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و اجتماعي نظر از متنوع چنان مرداني و زنان از بزرگ چنان شماري هيچگاه ايران در ,٥٧ آذر ١٩ تا
اساس عليه مستقيما تظاهراتي هم آن بود, شركتنكرده سياسيواحدي تظاهرات در ِسّني طيف نظر از گسترده
اخبار منتشرنميشدند/ و اعتصاببودند در خبري مطبوعات كل تقريبا و تهران عمدة روزنامههاي حكومت/

است/ رسيده توافق به روزه آتشبسييكيدو سر بر مخالفان با رژيم داشت خارجيحكايت رسانههاي
موافقت مقامها / JتاسوعاK محّرم نهم و آذر ١٩ با بود مقارن سال آن Jدسامبر ١٠K بشر حقوق جهاني روز
فرمانداري و نيابند استقرار خيابان در مسلح نفرات شرْق و غرب به آن امتداد و شاهرضا خيابان در كردند
طالقاني, محمود بكشد/ عقب شاهرضا جنوب در نخستوزيري حوالي به و شهر شمال به را قوايش نظامي
رئيس مقدم, ناصر وسرلشكر ميشدند شناخته مخالفان آنزمانسخنگويان در مهديبازرگان و سنجابي كريم
بيفتد بستر در قلبي حملة با ازآنكه پيش حتي دولت,

ِ

اسمي رئيس ميشدKازهاري, تلقي شاه نمايندة ك, ساوا
دو آن راهپيمايي در كردند توافق / Jشدند مطرح بعد به زمان اين از بهشتي و موسوياردبيلي كارهاينبود; زياد
٢٠ بعد, روز نشود/ تيراندازي راهپيمايان به مسير آن در و صورتنگيرد دولتي سازمانهاي به تعرضي روز
پيوستند/ راهپيمايي به رقم همه از شعارهايي با ُبن, و كوچ خانوادههاييانگار و بزرگتر, حتي شماري آذر,

ميدهد نشان پرواز از پس او ضبطشدة تلفنهاي و رفت آرام و عظيم تظاهرات تماشاي به هليكوپتر با شاه
كز مرا از بهمن وقايع در كه اميني علي بعدازظهر روز آن تلفني مكالمات نوار باخت/ بيشازپيش را روحيهاش

/٧٣ بهمن چهارم, شمارة امروز, پيام ماهنامة در نوار متن #

هراسان و نااميد سخت كاخ به بازگشت از پس شاه #
عبرتآموز/ است حاويگفتگوهايي آمد بيرون امنيتي

شلتاق عاقبت و آخر و كند خرابتر هرچه را او روحية ميكوشد انگار خيابانها اخبار رساندن با اميني و است
گرفته نتيجه بايد رسيد شاه دست به تظاهركنندگان عكس كه بعد ساعتي ُرخشبكشد/ به رندانه را منمزدن و

‘ بود؟‘ توان شهر اين در اّميد چه به باشد’’ديگر
بر عmوه شد, منتشر جهان رسانههاي در فردا و شب همان كه روز آن تظاهرات فيلمهاي و عكسها در
خشونت/ رسد چه تا نيستند, پرخاش اهل ظاهرا كه ديد ميتوان نيز را افرادي قيافة جوان, و دانشجو هزارها
و اداريها و ميانسال شاغmن و متوسط طبقة آراسته, و خوشپوش برخي ردهها, تمام از زناني و مردان
براي فراغت مجال از برخوردار و مبرم,

ِ

ماّدي نياز بدون روبهراه, كموبيش زندگي با شهري درسخواندههاي
ترديدي شاه براي سياسي/ تصميمگيري در دخالت حق و بيان آزادي مانند جنبههايي و كيفيتزندگي به توجه
منفردا و شخصا خودش بعد به اين از بود گفته نفت بهاي زودگذر عسل ماه در است/ تمام كارش كه نماند
با ميكرد خيال كه آدمهايي ديد خويش چشم به ميكنند/ اطاعت مردم ميكند, اجرا دولت ميگيرد, تصميم
امرونهيهايش تحمل ميگويندديگر هستندصريحا او شخص مديون پا تا سر و كرده دهنشان عسل نقره قاشق
نشد; برده او از اسمي امجدّيه در اساسي قانون طرفداران بهمِن چهارم تجمع در حتي رفتنش, از Kپس ندارند را

/ Jبيندازند دريا به است ممكن را كاqيي هر بيفتد mب گرداب به كه كشتي
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آدم همه اين متهمكردن qحا و نميكرد تكرار پيشترها اندازة به را خارجي دخالت مضمون بود سال يكيدو
اجنبي از پولگرفتن و بيوطنبودن به پايتختنشيِنخوشدكوپز محترِم كاِر محافظه درسخواندةبورژوامآِب
كه’’مردمبهزودي بود مضمون اين حاوي گmيهاش آخرين نبود/ qبا سر ُتِف جز شدن خرابكاران دست آلت و
حق مردم اينكه جمله از گرفت, ياد چيزهايي باqخره نبود بااستعدادي گرد شا گرچه ‘ ميشوند/‘ پشيمان

بخورد/ بهسنگ پايشان است ممكن هرچند دارند انتخاب
بهرغم كه, اينان شمار ميدادند؟ رأي چگونه ميشوند ديده تصاوير آن در كه آدمهايي درهرحال,
كل در اما ـــ ازيكدرصد بيش بسيار ـــ است بزرگ نبودندآشكارا رأيدادن اهل وضعموجود, از برخورداري

درصد؟ سي بيست, ده, دو, ميزد: سر درصد چند به ثبتشده و شمرده دقيقا و واقعي آرايي
سياسي واردفرهنگ هجدهم قرن در آمريكا اساسي قانون با كه جديد نسبتا است پديدهاي درصد مفهوِم
چند شواليه, چند شهر اين تصرف براي نبود/ درصد از حرفي و ميگرفتند مبنا را تعداد آن, از پيش تا شد/
جمعيتباشد; كل چنددرصد كم حا طبقة نبود مهم است؟ qزم چندتفنگچي توپ, چند چندشمشيرزن, اسب,
ميشد تعيين Jفرستاد ميدان به و كرد بسيج مقدارسكه اين با بتوان كه وسازوبرگي آدم تعداد Kيعني ُعّده و ِعّده با

كند/ سروري كثريت ا بر اقليت كدام
حتي نه و بودند درصد پايبند كام� آمريكا اساسي قانون Jبردهداِر و زميندار Kو حقوقدان مؤلفان نه اما
عملي الزام و شد ناچار چارة درصد مفهوم كه بود بيستم قرن نيمة در فرانسه/ انقmب آتشينمزاج رهبران
منافع تضاد از برخاسته ايدئولوژيهاي با اما تقريبايكدست و غالب دارايفرهنگ جوامعياند آنها تازه يافت/
ميان عميق شكافي را جماعت و است محدود خردهفرهنگها كات اشترا كه ايران مانند جايي در طبقاتي/
يعني نهايتا سياست عرصة در درصد از حرفزدن كرده, َشّقه دو پيش سال هزار از غالب ديِن و مغلوب ملِت

عقيده/ انتخاب
ِ

آزادي
مترادف

ِ

معاني و شد مخلوط پيش از بيش مطلق قدر و درصد مفهوم دو پنجاه, دهة انتهاي تحوqت با
يك در كه ميگرفت در بگومگو گاه و نظر اختmف ٥٧ دي در دانشگاهها و مطبوعات بازگشايي با يافت/
دو شركتكنندگانميتينگ شمار

ِ

گزارش در ميگيرد/ جا نفر چند باشد جمعيت از مملّو وقتي معين مساحت
تن/ هزار ده چند را يكي و مينوشتند نفر صد چند را يكي تهران, چمندانشگاه زمين در مث� سياسي, سازمان
كثر حدا ميتوان دارد; محاسبه قابل طول و عرض چمن زمين و ميدان و خيابان كه ميشد پيشنهاد مطبوعات در
برابر چند نميتواند راهرفتن هنگام جمعيت اين اندازة و كرد تعيين را محيط در فشرده و شانهبهشانه جمعيت

باشد/ ايستاده حالت
اما باشد/ دشوار نبايد سادهاي محاسبات چنين تهران دانشگاه خود معتبر

ِ

فني دانشكدة مهندسهاي براي
٥٧ اسفند ٤ جمعه تجمع موقتدربارة سخنگويدولت بغرنجميكرد/ حتيبرايهندسهدانها را كار گرههايي
گفت بود, شده گزارش هم نفر ١٥٠,٠٠٠ تا اغراق قدري با احتما� كه تهران, دردانشگاه خلق فدائيان سازمان
عجيبي حرف چنين كراواتي

ِ

مهندس وقتي ‘ بودند/‘ ما از و مردم خود بقيه و آنها, از نفر هزار بيست تا ’’ده
نميرسيد/ هم چندهزارتا به جمعيت كنند ادعا راحت خيلي ارزشي جرايِد ندارد تعجب جاي بزند,

دندانهاي تعداد گهان نا روز داشتيك انتظار نميتوان حضوري علم و لَُدني دانش به معتاد قرنها مردمي از
بر نه همچنان دعوا دهه, سه از پس كنند/ محاسبه باستاني متون و ذهنيات و روايات به مراجعه بدون را اسب

ست/ ‘ آنها‘ ناچيز’’ اقليت و ‘ ما‘ و مردم ميليونِي’’خود تعداد سر بر بلكه دهدرصد, و پنج سر
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پايانيافته بايد را كار باشد متوسط طبقة از قابلتوجه شماري معترض آدم تعداد اين از وقتي شاه, نظر از
تهران برابردانشگاه در متجدد ميانساqن به و داستاناست, درگلوبندكيك قمهزنها به تيراندازي كرد/ تلقي
و بازارـحوزه, از بخشيكوچك نمايندة اولي نبود/ تظاهركنندگان كمّيت در فقط تفاوت و ديگر/ داستاني
و بزنند را حرفشان بتوانند روزديگري هر و بشر حقوق روز در داشتند توقع كه بود متجددهايي نمايندة دومي
طبقة تعيينكنندة تظاهرات دارند ميل كساني نشوند/ تحقير و تهديد امنيتي مقام مشت يك سوي از مدام
زدن به را ايران بياميد حكمران از غرب قدرتهاي دلكندن و ماجرا, دنبال چشمبستهرفتن را شهري متوسط
روزنامهنگاران, و حقوقدانان و دانشگاهيان بيانيههاي با همراه دوروزه, تظاهرات كنند/ تعبير او زيرآب
قدرتهاي ملي,

ِ

هواپيمايي خلبانان و نفت كارگران اعتصاب و شهرهايديگر و تهران در پزشكان قطعنامههاي
نميخواهند را او خوش زبان به ميانحال شهرنشين همه اين گر ا شاه كرد متقاعد گوادلوپ نشست در را غربي

است/ رسيده پايان به سياسياش حيات پس
و الجزاير و سوريه و مصر در شورش بود/ نينجاميده نتيجهاي چنين به خرداد ١٥ نوع از برخوردي پيشتر,
طبقة از بخشي دستكم حمايت بدون اسmمي حكومتي نينجاميد/ نتيجهاي چنين به هم كستان پا و يمن
نردبان برداشتن رسيد قدرت به وقتي اما بماند/ قدرت در يا شود تأسيس نميتواند درسخوانده متوسط

است/ واجبات از متوسطدرسخوانده طبقة همان دست جلو از انتخابات
نيروي پادگان از سرباز سيصد شد/ وارد شاه بر روز دو آن در كه نبود ضربهاي تنها آرام و عظيم

ِ

راهيپمايي
Jشاهنشاهي گارد Kقرارگاه لويزان پادگان در آن, از بدتر گريختند/ جي پادگان از سرباز ١٥٠ و تهران هوايي
جملهيك از افسر ٢٧ پادگان, ناهارخوري به حمله با گارد سرباز سه و گروهبان دو ستوان, يكسروان,يك
كردند/ زخمي را تنديگر ٢١ و كشتند را سرباز چهار و درجهدار ٤١ و سرگرد, چهارسرهنگ,يك سرتيپ,
براي سال سي كه نخبه لشكري در خونين شورش نبود/ ماندن جاي و بود باخته نظر هر از را قافيه شاه
ِ

تظاهراتبورژوازي با همزمان درست بود, كرده كار آن روي دقت با سلطنت خاندان و خويش از حفاظت
بدآبوهوا مناطق به كه هركس و احمدشاه مثل ميكرد/ بيشتر را ايران ترك براي بيتابياش او, عليه تهران

كند/ خطر و احساسدلتنگي نياوران و سعدآباد در داشت عادت قديم از باشد, شده تبعيد
به درونشهري سطحي از مبارزه او, كناررفتن با اما كرد يكسره را انزلي محمدرضا كار راهپيمايي آن
موارِد تمام در بود/ درصد بر تعداد استيmي شروع رو, اين از داد/ كيفيت تغيير روستا طريق از شهر محاصرة
چه و جناح چه طرفدار جامعه درصِد چند كه ايننبود كmم جان شد برگزار پس آن از كه انتخابات و رفراندم
مقصود اين براي آدم ميدان داديك نشان تجربه ميكند/ كفايت بيعتكنندگان تعداد كه بود اين است; سياستي
مثل توليد ازدورة پس ميآيد/ بر دوجينشيكپوشنوزدهآذري يك

ِ

پس از ازحاضريراقها نفر هر است/ كافي
هرگاه اما نيست, فراهم آريگو ميليون بيست امروز حتي كرد, برابر دو را كشور جمعيت كه ٦٠ دهة شديد

كردهاند/ گره مشتهاي آماِج ميدانند معترضان و ميشود ُپر ميدان همان باشد qزم
نگاه آدم ميدان دراختيارداشتنيك و مطلق قدر و عدد ديد از موضوع به اسmمي رياضي,حكومت نظر از
زندگيشان و كار محيط در چرا پس ميپرسند و ميكنند نگاه درصد و نسبت زاوية از منتقدانش ميكند/
دارند, عادت دموكراتيك استنباط نوعي به خويش جوامع در كه خارجي ناظران نيست/ موافقان با كثريت ا
شهري در قضيه ته تا سر كنيم, كهنگاه خوب ميبينند/ مثبت رأي بزرگتري شمار نمونة را جمعيت ميدان يك
موضوْع خواه ـــ است كشور سراسر از دستآموز سياهيلشكِر ميداْن يك همان گردآوردن تهران بزرگي به
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تهية دوجيني, اعداِم آتشبس, پذيرفتن طولدادنجنگ, يا باشد, ملل سازمان در جديدي قطعنامةمحكوميت
و انفرادي به را متجاسر صاحبنظر كاِر ميتواند آن دربارة حرفزدن كه موضوعي هر يا اورانيوم و پلوتونيوم
براي گفتند راهپيماياني به بلندگو از وقتي كه ميكردند كوك مضمون زماني بكشاند/ تلويزيوني مصاحبة
شد داده تذكر وقتي ايضا و كرد, تكرار را همين جمعيت , ‘ نرين‘ راه گشادگشاد ’’ صفوف, فشردهماندن

‘ نيس/‘ شعار گشادگشاد ’’
هيچگاه اما كنند پافشاري درصد مفهوم روي مخالفان كه نميدهد چنداني اهميت ظاهرا اسmمي جمهوري
به qحا و كرده شروع درصد دهم دو و نودوهشت با است/ درصد كارش مبناي كه ننوشته جايي يا نگفته
دارد حق اصول طبق مؤمن اقليت ميكند تصريح فرصتي هر در اما ميدهد/ رضايت هم شصتتا و هفتادتا
به اهميتدادن نه است حق غلبة الهي, وعدة تحقق تا ديني جهاِد مبناي كند/ هدايت راست راه به را كثريت ا
كند كفايت وقتي هُمالغالبون نفرات شمار است/ عليالسويه هم بودنشان درصد نودونه كه باطل اهل درصد
و قلبي صلح اما دارد, وجود تقيه شيعه مرام در و جهاد, موقِت َترك اسmم شريعت در هواست/ باد حرفها باقي
اجتماعي, مصالحة روش بهعنوان است; قابلقبول بيعْت گرفتن براي تمهيدي بهعنوان انتخابات خير/ واقعي
اهل درصد تظاهرات, و راهپيمايي در ترتيب همين به نه/ بينجامد, مؤمنان و گمراهان

ِ

تساوي به چنانچه
نيست/ مهم باشد بزرگ هم قدر هر باطل

اين معاصر <تاريخ عنوان با مطلبي در روزه, ٦٢ اعتصاب پايان از پس شمارة نخستين در دي, ١٧ آيندگان
آذر ٢٠ و ١٩ در خاموش زمان آن تا ِ كثريت ا راهپيمايي كرد/ ياد واقعه آن از خاطرندارد> به را راهپيمائيها

كنند/ تكرار را آن ميكوشند فرصتي هر در همچنان كه گذاشت تاريخساز چنان تأثيري ٥٧
قائد محمد

editor@lawhmag.com
آيندگان داستان دردستانتشار كتاب از

٨٨ اسفند

دنيا در بارديگر ويك شد ٨٨تكرار ٢٥خرداد در منظره همان ,٥٧ ازآذر پس سال سي و نسل پينوشت:يك
حضور و راهپيمايان

ِ

ِسّني گستردة طيف به مورد دو آن در جورواجور آدمهاي درياي شباهت كرد/ صدا
اندازه همان به خواستها تجربه, تكرار در نميماند/ محدود اجتماعي, اقشار همة تقريبا از زناني چشمگير
مدام جمله از چيزها بسياري شهري ترقيخواه درسخواندة زمان, آن داشت/ شخصيتي و فرهنگي جنبة
جهاني جامعة در كشور رّقتبار موقعيت از نفسش عزت امروز ميديد/ خويش شأن دون را شنيدن امرونهي

است/ ديده لطمه سخت هم
اساسي نظر اختmف اما ميشود/ مشخص رأي پايصندوق گويا, چه و خاموش چه كثريت, ا واقعي قدرت
حركتي بهعنوان راهپيمايي كه است نتيجهاي به دستيابي مانع درصد و تعداد مفهوم دو سر بر عرف و شرع بين
Ê باشد/ داشته پي در ميتواند متمدنانه


