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اریت ّ آصاس ،للغ ّ لوغ ّ حتی کؾتبس خجشًگبسُبًْ ،یغٌذٍُب ّ سّؽٌفکشُب هْضْع تبصٍای ًیغت ّ اص گْؽَ ّ
کٌبس دًیب ،ثَ ّیژٍ ایشاى خْدهبى خجش اریت ّ ؽکٌجَ ّ کؾتَ ؽذى آىُب ُوْاسٍ ثَ گْػ هیسعذ .اهب ایي ثبس خجش
اص عشصهیٌی هیآیذ کَ خْد سا هشّج دهْکشاعی هیداًذ ّ ثب ایي دعتبّیض تبکٌْى ثَ کؾْسُبی ثغیبسی حولَ ّ
تجبّص کشدٍ اعت .عشصهیٌی کَ ثشای هؼشفی ًبهضدُبی سیبعت جوِْسیاػ ثب آّسدى صى عْپش هذلی ثَ صحٌَ ّ
ثَ صف کشدى کْدکبى ّ ًْجْاًبًؼ ،احغبعبت هشدم سا ثشهیاًگیضد ّ دس آى عْی آةُب ،ثیپشّا کْدکبى افغبى
ّ ػشالی سا هیکؾذ .ایيجب سعبًَُب توبم جضئیبت ایي ًوبیؼ ثضسگ پشُضیٌَ ی اًتخبثبتی سا ثَ طشص گغتشدٍای
پْؽؼ هیدٌُذ ،دسحبلیکَ دس پظ پشدٍی ایي خیوَ ؽت ثبصیُب خجشُبی ّالؼی هخفی هیهبًذ .الجتَ دلیل ُوَی
ایيُب آؽکبس اعت ،ػلت ایي اعت کَ سعبًَُبی خجشی ثضسگ تْعظ عِبمداسُب ّ عشهبیَگزاسُبی "دهْکشاعی
جبهؼَی عشهبیَداسی" پیؼتش خشیذاسی ؽذٍاًذ .ا.پ
عشکْة سّصًبهًَگبسُب اص عْی دّلت تِذیذی جذی ثشای دهْکشاعی اعت .طی ُفتَی گزؽتٌَُ ،گبم گشدُنآیی
اػضب ّ ُْاداساى حضة جوِْسیخْاٍ دس ؽِش عٌت پبّل ایبلت هیٌَعْتب ،پلیظ ثَطْس هٌظن سّصًبهًَگبسُب ّ
خجشًگبسُب سا هْسد ُذف لشاس دادٍ اعت .دس ُوبى سّص اّل ایي گشدُنآیی هي ّ دّ ًفش اص تِیَ کٌٌذٍُبی
ثشًبهَی سادیْیی"! ،"Democracy Nowؽشیف ػجذل لذّط ّ ًیکل عبالصاس دعتگیش ؽذین .هشا ثَ جشم ًبسّای
ثذسفتبسی ثب پلیظ ّ ُوکبسُبین سا ثَ جشم آؽْثگشی ّ اخالل دعتگیش کشدًذ.
دس ّالغ گشدُوبیی ُبی دّ حضة دهْکشات ّ جوِْسیخْاٍ تئبتش عیبعی پشُضیٌَ ّ طْالًی اعت ّ دس ایي استجبط
چِبس سّص پیبپی صشف تجلیغبت ًبهضدُبی اصلی سیبعت جوِْسی هیؽْد .اهب ثیشّى ایي دیْاسُب گشدُنآییُبی
ثضسگی اص جٌجؼُبی تْدٍُب اعت —جبیی اعت کَ هشدم دس الثالی پشچنُب ،ثیشقُب ّ کبغزُبی سًگبسًگ جوغ
هیؽًْذ ّ حمْلی اص خْد سا کَ دس اصالحیَی اّل لبًْى اعبعی هؼیي ؽذٍ ،اػالم هیکٌٌذ" :کٌگشٍ ًجبیذ ُیچ
لبًًْی ّضغ کٌذ کَ دس خصْؿ اعتمشاس یک هزُت ثبؽذ ّ یب ثجب آّسدى فشیضَُبی هزُجی سا هوٌْع کٌذ؛ یب
آصادی ثیبى ّ آصادی سعبًَُب ،تِیَی طْهبس ػلیَ دّلت ّ یب حمْق هشدهی سا کَ ثشای تظبُشاتی آسام جوغ
هیؽًْذ ،هحذّد ًوبیذ".
دس دًیبی ثیشّى اص ایي گشدُنآییُب کَ ثب ّطيپشعتیُبی افشاطی ّ ًوبیؾی ُوشاٍ اعتُ ّ ،ضاساى ًفش اص
خجشًگبسُب ّ اػضبی سعبًَُب ثشای پْؽؼ دادى ایي ًوبیؼ ُب حضْس داسًذ ،ثَ طْس جذی ثَ حك اثتذایی آصادی
سعبًَُب تجبّص هیؽْد .دس ایي سّصُب سعبًَُب ثشای گضاسػ هزاکشٍُبی سعوی اػضبی حضة جوِْسیخْاٍ
کبهال آصاد ثْدًذ ،اهب ثشای گضاسػ خؾًْت پلیظ ّ دعتگیشیُبی دعتَجوؼی آىُبیی کَ آهذٍ ثْدًذ تب ثَ کبسُبی
دّلت اػتشاض کٌٌذُ ،یچ گًَْ آصادی ًذاؽتٌذ.
ػلیَ جٌگ گشد آهذٍ ثْدًذ — هشدم ؽِش،
سّص کبسگش ثْد ّ دس ضوي جوؼیت ثغیبس ثضسگی ثشای ساٍپیوبیی
داًؾجْیبى ،کٌَِعشثبصُب ّ دیگشاى اص عشتبعش کؾْس آهذٍ ثْدًذ تب هخبلفت خْد سا ثب جٌگ اػالم کٌٌذ .جوؼیت
تظبُشکٌٌذٍُب ثَ هشاتت اص جوؼیت ُْاداسُبی حضة جوِْسیخْاٍ ثیؼتش ثْد.
احغبط خْؽبیٌذ جؾي ّ عشّس ثب خؾن فضایٌذٍی ًبؽی اص تْفبى گْعتبّ ّ ًگشاًی اص ایيکَ آیب ًئْاّسلئبى ثبس
پیوبیی ُبی دیگشی اًجبم ؽذ.
دیگش ثَ هصیجت پیؾیي هجتال خْاُذ ؽذ ،دسُن آهیختَ ثْد .چٌذ عبػت ثؼذ ساٍ
پلیظ ُبی هغلح ثب کالُخْد ،عپش ،صسٍ ّ ثبتْى ّ گبص فلفلی ثَ عوت تظبُش کٌٌذٍُب حولَّس ؽذًذ ّ آىُب سا ثَ
ُوشاٍ توبؽبگشُب ّ خجشًگبسُب ثَ صّس ثَ پبسکیٌگی دس آى پیشاهْى کؾبًذًذ ،عپظ هحبصشٍ ؽبى کشدًذ ّ یکی
یکی دعتُبیؾبى سا دعتجٌذ صدًذ.
دس آى هیبى ًیکل دس حبل فیلوجشداسی ثْد .فیلن دعتگیشی خؾًْت آهیض خْد اّ ًیض تکبى دٌُذٍ اعت .پلیظ ثب
تجِیضات ضذ ؽْسػ ثش عش اّ فشیبد هیصًذ" ،سّ صْستت ثخْاة ".دس ایي ًْاس صذای ًیکل ثَ خْثی ؽٌیذٍ
هیؽْد کَ ثَ تکشاس اػالم هیکٌذ ّ هی گْیذ :خجشًگبسم ،خجشًگبسم! هي سا کجب هیثشیذ؟ ًیکل ثیي هبؽیيُبی

پبسک ؽذٍ ثَ دام هیافتذ .دس حبلی کَ اص دسد فشیبد هیصًذ ،دّسثیٌؼ سّی آعفبلت پشت هیؽْد .صْستؼ اص
ضشثَ ثب کف پبسکیٌگ لَ هیؽْد ّ اص ثیٌیاػ خْى هیآیذ .افغش تٌْهٌذی چکوَ یب صاًْیؼ سا سّی کوش اّ
هیگزاسد ّ افغش دیگشی پبیؼ سا هیکؾذ.
ؽشیف ُن ثَ ثالیی هؾبثَ دچبس ؽذٍ ثْد .اّ سا دس ًمطَی دیگشی ثَ دیْاس کْثیذٍ ّ ثش عیٌَاػ لگذ صدٍ ثْدًذ .اص
ثبصّیؼ خْى هیسیخت.
هي دس هشکض "اکغل" دس حبل هصبحجَ ثب ًوبیٌذٍُب ثْدم .تبصٍ هصبحجَای سا ثب ًوبیٌذٍی هیٌَعْتب توبم کشدٍ ثْدم
کَ اص طشیك تلفي ُوشاُن اص دعتگیشی خًْی ًیکل ّ ؽشیف ثبخجش ؽذم .ثب سیک سّلی اص ؽجکَی Big Noise
 Filmثَ عْی آى هحل دّیذینّ .لتی ثَ پبسکیٌگ سعیذین ًفظ هبى ثشیذٍ ثْد .هي ثَ عوت سدیف پلیظ ضذ ؽْسػ
سفتن ّ خْاعتن ثب افغش فشهبًذٍ حشف ثضًن ّ ثَ اّ ثگْین کَ افشادػ سّصًبهًَگبسُبیی سا کَ هجْص داؽتٌذ،
دعتگیش کشدٍاًذ.
ثیدسًگ هشا ُن گشفتٌذ ّ ثَ پؾت سدیف پلیظُب کؾبًذًذ .ثب فؾبس ثبصُّبین سا پیچبًذًذ ّ ثَ پؾتن ثشدًذ ّ ثَ
دعتُبین دعتجٌذ صدًذ ،دعتجٌذُبی پالعتیکی هحکن دس پْعت ّ اعتخْاًن فشّهیسفت .ؽشیف سا دیذم کَ اص
ثبصّیؼ خْى هیآهذ ّ اص گشدًؼ هجْصی کَ ثشای تِیَی خجش اص ایي ثشًبهَ صبدس کشدٍ ثْدًذ ،آّیضاى ثْد .هي
پیبپی هیگفتن هب خجشًگبسُبی هجبص ُغتین ،ثش ُویي اعبط هبهْس هخفی عبصهبًی جبعْعی ثَ عوت هي آهذ ّ
کبستن سا اص گشدًن پبسٍ کشد .اص آىجب هشا ثَ پبسکیٌگ اداسٍی پلیظ عٌت پبّل ،ثَ عْی لفظُبیی کَ اص پیؼ ثشای
تظبُشکٌٌذٍُب آهبدٍ ؽذٍ ثْد ،هٌتمل کشدًذ .هشا ثَ جشم اخالل دس کبس پلیظ ِ هغئْل ایجبد ًظن ّ آساهؼ هتِن کشدًذ
ّ ًیکل ّ ؽشیف سا ثَ اتِبم ایجبد اغتؾبػ ثَ صًذاى ثشدًذ.
حبدثَی حولَ ثَ هب ّ دعتگیشی هي ّ تْلیذ کٌٌذٍُبی ثشًبهَی " ! "Democracy Nowیک حبدثَی هٌفشد ًجْد.
دّ سّص پیؼ اص دعتگیشی هب ثَ گشٍّ دیگشی ثَ ًبم "  "I- Witness Videoحولَ کشدٍ ثْدًذ .گشٍّ هغتٌذعبص
دیگشی سا ثَ ًبم "  "The Glass Bead Collectiveثب کبهپیْتشُب ّ دّسثیيُبیؾبى ثبصداؽت کشدٍ ثْدًذ .سّص
چِبسؽٌجَ ثبس دیگش ثَ گشٍّ " ُ "I- Witness Videoجْم ثشدٍ ّ آىُب سا ثَ صّس اص اداسٍؽبى ثیشّى کشدٍ
ثْدًذّ .لتی اص جبى ُشیٌگتْى ،افغش اسؽذ اداسٍی پلیظ عٌت پبّل پشعیذم کَ دس ایي جْ چگًَْ گضاسؽگشُب
هیتْاًٌذ کبس کٌٌذ ،دس پبعخ گفت" :ثب هغتمش کشدى گضاسؽگشُب دس ثیي هب ًظبهیبى عیبس".
دّؽٌجَ ؽت ،عبػتُب ثؼذ اص دعتگیشی هبى ،ثؼذ اص فشیبدُبی ؽذیذ پلیظ ،ثبالخشٍ هيً ،یکل ّ ؽشیف آصاد ؽذین.
ایي سّص کبسگش هب ثْد ّ ایي کبس یک سّص هب ثْد.

