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پس گذشت يکماه از آغاز درگيري ھاي پسا انتخاباتي ،آنچه که براي تمامي طرفين دعـوا و جامعـه
روشن شده است ،اينست که حکومت جمھوري اسالمي و دولت کودتاچيان ،حتي با به کار گرفتـن
قھر عريان و برخورد مسلحانه به اعتراضات و قتل معترضين قادر بـه سـرکوب موثـر و توقـف جنبـش
آزاديخواھانه کنوني نمي باشند .اما ،از طرف ديگر ،متأسفانه سخنان فيروزآبادي نـيز صـحت دارد.
يعني ثابت گشته است که ،حتي اگر تظاھرات ھاي خياباني روزمره گشته و از لحاظ شمار شـرکت
کنندگان نيز گسترده تر شود.،باز ھم قادر به فروپاشي نظام و يا حتي سرنگوني دولت کودتا نخواھند
شد  .اين حالت را در دنياي نظامي و سياسي دوران »توازن قوا« مينامنـد .کـه ھيچيـک از طرفيـن
مخاصمه قادر به حذف ديگري نيست.
اما نکته مھم آنست که نظام جمھوري اسالمي و دولت کودتا ،تقريباً ،با تمام نيروي سرکوبگرش وارد
ميدان شده است .و نھايتاً با دخالت ارتش مي تواند به شمار نيروھاي مـسلح اش در خيابـان ھـا
بيافزايد  .اما ،جنبش مردمي ،در عرض ھمين يکماه ،ثابت کرده اسـت کـه متکـي بـر يـک شـيوه و
تاکتيک مبارزه نبوده و در چنان شرايطي نيز مي تواند با بکـارگيري انـواع شـيوه ھـا و تاکتيـک ھـاي
مبتکرانه ،نه تنھا بقاء يابد ،بلکه حتي ،نيروھاي خود را افزايش داده و منسجم تر سازد.
اما ،آيا نيروي مردمي با تمام توانايي مبارزاتي اش در ميدان است؟ خير! سخنان فيروزآبادي زماني
مطلقاً صادق بود که تمام نيروھاي مردمي فقط به تظاھرات تکيه مي کردند و تنھا ابزار مبارزاتي شان
»شعار دادن« مي بود .اين تصور خام و خوش بينانه ي کودتاچيان ،آن نيروي اصلي و تعيين کننده ي
اجتماعي که ھمچون »شيري خفته« به نظاره نشسته است را نديده گرفته است .بـرخالف انـواع
تئوري ھاي توھمي و غيرواقعي قدرتمداران جھاني ،طبقه کـارگر ،ھنـوز نـه تنھـا اکثريـت جامعـه را
تشکيل مي دھد ،بلکه ،به علت موقعيـت محرومانـه و اسـتثمار شـده اش ،داراي پتانـسيل بـاالي
انقالبي است و تا ابد خفته نخواھد ماند و اگر نه در کوتاه مدت ،پس از پاسخ يافتن به ترديدھايش،
بلند خواھد شد و کل نظام بھره کشي از انسان ھا و ديکتاتوري طبقاتي سرمايه داران را به چالـش
خواھد کشاند .در چنان روزي» ،توازن قوا« به نفع نيروھاي انقالبي جامعه بر ھم خواھد ريخت و در
عرض چند روز ،دولت کودتا سقوط کرده و تکليف ولي فقيه شان روشن خواھد شد.
اما ترديدھاي طبقه کارگر چيست؟ طبقه کارگر ايران ،بمثابه يک طبقه اجتماعي ،داراي شعور جمعي
و تاريخي است .پس از تجربه شکست انقالب در بھمن ماه  1357و سرکوب ھاي خونين شوراھاي
کارگري در سالھاي متعاقب ،به اين حقيقت پي برده است که نتيجه ي انقالب از قبل نوشته نشده
است و مبارزات او ،که براي دستيابي به منافع طبقاتي اش مي باشد ،مي تواند مورد سوء استفاده
قرار گرفته و باعث روي کار آمدن نظامي به مراتب بدتر و استثماري به مراتب وحشيانه تر بيانجامـد.
اين ترديد متکي بر واقعيات تاريخي است و نمي توان تنھا با شعار و تھييج بر آن غلبه نمود .تھييـج
احساسي ،تنھا مي تواند عناصر جوانتر را به خيابان بکشاند ،اما قادر نيست که کارگران را بمثابه ي
يک طبقه به حرکت در آورد .آنچه که آن را نسبت به آينده و نتيجه ي اين جنبش انقالبي خوش بين
خواھد ساخت و ترديدھايش را به نفع انقالب مرتفع خواھد کرد ،ترسيم نظام سياسي و اجتماعـي
اي خواھد بود که با طرحي واقع بينانه در مقابلش قرار گيرد .اين وظيفه ي فعاالن کمونيست است
که با جزئيات کامل طرح حکومت شوراھا ،واقعـي بـودن آن را بـه کـارگران منتقـل کننـد و دورنمـاي
حقيقي اي را در مقابلش ترسيم سازند.
آنچه که مسلم است ،چه طبقه کارگر بخواھد و چه نخواھد ،اين جنبش بوجود آمده و درگيري ھا به
محله زندگي اش کشيده شده ،و فرزندان و زنان و ھمسايگانش را درگير کرده است .او خود شاھد
است که در تداوم اين مبارزات ،ساکنان محله اش ،بـراي حفاظـت خـود از دسـت نيروھـاي مـسلح
حکومتي ،متحدانه به سنگر سازي روي آورده اند .او خود ھمبستگي و اتحاد ھمسايگانش را تجربه
کرده و يا خواھد کرد .او مي بيند که چگونه تصميم ھا بصورت جمعي و با اجماع گرفته شده و به اجرا
در مي آيد .او خاطره ي تاريخي داشته و طرز کار شورايي را به ياد مي آورد .بايد به او نشان داد که
اشتباه گذشته اين نبود که او به انقالب پيوست .اشتباه اين نبود که کارخانه را تصرف کرده و تداوم و
مديريت توليد  ،در دست شوراھا قرار گرفت .اشتباه اين بود که ايـشان بـه خـود و نظـام شـورايي
اعتماد نداشتند و ھمواره براي حکومت سرمايه داران و صاحبان صنايع اين حق را قائل بودنـد کـه در
اداره توليد سھيم باشند .اشتباه شان در اين بود که فکر مي کردند که حکومت وسرمايه داران نيـز
ھمين حق را براي ايشان قائلند .در صورتيکه ديدند چگونه و با چه ترفنـدھايي حاکمـان و حکومـت
سرمايه داران جاي خود را در کارخانه باز کرده و سپس با زور اسلحه و زندان و کشتار رھبران ايشان،
آنھا را از حق شان محروم ساخته و دوباره به بند کشيدند .اشتباه از انقالب نبود ،اشتباه از خودشان
و رھبرانشان بود که در سرمايه دار و حکومت سرمايه داران به دنبال حسن نيّت و مروّت انقالبي مي
گشتند ،ھنگاميکه ھمين حکومت و سرمايه داران در حال طراحي انواع توطئه ھا عليه قدرت کارگران
و انھدام نھاد شوراي کارگري بودند.
شايد مي بايست اين جمعبندي را سي سال پيش مي کرديم و در طول اين سـي سـال ،آن را در
ميان خود و ھم طبقه اي ھايمان به بحث و گفتگو مي گذاشتيم تا براي چنين شرايط ناگزيري آمـاده
مي بوديم .لعنت بر گرگ ھاي گوسفند نما که مانع اين کار شدند .اما ،ماھي را ھر زمـان کـه از آب
بگيري ،تازه است .به ھمين علت ،سـردبيري »بـسوي انقـالب« تـصميم گرفتـه اسـت تـا جزئيـات
ساختاري حکومت شوراھا را که بر مبناي تجربيات طبقه کارگر در طول تاريخ مبارزات آن قـرار گرفتـه
است ،از اين شماره به انتشار رسانده و در دسترس کارگران و فعاالن کارگري قرار داده تا بتوانند بـر
ترديدھاي طبقاتي کارگران فائق آمده و ايشان را به حمايت و رھبري اين جنبش انقالبي برانگيزانـد.
ايشان بايد بدانند که تاريخ به عقب باز نمي گردد .يا اين انقالب به سرانجام مـي رسـد ،کـه بـدون
دخالت و رھبري فعاالنه ي طبقه کارگر غير ممکن است .و يا در صورت سکوت طبقاتي ايشان ،نھايتاً
شکست خواھد خورد و اين فرزندان و خانواده ي کارگران خواھند بود که به جوخه ھاي اعدام و سياه
چالھاي سرمايه داري روانه خواھند گشت.
يا سوسياليسم ،يا بربريت!
پيش بسوي ايجاد حزب طبقه کارگر!
پيش بسوي استقرار حکومت شوراھا!
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
دﻳﻮارﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﭘﺮ از ﺷﻌﺎر اﺳﺖ:
اﻳﻦ روزﻫﺎ ،وﻗﺘﻴﻜﻪ از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﮔﺬري ،ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ روي دﻳﻮارﻫﺎي زﻳﺎدي ﻳﻚ ﻧﻮار رﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﻴﺎده ﺑﺎﺷﻲ ،ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ.
ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ آن ﻧﻮار ﻣﺸﻜﻲ ،ﺷﻌﺎري ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﭼﻪ ﻧﻮع رﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ از زﻳﺮ رﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
دﻳﺮوز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻔﺘﺢ رﻓﺘﻢ .از ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎده ﺷﺪم ،اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻧﻈﺰ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﻛﺮد ،ﺷﻌﺎر ﺑﺰرگ و ﭘﺮ رﻧﮓ »ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دور و ﺑﺮ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم ،دﻳﺪم ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺑﻴﺴﺖ ﻗﺪم ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان  7ﺗﻴﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
ﺷﺪم ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺮ ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداري و ﺑﺴﻴﺞ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮ
رﻓﺖ و آﻣﺪي ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ.
ﻛﺎرم ﻛﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﻴﺎده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺖ ﻃﺎووس ﺑﺮوم .ﺑﺮاي ﺧﺒﺮ دادن ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﻮﺳﻚ ﺗﻠﻔﻦ رﻓﺘﻢ .دﻳﺪم ﻛﻪ روي ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻣﺎژﻳﻚ ﻗﺮﻣﺰ
ﭘﺮ رﻧﮕﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ» :ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر«! ﻓﻮراً ﺑﻴﺮون آﻣﺪم ﻛﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ام .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻛﻴﻮﺳﻚ ﺑﻌﺪي رﻓﺘﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺎد
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ« روﺑﺮو ﺷﺪم .در ﻛﻴﻮﺳﻚ ﺑﻌﺪي ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 18» :ﺗﻴﺮ« .ﺑﺎﻻﺧﺮه از رو رﻓﺘﻢ و ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را زدم ،اﻣﺎ ﻛﻨﺠﻜﺎو ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر
ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﺸﻤﺘﺎن روز ﺑﺪ ﻧﺒﻴﻨﺪ ،از ﻣﻴﺪان  7ﺗﻴﺮ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺨﺖ ﻃﺎووس ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم ،اﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از دوﺳﺘﺎن ﺷﺐ ﭘﺮ ﻛﺎري را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺷﻌﺎرﻫﺎ رادﻳﻜﺎل ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺻﺪاي ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺮدم در اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻫﺮ ﺷﺐ ﺷﻌﺎرﻫﺎي »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي« ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻓﺮﻳﺎد زده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام اﻧﻘﻼﺑﻲ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ،
دﻳﺸﺐ ﺑﺮﻧﺪه ي آن ،ﺷﻬﺮك اﻛﺒﺎﺗﺎن ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺻﺪاي ﺷﻌﺎرﻫﺎي اﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ ﻃﻨﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﻮر و ﻫﻴﺠﺎن در ﺷﻬﺮك ﻫﺎي اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد.

از ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﻛﺮج ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ )  13ﺗﻴﺮﻣﺎه( اﻃﻼع دادﻳﻢ ﻛﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﻛﺮج ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮاوان،
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪه و ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي درﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺴﻴﺞ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوز از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺘﻮاري ﺷﺪن ﺑﺴﻴﺠﻲ ﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر اﻫﺎﻟﻲ ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ آن ﻣﺤﻠﻪ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ دو روز ﭘﻴﺶ ،ﻣﺄﻣﻮري از دادﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﺮج ﺑﺮاي اﺑﻼغ اﺣﻀﺎرﻳﻪ اي
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻬﻮر آن درﮔﻴﺮي آﻣﺪه ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺴﻴﺠﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﻴﻪ آن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻞ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻳﺸﺎن ،ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻀﺎرﻳﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﺎً ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺴﻴﺞ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻨﻲ ﺑﻮد ،ﺷﻜﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﺎﻧﺪ .ﮔﻮﻳﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻗﺪام ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺑﻪ
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ رﺟﻮع ﻛﺮده و از اﻳﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪي و ﺣﻜﻤﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ را ﻓﻴﺼﻠﻪ دﻫﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده
اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ﻛﺪام ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادي در ﻣﺤﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﺣﻜﻤﻴﺖ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
درود ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن آﮔﺎه ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد ﻛﺮج

ﻫﻴﺠﺪه ﺗﻴﺮ  1388و درس ﻫﺎي آن
آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﺳﺎزﺷﻜﺎر را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم از اﻧﺮژي اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﻬﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎم اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ دﻳﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﻨﻤﻮد و ﺑﺎ اﻋﺪاﻣﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ،ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮد ﻛﻪ دل ﻣﺮدم را از ﺟﺴﺎرت اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺗﻬﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺳﺎزﺷﻜﺎران ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﻜﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺧﻮف ﻛﺮده و از ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن
ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻫﻤﻜﺎري رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ »روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﻲ« ﺣﺰب ﻣﺸﺎرﻛﺖ در وﻟﻨﺠﻚ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران
ﺑﻲ ﻣﺎﻳﻪ ي اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ،ﻓﺘﻮاي »ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ« را ،دال ﺑﺮ »ﭘﻴﺶ ﺑﺴﻮي ﻣﺴﺎﺟﺪ« ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮده و ﺳﻌﻲ در ﻣﻨﺤﺮف ﻛﺮدن ﻣﺮدم ،از ﻣﺒﺎرزه ﻓﻌﺎل ﺑﻪ »اﻋﺘﻜﺎف «ﻣﻨﻔﻌﻞ
داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ »رﻫﺒﺮي« ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ،ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن ﺧﻮن
آﺷﺎﻣﻲ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ وﻟﻨﺠﻚ و ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﺄﻳﻮس از »اﺻﻼﺣﺎت درون ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ« و »ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ« در ﻣﺴﺠﺪ وﻟﻨﺠﻚ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ و زاري ﭘﺮداﺧﺘﻪ و »وا ﺣﺴﻴﻨﺎ« و »ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﺎ«
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻗﻬﺮﻣﺎن اﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺪار آن را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮد ،ﺑﻪ رﺧﺸﺎن ﺑﻜﺸﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻴﺠﺪه ﺗﻴﺮ  ،1388ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻘﻼﺑﻲ دﻳﮕﺮي ،از دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻳﻜﻲ ،ﻣﺮدم را از
ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .دﻳﮕﺮي ،ﺳﺎﻋﺖ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را اﻋﻼم داﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺪان را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎت
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺑﻮد .و آن دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ  8ﺷﺐ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﻣﺮدم را در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ .اﻣﺎ ،اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  2:30دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪاز
ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ،در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ي ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ،ﺧﺒﺮدادﻧﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﺧﺒﺮ درﻳﺎﻓﺘﻲ ،ﮔﺰارش ﻣﻴﺪاد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﻲ آن ﻣﺤﻞ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﻠﻴﺲ و ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﻲ ،ﺻﻒ آراﻳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل از ﺳﺮﮔﻴﺮي درﮔﻴﺮي ﻫﺎ زﻳﺎد ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎده رو ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب از ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ ورم ﻛﺮده و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ،ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻮم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻴﻜﺮد ﻛﻪ رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ آﻣﺎده ي ﺗﺮك ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺪان وﻟﻴﻌﺼﺮ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻮار ﺑﻪ ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺤﻼت دﻳﮕﺮي ﭼﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻟﻴﻌﺼﺮ و وﻧﻚ ،ﮔﺰارش از ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ
و ﻓﺰاﻳﻨﺪﮔﻲ آن ﻣﻲ دادﻧﺪ.
ﻧﺰدﻳﻚ  4ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  300ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ،ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻦ در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي اﻧﻘﻼب و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺟﺴﻮراﻧﻪ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺳﻮي ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ »رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎن« ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ
»اﻋﺘﻜﺎف« ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺪاﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ »ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ،ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ« در ﻣﻴﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎي »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر«» ،ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﻤﻴﺮي ،رﻫﺒﺮي را ﻧﺒﻴﻨﻲ« ﮔﻢ
ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻠﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻫﻢ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎي وﻟﻴﻌﺼﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوي ﻣﻨﻈﻤﻲ از ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎ و ﭘﻠﻴﺲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻳﺸﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮﺷﺎن را در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮده و از ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻊ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮔﺰارش از ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻴﺮداﻣﺎد ﻫﻢ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ،ﻣﺮدم اﻗﺪام ﺑﻪ آﺗﺶ زدن آﺷﻐﺎل ﻫﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ اﺛﺮ ﮔﺎز اﺷﻚ آور را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ي ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮارﻫﺎ درﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺪﻛﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺣﺎد ﺷﺪن درﮔﻴﺮي ﻫﺎ داﺷﺖ .ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻒ ﻣﺮاﺳﻢ  18ﺗﻴﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﺼﻦ  300ﻧﻔﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺰاده و اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻠﻮار ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮد .ﭘﻠﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺎز اﺷﻚ آور ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺸﺘﻪ و در
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮا و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪد  ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺧﻴﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ وﺻﺎل ﺷﻴﺮازي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه در ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،اوﺿﺎع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي وﺳﺘﺮن ،ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم ،ﺷﻴﭙﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﺠﺎدﻟﻪ وارد
ﻣﻲ ﺷﺪ ،از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ،ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدم ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﻓﺘﺢ ﻛﺮده و ﺷﻌﺎرﻫﺎي »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي« و »  ...دوﻟﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮﻳﺐ« ﻣﻴﺪادﻧﺪ .از ﻋﺠﺎﻳﺐ روزﮔﺎر آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻌﺎر »ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﻤﻴﺮي،
رﻫﺒﺮي را ﻧﺒﻴﻨﻲ« ،ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ،ﻓﺮﻳﺎد زده ﻣﻲ ﺷﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎ اﻋﻼم ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داﺋﺮه
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب ،از ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳﻲ ﺗﺎ ﻣﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﺪ و از ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺑﻠﻮار و ﻣﻴﺪان وﻟﻴﻌﺼﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ درﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮداﻣﺎد و ﻣﻴﺪان
وﻧﻚ و اواﻳﻞ ﻣﻼﺻﺪرا ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﻨﻴﺪن ﺷﻠﻴﻚ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻨﻔﺮ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺪان آزادي در اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ،در ﺗﻘﻲ آﺑﺎد وﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ و ﻓﻠﻜﻪ ﭘﺎرك و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي اﻃﺮاﻓﺶ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻴﺪان ﺳﻌﺪي در
ﺳﻤﻨﺎن ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﻧﻮﺑﻬﺎر و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺴﺮي در ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﭼﻬﺎر راه آﺑﺮﺳﺎن در ﺗﺒﺮﻳﺰ ،و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ در رﺷﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ  18ﺗﻴﺮ  ،1388ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺸﻲ ﻛﻴﻔﻲ در ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮدﻣﻲ اﺳﺖ ،در ﺳﺎﻋﺖ  9ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪ .ﻣﺮدم ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﻛﻮﭼﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺘﺎرﺧﺎن و ﻣﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻤﻠﻪ ي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ،ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪي ﻛﺮده و ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ ﻛﺮدن
آﺗﺶ ﻣﺸﻐﻮل دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎي »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر» و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي« ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮاﻟﻬﺎ ﺑﻮد .رﻓﻘﺎي ﻣﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﻴﺮي،
ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﺑﺎﻃﻮم و ﮔﺎز اﺷﻚ آور ﺑﺴﻨﺪه ﻛﺮده و ﺑﺮ ﺧﻼف »ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﻧﻴﻦ« و
روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ از آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟ اﻳﻨﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎرزات در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺮدم در ﻃﻲ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ درك رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزات ﺷﺎن در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي
ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻً ،ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﻳﺰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻨﺒﺶ از
ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد و دﻳﮕﺮ آﻧﻜﻪ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺿﺮﺑﺘﻲ آﻧﻬﺎﻛﺎﺗﻪ ﺑﺸﻮد .اﻳﻦ
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
اﻗﺪام در ﻛﻠﻴﻪ ي اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﺪرن ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮوي و ﭘﻴﺮوزي ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮدم را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل 18 ،ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  1388آﻣﺪ و ﮔﺬﺷﺖ .اﻣﺎ درس ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ در ﻛﺘﺎب ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ:
 .1اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارﺗﺠﺎﻋﻴﻮن و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻫﺎي »ﺧﻮدي« ﺷﺎن  ،از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﻫﺮاﺳﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮﻣﺎرﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ و »ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ« ﺑﻜﺸﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻋﺘﻜﺎف ﻛﻨﻨﺪ و در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻌﻬﺪه ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ »رﻫﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﻲ« ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺟﻨﺎح رﻗﻴﺐ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎم »اﺳﻼﻣﻲ«» ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ«
ﻛﺮده )ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن( و ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﭼﭙﺎول ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ را ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ) .ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ از ﺑﺎﻻ(
 .2ﻣﺮدم ﺑﺪون اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ »رﻫﺒﺮاﻧﻲ« ،از اﻳﺸﺎن ﮔﺬر ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﻲ اﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺟﻠﻮ ﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻳﻦ »رﻫﺒﺮان« ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ راه درﻳﻮزﮔﻲ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزاﻧﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮق
»ﺷﻬﺮوﻧﺪي« و آزادي ﻫﺎي »ﻣﺪﻧﻲ« ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزه اي ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻛﻮب ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
 .3ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻠﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮدم را داراي ﺣﻖ و اﻣﻜﺎن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ...ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﺗﻮان ﺻﺪ در
ﺻﺪي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﻜﻨﺪ ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ درﻣﺤﻼت و ﻣﺮاﻛﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم!

ﺣﻜﺎﻳﺖ اﺣﻤﺪي و ﺻﻨﺪﻟﻲ:

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد وﻗﺎﻳﻊ  18ﺗﻴﺮ اﻣﺴﺎل ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد رﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻛﻪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﻲ

ده دوازده روز ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﺎﺳﻪ  18ﺗﻴﺮ  ،1388ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺎن ﻛﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺧﻮش ﺑﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ اي ﭼﺸﻤﺶ را از روي در دﻓﺘﺮ ﻛﺎرش،
ﻛﻪ اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﺶ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻧﻤﻲ دارد .ﻫﺮ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻳﻚ ﺳﺮدار ﻛﻢ ارزش ﺳﭙﺎه ﺑﺎ دو ﻗﻠﭽﻤﺎق ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي
»ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن« اﻳﺸﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ »اﻣﻦ ﺗﺮ« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﻮار اﻟﮕﺎﻧﺲ ،و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎي اﺳﻜﻮرت ،او را ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎه ،ﻫﻮﻳﺪا و
دارﻳﻮش ﻫﻤﺎﻳﻮن را ﺑﺮد .از ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ او ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري در اﻧﺘﻈﺎرش اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا از دﻓﺘﺮش ﺑﻪ ﺟﺎي اﻣﻦ ﺗﺮي ﻧﻤﻴﺮود؟ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ اوﻛﺮاﻳﻦ و ﺣﺘﻲ ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﻴﺮاز را ﻟﻐﻮ ﻛﺮد .ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﻛﻪ ﺣﺎج ﻣﺠﺘﺒﻲ و ﺳﭙﺎه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎم او ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،او ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﺪ ﺑﺮاي
رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ از روي ﺻﻨﺪﻟﻲ اش ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد! ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ را ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻜﻨﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﺼﻮر آن ﺻﻨﺪﻟﻲ ،ﺧﺎﻟﻲ از اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد،
در ذﻫﻦ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد.

و اﻣﺎ ﻣﺮاﺳﻢ  18ﺗﻴﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه :ﮔﺰارﺷﻬﺎي رﺳﻴﺪه از ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﺎﻛﻴﺴﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻗﻴﺎم آزادي ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  18ﺗﻴﺮ  78ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻴﺪان ﺟﻮاﻧﺸﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدم ﻛﺸﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﻣﺮدم در آن ﺳﺎل وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر  -ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺣﻴﺎ ﻛﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ را رﻫﺎ ﻛﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ  .در اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  70ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ
وﻣﺎﻣﻮران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز اﺷﻚ آور وﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻛﺎرﻣﻨﺪان وﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮپ ﻧﺎز ﻛﻪ از روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ روﻳﺪادﻫﺎي
ﺟﺎري از ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺣﻘﻮق وﻣﺰاﻳﺎي ﺧﻮدداري ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  17ﺗﻴﺮﻣﺎه در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮد را از ر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﺼﺮ دﻳﺮوز ﺟﻤﻌﻪ  19ﺗﻴﺮﻣﺎه ,در ﭘﺎرك دوﻟﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد در زﻣﺎن
ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺢ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﭘﻠﻴﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  5ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  3ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻠﻴﺲ
اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺠﺮد آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺟﺎزه ﺗﺮدد آزاد ﻧﻤﻲ داد.ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  9ﺷﺐ ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺪه ﻛﻤﻲ ﺣﺪود  15ﻧﻔﺮ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ روي زﻣﻴﻦ  4زاﻧﻮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن
ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  25ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ .
در اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دور آﻧﻬﺎ ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺪ و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺳﺮ راه ﻣﺮدم ﺑﻮدن ,ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺬﻛﺮ داد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻲ ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﺮوﻧﺪ واﻻ ﺑﺮﺧﻮردي ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ از
ﻛﺎرﺷﺎن ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻳﺠﺎد ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺷﻠﻮﻏﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد.در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  5ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﺳﺮ
و وﺿﻊ ﺳﺎده و ﻋﺎدي داﺷﺘﻨﺪ از رﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺑﺎز زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺮﻳﺢ اﺳﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻧﺪارﻳﻢ و دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮك اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺖ.در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي
از ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ دﺳﺖ اﻳﻦ  5ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﻌﺪادي از ﺣﺎﺿﺮان اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ  .ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺮﻳﺎد ﻛﺸﻴﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﻻت و ﻟﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮاي آراﻣﺶ ﺷﻤﺎ
ﻣﻴﺒﺮﻳﻤﺸﺎن !!

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش از ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ

ﺻﻔﺤﻪ 5

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آژاﻧﺶ اﻳﺮان ﺧﺒﺮ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺧﻮاﺳﺘﺎر وﺳﺎﻃﺖ و آزادي اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان
ﺑﻴﮕﻨﺎه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ادﻋﺎ ﻛﺮد او ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺪﺳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر از  5ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪ و ﻫﻤﮕﻲ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻫﻴﭻ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ  .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ
اﺧﻼﻗﻲ!! ﺟﻮاﻧﺎن را آزاد ﻛﺮد و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﻳﻨﺒﺎر ﭘﺲ از ﺑﺎزداﺷﺖ رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
ﺷﻴﺮاز :ﺷﻴﺮاز ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ازﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻪ در ﺳﺎﻟﺮوز ﻗﻴﺎم داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در 18ﺗﻴﺮ ﺑﻮد ,در ﺷﻴﺮاز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻼ ﺻﺪرا ﺣﺪود  500ﻧﻔﺮ و
در ﻣﻴﺪان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻴﺶ از 600ﻧﻔﺮﺑﻮدﻧﺪ  ,ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﻲ و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ,ﻣﺎﻣﻮران ﻛﻪ ﺣﺪود  1000ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ,ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎز اﺷﻚ آور زدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اي ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ .و آﻧﻬﺎ راﻣﻮرد ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺗﺒﺮﻳﺰ :روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮﺗﺮدد ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺨﺼﻮص در ﭼﻬﺎر راه آﺑﺮﺳﺎن و ﻣﻴﺪان داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﺮ ﻗﺪم ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و
ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﻲ اﻓﺮاد ﻋﺎدي را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ .در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض از ﺳﻮي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ و ﺑﺎﺗﻮم او را ﺑﻪ زور ﺳﻮار ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .ﭼﻬﺎر راه آﺑﺮﺳﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺎدﮔﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻫﻢ راه ﻣﻴﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي آﻧﻬﺎ ﻳﻮرش ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ  ,ﻫﻤﻪ اﻳﻦ وﺣﺸﻴﮕﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﻤﻊ واﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺷﻮﻧﺪ  ,اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﻳﺰ را ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ وادار ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰي ﻫﺎ را ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻳﺎد ﺑﺮده اﻧﺪ ؟ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اراده ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد  ,ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ اراده ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع را ازﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .
ﻣﺸﻬﺪ:ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮدرﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آژاﻧﺲ اﻳﺮان ﺧﺒﺮ در ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺎﻋﺖ 1800:اﻟﻲ 1930ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي در ﻓﻠﻜﻪ ﭘﺎرك ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﻴﺪادﻧﺪ:
ﻣﻴﻜﺸﻢ ﻣﻴﻜﺸﻢ آﻧﻜﻪ ﺑﺮادرم ﻛﺸﺖ  ,اﻳﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﺷﺪت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻴﺮﻓﺘﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺘﺮاض
روﺷﻦ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻮق ﻣﻴﺰدﻧﺪ .
ﻣﺰدوران و ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ﻧﻈﺎم در اﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺣﺪود  40ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ  ,آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻮم ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻠﺢ و آﻣﺎده ﺷﻠﻴﻚ ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﺳﻪ اﻟﻲ ﭼﻬﺎر ون از
دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﺷﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺰدوران ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮ ,ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻮم ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اي ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﻴﺪادﻧﺪ .ﻧﺰدﻳﻚ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻠﻮغ ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ  ,در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺰدور و وﺣﺸﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ.
اﺻﻔﻬﺎن :روز  18ﺗﻴﺮ ،دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻳﻮرش ﻣﺎﻣﻮران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺮاﻛﻨﺪه اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎ در
اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺣﺪود ﺳﻴﺼﺪ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ اﻣﻨﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﺪاي ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه از داﺧﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آب ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ درب ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻛﻮﺑﻴﺪه و ﻓﺮﻳﺎد اﷲ اﻛﺒﺮ ﺳﺮ دادﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﮕﺎن وﻳﮋه ي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ اﺟﺎزه ي ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاد.

ﻟﺰوم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺒﺎرزات در ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎر آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ .دﻗﻴﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد
ﻛﺪورت ﻣﻴﺸﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري اي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﮓ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﮓ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه يِ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
اوﻟﻴﻦ و ﻓﻮري ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ دﺷﻤﻦ واﺣﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﻛﺪورت ﻫﺎ و آﻏﺎز رﻓﺎﻗﺖ ﻫﺎﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزي ﻧﻈﺮي و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﭘﺮ ﻛﺮد .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اول از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ،
اﻣﺎ ﭘﺮ اﻧﺮژيِ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺤﻠﻲ آﻏﺎز ﻣﻴﮕﺮدد .ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺒﺎر ﺑﺼﻮرت روزﻣﺮه ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﻲ ،ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪي ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻳﺸﺎن
ﻣﻴﺸﻮد .ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ذﻫﻨﻴﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻻزم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴĤﻳﺪ .دﻳﻮار ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ،اﺣﺴﺎس ﻣﺒﺎرزه ي ﻣﺸﺘﺮك را در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﺤﻞ
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻴﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ،اﻳﺸﺎن را ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻣﺎ ،از ﻧﻘﺶ آﮔﺎه ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ي
ﺷﺒﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ .ﺛﺒﺎت آﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺮﻳﺤﻪ دار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﻛﻴﺐ آﮔﺎﻫﻲ و اﺣﺴﺎس ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان
اﺧﺒﺎر رﺳﻴﺪه ﺣﺎﻛﻴﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮدم در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮه و ﮔﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ده ﻧﻔﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﺮده و ﺷﻌﺎر ﻫﺎي »ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي« ﺳﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻼت ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﻬﺮك اﻛﺒﺎﺗﺎن ،ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد و ده ﻧﻴﺎوران ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ
اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺰﺷﻜﺎن و دﻧﺪان ﭘﺰﺷﻜﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪود  200ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺰﺷﻜﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﻮﻃﺔ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

ﺻﻔﺤﻪ 6
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﻲ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎري ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﻲ ﻛﻪ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺲ ﺑﻮك راﺟﻊ ﺑﻪ آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد،دوﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  300-350ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻲ از
ﭘﻠﻴﺲ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد و ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا آزاداﻧﻪ درﺑﺎ ره ٔ◌ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲداد.ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﺰا داران ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﻤﺪردي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

آﻏﺎز اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮﻫﺎي رﺳﻴﺪه از ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺣﺎﻛﺴﻴﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻘﺰ ،ﺑﻮﻛﺎن ،ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺳﺮدﺷﺖ در اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎب
را ﺗﺎ ﺣﺪي اﻋﻼم ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺰ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ .اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻛﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺮدم ﮔﻴﻼن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻴﺪه از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ,اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺖ  ،ﻻﻫﻴﺠﺎن و  ....در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮي و روﺷﻨﮕﺮي ﻣﺮدم ﻣﻲ
ﭘﺮدازﻧﺪ .در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻴﻠﻢ و اﺧﺒﺎر ﭼﻨﺪ روز اﺧﻴﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮ روي دﻳﻮار ،زﻣﻴﻦ ،
ﭘﻮل و ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اداﻣﻪ دارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻛﺜﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﺮدم ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰدور ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت :ﺷﺮﻛﺖ »ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻳﺮان« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻻﺟﻮردي« ،ﺑﺮادرزاده ﻗﺼﺎب اوﻳﻦ »اﺳﺪاﷲ ﻻﺟﻮردي« ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي آن ﺗﻬﻴﻪ و ﭼﺎپ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ اﻳﺸﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎً اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ و دادﺳﺘﺎﻧﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ.و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آﮔﺎه ﻳﺎﻓﺘﻦ از وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن و آزادي آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻛﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  140ﻧﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.آﻧﻬﺎ از ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪه اﻧﺪ و اﻣـﺮوز در
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﻴﺮي و ﺟﺮ وﺑﺤﺚ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮاد دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺷﺪ.ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﺸﻤﮕﻴﻨﺎﻧﻪ از اﻓﺮاد دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ  :ﭼـﻪ ﺑـﺮ
ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ آوردﻳﺪ؟ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدﻳﺪ،دارﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ  ،آﻧﻬﺎ را ﻛﺸﺘﻴﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاب ﻧﻤﻲ دﻫﻴﺪ .ﭼﺮا ﻛﺴﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻴﺴﺖ ؟ در اﻳﻦ ﺣﻴـﻦ
ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺳﻌﻲ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺪه ﻛﺸﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺳﺎﻛﺖ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪ.
در ﺟﻠﻮي دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﺗﻌﺪادي از ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻴﻬﺎ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﻣـﻲ ﺷـﺪ در
آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻴﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ وﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  90ﻧﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ.ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز از
ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب و وزارت اﻃﻼﻋﺎت از اﻋﻼم اﺳﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن ﺧﻮداري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺑﺸﺪت ﻧﮕـﺮان
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺰﻳﺰان آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻛﺜﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺎ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎزﺟﻮﻳﺎن ﻋﻠﻨـﺎن ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﻴﺮ
ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﺷﻚ آﻗﺎ )ﺧﺎﻣﻨﻪ اي( را در آوردﻳﺪ ﻗﺘﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
اﺳﺎﻣﻲ ﺗﻌﺪادي از دﺳﺘﮕﻴﺮﺷﺪﮔﺎن  18ﺗﻴﺮ و دﺳﺘﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.
 -1ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ  27ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﻴﺮ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري وي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 -2ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻲ  19ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺼﻞ ﺷﻨﺒﻪ  30ﺧﺮداد در ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -3ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺳﻬﻴﻠﻲ  24ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  26ﺧﺮداد در ﻣﻴﺪان وﻧﻚ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -4ﺳﻴﺎوش ذواﻟﻘﺪر  21ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  27ﺧﺮداد در ﻣﻴﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -5اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ اﻣﻴﺮي  26ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻐﻞ آزاد ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  3ﺗﻴﺮ در ﻣﻴﺪان ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -6ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎدﻗﻲ  24ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻐﻞ آزاد ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﻴﺮدر اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري وي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 -7ﻣﻬﺮان ﻣﻄﻠﻊ  21ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوش ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﻴﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري وي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 -8ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻛﺮاﻣﻲ  25ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺷﻨﺒﻪ  30ﺧﺮداد در آزادي ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه

ﺻﻔﺤﻪ 7

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
 -9ﻛﻴﺎﻧﻮش ﻣﻴﺮ ﻫﺎدي  20ﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺒﻪ  30ﺧﺮداد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -10ﺳﺎﻣﺎن ﻗﺎدري  27ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻐﻞ آزاد ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﻴﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري وي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 -11ﻧﻴﻤﺎ ﻛﺎﺷﻴﺎن  24ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ادﺑﻴﺎت ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﻴﺮ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري وي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 -12رﺿﺎ ﻛﺎﻇﻢ زاده  25ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  3ﺗﻴﺮ در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -13آﻳﺖ ﻛﺮﻳﻤﻲ 32ﺳﺎﻟﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  4ﺗﻴﺮ در ﻧﻮاب ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -14ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﻴﺮي  29ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻐﻞ آزاد ﺷﻨﺒﻪ  30ﺧﺮداد در ﻧﻮاب ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -15ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ذاﻛﺮي  24ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﻴﺮ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري وي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 -16آرش رﺣﻤﺎﻧﻲ  20ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  3ﺗﻴﺮ در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه
 -17ﺷﻬﺎب ﻋﺴﮕﺮي  26ﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﻋﻤﺮان ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  18ﺗﻴﺮ در اﻧﻘﻼب ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اوﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ :ﺑﺮوﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﺮوﻳﻢ؟
ﻳﻜﻲ از داغ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ روزﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ،ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﻮي
و ﺧﺎﺗﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺳﻮي اﺻﺮار ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ در آن داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮ اﻳـﻦ ﻧﻤـﺎز ،ﻋـﺪم ﻣـﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در آن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺳﻮي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ را ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﺷـﺎن داده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﭘﺰ دادن اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺑﻪ رأي ﻫﺎي دزدﻳﺪه ﺷﺪه ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي و اﺣﻤـﺪي ﻧـﮋاد ﺳـﺮان
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ را ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮد ﻛﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺎح ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻋﺘﺮاض ﮔـﺴﺘﺮده ي ﻣﺨـﺎﻟﻔﻴﻦ ،اراده ي
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻘّﻪ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﺣﻀﻮر در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﺎز ،ﺗﻈﺎﻫﺮات وﺳﻴﻊ دﻳﮕﺮي را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﺷﻌﺎرﻧﻮﻳﺴﻲ
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺎﺳﻪ  18ﺗﻴﺮ 88را ﻣﻲ ﺗﻮان »ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻌﺎرﻧﻮﻳﺴﻲ« ﺧﻮاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺠﻤﻌﺎت  18ﺗﻴﺮ ﻣﻲ رﻓﺘﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻌﺎر
»ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻌﺎر ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ اﻋﺘﺰاﺿﺎت ﺑﺮ در و دﻳﻮار ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر آن ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي« ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﻚ و ﺗﺮدﻳـﺪي را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« اﺳﺖ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻧﻘﻼﺑﻲ  18ﺗﻴﺮ ،ﺷﺎر ﻧﻮﻳﺴﻲ وارد ﻓﺎز ﺟﺪﻳﺪ و ﺟـﺪي
ﺗﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻨﺴﻴﻞ و ﻟﻴﺰر ﺟﺎي اﺳﭙﺮي و ﻣﺎژﻳﻚ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ،ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﻴﻜـﻲ را ﺑـﺮ در و
دﻳﻮار ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﻛﻨﻨﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻫﻢ از ﻛﻮﭼﻪ و ﭘﺲ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .دﻳﺮوز در وﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺻﺪر از ﭘﻞ ﻋﺎﺑـﺮ
ﭘﻴﺎده ﺑﻴﺮق ﺷﻌﺎر »زﻧﺪه ﺑﺎد دﻣﻜﺮاﺳﻲ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« آوﻳﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺻﺪاي ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي ﮔﺮاوﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮد .ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي ﮔﺮاوﻧﺪ در روز  23ﺧﺮداد
ﻣﺎه در ﺟﺮﻳﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺳﻪ راه ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮي داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮو
ﻫﺎي ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﻮﻳﺎ وي را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷـﺘﻢ ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ .ﺑﻌـﺪ از ﭘـﻲ ﮔـﻴﺮي ﻫـﺎي ﻓـﺮاوان ﺧـﺎﻧﻮاده ي اﻳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮي
ﺑﺎزداﺷﺘﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ ي ﮔﺬﺷﺘﻪ وي در ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪان اوﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣـﻲ ﺑـﺮد .ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘـﺸﺎر اﺧﺒـﺎري در ﻣـﻮرد
ﺷﻜﻨﺠﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن وﻗﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮ و ﻗﺘﻞ ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي ﮔﺮاوﻧﺪ
و دﻳﮕﺮ زﻧﺪاﻧﻴﺎن در زﻧﺪان اوﻳﻦ در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺟﺎﻧﺸﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي ﮔﺮاوﻧﺪ ﭘﻴﺶ از اﻳـﻦ ﻧـﻴﺰ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ي ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﻧﻈﺒﺎﻃـﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺗﺮم ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد .

ﻳﻚ ﺟﻮان دﻳﮕﺮ در ﺷﻴﺮاز ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ
آرﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮي ﭘﻮر ﺟﻮان  18ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻴﺮازي در درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻴﺮاز در ﻣﺤﻠﻪ اﺑﻴﻮردي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻬﮕﺰارﺷﺎت رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﻧﺪا ﻧﻴﻮز آرﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮي ﭘﻮر ﺟﻮان  18ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰﻣﺮدم ﺷﻴﺮاز در ﻣﺤﻠﻪ اﺑﻴﻮرد ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﺑﺎﺗﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻛﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎن ﺳﭙﺮد .وي در ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ واﻣﻨﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﻬﺘﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﻴﺮزﻧﻲ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺤﻞ درﮔﻴﺮي ﭘﻨـﺎه
ﻣﻲ ﺑﺮد ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﺎز اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﺑﺎﺗﻮم از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﻲ رود .و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺖ ﺟﺎن ﻣﻲ ﺳﭙﺎرد .ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺮار اﺳـﺖ
ﻛﻪ اﻣﺮوز ﭘﻴﻜﺮ اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ در داراﻟﺮﺣﻤﻪ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮده ﺷﻮد.
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ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ

»اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻮز ﻧﺪارد!«
امروز فرماندار تھران اعالم کرد که برای روز پنجشنبه  18تير ماه ھيچ مجوزي صادر نگشته است .او افزود که :دشمنان از »نظم و
آرامشي« که پس از اعتراضات به انتخابات بوجود آمده خشمگين اند و سعي دارند تا با استفاده از شبکه ھاي خارجي در اين »نظم و
آرامش« خللي ايجاد کنند ،درصورتيکه ما آماده ايم با ھرگونه اخاللگري و آشوب مجدانه برخورد کنيم.
پدرم وقتي که ديد از اين گفته ي آقاي فرماندار تا چه حد خشمگين شدم و ممکن است کار به شکستن وسايل خانه بکشد ،با
خونسردي گفت :بابا جان ،تازه اول کاره ،اين انقالب از اين صحنه ھاي فکاھي زياد خواھد داشت .يادم مي آيد آنوقت ھا )سال (57
ھر دفعه که مردم براي تجديد قوا توي خودشون ميرفتند ،يا اينکه براي اوضاع تازه اي که پيش ميآمد ،راه ھاي تازه اي پيدا کنند،
حکومت توي بوق و کرنا ميکرد که اعتراضات »تمام شد«! و بعد ھم اعتراضات مردم را پاي عوامل »ارتجاع سرخ و سياه« مي گذاشت.
اما معلوم بود که خودشون ھم حرف خودشون را باور نداشتند .خوب ،اگر تموم شده بود ،پس چرا ھنوز سرباز و گاردھاشون توي
خيابون بودند.
ﯾکبار ھم حتما شنيدي که تيمسار ازھاري که نخست وزير شده بود ،چون مردم به ناگاه با وضع جديد حکومت نظامي و منع
آمد و شد ،روبرو شده بودند ،براي يافتن راه ھاي مناسب تر مقابله با آن اوضاع ،مدتي را به خيابان نيامدند و مثل ھمين ھفته ،از
پشت بام ھايشان شعار مي دادند .حضرت تيمسار که اين را به پاي عقب نشيني درازمدت و دائمي انقالب و موفقيت خودش
گذاشته بود ،توي راديو و تلويزيون اعالم کرد که :اين سر و صداھايي که شب ھا مي شنويد» ،نوار« است که دشمنان پخش مي
کنند ،در صورتيکه مردم ما در نھايت نظم و آرامش به سر مي برند .مردم که اينرا شنيدند ،فرداي آن روز به خيابان آمدند و شعار
جديدي را که مخصوص تيمسار درست کرده بودند فرياد زدند .که حتماً شنيدي» :ازھار ي گوساله ،اي خر چھار ستاره ،ميگي اينم
نواره؟ نوار که پا نداره!«
بنابراين دخترم! اصال ً عصباني نشو! اين فرماندار ما ھم چھارپايي از نوع ازھاري است .بيچاره که با صداھاي شعارھاي
شبانه ي مردم رنگ از رُخش مي پريد ،و از ترس خوابش نمي برد ،حتماً چند عدل پنبه تو گوشش گذاشته و چون صداي مردم را نمي
شنود ،يواش يواش ،امر به خودش ھم مشتبه شده که گويا انقالب تمام شده است .اما من مطمئنم که امروز عصر ،نه تنھا مردم
بيرون خواھند آمد ،بلکه شعاري ھم براي اين يکي گوساله آماده خواھند داشت.
گو اينکه اين داستان را بارھا از خودش شنيده بودم ،اما باز ھم حرف ھايش بسيار آرام کننده و اميد دھنده بود و مرا قادر
ساخت کمي فکر کرده و اوضاع را دوباره ارزيابي کنم .مگر نه اينکه خيابان ھا پر از نيروھاي مسلح است؟ مگر نه اينکه ھر شب صداي
مردم بلندتر شده است و شعارھا راديکال تر شده اند؟ مگر نه اينکه ديوارھاي محله ما را شعارھاي »مرگ بر جمھوري اسالمي« و
»مرگ بر ديکتاتور« پر کرده است؟ مگر نه اينکه تمامي ھفته دوم را بدون مجوز و با دست خالي نيروھايشان را از نفس انداختيم؟
مگر نه آنکه با اراده ي مشترک خود ،در بسياري از نقاط مملکت برق را قطع کرديم و نگذاشتيم احمدي نژاد از صدا و سيما پرت و
پالھايش را به گوش مردم آن نقاط برساند؟ مگر نه اينکه خامنه اي و حکومت مجبور به عقب نشيني شدند و ما را »مردم« دانستند و
»اغتشاشگر« خواندن ما را به »رسانه ھاي بيگانه« نسبت داده اند ،که اين خود نوعي »شکر خوردم« است؟ پس اين انقالب زنده
است و پُر انرژي و اراده کرده است که امروز بيرون بيايد! اين انقالب مردم نيست که براي تداومش به مجوز شما نياز داشته باشد.
ما ،مردم ايران ايم که مجوز حکومت شما را باطل کرده و بزودي خود را از شّرتان خالص مي کنيم.

آﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻫﺒﺮ و رﺳﺎﻧﻪ دارد؟
اﯾن سوال مھمی است که ھميشه مردم اﯾران به صورتی برای خود مطرح کرده بودند .مردم ھميشه دنبال فردی بوده اند که رھبر آنان
باشد تا به حرکت در بياند .در ابتدای جنبش اخير ھم موسوی و بعضا کروبی و خاتمی را به عنوان رھبر اﯾن جرﯾان در نظر داشتند.
بعد از مدتی امثال سازگارا و در موارد اندک تری رضا پھلوی ھم به نوعی اﯾن نقش را خواستند بازی کنند .اما روز  ١٨تير  ٨٨وضعيت و
حرکت مردم نشان داد که اﯾن جنبش به نوعی نياز به رھبری ندارد.
چون ھم بسيار رھبر دارد و ھم ھيچ رھبری ندارد .جنبش مردم اﯾران به سمتی دارد می رود که از ﯾک تکثر باال برخوردار شده است.
تمام مردم اﯾران تمام کسانی که در خيابان ھای شھر ھای اﯾران دست به تظاھرات می زنند از نظر بينش سياسی و کنش گری در
حد ﯾک رھبر سياسی عمل می کنند.
حتی شجاعت اﯾن مردم بسيار بيشتر از احزاب و گروه ھا و شخصيت ھای به اصطالح سياسی است که رادﯾکال ترﯾن کنش سياسی
شان "روضه خوانی در ولنجک "شده است.
از طرف دﯾگر رسانه ھای گروھی مثل بی بی سی و صدای آمرﯾکا و شبکه ھای غربی در چند روز اول جنبش که ھنوز به رادﯾکاليزم
فعلی نرسيده بود به انعکاس وسيع اخبار و تصاوﯾر می پرداختند .اما االن که جنبش به رادﯾکاليسم باالﯾی رسيده است سکوت کرده
اند .
اما با توجه به پيشرفت تکنولوژی و آمدن رسانه ھای خرد ھر اﯾرانی خودش ﯾک رسانه شده است .فيس بوک ،وبالگ ھا ،ﯾوتيوپ،
تيوتر ،موباﯾل ،دﯾورا نوشته ھا ،شب نامه ھا و ...ھمه و ھمه بسيار تاثير گذار تر از بی بی سی و دﯾگر رسانه ھای سرماﯾه داری
است.
مردم به اﯾن خودباوری رسيده اند که خودشان می توانند زندگی خودشان را اداره کنند .مردم خود می توانند در خيابان ھا حکومت
کنند و خيابان ھا و شھر و محل زندگی و کار را خودشان اداره کنند نه اﯾن که ﯾک حکومت دﯾکتاتور بر آن ھا حکومت کنند.
مردم خود ھمه رھبر ھستند و نيازی به رھبر ندارد .مردم خود ھمه رسانه ھستند و نيازی به رسانه ندارند .
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اﻳﻦ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﺮدم
از ساعت  4که برای شرکت در مراسم دھمين سالگرد  18تير به خيابان آمدﯾم مطمئن شدم که امروز تبدﯾل به ﯾک روز تارﯾخی خواھد شد .در ابتدا از
خيابان کرﯾم خان زند به ميدان ولی عصر نزدﯾک می شدﯾم .در ميدان ولی عصر برخالف انتظارم جمعيت فراوانی را ندﯾدم و مردم پراکنده در پياده رو ھا
آرام راه می رفتند .نيرو ھای انتظامی ھم تعدادشان به نسبت کم بود و تنھا چند ون پليس که از پاسگاه ھای مناطق مختلف تھران مثل دردشت،
پاسداران ،سعادت آباد و ...آمده بودند ،دﯾده می شد .اﯾن امر نشان دھنده آن بود که نيروی انتظامی آن قدر با کمبود نيرو مواجه شده که از پاسگاه
ھای دﯾگرمناطق تھران نيرو آورده است .به سمت پائين ميدان ولی عصر راه افتادم بر تعداد جمعيتی که در پياده رو آرام حرکت می کرد افزوده شد .تا
اﯾن که در نزدﯾک دانشگاه پلی تکنيک جمعيتی در حدود ھزار نفر با سکوت کامل و در حالی که انگشتان خود را به نشانه پيروزی باال گرفته بودند آرام
به سمت شمال خيابان ولی عصر می آمدند ،من نيز به آنان پيوستم .بعد از چند دقيقه راھپيماﯾی در سر تقاطع طالقانی _ ولی عصر چند نفر فرﯾاد
ﷲ اکبر سر دادند که با مخالفت جمعيت مجبور به سکوت شدند .اما چند متر باالتر در نزدﯾکی سفارت عراق بود که ناگھان ھجوم نيرو ھای انتظامی
منجر به درگيری بين مردم شد .نيرو ھای انتظامی که تعدادشان نسبت به جمعيت کم بود با باتوم به ﯾک جوان و ﯾک دختر کـه سـعی داشـت از آن
جوان حماﯾت کند ،حمله وحشيانه کردند .در اﯾن جا بود که جمعيت خشمگين شد و به نيرو ھای انتظامی حمله ور شدند و ضمن رھا کردن جوان از
دست اﯾن نيرو ھا با مشت و لگد به ضرب و شتم نيرو ھای انتظامی پرداختند .در اﯾن لحظه ناگھان ی فرد لباس شخصی از بيم و ھراس کتک خوردن
عوامل سرکوبگر از مردم ،کلت خود را بيرون آورد واقدام به تير اندازی ھواﯾی کرد که اﯾن امر منجر به آن شد که مردم نيرو ھای انتظامی را رھا کرده
و به سمت پائين خيابان بازگردند .در اﯾن لحظات ناگھان شليک بی امان گاز اشک آور از طرف ميدان ولی عصر به سمت مردم شروع شد .دست کم
بيش از ده گاز اشک آور به طرف مردم شليک شد ،مردم برای مقابله اقدام به آتش زدن سطل زباله ھا و کارتون ھـای لـوازم کـامپيوتری کـه در اﯾـن
قسمت از خيابان ولی عصر به علت وجود پاساژ ھای کامپيوتری زﯾاد بود زدند .در اﯾن لحظات دﯾگر مردم دﯾگر سکوت نکردند و شعار ھای "مرگ بـر
دﯾکتاتور"" ،مرگ بر خامنه ای"" ،نترسيد نترسيد ما ھمه با ھم ھستيم" از طرف مردم سر داده می شد .مردم بعد از چند دقيقه دوباره در سر خيابان
طالقانی جمع شدند و شعار سر دادند .در اﯾن لحظات ناگھان نيرو ھای ﯾگان وﯾژه سپاه پاسداران جمھوری اسالمی که تا اﯾن لحظه در خيابان حضور
نداشتند از درون حياط و پارکينگ دانشگاه شاھد که کمی پائين تر از تقاطع طالقانی ولی عصر است ،به سمت مردم ھجوم بردند .الزم به ذکر است
که اﯾن ﯾک حربه ی تکراری نيرو ھای سرکوب گر است که نيروی اصلی عملياتی خود را در پارکينگ ھا و برخی اماکن اﯾن چنينی نگاه می دارند و در
خيابان نمی گذارند تا در لحظات حساس ناگھان برای غافلگير کردن مردم آنان را به صحنه بياورند .اﯾن نيرو ھا اقدام به ضرب و شتم مردم کردند و مردم
ھم باسنگ به مقابله با آنان پرداختند .مردم بعد از شليک چند گاز اشک آور و چند تير ھواﯾی به سمت چھار راه ولی عصر آمدند .در چھـار راه ولـی
عصر برخورد نيروی انتظامی که اکثرا سرباز ھای صفر و افسران پاسگاه ھا بودند به نسبت آرام تر بود و آنان صرفا مردم را به متفرق شدن دعوت می
کردند و بعضا از مردم می خواستند ،سوار اتوبوس ھا شوند .در جنوب چھارراه ولی عصر مردم در پياده رو ھا اﯾستاده بودند .پارک دانشجو نيز محل
تجمع پراکنده مردم بود که ھر از گاھی با ھجوم موتور سواران پليس متفرق می شدند .بعد از چند دقيقه تصميم گرفتم به سمت ميدان انقالب بروم.
بعد از طی کردن چند متر نرسيده به خيابان فلسطين نيرو ھای انتظامی که بر روی لباس شان نوشـته شـده بـود "پليـس آگـاھی" از مـردم مـی
خواستند که از خيابان اصلی عبور نکنند و به خيابان ھای فرعی بروند .در اﯾن جا گفت و گوی مردم با اﯾن نيرو ھا جالب توجه بود بـسياری بـا حالـت
تمسخر به آنان می گفتند که بعد از اﯾن ھمه تالش برای رسيدن به درجه افسری نيرو ھای آگاھی آنان را مجبورکرده اند باتم به دست در اﯾن ھوای
گرم سر خيابان ھا باﯾستند اﯾن سخنان برای اﯾن نيرو ھای سرکوب گر گران تمام می شد و چھره ھای مغموم شان مشخص بود.
از خيابان ھای فرعی و کوچه ھا به سمت ميدان انقالب می رفتم .نکته جالب اﯾن بود برخی از جوانان از فرصت استفاده کرده و با ماژﯾک و اسپری
شروع به شعار نوﯾسی کردند اﯾن جوانان که صورت خود را پوشانده بودند و دستکش به دست داشتند با اسپری سبز شعار ھای "مرگ بر دﯾکتاتور" و
"مرگ بر خامنه ای" را بر دﯾوار ھای کوچه ھای اطراف خيابان انقالب نوشتند و سرﯾعا در ميان جمعيت خود را پنھان کردند .در خيابان وصال بار دﯾگر
به خيابان اصلی انقالب بازگشتم .تمرکز نيرو در تقاطع وصال و انقالب بسيار زﯾاد بود .پمپ بنزﯾن وصال در اشغال نيرو ھای سپاه بود و در مقابل آن ده
ھا موتور وﯾژه و درداخل پمپ بنزﯾن نيزﯾکاتوبوس سپاه پارک شده بود و موتورھا وخودروھا سرکوبگرانبدونھيچحساب و کتابی می مدندو بنزﯾن می زدند
در حاليکه خودروھای شخصی مردم اجازه نداشتند که از پمپ بنزﯾن استفاده کنند .از جلوی سينما سپيده به سمت ميدان انقالب حرکت کردم .که
در حدود ساعت  6بود که ناگھان نيرو ھای لباس شخصی که تا آن لحظه نبودند با متور ھای شان از الﯾن وﯾژه ی اتوبوس ھای بی آر تی شـروع بـه
مانور دادن کردند .در حدود نزدﯾک به  100موتو سوار با انواع چماق ،باتوم ،شلنگ ،زنجير و با چھره ھاﯾی که نشان از آن داشت که اﯾن ھـا بـسيجی
معمولی نيستند بلکه از کادر ھای اصلی سپاه پاسداران ھستند که لباس شخصی پوشيده اند ،شروع به حرکت کردند.
در سر خيابان قدس دﯾگر اجازه نمی دادند کسی به سمت ميدان انقالب برود .انواع خودرو ھا با پالک سپاه و نيروی انتظامی درآن جا پارک شده بود.
خودروھاﯾيکه تاکنون نمونه ی آن را ندﯾده بودم.برخی خودروھا مجھز به دستگاه ھای وﯾژه ی بی سيمبودندو برخی ھمچون زندان سيار بودند و...انواع
نيرو ھای وﯾژه سپاه و انتظامی و لباس شخصی بيسيم به دست آن جا تجمع کرده بودند مردم نيز آرام به سمت شمال خيابان قدس حرکت کردند تا
جلوی درب قدس دانشگاه تھران نيرو ھای امنيتی و سپاھی و انتظامی اﯾستاده بودند اما در آن جا مردم تجمع کرده بودند .آرام آرام جمعيت زﯾـاد تـر
می شد که ناگھان در حدود 100موتور سوار که ماسک ھای ضد گاز به چھره زده بودند با تکان دادن باتوم به سمت جمعيت آمدند .اﯾن فراد بعـضا
مسلح ھم بودند و اسلحه خود را ھم به مردم نشان می دادند و اما مردم با آرامش سرﯾع متفرق شدند تا برخوردی پيش نياﯾد .اﯾن افراد نيز به سمت
بلوار کشاورز حرکت کردند .من نيز از خيابان اﯾتاليا به سمت وصال رفتم در آن جا بوی شدﯾد گاز اشک آور آزار دھنده بودد اما مردم با روشن کردن آتش
و سيگار سعی داشتند ،به ھم کمک کنند .بر دﯾوار ھای اﯾن بخش از شھر ھم شعار نوﯾسی خصوصا شعار "مرگ بر دﯾکتاتور" و "مرگ بر خامنه ای"
به وضوح به چشم می خورد .در ادامه بعد از چند دقيقه به بلوار کشاورز وارد شدم .نيرو ھای انتظامی در بلوار پراکنده بودند و خودشان دور آتش جمع
شده بودند تا از گاز اشک آور در امان باشند .خود آنان ھيچ کاری با مردم نداشتند ،چون نمی توانستند .مردم نيز تمام سطل آشغال ھا را آتش زده
بودند و بازار خرﯾد روزنامه ھا برای آتش زدن داغ بود .در بلوار کشاور در بر سر ھر خيابان دسته ھای صد ھا نفره و ھزاران نفره اﯾستاده بودند و با آتش
روشن کردن و سر دادن شعار بعضا با پرتاب سنگ به مقابله با ﯾگان وﯾژه ھا می پرداختند .اتومبيل ھا نيز با به صدا در آوردن بوق ھای خـود اعـتراض
می کردند .به ﯾکی از اﯾن تجمع ھا وارد شدم در کوچه ی کنار بيمارستان پارس .در درون کوچه دست کم  5آتش در جا ھای مختلف روشن شده بود.
جوانانی که صورت خود را پوشانده بودند اقدام به جمع آوری سنگ می کردند و مردم نيز درب خانه ھای خود را باز گذاشته بودند .جوانان با چيـدن
سنگ در خيابان ھا سعی داشتند که برای عبور خودرو ھا و موتور ھای سرکوب گران مانع اﯾجاد کنند .ناگھان از کوچه ھای اطراف کاروان موتور ھای
ﯾگان وﯾژه ی سپاه وارد کوچه شد جوانان سرﯾع پراکنده شدند و به خانه ھا پناه بردند و من به ھمراه ده ھا نفر دﯾگر نيز به درون بيمارسـتان پـارس
پناه بردم .پرستاران و دکتر ھاو مسئوالن بيمارستان بسيارخوب از مردم استقبال کردند و حتی به برخی که دراثر گاز اشک آور آسيب دﯾده بودند کمک
می کردند .در آن جا چند دقيقه ای اﯾستادم و دوباره بيرون آمدم .اﯾن بار مردم با قرار دادن بلوک سيمانی ﯾکی از کوچه ھا را به طور کامـل مـسدود
کردند که موتور ھا نتوانند وارد شوند .اما بار دﯾگر از ﯾک سمت دﯾگر موتور ھای ﯾگان وﯾژه به کوچه حمله آوردند و اﯾن بار من به درون ﯾک خانه پناه بردم.
ﯾک خانم مسن که صاحب خانه بود سرﯾعا برای ما شربت و آب خنک آورد .ﯾک دختری که گاز اشک آور خيلی وی را آزار داده بود به وسيله ی اﯾن خانم
درمان شد .اﯾن خانم که گوﯾا از انقالب  57تجربه داشت ﯾک دستمال آغشته به سرکه به اﯾن دختر داد تا جلوی صورتش بگيرد که ھمين کار حال وی را
بھتر کرد .برای ما نيز تجربه شد که از اﯾن به بعد برای مقابله با گاز اشک آور از سرکه استفاده کنيم.
در ادامه جنگ گرﯾز کوچه به کوچه مردم بار دﯾگر در ﯾک کوچه باالتر جمع شدند .اخبار حاکی از آن بود که ﯾگان وﯾژه ھا به ھمراه لباس شخصی ھا به
بيمارستان پارس حمله کرده و مردم را در درون بيمارستان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داده بودند و حتی با پرستاران معترض به اﯾن حمله و
بيماران نيز برخورد کرده بودند .اﯾن امر خشم مردم را بيشتر کرد .وقتی موتور سواران دوباره وارد کوچه شدند با باران سنگ مردم مواجه شدند .نکته
جالب اﯾن بود که موتور سوران لباس شخصی جرات نداشتند به تنھاﯾی وارد کوچه شوند و در پناه و حماﯾت ﯾگان ھای وﯾژه وارد می شدند .بعد از
چند دقيقه من تصميم گرفتم به سمت دﯾگری بروم از کوچه ھای اطراف خودم را به خيابان فلسطين شمالی رساندم .در آن جا نيز مردم آتش روشن
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کرده بودند و خودرو ھا بوق می زدند و مردم نيز شعار مرگ بر دﯾکتاتور سر می دادند .در تقاطع زرتشت صدھا موتور سوار سپاھی که به وضـوح بـر
روی کاورھای شان آرم سپاه پاسداران جمھوری اسالمی حک شده بود ،وارد شدند که صرفا با چرخاندن باتوم و عربده کشی سعی در ارعاب مردم
داشتند که نا موفق بودند و به خاطر ترافيک در ھراس گير افتادن در ميان مردم مسير خود را از ﯾک کوچه فرعی منحرف کردند.
از خيابان زرتشت وارد ولی عصر شدم .جمعيت در خيابان ولی عصر بسيار زﯾاد بود اما پراکنده ،مردم پراکنده اﯾستاده بودند .لباس شخصی ھا اقدام
به بازداشت ﯾک جوان کردند البته وی مقاومت کرد و آنان وی را با باتوم و شوکر و گاز فلفل مورد ضرب و شتم قرار دادند و زمانی که می خواستند وی
را سوار موتور بکنند مردم سعی در نجات وی داشتند که ناگھان تعداد زﯾادی از لباس شخصی ھا در تقاطع زرتشت ولی عصر به مردم ھجوم بردند و
در ﯾک مورد با شوکر ﯾک زن کھن سال را مورد ضرب و شتم قرار دادند که منجر به بيھوش شدن اﯾن زن شد که مغازه داران وی را به داخل مغـازه ی
خود بردند.
به طرف ميان ولی عصر رفتم جمعيت فراوان و حضور لباس شخصی ھا بسيار پررنگ تر شد .دﯾگر خبری ازنيروی انتظامی نبود و فقط لباس شخصی
ھا حضور داشتند .اﯾن افراد سعی داشتندبا کوبيدن باتوم ھای خود به نرده ھا و کرکره مغازه ھـا بـا اﯾجـاد سروصـدا مـردم را بترسـاننندکه بعـضا بـا
تمسخرمردم مواجه می شدند .درمواردی نيز مردم ازکوچه ھا ضمن سردادن شعاربه طرف اﯾن افراد سنگ پرتاب می کردند که اﯾن نيروھا صرفا با سپر
ھای شان سعی می کردند سنگ ھا را دفع کنند.درکل اﯾن نيروھا با وجود تعداد نسبتا زﯾادشان در مقابل سيل جمعی معترض در موضع دفاعی قرار
گرفته بودند .تنھا زمانی که نيرو ھای وﯾژه سپاه که با لباس بسيجی در پشت موتور ھا سوار بودند درتعداد زﯾاد به سمت جمعيت حمله می کردند
می توان گفت سرکوبگران در موضع حمله قرار داشتند .با تارﯾکشدن ھوا ترجيحدادنبه طرف خانه برگردم .درميادﯾن دﯾگرشھر که محل تجمع مردم نبود
نيروھای لباس شخصی که از سن وسال شان معلوم بود که از بسيج محالت و جوانان خام و بسيجی ھستند حضور داشتند .اﯾن امر نشان می داد
که ﯾک نوع تقسيم کار وجود داردکه نيروھای حرفه ای در مکان ھای اصلی درگيری و نيروھای جوان تر و خام تر در ميادﯾن دﯾگرشھر قرار داشتند .اﯾن
ﯾکفرصت است که جوانان اﯾن محالت با شناساﯾياﯾن بسيجيھا ﯾا با زبان خوش سعی کنند اﯾن افراد را از راه اشتباه بازگردانند و ﯾا دست به مقاومت در
مقابل آنان بزنند .شب نيز صدای شعار دادن در پشت بام ھا بسيار بيشترشد و مردم شدﯾدا مرگ بردﯾکتاتور و مرگ برخامنه ای می گفتند.
از ميدان توحيد خبر می رسيد که مردم بخش ھاﯾی از خيابان ھای اطراف آن جا تا ستار خان را در اختيار دارند ونيروھای سرکوبگر جرات نزدﯾک شدن
به اﯾن محالت را ندارند و مردم بعضا برخی کوچه ھا را سنگربندی کرده بودند .ازتھران پارس و پيروزی نيز خبرھای مشابھی می رسيدکه البته برخی
می گفتندکه مردم به پاﯾگاه ھای بسيج و سپاه ﯾورش برده اند و بعضا با کوکتل مولوتف آن جا را به آتش کشيده اند .از بلوار ميردامـاد نـيز خـبر مـی
رسيدکه درگيری ھای شدﯾداست و تا ميدان ونک ادامه دارد .ازدﯾگرنقاط شھر نيز خبرھای مشابه می رسيدکه البته من به شخصه در اﯾنجا ھا حضور
نداشتم.
چندنکته مھم که من ازتجمع  18تير سال  88آموختم با شما در ميان می گذارم:
 -1به نظر می رسيد که حکومت اسالمی انتظار حضور به اﯾن گستردگی مردم را نداشت و غافل گير شد.اﯾن موضوع از آن جـا روشـن بـود کـه تـا
ساعت 7خبری از سپاھی و بسيجی ھا نبود بعد از ساعت 7که درگيری ھا به اوج رسيد اﯾن دسته ھا وارد ميدان شدند.
-2به نظرشخص من پيروزی بزرگ مردم اﯾن بودکه برای الاقل چند ساعت کنترل چند محله و خيابان را در دست گرفتند و خوداﯾن تجربه ی عالی بـود
که برای چندساعت ھم که شده کنترل محالت زندگی مردم به دست خودشان باشد.
-3به نظرمن بھترﯾن شکل تظاھرات خيابانی درمقابل حکومت سرکوبگر جمھوری اسالمی ھمين شکل گسترده و پراکنده است باﯾد نيروھای سرکوبگر
را پخش کنيم و در محالت و کوچه ھا و خيابان ھای فرعی زمين گيرشان کنيم.
 -4مردم آغاز گر خشونت نبودند.حتی نمی خواستند شعار بدھند اﯾن سرکوبگران بودندکه خشونت را آغاز کردند .من با خشونت مخالفم .اصال برای
مقابله با خشونت حکومتی است که در تظاھرات شرکت می کنم .اما به صورت طبيعی ھر موجود زنده ای برای دفاع از خود باﯾد دست بـه اقدامـی
بزند من ھم برای دفاع از خود در مقابل گاز اشک آور سطل آشغال وچوب و روزنامه آتش می زنم ،برای مقابله با حمله نيروھای ﯾگـان وﯾـژه سـنگ
پرتاب می کنم،برای مقابله باخودروھا و موتورھای شان خيابان ھاوکوچه ھای را سنگربندی ميکنم در مقابل مشت و لگد آنان که بـرادران و خصوصـا
خواھران و مادران ما را می زنند من نيز از مشت و لگد استفاده می کنم.درمقابل سانسور حکومتی من از نوشتن بر روی دﯾوار ھا و پخش شب نامه
استفاده می کنم.
 -5باﯾداز فرصت تظاھرات ھا برای شعار نوﯾسی استفاده کرد .اسپری وسيله ی خوبی است اما حمل ونقل آن سخت است نوشتن باآن نيز اندکی
زمان براست .اما اگر می ترسيد می توانيد از ماژﯾک و ﯾک ابزار بسيار عالی دﯾگر ﯾعنی مداد شمعی استفاده کنيد .مداد شـمعی ھـم بـسيارکوچک
است و به راحتی می توانيد در جيبتان بگذارﯾد ھم پررنگ است و ھم بر روی ھر نوع دﯾوار وحتی آھن ھم می توانيدشعار بنوﯾسيد.
 -5خيابان ھاوکوچه ھای تھران به شکلی است که تنھا وسيله ای که نيروھای سرکوبگر برای مقابله با مردم می تواننداز آن استفاده کننـد موتـور
است .برتری اﯾن نيروھای سرکوبگر به مردم ھمين موتورھاﯾشان است برای از کارانداختن موتورھای شان درتظاھرات ھای آﯾنده فرکی باﯾد کرد .متور
سرکوبگران االن بزرگترﯾن دشمن ما است.برای متوقف کردن آن ھر فکری که دارﯾد در اﯾنترنت و در ميان مردم پخش کنيد.
در آخر باﯾد بگوﯾم من به شخصه معنای واقعی انقالب را دﯾروز در خيابان ھا و کوچه ھای تھران درک کردم .انقالب ﯾعنی اﯾن که ھمه با ھم و برای ھم
و برای آن که خودمان سرنوشت زندگی خودمان را تعيين کنيم نه دﯾکتاتورھا متحد شوﯾم .انقالب ﯾعنی ھمين که دﯾروز برای چند ساعت کوچه ھـا و
پوﯾان -ش
خيابان ھای شھر در دستان ما بود نه نيروھای سرکوبگر رژﯾم .انقالب ﯾعنی مردم و مردم ﯾعنی انقالب!

ﻫﺎﺷﻤﻲ ،از ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻐﻀﻮب ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ اي ﻣﺤﺒﻮب
ھاشمی رفسنجانی را می توان ﯾکی از اصلی ترﯾن ستون ھای نظام جمھوری اسالمی در  30سال گذشته دانست.نظامی که اکنون با جدی ترﯾن
بحران  3دھه گذشته خودش رو به رو شده است .بحرانی تا آن جا جدی که اگر به زور باتوم ،گلوله ،چماقداران و کالشينکف به دسـتان در خيابـان
ھای شھر نباشند ،ﯾک روز ھم دوام نمي آورد .نظامی که دﯾگر عرﯾان و بی پرده ،بيشرمانه در خيابان ھای شھر ،درست درمقابل دوربين ھا ،آدم می
کشد ،نظامی که باالترﯾن مقام نظامی اش رسما وارد درگيری ھای سياسی شده و آن چنان نا توان و عاجز است که برای " آقا امام زمان "رنجنامه
می نوﯾسد! اين نظام دارد نفس ھای آخر را می کشد .اما ناگھان ،فرشته ی نجاتی که پيش از اﯾن مورد نفرت عموم بود ،بار دﯾگرمحبوب شده و نماز
جمعه را برگزار خواھد کرد تا شاﯾد نظام را نجات دھد .روزگاری ھاشمی مورد غضب مردم بود و به ھمين علت ،مردم به رقيبش رای دادنـد و او را
مفتضحانه سر جايش نشاندند .اما امروز ،چون نظام او را مغضوب نموده ،در بين مردم محبوبيت پيدا کرده است .اما شرايط بي ثباتي ايـن نظـام بـه
حدي است که اگر قرار است باقي بماند ،ھاشمي بايد ھمين محبوبيتش را خرج حفظ آن کنـد .سـوال اﯾـن اسـت کـه ،آﯾـا ھاشـمی داراي چنـان
محبوبيتي ھست که در نماز جمعه اﯾن ھفته بتواند در قامت ناجی و فرشته نجات نظام ظاھر شود؟
اگرروزگاری بخشی از مردم اﯾران اﯾن توھم را داشتند که برای کمتر ھزﯾنه دادن ،بھتر است که از شکاف بين ھيئت حاکمه استفاده کنند و با شرکت
در انتخاباتِ ھمين نظام و دعوای ھاشمی و خامنه ای براي تضعيف آن استفاده نمايند ،اکنون ،به قيمت خونين شدن سنگفرش ھای خيابـان ھـای
تھران و اﯾران ،اﯾن توھم از بين رفته است .در واقع مردمی که شعارشان »کشته ندادﯾم که سازش کنيم« است ،نباﯾد به اﯾن تـوھم دچـار باشـند
که ھاشمی می تواند آن تغييری را که ما خواھانش ھستيم ،اﯾجاد کند.اما بسياري ھستند که بنابر منافع خود ،می خواھند اﯾن توھم را در مـردم
زنده کنند .چرا که می دانند که سقوط نظام ،تر و خشک حکومتيان را که سه دھه در موقعيت ھاي مختلف اين نظام قرار داشتند و به دور خوان يغماي
ثروت اين ملت بيچاره نشسته بودند ،خواھد سوزاند ،مقام ھاشمي و جايگاه ويژه ي او و خاندانش بر سر اين سفره ،بر ھيچکس پوشيده نيـست.
خود ھاشمی ھم جزئی ازاﯾن نظام است .نه تنھا جزئی از اﯾن نظام که به عنوان ﯾک ستون اﯾن نظام ايستاده و ھر زمان که به دزدي ھايش از بيت
المال اشاره مي شد ،در جواب حکم امام را نشان ميداد که ثروت ھاشمي براي حفظ اين نظام اندوخته مـي شـود .ھاشـمی و ھمپالگـانش مـی
دانندکه اگرنظام سقوط کند ،ايشان نيزسقوط خواھند کرد .اما اگر نظام "اصالح"شود ،و عاقبتش به سرنوشت احمدي نژاد گره نخورده باشد ،شـاﯾد
بتوانند با قرباني کردن احمدی نژاد ،کل نظام را حفظ کرده و جاﯾگاه خود را در آن تقوﯾت کنند .ھر معجزه اي که در نماز جمعه از عمامه ي ھاشمي در
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بيايد در جھت حفظ نظام غارتگران و قاتالن است .پس ما بايد از خود اين شوال را کنيم که آﯾا با دادن اﯾن ھمه ھزﯾنه ،باز ھم با بزک شدن اﯾن نظام
راضی می شوﯾم؟ آﯾا با وجود اﯾن ھمه ھزﯾنه ايکه دادﯾم ،اﯾن ھمه »نداھا« و »سھراب ھا« يي که از دست داديم ،اﯾن ھمه فرزندان اﯾن مملکت را
که در بند جانيان داريم ،برای اﯾن بوده است که باز ھم بين " بد و بدتر" ،يکي را انتخاب کنيم؟ يا اينکه مي خواھيم کار را يکسره کرده و با ﯾک تغيير
بنيادﯾن ،شرّ تمامي غارتگران را از سرمان کم کنيم؟
اين سخنان من را به انتخاب راه بی عملی و منفعالنه نگذاريد .به نظر نگارنده ،باﯾد از فرصت پيش آمده در جمعه ،بعد از نماز ،استفاده کرد .باﯾد در
خيابان ھا حضور داشت و باﯾد ھمين تجمع را به تظاھرات عليه نظام تبديل نمود .ما نماز جمعه نمی خوانيم! ما به ھاشمی اقتدا نمی کنيم! و ما به
خطبه ھاﯾش ھم گوش نمی دھيم! اما از فرصت حضورجمعيت ميليونی در خيابان ھا استفاده ميکنيم  .ما در ميان مردم می روﯾم و تظاھرات ميکنيم و
صداي خود را به عرش مي رسانيم .ھمان گونه که نگذاشتيم شرکت مردم در انتخابات به مشروعيت نظام جمھوری اسـالمی بيانجامـد ،نخواھيـم
گذاشت که شرکت مردم در نماز جمعه مشروعيتي برای ھاشمی بوجود آورد .او در راستای نجات نظام خواھد گفت و ما وی را بر جايگاه به حقّش در
کنار خامنه ای قرار خواھيم داد .داد و چند "ھمراه با " مرگ بر خامنه ای " و "مجتبی بميری رھبری را نبينی" شعار قشنگ و زﯾبا ي "مرگ بر شاه
مرگ بر شاه  ،اکبر شاه" را فرياد خواھيم زد .و بار دﯾگر خيابان ھای شھر را در ﯾک جمعه ی داغ تابستانی داغ تر کرده و به فتح خود در خواھيم آورد.

دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﺴﻢ ﭘﻴﮕﻴﺮ و دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﺴﻢ ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻳﻲ
ﻓﺮﻫﺎد رﻫﺎ
مارکسيسم وظيفه واقعی ﯾک حزب انقالبی سوسياليستی را توضيح داده است و تاکيد کرده است که وظيفه حزب برنامه سازی برای نوسازی جامعه
و موعظه خوانی برای سرماﯾه داران و پيروان انھا درباره بھبود وضع کارگران نيست،توطئه چينی نيست .بلکه سازماندھی مبارزه طبقاتی پرولتـارﯾـا و
رھبری اﯾن مبارزه است.تصرف قدرت سياسی به وسيله پرولتارﯾا و سازمان دادن جامعه سوسياليستی ھدف نھاﯾی اﯾن مبارزه را تشکيل می دھد.
»لنين،کليات اثار«
عروج خونين مبارزات مردم اﯾران عليه حکومت جمھوری اسالمی که کودتای انتخاباتی  23خرداد تنھا جرقه ای برای آغاز ان بود در جنبش کمونيستی
اﯾران تفسير ھای متفاوتی را برانگيخته است .بخشی از جنبش کمونيستی با اﯾن استدالل که پرولتارﯾای کمونيست با پرچم مستقل طبقاتی خود در
اﯾن مبارزات حضور ندارد حکم به ارتجاعی بودن اﯾن جنبش داده و کارگران و کمونيست ھا را از شرکت در اﯾن مبارزات و "شھادت" در راه ﯾکی از جناح
ھای بورژوازی برحذر می دارد .در مقابل بخش دﯾگری از جنبش کمونيستی با تاکيد بر اﯾن که جنبش موجود مبارزه ای برای سرنگونی حاکميت اسالم
سياسی است به حماﯾت از ان پرداخته و نيروی خود را در راستای اﯾن جنبش قرار داده است .تفاوت اﯾن دو نظرﯾه که بخش عمـده ای از جـنـبـش
کمونيستی اﯾران اگر چه نه در نظرﯾه اما در عمل به انھا تعلق می گيرند به حدی است که به سختی می توان انھا را دو درک متفاوت از مارکسيسم
ناميد .اﯾا اﯾن دﯾدگاه ھا حقيقتا مارکسيسم را به مثابه بيان مفھومی گذار انقالبی جامعه از سرماﯾه داری به سوسياليزم به رھـبـری طـبـقـه کـارگـر
نماﯾندگی می کنند؟به اعتقاد ما خير .ھيچ کدام از اﯾن دو دﯾدگاه ذات نظرﯾه مارکسيسم ﯾعنی سازماندھی مبارزه طبقاتی پرولتارﯾا و رھـبـری اﯾـن
مبارزه را با ھدف تصرف قدرت سياسی و سازمان دادن به جامعه سوسياليستی نماﯾندگی نمی کنند.
دﯾدگاه اول عدم شرکت طبقه کارگر را در مبارزات کنونی برای اﯾن طبقه تبدﯾل به ﯾک فضيلت می کند و ان را به درک اگاھانه طبقه کارگر از مـاھـيـت
ارتجاعی جنبش سبز موسوی مربوط می کند.اما در حقيقت عدم شرکت پرولتارﯾا به مثابه ﯾک طبقه در مبارزات کنونی نه ناشی از درک بـاالی اﯾـن
طبقه بلکه به سادگی رﯾشه در بحران ذھنی طبقه کارگر دارد .طبقه کارگری که به لحاظ ذھنی به پختگی رسيده باشد در خواھد ﯾافت که ھر بحران
سياسی در جامعه سرماﯾه داری در عين حال امکانی انقالبی برای رھاﯾی اﯾن طبقه از موقعيت فرودست در مناسبات اجتماعی است.پرولتارﯾاﯾی که
به خوداگاھی طبقاتی رسيده باشد مستقل از اﯾن که منشا ظاھری بحران سياسی چيست با پرچم مستقل طبقاتی خود وارد مبارزه سياسی شده
و برای ﯾگانه نتيجه ھر بحران انقالبی ﯾعنی تعيين تکليف دوباره قدرت سياسی مبارزه می کند .بنابراﯾن عدم شرکت تاکنونی پرولتارﯾا به مثـابـه ﯾـک
طبقه در مبارزات نه به دليل درک عميق اﯾن طبقه از ماھيت ارتجاعی دﯾدگاھھای موسوی بلکه نتيجه اﯾن واقعيت است که طبقه کارگر اﯾران به دليل
ناپختگی ذھنی ھنوز امکانات انقالبی بحران موجود را درک نکرده است.حل بحران ذھنی طبقه کارگر اساسی ترﯾن وظيفه کمونيست ھـاسـت امـا
گراﯾشاتی که عمال کوششی برای حل اﯾن بحران نکرده اند به جای تاکيد بر اﯾن واقعيت،از بی عملی طبقه کارگر فضيـلـت مـی سـازنـد تـا بـا ان
پاسفيسم خود را توجيه کنند.
در مقابل ،دﯾدگاه دﯾگر با تاکيد بر اﯾنکه جنبش موجود مبارزه ای برای سرنگونی اسالم سياسی است به حماﯾت اشکار از ان پرداخته و نيروی خود را
در راستای اھداف ان قرار داده است .به سادگی می توان فھميد که درک اﯾن گراﯾشات از مبارزه طبقاتی "،توطئه ای" برای کسب قـدرت سـيـاسـی
است .اﯾن گراﯾشات تصور می کنند که با ھمراھی جنبش موجود می توانند در لحظه ای مناسب با توطئه ای خير خواھانه رھبری جنبش را از دست
رفرميست ھا خارج کرده و ان را وارد فاز انقالبی کنند.اما درک مبارزه طبقاتی به مثابه توطئه ھای سياسی صرفا بيانگر ﯾک بد فھمی ساده انگارانـه
است.توطئه گران بسيار با ھوش تر مثل حزب توده و فداﯾيان اکثرﯾت درست زمانی از بورژوازی رودست خوردند که تصور می کردند در مراحل اخر توطئه
خود برای کسب قدرت به سر می برند.
ھمراھی جنبش موجود با ھدف کسب ھژمونی بر ان اگر در سطح سياسی بيانگر ﯾک بدفھمی ساده انگارانه است در سطح اجتماعی نماﯾنده ﯾک
افق اجتماعی مشخص ﯾعنی دموکراتيسم خرده بورژواﯾی است.دموکراتيسم خرده بورژواﯾی دﯾدگاھی اتوپياﯾی دارد.اتوپيای اﯾن دموکراتيسم سرماﯾه
داری بدون دﯾکتاتوری است .به ھمين دليل اﯾن دموکراتيسم نه رﯾشه ھای دﯾکتاتوری ﯾعنی حاکميت سرماﯾه داری بلکه صرفا نمودھای دﯾـکـتـاتـوری
ﯾعنی جمھوری اسالمی و در نھاﯾت اسالم سياسی را ھدف قرار می دھد .در پس عبارت پردازی ھای اﯾن گراﯾش در توجيه ھمراھی با جنبش موجود
صرفا اتوپيای رھاﯾی از سرماﯾه داری بد)جمھوری اسالمی( و گذار به سرماﯾه داری خوب)سرماﯾه داری ليبرال(قرار دارد.اما مارکسيسم خصلت اتوپياﯾی
ارمان دموکراتيسم خرده بورژواﯾی ﯾعنی سرماﯾه داری بدون دﯾکتاتوری را اشکار می کند و نشان می دھد که دولت در جامعه سرماﯾه داری وابسته،
ﯾعنی سرماﯾه داری کشور پيرامونی در عصر امپرﯾاليسم به دليل ضرورت ھای مربوط به پروسه انباشت سرماﯾه ذاتا دﯾکتاتور خواھـد بـود بـنـابـراﯾـن
سرنوشت دموکراسی در اﯾن جوامع کامال به سرنوشت مبارزه انقالبی عليه کليت نظام سرماﯾه داری گره خورده است.مارکسيسم می امـوزد کـه
خيزش توده ای تا جاﯾی که جھت گيری ضد سرماﯾه داری نداشته باشد فاقد ھر ضرفيت دموکراتيک است و دنباله روی از ان صرفا بيانگر پوپوليسمی
است که حتی منافع خود را ھم تشخيص نمی دھد.دﯾدگاه کمونيسم در برابر اﯾن دموکراتيسم ناپيگير مبارزه برای افشای ماھيت اتوپيک ارمان او
ﯾعنی سرماﯾه داری بدون دﯾکتاتوری است.کمونيست ھا باﯾد اﯾن واقعيت را در سطح گسترده تبليغ کنند که جنبش کنونی تا ان اندازه حقيقتا خصلتی
دموکراتيک خواھد داشت که خصلتی ضد سرماﯾه داری داشته باشد.البته صرف نظر از ھر ماﯾه تبليغ،خرده بورژوازی به تنھاﯾی و مستقل از طـبـقـه
کارگر ارمان ھای دموکراتيک و ضد سرماﯾه داری را نماﯾندگی نخواھد کرد.خرده بورژوازی تنھا زمانی به دموکراتيسم پيگير خواھد پيوست که پاﯾه ھای
کليت نظام سرماﯾه داری به لرزه درامده باشد.
با توجه به انچه گفته شد از دﯾدگاه ما معنای زنده پراتيک کمونيستی در جنبش کنونی نه پيروی از پاسفيسم گراﯾش اول و نـه دنـبـالـه روی از
دموکراتيسم ناپيگر گراﯾش دوم بلکه معطوف به طبقه کارگر و مبارزه برای حل بحران ذھنی اﯾن طبقه است .بحران کنونی ابستن شراﯾطی انـقـالبـی
است اما تنھا پرولتارﯾاﯾی که به لحاظ ذھنی به پختگی رسيده باشد در اﯾن بحران مستقل از منشا ظاھری ان ،امکانی انقالبی برای دگرگونـی در
مناسبات اجتماعی را خواھد دﯾد.پرولتارﯾا به مثابه ﯾک طبقه ﯾعنی پرولتارﯾاﯾی که به اگاھی مستقل طبقاتی دست ﯾافته باشد،ان نيروﯾی است کـه
می تواند جنبش کنونی را به روﯾاﯾی که در سر دارد ﯾعنی رھاﯾی از دﯾکتاتوری رھنمون کند.
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ﺑﺤﺜﻲ درﺑﺎره ى ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ )ﻗﺴﻤﺖ اول(
اسماعيل سپھر
آناتومی دمکراسی مشارکتی
دموکراسی حکومت مردم بر مردم تعرﯾف میشود .قاعدتا اگر حکومت مردم و اعمال اراده آنھا بر سرنوشت خوﯾش حقيقتاً
تحصيل حاصل باشد اضافه کردن کلمه مشارکتى به دموکراسی کار زائدی است .امّا دموکراسی و حکومت دموکراتيک با انواع
مختلفی از حکومتھا تداعی میشود که ھمه به ﯾک اندازه تجلی اراده مردم و سازمان اعمال اراده آنھا به حساب نمی آﯾند .بنابراﯾن
ترکيب "دمکراسی مشارکتی" از جنبه سياسی میتواند بر تماﯾز اﯾن نوع از دموکراسی با انواع دﯾگر دموکراسی اشاره داشته باشد.
صفت مشارکتى در اﯾن ترکيب در حقيقت به مھمترﯾن مشخصه اﯾن نوع از دموکراسی ،ﯾعنی مدخليت وسيع ،ممتد و تأثيرگذار آحاد
مردم در برنامه رﯾزی و اداره ھمه حوزهھای مربوط به زندگی اجتماعی ،اشاره دارد.
ھمانطور که مک فرسون خاطر نشان می کند ،دموکراسی مشارکتی به عنوان شعار جنبش دانشجوﯾی چپ جدﯾد در دھه 1960
ميالدی مطرح شد ،و در دھهھای  60و  70ميالدی در متن طبقه کارگر جای باز کرد (1).دموکراسی مشارکتی ،اما بمثابه ﯾک ساختار
سياسی ،ھمچون ھر نظام سياسی دﯾگر تنھا از دل روندھا و روﯾدادھای سياسی خود وﯾژه ھر جامعه تولد خواھد ﯾافت .بنابراﯾن
بدست دادن تصوﯾری جزء به جزء و ھمه جانبه از ساختار و نمای دموکراسی مشارکتی بی تردﯾد غيرممکن و خيال پردازانه خواھد بود.
تالش برای بنای دموکراسی مشارکتی در ھر جامعه ھمچون تالش برای اﯾجاد ھر ساختار سياسی دﯾگر ،از اﯾده ھا و ابتکارات توده
ھای وسيع مردم ،از سنتھا ،از تناسب قواى سياسی ،از حوادث سياسی خود وﯾژه پر اثر و از عوامل بسيار دﯾگر رنگ و تأثير میپذﯾرد.
اﯾن عوامل نوع و شکل نھادھا و مکانيزمھای سياسی ،حدود و کيفيت مشارکت و اثرگذاری سياسی آحاد مردم در قدرت سياسی و
نوع تعامل نھادھای جامعه مدنی و نھادھا و ارگانھای دولتی را به ميزان قابل توجھی از ﯾک جامعه تا جامعه دﯾگر متفاوت خواھد کرد.
بنابراﯾن ،تالش من در نوشته حاضر اساساً به ترسيم مبانی و مھمترﯾن مشخصه ھای دموکراسی مشارکتی محدود خواھد بود.
آنجا نيز که به ذکر نمونهھا و ﯾا ترسيم برخی از جزئيات مربوط به ساختار دموکراسی مشارکتی اقدام میشود ،ھدف اساساً بدست
دادن تصوﯾر قابل لمس تری از مشخصه ھای عمومی دموکراسی مشارکتی است.
مھمترﯾن مشخصهھای دموکراسی مشارکتی
دموکراسی مشارکتی در حدود و کيفيت مشارکت سياسی آحاد مردم در ساخت قدرت ،در نقش اثرگذار آنھا در تعيين روش
حکومت و در ترسيم و تغيير راھبرد ھا و راھکارھای سياسی و در تواناﯾی مردم در گزﯾنش و عزل سھل الوصول مقامات حکومتی است
که از ساﯾر اشکال دموکراسی تماﯾز می ﯾابد .تأمين مشارکت و مدخليت وسيع ،کيفی و اثرگذار آحاد مردم در تمامی عرصهھای قدرت
سياسی و حاکم کردن مردم بر سرنوشت خوﯾش ،اما از چه طرﯾق قابل تحصيل است؟
ـ تمرکز زداﯾی از قدرت سياسی
ھر ساختار سياسی مبتنی بر اصول پاﯾه ای دموکراسی ،طبيعتاً با حدی از تمرکز زداﯾی از قدرت سياسی متناظر است .تمرکز
بيش از حد قدرت سياسی در نھاد دولت و بوﯾژه تمرکز قدرت در دولت مرکزی عرصه سياست ورزی بر آحاد مردم را تنگ و اﯾفای ھر
گونه نقش اثرگذار آنھا در صحنه سياسی را با چالش جدی مواجه خواھد کرد .در فقدان مکانيزمھای کارا و مؤثر جھت تقسيم عمودی
و افقی قدرت در ساختار سياسی و در نبود فضای کافی برای قدرت ورزی بخش ھا و طيف ھای مختلف مردم ،دولتھای متکی بر
حماﯾت اکثرﯾت مردم نيز به سادگی به دﯾکتاتوری و توتا ليترﯾسم سوق داده خواھند شد.
در چھارچوب ليبرال دموکراسی تفکيک قوای سه گانه ،وجود شبکه نسبتاً گسترده ای از نھادھای جامعه مدنی ،اعطاء بخشی
از قدرت دولتی به نھادھای محلی ،شھری و منطقه ای و بکارگيری حدی از دموکراسی مستقيم و رجوع به آراء عمومی ،مکانيزمھای
عمده در خدمت تمرکز زداﯾی از قدرت سياسی بشمار میآﯾند .با اﯾنھمه در نظامھای مبتنی بر ليبرال ـ دموکراسی دولتھا ھمچنان
بشکل انحصاری بر بخش اعظم قدرت سياسی کنترل دارند و دولت مرکزی چه در حوزه سياست گذاری و چه در حوزه اجراﯾی از قدرت
تعيين کننده ای برخوردار است .در حقيقت در غالب ليبرال  -دموکراسی ھای موجود تمرکز زداﯾی از قدرت سياسی از تحدﯾد و تضعيف
جدی قدرت دولتی بسيار فاصله دارد.
نقص و ناتوانی بزرگتر ليبرال  -دموکراسی ،امّا اقدام به تمرکز زداﯾی در قدرت در چھارچوب حفظ قدرت در دست نخبگان سياسی
است .تمرکز زداﯾی گسترده و عميق از قدرت سياسی  -چه از طرﯾق تمرکز زداﯾی از قدرت دولتی و چه از راه گسترش حوزه اقتدار
نھادھای جامعه مدنی – پا به پای افزاﯾش جدی فرصت تمرﯾن قدرت سياسی توسط آحاد مردم به نحو اجتناب ناپذﯾری به تحدﯾد جدی
اقتدار سياسی نخبگان راه خواھد برد .ليبرال ھا از محدود شدن حوزه اقتدار دولتی و تمرکز زداﯾی از قدرت سياسی استقبال می
کنند ،امّا خارج شدن کنترل قدرت سياسی از دست نخبگان سياسی را برنمی تابند .ھم از اﯾنرو ليبرال ھا ھرگونه تمرکززداﯾی از قدرت
سياسی را  -چه در چھارچوب قدرت دولتی و چه از راه گسترش حوزه اقتدار نھادھای جامعه مدنی  -تنھا تا آنجا مورد حماﯾت قرار
ميدھند که اھرمھای اصلی کنترل قدرت سياسی از دست نخبگان سياسی خارج نشود.
در دمکراسی مشارکتی ،اما لگام زدن به اقتدار نخبگان سياسی و ميدان دادن به اقتدار تصميم ساز آحاد مردم خود ھدف مقدم
است .از اﯾنرو ،تمرکز زداﯾی از قدرت سياسی در دموکراسی مشارکتی گسترده ،عميق و معطوف به مھار اقتدار نخبگان سياسی و
اﯾجاد فرصت جدی برای تجربه بيشترﯾن حد قدرت سياسی توسط بيشترﯾن آحاد مردم است .در دموکراسی مشارکتی تمرکز زداﯾی از
قدرت سياسی از ﯾکسو با خرد شدن ھر چه بيشتر قدرت دولتی و گسترش حوزه اقتدار نھادھای جامعه مدنی و از دﯾگر سو با تحدﯾد
امتيازات و حوزه اقتدار نخبگان سياسی ھمراه خواھد بود.
ـ تمرکز زداﯾی کمی و کيفی از قدرت دولتی
با وجود طبقات اجتماعی و تا آن ھنگام که تظاھر سياسی منافع متنوع افراد و گروھھای اجتماعی استعداد آن را دارد که خود را
در قالب اختالف دوست و دشمن نشان دھد ،وجود دولت اجتناب ناپذﯾر است .برای مھار قوه قھرﯾه دولتی و اﯾجاد شراﯾط الزم برای
عمومی کردن تجربه قدرت سياسی توسط آحاد مردم ،گام اوّل خرد کردن قدرت دولتی است .سلب سطحی از قدرت سياسی از
دولت مرکزی و اعطاء قدرت سياست گذاری و اجراﯾی به نھادھا و ارگانھای دولتی سطوح پائين تر ،ھمچون نھادھا و ارگانھای اﯾالتی،
شھری و محلی بر تمرکز زداﯾی کمی از قدرت دولتی داللت دارد.
در ليبرال ـ دموکراسی ھای موجود ،ھم اکنون سطحی از تمرکز زداﯾی کمی از قدرت دولتی قابل مشاھده است .وجود دولتھا و
پارلمان ھای اﯾالتی ،شوراھای شھر و محله و سطحی از استقالل دستگاه قضاﯾی و پليس محلی از دستگاه قضاﯾی و پليس مرکزی،
نشانه ھاﯾی از تمرکز زداﯾی کمی از قدرت دولتی را بنماﯾش می گذارند .در نمونه سوئيس و برخی دﯾگر از کشورھای اروپای غربی ما
حتی با سطح نسبتاً گسترده ای از تمرکز زداﯾی کمی از قدرت دولتی مواجه اﯾم.
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در دموکراسی مشارکتی تمرکز زداﯾی کمی از قدرت دولتی بر تالش جھت حفظ کمترﯾن حد ممکن از قدرت سياسی در دولت
مرکزی و دﯾگر سطوح عالی قدرتی ،و اعطاء بيشترﯾن قدرت سياسی به پائين ترﯾن نھادھای قدرتی ،ھمچون نھادھای قدرتی روستا،
محله ،منطقه شھری ،شھر و غيره استوار است .چنين سطحی از تمرکز زداﯾی راه را برای تجربه مستقيم قدرت سياسی توسط توده
وسيعتری از آحاد مردم خواھد گشود.
با اعطاء اختيارات قابل توجه به پاﯾهای ترﯾن نھادھای قدرتی ،ﯾعنی نھادھای قدرتی درسطح روستا و محله ،منطقه شھری و
شھر ،تعداد قابل توجھی از مردم از فرصت تجربه مستقيم قدرت سياسی برخوردار خواھند شد .ارتباط نزدﯾک نماﯾندگان منتخب در
نھادھای محلی و منطقه شھری و شھر با توده مردم نيز امکان انعکاس خواست و اراده اکثرﯾت شھروندان در سياست گذارﯾھای محلی
و شھری و تا حدود کمتری اﯾالتی ﯾا استانی را افزاﯾش خواھد داد .با کاھش قدرت دولت مرکزی و نھادھای عالی قدرتی ،در عين حال
حوزه تأثير گذاری گروھھای ذی نفوذ سياسی ،اقتصادی و نخبگان سياسی در سياست گذارﯾھای محلی ،منطقه شھری و تا حدودی
شھر کم رنگ تر میشود.
با اﯾنھمه ،اما ھيچ سطحی از تمرکز زداﯾی کمی از قدرت دولتی ،به تنھاﯾی نه قادر به تضعيف جدی حوزه اقتدار و فعال ماﯾشاﯾی
نخبگان سياسی و گروھھای ذی نفوذ سياسی  -اقتصادی است و نه از ظرفيت الزم برای تأمين سطحی جدی از مدخليت و مشارکت
آحاد مردم در ھمه عرصهھای حيات سياسی برخوردار است .برای مھار جدی فزون خواھی قدرتی نخبگان و گروهھای ذی نفوذ
سياسی و اقتصادی و دست ﯾابی به سطح جدی و تأثير گذاری از مشارکت و مدخليت آحاد مردم در عرصه سياسی ،تمرکز زداﯾی
کمی عميق و گسترده از قدرت سياسی بیتردﯾد شرط الزم است .تمرکز زداﯾی کمی از قدرت ،امّا تنھا در کنار اقدام به سطح عميق
و گستردهای از تمرکز زداﯾی کيفی است که راه را بر اعمال سياست ورزی جدی و تأثير گذار آحاد مردم در ھمه عرصه ھای حيات
سياسی و تضعيف جدی تسلط حلقه نخبگان سياسی بر عرصه سياسی ،خواھد گشود.
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ـ تمرکز زداﯾی کيفی از قدرت دولتی
تمرکز زداﯾی کيفی از قدرت دولتی ناظر است بر دمکراتيزاسيون نھادھا و ارگانھای دولتی به نحوی که آحاد مردم از ﯾکسو از
بھترﯾن شراﯾط برای گسترده ترﯾن و موثرترﯾن اشکال قدرت ورزی مستقيم و بی واسطه برخوردار باشند و از سوی دﯾگر سطح ھر چه
کمتری از قدرت خوﯾش را برای دوره ھای ھر چه کوتاه تری به تعداد ھر چه بيشتری از منتخبين خوﯾش تفوﯾض کرده و از ابزار قانونی و
اجراﯾی الزم برای کنترل و نظارت بر نماﯾندگان خوﯾش و وا داشتن آنھا به تبعيت از خواست و اراده خود ،برخوردار باشند.
در چھارچوب ھر ساختار دموکراتيکی طبيعتاً برگزاری نوعی از انتخابات و تأمين سطح و شکلی از خواست و اراده اکثرﯾت تحصيل
حاصل است .برگزاری انتخابات به نحوی که قدرت تعداد کثيری از آحاد مردم برای دورهای طوالنی به ﯾک ﯾا تعداد معدودی از نماﯾندگان
آنھا تفوﯾض شود ،امّا تنھا نشانگر وجود سطح نازلی از دمکراتيزاسيون ساختار قدرتی است .در چنين ساختاری پس از برگزاری
انتخابات ،مردم عمال ً از قدرت چندانی برای وا داشتن منتخبين خود به پيگيری خواستھا و مطالبات خوﯾش و به کرسی نشاندن اراده
خود برخوردار نيستند .حتی گسترده ترﯾن تمرکز زداﯾی کمی و جغرافياﯾی نيز در چھارچوب سيستم ھای انتخابات پارلمانی راﯾج – که
در بھترﯾن حالت راه را بر رقابت انتخاباتی و ھماوردی گروه ھای نخبه و صاحبان قدرت و مکنت می گشاﯾد – شراﯾط مناسبی برای
قدرت ورزی جدی آحاد مردم فراھم نخواھد آورد.
تامين حضور گسترده ،جدی و موثر توده وسيع مردم در نھادھای قدرتی و مھار جدی قدرت ورزی و قدرت طلبی گروه ھای نخبه
منوط و مشروط است به ھمراه سازی تمرکز زداﯾی کمی گسترده و پر دامنه با اقدامات کارساز و موثری برای تمرکز زداﯾی کيفی و
دمکراتيزاسيون فراگير و پر عمق ھمه نھاد ھا و ارگان ھای قدرتی دولتی .در راستای تمرکز زداﯾی کيفی از قدرت سياسی می توان به
اقدامات متنوع و گسترده ای دست ﯾازﯾد که من در اﯾنجا تالش خواھم کرد به مھمترﯾن آنھا اشاره داشته باشم.
ـ دمکراسی مستقيم

تمرکز زداﯾی کيفی از قدرت دولتی در گام اول ناظر است بر فراھم کردن زمينه مشارکت بی واسطه و مستقيم مردم در ھمه عرصه ھای سياسی و
تفوﯾض سطح ھر چه نازل تری از قدرت آحاد مردم به نماﯾندگان سياسی آنھا .حصول به چنين آماجی بی شک مشروط به بکارگيری گسترده اشکال
متنوعی از دموکراسی مستقيم است .در دموکراسی مستقيم ،توده وسيع مردم خود تصميم گير و سياست سازند .با وجود سطح گسترده ای از
تمرکز زداﯾی کمی و اعطاء اختيارات جدی به واحدھای جمعيتی نسبتاً کم تعداد ،ھمچون روستا و محله ،مردم قادر خواھند بود با بکارگيری
دموکراسی مستقيم و در مجامع عمومی در تصميم گيرﯾھای عمده مربوط به محل زندگی خود راساً شرکت جوﯾند .در چنين مجامعی ،توده مردم
قادرند نه تنھا به حل و فصل مسائل و مشکالت عمده محل زندگی خود بپردازند ،بلکه مسائل و مشکالت مربوط به منطقه شھری ،شھر ،استان و
کشور را نيز مورد بحث قرار داده و به نحو مؤثری در جرﯾان مھمترﯾن بحثھای مربوط به مسائل کالن حوزه ھای جغرافياﯾی بزرگتر قرارگيرند.
بکارگيری دموکراسی مستقيم جھت مشارکت جوﯾی ھر چه بيشتر توده مردم در مھمترﯾن تصميم گيری ھا و سياست گذاری ھای مربوط به
زندگی آنھا طبيعتاً به برگزاری مجامع عمومی محدود نيست .انجام رفراندوم و ھمه پرسی ﯾکی دﯾگر از اشکال مھم دموکراسی مستقيم است .در
جرﯾان رفراندوم و ھمه پرسی ھای مختلف آحاد مردم فرصت میﯾابند بی واسطه در سياست گذارﯾھای مھم شھری ،استانی و کشوری مشارکت
جسته و نسبت به مسائل عمده و تأثيرگذار در زندگی خود تعيين تکليف نماﯾند .در جوامع کنونی با حضور گسترده کامپيوتر و اﯾنترنت در بسياری از
خانهھا و مراکز عمومی ،انجام رفراندوم و ھمه پرسی به امری نسبتاً ساده و کم ھزﯾنه تبدﯾل شده است .با بکارگيری بھينه اشکال مختلف وساﯾل
ارتباط جمعی میتوان برای اتخاذ تصميم و سياستگذاری در موارد بسيار به آراء مستقيم مردم مراجعه کرد.
دموکراسی مستقيم ،امّا برغم تمامی امتيازات و راه گشاﯾی ھای آن برای عمومی کردن تجربه قدرت سياسی ،از محدودﯾتھای بسيار جدی
برخوردار است .برای حل و فصل مسائل ﯾک روستا ﯾا ﯾک محله بی تردﯾد دموکراسی مستقيم میتواند بسيار راھگشا باشد .انجام ھمه پرسی و
رفراندوم برای تعيين تکليف برای برخی از تصميم گيری ھای سرنوشت ساز نيز بی تردﯾد اقدامی در راستای عمومی کردن ھر چه بيشتر تجربه قدرت
سياسی و معنا بخشی به مشارکت بی واسطه مردم در سياست گذاری ھا و تصميم سازی ھای مھم است .برای سامان بخشی به بيشمار
مسائل و مشکالت حوزه ھای جغرافياﯾی و جمعيتی بزرگتر ،امّا اتکاء به مکانيزم ھای دموکراسی مستقيم منطقا نمیتواند از حدود معينی فراتر رود.

بکارگيری دموکراسی مستقيم برای اتخاذ تصميم پيرامون ھمه مسائل خرد و کالن مربوط به زندگی اجتماعی عمال ً غيرممکن
است .در محدوده-ھای جغرافياﯾی و جمعيتی وسيع ھمه مردم انگيزه و وقت الزم برای اطالع از ظراﯾف و دقاﯾق مسائل مربوط به
شمار زﯾادی از سياست گذاری ھای شھری ،استانی و کشوری را نداشته و چه بسا بسياری از مردم در ﯾک پروسه طوالنی رغبت
خوﯾش به مشارکت فعال در ھمه پرسيھای پی در پی را از دست بدھند .بعالوه در جرﯾان ھمه پرسيھا امکان تأثيرپذﯾری مردم از
فضاھای تبليغاتی و اسير شدن در دام اھداف پوپوليستی و ﯾا مقدم شمردن منافع محلی و منطقهای بر منافع عمومی و کشوری و
مقدم شمردن منافع کوتاه مدت بر منافع دراز مدت نيز منتفی نيست.
محدودﯾت عمده دﯾگر دموکراسی مستقيم به حوزه کارکردی آن مربوط می شود .حقيقت آنستکه کاراﯾی دمکراسی مستقيم
اساساً به حوزه تصميم گيری و سياست گذاری محدود است و دموکراسی مستقيم چنان که باﯾد گرھی از مشکل عمده تمرکز
گراﯾی در قدرت اجراﯾی نمی گشاﯾد .اﯾن در حاليست که نحوه اجرای تصميمات سياسی در پيروزی و ﯾا شکست اﯾن سياستھا نقش
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بسيار تعيين کننده ای اﯾفا میکند .در فقدان اراده سياسی الزم ،تصميمات سياسی مھم و راھگشا در عمل می تواند بشکل نيمه
کاره و مسخ شده به اجرا گذاشته شود .بعالوه تمرکز قدرت اجراﯾی در دست نخبگان سياسی میتواند به مثابه اھرم مھمی برای
تأثير گذاری در ھمه پرسيھا و دستکاری ) (manipulationدر اراده مردم عمل نماﯾد.
با توجه به محدودﯾتھای مزبور ،دموکراسی مستقيم تنھا می تواند به صورت محدود به عمومی کردن تجربه قدرت سياسی و
اﯾجاد شراﯾط الزم برای مشارکت جدی آحاد مردم در پھنه گسترده حيات سياسی ﯾاری رساند .بنابراﯾن ،بکارگيری اشکال معينی از
سيستمھای نماﯾندگی ،حداقل برای دوره ای طوالنی ،مشخصه مھم ھر گونه ساختار سياسی دمکراتيک در جوامع بشری خواھد بود.
سيستمھای نماﯾندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی
در ارتباط با سيستمھای نماﯾندگی منطبق با دمکراسی مشارکتی سؤال مھم اﯾنست که چه اشکالی از سيستم تفوﯾض قدرت
میتواند ضمن تأمين بيشترﯾن حد ممکن از مدخليت وسيع آحاد مردم در پروسه سياست گذاری ھا و مراحل اجراﯾی اﯾن سياست
گذاری ھا ) ﯾعنی کمک به تمرکز زداﯾی کيفی از قدرت سياسی ( ،از کاراﯾی عملی برای اداره جوامع بزرگ بشری با جمعيتی چند
ميليونی ،چند ده ميليونی و حتی چند صد ميليونی برخوردار باشد؟ بدست دادن سيستم ﯾا سيستم ھای نماﯾندگی کامل و تماماً
سازگار با آماج ھا و مشخصه ھای عمومی دموکراسی مشارکتی و ترسيم تمامی جزئيات مربوط به اﯾن سيستم ھا بی تردﯾد
نمیتواند حاصل تراوش مغز و کشف فکری افراد باشد .طبيعتاً چنين سيستم ھاﯾی متناسب با خود وﯾژه گيھای تارﯾخی ،اجتماعی،
سياسی و فرھنگی ھر جامعه و در جرﯾان سياست ورزی توده ھای وسيع مردم ھر کشور ،کشف و به خدمت گرفته خواھد شد.
بنابراﯾن من در اﯾنجا تنھا به ترسيم مشخصات عمومی و نشان دادن برخی از مکانيزمھای عمده در سيستمھای نماﯾندگی سازگار با
دموکراسی مشارکتی مبادرت خواھم کرد .در ھمين حد نيز مشخصات عمومی مزبور اساساً متکی بر تجربيات تارﯾخی سيستم ھای
نماﯾندگی برآمده از انقالبات قرن نوزده و قرن بيستم ،ھمچون انقالب کمون ،انقالب کبير روسيه و ساﯾر انقالبات عظيم ﯾک سده گذشته
است.

در سيستمھای نماﯾندگی تاکنونی در ليبرال دموکراسیھای موجود برغم گونه گونيھای بسيار ،برخی مشخصات کم و بيش ﯾکسان قابل
مشاھده است .در اﯾن سيستمھا قدرت تعداد کثيری از افراد به تعداد معدودی از نخبگان سياسی در ھيئت رئيس جمھور و نخست وزﯾر ،نماﯾندگان
پارلمان کشوری و اﯾالتی و ﯾا شھردار و نماﯾندگان شورای شھره و غيره تفوﯾض میشود .در اﯾن سيستم وکالء و نماﯾندگان در ھر پست و مقامی
برای دوره ای نسبتاً طوالنی از قدرت قابل توجھی برخوردار شده و در دوره مسئوليت خود رسماً تعھدی برای اطالع از خواست و آراء موکلين خود برای
سياست گذاری در اﯾن ﯾا آن مورد معين و به وﯾژه عمل بر طبق آراء اکثرﯾت موکلين ،ندارند .در اﯾن سيستم تغيير قبل از موعد رئيس جمھور و نخست
وزﯾر و تعوﯾض نماﯾندگان بنا به خواست و اراده اکثرﯾت موکلين ،اگر نه غيرممکن که بسيار مشکل و دور از دسترس است.
دموکراسی مشارکتی با ھدف تأمين بيشترﯾن فرصت تجربه قدرت برای بيشترﯾن آحاد مردم ،امّا نظام نماﯾنده گی ای را طلب میکند که
نماﯾنده گان به وجه غالب تابع خواست و اراده موکلين خود عمل کرده و موکلين و انتخاب کنندگان از ابزار و فرصت الزم برای کنترل و حسابرسی از
نماﯾندگان خود و در صورت تماﯾل تعوﯾض آنھا برخوردار باشند.
تأمين اﯾن ھدف در گام اوّل مشروط است به تفوﯾض کمترﯾن قدرت سياسی ممکن از طرف آحاد مردم به بيشترﯾن تعداد ممکن از افراد ) به
عنوان نماﯾنده سياسی ( در ھمه سطوح قدرتی .محدود کردن داﯾره اختيارات نھادھای عالی قدرتی ،ھمچون دولت مرکزی و ﯾا دولتھای اﯾالتی و
اعطاء بيشترﯾن قدرت ممکن به پائين ترﯾن نھادھای قدرتی و به تعبير دﯾگر اعمال تمرکز زداﯾی کمی گسترده و عميق در تمامی نھادھای قدرتی بی
تردﯾد پيش شرط حصول به چنين ھدفی است .تمرکز زداﯾی کمی گسترده و محدود کردن داﯾره قدرت ورزی نھادھا و سازمانھای دولتی در ھمه
سطوح ،امّا باﯾد با محدود شدن ھر چه بيشتر قدرت فردی افراد و تفوﯾض قدرت مردم به تعداد ھر چه بزرگتری از افراد در درون ھر نھاد قدرتی تکميل
گردد .بر اﯾن اساس تفوﯾض قدرت تمامی شھروندان حائز رأی به ﯾک فرد در ھيئت رئيس جمھور ﯾا نخست وزﯾر و حتی استاندار و شھردار نيز در
تناقض آشکار با گسترش سطحی و عمقی تجربه قدرت سياسی توسط آحاد مردم است .ھر چه شمار انتخاب کنند گان بزرگتر و تعداد انتخاب
شوندگان کوچک تر باشد ،داﯾره قدرت ورزی انتخاب کننده گان محدودتر و عرصه قدرت ورزی انتخاب شوندگان وسيعتر خواھد شد.
انتخاب مستقيم مسئولين دستگاھھای اجراﯾی مرکزی از طرف آحاد مردم اگر چه ظاھراً دموکراتيک تر جلوه میکند ،امّا در عمل نتيجه ای جز
سپردن قدرت بسيار به ﯾک فرد و ﯾا چند فرد و محدود کردن عرصه سياست ورزی آحاد مردم بھمراه ندارد .در اﯾن سيستم از آنجا که تعداد کثيری از
افراد رأی خود را به ﯾک ﯾا تعداد بسياری معدودی از افراد تعوﯾض میکنند ) ھمچون آراء ميليونی در انتخابات رﯾاست جمھوری ( انتخاب کنند گان به
عنوان فرد عمال ً رأی خود را در جمع آراء چند صد ھزار و بعضاً چند ميليون آراء ،حائز اھميت بسيار نمیﯾابند .به ھمين سياق انتخاب شوندگان نيز رأی
موکلين خود به عنوان فرد را در انتخاب خوﯾش چندان مھم تلقی نمیکنند .بنابراﯾن نه انتخاب کنندگان بطور جدی خود را در کنترل و پاسخگو کردن
نماﯾندگان ذی حق میدانند و نه انتخاب شوندگان خود را در برابر انتخاب کنندگان ،به عنوان فرد پاسخگو میﯾابند .در اﯾن رابطه قدرتی انتخاب
کنندگان فقط در روز رأی گيری از فرصت جدی تمرﯾن قدرت برخوردارند.

در واقع گزﯾنش غيرمستقيم ھداﯾت گران دستگاهھای اجراﯾی )در ھر سطح اعم از دستگاه اجراﯾی مرکزی و ﯾا در سطوح پائين
تر( از طرﯾق مجامع نماﯾندگی مردم ،و نه مستقيم و از طرﯾق آراء عمومی ،مکانيزم کارا و موثر تری برای مھار قدرت مجرﯾان و ھداﯾت
گران دستگاھھای اجراﯾی و اعمال کنترل مردمی بر کار کرد آنھا بدست می دھد.
گام بعدی در اﯾجاد فضای مناسب برای اعمال اراده مؤثر آحاد مردم در نحوه سياست گذارﯾھا و چگونگی به اجرا گذاران
سياستھای متخذه ،وارونه کردن رابطﮥ قدرتی در سيستمھای نماﯾندگی راﯾج است .در سيستمھای نماﯾندگی راﯾج ،چه در ليبرال ـ
دموکراسی و چه در ساﯾر نظامھای سياسی ،جرﯾان قدرت به ﯾکباره و از پاﯾين به باال منتقل میشود) در جرﯾان انتخابات و در شکل
تفوﯾض قدرت به تعداد بسيار معدودی از افراد ( تا از آن پس قدرت از باال و تحت کنترل به پائين جرﯾان ﯾابد .در اﯾن سيستمھا بخش
اعظم و ھسته اصلی قدرت در کنترل تعداد بسيار اندکی از افراد قرار میگيرد و تفوﯾض قدرت از باال به پائين تحت کنترل و در موارد
بسيار با حفظ حق وتو فعليت میﯾابد.
در سيستمھای نماﯾندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی ،امّا ارگان ھا و نھادھای قدرتی در ھر سطح باﯾد بنوعی تحت نظارت
و کنترل نھادھای قدرتی پائين تر عمل نماﯾند .مثال ً نھاد قدرتی منطقه شھری باﯾد اساساً تحت کنترل و نظارت نھادھای محلی زﯾر
مجموعه خود ،نھاد شھری تابع نھادھای منطقه شھری ،نھاد قدرتی استان تابع نھادھای قدرتی شھری زﯾر مجموعه خود و عاليترﯾن
نھاد قدرتی کشور تحت کنترل و نظارت نھادھای قدرتی استانھا عمل نماﯾد.
بدﯾھی است که حق نھادھای پائينی در کنترل و نظارت بر کارکرد نھادھای قدرتی باالتر ،حق نھادھای قدرتی باالتر در سياست
گذاری و در چگونگی اجرای راھبرد ھا و راھکارھای مصوب اﯾن نھادھا را مورد سؤال قرار نمیدھد .حق نھادھای قدرتی پائينی برای
اعمال کنترل و نظارت بر نھادھای قدرتی باالﯾی از ﯾک سو بر کنترل و نظارت نھادھای قدرتی پائين تر بر کارکرد اعضاء نھادھا قدرتی
باالتر و از سوی دﯾگر بر برخورداری آنھا از حق مخالفت و تالش قانونی برای تغيير راھبرد ھا و راھکارھای مصوب نھادھای قدرتی باالتر و
در صورت لزوم تعوﯾض سھل الوصول اعضای نھادھای قدرتی باالﯾی اشاره دارد.
در جوامع مختلف بسته به شراﯾط زمانی و مکانی خود وﯾژه ھر جامعه ،تجربه سياسی ھر ملت میتواند اشکال متنوعی از
سيستم نماﯾندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی را به منصه ظھور برساند .تجربيات تا کنونی جوامع مختلف ،امّا نشان میدھد که

ﺻﻔﺤﻪ 15

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺗﻴﺮ

سيستم نماﯾندگی ھرمی شکل مناسبی برای تأمين نظارت و کنترل جدی نھادھای قدرتی پائينی بر نھادھای قدرتی باالﯾی و تضمين سيالن قدرت
از پاﯾين به باال خواھد بود.
در سيستم نماﯾندگی ھرمی مردم در پائين ترﯾن سطح ،مثال ً در سطح محله ﯾا روستا ،نماﯾندگان خود برای اداره امور محله و ﯾا روستا را
مستقيماً انتخاب میکنند .سپس نماﯾندگان منتخب محالت و روستاھای مختلف متناسب با کوچکی و بزرگی ھر ناحيه نماﯾندگانی را جھت ارگان
عالی تری که اداره تعدادی از روستاھا و ﯾا ﯾک منطقه شھری و ﯾا ﯾک شھر را بعھده خواھد داشت انتخاب خواھند کرد .نماﯾندگان مزبور نيز به نوبه
خود نماﯾندگانی را از ميان خود جھت سامان بخشی به امورات منطقه جغرافياﯾی وسيعتری ھمچون ﯾک شھر بزرگ و ﯾا ﯾک استان ﯾا اﯾالت برمی
گزﯾنند .عاليترﯾن نھاد و ارگان دولتی و ﯾا شورای عالی کشوری نيز از نماﯾندگان منتخب نھادھای نماﯾندگی استانھا و ﯾا اﯾاالت تشکيل خواھد شد.
در سيستم ھرمی از آنجا که نماﯾندگان ارگانھای عالی تر توسط نماﯾندگان ارگانھای پائين تر از خود گزﯾنش میشوند ،و شمار افراد انتخاب
کننده ،ﯾعنی نماﯾندگان نھادھای قدرتی پائين تر ،در ھر حال از چند صد نفر تجاوز نخواھد کرد ،امکان نظارت و کنترل جدی ارگانھای قدرتی پائينی بر
ارگانھای باالﯾی و تمکين ارگانھای باالتر به خواست و اراده نماﯾندگان ارگانھای زﯾر مجموعه خود چندان دشوار نخواھد بود.
نحوه تفوﯾض قدرت در سيستم نماﯾندگی ھرمی نيز متفاوت از سيستمھای نماﯾندگی راﯾج در ليبرال ـ دموکراسی است .در ليبرال ـ
دموکراسیھای موجود ،نماﯾندگان مردم در ھر سطح اساساً به عنوان نماﯾندگان آزاد ) (Representativeعمل میکنند .در سيستم نماﯾندگی آزاد،
نماﯾنده پس از انتخاب توسط موکلين خود برای دوره ای معين ،در جانبداری از اﯾن ﯾا آن سياست از آزادی نسبتاً قابل توجھی برخوردار است و حتی
قادر است مواضع سياسی خود را جزاً و کال ً تغيير داده و از ﯾک کمپ سياسی به کمپ دﯾگری بپيوندد .در اﯾن سيستم کنترل و نظارت موکلين و
انتخاب کنند گان بر نماﯾندگان خود بسيار ضعيف است و نماﯾندگان برغم اطالع از گراﯾش عمومی موکلين خود در اﯾن ﯾا آن مورد ،الزامی به انعکاس
دﯾدگاھھای اﯾشان در سياست گذاری ھا و نحوه اجرای راھبرد ھا و راھکارھای سياسی ندارند.
در سيستم نماﯾندگی ھرمی ،امّا نماﯾندگان بيشتر به عنوان فرستاده ) (Delegateﯾعنی نماﯾندگی مشروط و تحت کنترل عمل میکنند .در اﯾن
سيستم به دليل ارتباط مستقيم و نزدﯾک نماﯾندگان با موکلين و انتخاب کنندگان و امکان فراخوانی سھل الوصول نماﯾندگان توسط موکلين ،نماﯾندگان
در ھمه حال نسبت به انعکاس نظرات و گراﯾش عمومی موکلين خود در سياست گذارﯾھا و تصميم سازی ھای گوناگون تعھد بيشتری از خود نشان
خواھند داد.
در سيستم نماﯾندگی ھرمی در کنار نھادھای نماﯾندگی مردم – که در ھر سطح در نقش پارلمانی برخوردار از حقوق و اختيارات بسيار برای
ساماندھی امور مربوط به حوزه جغرافياﯾی مربوط به خود و ھمچنين برخوردار از حق شرکت در انتخاب اعضاء نھادھای نماﯾندگی باالتر از خود و اعمال
نظارت و کنترل موثر بر آن ،ابزار اصلی در انعکاس و اجراﯾی شدن خواست و اراده توده مردم در چھارچوب ساختار قدرت سياسی بشمار می آﯾند –
کنگره ﯾا اجالس عمومی نماﯾندگان نھادھای خود مدﯾرﯾتی مردم نيز از نقش برجسته و حائز اھميتی در بيان گراﯾش عمومی مردم در حوزه ھای
سياست گذاری و اجراﯾی برخوردار است.
کنگره و ﯾا اجالس عمومی نماﯾندگان نھادھای خودمدﯾرﯾتی به دليل کوتاه بودن دوره حياتشان قادرند تعداد بسياری از نماﯾندگان مردم را برای
بحث و تصميم گيری پيرامون مھمترﯾن مسائل پيش رو گردھم آورده ) بر خالف نھادھای نماﯾندگی معمول سيستم ھرمی که حداقل عمری ﯾکساله
خواھند داشت و به لحاظ فنی و به جھت سھولت در امر سياست گذاری و ساماندھی حوزه اجراﯾی تعداد اعضاء آنھا در ھر حال و در ھر سطح نمی
تواند از چند صد نفر تجاوز نماﯾد ( و تصميم پيرامون مھمترﯾن و حياتی ترﯾن سياست گذاری ھا را به آراء تعداد زﯾادی از نماﯾندگان نھادھای قدرتی زﯾر
مجموعه خود متکی سازد .کنگره و ﯾا اجالس عمومی نھادھای خودمدﯾرﯾتی در عين حال می تواند ظرف مناسبی برای تضارب آراء و گفت و شنود
تعداد وسيعی از نماﯾندگان نھادھای خودمدﯾرﯾتی مردم بوده و عرصه ای مھم از تجربه قدرت سياسی در سطوح عالی را برای تعداد ھر چه بيشتری از
افراد فراھم نماﯾد.
با اﯾنھمه تجربه شوراھا در جرﯾان انقالب کبير روسيه نشان داد که کنگره نھادھای شوراﯾی ﯾا نھادھای خودمدﯾرﯾتی توده ھا ،ارگانی ذی صالح
برای انتخاب اعضاء نھادھای قدرتی عالی ھم طراز خود نيستند .با سپردن اختيار انتخاب تمامی اعضاء نھادھای قدرتی عالی )در ھر سطح( به
نماﯾندگان کنگره رابطه قدرتی نھادھای قدرتی پائينی و باالﯾی به ضرر نھادھای قدرتی پائينی بھم خورده و نھادھای قدرتی عالی از داﯾره نظارت و
کنترل نھادھای زﯾر مجموعه خود خارج خواھند شد .برای حفظ رابطه قدرتی متعادل بين نھادھای قدرتی پائينی و باالﯾی انتخاب اکثرﯾت اعضاء ھر
نھاد قدرتی باﯾد در حوزه اختيار نھادھای زﯾر مجموعه آن تعرﯾف شود.
ھمانطور که قبل از اﯾن اشاره شد بدست دادن ساختار سياسی تمام و کمالی از دموکراسی مشارکتی نه ممکن است و نه مفيد .چنين
ساختاری اوال متناسب با شراﯾط زمانی و مکانی ھر جامعه ،خود وﯾژه گی ھای آن جامعه را بازتاب خواھد داد و ثانياً اجزای اسکلت و نوع صورت بندی
چنين ساختاری اساساً در جرﯾان سياست ورزی مردم کشف و به منصه ظھور میرسد .بنابراﯾن بدﯾھی است که سيستمھای نماﯾندگی ھرمی
تجربه شده در انقالبات تاکنونی را نمیتوان جزء ذاتی و غير قابل چشم پوشی ساختار دموکراسی مشارکتی بشمار آورد .در جرﯾان جوشش قدرت
ورزی تودهھا چه بسا شکلھاﯾی بدﯾع از سيستم نماﯾندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی تولد ﯾابد.
بعالوه کامال ً قابل تصور است که عناصری از سيستم نماﯾندگی پارلمانی در کنار اجزاﯾی از سيستم نماﯾندگی ھرمی تعين بخش شکلی از
سيستم نماﯾندگی دموکراسی مشارکتی باشد .مثال ً برای انتخاب اعضاء مجامع نماﯾندگی ﯾک شھر ضمن گزﯾنش اکثرﯾت قابل توجه نماﯾندگان از
مجاری سيستم نماﯾندگی ھرمی ،میتوان برخی از نماﯾندگان را از طرﯾق کنگره و اجالس نماﯾندگان نھادھای خود مدﯾرﯾتی شھر مزبور و برخی دﯾگر را
از طرﯾق انتخابات عمومی در سطح منطقه جغرافياﯾی مربوطه گزﯾنش کرد .به ھمين سياق میتوان بخشی از نماﯾندگان نھادھای قدرتی باالتر را از
طرﯾق کنگره نماﯾندگان نھادھای خود مدﯾرﯾتی در سطح مناطق جغرافياﯾی بزرگتر و برخی دﯾگر را مستقيماً از طرﯾق انتخابات عمومی به سمت
نماﯾندگی گزﯾنش کرد.
برغم تنوع و گونه گونی اشکال نماﯾندگی سازگار با دموکراسی مشارکتی ،اما وجود مکانيزمھای متنوع برای اعمال نظارت و کنترل مؤثر نھادھای
قدرتی پائين تر بر نھادھا و ارگانھای قدرتی باالتر – به شکلی که نھادھای قدرتی عالی تر در مجموع تابع خواست و اراده اکثرﯾت نماﯾندگان نھادھای
قدرتی پائين تر از خود عمل کرده و نھادھای پائينی از ابزار قانونی الزم برای مخالفت و تغيير سياست گذاری ھا و روشھای اجراﯾی نھادھای قدرتی
عالی تر از خود برخوردار باشند  -جزء ذاتی اﯾن سيستمھا خواھد بود .چه اﯾنکه در چھارچوب ﯾک سيستم نماﯾندگی ،آحاد مردم تنھا ھنگامی قادر
به نقش آفرﯾنی مؤثر در صحنه سياسی خواھند بود که جرﯾان قدرت پيوسته از پائين به باال جرﯾان ﯾافته و نھادھای قدرتی پائينی از ابزارھای ھداﯾتی -
نظارتی ضروری برای سمت دھی و کنترل نھادھای قدرتی باالتر برخوردار باشند.
ـ دموکراسی مشارکتی و قوای سه گانه
در نقد ليبرال ـ دموکراسی گفتم که حتی در چھارچوب ليبرال دمکراسی نيز تفکيک قوای مجرﯾه و مقننه نه به سادگی ممکن است و نه ضرورتا
مفيد .تفکيک قوای مقننه و مجرﯾه اگرچه در اشکال معينی موجبات حدی از تمرکز زداﯾی در ارکان قدرت سياسی را فراھم ميآورد ،اما اﯾن تمرکز
زداﯾی را در خدمت نھادﯾنه کردن چيره گی و تسلط نخبگان سياسی بر ارکان قدرت سياسی قرار می دھد .استقالل قوه مجرﯾه از قوه مقننه جز از
طرﯾق واگذاری و تفوﯾض سھم قابل توجھی از قدرت سياسی به ﯾک فرد در ھيئت رئيس جمھور ،نخست وزﯾر و در بھترﯾن حالت جمعی متشکل از
تعداد معدودی از افراد غير قابل تصور به نظر می رسد .از اﯾن رو تفکيک قوای مقننه و مجرﯾه اگرچه به فضای رقابتی بين نخبگان سياسی و اﯾجاد
حدی از تمرکز زداﯾی در چھارچوب حفظ اقتدار سياسی نخبگان ﯾاری می رساند ،اما منشا اثری قابل اعتنا در اﯾجاد نوعی از تمرکز زداﯾی از قدرت
سياسی که راه را بر تجربه عمومی قدرت سياسی بگشاﯾد ،نيست.
تا آنجا که به دموکراسی مشارکتی و تأمين بيشترﯾن فرصت قدرت ورزی برای بيشترﯾن تعداد آحاد مردم ) و نه تأمين بيشترﯾن فرصت قدرت
ورزی برای بيشترﯾن تعداد نخبگان سياسی ( مربوط است ،تفکيک و جداﯾی قوه مجرﯾه از قوه مقننه نه تنھا حصول به چنين ھدفی را تسھيل نمی
کند ،بلکه بنوعی دست ﯾابی به چنين ھدفی را با مانع و چالش مواجه میکند .با اعطاء قدرت قابل توجه به قوه اجرائيه و خروج آن از داﯾره نظارت و
کنترل مؤثر قوه مقننه ،آحاد مردم عمال ً از ابزار مؤثر و کارآمدی برای ھداﯾت و کنترل دستگاه اجراﯾی برخوردار نخواھند بود .با بدست آوردن استقالل
قدرتی ،ھداﯾت گران دستگاه اجراﯾی ،امّا از ابزار حقوقی و عملی مؤثری برای کنترل مردم و حتی دستکاری در اراده و منوﯾات آنھا برخوردار خواھند
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شد.
بنابراﯾن در چھارچوب دموکراسی مشارکتی ادغام ھر چه بيشتر قوه مقننه و قوه مجرﯾه و تابعيت دستگاھھای اجراﯾی از دستگاھھای قانون
گذاری و نماﯾندگان مردم ،با روح و اھداف تعرﯾف شده اﯾن نظام از سازگاری بيشتری برخوردار است .بدﯾھی است که اﯾن ادغام از جنبه فنی و عملی
نمیتواند از سطح معينی پيش تر رود .نھادھای نماﯾندگی مردم در ھر سطح ،فقط تا حدود معينی می توانند در نقش اجراﯾی ظاھر شوند .درسطح
روستا ،محله ،و حتی منطقه شھری نقش اجراﯾی نماﯾندگان مردم میتواند از برجستگی قابل توجھی برخوردار باشد .امّا در سطوح جغرافياﯾی
گسترده تر ،برغم اﯾفای نقش مؤثر برخی از نماﯾندگان در نھادھای اجراﯾی و حتی اختصاص مسؤليت ھای مھم اجراﯾی ھمچون مسئوليت وزارتخانهھا
و ارگانھای مھم دولت مرکزی و دولتھای محلی و غيره به نماﯾندگان ،ھمه مسئوليت ھای مھم اجراﯾی را نمیتوان بين اعضای نھادھای نماﯾندگی
مردم در سطوح مختلف تقسيم کرد.
نماﯾندگان مردم بھرحال باﯾد از وقت و انرژی کافی برای سياست گذارﯾھای مربوط به حوزه اختيارات و وظاﯾف خود و بدست دادن راھبردھا و راھکارھای
ضروری برای حل و فصل مسائل مبتالبه جامعه برخوردار باشند .نماﯾندگان در عين حال باﯾد از فرصت الزم جھت ارتباط مستقيم و رودررو با موکلين
خود و اطالع از خواستھا ،نظرات و تماﯾالت عمومی آنھا برخوردار باشند .وظاﯾف تخصصی ،پرشمار و پر پھنای مدﯾرﯾت دستگاھھای اجراﯾی نيز شبکه
گسترده ای از مدﯾران و متخصصين صاحب صالحيت را طلب میکند .به عالوه ،نماﯾندگان مردم نه نسبت به برخورداری از تخصصھای وﯾژه برای احراز
پست ھا و مسئوليت ھای مختلف که اساساً بر مبنای کسب اعتماد مردم و برای بيان و پيگيری خواستھا ،نظرات و تماﯾالت عمومی آنھا به سمت
نماﯾندگی برگزﯾده میشوند .بنابراﯾن پر کردن تمامی سمت ھا و مسئوليت ھای مھم اجراﯾی از نماﯾندگان مردم نه عملی است و نه خردمندانه و
منطقی .در حقيقت وجود ﯾک قوه اجراﯾی با حدی از استقالل عمل شاﯾد برای اداره تمامی جوامع مدرن امر اجتنابناپذﯾری باشد .مھم ،امّا تعرﯾف
استقالل نسبی قوه اجراﯾی از قوه مقننه است .در چھارچوب دموکراسی مشارکتی ادغام و آميختگی ھر چه بيشتر اﯾن دو قوه تا مرزھای فنی،
عملی و منطقی ممکن ،به نحوی که مردم .و نماﯾندگان مردم بيشترﯾن نظارت و کنترل را بر دستگاھھای اجراﯾی اعمال نموده و دستگاھھای اجراﯾی
تابع خواست و اراده مردم و نماﯾندگان آنھا عمل نماﯾد ،ھدف مطلوب است.
برای حصول به چنين ھدفی انجام برخی از فعاليتھای اجراﯾی توسط مجامع نماﯾندگی مردم ،بوﯾژه در سطح روستا و محله و شاﯾد حضور نماﯾندگان
مردم در برخی از سمت ھای اجراﯾی مھم در سطوح مختلف دستگاه اجراﯾی کارساز و راھگشا باشد .اما تامين نظارت و کنترل نھادھای قوه مقننه بر
نھادھای قوه اجرائيه و به وﯾژه اعمال نظارت و کنترل مردم بر دستگاه ھای اجراﯾی با ادغام مکانيکی و تمام و کمال دو قوه عملی نخواھد شد .در اﯾن
راستا اقدام به دمکراتيزاسيون پر عمق و پر دامنه کل ساختار سياسی و بوﯾژه دمکراتيزاسيون ساختار درونی نھاھای اجراﯾی از اھميت بسيار برخوردار
است.
در برخورد به استقالل قوه قضائيه از قوای دﯾگر ،اما دمکراسی مشارکتی بی تردﯾد با اﯾجاد بھترﯾن شراﯾط برای تامين استقالل اﯾن قوه از قوای
دﯾگر تداعی می شود .اگر تفکيک قوای مقننه و مجرﯾه برغم اﯾجاد سطحی از تمرکز زداﯾی در عالی ترﯾن سطوح قدرتی ،اساساً در خدمت نھادی
کردن سلطه گروه ھای نخبه بر ارکان قدرت سياسی و ھم از اﯾنرو بمثابه مانعی مھم در برابر تمرکز زداﯾی معطوف به قدرت مداری آحاد مردم عمل
می کند ،استقالل قوه قضاﯾی از قوای دﯾگر مکانيزم کارساز و موثری است در خدمت تمرکز زداﯾی جدی از ارکان قدرت سياسی .در دمکراسی
مشارکتی استقالل قوه قضائيه از قوای دﯾگر می تواند به عنوان ابزار قدرتمندی در دفاع از حقوق و آزادی ھای فردی در مقابل ھمه انواع نھادھای
قدرتی عمل نماﯾد .استقالل دستگاه قضائيه در عين حال می تواند بمثابه سد دفاعی محکمی در برابر تالش نھادھای قدرتی عالی برای گسترش
حيطه قدرت خود به ضرر نھادھای قدرتی پائين تر ظاھر شود.
برای تامين استقالل قوه قضائيه از قوای دﯾگر مکانيزم ھای متنوع و مختلفی را می توان به خدمت گرفت .در اﯾن راستا تجربيات ليبرال – دمکراسی
ھای موجود نيز می تواند مورد استفاده قرار گيرد .انتخاب مستقيم برخی از قضات توسط مردم در تجربه آمرﯾکا و برخورداری قضات از تضمين شغل
دائمی ) و ھم از اﯾنرو بسته بودن دست قوای دﯾگر در حذف برخی از قضات نا ھماھنگ با اھداف سياسی خود ( در تجربه انگلستان ھر ﯾک به شکلی
و تا حدودی در خدمت استقالل قوه قضائيه از قوای دﯾگر عمل می کند.
تجربه آمرﯾکا در انتخاب مستقيم قضات توسط مردم ،البته برغم امتيازات متعدد و چشمگير چنين مکانيزمی ،بر محدودﯾتھای جدی اﯾن مکانيزم در تامين
استقالل اﯾن قوه  -بوﯾژه آنجا که رقابت بر سر تصدی سمت ھای قضاﯾی عالی و انتخاب قضات توسط شمار چند صد ھزاری و حتی چند ميليونی
انتخاب کنند گان است – روشنی می افکند .اکنون بخت کاندﯾداھا برای تصدی سمت ھای عالی در دستگاه قضاﯾی برخی از اﯾاالت در آمرﯾکا نه به
دانش ،تجربه و استقالل رای آنھا که اساساً به قدرت مالی – سياسی نيروھای تامين کننده ھزﯾنه ھای سر سام آور کمپين تبليغاتی آنھا ) اعم از
احزاب و گروه ھای سياسی و ﯾا شرکتھای و کمپانی ھای بزرگ و صاحب قدرت ( بستگی دارد .با محدود کردن ھزﯾنه تبليغاتی کاندﯾدا ھا و کمک
دولتی به کمپين تبليغاتی ھمه کاندﯾدا ھا ،البته می توان بر برخی از ضعفھا و محدودﯾت ھای مکانيزم انتخاب مستقيم قضات توسط مردم غلبه کرد.
با اﯾنھمه بنظر می رسد انتخاب مستقيم عالی ترﯾن مقامات قضاﯾی توسط مردم ،به دليل بزرگی شمار انتخاب کنند گان ) چند صد ھزار ﯾا چند ميليون
نفر ( ،با اشکاالت متعدد و از جمله نقش آفرﯾنی صاحبان قدرت و ثروت در پيروزی اﯾن و ﯾا آن کاندﯾدا ھمراه باشد.
برای غلبه بر مشکالت متعدد در اﯾن عرصه شاﯾد بسنده کردن به انتخاب مستقيم مسئولين قضاﯾی در سطوح بسيار پائين و در محدوده ھای
جغرافياﯾی کوچک و واگذاری گزﯾنش مسئولين قضاﯾی در سطوح باالتر به ھيئت ھاﯾی متشکل از نماﯾندگان قضات منتخب ،نماﯾندگانی از مجامع
نماﯾندگی مردم و نماﯾندگانی از نھادھای جامعه مدنی ھمچون تشکل صنفی وکالء و غيره ،انتخاب مناسب تری باشد .بعالوه اﯾجاد محدودﯾت ھای
جدی برای عزل قضات و تامين ضمانت شغلی قابل اتکا برای آنھا مکانيزم موثر دﯾگری در خدمت حفظ و پاسداری از استقالل قوه قضائيه خواھد بود.
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