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ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر –  13آﺑﺎن 1388
ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم طرف ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﻛﺎ ﻛﮫ ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻊ ﻧﯾروھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑود ﻧرﯾم .در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ و
ﻓرﻋﯽ ﻣرﻛز ﺷﮭر ﺗﺟﻣﻊ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣردﻣﯽ زﯾﺎد ﺑود و ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﻘﺎط رﻓﺗﯾم .از ﺳﺎﻋت  11و ﻧﯾم ﺻﺑﺢ در ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﯾﺎن ﭼﮭﺎر راه اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﻓرﻋﯽ ھﺎی آن درﮔﯾری و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺷدﯾد ﺷد .ﮔروه ھﺎی ﻣردﻣﯽ
در دﺳﺗﮫ ھﺎی ﺳﯽ ،ﭼﮭل ،ﭘﻧﺟﺎه و  ...ﻧﻔره و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" ﺷﻛل ﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺳﻣت ﻧﯾروھﺎی
ﺳرﻛوب ھﺟوم ﻣﯽ ﺑرد و ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻓرﻋﯽ ھﺎ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﻛرد و دوﺑﺎره ﭘس از ﻣدﺗﯽ اﯾن ﻛﺎر ﺗﻛرار ﻣﯽ
ﺷد .ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود و ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣردم را داﺧل ﻣﻐﺎزه ﻛرده و درھﺎ را ﻣﯽ ﺑﺳﺗﻧد .در ﺟﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ
ای ﻣﺎ را ﭘﻧﺎه داد و ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﯾرﻛﻣﺎن از درﯾﭼﮫ ای ،ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ را ھدف ﻗرار ﻣﯽ دادﻧد .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد در ھﻣﮫ اﯾن ﭼﻧد ﻣﺎه
اﯾن ﻛﺎر را ﻛرده اﻧد .در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺎﻛﻧﯾن ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﺑﻠﻧد از ﭘﺷت ﺑﺎم ﻗوطﯽ و ﺳﻧﮓ و آﺷﻐﺎل ﺑر ﺳر ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب
ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد .ﯾك ﺑﺳﯾﺟﯽ در ﮔوﺷﮫ ای ﺑﺎ دورﺑﯾن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در ﺣﺎل ﻋﻛس ﮔرﻓﺗن از اﯾن ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ﺑود .ﻣرد ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ
ﻣردم ھﺷدار ﻣﯽ داد ﻛﮫ ﺻورت ھﺎی ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد و ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل ﺑدھﻧد .او ﻣﯽ ﮔﻔت ﻓردا اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﺎ ﺑﺎ اﯾن
ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد و ﻣردم را دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔت ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻋده ای اﯾﻧطوری ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده اﻧد و ﻛﺳﯽ
ھم ﻧﻣﯽ داﻧد ﭼﮫ ﺑﺳرﺷﺎن آﻣده اﺳت؛ و ﺑﺎﯾد درﻋﯾن ﻣﺑﺎرزه اﺣﺗﯾﺎط ھﺎی ﻻزم را ﻛرد.
در ﯾﻛﯽ از ﻓرﻋﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﮔروھﯽ ﺑرﺧورد ﻛردﯾم ﻛﮫ از ﻣﯾدان  7ﺗﯾر ﻣﯽ آﻣدﻧد .ﯾﻛﯽ ﮔوﺷش ﭘﺎره ﺑود ،دﯾﮕری ﺳر و
ﺻورﺗش ﺧوﻧﯽ ﺑود و آن ﯾﻛﯽ ﺑﺎطوم ﺧورده ﺑود .اﻣﺎ ﺧﻧدان و ﺳرﺧوش ﺑرای اﻗدام ﺑﻌدی ﻧﻘﺷﮫ ﻣﯽ رﯾﺧﺗﻧد .اﺧﺑﺎر  7ﺗﯾر
را ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽ دادﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺗﯾراﻧدازی واﻗﻌﯽ ،و ﻧﮫ ھواﯾﯽ و ﻣﺷﻘﯽ ،ﺷده اﺳت .ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺳﮫ ﺗﺎ از ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ
در ﮔوﺷﮫ ای ﮔﯾر اﻓﺗﺎدﻧد و ﻣردم از ﺧﺟﺎﻟﺗﺷﺎن در آﻣدﻧد و ﻣدارك ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﻧﯾز ﺿﺑط ﺷد .ﺑرﺧﯽ دﺧﺗرھﺎ ﺣﺗﯽ در
ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن آراﯾش ﺟﻧﮕﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑدون ﻣﺎﻧﺗو و ﺑﺎ ﺷﻠوار ﭼﻧد ﺟﯾﺑﮫ ﺧﺎﻛﯽ رﻧﮓ و ﺗﯽ ﺷرت و ﻛﻔﺷﮭﺎی ﻣﺧﺻوص دو.
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎھﮭﺎی ﻗﺑل ،ﺣﺿور و رادﯾﻛﺎﻟﯾﺳم زﻧﺎن و دﺧﺗران ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑود.
ﺣدود ﺳﺎﻋت ﯾك در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر )از ﻣﯾدان ﺑﮫ ﺑﺎﻻ( ﺗﺎ ﻣطﮭری درﮔﯾری ھﺎی ﺳﺧﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .در ﻣﻘﺎطﻌﯽ
ﻣردم ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷدﻧد ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب را ﻋﻘب راﻧده ﯾﺎ ﭘراﻛﻧده ﻛﻧﻧد و در اﯾن زﻣﺎن ھﺎ ھﻣﮫ از ﭘﯾﺎده رو ﯾﺎ ﻓرﻋﯽ ھﺎ ﺑﮫ
وﺳط ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﯽ آﻣدﻧد و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﺑﺎز ھم ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﻌﺎری ﻛﮫ داده ﻣﯽ ﺷد "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" ﺑود.
در ﯾك ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻓﻠﺳطﯾن ﺷﻣﺎﻟﯽ وارد ﺷدﯾم .ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺑﺗدا ﺧﻠوت ﺑود .اﻣﺎ ﯾﻛدﻓﻌﮫ ﺻف ﺑزرﮔﯽ از ﻣردم ﻛﮫ
ﺑطور ﻣﻧظم راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﺑرﺧﯽ ﭘوﺳﺗر ﺑزرگ ﻣوﺳوی را در دﺳت داﺷﺗﻧد وارد ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷدﻧد .دﺧﺗری ﺑر
دوش ﭘﺳری ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﻣرﺗﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻗﺎﺗﻠﮫ ،وﻻﯾﺗش ﺑﺎطﻠﮫ" را ﺳر ﻣﯽ داد و از ﺟﻣﻌﯾت ﻣﯽ ﺧواﺳت آﻧرا
ﺗﻛرار ﻛﻧﻧد .در و دﯾوار ﺧﯾﺎﺑﺎن ﭘر ﺑود از ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای" .ﺑرای ﻣدت  10دﻗﯾﻘﮫ اﯾن راھﯾﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اداﻣﮫ داﺷت
و ھﻣﮫ ﺟور ﺷﻌﺎری ﺑﮕوش ﻣﯽ رﺳﯾد .از "ﯾﺎ ﺣﺳﯾن ﻣﯾر ﺣﺳﯾن" ﺗﺎ "ﻣﺎ زن و ﻣرد ﺟﻧﮕﯾم ،ﺑﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺟﻧﮕﯾم" ﺗﺎ "ﻧﮫ
ﺷرﻗﯽ ،ﻧﮫ ﻏرﺑﯽ ،دوﻟت ﺳﺑز ﻣﻠﯽ" و ...
وارد ﺑﻠوار ﻛﺷﺎورز ﺷدﯾم .ﭼﺷﻣﺎﻧﻣﺎن از ﮔﺎز اﺷك آور ﻣﯽ ﺳوﺧت .ﺻﻔوف ﻣردم ﮔﺎه ﻣﻧظم و ﮔﺎه ﭘراﻛﻧده در دو
ﺳوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺣرﻛت ﻣﯽ ﻛرد .دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر رﻓﺗﯾم ﻛﮫ ﺑﺎ ھﺟوم وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﭘوش ھﺎی ﻣوﺗور
ﺳوار و ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم رژﯾم ﻣواﺟﮫ ﺷدﯾم و ﻋﻘب ﻧﺷﺳﺗﯾم .ﺷﺎھد دﻋوا و ﺑﮕو ﻣﮕوی ﺑﯾن ھﻣﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑودﯾم ﻛﮫ ھر ﯾك ﻣﯽ
ﺧواﺳت از ﺧود ﺳﻠب ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻛﻧد و آن ﯾﻛﯽ را ﺑﮫ ﺻف ﺟﻠو ﺑﻔرﺳﺗد و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﺣرف ﻣﯽ زدﻧد.
ﺳﺎﻋت دو ﻧﯾم ﻛﮫ ﻣﻘداری از ﺗﻼطم اوﺿﺎع ﻛﺎﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم از ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﻛرده و ﺑﮫ طرف ﭘﺎﺋﯾن ﭼﮭﺎر
راه اﻧﻘﻼب و اطراف ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺟﻣﮭوری ﺑرﯾم و ﻣﺷﺎھداﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﺎ اﺗوﺑوس رﻓﺗﯾم .داﺧل اﺗوﺑوس ﻣردم در ﺣﺎل ﮔپ
و ﮔﻔﺗﮕو ﺑودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﻛﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺷرﻛت داﺷﺗﻧد ،دﯾده ھﺎ و ﺷﻧﯾده ھﺎﯾﺷﺎن را ﻧﻘل ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﺑﻌﺿﯽ اﺑراز ﺗﺄﺳف ﻣﯽ
ﻛردﻧد ﻛﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺷرﻛت ﻛﻧﻧد ﭼون ﺷﺎﻏل ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺑﻼغ ﺷده ﺑود ﻛﮫ در ﺻورت ﻏﯾﺑت در اﯾن روز از ﻛﺎر
اﺧراج ﺧواھﻧد ﺷد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد "ﻛﺎش  13آﺑﺎن اﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﺟﻣﻌﮫ اﻓﺗﺎده ﺑود" .ﺑرﺧﯽ ھم ﻣﺛل روال ھﻣﮫ ﺟﺎ آﯾﮫ ﯾﺎس ﻣﯽ
ﺧواﻧدﻧد و ﻣردم را دﻋوت ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻛﮫ ﺳرﺷﺎن در ﻛﺎر ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﺷد .ﯾﻛﯽ از ﻣوﻋظﮫ ﻛﻧﻧده ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻔت" :ﭼﮫ ﻓﺎﯾده؟
ﻛﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷﯾن و آب ھم از آب ﺗﻛﺎن ﻧﻣﯽ ﺧوره" و دﯾﮕری ﺟواب ﻣﯽ داد" :ﺑدﺑﺧت اﻧﮕﺎر ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﻛﮫ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ
دارﯾم ھر روز ﻣﯽ ﻣﯾرﯾم .ﺣﺎﻻ ﻛﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم دﯾﮕﮫ ﻧﻣﯾرﯾم ﻣﺎ را از ﻣرگ ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧﯽ؟" از ھﻣﮫ دﯾدﻧﯽ ﺗر ﭼﮭره

ﺑرﺧﯽ ﻣردھﺎی ﺣزب ﷲ و ﯾﺎ زﻧﺎن ﭼﺎدر ﭼﺎﻗﭼوری ﺑود ﻛﮫ ﺧﺎﻣوش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد و ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎﻧﯽ از ﺣدﻗﮫ در آﻣده ﻣردم را
ﻧظﺎره ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﯾﻛﯽ ﯾواﺷﻛﯽ ﭘوﺳﺗر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای را زﯾر ﺻﻧدﻟﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻛرد ﺗﺎ ﻣردم ﻧداﻧﻧد او ﻛﺟﺎ ﺑوده اﺳت.
در آﻧدﺳﺗﮫ از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﻛﮫ ﻣﺎ رﻓﺗﯾم ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟﻧب و ﺟوش ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﭼﺷم ﻧﻣﯽ ﺧورد .ﮔرﭼﮫ ﻣردم و ﻣﻐﺎزه
دارھﺎ در ﻣورد اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﮫ رخ داده ﺑود ﺣرف ﻣﯽ زدﻧد و ﺧﺑر رد و ﺑدل ﻣﯽ ﻛردﻧد.
ﺣدود ﺳﺎﻋت  4دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﯾدان وﻟﯾﻌﺻر و ﻛرﯾﻣﺧﺎن ﺑرﮔﺷﺗﯾم .ﺧﺑر ﮔوش ﺑﮫ ﮔوش رﺳﯾده ﺑود ﻛﮫ ﺑﻌد از ﺳﺎﻋت 4
اﻋﺗراﺿﺎت ﺷدت ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  6و ﻧﯾم در آن ﺣواﻟﯽ ﭼرﺧﯾدﯾم .درﮔﯾری و اﻋﺗراﺿﺎت ﺑﺻورت ﭘراﻛﻧده
اداﻣﮫ داﺷت اﻣﺎ ﺑﺷدت ﺻﺑﺢ ﻧﺑود .ﻻاﻗل در ﻣﺣدوده ھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻣﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﯾم.
اﺧﺑﺎر ﺷب ﺳﯾﻣﺎی دروغ ﮔوی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﺿور دﺷﻣن ﺷﻛن و ﮔﺳﺗرده ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ در ﺻﺣﻧﮫ ﮔزارش
داد .اﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣوﻧﺗﺎژھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻛرده ﺑودﻧد ﺻﺣﻧﮫ ھﺎ ﻧﮫ ﮔﺳﺗرده ﺑود و ﻧﮫ دﺷﻣن ﺷﻛن.
ﺑﺎ اﯾﻧﻛﮫ ﺣﻛوﻣت ﻧﯾروھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺳﯾﺞ ﻛرده و ﻋﻼوه ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎﯾش ،ﻋده ای را ﺑﺎ زور و ﺗﮭدﯾد از ﻣدارس و
ادارات دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آورده ﺑود ،اﻣﺎ ﺗﻌداد ﺟﻣﻌﯾت ﺗظﺎھر ﻛﻧﻧده ﻣﺧﺎﻟف ﺣﻛوﻣت ﺑﯾﺷﺗر ﺑود .ﻣردم اﺧﺑﺎر ﻣﺑﺎرزات در
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﺑﺧﺻوص در ﺣول و ﺣوش داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺧواﺑﮕﺎھﮭﺎ ،را ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﻣﯽ دادﻧد.
 13آﺑﺎن اﻣﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻓرق داﺷت .آﻧﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺷﺎھد  13آﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳﺎل  1357ﺑوده اﻧد ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد از ﻧﻘطﮫ
ﻧظر ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛوﻣت ،ﯾﺎدآور آن  13آﺑﺎن ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت آن ﺳﺎل ﺗﻌداد ﺷرﻛت ﻛﻧﻧدﮔﺎن داﻧش آﻣوز
ﻛﻣﺗر ﺑود .ﺣﻛوﻣﺗﯽ ھﺎ از ﭼﻧدی ﻗﺑل ﺗدارك ﮔﺳﺗرده ای دﯾده ﺑودﻧد ﻛﮫ ﺷرﻛت داﻧش آﻣوزان در اﯾﻧروز ﻛﻧﺗرل ﺷده ﺑﺎﺷد.
از ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾد و ارﻋﺎب ﻋده ای را آورده ﺑودﻧد و در ﻣدارس ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ اﻋﻼم ﺷده ﺑود ﻛﮫ ﻏﯾﺑت در اﯾﻧروز
ﻣوﺟﮫ ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﮔروھﮭﺎی ﻛوﭼك داﻧش آﻣوزان  16 – 15ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷد ﻛﮫ در ﻛﻧﺎر ھم ﭘر ﺷور
و ﺷﺎداب ﺣرﻛت ﻛرده و در ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ھﺎﯾﺷﺎن ﺳﻧﮓ و دﯾﮕر اﺑزار ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای درﮔﯾری را ﺣﻣل ﻣﯽ ﻛردﻧد.
اﻣروز از زاوﯾﮫ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻗﺑﻠﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ روز ﻗدس ،ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ داﺷت .ﺑﺎ وﺟود ﺣﺟم ﺑزرگ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﺳﺑز
و اﻋﻼﻣﯾﮫ ﭘراﻛﻧﯽ ھﺎی ﻣوﺳوی و ﻛروﺑﯽ ،اﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روز ﻗدس ﻛﻣﺗر ﺗﺣت ﻛﻧﺗرل آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷت .اﯾﻧرا ھم در
رادﯾﻛﺎﻟﯾﺳم ﺑﯾﺷﺗر اﻣروز ﻣﯽ ﺗوان ﻣﺷﺎھده ﻛرد ،ھم در ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﯾﺷﺗر ادا ﻣﯽ ﺷد و ھم در ﻧوع ﺳرﻛوب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ و
ﮔﺳﺗرده ﺗری ﻛﮫ اﻣروز ﺣﻛوﻣت ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد.
ﺣﺎل ﻣردم ﺑرای روز  16آذر ﺗدارك ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
و آﺧر اﯾﻧﻛﮫ ﻧﺷد اﯾن ﮔزارش را در ﺷب  13آﺑﺎن ﺑﻔرﺳﺗﯾم .اﻣﺎن از دﺳت اﯾﻧﺗرﻧت و ﯾﺎھو و  httpو اﯾن ﭼﯾزا .ھﻧوز
در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺷﮭر "دﺳﺗرﺳﯽ اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد".

