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  ن است قدرت مردميا
ـ ل به يم مطمئن شدم كه امروز تبديابان آمدير به خيت 18ن سالگرد يشركت در مراسم دهم يكه برا 4از ساعت  در . خواهـد شـد   يخيك روز تـار ي

دم و مردم پراكنده يرا ند يت فراوانيعصر برخالف انتظارم جمع يدان وليدر م. ميشد يك ميعصر نزد يدان وليم خان زند به ميابان كريابتدا  از خ

مناطق مختلف تهران    يس كه از پاسگاه هايهم تعدادشان به نسبت كم بود و تنها چند ون پل يانتظام يرو هاين.  رفتند ياده رو ها  آرام راه ميدر پ

رو مواجـه  يـ آن قدر با كمبـود ن  يانتظام يروين امر نشان دهنده آن بود كه نيا. شد يده ميبودند، دآمده ... مثل دردشت، پاسداران، سعادت آباد و

اده رو آرام حركت يكه در پ يتيعصر راه افتادم بر تعداد جمع يدان ولين ميبه سمت پائ.  رو آورده استيگرمناطق تهران نيد يشده كه از پاسگاه ها

كه انگشتان خود را به نشـانه   يدر حدود هزار نفر با سكوت كامل و در حال يتيك  جمعيتكن يك  دانشگاه پلين كه در نزديتا ا. كرد افزوده شد يم

 يدر سر تقاطع طالقان ييمايقه راهپيبعد از چند دق. وستميز به آنان پيآمدند،  من ن يعصر م يابان وليباال گرفته بودند آرام به سمت شمال خ يروزيپ

سـفارت عـراق بـود كـه      يكياما چند متر باالتر در نزد. ت مجبور به سكوت شدنديد اهللا اكبر سر دادند كه با مخالفت جمعايعصر چند نفر فر يول _

ك جـوان و  يـ ت كم بود با باتوم به يكه تعدادشان نسبت به جمع يانتظام يرو هاين. ن مردم شديب يريمنجر به درگ يانتظام يرو هايناگهان هجوم ن

حملـه ور   يانتظـام  يرو هاين شد و به نيت خشمگين جا بود كه جمعيدر ا. انه كردنديت كند، حمله وحشياز آن جوان حماداشت  يك دختر كه سعي

فـرد لبـاس    ين لحظه ناگهان يدر ا. پرداختند يانتظام يرو هايرو ها با مشت و لگد به ضرب و شتم نين نيشدند و ضمن رها كردن جوان از دست ا

ن امر منجر به آن يكرد كه ا ييهوا ير اندازيرون آورد واقدام به تيوردن عوامل سركوبگر از مردم،  كلت  خود را بم و هراس كتك خياز ب يشخص

دان يامان گاز اشك آور از  طرف م يك بين لحظات ناگهان شليدر ا.  ابان بازگردندين خيرا رها كرده و به سمت پائ يانتظام يرو هايشد كه مردم  ن

مقابله اقدام به آتش زدن سطل زباله  يك شد، مردم برايش از ده گاز اشك آور به طرف مردم شليدست كم ب. م شروع شدعصر به سمت مرد يول

گـر  ين لحظـات د يدر ا. اد بود زدنديز يوتريكامپ يعصر به علت وجود پاساژ ها يابان ولين قسمت از خيكه در ا يوتريلوازم كامپ يها و كارتون ها

از طرف مردم سر داده  "ميد ما همه با هم هستيد نترسينترس"، "يمرگ بر خامنه ا"، "كتاتوريمرگ بر د"  يد و شعار هاگر سكوت نكردنيمردم  د

ـ ن لحظات  ناگهـان ن يدر ا. جمع شدند و شعار سر دادند يابان طالقانيقه دوباره در سر خيمردم  بعد از چند دق. شد يم ژه سـپاه  يـ گـان و ي يرو هـا ي

 ين تر از تقاطع طالقـان يپائ  ينگ  دانشگاه شاهد كه كمياط و پاركيابان حضور نداشتند از درون حين لحظه در خيكه  تا ا يماسال يپاسداران جمهور

 ياتيـ عمل ياصـل  يرويـ سركوب گر است كه ن يرو هاين يتكرار يك حربه ين يالزم به ذكر است كه ا. عصر است، به سمت مردم هجوم بردند يول

ر كـردن مـردم   يغـافلگ  يگذارند تا در لحظات حساس ناگهان برا يابان نميدارند و در خ ينگاه م  ينين چنياماكن ا يبرخ نگ ها ويخود را در پارك

ك چند گاز يمردم بعد از شل. رو ها اقدام به ضرب و شتم مردم كردند و مردم هم باسنگ به مقابله با آنان پرداختندين نيا. اورنديآنان را به صحنه ب

صـفر و افسـران    يكه اكثرا سرباز ها يانتظام يرويعصر برخورد ن يدر چهار راه ول. عصر آمدند يبه سمت چهار راه ول يير هوايت اشك آور و چند

. خواستند، سوار اتوبوس ها شوند يكردند و  بعضا  از مردم م يپاسگاه ها بودند به نسبت آرام تر بود و آنان صرفا مردم را  به متفرق شدن دعوت م

بـا هجـوم موتـور     يز محل تجمع پراكنده مردم بود كه هر از گـاه يپارك دانشجو ن. ستاده بودندياده رو ها ايعصر مردم در پ يچهارراه ول در جنوب

ن يابان فلسطيده به خيكردن چند متر نرس يبعد از ط.  دان انقالب بروميم گرفتم به سمت ميقه تصميبعد از چند دق. شدند يس متفرق ميسواران پل

 يابـان هـا  يعبـور نكننـد و بـه خ    يابان اصليخواستند كه از خ ياز مردم م  "يس آگاهيپل"لباس شان نوشته شده بود  يكه بر رو  يانتظام يها روين

 ين همه تالش برايگفتند كه بعد از ا يبا حالت تمسخر به آنان م ياريرو ها جالب توجه بود بسين نيمردم با ا ين جا گفت و گويدر ا. بروند يفرع

رو يـ ن نيا ين سخنان برايستند ايابان ها بايگرم سر خ ين هوايآنان را مجبوركرده اند باتم به دست در ا يآگاه يرو هاين يدن به درجه افسريرس

  .مغموم شان مشخص بود يشد و چهره ها يسركوب گر گران تمام م يها

  يك و اسپرياز جوانان از فرصت استفاده كرده و با  ماژ ين بود برخيالب انكته ج. رفتم يدان انقالب ميو كوچه ها به سمت م  يفرع يابان هاياز خ

مـرگ بـر   " يسـبز شـعار هـا    ين جوانان كه صورت خود را پوشانده بودند و دستكش بـه دسـت داشـتند بـا اسـپر     يكردند ا يسيشروع به شعار نو

در . ت خـود  را پنهـان كردنـد   يـ ان جمعيـ عا در ميقالب نوشتند و  سـر ابان انياطراف خ يكوچه ها يوار هايرا بر د "يمرگ بر خامنه ا"و  "كتاتوريد
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رو يـ ن وصـال در اشـغال ن  يپمپ بنز.  اد بوديار زيرو در تقاطع وصال و انقالب بسيتمركز ن.  انقالب بازگشتم يابان اصليگر به خيابان وصال  بار ديخ

ــا ــور و   يه ــا موت ــل آن ده ه ــود و در مقاب ــپاه ب ــس ــز ي ــپ بن ــل پم ــا    يزينن يژه و درداخ ــا وخودروه ــود و موتوره ــده ب ــارك ش ــپاه پ ــاتوبوس س ك

از . ن استفاده كننديمردم اجازه نداشتند كه از پمپ بنز يشخص يكه خودروهايزدند در حال ين ميمدندو بنز يم يچحساب و كتابيسركوبگرانبدونه

كه تـا آن لحظـه نبودنـد بـا      يلباس شخص يرو هاين نبود كه ناگها 6كه در حدود ساعت . دان انقالب حركت كردميده به سمت  مينما سپيس يجلو

موتو سوار با انواع چماق، باتوم، شلنگ،  100ك به يدر حدود نزد. شروع به مانور دادن كردند يآر ت يب ياتوبوس ها يژه ين ويشان از ال يمتور ها

 يسپاه پاسداران هسـتند كـه لبـاس شخصـ     ياصل يكادر هاستند بلكه از ين يمعمول يجين ها بسيكه نشان از آن داشت كه ا يير و با چهره هايزنج

  . ده اند، شروع به حركت كردنديپوش

درآن جا پارك شـده   يانتظام يرويانواع خودرو ها با پالك سپاه  و ن. دان انقالب بروديبه سمت م يدادند كس يگر اجازه نميابان قدس ديدر سر خ

ار يهمچـون زنـدان سـ    يمبودندو برخـ يسـ  يب  يژه يو يخودروها مجهز به دستگاه ها يبرخ.ودمده بيآن را ند يكه تاكنون نمونه ييخودروها.  بود

ابان قـدس  يز آرام به سمت شمال خيم به دست آن جا تجمع كرده بودند مردم نيسيب يو لباس شخص يژه سپاه و انتظاميو يرو هايانواع ن...بودند و

آرام . ستاده بودند اما در آن جا مردم تجمع كـرده بودنـد  يا يو انتظام يو سپاه يتيامن يارو هيدرب قدس دانشگاه تهران ن يحركت كردند  تا جلو

ضد گاز بـه چهـره زده بودنـد  بـا تكـان دادن بـاتوم  بـه سـمت          يموتور سوار كه ماسك ها100شد  كه ناگهان در حدود  ياد تر ميت زيآرام جمع

 يع متفرق شدند تـا برخـورد  يدادند و اما مردم با آرامش سر يد را هم به مردم نشان من فراد بعضا مسلح هم بودند و اسلحه خويا. ت آمدنديجمع

د گـاز اشـك آور   يشـد  يا به سمت وصال رفتم در آن  جا بويتاليابان ايز از خيمن ن. ز به سمت بلوار كشاورز حركت كردندين افراد نيا. ديايش نيپ

خصوصا  يسين بخش از شهر هم شعار نويا يوار هايبر د.  داشتند، به هم كمك كنند يسع گاريآزار دهنده بودد اما مردم با روشن كردن آتش و س

ـ ن. قه بـه بلـوار كشـاورز وارد شـدم    يدر ادامه بعد از چند دق. خورد يبه وضوح به چشم م "يمرگ بر خامنه ا"و  "كتاتوريمرگ بر د"شعار   يرو هـا ي

بـا مـردم نداشـتند،     يچ كاريخود آنان ه.  مع شده بودند تا از گاز اشك آور در امان باشنددر بلوار پراكنده بودند و  خودشان دور آتش ج يانتظام

در بلوار كشاور در بر سـر  . آتش زدن داغ بود يد روزنامه ها برايز تمام سطل آشغال ها را آتش زده بودند و بازار خريمردم ن. توانستند يچون نم

ژه يگان ويستاده بودند و با آتش روشن كردن و سر دادن شعار بعضا با پرتاب سنگ به مقابله با يره اصد ها نفره و هزاران نف يابان  دسته هايهر خ

ـ  يز با به صدا در آوردن بوق هايل ها نياتومب. پرداختند يها م ـ از ا يكـ يبـه  .  كردنـد  يخود اعتراض م كنـار   ين تجمـع هـا وارد شـدم در كوچـه     ي

كه صورت خود را پوشانده بودنـد اقـدام بـه جمـع      يجوانان. مختلف روشن شده بود يآتش  در جا ها 5در درون كوچه دست كم . مارستان پارسيب

عبـور   يداشـتند كـه بـرا    يابان ها سـع يدن  سنگ در خيجوانان با چ.  خود را باز گذاشته بودند يز درب  خانه هايكردند و مردم ن يسنگ م يآور

سپاه وارد كوچه شد جوانـان    يژه يگان وي ياطراف  كاروان موتور ها يناگهان از كوچه ها. نندجاد كيسركوب گران مانع ا  يخودرو ها و موتور ها

پرستاران و دكتر هاو مسئوالن .  مارستان پارس پناه بردميز به درون  بيگر نيع پراكنده شدند و به خانه ها پناه بردند و من به همراه ده ها نفر ديسر

 يقه ايدر آن جا چند دق. كردند يده بودند كمك ميب ديكه دراثر گاز اشك آور آس يبه برخ يبال كردند و حتارخوب از مردم استقيمارستان بسيب

از كوچه ها را به طور كامل مسدود كردند كه موتـور هـا نتواننـد وارد     يكي يمانين بار  مردم با قرار دادن بلوك سيا. رون آمدميستادم و دوباره بيا

ك خانم مسـن كـه   ي.  ك خانه پناه بردمين بار من به درون يژه به كوچه حمله آوردند و ايگان وي يگر موتور هايسمت د كيگر از ياما بار د. شوند

. ن خانم درمان شديا يله يرا آزار داده بود به وس يو يليكه گاز اشك آور خ يك دختري. ما شربت و آب خنك آورد يعا برايصاحب خانه بود سر

را بهتـر   ين كار حال ويرد كه هميصورتش بگ ين دختر داد تا جلويك دستمال آغشته به سركه به ايتجربه داشت  57الب ا از انقين خانم كه گويا

  . ميمقابله با گاز اشك آور از سركه استفاده كن ين به بعد برايز تجربه شد كه از ايما ن يبرا. كرد

 يژه ها به همراه لباس شخصـ يگان وياز آن بود كه  ياخبار حاك. التر جمع شدندك كوچه بايگر در يز كوچه به كوچه مردم بار ديدر ادامه جنگ گر

ن يبا پرستاران معترض به ا يمارستان مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داده بودند و حتيمارستان پارس حمله كرده و مردم را در درون بيها به ب

موتور سواران دوباره وارد كوچه شدند با باران سنگ مردم مواجه  يوقت. شتر كرديرا ب ن امر خشم مردميا. ز برخورد كرده بودنديماران نيحمله و ب

ـ و يگان هايت يوارد كوچه شوند و در پناه و حما ييجرات نداشتند به تنها ين بود كه  موتور سوران لباس شخصينكته جالب ا. شدند  يژه  وارد مـ ي
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ز يـ در آن جـا ن . رسـاندم  ين شـمال يابان فلسطياطراف خودم را به خ يبروم از كوچه ها يرگيم گرفتم به سمت ديقه من تصميبعد از چند دق. شدند

در تقاطع زرتشـت صـدها موتـور سـوار      . دادند يكتاتور سر ميز شعار مرگ بر ديزدند و مردم ن يمردم آتش روشن كرده بودند و خودرو ها بوق م

حك شده بود،  وارد شدند كه صـرفا بـا چرخانـدن بـاتوم و عربـده       ياسالم يجمهور شان آرم سپاه پاسداران يكاورها يكه به وضوح بر رو يسپاه

ـ ر خـود را از  يان مردم مسـ ير افتادن در ميك در هراس گيدر ارعاب مردم داشتند كه  نا موفق بودند و به خاطر تراف يسع يكش  يك كوچـه فرعـ  ي

  .منحرف كردند

ها اقدام  يلباس شخص. ستاده بودندياد بود اما پراكنده، مردم پراكنده ايار زيعصر بس يان ولابيت در خيجمع. عصر شدم يابان زرتشت وارد  ولياز خ

خواستند  يكه م يرا با باتوم و شوكر و گاز فلفل مورد ضرب و شتم قرار دادند و زمان يمقاومت كرد و آنان و يك جوان كردند البته ويبه بازداشت 

عصر به مردم هجـوم   يها در  تقاطع زرتشت  ول ياز لباس شخص ياديداشتند كه ناگهان تعداد ز يات ودر نج يرا سوار موتور بكنند مردم سع يو

را بـه   ين زن شد كـه مغـازه داران و  يهوش شدن ايك زن كهن سال را مورد ضرب و شتم قرار دادند كه منجر به بيك مورد با شوكر يبردند و در 

  . خود بردند يداخل مغازه 

نبـود و فقـط لبـاس     يانتظـام  يرويـ ازن يگـر خبـر  يد. ار پررنگ تر شديها بس يت فراوان و حضور لباس شخصيعصر رفتم جمع يان وليبه طرف  م

جاد سروصدا مردم را بترساننندكه بعضا يخود به نرده ها و كركره مغازه ها با ا يدن باتوم هايداشتندبا كوب ين افراد سعيا. ها حضور داشتند يشخص

روها صرفا ين نيكردند كه ا ين افراد سنگ پرتاب ميز مردم ازكوچه ها ضمن سردادن شعاربه طرف اين يدرموارد. شدند يمبا تمسخرمردم مواجه 

معتـرض در موضـع    يل جمعـ يادشان در مقابـل سـ  يروها با وجود تعداد نسبتا زين نيدركل ا.كردند سنگ ها را دفع كنند يم يشان سع يبا سپر ها

ت حمله ياد به سمت جمعيدر پشت موتور ها سوار بودند درتعداد ز يجيژه سپاه  كه با لباس  بسيو يرو هايكه ن يها زمانتن. قرار گرفته بودند يدفاع

گرشهر كه محل ين دياديدرم. حدادنبه طرف خانه برگردميكشدن هوا ترجيبا تار. توان گفت سركوبگران در موضع حمله قرار داشتند يكردند م يم

ن امر يا. هستند حضور داشتند يجيج محالت و  جوانان خام و بسيكه از سن وسال شان معلوم بود كه از بس يلباس شخص يروهايتجمع مردم نبود ن

ـ جـوان تـر و خـام تـر در م     يروهـا يو ن يريـ درگ ياصـل  يدر مكان هـا  يحرفه ا يروهايم كار وجود داردكه نيك نوع تقسيداد كه  ينشان م ن يادي

ن افـراد را از راه اشـتباه   يـ كننـد ا  يا با زبان خوش سعيها يجين بسيايين محالت با شناسايصت است كه جوانان اكفرين يا.  گرشهر قرار داشتنديد

كتاتور و يدا مرگ برديشترشد و مردم شديار بيشعار دادن  در پشت بام ها بس يز صدايشب ن. ا دست به مقاومت در مقابل آنان بزننديبازگردانند و 

   .گفتند يم يمرگ برخامنه ا

ك يسركوبگر جرات نزد يروهايار دارند ونياطراف آن جا تا ستار خان را در اخت يابان هاياز خ ييد كه مردم بخش هايرس يد خبر ميدان توحياز م

 دكهيرسـ  يمـ  يمشابه يز خبرهاين يروزيازتهران پارس و پ. كرده بودند يكوچه ها را سنگربند ين محالت را ندارند و مردم بعضا برخيشدن به ا

ردامـاد  ياز بلوار م. ده انديورش برده اند و بعضا با كوكتل مولوتف آن جا را به آتش كشيج و سپاه يبس يگاه هايگفتندكه مردم به پا يم يالبته برخ

صـه در  دكه البته من بـه شخ يرس يمشابه م يز خبرهايگرنقاط شهر نيازد. دان ونك ادامه دارديداست و تا ميشد يها يريدكه درگيرس يز خبر مين

  .نجا ها حضور نداشتميا

  :گذارم يان ميآموختم با شما در م  88ر سال يت 18چندنكته مهم كه من ازتجمع 

ن  موضوع از آن جا روشـن بـود كـه تـا     يا.ر شديمردم را نداشت و غافل گ ين گستردگيانتظار حضور به ا يد كه حكومت اسالميرس يبه نظر م  -1

  .دان شدندين دسته ها وارد ميد ايها به اوج رس يريكه درگ7نبود بعد از ساعت  ها يجيو بس  ياز سپاه يخبر 7ساعت

 يعال ين تجربه يابان را در دست گرفتند و خودايالاقل چند ساعت كنترل چند محله و خ ين بودكه برايبزرگ مردم ا يروزيبه نظرشخص من پ-2

  .ست خودشان باشدمردم به د يچندساعت هم كه شده كنترل محالت زندگ يبود  كه برا

 يروهـا يد نيـ ن شـكل گسـترده و پراكنـده اسـت با    يهمـ  ياسالم يدرمقابل حكومت سركوبگر جمهور يابانين شكل تظاهرات خيبه نظرمن بهتر-3

  .ميرشان كنين گيزم يفرع يابان هايم و در محالت و كوچه ها و خيسركوبگر را پخش كن

اصـال  . من با خشـونت مخـالفم  . ن سركوبگران بودندكه خشونت را آغاز كردنديعار بدهند اخواستند ش ينم يحت.مردم آغاز گر خشونت نبودند -4



  	���� ��ا 
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د دسـت بـه   يـ دفـاع از خـود با   يبرا يهر موجود زنده ا يعياما به صورت طب. كنم ياست كه در تظاهرات شركت م يمقابله با خشونت حكومت يبرا

گـان  ي يروهـا يمقابله بـا حملـه  ن   يزنم، برا ير سطل آشغال وچوب و روزنامه آتش مدفاع از خود در مقابل  گاز اشك آو يبزند من هم برا ياقدام

كـنم در مقابـل مشـت و لگـد آنـان كـه       يم يرا سـنگربند  يابان هاوكوچه هايشان خ يمقابله باخودروها و موتورها يكنم،برا يژه سنگ پرتاب ميو

وار ها يد يمن از نوشتن بر رو يدرمقابل سانسور حكومت.كنم يو لگد استفاده م ز از مشتيزنند من ن يبرادران و خصوصا خواهران و مادران ما را م

  .  كنم يو پخش شب نامه استفاده م

 يز انـدك ياست اما حمل ونقل آن سخت است  نوشتن باآن ن يخوب يله يوس ياسپر. استفاده كرد يسيشعار نو يداز فرصت تظاهرات ها برايبا -5

اركوچك يهـم بسـ   يمـداد شـمع  . دياستفاده كن يمداد شمع يعنيگر يد يار عاليك ابزار بسيك و يد از ماژيتوان يم ديترس ياما اگر م. زمان براست

  . ديسيدشعار بنويتوان يآهن هم م يوار وحتيهر نوع د يد هم پررنگ است و هم بر رويبتان بگذاريد در جيتوان يم ياست و به راحت

تواننداز آن استفاده كنند موتـور   يمقابله با مردم م يسركوبگر برا يروهايكه ن يله ايست كه تنها وسا يتهران به شكل يابان هاوكوچه هايخ   -5 

. د كرديبا ينده فركيآ يشان درتظاهرات ها ياز كارانداختن موتورها يشان است براين موتورهايسركوبگر به مردم هم يروهاين نيا يبرتر. است

  . ديان مردم پخش كنينترنت و در ميد در ايكه دار يمتوقف كردن آن هر فكر يبرا.است ن دشمن مايمتور سركوبگران االن بزرگتر

 ين كه همه با هم و برايا يعنيانقالب . تهران درك كردم يابان ها و كوچه هايروز در خيانقالب را د يواقع يم من به شخصه معنايد بگويدر آخر با

چند ساعت كوچه  يروز براين كه ديهم يعنيانقالب . ميكتاتورها متحد شويم نه دين كنييا تعخودمان ر يآن كه خودمان سرنوشت زندگ يهم و برا

  !انقالب يعنيمردم و مردم  يعنيانقالب . ميسركوبگر رژ يروهايشهر در دستان ما بود نه ن يابان هايها و خ

  ش -انيپو 

 آيا اين جنبش نياز به رهبر و رسانه دارد؟

مردم هميشه دنبال فردي بوده اند كه رهبر آنان باشد تا به  .اين سوال مهمي است كه هميشه مردم ايران به صورتي براي خود مطرح كرده بودند

 .اخير هم موسوي و بعضا كروبي و خاتمي را به عنوان رهبر اين جريان در نظر داشتند در ابتداي جنبش .حركت در بياند

وضعيت و حركت  88تير  18 روز اما. بعد از مدتي امثال سازگارا و در موارد اندك تري رضا پهلوي هم به نوعي اين نقش را خواستند بازي كنند

 .داردنشان داد كه اين جنبش به نوعي نياز به رهبري ن  مردم

تمام مردم . جنبش مردم ايران به سمتي دارد مي رود كه از يك تكثر باال برخوردار شده است. چون هم بسيار رهبر دارد و هم هيچ رهبري ندارد 

ل ايران تمام كساني كه در خيابان هاي شهر هاي ايران دست به تظاهرات مي زنند از نظر بينش سياسي و كنش گري در حد يك رهبر سياسي عم

 .مي كنند

روضه "راديكال ترين كنش سياسي شان   حتي شجاعت اين مردم بسيار بيشتر از احزاب و گروه ها و شخصيت هاي به اصطالح سياسي است كه

 .شده است "خواني در ولنجك

نبش كه هنوز به راديكاليزم فعلي نرسيده از طرف ديگر رسانه هاي گروهي مثل بي بي سي و صداي آمريكا و شبكه هاي غربي در چند روز اول ج

  .اما االن كه جنبش به راديكاليسم بااليي رسيده است سكوت كرده اند. بود به انعكاس وسيع اخبار و تصاوير مي پرداختند

تيوپ، تيوتر، موبايل، فيس بوك، وبالگ ها، يو. ايراني خودش يك رسانه شده است   اما با توجه به پيشرفت تكنولوژي و آمدن رسانه هاي خرد هر

 .بي بي سي و ديگر رسانه هاي سرمايه داري است   همه و همه بسيار تاثير گذار تر از... ديورا نوشته ها، شب نامه ها و

ابان مردم خود مي توانند در خيابان ها حكومت كنند و خي. مردم به اين خودباوري رسيده اند كه خودشان مي توانند زندگي خودشان را اداره كنند

 .ها و شهر و محل زندگي و كار را خودشان اداره كنند نه اين كه يك حكومت ديكتاتور بر آن ها حكومت كنند

  .مردم خود همه رسانه هستند و نيازي به رسانه ندارند. مردم خود همه رهبر هستند و نيازي به رهبر ندارد


