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فكر . خواهد بود یرسد در شهر خبرهاي یبات بسر مانتخا ی بررسینگهبان برا ی روزه شورا۵خبر پيچيده بود آه امروز چون مهلت 

  . از آف دادودش یآردم امروز را نم

 پارك ها  وخيابان آمده بودند و بصورت فشرده در چهار راهها، پياده رو هاه مردم باما . بود یامنيت ینظام یتهران پر از نيروها

به دليل تعداد فوق العاده زياد . آمد ی منامحتملاما بنظر . باشد ی از راه آهن تا تجريش راهپيماي استگفتند قرار یم. حضور داشتند

وليعصر نيز به صف  ی در وسط خيابان طوالن،آنها عالوه بر اينكه تمام ميدان ها و چهار راهها را اشغال آرده بودند. سرآوب ینيروها

  . ايستاده بودند

آنها خبر سوزانده شدن . آردند یدادند و با هم گفتگو م یص متشخي) جاسوس ها و خبرچين ها یيعن( یرا از غيرخود یمردم خود

 یراههادادند و  یرا به يكديگر مدهد  ینشان م مردم  یبراچنگ و دندان آه جديدا نصب شده و  یبا تصوير خامنه ا یبيلبوردهاي

  .آموختند یمهم ه مبارزه را ب

  .» ريخت بعد آبريت زدبايد اول الكل روش. گيره ی آتش نمیاين بيلبوردها بطورمعمول«

آه  یا ی لباس شخصاونما «. آردند ی با هم تبادل تجربه و نظر م،و باتوم خورده بودند یمادران در آنار دختران خود آه زخم

  . »همه بايد اينكارو بكنند. حسابش را خواهيم رسيد یبزود. آرديم یبا دخترم آرد شناسايو اينكار

بودند و چگونه در  سازش با  یو اينكه اينها آ یبر سر اسالم و حكومت اسالم. هم صحبت کنندبود که مردم با  یفرصت نسبتا زياد

ما بر سر اينكه . افتاد یچه اتفاقات ۶٠در دهه  و از همين نظام است یو اينكه چرا او بخش یبر سر موسو. امپرياليستها به قدرت رسيدند

شناسند،  یو بدون ترس آنار يكديگر بنشينند و با اينكه همديگر را نم ی و مهربانخواهيم آه مردم مثل امروز با صفا ی نوين میجامعه ا

ديگر  یبر سر اينكه در محالت خود حرآت. هم بازگو آنند یخود را برا یفكر یدغدغه ها یبه راحتدانند از يك جنس هستند،  یاما م

  .يمبراه بينداز" یاسالم یمرگ بر جمهور«، "مرگ بر ديكتاتور"را با شعار 

سر و صدا به  یندا را در بهشت زهرا و ب«عميق گفت آه  یبا اندوه ی آس.آمد یوسط مه همه جا ب" یسلطانآقا ندا "صحبت بر سر 

  .»همه اينها به ضد خودشان تبديل خواهد شد. خاوران بيكران است یگستره . غصه نخوريد«: پاسخ داد یديگر  »خاك سپرده اند

  :آرد یبازگو م یديگر ی يا شنيده بود را برادانست یآه م یهر چيز یهر آس

   ».گه اون آيه؟ پادشاه همين نظامهم. علومهم. در حال سازشه یميگن رفسنجان«

  "يكروز ميگه بياين يكروز ميگه نيان. هم تكليف مارو معلوم نميكنه یخاك بر سر موسو«

آه در  ی نه موسو و با اين رژيم به دست خودمان خواهد بودماتعيين تكليف . آدم همين نظامه ی موسو.توهم را دور اندازيد«: جواب

  .».پايه گذارش بوداو آند آه  یو نظام جنايتكار یو خمين یيادش نميره ما را محدود به قانون اساس یهيچ شرايط

  .بحث بر سر همه اينها زياد بود

سرآوب توسط  یبا نيرو یمناطق شهر درگير یدر برخاما . آرديم یما بايد محل را ترك م. دانم هم اآنون در شهر چه خبر است ینم

  .جوانان زياد بوده است
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