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  و درس هاي آن 1388تير يجده ه
هي گشته اند و همه چيز تژي انقالبي رانمردم از به اين توهم فرو برده بود كه ازشكار را سنيروهاي مرتجع و  ،آرامش نسبي چند روز گذشته 

 ميكردفكر  ،هفته پيش تردهسو با اعدامهاي گ ينمودمشتر تهديد ركوب بيسمردم را به   ،خود را پايدار مي ديدكه حكومت .  ستابه كام ايشان 

، و تنها كساني بودند يافته بودند وحدهلا خود را متكلمكه هم  ازشكارانس گر،طرف دياز .  تهي ساخته استارت انقالبي سدل مردم را از جكه 

ردم را به خارجي بهره برده و مبودند، از همكاري رسانه هاي  يدهسوف كرده و از شعله ور شدن خشم مردم ترخكه از تهديدهاي حكومتي 

پيش «دال بر  ،را» مير حسين«فتواي  ،بي مايه ي ايشان همطرفداران .  دعوت مي كردند لنجكودر  حزب مشاركت» روضه خواني« مسمرا

بار ديگر مردم نشان دادند كه خود اما .  داشتند لعمنف» اعتكاف«به ال عاز مبارزه  ف ،تبليغ كرده و سعي در منحرف كردن مردم» مساجد ويسب

  .گاه هستندآعليه چنين مرتجعان خون آشامي  ،بهترو  ترموثر راهكارهايبه ، منافع خود را تشخيص داده و »رهبري«بهتر از هر 

  ت تهرانو محال ن هااو مردم در خيابولنجك  جدسها در ممشاركتي 

و » ناسيحوا «در مسجد ولنجك به گريه و زاري پرداخته و  »مسالمت آميز ارذگ«و » درون حكومتياصالحات «وس از مشاركتي ها مأيهنگاميكه 

با قدرت نمايي خود، به ه بودند كه عدم مشروعيت حكومت و ضعف اقتدار آن را مي كردند، مردم قهرمان ايران تصميم گرفت» مير حسينا«

  . رخشان بكشند

.  اي متفاوت تشكيل شده بودندهمچون هر شرايط انقالبي ديگري، از دسته هاي مختلف و رهنموده ،1388مراسم هيجده تير برگزاركنندگان 

بعدازظهر را اعالم داشته و چند ميدان  6ساعت  ،ديگري .ده بودبعدازظهر، بصورت متمركز در ميدان انقالب فراخوان 4ت عسامردم را از  ،يكي

ي مده و مردم را در مسيرهاي مختلف شب را مناسب تشخيص دا  8ت عاسو آن ديگري هم،  .بود رگزيدهبيت تجمعات را بعنوان مركز

   .ادنددرخب ،تختيدر چند نقطه ي پا ،جمعيت هاي غير عادياز  ها،  گزارشكه بود  بعداز ظهر قهيدق 2:30 اعتساز  ندكي پسا ،اما.  خواست

در مقابل نيروهاي  ،آباد، نيروهاي جوانان انقالبي آن محل عادتسميداد كه به دنبال درگيري هاي شب گذشته در  گزارش ،خبر دريافتياولين 

چند دقيقه بعد، خبر رسيد كه پياده رو هاي خيابان .  درگيري ها زياد بود گيري راز ساحتمال .  پليس و لباس شخصي، صف آرايي كرده اند

ديگري صحبت از تجمع گزارش  . با باطوم به مردم حمله ميكنندضعي انقالب از كثرت جمعيت ورم كرده و نيروهاي سركوبگر، بصورت مو

ار به ميدان انقالب دانشجويان و جوانان در  دانشگاه پلي تكنيك ميكرد كه رفته رفته آماده ي ترك محل به سمت ميدان وليعصر و از طريق بلو

  .كثرت جمعيت و فزايندگي آن مي دادند از گزارش ،و ونك چون منطقه وليعصر ديگري حالتم. مي شدند

يابان هاي انقالب و به تحصن در تقاطع خ  اقدام ،ريت ايشان را بانوان تشكيل مي دادندكه اكث ،نفر از مردم 300بعدازظهر بود كه  4نزديك 

» رهبر معظم شان«عه كرده بودند كه كه طرفداران موسوي شاي يرفتذدر زماني صورت مي پ تدرس عمل جسورانهاين   .فروردين نمودند

مرگ « عارهايدر ميان ش »ينسيا حسين، ميرح«صداهاي ضعيف به سرعت اما  . فراخوانده است» اعتكاف«و اقدام به  اجدسمردم را به رفتن به م

 دند و در نزديكي هاي وبه افتاده گان پلي تكنيكي هم راجمع كنندتدر اين هنگام   .گم شد» ينيبمجتبي بميري، رهبري را ن«، »بر ديكتاتور

بوسيله تلفن هاي همراه از دوستان خود مي خواستند تا  يشانا. افتنديخود را در مقابل نيروي منظمي از لباس شخصي ها و پليس وليعصر 

از محله ميرداماد هم گزارش   .انندساين جمع بر ند كه هرچه سريعتر خودشان را بهمسيرشان را در اينترنت تبليغ كرده و از مردم بخواه

و هم مانعي در  ندنك رسيد كه در نزديكي هاي ايستگاه مترو، مردم اقدام به آتش زدن آشغال ها كرده اند تا هم اثر گاز اشك آور را خنثي

  . مقابل حمله ي موتورسوارها درست كرده باشند

شنونده   .حكايت از حاد شدن درگيري ها داشت  ،مي رسيد ناطق تمركز جمعيتماز تمامي  يي كه، خبرهادازظهرعب 5 اعتسپس از اندكي 

نفره همچنان ادامه داشت و درگيري هاي خيابان انقالب به جمالزاده و  300تحصن . استسيده تير ر 18فكر ميكرد كه به نقطه عطف مراسم 

بودند،  ادهدبسيج و نيروهاي انتظامي به ر شده و عليرغم گوشمالي فراواني كه پلي تكنيكي ها هم با نيروها درگي.  اميرآباد و بلوار كشيده بود

پرداخته بودند و اين بار ،  مجدد يد قوا و سازماندهيتجدخيابان طالقاني به در باالجبار در مقابل گاز اشك آور مجبور به عقب نشيني گشته و 
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بعدازظهر، اوضاع  6اعت سناگهان در اما   .ندبرسان خيال داشتند تا از طريق وصال شيرازي خود را به مردم در حال مبارزه در بلوار كشاورز

خبر  ،ز تمامي مراكز، اوارد مي شد هلادجم، شيپور زنان به ميدان سواره نظاممانند فيلم هاي وسترن، كه در آخرين لحظه،  تسدر.  كرد ريتغي

ه مي رسيد كه چگونكنار شهر به لحظه خبرها از گوشه و ظه لح .دته انسبه جمعيت اعتراض كنندگان خياباني پيو دمري از معظيمرسيد كه سيل 

جتبي م«عجايب روزگار آن بود كه شعار از .  ميدادند» دولت مردم فريب... « و » مرگ بر خامنه اي« عارهاي شمردم خيابان ها را فتح كرده و 

خبرها اعالم   .، در تمامي نقاط شهر، فرياد زده مي شدشده بود طرحم شتهذت گعاسكه براي اولين بار در همان چند  ،»يينببميري، رهبري را ن

 ،همچنين. تسرسيده ا عصريولميدان طالقاني تا بلوار و  از  ي تا ميدان توحيد واز ميدان فردوس ،ضات ميدان انقالبره اعترايكردند كه دائم

بود كه اعات سهمين در   .نگي شده اندتبديل به يك منطقه جه و تسعمالً به هم پيومالصدرا اوايل يدان ونك و خيابان ميرداماد و مجمعيت ها در

ر حوالي ميدان آزادي در يكي از اين گزارشات مدعي بود كه يكنفر دخابره شد و گزارشات حاكي از شنيدن شليك گلوله ها در چند منطقه م

  . اثر اصابت گلوله كشته شده است

در  و فلكه پارك و خيابانهاي اطرافش حرم امام رضاتقي آباد ور داشت كه مردم در مركز شهر ساري، د تياز شهرستان ها نيز حكاخبرها 

ه در ، و خيابان منظريچهار راه آبرسان در تبريزطالقاني و منطقه كسري در كرمانشاه، خيابان هاي نوبهار و ميدان سعدي در سمنان، مشهد، 

  .تجمعات اعتراضي خود را برپا داشته اندرشت 

ساكن در مردم .  يدبه ما رس بعدازظهر، 9، در ساعت تس، كه بيانگر جهشي كيفي در مبارزات انقالبي مردمي ا1388تير  18اما مهمترين خبر و 

نگربندي سحمله ي نيروهاي حكومتي، ، كوچه ها و خيابان هاي خود را براي حفاظت از تارخان و ميدان توحيدسكوچه هاي منطقه خيابان ها و 

 خگويسپاخبر اين  . ودندب »مرگ بر خامنه اي«و « رمرگ بر ديكتاتو«ا روشن كردن آتش مشغول دادن شعارهاي نگرها بكرده و پشت س

؟ چرا تنها به حمله تندسرفقاي ما در مراكز مختلف درگيري، تعجب كرده بودند كه چرا نيروهاي حكومتي كم تعداد ه.  بسياري از سوالها بود

  اقدام به بازداشت هاي گسترده نمي كنند؟ و روزهاي بعد از آن،» خونينشنبه «و بر خالف  نده كرده سهاي موضعي و باطوم و گاز اشك آور ب

در طي مردم . پراكنده گشته اند تمامي محالت تهران گسترده شده و نيروهاي حكومتي در سراسر شهركه مبارزات در  اينك مشخص مي شد

مي  ث باعاين .  حكم ترين حلقه و مهمترين نقطه براي مبارزات شان در محله هاي خودشان استممبارزات خود به اين درك رسيده بودند كه 

ش از حمايت نيز بتوانند در اين مبارزات شركت كنند و جنب عداد كثيري از مردم كه توانايي جنگ و گريز خياباني را ندارندت ،شود كه اوالً

اته كو ديگر آنكه، نيروهاي حكومتي را در تمامي سطح شهر پراكنده كرده و از اين طريق از توانايي ضربتي آنها ددرايشان نيز برخوردار گ

  . ميكند يشترب پيشروي و پيروزي مبارزات انقالبي مردم راامكان است كه  ياز مهمترين مراحل كيياقدام در كليه ي انقالبات مدرن، اين .  بشود

  :بد در كتاب هاي تاريخ خواهد مانددرس هايي كه از آن گرفتيم تا ااما .  شتذآمد و گ 1388تير ماه  18هر حال، به 

ي م مردم ي مستقيممبارزاتاقدامات ، از  شان» خودي«و ديكتاتورهاي بيشتر از ارتجاعيون كه طلبان و اپوزيسيون حكومتي، از آنجا اصالح  .1

بكشند و » قانوني«همواره سعي خواهند كرد تا مردم را به اشكال مقاومت منفعالنه، از قبيل طومارنويسي و شكايت هاي حقوقي و  ،هراسند

ترساندن جناح  بتوانند با» ياسيسرهبران «تا  ،ده نگيرندعهبتقيمي سدر فعاليت هاي سياسي نقش مو  نندكتكاف عمشغول به ايتاً در مساجد نها

و سهم بيشتري از چپاول مردم و منابع  ) بخوانيد معامله و بده بستان( كرده» مشاركت« ،»اسالمي«ام نظ اب از اقدامات احتمالي مردم،  رقيب

 )چانه زني از باالفشار از پايين، ( .را به جيب خود بريزندطبيعي مملكت 

را از طريق  گرفتن حقوق دمكراتيك خودمي انديشند و ديگر به نتيجه انتخابات ن از ايشان گذر كرده و ،»رهبراني«بدون اتكاء به چنين مردم  .2

خواهان دخالت مستقيم در ايشان .  يوزگي را به ايشان بياموزانندندارند تا راه در» رهبران«و نيازي به اين  جلو مي برندمبارزات خود 

سركوب حكومتي  تگاهسخود را در مبارزه اي قاطعانه عليه د» مدني«و آزادي هاي  »شهروندي«شان هستند و تنها راه تضمين حقوق رنوشت س

 .يافته اند

و ، خود مي كند... اسي و اجتماعي و در امور سي دخالت مستقيمو امكان كه تمامي مردم را داراي حق  اجتماعي، سازماندهيشكلي از بهترين  .3

 !تمام.  اشدمي ب و مراكز اشتغال شانت محالدر تشكيل كميته ها و شوراها وامع مردمي برخوردار ميكند،ججامعه را از توان صد در صدي 


