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انقالب اسالمی ایران حاال در آستانه 40سالگی است؛ سن پختگی .سنی
که دیگر سرت مثل ایام جوانی توی ابرها نیست ،نه در لذت گذشتههای
دور غرق میشوی نه رؤیاهای ناشدنی برای آینده میبینی .آدم  40ساله
پا را روی زمین سـ ــفت واقعیت میگذارد .آدم  40سـ ــاله مینشیند و با
خودش حسـ ــاب و کتاب میکند که چه کردم و چه شد؟ کجا فرصتها
از دسـ ــت رفت و کجا راه ،اشـ ــتباه بود؟ وقتی  18سـ ــالهای احتماالً فکر
میکنی برای یادگرفتن و اندوختن و سـ ــاختن خیلی چیزها دیر اسـ ــت
ی کارها در
و دیگر وقت تمام شـ ــده ،اما حاال آدم  40سـ ــاله میبیند خیل 
همین دو سـ ــال پیش رو ،شدنی اسـ ــت .شـ ــور جوانی و تجربه پیری در
 40سالگی به هم میرسـ ــند .این روزها در  40سـ ــالگی انقالب بسیاری از
انقالبیون به خاطر برخی کاستیها ،تنگنظریها ،سوء برداشتها و...
از محضر مردم عذرخواهی میکنند از سـ ــید مصطفی محقق داماد به
عنوان مجتهد و حقوقدانی که از سـ ــال  60تا  73رئیس سازمان بازرسی
کل کشور بود تا هادی غفاری حاکم شرع دادگاههای انقالب ،محمدرضا
عارف معـ ــاون اول دولـ ــت دوم اصالحـ ــات و رئیس فراکسـ ــیون امید
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی و ...عذرخواهی یعنی بازبینی و بازاندیشـ ــی
گذشته برای اصالح و حرکتی روانتر به سوی آینده.

انقالب  40ساله شد

گذشته چگونه میتواند چراغ راه آینده باشد؟

ëëاستقاللسیاسیواقتصادی
غالمعلی دهقـــان تحلیلگـــر و فعال
سیاسی،شعاراستقالل،آزادی،جمهوری
اســـامی را به عنوان شعاری استراتژیک
مورد بررســـی قرار میدهد و نگاه آسیب
شناســـانه به انقالب را در  40سالگی الزم
میداند .او معتقد است انقالب اسالمی
مانندیکانسان40ساله،همپختهترشده
و هم مجربتر« :طبیعی است که با تمام
حساسیتهایرهبرانانقالبی،نسبتبه
انقالب خطاهایی اتفاق افتاد باشد چون
انسانجایزالخطاست».
دهقان مفهوم استقالل را به دو شاخه
اســـتقالل سیاســـی و اقتصادی تقســـیم
میکنـــد و میگویـــد« :پیـــش از انقـــاب
شاهد بودیم که تصمیمات مهم سیاسی
ایران در واشنگتن و لندن گرفته میشد و
مسکو هم در این زمینه با دو رقیب دیگر
بخصوص در زمینه ســـهم نفت در حال
مسابقه بود اما با انقالب اسالمی معادله
سران کشـــورهای قدرتمند بهم ریخت و
ایران کشوری شد که تصمیمات مهمش
را براساس مصلحت خودش و در تهران
گرفت .یعنی استقالل سیاسی .اصوالًهم
دعوای بعضی از کشـــورهای قدرتمند با
ایرانازهمینجاریشهمیگیرد».
دهقـــان امـــا پاشـــنه آشـــیل کشـــور را
اســـتقالل اقتصادی میدانـــد و میگوید:
«متأسفانه ما هنوز در استقالل اقتصادی
با اینکه پیشـــرفتهای خوبی داشتهایم
کمیتمـــان کمی میلنگـــد .مـــا در این
ســـالها بجز این دو سال اخیر هیچ وقت
چرخـــه صادراتمـــان از واردات پیشـــی
نگرفتـــه و هنوز هـــم واردات مـــا از طریق
قاچاق اتفـــاق میافتد .ما هنوز کشـــوری
نفتی هستیم و این پاشنه آشیل ماست.
تأثیر این وابستگی را میتوانید در تحریم
نفتی ایـــران در ســـالهای پیـــش ببینید
که چـــکار با کشـــور کـــرد .مقـــام معظم

رهبـــری هم بارهـــا بر اقتصـــاد غیرنفتی
تأکید داشـــتهاند اما در عمل دولتهای
مستقر نتوانســـتهاند در این کار موفقیت
چشمگیریداشتهباشند».
نمیشود از استقالل اقتصادی گفت و
ازوابستگیبهنفتنگفت.چطورمیشود
کشوری خواهان ایستادن در مقابل همه
ابر قدرتها باشد اما وابسته به این باشد
که آن قدرتها خریدار نفت او باشـــند یا
نه؟ هنـــوز وضعیت خرید نفت و تحریم
سالهایپیشکهخزانهمملکتراخالی
کـــرد از یاد نبردهایـــم .تحریمی که باعث
شد بار دیگر این واقعیت توی صورتمان
بخـــورد و دوبـــاره به این فکـــر کنیم که ما
باید هرچه بیشتر صادرات غیر نفتی خود
را قوی کرده و دســـت قاچاقچیان کاال را از
کشورکوتاهکنیم».
اما بخش دوم شعار راهبردی انقالب
اسالمی،آزادیاست.مفهومیکههمیشه
در کشـــور مورد بحث و جدل بوده .آزادی
چیســـت و کـــدام رویکرد میتوانـــد برای
کشـــور آزادی به ارمغان بیـــاورد؟ دهقان
معتقداستظرفیتهایزیادیدرقانون
اساســـی کشـــور برای آزادی مردم در نظر
گرفته شـــده که مغفول مانـــده .او درباره
شـــاخصها توضیح میدهد« :ما در این
ســـالها  35انتخابات برگزار کردیم و در
بیشتر آنها مردم پرشـــور شرکت کردند و
میزان مشارکت باالیی تجربه شد که این
نشاندهندهسطحباالیمردمساالریدر
ایران است .ما در مقوله آزادی گامهای رو
بهجلویزیادیبرداشتهایمولیکاستیها
هم کـــم نبوده .برخی تنـــگ نظریها در
دهـــه اول انقـــاب بخصـــوص در زمینه
آزادی سیاســـی وجود داشـــت که البته در
قانون راهکارهای زیادی برای برون رفت
از ایـــن تنگناها دیده شـــده .یکـــی دیگر از
مســـائلی که باید به آن اشاره کرد نظارت
استصوابی است که در هر انتخاباتی دیده

میشـــودً .
مثـــا بعضـــی را رد صالحیت
میکننـــد و بعضـــی را بـــا عنـــوان «عدم
احراز» کنار میگذارند .واقعاً یک شهروند
باید در این کشـــور چه چیزی را ثابت کند
تا صالحیتش احراز شـــود؟ به قول آقای
روحانـــی باید بـــه مر قانون عمل شـــود تا
تکلیفشهروندیکهدرانتخاباتثبتنام
میکندروشنباشد».
دهقـــان از ظرفیتهـــای دیگـــری در
قانـــون میگویـــد« :در قانون اساســـی ما
قوانینروشنیدرزمینهبرگزاریتجمعات
وجود دارد که متأســـفانه دیده نمیشود.
راهپیماییهامیتواننددرچارچوبقانون
در جایگاه خاصـــی و تحت تدابیر امنیتی
برگزار شوند تا دیگر عوامل فرصتطلب
به اغتشاشات راه پیدا نکنند و راهپیمایی
را به راههای دیگر سوق ندهند ».او معتقد
اســـت وقتی به قـــول امام خمینـــی(ره)
میزان رأی مردم اســـت ،همه باید به این
رأی تمکین کنند تا جریـــان حاکم بتواند
در راســـتای منافع و مطالبـــات مردم گام
بـــردارد .اگر این اتفاق بـــه عقیده او نیفتد
ممکن است مردم به راههای غیر قانونی
متوسل شـــوند .دهقان از ســـنگین بودن
نظام اداری هم به عنوان یکی از مشکالت
این سالها یاد میکند و معتقد است باید
در نظام اداری کشور چابکسازی اساسی
صورتگیرد.
ëëشاخصهایافولورشد
آذرمنصوری تحلیلگر و فعال سیاسی
معتقد اســـت برای آسیبشناسی باید از
بررسی شـــاخصهای افول و رشد شروع
کرد تا بعـــد ببینیم در این ســـالها با چه
کارنامهای رو به رو هستیم .او انقالب سال
 57را راهحلی میداند که بیشتر مردم در
آن شـــریک بودند و به امیـــد آرمانهایی
که در آن روزها از آن حرف زده میشـــد پا
به صحنه گذاشـــتند .منصوری میگوید:
«حـــاال بعـــد از  40ســـال باید دیـــد مردم

ëëغالمعلـــی دهقـــان تحلیلگر و فعال سیاســـی :پیش از انقالب شـــاهد بودیم که
تصمیمات مهم سیاســـی ایران در واشـــنگتن و لندن گرفته میشد و مسکو هم در
این زمینه با دو رقیب دیگر بخصوص در زمینه سهم نفت در حال مسابقه بود اما
با انقالب اسالمی معادله سران کشـــورهای قدرتمند بهم ریخت و ایران کشوری
شـــد که تصمیمات مهمش را بر اســـاس مصلحت خـــودش و در تهران گرفت.
یعنی استقالل سیاسی .اصوالً هم دعوای بعضی از کشورهای قدرتمند با ایران از
همین جا ریشه میگیرد
 ëëآذر منصـــوری تحلیلگر و فعال سیاســـی :حاال بعد از  40ســـال بایـــد دید مردم
چقدر توانســـتهاند آزادانه سرنوشـــت خـــود را تعیین کنند؟ چقدر به اســـتقالل
دســـت پیدا کردهانـــد؟ چقـــدر آن آزادی که در ابتـــدای انقالب وعده داده شـــده
بـــود به وقـــوع پیوســـته؟ ما به عنوان کســـی کـــه از انقـــاب دفاع میکنیـــم باید
همه این شـــاخصها را بررســـی کنیم تا قضیه برای ما روشـــن بشـــود .بهنظر من
ما بـــه بخش بزرگی از آن شـــعارها دســـت پیـــدا کردهایم امـــا بخشهایی را هم
فراموش کردهایم
ëëعبدالجبار کاکایی شاعر و تحلیلگر مسائل فرهنگی :در ابتدای انقالب شعر ملی
و انقالبی شـــروع خوبی داشـــتند و از نظر محتوایی ذیل گفتمان انقالب بودند اما
رفته رفته به محض نهادســـازی و مدیریت فرهنگی کم کم نگاه ایدئولوژیک روی
گفتمانهای دیگری که میخواستند نوع دیگری از اندیشه را پیگیری کنند سنگینی
کرد و از دهه  70که شـــاهد آزادی مطبوعات بودیم این خطکشیها پر رنگتر شد.
درنتیجه گروهی وفادار به گفتمان انقالب ماندند و گروه دیگر به موضوعات دیگر
پرداختند .به مرور هم این نگاهها و جهتهای فکری رو به روی هم قرار گرفت

چقدر توانســـتهاند آزادانه سرنوشت خود
را تعیین کنند؟ چقدر به استقالل دست
پیـــدا کردهانـــد؟ چقـــدر آن آزادی کـــه در
ابتدای انقالبوعده داده شدهبودبهوقوع
پیوسته؟ ما به عنوان کســـی که از انقالب
دفاع میکنیم باید همه این شاخصها را
بررسیکنیمتاقضیهبرایماروشنبشود.
بهنظرمنمابهبخشبزرگیازآنشعارها
دست پیدا کردهایم اما بخشهایی را هم
فراموش کردهایم ».منصوری مهمترین
بخشـــی را کـــه در انقالب فراموش شـــده
«حقوق» مـــردم میداند :حقـــوق مردم

و اینکـــه چقدر ما برای مـــردم حق قائل
شـــدیم و اینکـــه دولتهایی کـــه آمدند
چقدر این حقوق را اعاده کردند ،ســـؤالی
اســـت که باید پرسید و جدی به آن پاسخ
داد .من معتقدم دولتها با اینکه در این
زمینهتالشکردهانداماحاصلکارچندان
موفقیتآمیز نبوده .ضمن اینکه نســـل
امروز میپرســـد چرا ما انقـــاب کردیم؟
آنها میبینند کسانی که در انقالب نقش
اساسی داشتند امروز کنار گذاشته شدهاند
و با تنگ نظری و سوء مدیریت بعضی از
مسیرهابهانحرافبردهشده».

سالگر
د پیروز
ی
ان
ق
ال
ب

منصـــوری مهمتریـــن شـــاخص را
رضایتمنـــدی مـــردم از نظـــام میداند و
تنهـــا راه فهمیـــدن میـــزان رضایتمندی
را نظرخواهـــی از مـــردم ارزیابـــی میکند
مانند نظرســـنجی که در سال  93در مورد
مقبولیت حجاب در کشور انجام شد و به
تازگـــی نتایج آن در دســـترس عموم قرار
گرفت« :همین کـــه مردم ما در انتخابات
حضور پرشـــور دارند ،نشان میدهد هنوز
بهساختارهایکشورامیدوارندومعتقدند
مطالبـــات خـــود را از طریـــق صنـــدوق
رأی بایـــد پیگیری کننـــد اما من معتقدم
متولیان نظام باید در هر مقطعی میزان
رضایتمنـــدی را ببیننـــد و براســـاس آن
مگیریکنند».
تصمی 
ëëخطکشیهایفرهنگی
عبدالجبـــارکاکایی شـــاعر و تحلیلگر
مســـائل فرهنگـــی معتقد اســـت مـــا در
روزهای انقالب آفرینشهای بسیار خوبی

در زمینه شـــعر داشـــتیم اما ایـــن خلق و
خالقیت به علتهای زیادی پایدار نماند:
«در ابتـــدای انقالب شـــعر ملی و انقالبی
شـــروع خوبی داشـــتند و از نظر محتوایی
ذیل گفتمان انقـــاب بودند اما رفته رفته
به محض نهادسازی و مدیریت فرهنگی
کم کم نگاه ایدئولوژیک روی گفتمانهای
دیگری که میخواســـتند نـــوع دیگری از
اندیشـــه را پیگیری کنند سنگینی کرد و از
دهه 70که شاهد آزادی مطبوعات بودیم
اینخطکشیهاپررنگترشد.
درنتیجه گروهـــی وفادار بـــه گفتمان
انقالب ماندند و گروه دیگر به موضوعات
دیگـــر پرداختند .به مرور هـــم این نگاهها
و جهتهای فکـــری رو بـــه روی هم قرار
گرفت .متأسفانه در این سالها مدیریت
فرهنگی کشـــور به جای اینکـــه به وفاق
فرهنگی بیندیشـــد و در یک رقابت سالم
و یـــک حمایت عادالنـــه از همه طیفها
حمایت کند ،به رفتار بخشـــنامهای روی
آورد و این باعث شـــد گفتمان انقالب در
مباحثفرهنگیهرروزمنزویترشود».
او آزادی عقیـــده را جـــزو شـــعارهای
اصیـــل ابتـــدای انقـــاب میدانـــد و
معتقد اســـت مدیریت فرهنگی کشـــور
با تنگنظـــری از این شـــعار عبـــور کرد:
«متأســـفانه حـــاال شـــاهد این هســـتیم
کـــه کتابهـــای انقالبـــی تنها در دســـت
ارگانهـــای دولتـــی اســـت و نهادهـــای
فرهنگـــی شـــروع بـــه سانســـور و مقابله
بـــا آزادی بیـــان کردنـــد کـــه ایـــن خالف
شعارهای ابتدای انقالب بود .در واقع در
این سالها نگاه آزادانه محو شد و فضای
چندقطبیبهوجودآمدوجشنوارههاتنها
به نگاهی اهمیـــت میدهند که گفتمان
انقـــاب در آن پر رنگ باشـــد .به اعتقاد
من در حوزه فرهنگ شرایط خوبی حاکم
نیســـت چون ادبیاتی کـــه زاییده انقالب
بود رفته رفته به نوعی از گفتمان انقالبی
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تبدیل شـــد که منفک از ادبیات است .ما
اشعار انقالبی بسیار غنی داشتیم و همه
نگاهها در آن حضور داشتند اما حاال همه
نگاههـــا به حاشـــیه رفتهاند و این نشـــان
میدهد مدیریت فرهنگی ما رو به افول
است ».کاکایی معتقد است این اتفاق در
همه حوزههای فرهنگی افتاده و دستاورد
بزرگ انقالب رفته رفته منزویتر شده.
ëëجمعبندیتحلیل
دهقان از دو وجه اســـتقالل سیاسی و
اقتصادی جمهوری اســـامی بـــه عنوان
دو هـــدف اصلـــی انقالب وجه سیاســـی
را بـــه دلیـــل بیرون آمـــدن از زیر ســـلطه
تصمیمگیریهـــای لنـــدن و واشـــنگتن
برای کشـــور ،محقق میدانـــد اما معتقد
اســـت جمهوری اســـامی با وجود همه
پیشـــرفتهای اقتصاد هنوز نتوانسته به
سلطه نفت و عامل مخرب قاچاق پایان
دهد .بنابراین از یکســـو وابستگی به نفت

ما را همواره در وضعیتی دوگانه قرار داده
و از ســـوی دیگر قاچاق و رانت ،بنیانهای
اقتصادراجویدهاست.
آذر منصـــوری در زمینه وجه سیاســـی
انقالب،بیشتربهسیاستداخلیتوجهدارد
وپاشنهآشیلآنرانیزتنگناهاییدرحقوق
شـــهروندی به دلیل برخی تنگنظریها
میداندومعتقداستازهمهظرفیتهای
قانونـــی بـــرای برونرفـــت از ایـــن تنگناها
استفاده نشده اســـت .اما فرهنگ که یکی
از مهمترین ســـویههای انقالب اســـامی
است.قاعدتاًانقالبتوانستسبکزندگی
یا فرهنـــگ عمومی را دگرگـــون کند اما در
زمینه تولیدات فرهنگی به اعتقاد بسیاری
از جمله کاکایی دست به نهادسازیهایی
زد کـــه عمالً نتیجـــه عکـــس از آن گرفت.
یعنی نهادهای فرهنگی تـــاش کردند با
بودجهای که در اختیار میگیرند و تعریف
سازمانیکهبرایخودقائلمیشوندازدید
خودبهتوسعهفرهنگانقالبیکمککنند
اما دقیقاً خطکشـــیها از همین جا شروع
شد و نویسندگان و شاعران و هنرمندان به
اینطرفی و آنطرفی و خودی و غیرخودی
تقسیم شـــدند و کار تا جایی باال گرفت که
هر نویســـند ه یا هر هنرمندی حق ورود به
حـــوزه ارزشهای فرهنگی را پیـــدا نکرد و
به همین اندازه هم آثار تولیدی نهادهای
ارزشی نتوانست مقبولیت عمومی بیابد.
درواقعآنهاخیلیزودبهادارههاییعریض
وطویلباکارمندانیفرهنگیتبدیلشدند
که تولیداتشان تنها به درد محافل خاص
یخورد.
م 
حاال ایـــن آدم  40ســـاله با همه شـــور
جوانـــی و افکار واال و رؤیاهایی برای آینده،
باید بنشـــیند و به همه اینهـــا فکر کند .از
خطاها درس بگیرد و عذر بخواهد و نقاط
قوت و قدرتش را تقویت کند؛ تنها در این
صورت اســـت که میشـــود گفت ،گذشته
چراغ پرنوری است برای آینده.

آن روزها که خبری از تلگرام و توئیتر و اینستاگرام نبود

مردم خودشان رسانه بودند
مریم طالشی

عکس :دیوید بورنت

چشـــمهایم را میبنـــدم و ســـالها را در
ذهنم عقب مـــیروم .همهچیز مثل دور
تند فیلـــم از مقابـــل پلکهای بســـتهام
میگذرد .انگار سوار ماشین زمان شدهام.
از دهـــه  90و  80و  70و  60میگـــذرم و به
دهه  50میرســـم؛ اواســـطش .چشم باز
میکنم؛ توی یکی از خیابانهای تهرانم.
اینجا را دیدهام ،هنوز تقریباً همین شکلی
اســـت ،طرفهای خیابان ایـــران .مقابل
دیـــوار آجـــری ایســـتادهام .فکـــر میکنم
همه چیز باید ســـیاه و سفید باشد یا یک
فیلتر قهوهای رویش کشیده شده باشد و
تصاویر ،زرد و کهنه باشـــند .دور و برم اما
شـــفاف اســـت .رنگها کیفیت خودشان
را دارنـــد .باد خنکی به صورتم میخورد.
حتـــی حرکـــت آرام برگها روی شـــاخه
نزدیکترین درخت را میبینم و برگهای
رقصـــان روی درختهای دیگـــر را .همه
چیز واقعی اســـت ،حتی مـــرد جوانی که
با گامهای تنـــد از کوچهای بیرون میآید
و کنار دیوار توقـــف میکند ،مضطرب به
نظرمیرسد.
چنـــد ثانیـــه بعـــد یکـــی دیگـــر از راه
میرســـد .از همان کوچه بیرون میآید و
اشـــارهای به مرد اول میکند و به فاصله
کوتاهـــی ،زیپ کاپشـــنش را بـــاز میکند
و چیزهایـــی را کـــه زیـــر آن پنهـــان کرده،
بیرون مـــیآورد .فاصلهام بـــا آنها آنقدر

نزدیک اســـت که همه چیـــز را به وضوح
ببینـــم .مـــرد دوم شـــابلون را روی دیوار
میگـــذارد و با اســـپری مشـــکی روی آن
رنگ میپاشد .دوســـتش در همان حال
مشـــغول پاییدن دور و بر اســـت .معذب
میشـــوم .میخواهم خودم را بیتفاوت
نشـــان دهـــم ،انگار که حواســـم بـــه آنها
نیست اما معلوم اســـت مرا نمیبینند،
چون حضورم را به کل نادیده میگیرند.
خیالـــم راحـــت میشـــود کـــه میتوانم
همانجا بایستم و کارشـــان را تماشا کنم.
چیزی به ذهنم میرســـد .چرا تا حاال به
ذهنم نرســـیده بود؟ ســـوژه بهتر از این؟!
دست میکنم در کیفم که گوشی تلفنم را
دربیارم .باید عکس بگیرم و توئیت کنم.
حتماً همه شـــاخ درمیآورند .باید تأکید
کنم که عکس را خودم گرفتهام .گوشـــی
را در کیفم پیدا نمیکنم .مرد شـــابلون را
از روی دیـــوار برمیدارد .تصویر امام روی
دیوار آجری نقش بسته.
دو مـــرد جـــوان بســـرعت از آنجا دور
میشـــوند .صدای دویـــدن دو مرد دیگر
میآیـــد .با لباسهای نظامی و اســـلحه.
یکیشـــان فرمان ایست میدهد و دنبال
مردهـــا مـــیدود .آن یکی دیگـــر ،مقابل
تصویر امام میایســـتد و خامـــوش آن را
تماشـــا میکند .من ناظـــر این صحنهها
هســـتم و دارم حســـرت میخـــورم کـــه
چـــرا تلفـــنام را جـــا گذاشـــتهام .کجا جا

گذاشتهام؟! احتماالً در سال  .96عجب!
به اینجای قضیه فکر نکرده بودم .خودم
برگشتهام به عقب اما امکاناتم را همانجا
که بودم جا گذاشتهام .پس چه کار کنم؟!
من ،خبرنگار بیموبایـــل و دوربین .حاال
گیریم دوربیـــن هم داشـــتم؛ در بهترین
ن ای وان که باید بعدش
حالت یک نیکو 
میرفتـــم و در تاریکخانـــه عکسهایم را
چاپ میکردم و نشـــان بقیه مـــیدادم.
برای من چه ســـودی داشت وقتی حتی
نمیدانســـتم تا کی آنجا هستم؟! کاش
موبایلم همراهم بود .حداقل یک عکس
و دو خـــط خبر میفرســـتادم تـــوی گروه
تلگرامی تحریریه .حتماً خیلی سر و صدا
میکرد مشاهدات گزارشگری که در زمان
سفر کرده و از نزدیک شاهد وقایع انقالب
بـــوده .وقایع؟! به خـــودم نهیب میزنم:
«هنـــوز که چیـــزی ندیدهای ،بـــرو ،ببین،
گوش کن و به خاطر بسپار».
همانخیابانرامیگیرموراهمیافتم.
انتهای خیابان به جمعیتی میرســـم که
هر لحظه به تعدادشـــان اضافه میشود.
آدمها انگار طبق قـــراری از پیش تعیین
شـــده به هم میپیوندندً .
کامـــا معلوم
اســـت از قبل معلوم کردهانـــد کی و کجا
جمـــع شـــوند .تظاهـــرات کم کم شـــکل
جدیتری پیـــدا میکند .حاال شـــعارها را
میشـــنوم .جلوییها یک بخش شعار را
فریاد میزنند و آنهایی که عقب جمعیت

هســـتند ،یـــک بخش دیگـــر را .شـــعارها
مشـــخص و از پیـــش تعییـــن شـــدهاند.
ایســـتادهام کنار و تماشا میکنم .چند نفر
پالکاردهایی را با خودشان حمل میکنند.
تصویر امام شـــبیه همانی اســـت که روی
دیـــوار هم نقش بســـته بـــود .صورتها را
خوب نگاه میکنـــم .لبهایی که متناوب
باز و بسته میشـــوند .صداها را میشنوم.
میتوانم بروم نزدیک و با چند نفرشـــان
مصاحبه کنم .بپرسم انگیزهتان از شرکت
درتظاهراتچیست؟ازچهزمانیوچطور
با اندیشههای امام آشنا شدهاید؟
حتـــی دلـــم میخواهد وقتـــی جواب
سؤالهایشـــان را شـــنیدم ،بهشان بگویم

انقالب پیروز میشـــود .خیالتـــان راحت
باشـــد .اصالً میتوانید برویـــد خانهتان و
منتظر خبر پیروزی باشید .شاید حرفم را
باور نکنند .اصالً به عقل کی جور درمیآید
که کســـی از آینده آمده باشد و به وقایعی
که پیش خواهد آمد آگاه باشـــد؟! همین
االنش هم اگر بروید جلوی کسی و بگویید
مـــن از زمان آینده آمدهامً ،
مثـــا از  30یا
 40ســـال بعد و میدانم قرار اســـت بعد
از ایـــن چـــه اتفاقاتی در کشـــورتان بیفتد،
امکان ندارد حرفتان را بـــاور کند .اصالً از
کجا معلوم اگر حرفم را باور کنند و بروند
در خانههایشان بنشینند ،باز هم انقالب
پیروز شود؟!

پایت را از خانه بیرون
میگذاری و قرار است
برای تظاهرات با
رفقایت جمع شوی.
باید یک تلفن در جیبت
باشد که از آمدنشان
و اوضاع و احوالشان
مطلع شوی یا نه؟!
اگر شلوغ شد ،چطور
همدیگر را پیدا کنیم؟!

فرصـــت را نبایـــد از دســـت بدهـــم.
میتوانـــم شانســـم را امتحـــان کنم .جلو
مـــیروم .دهانـــم را بـــاز میکنـــم و چند
جملـــهای میگویـــم .صـــدای خـــودم را
نمیشنوم .میدانم پرســـیده ام« :از کجا
خبردار شدید که باید امروز اینجا باشید؟»
زنی که ســـؤالم را از او پرسیدهام ،بیآنکه
نگاهم کند از مقابلم میگذرد .اصالً من را
ندیده .شانسم را با نفر بعدی هم امتحان
میکنـــم که مـــرد جاافتاده و ســـپیدمویی
اســـت .او هم مـــرا نمیبینـــد .از بعدی و
بعدی و بعدی هم میپرســـم اما تفاوتی
در وضعیت حاصل نمیشود .سؤالها را
ازخودممیپرسم«:چطورهمهشانباهم
خبردار شدهاند؟! اصالً مگر بدون پیامک
و تلگرام و اینســـتاگرام و توئیتر میشود؟!
حتی یک تلفن همراه هم نیســـت .اصالً
فکـــرش را بکن ،پایـــت را از خانـــه بیرون
میگذاری و قرار اســـت برای تظاهرات با
رفقایت جمع شـــوی .باید یـــک تلفن در
جیبت باشـــد کـــه از آمدنشـــان و اوضاع و
احوالشـــان مطلع شـــوی یا نه؟! اگر شلوغ
شد ،چطور همدیگر را پیدا کنیم؟! چطور
به همدیگر هشـــدار خطر بدهیم و چطور
بدانیم قرار بعدی کی و کجاست؟!»
این ســـؤالها در ذهنـــم رژه میروند.
آنچـــه از آن روزها میدانم این اســـت که
کســـانی پیامهای امام را در اعالمیههایی
چـــاپ و آنهـــا را پخـــش میکردنـــد.

مـــردم از همیـــن راه با اندیشـــههای امام
آشـــنا میشـــدند و بـــه صـــف انقالبیون
میپیوستند .اعالمیهها تکذیب نمیشد.
همه چیزش مشـــخص بـــود؛ بعضیها
حتـــی با خـــط و نشـــان خود امام .کســـی
نمینشست مطالب فیک تهیه کند و در
کانالهای تلگرامی منتشر کند .گرچه بازار
شایعاتی هم داغ بود اما در اصل موضوع
خللـــی وارد نمیکـــرد .مردم در مراســـم
یادبود شهدا حاضر میشدند و مستقیم
در جریـــان اخبـــار قـــرار میگرفتنـــد .پای
صحبتسخنرانانمینشستند.خودشان
بودنـــد و چشـــم و گوششـــان .هرکـــس
خودش رسانهای شـــده بود .آنچه دیده و
شـــنیده بودند برای هم روایت میکردند
و اخبار اینگونه دهان به دهان میگشت.
نوار ســـخنرانیها را تکثیـــر میکردند و به
دست هم میرســـاندند .میان جمعیت
ایســـتادهام؛ در جهت مخالف حرکتشان.
آنها شعار میدهند و از کنارم میگذرند.
به چشمهایشـــان خیره میشـــوم .آنقدر
میایســـتم تا آخریـــن نفر از کنـــارم عبور
کند .برمیگردم و دور شدنشـــان را نگاه
میکنـــم .صـــدای تیرهـــا را میشـــنوم و
فریادها را .انگار کسانی کشته شدهاند .رد
خـــون را روی آســـفالت خیابان میبینم.
میخواهم فریاد بزنـــم و بگویم :انقالب
پیروز میشود؛ نکشید ،نمیرید و بعد یادم
میافتد که کسی صدایم را نمیشنود.

