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ﺑﮫ ﯾﺎد ھﻤﮫ ی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﺎن
در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎرم اﺑﺎن  ١٣٩٨ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻤﺎﺳﮫ ای دﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ درک اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻧﯿﺎز
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
ﮐﻠﯿﺘﯽ ﻓﺮﺳﻮده و ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺮزﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻧﮫ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺐ ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﺧﻮدآورد و
ﻧﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﮑﺮر وﺧﺸﻢ آﻟﻮد ﻗﺎدر ﺑﻮد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوﺑﺮد و ﮐﺎرﮔﺰاران دﯾﻮان ﺳﺎﻻری
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮاﻧﺪ .آن ﻗﺪر طﯿﻔﮭﺎی ﺟﻮرواﺟﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮرد و ﺑُﺮد ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻓﺎﺳ ِﺪ ﺳﻮدﺟﻮرا ﺑﮫ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﯽ ﺧﺮدﯾﮭﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ ﺗﮭﯽ ﮐﯿﺴﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ »ﮐﻮدﺗﺎی« ﺣﺴﺎب
ﺷﺪه و از ﭘﯿﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮاردھﺪ و ﺗﮫ
ﮐﯿﺴﮫ ھﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را از ﺟﯿﺒﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ راه ﺟﮭﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد .رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎره ی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﮐﺴﺮﯾﮭﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اش ،ﺑﮫ راھﯽ آﺳﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ .اﯾﻦ راه آﺳﺎن راھﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی
ﺑﻨﺰﯾﻦ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﭼﻨﺎن ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺤﺮان زده و از درون
ﻓﺮورﯾﺨﺘﮫ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮراﻧﺪ.
ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ از ﻣﺪﺗﮭﺎ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزه ی
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻗﺪام »ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮاﻧﮫ« ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾ ِ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﺎﺳﺪ رژﯾﻢ را دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺨﺎطﺮه ای ﺑﺰرگ ﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮ ھﻤﮫ ی اﻣﻮر زﯾﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﮭﺪ و ﮔﺮاﻧﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﮭﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ درﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪ .در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﮭﺎی اﺟﻨﺎس و ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻮﺟﯽ
ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان«ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی
ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ آن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮارﻣﯽ ﺑﻮد» .
ِ
اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ درﺟﮫ ی ﺗﺤﻤﻞ و ﺷﮑﯿﺐ اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪد اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب
آن راﻣﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﺗﺎی« درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و درﻧﯿﻤﮫ ی ﺷﺐ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﺎرﮔﺰاران »
ِ
ﮐﮫ ﻣﺮدم درﺧﺎﻧﮫ آرﻣﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺟﺎرزدﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ از
اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﺎن ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی روح ھﻤﮫ را ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ.
از آﻏﺎز ﺟﻤﻌﮫ  ٢۴اﺑﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺤﻮری »رﺿﺎﺷﺎه ،روﺣﺖ ﺷﺎد« و ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
در ﺳﺘﺎﯾﺶ از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻢ و اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﻮش
ھﻤﮕﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﭼﻨﺎن درﮔﯿﺮﯾﮭﺎﯾﯽ را زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﮐﺮد ﮐﮫ
از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺧﻮن و ﺟﺮاﺣﺖ ،زﺧﻤﯽ و ﻣﺼﺪوم ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺎﻧﺪ .در ﮔﺰارﺷﮭﺎی ھﻤﺎن روز اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯿﮭﺎ
در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد روﯾﺪادھﺎی ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ﺟﻤﻌﮫ و روز
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺎن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺴﺖ.
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ﺟﻤﻌﮫ ﺷﺐ ﺗﺠﻤﻌﺎت وﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﯿﮫ ﮔﺮان ﺷﺪن ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ.
ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ از اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه اﻧﺪ .روز ﺷﻨﺒﮫ  ٢۵اﺑﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺮدم درﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ آﺗﺶ زده ﺷﺪ .دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎی ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ درﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ .ھﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ راﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺷﻤﺎری از آﻧﮭﺎ
را ھﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺮدم ﺟﺎده ھﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ .درﻓﺎز ﯾﮏ
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﮭﺮﯾﺎر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺎ ،ﻣﺮدم ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ را ﺑﮫ
آﺗﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ در اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﭼﮫ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی روزاﻧﮫ ام »:روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺎن ھﻤﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺪت دو روز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮات
ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اداﻣﮫ دارد .از دﯾﺮوز و دﯾﺸﺐ ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻣﺮوز وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ ﮐﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ھﻤﮫ ﻧﮕﺮان اﻧﺪ .ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ھﻨﻮز زﯾﺎد ﻧﮕﺬ ﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻠﻤﻮس
ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺮاﯾﮫ ی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .درﺣﺪی ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل«.
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺮان ﺳﮫ ﻗﻮه در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .آن طﻮر
ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ آن را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ زﻣﺎن اﻋﻼم
آن را ﺳﭙﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ.
در آﻏﺎز رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ،ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪان طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ
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
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮاز ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺳﯿﺮﺟﺎن ،ﺑﮭﺒﮭﺎن ،ﺷﮭﺮﯾﺎر ،ﻗﻠﻌﮫ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن،
ﺳﺮآﺳﯿﺎب ،ﻓﺮدﯾﺲ،ﻣﻼرد و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺗﺎﺳﯽ ﺷﮭﺮ
اﯾﺮان ﻣﺮدم ﻗﯿﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﺸﮫ اﻧﺪاﺧﺘﻢ دﯾﺪم در ﺑﯿﺶ از ھﺸﺘﺎد ﺷﮭﺮ اﯾﺮان ،ﺷﮭﺮھﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﻮرش در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺎﺻﮫ درﺷﮭﺮھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن وﺧﻮزﺳﺘﺎن .اﯾﻦ
ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن درﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﮭﺮھﺎ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان« ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺸﺎن ﻧﯿﺰ از
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﮭﺎ را درﺳﺖ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ» .
ِ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﮭﺮھﺎ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﺪ در ﮐﺠﺎی اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ھﻢ
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
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺣﺎﻻ ھﻢ اﯾﺮان را .ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺪﻋﯽ و ﺑﯽ اطﻼع ﮐﮫ ﻣﺪام ﺑﺮﺳﺮو روی ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻨﺪ و ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی
آﺑﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ .اﮔﺮ در اﯾﺮان وﻟﺸﺎن ﮐﻨﯽ ،ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ »دوره ی ﮔﺬار«
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!
اﮔﺮ اﺻﻄﻼحِ»ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان« ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻮرش در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺷﺮق و ﻏﺮب اﯾﺮان و در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﯾﺮان .ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﻮب
اﯾﺮان و ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.اﯾﻦ ﺣﺪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎر ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اطﻼع درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد
و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ،آﮔﺎھﯽ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ھﺪ .ﻣﺮدم ﺷﮭﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﺑﺰرگ ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
٣

در ھﻤﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎرم اﺑﺎن ﻣﺎه ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺷﻮرش ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﻤﻞ ﻣﺮدم ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دارد .ﭼﮫ ﮐﺴﯽ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد »ﮐﻮدﺗﺎی اداری -اﻣﻨﯿﺘﯽ« رژﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮد؟ آﻧﭽﮫ در
ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ رھﺒﺮ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮرش و ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﺎن ﻣﺮدم و دﯾﮕﺮی واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺎ دو واﮐﻨﺶ روﺑﮫ روﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺷﺘﺎﺑ ِ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﺷﺪه.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺣﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ
در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮭﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﮫ ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ دارﻧﺪ»:ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ«.
آﮔﺎھﯽ از ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮔﺮوه ھﺎ ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﻧﮫ ی اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ در
اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﺖ و رھﺒﺮان اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ ﺑﺮھﻤﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رﺳﻤﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﯿﻤﮫ رﺳﻤﯽ و ﺣﺘﯽ
ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر روﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﺟﺎ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ در اﯾﺮان رواج
دارد »ﻧﯿﺮوھﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن از ﮐﺠﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮫ ﻣﻘﺎم و ﭼﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻣﻮاردی ﮐﮫ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ،
ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در  ١٨ﺗﯿﺮ  ١٣٧٨در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﻋﻠﯿﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازآﻏﺎز اﻧﻘﻼب ۵٧ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ روآوردﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﺎروﺷﻦ و
ﻣﺒﮭﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی واھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﺰاﺑﯽ
ﭼﻮن »ﻧﮭﻀﺖ آزادی« و»ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻠﯽ« و »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ«و»ﺣﺰب ﺗﻮده« واﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ
وﮔﺮوه ھﺎی ﭼﭗ،وﺧﺎﺻﮫ طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از»ﺣﺰب اﻟﻠﮭﯽ ھﺎ« زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ«،
»ﭘﺎﮐﺴﺎزی« ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ وﺣﺘﯽ اداری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ را ﺑﮫ ورطﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ،
در  ١٨ام ﺗﯿﺮ ١٣٧٨ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ»روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﻼم« ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ای
ﺧﻮدی ﺑﻮد ﺗﺎب ﻧﯿﺂوردﻧﺪ وھﻤﮫ را ﺑﮫ ﺟﻮﺧﮫ ی ﺳﺮﮐﻮب »ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯿﮭﺎ« ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن
داﻧﺸﺠﻮ ھﯿﭽﮕﺎه روﺷﻦ ﻧﺸﺪ .ﺟﻤﮭﻮری ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺴﺎد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺘﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﻧﻔﺮ را ﭘﺬﯾﺮاﺷﺪ .ﻟﯿﮏ
ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮭﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ « ﺑﺎ
ﺷﺪت ﺗﻤﺎم در ﺣﻀﻮر ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺶ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ
ﺳﯽ از آﮐﺴﻔﻮرد ﻧﮕﺮش »داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺗﻨﺪ ﺣﻀﺮت رھﺒﺮ روﺑﮫ
رو ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﯿﺰش  ١٨ﺗﯿﺮ ١٣٧٨داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان از »داﻧﺸﮕﺎه
ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ« دﻓﺎع ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از واﺑﺴﺘﮕﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و اﻟﺒﺘﮫ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ
وﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در ھﺮدوﺑﺎر در ﮔﺮداب ﺳﯿﺎﺳﺖ زده ی
»اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻏﺮق ﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ »داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و ﺑﺪﻧﮫ ی اداری و ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﺴﭙﺎرد و ﻣﮭﺎر ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ را زﯾﺮ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورد و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ از ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن »ﻏﯿﺮﺧﻮدی« در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ
ﺳﺮﺑﺎززﻧﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزی از ﺗﻮان ﺑﯿﻨﺪازد و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺑﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
»داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺟﺰ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ »داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ« ﺑﮫ ﯾﺎری
»اﻧﺠﻤﻨﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ« از ھﺮ ﻧﻮﻋﺶ.
۴

ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از
ﺳﻮی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﺮﯾﺎن روﯾﺪادھﺎی ﮐﻮی
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﮑﺎر طﯽ ھﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ام ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ در ھﻤﺎن روزھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ﺷﺪم .ھﻤﺎن ﺷﺐ ﻋﺪه ای از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮی.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ از ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ از آﻧﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ از روﯾﮑﺮد ﻣﻦ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه !
ﻧﮕﺮش »ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزی« داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻤﮫ ی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در ھﻤﮫ ی
ﺳﻄﻮح درآﻏﺎز ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎھﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ودراﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﻧﮫ ی ﻣﻌﻠﻤﺎن ودﺑﯿﺮان
را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ وﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﭘﯿﮑﺮه ی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وداﻧﺶ آﻣﻮزان رﺳﻮخ ﮐﺮد وﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
را از ﮐﺎراﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ وﺷﯿﻮه ی
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای »ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزی« راه اﻓﺘﺎد و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ در آﻏﺎز از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﻤﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﻣﻠﯽ
در طﯿﻒ ﻣﻠﯿﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ و اﺣﺰاب ﭼﭗ و ﺷﺒﮫ ﭼﭗ ﺑﺴﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن .ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ روﺣﯿﮫ ی ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺷﺘﺎﺑﺰده و ﻣﻐﺎﯾﺮ روﯾﮫ و ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن و در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮش ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان ﮐﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ واﻻ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،آﺳﯿﺒﮭﺎ و زﯾﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﻗﮭﻘﺮا روآورد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﺤﻮری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری و ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﺮان
در ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﻧﻘﻼب را رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزی« ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻧﮕﺮش
»ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزی« در ادارات و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ اﺟﺮاﮔﺬاﺷﺖ.
»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎزی« ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺖ.ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﻮد و دو دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺘﻞ و ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺮان و ارﺗﺸﯿﺎن ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺖ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن اداری
ﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب،
رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ .ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺳﺮان ارﺗﺶ ،وزﯾﺮان و ﺷﮭﺮداران و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣ ِ
در ﻋﻤﻞ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﻋﺪاﻣﮭﺎی
زﻧﻨﺪه و ﻧﻔﺮت ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻓﺮخ رو ﭘﺎرﺳﺎ ﯾﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺷﮭﺮدار وﻗﺖ ﺗﮭﺮان ﯾﺎدﮐﺮد ﯾﺎ ده ھﺎ ﻣﺜﺎل و
ﻧﻤﻮﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺷﺮﺣﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ازھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺧﺮدﺳﺘﯿﺰ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ دھﻢ.
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را در
ھﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺖ و ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاھﻢ آورد ﺑﺮای ﺟﻨﺎﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﮫ اوج آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در دادﮔﺎه ھﺎی ﺧﻮن
آﻟﻮد ﺳﺎل  ۶٧ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﻋﺮﺻﮫ ای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ در ﺟﮭﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادھﺎﯾﯽ درﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در آﯾﻨﺪه .اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺳﺎل
 ۶٠و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﺶ را در  ۶٧درﺳﺖ ﺑﮫ داوری ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﻧﻘﺪ رﯾﺸﮫ ای و ﺑﮫ داوری ﺳﭙﺮدن اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
ﺧﻮن اﻟﻮد ﻣﻘﻄﻊ  ۵٧اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻘﺪ و ﻧﮑﻮھﺶ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﺴﯿﻨﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

۵

ﮐﺸﺘﺎرھﺎی  ١٨ﺗﯿﺮ  ٧٨در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺳﺮﮐﻮب و ﻗﺘﻞ در روﯾﺪادھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ١٣٨٨و روﯾﺪادھﺎی
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ ی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻗﺘﻠﮭﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﮭﺎ ﺧﯿﺰش ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی دی  ١٣٩۶و
ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﺑﺎن  ١٣٩٨ﺣﮑﺎﯾﺖ ازﺳﺮﺷﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر رژﯾﻤﯽ دارد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ و اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ  -دﯾﻨﯽ را
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان طﺮد ﮐﺮد ﮐﮫ از رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﮭﺮاﺳﯿﻢ و ﻧﻘﺪ ﻧﮕﺎه و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

۶

ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻧﻮﯾﻦ
.١اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺧﺮد ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ راھﻤﭽﻮن ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﺎﻟﻨﺪه و
ﺷﮑﻮﻓﻨﺪه در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﺮﺳﺮی ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺘﮭﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎت ﺳﻨﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﮐﻨﺎر آن ﺑﮕﺬرد .آﻧﭽﮫ دراﯾﺮان در ھﻔﺘﻢ دی ١٣٩۶روی داد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺪﯾﻊ و ﺑﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرآورد .درھﻤﮫ ﺟﺎ درﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮدﺟﻮش
و در واﻗﻊ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ اﻧﺒﻮھﯽ ازﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و رﻧﺞ آﻟﻮده ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﺳﺎده ازﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ دﺳﺖ دھﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ راﺳﺮرﯾﺰ ﺧﺸﻢ ودرد ورﻧﺞ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺷﺪه ی ﺗﻮده ای از ﻣﺮدم در ﻓﺮھﻨﮕﯽ و درزﻣﺎن و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ذﮐﺮ دوﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮده ی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﯽ ﻗﺮارو ﻣﺪار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﺪف ﻋﻤﺪه اش ھﻤﺒﺴﺘﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ واﯾﻦ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و دو دﯾﮕﺮ آﻧﮑﮫ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﻓﺮدی را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮭﻢ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ و ﺧﯿﺰﺷﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻋﯿﺎن و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم را ﺑﺎزﺗﺎب دھﻨﺪ وﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
از آﻧﮭﺎ درﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮازﻧﺪ .درﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺮدم اﻣﯿﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ازراه اﺣﺰاب وﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ واﻣﯿﺎل ﺧﻮد را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ازاﯾﻦ رو ﺑﮫ روﺷﮭﺎﯾﯽ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ وازھﻤﮫ ی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯿﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد روﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ
روﺑﮫ روﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ« ﻧﺎم ﻧﮭﺎد .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ »ﺷﻮرش ﺑﺮﺣﻖ«اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ھﻤﮫ ی ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ در
ﭼﺎرﭼﻮﺑﮭﺎی ﮐﺸﻮر -ﻣﻠﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﺮ ﻗﯿﺎم وﺟﻨﺒﺸﯽ درﻣﺤﺪوده ی
ﺧﻮد ،ﺗﺒﻠﻮری ﻣﻮردی دارد ،درﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل.
در اﯾﻦ دوره ی زﻣﺎﻧﯽ اﺧﯿﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﺑﺎن  ١٣٩٨در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﮫ دﯾﻮاره ی ﺑﻦ
ﺑﺴﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪ و آن را از رﯾﺸﮫ ﺳﺴﺖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن و ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮدرﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
وآﺳﯿﺎﯾﯽ وآﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ وآﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ.
.٢ﺣﺮﻓﮫ اﯾﮭﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ھﻤﻮاره ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را ﺑﮫ ﻋﻠﺖ روﮔﺮدان ﺑﻮدن ازﭘﯿﺮوی از
ﺳﻨﺘﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و زودﮔﺬر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺿﺮورت
رھﺒﺮی ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﮫ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺧﺼﻢ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺣﻮزه ی ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺣﻮزه ای ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﮔﺮ ﭘﺪﯾﺪه ی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در اﺳﺎس
ﻋﻠﯿﮫ آن وارد ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺼﻢ ﻣﮭﻠﮏ و ﺧﺪﻋﮫ ِ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ درﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ی ﺷﮑﻠﮭﺎی ﻋﻘﯿﻢ و ﺑﺎﺟﺨﻮاه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺪ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﯽ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و اﺟﺎزه ی آﻧﮭﺎ ﺳﺮﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ
راه ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺳﺮﺑﺮﺑﮑﺸﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﺳﺎس ﺑﺎ ﺷﻌﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ،
اﻣﺎ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ژرﻓﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد ودرﻣﻮاردی ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺑﮫ واﻗﻊ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ ھﺮﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ،ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ از اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﮭﺎ در ﮔﺬرد و آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدی را ﺟﺎرﺑﺰﻧﺪ .طﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت
ھﺮﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺟﻨﺒﺶ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و درﺟﮫ ی ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻦ
٧

ﺑﺴﺘﮭﺎ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر طﻮل ﺣﯿﺎت ،آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﺷﮑﻞ و ﻧﺤﻮه ی ﺗﺠﻠﯽ ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در اﺳﺎس ﺗﺮس از ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺨﺮدی ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ را در ﺗﻮده ی
ﻣﺮدم ﻣﯽ زداﯾﺪ و ﺧﺮد ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ی ﻣﻠﺒﺲ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﭘﺎ ﺑﮫ
ﻋﺮﺻﮫ ای ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﮫ ﺣﻮزه ی اﺧﻼق اﺳﺖ و ﺷﮭﺎﻣﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺧﻮد را از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ روزﻣﺮه
از آن دوری ﺑﺠﻮﯾﺪ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دﭼﺎر ﺧﻤﻮدﮔﯽ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و دﭼﺎر درﺧﻮدﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺳﻮدﺟﻮ و اﺧﻼق ﮔﺮﯾﺰ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎدھﺎی ﺳﺴﺘﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﮐﮫ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺤﺮان ﮐﻠﯿﺘﺶ را ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
.٣دردوران اﺧﯿﺮدرﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺎھﺪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮده اﯾﻢ.ﺳﻨﺠﺶ و
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ازاﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ وﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﮫ درظﺮف اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ را ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮم ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام را ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺷﻮاھﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮه دھﻢ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« در ﻓﺮاﻧﺴﮫ از ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎده و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪل ﺷﺪ ﺑﮫ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﺸﻢ آﻟﻮد و از ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺤﻮه ی اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
»ﻣﺎﮐﺮون« و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن اﺻﺮار ﺑﺮاﺳﺘﻌﻔﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ
ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را آرام ﮔﺮداﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﺮ ھﻔﺘﮫ در
روزھﺎی ﺷﻨﺒﮫ در ﭘﺎرﯾﺲ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« درﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در  ٢٠١٨آﻏﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﮫ از ﺷﻨﺒﮫ
 ١٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢٠١٨ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮه ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
»ﺟﻠﯿﻘﮫ ی زرد« ﻧﻤﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ درﺟﮭﺖ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر ﻓﺮاﻧﺴﮫ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎد از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻓﺮاﻧﺴﮫ از ﺳﺎل ٢٠٠٨ھﻤﮫ ی راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ
را وادار ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻘﮫ ای ﺑﺮﺗﻦ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﻧﮓ اﯾﻦ ﺟﻠﯿﻘﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدروھﺎ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﯿﻘﮫ ای
ﺑﺮﺗﻦ دارد ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از ﮐﻨﺎرش ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻠﯿﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ
ارزان ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ از اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺴﻨﺪدرآﻣﺪ و در
دﺳﺘﺮس ھﻤﮕﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎھﺪات و ﮔﺰارﺷﮭﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد در آﻏﺎز دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٨ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻞ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ﻋﺮاق رواج ﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻧﻤﺎد وﺳﯿﻠﮫ ای ﺷﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن.
ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ ازھﺰﯾﻨﮫ ی ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
ﺷﺪﻧﺪ  .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻨﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺎرش ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه روی دوش طﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ و
طﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ،ﺑﮫ ﻓﺸﺎرھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻓﺰوده
ﮔﺸﺖ و زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را ﻓﺮاھﻢ آورد .اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آﻏﺎز ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﺑﮭﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﺛﺮوت ،اﻣﺎ
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
ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺟﺒﺮان و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ آھﺴﺘﮫ و ﻧﺎﮔﮭﺎن و ﺑﯽ ھﯿﭻ اطﻼع
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻮدﺗﺎﻣﺂﺑﺎﻧﮫ در ﻧﯿﻤﮫ ی ﺷﺐ ،درآﻏﺎز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎرم اﺑﺎن ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.
ھﺪف دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت روﺷﻦ ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺼﺪ
داﺷﺖ ﻣﺮدم رادرﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮاردھﺪ و ﺑﯽ درد وﺳﺮ ،ﮐﺎرش راﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم
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.
ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت و ﺳﭙﺲ دراز ﻣﺪت ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﮫ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎزد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪ  ،و در اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺧﺎﺳﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮫ ﺑﺎرآورد.
ﻧﺤﻮه ی ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم دراﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﮑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ھﺮدو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد از ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ .در
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه واﺣﺰاب رﺳﻤﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ اﻋﺘﺮاض
ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ھﺮ رو ﺳﺮاﻧﺠﺎم در طﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ارﺑﺎب ﻗﺪرت ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺷﮑﻞ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ؛ و
درﺳﺖ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان وﺿﻊ ﻓﺮق داﺷﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ،ﺧﻮاﺳﺘﮫ اش را ﺟﺎﻣﯽ اﻧﺪازد و درﭼﺸﻢ ﺑﮫ
ھﻤﺰدﻧﯽ ﻣﮭﺎر اﻣﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺼﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ و
ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺟﮭﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﻦ
دو ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻮر ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ را ھﻤﺒﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻧﮕﺎه دارد .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ
ﺗﺼﻮرات ﺧﻄﺎ از آب درآﻣﺪ .ھﺸﺪارﺳﺮﮐﺮده ی ﺳﭙﺎه ﻗﺪس)ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ( در ﻋﺮاق ﮐﮫ ﺑﺎزوی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ در ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﭘﯿﺸﺘﺮدر ﻋﺮاق از
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد؛در ﻧﻄﻘﯽ ﮐﮫ ﻓﯿﻠﻢ آن ﻧﯿﺰﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ
ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺶ درﻋﺮاق ﮔﻔﺖ ازاﻟﮕﻮی اﯾﺮان ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ واز ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ھﺮاﺳﯽ ﺑﮫ دل راه ﻧﺪھﻨﺪ.
در ﻟﺒﻨﺎن ھﻢ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﷲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺗﺼﻮرﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اوﺿﺎع را ﻣﮭﺎر
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪ .آﻧﭽﮫ درﻋﺮاق ﺑﮫ ﺑﺎرﻧﺸﺴﺖ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻮد وآﺷﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی اﯾﺮان وﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دراﯾﻦ ﮐﺸﻮروآﻧﭽﮫ درﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮد
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﺣﺰب ﷲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه وﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪه ی ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ.
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﮫ ﮐﺸﻮراﯾﺮان،ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی روﯾﺎروﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻗﺪرت ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ دراﯾﻦ ﺳﮫ ﺣﻮزه .اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﻧﻮع
ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺠﻤﻮع روﯾﮑﺮدی ﺻﺒﻮراﻧﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮده ی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺗﻮﺳﻞ
ﻧﺠﺴﺖ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن ھﻢ ِﺧﺮد ﺑﮫ ﺧﺮج ﻣﯽ داد و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺷﻮرش
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ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی راه ھﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻟﺒﻨﺎن .وﻗﺘﯽ
ھﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮان ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه اظﮭﺎرداﺷﺖ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺮاﯾﯿﻞ را از طﺮﯾﻖ ﻟﺒﻨﺎن ھﺪف
ﺑﮕﯿﺮد ،آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم داﺷﺖ اﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﻟﺒﻨﺎن را وﺳﯿﻠﮫ ﻗﺮارﻧﺪھﺪ .ھﻤﯿﻦ
ﻧﮕﺮش ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ آن طﻮر ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن دل ﺑﺒﻨﺪد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻋﺮاق ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ رو آورد ،ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ﻧﺠﻒ دوﺑﺎر ﺑﮫ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی اﯾﺮان را در ﻋﺮاق ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﻮد اﯾﺮان ھﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺼﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﯾﺮان را ﮐﮫ در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎروﺳﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
اﯾﺮان ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﺎن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮن آﻟﻮد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺎﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺳﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﯾﺮان ،ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزوی ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ
ھﻤﮫ ﺟﺎ اھﺪاف ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺎن ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﺴﺎن ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ .ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺷﯿﻌﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﻧﮕﺮاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ھﻤﺸﮑﻠﯽ و ھﻤﺴﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺖ.
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.
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ راه ﺣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺷﺪ .ﻣﺮدم در ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ازﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ
طﻠﺒﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺳﺎزﺷﮭﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت .ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری دارد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی
دﯾﻨﯽ در ﺑﺪﻧﮫ ی ﻗﺪرت ﮐﮫ ﻣﺪام ﺳﺎزﺷﮭﺎی درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﺮاق ﺑﮫ
ﻋﻨﺼﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﻣﺮدم ﮐﺮد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﻧﻈﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ
رو ﺳﺎزش ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﺑﮫ دو ﻋﻨﺼﺮ دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ھﺮ دوی اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ و ﻧﮫ ﮔﺮوه
ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮف ﺗﺸﮑﻠﮭﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺤﻮرھﺎ در درون ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺎﻓﮭﺎ
و ﮔﺴﺴﺘﮭﺎﯾﯽ ﻗﺮاردارﻧﺪ وﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ درﺑﺤﺮان ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯿﮭﺎ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯿﮭﺎﯾﯽ واﺣﺪ و
ﻣﺘﺤﺪ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﻠﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻋﺮاق زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﻋﺮاق ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﻨﯽ در ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ
ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
 .۴در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺤﺮان زده اﻣﮑﺎن دارد ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﺎ ﺧﻮدﺟﻮﺷﯿﺪه درﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﺑﺤﺮان زده درھﯿﺄت ﺗﺤﺮﮐﺎت و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« در طﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ آورد وﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﮭﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ« ﻣﻮج ﺗﺎزه ای از ﺧﺸﻢ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣﺮدم را داﻣﻦ زد و اﯾﻦ دو
ﺟﻨﺒﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ »ﺟﻠﯿﻘﮫ زردھﺎ« و »ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ« ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ھﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪزد .ھﺮدوی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺸﺮھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺮدم ﺑﻮد و ھﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
ِ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﻋﮭﺪ »اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺎﮐﺮون« ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻓﺎرغ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
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ﺳﻨﺘﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﻧﮕﺮﺷﯽ را ﺟﺎ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﮫ از ﻣﺮدم ﺳﺎده و
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ» .ﻣﺎﮐﺮون« ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺠﯽ را در زﻣﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ
دﺳﺖ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﭼﭗ وﻧﮫ راﺳﺖ دﯾﮕﺮﺟﺮأت ﻧﺪارﻧﺪ آﺷﮑﺎرا و درﻋﻠﻦ ﺑﮫ دﻓﺎع ازﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺎن
روآورﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ »ﮐﺜﺎﻓﺖ« را از دوش ھﺮدوﺟﻨﺎح ﺑﺮدارد و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ای ﺑﺨﺰد و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺳﻨﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را ﺳﺮﺧﻮش و ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزد.
اﮔﺮ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻣﺎﮐﺮون« ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭼﺎره ای
ﻧﺪارد ﺟﺰ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدن »ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ« ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﺮ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ھﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه اﻣﮑﺎن دارد
واﮐﻨﺸﮭﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﺪه از ﺧﻮد ﺑﺮوز دھﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻣﺎﮐﺮون « وﺟﮭﮫ ای
ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺠﺮﯾﺎﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی دی ﻣﺎه  ١٣٩۶ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ
را ﻣﮭﺎرﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻋﺪه ای را در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﮐﻮب در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻏﺮه ﺳﺎﺧﺖ
و ﺗﺼﻮری واھﯽ ﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﭘﻮچ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه اراده ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی
ﻣﺮدﻣﯽ را ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ در ھﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ
ﺳﺮﺑﺮآوردﻧﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای دﭼﺎر ﮔﺮداب ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ،آﺳﺎن
از آن ﻧﻤﯽ رھﺪ.
در اﯾﺮان ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎھﺎ
ﺳﺮﺑﺮآورد .در ﭘﮭﻨﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﺣﻮزه ی ﻣﺎﻟﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری،درﻣﺤﺪوه ی آﻣﻮزﺷﯽ درﮐﺴﻮت ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن،
در ھﯿﺄت ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ...
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﺑﺤﺮان زده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ ﺑﻮد در ھﯿﭻ
ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ و راه ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر وآرام ﺳﺎز ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .در ھﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪارد ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺴﺌﻮل .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ در ﺧﺎﻧﮫ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ و در اﺗﺎﻗﮭﺎی اداری
ھﻤﮫ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﺣﺪی ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺘﺮک
ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺟﺰ »آن ﺧﺪاﺑﯿﺎﻣﺮز« .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﺪوه ﺳﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻤﯽ
ﺑﻮد .ﺑﯿﺎن ﻧﻔﺮﺗﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﺎل .ﻓﺴﺎد ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﭼﻨﺎن رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﮫ ھﺮﮐﺲ ھﺮ ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪی ﻓﺎﺳﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺧﻮد را
ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪه ی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ »ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺳﺎرﻗﺎن اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ
ودﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ زد.
.۵ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮض اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺳﺎزوﮐﺎرﺳﺮﮐﻮب راھﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای
درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ و در ھﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎراﻧﺪازد .ﺑﺨﺶ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺻﺮف ھﻤﯿﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی در راه ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺳﻮرﯾﮫ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺣﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺧﺮج ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮدم
ﻋﺎدی ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﯽ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻤﺪه ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺮﺿﮫ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ در ﺳﻮرﯾﮫ ﻧﺠﻨﮕﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ! درواﻗﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دو ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻤﺪه را
ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽ آﻣﯿﺨﺖ و ﺧﻠﻂ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﻣﺒﺤﺜﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن وﺳﭙﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﮫ و دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺘﯿﺰ و ﺿﺪ اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ ﺑﮫ
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راه ﻣﯽ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ھﺮ دو ﻣﺒﺤﺚ اﻣﺎ در واﻗﻊ در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ »ﺣﻔﻆ
ﻧﻈﺎم« ﻧﺎم ﻣﯽ داﺷﺖ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﻮد در ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺟﺎر
ﻣﯽ زد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﺮآﻣﺪه از اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻞ »اﺻﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم« را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﺑﮫ ﺣﻔﻆ
ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .از اﯾﻦ رو» ﻣﻠﺖ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ »اﻣﺖ« و »اﻣﺖ«
ﻣﻨﺎﻓﻊ
ِ
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﮫ»ﮐﺎرﮔﺰاران« ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻋﺪه ای ﮐﮫ ازآﻏﺎزﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺼﺎدره ی
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم روآوردﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم »ﻣﺼﺎدره« ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ »اﻣﺖ« ﮐﮫ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »ﻣﻠﺖ« ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻔﮭﻮم »رھﺒﺮ اﻣﺖ« ﻧﯿﺰھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻣﯽ
ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ »رھﺒﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم« .در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ
در وﺟﻮد ﯾﮏ »رھﺒﺮ« ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ و ﺣﺘﯽ »ﺣﮑﻮﻣﺖ« ﮐﮫ در زﺑﺎن
ﻣﺤﺎوره ھﻤﺎن »دوﻟﺖ« اﺳﺖ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و»ﺷﻮرای ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ« ﻧﯿﺰﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺟﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ
»ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن« ﺧﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻧﻤﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺑﺮآﻣﺪه از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﺪد »ﺗﺄﯾﯿﺪ« رھﺒﺮی از ﮐﺎرﮐﺮدھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل و
ﮐﺮدارھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
»ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم« را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻈﺎم» .ﮐﺎرﮔﺰاران ﻧﻈﺎم«
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی »ﭘﻠﻨﻮم« و»ﮐﻤﯿﺘﮫ ی ﻣﺮﮐﺰی« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در وﺟﻮد رھﺒﺮی اﯾﻦ دو ارﮔﺎن ﺧﻼﺻﮫ و ذوب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﻠﻨﻮم و ﮐﻤﯿﺘﮫ ی ﻣﺮﮐﺰی ﮐﮫ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد »ﮐﺎرﮔﺰاران« ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﮫ »رھﺒﺮی« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ »رھﺒﺮی« ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺰاران.
آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری دﯾﮕﺮ »اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان« ﺑﮫ
ﻋﮭﺪه ی رھﺒﺮ اﺳﺖ و »ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران« ﻧﻘﺶ ﻓﺎﻋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ،ﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ» .ﻗﺪرت
واﻗﻌﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ »زور« دردﺳﺖ »رھﺒﺮ« اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ »ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان« و در
»ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری« ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و »ﯾﮏ ﺗﻨﮫ« ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ ﮐﻼم دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر »ﮐﺎرل اﺷﻤﯿﺖ« ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺰ اﯾﻦ .اوﭼﻨﯿﻦ رھﺒﺮی را ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ زﯾﺮا ﮐﮫ ﺣﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ را
از آن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی درھﻢ ﺗﻨﯿﺪه از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ از ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی اوﻟﯿﮫ ای ﺳﻮد ﻣﯽ ﺟﺴﺖ ﮐﮫ
دو وﺟﮫ داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ ھﻤﯿﻦ دﯾﻦ .ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ در اﺳﺎس ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮔﺸﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ  .ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ
ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺴﺖ و ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﻢ ﻣﯽ آورد ﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﻘﮫ رو ﻣﯽ آورد .اﯾﻦ دو اﺑﺰار ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﮫ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺣﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮاﻧﺤﺼﺎری آن را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
»اﻧﻘﻼب  «۵٧در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﻨﺪه ھﺮﭼﮫ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد و ھﺮﭼﮫ ﺧﻮدداﺷﺖ ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﮐﻨﻮن از »اﻧﻘﻼب  «۵٧ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ »وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ«.
در ﯾﮏ ﮐﻼم اﺳﺘﺒﺪاد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از راه اﺻﻼﺣﺎت ﯾﺎ اﺻﻼح طﻠﺒﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻧﻈﺎم« ﺑﮫ اﺻﻼح آن دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم درﺳﺮ
ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺴﺘﮫ ای اﺳﺖ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ درھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻗﺎدرﺷﺪ ﺑﮫ ﯾﺎری اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ ھﻤﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب رو آوردﻧﺪ و در ﭘﯿﺮوزی آن ﺳﮭﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﺎی اﯾﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ازاﻋﺮاب داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺑﮫ اﯾﻨﺎن ﻓﻘﻂ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ از طﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎھﯽ روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .اﯾﻨﺎن ﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ
١٢

ﻧﻈﺎم راﻧﺪارﻧﺪ و درﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ آﻟﺖ دﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ازآن درﻟﻔﻆ روﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﮫ ای ﺷﺪﯾﺪ
ﮐﻞ ﻧﻈﺎم و ھﯿﺄت ﺑﺴﺘﮫ ی آن را ﺑﮫ ﻟﺮزه درآورد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی
 ١٣٩۶ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ٢۴اﺑﺎن  ١٣٩٨ﺑﮫ اوج ﺧﻮدرﺳﯿﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎ و ﺷﻮرﺷﮭﺎ و ﻗﯿﺎﻣﮭﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺟﻠﻮه ای ﯾﮑﮫ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .دو
ﺟﻨﺒﺶ  ١٣٩۶و  ١٣٩٨اﯾﺮان را از ﭼﻨﮕﺎل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺮوه ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ )ﭼﭗ و ﻣﻠﯿﻮن
و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ( ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺗﺎزه ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﯿﻦ دو
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ »ﻧﻈﺎم« را ﻓﺎرغ از »ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﮭﺎ« و »اﺻﻼح طﻠﺒﯿﮭﺎی ﮐﺎذب« از رﯾﺸﮫ ﺑﻠﺮزاﻧﻨﺪ
و اﻣﯿﺪی ﺗﺎزه در دل و اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﭙﺮاﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼح
طﻠﺒﺎﻧﮫ ی درون ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﺳﺎس ﯾﮏ »ﭘﺮوژه ی اﻣﻨﯿﺘﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺷﻮاھﺪ زﯾﺎدی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« درون ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﺗﻔﺎھﻢ
ﺑﺎ »اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن« ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺤﺮان ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی رژﯾﻢ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺷﻤﺎری
از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﮐﮫ ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی ﻓﻌﺎل و ﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﺆﺛﺮی ھﻢ ﻧﻤﯽ داﺷﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎرﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﻗﻄﻊ از ﮐﺎرﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ»اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ دارﯾﺪ »ﺑﮫ ﻣﺎ« ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
و ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﻠﻮ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎرھﺎ از ھﻤﯿﻦ »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن« ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ھﺮ ﺑﺎرﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﻠﻢ
ﻣﻄﻠﺒﯽ راﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﺪد ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺸﺎن وﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی ازﻧﯿﺮوھﺎی»ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ« ﭼﻨﺎن ﯾﻮرﺷﯽ
ﻋﻠﯿﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد .اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﺬراﺑﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﮫ ی
»ﮐﯿﺎن«،ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎﯾﻢ درﺑﺎره ی داﻧﺸﮕﺎه،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺣﻀﻮردراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و دﻓﺎع از ﺣﻖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﻮن،اﻓﺸﺎی ﭼﮭﺮه ی واﻗﻌﯽ ﺷﮭﺮداری
دوران ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ و ...
در واﻗﻊ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﺗﮑﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ »ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی« ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی ﻣﺪرن ﺧﺎﺻﮫ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ ی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯽ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﺑﺮﻧﻤﯽ آورد» .رھﺒﺮی« اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی
از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ »ﺛﺮوت ﺟﺎﻣﻌﮫ « را ﺻﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻧﮕﺎھﺪاری ﺗﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮدارﻧﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﺎﻧﯽ آﻟﻮده دارﻧﺪ ﮐﮫ ازھﯿﭻ ﻗﺘﻞ وﺷﮑﻨﺠﮫ وﮐﺸﺘﺎری روﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺸﺘﺎرﻣﺮدم وﻗﺘﻞ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪه اﺳﺖ وﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ودرﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ »ﻧﻈﺎم« در وﺟﻮد ﯾﮏ رھﺒﺮ »ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ« و »ﻣﻌﻨﻮی« ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻧﻮع از»ﻧﻈﺎم« را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ اﯾﺮان داﻧﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ »ﻧﻈﺎﻣﮭﺎﯾﯽ« ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺑﺴﺘﺮھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮده ای رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﻨﺖ ﺷﮑﻦ در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ .ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ﺳﻨﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ و رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﺒﯿﻠﮫ ای و ﺟﺰآن ﺟﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﮫ ی درﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ»ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ«دراﺳﺎس ﯾﻌﻨﯽ درآﻏﺎز ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺠﻠﯿﻞ از
ﺳﻨﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ درﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺳﻨﺖ ﺷﮑﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ وﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺪرت آوﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ
ﮐﮫ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽ دارﻧﺪ و درھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻧﻔﺮﺗﺸﺎن را از ﺗﺠﺪد و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .روﮔﺮداﻧﯽ ازﺳﻨﺖ واﺑﺮازﺑﯿﺰاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻋﺎم ﺗﺠﺪد از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ »ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ« ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .اﯾﻦ »ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ« در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ھﻢ ﻣﺪﻋﯽ »ﺳﻨﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ« اﻧﺪ و
ھﻢ »ﺗﺠﺪد ﺳﺎزی« ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ »ﺳﻨﺖ آﻓﺮﯾﻨﯽ« .اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در
ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺮﯾﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ و رﯾﺸﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
١٣

ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ در اﯾﺮان ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭼﻨﺎن آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ »ﻧﻈﺎم« ﺑﻮده اﻧﺪ
ﮐﮫ ﺗﻮان ﮔﺴﺴﺘﻦ از آن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺮود ازﮐﺎر اﻓﺘﺎده ی »اﺻﻼح طﻠﺒﯽ« ﺳﺮﻣﯽ دھﻨﺪ و
در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﮔﺮداب اﯾﻦ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺑﯽ رﺣﻢ و ﺑﯽ اﺧﻼق ﮔﺮﻓﺘﺎرﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ازھﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﺎل دوھﺰار
ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ام ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از
ﻣﺨﻤﺼﮫ ی اﺳﺘﺪﻻﻟﮭﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪه رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺑﺮاﺑﺮ دو ﺷﯿﻮه ی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ھﻤﺎن ﭼﺎرﭼﻮب
ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺸﺴﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ واﻻﺗﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﯿﺮون ﺟﺴﺖ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺪ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﻨﺪ ودرﻋﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮاراوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎن
ﺑﺮآﻣﺪه از»ﻧﻈﺎم« را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺮاﺋﺖ ﺧﻮد دل ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮﭼﻨﺎن درﭼﻨﺒﺮه ی ﺑﺎﻓﺘﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﮫ ﺑﻨﺪﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﮫ ﺧﻼﺻﯽ ازآن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ واﻻﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ را
ﺑﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ.
 .۶در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ام و در ھﻤﺎﻧﺤﺎل ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ
ﺗﺎزه ﭘﺮوراﻧﺪه ام ﮐﮫ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﻤﭽﻮن ﺣﺮﻓﮫ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ» .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای«در واﻗﻊ
ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺣﺮﻓﮫ ی آﻧﺎن»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮدن«اﺳﺖ .ازاﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ»ھﻮﯾﺖ« ﺑﺮای
ﺧﻮدﺑﺘﺮاﺷﻨﺪودرھﻤﺎﻧﺤﺎل »وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد«را ازاﺳﺘﻤﺮارﺑﺮﺧﻮردارﺳﺎزﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ»وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد« ﺑﮫ
ھﻢ ﺑﺮﯾﺰد ،ھﻮﯾﺖ ﺣﺮاﻓﮫ ای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود وﻓﺎﻗﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ »ﺣﺮﻓﮫ اﯾﮭﺎ« ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع »ﻧﻈﺎم« ﺗﻦ ﻣﯽ دھﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﮫ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را
در ﮔﺮو ﺑﻘﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ھﻤﯿﻦ »ﻧﻈﺎم« ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺗﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﻣﺘﺼﻮر ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ی»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای« ﺑﺎ»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ« دراﺳﺎس دراﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای از ِﻗ َﺒ ِﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ« ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل آﺷﮑﺎرا ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی درﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻣﺪد روﺷﮭﺎی ﺳﻨﺘﯽ .ھﺮدوی اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﮭﺎ اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ .ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل ،و ﺧﺎﺻﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼﻓﺼﻞ
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
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭼﻨﺒﺮه ی ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ذھﻨﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دﺳﺖ و ﭘﺎﻣﯽ زﻧﻨﺪ.ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل ،و
ﺣﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻮد از ﺻﺤﻨﮫ ی ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد وھﺮ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﮫ ای طﺮد
ﻣﯽ ﮔﺮدد .از اﯾﻦ رو»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﻤﭽﻮن ﺣﺮﻓﮫ« ﺑﮫ ﺳﻮد ﻣﺤﺾ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ
ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺪد ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ذھﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ.
آﻧﭽﮫ آﻣﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای« ﺑﮫ واﻗﻊ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬارد اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮔﻔﺘﺎرھﺎﯾﺶ ﺳﺮﺑﺰﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ« را
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ وﺿﻊ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ آن ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺪد»ژﺳﺘﯽ« ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ
ﻧﻤﺎ! »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای« ﺗﻨﮭﺎ از ﯾﮏ»ﺧﻄﺮ« ﻣﯽ ھﺮاﺳﺪ وآن ھﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﺮوطﮫ  -ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ رﯾﺎﺳﺖ و ﺑﺪﻧﮫ ی دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻧﺎ ﻣﺸﺮوط و ﺑﯽ ﻗﯿﺪ وﺷﺮط واﮔﺬارﺷﻮد» .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺣﺮﻓﮫ ای« اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ از »دوﻟﺖ«»،ﺣﮑﻮﻣﺖ« و »ﻧﻈﺎم دﯾﻦ ﺳﺎﻻر« رواج ﻣﯽ دھﺪ و ﮐﻮﺷﺸﯽ
ﻣﻐﺸﻮش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای« در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و در
ﻣﯿﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﻼ وﻗﻔﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ در ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای آﺳﺎن ﺷﮭﺮت و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ وﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺪام ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﮫ »ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی« ﻣﯽ آوﯾﺰﻧﺪ و از اوﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ »ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ« و»ﻣﻘﺎم وﻣﻨﺼﺒﯽ«ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ»ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« »،ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ«»،اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ درﺗﺒﻌﯿﺪ« و
»ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﮕﺮه ی ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ آﻧﺎن واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻧﺎﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﯿﻦ
»اﻓﺮاد« اﺳﺖ .و زﻧﻨﺪه ﺗﺮ از ھﻤﮫ ی ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از ھﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺑﺎوری
ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺑﺮآﻣﺪه از رأی ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ،ﺑﺎﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ ﺑﺎ ﭼﮭﺮه ای دوﮔﺎﻧﮫ ﺧﻮد را»ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه« ھﻢ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!اﯾﻦ»ﺣﺮﻓﮫ اﯾﮭﺎی« دو ﻧﺒﺶ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﻧﺪ ﻧﮫ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
ﺧﻮد »ﺟﻠﻮﺑﯿﻔﺘﻨﺪ« ﺳﺎﻟﮭﺎ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ازﻧﺎﻣﺸﺎن آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ازاﯾﻦ رو ﺑﮫ داﻣﺎن
»ﺷﺎھﺰاده«ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ازﮐﺴﺐ »ﺷﮭﺮت«ﻋﻠﯿﮫ او واردﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪودرﭘﻮﺷﺸﯽ »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ«
ﺿﺮﺑﮫ ای ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ»اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﯽ«وارد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﮫ ﺑﺎ »ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی« ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺑﺮﺧﻮردار ازﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯿﮭﺎﯾﺸﺎن ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،آﻧﭽﮫ ﻣﯽ طﻠﺒﻨﺪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ
اﺳﺖ و ﺗﻔﻨﻦ و ﺷﮭﺮﺗﯽ ﮐﺎذب آن ھﻢ ﺷﺘﺎﺑﺎن .ﺑﻨﮕﺎه ھﺎ و دﻓﺘﺮھﺎ وھﻮاﺧﻮاھﺎن ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ
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
ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﮔﺮوه ھﺎی داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ذھﻨﯽ ،دﺳﺘﺒﻨﺪھﺎی
ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎری از ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﺪام از»اﺗﺤﺎد« ھﻤﮕﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺒﮭﻢ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
دوره ی ﮔﺬار وﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ازاﯾﻦ دﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﮫ ﻣﺮدم در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ دادﺷﺎن درﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم »رھﺒﺮ« ﻧﺪارﻧﺪ! ﺗﺼﻮرﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺧﺎرج رھﺒﺮ ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ﻣﺮدم اﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ طﯿﻔﯽ ازاﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی
آﺷﻔﺘﮫ اﺳﺖ وﺗﺼﻮرات ﺑﺎطﻞ از واﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﮭﺎی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻣﺮوز اﯾﺮان.
ﺑﺨﺶ درﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای« وﺷﻤﺎری از»رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن«
»ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ« ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﮫ ﻣﺮدم در اﯾﺮان وارد ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ
»ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﮭﺎ«ﺑﺎدﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪوﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ در اﯾﺮان »ﺳﺮﮐﻮب«
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫ و زاری ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ روﯾﺪاد ﺑﻌﺪی .ﺑﺨﺸﯽ ھﻢ ﮐﺎری ﻧﺪارد
ﺟﺰآﻧﮑﮫ در ﭘﻨﺎه ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاھﯽ ﭼﻨﺪ اﯾﺮاد ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ وارد ﮐﻨﺪ و ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪ
دﻣﻮﮐﺮات ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﺴﺎزد .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
ھﻢ و ﻏﻤﺶ را ﻓﺪای آزادی ﮐﺸﻮرش ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه ی اﯾﺮان را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ،ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
 .٧ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻔﻠﮭﺎ و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺑﺎﺟﺨﻮاھﯽ ﭘﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ ﻣﺪد دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎذب ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺆﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ را از ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ی ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ در ﮐﺴﻮت اﻧﻮاع ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و
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
ھﺎی وﻟﮕﺮد و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﺮب ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮری ﺧﺎص وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در اﻣﻮر ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻣﻌﯿﻦ و ﺳﭙﺲ در ﮐﺴﻮت ﺟﻌﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازی
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ھﻤﮫ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﭽﻮن ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه وارد ﻣﯿﺪان
ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ ی آﺷﻔﺘﮫ ھﻢ در ﯾﮑﯽ از »ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وزﻧﮫ ای ﮐﺎذب ﻧﯿﺰ
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
ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن روﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺪه ای در ﭘﻮﺷﺶ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر اﺻﻼح طﻠﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻐﻞ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و از ھﻤﺎﻧﺠﺎ در داﻣﻦ
اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧﺎﺻﮫ در ﯾﮏ دوره در ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﮫ وﯾﮋه در رادﯾﻮ ﻓﺮدا)ﭘﺮاگ(
ﺑﻐﻠﻄﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺧﻮد را ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ.
ب ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه،ﻧﺨﺮاﺷﯿﺪه ای ﺳﺮوﮐﺎردارﯾﻢ
در اﺳﺎس ﻣﺎ درﺧﺎرج ازاﯾﺮان ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﮐﺎذ ِ
ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﺎذب طﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺤﺮاف و اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن روزﮔﺎری
ذره ای از ﻓﮑﺮ ﺿﺮورت اﻧﻘﻼب ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﮏ ﭘﺎ از ﺿﺮورت
اﺻﻼح رژﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮﭘﺲ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﭼﻨﺎن از ﻟﺰوم ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ و اﺻﻼﺣﺎت ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪان
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮھﯿﺰی و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺠﯿﻊ ارﺗﺸﯿﺎن ﻣﯿﮭﻦ
دوﺳﺖ اﯾﺮان را روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﯾﺎدﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ آﻧﺎﻧﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﻋﻠﯿﮫ ﻣﯿﮭﻦ دوﺳﺘﺎن رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی دﺳﺘﺎﻧﯽ آﻟﻮده داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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ﭘﯿﻮﺳﺘﮭﺎ
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ﯾﺎدداﺷﺖ
در زﯾﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﮐﮫ از اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﮔﺮدآورده ام در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی
 ٢۴اﺑﺎن ١٣٩٨ﻣﯽ آورم .درﺿﻤﻦ ﺑﺎ آوردن آﮔﺎھﯿﮭﺎﯾﯽ از ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﺴﺎزﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی
ﻣﺎه ١٣٩۶وﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ازﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ٢۴
اﺑﺎن  ١٣٩٨از درون ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﻮردی وﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٩۶ﺗﺎ
 ١٩٣٩٨ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دوران ﺗﺎزه ای از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﻘﯽ ﺗﺎزه در
ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و رھﺎﯾﯽ اﯾﺮان را از ﺑﻨﺪھﺎی ﻋﺼﺮ»آﮔﺎھﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺎذب ﺗﺎرﯾﺨﯽ«
ﻧﻮﯾﺪﻣﯽ دھﺪ .اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮭﺎراﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد.اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ ازﭼﻨﺪ
ﺣﻤﺎﺳﮫ وﭼﻨﺪ ﻓﺎﺟﻌﮫ راﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ وﺑﮫ ﻓﮭﻢ اﺑﻌﺎد زﻧﺠﯿﺮه ی ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺪد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﺪه ای ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﮫ ی ﺧﻮﻧﯿﻦ را ﺑﮫ ﯾﺎری ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎو ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻣﻮردی ﺑﺮﺑﺮﺳﻨﺪ
و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ھﻨﻮز ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎزدارﯾﻢ.
آﮔﺎھﯿﮭﺎی زﯾﺮاز دی ﻣﺎه  ١٣٩۶ﻣﯽ آﻏﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺣﻮادث ﺗﺎ اواﺧﺮ  ١٣٩٨ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺴﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ را درﻋﺮﺻﮫ ی ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
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
و ﮔﻔﺘﺎرھﺎ و ﻧﮕﺮﺷﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوران اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﮫ
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.
ﻧﯿﺮوی ﭘﻮﯾﺎ وﺗﺤﺮک ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ھﻔﺘﻢ دی  ١٣٩۶ﻣﯽ آﻏﺎزد و ﻣﺴﯿﺮ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه و ﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﺮان از ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺮدم دﺳﺖ رد زدﻧﺪ ﺑﮫ
ﺳﯿﻨﮫ ی اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن و اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﺴﺴﺖ ژرف ﺧﻮد را ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای
و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﭼﺮاغ ھﺎدی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی
دﻟﺴﻮزان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺻﻔﻮف ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ .ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ھﯿﭻ ﺗﺸﮑﻞ و ﺟﺒﮭﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺪد»آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﯾﺎ»آﮔﺎھﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺧﻮد
را ﻣﺸﺮوع و ﻣﻮﺟﮫ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ ﭘﺲ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ و آﮔﺎھﯽ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ﯾﺎدآورﺷﻮم ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ »ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ« در اﯾﺮان ﺑﮫ
ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺨﺴﺖ اﻧﻮاع اﻋﺘﺮاﺿﺎت و روﯾﺎروﯾﯿﮭﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دوم ﺧﺮداد  ،١٩٧۶ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ از دوم ﺧﺮداد ﺗﺎ
ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩۶و ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮم ﺷﮑﻮﻓﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ از ھﻔﺘﻢ دی ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز.
ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎ اﺷﺎره
دارﻧﺪ وﺗﮑﺎﻣﻞ آﮔﺎھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
و در ﯾﮏ ﮐﻼم »ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ« در واﻗﻊ از ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩۶ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺳﺮﺑﺮآورده اﺳﺖ.
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﺷﺘﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ )٩٧،٩۶و(٩٨از ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ را ﺷﺮح ﻣﯽ دھﻢ .ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﻮم را از اﯾﻦ روﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﯾﮑﺴﺮه
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از »ﻧﻈﺎم« ﺑﺮﯾﺪه اﻧﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ اﺻﻼح اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﺎطﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل آﮔﺎھﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻧﻘﺎد را ارج ﻣﯽ ﻧﮭﺪ و ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪی ژرف ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﯿﺖ دل ﻣﯽ
ﺑﻨﺪد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رھﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮھﺎی آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ھﺮﺑﺎﺑﺖ ﺧﻼق
اﺳﺖ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت  ١٣٩۶اﯾﺮان
اﻟﻒ-اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﮐﮫ آن را»ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  «١٣٩۶ﻧﺎم
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.
ازھﻤﺎن آﻏﺎزھﻤﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﭘﺬﯾﺮاﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ ﮔﺸﺖ
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
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺷﺼﺖ ﺷﮭﺮ ﻣﯽ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺨﻦ از ھﺸﺘﺎد ﺷﮭﺮ و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﺼﺪ ﺷﮭﺮ و ﺣﺘﯽ
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:
ﻣﺸﮭﺪ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر،ﮐﺎﺷﻤﺮ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،ﺷﺎھﺮود،ﺑﺠﻨﻮرد،ﻗﻮﭼﺎن،ﺳﺒﺰوار،ﺳﺎری،وراﻣﯿﻦ ،ﻗﺎﻧﻤﺸﮭﺮ ،رﺷﺖ،
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،
ﮐﺎﺷﺎن ،اراک،دورود ،ﻣﻼﯾﺮ ،دزﻓﻮل ،اﻟﯿﮕﻮدرز،ﺑﺮوﺟﺮد،اﯾﺬه،ﮐﺮﻣﺎن،ﺷﯿﺮاز،ﺑﻮﺷﮭﺮ،ﺑﻮﮐﺎن،ﻧﺠﻒ
آﺑﺎد ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺷﮭﺮﮐﺮد ،ﻻھﯿﺠﺎن،ﻣﺮاﻏﮫ،ﭘﺮدﯾﺲ ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن،ﺳﻨﻨﺪج،ﮐﻨﮕﺎور،ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن،ﺷﺎھﯿﻦ
ﺷﮭﺮ ،ﻗﮭﺪرﯾﺠﺎن ،اﯾﻼم ،ﺷﮭﺮﺿﺎ ،ﺧﺮﻣﺪره ،ﺑﺎﻧﮫ،ﭼﺎه ﺑﮭﺎر،ﻧﻮرآﺑﺎد،ﺷﻮﺷﺘﺮ،ﺑﺎﺑﻞ،ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮭﺮ،
دھﺪﺷﺖ ،ﯾﺰد ،ﻣﺎھﺸﮭﺮ ،ﺷﺎدﮔﺎن ،ﻣﮭﺮﺷﮭﺮ،آﺑﺎدان،ﻓﻮﻻدﺷﮭﺮ،ﻣﺮﯾﻮان ...
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی درآﻏﺎز درﺷﮭﺮﻣﺸﮭﺪ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺮدم دراﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ھﺰﯾﻨﮫ
ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﺸﮭﺪ ﻗﺪرﺗﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮداﺷﺖ در آﻏﺎز در ﺧﻔﺎ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ
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
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم را ھﺪف ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ھﺮاس اﻧﺪاﺧﺖ .درواﻗﻊ ﻣﺮدم از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺸﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮدم »ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ« واﻋﺘﺮاض ﺑﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺟﺎر ﻣﯽ زدﻧﺪ اﻣﺎ داﻣﻨﮫ ی ھﻤﮕﺎﻧﯽ آن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺴﺎد ﺟﺎری در ﻧﻈﺎم ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﺷﺘﺎﺑﯽ ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﮫ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ و ﺷﺨﺺ
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
ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﺮدم ﺗﻨﻔﺮﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﮫ اﺑﺮازﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮدر ﭘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﮐﺸﻒ رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم درھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
١٩

و ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ و رھﺒﺮی آن را ﻣﯽ ﻧﮑﻮھﯿﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ در
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.
ﺣﺮﮐﺖ ھﻔﺘﻢ دی از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎزﮔﺸﺖ ﮐﮫ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً آن را »ﭘﯿﺮاﻣﻮن« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﺎره
ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ »ﻣﺮﮐﺰ« ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺳﺮﺑﺮآورد و
در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﺑﻮد .ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻨﺼﺮ »ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ « ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ
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 اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در
ﺻﻔﻮف ﻣﺮدم آﻏﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻤﺮﻧﮓ از دﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ دﯾﻦ
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد .از ھﻔﺖ دی ﻣﺎه ﻣﺮدم ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ
ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زدﻧﺪ و دﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و رھﺒﺮی دﯾﻦ را ﺑﮫ ﻧﻘﺪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺴﺴﺘﯽ ژرف ﺑﺎ ﺻﻔﻮف
اﺻﻼح طﻠﺒﺎن و رھﺒﺮی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮭﺎدﻧﺪ .ﺷﻌﺎر ﻣﻌﺮوف » اﺻﻼح طﻠﺐ،اﺻﻮﻟﮕﺮا ،دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮﻣﮫ
ﻣﺎﺟﺮا« در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﺑﺎﻧﺰد ھﻤﮫ ﮔﺸﺖ .ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آن ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی از درون ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﻮﺷﯿﺪه وﻓﻮران ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ در ھﻤﮫ ی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
اﺛﺮﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ وﺣﺪت دھﻨﺪه در ھﻤﮫ ﺟﺎ رﺳﻮخ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ و
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
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﭗ و ﻣﻠﯽ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﯾﺎ از ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ ،ﺑﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ارﺗﻘﺎ داد ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﮐﯿﻔﯽ و واﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﮐﮫ از
ھﻮاﺧﻮاھﺎﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد در ﻣﻘﺎطﻊ ﺣﺴﺎس »آﺗﺶ ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر« ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﻮﺟﯿﮫ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم در ﺧﯿﺰﺷﯽ ﻣﻠﯽ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ودر ﭼﺸﻢ ﺑﮫ
ھﻤﺰدﻧﯽ »اﺧﺘﯿﺎر آﺗﺶ « را ازدﺳﺖ ﻣﺰدوران ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﺻﻠﺤﺠﻮﯾﺎﻧﮫ
ﻧﻔﺮت ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮد را از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺰدورﭘﺮور ﻓﺮﯾﺎدﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ را از رﮐﻮد و
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
ﻣﺮدم در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ودﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﺳﻨﮕﮭﺎ از ﻣﺮدم ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ وﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮد ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻦ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی اﺳﺖ در ﺧﺎرج ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ
ﯾﺎ از ﻗﺪﯾﻢ در ھﻤﯿﻦ ﺧﺎرج ﺑﮫ زﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﺎﻧﮫ ﺧﻮﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرﺧﺎم ﮐﮫ رھﺒﺮی را
روزی از آن ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ اﻓﮑﺎری واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻋﻘﯿﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎطﺎﺗﯽ ﻓﺮﺳﻮده و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮭﺎﯾﯽ
ﺑﺴﺘﮫ و ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ،ﻧﺎﮔﮭﺎن دﯾﺪﻧﺪ آب درﺧﻮاﺑﮕﮭﺸﺎن رﺳﻮخ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ
رود ﺷﻨﺎور و ﺧﻮدﺟﻮش و زاﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫ ی ﺧﻮد ھﻤﭽﻮن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اداﻣﮫ دھﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدم»اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ھﻤﭽﻮن ﺣﺮﻓﮫ« ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ درﺧﺎرج ﯾﺎ داﺧﻞ و ﺳﯿﺎﺳﺘﺒﺎزی
ھﻤﭽﻮن ﺗﻔﻨﻦ .
ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و اﺻﻼح طﻠﺒﺎﻧﺶ را ﺗﮑﺎن داد و
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن درﻣﺎﻧﺪه را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوﺑﺮد و ﺑﯿﮭﻮدﮔﯿﺸﺎن را اﻓﺸﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ
ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﻮده اﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﺎرج
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن از روی اﺟﺒﺎر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ رژﯾﻢ اﺳﺖ! ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
٢٠

رﺳﺎﻧﮫ ای ﺳﺴﺖ ﭘﺎﯾﮫ ای ﭼﻮن »ﮐﻮچ اﺟﺒﺎری« وﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎﯾﯽ در ﺟﮭﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ »ﻣﮭﺎﺟﺮت« و
»ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﮭﺎی ﺷﻐﻠﯽ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﭼﮭﺮه ھﺎ« در ﺳﺘﺎﯾﺶ از»ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﯽ«،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩۶ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ در ھﺮﻟﺤﻈﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺰدوران »آﺗﺶ ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر« ،آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ
ﺳﯿﻨﮫ ﭼﺎک ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮزﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺻﻤﯿﻤﯽ ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪه اﻧﺪ،ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺮوح و زﺧﻤﯽ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ وﺑﮫ دﻗﺖ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد اﺳﯿﺮ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺻﺪھﺎ
ﮐﺸﺘﮫ وزﺧﻤﯽ در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻻﺑﻼی ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﮫ
دﺳﺖ آورد .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﻨﺪھﺎی
اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻤﻮده و دﻟﺨﻮش ﮐﺮده ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت 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.
در ھﺮ ﺷﮭﺮ و در ھﺮ ﻣﮑﺎن ھﺴﺘﮫ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮدداﺷﺘﮫ ودارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺸﮑﻞ ازﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ھﻤﺪل و ھﻤﺴﻮ ﻣﺮدم
را ﺑﮫ ﯾﻮرش و ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ درﺣﺪی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ طﻌﻤﮫ ی
ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی رﯾﺸﮫ دار اﯾﻦ ھﺴﺘﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ و
ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت وارد ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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
اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﮔﺰارش» ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ اﯾﺮان
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.
اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ ﺟﺮﻗﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﺑﮫ ﺑﺎورم ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺮان را ﺷﻌﻠﮫ ور ﺳﺎزد ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
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
را ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺖ  ،ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺶ آﻟﻮد ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ 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
را ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی وﺗﻌﻠﻖ ﻗﻮﻣﯽ و ﮔﺮوھﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽ و دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ
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
»ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن آن را »ﻧﻈﺎم« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،آزﻣﻮده اﻧﺪ و ھﺮﺑﺎر
اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده اﻧﺪ .از دوم ﺧﺮداد  ٧۶ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ و
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ اﺻﻼح طﻠﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻋﺎدی و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻠﯽ و اﯾﺮاﻧﺪوﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮاب اﻣﯿﺪ
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ھﻢ ھﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺧﻮاه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ،ﺧﻮاه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری و ﺣﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ ھﻤﭽﻮن ﺗﺪاوم ﻓﺮﯾﺐ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﮔﺬارﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ آورد.

٢١

ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ و اﻧﺪوﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﻧﮫ ﺑﮫ
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﻟﺠﻨﺰار ﻓﺴﺎد ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﭽﮫ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت از ھﻤﮫ ی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر در ﺟﮭﺖ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺰ از اﯾﺮان و اﻗﺎﻣﺖ در ﻏﺮب ﯾﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺎن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد ﻣﻮﻗﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮫ وﺳﻊ
ﺧﻮد از آن ﺑﭽﺎﭘﺪ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﮕﺮﯾﺰد .اﯾﻨﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوھﺎ ی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
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
ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻮن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ و وﺳﯿﻠﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻄﺎھﺎی ﺧﻮد
را ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ و راھﯽ ﺗﺎزه در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ وزﻧﺠﯿﺮھﺎی»اﮔﺎھﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«
را ﺑﮕﺴﻠﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ در ﺟﮭﺖ ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ  ،ﺳﯿﻤﺎی ﺗﺎزه ای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺎرغ از ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ دراﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ و درک و آﮔﺎھﯽ ﻋﻘﯿﻢ و ﻧﺎزای ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮔﺮوه ھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺶ
را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﺴﺘﺮی ﻧﻮ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﻤﮫ ی اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ روش ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،اﮐﻨﻮن و آﯾﻨﺪه .ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی و ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷﻤﺎرد.
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩۶را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺗﻌﻠﻖ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮو ﺑﮑﺎھﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ را طﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﮫ
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
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد در ﻟﺤﻈﮫ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد .ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن و
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﺎن در ھﯿﺄت ﯾﮏ ﮐﻞ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﻨﮭﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در ﮐﺴﻮت »ﻧﻈﺎم« ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد،اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب و ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدﻧﺪ و »ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت« ﻣﯽ
طﻠﺒﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ »ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺣﺎﮐﻢ« در ھﯿﺄت »ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺎﺳﺪ« ھﻤﮫ ی آرﻣﺎﻧﮭﺎ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ و
آرزوھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از دﯾﻦ ھﻤﭽﻮن اﺑﺰاری ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .ﻻﯾﮫ ھﺎی زﯾﺮﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﭼﻮﻧﮑﮫ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﭘﻨﺎه و ﺑﯽ ﮐﺲ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ھﯿﭻ ﻧﮭﺎد
و ھﯿﭻ ﮔﺮوه و ھﯿﭻ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دادﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ھﻢ »ﻧﻈﺎم« و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﮫ را ﻧﺎﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﻠﯿﮭﺎی ﺷﻤﺎری از »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن « و
»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن« ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ،ھﻤﮫ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻨﯿﺪازﯾﻢ
ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻮان ﮐﮫ ھﻢ در ﺣﻮزه ی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اوﺟﮕﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﺣﺴﺎس ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دراﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﺮاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ اﺻﻮﻻً ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺑﮫ طﻮر ﺑﺪﯾﮭﯽ ھﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎی ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی
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ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را ﺧﺎﺻﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻞ وراﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن را ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺪھﺪ .درﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ھﻢ ﺳﻄﺢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻋﺮﺻﮫ ی
داﻧﺸﮕﺎه دﭼﺎر ﺑﺤﺮان اﺳﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻢ داﻧﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ دھﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺳﺖ
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ،وھﻢ آﻧﮑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر در رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﻧﺪارد .اﯾﻨﮭﺎ اﻣﺎ ھﻤﮫ در ﺑﺴﺘﺮی آﺷﻔﺘﮫ ﺑﺤﺮان زا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر»آﻗﺎزاده ھﺎ« ﺑﮫ ﺳﺒﺐ
واﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎﯾﺸﺎن در طﺮﻓﺔ اﻟﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺛﺮوﺗﮭﺎی ﺑﯽ ﮐﺮان دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﭼﮫ ﺳﻮدی دارد؟
راه اﻧﺪازی رﺷﺘﮫ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﯽ داﻧﺸﯽ و ﻧﺎآﮔﺎھﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎزارﮐﺎر
ﺑﻠﺒﺸﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرآورده ﮐﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﯽ وﺟﮭﮫ و اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺪارﻧﺪ .از
ھﻤﺎن آﻏﺎز اﻧﻘﻼب  ۵٧ﮐﮫ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﻤﻢ و ﺣﻮزوی ﺑﮫ ﮐﺴﺐ درﺟﮫ ی دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﻋﻼﻗﮫ و
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ارزش درﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ وﺑﮫ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺗﻨﺰل
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ درﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ دﮐﺘﺮاھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮرﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎھﯽ را درﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ وﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯿﮑﺎران
داﻧﺸﮕﺎھﯽ دراﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺷﻐﻞ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی دی
ﻣﺎه  ٩۶ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺲ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
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
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻊ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﮫ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ »ﻧﻈﺎم« را آرزو ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ اﺻﻼح آن ﻧﺪارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺣﺪاﻗﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه  ١٣٩٨ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻧﺸﺎن ازدﺳﺖ اﯾﻦ رژﯾﻢ ودروﻏﮕﻮﯾﯿﮭﺎ وﻓﺴﺎد و ﻧﺎدرﺳﺘﯿﮭﺎی ھﻤﮫ ی
ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﮫ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺪت ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ھﯿﭻ ﻻﯾﮫ ی
آﺑﺮوﻣﻨﺪی در درون ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻧﺪاد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﻻﯾﮫ ای از اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ھﺰارﺗﻮ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﻄﻠﺒﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﻓﺮوﺑﺮﯾﺰد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻼﺳﮑﻮ ﻏﺮق در آﺗﺶ ﯾﮑﺒﺎره
ﻓﺮوﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﮫ ﯾﺎرﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ آن ھﻤﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ.
روزی ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم اﮔﺮ رژﯾﻤﯽ ﺟﺎﺑﺮ در اﯾﺮان در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﺑﮑﻮﺷﺪ،آن رژﯾﻢ ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ رژﯾﻤﯽ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ اﯾﺮان را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد .اﻣﺮوز اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ رژﯾﻢ ھﻢ ﺟﺎﺑﺮ اﺳﺖ ،ھﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ.
اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ راﻧﺪ و ﺧﻮد دارد ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻤﺪن را ﺗﺪارک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ
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
اﺑﻠﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺑﺎرﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺧﺮﯾﺪاری در ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ ھﻢ ﻧﺪارد.
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
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان رژﯾﻤﯽ دﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد .ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ
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
رژﯾﻢ ﺑﮫ دﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ی رﺳﻤﯽ واردﮐﺮده اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ  .ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﯿﻤﺎی
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 اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺪرﺗﮕﯿﺮی دزدان درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﺎل و ﺛﺮوت دﯾﮕﺮی ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ،ﻋﺮﺻﮫ ای را ﺑﮫ
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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
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﺎ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
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
ﮐﺸﺘﯿﮭﺎی ﺑﮫ اﺳﺎرات درآﻣﺪه از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮕﮭﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮان درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻧﮫ از
ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت.
ﺷﻤﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮاﻋﺘﺮاﺿﯽ ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺎه را
ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﻤﻮدھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻧﻘﺼﺎﻧﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻨﯽ،
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام ﻧﯿﺎت ﺧﻮد را ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪ .ھﻢ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان و ھﻢ ﺑﺮای ﮐﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ رژﯾﻢ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮطﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﯿﻮب ﻣﻮردی راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﯾﮑﯽ از اﺻﻼح طﻠﺒﺎن
ﻣﺸﮭﻮر )ع .ع(.ﮐﮫ ﻣﺪام اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻧﺼﺤﯿﺘﮕﺮاﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺗﺼﻮرﮐﺮده ﺑﻮد ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ
دی  ٩۶ﭘﯿﺎﻣﺪ» ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻓﺮادی )ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮐﮫ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺒﺎﻟﻎ ھﻨﮕﻔﺘﯽ
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
ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،از ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪه اﯾﻢ و ﺑﯿﺮاھﮫ رﻓﺘﮫ اﯾﻢ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺲ ژرف دارد .اﯾﻦ رژﯾﻢ طﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺮدم
را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ داد و از اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺟﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎدھﺎﯾﺶ ﻟﺮزان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ
واروﻧﮫ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎھﺎ ،ﻣﺮدم را ﮔﯿﺞ و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺪﺗﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و روﯾﺪادھﺎ و ﺣﺮﮐﺘﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ب -روﯾﺪادھﺎ /ﺷﻌﺎرھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ
ﺷﻮرش ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر راﯾﺞ در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ و در رده ھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
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
ﻧﮭﻢ دی در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و در دھﻢ و ﯾﺎزدھﻢ دی ﻣﺎه ﺑﺎز ﺑﮫ اوج ﻣﯽ رﺳﺪ.
در  ١١دی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﭼﮭﺎر روز ﺳﮑﻮت ﻟﺐ ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮب را ﺳﺘﻮد.
در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اداﻣﮫ ﻧﺎآراﻣﯿﮭﺎ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .در ھﺸﺘﻢ دی ﻣﺎه ﺷﻮرﺷﮭﺎ آﺷﮑﺎرا اداﻣﮫ داﺷﺘﻨﺪ .در ﯾﺎزدھﻢ دی ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎی
داﺧﻞ اﯾﺮان از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﮔﺰارش داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﻮرﺷﮭﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد .ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎ
از ﮐﺮج ،ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ،ھﻤﺪان ،اراک ،ﺳﺎوه ،آﻣﻞ ،ﺳﺎری ،ﺑﮭﺸﮭﺮ ،ﺷﮭﺮﮐﺮد ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،ﺑﺎغ ﻣﻠﮏ،
ﻗﺰوﯾﻦ ،آﺑﯿﮏ ،ﻣﺤﻤﺪﯾﮫ و ﻧﯿﺰ ﺧﺮمدره در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﮔﺰارش داده ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﻈﺎھﺮات در اﯾﻦ ﺷﮭﺮھﺎ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺳﺮﯾﻊ آرام

٢۴

ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ در ھﺴﺘﮫ ھﺎی آﮔﺎھﯽ و آﮔﺎھﯽ دھﻨﺪه ﻗﺼﺪ ھﺸﺪاردادن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
از دادن ﺗﻠﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ.
در ﮔﺰارﺷﯽ از ﻗﻮل ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از آﺗﺶزدن ﺧﻮدروﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺪان
ﻓﺮدوﺳﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺮج ،ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﮫ ﺷﺐ
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﯾﮕﺎن وﯾﮋه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮔﺰارش ﮐﺮده ﮐﮫ
در ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﮫ درﮔﯿﺮی وﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﮫھﺎی ﺑﺮﺧﯽ ادارات دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﮔﺰارشھﺎی ﺿﺪ
و ﻧﻘﯿﻀﯽ ھﻢ ازﺷﮭﺮ اﯾﺬه دراﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪه .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﺷﻌﺎرھﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺨﺺ اول ﻣﻤﻠﮑﺖ وﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .درﺑﺮﺧﯽ ازﺷﮭﺮھﺎ ازﺟﻤﻠﮫ در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﻣﺄﻣﻮران درﮔﯿﺮﺷﺪﻧﺪ .درﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺗﻈﺎھﺮات در دﻣﺎوﻧﺪ،
ﻧﻮرآﺑﺎدﻟﺮﺳﺘﺎن،ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﮭﺮوﻻھﯿﺠﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهاﺳﺖ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰادهھﺎﯾﯽ در ﻗﺎﺋﻤﺸﮭﺮ،
دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ و ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺒﺎس در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ و ﺗﻼش ﺳﺮان ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮫ ی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای آرام
ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ،درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺄﻣﻮران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض اداﻣﮫ داﺷﺘﮫاﺳﺖ.
ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎی داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ازاﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺘﮫﺷﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﺧﺒﺮدادهاﻧﺪ.
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن در اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان ،ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ
 ١١دی  ١٣٩۶ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن دﺳﺖﮐﻢ  ۶ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرھﺎی ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن دﺳﺖﮐﻢ  ١۵ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮض در ﺗﻈﺎھﺮات را ﺗﺎ ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﺷﻨﺒﮫ ١١
دی  ،١٣٩۶ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ١١دی  ،١٣٩۶ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ از درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ و ﮐﺸﺘﮫ و
زﺧﻤﯿﮭﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن ،در ﻧﺠﻒ
آﺑﺎد ٢ ،ﮐﺸﺘﮫ و  ٢زﺧﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ روی دادهاﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ  ۶ﮐﺸﺘﮫ
و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زﺧﻤﯽ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻗﮭﺪرﯾﺠﺎن در ﭘﯽ ﺗﻼش ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری
اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ  ٢ﺗﻦ از ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن دﺳﺖﮐﻢ » ٩ﺗﻦ« ﺗﻨﮭﺎ در روز دوﺷﻨﺒﮫ
 ١١دی  ١٣٩۶ﺧﺒﺮ داد .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺷﺒﮑﮫ ﺧﺒﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان )ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ(،
ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ » ۶ﺗﻦ« از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﮫﺷﺪﮔﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﮭﺮ ﻗﮭﺪرﯾﺠﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎی
داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪن ﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ در ﻗﮭﺪرﯾﺠﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﮭﺮان ،ﺗﻨﮭﺎ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﺣﺪود  ٢٠٠ﺗﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﺎون اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺗﮭﺮان ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ  ۴٠ﺗﻦ از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن
در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ »ﻟﯿﺪر اﻋﺘﺮاﺿﺎت« ﺑﻮدهاﻧﺪ.اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺒﺮدھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺘﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﺪه ای را ھﻤﭽﻮن »رھﺒﺮ« ﺷﻮرﺷﮭﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺗﮭﺮان دارای ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد و ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪ ﺷﻮرش در ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﮭﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ اﺻﻔﮭﺎن ،ﺗﮭﺮان ،ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ،ﺷﮭﺮﺿﺎ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮران درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺗﻈﺎھﺮات  ١٢دی در اﮐﺜﺮ ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .وﯾﺪﺋﻮھﺎﯾﯽ از ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ در ﺷﮭﺮ اھﻮاز و وﯾﺪﺋﻮھﺎﯾﯽ از ﺗﻈﺎھﺮات ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺷﮭﺮ ھﻤﺪان و
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺗﻈﺎھﺮات در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮھﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﮭﺎن و
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮭﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺮدن ،ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب) ٢۴اﺳﻔﻨﺪ( ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﮭﻮری)ﺷﺎه( و اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ اداﻣﮫ داﺷﺖ .در اﯾﻦ روز دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺮج و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ و ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ در ﺗﮭﺮان
ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪ .در ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و ﺷﯿﺮاز ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ
و در ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ روی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮد.
در روز  ١٢دی  ١٣٩۶ﮔﺮوھﮭﺎﯾﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﯾﺮان،
دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج در ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ھﺎﻣﺒﻮرگ،ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻟﻨﺪن ،رم ،ﺑﺮﻟﯿﻦ،
آﻣﺴﺘﺮدام و واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﺗﺠﻤﻊ و از ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ وﯾﺪﺋﻮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه  ١٢دی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮاردی در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﯾﻦ ﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ» :ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻤﻠﮑﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ
اﺟﻨﺒﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ« و ﻣﺮدم ﺷﻌﺎر »ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﺎش« ﺳﺮ دادهاﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ١٣و  ١۴دی ﻣﺎه ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎزه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻏﺮب ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از ﻣﺮدم اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮫ ﻓﻮری ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻧﯿﮑﯽ ھﯿﻠﯽ ،ﺳﻔﯿﺮوﻗﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﮔﻔﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ی رﺧﺪادھﺎی اﯾﺮان واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دھﺪ .وی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮫ
ﻓﻮری ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای »واﮐﻨﺶ« ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎرا ھﺎﮐﺒﯽ ﺳﻨﺪرز
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای از رھﺒﺮان اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ »ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺸﺎن در ﺟﮭﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده
ﺑﻮد از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ روز ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اﯾﺮان ﺷﺪ .ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺑﮕﺎه »رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﮫ« درﺑﺎره ی اﯾﻦ روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده از ﺗﻈﺎھﺮات در
ﻣﻼﯾﺮ ،ﻧﻮﺷﮭﺮ ،اھﻮاز ،دزﻓﻮل ،ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج ،ﮐﺎزرون ،ﺳﺒﺰوار ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﺟﻮقآﺑﺎد
اﺻﻔﮭﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ .در اداﻣﮫ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ »ﺧﺒﺮھﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪهای از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﻣﯿﺪان
اﻧﻘﻼب ﺗﮭﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ… در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎری از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ «.ﮔﺰارﺷﮭﺎی  ٣ژاﻧﻮﯾﮫ ١٣/دی از ﺗﺠﻤﻌﮭﺎی ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن
آﻟﻤﺎن در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ دروازه ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﮭﺎی دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﮐﻠﻦ ،اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ ،ﺑﺮن و آﺗﻦ ،ﻟﻨﺪن )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ( و ﻣﻠﺒﻮرن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ.
رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی در اﯾﻦ روز در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﺷﻮد« و از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
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در  ١٣دی ﭼﻨﺪ ده ھﺰارﻧﻔﺮ ازﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ دﻋﻮت ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ ،در
ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺸﮭﺪ ،اروﻣﯿﮫ ،اردﺑﯿﻞ ،اﺻﻔﮭﺎن ،اھﻮاز ،ﺧﺮمآﺑﺎد ،آﺑﺎدان ،ﺑﻮﺷﮭﺮ ،ﮔﺮﮔﺎن ،اراک و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،
ﻗﻮﭼﺎن ،ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﺳﺒﺰوار و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ روز را »روز ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺘﻨﮫ  «٩۶ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺸﮭﺪ،
اﺻﻔﮭﺎن ،زاﺑﻞ ،ﺷﯿﺮاز ،ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﮭﺮ ،ﻓﻼورﺟﺎن ،اردﺑﯿﻞ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﭼﺎﻟﻮس و ﺑﺎﺑﻞ در  ١۴دی ﺧﺒﺮ
دادهاﺳﺖ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ،ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رھﺒﺮ آن ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﮫای ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در  ١۴دی ﻧﯿﺰ ﺑﮫوﯾﮋه در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت
اداﻣﮫ داﺷﺖ.
در ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮔﺰارشھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وادار ﮐﺮدن داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪهاﺳﺖ.اﯾﻦ ﺻﻒ آراﯾﯿﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺮاﺳﺎن ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺞ
طﺮﻓﺪاراﻧﺶ روآورده ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان در ھﺸﺘﻤﯿﻦ روز ﺗﻈﺎھﺮات ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ ارﺳﺎل
وﯾﺪﺋﻮھﺎﯾﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرھﻤﭽﻮن ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮات
و اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ١۴دیﻣﺎه در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .از ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در آﻧﮭﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان از اﻟﯿﮕﻮدرز ،دزﻓﻮل ،ﻗﺰوﯾﻦ،ﮐﺮج ،ﺷﯿﺮاز ،ﺷﺎھﯿﻦﺷﮭﺮ،
ﺳﻨﻨﺪج و ﺑﻮﮐﺎن ﻧﺎمﺑﺮد .طﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﺮدم ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫای«،
»ﺧﺎﻣﻨﮫای ﺣﯿﺎ ﮐﻦ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ و رھﺎ ﮐﻦ« و »ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ« ﺳﺮدادهاﻧﺪ .درﯾﮑﯽ
ازوﯾﺪﺋﻮھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ درﺟﮫدار ﺳﭙﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﺎﺗﻮم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدهاﺳﺖ.
در  ١۴دی ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﺸﮭﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪ .در  ١٣دی ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺷﮭﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﭘﺎ ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﻈﺎھﺮات ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در  ١۵دی ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در ﺷﮭﺮھﺎی
ﺗﮭﺮان ،ﮐﺮﻣﺎن ،اﺻﻔﮭﺎن ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﻮﺷﮭﺮ ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺸﮭﺪ ؛ آﻧﺎن ﺷﻌﺎرھﺎی »ﻣﺮگ
ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺿﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻓﺘﻨﮫﮔﺮ« و »ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ
ھﺴﺘﯿﻢ ﭘﺸﺖ وﻻﯾﺖ ھﺴﺘﯿﻢ« ﺳﺮ دادﻧﺪ .در ﺧﻄﺒﮫھﺎی ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﮫ ،اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪ؛
اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ در ﺗﮭﺮان ﮔﻔﺖ »در ﻓﺘﻨﮫ ی اﺧﯿﺮ ،ﭘﻮل را ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن داد و آﻣﺮﯾﮑﺎ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮد ،ﻗﺮار ﺑﻮد
از اﺗﺎق آﻣﺮﯾﮑﺎ در ارﺑﯿﻞ ﮐﻢﮐﻢ ﺳﻼح ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﺪ و در ﺑﮭﻤﻦ ﮐﺎر را در اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ «.او اﻓﺰود
»در طﻮل ﺣﺪود دو دھﮫ اﻧﻘﻼب ٨٨ ،٧٨ ،ﺗﺎ  ،٩۶ﺳﮫ ﻓﺘﻨﮫ داﺷﺘﯿﻢ .ﻓﺘﻨﮫ اول ﻓﺘﻨﮫ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ،ﻓﺘﻨﮫ
دوم ﺳﺎل  ٨٨و ﻓﺘﻨﮫ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻓﺘﻨﮫ ﭼﻨﺪ روزه ﺳﺎل  ٩۶ﺑﻮد«.
ﺑﺮﺧﻼف او ،ﯾﮏ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ی دﯾﮕﺮ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞزھﯽ از اﺻﻄﻼح ﻓﺘﻨﮫ ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﮫ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮد .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ »ﺗﺠﻤﻌﺎت« و »راھﭙﯿﻤﺎﯾﯿﮭﺎی اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰ« ﮔﻔﺖ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻌﺎت و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯿﮭﺎی اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰی ﮐﮫ اﯾﻦروزھﺎ در ﮐﺸﻮر در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ
٢٧

ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺮف ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آزادی دادهاﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺮدم آزادی داده ﺷﻮد و ﻓﺸﺎرھﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ «.ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد »ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد«.
در اﯾﻦ روز ﺟﻠﺴﮫ ی اﺿﻄﺮاری ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره ی اﯾﺮان ،ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﮫ ﻋﻀﻮ داﺋﻢ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﮫ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ طﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﺟﻠﺴﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ظﺮﯾﻒ در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ در
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﮫ ﺗﻼش آﺷﮑﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ  ...ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ داد .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی
ﺑﮫ ﺑﺮﺟﺎم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺮھﯿﺰ از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ«.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی  ١۶دی در ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ھﻤﭽﻮن ﺧﻤﯿﻦ ،ﺟﻮیآﺑﺎد اﺻﻔﮭﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن،
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﮭﺮان ،ﻻھﯿﺠﺎن ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺸﮭﺪ و اراک اداﻣﮫ داﺷﺖ .روز  ۶ژاﻧﻮﯾﮫ ١۶ /دی ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ھﺎﻧﻮور آﻟﻤﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺪاوای
ھﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎھﺮودی ،ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ وی ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد
ﮐﮫ »ھﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺎﻟﺠ ٔﮫ ﺑﯿﻤﺎرش ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋاد ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺆﻟﻔﮫ ی دﯾﮕﺮی
را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر طﺒﺎﺑﺖ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد«.
در  ١۶دی ﻣﺎه ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺪ ﺷﻔﺎرود ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ  ۶ﻣﺎھﮫ ﺣﻘﻮق و ﺑﯿﻤﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب
زدﻧﺪ .اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﻮری
ﻓﺮو ﻧﻨﺸﺴﺖ ﺑﻞ ھﻤﺮاه و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد اﻓﺮاد و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﻮزه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ
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
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ درﻟﺤﻈﮫ ای ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ُﮐﻞ در ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮه ی وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ
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
ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﭼﻨﺪ ﺑُﻌﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﯽ ھﺮاﺳﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ از درﻧﮓ و ﺗﺄﻣﻞ وﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺮاﺳﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﮫ اﺑﺰار ﻓﮑﺮی ﻧﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎزدارﻧﺪ و ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از راه ﺑﺴﺘﮕﯿﮭﺎی ﻗﺪﯾﻢ و
ﮐﮭﻨﮫ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺴﻮخ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﮭﺖ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪوﺟﮭﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ درﻧﮓ ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن
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.
راھﭙﯿﻤﺎﯾﯿﮭﺎی ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ در  ١٧دی در ﺷﮭﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﺳﺘﺎنھﺎی ﮔﯿﻼن ،ﯾﺰد ،ﻗﺰوﯾﻦ،
ﭼﮭﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﺎﺟﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ  ٢٠ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ
ﺗﺎ  ١٧دی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ »ﻧﺤﻮه ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ در طﯽ ﯾﻮرش ،ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ و
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ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﮫ ﻣﻘﺮھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ« ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ  ١٧دی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
»آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ وﺳﻠﻄﻨﺖطﻠﺒﺎن« ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از »دهھﺎ ھﺰار ﺑﺴﯿﺠﯽ« ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و »آرامﺳﺎزی آﺷﻮﺑﮭﺎ« ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
ﺷﺎﻣﮕﺎه  ١٧دی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮭﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ از اﺳﺘﻌﻼم از
ﻧﮭﺎدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ »ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻧﺎآراﻣﯿﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ھﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫای ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧﺪاﺷﺘﮫاﺳﺖ«.
ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺧﺒﺮﺳﺎزﯾﮭﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖﺗﭙﮫ ﻧﯿﺰ در  ١٧دی از ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ
در »ھﻤﮫ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ« دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ.
در ﺧﺒﺮھﺎ آﻣﺪ در ١٨دی درﮔﺬﺷﺖ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ی زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ،او ﺟﻮان  ٢٢ﺳﺎﻟﮫ
ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﮭﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﺗﮭﺮان ،در
ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻨﺒﺮی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﮑﺮار وﻗﻮع آﻧﭽﮫ »ﮐﮭﺮﯾﺰک دوم« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﮫ
رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﺸﺪار داد.
در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺟﺎﯾﯽﺷﮭﺮدر ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای دراﯾﻦ روز)١٨دی( از اداﻣﮫ ی
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ  ١٠روز اﺳﺖ »در ﻗﺒﺎل رﻓﺘﺎرھﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ
ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ زﻧﺪان ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺑﮫ ﺣﻖ« ﺟﺎری اﺳﺖ ؛ در اداﻣﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ »از ﭘﺬﯾﺮش ﺟﯿﺮه ی ﻏﺬای
زﻧﺪان )ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ،ﻧﮭﺎر ،ﺷﺎم(« ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و»ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ روﺷﮭﺎی اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﺮآورده
ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﻨﺪداد «.آﺗﻨﺎ داﺋﻤﯽ  ،زن ﺟﻮان زﻧﺪاﻧﯽ ،ﻧﯿﺰ طﯽ ﻧﺎﻣﮫای
ﺳﺮﮔﺸﺎده ﮐﮫ در زﻧﺪان ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد »ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان طﻠﺒﮑﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ از ﻣﺎ ﺳﻠﺐ
ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ«.
ﻧﮑﺘﮫ ی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در  ١٨دی ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎر
دﻗﯿﻘﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ و اﻓﺰود ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﺿﺪاﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎزداﺷﺘﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺣﮑﻢ آن و ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﺑﻂ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
و در اﯾﻦ ﻣﻮرد وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺴﺖ!!
اﯾﻦ روزھﺎ در اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ در روز
 ١٧دی  ،١٣٩۶ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪد
در اﺳﻼم ﺷﮭﺮ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دی ﻣﺎه  ٩۶ﻣﺎه اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻮد .اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﮭﺮان در  ١٩دی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻌﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و دراوﯾﺶ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وزارت اطﻼﻋﺎت در
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ی  ٢٠دی ﺧﻮد از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺧﺒﺮ داد.
در  ٢٠دی ﺑﯿﺎﻧﯿﮫای ﺑﺎ اﻣﻀﺎی  ١۴۶ﭼﮭﺮه ی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ،
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ-ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﻮد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﮫ ی روزھﺎی ﻣﺎه دی ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ در ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ
»در روز دوﺷﻨﺒﮫ ٢۵ ،دیﻣﺎه  ١٣٩۶ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖﺗﭙﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ،دو ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﻋﻠﯿﭙﻮر و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎظﻢ ﺻﺪﯾﻘﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺗﮭﺮان آﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن
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در ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ھﻤﺎن روز و در راه ﺑﺮﮔﺸﺖ وی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﻗﻤﮫ و اﺳﻠﺤﮫ ﮔﺮم درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﻼک
ﺧﻮدروھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺪوش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ وی ﺣﻤﻠﮫور ﺷﺪه و آﺳﯿﺐھﺎی ﺟﺪی ﺑﺎ ﻗﻤﮫ ﺑﮫ وی رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در ﻣﺸﮭﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن »ﺑﺪر ﺗﻮس«
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺸﮭﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎز در ﺧﺒﺮھﺎی ھﻤﯿﻦ ﻣﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ :در روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ٢۶ ،دیﻣﺎه ٩۶ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺸﺖ
راھﺪاری اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎهھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺑﮭﺮ ،ﻏﺎرت ﺷﺪﮔﺎن ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﺧﯿﺎﺑﺎن طﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺷﺪ .در ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﮭﺎدار ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻧﮑﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﻗﻮطﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اداره ﮐﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﻌﺒﮫ ﺷﮭﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻟﺒﺮز ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ٩ﻣﺎه
ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ٢٢٠ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﺎه ھﻢﭼﻨﺎن اداﻣﮫ دارد .آﻧﮭﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن ١٠ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده و ﭘﻠﻤﭗ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ از روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢٣آذر اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در  ٢٧دی در ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در  ٢٧و  ٢٨دی ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ و ﺛﺎﻣﻦ در ﺗﮭﺮان و ﺑﺪر ﺗﻮس در ﻣﺸﮭﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺗﮭﺮان
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﮫ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ،اﯾﻦ ﺷﻌﺒﮫ را ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در اﯾﻦ روز ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
در  ٢٧دی ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻮرای ﺷﮭﺮﺗﮭﺮان
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
در روز ﺷﻨﺒﮫ  ٣٠دی  ،١٣٩۶ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﺆﺳﺴﮫ ﻣﺎﻟﯽ وﻟﯿﻌﺼﺮ در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن رﺑﺎط
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻌﺎرﺷﻮن ،دزدی اﻓﺘﺨﺎرﺷﻮن«
و »ﻋﺰا ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز روز ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮫ روی ھﻮاﺳﺖ اﻣﺮوز« ﺳﺮ دادﻧﺪ .در
ﺧﻼل ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ،ﺧﻮدروی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زن
را زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﭘﺎرس در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﻋﺘﺮاض
ﺑﮫ ﺷﯿﻮه اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن طﺮح طﺒﻘﮫﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ .در
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐﯿﺎن ُﮐﺮد در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺣﻘﻮق و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎن ﺑﻮﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻨﮕﺎن ﻓﺎز  ١۴ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺪاث در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ۶ﻣﺎه ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد دﺳﺖ از
ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و درﻣﺤﻮطﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه در ھﻔﺘﻢ دی و روزھﺎی ﭘﺲ از آن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺪه
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ را ﮐﻨﺎرھﻢ ﻣﯽ ﭼﯿﻨﯿﻢ ﻓﮭﺮﺳﺖ زﯾﺮ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ .اﯾﻦ ﻗﻠﻢ در رﺳﺎﻟﮫ ی
»ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی« ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ را آورده اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺷﻤﺎری از
ﺷﻌﺎرھﺎ را دارﯾﻢ  .ﮐﻨﺎر ھﻢ آوردن ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﻮردی ﮐﺎرآﯾﯽ دارﻧﺪ .آﻧﭽﮫ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را دارد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ اﺻﻞ ﺷﻌﺎر ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ
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
دﯾﺪه ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮔﻮش ﺧﻮرده اﻧﺪ .ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﮫ رﺿﺎﺷﺎه و رﺿﺎﭘﮭﻠﻮی ھﻤﮫ ﺟﺎ طﺮح
٣٠

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎر »ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮاﻧﯽ« ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺒﺎر آن ھﻢ ﮔﺬرا ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه آن را طﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯽ ھﯿﭻ طﺮﻓﮕﯿﺮی ھﺮﭼﮫ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ در زﯾﺮ ﻣﯽ آورم .ﺷﻌﺎر»ﻣﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﺮب ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ« ﻧﯿﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن ﺷﻌﺎر
»ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮاﻧﯽ« اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر طﺮح ﺷﺪ آن ھﻢ ﮔﺬرا و ﺑﯽ اﻧﻌﮑﺎس وﺳﯿﻊ.
و اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻌﺎرھﺎ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ زﯾﺮ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ی رﺳﻤﯽ
ﺟﻤﮭﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ام ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻨﺒﻌﯽ را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ذﮐﺮﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ .در آن روزھﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ روﯾﺪادھﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ھﻔﺘﻢ دی ﻣﺮدم ﺷﻤﺎری از ﺷﻌﺎرھﺎ را ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺷﻌﺎر
»رﺿﺎﺷﺎه  ،روﺣﺖ ﺷﺎد« ﯾﺎ ﺷﻌﺎر» ای ﺷﺎه اﯾﺮان ،ﺑﺮﮔﺮد ﺑﮫ اﯾﺮان « ﯾﺎ ﺷﻌﺎر»اﯾﺮان ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﺪاره،
ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻧﺪاره« اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺼﺪ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ را ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ زﺑﺎﻧﯽ ﺷﻌﺎرھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎرھﺎﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و وزن ﺷﻌﺮی ﺑﺲ ﺳﺎده
ای دارﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ را ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺳﺮداده اﻧﺪ .ازﭼﻨﺪ ﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺣﺪس زد ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﻠﻤﮫ ﺳﺮداده ﺑﻮده اﻧﺪ.
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ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای
ﻣﺮگ ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﺮگ ﺑﺮ روﺳﯿﮫ
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺣﺰبﷲ
اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﺟﻤﮭﻮری اﯾﺮاﻧﯽ
اﺻﻼحطﻠﺐ ،اﺻﻮﻟﮕﺮا ،دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮﻣﮫ ﻣﺎﺟﺮا
رھﺒﺮ ﻓﺪای ﻣﻠﺖ
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﺮان رو ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
ﻣﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﺮب ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﻌﺎر ﻣﺮدم ،رﻓﺮاﻧﺪوم ،رﻓﺮاﻧﺪوم
اﯾﻦھﻤﮫ ﻟﺸﮑﺮ آﻣﺪه ،ﻋﻠﯿﮫ رھﺒﺮ آﻣﺪه
ای ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮد ﺑﮫ اﯾﺮان
اﯾﺮان ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﺪاره ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻧﺪاره
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 اﻧﻘﻼب ﮐﺮدم
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد
٣١

















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

پ -ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دی ﻣﺎه  ٩۶ﺟﻠﻮه ای ﺗﺎزه از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﺟﻠﻮه ی
ﺗﺎزه ﻧﺨﺴﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ای ﻓﺮدی ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﮔﺎه ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺒﻠﻮر
ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ی اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری در ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ روﺳﺮی ﺧﻮد را
در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب/ﺷﺎھﺮﺿﺎ ﺑﺮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ودور ﺳﺮﺧﻮد ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن روی
ﺳﮑﻮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﻔﺮادی زد وﯾﺪاﻣﻮﺣﺪ ﻧﺎم داﺷﺖ .او روز ۶
دی  ١٣٩۶ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ روزی ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ  ،در ﺗﻘﺎطﻊ
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب/ﺷﺎھﺮﺿﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی در ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ روﺳﺮی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ را
ﺑﺮﺳﺮﭼﻮﺑﯽ ﮐﺮد و در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺗﮑﺎن داد و دور ﺳﺮ ﺧﻮد ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .او را دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده دﻓﺎع او را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ھﻔﺘﻢ دی آزاد ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اش
ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد.
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و اﻧﻔﺮادی وﯾﺪا ﻣﻮﺣﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ »دﺧﺘﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در
روز  ٩ﺑﮭﻤﻦ  ٩۶دﺧﺘﺮاﻧﯽ در ھﻤﺎن ﻧﻘﻄﮫ و ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض
ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.ﺗﺼﻮﯾﺮھﺎی اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی
۶دی ﺗﺎ  ١٢ﺑﮭﻤﻦ  ٩۶ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی ﻣﺮﮐﺰ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ  ٢٩ﻧﻔﺮ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده ،وﯾﺪا ﻣﻮﺣﺪ دوﺑﺎره دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪ .وﯾﺪا ﻣﻮﺣﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ
زد .ﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از دﺧﺘﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﻋﻼوه
ﺑﺮ وﯾﺪاﻣﻮﺣﺪﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺮﮔﺲ ﺣﺴﯿﻨﯽ،اﻋﻈﻢ ﺟﻨﮕﺮوی ،ﺷﺎﭘﺮک ﺷﺠﺮی زاده،ﻣﺮﯾﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری،
ھﻤﺮاز ﺻﺎدﻗﯽ .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و در دادﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ اﻧﺪازه
ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ ازاﯾﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺘﺮ درﮔﻔﺘﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎره ی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی
ﻓﺮدی و اھﻤﯿﺖ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ام.
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ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض درﺳﺎل ١٣٩٧
درک روﯾﺪادھﺎی ﺳﺎل ١٣٩٨در ﺿﻤﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎھﯽ اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ در ﺳﺎل  ١٣٩٧ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﮫ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎل ١٣٩٧ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘُﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ١٣٩۶وﺟﻨﺒﺶ
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﺑﺎن .١٣٩٨
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻣﺎه از ﺟﻨﺒﺶ ھﻔﺘﻢ دی ،٩۶اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﻮد .آﻧﭽﮫ ﻣﺮدم را آزرده
ﺧﺎطﺮ و ﻧﺎآرام ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی رژﯾﻤﯽ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
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
ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ و وﺟﻮدﺷﺎن را ھﺪف ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ و ھﯿﭻ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ھﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﺪان ﻧﯿﺮوھﺎی
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
ﺧﻮد اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﯿﺎن ھﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ی ﺻﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ در
ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ھﻢ زدﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم در ھﯿﺄت و در ﮐﺴﻮﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ١٣٩٧ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان از درون ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ و ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ ،ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آورده ﺑﻮد و ﺳﺮﻗﺖ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدم
ھﻤﮫ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﺎرﻗﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از
دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﮫ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺲ اﻧﺪازھﺎی ﺣﺘﯽ ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮدﻣﯽ دل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﯿﮫ ﮔﺮاﻧﯽ وﺳﺮﻗﺖ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﮫ ی ﻣﺘﻌﺎرف واﺑﺴﺘﮕﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻋﻠﯿﮫ ُﮐ ِﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را ھﺪف ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم ﻋﺎدی در واﻗﻊ ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ
را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ در ﺟﮭﺖ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎﯾﺸﺎن.
درﺳﻮم ﺗﯿﺮﻣﺎه  ١٣٩٧ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان و ﻣﻨﺎطﻖ اطﺮاف آن ﺷﺎھﺪ ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮده ای
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﮫ ی ﻧﺮخ ارز و ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻھﺎ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی ازﮐﺎﺳﺒﺎن و
ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ  .وﻗﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮓ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﻣﯽ آورد،
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
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻐﺎزه داران ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺑﺎزارﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮدم ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ و
دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ و روزﻧﺎﻣﮫ ای »روز دوﺷﻨﺒﮫ  ۴ﺗﯿﺮ  ١٣٩٧ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن ﺗﮭﺮان دراﻋﺘﺮاض ﺑﮫ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ،ﻧﻮﺳﺎن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﻧﺮخ ارز و ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎﺷﯽ ازﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ وراھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎزار
ﭼﺎرﺳﻮ در ﺗﮭﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ «.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷﻌﻠﮫ ور ﺷﺪن اﻋﺘﺮاض در ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان در
٣٣

ﻋﻤﻞ از ﺑﯿﺮون از ﺑﺎزار ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ راه اﻓﺘﺎد،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﮫ دﻟﯽ ﭘُﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮدادﻧﺪ و ﻣﺎھﯿﺖ اﻋﺘﺮاض را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .از ﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮫ ظﺎھﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺿﺪ »ﻧﻈﺎم« ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﮫ ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد.
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »روز دوﺷﻨﺒﮫ  ۴ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎرﭼﮫﻓﺮوﺷﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن راﺳﺘﮫ ﺑﺎزار
ﺑﺰرگ و ﭼﺎرﺳﻮق و ﺳﺮای ﻗﯿﺼﺮﯾﮫ ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻐﺎزهداران ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﻐﺎزهھﺎﯾﺸﺎن دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﻋﺘﺼﺎﺑﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﺒﮫ ﻻﻟﮫ زار و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اطﺮاف آن ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻐﺎزهداران ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﻟﻮی ،ﺷﻮش ،ﭼﮭﺎرراه ﺳﭙﮫ ﺳﺎﻻر و اﺳﻼﻣﺒﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎزارﯾﺎن و ﮐﺴﺒﮫ ﻣﻌﺘﺮض ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ «.دراﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻮردی و ﻣﺤﺪود ﮔﺴﺘﺮش
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
 ۴ﺗﯿﺮرا ﮐﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯿﺪان ﺑﮭﺎرﺳﺘﺎن و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻻﻟﮫزار ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ و ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﺑﻮد،ھﺪف ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
از اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ،ﮔﺎز اﺷﮏآوررا در ﻓﻀﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ» :آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏآور ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدﻧﺪ« .ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮓ آور ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺧﺸﻢ آورد و ھﺮ آﻧﭽﮫ در دل
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺖ،ﺑﻞ وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﺗﺎزه ﮔﺸﺖ ﮐﮫ در
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻋﯿﺎن ﺷﺪ.
ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯿﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺻﺒﺢ روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ۵ﺗﯿﺮ ھﻢ در ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺘﮭﺎﯾﯽ از
ﺟﻨﻮب ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪ .در ﺧﯿﺎﺑﺎن »ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد« ﻣﺮدم ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﺳﺮ دادﻧﺪ .ﺑﺎزارﯾﺎن
ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ» :اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻏﯿﺮت ،اﺗﺤﺎد اﺗﺤﺎد«.
ﺑﺎزارآھﻨﮕﺮان در ﮐﻮﭼﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪوﻟﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳﺖ وﺑﺎزارﯾﺎن ﺷﻌﺎرﻣﯽ دادﻧﺪ» :ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ«.
ﺑﺎزار ﻣﺒﻞ ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد و دﻻوران و ﻋﻤﺪه دﮐﺎﻧﮭﺎ در راﺳﺘﮫ ی طﻼﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎزار ﺑﺰرگ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
ﻻﻟﮫزارﺗﮭﺮان دراﯾﻦ روز ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮھﺎ ﺣﺎﮐﯽ ازاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ۵ﺗﯿﺮ ﻣﻐﺎزهداران
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم و ﺿﺮب وﺷﺘﻢ ﻣﻐﺎزهداران
را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺑﺎزﮐﺮدن ﻣﻐﺎزهھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺿﻤﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزار در ﻋﻤﻞ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ
ﺗﮭﺮان ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ﭼﻨﺪﯾﻦ راﺳﺘﮫ ی ﺑﺎزاری را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﻨﺘﯽ را در درون ﺧﻮد ﺟﺎ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ از
ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﮭﺎ واﻣﯿﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻧﮭﻔﺘﮫ ی ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﻮزه را ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ
و ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪاﻧﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان .در ﺷﮭﺮﯾﺎر ،ﮐﺮج ،ﻗﺸﻢ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﺸﮭﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻐﺎزهداران دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻨﺎف ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق
ﺻﻨﻔﯽ ﺧﻮدﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎن ،ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ از روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ
 ٢ﺗﯿﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن وارد ﺻﺤﻨﮫ ﮔﺸﺘﻨﺪ.دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ دو ﭘﺪﯾﺪه رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ
ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ روز اﻓﺰون اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﮫ درﺟﺎزدن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر
٣۴

ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﻣﺸﮭﺪ در ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮی اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺻﻨﻒ ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن ﮔﺮدآﻣﺪﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر
اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﺣﺮﮐﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ،اﻋﺘﺮاض طﻼﻓﺮوﺷﺎن را در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان دارﯾﻢ .در روز
ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ۵ﺗﯿﺮﺑﺮاﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪهﺑﻮد ،ﺑﺎزارﯾﺎن درﺑﺎزار
طﻼﻓﺮوﺷﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺎزار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﻐﺎزهھﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﺮدادﻧﺪ.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺻﻨﻔﯽ دارد ﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻏﻠﺒﮫ دارد  ،ﺗﻨﻮع ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎ اﻣﺮی
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 ﺧﻼل ﺷﻌﺎرھﺎی ھﻤﯿﻦ اﺻﻨﺎف ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ در ھﻤﯿﻦ روزھﺎ ﺳﺮداده ﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﻌﺎرھﺎی زﯾﺮ:









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
در ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﺷﻨﺒﮫ در ﺟﻮادﯾﮫ ﺗﮭﺮان ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر« ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ.
رﺿﺎ ﺷﺎه ،روﺣﺖ ﺷﺎد
ﺑﺎزاری ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ،اﺗﺤﺎد اﺗﺤﺎد

در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات دراﯾﻨﺠﺎ وآﻧﺠﺎﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در روز دوﺷﻨﺒﮫ ۴
ﺗﯿﺮ  ١٣٩٧ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖآﺑﺎدی ،دادﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از »ﻣﺤﺮﮐﺎن اﺻﻠﯽ«
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان ﺧﺒﺮ داد .وی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺤﺮﮐﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ و
دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮات را ﺑﺎزارﯾﺎن راه ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﺤﺮﮐﺎن اﺻﻠﯽ
در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت از ﺟﻨﺲ ﺑﺎزارﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ،ﮔﻔﺖ» :ﻋﺎﻣﻼن آﺷﻮب دﯾﺮوز ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﮭﺎ ِ
ﻣﻐﺎزهھﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﮭﺮ آﺷﻮب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزهھﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺤﺮﮐﯿﻦ
اﺻﻠﯽ ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﮭﺎ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺎزار را
ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ« .
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر اﯾﺮان در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺻﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﺎﺳﺎژ و ﺑﺎزار را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪ .اوﻟﯽ ﺻﺪای ﻣﺮدم اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪای دوم و ﺳﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺪای ﮐﺎﺳﺐﮐﺎران دﻻل ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﮭﯽدﺳﺘﺎن
ﻧﮕﺮان اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﻮد«.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎزار ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم دﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﺑﺰﻧﺪ .آﻧﭽﮫ در ﻧﻈﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎزار ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ھﻤﺎن ﺑﺎزارﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪی درازﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ ﺑﮫ زﻧﺠﯿﺮه ی ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﻞ ﺑﺨﺸﮭﺎی
ﺟﻮرواﺟﻮر ﺑﺎزار را ھﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺎزار ﭘﺪﯾﺪه ای
ﺑﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺑﺮای »دوﻟﺖ« .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎزار اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده را ﻣﺤﺼﻮل
»ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی«ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ طﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری
٣۵

ﺗﺠﻤﻌﮭﺎی دوﺷﻨﺒﮫ را »ﺗﻮطﺌﮫ ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ« اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺧﺼﻮص اداﻣﮫ اﯾﻦ ﺗﻮطﺌﮫھﺎ ھﺸﺪار
داد .ﺟﻨﺒﺶ »ﺑﺎزارﯾﺎن« ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ و واﮐﻨﺶ ﺳﻮق داد .ﺗﻨﮭﺎ
ﭼﺎره اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺻﻨﺎف را وادارﻧﺪ از ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در زﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ازاﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺻﻨﺎف راﻋﯿﻨﺎ ً ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ،
ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ »ﺑﯽ اﺟﺎزه« ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده وﻗﺪﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺻﻨﺎف را ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎزد.
ﻣﮭﺪی ﻣﺤﺒﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ را ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺴﺒﮫ
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وارد ﺑﺎزار ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺴﺒﮫ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
در ﻣﻐﺎزهھﺎ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻐﺎزهھﺎی
ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال و ﻣﻐﺎزهھﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ِ
ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ« .
در ﺧﺒﺮھﺎ آﻣﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺿﻠﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ
»ﺟﻤﻊ ﻣﺤﺪودی ﮐﮫ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮو ﺻﺪا ﮐﺮدن
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ وارد ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﮭﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﮑﺮار روﯾﺪاد روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎزارﯾﺎن در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ « .وی
درﺑﺎره ی روش رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد »ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﮫ در ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﮫ
ﺑﺎزارﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺤﮑﻤﯽ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻐﺎزه را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ «.او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ دﺳﺘﮭﺎی ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮھﻢ زدن ﺑﺎزار ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ آن در ﺧﺎرج از ﺑﺎزار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺣﻤﻠﮫ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﮭﺎ دﻓﺎع ﺑﺎزار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﺮﮐﺮه را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ«.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫ آھﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ »ﻋﺪهای ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار آھﻦ آﻣﺪه و ﺑﺎ
ﭼﻤﺎق ،ﻣﻐﺎزهداران را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ «.وی درﺑﺎره ی ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدن ﻣﻐﺎزهھﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺑﺴﺘﻦ در ﻣﻐﺎزهھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ از ﺗﺮس
ﭼﻤﺎق آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺑﺴﺘﻦ ھﺴﺘﻨﺪ« .
ﯾﺪﷲ ﺻﺎدﻗﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎزار اﻟﺰاﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮدن ﺑﺎزارﯾﺎن و ﮐﺴﺒﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ» :اﮐﺜﺮ ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزار ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺑﺎزاری ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ھﺮج و ﻣﺮج ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﮫ
اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻧﺒﻮدن اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ«.
اﺣﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ »اﯾﻠﻨﺎ« ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ را از ﮐﺴﺒﮫ و ﺑﺎزارﯾﺎن داﻧﺴﺘﮫ و ﻋﻠﺖ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ را ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ .دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺠﻤﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزار
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ را ﮐﮫ ﺑﺎزار را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و
ﺑﮫ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ دﻟﯿﻞ آن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در درون ﮐﺸﻮر اﺳﺖ«.
واﮐﻨﺸﮭﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﻧﯿﺰ در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﺤﺘﺎطﺎﻧﮫ ﺑﮫ روﯾﺪادھﺎی اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ دراﯾﺮان ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه اش ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ﺳﺨﺖ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎدﮐﺸﯿﺪ .وزﯾﺮﺧﺎرﺟﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ در ﺷﻤﺎر
»ﻋﻘﺎﺑﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻗﺮاردارد ﺻﺒﺢ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ۶ﺗﯿﺮ در»ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ« ﺧﻮدﻧﻮﺷﺖ»:رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺪ ،ﺣﺰبﷲ ]ﻟﺒﻨﺎن[ ،ﺣﻤﺎس و ﺣﻮﺛﯽھﺎ ]ﯾﻤﻦ[ ھﺪر ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
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اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ «.وی در اداﻣﮫ ﻧﻮﺷﺖ» :ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اداﻣﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﻮد .ﻣﺮدم از ﻓﺴﺎد ،ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ رھﺒﺮان ﺷﺎن ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﮭﺎن ﺻﺪای
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﯽﺷﻨﻮد«.
ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از واﺑﺴﺘﮕﺎن »ﺗﺮاﻣﭗ« ﮐﮫ از ﺟﯿﺮه ﺧﻮاران ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود در
ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮫ ی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اطﻮاری ﻧﺎزل ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ زد و در
روز ﺷﻨﺒﮫ  ٩ﺗﯿﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﻔﺖ»:اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ «.وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫطﻮر ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻧﺎﺷﯽ از ]ﺗﻼﺷﮭﺎی[ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﺎ در آﻟﺒﺎﻧﯽ )ﻗﺮارﮔﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ( و ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎﺳﺖ « .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺎﻗﺪ ارزﺷﻨﺪ» .ﺟﻮﻟﯿﺎﻧﯽ« و »ﺑﻮﻟﺘﻮن« ﺑﺎرھﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺰﻋﺒﻼت ﻓﺮاوان
ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪه اﻧﺪ و از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻘﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﻮﺟﮫ دادﻧﺪ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم را
ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﺮزﺑﺎن راﻧﺪ.او ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﯿﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﻣﻌﻀﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان را ﻧﺘﯿﺠﮫ ی دھﮫ ھﺎ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ١٣٩٧از ﯾﮏ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ و ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی
ﺻﻨﻔﯽ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ دارﯾﻢ و ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻮردی و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﮐﻢ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﻢ ﻣﯽ اﻧﺪازم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺣﺪود دوم-ﺳﻮم ﺗﯿﺮ  ١٣٩٧ﮐﺎھﺶ ارزش ﭘﻮل اﯾﺮان
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎرآورده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ارزش ﭘﻮل در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ی ارزش ﷼
اﺳﺖ ﺑﺎ دﻻر .ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﺪام ﻣﺮگ ﺑﺮآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ داد ﺣﺎﻻ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ارز و ﺧﻼﺻﮫ اﻗﺘﺼﺎدش ﺑﺎ
دﻻر ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ دﻻر ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری آﯾﻨﺪه ای در ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎ ﺧﻮاھﺪداﺷﺖ؟
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.
در ﭼﮭﺎرراه ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد-ﻧﺎدری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺎژﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻮرش درﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ از ﮔﺮاﻧﯽ ،از ﻗﯿﻤﺖ ارز و از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﺎراﺿﯽ اﻧﺪ .ﮐﺎﺳﺒﺎن ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت و ﺗﺠﺎرت ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه )ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ( ﺑﮫ ﺷﺪت ﻧﮕﺮان وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
ھﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﮭﺎرم ﺗﯿﺮ ﺗﻈﺎھﺮات و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﮫ اطﺮاف ﻣﯿﺪان ﺑﮭﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﺸﯿﺪ،اطﺮاف ﺑﺎزارﺗﮭﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﮫ زار،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ و ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
روز ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ  .در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،در ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان ،در ﻻﻟﮫ زار و
ﭼﻨﺪﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮرﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .در ﺷﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت رخ داده اﺳﺖ.
ﺷﻌﺎرھﺎ ﺗﻨﺪاﺳﺖ .ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ و ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای .ﻣﺮدم از ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ دﮐﺎﻧﮭﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﮐﻼم ارزش ﭘﻮل اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ؛ دﻻر و ارزھﺎی ﻣﮭﻢ ھﻤﭽﻨﺎن روﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ.
دﻻر ﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮫ ھﺰارﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .دﯾﺮوز ﺣﺪود ھﺸﺖ
ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ در اﯾﺮان ﻧﺎروﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ .ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻨﮭﺎ
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ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ طﺮﻓﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ دو طﺮف دھﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺑﮫ
اﻗﺘﺼﺎد دوران ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ وﺟﮭﮫ ای ﻣﻠﯽ ﻧﺪارد .ھﻤﻮاره در ﯾﮏ
ﻣﺤﺪوده ی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آن روآورد.
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺗﮭﺮان و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﮭﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﮭﺎن وارد ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﮫ
اﻋﺘﺒﺎری ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ روز ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو »روﺣﺎﻧﯽ« ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ واﮐﻨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻨﮫ ای
ﺟﻠﺴﮫ ای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .رژﯾﻢ دارد ﺧﻮد را وارد ﻣﻌﺮﮐﮫ ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ اﺑﻌﺎد آن ھﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ در آن ﻣﻮﻗﻊ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ رژﯾﻢ وارد ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺳﻘﻮط
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮآﺧﺮﻧﺎﭼﺎر دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺧﻮاھﺪزد .روﺣﺎﻧﯽ دﯾﺮوز ﮔﻔﺖ دﺳﺖ ھﻤﮫ ی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﺪ.ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮد .آﻧﭽﮫ او ﻧﻤﯽ داﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
دﯾﺮ اﺳﺖ .روﺣﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ از»آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ«ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .درﻋﻤﻞ اﯾﻦ »آﺷﺘﯽ« ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﺗﺤﺎد
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.
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات در اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ھﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻊ و ﮐﻤﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را ﺑﮫ ﺑﺼﺮه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ آب ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﯽ آﺑﯽ و ﮐﻢ آﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ.
در ﻧﮭﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﮕﺮه ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ .دوﺗﻦ از
ﻧﺰدﯾﮑﺎن»دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ« ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی»ﺟﻮﻟﯿﺎﻧﯽ« و»ﻧﯿﻮت ﮔﯿﻨﮕﺮﯾﭻ« دراﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ.
ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ .دﮐﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﻤﺎم ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ
ﺳﺨﻨﺮان داﺷﺘﻨﺪ .ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی واﻗﻌﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﺑﯽ
اﻋﺘﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﻖ ﮐﺎذب ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ
روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻣﺠﺎھﺪ اﺑﺰار دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اروﭘﺎ و اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻨﺪ،
ﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺮدان ﻣﺠﺎھﺪ »ﮐﺮاوات« دارﻧﺪ و زﻧﺎﻧﺸﺎن
روﺳﺮﯾﮭﺎﯾﯽ ﺷﺮﻣﻨﺪه!
ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮدم در ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﭼﻨﺎن اوج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد .دوﻟﺘﯽ ھﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻌﺎر ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ »:آب ﺷﻮر ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ «.ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری را ﺳﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ
ﻧﺪار .ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ وﺳﻂ .در دھﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮی
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﭘﯿﺪاﮐﺮد .ﻣﺮدم ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺧﻮدﺷﺎن »ﻧﻈﺎم« ﺑﺎورﻧﺪارد.
در ﯾﺎزدھﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺧﻮزﺳﺘﺎن ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎآرام اﺳﺖ .ﻣﺮدم آب ﺷﺮب ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ
در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻧﺎآرام اﺳﺖ .ﺑﯽ آﺑﯽ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده
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.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﮫ زورﮔﻮﯾﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .در ﭼﮭﺎردھﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه اﺟﻼس ۴+١
در وﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻏﺮﺑﯿﺎن و ﺣﺘﯽ روس و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
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اﯾﻦ اﺟﻼس ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﺗﺎزه ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ ھﻢ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ .
در ھﯿﺠﺪھﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺧﺒﺮھﺎ آﻣﺪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺮش
از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺖ .از آزار و اذﯾﺖ اﻣﻨﯿﺘﯿﮭﺎ در ھﺮاس ﺑﻮد.ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
ﺿﺪ زن در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﺻﮫ در  ۶دی ١٣٩۶ﺑﮫ ﻗﻠﮫ ای ﺗﺎزه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎزه
ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺠﺎب زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم وﯾﺪا ﻣﻮﺣﺪ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل او ﭼﻨﺪ زن دﯾﮕﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب-ﺷﺎھﺮﺿﺎ
روی ﺳﮑﻮھﺎ رﻓﺘﮫ ،روﺳﺮی ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن ﭘﺮﭼﻢ ﺑﮫ اھﺘﺰاز درآوردﻧﺪ .روﺳﺮی را دور ﺳﺮﺧﻮد ﻣﯽ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮﺟﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آورده ام.
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 ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﮔﺮﻣﺎ اداﻣﮫ دارد
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
دﺷﻮارﺷﺪه اﺳﺖ.در ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد .در ﮐﺮج و اﺻﻔﮭﺎن و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ » :رﺿﺎﺷﺎه روﺣﺖ ﺷﺎد«.ﺷﮭﺮھﺎی
اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎآرام اﺳﺖ .در دھﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﺻﻔﮭﺎن،ﮔﻮھﺮدﺷﺖ،زﻧﺠﺎن،
ﺷﯿﺮاز و رﺷﺖ و ﭼﻨﺪﺷﮭﺮ دﯾﮕﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺮوز دوﺑﺎره اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎزارﯾﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ راه اﻓﺘﺎد .ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﻣﻐﺎزهھﺎی ﺑﺴﺘﮫ در
ﺑﺎزار طﻼ و ﺟﻮاھﺮات ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﺎزار ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﺻﻔﮭﺎن و ﻣﻐﺎزهھﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
در ﮐﺮج در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎزارﯾﺎن در ﺷﮭﺮھﺎی رﺷﺖ،
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻗﺸﻢ ،و ﺷﮭﺮﯾﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ .اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان از ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﮫ  ٨ﻣﺮداد آﻏﺎز
ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر طﯽ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
از ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩ﻣﺮداد ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ.ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ روزھﺎ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ:ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ طﻼ و ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﮫ و ﮐﺎھﺶ ﺷﺪﯾﺪ ارزش ﷼ در ﺑﺮاﺑﺮ
دﻻر اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ ؛ از ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺎھﭙﻮر ﺟﺪﯾﺪ اﺻﻔﮭﺎن و ﮐﺮج ﺑﮫ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪ و از اﺻﻔﮭﺎن و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮج ﺑﮫ ﺷﯿﺮاز ،رﺷﺖ ،ﺗﮭﺮان ،ﻗﺰوﯾﻦ،
زﻧﺠﺎن ،ﺳﺎری و در روز ﺳﻮم ﺑﮫ ﻣﺸﮭﺪ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر؛ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ھﻤﺪان و ﻗﺮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
در روز ﭼﮭﺎرم اھﻮاز و اروﻣﯿﮫ و ﻗﻢ و ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.

در ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺗﻈﺎھﺮات ﻧﮭﻢ ﻣﺮداد ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺟﻤﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه
اﺳﺖ :روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩ﻣﺮداد آﻏﺎز اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺷﮭﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎھﭙﻮر ﺟﺪﯾﺪ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی
ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﮫ ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد .ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ
از درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺷﮭﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﺻﻔﮭﺎن ﻣﺮدم و ﻣﻐﺎزه داران ،دﮐﮫداران و دﺳﺘﻔﺮوﺷﮭﺎ ،ﮐﺸﺎورزان و ﺣﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن
در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮاﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ.

٣٩

ﻣﺮدم ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات زدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻏﺮوب روز ﺳﮫ
ﺷﻨﺒﮫ اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس وﯾﺪﺋﻮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﭘﺮﺗﺎب ﮔﺎز اﺷﮏآور ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺮﺧﯽ در ﺑﺎزارارز ﺗﮭﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮭﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺷﺪ .ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﯿﺮاز و رﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ دھﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ دراﺻﻔﮭﺎن،ﮔﻮھﺮدﺷﺖ،زﻧﺠﺎن،ﺷﯿﺮازورﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ
دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻈﺎھﺮات در ﺷﺎھﭙﻮر ﺟﺪﯾﺪ اﺻﻔﮭﺎن و ﮐﺮج ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫھﺎی ﺷﺐ اداﻣﮫ داﺷﺖ.
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪ .ﻣﺮدم ،ﮐﺴﺒﮫ و ﮐﺎرﮔﺮان در اﺻﻔﮭﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﭘﻮر
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آﺗﺶ زدن ﻻﺳﺘﯿﮏ 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
ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض و ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﺑﮫ آﺗﺶ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
در ﯾﺎدداﺷﺖ روز  ١١ﻣﺮداد ﻧﻮﺷﺘﮫ ام :ﺗﻈﺎھﺮات اﻣﺮوز در ﺷﯿﺮاز و ﻣﺸﮭﺪ و اﺻﻔﮭﺎن و اراک و ﮐﺮج
و ﭼﻨﺪﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺷﻌﺎرھﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ»:ﺗﻮپ،ﺗﺎﻧﮏ
ﻓﺸﻔﺸﮫ،آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ ﺑﺸﮫ «.دﻻر و ﺳﮑﮫ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ارز دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ!ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺮﺿﮫ ی ارز در ﺑﺎزار .ﺧﺒﺮﮔﺰاری »روﯾﺘﺮز«  ٢٩ژوﺋﯿﮫ  ٢٠١٨ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٧
ﻣﺮداد  ١٣٩٧ﻧﻮﺷﺖ» :ارز) ﭘﻮل ( اﯾﺮان در اﻓﺖ )ارزش ﺧﻮد( روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ رﮐﻮد ﺟﺪﯾﺪی زد و از ١٠٠ھﺰار
﷼ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد «.در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮاﺧﻮاﻧﮭﺎی اﻋﺘﺼﺎب در ﺗﮭﺮان و ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺟﻮ ﻣﻠﺘﮭﺐ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار ارز ﺗﮭﺮان ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺻﺪور اطﻼﻋﯿﮫ ای در  ٨ﻣﺮداد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺮخ دﻻر و ﺟﮭﺶ در ﺑﺎزار طﻼ را ﺑﮫ
»دﺷﻤﻨﺎن« ﻧﺴﺒﺖ داد«.

در ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺰارﺷﮭﺎ و وﯾﺪﺋﻮھﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﮭﺎ و
ﺗﻈﺎھﺮات ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏ آور ﺑﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﮔﺮاﻧﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺮداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ»:ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﯽ«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎری«،
»ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت«» ،روﺣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﻮ رھﺎﮐﻦ« .ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺲ از ﺗﻈﺎھﺮات دی  ١٣٩۶و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی  ١٣٩٨در ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .دو روز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮭﺮان ﺷﺎھﺪﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﮫ اﺳﺖ .در
اﺧﺒﺎر ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﺗﻌﺪادی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﯿﭻ آﻣﺎری اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺗﮭﺮان ﺧﺎﺻﮫ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری ﺷﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮھﻢ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
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
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ »ﻋﯿﻨﯽ« و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح »ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« از ﺷﺪت اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﺑﮑﺎھﻨﺪ! ﺷﺐ ھﻢ ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ،در ﺗﮭﺮان و ﮔﻠﺸﮭﺮ ﮐﺮج و ...
ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم ﺷﺒﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﻨﮭﺎ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ی ﻓﻮﺗﺒﺎل ھﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮگ
ﺑﺮدﯾﮑﺘﺎﺗﻮر و ﺿﺪﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﯽ داد .زﻧﺠﯿﺮه ی ﺗﻈﺎھﺮات از ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺷﮭﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رود .آﻣﺮﯾﮑﺎ
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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 دﻻرﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ارزش ﭘﻮل اﯾﺮان اﺛﺮی ﻣﺨﺮب داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.ﻋﺒﻮر ﻗﯿﻤﺖ دﻻر:
ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ روزھﺎ از ﻣﺮز ده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ١٢ھﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﺑﮫ ازای ھﺮ دﻻررﺳﯿﺪ.
ﺗﻼطﻢ ﺑﺎزارﺳﮑﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﻤﻮس ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻧﮭﺎ ﻣﻮج
ﺗﻈﺎھﺮات ﺟﺪﯾﺪی در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺳﺮآﻏﺎز آن اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮد.
طﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو روز داﻣﻨﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﺷﯿﺮاز و ﮐﺮج ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد .ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ از
وﻗﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺷﮭﺮھﺎی رﺷﺖ و ﻣﺸﮭﺪ و ﺣﻀﻮر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در دو روز اول
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ .اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب
ﺷﺮب و آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ھﻮا روﺑﺮوﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺸﺎورزان در ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن آب و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﻮل اﯾﺮان ﺗﺎ  ۵٠درﺻﺪ از ارزش ﺧﻮد را ازدﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ﺑﺪﺑﯿﻦ اﻧﺪ و آن را ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان
رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎزار ارز و ﺳﮑﮫ دراﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯿﮭﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺑﮫ ﺑﺎرآورده اﺳﺖ .ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ دﻻرﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد
ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ارزش ﭘﻮل اﯾﺮان اﺛﺮی ﻣﺨﺮب داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ آﻣﺪﻋﺒﻮر
ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در اﯾﻦ روزھﺎ از ﻣﺮز ده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ  ١٢ھﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﺑﮫ ازای ھﺮ
دﻻررﺳﯿﺪ .ﺗﻼطﻢ ﺑﺎزار ﺳﮑﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﻤﻮس ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﺮاﺛﺮ اﯾﻦ
ﺗﮑﺎﻧﮭﺎ ﻣﻮج ﺗﻈﺎھﺮات ﺟﺪﯾﺪی در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺮاﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺳﺮآﻏﺎز آن
اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮد .طﯽ ﮐﻤﺘﺮ از دو روز داﻣﻨﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﺷﯿﺮاز و ﮐﺮج ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ از وﻗﻮع اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺷﮭﺮھﺎی رﺷﺖ و ﻣﺸﮭﺪ و ﺣﻀﻮر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در
دو روز اول اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ .اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ
ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺮب و آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ھﻮا روﺑﺮوﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺸﺎورزان در
ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن آب و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺗﺎ  ١١ﻣﺮداد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارﺷﮭﺎ آن را روز ﺳﻮم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻋﻤﻮم ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ اﯾﺮان
از ھﺮﮔﻮﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮی ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارشھﺎ و وﯾﺪﺋﻮھﺎ ،ﺑﺮﺧﻮرھﺎی ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰی در
اﺻﻔﮭﺎن و ﮐﺮج ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮات در روز اول و دوم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺰارﺷﮭﺎ و وﯾﺪﺋﻮھﺎﯾﯽ از دﺧﺎﻟﺖ ﻟﺒﺎس
ﺷﺨﺼﯽھﺎ و ﺿﺮب ﺷﺘﻢ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ در اﺻﻔﮭﺎن و ﮐﺮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آب ﭘﺎش ،اﻓﺸﺎﻧﮫ ﻓﻠﻔﻞ و ﮔﺎز اﺷﮏ آور اﻗﺪام ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و آﺗﺶ زدن ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺣﺘﯽ درﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﻞ
ﻋﻠﯿﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ازاﻣﺎم
ﺟﻤﻌﮫ ی ﻣﺸﮭﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ .ﺧﺎﺗﻤﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺮاﻧﯽ از
ﻣﺮدم ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﮫ واﺟﺐ داﻧﺴﺖ .اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻈﺎھﺮات را »ﺗﻮطﺌﮫ دﺷﻤﻦ« داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻘﺎدات را ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ دادﻧﺪ و
ﻣﺮدم را از اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﺣﻀﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻟﻔﺎظﯽ ﺗﺎزه ای را
داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ »دوﻟﺖ« اﯾﺮادا دارد اﻣﺎ »ﻧﻈﺎم« ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
روآورد .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺴﺖ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ را ﻣﺮدم ﻋﺎدی ھﻢ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺖ و در روز دوﺷﻨﺒﮫ  ١۵ﻣﺮداد طﯽ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ
اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات اﺧﯿﺮ آن را ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و ﺑﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﺷﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ از
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »اﻏﺘﺸﺎش« و »ﺗﻮطﺌﮫ ﺧﺎرﺟﯽ« ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﯾﺎدﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی رأی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال ﻣﺠﺮی در
ﺧﺼﻮص ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﮔﻔﺖ»:ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﭘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وآرای ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ،
ﭘﺎﯾﺪارﻧﯿﺴﺖ «.روﺣﺎﻧﯽ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﺤﻮ ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎم در واﻗﻊ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﺧﻮدﯾﮭﺎ« ﺳﺖ ،ﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان.
در اﯾﻦ دوره ﻓﮭﺮﺳﺘﮭﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮدم در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺘﮭﺎ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎ و روﺣﯿﮫ ی ﮐﻠﯽ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺘﮭﺎ را در
زﯾﺮ ﻣﯽ آورم .ﺗﻌﺪادی ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ٩۶و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺳﺎل ٨٨ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎری ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﻌﺎرھﺎ
























آﺧﻮﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺟﻮون ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻏﯿﺮت! ﺣﻤﺎﯾﺖ! ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﺻﻼح طﻠﺐ اﺻﻮﻟﮕﺮا دﯾﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا
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
دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ھﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ،دروغ ﻣﯽﮔﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ
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
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮد ذﻟﺖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد
ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮرم ،ﺑﻼی ﺟﺎن ﻣﺮدم
ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
ﻣﻠﺖ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ رھﺒﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺣﺰبﷲ
ﻧﻪ ﻏﺰه ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان
ھﻢ ﻗﺮآن ھﻢ اﺳﻼم ھﺮ دو ﻓﺪای اﯾﺮان
ﯾﮏ اﺧﺘﻼس 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
دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﯽ از آﺳﻮﺷﯿﺘﺪ ﭘﺮس در  ۴اوت
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١٣ﻣﺮداد» :ﻣﺮدی ﮐﮫ در ﺗﻈﺎھﺮات در اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ«.
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﮐﺮج ،ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺟﻮان  ٢۶ﺳﺎﻟﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت
در ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج ،اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺟﻮان ﮐﮫ »در ﺑﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده ،از ﺳﻮی آﻧﮭﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪهاﺳﺖ «.اﯾﻦ ادﻋﺎی دادﺳﺘﺎن ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ
از »ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﭼﺎﻗﻮ« ﺧﺒﺮ داد .ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﮫھﺎی اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻔﺮرا ﺑﮫ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎآراﻣﯿﮭﺎی ﺟﻤﻌﮫ ﺷﺐ  ١٢ﻣﺮداد در ﺷﮭﺮ
ﮐﺮج ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ در ﺷﮭﺮ ﮐﺮج دﺳﺖﮐﻢ  ٢٠ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﮫ ﻋﯿﻦ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﻀﻤﻮن در زﯾﺮ ﻣﯽ آورم در روز ﺟﻤﻌﮫ  ١٢ﻣﺮداد ﺑﮫ
ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ اﯾﺮان ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺗﮭﺮان ،ﮐﺮج،
ھﻤﺪان ،ﻣﺸﮭﺪ ،اﺷﺘﮭﺎرد ،ھﻤﺪان ،ﻣﺸﮭﺪ ،وراﻣﯿﻦ ،ﻗﮭﺪرﯾﺠﺎن ،زﯾﺒﺎﺷﮭﺮ ﻗﺰوﯾﻦ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ
ﺷﻌﺎرھﺎی راﯾﺞ »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر«» ،دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ،دروغ ﻣﯿﮕﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ« اداﻣﮫ
داﺷﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ آورده اﻧﺪ ﮐﮫ روز ﺟﻤﻌﮫ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ در اﯾﺮان ﺗﻈﺎھﺮات
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺎز اﺷﮏ آور و ﮔﻠﻮﻟﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻠﯿﮏ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﮫ آﻧﻼﯾﻦ ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ را ﮐﮫ در اﺻﻔﮭﺎن
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی ﺗﺎﯾﺮھﺎ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﺎز
اﺷﮏ آور ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .رﺳﺎﻧﮫھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺰارش »ﺗﻈﺎھﺮات« در ﺷﮭﺮھﺎی ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﮭﺎن و ﻣﺸﮭﺪ
و ﺳﺎری و ﮐﺮج را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی ﺗﻈﺎھﺮات ھﻢ در اراک و ﺷﺎھﯿﻦﺷﮭﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ در ﮔﻮھﺮدﺷﺖ ﮐﺮج ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی آن در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﯾﻦ روز ﺟﻮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺣﻀﻮر ﻣﺄﻣﻮران در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮭﺮان ،ﮐﺮج و ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﮭﺮ
وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺷﺎھﯿﻦ ﺷﮭﺮ اﺻﻔﮭﺎن ﻣﺄﻣﻮران در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز اﺷﮏ
آور ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻈﺎھﺮات ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﮫ ،ﺟﻮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ در زﻧﺠﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻨﺒﮫ  ١٣ﻣﺮداد ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ﺗﻈﺎھﺮات و ﺗﺠﻤﻌﮭﺎﯾﯽ در ﺗﮭﺮان ،ﮐﺮج ،ﺷﯿﺮاز ،ﻗﻢ و اﺷﺘﮭﺎرد ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻈﺎھﺮات ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ در ﺗﮭﺮان ،ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ» :ﻣﺮگ ﺑﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر«» ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ذﻟﺖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد«» ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ« .در ﺗﺠﻤﻊ دﯾﮕﺮی
در ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد ﺗﮭﺮان ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ھﻤﮫ ﺧﺴﺘﻦ .ھﻤﮫ ﺑﺮﯾﺪن .ھﻤﮫ زن و ﺑﭽﮫ دارن و زﯾﺮ ظﻠﻤﻦ.
اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﮫ زﯾﺮ ﺑﺪھﯽ ان .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ .ھﻤﮫ ﺧﺴﺘﮫ اﯾﻢ .ھﻤﮫ آزادی ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻢ«.در
ﺷﮭﺮ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺗﻮپ ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﻓﺸﻔﺸﮫ ،آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ ﺑﺸﮫ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺣﺰبﷲ« ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻣﻌﺘﺮض در ﺷﮭﺮ ﮐﺮج ،ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﮫطﻮر ﺿﻤﻨﯽ اﻋﻼم »ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺧﻮد در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺷﮭﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺮج از ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن
ﮐﺮج ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ از ﺷﮭﺮ ﮐﺮج ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺮاﺳﺎس وﯾﺪﺋﻮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه طﯽ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺐ ،ﺗﺠﻤﻌﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺗﮭﺮان ،ﻗﻢ ،ﮐﺮج،
اﺷﺘﮭﺎرد و ﺷﯿﺮاز اداﻣﮫ داﺷﺘﮫاﺳﺖ.
۴٣

در ﺳﯿﺰدھﻢ ﻣﺮداد ﻣﻮج دﯾﮕﺮی از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎرھﻢ ﺧﺎرج از ﺗﮭﺮان آﻏﺎزﮔﺸﺖ .ﻣﺮدم
اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ دراﻧﺘﻈﺎر ﺗﮭﺮان ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و آﮔﺎھﯽ ﺗﺎزه ﻋﻠﯽ اﻻﺻﻮل ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﺎﺻﮫ از اﺻﻔﮭﺎن و ﻣﺸﮭﺪ و ﮐﺮج)ﮔﻠﺸﮭﺮ( آﻏﺎزﮔﺸﺖ .ﺳﭙﺲ آرام آرام وارد ﺗﮭﺮان ﺷﺪ.
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
ﮐﺮج ﺳﺮآﻣﺪ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن اﺻﻔﮭﺎن و ﻣﺸﮭﺪ و ﺷﯿﺮاز ھﻢ ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪه اﻧﺪ .ﺗﮭﺮان
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن
در ﻓﮑﺮ رﻓﺘﻦ اﻧﺪ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ.
اﺷﺘﮭﺎرد ھﻢ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻮی ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ و
از آﻧﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﻮھﺮ دﺷﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﭘﯿﺎده روھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ در
ﻣﻌﺮض ﭘﯿﺎده روﯾﮭﺎی ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺷﺐ ١۴ﻣﺮداد ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
از اﻣﺮوز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وﻗﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ از زﻣﺎن ورود دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﺻﻠﯽ
آن ﮔﻮﯾﺎ از آﺑﺎن ﻣﺎه راه ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .اﻣﺸﺐ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺮداد ھﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﺗﻈﺎھﺮات در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺎزرون و ﺷﮭﺮھﺎی دﯾﮕﺮھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮج ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ .ﺧﺎرج ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﯿﺮت زده ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﭼﮫ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
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
ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اداﻣﮫ دارد .از اﯾﻦ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﺸﺎن ﻓﺮوﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .در ١۶ﻣﺮداد ٩٧
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﮔﺬرا اﻧﺪﮐﯽ اﯾﻦ وﺿﻊ آﺷﻔﺘﮫ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ارز ﯾﻌﻨﯽ دﻻر ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﺎﻻﺑﺮده اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور ھﻢ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺎﺳﺘﻤﺎﻟﯽ اﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ را دراﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻧﻮﺷﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺷﻤﺮده ام.
ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ ظﺎھﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ از زﯾﺮﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ .در ﺧﺒﺮھﺎ ﺷﻨﯿﺪم
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
آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد .ﮐﺎﺳﺘﯿﮭﺎﯾﺶ در ﺧﻮر ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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
ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ روی داده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮕﺮﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻧﺪارد.
ﻧﺎآراﻣﯿﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد
دراﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ .در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﻔﺎﺷﺎن ﺗﮭﺮان دو روز اﺳﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ روز اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ دادﮔﺎه وﯾﮋه ی ﺗﺎزه ای ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه
اﺳﺖ ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی .ﺣﺎﻻ ھﻢ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب دارﯾﻢ ،ھﻢ دادﮔﺎه وﯾﮋه ی اﻗﺘﺼﺎدی.
دادﮔﺎه روﺣﺎﻧﯿﺖ و دادﮔﺎه ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد.
۴۴

اﯾﻦ روزھﺎ در ﺿﻤﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد درﯾﺎی ﺧﺰر را در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﮭﺎﯾﯽ ﻧﺎروﺷﻦ ﺑﮫ ﺣﺮاج ﻣﯽ ﮔﺬارد.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم .ﺗﻮﺟﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻌﻄﻮف اﺳﺖ.
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
ﺷﺪه اﻧﺪ .از  ٢۴ﻣﺮداد ﺗﺎ  ٢۶ﻣﺮداد در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ،آرام و ﺗﻨﺪ
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﯿﮫ؛ ﮔﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال طﻼب ﻗﻢ در  ٢٨ﻣﺮداد طﯽ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺰرگ روﺣﺎﻧﯽ) رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر( را
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .روی ﭘﺮده ھﺎ و ﮐﺎﻏﺬھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ»:ای ﮐﮫ ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻌﺎرت،اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮح در
اﻧﺘﻈﺎرت« .ﺑﺤﺮان درون رژﯾﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺣﺎﻻ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﻨﺎدی را اﻧﺘﺸﺎرداده اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﻮزﯾﻊ
ﭘﻮل در ﺷﺒﮑﮫ ی روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ٣٢ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺑﮭﺒﮭﺎﻧﯽ،
ﻓﻠﺴﻔﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم رواﯾﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺎذب ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ ﻣﺮداد ﺧﻮراک ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﮔﻔﺘﺎر
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﻋﻘﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﻢ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی  ٣١ﻣﺮداد ﺗﺎ دوم ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻧﻮﺷﺘﮫ ام اﮐﻨﻮن ﻓﺴﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی
رژﯾﻢ ھﻤﮫ ی اﻓﺮاد »ﻧﻈﺎم« و »آﻗﺎزاده ھﺎ« ﯾﺸﺎن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ »آﻗﺎزاده ھﺎ« ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﻮان،ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎزه اﻟﺨﻠﻘﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﯿﻦ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎر
ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ »ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯿﺪه ھﺎ«در ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﮐﺘﺎب »ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام .ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﮐﮫ دﯾﮕﺮاﺟﺎزه ی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺎﻓﺖ .در دوم ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻧﻮﺷﺘﮫ ام »اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮی رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش را ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﮫ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ «.ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ رژﯾﻢ را
ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻼﻓﮑﺎرﯾﮭﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد.
در  ٣ﺷﮭﺮﯾﻮر آورده ام ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ و ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ
ﻓﻮﻻد 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
ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص و ﺷﻮراھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎم ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ھﻔﺘﻢ دی
ﻣﺎه  ١٣٩۶و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن رااﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ  ،ﺑﺮﺧﯽ ازﺣﺮﮐﺘﮭﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﺪ و ﺗﻤﺎس روزاﻧﮫ و
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎھﻢ دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ ﮔﺴﺘﺮده ای دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دو ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪه ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺻﻨﻔﯽ -طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن/ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺞ
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
آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻠﮭﺎی ﻣﺮﯾﻮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﭼﮭﺎرﻧﻔﺮاز ﻓﻌﻼن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻋﻮاﻣﻠﺶ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﮫ اﻧﺪ.
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.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان در اﺳﺎس ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺣﺮﻓﮫ ای-ﺻﻨﻔﯽ -طﺒﻘﺎﺗﯽ دارد .ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ی اﯾﻨﺎن ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺮو ﺣﺪود
۴۵

ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ دﺳﺘﻤﺰد وﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .در ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق از ﺳﮫ ﻣﺎه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎﺑﯿﺸﺘﺮ.
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ٩٧ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .درھﻤﯿﻦ ﺳﺎل در
ﺿﻤﻦ اﻧﻮاع اﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را دردﯾﮕﺮ رده ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و درﺣﻮزه ھﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرداﺷﺘﮫ اﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دو ﮔﻮﻧﮫ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت وﯾﮋﮔﯿﮭﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻈﺮاﻧﺪاﺧﺖ.
ﯾﮑﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎزارﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺗﮭﺮان راه اﻓﺘﺎد ،ﺑﻞ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪاﮐﺮد و در
ﺑﺎزارھﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ازاﯾﻦ ﻧﻮع از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﯽ ھﺮاﺳﺪ ﺧﺎﺻﮫ
ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺑﺎزارﯾﺎن را ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮع دوﻣﯽ ازاﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﮫ در ﻣﯿﺎﻧﮫ ی ﻣﯿﺪان
ﮐﺎرﮔﺮی -ﺣﺮﻓﮫ ای ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ را در اﯾﺮان
در دﺳﺖ دارﻧﺪ و آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺤﺮان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران در ﺳﺎل ٩٧وﻗﺘﯽ ﺑﺤﺮان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺖ .در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﻢ ﮔﺬرا آورده ام اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران در اول ﺧﺮداد  ٩٧ﺳﺮﺑﺮآوره اﺳﺖ و در
ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواج ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ در ﮔﺰارﺷﮭﺎی دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دﯾﺪم اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ در ﯾﮑﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﺷﮭﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در آﻏﺎز ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران در ھﻔﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران از ﺣﻤﻞ ﺑﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ وﺳﺒﺐ
اﺧﺘﻼل در ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان از ﻣﺪار ﺳﻮﺧﺖ
رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﺮده ھﺎﯾﯽ در ﺟﻠﻮ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﮫ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻋﻮارض و
ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ در ﻋﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺮاﯾﮫ ﺑﺎراﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻋﺘﺼﺎب در ظﺮف ﭼﻨﺪ
روز ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .در ھﻔﺘﻢ ﺧﺮداد  ٩٧ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ی ﺑﺎر ﺗﮭﺮان ﺑﮫ
اﻋﺘﺼﺎب ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران در روزﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮔﺮوھﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﮭﺎی
ﺷﮭﺮی ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد اداﻣﮫ داد .آﻧﭽﮫ در ﺧﺮداد ﻣﺎه رخ داد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮج اول
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺷﮭﺮت ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﻮج دوم اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران از رورز اول ﻣﮭﺮﻣﺎه  ١٣٩٧ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ
اﺳﺘﺎن و  ٢٣۶ﺷﮭﺮ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .ازآﻧﺠﺎ ﮐﮫ درﻣﻮج ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺣﻞ ﻧﮕﺸﺖ
و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﮐﺮاﯾﮫ ﺑﺎر و ﻗﯿﻤﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﯿﺎﻓﺖ،ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻮج دوم
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻮج دوم از ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی ﻓﺪراﺳﯿﻮﻧﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫ ای
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺸﺖ.
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
در ﻋﺮض ﭼﻨﺪﺳﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ-ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ؛
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻤﮫ ھﺎ،ﻋﻮارض اﺗﻮﺑﺎﻧﮭﺎ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻻی ﺑﺎرﺑﺮی،ھﺰﯾﻨﮫ ی ﺑﺎﻻی ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎﻻی ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺧﻮدروھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ،ﺣﺬف دﻻﻻن و واﺳﻄﮫ ھﺎ از ﭘﺎﯾﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺎرﺑﺮﯾﮭﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا درآﯾﺪ و
ﻣﺂﻣﻮران راھﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺷﻮه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﺳﻠﯿﻘﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎراﻧﺪازﻧﺪ.
در طﻮل ﻣﻮج اول وﻋﺪه ھﺎ و ﻗﻮﻟﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران داده ﺷﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻣﻮج دوم
ﮐﮫ از اول ﻣﮭﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﮔﺸﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺟﺪی در ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻھﺎ ﺧﺎﺻﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪآورد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
در  ٢١ﻣﮭﺮﻣﺎه  ١٣٩٧ﭘﺲ از درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﺶ و ﻗﻮﺳﮭﺎی ﻓﺮاوان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
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ھﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﻦ – ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
در دوﯾﺴﺖ و ﻧﮭﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
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
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ازاﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺳﺎﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ھﻤﮫ ﺷﻤﻮل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺎه ﮔﺮوه ھﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ دوﺳﮫ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺟﻤﻌﯽ را راه ﻣﯽ
اﻧﺪازﻧﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺣﺬف اﻓﺮاد و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺻﻨﻔﯽ ،ﺑﮫ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺪﻧﯽ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ را درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ام.
ﺳﺎل  ١٣٩٧ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ .ﻣﺮدم در ھﯿﺄت رﺳﺘﮫ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت
و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﺪام ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺸﺪار ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎر در ﺧﻮرﺗﻮﺟﮭﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﺮﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ
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
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮫ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎ ن ﻧﯿﺰاز ھﻤﯿﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻨﮭﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎن
ﺑﻮد .ﺑﺎردوم اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ در  ١٧ﻣﮭﺮ ٩٧ﺑﺮوزﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ھﯿﭽﮕﺎه ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮھﻨﮕﯽ راﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ درﺧﻮرﺑﯿﺎراﯾﺪ .ھﻤﻮاره ﺑﺮﺧﻮردی
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 ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺮآﻣﺪه درھﺮ ﺣﻮزه ای در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻠﯽ
ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .در دوﺷﻨﺒﮫ  ١۶ﻣﮭﺮﻣﺎه ﮐﺴﺒﮫ و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺷﮭﺮ اﯾﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﺧﻮد را آﻏﺎزﮐﺮدﻧﺪ .در ﮔﺰارﺷﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ روز دوﻣﯿﻦ روز دور دوم اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان در ارﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی زدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن از
ﺣﻀﻮر در ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﭼﻨﺪﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺖ .اﻋﺘﺼﺎﺑﮭﺎ در ﻣﮭﺮﻣﺎ ﻣﺎه
و اﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﮑﺮارﺷﺪ .در ﺑﯿﺴﺘﻢ وﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ٩٧ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻋﺘﺼﺎب ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪارس ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .در ﺷﻤﺎل و در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﺴﯿﺎری
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
ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽ آورﻧﺪ .در ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻣﮭﺮﻣﺎه ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن
دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﻦ زدﻧﺪ ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﮭﺮان ،ﻣﺸﮭﺪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ،
اﺻﻔﮭﺎن ،ﺷﯿﺮاز ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﯾﻼم ،ﯾﺎﺳﻮج ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﺳﻤﯿﺮم ،ھﻤﺪان ،آﻣﻞ ،زرﯾﻦﺷﮭﺮ ،ﮔﻨﺎﺑﺎد،
اﺳﻼمآﺑﺎد ،ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﮫ ،ﻣﺮﯾﻮان ،ﺳﺮوآﺑﺎد و ﮔﺮﻣﮫ ...
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎررﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ:وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ،دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ،ﺗﺄﺧﯿﺮ
درﭘﺮداﺧﺖ طﻠﺒﮭﺎ ودرﮐﻨﺎرھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ آزادی ﻣﻌﻠﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮوزﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه .ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن اﯾﺮان از ﺗﻤﺎم ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺖ روزھﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ و دوﺷﻨﺒﮫ ٢٢
و ٢٣ﻣﮭﺮﻣﺎه در دﻓﺘﺮ ﻣﺪارس ﺗﺤﺼﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ» .ﺷﻮرای ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن
اﻧﮕﯿﺰه ی اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض را ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم و ﺳﻔﺮه ی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﻓﺮاﺧﻮان »ﺷﻮرای
ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن« آﻣﺪه ﺑﻮد»ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دزدان و ﻓﺎﺳﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
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ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮔﺮ وﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه را ﺗﮭﺪﯾﺪ،ﺗﺒﻌﯿﺪ،اﻧﻔﺼﺎل،اﺧﺮاج و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ« .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪاﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺪﻧﯽ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ »ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ،ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﮐﯿﻔﯿﺖزداﯾﯽ از
آﻣﻮزش و اداﻣﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮭﺎ» آﻣﻮزﮔﺎران و دﺑﯿﺮان
ﻣﺪارس در ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﺣﻀﻮرﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮ ﮐﻼس درس ﻧﻤﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﺼﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ روز دوﺷﻨﺒﮫ
ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ در دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺪارس ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه و دﺳﺖ از ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ «.ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﺣﺰاب »ﭼﭗ و
راﺳﺖ« ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﮫ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﺟﺮﯾﻤﮫ ی
ﻧﻘﺪی ﺑﺪل از  ٧۴ﺿﺮﺑﮫ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﮭﺮﻣﺎه و اﺑﺎن ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﭽﮫ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺗﺤﺼﻦ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎن
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮده اﻧﺪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت  ٢٣ﻣﮭﺮﻣﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن در دور ﺑﻌﺪ در  ٢٢و  ٢٣اﺑﺎن
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻣﻮزﮔﺎران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دراردﯾﺒﮭﺸﺖ  ١٣٩٧دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی در ﺷﮭﺮھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﺮان زدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﮭﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﺼﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎز زدن از ﺣﻀﻮر در
ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﮭﺎ درﻣﺎھﮭﺎی ﻣﮭﺮوآﺑﺎن ﺗﮑﺮارﺷﺪ .درﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزراﯾﺎن و ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران را ﺑﮫدﻧﺒﺎل داﺷﺖ .در ﻋﺮﺻﮫ ی ﻣﺒﺎرزات ﺻﻨﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﻧﻮآورﯾﮭﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎھﺎ روﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
در ھﻤﯿﻦ ﻣﺎھﮭﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آﺑﺎن و
آذر  ١٣٩٧دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ زده اﻧﺪ .ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان اھﻮازی در ﻣﺎھﮭﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل دﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻮاﻟﯽ زده
ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﭘﯽ آن ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ
در آﺑﺎن ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر زن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
ﺷﮭﺮھﺎی ﺷﻮش و اھﻮاز و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖﺗﭙﮫ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﻓﻮﻻد اﯾﺮان )اھﻮاز( ﺑﻮد .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ھﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﮫ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و
ﻣﺴﻠﻢ آزﻣﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ھﻔﺖﺗﭙﮫ و از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ
ھﻔﺖﺗﭙﮫ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺟﯽ از ھﻤﺪردی دﯾﮕﺮ ﻗﺸﺮھﺎ را در
ﭘﯽ داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش و اداﻣﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺪ.
از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻤﺮاراﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮی دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ در روز  ١١آذر ١٣٩٧اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان
ﻓﻮﻻد اھﻮاز وارد ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ روز ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ھﻔﺪه روز ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺟﺮﯾﺎ ن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ھﻢ ﺧﺒﺮی دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮان وﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺸﺎن ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻌﺎرھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان .در ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ  ١٨آذر  ٩٧اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و از ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﺎه
اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ از اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
دوﺑﺎره دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ .اداره ی اطﻼﻋﺎت اھﻮاز ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻد اھﻮاز را اﺣﻀﺎرو ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ  ١١ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان در راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮدﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻧﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ،ﻧﮫ زﻧﺪان/دﯾﮕﮫ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاره«؛ درﺷﻌﺎردﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎرآزادی ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪوﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ»:ﮐﺎرﮔﺮزﻧﺪاﻧﯽ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد«.
ﺷﮭﺮی ﺷﮭﺮداری آﺑﺎدان
ﺷﮭﺮھﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ازﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯽ ﻏﻠﻄﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺪﻣﺎت
ِ
ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎراز ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺷﮭﺮ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
۴٨

اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﮭﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﮐﺸﺎرزان اﺻﻔﮭﺎ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﮫ ﻗﻄﻊ ﺣﻘﺎﺑﮫ ی زﻣﯿﻨﮭﺎی ﮐﺸﺎورزی اﻋﺘﺮاض و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﺸﮓ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﮔﺎو ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺷﮭﺮ ورزﻧﮫ اﺻﻔﮭﺎن ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﺎﻟﮏ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻨﺎن داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺪام در اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻮردی ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای طﻮﻻﻧﯽ دارد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺎﺿﺮ
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎری درروزھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﺮﯾﻮان و ﺳﻘﺰ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻐﺎزه ھﺎ و ﭘﮭﻦ ﮐﺮدن ﺳﻔﺮه ی
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎزارﯾﺎن در ﻣﺠﻤﻮع در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﮐﺮداﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﺮزھﺎی »ﮐﻮﻟﺒﺮی« دراﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻏﺮﺑﯽ،
ﺑﺎزار ﻣﻐﺎزه داران ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺮزی ﮐﮫ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را از ﮐﻮﻟﺒﺮان ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎدﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺷﮭﺮﯾﻮ  ٩٧ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ درآﻣﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ
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.
ﺑﮫ طﻮرﺧﻼﺻﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ٢١
ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٩٧در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﻋﺪام ﺳﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﮐﺮد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی راﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎھﯽ،زاﻧﯿﺎر ﻣﺮادی
و ﻟﻘﻤﺎن ﻣﺮادی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻣﻮﺷﮑﺒﺎراﻧﮭﺎی ﺳﭙﺎه ﺑﮫ اﺣﺰاب ﮐﺮد ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
در ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮد ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﮔﺰارﺷﮭﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﮫطﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ھﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮫ ،ﻣﮭﺎﺑﺎد ،ﻣﺮﯾﻮان،
ﺳﻨﻨﺪج ،ﭘﺎوه ،ﺟﻮاﻧﺮود ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﺷﻨﻮﯾﮫ ،ﺳﻘﺰ ،ﺑﻮﮐﺎن ،ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮ ،دھﮕﻼن ،ﻗﺮوه ،دﯾﻮاﻧﺪره،
ﺳﺮدﺷﺖ ،ﺳﺮﭘﻞ ذھﺎب ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺮدﺳﺘﺎن در طﺮﻓﺔ اﻟﻌﯿﻨﯽ ﺻﺒﻐﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻ ن ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد را دﭼﺎر ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد زﯾﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻧﺪ:
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
ﮔﻮﻧﮫ ای ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ از راه اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺑﺎرز ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺧﯿﺰش ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻧﺎراﺿﯽ طﺒﻘﺎﺗﯽ
در اﯾﺮان دارد .ﺣﻀﻮر ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی زﻧﺎن اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﺑﮫ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺳﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺰﻣﺎن
ﺳﺮﺑﺮﺑﮑﺸﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮده ی ﺳﺮﮐﻮب ھﻢ
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎل  ١٣٩٧اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮی.
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ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﻠﯽ در ١٣٩٨
.١زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ
روﯾﺪادھﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٩۶و  ٩٧ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ از دﺳﺖ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺪﯾﺮان و
دروﻏﭙﺮدازﯾﮭﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .دوﺳﺎل ﯾﺎدﺷﺪه درﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ.
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
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن رﺳﻤﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ارزﺷﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ .اﯾﻦ وﺟﮫ از ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺪﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﻨﺼﺮی ﺗﺎزه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »آﮔﺎھﯽ ﻣﺪﻧﯽ « ﻧﺎم ﻧﮭﺎد.
ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ھﻤﯿﻦ آﮔﺎھﯽ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ای ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺑﺪﻣﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ »اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ« و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن رھﺎ ﺳﺎزد .ﺑﯿﺶ
از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎذب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ھﻤﯿﻦ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﺶ.

 .٢ﺑﺮﺧﯽ ازروﯾﺪادھﺎی ﺳﺎل ٩٨
ﺳﺎل  ٩٨ﺑﺎ ﺳﯿﻠﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎزﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﻠﮭﺎ طﯽ دوﻣﻮج ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
ﻓﺮاوان در ﺑﺨﺶ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .ﻣﻮج ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻮج
دوم از ﯾﺎزدھﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ .ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎی ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در  ٢۵اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺎﮔﺬاﺷﺖ .اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی
ﮔﻠﺴﺘﺎن،ﻓﺎرس،ﺧﻮزﺳﺘﺎن،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺗﻌﺪادی از اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﯿﻠﮭﺎ ﺧﺴﺎرات
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻠﮭﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ٣۵ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮد .ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺪود  ١٠٠ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮادث ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .آﻧﭽﮫ
ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد .ﻧﺤﻮه ی اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﮫ دوﻟﺖ در ﻣﺠﻤﻮع و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص وارد ﺷﻮد.
اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻣﻌﺎھﺪه ی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﺑﺮﺟﺎم« .ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻣﻌﺎھﺪه  ،ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺗﻌﮭﺪات ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺎﺳﺖ.
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﯾﺮان ﻓﺮوش اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه و آب ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ھﻔﺘﻢ ژوﯾﯿﮫ ١۶/ﺗﯿﺮ ،اﯾﺮان ﮔﺎم دوم را ﺑﺮ ﻣﯽ دارد و از ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم ٣ ۶٧درﺻﺪی ﻋﺒﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﮫ  ۵/۴در ﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﮔﺎم ﺳﻮم ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﮭﺪات از  ١۵ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺸﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ازاﯾﻦ رو اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺘﮭﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻮﺳﻌﮫ درزﻣﯿﻨﮫ ی
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اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژھﺎی ﺟﺪﯾﺪ،ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ داﻧﺴﺖ .ﮔﺎم ﭼﮭﺎرم ﮐﺎھﺶ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ از ١۵
اﺑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺸﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺎم ﭼﮭﺎرم اﯾﺮان ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژھﺎ را در
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ھﺴﺘﮫ ای آﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ اﯾﺮان را ﺑﮫ وﺿﻊ
ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﭼﮭﺎرم ژوﯾﯿﮫ ١٣/٢ ٠١٩ﺗﯿﺮ ١٣٩٨ﻧﻔﺖ ﮐﺶ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق در ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻧﻘﺾ ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺣﺰ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﮫ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای دﻟﺒﺮی از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ
را ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻌﻼً دﻋﻮا ﺗﺎ ﺑﻌﺪ .ﺣﺘﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎھﻢ
اﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﮫ واﻗﻊ ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﮫ رھﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮدﺷﺎن
وﺿﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ زﯾﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﯾﺮان در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در  ١٩ژوﯾﯿﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺖ ﮐﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
را در ﺗﻨﮕﮫ ی ھﺮﻣﺰ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد .اﯾﺮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از
ﺗﻨﮕﮫ ی ھﺮﻣﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در  ١۵اوت دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق ﺣﮑﻢ
داد ﺑﮫ آزادی ﻧﻔﺖ ﮐﺶ اﯾﺮان .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﻧﻔﺖ ﮐﺶ ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺗﺎزه ﮐﮫ
»آدرﯾﺎن درﯾﺎ« ﺑﻮد ﭘﺲ از  ۵ھﻔﺘﮫ ﺗﻮﻗﯿﻒ در  ١٨اوت ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ داد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﺒﻞ اﻟﻄﺎرق
اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﮭﺮان ﺗﻀﻤﯿﻦ داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺳﻮرﯾﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاھﺪﮐﺮد .ﻧﻔﺖ ﮐﺶ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﻮﻧﺎن رﻓﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺟﮭﺖ ﺑﻨﺪر ﻣﺮﺳﯿﻦ را در ﺗﺮﮐﯿﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
در ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دوﻣﻘﺼﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻤﺖ ﺳﻮرﯾﮫ را ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
اﯾﺮان ھﻢ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﻧﻔﺖ ﮐﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮد.
در  ٢٢ﺧﺮداد ٩٨ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺗﮭﺮان ﺷﺪ و ﺑﮫ
دﯾﺪار رھﺒﺮ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ی ژاﭘﻨﯽ ﭘﺲ از ﭼﮭﻞ
و ﯾﮑﺴﺎل ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﯽ آﻣﺪ .ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﭘﯿﺎم دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را از او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻔﺎھﯽ ﺗﻨﺪی داد
ﺧﻄﺎب ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ.
در  ٢٢ﺗﯿﺮ ژاﭘﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد دوﻧﻔﺖ ﮐﺶ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻨﮕﮫ ھﺮﻣﺰ ھﺪف
ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان .آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮی،ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت را اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺮان اﯾﻦ
ادﻋﺎھﺎ را ردﮐﺮد.
در  ٣٠ﺧﺮداد  ٩٨ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﭘﮭﺒﺎد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﺣﺎل ﭘﺮواز در ﺣﺮﯾﻢ ھﻮاﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ھﻮاﯾﯽ
اﯾﺮان ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﮭﺒﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ھﺪﻓﮕﯿﺮی دﻗﯿﻖ
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ.
در ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻮی ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ھﻤﮫ ی ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﻢ
آورده ام ﮐﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺤﺎﺻﺮه ی اﯾﺮان دو ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺟﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی .اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫ ی ﺟﻨﮓ ﻗﺮاردارد :اﯾﺮان  ،اﻣﺎرات،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،آﻣﺮﯾﮑﺎ و در رأس ھﻤﮫ  ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ .در اﯾﺮن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ھﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ
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
ﻧﮫ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آﻓﺮﯾﻨﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮھﯿﺰد .از اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد را
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واﺑﺴﺘﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ اﻣﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﻧﮫ ﻣﻠﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻮد
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺳﺎزد و ﺑﺴﯿﺞ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ در ﻋﻤﻞ ﺳﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ را از راه ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺧﺎﺻﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺮ
ﻧﺸﯿﻨﮭﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺗﻮر اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺸﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﮫ ﻣﺪام در ﮐﻮره ی ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﺮان ﻣﯽ دﻣﺪ.
ﺧﺼﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﺟﻮﯾﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺧﺮدﮔﺮﯾﺰ دﺳﺘﮕﺎه رھﺒﺮی اﯾﺮان ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺎل اﻧﺪوزی اﺳﺖ
از ھﻤﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دراﻧﺪﯾﺸﮫ ی واردﮐﺮدن ﺿﺮﺑﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان اﻧﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ
ﺳﺘﯿﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل
ﻓﮑﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی اﯾﺮان
ِ
ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻤﻠﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﺑﺮاز وﻓﺎداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درﺳﺖ درھﻤﯿﻦ اوﺿﺎع واﺣﻮال ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻮﺟﮭﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮت ازﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ،
اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﮫ ﺳﻮی اروﭘﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر
ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ درﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﻧﮋاداﻧﺪﯾﺶ در ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم ﯾﮭﻮدﯾﺎن آﯾﻨﺪه ی اروﭘﺎ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ در آﻏﺎز
روزی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر وارد اروﭘﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ و اﮐﻨﻮن در ﻣﻌﺮض ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺣﻘﺎرت ﻗﺮاردارﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎی دوﻧﺎﻟﺪﺗﺮاﻣﭗ ﮐﮫ درﮐﺎرزاراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری وﺧﺎﺻﮫ درآﻏﺎز رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﺮﺗﺐ
از ﺧﺮوج ازﻣﻨﻄﻘﮫ وﭘﺮھﯿﺰ ازﺟﻨﮕﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای دم ﻣﯽ زد ﺣﺎﻻ ﮐﺎرش رﺳﯿﺪه ﺑﮫ ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ﺑﺎور
ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﺼﻤﯽ ﭼﻮن طﺎﻟﺒﺎن ﮐﮫ در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮﺟﮭﺎی ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺳﺮﮐﻮﺑﺸﺎن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻣﺘﺤﺪی ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه
را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮد و اﺳﺒﺎب ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﺨﻮاه اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮاھﻢ آورد ،ﺣﺎﻻ 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
ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر اﺳﻼﻣﺨﻮاھﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را  .ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮭﺎر اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﮫ
دﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف در ھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺧﺎﺻﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .از ﺿﻌﻒ اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺳﻮد ﺟﺴﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﮫ ﺷﺎه ھﻤﭽﻮن ژاﻧﺪارم
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮔﺰاف ﻓﻘﻂ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ در
آﺑﮭﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ اﯾﺮان ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ھﻢ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﻣﻮردی در ﺗﻨﮕﮫ ی ھﺮﻣﺰ ﺷﺪت
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ از ھﻤﺎن آﻏﺎز ،ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﺶ اﺗﮑﺎء ﻧﻤﯽ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی زﯾﺎده ﺧﻮاھﺎﻧﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ وھﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ واﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان در
ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺤﻮر ﭘﯽ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﺪارد .ھﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﯾﺮان در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد .در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺪﮐﺮدم.
ھﻤﮫ ی ﻋﻼﯾﻖ اﯾﺮان را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ھﺰاره ﺟﺎت ودر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﻣﺘﺤﺪ اﯾﺮان را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از آﻏﺎز ﺳﺎل  ٩٨ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻼﯾﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺿﻌﯿﻒ،ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﻢ داﻧﺶ و ﺑﺪﺗﺮ ازھﻤﮫ ﻓﺎﺳﺪ و ﺳﻮدﺟﻮ درﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎدرﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ طﺒﯿﻌﺖ
ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﮫ دادﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺮﺳﺪ .وﻋﺪه ھﺎی دروﻏﯿﻦ ﻣﯽ دھﻨﺪ وﺑﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ ازاﯾﻦ وﻋﺪه ھﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
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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 ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ.
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺳﺎل  ٩٨ﺑﯿﺸﺘﺮﺻﺒﻐﮫ ای ﮐﺎرﮔﺮی دارﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ
و ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﮫ ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ 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
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎراﯾﺮان)اﯾﻠﻨﺎ( دوﺷﻨﺒﮫ  ٢۵ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٩٨در اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ راه آھﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﮫ ﺟﻨﻮب
را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺠﻤﻊ روی رﯾﻠﮭﺎی راهآھﻦ ،ﻣﺴﯿﺮﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎر را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺑﺎور
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﮭﺎ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮاھﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮔﺎرد وﯾﮋه ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان درﮔﯿﺮﺷﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ  ١۵زﺧﻤﯽ
و ﺳﮭﺎم ﺷﺮﮐﺖ ھﭙﮑﻮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮران
ِ
ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ و  ٢۵ﺗﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ آذرآب اراک در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ١٢ﺷﮭﺮﯾﻮر  ٩٨ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺳﮫﻣﺎھﮫ در
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺗﺠﻤﻊ و راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ روز ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد» :ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﮐﺎرﮔﺮ ،درود ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮ«»،ﯾﮫ اﺧﺘﻼس ﮐﻢ ﺑﺸﮫ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﮫ« و »ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﮫ ﺷﮭﺮ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯿﺸﮫ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻌﺪادی از »ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ آذرآب اراک« ،در روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ ٢۶
ﺷﮭﺮﯾﻮر ١٣٩٨ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ھﭙﮑﻮ درﻣﻘﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدﻧﺪ.آﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ)=ﭘﻼﮐﺎرد/ﻟﻮح( اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎرھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان ھﭙﮑﻮ  -ﮐﮫ
از اول ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٩٨آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد  -اﻋﻼم ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎ ،ﮔﺮوھﯽ
از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام زدهﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ و اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان »ﺷﺮﮐﺖ واﮔﻦﺳﺎزی ﭘﺎرس« ﻧﯿﺰ در ظﮭﺮ روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ٢٧ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٩٨در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ھﭙﮑﻮ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊ زدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﭙﮑﻮ ﺗﺎ ﺑﻠﻮار واﮔﻦ
ﭘﺎرس راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮی دارﯾﻢ ازھﻤﺎن »ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ« در ﺑﺎره ی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ی »ﮐﻨﺘﻮرﺳﺎزی ﻗﺰوﯾﻦ«.
ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢١ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣٩٨ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٩٨ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض زدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان را ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎی ﻣﻌﻮﻗﮫ
دو ﺳﺎل ١٣٩٧ - ١٣٩۶و رد ﻧﮑﺮدن ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫﺷﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل  ٨٧ﮐﮫ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮوع ﺷﺪ؛ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ،از  ٩٠٠ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﮫ ١٨٠
ﻧﻔﺮ؛ ﺗﻌﺪادی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﺪادی ھﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻗﺮارداد درھﺮﺳﺎل ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ اوﺿﺎع ﺗﻮﻟﯿﺪ
ھﻢ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ «.اﯾﻦ دﺳﺖ ازاﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان درارﺗﺒﺎط و درﭘﺮﺗﻮھﺪﻓﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺣﮑﻮﻣﺖ درﺳﺖ ﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی وﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را ھﻤﭽﻮن ھﺪﯾﮫ ﺑﮫ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد آن ھﻢ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ .در ﻋﻤﻞ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮق داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ وﺷﺮﮐﺘﮭﺎ
را ﺑﮫ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ راﻧﻨﺪ و از ﻓﺮوش اﻣﻮال و واﻣﮭﺎ و داراﯾﯿﮭﺎ ﺧﺎﺻﮫ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﺳﻮدﮐﻼﻧﯽ ﺑﮫ
ﺟﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﺮاج اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل.
در ﮔﺰارﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی دارﯾﻢ از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ .ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖﺗﭙﮫ در
ﻣﮭﺮ  ١٣٩٨ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب اﺧﺮاج  ٢١ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان
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اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺸﺎر اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﺧﺎﺻﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺘﺮ در دادﮔﺎهھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زﻧﺪان و ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻨﯿﻔﺮ ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺶ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .در ﭘﯽ اﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎب ،ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖﺗﭙﮫ از اﺣﻀﺎر ھﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﮭﺪ از آﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﺒﺮ داد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎﭘﮭﻠﻮی ﺑﺴﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮد را از اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد» .ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن
اﯾﺮان« ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ازرھﺒﺮان اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎرھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از
اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﺧﺎﺻﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه
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
آﺳﯿﺒﮭﺎی وارده از درون زﻧﺪان ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻌﻠﻤﺎن در روزھﺎی  ٢٢و  ٢٣اﺑﺎن
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﺘﺼﺎب را ھﻤﺎن »ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ« ﺻﺎدرﮐﺮده ﺑﻮد .از اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ
ﮐﮫ درﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ)اھﻮاز،ﻟﻨﮕﺮود ،ﻗﺸﻢ و(...داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ازاﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن و آﻣﻮزﮔﺎران
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﺎل
 ١٣٩٧ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت
ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﺎﺻﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
در  ٢٨ﻣﺮداد ١٣٩٧دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﺳﻮزی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﻣﺎ ھﻤﻘﻄﺎراﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﯾﮕﺎﻧﮭﺎی وﯾﮋه ی ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪ ﺷﻮرش ﺑﺎ ﮔﺎز اﺷﮏآور و ﺑﺎﺗﻮن ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻤﻠﮫ و ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ازآﻧﺎن را
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭼﻨﺎن ﺑﺮاﺛﺮ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺑﮫ ھﯿﺠﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی و ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت زدﻧﺪ ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و وزارت ارﺷﺎد روﺑﮫ رو
ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادھﺎی ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﻗﺪام ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ی ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﺳﺎﺣﻞ ﮐﯿﺶ«
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ .در ﺧﺒﺮھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺮد ﻣﯿﺪان ﺳﺎﺣﻞ ﯾﺎ ﻣﺮد ﮐﻔﻦﭘﻮش ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺮد ﮐﻔﻦﭘﻮﺷﯽ اطﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٢٧آذر  ١٣٩٧در ﻣﯿﺪان ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ دﺳﺖ
ﺑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﻧﻔﺮادی زد .وﯾﺪﺋﻮھﺎﯾﯽ از اﻋﺘﺮاض و ﺑﺎزداﺷﺖ او در ﺷﺒﮑﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺮ
ﺷﺪ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ»:اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﮫ
ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﻔﯿﺪی ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ اھﻞ اﯾﺮان ﺳﺮ
ﻣﯽداد .او دﯾﻮارهھﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﺪان را ﺑﮫ ﺷﻌﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺎه ﻣﻨﻘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻠﯿﺲ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ«.
ﮔﺴﺘﺮه ی اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﮫ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺮدم را ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺨﺖ و ھﻤﺪﻟﯽ
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را داﻣﻦ ﻣﯽ زد .از ﺟﻤﻠﮫ روﯾﺪادھﺎی ﺗﮭﯿﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ
و ﺳﭙﯿﺪه ی ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »در ﺗﺎرﯾﺦ  ٨آذر ١٣٩٧
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﺳﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از آزادیﺑﺨﺸﯽ ،اﺧﺒﺎری درﺑﺎره ی ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ او در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎری در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺨﺸﯽ اﻧﺠﺎم داد و »ﻓﺎﯾﻞ« ﺻﻮﺗﯽ آن را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از
ﻗﻮل اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ ھﺪف ﻋﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫھﺎ اﯾﻦ ﺿﺮب و ﺷﺘﻤﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و »ﺑﺨﺸﯽ« از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﯿﻀﮫﮔﺎه دﭼﺎر
ﺿﺮبدﯾﺪﮔﯽ ﺷﺪ؛ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻮد .اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎر اﻓﺰود ﮐﮫ در زﻧﺪان
ﺑﮫ او داروھﺎی آرام ﺑﺨﺶ و اﻋﺼﺎب ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻮھﻢزاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ!
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ روز ﺟﻤﻌﮫ  ١۴دیﻣﺎه  ١٣٩٧ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﺻﻔﺤﮫ ی ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎ
ﮔﺮاﻣﺶ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﮑﻨﺠﮫاش در زﻧﺪان ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻮی وزﯾﺮ اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان را ﺑﮫ ﻣﻨﺎظﺮهای
در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣ ٔﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در زﻧﺪاﻧﮭﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد «.در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط و در
ھﻤﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ از ﻗﻮل ﺑﺨﺸﯽ ﺧﺒﺮ زﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ»:ﺑﺨﺸﯽ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ از ﺷﻨﻮد ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد .او در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺧﻮدش و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن در روزھﺎی اول ﺑﺎزداﺷﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﺳﺖ« .ﺑﺨﺸﯽ در
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »در روزھﺎی اول ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ھﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺷﮑﻨﺠﮫ و زﯾﺮ
ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ  ٧٢ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﻠﻮﻟﻢ از ﺟﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرم و آﻧﻘﺪر زده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﺣﺘﯽ از ﺗﺎب درد ﺧﻮاﺑﯿﺪن ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ زﺟﺰ آور ﺑﻮد و اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دوﻣﺎه از آن روز
ﺳﺨﺖ در دﻧﺪهھﺎی ﺷﮑﺴﺘﮫام ،ﮐﻠﯿﮫھﺎ ،ﮔﻮش ﭼﭙﻢ و ﺑﯿﻀﮫھﺎﯾﻢ اﺣﺴﺎس درد ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﮫ
ﺷﮑﻨﺠﮫﮔﺮان ﺧﻮد را ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﻨﺪه و ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻠﯿﺎن اﻧﻮاع اﻗﺴﺎم ﻓﺤﺸﮭﺎی
رﮐﯿﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ و اﯾﺸﺎن راھﻢ ﮐﺘﮏ ﻣﯽزدﻧﺪ)«.ﻧﮏ .ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ ی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺨﺸﯽ(
واﮐﻨﺸﮭﺎی اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺒﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺲ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .آورده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯽ از وﮐﻼی
دادﮔﺴﺘﺮی در  ٨آذر  ١٣٩٧در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ای اﯾﻦ اﻗﺪام دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﻼﻣﯿﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﮭﺎی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ی
ژﻧﻮ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺎر اﯾﺮان-اﯾﻠﻨﺎ )واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ( ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ
»در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﮫ« ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ در روز  ٨آذر اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺧﺒﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ را ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ در
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ روز ،رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻮش ،ﺟﻌﻔﺮی ﭼﮕﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮزﺳﺘﺎن »ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ ،در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺧﻮد
ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻧﺎﺷﯽ از »ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ« ﻣﻘﺎﻣﺎت از وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل »وﺟﻮد
اﻧﮕﯿﺰهھﺎی دﯾﮕﺮ« داﻧﺴﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﮫ »اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻖ واﺻﻠﮫ« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ
داد ﮐﮫ »ﺿﺮﺑﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ وارد ﺷﺪهاﺳﺖ «.ﺷﮑﻨﺠﮫ ی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ در آن روزھﺎ
ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺮدم و ﮐﺎرﮔﺮان راﺑﺮآﺷﻔﺘﮫ ﮐﺮد .ﮐﺎرﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ درﺧﺒﺮی دﯾﮕﺮﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ » ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﮭﺮان و ﺣﻮﻣﮫ طﯽ ﺻﺪور ﯾﮏ اطﻼﻋﯿﮫ ﺧﺒﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﺨﺸﯽ را
»ﻣﻮﺛﻖ« ﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﺎر
آزادی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻨﻊ ھﺮ ﻧﻮع ﺷﮑﻨﺠﮫ او ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ﮐﺎرﮔﺮی ،در اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﮫ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان را »ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ« آﻧﺎن داﻧﺴﺘﮫ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺼﺎب ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ،آزار ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ
اطﻼﻋﯿﮫ ﻣﻮرخ  ٩آذر  ١٣٩٧آﻣﺪهاﺳﺖ :ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﮭﺮان و ﺣﻮﻣﮫ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ را ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن آزادی
ﻓﻮری و ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖﺗﭙﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﮫ و ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر
ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ھﻔﺖ ﺗﭙﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ و ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و اﻋﺘﺼﺎب ،ﺑﺮای آزادی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ
و ﺗﺤﻘﻖ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ از اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ «.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﻀﺎی ذھﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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و ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ آورد .ﺑﺎزﺗﺎب ﺷﮑﻨﺠﮫ ی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﻗﻠﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم.
 .٣ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﺑﺎن ٩٨
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٣٩٧ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ و درﻣﻌﺮض اﻧﻮاع اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت واﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﻗﺮارداﺷﺖ و ﺳﯿﻞ و روﯾﺪادھﺎی طﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺿﻌﯿﻒ و آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﺮد،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﮔﮭﺎن در اﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٩٨ﺑﮫ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ دل
ﺑﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻼق 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
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻮﺷﮫ ھﺎی اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮم.
اﯾﻦ ﺷﻮرش ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺑﺎور ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ »ﯾﮑﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺎل  ٩٨ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد «.اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺐ ھﻤﺎﻧﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻟﯿﺘﺮی ﺳﮫ ھﺰارﺗﻮﻣﺎن در  ٢۴اﺑﺎن
 .١٣٩٨در ﯾﮑﯽ از »ﺗﺎرﻧﻤﺎھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ « ﮐﮫ ﻋﻨﻮان درﺳﺘﯽ ھﻢ ﻧﺪارد) (AA-1CCﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از
ﭼﻨﺪ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﺳﺎل  ١٣٩٨ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ھﺮ واﻗﻌﮫ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﻦ اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ را ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﯿﺎم  ٢۴اﺑﺎن  ٩٨ﻣﯽ آورم  »:اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮐﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ در
ﻧﻮع ﺧﻮد از ﺑﻌﺪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ طﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﯿﮫ ی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهھﺎی ﻧﻔﺘﯽ
اﯾﺮان ﮐﮫ در آن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد" ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﺟﻤﻌﮫ  ١۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) ٢۴آﺑﺎن( اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎ
ﺳﮭﻤﯿﮫﺑﻨﺪی اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ" آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ اﯾﺮان آﻏﺎز
و از روز ﺷﻨﺒﮫ  ١۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) ٢۵اﺑﺎن( ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﻮدروھﺎی
ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻗﻄﻊ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روی آورد ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﺘﻤﺎدی اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی
روزﻣﺮه ﻣﺮدم را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﮭﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ از ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮدم .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود دو ﻣﺎه از اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ،دوﻟﺖ اﯾﺮان ھﻨﻮز آﻣﺎری از
ﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺣﻮادث را» ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ « .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دوﻣﺎه ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﮫ اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﻗﺎم درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ دﺳﺘﻮر آﺗﺶ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم داﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ھﺮﻗﯿﻤﺖ.
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
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد رﻗﻢ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺸﺎردھﺪ .ﺗﻨﮭﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺒﺮ »روﯾﺘﺮز«
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
ﻗﺮارداده اﺳﺖ،اوﻻً اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ً روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ دﺳﺘﻮر ﺳﺮﮐﻮب را ﭼﮫ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺻﺎدرﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮﮐﺲ در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﮫ
ﮔﺮدن دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻨﺪازد .در آذر  ١٣٩٨ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »اﯾﺴﻨﺎ« از ﻗﻮل
»ﻧﻮرﻧﯿﻮز« ﻧﻮﺷﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺖ ﺷﺪﮔﺎن اطﻼع دارﻧﺪ» .اﯾﺴﻨﺎ« ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ،ﻧﻮرﻧﯿﻮز
ﻧﻮﺷﺖ :آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره
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آن ،از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﻗﯿﻖ ازﺣﯿﺚ ﭼﺮاﯾﯽ وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮده ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ طﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ روﺷﻦ ﻣﯽ دارد ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن را طﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﻤﮫ ی ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﮔﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺻﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم را ﻣﺨﺪوش
ﺳﺎزﻧﺪ .در زﯾﺮ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از »اﯾﺴﻨﺎ« ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺎم »ﻧﻮرﻧﯿﻮز« را ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ و اﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﯽ
آورم ﺗﺎ اﯾﻦ رﯾﺎﮐﺎری اﻣﻨﯿﺘﯽ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻢ :اﯾﺴﻨﺎ ﭘﯿﺎم »ﻧﻮر ﻧﯿﻮز « را ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﺳﻮال ﻣﺤﻮری و ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ و ﭘﺲ از رﺧﺪادھﺎی ﺗﻠﺦ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻼح
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد و ﭼﺮاﯾﯽ ﻋﺪم اﻋﻼم آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮادث
اﺳﺖ.ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻨﯽ ﻧﮫ درﺑﺎره اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﮫ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﺑﮫ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪن اﻋﻼم آﻣﺎر
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
»ﻧﻮر ﻧﯿﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ » رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن رﺧﺪادھﺎی اﺧﯿﺮ ،اھﺪاف
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﮫای را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی در ﻣﺮدم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای
ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺎن آﻣﺎرھﺎی دروغ و ﺟﮭﺖ
دار و اﻋﻼم اﻋﺪادی ﭼﻮن  ٣۵٠ﯾﺎ  ۵٠٠و ﯾﺎ ھﺰاران ﮐﺸﺘﮫای ﮐﮫ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از
ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺷﺒﮭﮫ اﻓﮑﻨﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﺑﺮای داﻣﻦ
زدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.طﺒﯿﻌﺘﺎ ﻋﺪم اﻋﻼم آﻣﺎر رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی
ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت و اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻮء ﺟﺮﯾﺎﻧﮭﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﻓﻀﺎی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺣﺎل اﻣﺎ؛ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ
از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ اﮔﺮ وﺟﻮد دارد ،دﻟﯿﻞ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﻼم آن
ﭼﯿﺴﺖ؟«
ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﮭﺎی »ﻧﻮرﻧﯿﻮز« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ »ﮐﮫ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ی آن ،از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﻗﯿﻖ از ﺣﯿﺚ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮده ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﮫ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ؛ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻢ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺼﺮاﻧﮫ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در ﭘﯽ روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻀﯿﯿﻊ ﻧﮕﺮدد .در ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص؛ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب و ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ از اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﻣﺘﻦ آن و ﭘﺎﺳﺦ
رھﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ در رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات دﻗﯿﻘﯽ ﻣﻄﺮح
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
در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻋﻼم آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮطﮫ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ رھﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ
دﻗﺖ و راﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ 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 طﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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در ﻧﺎﻣﮫ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﮫ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ،ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻔﮑﯿﮏ
و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﺎرﭼﻮبھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد )ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺷﮭﯿﺪ و ﺷﮭﺎدت(،
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﮐﮫ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﻧﻘﺸﯽ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻏﺘﺸﺎشھﺎی اﺧﯿﺮ و در ﻣﯿﺎﻧﮫ
درﮔﯿﺮیھﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ در »ﺣﮑﻢ ﺷﮭﯿﺪ« ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ
و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ
ھﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﮫ و دﻟﺠﻮﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد آن دﺳﺘﮫ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ و در درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ،ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﻮﺟﮫ
و آﺑﺮوﻣﻨﺪ از ﻓﺮدی ﮐﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﻤﻮده ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ
و دﻟﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .رھﺒﺮﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻮم
ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺷﺮارت ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﻣﺮ ﺑﺮ »رأﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ« و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎم ھﺮ ﯾﮏ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ذﯾﻞ ھﺮ
ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﻨﺪھﺎ ،در آﯾﻨﺪه ﭼﮫ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ زد ،طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ھﺮ ﯾﮏ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻗﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ
ھﻤﮫ داده ھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺑﮭﺘﺮ؛ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ آﻧﮑﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ »ﺷﮭﯿﺪ« ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در اﺛﺮ اﻏﺘﺸﺎش و اﻗﺪام ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺮزﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻧﺪی ﮐﮫ ﺑﺎ اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد ،در اداﻣﮫ ﭘﺮوژه ﮐﺸﺘﮫ ﺳﺎزی در ﺣﯿﻦ
اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا داﺋﻤﺎ ﺑﺮ طﺒﻞ آﻣﺎرﺳﺎزی ھﺎی دروغ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﻏﺪﻏﮫ »ﻣﺮدم«
و ﺧﻮن رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه آﻧﺎن را ﻧﺪارد ،ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎھﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦ آب ﮔﻞ آﻟﻮد اﺳﺖ.اﻧﺘﮭﺎی
ﭘﯿﺎم«.
آﻧﭽﮫ آﻣﺪ در اﺳﺎس اﺻﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺘﺎر اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮﺧﯽ
را ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن را »ﻣﻌﺎﻧﺪ« و دﺷﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن را ﺣﻘﺸﺎن ﺑﺪاﻧﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم در ﭘﯽ ﺳﮭﻤﯿﮫ ﺑﻨﺪی ﺳﻮﺧﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺑﺎن  ١٣٩٨را از ﺷﺎﻣﮕﺎه ٢۴
اﺑﺎن ﻣﺎه در  ٢٩اﺳﺘﺎن و ﺻﺪھﺎ ﺷﮭﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،در ﮔﺰارش دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﮫ ﺣﻖ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﮔﺰارﺷﮭﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ »ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﯿﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ«.
در ﻣﻮرد ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ھﺪف ﻗﺮارداده اﻧﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را »اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان« ﺧﻮاﻧﺪو ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎھﺸﮭﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﮫ در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد
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ﺑﯿﺶ از  ٧۵٠ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﺸﺘﮫ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن
ﺑﺮﺟﺎﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و اﺳﻨﺎدی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد
ﮐﺸﺘﮫ ھﺎ را از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ را »ﺷﮭﯿﺪ«
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن را از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ »ﺷﮭﯿﺪان« ﺑﮫ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی »ﺧﻮدی« ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر آﻧﺎن ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻮده
اﻧﺪ .ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺣﺘﯽ ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن و ﻓﮭﺮﺳﺖ ھﻤﮫ ی ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻮد .ﺧﺒﺮﮔﺰاری »روﯾﺘﺮز« در روز  ٢٣دﺳﺎﻣﺒﺮ » ٢٠١٩ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس
درﯾﺎﻓﺖ آﻣﺎر از ﺳﮫ ﻣﻘﺎم وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻓﺎش ﻧﺸﻮد ﺣﺪود  ١۵٠٠ﺗﻦ در
 ١٩٠ﺷﮭﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد« ﺑﻨﺎﺑﺮھﻤﯿﻦ ﮔﺰارﺷﮭﺎ »ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ،۴٠٠در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ ،٢۴٠درﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ،٣٢٠در اﺻﻔﮭﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  ،١٢٠در ﻓﺎرس ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٧٠و در
اﻟﺒﺮزﺣﺪاﻗﻞ ١٠٠ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«)ﻧﮏ .داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ آزاد(
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ ازآﻏﺎز ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﮫ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺷﻮرش
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
ﺣﺪود ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ».وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻠﻤﮫ« اﻋﻼم ﮐﺮد اﺧﺒﺎر رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن۶٣١
ﻧﻔﺮ از اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش دارﯾﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن .ﮔﺰارش »روﯾﺘﺮز« ﺑﺎ آﻧﮑﮫ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﺑﮫ طﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اراﺋﮫ ی ارﻗﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﻧﻔﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮫ ی ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری ازﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن اﻓﺮاد زﯾﺮ ١٨ﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ.
»داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ ی آزاد« ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ و ﻧﺎﻗﺺ ازﺷﻤﺎری از ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم و ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ اﻓﺰوده اﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ
اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺪ ،وادار ﺳﺎزد ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد.
.۴روﯾﺪادھﺎی ﻣﮭﻢ ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم اﺑﺎن
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪﻧﺪارم ھﻤﮫ ی روﯾﺪادھﺎی ﺳﺎل  ٩٨را ﺷﺮح دھﻢ وھﺮﯾﮏ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺴﻨﺠﻢ .آﻧﭽﮫ در
ﺑﺨﺸﮭﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آوردم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز روﯾﺪاد ﺑﺰرگ  ٢۴اﺑﺎن  ٩٨ﻣﯽ
داﻧﻢ .آﻧﭽﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﮭﺮﺳﺘﻮار ذﮐﺮﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﭼﮭﺮه ی ﺳﺎل
 ٩٨را ﻧﺎﻗﺺ رھﺎ ﮐﻨﻢ .ﻗﯿﺎم اﺑﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ای داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ را ﯾﺎدآورﺷﺪه ام وﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮرا ھﻨﻮز
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآورﺷﻮم و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﯽ را ھﻢ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﮔﺬرا ﯾﺎدﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﮫ ﺳﺎل
.١٣٩٩
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان در اﺑﺎن ﻣﺎه  ٩٨در ﭘﯽ ﺳﮭﻤﯿﮫ ﺑﻨﺪی ﺳﻮﺧﺖ و
اﻓﺰاﯾﺶ  ٢٠٠درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد» .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان« ﻧﺎﮔﮭﺎن
در ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ  ٢۴اﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٩٨اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﮭﻤﯿﮫ ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ ﻟﯿﺘﺮ
۵٩

ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﮭﻤﯿﮫ ای  ١۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن و ﻧﺮخ ھﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ آزاد از  ١٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﮫ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺷﺐ ﭘﺨﺸﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ روز  ٢۴اﺑﺎن،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ و اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﺎرآورد .ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﺰارﺷﮭﺎی ﭘﺴﯿﻨﯽ از ﺷﺎﻣﮕﺎه  ٢۴اﺑﺎن ﻣﺎه
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺸﮭﺪ ،ﺗﮭﺮان ،اھﻮاز ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﺟﻮاﻧﺮود ،ﻣﺮﯾﻮان ،اروﻣﯿﮫ ،ﺑﻮﮐﺎن،
ﺳﯿﺮﺟﺎن و ﺷﯿﺮاز آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،اﺻﻔﮭﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺷﮭﺮک اﻧﺪﯾﺸﮫ ،ﻣﺎھﺸﮭﺮ،
ﮔﭽﺴﺎران ،ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺟﯿﺮﻓﺖ ،ﺷﻮﺷﺘﺮ ،اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ ،ﮐﺎزرون ،ﺑﮭﺒﮭﺎن ،ﺑﻮﺷﮭﺮ و دھﺪﺷﺖ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در ھﻤﺎن روز  ٢۴اﺑﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه در ﭼﻨﺪ ﺷﮭﺮ ازﺟﻤﻠﮫ در ﻣﺸﮭﺪ ،اھﻮاز،
ﺑﮭﺒﮭﺎن و اﻣﯿﺪﯾﮫ ﻣﺨﺘﻞ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ .از ﺷﻨﺒﮫ  ٢۵اﺑﺎن ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و رھﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ آن را ھﺪف ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﯿﺞ ﺑﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻼﺣﮭﺎی ﻧﯿﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﻨﺮﺿﺎن روآوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺠﯿﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب
در ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی روزاﻧﮫ ام آورده ام ﮐﮫ ﺷﺐ  ٢۵اﺑﺎن ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﯿﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ
ﺗﻈﺎھﺮات ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺼﺪداﺷﺖ ﻣﺮدم را در روز ﺟﻤﻌﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎھﻤﺎن روز و ﻋﺼﺮ
ﺟﻤﻌﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺐ ﺷﻨﺒﮫ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮان را درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .از ھﻤﺎن آﻏﺎز
 ٢٩اﺳﺘﺎن و ﺻﺪھﺎ ﺷﮭﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺎ آراﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎی روزاﻧﮫ ام آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺮوز ) ٢۵اﺑﺎن(ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده
ای ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺧﺎﺻﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﻨﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺮدم ﺟﺎده ھﺎ را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻓﺎز  ٣ﺷﮭﺮک اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺴﺘﯿﻢ.
در ﻓﺎز ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮﭘﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ« را ﻣﺮدم
آﺗﺶ زدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻻن ﻧﺰدﯾﮏ دو
روز اﺳﺖ ﺗﻈﺎھﺮات ﺟﺮﯾﺎن دارد .از دﯾﺮوز ﺷﺮوع ﺷﺪ و دﯾﺸﺐ و اﻣﺮوز وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ
ﺑﯿﺮون ﺑﻮدم ﻣﯽ دﯾﺪم ﻣﺮدم ﻧﮕﺮان اﻧﺪ .ھﻨﻮز زﯾﺎد ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد ﻣﻠﻤﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺮاﯾﮫ ی آﻣﺪ وﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل .ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰارﺷﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
»ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ﻣﺤﻼت ﮐﺎرﮔﺮی و ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﮭﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻮرش ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻦ
روآوردﻧﺪ ،اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺴﻮرﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﮫ ی
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
ﺑﺎﻧﮑﯽ،ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﺑﺮی ﺷﮭﺮی ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪﻧﺪ«.
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻤﺎن ﺳﺮان ﺳﮫ ﻗﻮه اﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎراﻧﺸﺎن .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﮫ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺗﻌﺪادی از ﺷﮭﺮھﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.در ﺷﮭﺮھﺎﯾﯽ
ﺗﻌﺪادی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮاز .در ﺧﺒﺮھﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم در ﺳﯿﺮﺟﺎن،ﺑﮭﺒﮭﺎن و
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
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ از وﺟﻮد ﺷﮭﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﺑﻮده اﻧﺪ .ﻧﺎﻣﮭﺎ
رااﻏﻠﺐ ﻏﻠﻂ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.اﯾﻦ ﺣﻀﺮات ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻮرش ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
در ﯾﺎدداﺷﺖ  ٢۶اﺑﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ»:دﯾﺸﺐ اوج ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎرم اﺑﺎن ﻣﺎه را
داﺷﺘﯿﻢ .ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﻣﺪاد  ٢۴اﺑﺎن در ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی اداری-اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑﯽ روﯾﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻣﺮدم از ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ.ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ ﺷﻮرش
درﮔﺮﻓﺖ وﺷﻨﺒﮫ ﺷﻮرش ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ده
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه اﻧﺪ و در داﺧﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺒﺢ رﻓﺘﻢ ﺷﻌﺒﮫ ی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺮﺷﮭﺮک واﯾﯿﻦ روﺑﮫ روی ﺷﮭﺮک اداری
ﺷﮭﺮﯾﺎر در اﯾﻦ ﺣﻮاﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ در ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﻌﺒﮫ ی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﻨﺎ را در ﺳﺮ
واﯾﯿﻦ دﯾﺸﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻧﮏ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ھﻤﺮاه دوﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ .ﮔﻔﺖ دﯾﺸﺐ ﺑﺎﻧﮏ
را زﯾﺮو رو ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺑﺎﻧﮏ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺮاب و ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﭼﺎر از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ ﺷﻌﺒﮫ ی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺳﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﺎز ﯾﮏ .اﯾﻦ ﺷﻌﺒﮫ ھﻨﻮز ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻧﻈﺮم
رﺳﯿﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻌﺒﮫ ی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻨﯿﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
در ﻓﺎز ﯾﮏ ﺷﻌﺒﮫ ای دﯾﮕﺮی از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ را ﺳﻮزاﻧﺪه و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻨﺰﯾﻦ
را .ﯾﮏ ﺷﻌﺒﮫ ی ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﮭﺎر ﮐﺸﺘﮫ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺷﮭﺮﯾﺎر در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ھﺮﭼﮫ ﺷﻌﺒﮫ ی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﻮزاﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده
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
طﺮف ﺗﺮ در ﻓﺮدﯾﺲ ﻧﯿﺰ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ رخ داده اﺳﺖ .درﺗﮭﺮان درﻣﯿﺪان آزادی زدوﺧﻮرد و درﮔﯿﺮی
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﺴﯿﺞ ھﺮ ﮐﮫ را دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﺸﺘﮫ اﻧﺪ.
در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮭﺮان درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم رخ داده اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ) ٢۶اﺑﺎن(ﺗﻈﺎھﺮات در
ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﺸﺐ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﺗﺎﺻﺒﺢ اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﺒﺶ  ٧دی  ٩۶ﮐﮫ از ﻣﺸﮭﺪ ﺷﺮوع
ﺷﺪ .وﺳﻌﺖ وﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی دوم ﺑﯿﺶ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اول ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ
ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اول ﺑﻮده اﺳﺖ.
از دﯾﺸﺐ ﺗﺎ اﻻن 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
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر دﺧﺎﻟﺘﮭﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﻟﻤﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ھﻢ
اﻣﺮوز زده ﺑﻮد ﺑﮫ ﺳﯿﻢ آﺧﺮ .در ﺗﻤﺎم ﺗﻈﺎھﺮات دو روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای رواج داﺷﺘﮫ
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
ﻓﺮح ﭘﮭﻠﻮی ﺑﮫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﯿﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
اوﺿﺎع اﯾﺮان در ﻋﺮض دو روز دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ! ﺟﻤﻌﮫ ﺷﺐ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺷﺐ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﺮان ﺷﺪ و از
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ﺟﻤﻌﮫ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺣﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان درﮔﯿﺮی و زدوﺧﻮرد ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪﮔﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﻧﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻧﮫ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.
ﺳﺨﻦ از ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ رود .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ھﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯿﮭﺎ«.
در ﯾﺎدداﺷﺖ  ٢٧اﺑﺎن آورده ام:دﯾﺮوز ﻋﺼﺮﮐﮫ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﺴﯿﺎری دﮐﺎﻧﮭﺎ و ﭘﺎﺳﺎژھﺎ درھﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ
) ﻓﺎز(٣ﮐﺮﮐﺮه را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﮏ ﻣﻐﺎزه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮑﮭﺎ )ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ(ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺑﯿﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﮐﺴﯿﮭﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺮان
در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻮرﺷﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﯿﺶ
از ﯾﮏ ﺻﺪ ﺷﮭﺮ ﺳﺮﺑﺮﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﺧﺒﺎر ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ .ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﻣﺮدم رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﯽ ژرف
دارد .ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎور و اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪارد.
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﻄﻊ اﺳﺖ.اﻻن ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﮫ اﺳﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .از ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﮫ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ.ﺣﺎﻻ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد.ﻣﻦ ﮐﮫ ھﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ام از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﮫ اﺧﺒﺎر در ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن از آﻧﮭﺎ
ﺑﮭﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﺒﺶ دو روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻨﻮز روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﮭﺎ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن در ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد
اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﺮدم در ﻋﺮض روز ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ)ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮭﺮﯾﺎر و ﺣﻮﻣﮫ اش و ﺷﮭﺮﮐﮭﺎﯾﺶ( و ﺗﮭﺮان ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﻮاﻟﯽ ﻋﺼﺮ
و ﺳﺮﺷﺐ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺷﻤﺎر ﺷﻌﺒﮫ ھﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ھﻤﮫ ی اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﭘﻮل و اﻧﺪوﺧﺘﮫ ای ﺑﮫ ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺎم اﺳﺖ،اﻣﮑﺎن دارد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺪﺷﮭﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭼﮭﺮه ای ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺷﯿﺮاز
اﺳﺖ و اطﺮاﻓﺶ و دﯾﮕﺮی اﺻﻔﮭﺎن اﺳﺖ و ﺷﮭﺮﮐﮭﺎی اطﺮاﻓﺶ.در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺸﮭﺪ ﺟﻨﺒﺶ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭼﮭﺮه ی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای از ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورده اﺳﺖ.ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اھﻮاز.در اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ روزه ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﭼﮭﺮه ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ رﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮭﺮﯾﺎر،ﻣﻼرد،ﺣﻮزه ی
اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﺎز ﯾﮏ ﺷﮭﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ،ﻓﺮدﯾﺲ ،ﻗﻠﻌﮫ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن،ﻣﮭﺮﺷﮭﺮ و ...
ﯾﺎدداﺷﺖ  ٢٨اﺑﺎن:دﯾﺸﺐ ﺳﺮد ﺑﻮد.ﭘﺎﺳﺎژھﺎ داﺷﺘﻨﺪ درھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ.
ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻧﺎآرام اﺳﺖ .ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎ ﺷﺪت وارد ﺻﺤﻨﮫ
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.
ھﻨﻮز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ .ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﻠﻔﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺪک
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﻠﻔﻦ از ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪﮐﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.

۶٢

دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮭﺮھﺎ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮﻧﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ در ھﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯿﮭﺎ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ی ﺳﺮآﺳﯿﺎب و ﻣﻼرد اﺳﺖ .ﭼﮫ ﮐﺴﯽ
ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﮭﺮﯾﺎر ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯿﺰد و ﻓﺎز ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﻌﺎرﺳﺮدھﺪ .ﺣﺎﻻ اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ دﻧﺒﺎل
ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و در ﯾﮏ ﮐﻼم »ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ« ﺑﮫ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﮫ اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﺮض
اﻧﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ھﻮا ﮔﺮﭼﮫ ﺳﺮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺧﺎﺻﮫ ﺟﻮاﻧﺎن از ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ.
در ﯾﺎدداﺷﺖ  ٢٩اﺑﺎن:ھﻨﻮز در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزﺗﺎب ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺮدم از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ھﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﯾﺸﺐ ھﻢ اﯾﺮان ﻧﺎآرام ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﻮرﺷﮭﺎ
در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺮوز ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﮭﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ھﻤﮫ
ﻧﺎ آرام ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺧﺎﺻﮫ از ﺳﺮآﺳﯿﺎب ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﺸﮭﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﮑﺎری و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر،اﮐﻨﻮن ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ
ﺷﮭﺮ را ﺧﻮد ﻣﺮدم ﺑﯽ ﻣﺠﻮز ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ .دراﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
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 اطﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯽ ﺳﺮوﺗﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج و ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﮭﺎﯾﺸﺎن ﺣﺎل آدم را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺷﺎھﺰاده رﺿﺎﭘﮭﻠﻮی ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای داﺷﺖ ﺑﺎ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺎﺷﻨﺎل«ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺑﮫ راﺳﺘﯽ او ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ای اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان.
از دﯾﺸﺐ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و روﺣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و »ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن« .و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﮭﺮھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺮاض ﻗﺮاردارﻧﺪ .اﺻﻄﻼح ﺗﺎزه ﺿﺮب ﺷﺪه ی
»ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن«اﯾﻦ روزھﺎ رواج دارد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻗﻠﻢ اﺻﻄﻼح»ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض« را ﺿﺮب ﮐﺮد.ﺣﺎﻻ
اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ :ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن .ﺿﻤﻨﺎ ً ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوزی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ »ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن« ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﺮاھﻨﻮز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ؟ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ! اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻋﺮض ھﻤﺎن دوﺳﮫ روز اول ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار »آراﻣﺶ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن در
ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺮده و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻌﯽ داردﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺟﻨﺎزه ھﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﺪ.
ﺷﻤﺎر دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺣﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺼﻮر ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﭘﻨﮭﺎﻧﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
دو روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ زﺣﻤﺖ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدم .اﯾﺮان در وﺿﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮاردارد .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﮫ ھﻤﮫ ی ﻧﻤﺎی ورودی ﺧﻮد را ﺑﺎ ورﻗﮫ ھﺎی آھﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ اﻧﺪک اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ »ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ« ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ و از داﺧﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ ھﺮاس دارﻧﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ اﻧﺪک ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺎ را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ .ﺷﺮوع ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ
ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدی .ادﻋﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دھﻨﺪ.
اﻣﺮوزﺳﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ اﻧﺪﮐﯽ آرام ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﯿﺰش وﺟﻮددارد .ﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮﯾﺎر
اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮی ﻣﻼرد و ﺳﻮﻣﯽ ﺳﺮآﺳﯿﺎب .اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﺎز ﯾﮏ را ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﭼﮭﺎرم ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺳﺮﮐﻮب در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻓﺎز ﯾﮏ ﺑﮫ ﺣﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن را ﺗﺎﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زده اﻧﺪ .اﻻن ﻓﺎز ﯾﮏ ﮐﻤﯽ آرام ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺧﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺮده.
ﯾﺎدداﺷﺖ  ٣٠اﺑﺎن :٩٨ﺣﮑﻮﻣﺖ دارد ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺢ ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﺘﺎری ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺸﺘﺎر ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ
۶٣

ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺮأت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺳﭙﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ ،ھﻤﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ »رھﺒﺮی«!
ﻣﺎ دارﯾﻢ اﮐﻨﻮن آراﻣﺸﯽ ﺻﻮری را روی اﺟﺴﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮدﭘﺮدازھﺎی
ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی اﯾﻦ اطﺮاف ﯾﺎ ﺧﺮد ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﻮل ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.اﯾﻦ ﭼﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ؟ ھﯿﭻ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
ھﯿﭻ ﺷﮭﺮی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﯿﺰش و ﻗﯿﺎم ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی  ٢۴دی
 ٩٨ﺗﺎ اﻣﺮوز رخ داده اﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﯿﺎم ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .در ھﻤﺎن دو روز اول ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد
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.
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﺑﺎ ﯾﮏ »ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ« ارداه ی ﻣﺮدم را ﺳﻨﺠﯿﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﮫ
ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﻮﻧﺒﺎرﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮاﺣﯽ اطﺮاف ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﻗﯿﺎم
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ :اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﺎز ﯾﮏ،ﺷﮭﺮﯾﺎر،ﻣﻼرد،ﺳﺮآﺳﯿﺎب،ﻣﺎرﻟﯿﮏ،ﻗﻠﻌﮫ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن)ﺷﮭﺮک
ﻗﺪس(،ﻓﺮدﯾﺲ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ در اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﮔﺎرﺳﯿﺎ ﻟﻮرﮐﺎ از ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮن
ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ؛ﺣﺎﻻ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮن آﻟﻮد دارﯾﻢ.
ﯾﺎدداﺷﺖ  ١آذر :ﻣﺮگ ﺑﺮ ھﻤﮫ ی ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﺳﺎﯾﮫ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ .ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮدم در ﮐﻤﯿﻦ اﻧﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در وﺿﻊ ﺣﻤﻠﮫ و آﻣﺎده ﺑﮫ ﺷﻠﯿﮏ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺮ ﭼﮫ در ﭼﻨﺘﮫ داﺷﺖ در
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.
دو ﺗﻦ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن روﺣﺎﻧﯽ)ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ
اﺑﺘﮑﺎر( ﭼﮭﺮه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ دو ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮد
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺻﺎد!ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ای ﮐﺎذب اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ ی ﺧﻮد را ھﻤﭽﻮن ﻧﺒﺮد
ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﺎم ﺑﮑﺎھﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎﻧﮓ
ﺑﺮآوردﻧﺪ »ای ﺷﺎه اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮد ﺑﮫ اﯾﺮان« ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﭼﮭﺮه ای ﻣﺠﺎھﺪ ﻧﻤﺎ از ﻣﺮدم ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ
ﯾﮏ دروغ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪارد .ھﻨﻮز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺮاس دارد.
ﯾﺎدداﺷﺖ  ٢آذر :ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﮫ ﺻﺒﺢ اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ دﯾﺸﺐ ﺗﺠﻤﻌﺎت
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.
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ ﺑﮫ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ازظﮭﺮ ھﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان در ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮاردارد.
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 .۵ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﻄﺮح در اﺑﺎن ٩٨



































ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ
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 اﻧﻘﻼب ﮐﺮدﯾﻢ
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫای
روﺣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ ،ﻣﻤﻠﮑﺖ را رھﺎ ﮐﻦ
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
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
رﺿﺎﺷﺎه روﺣﺖ ﺷﺎد
ای ﺷﺎه اﯾﺮان ،ﺑﺮﮔﺮد ﺑﮫ اﯾﺮان
اﯾﺮان ﮐﮫ ﺷﺎه ﻧﺪاره ،ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻧﺪاره
وﻟﯿﻌﮭﺪ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺑﮫ داد ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻣﻨﮫای ﺑﮫ ھﻮش ﺑﺎش ،ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯿﻢ ﻧﮫ اوﺑﺎش
ﻣﻠﺖ ﭼﺮا ﻧﺸﺴﺘﯽ ،ﻣﻨﺠﯽ ﺧﻮد ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﮫ دﯾﮕﮫ ،ﻏﯿﺮﺗﺘﻮ ﻧﺸﻮن ﺑﺪه
دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ،دروغ ﻣﯿﮕﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ
ای ﻣﻼھﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻦ ،ﺷﺮﺗﻮن رو ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻦ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪ ،آزادی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ
ﺟﻮاب ﻣﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﻘﺮ ،ﮐﺸﺘﺎر ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻣﺮدم ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه ،ﺧﺮج ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺷﺪه
ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﺮانرو ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
رھﺒﺮ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ
ﺳﻮرﯾﮫ رو رھﺎ ﮐﻦ ،ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻦ

۶۵

.۶ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﯿﺎم اﺑﺎن
ﻣﺪﺗﯽ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻮرﺷﮭﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﯿﺰﺷﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .روﯾﺪادھﺎی
ﺑﻌﺪی اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺎورد .ﭼﮭﺎرﻣﺎھﮫ ی آﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٩٨اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮد از روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﯾﮑﺴﺮه ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻣﺘﻔﻮت داﺷﺘﻨﺪ .از اﯾﻨﮭﺎ ﺧﺎﺻﮫ از ﺳﮫ روﯾﺪاد ﻣﮭﻢ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮم در ﺟﺎی ﺧﻮد.
ﺑﺠﺎﺳﺖ از ﻣﻨﺒﻌﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ :ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ »در ﺗﺎرﯾﺦ ۵
آذر  ١٣٩٨آﻣﺎر ﺑﺎزدداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن را ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺧﺒﺮ ﺣﺪود  ٧٠٠٠ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد «.ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﮔﺰارش وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر» ﺑﯿﺶ از  ۵٠ﭘﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و  ٢۴آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ،
 ٧٣١ﺑﺎﻧﮏ ١۴٠ ،ﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ٩،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺬھﺒﯽ ٧٠ ،ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ٣٠٧،ﺧﻮدرو ﺷﺨﺼﯽ ١٨٣،
ﺧﻮدرو ﻧﻈﺎﻣﯽ و  ١٠٧۶ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺷﺨﺼﯽ آﺗﺶ زده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ«.













در ﮔﺰارﺷﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای در اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ»دو روز ﭘﺲ از ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮان ﻗﻮا ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .او
آﺗﺶزدن ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ و اﯾﺠﺎد ﻧﺎآراﻣﯽ را ﺑﮫ اﺷﺮار و ﺿﺪاﻧﻘﻼب و دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ دادو ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،اﺟﺮای طﺮح اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ .ﺧﺎﻣﻨﮫای
در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺳﺮرﺷﺘﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺶ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد .ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﮫای در روز  ٢۶آﺑﺎن از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺷﺪ« .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از  ٢۴اﺑﺎن راﺟﻊ ﺑﮫ  ٢۵اﺑﺎن در »داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ آزاد«آﻣﺪه اﺳﺖ»ﺷﻨﺒﮫ

 ٢۵آﺑﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺗﮭﺮان ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﯽ از اﺗﻮﺑﺎنھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ اﺗﻮﺑﺎن ھﻤﺖ،
اﺗﻮﺑﺎن ﺗﮭﺮان-ﮐﺮج و ﺑﻠﻮار ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و ﺗﮭﺮاﻧﭙﺎرس را ﺑﺴﺘﻨﺪ و در زﯾﺮ ﭘﻞ ﺳﺘﺎرﺧﺎن ﺷﻌﺎر ﺳﺮ
دادﻧﺪ» :ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﺮج ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪه«» ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﯽ« و »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر«
» ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ«» ،ﺗﻮپ ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺸﻔﺸﮫ ،آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ ﺑﺸﮫ«.
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﺷﺮق ﺗﮭﺮان ،ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ اﺗﻮﺑﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم ﮔﺎز اﺷﮏآور ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﮭﺎن ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺧﻮدروھﺎی ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ
را ﺑﺴﺘﮫ و ﺷﻌﺎر ﺳﺮدادﻧﺪ» :ﻧﮫ ﻏﺰه ،ﻧﮫ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان«
داﻣﻨﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و درﮔﯿﺮﯾﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،اﺻﻔﮭﺎن ،ﻣﺎھﺸﮭﺮ ،ﮔﭽﺴﺎران ،ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺷﻮﺷﺘﺮ ،اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ و ﻗﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در اﺻﻔﮭﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﻨﺒﮫ  ٢۵آﺑﺎن در اراک ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺑﻮﺷﮭﺮ ،اروﻣﯿﮫ ،ﮐﺮج ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﺮﭘﻞ ذھﺎب،
ﺳﻘﺰ ،ﻣﺮﯾﻮان ،رﺷﺖ ،ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،اﺳﻼﻣﺸﮭﺮ ،ﺳﺎری ،ﮔﺮﮔﺎن ،ﯾﺎﺳﻮج،
دھﺪﺷﺖ ،ﺟﯿﺮﻓﺖ ،ﻧﺠﻒآﺑﺎد ،ﺷﺎھﯿﻦﺷﮭﺮ ،راﻣﮭﺮﻣﺰ ،ﻣﺮﯾﻮان ،ﺟﻮاﻧﺮود ،ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﺷﮭﺮ
ﻗﺪس ،دﻣﺎوﻧﺪ ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﺑﻨﺪر رﯾﮓ ،ﯾﺰد ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﭼﺎﺑﮭﺎر ،اھﺮ ،رودھﻦ ،ﮔﭽﺴﺎران ،زاھﺪان،
ﻓﺮدﯾﺲ ﮐﺮج ،ﻗﺰوﯾﻦ ،ھﻤﺪان و ﺧﺮمآﺑﺎد اداﻣﮫ داﺷﺖ.
در ﺷﮭﺮﯾﺎر ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺠﺴﻤﮫ ی اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺳﯿﺪ روحﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﮐﮫ در ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
آن ﺷﮭﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهﺑﻮد ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آن را وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﮭﺮ )ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ(
ﻗﺮاردادﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﮭﺎ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﺗﯿﺮﺧﻮردن ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﺷﮭﺮﯾﺎر ﺣﮑﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﮭﺮان ،اﻧﺪﯾﺸﮫ ،اﺳﻼمﺷﮭﺮ ،ﺑﮭﺒﮭﺎن ،ﺟﺎده ی ﺳﺎوه و رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ و ﯾﮏ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﮫ در اﺻﻔﮭﺎن ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
»ﻧﺖﺑﻼﮐﺲ« در ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺸﮭﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﺮان ،ﮔﻔﺖ ﭘﺲ
از ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﯿﺪاد ،ﻣﺮدم ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺳﺎﮐﺖ
۶۶

ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ھﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ .او ﺳﺨﻦ ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،ﻣﻦ
ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم دارم :اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺻﺪای ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮد .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ« .درھﻤﯿﻦ »داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ« درﺿﻤﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ »:ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺪون آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﻋﻼم ﮐﺮد .طﺒﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻋﻼن ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ در آن آزادﯾﮭﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻋﺎﻣﺪاﻧﮫ و ﻣﺮﮔﺒﺎر از ﺳﻼح ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﮫطﻮر ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﮫ زور ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ «.در ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺪﺋﻮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻣﺄﻣﻮران
ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮھﺎ ،ﺷﻤﺎری از
ﮐﺸﺘﮫﺷﺪﮔﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ از ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺳﺮ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ادﻋﺎی دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﺳﯿﺐ زدن ﺑﮫ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ،ﺗﻨﮭﺎ در »ﺷﺮاﯾﻂ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ
ﻓﻮری ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک« ﻣﻮﺟﮫ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و
آﺗﺶ زدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﺎظﺮ و ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان از ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺟﻨﮕﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﮫ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﺎﻧﺪهاﺳﺖ« .اﯾﻦ »داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ« ﺑﮫ ھﺮﺣﺎل ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﯾﺎ
رﻋﺎﯾﺖ اﺣﻮال ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﻮارد زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ و ﺑﮫ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎدﮐﺮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﮭﺮان ،ﺗﺒﺮﯾﺰ،ﺑﺎﺑﻞ و اروﻣﯿﮫ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدﻧﺪ .در  ٢٧اﺑﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻌﯽ زدﻧﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ وﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ .ﺷﻤﺎری ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رارﯾﺨﺘﻨﺪ داﺧﻞ آﻣﺒﻮﻻﻧﺴﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﭼﮭﻞ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه
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
دارﯾﻢ ﮐﮫ آن ھﻢ از اھﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﯾﻮرﺷﮭﺎی ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎدھﺎ و
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﻮرﺷﮭﺎی ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻧﻤﺎدھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﺎﺻﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ و دﻓﺎﺗﺮ اﻣﺎن ﺟﻤﻌﮫ ﻣﺸﺎھﺪ ﮐﺮد .در »داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ« ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻮﺗﺎه از
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺣﺮﮐﺘﮭﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ »:در ﻣﺪت اﻋﺘﺮاضھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ،دﻓﺘﺮ و ﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺎن ﺟﻤﻌﮫ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻟﯽﻓﻘﯿﮫ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻣﺪرﺳﮫ
ﻋﻠﻤﯿﮫ زﻧﺎن ﮐﻮﺛﺮ ﮐﺮج ،اﻟﻤﮭﺪی اھﻮاز ،زﯾﻨﺒﯿﮫ اﺻﻔﮭﺎن ،ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎ ﺷﯿﺮاز ،ﺳﻔﯿﺮان ھﺪاﯾﺖ
ﺷﯿﺮاز ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺷﮭﺮ ﮔﻮﯾﻢ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎزرون،ﻣﺼﻠﯽ و دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺷﮭﺮ
ﻗﺪس ،دﻓﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺻﺪرا ،دﻓﺘﺮ و ﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ در ﯾﺰد و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪﻧﺪ«.
ﻣﻮاردی ھﻢ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﺪھﻨﺪه ی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮر ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎرز اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﮐﺸﺘﺎر در ﻣﺎھﺸﮭﺮ اﺳﺖ .در »داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ « ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ »:در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز اﻋﺘﺮاﺿﺎت،
ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺎھﺸﮭﺮی اﻗﺪام ﺑﮫ ﺑﺴﺘﻦ ﺟﺎده ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ روز آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺰار ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﮭﺮک ﭼﻤﺮان ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ ﺑﺎ رﮔﺒﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ و
ﺧﺪﻣﮫ ی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ در ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ ،ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ  ۴٠ﺗﺎ  ١٠٠ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪه )ﻋﻤﺪﺗﺎ ً
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ را( در ﻧﯿﺰاری ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻠﻘﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺿﺮب
ﮔﻠﻮﻟﮫ ﮐﺸﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺰو ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﮫ روز ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮭﺮ و ﻣﺠﺘﻤﻊ
۶٧

ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺣﻮﻣﮫ ﺷﮭﺮ را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶﺗﺮ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﺟﺎده

ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﺑﮫ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺸﺘﮫﺷﺪن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﻧﯿﺰار ﻣﺎھﺸﮭﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و آﻧﮭﺎ را »اﺷﺮار ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﺠﺰﯾﮫطﻠﺐ
ﻧﺎﻣﯿﺪ«.
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﮔﺰارﺷﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺎھﺸﮭﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد» :در ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮوهھﺎی
ﺗﺠﺰﯾﮫ طﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﻼح ﮔﺮم و ﺣﺘﯽ ﺳﻼحھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺗﯿﺮﺑﺎر راه ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﻨﺪر ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﺼﺮف ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺎھﺸﮭﺮ و اﻧﻔﺠﺎر
در آن را داﺷﺘﻨﺪ؛ در ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﻋﻤﻼ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ،اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﻣﺴﻠﺢ ،ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎھﺸﮭﺮ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ«.
ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﭘﮭﭙﺎدھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،دوﺷﮑﺎ و ﺗﯿﺮﺑﺎر
ﮐﮫ روی ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ روی ﻣﺮدم آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اطﻼﻋﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﻋﺘﺮاضھﺎی ﻣﺎھﺸﮭﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ رواﯾﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ
را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدروھﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ دوﺷﮑﺎ و ﺗﯿﺮﺑﺎر ﺑﮫ
ﺳﻮی ﻧﯿﺰار ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺻﺪای ﺷﯿﻮن و زاری ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ« .
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ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ٩٨
ﺳﺎل  ١٣٩٨ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم اﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﺳﮫ روﯾﺪاد ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رود .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮور ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ در  ١٣دی ٩٨؛ دوم اﻋﺘﺮاﺿﺎت دی ﻣﺎه  ٩٨اﺳﺖ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﭘﺮواز ﺷﻤﺎره ٧۵٢
ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اوﮐﺮاﯾﯿﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨دی  ٨ ) ١٣٩٨ژاﻧﻮﯾﮫ  (٢٠٢٠ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران؛ ﺳﻮم رواج و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ و در اﯾﺮان.
اﯾﻦ ﺳﮫ روﯾﺪاد ھﺮﯾﮏ اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﺮد .دراﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﻣﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﺧﺎﺻﮫ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬرا و ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ در ﺣﺪی ﮐﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ را روﺷﻦ ﺗﺮ ﺳﺎزﯾﻢ.
از ﻗﯿﺎم اﺑﺎن ﻣﺎه ﭼﻨﺪان ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ دردی ﻣﺎه  ٩٨دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی
ﻧﯿﺮوی ﻗﺪس ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران راھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮ ﻣﮭﺪی اﻟﻤﮭﻨﺪس وﭼﻨﺪﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮫ ای از ﭘﯿﺶ طﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺧﻼف ﻋﺮف و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺮورﮐﺮد.
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از ﻗﯿﺎم اﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺨﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد،ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺟﮭﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ .ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻦ راه وﺟﮭﮫ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ آورد وﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪداﺷﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﯾﮏ دوره ی طﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد وﺟﮭﮫ ای ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﯿﻌﮫ ی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺎ
اﯾﺮان .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮﮔﻮاران ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ زﯾﺮدﺳﺖ و ﭘﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺮدﻧﺪ .واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺗﺮور ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﯿﻦ اﻻﺳﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ارﺑﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﮐﺮدﺳﺘﺎن درﻋﺮاق در  ١٨دی ﻣﺎه
ﺗﻼﻓﯽ ﺷﺪ.
دراﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازم .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ او ھﻤﺎﻧﺴﺎن ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ از زﺑﺎن ﺧﻮدش
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ام در ﻋﺮاق ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد طﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﮭﺮاﺳﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺷﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎﺳﮭﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﺎور داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ھﻢ دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﮕﺮان ﮐﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه »ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ھﻤﺮأﯾﯽ داﺷﺖ .او دﯾﮕﺎه ﺗﻤﺪﻧﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺷﯿﻌﯽ و از اﯾﻦ راه ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻤﺪﻧﯽ را
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ داد ﺑﮫ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻨﯽ آن ھﻢ ﯾﮏ دﯾﻦ از اﯾﻦ ﺣﻮزه ی ﺗﻤﺪﻧﯽ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﯿﺸﺘﺮھﺎ ﯾﺎدداﺷﺘﮭﺎﯾﯽ
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.
روﯾﺪاددﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﺮدم را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮد .وﺿﻌﮕﯿﺮﯾﮭﺎی ﻧﺎروﺷﻦ و
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﭙﺎه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﯿﻨﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در  ١٨دی  ٩٨ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﭘﺮدازم ﭼﻮن اﮐﻨﻮن ھﻤﮫ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اھﻤﺎل و ﺧﻄﺎﮐﺎری ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺳﭙﺎه ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ رﻗﻢ زد و ﺧﺴﺎرات ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ و
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺠﺎﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻧﺪک ﻓﺎﺻﻠﮫ ای از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺗﺠﻤﻌﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات در ﺑﺮاﺑﺮ و در درون
داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت از  ٢١دی ﺳﺮﺑﺮﻓﺮاﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺎرھﺎ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﻠﯿﮫ
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 اﻻﺳﺪ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
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ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﭙﺎه ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﺳﺎﺧﺖ .در زﯾﺮ ﺷﻌﺎرھﺎی  ٢١دی  ٩٨ﺑﮫ ﺑﻌﺪ را در دودﺳﺘﮫ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ.

ﺷﻌﺎرھﺎی ﺷﻨﺒﮫ ﻋﺼﺮ  ٢١دی  ٩٨و ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﻋﺼﺮ ٢٢دی٩٨
ﺗﺠﻤﻌﺎت در ﺗﮭﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ،ﺗﮭﺮان ،ﺷﺮﯾﻒ ) آرﯾﺎﻣﮭﺮ( ،ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ طﻮﺳﯽ و ...
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪم :
 .ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر – ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر
.ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ 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،وﻻﯾﺘﺶ ﺑﺎطﻠﮫ
.ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ
.ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ آدﻣﮑﺶ
.ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ ﻓﺘﻨﮫ ،ﻓﺘﻨﮫ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ
.ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ،اﺳﺘﻌﻔﺎ،اﺳﺘﻌﻔﺎ !
.اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻻزم اﺳﺖ !
.اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ،رھﺒﺮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ!
 .ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪﻧﻔﺮ،ﮐﺸﺘﮫ ی اﺑﺎن ﻣﺎه !
.اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ،ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻦ وﻻﯾﺖ!
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.ﺳﭙﺎه ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ،ﻣﺎﯾﮫ ی ﻧﻨﮓ ﻣﻠﺖ!
.ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻗﺎﺗﻠﮫ ،وﻻﯾﺘﺶ ﺑﺎطﻠﮫ!
.ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ،ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ،آﻧﮑﮫ ﺑﺮادرم ﮐﺸﺖ!
.ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﻦ وﻻﯾﺖ،اﯾﺮان ﭘُﺮﺟﻨﺎﯾﺖ
.اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ!
.ﻋﺰا،ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز،اﯾﺮان ﺑﯽ ﭘﻨﺎه،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز!
.اﯾﻦ ھﻤﮫ ظﻠﻢ و ذﻟﺖ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ!
.ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺘﻌﻔﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ،ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ رﯾﻢ ،ھﻤﯿﻨﺠﺎ ھﺴﺘﯿﻢ!
 .ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﯽ ﻏﯿﺮت،ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﻠﺖ
.ﺳﭙﺎھﯽ ،ﺣﯿﺎ ﮐﻦ،ﺣﯿﺎ ﮐﻦ!
.ﻣﺮگ ﺑﺮ دروﻏﮕﻮ،ﻣﺮگ ﺑﺮ درﻏﮕﻮ
.ﻏﻠﻂ ﮐﺮدﯾﺪ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﺪ
.اﺻﻼح طﻠﺐ ،اﺻﻮﻟﮕﺮا دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮﻣﮫ ﻣﺎﺟﺮا!
.دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ،دروغ ﻣﯿﮕﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ!
.ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ﻗﺎﺗﻠﮫ ،وﻻﯾﺘﺶ ﺑﺎطﻠﮫ!
 .ﻣﺎ زن و ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﺑﺠﻨﮓ ،ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﻢ!
 .ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ ﻓﺘﻨﮫ ﮔﺮ،ﻓﺘﻨﮫ ﮔﺮ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ!
.ﺳﭙﺎه ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،رھﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
.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 وﻻﯾﺖ
.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 اﺻﻼح ،اﻋﺘﺼﺎب ،اﻧﻘﻼب!
.ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ!
.ﺑﺴﯿﺠﯽ ،ﺳﭙﺎھﯽ ،داﻋﺶ ﻣﺎ ﺷﻤﺎﯾﯿﺪ!

ﺑﺴﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎرھﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ازاﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎی زﯾﺮ را درﻣﻮارد و درﺗﺠﻤﻌﺎت دﯾﮕﺮھﻢ داﺷﺘﮫ اﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ ازآﻧﮭﺎ
ﺟﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﮫ ی ﺧﺸﻢ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺲ ازاﺑﺎن  .٩٨ﻣﺄﺧﺬ ﺷﻌﺎرھﺎ
»داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ آزاد« اﺳﺖ .در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ »داﻧﺸﻨﺎﻣﮫ« ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد .درﻣﻮاردی
دﯾﺪه ام در ﻣﺘﻦ روﯾﺪادھﺎ و ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت دﺳﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از آن
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﺧﻠﮭﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ 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 :


»ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ؛ ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ«
»ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدد«



»ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ،ﻧﻨﮓ ﻣﺎ ،رھﺒﺮ اﻟﺪﻧﮓ ﻣﺎ«
»اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺎ ِه آﺧﺮه ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ وﻗﺖ رﻓﺘﻨﮫ«
»ﮐﺸﺘﮫ ﻧﺪادﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺎزش ﮐﻨﯿﻢ/رھﺒﺮ ﻗﺎﺗﻞ رو ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ«
»ﺗﻮپ ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺸﻔﺸﮫ ،رھﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ ﺑﺸﮫ«
»ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا/اﺳﺘﻌﻔﺎ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ«
»رھﺒﺮ ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ /اﺳﺘﻌﻔﺎ ،اﺳﺘﻌﻔﺎ«
»داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ/از ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ«
ﺧﻮراک رھﺒﺮ ﻣﺎﺳﺖ«
»ﺧﻮﻧﯽ ﮐﮫ در رگ ﻣﺎﺳﺖ/
ِ
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»ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫای«
»ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر«
»ﺳﭙﺎه ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ /رھﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ«
»اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ /ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ«



»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﭙﺎھﯽ /ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﯾﻢ«
»ﺳﭙﺎھﯽ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ ،ﻣﻤﻠﮑﺘﻮ رھﺎ ﮐﻦ«
»ﺳﭙﺎه ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﻣﺎﯾﮫ ﻧﻨﮓ ﻣﻠﺖ«
»ﺳﭙﺎه ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺖ /ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﻠﺖ«
»دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺳﭙﺎھﯽ ،داﻋﺶ ﻣﺎ ﺷﻤﺎﯾﯽ«
داﻋﺶ ﻣﺎ ﺷﻤﺎﯾﯽ«
»ﺑﺴﯿﺠﯽ ،ﺳﭙﺎھﯽ/
ِ
»ﺳﭙﺎه ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ ،رھﺒﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ«
»ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺣﯿﺎ ﮐﻦ /ﻣﻤﻠﮑﺘﻮ رھﺎ ﮐﻦ«
»اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺎل ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ«
»ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ«
»ﻧﺨﺒﮫھﺎﻣﻮن رو ﮐﺸﺘﻨﺪ ،آﺧﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎش ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ«



»ﺗﻮپ ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﻓﺸﻔﺸﮫ/آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ ﺑﺸﮫ«
»آﺧﻮﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ،ﭘﻮل ﻣﺎ رو ﭘﺲ ﺑﯿﺎر«



»اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ در ﺳﻨﮕﺮ ،داﻧﺸﺠﻮ و ﮐﺎرﮔﺮ«
»داﻧﺸﺠﻮ ،ﮐﺎرﮔﺮ/ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺘﻤﮕﺮ«
»ﺑﯽﺷﺮف ،ﺑﯽﺷﺮف«



»ﺗﻮپ ،ﺗﺎﻧﮏ ،اﺷﮏآور /دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻧﺪارد«
»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 اﺻﻼح/اﻋﺘﺼﺎب ،اﻧﻘﻼب«
»اﺻﻼﺣﺎت ،رﻓﺮاﻧﺪوم/رﻣﺰ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم«



»اﺻﻼحطﻠﺐ ،اﺻﻮلﮔﺮا ،دﯾﮕﮫ ﺗﻤﻮﻣﮫ ﻣﺎﺟﺮا«



»ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺗﻠﮫ ،رھﺒﺮش ھﻢ ﺟﺎﺋﺮه«
»ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺗﻠﮫ ،رھﺒﺮﺷﻢ ﺟﺎھﻠﮫ«
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»ﻣﯽﮐﺸﻢ ﻣﯽﮐﺸﻢ /آﻧﮑﮫ ﺑﺮادرم را ﮐﺸﺖ«
» ١۵٠٠ﻧﻔﺮ/ﮐﺸﺘﮫ ی آﺑﺎن ﻣﺎﺳﺖ«)اﺷﺎره ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی دی  ١٣٩۶و آﺑﺎنﻣﺎه
(١٣٩٨



ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن«
»ﭼﮫ دی ﺑﺎﺷﮫ ﭼﮫ آﺑﺎن ،ﭘﯿﮑﺎر ِ



»از ﺗﮭﺮان ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ،ﺷﻌﺎر ﻣﺎ اﻧﻘﻼب«
»از اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد/ﻓﻘﺮ ،ﺳﺘﻢ ،اﺳﺘﺒﺪاد«



»ﺑﺮادر ﺳﯿﻞزده ،ﺣﻤﺎﯾﺘﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«
»ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻮ آﺑﮫ ،رژﯾﻢ دﺳﺘﺶ ﭼﻤﺎﻗﮫ«
»ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮراﯾﯽ«
»ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﻮ ﻓﺘﻨﮫﮔﺮ ،ﻓﺘﻨﮫ ﺗﻮﯾﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ«
»ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﯽﻏﯿﺮت ،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻘﺮ ﻣﻠﺖ«
»ﻣﺎ ﺑﭽﮫھﺎی ﺟﻨﮕﯿﻢ ،ﺑﺠﻨﮓ ﺗﺎ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ«
»ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ« )ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ(
»ﻏﻠﻂ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﻄﺎ ﮐﺮدﯾﺪ«
»دﺷﻤﻦ ﻣﺎ ھﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ ،دروغ ﻣﯽﮔﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ«
»اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖ رو ،از ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮن«
»ﺑﻤﺐ و ﻣﻮﺷﮏ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﺌﻮل دزد ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ«
»ﻣﺮگ ﺑﺮ دروغﮔﻮ«















ﻣﺎه دی در ﺧﻮن ﻏﺮق ﺷﺪ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺳﺮﺑﺮآورد ﮐﮫ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ی »وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ« .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ درآﻏﺎز ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﯾﺮان آﺷﮑﺎرﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
آن را ﻋﻠﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮاس از اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب در ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه ﺧﺪﺷﮫ دار ﺷﻮد و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺮاﺳﻢ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﯽ روﻧﻖ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ھﺮدوروﯾﺪاد)ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﮭﻤﻦ و ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺷﻮروھﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه ی ﺧﺴﺘﮫ و ﺧﻮن آﻟﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺧﺎطﺮه ای ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﻠﻤﻮس ﺣﺲ ﮐﺮد ﻣﺮدم ھﯿﭻ دل ﺧﻮﺷﯽ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺪارﻧﺪ
و ذره ای اﺣﺘﺮام ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮدھﺎ ﭼﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻧﻘﻼب و ﭼﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﮫ ﺟﻠﻮه ای ﻧﻤﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﯾﺎدآور ﺧﺎطﺮه ای ﺧﻮش .ﺗﮑﺮار
ﻣﮑﺮراﺗﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ و از ﺷﺮﺷﺎن آﺳﻮده ﮔﺸﺖ .آﻧﭽﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻔﺎوت
داﺷﺖ ﻋﺮﯾﺎن ﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دو روﯾﺪاد ﺟﺎن و ھﺴﺘﯽ
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.
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