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!زنده باد قدرت میلیونی مردم

بیانیۀ اتحاد سوسیالیستی کارگری

پس از شش روز تظاھرات گستردۀ مردم در تھران و شھرستانھا، 

با سخنان امروز خامنھ ای در نماز جمعھ اکنون برای ھمھ روشن 

است کھ بحران سیاسی ای کھ جمھوری اسالمی را در چنگال خود 

باالیی ھا نمی توانند .می فشارد نشانی از پایان گرفتن ندارد

برغم آمادگی .حکومت کنند و پائینی ھا دیگر تحمل نمی کنند

شرایط عینی، آنچھ باعث می شود احتمال وقوع یک انقالب تمام 

عیار علیھ جمھوری اسالمی در متن بحران حاضر ناچیز باشد این 

است کھ تنھا نیروی اجتماعی قادر بھ ھدایت چنین انقالبی، یعنی 

بحران حاضر .طبقھ کارگر ایران، ھنوز متحد و متشکل نیست

ھرچند نا آمادگی سوسیالیسم کارگران را بھ نمایش می گذارد، اما، 

بھ سبب ابعاد عظیم چنین بحران سیاسی ای، در عین حال فرصت 

مناسبی را برای جبران ھرچھ سریع تر ھمین نا آمادگی در مقابل 

فعاالن سوسیالیست طبقھ کارگر بیشک .طبقھ کارگر قرار می دھد

آموزه ھای انتخابات الیگارشیک
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تالش می کنند تا در دل ھمین بحران ھرچھ 

سریع تر پیش شرط ھای الزم برای دخالت 

متشکل و ھدفمند طبقھ کارگر را بھ ھر 

مرور .درجھ کھ ممکن شود شکل دھند

کوتاھی بر برخی مولفھ ھای بحران حاضر 

می تواند در خدمت تأکید بر وظایف ویژه 

فعاالن سوسیالیست کارگری در این 

.وضعیت باشد

شکاف در باال

رژیم جمھوری اسالمی از آغاز حاصل 

ھمزیستی جناح ھا و فراکسیون ھای 

متعددی بود، و آنچھ عموما ظرف سی سال 

گذشتھ توازن جناح ھا و سھم ھریک از 

قدرت را رقم زده میزان دسترسی آنھا بھ 

منابع اقتصادی و اداری و ایدئولوژیک و 

قاعدۀ بازی میان جناح .نظامی بوده است

ھا چنین بوده، و سھم جناح ھای مختلف از 

قدرت حکومتی عموما این چنین تعیین شده 

جایگاه انتخابات در رژیم اسالمی .است

ھمواره تنھا این بوده کھ بھ این نحوۀ تقسیم 

دھد؛ و از ھمین "جمھوریت"قدرت پوشش 

رو نظارت استصوابی و رد صالحیت و 

تقلب کالن، اجزاء الزم انتخابات در چنین 

.رژیمی بوده اند

در انتخابات چھار سال پیش روشن شد کھ 

فرماندھای سپاه و (سھمی کھ جناح نظامیان 

از قدرت می خواھند تناسبی با وزن )بسیج

واقعی شان در توازن قوای جناح ھای 

تجربۀ یک دوره ریاست .رژیم ندارد

جمھوری احمدی نژاد کافی بود تا مخالفت 

جناح ھای دیگر را با زیاده خواھی جناح 

بازگشت .نظامیان آشتی ناپذیر سازد

میرحسین موسوی بھ عرصۀ سیاست، و 

حتی اعالم کاندیداتوری محسن رضایی، 

نشانۀ ھمگرایی جناح ھای رقیب برای 

کوتاه کردن دست جناح نظامیان از قدرت 

 خرداد 22و کودتای انتخاباتی .دولتی بود

عزم رھبران جناح سپاه و بسیج را نشان 

داد کھ در ھراس از حذف شدن ھمیشگی 

از قدرت، راھی جز این نمی دیدند کھ 

بدون توجھ بھ قاعدۀ بازی جناح ھا، بدون 

توجھ بھ توازن واقعی جناح ھا، صرفا با 

اتکاء بر زور نظامی خود، قدرت اجرایی 

چنین کاری، اما، تنھا با .را قبضھ کنند

حذف تمام عیار جناح ھای اصلی رقیب از 

بدنۀ رژیم مقدور است، و بیانات 

غیرمنتظرۀ احمدی نژاد در مناظرات پیشا 

انتخاباتی بھ رھبران جناح ھای رقیب 

اخطار تندی داد و این تعرض را آغاز 

اخطاری کھ مشخصا عالی رتبھ ترین .کرد

فرد جناح ھای رقیب، رفسنجانی را، نشانھ 

.گرفت تا بقیھ ھم حساب کارشان را بدانند

بی اعتنایی خامنھ ای بھ شکایت نامۀ 

رفسنجانی، رھبران جناح ھای رقیب را بھ 

این نتیجۀ مبرھن رساند کھ نمی توانند بر 

نقش داور برای رعایت قاعدۀ بازی جناح 

اعالم حمایت فوری خامنھ .ھا حساب کنند

ای از کودتای انتخاباتی حتی خدمت جناح 

ھای رقیب در ایجاد خوش بینی بھ رژیم از 

طریق تشویق بھ مشارکت و گرم کردن 

اعالم .را پایمال کرد"تنور انتخابات"

ارقام آشکارا ساختگی بھ عنوان نتایج 

شمارش آراء انگار ھدفش این بود کھ بی 

نیازی جناح نظامیان از چنین تشریفاتی را 

بھ خفت بار ترین شکل بھ رخ جناح ھای 

.رقیب بکشد

بھ این ترتیب، برای جناح ھای مختلف و 

فراکسیون ھای متعدد رژیم جمھوری 

اسالمی، از نھاد روحانیت گرفتھ تا 

تکنوکرات ھا، از اصالح طلبان گرفتھ تا 

اصول گرایان اصالح "پراگماتیست ھا، از 

، "اصالح طلبان اصول گرا"گرفتھ تا "شده

و نظایر اینھا، تنھا راه حفظ موقعیت خود 

در کلیت رژیم، و برای برخی از آنھا حتی 

تنھا راه حفظ جان و مال خود و خانواده 

شان، اکنون در گرو این است تا رھبران 

جناح نظامیان را از عرصۀ قدرت بیرون 

برانند و کال پاسداران و بسیجیان را در 

.جمھوری اسالمی سر جای خود بنشانند

بحران باالیی ھا، حتی اگر بدل بھ بحران 

مرگ و زندگی کلیت رژیم نشود، برای 

جناح ھای رژیم بحران مرگ و زندگی 

ھم رھبران جناح نظامیان و ھم .است

رھبران ھمۀ جناح ھایی کھ اکنون در مقابل 

شان قرار گرفتھ اند بھ خوبی می داند کھ 

تنھا با بیرون انداختن ھمیشگی جناح 

حریف از رژیم است کھ احتمال پایان 

بحران، بقاء رژیم، و باقی ماندن خودشان 

.در بدنۀ قدرت وجود دارد

میرحسین موسوی نخستین کاندیدایی بود 

کھ در برابر کودتای انتخاباتی جناح 

.نظامیان تنھا راه باقی مانده را اتخاذ کرد

برای عقب راندن احمدی نژاد و رھبران 

پاسدار و بسیجی ضامن او، و حتی صرفا 
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برای مصون داشتن خود در مقابل کودتای 

اعالم شده، موسوی از لحاظ عینی اکنون 

ھیچ چاره ای ندارد جز اینکھ بھ نیروی 

و .امواج اعتراض توده ای متوسل شود

اگر باقی رھبران جناح ھای مختلف رقیب 

احمدی نژاد در اتخاذ چنین کاری دو دل 

ھستند و نوسان می کنند، علت این است کھ 

بھ درست از این می ھراسند کھ ھیچ معلوم 

نیست کھ مردمی کھ سی سال خشم فرو 

خورده از کلیت رژیم اسالمی را اینک بھ 

شکل نفرت از احمدی نژاد و حامیانش 

بروز می دھند بھ این رضایت دھند تا 

رھبران جناح ھای رقیب احمدی نژاد بھ 

اگر نتوانند این .آسانی موج سواری کند

موج سھمگین را کنترل کنند، ھیچ معلوم 

نیست کھ قدرت میلیونی مردم بھ خیابان 

آمده صرفا بھ کنار زدن احمدی نژاد و دار 

و دستۀ نظامیان قانع بماند، ریاست 

جمھوری را تحویل موسوی دھد، و خاتمی 

و کروبی و رفسنجانی را، چھ برسد بھ 

.خامنھ ای، در قدرت باقی بگذارد

خیزش پائین

خوش خیال ترین چھره ھای جناح اصالح 

طلب رژیم نیز باور ندارند کھ این قدرت 

ّعظیم میلیونی از حب میرحسین موسوی بھ 

وقتی کودتای جناح .میدان آمده است

احمدی نژاد شکاف رژیم جمھور اسالمی 

را چنان باز کرد کھ حکومت کردن بھ 

شیوۀ تاکنونی غیرممکن شد، مردم بھ جان 

آمده بھ درست موقعیت را برای دخالت 

شعارھای .خود مناسب تشخیص دادند

خیابانی ھرچھ باشد، انگیزۀ خیزش مردم 

در سی سال انباشت کشتار و زندان، فقر و 

نابرابری، زورگویی و بی حرمتی، ریشھ 

تظاھرات ھای عظیم تودۀ مردم بھ .دارد

خوبی نشان می دھد کھ، برخالف اصالح 

را »انقالب«طلبان و لیبرال ھایی کھ 

مقولھ ای منسوخ می خواندند، تجربۀ 

انقالب بھمن در حافظۀ سیاسی این مردم 

و ھمبستگی انسانی نمونھ .حک شده است

ای کھ این تودۀ میلیونی در بسیاری 

شھرھای ایران بھ نمایش می گذارد باید 

مایۀ شرم ھمان اصالح طلبان و لیبرال ھا 

را مسخره می "انبوهسیاست "باشد کھ 

شان تنھا جایی کھ "جمھوری"کردند و 

برای مردم داشت این بود کھ بھ طور 

فردی ھر چھار سال یک بار برای 

کاندیدای اصالح طلبان اسالمی رأیی بھ 

این ریشخند تاریخ است .صندوق بریزند

کھ اصالح طلبان حکومتی و غیرحکومتی، 

و روشنفکران دینی و لیبرال ھای سکوالر، 

کھ تا دیروز از مردم می خواستند تا اندیشۀ 

تغییر انقالبی رژیم را از سر بھ در کنند و 

برای تغییرات کوچک و تدریجی از درون 

ھمین رژیم بھ انتخابات بسنده کنند، اکنون 

کاندیدای نیمچھ "پیروزی انتخاباتی"برای 

اصالح طلب خود می باید بھ تظاھرات 

.ھای میلیونی غیرقانونی چشم امید بدوزند

اما تنھا تودۀ مردم نیستند کھ درسھای 

اصالح . را بھ کار می گیرند57انقالب 

طلبان حکومتی و لیبرال ھای سکوالر 

ایران نیز از انقالب بھمن درس خود را 

سی سال پیش مھندس بازرگان، .گرفتھ اند

پدر بزرگ ھمۀ روشنفکران دینی و قانون 

گرایان و عقالنیت خواھان و اصالح طلبان 

رژیم اسالمی، در مورد قیام بھمن گفتھ بود 

ترس از ".باران خواستیم، سیل آمد"کھ 

ھمین سیل است کھ اکنون موسوی را وا 

می دارد تا لغو تظاھراتی را اعالم کند کھ 

ظاھرا خود فراخوانش را داده بود، و بعد 

ناگزیر شود تا در ھمان تظاھراتی کھ 

لغوش را اعالم کرده بود شرکت کند، تا 

هللا "را با »مرگ بر دیکتاتور«شاید شعار 

.جایگزین سازد"و اکبر

برای موسوی، و برای ھمۀ جناح ھای 

مخالف احمدی نژاد، اکنون کنار زدن 

احمدی نژاد و جناح نظامیان از قدرت 

مستلزم  کنترل کردن و جھت دادن بھ 

در مقابل، .اعتراضات تودۀ مردم است

کودتای جناح نظامیان اکنون بدون سرکوب 

خیزش تودۀ مردم بھ پیروزی، حتی بھ 

پیروزی محدود حذف جناح ھای رقیب از 

ماھیت بحران .قدرت، نخواھد رسید

حاضر این است کھ جدال جناح ھا از ھر 

دو سو بھ خیزش تودۀ مردم گره خورده 

این واقعیت رژیم جمھوری اسالمی .است

:را در موقعیت کامال تازه ای قرار می دھد

نخست بھ این معنا کھ از زاویۀ رژیم، در 

بھترین حالت، ریزش بخشی از بدنۀ 

حکومت جمھوری اسالمی کمترین بھایی 

است کھ برای خالصی از این بحران باید 

و دوم این کھ، حتی اگر رژیم .بپردازد

بتواند در انتھای این بحران سر پا بماند، 

در ھر حالت رژیمی کیفیتا متفاوت، و در 

برابر تودۀ مردم بشدت تضعیف شده خواھد 

حاالت مختلف را بھ اجمال بررسی .بود

:می کنیم

از نظر موسوی، و سایر رھبران جناح 

ھای رقیب احمدی نژاد کھ نمی خواھند یا 

نمی توانند تسلیم کودتای جناح نظامیان 

شوند، تنھا راه این بود کھ با سوار شدن بر 

اعتراضات وسیع مردم بتوانند جناح 

نظامیان را، مثال با تجدید انتخابات، بھ 

ترک مواضع قدرت و قبول نقشی فرعی 

نفس .در توازن جناح ھای رژیم قانع کنند

کودتای انتخاباتی نظامیان اعالم گویای این 

تصمیم بود کھ جناح نظامیان چنین راھی 

را قبول نمی کند، و سخنان امروز خامنھ 

ای اکنون جای شبھھ ای برای ساده لوحانی 

امثال کروبی نیز باقی نگذاشتھ است کھ 

گفتگو و سازش در باال راه بھ جایی نمی 

تنھا ادامۀ اعتراضات توده ای، وسعت .برد

گرفتن آنھا، و ارتقاء اشکال آنھا  بھ یک 

انقالب تمام عیار می تواند رژیم جمھوری 

.اسالمی نظامیان را کنار بزند

در مقطع فعلی، دقیقا بھ دلیل فقدان حضور 

متحد و مستقل طبقھ کارگر، بسیار نامحتمل 

است کھ خیزش توده ھا بھ یک انقالب تمام 

عیار بدل شود و کلیت رژیم را سرنگون 

در چنین وضعیتی، موسوی، و برخی .کند

از رھبران جناح ھای رانده شده از قدرت، 

بیشک تالش خواھند کرد تا اعتراضات 

تودۀ مردم را ھرچھ بیشتر در راستای 

اما حتی توفیق .اھداف خود کانالیزه کنند

آنھا در این کار امکان کسب ھیچ دستاورد 

محدودی ھم برای خیزش توده ای ترسیم 
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دل بستن بھ کارآیی اھرم ھایی .نمی کند

کھ جناح ھای رانده شده از قدرت در بدنۀ 

حکومت دارند، مشخصا نفوذ رفسنجانی در 

مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس خبرگان، 

تنھا وقتی موجھ می نماید کھ کلیت رژیم 

مطابق روال و قاعده کار کند؛ و معنای 

بحران حاضر، با کودتای انتخاباتی جناح 

نظامیان، دقیقا در این است کھ چنین روال 

خیزش مردم .و قاعده ای در تعلیق است

ھیچ سودی از این امر نمی برد کھ در 

محدوده ای کھ موسوی و جناح ھای حامی 

بنابراین، .اش ترسیم می کنند باقی بماند

موسوی یا ھر یک از رھبران جناح ھای 

رقیب احمدی نژاد، اگر نخواھند تسلیم 

کودتای جناح نظامیان شوند و از موضع 

ضعف با خامنھ ای دوباره بیعت کنند، تنھا 

این راه را در مقابل خود دارند کھ دنبالھ 

رو حرکت توده ھا شوند و ھمراه آنھا بھ 

رو در رویی آشکار با جناح نظامیان و 

چنین رو در رویی .رھبری نظام برخیزند

در مقطع .ای قطعا بسیار خونین خواھد بود

فعلی، پیروزی مردم بر جناح نظامیان تنھا 

در صورت بروز چند دستگی سیاسی در 

)شامل ارتش(درون نیروھای مسلح 

و حتی در صورت وقوع .متصور است

چنین چند دستگی، شک نیست کھ جناح 

نظامیان کودتاچی، کھ جنگ آخر خود را 

برای حفظ قدرت آغاز کرده اند، از ھیچ 

جنایت و وحشی گری در برابر مردم بپا 

.خواستھ دریغ نخواھند کرد

از زاویۀ حرکت توده ھا، حتی در بدترین 

حالت متصور، یعنی چنانچھ نظامیان 

بتوانند اعتراض توده ھا را با کشتار خشن 

و سرکوب وسیع بھ زودی خاموش کنند، 

در میان مدت رژیم جمھوری اسالمی در 

برابر مردم در موقعیت بدتری قرار خواھد 

در چنین حالتی، با حذف جناح ھای .گرفت

رقیب از قدرت، نھ فقط الیھ ھای باالیی و 

میانی تکنوکرات ھا و بوروکرات ھا 

پیوندشان با چنین رژیمی بسیار سست می 

شود، بلکھ بویژه طبقھ سرمایھ دار از اینکھ 

بتواند در حکومت اسالمی مستقیما 

نمایندگی شود و نیازھای بورژوازی ایران 

را یگانھ معیار تعیین سیاست ھای خارجی 

و داخلی قرار دھد برای ھمیشھ نا امید 

چنین رژیمی شانس یافتن .خواھد شد

ھرگونھ پایۀ وسیع اجتماعی ای را از کف 

خواھد داد، و جمھوری اسالمی ای کھ تنھا 

بر یک پای جناح نظامیان ایستاده باشد 

برای چنین .رژیمی ناپایدار خواھد بود

رژیمی، نھ فقط انزوا از الیھ ھای وسیع 

اجتماعی، بلکھ انزوای سیاسی در سطح 

منطقھ ای و بین المللی نیز مایۀ ضعف 

از سوی دیگر، نمایش .بیشتری خواھد بود

قدرت میلیونی مردم کھ در شش روز 

گذشتھ جھان را خیره ساختھ از چنان زمینھ 

ھای وسیع و عمیق تاریخی و اجتماعی و 

اقتصادی برآمده است کھ حتی سرکوب 

خونین قادر نیست در میان مدت بازگشت 

آن را، بویژه در برابر یک رژیم کودتاچی 

بنا بر ھمۀ اینھا، .و کشتارگر، جلو بگیرد

حتی در بدترین حالت، یعنی در صورتی 

کھ جناح نظامیان بتوانند با کشتار و 

سرکوب وسیع این بحران را بھ سرعت 

پایان دھند و قدرت را یک کاسھ کنند، در 

انتھای این بحران جمھوری اسالمی 

ضعیف تری در برابر مردم قرار خواھد 

اما نگفتھ پیداست کھ در چنین حالتی .داشت

تضعیف رژیم بھای گزافی از تودۀ مردم 

.ایران می گیرد

در حالت دیگر، چنانچھ موسوی و رھبران 

جناح ھای رقیب احمدی نژاد از حرکت 

اعتراضات مردم تبری بجویند و بھ کودتای 

جناح نظامیان تسلیم شوند، تنھا نقشی 

حاشیھ ای و نمایشی در رژیم آتی خواھند 

یافت، و این در عمل معنایی جز یک کاسھ 

شدن قدرت در دست جناح نظامیان نخواھد 

در چنین حالتی نیز رژیم جمھوری .داشت

اسالمی ای کھ با کودتای نظامیان استحالھ 

در .یافتھ باشد رژیمی ناپایدار خواھد بود

چنین حالتی نیز نھ فقط طبقۀ سرمایھ دار از 

چشم انداز ھرگونھ اصالحاتی در رژیم بھ 

سود خود مأیوس خواھد بود، بلکھ جنبش 

ھای اجتماعی، حتی جنبش زنان، ولی 

بویژه جنبش کارگری، بیش از پیش در 

راستای سیاست ھای سوسیالیستی تحرک 

.خواھند یافت

ادامھ بحران حکومتی، ناگزیری دستکم 

برخی از رھبران جناح ھای رانده شده از 

قدرت بھ اتکاء بھ جنبش توده ھا، و عزم 

جزم جناح نظامیان بر سر کار بھ سرکوب 

وحشیانۀ خیزش توده ای، مولفھ ھای تعیین 

در چنین .کنندۀ شرایط حاضر ھستند

شرایطی، از زاویۀ جنبش توده ھا، بھترین 

حالت ممکن تضمین تداوم روند اعتراضی، 

گسترش و تعمیق اعتراضات، و بویژه 

ارتقاء اشکال آنھا ست؛ بدون اینکھ بھ 

سمت یک مواجھۀ نھایی زودرس با قدرت 

در وضعیت .مسلح جناح نظامیان سوق یابد

حاضر، وظایف فعاالن سوسیالیست 

کارگری می باید در راستای ھمین نیازھای 

.جنبش جاری توده ھا تعیین گردد

وظیفۀ سوسیالیست ھا 

نا آمادگی طبقھ کارگر، یعنی فقدان تشکل 

ھای صنفی و سیاسی کارگران، نقطھ 

شروع بررسی از وضعیت فعلی جنبش 

شک نیست کھ نا .توده ای جاری بود

آمادگی طبقھ کارگر ھیچ دلیلی برای 

مداخلھ نکردن فعاالن سوسیالیست در 

نھ فقط عموما تنھا .جنبش جاری نبوده است

با مداخلھ در شرایط موجود می توان پیش 

شرط ھای آمادگی طبقھ کارگر را فراھم 

کرد، بلکھ وضعیت تحرک توده ای، نظیر 

خیزش توده ای جاری در ایران، از 

بسیاری جھات وضعیت مناسب تری برای 

ّرشد سوسیالیسم و تغییر جو سیاسی و 

اجتماعی بھ سود جنبش سوسیالیستی طبقھ 

ھمچنین روشن است کھ .کارگر است

ھرگونھ فعالیت سوسیالیست ھای کارگری 

در جنبش توده ای جاری می باید نھایتا با 

معیار افزایش اتحاد و استقالل طبقھ کارگر 

یعنی مسیری را برای طبقھ .سنجیده شود

کارگر بگشاید کھ بطور متشکل در صحنۀ 

سیاسی ایران ظاھر شود، و بطور ھدفمند 

و بعنوان یک نیروی متمایز از نیروھای 

بطور (سیاسی موجود در صحنھ سیاست 
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مشخص متمایز از جناح ھای رانده شده 

در شکل دادن بھ روند تحوالت )از قدرت

پافشاری .سیاسی جاری دخالت کند

مارکسیست ھا بر سیاست مستقل طبقاتی 

در متن جنبش توده ای جاری تنھا بھ این 

سبب نیست کھ فعاالن سوسیالیست کارگری 

طبعا موظفند از منافع مستقل طبقھ کارگر 

دفاع کنند، بلکھ، ھمانطور کھ بھترین 

تجزیھ و تحلیل ھای مارکسیست ھای ایران 

از مقطع انقالب بھمن تا بھ امروز مکررا 

نشان داده است، واقعیت این است کھ در 

شرایط جامعۀ ایران، اتخاذ سیاست ھای 

طبقاتی کارگران تنھا راه آزادی و خالصی 

.از دیکتاتوری رژیم اسالمی را می گشاید

و ھمین کافی است تا یک بار دیگر نشان 

دھد کھ دخالتگری سوسیالیست ھای 

کارگری در جنبش توده ای جاری نمی 

تواند و نمی باید دخالتی فرصت طلبانھ 

یعنی از جنس دخالت فرصت طلبانی .باشد

چھ تحت لوای سوسیال دموکراسی و (کھ 

ھمچنان شیوه ھای ")چپ"چھ تحت لوای 

باستانی مرسوم تاریخ قرن بیستم ایران را 

، ھمیشھ با حمایت "موقع شناسی"بھ بھانۀ 

از جناحی از حاکمیت، و امروز با حمایت 

از موسوی یا حتی رفسنجانی، ادامھ می 

.دھند

ھمچنین باید تأکید کرد کھ مداخلۀ مستقل 

طبقاتی ابدا امری مربوط بھ خلوص 

و (حفظ اصول عقیدتی .عقیدتی نیست

ھمیشھ الزم است، اما )پرنسیپ ھای عملی

ھمین ھا دقیقا ابزارھایی ھستند کھ باید 

مداخلھ گری را ممکن کنند؛ بر کنار ماندن 

از دخالت واقعی در جنبش توده ای جاری 

بھ بھانۀ منزه طلبی عقیدتی و عملی ربطی 

بھ مارکس و لنین و سوسیالیسم طبقھ کارگر 

باز باید تأکید کرد کھ تأمین استقالل .ندارد

طبقاتی بھ شیوه ھای صوری حاصل نمی 

برافراشتن پرچم تمامی مطالبات .شود

برنامھ حداکثر یا حداقل الزاما صف 

مسألۀ حیاتی .مستقلی را شکل نمی دھد

برای سوسیالیست ھای کارگری در قبال 

جنبش توده ای جاری عبارت از یافتن آن 

حلقۀ اصلی ای است کھ با پاسخ گویی بھ 

نیازھای مبرم جنبش توده ای جاری، 

پیشروی آن را در یگانھ راستایی کھ اھداف 

و در .آن را می تواند متحقق کند قرار دھد

شرایط کنونی این حلقۀ اصلی عرصۀ 

تاکتیک ھا بھ معنای دقیق کلمھ است؛ یعنی 

تبلیغ وسیع و قانع کردن جنبش بھ اتخاذ آن 

اشکال و شعارھای مبارزاتی کھ بھ 

نیازھای جنبش توده ای جاری پاسخ می 

گوید؛ یعنی اوال با سطح جنبش توده ای 

جاری سازگار است، و ثانیا پیشروی این 

جنبش بھ سمت اھداف عینی اش را ممکن 

.می کند

ھمانگونھ کھ خاصیت ھر جنبش واقعا توده 

ای است، نیروی خالقیت مردم شرکت 

کننده در اعتراضات در شھرھای ایران 

خود نمونھ ھایی خوبی از این تاکتیک ھا 

مشخصا شکل :بھ دست داده است

تظاھرات خیابانی انبوه، کھ بھ سبب شمار 

زیاد شرکت کنندگان حملۀ قداره بندان بسیج 

و نیروھای انتظامی را پیشاپیش خنثی می 

، کھ "مرگ بر دیکتاتور"کند؛ یا شعار 

دستکم بھ طور تلویحی نھ تنھا در ضدیت با 

شخص رھبر، بلکھ در ضدیت با ماھیت 

در تمایز از .رژیم اسالمی قرار دارد

تاکتیک ھای سطحی و ناکارآ و 

سازشکارانھ، کھ مشخصا از جانب کسانی 

کھ قصد محدود کردن این جنبش را دارند 

تبلیغ و توصیھ می شود، وظیفۀ فعاالن 

سوسیالیست ھای کارگری این است کھ این 

جنبش توده ای را بھ اتخاذ تاکتیک ھای 

و بالفاصلھ باید اضافھ .رادیکال سوق دھند

در اینجا »رادیکال«کرد کھ منظور از 

اشکال و شعارھای ھرچھ تندتر نیست، 

بلکھ دقیقا اشکال و شعارھایی است کھ 

یعنی تودۀ ھر چھ .دست بھ ریشھ می برند

بیشتری را بھ میدان می آورند و در میدان 

نگاه می دارند، دشمن اصلی را برای آنھا 

مشخص می کنند، منابع قدرت دشمن را 

می شناساندند، و یافتن راه درست و زمان 

مناسب خنثی کردن نیروھای دشمن را 

تندی یا نرمی اشکال و .ممکن می کنند

شعارھای تاکتیکی بستھ بھ موقعیت، توازن 

قوای خیلی مشخص، و روحیۀ اعتراض 

عواملی کھ تشخیص شان .کنندگان دارد

تنھا از سوی رھبران حاضر در آکسیون 

.معین ساختھ است

آنچھ در یک سطح خیلی عمومی می توان 

گفت محدود بھ این است کھ، نخست در 

روشن است کھ در مقابل :زمینۀ شعارھا

شعارھایی کھ نسبت بھ جناح رانده شده از 

قدرت توھم می آفرینند باید شعارھایی 

رواج یابند کھ تمامیت رژیم و خصلت 

مذھبی و دیکتاتوری آن را نشانھ می گیرد 

و پایھ ھای قدرت آن، خصوصا امروز در 

.سپاه پاسداران و بسیج را، نشانھ می گیرد

کمترین درس خیزش توده ای جاری برای 

انقالب آتی باید این باشد تا، بجای خاک 

پاشیدن در چشم مردم کھ بیش از یک دھھ 

از جانب اصالح طلبان حکومتی و لیبرال 

ھای سکوالر انجام می شود، قدرت نظامی 

و مشخصا  سپاه و بسیج را بمنزلۀ ضامن 

در .اصلی حکومت بھ تودۀ مردم بشناساند

زمینۀ اشکال آکسیون، شاید این اشاره مفید 

باشد کھ تظاھرات میلیونی خیابانی تنھا 

  در زمینۀ اشکال 57درس انقالب 

آکسیونی مبارزۀ توده ای نبود، بلکھ، دقیقا 

در ھمان فردای قتل عام ھفده شھریور در 

میدان ژالھ، اعتصاب عمومی شکلی از 

مبارزه بود کھ از جانب کارگران صنعتی 

آغاز شد، و با پیوستن کارگران نفت 

تعرض رژیم در ھفده شھریور را خنثی 

کرد و توازن قوا را بھ نفع اردوی انقالب 

غرض کلیشھ برداری نیست، اما  .تغییر داد

یادآوری این نکتھ مھم است کھ شکل

اعتصاب، بویژه اعتصاب عمومی، بخودی 

خود ایجاد تشکل ھای کارگری در 

واحدھای صنعتی در یک سطح سراسری 

را در دستور می گذارد، و روشن است کھ 

نفس تشکل یابی کارگران، مستقل از اینکھ 

تا چھ حد این تشکل ھا فورا در راستای 

سیاست ھای سوسیالیستی باشند، جنبش 

توده ای جاری را ده ھا گام بھ جلو سوق 

روشن است کھ این خطوط .می دھد

عمومی تاکتیکی تنھا ناظر بر وظایف 

فعاالن سوسیالیست در جنبش کارگری 

نیست، بلکھ 
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١بقیھ از صفحھ 

فعاالن سوسیالیست کارگری در سایر 

جنبش ھای اجتماعی، و در وضعیت 

فعلی بھ ویژه در جنبش دانشجویی، طبعا 

با در نظر داشتن ویژگی ھای اھداف 

استراتژیک جنبش خویش، تالش خواھند 

کرد تا شکل دادن بھ ملزومات پیشروی 

ھر جنبش اجتماعی مشخص را در دل 

اتخاذ تاکتیک ھای پیش روی جنبش توده 

.ای جاری فراھم کنند

نکتۀ آخر اینکھ، ھمانطور کھ باالتر تأکید 

شد، در مقطع فعلی ھرگونھ رو در رویی 

نھایی توده ھا با حکومت جمھوری 

اسالمی نظامیان زودرس است و علیرغم 

.ھر تحریکاتی باید از آن اجتناب شود

تمام وظایف سوسیالیست ھای کارگری 

در شرایط حاضر در خدمت ھدف تداوم 

دادن بھ جنبش توده ای جاری است، و 

این بھ معنای حضور وسیع ترین توده ھا 

در مقطع فعلی، تنھا با .در میدان است

ارتقاء اشکال و شعارھای مبارزه در دل 

یک جنبش توده ای است کھ نیروی 

مستقل طبقھ کارگر متشکل می تواند 

شکل بگیرد؛ و نیروی مستقل کارگران 

متشکل تنھا نیرویی است کھ می تواند 

پیروزی جنبش توده ھا بر تمامیت رژیم 

جمھوری اسالمی را، با تمامی جناح ھای 

.در قدرت یا مدعی قدرتش، تضمین کند

این تنھا راه رھایی واقعی از چنگ 

.*دیکتاتوری مذھبی حاکم بر ایران است

کمیتھ اجرایی 

       اتحاد سوسیالیستی کارگری

١٣٨٨ خرداد ٢٩جمعھ 

�έ�ΩϮѧΧ�̵-اندوزی کالن چھار سال گذشتھ

ѧ̰ѧϴѧ̢ѧϴѧΗ�̵̶�-در محاق یورش بھ اشرافی ή̳

ϩΪѧϨѧϳΎѧϤѧϧ�έ�ϥ�̶ϧΎΠϨδϓέ�Ϫ̯-̶ ѧϣ�̶ ѧ̳-�ΪѧϨѧ̯

�ήѧψϧ-صرف –گیری -این موضع.بپوشاند

ϩΩήѧѧΘѧѧδ̳ �ΐ ѧѧϠѧѧϘѧѧΗ�ί -�̶ ѧѧΗΎѧѧΑΎѧѧΨѧѧΘѧѧϧ�̵– در

�ήѧϴѧΗ�ϡϮѧγ�ΕΎѧΑΎѧΨΘϧ1384�ΩϮѧγ�ϪѧΑ�ΰѧϴѧϧ�

ی -ϪѧϬѧΒѧΟ�ϪΑ�ϪϠϤΣ.ھا تمام شده بود-نئوکان

ήѧϳίˬ�-ِرفسنجانی، خاتمی، موسوی نخست ϭ

�ϭ�Ζѧѧ̯έΎѧѧθϣ�ΏΰѧѧΣ�ϥήѧѧγ�̵˭ έϮѧѧϧ�ϖѧѧρΎѧѧϧ

�̵ΩΎѧμ Θϗ�ϥϼ ̯ �ΩΎδϓ�ήΑ�Ϊϴ̯ΎΗ�ΎΑ�ϥέΰ̳ έΎ̯

ζ-افراد و گروه ѧϴѧ̡�̵ Ύѧϫ-�ϝϮѧρ�έΩ�ˬϪѧΘѧϔѧ̳

̵ ΪѧϤΣ�ϑ ήρ�ί �ΎΤϳϮϠΗ�ˬϪΘηά̳ �ϝΎγ�έΎϬً̩

-�ί �ϢѧϴѧϘΘδϣ�έϮρ�ϪΑ�ΎΘΣ�ϭ�ϩΪη�έή̰ Η�Ω̬ϧ

�Ϧѧϳ�Ύѧϣ�ˬΩϮѧΑ�ϩΪѧϳΩήѧ̳�̶ ϨϠϋ�έΩΰϴϟΎ̡�ϥΎΑί

ی جدید و شدید بھ وضوح حذف تمام -حملھ

ΩϮѧΑ�ϪΘϓή̳ �ϪϧΎθϧ�έ�ϝήΒϴϟ�ΐ ϴϗέ�έΎϴϋ. در

̶-اولین ارزیابی شتاب ѧϣ�ήψϧ�ϪΑ�ϦϴϨ̩ �ϩΩί

-�ς ѧΧ�ήѧΧ�ϪѧΑ�Ύѧϳ�ϥΎѧ̯ϮѧΌѧϧ�ΡΎѧϨѧΟ�Ϫ̯�Ϊϴγέ

�ϡΎѧϤѧΗ�ε-رسیده و بھ عبارت روشن έΎѧ̯�ήΗ

̮ ѧϳ�ϪΑ�ϢϴϤμ Η�Ύϳ�ϭ�Ζγ-�έΎѧ̯�ϥΩήѧ̯�ϩήѧγ

̶ ѧϣ�ϭ�ϪΘϓή̳ �ϝήΒϴϟ�ΐ ϴϗέ-�ήѧη�ί �ΪѧϫϮѧΧ

ϩήѧΒѧΧ�ϭ�ΖΤϠμ-مجمع  ϣ�κ ϴΨθΗ-�ϭ�ϥΎѧ̳

ϪѧѧѧΘѧѧѧδΑϭ�̵ ΎѧѧѧϫΩΎѧѧѧϬѧѧѧϧ-�ϭ�ΖѧѧѧϴѧѧѧϧΎѧѧѧΣϭέ�̵

ϪѧϋϮϤΠϣήϳί-�ΖѧϋΎѧϤѧΟ�Ϧѧϳ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�̵ Ύѧϫ

ی -ی سرگشاده-وقتی کھ نامھ.خالص شود

یی -ًکھ ظاھرا خطاب بھ خامنھ–رفسنجانی 

�̶ѧϋϮѧϧ�ΩϮѧΧ�Ϧѧτ ѧΑ�έΩ�Ύѧϣ�ˬΩϮΑ�ϩΪη�ϢϴψϨΗ

�ϪѧϠѧϤѧΟ�ί-ھشدار بھ ھمھ �ˬΐ ѧϴѧϗέ�ϥήγ�̵

̶-شخص خامنھ ѧϣ�ΏϮѧδѧΤѧϣ�̶ ϳ-�Ϊѧη– از

̶-ِطرف ولی ѧϧΎѧϣί �ϭ�ΪϧΎϣ�ΦγΎ̡�ϥϭΪΑ�ϪϴϘϓ-

ϪѧϟϮѧΗϮѧ̯�β ϴϳέ�Ϫ̯-�ήѧΑ�ϩέ�ΎѧϤѧϴѧγϭΪѧλ �̵

�Ϫѧ̯�ϩΎѧ̳-پاسخگویی رفسنجانی بست؛ و آن

ϪѧϴѧϧΎѧϴΑ�̶ρ�ϥέΪγΎ̡�ϩΎ̢γ-ϩέΎѧη�ΎѧΑ�̶ ѧϳ- ی

�ί �̵ ϮѧγϮѧϣ�ΰѧΒѧγ�̲ ѧϧέ�ΩΎѧϤѧϧ�ϪѧΑ�ϢѧϴϘΘδϣ

̶"و "انقالب رنگی"سرکوب  ѧϠѧϤΨϣ" آن ،

بینی -پیش...، رجز خواند؛ و"نطفھ"ھم در 

ی یازده میلیونی آرای نفر اول و -فاصلھ

ζ ѧѧϧΩ�ϥϼѧѧϓ�̵ ήѧѧΑ�ϡϭΩ--�ϡϭΩ�α ϼѧѧ̯�ί Ϯѧѧϣ

ΩϮѧΒѧϧ�έϮηΩ�ϥΪϨ̩ �ΰϴϧ�ήΑΎ̯) .ϪѧϓΎѧο �ϪѧΑ:

�ΎѧΑ�ϥΎΒϠρ-یی کھ اصالح-زده-فضای ھیجان

̵ έϮѧѧϬѧѧϤѧѧΟ�ΩΎѧѧΤѧѧΗ�̵ έΎѧѧ̰ѧѧϤѧѧϫ-�έΩ�ϥΎѧѧϫϮѧѧΧ

�ˬΪѧϧΩήѧ̯�ΩΎѧΠѧϳ�ΕΎΑΎΨΘϧ�ϪΑ�̶ϬΘϨϣ�̵Ύϫί ϭέ

ϪѧΠѧϴѧΘѧϧ�ϦѧϴѧϤѧϫ�Ϫѧ̯�ΩϮѧΑ�φϴϠϏ�ϥΎϨ̩-�̵ήѧϴѧ̳

ϪѧψѧϓΎѧΣ�̶ ѧηϮѧϣήѧϓ�ϕΎѧϤϋ�ϪΑ�έ�̶ϬϳΪΑ- ی

تحلیلی مردم راند و جمع کثیری از طیف 

ϕϭΪѧϨѧλ-ی تحریمی-گسترده �̵Ύ̡�ϪΑ�έ�Ύϫ-

شرم بر اوباش اکثریتی باد کھ از .ھا کشاند

�ΐ-ی جبھھ-سران فسیل شده ѧϘѧϋ�ΰϴϧ�̶Ϡϣ�̵

�ήѧϫ�ϪѧΑ�Ζѧϴѧϋϭήθϣ�ΐ!)ترند-مانده δ̯ �ή̳ 

Ύѧπ̵�–قیمت    ϓ�ϥΩήѧ̯�ύΩ�ϪѧϠѧϤѧΟ�ί �ϭ

�ϭ�̶-انتخابات بھ شیوه مناظره ѧϧϮѧϳΰѧϳϮѧϠΗ�̵

ѧρ�ϩ̶̬�–خیابانی  ѧϳϭ�ϪѧΑ�Ϫ̯�̶ΘϴϤ̯ΎΣ�̵ήΑ

ϦѧϴѧΑ�Ζѧϴѧϋϭήѧθϣ�ϡΎѧϤѧΗ�ϪѧΘηά̳ �ϝΎγ�έΎϬ̩-

̶ ѧϣ�ϪѧΘѧϓέ�ΖѧγΩ�ί �έ�ΩϮΧ�̶ϠϠϤϟ-�ϪѧΑ�ΪѧϳΩ

̶-ریسک ѧϟΎѧϤΘΣ�̵Ύϫ-̶ ѧϣ�ε -�έΩ�˭Ϊѧϳί έ

ϪѧθѧϴϤϫ�̵ήΑ�ϥϮϴδϳί-مقابل احزاب شبھ Ϯ̡ 

-�Ζѧѧ̯έΎѧѧθϣ�ϊ ѧѧο Ϯѧѧϣ�ήѧѧΑήѧѧΑ�έΩ�ΦѧѧϳέΎѧѧΗ�̵

�ΪѧϨѧϫϮѧΧ�ϩΪѧϨѧϣήѧη�ϭ�ϡήѧΠϣ�ΩϮΧ�̵ήΜ̯ΪΣ

�ί.بود �β ѧ̡�Ι ΩϮѧΣ�έΩ�Ϫѧ̯�̶ ϣΩήϣ�ϥϮΧ

22ϥΎѧΑΎѧϴѧΧ�ε ήѧϔѧ̴Ϩγ�ΩΩήΧ�-�έϮѧθ̯ �̵ Ύѧϫ

سوگوار ما را سرخ کرد؛ در کنار تمام بدن

-ϪѧΑήѧο �ί �ϩΪѧϴγΎϣήΑ�̵Ύϫ-�ϭ�ϡϮѧΗΎѧΑ�̵ Ύѧϫ

�ε-میل Ϯѧϣήѧϓ�έ�ϊ ѧϳΎѧϗϭ�Ϧѧϳ�ΰѧ̳ήѧϫ�ˬΩή̳

ΖѧγΎѧϴѧγ�ϭ�Ωήѧ̯�ΪϫϮΨϧ-Ζѧλ ήѧϓ�ϥί έϭ-

�̶ѧΗΎѧΑΎѧΨѧΘϧ�ϥΎϣΪϴ̩�ί �̶ϫΎ̳�ΎΑ�Ϫ̯�έ�̶ΒϠρ

ϪѧΒѧόѧϠϣ�έ�ϡΩήϣ�Ϣϳ̫ έ-ΐ ѧγΎѧ̯�ϊ ѧο Ϯѧϣ�̵-

.ی خود کردند نخواھد بخشید-کارانھ

�ί-درباره �β ѧ̡�ϭ�ζ ѧϴѧ̡�ϒϠΘΨϣ�̵Ύϳϭί �̵

�ΕΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�ΎѧΟ�ϪϤϫ�ΪόΑ�ϪΑ�Ϧϳ�ί(انتخابات  

3 خرداد، عالوه بر مقاالت 22)در گیومھ

ϩέΎѧϤѧη�έΩ�ϢѧϠѧϗ�Ϧϳ�ΐ-گانھ ΣΎλ �̵--�̵Ύѧϫ

�ζ"گذشتھ ی  ѧϴѧ̡�ϪѧΑ"و ده-�ϭ�ϪѧϟΎѧϘѧϣ�Ύѧϫ

یی کھ فعاالن-اعالمیھ

  آموزه ھای انتخابات الیگارشیک
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ϩΩήѧ̯�ήѧθѧΘѧϨϣ�ϭ�ϪΘηϮϧ�̠ ̩ �ϭ�ΖδϴϟΎϴγϮγ-

�Ϫѧ̯�ΩέΩ�ΩϮѧΟϭ�̵ έΎѧϴѧδΑ�ϪѧΘϔ̳Ύϧ�ΕΎ̰ϧ�ˬΪϧ

تر -و تحلیل ھر کدام بھ مراتب فربھ-تجزیھ

�ϪѧϤѧϫ�Ϧϳ�ΎΑ.از ظرفیت این گفت آورد است

�ϭ�̶ ѧΗϮѧϓ�̵ˬ έϮѧϓ�̶ ѧϠѧ̰ѧη�ϪѧΑ�ΪϴηϮ̯ �ϢϫϮΧ

�Ϫѧόѧϗϭ�Ϧϳ�ΪϨϳήΑ�ϭ-ترجیحی بھ چند آموزه

.اشاره کنم

-�22ϩΩΎѧγ�ϪѧΑ�ΩΩήѧΧی انتخابات -نتیجھ.1

Ϣѧ̯�ήϴδϣ�Ϫ̯�ΩΩ�ϥΎθϧ�̶ ̳-�ϦѧϳήѧΗ�ΕήѧϴѧϴѧϐѧΗ

ϕϭΪѧϨѧλ- از ایستسیاسی �ϭ�ΕΎΑΎΨΘϧ�ϩΎ̳-

̶.گذرد-ھای رای نمی ѧϣ�Ϫϧ�̶ϣϼγ�Ϣϳ̫ έ-

̶ ѧѧϣ�Ϫѧѧϧ�ϭ�ΪѧѧϫϮѧѧΧ-̵ Ωί �ϪѧѧΑ�ΪѧѧϧϮѧѧΗ-�̵Ύѧѧϫ

ΪѧϫΩ�Ϊѧηέ�ϥΎ̰ϣ�̶γΎϴγ�ϑ έΎόΘϣ.�ϑ Ύѧπ ϣ

̶-کھ در مکانیسم-بھ این ѧγΎѧγ�ϥϮѧϧΎϗ�̵Ύϫ-

ϡΎѧψѧϧ�ѧτ ѧγ�έΩ�˯ΎϘΗέ�ϥΎ̰ϣ�ΰϴϧ�ε -�̵Ύѧϫ

�ϩΪѧθϧ�ϪϴΒόΗ�̶ΑήϏ�ϝήΒϴϟ�̶γή̯ ϮϣΩ�̶γΎϴγ

Ζѧѧγ.ϩί Ϯѧѧϣ�Ϧѧѧϳ-�̮ ѧѧϳ̬ ѧѧΗήѧѧΘѧѧγ�ϦѧѧϳήѧѧΘѧѧ̯Ω

اقتصادی رژیم در خصوص ادغام در نظام 

̶ ѧϤѧϧ�̶ ѧϔѧϧ�έ�̶ ϧΎϬΟ�̶ΘδϴϟΎΘϴ̡Ύ̯-ΪѧϨѧ̯.�ήѧϫ

̶–�ϥΎѧΘѧδΑήѧϋ�ΪϨϧΎϣ-رژیمی  ѧϣ-�ί �ΪѧϧϮѧΗ

ѧΗήѧϴθϋ�̵Ύϫ̶�-سان سکت--لحاظ سیاسی بھ

�ήѧψѧϧ�ί �Ύѧϣ�ˬΪѧϨѧ̯�ϞѧϤѧϋ�̶ ѧϳΎѧτ ѧγϭ�ϥϭήϗ

.باشدG20اقتصادی یکی از اعضای 

2.�έΎѧϨѧ̯�έΩ�Ϣѧϫ�ί ϮѧϨѧϫ�Ϫ̯�Ζδϴϣήϓέ�̠ ̩

�ϭ�έϻϮѧ̰ѧγ�̶-جبھھ ϳϭ̫ έϮΑ�ϥϮϴδϳί Ϯ̡ �̵

̶خواه پالتفرم -جمھوری ѧϧΪѧϣ�̶ ѧϧΎϣήϓΎϧ را 

�ϥΩϮѧΑ�̧ Ϯѧ̡�ϪѧΑ�ϥϮѧϨ̯ΎΗ�ΪϳΎΑ�Ζγ�ϪΘηήϓήΑ

̶ ѧ̡�ΩϮѧΧ�ΚѧΒѧϋ�̮ ѧϴѧΘѧ̯ΎѧΗ�Ϧϳ-ΪѧηΎѧΑ�ϩΩήѧΑ.

Ύѧϫή̵̳�-نافرمانی مدنی چھ بھ شیوه ΎϴΗΎγ�̵

ε)جنبش مدنی گاندی(ھندی  ϭέ�Ύѧϳ-�̶ѧϳΎѧϫ

�̶ѧΧήѧΑ�έΩ�ϭ�ϩΪѧη�ϩΩϮϣί �ϻΪϧΎϣ�ς γϮΗ�Ϫ̯

�̵έΎѧϨѧ̯ήѧΑ�ϪѧΑ�̵ ϭϼδ̳ Ϯϳ�ϪϠϤΟ�ί �ΎϫέϮθ̯

میلوسوویچ انجامیده است، فقط و فقط مردم 

ϪѧϓήѧΣ�ϥϼѧΗΎѧϗ�ΦѧϠδϣ�ϪΑ�̶ϟΎΧ-�̶ѧϳ-را دست

ϩέ�Ϫѧ̯�̶.فرستد-می ѧΨѧγΎѧ̡-̶ ѧϳΎѧϤѧϴѧ̡-�̵Ύѧϫ

�ί-مسالمت �ϥήѧϳ�ρΎϘϧ�ήϳΎγ�ϭ�ϥήϬΗ�ΰϴϣ

�ΖѧϓΎѧϳέΩ�ϩΎѧ̢ѧγ�ϭ�ΞѧϴδΑ�ϭ�Ύϫ�̶μ Ψη�α ΎΒϟ

�έΎѧ̰ѧϫέ�ϥΩϮѧΑ�ϞѧϤѧϬѧϣ�ΡϮѧο ϭ�ϪѧΑ�ΪѧϧΩήѧ̯

�ϭ�̵–نافرمانی مدنی  ήѧΜѧ̯ΪΣ�ΐ ϟΎϗ�έΩ�ΎΘΣ

̶ ѧϧΎѧΑΎϴΧ- اش–ΩΩ�ϥΎѧθϧ�έ.�̵έϮѧθ̯ �έΩ

�ΞѧϴѧδΑ�ϭ�ϩΎѧ̢ѧγ�ϡΩήѧϣ�ϞѧΑΎѧϘѧϣ�Ϫ̯�ϥήϳ�ϞΜϣ

�ϪѧΑ�ΖѧϣϮ̰ Σ�ζ Ϩ̯ϭ�Ϧϴϟϭ�ΎόΒΗ�Ζγ�ϩΩΎΘδϳً

Ζѧγ�ϪѧΤϠγ�ϪΑ�ϥΩήΑ�ΖγΩ�̶ϧΪϣ�̶ϧΎϣήϓΎϧ.

ϪѧΑΎѧΜϣ�ϪΑ�̶ϳ-�ΖѧϣϭΎѧϘѧϣ�̶-چنین آموزه ѧϔѧϧ�̵

�ϥϮѧѧ̳ΎѧѧϧϮѧѧ̳�έϮѧѧλ �ϥΩΎѧѧϬѧѧϧ�έΎѧѧϨѧѧ̯�ϭ�ϡΩήѧѧϣ

�ϭ�ΏΎѧμ-اعتراض از جملھ راه ѧΘѧϋ�̶ˬ ϳΎϤϴ̡

�Ϫѧ̯�̶.تظاھرات نیست ѧΘѧϗϭ�ΖѧγΪѧϴ̡�ϪΘϔ̳Ύϧ

�ΕέϮѧλ �̶ ѧϧϮѧϴѧϠѧϴѧϣ�Ϟ̰ η�ϪΑ�̶ΘϣϭΎϘϣ�ϦϴϨ̩

ΏϮѧ̯ήѧγ�ϥΎ̰ϣ�˭Ωήϳά̡-�ϞѧϗΪѧΣ�ϪѧΑ�ε-می 

�ΰѧϴѧϧ�ϞѧϗΪѧΣ�ϦϴϤϫ�Ύϣ�ˬΪΑΎϳ-ممکن تنزل می

�ί-چنان �β ѧ̡�̵ Ύѧϫί ϭέ�έΩ�Ϫ̯22�ΩΩήѧΧ�

�̵ΎѧΟ�ϪѧΑ�ϪѧΘθ̯ �Ϊλ �ϪΑ�̮ ϳΩΰϧ�˭Ϊη�ϩΪϫΎθϣ

.نھاده است

ήѧΑ�έ�ΩϮѧΧ�ζ̵�-رژیمی کھ از مدت ϴ̡�Ύϫ

�ϩΩήѧ̯�ϩΩΎѧϣ�̶-مقابلھ با شورش ѧϧΎѧΑΎϴΧ�̵Ύϫ

ζ ѧΒѧϨѧΟ�ΎѧΑ�ϪѧϠѧΑΎϘϣ��̵ήΑ�Ϫ̯�̶Ϥϳ̫ έ�ˬΖγ-

ϩΩ�ϪѧΘѧηάѧ̳�̵-ھای اجتماعی طی ماه Ύѧϫ-�Ύѧϫ

�ϡΎѧΠѧϧ�̶ ѧΘѧϴѧϨѧϣ�ϭ�̶ ѧϣΎψΘϧ�̶ˬ ϣΎψϧ�έϭϮϧΎϣ

داده است؛ رژیمی کھ بخش قابل توجھی از 

�̵ΎѧϫΩΎѧϬѧϧ�ΰϴϬΠΗ�ϑ ήλ �έ�ΩϮΧ�̵ΎϫΪϣέΩ

˭Ζѧγ�ϩΩήѧ̯�έΎΘθ̯ �ϭ�έϮδϧΎγ�˭ΏϮ̯ ήγ...

ε ϭέ�ϪѧѧΑ�ΰѧѧ̳ήѧѧϫ-ΖѧѧϤѧѧϟΎѧѧδϣ�̵ Ύѧѧϫ-�ΰѧѧϴѧѧϣ

�ϝϮѧϗ�ϪΑ.نافرمانی مدنی تمکین نخواھد کرد

�̶ ѧѧϳ�ϪѧѧϨѧѧϣΎѧѧΧ�̶ ѧѧϠѧѧϋ" :Ϧѧѧϳ-�ϥΎѧѧΘѧѧδΟήѧѧ̳�ΎѧѧΟ

�ϩΎѧ̴ѧΘѧγΩ�ϩΪѧθϧ�̵...".نیست ήΒΧ�̨ϴϫ�ί ϮϨϫ

�έ�α ϭέϮѧγ�ΝέϮΟ�ΩΎϴϨΑ�̵Ύ̡�ϥΎϬϴ̯�̶ΘϴϨϣ

�ΰѧΒѧγ�̲"آقا"بھ میان کشیده و  ϧέ�ζ ϴ̡Ύθϴ̡

�ΏΎѧѧδΣ�ϪѧѧΑ�έ�ΕΎѧѧΣϼѧѧλ �̵ ϼѧѧ̰ѧѧϣ�Ϊѧѧϴѧѧγ

�ΏϮѧ̯ήѧγ�ϩΪѧϋϭ�ϭ�ϪΘΨϳέ"انقالب مخملی"

!!صادر فرموده

Ϧѧѧϳ�ϢѧѧϠѧѧδϣ�έΪѧѧϗ-Ϣѧѧ̯�Ϫѧѧ̯-ΖѧѧγΩ�ϦѧѧϳήѧѧΗ- آورد

22�ΖѧϟΎѧτانتخابات  ѧΑ�ϭ�̶̩ Ϯ̡ �ΕΎΒΛ�ΩΩήΧ�

کمپین این جناح حکومتی و متحدان اش در 

��Ζѧγέ�Εήѧ̯ϮѧϣΩ�ϝΎϴγϮγ�ϥϮϴδϳί Ϯ̡ �ϪΒη

ΩΩ�ϥΎѧθϧ�Εή̰ Ϩ̯�̵ϮΤϧ�ϪΑ�έ.�ϪѧΑ�Ϧѧϳ�ί 

بعد دیگر ھیچ گروه و سازمان و فردی، از 

�ί �ˬΖѧѧϳήѧѧΜѧѧ̯�ΎѧѧΗ�ϪѧѧΘѧѧϓήѧѧ̳�Ζѧѧ̯έΎѧѧθϣ�ΏΰѧѧΣ

�ϭ�έΪѧϬѧ̴ѧϧ�Υήѧϓ�ΎΗ�ϪΘϓή̳ �̵ϮΒϧ�ϭ�ϥΎϳέΎΠΣ

توانند مردم را بھ مشارکت در -خانبابا، نمی

ϪѧϣΎϧ-�ήѧϓ�̶-نمایش ѧΗΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�̮ ѧϴѧϤѧ̯�̵ Ύѧϫ

.بخوانند

�ήѧΗ-انتخابات دھم بھ عریانی ھر چھ تمام.3

ھای رای بھ سوی خیابان -عبور از صندوق

Ϧѧϳ�ί.بود �ϪѧΘѧηάѧ̳-ϥΩϮѧ̯�ΎѧΘѧΣ�Ϫѧ̯-�ϦѧϳήѧΗ

ϩΪѧη�Ωήѧ̳�̵-ھوادار احمدی έ�ϪΑ�ΰϴϧ�Ω̬ϧ-

25�ΏΰѧΣ�̵ی  �ϩΪѧϧΎѧϣήѧϓ�̵ ήѧϔѧϧ�ϥϮѧϴѧϠѧϴѧϣ�

�ΕΎѧϘѧΒѧρ�˭ΩέΪѧϧ�̶ ѧΒѧϠѧϗ�ΩΎѧϘѧΘϋ�ΩϮΧ�̶ϧΎ̳ΩΎ̡

�ς ѧγϮѧΘѧϣ�έΎѧθϗ�ϩ̬ ϳϭ�ϪΑ�ϭ�̶ϋΎϤΘΟ�ϒϠΘΨϣ

�ϭ�ΖѧγϮ̡)بورژوازی-خرده(شھری  �ΎΑ�ΰϴϧ

�Ϫѧ̯�ΪѧϧΪѧϴѧϤѧϬѧϓ�ΩϮѧΧ�ϥϮѧΧ�ϭ�ΖηϮ̳ روش

ϪѧϳήѧΠѧϣ�ϩϮѧϗ�ѧτانتقال قدرت γ�έΩ�-–�Ϫѧ̯

�ϞѧϣΎѧΣ�ήѧΜѧ̯ΪΣ15�ΎѧΗ�20�ΕέΪѧϗ�Ϊѧλ έΩ�

ϪѧϧϮ̳–موجود است  �ϪΑ�ϭ�̵ή̴ ϳΩ�̵ΎΟ�έΩ-

�Ϟѧ̰ѧη�ϝήΒϴϟ�̵Ύϫ-ی متفاوتی با دموکراسی

Ζѧѧγ�ϪѧѧΘѧδΑ.�ϭ�ΕΎѧѧΑΎѧΨѧѧΘѧϧ�ί ήѧѧϣ�ί �έϮѧΒѧѧϋ

�ϪѧΑ�ϥΪѧϴѧθ̯ �̲ ѧϨѧ̩�ΐ ѧϟΎϗ�έΩ�ϥΎΑΎϴΧ�ΏΎΨΘϧ

ی -ϪѧϨѧϳΰѧ̳�Ϧѧϴѧϟϭ�Ϣѧ̯ΎѧΣ�ϥΎѧϴѧϣΎψϧ�̵-چھره

ϕϭΪѧϨλ-داده-مردمی است کھ از برون �̵-

.اند-ھا ناامید شده

�ε-کوتاه آمدن سران اصالح.4 ϼѧΗ�ϭ�ΐ Ϡρ

�ϡΩήѧϣ�ν ήΘϋ�έΎϬϣ�ϭ�ϥΎϴϐρ�ϝήΘϨ̯�̵ήΑ

�̶ѧϤѧΗΎΧ�̶ˬ ϧΎΠϨδϓέ�ϝΎΜϣ�ϞγϮΗ�ϭ�Ϧϴ̴ϤθΧ

-پراکنی-و موسوی بھ مراجع عظام و نامھ

ήѧΑ�̵̵�–ھوده -ھای بی ήѧΧ�Ζѧϗϭ�ϪѧΑ�Ϫѧ̯

�ήѧΒѧ̯-و دعوت بھ هللا–نظامیان مانستھ بود 

ϪѧϨѧϧ�ϭ�̵ έΩΰѧϋ�ϭ-Ϧѧϣ-ϢѧΒѧϳήѧϏ-�ϪѧΑ�̵ˬ ί ΎѧΑ

ѧΘϴόϗϮϣ�έΩ�ΖϴϤ̯ΎΣ�Ϫ̯�ΩΩ�ϥΎθϧ�̶̶�-ساده ̳

�̵ΎѧѧϫέΎѧѧθϓ�ΖѧѧΤѧѧΗ�Ϫѧѧ̯�Ζѧѧγ�ϪѧѧΘѧѧϓήѧѧ̳�έήѧѧϗ

ϪѧϧΎѧ̩-�̵ήѧΑ�έ�̶-ی مدنی، راه-گسترده ѧϧί

Ωήѧ̯�ΪѧϫϮѧΨѧϧ�ί-اصالح ΎѧΑ�ϥΎѧΒϠρ.�Ϧѧϳ�ϪѧΑ

̵ έϮѧΌѧΗ�̵ΎϨΣ�ΐ ϴΗήΗ-̵ ί Ωήѧ̡-�̶ѧϳάѧ̯�̵ Ύѧϫ

ϪѧϧΎѧ̩�ϭ�ϦϴϳΎ̡�ί�έΎθϓ-ˬϻΎѧΑ�ί�̶ ѧϧί�ΰѧϴѧϧ�

.رنگ باختھ است

5.�ϪѧΑ�ΩϮѧΧ�έϮѧπ Σ�ϊ ѧϴѧγϭ�έΎϴδΑ�τ γ-

�ΕΎѧΒϟΎτϣ�ϝϮϓ�ϭ�Ύϫ-خودی مردم در خیابان

ΎѧϫέΎѧόѧη�̶̵�-موج سبز در کنار جای ѧϨѧϳΰ̳

�ϖѧϴѧϤѧϋ�̵-مرگ بر دیکتاتور موید ریشھ Ύѧϫ

ϥΎѧϴѧμ ϋ�ϡΩήѧϣ�ϥΎϴϣ�έΩ�̶ΘϳΎο έΎϧ-زده-�̶ѧϳ

�ί �ζ ѧϴѧ̡�ί ϭέ�ΪϨ̩ �ΎΗ�Ϫ̯�Ζγ22�ˬΩΩήѧΧ�

ΪѧϨѧΘѧηΩ�ϢѧϫϮѧΗ�ΰѧΒѧγ�̲ ϧέ�ϪΑ�ί ϮϨϫ.�ϦѧϴѧϨѧ̩

�έϮѧρ�ϪѧΑ�ϭ�Ύϫ-یی برای سوسیالیست-مولفھ

ˬϝΎѧ̰ѧϳΩέ�̵ˬ�(ھا -کلی چپ ήѧ̳έΎѧ̯�ί �Ϣϋ

:ھای بسیار مھمی است-حامل پیام)انقالبی

ϥΎѧϣίΎѧγ�ήμ:الف Ϩϋ�ΩϮΟϭ�ϥΪϘϓ-ده�ϩΎѧ̳�

(در میان مردم .̶ ѧϠѧϋ�έΎѧόη�ϦΘϓή̴ ϧ�ΦγΎ̡-

)الحساب تحریم موید ھمین امر است

ΖѧѧδѧѧϴѧѧϧϮѧѧϤѧѧ̯�ΏΰѧѧΣ�α.ب ϮѧѧδѧѧΤѧϣ�ΖѧѧΒѧѧϴѧѧϏ�

�ϊ ѧϴѧγϭ�ϩΎѧ̳�̵ Ύѧ̡�ί �έΩέϮѧΧήѧΑ�ϭ�ήѧϴѧ̳ήϓ

.اجتماعی

�ΏΎѧϴѧϏ�ϪΘΒϟ�ϭ–�ζ–گی-پراکنده.پ ѧΒѧϨѧΟ

.ھا اجتماعی-کارگری در متن جنبش

بھ تبع این سھ مولفھ درک 
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�ϡΩήѧϣ�̶ϧϮϨ̯�ϥΎϴϐρ�Ϫ̯�̵ήϴ̳-ی- این نتیجھ

�ΩήѧΑ�ΪѧϫϮѧΨѧϧ�̶ ϳΎΟ�ϪΑ�ϩέ�ϪΑΎθϣ�ς ϳήη�έΩ

�ζ.چندان دشوار نیست ѧϴѧ̡�ϩΎѧϣ�ΪϨ̩ �Ι ΩϮΣ

.یونان بھترین گواه این مدعاست

�ΏΰѧΣ�Ϫѧ̯�Ϫѧδϧήѧϓ�ϞѧΜѧϣ�̵ΎϫέϮθ̯ �έΩ�ΎΘΣ

�Ϊѧο(چپ جدیدی  �ΪѧϳΪѧΟ�ΏΰΣ�ϥϮϨϋ�ΖΤΗ

�ϪѧϳϮѧϴѧϟϭ�ϥϮѧ̪ѧϤѧϫ�̵-با چھره)کاپیتالیستی

یی شده -بزانسنو تا حدودی یک جریان توده

̶ ѧΑ�ϞϴϟΩ�ϪΑ�ˬΖγ-ϩήѧϬѧΑ-�̵ήѧϴѧ̳ήѧϓ�ί �̶ ѧ̳

�ϡϮѧϬѧϔϣ�ϪΑ�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ�̶ϋΎϤΘΟ�ζ ΒϨΟ�̮ ϳ

Ϣѧѧϫ�έϮѧѧπ Σ-ϪѧѧϘѧѧΒѧѧρ�ϥΎѧѧϣί-ی-�ϭ�ήѧѧ̳έΎѧѧ̯

�ΕέΪѧϗ�ΐ-متحدانش در سایر جنبش ѧδ̯ �ˬΎϫ

.سیاسی ابدا در چشم انداز نیست

�ϡΩήѧϣ�̵ΩϮΧ�ϪΑ�ΩϮΧ�Ζ ̯ ήΣ�Ϫ̯�Ζγ�ϡϮϠόϣ

�ΩϮѧΟϭ�ϥϭΪѧΑ�ˬΩΪΒΘγ�ϭ�ήϘϓ�ί �ϩΪϣ�ϥΎΟ�ϪΑ

�ϭ�̶-یک تشکل وسیع بھره ѧϧϮѧϣ̬ѧϫ�ί �ΪѧϨϣ

ˬ�έΩ�̶-اتوریتھ ѧΘѧδѧϴѧϟΎѧϴѧγϮѧγ�̶ ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ�̵

ϪѧϧΎϨϴΑ-�ΏϼѧϘѧϧ�ΪѧϨѧϧΎѧϣ�ς-خوش ѧϳήѧη�ϦѧϳήѧΗ

έϮѧΧ�̵( مالخور 57بھمن  ϮѧγϮϣ(�ΪѧϫϮѧΧ

ϥΎѧϴμ-آشفتھ.شد ϋ�ϡΩήϣ�ΩϮϬθϣ�̶̳- زده و

ϥϮѧϴδ̯ �̶ϧΎθϳή̡ �̶ˬ Βμ ϋ-�ˬΎѧϫέΎѧόѧη�ϭ�Ύѧϫ

...ϭ�ΕήѧϫΎѧψѧΗ�ϭ�ΕΎѧόϤΠΗ�̶̳-برنامھ-بی

�ϥήѧϳ�̠-گی بیان-جملھ ѧ̩�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�ή̳

–�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�ζ ѧΒϨΟ�ϥ�ϊ ΒΗ�ϪΑ�ϭ–�έήѧϗ�ΎѧΗ

 راه گرفتن در موقعیت کسب قدرت سیاسی

.کوتاھی در پیش ندارد

6.�̶ˬ ѧϣϼѧγ�̵ έϮѧϬѧϤѧΟ�ΖϴϤ̯ΎΣ�τ γ�έΩ

�ΖѧϟϭΩ�ϭ�ΪѧΑΎѧϳ�ϪѧϣΩ�̶ ѧϧϮѧϨѧ̯�Ϊѧϧϭέ�Ϫ̪ ϧΎϨ̩

�ϦѧϳήѧΗ-کودتا موفق بھ تحکیم خود شود، مھم

̵ ΪѧϤѧΣ�ΩΪѧΠѧϣ�ζ ѧϨѧϳΰѧ̳�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ϡΎϴ̡-�Ω̬ѧϧ

 و افول طلب-حذف نھایی کل جریان اصالح

�ϒѧϠѧΘѧΨѧϣ�ϞѧϳΎδϣ�έΩ�̶ΘϨγ�ΖϴϧΎΣϭέ�ΖϟΎΧΩ

.دولتی تواند بود

�ΎѧΑ�ϥΎη-طلبان کھ آخرین تیر ترکش-اصالح

�Ωήѧ̰ѧϧ�ΖѧΑΎѧλ-نامھ �ϑ Ϊϫ�ϪΑ�̶ϧΎΠϨδϓέ�̵

ϪѧϴѧηΎѧΣ�ϪѧΑ�ήѧΜ̯ΪΣ�ΕΎΑΎΨΘϧ�Ϧϳ�ί �β ی -̡

�ΪѧϨѧϫϮΧ�ϞϳΪΒΗ�ΖϣϮ̰-بی Σ�ΐ ϨΟ�έΩ�̵ήϴΛΎΗ

̵ Ύѧ̡�Ϟѧ̯�ϭ�Ϊη-�ί �έ�ΩϮѧΧ�̶ ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ�ϩΎѧ̳

ϊ.دست خواھند داد  ѧϤѧΠѧϣ�ΪѧϨѧϧΎϣ�̶ϳΎϫΩΎϬϧ-

ϩήѧΒѧΧ�β ѧϠѧΠѧϣ�ϭ�κ ѧϴѧΨθΗ-�έΎѧϨѧ̯�έΩ�ϥΎѧ̳

�Ζѧѧ̯έΎѧѧθϣ�ˬϥέΰѧѧ̳έΎѧѧ̯�ϥϮѧѧ̪ѧѧϤѧѧϫ�̶ ѧѧΑΰѧΣ

�ί �ˬϩήѧϴѧϏ�ϭ�ϥϮѧϴѧϧΎΣϭέ�ϊ ϤΠϣ�ˬϦϳΪϫΎΠϣϭ

�Ϊѧϳ�ϊ ѧϠѧΧ�ΰѧϴѧϧ�ΩϮѧΧ�̶ ѧΗΎѧϔѧϳήѧθΗ�ζ Ϙϧ�ϞϗΪΣ

�ϒѧϴѧρ�Ϫѧγϭήѧ̡�Ϧѧϳ�ϥΎѧϳήѧΟ�έΩ�Ϊη�ΪϨϫϮΧ

�ϪѧѧϧΎѧѧϴѧѧϣ�Ζѧѧγέ)�̶ѧѧϠѧѧϋ�ϩϭήѧѧ̳�̵ ήѧѧΒѧѧϫέ�ϪѧѧΑ

̶ ѧΘѧϳϻϭ�ϭ�̶ ϳΎο έ�ˬϑ ΎΒϴϟΎϗ�̶ˬ ϧΎΠϳέϻ(�ϪѧΑ

ϩϭήѧ̳�Ϧѧϳΰ̳-ζ-تدریج جای ѧϴѧ̡�̵ Ύѧϫ-�ϪѧΘѧϔѧ̳

�̶ѧϠѧΧΩ�ϥϮѧϴѧδϳί Ϯѧ̡�ΖѧϟΎѧγέ�ϭ�Ϊѧη�ΪϫϮΧ

Ζѧϓήѧ̳�ΪѧϫϮѧΧ�ϩΪϬϋ�ϪΑ�έ�Ϣϳ̫ έ.�έΎѧϨѧ̯�έΩ

�ϪѧѧΑ�ϥήѧϳ�έΩ�Ϫѧѧ̯�̶ ѧϫϭήѧѧ̳�ϭΩ�ϝϮѧѧΤѧΗ�Ϧѧϳ

مشھورند نفوذ کلیدی خود را از "جامعتین"

ΩΩ�ΪѧѧϨѧѧϫϮѧΧ�ΖѧγΩ.ϪѧѧόѧϣΎѧѧΟ-�ΖѧѧϴѧѧϧΎѧΣϭέ�̵

ϪѧϴϤϠϋ�̵-ی مدرسین حوزه-مبارز و جامعھ

-�ΡϮѧο ϭ�ϪѧΑ�ϢѧϫΩ�ΕΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�έΩ�Ϫѧ̯�Ϣϗ�̵

̵ ΪѧϤѧΣ�ί �ΖѧϳΎѧϤΣ�ϪΑ�ΖΒδϧ-�ωΎѧϨѧΘѧϣ�Ω̬ѧϧ

گان -آموختھ-ورزیدند جای خود را بھ دانش

ΡΎѧΒѧμ-دار و دستھ(ی حقانی -مدرسھ ϣ�̵(

�έΩ�̶ ѧόѧϧΎѧλ �ϭ�̵ήψΘϨϣ�ΪϨϧΎϣ�ϭ�ΩΩ�ΪϨϫϮΧ

ΝέΎѧΧ"�ΪѧϨѧϫϮѧΧ�β"ھای درس -کالس ѧΒѧΣ

.شد

�Ϣѧϳ̫-گزینش احمدی.7 έ�Ϫѧ̯�ΩΩ�ϥΎθϧ�Ω̬ϧ

ϪѧϳΎϣήγ�ΏΎμΘϋ�ϭ�έήϓاز یک طرف پیھ 

�ήѧ̴ϳΩ�ϑ ήρ�ί �ϭ�Ζγ�ϩΪϴϟΎϣ�ΩϮΧ�ϦΗ�ϪΑ�έ

�ϝΎѧϘѧΘѧϧ�ϭ�̵ ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�ΕέΪѧϗ�ϢѧϴδϘΗ�ϪΑ�ϞϳΎϣ

�Ύѧϫ-بخشی از سرمایھ، از نظامیان بھ لیبرال

�ί.نیست �̶ ѧϬѧΑΎѧϨѧΘѧόѧϣ�ζ ѧΨΑ�̵ ΪϨϳήϓ�ϦϴϨ̩

ϪѧϳΎѧϣήѧγ�Ωϭέϭ�̵ΎϫέΩ-�Ϫѧ̯�έ�̶ ѧΟέΎѧΧ�̵

�ΩΎѧμ-قرار بود اصالح ѧΘѧϗ�̵ ϭέ�ϪѧΑ�ϥΎѧΒϠρ

�ΖѧδΑ�ΪϫϮΧ�ˬΪϨϳΎθ̴-زده-بحران Α�ϥήϳ�̵

�ϥΎѧѧ̰ѧѧϣ�ϭϩέϭΩ�̮ ѧѧϳ-ΖѧѧϴѧѧϘѧѧϓϮѧѧϣ�̵-�ΰѧѧϴѧѧϣ

.�ΪѧϨѧ̰ѧϓ�ΪϫϮΧ�ήϴΧΎΗ�ϪΑ�έانباشت سرمایھ

ζ-چنین امری از یک ѧϳή̳ �ϪΑ�Ϯγ-�̶ѧϟϭΰѧϧ

�ϭ�ΩΩ�ΪѧϫϮѧΧ�̵-نرخ سود سرعت بیش ήѧΗ

 خواھد شد و از مانع از سودآوری سرمایھ

ϩΩήѧΘѧδ̳-کارسازی-سوی دیگر بھ بی �̵Ύϫ-

ѧΗΎѧϘΒρ�ήΗ̶�-تر و تعمیق فقر و شکاف فزون

ϪѧϘΒρ�ϭ�ϥΎΘγΩϭήϓ�Ζθϴόϣ�ϭ�ΪϴϣΎΠϧ�ΪϫϮΧ

-ϩήѧϴѧΗ�ϭ�̵ έϮѧηΩ�ΎѧΑ�έ�ή̳ έΎ̯�̵- روزی

.شدیدتری مواجھ خواھد کرد

��ϡϮѧϬѧϔѧϣ�ϪѧΑ�ϩΪѧϨѧϳ�ϥήѧϳ�έΩخطر فالکت.8

 امری بدیھی جایی طبقات-فروپاشی و جابھ

�έΎѧθϓ�ζ.است ѧϳΰѧϓ�ΎѧΑ�ϡϮѧΗ�̵ήτ Χ�ϦϴϨ̩

ζ-اختناق ѧΒѧϨΟ�̶δϔϨΗ�̵έΎΠϣ�̶γΎϴγ-�̵Ύѧϫ

�έ�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ϩ̬ ѧϳϭ�ϪѧΑ�ϭ�̶ϋΎϤΘΟ

)Ϟѧѧ̰ѧѧθΗ�ϭ�ϥϻΎѧѧόѧѧϓ�ί �Ϣѧѧϋ-�ϞѧѧϘѧѧΘѧѧδϣ�̵ Ύѧѧϫ

̵ ήѧѧ̳έΎѧѧ̯(̲ ѧѧϨѧѧΗ-Ωήѧѧ̯�ΪѧѧϫϮѧѧΧ�ήѧѧΗ.�έΎѧѧόѧѧη

"Ζѧδѧϴѧ̩�Ύ̰ϳΪϨγ"�ί �̶ ѧϗΎѧϔѧΗ�ΕέϮѧλ �ϪѧΑ

�Ϫѧ̩ήѧ̳�Ζγ�ϩΩΰϧ�ϥϭήϴΑ�Ω̬ϧ-دھان احمدی

ھای خطر فروپاشی بھ عنوان بزرگ-زنگ

-ϪѧόϣΎΟ�Ζϣϼγ�̵ήΑ�ΪϳΪϬΗ�ϦϳήΗ-�ϥήѧϳ�̵

ΖѧѧγΩ-̮ ѧѧϳ�ί �Ϣѧѧ̯-ϪѧѧϫΩ-�Ϊѧѧλ �ϪѧѧΑ�ζ ѧѧϴѧѧ̡�̵

�Ζѧϳήѧγ�ΕΎѧόѧΒѧΗ�ϥΎϤ̳-درآمده است، اما بی

ϝϮѧϠѧγ�ϪΑ�̵ΩΎμ Θϗ�ϥήΤΑ-�̶ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ�̵ Ύѧϫ

�ΪѧϫϮѧΧ�̵ ΎѧΟ�ϪѧΑ�̶ ѧ̰ѧϠѧϬѧϣ�ΐ ѧϗϮѧϋ�ϪѧόϣΎΟ

�ΕέϮѧλ �ϪѧΑ�ϥ�Ϣѧϼѧϋ�Ϧѧϴѧϟϭ�Ϫѧ̯�Ζѧηά̳

̵ έΎѧϤѧϴѧΑ�ωϮѧϧ�ε ήΘδ̳-ϩΰѧΑ�ϭ�Ύѧϫ-̵ έΎѧ̯-

�ϥΎѧϴѧϣ�έΩ�ΩΎѧϴѧΘѧϋ�ϪѧϠѧϤѧΟ�ί �̶ ϋΎϤΘΟ�̵Ύϫ

�ήѧΛ�ΎѧΑ�̶ΘόϨλ–جوانان  �έΪΨϣ�ΩϮϣ�Νϭέ

گری -و شیوع روسپی–ناک -تخریبی ھول

.بھ شدت مشھود شده است

9.�̶ѧѧϠѧѧλ �ΡΎѧѧϨѧѧΟ�ϭΩ�ϥΎѧѧϴѧѧϣ�έΩ�ϑ Ύѧѧ̰ѧѧη

�ϭ�ϥΎѧΒѧϠѧρ-حاکمیت، بھ حاشیھ رفتن اصالح

�Ϫѧ̩ήѧ̳�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ΖѧγΩ�έΩ�ΕέΪѧϗ�ΰ̯ ήϤΗ

ΖѧѧΨѧѧγ�έ�ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ�̵ Ύѧѧπ ϓ-�ϪѧѧΘѧѧηάѧѧ̳�ί �ήѧѧΗ

�ϦѧϴѧϨѧ̩�Ύѧϣ�ˬΩήѧ̯�ΪѧϫϮѧΧ�̶ ѧΘѧϴϨϣ�ϭ�̶ϣΎψϧ

ی اعتال و تقویت پشتوانھ-تمرکزی بھ مثابھ

-ΩϮѧΑ�ΪѧϫϮѧΨѧϧ�Ϣ̯ΎΣ�ΕέΪϗ�ΩϮΟϮϣ�̵Ύϫ. از

ϭέ�ήѧ̴̵�یک طرف  ѧϳΩ�ϻΎѧΣ�Ϫѧ̯�̶ΘϴϤ̯ΎΣ

ϩΪѧϨѧϳΎѧϤѧϧ�ϥϮΗ-�̶ѧ̳رود، -دست خود راه می

�ί-سایر گروه �έ�ϥήѧϳ�̵ ί ϭ̫ έϮѧΑ�̵ Ύѧϫ

�Ώ�̶ ѧμ ΧΎѧη�ϮѧΤѧϧ�ϪѧΑ�ϭ�ΩΩ�ΪϫϮΧ�ΖγΩ

�ΖѧϟϭΩ�̶ ѧϳΎѧϬѧϧ�ϦѧϳϮѧ̰ѧΗ�ήѧϴγ�ϭ�Ζϓέ�ΪϫϮΧ

̵�-طبقھ ί ϭ̫ έϮѧΑ�ΩϮѧΧ�ΖϟϭΩ�ϪΑ�ϭ̫ έϮΑ�̵

را با اختالل مواجھ خواھد کرد و از طرف 

�ϥΎѧ̰ѧϣ�ΰѧϴѧϧ�ϥΰϴϣ�ϦϴϤϫ�ϪΑ-حداقل -دیگر

�έ�ΕΎѧϘѧΒѧρ�ήϳΎγ�̵ϭήθϴ̡�ϝΎϤΘΣ�ϭ�Νϭήϋ

�̶ѧΘѧδѧϴѧϟΎѧϴγϮγ�̶ϋΎϤΘΟ�ζ ΒϨΟ�̮ ϳ�ϦΘϣ�έΩ

̮�.مستعد خواھد ساخت ѧϳ�Ϫ̯�ϪΘ̰ϧ�Ϧϳ�ϢϬϓ

تواند حکومت -جناح در ایران بھ تنھایی می

ѧΣΎѧϨѧΟ�ϦϴϨ̶̩�.کند؛ چندان دشوار نیست �Ύϣ

پذیرتر-آسیببھ طور قطع در سطح داخلی 

�ϥΪѧη�έϭΩ.از ھر زمان دیگری خواھد بود

ی کنترل تمام گروه-دولت سرمایھ از حیطھ

ϪѧϳΎ̡�ΎϨόϣ�̮-ھای ذی- ϳ�ϪΑ�̵ˬ ί ϭ̫ έϮΑ�ϊϔϧ

�ήѧϴѧΧΎѧΗ�ΎѧΑ�ϭ�Ωή̯-ھای آن- �ΪϫϮΧ�Ζδγ�έ

ϪѧϳΎѧϣήѧγ�ϡΎѧψѧϧ�έΩ�̶ΘδϴϟΎΘϴ̡Ύ̯�ϡΎϏΩ�Ρήρ-

ζ-داری جھانی؛ پاشنھ ѧϴѧΑ�Ϟѧϴη�̵Ύϫ-�̵ήѧΗ

.برای رژیم بھ وجود خواھد آورد

یی تحوالت اجتماعی -در سطح منطقھ.10
تواند بھ -می– خرداد 22بعد از –ایران 

مطالبات جدیدی در میان مردم عراق، 
ھای حاشیھ- امیرنشینافغانستان، پاکستان، 

و حتا کشورھای - خلیجی-
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ΪѧϧΰѧΑ�ϦѧϣΩ�ˬϪѧϧΎѧϴϣ�̵Ύϴγ�.�ϦѧϴѧϤѧϫ�έΩ

ζ ѧϴѧ̡�τ γ-�̶ ѧϨѧϴѧΑ�̮ ѧϴѧϧϮѧϣ̬ѧϫ�ϒѧόѧο

ϢѧϫΩ�ΖѧϟϭΩ�̶ϳ�ϞѧϤѧΘѧΤѧϣ�ϼѧϣΎѧ̯�ً-منطقھ

Ζѧѧγ.ΏΰѧѧΣ�Ζѧѧδѧѧ̰ѧѧη�ί �β ѧѧ̡- هللا و

�ΕΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�έΩ�̵ ήѧϳήѧΣ�Ϊѧόѧγ�̵ ί ϭήϴ̡

-ϩΪѧϨѧϳ�ΕΎΑΎΨΘϧ�Ϊγέ-لبنان، بھ نظر می

�ήѧϴѧΛΎѧΗ�ΖѧΤΗ�ΪϧϮΗ-ی افغانستان نیز می

�ί �έϮѧΒѧϋ�ϥΎѧ̰ѧϣ�ϥήϳ�̶γΎϴγ�̵Ύπ ϓ

ΪѧΑΎϴΑ�έ�̵ί ή̯ �ΪϣΎΣ�ϊΠΗήϣ�ΡΎϨΟ. در

المللی اگرچھ اختالفاتی در -سطوح بین

�ϭ�Ϣѧϳ̫ έ�ϥΎѧϴѧϣ�ΕΎѧϤϠ̢ϳΩ�ΪϨ̩ �ΝήΧ�ΪΣ

Ζѧγ�ϩΪϣ�ΩϮΟϭ�ϪΑ�̶ΑήϏ�̵Ύϫˬ�-دولت

�ΕΎѧο ήѧΘѧϋ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�ϢϠδϣ�έΪϗ�Ύϣ

�Ϣѧϳ̫ έ�έϭϮѧϧΎѧϣ�ϥΎѧ̰ϣ�ί �ήϴΧ�̶ϧΎΑΎϴΧ

�ΐروی  ѧѧѧδ ̯ �ϭ�Ζѧѧѧ̯έΎѧѧѧθϣ�ϥΰѧѧѧϴѧѧѧϣ

��ϪѧΘγΎ̯�̶ϬΟϮΗ�ϞΑΎϗ�ΩϭΪΣ�ΎΗمشروعیت

 بارھا نشان داده5+1ھای -دولت.است

-̶ ѧѧΑ�Ϊѧѧϧ-̵ ϭέ�ϪѧѧΑ�ϪѧѧΟϮѧѧΗ-�̵ΎѧѧϫΩήѧѧ̯

�ί-نومحافظھ �ˬΕήѧ̯ϮϣΩ�ϝήΒϴϟ�Ύϳ�έΎ̯

�ΎѧΑ�̵-انعطاف έΎ̰Ϥϫ�̵ήΑ�ϡί ϻ�̵ήϳά̡

ΡΎѧѧϨѧΟ�ί �̮ ѧѧϳ�ήѧϫ-�ϥήѧѧϳ�Ϣѧѧϳ̫ έ�̵ Ύѧѧϫ

ΪѧϧέΩέϮѧΧήΑ.�̮ ѧϴѧΗήѧ̯ϮѧϣΩ�Ζѧγ ̫ �ί 

�ϪѧΘѧθ̯–باراک اوباما  �ί �β ѧ̡�ϩί ΎΗ�Ϫ̯

�ϩΪѧϣ�ΩέΩ�ϪѧΑ�ζ ѧΒѧϠѧϗ�ϥΎτϠγΎϗ�Ϊϧ�ϥΪη

Ζѧλ–بود  ήѧϓ�ϭ�ϮѧϠѧϬѧ̡�ϭΩ�ϊ ο Ϯϣ�ΎΗ-

ˬ�ϭ�Ϟѧ̯ήϣ�̵-طلبانھ ί Ϯ̯ έΎγ�ˬϥϭήΑ�̵

�ϡΩήѧϣ�ΩϮѧγ�ϪѧΑ�̵-شرکا چیز دندان ήϴ̳

.ایران بیرون نخواھد آمد

از جوی حقیری کھ /ھیچ صیادی .11

�Ϊѧϴѧλ/ریزد -بھ گودالی می �̵Ϊϳέϭήϣ

...نخواھد کرد

�22�έΎѧΑ�ΩΩήѧΧحوادث پیش و پس از 

�Ϫѧѧ̯�ΩΩ�ϥΎѧѧθϧ�ϥήѧѧϳ�ϡΩήѧѧϣ�ϪѧѧΑ�ήѧѧ̴ѧѧϳΩ

̵"طلبان -اصالح ήѧϴѧϘѧΣ�̵ ϮѧΟ"�ζ ѧϴѧΑ

�ϪѧΑ�ΖϳΎϬϧ�έΩ�Ϫ̯�ΪϨΘδϴϧ"ϝΩϮѧ̳"̶ ѧϣ-

Ϊѧѧϧΰѧѧϳέ.ΖѧѧγΩ�ήѧѧ̳-�ϭ�̶ ѧѧϋΎѧѧϨѧѧΘѧѧϣ�Ωέϭ

ϪѧϔѧϟϮѧϣ�Ϧѧϳ�έΩ�ϢѧϫΩ�ΕΎΑΎΨΘϧ�̶ΒϠγ- ی

�ϞѧΑΎѧϘѧϣ�έΩ�ˬΩϮѧΑ�ϩΪѧϫΎѧθϣ�ϞΑΎϗ�Εή̰ Ϩ̯

̶ ѧΘѧδѧϴѧϟΎѧϴѧγϮѧγ�ϮѧϴѧΗΎѧϧήΘϟ�ΖΒϴϏ�ΰѧϴѧϧ�

ϪѧΒϨΟ�ΩϮϬθϣ�ϒόο-�ήѧΟΎѧϣ�̶ ѧΗΎѧΒѧΛ�̵

*بود .

١٣٨٨تیر ماه 

�ϩΩϮѧΗ�Εήѧϔѧϧ�ϖѧϤѧϋ�Ϫ̯�Ϣϫ�ήϴΧ�ΕΎο ήΘϋ

�̵έϮѧϬѧϤѧΟ�̶ ѧϋΎѧΠѧΗέ�Ϣѧϳ̫ έ�ί �ϪѧόѧϣΎΟ�̵

�Ζѧηά̳ �ζ ϳΎϤϧ�ϪΑ�ή̴ ϳΩ�έΎΑ�̵ήΑ�έ�̶ϣϼγ

�̵ήѧΑ�ϩί έΎΒϣ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�ήΑ�ϩέΎΑϭΩ�̵Ϊϴ̯ΎΗ

آزادی و رفاه در جامعھ بدون بھ زیر کشیدن 

Ζѧδѧϴѧϧ�ήѧδѧϴѧϣ��̶ϣϼγ�̵έϮϬϤΟ.�ήѧϳί �ϪѧΑ

كشیدن رژیم اسالمی سرمایھ در عین حال و 

�̶ѧѧϫΪѧѧϧΎѧѧϣί Ύѧѧγ�Ϫѧѧϔѧѧϗϭ�̶ ѧѧΑ�ε ϼѧѧΗ�ϢѧѧϏήѧѧϴѧѧϠѧѧϋ

�ΰѧΟ�̵ ήѧ̴ѧϳΩϮϴΗΎϧήΘϟ��ΎΑ�ϥΎϧϮΟ�ΕΎο ήΘϋ

�ϥΎѧθѧ̰ѧΘѧϤѧΣί �ϭ�ϥήѧ̳έΎѧ̯�̵ϭήϴϧ�ϖϳήρ�ί 

�έΩ�ϥΪѧη�Ϟѧ̰ѧθѧΘѧϣ�ρήѧη�ϪΑ�Ϣϫ�ϥ�ϭ�ϪόϣΎΟ

Ζѧδѧϴѧϧ�ήϳά̡�ϥΎϜϣ�ζ ϳϮΧ�̶ΗΎϘΒρ�̵ΎϬϠ̰θΗ.

�̶ѧΘϴϧ�ϦδΣ�ήϫ�ΎΑ��ϥ�ΰΟ�ϪΑ�̶ηϼΗ�ϪϧϮ̳ �ήϫ

ھم کھ باشد  منحرف کردن مبارزه مستقل و 

�ϡΩήѧϣ�̶ ѧϧϮѧϴѧϠѧϴѧϣ�̵ Ύѧϫ�ϩΩϮΗ�ΖόϔϨϣ�ϭ�ϑ Ϊϫ

.خواھد بود

�̵έϮѧϬѧϤѧΟ�̶ ѧϋΎѧΠѧΗέ�ϕϮѧϓΎѧϣ�Ϣϳ̫ έ�ζ ϳΪϴ̡

اسالمی بھ مثابھ سنگ لحدی بر جامعھ کھ با 

�ϭ�ϪѧΘѧΧΎѧγ�̶ ѧϧΎϬΟ�ϪϳΎϣήγ�ΕΪϋΎδϣ�ϭ�̵έΎϳ

�ΎѧΑ�ε �̶ ѧϧήѧϤ̰ Σί ΎϏ�ϥΎϤϫ�ί �Ϊη�ϪΘΧΩή̡

�̵Ύѧϫ�ϩέϭΩ�έΩ�ϭ�Ζѧγ�ϩΩϮѧΑ�ϩήѧϤϫ�ϥήΤΑ

�ΩϮѧΧ��ϪϠΌδϣ�Ϧϳ�̶ϧϮ̳ ΎϧϮ̳ �ϝΎ̰η�ϪΑ�ϒϠΘΨϣ

تسویھ حساب درونی در .را نشان داده است

رژیم بھ شکل حذف فیزیکی و طرد عناصر 

خودی در مراحل مختلف امری عادی درآن 

ήѧΑ�̵̵�.را تشکیل می داده است ΪѧϨѧΑ�ϒλ

�̶ѧϧΎϣί �ί �Ύλ Ϯμ Χ�̶ϣϼγ�Ϣϳ̫ έ�έΩ�ΕέΪϗ

�ΖѧѧϟϭΩ�̮ ѧѧϳ�ϪѧѧΑ�ϥΩΩ�Ϟѧѧ̰ѧѧη�Εέϭήѧѧο �Ϫѧѧ̯

�ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�έΩ�ϡΎϏΩ�ϭ�̵έΩ�ϪϳΎϣήγ�ϑ έΎόΘϣ

�έΩ�ϥήѧѧϳ�έΩ�ϪѧѧϳΎѧѧϣήѧѧγ�̵ ήѧѧΑ�̶ ѧѧϧΎѧѧϬѧѧΟ

�ΩϮѧΧ�ΩΎѧΣ�ϞΣήϣ�ϪΑ�Ζϓή̳ �έήϗ�έΎ̯έϮΘγΩ

Ϊѧѧϴѧγέ.�̶ѧѧθϣ�ς ѧΧ�ϭΩ�ΎѧΑ�̶ ѧѧϠѧλ �ΡΎѧѧϨѧΟ�ϭΩ

�Ϫѧ̯�ϪѧϧΎϳή̳ �ϝϮλ �ϭ�ϪϧΎΒϠρ�Ρϼλ �ΕϭΎϔΘϣ

�ϩέϭΩ�ΕΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�ί �Ύμ Ψθϣ�ϭ�ϞΒϗ�ΎϬϟΎγ�ί 

�ϩΩήѧ̯�̶ ѧϳέ�ϒѧλ �Ϣϫ�ϞΑΎϘϣ�έΩ�ΪόΑ�ϪΑ�ϢΘϔϫ

�ϥΪѧϴѧϣ�Ωέϭ�ήϴΧ�ΕΎΑΎΨΘϧ�ϥΎϳήΟ�έΩ�ΪϧΩϮΑ

ΪѧϧΪѧη�ί Ύγ�ΖηϮϧήγ�̲ ϨΟ.�ϭ�Ϣѧϳ̫ έ�ε ϼѧΗ

�ϢѧϫΩ�ΕΎѧΑΎѧΨΘϧ�έΩ�Ϫ̩ �ή̳ �ζ ϳΎϫ�̵ ΪϨΑ�ΡΎϨΟ

�Ζѧϴѧϋϭήѧθϣ�Ϊѧμ ϗ�ϪΑ�ϥ�έί ΎΑ�ϥΩή̯ �ύΩ�ΎΑ

�Ωΰѧϧ�Ϣѧϫ�ϭ�ϪѧόѧϣΎΟ�ϞΧΩέΩ�Ϣϫ�ϡΎψϧ�ϪΑ�ϥΩΩ

�Ύѧϣ�Ζѧϓήѧ̳�ΏΎΘη�ϪϳΎϣήγ�̶ϠϠϤϟ�ϦϴΑ�ϊϣΎΠϣ

�ζ ѧϳϮѧΧ�̶ ѧϧϭέΩ�̶γΎϴγ�ϥήΤΑ�ϝΎΣ�Ϧϴϋ�έΩ

Ζѧηάѧ̳�ζ ϳΎϤϧ�ϪΑ�̵�ϪϘΑΎγ�̶Α�Ϟ̰ η�έΩ�έ.

�Ω̬ѧϧ�̵ ΪϤΣ�ϩέΎΑϭΩ�̵έϮϬϤΟ�ΖγΎϳέ�ϡϼϋ

�ΐ ѧϠѧϘѧΗ�ήѧΑ�ϥΎѧΒѧϠѧρ�Ρϼλ �ϦΘηά̳ �Ζθ̴ ϧ�ϭ

�̶ѧϤϴψϋ�ϞϴγΎΗ�Ωή̯ �Ϣϫήϓ�̶ΘϴόϗϮϣ�̶ΗΎΑΎΨΘϧ

ΪѧϧΎѧθѧ̰ѧΑ�ΎϬϧΎΑΎϴΧ��ϪΑ�ϞΑΎϘϣ�έΩ�έ�ϪόϣΎΟ�ί .

�̶ѧϣϼѧγ�̵ έϮѧϬѧϤΟ�Ϣϳ̫ έ�έΩ�̶ΗΎΑΎΨΘϧ�ΐ ϠϘΗ

�̵Ύѧϫ�ϩέϭΩ�έΩ�ϭ�Ζѧδѧϴѧϧ�̵ ΩΎѧϋ�ήϴϏ�̵ήϣ

�ϥΎѧϋΫ�ϥ�ϪΑ�ΎϫέΎΑ�Ϣϳ̫ έ�ϥήγ�ΩϮΧ�Ϣϫ�̶ϠΒϗ

�ϪѧϴѧϘѧϓ�̶ ѧϟϭ�Ωΰѧϧ�έ�ϥΎѧθѧΘѧϳΎѧ̰η�ϭ�ϪΘηΩ و 

برده اند اما »خدا «شورای نگھبان و حتی  

ΖѧηΩ�̵ ήѧ̴ѧϳΩ�̶ ѧϨѧόϣ�ΐ ϠϘΗέΎΑ�Ϧϳ.�ϥήѧΤѧΑ

�ΐ ѧϠѧϘΗ�ϭ�ϢϫΩ�ΕΎΑΎΨΘϧ�ϪΑ�Ύϓήλ �Ϣϳ̫ έ�̶ϧϭέΩ

�ν ήѧѧΘѧѧϋ�̶ ѧѧΘѧѧΣ�ϭ�ΩΩήѧѧ̳�̶ ѧѧϤѧѧϧ�ήѧѧΑ�ϥ�έΩ

�έΩ�έϮѧΗΎѧΘѧ̰ѧϳΩ�ήΑ�̱ ήϣ�έΎόη�ΎΑ�Ϣϫ�̶ϧϮϴϠϴϣ

�Ϣѧϳ̫.آن خالصھ نمی شود έ�έΩ�ΕέΪϗ�̲ ϨΟ

�Ϫѧπ ѧΒѧϗ�ήѧγ�ήѧΑ�ϥ�̶ ѧϠѧλ �ΡΎϨΟ�ϭΩ�ϦϴΑ�Ϫ̯

�έΩ�ϞѧΒѧϗ�ΎѧϬѧΗΪѧѧϣ�ί �̶ ѧѧϳήѧΟ�ΰѧѧ̯ήѧϣ�ϥΩήѧ̯

�ϪѧΑ�ΕΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�ϥΪѧϴѧϣ�έΩέΎѧΑ�Ϧϳ�ΩϮΑ�ϥΎϳήΟ

جناح حاکم کھ با .شمشیر زنی انجامیده است

�ΩϮѧη�̶ ѧϣ�̶ ѧϋΪѧΗ�ϪѧϴѧϘѧϓ�̶ ѧϟϭ�ϭ�Ω̬ϧ�̵ ΪϤΣ

�̵ΪѧѧϴѧѧϠѧѧ̯�ΰѧ̯ήѧѧϣ�ί �ζ ѧΨѧѧΑ�ϥ�̶ ѧѧ̳�ϩΪѧѧϨѧѧϳΎѧѧϤѧϧ

�ΖѧϟΎѧΧΩ�ϭ�Ζѧ̯ήѧη�ΎѧΑ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�̵ ΩΎѧμ ѧΘϗ

خصوصی سازی و .نظامیان اداره می شود 

�ϥΩήѧ̯�Ϫѧπ Βϗ�ΎϬϨϳ�̵ήΑ�ϪϳΎϣήγ�̵ ί Ύγ�Ωί 

�̵ΎѧϬѧϧΎѧ̳έ�ϭ�ζ ѧϳϮѧΧ�έΎμ Τϧ�έΩ�ϥ�ήΘθϴΑ

�ΖѧϫΎѧΒѧη�Ϣ̯�ΎϬϨϳ�ε.دولتی است  ϭέϭ�ΖϬΟ

�ΎѧΑ��ϪѧϳΎѧϣήѧγ�έΎѧμ ѧΤѧϧ��̶Ϩόϳ�̶Ϩϴ̩�ϝΪϣ�ϪΑ

Ζѧδѧϴѧϧ�Ϣѧ̯ΎѧΣ�̵ ̫ ϮѧϟϮѧΪѧϳ�̶ ѧγΎϴγ�έΎΘΧΎγ.

�ί �̵ έΎѧϤѧθѧϴѧΑ�ϒѧϴѧρ�Ϫ̯�ΐ Ϡρ�Ρϼλ �ΡΎϨΟ

�ϝΎѧϴѧγϮѧγ�ϭ�ϝήѧΒѧϴѧϟ�̵ �Ύѧϫ�̶ ѧΒѧϫάѧϣ�ѧ˰�̶ Ϡϣ

�ΏϮѧ̩έΎѧϬ̩ �έΩ�ΪϫΩ�̶ϣ�Ϟϴ̰θΗ�έ�Εή̯ ϮϣΩ

�Ωί �̵ ήѧΑ�Ϣѧ̯ΎѧΣ�̵ ̫ ϮϟϮΪϳ�έΩ�ήψϧ�ΪϳΪΠΗ

�έΎѧΘѧΧΎѧγ�ϥΩήѧ̯�ΪѧϨϣ�ϥϮϧΎϗ�ϭ�ϪϳΎϣήγ�̵ ί Ύγ

سیاسی بدون محدودیت سرمایھ داران در آن 

.پیش می روند

�ϭ�ήѧϴѧΧ�̵ Ύѧϫί ϭέ�έΩ�̶ ѧϧΎΑΎϴΧ�ΕΎο ήΘϋ

ھمبستگی توده میلیونی حول شعار مرگ بر 

    بحران رژیم اسالمی ، اعتراضات ١بقیھ از صفحھ 

           جاری و کارگران



١٠

�έΎѧ̰ѧη�ΐ ѧϠѧϘѧΗ�άѧϔѧϨѧϣ�ί �Ϫѧ̩ήѧ̳�έϮΗΎΘ̰ϳΩ

�Ωέϭ�ΖѧϴϤ̯ΎΣ�έΩ�ϑ Ύ̰η�ΩΎΠϳ�ϭ�̶ΗΎΑΎΨΘϧ

�ϪѧόѧϣΎѧΟ�ϩΩέϮѧΧϭήϓ�ΩΎϳήϓ�ϊ ϗϭ�έΩ�Ύϣ�ˬ�Ϊη

�̶ѧϋΎѧΠѧΗέ�ΖѧϳΎѧϐѧΑ�ΖѧϴѧϤѧ̯ΎΣ�ϝΎγ�̶γ�̶ρ

�ΩϮѧΟϭ�ΎΑ.رژیم اسالمی را بھ صدا درآورد

�ί �ΝέΎѧΧ�ϪѧΑ�ϥ�ΝέΩ�ί �Ϣѧϳ̫ έ�̵ήϴ̳ϮϠΟ

�ϥέΎѧ̴ѧϧήѧΒѧΧ�ΖѧϴϟΎόϓ�ϥΩή̯ �ωϮϨϤϣ�ϭ�ϥήϳ

�ϭ�̶ ѧΘѧϧήѧΘѧϨѧϳ�ϢѧΘѧδѧϴѧγ�έΩ�ϝϼΧ�ϭ�̶ΟέΎΧ

�ΎѧϴѧϧΩ�έΩ�̟ ϮѧΗ�ϞѧΜѧϣ�ˬϩέϮѧϫΎѧϣ�ϭ�ΕήΑΎΨϣ

پیچید، تیتر اصلی رسانھ ھا ی خبری را بھ 

�έ��̶ ѧϣϮѧϤѧϋ�̶ ѧΗΎ̢Ϥγ�ˬΩΩ�ι Ύμ ΘΧ�ΩϮΧ

�̵έϮѧΗΎѧΘѧ̰ѧϳΩ�Ϊѧο �Εί έΎΒϣ�ί �̶ϧΎΒϴΘθ̡ �έΩ

�̵ΎѧϫέϮѧϧ�ϭ�β ѧ̰ѧϋ�ϭ�Ωήѧ̯�ΐ ѧϠѧΟ�ΩϮΧ�ϪΑ

�ϥΎѧѧϧϮѧѧΟ�ΖѧѧϣϭΎѧѧϘѧѧϣ�ϪѧѧΑ�ρϮѧѧΑήѧѧϣ�̶ ѧѧϳϮѧѧΪѧѧϳϭ

�ϪѧϤѧϫ�έ�Ϣѧϳ̫ έ�̶ ѧϣΎѧψѧϧ�ϥέϭΩΰϣ�ΕΎϳΎϨΟϭ

�έΩ�ϥϮѧϨѧϛ�ΎΗ�Ϫϛ�Εί.نظاره کردند έΎΒϣ�Ϧϳ

�ϡΎѧΠѧϧ�̶ ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�ΕήѧϫΎѧψѧΗ�ϒϠΘΨϣ�ϝΎϜη

گرفتھ است، رشادت ھا و از خود گذشتگی 

�̶ѧ̴ѧΘѧδѧΒϤϫ�ί �ϭ�ϩΩΩ�ί ϭήΑ�έ�ϥϭήϓ�̵Ύϫ

�έΩέϮѧΧήѧΑ�ϊϴγϭ�̵Ύϫ�ϩΩϮΗ�̶ϧΎγέ�̵έΎϳ�ϭ

�̶ѧρ�̶ ѧϧϮѧϴѧϠѧϴϣ�ϩΩϮΗ�ΕΎο ήΘϋ�ˬΖγ�ϩΩϮΑ

�Ζѧϓέ�ήѧΗήϓ�ΕΎΑΎΨΘϧ�έΩ�ΐ ϠϘΗ�ί �ί ϭέ�ΪϨ̩

�έΩ�έ�ϥ�ϊ ѧΟήѧϣ�ϦѧϳήѧΗϻΎѧΑ�ϭ�ϡΎψϧ�Ϟ̯ �ϭ

�Ζѧϳϻϭ�̵ήΒϫέ�ϭ�ϥΎΒϬ̴.برگرفت ϧ�̵έϮη

�Ϫѧ̯�̵ �Ϫμ ϤΨϣ�ί �ϙέΩ�ΎΑ��ϥΎϴϣΎψϧ�ϭ�ϪϴϘϓ

�ϪѧΑ�ΕΎϧΎ̰ϣ�ϡΎϤΗ�ΎΑ�ΪϧΩϮΑ�ϩΪη�έΎΘϓή̳ �ϥ�έΩ

�ΎѧΑ�ϥΎϴ̩ΎΗΩϮ̯.مقابلھ با اعتراضات بر آمدند

�ϥΩϮѧΑέ�ϭ�έΎѧΘθ̯ �ˬΎϬϫΎ̴θϧΩ�̵ Ϯ̯ �ϪΑ�ϪϠϤΣ

�̵ήѧϴѧ̴ѧΘγΩ�ˬΎϬϧΎΑΎϴΧ�έΩ�έΎΘθ̯ �ˬϥΎϳϮΠθϧΩ

�ϭ�ν ήѧѧΘѧѧόѧѧϣ�ϥΎѧѧϧϮѧѧΟ�ί �̵ έΎѧѧϤѧѧθѧѧϴѧѧΑ�ϩΪѧѧϋ

�ί �ϪѧϧΎѧθѧϨϣΩΩ�̵Ύϫ�ϪΠϨ̰ η�ωϮϧ�ϦΘδΑέΎ̰Α

�ϒѧѧϴѧρ�ϦѧϴѧϟΎѧόѧϓ�̵ ήѧϴѧ̴ѧΘѧγΩ�ϭ�ϑ ήѧρ�̮ ѧϳ

�̵ ί ϭήѧϳΩ�ϥέΎѧϳ�ϦѧΘѧϓήѧ̳�ϭ�̶ ѧΒѧϠѧρ�Ρϼλ 

خویش و گذاشتن شوھای اعتراف در جھت 

Ϊѧѧϧ�ϩΪѧѧϣ�ήѧѧΑ�ϪѧѧϠѧѧΎѧѧϏ�ϪѧѧΑ�ϥΪѧѧϴѧѧθѧѧΨѧѧΑ�ϥΎѧѧϳΎѧѧ̡.

�ί �̶ ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ�ϭ�̶ϤΗΎΧ�̶ˬ Αϭή̯ �̵ˬ ϮγϮϣ

�ϑ ήѧρ�̮ ѧϳ�ί �Ϣѧϳ̫ έ�ϝΎѧΣ�ϭ�̶ ѧϠѧΒϗ�ϥήγ

�ήѧ̴ѧϳΩ�ϑ ήѧρ�ί �ϭ�ϥΎѧϴѧ̩ΎΗΩϮ̯ �έΎθϓ�ΖΤΗ

�ϢѧѧѧδѧѧϴѧѧϟΎѧѧ̰ѧѧѧϳΩέ�ϭ�ε ήѧѧΘѧѧѧδ̳ έΎѧѧθϓ�ΖѧѧΤѧѧΗ

�̶ѧϟϭ�ˬϡΎѧψѧϧ�Ϟ̯ �ϪϴϠϋ�̶ϋΎϤΘΟ�ΕΎο ήΘϋ

�ϪѧΑ�̶ ѧΗΩΎѧϘѧΘϧ�ΎΑ�ϭ�ΪϧΩΩ�ϴΟήΗ�̶ϣϭΩ�ήΑ�έ

�ϪѧΑ�έ�̶ ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ�Ϧѧϴѧο ήѧΘόϣ�ˬϥΎϴ̩�ΎΗΩϮ̯

�ΏϮѧ̩έΎϬ̩ �έΩ�ν ήΘϋ»ϥϮѧϧΎѧϗ«�ΕϮѧϋΩ�

ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ�Ζѧ̯ήΣ�Ϫ̯�ΪϧΎϤϧ�ϪΘϔ̳�Ύϧ̶�.کردند 

�̶ѧϣ�ϥέΎѧΑ�Ϫѧ̯�έ�ϥΎΒϠρ�Ρϼλ �ϪόϣΎΟ�έΩ

ϩΩΩ�έήѧϗ�Ϟϴγ�ϞΑΎϘϣ�έΩ�ΪϨΘγϮΧ.�Ρϼѧλ 

�ϭ�Ζѧϴѧϣϼѧγ�ϡΎѧψѧϧ�ϪѧΑ�ΪѧϨѧϫϮΧ�̶Ϥϧ�ϥΎΒϠρ

ѧΑϭήѧ̯�̵̶�(ایرانیت  Ύѧϗ�ϪϴϧΎϴΑ�έΩ�Ϫ̯�έϮτ ϧ

�ϪѧΑ�̶)برجستھ شده است ѧόѧΒѧϨѧϣ�ϊ ϗϭ�έΩ�Ϫ̯

�ΪѧϨѧϣϭί έ�ϥΎϧϮΟ�̶ϗϮϘΣ�̶Α�ϭ�έΎϤΜΘγ�ΰΟ

�ϥέΎѧΘγή̡ �ˬϥή̳ έΎ̯�ϭ�ϥΎϧί �ˬϥΎϳϮΠθϧΩ�ϭ

�ϭ�ϥήѧѧϴѧѧ̴ѧѧΑ�ϕϮѧѧϘѧѧΣ�ϪѧѧϴѧѧϠѧѧ̯�ϭ�ϥΎѧѧϤѧѧϠѧѧόѧѧϣ�ϭ

�ϪѧϤѧτ ѧϟ�Ζѧγ�ϩΩϮѧΒϧ�ζ ϴΑ�ϪόϣΎΟ�ϥήϴ̴ΑΩΰϣ

آنھا امیال و آرزوھایشان را .ای وارد شود

�ϩήѧ̳�ϪѧόѧϣΎѧΟ�ϥέΩ�ϪѧϳΎѧϣήѧγ�ϊ ѧϓΎѧϨѧϣ�ϪΑ�Ϫ̯

�ΎѧΑ�ΪѧϨѧϧϮѧΗ�̶ Ϥϧ�ϭ�ΪϨϫϮΧ�̶Ϥϧ�Ζγ�ϩΩέϮΧ

.دست بردن بھ ریشھ  در جامعھ تغییر دھند

�ΕΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�̶ ѧΑϭή̯ �ϭ�̵ϮγϮϣ�ϥΎϳΎϗ�Ϫ̩ ή̳ 

�ΖѧγΎѧϳέ�ΎѧϬѧϧ�ήѧψѧϧ�ί �ϭ�ΪϨϧΩ�̶ϣ�̶ΒϠϘΗ�έ

جمھوری احمدی نژاد فاقد مشروعیت است 

�ΰѧϳΎѧΟ�έ�ϥ�ΎѧΑ�̵ έΎѧ̰ѧϤѧϫ�ωϮϧ�ήϫ�̶ΘΣ�ϭ

�ήѧ̳�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧѧϳ�ϝϮѧγ��̶ ѧϟϭ�ΪϨϧΩ�̶Ϥϧ

�ΎѧϬѧϧ�ΖѧγϮѧΧ�ί �̶ ѧϧϮϨ̯�̶ο ήΘϋ�ζ ΒϨΟ

�ϑ Ϊѧϫ�έ�̶ ѧϣϼѧγ�Ϣѧϳ̫ έ�Ϟѧ̯�ϭ�ΪϨ̯�έϮΒϋ

�̵έΎѧѧΟ�̶ ѧѧγΎѧѧϴѧѧγ�ωΎѧѧο ϭ�έΩ�Ϫѧѧ̯�ˬΩήѧѧϴѧѧ̴ѧѧΑ

�ϥ�ΎѧΑ��ΎѧϬѧϧ�ˬΩϮѧΑ�ΪѧϫϮѧΧ�ϻΎѧΑ�ϥ�ϝΎϤΘΣ

�ΩϮѧΧ�ϩέ�Ϫѧ̰ѧϨѧϳ�Ύѧϳ�Ωήѧ̯�ΪѧϨϫϮΧ�̶ϫήϤϫ

�̶ѧѧϣ�ϥ�ϞѧѧΑΎѧѧϘѧѧϣ�έΩ�ϭ�ϩΩήѧѧ̯�ΪѧѧΟ�ϥ�ί έ

�ϪѧΑ�̵ ί Ύѧϴѧϧ�ϝϮѧγ�Ϧѧϳ�ϪѧΑ�ΦγΎ̡�έΩ�ˬΪϨΘδϳ

�ϥϮѧΗ�̶ ѧϣ�ΪϳΩήΗ�ϥϭΪΑ�ϭ�Ζδϴϧ�ϥΩή̯ �Κ̰ ϣ

�ϭ�̵ ϮѧγϮѧϣ�ϥΎѧϳΎѧϗ�̵ ΎϫΎϋΩ�Ϫϧ�̭ ϼϣ�Ζϔ̳

�Ϫѧ̰ѧϠѧΑ�ϥΎѧΒѧϠѧρ�Ρϼѧλ �ϒѧϴρ�Ϟ̯ �ϭ�̶Αϭή̯

�ΎѧΑ�ϭ�ϥϮϨ̯ΎΗ�ϪΘηά̳ �ί �ΎϬϧ�̶γΎϴγ�Ωή̰ ϠϤϋ

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�ζ ѧϳϮѧΧ�̵ ΩΎѧμ Θϗ�ϊϓΎϨϣ�ϪΑ�ϪΟϮΗ

�Ϫѧτ ѧΑέ�έΩ�ϭ�Ϊϧ�ϩΩΎΘδϳ�ΎΠ̯ ��ΪϫΩ�̶ϣ�ϥΎθϧ

�Ϫѧ̩�̶ ѧϧϮѧϴѧϠѧϴѧϣ�ϩΩϮѧΗ�Εί έΎΒϣ�ϩΎ̴ΘγϮΧ�ΎΑ

�ϥ�ΎѧΑ�ΎѧϤѧϠѧδϣ�ˬΪѧϧ�ϩΩΩ�ϥΎθϧ�̶ϠϤόϟ�β ̰ ϋ

.نخواھند بود

�ΎѧΑ�ϥήѧϳ�έΩ�̶ϧϮϴϠϴϣ�̵Ύϫ�ϩΩϮΗ�ΕΎο ήΘϋ

�ϥ�έΩ�ϑ Ύѧ̰ѧη�ϭ�̶ ѧΘϣϮ̰ Σ�ϥήΤΑ�ζ ϳΰϓ

�Ϣѧѧϳ̫ έ�ΖѧѧϣϮѧѧ̰ѧѧΣ�ϝΎѧѧγ�̶ ѧѧγί �ΪѧѧόѧѧΑ�ϭ�̶ ѧѧρ

��ΎѧϤѧϠѧδϣ�Εί.اسالمی بی نظیر بود έΎΒϣ�Ϧϳ

تازه آغاز راھی است کھ پایھ ھای رژیم را 

�ε ήѧΘѧδ̳ �ΎΑ�ΎδΑ�Ϫ̩ �ϭ�Ωέϭ�̶ϣ�έΩ�ϩί ήϟ�ϪΑ

�ΪѧϧϮѧΗ�̶ ѧϣ�̶ ѧτ ϳήη�ΖΤΗ�ςϘϓϭ�ϥ�˯ΎϘΗέϭ

ѧϣ�ΪѧΣ�ϦѧϴѧϤϫ�ΎΗ̶�.بھ سقوط آن ھم بیانجامد

�Ϊѧο �ϩί έΎѧΒѧϣ�ϩΎѧ̴ѧϳΎѧΟ�ί �̶ ΑΎϳί έ�ϪΑ�ϥϮΗ

�Ζѧ̯ήѧη�̵ Ύѧϫϭήѧϴѧϧ�ϭ�ϥήѧϳ�έΩ�̵ ΩΪѧΒΘγ

�Ϫѧέ�έΩ�ΪѧϳΎѧη�Ϫѧ̯�ΖѧΧΩήѧ̡�ϥ�έΩ�ϩΪϨϨ̯

�Εί έΎѧѧΒѧϣ�ϪѧϣΩ�ί �̵ ήѧΗ�Ϧѧѧηϭέ�ήѧϳϮѧμ Η

�ϩΎѧϓέ�ϭ�̵ Ωί �ϥΩήѧ̯�ϖϘΤΘϣ�̵ήΑ��̶ϧϮϨ̯

�ϭ�ΩΪѧΒѧΘѧγ�Ϫ̩.در جامعھ یاری رساند �ή̳ 

�̶ѧϣϼѧγ�̵έϮϬϤΟ�̶ϋΎΠΗέ�Ϣϳ̫ έ�ΏϮ̯ ήγ

دیگر نباید برای کسی کھ خواھان آزادی و 

�ϭ�̮ ѧη�̵ ΎΟ�Ζγ�ϥήϳ�έΩ�̶ϋΎϤΘΟ�ϩΎϓέ

�ΎѧΑ�ΎѧϳϮѧ̳�Ϫѧ̯�ΪѧηΎѧΑ�ϪѧΘѧηάѧ̳�̶ ѧϗΎΑ�̵�ϪϬΒη

�ϥ�ϪѧΑ�ϥϮѧΗ�̶ ѧϣ�Ϣѧϳ̫ έ�ΩϮѧΧ�έΩ�̶ ΗήϴϴϐΗ

��Ϫѧ̯�̶ ѧϳΎѧϫϭήѧϴϧ�ί ϮϨϫ�ΪϨΘδϫ�Ύϣ�ˬΖϓΎϳ�ΖγΩ

�ϢѧψѧϧέΩ�Ρϼѧλ �ϥΎη�̶ΗΎϘΒρ�ϝΎϴϣ�ϖΒρ�ήΑ

�ϲѧϣ�ώѧϴѧϠѧΒѧΗ�ϭ�ΪϨϧΎϫϮΧ�έ��ϪϳΎϣήγ�̶ϣϼγ

�ϩί έΎѧΒѧϣ�ΎѧΑ�Ύϳ�̶ϧϮϧΎϗ�ϖϳήρ�ί �έ�ϥϭ�ΪϨϨϛ

�ϖѧϳήѧρ�ί �Ύѧϳ�ϭ�ϪѧόѧϣΎѧΟ�έΩ�ΰϴϣ�ΖϤϟΎδϣ

�ϦѧϴѧΑ�̶ ѧϤγέ�ϊ Οήϣ�ϭ�Ύϫ�ΖϟϭΩ�έΎθϓ�ωϮϧ

�ήѧΑ��Ύѧϫϭήѧϴѧϧ�Ϧϳ.المللی پی گیری می کنند

�ϩί έΎѧΒѧϣ�ΩϮѧΧ�̶ ѧΗΎѧϘΒρ�ϑ Ϊϫ�ϭ�ϊϓΎϨϣ�ϖΒρ

طبقاتی را ھرج و مرج وانقالب، آن چیزی 

�έ�Ζѧγ�ϩΩϮѧΑ�̵ ήѧθΑ�ΦѧϳέΎѧΗ�Ϫѧ̯ήѧΤѧϣ�Ϫ̯

�ϥΎѧ̳�ϩΪѧϨѧϨѧ̯�Ζ ̯ ήη�ϭ�ϩΩϮϤϧ�ΩΪϤϠϗ�ΖϧϮθΧ

ΪѧϨѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�ϢѧϬѧΘѧϣ�ή̳ �ΖϧϮθΧ�ϪΑ�έ�ϥ�έΩ.

�̶ѧϣϼѧγ�̵ έϮѧϬѧϤѧΟ�ΩέϮΧήΑ�ϭ�ήϴΧ�ϊ ϳΎϗϭ

�ϪѧΑ�̵ έΎѧΟ�ΕΎѧο ήѧΘѧϋ�ϦѧϴѧϤѧϫ�ΎѧΑ�ϪϳΎϣήγ

�έΩ�ϥΎѧ̳�ϩΪϨϨ̯�Ζ ̯ ήη�ϪΑ�̶ˬ ΗΎΑΎΨΘϧ�̵ΎΗΩϮ̯

�έΩ�ϥϮѧ̩�ϥΎѧΒѧϠѧρ�Ρϼѧλ �Ϫѧ̯�ΩΩ�ϥΎθϧ�ϥ

�ˬΪѧϨѧΘѧδϫ�ϊ ѧϔѧϨϳΫ�̶ϧϮϨ̯�̵ έΩ�ϪϳΎϣήγ�ϢΘδϴγ

�ϩΎѧѧϓέ�ϭ�̵ Ωί ��Ϫѧѧ̯�ΪѧѧϨѧѧΘѧѧδϫ�̶ ѧѧϳϭήѧѧϴѧѧϧ�ϥ

�̶ѧϤϧ�̶̳ �ϩΪϨϳΎϤϧ�έ�ϪόϣΎΟ�ΖϳήΜ̯�̶ϋΎϤΘΟ

کنند كھ ھیچ بلكھ درست در صف مقابل آن 

Ϊѧѧϧ�ϩ�ΩΎѧѧΘѧѧδϳ�Ϣѧѧϫ.�ϭ�ΎѧѧϬѧѧϟήѧѧΒѧѧϴѧѧϟ�ϑ ϼѧѧΧ�ήѧѧΑ

�̶ѧΒѧϠѧρ�Ρϼѧλ �ΩΎϤϧ�έΩ�ΎϬΗή̯ ϮϣΩ�ϝΎϴγϮγ

�ϭ�̵ Ωί �ϖѧϘѧΤѧΗ�Ϣѧϳ̫ έ�έΩ�̶ ѧΗήѧϴϴϐΗ�ΎΑ�Ϫ̯

�ˬΪѧѧϨѧѧϫΩ�̶ ѧѧϣ�ϩΪѧѧϋϭ�έ�ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ�έΩ�ϩΎѧѧϓέ

�ϪѧϧϮ̳ �ήϫ�Ϫ̯�ΪϨΘδϫ�̶ϳϭήϴϧ�ϥ�ΎϬΘδϴϟΎϴγϮγ

�έΩ�ϩΎѧϓέ�ϭ�̵ Ωί �̵ ήѧΑ�̶ ѧΑϼѧϘѧϧ�ϩί έΎѧΒϣ

�̵ϭήѧϴѧϧ�ϭ�ΪѧϨѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�̶ ѧ̳�ϩΪϨϳΎϤϧ�έ�ϪόϣΎΟ

�ϭ�ϥήѧѧ̳έΎѧѧ̯�έ�ϥ�̭ ήѧѧΤѧѧϣ�ϭ�̶ ѧѧϠѧѧλ 

�ϥήѧ̳έΎ̯�Ύϣ�ˬΪϨϫΩ�̶ϣ�Ϟϴ̰θΗ��ϥΎθ̰ ΘϤΣί

�ϪѧΑΎѧΜѧϣ�ϪѧΑ�ϭ�Ϟ̰ η�̶Α�Ϫϧ�Ϫ̯�̶ϧΎθ̰ ΘϤΣί �ϭ

�̵Ύѧϫ�ϞѧϜѧθΗ�έΩ�Ϟѧ̰θΘϣ�Ϫ̰ ϠΑ�έΎθϓ�̵ϭήϴϧ

�έϮѧϣ�ϩέΩ�έΩ�ήѧ̴ѧΘϟΎΧΩ�ϭ�ζ ϳϮΧ�̶ΗΎϘΒρ

جامعھ برای اجرا و ھدایت آزادی و رفاه 
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�ϩΪѧϳΰѧ̳ήѧΑ�ϥΎѧ̳�ϩΪѧϨѧϳΎѧϤϧ�ϖϳήρ�ί �̶ϋΎϤΘΟ

�Ϫѧϣ�ϩΎѧϣ�ϝϭ�ϪѧϣΎѧϨότ.خود پیش می روند ϗ

�ΖѧθѧϬѧΒѧϳΩέ�ϩΩί Ύѧϳ�ΦѧϳέΎѧΗ�ϪѧΑ�Ϫ̯�ϥή̳ έΎ̯

�έήѧϗ�̶ ѧϣϮѧϤѧϋ�ν ήѧόϣ�έΩ�Ζθϫ�ϭ�ΩΎΘθϫ

�έΩ�Ϫѧ̯�ΪѧηΎΑ�̶Ϙϓ�ϥ�ΪϧϮΗ�̶ϣ�ΩϮΧ��Ζϓή̳

شرایط حاضر بیشترین توده ھای کارگر و 

�Ωΰѧϣ�ϪѧϴѧϠ̯�ϭ�ϥΎϤϠόϣ�ˬϥέΎΘγή̡ �ˬζ ̰ ΘϤΣί

.بگیران را دور ھم جمع کند

�έ�ϥΎѧѧϧϮѧѧΟ�̶ ѧѧϧΎѧѧΑΎѧѧϴѧѧΧ�ϩί έΎѧѧΒѧѧϣ

�ϡΎѧѧψѧѧϧ�ΖѧѧΤѧѧϠѧѧμ ϣ�ήѧѧρΎѧѧΨѧѧΑ�ϥΎѧѧΒѧѧϠѧѧρ�Ρϼѧѧλ 

�α ϮѧΒΤϣ�ϝί ΎϨϣ�έΩ�ϥΎη�ϪΘΧΎγ�ϡΎϣ�̶ϣϼγ

�ϭ�ΖѧγϮѧΧ�ΎѧϤѧϠѧδϣ�Ύѧϣ�ΪѧϨѧϫϮѧΧ�̶ ѧϣ�ϩΪη

�̶ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�Εί έΎѧΒѧϣ�έΩ�Ϫ̯�έ�̶ϧΎϧϮΟί Ύϴϧ

�̶ѧϣ�Ύѧϳ�ϩΩΩ�ΖѧγΩ�ί �έ�̶ϧή̴ ϨδϤϫ�ήϴΧ

�ϥΎѧϧϮΟ�Ύότ.دھند نمی توانند زندانی  کنند ϗ

�Ϫѧ̯�̶ ѧϳΎѧπ ϓ�έΩ�ϭ�ϩΎѧΗϮѧ̯�ΕΪѧϣ�ϦϴϤϫ�̶ρ

�̶ѧ̳Ϊѧϧί �ί �̶ϳΰΟ�ήϴϴϐΗ��ΖγΎϴγ�ϭ�ΖγϮΧ

�ΏέΎѧѧѧΠѧѧѧΗ�ˬΖѧѧѧγ�ϩΪѧѧѧη�ϥΎѧѧѧη�ϩήѧѧѧϣ�ί ϭέ

�ΖѧγΪѧΑ�̶ ѧϠѧΒϗ�̵ΎϬϠδϧ�έΎϨ̯�έΩ�έ�̶ϳΎϬΒϧή̳

�̵ήѧΑ�̶ ѧϳΎѧϨѧΑ�̲ ѧϨγ�ΩϮΧ�Ϧϳ�Ϫ̯�Ϊϧ�ϩ�Ωέϭ

�ϩΩϮѧϧΎΧ.مبارزه پیش روی شان خواھد بود

�ί �̶ ѧϜѧϳ�ϥΎ̳�ϩΪη�ΖηΩί ΎΑ�ϭ�ϥΎ̴ΘΧΎΑ�ϥΎΟ

�Ϫѧ̯�Ζγ�̶ϧΎϧϮΟ�ϩΩϮΗ�ϦϴϤϫ�ϥΎθϳΎ̰Η�ρΎϘϧ

�ϭ�ϩΩϮѧΑ�ϥΎѧθϧΪѧϧί ήѧϓ�ϡί έ�Ϣѧϫ�ϭ�ή̴ Ϩγ�Ϣϫ

�̵ΎѧϬѧόϤΟ�έΩ�Ϫ̩ �ϭ�ΎϬϧ�ϥΎϴϣ�έΩ�Ϫ̩ �ˬΪϨΘδϫ

�έ�̶ ѧ̴ѧΘѧδѧΒѧϤѧϫ�̵ Ύѧπ ϓ�ϥϮѧΗ�̶ ѧϣ�ΕϼΤϣ

فشرده کرد، اھداف مبارزه را دقیق تر کرد 

�ΎѧϴѧϬѧϣ�ΕέϮλ �έΩ�ϡί ϻ�̵ΎϫέΰΑ�ϦΘΧΎγ�ϭ

زلزلھ ای کھ از قبل خبر نمی (شدن انقالب 

ΎѧϬѧϠ̰θΗ�ΎϫέΰΑ�Ϧϳ̵�.را شروع کرد)دھد

محل کار و دانشگاه و مدارس و ادارات و 

�ϭ�Ύѧϫ�ΖѧγϮѧΧ�ϖѧϳήѧρ�ί �Ϫ̯�Ζγ�ΕϼΤϣ

برای .شعارھای سراسری بھ ھم می پیوندد

�ˬϩί έΎѧΒѧϣ�ϡϭΪѧΗ�ϭ�̶ γΎγ�̵ΎϬϣΎ̳�ϦΘηΩήΑ

�ϩΪѧϨѧϨѧ̯�Ζѧ̯ήη�ϪϠϴγϮΑ�ϩΪη�ϪΘΧΎγ�̵ΎϬϠ̰θΗ

�ϩ�ΪѧϨѧϳΎѧϤѧϧ�̮ ϴΗή̯ ϮϣΩ�ΏΎΨΘϧ�ΎΑ�ϥ�έΩ�ϥΎ̳

Ζѧγ�ήѧΛϮѧϣ�έΰѧΑ�ΎϬϨΗ�ˬζ ϧΎ̳.�έήѧϗ�ήѧ̳

�β ѧ̰ѧόѧϨѧϣ�̵ ήѧγήѧγ�˰�̶γΎϴγ�̶ϧΎ̳έ�ΪηΎΑ

�̵Ύѧѧϫ�ϩΩϮѧѧΗ�ϥΎѧѧϳΎѧѧ̡�̶ ѧѧΑ�̵ ΎѧѧϬѧѧΘѧѧγϮѧѧΧ�ϩΪѧѧϨѧѧϨѧѧ̯

�ϦѧϴѧϤѧϫ�ϝΩ�ί �Ϫѧ̯�ΖѧγΎѧΠѧΑ�ΪѧηΎѧΑ�̶ ϧϮϴϠϴϣ

تشکلھا بوجود آید نھ از باالی سر آنھا و از 

ϥήѧΘѧϬΑ�Ύϣ�ί«طریق  «Ύѧϫήѧγ�ϻΎѧΑ�Ύѧϗ�ϭ.

�̵ΎѧϳΎѧϘѧΑ�ί �ΩϮѧΧ�ΐ ѧϠѧτ ѧϣ�Ϧѧϳ�ϥΎ̳�ϩΪϧέΎ̴ϧ

�ΎѧΑ�ϩήѧϤѧϫ�ϥήϳ�ΏϼϘϧ�έΩ�Ϫ̯�ΪϨΘδϫ�̶Ϡδϧ

��Ϫѧ̯�̶.توده ھای میلیونی شرکت داشتند Ϡδϧ

�Ζѧϔѧϫ�ϭ�ϩΎΠϨ̡�ΏϼϘϧ�ϥΪϴϧΎγέ�ήϤΛ�ϪΑ�̵ήΑ

�έϮѧψѧϨѧϣ�ϪѧΑ�ϥήϳ�έΩ�̶ϧϮ̳ �ή̳ Ω�ϭ�ϝϮΤΗ�ϭ

�̶ѧηѧϼѧΗ�ϭ�̶ ѧϧΎѧθϔϧΎΟ�̨ϴϫ�ί �ϩΎϓέ�ϭ�̵Ωί 

Ωήѧѧ̰ѧѧϧ�ώѧϳέΩ.�̶ѧѧΘѧѧΣ�ΰѧѧϴѧѧ̩�ϪѧѧϤѧѧϫ�Ϫѧѧ̯�̶ ѧѧϠѧѧδϧ

شوراھای کارگری اش را داشت ولی نھ آن 

��ΏϼѧϘѧϧ�ϥΩήѧ̯�ϡΎϤΗ�ϪΑ�έΩΎϗ�Ϫϛ�ΪϨϤΗέΪϗ�έΪϗ

�ϥΎѧ̳έ�ϪѧόѧϣΎѧΟ�έΩ�ϥή̳.باشد έΎ̯�Ϫϛ�ήϳί

�έ�ΩϮѧΧ�ΏΰΣ�̶Ϩόϳ�ΩϮΧ�̶ΗΎϘΒρ�ϭ�̶γΎϴγ

�̵Ύѧϫ�ϩΩϮΗ�ϥΩέϭ�Ωή̳ �ΎΑ�ΪϨϧϮΘΑ��Ϫϛ�ΪϨΘηΪϧ

�ζ ѧϳϮΧ�ϲϧΎδϧ�ϑ Ϊϫ�ϪΑ�έ�ΏϼϘϧ�̶ϧϮϴϠϴϣ

�ί.ارتقاء دھند �ΰѧΟΎѧϋ�Ϫѧϛ�Ϣѧϫ�̵ ί ϭ̫ έϮΑ

�ί �έΰѧϴѧΑ�̵ Ύϫ�ϩΩϮΗ�ϭ�ή̳ έΎϛ�ϪϘΒρ�ΖδϜη

�ϥΩέϭέΎѧѧϛ�ήѧγ�ϪѧΑ�ΖѧѧϳΎѧο έ�ΩϮѧΑ�ωΎѧο ϭ

�ϲѧϣϼѧγ�̵.جمھوری اسالمی داد έϮѧϬѧϤѧΟ

�ϭ�Ϊѧϴѧθ̯ �ϥϮѧΧ�ϭ�̭ ΎѧΧ�ϪѧΑ�έ�ΏϼϘϧ�ΰϴϧ

�̵ϭέ�ϭ�Ύѧϫ�ϥέϭΎѧΧ�έΩ�ϥϮѧϨѧ̯�ϥ�̵ ΎѧϤѧϧ

έΩ�ϪѧϳΎѧϣήѧγ̵�.دیوار زندانھا مشھود است

�ϥϮѧΧ�ϭ�̭ ΎѧΧ�ϪѧΑ�ΎѧΑ�̶ ѧϣϼγ�έΎϫ�Ϣϳ̫ έ�ϭ

�̶ѧϣ�ΚѧΒѧϋ�ϪѧΑ�Ζѧϔϫ�ϭ�ϩΎΠϨ̡�ΏϼϘϧ�ϥΪϴθ̯

�ήѧ̴ѧϳΩ�ϥήϳ�έΩ�ΏϼϘϧ�ΖϟΎγέ�Ϫ̯�ΪϨΘηΪϨ̡

�ϭ�ϥΎѧϧϮѧΟ�ˬΩϮѧη�̶ ѧϤϧ�ϞϤΣ�̶δ̯ �ε ϭΩ�ήΑ

�ϦѧϴѧϤѧϫ�̶ρ�ϥΎθ̰ ΘϤΣί ϭ�ϥή̳ έΎϛ�ϥΪϧί ήϓ

�Ϫѧ̯�ΎηΎΣ�ΎηΎΣ(مدت بھ جامعھ نشان دادند 

�ϢѧηΎѧΑ�ϩΪϴγήϫ�̱ ήϣ�ί (�ϞѧϴѧδϧΎѧΘѧ̡�ί �Ϫѧ̯

�ϭ�Ϟѧ̰ѧθΗ�̶ ѧϳΎѧϧϮѧΗ�ϭ�ΪѧϧέΩέϮΧήΑ�̶ΑϼϘϧ

�έ�ΏϼѧϘѧϧ�ί ϭήѧΑ�ΕέϮѧλ �έΩ�̶ϫΪϧΎϣί Ύγ

.دارا ھستند

�ϪѧϳΎѧϣήѧγ�ϪѧόѧϣΎѧΟ�ήѧϫ�̵ήΑ��ΖϳΎϬϧ�έΩ�Ύϣ

�ΪѧϴѧϟϮΗ�ϥΪη�Ϣϫήϓ�ˬ�̵ΩΎμ Θϗ�ωΎο ϭ�̵έΩ

�Ωΰѧϣ�ϭ�ϥήѧ̳έΎѧ̯�ς ѧγϮѧΗ�Ϫѧ̯��ϥ�ϊ ϳί ϮΗ�ϭ

بگیران انجام می گیرد، نقش حیاتی دارد و 

از کار افتادن .مثل قلب در بدن آدمی است 

�ΎѧϫέΩ�ϪѧϳΎѧϣήγ�Ϫ̯�Ζγ�̶ϣήϫ�ΪϴϟϮΗ�Υή̩

�ζ ѧΠϠϓ�ˬ�ϪΘηΩϭ�̶Ϩϴθϧ�ΐ Ϙϋ�ϪΑ�έ�ΖϟϭΩ�ϭ

�έΩ�ϥήѧ̳έΎ̯.کرده و از کار می اندازدش 

��ΏΎѧμ ѧΘѧϋ�ήѧ̳�ˬ�ΪѧϧϮѧη�Ϟ̰ θΘϣ�ή̳ �ϥήϳ

�ϥϮѧ̪Ϥϫ�ϥήϳ�̵ΪϴϠ̯�ϊ ϳΎϨλ �ϭ�ΪϨϨ̯�ϲϣϮϤϋ

�̵ ί Ύѧγ�ϞϴΑϮϣϮΗ�ˬ�̶ϤϴηϭήΘ̡�ˬ�ΩϻϮϓ�ˬ�Ζϔϧ

ϭ�ϞѧϘѧϧ�ϭ�ϞϤΣ�ˬ...�ΪѧϧέΩΎѧϗ�ΪѧϨѧϧΎѧΑϮѧΨѧΑ�έ

�ϻΎѧΑ�̶ ѧϬѧΟϭ�ϦѧϳήѧΘѧϬѧΑ�ϪΑ�έ�ϩί έΎΒϣ�ϝΎ̰η

�̵Ύѧϫ�ϩΎѧ̴ѧΘѧγΩ�ϪϴϠ̯�ΎΑ�̶ϣϼγ�Ϣϳ̫ έ�ˬ�ΪϧήΒΑ

�ϭ�ϩήѧϤѧϫ�ϭ�ΪϨϨ̯�ήϴ̳�Ϧϴϣί �έ�ε ή̴ ΑϮ̯ ήγ

�Ϫѧϛ�̶ ѧϧϮѧϴѧϠѧϴѧϣ�̵ Ύѧϫ�ϩΩϮΗ�ϩί έΎΒϣ�ΎΑ�̵έ�Ϣϫ

�̵ήѧ̳έΎѧϛ�̵ Ύѧϫ�ϩΩϮѧϧΎѧΧ�έ�ϥΎѧη�ΖѧϳήѧΜϛ

تشكیل می دھند ، پرچم آزادی و رفاه را بر 

�ϥΎѧϧί.افرازند �ϩ̬ ѧϳϮѧΑ�ϭ�ϥΎѧϳϮѧΠθϧΩ�ΎϤϠδϣ

�έΩ�ϥήѧѧ̳έΎѧѧ̯�ΎѧѧΑ�ϡΎѧѧ̴ѧѧϤѧѧϫ�ϭ�ϩήѧѧϤѧѧϫ�ϩΩί 

�έΩ�̵ ήѧΛϮѧϣ�ζ Ϙϧ�ζ ϳϮΧ�̵�ϩΩϮΗ�̵ΎϬϠ̰θΗ

روند مبارزه خواھند داشت ،

�̵έΎѧΟ�̵ Ύѧϫί ϭέ�έΩ�ϥΎѧϧ�ζ Ϙϧ��Ϫ̰ ϧΎϨ̪ Ϥϫ

جھانیان را خیره کرد و چندین جانفشان  را 

�̶ѧθΣϭ�ϭ�ϞϬΟ�ί �ϪόϣΎΟ�̶ϳΎϫέ�ϩέ��ϢϳΪϘΗ

�ΎѧϬѧϧ�ί �̶̰ ϳ�Ϊϧ�Ϫϛ�ΪϧΩϮϤϧ�έΎϤΜΘγ�ϭ�̵ ή̳

.بود
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خیابان ھای شھر ما

مینا فرخنده

جوانان .در خیابان ھای شھر ما غوغا برپاست

�̶ѧΘѧϳΎѧο έΎѧϧ�̶ ѧΤѧϳϮϠΗ�ϝΎ̰η�ϪΑ�ί ϭήϳΩ�ΎΗ�Ϫ̯�Ύϣ

�̶ѧΑ�ί �ϭ�ϪѧόϣΎΟ�ϥΎϣΎδΑΎϧ�Ζϴόο ϭ�ί �έ�ΩϮΧ

�ϩήѧϤѧϬѧΑ�ί ϭήѧϣ�ˬΪѧϧΩΩ�̶ ѧϣ�ϥΎѧθϧ�Ύѧϫ�̶ ΘϣήΣ

�ήѧѧρΎѧѧΨѧѧΑ�ΖѧѧγΎѧѧϬѧϟΎѧѧγ�Ϫѧ̯�ϥΎѧѧθϧέΩΎѧϣ�ϭ�ϥέΪѧ̡

�ˬϥΎѧθϧΪѧϧί ήѧϓ�̶ ѧ̳ΪѧϨѧϳ�̶ ѧΑ�̵ �Ϫѧμ Ϗ�̶ ѧϨϴ̴Ϩγ

پشتشان خم شده بود، حاال قد راست کرده اند و 

�ϥΎѧϣήѧϬѧη�̵ Ύѧϫ�ϥΎѧΑΎѧϴѧΧ�έΩ�ˬϢѧϫ�ε ϭΪѧΑ�ε ϭΩ

.نارضایتی ھایشان را فریاد می کنند

�̵ Ύѧϫ�ΩΎѧϳήϓ�̵Ϊλ"έϮѧΗΎѧΘѧ̰ѧϳΩ�ήѧΑ�̱ ήѧϣ"،"

ΪѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�ΖϳΎϤΣ�ήΒϫέ�ˬΪϨ̯�̶ϣ�ΖϳΎϨΟ�ΖϟϭΩ"

.دیوارھا را بلرزه در می آورد است

�ϥέϭΩΰѧϣ�ϭ�ϥΎѧϴѧΠѧϴѧδΑ�ΖѧγΪѧΑ�Ϫ̯�̶ϳΎϫ�ΩΎϳήϓ

�ϥϮѧΧ�ϭ�̭ ΎѧΧ�ϪѧΑ�ϥέΪѧγΎѧ̡�ϭ�̶ μ Ψη�α ΎΒϟ

ΩϮѧη�̶ϣ�ϩΪϴθ̯.�ϪѧΑ�Ϧѧηϭέ�ί ϭέ�έΩ�ϥΎѧϴѧΘѧϟϭΩ

�ϪѧΑ�ΪѧϧέΩ�̶όγ�ΎϬϧ�ˬΪϧί Ωή̡ �̶ϣ�ΕΎϴόϗϭ�ϞόΟ

�̵ΎѧϬѧΘѧγϮѧΧ�ϩΪѧη�Ϫ̯�̶ΘϳΎϨΟ�ϭ�̮ Ϡ̯�ϭ�ί ϭΩ�ήϫ

�ϩϮѧϠѧΟ�ή̴ ϳΩ�̵έϮρ�έ�ΎϬϧ�ˬ�ΪϨϨ̯�ΐ Ϡϗ�έ�ϡΩήϣ

�ήѧϳί �ΖѧγΎѧϬѧϟΎѧγ�Ϫ̯�έ�̶θΗ�ΖϳΎϬϧ�έΩ�ϭ�ΪϨϫΩ

�ˬϩΪѧηέϭ�ϪѧϠѧόѧη�ί ϭήѧϣ�ϭ�ΩϮѧΑ�ϩΪѧϧΎѧϣ�ήΘδ̯ ΎΧ

.دوباره فروبنشانند

�ϑ ήѧρ�ί �ΎϫέΎΑ�ϭ�ΎϫέΎΑ�ϥΎϴΘϟϭΩ�ΎϬϟΎγ�Ϧϳ�̶ρ

.شنیده اند و تو دھنی خورده اند"نھ"مردم 

�ϡϼѧϋ�ωϮѧϨѧϤѧϣ�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�̵Ύϫ�Ϟ̰ θΗ�Ϫ̯�̶Θϗϭ�

�ΩϮѧΑ�̶ ѧϧϮѧϧΎϗ�ήϴϏ�̵Ύϫ�ϪϳΩΎΤΗ�ϭ�ΎϫΎ̰ϳΪϨγ�ˬΪη

�ϥΎѧηΩΪѧόѧΗ�ϭ�Ϊѧη�ΰѧΒѧγ�ϥΎѧϣί �ϭ�Ϧѧϴѧϣί �ί �Ϫ̯

.امروز بھ دھھا رسیده است

موی سرزنان ما یک اشعھ ماوراءالطبیعھ دارد 

�ˬΪѧϧΎѧϣ�̶ ѧϣ�ϥΎѧϬѧϨѧ̡�ΎѧϫέΩΎѧ̩�ήѧϳί �ΖδϳΎΑ�̶ϣ�ϭ

�ϒѧѧλ ϭ�ϭ�ϦѧѧϳήѧѧΗΎѧѧΒѧѧϳί �ϪѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϫϮѧѧϣ�ϦѧѧϴѧѧϤѧѧϫ

�ϪѧψѧΤѧϟ�Ϫѧ̯�ΎϬϳήγϭέ�ήϳί �ί �̶Ϡ̰η�ϦϳήΗήϳά̡Ύϧ

�̶ѧϣ�ήѧΘѧ̯ί Ύѧϧ�ϭ�ήѧΗ�Ϧѧϴ̴ϧέ�ˬήΘ̰̩ Ϯ̯ �ϪψΤϟ�ϪΑ

.شوند، بھ نمایش گذاشتھ شد

�ήѧϫ�έ�ΩϮΧ�̶ϳΎΒϳί �έΎΨΘϓ�ΎΑ�Ύϣ�ϥϮΟ�ϥήΘΧΩ

چھ بیشتر بھ نمایش می گذارند و ھر چھ ھم کھ  

�έΪѧγΎ̡�ϥήψϧ�̲ ϨΗ�ϭ�ϥϻΩ�Ϫϴγ��ϢΘη�ϭ�Ώήο

�̶ѧϣήѧΘѧθѧϴѧΑ��Ύѧϫ�ΐ ѧϨѧϳί �ήϫϮΧ�ϭ�Ύϫ�̶ΠϴδΑ�ϭ

�̶ѧϣ�ΩϮѧΧ�ΖѧϣϭΎѧϘϣ�ϪΑ�ήΘθϴΑ�ϭήΘθϴΑ�ΎϬϧ�ˬΩϮη

.افزایند و شکوفا تر می شوند

�ήѧΧ�ϪѧΒѧϨѧηέΎѧϬ̩ �ϦΘϓή̳ �ϦθΟ�̵ήΑ�̶ΘΣ�ϡΩήϣ

�̶ѧѧϣ�ϥΎѧϴѧѧΘѧϟϭΩ�̵ ϭέΩϭέ�ΖѧδϳΎѧѧΑ�̶ ѧѧϣ�Ϣѧϫ�ϝΎѧγ

�Ϧѧϴѧϣί �ϪѧΑ�έ�ΎѧϬѧϧ�ϩί Ϯѧ̡�Ϫѧ̯�ΎѧϘѧΣ�ϭ�ΪѧϧΪϴ̴ϨΟ

�έΩ�ϥΎѧϧϮѧΟ�έ�ϦѧθΟ�Ϧϳ�ϪΘηά̳ �ϝΎγ�ˬΪϧΪϴΑϮ̯

�ϭ�ϥέΪѧγΎ̡�ϭ�ΪϧΩή̯ �έΰ̳ ήΑ�ήϬη�̵Ύϫ�ϥΎΑΎϴΧ

�ˬζ ѧϳΎѧϤѧϧ�̵ ήѧΑ�ϩΎѧ̳�Ϫ̳�ςϘϓ�ΪϨ̩ �ήϫ�Ύϫ�̶ΠϴδΑ

�έΎѧϨѧ̯�έ�ΩϮѧΧ�ϼѧϣΎѧ̯�̶ ѧϟϭ�ΪϧΩΩ�ϥΎθϧ�έ�ΩϮΧ

کشیده بودند و سر و کلھ شان در خیابان ھا پیدا 

.نبود

�̵Ύѧϫ�ϦѧθΟ�ΪѧϨѧϧϮѧΘѧΑ�Ϫѧ̰ѧϨѧϳ�̵ ήѧΑ�ϡΩήѧϣ�̶ΘΣ

�ϪѧϠѧϤѧΣ�ί �ϭ�ΪѧϨѧϨѧ̯�έάѧ̳ήѧΑ�έ�ΩϮΧ�̶λ Ϯμ Χ

�Ύѧѧϫ�ΪѧѧϟϮѧΗ�ϭ�Ύѧѧϫ�̶ ѧγϭήѧѧϋ�ϦѧѧθΟ�ϪѧѧΑ�ϥέϭΩΰѧϣ

�ϖѧΣ�ήѧρΎѧΨѧΑ�ϞѧΒѧϗ�ί �έΎΒΟϻΎΑ�ˬΪϨϨ̯�̵ήϴ̳ϮϠΟ

.السکوت رشوه بھ کمیتھ محل می دھند

�ϡΎѧΒѧΘѧθ̡ ί ��ΎѧϫέΎѧΑ�ϭ�ΎϫέΎΑ�έ�ΎϬθϳΩ�ϥέϭΩΰϣ�

�ζ ѧϳΩήѧϓ�ϥΎѧϤѧϫ�ί �Ύϣ�ϭ�Ϊϧ�ϩΩή̯ �ϊ ϤΟ�Ύϫ�ϪϧΎΧ

�̶ѧϣ�ϪѧΘѧηΎѧ̯�Ύѧϫ�ϪѧϧΎѧΧ�ϡΎѧΒѧΘθ̡ �έΩ�Ϯϧ�̵Ύϫ�ζ ϳΩ

گاھی ھم مردم از گشودن درب ساختمان .شود

.ھا خودداری می کنند

�Ϫѧ̯�ΪϨϫΩ�̶ϣ�ήΒΧ�Ϣϫ�ϪΑ�ϞΒϗ�ί �ϭ�̶ϨϔϠΗ�Ϫ̰ Ϩϳ�Ύϳ

�ήѧϫ�ϭ�Ϊѧϧ�ϪΘΨϳέ�ϥέϮϣΎϣ�ήΗ�ϦϴϳΎ̡�Ϫ̩ Ϯ̯ �ΪϨ̩

��̶ѧϔѧΨѧϣ�ϭ�ϊ ѧϤѧΟ�έ�ζ ϳ�Ύϫ�ζ ϳΩ�έϮϓ�̵�ϪϧΎΧ

.می کند

�̵Ύѧϫ�ϪѧϣΎѧϧί ϭέέΎѧθѧΘѧϧ�ϖѧΣ�ˬϥΎϳϮΠθϧΩ�̵ήΑ

�Ϟѧ̰ѧθΗ�̶ˬ ѧϳϮѧΠѧθϧΩ�̱ ϼѧΑϭ�ϦѧΘѧηΩ�ϭ�ϞϘΘδϣ

�ί �ί ϭήѧϣ�Ύѧϣ�ˬΩϮΑ�ωϮϨϤϣ�ϪϤϫ�ϭ�ϪϤϫ�ˬϞϘΘδϣ

�ϭ�ϩΩέϭ�ήѧΑ�ήѧγ�̶ ѧϠѧ̰ѧθΗ�ϩΎѧ̴ѧθϧΩ�ϪηϮ̳ �ήϫ

��ϞѧϘѧΘѧδϣ�̵ Ύѧϫ�ϪϣΎϧί ϭέ�ϭ�Ύϫ�̱ ϼΑϭ�ΩΪόΗέΎϤη

.دانشجویی از حساب در رفتھ است

�ήѧϳί �ί ϮѧϨѧϫ�ΪѧΣϭ�Ζѧ̯ήѧη�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�ϪѧϳΩΎѧΤΗ

�Ζѧϔѧϫ�ήѧ̰ѧη�ϭ�ΪϨϗ�ϪϳΩΎΤΗ�ˬΩϮΑ�ϥΎϴΘϟϭΩ�Ώήο

�ϥέΩϭΰѧϣ�έΎѧθϓ�ήϳί �ΎϬϧ�ˬΪη�ϪΘηά̳ �ϥΎϴϨΑ�Ϫ̢Η

�Ϫѧ̯�ΪѧϧΩϮѧΑ�ήѧϴγ�Ύϫ�ϥΪϧί �έΩ�̶ΠϴδΑ�ϭ�έΪγΎ̡

�έϮѧτ ѧϨѧϴϤϫ�ˬΪϧΩί �έ�ΩϮΧ�Ϟ̰ θΗ�ε ΎϘϧ�ϥή̳ έΎ̯

�ˬΩέΎѧΑ�̶ ѧϣ�ϥΎѧϤѧγ�ϭ�Ϧϴϣί �ί �Ϫ̯�ΖγΎϫ�Ϟ̰ θΗ

�ˬ�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�̵ Ύѧϫ�Ϟѧ̰ѧθΗ�ˬ�ϥΎѧϧί �̵ Ύѧϫ�Ϟ̰ θΗ

...دانشجویی، کودکان، بی کاران، 

دولتیان در تقابل با مردم بارھا و بارھا شکست 

�έϭί �ϪѧѧΑ�ϪѧѧΘѧѧγϮѧѧΧ�Ύѧѧϧ�ϭ�έΎѧѧΒѧѧΟϻΎѧѧΑ�ϭ�ϩΩέϮѧѧΧ

.مقاومت مردم، قدم بھ قدم عقب نشستھ اند

�Ζѧόѧγϭ�ί �ϪѧϤѧϫ�ϥΎѧϬѧΟ�ρΎѧϘϧ�Ύμ ϗ�έΩ�ί ϭήϣ

�ϩΪѧϧΎѧϣ�ϥΎϫΩ�ϪΑ�Ζθ̴ ϧ�ϡΩήϣ�̶ο ήΘϋ�̵ϭήϴϧ

اند و شگفت زده از اینھمھ شجاعت و قھرمانی 

�έΎѧΒѧΧ�ϪѧψѧΤѧϟ�ϪѧΑ�ϪѧψѧΤѧϟ�ΎϴϧΩ�ϡΩήϣ.ھا ھستند

�Ύѧϣ�ˬΪѧϨѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�ϝΎѧΒϧΩ�έ�ϥήϳ�ϡΩήϣ�Εί έΎΒϣ

�̶ѧϧΎѧϣήѧϬѧϗ�Ϧϳ�Ϫ̯�ΪϨϤϬϔΑ�έ�Ϧϳ�ΪϨϧϮΗ�̶Ϥϧ�ΎϬϧ

�Ύѧϣ�ˬΩέΩ�ϥΎѧϳήѧΟ�Ϫѧ̯�Ζγ�έΎ̳ί �ϝΎγ�̶γ�Ύϫ

�Ϣѧϳ�ϪѧϴΘηΩ�̶ϣΪϋ�ϭ�̶ϧΪϧί �ϥέΰϫ.�ϦѧϴѧϤѧϫ

�Ϫѧ̰ѧϨѧϳ�̵ ήѧΑ�ς ѧϘѧϓ�̵ ή̳ έΎ̯�̵Ύϫ�Ϟ̰ θΗ�ϝΎδϣ

�έΩ�ΪѧϨѧϨѧ̯�έΰ̳ �ήΑ�έ�ή̳ έΎ̯�ί ϭέ�ΪϨΘγϮΧ�̶ϣ

ΪѧϨѧΘѧϓήѧ̳�έήѧϗ�ϢΘη�ϭ�Ώήο �ΩέϮϣ�Ϫϟϻ�̭ έΎ̡.

�έΩ�Ζѧγ�ί ϮѧϨѧϫ�Ϫѧ̯�Ϣѧϫ�ί ϮϨϫ�̵ ή̳ έΎ̯�ϦϴϟΎόϓ

.زندان اسیر ھستند

آری سی سال آزگار است کھ مردم در جنگ و 

�Ϣѧϳ̫ έ�ΕΎѧο ήѧόѧΗ�ΎΑ�ϪϠΑΎϘϣ�έΩ�ΖϣϭΎϘϣ�ϭ�ΰϳή̳

�Ύѧϫ�ϝΎγ�Ϧϳ�έΩ�̶̳.بسر می برند Ϊϧί �̶ ̳ Ϊϴ̪ϴ̡

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�ϪѧΘѧΧϮѧϣ�Ύѧϣ�ϡΩήѧϣ�ϪΑ�ϡϭΪϣ�̲ ϨΟ�ϭ

�̶ѧϟΎѧΧ�ΎѧΟ��ϭΰѧϳή̳ �ˬϪϠϤΣ�ΎΑ�̶̯ ήϳί �ϪΑ�ϪϧϮ̴ ̩

�ϥέϭΩΰѧϣ�ϭ�ϥΎѧϴѧΘѧϟϭΩ�ϩί Ϯѧ̡��ϡΪϗ�ϪΑ�ϡΪϗ�ˬ�ϥΩΩ

��Ϫѧ̯�ΪѧϨѧϧΩ�̶ϣ�Ύϣ�ϡΩήϣ.رژیم را بھ زمین بمالند

�ϖѧΤϣ�ϑ Ϊϫ�ϩΪη�ΏΎδΣ�̵Ύϫ�Ζ ̯ ήΣ�ΎΑ�ϪϧϮ̴ ̩

ѧ̴ѧϤѧϫ�Ϫ̶̰�.خود را بھ تحقق برسانند  Ϩϳ�ϞϴϟΪΑ

�ΪѧϨѧϧϮѧΗ�̶ϣ�̶̯ ήϳί �ΎΑ�ˬΪϨΘδϫ�ϩΎ̳�ΩϮΧ�ϊϓΎϨϣ�ϪΑ

�έΩ�ήѧϴѧ̳�έΩ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�ϩΩΎѧϔѧΘѧγ�˯Ϯγ�̵ϮϠΟ

�ϥήѧ̰ѧϴѧΑ�ϭ�ϩΪѧη�Ωί �̵ ̫ ήϧ�Ϧϳί �έ�ΖϴϤ̯ΎΣ

�ΖѧϬѧΟ�έΩ��ΎѧϬѧϨΗ�ϭ�ΎϬϨΗ�ˬϖΤΑ�Ύϣ�ϡΩήϣ.بگیرند

�ήѧ̴ѧϳΩ�β ѧ̯�̨ѧϴѧϫ�ˬΪϧέΩ�̶ϣ�ήΑ�ϡΪϗ�ΩϮΧ�ϊϓΎϨϣ

�ϥΎѧϨѧ̪ѧϤѧϫ�ϭ�ΪϫΪΑ�̵έϮΗΎΘ̰ϳΩ�ϪΑ�ϦΗ�ΪϫϮΧ�̶Ϥϧ

�Ϊѧϧ�ϩΪѧϴϟΎϣ�̭ ΎΧ�ϪΑ�έ�ϥΎϨϤηΩ�ϩί Ϯ̡ �ϝΎΤΑ�ΎΗ�Ϫ̯

�ήѧΘѧθϴΑ�Ϫ̩ �ήϫ�Ϊϧ�ϩΩέϭέΩ�̶Θϔ̴η�ϪΑ�έ�ΎϴϧΩ�ϭ

�̵ήѧΑ�̵ ήѧΗ�ϩΩήѧΘδ̳ ��̵Ύϫ�̵ί ϭήϴ̡�ϪΑ�ήΘθϴΑ�ϭ

*خود  دست خواھند یافت .

١٣٨٨ تیر ٢، سھ شنبھ


