ﭼـﺮا از اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﺮﺳـﯿﻢ؟ از ﺣﺴـﻦ
ﺑﻬﮕﺮ
ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻪ ی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ و ﮐﺸﺘﺎر و
ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮس اﻧﻘﻼب
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪﯾﻤﺎن
ﻣﺜﻞ اﻧﻘﻼب  57ﻧﺸﻮد .ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد .ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻪ دﻓﻌﻪ ی ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر
او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺷﺪ.
ـﺮد .اﻧﻘﻼب  57اﻧﻘﻼب
ـﻞ اﻧﻘﻼب ﺷﻤـ
ـﺎ ﺷﮑـ
ـﯽ را ﺗﻨﻬـ
ـﺪ اﻧﻘﻼب ﻗﺒﻠـ
ﻧﺒﺎﯾـ
ﺧﻮدﺟﻮﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .رﻫﺒﺮ آن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺧﻮد آﺷﮑﺎرا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻧﮑﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن و ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺎ از اﻓﺸﺎی آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺳﺎواک زﻣﺎن ﺷﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن از دراﯾﺖ
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ را ﺑﻪ
اﺗﻬﺎم واﻫﯽ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﻤﺎﯾﺶ داد و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ اﻋﺪام ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ
ﺑﺨﺘﯿﺎر روی ﮐﺎر آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﺪاً ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻮاداران ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻼﺟﯽ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،رﻫﺒﺮی ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب از
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎ ﻣﺮدم را
از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﺑﺪارﻧﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﻣﺮوز ،داﺳﺘﺎن درﺳﺖ ﻋﮑﺲ دﯾﺮوز اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﺎران اﻧﻘﻼب دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و
ﻻﺋﯿﮏ ،ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن روﺷﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ی
روﺷﻨﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در آن اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را از ﺗﺮس ﻣﺮدم ﻗﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ
در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺪون درﮔﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻮض ﮐﺮد؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ
اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻘﯽ

ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ روز ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺣﺪ ارﺳﺎل ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﻣﻄﻠﺐ و ﻏﯿﺮه ﻋﺪه ای ﺟﻼد ﺑﻪ اﺳﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺒﺲ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ  40ﺳﺎل ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﻤﺎم اداره ﺷﺪه ،و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ روی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻣﺮدم از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎزﺷﺎن دارد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده.
در ﮔﺰارﺷﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
و وﻗﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺠﻮزی ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﻮز .ﻣﻨﻄﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ از
ﺷﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻼص ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻃﻔﺮه ﺑﺮوﻧﺪ ،راه رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
ﭼﺮا از اﻧﻘﻼب ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯾﻢ؟
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ،آزادی و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻇﻠﻢ از ﺣﺪ
ﻣﯽ ﮔﺬرد و اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم از ﺣﮑﻮﻣﺖ رو ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و آن را ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻼﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻤﺮﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﻦ ﺑﻪ رﻓﺮم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ،
ﻣﺼﻤﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮش ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺪف اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺳﻠﺐ ﺷﺪه رﺳﯿﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب راه ﻧﯿﻔﺘﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت از آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﮐﺮد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﻘﻼب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﭘﻨﺪ
آرام ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ارﮐﺎن رژﯾﻢ را ﺗﮑﺎن داده ﺷﻌﺎر دی ﻣﺎه ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺮدم از اﺻﻼﺣﺎت ﮔﺬر ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪام ﻫﺎ و ﺑﮕﯿﺮ و
ﺑﺒﻨﺪﻫﺎی اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺰش اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت

ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎل  57اﺳﺖ .رﻫﺒﺮان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  57اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
اﻓﺮاد در اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎن،
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ،رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدارﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ روﺷﻨﮕﺮ
ﺳﻮاﺑﻘﺸﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﮑﺎت ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﺧﻮاﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮور و ﺷﻮرش ﻫﺎی ﮐﻮر و ﺑﯽ ﻫﺪف ﺑﺎور دارﻧﺪ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
آزادی اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺣﻮاﺳﺸﺎن در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺒﻼ ً در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮورﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ
و ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮر و . .دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺮوز ﮔﺮوه
زﻣﺮه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻤﺮد .اول اﻧﻘﻼب در آن ﻣﺤﯿﻂ ﻫﯿﺠﺎن
اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎ را ﺑﮑﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای

ﺗﺮور
رﺟﻮی
زده،
ﻣﺮدم

ﮐﺴﺮوی ،ﻫﮋﯾﺮ
را از ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
اﻓﺸﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ

ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ آدﻣﻬﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺮط ﻻزم اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻓﺮﻋﯽ آن اﺳﺖ .در اﻧﻘﻼب  57ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮده
واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﮏ دﯾﻦ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺮوز ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻏﺎﻟﺐ .از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎدی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﻣﺜﻞ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺎرت ﺟﺪی داﺷﺖ .ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ روﺷﻦ ﻻزم اﺳﺖ
وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ
و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﯾﻢ ﻣﺮدم را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺑﺮای از ﺟﺎﮐﻨﺪن اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
روش ﺟﺒﻬﻪ ی ﺟﻤﻬﻮری دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و ﻫﻢ
رﻫﺒﺮان آن ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ روﺷﻦ ﺧﻮد و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ،راه و روش و ﻫﺪف ﺧﻮد را ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ
ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ رﻫﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﻠﺐ آن ﻗﺮار دارد .اﯾﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ
دﻣـﻮﮐﺮات ﺑـﻮدن ﻻﺋﯿﺴـﯿﺘﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه اﻧـﺪﮐﻪ ﺑـﻪ دﺧـﺎﻟﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
دﯾﻨﺎﺳﻮرﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ

ﺟﺒﻬﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﻞ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ .ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن
روش درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ .ﺣﺮف
روی دﺳﺖ ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻮادث
ﻫﺸﺘﻢ اوت 2019
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﻠﯿﺒﺮال

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ را
و ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮد را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ و
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺣﺎل دﺳﺖ
ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

