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ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺟﻧﺎﯾت ،اﺑزار اﯾن وﻻﯾت
ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺑذر از  16آذر
اﻣروز ﺣدود ﺳﺎﻋت  11ﺑﮫ ھﻣراھﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ طرف داﻧﺷﮕﺎه
ﺷرﯾف ﺣرﮐت ﮐردﯾم .ازﭼﻧد روز ﻗﺑل ﺧود را ﺑرای اﻣروز ﺣﺎﺿر ﮐرده ﺑودﯾم
و ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم اﮔﮫ ﺑﺷﮫ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﺑﺷﯾم ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن آزادی و اطراف
داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف ﮐﮫ رﺳﯾدﯾم ،ﺟو ﮐﺎﻣﻼً اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑود .در ﺗﻣﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﮐوﭼﮫ
ھﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾروی ﮔﺎرد و ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷده ﺑودن و ﺑﮭﯾﭻ
وﺟﮫ اﺟﺎزه اﯾﺳﺗﺎدن ﺑﮫ ﮐﺳﯽ داده ﻧﻣﯽ ﺷد در ﻣواردی ھم ﮐﮫ ﻣردم ﻗﺻد
ﺗوﻗف داﺷﺗﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷدﯾداً ﺑرﺧورد ﻣﯾﺷد .ﺑﮫ در اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه رﺳﯾدﯾم در
ﺟﻠوی درِ ورودی ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودن ﮐﮫ ﺗﻌدادﺷون ﺣدود
 900ﺗﺎ  1000ﻧﻔر ﻣﯾﺷود و ﺧﯾﻠﯽ زود ﻣراﺳم رو ﺷروع ﮐرده ﺑودن ﺟﻣﻌﯾت
در ﺣﺎل دادن ﺷﻌﺎر ﺑودن )ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور ،ﻣرگ ﺑر ﮐودﺗﺎ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺗﺟﺎوز
دﯾﮕر اﺛر ﻧدارد(ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌدادی ﭘﻼﮐﺎرد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧرده ھﺎی داﻧﺷﮕﺎه آوﯾزون
ﮐرده ﺑودن ﺑﺎ اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن )اﯾران ﺷده ﺑﺎزداﺷﺗﮕﺎه ،اوﯾن ﺷده داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﮕﺎه
آﺧرﯾن ﺳﻧﮕر آزادی ،داﻧﺷﺟو ﮐﺎرﮔر ،اﺗﺣﺎد اﺗﺣﺎد( در ﺿﻣن ﭘﺎرﭼﮫ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺑزرﮔﯽ در ﺟﻠوی ﺻف داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐرد ﺑﺎ اﯾن ﺷﻌﺎر "ﻣﻣﻠﮑت ﺑﺎ
ﮐﻔر ﻣﯽ ﻣوﻧﮫ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺗم ﻧﮫ" دراﯾن ھﻧﮕﺎم و ﺑﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻣردم در ﺑﯾرون در ﻧﯾروی
اﻧﺗظﺎﻣﯽ اﻗدام ﺑﮫ ﯾورش ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣردم ﮐرد و ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم رو
ﻣﺗﻔرق ﮐرد .ﻣﺎ ھم ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﯾم ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺑرﯾم در
راه ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و ﺧﯾﺎﺑﺎن  12ﻓرودﯾن و ﮐﺎرﮔر
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروی ﮔﺎرد و ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودن و از ﺗوﻗف
ﻣردم ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐردن .در ﮐوﭼﮫ ھﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﻧﯾز ﺗﻌداد
زﯾﺎدی ﻧﯾرو ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودن اﻧواع و اﻗﺳﺎم ﻧﯾروھﺎ رو ﻣﯽ ﺗوﻧﺳﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ
از ﻧﯾروھﺎی ﭘﺎﺳﮕﺎه و ﮔﺎرد ﺿد ﺷورش ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ و
ﻧﯾروھﺎی ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯾﺎه ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﭘﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎهﺛﺎر و
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘداد ﺑودن ﺗﺎ ﻧﯾروی اطﻼﻋﺎت .اﻧﮕﺎر رژﯾم ﺗﻣﺎم ﻧﯾروش رو
ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑود ﺗﺎ داﻧﺷﮕﺎه رو ﺳرﮐوب ﮐﻧﮫ ﺗﻣﺎم اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﻧرده
ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود و در ﺟﻠوی درب اﺻﻠﯽ ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎه ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز
ﺑﻧری رو ﺳرﺗﺎﺳر درﮐﺷﯾده ﺑودن ﮐﮫ درِ داﻧﺷﮕﺎه ﻣﺷﺧص ﻧﺑﺎﺷﮫ اﻣﺎ در
داﺧل داﻧﺷﮕﺎه ﺷراﯾط ﮐﺎﻣﻼ ﻓرق ﻣﯽ ﮐرد .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺟﻠوی داﻧﺷﮑده
ﻓﻧﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودن وﺷروع ﺑﮫ دادن ﺷﻌﺎر ﮐردن ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور،
ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ،ﻣرگ ﺑر ﮐودﺗﺎ ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺟﻧﺎﯾت اﺑزار اﯾن وﻻﯾت،
ﻣرگ ﺑر اﯾن وﻻﯾت .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﺳرود ﯾﺎر دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺳر در داﻧﺷﮕﺎه و درب اﺻﻠﯽ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدن در ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﻌدادی
از ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭼپ ﻧﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ ﺧوردن .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﻌدادی ﭘﻼﮐﺎرد ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﻧد ﮐﮫ روی آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده ﺑود )ﻧﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﯾت اﻣﻧﯾﺗﯽ ،داﻧﺷﮕﺎه ﻓرﯾﺎد آزادی و داﻧﺷﮕﺎه ﺳﻧﮕر رھﺎﯾﯽ ،ﺻﻠﺢ و دﻣﮑراﺳﯽ
ﺑرای ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن( .داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﺗﻌدادﺷون اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "داﻧﺷﺟوی ﺑﺎ ﻏﯾرت ﺣﻣﺎﯾت ﺣﻣﺎﯾت
از دﯾﮕر داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﯾﺧواﺳﺗن ﮐﮫ ﺑﮫ اوﻧﺎ ﺑﭘﯾوﻧدن داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑل درب اﺻﻠﯽ ﺗﺟﻣﻊ ﮐردن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﺣﮑوﻣت زور ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم ﭘﻠﯾس ﻣزدور ﻧﻣﯽ ﺧواﯾم" ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻧﯾروی ﺳرﮐوﺑﮕر رﻓﺗﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﭘﻠﯾس ﺑرای ﻣﺗﻔرق
ﮐردن داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻗدام ﺑﮫ ﭘرﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮕﺎه ﮐرد و ازطرف درِ دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ و درِ ﭘزﺷﮑﯽ
ﺗﻌدادی ﺑﺳﯾﺟﯽ ﭘﺳر و دﺧﺗر ﺑﺎ ﺗﻌدادزﯾﺎدیﭘﻼﮐﺎرد وﻋﮑس ھﺎی ﺣﺳن ﻧﺻر و ﻋﻣﺎد ﻣﻘﻧﯾﮫ وارد داﻧﺷﮕﺎه ﮐرد و ﺑﮫ
طرف ﺳردر داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﺣرﮐت در آورد ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن راه ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑرﺧورد ﮐردن! ﺿد و ُﺧرد ﺷدﯾدی ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد
اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﺑود اﺻﻼً داﻧﺷﺟو ﻧﯾﺳﺗن ﺣرﯾف داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﺷدن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺷﻌﺎر "ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺑرو ﮔم
ﺷو و ﺗوپ ﺗﺎﻧﮏ و ﺑﺳﯾﺟﯽ دﯾﮕر اﺛر ﻧدارد" ﺑﮫ ﺳﻣت داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ و درب  16آذر ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎدن .ﻧﯾروی ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾز ﺑﮫ
ﺳﻣت ﺳردر داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد و ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﺳﯾﺟﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺳردر ﺑﻧر ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺟﻠوی درب داﻧﺷﮕﺎه ﺑود ﺑرﭼﯾده ﺷد .از

اطراف و از ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی اطراف ﺳرﯾﻌﺎ ً دورﺑﯾن ھﺎ ﺷروع ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن
ﻓﯾﻠم ﮐردن و از ﺳردر داﻧﺷﮕﺎه ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺑز ﺑزرﮔﯽ آوﯾزان ﺷد ﮐﮫ روی آن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود "ﻟﺑﯾﮏ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای" ﺗﻌدادی ﭘﻼﮐﺎرد ﺑﺎﻋﮑس ﻧﺻر و آرم
آوﯾزان ﺷد .در ﺑﯾرون در ﻣردم ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده اﯾن ﻣوﺿوع ﺷروع ﺑﮫ
ﺣزب
دادن ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور و ﻣرگ ﺑر ﮐودﺗﺎ" ﮐردن در اﺗوﺑوس ھﺎی
ﺷرﮐت واﺣد ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ ھو ﮐﺷﯾدن و دادن ﺷﻌﺎر ﮐردن و ﭘﻠﯾس ﻣﺟﺑور
ﺷد ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن ﮐﺎر در اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ﻧﯾز ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘر ﮐﻧد و در
ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻧﯾز اﻗدام ﺑﮫ ﺿرب و ﺷﺗم ﻣردم در اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﺗوﺑوس ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺑرﺧورد ﺷدﯾد ﻣردم روﺑرو ﺷد .در ﺗﻣﺎم ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی درﮔﯾری در داﻧﺷﮕﺎه و
ﺑﯾرون داﻧﺷﮕﺎه ﺣﺿور دﺧﺗران و زﻧﺎن واﻗﻌﺎ ً ﺳﺗودﻧﯽ ﺑود .در ﻣﻘﺎطﻌﯽ از
درﮔﯾری زﻧﺎن ﺑﺎ ھﺟوم ﺧود ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ،آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﻋﻘب
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐردن در اطراف ﭼﮭﺎر راه وﻟﯾﻌﺻر ھﺟوم ﻣردم ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺑور ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﯾرھواﯾﯽ و ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﻣردم را
ﻣﺗﻔرق ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن از داﻧﺷﮕﺎه اﻣﯾرﮐﺑﯾر ﻧﯾز ﺧﺑر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ در ﺑﯾرون از داﻧﺷﮕﺎه و ﺟﻠوی درب وﻟﯾﻌﺻر درﮔﯾر ﺷده اﻧد
ﮐﮫ در اﯾن ﻣﯾﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﭘرﺗﺎب ﺳﻧﮓ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر را ﺑﮫ ﻋﻘب
راﻧدن .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﻧﯾز ﺗﻌدادی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﺎزداﺷت ﺷده اﻧد و ﺑﮫ
ﻣراﮐز اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﻧد ﮐﮫ اطﻼﻋﯽ از ﺳرﻧوﺷت آﻧﮭﺎ در دﺳت ﻧﯾﺳت .ﺗﺎ
زﻣﺎن ارﺳﺎل اﯾن ﺧﺑر ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔر ﺗﺎ ﭼﮭﺎرراه اﻣﯾر آﺑﺎد ﺷﻠوغ و ﻣﻠﺗﮭب اﺳت و
ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣردم اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ از ﺗرس ﺷﻠوﻏﯽ در اﻣﯾرآﺑﺎد ،ﮐوی داﻧﺷﮕﺎه و ﮐوﭼﮫ ھﺎی اطراف آن را
ﺑﮫ ﺗﺻرف ﺧود دراورده اﻧد و ﺗﻣﺎم رﻓت و آﻣدھﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
زﻧد ﺑﺎد  16آذر ﺳرخ
ﺳﺎﻋت 6.20

