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ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑذر

ﭼﺎپ و ﭘﺧش ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ھﻣراه
ﮔزارش ﺟﻣﻌﮫ ﺻﺑﺢ:
ﮐوھﻧوردی ،اﻓﺷﺎﮔری از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ،ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ درک!
ﺷﺎﯾد ﺑﺎورش ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﮐﮫ در ﺧﯾزﺷﮭﺎی دو ﻣﺎه اﺧﯾر ﺷرﮐت ﻧﮑرده )ﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﺷرﮐت ﮐرده اﻧد!( ﯾﺎ روی ﭘﺷت
ﺑﺎم ھﺎ ﺑرای ﺷﻌﺎر دادن ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد ،ﮐﻣﯽ ﺳﺧت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﻌد از اﯾن ﻣدت ﻓرﺻﺗﯽ دﺳت داد ﮐﮫ از
ﺗﮭران دود و آﺗش ﺑﯾرون ﺑروﯾم و ﺳر ﺑﮫ ﮐوه ﺑﮕذارﯾم.
آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮐﮫ اﯾن  60روز ﮔذﺷﺗﮫ را ﺑﺎ ھم ﺑودﯾم ﻓرﺻﺗﯽ ﭘﯾش آﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺷت و ﮔذار ﺑروﯾم و
ﺑﮕوﯾﯾم ﮔور ﭘدر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑروﯾم ھواﯾﯽ ﺗﺎزه ﮐﻧﯾم! ﯾﮑﯽ ﭼﺎی و ﻟﯾوان و ﻗﻧد آورد .ﯾﮑﯽ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ .دﯾﮕری
ﻣﺎﺷﯾن و...
ھوا ﻣطﺑوع اﺳت .ﺑﮫ ﻣﺣل ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾم .ﻣﺎﺷﯾن را ﭘﺎرک ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﯾم .راﺳﺗش دو ﺳﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷد
ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﮐوه ﻧرﻓﺗﮫ ﺑودم ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑراﯾم زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧودش را داﺷت .ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ آﻣدﯾم از
اﺑﺗدای ﻣﺳﯾر ،ﮐﻠﯽ ﻣﻧﮑراﺗﯽ ﻣﯽ دﯾدﯾم .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ از آﻧﮭﺎ ﺧﺑری ﻧﯾﺳت .اﺣﺗﻣﺎﻻَ دﯾﮕر ﮐﺳﯽ را ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎورﻧد.
ﺷﺎﯾد ھم اﯾﻧﻘدر اﯾن روزھﺎ در ﻣﺣﻼت و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺗﮭران ﮐﺗﮏ ﻧوش ﺟﺎن ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﺎﻻ آﻣدن را ﻧدارﻧد .وﺳط
راه ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ از طﺑﯾﻌت ﻟذت ﻣﯽ ﺑردﯾم دﯾدن دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟوان ،زن و ﻣردھﺎی ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ،ﮔروه ھﺎی زﻧﺎن،
ﮔروه ھﺎی ﻣردان ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ و  ...ھم ﻟذت ﺑﺧش ﺑود .ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺳﺗون ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ در ﺣرﮐت و ﺟﻧب و
ﺟوﺷﻧد .ﺷﺎﯾد ﺑﺎورش ﺳﺧت ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ از ﮐﻧﺎرﺷﺎن ﮐﮫ رد ﻣﯽ ﺷوی ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎ ھﻣﮫ از اوﺿﺎع ﺟﺎری اﺳت!
ـ ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﻐل دﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎﻻﺧره ﺟرﯾﺎن ﺷﺟرﯾﺎن ﭼﯽ ﺷد؟
 ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ ﻣﯾﺎد!؟ ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ﮐﮭرﯾزک ھﻧوز داﺋره. ﺷﻧﯾدی ﮐﮫ ﯾﮫ ھواﭘﯾﻣﺎ دﯾﮕﮫ ﻣوﻗﻊ ﻧﺷﺳﺗن روی ﺑﺎﻧد ﺗﺎﯾرش ﺗرﮐﯾد....ﯾﮏ ﻧﻔس در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺑودﯾم .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ھم ﺳرودھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ و ﺟدﯾدی ﮐﮫ در ﻣوﺑﺎﯾل ﺧود داﺷت را ﺑﺎ
ﺑﻠﻧدﮔوی ﻗوی ﺑراﯾﻣﺎن ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐرد .از ﺑﺎب ﻣﺎرﻟﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳراوﻣد زﻣﺳﺗون ،ﺷﺎھﯾن ﻧﺟﻔﯽ و :...ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﮐﺎﻣل!
ﺑﺎ ھم ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﺧﺎطرات ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐردﯾم .ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  50 - 40ﻣﺗری
ﺑﺎز .ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ذھﻧم رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑد ﻧﯾﺳت روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﺷﮭر ﺗظﺎھرات ﻧﯾﺳت ،اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾن ﻣردم ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ
ﯾﮑدﺳت ﺿد ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﻧد ،ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﭘﺧش ﺗراﮐت و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻋﮑس و ﮐﺗﺎب درﺳت ﮐرد.
««««
ﺟﻠو رﻓﺗن از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد ﺳﺧت ﺗر اﺳت .ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ھﻣﺎﻧﺟﺎ اﺗراق ﮐﻧﯾم .ھوا ﮐم ﮐم دارد ﮔرم ﻣﯽ ﺷود .دور
و اطراف ﺷﻠوغ اﺳت .ﯾﮑﺳری ﺑﭼﮫ ھﺎی دﯾﮕر ھم دارﻧد ﺑﺎ ﺻدای ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،آب ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ
ﺧوردن ﮐردﯾم و از آب ﺑﺎزی آن ھﺎ ﺧﯾس ﺷدﯾم و ﻟذت ﺑردﯾم .ﺣﯾن ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺧوردن ﺑﺣث ھﺎی داﻏﯽ ھم ﺻورت
ﮔرﻓت .اوﺿﺎع ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ رود؟
ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﺳﺎطﻣﺎن را ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺑر ﻣﯽ ﮔردﯾم.
««««

ﺳﺎﻋت  8ﺷب:

دارﯾم ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ای ﮐﮫ ﻗﺑﻼَ ﻓﯾش ھﺎی آن را ﺑرای ﺗﺎﯾپ آﻣﺎده ﮐرده ﺑودﯾم ،ﻣرﺗب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺟزوه ای ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺎ زن و
ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم ،ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم« ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻋﮑس و ﻣﺷﺧﺻﺎت دﺧﺗران و ﭘﺳران ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺧﯾزش اﺧﯾر اﺳت
را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧﯾم.
ﻣﻘدﻣﮫ اش را دوﺑﺎره ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
اﯾن ﺟزوه را ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﭘﯾش از ھﻣﮫ ،ﺑﮫ ﻣﺎدران و اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﯾﺎران ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ در ﺧﯾزش ﻧوﯾن ﻣردم اﯾران .ﺑﮫ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن اﻧدوه ،اﺳﺗوار اﯾﺳﺗﺎده اﻧد .ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺧﺷم در دل ،ﻓرﯾﺎد آزادی ﺳر
ﻣﯽ دھﻧد و از اﻓﺷﺎی رژﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و ﺟﻧﺎﯾت ﺑﺎز ﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗﻧد .طﯽ ﺑﯾش از  30ﺳﺎل ﮐﮫ از ﺣﺎﮐﻣﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﻣذھﺑﯽ در اﯾران ﻣﯽ ﮔذرد ،ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎری از ﻓرزﻧدان ﻣﺑﺎرز و آﮔﺎه ﻣردم ﺑﮫ دﺳت رژﯾم ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد .ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر

ﺑﯾﺷﺗری زﻧدان و ﺷﮑﻧﺟﮫ را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧرﯾده اﻧد؛ و ھﻣﮫ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑرای اﯾن اﻧﺟﺎم ﺷده ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐل
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺎرغ از اﯾن ﯾﺎ آن ﺟﻧﺎح ،ﺣﻔظ ﺷود .اوج اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ،ﻗﺗل ﻋﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  1367ﺑود.
اﯾﻧﮏ ﺧون ھﺎی ﭘﺎﮐﯽ ﮐﮫ  21ﺳﺎل ﭘﯾش رﯾﺧﺗﮫ ﺷد ،ﺑﮫ رود ﺧون ھﺎی ﺟوان اﻣروز ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾﻧﮏ ،ﺧﺷم و ﻧﻔرﺗﯽ
ﮐﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎل روی ھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ،ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﻋظﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺟر ﺷود .ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎر
آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ دورﻧﻣﺎی روﺷن و اھداف و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ،ﭘﯾﺷرو و ﻧوﯾن ،راه ﭘﯾروزی را ﺑﭘﯾﻣﺎﯾﯾم.
««««

ﺳﺎﻋت  6ﺑﻌد ازظﮭر روز ﺑﻌد:

ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً آﻣﺎده ﺷده و ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن دارﯾم آﻧرا وﯾراﯾش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ﻓردا ﺑرای ﭼﺎپ آﻣﺎده ﺷود .ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از آن را
ﺑرای ﺗﺳت آﺧر آﻣﺎده ﮐرده اﯾم .ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ در ﻗطﻊ ﺟﯾﺑﯽ اﺳت .ھم ﭘﺧش آن راﺣت ﺗر اﺳت ،ھم ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردﻧش .اﯾﻧطوری
ھزﯾﻧﮫ اش ھم ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود.
««««

ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻌد:
اﯾﻧﺑﺎر دﯾﮕر ﺑرای ﮔﺷت و ﮔذار ﻧرﻓﺗﯾم! اﻧﮕﯾزه دﯾﮕری داﺷﺗﯾم.
در ﯾﮑﯽ از ﻣﯾدان ھﺎ ﻣﻧﺗظر دوﺳﺗﺎﻧم ﺑودم .ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ  50 – 40ﻧﻔره دﺧﺗر
و ﭘﺳر ﻧظرم را ﺟﻠب ﮐرد .ﺟﻠوﺗر رﻓﺗم و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ از دﺧﺗرھﺎ ﮐﮫ از
ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم!
ﺟﻣﻊ ﮐﻣﯽ ﺟدا ﺷدﻧد ،اﺣوال ﭘرﺳﯽ ﮐردم و ﭘرﺳﯾدم :داﻧﺷﺟوﯾﯾد؟ ﮔﻔﺗﻧد
داﻧﺷﺟوﯾﯾم ،اﻣﺎ داﻧش آﻣوز ھم ﺑﺎ ﻣﺎ ھﺳت .دارﯾم ﻣﯽ رﯾم ﮔﻠﮕﺷت! ﺑﮫ
ﺧودم ﮔﻔﺗم ،آب در ﮐوزه و ﻣﺎ ﺗﺷﻧﮫ ﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﮔردﯾم! ﺑدون ﻣﻘدﻣﮫ از ﮐوﻟﮫ
ﭘﺷﺗﯽ ام ﯾﮏ ﺷﯾت از ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ را ﺑﯾرون آوردم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دادم .ﯾﮑﯾﺷﺎن
ﭘرﺳﯾد :اﯾﻧﺎ ﭼﯾﮫ؟
ﮔﻔﺗم :در ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر اﺧﯾر دوﻟﺗﮫ .در ﻣورد ﻧدا ،ﺳﮭراب .در ﯾﮏ آن،
ﺟزوه را از دﺳﺗم ﻗﺎﭘﯾد و ﮔﻔت  ،ok،okو ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ورق زدن .ﮔﻔﺗم:
ھﯽ دﺧﺗرا ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد! ﺑﺑرﯾن ﺗوی اﺗوﺑوس ﺑﻌداَ ﺑﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭘﺧش ﮐﻧﯾن.
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ
ﺧب ،ﺑﭼﮫ ھﺎ ھم رﺳﯾدﻧد .ﻣن ھم راھم را ﮐﺞ ﮐردم و ﭘﯾش آﻧﮭﺎ رﻓﺗم .در
و
ﺑﯾن راه ﯾﮏ ﺷﯾت دﯾﮕر درآوردم .ﺗﺎ ﺑرﺳﯾم ﺑﮫ ﻣﺣل ،ﮐﻠﯽ ﺻﺣﺑت
اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن در ﺧﯿﺰش
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐردﯾم ﺑرای ﭘﺧش ﻣﺎﺑﻘﯽ.
ﻛﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﮐوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ھﺎﯾﻣﺎن راه اﻓﺗﺎدﯾم .ﭼﻘدر اﻣروز ﺷﻠوغ اﺳت .اﻧﮕﺎر ﻣردم
ﺑﻌد از ﻣدﺗﮭﺎ ﻓرﺻﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد ﺑرای ﮔﺷت و ﮔذار .ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ در
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب اردو زدﯾم و ﺑﺳﺎط ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ را ﭘﮭن ﮐردﯾم...
««««
ﺑﻌد از ﺣدود  3ﺳﺎﻋت ﮐﮫ آﻣﺎده ی ﺑرﮔﺷﺗن ﻣﯽ ﺷدﯾم ،ﭼﻧد ﺟوان ﮐﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدﻧد.
 ﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺷﯾﻧﯾم؟ ﺳرﻗﻔﻠﯽ داره!ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺟﻣﻠﮫ ،ﺷراﯾط ﺑرای دادن ﺟزوه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎن ﺑﻐل ﭼﻧد ﺗﺎ دﺧﺗر ھم دارﻧد آب ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوم.
 ﺳﻼم اﯾﻧو ﺑﮕﯾرﯾن ﺑﺧوﻧﯾن .در ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر اﺧﯾره. ﻣرﺳﯽ.ﮐﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗر وﺳط راه ﻣﯽ اﯾﺳﺗم و ﺷروع ﺑﮫ ﭘﺧش ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ ﻣﺣﻣوﻟﮫ ﻣﺎن ﺗﻣﺎم ﺷده!
ﮔزارش در ﺣﺎل اﺗﻣﺎم اﺳت واﻗﻌﯾﺗش اﺻﻼَ دوﺳت ﻧدارم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣش ﺑﮑﻧم .ﭼﯾزی ﮐﮫ در اﯾن ﭼﻧد روز ﮔذﺷت را ﻧﻣﯽ
ﺷود ،در ﭼﻧد ﺳطر ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﭼﺎپ و ﭘﺧش ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ﮔزارش ﮐوﺗﺎه از روﻧد ﮐﺎر ،ھﻣﯾﻧﺟﺎ
ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﻓﺎﯾل را ﺑﮫ ﺻورت  pdfدرﺳت ﮐردﯾم ﺗﺎ ﺑراﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾم■.
ﯾﺎران ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
ﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم

