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  بھ یاد ھمھ ی خودانگیختگان

آفریدند کھ درک اھمیت تاریخی آن نیاز  دیگر مردم ایران حماسھ ای ١٣٩٨در بیست و چھارم ابان 
بھ اندیشھ و نگرشی تازه دارد. با ابزار فکر سیاسی سنتی نمی توان این رویداد بزرگ را درست 
فھمید. مردم ایران نشان دادند در انتظار فرصتی دیگر بوده اند تا باری دیگر خشم خود را نسبت بھ 

ا بھ خودآورد و و شکیب نجیبانھ توانست این رژیم ر نھ صبر کلیتی فرسوده و فاسد برزبان بیاورند.
 کارگزاران دیوان ساالریخشم آلود قادر بود دست اندرکاران را بھ فکر فروبرد و نھ اعتراض مکرر و

حکومتی را بھ چاره اندیشی براند. آن قدر طیفھای جورواجور حکومت سرگرم خورد و بُرد بودند 
  اسِد سودجورا بھ تأمل بخواند.کھ ھیچ چیز نمی توانست این حضرات ف

حساب » کودتای« حکومت کھ براثر بی خردیھای پشت سرھم تھی کیسھ شده است سعی کرد با یک
شده و از پیش اندیشیده تمامی مردم و جامعھ ی ایران را در برابر عملی انجام شده قراردھد و تھ 

جھت دستیابی  هساده ترین راشد تصور می کیسھ ھا و اندوختھ ھایشان را از جیبشان بیرون بکشد. 
افزایش بھای بنزین می بود. رژیمی کھ چندین چاره ی دیگر می داشت برای جبران  بھ این ھدف

اش، بھ راھی آسان توسل جست. این راه آسان راھی نبود مگر افزایش بھای  نگیکسریھای نقدی
حران زده و از درون ھمین ساده اندیشی چنان گران تمام شد کھ موجودیت ساختاری ب بنزین.

  راند.بیشترفروریختھ را بھ سوی فروپاشی 

اما ھیچ یک از  ز مدتھا پیش آغاز شده استھمھ می دانند و می دانستند کھ بحران فروپاشی ا
بھ این حد موجودیِت تمام سازه ی  »کودتاگرانھ«حکومتگران باور نمی کرد با توسل بھ یک اقدام 

  مصنوعی و سست بنیاد استبداد فاسد رژیم را دستخوش مخاطره ای بزرگ گرداند.

بھای بنزین بر ھمھ ی امور زیستی و زندگی افزایش شکار بود کھ نظر مردم عادی روشن و آدر 
ر می پراکند. دسراسر کشور بھ گونھ گسترده و مھار ناپذیر درروزمره اثر می نھد و گرانی را 

افزایش بھای بنزین موجی  دکمرشکن شده بود بی تردی ،دماتشرایطی کھ گرانی بھای اجناس و خ
حکومتی بی اعتنا بھ ھمھ ی »کودتاگرانِ «می بود. و دشوارتازه بھ بار می نشاند کھ تحمل آن سخت 

ھ مدد ابزار سرکوب بیازمایند و ب نیز این امور سعی داشتند درجھ ی تحمل و شکیب اقشار پایین را
  آن رامھار کنند. 

درون ساختاری ھمھ ی این چیزھا را نادیده گرفتند و درنیمھ ی شب در حالی » کودتایِ «کارگزاران 
کھ مردم درخانھ آرمیده بودند از طریق رسانھ ھای داخلی افزایش بھای بنزین را جارزدند غافل از 

  زاند.این کھ چنین تکان ناخوشایندی روح ھمھ را می لر

و شعارھایی » رضاشاه، روحت شاد«با شعار محوری ابان در چندین شھر مردم  ٢۴جمعھ  آغازاز 
در ستایش از محمد رضاشاه بھ خیابانھا ریختند و خشم و اعتراضشان را با بانگ بلند بھ گوش 

کھ  کردرا زمینھ سازی نان درگیریھایی در برابر نیروی انتظامی و بسیج چ ھمگان رساندند. مقاومت
، زخمی و مصدوم بھ بارنشاند. در گزارشھای ھمان روز این رویاروییھا از ھمان آغاز خون و جراحت

روز و جمعھ عصر و شب در مقیاسی گسترده پخش شد. اما آنچھ باورنکردنی می نمود رویدادھای 
  بیست و پنجم ابان بھ بعد بود کھ بھ صحنھ ی جنگ داخلی می مانست.
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ضدحکومتی.  وگسترده  یتظاھراتیھ گران شدن بنزین تبدیل گشت بھ تظاھرات علجمعھ شب تجمعات و
ابان جنبش خودانگیختھ ابعاد گسترده  ٢۵روز شنبھ  ن دادند از این وضع بھ ستوه آمده اند.امردم نش

گاه دست .ه شدریختند. چند بانک آتش زدنھا امتوسط بھ خیابتری یافت. مردم درشھرھای بزرگ و
چھ کسانی ھمھ ی این کارھا راشدند. ھنوز روشن نیست  ددرچندین جا شکستھ و خر نکھای عابربا

بھ ھرحال برخی از این کارھا را مردم خشمگین انجام داده بوده اند و شماری از آنھا انجام داده اند. 
فاز یک ھا را بستند. در در چندین جا مردم جادهرا ھم نیروھای سرکوبگربھ اجرا گذاشتھ بوده اند. 

ایگاه بسیج را بھ واقع در استان تھران، در نزدیکی ما، مردم یک پ راندیشھ ی فرمانداری شھریا
چھ در این رویارویی ھنوز کسی نمی داند  موران بھ سوی مردم تیراندازی کردند.آتش کشاندند. مأ

  تعداد کشتھ شده اند.

مدت دو روز است کھ تظاھرات  ھمھ دیدیمروز بیست و پنجم ابان :«از میان یادداشتھای روزانھ ام 
سعت یافت. ما کھ رفتھ بودیم بیرون دیروز و دیشب شروع شد و امروز و ضد حکومتی ادامھ دارد. از

می دیدیم ھمھ نگران اند. گرانی ناشی از افزایش قیمت بنزین ھنوز زیاد نگذ شتھ بھ سرعت ملموس 
  »معقول.رحدی غیرناگھان افزایش یافت. د آمدکرایھ ی رفت و برای نمونھ شد. 

ن می گویند سران سھ قوه در نشست مشترکی در ارتباط با افزایش قیمت بنزین چنی سران حکومت
طور  آن کرده اند.می از تصمیم حکومت پشتیبانی  تصمیمی را اتخاذ کرده بوده اند. بھ ھمین سبب ھم
زمان اعالم  اما. بی آنکھ آن را علنی کنند استبوده کھ معلوم است این تصمیم مدتی پیش اتخاذ شده 

  اند بھ دست کارگزارانی مرتبط با شورای امنیت ملی.بوده آن را سپرده 

سکوت کرد. اما چندان طول نکشید کھ در یک  ،سید علی خامنھ ایرھبر جمھوری اسالمی،در آغاز 
نشست با حضور روحانیون ناچار شد وضع بگیرد. روشن است کھ در ھمین مدت کوتاه در چندین 
شھر شورش سربرآورده است و تعدادی در خور توجھ کشتھ شده اند. چندین ساختمان در شھرھای 

بھان، شھریار، قلعھ حسن خان، ھمختلف مانند شیراز بھ آتش کشیده شده اند. در سیرجان، ب
و جاھای دیگر شماری از مردم کشتھ شده اند. در بیست و دو تاسی شھر مالرد فردیس،سرآسیاب، 

ایران مردم قیام کرده اند. بعد کھ نگاھی بھ نقشھ انداختم دیدم در بیش از ھشتاد شھر ایران، شھرھای 
. این خوزستانکردستان وخاصھ درشھرھای  بزرگ و کوچک، شورش در جریان بوده است

خارج کشور نام بسیاری از این شھرھا را نشنیده بوده اند. اریھا و رسانھ ھای فارسی زبان درخبرگز
خارج نشینشان نیز از » تحلیلگرانِ « گویندگانشان در اغلب موارد نامھا را درست تلفظ نمی کردند.

ن واقع شده اند. بھ ھمین سبب ھم وجود این شھرھا اطالعی نداشتند و نمی دانستد در کجای ایرا
متوجھ گسترش مکانی جنبش جدید نبودند. این حضرات کھ سالھا از ایران دور بوده اند حتی نامھای 
شھرھا و مکانھای واقع در اروپا و آمریکا را درست تلفظ نمی کنند، چھ رسد بھ نامھای واقع در 

ع کھ مدام برسرو روی ھم می کوبند و تحلیھای . مردمی مدعی و بی اطالرا افغانستان و حاال ھم ایران
» دوره ی گذار«آبکی می پرورانند. اگر در ایران ولشان کنی، گم می شوند چھ رسد بھ آنکھ بخواھند 

را رھبری کنند! برخی از اینان بیش از پنجاه سال است در خارج جا خوش کرده اند و از راه 
  اپوزیسیون نمایی روزگار می گذرانند!

یک معنی داشتھ باشد می توان گفت شورش در سراسر ایران  »سراسر ایران«اصطالحِ اگر 
سربرکشیده بوده است. در شرق و غرب ایران و در شمال و جنوب ایران. برخی جاھا مانند جنوب 

مردم در معرض قتل عام قرار گرفتند.این حد از خشونت و خوزستان ایران و بخشھایی از کردستان 
مشروطیت بی سابقھ بوده است. ھیچ کس از شمار جانباختگان اطالع درستی ندارد  در تاریخ پس از

شھرھای جدید و شھرھای کوچک و مردم آگاھی درستی بھ دست نمی ھد.  ،و حکومت نیز بھ قصد
  بزرگ ھمھ و ھمھ خشم خود را در کف خیابان بھ نمایش گذاشتند.
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شورش مردمی بھ چشم می خورد. سرعت  جلوه ھایدر ھمان عصر جمعھ بیست و چھارم ابان ماه 
عمل مردم حیرت انگیز است. جنبش خودانگیختھ مکانیسمی غیر قابل پیش بینی دارد. چھ کسی 

شتابی با واکنش مردم مواجھ شود؟ آنچھ در  رژیم با چنین» امنیتی-کودتای اداری «تصور می کرد 
ابلھ برخاستند. می گویند رھبر خور توجھ است این است کھ نیروھای سرکوب نیز با سرعت بھ مق

ن یجمھوری اسالمی دستور داده بوده است بھ ھر قیمت باید شورش و قیام مردم سرکوب شود. بد
و دیگری واکنش سریع   مردمانِ ترتیب ما با دو واکنش  روبھ رومی شویم. یکی خودانگیختگی شتاب

   سرکوبگران غافلگیرشده.

حدی سازمانھا و گروه ھای سرکوب برپا کرده است کھ  جمھوری اسالمی در این مدت چھل سال بھ
 .»سرکوب نارضایی«:در واقع بھ صورت آشکار و پنھان عمل می کنند و ھمھ یک وظیفھ دارند

آگاھی از ھمھ ی این سازمانھا و گروه ھا کاری آسان نیست. بدنھ ی اصلی ساختار حکومت در 
ین تشکلھا برھمھ شناختھ نیستند. برخی از اساس یک ساختار امنیتی و سرکوبگر است و رھبران ا

و برخی نیز خصلتی نیمھ رسمی و حتی رسمی این تشکلھا وابستھ اند بھ دستگاه ھای امنیتی 
غیررسمی دارند. از این رو ھنگامی کھ وارد عمل می شوند و بھ کشتار رومی آورند بھ ھیچ جا 

ین نیروھا کھ سالھاست در ایران رواج پاسخگو نمی شوند و نیستند. یک عنوان شناختھ شده برای ا
چھ مقام و چھ قانونی جا دستور می گیرند و در برابر ینان از کاست. ا» نیروھای لباس شخصی«دارد 

دیدیم،  از انقالب میاردی کھ در آغیکی از تجلیات عملیاتی این گروه ھا بھ جز مو مسئول ھستند؟
  یھ دانشجویان بوده است.در دانشگاه تھران عل ١٣٧٨تیر  ١٨حضور آنان در 

ھا روآوردند و بھ مدد معیارھایی ناروشن و بھ سیاسی سازی دانشگاھ۵٧کسانی کھ ازآغاز انقالب 
حمایت احزابی بھ بھانھ ی واھی سیاسی با برخورداری از یاری از استادان و دانشجویان راسمبھم ب
وانواع سازمانھا » تودهحزب «و»سازمان مجاھدین خلق«و » ی ملی جبھھ«و» نھضت آزادی«چون 

 ،»انقالب اسالمی«زیر پرچم » حزب اللھی ھا«ترده ای ازوخاصھ طیف گسگروه ھای چپ،و
پرتاب کردند،  حتی اداری دانشگاه ھا را بھ ورطھ ای سیاسیکردند و نظام آموزشی و» پاکسازی«

نامھ ای زکھ رو» روزنامھ ی سالم«نشجویان رابھ تعطیلکمترین اعتراض دا١٣٧٨ام تیر  ١٨در 
 سپردند. شمار کشتھ شدگان» لباس شخصیھا«ھمھ را بھ جوخھ ی سرکوب خودی بود تاب نیآوردند و

ھیچگاه روشن نشد. جمھوری سرکوب و فساد سرانجام قتل یک یا دونفر را پذیراشد. لیک  دانشجو
  تعداد دانشجویان نابودشده بیش از اینھا بوده است.کیست نداند کھ 

با » دانشگاه غیر سیاسی «اسالمی در دو نوبت با دیدگاه ھای این قلم در ارتباط با رھبر جمھوری 
شدت تمام در حضور ھواخواھانش بھ مخالفت برخاست. یک بار این قلم در مصاحبھ ای با بی بی 

را عنوان کرد کھ با واکنش تند حضرت رھبر روبھ » دانشگاه غیر سیاسی«سی از آکسفورد نگرش 
دانشگاه «از گاه تھران نشدانشجویان دا ١٣٧٨تیر ١٨ر ھم در ارتباط با خیزش رو شد و یک با

بتھ گردانندگان حکومت نخواستند . بسیاری از وابستگان اپوزیسیون و الدفاع کرد» غیر سیاسی
در گرداب سیاست زده ی  د و منظور این قلم در ھردوبار ومقص نتوانستند این رویکرد را بفھمند.و
می خواست تا قادر باشد استادان و دانشجویان » دانشگاھی سیاسی«حکومت  شد.غرق » انقالبی«

و بدنھ ی اداری و علمی دانشگاه ھا را بھ پاکسازی بسپارد و مھار علم و دانش غیر دینی را زیر 
در دانشگاه ھا » غیرخودی«فرمان خود درآورد و در ھمانحال بھ ھمین بھانھ از پذیرش دانشجویان 

حیط علمی را بھ مدد سیاسی سازی از توان بیندازد و ضعیف ترین نیروھا را بر سرباززند و م
بدین اعتبار  دانشگاه ھا مسلط گرداند و سرانجام ھمھ چیز را بھ دست نیروھای امنیتی بسپارد.

بھ یاری » دانشگاه امنیتی«چیزی نمی بود جز سامان دادن بھ برپایی یک » دانشگاه سیاسی«
  از ھر نوعش.» انجمنھای اسالمی«
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یکی از بارزترین نشانھ ھای سیاسی سازی دانشگاه ھا در جمھوری اسالمی تعیین نماینده ای از 
سوی ولی فقیھ در دانشگاه ھا بھ شمار می رود. برای نخستین بار در جریان رویدادھای کوی 

پرداختم و دانشگاه بھ این دخالت سیاسی آشکار طی ھمان مصاحبھ ام با بی بی سی در ھمان روزھا 
ھمان شب عده ای از آشنایان تماس گرفتند  خواستار اخراج نماینده ی ولی فقیھ از دانشگاه ھا شدم.

از حمایتی کھ از آنان کرده بودم و گفتند دستگیر می شوی.خوشبختانھ چنین نشد. دانشجویان نیز 
  وشنود بودند مگر از رویکرد من بھ غیر سیاسی سازی دانشگاه !خ

ات نظام آموزشی در ھمھ ی دانشگاه ھا و در یک کالم ھمھ ی مؤسس» سازی سیاسی«نگرش 
دراندک مدتی تمامی بدنھ ی معلمان ودبیران سازی استادان دانشگاھا آغاز شد وآغاز با پاکسطوح در

را فراگرفت وسپس بھ پیکره ی دانشجویان ودانش آموزان رسوخ کرد وبھ تدریج مدیریت آموزشی 
نرم افزاری بود کھ شامل محتوای درسی وشیوه ی موعھ ی این اقدامات نیازمندت. مجرا از کارانداخ

راه افتاد و سامان یافت. نظم نوین » سیاسی سازی«تعلیم و تربیت می شد. این مجموعھ تحت لوای 
زشی در آغاز از پشتیبانی ھمھ ی نیروھای انقالبی بھره می برد مانند احزاب و شخصیتھای ملی وآم

و تمامی ساختارھا و احزاب چپ و شبھ چپ بسان حزب توده و مجاھدین خلق و  در طیف ملیون
 شد روحیھ ی فرصت طلبانھ ی   مانندھایشان. عنصر ناخوشایند خطرناکی کھ بھ این جمع اضافھ

کسانی بود کھ خواستار دستیابی آسان بھ مشاغل باالتر،جانشین ساختن افراد و متخصصان با تجربھ 
موقعیتھا و امکانات بھ گونھ ای شتابزده  و مغایر رویھ و بنیادھای علمی. بدین بود و ھمچنین کسب 

سان بود کھ ناگھان و در کوتاه ترین زمان نظام آموش نوین ایران کھ می رفت جایگاھی واال در 
  مقیاس جھانی بیابد، آسیبھا و زیانھایی باورنکردنی تجربھ کرد و بھ تدریج بھ قھقرا روآورد.

ران روپاشی مدیریت اداری و علمی در ایاھیم یک عامل عمده و محوری در ارتباط با فچنانچھ بخو
خشونتھای برآمده از انقالب را ریشھ یابی کنیم، بھ باور این قلم در عصر انقالب برشمریم و حتی 

بود کھ جمھوری اسالمی بھ مدد سیاستھای انقالبی نمایی و نگرش » سیاست پاکسازی«بی تردید 
  ادارات و دانشگاه ھا و نظام آموزشی بھ اجراگذاشت. در» ازیسیاسی س«

کارشناسان  یکی بھ صورت کنارگذاشتن متخصصان وبھ دو صورت تبلور یافت.» سیاست پاکسازی«
بود و دو دیگر بھ شکل قتل و نابودسازی فیزیکی سران و ارتشیان میھن دوست و برجستگان اداری 

 ،پیش از انقالب رژیم پادشاھی. قتل فجیع سران ارتش، وزیران و شھرداران و کارگزاران حکومتِ 
 ھایتوان از اعدامدر عمل ایران را با فاجعھ ای باور نکردنی دست بھ گریبان کرد. برای نمونھ می 

یا ده ھا مثال و یادکرد دکتر نیک پی شھردار وقت تھران رخ رو پارسا  یا  ف نگیززننده و نفرت برا
  نمونھ ی دیگر.

ھمھ ی این کشتارھای خردستیز و انقالبی نما بھ دست دھم. زدر اینجا نمی خواھم شرحی تفصیلی ا
را در جامعھ ی ایران و قانونی ھ ھای اخالقی تنھا می خواھم نتیجھ بگیرم و بگویم این جنایات پای

ورد برای جنایات دیگر کھ اوج آنھا را می توان در دادگاه ھای خون ھم فروریخت و بستری فراھم آ
کسانی کھ می خواھند بخشی از این رویدادھا را محکوم کنند بی آنکھ  مشاھده کرد. ۶٧آلود سال 

ت تمایلی بھ ریشھ یابی داشتھ باشند ھرگز قادر نخواھند بود عرصھ ای منصفانھ فراھم آورند در جھ
حال حاضر و در آینده. اگر فعاالن کنونی نخواھند جلوگیری از چنین رویدادھایی درجامعھ ی ایران در

بنشینند، ھرگز نمی توانند کشتارھای سال  ۵٧و جنایات صورت گرفتھ در آغاز انقالب بھ نقد تاریخ 
ی سپردن اندیشھ ھای بسپارند. نقد ریشھ ای و بھ داور درست بھ داوری ۶٧و پیامدھایش را در  ۶٠

  است کھ سنجش و نقد و نکوھش جنایات پسینی را ممکن می سازند. ۵٧خون الود مقطع 



 

۶ 
 

و رویدادھای  ١٣٨٨بات اوب و قتل در رویدادھای انتخدر دانشگاه، سرک ٧٨تیر  ١٨کشتارھای 
و  ١٣٩۶ دی جنایتکارانھ ی موسوم بھ قتلھای زنجیره ای و بھ دنبال آنھا خیزش خودانگیختھ ی

حکایت ازسرشت و ساختار رژیمی  دارد کھ تنھا بھ مدد قتل و کشتار  ١٣٩٨قیام خودانگیختھ ی ابان 
دینی را  -ادامھ دھد و ایران را بھ نابودی بکشاند. این مجموعھ ی سیاسی  می تواند بھ حیات خود

خود را نیز بخشی از نقد نگاه و رفتار توان طرد کرد کھ از ریشھ یابی نھراسیم و نقد ی وقتی م
  عمومی بدانیم.
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  خودانگیختگی نوین

ھمچون پدیده ای بالنده و خودانگیختھ را نمی تواند جنبشھایامروز دیگر ھیچ خرد متعارفی .١

شکوفنده در مقیاس ملی و جھانی نادیده بگیرد و سرسری با اتکاء بھ دریافتھا و استنباطات سنتی 
روی داد نشانگر خرد جمعی مردم ایران ١٣٩۶آن بگذرد. آنچھ درایران در ھفتم دی  سیاسی از کنار

تاریخ جنبشھای خودجوش بھ شمارآورد. درھمھ جا دردیع و بی پیشینھ بود اما نباید آن را یکسره ب
. اگربخواھیم تعریفی مردمان ستمدیده و رنج آلوده سربرکشیده استبھ انبوھی ازو در واقع متکی 

انباشت ورنج درد دھیم می توان جنبش خودانگیختھ راسرریز خشم وچنین پدیده ای بھ دست ساده از
رد. این تعریف را باید با مکانی معین توصیف ک ان و درزمشده ی توده ای از مردم در فرھنگی و در

و مدار قبلی بھ نوعی ھ این توده ی خودانگیختھ بی قرارخصوصیت دیگر تکمیل کرد. یکی آنکذکر دو
این ھمبستگی را با ورود بھ صحنھ ی اجتماعی بھ ھدف عمده اش ھمبستھ می داند وخود را نسبت 

  نمایان می سازد.طح آگاھی جمعی و خودآگاھی فردی را بھ نمایش می گذارد و دو دیگر آنکھ س

کھ سازمانھای عیان و ملموس می شود ھنگامی ویژگی مھم جنبشھا و خیزشھای خودانگیختھ 
وبھ نمایندگی  تاب دھندقادرنیستند گرایش و خشم مردم را بازدیگر سیاسی و حتی نھادھای اجتماعی 

 سندیکاھا و تشکلھایمردم امیدی ندارند ازراه احزاب وچنین بستری در .جامعھ قد برافرازنداز آنھا در
ایی بھ روشھ ازاین رو پی بگیرند،، فرھنگی و سیاسی تحقق تقاضاھا وامیال خود را اجتماعی

سازماندھیھای موجود روبرمی گردانند. بدین وسیلھ با وضعی ھمھ ی خودانگیختھ دل می بندند واز
نام نھاد. اینجاست کھ بھ درستی می » شورش علیھ بن بست«ن را روبھ رومی شویم کھ می توان آ

است. این پدیده در ھمھ ی فرھنگھا و جامعھ ھای کنونی کھ بھ نوعی در »قشورش برح«توان گفت 
محدوده ی جنبشی درآنکھ ھر قیام وملت سامان یافتھ اند بھ چشم می خورد. با  -چارچوبھای کشور

  .خصلتی جھانشمول ھب حال در کلیت خود متکی است عین، تبلوری موردی دارد، درخود
در ایران با سر بھ دیواره ی بن  ١٣٩٨ خودانگیختھ ی ابان قیامخیر نھ تنھا در این دوره ی زمانی ا

بھ دنبالش جنبشھایی دیگردرکشورھای غربی ھمزمان و بست کوبید و آن را از ریشھ سست گردانید، 
  .سربرآوردند علیھ بن بستھای جامعھ ی خودآمریکای التینی ایی وآفریقایی ویآسو

 گیختھ را بھ علت روگردان بودن ازپیروی ازه جنبشھای خودانراوایھای تشکیالتی ھم.حرفھ ٢
ند تا بتوانند موجودیت تشکیالتی و ضرورت اکوتاه مدت و زودگذر معرفی کرده  سنتھای سازمانی،

   ند.زرھبری خود را موجھ جلوه گر سا
انگیختھ محدود نمی شود بھ حوزه ی قدرت یا حوزه ای کھ جنبش خودانگیختھ خودنبشھای خصم ج

اساس  خصم مھلک و خدعھ گِر پدیده ی خودانگیختگی درعلیھ آن وارد میدان نبرد می شود. 
بستر جا افتاده ی شکلھای عقیم و باجخواه اجتماعی ، فرھنگی و سیاسی اند سازمانھا و نھادھا  در
یا جنبشی بی صالحدید و بھ بیانی دیگر موافقت و اجازه ی آنھا سربگیرد یا کھ نمی گذارند حرکت 

  راه بیفتد و سربربکشد.
سرمی گیرد و جلوه می فروشد، درست است کھ جنبش خودانگیختھ در اساس با شعاری مشخص 

خواستار دگرگونیھای بنیادی می شود. مدتی بھ ژرفای خود بازمی گردد ودرمواردی  اما در اندک
تحول بھ واقع بستھ بھ وضع ھرجامعھ فرق می کند و بستھ بھ بن بستھایی کھ در ھر مورد شکل  این

گرفتھ اند،می کوشد از این بن بستھا در گذرد و آرمانھایی بنیادی را جاربزند. طول زمانی حیات 
جنبش وابستھ است بھ میزان تمکین ساختار قدرت و درجھ ی سرسختی مقاومت بن  مرحلھ ازھر
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رحلھ از جنبش است. نحوه ی تجلی ھر م آنچھ مھم است شکل و ،کنار طول حیاتاما در  ا.بستھ
جنبش خودانگیختھ در اساس ترس از قیام علیھ بی عدالتی و نابخردی قدرت حاکم را در توده ی 

را بھ چالش می کشد و پا بھ   فرصت طلبانھ ی ملبس بھ مصلحت اندیشیمردم می زداید و خرد 
  عرصھ ای می گذارد کھ حوزه ی اخالق است و شھامت.

بھ مدد مصلحت اندیشی روزمره  خواھدب جامعھ ای کھ خود را از جنبش خودانگیختھ بی نیاز بداند یا
یا می  از آن دوری بجوید، بی تردید دچار خمودگی و سرخوردگی و دچار درخودفرورفتگی شده است

ن جامعھ ای جوانانی سودجو و اخالق گریز می پروراند و بنیادھای سستی را برپا می سازد . چنیشود
  بحران کلیتش را بھ نیستی می کشاند.مقطع کھ در 

و  ایم.سنجش دن جنبشھای خودانگیختھ بودهبرآم ھای گوناگون شاھددرکشوردردوران اخیر.٣
 گفتارظرف این مستقل کھ در تفاوتھایشان کاری است تشریحازاین جنبشھا وحتی کوتاه  یتوصیف

جاع بھ این رادین خاطر است کھ نوشتھ ام را با د. اگر برخی را نام می برم تنھا بگنجکوتاه نمی 
  شواھد مستند جلوه دھم.

بھ  اده و مطالباتی بھ تدریج تبدل شددر فرانسھ از یک حرکت س» جلیقھ زردھا«برای نمونھ جنبش 
بھ یک نحوه ی اعتراض بھ ریاست جمھوری  از ھمین مرحلھ بھ بعد تبدیل گشت حرکتی خشم آلود و

مقاومت نظام حکومت در فرانسھ یس جمھور کنونی. رئ استعفایاصرار برو بھ دنبال آن » ماکرون«
ت ھرچند حاضر شد برخی از مطالبات را برآورده کند و از سیاستھای حکومتی چشم بپوشد، نتوانس

ادامھ یافت و تا کنون ھر ھفتھ در » جلیقھ زردھا«اعتراض کنندگان را آرام گرداند. در نتیجھ جنبش 
  روزھای شنبھ در پاریس و در برخی دیگر از شھرھای فرانسھ تداوم یافتھ است.

می جنبشی اعتراضی بھ شمار  ،عرف جامعھ شناسی جنبشھای اجتماعیدر» جلیقھ زردھا«جنبش 
آغازگشت و منجر شد بھ مجموعھ ای از تظاھرات کھ از شنبھ  ٢٠١٨رود. در فرانسھ این جنبش در 

با شتاب گسترش یافت و در اندک مدتی گستره ی جغرافیایی وسیعی را دربرگرفت.  ٢٠١٨نوامبر  ١٧
جھت ھمبستگی اعتراض کنندگان بھ سیاستھای رئیس درنمادی محسوب می شد » جلیقھ ی زرد«

  ر فرانسھ.جمھو
ھمھ ی رانندگان وسایل نقلیھ ٢٠٠٨فرانسھ از سال در قانون این نماد از یک قانون برمی آمد. این 

چنین جلقھ ای برتن از بابت ایمنی بھ ھنگامی کھ در کنار جاده توقف می کنند را وادار می ساخت 
قھ ای یرنگ این جلیقھ موجب می شد کھ دیگر رانندگان خودروھا بھ کسی کھ چنین جل .داشتھ باشند

این جلیقھ کھ بھ بھایی مناسب و بھ قولی  برتن دارد توجھ کنند و با احتیاط از کنارش عبور کنند.
ارزان عرضھ می شد از استقبالی گسترده برخوردار شد و بھ صورت کاالیی عامھ پسنددرآمد و در 

نھ  ٢٠١٨دسترس ھمگان قرارگرفت. بنابر برخی مشاھدات و گزارشھا این نماد در آغاز دسامبر 
فت. از این رو این نماد وسیلھ ای شد برای تنھا در اروپا بل ھمچنین در کشوری چون عراق رواج یا

  مردمی کھ آن را بھ کار می گرفتند جھت جلب توجھ دیگران بھ خواستھ ھایشان.

مردم فرانسھ کھ ازھزینھ ی باالی زندگی بھ ستوه آمده بودند، براثر افزایش ناگھانی بنزین برانگیختھ 
ھ طور عمده روی دوش طبقھ ی کارگر و شدند . عالوه براینھا سیاست افزایش مالیاتھا کھ بارش ب

فزوده بھ فشارھای پیشین ا ،می افتادبھ خصوص در حوزه ھای پیرامونی شھرھا طبقات متوسط 
اعتراض کنندگان در آغاز خواستار تقلیل  شورشی خود انگیختھ را فراھم آورد. گشت و زمینھ ھای

اما  ،مالیات ھمبستگی برثروتبھای سوخت بودند و افزایش حداقل دستمزد و ھمچنین برقراری 
  سرانجام بر استعفای رئیس جمھور فرانسھ اصرار ورزیدند.

کمابیش وضع مشابھی را در ایران آزموده ایم البتھ در دو بستر و فرھنگ متفاوت. در ایران ھم 
افزایش ناگھانی بھای بنزین زمینھ ساز جنبشی عظیم و گسترده بود کھ در تصور کسی نمی گنجید. 
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حکومت کھ عادت کرده بود طی چھل سال مردم را با تھدید وسرکوب و از ھمھ مھمتر اغفال، دور 
بزند، از مدتی پیش مصمم بود کمبود بودجھ و بدھیھای مالی اش را از آسان ترین راه کھ افزایش 

الع ، جبران و تأمین کند. در نتیجھ مانند ھمیشھ آھستھ و ناگھان و بی ھیچ اطمی بودبھای بنزین 
آغاز بیست و چھارم ابان، اعالم کرد تصمیم مل کودتامآبانھ در نیمھ ی شب، درقبلی با توسل بھ یک ع

  گرفتھ است بھای بنزین را افزایش دھد. 

 قصد ھدف دستگاه قدرت روشن بود. نخست آنکھ نمی خواست کسی فرصت اعتراض داشتھ باشد.
با یک عمل ناگھانی بھ انجام درد وسر، کارش را ل انجام شده قراردھد و بیبرابر عمداشت مردم رادر

برساند. اکنون روشن است کھ ھمھ ی زعمای قوم حکومتی با این عمل نابخردانھ موافق بوده اند. 
اینکھ گفتھ شد چنین تصمیمی در نشست سران سھ قوه اتخاذ شده است،سرپوشی بود ارزان بھا کھ 

  در عمل گران تمام شد.

ھای بنزین در نھایت بھ افزایش بھای کاالھای دیگر می انجامد و در کوتاه ھمھ می دانند افزایش ب
مدت و سپس دراز مدت گرانی گسترده و سراسری بھ بار می نشاند. در فرانسھ مردم ریختند بھ 

تن ، و در ایران حکومت با بھ کارگرفخیابانھا بھ حدی کھ حکومت جازد و تسلیم خواستھ ھایشان شد 
  مقابلھ خاست و کشتار بھ بارآورد.خشونت محض بھ 

میان این دو  این دو کشور بیانگر تفاوتھای سیاسی و اجتماعیھا با مردم درنحوه ی برخورد حکومت
ر اما شکل اعتراض بھ حکومت در ھردو کشور متأثر بود از عنصر خودانگیختگی. د کشور است.

بھای بنزین اعتراض یاست افزایش بھ این سفرانسھ سندیکاھای شناختھ شده واحزاب رسمی حتی اگر
و  ؛در طی مذاکرات با ارباب قدرت بھ این یا آن شکل کنار می آمدند مھر رو سرانجامی داشتند بھ 

  درست این ھمان چیزی بود کھ مردم می دانستند و نمی خواستند. در ایران وضع فرق داشت.

چشم بھ اش را جامی اندازد و در، خواستھ این باور بود کھ با سرکوبساختار قدرت در ایران بر
کھ شدت عمل و  ھمزدنی مھار امور را بھ دست می گیرد. از این گذشتھ تصور حکومت براین بود

ویی باشد برای عراق و لبنان جھت رویارویی با جنبشھای اعتراضی در این سرکوب می تواند الگ
م پیوستھ نگاه دارد. ھمھ ی این دو کشور تا قادر باشد محور شیعی در این ناحیھ را ھمبستھ و بھ ھ

کھ بازوی نظامی  در عراق سرکرده ی سپاه قدس(قاسم سلیمانی)ب درآمد. ھشدارتصورات خطا از آ
پیشتردر عراق از او  در ھمین جھت سیر می کرد. سپاه پاسداران در خارج از ایران محسوب می شد

م آن نیزپخش شد خطاب بھ در نطقی کھ فیلمل علیھ مخالفان حمایت کرده بود؛سیاست شدت ع
 ھواخواھانش درعراق گفت ازالگوی ایران پیروی کنند واز سرکوب مخالفان ھراسی بھ دل راه ندھند.

 کرده بود می تواند اوضاع را مھاربا حمایت از نخست وزیر وقت تصور در لبنان ھم رئیس حزب هللا
آشفتگی و مخالفت بارنشست اغتشاش بود ویی نینجامید. آنچھ درعراق بھ کند. این سیاست ھم بھ جا

 کرد لبنان بروزآنچھ درواین کشوردرعلی االصول دخالتھای خارجی وفزاینده با دخالتھای ایران 
نگاھدارنده ی ساختار ھ عنوان تنھا عامل تشکیل دھنده وحزب هللا بمخالفت فزاینده بود با دخالتھای 

  حکومت.
ایران،عراق و لبنان نشانگر تفاوتھای رویارویی شورفرھنگی سھ کتفاوتھای سیاسی،اجتماعی و

؛ اینھا ھمھ از اھمیت برخوردارنداین سھ حوزه. رت بود با جنبشھای خودانگیختھ درساختارھای قد
  در این نوشتار بھ آنھا اشاره خواھم داشت.

نوع نگام رویارویی با جنبش اعتراضی کھ در فاصلھ ھای کوتاه تکرار می شد بھ سبب لبنان بھ ھ
پیش گرفت و بھ کشتار گسترده ی معترضان توسل  ھفرھنگ سیاسی در مجموع رویکردی صبوران

خواستھ ھای شورش   رد بھ خرج می داد و بھ تدریجنجست. از این گذشتھ حزب هللا لبنان ھم خِ 
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وقتی  بود برای جامعھ ی لبنان.نظر می گرفت و در جست و جوی راه ھایی قابل قبول کنندگان را در
اسراییل را از طریق لبنان ھدف  دم کھ یکی از سران سپاه ایران نسنجیده اظھارداشت ایران می توانھ

بگیرد، آشکارا اعالم داشت ایران خود باید در این زمینھ بیندیشد و لبنان را وسیلھ قرارندھد. ھمین 
ھنگامی کھ بندد. لبنان دل ب حزب هللا نگرش نشان داد کھ ایران نباید آن طور کھ تصور می کند بھ

کار بھ جایی رسید کھ کنسولگری ایران در نجف دوبار بھ آتش  عراق بھ سرکوب شدید رو آورد،
را در عراق بھ نمایش گذاشت. خود ایران ھم بر خالف  نکشیده شد و خشم مردم علیھ دخالتھای ایرا

 علیھ حکومت خودانگیختھی تصور نتوانست جنبش اعتراضی ایران را کھ در اندک مدتی بھ قیام
سرکوب کند. در نتیجھ بھ کشتاروسیعی توسل جست کھ در تاریخ معاصر  تبدیل شد جمھوری اسالمی

حرکتی خون آلود انجامید کھ کشتار  چنان در تاریخ جمھوری اسالمی بھ حتیو بی ھمتا بود ایران 
بازوی سرکوب قادر نیست  سھ نمونھ ی ایران ،لبنان و عراق نشان می دھند کھ بسیار برجانشاند.

ھمھ جا اھداف خود را یکسان پی بگیرد. شیعھ بودن بھ معنای ھمسان بودن نیست. ھریک از این 
ھمبستگی  جامعھ ھای شیعی در بستر فرھنگی متفاوتی برآمده اند با خصوصیاتی متفاوت از یکدیگر.

  نی آنھا پنداشت.این جامعھ ھای شیعی را نباید آسان نگرانھ بھ معنای ھمشکلی و ھمسا
این تفاوتھا ھمھ از اھمیتی خاص برخوردارند. ھریک ویژگیھایی را دربرمی گیرند کھ نشانگر 
وضعیت جنبش شیعی در منطقھ و گسستھا و پیوستگیھای این جنبشھا بھ حساب می آیند و در ضمن 

  موقعیت تمدنی منطقھ را نشان می ھند. 
ساختار قدرت برای رمیزان حضور گروه ھای قومی  در باز این گذشتھ راه حل تقسیم قدرت مبتنی 

مسئولیت ملی می  ،شانحکومتدر ھر یک از این کشورھا ازنخستین بار پرسش برانگیزشد. مردم 
طلبیدند، نھ سازشھای مبتنی بر تقسیم قدرت. لبنان ساختاری دارد متکی بھ حضور و شرکت نیروھای 

ت و نادرست را می پروراند، درحالی کھ عراق بھ در بدنھ ی قدرت کھ مدام سازشھای درس دینی
از این  را جداگانھ در نظرمی گیرد.اھل تسنن  موقعیت و توجھ می دھد عنصر قومی خاصھ مردم کرد

را با اتکای بھ دو عنصر دینی و قومی سامان می دھد. ھر دوی اینھا بھ تدریج سیاسی سازش  رو
گروه ھای دینی مجموعھ ای بھ ھم پیوستھ اند و نھ گروه ناکارآمد شده اند و آشکار گشتھ است کھ نھ 

در معرض شکافھا  . ھر یک از این محورھا در درون خود نیزی قومی معرف تشکلھایی یکپارچھھا
یکپارچگیھایی واحد و ھمبستگیھا و بحران قادر نیستند ومی گیرند کھ در نددارو گسستھایی قرار

  بسازند. در عرصھ ی ملی  متحد
و  ه استدر عراق شدی خودانگیختھ نھ شکاف میان شیعیان در عراق زمینھ ساز جنبشبرای نمو

مردم از یک حکومت ملی لبنانی ھمھ ی تفاوت میان نگرشھای گروه ھای دینی در لبنان با انتظارات 
  .ردھمخوانی ندا

شوند  ھای خودانگیختھ ھمزمان جنبشامکان دارد بحران زده سیاسی یا اقتصادی در ساختارھای  .۴
معھ ی بستر جاخودجوشیده دریا حرکتھایی متأثر از جنبش خودانگیختھ یا  کتھای اعتراضیبا حر

 قرارمطالباتی. برای نمونھ کشور فرانسھ در چنین موقعیتی  و جنبشھای ھیأت تحرکاتبحران زده  در
  با این چنین موقعیتی دست بھ گریبان شده است.گرفتھ است. کشور ایران نیز 

ھا تکرار  در طول چندین ماه ھر ھفتھ شنبھ» جلیقھ زردھا«فرانسھ با آنکھ جنبش خودانگیختھ ی در 
ناگھان سیاست  بھ تدریج بھ صورت نھادی اجتماعی سامان می یافت،می شد و سربرمی آورد و

موج تازه ای از خشم و نارضایی مردم را دامن زد و این دو » بازنشستگی«حکومت در ارتباط با 
مرتبط با مخالفت با سیاستھای بازنشستگی » جنبش اعتراضی«و » جلیقھ زردھا«یعنی جنبش جنبش 

حکومت فرانسھ را ھمزمان ساخت و بھ اعتباری بھ ھم پیوندزد. ھردوی این جنبشھا یا حرکتھای 
اعتراضی بیانگر مخالفت قشرھای گسترده ای از مردم بود و ھست نسبت بھ سیاستھای  اجتماعیِ 

کھ می کوشد فارغ از سیاستھای » امانوئل ماکرون«فرانسھ در عھد اجتماعی حکومت اقتصادی و 
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نگرشی را جا بیندازد کھ از مردم ساده و  سنتی چپ و راست در مرحلھ ی بحران سرمایھ داری،
می خواھد نقش منجی را در زمانھ ای بھ » ماکرون« زحمتکش بیشتر از توانشان بھره کشی کند.

سیاستھای سنتی شان ونھ راست دیگرجرأت ندارند آشکارا و درعلن بھ دفاع از دست گیرد کھ نھ چپ
را از دوش ھردوجناح بردارد و سپس بھ گوشھ ای بخزد و تصویر » کثافت«روآورند. کسی باید این 

سنتی سیاست را بازسازی کند و مدتھا مردمان عادی و زحمتکشان را سرخوش و سرگرم سازد. 
بدانیم، در این چنین وضعیتی چاره ای » ماکرون«ین جریان را نقش تاریخی اگر بھ انجام رساندن ا

تاریخی خود بھ ھر بھایی کھ باشد. اما در ھمین حال باید دانست » مأموریت«ندارد جز بھ پایان بردن 
ای ھمچون موجودی زنده امکان دارد  جامعھھر کھ چنین مأموریتی آسان بھ پایان نمی رسد. 

وجھھ ای » ماکرون «نی ناشده از خود بروز دھد. اینجاست کھ مأموریت تاریخی واکنشھایی پیش بی
  بغرنج می یابد و مجریانش در برابر اعمالی پیش بینی ناشده قرار می گیرند.

حکومت توانست بھ مدد سرکوبی بی امان، جنبش  ١٣٩۶در ایران با جنبش خودانگیختھ ی دی ماه 
داخل ساختار سرکوب در جمھوری اسالمی ایران غره ساخت  را مھارکند. ھمین امر عده ای را در

تھ ی خودانگیخ کھ ھرگاه اراده کنند می توانند قیامھای ی واھی پروراندند بھ این امید پوچو تصور
و حتی محو کنند. درست در ھمان حوالی حرکتھا و جنبشھای صنفی و مدنی مردمی را سرکوب 

تی جامعھ ای دچار گرداب بحران فزاینده می شود ، آسان سربرآوردند.این موقعیت نشان داد کھ وق
  از آن نمی رھد.

در عرصھ ی صنفی و مدنی در بسیاری جاھا با خصلتی خودانگیختھ جنبشھای اعتراضی در ایران 
سربرآورد. در پھنھ ی کارگری، در حوزه ی مالی در دفاع از حقوق مالباختگان، در چارچوب مدنی 

، اجباری،درمحدوه ی آموزشی درکسوت حقوق عادالنھ برای معلمان جاببھ صورت اعتراض بھ ح
  ...در ھیأت حرکتھا و تجمعات اعتراضی دانشجویان و 

 یختھ بھ فساد قادر نمی بود در ھیچجامعھ ی ایران چنان بحران زده است کھ حکومتی ناکارآمد و آم
ھر گفتگویی مردم علیھ حکومت آرام ساز پیش گیرد. در خگو باشد و راه حلھایی ماندگار وسطحی پاس

وضع می گرفتند بھ حدی کھ ھر شھروندی می گفت ایران حکومت ندارد چھ رسد بھ حکومتی 
. بھ تدریج می دیدیم در خانھ و در خیابان، در وسایل نقلیھ و در اتاقھای اداری پاسخگو و مسئول

ی گرفت کھ شعار مشترک ھمھ از حکومت فاصلھ می گرفتند. این نارضایی گسترده بھ حدی فزونی م
ت بھ گذشتھ نمی بساین دیگر یک اندوه ساده ن». امرزآن خدابی«چیزی نمی بود جز  ی مردم ھمھ

بود. بیان نفرتی عمیق بھ شمار می رفت نسبت بھ حال. فساد عنان گسیختھ چنان رواج گرفتھ بود 
درآمدی فاسد. حکومت بھ جای آنکھ خود را  کسبکھ ھرکس ھر شغلی را منصبی می گرفت جھت 

 بھ حساب می آمد» شرکت سھامی سارقان اموال عمومی«نگاھدارنده ی منافع مردم بداند، بھ شکل 
  .ودست بھ عمل می زد

عرض این سالھا توانستھ بود سازوکارسرکوب راھمچون مجموعھ ای .حکومت جمھوری اسالمی ۵
حرانی بھ کاراندازد. بخش در خورتوجھی از درآمد عمومی درھم تنیده سازماندھی کند و در ھر ب

صرف ھمین سازوکار سرکوب می شده و بخش دیگری در راه ھم پیمانانی منطقھ ای در کشورھایی 
حتی آمریکای التین و آفریقا خرج می شد. مردم و فلسطین یمن و  چون سوریھ و لبنان و عراق و

دانستند بھ تدریج چنین ھزینھ ھایی را نادرست می  عادی کھ منطق متعارف حکومت را معقول نمی
دانستند. استدالل عمده ی حکومت جمھوری اسالمی مبتنی بر این محور سامان می یافت و عرضھ 
می شد کھ اگر در سوریھ نجنگیم باید در ایران بجنگیم! درواقع حکومت اسالمی دو مبحث عمده را 

 مسلمانان سپسو دینی می بود یعنی ھمبستگی شیعیانمی آمیخت و خلط می کرد. یکی مبحثی ھم با 
در منطقھ و دیگری مبحث سیاست خارجی ایران بود کھ با جلوه ای آمریکا ستیز و ضد اسراییلی بھ 
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حفظ «این ھر دو مبحث اما در واقع در خدمت یک اصل بنیادی قرار می گرفتند کھ  راه می افتاد.
  نام می داشت.» نظام

می بود در عمل نوعی فرصت طلبی سیاسی راجار  ی دیگرنظام مقدم بر ھر سیاستاز آنجا کھ حفظ 
این نگرش  می زد کھ می توانست بستھ بھ مورد بھ نقض تعھدات برآمده از اصول دیگر بینجامد.

را تقلیل می دھد بھ نوعی خودکامگی کھ تنھا با اتکای بھ حفظ » اصل حفظ نظام«سیاسی در عمل 
» امت«و » امت« تبدیل می شود بھ» ملت« ظام بھ بقای خود می اندیشد. از این رومنافع کارگزاراِن ن

ین نظام سیاسی بھ مصادره ی ابرپایی نظام سیاسی. عده ای کھ ازآغاز» زارانکارگ«تقلیل می یابد بھ
کھ » امت«و منافع خود را ھمچون منافع شده » مصادره«د، حاال ھمین نظام این نظام روآوردن

ھمین سیر نزولی را می نیز »رھبر امت«شده است،جلوه گر می سازند. مفھوم  » تمل«جانشین 
در مجموع ساختار این نظام سیاسی ». رھبر کارگزاران نظام«و در نھایت تبدیل می گردد بھ  پیماید

کھ در زبان » حکومت«خالصھ می شود کھ در برابر کشور و ملت و حتی » رھبر«در وجود یک 
مصلحتی جز مصلحت نیزبھ » شورای مصلحتش«است ھیچ مسئولیتی ندارد و» دولت«محاوره ھمان 

ترتیب مشروعیت نھادھای خود کھ ھمان کارگزاران نظام باشند،نمی اندیشد. بدین » گماشتگان«
رھبری از کارکردھایشان می توانند اعمال و » تأیید«برآمده از قانون اساسی ھمین نظام فقط بھ مدد 

  ھ کنند.کردارھایشان را توجی
» کارگزاران نظام«را نباید در معنای لغوی برابر گرفت با ھمھ ی کارمندان نظام. » کارگزاران نظام«

نامیده می شد کھ » کمیتھ ی مرکزی«و» پلنوم« برابرند با ھمان چیزی کھ در اتحاد جماھیر شوروی
ی مرکزی کھ در کمیتھ پلنوم و خالصھ و ذوب می شد.  دو ارگان  سرانجام در وجود رھبری این

بھ کارگزاران. » رھبری«نیازمندند کھ » رھبری«بھ ھمان اندازه بھ » کارگزاران«اینجا می شود 
بھ » اخذ تصمیم بھ ھنگام بحران«یا بھ اعتباری دیگر  یآنچھ مھم است این است کھ تصمیم نھای

قدرت «بیشتر.  نقش فاعل اجرایی را بھ عھده دارند،نھ» جماعت کارگزاران«عھده ی رھبر است و 
و در » ھنگام بحران«است کھ می تواند بھ » رھبر«دردست » زور«یعنی بھ کاربستن » واقعی

مصلحت را تشخیص دھد و تعیین » یک تنھ«گیرد و نقشی استثنایی بھ دست » اضطراری شرایط«
 چیزی نیست» کارل اشمیت«معنی قدرت بھ اعتبار  کند و در یک کالم دست بھ تصمیمگیری بزند.

اوچنین رھبری را حاکم و فرمانروای نھایی می شناسد زیرا کھ حق اتخاذ تصمیم نھایی را  جز این.
  از آن خود می داند.

این مجموعھ ی درھم تنیده  از بابت کسب مشروعیت از یک سرمایھ ی اولیھ ای سود می جست کھ 
در اساس جانشین قانون دو وجھ داشت: یکی فقھ شیعھ بود و دیگری روحانیت ھمین دین. فقھ شیعھ 

اساسی مشروطیت گشت و حتی بھ قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم اعتنایی نداشت . ھرجا کھ 
سود می بود قانون اساسی جمھوری اسالمی را بھ کار می بست و ھرجا کھ کم می آورد یا نیازمند 

انیت بھ تدریج جانشین استداللی جانشین می گشت بھ فقھ رو می آورد. این دو ابزار یعنی فقھ و روح
بدین ترتیب  کتاب آسمانی مسلمانان نیز شدند زیرا حق تفسیرانحصاری آن را حق خود می دانستند.

در یک مسیر تقلیل یابنده ھرچھ در کشور بود و ھرچھ خودداشت بھ حراج گذاشت بھ » ۵٧انقالب «
   ».ولی فقیھ«جز یک  باقی نمانده است برایش چیزی» ۵٧انقالب «نحوی کھ اکنون از 

 در یک کالم استبداد چنین نظامی را نمی توان از راه اصالحات یا اصالح طلبی از میان برداشت.
سر ند خیال خام دراصالح آن دل می بندبھ  »نظام« و» میانقالب اسال« کسانی کھ براثرسرخوردگی از

کھ تنھا براثر تکانی شدید درھم می شکند. نظامی کھ  است یک تکھ می پرورانند. این نظام بستھ ای
آن سھم  قادرشد بھ یاری استبدادی بی ھمتا ھمھ ی کسانی را کھ بھ انقالب رو آوردند و در پیروزی

؛ بازمانده ھای اینان محلی ازاعراب داشتھ باشند نمی گذارددیگر حاال د گرفتند بھ تدریج سرکوب کن
نان توان مخالفت جدی با این گذرانند.  ایز طریق زندگی گیاھی روزگار ببھ اینان فقط اجازه می دھد ا
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لفظ روگردانده اند. ازآن در اکنونعمل تبدیل شده اند بھ آلت دست ھمین نظامی کھ نظام راندارند و در
ضربھ ای شدید  بادر چنین وضعی فقط جنبش خودانگیختھ ی مردمی است کھ می تواند و توانست 

. این وضع بھ گونھ ای استثنایی با جنبش ھفتم دی بھ لرزه درآوردبستھ ی آن را کل نظام و ھیأت 
بھ اوج خودرسید. جنبشھا و شورشھا و قیامھای  ١٣٩٨ابان ٢۴بھ وقوع پیوست و با قیام  ١٣٩۶

دو  خودانگیختھ نقشی تاریخی ایفا کرده اند کھ در تاریخ ایران جلوه ای یکھ و استثنایی یافتھ اند.
ایران را از چنگال ایدئولوژیک گروه ھای اپوزیسیون سنتی (چپ و ملیون  ١٣٩٨و  ١٣٩۶جنبش 

و مجاھدین) بیرون کشیدند و سطح سیاسی و معرفتی تازه ای در برابر مردم گشودند. تنھا ھمین دو 
رزانند از ریشھ بل» اصالح طلبیھای کاذب«و » مصلحت اندیشیھا«را فارغ از » نظام«جنبش توانستند 

وریم کھ حرکت اصالح آاز اینھا کھ بگذریم باید بھ یاد  و امیدی تازه در دل و ایمان مردم بپراکنند.
بوده است. این حرکت اصالتی نداشتھ » پروژه ی امنیتی«طلبانھ ی درون ساختاری در اساس یک 

اری با تفاھم درون ساخت» اصالح طلبان«است. اکنون شواھد زیادی در دست است کھ نشان می دھند 
می خواستھ اند بر بحران فزاینده ی رژیم غلبھ کنند و با برگرفتن شعارھا و شماری » اصولگرایان«با 

از خواستھ ھای نیروھای اپوزیسیون موجود، این اپوزیسیون را کھ قدرت و نیروی فعال و عملی و 
د و حتی محو کنند. بھ مؤثری ھم نمی داشت یکسره بی اعتبارسازند و بھ طور قطع از کاربیندازن

بگویید » بھ ما«بارھا بھ مخالفان عرفی می گفتند اگر حرفی دارید » اصالح طلبان«ھمین سبب بود کھ
کھ این قلم بارشنیده بودم. ھر » اصالح طلبان«و خودتان جلو نیایید. این سخن را بارھا از ھمین 

چنان یورشی  »سنتیچپ «روھاینین وبھره گیری ازکرد بھ مدد ھواخواھانشاعنوان می مطلبی را
 اشاره می کنم گذرابھ مصاحبھ با مجلھ ی تدارک می دیدند کھ باورکردنی نمی نمود. علیھ نگارنده

،نوشتھ ھایم درباره ی دانشگاه،شرکت فعالم بھ صورت نوشتھ و حضوردرافغانستان، مخالفت »کیان«
جدی با قتل نویسندگان و دفاع از حق نویسندگان جھت برپایی کانون،افشای چھره ی واقعی شھرداری 

  دوران کرباسچی، سخنرانی در کنفرانس برلین و ... 

نشان می دھند کھ دیگر نمی توان بھ اتکای سازمانھای در واقع جنبشھای خودانگیختھ ی کنونی 
بیست و یکمی مدرن خاصھ خودکامھ ی قرن  خودکامھ ی» نظامھای«سنتی قرن بیستمی بھ مقابلھ با 

استبداد با بھره گیری » رھبری«بھ شکل قرن بیستم سربرنمی آورد. فقط برخاست. امروزه استبداد 
را صرف سازماندھی و نگاھداری تشکالتی مافیایی می کند » ثروت جامعھ «از تشکیالت مافیایی 

کشتاری روگردان نیستند. ازھیچ قتل وشکنجھ وکھ گرچھ ھزینھ بردارند اما دستانی آلوده دارند کھ 
بھ صورت یک صنعت درآمده است وعمل می کند ان در دوران کنونی اندیشکشتارمردم وقتل دگر

  قرار می گیرد.» معنوی«و » سخاوتمند«در وجود یک رھبر » نظام«بخشیدن بھ استمرار ودرخدمت 

بھ تدریج در بسترھای » نظامھایی«را نباید منحصر بھ ایران دانست. چنین » نظام«نوع ازاین 
ای سنت شکن در ع و گسترده ای رواج گرفتھ اند و بھ گونھ فرھنگی و سیاسی و جغرافیایی متنو

تفاوتھای این دست از نظامھا را باید در ساختارھای فرھنگی،  کشند. عرصھ ی سیاسی سربرمی
  سنتھای دینی و ریشھ ھای قومی و قبیلھ ای و جزآن جست.

بھ مدد تجلیل از  آغازدراساس یعنی در»یاسی ِمافیایینظامھای س«نکتھ ی درخورتوجھ این است کھ 
یختھ اند بھ گونھ ای بھ بستر قدرت آواند وعمل خود سنت شکن شده در سنت بھ قدرت رسیده اند اما

از تجدد و نفرتشان را  ھمانحالدر و کھ خصومت بی مانندی را نسبت بھ سنت ابراز می دارند
ام تجدد از خصوصیات ارھای عبیزاری نسبت بھ معیروگردانی ازسنت وابراز .قانونمندی جار می زنند

اند و » سنت آفرینی«ھم مدعی  ،در عین حال »نظامھا«این  بھ شمار می روند.» مھاانظ«ین اصلی ا
این معجون عجیب و غریب را تنھا می توان در  ».سنت آفرینی«برآمده از این » تجدد سازی«ھم 

  یک بستر فرھنگ پریش ترسیم و ریشھ یابی کرد.
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بوده اند » نظام«سازمانھای سیاسی سنتی،برای نمونھ در ایران، در مقطع معینی چنان آلوده بھ این 
سرمی دھند و » اصالح طلبی«کھ توان گسستن از آن را ندارند. بھ ھمین سبب سرود ازکار افتاده ی 

ز سال دوھزار ھمین روست کھ اازند. آیمی گرفتاردر نھایت در گرداب این مافیای بی رحم و بی اخالق 
ھای خود انگیختھ تأکید گذاشتھ ام تا بتوان از میالدی بھ این سو بر ضرورت توجھ داشتن بھ جنبش

  ھای ایدئولوژیک شده رھایی یافت.لمخمصھ ی استدال

ھنگامی کھ دربرابر دو شیوه ی استداللی متحجر قرار می گیریم دیگر نمی توان در ھمان چارچوب 
باید سطح استداللی واالتری یافت تا از بن بست بیرون جست. سازمانھای بھ استدالل نشست. ناچار 

عمل استمراراوضاع نابسان درسیاسی سنتی کھ خود باعث وضع کنونی اند آگاھی کاذب می پراکنند و
ت خود دل ببندند. نقد گذشتھ و نگاه بھ تاریخ تا بتوانند بھ برائ را توجیھ می کنند» نظام«برآمده از

بھ بندمی افتد کھ خالصی ازآن ناممکن می شود. جنبش چنبره ی بافتی ایدئولوژیک رچنان دمعاصر
خودانگیختھ تنھا سطح استداللی واالتری است کھ نگرشی تازه بھ بار می نشاند و جنبش مردمی را 

  بھ سطحی باالترسوق می دھد.

مفھومی در ھمانحال سیاسی  پرداختھ ام و » اپوزیسیون«در نوشتھ ھای پیشین بھ تحلیل مفھوم  .۶
واقع  در»اپوزیسیون حرفھ ای«گرفتھ است.  نام» اپوزیسیون ھمچون حرفھ«تازه پرورانده ام کھ 

برای » ھویت«این راه می توانندازاست. »اپوزیسیون بودن«ل است از افرادی کھ حرفھ ی آنانمتشک
بھ » ضع موجودو«. چنانچھبرخوردارسازندازاستمراررا »وضع موجود«ودرھمانحال بتراشندخود

ھم بریزد، ھویت حرافھ ای این افراد نیز از میان می رود وفاقد جایگاه اجتماعی و فرھنگی و سیاسی 
تن می دھند زیرا کھ بقای خود را » نظام«بھ ھمین سبب بھ بدترین نوع » حرفھ ایھا«می شوند. این 

البتھ این امکان نیز پدیدار  در بحرانھای استثنایی می دانند.» نظام«در گرو بقای خودکامگی ھمین 
  می گردد کھ براثر اشتباه محاسبھ تن بھ باختی نامتصور بدھند.

نکتھ نھفتھ است این اساس دردر» اپوزیسیون کالسیک«با» رفھ ایاپوزیسیون ح«اوت عمده یتف
ایستد، ھرگونھ تغییری می جود روزگار می گذراند و در برابرکھ اپوزیسیون حرفھ ای از قِبَِل وضع مو

آشکارا خواستار سھمگیری درساختار قدرت است  علی االصول »اپوزیسیون کالسیک«در حالی کھ 
بھ مدد روشھای سنتی. ھردوی این اپوزیسیونھا اما در یک نکتھ شریکند. پرھیز از نگرش انتقادی 

صل یدئولوژیک سازی تاریخ، بھ خصوص تاریخ بالفگذشتھ و حال، و خاصھ دلبستگی بھ ابھ نسبت 
  سیاسی کھ نمادھایش ھنوز در اذھان مردم و جامعھ زنده و ملموس اند.

این ھر دو اپوزیسیون بھ سبب نوعی اشتراکات توسل بھ عمل سیاسی معنادار را عقیم می سازند و 
، و عنصر نقد گذشتھ و حالبھ تدریج در چنبره ی ساختارھای ذھنی ایدئولوژیک دست و پامی زنند.

 ای طردسنجشگرانھ  ھر نوع بسترواز صحنھ ی گفتارھای سیاسی حذف می شود خود  انتقاد ازحتی 
بھ سود محض می اندیشد و اپوزیسیون سنتی بھ » اپوزیسیون ھمچون حرفھ«می گردد .از این رو

  ساختارھای ذھن ایدئولوژیک.بقای خود بھ مدد 
بستر مشخص بپردازد. آنچھ آمد مبتنی است بر یک تعریف کلی بی آنکھ بھ جزییات و خصوصیات در 

بھ واقع در گفتار خود حتی لحنی تند و انتقادی بھ نمایش می » اپوزیسیون حرفھ ای«بھ طور کلی 
را » نظام خودکامھ«گذارد اما این دست از گفتارھایش سربزنگاه با یک چرخش جانانھ وضع کنونی 

چپ گرایانھ یا ملی » ژستی«بھ بھانھ ھای گوناگون بر وضع گذشتھ ترجیح می دھد آن ھم بھ مدد
محور است  -آن ھم نظامی مشروطھ می ھراسد و» خطر«تنھا از یک» اپوزیسیون حرفھ ای« نما!

اپوزیسیون «شرط واگذارشود. ولت بھ نحوی نا مشروط و بی قید ود و بدنھ ی کھ نمی خواھد ریاست
ی دھد و کوششی رواج م» نظام دین ساالر«و » حکومت«،»دولت«استنباطی عامیانھ از » حرفھ ای

  پی می گیرد.» نظام سیاسی«مغشوش در ارتباط با مفھوم 
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در فضای سیاسی ایران در حال حاضر در خارج از کشور و در » اپوزیسیون حرفھ ای«بدترین نوع 
کھ می خواھند در خارج از  میان خارج نشینان رواج گرفتھ است و بال وقفھ تبلیغ می شود. مردمانی

آسان شھرت و منفعتی شخصی برای خود دست وپا کنند مدام بھ بھانھ ھای گوناگون بھ گونھ ای ایران 
تحت عناوین »مقام ومنصبی«و» جلو بیفتد«ند می خواھمی آویزند و از او» ده رضا پھلویشاھزا«بھ 

و » ایجاد دولت درتبعید«،»دولت موقتتشکیل « ،»شورای ملی برای انتخابات آزاد«مختلف مانند
خاستھ از ناتوانیھای مختلف ھمین ربھ آنان واگذار کند. این روش ناصمیمی ب» ی ملی برپایی کنگره«
ھیچ باوری کھ کھ شماری از ھمین افراد است این ی چیزھای دیگر از ھمھ  زننده تراست. و » افراد«

ھم » جمھوریخواه«خود را با چھره ای دوگانھ باخیالی راحتظام برآمده از رأی مردم ندارند،نبھ 
گر بخواھند ا ی دیگر.تنھا بھ فکر مطرح شدن اند نھ چیز دو نبش» حرفھ ایھای«اینفی می کنند!معر

این رو بھ دامان سالھا طول می کشد تا کسی حتی ازنامشان آگاھی بیابد. از »جلوبیفتند«خود 
» موکراتیکد«پوششی ودرندمیدان شوعلیھ او وارد»شھرت«سب کبرند تا پس از پناه می»شاھزاده«

مختلف » گذرنامھ ھای«وارد کنند. این افراد کھ با »خواھی مشروطھ اندیشھ ی«ای بر پیکر ضربھ
بازنشستگیھایشان ھیچگاه بھ فکر بازگشت بھ ایران نیستند،آنچھ می طلبند سودجویی از برخوردار و

گروه ھای موسوم بھ  ھواخواھانبنگاه ھا و دفترھا و .آن ھم شتابان است و تفنن و شھرتی کاذب
اپوزیسیون سنتی در خارج از کشور نیز اغلب در دامان اپوزیسیون حرفھ ای یا حداقل در بستر 
شعارھایش می افتند و می غلطند و در نھایت سیاست پریشی می پرورانند. این شعب خارج از کشور 

یک ذھنی، دستبندھای بھ امید گروه ھای داخل کشور نشستھ اند و عالوه بر غل و زنجیر ایدئولوژ
  خارج نشینی را نیز با خود حمل می کنند.

بھم از دموکراسی و ھمگان سخن می گویند و با واژگانی م» اتحاد«شماری از خارج نشینان مدام از
این دست سخن می رانند. بھ محض آنکھ مردم در سطوح مختلف و دوره ی گذار وچیزھایی از

ندارند! تصورشان براین » رھبر« ان درمی آید کھ این مردمخودانگیختھ بھ خیابان می ریزند دادش
اندیشھ ھای طیفی ازاست کھ خودشان از خارج رھبر بال منازع مردم اند. آنچھ بھ نمایش می گذارند 

  تصورات باطل از واقعیت سیاسی  و پیچیدگیھای کسب قدرت در جامعھ ی امروز ایران.آشفتھ است و

» رسانھ ھای فارسی زبان«شماری ازو» اپوزیسیون حرفھ ای«نیروھایبخش درخورتوجھی از 
ان وارد کف خیابان می شوند، این یافتھ اند. بھ محض آنکھ مردم در ایر» موجودیتی بادکنکی«
» سرکوب«بی تابی می کنند و ھنگامی کھ مردم بھ بدترین وجھی در ایران بادمی شوندو»موجودیتھا«

د رویداد بعدی. بخشی ھم کاری ندار و فروکش می کنند تا ی می زنندمی شوند، دست بھ نالھ و زار
ند و لحن تند و نازک بھ جمھوری اسالمی وارد ک جزآنکھ در پناه جمھوریخواھی چند ایراد نرم

. ھیچ کس نیست بھ این حضرات بسازددموکرات منشانھ ی خود را متوجھ شاھزاده رضا پھلوی 
کھ تمام را ھ خود اجازه می دھید حق حضور سیاسی شخصیتی بگوید بھ چھ علت و مناسبتی شما ب

ھم و غمش را فدای آزادی کشورش کرده است و می گوید مردم باید نظام آینده ی ایران را انتخاب 
  د؟تحقق این خواست مردم، منع می کنیکنند، از شرکت در 

سیاسی تجمعات کوچک و  محفلھاحضور در حال حاضر ایران یکی از معضالت وضعیت سیاسی  .٧
است کھ مدام باجخواھی پیشھ می کنند و بھ بھانھ ھای گوناگون بھ مدد دوگانھ سازیھای کاذب حرکت 

این تجمعات کھ بھ  مؤثر سیاسی و بالندگی جنبشھای خودانگیختھ را از نقش آفرینی باز می دارند.
مدنی و حقوق بشری و  صورت بازمانده ی گروه ھای سیاسی پیشین یا در کسوت انواع تشکلھای

ھواخواه انتخابات و حتی گروه ھای تحقیق و از این دست نامھا سربرمی آورند، نقشی بس گیج 
کننده و اغلب زیانبار بازی می کنند . اینھا از ھمان آغاز سعی می کنند سرنخی بھ یکی از این رسانھ 

وصل  کنند و بھ عنوان ھای ولگرد و حساب شده ی وابستھ بھ غرب یا وابستھ بھ کشوری خاص 
و سپس در کسوت جعلی نظریھ پردازی کارشناس اینجا و آنجا و صاحب نظر در امور منطقھ ای معین 
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نامی دست و پا کنند تا بھ ھنگام بتوانند ھمچون شخصیتھایی شناختھ شده وارد میدان ھمھ فن حریف 
شر کنند تا وزنھ ای کاذب نیز منت» تارنماھا«ند نوشتھ ی آشفتھ ھم در یکی از است چشوند. کافی 

   بھ این نوشتھ ھا بیاویزند.

این جماعتھا و گروه ھا و افراد پس از طی یک دوره ی کوتاه شروع می کنند بھ باجخواھی و نفی 
ھمھ تا جایگاھی سودآورنده برای خود بتراشند و در پناه ھمان چند نوشتھ و مصاحبھ حقی برای 

بود کھ عده ای در پوشش روزنامھ نگار اصالح طلب توانستند خود قائل شوند. این ھمان روشی 
رج کسب کنند و از ھمانجا در دامن شغل و کسب و کاری برای خود در رسانھ ھای فارسی زبان خا

خاصھ در یک دوره در بی بی سی و صدای آمریکا و بھ ویژه در رادیو فردا(پراگ) این رسانھ ھا 
  بنمایانند. بغلطند و حاال خود را کسی بدانند و

نخراشیده ای سروکارداریم بھ ھمین جھت با جریانھای کاذِب نتراشیده، ایراندر اساس ما درخارج از
این مردمان روزگاری  پدید می آورند.و اغتشاش فکر کھ اغلب مسائلی کاذب طرح می کنند و انحراف 

 تضروراز ک تک پا ذره ای از فکر ضرورت انقالب پس نمی نشستند اما حاال حاضر نیستند حتی ی
اصالح رژیم حاضرپس بکشند. چنان از لزوم مسالمت و اصالحات حرف می زنند کھ گویی فرزندان 

مسالمت جویی اند. این مردمان و امثالشان کشتار فجیع ارتشیان میھن اندیشھ ی خشونت پرھیزی و 
نانی را ذکر می کنند کھ ست ایران را روی پشت بام اقامتگاه خمینی ھرگز بھ یادنمی آورند. تنھا آود

و البتھ بھ ناحق  بھ گونھ ای خشونت بار علیھ میھن دوستان رژیم پھلوی دستانی آلوده داشتھ اند
  .کشتھ شده اند
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  یادداشت

در زیرچند پیوست را کھ از اینجا و آنجا گردآورده ام در ارتباط با رویدادھای جنبش خودانگیختھ ی 
دی می آورم. درضمن با آوردن آگاھیھایی از حرکت دورانسازخودانگیختھ ی ھفتم ١٣٩٨ابان   ٢۴
 ٢۴ومجموعھ ای ازجنبشھای خودانگیختھ مدنی نشان می دھم کھ قیام خودانگیختھ ی ١٣٩۶ماه 

تا  ١٣٩۶. سالھای از درون جنبشھای موردی وسراسری سربرکشیده بوده است ١٣٩٨ان اب
فرھنگی ایران است کھ افقی تازه در  ،اجتماعیگر دوران تازه ای از تاریخ سیاسی،بیان ١٩٣٩٨

» آگاھی ایدئولوژیک کاذب تاریخی«ن گشوده است و رھایی ایران را از بندھای عصربرابر ایرانیا
اطالعات این پیوستھاراباید جداگانھ تکمیل کرد.این پیوستھا تنھا تصویری کلی ازچند  نویدمی دھد.

حماسھ وچند فاجعھ رابھ نمایش می گذارند وبھ فھم ابعاد زنجیره ی سرکوب خونین مدد می رسانند. 
ی ھم می کوشند ابعاد این فاجعھ ی خونین را بھ یاری بررسیھاو پژوھشھای موردی بربرسند عده ا

  و تصویری کامل فراھم آورند. ھنوز بھ اطالعات بیشتر نیازداریم.

می پردازند.  ١٣٩٨می آغازند و بھ مجموعھ ای از حوادث تا اواخر  ١٣٩۶آگاھیھای زیراز دی ماه 
کیفیت و نوع حرکت گسستی کامل را درعرصھ ی حیات سیاسی ایران  جنبش ھفتم دی نھ تنھا از بابت

در دوران جدید بھ نماش گذاشت، بل بن بست فکری و ایدئولوژیک حاکم بر پھنھ ی اندیشھ ی عقیم 
شده ی تاریخ و تاریخنگاری سیاسی ایران را درھم فرو شکست. بھ تصور این قلم  تاریخ مبارزات 

در دوران استقرار جمھوری اسالمی را می توان بھ یک اعتبار بھ و گفتارھا و نگرشھای سیاسی 
عصر پیش از ھفتم دی و از ھفتم دی بھ این سو تقسیم کرد. در این باره در ھمین رسالھ جای جای 

  مطالبی می آورم.
می آغازد و مسیر آفریننده و خالق سیاسی  ١٣٩۶نیروی پویا وتحرک بخش ایران کنونی با ھفتم دی 

ھمین مقطع بھ بعد سامان می یابد و شکل می گیرد. در ھفتم دی مردم دست رد زدند بھ  ایران از
سینھ ی اصولگرایان و اصالح طلبان و ھمراه با آنان گسست ژرف خود را با اپوزیسیون حرفھ ای 

  بھ آگاھی عموم رساندند.  و اپوزیسیون سنتی
است و فراخوانی است بھ ھمھ ی  جنبش خودانگیختھ ی ھفتم دی چراغ ھادی جنبش سیاسی ایران

دلسوزان سرنوشت تمدن ایرانی جھت بازآرایی صفوف خود و کسب مشروعیت. ھیچ سازمان سیاسی 
خود » آگاھی ایدئولوژیک«یا» آگاھی کاذب تاریخی«و ھیچ تشکل و جبھھ ای دیگر قادرنیست بھ مدد

اندیشھ و آگاھی انتقادی است را مشروع و موجھ جلوه گر سازد. از این پس آنچھ بھ حساب می آید 
  نسبت بھ گذشتھ و حال.

در ایران بھ » نظام حاکم اسالمی«در اینجا خوب است یادآورشوم جنبشھای مردمی در اعتراض بھ 
سھ مرحلھ بخش می گردد. نخست انواع اعتراضات و رویاروییھای مسالمت آمیز و مسلحانھ است 

ضات مدنی و مسالمت آمیز است از دوم خرداد تا ، سپس انواع اعترا١٩٧۶تا پیش از دوم خرداد 
و مرحلھ سوم شکوفندگی جنبشھای خودانگیختھ است از ھفتم دی تا بھ امروز.  ١٣٩۶ھفتم دی ماه 

ھریک از این مراحل ویژگیھا و خصوصیات خود را دارند. نوشتھ ھای پیشینم بھ این جنبھ ھا اشاره 
از حکومت اسالمی کامل ا بھ نمایش می گذارند. گسست دارند وتکامل آگاھی سیاسی جامعھ ی ایران ر

 بھ این سو سربرآورده است. ١٣٩۶در واقع از ھفتم دی ماه » نظام حاکم اسالمی«و در یک کالم 
از شکلگیری و بالندگی مرحلھ ی سوم یعنی )٩٨و٩٧،٩۶(سھ مرحلھ  در چارچوب نوشتھ ی کنونی

وم را از این روکامل می نامم کھ مردم یکسره مرحلھ ی گسست کامل را شرح می دھم. مرحلھ ی س
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بریده اند و ھرگونھ امیدی بھ اصالح این نظام را باطل می دانند. در ھمین حال آگاھی » نظام«از 
اجتماعی خصلتی نقاد را ارج می نھد و می پروراند کھ بھ پیوندی ژرف با انقالب مشروطیت دل می 

لھ از ھربابت خالق کاذب ایدئولوژیک است. این مرح بندد و خواستار رھایی از زنجیرھای آگاھی
                     است و امیدبخش.

  

   ایران ١٣٩۶اعتراضات 

نام » ١٣٩۶جنبش خودانگیختھ ی ھفتم دی ماه «ھفتم دی کھ آن را ختھ ییاعتراضات خودانگ-الف
نھاده ام ایران را در معرض چنان تکان عظیمی قرارداد کھ نھ در تصورحکومتگران می گنجید ونھ 

  در تخیل سازمانھا و دستجات و گروه ھا و محافل اپوزیسیون فرسوده ی ایران جای می گرفت.

ن این حرکت تاریخی را پذیراگشتند. بدین ترتیب روشن گشت ازھمان آغازھمھ خصلت سراسری بود
کھ جنبش خودانگیختھ بھ حرکتھای مدنی و صنفی منحصرنمی شود ودرمرحلھ ای بالنده وتحول 
یافتھ جلوه ای سراسری و بھ اعتباری ملی از خود بھ نمایش تواند گذاشت. درابتدا سخن از بروز 

عت سخن از ھشتاد شھر و سپس یکصد شھر و حتی این جنبش در شصت شھر می رفت اما بھ سر
بیش از آن بھ میان آمد. وزیر وقت کار گفت این تظاھرات اعتراضی در بیش از یکصدو شصت شھر 

  سربرآورد. در منابع مختلف نام شماری ازاین شھرھا بھ شرح زیرآمده است:

،نیشابور،کاشمر،بیرجند،شاھرود،بجنورد،قوچان،سبزوار،ساری،ورامین، قانمشھر، رشت، مشھد
قزوین، قم، ھمدان،خوی،کرمانشاه،خرم آباد،اصفھان، اھواز، زاھدان، گرگان، میانھ، جھرم، 
بھشھر،آمل،تنکابن، اردبیل،تبریز، ارومیھ، زنجان، ابھر،ھشتگرد،کرج، تھران، ساوه، دھلران، 

ورود، مالیر، دزفول، الیگودرز،بروجرد،ایذه،کرمان،شیراز،بوشھر،بوکان،نجف کاشان، اراک،د
آباد، بندرعباس، شھرکرد، الھیجان،مراغھ،پردیس، تاکستان،سنندج،کنگاور،تویسرکان،شاھین 
شھر، قھدریجان، ایالم، شھرضا، خرمدره، بانھ،چاه بھار،نورآباد،شوشتر،بابل،خمینی شھر، 

 ن، مھرشھر،آبادان،فوالدشھر،مریوان ...دھدشت، یزد، ماھشھر، شادگا

اعتراض بھ گرانی ھزینھ دی درآغاز درشھرمشھد سربرکشید. مردم درجنبش خودانگیختھ ی ھفتم 
ھای زندگی بھ خیابانھا آمدند. این جنبش با شتاب گسترش یافت و بھ شھرھای دیگر سرایت کرد. 

غاز در خفا از این جنبش حمایت می جناحی از نظام سیاسی کھ در مشھد قدرتی چشمگیرداشت در آ
کرد. این امر بھ حدی مشھود بود کھ معاون رئیس جمھور گفت در نھایت دود این جنبش در چشم 
حامیان آن فروخواھد نشست. اما ھنگامی کھ خصلت فراگیر و شعارھای ضد حکومتی این حرکت 

درواقع مردم از ھر فرصتی استثنایی آشکار گشت، تمامی نظام را ھدف گرفت و بھ ھراس انداخت. 
واعتراض بھ » نھ بھ گرانی«بھره می جستند و خشم عمیق خود را بھ نمایش می گذاشتند. مردم 

سیاستھای حکومت را جار می زدند اما دامنھ ی ھمگانی آن علیھ فساد جاری در نظام، سرانجام 
لیھ والیت فقیھ و شخص مشکالت اقتصادی و کلیت نظام سیاسی را دربرگرفت و باشتابی کم مانند ع

  رھبر شعلھ ورشد.

عمده ترین خصلت این جنبش را باید خصلت خودانگیختھ ی آن دانست. این ویژگی در ھمھ جا بھ 
چشم می خورد بھ میزانی کھ نظام سیاسی را شگفت زده کرد. نخستین استنباط حکومتگران این بود 

دم تنفرخود را نسبت بھ نظام والیت کھ عامل خارجی در این حرکت دست داشتھ است. ھمھ جا مر
در پی دستگیری و کشف رھبری جنبش زاین گذشتھ حکومتگران ھرچھ بیشترفقیھ ابرازمی داشتند و ا

ھمھ ی شھرھا خواستھ ھای مشابھی ابراز می کردند متر بھ نتیجھ می رسیدند. مردم درمی گشتند،ک
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روھای سرکوب نظام سیاسی در نی و یکسان و یک شکل حکومت و رھبری آن را می نکوھیدند.
آغاز چنان یکھ خورده بود و گیج بود کھ سردمداران رژیم نمی دانستند چھ کنند. این نیروھا ھنگامی 

  بھ خودآمدند کھ جنبش اعتراضی و خودانگیختھ سراسر ایران را فراگرفتھ بود.

دم و حکومت ھماره می نامیم. مر» پیرامون«حرکت ھفتم دی از جایی آغازگشت کھ اصطالحاً آن را 
چشم بدوزند. این بار حرکت از یکی از شھرھای بزرگ ایران سربرآورد و » مرکز«عادت داشتند بھ 

در اندک مدتی بھ سراسر ایران سرایت کرد. این یکی از خصوصیات جنبش ھفتم دی بود. خصوصیت 
م. در اینجا یکی بود. در این باره پیشترھا نوشتھ ا» خودانگیختگی «مھم دیگر این جنبش عنصر 

دوسھ نکتھ ی دیگر را یادآور خواھم شد. ویژگی سوم این جنبش خصلت غیر دینی آن بود کھ بھ 
وضوح بھ نمایش درمی آمد. ھمھ ی حرکتھای پیشین مردم را اصالح طلبان حکومتی با نفوذ در 

انچھ بھ دین صفوف مردم آغشتھ می کردند بھ جلوه ھایی ھرچند کمرنگ از دین بھ این بھانھ کھ چن
بی اعتنا بمانیم،حکومت حساسیت نشان خواھد داد. از ھفت دی ماه مردم بھ این چنین مالحظاتی 
پشت پا زدند و دین حکومتی و رھبری دین را بھ نقد کشیدند. بدین ترتیب گسستی ژرف با صفوف 

ا، دیگھ تمومھ اصالح طلب،اصولگر« اصالح طلبان و رھبری امنیتی آنان بنیان نھادند. شعار معروف 
چھارمین ویژگی این جنبش گستردگی و در عین حال  در ھمین مقطع زبانزد ھمھ گشت.» ماجرا

پراکندگی آن بود. چیزی از درون جامعھ جوشیده وفوران کرده بود کھ در ھمھ ی انسانھای ایرانی 
بھ تشریح و  اثرگذاشتھ بود و بھ صورتی وحدت دھنده در ھمھ جا رسوخ کرده بود. این پدیده نیاز

  توضیح جداگانھ دارد.

پنجمین خصوصیت مھم جنبش ھفتم دی فقدان یک رھبری واحد بود. این امر را باید نقطھ ی قوت 
جنبش ھفتم دی برشمرد. از این بابت جنبش ھفتم دی نھ تنھا دست رد زد بھ سینھ ی سازمانھای 

یفیت حرکت مردمی را برای سیاسی سنتی چپ و ملی و تشکلھایی مشابھ یا از ھمین دست، بل ک
داد بھ مرحلھ ای کیفی و واالتر و باالتر. در مقابل حکم حکومتی خامنھ ای کھ از  نخستین بار ارتقا

عمل کنند و از این لحاظ جنایات » آتش بھ اختیار«ھواخواھانش خواستھ بود در مقاطع حساس 
خودانگیختھ بھ پا خاستند ودر چشم بھ بسیاری را توجیھ و توصیھ می کرد، مردم در خیزشی ملی و 

را ازدست مزدوران جنایتکار حکومتی ربودند و با رفتاری صلحجویانھ » اختیار آتش «ھمزدنی 
  نفرت عمیق خود را از این رژیم فاسد و مزدورپرور فریادکشیدند.

و یک خصلت مھم دیگر این جنبش عبارت از این بود کھ سطح بحث و مباحث سیاسی را از رکود 
خمودگی برکشید و جان تازه ای بھ اندیشھ ی سیاسی و تحرک اجتماعی و از اینھا مھمتر بھ فعالسازی 
 جریانھای سیاسی اعطاء کرد. سازمانھای خموده ی سیاسی داخل کشور کھ ھمھ تصور می کردند

اند. مردم عقب افتاده ،ناگھان چشم گشودند ودیدند فرسنگھا از مردم در انتظار اینھا نشستھ اند
تشکلھای کوچک و خرد خارج نشین کھ سالیان درازی است در خارج جا خوش کرده اند سازمانھا و

از قدیم در ھمین خارج بھ زیستی فرصت طلبانھ خوکرده اند و با این تصورخام کھ رھبری را  یا
ھایی روزی از آن خود خواھند کرد با افکاری واپس مانده و عقیم استنباطاتی فرسوده و ایدئولوژی

بستھ و مسموم می پراکندند،ناگھان دیدند آب درخوابگھشان رسوخ کرده و دیگر قادر نیستند در این 
ند. اینجاست کھ پیشتر شناور و خودجوش و زاینده بھ حرفھ ی خود ھمچون اپوزیسیون ادامھ دھ رود

یاستبازی چیزی نیست جزگذران زندگی درخارج یا داخل و س» اپوزیسیون ھمچون حرفھ«نوشتھ بودم
  ھمچون تفنن .

جنبش ھفتم دی جامعھ ی ایران و حکومت جمھوری اسالمی و اصالح طلبانش را تکان داد و 
اپوزیسیون درمانده را بھ فکر فروبرد و بیھودگیشان را افشا کرد. این خارج نشینان سیاسی کھ ھرگز 

ھ کسی بھ آنان بگوید خارج بھ فکر بازگشت نیستند و نبوده اند دیگر قادر نمی بودند بگویند چنانچ
نشینی خود اختیار کرده ی بیشتر آنان از روی اجبار  نبوده است، عامل رژیم است! برنامھ ھای 
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و » مھاجرت«ومصاحبھ ھایی در جھت تبلیغ » کوچ اجباری«رسانھ ای سست پایھ ای چون 
پرسش  ،ھمھ و ھمھ»خارج نشینی«در ستایش از» چھره ھا«تحت عنوان » کامیابھای شغلی«

  برانگیز گشتند.

بھ خیابانھا ریختند در ھرلحظھ بستھ بھ  ١٣٩۶مردمی کھ براثر جنبش خودانگیختھ ی ھفتم دی ماه 
، آتش گشودند »آتش بھ اختیار«تی وقتی مزدوران موقعیتشان دست بھ تصمیمگیری می زدند و ح

این جانبازان صمیمی کشتھ سینھ چاک بھ مقابلھ برخاستند. ھنوز کھ ھنوزست نمی دانیم چھ تعداد از 
صدھا  بھ دقت چھ تعداد اسیر و بازداشت شده اند.ھ تعداد مجروح و زخمی گشتھ اند وشده اند،چ

کشتھ وزخمی در کنار دستگیری بیش از ھفت ھزار نفر چیزی است کھ می توان از البالی خبرھا بھ 
تھ پرداختھ اند تا از بندھای دست آورد. اینھا بھایی است کھ مردم عادی و فعاالن جنبش خودانگیخ

این اپوزیسیون خموده و دلخوش کرده بھ اصالحات رھا شوند وجامعھ را سوی سرزندگی و شادابی 
  سیاسی سوق دھند.

این تصور کھ جنبش خودانگیختھ  جریانی بوده است آشفتھ و پراکنده، یکسره پوچ است و نادرست. 
جوانانی ھمدل و ھمسو مردم ودارند کھ متشکل از ر ھر مکان ھستھ ھایی وجودداشتھدر ھر شھر و د

حدی شناسایی شوند کھ طعمھ ی اند. این ھستھ ھا نمی خواھند در را بھ یورش و قیام می خوانده
حکومتگران و سرکوبگران شوند. یک جریان فکری ریشھ دار این ھستھ ھا را بھ ھم می پیونداند و 

  بھ ھنگام ضرورت وارد میدان عمل می سازد.بھ آنان نیرویی خارق العاده اعطا می کند و 

سرانجام ھمھ ی مقامات حکومتی و امنیتی بی ھیچ تردیدی پذیرفتند کھ جنبش ھفتم دی از درون 
جامعھ ی ایران فوران کرده بوده است و ھیچ نیرویی خارجی در شکل بخشی بھ آن نقش نداشتھ 

بھ این امر اعتراف کرد. او گفت ایران  »شورای امنیت ملی« است. وزیر کشور با استناد بھ گزارش
در شرایطی است کھ یک جرقھ کافی است تا اعتراضات شعلھ ور شوند. در واقع این اپوزیسیون 
سیاسی و حرفھ ای ایران بوده است کھ ھمچون کودکی عقب افتاده خصوصیات جامعھ ی ایران را 

  تشخیص نداده است.

ھمچنان می تواند ایران را شعلھ ور سازد بھ چھ معناست؟ اینکھ یک جرقھ می توانست و بھ باورم 
ایران بھ واقع براثر چھل سال سرکوب مدام و بھ سبب بی اعتمادی گسترده ی جامعھ نسبت بھ 
حکومت و سیاستمدارانش و ھمچنین نسبت بھ دین سیاسی کھ بیش از ھزار سال سرمایھ ی معنوی 

ت کھ ھر لحظھ امکان دارد بھ مجموعھ ای ناخوشایند را بھ حراج گذاشت ، چنان تنش آلود گشتھ اس
  کھ جمھوری اسالمی نام گرفتھ است، اعتراض و پایان آن را زمینھ سازی کند.

این اعتراض از یک بستر فرھنگی مشترک در جامعھ نشأت می گیرد کھ دراساس مردمان مختلف 
بقاتی و دینی بھ ھم می را صرف نظر از زمینھ ھای مادی و معنوی وتعلق قومی و  گروھی و ط

پیونداند. این بستر فرھنگی در اساس  بھ تدریج بالنده شده و بھ صورت یک تعلق عمومی در مخالفت 
با حکمرانان درآمده است. مردم ھمھ ی امکانات عبور از این مجموعھ ی سیاسی کھ بھ نام 

د، آزموده اند و ھربار می نامن» نظام«شکل گرفتھ است و خود حکمرانان آن را » جمھوری اسالمی«
بھ این سو شاھد این فریب خوردگی بوده ایم و  ٧۶احساس کرده اند فریب خورده اند. از دوم خرداد 

می دانیم کھ حرکت معروف بھ اصالح طلبان ساختاری چیزی نبوده است جز یک فریبکاری امنیتی 
و ایراندوست بھ سراب امید کھ بھ کشتار منتقدان عادی و نویسندگان معمولی و سیاستمداران ملی 

منتھی شد. پس از آن ھم ھرچھ بھ نام انتخابات، خواه انتخابات مجلس، خواه انتخابات ریاست 
م فریب سامان یافتھ از آغاز انقالب اوجمھوری و حتی انتخابات شوراھای شھر برگزارشد ھمچون تد

این نظام را فراھم نمی آورد. اسالمی بود و کمترین جایی برای دلبستگی بھ گذارمسالمت آمیز از 
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برعکس آنچھ تجربھ  و اندوختھ  می شد، بھ تقویت و استحکام نظام سرکوب می انجامید، نھ بھ 
  اصالح ساختار یا ساختارھایی کھ فزاینده در لجنزار فساد فرو می نشستند.

ور در جھت آنچھ نظام سیاسی تصور می شد، تبدیل شده بود بھ انباشت ثروت از ھمھ ی امکانات کش
امنیتی کھ فقط بھ گریز از ایران و اقامت در غرب یا  -ھمبستگی بیشتر گروه ھای مافیایی سیاسی 

جایی مشابھ می اندیشیدند. ایران در نظر اینان کاالیی بود موقت کھ فقط می باید ھر کس بھ وسع 
ھ برپا کرده بودند خود از آن بچاپد و بھ موقع بگریزد. اینان حتی بھ حفظ نیروھا ی سرکوبگری ک

نمی اندیشیدند و ذره ای در خاطرشان نمی گنجید بھ این چنین کسانی یاری و مدد برسانند یا بھ ھنگام 
  بحران اینان را اندکی از این ھمھ سود و فساد و درآمد، بھره مند گردانند.

جنبش خودانگیختھ از سرمایھ ای تغذیھ می کند کھ براثر انباشت تجربھ ی فرھنگی مبتنی بر آزمون 
و خطا فراھم آمده است. مردمی کھ بھ تدریج متوجھ شده اند خود نیز در حوادث و حرکتھای سیاسی 

د گونھ گون شرکت داشتھ و وسیلھ شده اند بھ نوعی آگاھی می رسند و سعی می کنند خطاھای خو
» اگاھی ایدئولوژیک«را صمیمانھ جبران کنند و راھی تازه در برابر کشورشان بگشایند وزنجیرھای

را بگسلند و مسیری  متفاوت بجویند در جھت نوسازی جامعھ و نھادھایش تا بتوانند بھ مدد حرکتھای 
باشد. این ھ فارغ از بندھای متعارف سیاسی وفرھنگی سیمای تازه ای ترسیم کنند ک ،خودانگیختھ 

اساس تفسیر و درک و آگاھی عقیم و نازای حاکم برجامعھ و گروه ھا و نھادھا یش خودانگیختگی در
ابعاد این کوشش روش باشد. ی را بھ چالش می کشد و بستری نو را ساماندھی می کند بی آنکھ ھمھ 

. جنبش ، اکنون و آیندهجنبش انتقادی است نسبت بھ گذشتھ در واقع جنبش خودانگیختھ یک
خودانگیختھ با توسل بھ پرسشگری و بھ پرسش گرفتن راه می جوید و ھیچ چیز را بدیھی نمی 

  شمارد.
را در حد یک تحلیل و  ١٣٩۶ماه  ھفتم دیکم نیستند کسانی کھ می خواھند جنبش خودانگیختھ ی 

تصور نھ  تعلق طبقاتی فرو بکاھند و بگویند این جنبش را طبقھ ی متوسط راه انداختھ است. این
پایگاھی علمی دارد کھ متکی باشد بر آمارھای تحقیقاتی و بھره می گیرد از نظریھ ای فرھنگی یا 
جامعھ شناختی. بھ واقع بدنھ ی جنبش ھفتم دی ماه را جوانان سرخورده و ناامید تشکیل می داد کھ 

ایی عمومی را بھ توانستھ بود در لحظھ ای مناسب گروه ھای مختلف اجتماعی را بسیج کند و نارض
نمایش درآورد. شعارھا و خواستھ ھای عنوان شده در این جنبش نشان داد کھ معترضان و 

شکل » نظام«خودانگیختان در ھیأت یک کل بھ خیابنھا آمده بودند و بھ یک کل دیگر کھ در کسوت 
می » تنظامی متفاو«گرفتھ بود،اعتراض می کردند. جوانان بھ سرکوب و فساد معترض بودند و 

ھمھ ی آرمانھا ی جامعھ و » نخبگان فاسد«در ھیأت » مافیای حاکم«طلبیدند. اینان می دانستند 
آرزوھایشان را نادیده می گیرد و از دین ھمچون ابزاری سرکوبگر بھره می جوید. الیھ ھای زیرین 

د. ھیچ نھاد جامعھ بھ ھمین جھت بھ این جنبش پیوستند چونکھ خود را بی پناه و بی کس می دانستن
و ھیچ گروه و ھیچ اپوزیسیونی نمی دیدند کھ بھ دادشان برسد. اینجاست کھ می بینیم جنبش 

و حکومتش را نقد می کند و ھم اپوزیسیون » نظام«خودانگیختھ ھمھ چیز را بھ پرسش می کشد. ھم 
   و جامعھ ھا و تشکلھای مدنی حکومت ساختھ را ناسودمند و ناکارآمد می داند.

و » جامعھ شناسان «نی کھ نقشی اساسی در این جنبش داشتند برخالف تحلیھای شماری از جوانا
مقیم خارج، ھمھ دارای تحصیالت دانشگاھی نبودند. کافی است نگاھی بنیدازیم » سیاست شناسان«

بھ ترکیب کارگران جوان کھ ھم در حوزه ی صنفی فعال بودند و ھم بھ ھنگام اوجگیری حرکت 
نونی ھ آن پیوستند. این واقعیت کھ جوانان دارای تحصیالت دانشگاھی از نظام سیاسی کخودانگیختھ ب

خودانگیختھ شرکت داشتھ اند نباید ما را بھ نتیجھ  شاین جنباحساس سرخوردگی می کنند، در
گیریھای شتابزده براند. بسیاری یا بیشتر این جوانان نتوانستھ اند شغلی مناسب یا اصوالً شغلی بھ 

آورند و بھ طور بدیھی ھر جنبشی کھ خصلت اعتراضی داشتھ باشد می ستایند، در نھایت باید دست 
ما را متوجھ کاستیھای نظام دانشگاھی در جمھوری اسالمی سازد. نظام دانشگاھی نھ فقط تولیدی 
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 ی نظری پی می گیرد، بل وراتر از این بی برنامگی قادربا رشتھ ھابی برنامھ را خاصھ در ارتباط 
نیست بھ جوانانی کھ رشتھ ھای فنی و کامپیوتری و حتی پزشکی و رشتھ ھای پیرامون آن را بھ 

مجموع می دانیم کھ ھم سطح و کیفیت تحصیالت در عرصھ ی ان برده اند، فرصت شغلی بدھد. درپای
دھد، یعنی معضلی است دانشگاه دچار بحران است و دانش آموختگانی کم دانش تحویل جامعھ می 

بازار کار در رشتھ ھای مختلف با ساماندھی رشتھ ھای تحصیلی ھماھنگی آنکھ ھم خور توجھ،ودر 
ندارد. اینھا اما ھمھ در بستری آشفتھ بحران زا می شوند زیرا کھ مدیریت سست بنیاد جمھوری 

بھ سبب » آقازاده ھا«اسالمی موجب این وضع شده است. جوانی کھ می بیند در این کشور
ن در طرفة العینی بھ ثروتھای بی کران دست می یابند، از خود می پرسد تحصیالت وابستگیھایشا

   دانشگاھی چھ سودی دارد؟ 
راه اندازی رشتھ ھای جدید دانشگاھی ھم بھ سبب بی دانشی و ناآگاھی از نیازھای علمی و بازارکار 

در جامعھ ندارند. از بلبشویی بھ بارآورده کھ فارغ التحصیالن دانشگاھی وجھھ و اعتبار چندانی 
کھ حضرات معمم و حوزوی بھ کسب درجھ ی دکترای دانشگاھی عالقھ و  ۵٧ھمان آغاز انقالب 

بھ میزانی تنزل نیز بھ تدریج فروکاست و دلبستگی نشان دادند، ارزش دریافت و کسب مدرک دکترا
سان نمی توان بدین ای جمھوری اسالمی قائل نشد.این دکتراھمجموع اعتباری برای در کرد کھ جامعھ

یم وبگوییم بیکاران جنبش خودانگیختھ معیاری بگیردر فارغ التحصیالن دانشگاھی رارحتی حضو
این جنبش بھ علت فقدان شغل بھ جنبش پیوستھ بوده اند. جنبش خودانگیختھ ی دی دانشگاھی در

نباید براساس  برمی گرفتھ کھپیچیده از خواستھ ھای معترضان را درترکیبی بس بغرنج و  ٩۶ماه 
استنباطات متعارف جامعھ شناختی دست بھ داوری زد. مردم خاصھ جوانان بھ علل گوناگون در 
لحظاتی از بحران اجتماعی بھ ھم می پیوندند و بھ مخالفت برمی خیزند کھ کلیتی بس در ھم تنیده 

را آرزو می » نظام«ناگھان جامعھ را نسبت بھ وضع حاکم شعلھ ور می سازد بھ حدی کھ سرنگونی 
   کنند چون دیگر امیدی بھ اصالح آن ندارند. 

صدق می کند و نشان می  ١٣٩٨این نگرش حداقل در ارتباط با جنبش خودانگیختھ ی ھفتم دی ماه 
فساد و نادرستیھای ھمھ ی ازدست این رژیم ودروغگوییھا و دھد کھ ایرانیان خاصھ جوانان جانشان

ست. جمھوری اسالمی در مدت چھل سال حکومتداری ھیچ الیھ ی گردانندگانش بھ لب رسیده بوده ا
آبرومندی در درون خود پرورش نداد کھ حتی بخشی از مردم بھ امید الیھ ای از این فساد ھزارتو 
بنشیند و از آن استمداد بطلبد. این رژیم وقتی فروبریزد مانند ساختمان پالسکو غرق در آتش یکباره 

  اریش نمی شتابد و ھیچکس با آن ھمدلی نشان نمی دھد. فرومی نشیند. ھیچکس بھ ی

روزی گفتھ بودم اگر رژیمی جابر در ایران در حفظ این تمدن بکوشد،آن رژیم مرجح است بر رژیمی 
، ھم بیگانھ. باید بگویم این رژیم ھم جابر استبیگانھ کھ بخواھد ایران را نابود سازد. امروز اما 

و خود دارد پاره پاره شدن این تمدن را تدارک می بیند. در این جاست ایران را بھ نابودی می راند 
کھ ما با بیگانھ ای در درون خود سرو کارداریم. کسانی کھ بخش نخست سخن یادشده را گرفتند و 
نفھمیده مانند سخنھایی دیگر کھ از این قلم برمی گرفتند، ندانستھ و بی ھنگام بھ کارانداختند، دلبری 

  بھ بارمی نشاندند کھ ھیچ خریداری در ھمین رژیم ھم ندارد.ابلھانھ ای 

کسانی کھ تصور می کنند استبداد دینی رژیم کنونی ایران مردم را برانگیختھ است، سخن نادقیقی 
برزبان می رانند. رژیم کنونی ایران یک مجموعھ است و استبداد دینی جلوه ای کاذب از این مجموعھ 

نی را نمی توان رژیمی دین باور بھ حساب آورد. سرکردگان این رژیم بھ بھ شمار می رود. رژیم کنو
دینی باورندارند کھ استبداد بھ اعتبار آن دین شکل گرفتھ باشد. دین وسیلھ ای است در دست 
گردانندگان این رژیم تا مقاصد دین نما و حتی ضددینی خود را در لوای آن بپوشانند. زیانی کھ ھمین 

ه است در تاریخ شیعھ بی مانند است . برای ترسیم سیمای کردم شده ی رسمی واردرژیم بھ دین اعال
جامعی از رژیم کنونی بھ نظریھ ای نیازمندیم کھ قادر باشد کلیت این نوع از قدرتمداری شبھ دولتی 
و شبھ دینی را درست ترسیم کند. استبداد برآمده از استقرار رژیم جمھوری اسالمی در عمل مانند 

گیری دزدان دریایی است کھ ناگھان بھ مال و ثروت دیگری شبیخون می زنند،عرصھ ای را بھ قدرت



 

٢۴ 
 

تصاحب درمی آورند و از آن پس در آن عرصھ بھ اعمال قدرت می پردازند و قوانین خود را ھمچون 
بستری مشروع بھ اجرامی گذارند. این قوانین در واقع ضوابط حاکم میان دزدان دریایی است،نھ 

ینی برآمده از یک مجموعھ ی دینی یا اخالقی یا اجتماعی، یا نشأت گرفتھ از یک ساختار سیاسی قوان
آزموده و تجربھ شده. استبدادی کھ از چنین وضعیتی سربرمی کشد،در اساس خصلتی ارادی و 
خودسر دارد کھ بی ھیچ پیشینھ ای تجلی می یابد. تفاوت میان استبدادھای بھ کارگرفتھ شده در 

ھای بھ اسارات درآمده از تفاوت میان فرھنگھای گروه ھای غارتگران دریایی برمی آید، نھ از کشتی
   .نگی جامعھ ھا یا کشورھایی متفاوتسنتھای فرھ

شماری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ایرانی و خارجی کوشیدند بستراعتراضی ھفتم دی ماه را 
و اشکال چنین تعبیر و تفسیرھایی این است کھ بھ عوامل اقتصادی و مالی منحصر کنند. ایراد 

 ینی،نمودھای معینی را جانشین یک کلیت می سازند و تصور می کنند با رفع نقصانھای اقتصادی مع
ه اھا در نھایت گمرلرام نیات خود را پی بگیرد. این نوع از تحلیحکومت قادر می شود در محیطی آ

اجتماعی. از آنجا کھ مشروعیت رژیم -گان سیاسیدکوشنکننده اند. ھم برای حکومتگران و ھم برای 
آسیب دیده است حتی برطرف ساختن عیوب موردی راه بھ جایی نمی برد. یکی از اصالح طلبان 
مشھور (ع .ع.)کھ مدام انتقاداتی نصحیتگرانھ بھ حکومت می نویسد، تصورکرده بود جنبش ھفتم 

مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مبالغ ھنگفتی تحریک افرادی (بوده است) کھ از « پیامد ٩۶دی 
  »وام گرفتھ و حاضر بھ پس داد نبودند.

ھنگامی کھ رژیمی دستخوش بحران و فروپاشی می گردد بھ طور بدیھی جناحھای رژیم از ھم فاصلھ 
می گیرند و بھ افشای یکدیگرمی پردازند اما چنانچھ بحران فروپاشی را برآمده از این تضادھای 

ی بدانیم، از توجھ بھ بنیادھای اجتماعی بحران مشروعیت غفلت ورزیده ایم و بیراھھ رفتھ ایم. جناح
بحران مشروعیت در جمھوری اسالمی ریشھ ھایی بس ژرف دارد. این رژیم طی این سالیان مردم 
را فریب می داد و از اعتمادشان بھره می جست. حاال کھ بنیادھایش لرزان شده است می خواھد با 

  مردم را گیج و گمراه سازد. ،ونھ کردن فضاھاارو

ز و رویدادھا و حرکتھایی دیگر را نیچنانکھ آمد جنبش خودانگیختھ ی ھفتم دی مدتی ادامھ یافت 
  از اھمیت خاصی برخوردارند. ھبرانگیخت کھ ھم

  در جریان جنبش شعارھارویدادھا / -ب

سطح حکومت و در رده ھای اپوزیسیون شورش خودانگیختھ ی ھفتم دی برخالف تصور رایج در 
در داخل و خارج کشور در چند روز پیاپی ادامھ یافت. عده ای کوشیده اند این شورش را محدود بھ 
یک روز یعنی ھمان ھفتم دی کنند درحالی کھ گزارشھای مختلف نشان می دھند شورش در ھشتم و 

   زدھم دی ماه باز بھ اوج می رسد.نھم دی در شھرھای مختلف جریان داشتھ است و در دھم و یا

لب بھ سخن گشود و موفقیت سرکوب را ستود.  از چھار روز سکوت پس حسن روحانیدی   ١١در 

ا در شھرھای مختلف ایران ھر داخل و خارج از ادامھ ناآرامیحال خبرگزاریھای گوناگونی د در ھمین

ای ھبیشتر خبرگزاریدر ھشتم دی ماه شورشھا آشکارا ادامھ داشتند. در یازدھم دی ماه  خبر دادند.

ایران از شھرھای مختلف ایران گزارش داده اند کھ شورشھا ھمچنان ادامھ دارد. خبرگزاریھا   داخل

، ملک باغ،کرمانشاه، شھرکرد، بھشھر، ساری، آمل، ساوه، اراک، ھمدان، تویسرکان، کرجاز 

گزارش داده بوده اند تظاھرات در این شھرھا  استان زنجاندر  درهخرمنیز و  محمدیھ، آبیک، قزوین

یختگی وقتی بھ جریان می افتد سریع آرام بدین ترتیب می بینیم عنصر خودانگدر جریان بوده است. 
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نمی گیرد مگر آنکھ در ھستھ ھای آگاھی و آگاھی دھنده قصد ھشداردادن نیرومند باشد و بخواھند 
   از دادن تلفات بیشتر بپرھیزند. 

میدان زدن خودرویی توسط یک نفر در ویدیویی از آتش خبرگزاری فارسدر گزارشی از قول 

 شبتجمعاتی کھ از ساعات اولیھ  ،کرجانتشار یافتھ است.ھمچنین گزارش شده است کھ در  فردوسی

 میده است. ھمین خبرگزاری گزارش کرده کھآغاز شده بود بھ مواجھھ با نیروھای یگان ویژه انجا

ھای ضد مید. گزارشھای برخی ادارات دولتی انجاشکستن شیشھدر تویسرکان تجمعات بھ درگیری و

مخابره شده. معترضان در شھرھای مختلف ایران تقریباً  استان خوزستانھر ایذه درو نقیضی ھم ازش

دادند. دربرخی ازشھرھا ازجملھ در ھای یکسانی علیھ شخص اول مملکت وکلیت نظام میشعار

  تظاھرات در دماوند،تماعی ازھای اجشبکھشتھ بامأموران درگیرشدند. درگذشب  معترضان،کرمانشاه

 در قائمشھر، ھاییامامزاده است.ھمچنینمنتشرشده تصاویری یجانالھوشاھین شھرلرستان،نورآباد

   دفتر امام جمعھ و حسینیھ بیت العباس در کرمانشاه توسط معترضان بھ آتش کشیده شده اند. 

جمھوری اسالمی برای آرام  ی جمھور حسن روحانی و تالش سران بلندپایھرغم سخنان رئیسعلی

است. عترض ادامھ داشتھنظامی و مردم م -کردن مردم معترض، درگیریھا میان مأموران حکومتی

اند. دادهخبرشھرھای ایران مختلف در شدگانافزایش کشتھازخارجی و ای داخلیھخبرگزاری

ای معترضان با نظامیان در تاریخ ھ، یکی از شھرھایی است کھ درگیریاستان ھمداندر  تویسرکان

صدا و است. براساس آمارھای شھروند معترض شده ۶کم نجر بھ کشتھ شدن دستم ١٣٩۶دی  ١١

 ١١شھروند معترض در تظاھرات را تا شامگاه دوشنبھ  ١۵کم ، این رسانھ کشتھ شدن دستسیما

 یی از درگیریھا و کشتھ وزارشھا، گ١٣٩۶دی  ١١است. در ساعات پایانی ، تأیید کرده١٣٩۶دی 

نجف ا مخابره شد. بر اساس این گزارشھا از استان اصفھان، در ھزخمیھای بیشتر در سایر شھرستان

کشتھ  ۶است. ھمچنین دست کم زخمی در بین نیروھای امنیتی و نظامی روی داده ٢کشتھ و  ٢، آباد

در پی تالش تظاھرکنندگان برای تصرف فرمانداری  قھدریجانو تعداد زیادی زخمی در شھرستان 

تن از تظاھرکنندگان بھ دست نیروھای امنیتی  ٢نیز  خمینی شھراست. در این شھر گزارش شده

  کشتھ شدند. 

تنھا در روز دوشنبھ » تن ٩«کم ، از کشتھ شدن دستانھ ھای فارسی زبان در خارج کشوریکی از رس

تلویزیون حکومت ایران (صدا و سیما)،  شبکھ خبرخبر داد. این رسانھ بھ نقل از  ١٣٩۶دی  ١١

ای ھاند. خبرگزاریبوده استان اصفھان قھدریجانشدگان تنھا در شھر از این کشتھ» تن ۶«خبر داد کھ 

  اند. وسط معترضان را تأیید کردهشدن یک پاسگاه پلیس در قھدریجان تداخل ایران بھ آتش کشیده

تن در پایتخت  ٢٠٠آمار اعالم شده توسط فرمانداری تھران، تنھا در روز یکشنبھ حدود  بر اساس

شدگان تن از بازداشت ۴٠اند و معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تھران مدعی است کھ بازداشت شده

ت اند.این نوع از خبردھی بھ این معناست کھ امنیتھای حکومبوده» لیدر اعتراضات«در روز یکشنبھ 

  شورشھا شناسایی کرده بوده اند.» رھبر«عده ای را ھمچون 

ای مرکز ھا و خیابانھدر میدان پلیس ضد شورشدارای فضای امنیتی شدید بود و مأموران  تھران

 رمانشاهکو  شھرضا، تویسرکان، تھران، اصفھانشھر حضور یافتند. در بسیاری از شھرھا از جملھ 

 معترضان با مأموران درگیر شدند. 
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دی در اکثر شھرھای ایران ادامھ یافت. ویدئوھایی از تظاھراتی بدون خشونت و تنھا  ١٢تظاھرات 

و  ھمدانو ویدئوھایی از تظاھرات ھمراه با خشونت در شھر  اھوازبا سردادن شعارھایی در شھر 

ھای اجتماعی منتشر شد.  تظاھرات در بیشتر شھرھای استان اصفھان و ، در شبکھمسجد سلیمان

و امیرآباد تا  شاه)(خیابان جمھوری اسفند) ٢۴(میدان انقالب، نقاط مختلف تھران از جملھ جردن

در تھران  امام علی حوزه علمیھگاه بسیج و داشت. در این روز دادگستری کرج و پای ادامھ نیمھ شب

ی انتظامی باال گرفت ورنیز درگیری بین مردم معترض و نی شیرازو  تویسرکانشد. در بھ آتش کشیده

 د. کرمعترضان اقدام بھ تیراندازی  روی امی نیروی انتظ شاھین شھرو در 

در حمایت از تجمعات اعتراضی در ایران،  خارجگروھھایی از ایرانیان مقیم  ١٣٩۶دی  ١٢در روز 

، برلین، رم، لندن، پاریسدست بھ تجمع زدند.  ایرانیان مقیم خارج در شھرھایی چون ھامبورگ،

 تجمع و از تظاھرات حمایت کردند.  واشینگتنو  آمستردام

دی حاکی از آن است کھ یگان ویژه پلیس در مواردی در برابر  ١٢برخی ویدئوھای منتشر شده 

لکتیم، با سرباز مم«بوده اند:  است و می گویند نیروھای این یگان ویژه گفتھمردم مقاومت نکرده

 اند. سر داده» کنار ما باش«و مردم شعار » جنگیم، نھ با شمااجنبی می

ین امر موجب شده دی ماه نیز ادامھ داشتھ است. ھم ١۴ و١٣خودانگیختھ ی اعتراضی در جنبش 

بود کھ تازه نیروھای غرب بھ خود بیایند یا سرانجام تصمیم بگیرند از مردم ایران دست بھ حمایت 

 بزنند.

در رابطھ با  شورای امنیت سازمان ملل متحدخواستار تشکیل جلسھ فوری  ایاالت متحده آمریکا

، گفت سازمان ملل متحد، سفیروقت ایاالت متحده آمریکا در نیکی ھیلیشد.  مردم ایرانتظاھرات 

الملل باید درباره ی رخدادھای ایران واکنش نشان دھد. وی خواستار تشکیل جلسھ ی بین جامعھ

 سارا ھاکبی سندرزبھ این تحوالت شد. ھمچنین » واکنش«فوری شورای امنیت سازمان ملل برای 

شھروندان خود  حقوق اساسیبھ «ای از رھبران ایران خواست با صدور بیانیھ کاخ سفیدسخنگوی 

 ». در جھت تغییر احترام بگذارند برای بیان مسالمت آمیز خواستھ ھایشان

کھ با محکوم کردن بازداشت تظاھرات کنندگان اعالم کرده  وزارت امور خارجھ آمریکاسخنگوی  

ھای اجتماعی شبکھ کند، در این روز خواستار رفع فیلتربود از اعتراضات مردم در ایران حمایت می

درباره ی این روز منتشر کرده از تظاھرات در » دیو زمانھرا«ایی کھ وبگاه ھگزارش در ایران شد. 

آباد مالیر، نوشھر، اھواز، دزفول، گوھردشت کرج، کازرون، سبزوار، مسجد سلیمان و جوق

ای از تجمع معترضان در میدان خبرھای تأیید نشده« کند کھدھد. در ادامھ ذکر میاصفھان خبر می

شدگان مقابل زندان اوین ستگان شماری از بازداشتدر ھمان حال ب… استانقالب تھران منتشر شده

ایرانیان دی از تجمعھای ھمبستگی با معترضان از سوی  ١٣ژانویھ/ ٣گزارشھای » تجمع کردند.

اند. گزارشھای دیگر از برگزاری اعتراضات نیز خبر داده دنبورگدروازه براندر برلین برابر  آلمان

 دھند. سی) و ملبورن خبر میبیضدحکومتی در کلن، استکھلم، برن و آتن، لندن (مقابل ساختمان بی

سرنگون  حکومت کنونی ایران باید«ای تلویزیونی تأکید کرد کھ در این روز در مصاحبھ رضا پھلوی

 و از نیروھای نظامی و امنیتی در ایران خواست بھ معترضان بپیوندند. » شود
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با دعوت نھادھای دولتی، در  حکومت جمھوری اسالمی ایراندی چند ده ھزارنفر ازحامیان  ١٣در 

گرگان، اراک و بیرجند، آباد، آبادان، بوشھر، شھرھای مشھد، ارومیھ، اردبیل، اصفھان، اھواز، خرم

محمد قوچان، کاشمر، سبزوار و نیشابور، برای محکوم کردن معترضان، تظاھرات برگزار کردند. 

 خواند. » ٩۶روز پایان فتنھ «این روز را  سپاه پاسداران انقالب اسالمیفرمانده  علی جعفری

خبرگزاری صدا و سیما گزارشھایی از برپایی تظاھرات حامیان حکومت در شھرھای مشھد، 

دی خبر  ١۴اصفھان، زابل، شیراز، شاھین شھر، فالورجان، اردبیل، بیرجند، چالوس و بابل در 

کنندگان در این تظاھرات، بھ حمایت از نظام جمھوری اسالمی و رھبر آن علی  است؛ شرکتداده

ویژه در فرانکفورت دی نیز بھ ١۴ای پرداختند. اعتراضات ضدحکومتی خارج از کشور در خامنھ

 ادامھ داشت. 

برای  و کارکنان دولتی دانش آموزانھایی مبنی بر وادار کردن در تظاھرات حامیان حکومت، گزارش

ھراسان بھ بسیج  است.این صف آراییھا نشان می دھند حکومتحضور در تظاھرات مخابره شده

 طرفدارانش روآورده بوده است. 

باوجود تظاھرات حامیان حکومت، مردم ایران در ھشتمین روز تظاھرات سراسری با ارسال  

سی زبان خارج از کشورھمچون صدای آمریکا نشان می دھند تظاھرات ھای فارویدئوھایی بھ رسانھ

ماه در دورترین نقاط ایران جریان داشتھ است . از شھرھایی کھ دی ١۴و اعتراضات در شامگاه 

، شھرشاھین، شیراز، کرج،قزوین، دزفول، الیگودرزتوان از است میاعتراضات در آنھا گزارش شده

، »ایمرگ بر خامنھ«برد. طبق این گزارشھای ویدئویی مردم شعارھایی ھمچون نام بوکانو  سنندج

اند. دریکی سرداده» تیمنترسید، نترسید، ما ھمھ باھم ھس«و » ای حیا کن، مملکت و رھا کنخامنھ«

دار سپاه در خیابان ازویدئوھای ارسالی دیده می شود کھ یک اتومبیل شخصی توسط یک افسر درجھ

 است.  بھ وسیلھ باتوم تخریب شده بوده

دی ھمین کار را  ١٣دی حامیان حکومت در مشھد توانستھ بودند تظاھراتی برپاکنند. در  ١۴در 

انداختھ بوده اند. حامیان حکومت از پا ننشستند و فعالیتھای  حامیان حکومت در شھر گرگان بھ راه

 سازمان یافتھ ای را پی گرفتند.

برگزار شد، بھ طور عمده در شھرھای  جمعھنماز دی پس از  ١۵تظاھرات حامیان حکومت در 

مرگ «تھران، کرمان، اصفھان، تبریز، شیراز، مازندران، بوشھر، گیالن، مشھد ؛ آنان شعارھای 

ما ھمھ با ھم «و » گرمرگ بر فتنھ«، »مرگ بر ضد والیت فقیھ«، »مرگ بر اسرائیل«، »بر آمریکا

نمازجمعھ، اتھاماتی علیھ معترضان بیان شد؛ ھای سر دادند.  در خطبھ» ھستیم پشت والیت ھستیم

بود در فتنھ ی اخیر، پول را عربستان داد و آمریکا طراحی کرد، قرار « در تھران گفت احمد خاتمی

او افزود » کم سالح بھ ایران بیاید و در بھمن کار را در ایران تمام کنند.از اتاق آمریکا در اربیل کم

، فتنھ کوی دانشگاه، سھ فتنھ داشتیم. فتنھ اول فتنھ ٩۶تا  ٨٨، ٧٨در طول حدود دو دھھ انقالب، «

 »بود. ٩۶و فتنھ سوم این فتنھ چند روزه سال  ٨٨دوم سال 

برای اشاره بھ  فتنھاز اصطالح  زھیعبدالحمید اسماعیلدیگر،بھ نام  ی برخالف او، یک امام جمعھ 

مسئولین «گفت » آمیزای اعتراضھراھپیمایی«و » تجمعات«اشاره بھ با  اعتراضات استفاده نکرد.

روزھا در کشور در جریان است توجھ آمیزی کھ اینای اعتراضھو راھپیماییامر باید بھ تجمعات 
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است بھ آزادی داده قانون اساسیو  دین اسالمکنند و حرف معترضین را بشنوند. باید تا جایی کھ 

ا و ھباید یکسری تغییرات در سیاست«د تأکید کر»  مردم آزادی داده شود و فشارھا برداشتھ شوند.

 » قوانین کشور ایجاد شود تا مشکالت مردم حل شوند و رضایت ملت حاصل شود.

درباره ی ایران، کھ توسط آمریکا  شورای امنیت سازمان ملل متحددر این روز جلسھ ی اضطراری 

واست شده بود، برگزار شد.  با اینکھ سھ عضو دائم این شورا یعنی چین، روسیھ و فرانسھ در درخ

این جلسھ از آمریکا بھ دلیل طرح این موضوع در شورای امنیت انتقاد کردند، اکثر نمایندگان 

توسط ایران تأکید کردند. نماینده ایران نیز در این  بشرکننده در جلسھ بر اھمیت رعایت حقوق شرکت

در واکنش بھ این جلسھ در  محمدجواد ظریفجلسھ سخنرانی کرد و از عملکرد ایران دفاع کرد. 

... پاسخ منفی داد. اکثریت بر لزوم پایبندی ای امنیت بھ تالش آشکار آمریکا شور«نوشت:  توییتر

 » بھ برجام تأکید کردند و بر پرھیز از دخالت در امور داخلی دیگر کشورھا سخن گفتند.

آباد اصفھان، مسجد سلیمان، دی در شھرھای ایران ھمچون خمین، جوی ١۶اعتراضات پراکنده ی 

دی گروھی از  ١۶ژانویھ/  ۶تبریز، تھران، الھیجان، تاکستان، مشھد و اراک ادامھ داشت. روز 

ھانوور آلمان، نسبت بھ مداوای  علوم اعصابمخالفان جمھوری اسالمی با تجمع در برابر مرکز 

عنوان یک ایرانی، اند وی بھرتبھ ایرانی، اعتراض کردند. منتقدان گفتھ، مقام عالیھاشمی شاھرودی

رئیس این مرکز پاسخ داد  مجید سمیعینباید از امکاناتی بیش از سایر شھروندان برخوردار باشد. 

دیگری  ی ، سیاسی یا ھر مؤلفھگرایش جنسیھر پزشکی کھ در معالجٔھ بیمارش جنس، نژاد، «کھ 

 » ید کار طبابت را کنار بگذارد.بارا لحاظ کند، می

ماھھ حقوق و بیمھ دست بھ اعتصاب  ۶دی ماه، کارگران سد شفارود بھ دلیل عدم پرداخت  ١۶در 

زدند. اھمیت این اعتصاب در این نکتھ نھفتھ است کھ نشان می دھد جنبش ھفتم دی نھ تنھا فوری 

اجتماعی دیگری را برانگیخت  فرو ننشست بل ھمراه و بھ دنبال خود افراد و وابستگان حوزه ھای

تا جھت تحقق خواستھ ھایشان بی کمترین ھراسی وارد میدان مبارزه ی مدنی شوند. از سوی دیگر 

می توان گفت زنجیره ای از مبارزات مدنی زمینھ ساز خیزشی خودانگیختھ می شوند. یعنی بستری 

ه ی وسیع با جلوه ھایی بھ فرھنگی می سازند کھ درلحظھ ای معین بھ صورت یک ُکل در یک گستر

 ظاھر پراکنده اما از نظر خواستھ ھا و آرمانھا شبیھ بھ ھم ھمچون بدنھ ای واحد سربربیفرازند. 

بھ بیان دیگرجنبش خودانگیختھ مجموعھ ی بغرنج و پیچیده ای است کھ از بستری چندوجھی 

ی کھ از جنبشھای تأثیرمی گیرد و بھ حرکتھای متنوع و چند بُعدی اجتماعی می انجامد. کسان

خودانگیختھ می ھراسند بدین سبب است کھ از درنگ و تأمل وبازاندیشی حرکتھای بغرنج اجتماعی 

 ودر نیستند از راه بستگیھای قدیم و فرھنگی ھراسانند چون بھ ابزار فکری نویی نیازدارند و قا

 کھنھ یا حتی منسوخ ایدئولوژیک پاسخ مناسبی جھت پرسشھای پیچیده و چندوجھی بیابند.

مھوری اسالمی کھ پس از کمی درنگ بھ خود آمد کوشید با راه انداختن تجمعاتی واکنش نشان ج
دھد. از این رو راه پیماییھایی راه انداخت. مطالب زیر از جاھای مختلف گردآوری شده است. خبر و 

  گزارش زیر در منابع حکومتی آمده است.

ھای گیالن، یزد، قزوین، اگون در استاندی در شھرھای گون ١٧راھپیماییھای حامیان حکومت در 
نفر از جملھ یک پلیس  ٢٠و گلستان برگزار شد. سخنگوی ناجا تأیید کرد کھ  چھارمحال و بختیاری

، حملھ مسلحانھ و نحوه جان باختن تعدادی نیز در طی یورش«اند، او گفت کھ دی کشتھ شده ١٧تا 
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دی نیز گفت کھ  ١٧است. سپاه پاسداران در بیانیھ بوده» تیراندازی بھ مقرھای نیروھای مسلح
با این اعتراضات ارتباط دارند، » طلبانوسلطنت سازمان مجاھدینآمریکا، انگلیس، اسرائیل، «

قدردانی کرد. با این حال در » سازی آشوبھاآرام«برای مقابلھ و » ھا ھزار بسیجیده«ھمچنین از 
در توییتی از استعالم از  مجلس شورای اسالمینماینده تھران در  حمود صادقیمدی،  ١٧شامگاه 

ای اخیر تاکنون ھفتھ مقامات اطالعاتی در ناآرامیبنابر گ«نھادھای اطالعاتی کشور خبر داد و گفت 
  ».استای مباشرت نداشتھھیچ عامل بیگانھ

صبح  ٩دی از ساعت  ١٧تپھ نیز در نیشکر ھفتبا ھمھ ی خبرسازیھای حکومتی کارگران شرکت 
   .دست بھ اعتصاب زدند» ھای کارخانھھمھ قسمت«در 

سالھ  ٢٢در قرنطینھ ی زندان اوین تأیید شد، او جوان  سینا قنبریدی درگذشت  ١٨در خبرھا آمد در
، نماینده مجلس از تھران، در ود صادقیمحمتھرانی بود کھ در اعتراضات تھران دستگیر شد. سپس 

نامید، بھ » کھریزک دوم«توییتی با اشاره بھ مرگ سینا قنبری، نسبت بھ تکرار وقوع آنچھ 
  .جمھور ھشدار دادرئیس

دی) از ادامھ ی ١٨این روز(ای دردر بیانیھشھررجایی زندانیان سیاسیدر گزارشی دیگرمی خوانیم 
در قبال رفتارھای غیرانسانی و عدم توجھ «روز است  ١٠اعتصاب غذای خود سخن گفتند کھ 

ی غذای از پذیرش جیره «جاری است ؛ در ادامھ گفتند » ھای بھ حقمسوولین زندان بھ خواستھ
ای اعتراض خود تا برآورده ھھمچنان بھ روش«ند وکنخودداری می» انھ، نھار، شام)زندان (صبح

ای زندانی ،نیز طی نامھجوان ، زن  تنا دائمیآ» ھای قانونی خویش ادامھ خواھندداد.شدن خواستھ
ھستیم کھ آگاھانھ از ما سلب ما مردم ایران طلبکار حقوقی «نگاشتھ بیان کرد در زندان کھ سرگشاده 

  » است.است و معترض بھ شرایطی ھستیم کھ ھوشیارانھ بر ما تحمیل شدهشده

تواند آمار دی گفت نمی ١٨در  وزارت کشور ایراننکتھ ی در خور توجھ دیگر اینکھ سخنگوی 
کنندگان انگیزه ضدامنیتی شدگان این اعتراضات ارائھ کند و افزود بسیاری از تجمعدقیقی از بازداشت

شود ضایی انجام میضابط قتوسط ا توسط دادستانی و با حکم آن و ھید کرد کھ بازداشتنداشتند و تأک
  مرجع نیست!! وزارت کشورو در این مورد 

این روزھا در ایران حرکتھای اعتراضی گوناگون در جریان بود.در منابع مختلف آمده است در روز 
برای چندمین بار بھ دلیل مشکالت صنفی متعدد  خلیج فارس حمل و نقل، کارگران ١٣٩۶دی  ١٧
  قدام بھ تجمع اعتراضی کردند.ا اسالم شھردر 

دی برپا شد، شرکت  ١٩ماه اعتراضات بود. اعتراضاتی در برابر زندان اوین تھران در  ٩۶دی ماه 
در  وزارت اطالعاتکنندگان در شعارھای خود خواستار آزادی دانشجویان و دراویش زندانی شدند. 

  .ناسایی و بازداشت شمار دیگری از معترضان خبر داددی خود از ش ٢٠بیانیھ ی 

فرھنگی ایرانی در ھمبستگی با معترضان منتشر شد،  چھره ی ١۴۶امضای ای با دی بیانیھ ٢٠در 
عدالتی امضاکنندگان خواستار تغییرات ساختاری در کشور شدند تا موجب رفع مشکالت معیشتی، بی

  .و اعمال خشونت بر مردم شود تبعیض جنسیتیمذھبی، -اجتماعی، تبعیض قومی

در ارتباط با ھمھ ی روزھای ماه دی گزارشھای تفکیکی در دست نداشتیم اما در گزارشی آمده است 
نیز بھ  تپھشرکت کشت و صنعت نیشکر ھفتای ھسایر بخش ١٣٩۶ماه دی ٢۵وشنبھ، در روز د«

ای علیپور و ھتن از کارگران این شرکت بھ نام اعتصابات این کارخانھ پیوستند. پس از آن، دو
بخشی بھ اینکھ اسماعیل بخشی در بین سایر کارگران بھ سخنرانی اعتراضی پرداختند. اسماعیل 

امام جمعھ تھران آشغال خوانده شده بودند اعتراض کرد. پس از آن  کاظم صدیقیمعترضان توسط 



 

٣٠ 
 

درحالیکھ پالک  اسلحھ گرمدر بعد از ظھر ھمان روز و در راه برگشت وی بھ خانھ، گروھی با قمھ و 
ھای جدی با قمھ بھ وی رساندند سیبور شده و آخودروھایشان را مخدوش کرده بودند، بھ وی حملھ

» بدر توس«نجات پیدا کرد. در مشھد نیز مال باختگان  اسماعیل بخشیکھ با دخالت مردم محلی جان 
  مقابل صدا و سیمای مشھد تجمع کردند. 

جمعی از کارگران گشت  ٩۶ماهدی٢۶شنبھ، در روز سھ از در خبرھای ھمین ماه آمده است:ب
ھا مطالبات خود دست از کار کشیده و راھداری استان خوزستان در اعتراض بھ عدم پرداخت ماه

اعتصاب کردند. ھمچنین در ابھر، غارت شدگان کاسپین در مقابل این مؤسسھ تجمع اعتراضی برگزار 
شد. در تھران نیز جمعی از پرسنل شرکت حمل  خیابان طالقانیکردند و این تجمع باعث بستھ شدن 

بھ علت تعیین تکلیف  بھادارسازمان بورس و اوراق المللی خلیج فارس مقابل ساختمان و نقل بین
نکردن وضعیت بحرانی این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. در قزوین نیز کارگران ایران قوطی 

ماه ٩البرز بھ دلیل عدم دریافت  شھرک صنعتیشعبھ  استان قزوینتأمین اجتماعی  اداره کلمقابل 
  حقوق و مزایا تجمع کردند. 

 پس از گذشت بیش از تراکتورسازی تبریزآالت تن از کارگران ماشین٢٢٠بریز نیز اعتراضات در ت
افتاده و پلمپ ماه حقوق عقب١٠ا در اعتراض بھ پرداخت نشدن ھچنان ادامھ دارد. آنیک ماه ھم

  ر اعتراض خود را شروع کردند. آذ ٢٣کارخانھ از روز پنجشنبھ 

دی تجمعاتی  ٢٨و  ٢٧دی در قزوین مقابل استانداری برگزار شد. در  ٢٧اعتراضات کارگری در 
اعتراضی نیز دربرابر موسسات کاسپین و ثامن در تھران و بدر توس در مشھد برگزار شد. در تھران 

ا بھ تعطیلی در این روز کشیدند. شعبھ ر ، اینسعادت آبادبھ مؤسسھ کاسپین  تخم مرغمردم با حملھ با 
شرکت واحد در مقابل ساختمان شورای شھرتھران  بخش خصوصیدی ھمچنین رانندگان  ٢٧در 

  .تجمع کردند
ھرستان رباط ش، تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسھ مالی ولیعصر در ١٣٩۶دی  ٣٠در روز شنبھ 

» حسین حسین شعارشون، دزدی افتخارشون«برگزار شد. در این تجمع مردم شعارھایی از قبیل  کریم
سر دادند. در » زندگی مال باختھ روی ھواست امروز ،عزا عزاست امروز روز عزاست امروز«و 

کنندگان زن خالل برگزاری این تجمع، خودروی نیروی انتظامی بھ میان جمعیت آمد و یکی از تجمع 
را زیر گرفت. ھمچنین شماری از کارگران کارخانھ کاغذسازی پارس در استان خوزستان در اعتراض 

بندی مشاغل در این واحد صنعتی دست بھ برگزاری تجمع زدند. در بھ شیوه اجرای قانون طرح طبقھ
ھ کیان ُکرد در اعتراض بھ تعویق حقوق و سایر نیز جمعی از کارگران کارخان شھرستان مالیر

بوشھر نیز کارگران  شھرستان کنگانمطالبات صنفی خود در مقابل این کارخانھ تجمع کردند. در 
ماه حقوق پرداخت نشده خود دست از ۶شرکت احداث در اعتراض بھ عدم پرداخت  ١۴کنگان فاز 

  .حوطھ شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردندکار کشیده و درم

ده رھایی کھ بھ طور عمده در ھفتم دی و روزھای پس از آن عنوان شده است در چند منبع آماشع
ھم می چینیم فھرست زیر را بھ دست می آوریم. این قلم در رسالھ ی است. وقتی این شعارھا را کنار

تعدادی از این شعارھا را آورده است. در زیر حاال ھم شماری از » جنبش خودانگیختھ ی ھفتم دی«
شعارھا را داریم . کنار ھم آوردن ھمھ ی این منابع تصویری بھ دست می دھد کھ برای مطالعات 

ھ در زیر آمده است این مزیت را دارد کھ فقط اصل شعار ھمانگونھ کھ موردی کارآیی دارند. آنچ
مطرح شده است ذکر شده است. تا جایی کھ می دانم و دیده و شنیده ام برخی از این شعارھا در ھمھ 
جا تکرار شده اند و چند شعار فقط در یکی دوجا بھ گوش رسیده اند یا حتی گذارا  و شاید تدارک 

بار بھ گوش خورده اند. شعارھای مر بوط بھ رضاشاه و رضاپھلوی ھمھ جا طرح دیده شده فقط یک 
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تنھا یکبار آن ھم گذرا عنوان شده بوده است. گویی چند نفری » جمھوری ایرانی«شده بودند. شعار 
ه خواستھ بودند بھ ھر قیمت شده آن را طرح کنند. با این حال بی ھیچ طرفگیری ھرچھ مطرح شد

نیزمانند ھمان شعار » یایی ھستیم، عرب نمی پرستیمما آر«می آورم. شعار بوده است در زیر
  است. تنھا یک بار طرح شد آن ھم گذرا و بی انعکاس وسیع.» جمھوری ایرانی«

و اما یک نکتھ در مورد منبع شعارھا. از آنجا کھ این فھرست زیر را از منابع تدوین شده ی رسمی 
م تا نشان دھم جمھوری رتم منبعی را کھ آنھا ذکرکرده اند بیاوجمھور اسالمی برگرفتھ ام می خواس

اسالمی قصد داشتھ است شعارھای معینی را برآمده از منابع خاصی جلوه گر سازد. این یک عمل 
در جریان ھا من با دقت رویدادھا را دنبال می کردم و می دانم کھ زامنیتی است. در آن رو -سیاسی 
شماری از شعارھا را ھمھ جا مطرح می ساختھ اند بھ خصوص شعار  مردمسراسری ھفتم دی جنبش 

ایران کھ شاه نداره، «یا شعار» ای شاه ایران، برگرد بھ ایران « یا شعار» رضاشاه ، روحت شاد«
اینھا ھمھ جا عنوان می شد. از این رو ذکر منبع مشخصی فقط بھ این قصد است » حساب کتاب نداره

  تھ اند این شعارھا را بھ منابع معینی متصل سازند.کھ منابع امنیتی می خواس

ساده  وزن شعری بس ھا نشان می دھند کھ بیشتر شعارھاساختار زبانی ساده وترکیب زبانی شعار
خصلت سیاسی خاصی دارند می توان کھ چند شعاری ازای دارند. اینھا را مردم عادی سرداده اند. 

  معنای متعارف کلمھ سرداده بوده اند.حدس زد برخی افراد خاص با نیت سیاسی در 

  شعارھا

 مرگ بر دیکتاتور   
 مرگ بر خامنھ ای   
 مرگ بر روحانی   
 مرگ بر روسیھ   
 هللامرگ بر حزب   
 استقالل، آزادی، جمھوری ایرانی   
 طلب، اصولگرا، دیگھ تمومھ ماجرااصالح   
 رھبر فدای ملت   
 گیریممیریم، ایران رو پس میجنگیم، میمی   
  پرستیمآریایی ھستیم، عرب نمیما   
 این است شعار مردم، رفراندوم، رفراندوم   
 ھمھ لشکر آمده، علیھ رھبر آمدهاین   
 ای شاه ایران برگرد بھ ایران  
 هایران کھ شاه نداره حساب کتاب ندار  
 سوریھ را رھا کن، فکری بھ حال ما کن   
 نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران   
 رضاشاه روحت شاد  
 شاھنشاه روحت شاد  
 چھ اشتباھی کردم کھ انقالب کردم   
 زندانی سیاسی آزاد باید گردد  



 

٣٢ 
 

 کندکند، آقا خدایی میملت گدایی می  
 سیدعلی حیا کن، مملکتو رھا کن   
 سید علی ببخشین، دیگھ باید بلند شین   
 پلیس برو دزد رو بگیر   
  کردید، مردم رو ذلھ کردیداسالم رو پلھ   
 چھ اشتباھی کردیم کھ انقالب کردیم   
 نترسید نترسید ما ھمھ با ھم ھستیم  
 ای قاتلھ، والیتش باطلھ، سید علی بدونھ، بھ زودی سر نگونھخامنھ   
 نان، کار و آزادی   
 آخوندھا حیا کنید، مملکت رو رھا کنید   
 کشور ما دزدخونھ است، توی جھان نمونھ است   
  عزاست امروز، حقوق ملت ما زیر عباست امروزعزا  
 توپ تانک فشفشھ، آخوند باید گم بشھ   
 جوون بیکار نشستھ، آخوند تو کاخ نشستھ  
  ھم اسالم، ھم قرآن، ھر دو فدای ایران   

این جلوه ی  جلوه ای تازه از جنبش زنان بھ شمار می رود. ٩۶صوصیات دی ماه یکی از خ -پ

فردی نمایان شد و سپس بھ صورت فردی و گاه جمعی تبلور  در حرکت خودانگیختھ اینخست تازه 

ر حرکتی نمادین روسری خود را یافت. این دختران و زنان بھ نشانھ ی اعتراض بھ حجاب اجباری د

می داشتند ودور سرخود می چرخاندند. این دختران در این خیابان روی یابان انقالب/شاھرضا بردر خ

 سکو می رفتند و این حرکت اعتراضی را بھ نمایش می گذاشتند.

 ۶تاجایی کھ می دانم نخستین کسی کھ دست بھ این عمل انفرادی زد ویداموحد نام داشت. او روز 

انگیختھ ی ملی ، در تقاطع کھ چھارشنبھ روزی بود یعنی در آستانھ ی جنبش بزرگ خود ١٣٩۶دی 

در حرکتی نمادین روسری سفید رنگی را  خیابان انقالب/شاھرضا و خیابان وصال شیرازی

جاب اجباری تکان داد و دور سر خود چرخاند. او را دستگیر برسرچوبی کرد و در اعتراض بھ ح

نسرین ستوده دفاع او را بھ عھده گرفت. در کوتاه مدت در ھفتم دی آزاد شد اما پرونده اش  .کردند

 بھ جریان افتاد.

نام گرفت. در » ختران خیابان انقالبد«ی ویدا موحد آغازگر جنبشی شد کھ حرکت نمادین و انفراد

مان نقطھ و مناطق دیگر تھران و شھرھای دیگر بھ جنبش اعتراض دخترانی در ھ ٩۶بھمن  ٩روز 

علیھ حجاب اجباری پیوستند.تصویرھای این اعتراضات در فضای مجازی انتشاریافت. در فاصلھ ی 

نفر در ھمین ارتباط دستگیر  ٢٩بھ گفتھ ی مرکز اطالع رسانی نیروی انتظامی  ٩۶بھمن  ١٢دی تا ۶

وباره بھ این کار دست موحد دوباره دستگیرشد. ویدا موحد د ویدا ،شدند. بھ گفتھ ی نسرین ستوده

برخی از دختران دستگیر شده عالوه شد.  ماین دستگیری بھ یک سال حبس تعزیری محکوزد. بعد از

ویداموحدعبارت بودند از نرگس حسینی،اعظم جنگروی، شاپرک شجری زاده،مریم شریعتمداری،  بر

ھمھ ی این افراد مجرم شناختھ و در دادگاه محکوم شدند. در اینجا بھ ھمین اندازه  ھمراز صادقی.

پیشتر درگفتاری دیگر باره ی حرکت خودانگیختھ ی  این است.ده می کنم. ماجرا مفصل تر ازبسن

 فردی و اھمیت و خصوصیات آن مطالبی نگاشتھ ام.
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 ١٣٩٧سال جنبش اعتراض در

گذشت.  ١٣٩٧ل نیازمند نگاھی است اجمالی بھ آنچھ در سا در ضمن١٣٩٨درک رویدادھای سال 

وجنبش ١٣٩۶است میان جنبش خودانگیختھ ی مانند پُلی ١٣٩٧گفت سال  بھ واقع می توان

    .١٣٩٨خودانگیختھ ی ابان 

 ،ایران ھمچنان در جنب و جوش بود. آنچھ مردم را آزرده٩۶با گذشت چندماه از جنبش ھفتم دی 
بنیادھای رژیمی فاسد و مستبد می بود. از این رو ھر حرکت اعتراضی  خاطر و ناآرام می ساخت

متعارفی در اندک مدتی تبدیل می شد بھ جنبش اعتراضی خودانگیختھ ای با دامنھ ای گسترده و 
سراسری. اصناف و قشرھا و طبقات و ھمھ ی مردم حضور سنگین و آلوده ی رژیم را خطری 

ن را ھدف می گرفت. نظام سیاسی مرکب از کسانی شده است بالفصل می دیدند کھ ھستی و وجودشا
اجتماعی رحم نمی کند. فقدان نیروھای  تس و ھیچ کسب و کار و ھیچ موجودیکھ بھ ھیچ ک

اپوزیسیون فعال در جامعھ ی ایران وضعیتی بھ بار نشانده است کھ تحقق خواستھ ھای مردم تجلی 
ملموس نیابند و در نتیجھ مردم چاره ای نداشتھ باشند جز آنکھ در کف خیابان حضور پیدا کنند و 

ن ھر خواستھ ی صنفی و مدنی در شرایطی بیاخود این خواستھ ھا را بھ زبان بیاورند. در چنین 
بھ ھم زدنی تبدیل می گردد بھ خواستھ ای اجتماعی و بھ دنبال آن تبدیل می گردد بھ اعتراضی  مچش

  علیھ نظام در ھیأت و در کسوتی سیاسی.

جامعھ ی ایران از درون می جوشید و خشم مردم بھ گونھ  ١٣٩٧در فاصلھ ی فروردین تا تیر ماه 
لف سربرمی کشید. گرانی کاالھا، مردم را بھ ستوه آورده بود و سرقت اندوختھ ھای مردم ھای مخت

ھمھ را نسبت بھ نظام حکومتی بھ نحوی فزاینده بدبین و بی اعتماد ساختھ بود. سارقان حکومتی از 
در نتیجھ  دست اندازی بھ اموال عمومی و پس اندازھای حتی خرد و کوچک مردمی دل نمی کندند.

ان ش علیھ گرانی وسرقت اموال مردم کھ تبدیل گشتھ بود بھ یک حرفھ ی متعارف وابستگجنب
برگشت و نظام سیاسی را ھدف گرفت. مردم عادی در واقع ھر فرصتی  حکومتی، علیھ ُکِل حکومت

  را مغتنم می شمردند در جھت بیان خواستھ ھا و اعتراضھایشان.

مناطق اطراف آن شاھد تظاھرات اعتراضی گسترده ای ناگھان بازار تھران و  ١٣٩٧درسوم تیرماه 
 کاسبان وشد کھ تا چند روز ادامھ یافت. افزایش بی رویھ ی نرخ ارز و گرانی کاالھا شمار زیادی از

مردم را برافروختھ ساخت. حکومتیان می گفتند این چیزھا بھ ھمھ ی مردم ارتباط ندارد اما در نظر 
تش زیر خاکستر است . وقتی جایی بانگ اعتراض برمی آورد، نمی گرفتند کھ نارضایی ھمچون آ

پیرامون خود را نیز ھشدار می دھد و شعلھ ور می سازد. اعتراض بازاریان عرصھ ی بازار تھران 
را  بھ سرعت آشوب زده کرد بھ نحوی کھ بھ شھرھای دیگر ھم سرایت کرد و ھنگامی کھ مردم بھ 

  اران نیز بھ بازاریان پیوستند و دست بھ اعتصاب زدند.خیابانھا ریختند بسیاری از مغازه د

نیروی انتظامی در شھر تھران گاز اشک آور بھ سوی مردم پرتاب کرد و در نتیجھ با مردم درگیر و 

بخش  ١٣٩٧تیر  ۴روز دوشنبھ «بنا بر گزارشھای رسمی و روزنامھ ای دست بھ گریبان شد. 

ارز و کمبود ی نرخ   سابقھحاکم بر بازار، نوسان بی رکودتھران دراعتراض بھ  بازاریانبزرگی از 

کت مشتری ناشی ازگران شدن قیمتھا دست از کار کشیدند و بھ گردھمایی وراھپیمایی پرداختند. حر

بازار و  عالءالدینپاساژ در  موبایلاعتراضی بازاریان پایتخت یک روز پس از گردھمایی فروشندگان 

بدین ترتیب می بینیم شعلھ ور شدن اعتراض در بازار تھران در » صورت گرفت. تھراندر  چارسو



 

٣۴ 
 

ھنگامی کھ جنبش اعتراضی راه افتاد،شرکت کنندگان  عمل از بیرون از بازار نشأت گرفتھ بوده است.
ساختند. از یک کھ دلی پُرداشتند، شعارھای ضدحکومتی سردادند و ماھیت اعتراض را دگرگون 

شکل گرفت و ھمھ ی » نظام«حرکت بھ ظاھر اقتصادی و اعتراض بھ گرانی ناگھان جنبشی ضد 
  جامعھ را علیھ ساختار سیاسی وقت بسیج کرد.

 راستھ بازارفروشان و بازاریان تیرماه نخست پارچھ ۴روز دوشنبھ «در منابع مختلف آمده است کھ 

داران نیز با بستن ھای خود را بستند و سپس سایر مغازهمغازه سرای قیصریھو  چارسوقبزرگ و 

و خیابانھای اطراف آن نیز گسترش  اللھ زارھایشان دست از کار کشیدند. اعتصابھا تا کسبھ مغازه

ھ دیگر نیز ب اسالمبول، چھارراه سپھ ساالر و شوش، مولویداران خیابانھای یافت. ھمچنین مغازه

دراینجا می بینیم چگونھ اعتراضی موردی و محدود گسترش » بازاریان و کسبھ معترض پیوستند.

می یابد و بھ حوزه ھای دیگر در ھمان شھر سرایت می کند و از این گذشتھ قادر است شھرھای 

   دیگر را نیز بھ اعتراض بپیونداند و خصلتی میان شھری و حتی سراسری بھ نمایش بگذارد.

در این مقطع نیروی انتظامی باپرتاب گاز اشگ آوربھ مقابلھ برخاست و تظاھرات و تجمعھای دوشنبھ 
خیابان ، پیرامون بازار تھران، ساختمان مجلسو در نزدیکی  میدان بھارستانتیررا کھ پیرامون  ۴

و مناطق دیگر برگزارشده بود،ھدف گرفت. تصاویر ویدئویی منتشر شده  خیابان سرچشمھ، زاراللھ
آنھا «زدند: دھد. ھمزمان تظاھرکنندگان فریاد میآوررا در فضا نشان میاز این درگیری، گاز اشک

پرتاب گاز اشگ آور مردم را بھ خشم آورد و ھر آنچھ در دل ». آور حملھ کردندبھ ما با گاز اشک
داشتند بیرون ریخت. بدین ترتیب نھ تنھا تظاھرات پایان نیافت،بل وارد مرحلھ ای تازه گشت کھ در 

  پنجم تیرماه عیان شد.

بھ قسمتھایی از تیر ھم در بازار تھران ادامھ داشت و  ۵شنبھ گردھماییھای اعتراضی صبح روز سھ
مردم تجمع کردند و شعار سر دادند. بازاریان  »پانزده خرداد«خیابان شد. در نیز کشیده جنوب تھران

  ». ایرانی باغیرت، اتحاد اتحاد«دادند: شعار می

». ببندید ببندید«در کوچھ معظم الدولھ بھ اعتصاب پیوست وبازاریان شعارمی دادند:  بازارآھنگران
و دالوران و عمده دکانھا در راستھ ی طالفروشان بازار بزرگ و خیابانھای  یافت آبادبازار مبل 

داران تیر مغازه ۵شنبھ این بود کھ روز سھرھا حاکی ازبستھ بودند. برخی خب این روزدر تھرانزاراللھ
داران و ضرب وشتم مغازه باتوممورد حملھ نیروی انتظامی و پلیس قرار گرفتند. نیروی انتظامی  با 

  کردند. ھایشان میرا مجبور بھ بازکردن مغازه

آنچھ در اینجا در ضمن مھم است این است کھ بازار در عمل مفھومی گسترده تر از بازار سنتی 
تھران یافتھ است. از پاساژ عالء الدین شروع می شود و  یافت آباد و جاھای دیگر را دربرمی گیرد 

ن از و چندین راستھ ی بازاری را می پوشاند و بازار بزرگ سنتی را در درون خود جا می دھد. ای
برکت خودانگیختگی جنبش است کھ توانھا وامیال بالقوه و نھفتھ ی حتی یک حوزه را بر می انگیزاند  

  و بھ ھم می پیونداند. 

 مشھدو  بندرعباس، قشم، کرج، شھریارکافی است نگاھی بیندازیم بھ برخی از شھرھای ایران. در 
داران دست بھ اعتصاب زدند. در حالی کھ و مغازه ندر اعتراض بھ گرانی بھ خیابان آمدنیز مردم د

بازاریان برخاستھ بودند برخی از اصناف نیز فرصت را غنیمت شمردند و خواھان رسیدگی بھ حقوق 
شنبھ سھ صنفی خودشدند. برای نمونھ افزون بر بازاریان، نانوایان را می توان نام برد کھ از روز 

ارد صحنھ گشتند.دراینجا با دو پدیده رو بھ رو می شویم. یکی بھ دلیل ثابت بودن قیمت نان وتیر  ٢
بھ گرانی روز افزون اعتراض می کند و دیگر بھ درجازدن قیمت کاال و زیانی کھ از این بابت بھ بار 
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می نشاند. نانوایان مشھد در حرکت اعتراضی خود جلوی اتحادیھ صنف نانوایان گردآمدند. در کنار 
ران داریم. در روز اعتراض طالفروشان را در برخی از شھرھای ای ،تھاین تنوع حرکت و خواس

بازار بود، بازاریان درگذاشتھ شده ھای اجتماعیشبکھھایی کھ در براساس فیلمتیر ۵شنبھ سھ
  ھا را بستند و شعارھای اعتراضی سردادند. ، مغازهبازار کرمانشاهو  طالفروشان تبریز

دارد ، تنوع خواستھ ھا امری  تا وقتی کھ جنبش اعتراضی خصلتی صنفی دارد یا این خصلت غلبھ
طبیعی می نماید چون مردم بھ سیاست نامنسجم و ناھماھنگ اقتصادی حکومت اعتراض می کنند. 
این کلیت و عدم رضایت از نظام را می توان از خالل شعارھای ھمین اصناف مشاھده کرد. شعارھایی 

  ارھای زیر:کھ در ھمین روزھا سرداده می شده بھ اختصار عبارت بودند از شع

 سوریھ را رھا کن فکری بھ حال ما کن  
 نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران  
 ببندید ببندید، ما ھمھ با ھم ھستیم  
 دشمن ما ھمین جاست، دروغ میگن آمریکاست  
 مرگ بر مفت خور گردن کلفت  
  شنیده شد. » مرگ بر دیکتاتور«در شامگاه دوشنبھ در جوادیھ تھران شعار  
 شاد رضا شاه، روحت  
 بازاری با غیرت، اتحاد اتحاد  

 ۴در جریان این تظاھرات دراینجا وآنجاتعداد زیادی از معترضان دستگیر شدند. در روز دوشنبھ 
» محرکان اصلی«، دادستان تھران از دستگیری تعدادی از آبادیعباس جعفری دولت ١٣٩٧تیر 

تعطیلی و اعتراضات بازار تھران خبر داد. وی اعالم کرد کھ محرکین اصلی حادثھ توسط پلیس و 
  . شوندشناسایی شدند و امروز تحویل دادستانی میدستگاه امنیتی 

نداختھ بودند. معتقد بود محرکان اصلی بر این باور بود کھ تظاھرات را بازاریان راه نی دادستان تھران

ا دِر روز تالش کردند با تھدید بازاریھعامالن آشوب دی«اعتراضات از جنس بازاریان نبودند،گفت: 

ھا آسیب برسانند. محرکین ھا را ببندند و در برخی نقاط شھر آشوب ایجاد کنند و بھ برخی مغازهمغازه

ا اقدام کردند کھ اگر بازار را اط مختلف تھران بھ تھدید بازاریھریزی در نقاصلی حادثھ کھ با برنامھ

 »دھیم. نبندید فالن کار را انجام می

در خصوص این  توئیتردر  جمھور ایرانمشاور رئیسو  ای استراتژیکھمرکز بررسیرئیس 

صدای خیابان و پاساژ و بازار را باید شنید. اولی صدای مردم است اما «ا چنین نوشت: ھاعتراض

دستان کاران دالل با صدای تھیل کرد تا صدای کاسبباید در تشخیص صدای دوم و سوم بیشتر تأم

 ».نگران اشتباه گرفتھ نشود

شورش بزند. آنچھ در نظر  واقعیت این است کھ حکومت انتظار نداشت بازار علیھ نظام دست بھ

حکومت بازار بھ حساب می آمد ھمان بازارسنتی بود کھ پیوندی درازمدت با محافل دینی برقرار 

ساختھ بود. حاال نھ تنھا بازار سنتی بھ زنجیره ی جنبش خودانگیختھ پیوستھ بود، بل بخشھای 

ھوم بازار پدیده ای فمی کرد. اینھا بھ کنار گستردگی مجورواجور بازار را ھم تحریک بھ شورش 

ھمین امر موجب می شد کھ بر وسعت و کمیت مکانی و حتی ». دولت«بود غیر قابل محاسبھ برای 

طر محافل حکومتی و امنیتی تظاھراتی چنین گسترده را محصول کیفی  بازار افزوده شود. بھ ھمین خا

نیز طی نوشتاری  روزنامھ ی جمھوری اسالمی می پنداشتند.از این رو بود کھ»عوامل غیر خودی«
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ھا ھشدار اعالم کرده بود و در خصوص ادامھ این توطئھ» توطئھ علیھ دولت«ای دوشنبھ را ھتجمع

حکومت و دستگاه ھای امنیتی را بھ چاره اندیشی و واکنش سوق داد. تنھا  »بازاریان«جنبش داد. 
ان فاصلھ بگیرند. در زیر برخی چاره این می بود کھ سازمانھای اصناف را وادارند از تظاھر کنندگ

 ،ی کنم. جنبش خودانگیختھعیناً نقل میھای مسئوالن سازمانھای اصناف رااین فاصلھ گیراز
قدبرافراشتھ بود. بدیھی است کھ این امر موجودیت سازمانھای وحرکت کرده » بی اجازه«شمندانھ ھو

  حکومتی اصناف را پرسش برانگیز سازد.

ارتباط با کسبھ را بی پاساژ عالءالدینگردھمایی در کھ مھدی محبی رئیس اتحادیھ تجھیزات مخابراتی 
زار عالءالدین شدند و با تھدید کسبھ مبنی بر تجمع کنندگان وارد با«گفت:  می دانست،این بازار 

ھای ھا، فروشندگان را مجبور کردند مغازهمغازه ھا در صورت بازماندن درِ تخریب اموال و مغازه
  » خود را ببندند.

ا را سازمان یافتھ خواند و گفت  ھنیز این حرکت اتاق اصناف ایرانرئیس  علی فاضلیدر خبرھا آمد کھ 

و با سرو صدا کردن  جمع محدودی کھ روز گذشتھ در بین معترضان بازار موبایل عالءالدین بودند«

اند شده بازار بزرگ تھرانھا بودند، امروز بھ صورت سازمان یافتھ وارد بھ دنبال تعطیل کردن مغازه

وی » و بھ دنبال تکرار رویداد روز گذشتھ بودند کھ خود بازاریان در حال مقابلھ با آنھا ھستند. 

اند و بھ ھا حملھ کردههبا لگد بھ در مغاز«رفتار این معترضان گفت برخی از افراد درباره ی روش 

ای پیدا و پنھانی ھاو با بیان اینکھ دست» ببندید. اند کھ باید مغازه راتحکمی گفتھا بھ صورت ھبازاری

وقتی بھ بازار حملھ «ت: بھ دنبال برھم زدن بازار ھستند و سرچشمھ آن در خارج از بازار است، گف

  »ره را پایین بکشد تا آسیب نبیند.شود تنھا دفاع بازار این است کھ ساعتی کرکمی

ای بھ صورت سازمان یافتھ بھ بازار آھن آمده و با عده«رئیس اتحادیھ آھن فروشان مدعی شد کھ 

متأسفانھ برخی «ھا گفت: وی درباره ی بستھ بودن مغازه» داران را تھدید کرده بودند.چماق، مغازه

کنند و آنھا نیز از ترس ھا مییافتھ فروشندگان را مجبور بھ بستن در مغازهفراد بھ صورت سازمانا

 »چماق آنھا مجبور بھ بستن ھستند. 

ضمن تأکید بر اینکھ برپایی  استان تھرانقی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت یدهللا صاد
اکثر فعاالن «اعتراضات در منطقھ بازار الزاماً بھ معنای معترض بودن بازاریان و کسبھ نیست، گفت: 

زنند کھ رقم میای بازار مدعی ھستند کھ افراد غیربازاری با ایجاد ھرج و مرج شرایط را بھ گونھ
   »ھ واسطھ نبودن امنیت، ممکن نیست.ادامھ فعالیت ب

بھ و بازاریان دانستھ و علت معترضین را از کس »ایلنا« احمد کریمی اصفھانی در مصاحبھ خود با

ھای اسالمی اصناف و بازار ثباتی اقتصادی کشور دانست. دبیرکل جامعھ انجمناعتراضات اخیر را بی

چھل سال بود این نوع حرکت را کھ بازار را ببندند، نداشتیم اما امروز این اتفاق افتاد و «تأکید کرد: 

  » دیریت در درون کشور است.رسد کھ دلیل آن فقط و فقط سوء مبھ نظرمان می

واکنشھای بین المللی بھ این تظاھرات نیز در خورتوجھ است. در حالی کھ اروپاییان با سکوت یا با 
ایران می نگریستند،آمریکا بھ دنبال انھ بھ رویدادھای اعتراض آمیز دربیان نظریاتی محتاط

سیاستھای اعالم شده اش حکومت ایران را سخت بھ انتقادکشید. وزیرخارجھ ی آمریکا کھ در شمار 
رژیم فاسد ایران منابع «خودنوشت:» توئیتر«تیر در ۶قراردارد صبح چھارشنبھ » عقابھای آمریکا«

دھد و این در حالی [یمن] ھدر می ھاحوثیو  حماس[لبنان]،  هللاحزب، داسز کشور را با حمایت ا
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کسی نباید از ادامھ اعتراضات «وی در ادامھ نوشت: » کشند.ھای ایرانی زجر میاست کھ خانواده
اند. جھان صدای کفایتی رھبران شان خستھ شدهعدالتی و بیشگفت زده شود. مردم از فساد، بی

  » شنود.میمردم ایران را 

کھ از جیره خواران مجاھدین خلق بھ شمار می رود در » ترامپ«یک آمریکایی دیگر از وابستگان 
ھمایش ساالنھ ی این سازمان با اطواری نازل یک بار دیگر دست بھ تبلیغ برای مجاھدین زد و در 

 نگ شده بودهاعتراضات اخیر در ایران از خارج از کشور ھماھ«تیر در فرانسھ گفت: ٩روز شنبھ 
آیند. این اعتراضات وجود نمیھ طور خود بھ خود باین اعتراضات بھ«وی ھمچنین گفت: » است.

خلق) و سراسر  سازمان مجاھدیناز افراد ما در آلبانی (قرارگاه کنونی  یناشی از [تالشھای] بسیار
بارھا از این نوع خزعبالت فراوان » بولتون«و  »جولیانی«. این سخنان فاقد ارزشند» دنیاست. 

  برزبان رانده اند و از مجاھدین حق القدم دریافت کرده اند.

مھمترین و سنجیده ترین حمایت از مردم را ایرانیان مقیم خارج نیز بھ این تظاھرات توجھ دادند. 
شاھزاده رضا پھلوی برزبان راند.او ضمن اشاره بھ مشکالت بنیادی اقتصادی در ایران معضالت 
اقتصادی و اجتماعی ایران را نتیجھ ی دھھ ھا بی کفایتی حاکمان دانست  کھ سرانجام بھ اعتراضات 

  خیابانی منجرشده است. 

لی استثنایی بھ حساب می آید. از این بابت کھ مدام حرکتھا و جنبشھای از یک بابت سا ١٣٩٧سال 
صنفی و خودانگیختھ داریم و ھمواره با اعتراضات موردی و سراسری مردم علیھ حکومت و نظام 

  حاکم رو بھ رو می شویم.

کاھش ارزش پول ایران  ١٣٩٧سوم تیر -نگاھی کھ بھ یادداشتھایم می اندازم می بینیم حدود دوم
نگرانی بھ بارآورده بود. یکی از راه ھای سنجش ارزش پول در نظر مردم مقایسھ ی ارزش لایر 
است با دالر. کشوری کھ مدام مرگ برآمریکا سر می داد حاال سرنوشت ارز و خالصھ اقتصادش با 

سرنوشت چارچوب اقتصادی ایران با دالر سنجیده می شود. آیا در یک کالم دالر گره خورده است. 
  ؟آینده ای در خور اعتنا خواھدداشتنین کشوری چ

در چھارم تیر تھران سر برافراشت. بازار تھران در معرض شورش و اعتراض قرار گرفت. انبوه 
جمعیت شعار می داد علیھ رژیم. مردم یکصدا می گفتند : دشمن ما ھمینجاست، دروغ میگن 

  آمریکاست. مردم بارھا گفتند:رضاشاه روحت شاد.

وم بھ پاساژعالء الدین شورش درگرفت. مردم سنادری در ساختمان بلند مو-ف آبادچھارراه یوسدر 
نشان می دادند از گرانی، از قیمت ارز و از این رژیم ناراضی اند. کاسبان پاساژ عالءالدین کھ تبدیل 

د شده است بھ مرکز مبادالت و تجارت تلفن ھمراه (موبایل) بھ شدت نگران وضع اقتصادی خو
در چھارم تیر تظاھرات و تجمعات بھ اطراف میدان بھارستان در نزدیکی ساختمان مجلس  ھستند. 

  کشید،اطراف بازارتھران، خیابان اللھ زار،خیابان سرچشمھ و مناطق دیگر را دربرگرفت.

ر و لھ زاروز پنجم تیر ماه  تظاھرات اعتراضی ادامھ یافت . در بازار موبایل، در بازار تھران، در ال
چشم می خوردند. در شھرھای دیگر ایران نیز اعتراضات رخ داده است. چندجای دیگر شورشھا بھ 

  شعارھا تنداست. علیھ رژیم و علیھ خامنھ ای. مردم از بازاریان می خواھند دکانھایشان را ببندند.

بھ افزایش. چنان رودر یک کالم ارزش پول ایران ھمچنان در حال سقوط است؛ دالر و ارزھای مھم ھم
نھ ھزارتومان رسیده است کھ نرخ باالیی بھ شمار می رود. دیروز حدود ھشت  کدالر حتی نزدی

مت کاال و دستمزد تنھا ھزار و پانصدتومان بود. قیمت کاال در ایران ناروشن است و بی معنی. قی
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اعتبار ما بھ  افق طرفین یعنی دو طرف دھنده و گیرنده تعیین می شود. در نتیجھ بھ یکبراساس تو
اقتصاد دوران پیش سرمایھ داری نزدیک می شویم. قیمت کاال وجھھ ای ملی ندارد. ھمواره در یک 

  تنباط کلی است. باید دقیق بھ بررسی آن روآورد.سایک محدوده ی کوچک تعیین می شود. البتھ این 

د چھارمین یا بھ اعتصابات و تظاھرات اعتراضی در تھران و چندین شھر مھم مانند اصفھان وار
ناچار بھ واکنش شده است. خامنھ ای » روحانی«اعتباری پنجمین روز خود شده است. از این رو 

جلسھ ای خصوصی با رؤسای قوه ی قضاییھ داشتھ است. رژیم دارد خود را وارد معرکھ ای می کند 
رد سراشیبی سقوط کھ ابعاد آن ھنوز روشن نیست. استنباط من در آن موقع ھم این بود کھ رژیم وا

زد. روحانی دیروز گفت دست ھمھ ی دست بھ خشونت بی سابقھ ای خواھد شده است. سرآخرناچار
ن است کھ مخالفان را می بوسد.گفت باید ھمھ متحد شویم تا آمریکا موفق نشود. آنچھ او نمی داند ای

چیزی نیست جز اتحاد » آشتی«عمل این سخن گفت. در»آشتی ملی«دیر است. روحانی حتی از
جناحھای داخل حکومت. او در واقع می خواھد دست دوستانش را ببوسد یعنی کسانی کھ خواھان 
برکناری او ھستند. اینان جز بھ رقابتھای درون خود نمی اندیشند و در نظر نمی گیرند اکثریتی بیرون 

  نشستھ است کھ خواھان برکناری ھمھ ی اینان است. 

عتصابات و تظاھرات در اینجا و آنجا در ایران جریان دارد و متوقف نمی شود. در ھشتم تیرماه ا
مردم خرمشھر در اعتراض بھ وضع و کمبود آب آشامیدنی وارد میدان شده اند. مردم می گویند آب 

تبدیل  آشامیدنی را بھ بصره انتقال می دھند و در نتیجھ مردم خرمشھر آب ندارند. بی آبی و کم آبی
  شده است بھ یک معضل اجتماعی و حکومتی.

ه است در پاریس. دوتن از در نھم تیرماه سازمان مجاھدین خلق کنگره یا کنفرانس بزرگی ترتیب داد
این کنفرانس شرکت جستھ اند. در» نیوت گینگریچ«و »جولیانی«بھ نامھای» لد ترامپادون«نزدیکان

از آمریکا و اروپا مجاھدین با شکوه تمام برگزارشد.  پول می گیرند از مجاھدین. دکان مجاھدین
سخنران داشتند. غربیان بھ نیروی واقعی اپوزیسیون در ایران خاصھ بھ شاھزاده رضا پھلوی بی 

است کھ  نا ھستند. با مجاھدین بازی می کنند. این رونق کاذب مجاھدین نشانگر واقعیتی دیگرتاع
دستگاه ھای امنیتی اروپا و اعراب و اسرائیل و آمریکایند، اھد ابزار جروشن می کند این حضرات م

دارند و زنانشان » کراوات«نھ بیشتر. این چنین چیزی در تاریخ ایران بی سابقھ است. مردان مجاھد 
  روسریھایی شرمنده!

تظاھرات مردم در خرمشھر چنان اوج گرفتھ است کھ پلیس بھ سوی مردم شلیک کرد. دولتی ھا می 
مردم بیش از » آب شور نمی خواھیم.« یک نفر کشتھ شده است. شعار مردم این است: گویند فقط

بیست سال است کھ چنین شعاری را سر می دھند. حکومت ھمچنان بھ این خواست مردمی اعتنایی 
ندار. حاال نیروھای انتظامی افتاده اند وسط. در دھم تیرماه تظاھرات مردم خرمشھر خصلتی سراسری 

پیداکرد. مردم ماھشھر بھ حمایت از مردم خرمشھر برخاستند. کسی بھ این حکومت و  در خوزستان
   باورندارد. »نظام«بھ اصطالح خودشان 

در یازدھم تیرماه خوزستان ھمچنان ناآرام است. مردم آب شرب می خواھند. حکومت ناتوان است 
خوزستان بھ اعتراض گسترده در تأمین آب شرب. بھ تدریج سراسر ایران ناآرام است. بی آبی در 

علیھ حکومت منتھی شده است. حکومت نمی داند چھ باید بکند. آن قدر فساد رواج دارد کھ کسی بھ 
  این حکومت اعتماد ندارد. ناآرامیھا در خوزستان در دوازدھم تیرماه نیز ادامھ داشت.

 ۴+١آمریکا ھمچنان علیھ ایران و حکومتش بھ زورگویی ادامھ می دھد. در چھاردھم تیرماه اجالس 
در وین برگزار شد. غربیان و حتی روس و چین نیز بازیگری می کنند. در پانزدھم تیر معلوم شد 
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می چین ھم راه افتاده است.  وند. تازه جنگ تجاری میان آمریکا این اجالس کاری نمی تواند بک
  .در طول تاریخ است گویند بزرگترین جنگ تجاری 

پرچم برافراشتھ بود ھمراه با پسرش پیشتردر ھیجدھم تیرماه در خبرھا آمد یکی از زنان جوانی کھ 
حرکتھای اعتراضی زنان نسبت بھ سیاستھای از ایران گریخت. از آزار و اذیت امنیتیھا در ھراس بود.

بھ قلھ ای تازه دست یافت. نماد این حرکت تازه ١٣٩۶دی  ۶ خاصھ درضد زن در جمھوری اسالمی 
شاھرضا -چند زن دیگر در خیابان انقالب بھ دنبال او علیھ حجاب زن جوانی بود بھ نام ویدا موحد.

می . روسری را دور سرخود درآوردندروی سکوھا رفتھ، روسری خود را ھمچون پرچم بھ اھتزاز 
  .در باال مطالبی آورده امدر این باره ھ سوی خود جلب کرده اند. چرخانده اند و توجھ جھانیان را ب

در تھران ما با کمبود برق سروکلھ می زنیم. اگر این وضع ادامھ بیابد مردم بسیاری از دستگاھھای 
برقی شان را ازدست می دھند. با این گرانی چگونھ می توان جانشینی برای این چیزھا فراھم آورد. 

این روزھا از بسیاری شنیده می شود. این در حالی است کھ ھم گرما ادامھ دارد این سخنی است کھ 
  و ھم اعتراضات مردمی در شھرھای مختلف ایران. 

این روزھا در ایران گرما بیداد می کند. در ھمانحال کم آبی داریم و قطع و وصل برق. کارکردن سخت 
ه افتاد. در کرج و اصفھان و جاھای دیگر دشوارشده است.در ھشتم مرداد ماه باز اعتراضات بھ را

شھرھای ».رضاشاه روحت شاد«مردم دست بھ اعتراض می زنند. شعار مشترکشان چنین است : 
ایران ھمچنان ناآرام است. در دھم مرداد ماه تظاھرات اعتراضی در اصفھان،گوھردشت،زنجان، 

  شیراز و رشت و چندشھر دیگر در جریان است.

ھای بستھ در امروز دوباره اعتصاب بازاریان در برخی شھرستانھا راه افتاد. تصاویری از مغازه

ھای خیابان قزوین فروشگاهھا و بازار طال و جواھرات تبریز، بازار ماشین آالت اصفھان و مغازه

شت، منتشر گردید. ھمچنین اعتصاب بازاریان در شھرھای ر ھای اجتماعیشبکھدر کرج در 

مرداد آغاز  ٨از صبح دوشنبھ  بازار تھرانبندرعباس، قشم، و شھریار نیز گزارش شد. اعتصاب 

 شد. این اعتصاب دومین بار طی سال جدید است.

مضمون گزارشھای مختلف راجع بھ این روزھا چنین مرداد تظاھرات شدت یافتھ اند. ٩از سھ شنبھ 

افزایش قیمت طال و نیز رشد شتابان قیمت سکھ و کاھش شدید ارزش لایر در برابر  است:ھمراه با
و کرج بھ نقاط دیگری گسترش یافت.  اصفھاناز منطقھ شاھپور جدید  اعتراضات شروع شد ؛دالر 

، قزوین، تھران، رشت، شیرازھرات بھ سرعت فراگیر شد و از اصفھان و مناطق مختلف کرج بھ تظا
نیز گسترش پیدا کرد و  قرچکو  ھمدان، کرمانشاه؛نیشابور،مشھدو در روز سوم بھ  ساری، نزنجا

  پیوستند.  بھ تظاھرات تنکابنو  قمو  ارومیھو  اھوازدر روز چھارم 

در گزارشھایی دیگر نیز از تظاھرات نھم مرداد سخن بھ میان آمده است. در جمع چنین گزارش شده 
مرداد آغاز اعتراضات در شھرک صنعتی شاھپور جدید اصفھان با شعارھای  ٩شنبھ است: روز سھ
شھایی سربرافراشت. این اعتراضات تا شب بھ گوھردشت کرج نیز سرایت کرد. گزارضد حکومتی 

ھا با معترضان وجود داشت. در شھرک صنعتی از درگیریھای نیروھای انتظامی و لباس شخصی
داران و دستفروشھا، کشاورزان و حتی رانندگان کامیون امیرکبیر اصفھان مردم و مغازه داران، دکھ

در اعتراض بھ وضعیت گرانی و وضعیت بد معیشتی و ھمچنین قطع برق در فصل گرم تابستان، 
  تظاھرات کردند. 
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نسبت بھ وضعیت بد معیشتی دست بھ تظاھرات زدند کھ تا غروب روز سھ  گوھردشت کرجمردم 
با حملھ بھ تظاھرکنندگان و  ظامینیروی انتشنبھ ادامھ داشت و براساس ویدئوھای منتشر شده، 

  سعی داشتند مردم را متفرق و پراکنده کنند.   آورگاز اشکپرتاب 

تأیید  پلیس تھرانان دستگیر شدند. این خبر توسط رئیس صبح روز سھ شنبھ برخی در بازارارز تھر
شد. شامگاه سھ شنبھ معترضان در خیابانھای مرکزی شیراز و رشت نیز بھ خیابانھا آمدند و 

  ات کردند. تظاھر

چھارشنبھ دھم مردادماه تظاھرات اعتراضی دراصفھان،گوھردشت،زنجان،شیرازورشت و چند شھر 
ھای شب ادامھ داشت. دیگر جریان یافت. تظاھرات در شاھپور جدید اصفھان و کرج تا نیمھ

ور برخوردھای سنگین تر امنیتی نیز گزارش شد. مردم، کسبھ و کارگران در اصفھان در خیابان شاپ
جدید تظاھرات کردند و با آتش زدن الستیک خیابانھا را بستند. براساس تصاویر منتشر شده نیروھای 
انتظامی بھ آنان حملھ کرده و سعی در متفرق کردن آنھا داشتند. در ھمین روز در گوھردشت کرج 

ش زنند و یک موتورسیکلت نیروھای انتظامی را بھ آتمردم دست بھ اعتراض و تظاھرات می
  کشند.می

مرداد نوشتھ ام: تظاھرات امروز در شیراز و مشھد و اصفھان و اراک و کرج  ١١در یادداشت روز 
توپ،تانک «و چندجای دیگر ھمچنان در جریان است. شعارھا تندتر شده اند .مردم می گویند:

ت باال و پایین دالر و سکھ اندکی کاھش یافتند. جوانی کھ نزد من بود گف» فشفشھ،آخوند باید گم بشھ.
ایین می کنند و از این راه سود می برند. این یک استنباط پو  رفتن ارز دست خودشان است!باال

 ٧برابر با  ٢٠١٨ژوئیھ  ٢٩ »رویترز«خبرگزاری عمومی است در ارتباط با عرضھ ی ارز در بازار. 

ھزار ١٠٠ارز( پول ) ایران در افت (ارزش خود) روز یکشنبھ رکود جدیدی زد و از «نوشت:  ١٣٩٧مرداد 

ا منتشر ھنھای اعتصاب در تھران و شھرستاندر ھمین حال فراخوا »سقوط کرد. دالر آمریکالایر معادل با 

بانک ھا گزارش شد. ھمزمان در بازار ارز تھران توسط رسانھ گردید، جو ملتھب ھمراه با فضای امنیتی

مرداد، افزایش تاریخی نرخ دالر و جھش در بازار طال را بھ  ٨با صدور اطالعیھ ای در  مرکزی ایران

  ».نسبت داد» دشمنان«

ا و نشان می دادند در جریان اعتصابھ ا و ویدئوھایی منتشر شدند کھدر ھمین مقطع گزارشھ
تظاھرات، نیروھای امنیتی ایران با گاز اشک آور بھ معترضین حملھ کرده اند. چند شعار توجھ 

، »مرگ بر بیکاری«، »گرانیمرگ بر «برانگیز علیھ گرانی و اصالحات سرداده شده است مانند:
گفتھ شده این اعتراضات وسیعترین . »روحانی حیا کن مملکتو رھاکن«، »مرگ بر اصالحات«

جمھوری در  ١٣٩٨اعتراضات سراسری و تا پیش از  ١٣٩۶تظاھرات دی اعتراضات پس از 

. دو روز است کھ تھران شاھدتظاھرات ضد حکومتی در چند نقطھ است. در ه استبود اسالمی ایران
اخبار شفاھی مردم می گویند در برخی شھرھا تعدادی کشتھ شده اند. حکومت ھیچ آماری انتشار 

رھم در معرض حرکتھای اعتراضی نمی دھد. تھران خاصھ شلوغ بوده است. بسیاری شھرھای دیگ
  بوده اند. پلیس تعداد زیادی را با فشنگھای ساچمھ ای زخمی کرده است.

در دوازدھم مرداد ماه (روز جمعھ ) تظاھرات ھمچنان در شھرھای ایران ادامھ دارد. رسانھ ھایی 
جامعھ «ح و بھ اصطال» عینی«مانند بی بی سی فارسی سعی دارند با بھ کار گرفتن زبان توصیفی 

احساسات مردم بکاھند! شب ھم تظاھرات برپا بود، در تھران و گلشھر کرج و ...  از شدت» شناختی
حاال مردم شبھا بھ خیابنھا می ریزند. در پایان مسابقھ ی فوتبال ھم جمعیت شعارھای مرگ 

ریکا بردیکتاتور و ضدحکومت سرمی داد. زنجیره ی تظاھرات از شھری بھ شھر دیگر می رود. آم
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در لفظ از تظاھر کنندگان حمایت می کند اما مدام می گوید راه برای مذاکره ی بدون قید و شرط 
  بازاست.

بازار ارز و سکھ دراین مقطع نگرانیھایی در بازار بھ بارآورده است. نوسان قیمت دالرنشان می داد 
: ست.عبور قیمت دالرخروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و ارزش پول ایران اثری مخرب داشتھ ا

. دھزار تومن بھ ازای ھر دالررسی١٢ده ھزار تومان گذشت و حتی بھ  در این روزھا از مرز قیمت
سکھ نیز ملموس شد. قیمت آن بھ باالی چھار میلیون تومان رسید. براثر این تکانھا  موج تالطم بازار

کھ سرآغاز آن اصفھان بود. تظاھرات جدیدی در اعتراض بھ گرانی و مشکالت معیشتی کلید خورد 
ایی از ھراز و کرج نیز سرایت کرد. گزارشطی کمتر از دو روز دامنھ اعتراضات بھ شھرھای شی

وقوع اعتراضات در شھرھای رشت و مشھد و حضور سنگین نیروھای انتظامی در دو روز اول 
 کمبود آباعتراضات نیز مخابره شد. اصفھان بھ عنوان یکی از کالنشھرھای اصلی ایران با معضل 

شرب و آلودگی شدید ھوا روبروست و پیش از این نیز شاھد اعتراضات کشاورزان در مناطق دیگر 
    است.استان در اعتراض بھ وضعیت نابسامان آب و کشاورزی بوده

صد از ارزش خود را ازدست داده است. مردم نسبت در ۵٠نان می گویند پول ایران تا برخی اقتصاددا
ست خارجی ایران بدبین اند و آن را خردمندانھ نمی دانند. احساس ایمنی از جامعھ ی ایران بھ سیا

  رخت بربستھ است.

بازار ارز و سکھ دراین مقطع نگرانیھایی در بازار بھ بارآورده است. نوسان قیمت دالرنشان می داد 
عبور چنانکھ آمداست.خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و ارزش پول ایران اثری مخرب داشتھ 

ھزار تومن بھ ازای ھر  ١٢قیمت دالر در این روزھا از مرز ده ھزار تومان گذشت و حتی بھ 
. تالطم بازار سکھ نیز ملموس شد. قیمت آن بھ باالی چھار میلیون تومان رسید. براثر این ددالررسی

د خورد کھ سرآغاز آن تکانھا  موج تظاھرات جدیدی در اعتراض بھ گرانی و مشکالت معیشتی کلی
راز و کرج نیز سرایت کرد. اصفھان بود. طی کمتر از دو روز دامنھ اعتراضات بھ شھرھای شی

ایی از وقوع اعتراضات در شھرھای رشت و مشھد و حضور سنگین نیروھای انتظامی در ھگزارش
دو روز اول اعتراضات نیز مخابره شد. اصفھان بھ عنوان یکی از کالنشھرھای اصلی ایران با معضل 

شرب و آلودگی شدید ھوا روبروست و پیش از این نیز شاھد اعتراضات کشاورزان در  کمبود آب
   است.مناطق دیگر استان در اعتراض بھ وضعیت نابسامان آب و کشاورزی بوده

مرداد کھ برخی از گزارشھا آن را روز سوم اعتراضات می دانند، عموم مقامات رسمی ایران  ١١تا 
ھا و ویدئوھا، برخورھای قھرآمیزی در ھ اظھار نظری خودداری کردند. مطابق گزارشاز ھرگون

لباس ا و ویدئوھایی از دخالت ھروز اول و دوم صورت گرفت. گزارشاصفھان و کرج با تظاھرات در 
و ضرب شتم معترضین توسط آنھا منتشر شد. مأمورین در اصفھان و کرج با استفاده از  ھاشخصی

آب پاش، افشانھ فلفل و گاز اشک آور اقدام بھ مقابلھ با تظاھرکنندگان و مردم کردند. مردم نیز در 
درگیری فیزیکی مستقیم اقدام بھ مقابلھ بھ مثل  پاسخ با پرتاب سنگ و آتش زدن الستیک و حتی

   علیھ نیروھای امنیتی کردند. 

ند. ازامام پرداختحکومت بھ تدریج علنی بھ مخالفت با اعتصابات و تظاھرات  ونمقامات روحانی
جمعھ ی مشھد گرفتھ تا دیگرانی مانند محمد خاتمی رئیس جمھور پیشین. خاتمی از بابت گرانی از 

خواست اما حمایت از جمھوری اسالمی را مانند ھمیشھ واجب دانست. اکثریت مقامات مردم عذر 
دانستند و انتقادات را صرفاً بھ دولت تقلیل دادند و » توطئھ دشمن«جمھوری اسالمی تظاھرات را 

مردم را از ایستادگی علیھ نظام بر حضر داشتند. گستردگی اعتراضات بھ تدریج لفاظی تازه ای را 
گناھی ندارد و نباید بھ مخالفت با آن » نظام«ایرادا دارد اما » دولت«ی زند کھ مدعی است دامن م

  روآورد. این استدالل سست و بی پایھ را مردم عادی ھم مسخره می کنند.



 

۴٢ 
 

با  کنفرانس خبریمرداد طی یک  ١۵سرانجام حسن روحانی سکوت را شکست و در روز دوشنبھ 
نست و با ناچیز دانستن شمار حاضرین از بھ تظاھرات اخیر آن را بی اھمیت دا ای کوتاهاشاره 

گفت مردم یادکرد و  جنگ روانیبرای ایجاد » توطئھ خارجی«و » اغتشاش«اعتراضات بھ عنوان 
اند. وی در پاسخ سؤال مجری در رأی مشروعیت نظام را تأمین کردهای ھبا حضور در پای صندوق

نظامی کھ در پی انتخابات وآرای مردم نیست، «خصوص خواست مخالفان برای تغییر رژیم گفت:
روحانی اما نمی گوید این انتخابات بھ چھ نحو برگزارمی شود. انتخابات نظام در واقع » .پایدارنیست

  ھ انتخابات عمومی مردم ایران.ست، ن» خودیھا«انتخابات 

در این دوره فھرستھایی از شعارھای مردم در نقاط مختلف گردآوری شده است. این فھرستھا کامل 
فھرستھا را در  نرا بھ نمایش بگذارند. یکی از ای نیستند  با اینحال می توانند فضا و روحیھ ی کلی

و حتی اعتراضات  ٩۶ھا در اعتراضات دی ماه ادی یا بھ قولی بسیاری از این شعاردزیر می آورم. تع
مطرح شده بوده است. تعدادی خصلتی معیشتی دارند، شماری بھ سیاست خارجی می پردازند ٨٨سال 

  و بسیاری نیز علیھ سیستم استبدادی حاکم بودند.

  شعارھا

 آخوند پشت میز نشسته جوون بیکار نشسته  
 ایرانی باغیرت! حمایت! حمایت  
 را دیگه تمومه ماجرااصالح طلب اصولگ  
 ایرانی بسه دیگه، غیرتتو نشون بده  
 این ماه ماه خونه، آخوند سرنگونه  
 ایرانی داد بزن، حقتو فریاد بزن  
 بی غیرتا نشستن زنا به ما پیوستن]  
 توپ، تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه  
 خامنه ای حیا کن مملکتو رھا کن  
 گن امریکاستجاست، دروغ میدشمن ما ھمین  
 روحانی حیا کن، مملکت را رھا کن  
 رضاشاه روحت شاد  
 سوریه را رھا کن فکری به حال ما کن  
 سکوت ھر ایرانی خیانت است به ایران  
 پذیردمیرد ذلت نمیکارگر می  
 گرانی، تورم، بالی جان مردم  
 مرگ بر دیکتاتور  
 کندکند رھبر خدایی میملت گدایی می  
 ایمرگ بر خامنه  
 هللامرگ بر حزب  
 غزه نه لبنان جانم فدای ایران نه  
  ھم قرآن ھم اسالم ھر دو فدای ایران  
 یک اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه 
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این دوره از تظاھرات آمیختھ بوده است با کشتار و بازداشت بسیاری از تظاھر کنندگان اما اخبار 
اوت  ۴رس در دقیقی در دست نیست و حکومت ھم سکوت می کند. بنا بھ گزارشی از آسوشیتد پ

» مردی کھ در تظاھرات در ایران شرکت کرده بود بھ ضرب گلولھ کشتھ شد.«مرداد:  ١٣برابر با 
سالھ در جریان اعتراضات  ٢۶انقالب کرج، با تأیید خبر کشتھ شدن یک جوان و  دادستان عمومی

ا از پشت سر ھکنندگان بوده، از سوی آنن تجمعدر بی«در گوھردشت کرج، اعالم کرد این جوان کھ 
این ادعای دادستان کذب محض است. او ھمچنین » است.مورد اصابت گلولھ قرار گرفتھ و کشتھ شده

ھای ایران خبر داد. برخی از رسانھ» ھ نفر از نیروھای پلیس با سنگ و چاقومجروح شدن س«از 
مرداد در شھر  ١٢نیز خبر کشتھ شدن یک نفررا بھ ضرب گلولھ در جریان ناآرامیھای جمعھ شب 

 اند.نفر بازداشت شده ٢٠کم کرج گزارش کردند. براساس ھمین گزارشھا در شھر کرج دست

مرداد بھ  ١٢ون در زیر می آورم در روز جمعھ معین آنھا را بھ مض بنا بھ گزارشھای مختلف کھ
قولی برای چھارمین روز پیاپی تظاھرات اعتراضی در چند شھر ایران بھ ویژه در تھران، کرج، 

، ھمدان، مشھد، ورامین، قھدریجان، زیباشھر قزوین و کرمانشاه با شتھارداھمدان، مشھد، 
ادامھ » دشمن ما ھمین جاست، دروغ میگن آمریکاست«، »مرگ بر دیکتاتور«شعارھای رایج 

  داشت. 

ھمین گزارشھا آورده اند کھ روز جمعھ ھزاران نفر برای چھارمین روز پیاپی در ایران تظاھرات 
داخل جمعیت شلیک ھ ھای پالستیکی باخبار نیروھای امنیتی گاز اشک آور و گلولھ کردند. بنا بھ

کردند. تصاویر منتشر شده بر روی شبکھ آنالین صدھا نفر از مردم خشمگین را کھ در اصفھان 
دھد کھ تعدادی تایرھا را برای مقابلھ با گاز اند نشان میسومین شھر پرجمعیت ایران تجمع کرده

در شھرھای شیراز و اصفھان و مشھد » تظاھرات«ھای دولتی گزارش زاندند. رسانھاشک آور سو
است. شھر گزارش شدهو شاھین راکاھم در  و ساری و کرج را منعکس کردند. تعدادی تظاھرات

  ھای اجتماعی منتشر گردید.ای آن در شبکھھرج شکل گرفت و عکس و فیلمک تجمعاتی در گوھردشت

ھای مختلف تھران، کرج و شاھین شھر در این روز جو امنیتی سنگین و حضور مأموران در خیابان
داشتند و با استفاده از گاز اشک  ا حضورھمأموران در خیابان وجود داشت. در شاھین شھر اصفھان

   کردند.تجمع و تظاھرات تالش میآور برای جلوگیری از 

 وجود داشت و نیروھای امنیتی در حالت آماده باش بودند. زنجانعصر جمعھ، جو امنیتی شدید در 
و اشتھارد منتشر  قمایی در تھران، کرج، شیراز، ھای تظاھرات و تجمعھمرداد فیلم ١٣شنبھ 

مرگ بر «دادند: کننده در تظاھرات نزدیکی پل حافظ در تھران، شعار میمعترضان شرکت است.شده
در تجمع دیگری ». رت، حمایت حمایتایرانی با غی«، »پذیردمیرد، ذلت نمیایرانی می«، »دیکتاتور

ھمھ خستن. ھمھ بریدن. ھمھ زن و بچھ دارن و زیر ظلمن. «گفت: تھران گوینده می یافت آباددر 
در ».ان. نگاه کن، ما ھمھ با ھم ھستیم. ھمھ خستھ ایم. ھمھ آزادی می خوایماینجا ھمھ زیر بدھی 

مرگ بر «و » توپ، تانک، فشفشھ، آخوند باید گم بشھ«شھر قم نیز معترضان شعارھایی نظیر 
  دادند. سر می» هللاحزب

 حکومت«طور ضمنی اعالم ھمزمان با تأیید مرگ یک معترض در شھر کرج، مقامھای این شھر بھ
ای منتشر شده حاکیست کھ نیروھای امنیتی با حضور پرشمار خود در چندین ھردند. گزارشک» نظامی

کردند. رئیس پلیس راھنمایی و رانندگی شھرستان شھر از جملھ کرج از تجمع افراد جلوگیری می
  کرج نیز از محدودیت ترافیکی سنگین در مناطقی از شھر کرج خبر داد. 

ای اعتراضی در شھرھای تھران، قم، کرج، ھشنبھ شب، تجمع منتشر شده طیبراساس ویدئوھای 
   است.اشتھارد و شیراز ادامھ داشتھ
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سیزدھم مرداد موج دیگری از اعتراضات بلند شد. این بارھم خارج از تھران آغازگشت. مردم  در
استانھا مدتھاست کھ دیگر درانتظار تھران نمی نشینند.این رفتار و آگاھی تازه علی االصول نویدبخش 

شد. است. این بار خاصھ از اصفھان و مشھد و کرج(گلشھر) آغازگشت. سپس آرام آرام وارد تھران 
اکنون دوروز است مردم نقاط مختلف تھران دست بھ تظاھرات می زنند. بنا بریادداشتھایم شب ھم 
در تھران و برخی شھرھای دیگر تظاھرات اعتراضی جریان داشتھ است. در این میان گوھردشت در 

ن مشھد و شیراز ھم خوش درخشیده اند. تھراکرج سرآمد ھمھ جا بوده است. پس از آن اصفھان و 
یاری از جوانان ھمچنان می جوشد و حکومت قادر بھ پاسخگویی نیست. مردم بھ ستوه آمده اند. بس

  بتوانند. در فکر رفتن اند،چنانچھ

اشتھارد ھم صحنھ ی تظاھرات اعتراض آمیز است. مردم معموالً سوی میدانھای شھرھا می روند و 
روھای طوالنی نیز در  خیابانھا و پیادهاز آنجا تجمع خود را سازماندھی می کنند. در گوھر دشت 

مرداد بنا بھ گزارش ١۴چھارشنبھ شب  است. گرفتھمعرض پیاده رویھای تظاھرکنندگان قرار
با نیروھای خبرگزاریھا در چندین شھر تظاھرات اعتراضی جریان داشتھ است. حاال درگیریھای مردم 

  یافتھ است. انتظامی در ھمھ جا شدت

می افتد  داد ماه بستھ بھ وقت محلی تحریمھای آمریکا رسمیت می یابد و راهاز امروز پانزدھم مر
مان ورود دونالد ترامپ بھ کاخ سفید بھ کاربستھ شده بود. مرحلھ ی اصلی ھرچند این تحریمھا از ز

آن گویا از آبان ماه راه می افتد. امشب پانزدھم مرداد ھم در برخی شھرھا تظاھرات در جریان است. 
و شھرھای دیگرھم بھ این موج پیوستھ اند. خارج نشینان حیرت زده مانده اند چھ بگویند کازرون 

  کھ معجونی کامل داشتھ باشند تاھمواره بھ دردشان بخورد.

امواج توده ای و مردمی اعتراضات اندکی فروکش کرده است اما بھ صورت اعتراضات کارگری بھ 
علیھ مؤسسات مالی ادامھ دارد. از این  اختگانمالب قوق معوقھ و ھمچنین تظاھراتمنظور دریافت ح

 ٩٧مرداد ١۶گذشتھ معضل کامیونداران ھمچنان مطرح است و اعتراضاتشان فرونمی نشیند. در 
حکومت ناتوان حسن روحانی می کوشد باسیاستھای گذرا اندکی این وضع آشفتھ را ساماندھی کند. 

در کنار آن یک نرخ شناور ھم طراحی کرده است کھ  قیمت ارز یعنی دالر پیشین را باالبرده است و
دو برابر نرخ پیشین است. رسانھ ھای فارسی زبان خارج از کشور سرگرم ماستمالی اند. اینھا بخشی 

نوشتھ ای دیگر این نوشتھ و ار می روند کھ خصوصیاتش را درماز اپوزیسیون حرفھ ای بھ ش
  برشمرده ام.

فروکش کرده است اما جامعھ از زیرمی جوشد. در خبرھا شنیدم  تظاھرات اعتراضی بھ ظاھر اندکی
مھرداد پھلبد در یکصدو سھ سالگی درگذشتھ است. مرد خوبی بودو بھ محمدرضاشاه سخت وفادار 
بود. رسانھ ھای فارسی زبان در گذشت او را بھ سکوت برگزارکردند خاصھ بی بی سی و صدای 

  د. کاستیھایش در خور ذکر نیستند.آمریکا. بھ فرھنگ ایران بسیار خدمت کر

در بیستم مرداد مسابقھ ی فوتبال پرسپولیس با تراکتورسازی تبریز منجرشد بھ شعار علیھ حکومت. 
زدوخورد شدید بوده است. نیروھای انتظامی با خشونت دخالت کرده اند. در یک شھر دیگر ھم چنین 

  دیگرجای امنی ندارد.برخوردھایی پس از مسابقھ روی داده است. حاال حکومت 

ناآرامیھا بھ صفوف کارگری کشیده شده است. اعتصابات کارگران در ارتباط با عدم پرداخت دستمزد 
در بیست و یکم مردادماه می دانیم بازار کفاشان تھران دو روز است تعطیل است.  دراینجا و آنجا.

گاه ویژه ی تازه ای برپاشده اعتراضات علیھ حکومت چرخیده است. در ھمین روز اعالم شد کھ داد
است جھت رسیدگی بھ جرایم اقتصادی. حاال ھم دادگاه انقالب داریم، ھم دادگاه ویژه ی اقتصادی. 

  ف بھ جای خود.اردادگاه روحانیت و دادگاه ھای متع
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این روزھا در ضمن حکومت دارد دریای خزر را در کنفرانسھایی ناروشن بھ حراج می گذارد. 
  ف است.طون موضوع نمی پردازم. توجھم بھ موضع جنبش اعتراضی معدراینجا بھ ای

در بیست و چھارم مردادماه می دانیم کارگران کمپرسورسازی تبریز دست بھ اعتراض زده اند. 
خواستار پرداخت چندماه دستمزد عقب افتاده اند. کامیونداران بوکان نیز وارد تظاھرات اعتراضی 

مرداد در یادداشتھایم آمده است کھ ایران ھمچنان می جوشد،آرام و تند  ٢۶مرداد تا  ٢۴از  شده اند.
  بستھ بھ ناحیھ؛ گرانی ھم بیداد می کند.

 مرداد طی یک نشست بزرگ روحانی( رئیس جمھور) را ٢٨در  در ھمین اوضاع و احوال طالب قم
شعارت،استخر فرح در ای کھ مذاکره «ذھای بزرگ نوشتھ بودند:تھدید کردند. روی پرده ھا و کاغ

بحران درون رژیم افزایش می یابد. حاال آمریکا اسنادی را انتشارداده است کھ از توزیع ». انتظارت
حکایت می کنند. کاشانی، بھبھانی، ٣٢پول در شبکھ ی روحانیت در جریان بیست و ھشتم مردادماه 

شتم مردادماه پرسش برانگیز شده فلسفی از این منبع بھره برده اند. در واقع تمام روایت بیست و ھ
ایدئولوژی کاذب بیست و ھشتم مرداد خوراک فکری نیروھایی را فراھم می آورد کھ گفتار  است.

  فرھنگی و سیاسی ایران را عقیم کرده است.

عالوه برساختارھای م شھریور نوشتھ ام اکنون فساد مرداد تا دو ٣١در یادداشتھایم در فاصلھ ی 
کھ نھ بھ انسان  »آقازاده ھا«یشان را فراگرفتھ است. این » آقازاده ھا«و » نظام« رژیم ھمھ ی افراد

می مانند و نھ بھ حیوان،موجودات تازه الخلقھ ای ھستند کھ تنھا ھمین رژیم می توانستھ بھ بار 
سخن گفتھ ام. کتابی » فرھنگ و تمدن«در مقدمھ ی کتاب »تازه بھ دوران رسیده ھا«بنشاند. از این 

این رژیم فاسدتر از آن است کھ «دیگراجازه ی انتشار مجدد نیافت. در دوم شھریور نوشتھ ام  کھ
تنھا باید کل این رژیم را » قادر باشد جلوی ریخت و پاش را بگیرد و متخلفان را بھ مجازات برساند.

  بھ دادگاه برد تا بتوان بھ این خالفکاریھا رسیدگی کرد.

اھرات کارگری جریان دارد. برای نمونھ کارگران ھفت تپھ و گروه ملی شھریور آورده ام کھ تظ ٣در 
فوالد در اعتراض بھ عدم پرداخت دستمزد برخاستھ اند. در ھمین حال نوعی آگاھی اجتماعی و 
سیاسی مشاھده می گردد. در یکی از صحنھ ھای اعتراضی نماینده ی کارگران از برپایی شوراھای 

ا بھ طور عام سخن می گفت. اگر جنبشھای خودانگیختھ ی ھفتم دی کارگری بھ طور خاص و شوراھ
و شعارھای سیاسی شان رااقدامی عمومی علیھ رژیم بدانیم ، برخی ازحرکتھای اعتراضی  ١٣٩۶ماه 

کنونی خصلتی طبقاتی بھ نمایش می گذارند. کارگران در مجتمعھای صنعتی اند و تماس روزانھ و 
بت مصداق بارز گفتھ ھای کارل مارکس اند. جنبشھای خودانگیختھ ی مستمر باھم دارند. از این با

عمومی قدرت بسیج گسترده ای دارند کھ حرکت اعتراضی کارگران فوالد فاقد این خصلت ھستند. اما 
خصوصیات مھم دیگری دارند. از این رو می توان گفت دو حرکت عمده ی اجتماعی  در جریان است. 

ی معلمان/کارگران است و دیگری حرکتی عام است با قدرت بسیج طبقات -یکی اعتراضات صنفی
  سراسری کھ اھمیت ویژه ی دیگری دارد خاص خود.

درست در ھمین سوم شھریور ماه خبر اعتراضات مردمی در مریوان پخش شده است.علت این امر 
است.  ھ شدن چھارنفراز فعالن محیط زیست منجرشدهریوان است کھ بھ کشتآتش سوزی جنگلھای م

  .ندمردم می گویند حکومت و عواملش این فعاالن محیط زیست را بھ قصد کشتھ ا

در این روزھا در مجموع می توان گفت تظاھرات کارگری در جاھای مختلف در ایران ھمچنان ادامھ 
دارد. عدم پرداخت دستمزد یکی از علتھای این اعتراضات است. جامعھ از زیر و از درون می جوشد. 

. حقوق کارگران طبقاتی دارد -صنفی-ات کارگری در ایران در اساس خصلتی حرفھ ایاعتراض
پرداخت نمی شود و گذران زندگی روزانھ ی اینان بھ خطر می افتد. برای نمونھ کارگران مترو حدود 
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شش ماه است دستمزد وحقوق دریافت نکرده اند. در سطوح دیگر کارگری ھمین پدیده را مشاھده 
  م دریافت دستمزد و حقوق از سھ ماه گرفتھ تابیشتر.می کنیم. عد

یکی از پدیده ھای در خور توجھ است. درھمین سال در  ٩٧اعتصابات کارگری در ایران در سال 
ضمن انواع اعتراضات واعتصابات را دردیگر رده ھای شغلی و درحوزه ھای کسب و کارداشتھ ایم. 

ویژگیھایی دارند کھ جداگانھ ھم باید بھ آنھا نظرانداخت. با این حال باید گفت دو گونھ از اعتصابات 
تصابات بازاریان است کھ نھ تنھا در تھران راه افتاد، بل خصلتی سراسری نیز پیداکرد و در عیکی ا

بازارھای دیگر ایران نیز بھ چشم خورد. جمھوری اسالمی ازاین نوع از اعتصابات می ھراسد خاصھ 
ی خود فرض می کرده است. نوع دومی ازاعتصابات کھ در میانھ ی میدان کھ ھمواره بازاریان را حام

حرفھ ای می چرخیده است، اعتصابات کامیونداران است کھ مسئولیت حمل کاال را در ایران  -کارگری
  در دست دارند و آسان می توانند الیھ ھای متنوعی از زیست اجتماعی را بحران برانگیز بسازند.

وقتی بحران برانگیز شد کھ خصلتی سراسری بھ خود ٩٧کامیونداران در سال  بھ اعتباری اعتصاب 
سربرآوره است و در  ٩٧گرفت. در یادداشتھایم گذرا آورده ام اعتصابات کامیونداران در اول خرداد 

بھ بعد در گزارشھای دیگر در ھمین ارتباط دیدم این اعتصابات  جاھای مختلف رواج گرفتھ است.
  و شصت شھر از بیست و پنج استان جریان یافتھ بوده است.در یکصد تدریج 

ات کامیونداران در ھفت استان با خودداری کامیونداران از حمل بار آغاز شد وسبب اعتصاب ،در آغاز
. در نتیجھ چندین جایگاه بنزین در سراسر ایران از مدار سوخت داختالل در توزیع بنزین و گازوییل ش

از رانندگان با نصب پرده ھایی در جلو کامیون بھ گران شدن عوارض و تعدادی  رسانی خارج شد.
قیمت لوازم یدکی در عین ثابت ماندن کرایھ باراعتراض خود را علنی ساختند. اعتصاب در ظرف چند 

پایانھ ی بار تھران بھ  ٩٧روز بسیاری از شھرھای کوچک و بزرگ را در برگرفت. در ھفتم خرداد 
ب کامیونداران در روزپنجم با پیوستن گروھی از رانندگان اتوبوسھای اعتصا اعتصاب پیوست.

شھری بھ اعتصاب سراسری خود ادامھ داد. آنچھ در خرداد ماه رخ داد تحت عنوان موج اول 
  اعتصابات کامیونداران شھرت یافتھ است.

یش از سی سربرافراشت و بھ تدریج ب ١٣٩٧موج دوم اعتصابات کامیونداران از رورز اول مھرماه 
موج نخست مسائل و معضالت کامیونداران حل نگشت شھر را دربرگرفت. ازآنجا کھ در ٢٣۶استان و 

و وضعیت معیشتی و کرایھ بار و قیمت وسایل یدکی تغییری نیافت،کامیونداران ناچار موج دوم 
منطقھ ای  ھانی وختند. این اعتصابات موج دوم از حمایتھای فدراسیونھای جاعتصابات را راه اندا

  برخوردارگشت. کارگران

اعتصاب کامیونداران بازتاب جھانی داشتھ است. از حمایت صنفی داخلی و حمایت تشکلھای جھانی 
برخوردار شد و بازتاب خواستھ ھا در مقیاس وسیعی طنین افکند. کامیونداران می گفتند کرایھ ھا 

بودند؛  کیلومتر-قانونی بر حسب تن در عرض چندسال ثابت مانده است؛ خواستار تنظیم یک الگوی
ھا،عوارض اتوبانھا،کمیسیون باالی باربری،ھزینھ ی باالی تعمیرات و قیمت  زایش قیمت بیمھاف

باالی لوازم یدکی خودروھا باید در یک مجموعھ موردبررسی قرارگیرد. از این گذشتھ می خواستند 
پایانھ ھا و باربریھا بھ اجرا درآید و  حقوق بازنشستگی و سختی کار ،حذف دالالن و واسطھ ھا از

  مآموران راھنمایی و رانندگی نتوانند رشوه گیری کنند و رفتار سلیقھ ای بھ کاراندازند.

 ملھایی بھ کامیونداران داده شد اما ھیچ یک واقعیت نیافت. موج دوودر طول موج اول وعده ھا و ق
الھا خاصھ مواد غذایی پدیدآورد. سرانجام کھ از اول مھرماه آغاز گشت مشکالتی جدی در حمل کا

پس از درگیریھای بسیار و کش و قوسھای فراوان یکی از مھمترین خواستھ  ١٣٩٧مھرماه  ٢١در 
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کیلومتر محاسبھ شود. این خواستھ  –کرایھ بر پایھ تن  نرخ نداران پذیرفتھ شد و قرار شدوھای کامی
  ابری کشور بھ تصویب رسید.در دویست و نھمین نشست شورای عالی ھماھنگی تر

برخوردار بودن از تشکل بھ داد کامیونداران رسید. اعتصابات و اعتراضات در بسیاری دیگر از 
حوزه ھای اجتماعی و مدنی در ایران برخوردار از چنین تشکلھایی نیستند یا تشکلھایشان بھ رسمیت 

ای سامان نیافتھ اند کھ رفتارھایی  د. ازاین گذشتھ برخی از تشکلھای مدنی بھ گونھنشناختھ نمی شو
جمعی را راه می  ،دموکراتیک و ھمھ شمول داشتھ باشند. گاه گروه ھایی کوچک با دوسھ نشست

اندازند اما در عمل فقط خواستھ ھای گروه کوچک خود را در جایگاه خواست عمومی می نشانند یا 
بندند. این امر را درارتباط با کانون با حذف افراد و دگراندیشان صنفی، بھ استبداد مدنی دل می 

  نویسندگان تجربھ کرده ام.

رستھ ھای شغلی، اتحادیھ ھای صنفی، اعتراضات سالی است استثنایی. مردم در ھیأت  ١٣٩٧سال 
مھم  و اعتصابات خودانگیختھ مدام بھ حکومت ھشدار می دادند و خواستار احقاق حق می شدند.

ی از اعتراضات نخست بھ صورت خودانگیختھ برمی آمدند حتی است بدانیم کھ شمار در خورتوجھ
اگر در رستھ ای یا در حوزه ای تشکلی صنفی نیز موجود می بود. ھمین مورد کامیونداران یکی از 
اینھاست. یا اعتصابات کارگری در بسیاری جاھا خودانگیختھ سربرمی کشید گرچھ تشکلھای کارگری 

 زاز ھمین دست است.بازاریا ن نینند و می گذراندند. اعتراضات حکومتی در حاشیھ روزگار می گذرا
بھ ھمین علت ھم برخی از اعتراضات در چند نوبت پدیدار می گشت. یکی از اینھا اعتراضات بازاریان 

حکومت جمھوری اسالمی با خصلتی امنیتی  بروزکرد. ٩٧مھر ١٧بود. باردوم این نارضایی در 
با نگرشی درخوربیاراید. ھمواره برخوردی ی اجتماعی وفرھنگی راقادر نبوده است موضوعھیچگاه 

خشن و در نتیجھ گذراداشتھ است. از سوی دیگر باید توجھ داشت کھ بسیاری از اعتراضات با شتاب 
خصلتی سراسری می یافتند. این بدان معناست کھ معضالت برآمده درھر حوزه ای در مقیاس ملی 

مھرماه کسبھ و بازاریان بیش از پنجاه شھر ایران اعتصابات  ١۶دوشنبھ الینحل می مانده اند. در 
اعتصابات بھ حساب دور دوم ن روز دومین روز یا خود را آغازکردند. در گزارشھا می خوانیم کھ

  می آمده است.

برای نمونھ می دانیم کھ معلمان ایران در اریبھشت ماه دست بھ اعتصاب سراسری زدند. معلمان از 
در کالسھای درس خودداری کردند. در جریان اعتصاب سراسری چندتن از معلمان بازداشت حضور 

شدند. این اعتصاب حمایت از دانش آموزان و دانشجویان را در پی داشت. اعتصابھا در مھرما ماه 
کھ معلمان در اعتصاب بھ سر می بردند ٩٧سوم مھر ماه  بیست وو م و ابان ماه تکرارشد. در بیست

آموزان بسیاری از مدارس بھ حمایت از آنان برخاستند. در شمال و در کرمانشاه و بسیاری دانش 
جاھای دیگر مدارس در اعتصاب بودند. در اینجا با عتصاب سراسری حرفھ ای سروکارداریم کھ 
شغلشان با سرنوشت میلیونھا نفر پیوند خورده است. از این رو می توان گفت چنین اعتصابھایی 

اجتماعی وابستھ بھ خود را نیز بھ حرکت درمی آورند. در بیست و دوم مھرماه کھ معلمان  گروه ھای
، تبریز، مشھد، تھران دست بھ تحصن زدند شھرھای مختلف بھ این اعتراض پیوستند مانند:

، گناباد، شھرزرین، آمل، ھمدان، سمیرم، سنندج، یاسوج ایالم،، کرمانشاه، شیراز، اصفھان
  ... گرمھو  سروآباد، مریوان، تربت حیدریھ، آباداسالم

ایین،تأخیر مطالباتشان ھستند:وضع اقتصادی ناخوشایند،دستمزدھای پبھ رسیدگی معلمان خواستار
وزندانی شده. شورای ھماھنگی لمان دستگیرآزادی معی اینھا  ھمھکنارپرداخت طلبھا ودردر

 ٢٢تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران از تمام فرھنگیان کشور خواست روزھای یکشنبھ و دوشنبھ 
شورای فرھنگیان «مھرماه در دفتر مدارس تحصن کنند و در کالسھای درس حضور نیابند.  ٢٣و

شورای «انگیزه ی این اعتراض را گرانی و تورم و سفره ی خالی فرھنگیان اعالم کرد. در فراخوان 
فاسدان جامعھ،معلمان نھادھای قوه ی قضاییھ بھ جای برخورد با دزدان و «آمده بود »فرھنگیان
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ین معلمان می گفتندا. »عدالتخواه را تھدید،تبعید،انفصال،اخراج و زندانی می کنندگر و مطالبھ
زدایی از گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت«اعتراضات مدنی در اعتراض بھ 

و دبیران آموزگاران « بنا بر گزارشھا .گیردصورت می» داشت فعاالن صنفیآموزش و ادامھ باز
روند. این تحصن قرار است روز دوشنبھ یابند اما سر کالس درس نمیمیھا حضوردر مدرسھ مدارس

نیز ادامھ یابد. تصاویر متعددی از معلمان در شھرھای مختلف ایران منتشر شده کھ در دفتر مدیریت 
پ و چ«ید داشتند بھ احزاب معلمان تأک» اند.مدارس یا سالنی گرد ھم آمده و دست از تدریس کشیده

ماه شش تن از معلمان ھریک بھ نھ ماه حبس و جریمھ ی  بستگی ندارند. در اردیبھشت» راست
  ضربھ شالق محکوم شدند. ٧۴نقدی بدل از 

در مھرماه و ابان ماه نیز تعدادی از معلمان بازداشت شدند. آنچھ در اینجا مھم بوده است این کھ 
اعتراضھای کامیونداران. بھ ھمین جھت ھم معلمان تحصن ھمگانی معلمان ھمراه بوده است با 

ابان  ٢٣و  ٢٢مھرماه معلمان در دور بعد در  ٢٣امیدوار بوده اند صدایشان شنیده شود. اعتصابات 
دست بھ اعتصاب سراسری در شھرھای  ١٣٩٧اردیبھشت آموزگاران نخستین بار در تکرار شده بود.

ً ھگوناگون ایران زدند. این اعتصاب و ھمچنین سرباز زدن از حضور در  تحصنبھ شیوه  ا عمدتا
جریان اعتصاب سراسری مھروآبان تکرارشد. در ماھھایا درھای درس بود. سپس این اعتصابھسکال

آموزان و اعتصاب معلمان حمایت دانشھمھ می دانند کھ بازداشت شدند.  بسیاری از آنانمعلمان 
در عرصھ ی مبارزات صنفی و اجتماعی  دنبال داشت.را بھو حتی بازرایان و کامیونداران دانشجویان 

  می شویم. با نوآوریھای گوناگونی در اینجاھا روبھ رو

در آبان و  خوزستانکارگران کھ نشان می دھند  انتشار یافتھ انددر ھمین ماھھای پاییز گزارشھایی 
تر پیشمضمون این گزارشھا نشان می دھند . نده ااعتصاب و راھپیمایی زددست بھ  ١٣٩٧آذر 

ه ای آغازین ھمین سال دست بھ برپایی اعتصاب و اعتراض متوالی زدھکارگران اھوازی در ماھ
ند. در اعتراضات کارگران نیشکر ھفت تپھ ه بودبازداشت شد ن انند و در پی آن شماری از آبوده ا

 گران بھ ھمراه یک خبرنگار زن بازداشت شدند. مرکز این اعتراضات عمدتاً در آبان شماری از کار
شرکت ملی و  تپھصنعت نیشکر ھفت شرکت کشت وو با محوریت کارگران  اھوازو  شوششھرھای 

ای ھم توسط کارگران دیگر شھرھا در خوزستان بھ (اھواز) بود. اعتراضات پراکنده فوالد ایران
و  اسماعیل بخشیوقوع پیوست. در جریان این اعتراضات چندین تن از کارگران بازداشت شدند. 

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر تپھ و از اعضای ارشد نمایندگان کارگران ھفت مسلم آزمند
شدگان بودند. بازداشت این کارگران موجی از ھمدردی دیگر قشرھا را در در میان بازداشت تپھھفت

  پی داشت و منجر بھ گسترش و ادامھ اعتراضات شد.

اعتصابات کارگران  ١٣٩٧آذر ١١خبری داریم کھ نشان می دھد در روز اعتصابات اراز نظر استمر 
ده روز بود کھ در مقابل استانداری ھففوالد اھواز وارد بیست و سومین روز خود شده بود. فقط 

کرده بودند. در جریا ن این اعتراض ھم خبری داریم کھ حکایت می کند از پشتیبانی  خوزستان تجمع
شجویان از خواستھ ھای کارگران وپیوستنشان بھ تجمع کارگران و حمایت از شعارھای زنان و دان

اعتصابات کارگری ھمچنان ادامھ یافتھ بود و از مرز یک ماه  ٩٧آذر  ١٨در یکشنبھ  کارگران.
اعتصاب متوالی گذشت. کارگران شرکت نیشکر ھفت تپھ ھم کھ مدتی از اعتصاب کنار کشیده بودند، 

کارگران گروه ملی  از تعدادی ازوبھ اعتصاب و اعتراض زدند. اداره ی اطالعات اھدوباره دست 
کارگران در راھپیمایی خودمی  نفر بوده اند. ١١. گویا واز را احضارو تھدید کردصنعتی فوالد اھ

؛ درشعاردیگری خواستارآزادی کارگران زندانی »نھ تھدید،نھ زندان/دیگھ فایده نداره« گفتند:
  ».کارگرزندانی آزاد باید گردد«بودندومی گفتند:

د. کارگران خدمات شھرِی شھرداری آبادان ازتظاھرات می غلطنشھرھای خوزستان درمجموعھ ای 
 شھریورماه دست از کار کشیدند و از جمع کردن زبالھ ھای شھر خودداری کردند. برای سومین باراز
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اعتصابات و تظاھرات محدود بھ حوزه ھای صنعتی و شھری نمی شد. کشارزان اصفھا برای دومین 
در گزارشی آمده  سال پی در پی بھ قطع حقابھ ی زمینھای کشاورزی اعتراض و راھپیمایی کردند.

ن تاالب گاو خونی نزدیک بھ ھزار نفر از مردم شھر ورزنھ  اصفھان بیماری است براثر خشگ شد
  .بوده انددانش آموز  اناز این یسالک گرفتھ اند. نیم

یکی از استانھایی کھ مدام در اعتصابات سراسری و اعتصابات موردی جایگاھی خاص بھ خود 
النی دارد در چارچوب حاضر کردستان پیشینھ ای طو اختصاص داده است،کردستان است. اعتراضات

این اعتراضات بھ اعتباری درروزھای آغازین فروردین شروع شد اما بھ مرور زمان گستردگی یافت. 
مغازه ھا و پھن کردن سفره ی با بستن  بازاریان شھرستانھای مریوان و سقزبنا بھ گزارشھایی 

 موع دراعتصابات بازاریان در مج رتباط باخالی بھ اعتصابات پیوستند. این اعتصابات را باید در ا
 استانھای غربی،در» کولبری«با بستھ شدن مرزھای  اعالم کردندنظر گرفت. بھ ھرحال معترضان کرد

بازار مغازه داران شھرھای مرزی کھ اجناس خود را از کولبران می خریدند کسادشده بود. اما 
درآمد. این اعتصابات عالوه بر  بھ واقعیت ٩٧عتصابات سراسری در شھرھای کردستان در شھریو 

جنبھ ھای اقتصادی وجھھ ای سیاسی نیزداشت. مردم کرد بھ اعدام زندانیان سیاسی کرد اعتراض 
داشتند. حملھ ھای موشکی سپاه پاسداران بھ مقر دو حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات 

  کردستان ایران نیز مردم را برافروختھ کرده بود.

 ٢١ی کردستان مجموعھ ی اعتصابات و اعتراضاتی است کھ در صابات سراسربھ طورخالصھ اعت
در اعتراض بھ اعدام سھ شھروند کرد بھ نامھای رامین حسین پناھی،زانیار مرادی  ١٣٩٧شھریور 

و لقمان مرادی و ھمچنین اعتراض بھ موشکبارانھای سپاه بھ احزاب کرد سرگرفت. بستر اقتصادی 
حزاب مختلف کرد مردم را دعوت بھ اعتصاب کرده بودند. در امی کرد. در ضمن نقشی مؤثر ایفا 

، مریوان، مھاباد، بانھچون طور گسترده در مناطق کردنشین ھماعتصابات بھگزارشھا آمده است کھ 
، دیواندره، قروه، دھگالن، پیرانشھر، بوکان، سقز، اشنویھ، کرمانشاه، جوانرود، پاوه، سنندج

ردستان در طرفة العینی صبغھ ای سیاسی پیدا می اعتصابات ک شکل گرفت. سرپل ذھاب، سردشت
 ھمین ارتباط افراد زیر دستگیرشدند:کنند و فعاال ن مدنی و سیاسی کرد را دچار مخاطره می کنند. در

   .خالد حسینی، مختار زارعی، مظفر صالح نیا،آرام فتحی، سوران دانشور و مسلم بھرامی

نگاھی گذرا بھ انواع حرکتھای اعتراضی نشان می دھد کھ گوشھ ھای مختلف جامعھ ی ایران بھ 
می شود و بھ ھم می پیوندد. گونھ ای خودانگیختھ  از راه اعتراض بھ وضع موجود بھ ھم نزدیک 

را  یسسیا -برخی از این اعتراضات مانند اعتراضات معلمان و کامیونداران بحران موجود اجتماعی
بھ نحوی بارز بھ نمایش می گذارد و اعتصابات کارگری حکایت از خیزش الیھ ھای ناراضی طبقاتی 

و نشان می دھد بستر نارضایتی  در ایران دارد. حضور حرکتھای زنان این تصویر را کامل می کند
بھ سطوح مختلف جامعھ رسوخ کرده است. چنانچھ ھمھ ی این الیھ ھای اجتماعی ھمزمان 

ه ی سرکوب ھم حرکت باز می ایستد و ساختار گستردسربربکشند در این صورت نظام سیاسی از 
صابات و اعتراضات انباشتھ بوده است از اعت ١٣٩٧سال  قادر بھ ایفای نقشی سراسری نخواھد بود.

  با خصلتی سراسری.
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  ١٣٩٨قیام خودانگیختھ ی ملی در 

  زمینھ ھا.١

 ی از دست رژیم حاکم و مدیران وی ایراننشان می دھند کھ جامعھ  ٩٧و  ٩۶ رویدادھای سالھای
دوسال یادشده درتاریخ ایران جایگاھی خاص دارند.  بھ ستوه آمده بوده است. اندروغپردازیھایش

دوخصوصیت عمده ی این دوسال را می توان برجستھ ساخت بی آنکھ قصدباشد سایر ویژگیھا را 
نادیده گرفت یا حتی از اھمیت کمتری برخوردارساخت. این دو خصوصت عمده یکی برجستھ گشتن 

رفی ونی کھ خود را خارج از چارچوب رژیم معناتوانی اپوزیسیون رسمی و سنتی است یعنی اپوزیسی
 ی خودانگیختھ اساس ارزشھایاست بردریجی جامعھ ی مدنی ایران می کند و دیگری نیرومند شدن ت

و حتی فرھنگی. این وجھ از حیات جامعھ ی مدنی  اجتماعی و سیاسیدر چارچوب فعالیتھای 
  نام نھاد.» ھی مدنی آگا«برخوردار از عنصری تازه شده است کھ می توان آن را 

بھ باور این قلم ھمین آگاھی مدنی است کھ می تواند نفس تازه ای بھ کالبد جنبش اجتماعی ایران  
و ساختارھای ایدئولوژیک آن رھا سازد. بیش   » اپوزیسیون سنتی«بدمد و جامعھ را از قید و بند 

ست کھ حامل اصلی آن ھمین از نیم قرن است کھ ایران گرفتار نوعی آگاھی کاذب تاریخی شده ا
  اپوزیسیون سنتی است با روشنفکرانش.

  

  ٩٨رویدادھای سال برخی از .٢

آغازگشت. این سیلھا طی دوموج تلفات جانی و مالی  هن مادیبا سیلھای گسترده در فرور ٩٨سال 
ز شد و موج انخست در پنجم فروردین ماه آغ خش وسیعی از کشور بھ بارآورد. موجفراوان در ب

استان ایران برجاگذاشت. استانھای  ٢۵دوم از یازدھم فروردین. خسارتھای جانی و مالی در 
گلستان،فارس،خوزستان،کرمانشاه،لرستان و تعدادی از استانھای غرب ایران براثر سیلھا خسارات 

  بسیار تجربھ کردند.

یارد تومان اعالم ھزار میل ٣۵تا   ٣٠وزیر کشور خسارات ناشی از سیلھای فروردین ماه را بین 
چھ نفر در این حوادث جان باختند. آن ١٠٠ دودکرد. شمار قربانیان نامشخص ماند. برخی گفتند ح

م را برانگیخت وضعیت نابسامان مدیریت کشور بود. نحوه ی امدادرسانی سازمانھا و خشم مرد
  ارد شود.مقامات باعث شد انتقادات گسترده ای بھ دولت در مجموع و حکومت بھ طور خاص و

حکومت ». برجام«اردیبھشت ماه مصادف شد با سالگرد خروج آمریکا از معاھده ی موسوم بھ 
ایران اعالم کھ بھ علت عدم پایبندی پنج کشور بھ معاھده ، بھ تدریج از تعھدات خود خواھد کاست. 

دوماه بعد برابر با  شده و آب سنگین را متوقف می کند.در گام نخست ایران فروش اورانیوم غنی 
درصدی عبور ٣�۶٧م  را بر می دارد و از غنی سازی اورانیوم تیر، ایران گام دو ١۶ھفتم ژوییھ/

شھریور برابر  ١۵در صد می رساند. گام سوم کاھش تعھدات از  ۴/۵می کند و این مقدار را بھ 
زمینھ ی حقیق وتوسعھ دربھ محدودیتھای مرتبط با ت این رو ایران دیگرمبر خواھد بود ازتاششم سپ
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 ١۵ود را پایبند نخواھد دانست. گام چھارم کاھش تعھدات برجامی از ،خانواع سانتریفوژھای جدید
ابان برابر با ششم نوامبر خواھد بود. در بستر گام چھارم ایران تزریق گاز بھ سانتریفوژھا را در 

و اروپا ایران را بھ وضع  تأسیسات ھستھ ای آغاز خواھد کرد. کشورھای غربی شامل آمریکا
  تحریمھای جدید تھدید کردند.

نفت کش ایران در منطقھ ی جبل الطارق در جنوب اسپانیا ١٣٩٨تیر  ٢/١٣ ٠١٩در چھارم ژوییھ
یزی نبود حز بھانھ کھ ا علیھ سوریھ توقیف شد. این امر چبھ بھانھ ی نقض تحریمھای اتحادیھ اروپ

اجرا گذاشت. وضعیت حقوقی جبل الطارق می توانست این بھانھ انگلستان برای دلبری از آمریکا بھ 
را بھ ھرحال بھ سبب بستگی با بریتانیا زمینھ سازی حقوقی کند. فعالً دعوا تا بعد. حتی اسپانیاھم 

 ناین بھانھ را نپذیرفت. بھ واقع خود ھمین غربیان بھ رھبری آمریکا حقوق بین المللی را کھ خودشا
  می گذارند. وضع کرده اند زیرپا

ژوییھ یک نفت کش انگلیسی  ١٩سپاه پاسداران ایران  در واکنش بھ این جریان در اقدامی متقابل در 
را در تنگھ ی ھرمز توقیف کرد. ایران مدعی بود این کشتی قوانین بین المللی را ھنگام عبور از 

عالی جبل الطارق حکم  اوت دادگاه ١۵تنگھ ی ھرمز رعایت نکرده است. مدتی گذشت تا باالخره در 
داد بھ آزادی نفت کش ایران. واشنگتن با این حکم مخالفت کرد. نفت کش یادشده با نامی تازه کھ 

اوت بھ حرکت خود ادامھ داد. مقامات جبل الطارق  ١٨ھفتھ توقیف در  ۵بود پس از » آدریان دریا«
نخواھدکرد. نفت کش ایرانی  رکتاده است این کشتی بھ سوی سوریھ حاعالم کردند تھران تضمین د

نخست بھ سوی یونان رفت اما مسیر خود را تغییر داد و جھت بندر مرسین را در ترکیھ انتخاب کرد. 
مقصد نتوانست لنگر بگیرد. سرانجام سمت سوریھ را بھ ناچار انتخاب کرد. دودر ھیچ یک از این 

  رفع توقیف کرد. انگلیسیایران ھم پس از مدتی از نفت کش 

نخست وزیر ژاپن برای تسلیم پیامی از سوی مقامات آمریکا وارد تھران شد و بھ ٩٨خرداد  ٢٢ در
دیدار رھبر جمھوری اسالمی رفت. برای نخستین بار بود کھ یک مقام برجستھ ی ژاپنی پس از چھل 

داد  و یکسال بھ تھران می آمد. خامنھ ای پیام دونالد ترامپ را از او نپذیرفت و پاسخ شفاھی تندی
  خطاب بھ رئیس جمھور آمریکا.

نزدیکی تنگھ ھرمز ھدف  تیر ژاپن اعالم کرد دونفت کش حامل محمولھ ھای این کشور در ٢٢در  
 گرفتھ اند. این حملھ ھمزمان شد با سفر نخست وزیر ژاپن بھ تھران. آمریکا، انگلستان،حملھ قرار

الت را ایران معرفی کردند. ایران این عربستان سعودی،فرانسھ و امارات متحده عری،عامل این حم
  ادعاھا را ردکرد.

یک فروند پھباد جاسوسی در حال پرواز در حریم ھوایی ایران توسط پدافند ھوایی  ٩٨خرداد  ٣٠در 
ایران سرنگون شد. این پھباد متعلق بھ نیروی دریایی آمریکا بود. در ضمن این ھدفگیری دقیق 

  شگفتی برانگیخت.

یکم تیرماه بوی جنگ علیھ ایران ھمھ ی منطقھ را فراگرفتھ است.  در یادداشتھایم ت ودر بیستم و بیس
آورده ام کھ تحریم و محاصره ی ایران دو برنامھ ی جدی آمریکاست و انگلیس و اسراییل و عربستان 

ستانھ ی جنگ قراردارد: ایران ، امارات، ط عمومی این است کھ کل منطقھ در آسعودی. استنبا
ن،آمریکا و در رأس ھمھ ، اسراییل. در ایرن فشار بر مردم ھم از نظر اقتصادی فزونی می عربستا

گیرد و ھم از نظر سیاسی. از نظر اجتماعی ھم حکومت دارد برشدت عمل می افزاید. حکومت ایران 
تبدیل گشتھ بھ مجموعھ ی سیاسی پیچیده و بھ ھم پیوستھ ای کھ نھ متکی است بھ قواعد حقوقی و 

حاضر است از حساسیت آفرینھای منطقھ ای و جھانی بپرھیزد. از اینھا گذشتھ بقای خود را نھ 
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د و نھ ملت. بھ ان کھ دیگر نھ امت بھ شمار می رور مردم ایرموابستھ کرده است بھ سرکوب مست
ھمین سبب توانستھ نیروھای مختلف و ناھماھنگی را در مقیاس منطقھ ای و جھانی علیھ خود 

زد و بسیج کند. چنین وضعی در عمل سود آمریکا را از راه فروش سالح خاصھ بھ امیر ھماھنگ سا
نشینھای خلیج فارس و عربستان سعودی تأمین می کند. موتور این تنش مستمر کشوری شده است 

  ه ی جنگ علیھ ایران می دمد.وربھ نام اسراییل کھ مدام در ک

دستگاه رھبری ایران سرگرم مال اندوزی است  خصم خارجی با بھره جویی از سیاستھای خردگریز
ی کھ از ھمھ ی کشورھایی کھ دراندیشھ ی واردکردن ضربھ بھ ایران اند. کشورھای اروپای غرب

ھ با ھمھ ی سیاستھای ایران ستیزِی آمریکا موافق نیستند با اینحال فکری ندارند جز بقای خود گرچ
  د و ابراز وفاداری می کنند.ھرجا کھ دستشان برسد تملق آمریکا را می گوین

 ،ھخاورمیانموجھای مھاجرت ازاحوال مدتی است کھ اروپاییان گرفتار درست درھمین اوضاع و
بھ بار  یافریقا و جاھای دیگر شده اند. این حرکت انبوه مردم ستمدیده بھ سوی اروپا نگرانیھای

در کشورھای اروپایی انجامیده  اندیشتقویت نیروھای دست راستی و نژاد نھایت بھنشانده است کھ در
در آغاز یانی اند کھ ده ی اروپا ھمین خارجاست. سالھای سال پیش نوشتھ و گفتھ بودم یھودیان آین

  روزی بھ عنوان نیروی کار وارد اروپا گشتند و اکنون در معرض بدگمانی و حقارت قراردارند.

ریاست جمھوری مرتب آغاز خاصھ درآمریکای دونالدترامپ کھ درکارزارانتخابات ریاست جمھوری و
 جنگھای منطقھ ای دم می زد حاال کارش رسیده بھ لشگر کشی باوراز خروج ازمنطقھ وپرھیز از

ویورک نکردنی بھ خلیج فارس و حتی کنار آمدن با خصمی چون طالبان کھ در مقطع انفجار برجھای نی
  شاه رضا متحدی چون محمدکھ کا سرکوبشان بھ افغانستان لشگرکشی کرد. ھمین آمریبھ بھانھ ی 

را تحمل نکرد و اسباب بھ قدرت رسیدن جریان اسالمخواه ایرانی را فراھم آورد، حاال با مخلوق خود 
  درگیرشده و تاب تحملش را ندارد.

درگیریھای تنگھ ی ھرمز در خلیج فارس ھدفی ندارد جز تسلط کامل آمریکا بر خلیج فارس و کوتاه 
. محمد رضاشاه می خواست مھار امنیت  در خلیج فارس بھ  ایرانی را اھانکردن حضور اسالمخو

. از ضعف انگلیس تدست ایران باشد. او بھ این ھدف در ھمپیمانی با غرب خاصھ آمریکا دست یاف
سود جست و منافع ایران را تأمین کرد. جمھوری اسالمی کھ مانند غربیان بھ شاه ھمچون ژاندارم 

ت حاال باید بھ مدد تسلیحات و صرف ھزینھ ھای گزاف فقط قادر باشد در خلیج فارس می نگریس
آبھای ساحلی ایران عرض اندام کند. بھ ھمین جھت ھم درگیریھای موردی در تنگھ ی ھرمز شدت 

  می یابد.

در برابر  دیگر قادر نیست ء نمی کردبھ مردمش اتکا جمھوری اسالمی ایران کھ از ھمان آغاز،
 ران دایستادگی کند. مردم ایربایستد وھمپیمانانش درست یکا وآمر ی خواھانھسیاستھای زیاده 

سیاستی شیعھ محور پی می  ،سیاستھای منطقھ ای جمھوری اسالمی نقشی ندارند. این جمھوری
گیرد کھ نگاه تمدنی ندارد. ھمین سیاست را ایران در افغانستان دنبال می کرد. در آن موقع نقدکردم. 

نیروھای سنی مذھب متحد ایران را  در نتیجھیران را محدود کردند بھ ھزاره جات وھمھ ی عالیق ا
  نادیده گرفتند.

ه ای شده اند. مدیریت تا کنون مردم ایران گرفتار بالیای طبیعی و حکومتی فزایند ٩٨از آغاز سال  
طبیعت  جمھوری اسالمی قادرنیست وقتیم، کم دانش و بدتر ازھمھ فاسد و سودجو درعیف،ناسالض

این وعده ھا پایبند برسد. وعده ھای دروغین می دھند وبھ ھیچ یک ازخشم می گیرد بھ دادمردمش 
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نمی مانند. در حالی کھ تنش در خلیج فارس ابعادنگران کننده ای یافتھ است، شیعھ خواھان ایران 
  تنھا بھ زیارت در عراق و سوریھ عالقھ نشان می دھند. 

صبغھ ای کارگری دارند. کارگران از وضع زندگی بیشتر ٩٨اعتصابات در ایران بھ خصوص در سال 
و عدم دریافت دستمزد بھ مدتی طوالنی بس آزرده و معترضند. برای نمونھ خوب است یادآورشوم 
کھ کارگران شرکت ھپکو در اعتراض بھ حقوقھای عقب افتاده دست بھ اعتراض زدند. بھ گزارش 

در اقدامی استثنایی راه آھن شمال بھ جنوب  ١٣٩٨شھریور  ٢۵ایران(ایلنا) دوشنبھ ری کارگزاخبر
عبور قطار را مسدود کردند. یک ھفتھ پیش از آھن، مسیرای راهھبا ایجاد تجمع  روی ریلرا بستند.  

 این، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیر جدیدی برای این شرکت منصوب کرد. با این حال بھ باور
کند. خواھان روشن شدن وضعیت مالکیت آنھا را حل نمی ارگران معترض، تغییر مدیریت مشکلاین ک

زخمی  ١۵موران امنیتِی گارد ویژه با کارگران درگیرشدند. در نتیجھ ماو سھام شرکت ھپکو ھستند. 
  تن بازداشتی. ٢۵بھ بار نشست و 

ماھھ در تعویق سھبھ دلیل  ٩٨شھریور  ١٢کارگران شرکت صنایع آذرآب اراک در تاریخ سھ شنبھ 
. این بھ راه انداختندھای این شھر تجمع و راھپیمایی اعتراضی در خیابان برخاستند و پرداخت حقوق

مرگ بر « کارگران چنین بود:اعتراضی برخی از شعارھای تجمع اعتراضی روز بعد نیز تکرار شد. 
مشکل ما حل نشھ شھر «و » ل ما حل میشھیھ اختالس کم بشھ، مشک«،»کارگر، درود بر ستمگر

  .»قیامت میشھ

 ٢۶شنبھ ، در روز سھ»اراک شرکت صنایع آذرآبکارگران معترض «از  بنابر گزارشی تعدادی
آنھا تجمعی برپاکردند.این کارخانھ، درمقربھ نشانھ حمایت از کارگران معترض ھپکو ١٣٩٨شھریور 

کھ  -این شرکت و سردادن شعارھای حمایتی، با اعتصاب کارگران ھپکو  (=پالکارد/لوح)با نصب بنر
ا، گروھی ھکردند. بھ گزارش برخی خبرگزاری ھمبستگی اعالم -آغاز شده بود  ١٣٩٨از اول شھریور 

ای قضایی تھدید و احضار شدند. ھمچنین ھبودند، توسط مقاماین اقدام زدهاز این کارگران کھ دست بھ 
در  ١٣٩٨شھریور  ٢٧نیز در ظھر روز چھارشنبھ  »سازی پارسشرکت واگن«جمعی از کارگران 

بلوار واگن جمع زدند. آنھا از محل کارخانھ ھپکو تا حمایت از کارگران معترض ھپکو دست بھ ت
  .راھپیمایی کردند پارس

». کنتورسازی قزوین«در باره ی کارگران کارخانھ ی » خبرگزاری ایلنا«خبر دیگری داریم ازھمان 
با تجمع  ١٣٩٨ برای چندمین بار در سال ١٣٩٨شھریور   ٢١کارگران این کارخانھ روز پنجشنبھ 

و خواستار احقاق حقوق  ندل دفتر امام جمعھ قزوین تجمع کردمقاب درزدند.  دست بھ اعتراض خود
ای معوقھ ھین کارگران معترض دلیل اعتراض  کارگران را عدم پرداخت حقوقا ی خود شدند. نماینده

ھ ک ٨٧گفت: از سال  اوشان عنوان کرد. و رد نکردن بھ موقع حق بیمھ١٣٩٧ - ١٣٩۶دو سال 
 ١٨٠ایم بھ نفر رسیده ٩٠٠؛ از آن تاریخ تا امروز، از خصوصی شد، مشکالت شروع شدشرکت 

ھرسال بیکار شدند؛ حتی اوضاع تولید درنفر؛ تعدادی بازنشستھ شدند، تعدادی ھم با خاتمھ قرارداد 
اعتراضات را تنھا می توان درارتباط و درپرتوھدفھای سیاستھای این دست از» است.شده ھم نامرتب 

وصی سازی حکومت درست فھمید. حکومت مدتھاست شرکتھا و مؤسسات تولیدی وکارخانھ ھا خص
بھ وابستگان خود می سپارد آن ھم بھ بھایی ناچیز. در عمل  دستگاه ھای مشابھی را ھمچون ھدیھ و

این مجموعھ ھا بھ نیستی سوق داده می شوند. وابستگان حکومت بھ قصد این کارخانھ ھا وشرکتھا 
د و از فروش اموال و وامھا و داراییھا خاصھ فروش زمین سودکالنی بھ نورشکستگی می رانرا بھ 

  جیب می زنند. این سیاست چیزی نیست جز حراج اموال عمومی. بھ بیان دیگر بلعیدن بیت المال.

تپھ در کارگران نیشکر ھفتدر گزارشی دیگر خبری داریم از اعتصابات کارگران نیشکر ھفت تپھ. 
تن از کارگران  ٢١این اعتصاب اخراج  علتزدند.  اعتصاب دست بھ یک ھفتھ  مدت ١٣٩٨مھر 
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ر امنیتی فشاشدند.  اسماعیل بخشیکارگران خواستار آزادی  در ضمناست. این شرکت عنوان شده
اسالمی بھ زندان و شالق محکوم ھای جمھوری این کارگران پیشتر در دادگاهتشدید شد خاصھ کھ 

کھ بھ شش سال زندان محکوم شد. در پی این  نام داردمحمد خنیفر  این کارگران یکی ازد. ه بودنشد
از احضار ھشت کارگر  تپھسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر ھفتاعتصاب، کانال تلگرامی 

  جھت عدم شرکت در این اعتصاب خبر داد.س امنیت و گرفتن تعھد از آنھا بھ پلی

اپھلوی بسان گذشتھ بھ پشتیبانی از کارگران برخاست چنانکھ پیشتر حمایت در این میان شاھزاده رض
شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان «خود را از اعتصابات معلمان نیز اعالم کرده بود. 

تصابات سراسری معلمان بوده است، بارھا حمایت خود را از عکھ گفتھ می شد ازرھبران ا» ایران
ده است. بخشی ازدانشجویان دانشگاه تھران خاصھ دانشجویان دانشکده اعتصاب سراسری نشان دا

  علوم اجتماعی نیز در حمایت از معلمان تجمعی بر پاکردند.

در اینجا باید از نرگس محمدی،زن شجاعی کھ مظلومانھ در بند است یادکنم کھ با ھمھ ی بیماریھا و 
ابان  ٢٣و  ٢٢تصاب معلمان در روزھای آسیبھای وارده از درون زندان بھ حمایت از فراخوان اع

صادرکرده بود. از اینھا گذشتھ می دانیم » شورای ھماھنگی«برخاست. فراخوان اعتصاب را ھمان 
کھ درچند شھر(اھواز،لنگرود، قشم و...)دانش آموزان نیز ازاعتصاب سراسری معلمان و آموزگاران 

  خود بھ حمایت برخاستند.

علمان پیوند این اعتصابات با اعتصابات کامیونداران بود کھ از سال یکی از ویژگیھای اعتصابات م
بھ این سو مشاھده می شد. کامیونداران از حمایت سندیکاھای بین المللی برخوردار می شدند  ١٣٩٧

و معلمان از حمایت دانش آموزان و دانشجویان در داخل کشور. از این گذشتھ پیوند این اعتصابات 
ی خاصھ کارگران شرکت نیشکر ھفت تپھ بود کھ در یک مورد حتی می خواستند با اعتصابات کارگر

دست بھ خودسوزی جمعی بزنند اما ھمقطارانشان مانع از این امر گشتند. ١٣٩٧مرداد  ٢٨در 
را  ناآنپنج تن ازآور و باتون بھ کارگران حملھ و پلیس ضد شورش با گاز اشکی ای ویژه ھیگان

فیلمساز و خواننده چنان براثر اعتصابات بھ ھیجان آمده بودند کھ دست بھ  . ھنرمنداندستگیر کردند
مستند سازی و برگزاری کنسرت زدند گرچھ با واکنش نیروھای امنیتی و وزارت ارشاد روبھ رو 

  شدند.

» مرد میدان ساحل کیش«یکی از رویدادھای بھ یاد ماندنی اقدام یک نفره ی کسی بود کھ بھ عنوان 
عنوانی است کھ بھ  پوش جزیره کیشمرد کفنیا  مرد میدان ساحلدر خبرھا آمده است  معروف شد.

دست  جزیره کیشدر میدان ساحل  ١٣٩٧آذر  ٢٧شنبھ شود کھ در روز سھپوشی اطالق میمرد کفن
ھای اجتماعی بازنشر بھ برپایی اعتراضی انفرادی زد. ویدئوھایی از اعتراض و بازداشت او در شبکھ

این مرد کھ «شبکھ ھای اجتماعی آمده است:در این باره در  شد کھ احساسات عمومی را برانگیخت.
پارچھ سفیدی پوشیده از شعار بر تن داشت، شعار حمایتی بھ نفع کارگران زندانی اھل ایران سر 

رغم مقاومت منقش کرده بود. سرانجام علی جاوید شاهھای این میدان را بھ شعار داد. او دیوارهمی
  ».در برابر پلیس و شعارھای حمایتی مردم توسط نیروی انتظامی بازداشت شد

ات و مقاومت و پایداری بھ حدی بود کھ بھ تدریج مردم را برمی انگیخت و ھمدلی گستره ی اعتراض
با اعتراض کنندگان را دامن می زد. از جملھ رویدادھای تھییج کننده خبر شکنجھ ی اسماعیل بخشی 

 ١٣٩٧آذر  ٨در تاریخ «و سپیده ی قلیان بود. بنا بر منابع خبری مختلف گزارش شده است کھ 
بخشی، اخباری درباره ی جزئیات بالفاصلھ پس از آزادی است.نجھ قرار گرفتھبخشی مورد شک

ای با یکی از نگاری در این رابطھ مصاحبھمربوط بھ شکنجھ او در توئیتر منتشر شد. روزنامھ
آن را در فضای مجازی منتشر کرد. در این مصاحبھ از  صوتی »فایل«بستگان بخشی انجام داد و 
است. شود کھ بخشی ھدف عمل شکنجھ بھ وسیلھ ضرب و شتم شدید بودهقول این خویشاوند ادعا می
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دچار  گاهبیضھاز ناحیھ  »بخشی«ا با باتوم صورت گرفت و ھھا این ضرب و شتماساس این گفتھبر 
نگار افزود کھ در زندان دیدگی شد؛ بھ شکلی کھ بھ سختی قادر بھ نشستن بود. این روزنامھضرب

  !شوندزایی میمھوشده کھ منجر بھ تویز و تزریق میخش و اعصاب تجبھ او داروھای آرام ب

 شخصی اینستا ی با انتشار یادداشتی در صفحھ ١٣٩٧ماه دی ١۴اسماعیل بخشی روز جمعھ 
ای ایران را بھ مناظره وزیر اطالعات سید محمود علویاش در زندان، گرامش، ضمن تأیید شکنجھ
و در در ھمین ارتباط  »ت کرد.ا دعوھر مورد شکنجھ زندانیان در زنداندر یک برنامٔھ تلویزیونی د

 شنود تلفنیبخشی در این یادداشت از «از قول بخشی خبر زیر انتشار یافتھ است:ھمان یادداشت 
ھای شدید اش توسط نھادھای امنیتی خبر داد. او در بخش اول این نوشتھ بھ شکنجھخود و خانواده

بخشی در . »استدر روزھای اول بازداشت اشاره کرده سپیده قلیانجسمی و روانی خودش و 
حد مرگ مرا شکنجھ و زیر  در روزھای اول بدون دلیل یا ھیچ حرفی تا سر«یادداشت خود می گوید 

قدر زده بودند توانستم تکان بخورم و آنساعت در سلولم از جایم نمی ٧٢مشت و لگد گرفتند کھ تا 
کھ حتی از تاب درد خوابیدن ھم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریباً دوماه از آن روز 

کنم. جالب اینکھ م احساس درد میھایھا، گوش چپم و بیضھام، کلیھھای شکستھسخت در دنده
ای ھنامیدند اما بھ بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحشگران خود را سرباز گمنام امام زمان میشکنجھ

  نک. بھ صفحھ ی اینستاگرام بخشی)»(زدند.دادند و ایشان راھم کتک میرکیک جنسی می

د. آورده اند کھ جمعی از وکالی واکنشھای اعتراض آمیز بھ خبر شکنجھ ی بخشی بس گسترده بو
در بیانیھ ای این اقدام دستگاه امنیتی و حکومت را محکوم کردند و  ١٣٩٧آذر  ٨دادگستری در 

مغایر قانون اساسی جمھوری اسالمی، اعالمیھ ی جھانی حقوق بشر و کنوانسیونھای چھارگانھ ی 
دولت) نیز تأیید کرد کھ اسماعیل بخشی (وابستھ بھ  ایلنا-خبرگزاری کار ایرانژنو دانستند. با آنکھ 

آذر استاندار و مقامات قضائی خوزستان  ٨در روز  استبھ بیمارستان منتقل شده» در اثر ضربھ«
خبر شکنجھ اسماعیل بخشی را بھ شدت تکذیب کردند. استاندار خوزستان مدعی شد کھ بخشی در 

نیز این  جعفری چگینیگستری شوش، برد. ھمچنین در این روز، رئیس دادسالمت کامل بھ سر می
   خبر را تکذیب کرد و مدعی شد بخشی در سالمت کامل است.

ود خ کانال تلگرامی، در سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ« خوزستان تدر واکنش بھ تکذیب مقاما
وجود «مقامات از وضعیت اسماعیل بخشی یا احتمال » بی اطالعی«تکذیب این خبر را ناشی از 

خواند، خبر  »اخبار موثق واصلھ«دانست. ھمچنین این سندیکا بر اساس آنچھ » ھای دیگرانگیزه
شکنجھ ی اسماعیل بخشی در آن روزھا » است.بھ صورت بخشی وارد شده ضربات زیادی«داد کھ 
سندیکای  «ی ازمردم و کارگران رابرآشفتھ کرد. کاربھ جایی رسید کھ درخبری دیگرمی خوانیم بسیار

طی صدور یک اطالعیھ خبر شکنجھ بخشی را  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ
خواند و آن را محکوم کرد. این سندیکای کارگری در این اطالعیھ از مقامات خواستار » موثق«

آزادی اسماعیل بخشی و منع ھر نوع شکنجھ او شد. این نھاد کارگری، در این اطالعیھ خود ضمن 
انستھ، تأکید کرده کھ ھیچ کارگری نباید آنان د» حق مسلم«اینکھ اعتصاب و اعتراض کارگران را 

بھ دلیل اعتصاب صنفی بازداشت، مورد ضرب و شتم، آزار، تعقیب یا شکنجھ قرار گیرد. در این 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھاست: آمده ١٣٩٧آذر  ٩اطالعیھ مورخ 

کند و خواھان آزادی ا قویا محکوم میبار دیگر ضرب و شتم و اعمال خشونت بر اسماعیل بخشی ر
ھای قضایی گشوده شده برای سایر باشد. ھمچنین تمامی پروندهقید و شرط ایشان میفوری و بی

تپھ باید بستھ و منع تعقیب این نمایندگان صادر نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر ھفت
اتحاد و اعتصاب، برای آزادی اسماعیل بخشی  گردد. البتھ کارگران نیشکر ھفت تپھ بھ درستی و با

بدین ترتیب می بینیم » اند.ھای خود دست از اعتراض بر حق خود برنداشتھو تحقق دیگر خواستھ
حرکت خودانگیختھ ی کارگران بھ تدریج تشکلھای کارگری و فضای ذھنی کارگران را بسیج می کند 
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خشی و قلیان حتی بھ مجلس کشید. بھ جزییات و بھ میدان می آورد. بازتاب شکنجھ ی اسماعیل ب
  نمی پردازم.

  ٩٨. قیام خودانگیختھ ی ابان ٣

جامعھ ی ایران می جوشید و درمعرض انواع اعتصابات واعتراضات  ١٣٩٧سال  دردر حالی کھ 
قرارداشت و سیل و رویدادھای طبیعی نیز بھ علت مدیریت نادرست، ضعیف و آمیختھ بھ نادرستی 

بھ کودتایی دل  ١٣٩٨ضالت جامعھ را دو چندان می کرد،حکومت ناگھان در ابان ماه مشکالت و مع
بست کھ بازتابش مانند شالق بھ روی خود حکومت برگشت و جامعھ را بھ سوی قیام سراسری 
خودانگیختھ ای سوق داد کھ در تصور حکومتگران نمی گنجید. درآغازاین گفتار ازاقدام نسنجیده ی 

با افزایش قیمت بنزین سخن گفتھ ام. در اینجا تنھا برخی دیگر از گوشھ ھای این  حکومت در ارتباط
  رویداد مھم را برمی شمرم.

محسوب  ٩٨یکی از اتفاقات عجیب سال «این شورش ملی و سراسری بھ باور تحلیلگران حکومتی 
ابان  ٢۴ر این اتفاق عجیب ھمانا افزایش قیمت بنزین بود بھ لیتری سھ ھزارتومان د» می شود.

) فھرستی از AA-1CCکھ عنوان درستی ھم ندارد(» تارنماھای حکومتی «. در یکی از ١٣٩٨
ھمراه با شرحی کوتاه از ھر واقعھ درج شده است. در اینجا عین این  ١٣٩٨چند رویداد مھم سال 

بھ  اعتراضات سراسری مردم ایران کھ:« می آورم  ٩٨ابان  ٢۴توصیف را فقط در ارتباط با قیام 
ای حاکمیت تبدیل شد در ھاز و سپس بھ اعتراض بھ کل سیاستافزایش سھ برابری قیمت بنزین آغ

 »نوع خود از بعد گستردگی و میزان تلفات جانی طی تاریخ معاصر این کشور کم سابقھ بود.

ھای نفتی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ی غافلگیر کنندهی این اعتراضات با انتشار اطالعیھ 
آبان) افزایش یافتھ و با  ٢۴نوامبر ( ١۵ایران کھ در آن اعالم شده بود، "قیمت بنزین از جمعھ 

بندی ارائھ خواھد شد" آغاز شد. پس از اعالم این خبر، اعتراضات در چند شھر ایران آغاز سھمیھ
تر شد. مردم معترض با خاموش کردن خودروھای  گستردهابان)  ٢۵(نوامبر  ١۶و از روز شنبھ 

  خود مسیرھای ارتباطی را مسدود کردند و بھ درگیری با نیروھای امنیتی، سپاه و بسیج پرداختند. 

ای ھروز متمادی ادامھ داشت و فعالیتحکومت نیز بھ قطع سراسری اینترنت روی آورد کھ چندین 
روزمره مردم را مختل کرد. ھمچنین نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و بسیج نیز بھ مقابلھ با 

از شلیک مستقیم گلولھ بھ سوی است ا و تصاویر موجود حاکی ھن پرداختند و گزارشامعترض
اعتراض کنندگان و مردم. با گذشت حدود دو ماه از اعتراضات آبان، دولت ایران ھنوز آماری از 

ل شمار کشتھ شدگان این للمنکرده است. اما سازمان عفو بین ار قربانیان این حوادث منتشر شما
روشن است کھ این خبر دوماه پس از حادثھ انتشار » نفر اعالم کرده است.  ٣٠٠بیش از  «حوادث را

مت. یافتھ است. این ارقام درست نیست. نیروھای سرکوبگر دستور آتش و قتل عام داشتھ اند بھ ھرقی
گزارشھایی در دست است کھ گویا شمار کشتھ شدگان بھ ششصد ھفتصد نفر می رسید. پس از آنکھ 

قدری دیرتر خبرگزاری رویترز سخن از کشتھ شدن ھزار وپانصدنفر را بھ میان آورد ھمھ ی اخبار  
» ویترزر«متوقف شدند و حکومت ھم جرأت نکرد رقم دیگری انتشاردھد. تنھا اکتفا شد بھ اینکھ خبر 

 نادرست بوده است. خود حکومت از این پس ھیچ خبری در ارتباط با شمار کشتھ شدگان انتشارنداد.
گرچھ گفتھ می شود شورای امنیت ملی گزارشی در این زمینھ تھیھ کرده است و در اختیار خامنھ ای 

ور سرکوب را چھ قرارداده است،اوالً این گزارش انتشار رسمی نیافتھ است و ثانیاً روشن نیست دست
مقامی صادرکرده است. ھرکس در این حکومت می خواھد مسئولیت این جنایت شگفت انگیز را بھ 

از قول » ایسنا«خبرگزاری دانشجویان ایران موسوم بھ  ١٣٩٨گردن دیگری بیندازد. در آذر 
ورنیوز نمی نویسد،» ایسنا«نوشت مقامات حکومت از تعداد کشت شدگان اطالع دارند. » نورنیوز«

نوشت: آمار دقیق کشتھ شدگان نزد نھادھای مربوطھ موجود است، اما عدم اطالع رسانی درباره 
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  باختن افراد بوده، تاکنون بھ طولچگونگی جان و تفکیک دقیق ازحیث چراییآن، از آنجا کھ نیازمند 
                                                                                           »است. انجامیده

کشتھ شدگان را طوری تنظیم کنند کھ این گفتھ روشن می دارد مسئوالن حکومتی می خواھند آمار 
مسئولیت ھمھ ی جنایت بھ گردن نیروھای سرکوبگر نیفتد و در عین حال اصل قتل عام را مخدوش 

را کھ معلوم است بھ جایی و ابستھ است می » نورنیوز«عین پیام » ایسنا«سازند. در زیر بھ نقل از 
 را بھ شرح زیر نقل کرده است:» نور نیوز «نا پیام ایسآورم تا این ریاکاری امنیتی را اندکی بنمایانم: 

سوال محوری و مھمی کھ این روزھا و پس از رخدادھای تلخ چند ھفتھ گذشتھ ناشی از اصالح «

قیمت بنزین در کشور مطرح می شود تعداد و چرایی عدم اعالم آمار رسمی کشتھ شدگان این حوادث 

تاکنون پاسخ روشنی نھ درباره اصل موضوع و نھ درباره علت بھ طول انجامیدن اعالم آمار .است

 ».تھ شدگان بھ افکار عمومی داده نشده استکش

ھای معاند، با تمرکز بر موضوع کشتھ شدگان رخدادھای اخیر، اھداف رسانھ« معتقد است نور نیوز «

ای را برای ایجاد بی اعتمادی در مردم و ھمچنین تحریک نھادھای بین المللی برای کامال مغرضانھ

بیان آمارھای دروغ و جھت  .صدور قطعنامھ ھای حقوق بشری علیھ کشورمان، پیگیری می کنند

ای کھ ترامپ مدعی شد، نمونھ ای از و یا ھزاران کشتھ ۵٠٠یا  ٣۵٠دار و اعالم اعدادی چون 

ھا در شبکھ ھای رسمی و مجازی خود برای دامن شایعات و شبھھ افکنی ھایی است کھ این رسانھ

طبیعتا عدم اعالم آمار رسمی از سوی .بھ این موضوع، با شدت کم سابقھ ای دنبال می کنند زدن

نھادھای ذیربط، بھ تقویت این شایعات و اثرگذاری تبلیغات سوء جریانھای معاند جمھوری اسالمی 

حال اما؛ این سوال مطرح است کھ آیا آمار رسمی .در فضای افکار عمومی کمک شایانی کرده است

د، دلیل طوالنی شدن فرآیند اعالم آن از کشتھ شدگان حوادث اخیر وجود ندارد و یا اگر وجود دار

 »چیست؟

کھ آمار دقیق کشتھ شدگان نزد نھادھای مربوطھ موجود «نشان می دھد » نورنیوز«پیگیریھای 

آن، از آنجا کھ نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی  ی است، اما عدم اطالع رسانی درباره

بھ بیان دقیق تر؛ حاکمیت نھ تنھا نسبت بھ این  .جان باختن افراد بوده، تاکنون بھ طول انجامیده است

موضوع مھم بی تفاوت نبوده، بلکھ مصرانھ و با جدیت در پی روشن شدن ابعاد مختلف ماجراست 

ند و بھ تبع آن تا کمترین حقی از شھروندانی کھ متاسفانھ در این قضایا جان خود را از دست داده ا

در ھمین خصوص؛ می توان بھ نامھ دبیرخانھ شورای عالی امنیت  .خانواده ھایشان تضییع نگردد

کھ قبال متن آن و پاسخ ملی بھ رھبر انقالب و کسب تکلیف از ایشان اشاره کرد. در نامھ مذکور 

ھا منتشر شده است، با توجھ بھ اھمیت موضوع، پیشنھادات دقیقی مطرح رھبری معظم در رسانھ

شده بود تا در صورت تائید، بر آن مبنا میان جان باختگان مختلف در رخدادھای اخیر تفکیک صورت 

 .گرفتھ و تکلیف ھر یک متناسب با دلیل و نحوه کشتھ شدن روشن شود

در واقع؛ اگر قرار بود کھ حاکمیت ھیچگونھ مسئولیتی را در قبال کشتھ شدگان نپذیرد، می توانست 

ما دستور و تاکید رھبری مبنی بر رعایت در اقدامی عاجل نسبت بھ اعالم آمار مربوطھ اقدام کند، ا

دقت و رافت اسالمی در شناسایی و نحوه رسیدگی بھ موضوع کشتھ شدگان و خانواده ھای آنھا، 

ضرورت بررسی دقیق وضعیت کشتھ شدگان را اجتناب ناپذیر نموده و طبیعتا فرآیند کار را طوالنی 

 .می کند
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در نامھ دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب بھ رھبر معظم انقالب، کشتھ شدگان بھ چند گروه تفکیک 

ھای قانونی موجود (قانون تعیین مصادیق شھید و شھادت)، و پیشنھاد شده بود کھ بنابر چارچوب

ھای اخیر و در میانھ ونھ نقشی در اعتراضات و اغتشاشگشھروندان عادی کھ بدون داشتن ھیچ

ھای آنان تحت پوشش بنیاد شھید محسوب شده و خانواده» حکم شھید«اند در ھا جان باختھدرگیری

ھمچنین در خصوص قربانیانی کھ در جریان تظاھرات اعتراضی بھ  .و امور ایثارگران قرار بگیرند

ھای آنان پیشنھاد ھر شکل جان خود را از دست داده اند موضوع پرداخت دیھ و دلجویی از خانواده

 .شده بود

ھای حافظ امنیت دستھ از قربانیان حوادث اخیر نیز کھ مسلحانھ و در درگیری با نیرودر مورد آن 

ھای موجھ کشتھ شده اند مقرر شد، پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده

ھای آنان متناسبا مورد توجھ و آبرومند از فردی کھ اقدام بھ عمل مجرمانھ نموده جدا شود و خانواده

ھای ھمین گروه سوم دلجویی قرار بگیرند. رھبرمعظم انقالب در مورد نحوه مواجھھ با خانواده و

 .ھا نمودندو توجھ بھ خانواده» فت اسالمیرأ«وک بھ شرارت بوده اند، امر بر نیز کھ مشک

م بھ این مسئلھ کھ بھ ھر حال قرار گرفتن نام ھر یک از جانباختگان ذیل ھر با این تفاسیر و با عل

ھای آنان رقم خواھد زد، طبیعی است کھ کدام از این بندھا، در آینده چھ شرایطی را برای خانواده

روند بررسی چرایی و چگونگی کشتھ شدن ھر یک، نیازمند دقت حداکثری و بررسی موشکافانھ 

 .باشدالعات میدانی موجود میھمھ داده ھا و اط

محسوب » شھید«بھ بیان بھتر؛ قاعدتا این یک امر بدیھی و ضروری است کھ بین آنکھ قرار است 

نیت عمومی کشتھ شده است، باید یک شود با آنکھ در اثر اغتشاش و اقدام مسلحانھ علیھ نظم و ام

 .مرزبندی دقیق صورت بپذیرد

ناگفتھ پیداست، جریان معاندی کھ با اھداف پلید خود، در ادامھ پروژه کشتھ سازی در حین 

» مردم«را دائما بر طبل آمارسازی ھای دروغ می کوبد، نھ تنھا دغدغھ اغتشاشات، پس از اتمام ماج

انتھای .و خون ریختھ شده آنان را ندارد، کھ تنھا در پی گرفتن ماھی خود از این آب گل آلود است

 » پیام.

فقط می خواھد برخی  آنچھ آمد در اساس اصل جنایت یعنی کشتار اعتراض کنندگان را نفی نمی کند.

کند و  و دشمن معرفی» معاند«را شھید معرفی کند و خساراتی بپردازد و بیشتر کشتھ شدگان را 

کشتھ شدن را حقشان بداند. این واقعیت بدیھی کھ مردم در پی سھمیھ بندی سوخت و افزایش قیمت 

 ٢۴را از شامگاه  ١٣٩٨بنزین در بیشتر نقاط ایران بھ خیابانھا آمدند و بدین ترتیب اعتراضات ابان 

ھای امنیتی بازتاب بھ حق دستگاھاستان و صدھا شھر برپا ساختند، در گزارش  ٢٩در  ابان ماه 

نیروھای امنیتی، «اویر فراوانی کھ گرفتھ شده است دیده ایم کھ پیدا نمی کند.  در گزارشھا و تص

سپاه پاسداران و بسیچ با استفاده از سالحھای جنگی در نقاط مختلف کشور بھ سوی معترضان بھ 

 »مستقیم کرده اند. صورت مستقیم و ھدفمند تیراندازی

در مورد ماھشھر تصاویر نشان می دھند نیروھای سپاه با استفاده از سالحھای نیمھ سنگین 

خواندو مدعی بود » اغتشاشگران«. تلویزیون ایران این معترضان را معترضان را ھدف قرارداده اند

می خواستھ اند پتروشیمی ماھشھر را تصرف کنند. حبرگزاری فرانسھ در گزارشی تحقیقی نشان داد 
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تصویر و ویدئو از تیراندازی توسط نیروھای امنیتی و کشتھ و زخمی شدن معترضان  ٧۵٠بیش از 

اسناد و اسنادی دیگر سازمانھای حقوق بشر در خارج از کشور تعداد برجامانده است.براساس این 

مقامات جمھوری اسالمی اما  کشتھ ھا را از چند صد نفر تا یک ھزار و پانصد نفر اعالم کردند.

» شھید«حاضر نشدند تعداد کشتھ شدگان را اعالم کنند. بھانھ ھایی آوردند کھ می خواھند برخی را 

بھ تصور نیروھای امنیتی » شھیدان«اکثریت مردم متمایز کنند. این  از معرفی کنند تا جایگاھشان را

بوده باشند یا تعدادی کھ بھ تصور آنان عابر بوده » خودی«جمھوری اسالمی قاعدتاً باید نیروھای 

اند. بھ ھرحال حتی ھمین چیزھا ھم نمی تواند مانع از انتشار کشتھ شدگان و فھرست ھمھ ی کشتھ 

تعداد کشتھ شدگان را براساس « ٢٠١٩دسامبر  ٢٣در روز » رویترز«ی شدگان شود. خبرگزار

تن در  ١۵٠٠دریافت آمار از سھ مقام وزارت کشور ایران کھ خواستھ اند نامشان فاش نشود حدود 

،در خوزستان ۴٠٠کشتھ شدگان در استان تھران حداقل «بنابرھمین گزارشھا » شھر اعالم کرد ١٩٠

و در  ٢٧٠، در فارس حداقل ١٢٠،در اصفھان حداقل ٣٢٠قل ،درکرمانشان حدا٢۴٠حداقل 

 نک. دانشنامھ آزاد)»(تن می باشد١٠٠البرزحداقل  

اندکی پس ازآغاز قیام خودانگیختھ ی سراسری بنا برگزارشھایی، سید علی خامنھ ای مقامات ارشد 

ستور داد برای متوقف کردن شورش امنیتی و گروھی از مقامات دولتی را جمع کرد و بھ آنان د

ھرکاری از دستشان برمی آید انجام دھند. این سیاست چیزی نبود جز دستور سرکوب بھ ھرقیمت.این 

دستور نھ تنھا کشتھ ی بسیار برجای گذاشت، بل بنا بھ گزارش سازمان حقوق بشر ایران بھ بازداشت 

 ۶٣١اخبار رسمی منتشر نشده از کشتھ شدناعالم کرد » وبسایت کلمھ«حدود ده ھزار نفر منتھی شد.

اط با ارش داریم از منابع مختلف در ارتببدین ترتیب چند گز حکایت دارد.نفر از اعتراض کنندگان 

با آنکھ از سوی مقامات حکومتی ایران تکذیب شد اما بھ » رویترز«شمار کشتھ شدگان. گزارش 

تدریج تنھا منبعی بوده است کھ گزارش دیگری بھ طور رسمی با ارائھ ی ارقامی دیگر آن را نفی 

 سال بوده اند.١٨ی مھم دیگر این است کھ بسیاری ازجانباختگان افراد زیر است. نکتھ  نکرده

با ذکر نام و بھ تفکیک استان شماری از کشتھ شدگان و ناقص از فھرستی موقت» آزادشنامھ ی دان«

ینھا سازمانھای دیگر اسامی دیگری بھ این فھرست افزوده اند. ابع وشر کرده است. بھ تدریج منامنت

فھرستی عا می کردمی خواھد فھرستی دیگر تھیھ کند، وادار سازد مت را کھ اداما نتوانست حکو

 منتشر سازد.  مستند بھ گونھ ایحکومتی 

 .رویدادھای مھم پس از قیام ابان۴

را شرح دھم وھریک را جداگانھ بسنجم. آنچھ در  ٩٨در اینجا قصدندارم ھمھ ی رویدادھای سال 

می  ٩٨ابان  ٢۴داد بزرگ یپیشین آوردم بر این اساس بوده است کھ آنھا را زمینھ ساز روبخشھای 

چھره ی سال  ممی کنم تنھا بھ خاطر آن است کھ نمی خواھم. آنچھ در این بخش فھرستوار ذکردان

برخی دیگررا ھنوز یادآورشده ام وبرخی را را ناقص رھا کنم. قیام ابان پیشینھ ای داشت کھ  ٩٨

پیامدھایی را ھم بھ نمایش گذاشت کھ از آنھا گذرا یادمی کنم تا برسیم بھ سال  باید یادآورشوم و

١٣٩٩. 

در پی سھمیھ بندی سوخت و  ٩٨اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران در ابان ماه  

ناگھان » آورده ھای نفتی ایرانشرکت ملی پخش فر«درصدی قیمت بنزین بھ راه افتاد.  ٢٠٠افزایش 

اعالم کرد سھمیھ بندی بنزین از نو آغاز شده و قیمت ھر لیتر  ١٣٩٨ابان ماه  ٢۴در نیمھ شب 
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تومان بھ سھ ھزار تومان  ١٠٠٠تومان و نرخ ھر لیتر بنزین آزاد از  ١۵٠٠بنزین سھمیھ ای 

ابان،  ٢۴ن ساعت روز شب پخشد یعنی در نخستی ١٢افزایش می یابد. با آنکھ خبر در ساعت 

ابان ماه  ٢۴بنابرگزارشھای پسینی از شامگاه  بھ بارآورد.فاصلھ موجی از نارضایی و اعتراض بال

، بوکان، ارومیھ، مریوان، جوانرود، سنندج، کرمانشاه، اھواز، تھران، مشھد در شھرھایاعتراضات 
، ماھشھر، شھرک اندیشھ، قزوین، کرمان، اصفھان، اسبندرعبآغاز شد و بھ  شیرازو  سیرجان

 دھدشتو  بوشھر، بھبھان، کازرون، اندیمشک، شوشتر، جیرفت، بیرجند، بابل، خرمشھر، گچساران

 اھواز، ابان اینترنت تلفن ھمراه در چند شھر ازجملھ در مشھد، ٢۴در ھمان روز  گسترش یافت.

ابان بھ دستور شورای امنیت کشور اینترنت  ٢۵ھ بھبھان و امیدیھ مختل و ضعیف شد. از شنب

شورای امنیت اعالم کرد قطع اینترنت بھ دالیل امنیتی بوده است و بازگشت آن  سراسری قطع شد.

نزین سرگرفت اما بھ سرعت حکومت نیز مشخص نیست. اعتراضات نخست بھ افزایش قیمت ب

با نیروھای امنیتی،سپاه پاسداران و بسیج  ھوری اسالمی و رھبران روحانی آن را ھدف گرفت.جم

ع این سرکوب معنرضان روآوردند کھ بازتاب فجی بھ کارگیری سالحھای نیم سنگین جنگی بھ سرکوب

 در ماھشھر گزارش شده است.

ابان تظاھرات علیھ افزایش قیمت بنزین تبدیل شد بھ  ٢۵در یادداشتھای روزانھ ام آورده ام کھ شب 

تظاھرات ضد حکومتی. حکومت قصدداشت مردم را در روز جمعھ غافلگیر کند اماھمان روز و عصر 

حرکت اعتراضی بخش بزرگی از ایران را دربرگرفت. از ھمان آغاز  جمعھ کھ می شود شب شنبھ

 استان و صدھا شھر دستخوش نا آرامی شدند. ٢٩

ابان)جنبش خودانگیختھ ی اعتراضی ابعاد گسترده  ٢۵در یادداشتھای روزانھ ام آمده است امروز (

ند. چند خاصھ در شھرھای بزرگ و متوسط بھ خیابنھا ریخت مردم در سراسر ایران  .ای یافتھ است

شھرک اندیشھ ھستیم.  ٣در چندین جا مردم جاده ھا را بستند. ما در فاز  بانک بھ آتش کشیده شد و

را مردم » پایگاه امام علی«برپاشد و یک پایگاه بسیج بھ نام  در فاز یک اندیشھ تظاھرات گسترده ای

االن نزدیک دو  مأموران اقدام بھ تیراندازی کردند. معلوم نیست چند نفر کشتھ شده است. آتش زدند.

ن دارد. از دیروز شروع شد و دیشب و امروز وسعت یافت. ھم اکنون کھ روز است تظاھرات جریا

بیرون بودم می دیدم مردم نگران اند. ھنوز زیاد نگذشتھ افزایش قیمت بنزین دارد ملموس می شود. 

بنا برگزارشی انتشار یافتھ اعتراضات  کرایھ ی آمد وشد افزایش یافتھ است. در حد غیر معقول.

متمرکز بوده است. در ابتدا مسالمت آمیز بود اما بھ  عمدتاً در محالت کارگری و فقیر نشین شھری«

شن نیروھای امنیتی کھ بھ سرکوب ختدریج بھ یک شورش خشونت آمیز علیھ نظام تبدیل شد.

دند. در بسیاری از شھرھا خیابانھا بھ صورت منطقھ ی روآوردند، اعتراض کنندگان جسورتر ش

جنگی درآمدند و ساختمانھا ، خودروھا،بانکھا و مغازه ھای بسیاری توسط معترضان و نیروھای 

امنیتی تخریب شدند وجریان عادی کسب و کارو آمدوشد مختل شد. دربرخی مناطق شھری شبکھ ی 

 »تخریب و فروشگاه ھا غارت شدند.بانکی،مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شھری 

ظور از . منسران حکومت نشست مشترک برپا ساختھ اند و از تصمیم حکومت پشتیبانی کرده اند

ظھ خامنھ ای سکوت پیشھ دستیارانشان. تا این لح راه بان حکومت ھمان سران سھ قوه است ھمسرا

در تعدادی از شھرھا بسیاری کشتھ شده اند. تعداد کشتھ شدگان روشن نیست.در شھرھایی  کرده است.

ھان و تعدادی ساختمانھا بھ آتش کشیده شده اند مانند شیراز. در خبرھا می شنوم در سیرجان،بھب

جاھای دیگر افرادی کشتھ شده اند. اول شنیدم شورشھا در بیست تا سی شھر بوده است. بعد با 
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مراجعھ بھ نقشھ دیدم در بیش از ھشتاد شھر بزرگ و کوچک مردم قیام کرده اند. این رسانھ ھای 

بربوده اند. نامھا نام بسیاری از شھرھا را نمی دانستند یا از وجود شھرھای جدید بی خ فارسی زبان

 نبودند.ھم تلفظ می کردند.این حضرات متوجھ گسترش جغرافیایی شورش رااغلب غلط 

دیشب اوج جنبش خودانگیختھ ی بیست و چھارم ابان ماه را «ابان آمده است: ٢۶در یادداشت 

ی قیمت بنزین را بی رویھ امنیت-کودتای اداری ابان در یک ٢۴د از ساعت یک بامدا حکومت داشتیم.

مردم از صبح جمعھ بھ تدریج برخاستند.عصر جمعھ در بسیاری از شھرھا شورش  افزایش داد.

گویند شمار کشتھ شدگان تا حال حداقل ده  می درگرفت وشنبھ شورش سراسر کشور را فراگرفت.

در واقع بھ مراتب بیشتر است. نیروھای ضربتی حکومت وارد میدان شده اند و در داخل .نفر است

وایین روبھ روی شھرک اداری  شھرکجمعیت نفوذ می کنند. صبح رفتم شعبھ ی بانک سینا سر

باشم. شعبھ ی بانک سینا را در سر  ھار در این حوالی تا مقداری پول دریافت کنم در خانھ داشتشھری

گفت دیشب بانک  یکی از اعضای بانک آنجا بود ھمراه دونفر دیگر. وایین دیشب تخریب کرده بودند.

در بانک شکستھ شده بود و صندوقھای عابر بانک خراب و شکستھ شده  را زیرو رو کرده اند.

این شعبھ ھنوز سالم بود. بھ نظرم  بودند. ناچار از آنجا رفتم شعبھ ی بانک ملت سر اندیشھ فاز یک.

از بانک ملت پول گرفتم. می گفتند  بانک سنیا یک عمل حرفھ ای بوده است.رسید تخریب شعبھ ی 

را سوزانده و تخریب کرده اند. ھمچنین یک جایگاه بنزین  دیگری از یک بانک  یادر فاز یک شعبھ 

می گویند چھار کشتھ در اینجا  یک شعبھ ی پاسگاه بسیج نیز بھ آتش کشیده شده بوده است. را.

سوزانده یا تخریب کرده  بوده است. در شھریار در یک خیابان اصلی ھرچھ شعبھ ی بانک بوده است

اند. گفتھ می شدشمار کشتھ شدگان در شھریار نزدیک ده نفر بوده است. در مھر شھر نیز ھمین 

گونھ وقایع رخ داده است. سرآسیاب(نھ چندان دور از ما چسبیده بھ اندیشھ)نیز تخریب شده است.آن 

میدان آزادی زدوخورد و درگیری درتھران در در فردیس نیز وقایع مشابھی رخ داده است. طرف تر

 نیروی پلیس و بسیج ھر کھ را دستشان می رسیده کشتھ اند. شدید بوده است.

ابان)تظاھرات در  ٢۶درگیریھا با شدت تمام رخ داده است. امروز صبح(در مناطق مختلف تھران  

بازار تھران در جریان بوده است. در دیگر شھرھای ایران نیز دیشب درگیریھا تاصبح ادامھ داشتھ 

کھ از مشھد شروع  ٩۶دی  ٧س از جنبش ین مرحلھ ی جنبش خودانگیختھ است پاست. این دوم

از مرحلھ ی اول بوده است. خشونت  شد. وسعت وجمعیت شرکت کننده در این مرحلھ ی دوم بیش

 ھم در این مرحلھ بھ مراتب بیش از مرحلھ ی اول بوده است.

از دیشب تا االن کھ چھار بعد از ظھر است تمام ارتباطات اینترنتی قطع است. سفیر آمریکا در آلمان 

مدعی شده آمریکا می تواند اینترنت در دسترس مردم ایران قرار دھد. این آدم در ارتباط با سیاست 

خامنھ ای ھم  ران نیز یکی دوبار دخالتھای نابجایی کرده بود و آلمانیان را برانگیختھ بود.آلمان با ای

شعار مرگ بر خامنھ ای رواج داشتھ  امروز زده بود بھ سیم آخر. در تمام تظاھرات دو روز گذشتھ

است. در ضمن مردم می گفتند رضاشاه روحت شاد! در شعاری دیگر می گفتند:ای شاه ایران، برگرد 

 بھ ایران!

خامنھ ای از فرط عصبانیت حملھ کرد بھ خاندان پھلوی. شاید بھ این خاطر کھ رضاپھلوی و شھبانو 

مھم است این است کھ ودند. آنچھ فرح پھلوی بھ مردم ایران پیام داده بودند و از مردم حمایت کرده ب

شب بنزین گران شد و از  ١٢دگرگون شد! جمعھ شب از ساعت دو روز  اوضاع ایران در عرض
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یافتھ است. ھیچ کس از شمار کشتھ  جمعھ صبح تا حال در سراسر ایران درگیری و زدوخورد جریان

د. نھ مقامات حکومت و نھ این رسانھ ھای فارسی زبان در خارج از کشور. یوشدگان سخن نمی گ

 »در ھمین نزدیکیھا.فقط سخن از بیش از پنجاه کشتھ می رود. شاید 

ھمین اندیشھ یرون بسیاری دکانھا و پاساژھا درکھ رفتیم بابان آورده ام:دیروز عصر ٢٧در یادداشت 

(صندوقھای عابربانکھا  .مغازه ھایی باز بودند کرکره را کشیده بودند پایین و بستھ بودند. تک)٣فاز (

بودند. از بیم تخریب بیشتر. با این حال تاکسیھا کم و بیش کار می کردند. ایران  بستھبانکی خیابانی)

قرارگرفتھ است.امروز معلوم شده است شورشھای مردمی در بیش ای بحرانی بی سابقھ  در وضعیت

نارضایی مردم ریشھ ھایی ژرف  صد شھر سربرکشیده است. اخبار بھ سرعت می چرخند.از یک 

 دارد. ھیچکس بھ این حکومت باور و اعتمادندارد.

اینترنت نداریم. از عصر شنبھ  اینترنت ھمچنان قطع است.االن کھ ساعت نھ صبح دوشنبھ است

ریان دارد.من کھ ھنوز بھ نام اینترنت یا اینترانت ملی جنترنت را قطع کرده اند.حاال گویا چیزی ای

م از آن استفاده کنم. البتھ اخبار در شبکھ ھای مجازی می چرخد و خاصھ جوانان از آنھا نتوانستھ ا

 بھره می برند.

بھ مراتب بیش از نبش دو روز گذشتھ ھنوز روشن نیست اما برمن مسلم است شمار کشتھ شدگان ج

بنابر برخی گزارشھا شمار کشتھ شدگان در جنبش اعتراضی  شاید خیلی بیشتر. پنجاه نفر است.

تصور من این است کھ بھ مراتب بیش از این است. ھر لحظھ کھ می گذرد  نزدیک بھ صد نفر است.

ن می آیند و در برخی ارض روز بھ خیابد. حاال در برخی شھرھا مردم در عراین ارقام فزونی می گی

مردم بھ تدریج حوالی عصر  شھرھا مانند اینجا(یعنی شھریار و حومھ اش و شھرکھایش) و تھران

 و سرشب بھ خیابانھا می آیند.

تصور نمی کنم ھمھ ی اینھا توسط مردم  شعبھ ھای تخریب شده ی بانکھا حیرت انگیز است. شمار

انجام شده باشد. برخی شعب تخریب شده است اما ھیچ پول و اندوختھ ای بھ سرقت نرفتھ است. 

سط برافروختگان تخریب شده وامین کھ بدنام است،امکان دارد توبانک ق ھخی شعب مانند شعبرب

یکی شیراز  ر بستر جنبش اعتراضی چھره ای برجستھ نشان می دھند.چندشھر در این میان د .باشند

اطرافش و دیگری اصفھان است و شھرکھای اطرافش.در خراسان با محوریت مشھد جنبش است و 

 در ایناعتراضی چھره ی برجستھ ای از خود بھ نمایش درآورده است.خوزستان با محوریت اھواز.

،حوزه ی حرکت چند روزه جاھایی چھره برافراشتھ اند کھ تصور نمی رفت مانند شھریار،مالرد

 اندیشھ ی فاز یک شھر اندیشھ،فردیس، قلعھ حسن خان،مھرشھر و ...

ابان:دیشب سرد بود.پاساژھا داشتند درھایشان را تعمیر می کردند در برابر تخریب.  ٢٨یادداشت 

با شدت وارد صحنھ  بناآرام است. مردم دیگر بھ این حکومت اعتماد ندارند. نیروھای سرکوھمھ جا 

 شده اند. اما قادر نیستندمردم را از صحنھ بیرون برانند.

یکی از شگردھای تازه ی مردم ایجاد راه بندان است توسط ماشینھا. خودروھا ناگھان در یک جاده 

 توقف می کنند و مدام برشمارشان افزوده می شود و راه بند می آید.

اندک  تلفنھا تحت کنترل اند و پس از ھیچگونھ ارتباطی با خارج نداریم.  ھنوز اینترنت قطع است. 

 زمانی قطع می شوند. با این حال چنانچھ تلفن از خارج باشد اندکی طوالنی تر می توان صحبت کرد.
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دیشب تا پاسی از نیمھ شب گذشتھ در بسیاری از شھرھا درگیریھا شدید و تیراندازی وجود داشتھ 

شمار کشتھ شدگان بیش از آمار رسمی است کھ خود حکومت اشاعھ می دھد. خیلی بیش از  است.

 یکصد نفر است.

چھ کسی  ناحیھ ی سرآسیاب و مالرد است.یکی از کانونھای خودانگیختگی در ھمین نزدیکیھا در 

سر از پا نشناسد و علیھ نظام جمھوری اسالمی  باور می کرد شھریار بھ پا خیزد و فاز یک اندیشھ

وجھ اینکھ شھرھای بزرگ دنبال حاال البتھ سراسر ایران بھ پا خاستھ است. در خور ت شعارسردھد.

در مقابل خشونت حکومتی عرض  بھ پاخاستھ اند و» ھمھ با ھم«کالم شھرھای کوچک و در یک 

 اندام می کنند.ھوا گرچھ سرد است اما مردم خاصھ جوانان از پا نمی نشینند.

ابان:ھنوز در شرایط قطع اینترنت سر می کنیم. حاال روشن است کھ بازتاب حرکت  ٢٩در یادداشت 

. با این حال دیشب ھم ایران ناآرام بوده است و شورشھا مردم از طریق اینترنت ھم مؤثر بوده است

در ھمھ جا بروز کرده بوده است. بنا بھ گزارشھای خبرگزاریھای فارسی زبان شھرھای بزرگ ھمھ 

نا آرام بوده اند. حاال خاصھ از سرآسیاب نام برده می شود.این شھر خودساختھ کھ مشھور شده بود 

ً تمام خانھ ھای این بھ مرکز خالفکاری و فروش مواد م خدر،اکنون خودانگیختھ شده است. تقریبا

ست دراین شھر کار بھ جایی رسیده ا شھر را خود مردم بی مجوز شھرداری بھ دست خود ساختھ اند.

کھ سقف خانھ ھا جھت احداث یک طبقھ ی دیگر بھ فروش می رسد. خانھ ھا چندان استحکامی 

 ندارند.

رسانھ ھای فارسی زبان مقیم خارج از اینگونھ شھرھا اطالعی ندارند. فرمایشات بی سروتھ ایرانیان 

مقیم خارج و خود نماییھایشان حال آدم را بھ ھم می زند. شاھزاده رضاپھلوی مصاحبھ ای داشت با 

 بسیار سنجیده و خوب بود. بھ راستی او سرمایھ ای است برای ایران.»یران اینترناشنالا«تلویزیون 

و این در ». رضانمعت«و از دیشب خامنھ ای و روحانی شروع کرده اند بھ اعالم پیروزی برمخالفان 

ارند. اصطالح تازه ضرب شده ی حالی است کھ بسیاری شھرھا ھمچنان در حالت اعتراض قرارد

را ضرب کرد.حاال » جنبش اعتراض«نخستین بار این قلم اصطالح این روزھا رواج دارد.»رضانمعت«

جدی نیست. » معترضان«برایش ساختھ اند: معترضان. ضمناً ادعای پیروزی حکومت بر اسم فاعل 

 چراھنوز اینترنت قطع است؟می ترسند! این حکومت در عرض ھمان دوسھ روز اول متزلزل شد.

خشونت بی سابقھ ای بھ کاربستند. بھ تدریج شمار کشتھ شدگان در » آرامش«برای ھمین مقدار 

سعی داردحتی االمکان جنازه ھا را تحویل ندھد.  جاھای مختلف شمرده و شناسایی می شود. حکومت

در ضمن حکومت می  د.جاست کھ در تصور ھیچکس نمی گن شمار دستگیرشدگان بھ حدی زیاد

 خواھد پنھانکاری کند.

اردارد. بانکھای این ایران در وضع نامناسبی قر دو روز گذشتھ بھ زحمت مقداری پول تھیھ کردم.

ھا اندک است. ناحیھ ھمھ ی نمای ورودی خود را با ورقھ ھای آھن پوشانده اند. موجودی نقدی بانک

اندکی پول نقد می توان  خریب شده اند و از داخل بانک فقطت» عابربانک«دستگاھای موسوم بھ 

بلعند. شروع کرده اند بھ ب بسا بخواھند اندک موجودی ما راھراس دارند و چھ  ادریافت کرد. بانکھ

 تظاھر بھ نداشتن موجودی. ادعای ناگفتھ این است کھ می ترسند نقدینگی خود را سروسامان دھند.

وددارد. یکی شھریار این ناحیھ سھ کانون خیزش وجامروزسر شب این ناحیھ اندکی آرام بود. در 

 اب. اندیشھ ی فاز یک را ھم می توان کانون چھارم برشمرد.است، دیگری مالرد و سومی سرآسی

سرکوب در اندیشھ ی فاز یک بھ حدی شدید بوده است کھ شمار کشتھ شدگان را تاچھار نفر تخمین 

 می آرام گرفتھ و خشم فروبرده.االن فاز یک ک زده اند.

حکومت دارد بھ تدریح خود را پیروز این مرحلھ از نبرد با ایرانیان معرفی :٩٨ابان  ٣٠یادداشت 

سابقھ بوده است. کشتار بھ مراتب بیش از دویست می کند. کشتاری کھ این حکومت بھ راه انداخت بی 
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نفر بوده است. جرأت نمی کنند شمار کشتھ شدگان را اعالم کنند. عامالن اصلی کشتار بسیج بوده 

 »!رھبری«ابستھ بھ اینھا، ھمھ تحت نظر اه و دستگاه ھای امنیتی وست و سپا

ما داریم اکنون آرامشی صوری را روی اجساد این کشتھ شدگان تجربھ می کنیم. خودپردازھای 

ھ حکومتی است؟ ھیچ می کنند یا پول نمی پردازند.این چا خرد شده اند یا کار نبانکھای این اطراف ی

 مسئولیتی در برابر مردم نمی پذیرد.

دی  ٢۴ھیچ شھری را نمی توان نام برد کھ در معرض خیزش و قیام نبوده باشد. آنچھ در فاصلھ ی 

در ھمان دو روز اول حکومت از کار افتاد  بوده است. سراسری تا امروز رخ داده است یک قیام ٩٨

و سرکوب حداکثری را پیشھ کرد. شورش مردمی بھ حدی بوده است کھ بھ مدد رویارویی متعارف 

 نیروی انتظامی با مردم قابل حل نبوده است.

ارداه ی مردم را سنجید. شکست خوردند و بھ » کودتای بنزینی«ا یک حکومت و شخص خامنھ ای ب

قیام اطراف ما برای نخستین بار گسترده در این  سرکوب گسترده و خونبارتوسل جستند. نواحی

قلعھ حسن خان(شھرک مارلیک،شرکت داشتند: اندیشھ فاز یک،شھریار،مالرد،سرآسیاب،

گارسیا لورکا از عروسی خون  بیش از ھمھ در این قیام گسترده حضور نشان دادند. ،فردیسقدس)

 گفتھ است؛حاال ما زندگی خون آلود داریم.

آذر: مرگ بر ھمھ ی شھرھای ایران سایھ افکنده است. سکوتی مرگبار چیره شده است.  ١یادداشت  

نظام ھر چھ در چنتھ داشت در مردم در کمین اند و حکومت در وضع حملھ و آماده بھ شلیک. این 

ھمین چند روز بھ حراج گذاشت! در عرض دو روز کل نظام زیر و رو گشت و باری دگر بی اعتباری 

رخ نمود. فردفرد محافظان این رژیم دستانی آلوده بھ خون دارند. گردانندگانش کھ جای خوددارند. 

سفارت آمر یکا بھ نام معصومھ   دو تن از نزدیکان روحانی(مسئول بخش استراتژیک و گروگانگیر

 دانگیختھ ی مردمی را مقایسھ کرداین دو قیام خویکی ازابتکار) چھره واقعی خود را نشان دادند. 

رد باتوسل بھ مقایسھ ای کاذب اعمال جنایتکارانھ ی خود را ھمچون نب دمی خواھنبا عملیات مرصاد!

با مجاھدین جلوه گر و توجیھ کنند تا بتوانند از اعتبار قیام بکاھند. از آنجا کھ مردم ناگھان بانگ 

، حاال می خواھند چھره ای مجاھد نما از مردم بسازند. این »ای شاه ایران برگرد بھ ایران«برآوردند 

 حکومت ھراس دارد.یک دروغ بزرگ است کھ خریدار ندارد. ھنوز دسترسی بھ اینترنت قطع است. 

آذر: نزدیک نھ صبح است. دسترسی بھ اینترنت فراھم نشده است. تا دیشب تجمعات  ٢ت یادداش

کوچک و بزرگ در برخی شھرھا در جریان بوده است. حکومت بیمناک است با بازکردن ارتباط 

اینترنتی در عرض مدتی کوتاه یک بار دیگر بھ چالش گرفتھ شود. این حکومت لرزان عاقبتی ندارد. 

مرگ بھ اجرا بگذارد. تا بعد ازظھر ھم اینترنت وصل نشده است. ایران در حالت  فقط می تواند

 حکومت نظامی قراردارد.
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 ٩٨ن ی مطرح در اباشعارھا. ۵

 خوایمخوایم، نمیجمھوری اسالمی، نمی  
 نھ پول داریم، نھ بنزین، گوربابای فلسطین  
 اھوازی با غیرت، ماشینتو خاموش کن  
 آسید علی ببخشید، دیگھ باید بلند شید  
 ننگ ما ننگ ما، رھبر الدنگ ما  
 چھ اشتباھی کردیم کھ انقالب کردیم  
 ایمرگ بر خامنھ  
  کنروحانی حیا کن، مملکت را رھا  
 دیکتاتور حیا کن، مملکت را رھا کن  
 بنزین گرون تر شده، فقیر فقیرتر شده  
 پول نفت گم شده خرج فلسطین شده  
 مرگ بر گرانی  
 مرگ بر دیکتاتور  
 نترسید نترسید ما ھمھ با ھم ھستیم  
 نھ غزه نھ لبنان جانم فدای ایران  
 سوریھ کم آورده، تقصیر ملت چیھ؟  
 توپ تانک فشفشھ، آخوند باید گم بشھ  
  غیرت، حمایت، حمایتایرانی با  
 ضاشاه روحت شادر  
 ای شاه ایران، برگرد بھ ایران  
 ایران کھ شاه نداره، حساب کتاب نداره  
 ولیعھد کجایی بھ داد ما بیایی  
 ای بھ ھوش باش، ما مردمیم نھ اوباشخامنھ  
 ملت چرا نشستی، منجی خود تو ھستی  
 ایرانی بسھ دیگھ، غیرتتو نشون بده  
 ن آمریکاستدشمن ما ھمینجاست، دروغ میگ  
 ای مالھا جمع کنین، شرتون رو کم کنین  
 خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد  
 جواب ما تفنگ نیست، این ھمھ کشتھ کم نیست  
 گرانی، مردم شدن قربانی ،کشتار ،فقر  
 پول نفت گم شده، خرج بسیجی شده  
 گیریمرو پس میمیریم، ایرانجنگیم میمی  
 خوایمنمیخوایم کفایت، نمیرھبر بی  
 سوریھ رو رھا کن، فکری بھ حال ما کن  
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  .مالحظاتی در ارتباط با قیام ابان۶
طول کشید تا شورشھا فروکش کند و مردم خود را برای خیزشی دیگر آماده کنند. رویدادھای  مدتی

انباشتھ بود از رویدادھایی کھ  ١٣٩٨بعدی اما فرصت مناسبی فراھم نیاورد. چھارماھھ ی آخر سال 

 یکسره خصلتی متفوت داشتند. از اینھا خاصھ از سھ رویداد مھم نام می برم در جای خود.

 ۵در تاریخ «سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :بجاست از منبعی ذکر کنم 

بنا بر » نفر اعالم کرد. ٧٠٠٠آمار بازدداشت شدگان را تا ھنگام مخابره خبر حدود  ١٣٩٨آذر 

 آمبوالنس، ٢۴پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حملھ قرارگرفت و  ۵٠بیش از « گزارش وزیر کشور

 ١٨٣خودرو شخصی ، ٣٠٧پمپ بنزین، ٧٠مرکز مذھبی،  ٩مکان عمومی، ١۴٠بانک،  ٧٣١

 ».ت شخصی آتش زده شده یا تخریب شدموتورسیکل ١٠٧۶خودرو نظامی و 

 دو روز پس از سھ برابر «در گزارشی در ارتباط با دخالت خامنھ ای در این رویدادھا آمده است کھ
او  ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد.شدن قیمت بنزین، علی خامنھ

نسبت دادو با اشاره بھ ا و ایجاد ناآرامی را بھ اشرار و ضدانقالب و دشمنان ایران ھزدن بانکآتش
ای جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست. خامنھ

در این سخنرانی پنج بار بر سررشتھ نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید 
راضات تعبیر آبان از سوی مخالفانش بھ فرمان سرکوب اعت ٢۶ای در روز کرد. سخنان خامنھ

شنبھ «آمده است»زادنامھ آدانش«ابان در  ٢۵ابان راجع بھ  ٢۴در ارتباط با رویدادھای پس از  ».شد
، اتوبان ھمتھا از جملھ آبان اعتراضات در تھران باال گرفت و مردم برخی از اتوبان ٢۵

و بلوار بابایی و تھرانپارس را بستند و در زیر پل ستارخان شعار سر  کرج-اتوبان تھران
» مرگ بر دیکتاتور«و » مرگ بر گرانی«، »ج فلسطین شدهپول نفت گم شده خر«دادند: 

». توپ تانک فشفشھ، آخوند باید گم بشھ«، »نترسید نترسید ما ھمھ با ھم ھستیم«، 
را بستند و با نیروھای انتظامی  اتوبان امام علیمعترضان در شرق تھران، با سنگ و آجر 

  آور پرتاب کردند درگیر شدند.کھ بھ سمت مردم گاز اشک
 ھا خاموش کردند، مسیر شیراز و اصفھان مردم معترض خودروھای خود را در خیابان در

  »نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران«را بستھ و شعار سردادند: 
 ا بھ بندرعباس، اصفھان، ماھشھر، گچساران، خرمشھر، بابل، ھدامنھ اعتراضات و درگیری

بیرجند، شوشتر، اندیمشک و قم گسترش پیدا کرد و در اصفھان و کرمان چند پمپ بنزین 
  بھ آتش کشیده شد. 

  سرپل ذھابآبان در اراک، تبریز، بوشھر، ارومیھ، کرج، کرمانشاه،  ٢۵اعتراضات شنبھ ،
وج، سقز، مریوان، رشت، گرمسار، کردستان، لرستان، اسالمشھر، ساری، گرگان، یاس

شھر شھر، رامھرمز، مریوان، جوانرود، پاسارگاد، آباد، شاھیندھدشت، جیرفت، نجف
، یزد، نیشابور، چابھار، اھر، رودھن، گچساران، زاھدان، ریگ بندر، دماوند، سنندج، قدس

  آباد ادامھ داشت. فردیس کرج، قزوین، ھمدان و خرم
  کھ در میدان امام خمینی را  هللا خمینیسید روحانگشتر  ی معترضان مجسمھ شھریاردر

ولیعصر) یابان بود بھ آتش کشیدند و آن را وسط خیابان اصلی شھر (خآن شھر نصب شده
ا از تیراندازی و تیرخوردن تعدادی از معترضان در شھریار حکایت ھقراردادند. گزارش

  دارند. 
  ،حوزه ساوه و رباط کریم و یک  ی شھر، بھبھان، جادهاندیشھ، اسالمچند بانک در تھران

  در اصفھان بھ آتش کشیده شد.  علمیھ
 »در سراسر کشور را در گزارشی تأیید کرد کھ دولت ایران دسترسی بھ اینترنت  »بالکسنت

  است. طور کامل قطع کردهتقریباً بھ
 در نخستین واکنشھا بھ اعتراضات ایران، گفت پس  وزیر خارجھ ایاالت متحده مایک پمپئو

ھای حکومتشان ساکت از چھل سال بیداد، مردم پر افتخار ایران در مورد سوء استفاده
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نشینند. ما ھم ساکت نخواھیم ماند. او سخن یکسال و نیم پیش خود را تکرار کرد، من نمی
شنود. ایاالت متحده از شما حمایت ای مردم دارم: ایاالت متحده صدای شما را میپیامی بر

حکومت ایران  «ضمن آمده است:در» دانشنامھ«درھمین  ».کند. ایاالت متحده با شماستمی
اعالم کرد. طبق  وضعیت اضطراریرسانی رسمی، در جریان این اعتراضات بدون آگاھی

ای شھروندی محدود ھتی کھ در آن آزادیالن چنین وضعیقانون اساسی جمھوری اسالمی، اع
عفو شود، نیاز بھ تصویب مجلس شورای اسالمی دارد. بر اساس گزارش سازمان می
طور نامتناسبی حکومت ایران عامدانھ و مرگبار از سالح گرم استفاده کرده و بھ« المللبین

در بسیاری از ویدئوھای منتشر شده از اعتراضات، مأموران » است.بھ زور متوسل شده
کنند. در بعضی از این ویدئوھا، شماری از پلیس، مستقیم بھ جمعیت تیراندازی می

اند. براساس احیھ سر مورد اصابت گلولھ قرار گرفتھشوند کھ از نشدگان دیده میکشتھ
المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن بھ اموال عمومی درست قوانین بین

شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر «باشد، استفاده از سالح، تنھا در 
اموال عمومی و  گ، تخریبموجھ است و نھ پرتاب سن» فوری مرگ یا جراحت خطرناک

ای دولتی. این در حالی است کھ نھادھای ناظر و شاھدان عینی تأیید ھآتش زدن ساختمان
کنند کھ حکومت ایران از گلولھ جنگی علیھ معترضان استفاده کرده و اعتراضات را بھ می

د یا بھ ھرحال بھ نوعی در بیشتر موارد با صالحدی» دانشنامھ«این  .»استخشونت کشانده
 رعایت احوال حکومت ایران تنظیم می شود.

در جریان قیام خودانگیختھ موارد زیادی داریم کھ الیھ ھای مختلف اجتماعی ھمبستگی خود را 
با قیام نشان داده اند و بھ آن پیوستھ اند. از جملھ می توان از دانشجویان یادکرد. دانشجویان 

دانشجویان ابان  ٢٧جمعات اعتراضی برپاکردند. در دانشگاه ھای تھران، تبریز،بابل و ارومیھ ت
زدند در اعتراض بھ سھ برابرشدن نرخ بنزین، وضعیت فاجعھ  جمعیدانشگاه تھران دست بھ ت

بار معیشتی،سرکوبھای سنگین وبی رحمانھ. شماری ازدانشجویان راریختند داخل آمبوالنسھایی 
بازداشتی چیزی بوده است بین چھل تا پنجاه کھ وارد دانشگاه شده بودند. گویا شمار دانشجویان 

تن. بدین ترتیب در واقع در کنار جنبش خودانگیختھ با تجمعات سازمان یافتھ ی اعتراضی نیز 
روبھ رو می شویم کھ اصناف مختلف خود ترتیب داده بوده اند. از این گذشتھ یک رویکرد دیگر 

در یورشھای مردم بھ برخی از نمادھا و  داریم کھ آن ھم از اھمیت برخوردار است. این رویکرد
بھ حکومت است. مھمترین آن را می توان در یورشھای مردم بھ نمادھای  ھتأسیسات وابست

شرحی کوتاه از » دانشنامھ«مذھبی خاصھ حوزه ھای علمیھ و دفاتر امان جمعھ مشاھد کرد. در 
ه علمیھ، دفتر و بیت مربوط ھا چندین حوزدر مدت اعتراض «این نوع از حرکتھا را می بینیم:

مدرسھ ای رسمی، ھمورد حملھ واقع شد. بنابر گزارشفقیھ بھ امامان جمعھ و نمایندگان ولی
االنبیا شیراز، سفیران ھدایت مھدی اھواز، زینبیھ اصفھان، خاتمزنان کوثر کرج، ال علمیھ

شھر  مصلی و دفتر امام جمعھشیراز، امام حسن شھر گویم،حوزه علمیھ شھرستان کازرون،
در یزد و امام جمعھ بندر امام  ولی فقیھ نمایندهشھر صدرا، دفتر و بیت  دفتر امام جمعھ قدس،

   ».شدندا توسط معترضان بھ آتش کشیدهھو برخی از این مکانقرار گرفتند مورد حملھ 

وران سرکوب است. یکی از موارد بارز این مواردی ھم داریم کھ نشاندھنده ی خشونت کور مأم
در نخستین روز اعتراضات،  «می خوانیم:» دانشنامھ «رفتار کشتار در ماھشھر است. در 

اقدام بھ بستن جاده ماھشھر کرده بودند و پس منتشر شد کھ معترضان ماھشھری گزارشھایی 
گریختند و آنجا با رگبار سنگین از چند روز آنھا بھ سمت نیزار حاشیھ شھرک چمران می

بھ نقل از شاھدان عینی و  عام شدند. نیویورک تایمز نیز در گزارش خود،نیروھای امنیتی قتل
تاً تظاھرکننده (عمد ١٠٠تا  ۴٠، مأموران امنیتی بندر ماھشھرپزشکی نوشت کھ در  ی خدمھ

شامل مردان جوان غیرمسلح را) در نیزاری کھ بھ آن پناه برده بودند حلقھ کردند و بھ ضرب 
میان شھر و مجتمع  اصلی ضانی بودند کھ برای سھ روز جادهگلولھ کشتند. این افراد جزو معتر
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 ای بستھ شدن جادهدر مصاحبھ نوزیر کشور ایراتر شھر را بستھ بودند. پیش پتروشیمی حومھ
ماھشھر بھ بندر امام توسط معترضان را تأیید کرده بود. سپس تلویزیون جمھوری اسالمی 

طلب اشرار مسلح و تجزیھ«شدن معترضان در نیزار ماھشھر را نیز تأیید کرد و آنھا را کشتھ
 ». نامید

ھای در ماھشھر برخی از عوامل گروه«با پخش گزارشی از اتفاقات ماھشھر اعالم نمود:  صدا و سیما
ھای نیمھ سنگین و تیربار راه ارتباطی بندر ماھشھر با دیگر تجزیھ طلب با سالح گرم و حتی سالح

ر و انفجار نقاط کشور و مسیر انتقال کاال را بستھ بودند و ھمچنین قصد تصرف پتروشیمی ماھشھ
در آن را داشتند؛ در ماھشھر عمال برای ساعاتی، اغتشاشگران مسلح، جنگ مسلحانھ بھ راه انداختھ 

  » ھای حافظ امنیت برای نجات جان مردم ماھشھر وارد عمل شدند.بودند. در چنین شرایطی، نیرو

 تیربارو  دوشکاح، نیویورک تایمز در ماھشھر نیروھای سپاه پاسداران با پھپادھای مسل بھ نوشتھ
ھای تویوتا نصب شده بود بر روی مردم آتش گشودند. پس از اتصال اینترنت خانگی کھ روی ماشین

ھای پیشین ھای ماھشھر منتشر شد کھ روایتاطالعات و تصاویری از اعتراضدر استان خوزستان 
دھند کھ خودروھای سپاه پاسداران با دوشکا و تیربار بھ کند. تصاویر ویدئویی نشان میرا تأیید می

   » کنند و ھمزمان صدای شیون و زاری بلند است.سوی نیزار تیراندازی می
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    ٩٨مھمترین رویدادھای پایانی 

ماه با سھ رویداد عمده بھ پایان می رود. نخست ترور قاسم سلیمانی پس از قیام ابان  ١٣٩٨سال 
 ٧۵٢است بھ دنبال سرنگون کردن پرواز شماره  ٩٨اعتراضات دی ماه  ؛ دوم٩٨دی  ١٣است در 

) توسط پدافند سپاه ٢٠٢٠ژانویھ  ٨(  ١٣٩٨دی  ١٨ھواپیمایی بین المللی اوکرایین در تاریخ 
   وس کرونا در مقیاس جھانی و در ایران.پاسداران؛ سوم رواج و شیوع ویر

این سھ رویداد ھریک اھمیتی خاص دارند و شایستھ آن است کھ بھ تفصیل بھ آنھا پرداخت و توجھ 
و با اشاره  راختھ خاصھ در ایران است تنھا گذیکرد. دراینجا اما چون محور کار ما جنبشھای خودانگ

  تار کنونی را روشن تر سازیم.بھ آنھا نگاه می اندازیم در حدی کھ کانون گف

دستگاه امنیت آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده ی  ٩٨دی ماه ه چندان نگذشتھ بود کھ دراز قیام ابان ما
چندنفر دیگر با نقشھ ای از پیش طراحی مھندس وابو مھدی الھمراه با راسپاه پاسداران قدس  نیروی

  ترورکرد.نین بین الملل شده بھ گونھ ای ناموجھ و ناپسند و خالف عرف و قوا
ابان ماه سخت آسیب دیده بود،فرصت را غنیمت شمرد و نظام سیاسی جمھوری اسالمی کھ از قیام 

جمھوری اسالمی مراسمی بھ راه انداخت در چند جا جھت بزرگداشت قاسم سلیمانی و ھمراھانش. 
می خواست از این راه وجھھ ای برای خود فراھم آورد ونشان دھد کھ پایگاھی مردمی می تواندداشت. 
سلیمانی در یک دوره ی طوالنی توانستھ بود وجھھ ای کسب کند در جغرافیای شیعھ ی پیوستھ با 

گویا حداقل  ھی شد.ایران. این مراسم نیز بھ سبب ضعف مدیریت بھ مرگ بسیاری از سوگواران منت
بھ ترور سلیمانی با پرتاب موشک بھ پنجاه نفر در این مراسم زیردست و پا جان سپردند. واکنش 

دی ماه  ١٨در درعراق و پایگاھی دیگر در نزدیکی اربیل در منطقھ ی کردستان پایگاه عین االسد 
   تالفی شد.

ھ او ھمانسان کھ در باال از زبان خودش جا نمی خواھم بھ قاسم سلیمانی بپردازم. روشن است ک دراین
نقل کرده ام در عراق بھ نیروھای امنیتی توصیھ می کرد طبق نمونھ ی ایران عمل کنند و از سرکوب 

با این حال روشن است کھ قاسم سلیمانی در منطقھ ی شیعی تماسھایی نزدیک داشتھ است  نھراسند.
ھای امنیتی ر داشتھ اند. ھمین امر ھم دستگاھاوو دوستانی جمع و جور کرده بوده است کھ بھ او ب

نمی توان با قاسم سلیمانی » حوزه ی تمدن ایرانی«آمریکا را نگران کرده بوده است. از دیدگاه 
ھمرأیی داشت. او دیگاه تمدنی را تبدیل کرده بود بھ دیدگاھی شیعی و از این راه مفھوم تمدنی را 

باره پیشترھا یادداشتھایی  نیک دین از این حوزه ی تمدنی. در ایگاه دینی آن ھم دقلیل می داد بھ دیت
داشتھ ام. در دیدگاه تمدنی ھمھ ی ادیان در حوزه ی تمدن ایرانی باید فرصتھایی برابر داشتھ باشند. 

  در فرصتی دیگر باید تفاوت این دو دیدگاه را بھ تفصیل شرح دھم.
ھواپیمای اوکرایینی بود. وضعگیریھای ناروشن و رویداددیگری کھ مردم را برانگیخت سرنگونی 

متناقض حکومت و سپاه در ارتباط با سرنگونی ھواپیمای اوکرایینی بدبینی فزاینده ای در میان مردم 
سرنگون شد. بھ جزییات نمی پردازم چون اکنون ھمھ می  ٩٨دی  ١٨بھ بار نشاند. این ھواپیما در 

سپاه فاجعھ ای فراموش ناشدنی رقم زد و خسارات حیثیتی و  دانند چگونھ اھمال و خطاکاری پدافند
در اندک فاصلھ ای از سرنگونی ھواپیما  مالی بجاگذاشت. بیشتر سرنشینان این ھواپیما ایرانی بودند.

ھرات در برابر و در درون ریج جوانان دانشگاھی برافروختھ بھ خیابانھا ریختند. تجمعات و تظادبھ ت
سربرفراشت. بیشتر شعارھا یی کھ شنیده می شد علیھ  دی ٢١اعتراضات از  دانشگاھھا شکل گرفت.

شخص خامنھ ای بود و علیھ سپاه. شعارھایی کھ سرداده می شد تندتر بود از شعارھای ابان ماه.  
حکومت می خواست با پرتاب موشکھایش بھ پایگاه آمریکا در عین االسد حیثیتی دست و پا کند کھ 
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بھ بعد را در دودستھ می  ٩٨دی  ٢١سپاه محرومش ساخت. در زیر شعارھای سھل انگاری خونین 
  بینیم.

  

  ٩٨دی ٢٢و یکشنبھ عصر ٩٨دی  ٢١شعارھای شنبھ عصر 

ھا آغاز شد. مردم خیابانھا بھ آنان پیوستند. جمعات در تھران در برابر دانشگاھت
  ... ، خواجھ نصیر طوسی و)آریامھر (دانشگاه ھای امیرکبیر،تھران، شریف 

  شعارھایی کھ شنیدم :

  مرگ بر دیکتاتور –. مرگ بر دیکتاتور 

  .جمھوری اسالمی نمی خوایم، نمی خوایم

  .سپاھی حیا کن،مملکتو رھا کن

  .مرگ بر این حکومت آدمکش

  .بی شرف، بی شرف ، بی شرف

  .سلیمانی قاتلھ،رھبرش ھم جاعلھ

  .کشتھ ندادیم کھ سازش کنیم، رھبر قاتل رو ستایش کنیم

  سپاه بی کفایت، مایھ ی ننگ ملت.

  .ھزار و پانصد نفر، کشتھ ی ابان است

  .رفراندم،رفراندم، راه نجات مردم

  .خامنھ ای قاتلھ،والیتش باطلھ

  .بترسید،بترسید، ما ھمھ باھم ھستیم

  .مرگ بر این حکومت آدمکش

  .بھ من نگو فتنھ، فتنھ تویی ستمگر 

  .فرمانده کل قوا، استعفا،استعفا !

  فا کافی نیست،محاکمھ، محاکمھ الزم است !.استع

  سال جنایت،رھبر بی کفایت! ھ.این ھم

  . ھزار و پانصدنفر،کشتھ ی ابان ماه !

  ھمھ سال جنایت،مرگ براین والیت! ن.ای
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  .سپاه بی کفایت،مایھ ی ننگ ملت!

  .خامنھ ای قاتلھ، والیتش باطلھ!

  .می کشم، می کشم، آنکھ برادرم کشت!

  والیت،ایران پُرجنایت.مرگ براین 

  .این ھمھ سال جنایت،مرگ بر این والیت!

  .عزا،عزاست امروز،ایران بی پناه،صاحب عزاست امروز!

  .این ھمھ ظلم و ذلت،مرگ بر این والیت!

  .ما منتظر استعفا ھستیم، ھیچ جا نمی ریم، ھمینجا ھستیم!

  . بسیجی بی غیرت،عامل قتل ملت

  .سپاھی، حیا کن،حیا کن!

  ر دروغگو،مرگ بر درغگو.مرگ ب

  .غلط کردید خطا کردید

  .اصالح طلب، اصولگرا دیگھ تمومھ ماجرا!

  .دشمن ما ھمینجاست،دروغ میگن آمریکاست!

  .خامنھ ای قاتلھ، والیتش باطلھ!

  . ما زن و مرد جنگیم، بجنگ، می جنگیم!

  . بھ من نگو فتنھ گر،فتنھ گر تویی ستمگر!

  میکند .سپاه جنایت می کند،رھبر حمایت

  .نیروی انتظامی،عقب گرد،عقب گرد

  .بسیجی و سپاھی،دشمن ما شمایید

  .ننگ ما ،ننگ ما ،رھبر الدنگ ما !

  .کشتھ ندادیم کھ سازش کنیم، رھبر الدنگ رو ستایش کنیم!

  . تجاوز وجنایت، مرگ بر این والیت

  .نخبھ ھامونو کشتن، آخوند بجاش گذاشتن!
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  . سپاھی بی کفایت، عامل قتل ملت

  .خونی کھ در رگ ماست،خوراک رھبر ماست

  .ننگ ما ،ننگ ما،صدا و سیمای ما

  .دانشجو،کارگر،اتحاد ما

  .پول ما چی شده،خرج بسیجی شده!

  .نھ رفراندم ، نھ اصالح، اعتصاب، انقالب!

  .مرگ بر اصل والیت فقیھ!

  بسیجی، سپاھی، داعش ما شمایید!.

  

    بستھ ای دیگر از ھمین شعارھا

آنھا جمعات دیگرھم داشتھ ایم. برخی ازموارد و درتشعارھای زیر را در برخی ازاین
شعارھا ذ . مأخ٩٨ردم بھ خصوص پس ازابان ی خشم فزاینده م جدیدند. نشانھ

باید دقت کرد. درمواردی » دانشنامھ«است. در استفاده از مطالب این » دانشنامھ آزاد«
دست برده اند تا معنایی دیگر از آن دیده ام در متن رویدادھا و شرح وقایع با مھارت 

بسازند. برخی از مدخلھا آشکارا بھ مدد مقامات جمھوری اسالمی فراھم آمده اند و 
برخی از مدخلھا را افرادی با گرایشھای سیاسی معینی خاصھ چپ قدیم سامان داده 
اند. بھ ھرحال چند شعارازشعارھایی کھ درزیرآورده ام درمعرض این بدگمانی قرار 
دارند. البتھ شعارھایی درست ھم در زیر آمده اند کھ چنانچھ با شعارھایی کھ خود 

  گردآورده ام مقایسھ شوند آسان می توان آنھا را تشخیص داد :

 »خوایمخوایم نمیجمھوری اسالمی؛ نمی«  
 »جمھوری اسالمی، نابود باید گردد«  

 »ننگ ما، ننگ ما، رھبر الدنگ ما«  
 »دعلی وقت رفتنھاین ماه ماِه آخره، سی«  
 »کشتھ ندادیم کھ سازش کنیم/رھبر قاتل رو ستایش کنیم«  
 »توپ تانک فشفشھ، رھبر باید گم بشھ«  
 »فرمانده کل قوا/استعفا، استعفا«  
 »کفایت/ استعفا، استعفارھبر بی«  
 »دانشجو بیدار است/از سیدعلی بیزار است«  
 »خونی کھ در رگ ماست/ خوراِک رھبر ماست«  
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 » ایخامنھمرگ بر«  
 »مرگ بر دیکتاتور«  
 »کنھکنھ/ رھبر حمایت میسپاه جنایت می«  
 »این ھمھ سال جنایت/ مرگ بر این والیت«  

 »خوایمخوایم، نمیحکومت سپاھی/ نمی«  
 »سپاھی حیا کن، مملکتو رھا کن«  
 »کفایت، مایھ ننگ ملتسپاه بی«  
 »کفایت/ عامل قتل ملتسپاه بی«  
 » شماییدیکتاتور سپاھی، داعش ما«  
 »بسیجی، سپاھی/ داعِش ما شمایی«  
 »کنھکنھ، رھبر حمایت میسپاه جنایت می«  
 »بسیجی حیا کن/ مملکتو رھا کن« 
 »این ھمھ سال جنایت، مرگ بر این والیت« 
 »مرگ بر اصل والیت فقیھ« 
 »ھامون رو کشتند، آخوند بھ جاش گذاشتندنخبھ«  

 »توپ، تانک، فشفشھ/آخوند باید گم بشھ«  
 »دار، پول ما رو پس بیارسرمایھ آخوند«  

 »ایم در سنگر، دانشجو و کارگرایستاده«  
 »دانشجو، کارگر/علیھ ستمگر« 
 »شرفشرف، بیبی«  

 »آور/ دیگر اثر نداردتوپ، تانک، اشک« 
 »ایرانی با غیرت/ حمایت حمایت« 
 »ملت چرا نشستی؟ منجی خود تو ھستی« 
 »رفراندوم، رفراندوم/تنھا راه نجات ایران«  

 »رفراندوم، رفراندوم/راه نجات مردم«  
 »قانون اساسی/ رفراندوم رفراندوم«  

 »نھ رفراندوم، نھ اصالح/اعتصاب، انقالب«  
 »اصالحات، رفراندوم/رمز فریب مردم«  

 »گرا، دیگھ تمومھ ماجراطلب، اصولاصالح«  

 »سلیمانی قاتلھ، رھبرش ھم جائره«  
 »سلیمانی قاتلھ، رھبرشم جاھلھ«  
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 »کشم/ آنکھ برادرم را کشتمیکشم می«  
 »١۵ماه و آبان ١٣٩۶اشاره بھ اعتراضات سراسری دی (»آبان ماست ی نفر/کشتھ ٠٠

١٣٩٨(  

 »چھ دی باشھ چھ آبان، پیکار کِف خیابان«  

 »از تھران تا بغداد، شعار ما انقالب«  
 »از ایران تا بغداد/فقر، ستم، استبداد«  

 »کنیمزده، حمایتت میبرادر سیل«  
 »بلوچستان تو آبھ، رژیم دستش چماقھ« 
 »نان، کار، آزادی، حکومت شورایی« 
 »گر، فتنھ تویی ستمگربھ من نگو فتنھ« 
 »غیرت، عامل فقر ملتبسیجی بی« 
 »ھای جنگیم، بجنگ تا بجنگیمما بچھ« 
 »(خطاب بھ حکومت) » بترسید، بترسید، ما ھمھ با ھم ھستیم 
 »غلط کردید، خطا کردید« 
 »گن آمریکاستجاست، دروغ میمینھ دشمن ما« 
 » گیرنرو، از من و تو می انتقام سختاین« 
 »بمب و موشک نخواستیم، مسئول دزد نخواستیم« 
 »گومرگ بر دروغ« 

ویروس «. بھ دنبال آن فاجعھ ای سربرآورد کھ معروف شد بھ اشاعھ ی ماه دی در خون غرق شد
بر حکومتگران ایران آشکارگشتھ بود اما نمی خواستند این رویداد ناگھانی درآغاز بھمن ماه ». کرونا

آن را علنی کنند. ھراس از این بود سالگرد انقالب در بھمن ماه خدشھ دار شود و بھ دنبال آن مراسم 
  انتخابات مجلس شورا کھ مشتاقانی ھم نداشت یکسره بی رونق شود.

روھیجانی سپری شد اما پیامدھای بی ھیچ شو (سالگرد بھمن و برگزاری انتخابات)رویداداین ھردو
 خونین آنھا بر پیکره ی خستھ و خون آلود مردم ایران خاطره ای فراموش ناشدنی برجا گذاشت.

کرد مردم ھیچ دل خوشی از این انقالب ندارند حس ملموس  بھ گونھ ای جمھوری اسالمی یکبار دیگر
این رو باید گفت سالگردھا چھ در ارتباط با و ذره ای احترام برای مجلس این انقالب قائل نیستند. از 

انقالب و چھ در ارتباط با انتخابات نھ جلوه ای نمادین دارند و نھ یادآور خاطره ای خوش. تکرار 
آنچھ این بار با گذشتھ تفاوت  مکرراتی شده  کھ باید پشت سرگذاشت  و از شرشان آسوده گشت.

بھ خاطر برگزاری این دو رویداد جان و ھستی  داشت عریان گشتن نیت پلید حکومتگران بود کھ
میلیونھا ایرانی را بھ مخاطره افکندند و بھ قصد از حضور ویروس کرونا در ایران با سکوت گذشتند. 

  چنین سیاست و رفتاری مصداق بارزنسل کشی است.

   

 



 

٧۵ 
 

  

 

 

 

 

The Spontaneous Revolt of Aban 1398 (Nov.2019) 

An analysis of the spontaneous movements in the last three years: 

1396 to 1399(2018 to March of 2020) 

By Dr. Changiz Pahlavan 

Written in Autumn –Winter 2020 

Faraz Publication 

Andisheh/IRAN 

March 2020 

 

  

  

 

 

  

  

  



 

٧۶ 
 

 

 

 


