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ب=ر اس=اس گ=زارشه=ا در تج=معه=ای  9روز گ=ذش=ته در در ب=یش از  100شه=ر ای=ران 1700 ،ن=فر ب=ازداش=ت
ش=د هان=د .ب=خش ع=مده ب=ازداش=ت ش=دگ=ان را جوان=ان ت=شکیل میده=ند .ام=ا ای=ن اع=تراض=ات ه=م چ=نان در
حال گستترش است و تحرکی نیز در دانشگا ههای ایران دیده میشود.
مج=موع=ه اع=تراض=اتی ک=ه ب=رای اول=ین ب=ار در ت=اریخ ه=فتم دی م=اه س=ال ج=اری در مشه=د و در اع=تراض
ب =ه ف =ساد دولتی ،ف =قر و گ =رانی ک =االه =ای اس =اسی و ب =یکاری آغ =از ش =د و ت =ا کنون ادام =ه داش =ته اس =ت،
ب=اره=ا در شه=ره=ای م=ختلف توس=ط م=اموران امنیتی ب=ه خشون=ت ک=شیده ش=ده اس=ت .یعنی ای=ن خ=یزش
طبقاتی و ضدسرمای هداری و بر علیه حاکمیت اسالمی حافظ سرمایه است.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﺳﯿﺐھﺎی ﺳﺮ راه آن ،ﺑﺮای درک ﺗﻔﺎوتھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،درﯾﭽﮫای را ﺑﮫ ﺳﻮی اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ
ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﻞ آنھﺎ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آنھﺎ ھﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﻋﻤﻮﻣﺎ از طﺮﯾﻖ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺟﺎن ﺑﮫ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ و ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی آنھﺎ ﮔﺮدن ﺑﮕﺬارد.
در واﻗﻊ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی راهھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺶﺑﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ .ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽھﺎی ﺑﺰرگ ،ﻣﺮدم ﭼﺎرهای ﺟﺰ روی آوردن ﺑﮫ
ﺣﺮﮐﺖھﺎی رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻠﯿﮫ راهھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ را ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی
آﻧﺎن ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی رادﯾﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻠﻖ ارزشھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻏﻠﺐ از ﺗﻼش ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ راهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺬار ﺟﻮاﻣﻊ و روشھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اداره آنھﺎ را ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﯽ ھﻢ ﺷﺒﯿﮫ ھﻨﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮوز ﻧﺪادهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﮐﺴﯽ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره آنھﺎ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ درﺑﺎره دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن از طﺮﯾﻖ آنھﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ
و ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اکنون ج=ام=عه م=ا ،ب=ا ی=ک خ=یزش ع=ظیم م=ردمی ،ب=ا ش=عاره=ای رادی=کال و ط=بقاتی ،در م=قاب=ل ح=اک=میت
اس=المی و ن=یروه=ای ت=ا دان=دان مس=لح آن ق=د ع=لم ک=ردهان=د .طبق گ=زارش=ات ،طی ی=ک ه=فته گ=ذش=ته در پی
اع=تراض=ات م=ردمی در شه=ره=ای م=ختلف ای=ران ب=یش از ه=زار م=عترض ب=ازداش=ت و ب= هگ=فته م=نابع رسمی
دستکم  ۲۴تن از معترضان کشته شدهاند و صدها تن نیز زخمی شدهاند.
ف= =یل مه= =ا و ت= =صاوی= =ر بیش= =ماری در ای= =ن خصوص در ش= =بک هه= =ای اج= =تماعی منتش= =ر ش= =ده ک= =ه ن= =شان
میده =د ن =یروه =ای امنیتی از خشون =ت ب =یش از ح =د ب =رای س =رکوب م =عترض =ان اس =تفاده ک =رد هان =د .در
ب=سیاری از ای=ن وی=دئوه=ا ص=دای ت=یر ب=ه گوش میرس=د ،اس=تفاده ن=یروه=ای امنیتی و ض=دشورش از
گاز اشکآور و اسپری فلفل و مجروحانی که به ضرب گلوله زخمی شدهاند نیز دیده میشوند.
نه =ا ،در اک =ثر ای =ن اظ =هارن =ظره =ا و گ =زارش =ات سعی
س =ران و مسئوالن ح =اک =م ب =ر ای =ران و رس =ان =هه =ای آ 

نه =ا ،در اک =ثر ای =ن اظ =هارن =ظره =ا و گ =زارش =ات سعی
س =ران و مسئوالن ح =اک =م ب =ر ای =ران و رس =ان =هه =ای آ 
داش=تهان=د کش=ته ش=دن م=عترض=ان را ب=ه س=ازم=انه=ای م=خال=ف ک=ه ق=صد ب=دن=ام ک=ردن حکوم=ت را دارن=د
نسبت دهند.
لت=ر
طی روزه=ای گ=ذش=ته س=رع=ت ای=نترن=ت در ای=ران ب=سیار ک=ند ش=د و پ=یام=رس=ان ت=لگرام و اینس=تاگ=رام ف=ی 
شدند.
ل=باس شخصیه=ا ،یعنی م=اموری=ن ح=رف= های وزارت اط=الع=ات ،حتی از کودک=ان  12ت=ا  15س=ال=ه ن=یز در
ب=ین خود ب=رای ح=مله ب=ه م=عترض=ان اس=تفاده میک=نند و ای=ن کودک=ان ه=مراه ای=شان ب=ا چوب و پ=نجه
بوک =س ی =ا ب =اتون ب =ه م =عترض =ان ح =مله میک =نند و م =ردم را زخ =می میک =نند .ی =ا ب =ه اموال م =ردم آس =یب
میرس=ان=ند .در اع=تراض=ات س=ال  ،88ف=یلم منتش=ر ش=ده اس=ت ک=ه ن=شان میده=د م=اموری=ن ض=دشورش در
یکی از خ=یاب=انه=ای ته=ران ،م=اش=ینه=ای خصوصی م=ردم را ب=ا پ=تک و چ=ماق و ب=اتوم تخ=ری=ب میک=نند
تا به جامعه این طور القا کنند که تظاهرکنندگان این کار را انجام داد هاند.
ای =ن ت =رف =نده =ای حکوم =ت اس =المی و رس =ان =هه =ای آن ،ب =ای =د همواره م =دن =ظر م =عترض =ین ق =رار گ =یرن =د و
یه=ای ن=یروه=ای امنیتی حکوم=ت ،ب=ا س=ر دادن ش=عاره=ای انح=رافی ،تخ=ری=ب
مواظ=ب ب=اش=ند ک=ه نفوذ 
اموال عمومی مردم و کشاندن جمعیت به دام نیروهای امنیتی ،سوءاستفاده نکنند.
شه =ای س =یاسی  -اج =تماعی را مورد ته =دی =د
ب =عد از ب =هار ع =ربی ،یکی از آس =یبه =ای مهمی ک =ه ج =نب 
نه= =ا
ه= =م هج= =ان= =به ق= =رار داد یکی از سوی دول= =ته= =ای ج= =هانی ب= =ا ه= =مف= =کران داخ= =لی کشوره= =ایی ک= =ه در آ 
شه=ای س=یاسی  -اج=تماعی در ج=ری=ان بود و دومی گ=رای=شات اپورتونیس=ت و خوشن=شین بود
ج=نب 
ک =ه ب =ه م =حض ای =ن ک =ه بوی ق =درت و ح =اک =میت ب =ه م =شا مش =ان میرس =د خودش =ان را ب =ه ه =ر آب و آتشی
نچ=نان س=خن میگوی=ند ک=ه گوی=ا ت=ا دی=روز
میزن=ند ت=ا ف=رص=ت را از دس=ت ن=ده=ند ب=هطوری ک=ه گ=اهی آ 
کشبه مخالف آن شدهاند.
طرفدار این و یا آن جناح حاکمیت نبودند و اکنون ی 
ته=ا خ=اورم=یان=ه و ش=اخ آف=ری=قا ت=بدی=ل ش=ده اس=ت؛ در م=صر
کشوره=ایی چون لیبی ب=ه پ=ای=گاه ت=روریس= 
کودت=اگ=ران س=ر ک=ار آم=دن=د و سوری=ه ن=یز ش=ش س=ال اس=ت ک=ه دچ=ار ج=نگ داخ=لی خون=ین اس=ت .ق=بل از
آن گ=رای=شات راس=ت و ن=اسیون=الیس=ت و م=ذه=بی و اپورتونیس=ت ب=ا ح=مای=ت آم=ری=کا و ن=اتو و ات=حادی=ه
اروپ= =ا ع= =راق و اف= =غانس= =تان را ب= =ه جوالن= =گاه ت= =روریس= =تی خود ت= =بدی= =ل ک= =ردهان= =د و در ای= =ن جوامع هیچ
یک =ند و ب = هطی زی =رس =اخ =ته =ای اق =تصادی ،اج =تماعی ،م =دنی و
ان =سانی اح =ساس امنیتی ج =انی نم 
فرهنگی این جوامع از هم پاشیده است.
جش=نبه گ=ذش=ته آغ=از ش=ده و ه= مچ=نان ب=ا ف=درت ادام=ه دارد ع=الوه
اکنون ج=نبش ج=دی=د ج=ام=عه م=ا ک=ه از پن 
به=ای وح=شیان=ه حکوم=ت اس=المی ،ج=ری=ان=ات ملی و م=ذه=بی و اپورتونیس=ت وارد ص=حنه
ب=ر س=رکو 
ش= =د هان= =د ت= =ا ب= =ا ح= =مای= =ت ق= =درته= =ای ب= =زرگ وارد ای= =ن ج= =نبش شون= =د .چ= =را ک= =ه چ= =نین گ= =رای= =شاتی ب= =دون
پایگاهی مردمی و اجتماعی هستند.
اکنون ت =عدادی در خ =ارج کشور از ملی  -م =ذه =بی ه =ا گ =رف =ته ت =ا ط =یفه =ایی از تود های  -اک =ثری =ته =ا و
ته=ا م=ان=ند کش=تگر ،ف=رخ نگه=دار ،مه=رداد دروی=ش پور و س=ای=ر دوس=تانش=ان ب=یان=یه منش=تر
اپورتونیس= 
میک==نند و ام==ضاء ج==مع میک==نند در ع==ین ح==الی ک==ه ظ==اه==را از م==بارزات م==ردم ح==مای==ت میک==نند .ام==ا
نه=ا میخواه=ند دس=ت از خشون=ت ب=ردارن=د .ب=ای=د ب=ه ای=ن
م=عترض=ین را م=تهم ب=ه خشون=ت ک=رده و از آ 
یتوان=ید ب=ین
خ=ان= مه=ا و آق=ای=انی ک=ه چ=نین ب=یان=ی هه=ایی را ام=ضا میک=نند گ=فت ک=ه ش=ما ب=یش از ای=ن نم 
ته=ای م=تجاوز
به=ای حکومتی و ه=م اق=دام=ات دول= 
دو ص=ندلی ب=نشینید و ه=م چشمی ب=ه اص=الح ط=ل 
دوخ=تهان=د و ه=م م=عترض=ین را ب=ه خشون=تطلبی م=تهم میک=نند دوران ای=نگون=ه اظ=هارن=ظره=ا ت=مام ش=ده
اس =ت و م =ردم دارن =د میرون =د ب =ساط ک =لیت ای =ن حکوم =ت و گ =رای =شات اپورتونیس =تی را ب =ه ه =م ب =ری =زن =د.
شما هراسان از انقالب هستید!
گطلبی و
ته=ای ب=االی ج=ن 
تط=لبان ،ن=شان داد هان=د ک=ه ظ=رف=ی 
ب=رای م=ثال ،س=ازم=ان م=جاه=دی=ن و س=لطن 
خشون= =تطلبی دارن= =د و ب= =اره= =ا ب= =ه ن= =یروه= =ای ام= =پری= =الیس= =تی و در راس ه= =مه ح= =اک= =میت آم= =ری= =کا ن= =شان
ته=ای ح=اک=میت آم=ری=کا و متح=دان=ش متطبق
ته=ای خود را ب=ا س=یاس= 
داد هان=د ک=ه آم=اد هان=د ه=مه س=یاس= 

خشون= =تطلبی دارن= =د و ب= =اره= =ا ب= =ه ن= =یروه= =ای ام= =پری= =الیس= =تی و در راس ه= =مه ح= =اک= =میت آم= =ری= =کا ن= =شان
ته=ای ح=اک=میت آم=ری=کا و متح=دان=ش متطبق
ته=ای خود را ب=ا س=یاس= 
داد هان=د ک=ه آم=اد هان=د ه=مه س=یاس= 
کنند .در این مورد اسناد و تصاویر فراوانی در شبک ههای اجتماعی در دسترس است.
ﻣﺮﯾﻢ رﺟﻮی ،روﺳﺮی ﺑﮫ ﺳﺮ ،در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺸﮭﺪ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ،....اطﻼﻋﯿﮫ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺮﯾﻢ رﺟﻮی ،ﻣﺜﻞ دهھﺎ اظﮭﺎرﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ﻣﺮﯾﻢ رﺟﻮی ،آﻣﺪه اﺳﺖ» :رژﯾﻢ ھﯿﭻ آﯾﻨﺪه ای ﻧﺪارد ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری روی آن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ
و زﻣﺎن آن ﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﮔﺮه ﻧﺰﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ آن
ﺑﮫرﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ«.
ﻣﺮﯾﻢ رﺟﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﻮرژوا ،اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم اﯾﺮان را در ﮔﺮاﻧﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﮑﺎری و ﺷﮑﺎفھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب و
اﺧﺘﻨﺎق وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری دول روی آن اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و از ھﻤﺎن دول ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ روی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ روی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ .را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﺎﺳﻨﺪ.
رﺟﻮی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت آنﭼﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و ژﻧﺮالھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﯿﺘﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﮫ
وزﯾﺮ اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آن ھﺎ و از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﯾﻢ رﺟﻮی را ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ او ھﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و داﺧﻠﯽ و ھﻢ ﻣﺬھﺐ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﮫ  .اﺗﺠﺎﻋﯽ و
ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗ و ﺳﮑﻮﻻر و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،آﯾﻨﺪه اﯾﺮان را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .رﺟﻮی و ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﻘﻼب  57و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﻮادﻟﭗ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻤﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ روﺳﺮی ﺑﮫ ﺳﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﭼﮫ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل ﺑﺎطﻠﯽ!
ك =نفران =س گوادلوپ ،اش =اره ب =ه گ =رده =مایی س =ه روزه س =ران  4كشور ق =درت =مند غ =ربی ،يعنی ف =ران =سه،
انگلس=تان ،آم=ري=كا و آمل=ان در ج=زي=رهای ب=ه اي=ن ن=ام در س=ال  1357اس=ت .در اي=ن ك=نفران=س ك=ه از  14ت=ا 17
دی م=اه  1357و در آس=تان=ه پ=يروزی ان=قالب م=ردم اي=ران ت=رت=يب ي=اف=ت ،ره=بران  4كشور غ=ربی س=ياس=ت
خ=ارجي خود را در زم=ينه چ=ند بح=ران م=هم ج=هانی از ج=مله اي=ران ب=ا ي=كدي=گر ه=ماه=نگ س=اخ=تند و از
گ= =رای= =ش راس= =ت و ارت= =جاع م= =ذه= =بی ب= =ه س= =ردم= =داری خ= =مینی ح= =مای= =ت ک= =ردن= =د ت= =ا ای= =ن ان= =قالب م= =نافع
سرمایهداری داخلی و منطق های و جهانی را به خطر نیاندازد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫﮔﺮ و ﺑﻮرژوا  -ﻣﺬھﺒﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽطﻠﺐ اﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮﻗﮫای ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﮭﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺰوی و طﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری
ﻣﻄﺎﺑﻖ اھﺪاف و ﻧﻘﺸﮫ آنھﺎﺳﺖ.
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺣﺎﺷﯿﮫای ﺳﻠﻄﻨﺖطﻠﺐ ﮐﮫ در اﺋﺘﻼف »ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﯾﺮان« ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ،روﯾﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ھﻤﻮاره آرزو دارﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﻋﺮاق و ﻟﯿﺒﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺮان ھﻢ ﻓﺮا ﺑﺮﺳﺪ و آﻧﺎن در ﺳﺎﯾﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
تط=لبان در ه=مراهی ب=ا اس=رائ=یل ،دس=ت ک=مک خود را ب=ه سوی
یه=ای ت=رام=پ ،س=لطن 
ح=ال ب=ا موضعی=گیر 
ترامپ دراز کردهاند.
رض =ا په =لوی ک =ه ت =مام زن =دگی خود در خ =ارج کشور را ب =ه ت =جارت و خوشگ =ذارنی س =پری ک =رده ،هیچ
ج=ای=گاهی در ف=ضای اپوزیسیون حکوم=ت اس=المی ای=ران ن=دارد و ه=ر چ=ند گ=اهی از او ت=نها گفتگویی
و اط =الی =عه منتش =ر میشود .او چ =ندی پ =یش طی ن =ام = های ب =ه ت =رام =پ ،آم =ادگی و ه =مراهی خود را ب =ه
برنامههای او بر علیه ایران ،اعالم کرده است.
رض = =ا په = =لوی ،ک = =ه ن = =ام = =ه را از ج = =ان = =ب شورای ملی ای = =ران)ب = =رای ان = =تخاب = =ات آزاد( ام = =ضاء ک = =رده ،اب = =راز
ام=یدواری ک=رده اس=ت ک=ه ت=رام=پ ب=ه ام=یده=ای م=ردم ای=ران توج=ه داش=ته و از »م=بارزه هموط=نان ب=رای
صلح ،آزادی و دموکراسی پشتیبانی کند«.
اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﺘﻢدﯾﺪﮔﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮ روی ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺷﺎه و ﺷﯿﺦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

ته=ا هس=تند ک=ه م=ان=ند گ=ردن=ه گ=یران در گوش= های ک=مین میک=نند
م=ثال دی=گر ،ف=رص=تط=لبان و اپورتونیس= 
و ه=ر موقع ف=رص=ت م=ناس=ب گ=یر آوردن=د ب=ه دس=تاورده=ای ج=نبش م=ردم یورش ب=یاورن=د ت=ا ش=ای=د آن را
منح=رف و ب= هن=ام خود م=صادره ک=نند .در س=ال  ،88ک=ه ج=ام=عه ای=ران ب=ه وی=ژه ته=ران ،ب=ا ت=قلب ب=زرگ در
ین=ژاد را
ن=تایج ان=تهاب=ات ری=اس=ت ج=مهوری مواج=ه ش=دن=د؛ خ=ام=ن های ش=خصا اع=الم ک=رد ک=ه ن=ظر اح=مد 
ین= =ژاد گ= =ذاش= =ت و او را پ= =یروز
ب= =ه ن= =ظر او ن= =زدی= =ک اس= =ت ب= =ناب= =رای= =ن آرای موسوی را ب= =ه ح= =ساب اح= =مد 
ان=تخاب=ات اع=الم ک=رد .ال=بته ان=تخاب=ت ب=ه م=عنای واقعی در ای=ران معنی ن=دارد .چ=را ک=ه در ای=ن کشور،
نه=ا و ت=شکله=ای مس=تقل س=یاسی ،اج=تماعی و ف=رهنگی ممنوع و س=انسور
ف=عال=یت اح=زاب و س=ازم=ا 
ش=دی=د ب=ر مطبوع=ات اع=مال میشود .در چ=نین ش=رایطی ب=نای=د ان=تخاب=ات تقلبی و جعلی و غ=یرواقعی
اس=ت .ام=ا اع=تراض=اتی ک=ه ب=ه ب=هان=ه ت=قلب در ان=تخاب=ات راه اف=تاد گ=رای=شات م=ختلف دخ=ال=ت ک=ردن=د و ه=ر
ته =ای خود ه =دای =ت
ک =دام ت =الش نمودن =د ای =ن اع =تراض =ات را در راس =تای اه =داف و ب =رن =ام = هه =ا و س =یاس = 
کنند .بهنظرم این نوع تالش بسیاری طبیعی و اجتنتاب ناپذیر است.
اگ=ر بخواه=یم م=ثال زن=دهت=ری از ای=ن اپورت=یسم ب=زن=م ب=ه اس=تکهلم اش=اره میک=نم ک=ه س=اک=ن ای=ن شه=ر
یط=لب چ=پ ای=ران اس=ت و گ=رای=شات دی=گر در
هس=تم .اس=تکهلم ت=اری=خا پ=ای=تخت اپوزیسیون س=رنگون 
ح=اش=یه ق=رار دارن=د .در ه=مین دوره  ،88از ج=مله در ای=ن شه=ر ج=ری=انی ب=ه ن=ام »ج=معیت دف=اع از م=بارزات
م=ردم ای=ران« ت=ظاه=رات میگ=ذاش=ت ک=ه ش=عار »س=رنگون ب=اد حکوم=ت اس=المی« را ممنوع اع=الم ک=رده
یه=ا م=ان=ند زه=را
بود و حتی ی=کب=ار از اف=راد ای=ن ک=میته در یکی از رادیوه=ای مح=لی گ=فته بود ک=ه ب=رخ 
ته=ای م=ا میآی=ند و ش=عار س=رنگون ب=اد
خ=ان=مه=ای ج=لو دان=شگاه ته=ران در دوره ان=قالب  ،57ب=ه ت=ظاه=را 
ج=مهوری اس=المی س=ر میده=ند ک=ه ای=ن س=خنان در ه=مان زم=ان جواب دن=دانشکنی از سوی ف=عال=ین
چ=پ گ=رف=ت .ه=مین ک=میته ی=ک هواپ=یما ک=رای=ه ک=رده بود ک=ه ش=عار ب=زرگی را در م=یدان م=رک=زی اس=تکهلم ،
ین=ژاد اس=تعفا ده=د«
تش=ان ح=مل میک=رد ک=ه ب=ر روی آن نوش=ته ش=ده بود» :اح=مد 
ب=ر ب=االی س=ر ت=ظاه=را 
بیت=ردی=د خوان=ندگ=ان میدان=ند ک=ه ب=ه پ=رواز درآوردن چ=نین هواپ=یمایی ب=ا چ=نین ش=عاری در پ=ای=تخت
سوئ=د ،ه=زی=نه ب=سیار ب=االیی دارد .ح=اال چ=ه ج=ری=انی ای=ن ه=زی=نه را ت=ام=ین ک=رده بود اط=الع=ات دقیقی
وجود ن =دارد ام =ا ب =رخی گ =فت هه =ا ح =اکیس =ت ک =ه ب =ا گ =ردان =ندگ =ان ای =ن ک =میته ،ه =زی =نه آن را از ی =ک ج =ناح
حکوم=ت اس=المی ،یعنی ج=ناح ط=رف=داران م=یرح=سین موسوی دری=اف=ت ک=رده بودن=د و غ=یر از ای=ن ه=م
یتوان تصور کرد.
نم 
ته=ای س=یاسی ،اج=تماعی و ف=رهنگی گ=رای=شات م=ختلف در خ=ارج کشور ،ب=ه ی=من
ام=روز ر دگ=یری ف=عال=ی 
ش=بکهه=ای اج=تماعی ک=ار ب=سیار س=ادهای اس=ت .ه=ر ک=س میتوان=د ن=ام ک=میتهای ،س=ازم=انی ،ح=زبی و
شخصیتی را بنوس=ید و ب=الف=اص=له ک=ارن=ام= هه=ای آن را را پ=یدا ک=ند .ح=اال اگ=ر ش=ما ن=ام ای=ن ک=میته را در
یک=ند ک=ه ای=ن ه=فت س=ال ع=لیه حکوم=ت اس=المی ای=ران
وجو ک=نید هیچ اط=الع=یهای پ=یدا نم 
گوگ=ل جس=ت 
به=ای=ش منتش=ر ش=ده ب=اش=د .ف=عال=ین ای=ن ک=میته را در هیچ
و اع=دا مه=ا ه=زاران ان=سان بیگ=ناه و س=رکو 
ت=ظاه=رات و س=خنرانی و م=یزگ=رد ع=لیه حکوم=ت اس=المی ن=دی=د های=م .ام=ا ب=رخی ف=عال=ین ای=ن ک=میته ،در
این سالها باز هم طرفدار یک جناح ،یعنی این بار روحانی بود هاند.
ام=ا اکنون ن=اگ=هان س=ر و ک=ل هش=ان در اس=تکهم پ=یدا ش=ده و ف=راخوان ت=ظاه=رات داده اس=ت .خوب ه=ر ک=س
چک=س
یتوان=د ب=گیرد و هی 
چک=س ج=ای کسی را نم 
ه=ر ک=اری دل=ش خواس=ت م=جاز اس=ت ان=جام ده=د .هی 
نچ =ه ک =ه م =ن میخواه =م در ای =نج =ا
یتوان =د م =انع آزادی ف =عال =یت ج =ری =انی و کسی ب =اش =د .ام =ا آ 
ه =م نم 
ت = =اک = =ید ک = =نم ای = =ن اس = =ت ک = =ه ج = =ام = =عه ب = =ای = =د ب = =ه ای = =ن نوع ف = =رص = =تط = =لبان و ن = =ان ب = =ه ن = =رخ روز خوره = =ا و
نه= =ا ی= =ار و ی= =اور غ= = مه= =ا و درده= =ای م= =ردم ت= =حت س= =تم و
ته= =ا را ب= =شاس= =د و ب= =دان= =د ک= =ه ای= = 
اپورتونیس= = 
حه=ای
اس=تثمارش=دگ=ان نیس=تند .ای=نه=ا ص=رف=ا ب=رای ن=شان دادن خود و اح=یان=ا ب=ه دن=بال ج=ایی در ج=نا 
کنونی ح=اک=میت دس=ت و پ=ا ک=نند ،ی=ا ای=ن ک=ه ای=ن حکوم=ت رفتنی ش=د و گ=رای=ش دی=گر ج=ای آن را گ=رف=ت
ته =ای م =ردم
ای =نه =ا ه =م در ت =قسیم ق =درت سهمی داش =ته ب =اش =ند .ای =نه =ا ه =رگ =ز ،م =خال =ف ج =دی م =صیب 

کنونی ح=اک=میت دس=ت و پ=ا ک=نند ،ی=ا ای=ن ک=ه ای=ن حکوم=ت رفتنی ش=د و گ=رای=ش دی=گر ج=ای آن را گ=رف=ت
ته =ای م =ردم
ای =نه =ا ه =م در ت =قسیم ق =درت سهمی داش =ته ب =اش =ند .ای =نه =ا ه =رگ =ز ،م =خال =ف ج =دی م =صیب 
دردم =ند ،ب =ه وی =ژه اس =تثمار ن =یروی ک =ار و م =ناس =بات س =رم =ای = هداری نیس =تند .اگ =ر اع =تراض =ات س =ال ،88
ع=مدت=ا در اع=تراض در ت=قلب در ان=تخاب=ات ری=اس=ت ج=مهوری و در دف=اع از م=یرح=سین موسوی بود ام=ا
اکنون ای=ن ج=نبش خودجوش م=ردمی ن=ه ربطی ب=ه ان=تخاب=ات ک=ذایی حکوم=ت و ت=قلبات آن دارد و ن=ه
ربطی ب= =ه ج= =ناحه= =ای رن= =گارن= =گ و عوامف= =ری= =ب حکوم= =ت اس= =المی .ی= =ک ج= =نبش خودجوش ط= =بقاتی ب= =ا
ش= =عاره= =ای رادی= =کال ب= =ر ع= =لیه س= =انسور و اخ= =تناق ،ف= =قر و گ= =رانی و ب= =یکاری ب= =ا ش= =عاره= =ای م= =رگ ب= =ر
یخواه =یم و ...اس =ت.
خ =ام =ن های ،م =رگ ب =ر روح =انی ،آزادی زن =دان =یان س =یاسی ،ج =مهوری اس =المی نم 
ح=اال ای=ن ج=ری=ان اپورتونیس=ت چ=ه ش=عاری میخواه=د ع=لم ک=ند .ش=ای=د در به=تری=ن ح=ال=ت ش=عار م=رگ ب=ر
»دی=کتاتور و ی=ا ب=ه ج=ای ج=مهوری اس=المی ،ج=مهوری ای=رانی ،رف=ران=دوم رف=ران=دوم« س=ر خواه=ند داد ک=ه
یآی=د .ش=عاری ک=ه آغ=از ک=ننده آن ت=یم
ب=از ه=م ی=ک گ=رای=ش حکوم=ت اس=المی ن=یز از ه=مین ش=عار ب=دش نم 
ینژاد با چرخاندن لوح کوروش در دوره ریاست جمهوری او بود.
احمد 
ری =شهه =ای ای =ن خ =یزش ع =ظیم م =ردم ای =ران را ب =ای =د در چه =ل س =ال بیحقوقی ،دشمنی و خصوم =ت ب =ا
یط= =لبان ،ع= =دال= =ت جوی= =ان ،مح= =روم= =ان ،پ= =ا ب= =ره= =نگان و اس= =تثمارش= =دگ= =ان
یخواه= =ان ،ب= =راب= =ر 
ان= =قالب آزاد 
وجو ک= =رد .چه= =ل س= =الی ک= =ه ای= =ن اپورتونیس= =ت ،همواره ط= =رف= =دار ای= =ن و ی= =ا آن ج= =ناح حکوم= =ت
جس= =ت 
بود هان= =د و ب= =ه ب= =قای آن ک= =مک ک= =رد هان= =د و اکنون ن= =یز ن= =گران ج= =نبش س= =رنگونیطلبی و ان= =قالب م= =ردم
هس=تند ب= هطوری ک=ه لیس=ت ام=ضا ج=مع آوری میک=نند ت=ا ب=ا ح=مای=ت آبکی از ای=ن خ=یزش ،در ع=ین ح=ال
از م = =عترض = =ین میخواه = =ند ک = =ه دس = =ت ب = =ه خشون = =ت ن = =زن = =ند .ب = =ه ع = =بارتی توج = =یهک = =ننده خشون = =ت و
وحشیگری حاکمیت هستند.
ب=رای ای=ن ک=ه خوان=ندگ=ان ای=ن س=طور ف=کر ن=کنند م=ن سنگی در ت=اریکی ب=ه ش=یشه کسی پ=رت=اب ک=رد هام
شپور اس =ت ک =ه اس =م و ش =ماره
واضع بگوی =م ک =ه ش =خص ش =ناخ =ته ش =ده ک =میته ی =اش =ده مه =رداد دروی = 
تلفناش نیز در زیر اطالعیه میتینگشان در استکهلم آمده است.
ته=ا در داخ=ل و خ=ارج کشور ب=ار
ب=ه ای=ن ت=رت=یب ،گ=رای=شات ب=ه اص=طالح ملی و م=ذه=بی و اپورتونیس= 
دی=گر راه اف=تاد هان=د و بوی ک=باب ق=درت ب=ه م=شا مش=ان رس=یده اس=ت ام=ا ج=نبش موجود ج=ام=عه ای=ران ،ن=ه
ت=نها ک=لیت حکوم=ت اس=المی ،ت=مامی گ=رای=شات ری=ز و درش=ت بورژوازی و ف=رص=ت ط=لبان را ب=ه س=رع=ت
به حاشیه خواهد راند و راه خود را طی خواهد کرد.
شه = =ای ج = =ام = =عه ج = =دي = =د در ع = =صر ان = =قالب = =ات پی در پی
بیت = =ردی = =د ب = =رای ش = =ناخ = =ت پوي = =ایی و چ = =ال = = 
انفورم= =ات= =یک ،م= =ا ن= =بای= =د تح= =رک و دخ= =ال= =ت گ= =رای= =شات م= =ختلف س= =یاسی و اج= =تماعی در ج= =نبشه= =ای
ته=ای
نه=ا را نفی و ی=ا ن=ادی=ده ب=گیری=م .ب=ه ع=قیده م=ن ،ب=ای=د واق=عی 
اج=تماعی و ان=قالب=ات نفی ک=نیم و آ 
ن = =قاط ض = =عف و قوت و ب = = هطور کلی آس = =یبه = =ای ج = =نبشه = =ای س = =یاسی  -اج = =تماعی را مورد ب = =حث و
جها و همسرنوشتی مشترک را فریاد بزنیم.
بررسی و نقد قرار دهیم تا به اشتراکات و یا دردها و رن 
ج =ام =عه م =ا م =ان =ند ه =مه جوامع ج =دا از ح =اک =میت ق =دار هب =ند ،در م =سیر نوس =ازی بوده و ه =مچ =نان ه =م
ش ک=ه در ح=ال ح=اض=ر ب=ا آن درگ=یر هس=تیم اث=باتک=ننده ای=ن م=سئله اس=ت .در
هس=ت .يعنی ه=مني خ=یز 
ج= =هان ام= =روز ،ط= =بقات اج= =تماعی و ه= =مه اق= =شار م= =ردم و س= =اخ= =تاره= =ا و ن= =هاده= =ای اج= =تماعی ،ب= =هطور
یه=ای گون=اگون ق=رار دارن=د .اکنون ب=یش از ه=ر زم=ان دی=گری از ت=اریخ ای=ران،
ف=زاي=نده در م=عرض نوس=از 
ب =ه خصوص در ج =ام =عه شه =ری و ب =خش آگ =اه و آزاد هان =دی =ش ج =ام =عه ت =غییرات و تحوالت اق =تصادی،
یخواهی و ب= =راب= =ریطلبی ی= =ک واق= =عیت
س= =یاسی ،اج= =تماعی و ف= =رهنگی تحوالت رو ب ه= =پیش و آزاد 
ان=کارن=اپ=ذی=ر اس=ت .اکنون ت=بیین واح=د »دول=ت  -م=لت« ب=ه ش=دت زی=ر سئوال رف=ته اس=ت .ال=بته اي=ن رون=د
یت=ر نش=ده اس=ت ام=ا ای=ن م=سئله ب=ه ای=ن معنی نیس=ت ک=ه چ=نین ن=گرشی در تحوالت
در اي=ران ،هنوز ج=د 
ته =ای
پ =یش روی ج =ام =عه ای =ران ن =ادی =ده گ =رف =ته شود .در واقع ،ای =ن تحوالت ج =ام =عه ای =ران ،ه =مان س =ن 
یک = =نند .اي = =ن ف = =رآي = =ند اع = =تراضی ک = =ه ت = =اکنون اس = =م
گ = =ذش = =ه س = =یاسی و اج = =تماعی ای = =ران را ت = =عقیب نم 
نج=ا در ج=ام=عه ،ت=اث=يرات ف=راوانی ب=ه دن=بال داش=ته و دس=ت ک=م در س=طح
مشخصی ه=م ن=داش=ته ت=ا ه=می 
س=راس=ری و میلیونی حکوم=ت موجود اس=المی را زی=ر سئوال ج=دی و در م=عرض ف=روپ=اشی ق=رار داده

نج=ا در ج=ام=عه ،ت=اث=يرات ف=راوانی ب=ه دن=بال داش=ته و دس=ت ک=م در س=طح
مشخصی ه=م ن=داش=ته ت=ا ه=می 
س=راس=ری و میلیونی حکوم=ت موجود اس=المی را زی=ر سئوال ج=دی و در م=عرض ف=روپ=اشی ق=رار داده
نرو ،ب=رای س=ر درآوردن از ج=ام=عهای ک=ه پ=ای=هه=ای=ش ب=ا آزادی ،ب=راب=ری ،دموک=راسی مس=تقیم
اس=ت .از اي= 
و ع=ادل=ت عمومی ب=نیان گ=ذاش=ته ب=اش=د ض=رورت دارد ک=ه آس=یبه=ای رس=یده ب=ه چ=نین ج=ام=عهای را ه=مین
سه=ا و
ام=روز مورد ب=حث و ب=ررسی ق=رار ده=یم و دس=تک=م از ان=قالب  1357و اع=تراض=ات س=ال  ،88در 
نتایج آموزندهای بگیریم.
به=ای تخ=ریبی ب=ه
ب=ه ه=ر ح=ال م=ا در ج=ام=عهم=ان ،ب=ا اي=ن ف=رآي=ند ن=يز مواج= هاي=م ک=ه ب=رخی حتی ح=سا 
نفع خود در ن=ظر گ=رف=ت هان=د .بیش=ک ،م=ا در اي=ن زم=ين هه=ا م=ا ب=ه ن=گاه ع=ملکردی ،ک=ارن=ام= هه=ای گ=ذش=ته و
ان=تقادی ن=ياز داري=م .بحثی ک=ه در ای=نج=ا م=طرح اس=ت توج=ه وی=ژه و ان=تقادی ب=ه ک=ارن=ام=ه ه=مه ،ب=هوی=ژه
تساز تاریخی است.
به گرایشات ملی و مذهبی و اپورتونیست در تحوالت سرنوش 
شه=ای س=یاسی  -اج=تماعی ،از م=سیر
نه=ای دخ=یل در ج=نب 
در ع=صر ح=اض=ر ،ش=کلگ=یری هوی=ت و ج=ری=ا 
»پ =یچیده« و »خ =طرن =اک« و »ب =یم و ام =ید« میگ =ذرد .در ح =الی ک =ه م =بارزه و خ =یزش و ق =یام و ان =قالب
جنبش سیاسی  -اجتماعی تاریخچه طوالنی دارند.
ام=روز آن گ=رای=شاتی ک=ه تحوالت اج=تماعی را ب=ه ی=ک ح=زب و ی=ا چ=ند س=ازم=ان و ح=زب کوچ=ک مح=دود
ته =ای گ =ذش =ته را ره =ا ک =نند و موق =عیت خود را
یخواه =ند س =ن 
میک =نند س =خت در اش =تباه =ند و ی =ا نم 
متزلزل سازند.
پ=دی=ده ان=قالب در زن=دگی اج=تماعی بش=ر ق=دمتی ب=سیار دارد .ن=ظری= هپ=ردازان ب=سیاری در ت=اریخ ان=دی=شه
س = =یاسی کوش = =یده ان = =د ت = =ا ای = =ن پ = =دی = =دۀ ج = =دی و ق = =درت = =مند ت = =اریخ را ت = =عری = =ف ک = =نند .ام = =ا در ان = =دی = =شه
یخواه=ان ج=ام=عه
سوس=یالیس=تی ن=یز ی=ک ان=قالب واقعی را پ=ا ب=ره=نگان ،س=تمدی=دگ=ان ،مح=روم=ان و آزاد 
به ثمر میرسانند.
ان =قالبه =ای اج =تماعی اغ =لب در کشوره =ایی رخ میده =د ک =ه ش =کافه =ا ی =ا ع =دم توازنه =ایی ب =زرگ و
ج= = =دی ب= = =ین ط= = =بقاتی اق= = =تصادی و س= = =یاسی ب= = =ه وجود میآی= = =د .ان= = =قالب اج= = =تماعی ،ب= = =ناب= = =ر اه= = =داف
ک=ارک=ردیاش ،پ=دی=دهای بیث=باتی نیس=ت ،ب=لکه ت=الش ب=ر آن اس=ت ک=ه بیث=باتی زن=دگی شه=رون=دان را از
میان بردارد و شکافهای طبقاتی را پر کند و فرایندی تعادل بخش و تثبیتکننده به وجود آورد.
واق=عا اگ=ر ان=قالب ،در گس=تردهت=ری=ن م=عنای=ش ،در ت=اریخ بش=ر ج=ایی ن=داش=ت ان=سان هنوز در غ=اره=ا
زن =دگی میک =رد .ان =قالب اج =تماعی ،از ح =یث م =دت ت =داوم ،پ =دی =د های چ =ندبخشی در ت =اریخ اج =تماعی
اس=ت ک=ه میکوش=د در ک= مت=ری=ن زم=ان ث=بات و آرام=ش را ب=ه ج=ام=عه ب=ازگ=ردان=د .ب=دی=ن ت=رت=یب ،ب=ه تعویق
ان=داخ=نت ان=قالب و ای=جاد ت=علل در آن ،از ط=ریق س=ازوک=اره=ای س=یاسی ،ت=الشی ع=بث و بیهوده و در
عین حال با ماهیت ذاتی انقالب در تعارض است.
ان=قالبه=ای اج=تماعی ،ب=هم=ثاب=ه ج=نبشه=ای ک=الن ج=ام=عه ،در ذات خود »غ=یر ق=اب=ل ت=دارک« و در ع=ین
نه=ا ت=قری=با مس=تقل از اراده ن=یروه=ای س=یاسی اس=ت .ن=یروه=ای
ح=ال ،اج=تناب ن=اپ=ذی=رن=د .ظهور و ب=روز آ 
س=یاسی ،در به=تری=ن ح=ال=ت ،میتوان=ند ب=ه رون=د »زای=ش ان=قالب« ی=اری رس=ان=ند و ی=ا در ب=دت=ری=ن ح=ال=ت،
ب=ا آن ب=ه ض=دی=ت ب=رخ=یزن=د .در ه=رح=ال ،پ=دی=ده ان=قالب ،ب=ه م=نزل=ه ج=نبش ک=الن اج=تماعی ،ح=اص=ل ت=اث=یر
متقابل عوامل عینی و ذهنی است و نه تصمیم و اراده سیاسی این و یا آن جریان.
ارنس=تو چ=ه گوارا ،در ب=یانی س=اده ام=ا پ=ر م=عنا ،ن=قش س=ازم=انه=ا را در رون=د پختگی ان=قالب تش=ریح
میکند و میگوید» :انقالب سیب نیست که وقتی رسید بیفتد .آن را باید چید«.
اغ = =لب گ = =مان میرود ک = =ه ن = =یروه = =ای س = =یاسی ،ب = =ه خصوص ،ن = =یروه = =ای ح = =اک = =م و گ = =رای = =شات ف = =رکی
س=رم=ای=هداری میتوان=ند ب=ا ت=اث=یر گ=ذاری ب=ر عوام=ل عینی و ذهنی م=انع از ان=قالب شون=د ام=ا اگ=ر در
نه= =ا چ= =نین اراده و ن= =یرویی ای= =جاد میشود ،در واقع ،ب= =ای= =د آن را پ= =یام= =دی دی= =کته ش= =ده و ب= =رآم= =ده از
آ 
سوی خود ان=قالب محسوب ک=رد .اس=اس ان=قالب س=یاسی  -اج=تماعی ،ب=ه م=نزل=ه جنبشی ب=زرگ ،هیچ
یت=اب=د .س=خن ان=قالبی س=یاه پوس=ت ،هیو پ=رسی نیوت=ن ،ک=ه گ=فته اس=ت» :می توان=ید
م=انعی را ب=ر نم 
فرد انقالبی را به زندان بیندازید اما انقالب را نه«.
یتوان از ان=قالبه=ا ج=لوگ=یری ک=رد ب=عضا ان=قالبه=ا از اه=داف اصلیش=ان منح=رف میشون=د
گ=رچ=ه نم 
و ای= =ن انح= =راف معموال پ= =س از پ= =یروزی ان= =قالب و در اث= =ر از خود ب= =یگانگی پ= =یشگام= =ان ان= =قالبی ،ک= =ه

یتوان از ان=قالبه=ا ج=لوگ=یری ک=رد ب=عضا ان=قالبه=ا از اه=داف اصلیش=ان منح=رف میشون=د
گ=رچ=ه نم 
و ای= =ن انح= =راف معموال پ= =س از پ= =یروزی ان= =قالب و در اث= =ر از خود ب= =یگانگی پ= =یشگام= =ان ان= =قالبی ،ک= =ه
حکومت را در درست گرفت هاند ،پیش میآید.
ن" "های" "تا ج= =نبش کنونی ج= =ام= =عه م= =ا ،ی= =کش= =به ب= =ه وجود ن= =یام= =ده اس= =ت و ی= =ک ری= =شه ت= =اریخی در م= =بارزه
ط=بقاتی و طول ع=مر چه=ل س=ال=ه حکوم=ت اس=المی و حتی ق=بل از آن در دوران حکوم=ت په=لوی دارد.
قط= =لب و س= =تم و دی= =ده و س= =رکوب ش= =ده و در سوی دی= =گر ن= =یروه= =ای
م= =بارز های ک= =ه در ی= =کسو م= =ردم ح 
نه =ا علنی و در دور هه =ایی ب =ه
یه =ا و ت =قاب =ل آ 
س =رکوب =گر در م =قاب =ل ه =م بود هان =د و در م =قاطعی درگ =یر 
دل=یل اخ=تناق خون=ین ن=هفته و مح=دود بوده اس=ت .ام=ا اکنون ای=ن ت=قاب=ل ب=ه خ=یاب=انه=ای ک=شیده ش=ده
اس= =ت و ص= =فآرایی ن= =اب= =راب= =ر ک= =ه در ی= =ک سو م= =ردم بیس= =الح ام= =ا ق= =درت= =مند و جسور و در سوی دی= =گر،
حکوم=ت آدم=کش .در ای=ن ش=رای=ط ب=ید و ام=ید ب=ا ه=م در آم=یخته اس=ت .ش=ادی و ن=گرانی؛ تشوی=ش و ام=ید
اما در نهایت امید محکم و قاطع به پیروزی انسانیت بر جهل و عقب ماندگی و ارتجاع!
یخواه =یم؛ زن =دان =یان
اکنون یکی از ش =عاره =ای اصلی م =ا ب =ای =د ای =ن ب =اش =د ک =ه ج =مهوری اس =المی نم 
س=یاسی آزاد ب=ای=د گ=ردد؛ آزای=د ان=دی=شه و ب=یان و ت=شکل ب=رای ه=مگان ب=ه رس=میت ش=ناخ=ته شود؛ پ=یش
ب==ه سوی اع==تصاب س==راس==ری ک==ارگ==ران ،زن==ان ،دانشجوی==ان ،دان==شآموزان ،س==رب==ازان و ...ام==ا در ای==ن
نه=ایی ک=ه در داخ=ل و خ=ارج کشور ،ص=دای پ=ای ان=قالب م=ردم را ش=نیدهان=د ش=عار »رف=ران=دوم
م=یان ،آ 
رف=ران=دوم« راه ان=داخ=تهان=د ش=عاری ک=ه ه=دف=ش خ=فه ک=ردن خ=یز ش م=ردم و ج=لوگ=یری از ان=قالب و ک=مک ب=ه
بقای حاکمیت آدمخوار و تب هکار اسالمی است!
ج= =نبش ،خ= =یزش ،شورش ،ق= =یام و ان= =قالب م= =ردم ای= =ران و ی= =ا ه= =ر ن= =امی ب= =ه آن ب= =نهیم ن= =ه ای= =ن ی= =ا آن ف= =رد
حکومتی و ی =ا ج =ناحی ،ب =لکه ک =لیت حکوم =ت اس =المی ای =ران را ه =دف گ =رف =ته اس =ت .در چ =نین ج =نبش
تطلبی و
ع = =ظیم م = =ردمی ،ط = =بقاتی و رادی = =کال گ = =رای = =شات ل = =یبرالیس = =تی ،ن = =اسیون = =الیس = =تی ،ف = =رص = = 
اپورتونیس=تی ج=ایی ن=دارد چ=را ک=ه ای=ن ج=نبش ب=هطور کلی ب=ر ع=لیه سیس=تم س=رم=ای= هداری و س=تم و
تبعیض ،سرکوب و سانسور ،استثمار و برافکندن حاکمان سرمایه در ایران است!
زن=د هب=اد ان=قالب ،زن=د هب=اد ات=حاد س=راس=ری ج=نبش ک=ارگ=ری ب=ا ج=نبش زن=ان ،ج=نبش دانشجوی=ان در
جهت سازماندهی اعتصاب سراسری و تشکیل شوراها!
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