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ھذیان ھای بورژوازی ایران

)پایان وبریسم(

�ϪѧΑ�ϥήϳ�̵ ί ϭ̫ έϮΑ�Ϫ̯�ΩΩ�ϥΎθϧ�ΡϮο ϭ�ϪΑ�ήϴΧ�ϩΎϣ�ΪϨ̩ �ΕϻϮΤΗُ

Ζѧδ̡-ھنگام مواجھھ با بحران تا چھ حد فقیر، تنگ �ˬϪѧϳΎϣ-�ˬΕήѧτ ѧϓ

�ΎѧΑ�έΪϬ̴.زده و گیج است-ھذیان ϧ�Υήϓ�ϭ�̵έϭΎΧ�̶Ϡϋ�Ϫ̯�̶ϟΎΣ�έΩ

ی -نامھ-توده و اکثریت زیارت-بندھای سبز منقش بھ آرم حزب-مچ

̶-ی اصالح-ی لیبرالیسم ورشکستھ-زاده-امام ѧϣ�ϩέϭΩ�έ�ϥΎѧΒѧϠѧρ-

ϥΎѧ̡�ί-کنند، و در شرایطی کھ جمع ساده �̶ ѧΣϮϟ-Ζѧδѧϴѧϧήѧϳ-�̵Ύѧϫ

̶"سکوالر بھ وجد آمده از شعار توخالی  ѧϧήѧϳ�̵ έϮѧϬѧϤѧΟ"�̵ήѧΑ

̶ ѧϣ�ϩέ�ϞϴϤ̯ �̵ΎϋΩ�ΎϴϧήϔϴϟΎ̯�έΩ�ϥΎϴθϨϣΎΨϫ�έΪΘϗ�̵ΎϴΣ-�ˬΪѧϧί Ϊѧϧ

�ϭ�ϝΎѧη�ΎѧΑ�ϮѧΘѧϧέϮѧΗ�ΎΗ�β-یی کھ اکبر گنجی از لس-و در زمانھ ϠΠϧ

�ήѧΒѧΧ-افتد و در نقد سلطانیسم یک تسبیح آدم بی-قبای سبز دوره می

�ΎѧΗ�ϪѧΘѧϓήѧ̳�̵ έΪѧϤѧϠϋ�ϭ�̶ηΎΑΩ�ϭ�̭ ̬ ϳ̫ �ϭ�̶̰ δϣΎ̩�ί �˭ΎΟ�ϪϤϫ�ί 

�Ϧѧϳήѧϴѧη�̵-جاوی را بھ دنبال خود می-گوگوش و بون Ύϳϭέ�ϭ�Ϊθ̯

ί"ترمیم  ϭήѧϣ�ѧΒλ"̶ ѧϣ�ΪѧϴѧϟϮѧΗί ΎѧΑ�έ-�Ϫѧ̯�̵ έΎѧ̳ί ϭέ�έΩ�˭ΪѧϨѧ̯

ϪѧόѧϣΎΟ�ί-الکی و فایده-طلبی جان-اصالح �̶ϣΎΘϨΑ�̶ϣήΟ�̶ϳή̳- ی

ھای امام راحل و تقدیس بسیج و -مدنی و دموکراتیزاسیون بھ سنت

�ϭ�Ϣѧ̯�ϪϤϠ̯�̮-جمھوری "تقدس دوران جنگ و تقدیر ϳ�Ϫϧ�̶ϣϼγ

ϩΪѧϨѧϳΎѧϤϧ�ϭ�ΪϨϴθϧ-ϪѧδΎѧϳ�ϦѧϴѧϤѧϫ�̵-�̶ѧ̳-عقب می"نھ یک کلمھ زیاد

�Ϟѧ̰ѧϳΎѧϣ�ϭ�̟-فکری نیز با حربھ έΎѧη�ϦϴΟ�ϭ�α ϭέϮγ�ΝέϮΟ�̵Ύϫ

̶ ѧϣ�̵ ήѧγϮѧΗ�α ΎϣήΑΎϫ�ϭ�̶Ηέϭέ�ϭ�ϦϳΪϟ-ϪѧϠѧΑ�˭ΩέϮѧΧ...�ϦѧϴѧϨѧ̩�έΩ

ϻΎѧΑ�ί-چانھ"ی -ھای بازنشده-ی عقده-بلبشویی ناگھان ھمھ �̶ ѧϧί"

̶ ѧѧϣ�ϩΩϮѧѧθ̳ �ήѧѧΑϭ�β ѧѧ̯Ύѧѧϣ�ήѧѧγ�ήѧѧΑ-ΩϮѧѧη.�ήѧѧ̴ѧѧϳΩ�ϻΎѧѧΣ"�ί �έΎѧѧθϓ

(پایین �ς)زده-ھای عصیان-فشار توده" ѧϘѧϓ�Ϫѧϧ�Ϫ̯�ϩΪη�ΩΎϳί �ϥΪϨ̩ �ˬ

(زنی از باال-چانھ"ھای -راه-کوره "ΕέΪѧϗ�̶ Αϻ(�ΩϭΪѧδϣ�ΰѧϴѧϧ�έ

کھ تلفیق بحران اقتصادی، -کرده است، بل

جنبش ادامه دارد، 

!طبقه کارگر را متشکل کنیم

بیانیۀ دوم اتحاد سوسیالیستی کارگری

یک ماه پس از انتخابات ریاست .بحران سیاسی ادامھ دارد

جمھوری، کشمکش جناح ھای رژیم آشکارا از مسألۀ تقلب 

انتخاباتی و ابطال انتخابات عبور کرده و یک بحران سیاسی تمام 

تأکید بیانیۀ حاضر بر این است کھ نھ فقط .عیار را شکل داده است

بحران باالیی ھا تعمیق شده، بلکھ بر متن این بحران، علیرغم افت 

تظاھرات ھای میلیونی و اعتراضات خیابانی، ظرفیت جنبش 

برآمد توده ای در کیفیتی بھ مراتب .پائینی ھا ابدا کاھش نیافتھ

ارزیابی دقیق و واقع بینانھ از اوضاع .باالتر بسیار محتمل است

برخی از .برای تدقیق وظایف فعاالن سوسیالیست حیاتی است

:مھمترین مولفھ ھای اوضاع جاری را بررسی می کنیم

تظاھرات ھای انبوه مردم در نخستین ھفتۀ پس .خیزش توده ای)١

ΩΩ�ήѧϴϴϐΗ�ϩήδ̰ ϳ�έ�ϥήϳ�ΖγΎϴγ؞�ϨΤλ �̵ΎϫήΘϣέΎ̡�ΕΎΑΎΨΘϧ�ί .

�ϥΎѧϔѧϳήѧΣ�̶ ѧΗΎΑΎΨΘϧ�ϥϼ ̯ �ΐ ϠϘΗ�ΎΑ�ϥΎϴϣΎψϧ�ΡΎϨΟ�ΰϴϧ�ζ ϴ̡�ϝΎγ�έΎϬ̩

�̶ѧϧϮѧϴѧϠѧϴϣ�̵ϭήϴϧ�̶ϳΎϤϧ�ΕέΪϗ�έΎΑ�Ϧϳ�Ύϣ�ˬΩϮΑ�ϪΘηά̳ �ϡΎ̯Ύϧ�έ�ΩϮΧ

�ΏϼѧϘѧϧ�ϊ τ Ϙϣ�ί �Ϫ̯�ˬΖγΎϴγ؞�λ ήϋ�έΩ�ϡΩήϣ57�ˬΩϮѧΑ�ϪѧϘѧΑΎѧδѧϴѧΑ�

�ζ ѧ̰ѧϤѧθ̯ �ϭ�ΩΩ�έήѧϗ�ωΎѧόѧθϟ�ΖѧΤѧΗ�έ�Ύϫ�ΡΎϨΟ�ΖΑΎϗέ�ϢδϴϣΎϨϳΩ

Ωήѧ̯�̶ ѧΘϣϮ̰ Σ�̶ϧήΤΑ�ϪΑ�ϝΪΑ�έ�Ϣϳ̫ έ�ϥϭέΩ�̶ΗΎΑΎΨΘϧ.�ήѧΑήѧΑ�έΩ

�̶ѧΑ�έΎѧ̰ѧϧ�ϭ�έΪѧΧΎѧη�̵ Ύѧϫ�ύϭέΩ�ˬϡΩήѧϣ�̶ϧϮϴϠϴϣ�̵Ύϫ�ΕήϫΎψΗ

حیای احمدی نژاد گویای این بود کھ جناح نظامیان از نخوت قدرت 

ΪѧϧΩϮѧΑ�ϩΩή̰ ϧ�έϮψϨϣ�ϥΎη�ΕΎΒγΎΤϣ�έΩ�έ�ϡΩήϣ�έϮΘ̯Ύϓ.�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ

�ϪѧθѧϘѧϧ�Ϧϳ�˭ΪϨΘηΩ�ϪθϘϧ�ΕέΪϗ�ί �ΐ ϴϗέ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ�ϥΪϧέ�̵ήΑ�ΎϬϨΗ

�ϩΪѧη�ϩΪѧϧέ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ؞�ϟϮΣ�ϭ�ˬΖΨϟ�έϭί �ϪΑ�˯Ύ̰Η�ΰΟ�ΩϮΒϧ�̵ΰϴ̩

�ϡΎѧψѧϧ�ΐ Ηήϣ�ϪϠδϠγ�ϭ�ϝϮϤόϣ�̵έΎΠϣ�ϪΑ�ϥΩήΑ�ΖϳΎ̰η�ϪΑ�ΕέΪϗ�ί 

�ί.کھ اکنون در چنگ خودشان بود �̵ Ύѧϫ�ϪѧθϘϧ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�ε ΰϴΧ�Ύϣ

�ί.پیش چیدۀ کودتاچیان را برھم زد ΎѧϤѧϧ؞�Βτ Χ�έΩ�̵�ϪϨϣΎΧ�ϦϋήϔΗ

جمعھ، کھ حکم بھ تعطیل تظاھرات و ریختن خون 

۵بقیھ در صفحھ  ٢بقیھ در صفحھ 

سھراب صبح
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�ϥΎѧ̳ΪѧϨδϳϮϧ�ϯέϮη�ήψϧ�ήϳί�ϥΎѧ̳ΪѧϨδϳϮϧ�ϯέϮη�ήψϧ�ήϳί�ϥΎѧ̳ΪѧϨδϳϮϧ�ϯέϮη�ήψϧ�ήϳί!!!به پيشبه پيشبه پيش

مسئولیت مسئولیت مسئولیت ...و ویراستاران منتشر میشودو ویراستاران منتشر میشودو ویراستاران منتشر میشود
�ϩΪѧϨѧδϳϮѧϧ�ϩΪϬϋ�ήΑ�ϩΪη�ΝέΩ�ΐ Ϡτϣ�ήϫ�ϩΪѧϨѧδϳϮѧϧ�ϩΪϬϋ�ήΑ�ϩΪη�ΝέΩ�ΐ Ϡτϣ�ήϫ�ϩΪѧϨѧδϳϮѧϧ�ϩΪϬϋ�ήΑ�ϩΪη�ΝέΩ�ΐ Ϡτϣ�ήϫ

Ζѧѧγ�ϥΖѧѧγ�ϥΖѧѧγ�ϥ...�έΩ�έϮѧѧη�ϰѧѧόѧѧϤѧѧΟ�Εήѧѧψѧѧϧ�έΩ�έϮѧѧη�ϰѧѧόѧѧϤѧѧΟ�Εήѧѧψѧѧϧ�έΩ�έϮѧѧη�ϰѧѧόѧѧϤѧѧΟ�Εήѧѧψѧѧϧ
!!!به پيشبه پيشبه پيشسرمقالھ یا مقاالتى با امضاى سرمقالھ یا مقاالتى با امضاى سرمقالھ یا مقاالتى با امضاى 

شورا در رد یا پذیرش شورا در رد یا پذیرش شورا در رد یا پذیرش ...منعكس میگرددمنعكس میگرددمنعكس میگردد
�ήѧϫ�ζ ѧϳήѧϳϭ�ϭ�ϥΩήѧϛ�ϩΎѧΗϮϛ�έΩ�ΰϴϧ�ϭ�ήѧϫ�ζ ѧϳήѧϳϭ�ϭ�ϥΩήѧϛ�ϩΎѧΗϮϛ�έΩ�ΰϴϧ�ϭ�ήѧϫ�ζ ѧϳήѧϳϭ�ϭ�ϥΩήѧϛ�ϩΎѧΗϮϛ�έΩ�ΰϴϧ�ϭ
�ΕΎѧϤѧϴѧϤѧμ Η�ϭ�Ζѧγ�Ωί�ϩΪϴγέ�ϪΘηϮϧ�ΕΎѧϤѧϴѧϤѧμ Η�ϭ�Ζѧγ�Ωί�ϩΪϴγέ�ϪΘηϮϧ�ΕΎѧϤѧϴѧϤѧμ Η�ϭ�Ζѧγ�Ωί�ϩΪϴγέ�ϪΘηϮϧ

...خود را بھ اطالع فرستنده آن میرساندخود را بھ اطالع فرستنده آن میرساندخود را بھ اطالع فرستنده آن میرساند

کنفرانس ھفتم

 اتحاد سوسیالیستی کارگری برگزار شد

�έΰѧ̳ήѧΑ�Εϭ�ϩΎѧϣ�ϝϭ؞�Ϥϴϧ�έΩ�̵ ή̳ έΎ̯�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ�ΩΎΤΗ�ϢΘϔϫ�β ϧήϔϨ̯

ѧϟΎѧγ�̶γ�ΕϻϮΤΗ�ϦϳήΘϤϬϣ�ί؞��ϪѧΘѧηάѧ̳.شد �̶̰ ϳ�ΎΑ�ϪϧϻΎγ�β ϧήϔϨ̯�ϝΎδϣ

�ζ.ھمزمان شد ѧϳή̳ �ΪΤΘϣ�ϭ�ήΛϮϣ�ΖϟΎΧΩ�Εέϭήο �ϭ�ΖϴϤϫ�έΩ�β ϧήϔϨ̯

�Ϫѧ̪ѧϧΎѧϨѧ̩�Ϫѧ̯�Ωήѧ̯�Ϊѧϴѧ̯ΎѧΗ�ϦѧϴѧϨѧ̩�̶ ѧϧϮѧϨѧ̯�ΕϻϮΤΗ�έΩ�̵ ή̳ έΎ̯�ϢδϴϟΎϴγϮγ

�έϮѧϓ�̶ ѧΘδϳΎΑ�̶ϣ�ΩϮΒϧ�ζ ϴ̡�έΩ�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ�ΩΎΤΗ�ϪϧϻΎγ�ϭ�̵ΩΎϋ�β ϧήϔϨ̯

Ϊѧθѧϴѧϣ�ϩΩΩ�ϥϮѧΧήѧϓ�ϩΩΎѧόѧϟ�ϕϮѧϓ�β ѧϧήѧϔѧϨѧ̯�̮ ѧϳ.�ΩΎѧѧΤѧΗ�ΐ ѧϴѧΗήѧΗ�ϦѧϳΪѧΑ

�ϥήѧϳ�̵ ή̳ έΎ̯�ϢδϴϟΎϴγϮγ�ζ ϳή̳ �ί �̶θΨΑ�ϥϮϨόΑ�̵ ή̳ έΎ̯�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ

طی چند روز و بطور فشرده این فرصت و شانس را یافت تا در این برھۀ 

�̶ѧγέήΑ�έ�̵έΎΟ�̶ϧϮϴϠϴϣ�ζ ΒϨΟ�̵ΩΎϣ�ϭ�̶Ϩϴϋ�̵Ύϫ�Ϫθϳέ�̶ΨϳέΎΗ�α ΎδΣ

�ϭΩ�ε ί Ύѧγ�ˬΩέάѧ̳�Ϊϴ̯ΎΗ�ε �̶Ϡόϓ�̵ΎϫέΎόη�ϭ�̵ήΒϫέ�ϥΩϮΑ�έά̳ �ήΑ�ˬΪϨ̯

�ήѧ̳έΎѧ̯�ϪѧϘѧΒρ�ΖϟΎΧΩ�ϭ�έϮπ Σ�Εέϭήο �ήΑ�ˬΪϧΪΑ�Ϧ̰ ϤϣΎϧ�έ�Ϣ̯ΎΣ�ΡΎϨΟ

در بحران فعلی بطور متشکل و با خواستھا و مطالباتی طبقاتی، سیاسی و 

صنفی تاکید کند، و پیروزی یا شکست جنبش جاری را بھ رھبری یکی از 

.دو طبقۀ اصلی جامعھ، طبقھ کارگر یا طبقھ سرمایھ دار، منوط بداند

�̶ѧγέήѧΑ�έ�̵ ή̳ έΎ̯�ήϴϏ�̠ ̩ �ϊ ο Ϯϣ�ϭ�ΕΎϧΎ̰ϣ�ˬΖϴόϗϮϣ�ϢΘϔϫ�β ϧήϔϨ̯

کرد و تحوالت جاری را فرصتی تاریخی ای دستکم برای گسترش و توده 

.ای شدن گرایش سوسیالیسم کارگری دانست

�̶ѧΘѧδѧϴѧϟΎѧϴѧγϮѧγ�ΩΎѧΤѧΗ�έϮѧθ̯ �ΝέΎѧΧ�ϪѧΘϴϤ̯�Ϟϴ̰θΗ�ϦϴϨ̪ Ϥϫ�ϢΘϔϫ�β ϧήϔϨ̯

�ϥΎѧϴѧϣ�έΩ�̠ ѧ̩�̱ έΰѧΑ�ΝϮѧϣ�Ϟ̰ θΘϣ�ϭ�̲ ϨϫΎϤϫ�ΖϴϟΎόϓ�̵ήΑ�έ�̵ ή̳ έΎ̯

�ε ΰѧϴѧΧ�̶ ѧ̡�έΩ�Ϫѧ̯�̶ˬ ѧϣϼѧγ�Ϣϳ̫ έ�ϪΑ�ν ήΘϋ�έΩ�έϮθ̯ �ΝέΎΧ�ϥΎϴϧήϳ

�ΩΎѧΤѧΗ�ϦѧϴѧϟΎѧόѧϓ�Ϧѧϳ�ί.توده ای در ایران برخاستھ است، الزم دانست �ϞΒϗ

�ΎѧΑ�̶ ѧ̴ѧΘѧδѧΒѧϤѧϫ�̵ ΎϬϨϴ̢Ϥ̯�έΩ�ΎγΎγ�έϮθ̯ �ΝέΎΧ�έΩ�̵ ή̳ έΎ̯�̶ΘδϴϟΎϴγϮγ

.جنبش کارگری ایران فعال بودند

�β ѧϧήѧϔѧϨѧ̯�̶ ѧϠѧϴѧϠѧΤΗ�ϭ�̶γΎϴγ�ΚΣΎΒϣ�ϪΠϴΘϧ�ΎΗ�Ζϓή̳ �ϢϴϤμ Η�ϢΘϔϫ�β ϧήϔϨ̯

.بصورت بیانیھ ای منتشر شود

کمیتھ اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری 

٢٠٠٩پانزدھم اوت -١٣٨٨ مرداد ٢٤

ھذیان ھای بورژوازی ایران

�ϥΎѧ̯έ�ϡΎѧϤѧΗ�έΩ�έ�̶ ϘϴϤϋ�ϑ Ύ̰η�̶̴ Ϩϫήϓ�ρϮϘγ�ϭ�̶γΎϴγ

�ϑ.قدرت بھ وجود آورده است άѧΣ�ΎѧΑ�ς ѧϘѧϓ�Ϫѧϧ�Ϫѧ̯�̶ ѧϓΎѧ̰η

ϢѧϴѧϣήѧΗ�ϭ�̶ϧΪη�ή̡ �ϝήΒϴϟ�ΐ ϴϗέ-�Ζѧγ�ϞѧϬѧγ�ˬΖѧδѧϴѧϧ�ήѧϳάѧ̡

Ϫѧϴѧ̰ѧΗ�ϥΪη�ϩΪϴ̰Η�ϪΑ�ΰϴϧ�ΪϨϳήϓ�ϦϴϤϫ�ϖϴϓϮΗ-�̵ ί ϭ̫ έϮѧΑ�ϩΎѧ̳

.میلیتانت نوکیسھ خواھد انجامید

�ϩΪѧϧέ�ί!گرای ما-ھای نخبھ-چاره لیبرال-بی �β ѧ̡�Ϫѧ̯�ϥΎϧ

�ΰѧ̯ήѧϣ�έΩ�ϪѧϫΩ�̮-شدن از وزارت اطالعات ری ѧϳ�̵ήϬη

̵-مطالعات استراتژیک ریاست ϮѧγϮѧϣ�̵Ϯϟ�ήϳί �̵έϮϬϤΟ-

�ί-خوئینی �ϭ�ΪѧϧΩέϮѧΧ�ύήѧ̩�ΩϭΩ�ˬΪѧϧΪѧη�ϊ ѧϤΟ�Ϣϫ�έϭΩ�Ύϫ

مداری منتسکیو و بازار آزاد ھایک و -لویاتان ھابز تا قانون

ήѧΑ�ϭ�ΪѧϧΩί̵�-دموکراسی دوتوکویل را ھاشور بوم �ϪѧϧΎϳή̳

ϪѧόѧϣΎѧΟ�̵-نھادینھ ΩΎѧμ ѧΘϗ�̶γΎϴγ�ΖϴϧϼϘϋ�̵ ί Ύγ-�̶ѧϧΪѧϣ�̵

اخالق پروتستان و "ی -اسالمی برآمده از دوم خرداد رسالھ

�ί"داری-روح سرمایھ �β ѧ̡�ϻΎѧΣ�ˬΪѧϧΩήѧ̯�Ϧϳέΰγ�έ�ήΑϭ

ھایی -یکی دو ماه احساس تنھایی نوستالژیک در ھمان سلول

̶-ھا و ترقی-کھ خود زمانی چپ ѧϣ�ϪѧΑϼѧλ �ϪѧΑ�έ�ϥΎϫϮΧ-

�ϪѧΑ�ϪѧΑϮѧΗ�̵-کشیدند؛ بھ ھوش آمده ΎѧϫέΩ�Ϫѧ̯�̶ ѧϫΎѧϣ�έΩ�ϭ�Ϊϧ

�ˬήѧΑϭ�β ̯ Ύϣ�έΎ̰ϧ�ϖϳήρ�ί �ˬΖγ�ί ΎΑ�ΪϧϭΪΧ�ϥΎϨϣϮϣ�̵ϭέ

.کنند-اظھار ندامت می

ΎѧΠѧ̯�ήѧϫ�έΩ�̶̵�-کھ اساس و مبنای چنین دادگاه-در این ѧϳΎϫ

Ζѧδѧϴѧϧ�̶̰-دنیا بر شیوه η�ˬΖγ�ϩΩϮΑ�έϮΘγ�̶ΘδϴηΎϓ�̵Ύϫ.

ϥ�̶-کھ بھ ھنگام برپایی چنین دادگاه-اما شگفت آن ѧϳΎѧϫ-�ϩΎѧ̳

ˬ�ϦѧϴѧδΣ�ϭ�ϥΎѧϳΩΰѧϳ�Ϊѧϴѧόѧγ�̶-کھ سابقھ ϨϳΪΑΎϋ�ϢγΎϗ�̶γΎϴγ�̵

Ζѧϓήη�ϭ�Ϊϴθ̯-�έ�ϥΎѧη-احمدی روحانی را بھ فضاحت می

ΪѧϳέΩˬ�-شان را می-ی مقاومت-خرید و پوستھ-بھ درھمی می

̵-کسی نبود تا مرثیھ ΩέϮѧΟϻ�ϝΎѧΜϣ�Ϫ̯�ΩϮη�̶ΗΎϳΎϨΟ�ϥϮΧ-

̶-ھا و خاتمی-زدند و موسوی-ھا رقم می ѧΑϭήѧ̯�ϭ�Ύϫ-�ϭ�Ύѧϫ

نظر از -صرف.کشیدند-شان ھورا می-ھا، برای-رفسنجانی

�Ϧѧϳ�ϩϮΟϭ�ϡΎϤΗ�ΕΎϓΎϨϣ�ϭ�̶ϳΎϫ-ضد انسانی بودن چنین دادگاه

ΖѧϳΎѧϨΟ-�ϥέΎѧ̯-حتا -ترین حقوق مسلم -ھا با ابتدایی-نمایش

چھ کھ در این میان بھ نظر من جالب رسید -یی، آن-حرفھ

١بقیھ از صفحھ 
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β-نفی معنی ѧ̯Ύѧϣ�ΐ ѧΘѧ̰ѧϣ�έΩ-�ϪѧΑ�έΩ�ήѧΑϭ

.سعید حجاریان بود"ی-دفاعیھ"اصطالح 

�ΕέΎѧΒѧϋ�̮ ѧϳ�ϪΑ–ϥΎѧϨѧ̩�ϭ-�ί ΎѧΠѧϳ�ϪѧΑ�Ϫѧ̯

�έΪѧϣΩήγ�̵Ϯγ�ί-خواھم گفت  �ήΑϭ�έΎ̰ϧ

�ϡϮѧϬѧϔѧϣ�ϪѧΑ�̶γΎϴγ�ΕΎΣϼλ �ζ ΒϨΟ�̵ήψϧ

ϩ̬ ѧϳϭ�̵ ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�̶ γΎϴγ�ΖϴϧϼϘϋ�ϥΎϳΎ̡-�̶ѧϳ

�ί �β ѧ̡�ΖѧηΩΎѧϨѧΑ�̶ϧήϳ�ϢδϴϟήΒϴϟ�Ϫ̯�Ζγ

Ϫѧϳήѧψѧϧ�ϩέϭΩ�̮ ϳ-ϪѧΨѧδϧ�̵ˬ ί Ωήѧ̡- اش را

�ϭ�ϖѧϧϭέ�ϪΑ�έ�ϥήϳ�̵έΩ-بپیچد و سرمایھ

�ΕΪѧϣ�ϥΎѧϴѧϣ�έΩ�ϞѧϗΪѧΣ�ϭ�ΪϧΎγήΑ�̶ϳΎϓϮ̰ η

�ϮѧѧΗέΎѧѧϫϮѧѧγ�̵ ΰѧѧϧϭΪѧѧϧ�ί �̵ ήѧѧ̴ѧѧϳΩ�ϥ̫ έϭ

�Ϫѧ̯�ΎѧΟ-بھ عبارت دیگر از آن.طراحی کند

�̵ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�̶ ϧϼϘϋ�ήϴϏ�̵ΎϫέΎΘϓέ

̵-بورژوازی میلیتانت  ΪѧϤѧΣ�̵ ήѧΒϫέ�ϪΑ-

�ϩΎѧѧ̢ѧѧγ�ϒѧѧϴѧѧρ�ϭ�Ω̬ѧѧϧ-�ΕήѧѧυΎѧѧϨѧѧϣ�έΩ�Ϫѧѧ̯

�ϑ ήѧѧρ�ί �ϒѧѧϠѧѧΘѧѧΨѧѧϣ�έϮѧλ �ϪѧѧΑ�̶ ѧѧΗΎѧѧΑΎѧѧΨѧѧΘѧϧ

�ν ήѧόѧΗ�ϭ�ΪϘϧ�ΩέϮϣ�ΰϴϧ�̶Αϭή̯ �ϭ�̵ϮγϮϣ

�̶ѧγΎѧϴγ�ΕέΪϗ�ήϬ̢γ�έΩ�̮ Ϩϳ�ˬΖϓή̳ �έήϗ

ϞѧϤѧϋ�ϭ�Ζѧγ�ϪѧΘϓΎϳ�ήΗήΑ�ΖγΩ�ϥήϳ-�Ωήѧ̯

یی تراول چک، انحالل -تقسیم فلھ"ِقجری"

�έΎѧΒѧΘѧϋ�ϭ�ϝϮ̡ �̵έϮη�̵έϮλ �̵ ί Ύγί ΎΑ�ϭ

̶-و بودجھ و ول-و سازمان برنامھ  ѧΟήѧΧ-

έϻΩ�ΩέΎѧϴѧϠѧϴѧϣ�ϥΪη�ΩϮϘϔϣ�ˬϪϳϭέ̵�-ھای بی

�˭Ζѧγ�ϩΪѧϴѧθѧΨΑ�έήϤΘγ��έ�ϩήϴϏ�ϭ�ϪΟΩϮΑ

ی -مندانھ-توان تصور کرد اعالم ھوش-می

-�ϥΎѧϳέΎѧΠѧΣ�̵-در بیانیھ-"وبریسم"پایان 

ϦѧѧΑ�ϪѧѧΑ�ί �̵ ήѧѧ̴ѧѧϳΩ�ήѧѧϴѧѧΒѧѧόѧѧΗ-�ϥΪѧѧϴѧѧγέ�ΖѧѧδΑ

�ί ΎѧϏ�ήѧϴѧΒѧόѧΗ�̮ ѧϳ�ϪѧΑ�ϭ�̵ΩΎμ Θϗ�ΖϴϧϼϘϋ

-داری جمھوری -ی سرمایھ-سیکل وارونھ

.اسالمی است

�Ϫѧ̯�ϢѧϴѧϫΩ�ϪϣΩ�ϝϮγ�Ϧϳ�ΎΑ�ΪηΎΑ�ήΘϬΑ�ΪϳΎη

"ϪѧѧϳΎѧѧϣήѧѧγ�Ύѧѧϳ-�ϡΎѧѧψѧѧϧ�̮ ѧѧϳ�̶ ѧѧΘѧѧόѧѧϨѧѧλ �̵ έΩ

ˮΖѧѧγ�ΖѧѧϴѧѧϧϼѧѧϘѧѧϋ�ήѧѧΑ�̶ ѧѧϨѧѧΘѧѧΒѧѧϣ�̵ ΩΎѧѧμ ѧѧΘѧѧϗ"

ϪѧϳΎϣήγ�ΩϮΑ�ΪϘΘόϣ�β ̯ έΎϣ-̶ ѧΘѧϧ�̵ έΩ-�ΰѧΗ

ϥήѧΤΑ�ϞϴϟΩ�ϪΑ�ϭ�Ζγ�ΖϴϧϼϘϋ-�̶ѧΗΫ�̵ Ύѧϫ

ΦѧѧγΎѧѧ̡�ϪѧѧΑ�έΩΎѧѧϗ�ΩϮѧѧΧ�̮ ѧѧϴѧѧϠѧѧ̰ѧѧϴѧѧγ�ϭ-�̶ѧѧϳϮѧѧ̳

�ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ�ϭ�ϥΎѧѧδϧ�ϥϼѧѧ̯�ϭ�ΩήѧѧΧ�̵ Ύѧѧϫί Ύѧѧϴѧϧ

ϪѧϳΎϣήγ�̶ϧϭέΩ�̵ΎϫΩΎπ.نیست Η- داری در

�Υήѧϧ�̶ ѧϟϭΰѧϧ�ζ ѧϳή̳ �ϥϮ̪ Ϥϫ�̶ϠϣϮϋ�έΎϨ̯

�ϭ�Ζѧϓήѧθѧϴ̡�ϥΎϴϣ�ΩΎπ-سود؛ اضافھ Η�˭ΪϴϟϮΗ

و )عقالنیت(رشد تکنیکی نیروھای تولیدی 

�ϭ�̶ ѧλ Ϯѧμ Χ�Ζѧϴѧ̰ѧϟΎѧϣ�ί �̶ηΎϧ�ν έϮϋ

�ΪѧϳϮѧϣ�ωϮѧϤѧΠѧϣ�έΩ�ϊ ѧϳί ϮѧΗ�έί ΎѧΑ�̶ ѧηέΎϧ

ϪѧϧΎѧϤѧϟΎѧϋ�ϒѧθ̯ �ήΑ�̶ϨΘΒϣ�ϞϴϠΤΗ�̶ΘγέΩ- ی

داری -مارکس از سیر تکوینی نظام سرمایھ

.است

�ήѧΑϭ�β ѧ̯Ύѧϣ�ήѧψѧϧ�ί �˭β ѧ̯έΎѧϣ�ϞѧΑΎѧϘϣ�έΩ

داری -ϩΪѧϨѧϬѧϧ�ΎѧϨΑ�̵Ύϫ-ϪѧϳΎѧϣήѧγ�̵-سازمان

�έΎѧϤη�ϪΑ�ΖϴϧϼϘϋ�̶όϗϭ�ϢδΠΗ�ϭ�̶Ϩϴϋ�ΩΎϤϧ

داری -ϪѧϳΎѧϣήѧγ�ήѧΑϭ�̵-بھ عقیده.روند-می

ی عقالنی در -جا کھ بھ شیوه-صنعتی از آن

ζ-جست ѧϴΑ�ΩϮγ�Ϟϴμ ΤΗ�̵ϮΟϭ-�ˬΖѧγ�ήѧΗ

�ΖѧϴѧϧϼѧϘϋ�ΪϴηϮ̯.ست-ًپس ذاتا عقالنی �ήΑϭ

ϩί έΎѧΒϣ�ϮϴΗΎϧήΘϟ�ϥϮϨϋ�ϪΑ�έ�̮ ϴΗή̯ ϭέϮΑ

-�ϦѧϤѧο �ϭ�ΪѧϨѧ̯�Ρήѧτ ѧϣ�β ̯ έΎϣ�̶ΗΎϘΒρ�̵

ی طبقاتی در سیر تکامل و -پذیرش مبارزه

�έΪѧϣ�ί �έ�ϩί έΎΒϣ�ωϮϧ�Ϧϳ�̶ˬ ΨϳέΎΗ�ϥϮ̰ Η

�ΖѧϳΎѧϬϧ�έΩ�ϭ�ΪϨ̯�ϑ άΣ�ΦϳέΎΗ�Ζ ̯ ήΣ�̶Ϡλ 

�ϡϮѧϠѧόѧϣΎѧϧ�̶ϳ-سوسیالیسم مارکس را بھ آینده

بھ یک مفھوم وبر بر آن .و دور حوالھ دھد

�έΩ�έ�̶ ѧΗήѧϴѧϴѧϐѧΗ�ϥΎѧϤϫ�ϢδϴϟΎϴγϮγ�Ϫ̯�ΩϮΑ

تر در -زند کھ پیش-قلمرو اقتصادی رقم می

Ζѧγ�ϩΪѧη�ϊ-حیطھ ϗϭ�̶γΎϴγ�έΰΑ�̵. در

�ΰѧϴѧϧ�ΪѧϴϟϮΗ�έΰΑ�ϥΪη�̶ϋΎϤΘΟ�ΎΘγέ�ϦϴϤϫ

�ί ϮѧϨѧϫ�̵ ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�ΕΎѧϴѧΣ�ί �̶ ѧθѧΨΑ�Ύϓήλً

Ϫѧѧτ ѧѧϠѧѧγ�ΐ ѧѧϟΎѧѧϗ�έΩ�έ�ϞѧѧϘѧѧΘѧѧδϣ-�ΖѧѧϳήѧѧϳΪѧѧϣ�̵

بوروکراسی دولت در خواھد آورد و بھ این 

�̶ѧΘδϴϟΎϴγϮγ�̵ΩΎμ Θϗ�ϡΎψϧ�έήϘΘγ�έΎΒΘϋ

.بھ تکامل دولت خواھد انجامید

)Gerth and Mills, 1964.P.49(
ی -از سوی دیگر وبر کوشید در تبیین نحوه

�έ�ϢѧδѧϴѧϨѧϳϮѧϠ̯�Ι-پیدایش سرمایھ ήϴϣ�̵έΩ

�ϢѧδѧϴѧϟΎѧϳήѧΗΎѧϣ�ϭ�̶-در مقابل نظریھ ѧϤѧϠѧϋ�̵

�β ѧ̯έΎѧϣ�̶ ѧΨѧϳέΎѧΗ)�ΐ ѧѧϠѧγ�ˬϪѧϴѧϟϭ�ΖѧηΎѧΒѧϧ

�ϦѧѧϳϮѧѧ̰ѧѧΗ�ˬϦѧѧϴѧѧϣί �ί �ϥΎѧѧϴѧѧϳΎѧѧΘѧѧγϭέ�Ζѧѧϴѧѧ̰ѧѧϟΎѧѧϣ

.ΪѧϫΩ�έήѧϗ...)دار و-ϪѧϳΎѧϣήγ�έΩ-مزرعھ

�ϥΎѧΟ�̶-متاثر از اندیشھ(کلوینیسم  ѧϨѧϳΩ�̵ Ύϫ

ΎѧϨѧΑ�Ϫ̯�ΩϮΑ�̶Τϴδϣ�̶Βϫάϣ�̶θΒϨΟ̵�)کلوین

�ϢѧδѧϴѧϧΎΘδΗϭή̡-اولیھ �̶ϨϳΩ�Ρϼλ �Ζπ Ϭϧ�̵

�ήѧψѧϧ�ΩέϮѧϣ�̵ΩΎμ.را پی ریخت Θϗ�ϕϼΧ

�ί-ماکس وبر بر پایھ �ϢѧδѧϴѧϨѧϳϮѧϠѧ̯�ζ ΒϨΟ�̵

̶ ѧϣ�ϦѧΨγ�̶ΘΨγ�έΎ̯�ϭ�ρΎΒπ ϧ�ˬΖϴϧϼϘϋ-

ی -Ϫѧϔѧϴѧυϭ�ϥϮѧϨϋ�ϪΑ�Ύϫ-گفت کھ کلوینیست

�̶ѧϫϻ�̵ έΎѧ̴ѧΘѧγέ�ϑ Ϊѧϫ�ΎΑ�ϭ�ΩϮΧ�̶ϋήη

ΕϭήѧΛ�ϭ�ΪϧΩή̯ �Ϫθϴ̡-�̵ήѧΑ�Ϫѧϧ�έ�̵ ί ϭΪѧϧ

�ήѧϘѧϓ�ϪΑ�̮ Ϥ̯�έϮψϨϣ�ϪΑ�Ϫϧ�ϭ�̶μ Ψη�Εάϟ

ΎѧϨΒϣ�ήΑ�ήΑϭ�β̵�.در پیش گرفتند ̯ Ύϣ�ε ϼΗ

�ϭ�̵ ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�̵ ΎѧϫέΎѧΘѧϓέ�ϥΎϴϣ�ρΎΒΗέ�ΩΎΠϳ

�̶ѧ̰ѧΘѧϣ�̵ ΩΎѧμ Θϗ�ϕϼΧ�ϪΑ�̶ˬ ϨϳΩ�̵ΎϫέϭΎΑ

ΖѧϳΎѧϏ�ί �ϩΪѧϣήѧΑ�ΖѧϴѧϧϼϘϋ�ήΑ-�ϭ�̶ ѧγΎѧϨѧη

�̵Ύѧϫϭήѧϴѧϧ�ήѧϳΎѧγ�ϞΑΎϘΗ�ΎΑ�ϡϮΗ�̶Ϙτ Ϩϣ�ϡϭΪΗ

Ζѧγ�ϩΪη�ΰ̯ ήϤΘϣ�̶ΨϳέΎΗ�̶Θδϫ.�έΩ�ήѧΑϭ

�ϭ�ϪѧΘѧϴѧϧέΪϣ�έϮτ-جست Η�ήϴγ�ήϴδϔΗ�̵ϮΟϭ

�ΖѧϴѧϧϼѧϘѧϋ�ί-تمدن غرب بھ شکل ویژه �̶ϳ

�ϭ�Ωέϭ�̵ ϭέ�̶ ѧϤγέ�ΖϴϧϼϘϋ�ϥϮϨϋ�ΖΤΗ

ϩΩΎѧγ�έ�έΰΑ�ΪϣέΎ̯�ϭ�ΪϨϤϓΪϫ�̵ ή̴ ΑΎδΣ-

ϩϮѧѧϴѧѧη�ϦѧѧϳήѧѧΗ-ϥΎѧѧϣέ�ϪѧѧΑ�ϥΪѧѧϴѧѧγέ�̵-�̵Ύѧѧϫ

ΪѧѧѧѧϧϮѧѧѧѧΧ�̶ ѧѧѧѧϋΎѧѧѧѧϤѧѧѧѧΘѧѧѧѧΟ) .Weber.M,

1958,P.163(

خالصھ این کھ وبر سازمان اقتصاد عقالنی 

̶ ѧϣ�̶ ѧΗϼϴ̰θΗ�ϥΎϨ̩ �έ-ϞѧϤѧϋ�Ϫѧ̯�ΖѧδϧΩ-

�ΎѧθѧϨѧϣ�ϭ�ϪΘϓή̳ �Ϟ̰ η�ϝϮ̡ �̵ΎϨΒϣ�ήΑ�ϥ�Ωή̯

Ζѧγ�έί ΎѧΑ�ϊ ѧϓΎѧϨѧϣ�ήѧγ�ήΑ�ϩί έΎΒϣ�ΰϴϧ�ϥ.

�ήѧΑ�α ΎѧϨѧΟ�̵ ΎѧϬѧΑ�ζ ѧΠѧϨѧγ�ϥϭΪѧΑ�Ϫ̯�ϥΎϨ̩

�έΩ�ΖѧΑΎѧϗέ�ϥϭΪѧΑ�ϥ�ϊ ѧΒѧΗ�ϪѧΑ�ϭ�ϝϮ̡ �α Ύγ

�ήѧϴѧϏ�̶ϳ�ϪΒγΎΤϣ�ϪϧϮ̳ ήϫ�ˬέί ΎΑ�̵�Ϫλ ήϋ

.ممکن است

�ϥϮѧΗ�̶-از لحن سوگ ѧϣ�ϥΎΒϠρ�Ρϼλ �έϭ

�Νϭήѧϋ�ϥΎѧ̰ѧϣ�ς ѧϘѧϓ�Ϫѧϧ�̮ ѧϨѧϳ�Ϫ̯�ΖϓΎϳέΩ

�Ϧѧ̰ѧϤѧϣήѧϴѧϏ�ϭ�ϪΟϭϼΑ�̶ϣϼγ�ϢδϴϧΎΘδΗϭή̡

ϞѧΑ�ˬΖγ�ϩΪη-�ϪѧΑ�Ζѧθ̳ ί ΎѧΑ�̵ ϮѧγέϮѧ̯�Ϫѧ̯

�ϢѧδϴϟήΒϴϟ�ΩϮϋϮϣ�̶γΎϴγ�̵ΩΎμ Θϗ�ΖϴϧϼϘϋ

�ϩΪѧϳΩήѧ̳�ΩϭΪѧδϣ�̶ ѧϠѧ̯�ϪѧΑ�ΰѧϴѧϧ�̵ ΩΩήΧ�ϭΩ

�22�ΕέΪѧϗ�έήϤΘγ�ϭ�ΩΩήΧدوپینگ .است

ε-دولت احمدی ϮѧΧ�έΩ�Ω̬ϧ-ϪѧϧΎѧϨѧϴѧΑ-�ϦѧϳήѧΗ

�4�ϩΪѧϨѧϳ�ϝΎѧγحتا اگر بتواند در -برآوردھا 

شرایط سیاسی -روی پای لنگ خود بایستد 

4�ϪѧΑ�̶اقتصادی  ѧτ ѧϳήη�έΩ�έ�ϪΘηά̳ �ϝΎγ�

ΖѧΒѧѧ̰ѧϧ�ΐ ѧΗήѧϣ-ΩΩ�ΪѧϫϮѧΧ�ϪѧѧϣΩ�ήѧΗέΎѧΑ.

�̵ήѧΑ�ϩΎѧ̢ѧγ�ϥήѧγ�ϭ�ϥΎѧϬѧϴѧ̯�Ϫ̯�̵ϮϳέΎϨγ

خاتمی، (طلب -حذف نھایی رھبران اصالح

�Ϫѧ̯�̶ϳϮϳέΎϨγ�ˬΪϧ-نوشتھ)موسوی، کروبی

ѧΒѧδϧ�ϥΪѧϣ�ϩΎѧΗϮѧ̯�ϭ�ΖѧρΎѧγϭ�ϢϏέ̶�-علی

ϦѧѧΨѧѧγ�έΩ�ήѧѧΒѧѧϫέ-�ϪѧѧΒѧѧϨѧѧηέΎѧѧϬѧѧ̩�̶ ѧѧϧέ)

4/6/1388(ϪѧѧΒѧѧτ ѧѧΧ�έΩ�ˬ-�ΐ ѧѧΤѧѧΘѧѧδϣ�̵ Ύѧѧϫ

̵ ΪѧѧϤѧѧΣ-�Ω̬ѧѧϧ)�ϪѧѧόѧѧϤѧѧΟί ΎѧѧϤѧѧϧ�ί �ζ ѧѧϴѧѧ̡6/

�ήѧΗήѧϓ�Εέϭήѧο)شھریور �ί �ΡϮѧο ϭ�ϪΑ

ϩήѧϬѧϣ�ήѧΧ�ϭ�̵ ϮѧΒѧϧ�ϭ�ϥΎϳέΎΠΣ�ί �ϦΘϓέ-

ھایی ھمچون ابطحی و عطریانفر داد سخن 

�ϞѧΑΎѧϗ�ζ-می ѧΨѧΑ�ί �ΖϟϭΩ�ϥΪη�έϭΩ�ϪΑ�ΪϫΩ

̶ ѧѧϬѧѧΟϮѧѧΗ̶ ѧѧΗΎѧѧϘѧѧΒѧѧρ�ϥΎѧѧ̯έ�ί -اش�ΪѧѧϫϮѧѧΧ

انجامید، 
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�ήѧϏϻ�έو بھ نحو محسوسی چنین دولتی 

Ωήѧ̯�ΪϫϮΧ�ϒϴόο �ϭ.�ϪѧΑ�ΖѧγΪѧϴѧ̡�ϪѧΘѧϔѧ̴ѧϧ

�ϥΎѧ̰ѧϣ�ς ѧϘѧϓ�Ϫѧϧ�ΪѧϳΪѧΟ�ΖѧϟϭΩ�̶γΎϴγ�υΎΤϟ

�Ϧѧ̰ѧϤѧϣ�ϞѧϗΪѧΣ�ϪΑ�έ�ϥΎΒϠρ-فعالیت اصالح

ΐ-تنزل خواھد داد، بل ѧϘѧϋ�ϥΰѧϴѧϣ�ϪѧΑ�Ϫѧ̯-

ϩί Ϊѧϧ�ϪѧΑ�ϭ�̵έΎΟ�̶ϋΎϤΘΟ�ζ ΒϨΟ�̶Ϩϴθϧ-

ϪѧѧϘѧѧΒѧѧρ�̶ ѧѧΗϼѧѧϴѧѧ̰ѧѧθΗ�ϒѧѧόѧѧο �̵-�ˬήѧѧ̳έΎѧѧ̯�̵

�ΖѧѧϴѧѧϟΎѧѧόѧѧϓ�ϪѧѧϧϮѧѧ̳ήѧѧϫ�ήѧѧΑ�έ�έΎѧѧθϓ�ήѧѧΜѧѧ̯ΪѧѧΣ

یی آزاد و مستقل وارد -سندیکایی و اتحادیھ

.خواھد کرد

�Ζѧδѧϴѧϧ�̵-از نظر اقتصادی کم ΪѧϳΩήѧΗ�ϦϳήΗ

ΖѧѧϤѧѧΣί �ϭ�ϥήѧѧ̳έΎѧѧ̯�Ϫѧ̯-�έΩ�ϥήѧѧϳ�ϥΎѧѧθ̯

ϩΎѧѧϣ�ϭ�Ύѧϫί ϭέ-ϩΎѧѧϴѧѧγ�έΩ�ϩΪѧѧϨѧѧϳ�̵ Ύѧϫ-�ϦѧѧϳήѧѧΗ

�έήѧϗ�ϪѧΘѧηάѧ̳�ϝΎѧγ�ϩΩ�ΪѧϨѧ̩�̶Θθϴόϣ�ϊ ο ϭ

ϪѧϨѧϣΩ�ΎΑ�̶ϣέϮΗ�ΩϮ̯.خواھند گرفت έ-�̵Ύѧϫ

̶.بلندتری ادامھ خواھد یافت ѧΑ�Υήϧ-�̵έΎѧ̯

 بھ رقم پیش88 درصد شھریور 15از رقم 

�ΩΰѧϤΘγΩ�ϖϳϮόΗ.بینی ناپذیری خواھد رسید-

�ϥΎѧϋΫ�ϪѧΑ�ήѧο–کارگران  ΎѧΣ�ϝΎѧΣ�έΩ�Ϫ̯

έΩ�ς ѧϘѧϓ�ΖϟϭΩ500�ϪѧϧΎѧΧέΎѧ̯�200�έΰѧϫ�

50ϪѧΘѧϓή̴ تا 3کارگر از  ϧ�ϕϮϘΣ�ϩΎϣ�-�Ϊѧϧ-

[Ϊѧη�ΪѧϫϮΧ�ϝΎΒϧΩ�̵ήΗ-با شدت بیش .�ϞѧϴѧΧ

ϥˮϼѧϏΎѧη�ϭ�ϥέΎ̯!�ϥϭΪѧΑ-عظیم ارتش بی

�ήѧΑ�̵̱�-دستمزد از یک έΰѧΑ�̵ ΪϳΪϬΗ�Ϯγ

Ϊѧη�ΪѧϫϮѧΧ�̶ ѧϘϠΗ�ΖϟϭΩ�̶γΎϴγ�ΕΎΒΛ. و از

̶ ѧΑ�̮ ѧϠѧϬѧϣ�ν έϮϋ�ϭ�ΖΘθΗ�ή̴ ϳΩ�̵Ϯγ-

ϪѧϘѧΒѧρ�έΩ�̵έΎ̯-ϖѧϴѧϤѧϋ�έ�ήѧ̳έΎѧ̯�̵-�ήѧΗ

].خواھد کرد

ϪѧϨѧϳΪϘϧ�έΎϬϣ�ΖγΎϴγ-�̶ѧ̳-کاھش حجم پول 

�̶ѧϣέϮѧΗ�ΩϮ̯ έ�ϪΑ�ϡέϮΗ�έΎϬϣ�̵ήΑ�Ϫ̯�ΖϟϭΩ

�21500�ϥΎѧϣϮѧΗ�ΩέΎѧϴѧϠѧϴѧϣکھ از -!انجامیده

�15700�ϥΎѧϣϮѧΗ�ΩέΎϴϠϴϣ بھ 1386در اسفند 

1387�ϪѧΑ�ϭ�˭Ζѧγ�ϩΩή̯در دی ماه  �ρϮϘγ�

�ϞѧѧϴѧѧϠѧѧϘѧѧΗ54�ϡΩήѧѧϣ�ΪѧѧϳήѧѧΧ�ΕέΪѧѧϗ�̵ Ϊѧѧλ έΩ�

�̵ήѧδ̯ �ϪΑ�ϪΟϮΗ�ΎΑ�̵ˬ έΎΟ�ϝΎγ�έΩ�ϩΪϴϣΎΠϧ

44ϢѧϴѧΧϭ�ν έϮѧϋ�ϪΟΩϮΑ�̵έϻΩ�ΩέΎϴϠϴϣ�-

ΩΩ�ΪѧѧѧϫϮѧѧѧΧ�ί ϭήѧѧѧΑ�έ�̵ ήѧѧѧΗ.ϑ άѧѧѧΣ30

̵�-درصدی بودجھ έΎѧΟ�ϭ�̶ ϧήϤϋ�̵-�ϪѧΑ

از -منظور جبران بخشی از کسری بودجھ 

̶ ѧΑ�ϪΑ�ϑ ήρ�̮ ϳ-̵ ί ΎѧγέΎѧ̯-ϥϭΰѧϓ�̵ Ύѧϫ-

ΪѧϴѧϟϮѧΗ�ΰѧ̯ήѧϣ�̶Ϡϴτ-در نتیجھ-تری  όΗ�̵-

�ΩΰѧϤѧΘѧγΩ�ή̴ ϳΩ�ϑ ήρ�ί �ϭ�Ϊη�ΪϫϮΧήΠϨϣ

ϪѧΘѧδѧθϧί ΎѧΑ�ϭ�ϥΪϨϣέΎ̯�ϭ�ϥή̳ έΎ̯-�ϭ�ϥΎѧ̳

ΩΩ�ΪѧϫϮѧΧ�ϞѧϴѧϠϘΗ�ΰϴϧ�έ�ϥήϴ̴Α�̵ήϤΘδϣ.

56̮بدھی  ѧϧΎѧΑ�̶ ѧϧΎѧϣϮΗ�ΩέΎϴϠϴϣ�έΰϫ�-�˭Ύѧϫ

�ήѧϴѧϏ�ϥ�ϊ ѧΒΗ�ϪΑ�ϭ�Ϧ̰ δϣ�έί ΎΑ�ϞϣΎ̯�ΩϮ̯ έ

�ΎѧΑ�ς ѧΒѧΗήѧϣ�Ϟѧϐѧη�Ϊѧλ �ί �ζ ѧϴѧΑ�ϥΪη�ϝΎόϓ

ϪѧΘѧѧδѧ̰ѧѧηέϭ�ˬί Ύѧγ�ϭ�ΖѧѧΧΎѧγ-�ϊ ѧѧϳΎѧѧϨѧλ �̶ ѧ̳

ˬ̶�-آلومینیم ѧΟΎѧδϧ�ˬΩϻϮѧϓ�ˬϭέΩϮѧΧ�̵ˬ ί Ύγ

-فرش، مخابرات، چوب، شکر، لوازم خانھ

در کنار استمرار اعتصاب سرمایھ...گی و

-ϪѧϣΩ�ϭ�̶ ѧΟέΎѧΧ�ϢϴϘΘδϣ�̵έά̳-�έήѧϓ�̵

�ωϮѧϤѧΠѧϣ�έΩ�̶-ی سر-سرمایھ ѧϠѧΧΩ�ϥΩή̳

�ΖѧϴѧϧϼѧϘѧϋ�ϥέϭΩ�ΎѧϬϨΗ�Ϫϧ�Ϫ̯�ΪϫΩ-نشان می

�̵έϮѧѧϬѧѧϤѧѧΟ�ϥΪѧѧη�ϑ έΎѧѧόѧѧΘѧѧϣ�ϭ�̵ ΩΎѧѧμ ѧѧΘѧѧϗ

�ήѧγ�ϪΑ)طلبان-ھدف غایی اصالح(اسالمی 

ϥήѧϳϭ�̵ΎϫΩΎΑΪϨΗ�έάΑ�Ϫ̯-�ήѧ̳-آمده است، بل

.اجتماعی در حال روئیدن است

ϥΎѧϳέΎѧΠѧΣ�Ϊѧϴόγ�ϩέΎ̩!�̵ΎѧϫΪѧϴѧϣ�ϡΎѧϤѧΗ-بی

�ϢѧδѧϴѧϧΎѧΘѧδΗϭή̡ �˭ϩΪη�̶ϣϮΑ�ϢδϳήΑϭ�ήΑ�̶ϨΘΒϣ

̶ ѧϣ�Ϫѧ̯�ϢδϴϨϳϮϠ̯�έΎϨ̯�έΩ�̶ϣϼγ-�ΖѧδϧϮѧΗ

�ΖѧηΎѧΒѧϧ�ΰϴϣ-ی موفق-از طریق یک دوره

̵(سرمایھ  ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�̶γΎϴγ�ΖϴϧϼϘϋ�ϥΎϤϫ(

ی تقویت سیاسی نظام را بسترسازی -زمینھ

�ϖѧΣ�ϥΎѧΒѧϠρ-اصالح.کند، بر باد رفتھ است

ی -دارند برای فروپاشی رژیمی کھ در دھھ

�84�ϭ�ϪѧΘѧΨѧϳέ�ϥϮѧΧ تا 76ھای - و سال60

ϩΩήѧ̯�Ύѧ̡�ήѧΑ�Ύѧϫ-�Ϧѧϴѧ̴ѧϤѧϏ�Ϊѧϧ-گرد و خاک

ΖѧδѧϴѧϟΎѧϴѧγϮγ�ς-بی.باشند Ϙϓ�Ϫϧ�ΪϳΩήΗ-�̵Ύѧϫ

ήѧ̴ѧϳΩ�̵̵�-کھ ھر انسان آزاده-کارگری بل

Ϧѧѧϳ�ί �Ϣѧѧϫ-ϝήѧѧΒѧѧϴѧѧϟ�Ϫѧѧ̯-�ϭ�έΎѧѧθϓ�ήѧѧϳί �Ύѧѧϫ

�Ϫѧϟ�ˬϥέΪѧϣ�ϭ�̶-شکنجھ ѧϳΎѧτ γϭ�ϥϭήϗ�̵Ύϫِ

̶-می ѧϤѧϧ�ˬΪѧϧϮη-ΪѧηΎѧΑ�ΩϮѧϨѧθΧ�ΪѧϧϮѧΗ.�Ύѧϣ

ϥΎѧΘδΗϭή̡-سابقھ �̶ΨϳέΎΗ�̵-�̮ ѧϳ�ˬΎѧϣ�̵ Ύѧϫ

�έ�ΖѧηήѧΑ�έϮѧϬѧθϣ�ήѧόѧη�ϥΎѧϤϫ�ή̴ ϳΩ�έΎΑ

:کند-تداعی می

ھا آمدند-نخست برای گرفتن کمونیست

من ھیچ نگفتم 

نبودم-زیرا کمونیست

�̵Ύѧѧπ ϋ�ϭ�ϥήѧѧ̳έΎѧѧ̯�ϦѧѧΘѧѧϓήѧѧ̳�̵ ήѧѧΑ�ΪѧѧόѧѧΑ

سندیکا آمدند 

من ھیچ نگفتم 

ھا آمدند -سپس برای گرفتن کاتولیک

من باز ھیچ نگفتم 
زیرا من پروتستان بودم 

و سرانجام برای گرفتن من آمدند 

�ϩΪѧϧΎѧϤѧϧ�̶ ѧϗΎѧΑ�ϥΩί�ϑήΣ�̵ήΑ�̶δ ̯ �ή̴ ϳΩ

.بود

�ήѧόѧη�ήѧτ ѧγ�ϦѧϳήѧΧ�ϥήѧϳ�̶ ѧϠѧόѧϓ�ς ϳήη

̶ ѧѧϣ�ϩϮѧѧϠѧѧΟ�ρϮѧѧΑήѧѧϣΎѧѧϧ�έ�ΖѧѧηήѧѧΑ-ΪѧѧϫΩ.

ϥΎѧѧΘѧѧδΗϭήѧѧ̡-̶ ѧѧΑ�ˬΎѧѧϫ-�̵ΎѧѧϫΪѧѧϴѧѧϣ�ΎѧѧΑ�ϥΎѧѧϤѧѧ̳

Ϊѧη�ΪѧϨѧϫϮΨϧ�Ύϫέ�ϞϴΘγΎΑ�ί �̶ϨΑϮ̯ ̫.�ϻΎѧΣ

�ϪѧϧϮѧ̳�Ϫ̩ �ϭ�̵ΩΎμ Θϗ�ΖϴϧϼϘϋ�ήμ ϋ�ή̴ ϳΩ

�ϭ�Ζѧγ�ϩΪѧη�ϡΎѧϤѧΗ�Ωί-گی اداره �έί ΎΑ�̵

�ήѧΑ�ς-دعوای جناح ѧϘѧϓ�ϭ�ς ѧϘѧϓ�Ϣѧ̯ΎѧΣ�̵ Ύѧϫ

̶ ѧѧϣ�έϭΩ�ΎѧϘѧѧΑ�̶ ѧѧγΎѧγ�έϮѧΤѧϣ-Ϊѧϧί.�ϥΎѧѧϳάѧϫ

ϪѧϧΎΒη�̵Ύϫ-بورژوازی ایران کھ در کابوس

-̶ ѧѧϣ�ϩέϭΩ�ε -�ϥϮѧѧϣήѧѧϴѧѧ̡�ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ�ˬΩϮѧѧη

�ΪѧΧή̩-رمزگشایی از یک پرسش عمده می

ΎѧϘѧΑ�̵-چیستی ادامھ" ήѧΑ�ωί ΎϨΗ�̵."�ϦѧϴѧϨѧ̩

�Ωήѧ̯�ΪϫϮΧ�ϩϮϠΟ�ήΗ-تنازعی زمانی خونین

Ζѧδϳ�ϦϳήΧ�ϢϴϧΪΑ�Ϫ̯-�Ϣѧ̯ΎѧΣ�ΖѧϟϭΩ�ϩΎѧ̳-

�ϩΎѧη�ΖѧϟϭΩ�ϑ ϼΧήΑ-ϪѧΑήѧ̳�ϦѧϴѧϤѧϫ-�ϪѧΑ�̵

ϪѧϤѧϫ�Ϫѧ̯�̶.خروش آمده است ѧΘϗϭ-ی راه-

̶ ѧϣ�ϪΘδΑ�̶ϤΧί �ί ή̳ �̵ϭέ�ϪΑ�ΰϳή̳ �̵Ύϫ-

ϪѧψѧΣϼѧϣ�ϥϭΪΑ�ϭ�ΩϮη-�ήѧϴѧϏ�ϭ�̵ ΩϮѧΧ�̵

�ήѧϫ�ϪѧΑ�ϥΪѧη�ι ϼΧ�̵ήΑ�Ύϓήλ �ϭ�̵ΩϮΧً

چھ کھ امروز در عرصھ-آن.زند-دری می

-�ϥήѧϳ�̶γΎϴγ�ϒϠΘΨϣ�̵Ύϫ-�ΎѧΗ�ϥΪѧϧί �ί 

̶ ѧϣ�̵ ήѧ̢γ�ϩΎ̴θϧΩ�ΎΗ�ϪϧΎΧέΎ̯�ί �ˬϥΎΑΎϴΧ-

�ϭ�ϪѧѧϴѧѧΟϮѧѧΗ�α Ύѧѧϴѧѧϗ�ϦѧѧϴѧѧϤѧѧϫ�ΎѧѧΑ�ΎѧѧϘѧѧϴѧѧϗΩ�ˬΩϮѧѧηً

�ϪѧΘѧ̰ѧϧ�Ϧѧϳ�ϢѧϬϓ�ή̴.تفسیرپذیر است ϳΩ�ϻΎΣ

�ˬΩϮѧΟϮѧϣ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ϥήѧΤѧΑ�Ϫ̯�Ζδϴϧ�έϮηΩ

ϦѧΑ�ί-راه �ΝϭήΧ�̶ΘδϴϟΎΘϴ̡Ύ̯�ϞΣ-�έ�ΖѧδΑ

.در تمام سطوح برای رژیم بستھ است
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جنبش ادامه دارد، 

!طبقه کارگر را متشکل کنیم

�ήѧϳΎѧγ�ϭ�ϥήѧϬѧΗ�έΩ�ˬΩΩ�̶ϣ�ϦϴϔϠΨΘϣ�ϥϮΧ

�̶ѧϣΩήѧϣ�ΩϮѧΗ�̶ϧΎΑΎϴΧ�ΕΎο ήΘϋ�ΎΑ�ΎϫήϬη

�ήѧΑήѧΑ�έΩ�̶ ѧϟΎѧΧ�ΖѧγΩ�ΎѧΑ�Ϫѧ̯�Ζϓή̳ �ΦγΎ̡

�ϥΎѧϴѧΠѧϴѧδΑ�ϭ�ϥέΪѧγΎѧ̡�ϡήѧ̳�ϭ�Ωήγ؞�ΤϠγ

ایستادند تا بھ خود و دشمنان شان نشان دھند 

�ϭ�ϪѧϴѧϘѧϓ�̶ ϟϭ�̵ήΑ�Ϫ̯"ΏΎѧτ ѧΨѧϟ�Ϟѧμ ϓ" و

�ϞѧΎѧϗ�ε ί έ�̵ΰϴθ̡ �Ϣϳ̫ έ�Ϧϳ�ΐ Ηήϣ�ϪϠδϠγ

�ΕΎѧο.نیستند ήѧΘѧϋ�ϦѧϴѧϤѧϫ�̵ Ύѧϫ�ϩί ήѧϟ�β ̡

دلیرانۀ توده ھاست کھ، در اشکال خطاب و 

�̶ѧΑ�Ύѧϳ�ˬϪѧϴѧϘѧϓ�̶ ѧϟϭ�ϪѧΑ�ΪѧϴѧϠѧϘѧΗ�ϊΟήϣ�ΏΎΘϋ

�ϪѧѧΑ�ήѧѧ̳�ϝϮѧλ �̵ Ύѧϫ�ϥϮѧѧϴѧδ̯ ήѧѧϓ�̶ ѧϳΎѧѧϨѧΘѧϋ

"ΏΎѧѧτ ѧѧΨѧѧϟ�Ϟѧѧμ ϓ"�̶ѧѧΘѧѧΣ�Ύѧѧϳ�̵ˬ �ϪѧѧϨѧѧϣΎѧѧΧ

�ϦѧϴѧΑ�̶ ѧΎο έ�ϦδΤϣ�έϭ�ϝϭΪϧΎ̡�̶ϧΩή̳ ήγ

�ΪѧϨѧ̩�έΩ�ˬΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ�ΎΑ�ΖϔϟΎΨϣ�ϭ�̵έΎ̰Ϥϫ

�ϩΪѧϧί ήѧϟ�ϥϭέΩ�ί �ϢΩ�έ�Ϣϳ̫ έ�ϪΘηά̳ Θϔϫ؞�

.و شکاف ھای آن را عمیق تر کرده است

�ϭ�ϥέΪѧγΎѧ̡�̶ˬ ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�ΕΎѧο ήΘϋ�Ϧϳ�έΩ

�ˬΪѧϨѧΘϓή̳ �ήϴγ�ˬΪϧΩί �̮ Θ̯�έ�ϡΩήϣ�ϥΎϴΠϴδΑ

�ί �̶ ѧѧόѧѧϤѧѧΟ�ˬΪѧѧϧΩΩ�ϪѧѧΠѧѧϨѧѧ̰ѧѧη�Ύѧѧϫ�ϥΪѧѧϧί �έΩ

�ϪѧΑ�έϭΰѧγΎѧϧ�έ�ϥΎѧη�ϥΪѧϧί ήϓ�ϦϳήΗΰϳΰϋ

ΪѧϧΩΪѧϧ�ϥΎѧη�Ζѧδѧ̰ѧη�Ύѧϣ�˭ΪѧϧΪѧϨѧ̰ѧϓ�̭ ΎΧ.

�30�ϦѧϴѧΘѧδѧΨѧϧ�ϭ�ΩΩήΧاعتراضات خیابانی 

�̵ήѧΑ�̶ ѧγΎϴγ�̵ ί ϭήϴ̡�̮ ϳ�ϩΎϣήϴΗ�̵Ύϫί ϭέ

ΩϮѧΑ�Ύѧϫ�ϩΩϮѧΗ�ζ ѧΒѧϨΟ) .�ϥέΪѧϣΩήѧγ�ήѧ̳�ϭ

�ϝΎѧΜѧϣ�ˬΖѧϣϮѧ̰ѧΣ�ί �ϩΪѧη�ϩΪѧϧέ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ

�̵ί ϭήѧϴѧ̡�Ϧѧϳ�̶ˬ ѧϤѧΗΎΧ�ϭ�̶Αϭή̯ �ϭ�̵ϮγϮϣ

�̶ѧϤѧϧ�ΩϮѧΧ�ϥ�ί �ϭ�Ϊϧ�ϪΘΧΎϨθϧ�ΖϴϤγήΑ�έ

کنند، علت این است کھ اینھا بھ درستی خود 

.)را در اھداف تودۀ مردم شریک نمی دانند

�Ϧѧѧϳ�̶ ѧѧγΎѧѧϴѧѧγ�̵ ϮѧѧΘѧѧΤѧѧϣ�ϪѧѧΑ�Ϫѧѧ̰ѧѧϧ�ί �ζ ѧѧϴѧѧ̡

�Ϫѧ̯�ϢѧϴѧϨѧ̯�Ϊѧϴѧ̯ ѧ́Η�ΪѧϳΎѧΑ�ϢѧϴѧϨѧ̯�ϩέΎη�̵ ί ϭήϴ̡

ѧϧήѧϴѧϟΩ�̶؞� ѧϧΎΑΎϴΧ�ΕΎο ήΘϋ30�ϭ�ΩΩήѧΧ�

�ϩΎѧϣήѧϴΗ�̵Ύϫί ϭέ�ϦϴΘδΨϧ88�ϭ�ϥήѧϬѧΗ�έΩ�

سایر شھرھای ایران ھم اکنون فصل غرور 

ѧϧΎѧϫϮѧΨѧϳΩί؞� �Εί έΎѧΒѧϣ�ΦѧϳέΎѧΗ�ϪΑ�̵ΰϴ̴ϧ

خاطره ھای تلخ و .مردم ایران افزوده است

�έΩ�ς ѧϘѧϓ�Ϫѧϧ�̵ ί ϭήѧϴѧ̡�ϭ�ϩί έΎΒϣ�Ϧϳ�Ϧϳήϴη

�̶ѧϣ�̶ ѧϗΎѧΑ�ϥήѧϳ؞�ѧόѧϣΎѧΟ�̶ ѧΗί έΎѧΒϣ؞�ψϓΎΣ

�ΩΪѧѧϣ�ϪѧѧΑ�ˬϥ�ΩΎѧѧϨѧѧγ�ϭ�ΪѧѧϫϮѧη�Ϫѧѧ̰ѧѧϠѧΑ�ˬΪѧѧϧΎѧϣ

�̶ѧϣϮѧϤѧϋ�έΎѧ̰ѧϓ�έΩ�̶ˬ ѧΗΎρΎΒΗέ�̵ ̫ ϮϟϮϨ̰ Η

�̲ ѧϨѧϫήѧϓ�ί �̶ ѧΰѧΟ�ϥϮѧϨѧ̯�Ϣϫ�ΎϴϧΩ�ήγήγ

�̶ѧϣ�έ�Ϣѧ̰ѧϳ�ϭ�ΖѧδѧϴΑ�ϥήϗ�̶ϧΎϬΟ�̭ ήΘθϣ

�ϡϭΪѧΗ�̶.سازد ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�ΕΎѧο ήѧΘϋ�Ϧϳ�ή̳ 

�̶ѧγΎѧϴѧγ�ζ Ϙϧ�Ϫ̯�Ζγ�ΐ Βγ�Ϧϳ�ϪΑ�Ϊϧ�ϪΘϓΎϴϧ

�ϪѧѧΑ�ϡΩήѧѧϣ�ΩϮѧѧΗ�ϭ�ˬΪѧѧϧ�ϩΩήѧѧ̯�Ύѧѧϔѧѧϳ�έ�ΩϮѧѧΧ

غریزۀ سیاسی خود بھ درست دریافتھ اند کھ 

�ϡΎѧ̳�ΪѧϧϮѧΗ�̶Ϥϧ�ϩϮϴη�Ϧϳ؞�ϔϗϮϴΑ�ϡϭΪΗ�Ύϓήλ

�έ�Ύѧϫ�ϩΩϮѧΗ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�̵ ϭήѧθѧϴѧ̡�̵ ΪѧόѧΑ�̵Ύϫ

.ممکن کند

�Ϧѧϳ�̶ ѧϧΎѧΑΎϴΧ�ΕΎο ήΘϋ�ΩέϭΎΘγΩ�ϦϳήΘϤϬϣ

چند روز این بود کھ حرکت توده ھا آشکارا 

�ΖѧϴѧϠѧ̯�ϭ�Ωήѧ̯�έάѧ̳�ΕΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�ωϮο Ϯϣ�ί 

�ζ ѧϟΎѧ̩�έ�Ϣѧϳ̫ έ�̶ ѧϋήѧη�ϭ�̶ ϧϮϧΎϗ�Ϧϳί Ϯϣ

ѧϴѧΣϭέ�έΩ�Ϫ̩؞��ΖѧϧΎѧΘѧϴѧϠѧϴѧϣ.کرد �Ζϴόϗϭ�Ϧϳ

�̶ѧϳΎѧϫέΎѧόѧη�έΩ�ϩ̬ ϳϮΑ�Ϫ̩ �ϭ�ΕΎο ήΘϋ�Ϧϳ

�Ϣѧϳ̫ έ�ΖѧϴѧϠѧ̯�ϭ�̵�ϪϨϣΎΧ�κ Ψη�έΎ̰η�Ϫ̯

�˭ΖѧηΩ�α Ύѧ̰ѧόѧϧ�ΎѧόѧΒρ�Ζϓή̳ �̶ϣ�ϪϧΎθϧ�έ

�Ϫѧ̯�ΩϮΑ�ήϣ�Ϧϳ�β ϔϧ�ΎϬϨϳ؞�Ϥϫ�ί �ήΘϤϬϣ�Ύϣ

�̶ѧϟϭ�̶ ѧϧϮΧΰΟέ�̵Ωήϓ�έΩ�ΕΎο ήΘϋ�Ϧϳ

�ΰѧϣήѧϗ�ς ѧΧ�̶ ̳ ΩΎγ�ϦϴϤϫ�ϪΑ�ϭ�Ϊη�ί ΎϏ�ϪϴϘϓ

�ΕήѧϫΎѧψΗ�ΐ.رژیم را درنوردید ϴΗήΗ�Ϧϳ�ϪΑ

�̶ ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�ΕΎο ήΘϋ�ϭ30�ΪѧϨѧ̩�ϭ�ΩΩήѧΧ�

�Ϫѧѧ̯�ΩΩ�ϥΎѧѧθϧ�ϩΎѧѧϣήѧѧϴѧѧΗ�ϝϭ�ί ϭέ"�Ϣѧѧ̰ѧѧΣ

ϪѧϴѧϘѧϓ�̶ϟϭ�̶ΘϣϮ̰ Σ"�ϥΎѧϴѧ̩ΎѧΗΩϮѧ̯�ΖѧγΩ�έΩ

�ϥΩήѧѧ̯�Ζѧѧ̯Ύѧѧγ�̵ ήѧѧΑ�ΖѧѧδϧϮѧѧΗ�̶ ѧѧϣ�ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ

�ϪѧΘηΩ�̶ϳέΎ̯�̵ΩϮΧ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ�ϥέΪϣΩήγ

�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ήѧΑήѧΑ�έΩ�ϥ�ϪѧΑ�ϞѧγϮѧΗ�Ύѧϣ�ˬΪηΎΑ

�ϥΎѧ̯έ�̵ έΎѧΒѧΘϋ�̶Α�ϪΑ�ΎϬϨΗ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�̶ϧϮϴϠϴϣ

�ε.رژیم جمھوری اسالمی می انجامد ΰѧϴѧΧ

�έ�ΖѧγΎѧϴѧγ؞�ѧϨѧΤѧλ �ΕϻΩΎѧόѧϣ�ϡΎϤΗ�Ύϫ�ϩΩϮΗ

ѧ̩ΎѧΗΩϮѧ̯�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ς̶�.درھم ریخت ѧϘѧϓ�Ϫѧϧ

�ˬΪѧϧΪѧϧΎѧϣ�ϥΩήѧ̳ήѧγ�ϭ�Ϊη�ϞρΎΑ�ϥΎηΎϫ�ϪθϘϧ

�ΩϮѧΧ�ΕέΪѧϗ�ί �ϩΪϧέ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ�ϥήγ�Ϫ̰ ϠΑ

�Ϯѧγ�̮:را در موقعیت متناقضی یافتند ѧϳ�ί 

�̶ѧ̰ѧϳΰѧϴѧϓ�̶ ѧΘѧδϫ�̶ ΘΣ�ϭ�̶γΎϴγ�̶Θδϫ�ϡΎϤΗ

�ϪѧΘѧδΑϭ�̶ϣϼγ�̵έϮϬϤΟ�ϡΎψϧ�ϡϭΩ�ϪΑ�ϥΎη

�ϦѧѧϤѧѧϳ�ϪѧѧΑ�ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ�ˬήѧѧ̴ѧѧϳΩ�̵ Ϯѧѧγ�ί �˭Ζѧѧγ

�ˬΪѧϨѧΘѧϓΎϳ�̵�ϩέΎΑϭΩ�ήϤϋ�̵�ϩΩϮΗ�ΕΎο ήΘϋ

�ν ήѧόѧΗ�ήѧΑήѧΑ�έΩ�ΩϮΧ�˯ΎϘΑ�̵ήΑ�ϥϮϨ̯�ϭ

�ήѧγ�Ζѧθ̡ �Ϊѧϧ�ήѧϳΰѧ̳Ύѧϧ�̶ ѧ̩ΎѧΗΩϮѧ̯�ϥΎϴϣΎψϧ

�Ϧѧϳί Ϯѧϣ�Ϫѧ̯�Ϊѧϧήѧϴѧ̴ѧΑ�ϩΎѧϨ̡�̶ϳΎϫ�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ

قانونی و شرعی رژیم را آشکارا چالش می 

.کنند

�ΕΎѧο ήѧΘѧϋ؞�ѧΘδΟήΑ�ϩΎ̴ϳΎΟ30�ϭ�ΩΩήѧΧ�

نخستین روزھای تیرماه وقتی روشن تر می 

�έΩ�Ϫѧ̯�ˬΎϫ�ϩΩϮΗ�Ζ ̯ ήΣ�ϢϳέϭΎϴΑ�ΩΎϴΑ�Ϫ̯�ΩϮη

�ΎѧϬѧϨѧΗ�ˬΖγ�ϪϘΑΎδϴΑ�ϪΘηά̳ �ϝΎγ�̶γ�ί �ζ ϴΑ

�ϝΎѧτ ѧΑ�̵ ΎѧϫέΎѧόη�ήϳί �ϭ�ήΗ�ζ ϴ̡�ί ϭέ�Ζϔϫ

ΩϮѧΑ�ϩΪѧη�ί ΎѧϏ�ΕΎѧΑΎΨΘϧ�ΪϳΪΠΗ�ϭ�ΕΎΑΎΨΘϧ.

تودۀ مردم البتھ ھیچگاه در اعماق ذھن خود 

�̵ϮѧγϮѧϣ�ϦϴδΣήϴϣ�ϝΎΜϣ�Ϫ̯�ΪϨΘηΪϧ�̶ϤϫϮΗ

خواستھ ھای آنھا را نمایندگی می کنند؛ ولی 

�ΡΎѧϨѧΟ�ϑ Ύѧ̰ѧη�ϦΘϣ�έΩ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�ε ΰϴΧ�Ϫ̰ Ϩϳ

�Ϧѧϳ.ھای رژیم آغاز شد امری طبیعی است

�έΎѧ̩Ω�ϦѧϤѧηΩ�̶ ѧΘϗϭ�Ϫ̯�Ζγ�ϢϴϠγ�ϞϘϋ�Ϣ̰Σ

�̵ήѧΑ�Ζѧλ ήѧϓ�ΪѧηΎѧΑ�ΖѧΘѧθΗ�ϭ�̶ ̴ ΘγΩ�ΪϨ̩

Ζѧѧγ�ήѧѧΗΪѧѧϋΎѧѧδϣ�ν ήѧѧόѧѧΗ.�ϥ�ϑ ϼѧѧΧήѧѧΑ

انواع لیبرال ھا و (جریانات شبھ اپوزیسیون 

�̶ ѧѧϋΪѧѧϣ�̵ Ύѧѧϫ�̵ �ϩΩϮѧѧΗ�ϝΎѧѧΜѧѧϣ"̠ ѧѧ̩("�Ϫѧѧ̯

�έ�Ϣѧϳ̫ έ�ί �̶ ѧΣΎѧϨѧΟ�ί �̶ ѧϧΎѧΒѧϴΘθ̡ �ϩέϮϤϫ

�Εέϭήѧѧο �ί ϭήѧѧϣ�ϭ�Ϊѧѧϧ�ϩΩήѧѧ̯�ϩΰѧѧϳέϮѧѧΌѧѧΗ

�έ�̶ ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ�̶ ΘΣ�Ύϳ�̵ϮγϮϣ�ί �̶ϧΎΒϴΘθ̡

ΩϮѧΗ�̵ήΑ�ˬΪϧέΎϤη�̶ϣ�̶� ̰ ϳ̬ ΗήΘγ؞�ϠΣήϣ

�ΖѧγέΩΎѧϧ�ϪѧΑ�Ϫѧ̯�̶ ѧϳΎѧϬѧθѧΨѧΑ�ϥ�̶ΘΣ�ˬϡΩήϣ

�̶ѧϣ�ϡί ϻ�ΎѧΘѧϗϮѧϣ�έ�̵ ϮѧγϮѧϣ�ί �̶ ѧϧΎѧΒѧϴΘθ̡

�ΪѧѧϳΪѧΠѧѧΗ�έΎѧόѧѧη�ϭ�̵ ϮѧγϮѧϣ�ί �ωΎѧѧϓΩ�ˬΪѧϨѧѧϨѧϴѧΑ

�ΩΎѧΠѧϳ�̵ ήѧΑ�̵ έΎѧθϓ�ϡήѧϫ�ΎѧϬѧϨѧΗ�ΕΎѧΑΎѧΨΘϧ

�ϪѧΑ�ϥΪѧη�̮ ѧϳΩΰѧϧ�̵ήΑ�̵ήΘϬΑ�̵Ϯϗ�ΐ γΎϨΗ

�̶ѧϳΎѧϫ�ϪѧΘγϮΧ�˭Ζγ�ϥΎηΩϮΧ�̵Ύϫ�ϪΘγϮΧ

�ϩΪѧϧέ�̵ Ύϫ�ΡΎϨΟ�̵ ̫ ϮϟϮΪϳ�ϪΑ�̶τ Αέ�Ϫϧ�Ϫ̯

�̵Ύѧϫ�ϪѧϣΎѧϧήѧΑ�ϪѧΑ�Ϫѧϧ�ϭ�ΩέΩ�ΕέΪѧϗ�ί �ϩΪη

ϥΎѧη�ϩΪѧη�ϡϼϋ�̶γΎϴγ.�̶ѧϨѧϴѧϋ�ϢѧδѧϴѧϣΎѧϨѧϳΩ

جنبش توده ای در ھر تند پیچ بخش بیشتری 

ΖѧѧΧΎѧѧγ�ΪѧѧϫϮѧѧΧ�Ύѧѧϫέ�ΕΎѧϤѧѧϫϮѧѧΗ�Ϧѧѧϳ�ί �έ.

�30�ϦѧϴѧΘѧδѧΨѧϧ�ϭ�ΩΩήѧΧاھمیت اعتراضات 

�έϮѧρ�ϪΑ�Ϫ̯�ΩϮΑ�Ϧϳ�έΩ�ΰϴϧ�ϩΎϣήϴΗ�̵Ύϫί ϭέ

Ωέ�ϭ�Ύϫ�ϪΘγϮΧ�Ϫ̯�ΩΩ�ϥΎθϧ�̶Ϩϴϋ�ΩϮѧΗ�

�̵έϮѧϬѧϤѧΟ�ϡΎѧψѧϧ�ϥΎѧ̯έ�ΎѧΑ�ϞѧΑΎѧϘΗ�έΩ�ϡΩήϣ

و بھ این ترتیب آنچھ را .اسالمی قرار دارد

�έΩ�̶ ѧΘѧΣ�Ύѧϳ�ˬΩϮѧΧ�ϦѧϫΫ�ϕΎϤϋ�έΩ�Ύϫ�ϩΩϮΗ

�έϮѧτ ѧΑ�ΪѧϨѧΘѧδϧΩ�̶ϣ�ˬΩϮΧ�̶γΎϴγ�ϩΎ̳ΩϮΧΎϧ

Ωήѧ̯�ϡϼϋ�̶Ϩϴϋ.�ζ ѧϴѧ̡�ϪѧΘѧϔѧϫ�̮ ѧϳ�ΎѧΗ�ήѧ̳

�ϪѧΑ�ϥΪѧϴѧθϳΪϧί �̶ΘΣ�ϡΩήϣ�ϦϴϤϫ�ί �̵έΎϴδΑ

�ϥΎѧηΎѧϫ�ϪѧΘѧγϮѧΧ�̵ ϭέΎѧθϴ̡�Ϫ̯�̶θϟΎ̩�ΩΎόΑ

�ϩΩΎѧγ�̵ ΎϫέΎόη�ΎΑ�ϥϮϨ̯�ˬΪϧΪϴγήϫ�̶ϣ�ΩϮΑ

�ΪѧϨѧΘѧΧϮѧϣ�̶ ѧϣ�ή̴ ϳΪϤϫ�ί �ϥΎη�Ζγέήγ�ϭ

�̶ѧΒѧΟϮѧϣ�ϥΎѧη�̶ ϧϮϴϠϴϣ��̶̴ ΘδΒϤϫ�ΕέΪϗ�Ϫ̯

�Ϣѧϳ̫ έ�ήѧ̴ѧΑϮѧ̯ήѧγ�ΕέΪϗ�ί �ϥΪϴγήϫ�̵ήΑ

ζˬ�عظمت .باقی نگذاشتھ است ѧΒѧϨѧΟ�̶ ѧϨѧϴϋ

ذھنیت توده ھا را   

١بقیھ از صفحھ 



٦

. بناگزیر بھ دنبال خود می کشد

�ΎѧΑ�̵ˬ �ϩΩϮѧΗ�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ϞѧϣΎѧ̰Η؞�ϳϭί �ί 30

88�ϞѧΑΎѧϘѧΗ�έΩ�̶خرداد  ѧϨϴϋ�ήψϧ�ί �ζ ΒϨΟ��

ѧΘѧϔѧϫ�̮؞�.آشکار با رژیم قرار گرفت ϳ�ή̳ 

30�έϮѧπبعد از انتخابات تا  Σ�ΎѧΑ�ˬΩΩήѧΧ�

ѧϧΎѧϬѧΑ�ϪѧΑ�ϥΎηΎϫ�ΕήϫΎψΗ�ϭ�ϡΩήϣ�̶ϧϮϴϠϴϣ؞�

�Ύѧ̡�ί Ύѧϓ�̶ ѧϨѧόѧϳ�ί Ύѧϓ�ϦϴΘδΨϧ�̶ˬ ΗΎΑΎΨΘϧ�ΐ ϠϘΗ

�ˬΖѧѧΧΎѧѧγ�̶ ѧѧϣ�έ�̵ �ϩΩϮѧѧΗ�ζ ѧѧΒѧѧϨѧѧΟ�̵ ήѧѧϴѧѧ̳

�30�ϦѧϴѧΘѧδѧΨѧϧ�ϭ�ΩΩήΧاعتراضات خیابانی 

�ί Ύѧѧѧϓ�ˬέ�ϡϭΩ�ί Ύѧѧѧϓ�ϩΎѧѧѧϣήѧѧѧϴѧѧѧΗ�̵ Ύѧѧѧϫί ϭέ

�ΖѧϴѧϠѧ̯�ΎΑ�̵�ϩΩϮΗ�ε ΰϴΧ�̶Ϩϴϋ�̶ϳϭέέΩϭέ

ΩΩ�Ϟѧ̰ѧη�ˬέ�Ϣϳ̫ έ) .�ϦѧϴѧϨѧ̩�̶ ѧ̬̳ ѧϳϭ�Ϧѧϳ

�ϪѧΑ�ˬϪѧ̯�Ζγ�̶ΑϼϘϧ�ϩϮϘϟΎΑ�ϭ�̶ϧήΤΑ�έϭΩ

�ΖѧδѧϴѧΑ�ί �ζ ϴΑ�ί ϭέ�̮ ϳ�έΩ�ˬέϮϬθϣ؞�Θϔ̳

Ωέϭ�̶ ѧϣ�ϩήϤϫ�̶γΎϴγ�ϝϮΤΗ�̵ΩΎϋ�ϝΎγ(.

�ˬϪѧϴѧϘϓ�̶ϟϭ�Ϣ̰Σ�ϥΩή̯ �ζ ϟΎ̩�ΎΑ�ˬί Ύϓ�Ϧϳ�έΩ

�ϦѧϴѧηΎѧϣ�̵ ϭέΎѧϳϭέ�έ�ΩϮѧΧ�̵�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ

�̵ΪѧϳΪѧΟ�ί Ύѧϓ�ϥϮѧϨ̯�ϭ�ˬΖϓΎϳ�Ϣϳ̫ έ�ΏϮ̯ ήγ

�̵ήѧΑ�ϥ�έΩ�ΪѧϳΎѧΑ�̶ ѧϣ�ζ ΒϨΟ�Ϫ̯�ϩΪη�ί ΎϏ

پیشروی بیشتر راه ھای خنثی کردن و غلبھ 

ΪѧΑΎѧϴѧΑ�έ�Ϣѧϳ̫ έ�̵ ήѧ̴ѧΑϮѧ̯ήѧγ�Ζϴϓήυ�ήΑ.

�έΩ�̶ ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�ΕΎο ήΘϋ�ϭ�ΕήϫΎψΗ�ϡϭΪΗ

ΩέΪѧϧ�̶ ѧϳέΎ̯�Ϣϳ̫ έ�̶ϣΎψϧ�ΏϮ̯ ήγ�ήΑήΑ.

�α ΎѧδΣ�ΎѧΑ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�̶ ѧϓΎѧΒϏϭέΩ�Ϣϳ̫ έ�Ϧϳ

�Ζѧγ�̶.شرم و حیا بیگانھ است ѧϤѧϳ̫ έ�Ϧϳ

�ΪѧϨѧΒѧϳΎѧ̡�ϥΪѧϤѧΗ�Ϧѧϳί Ϯѧϣ�ί �̮ ѧϳ�̨ѧϴϫ�ϪΑ�Ϫ̯

نیست تا مثال نفس مشاھدۀ میلیونھا ناراضی 

�ζ ѧϳΎѧϫ�ΖѧγΎѧϴѧγ�έΩ�ήѧψѧϧ�ΪѧϳΪѧΠѧΗ�ϪΑ�έ�ϭ

�Ϫѧ̯�ΪѧϧΩ�̶.وادارد ѧϣ�ΩϮΧ�ϥΎϴ̩ΎΗΩϮ̯ �Ϣϳ̫ έ

�ΰѧΟ�ϭ�ˬΖѧγ�̶ ѧ̰ѧΘѧϣ�ϥΎѧϳήѧϋ�έϭί �ϪΑ�ΎϬϨΗ

خنثی کردن قدرت سرکوبگری رژیم راھی 

�ΖѧϤѧψϋ.برای عقب نشاندن آن وجود ندارد

�ΪѧϧϮѧΗ�̶ ѧϣ�̶ ѧϧΎѧΑΎϴΧ�̵Ύϫ�ΕήϫΎψΗ�̶ϧϮϴϠϴϣ

Ϯѧϴѧη�Ύѧϣ�ˬΪѧϫΩ�ζ� ѧϫΎѧ̯�έ�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ΕΎѧϔϠΗ

�ϥΎѧѧ̰ѧѧϣ�̶ ѧѧϧΎѧѧΑΎѧѧϴѧѧΧ�ν ήѧѧΘѧѧϋ�ϭ�ΕήѧѧϫΎѧѧψѧѧΗ

�ϭ�ϩΎѧ̢ѧγ�έΎѧϫ؞�Ϡ̳�̶ϣΎψϧ�ΕέΪϗ�ήΑ�̵ ί ϭήϴّ̡

�̶ѧϮѧηΰѧϐѧϣ�ϭ�ϥέϭΩΰѧϣ�Ϫ̯�ΩέΪϧ�έ�ΞϴδΑ

�ϥ�ϒѧϠΘΨϣ�̵ΎϬθΨΑ�Ύϫ�ΕΎ̡Ϯ̰ ϳΎγ�ϭ�ϥΎ̳Ϊη

�ζ.را شکل می دھند ѧΒѧϨѧΟ�̵ έϮѧΤϣ�Ϟπ όϣ

�̶ѧΜѧϨѧΧ�̵ ήѧΑ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧϳ�ϥϮϨ̯�̵�ϩΩϮΗ

�Ϣѧϳ̫ έ�̵ ήѧ̴ѧΑϮ̯ ήγ�ϦϴηΎϣ�ήΑ�ϪΒϠϏ�ϭ�ϥΩή̯

�Ύѧϫ�ϩΩϮѧΗ�ζ.چھ باید کرد ΒϨΟ�ˬϪϳϭί �Ϧϳ�ί 

.ھم اکنون وارد فاز سوم شده است

�ϦѧΘѧϓΎѧϴѧϧ�ϡϭΪΗ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧηϭέ�ˬήψϨϣ�Ϧϳ�ί 

�30�ϦѧϴѧΘѧδѧΨѧϧ�ϭ�ΩΩήΧاعتراضات خیابانی 

�ϪѧϧΎѧθϧ�ΪϳΎΒϧ�ϭ�ϥϮΗ�̶Ϥϧ�έ�ϩΎϣήϴΗ�̵Ύϫί ϭέ

ای برای از توش و توان افتادن جنبش توده 

�Ωήѧ̴ѧϟΎѧγ�έΩ�Ϫ̯�Ζϴόϗϭ�Ϧϳ18.ای شمرد

�ήѧѧ̴ѧѧϳΩ�ήѧѧϬѧѧη�ϦѧѧϳΪѧѧϨѧѧ̩�ϭ�ϥήѧѧϬѧѧΗ�έΩ�ήѧѧϴѧѧΗ

�έΰѧ̳ήѧΑ�̶ ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�ΕΎο ήΘϋ�ϭ�ΕήϫΎψΗ

̮�(شد  ѧϳ�̨ѧϴѧϫ�Ϫ̯�̶ΗΎο ήΘϋ�ϭ�ΕήϫΎψΗ

�Ϫѧϧ�ΕέΪѧϗ�ί �ϩΪѧϧέ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�ϥήѧγ�ί 

�Ζѧ̯ήѧη�ϥ�έΩ�Ϫѧϧ�ϭ�ΪѧϧΩΩ�έ�ζ ѧϧϮΧήϓ

Ζѧγ�̶)کردند ѧϠѧϴѧϠѧΤѧΗ�ϦѧϴϨ̩ �̶ΑήΠΗ�ΪϫΎη.

�ˬΪѧϧ�ϩΩήѧ̯�έ�ΩϮΧ�έΎ̯�̶ϧΎΑΎϴΧ�ΕΎο ήΘϋ

�ϩΩϮѧΗ�ζ ѧΒϨΟ�̶Η�̵Ύϫί Ύϓ�έΩ�Ύότ ϗ�ΪϨ̩ ήϫ�ϭ

�ΎѧϬѧϨΗ�ϥϮϨ̯�Ύϣ�ˬΪϧϮη�̶ϣ�έή̰ Η�ϩέΎΑϭΩ�̵

�̶ѧϟΎѧ̰ѧη�ϭ�Ύϫ�ϩϮϴη�ΎΑ�ΐ ϴ̯ήΗ�έΩ�ϭ�ϦΘϣ�ήΑ

�̶ѧΜѧϨѧΧ�Ϟѧπ ѧόѧϣ�̵ Ϯѧ̴ѧΨѧγΎѧ̡�Ϫ̯�ϥϮϴδ̯ �ί 

�Ϣѧϳ̫ έ�ήѧ̴ѧΑϮѧ̯ήѧγ�ΕέΪѧϗ�ήΑ�ϪΒϠϏ�ϭ�ϥΩή̯

ΪѧϧϮѧη�ϊ ѧϗϭ�ήѧΛΆѧϣ�ΪϨϧϮΗ�̶ϣ�ΪϨηΎΑ.�ϒѧϗϮѧΗ

�ΕΎѧѧο ήѧѧΘѧѧϋ�ϭ�̱ έΰѧѧΑ�̵ Ύѧѧϫ�ΕήѧѧϫΎѧѧψѧѧΗ

�̵Ύѧϫί ϭέ�ϦѧϴѧΘѧδѧΨϧ�ί �β ̡ �̶ϣϮϤϋ�̶ϧΎΑΎϴΧ

�̶ѧϣϮѧγ�ί Ύѧϓ�ϪѧΑ�ζ ѧΒѧϨѧΟ�Ωϭέϭ؞�ϧΎθϧ�ϩΎϣήϴΗ

�̶ѧϧϮѧϴѧδ̯ �ϝΎ̰η�ϦΘϓΎϳ�Ϟπ όϣ�ΪϳΎΑ�Ϫ̯�Ζγ

�ϞѧΑΎѧϘѧϣ�ϊ ϧϮϣ�ΎΑ�ϩί έΎΒϣ�ΐ γΎϨϣ�̵Ύϫ�ϩϮϴη�ϭ

.جنبش را پاسخ گوید

�ΕϻϮѧΤѧΗ�ϝΩ�έΩ�Ϫ̯�̵�ϩί ΎΗ�Ϟδϧ�ϥϻΎόϓ�ϦϳήΘϬΑ

�ϪѧΘѧΧϭΪѧϧ�ϪѧΑήѧΠΗ�Ύϫ�ϪϫΩ�ί �ζ ϴΑ�ϪΘϔϫ�ΪϨ̩ �ϦϴϤϫ

�ϦѧΘѧϓΎѧϳ�̵ ήѧΑ�̶ ѧϧΰѧϳέ�ϭ�̶ϳϮΠϫέ�ϥϮϨ̯�Ϣϫ�Ϊϧ

�έ�ϩί έΎѧΒϣ�ΪϳΪΟ�ί Ύϓ�ΐ γΎϨϣ�̵Ύϫ�ϩϮϴη�ϭ�ϝΎ̰η

�ϥΩΩ�ϪѧΟϮѧΗ�ΪѧϳΎѧη�ϪτΑέ�Ϧϳ�έΩ.آغاز کرده اند

Ύѧϫ�ϩϮѧϴѧη�Ϫѧ̰ѧϨϳ�ΖδΨϧ̵�:بھ دو نکتھ مفید باشد

�Ϫѧ̰ѧϠѧΑ�ˬΖѧδѧϴѧϧ�̶ ѧϨϓ�Ύϓήλ �̵ήϣ�ϩί έΎΒϣ�ΐ γΎϨϣ

�̶ѧΗΎѧϘѧΒѧρ�ΐ ѧϴѧ̯ήѧΗ�ϦѧΘѧηΩ�ήѧψϧ�έΩ�ΎΑ�ΎϬϨΗ�ΎγΎγ

�ϭ�ΕΎѧϘѧΒѧρ�Ζѧϴѧϓήυ:جنبش می تواند تعیین شود

�ϭ�̮ ѧϴѧΗήѧ̯ϮѧϣΩ�ϑ Ϊϫ�ΐ ϴϘόΗ�έΩ�ϒϠΘΨϣ�έΎθϗ

�ϒѧϠѧΘѧΨѧϣ�έΎθϗ�ϭ�ΕΎϘΒρ�ΕΎϧΎ̰ϣ�ˬϪϧΎϫϮΨϳΩί 

�ϦѧϴѧϨѧ̪ѧϤѧϫ�ϭ�̶ˬ ѧΗί έΎѧΒѧϣ�̵ Ύѧϫ�ϡήѧϫ�ϦѧΘηΩ�έΩ

�ΖѧϴѧόϗϮϣ�ΎΑ�ΐ γΎϨΘϣ�̶Ηί έΎΒϣ�̵Ύϫ�ϩϮϴη�̶ ̳ ̬ ϳϭ

�Ϫѧ̯�ΪѧϨΘδϫ�̶ϳΎϫήΘϣέΎ̡�ˬϒϠΘΨϣ�έΎθϗ�ϭ�ΕΎϘΒρ

�ϭ�ϝΎѧ̰ѧη�ϥϮѧΗ�̶ ѧϣ�ΎѧϬϧ�ϦΘϓή̳ �ήψϧ�έΩ�ΎΑ�ΎϬϨΗ

از .شیوه ھای مناسب مبارزاتی را تشخیص داد

�ΎѧΠѧϨѧϳ�έΩ�ϥ�έή̰ Η�Ϫ̯�̶ϠϴϠΤΗ�ϪΑ�ΎϨΑ�ˬϪϳϭί �Ϧϳ

�ΎѧϬѧϨѧΗ�ί ϭήϣ�ϥήϳ�έΩ�ˬΖγ�ϡί ϻ�Ϫϧ�ϭ�Ϧ̰ Ϥϣ�Ϫϧ

�ϭ�ϑ Ϊѧϫ�ΐ ѧΒѧγ�ϪѧΑ�Ϣѧϫ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�ήѧ̳έΎѧ̯�ϪϘΒρ

�ϭ�ΕΎѧϘѧΒѧρ؞�ѧϤѧϫ�ί �ζ ѧϴѧΑ�ΩϮΧ�̶ΗΎϘΒρ�̵Ύϫί Ύϴϧ

�̮ ѧϴѧΗήѧ̯ϮѧϣΩ�̵ ΎѧϬѧϳΩί �̵ ήΑ�ϩί έΎΒϣ�έΩ�έΎθϗ

�̶ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ�ΖѧϴѧόѧϗϮѧϣ�ΐ Βγ�ϪΑ�Ϣϫ�ϭ�ˬΖγ�ήϴ̴ϴ̡

�̶ѧѧΗί έΎѧѧΒѧѧϣ�̵ Ύѧѧϫ�ϡήѧѧϫ�ϦѧѧϳήѧѧΗήѧѧΛΆѧѧϣ�ί �ΩϮѧѧΧ

�ϩΩϮѧΗ�ζ̵�.برخوردار است ѧΒѧϨѧΟ�ΪѧϳΪΟ�ί Ύϓ�έΩ

�ϥήѧ̳έΎѧ̯�ϥΪѧϣ�ϥΪѧϴѧϣ�ϪѧΑ�ΎѧϬѧϨѧΗ�ˬϩΪѧη�ί ΎϏ�Ϫ̯

�̵Ύѧϫ�Ϟѧ̰ѧθΗ�ΎѧΑ�̶ ѧϨѧόϳ�ˬϪϘΒρ�̮ ϳ�Ϟ̰ η�ϪΑ�ϥήϳ

�ΪѧѧϧϮѧѧΗ�̶ ѧѧϣ�ˬΩϮѧѧΧ�ϞѧѧϘѧѧΘѧѧδϣ�̶ ѧѧγΎѧѧϴѧѧγ�ϭ�̶ ѧѧϔѧѧϨѧѧλ

ΪѧϳϮѧѧ̳�ΦѧѧγΎѧ̡�έ�ζ ѧΒѧѧϨѧΟ�Εϼѧѧπ ѧόѧϣ.�ϡϭΩ؞�ѧΘѧѧ̰ѧϧ

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧϳ�Ζϴόϗϭ.دربارۀ تفکیک فازھاست

�έΩ�ΎѧϬϨΗ�̵�ϩΩϮΗ�̵Ύϫ�ζ ΒϨΟ�̵ήΑ�Ύϫί Ύϓ�̮ ϴ̰ϔΗ

�ζ.یک سطح عمومی معنا دارد ѧΒϨΟ�̮ ϳ�ϞϣΎ̰Η

ϥϭί ϮѧϣΎѧϧ�έϮѧρ�ϪѧΑ�ΩϮѧΧ�ΕΫ�ϪѧΑ�ΎѧϨѧΑ�̵ �ϩΩϮΗ

�ζ.انجام می گیرد ѧΒѧϨѧΟ�ήϫ�ς Ϙϓ�Ϫϧ�ϞϤϋ�έΩ

�β ѧ̡�̶ˬ ѧϨѧϴѧθϧ�ΐ ѧϘѧϋ�ΎѧΑ�ήѧϳΰѧ̳Ύϧ�ϪΑ�̵�ϩΩϮΗ

�Ζѧγ�ϩήϤϫ�̶ϔϳΎυϭ�ϡΎΠϧ�έή̰ Η�ϭ��̵ˬ ϭέ

�ϡΎѧΟήѧϓ�ϪѧΑ�ήѧΘѧθѧϴѧ̡�Ϊѧϴѧγέ�̶ ѧϣ�ήѧψѧϧ�ϪΑ�Ϫ̯

�ϪѧΑ�̵ˬ �ϩΩϮѧΗ�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ήѧϫ�έΩ�Ϫ̰ ϠΑ�ˬϩΪϴγέ

�̶ˬ ѧΎѧϴѧϓήѧϐѧΟ�ϭ�̶ ѧϋΎѧϤѧΘΟ�̶̳ ΩήΘδ̳ �ΐ Βγ

Ζѧγ�̶ ѧόѧϴѧΒѧρ�̵ ήѧϣ�Ύѧϫί Ύѧϓ�ϥΪϳϭΩ�ϢϫέΩ.

تفکیک فازھا و تشخیص ویژگی فاز جاری 

�̵ήѧΑ�ΪѧϳΪѧΟ�ϒѧϳΎѧυϭ�ϦϴϴόΗ�ΖϣΪΧ�έΩ�ΎϬϨΗ

�ί �̵ ΎѧϨѧόѧϣ�ϪѧΑ�ϭ�ˬΖѧγ�ζ ΒϨΟ�ϥΪϧέ�ζ ϴ̡

�ϪѧΘηά̳ �̵Ύϫί Ύϓ�ϒϳΎυϭ�ϥΩή̯ �ΝέΎΧ�έϮΘγΩ

�Ύѧϳ�Ύϫ�ζ ΨΑ�̵ήΑ�ϪθϴϤϫ�Ϫ̯�̶ϔϳΎυϭ�˭Ζδϴϧ

�Ύѧϳ�ˬΩέΩ�Ζѧϴόο Ϯϣ�ζ ΒϨΟ�ί �̶ϳΎϫ�Ϫλ ήϋ

بھ سبب عقب نشینی عمومی بازپرداختن بھ 

.آنھا برای کل جنبش الزم می شود

٢(Ϣѧϳ̫ έ�Ϊη�ϒϴόπ Η�ΖϴόϗϮϣ.�Ϣѧϳ̫ έ�ήѧ̳

�ϡΩήѧϣ�ΩϮѧΗ�ήѧΑήѧΑ�έΩ�̶ ѧϣϼѧγ�̵ έϮѧϬѧϤΟ

�ϪѧΑ�ˬϥϮѧϨѧ̯�ˬΩϮѧΑ�̶ ѧ̰ѧΘѧϣ�ϩΰϴϧήγ�ϪΑ�ϪθϴϤϫ

چنین .گفتۀ مشھور، بر سرنیزه نشستھ است

Ζѧγ�̭ ΎѧϧΩέΩ�̶ ѧϤѧϳ̫ έ�ήϫ�̵ήΑ�̶ΘϴόϗϮϣ.

زیر فشار مضاعف جدال نھایی جناح ھا از 

�Ϣѧϳ̫ έ�ˬϥϭήѧϴѧΑ�ί �̵ �ϩΩϮΗ�ε ΰϴΧ�ϭ�ϥϭέΩ

�ί �έ�ΩϮѧΧ�ϡΎΠδϧ�ϥΎϨ̩ �̶ϣϼγ�̵έϮϬϤΟ

�ϪѧΘѧϔѧϫ�ΪѧϨ̩ �ϦϴϤϫ�ΎΗ�ϥ�έϮμ Η�Ϫ̯�ϩΩΩ�ΖγΩ

�ϪѧΑ�Ϫѧ̰ѧϧ�ί.پیش غیرممکن می نمود �ζ ϴ̡

�ζ ѧΨѧΑ�Ϧѧϳ�έΩ�Ϣѧϳί Ωήѧ̢ѧΑ�Ύϫ�ΡΎϨΟ�ΖϴόϗϮϣ

�ΩΎѧόѧΑ�ϦѧϳήѧΘѧϤѧϬѧϣ�ϪΑ�έϭ�ΖγήϬϓ�̵�ϩέΎη

.موقعیت تضعیف شدۀ رژیم می کنیم

نخستین مشاھدۀ ساده این است کھ روال 

.کار معمول رژیم تماما مختل شده است

بحران حکومتی طبعا در کارکرد روتین 

اداری دولت اثر سوء دارد، اما مسألۀ 

بزرگتر این است کھ جایگاه ارگان ھای 

اصلی حکومت از جانب سردمداران خود 

.رژیم زیر سوال رفتھ است



٧

�ΩϮѧѧΟϭ�̵ ήѧѧγΩϮѧѧΧ�Ϣѧѧϳ̫ έ�Ϧѧѧϳ�έΩ�ϪѧѧθѧѧϴѧѧϤѧѧϫ

�ϪѧΑ�ΎѧΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ�ΩϮΧ�̶ΘΣ�ϥϮϨ̯�Ύϣ�ˬϪΘηΩ

�Ύѧϳ�ˬΩέάѧ̳�̶ ѧϤѧϧ�̶ ѧόѧϗϭ�ϪѧϴΎπ ϗ�Ϯϗ�ϡΎ̰Σ

�ωϼѧρ�̶ ѧΑ�ϥΎѧϴѧϧΪѧϧί �ί �ΕΎϋϼρ�Εέί ϭ

رأی شورای نگھبان و حکم ولی فقیھ .است

�ϩΪѧϧέ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨΟ�ϥέΪϣΩήγ�̵ήΑ�ς Ϙϓ�Ϫϧ

�Ω̬ѧϧ�̵ ΪϤΣ�Ϫ̰ ϠΑ�ˬΩέΪϧ�̵έΎΒΘϋ�ΕέΪϗ�ί 

�̶ѧΑ�Ϣѧϫ�ϥΎѧϬѧϴѧ̯؞�ѧϣΎѧϧί ϭέ�ϭ�ϩΎѧ̢γ�ϥήγ�ϭ

.توجھ بھ آنھا حرف خود را می زنند

�ΩϭΪѧΤѧϣ�Ϣѧϳ̫ έ�̵ΎϫΩΎϬϧ�ϩΎ̴ϳΎΟ�έΩ�̶ϨηϭέΎϧ

�Ϫѧ̰ϠΑ�ˬΖδϴϧ�ΖϣϮ̰ Σ�̶Ϥγέ�̵Ύϫ�ϥΎ̳έ�ϪΑ

�Ϣѧϳ̫ έ�έΩ�ϒѧϳήѧόѧΗ�ϖΒρ�Ϫ̯�ˬΖϴϧΎΣϭέ�ΩΎϬϧ

�ήѧΑ�ϥϮѧϨѧ̯�ˬΖηΩ�̵�ϩ̬ ϳϭ�ϩΎ̴ϳΎΟ�̶ϣϼγ

ΪѧϨ̯�̶ϣ�Ϊϴ̯΄Η�Ϣϳ̫ έ�ϭ�ΖϟϭΩ�ί �ΩϮΧ؞�Ϡλ Ύϓ.

�ί �ΪѧϳΎѧΑ�ΖϴϧΎΣϭέ�ΩΎϬϧ�ϥΎϴ̩ΎΗΩϮ̯ �ϩΎ̳ΪϳΩ�ί 

�ϭ�ˬΪѧηΎѧΑ�ϥΎѧϴѧϣΎѧψϧ�ΖϟϭΩ�ϊΑΎΗ�̶γΎϴγ�υΎΤϟ

�ΖѧϟϭΩ�ϪѧΑ�ΖѧϴϧΎΣϭέ�Ϫ̯�ΩϮΑ�Ϧϳ�ϥΎηέΎψΘϧ

ΪѧϫΩ�̶ ѧϣ��Ζѧϴϋϭήθϣ�ΎΗΩϮ̯.�ΩΎѧϬѧϧ�έΩ�Ύѧϣ

�Ϫѧ̩�̶ˬ Ϡλ �ΕΎθϳή̳ �ί �̮ ϴ̪ϴϫ�ΖϴϧΎΣϭέ

�Ϫѧ̩�ϭ�̶ΘϨγ�έΎ̯�ϪψϓΎΤϣ�ϥϮϴϧΎΣϭέ�ζ ϳή̳

گرایش محافظھ کاران ھوادار اسالم فقاھتی 

�έ�ϥΎѧϴѧϣΎѧψϧ�ΖϟϭΩ�Ϊϧ�ϩΪθϧ�ήο ΎΣ�̶ˬ ϨϴϤΧ

ΪѧϨϨ̯�Ϊϴϳ΄Η�ΎϤγέ.�ϪѧΑ�ϡϮѧγϮѧϣ�ζ ѧϳήѧ̳�ΎѧϬѧϨѧΗ

ѧθϳή̶̳�"مھدویون" �ΖϴϧΎΣϭέ�ΩΎϬϧ�έΩ�Ϫ̯�ˬ

�ϝΎѧΜѧϣ�̶ ѧϨѧόѧϳ�ˬΖѧγ�̶ ѧϋήѧϓ�ϭ�ς ѧϠδϣ�ήϴϏ

�̵�ϩΩέϮѧΨѧϟΎѧγ�ϥΎ̳ΪϧΎϣί ΎΑ�ϭ�̵Ωΰϳ�ΡΎΒμ ϣ

Ϊѧϧ�ϩΩήѧ̯�Ϊѧϴѧϳ ѧ́Η�έ�ΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ�ˬϪϴΘΠΣ�ί .

�Ϊѧϴѧϳ΄Η�ˬΩέΩ�̶ϣϼγ�ΪϧϮδ̡ �Ϫ̯�̶Ϥϳ̫ έ�̵ήΑ

�̵ΎѧϨѧόѧϣ�ϪѧΑ�έϮѧϓ�ϦѧΘηΪϧ�έ�ΖϴϧΎΣϭέ�ΩΎϬϧ

.بحران ایدئولوژیک نیز ھست

از لحاظ سیاسی، کودتا با تالش برای حذف 

�Ϣѧϳ̫ έ�̶ ѧΘѧγΪѧ̰ϳ�ήΑ�ΎϬϨΗ�Ϫϧ�ΐ ϴϗέ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ

ϥΎѧϳήѧ̳�ϝϮλ"نیفزوده، بلکھ صفوف  " را

Ζѧγ�ϩΩή̯ �ή̳ ϭ�Ϣϫ.Ζѧγ�Ϧѧηϭέ�ΖѧϠѧϋ:

ϥΎѧϳή̳"گرایشات مختلف در میان  �ϝϮλ "

�ΪѧϨѧϧΩ�̶ ѧϣ�ΪϧέΪϧ�ϖϠόΗ�ϥΎϴϣΎψϧ�ΡΎϨΟ�ϪΑ�Ϫ̯

�ΎѧϬϧ�ζ Ϙϧ�ΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ�ΖϴΒΜΗ�ΕέϮλ �έΩ�Ϫ̯

�̶ѧΗΎѧϔѧϳήѧθΗ�ϭ�̶ ѧϋήѧϓ�̶ ѧθѧϘѧϧ�ΖѧϣϮѧ̰Σ�έΩ

�ϊ ѧϓΎѧϨѧϣ�ϭ�̶γΎϴγ�ΕΎϴΣ�ϡϭΪΗ�ϭ�ˬΩϮΑ�ΪϫϮΧ

�ϥΎѧϫΪѧϧΎϣήϓ�ϪΑ�ϥΪϧΎϣ�ϊϴτϣ�ϪΑ�ΎϬϧ�̵ΩΎμ Θϗ

ΖѧηΩ�ΪѧϫϮѧΧ�̶ ѧ̴ѧΘѧδΑ�ΞѧϴѧδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ.�Ϧѧϳ

�β ѧϴѧέ�̶ˬ ѧϧΎѧΠѧϳέϻ�ˬϪϧϮϤϧ�έϮτ Α�ˬϪ̯�Ζγ

�̶ѧ̰ѧϳΩΰѧϧ�ΪѧϧϮѧϴ̡�ΖϴϧΎΣϭέ�ΩΎϬϧ�ΎΑ�Ϫ̯�β ϠΠϣ

�ϪѧϔѧϠѧΗΆϣ�ΏΰΣ�ΎΑ�Ϫ̯�̵ˬ Ωϻϭή̴ δϋ�ϭ�ˬΩέΩ

�έί ΎѧΑ�ϥϼ ̯ �ϥέϮΧ�Ζϧέ�ί �̶θΨΑ�ΪϨϳΎϤϧ

�ϥΎѧϫϮѧΧ�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ΡΎѧϨѧΟ�ϑ ϼѧΧήΑ�ˬΖγ

ѧϧΪѧΑ�ί؞� �ΐ ѧϴѧϗέ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ�ϡΎϤΗ�ϭ�ϡΎΗ�ϑ άΣ

�ήѧѧΑ�̶ ѧѧϫΎѧѧ̳�ί �ήѧѧϫ�ϭ�ΪѧѧϨѧѧΘѧѧδѧѧϴѧѧϧ�ΖѧѧϣϮѧѧ̰ѧѧΣ

ضرورت یافتن راه حل ھای میانھ ای برای 

واگرایی در .بحران حکومتی تأکید می کنند

ϥΎѧϳήѧ̳�ϝϮλ"میان  "�̵ήѧΑ�̶ ѧόѧϧΎѧϣ�ΩϮѧΧ

�Ϫѧ̯�ΎѧΠѧϧ�ΎѧΗ�ˬΖѧγ�ϩΪѧη�ΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ�ΖϴΒΜΗ

�β"اصول گرای"برخی از نمایندگان  ѧϠѧΠϣ

�Ϫѧ̯�̶ ѧϳΩΎѧΒѧϣ�ί ϭέ�̵ ήѧΑ�̭ έΪѧΗ�έΩ�ˬΰѧϴϧ

�ΎѧΗ�ΪѧϧέΩ�ε ϼΗ�ˬΪϳήγ�ε ήϤϋ�ΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ

�̶ѧγΎѧϴѧγ�ΖηϮϧήγ�ϪψΣϼϣ�ί ήΑ�ΎΑ�Ϣ̰ΘγΩ

.خود را بھ کودتا گره نزنند

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧѧηϭέ�̶ˬ ѧϠѧϠѧϤѧϟ�ϦѧϴѧΑ�ѧτ ѧγ�έΩ

�έ�ϥήѧϳ�ΖѧϟϭΩ�ΖѧϴѧόϗϮϣ�ϥΎϴϣΎψϧ�̵ΎΗΩϮ̯

�ϪѧΑ�ΕέϮѧλ.دشوارتر کرده است �έΩ�̶ ΘΣ

�ˬΩ̬ѧϧ�̵ ΪѧϤѧΣ�ΪѧϳΪΟ�ΖϟϭΩ�̶γΎϨη�ΖϴϤγέ

�ϭ�̶ ѧΎѧ̡ϭέ�̵ Ύϫ�ΖϟϭΩ�Ϫ̯�Ζδϴϧ�ϡϮϠόϣ�ΪΑ

امریکا سیاست تشنج زدائی سیاسی با ایران 

�έ�̵ ΩΎѧѧμ ѧѧΘѧѧϗ�ς ѧѧΑϭέ�Ύѧѧϳ�ΪѧѧϨѧѧϫΩ�ϪѧѧϣΩ�έ

�Ϫѧ̯�ΩέΩ�ϝΎѧϤѧΘΣ�ϼϣΎ̯�̶ΘΣ.گسترش دھند

�ˬϥήѧϳ�ΖϟϭΩ�ήΑ�̵ΩΎμ Θϗ�̵Ύϫ�ϢϳήΤΗ�έΎθϓ

�ϭ�ϪѧΘѧηάѧ̳�̮ ѧϴѧϟϮѧΒѧϤѧγ�ΪΣ�ί �ϥϮϨ̯�Ϣϫ�Ϫ̯

�ˬΖѧγ�α ϮѧδѧΤѧϣ�ϥήѧϳ�ΩΎѧμ Θϗ�ήΑ�ε έΎΛ

�ϪѧΑ�ΎΗΩϮ̯.افزایش یابد �ΖϟϭΩ�Ϊγήϴϣ�ήψϧ�ϪΑ

�Ϣѧθ̩ �ϦϴϨ̩ �ί �ϭ�Ζγ�ϒϗϭ�ϼϣΎ̯�ϪΘ̰ϧ�Ϧϳ

�ϦѧϴѧϤѧϫ�ί �ϭ�ˬΪѧγήѧϫ�̶ ѧϣ�ΕΪη�ϪΑ�̵ ί Ϊϧ

روست کھ ھرچھ بیشتر بر رابطھ با روسیھ 

�ϪѧψѧΣϼѧϣ�ϦѧϴѧϤѧϫ�ϭ�ˬΪѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�Ϊϴ̯΄Η�Ϧϴ̩�ϭ

�ϝΎѧΒѧϗ�έΩ�ϥήϳ�ΖϟϭΩ�̶Ϥγέ�ΕϮ̰ γ�ΐ ΟϮϣ

�̶ѧΗϮ̰ γ�˭Ζγ�Ϧϴ̩�έΩ�̲ ϧΎϴ̯�Ϧϴγ�Ι ΩϮΣ

کھ با سیاست خارجی اعالم شدۀ پرچمداری 

�έΎѧ̰ѧη�ξ ѧϗΎѧϨѧΗ�έΩ�̶ ѧϣϼѧγ�̵ Ύѧϫ�ζ ѧΒϨΟ

.است

�̵έΎѧΟ�̶ ѧΘѧϣϮѧ̰ѧΣ�ϥήΤΑ�ˬϪϘτ Ϩϣ�τ γ�έΩ

Ζѧγ�ϩΩή̯ �ϒϴόπ Η�έϮϓ�έ�Ϣϳ̫ έ�ΖϴόϗϮϣ.

�̶ѧΑήѧϏ�̱ έΰѧΑ�̵ Ύѧϫ�ΕέΪϗ�ΖγΎϴγ�ς Ϙϓ�Ϫϧ

در قبال دولت ایران طبعا بر توازن قوا در 

�ΖѧϴѧόѧϗϮѧϣ�Ϫѧ̰ѧϠѧΑ�ˬΩέάѧ̳�̶ ѧϣ�ήѧϴѧΛ́ѧΗ�ϪϘτ Ϩϣ

سیاسی نامطمئن ایران دولت ھای منطقھ را 

Ωέϭ�̶ ѧϣ�̭ ήΤΗ�ϪΑ.�ΖѧϟϭΩ�ΎѧϬѧϨѧΗ�ˬϪѧϳέϮѧγ

�ϪѧΑ�˯ΎѧϨѧΘѧϋ�̶ ѧΑ�ˬϪѧϧΎϴϣέϭΎΧ�έΩ�ϥήϳ�ΪΤΘϣ

�ϪѧΑ�̶ ѧΑΎѧϴѧΘѧγΩ�̶ ѧ̡έΩ�ϥήѧϳ�ΖѧϟϭΩ�ϊ ѧο Ϯϣ

�ϕήѧϋ�ΖѧϟϭΩ.روابط نزدیک با امریکاست

�Ϫѧϴѧ̯ήѧΗ�ϪѧΑ�ήѧΘθϴΑ�Ϫ̩ ήϫ�̵ΩΎμ Θϗ�υΎΤϟ�ί 

�Ζѧγ�̶.نزدیک می شود ѧΗΪѧϣ�Ϫ̯�ˬϪϴ̯ήΗ�ϭ

�̶ѧϣ�ϝΎΒϧΩ�έ�̶ϟΎόϓ�̶ϠϴΧ�ΖγΎϴγ�ϪϘτ Ϩϣ�έΩ

�Ϫѧ̩ήѧϫ�ϥήѧϳ�έΩ�̶ ѧΘѧϣϮѧ̰Σ�ϥήΤΑ�ΎΑ�ˬΪϨ̯

�ϥϮѧϨѧόѧΑ�̱ έΰΑ�̵Ύϫ�ΕέΪϗ�ΐ ϧΎΟ�ί �ήΘθϴΑ

�̶ѧϘϠΗ�ϪϘτ Ϩϣ�έΩ�̮ ϴϧϮϣ̬ϫ�ζ Ϙϧ�̵Ύϔϳ�ΩΰϣΎϧ

ѧΘѧΒѧΜѧϣ�ήѧϳϮѧμ̶�.می گردد Η�ˬΎϬϨϳ�ήΑ�ϥϭΰϓ

�ϭ�ϪѧόѧϣΎΟ�ί �ϪϘτ Ϩϣ�ϡΩήϣ�ί �̶ϳΎϫ�ζ ΨΑ�Ϫ̯

Ζѧγ�ϩΪѧη�Ϫѧϧϭέϭ�ΪѧϨѧΘηΩ�ϥήϳ�ΖγΎϴγ.

�ΕΎѧο ήѧΘѧϋ�ϭ�̶ ѧΗΎѧΑΎѧΨѧΘѧϧ�ΐ ѧϠѧϘѧΗ�̶Ϯγέ

�ΕΎѧϐѧϴѧϠѧΒѧΗ�ΎѧϬѧϟΎѧγ�Ϫѧ̯�έ�̵ήϳϮμ Η�̶ϧϮϴϠϴϣ

�ϥΎѧϴѧϣ�έΩ�̶ ѧϣϼѧγ�̵ έϮѧϬѧϤѧΟ؞�ϧΎΒϳήϔϣϮϋ

�ΩϮѧΑ�ϩΩΩ�Ϟѧ̰ѧη�ϪѧϘѧτ Ϩϣ�ϥΎϧΎϤϠδϣ�ί �̶θΨΑ

Ζѧγ�ϪѧΘѧδ̰ η�ϢϫέΩ.؞�ѧϳΎѧ̡�ΐ ѧϴѧΗήѧΗ�Ϧѧϳ�ϪѧΑ

�̵Ύѧϫ�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ήΑ�ϥήϳ�ΖϟϭΩ�ΫϮϔϧ�̶ϋΎϤΘΟ

اسالمی منطقھ کاھش یافتھ، و این بھ معنای 

�ΩήѧΒѧθѧϴѧ̡�̶ ѧϠλ �̵ΎϫέΰΑ�ί �̶̰ ϳ�ϒϴόπ Η

.سیاست جمھوری اسالمی در منطقھ است

έϮѧϬѧϤѧΟ�Ϣѧϳ̵̫�.کودتا)٣ έ�ΖϴϠ̯؞�ϳϭί �ί 

�̵έΎѧѧΟ�̶ ѧѧγΎѧѧϴѧѧγ�ϥήѧѧΤѧѧΑ�έΩ�ˬ̶ ѧѧϣϼѧѧγ

�ϖѧϴѧϓϮѧΗ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧѧϳ�Ϟѧπ ѧόѧϣ�ϦѧϳήΘ̳έΰΑ

�ΎѧΑ�ˬΕέΪѧϗ�ϞϣΎ̯�ϥΩή̯ �Ϫπ Βϗ�έΩ�ϥΎϴ̩ΎΗΩϮ̯

�ϥΩήѧ̯�̶ϋήϓ�ϭ�Ύϫ�ΡΎϨΟبیرون راندن سایر

�έ�Ϣѧϳ̫ έ�ΖѧϴѧόѧϗϮѧϣ�ˬΎѧϫ�ϥϮѧϴѧδ̯ ήѧϓ�ήѧϳΎγ

(بشدت تضعیف می کند ѧϴϧΎϴΑ�ϪΑ�ΪϴϨ̯�ϩΎ̴ϧ؞�.

�̵ˬ ήѧѧ̳έΎѧѧ̯�̶ ѧѧΘѧѧδѧϴѧѧϟΎѧѧϴѧγϮѧѧγ�ΩΎѧΤѧѧΗ�ϝϭ29

�Ϧѧϳ�ΎΑ�ί.)خرداد ϮϨϫ�̶̩ ΎΗΩϮ̯ �ϥΎϴϣΎψϧ�ή̳ 

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧѧϳ�ΖϠϋ�Ϊϧ�ϩΪθϧ�ϭήΑϭέ�Ϟπ όϣ

�ϪѧΑ�έ�ΖѧϴѧΒΜΗ؞�ϠΣήϣ�ϩΪθϧ�ϖϓϮϣ�̶ΘΣ�ΎΗΩϮ̯

�Ϟѧϴμ.پایان برساند ϔΗ�ϪΑ�ήΗϻΎΑ�Ϫ̯�έϮτ ϧΎϤϫ

�Ϫѧ̯�ΩϮѧΑ�̵�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�ΪϣήΑ�Ϧϳ�ˬΪη�ΚΤΑ

�ϪѧθѧϘѧϧ�ϭ�Ωί �ϢѧϫήΑ�έ�ϥή̳ ΎΗΩϮ̯ �ΕΎΒγΎΤϣ

Ωήѧѧ̯�ήѧѧΛ�̶ ѧѧΑ�έ�ΎѧѧϬѧѧϧ�̶ ѧѧθѧѧϴѧѧ̡�ί �̵ Ύѧѧϫ:

�ί �ϦѧΗ�ΎѧѧϫΪѧλ �ΞѧѧϴѧδΑ�ϭ�ϩΎѧѧ̢ѧγ�ϥΎѧѧϴѧ̩ΎѧΗΩϮѧ̯

�ΐ ѧϴѧϗέ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�ϥέΪѧϣΩήγ)�ϥήѧΒѧϫέ

�ΏϼѧϘѧϧ�ϦϳΪϫΎΠϣ�ϥΎϣί Ύγ�ϭ�Ζ ̯ έΎθϣ؞�ϬΒΟ

�Ύѧϣ�ˬΪϨϨ̯�̶ϣ�̶ϧΪϧί)اسالمی �ϭ�ήϴ̴ΘγΩ�έ

�ΪѧϧϮѧΗ�̶ ѧϤѧϧ�έ�̵ �ϩΩϮѧΗ�ε ΰѧϴѧΧ�έΎѧ̯�Ϧϳ

ѧΧήѧΑ�ΪѧϨϧϮΗ�̶ϣ�ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ̶�.متوقف کند

�̵έΎѧ̰ѧϤѧϫ�ϪΑ�ϑ ήΘϋ�ϪΑ�έ�Ύϫ�ϩΪη�ήϴ̴ΘγΩ

با دولت ھای خارجی وادارند، اما در پخش 

�ˬΪѧϨѧϧΎϣ�̶ϣ�ΩΩήϣ�̶ΗΎϓήΘϋ�ϦϴϨ̩ �̶ϧϮϳΰϳϮϠΗ

�ϡϭΪѧѧΗ�ήѧѧΑ�̵ ήѧѧϴѧѧΛ́ѧѧΗ�Ϊѧѧϧ�ϩΪѧѧϴѧѧϤѧѧϬѧѧϓ�ϥϮѧѧ̩

.اعتراضات توده ای ندارد
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�ϪѧΑ�έ�ΐ ѧϴѧϗέ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨΟ�ϥέΎ̴ϧ�ϪϣΎϧί ϭέ

�̱ ϼѧΑϭ�ϭ�Ύѧϫ�ϪѧϣΎϧί ϭέ�Ύϣ�ˬΪϧήΑ�̶ϣ�β ΒΣ

ھاشان را نمی بندند، چون می بینند کھ نھ با 

�ΏϮѧϴѧΗϮѧϳ�ϭ�ήΘϴϮΗ�ϭ�̭ ϮΑ�β ϴϓ�ΎΑ�Ϫ̰ ϠΑ�ΎϬϨϳ

�ΚѧϋΎΑ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�ζ.طرف ھستند ΒϨΟ�έϮπ Σ

�ΡΎѧϨѧΟ�ϪѧΑ�ΎѧΗΩϮѧ̯�ήѧΘθϴΑ�ν ήόΗ�ΎΗ�ΩϮη�̶ϣ

�ΎѧΗΩϮѧ̯�ΖѧϴѧΒѧΜѧΗ�̵ ήѧΑ�̶ ѧΘѧϴλ ΎΧ�ΐ ϴϗέ�̵Ύϫ

�ϪѧϴѧΟϮѧΗ�Ϣѧϫ�ϭ�̶.نداشتھ باشد ѧϨѧϓ�ϥΎ̰ϣ�Ϣϫ

ѧϤ̯ΎΤϣ�ϭ�̵ήϴ̴ΘγΩ�̮؞� ϳ̫ ϮϟϮΪϳ�ϭ�̶γΎϴγ

�ΪѧϧέΩ�έ�ΎϬϧ�ϝΎΜϣ�ϭ�̶ϤΗΎΧ�ϭ�̵ϮγϮϣ) و

�έ�̶ ѧΘѧγϮѧΧΩΩ�ϦѧϴѧϨѧ̩�̵ έΪϤΘόϳήη�ϥΎϬϴ̯

�ϥΪѧϧί)منتشر می کند �ϪѧΑ�έ�ΎϬϧ�ή̳ �̶ϟϭ�ˬ

�Ϧѧϳ�̵ ήѧΑ�ΪѧϨϨ̯�̶Ϥϧ�ϪϤ̯ΎΤϣ�ϭ�Ϊϧί Ϊϧ�̶Ϥϧ

�ϥΎѧη�ωΎο ϭ�̶ϣΪϗ�ϦϴϨ̩ �ΪϨϨϴΑ�̶ϣ�Ϫ̯�Ζγ

ΪѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�ήѧΘѧϬѧΑ�Ϫϧ�ϭ�ήΗΪΑ�έ.�β ѧϔѧϧ�ϥϮѧϨѧ̯

�ε ΰѧϴѧΧ�ϪΑ�ϥΩΩ�ϪϤΗΎΧ�ϭή̳ �έΩ�ΎΗΩϮ̯ �ΖϴΒΜΗ

.توده ھاست

�̶ѧѧϧϮѧѧΧΰѧѧΟέ�ϭ�ϪѧѧϴѧѧϘѧѧϓ�̶ ѧѧϟϭ�Ϣѧѧ̰ѧѧΣ�̶ ѧѧΘѧѧϗϭ

�ΕΎѧο ήѧΘѧϋ�ΖѧδϧϮѧΘѧϧ�̶ ѧϣΎѧψѧϧ�ϥΎϫΪϧΎϣήϓ

ΪѧϧΩϮѧϣί �έ�ΏΎѧϋέ�ˬΪѧϧΎΑϮΨΑ�έ�̶ϧΎΑΎϴΧ.

تک تیرانداز بر پشت بام ھا مستقر کردند و 

�Ϫѧ̯�ΪѧϨѧΘѧϓήѧ̳�ϑ Ϊѧϫ�έ�̶ϧΎ̳ΪϨϨ̯�ήϫΎψΗ�ΐ Ϡϗ

ΪѧϧΪѧϳΰѧ̳�̶ ѧϣ�ήΑ�̶ϓΩΎμ Η.�Ύѧϫ�ϩΩϮѧΗ�ζ ѧΒѧϨѧΟ

�Ζѧδѧ̰ѧη�ϭ�Ϊѧθϧ�ΏϮѧϋήѧϣ�Ύѧϣ�ˬΩΩ�ΕΎѧϔϠΗ

�Ϟѧϴѧμ.نخورد ѧϔѧΗ�ϪѧΑ�ήѧΗ�ζ ѧϴ̡�Ϫ̯�έϮτ ϧΎϤϫ

�̶ѧϧΎѧΑΎѧϴѧΧ�̵Ύϫ�ΕήϫΎψΗ�έΩ�Ϫϔϗϭ�ˬΪη�ΚΤΑ

نشانۀ تعمیق جنبش و تأمل برای یافتن شیوه 

�Ϟѧѧϴѧѧτ ѧѧόѧѧΗ؞�ѧѧϧΎѧѧθϧ�Ϫѧѧϧ�ˬΖѧѧγ�ήѧѧΗέΎѧѧ̯�̵ Ύѧѧϫ

�έΩ�Ύѧϫ�ΕήѧϫΎѧψΗ�̵έΰ̳ ήΑ�ϭ�˭ΕΎο ήΘϋ

�18�ϭ�ϪѧϴѧΣϭέ�Ϫ̯�ΩΩ�ϥΎθϧ�ΰϴϧ�ήϴΗسالگرد 

.انرژی جنبش توده ھا کاھش نیافتھ است

�ήѧΑήѧΑ�έΩ�ΎѧΗΩϮѧ̯�ΖѧϟϭΩ�ΖѧϴѧΒѧΜѧΗ�ˬϦѧϳήΑΎϨΑ

�ϩέ�ί:جنبش توده ھا تنھا دو راه دارد �Ύѧϳ

�Ύѧϳ�ΪϫΩ�ϪϤΗΎΧ�̵�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�ϪΑ�ΪϳΎΑ�̶γΎϴγ

�ΩήѧѧΒѧѧϧ�ϥΪѧϴѧѧϣ�έΩ�έ�ϥ�̶ ѧѧϣΎѧψѧѧϧ�Ϯѧϴѧѧη�ϪѧΑ

ˬϻΎѧ̯�ΎѧϬѧϨѧΗ�̶̵�.شکست دھد γΎϴγ�υΎΤϟ�ί 

�ΩϮѧΧ�ϝΎϴΧ�ϪΑ�̶ϣΎψϧ�ΡΎϨΟ�Ϫ̯�̶ηϭήϓ�ϞΑΎϗ

�ϪѧΘѧδϫ�ϢѧδѧϴѧϟΎѧϧϮѧϴѧγΎѧϧ«برای توده ھا داشت 

Ύѧϫ�ϩΪѧϋϭ�ΎѧΑ�Ω̬ѧϧ�̵̵�»ای ΪѧϤѧΣ�Ϫѧ̯�ˬΩϮΑ

پوشیده و آشکار خود برای دستیابی بھ بمب 

Ζѧγ�ϩΩϮѧΑ�ϥ�̶ ѧΑΎѧϳέί ΎѧΑ�ϪΑ�ϒυϮϣ�̶ϤΗ.

�ΪѧηΎѧΑ�Ϧѧηϭέ�Ϣѧϫ�ϥΎηΩϮΧ�̵ήΑ�ΪϳΎΑ�ϥϮϨ̯

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�ϝΎѧΤѧϣ�Ύѧϫ�ϩΩϮΗ�ΪϣήΑ�ϦΘϣ�έΩ�Ϫ̯

�έ�ϡΩήѧϣ�ί �̶ ѧθѧΨѧΑ�ΪѧϧϮѧΘѧΑ�̵ήϴΑΪΗ�ϦϴϨ̩

�ζ.فریب دھد ѧΒѧϨΟ�ήΑήΑ�έΩ�̶ϣΎψϧ�ϞΣ�ϩέ

�ϩΩήѧΘδ̳ �ΏϮ̯ ήγ�ϭ�ϡΎϋ�ϞΘϗ�ϡΰϠΘδϣ�Ύϫ�ϩΩϮΗ

ѧϣΎѧψѧϧ�ϞѧΣ�ϩέ�ήγ�ήΑ�̵�̶Ϩϓ�ϊ̶�.است ϧΎϣ

�ϊ ѧϧΎѧϣ�̨ѧϴѧϫ�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ΡΎϨΟ�ϭ�ˬΩέΪϧ�ΩϮΟϭ

اخالقی برای اتخاذ چنین شیوه ای در برابر 

�έϮѧϓ�ϖѧη�Ϧϳ�ή̳.جنبش توده ھا نمی بیند ّ

در دستور کودتاگران قرار نگرفتھ دو علت 

�ϞѧΣ�ϩέ�Ϧѧϳήѧϓ�Ϫѧϟ́ѧδϣ�̵:دارد ΎѧϫΪϣΎϴ̡�Ϣϫ

.نظامی، و ھم دشواری ھای اتخاذ آن

�ϭ�ϡΎѧѧϋ�ϞѧѧΘѧѧϗ�ΎѧѧΑ�ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ�Ϫѧѧ̯�̶ ѧѧϳΎѧѧΗΩϮѧѧ̯�ΖѧѧϟϭΩ

�ΪѧϧϮѧΗ�̶ ѧϣ�ϡΩήѧϣ�ΩϮѧΗ�ήѧΑ�̶ϣΎψϧ�̵ ί ϭήϴ̡

�Ϫѧ̯�Ωήϳά̢Α�ΰϴϧ�έ�Ϧϳ�ΪϳΎΑ�ΪϨ̯�ΖϴΒΜΗ�έ�ΩϮΧ

�Ύѧϫ�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�ΏϮ̯ ήγ�̵Ωήϓ�έΩ�ϭ�ΖϴΒΜΗ

�̶ѧѧΟέΎѧѧΧ�ζ ѧѧΗέ�̮ ѧѧϳ�ΖѧѧϴѧѧόѧѧϗϮѧѧϣ�έΩ�έ�ϭ

تودۀ مردم در برابر .اشغالگر قرار می دھد

�ΖѧϣϭΎѧϘѧϣ�ϝΎ̰η�ϥΎϤϫ�ϪΑ�ΖγΩ�̶ΘϟϭΩ�ϦϴϨ̩

�̵ΎѧϫέϮѧθ̯ �ϡΩήѧϣ�Ϫѧ̯�ΪѧϨѧϧί �̶ ϣ�̫ΎΗϮΑΎγ�ϭ

.اشغال شده در طول تاریخ بھ دست داده اند

�ΖѧϴѧΒѧΜѧΗ�ϩέ�ΎϬϨΗ�Ζγ�Ϧ̰ Ϥϣ�̶ϠΣ�ϩέ�ϦϴϨ̩

کودتا باشد، اما پیامدھای آن می تواند نقض 

.غرض کند

�έϮѧτ ѧΑ�Ϫѧ̪ѧϧ�̶ˬ ϳΎϫΪϣΎϴ̡�ϦϴϨ̩ �ί Ϊϧ�Ϣθ̩ �̵Ϯγ

�ϩέ�ΫΎѧΨѧΗ�έΩ�έ�ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ�ϥΎϫΪϧΎϣήϓ�̵έϮϓ

�̨ѧϴѧϫ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧѧϳ�ΪѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�ΩΩήѧϣ�̶ϣΎψϧ�ϞΣ

�ϭ�̶ ѧϣΎѧψѧΘѧϧ�̵ Ύѧϫϭήѧϴѧϧ�ϑ Ϯϔλ �Ϫ̯�Ζδϴϧ�ϡϮϠόϣ

�ϪѧϳΰѧΠѧΗ�ϭ�ϝΰѧϟΰѧΗ�έΎѧ̩Ω�ϞѧϤѧϋ�έΩ�ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ

ѧτˬ�.نشوند ѧγ�ϦѧϳήѧΗ�̵ �ϪϳΎ̡�έΩ�ˬήϣ�Ϧϳ�ΖϠϋ

چیزی جز این نیست کھ، برخالف حزب هللا در 

�ζ ѧΒѧϨѧΟ�̮ ѧϳ�ΞѧϴѧδΑ�ϭ�ϩΎѧ̢γ�ˬϦϤϬΑ�ΏϼϘϧ�Ϟϳϭ

�̶ѧϣΎѧψѧϧ�̵ΎϫΩΎϬϧ�Ϫ̰ ϠΑ�ˬΪϨΘδϴϧ�̶ϋΎΠΗέ�̵�ϩΩϮΗ

�ϪѧΑ�̶ ѧΘѧΣ�ϥϮѧϨѧ̯�Ϫѧ̯�ΪѧϨѧΘѧδϫ�̵ �̶ ѧϣΎѧψϧ�ϪΒη�ϭ

�̶ѧϤѧϧ�ΖѧϣΪѧΧ�̶ ѧϣϼѧγ�̶ ѧϋΎѧΠѧΗέ�Ϣϳ̫ έ�ΖϴϣΎϤΗ

�̶ѧϣΎѧψѧϧ�ΡΎѧϨѧΟ�ϊϓΎϨϣ�ΖϣΪΧ�έΩ�ΎϣΎϤΗ�Ϫ̰ ϠΑ�ˬΪϨϨ̯

Ύѧϫ�ϩΩέ�έΩ�̶̵�.رژیم قرار دارند ѧθѧΨΑ�̨ϴϫ�Ύϣ

�̵ ̫ ϮѧϟϮѧΪѧϳ�ΎѧΑ�Ϫѧ̯�̶ ѧϧΪѧϘѧΘѧόϣ�ϥ�Ϫ̩ �ˬΞϴδΑ؞�ϳΎ̡

�ϥ�Ϫѧ̩�ˬΪѧϧ�ϩΪѧη�̶ Ϯη�ΰϐϣ�ΖϳϭΪϬϣ�ϭ�̶ΣΪϣّ

�ϭ�έΎѧ̯�̶ ѧΑ�ΪѧϨѧϫϮѧΧ�̶ ѧϣ�Ύѧϓήѧλ �Ϫѧ̯�̶ϧέϭΩΰϣ

�Ϫѧ̯�Ύѧϫ�ϥ�Ϫѧ̩�Ύѧϳ�ˬΪѧϧήѧϴѧ̴ѧΑزحمت مواجبی 

صرفا از عشق قلدری بھ این نھادھا پیوستھ 

�̶ѧϗΎѧΒτ ϧ�ϥΎη�̶γΎϴγ�ϭ�̵ΩΎμ Θϗ�ϊϓΎϨϣ�ˬΪϧ

�ˬΩέΪѧϧ�ΞѧϴѧδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ�ΡΎϨΟ�ϥήΒϫέ�ϊϓΎϨϣ�ΎΑ

�ϪѧΘѧδϧϮѧΗ�ΩϮѧΧ�̶ ϣΎψϧ�ΕέΪϗ�ϪΑ�˯Ύ̰Η�ΎΑ�Ϫ̯

�ΖѧγΎѧϴѧγ؞�λ ήϋ�̶Ϡλ �ϥή̴ ϳί ΎΑ�ί �Ϣϫ�Ϊϧ

�ί �ˬέΎѧΒѧΘѧϋ�ϦѧϴϤϫ�ϪΑ�Ϣϫ�ϭ�ˬΪϨηΎΑ�Ϣϳ̫ έ�έΩ

�ˬΕΎѧ̯ήѧϤѧ̳�̶ ѧΑ�̵ Ύϫ�ϪϠ̰γ�έΩ�ΕΩέϭ�ϞΒϗَ ِ

�ϭ�̶ˬ ѧΘѧϟϭΩ�ΐ ѧϴѧϗέ�̶ ѧΑ�̵ Ύѧϫ�Ϫѧμ ϗΎϨϣ�ϥΩήΑ

�ϊ ѧϓΎѧϨѧϣ�̵ˬ ΩΎѧμ ѧΘѧϗ�̱ έΰΑ�̵ΎϫΪΣϭ�ϝήΘϨ̯

.کالن مالی نیز بھ جیب بزنند

�̶ѧϳΎѧϫ�ϪϧΎθϧ�ϥϮϨ̯ΎΗ�Ϫ̯�Ϧϳ�ΎΑ�ˬϞϴϟΩ�ϦϴϤϫ�ϪΑ

از شکاف در سطح فرماندھان سپاه و بسیج 

�ϩΎѧ̢ѧγ�Ϫѧ̯�Ϧѧϳ�β ѧϔѧϧ�ˬΩέϮѧΧ�̶ ѧϤѧϧ�Ϣθ̩ �ϪΑ

�̶ѧγΎϴγ�ΏΰΣ�̮ ϳ�Ϟ̰ η�ϪΑ�ϥϮϨ̯�ϥέΪγΎ̡

�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧѧϳ؞�ѧϧΎѧθϧ�ΪѧϨѧ̯�ϡΪϧ�ν ήϋ�ΪϳΎΑ

�ϪѧϠѧδѧϠѧγ�ϡΎѧΠѧδϧ�ί �ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ�ϥΎϫΪϧΎϣήϓ

ΪѧϨѧΘѧδѧϴѧϧ�ϦѧΌϤτϣ�̶ϣΎψϧ�ϦϴϠ̢ϴδϳΩ�ϭ�ΐ Ηήϣ.

�ϦѧϴѧϠѧ̢ѧϴѧδϳΩ�ϪѧΑ�ϒѧϳήόΗ�ϖΒρ�̶ϣΎψϧ�̵ΎΗΩϮ̯

�ϭ�ϥϮѧ̩�̶ ѧΑ�ΖѧϋΎѧρ�ϪѧΑ�ϥΎϨϴϤρ�ϭ�̶ϣΎψϧ

Ζѧγ�̶ ѧ̰Θϣ�̶ϣΎψϧ�Ϧϴϣήϓ�ί �ή̩.�Ϫѧ̰ѧϨѧϳ

�ϪѧΑ�ϭ�ΪѧϫΪѧΑ�ϪѧϴѧϧΎϴΑ�ΪϳΎΑ�ϩΎ̢γ"دفتر سیاسی"

�ϪѧϴѧΟϮѧΗ�έ�ΩϮѧΧ�ς ѧγϮΗ�ΕέΪϗ�ϦΘϓή̳ �ΖγΩ

�ϩΩέ�Ϣѧ̰ѧΘѧγΩ�ϥϮϨ̯�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ؞�ϧΎθϧ�ˬΪϨ̯

�ΩΎѧΠѧϳ�ΎѧΑ�ΎϬϨΗ�έ�ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ�ήΗ�ϦϴΎ̡�̵Ύϫ

�ί �ΖѧϋΎѧρ�ϪѧΑ�ϥϮѧΗ�̶ ѧϣ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ϡΎΠδϧ

Ωήѧ̯�ϊ ѧϧΎѧϗ�̶ ϣΎψϧ�ΐ Ηήϣ�ϪϠδϠγ�Ϧϴϣήϓ.�Ύѧϳ

�̵ˬ ΩΎѧѧΑί ϭήѧѧϴѧѧϓ�ϦѧѧδΣ�Ϫѧѧ̯�Ϧѧѧϳ"�ήѧѧ̴ѧѧθϟήѧѧγ

ѧϠѧδϣ�̵Ύϫϭήϴϧ�Ϟ̯ �ΩΎΘγ�β ϴέ�ϭ�̶ΠϴδΑ" ،

�ΏΎѧτ ѧΧ�̵ �ϩΩΎθ̳ ήγ؞�ϣΎϧ�έΩ�ΪϨϴΑ�̶ϣ�ϡί ϻ

ήѧΑ�̵̵�"مھدی عج"بھ  �̶ ѧϧΎѧϓήѧϋ�ϪѧϴΟϮΗ

�Ϧѧϳ؞�ѧϧΎѧθϧ�ΪѧϨ̯�Ϣϫήϓ�ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ�̵ΎΗΩϮ̯

است کھ تا ھمین جا کودتای نظامیان دستکم 

�ήѧψѧϧ�ί �ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ�ϑ Ϯϔλ �έΩ�έ�̶θΨΑ

.ایدئولوژیک مسألھ دار کرده است

�ϪѧΘѧϓήѧ̳�έήѧϗ�̶ ѧΘѧϴѧόѧϗϮϣ�έΩ�̶̩ ΎΗΩϮ̯ �ΡΎϨΟ

�Ύѧϳ�έΎѧΒѧ̳ήѧϣ�ζ ϳήΑ�ζ ϴ̡�ϭ�β ̡ �ϩέ�Ϫ̯�Ζγ

�ΪѧϨѧϧϮѧΗ�̶.پرمخاطره است ѧϤѧϧ�̶ Ϩϴθϧ�ΐ Ϙϋ

�ΐ ѧϴѧϗέ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�̵ήϴ̳�ΕέΪϗ�ϪΑ�ϭ�ΪϨϨ̰ Α

�̵ΎѧϨѧόѧϣ�ϪΑ�ςϘϓ�Ϫϧ�Ϧϳ�ϥϮ̩ �ˬΪϧέά̴ Α�ϥΩή̳

�Ϫѧ̰ѧϠΑ�̶ˬ γΎϴγ�ΕέΪϗ�έΩ�ϢϬγ�ϥΩΩ�ΖγΩ�ί 

�ϩΎѧ̴ϳΎΟ�ϡΎϤΗ�ϦΘϓέ�ϒ̯ �ί �̵ΎϨόϣ�ϪΑ�ϦϴϨ̪ Ϥϫ

�̵ΩΎѧѧμ ѧѧΘѧѧϗ�ϥϼѧѧ̯�ϊ ѧѧϓΎѧѧϨѧѧϣ�ϭ�̶ ѧѧϧϮѧѧϧΎѧѧϗήѧѧϓ

�ϥΎѧϤѧϫ�̶ ѧϨѧόϳ�˭Ζγ�ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ�ϥΎϫΪϧΎϣήϓ

�έΎѧϬѧ̩�ΎϬϧ�ϦϴϤπ Η�ϭ�ϡϭΪΗ�̵ήΑ�Ϫ̯�̶όϓΎϨϣ

�ϕϭΪѧϨѧλ �̵ ϮѧΗ�ί �έ�Ω̬ϧ�̵ ΪϤΣ�ζ ϴ̡�ϝΎγ

�22�̵ΎѧΗΩϮѧ̯�ϝΎѧδϣ�ΩΩήѧΧدرآوردند و در 

ϭήѧθѧϴѧ̡�ϭ�ΖϴΒΜΗ�ϩέ�ΎϬϨΗ̵�.انتخاباتی کردند

�ϞѧΣ�ϩέ�ˬϢѧϳΪѧϳΩ�Ϫѧ̯�έϮѧρ�ϥΎѧϤϫ�ˬΰϴϧ�ϥΎη

�ί �̵ ήѧρΎѧΧ�ϥΎϨϴϤρ�̶ΘΣ�Ϫ̯�ˬΖγ�̶ϣΎψϧ

ΪѧϧέΪѧϧ�ε ΫΎΨΗ�̵ήΑ�ΩϮΧ�ϑ Ϯϔλ �ϡΎΠδϧ.

ھمان طور کھ اشاره شد، کودتاچیان در 
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�έ�ϡΩήѧϣ�ε ΰѧϴѧΧ�έϮѧΘѧ̯Ύѧϓ�ΩϮѧΧ�ΕΎΒγΎΤϣ

ΪѧϧΩϮѧΑ�ϩΩή̰ ϧ�έϮψϨϣ.�ϪѧΑ�˯Ύѧ̰ѧΗ�ΎѧΑ�ˬΎѧΗΩϮѧ̯

�ΎѧϬѧϨѧΗ�ˬϪѧϴѧϘϓ�̶ϟϭ�Ϊϴϳ΄Η�ϭ�ΞϴδΑ�ϭ�ϩΎ̢γ؞�ΤϠγ

�Ύѧϣ�ˬΪϨ̯�ΎΟ�έ�Ϣϳ̫ έ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ�ΖδϧϮΗ�̶ϣ

�ΰѧϤ̩ �Ϊϧ�ϪΘγϮΧ�Ύ̡�ϪΑ�Ϫ̯�̶ϣΩήϣ�ήΑήΑ�έΩ

.شده است

جناح ھای .رفسنجانی-موسوی-خاتمی)٣

�ΡΎѧϨΟ�ϑ ϼΧήΑ�ΖγέΩ�ˬΕέΪϗ�ί �ϩΪη�ϩΪϧέ

�ΕΪѧθΑ�ΎѧόΒρ�ˬϢϳ̫ έ؞�ϧΪΑ�έΩ�ϩΪϧΎϣ�̶ϗΎΑ�̵Ύϫ

Ϊѧѧϧ�ϩΪѧѧη�ήѧѧ̴ѧѧϤѧѧϫ�ϭ�ϩΩήѧѧθϓ.�ΕΎѧѧϴѧѧΣ؞�ѧѧϣΩ

ѧϤѧϫ�̵ήΑ�Ϣϳ̫؞� έ�έΩ�̶ϤϬγ�ϦΘηΩ�ϭ�̶γΎϴγ

�ϥΪѧϧέ�ΐ ѧϘѧϋ�ϭήѧ̳�έΩ�ΎѧϣΎѧϤѧΗ�ϥϮѧϨѧ̯�ΎѧϬѧϧ

�ήѧΑήѧΑ�έΩ�ΐ.کودتاچیان است ѧϴѧΗήѧΗ�Ϧϳ�ϪΑ

�έϮѧτ ѧΑ�ϥϮѧϨѧ̯�Ϣѧϫ�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ΡΎϨΟ�̵ΎΗΩϮ̯

�ί �Ϫѧ̯�ϪΘϓή̳ �Ϟ̰ η�ΪΣϭ؞�ϬΒΟ�̮ ϳ�ϮΘ̯ΎϓϭΩ

�ήѧΑ�έΩ�έ�̶ ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ�ϭ�̵ϮγϮϣ�ΎΗ�̶ϤΗΎΧ

�Ϫѧ̯�ϥΰѧϴϣ�ϥΎϤϫ�ϪΑ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�ε.میگیرد ΰϴΧ

ѧϬѧΒѧΟ�ϪѧΘѧηάѧ̳�ΎѧϨѧ̴ѧϨѧΗ�έΩ�έ�ΎѧΗΩϮ̯؞� �ΡΎϨΟ

̵-خاتمی ϮѧγϮѧϣ-�έΩ�ΰѧϴѧϧ�έ�̶ ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ

Ζѧγ�ϩΩΩ�έήϗ�̶π ϗΎϨΘϣ�ΖϴόϗϮϣ.�̮ ѧϳ�ί 

سو در صورت غیاب برآمد توده ای بیشک 

�ί �ϥΎѧη�ΖѧγΩ�̶ ѧόѧτ ѧϗ�έϮѧτ Α�Ύϫ�ΡΎϨΟ�Ϧϳ

�ϥΎѧϴѧ̩ΎѧΗΩϮѧ̯�ΎδΑ�Ϫ̩ �ϭ�ˬΪη�̶ϣ�ϩΎΗϮ̯ �ΕέΪϗ

ΪѧϧΪѧη�̶ ѧϣ�Ϣѧ̯ΎѧΣ�ϥΎѧη�ϝΎѧϣ�ϭ�ϥΎΟ�ήΑ. از

�ΎѧόѧΒѧρ�Ύѧϫ�ΡΎϨΟ�Ϧϳ�ϡΎϤΗ�ςϘϓ�Ϫϧ�ή̴ ϳΩ�̵Ϯγ

�ˬΪѧϨѧΘѧδϫ�̶ ѧϣϼѧγ�̵ έϮѧϬѧϤѧΟ�ϡϭΩ�ϥΎϫϮΧ

�έΩ�ϥΎѧϴѧϣΎѧψϧ�ΡΎϨΟ�ΎΑ�ΎϬϧ�ΖϳΪο �ϞϴϟΩ�Ϫ̰ ϠΑ

�̵ήѧΑ�έ�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ΡΎϨΟ؞�ΒϠϏ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ

ΪѧϧήѧϤѧη�̶ ѧϣ�̭ Ύѧϧήѧτ ѧΧ�Ϣѧϳ̫ έ�ΕΎѧϴΣ.�Ϧѧϳ

�ζ ѧΒϨΟ�ϪΑ�ΎϬϧ�ΩέϮΧήΑ�έΩ�ξ ϗΎϨΘϣ�ΖϴόϗϮϣ

.توده ھا بازتاب می یابد

�ϪѧΑ�Ϫ̯�Ζγ�̶ϠϣΎϋ�ΎϬϨΗ�̵�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�ϥϮ̩

�ΡΎѧϨѧΟ�ΎΑ�ϝΪΟ�ϥΎϨ̪ Ϥϫ�ΪϫΩ�̶ϣ�Ζλ ήϓ�ΎϬϧ

کودتاچی را ادامھ دھند طبعا خواستار ادامۀ 

ήѧΩ�ί� �έ�ΎѧϬϧ�έΎ̯�ϦϴϤϫ�̶ϟϭ�ˬΪϨΘδϫ�ϥ

�ϦѧϴѧϤϫ�ΎΗ.قانونیت و شرعیت خارج می کند

�Ύѧѧϫ�ΡΎѧѧϨѧѧΟ�Ϧѧѧϳ�ϥέΪѧѧϣΩήѧѧγ�ΎѧѧΟ"�Ϣѧѧ̰ѧѧΣ

�ϭ�Ϊѧϧ�ϪѧΘѧϓήѧ̳�ϩΪϳΩΎϧ�έ�ϪϴϘϓ�̶ϟϭ"حکومتی

ί� ΎѧΟ�έϮθ̯ �Εέί ϭ�Ϫ̯�̶ϳΎϫ�ΕήϫΎψΗ�ί 

�ϩΩήѧ̯�ΖϳΎϤΣ�ϩΩΪϧ�έ�ΎϬϧ�̵έΰ̳ ήΑ�̶ϧϮϧΎϗ

�Ϧѧϳ�̶.اند ѧϋήѧη�ϭ�̶ ѧϧϮϧΎϗ�̶ϧΎΒϣ؞�ϳϭί �ί 

̶ ѧϤѧΗΎѧΧ؞�ϬΒΟ�ϥέΪϣΩήγ�̶ϣΎϤΗ�Ϫ̯�ˬϢϳ̫ έ-

�Ϣѧϴѧ̰ѧΤѧΗ�ϭ�ϥΎΣήρ�ί-موسوی �̶ϧΎΠϨδϓέ

�ΡΎѧϨѧΟ�ϭ�̵ �ϪѧϨѧϣΎѧΧ�ˬΪѧϧ�ϩΩϮѧΑ�ϥ�ϥΎ̳ΪϨϨ̯

�έ�Ύѧϫ�Ϧѧϳ�έΎѧΘѧϓέ�Ϫѧ̯�ΪѧϧέΩ�ϖѧΣ�ϥΎϴϣΎψϧ

�ϥΎѧϤѧϫ�Ϧϳ.خارج از موازین رژیم بشمارند

�ϝΎѧγ�̶ ѧγ�έΩ�ΎϬϧ�ϖΑΎτϣ�Ϫ̯�Ζγ�̶Ϩϳί Ϯϣ

�ϥέΰѧϫ�ϥΩϮΑ"مھدور الدم"گذشتھ حکم بھ 

�ϥΎѧ̳ΪϨϨ̯�έΰ̳ ήΑ�ˬΪϧ�ϩΩΩ�̠ ̩ �ϥϻΎόϓ�ί �ϦΗ

�ϡήѧΟ�ϪѧΑ�έ�Ϫѧϣ�ϝϭ�ϦθΟ"̶ ѧϧϮѧϧΎѧϗήѧϴѧϏ"

�ˬΪѧϧ�ϩΪѧϨѧ̰ѧϓ�ϥΪѧϧί �ϪѧΑ�ϥΎѧη�ϊ ѧϤѧΠѧΗ�ϥΩϮΑ

�ϥϮѧϨѧϋ�ϪѧΑ�έ�ϥήѧ̳έΎѧ̯�ΏΎѧμ ѧΘϋ"�Ϟѧόѧϓ

ϡήѧѧΣ"�̵Ύѧѧϫ�Ϟѧѧ̰ѧѧθΗ�ˬΪѧѧϧ�ϩΩήѧѧ̯�ΏϮѧѧ̯ήѧѧγ

̶"کارگران را  ѧϧϮѧϧΎѧϗήѧϴѧϏ"�ϭ�Ϊѧϧ�ϩΪѧϧϮѧΧ

�ϭ�β ѧΒѧΣ�ϭ�ΝήѧΧ�έ�ϥΎη�ϥΎ̳ΪϨϫΪϧΎϣί Ύγ

̶.شکنجھ کرده اند ѧϤѧΗΎѧΧ؞�ϬΒΟ-̵ ϮѧγϮѧϣ-

�ϭ�ΕήѧѧϫΎѧѧψѧѧΗ�ί �ΪѧѧϧϮѧѧΗ�̶ ѧѧϤѧѧϧ�̶ ѧѧϧΎѧѧΠѧѧϨѧѧδϓέ

ΩϮѧΗ�̶� ѧϋήѧηήѧϴϏ�ϭ�̶ϧϮϧΎϗήϴϏ�ΕΎο ήΘϋ

�̶ѧϧϮѧϧΎѧϗ�Ϧϳί Ϯϣ�Ϫ̯�ϥ�̶Α�ΪϨ̯�ΖϳΎϤΣ�ϡΩήϣ

�ήѧϳί �έ�̶ ѧϣϼѧγ�̵έϮϬϤΟ�Ϣϳ̫ έ�̶ϋήη�ϭ

�ϝΎѧ̰η�έΩ�ϡΩήϣ�Ϫ̯�Ϫϴλ.سوال ببرد ϮΗ�Ϧϳ

�Ϣѧϫ�ϭ�̶(قانونی اعتراض کنند  Αϭή̯ �Ϣϫ�Ϫ̯

�ϡΩήѧϣ�ΐ)موسوی چنین گفتھ اند ѧϧΎѧΟ�ί �Ϫϧ

�ϥ�ϪѧΑ�ή̳ �̶ΘΣ�Ϫϧ�ϭ�ˬΩϮη�̶ϣ�ϪΘϓή̳ �̵ ΪΟ

�ϩΪѧϧέ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�έΎ̯�ί �̶ϫή̳ �ΩϮη�ϞϤϋ

�ϡΩήѧϣ�Ϫѧ̯�Ϣϫ�ν.از قدرت می گشاید ήϓήΑ

�̶ѧΘѧϗϭ�ˬΪϧΩή̯ �̶ϣ�ϞϤϋ�ϥΎϳΎϗ�Ϧϳ؞�ϴλ ϮΗ�ϪΑ

�̶ѧϤϧ�ΕήϫΎψΗ�ϪΑ�̶ϧϮϧΎϗ�ϩί ΎΟ�ΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ

�έ�ΕήѧϫΎѧψѧΗ�ΎѧϤѧγέ�ϪѧϴѧϘϓ�̶ϟϭ�̶Θϗϭ�ˬΪϫΩ

�ϪѧΑ�έϮѧθ̯ �Εέί ϭ�ϭ�ˬΪϨ̯�̶ϣ�ϡϼϋ�ωϮϨϤϣ

�ΕήѧϫΎѧψѧΗ�ϭ�ϊ ѧϤΠΗ�ί ΎΟ�ϥΎ̳ΪϨϨ̯�ϪόΟήϣ

نمی دھد، نتیجھ اش فقط تعطیل اعتراضات 

�ϥέΪѧϣΩήѧγ�̶.توده ای می شد ѧϨѧόѧϳ�Ϧѧϳ�ϭ

�ϪѧϧΎ̴ϳ�ί-موسوی-جبھۀ خاتمی �̶ϧΎΠϨδϓέ

�ϩΎѧ̴ѧϧ�ϪѧϨѧΤѧλ �έΩ�ί ϮϨϫ�έ�Ύϫ�ϥ�Ϫ̯�̶ϠϣΎϋ

ΪѧϧΪѧη�̶ ѧϣ�ϡϭήѧΤѧϣ�ϪѧΘηΩ.�ˬϭέ�ϦѧϴѧϤѧϫ�ί 

واقعیت این است کھ خودشان ھم فقط حرف 

می "اشکال قانونی"و "مجاری قانونی"از 

�̵έΎѧθϓ�ΎѧϬѧϨΗ�ϦϴϤϫ�Ϫ̯�ΪϧέϭΪϴϣ�̶ϟϭ�ˬΪϨϧί

�ϥΎѧϨѧ̪ѧϤѧϫ�ΪϨ̯�̶ϣ�ϞϤϋ�ϥΎηΩϮγ�ϪΑ�ϼόϓ�Ϫ̯

�ϭ�ϡϭΪѧΗ�Ϫѧ̯�ΖγΎΠϨϳ�ξ.تداوم یابد ϗΎϨΗ�Ύϣ

�̵�ϩΪѧϨѧϳΰѧϓ�έϮѧρ�ϪΑ�̵�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�ϞϣΎ̰Η

�̶ѧϣ�ϭέΎѧϳϭέ�Ϣѧϳ̫ έ�̶Ϡλ �ϥΎ̯έ�ΎΑ�έ�ΩϮΧ

�ήѧΑ�Ϫѧ̯�ΪѧΑΎѧϴѧΑ�ϭήѧϴѧϧ�έΪѧϗ�ϥ�ϩΎ̳ήϫ�ϭ�ˬΪΑΎϳ

�ϥΎѧϴѧ̩ΎѧΗΩϮѧ̯�ϭ�Ϊϳ�ϖΎϓ�Ϣϳ̫ έ�ΏϮ̯ ήγ�έΰΑ

را کنار بزند، ھیچ موجبی ندارد کھ تمامیت 

�ϪѧΑ�ΎѧϬѧϧ�ϩήѧϤѧϫ�έ�̶ϣϼγ�̵έϮϬϤΟ�Ϣϳ̫ έ

.زبالھ دانی تاریخ نریزد

�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ϝήΘϨ̯�ϭ�ϥΩή̯ �ϩΰϴϟΎϧΎ̯�̵ήΑ�ε ϼΗ

̶ ѧϤѧΗΎѧΧ؞�ѧϬѧΒѧΟ�ϞѧΣ�ϩέ�ήѧϫΎѧυ�̵ �ϩΩϮΗ-

̵ ϮѧѧγϮѧѧϣ-�ξ ѧѧϗΎѧѧϨѧѧΗ�Ϧѧѧϳ�̵ ήѧѧΑ�̶ ѧѧϧΎѧѧΠѧѧϨѧѧδϓέ

�Ζѧγ�ϥΎѧγ�ζ ϨΘϔ̳�̶ϠΣ�ϩέ�ϦϴϨ̩ �Ύϣ�˭Ζγ

�ς.و در عمل بھ این سادگی ھا نیست ѧϘѧϓ�Ϫϧ

�̶ѧϣ�Ϫѧϧ�ϭ�ΪѧϨѧϧϮѧΗ�̶ ѧϣ�Ϫѧϧ�ϪѧϬΒΟ�Ϧϳ�ϥήγ

�ϢѧδѧϴѧϣΎѧϨѧϳΩ�ΎѧΑ�ΐ γΎϨΘϣ�̵Ύϫ�ϪΘγϮΧ�ΪϨϫϮΧ

�ˬϪѧ̰ѧϠѧΑ�ˬΪѧϨѧϨѧ̯�ϥΎѧϴѧΑ�έ�ζ ѧΒѧϨѧΟ�Ϧѧϳ�̶ ѧϨϴϋ

ھمانطور کھ اشاره شد، ناگزیرند حتی نیات 

�Ϣѧѧϳ̫ έ�ΖѧϴѧѧϧϮѧϧΎѧϗ�Ωήѧѧ̡�έΩ�έ�ΩϮѧѧΧ�̶ ѧόѧϗϭ

�Ϫѧ̯�Ζγ�ϥ�̵ΎϨόϣ�ϪΑ�Ζϴόϗϭ�Ϧϳ.بپوشانند

حتی اگر بتوانند جنبش توده ھا را بھ تکرار 

�ϥΎѧϴѧΑ�ϥΎѧ̰ϣ�Ϫ̯�̶ϳΎϫ�ϩϮϴη�ΫΎΨΗ�ϭ�ΎϫέΎόη

�ϪѧΑ�ζ ѧΒѧϨѧΟ�Ϧϳ�ˬΪϧέΩϭ�ΪϧέΩ�έ�ε �̶ϨϠϋ

�̵ΪѧϳΪѧϬѧΗ�ήѧ̴ѧϳΩ�Ϫѧ̯�ΪѧΑΎѧϳ�̶ ѧϣ�ϝΰϨΗ�̶Ττ γ

Ϊѧϣ�ΪϫϮΨϧ�ΏΎδΣ�ϪΑ�ΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ�̵ήΑ. و

�ί �ϩΪѧϧέ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨΟ�ϥέΪϣΩήγ�ϪΠϴΘϧ�έΩ

�ΪѧϨѧϫϮΧ�Ύϫ�ΡΎϨΟ�̲ ϨΟ�ϥΎ̳Ϊϧί ΎΑ�ΰϴϧ�ΕέΪϗ

ѧπ̶�.شد ϗΎѧϨѧΘѧϣ�ϊ ο Ϯϣ�ϦϴϨ̩ �ˬΎϣ�ˬϞϤϋ�έΩ

�Ζѧγ�Ϧϳ�ε �ϪΠϴΘϧ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�ϪΑ�ΖΒδϧ

رفسنجانی -موسوی-کھ جبھۀ خاتمی

ΪѧϧΎѧϣ�̶ ѧϣ�ϥϮΗΎϧ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�̵ήΒϫέ�ί .

̶ ѧϤѧΗΎѧΧ؞�ѧϬѧΒѧΟ�ήψϧ�ί �ϦϳήΑΎϨΑ-̵ ϮѧγϮѧϣ-

�Ζѧγ�Ϧϳ�ϞΣ�ϩέ�ϦϳήΗ�ΏϮϠτϣ�̶ˬ ϧΎΠϨδϓέ

�̵ϭήѧѧθѧѧϴѧѧ̡�Ύѧѧϫ�ϩΩϮѧѧΗ�ζ ѧѧΒѧѧϨѧѧΟ�Ϫѧѧ̯�ϡΩΎѧѧϣ�Ϫѧѧ̯

�ϩΩϮѧΗ�ε ΰϴΧ�̶ϧϮϨ̯ΎΗ�ΪϳΪϬΗ�ˬϪΘηΪϧ�̵ήΘθϴΑ

�ΐ ѧϘѧϋ�̵ ήѧΑ�̵ έΎѧθϓ�ϡήѧϫ�ϪѧΑ�ϝΪѧΑ�έ�̵

Ϊѧѧϧί Ύѧѧγ�ϥΎѧѧϴѧѧ̩ΎѧѧΗΩϮѧѧ̯�ϥΪѧѧϧΎѧѧθϧ.�ϥΎѧѧϨѧѧΨѧѧγ

�ί ϭέ�ΪѧϨѧ̩؞�ѧόϤΟ�ί ΎϤϧ؞�Βτ Χ�έΩ�̶ϧΎΠϨδϓέ

.پیش ھمین محتوا را داشت

٥(Ύѧϫ�ϞΣ�ϩέ.�Ϫѧ̯�̵ �̶ ѧΘѧϣϮѧ̰ѧΣ�ϥήѧΤѧΑ

�ϡΎѧϤѧΗ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ϥήѧΤѧΑ�̮ ϳ�Ϟ̰ η�έΩ�ϥϮϨ̯

�ΩέΎѧθϓ�̶ ѧϣ�ΩϮѧΧ�̲ ѧϨѧ̩�έΩ�έ�Ϣϳ̫ έ�έΎϴϋ

�έΩ�ϭ�ήѧΘѧθѧϴѧ̡�Ϫѧ̯�ΩέΩ�̶ ѧϘѧϴϤϋ�̵Ύϫ�Ϫθϳέ

Ϣѧϳ�ϪѧΘѧΧΩήѧ̡�ϥ�ϪѧΑ�ΩΪѧόѧΘѧϣ�̵ Ύϫ�ΖΒγΎϨϣ.

�Ϟѧ̰ѧη�έΩ�ϥϮϨ̯�Ϫ̪ ϧ�ˬϪλ ϼΧ�̶ϠϴΧ�έϮτ Α

-موسوی-تقابل دولت کودتا با جبھۀ خاتمی

�ΡΎѧϨѧΟ�̶ ѧϳΎѧϬѧϧ�ϝΪΟ�ΩέΩ�ϥΎϳήΟ�̶ϧΎΠϨδϓέ

�έΩ�ˬϪѧΘѧηάѧ̳�ϝΎѧγ�ΖѧδϴΑ�έΩ�Ϫ̯�Ζγ�̶ϳΎϫ

�Ϟѧ̰ѧη�ήϴϴϐΗ�ήγ�ήΑ�ˬέΎ̰η�ϭ�ϥΎϬϨ̡�ϝΎ̰η

.رژیم جمھوری اسالمی جریان داشتھ است

̵-امروز جبھۀ خاتمی ϮѧγϮϣ-�̶ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ

�ΖѧδѧϴѧΑ�έΩ�Ϫ̯�̶ϳΎϫ�ΡΎϨΟ؞�ϴϠ̯�ϩΪϧήϴ̳ήΑ�έΩ

سال گذشتھ بھ درجات



١٠

�̶ѧ̰Θϣ�̵ήΑ�ΕϭΎϔΘϣ�̵Ύϫ�ϩϮϴη�ϪΑ�ϭ�ϒϠΘΨϣ

ϳΎ̡�ήΑ�̶ϣϼγ�̵έϮϬϤΟ�Ϣϳ̫؞�ѧϘΒρ؞� έ�ϥΩή̯

�ϦѧϴѧϤѧϫ�ϪΑ.سرمایھ دار در ایران کوشیده اند

�ϥΎѧΒѧΣΎѧλ �ˬΎѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�̶ ѧϠόϓ�ϝΪΟ�έΩ�ˬϞϴϟΩ

�Ύѧϫ�Εήѧ̯ϭέϮѧΑ�ˬϪϳΎϣήγ�ϥΎΒΣΎλ �ϭ�ϊ ϳΎϨλ

�̮ ѧϳ�έΩ�ϭ�ˬϪѧΒѧΗέ�̶ ѧϟΎϋ�̵Ύϫ�Εή̯ ϮϨ̰ Η�ϭ

�ϭ�ϥϮѧ̩�̶ ѧΑ�ϊ ѧϓΪϣ�ˬϥήϳ�̵ ί ϭ̫ έϮΑ�ϡϼ ̯

̵-چرای جبھۀ خاتمی ϮѧγϮѧϣ-�̶ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ

�υΎѧΤѧϟ�ί.است �ήѧ̳ΎѧΗΩϮѧ̯�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ΡΎϨΟ

�ζ ѧѧΒѧѧϨѧѧΟ�ϪѧѧΑ�ϥΎѧѧη�̵ ήѧѧϴѧѧ̳�Ϟѧѧ̰ѧѧη�̶ ѧѧΨѧѧϳέΎѧѧΗ

�ΏϼѧϘѧϧ�ϝϭ�̵ΎϬϟΎγ�έΩ�ௌ�ΏΰΣ�̶ϋΎΠΗέ

�̶ѧѧϠѧѧλ �έΰѧѧΑ�Ϫѧѧ̯�ˬΩΩήѧѧ̳�̶ ѧѧϣ�ήѧѧΑ�ϦѧѧϤѧѧϬѧѧΑ

�̵ˬ ήѧ̳έΎѧ̯�̵ΎϫέϮη�̶ˬ ΑϼϘϧ�̠ ̩ �ΏϮ̯ ήγ

�ζ ѧΒѧϨѧΟ�ϭ�ˬήΤλ �ϦϤ̯ ήΗ�̶ϧΎϘϫΩ�̵ΎϫέϮη

̲�.انقالبی در کردستان بود ѧϨѧΟ�έΩ�ΪѧόѧΑ�ϭ

�̵ϭήѧϴϧ�ϥϮϨϋ�ϪΑ�ϕήϋ�ϭ�ϥήϳ؞�ϟΎγ�Ζθϫ

�Ϣѧϳ̫ έ�ί �̮ˬ ϳ̫ ϮϟϮΪϳ�ϭ�ϢψϨϣ�ϪϤϴϧ�̶ϣΎψϧ

پس از .در برابر خطر خارجی دفاع کردند

�έΩ�ϭήѧϴѧϧ�Ϧѧϳ�ˬϕήѧϋ�ϭ�ϥήϳ�̲ ϨΟ�ϥΎϳΎ̡

�ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ϪѧΒη�ϭ�ϩΎ̢γ�ϢψϨϣ�̵Ύϫϭήϴϧ�Ϟ̰ η

�̶̵�.بسیج نھادینھ شد ѧΗΎѧϘΒρ؞�ϳΎ̡�ΡΎϨΟ�Ϧϳ

�ΡΎѧϨѧΟ�ί ϭήѧϣ�ϭ�ˬΩέΪѧϧ�ϥήѧϳ؞�ѧόѧϣΎΟ�έΩ

نظامیان صرفا از جایگاه ویژه خود در بدنۀ 

�ϭ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ϊ ѧϓΎѧϨѧϣ�ϭ�ΪѧϨѧ̯�̶ ѧϣ�ωΎѧϓΩ�Ϣϳ̫ έ

ΪѧϨ̯�̶ϣ�̶ ̳ ΪϨϳΎϤϧ�έ�ΩϮΧ�̶ΣΎϨΟ�̵ΩΎμ Θϗ.

�ϝΪѧΟ�ί �̵ �ϪѧϳΎѧ̡�ϞϴϠΤΗ�ϦϴϨ̩ �ϦΘϣ�ήΑ�ΎϬϨΗ

�Ρήѧρ�̵ΎϫϮϳέΎϨγ�ϥϮΗ�̶ϣ�Ϫ̯�ΖγΎϫ�ΡΎϨΟ

�ϞѧΣ�ϩέ�ϭ�̵ έΎѧΟ�ϥήΤΑ�ϞϣΎ̰Η�̵ήΑ�ϩΪη

.ھای جناح ھای مختلف را ارزیابی کرد

�ΕΎѧϋϮѧΒѧτ ѧϣ�έΩ�Ϫѧ̯�ˬϞѧΣ�ϩέ�ϦϳήΗ�ϪϳΎ̡�̶Α

ϩϮѧΑΎѧΒϤϳί"تحت عنوان  �ϞΣ�ϩέ"�ΩΎѧϳ�ϥ�ί 

�έΩ�Ϣѧλ ΎѧΨѧΘѧϣ�ΡΎѧϨѧΟ�ϭΩ�ϥΩΩ�̶ ѧΘѧη�ˬϩΪη

ѧϳΎѧϫ�ϩήѧϬѧ̩�έϮπ̶�:اشکال مختلف است Σ

�̵ΪѧϤѧΣ�ΪѧϳΪѧΟ؞�ѧϨѧϴѧΑΎѧ̯�έΩ�Ύϫ�ΡΎϨΟ؞�Ϥϫ�ί 

�ΖѧϟϭΩ�Ύѧϳ�̶ ѧϠѧϣ�̶ ѧΘѧη؞�ѧϨѧϴѧΑΎ̯�Ϟϴ̰θΗ�ˬΩ̬ϧ

ΎѧϬϨϳ�ήϳΎψϧ�ϭ�̶ϓϼΘ.�ί �̶ ѧϠѧΣ�ϩέ�ϦѧϴѧϨѧ̩

�ϩήѧϬѧ̩�ϭ�Ϣϳ̫ έ�̶ϋήϓ�̵Ύϫ�ϥϮϴδ̯ ήϓ�ΐ ϧΎΟ

�̨ѧϴѧϫ�ϪѧΑ�ϭ�ϩΪѧη�Ρήѧρ�̶ ѧϣϭΩ�ϪѧΟέΩ�̵ Ύϫ

�̶ѧ̰Θϣ�Ύϫ�ΡΎϨΟ�ϝΪΟ�̵ΩΎϣ�̶ϧΎΒϣ�ί �̶ϠϴϠΤΗ

�ϥήѧγ�̵ Ϯѧγ�ί �ϞѧϴѧϟΩ�ϦѧϴѧϤѧϫ�ϪΑ�ϭ�ˬΖδϴϧ

�ϪѧΘϓή̳ �̵ΪΟ�Ϣλ ΎΨΘϣ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ�ί �̮ ϴ̪ϴϫ

ѧϠѧΣ�ϩέ�ϦϴϨ̶̩�.نمی شود �ΩϮΧ�̵ϮΘΤϣ�έΩ

�Ύѧϫ�ΡΎϨΟ�̵Ϯϗ�ϥί ϮΗ�ϥΪϧΩή̳ ί ΎΑ�̵ΎϨόϣ�ϪΑ

�21�̶ѧΘѧΣ�ˬϞѧϴϟΩ�ϦϴϤϫ�ϪΑ�ϭ�ˬΖγ�ΩΩήΧبھ 

�̶ѧϠѧϤѧϋ�ϥΎѧ̰ѧϣ�̵ �ϩέΫ�̶ ϠΣ�ϩέ�ϦϴϨ̩ �ή̳ 

شدن داشت، بالفاصلھ جدال جناح ھا را در 

�̶ѧΘѧη؞�ѧτ ѧϘѧϧ�ϪѧΑ�ϭ�ΪϫΩ�̶ϣ�ϪϣΩ�ϩί ΎΗ�ΐ ϟΎϗ

.ناپذیر فعلی می رساند

�Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�ϝΪΟ�̶ΗΎϘΒρ�ϭ�̵ΩΎϣ؞�ϳΎ̡�ϪΑ�ή̳ 

�̶ѧϠѧόѧϓ�ϊ τ Ϙϣ�έΩ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧηϭέ�ˬϢϴϨ̯�ϪΟϮΗ

�ΪѧΣϭ�ΐ ѧϟΎѧϗ�έΩ�ΡΎѧϨѧΟ�ϭΩ�̶ΘδϳΰϤϫ�ϥΎ̰ϣ

�ϝΪѧΟ�έΎѧΒѧΘѧϋ�Ϧѧϳ�ϪΑ�ϭ�ˬΩέΪϧ�ΩϮΟϭ�Ϣϳ̫ έ

Ζѧγ�ήѧΧ�̲ ѧϨѧΟ�Ύϫ�ΡΎϨΟ�̵έΎΟ.�Ϧѧϳ�ί 

�έΩ�ζ ѧϴѧ̡�ί ϭέ�ΪѧϨ̩ �̶ϧΎΠϨδϓέ�Ϫ̪ ϧ�ˬϪϳϭί

�ΐ(خطبۀ نماز جمعھ گفت  ѧϟ�̶ ѧϤѧΗΎѧΧ�ΪѧόΑ�ϭّ

�Ύѧϳ�Ζѧϴѧϋϭήѧθϣ�̵ ήѧΑ�ϡϭΪϧήϓέ�ϪΑ�έ�ϡϼ ̯

Ωήѧ̯�ϪѧϤѧΟήѧΗ�ΎΗΩϮ̯ �ΖϟϭΩ�Ζϴϋϭήθϣ�ϡΪϋ(

�Ϫѧ̯�ΩϮѧη�̶ ѧϘѧϠѧΗ�ϞΣ�ϩέ�ΪϧϮΗ�̶ϣ�̶Θϗϭ�ΎϬϨΗ

�έήѧϗ�ΰѧϴϧ�ϥΎϴϣΎψϧ�ΡΎϨΟ�ϖϓϮΗ�ΩέϮϣ�ΪϧϮΘΑ

�ΪѧϫϮѧΨѧϧ�έήѧϗ�Ϫѧ̯�Ζѧγ�Ϧѧηϭέ�ϭ�ˬΩήѧϴ̳

Ζѧѧϓήѧѧ̳.�̶ˬ ѧѧϧΎѧѧΠѧѧϨѧѧδϓέ�ϥΎѧѧϨѧѧΨѧѧγ�ˬϦѧѧϳήѧѧΑΎѧѧϨѧѧΑ

�ΩϮѧΧ�̵ ϮѧΘѧΤѧϣ�έΩ�ˬΖηΩ�Ϫ̯�̶ΒϟΎϗ�ϢϏήϴϠϋ

̶ ѧѧϤѧѧΗΎѧѧΧ؞�ѧѧϬѧѧΒѧѧΟ�ήѧѧϳΰѧѧ̳Ύѧѧϧ؞�ѧѧΒѧѧϟΎѧѧτ ѧѧϣ�ϞѧѧϗΪѧѧΣ-

ΑϮϧ�ϪΑ�Ϫ̯�ˬΖγ�̶ϧΎΠϨδϓέ؞��ΩϮѧΧ-موسوی

می دانند کھ اگر عقب بنشینند جنگ آخر را 

�έ�ΕέΪѧϗ�ς Ϙϓ�Ϫϧ�ϭ�ˬΪϧ�ϪΘΧΎΑ�ϪθϴϤϫ�̵ήΑ

�ϊ ѧϓΎѧϨѧϣ؞�ѧϳϭί �ί �Ϫѧ̰ѧϠΑ�ˬΪϨϧΩ�̶ϣ�ΩϮΧ�ϖΣ

�ϭ�ϩΎѧ̢ѧγ�ΩΎѧϬѧϧ�Ϫ̯�ΪϨϧΩ�̶ϣ�ϡί ϻ�Ϣϳ̫ έ�ΖϴϠ̯

�̶ѧϣ�Ϫѧ̯�ΪѧϨϨ̯�̵�̶ΘϟϭΩ�ΕέΪϗ�ϊ ΑΎΗ�έ�ΞϴδΑ

�̶ѧ̳ΪѧϨϳΎϤϧ�έ�ϪόϣΎΟ�̶Ϡλ �ϪϘΒρ�̮ ϳ�ΪϫϮΧ

.کند

�ΰѧϴѧϧ�̶ ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ�ϥΎϨΨγ�ϪΑ�̵�ϪϨϣΎΧ�ΦγΎ̡

�ί �ϥΎѧϴѧϣΎѧψѧϧ�ΡΎѧϨΟ�έΎψΘϧ�ϞΑΎϗ�ωΎϨΘϣ�ϥΎϴΑ

واگذاری داوطلبانۀ قدرت بود؛ قدرتی کھ با 

�ΩϮѧΧ�ΖѧγΩ�έΩ�ϝΎѧΣ�ήѧϫ�ϪѧΑ�ϥϮѧϨѧ̯�ΎΗΩϮ̯

�έΩ�ϕήѧϏ�ί.دارند ϮϨϫ�̵�ϪϨϣΎΧ�ϊ ο Ϯϣ�Ύϣ

�ήѧѧ̳�ΎѧѧϳϮѧѧ̳�Ϫѧѧ̯�Ζѧѧγ�̶ ѧѧΒѧѧϳήѧѧϓΩϮѧѧΧ�Ϧѧѧϳ

، یعنی سران جناح ھای رانده از "نخبگان"

Ϊѧη�ΪϫϮΧ�ϡΎϤΗ�ϥήΤΑ�ΪϧϮη�Ζ ̯ Ύγ�ˬΕέΪϗ.

�̶ѧγέήѧΑ�Ϟϴμ ϔΗ�ϪΑ�ήΗϻΎΑ�Ϫ̯�̶ϠϳϻΩ؞�Ϥϫ�ϪΑ

�ϪѧϣΩ�̵.کردیم چنین نیست �ϩΩϮѧΗ�ζ ѧΒѧϨѧΟ

�έΩ�ΎѧΗΩϮѧ̯�ΖѧϴѧΒѧΜѧΗ�ϝϭ�ϡΎѧ̳�ϭ�ΖϓΎϳ�ΪϫϮΧ

�̶ѧϣ�̶ ѧϗΎѧΑ�ϥΎѧϨѧ̪ѧϤѧϫ�̵ �ϩΩϮѧΗ�ζ ΒϨΟ�ήΑήΑ

�ϦѧθΧ�ΏϮѧ̯ήѧγ�ϥϭΪѧΑ�ϥΎѧϴϣΎψϧ�ΡΎϨΟ.ماند

�ΖѧϴѧΒѧΜѧΗ�έ�ΎѧΗΩϮѧ̯�̶ ѧΘѧΣ�ΪϨϧϮΗ�̶Ϥϧ�Ύϫ�ϩΩϮΗ

کنند، و دشواری ھا و تناقضات این امر را 

.پیشتر بررسی کردیم

�ΪѧϫϮѧΧ�ϪѧϣΩ�ϥΎѧϨѧ̪ѧϤѧϫ�̶ γΎϴγ�ϥήΤΑ�ϦϳήΑΎϨΑ

�ϒѧϠΘΨϣ�̵Ύϫ�ΡΎϨΟ�ϥήγ�Ϫ̯�̶ϳΎϫ�ϞΣ�ϩέ.یافت

�̵ήѧΑ�̶ ѧϠѧΣ�ϩέ�Ϫѧ̯�ϥ�ί �ζ ѧϴ̡�Ϊϧ�ϩΩή̯ �Ρήρ

�ϝΪѧΟ�έΩ�ΎѧϬϧ�ήϳΰ̳ Ύϧ�ϊ ο Ϯϣ�ϥΎϴΑ�ˬΪϨηΎΑ�ΫΎΨΗ

�ΐ.نھایی جناح ھاست ѧΒѧγ�ϪΑ�ΎϬϨΗ�Ϣϳ̫ έ�ΕΎΑΎΨΘϧ

�̶ѧΘѧϣϮѧ̰ѧΣ�̶ϧήΤΑ�ϪΑ�ϝΪΑ�̵�ϩΩϮΗ�ε ΰϴΧ�ί ϭήΑ

�ϞѧΣ�ϩέ�̨ϴϫ�ϭ�ˬΪη�̶γΎϴγ�ήϴ̳ήϓ�ϥήΤΑ�ΪόΑ�ϭ

�έϮѧΘѧ̯Ύѧϓ�ϦѧΘѧϓήѧ̳�ήѧψϧ�έΩعینی بحران بدون 

�̵ήѧΑ�̶ ѧδϧΎѧη�ϦѧϳήѧΘѧ̰ѧ̩Ϯѧ̯�Ύϫ�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ

�έΎѧΘθ̯.تحقق ندارد �̵ Ϯγ�ϪΑ�Ύϳ�̶Ϡόϓ�ϥήΤΑ

�ϩΩϮѧΗ�ζ ѧΒѧϨΟ�̶ϣΎψϧ�ϦθΧ�ΏϮ̯ ήγ�ϭ�ϊϴγϭ

ای می رود، یا با تعمیق جنبش توده ای در 

ѧϟ́ѧδϣ�ΕέϮѧλ؞� �̶ ѧΑϼѧϘѧϧ�ζ ѧΒϨΟ�̮ ϳ�Ϟ̰ η

�ϦѧΘѧΧΪѧϧήѧΑ�ΎѧΑ�ϩήѧϤѧϫ�έ�̶ ΘϣϮ̰ Σ�ϥήΤΑ

.رژیم جمھوری اسالمی خط خواھد زد

٦(�ί �ήѧο ΎѧΣ؞�ѧϴѧϧΎѧϴѧΑ�ϑ Ϊѧϫ�ˮΩή̯ �ΪϳΎΑ�Ϫ̩

�ϡϭΪѧΗ�ϭ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ϥήѧΤѧΑ�ϡϭΪѧΗ�ήѧΑ�Ϊѧϴѧ̯΄Η

�ωΎѧο ϭ�ί �̵ ήѧ̴ηέΰ̳ �Ϫϧ�Ύϫ�ϩΩϮΗ�Ζ ̯ ήΣ

.است و نھ بویژه روحیھ بخشی بھ مخاطبان

�Ύѧϣ؞�ѧϴѧϧΎѧϴѧΑ�ϦѧϴѧΘѧδѧΨѧϧ�Ϫ̯�έϮτ ϧΎϤϫ�ˬϪ̯�ή̩

�̶ѧΑϼѧϘѧϧ�ϩϮѧϘϟΎΑ�Ζϴόο ϭ�Ϧϳ�ˬΩή̯ �̶ϣ�Ϊϴ̯΄Η

�ϞѧόѧϔѧϟΎѧΑ�Ϟѧ̰ѧθΘϣ�ή̳ έΎ̯�ϪϘΒρ�έϮπ Σ�ϥϭΪΑ

�ΰѧϴѧϧ�ήѧο.نمی شود ΎѧΣ؞�ѧϴѧϧΎϴΑ�̶Ϡλ �ϑ Ϊϫ

�ϥϻΎѧόѧϓ�ϒѧϳΎѧυϭ�̶این است ѧ̬̳ ѧϳϭ�ήѧΑ�ΎѧΗ�

وظایف فعاالن سوسیالیست طبقھ کارگر در 

�Ϫѧ̯�Ζѧϴѧόѧϗϭ�Ϧѧϳ.چنین اوضاعی تأکید کند

بحران سیاسی ادامھ دارد، و این واقعیت کھ 

�ϞѧΣ�ν ήѧΘѧόѧϣ�ϡΩήѧϣ�ΩϮΗ�ϑ Ϊϫ؞�ϳϭί �ί 

�ϪѧΑ�ήѧ̳έΎѧ̯�ϪѧϘΒρ�Ωϭέϭ�ϭή̳ �έΩ�ϥήΤΑ�Ϧϳ

�ΩΎѧΠѧϳ�ήϣ�Ϫ̯�ΖγΎϨόϣ�Ϧϳ�ϪΑ�ˬΖγ�ϪϨΤλ

�ϥήѧ̳έΎѧ̯�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ϭ�̶ ѧϔѧϨѧλ �̵ Ύѧϫ�Ϟ̰ θΗ

�ϭ�ήѧΗΪѧϋΎѧδϣ�̶ ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ�̵ Ύѧϫ�ϪϨϴϣί �ϥϮϨ̯

�̵έΎѧϳ�ί �ΪϧϮΗ�̶ϣ�ϭ�Ζγ�ϪΘϓΎϳ�̵ήΗ�ϊϴγϭ

ΪѧηΎѧΑ�έΩέϮѧΧήΑ�̶ϣϮϤϋ�̶ϧΎΒϴΘθ̡ �ϭ.�ί Ύѧϴѧϧ

عینی جامعھ بھ حضور سیاسی طبقھ کارگر 

�ϩΩϮѧΗ�̵ Ύѧϫ�Ϟѧ̰ѧθΗ�ΩΎΠϳ�ήϣ�ϥϮϨ̯�Ϟ̰ θΘϣ

ای کارگران را تسھیل می کند و بھ وظایف 

�̶ѧ̬̳ ѧϳϭ�ήѧ̳έΎѧ̯�ϪѧϘѧΒѧρ�ΖδϴϟΎϴγϮγ�ϥϻΎόϓ

�ϪѧΘѧ̰ѧϧ�ϭΩ�ϪѧΑ�Ϫѧτ.ھایی می دھد ѧΑέ�Ϧϳ�έΩ

.باید اشاره کرد

�ϥϮѧΗ�̶ Ϥϧ�ήο ΎΣ�ς ϳήη�έΩ�Ϫ̯�Ϧϳ�ΖδΨϧ

�ϥϭΪѧΑ�έ�̵ ήѧ̳έΎѧ̯�̵ Ύѧϫ�Ϟѧ̰ѧθΗ�ΩΎΠϳ�ήϣ

Ζѧϓήѧ̳�̶ ѧ̡�̶ ѧγΎѧϴγ�ϞΎδϣ�ϪΑ�ϪΟϮΗ.�ϪѧϘѧΒѧρ

�ΎѧϬѧϨѧΗ�̵ έΎѧΟ�̶ ѧϧήΤΑ�ς ϳήη�ϝΩ�έΩ�ή̳ έΎ̯

وقتی می تواند تشکل ھای سیاسی و صنفی 

توده ای خود را ایجاد کند 



١١

�Ϫѧ̯�ΪѧϫΩ�ϥΎѧθϧ�ϪѧόѧϣΎѧΟ�Ϣϴψϋ�ΖϳήΜ̯�ϪΑ�ΪϧϮΘΑ�Ϫ̯

�ήѧΑ�ϥΩέά̳ �ήϴΛ́Η�ϥϮΗ�ή̳ έΎ̯�ϪϘΒρ�Ϟ̰ θΘϣ�̵ϭήϴϧ

�ΖѧϬѧΟ�έΩ�ΎϬϧ�ϥΩΩ�Ϟ̰ η�ϭ�ήο ΎΣ�̶γΎϴγ�ς ϳήη

�έ�ϡΩήѧϣ�ΩϮѧΗ؞�ѧϧΎѧϫϮѧΨѧϳΩί �̵ Ύѧϫ�ϪΘγϮΧ�ϖϘΤΗ

ήѧϴѧ̳�ϊ̵�.دارد ѧο Ϯѧϣ�ϭ�ΖϟΎΧΩ�̵ΎϨόϣ�ϪΑ�έϮϓ�Ϧϳ

�Ύѧμ ѧΨѧθϣ�ϭ�̵ˬ έΎѧΟ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�ΩΎΣ�ϞΎδϣ�ΩέϮϣέΩ

ΖѧγΎѧΗΩϮѧ̯�ΖϟϭΩ�ϥΪϧΎθϧ�ΐ Ϙϋ.�έΩ�Ϫѧ̯�έϮѧτ ѧϧΎѧϤѧϫ

�ϪѧΑ�ΎѧϨѧΑ�̶ˬ ѧϣϮѧϤѧϋ�ΏΎѧμ ѧΘѧϋ�ˬΪη�ϩέΎη�ϝϭ؞�ϴϧΎϴΑ

 ایران 57تجربۀ ھمۀ انقالب ھای بزرگ و انقالب 

�̵Ύѧϫ�ϡήѧϫ�Ϣѧϫ�Ϫѧ̯�Ζγ�ϩί έΎΒϣ�ί �̶Ϡ̰η�ϥ�ˬΰϴϧ

�̶ѧγΎѧϴѧγ�ί έΎѧΒϣ�Ωέϭ�έ�ή̳ έΎ̯�ϪϘΒρ̬�ϳϭ�̵έΎ̯

�ϞѧΤѧϣ�έΩ�Ϟѧ̰ѧθΗ�ήϣ�̶όϴΒρ�έϮτ Α�Ϣϫ�ϭ�ˬΪϨ̯�̶ϣ

ΪѧϫΩ�̶ ѧϣ�έήѧϗ�̵ έϮѧϓ�έΎ̯�έϮΘγΩ�έΩ�έ�έΎ̯. در

�̶ѧϣϮѧϤѧϋ�ΏΎѧμ ѧΘѧϋ�ϦϴϨ̩ �ˬήο ΎΣ�̶ϧήΤΑ�ς ϳήη

�ΪѧϨѧ̩ήѧϫ�ˬΪѧηΎΑ�ϪΘηΩ�̶γΎϴγ�ΖϠμ Χ�ΪϳΎΑ�Ύότ ϗ�̵

�ΕΎѧΒѧϟΎѧτ ѧϣ�Ρήѧρ�έΩ�ϥϮΘϧ�̶μ Ψθϣ�ϊ ρΎϘϣ�έΩ�Ϫ̯

�ΖѧΣήѧλ �ϪѧΑ�έ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�̵ Ύѧϫ�ϪΘγϮΧ�ΏΎμ Θϋ

.گنجاند

ѧϬѧΒѧΟ�ΫϮѧϔѧϧ�ϥΩήѧ̯�̶؞� ѧΜѧϨѧΧ�̵ ήѧΑ�ε ϼΗ�Εέϭήο

�ϩΩϮѧΗ�ζ̵�-موسوی-خاتمی ѧΒѧϨѧΟ�έΩ�̶ ѧϧΎΠϨδϓέ

�ΩέϮѧϣ�ϻΎΑ�έΩ�Ϫ̯�̶ϠϳϻΩ�ϪΑ.نیازی بھ تفصیل ندارد

�̵Ύѧϫ�ΖѧΒѧγΎѧϨѧϣ�έΩ�ήѧΘѧθѧϴѧ̡�ϭ�ˬΖϓή̳ �έήϗ�ϩέΎη

�ϥϻΎѧόϓ�ˬϢϳ�ϪΘΧΩή̡ �ϥ�ϪΑ�ήΘθϴΑ�Ϟϴμ ϔΗ�ϪΑ�̵ή̴ ϳΩ

�ϪѧΟέΩ�ήϫ�ΎΑ�ΪϧέΩ�Ϫϔϴυϭ�ή̳ έΎ̯�ϪϘΒρ�ΖδϴϟΎϴγϮγ

�̵Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ�ϪѧΑ�ΖѧΒѧδϧ�̵�ϩΩϮΗ�ζ ΒϨΟ�έΩ�ϢϫϮΗ�ί 

�Ϫѧ̯�ΐ.رانده از قدرت مقابلھ کنند Βγ�Ϧϳ�ϪΑ�ςϘϓ�Ϫϧ

̶ ѧϤΗΎΧ؞�ϬΒΟ-̵ ϮѧγϮѧϣ-�ϢѧϬѧϣ�ί ϭήѧϣ�̶ ѧϧΎѧΠѧϨѧδϓέ

�ˬϥήѧ̳έΎѧ̯�̶ ѧΗΎѧϘѧΒѧρ�ϦѧϤѧηΩ�̶ ѧγΎѧϴѧγ�έΰѧΑ�ϦϳήΗ

�Ϫѧ̯�ΰϴϧ�ΐ Βγ�Ϧϳ�ϪΑ�Ϫ̰ ϠΑ�˭Ζγ�ˬϥήϳ�̵ ί ϭ̫ έϮΑ

�ϪѧΑ�ϭ�̶ˬ ѧΗΎѧϘѧΒѧρ؞�ϳΎ̡�ϦϴϤϫ�ΐ Βγ�ϪΑ�ΎϘϴϗΩ�ˬϪϬΒΟ�Ϧϳ

�Ϊѧο �ΖѧϴѧϫΎѧϣ�ί �ϪѧΘηά̳ �ϝΎγ�̶γ؞�ΑήΠΗ�ϡΎϤΗ�Ϣ̰Σ

�̵έϮѧϬѧϤѧΟ�Ϣѧϳ̫ έ�̵ Ύѧϫ�ΡΎѧϨѧΟ؞�ѧϤѧϫ�̮ ѧϴѧΗήѧ̯ϮϣΩ

ΩϮѧΗ�̵� ήѧΑ�̵ Ωί �έϭ�ϡΎѧϴѧ̡�ΪѧϧϮѧΗ�̶ ѧϤϧ�̶ˬ ϣϼγ

�ί.مردم ایران باشد Ύѧϴѧϧ�Ϫѧτ ѧΑέ�Ϧϳ�έΩ�Ϫ̯�̵�ϪΘ̰ϧ

ѧϬѧΒѧΟ�ΫϮϔϧ�ϥΩή̯؞� �̶ΜϨΧ�Ϫ̯�Ζγ�Ϧϳ�ΩέΩ�Ϊϴ̯΄Η�ϪΑ

�ϩΩϮѧΗ�ζ̵�-موسوی-خاتمی ѧΒѧϨѧΟ�έΩ�̶ ѧϧΎΠϨδϓέ

�Ϫѧϧήѧ̴ѧϨѧηϭέ�ΞѧϳϭήѧΗ�Ύϳ�̵ ή̳ Ύθϓ�ϪΑ�ΩϭΪΤϣ�̵ήϣ

�ϩϮѧϘѧϟΎѧΑ�̶.نیست ѧγΎѧϴѧγ�Ϣѧϴѧψѧϋ�ϥήΤΑ�̮ ϳ�ϝΩ�έΩ

ѧλ؞� ήѧϋ�ήѧΑ�ϭήѧ̯Ύѧϣ�̵έά̳ �ήϴΛ́Η�ϪϧϮ̳ ήϫ�̶ˬ ΑϼϘϧ

�Ϫѧ̰ѧϠѧΑ�̵ˬ ήѧ̴ѧϨѧηϭέ�Ύѧϳ�̵ ή̳ Ύθϓ�ϩέ�ί �Ϫϧ�ΖγΎϴγ

�ϞѧϤѧϋ�έΩ�ϩί έΎѧΒѧϣ�̵ Ύѧϫ�ϩέ�Ϧηϭέ�ϢϴγήΗ��ΎΑ�ΎϬϨΗ

�ϦѧΘѧϓΎѧϳ�ΖѧϴѧϣϮѧϤϋ�ϭ�ΫΎΨΗ.است کھ ممکن می شود

�ϪѧϧΎѧ̴ѧϳ�̵ �ϩΩϮѧΗ�ζ ΒϨΟ�ς γϮΗ�̶ΗΎϘΒρ�̵Ύϫ�̮ ϴΘ̯ΎΗ

.زمینھ ساز مادی تغییر ذھنیت توده ھاست

       ھیأت دائمی کمیتھ اجرایی 
اتحاد سوسیالیستی کارگری

١٣٨٨ تیر ماه ٣٠

ــو م    ــتـ ــحـ ــا ت   مـ ــا فـ ــک ــا ت   و   م ــا ی ــن ج

پ ا سـد ا ر ا ن س پ ا ه 

1388مرداد 24-قادر صنعتکاران 

»آموزه ھای سوسیالیسم«بھ نقل از وبالگ 

ھای اعتراضی بھ اقدامات گستردگی واکنش

کارانھ پاسداران در جریان شکنجھ و کشتار جنایت

ھای اخیر، ای ماهھای تودهدستگیرشدگان طغیان

رھبران این باند مافیایی را بیش از پیش دچار 

.مخمصھ کرده است

ھا با اسرا و بھ طور کلی رفتار خشونت آمیز رژیم

ای، قبل از زندانیان سیاسی یک جنبش توده

ھرچیز بھ منظور زھرچشم گرفتن از دیگر 

نیروھای رزمنده و ترساندن و منکوب کردن آنھا 

از این نظر ھرگز انتظار این .گیردصورت می

ھای ماشین خشونت نبوده کھ پاسداران از ظرفیت

پیروزی با اتکاء بھ .خود حداکثر استفاده را نبرند

دادن جو ترور، سالح ایجاد رعب و سازمان 

ایجاد وحشت در .استراتژیک و دیرینھ آنھاست

بعد سراسری نیز مشروط بھ انتشار عامدانھ اخبار 

ھمین رفتار سبعانھ، بویژه در مقابل اسرای 

رژیمی کھ قوانین قصاص .مبارزات خیابانی است

اسالمی از جملھ دست بریدن و چشم درآوردن و 

گذارد و برای سنگسار را در مالء عام بھ اجرا می

توجیھ تجاوز بھ دختران نوجوان اعدامی، بشریت 

بھت زده را بھ سنت ھای اعراب صدر جاھلیت 

دھد، برای درز و انتشار اسالمی ارجاع می

ھا بھ آن دست زده جنایات سخیفی کھ در زندان

.تا نباید ھراس و تشویشی بھ دل راه دھدقاعده

اما اینبار، انتشار گسترده خبر تجاوز بھ دختران و 

ھای پسران زندانی در کنار دیگر شناعت

پاسداران زندانبان، از دو جھت کار را برای 

نخست بھ چگونگی .کودتاچیان دشوار کرده است

برخالف .بازتاب اعمال آنھا در جامعھ برمیگردد

پیش بینی آمرین و رھبری کودتا، نھ فقط نشانی 

زدگان در پی از مرعوب شدن خیل عظیم عصیان

کسب اطالع از فجایع صورت گرفتھ موجود 

ھا حاکی از آن است کھ نیست بلکھ بسیاری نشانھ

مردم برای رویارویی با کانون کشتار، با مشاھده 

تر از پیش عزمشان را ای مصممھر جنایت تازه

تر و موثرتر ھای تازهکنند و برای راهجزم می

، از اما جنبھ دوم قضیھ.شوندتر میمبارزه آماده

ای بسیار ویرانگر برای حیث استراتژیک نتیجھ

–داری و بویژه مافیای سپاھی کلیت رژیم سرمایھ

دستپاچگی و .مالیِ  بانی آن بھ ھمراه داشتھ است

انکار بی شرمانھ اخبار رخدادھایی کھ پیشتر قرار 

بود در بوق دمیده شود توسط عناصر و 

سخنگویان رژیم نیز از دریافت ولو مبھم ھمین 

.گیردنتیجھ سرچشمھ می

باند نوکیسھ حاکم بطور کلی اصرار بر این دارند 

ای از اسالم شیعی معرفی کنند کھ کھ خود را رگھ

تدارک برای ظھور امام زمان و بنا کردن یک 

جامعھ امام زمانی را بھ طور جدی سرلوحھ و ثقل 

.مذھبی خود قرار داده اند–ھای سیاسی فعالیت

ارائھ چنین شمائی ازخود برای مواجھھ با ھمھ 

ھا و حتا تصفیھ گسترده آخوندھای غیر خودی

عالیرتبھ و خلع و کشتار احتمالی ارشدترین آنھا و 

در نھایت بمثابھ ارکان اصلی ایدئولوژی خودویژه 

حکومتی جدیدشان، امری اجتناب ناپذیر محسوب 

اما اکنون با انتشار اخبار تجاوزات .شودمی

جنسی گسترده بخصوص بھ پسران زندانی توسط 

عناصر سپاه پاسدارانی کھ قرار بوده پا بھ رکابان 

ترین معتقدین امام موعودشان باشند، در بین مومن

بھ این دار و دستھ تبھکار نیز این شائبھ را دامن 

زده است کھ مراد واقعی ایشان از امام زمان و 

جامعھ امام زمانی در واقع احیاء تمدن اسطوره 

ای قوم لوط است، آنھم با مبنا قرار دادن الگویی 

ھا و احادیث از آن طایفھ کھ بھ سیاه ترین افسانھ

.ھا اشارت داردمربوط بھ نوع عملکرد آن

ھر انسان فاسد و مزدوری بھ احتمال، قادر بھ 

اما ھیچ مردی دفعتا .تجاوز بھ جنس مخالف ھست

توان ھم بستر شدن و تجاوز بھ ھم جنس خود را 

برای تجاوز بھ ھمجنسان بھ عنوان یک .ندارد

سالح شکنجھ و در مقیاس سرکوب یک جنبش 

توده ای، مقدمتا نیاز بھ سازمان دادن یک سپاه 

و .القلب وجود داردکار و قسیی لواطتجاوز پیشھ

این در شرایطی است کھ ھمین اراذل برای 

ھمجنس گرایان نرمال و شریف و غیر خودی در 

ترین ھا و بی رحمانھایران بدترین عقوبت

مجازات ھا را در نظر گرفتھ و بھ اجرا در آورده 

.اند

ھا، تا بنابراین افشای تجاوزات گسترده در زندان

جا عواقبی فراتر از یک رسوایی اخالقی و ھمین

.سیاسی برای سران کودتا را بھ ھمراه داشتھ است

اساس ایدئولوژی حکومتی رژیم اسالمی جدیدی 

کھ در حال پوست اندازی است، تا ھمینجا، نزد 

تمامی مردم ایران و جھان پیشاپیش با 

ھای ترین بی فرھنگیترین و منحطریاکارانھ

تمامی قرون حیات سرمایھ داری مانوس شده 

.است

، شکل گیری شکاف تا کنون بسیاری تحلیل گران

درصفوف سپاه چھ در مقابل اصالح طلبان و چھ 

در مواجھھ با یک قیام مسلح توده ای را یک 

اما اکنون با سلسلھ .اندامکان واقعی در نظر گرفتھ

رسوایی ھای جبران ناپذیری کھ دامان کل باند 

رھبری کودتای اخیر را آلوده است، امکان وقوع 

ایی بھ بھای بھ خاک و خون کشیدن کودتای تازه

سردمداران فعلی رژیم و بھ منظور غسل تعمید و 

ننگ زدایی ریاکارانھ از دامان سپاه و توسط خود 

پاسداران نیز از یک پایھ واقعی برخوردار شده 

ھای تاریخی پیشروی جنبش ضرورت.است

سوسیالیستی و کارگری اما ایجاب می کند کھ در 

ھم شکستن و انحالل سپاه با تمامی حشو و 

زوائدش کمترین دستآورد ادامھ مبارزات جاری 

*.باشد
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ـــــدان آمـــــدن ـــــی ـــــه م ـــــالب در گـــــرو  ب ـــــق ـــــه کـــــارگـــــر اســـــتان ـــــق طـــــب

سوال از آقای موسوی

مینا فرخنده

وش  ود ـج ارزات ـخ ـب روع ـم اه از ـش بیش از دو ـم

ی  ردـگ ـت اطـر گـس ـخ ھ ـب مردم می گذرد، برھھ ای ـک

ب  ـل اعتراضات رادیکال مردمی کھ تحت پوشش تـق

رژی  اطـر اـن ـخ ت و ـب رـف ل ـگ ـک ری ـش ـی در رای ـگ

کــھ از ســالــھــا ظــلــم و ســتــم و "بــیــکــران خــود 

ورد ی ـخ ده آب ـم ھ ـش ـت اـش ـب م اـن "دیکتاتوری بر ـھ

ھ .نتوانست در این چھارچوب تنگ باقی بماند برـھ

م  ای کھ بخاطر کشتار و شقاوت و وحشیگری رژـی

ھ  ل ـب ھارجمھوری اسالمی کھ با تمام قوا و با توـس

ھ  ـی تمام نیروھای سرکوبگرش دست بھ حملھ بر عـل

خ  ارـی ت در ـت معترضین زد، نقطھ سیاه دیگری اـس

.ایران کھ برای ھمیشھ در یاد ھا خواھد ماند

از شــروع اعــتــراضــات رادیــکــال مــردمــی کــھ 

روع  ری ـش ـی باشعارھایی بر علیھ تقلب در رای ـگ

می کشم می کشم "، "مرگ بر دیکتاتور"شد و بھ 

نترسید نترسید ما ھمھ با "،"آنکھ برادرم را کشت

ــم ـــی ـــت ــم ھـس ــازش "، "ـھ ــھ ـس ــم ـک ــدادـی ــون ـن ـخ

و"،"کنیم م ـش رو ـگ زدور ـب ی ـم دا "بسیـج ـی ھ ـپ اداـم

ت و .کرد وـم ـک ل ـح جریانات رنگ  ووارنگ داـخ

رای  دام ـب ر ـک ھ ـھ ان ـک ی ـش ـت وـم ـک حامیان غیر ـح

دن  ـی درت رـس نجات نظام جمھوری اسالمی و بھ ـق

ق  ـح خود برنامھ ھای اقتصادی،  سیاسی خود را ـم

ارزات  ـب ت  ـم ود را پـش د ـخ ردـن می دانند، سعی ـک

آقای موسوی کھ شاھد ضـرب و .مردم پنھان کنند

ود،  رضـان  ـب ـت ـع ار ـم ـت ا و کـش شتم و دستگیری ـھ

دون  مردم را بھ تظاھرات آرام دعوت می کرد و ـب

ارزان  ـب ن ـم ھ اـی ـی ـل رـع ھ ـب توجھ بھ قساوت ھائی ـک

د ودـن رـم د، ـف ر :"اعمال می ـش ـی ـگ ـت را دـس ی ـم ـت وـق

وی ."کردند، مردم بھ خیابان ھا بریزند وـس آقای ـم

د  ردـن و دیگر کاندیداھای ریاست جمھوری سعی ـک

ف  اـل ـخ اح ـم ـن از اعتراضات مردم برای فشار بھ ـج

خود سود ببرند و در عین حال اعتراضات مردمی 

ھ  ا ـب وت"را با محدود کردن شعار ـھ ـک ت "ـس ـح ـت

ھ  ـع اـم در ـج ـق کنترل داشتھ باشند تا این نظامی کھ اـن

.را بھ فالکت رسانده، مبادا صدمھ ای ببیند

اح  ـن ع ـج ـف ھ ـن  با موضعگیری آشکار والیت فقیھ ـب

ب،  ـی اح رـق ـن ن ـج ـت ذاـش ار ـگ احمدی نژاد وبقصد کـن

ت  ـم ـی موسوی و متحدانش در صدد برامدند کھ بھ ـق

ر  ـت خون شھیدان ھم کھ شده برای ثبات ھر چھ بیـش

ت  ـم ود زـح ھ ـخ خود بپا خیزند و در عوض حتی ـب

ھ  ران ـک ارـگ ق ـک ـح ای ـب ت ـھ واـس پاسخگویی بھ ـخ

ده  د آـم ت واـح بخشی از آن در نامھ کارگران شرـک

ی  واب ـم را نمی دھند و نامھ سرگشاده  آنھا  بی ـج

ــــد ـــن ــ ــــرـس ــــی ـپ ــــران  ـم ــارـگ ــ ــد، ـک ــ ــاـن ــ :ـم

ت  اـس م رـی ای دوره دـھ داـھ دـی اـن ح ـک ظـر صـرـی ـ ـن

ل  ـق ـت ای مـس جمھوری در رابطھ با تشکیل تشکل ـھ

ا  رـم ارـف ت و ـک کارگری و صنفی بدون دخالت دوـل

چیست ؟

ھ ـ وـن ـگ سرکوب تشکل ھای مستقل کارگری را ـچ

توجیھ می کنند ؟

زد  ـم ـت ھ دـس ری ـک  ـآیا بھ خواست تشکل ھای کارـگ

ران  ارـگ ا امضـاء ـک حداقل یک میلیون تومان را ـب

ردن  د ـگ ودـن ـم الم ـن ور اـع کارخانجات سراسر کـش

خواھید نھاد؟ 

ن ـ ـی ای ـب ون ـھ ـی وانـس ـن ھ ـک ت ـب ـب نظر خود را نـس

وق  ـق ان وـح ودک ، زـن وق ـک ـق المللی کارگری ، ـح

د  ـن ـب اـی ا ـپ بشر اعالم نموده و بفرمائید چگونھ بھ آنـھ

....خواھید بود ؟

ود  ی ـخ ـھ جوابی کھ ایشان با این سکوت و بی توـج

د  ـن ی دـھ د ـم ت واـح رـک ران ـش ارـگ بھ سندیکای  ـک

ظـام.روشن است ظ ـن ـف رای ـح ,ایشان می بایست ـب

.یعنی حفظ خودشان بجنگند

ن  د اـی تنھا شانسی کھ آقای موسوی ویارانش آوردـن

م  ان را ـک ت ایـش ـم ژاد زـح دی ـن است کھ آقای احـم

�ϪѧϤѧϫ�ΏϮѧΟ�ϊ ѧϗϭ�έΩ�ϭ�ϥή̳ έΎ̯�ΏϮΟ�ϭ�ΪϧΩή̯

ϲѧϤѧϧ�ϭ�Ζѧδѧϴѧ̩�ΎϜϳΪϨγ�ϢѧϧΩ"مردم را داده اند کھ

ΪѧϨѧϨѧϛ�ωΎѧϓΩ�ϦѧϴѧϔϠΨΘϣ�ί �ΪϧέΩ�έήλ �ϲΧήΑ�ή̩.

ϪѧѧϧΎѧѧγέ�ϲѧѧΧήѧѧΑ�ϪѧѧϧΎѧѧϔѧѧγΎѧѧΘѧѧϣ�ϱΎѧѧπ ϓ�Ϛѧѧϳ�Ύѧѧϣ�ϱΎѧѧϫ

�έ�ϲѧϨϴϫϮΗ�ήϫ�ϥ�έΩ�Ϫϛ�Ϊϧدیكتاتوري راه انداختھ

�ϥΎѧϤѧγ�ί."كنندمطرح مي έΎѧ̴ѧϧ�Ϫ̯�ΏϮΟ�Ϧϳ�ΎΑ

�Ζѧδѧϴѧϧ�ϡί ϻή̴ ϳΩ�ϥΎθϳ�ˬΩΎΘϓ�̵ϮγϮϣ�̵Ύϗ��̵ήΑ

�Ϟѧπ ѧόϣ�Ϧϳ�ΏϮΟ�ϭ�Ϊϧήϴ̴Α�ϊ ο Ϯϣ�ϪτΑέ�Ϧϳ�έΩ

.را بدھند

�ϦѧϴѧϨѧ̩�ˬϥΎϧί �ϪΑ��̵ϮγϮϣ�̵Ύϗ�ΕΪϬόΗ�ΖγήϬϓ�ί 

Ϫѧ̯�Ϊѧϳ�̶ ѧϣήΑ:�έΩ�ΎѧϬѧϨѧΗ�ϥΎѧϧί �̵ ήѧΑήѧΑ�ϭ�̵ Ωί 

سطحی می بایست باشد کھ حجاب بھ خطر نیفتد و 

�ϥΩήѧϣϮѧϨѧη�ϑ ήѧΣ�ϭ�ϭέ�ϪϟΎΒϧΩ�ϝϮϤόϣ�ϖΒρ�ϥΎϧί

�ήѧτ.باشند ѧΧ�ϪѧΑ�ϥΎѧϧί ήѧΑ�Ύϫ�Ωήϣ�έΪΘϗ�Ϫ̯�ΎΠϧ�ΎΗ

�ϪѧΑ�ϭ�Ϊѧϧήѧϴ̳�έήϗ�ΖϳΎϤΣ�ΩέϮϣ�ΪϧέΩ�ϩί ΎΟ�ˬΪΘϔϴϧ

.وضعیتشان رسیدگی شود

�ί �ϞѧϘѧΘѧδϣ�̵ Ύѧϫ�Ϟѧ̰ѧθΗ�ΎѧΑ�Ϫѧτ ѧΑέ�έΩ�ϥΎθϳήψϧ

�ˬϥΎѧϧί �ϭ�̶ ѧϳϮѧΠѧθϧΩ��̵ Ύϫ�Ϟ̰ θΗ�ϥϮ̪ Ϥϫ�ˬΖϟϭΩ

�ί �̶ ѧϬѧϧ��̵ Ύѧϫ�ϪѧϧΎѧϬѧΑ�ϪѧΑ�ΎϬϧ�Ϣϫί ΎΑ�Ύϳ�ˮΖγ�Ϫ̩

�Ωήѧ̴ѧϴ̡�ΩέϮϣ�ϥΎθϳΎπ ϋ�ϭ�ΪϧϮη�̶ϣ�ϡϮ̰ Τϣ�ή̰ Ϩϣ

قانونی قرار می گیرند؟ 

آقای موسوی نمی خواھند بفھمند کھ تشکل آزاد و 

"مستقل حق مردم است، ایشان با  این شعارھا

تشکل آزاد، تشکل مستقل "، "تشکل حق ماست

کامال بیگانھ ھستند چھ برسد بھ "حق ماست

اعتراض اعتراض، اعتراض "شعارھایی ھمچون 

ـ  اعتصاب اعتصاب، اعتصاب عمومی ـ 

.کھ می تواند لرزه بر اندامشان بیندازد"عمومی

!حق تشکل

!حقوق زن و کودک

�έΩ�Ϫѧ̯�ΪѧϫΩ�̶ ѧϣ�̶ ѧϨόϣ�ΎΠϧ�ΎΗ�ϪθϳΪϧ�ϭ�ϢϠϗ�̵Ωί 

�ϊباشد و برایشان رأی خدمت آقای موسوی  ѧϤΟ

.کند

�̶ѧϧΎѧδ̯ �ς ѧϘѧϓ��̶ γΎϴγ�̶ϧΪϧί �̵ˬ ϮγϮϣ�̵Ύϗ�̵ήΑ

�ˬΪѧϧ�ϩΩϮѧΑ�ν ήѧΘѧόѧϣ�ϥΎѧθϳ�ΡΎϨΟ�ϊ ϔϧ�ϪΑ�Ϫ̯�ΪϨΘδϫ

�ΕέΪѧϗ�ϪѧΑ�Ϫѧ̰ѧϨѧϳ�ν ήѧϓήѧΑ�ϥΎѧθϳ�ήѧ̳�Ύϳ��Ϫ̰ Ϩϳ

برسند با مخالفان خود ھمچنان مثل گذشتھ برخورد 

!خواھند کرد ، بی جواب مانده است

�ΪѧϧϮѧΗ�̶ ѧϤѧϧ�έϮѧτ ѧϨѧϳ�ϪϠϣΎόϣ�ΪϳϮ̴ Α�Ϫ̯�Ζδϴϧ�̶δ̯

�ϝΎѧϣ�Ϣѧϫ�ϡΩήѧϣ�ϝΎѧϣ�ˬϡΩϮѧΧ�ϝΎѧϣ�Ϧѧϣ�ϝΎϣ:"باشد

57�ΏϼѧϘѧϧ�Ζδ̰مردم تجربھ سالھای "خودم η�ϭ�

�̶ѧϣ�Ϫѧ̩�Ϫѧ̯�Ϊѧϧ�ϩΩή̰ ϧ�ε Ϯϣήϓ�ί ϮϨϫ�ϭ�ΪϧέΩ�έ

�Ϊѧη�Ϫѧ̩�ϭ�ΪϨΘγϮΧ.�̶ѧϣ�κ ѧΨѧθϣ�ΏϮѧΟ�ϡΩήѧϣ

�ϡέ�ˬΩϮѧΧ�ΦѧγΎѧ̡�ϦѧΘѧϓήѧ̴ѧϧ�ΕέϮѧλ �έΩ�ˬΪϨϫϮΧ

*نخواھند نشست .


