ﭘر از
ﻣﺄﻣور اﺳت .ﻣردم ﯾﮑﺟﺎ ﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد و راه ﻣﯽ روﻧد .ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ "ﻧﺎﯾﺳﺗﯾد!" .ﺟﻠوی ادارت دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎز اﺳت ﻣﺄﻣور اﯾﺳﺗﺎده ،ﺗﺎ ﮐﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم ﻓرار ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﻧرود .ﺟﻌﻔر ﭘﻧﺎھﯽ را در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم .ﭘﯾرﻣردی ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
"ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" ﻣﯽ ﮔوﯾد و اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد» :آﺧﮫ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺟور ﺑﺎﺷﮫ؟ ﭼﻘدر ﺑﮑﺷﯾم؟« ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﻣﺄﻣوران درﮔﯾر ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﭼرا اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھﻧد ﻣﺳﯾر ﺧودش را ﺑرود و او را ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾﮕری ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﻓرﯾﺎدھﺎی زن ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﺗﮭب ﻣﯽ ﺷود.
ﻋده ای در ﻣﯾرزای ﺷﯾرازی ﺟﻣﻊ ﺷده اﻧد و دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ روﯾم .ﺑﺎزھم ﻓرﯾﺎد دﺧﺗرھﺎ
ﺑﻠﻧدﺗر اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺎﺳﮏ زده اﻧد .ﺻورﺗﮭﺎ ﭘوﺷﯾده اﺳت .ﻓرﯾﺎد "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور" ﺑﻠﻧد و ﺑﻠﻧدﺗر ﻣﯽ ﺷود و ھﻣﯾن طور ﺷﻌﺎرھﺎی
"ﻧﺗرﯾﺳﯾن! ﻧﺗرﺳﯾن! ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﯾم"" ،اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯾرت ،ﺣﻣﺎﯾت! ﺣﻣﺎﯾت!" .ﺑر ﺗﻌداد ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺗﺷﮑل اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﮫ
ھﺳﺗﻧد ،از ھر ﺳﻧﯽ .زن و ﻣرد .ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ آﻣده اﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎ ﺑﻠﻧد ﺳر داده ﻣﯽ ﺷوﻧد" :ﻧﮫ ﺷرﻗﯽ ،ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ ،دوﻟت
ﺳﺑز ﻣﻠﯽ" )اﮔرﭼﮫ ﻣن ﺑﺎ ھر ﺳﮫ ﮐﻠﻣﮫ اﯾن ﺷﻌﺎر ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت )دوﻟت طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم( ،ﺳﺑز )ﻧﻣﺎد ﻣذھﺑﯽ( ،ﻣﻠﯽ )ﻣﺑﯾن ﻧﺎﺳوﻧﺎﻟﯾﺳم( ﻣﺧﺎﻟﻔم،(.
"ﺳﻔﺎرت روﺳﯾﮫ ،ﻻﻧﮫ ﺟﺎﺳوﺳﯾﮫ" .در ھﻣﯾن وﻗت ﮔﺎردی ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺟواﻧﮭﺎی ﻣﻌﺗرض ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑﯾﺎﯾﻧد.
اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود .زﻧﮭﺎی ﻣﺳن ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾﺗﻧد ،ﺟواﻧﮭﺎ را ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑراﯾﺷﺎن آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺟواﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔﺎردی ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗری ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻓرﯾﺎد "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!" در ھﻣﮫ ﺟﺎ
طﻧﯾن ﻣﯽ اﻓﮑﻧد .ھﻣﮫ ﯾﮑﺻدا ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد" :ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻗﺎﺗﻠﮫ ،وﻻﯾﺗش ﺑﺎطﻠﮫ!" .ﭘﯾش ﺧودم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻣﮕﮫ در ﻋﺻر ﺻﻔوﯾﮫ ھﺳﺗﯾم
ﮐﮫ ﻣردم دﻧﺑﺎل وﻻﯾت ﺧوب ﻣﯽ ﮔردﻧد؟!
زﻧﯽ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد" :اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾﮕن ﻋﺎدﻟﮫ ،ﻗﺎﺗﻠﮫ! ﻗﺎﺗﻠﮫ!" ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ وﺣﺷﯽ ﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻣردم
ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﯾم .ﻧﺎﻧوا ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺷود از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﻣﺷﺗری دارد ،ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺟﻣﻌﯾت
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺳﺄﻟﮫ دﯾﮕری اﯾﻧﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﺎﻧوای ﺑﯾﭼﺎره ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ ﻣزدوران ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﯾﺷﮫ ﻧﺎﻧواﯾﯽ اش ،ﺗﺎزه ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗری ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﭘﯾرﻣردی ﮐﮫ ﺟﺎی ﻣﮭر ﺑر روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯾش ﭘﯾداﺳت ،ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﭼرا اوﻣدﯾن ﺗو ﻧﺎﻧواﯾﯽ؟ ﻣﮕﮫ
ﻣﺟﺑورﯾن ﺗظﺎھرات ﮐﻧﯾن؟ ھر ﮐﯽ ﺗظﺎھرات ﻣﯽ ﮐﻧﮫ ،ﺑﺎﯾد ﮐﺗﮏ ھم ﺑﺧوره!« .ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ واﻧﻣود ﻣﯽ ﮐﻧد از ﻣردم اﺳت ،ﺑﮫ
داﺧل ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﻣﯽ آﯾد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد و در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﮔﺎردی ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،او ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای!"
ﺑﮫ ﺳﻣت ﮔﺎردی ھﺎ ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎرش ﻧدارد .در اﯾن ﻣوﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑﮫ ﺟﻠوی در ﻣﯽ آﯾد و ﺑﮫ ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ »ﺧودت ﺑﯾﺎ ﺑﯾرون! و ﺑرو! ﮐﺎری ﺑﺎھﺎت ﻧدارﯾم «.اﻣﺎ ﻣردم ﻧﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺑرود .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﻣﯽ ﮔﯾرﻧت .ﻧرو!« .ﺑﻌد از ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮫ ﭘﺳر ﺟوان ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧﮭﺎی ﻣﺳن ﻣﯽ رود.
ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﮐﺷﺎن ﮐﺷﺎن او را ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﭼﻧد زن اﻋﺗراض ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد .ﺑﺎﻻﺧره ﺑرای
ﺧﻼص ﺷدن از دﺳت ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻧﻔوذی ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ روﯾم .ﻣردی ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﻣروز ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﭘول ﻧﻔت و ﺑودﺟﮫ ھﺎی
ﻣﯾﻠﯾﺎردی ﮐﺟﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾﻧﮭﻣﮫ ﻧﯾروی ﮔردن ﮐﻠﻔت و ﺗرﺑﯾت ﺷده ﺑرای ﺳرﮐوب از ﮐﺟﺎ آﻣده اﻧد؟!« .زﻧﯽ ﭼﺎدری ﮐﮫ درﺣﺎل ﺑﺣث ﺑﺎ
ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎﺳت ﺑﺎ رﮐﯾﮏ ﺗرﯾن اﻟﻔﺎظ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑرای ﻣﺎ ﻋﻼﻣﮫ ﺷوی! ﮔورت را ﮔم ﮐن و ﺑرو!«
ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘل ﮐرﯾﻣﺧﺎن ﻣﯽ روم .ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎز ھم در ﺣﺎل رﻓﺗن ﺑﮫ ﺳﻣت وﻟﯾﻌﺻر اﺳت .در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﻣردم ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧم.
ﻧﯾروھﺎ ﻣﺛل ﭼوب ﮐﺑرﯾت ﮐﻧﺎر دﯾوار اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ دﺳﺗﮭﺎﯾش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﭘﯾروزی ﺑﮫ ﺳوی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑرد و
ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد" :ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" و ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﯾن ﺷﻌﺎر را ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐﻧد .زﯾرﭘل ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ از طرﻓداران اﺣﻣدی ﻧژاد
ھﺳﺗﻧد ،ﺑرﻣﯽ ﺧورم .دوﺑﺎره ﺟﮭﺗم را ﻋوض ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑرﻣﯽ ﮔردم .زﯾرﭘل ﺣﺎﻓظ ﺟﻣﻌﯾت دوﺑﺎره ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻌﺎردادن را از
ﺳرﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .طرﻓداران اﺣﻣدی ﻧژاد ﺗوان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد ﻣردم را ﻧدارﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﮑرار ﻣﯽ ﺷود" .ﻣرگ ﺑر

دﯾﮑﺗﺎﺗور!"" ،ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ،ﻣﯾرﺣﺳﯾن"" ،اوﺑﺎﻣﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ؟! ﯾﺎ ﺑﺎ اوﻧﺎ؟!" ﭘﯾش ﺧودم ﺑﺎز ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﮔل ﺑود ﺑﮫ ﺳﺑزه ﻧﯾز آراﺳﺗﮫ ﺷد ،ﺗﺎ
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش رھﺑری اش ﻋوض ﻧﺷﮫ ،در ﺑﮫ ھﻣﯾن ﭘﺎﺷﻧﮫ ﻣﯽ ﭼرﺧﮫ .ﭼﻘدر ﺟﺎی ﻧﯾروی آﮔﺎه ﺣس ﻣﯾﺷﮫ؟!
ﺣﺿور ﺟواﻧﺎن و ﺧﺻوﺻﺎ ً دﺧﺗران ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز اﺳت .دﺧﺗرھﺎ در ﺷﻌﺎرﮔوﯾﯽ ﻟﯾدر ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎزھم ﮔﺎردی ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔﺎز
اﺷﮏ آور ﻣﯽ زﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از ﻣردم در ﺧﺎﻧﮫ اش را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﮫ ﺑﮫ داﺧل ﻣﯽ روﯾم .اﺗﺣﺎد و ھﻣراھﯽ ﻣردم ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت! دو
ﭘﺳر ﺟوان ﮐﮫ ﺑﺎﺗوم ﺑﮫ ﺳرﺷﺎن ﺧورده و ﺧوﻧﯾن ﺷده اﻧد ﺑﮫ داﺧل ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻣردم ﺑﮭﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دﺧﺗرھﺎ ﺗﺎب اﯾﺳﺗﺎدن ﻧدارﻧد و
ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ روﻧد و ﮔﺎردی ھﺎ را ھو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾﯾم و ﺑﮫ ﺳﻣت وﻟﯾﻌﺻر ﻣﯽ روﯾم.
ﺟﻣﻌﯾت در ﺣﺎل ﺣرﮐت اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﭘراﮐﻧده .ﻣردم ﯾﺎ راه ﻣﯽ روﻧد و ﯾﺎ در ﮐﻧﺎر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف دﯾﺷب ﺷﻠوغ ﺷده و داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران اﻣروز ﺻﺑﺢ ﺷﻠوغ ﺑوده .ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران داده ﺷده اﯾن
ﺑوده" :ﻧﻧﮓ ﻣﺎ ،ﻧﻧﮓ ﻣﺎ ،رھﺑر اﻟدﻧﮓ ﻣﺎ!"« ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد» :دم داﻧﺷﺟوھﺎ ﮔرم! ﺳﻧﮓ ﺗﻣﺎم ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد «.ﻣردم ھﻣﮫ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر
ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و از اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﺳﻣت ﺷﻠوغ اﺳت ،از ﯾﮑدﯾﮕر ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﯾروھﺎ ﻣردم را ﺑﮫ ﺳﻣت داﺧل ﮐوﭼﮫ
ھﺎ ھداﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :داﺧل ﮐوﭼﮫ ھﺎ ﻧروﯾد! اﯾﻧطوری ﻣﯽ ﺧوان دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧﻧد«.
ﺑﮫ ﺳر ﻓﺎطﻣﯽ ﻣﯽ رﺳم ﮐﮫ ﻧﯾروی زﯾﺎدی اﯾﺳﺗﺎده اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ھﻔت ﺗﯾر ﺷﻠوغ ﺷده .ﺗظﺎھرات اﻣروز ﭘراﮐﻧده ﺗر از ﻗﺑل ﺑود و
ﻣردم ﮐﻣﺗر ﯾﮑﺟﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑودﻧد .ﺟواﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد» :رژﯾم دﯾﮕﮫ ﺗو ﺳراﺷﯾﺑﯽ اﻓﺗﺎده «.اﮔرﭼﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ درﺳت ﺑﮕﮫ ،اﻣﺎ ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ راه
در ﭘﯾش دارﯾم .ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﮫ .ﺑﺎزھم ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮔن ﮐﮫ ﻣوﺳوی ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺷده و ﭼون ﮐس دﯾﮕﮫ ای ﻧﯾﺳت ﻣﺎ اﺳم
اوﻧو ﻣﯽ ﯾﺎرﯾم .اوﻧم ﯾﮑﯽ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫ اﺳت .ﺑﯾن ﺑد و ﺑدﺗر ﻣﺎ ﺑد رواﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾم .اﻣﺎ اﻻن دﯾﮕﮫ اوﻧم ﻗﺑول ﻧدارﯾم .اون ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺷده ﺑرای
ﺗﻐﯾﯾرات ﺑزرگ .اﻣﺎ ﻣن ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﺷﻌﺎرھﺎ ھﻧوز ﺷﮑل ﺳﺑز ﺧودش رو داره و ﺑﺎﯾد ﻓﮑر ﻣردم واﻗﻌﺎ ً ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﮫ ﺗﺎ ﺷﻌﺎرھﺎ ھم
ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﮫ .ھﻣﮫ درﻣورد اﯾﻧﮑﮫ در داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﭼﮫ ﺧﺑر ﺑوده ﺳؤال ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .واﻗﻌﺎ ً ﭼﺷم اﻣﯾد ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ھﺎﺳت و ﺣرﮐت
داﻧﺷﺟوھﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻧرژی ﻣﯾده.
ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان ھﻔت ﺗﯾر ﮐﮫ ﻣﯾرم ،ﮔﺎردی ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷم ﺑﮫ داﺧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﻧﺎه ﺑﺑرم .ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﺑﮫ داﺧل
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن آﻣده اﻧد .ﭘرﺳﻧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ھم ﺑﺎ ﻣردم ﺑﮫ وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد .ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭼﻧد
ﺟوان ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻓرار ﮐردن ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ھم ﺑﮫ داﺧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑﮫ داﺧل ﻣﯽ آﯾﻧد و در وﺳط ﺳﺎﻟن
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﻣﯽ زﻧﻧد .ظﺎھراً دو ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺣﺳﺎﺑﯽ از طرف ﻣردم ﮐﺗﮏ ﺧورده اﻧد و ﯾﮑﯾﺷﺎن ﺣﺎﻟش ﺑﺳﯾﺎر وﺧﯾم اﺳت و
ھﻣﯾن ﻣوﺿوع آﻧﮭﺎ را وﺣﺷﯽ ﺗرﮐرده اﺳت .ﺟواﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﭼوب ھم دارﻧد ،ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧﺷﺎن را ﮐﮫ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻗﺎﯾم ﺷده ﺑود ،ﻓراری
ﻣﯽ دھﻧد و ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد» :ﻓرار ﮐرد! ﻓرار ﮐرد!« ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آﻧﮭﺎ ﻣﯽ دوﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﭘرﺳﻧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣن ﻟﺑﺎس ﻓرم ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺑﭘوﺷم ،ﭼون ظﺎھراً اﻓرادی را ﮐﮫ از ﺑﯾرون ﺑﮫ داﺧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن رﻓﺗﮫ اﻧد،
دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .دو ﭘﺳر را ﮐﮫ در ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده ﺑودﻧد و دو دﺧﺗر ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺧﺷﮭﺎ ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ازﺟﻣﻠﮫ ﻣن ﮐﮫ ﭘرﺳﻧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ دادﻣﺎن رﺳﯾدﻧد ،ﻧﺟﺎت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧﺎرج
ﺷوﯾم ﭼوﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺟﻠوی در اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد داﺧل ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷود را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از او ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺧواھﻧد .ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷدت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐرده و ھﻣﮫ ﺟﺎی آن را ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺗﺎ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻗﺎﯾم ﺷده و ﯾﺎ ﻣﺟروﺣﯾن را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد .ﭘزﺷﮑﺎن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن در ﺟواب ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﭼرا ﻣﺟروﺣﯾن را ﻗﺑول ﮐردﯾد ،ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد» :ﻣﺎ وظﯾﻔﮫ ﻣﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣردم و درﻣﺎن
آﻧﮭﺎﺳت .ﻓرﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ھرﮐس ﺑﺎﺷد «.ﻣن ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﺷوم در آﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧم .ﭘرﺳﻧل ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮐروﺑﯽ
ﻧزدﯾﮑﯽ آﻧﺟﺎ آﻣده و ﺧواﺳﺗﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻧداده اﻧد و ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﺳوﯾش ﭘرﺗﺎب ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳر ﻣﺣﺎﻓظش
ﺧورده .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل از آﻧﺟﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوم و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ روم.
ﺷب ،ﺣواﻟﯽ ﺳﺎﻋت  7ﮐﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾم ﮔﺎردی ھﺎ ھﻧوز در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺗﻌطﯾل اﺳت .ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﻣﺎم
ﻋﯾﺎر اﺳت .ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ در ﺗﮭران ﻓرﯾﺎد ھﺎی "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!" ﺑﺎز ھم ﺳر داده ﺷد .ﺗﻌداد دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی اﻣروز ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺑوده
اﺳت .ﺳوار ﺗﺎﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺷوم .راﻧﻧده ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  1000ﻧﻔر ﮔﺎردی را دﯾده ﮐﮫ ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد و اﺟﺎزه
ﺧروج ﺑﮫ داﻧﺷﺟوھﺎ را ﻧﻣﯽ داده اﻧد .ﻣدام ﻓﺣش ﻣﯽ داد و از وﺿﻊ ﻣوﺟود ﮔﻼﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد و ﻣﯽ ﮔﻔت» :آﺧوﻧد ھﺎ رﻓﺗﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﮕﮫ
ﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت رو ﺑﮫ اﯾن راﺣﺗﯽ از دﺳت آﺧوﻧدھﺎ در آورد «.ﺗظﺎھرات و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣروز ﺷﺑﯾﮫ  30ﺧرداد ﺑود .اﻣﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺷور
و اﻧرژی و ﺧواﺳت ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﯾد در ﺟﮭت درﺳت ھداﯾت ﺷود .از دﺳت ﻣوﺳوی ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﯾﺳت و ﺧودش ھم ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐرد ﻣردم
ﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردی ﮐﻧﻧد .ﺑﺎﯾد آﮔﺎھﯽ ﻣردم ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻻ ﺑرود واﯾن وظﯾﻔﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت .ﺧواﺳت ﻣوﺳوی و ﺗﻔﮑر اﺻﻼح
طﻠب در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﻣﯾن ﻧظﺎم اﺳت .اﻣﺎ ﺗﻔﮑری درﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﮔزارش را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﻔرﺳﺗم ﭼون اﯾﻧﺗرﻧﺗﮭﺎ ﻗطﻊ اﺳت و اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و از دﯾﺷب اﯾﻧﺗرﻧت و از اﻣروز ﻣوﺑﺎﯾﻠﮭﺎ
ﻗطﻊ ﺷده اﺳت .ﻓردا ﺷﺎﯾد وﺿﻊ اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد .اﻣروز ﭼﮭﺎرﻣﯾن روز ﺑﻌد از  13آﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﮭﺎ ﻗطﻊ اﺳت.ھﻣﮫ ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد از وﻗﺗﯽ ﻣﺧﺎﺑرات ﺑﮫ دﺳت ﺳﭘﺎه اﻓﺗﺎده اﯾن ﻣوﺿوع ﺷدت ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑدﺗر از اﯾن ھم ﺧواھد ﺷد .ﻣن ھﻧوز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ام ﮐﮫ اﯾن
ﮔزارش را ارﺳﺎل ﮐﻧم .ھﻧوز ﻣردم و ﺑﺧﺻوص ﺟواﻧﮭﺎ درﺑﺎره آن روز و ﺷﺟﺎﻋﺗﮭﺎﯾﺷﺎن و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣردم و از ﺷور و ھﯾﺟﺎن آن
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ از ھر ﻗﺷر و ﺗﯾﭘﯽ ﮐﮫ اﺻﻼً دﻧﺑﺎل اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ﻧﺑوده ،ﺣﺎﻻ ﺣﺳﺎس ﺷده اﻧد و ﺑﮫ وﺟد آﻣده اﻧد،
دروﻏﮕوﯾﯽ رژﯾم ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾﮕﯾر ﻣﺎﺟراھﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ھم ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت .ﻣﺛﻼً در ﮔزارش ﺗﻠوﯾزﯾون ﻣﻠﯽ اﯾران از ﻣراﺳم 13
آﺑﺎن ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻧﯾﺎﻣده ﺑﮫ ﺗظﺎھرات را اﻧﺑوه ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد و ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ زﯾﺎد ﺑوده اﺳت ،از ﺗﺻﺎوﯾر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣوﻧﺗﺎژ و
ﻣﯾﮑس آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد .اﻣﺎ ظﺎھراً ﺣﺿور ﻣردم در ﺗظﺎھرات ﺧودﺟوش و ﻋدم اﺳﺗﻘﺑﺎل از ﻣراﺳم ﺣﮑوﻣﺗﯽ آﻧﻘدر دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺷﺎن
ﮐرده ﮐﮫ از ﺗﺻﺎوﯾر اﺷﺗﺑﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﻧد .ﻣﺛﻼ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﯾرق ﯾوم ﷲ  22ﺑﮭﻣن در دﺳت ﺟﻣﻌﯾت دﯾده ﻣﯽ ﺷد!؟
ﻣﺎ از ھم اﮐﻧون ﺧود را ﺑرای  16آذر آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم■.

