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والیت است که مرده

برنامه فردا

آنگونه که جوانان می گویند

بنا به گزارشات دریافت شده توسط
خیابان ،حلقه هایی از شهروندان و جوانان
در سالروز کشته شدن ندا آقا سلطان و
بسیاری دیگر از شهروندان معترض در 30
خرداد سال گذشته تصمیم به برگزاری دو
برنامه مشخص دارند .آنها در اعتراض به
کشتار شهروندان معترض و با مطالبه ی
آزادی کلیه زندانیان سیاسی و نیز ابراز
مخالفت با هرگونه تحریم بین المللی
علیه جامعه قصد دارند ساعت  5عصر
تجمعی اعتراضی در یکی از میادین ولی
عصر و یا هفت تیر برگزار کنند .همچنین

حرف های ما و منشور آنها
امیر ک.

امروز  29خرداد است .سال گذشته در
چنین روزی شماره نخست خیابان منتشر
شد .چند ساعت پس از انتشار خیابان،
خامنه ای در نماز جمعه مردم را به کشتار
تهدید کرد .مردم اما شجاعانه در سی
خرداد به خیابان ها آمدند و گرچه سینه ها
و گلو هایشان آماج گلوله های والیت قرار
گرفت ،اما مرحله مهمی در حیات اجتماعی
ایران را گشودند .مرحله ای که جامعه به
تضاد میان ساختارها و مناسبات موجود
سیاسی و اجتماعی حاکم با توانمندی ها،
رؤیاها و مطالبات خود پی برد و رفع این
تضاد را به ویژه در شکل مبارزه خیابانی
در دستور کار خود قرار داد.
اکنون درست یکسال بعد ،در هفتاد و
چهارمین شماره ی خیابان ،این رسانه
و نیز جامعه ،خاطره و تخیل را همزمان
حمل می کنند .خاطره تجربه ی گذشته
را با ما نگاه می دارد و تخیل ،آینده را
شکل می دهد .وقتی تخیل می کنیم،
وقتی به آینده فکر می کنیم ،خاطرات
تلخ ،اندوهگین ،شاد ،امیدبخش ،خاطرات

برخی از شبکه های جوانان و حلقه های
اعتراضی تصمیم گرفته اند در حرکتی
نمادین شباهنگام  30خرداد از ساعت 9
شب به یاد جانباختگان این روز گرد هم
آمده و با روشن کردن شمع یاد آنان را
گرامی بدارند.
بنابه این گزارشات میادین محسنی،
آریاشهر ،ونک ،هفت تیر ،میدان فاطمی
و میدان منیریه مکان گرامیداشت
جانباختگان تظاهرات سال گذشته خواهد
بود و شهروندان قصد دارند به صورت
آرام و جمعی ،از طریق افروختن شمع

روشنایی جان در خاک خفتگان را شعله
ور تر سازند.
به نظر می آید فقدان تحرک و برنامه
از جانب رهبران سبز در روزهای  22و
 25خرداد باعث شده است تا جوانان و
شهروندان معترض ابتکار عمل را به دست
گرفته و نگذارند تا خون های ریخته شده
در روزهای داع سال گذشته پایمال شود.
سال گذشته درحالیکه در هفته اول
اعتراضات نیز خشونت هایی بروز کرد که
منجر به شهادت تعدادی در روز  25خرداد
شد و نیز یورش بیرحمانه پلیس به کوی
دانشگاه ،جامعه ی دانشگاهی را شوکه

کرده بود ،اما در روز  30خرداد خونین
ترین سرکوب دهه ی اخیر جمهوری
اسالمی رخ داد و بسیاری از شهروندان
بی دفاعی که تنها به منظور بیان اعتراض
خود به نتایج انتخابات و ابراز عدم اعتماد
خود به حاکمیت به خیابان ها آمده بودند
هدف گلوله قرار گرفته و خونین شهری
دیگر در تاریخ معاصر ایران آفریده شد.
برخی از دستگیرشدگان این روز نیز در
کهریزک به قتل رسیدند و جراحت های
آن روز یادگاری بسیاری از مردم شد .آنچه
که بی همتا بود اما عدم عقب نشینی مردم
و تداوم حضور اعتراضی خیابانی مردم به

مدت ماهها بود که با خواست دگرگونی
های اساسی در وضع موجود ،قدرت
مردمی را به حکومت نشان دادند.
چنین به نظر می رسد که اگرچه
کاندیداهای انتخابات سال گذشته از
مطالبه آرای خود دست شسته اند اما
مردم قصد ندارند از مطالبه ی خواسته
های اساسی و برحق اجتماعی خود دست
کشند .اگر رهبری های سیاسی موجود
توان و یا خواستی برای کنش های جمعی
اعتراضی ندارند ،اما به نظر می رسد خود
مردم در کار تدارک کنش های جمعی
خویش اند.

همبستگی ها ،خاطرات خون و طغیان،
این خاطرات یکساله حضور دارند .و وقتی
هر لحظه خاطرات را مرور می کنی ،این یا
آن خاطره ،نطفه ای می شود برای شکل
گیری و رشد خیالی در ذهن و برنامه ای
برای آینده.
پس از یکسال خاطره ی جمعی ،نیاز به
تخیلی جمعی روز به روز فراگیرتر می شود.
چه آینده ای را جامعه می خواهد رقم زند؟
چه مسیری را می خواهد بپیماید؟ جامعه
ی آتی چه مشخصاتی دارد و چگونه می
توان به آن رسید؟ این سئواالت است که
ضرورت منشورها و برنامه های سیاسی
را برای اکثریت مردم جامعه مبرم تر می
کند.
بر بستر چنین اتمسفر اجتماعی است که
موسوی ناگزیر شده است متنی مدون تر
با عنوان منشور سبز را همچون پلتفرمی
سیاسی که در بردارنده ی اهداف و
راهکارهای مورد نظر اویند منتشر کند.
البته فعال از این مسأله بگذریم که در
زمانی که مردم منتظر کنش سیاسی از
سوی موسوی بودند ،او انتشار این بیانیه
را به جای کنش سیاسی به مردم می
فروشد .اما آیا منشور موسوی به خاطرات
و تخیالت مردم وفادار است؟ بگذارید

نگاهی دقیق تر به منشور سبز بیندازیم.

به جامعه ای مبتنی بر آزادی ،برابری
اجتماعی ،فارغ از ماشین های کشتار سپاه
و بسیج ،بدون قیمومیت روحانیت مذهبی،
مشارکت واقعی و برابر تمام اعضای جامعه
در شکل دهی به سرنوشت اجتماعی خود،
و موارد دیگر می اندیشیدند لگدکوب می
شود و هدف منشور سبز ،همین وضعیت
موجود ،تنها به رنگ سبز آن ،تعریف شده
و بازاریابی می شود.
راهکار منشورسبز (بهتر است بگوییم سفید،
از بس که خنثی است) نیز هیچ ربطی به
خاطراتی که در این یکسال انباشت شده و
تخیلی که در این یکسال زاده شده ندارد.
راهکار همان راهکار فعالیت در چهارچوب
قانون ،مسالمت آمیز ،فعالیت مدنی و
پکیجی که در زروقی به نام شبکه پیچیده
شده و نزدیک به یک دهه است که راهکار
اصالح طلبان است ،معرفی می شود .هیچ
نشانی از این یکسال تجربه مردمیان در
آن نیست .همان راهکار قدیم اصالح
طلبان است که قبال به نام اصالح طلبان
بازاریابی می شد و امروز با نام سبز .با
تظاهرات های میلیونی حاکمیت دگرگون
نشد و موسوی با لغو تظاهرات ها در عین
لفاظی اش در استفاده از تمام ظرفیت
های مبارزه مسالمت آمیز می خواهد که

تغییری را نوید دهد .تمام فعالین مدنی به
زندان افکنده شدند یا به تبعید رانده شدند
ولی مرغ جامعه مدنی ها یک پا دارد.
ریشه اصلی ناهمخوانی منشور سبز با
جنبش خیابانی ایران را می توان در همین
متن یافت .آنجا که می گوید بر پیوند با
اقشار متوسط و کم درآمد و ضعیف اجتماع
تأکید دارد .همین جمله نشان می دهد
که موسوی و دیگر تهیه کنندگان منشور
جدای از فرودستان و سرکوب شدگان اند
و بر باالی سر آنها قرار دارند (هرچند که
شاید واقعا نیز بخواهند با آنها پیوند داشته
باشند اما خود نیز خود را جدای از آنها می
دانند) .آنها از الیه ی حاکمان اند .از اقشار
فرادست .اما هیچ جامعه ای به دست
فرادستانش رها نشده است .آنانی که در
وضعیت موجود بیشترین نابرابری ها را
متحمل می شوند ،پیشگام شکستن میله
های این زندان بزرگ خواهند بود .تنها آن
منشوری که خاطرات و تخیالت مبارزان
را مصالح خود کرده باشد به جامعه وفادار
خواهد بود .منشوری که سطرهای آن را
تعارفات و مالحظات باالیی ها تعیین نمی
کند ،بلکه خشم ها و امیدهای پایینی ها
سطرهای آن را رقم می زند.

هدف و راهکار منشور سبز
اگرچه اصطالح «منشور سیز» جدید
است و ادعا می شود که چکیده ی
تجربه مبارزات یکسال گذشته و نیز تبلور
مطالبات جامعه برای آینده ی خود است،
اما نه هدف و نه راهکار موسوی ربطی
به خاطرات و تخیالت مردم ندارند .هدف
همان اجرای بی تنازل قانون اساسی
است .هدفی که سالها پیش از تابستان
داغ  88نیز هدف اصالح طلبان اعالم می
شد .خاطرات مردم در این یکسال سرشار
از لحظاتی است که آنان قانون موجود را
در تقابل با هستی و خواسته های خود
دیدند .از اصل والیت فقیهی که بر رأس
حکومت خیمه زده گرفته تا اصولی که
آزادی های بیان ،اجتماعات و اعتراضات،
سازمان یابی ها و فعالیت احزاب را مقید به
تصمیمات حاکمان کرده و محدود ساخته
است .از قوانینی که دست سپاه و بسیج
را برای کشتار مردم باز گذارده تا قوانینی
که زنان را فرودست شمرده ،بی مذهبان
و معتقدان به مذاهب دیگر را به رسمیت
نشناخته و بسیار موارد دیگر.
تخیل مردم زمانی که در هرم داغ مبارزه،
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ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ .ﺍﺯ ﺑﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻭ
ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻱ
ﺍﺳﺖ ﺭﺃﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ .ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﻓﻘﻂ ﺭﺃﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ؟ ﻣﻲ
ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻴﭻ ﺭﺍﻫﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﮕﺮﺍ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ
ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺣﻖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﻭ ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﺭﺍء
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺭﺃﻱ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻭ ﻛﺸﺘﺎﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺭﺃﻳﺶ ﺭﺍ ﻣﻲ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﭘﺮﻭﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺧﻮﻥ

ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺍﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺘﻲ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﮔﺎﺭﺩ
ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ
ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ »ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ« ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ
ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺣﺸﻴﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ
ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﺩﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ
ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺣﻤﻼﺕ ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ
ﻓﻘﻂ ﻣﺎ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺧﻮﺩ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ 150
ﻫﺎ،ﺍﻧﺪ.
ﺑﺎﺧﺘﻪ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺑﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻰ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻭﺭﻕ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺟﺎﻥ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ
ﺁﺩﺭﺱ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺁﺭﺍﻡ
ﻭ
ﺧﻮﺍﺏ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ
ﺍﺯ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﻭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﺒﻬﺎﻯ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﺑﻞ ،ﺭﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
xyaban@gmail.com
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻛﺮﺩ .ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  300ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻛﻮﻱ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺗﺒﺮﻳﺰ،
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﮔﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﺍﻥ ،ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻮﺭﺵ ﮔﺮﻧﺪ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﻦ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﻜﺮﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ،
ﲤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻻﺑﻼﻯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻧﻘﻼﺏ  57ﺩﺭﺳﻬﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
khyaboon@gmail.com
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  30ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﻭﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺑﺎﺯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎﻥ
ﺧﺮﺩﺍﺩﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ.
31-3ﺧﻮﺑﻨﺪ ﻭ
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺮﺩﻡ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ
 1388ﺁﺷﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﻲ ﺧﻮﻧﺒﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ،ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﻮﺩﻳﻢ .ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺭﺍﻯ ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻲ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ
ﮔﻴﺮﻯ؛ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺜﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ ﺳﺒﺰﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻟﺬﺗﻰ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺍﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺩﻟﺴﻮﺯﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺭﻫﺒﺮﻱ
ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺝ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺭﺍﻯ ﺳﺪﻫﺎﻯ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ
ﺳﭙﺎﻩﺗﻴﺮﻭ 78
ﺁﺫﺭ  32ﻭ
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﺜﻞ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﻭﺭﻕ
ﺍﺧﻴﺮﻭ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷﺒﻬﺎ ﻭ
ﺭﻏﻢﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ
ﺑﻪﻭ ﺟﻬﻞ
ﻛﺸﺘﺎﺭ
ﭼﺎﻗﻮ ﻭ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯﺍﻱ
ﺧﺎﻣﻨﻪ
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻱ
ﺑﺴﻴﺞﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻭ ﻫﻤﻔﻜﺮﻱ
ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻘﻮﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺳﺎﻝ  60ﺍﺳﺖ!!! ﻭ ﻫﻤﻨﻈﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﻱ
ﺁﺭﻯ ﻣﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﻣﻮﺝ ﺳﺒﺰ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﻌﺘﺶ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻮﺳﻮﻱ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ .ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﺕ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻣﺎﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻳﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺣﺎﺩﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﺳﺌﻮﺍﻟﻬﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻳﻬﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﻣﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﭼﻨﺪﺑﺎﺭﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﭘﺎﺧﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻫﻴﭻ ﺭﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺨﻰ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ  30ﺳﺎﻝ ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﺩ .ﻣﺎ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ،ﻣﺒﺎﺭﺯ،
ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻳﺐ ﺳﺎﻝ  57ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ .ﻣﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻭﻟﻰ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﮔﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺍﺯ
ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ .ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺬﻑ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺍﻫﻮﺍﺯ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺠﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﭘﺲ ﮔﺮﺍ ،ﺿﺪﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﺮﺩ .ﺻﺪﺍﻯ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ .ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﻧﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ

ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺘﺮﺽ

ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ

ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  150ﻛﺸﺘﻪ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺠﺮﻭﺡ

ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ

ﻧﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ
ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﻋﺰﻡ ﺑﺰﺭگ ﺑﻮﺩ .ﺭﻭﺯﻱ ﭘﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺪﻭﻩ .ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺯ
ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻫﻢ  ،ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﺻﻮﻝ ﮔﺮﺍﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻭ ﺧﻮﻥ .ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﻣﺖ ،ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 30 .ﺧﺮﺩﺍﺩ  1388ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻙ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ،ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻭ
ﭘﺮ ﺭﻧﺞ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﺯ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻯ ﻣﻬﻠﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ  ،ﻋﺰﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﻳﻚ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻯ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ ﺗﺤﺖ
ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭ ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺝ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻓﺘﺸﺎﻥ ﻛﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻮﺭﺩﻳﺪ.
ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ« ﺍﺳﺖ.ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻮﻝ
ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻭ ﻛﺮﻭﺭ ﻛﺮﻭﺭ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﮔﺮﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ،ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ
ﻛﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﺮﺯﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﻢ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﻲ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺘﺶ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻮﻁ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﻜﺎﺭ
ﻭ ﺟﻠﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻯ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻴﺒﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﺧﻨﺪﻩ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺷﻨﺒﻪ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻴﺎﻥ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﻘﺎﻭﺕ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﻢ ﺑﻨﺪ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺮﺏ ﻧﻘﺸﻰ
ﻭ ﺑﺎ ﺷﻠﻴﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻫﺎﻱ ﺗﻈﺎﻫﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ  ،ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﺍﻋﻲ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺱ ﺑﺮ
ﭘﻴﻜﺮ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ،ﻭ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻫﺮﻳﻤﻦ ﺩﺭﺁﻳﺪ .ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻔﺮﺕ ﻭ ﻃﻐﻴﺎﻥ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﻭﻟﻴﻌﻬﺪ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ!
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻩ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﻭﻗﺎﻳﻊ  ،ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺭژﻳﻢ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﺪﺍﺭﻙ
ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﺎ
ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﺧﻮﻧﻴﻦﺧﻮﺩ
ﺣﻨﺠﺮﻩﻣﻘﺎﻻﺕ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ،
ﻣﺮﺩﻡ
ﺯﻧﺪﻩ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪﻛﺸﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 150
ﺻﺮﻓﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻘﻠﺐ ﻳﺎ ﺗﺪﻭﺍﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻯ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺩﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺩﻳﺪﻩ ﻭ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ .ﺁﺩﺭﺱ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻘﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻜﺮﻭﺯ .ﺁﻧﺴﻮ ﺍﻣﺎ ﺧﺸﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻏﺮﻳﺪ ﻭ ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻜﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻛﻮﺩﺗﺎﻣﺴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﻰ  ،ﺟﻨﺎﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺁﻧﻬﺎﺩﺭﺑﺎﻳﺪﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺍﺻﻼﺡﺑﺎﺩ
ﺯﻧﺪﻩ
xyaban@gmail.com
ﺁﺩﺭﺱﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭ
ﺑﺮﺍﻱﻛﺮﺩﻥ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ،ﭼﻪ ﺭﻫﺒﺮ ،ﭼﻪ ﺩﻛﺘﺮ ،ﻭ ﺑﺮﭘﺎ
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻯ
ﻣﺮگﺑﻪﺑﺮﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎ ﺭﺍﺿﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ ﻳﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺳﻨﮕﺮﻫﺎﻱﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺩﺭ
ﺁﺯﺍﺩﻳﺨﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺗﻦ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺳﮓ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﺭ ﺭژﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ .ﲤﺎﺱ
khyaboon@gmail.comﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ
ﻛﺸﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ؛ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺩﺭ
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮﻩ
ﺳﭙﺎﻫﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ؛ ﺳﭙﺎﻫﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ؛ ﺍﺭﺗﺶ ﺣﺎﻓﻆ
ﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩ .ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﺻﻼﺡ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺣﺎﻓﻆ
ﺧﻮﺩ ﻭ
ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﺯﺩ ﻭ ﻣﺎﻳﻮﺳﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﺸﻴﺪ ﭼﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻔﻰ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ  ،ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﺳﺖ .«.ﺍﻣﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ ﺳﭙﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺞ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻮﺩ.ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻧﺪ .ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺑﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻱ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ .ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻱ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻯ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ  ،ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩﻧﺪ .ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻔﻰ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﺍﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻞ ،ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺍﻣﺎ ﺍﺯﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ  ،ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺩﻡ  ،ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ  ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ
ﺗﻮﺩﻩ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﺭﻏﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﺭﺭﻧﮕﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖﺑﻪﺍﻣﻮﺍﺝ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻭ
ﻫﺎ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺷﻮﻧﺪ .ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻝ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ
ﺧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ
ﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﺩﻳﮕﺮ  ،ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﺐ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﻫﺒﺮ ﺧﻮﺩ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﻳﻨﻲ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻛﻨﻨﺪ .ﻭﻩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﺧﺎﻣﻲ .ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﻟﻘﻤﻪ ﺍﻯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ
ﻧﺒﺮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ
ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﻧﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ
ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻚ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺭﺍ  ،ﭘﺲ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﻜﻮﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ
ﻓﻀﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻗﻮﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻛﺜﻴﻔﺘﺎﻥ ﺍﺭﺯﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ .ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﻛﺪﺍﻣﻴﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ،
ﺧﺸﻢ ﻭ ﺧﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﮔﺎﻡ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻮﺭﻛﻮﺭﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ؛ ﺁﮔﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻤﺎﻡ
ﺷﻮﺩ.

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ

ﻃﻨﻴﻦ ﺻﺪﺍﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺷﻤﺎﺭﻩ  30-2ﺧﺮﺩﺍﺩ 1388

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺬﻑ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺎﺭﻱ

ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎ
ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ
ﻛﺮﺩﻧﺪ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﻃﻨﻴﻦ
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ
ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﻬﺮ

ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭگ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ
ﮔﻮﺍﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮﻱ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ

ﺩﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻓﺎﺵ ﺷﺪ:
ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ
ﺩﺭ ﺗﺮﻭﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ
ﻣﺸﻖ ﻗﺘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﻦ ،ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ
ﺑﺎﺭﻩ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﺭ ﺷﻤﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1989
ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﺮﻳﺶ ،ﻳﻚ ﻓﺮﺩ
ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺳﻼﺡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺮﻭﺭ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ﺭﻫﺒﺮ ﻭﻗﺖ
ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﻦ
ﺑﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﻓﺮﺩ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺸﻢ ﺁﻭﺭﻳﻞ ﺳﺎﻝ  2006ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺿﺪ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺭ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺴﺮ ﻣﻰ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻰ ﺍﺳﻠﺤﻪ ،ﺳﻼﺣﻬﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺮﻭﺭ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ
ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺳﻮﻗﺼﺪ ﺩﺭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻭﻳﻦ ﺑﻪ
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﺑﻮﺩ.
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ
ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺩﻫﺪ ﻋﻤﻖ ﻓﺴﺎﺩ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ
ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺭﺧﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪﻱ
ﻧﮋﺍﺩ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺮﻭﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻓﺎﺵ
ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﻓﻌﻠﻲ
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺘﻞ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺗﺮﻗﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻻﻳﺖ
ﻓﻘﻴﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1388ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻭ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ،
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺳﻼﺧﻲ ﻭ
ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻘﺮﺏ
ﺑﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﻗﺘﻞ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ
ﺁﺯﺍﺩﻳﺨﻮﺍﻫﺎﻥ ﺷﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ
ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺁﺗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ..

ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺍﻭﻝ
ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﻋﺰﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ .ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻳﻚ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﺎﺭ
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻨﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻻﻳﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺍﺯ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺯ
ﺳﻮﻱ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻚ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﮔﻴﺮﻱ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﭘﺮﻭﺭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﺪﻟﻴﻪ ﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﻨﺪ .ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ .ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻭ ﻃﻠﺐ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺎﺩﻩ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻮﺩﺗﺎﮔﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ-ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻤﻢ ﺍﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺜﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﺗﺎﮔﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﻛﻪ ﺍﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺳﺨﻴﻒ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﻣﻨﻔﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ
ﺟﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺍﺯ
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻤﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻗﺎﺗﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ
1388
 1-4ﺗﻴﺮ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺴﺖ ﺭﻭﺡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻣﺎﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺗﻘﻠﺐ ﺳﻜﻮﺕ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺩﻣﻲ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﺩﺭ
ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ
ﺳﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮ ﺑﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻲ ﻗﺪﺭﺕ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ .ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺷﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ
ﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ
ﻭ ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻴﺎﻥ ﻧﻪ .ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺁﺭﻱ.

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﮔﻠﮕﻮﻥ ﺷﺪ

ﺣﺪﺍﻗﻞ  1600ﻧﻔﺮ
ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻲ

ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﭘﺮﺗﺮﻩ ﻧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﻱ ﺍﺯ
ﺗﻴﻢ ﺍﻭﺑﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ
»ﭼﺸﻤﻬﺎ«

ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ

 70ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؟
ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ
ﺭﺳﻤﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﺍﺭ
ﻫﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻭ ﻛﺮﻭﺑﻰ
ﺑﺪﺍﻧﺠﺎ ﻣﻰ ﺭﻭﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻰ ﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺘﻰ
ﻳﺎ ﻭﺑﻼﮔﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﻼﻥ ﺟﺎ! ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻯ
ﻛﺘﺎﻧﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﻥ ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ .ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﭘﻠﻴﺲ
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺠﻤﻊ
ﻭ ﺷﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ .ﻭﻟﻰ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻰ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ
ﺩﻳﺪﻥ ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻧﺶ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻛﻪ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺑﻨﺎﻯ ﻛﺎﺥ ﺩﺷﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﺳﺎﻛﺘﺶ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻮﺩﻯ
ﻫﺎ ،ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩﻯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺶ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ .ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻮﺯ ﺭﺍ ﭼﻚ
ﻛﺮﺩ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺮﺍﺭﻯ

ﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺍﻱ
ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﻛﻤﻨﺪ ﺷﻮﺩ
ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻰ ،ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ
»ﺧﺎﻙ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ« ،ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺁﺯﺍﺩﻳﺨﻮﺍﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩ:
ﮔﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﺸﻢ ﻭﻃﻦ  /ﺯﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮﺩ
ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺳﻨﮓ ﻟﺤﺪ  /ﻧﺎﻣﺖ ﻋﺠﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻨﺪ
ﺷﻮﺩ
ﭘﺮ ﮔﻮﻯ ﻭ ﻳﺎﻭﻩ ﺳﺎﺯ ﺷﺪﻯ / ،ﺑﻰ ﺣﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭﺍﺯ
ﺷﺪﻯ
ﺍﺑﺮﺍﻡ ژﺍژﺧﺎﻳﻰ ﻯ ﺗﻮ  /ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺭﻳﺸﺨﻨﺪ ﺷﻮﺩ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ
ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺍﻯ
ﺩﺭﻫﻢ ﭼﻮ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ
ﺍﻯ /ﺁﺩﺭﺱ
ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻳﻦ
ﻫﺮﺟﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ
 xyaban@gmail.comﻛﻤﻨﺪ ﺷﻮﺩ
ﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎﻓﺘﻪ ﺍﻯ  /ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻧﺖ

ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺑﺎﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﺳﺮ ﺗﻮ / ،ﻛﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻭﺭ ﺗﻮ
ﲤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﭘﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻭﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ  /ﺣﺎﺷﺎ ﺩﮔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﺩ
khyaboon@gmail.com
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻠﻪ ﮔﺸﺎﺩ ﻣﻨﻪ / ،ﺧﺎﻙ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﺪﻩ
ﺍﺑﺮ ﻋﺒﻮﺱ ﺍﻭﺝ  -ﻃﻠﺐ  /ﭘﺎﺑﻮﺱ ﺁﺑﻜﻨﺪ ﺷﻮﺩ

»ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ« ﺷﻌﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪ

ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ ﺑﻪ

ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺪﺍ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ .ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﺧﻮﻥ
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻭﻏﻪ ﺟﻼﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪ
ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻲ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﻟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ
ﻭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﻫﻢ ﺭﻳﺨﺖ .ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ
ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻛﻼﻡ ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎﺭﻱ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ .ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﻲ
ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥ ﻫﺪﻑ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻡ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻔﻲ ﻛﺮﺩ .ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ
ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺳﺮﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﺳﺖ .ﺭﻫﺒﺮ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ،ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ،ﺑﺴﻴﺞ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺭ
ﺧﻮﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ .ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺠﻮﻣﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ .ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻤﻼﺕ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ
ﻣﻲ ﺯﺩﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻮﺭﺵ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ
ﺭﮔﺒﺎﺭ ﺳﻨﮕﺒﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻲ
ﺩﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ .ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮگ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻧﺪ .ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﺯ ﻳﺦ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺩﻭﺯﺧﻲ ﺑﻪ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺳﻼﺡ ﺷﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻛﻮﺩﺗﺎﮔﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺩﺭﺁﻳﻨﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ
ﺑﺰﺭگ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺭﺍ
ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ.

ﺑﺲ ﻛﻦ ﺧﺮﻭﺵ ﻭ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺭﺍ / ،ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺧﻮﻥ
ﻣﻜﺶ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ
ﻛﺎﺭﻯ ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍ  /ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﮔﻤﻨﺪ
ﺷﻮﺩ
***

ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ  /ﺯﺍﻥ ﺭﻭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺿﺎ
ﺩﺷﻤﻦ ﭼﻮ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ ﺷﻮﺩ / ،ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﮋﻧﺪ ﺷﻮﺩ
ﺧﻮﺍﻫﻰ ﮔﺮ ﺁﺗﺸﻢ ﺑﺰﻧﻰ  /ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻛﻨﻰ
ﻛﺒﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻛﻒ ﺗﻮ  /ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺑﻰ ﮔﺰﻧﺪ

ﺷﻮﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ
ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻧﺪ ،ﻋﺸﻖ ﻣﻦ
ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﻣﻴﺪﻧﺪ .ﻋﺸﻖ ﻣﻦ
ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺯﻻﻟﻰ ﺁﺏ
ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﺑﺎﺭ.
ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﺗﺎﺏ.
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﺮگ
ﻣﻬﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺷﺎﻥ ﻛﻮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
ـ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻳﻰ
ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻓﺎﺳﺪ ـ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺭﻓﺘﻨﻰﺍﻧﺪ.

ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ

ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﺭﻫﺒﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ  ،ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ  ،ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ
ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺳﺖ ،ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻯ  5ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ  ،ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪﻣﻰ
ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺒﻌﻴﺖ
ﺑﻪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ
ﻣﻘﺎﻻﺕﻭﻯ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ،ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻯ
ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮ ﻳﻚ
ﺍﻳﻦ ﺍﺯﺁﺩﺭﺱ
ﺳﺎﺩﮔﻰ ﻣﺎ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ،
ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ  .ﺑﺮﺍﺳﺘﻰ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺑﺨﺸﻰ
ﻛﻨﺪ  ،ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ
xyaban@gmail.com
ﺷﻤﺎﺭﺩ.ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﭙﺎﻫﻰ ﺭﺍ
ﺑﺴﻴﺠﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﻣﻰ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﺍﺳﻼﻡﲤﺎﺱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎ
ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﻱ
ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴﺠﻰ ﭼﻤﺎﻕ ﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ
khyaboon@gmail.com
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﮕﻬﺎﻯ ﻫﺎﺭ ﺭژﻳﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ  ،ﻋﺰﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻴﺎﻥ ﺟﺰﻡ ﻛﺮﺩ  .ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻰ
ﺁﻳﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩ  ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩ.
ﺷﻌﺎﺭ "ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ" ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺍﺳﺖ ﻓﻌﺎﻝ
ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ
ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻮﺩ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮﺍﻧﻪ ﻯ ﻧﻈﺎﻡ  ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺑﻮﺩ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﺎﻗﻮﺱ ﻣﺮگ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ِ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﭘﺲ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ
ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻯ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﺭﻫﺒﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺎﺭ ﻣﺮگ ﺑﺮ
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ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ  ،ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎ  ،ﻫﻤﺸﻬﺮﻯ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻭﻃﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺷﻌﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺣﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﺯﺍﺩﻩ
ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﺝ ﺍﻧﻘﻼﺏ  ،ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻯ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ  /1 :ﭘﻠﻴﺴﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻯ
ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ  /2ﺗﺮﻭﺭ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﻳﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ) ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪﻩ ﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺮﻭ( / 3ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻯ
ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺳﺎﻳﻲ
ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ  / 4ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻮﺭﺷﻰ ﻭ ﺁﺷﻮﺏ ﻃﻠﺐ.
ﺍﻣﺎ ﺟﺪﺍﻯ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺰﺭگ ،ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻯ  ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻮﭼﻚ  ،ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ،ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻜﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ
ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻰ ﺍﺵ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ :ﻭﻯ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻯ ﻣﺜﻼ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ  ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭﻯ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺨﺮﺍﺵ
ﻛﻮﺩﺗﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ،ﻣﻴﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺳﻴﻪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺒﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ .ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ :ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺨﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﻛﺴﻲ
ﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺭژﻳﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ  ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺨﻞ
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  :ﺍﻧﻘﻼﺏ.
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ؟ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ .ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺍﻣﻴﻦ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺁﺭﻯ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ.
ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖﻫﺎﻯ ﮔﺮﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺷﺎﻥ:
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﭘﺮﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ!
ﺁﺯﺍﺩﻯﺑﺎﺩﻧﻐﻤﻪ ﺑﺮ
ﻟﺐﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﻭ ﺯﻧﺪﻩ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻳﺶ
ﻫﻤﻪﺁﻳﺪ
ﺭﻭ ﻣﻰ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺑﺎﺩ
ﺑﺎﺯ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ...
ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺑﺎﺩ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﻧﺎﻇﻢ ﺣﻜﻤﺖ
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻫﺎ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪ
ﺭﻭﺯﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻯ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻭﺍﻫﻰ
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﻯ ﻭﻯ ﻭ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺧﺎﺗﻤﻰ ،ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻭ ﺗﺤﺼﻦ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻋﻠﻮﻡ ،ﺻﺪﺍﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻟﺒﺎﺱ
ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﻣﺪﺭﻙ
ﻣﻮﺛﻘﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮ ﺳﺪ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻋﺐ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﻭ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺭژﻳﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺯﺧﻤﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﺧﻤﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺭﺑﺎﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺝ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ :ﺷﻴﻮﺍ ﻧﻈﺮﺁﻫﺎﺭﻯ،
ﻧﺎﻣﺪ.
ﻃﻠﺐ ﻣﻲ
ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﻣﺮﺩﻡ
ﻫﺎ ،ﺩﻭﻟﺖ
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ
ﺁﺩﺭﺱ
ﻃﻠﺐﻣﺎﻭﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺁﺷﻮﺏﺑﺮﺍﻱ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺭﺍﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺿﻴﺎء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﻮﻯ ،ﺯﻫﺮﺍ ﺗﻮﺣﻴﺪﻯ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺩﺭﻯ ،ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺭﺯ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.
xyaban@gmail.com
ﺫﻛﺮ ﺑﺎﺩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﺎﺭﻑ ﻭ ...ﻻﺯﻡ ﺑﻪﺯﻧﺪﻩ
ﻣﺮﺩﻡﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪﺷﻬﺮﻭﻧﺪ
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺁﺩﺭﺱﺩﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ
ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﲤﺎﺱ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺩﺭ
khyaboon@gmail.comﻫﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻠﻴﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﻃﻼﻉﻛﻮﺩﺗﺎ
ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺩ
ﺛﺎﻧﻮﻯ
ﻣﺮﺩﻣﻲﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖﺍﻋﻼﻡ ﻧﺎﻡ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮﺍﻥ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺮژﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺖ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﺩﺭ
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺧﺮ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﻇﺮﻑ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺁﻳﻨﺪﻩﻫﻤﻪ
ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺩ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺷﺘﻲ ﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻛﻮﺩﺗﺎﭼﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﻴﻒ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺩﺭ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺍﺩ .ﺑﺮﺍﻱ
ﺑﺎﺩ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻓﻜﺮﻯ
ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ
ﻧﺎﺑﻮﺩ
ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﻜﻮﻣﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﺮﺍﺕ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺟﻨﮕﺪ.
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱﻣﻌﺘﺮﺽ ﺳﻠﺐ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺣﺸﻲ ﺣﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﺮﻱ ﻣﻔﺮﻁ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪﻗﺮﺍﺭ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ7ﺭﺍ ﻫﺪﻑ
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ﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﺍﻥ ﻛﺜﻴﻒ ﺧﻮﺩ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ
ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺎﺭﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺒﺎﺭﺍﻥ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻌﻲ
ﭘﺮﺷﻜﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺞ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺭﻋﺐ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺭﺍ ﺁﺗﺶ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺧﻮﺩ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﻭ ﺻﻠﺢ
ﺧﻠﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎﺩﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﻃﻠﺒﻲ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻛﺮﺩ .ﻣﺮﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﻲ ﻭﺭﺯﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ
ﺍﻭﺭﺩ .ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮ ﻇﻠﻤﻲ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ.
ﺑﺮ ﺩﺍﺷﻨﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺩﻡ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭼﻮﻥ ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺣﻖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻟﮕﺪﻣﺎﻝ
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻫﻴﺘﻠﺮﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺍژﺩﻫﺎﻱ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪ .ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ،ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ
ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﻫﻴﺘﻠﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﻘﺎﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ .ﺩﺭ
ﻫﻴﺘﻠﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻭ ﺑﺴﻴﺞ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺮﺩﻣﻲ ،ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻙ ﺣﻤﺎﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ ﺩﺭﺧﺸﺪ
ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺁﻣﺎ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ
ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ ﻭ ﺍﺱ ﺍﺱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺯﻱ ﺭﻭﻱ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮﺭﺵ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺎﭘﺲ ﻧﻤﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﻴﺴﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻫﻢ
ﺟﻨﺒﺶ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﻜﺴﺖ.
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ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺟﻨﻮﻥ ﺁﻣﻴﺰ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ

ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ
ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ
ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻭ ،ﻫﻔﺘﻪ
ﻱ ﺧﻮﻧﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﻱ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻱ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ  ،ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ  ،ﺣﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺘﻲ
ﺟﻨﺒﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮﺳﻨﺪ؟ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻭ ﻛﺮﻭﺑﻲ ﺩﻭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺁﻳﺎ
ﺟﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﺁﻧﻜﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﭘﻮﺯﻭﺳﻴﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻫﺎ  ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻦ
ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ  ،ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﻥ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﻧﻴﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺮﺁﺷﻔﺘﻪ ﻱ ﺁﻥ
ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﺎﺳﺖ.
ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺷﻨﺒﻪ ﻱ ﻫﻔﺘﻪ ﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﻭ
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ .ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺩﻳﮕﺮ  ،ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﺍﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﺳﺘﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺭﮋﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
 .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ
ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﻛﺎﺫﺏ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮﻳﻢ
ﺁﻳﺎ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺭﮋﻳﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﮔﺰﺍﻑ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟
ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻴﻢ ﺯﻳﺮﺍ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺎ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﻪ ﻱ ﺧﻮﻧﻴﻦ
ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻱ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻱ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺎﻫﺪ ﺿﺮﺏ ﻭﺷﺘﻢ ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻱ ﻓﺮﺩ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻲ
ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ
ﺁﻣﻴﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮋﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻣﻌﻨﺎﻱ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ؟ ﺑﺮﺍﺳﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ.ﺍﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﻓﻠﺞ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ ﻭ
ﺩﻋﻮﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ  ،ﻣﺮﺩﻡ
ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻨﻘﻄﻪ
ﻱ ﺧﺎﺹ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﻨﺪﺍﺭﻧﺪ  ،ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﺁﻏﺎﺯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ  ،ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ  ،ﻓﻘﺮ ﻭ ﻗﺤﻄﻲ
ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻱ ﺁﻧﻬﺎ
ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﻜﻨﺪ .ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ
ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻩ ﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ ﺭﺑﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ
ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﺁﻧﻲ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ  ،ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﮋﻳﻢ
ﺭﺍ ﻓﻠﺞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻔﻮﻑ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻛﺮﺩ.

ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺘﺮﺽ
ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺭﺍ ﻣﺨﻞ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﺪﺭﺕ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪﺍ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ
ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻲ ﺳﻼﺡ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﻧﺪ .ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﺵ ﺷﺪ،
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻦ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ
ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ
ﺷﻨﻮﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺯﻧﺪ .ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ
ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺭﺍ ﺷﻨﻮﺩ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﺰﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ
ﭼﻴﺰﻱ ﺟﺰ ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﻙ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪﺍﻡ
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻄﻴﻊ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻭﺍﺭ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮﺩ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ
ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ،ﻭ ﺣﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﻲ ﺍﺭﺍﺫﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺯﻧﺪﺍﻥ،
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  57ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺑﻲ ﻋﺪﺍﻟﺘﻲ ﻭ
ﻛﺴﺐ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ
ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻩ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭﺧﺘﮕﻲ ﺷﺎﻩ
ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺎﻳﺴﺘﺎﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻚ ﺣﺎﻛﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ
ﻏﺮﺏ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻭ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵ
ﺭﺍ ﺑﺨﺮﺩ.
ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺸﻨﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺭﺍ
ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻱ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﺗﻚ ﺗﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩﺵ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺁﺭﻣﺎﻥ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺩﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎ.

در یکسالگی نشریه خیابان (که به صورت روزنامه متولد شد)
تصمیم گرفتیم تصاویر صفحات نخست هفت شماره ی نخست
روزنامه را منتشر کنیم .روزنامه ای که نه با تخصیص بودجه
ی نفتی ،نه با تخصیص بودجه های دول خارجی ،بلکه از منبع
شور مبارزه مردمی آغاز شد و ادامه یافت .خیابان هر صبح
منتشر می شد تا سانسور را بشکند و میان شهروندان مبارز
پلی برای ارتباط ،حنجره ای برای فریاد ،و دوربینی همگانی
برای ثبت توحش حاکمیت از یکسو ،و شجاعت و همبستگی
مردم در سوی دیگر باشد.
آن جمع کوچک تحریریه ،صبحدم که روزنامه را منتشر می
کرد امید داشت که رسانه ی مردم باشد .رسانه ی مردم
خیابان ها و کوچه ها .نه رسانه ی اراذل و اوباش پارلمان
نشین و دولتمرد.
صبحدم امروزی ،این شماره را با امید به صبحدمی به
این
ِ
پایان می رسانیم که خیابان از زیرزمین های اینترنتی بیرون
آید و آزادانه در میان مردم پیروز توزیع شود.
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﺻﻒ
ﺁﺭﺍﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﭼﻤﺎﻕ
ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ  ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻫﮕﺬﺭﻱ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻱ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ) ﻣﺮگ ﻧﺪﺍ ﺁﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
ﺍﻳﻨﺮﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ( ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﻠﻤﻪ
ﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﺎﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻀﺤﻚ ﻭ
ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ؟ ﺁﻳﺎ ﻭﻗﺘﻲ

نامه مکزیک
بهرام قدیمی

من نخواهم ُمرد.
همين حاال بيرون مى زنم،
در چنين روزى پر از آتشفشان
به سوى توده ی مردم ،به سوى
زندگى.
(پابلو ن ِرودا :زندگى خواهم كرد)
با گرمترين درود ها،
يك خاطره به جاى مقدمه:
سال ها پيش به عنوان عضو يك
گروه كوچك ضد فاشيست محلى در شهر
فرانكفورت در فعاليت هاى ضربتى عليه
فاشيست ها شركت داشتيم .تعداد ايرانيان
در چنين فعاليت هائى كم بود و ما معمو ًال
در همه ی فعاليت ها شركت داشتيم .يك
شب «تلفن اضطرارى ضد فاشيست  -ضد
نژادپرستى» شهر اطالع داد كه قرار است
نيمه شب در يك پارك جنگلى در منطقه
ی فِشنهايم يك عده فاشيست جشنى بر پا
كنند .ساعتى بعد چند صد نفرى در محلى
پشت بازار اتومبيل ،در «بورزيگ آله»،
كه در آن عده اى جوان در خانه هائى
كه از واگن هاى چوبى و فلزى درست
كرده بودند زندگى مى كردند .تصميم

گرفته شد كه قبل از آن كه فاشيست ها
به اين مكان حمله كنند ،ما به آنان حمله
كنيم .از گروه ساكنين آن محل جوانى
به نام اشتفان را مى شناختم .او مكانيك
اتومبيل بود و به كافه «ا ِكسس» نيز آمد
و شد داشت .آن شب ما فاشيست ها را
غافلگير كرديم .تجربه ی جالبى بود .از
آن شب تا به امروز ديگر فاشيست ها به
اين جوانانى كه خودشان شيوه ی زندگى
خود را برگزيده بودند ،حمله نكردند.
طى جنگ اول آمريكا عليه عراق هر شب
در كافه «اكسس» جلسه بود .در اين
جلسات و گاهى در تظاهرات ضد جنگ
نيز اشتفان را مى ديديم .با هم سالم و
عليك داشتيم و گاهى اگر اتومبيل يكى
از دوستان دچار اشكال مى شد نيز به او
رجوع مى كرديم .برخى دوستان ايرانى
ديگر نيز از اين طريق با او آشنا شدند.
حدود سه سال پيش ،يكى از مسؤلين
شوراى دولت خوب (جنبش زاپاتيستى)
از كمبود مكانيك كاردان و ديگر
مشكالتشان در اين زمينه با ما حرف زد.
قرار بر اين شد كه اگر كسى را يافتيم كه
اهل كمك كردن باشد با او حرف بزنيم.
پس از كمى پرس و جو ،بنا به پيشنهاد و
از طريق يكى از رفقاى آلمانى با اشتفان
تماس گرفته شد .وقتى در تابستان ۱۹۹۸
به اروپا رفتم ،در خانه ی يكى از دوستان
يكى دو ساعتى با اشتفان حرف زدم .او
از پيشنهاد ما استقبال كرد و قرار شد بعد
خبر بدهد كه چه زمانى عازم مكزيك
خواهد شد.
در ماه مارس  ۱۹۹۹او و يكى ديگر از
دوستان را كه براى كمك رسانى به
منطقهء زاپاتيست ها در چياپاس مى آمد

همراهى كردم .سفر جالبى بود .هر دو بى
شيله پيله براى كار آمده بودند .پس از
سه هفته با آنان به شهر مكزيكو برگشتيم
و بدون هيچ قرارى براى آينده از امكان
تكرار اين نوع كار حرف زديم.
در تابستان سال دو هزار ،در شهر
فرانكفورت ،هر سه با هم در كارگاه
اشتفان سفر بعدى را طرح ريزى كرديم.
دو سه ماه بعد طى نامه اى با خبر شدم
كه رفيق ديگرى كه شغلش ب ّنايى ست
نيز عالقه به آمدن دارد.
روز  ۱۵ژانويه براى استقبال از هر سه نفر
به فرودگاه شهر مكزيكو رفتم .بسيارى از
قطعات يدكى را قب ً
ال اشخاص ديگرى از
آمريكا و آلمان آورده بودند ،با اين حال،
بار اين دوستان هم كم نبود...
دو روز بعد ،پس از آن كه مقدارى ابزار كار
خريده شد ،عازم چياپاس شديم .قدم اول
شهر سن كريستوبال بود .چند ساعتى در
شهر راه رفتيم و شب را در منزل آشنائى
كه اتومبيلش را براى سفر در اختيارمان
قرار داد خوابيديم .صبح روز دو شنبه ۱۸
ژانويه پس از يك نشست با يكى از رفقاى
«ان السه سيويل» راهى الرئاليداد شديم.
در راه مقدارى آذوقه خريديم و يك كيسه
آهك براى ضد عفونى كردن توالت.
حدود ساعت شش بعد از ظهر ،ديگر هوا
تاريك شده بود .ما به روستاى سن خوزه
رسيديم .رفقاى بيمارستان پس از تماس با
شوراى دولت خوب از ما خواستند شب را
در بيمارستان سحر كنيم و در روز روشن
راه مان را ادامه دهيم .صبح روز بعد ،پس
از صبحانه عازم شديم .ظهر نشده بود كه
به الرئاليداد رسيديم .اما ساعت شش بعد
از ظهر اولين جلسه ی مقدماتى با شوراى
دولت خوب برگزار شد .آنان تمام روز
درگير يك دوره ی آموزشى براى معلمان
منطقه بودند.
قرار و مدار آغاز كار با شوراى دولت خوب
گذاشته شد و پس از آن كه در خنكاى آب
رودخانه عرق راه از تن شستيم ،با اشتفان
خاطرات روزهاى شاد گذشته و «بورزيگ
آله» و «بيگ والد» را زنده كرديم.
از صبح زود كار آغاز شد .باز هم سه هفته
كار فشرده .به درخواست شوراى دولت
خوب از همان بار نخست قرار بر اين بود
كه چند نفر گروه كارى را همراهى كنند
تا خودشان نيز در جريان كار ،تا حد امكان
آموزش ببينند.
هر كس مشغول كارى شد .پس از آن
كه به شوراى دولت خوب اطالع داده شد
كه وقت رفتن فرا رسيده است ،آنان از ما
براى شركت در يك جلسهء خداحافظى
دعوت كردند .اولين بار نبود كه شاهد
تجمع شوراى دولت خوب بودم ،اما وقتى
وارد سالن شديم ،حضور  ۲۲نفر از اعضاى
 ۲۴نفرهء شوراى دولت خوب بيانگر
احساس سپاسگزارى آنان بود.
چند نفر از اعضاى شورا سخن گفتند.
جالب اين بود كه همه بيش از آن كه
از كار رفقا تشكر كنند ،از كوشش آنان در
آموزش زاپاتيست ها سپاسگزارى كردند.
اين امر نشان مى دهد تا چه حد براى
زاپاتيست ها امر آموزش از جايگاه ويژه
اى برخوردار است.
پس از جلسه ،هر چهار نفرمان مدتى در
سكوت گذرانديم تا سخنان اعضاى دولت
خوب را هضم كنيم .اين همه احترام بى
شك مسئوليت بيشترى از انسان طلب مى
كند ...و اين احساس زيبا را كه مى توان
به ساده ترين شكل نيز انترناسيوناليسم را
به در عمل در آورد...
اما زندگى واقعى هميشه زيبا نيست...
هفت ماه پيش ،در روز  ۱۰اكتبر ۲۰۰۹

به فرمان رئيس جمهور مكزيك ،فليپه
كلدِرون ،هزاران پليس تأسيسات «برق و
انرژى مركز» اين كشور را به اشغال خود
در آوردند تا پروسهء خصوصى سازى بدون
سرخر پيش برده شود .نشريهء مكزيكى
پروسسو در شماره ماه اكتبر  ۲۰۰۹خود
از مارتين اسپرزا ،دبير اول سنديكاى
برقكاران مكزيك نقل كرد« :يك معامله
است ،فرصتى ست براى شركت هاى
الكتريكى ،چراكه به عالوهء شبكهء يك
صد كيلومترى فيبر شيشه ،شركت برق
مركزى يك درصد خاك كشور را تحت
پوشش دارد .ما فيبر نورى شيشه اى داريم
براى مصرف خودى و توان گسترش آن.
مى توانيم سرويس صدا [تلفن] ،تصوير
و انترنت (سه گانه) را با سرعت باال در
اختيار جامعه قرار دهيم...».
امروز ،در روز  ۱۰ژوئن  ۲۰۱۰خبر
واگذارى خطوط فيبر شيشه اى «متعلق
به كميسيون فدرال برق» (يعنى همان
شركت دولتى اى كه طبق فرمان رئيس
جمهور تأسيسات «برق و انرژى مركز» به
آن واگذار شد) به «تلويزا» منتشر شد.
آيا هنوز نيازى به تفسير خبر وجود دارد؟...
اما اين هنوز آخر ماجرا نيست .يكى از
اهداف دولت مكزيك از سر راه برداشتن
هر نوع سنديكاى مزاحمى در معامالت
«بازار بزرگى» بود كه نامش را كشور
گذاشته اند و در آن همه چيز معامله مى
شود؛ «بازار بزرگى» كه در آن آموزش
و پرورش ،بهداشت ،علم ،آسايش ،حتى
هواى پاك قابل خريد و فروش باشد؛
«بازار بزرگى» كه در آن رئيس جمهور
حكم رئيس بخش فروش و كنترل را
دارد و ديگر چيزى به عنوان مسئوليت
درمقابل شهروندان وجود خارجى ندارد؛
«بازار بزرگى» كه در آن دولت فقط و
فقط مسئول حفظ امنيت «بازاريان»
است؛ شهروندان اين «بازار بزرگ» فقط
اعدادى هستند كه در زمان فروش نيروى
كار و خريد سرويس به درد آمارگيران
مى خورند؛ در اين «بازار بزرگ» هر نوع
تشكل كارگرى مزاحم است ،سازمان
هاى اجتماعى ،گروه هاى مردمى،
سازمان هاى بومى ،نويسندهء منتقد،
و ...اگر قابل معامله نباشند ،بايد حذف
شوند .در اين راستا «سنديكاى مكزيكى
برقكاران» يكى از مزاحمان بود .ولى
نه مهمترين آن و نه راديكال ترين آن.
جنبش هاى بومى در مكزيك ،از چياپاس
تا اوآخاكا و گرررو ،هميشه مانند خارى در
كف پاى قدرتمندان مزاحمت ايجاد مى
كنند .از تشكل هاى مستقل معلمان ،تا
جنبش عظيم توده اى در اوآخاكا  -آپپو،
از روستاهاى خودمختار زاپاتيستى در
چياپاس ،تا مناطق خود مختار در ايالت

گررو و اوآخاكا هميشه مورد تهديد
نيروهاى دولتى و شبه نظاميان وابسته
به آن بوده اند .اگر محاصرهء «سن خوان
كوپاال» در اوآخاكا به خاطر حمله به كاوران
كمك رسانى به آن اخيراً معروفيت يافته
است ،مناطق بومى نشين و خودمختار در
كوهستان هاى ايالت گرررو سال هاست
تحت شرايط تجاوز و قتل و غارت توسط
گروه هاى شبه نظامى ادامهء حيات مى
دهند.
با اين حال حمله به «سنديكاى مكزيكى
برقكاران» آغاز حركتى بود كه روز ششم
ژوئن بازتاب نوينى يافت:
معدن كنانه آ ،يكى از قديمى ترين
معادن سرب مكزيك است كه از قبل
از انقالب  ۱۹۱۰تا به امروز كارگران آن
هر از گاهى با اعتصاب و شورش پرچم
مقاومت عليه استثمار كشندهء سرمايه
داران را بر مى افرازند .كارگران معدن
كنانه آ در «سنديكاى ملى كارگران
معدن ،فلز و مشابه آن در جمهورى
مكزيك» Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana SNTMMSRMمتشكل اند.
حدود ساعت  ۱۰شب يك شنبه  ۶ژوئن
چهار هزار پليس فدرال به كارگران حمله
كردند تا اعتصابى را كه از دو سال پيش
يعنى از  ۳۰ژوئيهء  ۲۰۰۷ادامه داشته
بشكنند .حمله به كارگران معدن ،مانند
بسيارى از موارد ديگر توسط رسانه هاى
بزرگ ارتباط همگانى همراهى شد تا خون
كارگران با دروغپراكنى شسته شود .قبل
از آغاز حمله خطوط تلفن و تلفن هاى
همراه كارگران اعتصابى را از كار انداختند
تا آنان نتوانند از طريق تلفن رفقاى ديگر
خود را بسيج كنند .با اين حال مقاومت
قهرمانانهء كارگران تنها با استفاده از گاز
اشك آور ،آتش زدن يك ساختمان ادارى
و حمالت شديد پليسى كنار زده شد.
از فرداى آن روز حركات اعتراضى
كارگران معدن مجدداً از سر گرفته شد .در
روز  ۱۰ژوئن عدهاى از كارگران اعتصاب
شكن كه از نقاط ديگر اجير شده بودند ،به
همراه اتومبيل هاى پليس كوشيدند وارد
محوطهء معدن شوند تا «جلوى ضرر»
گرفته شود .كارگران متشكل با فالخن و
چوبدستى در مقابل باتوم ها و گاز اشك
آور پليس چنان مقاومتى از خود نشان
دادند كه پس از ساعت ها درگيرى پليس
مجبور به عقب نشينى شد.
از چين تا آمريكاى شمالى تا روسيه ،از
 ۶۵كارگرى كه در معدن طالى «پاسته

ِد اورو» در  ۱۹فوريه  ۲۰۰۶در مكزيك
جان سپردند ،تا  ۱۵كارگرى كه در سى
ام فروردين  ۱۹( ۱۳۸۸آوريل  )۲۰۰۹در
معدن باب نيزوى كرمان به قتل رسيدند،
كارگران معدن در سراسر جهان با گذاشتن
جانشان لقمه نانى براى ادامهء زندگى
كسب مى كنند .كارگران معدن كنانه آ ،از
ده ها سال پيش با آگاهى از چنين امرى
خود را سازمان مى دهند ،مبارزه مى كنند
و سركوب نيروهاى دولتى را نيز با گوشت
و پوستشان حس مى كنند .كارگران كنانه
آ از روز  ۴آوريل  ۲۰۰۷ورودى هاى معدن
را سد كرده اند و خواهان پرداخت غرامت
به بازماندگان حوادث هستند .صاحبان
معدن نيز مى كوشند با «تغيير» ساختار
تشكيالتى از زير بار مسئوليت شانه خالى
كنند.
اين بار به بهانهء سرمايه گذارى هاى چند
صد ميليون دالرى و غيره ،دولت مكزيك
باز هم به يارى سرمايه داران شتافت .اگر
در سال  ۱۹۰۶ارتش مكزيك با يورش به
اعتصاب كارگران معدن كنانه آ كه در يك
جريان سياسى آناركو سنديكاليستى به نام
«حزب ليبرال مكزيك» متشكل بودند
يورش برد و آن را به خاك و خون كشيد،
امروز «پليس فدرال» با تكرار همان شيوه
مى كوشد منافع سرمايه داران را تأمين
كند.
مبارزات كارگران برق و معدن ،جنبش
هاى بومى در مكزيك و سراسر آمريكاى
التين در شرايطى پيش مى رود كه
سرمايه دارى جهانى شده ،با وحشيگرى
بى سابقه اى تمام دستاوردهاى آنان را
باز پس مى گيرد .اين مبارزات اگرچه به
نوعى دفاعى اند ،با اين حال توان باالئى
در سازماندهى با گرايش روشن استقالل
طبقاتى را در خود نهفته دارند كه نويد
فردائى را مى دهد كه در آن «نان ناكسان
آجر خواهد شد».۱

شهر مکزیکو ۱۴ ،ژوئن ۲۰۱۰

 -۱سعيد يوسف« :امروز ،امروز ،توپ
سرمايه داران پر است .فردا ،فردا ،نان اين
ناكسان آجر است».

پساکمونیسم در
دنده ی خالص
پریسا نصرآبادی
طرح بحث و ارائه خطوط اصلی یک نقد
نقطه عزیمت بحثی که در ادامه طرح
می شود ،برگردان یا همان ترجمه تِرم
وعبارت مصطلحی است که ظرف کمتر از
یک دهه گذشته در ادبیات بخشی از چپ
ایران که ذیل سنت کمونیسم کارگری
به حیات خود ادامه داده است ،بارها به
کار گرفته شده تا پیش برنده سیاست
مشخصی در احزاب و گروه های نام برده
باشد« .خالصی فرهنگی» که ترجمه ای
از واژه Cultural Emancipatio
است ،به طرز اعجاب انگیزی ،به جای
آن که ترجمه دقیق و آشنا تر «رهایی
فرهنگی» را برای ذهن مخاطب فارسی
زبان به همراه داشته باشد ،طی فرایند
ترجمه با معادلی غریب قرین می شود
و بدین ترتیب در اولین مرحله و در
سطح الفاظ با اتخاذ این معادل نامانوس،
دوری از سنت مارکسیستی و اجتناب از
ترمینولوژی آن اعالم می گردد.
این که حزب کمونیست کارگری با تمام
مشتقات آن اعم از حکمتیست ،اتحاد
کمونیسم کارگری و محافل و افراد
اندامواره آن ،عامدانه و یا فارغ از هرگونه
عمد و سیاست ورزی دست به این جعل
تاریخی زده باشند ،خود مساله ایست که
دست کم ،رویه آشنای این مجموعه
جریانات را در امر«ساده سازی» یادآور
می شود .در این معنا ساده سازی نه به
معنای «همه فهم کردن» یک مفهوم
و عمومیت بخشیدن به فحوای کلمات،
بلکه دقیقا به معنای تقلیل گرایی وحتی
مبتذل کردن امور م ّد نظر است.
«رهایی» به مثابه جوهره نظریه انقالبی
مارکس ،یکی از محوری ترین مفاهیمی
است که متضمن ضرورت دگرگونی و
سوژه دگرگون کننده وضعیت موجود
است که به معنای پراتیزه کردن فراروی
از کاپیتالیسم و تمام مظاهر انقیاد نظام
سرمایه داری می باشد.
این رهایی نه فقط در حیطه فرهنگ ،که
متضمن وقوع این امر در تمام حوزه های
زیست انسان و دگرگون ساختن جامعه
بورژوایی در تمام سطوح آن است.
این که چرا خالصی فرهنگی جایگزین
رهایی فرهنگی می شود ،در اولین تامل
چنین به ذهن متبادر می کند که از آن
جایی که روند رهایی فرهنگی پیچیده،
طوالنی و وابسته به رهایی در حوزه های
دیگر ،اعم از رهایی که ضرورتا باید در
پروسه تولید رخ دهد ،رهایی جنسیتی و
رهایی زنان و رهایی تمام عرصه های
به انقیاد سرمایه داری درآمده می باشد،
و حتی توضیح این که مکانیزم های
این رهایی فرهنگی چگونه خواهد بود،
این که در مسیر مبارزه چه فاکتورها و
عواملی ممکن است روند رهایی را تسریع
یا کند بنماید ،و این رهایی فرهنگی در
پیوند با مفاهیمی چون ایدئولوژی ،سلطه،
هژمونی ،رابطه زیر بنا و روبنا و منطق
سرمایه داری متاخر چگونه تعریف خواهد
شد ،بسیار دشوار و وقت گیر خواهد بود ،لذا
با جعل واژه ای جدید در امر ترجمه ،می
توان همه چیز را خیلی ساده تر انگاشت
تا همه چیز در امر سیاست ورزی سهل
الوصول تر باشد( .این ساده سازی نه
صرفا در این حیطه ،بلکه به یک خصلت
بنیادین در این مجموعه بدل شده است
که از مفهوم حزب و تشکیالت ،انقالب،
مبارزه و مقاومت گرفته تا ساده سازی
(و در واقع تقلیل دادن و مبتذل سازی)
مفهوم «کمونیست بودن» در معنای

مدرنیست ،ضد مذهب و خواستار آزادی
های جنسی بودن پیش می رود).
بدین ترتیب خالصی فرهنگی ،امری
متفاوت با رهایی فرهنگی ،و لذا بی
ارتباط با فرهنگ هژمونیک کاپیتالیسم ،و
تنها محدود به مظاهر اسالم و حکومت
اسالمی خواهد بود ،و چه بسا که
کاپیتالیسم و مظاهر تقدیس شده آن،
بارها در عرصه های مختلف سمعی و
بصری ،پاسخ دندان شکنی به «اسالم
سیاسی» مد نظر ایشان ارزیابی شده و
بر طبل مصرف افراطی و بی قید و شرط
از محصوالت امپریالیسم فرهنگی کوبیده
شده است.
از سوی دیگر مساله اساسی تری که
در وهله بعدی و با دیدن ترم «خالصی
فرهنگی» چشم را می نوازد ،روشن کردن
عامل این خالصی است که بالفاصله از
پی آن می آید و آن جنبش جوانان است.
این که بر طبق تحلیلی سوسیولوژیک ،آیا
اساسا در ایران چیزی تحت عنوان جنبش
جوانان وجود دارد یا خیر ،کوبیدن بر وجود
جنبش های اجتماعی نوین (و از جمله
جنبش جوانان) در پس زمینه مشخص
سیاسی – اجتماعی ایران طی یک دهه
اخیر با چه هدفی و از سوی چه جریانات
سیاسی و با چه منافع معینی صورت گرفته
است ،چطور مجموعه کمونیسم کارگری با
صحه نهادن و پافشاری بر این جنبش ها،
ّ
عمال به حاشیه ای کردن نقش پرولتاریا
(به عنوان یگانه سوژه راستین درهم
کوفتن کاپیتالیسم) و فرعی کردن نقش
جنبش طبقه کارگر در بین دیگر جنبش
های اجتماعی همت گماشته اند (بگذریم
از معلّق های سیاسی گاه و بی گاه ،حتی
در برخی موارد فراموش می کنند که نامی
از طبقه کارگر در بین تبلیغات سخنگویان
مختلف خود به زبان بیاورند و در بهترین
حالت از خالصی فرهنگی به عنوان امر
طبقه کارگر پیش از الغاء استثمار سرمایه
داری نام می برند!)( )1بدین ترتیب به نظر
می رسد که برای مبارزه علیه وضعیت
موجود در ایران ،جنبش خالصی فرهنگی
جوانان به مراتب کارامد تر از جنبش طبقه
کارگر خواهد بود ،چرا که تجربه عملی
این جریانات طی سال های گذشته بارها
نشان داده است که گروه هدف این
مجموعه ،هرگز طبقه کارگر و مسائل
آن نبوده است و شاید فقدان پایگاه مادی
در میان این طبقه از یک سو و ضعف
عمومی جنبش کارگری در پرتو  30سال
سرکوب ممتد و سازمان یافته ،و تشکل
نیافتگی این طبقه در مبارزه علیه سرمایه
داری اسالمی ،از جمله عوامل قطع امید
این جریانات از جنبش طبقه کارگر (در
خوش بینانه ترین حالت) بوده باشد .به
این ترتیب این جریانات اصرار می ورزند
که شکل کمیکی از جنبش  1968اروپا
با شعارهایی چون «سکس آزاد ،دراگ و
موزیک راک اند رول» ،خود را با تغییراتی
جزئی (مثال جایگزین شدن جنیفرلوپز
یا شکیرا با جنیس جاپلین!!!) این بار در
پس زمینه ای تاریخی و اجتماعی ایران
علی رغم فقدان ریشه های مادی چنین
جنبشی ،ظهور نماید تا انقالب آتی ایران
در پرتو این رادیکالیسم هرچه زودتر رخ
دهد!
به نظر می رسد که اگر بخواهیم نقدمان
را در چارچوب سیاست گزاری های این
جریانات و عملکرد مبتنی بر تئوری های
غیرمارکسیستی شان محدود نماییم که
نهایتا آنان را به «احزاب و گروه هایی
مدرنیست و سرنگونی طلب» تقلیل داده
است ،ما نیز به نوعی مبتال به مرض
ساده سازی در همان مفهوم فروکاستن
این وضعیت و فقدان دیدی همه جانبه
خواهیم بود.
بدون شک بررسی بروز و ظهور جریانات
سیاسی مختلف در متن تاریخ مشخص
این جریانات حائز موضوعیت است و در

غیر این صورت انتزاعی شدن تحلیل
کمترین آسیبی است که در کمین خواهد
بود.
بررسی مفهوم رهایی فرهنگی در برهه
های مختلف با ارجاع به وقایع تاریخی و
حوادث دوران ساز زمان آن قابل مالحظه
است .در برهه ای از تاریخ مبارزه علیه
سرمایه داری ،انقالب اکتبر رخ می دهد و
مفهوم رهایی فرهنگی در پرتو این انقالب
عظیم سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد و
الهام بخش بسیاری از مبارزین کمونیست
در زمینه های مختلف فرهنگی می گردد
و قادر می شود که آلترناتیو فرهنگ
کاپیتالیستی را تولید نماید( .ولو این که
زمانمند بوده باشد یا در ادامه به آفاتی
چون ژدانویسم مبتال گشته باشد) .در برهه
ای دیگر در  1968مساله رهایی فرهنگی
توسط دانشجویان و جوانان اروپایی به
منظور زیر سئوال بردن مشروعیت نظم
و قدرت سنتی محافظهكار بورژوائی در
همه ابعاد حقوقی ،فرهنگی و سیاسی
آن طرح گردید .چنان که پیشتر همگان
در برابر فاشیسم و مظاهر آن ایستاده و
مقاومت کرده بودند ،این بار نیز نوبت به
استعمار ،امپریالیسم و چهره ای متعارف تر
از کاپیتالیسم جهانی رسیده بود .اگرچه در
طی آن سال ها به لحاظ اقتصادی اروپا
یکی از دوره های رشد و شکوفایی خود
بعد از جنگ جهانی دوم و پیش از شوک
نفت در اوایل دهه هفتاد را سپری می
نمود ،اما این جنبش ها نهایتا از پشتوانه
و حمایت جنبش های کارگری عالوه بر
رادیکالیسم انفجاری قشر جوان و دانشجو
برخوردار بود.
زیر سئوال بردن ذهنیت مسلط حامی
مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرای
مذكر بر جوامع غربی كه در همه ابعاد آن
از تبعیض جنسیتی میان زن و مرد گرفته،
تا رابطه بین نسل ها ،فرزندان و والدین،
معلمان و شاگردان ،سرمایهداران و
كارگران ،دولتمردان و شهروندان و ...قابل
مشاهده بود ،به چالش کشیدن مشروعیت
تمام مناسبات قدرت و دانش ،هم از
نظر اپیستمولوژیك و هم ایدئولوژیك
كه البته متأثر از جنبش روشنفكری روز
اروپا بود ،نفی وجه اختناقآور سلطه و
سركوب كاپیتالیستی-امپریالیستی و
پلیسی-نظامی قدرتهای حاكم بر غرب
و بر جهان و نقد انسان و جامعه كاالئی-
مصرفی و “نمایشی و نیز جدال با زمینه
آداب و رسوم ،رفتار و هنجارها و  ...همه و
همه زمینه هایی برای شکل گیری و رشد
جنبشی در راستای تالش برای محقق
کردن رهایی فرهنگی در آن برهه زمانی
بود و بنابراین اهداف آن ،بیش از آن كه
آزادی خواهی جنسی باشد ،بحران اخالق
سنتی در توجیه تبعیض حقوقی بود كه در
دوران مدرن و حاكمیت بورژا-دموكرات
ها ال ینحل مانده بود.
دوره تاریخی بعدی که مفهوم رهایی
فرهنگی در متن آن ما به ازای خود را می
یابد ،با موج نئولیبرالیسم در جهان آغاز
می گردد و خالصی فرهنگی برابر نهاده
شده با Cultural Emancipation
به حق ترجمان درستی از مفهومی است
که این تِرم در دوران سیطره نئولیبرالیسم
حامل آن گردیده است و روایت کل طایفه
کمونیسم کارگری نیز ذیل این مفهوم
پردازی نوین قرار دارد.
کمونیست های کارگری به حق فرزندان
زمانه خویشند ،به این معنا که با افول
چپ و کمونیسم در جهان ،فروپاشی
بلوک شرق ،حاکمیت بالمنازع اقتصادی،
سیاسی و ایدئولوژیک نئولیبرالیسم ،پروژه
های نو امپریالیستی برای دموکراتیزاسیون
کشورهای سابقا به اصطالح کمونیستی و
در حال توسعه ،رشد اسالم بنیادگرا،
مالتی کالچرالیسم ،هژمونیک شدن پست

مدرنیسم ،فجیع ترین جنگ های قومی
– نژادی ،دخالت های بشردوستانه!!!
غرب و در راس آن ها امریکا به عراق
و افغانستان و ...زاده شدند؛ در دورانی که
اعالم کمونیست بودن ،در انظار عمومی
مردم بیشتر به هذیانی می مانست تا
ادعا و گرایشی سیاسی .واضح است که
در چنین زمانه ای ،کمونیست بودن و بر
اصول کمونیستی و متدلوژی مارکسیستی
وفادار ماندن تا چه حد دشوار و طاقت
فرساست .درست در چنین دورانی است
که در سطح جهانی جعل محتوایی در
ترجمان واژه رهایی فرهنگی رخ می دهد
و به اسم رمز پروژه های امپریالیستی
دموکراتیزاسیون از طریق تضعیف عملی
و ایجاد فساد و اخالل در جنبش های
کارگری کشورهای در حال توسعه و
بلوک سابق کمونیستی بدل می شود
و جایگزین ساختن آن با جنبش های
اجتماعی جدید! رهایی فرهنگی ،دیگر نه
رهایی از فرهنگ کاپیتالیستی در تمام ابعاد
مه ّوع آن ،که به رهایی از فرهنگ های
سنتی آن هم در مدل هم زیستی مسالمت
آمیز فرهنگ ها ،و رهایی از بقایای عناصر
به جا مانده در فرهنگ کشورهای بلوک
شرق ،یادگار دوران اوج گیری مقابله با
منحط ترین عناصر فرهنگ کاالیی غربی
تبدیل می شود.
در چنین دورانی است که مجموعه
کمونیسم کارگری ،با بدعتی در ترجمه ،به
درست این رویه را در دستور کار خود قرار
می دهند و بر آن نام خالصی فرهنگی
می گذارند و بی آن که عینیتی در کار
هم و غم جوانان در ایران
باشد ،تمام ّ
را خالصی از فرهنگ پوسیده اسالمی
تصویر می کنند و به عنوان بدیل مترقی
آن ،بریدنی اسپیرز و شهرام صولتی و
نانس عجرم را به مخاطب انقالبی خود
معرفی می کنند!
بدین ترتیب« ،خالصی فرهنگی» بیشتر از
آن که یک اشتباه لّپی در ترجمه یا خطایی
برآمده از انحرافی در دستگاه نظری صرف
باشد ،شباهتی به پروژه ای هوشمندانه در
دل پروژه ای بزرگ تر پیدا می کند که با
تمام دیگر اجزای بسته نظری شان نیز
هم خوانی دارد.
طوری که این جریانات کل مبارزات
مردم در یک سال اخیر را به مبارزه
برای خالصی فرهنگی تقلیل می دهند
و یا مجموعه روابط و مناسبات مردم
(صرف نظر از پایگاه طبقاتی و قشربندی
اجتماعی شان) با اصالح طلبان حکومتی
را در چارچوب انتظار مردم از خاتمی یا
موسوی برای ایجاد درصدی خالصی
فرهنگی فرو می کاهند!!!
این یادداشت در واقع طرح بحث و
گریزی به اصلی ترین مولفه های نقد
این مجموعه حول مبحث «خالصی
فرهنگی» بود و کلیت این مباحثه را در
دستور کار قرار داد .در نوشته های بعدی،
لزومن با تمرکز و جزئیات روی این بحث
خواهیم شد.
...طبقه کارگر ایران ،کمونیستها و
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انقالبیونی که خواستار آزادی سیاسی ،خالصی
فرهنگی و نجات از قید استثمار و ستم سرمایه
داری هستند باید یک بار دیگر درسهای این
تحوالت را مرور کنند و آن را در مقابل مردم
انقالبی در ایران قرار دهند ( ....آنچه باید آموخت،
پلنوم  ۱۵کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری
– حکمتیست ،شهریور  – ١٣۸۸سپتامبر )٢٠٠٩
...در ایران امروز مشخصا جنبش علیه آپارتاید
جنسی و برای رهائی زن ،جنبش علیه سلطه
مذهب و برای جدائی مذهب از دولت ،جنبش
جوانان برای خالصی فرهنگی ،جنبش در دفاع
از حقوق کودکان ،جنبش برای آزادی زندانیان
سیاسی ،و جنبش علیه اعدام از جمله جنبشهای
اعتراضی است که حول مسائل مختلف شکل
گرفته است .امر این جنبشها ،امر طبقه کارگر و
جنبش کمونیسم کارگری نیز هست ( ...حمید
تقوایی،تزهائی در مورد انقالب سوسیالیستی در
ایران)

پرسش های شهری
الف .رها

تمام معابر را اشغال کرده اند ،راه پس و
پیش نداری .اما برای عبور از خیابان مامور
انتظامی از تو کمک می خواهد تا ماشین
ها له اش نکنند .گدائی به سمت بسیجی
ها می رود کسی به او نشانی داده پول
نفت اش دست این هاست .چهارراه های
خلوت مملو از نیروست ،خسته شدند بس
که مسن ها می آیند و می پرسند سرکار
چه خبر شده؟ پلیس می گوید با ما حرف
نزنید فیلم می گیرند فردا پرونده می شود
که با مردم همکاری کردیم .جمعیت می
آید شلوغ نمی شود بر می گردد .همین که
بس شان است ،همین که دشمن با
امدیم ِ
تمام قدرت بیرون می اید بدان خیلی قوی
هستی ،واقع ًا؟ این ها خسته می شوند،
کِی؟ نیروی شبه نظامی را نمی شود مدت
طوالنی در خیابان کاشت ،مگر نکاشتند؟
چه باید کرد؟ موسوی گفت از وقایع فیلم
و عکس بگیریم ،مگر نگرفتیم تا حاال چند
هزار شاید هم چند میلیون دقیقه؟ اهلل اکبر
روی بام ها فراموش نشود ،تا کِی؟ اهلل
بزرگ است که بزرگ است .هیچ حکومت
دیگری نمی توانست ،همین که احمدی
نژاد ریشه اسالم را زد کافی است ،زد
آیا؟ ما می اییم به امید این که از اسمان
اسلحه بیفتد  5تا از این ها را بکشیم ،که
چه؟ جمعیت می آید چند ساعت راه می
رود چشم در چشم نیروهای رنگارنگ به
امید ریزش گاه لبخند محبت آمیزی می
زند گاه متلکی می اندازد و گاه درگیری
می شود .شب برمی گردیم خانه ببینیم
بی بی سی چه تحلیلی می کند .مردم
سرد شدند؟ سرد نبودیم اتفاقا داغ داغ
هم بودیم پس چطور امروز  4ساعت راه
پیمایی کردیم؟ و بیشمار پرسش های
دیگری که در خیابان بی پاسخ طرح می
شود.

فعالین کارگری در زندانها
بنابه گزارشات رسیده مهدی فرحی شاندیز
از فعالین کارگری هنگام مراجعه به دادگاه
انقالب جهت باز پس گرفتن وسائل
شخصی اش به اتهام واهی اخالل در
نظم دستگیر و به اردوگاه مرگ کهریزک
منتقل گردید.
علی رغم این که ادعا شده است که این
اردوگاه تعطیل شده ،ولی به نظر می آید
که دوباره فعال و مخفیانه به کار خود
ادامه می دهد.
بر طبق خبرهای منتشرشده در هفته اخیر
سعید ترابیان و رضا شهابی از اعضای
هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،توسط
نیروهای امنیتی دستگیر شده اند .در حالی
این بازداشت ها صورت می گیرد که
اعتصاب و اعتراضاتی از سوی رانندگان
اتوبوس نسبت به شرایط کار و ادامه
بازداشت منصور اسالو رئیس هیت مدیره
این سندیکا ،شکل گرفته است و ابراهیم
مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای
واحد نیز در زندان به سر می برد.
هم چنین علیرضا اخوان عضو کانون دفاع
از حقوق کارگر و بهنام ابراهیم زاده عضو
کمیته پیگیری نیز از هفته گذشته به این
سوی در بازداشت به سر می برد و به نظر
می رسد که فشار از سوی رژیم بر فعالین
کارگری بیش از پیش ادامه دارد

