
  
  
  
  
  وطن هم

ردن صندوق برانگيختاگر تو را هم شوق دوباره ساختن وطن،  وشي، اگـر تـو را هـم  تا براي سبز هاي رأي ب

وچه ننگ و فريب سياه ني،  ها و خيابان دالن برانگيخت تا صداي اعتراضت را در تمام  تـو اگـر هاي ميهن بلند

ردي روزها و ساعتهم  وتت را در تمام جهان طنين انداز  خـون جوانـان تـو را هـم اگـر . هاي مدام، فرياد س

ردهوطن،  ه مبادا خون سوگوار و داغدار  حاصل شود، سـاعتي را بـه  هاي رفته، بي است، و اگر تو هم پريشاني 

نيم ٔخواندن اين صفحات اختصاص بده تا با هم ادامه ست اسـت، راهـي  .اين راه را مرور  يأس، طنين شوم ش

  .طوالني در پيش داريم، دستت را به من بده

    



 ١ٔ صفحه 
 

 
 

  ....و اما بعد
وشيديم تا غبار لختي و بي. ماه هزار و سيصد و هشتاد و هشت گذشتارديبهشت  تفاوتي و يأس را از چهـره ايـران  چه سخت 

وشيديم به خود و به ديگران بقبوالنيم، آب رفته . بزداييم بـه . بخواهيمشود به جوي بازگرداند اگر همه با هم  را ميچه سخت 
ـر بيـرون  جاي هرز رفتن اوقات ارزشمندمان به تمسخر دولتي نااليق و ناصادق، براي نخستين بـار بعـد از چهـار سـال، بـه ف

رش ردن سحر و م ر باطل    .نمود اما شد دشوار مي. ردنش افتاديم و به ف
خوش  ٔما اگرچه به خرداد پر از حادثه عادت داشتيم، فرارسيدن اين همه حادثه. و هشت گذشت خردادماه هزار و سيصد و هشتاد
جا، انتظار نمي ه ديديم آن گلوله سخِت لخت، ناگهان چـه پرانـرژي . شيديم و متحير شديم و ناخوش را ي متحير شديم از اين

ت درآمد  ٔايراني با هيجان خـود را در آيينـه ٔبار، پس از سالها، جامعهبراي نخستين . هر ايراني ي ستاد شد و ي رسانه. به حر
ه چه پرشمار است و چه استوار. خود ديد ر و سحر زر و زور و تزوير . ديد  ه تمام م چه خالق است و چه نيرومند و چه هشيار 

. مان، اميد داشتنمان و رأي دادنمـانانگيز بود با هم بودنمان، سبز بودن چه هيجان. نتوانست از راه بازداردش و از هم بگسالندش
ه صداي همصداييمان آخراالمر از صندوق رديم  ر مي  ـار وارد  ها بيرون خواهد آمد، حتي اگـر دسـت وقتي ف هايي مـدام در 

  .ردن دروغ و نيرنگ در آنها باشند
ه نااليقان و ناصادقان، وقتي همه سحرهايشان  اما، چه بهتي فرا ار را در دروغي بزرگ  ٔباطل شد، چارهگرفتمان وقتي ديديم، 

روز . و تازه، ما را به ضرب چوب و چماق به رضا و تسليم فراخواندند. ديدند، دروغي به بزرگي نااميديشان و به سياهي ضميرشان
ردند و شب سياه دروغگوييشان را با چوب و چمـاق و گـاز اشـ امـل همدلي ايرانيان را با مانور اقتدار زور و تزوير آغاز   آور 

ه ملت ما به آن عادت نداشت. شب، فردا به فريادي مبدل شد بهت آن. ردند به نترسيدن از چـوب و چمـاق عـادت . فريادي 
يد و نترسيديم و به خيابان ريختيم شـنبه در خشـم و بغـض و فريـاد گذشـت شنبه. نداشتيم اما آن بغض، تر وچـه و . و ي در 

ننده بودن، سالها بـود فريـاد اعتراض ما، مردمي ٔهمه خيابانهاي تهران و شهرهاي ديگر، ن را بـه شـاه از ترس تنها بودن و ش
ه مرگ بر فريب و نيرنگ و دروغ و مرگ  ند،خورد همه چيز فرو مي رديم  شيده را رها  شاند و آن فرياد به اسارت  به خيابان 

شيده ه به نام دين، سالهاست انسانيت را به مسلخ  ار دارد، به همه جا دخالـت مي بر استبدادي  نـد،  است و به همه چيزمان 
رده است، حيثيتمان را بر باد داده است و حتي اخمـي را هـم بـه  همه حقوقمان را زيرپا مي ان زندگيمان را فلج  گذارد، همه ار

  .دهد تابد و با زندان و چماق پاسخ مي نشانه اعتراض بر نمي
ه  ـه. دنيا مبهوتمان شداين خرداد آنقدر حادثه داشت  ه ت هـاي خردشـده بـاز بـه هـم  دوشنبه بيست و پنج خرداد روزي بود 

نـد امل شد و بازهم ايستاد تا ايرانـي خـود را ببيننـد و دنيـا ايرانـي را تحسـين  اگرچـه خـس و خاشـاک . پيوستند و آن آينه 
وب بيرحمانه خبر ميخبرها، از عزمي ب ٔهمه. خواندنمان، دوشنبه روز تبلور شجاعت و بلوغ بود شتار و سر دو دسـتگي . داد راي 

ه ناگهان همه  اما نمي. آيد؟ دو راهي نگران خود بودن و نگران جمع بودن آيد؟ نمي بود، برويم؟ نرويم؟ موسوي مي دانم چه شد 
ه را ميهرچه بود. دانم ي ميليون بود يا دوميليون يا سه ميليون نمي. با هم و پشت و پناه هم. آنجا بودند گفتي آن روز در  ، هر
ردنـد و بـه تيـر نـامردمي، . حماسه خس و خاشاک رخ داده بود. خيابان بود اگرچه سبعيت و دشمنيشان با ملت را باز هم مهار ن

ه متفرق مي ه تمام روزهاي بعدش هم شهر در تصرفمان درآمـد  شبانه جمعيتي را  شيدند، آنقدر بوديم  شدند به خاک و خون 
نندو آنقد ه چه ب ت و مبهوت ماندند  ه تا چند روز زورگويان سا ه بيش از اين . ر متحد و منظم و صلح جو بوديم  نند  چه ب

  . تر نشود شان نرود و جايگاه متزلزشان سست آبروي رفته
ـرده اسـت  ار، چشم بصيرتي را روشن  و فريـاد رسـاي ايـن همه منتظر جمعه بودند تا ببينند آيا بازتاب اين واقعيت غيرقابل ان

وت، خواب غفلتي را پرانده است ه خواب رفته را بيدار مي. س رد، اما خود به خواب زده را هرگز عجبا  نـار زده  پرده. توان  هـا 
ه بود سي نمود آنچه را  ه خونتان مباح است و گرگـان جان. شد و هر ردند  و جـان و مـال و  ،نثـار آمـاده دريـدن تهديدمان 

ه  ه شـأن و شـهامتش ديگـر قابـل . معترض باشد مباحناموس آن چه ترسي از اين باالتر، و چه توهيني از اين باالتر، به ملتي 
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ار ن ه اين بار، مبارزه. بودان جويانه به ميـدان آمـديم و اگرچـه فـوج فـوج از اقصـا نقـاط ايـران و جهـان، چماقـدار در  اين بود 
شـيدند و تـازه هاي شهر، به انتظارمان نشانده بودن خيابان د، و دختران و پسرانمان را اشرار و مزدور خواندند و به خاک و خـون 

  .شيطان سردادند ٔفرياد وااسفا را از رسانه
ه دوباره بهت ما را فراگرفت ت و غمگين از خـود و ديگـران مـي پرسـند . اند شهر را انگار خاک مرده پاشيده. اين شد  همه سا

ست خورده نحاال چي؟ اين همه تالش و جا ه  ايم؟ ديگر جمع نمي بازي چه حاصلي داشت؟ يعني ما ش شويم؟ اين همه خونها 
  حاصل بود؟ ريخت بي

ـه چشـم. حاصل نبوده است هم راه آينده بسته نشده اسـت هم اين همه رويداد بي. البته پاسخ اين سؤال منفي است انداز مـا  بل
ف ن. ابزارهايمان مؤثرترهايمان استوارتر و  بلندتر شده است و گام ه ايمان بازيافته را از  هيم و همـت بلندشـده را دافي است 

  .فرو ننهيم
  .....ا بعد و ام
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  .آنچه بدست آورديم
ه مردم ايران، دوشادوش هم، براي احقاق حقوق از دست شان پافشاري  رفته در تمام روزهاي پس از انتخابات، در تمام روزهايي 

ه بعضي مردم حاضـر در جمعيـت، مـي بردند، شگفت باهم بودن لذت ميو از ردند،  مي ـه ديـدي نبايـد رأي  آور بود  ناليدنـد 
رديم و حاصلش ايـن شـد؟ ظـاهرًا مـا  داديم؟ ديدي ضايع شديم؟ ديدي شناسنامه مي هاي سفيدمان را به شرم مهر رأي آلوده 

رده ايراني ه نه ليوان نيمه ها عادت  ه ليوان  ايم  نـيم و دائـم بـا پر،  پر را هم خالي ببينيم و هميشه عيشمان را به عزا مبـدل 
وفت زدن به خود يا گذشته يا دوروبري اين دوسـتان گفـت البته بايد به . هايمان اسباب ناخوشي خاطرمان را مهيا نگه داريم سر

ر مي ارتان، بيهوده بوده ه خب اگر ف آييـد  وم اين فريب خوردگي به خيابان ميتدا ايد چرا هرروز براي است و گول خورده نيد 
ه برنامه ه دستاوردهاي مهمـي داشـته بعدي چيست؟ خير، ما نه تنها ضايع نشده ٔو چرا هرروز از اين و آن مي پرسيد  ايم  ايم بل

دامش سالها و دهه ي دوماه محقق شد ه براي هر ـه همـه. ها وقت الزم بود و در ظرف ي ق و بسـط اختنـامـا از  ٔسالهاست 
وب رويه بسياري از ما، دليل رأي دادنمان را پيشـگيري از بسـط . ناليم هاي فردي و اجتماعي مي گرايانه و تضييع آزادي هاي سر

اي در مقابل هر اصـالح و  مان از تغيير اين روندها، وقتي عده بيشتر اين روندها دانستيم و بسياري دليل رأي ندادنمان را نااميدي
ه درک درستي از روند شرايط داشته باشيم و . نند و مخالفت مي تغييري مقاومت ـه ايـن دسـتاوردها اما مهم است  بفهمـيم 

ميت با رأي ملت: است نتيجه توالي دو رويداد بوده ت ملي در رأي دادن و تقابل حا  ايـن مسـير . مشار
ً
و بدون عامل اول قطعـا

ن نمي   .شد مم
  :دستاورد مهم رويدادهاي اخير چهار

  ايراني ٔاتحاد و انسجام جامعه. ۱
ايت مي ه از مدت اگرچه شواهد متعدد چنين ح ردن آقـاي احمـدي ٔبرنامه ها قبل از انتخابات، ند  ژاد بـه هـر نحـو، در ن پيروز

ار بوده شاندن مردم به پاي صندوق است، اما به نظر مي دستور  مـين براي ه. است بوده هاي رأي هم بخشي از اين برنامه رسد، 
 بازي قبل از انتخابـات بـه 

ً
نند و فضاي نسبتا صالحيت دو نامزد اصالح طلب مخالف هم تأييد شد تا مردم انتخابات را تحريم ن

ه مردم براي رأي دادن مشتاق بـه همـين دليـل، بـه رغـم همـه . تر شوند تا مشروعيتي بـه دولـت منتخـب بدهنـد وجود آمد 
ه براي نامزدهاي مخالف محدوديت ـه مـوج سـبز  به خصوص آقاي موسوي ايجاد مي هايي  شد، در روزهاي قبل از انتخابات 

وب متهم نشود و چهره شور را فرا مي رد تا به سر . اش پيش از انتخابات مخدوش نشود گرفت، دولت ناچار مخالفان را تحمل 
شور را فراگرفـت و  ٔي و اميد ناگهان همهاين اتفاق باعث شد، موج سبز همبستگ. عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد: گويند مي

ه در هـيچ يـ . هاي مشترک دارند و چه نيرو و تواني دارند براي نخستين بار مردم ايران ديدند چقدر خواست اين فرصتي بود 
شور مي. بود هاي گذشته ميسر نشده از سال پنداشـتند،  يناليدند، اما خـود و اطرافيانشـان را اقليتـي م اگرچه همه از وضع خود و 

شئون زندگي مردم، تا به حال به مردم ايران اجازه نـداده بـود، حقيقـت  ٔهاي امنيتي و اجرايي در همه مقام ٔچون نظارت و سلطه
هاي خيابـاني روزهـاي بعـد از انتخابـات و  همين عامل هم به آنها جرأت اعتراض. پرده ببينند جمع خود را اين طور روشن و بي

ت در انتخابـات و نـه گفـتن بـه وضـعيت موجـود را . خرداد را داد ۲۵ميليوني  ٔحماسه اگر مردم ايران، متفق القـول عـزم شـر
 آقاي احمدي نژاد بازهم مي نمي

ً
ر مي توانست مثل دور قبل با ي سري تقلب ردند، قطعا ردند خب ما  ها پيروز شود و همه ف

 بقيه رأي داده
ً
ه بازهم چنين صحنهيا اگ. اند ه به او رأي نداديم، حتما آرايي مهيا شد تـا ليسـتي  ر مثل مجالس هفتم و هشتم، 

تي جدي نداشتند اين طور از اين دروغ و تقلب جري نمي پـس نخسـتين و . شـدند از قبل تعيين شده منتخب شوند، مردم مشار
ت ميليوني ما، اين هم ترين دست مهم ه هيچآ آورد اين انتخابات، و مشار ناشـي از آن   تواند جرأت و انرژي يس نم وايي است 

رده ه اين روزها همه حس  ند را  ار  ـه همـه بـراي تـداوم ايـن اعتراضـات و تحقـق  ٔبه پشتوانه. اند ان همين دريافت است 
  .هايمان مصر و مطمئن خواهيم بود خواست
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  ها و مرزبنديروشن شدن صورت مسئله . ۲
ومت اسالمي طرحي يبراساس شواهد متعدد، تغيير مسير جمهوري اس هـم  ۷۶در سـال . شـبه نبـود المي از جمهوريت به ح

ه ورود سيدمحمد خاتمي به عرصه بيني شده همين برنامه پيش بر هاشمي رفسـنجاني در ايـن برنامـه  ٔبود  انتخابات و دخالت ا
گيـر ميـان دو  نفساي  بي، مبارزهطل اصالح ٔدر طول هشت سال پروسه. براي صيانت از آراي مردم، آن طرح را به تعويق انداخت

ل قتل ه به ش وب جنبش هاي زنجيره جناح در جريان بود  هاي دانشجويي، دستگيري وسيع فعاالن سياسـي و بسـتن  اي، سر
اصل ماجرا، تالش براي بسط قدرت مطلقه در ساختار جمهوري اسـالمي . نمود اما اصل ماجرا چيز ديگري بود ها رخ مي روزنامه

ردن جامعه نسبت به اين گرايشاو تضعيف و  سو، و تالش براي روشن  و روندها از سـوي ديگـر  تحذف جمهوريت نظام از ي
ه در جبهه. بود امالً معلوم و همه در معرض انواع تهديدها بودند، در جبهه ٔدر حالي  ديگر، هيچ نام  ٔاصالحات افراد و گرايشات 

بـه ايـن . آمـد الهويه بيـرون مي هاي ناشناس و مجهول ها از آستين افراد و گروه مهبرنا ٔهاي شاخص نبود و همه و نشاني از چهره
ه جبهه  قلع ٔترتيب در حالي 

ً
ـار افراطـي و   شـد، سـردمداران جريـان مخـالف موفـق و قمـع مي  اصالح طلبي تقريبا شـدند اف

وبگرانه نقشه نند ٔهاي سر خطرناک، و تخريـب  ٔهي مردم از واقعيت اين برنامهبدين ترتيب، با استفاده از عدم آگا. خود را پنهان 
ت در انتخابـات و مقـداري تقلـب، در  هاي اصالحات، و اشخاصي چون هاشمي رفسنجاني و بي چهره ردن مردم به مشار ميل 
ه هشت سال قبل مدنظر بود اجرا شد برنامه ۸۴سال    .اي 

ميل اين برنامه با انتخاب مجدد آقاي احمدي نم ۸۸ نژاد در سال ت ل مـورد انتظـار پـيش  م ه جريانات انتخاباتي، به ش بود 
تي رعب اي  نتيجـه) ول بسياري از رأي دادن بازداشته شوندعمم ٔه سبب شد برخالف رويه(آور  نرفت و مردم در نهايت با مشار

ه به هيچ رد وجه نمي را رقم زدند  ه ه. شد با تقلب آن را جبران  گذريم، امـا نتيجـه آن  مه مطلعيم مياز شرح وقايع بعد از آن 
ميت با ملـت، پرده ه در اين تقابل حا ـه  شد  ي  ـه بودنـد را نمودنـد و رونـدهاي خطرنـا نـار رفـت و همگـان آنچـه  هـا 

وتاه ٔداد، به گفته هاي انتخاباتي هشدار مي هاي اخير و آقاي موسوي در جريان رقابت طلبان در سال اصالح ترين زمان  خود او در 
ار شد ن، آش ل مم ه ماهيت و خواست دروني همه. و به بدترين ش ار شد ٔبه طوري  . افراد و برنامه آنها براي عموم مردم آش

رده. امروز ديگر، جايي براي ش و شبهه نيست ه در دل نظام رشد  بود، بـر همـه عيـان شـد و مـردم بـه  اين غده خطرناک 
ه اين روندهاي خطرنا عين ساني از اين روندها حمايـت مي ک چه ميوهاليقين ديدند  سـاني بـه  هايي دارد و چه  ننـد و چـه 

راسي هستند رانه از سرسـيري دانسـته نمي  امروز ديگر اصالح. دنبال آزادي مردم و احقاق دمو  ٔشـود و همـه ي هدف روشنف
ه پيامد بسط جريان اقتدارگراست  اي از روش مردم ايران شمه   .اند ش ديدهبه چشم خويهايي را 

ميت. ۳   تشديد روند خود تخريبي در ساختار حا
ه ي عامل  هاي بنيادي ساختار غلط، ضعف. سرنوشت هر ساختار غلط، تخريب و فروپاشي از درون است ه پيش از آن اي دارد 

ند، خود از درون مي تاتوري نيز، مشمول همين قاعده عمومي هستند و به همين سـبب  نظام. پوسد خارجي آن را نابود  هاي دي
وتاه ه در تاريخ جهان،  و است  ومت متترين ح تاتورمآبانه بوده ها، ح بسـط قـدرت مطلقـه، مسـتلزم . انـد هاي مستبدانه و دي

وب همه نارزدن تدريجي همه آرا و ديدگاه ٔسر ـه  نظران و افراد صاحب صاحب ٔهاي مخالف، و  نفوذ است و همين رونـد اسـت 
ه همه باعث فساد تدريجي دستگاهي مي وب ٔشود  وقايع اخير، مصـداق بـارز همـين . ند مي نيروهاي موجود در سيستم را سر

ه از مخالفت گروه. است روند بوده وب اگرچه خبرهايي  جويانه بدسـت  گرانه و سـلطه هاي مختلف در پشت پرده با اين روند سر
ردني است آيد مستند نيست، اما با توجه به آنچه در بخش عيان جامعه رخ مي مي نون، ايـن. دهد، محتمل و باور بـازي  اگر تا 

گرفت، و بسياري از بزرگان و افراد با سابقه در نظام جمهوري اسالمي، بـه  قدرت در پس تعارفات و تشريفات قانوني صورت مي
 اعتراض خود را عيان نمي

ً
شور، رسما ناررفتن پرده دليل حفظ مصالح عالي  ـرده  ها و تعارفات، اين مخالفت ردند،  ها را علني 

تي گ وب  سترده عمالً در مقابل اغلب نيروهاي قديمياست و نظام در حر اش قرار گرفته است و هر نوع نگـاه متفـاوتي را سـر
ي از بزرگ. ند مي ت جمهوري خواهي ما است اين ي ـه همـه مهره. ترين عوامل پيشبرنده در حر هـايش را بـا خـود  نظامي 
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ند از درون مي ت مردم همر پوسد و اين مهره دشمن مي  چنـين سـاختاري، اگرچـه امـروز، بـه . ند صدا مي اه و همها را با حر
اي چوب و چماق، خود را قدرتمند مي ه ضعف ات ي نيست  ننده  هاي ساختاريش، در آينده نماياند، ش امالً ش وتاه،  آن را  اي 

رد و ضربه   .پذير خواهد 
  جهاني ٔايراني در جامعه ٔترميم چهره. ۴

ه به احمدي چه فرقي مي ـه رأي  چه فرقي مي. د رأي نداده باشمنژا ند  ه به هزار دليل و برهان از همه خواسـته باشـم  ند 
ه احمدي ه به همه گفته چه فرقي مي. نژاد رأي نياورد بدهند  ند احمـدي نـژاد رئـيس جمهورمـان  باشم به خدا فرق مي  ند 
س ديگر   .....باشد يا 

ـه رأي نـداد، . تحقيرها و تمسخرهايش سهم همه بود. من هم بود ه او رئيس جمهور شد، او رئيس جمهور ۸۴سال  سهم آن 
ه به احمدي ه به مخالفش آن  ه بتوان تقلب. نژاد رأي داد يا آن ار بود  تي در  رد نه  نه چندان مشار هايش را به آساني ثابت 

ند ه توجهي را به خود جلب  ه همه جا چ ٔسرخورده ٔجامعه. چندان مخالفتي  اري هاي رئيس جمهوري ناصـادق  وب ندانمما، 
ه خلوت خود را به ساختن طنزهاي تلخ از وضعيت خودش بيااليد و نااليق را به تن مي رده بود    .چشيد دلش را به اين خوش 

ه مردم ايران -تفاوت نشان دهد خواست خود را بي هرچند در روزهاي اول مي -دنيا. ديگر اين طور نيست ۸۸اما سال  چـه  ديد 
ردند ردند و چه ظلمي ديدند و چه شجاعانه مخالفت  تي  وته ٔچهره. مشار ـه احمـدي ايراني امروز، آن  ري نيست  ژاد را ٓن ف

ه، جامعه ه اجتماعات صلح به رياست جمهوري برگزيده است بل آميزش را  آميز صدهاهزار نفره و صـلح اي متحد و باشعور است 
ـه واقعيـت درون مـا  سخن اين. گذارد به رخ دنيا مي ه ما بايد خود را براي ديده شدن در دنيا بياراييم، سخن آن است  نيست 

ه همـه بـه هـم وابسـته جهاني با ما هماهنگ شده هٔم احساسات جامع است و دست معلوم شده ه در دنيايي   ٔاند سـرمايه است 
ت جامعه     .يش استايراني به سمت احياي عزت و شرف خو ٔبزرگي براي تداوم حر



 ٦ٔ صفحه 
 

 
 

نيم   .آنچه از اين پس مي 
ه فرصت براي آه و ناله باقي نمي -اول ـه نااميـد بنابراين، . گذارد آنچه بدست آورديم آنقدر ارزشمند است  سي   هر

ً
لطفا

ـه سالهاسـت، و است نااميديش را براي خودش نگه دارد سي  ، قصـد دقصـد مهـاجرت و فـرار از مسـائل را دار هر 
ه بخواهد . ن جريانات نسبت ندهدمهاجرتش را به اي ند و دليلي ندارد  ونت خود را انتخاب  ان س سي محق است جا و م هر

ايرانيان هر وقـت ايـن سـرزمين بـا ظلـم و  ٔاگر قرار بود همه. اي خود را در نظر ديگران محق جلوه دهد با تمس به هر وسيله
الت روبرو مي بي ه تاريخي چندين هزارساله برايمان نمير در مي ، از ميدان بهشد عدالتي و مش پس اگر مـرد راه . ماند فتند 

نيد جمع را به رنگ خود درآوريد و انرژي بقيه را هم بگيريد  سعي ن
ً
  .نيستيد، لطفا

جاست و برنامه فرقي نميچه اصالً  -دوم ي  ـه . اش براي زندگي شخصي چيست ند  وقايع انتخابات بـه همـه نشـان داد 
ند ايراني مي ه زندگي  جا  ن . تواند در مقابل اتفاقات ايران مسئول باشد، هر  اين انتخابات فقط تجسم همبستگي ايرانيان سا

ه وحدت و همدلي تحسين برانگيز ايراني ماني، رهـرو  چه مي ،روي چه ميپس . نشان دادرا ان سراسر جهان ايران نبود، بل
ه مثل لحظه چه حاصلي از عمر باقي مي. باش اگر راهي را نپيموده باشيم و چه راهي بهتر از آزادي و عـزت  ،گذرد اي مي ماند 

ه بيرون هستند بايد بجاي بي. ايران و ايراني يم و آنها  ـه تفاوتي ا همه در اين مبارزه شري ز آزادي و قـدرت عمـل بيشـتري 
  .اي مضاعف ببرند بهرهدارند، 
ه  -سوم نيم چند روز ميهدف ما ديگر فقط ابطال انتخابات نيست  ر  بـا روشـن شـدن . به مخالفت خود ادامه دهيم ،ارزد ف

بـارزه ي گـام در ايـن م. شدن روندهاي انحصارطلبانه است هدف ما احياي جمهوريت و برچيدهاسرار اين بازي، 
رده ها ناراضي بوده اين سال در پس اگر همه. ابطال انتخابات است سي مهم نيسـت ايم، اگر مرتب اظهار  ه موضوع براي   ايم 

ار خويش است سي سرش در  ه دست ، اگر گفتهو هر ه نمي ايم  گذارد جريانـات روال درسـت خـود را  هايي پشت پرده است 
نند، همه بهانه ها در نظـام معلـوم و  شـي ها و صف همه برنامـه. موضوع براي همه مهم است. است ست رفتهها امروز از د طي 

نـار گذاشـته و از  مردم با هم متحدند و افرادي از دل نظام پيـدا شـده. است دوست و دشمن مشخص شده ـه تعارفـات را  اند 
 حمايت مي خواست

ً
  .نند، پس حاال وقت مبارزه است هاي مردم صريحا

ه بخواهيم ي ما، مبارزه ٔبارزهم -چهارم ليف دعوا را در سه راند معلوم  اي ميان قواي برابر نيست  دفعه توي رينگ بپريم و ت
ر و زور بازو است ٔمبارزه. نيم ه آقاي موسوي در بيانيه ، بنابراين، همانما، جنگ ميان ف خالقيـت و اش گفـت  طور 

  . اند بهره بي اين دو ابزاره مخالفان از مدني  فتابراز مخال، دو ابزار مهم ماست براي انگيزه
ارهايي مثل اعتصاب است، اما فحواي اين جمله معاني بيشـتري  خب معني اين چيست؟ مخالفت مدني،در روشن لش  ترين ش

ه عربـده مي. گيرد را هم در بر مي طلبـد و بـه همـه  شـد و حريـف مي حريف ما مثل مبارزي است قلچماق، در وسط رينگ، 
س آهني و قمه و زنجير دفعه وسـط رينـگ بپـريم،  ياگر ما جوگير بشويم و . هم مجهز است... ابزارهاي خطرناک از پنجه بو

ليف مبارزه روشن است ـه هـر در بسـته . رود شويم و هدفمان هم برباد مي به طرفةالعيني نابود مي. ت اما نااميد هم نبايـد بـود 
ه دستش . ليدي دارد ه حريفي  نيم و اين سو و آن سو بدويم  ه اول دور رينگ خوب حريف را هو  روش ما بايد اين باشد، 

الفه و عصبي شود، بعد مي ميبه ما ن امالً خسته و  ي اين سو و آن سو  رسد  توانيم با احتياط وارد رينگ بشويم و بازهم با چاب
وبيدن خودش به اين طرف و آن طرف، به خودش صدمه بزند ه حريف گيج و سرگردان بشود و با  نيم  امالً  .فرار  بعد وقتي 

نيم اري را وارد  ردن اين روشخ. ناتوان شد ضربه  مترين آسـيب  القيت يعني پيدا  ه  لي  ها، در فضاي واقعي جامعه به ش
ه الزم باشد ه خسته و عصبي بشويم، از اين به بعد . را به ما برساند و انگيزه يعني، ادامه اين روند براي هر زمان  پس بدون اين

رد اي درازمدت براي خود تنظيم مي همه برنامه ر مينيم براي فرسوده  ه ف ساني  توانند بر شعور مردم  نند با قلدري مي ن 
س هر ايده. ايران پيروز شوند ه اين ايده اي دارد را روي داريه مي هر ها پخته باشد و قابل اجرا و اسباب گـيج  ريزد، به شرط اين



 ٧ٔ صفحه 
 

 
 

ند ه براي همه ها هم مي ايده. شدن مردم را فراهم ن ترها به نـوعي و  مسن. ها جذاب باشد گروه اقشار و ٔتواند آنقدر متنوع باشد 
ه ما تعدادمان بسيار زياد است و خرد جمعي و خالقيتمان بر هر چوب و چماقي پيـروز  جوان ترها به نوعي ديگر، مهم اين است 
سـت ناپـذير بـه نظـر  از هر بزرگ. است ـم و ش ه حتي اول سال پنجاه و شش، شاه چقـدر مح ه بپرسي يادش هست  تري 
رد و اتحاد مردم چطور پايه سيدر مي ومتش را ويران  ند، . هاي ح ما تفريحي به بنابراين، قرار نيست اين مبارزه ما را خسته 

ـه در خلـوت خـود  اين. جويان و قلدران به نام آزار دادن سلطهنيم  هاي خود اضافه مي تفريح طوري به جاي اين
ه از آن شر ريزي  توانيم خالقيت خود را صرف متحد شـدن و برنامـه ايم بسازيم مي مندهمدام جوک براي رئيس جمهور نااليقي 

نيم   .ردن براي ابراز مخالفت 
ه شورش، تنها به افراد تندرو و فرصت ، چون ميبرنامه ما انقالب و شورش نيست -پنجم طلب اجازه سوار شـدن  دانيم 

هـاي مـا بايـد مبتنـي بـر  بنابراين، تمام روش. دهد، برنامه ما احياي جمهوريت و مردمساالري است بر جريان و سوءاستفاده مي
نيم آرامش، و صبر، منطق ـت ماسـت، اين اصل آ. باشد و ديگران را هم به همين سه اصل دعوت  خر، شاهرگ حياتي حر

ي از بزرگ داري مردم است، به اين ترتيب، گروهي تنـدرو  هاي مردمي، از دست رفتن صبر و خويشتن ترين آفات جنبش چون ي
ت بوده شوند و خواسته بر جريانات سوار مي سـرنگوني  ٔگيرند، مثالً ايـده است را در پيش مي هايي بسيار تندتر از آنچه برنامه حر

ـه  اگر چنين وضعي پيش آيد، اين گروه. شود مردم از اين گروه جدا مي ٔبه اين ترتيب، بدنه. دهند و امثال آن ومت را ميح هـا 
وب مي شان را از دست مي مردمي ٔاغلب افراد جوان و پرانرژي هستند، پشتوانه  ٔشوند و بدنـه دهند و به راحتي به نام آشوبگر سر

وم مي ژي بخشش را از دست ميجامعه هم موتور محرک و انر وت مح ه . شود دهد و به س همواره بـه بنابراين، مهم است 
نـيم خود و ديگران، مسير منطق و تعادل و خويشتن ت  و در هـيچ داري را يادآوري  هـاي  شـرايطي بـه دام حر

  .بماند  افراطي نيفتيم تا موج سبز زنده
  

  .تا وقتي با هم هستيم موج سبز زنده است
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  ها اعتراض ٔادامه
  تحريم صدا و سيما -اول

است، در اين چهارسال، و باالخص در ايـن دو  اگرچه راه و روش صدا و سيماي ايران، هرگز چندان بر مدار عدل و انصاف نبوده 
متر دستگاهي به اندازه صدا و سيما،  با جديت مردم را چنين  تحقيرو  تحميقماه، و به خصوص در روزهاي بعد از انتخابات، 

رده ژاد در روزهـاي پـس از انتخابـات ٓن آور صدا و سيما در بازتاب واژگونه حقايق به نفع آقاي احمـدي رفتار شرم. است پيگيري 
ه همه رسانه. است مبدل به توهين مستقيم به مردم شده بود،  هاي خبري جهان، چشمشان به مردم ايران دوختـه شـده در حالي 

رد همه ما را دست اين رسانه در روزهاي نخس وت گذاشت و در روزهاي بعد، تالش  لي وجود ي ملت ناراضي را مس ت، به 
ه ملت ايران، داغدار از مرگ جوانان بي. نشاندهّ بيگانه و اراذل و اوباش نشان دهد رحم  گناهش به دست مـزدوران بـي در حالي 

ومت با فعاالن سياسي و گروهاي براي تصفي دولت بود، پخش سانسورشده اتفاقات روز را بهانه هاي مخالف قـرار داد  ه حساب ح
رر تحليل ي از بزرگ ما، متفق. هاي توهين آميز، مدام نم به زخم مردم زد و با پخش م ه ي ي  القوليم  ترين دشمنان ما، و ي

ه برنامه از مصمم بنابراين، ما به اين رسانه نشـان  .اي جز تحميق و توهين ندارد ترين مخالفان آزادي در ايران، صدا و سيماست 
ه تحملمان نشان مي مان از اهداف شوم و روش ٔدهنده دهيم  اسـت و اگـر بخـواهيم  آور صـدا و سـيما نبوده هاي شـرم عدم در
نيم مي ار پيشنهاد شده. توانيم با اين رسانه هم تصفيه حساب  يـن رساني ا توانيم با اطالع است، مي در زير سه برنامه براي اين 

نيم و اگر ايده برنامه نيم ها را عملي    .هاي مفيد ديگري هم در اين زمينه شنيديم، آن ها را منتشر و حمايت 
ه مزدور و دشمن ملت خوانده شدند،  به يادبود شجاعت و جان -۱  ٔتيرماه، بـه نشـانه مهدزيسشنبه بازي جوانان ايران 

لوم شود چنـد نفـر تا مع ريزيم خود بيرون مي ٔهر و محلههاي اصلي ش هاي خود را در خيابان اعتراض، همه آنتن
 ماجـنا اميسـوادص زـارم يولج ار را نيا دنناوت يم ه يناس اه ناتسرهش ٔهمه و نارهت رد .ها گول زد توان با اين برنامه را مي

  .دنهد
ه صدا و سيما تبليغ مي -۲ االهايي  درآمدهاي هنگفت صـدا . نيم ند را تحريم مي از شنبه سيزدهم تيرماه، 

 مصروف تأمين برنامه
ً
ارانه اين نها و سيما از اين تبليغات تماما ار جمعي ميهاي خراب ت. شود د در اف هاي مختلـف در  بـه شـر

نند وگرنه با تحـريم عمـومي  زنيم و به آنها هشدار مي اين دو هفته ايميل مي االهاي خود را در تلويزيون قطع  ه تبليغ  دهيم 
االه. اين برنامه، حد پاياني ندارد و پايانش، رسيدن ما به اهدافمان است. شوند روبرو مي ه در صدا و سيما تبليغ در مقابل از ايي 

  .نيم نند بيشتر حمايت مي نمي
ه با صدا و سيما در اين . دهند يا به آن معتقدند ها مي سازي مجريان صدا و سيما، يا از روي وظيفه تن به اين صحنه -۳ ساني 

اري مي برنامه ه مردم نه آنها را مأمور و معذور مي ها هم هـا بـه همـه  بـا پخـش ايميل. بخشـند ميداننـد نـه  نند بايد بدانند 
اران صدا و سيما هشدار مي دست نند و از مجري اندر ه برائت خود را از اين نهاد سرتاپا دروغ اعالم  ها  گري ايـن برنامـه دهيم 

شند واال مردم آنها را راحت نمي س مي. گذارند دست ب ـه تصـوير و اسـم مجري هر ند  هاي  هـاي برنامـه تواند ايميلي تهيه 
ند ني را براي مردم ايميل  وچه و خيابـان انزجارشـان  خواهيم با ديدن اين مجري از همه مي. خبري و تحليلي دروغ پرا ها در 

ه با اين برنامه ساني  نند تا  اري مي را به آنها ابراز    .نند خواب راحت نداشته باشند ها هم
  

م ادامه تجمعات به روش -دوم   خطر هاي 
ه ف ـنج خانـه نند با ترساندن ما و ريختن چماق ر ميساني  ـور  ها فـراري مي دارها در شهر، براي هميشه ما را به  دهنـد 

ه براي خواست ما تازه يادگرفتهبعد از سي سـال، . اند خوانده هاي خودمان، و براي ابراز مخالفت، نه تأييـد  ايم 
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نيم ومت، تظاهرات  ه مثل همه ما تازه فهميده. ح ـرد شورهاي دنيـا، بـدون مجـوز دولـت هـم مي ٔايم  . شـود تجمـع 
  .نيم خوريم اما صداي اعتراضمان را بلند مي نهايتش دو تا باتوم مي

مترين هزينه به ما و بيشترين هزينه براي مخالفانمان همراه باشد نيم اين تجمع سعي مي، اما به نقـل از منـابع خبـري . ها با 
مفرما شده تيو امني  متعدد، فضاي نظامي ه در تهران و ديگر شهرهاي ايران ح اسـت، حاصـل جابجـايي عظـيم نيروهـاي  اي 

شور است نـار ايـران آدم . نظامي در سراسر  رمان و گوشـه و  مطابق اخبار براي تأمين قواي امنيتي تهران، از ورامين، ايالم، 
وم خب، اين آدم. اند آورده ار و زندگي ندارند، و مگر ح ه مدام نيروهاي مخـتلفش را ها مگر  ت چقدر توان اجرايي و مالي دارد 

ند ار خود  به نقل از بسياري از هم. از اين شهر به آن شهر جابجا  ه از محل  وطنانمان، نيروهاي بسيجي ادارات، ده روز است 
وچه و خيابان اشتغال دارند ايـن  ٔترين شـرايط ادامـه در بدبينانه به نظر شما،. غايبند و البد به امر شريف ضرب و شتم مردم در 

ن است؟ ي هفته؟ ي ي مم ار محدود است ار تا  ـه . ماه؟ هرچه هست، توان عمل دولت براي اين  بنابراين، ما بـدون آن
ل بترسيم، سعي مي نيم نيم تجمعات خود را به ش سي هست، خود را به مـوش مردگـي . هاي پارتيزاني دنبال  يعني هروقت 

سي نيست دوباره بيرون ميزني مي   :به ترتيب زير. ريزيم م و هروقت 
  .نيم اي ي تجمع برگزار مي م هفته دست -۱

وب لي نـداريم ک . گران بيايد ما نبايد بگذاريم خواب راحت به چشم سر ه در شهر و محل زندگي خودمان هسـتيم و مشـ ما 
وچه و خيابان هفته ي دوبار، با رفقا در  ه مـردم  ها قرار اي ي لي آدم را از اين طرف و آن طرف بياورند  بگذاريم، ولي آنها بايد 

نند وب  ه قرار تجمعات هرروزه را بگذاريم چون همه خسته مي به نظر مي. را سر شوند، ولي تجمعاتي بـه  رسد منطقي نيست 
ي دو روز در هفته را همه مي نند تناوب ي   .توانند حمايت 

مي آزار و اذيت صحنه را خالي مياگر وضعيت خطرناک ب -۲   .است نيم، هدف تأمين شده ود، بعد از 
ردن خودمانهدف  ومت است، نه تلف  ردن ح ـه  مان مي بنابراين، روش تجمعي. اصلي ما، خسته  ل باشـد  تواند به اين شـ
مي اوضـاع را شـلوغ شو رسانيم و اگر ديديم اوضاع مساعد است، جمع مي زنان خود را به حوالي محل تجمع مي قدم يم اگر نه، 
وبگر را اذيت مي مي ار آمده نيم و نيروهاي سر ه براي اين  شـويم و هـدفمان تـأمين  بوديم، متفرق مي نيم و انگار نه انگار 
ه قرار و مدار گردهمايي. است شده ساني  ـه بيابـ ها را مي براي همين،  اني گذارند بهتر است، در جايي مثل انقـالب تـا آزادي 
 در اختيار ادارات دولتي است، قرار نگذارند بي

ً
،  ٔبهترين جـا، محـدوده. آب و علف و عمدتا ـزي شـهر و ميـاديني مثـل ونـ مر
ه همه مي وليعصر، تجريش، هفت ـه داشـتند از آنجـا رد مي تير و مانند اينها ست  افي داشته باشـند  شـدند و در  توانند بهانه 

وچه و مانن لي مغازه و  ه مورد مراجعهضمن  شود و البتـه آب و هـوايش هـم در ايـن  روزمره مردم است، آنجا پيدا مي ٔد اينها 
  .خورد تابستان گرم، بهتر به درد تجمع مي

  .شود جدي گرفت با رجوع به بند باال هر خبري از تجمع شنيديد را مي -۳
ردن نيروهاي نظامي است، بنابراين، الزم ناز آ ه هدف ما، عاصي  ه دو ميليون نفر آدم قرار است بـه نجا  يست مطمئن شويد 

ه از چند نفر شنيديد جدي بگيريد و برويـد. تجمع بيايند ننـد و . هر خبري را  نتـرل  ـه دوسـتان خودشـان را  بـه شـرط اين
الً از صحنه بيرون بروند برنامه ه مردم  ور است بـراي اين روش، بسيار مؤثر است، چون دولت مجب. هاي تجمع هرروزه ندهند 

نترل هر شايعه وب و  ار هزينه ٔسر ه بسيار  بري است، و البته چـون شـايعات احتمـاالً بـه جاهـاي  حضور مردم، نيرو بفرستد 
ل ند، مجبور مي متعددي اشاره مي ار را مش ه باز هم  نترل چندين منطقه نيرو بفرستند  و در ضـمن . نـد تر مي شوند براي 

ه بعضي ه آن وقت بهترين فرصت است احتمالش هست  ـه . شايعات را به موقع متوجه نشوند يا چندان جدي نگيرند  ديديم 
بنابراين، در هر جمعي . پيوندند رسد و مردم هم به جمعشان مي شوند سريع جميعتشان به چند هزار نفر مي نفر آدم جمع مي ۵۰تا 

  .ه توانستيد برويد
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  .برگزار شودبد نيست تجمعاتي در چند نقطه -۴

ن است به هم دور يا  ه مم  بد نيست در چند منطقه از شهر 
ً
ه ديديم اتفاقا ـه بنا به داليلي  رد  نزدي باشند، تجمع برگزار 

نده وبگر و پرا ه ما هم رفتارهاي  باالخره اعتراضات قبل فايده .شدنشان شود بيشتر سبب گيج شدن نيروهاي سر اش اين بوده 
رده نيروهاي ضد شورش شـيده شـد بهترين نمونه. ايم را تحليل  ه به خشونت  در بـدو امـر، نيروهـاي . اش، تجمع شنبه بود 

رده وچه و خيابان تعداد مشخصي نيرو داشته باشد ضدشورش را به نحوي تقسيم  ه هر  بعد، وقتي با هجـوم مـردم بـه . بودند 
ردن ني ي سمت روبرو مي ان اضافه  مـ آن شدند، ناگزير، چون ام رو از ي جـاي دور نداشـتند، نيروهـاي دور و بـر، بـه 

م شده بـود بيشـتر تجمـع مي آمدند و نظمشان به هم مي منطقه مي ه تعداد نيروهايش  ردنـد و  ريخت، بعد مردم در جاهايي 
شيده مي ار به درگيري  ه به خصوص در مناطق حاشيه شد، اين طور مي بعضي اوقات  ـم اي حوزه امنيتي  شد  م  موردنظر، 

نده مي ل شهر پرا ه گارد ضدشورش انقالب ناگهان از گيشا  در  لي  هاي  آورد و بـه دسـته سر در مـي ناخراتس ايشدند به ش
ي تقسيم مي وچ ه مردم خيلي راحت بسيار    .نند تر با آنها مقابله مي شوند 

يل هسته -۵ وچ اعتراض و فرار تش   هاي 
ي از روش  م ي يل هسـتهخطر اعتر هاي جالب و  هاي پنهـاني  ريزي هاي مـرتبط و برنامـه اضي، به خصوص براي جوانان، تش

ان است ان و بعد ترک سريع آن م ه اگر از برنامه. براي حضور ناگهاني در ي م ريزي و دوستانتان مطمئن  اين روشي است 
وي و برز مترين خطر را دارد و مقابله با آن مستلزم پليس گذاشتن در هر  ن اسـتباشيد  ه عمالً غيـرمم بنـابراين، . ن است 

ارهاي پارتيزاني خوششان مي ه از  ه در دسته آيد مي جواناني  هاي پنجاه يا صدتايي بـه  توانند با هم قرارهايي بگذارند براي آن
ان ل ناشناس در م ننـد،  ٔهايي در شهر يا محله ش بعـد سـريع و خودشان حاضر شوند، شعار بدهند و جمعيت را با خود همـراه 

ننـد و بـه ايـن ترتيـب حسـابي دولـت  ان را داشته باشد، محل را تـرک  ان شناسايي و حضور در آن م سي ام ه  قبل از آن
نند الفه  وبگر را    .سر

  .نيم هاي مدني حمايت مي از اين به بعد از همه اعتراض -۶
ه ما راه مخالفت را يا ترين خاصيت اعتراض مهم  بنـابراين، در راسـتاي . د گرفتيم و طعم وحدت را چشـيديمهاي اخير اين بود 

وبگران، و اعالم هم ـه خبـردار مي آزار سر ديگر، از تجمعات مدني اعتراض آميز ديگـري  شـويم، بـا رعايـت  بستگي خود با ي
ارگيري روش م اصول ايمني باال و با به  ان، زنـدانيان سياسـي، نگار حقوق زنان، روزنامـه. نيم خطر، حمايت مي هاي پارتيزاني 

م اعتراض مدني را دارد، محملي براي ابراز مخالفت ه ح   .هاي مدني ماست دانشجويان محروم از تحصيل و هر موضوعي 
  

  اعتراضات به شهرهاي ديگر ٔبسط دامنه -سوم
ردن همه وب اعتراضات مردم در تهران و اصفهان و شيراز، با استفاده از جمع  حتـي . نيروهـا در ايـن شـهرها انجـام شـد ٔسر

 پولي گرفته و چندروزي به اردوي ضدشورش پيوسته نيروهاي غيرحرفه
ً
ه بعضا ـه چنـدان نيرويـي در . اند اي،  در روزهاي اول 

وچ ز نبود، در شهرهاي  ز مي تر تهران متمر ه همه نيروها را متمر ل  ـي  ٔردند و اغلب به اين ش نيروهاي استان را در ي
ز شورش جمع مي نده بـه روش ٔشهرهاي ايران، صحنه ٔردند، اما اگر همه دو شهر مر ـه گفتـيم بشـود،  اعتراضات پرا هـايي 

ي دو نقطه از بين مي ز نيروها در ي ان تمر ند و به اين ترتيب، براي همـه رود و هر شهر بايد امنيت هما ام نترل  ن شهر را 
ه در شهرهايي به جز تهران زندگي مي ٔترين وظيفه بنابراين، مهم. شود تر مي ار راحت ردن  نند، تـالش بـراي جمـع ساني 

ت را با سخت. هاي اعتراضي است دوستان و آشنايان به برنامه ه اعتراضات خيابا الزم نيست، اين حر ار  ني اسـت آغـاز ترين 
ه به روش. نيد نيد  نيد، بعد با  تر مثل تحريم هاي ساده اول، اطرافيان را قانع  بر را فعال  هاي مالي بپيوندند، بعد جنبش اهللا ا

شد دوستان هسته نيد تا به اعتراضات خياباني هم ب وچ اعتراضي در محالت سازماندهي  ه به چـه . هاي  مهم اين نيست 
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ل اين اعترا ه همهگيرد،  ض صورت ميش مردم ايران، همچون قبل، در اين احسـاس مشـترک  ٔمهم آن است 
  .ه براي ابراز مخالفت با هم همراه هستيم، سهيم شوند

  
وبگران -چهارم ز مالي و اقتصادي دولت و سر   تحريم مرا

م ي از مؤثرترين و  ار ي ـه سـه خاصـيت مهـم دارد ترين روش  هزينه اين  ـز مـالي پشـتيبان ايـن : هايي است  اول، بـه مرا
نـيم، دوم،  هاي غيراخالقي خسارت مي روش ـه بشـود وارد  ه هـر خسـارتي را  م و چه زياد، مهم اين است  زنيم، حاال چه 
ه شعور ملت ايـران را  نيم و احساس همبستگي و اتحاد را در جامعه باال مي خودمان را تقويت مي ٔروحيه ساني  بريم، سوم، از 
ـه . نيم شان را تضعيف مي گيريم و روحيه ترسند زهر چشمي مي گيرند و از انتقام مردم نمي م مي تدس بنابراين، اين روش، را 

ت ن است در بدو هيچ سا ه آيا بقيه به آن عمل نمي ترين روش است و مم نند يا نه، تا اطالع ثانوي و تـا  س خبردار نشود 
ه دولتي مردمساالر جايگ ز مثل سپاه و روحانيون فاسد را بـراي ابـد  زين شود ادامه ميزماني  دهيم، در ضمن برخي از اين مرا

ه همه. نيم تحريم مي م هاي مسن اقشار مردم، به خصوص گروه ٔاين روشي است  ه  توانند پـا بـه پـاي جوانـان در  تر مي تر 
نند از پس آن بر مي  گروه وچه و خيابان فعاليت 

ً
نـيم در جمع. هدفش هـم ايـن افرادنـد آيند و اتفاقا هـاي  بنـابراين، سـعي 

نيم   . خانوادگي همه را به حمايت از اين روش تشويق 
  هاي دولتي تحريم بان -۱

ن است، حساب ـه  هايي در بان بعضي از مردم مم ارشـان اسـت، مـثالً بازنشسـتگاني  ـه الزمـه  هاي دولتي داشته باشند 
نند اريز ميحقوقشان به ي بان دولتي و ار  ه مجبورند با ي بان دولتي  اما خيلي ديگر از مـردم، طبـق . شود يا تاجراني 

ان از بان ما متـر از  نند، يا به اميد جايزه هاي دولتي استفاده مي عادت قديم،  ه طبق محاسبات مالي، مقدارش بسـيار  اي 
هاي خصوصي به همان حسابها مي ه بان ـه . داند هاي دولتي نگه مي هايشان را در بان دهند، پول سودي است  سـي  بـا هر

نيد تا قانع شوند همه مي هـاي دولتـي  حسـابهاي غيرضـروري خـود را در بان ٔتوانيد از دوست و آشنا و افراد خانواده صحبت 
ه هم استفاده از خدماتشان راحت ببندند و به استفاده از بان سودشان به جيـب دولـت تر است هم  هاي خصوصي روي بياورند 

 مؤسسه. رود ودتا نمي
ً
ه اشتباها ه از چاله بـه چـاه در  هاي اعتباري را به جاي بان البته مواظب باشيد  هاي خصوصي نگيرند 

هـاي دولتـي  هاي اعتباري، در انحصار نيروهاي نظامي و مذهبي هستند و خطرشان بسيار بيشـتر از بان اغلب مؤسسه. ايم آمده
  .است
  ريم سازمان حج و اوقافتح -۲
ومت ايران است توان گفت، سازمان حج و اوقاف، بعد از نفت، بزرگ به جرأت مي  هـاي  از ميان بان. ترين منبع اقتصادي در ح

ـه  ار نيسـت بانـ ملـت اسـت  ـزي بـده ه وضعيت اقتصادي بسيار مناسبي دارد و بـه بانـ مر ي  دولتي ايران، تنها بان
 صـرف همـه ٔ، خزانهاز طرف ديگر. حسابهاي حج و اوقاف در آن است

ً
ه بدون هيچ محدوديتي، تماما  ٔحج و اوقاف منبعي است 

وب هم هايي مي هزينه شتن و سـر ه به ضرر ماست، تقويت سپاه و بسيج و نيروهاي نظامي غيررسمي براي  ميهنانمـان،  شود 
شورهاي مختلف، بذل و بخشش به نيروهاي تندرو و مجيزگو در حوزه ٔتوسعه شورهاي دوست و بـرادر و  ها در ايران و  معدود 
ه خشم ما را بر مي ٔهمه ه همه . انگيزد ارهايي  مالي رهبـري اسـت و هـر يـ  ٔترين ذخيره مردم بدانند اين مهمٔمهم است 

ه به اين صندوق واريز مي شتن و قلع و قمع فرزندانمان خواهد شد ريالي  سي به خـاطر خـدا، . شود فردا صرف  بنابراين، اگر 
ت در اين اعمال است اين سازمان رجوع مي به ه پول دادن به اين سازمان، در حقيقت مشار اول  ٔوهلـهاگـر در . ند بايد بداند 

ه دست ٔتوان همه تر مي ها را به نرفتن به حج تمتع واداشت، بسيار راحت نتوان خيلي رد  حسابي را  هاي بي م پول افراد را قانع 
نند باره مي هاي تمتع دوباره و سه عدد، يا حجمت ٔهاي عمره ه بابت حج حتي شايد بتوان افراد زيادي را به مرور قانع . دهند قطع 
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نند تا تقويت  ارهاي انساني و خداپسندانه  ه اين سازمان دست چنين افرادي است، پول حج تمتع را هم صرف  رد، تا زماني 
وبگران   .زور بازوي سر

  
  تحريم مخابرات -۳

ت مخـابرات را مي هاي رنگ توهين ندر ميا ـرد، جايگـاه شـر ه دولت مهرورز اين روزها به مـردم ايـران  تـوان بـا  ووارنگي 
، به راحتي به خود اجازه مي. پايه دانست صداوسيما هم ه در قرن بيست و ي تي  ه در همـه شر هـاي  حوزه ٔدهد از انحصاري 

رده زشت نـد،  ادهترين استف ترين و موهن ارتباطي ايجاد  نـد، از پيامـ محـروم  ي تنبيه  ود ند و ي ملت را چون  ها را ب
ند، پهناي باند اينترنت ايران را به ي دهم برساند، در ارسال ايميـل اخـتالل  موبايل ها را بي هيچ شرمي در ساعت معني قطع 

ند و  سي بي دليل پول به جي. بايد نخستين هدف تنبيهي ما باشد... ايجاد  ت مخابرات ايران بريزد، يعني همهاگر  اين  ٔب شر
رده است توهين ت مخابرات ايران هم بايد حساب پس بدهد. ها و تحقيرها را به آساني فراموش  تا اطالع ثـانوي . بنابراين، شر

ه از شرايط ايران راضي نيستيم، از ارسال پيام ه مثل نقل و نبات بـه هـم مـي هاي بي و تا زماني  نـيمزني دليلي  . م پرهيـز 
ه به تلفن زدن استفاده شود نيم  ـان از  هاي خود را به حداقل ضـروري برسـانيم و حتي تلفن. پيام را محدود به زماني  االم

ت نيم سرويس شر ه بيرون مخابرات هستند استفاده  لي بـراي پرداخـت موبايلتـان نداريـد، . هايي  اگر پول دار هستيد و مش
ار رب ه اين  نيمبدانيد  اري    .طي به استطاعت ندارد و دارا و ندار بايد در مجازات مخابرات هم

ت -۴ وبگر ٔهاي زيرمجموعه تحريم شر   سپاه و افراد سر
ي از مهم رده ترين بنگاه سپاه، با استفاده از رانت و زورگويي، خود را به ي از طـرف ديگـر، . اسـت هاي اقتصـادي ايـران مبـدل 

و ه اين روزها هم ضرب شصت خود را به مردم نشان دادهبسياري از نيروهاي سر هاي بي حد و  اند، به لطف رانت و وام بگري 
ه شعار مبارزه با فساد مي ارخانه حساب، دولت مهرورزي  ه من و شما، با خريـد از  ها را در اختيار گرفته دهد، انواع و اقسام  اند 

ز، جيب اين آقايان را پر پول ه در اين روزها و در سال. مني تر مي اين مرا  ٔهاي گذشـته، همـه عالوه بر آن، بسياري از آقاياني 
وب آزادي رده همتشان را براي سر هـاي اقتصاديشـان  اند مثل آقاي جنتي يا يزدي يا امثال آنها، از قبل بنگاه هاي مردم صرف 
ه. اند نيم ثروت هنگفتي به جيب زده ه من و شما از آن خريد مي توانند بـا  به اين اطالعات دسترسي دقيق دارند، مي ساني 

نند تا در  ٔتهيه م  يست، و با انتشار آنها از طريق ايميل  ند چه چيزهايي تحت انحصار   براي مردم معلوم 
ً
ه دقيقا ي  مدار

االها و اين بنگاه االها و خدمات رق صورت وجود جايگزين مناسب، مردم از اين  نند و از  يـب در بخـش خصوصـي ها دوري 
نند   .حمايت 

  
وبگران-پنجم   شناسايي و معرفي سر
ه مردم را مورد ضرب و شتم اري از آدمبسي ه خواهران و برادران و فرزندان مـا را  هايي  ساني  هاي سبعانه قرار دادند، به ويژه 

نظامي دارند نه از جا  ٔاينها نه درجه. دها هستن شخصي شتند و به دانشجويان شبيخون زدند، نيروهاي بسيج يا به اصطالح لباس
ان مشخصي هدايت مي ردند و م مه  اب جرم، آنها را محا ه بتوان بعد از ارت ـه بـا آسـودگي در . شوند  ساني هستند  اينها 

ـه را خوششـ نند، و در مواقع الزم، ناگهان تفنگ و قمه بدست مي ميان ما، در محالت مختلف شهر زندگي مي ان گيرنـد و هر
ه اين افراد شناسايي شوند و در همين مدت  هاي مختلفي سازمان در روزها اخير فعاليت. دهند بيايد مورد حمله قرار مي دهي شد 

ت ردگان خطرناک اين حر س در اين فعاليت. ها شناسايي شدند وتاه چندنفري از سر نيد، ع ت  هاي خـود از لبـاس  ها مشار
نيد، روي د شخصي ه شناسايي مي ٔر و ديوار خانهها را منتشر  نيـد تـا مـردم آنهـا بـا بشناسـند،  شوند عالمت ساني  گـذاري 

ه در مواقع درگيري ناگهان غيب مي اران بسيجي خود را  اري مي هم نيد، و خالصه هر  وت  توانيد انجام دهيد تـا  شوند، باي
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ه مدام براي مردم شاخ و شانه م ها و بسيجي اين لباس شخصي شند احساس امنيت خود را در زندگي از دست بدهنـد  يهايي 
ف دستشان بگذارند ه مبادا در فرصتي مناسب مردم حقشان را   نگران باشند 

ً
  .و دائما

  
  هاي حقوقي فعاليت -ششم

ار در تخصص هم ه در خارج از ايران زندگي مي اين  ساني است  . دارندنند و آزادي عمل بيشتري  وطنان حقوقدان، به ويژه 
نيد با پيگيري ل درست  ت ٔالزم نيست همه. هاي حقوقي، براي دولت ايران و سردمداران نظاميش مش هـا بـه تنبيـه  ايـن حر

ه با انواع اهرم ه مهم اين است  مثالً سـازمان . هاي مختلف، دولت ايران را تحت فشار قرار دهيم مستقيم ايران منتهي شود، بل
ه ا نوانسيوني دارد  ردهملل،  ه احساس مي. است يران هم زير آن را امضا  شور  نوانسيون، مردمي در هر  ننـد  مطابق اين 

واييه بدهند و از سازمان ملل بخواهند ناظران بي است، مي به آنها ظلم شده طرفـي موضـوع را بررسـي  توانند به سازمان ملل ش
لف است نظر اين ناظران را اجرا. نند ـرد، ولـي اگـر ايـن . ند در اين صورت، دولت م ـاري نخواهـد   ايران همچـين 

ً
قطعا

لف است اين پرونده را بررسي و به جامعه واييه ازطرف مردم ايران تنظيم شود، سازمان ملل م ند ٔش   .جهاني اعالم نظر 
واييه يا مي شتار مردم زده توان ش ه دست به  ساني  رد و به دادگاه هايي از  ـوم . جهـاني بـرد طـرف هـاي بي اند تنظيم  مح

لف به تعقيب اين افراد مي هاي جهاني، پليس بين ردن اين افراد در دادگاه  جرم اغلب اين افـراد بيشـتر از . نند الملل را م
ً
قطعا

ه به دليل اعتراض توانـد از ايـران  الملل اسـت و نمي هاي مشابهي تحت تعقيب پليس بين سي همچون محسن رضايي است 
 محمود احمديدر . خارج شود

ً
هـاي ويـژه هسـتند و  نژاد و فرماندهان نيروي انتظامي تهران و بسيج و يگان رأس اين افراد، قطعا

ه تصاوير آنها در اينترنت توزيع و شناسايي شده شخصي البته لباس به اين ترتيب، خواب راحت از چشـم ايـن افـراد . است هايي 
ار د شود و هم گرفته مي ه اين برخوردها بي ستشان ميقطارهايشان هم حساب  ه  آيد  عاقبت نيست و حداقل اثرش اين است 

  .شوند به محض خروج از ايران بازداشت مي
  

  همدلي و همبستگي ٔتقويت روحيه  -هفتم
ه براي ابراز مخالفت پيشنهاد مي ي از راه هيچ وچ نشماري هايي را  وچ اثرات خود را دارد. مشود،  بـه . هر روشي هرچند 

وبگران، دوم، تقويت هم ه برنامه باشيم خاطر داشته بسـتگي مـردم بـراي ادامـه  هاي پيشنهادي دو اثر دارند، اول، ضربه به سر
م در اين ميان، روش. مبارزه ـه تقويـت همبسـتگي اسـت دارنـد هاي جمعي  . خطر معموالً اثـر بسـيار مهمـي در بخـش دوم 
برهاي شبانه  مهم ارها، اهللا ا ه يادآوري . استترين اين  ردن آسيب مستقيم به مخالفان نيست، بل بر وارد  منظور از اين اهللا ا

ه ما در صحنه حاضريم و با هم هستيم ردن به آنها و مهم ـه  ٔترين آفت مبارزه بزرگ. تر از آن به خودمان هست  ما آن است 
شيده و مأيوس شده نار  نيم ديگران  ر  شيم م اند، بنابراين ما هم بايد ف نار ب برهاي شبانه، هر روز به مـا و بـه . م  اهللا ا

وب ما هستند يادآوري مي ر سر ه در ف ه ما با هميم و مصمم براي ادامه آنها  هاي ماشـين هـا در  ردن چراغ روشن. راه ٔند 
ه مي.... ساعت معين، پوشيدن لباس به رنگ خاص در روزهاي خاص خود را متحد و  ٔم تا جبههتوانيم را جدي بگيري هر روشي 

  .مصمم نگه داريم
  

  ديگر ٔخالقانه هاي روش -هشتم
ه تجمعات صلح هم. توانيم انجام دهيم اي بود از آنچه مي تنها شمه اينها آميز ما و مخالفـت مـدني مـا، تبلـور خالقيـت و  چنان 

را به همگـان  خالقيت و انگيزهبرانگيز ديگري از اين  هاي تحسين تواند جلوه اين اعتراض هم مي ٔشعور مردم ايران بود، ادامه
اري از دستمان بر . بنماياند ز دولتي  ميهر  پايـان  گرفته تا حمالت بي) هاي مردم نه خانه(آيد، از نوشتن شعار بر در و ديوار مرا
ـت خطرنـاک را بگيـريم رايانه ز خبري و اطالعاتي وابسته به دولت، بايد پي بگيريم تا جلوي بسط ايـن حر از  .اي به تمام مرا
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ه با ايميل به شما مي ايده ـن  رسد و آن را منطقي مي هايي  نيد و همچون گذشته با ايميل، تلفن يـا هـر راه مم بينيد حمايت 
نيد ـه بـه . رويم، بايد به قصد دوباره بيرون آمدن باشد اگر به خانه مي .ديگران را با خود همراه  نـيم اولـين روزي  فراموش ن
نيم، دشمن به خانه اين مخالفت ٔخانه رفتيم تا نااميد از ادامه سي مي. آيد مي هايمان ها خودداري  ساني  چه  ند،  تواند تضمين 

ه از خيابان رد مي ه ندا را بي ه شـبانه  شد، مورد هدف قرار دادند، يا بچه گناه، زماني  ساني  شتند، يا  م مادرش  اي را در ش
ه شـبانه بـه خانـ ساني  ت زدند، يا  ردند و از صدر تا ذيل، همه را وحشيانه  وي دانشجويان حمله  هاي مـردم حملـه  هبه 

ومت ترور و وحشتشان، فرزندان ما را در خيابـان  ٔردند و به جرم پناه دادن ي جوان، همه ردند، فردا ح زندگي مردم را نابود 
نند، و شبانه به خانه شند، دانشجويان ما را در دانشگاه ترور و زنداني ن ه بـا همـيم، چيـزي بگـو. هايمان نريزند ن فـردا . امروز 

  .گفتن دير است سخن براي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


