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 16آذر از ﻧﮕﺎه ﻣردم!
ﮔزارش ارﺳﺎﻟﯽ ﺑرای ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر – ﺷﻣﺎره دو
از ﺳﺎﻋت ده و ﻧﯾم ﺻﺑﺢ روز  16آذر ﺗﺟﻣﻌﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﺷروع ﺷده ﺑود .در داﻧﺷﮕﺎه ﺷرﯾف ﺧﯾﺎﺑﺎن
آزادی و داﻧﺷﻛده داﻣﭘزﺷﻛﯽ در ﺑﮭﺑودی و داﻧﺷﮕﺎه ﻓﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺻد ھﺎ ﻧﻔر ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد
و در ﺑﯾرون ده ھﺎ ﻧﻔر از ﯾوﻧﯾﻔورم ﭘوش ھﺎی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت آﻣﺎده ﺑﺎش اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد.
ﺳﺎﻋت ﯾﺎزده و ﻧﯾم ﺑﺎ اﺗوﺑوس از ﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی ﺑﻌد از اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻗرﯾب ﺑﮫ ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻧزدﯾك ﻛﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾم دو طرف
ﺧﯾﺎﺑﺎن ده ھﺎ ﻧﻔر از ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﭘر و ﻛﻼھﺧود آﻣﺎده ﺑﺎش اﯾﺳﺗﺎده اﻧد ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ھم در ﭘﯾﺎده روھﺎ در ﺣرﻛﺗﻧد و
اﻛﺛراً ﺗﯾپ داﻧﺷﺟو ھﺳﺗﻧد .ھر ﻛس ﻛﮫ ﺷﻌﺎری ﻣﯽ داد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ ھﺎی درون ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ ﺷوﻛر )ﺑﺎﺗوم ﺑرﻗﯽ( ﺑﮫ
او ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛردﻧد .ﻛﻠﯾﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺗوﺳط ﮔﻠﮫ ھﺎی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗداﺑﯾر
ﺟﻣﻌﯾت رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و ﭼﮭﺎر راه وﻟﯾﻌﺻر ﺟﻣﻊ ﺷده و راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻛرده ﺑود .ﺗﮭران در اﯾن روز ﭼﮭره ﯾك
ﺷﮭر آﺷوب زده را داﺷت.
در ﻣﻘﺎﺑل درب اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﭼﻧدﯾن ﺑﻧر ﻛﮫ روی آن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ روز ﻏدﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎل روز  15آذر ﺑود
را طوری ﻗرار داده ﺑودﻧد ﻛﮫ درون داﻧﺷﮕﺎه دﯾده ﻧﺷود .ھر ﺑﻧر ﺣدود ﺑﯾﺳت ﻣﺗر در ﺳﮫ ﻣﺗر ﺑود و ﺑدون ﺷك ﭼﻧد ﺻد ھزار
ﺗوﻣﺎن ﺧرج ﭼﺎپ و ﻧﺎﯾﻠوﻧش ﺷده ﺑود .در ﺟﻠوی ﺳردر ﭘﺷت درب اﺻﻠﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺣدود ﺳﯽ ﻧﻔر ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻛﻼه
ﻛﺎﺳﻛت ﺳﻔﯾد رﻧﮓ ﺑطور ﻣﻧظم اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺧروج داﻧﺷﺟوﯾﺎن از داﻧﺷﮕﺎه ﺷوﻧد .ﺗﻌداد ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻣوﺗورھﺎی ﺿد
ﺷورش ﻛﮫ ھر ﯾك دو ﺳرﻧﺷﯾن داﺷﺗﻧد و در ﻛوﻟﮫ ﭘﺷﺗﯽ ھﺎﯾﺷﺎن اﻧواع ﺳﻼح ھﺎ را داﺷﺗﻧد و ﭼراغ ھﺎﯾﺷﺎن را روﺷن ﻛرده
ﺑودﻧد ھر از ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ طرف ﺗﺟﻣﻌﺎت ﭘراﻛﻧده ﻣردم ﺣﻣﻠﮫ ﻛرده و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻛرﻧد ﻛﮫ ﻣردم را ﭘراﻛﻧده ﻛﻧﻧد اﻣﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﻧد .ﺟﻣﻌﯾت آرام و ﺑدون ﺗرس ﺑﮫ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧد .ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﻧﯾز ﻣﻣﻠو از ﺟﻣﻌﯾت و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧواع و اﻗﺳﺎم
ﻧﯾروھﺎی ﺑﺳﯾﺟﯽ و ﻣوﺗورھﺎی روﺑوﻛﺎپ ﺑود .ﭘﯾرﻣردی ﻛﮫ اﯾن ﺻﺣﻧﮫ را دﯾده ﺑود ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﺗوﻣﺎن ﺧرج اﯾن
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﻌد ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧزﯾن ﺧودروھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺣرﯾم ﻧﺻف ﻛرده اﻧد.
در اﺗوﺑوس در ﻗﺳﻣت زﻧﺎن ﺑﺣث داﻏﯽ در ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود دﺧﺗر ﺟواﻧﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﻛرد ﻛﮫ ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس اﺳت و ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ
اﯾﻧﮭﺎ ﻛﮫ در ﺗظﺎھرات ﺷرﻛت ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﻋده ای ﺑﯾﻛﺎر ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑرای ﻋﻛس ﮔرﻓﺗن و ﻓرﺳﺗﺎدن آن ﺑرای ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻدای
آﻣرﯾﻛﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﯾرون و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت ﻛﮫ ﻣردم ﻣﺷﻛﻠﯽ ﻧدارﻧد و آﻧﮭﺎﯾﯽ ھم ﻛﮫ ﻣﺷﻛل دارﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر
اﯾﻧﺳت ﻛﮫ ﺗﻼش ﺑﮫ ﺣد ﻛﺎﻓﯽ ﻧﻣﯽ ﻛﻧﻧد! اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮔﻔت و ﺑﻧظر ﺑﺧش ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺳﯾﺞ ﺑود .زن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﻛﮫ
ﻛﻧﺎرش اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ﺑﺎ ﺧوﻧﺳردی ﺑﮭش ﮔﻔت ﻛﮫ ﺻدات از ﺟﺎی ﮔرم در ﻣﯽ آﯾد ﻣن ﻛﺎری ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﻧدارم اﻣﺎ ﺑﮭت ﺑﮕم ﻛﮫ
ﻣن ﻓرھﻧﮕﯽ ھﺳﺗم و ﺑﻌد از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺧدﻣت ﺳﯾﺻد ﺗوﻣﺎن در ﻣﺎه ﺣﻘوق ﻣﯽ ﮔﯾرم ﭼرا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﯾﻧﺟوری ﺑﺎﺷد؟ ﻣن ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﭼﮫ
دارم و ﻛﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺟﺎره ﺑدھم .زن دﯾﮕری ﺑﮭش ﮔﻔت ﻛﮫ ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﭼﮫ دارد ھﻣﮫ ﻟﯾﺳﺎﻧس دارﻧد اﻣﺎ ﺑﯾﻛﺎرﻧد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ازدواج ﻛﻧﻧد .دﺧﺗر ﮔﻔت ﻛﮫ در ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﺷورﺷﯾﺎن را ﺳرﻛوب ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و دﺧﺗری ﺑﮭش ﺟواب داد ﻛﮫ ھﯾﭻ ﻛﺟﺎ ﻣردم را
ﺑﺧﺎطر اﻋﺗراض ﺷﻛﻧﺟﮫ و اﻋدام ﻧﻣﯽ ﻛﻧﻧد.
رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ در ﻗﺳﻣت ﻣردھﺎ ھم ﺑﺣث در ﮔرﻓت ﯾك ﻧﻔر ﺑﮫ دﺧﺗر ﮔﻔت ﺟﯾره ﺧوارِ و ﭘﯾرﻣردی ﻣﯽ ﮔﻔت اﻟﺑﺗﮫ ﺗظﺎھرات
ﻓﺎﯾده ای ﻧدارد ﭼون ﺑﺟﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد و رھﺑران ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﭘﺎﺋﯾن ﺑروﻧد ﺑﺎﻻ ﻧﮫ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ،ﻣرد دﯾﮕری ﻧﯾز ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣن
طرﻓدار دوﻟت ﻧﯾﺳﺗم اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺷﺎن ﻣﺛل ھﻣﻧد ھﻣﯾن ﻛروﺑﯽ ﺧودش ﻗﺑﻼ زﻧدان داﺷت ﻛﮫ ﯾﮑﯽ ﺟواب داد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻛﻼً اﯾن
ﺣﻛوﻣت را ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم و ﺧواھﺎن ﺟﻣﮭوری دﻣﻛراﺗﯾك ھﺳﺗﯾم.
در اﺗوﺑوس دﯾﮕری ھم ﺑﺎز دو دﺧﺗر ﺑﺳﯾﺟﯽ ﺷروع ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻛوﻣت ﮐردﻧد ﻛﮫ ﻓوری ﺑﺎ اﻋﺗراض ﭼﻧد زن ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل
روﺑرو ﺷدﻧد زﻧﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣن زﻣﺎن ﺷﺎه ھم ﺳرﻛوب را دﯾدم اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺳرﻛوب ﺷدﯾدﺗری ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .ﭘﺳر ﺟواﻧﯽ ھم ﻣﯽ ﮔﻔت
ﻛﮫ در روز ﺳﯾزده آﺑﺎن دوﺑﺎر ﺑﺎﺗوم ﺧورده و در ﺗظﺎھرات ھم ﻧﺑوده و ﻓﻘط از ﺷرﻛت ﺑﯾرون آﻣده ﺑرای ﺧرﯾد ﺳﯾﮕﺎر ﻛﮫ
ﻣوﺗوری ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم او را زده ﺑودﻧد .او ﺑﮫ ﯾك ﺟوان رﯾز ﻧﻘش رﯾﺷو ﻛﮫ ﭘﯾراھن ﺳﯾﺎه داﺷت رو ﻛرد و ﮔﻔت ﻛﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﯾرون
رﻓﺗن ﻧﻛﻧد ﮔرﻓﺗﺎر ﺗك ﺗﯾر اﻧداز ﺑﺷوﯾم ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣﺎﺳﻧت! ﭘﺳرك ﺑﺎ ﺧﺟﺎﻟت ﮔﻔت ﻧﮫ!
ﺣدود ﺳﺎﻋت ﯾك ﺑر ﮔﺷﺗم ﺑﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی دﯾدم ﻛﮫ ﻧرﺳﯾده ﺑﮫ اﯾﺳﺗﮕﺎه ﺑﮭﺑودی ﺳﻣت ﭼپ در ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎھﯽ
داﻧﺷﺟوﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣده اﻧد و دﺳت ﺟﻣﻌﯽ ﺷﻌﺎر "ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور" و ﺷﻌﺎرھﺎی دﯾﮕر ﻣﯽ داﻧد .در داﻧﺷﮕﺎه

ﺷرﯾف ھم ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی از داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺷت در داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد و ﺑﻧر ﺑزرﮔﯽ در دﺳﺗﺷﺎن ﺑود ﻛﮫ روﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﻛﮫ
"ﺣﻛوﻣت ﺑﮫ ﻛﻔر ﻣﯽ ﻣﺎﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ظﻠم ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد" و ﺑﯾرون ﺟﻠوی در ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯾرون آﻣدن آﻧﮭﺎ
ﺑودﻧد.
ﺑﻌد از ظﮭر ﺣدود ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺞ دوﺑﺎره از ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه رد ﻣﯽ ﺷدم دﯾدم در ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب و ﺟﻠوی داﻧﺷﮕﺎه ﺟﻣﻌﯾت ﭼﻧد
ﺑراﺑر ﺷده و ﺟﻣﻌﯾت زﯾﺎدی ﻧﯾز در ﺣﺎل ﺧروج از ﻣﺗروی ﻣﯾدان اﻧﻘﻼب ﺑودﻧد .ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﻓرا رﺳﯾده ﺑود و ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ
ﭘراﻛﻧده در اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺧﯾﻠﯾﮭﺎﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﭼﻛﺎر ﻛﻧﻧد ﭼون ﻣردم ﺷﻌﺎر ﻧﻣﯽ دادﻧد و ﻓﻘط راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻛردﻧد اﻣﺎ ﻧﯾروی ﻣوﺗور ﺳوار ھﺎر ﺑودﻧد و ھر از ﮔﺎھﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻛﮫ ﺟﻣﻌﯾت را ﭘراﻛﻧده ﻛﻧﻧد و زﻣﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﺗوم
ﺟواﻧﯽ را ﻣﯽ زدﻧد ﻣردم دﯾﮕر ھو ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎ ﺑوق ﻣﯽ زدﻧد .ﻣرد ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل زﺣﻣﺗﻛﺷﯽ در اﺗوﺑوس ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ
ﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﯽ ﺷﻠوغ ﺑوده و اﻓﺳری داﺷﺗﮫ ﺟواﻧﯽ را ﻛﺗك ﻣﯽ زده ﻛﮫ او اﻋﺗراض ﻣﯽ ﻛﻧد اﻣﺎ اﻓﺳر ﺿرﺑﮫ ای ھم ﺑﮫ او ﻣﯽ زﻧد.
او ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﻛﺎرﺷﺎن ﺗﻣﺎم اﺳت و ﻣردم ﺣﻘوق ﺧودﺷﺎن را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد و ﺗرﺳﺷﺎن رﯾﺧﺗﮫ و دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑر ﻧﻣﯽ
ﮔردﻧد .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺟوان ھﺎ ﭘر ﺷور ﺣﻛوﻣت را ﻣﺳﺧره ﻣﯽ ﻛردﻧد ﯾﻛﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت ﻗرار ﺑود ﮔل ﺑدھﻧد ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻣﺎ
دور از ﺟوﻧﺗﺎن ُﮔﮫ دادﻧد ھﻣﺷﺎن ﺟﯾره ﺧوار ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ،ﻣرگ ﺑر ﻣوﺗوری ﺟﯾره ﺧوار ،ﯾﻛﯽ
دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ اﮔر ﯾﻛﯽ ﺑﮫ ﻋﺑﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای اﯾراد ﺑﮕﯾرد ﻣﯽ ﺑرﻧدش زﻧدان و اﯾﻧﮭﺎ ﻛﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻟﺑﻧﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ -ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوﺑﮕر ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳﭘر اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد -ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎﯾد ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن را ﺑرﺳﯾم! ﯾﻛﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت ﻛﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ھم از
ﻣﺎ ﺑدﺑﺧت ﺗر ھﺳﺗﻧد ﻣﺎ ﻻاﻗل اﺗﺎﻗﯽ دارﯾم اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﯾن را ھم ﻧدارﻧد و ﺑﮭر ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ھم اﻧﺳﺎﻧﻧد اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﺣﯾواﻧﻧد و ﭘول ﻣردم
را ﺑﮫ ﺑﺎد ﻣﯽ دھﻧد .ﯾﻛﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت ﻛﮫ اﻻن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎی ﻣﻘﯾم اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾراﻧﯽ ھﺎ ﻓﺣش ﻣﯽ دھﻧد ﭼون ﺣﻛوﻣت اﯾران
ﻧﯾروھﺎی ﻣرﺗﺟﻌﯽ را ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻣﺎس ﺗﻘوﯾت ﻛرده و ﺑﺎﻋث ﺳراﻓﻛﻧدﮔﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﺷده اﺳت.
ﭘﯾرﻣردی ﻣﯽ ﮔﻔت ﺧوﺑﺳت ﻛﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن آﻣده اﻧد اﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺟوان ھﺎ آﮔﺎھﯽ ﻛﻣﯽ دارﻧد ﻣﺛﻼ از ﯾك ﺟﻧﺎح دﻓﺎع ﻣﯽ
ﻛﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﻛﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﻣﺛل ھم ھﺳﺗﻧد .او ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ دوﻟت ﺣﺗﯽ ﺗﺣﻣل زﻧﺎن داﻏدار در ﭘﺎرك ﻻﻟﮫ را ﻛﮫ ﺧواھﺎن
روﺷن ﺷدن ﻋﻠت ﻣرگ ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن در روز ﺷﻧﺑﮫ ﺑودﻧد را ﻧداﺷﺗﮫ و ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ را دﺳﺗﮕﯾر ﻛرده اﺳت.
ھر ﺑﺎر ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻛﺳﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛردﻧد ﻣردم داﺧل اﺗوﺑوس ﯾﻛﺻدا ھو ﻣﯽ ﻛردﻧد و ﻓﺣش ﻣﯽ دادﻧد ﯾﻛﯽ
ﻣﯽ ﮔﻔت اﻻن ﻣﺛل ﺳﺎل ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب اﺳت ﺑزودی ﺣﻛوﻣت ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﺷود!
ﺣدود ﺳﺎﻋت ھﻔت ﺷب ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران ﺷﺑﯾﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺷده و دود ﮔﺎز اﺷك آور ھﻣﮫ ﺟﺎ را ﻓرا
ﮔرﻓﺗﮫ و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و زﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﯾدان آزادی ﻣﯽ روﻧد ﻛﮫ دﺳﺗﮫ ای از ﻣوﺗوری ھﺎ ﺑﻧﺎﮔﮭﺎن از ﭘﺷت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ
ﺑﺎﺗوم ﯾﻛﯽ دو ﻧﻔر را ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗﯾر ﻣﺷﻘﯽ ﺳرو ﺻدا اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد و ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ آراﻣﯽ ﭘراﻛﻧده ﻣﯽ ﺷود .ﺟﻣﻌﯾت ﭘراﻛﻧده
دور از ﭼﺷم ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر دﯾﻛﺗﺎﺗور ﺳر ﻣﯽ دھﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﺳت و ﺳﯽ ﺳﯾﻣﺎ و اﺧﺑﺎر  9ﺷب ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺗظﺎھرات ﻋده ای طرﻓداران دوﻟت درون داﻧﺷﮕﺎه را ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﻣﻌﻠوم
ﻧﺑود ﻛﺟﺎ ﺑود و در ﺿﻣن ﺑﺧﺷﯽ از ﺗظﺎھرات داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت را ھم ﻧﺷﺎن دادﻧد ﻛﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧد اﺳﺗﻘﻼل آزادی
ﺟﻣﮭوری اﯾراﻧﯽ و ﻋﻛس ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﭘﺎره ﻛرده ﺑودﻧد و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺳطل ھﺎی آﺷﻐﺎل را آﺗش زده ﺑودﻧد.
ﻛل ﺣرف اﺧﺑﺎر دوﻟﺗﯽ اﯾن ﺑود ﻛﮫ ﻣﺎھﯾت واﻗﻌﯽ  16آذر ﺿد آﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ ﺑودن آن ﺑوده و ﺑﺧﺷﯽ از ﺗظﺎھرات ﻛﮫ ﻣرگ ﺑر
روﺳﯾﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد را ﻧﺷﺎن داد و ﺑﺧﺷﯽ از ﺣرف ھﺎی ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش را ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﻣﯽ ﮔﻔت ﺑرﺧﯽ ﻣرگ ﺑر
ﺷوروی ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﻛﮫ ﻣرگ ﺑر آﻣرﯾﻛﺎ ﻧدھﻧد .ﺧﻼﺻﮫ ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزﯾﺷﺎن ﺣد و ﻣرزی ﻧدارد.
ﺑطور ﻛﻠﯽ روز ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑود ﻋﻠﯾرﻏم ﻛﻣﺗر ﺷدن ﺗﻌداد ﺗظﺎھرﻛﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر و ﺳﺧﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ از
ﻟﺣﺎظ ﻛﯾﻔﯽ ﺷﻌﺎرھﺎ رﺷد ﺧوﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﻣﺛﻼً ﯾك ﻓﻌﺎل داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻛﮫ از ﺗﮭران ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﻛرد ﻣﯽ ﮔﻔت ﻛﮫ
ﺷرﻛت زﻧﺎن و ﻣﻠﯾت ھﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧودﺷﺎن ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑوده ﻛﮫ ﻧﺷﺎن از ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻗوﻣﯽ دارد.
ﺑﻧﺎ ﺑر اﺧﺑﺎر ﺗﺎ ﻛﻧوﻧﯽ درﮔﯾرھﺎی ﺷدﯾدی در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اطراف داﻧﺷﮕﺎه رخ داده و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣردم ﺑﺎ آﺟر ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻛوب ﺣﻣﻠﮫ ﻛرده و در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﺷﻌﺎر ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﯽ داده اﻧد .در ﻣﯾدان وﻧك و ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر ﻧﯾز
ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﯽ ﺑوده اﺳت.
در ﺷﮭرھﺎی ﻣﺷﮭد و ﺷﯾراز و اراك و اﺻﻔﮭﺎن و ﺷﮭر ﻛرد و ﺗﺑرﯾز و ﻗزوﯾن و ھﻣدان در ﭼﻧد داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺿد
ﺣﻛوﻣﺗﯽ رخ داده اﺳت.
ھﺷت ﺷب  16آذر 1388

