اﭘﻮزﯾﺴــﯿﻮن :ﮐﺎرﻧــﺎﻣﻪ و ﭼﺸــﻢ
اﻧﺪاز
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺳﻤﯽ
ﻣﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارﯾﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آزادی
ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻫﺪف
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ارزش ،رژﯾﻢ را ﻧﻘﺪ و ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ راه ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮراﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ زﯾﺮ
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و زﻧﺪان و اﻋﺪام ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ رﺷﺎدت و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ راه و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر،
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات را ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺎن اﻧﻌﮑﺎس داد؛ ﻫﺮ ﮐﺲ از
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد و از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﺒﺎرزات داﺧﻞ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺧﺸﻢ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم آزادﯾﺨﻮاه
ﺟﻬﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،آزادﯾﺨﻮاه
و ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﻪ در داﺧﻞ و ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻮﺷﺶ دارد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
و اﺳﺘﺒﺪاد رﻧﺞ ﺑﺮده ،ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎزد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد،
دﺳﺘﮑﻢ در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺒﺮم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ،اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﺎز ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﮔﺎه ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﮐﻪ :
– ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
– در ﻣﯿﺎن رﻫﺒﺮان آن ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؛
-درﺳﻄﺢ روﺣﺎﻧﯿﺖ وﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻫﺮ روز اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺮوز

ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ درﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ و ﺑﺪﻧﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼتﺧﻮدش ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﺑﺰار و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن،
دﻓﺘﺮ رﻫﺒﺮی و ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان
ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻧﻮردﯾﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت و
زواﯾﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد و
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﺻﺪ دﻗﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اراﺋﻪ ی ﯾﮏ
ﺑﯿﻼن دوره ای ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻢ-ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻤﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،زﯾﺮا اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ اراﺋﻪ ی ﯾﮏ ﺑﯿﻼن درﺳﺖ،
ﻣﺎ را در راه و روش و اﻫﺪاف و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ روی ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻮد.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻢ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮدن ﻓﺎﮐﺘﻮرﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﻤﻌﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در دو ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﯿﻢ؛ ﯾﮑﻢ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر.
ﺑﺨﺶ ﯾﮑﻢ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ
زﻧﺪان ﺑﺰرگ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺨﻮف ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
داﺧﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از درون زﻧﺪان ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از
ﺧﺎرج زﻧﺪان ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
- ۱ﻧﻘﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن داﺧﻞ زﻧﺪان
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ،

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪان و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ،اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺎرآﻣﺪ در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد اﻣﺮوز زﻧﺪان و
زﻧﺪاﻧﯽ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اداﻣﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ اﯾﻔﺎ م ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان از ﺳﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ ،از ﺳﺮان اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼح
ﻃﻠـﺐ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ و ﻏﯿـﺮ اﺻﻼح ﻃﻠـﺐ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ،از اﻓـﺮاد ﻣﻠـﯽ ،ﻓﻌـﺎﻻن
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ،اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آزاد ﻣﻤﻨﻮع اﻧﺪ.
ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﺎرزات داﺧﻞ زﻧﺪان ﻫﺎ
ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ی ﻣﺒﺎرزات ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﯿﻨﺮژی در
ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
 -۲اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از زﻧﺪان
درﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﻨﺎق ،ﻃﻮری ﺳﺎزﻣﺎن
داده ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﺪ.
 : ۲.۱ﻣﺜﻠﺚ ﮐﺮوﺑﯽ ،ﻣﻮﺳﻮی و ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺧﻮد را در
ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺎرآﻣﺪی آن
ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
دوری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﺸﺎن ﺷﺮط و ﺷﺮوﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯽ
ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،اﻣﺮوز
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﺻﻼ ح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﺎرج از زﻧﺪان و در ﺣﯿﻄﻪ ی اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺪارا ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻮر
ﮐﺮوﺑﯽ ،ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و راﯾﺰﻧﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺷﺘﺮاک ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ-ﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ دار را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،اﻣﺎ ﮐﺮوﺑﯽ
در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات و اراﺋﻪ ی ﻣﻮاﺿﻊ ﭘﯿﮕﯿﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺤﻮل ﻋﻤﺪه ی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮل رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ
ﺟﻨﺒﺶ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮده ٔ
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
 – : ۲.۲ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻠﯽ ،دﻣﮑﺮات ،آزادﯾﺨﻮاه ،ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﻨﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ در ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺮدم و ﻣﻄﺮح ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﺪﻧﻪ ی ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻗﻤﺎری او ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم
را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﻧﺒﺎل
و اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮده و از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد ،اﺻﻼح ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اداره ی
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ و داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را دارﻧﺪ ،واﮔﺬار
ﮐﻨﺪ.
 : ۲.۳ﻧﻬﻀﺖ آزادی و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در
ﭼﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮوه اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻏﯿﺮ از دﻋﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
آرام و ﻏﯿﺮ رادﯾﮑﺎل ،اﻗﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﺪاده اﺳﺖ.
 : ۲.۴ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آزاد وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭼﭗ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادی آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻠﻪ-ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﻤﺎن
اﺑﺘﺪای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﭗ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﮑﺎر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺪ داﻧﺴﺘﻪ
و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ – داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان – ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸ﻫﺴﺘﻪ-ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ
زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و اﻗﺪام ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
 : ۲.۵ﺗﺨﺮﯾﺐ از داﺧﻞ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ

در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﻓﻊ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻮر اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﺮﮐﺪام از
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﮏ ﺳﺎﻻرﻧﻪ ی ﺧﻮد ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ رژﯾﻢ را ﻣﯽ
ﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﮐﻞ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﺌﻮﻣﺎﻓﯿﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻢ ﮐﻢ ﺛﻤﺮه ی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﺎزرس وﯾﮋه ی ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻣﻨﻪای و … را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ی
اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮑﻪ ﺳﺎﻻراﻧﻪ ی ﮔﺮوه اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،اﯾﻦ
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺎح اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮه دادن ﺑﻪ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
ﺗﺠﺎوزات ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺰاب و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف را
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮﺑﻪ ی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 : ۲.۶رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺸﺨﺼﻪی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ  ،۸۸ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻗﻮی در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺖ و ﺗﺪاوم آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺮ
رژﯾﻢ وارد آورد ،ﻓﻘﻂ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده ی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮو ﭘﺎﺷﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد و
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮ ﮐﻮب داﺧﻠﯽ ،اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﻤﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ-اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری دارد.
 : ۲.۷ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان اﻧﺪﮐﯽ
ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺸﺘﺎر و زﻧﺪاﻧﯽ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ،ﻣﺒﺎرزان
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺳﺮﮐﻮب ﻋﺮﯾﺎن و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻨﺒﺶ

ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن و… ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت را
داده اﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ دوم :اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎرج را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻃﯿﻒ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
اﻟﻒ :ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼ ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی
در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﺷﺼﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺒﻬﻪ اول

اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﻢ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻣﺪ ه اﻧﺪ .دوم ،اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ:

 -۱ﻣﺤﻮر واﺷﻨﮕﺘﻦ:
ﺗﻼش ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺞ ﻓﻬﻤﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﺳﺘﻘﻼل ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ،آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﻓﺮاد،
واﺷﻨﮕﺘـﻦ و ﺻـﺪای اﻣﺮﯾﮑﺎﺳـﺖ .اﯾﻨـﺎن از اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ اﻣﺮﯾﮑـﺎ در
اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨﺒﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ در
ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺸﺮوع ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﺑﺎزده ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺤﻮر
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻧﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺸﺎی ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺗﻤﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺎﻣﺘﺸﮑﻞ ﻓﻌﺎﻻن رﺳﺎﻧﻪ ای در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲ﻣﺤﻮر ﭘﺎرﯾﺲ – ﺑﺮوﮐﺴﻞ -ﺑﺮﻟﯿﻦ – ﻟﻨﺪن
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ
وﺟﻮد دارد :
 : ۲.۱ﻣﺒﺎرزان ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن و ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی رﺳﻤﯽ
ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧﻮد را در ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت

ﻗﺮار دادﻧﺪ.
 : ۲.۲ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ
از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺗﻬﺮان دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای
ﺟﻨﺒﺶ در ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه در
ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ،اﻗﺒﺎل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 : ۲.۳ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻨﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و در اﺗﺎق ﻫﺎی ﻓﮑﺮ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ رﺳﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ در
اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
 : ۴.۲اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی
اﻧﺘﺸﺎراﻫﺪاف اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﻮاردی
در دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ب :ﺟﺒﻬﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ،ﻃﯿﻒ ﺑﺰرﮔﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن از
راﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﭼﭗ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻼن ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
درﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯿﻼن ﺑﺮای ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﻧﺰﯾﮏ ﺑﻪ
ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻃﺮﻓﺪار ﺑﺮاﻧﺪازی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﻠﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ-ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮﻓﺪار آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ،ﻧﺌﻮﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ،اﺗﺤﺎد
ﻓﺪاﯾﯿﺎن ،ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻨﺜﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﭘﻬﻠﻮی و
ﻃﺮﻓﺪاری از دﻣﮑﺮاﺳﯽ داﻣﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده
اﺳﺖ و از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ راه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
رود ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ا ﻧﺪازد.
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ ،آﻗﺎی ﺑﻨﯽ ﺻﺪر و ﻧﺌﻮﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﻣﻨﻪ ی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش داده و اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮع
ﺧﻮد ﺑﺎ ارزش و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺎن ﺟﺪا ﺟﺪا،
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز و در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺎزی اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺷﻔﺎف ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎ ﻓﻬﻤﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد

ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ وﻻﺋﺴﯿﺘﻪ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮوش و ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ
اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن آﻗﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻮری ﻋﻼ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﻔﺮدﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄـﻮر ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺟﻨﺒـﺶ ﺳﺒﺰﺳﮑﻮﻻرﯾﺴـﻢ و داﻣﻨـﻪ ی
اﻗﺪاﻣﺎﺗﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
اﻋﻼن ﺿﺮورت ﺟﺒﻬﻪ ای از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ و
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
واﻗﻌﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد .ﺑﺮای ﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ،
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﮑﺮات و ﻻﺋﯿﮏ ﮐﻪ در
ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ اداره ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻓﺮاوان ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ
ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در آن اﺷﺘﺮاک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد اﮔﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ آن را
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﺻﻔﺎت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎر ﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺑﺎ ز ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺪون ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺒﺎرزان و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ
را ﺑﺎ ﺳﻮد و زﯾﺎن و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮ آﺷﺘﯽ و
ﺳﺎزش داﺷﺘﻪ و در دام ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺳﺎﯾﻪ ی ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،اﻗﺪام ﻫﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ،ﺑﺪﯾﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ:
 – ۱ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻗﻢ
زده ﺷﻮد.
 – ۲ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاه ﺳﮑﻮﻻر و ﻻﺋﯿﮏ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺣﺮﮐﺖ-ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آراﯾﺶ داده و از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺧﻮد در دﯾﮕﺮ اﻣﻮر

ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
 – ۳ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺪورت ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
 – ۴اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ
)ﭘﺮوژه دو ﺳﻮﺳﯿﺘﻪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﮐﺎر ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اراﯾﻪ دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ.
 – ۵ﺗﺸﮑﯿﻼت اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ.
 – ۶اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 – ۷اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را
ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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