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ﯾك ﻧﺎﻣﮫ ،ﯾك ﮔزارش!
ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ ی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر

ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﯾد ﯾك دور ﺟدﯾد ﻣﺑﺎرزه ،ﺑﺎ روﺣﯾﺎت و ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی ﺟدﯾد در ﺑﯾن ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی درﮔﯾر )ﭼﮫ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ھﺎ و ﭼﮫ ﻣﯾﺎﻧﯽ ھﺎ و ﭼﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھﺎ( ،ﺷروع ﺷده اﺳت 25 .ﺑﮭﻣن ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﻛرد .ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ رژﯾم را.
ﻋﻛس اﻟﻌﻣل آن ھﺎ ﺣﺎﻛﯽ از ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و ﺑﮭت ﺷدﯾد آن ھﺎﺳت .اﯾن ﻛﮫ ھﻣﮫ ی ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺣﻛوﻣﺗﯽ و ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﻣﻧﺗﻘدان اﺣﻣدیﻧژاد ﻓورا ً ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫ آﻣدﻧد و ﺑﮫ ﺷﻛل ﺣﺎد اﻋﻼم ﻣوﺿﻊ ﻛردﻧد ﺑﯾﺎن اﯾن ﻏﺎﻓﻠﮕﯾری )و اﻟﺑﺗﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
ﺗرﺳﯽ ﺑود ﻛﮫ ﺗﺣوﻻت ﺗوﻧس و ﻣﺻر و ...در دﻟﺷﺎن اﯾﺟﺎد ﻛرده اﺳت (.ھﻣﯾن ﺟﺎ ﯾك ﻧﻛﺗﮫ را ﺑﮕوﯾم :ﻛﻣﺎﻛﺎن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺻر
از زاوﯾﮫ ی ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دو ﻟﺑﮫ ﻣﯽ داﻧم .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود ﮔﻔت ﯾﻛﺳره ﺑﮫ ﺿرر اﯾن ھﺎﺳت .ﺑﮫ
ﻧظرم از زاوﯾﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻗوای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺷﻛل ﮔﯾری اﺋﺗﻼﻓﺎت ﺟدﯾد ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑراﯾﺷﺎن ﻓﺿﺎی ﺗﻧﻔﺳﯽ اﯾﺟﺎد
ﻛﻧد.
در ھر ﺻورت اﯾن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﻧﻛﺎت ﻣﺧﺗﺻری را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ی ﻣﺷﺎھدات و ﺷﻧﯾده ھﺎ و “ﺑو ﻛﺷﯾدن”ھﺎ ﺑﻧوﯾﺳم .از
وﻗﺗﯽ ﻛﮫ اﺧﺑﺎر ﺗوﻧس و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻣﺻر ﺑﮫ ﮔوش ﻣردم رﺳﯾد ﯾك ﭼرﺧش روﺣﯾﮫ ی ﺳرﯾﻊ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن،
ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﺑود.ﺑﻌدا ً ﻛﮫ ﻓراﺧوان ﻛروﺑﯽ و ﻣوﺳوی ﺑرای  25ﺑﮭﻣن ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،اﯾن ﺣﺎل و ھوا آﺷﻛﺎرﺗر ﺷد .وﻟﯽ ﻗﺑل
از آن ھم دوﺑﺎره در ﺳطﺢ اظﮭﺎر ﻧظرھﺎ و ﺑﺣث ھﺎی آﺷﻛﺎر ﺿد رژﯾﻣﯽ و ﺗﻌرﺿﯽ ﺟواﻧﺎن در اﺗوﺑوس و ﺗﺎﻛﺳﯽ و
ﻛﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ھﺎ و ﻛﺎﻓﯽ ﻧت ھﺎ )و ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد در ﻣﺣﯾط داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ( ﻣﯽ ﺷد اﯾن ﭼرﺧش را ﺑﮫ وﺿوح دﯾد .ﭼﻧد روز
ﻗﺑل از ﺗظﺎھرات ،در ﻣﺣﯾط ﻛﺎﻓﯽ ﻧت ھﺎ ﺷور و ﺷوق و ﺑﺣث ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻋﻠﻧﯽ در ﻣورد ﺷرﻛت در ﺗظﺎھرات ﺑرﻗرار
ﺑود.
در ھر ﺻورت ﺑﺎ ﯾك ﭼﯾز ﺟدﯾد روﺑرو ھﺳﺗﯾم .وﻟﯽ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﯽﻛﻧم اﺻﻼ ً ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﻛﮫ ﺑدون دﺧﺎﻟت ﻋﻧﺎﺻر
ﮔوﻧﺎﮔون ذھﻧﯽ و وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﻛﺎن ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون داﺧﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،دﭼﺎر ﻓرﺳﺎﯾش ﻧﺷود و ﺗﺣﻠﯾل ﻧرود) .ﺑﺎز
ﺑﮕذارﯾد از ﯾك زاوﯾﮫ ی ﻣﻧﻔﯽ ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ اﮔر در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣوﻻت ﻣﻧطﻘﮫ،ﻣﺛﻼ ً در ﺑﺣرﯾن ﯾﺎ ﻋرﺑﺳﺗﺎن و ﻣﺻر ،ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ
ﺗﻘوﯾت ﺷوﻧد و ﻣﯾﺦ ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ ی ﺗﺣوﻻت داﺧﻠﯽ اﯾن ﻛﺷورھﺎ طوری ﺑﻛوﺑﻧد ﻛﮫ رﺟﻌت ﺑﮫ ﻋﻘب و ﺗﻘوﯾت ارزش
ھﺎ و ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻌﻧﺎ ﺑدھد ،روی ﻓﺿﺎی ذھﻧﯽ اﯾﻧﺟﺎ ھم ﺗﺄﺛﯾر ﺧواھد ﮔذاﺷت .از ﺷور و ﺷوق ﺟواﻧﺎن ﺧواھد
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ﻛﺎﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﯾﻧﻛﮫ اﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻧﺎ ً ﺑﺎ ﺣرف ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻣورد اﺳﻼﻣﯽ ﺑودن ﺧﯾزش ﻣﺻر ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻛرد،
روﺣﯾﮫ ی ﻣردم در اﯾن ﺟﺎ را ﺗﻌرﺿﯽ ﺗر ﻛرد و ھر ﺟﺎ ﻣﯽ رﻓﺗﯽ در ﻣوردش ﺻﺣﺑت ﺑود(.
ﭼرﺧش روﺣﯾﮫ ای ﻛﮫ ﮔﻔﺗم ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در ﻗﮭرآﻣﯾزﺗر ﺷدن ﺷﻌﺎرھﺎ و ﻋﻣل ﺗﻌرﺿﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ی ﻋﻣل ﻗﺎﺑل روﯾت
اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻣوﺿوع آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺗر از ﻗﺑل در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﺟدی ﺗر ﻣطرح اﺳت .و ﻧﻛﺗﮫ اﯾﻧﺳت ﻛﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ »ﺑﯽ ﻧظری« وﺟود دارد .ﺑﮕذارﯾد ﯾك ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﯾﺎورم ﻛﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺗوان ﺑﮫ ﺧﯾﻠﯽ از ﺟواﻧﺎن و ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ھﺎی ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﺣرﻛت ﻛﻧوﻧﯽ ﺗﻌﻣﯾم اش داد .در ﻣﺣل ﻛﺎرم ﯾﻛﯽ درﺳت روز ﺑﻌد از  25ﺑﮭﻣن از ﺑﻘﯾﮫ ھﻣﻛﺎران ﭘرﺳﯾد اﮔر اﯾن ھﺎ
رﻓﺗﻧد ھر ﻛس دوﺳت دارد ﻛﮫ ﭼﮫ ﻛﺳﯽ ﺳر ﻛﺎر ﺑﯾﺎﯾد؟ اﯾن را ھم ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﮫ اﻓراد ﻛﺎرﻛن از ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺎ ﺑﺎﻻ در
ﺗظﺎھرات ﺷرﻛت ﻛرده ﺑودﻧد! رؤﺳﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻛﺎرﻛﻧﺎن ﺑﺎ ھر ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﻛﮫ آورده ﺑودﻧد ﻣرﺧﺻﯽ داده ﺑودﻧد ﺗﺎ زودﺗر
ﺑروﻧد!! ﺟواب ھﺎ ﺑﮫ ﺳؤال آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو اﯾن ھﺎ ﺑود :ﻣوﺳوی ،ﺧﺎﺗﻣﯽ ،ﻛروﺑﯽ ،رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی .از ﻣن ھم ﭘرﺳﯾده ﺑودﻧد ﺗو ﭼﮫ
ﻣﯽ ﺧواھﯽ؟ ﮔﻔﺗم ﺑود ﻣن طرﻓدار ھر ﻛﺳﯽ ھﺳﺗم ﻛﮫ طرف ﻛﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﻛﺷﺎن ﺑﺎﺷد و ﺣﺟﺎب را آزاد ﻛﻧد و ﺣق ﻣﻠل
را رﻋﺎﯾت ﻛﻧد .ﯾﻛﯽ دو ﻧﻔر ﮔﻔﺗﻧد :ﭘس ﺗو ﻛﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ؟ ! اﯾن را ﺑﮕوﯾم ﻛﮫ در ﻣورد ﺗك ﺗك آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﻓراد
ﺑﺣث در ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺷل و ول ﺑودﻧدو واﻗﻌﺎ ً ﻧﻣﯽ ﺷد ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣﯽ داﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد.
ﻣوﺿوع طرح آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو روﺷن )ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﯾك واژه( ﺑﻠﻛﮫ در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
و ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾك ﺿرورت ﻣﺑرم اﺳت .ﺿروری ﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﮔوش ھﺎی ﺷﻧواﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ.
در ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﻣوﺟود )ﻛﮫ ﻛﻣﺎﻛﺎن ﻣﺣدود و ﻗر و ﻗﺎطﯽ اﺳت( و روﺣﯾﮫ ی ﻣوﺟود )ﻛﮫ اوج ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﻌرﺿﯽ ﺗر
از ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت( ،دﺳت و ﭘﺎی ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﺛل ﻣﺟﺎھدﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎز ﺷده اﺳت .ھم ﺷﻌﺎرھﺎﯾﺷﺎن ﺑر در و دﯾوار زﯾﺎد ﺷده اﺳت.
ھم ﺣﺿورﺷﺎن در ﺗظﺎھرات  25ﺑﮭﻣنﻧﺳﺑﺗﺎ ً آﺷﻛﺎر ﺑود) .ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ـ و ﺷﺎﯾد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾك ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣرﻛزی
ـ ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﺷﺎن در ﯾك ﺻﺣﻧﮫ ﺣﺎد درﮔﯾری و آﺗش زدن ﻣوﺗور ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ و ﻛﺗك زدﻧش،ﻋﻠﻧﺎ ً ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد :ﻣﺟﺎھدﯾن اﯾﻧﮫ!(
ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻠﻧﯽ در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﮔﺳﺗرش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﯾك ﺗﻐﯾﯾر ذھﻧﯽ دﯾﮕر ھم دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺣﺗﯽ
دﯾده ﺷده ﻛﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﺑزیﻛﮫ ﻗﺑﻼ ً ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﻣﻧﺎﻓﻘﯾن اﻻن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻣﺟﺎھدﯾن.
از اﯾن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﯾك ﻧﻛﺗﮫ ی ﻣﺷﮭود دﯾﮕر در ﻣورد اﺋﺗﻼف ﺟدﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻛﮫ در ﺣﺎل ﺷﻛل ﮔﯾری اﺳت ﺑﮕوﯾم.
در ﺗﻣﺎم دو ﺳﺎﻟﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ،ﺳﺑزھﺎ در زﻧدان ﻛﺎﻣﻼ ً ﺣواﺳﺷﺎن ﺑود ﻛﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎی ﻣﺟﺎھدﯾن را اﯾزوﻟﮫ ﻧﮕﮫ دارﻧد و ﺑﺎ آن ھﺎ
ﻗﺎطﯽ ﻧﺷوﻧد .ﻣﺟﺎھدﯾن ھم ﻣﺛل دوره ی ﻗﺑل ﺳﻔره ﻣﺧﺻوص ﺧود را داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ از ﺣدود  25ﺑﮭﻣن اﯾن وﺿﻊ در زﻧدان
ھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻛرده اﺳت .ﺳﺑزھﺎ ﺑﺎ ﻣﺟﺎھدﯾن در زﻧدان ﻗﺎطﯽ ﺷده اﻧد .ﺷﻧدﯾم ﺑرﺧﯽ ﻣﻠﯽ ﻣذھﺑﯽ ھﺎ ﭘﯾﺷﻘدم ﺷﻛﺳﺗن ﺑﺎﯾﻛوت ﺑﭼﮫ
ھﺎی ﻣﺟﺎھد ﺷده و ﺑﻘﯾﮫ را دﻋوت ﻛرده اﻧد ﻛﮫ ﺑﺎ اﯾن ھﺎ ﺳر ﯾك ﺳﻔره ﺑﻧﺷﯾﻧﻧد .در ھر ﺻورت ﻓﻛر ﻣﯽ ﻛﻧم ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾﺟﺎد
اﺋﺗﻼف و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﻓراﮔﯾرﺗری اﺳت ﻛﮫ ﻣطﻠوب و ﻣورد ﺗواﻓق ﻏرﺑﯽ ھﺎ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ طور ﺟدی ھم ﺑرای ﻣﺟﺎھدﯾن و ھم
ﺳران ﺳﺑز )ﻣﺷﺧﺻﺎ ً در ﺧﺎرج ،ﺷﺎﯾد ھم ﺑرای اﻣﺛﺎل ﺳﺎزﮔﺎرا( ﻣطرح ﺷده اﺳت .داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗوﻧس و ﻣﺻر،ﻣطﻣﺋﻧﺎ ً
اﯾن ﺟرﯾﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﭼﺎره ﺟوﯾﯽ ھﺎی واﻗﻊ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗر از ﻗﺑل ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯾﺷﺎن وا ﻣﯽ دارد .ﺣﺗﯽ در ﻧﺣوه ی
ﺗﺣﻠﯾل و ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوﺑﮕر رژﯾم ھم ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺷﺎﯾﻌﮫ ﻛﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﭘﺎه در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺧش
دﯾﮕر ﻋرض اﻧدام ﻛرده و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺳرﻛوﺑﮕر ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ اﯾن ﻛﮫ روز  25ﺑﮭﻣن ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﭘﺎه ﺑﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ )ﻛﮫ
داﺷﺗﮫ ﻣردم را ﻣﯽ زده درﮔﯾر ﺷده( ،و اﻣﺛﺎﻟﮭم در ھﻣﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﺷود .اﮔر در ﻣﺻر ﻧﯾروھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون
ﺑورژواﯾﯽ ﺑﺎﯾد روی ارﺗش ﻣﺎﻧور ﻣﯽ دادﻧد و آن را ﺑرادر ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗدرت ﺑرﺳﻧد ،در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﭘﺎه
را ﺗطﮭﯾر ﻛﻧﻧد .ﻣن ﺧودم ھﻧوز ﻧدﯾده ام وﻟﯽ ﯾﻛﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ در ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳﯾﻣﺎی ﻣﺟﺎھدﯾن ھم ﺑﮕوﻧﮫ ای
ﭼﻧﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود.
از درون رژﯾم ھﻧوز اﺧﺑﺎر روﺷﻧﯽ در ﻣورد ﺑﺎزﺗر ﺷدن ﺷﻛﺎف ھﺎ و ﺗﺷدﯾد ﺗﺿﺎدھﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت.ظﺎھرا ً ھﻣﮫ
اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻛرده اﻧد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ھم ﭼﺳﺑﯾده اﻧد .ﺳﯾﺎﺳت ﺳرﻛوب ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ھم زﻣﺎن ﺟﻧﮓ رواﻧﯽ و دروغ ﭘردازی
در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺗﺷدﯾد ﻛرده اﻧد .اﯾن ﺟﺎﻟب اﺳت ﻛﮫ در ﺗظﺎھرات  22ﺑﮭﻣن اﻣﺳﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﯾروھﺎی رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺷﺎﯾﯽ
ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھﺎﺷﻣﯽ ،و ﺑﻌﺿﯽ ھم ﺑﮫ ﺳود ھﺎﺷﻣﯽ .وﻟﯽ واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳت ﻛﮫ اداﻣﮫ ی ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎ و ﻧﯾش
ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣردم در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ رژﯾم ﻣﯽ زﻧﻧد ،ﺗﺿﺎدھﺎ و ﺟداﯾﯽ ھﺎی واﻗﻌﯽ را آﺷﻛﺎر )و ﺗﺷدﯾد( ﺧواھد ﻛرد.
ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣرﻛزی ﺷﺎن )ﻛﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ھم ﺧطش را دﯾروز داد( اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﻣﺻر و ﺗوﻧس و ...ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﺷﻠوغ ﺷد و
ﺣﻛوﻣت ھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺳﻘوط ﻛﺷﺎﻧد ﭼون ﻧوﻛر آﻣرﯾﻛﺎ ﺑودﻧد ،و ﭼون ﻣﺎ ﻧوﻛر آﻣرﯾﻛﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﭘس اﯾﻧﺟور ﺗظﺎھرات ھﺎ در
ﻣورد ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽ اﺛر اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اوﻟﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻣورد ﻣﺻر )در ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ( ﺧﯾﻠﯽ ﮔوﯾﺎ ﺑود.
ﻣﯽ ﺧواﺳت اﺛﺑﺎت ﻛﻧد ﻛﮫ ﻧظﺎم ﻣﺎ دﻣﻛراﺗﯾك اﺳت و ﺑﺎ رژﯾم ھﺎی اﺳﺗﺑدادی ﻣﺻر و ﺗوﻧس ﻓرق دارد .ﺣﺗﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ را ھم ﻣردم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .و رھﺑر ﻗﺎﺑل ﺗﻌوﯾض اﺳت !
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ﮔزارش اول اﺳﻔﻧد
ﯾك ھﻔﺗﮫ ﭘس از ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدن دو ﺗن از ﻓرزﻧدان ﺧﻠق ﯾﻌﻧﯽ ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ و ﻣﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎری در ﺗظﺎھرات ھﺎی 25
ﺑﮭﻣن ﺟواﻧﺎن ﺷﺟﺎع و ﻣﺑﺎرز ﺗﮭران ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ رﯾﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﯾﺎد آن دو ﻣﺑﺎرز ﻋزﯾز را ﮔراﻣﯽ دارﻧد.
ھﻧوز ﺟوھر دروغ ھﺎی ﺷﺎﺧدار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣورد ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑودن ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ ﺧﺷك ﻧﺷده ﺑود ﻛﮫ ﺳﻧد ﺑﻌد از
ﺳﻧد رو ﺷد ﻛﮫ اﯾن دو ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮫ راه آزادی ﻣردم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻧﺑوده اﻧد ﺑﻠﻛﮫ از ﻣﺑﺎرزﯾن راه آزادی ﺑوده اﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ
ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ در ﯾك ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﯾﮫ دﯾﻛﺗﺎﺗوری ﻛﮫ ﺗوﺳط داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ھﻧر ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑود ﺷرﻛت داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن
ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻛوﺗﺎه ﺑر اﺳﺎس آھﻧﮓ دﯾوار ﭘﯾﻧك ﻓﻠوﯾد ﻛﮫ ﺿد دﯾﻛﺗﺎﺗوری در آﻣوزش و ﭘرورش اﺳت درﺳت ﺷده اﺳت.
روز اول اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ﻗرار ﺑود ﻛﮫ ﻣردم از ﺳﺎﻋت ﺳﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻛﻧﻧد اﻣﺎ از ﺳﺎﻋت ﯾك ﺑﻌد از
ظﮭر ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی از ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﭼﮭﺎرراه ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻛﺎﻣل از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻔﻧﮓ و
ﺗﻔﻧﮓ ھﺎی ﮔﺎز اﺷك آور و ﺑﺎﺗوم و ﻟﺑﺎس ھﺎی ﭼرﻣﯽ ﺳﯾﺎه رﻧﮓ از دروازه دوﻟت ﺗﺎ ﻣﯾدان آزادی در ﺣﺎل ﻣﺳﺗﻘر ﺷدن
ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ده ھﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺗوﯾوﺗﺎی ﺳﯾﺎه رﻧﮓ ﻧﯾروی ﺿدﺷورش آن ھﺎ را ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﻛﻧد .ھﻣﯾن طور ﭼﻧد
ﻟﺣظﮫ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرم ﭘﺎﻧزده ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﮔذرد و در ھر ﻣﺎﺷﯾن ده ﻧﻔر ھﺳﺗﻧد و ﻛﻣﺎﻛﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾرو اداﻣﮫ دارد ﮔوﯾﯽ ارﺗش
اﺷﻐﺎﻟﮕر در ﺣﺎل اﺷﻐﺎل ﻛردن ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی اﺳت.
در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد.
ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎر ﻛﮫ ﭘس از اﻧﺟﺎم ﻛﺎری ﺑر ﻣﯽ ﮔردم دروازه دوﻟت ﺟﻣﻌﯾت ﻣﺣدودی در ﭘﯾﺎده رو ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل ﺣرﻛت ھﺳﺗﻧد .ﺑر ﺳر ﭼﮭﺎر راه ھﺎ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘر ھﺳﺗﻧد و اﻣروز ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾز
ﺣﺎﺿر اﺳت :ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﺷﺑﮫ داﻧﺷﺟو ﻛﮫ ھﻣﮫ رﯾش ھﺎی ﻛرﻛﯽ دارﻧد .ﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺗرض ﻛﮫ از ﻛﻧﺎر اﯾﻧﺎن رد ﻣﯽ ﺷوﻧد
ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺿد ﺷورش ھر ﻛدام ﻛﮫ ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ دارد را ﻣﺗوﻗف ﻛرده و ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﭘﯾش ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ و آﻧﮭﺎ ﭘس از
وارﺳﯽ ﻛﯾﻔﺷﺎن ﺗﻠﻔن ھﻣراه آن ھﺎ را ﻧﯾز ﻛﻧﺗرل ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﻣﺑﺎدا ﻛﮫ از واﻗﻌﯾت ﻓﯾﻠﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وزارت دروغ
راﺿﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻋﻛﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﺣﺎﻓظﮫ ی دورﺑﯾن را ﻣﺻﺎدره ﻛرده و رھﺎﯾش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑرﺧﯽ ھﺎ را ھم دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد.
ﺳﮫ اﺗوﺑوس ھم ﭘﺎرك اﺳت و ﭘر از ﺳرﺑﺎز ﺻﻔر اﺳت .آن ھﺎ را ﺑﮫ زور آورده اﻧد ﻛﮫ ﻣردم را ﺳرﻛوب ﻛﻧﻧد .ﺑﺧﺷﯽ
از وظﯾﻔﮫ ی دﻓﺎع از وطن در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن!!
اﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﺳر اﯾﺳﺗﺎدن ﻧدارد  .در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر ھم ﻧﯾروی ﺿدﺷورش زﯾﺎد اﺳت و ھم ﺟﻣﻌﯾت ﻣردم ﻣﻌﺗرض در
ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن وﺻﺎل ﯾك ﺑﺳﯾﺟﯽ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ رﻓﺗﮫ روی ﺑﻠﻧدی و از ﭼﮭره ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻌﺗرض در ﺣﺎل ﻋﺑور ﺑﺎ دورﺑﯾن
ﻗوی ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای ﺑﺳﯾﺟﯾﺎن ﻓﺿﯾﻠت اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ده ھﺎ ﻧﻔر ﻧﯾروی ﺿدﺷورش و ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ دور ﺑرش را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.
ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ھم ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ اﺳت و ﺑﺎز ھم ﺟﻣﻌﯾت و دﺳﺗﮕﯾری ﺿﻣﻧﯽ .از ﺗوی اﺗوﺑوﺳﯽ ﺟواﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔرﻓﺗن
ﻓﯾﻠم اﺳت ﻛﮫ از آن طرف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت از ﻛﺟﺎ دو ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ﺑﭼﮫ ﺳﺎل دﯾدﻧد و رﻓﺗﻧد ﭘﺎی ﭘﻧﺟره اﺗوﺑوس و ﺑﮫ
ﺟوان ﮔﻔﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﯾﺎ ﭘﺎﺋﯾن و از طرف دﯾﮕر ھم ﯾﻛﯾﺷﺎن رﻓت ﻛﮫ وی را دﺳﺗﮕﯾر ﻛﻧد ،اﻣﺎ ﭘﺳر ﺟوان ﺗواﻧﺳت ﺧودش را
ﺗوی ﺟﻣﻌﯾت ﻗﺎﯾم ﻛﻧد .و ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺳوار ﺷوﻧد.
ﻣردم در ﭘﯾﺎده رو در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎھﺎ زﯾﺎدﺗر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﯾروھﺎی ﺿد ﺷورش ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻛل ﮔﯾری
ﺗظﺎھرات ﺷوﻧد .دﯾده ﺑﺎن ھﺎی ﻣزدور وﺿﻌﯾت را ﻣرﺗب ﺑﺎ ﺗﻠﻔن ھﻣراه و ﺑﯽ ﺳﯾم ﮔزارش ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
در ﺗﻘﺎطﻊ ﻧواب و آزادی ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎد اﺳت و ﺑﺳﯾﺞ و ﺿد ﺷورش ھم زﯾﺎد و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ دﺳﺗﮕﯾری ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.
دﺧﺗر ﻛم ﺳﻧﯽ را ﻛﮫ ﻛﺎﭘﺷن ﻗرﻣز ﺑر ﺗن داﺷت را ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑﺑرﻧد ﻛﮫ ھﻣراھﺎﻧش ﺷروع ﺑﮫ اﻋﺗراض ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد .ﺗوی اﺗوﺑوس ﻣردم ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد .ﯾك ﻣرد ﺗﻧوﻣﻧد ﻛﮫ رﯾش دارد و ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه ﺑر ﺗن وﻗﺗﯽ ﻛﮫ اﺗوﺑوس ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوﺑﮕر ﻧزدﯾك اﺳت ﯾﻛﺑﺎره ﺑﮫ ﺟوان رﯾز ﻧﻘﺷﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﺳك دارد و ﻣرﺗب ﻣوﻗﻊ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﻓﺣش ﻣﯽ دھد ﺑﺎ ﺗﺣﻛم
ﻣﯽ ﮔوﯾد اﮔر ﺑﺳﯾﺞ ﻧﺑود اﻻن ﺻدام اﯾن ﺟﺎ ﺑود و ﻛم ﻓﺣش ﺑده .ﯾك ﻧﻔر ﺑﮫ ﻣرد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗو ﻛﮫ ﺣرف دﯾﻛﺗﺎﺗورھﺎ را ﻣﯽ
زﻧﯽ و ھر روز در ﺗﻠوﯾزﯾون و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻد ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻛﯾﮭﺎن و اﯾران ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم ﺣرف ﻧزن .ﻣرد ﺑﺎ ﻛﻣﺎل ﭘرروﯾﯽ
ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ھﺎ طرﻓداران آﻣرﯾﻛﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣردم ﯾﻛﯽ ﯾﻛﯽ ﺻداﯾﺷﺎن در ﻣﯽ آﯾد از ﯾك طرف اﺣﺗﯾﺎط ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻛﮫ ﻧﻛﻧد
ﻣوﻗﻊ ﭘﯾﺎده ﺷدن ﭼﻧد ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯾت دﺳﺗﮕﯾرﺷﺎن ﻛﻧد اﻣﺎ از طرف دﯾﮕر ﺣرﻓﺷﺎن را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑزﻧﻧد.
ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺳﺎواك ھم ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﻣﯽ ﮔﻔت ﻣزدور ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﻣﺑﺎرك ھم ﻣوﻗﻊ ﺳرﻛوب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
ھﻣﯾن را ﻣﯽ ﮔﻔت .اﻣﺎ ﻣرد رﯾﺷو ﻣﺛل ﺿﺑط ﺻوت ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ ﻣﺑﺎرك ﻣزدور آﻣرﯾﻛﺎ ﺑود .او ﻣﯽ ﺧواھد ھر ﺟﻧﺎﯾت
رژﯾم را ﺑﺎ اﻧﮓ ھﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻛﻧد اﻣﺎ ﻣردم ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺳرش داد ﻣﯽ زﻧﻧد.
در ﺳﻠﺳﺑﯾل ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺗﻘﺎطﻊ رودﻛﯽ و ﺳر ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﯾﺣون و ﻛﺎرون و ﻗﺻراﻟدﺷت و ﺧوش ﻧوﻋﯽ
ﺣﻛوﻣت ﻧظﺎﻣﯽ اﺳت .ده ھﺎ ﻧﯾروی ﺿدﺷورش ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش ﺻف ﺑﺳﺗﮫ اﻧد و از ھر ده ﻧﻔر ﯾﻛﯽژ ِ ث ِ ﺑدﺳت ﺑﮫ
ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش اﯾﺳﺗﺎده اﺳت.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر ﻣوﺛق در ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر و در ﺑﻠوار ﻛﺷﺎورز و ﻣﯾدان وﻧك و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺗﺧت طﺎووس و ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب
ﺗظﺎھرات ﭘراﻛﻧده و درﮔﯾری رخ داده و ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷب ﺟﻣﻌﯾت در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑوده اﺳت.
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در اﯾن اﻋﺗراﺿﺎت ﺷﻌﺎر ﻛﻣﺗر ﺷﻧﯾده ﺷد اﻣﺎ ﺧواﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻓراﺗر از ﺗظﺎھرات ﺳﺎل ﭘﯾش اﺳت .ﺑرای اﯾن روز
ﺷورای ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳﺑز اﻣﯾد ﻓراﺧوان داده ﺑود .ﺷورا در ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اش ﺑﺎز ھم از رھﺑری ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع ﻣوﺳوی ﺣرف زده ﺑود.
اﻣﺎ ﺟواﻧﺎن در ﺻﺣﻧﮫ دارﻧد ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷﻌﺎرھﺎی رادﯾﻛﺎﻟﺗر ﺑﺎ ﻣﺿﻣون رد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻋﺑور ﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
ﺟﻣﻌﯽ از اﺣزاب ﻛردﺳﺗﺎﻧﯽ ھم ﻣﺛل ﺣزب ﻛوﻣﻠﮫ و ﺣزب دﻣﻛرات و ﯾﮫ ﻛﯾﺗﯽ ﺷورﺷﮕران ھم ﺑرای ﺷرﻛت در
ﺗظﺎھرات ﻓراﺧوان داده ﺑودﻧد .اﻣﺎ در ﻓراﺧواﻧﺷﺎن ﻧوﻋﯽ دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از ﺟرﯾﺎن ﻣوﺳوی دﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﺳﺑزھﺎ ﺳﻌﯽ ﻛرده
ﺑودﻧد از ﻛرد ﺑودن ﺻﺎﻧﻊ ژاﻟﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد و ﺑﯾن ﺧود و ﺟﻧﺎح راﺳت ﺟﻧﺑش ﻛردﺳﺗﺎن آﺷﺗﯽ ﻛﻧﺎن راه ﺑﯾﻧدازﻧد.
ﺷﻧﯾدم در ﭼﮭﺎر ﺷﮭر ﻛردﺳﺗﺎن ﻣردم درﮔﯾر ﻣﺑﺎرزه ی ﺟدی ﺷده ﺑودﻧد .ﺟﺎﻟب اﯾﻧﺟﺎﺳت ﻛﮫ در ھﯾﭻ ﯾك ﺷﻌﺎری در
ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﺑزھﺎ ﺷﻧﯾده ﻧﺷد.
ﺣﻛوﻣت ﺑﺎز رو آورده ﺑﮫ ﺗﺎﻛﺗﯾك ﺳرﻛوب ﻣردم از طرﯾق ﻧﯾروی ﮔﺎرد ﺿدﺷورش و ﻓﻌﺎل ﻛردن ﺗﺗﻣﮫ ی ﻧﯾروی ﺿد
ﻣردﻣﯽ ﺑﺳﯾﺞ.
در ﺟرﯾﺎن دادن ﯾﺎراﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ﻗﺷر ﻧﺳﺑﺗﺎ ً زﯾﺎد ﺑﯾﻛﺎر و زﯾر ﺧط ﻓﻘر و ﻣﻌﺗﺎدﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻛﮫ ﺳﺎﺑق ﺑر اﯾن ﺑرای
ﺳﯽ ﭼﮭل ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ده ﺑﺎر ﺑﮫ ﻛﻣﯾﺗﮫ ی اﻣداد رﺟوع ﻣﯽ ﻛردﻧد اﯾﻧك ﻣﺎھﯽ ﭼﮭل و ﭼﮭﺎر ھزار ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ
ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻓراد را ﺑرای ﺗظﺎھرات ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﺳت و دوم ﺑﮭﻣن ﺑﮫ ﺷﻛل ﮔوﺳﻔﻧد وار ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑرای درﮔﯾر ﺷدن ﺑﺎ ﻣردم ،ﻗﺷرھﺎی آدم ﻓروش ﺗر و ﺑﯽ وﺟداﻧﺗری ﻻزم اﺳت .آدم ھﺎی ﻋﻘده ای ﻛﮫ
ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻛردن ﺣﺎﺿرﻧد ﺑﮫ ھر ﺟﻧﺎﯾﺗﯽ دﺳت ﺑزﻧﻧد و ھر دﯾﻛﺗﺎﺗوری و ظﻠم و ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎری را ﺗوﺟﯾﮫ ﻛﻧﻧد.
در اﺗوﺑوس ﯾك ﻧﻔر ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣن طرﻓدار ھﯾﭻ ﻛدام طرف ﻧﯾﺳﺗم اﻣﺎ آدم اﮔر ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎﯾد اﯾﻧطور
ﺣﺳﺎب ﻛﻧد ﻛﮫ ﺟﺎﻧش ﻛف دﺳﺗش اﺳت و ﻣﻣﻛن اﺳت ﻛﮫ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑر ﻧﮕردد.
اول اﺳﻔﻧد 1389
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