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نهـم دیمـاه هـر سـال در ایـران یکی
از روزهایـی اسـت کـه بـرای مـردم و

بازخــــــــوانی یک معـــــــجزه
محمدحسین انوری

نظـام جمهـوری اسلامی حرفهـای

مهمـی دارد کـه شـاید واکاوی آن

بـرای امروزمـان نیـز مهـم باشـد.

شـاید بتـوان گفـت نهـم دیمـاه
 ۱۳۸۸بـرای تمـام تاریـخ انقالبها و

حکومتهـای مردمـی نقطـه عطفـی
باشـد کـه بررسـی ابعـادش غبـار از
نـکات کلیـدی آن برخواهـد داشـت.

پیشـرفتهای چشـمگیر ایـران ،و

پـرکاری و تلاش بیوقفـه دولـت،
نشـاط و انگیـزه بـاالی مـردم در

سـالهای دهـه  ،۱۳۸۰نشـان دهنده
سـرعت فزاینـده در مسـیر تحقـق

مردمـی انقلاب اسلامی
ی
آرمانهـا 
ِ
بـود .چیـزی کـه بیـش از هـر چیزی
نفـس دشـمنانش را میگرفـت.

دشـمنان قـرار نیسـت در برابـر تالش
و مجاهـدت مـردم و دولـت سـکوت

کـرده و بـه تماشـا بنشـینند .فتنهای
را بـرای انتخابـات  88فراهـم دیـده و

سـقوط نظـام را در صـدر اهدافشـان
مدنظـر قـرار دادنـد .و بـرای آن هزینه

کردنـد .مـردم پـس از تبلیغـات

و مناظـرات انتخاباتـی کاندیـدای
مدنظرشـان را انتخـاب کـرده بودنـد.

انتخابـات برگـزار میگـردد و درصـد

مشـارکت بیسـابقهای رقم میخورد.
اصحـاب فتنه با نشـاندادن ضعف از
خـود تبدیل به عامل دشـمنان شـده

بودنـد و به اجراییسـازی نقشـه فتنه

میپرداختنـد .کشـور در آشـوب و

تالطـم قـرار میگیـرد .فتنهگرهـا جز
نابـود کـردن امکانـات کشـور ،ایجـاد

اذیـت و آزار بـرای مـردم و بـه آتـش

نهـم دیمـاه  1388نقطـه عطفـی اسـت بـرای انقالبهـا و انقالبیهـا،
بـرای حکومتهـای مردمـی؛ زیـرا زیـر بنـای ایـن حکومتهـا نـه کودتـا و
جنگهـای قبیلـهای بلکه عامـه مردم هسـتند .آرمانهـای حکومت همانی اسـت
کـه مردم خواسـتهاند .حکومت در مسـیری حرکت میکند کـه مردم بخواهند

عـزاداری ،کف و سـوت میزننـد و. ...

مـردم در برابـر ایـن اتفاقـات سـاکت

کـه زیربنـای ایـن حکومتهـا نـه

در برابـر اهانـت به مقدساتشـان ،در

عامـه مـردم هسـتند .آرمانهـای

آنهـا سـالها جنگیدهانـد و خـون

خواسـتهاند .حکومـت در مسـیری

نخواهند بود .پرواضح اسـت که مردم

برابـر هجمـه بـه آرمانهایی کـه برای

دادهانـد تـا نظامـی بـر سـر کار آیـد و

در مسـیر تحقـق آن آرمانهـا حرکت
نماید بیتفـاوت نخواهنـد ماند .حال

مـردم نمیگذارنـد عـدهای قلیـل بـا

کشـیدن هـر چیـزی ،کاری دیگـری

ایجاد آشـوب و ناامنی بخواهند آرمان

زبانشـان نیـز بـه توهیـن و تهمـت و

نهم دیماه  1388نقطه عطفی اسـت

پـاره میکننـد .در ایام محـرم به جای

بـرای حکومتهـای

ندارنـد .فـارغ از دسـت و پایشـان،

ناسـزا میرود .عکـس امام خمینی را

مردمـی؛ کـه این پیـام را با خـود دارد

و ارزشهایشـان را از آنهـا بگیرنـد.
بـرای انقالبهـا و انقالبیها،

کودتـا و جنگهـای قبیلـهای بلکـه

حکومـت همانـی اسـت کـه مـردم

حرکـت میکنـد کـه مـردم بخواهند.
در حکومتهـای مردمی هر مشـکلی
بخواهـد بـرای حکومـت ایجاد شـود

اولیـن سـد ،مـردم هسـتند .ایـن را

میشـود در هشـت سـال جنـگ
تحمیلی ،نهـم دیمـاه  1388و دیگر
اتفاقـات کوچـک و بزرگـی کـه در
ایـن کشـور رخ داده ،مشـاهده
نمـود.

حرکتهـای

خودجـوش مـردم در برابـر مسـائل و

مشـکالت ،ناشـی از آرمانهاسـت.
مـردم بهواسـطه ایمانـی کـه بـه
آرمانهایشـان دارند حرکت میکنند.
ایـن چیـزی اسـت کـه حکومتهای

غیرمردمی نمیتوانند با دسـتور مردم
را بـه حرکت بـه سمتشـان وا دارند.

نهـم دیمـاه برایمان همیشـه یـادآور
روزی اسـت کـه ایمـان بـه ارزشهـا،
مـردم را بـه حرکـت درآورد و مـردم

بصـورت کاملا خودجـوش و نـه
دستوری در پی دفاع از آرمانهایشان،

اعلام موضـع کردنـد و در اعتـراض
بـه توهیـن بـه مقدساتشـان قـدم

بـه میـدان گذاشـتند و دشـمنان را
همچون گذشـته مأیـوس کردند .این

درس بزرگـی اسـت کـه مـا بایـد هـر

لحظـه ایمان بـه آرمانهایمان و آتش
و حـرارت آن در درونمان را بیافزاییم.

ملت یکدل و یکجهت
خداونـد بـر مـا منـت گذاشـت کـه ایـن ملـت یکـدل و یـک جهـت -در
جهـت توحیـد -بـا حتـوالت روحـی رو بـه اسلام آوردنـد و ایـن هنضـت
مقـدس را بـارور کردنـد.
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مهدی مولیداد

مــــیان تب و تاب یــــک جشــــــن
در
ِ

ریشهدار و محکم شده است و به حدی

به آن نپرداختهایم که خیلی راحت

میتواند به غدهای سرطانی تبدیل شود!
جوان از برگزاری جشنهای غربی مانند
کریسمس به دلیل قرارگرفتن در بحران

هویت بهعنوان ابزاری نمایشی استفاده
میکند .به عبارتی خیلی از افراد اص ً
ال
تاریخچه و درکی از فرهنگ مسیحیت
ً
صرفا میخواهند خودشان را
ندارند و
در معرض نمایش اطرافیان یا فضای
مجازی بگذارند و خود را منسوب به یک

فرهنگ و یک هویت تعریفکنند .اتفاقی
که در سطح خرد جامعه افتاده است،

پیدایش اندیشهای با عنوان «آزادی از
فرهنگ سنتی و ایرانی» است .جوانان

میخواهند ازقیدوبند مراسم و رسوماتی
که اص ً
ال برایشان تعریفنشده است رها
شوند .ما در معرفی فرهنگ و سنن
ایرانی و ایجاد شخصیت و هویت برای

نسلهای جدید افتضاح عمل کردهایم

بهعنوان میالد حضرت مسیح(ع)

درصد فروش وسایل جشن کریسمس

و نیاز به توضیح مفصلی ندارد؛ آب از

عنوان را اگرچندین سال قبل میدیدیم،

میگیرند .ارمنیها و مسیحیهای

غیرمسیحی و غیرارمنی بوده است.

نباشد با ادام ه این روند آن را در سطح

عادی است؛ اگر شک دارید میتوانید به

ایام را جشن میگیرند و به شادی

«فروش  6میلیاردی درخت کاج برای

جشن کریسمس در ایران» شاید این

مضحکبهنظرمیآمد؛امااآلنمسئلهای

و بهطور خاص ،کریسمس ،جشن
ایرانی نیز هرسال بنا بر رسوم خود این

بازارهای بزرگ شهر مراجعه کنید! چند

میپردازند« .فراملیتی و فرامذهبی»

بهخصوص بازارهای پایتخت پرمیشوند

نیز حتی از دیرباز امری عجیبوغریب

تزئینات جشن کریسمس هستند .از

که برگزاری جشنهای خارجی مثل

گویهای رنگی و شاید برخی لباس و

میان خانوادههای ایرانی و بهویژه جوانان

 25دسامبر هرسال را مسیحیان جهان

که به نقل از برخی خبرگزاریها90 ،

سالی است که در این ایام ،یعنی نزدیک

به سال نو میالدی ،بازارهای کالنشهرها
از افرادی که به دنبال خرید وسایل و

درخت کاج گرفته تا عروسک بابانوئل و

کفشهای ست شده و مرتبط با آن.

در سال گذشته به خانوادههای

از یک نگاه شاید این مسئله نیز

کالن جامعه ببینیم ،نفی کامل فرهنگ

فرصتی است برای شادی بیشتر

غربی جدید است .البته مشکل الزاما

طبیعی باشد؛ به طبع کریسمس نیز

بودن از صفات ذاتی این جشن است
ً
اساسا کریسمسگرفتن در ایران
لذا

فینفسه ایرادی به آن وارد نیست.

به شمار نمیرود .البته چند سالی است

پنهان است ،بهنوعی زنگ خطری به

هالوین و بهطور خاص کریسمس در
رشد چشمگیری داشته است؛ تا جایی

سر گذشته است! اما اتفاقی که دیری

و دورهمیگرفتن در خانوادهها ،لذا

بومی و پذیرش بیچونوچرای هویت

در اعیاد و جشنهایی مثل کریسمس
نیست؛ چهبسا این جشن به خاطر

اما از منظر دیگری که البته مغفول و

نزدیکی حال و هوایش به نوروز در

شمار میرود که بارها پژوهشگران و

میان تبوتاب این مراسمها و پررنگ

صاحبنظران حوزه فرهنگ و جامعه
به آن اشارهکردهاند .مسئلهی بحران

هویت و بیگانگی باشخصیت و فرهنگ
ایرانی ،بهخصوص در میان جوانان کام ً
ال

جامعه ایرانی رشد کرده باشد اما در

کردن برگزاریشان ،آنگاه خطر احساس

میشود که منجر به دفع و طرد فرهنگ
بومی

و درپی آن ،از دست رفتن

سرمایه جامعه ما یعنی جوانان میشود.
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درنــــــــدگی و
خشــــــــــونت

خاطرات یک بسیجی از فتنه

به پارک وی رسیدیم .من صحنهای در
پارک وی دیدمکه برایم فراموش نشدنی

هست .یک مامور نوپوی نیرو انتظامی
با همین کالههایی که این پشتش هم

بسته است زیر پل پارک وی ،خسته

ایستاده بود .واقعا مشخص بودکه خسته
هست .رمق سرپا ایستادن نداشت .زیر
پل ایستاده بود و از باالی سرش این

ماشینهای پل پارک وی عبورمیکردند.
من داشتم با فاصله از دور میدیدم که

فتنه پیش از علیه پرچم بسیـــــــجی
علیـــه فتنه

اعالم نتــــایج
انتـــــــــخابات

مــورد دیگــری کــه بهنظــرم خیلــی

به میدان ولیعصر که رسیدیم شنبه ۲۳

خــرداد بــود کــه آنهــا بــه آن تجمع ملی

نگاه کردم دیدم دود وسط خیابان را گرفته.

ســاختند! اینهــا خــوب هســت کــه

نیروی انتظامی با یک مامورکالنتری بودند.

خرداد یعنی شنبه بعد از انتخابات

نمیشــود .در آن تجمــع ننگینــی کــه

که اولین درگیری در انتخابات سال

میــدان آزادی حملــه کردنــد .در همــان

انتخابات  88بود؛ همه فتنه را از 23

شروع به روایت میکنند .در صورتی
 88چهارشنبه 20خرداد و قبل از شروع
انتخابات رخ داد .تبلیغات انتخاباتی
رو به اتمام بود؛ در فلکه دوم صادقیه

یک بچه بسیجی با موتور داشت عبور

مــورد مهمــی هســت تظاهــرات ۲۵

میگوینــد و فکــر میکننــد حماســه
گفتــه بشــود و نمیدانــم چــرا گفتــه
داشــتند بــه یــک مهدکودکــی حوالــی

روزهایــی کــه اینهــا داشــتند بــرای
خودشــان ادعــا میکردنــد کــه نــدا

آقاســلطان کشــته شــد اینهــا بــه
یــک مهــد کودکــی حملــه کردنــد کــه

خرداد سال ۸۸اولین روزبعد ازانتخابات بود.
مردم ملتهب و ترسیده بودند و دو سه سرباز

دیگرازنیروهایامنیتیهیچکسیآنجانبود
و آن پایین درحال شعاردادن بودند و همهمه

بود .من یکدفعه دیدمکه یککامیون وسط

خیابان ولیعصر حوالی طالقانی آمد و یک
بار قلوهسنگ خالی کرد .سنگ ریز نه ،قلوه

سنگ خالی کرد .خیلی عجیب بود که این

بار قلوهسنگ از کجا آمده .چقدر هماهنگ!
تازهآنجماعتیکهآنجابودندسنگگیرشان

آمد .شروع کردند به حمله کردن .همهجا

یــک خانمــی و عروســش آنجــا بودند.
ظاهـر ًا آن خانــم پســرش پاســدار بــود

را میشکستند .در و دیوار و مغازهها را

این که حرفی از تقلب و چیزهای دیگر

بــوده همســر آن پاســدار میشــده

هر چیزی که دم دستشان میآمد را خرد

ملتهب بود و ما واقعا با یک انتخابات

میکننــد و آن خانــم و آن عــروس را

میکرد که او را گرفتند و در آن تجمع
انتخاباتی آن بنده خدا را زدند و موتورش

را آتش زدند و پراکنده شدند .بدون

باشد .فضای قبل انتخابات به شدت

و آن خانمــی کــه عــروس ایشــان

اســت؛ بــه آن مهــد کــودک حملــه

میشکستند.بهصورتوحشیانهایداشتند

میکردند .من دیدم اوضاع خیلی خراب
است ،با آن دوستم که بودیم دونفری

جلــوی چشــم بچههــای مهــد کــودک

رفتیم پیش آن مامورنیروی انتظامیگفتم:

مثال االن خیلیها فعالهای دانشجویی

بچههایشــان را ببرنــد بــا جنازههــای

ترسیده بود .سربازها هم ترسیده بودند.

در خیابان شعار میدادند« :هرچی جواد

نفــر شــهید فتنــه هســتند کــه هیــچ

مواجه نبودیم .با یک جمعیت فحاش،
بیادب ،تندخو و مبارزهجو طرف بودیم.

قدیم را یادشان نیست ،مثال میآمدند
مواده با احمدی نژاده» (من از محضر

مبارک امام جواد عذر میخواهم) ولی

میکشــند .پــدر و مادرهــا کــه میآینــد
اینهــا مواجــه میشــوند .ایــن دو

کــس دربارهشــان حــرف نمیزنــد.

مــن دیــدم بعضــی جاهــا نقــل شــده

این توهینی که میکردند تابع یک

ولــی نمیدانــم چــرا اینهــا ثبــت

میدانستند و هرکس در تفکر آنها نبود

کشــتند .همانهایــی کــه میگوینــد نــدا

اندیشهای بود که خودشان را قوم برتر

مستحق توهین ،تحقیر ،بیادبی تلقی

میکردند  .خب ،این ادبیاتی که از طرف

مسئولینشان رواج پیدا کرده بود تا بعد

از انتخابات متاسفانه کش پیدا کرد.

نمیشــود .فتنهگــران آن دو نفــر را
آقاســلطان مظلــوم بــود ،دوتــا خانــم

«میخوای چیکار کنی؟» بنده خدا او هم
دونفریخیابانراباکمکآنسربازهاومامور

بستیم که کسی آن وسط نرود تا آسیب
نبیند.ماشینکهنمیتوانستبرود.بهسمت

جمعیتنمیگذاشتیممردمپیادههمبروند
چونکه اوضاع ملتهب و خطرناک بود .آنجا

ما دو سه نفربودیم .تازه تازه ماموران اطالعات

رسیده بودند که به من کارت نشان میچپ

میدادندکه اجازه بدهیم بروند! کارت نظامی

دیگــر را بــه وحشــیانهترین شــکل

یا کارت اطالعات داشتند .که ما هم آنجا

کشــتند .از ایــن اتفاقهــا زیاد هســت.

سر مردم میآید این جا خیابان را بستیم.

جلــوی چشــم بچههــا در مهدکــودک

هیچ کاره بودیم .فقط سر این که دارد بالیی

یکهو یک ماشینی توقف کرد .آمد لب
اتوبان ایستاد .خالف هم آمده بود؛ یعنی
دقیقا خالف جهت و عکس اتوبان آمده
بود .باالی پل توقف کرد .آمد صندوق

عقب را باز کرد .من داشتم میدیدم .آمد

باالی سر این مامور ایستاد و از صندوق

عقب یک چیزی بیرون آوردکه من ازدور

تشخیص نمیدادم چیست ولی از این

که او داشت با مشقت بلندش میکرد

مشخص بود خیلی سنگین هست.
همینطوری ماتم بردکه میخواهد چکار
بکند .دیدم باالی سر مامور آمد و از آنجا

سرش را خم میکرد و میدید و خودش
را با سر این مامور تنظیم کرد و آن شیء

سنگین را از باال به سمت پایین رها کرد.

من از شدت بهت حتی نمیتوانستم
فریاد بزنم .همینطوری مبهوت بودم که
چه اتفاقی دارد میافتد .از آن باال این

جسم سنگین پایین افتاد و من نگاه
کردم دیدم که یک بلوک بتنی هست

مثال شاید در حد سی سانت در سی
سانت مکعبی شاید یک چیزی در حد

 50-40کیلو وزنش باشد .از باال انداخت
و سمت چپ این مامور افتاد زمین افتاد

و این مامور از خستگی متوجه نشد .من
یک نفسیکشیدمگفتم خدا را شکراگر

این میافتاد روی بنده خدا هیچی از او

نمیماند .مبهوت بودمکه «شد ،نشد ،اگه

میخورد چی میشد؟!» دیدم که رفت
دومی را آورد .دومی راکه انداخت شاید به

فاصله  10سانتی متر از سمت راست این
بنده خدا خطا رفت و زمین افتاد .ماموره

تازه فهمید و منم تازه دیگر از آن حالت
بهت خارج شدم ،ما پایین پل و او باالی

پل بود .امکانش نبودکه با موتوردنبالش
برویم .باز هم جهت جوری بود که آن

طرف هم اغتشاش بود و نمیتوانستیم
دور بزنیم .خالصه آنجا هم (میخواهم
این درندگی را بگویم) این اتفاق افتاد.

خاطرات یک بسیجی از فتنه

فتنههای دیروز ،فتنههای امروز،
حزباللهیها کـــــــف میدان بسیجی همیشه در میدان است
مــا تقریبــا تــا نمــاز مغــرب در میــدان

مــا هــم ایســتادیم دیدیم هــم جمعیت

آبــان  ۹۸یــک شــهیدی بــود بــه

پــرت کردنــد و یــک ســری از

را وســط خیابــان خواندیــم .مــا بــا موتور

آنهــا هــم مقاومتــی نکردنــد و راه بــاز

کــه خیلــی معــروف شــد .آبــان

ابراهیمــی

ولیعصر(عــج) درگیــر بودیــم و نمازمــان

رفتیــم هفـ ِ
ـت تیــر .وســط خیابــان در آن
چمنهــای وســط خیابــان یکییکــی

بچــه حزباللهیهــا داشــتند نمــاز

میخواندنــد .مــا هــم همانجــا روی
چمنهــای بلــوار کریمخــان ،نمازمــان
را خواندیــم .دوبــاره شــب دیگــر و در

کــم اســت و هــم نیــروی انتظامــی آمد.
شــد .ولــی در ایــن گیــر و داری کــه مــن

 ۹۸ایشــان شــهید شــدند و مــن

زمیــن میگشــتم ،ایــن همســایههای

ایشــان آنجــا رســیدم .بچــه

داشــتم دنبال یــک چوبی چماقــی روی
آنجــا بیــرون آمدنــد بــه مــن گفتنــد

هیچکــدام قیافهشــان مذهبــی نبــود.

ترســی در وجــود ایــن بشــر نبــود.

کریــم خــان بــه ســمت جنــوب کــه

مــدام بــه مــن تذکــر میدادنــد کــه

یــک جایــی هســت کــه یــک جمعیــت

میگوینــد جلــو نــرو .فکــر میکــردم که

خیلــی خیلــی محــدودی آتش روشــن
کردهانــد و خیابــان را بســتهاند .مــا هــم
دو نفــر بودیــم .دوتایــی بــا موتــور بودیم.

بــه ایــن رفیقــم گفتــم صبــر کــن مــن

بگــردم یــک چوبــی چماقــی پیــدا کنم.

هایــی کــه همــراه ایشــان بودنــد

آقــا جلــو نــری ،آقــا خطرناکــه نــرو
جلــو .حــاال مــن قیافـهام کامـ ً
ا مذهبی

همــان درگیریهــا مــن یــادم هســت

شــما میخواهیــد حرکــت بکنیــد

چنــد ســاعت بعــد از شــهادت

مرتضــی ابراهیمــی هیــکل درشــت

و علیــه الســام و اینهــا ،همســایهها

کــه نــگاه کــردم دیــدم کــه از زیــر پــل

نــام شــهید مرتضــی ابراهیمــی

جلــو نــرو و مــن نمیدانســتم کــه چ ـرا
اینهــا طرفــدار آنهــا هســتند بهخاطــر

همیــن بــه مــن میگوینــد جلــو نــرو.
در طرفــداری از آنهــا میگوینــد.

گذشــت و آن درگیریهــا تمــام شــد و

نقــل مــی کردنــد کــه شــهید

و ورزشــکاری داشــت و هیــچ
آبــان  98درگیــری هــا خیلــی
ســخت بــود .چنــد ســاعت قبــل
از شهادتشــان مــا مــی دیدیــم کــه
گوشــی دستشــان هســت .مــدام

مــا میدیدیــم کــه گوشــیاش
را نــگاه میکنــد و هــر کســی بــا

او حــرف میزنــد ،گوشــی را بــه

مــا برگشــتیم خوابــگاه دانشــگاه آمدیم.

ســینهاش میچســباند تــا کســی

جمعیــت را کــه تعدادشــان کــم هســت

خوابــگاه امیرکبیــر چیــکار میکردنــد؟

بچههــا گفــت مــن دیــدم ،دقــت

میتوانیــم اینهــا را پراکندهشــان

«اتفاقــا یــه اطالعاتیــه  »...یک فحشــی

دســت خالــی هــم بودیــم .بــروم ایــن

و مثــا  10-20نفــر بیشتــر نیســتند
بکنیــم .دو نفــری وســط جمعیــت

حملــه کنیــم و راه را بــاز کنیــم .هیچــی

پیــدا نمیشــد .دیگــر تصمیــم گرفتیــم

دســت خالــی حملــه بکنیــم کــه 3،2

یکــی از بچههــا گفــت کــه دیــدی
گفتــم دیــدم خیابــان را بســته بودنــد.
هــم بهــش دادیــم گفتــم «یــه اطالعاتیه

فــان فــان شــدهای بــه مــن گفتــش
کــه نریــن جلــو ،مــا خودمــون جمعش

میکنیــم و نذاشــت مــا بریــم ».گفــت

موتــوری دیگــر پیــدا کردیــم .گفتیــم

خــوب شــد نرفتیــد .مگــر نفهمیدیــد

شــدیم یــک نفــری جلــوی مــا آمــد

گفــت کــه اینهــا جلــوی خوابــگاه

بیاییــد کمکمــان .آمــاده حملــه کــه

و گفــت کــه آقــا اینجــا حملــه نکنیــد.
نمیشــه فــان و اینهــا .جــر و بحــث
کردیــم .آخــرش معلــوم شــد کــه بلــه!

ایشــان از بچههــای باال و نیــروی امنیتی
هســتند و آنجــا هم خوابگاه دانشــجویی
دانشــگاه امیرکبیر اســت .چــون خوابگاه

هســت گفتنــد حملــه نکنیــد و نیــروی
انتظامــی زود میآیــد بــازش میکنــد.

چــکار میکردنــد؟ گفتــم نــه نفهمیدیــم.
آتــش روشــن کــرده بودنــد و جمعیــت

نبینــد چــه چیــزی هســت .یکــی از
کــردم کــه دارد در گوشــیاش
قــرآن میخوانــد .همینطــوری
کــه در خیابــان دارد قــدم میزنــد

بچــه بســیجیها فــرار کردنــد.

شــهید

مرتضــی

میایســتد و فــرار نمیکنــد.
گفتــم کــه تــرس در وجــودش
نبــود .ایشــان ســنگ روی سرشــان

خــورد و از ضربــه ســنگ بیحــال
شــدند .روی زمیــن افتادنــد .ایــن

فتنهگــران دور ایشــان جمــع
شــده بودنــد و چاقــو دستشــان

بــود .یکیشــان چاقــو را مــیآورد

پاییــن .مـیزد .چاقــو را کــه پاییــن

مـیآورد تــا بزنــد دســتهجمعی 2 ،۱

تــا  18شــماره شــمردند .میگفتنــد
تــا  ۱۸شــماره شــمردند .تــا بعــدش
کــه مــا بســیجیهایی کــه فــرار
کــرده بودیــم ،دوبــاره منســجم

شــدیم و حملــه کردیــم و برگشــتیم
کــه ایــن هــا را عقــب بفرســتیم.
 ۱۸شــماره ضربــه زده بودنــد .آن

چیــزی کــه در مقتــل امــام حســین
علیــه الســام نوشــتهاند شــد کــه
بــا صبــر ایشــان را کشــتند ،ســر

مرتضــی ابراهیمــی ایــن قضیــه

کــه فتنهگرهــا جمــع نشــوند،

دوبــاره تکــرار میشــود .ایشــان را

دیدیــم یــک حالــت ملکوتــیای

و شــهید میکننــد .شــهادت

دارد

قــرآن

هــم

میخوانــد.

دارد ولــی درک نمیکردیــم .تــا

ایــن کــه میگوینــد شــب شــد و
درگیریهــا شــروع شــد .ســنگ

بــا صبــر ،بــا  ۱۸شــماره میزننــد

امــام حســینی ایشــان خیلــی

عجیــب بــود .خیلــی بچــه هــا را آن
موقــع تــکان داد .روحشــان شــاد.

کمــی هــم جمــع شــده بــود .راســت

میگفــت جمعیــت کمــی بــود ولــی هــر
حزبالهــی کــه از آنجــا رد میشــد ،از
بــاال رویــش اســید میریختنــد .یعنــی
آن آتشــی کــه آنجــا بــود ،فریــب بــود

بـرای اینکــه حــزب الهیهــا را بــا اســید

بســوزانند کــه البتــه بــه خیــر گذشــت!
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مدیرمسئول :علی راستی

جانشین مدیرمسئول :پوریا عصار

سردبیر :علی حکیمی

جانشین سردبیر :محمدمهدی محمدزاده

دبیر هیئت تحریریه :محمد بوالحق

مسئول فضای مجازی :احمدرضا حبیبی

دبیر کارگروهها
دبیر فرهنگی :مهدی مولیداد
دبیر تاریخی :ابوالفضل کشتکار

دبیر سیاسی :محمدجواد مولوی
دبیر حقوقی :محمد رضائی جوزانی

