اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ اﯾﺮان
ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ
اﻋﺘﺮاض اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه از ﮔﺮاﻧﯽ و ﻓﻘﺮ
ﻫﻤﭽﻮن زﻟﺰﻟﻪ ای ﮐﺸﻮر را ﺗﮑﺎن داد و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ و زﻧﺪان ﺑﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ.

ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﻪ در  25آﺑﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎم
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪ .ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ را ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﮔﺮدآوری ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺗﻬﺮان ،ﻗﻢ  ،ﺷﻬﺮک اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻣﻼرد ،ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ،ﻓﺮدﯾﺲ  ،اﺳﻼم ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮک
ﻗﺪس )ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﺳﺎﺑﻖ (،ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ ،ﻫﺸﺘﮕﺮد ،ﺷﻬﺮﯾﺎر ،رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ،
اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ،ﮔﺮﮔﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺠﻒ اﺑﺎد ،اروﻣﯿﻪ ،ﯾﺰداﻧﺸﻬﺮ،
اﻫﻮاز ،ﮔﭽﺴﺎران  ،اﻣﯿﺪﯾﻪ  ،اﺑﺎدان ،ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،ﻟﺮﺳﺘﺎن  ،ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ،
دزﻓﻮل ،ﺷﻮﺷﺘﺮ ،ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺷﯿﺮاز،زاﻫﺪان  ،ﺷﻬﺮک ﺻﺪرا ،ﮐﺎزرون،
ﯾﺎﺳﻮج ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺟﻮاﻧﺮود ،ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ  ،ﻣﺮﯾﻮان ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﺑﻮﮐﺎن ،ﺳﻘﺰ
،اﯾﻼم ،ﺷﯿﺮاز ،ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺳﻘﺰ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،رﺷﺖ ،اﻫﺮ ،ﯾﺰد،
ﺳﺮﭘﻞذﻫﺎب ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،رودﻫﻦ ،دﻣﺎوﻧﺪ ،ﺟﻢ ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﻓﺴﺎ ،ﮐﻨﮕﺎن و..
رژﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﮑﻮت ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﺎرﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﭙﺮدازد.اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج درز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺒﻌﯿﺖ و
ﺷﺪت وﺣﺸﯿﮕﺮی در اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺨﻦ از ﺣﻤﺎم ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را
 143ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮد وﻟﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﯿﺶ از  500ﻧﻔﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻏﺎرت ﺷﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﺧﺮاﺑﮑﺎر
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ ﺣﺎﮐﯽ از دﺳﺖ
داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در آﺗﺶ زدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
اﮐﺜﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ  25ﺳﺎل دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آﯾﻨﺪه

ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺣﺎﺷﯿﻪ ی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﯿﮑﺎر و ﻓﻘﯿﺮ و ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺎری ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﻣﻦ
زده ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﯿﺰش واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ،
زﻧﺪان ﻓﺸﺎﻓﻮﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﺴﺖ .از ﻧﺎﭼﺎری ﻣﺤﻞ ﻣﺪارس را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺷﻌﺎرﻫـﺎی داده ﺷـﺪه از ارﺗﻘـﺎی ﺧﻮاﺳـﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن از ﻣﺴـﺄﻟﻪ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ » .ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ،ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﺎﻣﻨﻪ
ای  ،ﮐﻞ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺘﺶ ﺑﺎﻃﻠﻪ  ،ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﺮج ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺷﺪه ،
اﻫﻮازی ﺑﺎ ﻏﯿﺮت ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ ،ﺗﻮپ،ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺸﻔﺸﻪ ،آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻢ
ﺑﺸﻪ«.
در ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺎری در ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺿﺎﭘﻬﻠﻮی ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﯿﺪم .
داده ﺷﺪن ﺷﻌﺎر رﺿﺎﺷﺎه روﺣﺖ ﺷﺎد را ﻓﻘﻂ در ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺗﻮپ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ را ﮐﺸﺖ  .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دی ﻣﺎه دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻗﻢ
ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺖ و اﺑﺪاً ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻬﻠﻮی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن اﺳﺖ و ﺗﻠﻮﯾﺤﺎً ﭘﺲ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺸﺎن را در دوان
ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪ رخ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯽ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﮐﺸﻨﺪ

ﺑﻮﯾﮋه

آﻧﮑﻪ

ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﻣﺮگ

ﺑﺮ

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﺮگ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪی ﮐﻪ
و
ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺮآب ﺷﺪه
ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﺧﯿﺮ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ و رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﻂ
در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﺷﻌﺎرﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ .رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﺷﺪه و
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺰ ﮐﺸﺘﺎر و زﻧﺪاﻧﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﺖ .
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﯽ ﺳﺮ اﺳﺖ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ره ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد  .ﭼﺎره ﮐﺎر در ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﺪن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﺧﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ رژﯾﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای روی
ﮐﺎرآﻣﺪن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  .ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ

ﻣﺒﻬﻢ دوﯾﺪه اﯾﻢ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮﺷﺨﯿﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﭼﺸﯿﺪه اﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ
ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﻢ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ.
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮی رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻏﺮب وﻋﺪه ﻫﺎی
ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺰ از آن
ﻓﺮﺑﯿﻨﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و آزادی ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭼﭗ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
وﻟﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ  .اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺟﺒﻬﻪ ای ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ
ﺑﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه
ﺑﺮده اﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت و ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﺘﺤﺪان اﺳﺮاﯾﯿﻠﯽ و ﺳﻌﻮدی آن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺳﻮرﯾﻪ ای
دﯾﮕﺮ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد.
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۶،آذر ۱۳۹۸

ﺣﺴﻦ ﺑﻬﮕﺮ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان-ﻟﯿﺒﺮال
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روﯾﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺎن
ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدی
ﭼﻬﻞ و ﯾﮑﺴﺎل از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﻏﻢ
ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺳﺘﯿﺰ ،از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق ،ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺣﯿﺎی دوران ﻃﻼﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻼن در اﺣﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ،ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ-ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﻨﺘﺞ از اﻧﻘﻼب و ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎز ﻣﺼﺎدره ﻗﺪرت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﯾﺮان اﺳﺖ .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و
دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺬف ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ و ﺑﻘﻮﻟﯽ ﻋﺎدی ﺷﺪن
اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻏﻢ اﺷﻌﺎر و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﮔﻮشﺧﺮاش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد و ﺟﺬب ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﭼﭙﺎول ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری داری را ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی »اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ و
ﺳﭙﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺟﻮﻻن دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ،آﻧﭽﻨﺎن
ﺗﺴﻤﻪ از ﮔﺮده ﻓﺎﻗﺪان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ
را ﺑﺒﺎر آورد و ﺣﺘﯽ ﺑﻀﺮب اﺧﺮاج و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ و
اﻋﺪام ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ،از ﻓﻘﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ و
رﻓﺎه اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﻨﺪ .اﻣﺮوز ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﺳﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان آﻧﭽﻨﺎن در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪه
اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ آﻧﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان روز ﺑﻪ
روز در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و واردات ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ
ﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺮﻗﺼﯽ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﺳﻮد ﺑﺪون زﺣﻤﺖ و ﺑﺪون رﯾﺴﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮدی ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج از ﭼﯿﻦ و ﻣﺎﭼﯿﻦ
ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؟
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ درد دل و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ دردﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺪون اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
زﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ،
ﻧﺎﮔﻬﺎن در روزی »ﺳﻌﯿﺪ« ﺑﺎﺧﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﺻﺪ درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ روﺑﺮو
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!
ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ
ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺮ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﻨﺪه دارد و از ﻋﻮاﻗﺐ
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻃﯿﻪ ﺳﺮان ﺳﻪ
ﻗﻮه و ﻋﻮاﻗﺐ آن ،ﭼﻨﺎن روان ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﻣﯽآزارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ آزار و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ آﺗﺶ

ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ از ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم در ﺣﺬف ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ،
ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﻗﺖ از ﻃﺮف ﺳﺮان رژﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ -اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘـﻪ در داﺧـﻞ ﮐﺸـﻮر و آﻣـﺎدﮔﯽ ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﮐﺴـﺐ ﺷـﺪه و از ﯾـﮏ ﺳـﻮ
ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫـﺎی ﮐﺸﻮرﻫـﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭼﯿـﻦ در ﻫﻨـﮓ ﮐﻨـﮓ و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺧﺮوج ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اروﭘﺎ و اﺳﺘﯿﻀﺎح رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪن ﻣﺮدم
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻮاﻗﻊ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه و
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ رژﯾﻢ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ درﺧﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ .آﻧﭽﻪ در ده روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار زﯾﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺮا رﻗﻢ زدﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوز ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ .ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﺑﯿﮕﻨﺎه!
و اﻣﺎ اﯾﻦ آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .آﻏﺎز ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.
آﻏﺎز آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﻌﯿﺖ و ﻋﺰم ﺟﺰم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در دﻓﺎع از
رﺑﺎ و ﺗﺮوﯾﺞ رﺑﺎ .ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮل ﺷﻌﺎرﻫﺎی دﻫﻦ ﭘﺮﮐﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر را ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎزاﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ،ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی
اﻣﯿﺪ در دﻟﺸﺎن ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﻼم و
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻟﺪواﻋﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺪارد و ﻫﺮ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻣﺤﺎرب اﺳﺖ و ﺧﻮﻧﺶ ﺣﻼل!
اﻣﺎ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪاد و
ﻏﻼظ ﺑﻪ دﻓﺎع از دوﻟﺖ ۱۲م و ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﭙﺮدازد؟
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﻣﺮوز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ،دروﻧﯽ و در ﺑﺎﻻی
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮن ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم رﺑﺢ و رﺑﺎ را ﺣﺮام اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮان و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﺳﻼﻣﯽ رﺑﺎ را ﺣﺮام اﻧﺪر ﺣﺮام
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ و در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺣﻼل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮن ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ،ﺗﻘﺪس
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و آب ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺗﻮده ﻫﺎ در
ﺿﺪاﺳﺘﮑﺒﺎر ﺑﻮدن ﺧﻮد رﯾﺰد.

ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﻀﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ از
ادﻋﺎﻫﺎی دوران اﻧﻘﻼب ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ »دﻧﯿﺎی آزاد« )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻋﺎدی ﺷﻮد .دوﻟﺖ
ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ »اﻟﻬﯽ«
از ﻃﺮف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد!
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ روﯾﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺖ .روﻧﺪ ﻏﺎﻟﺐ دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺳﺮﺑﺎززدن از
ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻠﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در اﺣﯿﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺣﺘﯽ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل( ﺑﻪ ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﺎزل
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﺳﻮﺑﺴﯿﺪﻫﺎ و ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺣﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
اﯾﻦ روﻧﺪ در اﯾﺮان ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻮﭘﻮﻟﻮی دﻫﻪ ۶۰
ﻣﯿﻼدی در ﺑﺮزﯾﻞ دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ روزﺑﻪروز ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻬﺮان ،روزﺑﻪروز ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻮاﻗﻊ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش
و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮج اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺑﺤﺮﮐﺖ درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪﮐﺶ اﻟﺒﺮز ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺸﯿﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻮر
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ،
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻫﯿﭻ درﺳﯽ از ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۶۷ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد از ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ
ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد را در ﻃﻮل اﯾﻦ  ۴۱ﺳﺎل از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ،
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ روزاﻓﺰون از ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان و ﺳﺒﻌﯿﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﺷﮑﻞ ،در آﯾﻨﺪه ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺗﺮ ،ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺗﺮ ،ﺑﯽﺳﺮوﺻﺪا ﺗﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻣﺮدم ﮐﻼنﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان در ﯾﮏ ﺗﻬﺎﺟﻢ آرام از ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ را ﻧﺨﺴﺖ وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز و
ﺳﭙﺲ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻔﻮرﯾﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎه و ﺧﻮن
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺠﺰ ﺳﺮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺟﻮاد ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدی
آﺑﺎنﻣﺎه  ،۱۳۹۸در ﺗﺒﻌﯿﺪ
ghassemabadi@yahoo.fr

ـﭗ در
ـﺎی ﭼـ
ـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـ
ـﻮان ﺑـ
ﻓﺮاﺧـ
ﺟﻬـــــــﺎن:
ﺳﺮاﺳـــــــﺮ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرازت ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑـﺎ
ﯾﺴﺘﯿﺪ!
 30ﻧﻮاﻣﺒﺮ 2019
ﺑﯿﺎﻧﯿۀ زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﮐﺎدﻣﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮاﻧﯽ
در آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣۀ ﻗﯿﺎم آﺑﺎن  ۹۸ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ۱۵۰ﻣﺒﺎرز ،اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺖ ،آﮐﺎدﻣﺴﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭼﭗ از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺑﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﺮای دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ*.
ــــــــﻪ
ﺑـ
ــــــــﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ــــــــﺎﻧﯿﻪ
ﺑﯿـ
ــــــــﻦ
اﯾـ
زﺑﺎنﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﯾﻮﻧـﺎن و اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﻧﺘﺸـﺎر
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

»ما علیه مشکلات برآمده از کل سیستم اعتراض
میکنیم.
ما به بحرانی برخوردیم که فهمیدیم سیستم دیگر از
پس حل آن برنمیآید«.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﯿﻠﯽ

ﺟﻬﺎنﻣﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺟﻬﺎن در آﺗﺶ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ .اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺎل
ﻓﻮران اﻧﺪ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﮐﺮۀ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ:
اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺷﯿﻠﯽ ،اﮐﻮادور ،ﻫﺎﺋﯿﺘﯽ ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﻋﺮاق ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﻮدان ﯾﺎ
ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ .در ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﻣﺒﺎرزات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ
دوزخ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال،
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮی در اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ـ

از  ۲۴آﺑﺎن  ۱۳۹۸ﺧﯿﺰش

ﺳﻪﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﺮوع اﻋﺘﺮاﺿﺎتِ
دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺷﻬﺮ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺰش ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﺸﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ۴۰ ،ﺳﺎل
ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ،ﺣﺬف ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
و ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﺛﺒﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ
زﻧﺪﮔﯽ )ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻏﺬا و ﻣﺴﮑﻦ( ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.ـ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﯿﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰ﭘﺰو در ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺘﺮو ﺑﯽدرﻧﮓ ﻟﻬﯿﺐ
آﺗﺸﯽ ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ ،در اﯾﺮان ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪی
ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ را زد )ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯿﺎتﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ِ WhatsApp
در ﻟﺒﻨﺎن و ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ در اﮐﻮادور و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ(.
دﯾﻮارﻧﻮﺷﺘﻪای در ﺷﯿﻠﯽ ﺣﺎلوﻫﻮای وﺿﻌﯿﺖ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ  ۳۰ﭘﺰو  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ  ۳۰ﺳﺎل ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ«.ـ
از روز ﺟﻤﻌـﻪ ) ۲۴آﺑـﺎن  ۱۵ /ﻧﻮاﻣـﺒﺮ( ﻣـﺮدم اﯾـﺮان ﺷﺠﺎﻋـﺎﻧﻪ ﺑـﺎ

ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺎ ﺑﻦدﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ِ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻣﺰدوران ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻟﺒﺎسﺷﺨﺼﯽ ِ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﺒﺮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖاﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺮدم »ﺣﻖ« دارﻧﺪ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ
دوﻟﺘﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﺰرگراهﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ
و ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺤﻠﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﻨﺪ.ـ
آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺎ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ
اﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .آﺗﺶ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﺟﻠﯿﻘﻪی
زردی را دارد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎزادِ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ دارﻧﺪ؛
ﻫﺮ دوی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯽﺻﺪاﯾﺎن دﻫﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
»ﺑﯽ .ﺑﯽ .ﺳﯽ .ﻓﺎرﺳﯽ« و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ آن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺠﻊ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ )ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن »اﯾﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل« و »ﻣﻦ و ﺗﻮ«(
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ »اﻋﺘﺮاض ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﻣﺪﻧﯽ« را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ آﮔﺎهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﻫﯿﭻ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺪون ﻧﻔﺮت ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ«؛ ﮐﻪ »ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎدی
ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد«؛ و اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺮوع و ﻣﻮﺟﻬﯽ ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﺧﻮﯾﺶ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﯽﮐﺸﺪ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺎم ﻣﺮدم در ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ و ورای آن ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ» :دﯾﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ!«.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﺮﻣﯽآوردﻧﺪ» :ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻋﺎﺻﯿﻪ؛ ﺑﺮدهداری ﮐﺎﻓﯿﻪ!« .ﻣﺮدم اﯾﺮان درﺳﺖ
ـﺮﻣﺎﯾﻪداری
ـﺎن از ﺳـ
ـﺮاق و ﻟﺒﻨـ
ـﺎن در ﻋـ
ـﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادرانﻣـ
ـﻞ ﺧـ
ﻣﺜـ
اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ِ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺗﻨﺰل داده ﺑﻪﺗﻨﮓ
آﻣﺪهاﻧﺪ؛ از ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪیِ ﮐﻪ ذاﺗﯽ ِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریِ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و از ﺧ ُﺮدهاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن
و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ و ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺰارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﺳﻪﺑﺮاﺑﺮﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺷﻌﺎری ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻌﺎر رﻓﻘﺎیﻣﺎن در
ﻟﺒﻨﺎن روح اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺒﺎرزات را در ﺑﺰﻧﮕﺎهِ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ:
»ﮐﻼ ً ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼ ً!« ]ﻫﻤﻪﺷﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ![ .ـ
ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﯽ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﯽ رادﯾﮑﺎل و ﻋﻤﻠﯽ ِ ﻫﻤﻪ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .ﺷﺪت و اﺑﻌﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﻠﺞﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺰش آﺑﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺴﺖ ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﭼﻬﺎر روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪی ﺳﯿﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده و ﻣﺼﻮن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻫﯽ ْ ﺧﻮن ﻣﺮدم را ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ

ﺑﺎزداﺷﺖ و دﺳﺖﮐﻢ » ۱۶۱ﻧﻔﺮ در  ۲۱ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ« .اﻟﺒﺘﻪ »ﺷﻤﺎر
واﻗﻌﯽ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﺰارشﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ« .وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪی ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
در ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻨﺎً ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازیﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ و ﻋﺮبﻧﺸﯿﻦ روی دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮومﺷﺎن ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺧﯿﺰش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را دادهاﻧﺪ.ـ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﺣﺎﮐﻤﺎن
از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ رؤﯾﺎﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالﺷﺎن
ﺑﻪارﻣﻐﺎن آورده ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ از ﺷﺮ ِ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪی ﻓﻌﻠﯽ
ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪواﺳﻄﻪی آن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎنﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ و
ﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻫﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺑﺮازﺷﺪه از
ﺟﺎﻧﺐ ﭼﭗ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﻤﺎم ﺧﻮن در
ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ رخ داد .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﮕﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻫﻤﯽ درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ »ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﯽ ِ« ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری در اردوﮔﺎه ﭼﭗ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑـﻪ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رژﯾـﻢ از ﺧـﻮﯾﺶ )در ﻣﻘـﺎم ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﺿـﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺑﺎور دارﻧﺪ.
ﭼﭗ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖﺳﺘﻢ و ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﺗﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ.
ـﺎﻟﯿﻦ و
ـﯽ از ﻓﻌـ
ـﻮان ﺟﻤﻌـ
ـﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﻪﻋﻨـ
ـﻦ ﺑﯿـ
ـﺪﮔﺎن اﯾـ
ـﺎ اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨـ
ﻣـ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﭼﭗ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻣﻘﺎوﻣﺖﺷﺎن اﻋﻼن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ
از رﻓﻘﺎیﻣﺎن و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪه اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺧﻔﻘﺎن اﯾﻦ اﻧﺰوای ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﭼﭗ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻗﺴﺎوتﺑﺎر رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدﻣﺶ را
ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛
ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻦﻧـﺪادن ﺑـﻪ رﯾـﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی و اﻗﺘـﺪارﮔﺮاﯾﯽ و

ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺎزیِ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻠﻄﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و آزادیﺷﺎن را
ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ِ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
*

*

*

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ۳
) ۱۲آذر( ﺑــﻪ ﻧﺸــﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿــﻞ زﯾــﺮ ارﺳــﺎل ﮐﻨﯿــﺪ:
دﺳــﺎﻣﺒﺮ
ـazadi_subversion@riseup.net
ـ* ﺑﺮای دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺎرﺳﯽ Persian
ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن :در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرازت ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ!

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

 English

Leftists worldwide, stand by the protesters in Iran

ﻓﺮاﻧﺴﻮی

French

SOULÈVEMENT EN IRAN : UN APPEL

آﻟﻤﺎﻧﯽ  German
Solidarisiert euch mit den Protestierenden im Iran ! Aufruf an
linke Genoss*innen weltweit

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  Greek

Παγκόσμια Αριστερά, στάσου αλληλέγγυα με τον διαμαρτυρόμενο
λαό του Ιράν

ﻧـﺎﻣﻪ ﺳـﺮﮔﺸﺎده ﺑـﻪ وزﯾـﺮ اﻣـﻮر
ـﺮ
ـﺖ وزﯾـ
ـﺎن و ﻧﺨﺴـ
ـﺎرﺟﻪی آﻟﻤـ
ﺧـ
اﯾﺎﻟﺖ راﯾﻦﻟﻨﺪ ﻓﺎﻟﺰ
ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده زﯾﺮ ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻟﻤﺎن آﻗﺎی ﻫﯿﮑﻮﻣﺎس و ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖ راﯾﻦ ﻟﻨﺪ ﻓﺎﻟﺰ و رﺋﯿﺲ ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات در
آﻟﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻟﻮ درﯾﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه واز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﮐﺎر وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﺧﺎرﺟﯽ آﻗﺎی ﻫﯿﮑﻮﻣﺎس
ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻮ درﯾﺮ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎران ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح
ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺪارک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺗﻤﺎﻣﯿﺘﺶ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎر ﻫﺎی ﻣﺮدم در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺴﺘﻮه آﻣﺪه اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺮ
ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد دﻻﯾﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ
روﺷﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﯿﺞ ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی آﻧﺎن اﺷﺎراﺗﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺮوﻋﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
روﯾﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده
اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﯿﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﻮی اروﭘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی رژﯾﻢ اﯾﺮان وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ و اﺧﺒﺎر ﺗﺎ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان و ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻃﺮد ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم اداﻣﻪ دارد.

اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﺸﺎر آورد ﺗﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰﺷﺎن ﺑﺮدارد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺳﻮگ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮاری
در ﻣﺠﺎﻣﻊ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان
ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان را از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻪ ﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺠﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ اﯾﺮان و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ اﯾﺮان را ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮﯾﺪ و از دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا و
ﻋﻠﻨﯽ روﯾﮑﺮد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از رژﯾﻢ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮدارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮود و از اوﺿﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه
زﻧﺪاﻧﻬﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﺮورﯾﺴﺖ.
دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ
اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان را

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ زودی ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﯾﻨﺲ
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ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣـﺮدم ﻟﺒﻨـﺎن و ﻏـﺰه ﺑـﺎ

ﺧﯿﺰش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان
اﯾﻦ روﺣﯿۀ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺠﺎ و ﺷﻌﺎر ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ “ﻧﻪ ﻏﺰه ،ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن…
ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان…” ﮐﺠﺎ

ﺣﻤﺎد ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
اﯾـﻦ روزﻫـﺎ در ﺗﺠﻤﻌـﺎت ﻣﺮدﻣـﯽ ﻟﺒﻨـﺎن و ﻋـﺮاق،
ﭘﻼﮐﺎردﻫـﺎ و ﺷﻌﺎرﻫـﺎﯾﯽ در ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒـﺶ ﺳـﺘﻢ
دﯾﺪﮔﺎن و ﺗﻮده ﻫﺎی ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘۀ اﯾﺮان ﻣﮑﺮراً ﺷﻨﯿﺪه
و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮأی ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﭘـﺎﯾﻪ ای و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ ﺟﻨﺒـﺶ اﯾـﺮان
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﯽورزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺿﺮورت ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺬاری در ﺷﻌﺎرﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ )ﻣﺮدم اﯾﺮان( و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان را ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روﺣﯿۀ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺠﺎ و ﺷﻌﺎر ﻧﻔﺮت
اﻧﮕﯿﺰ“ :ﻧﻪ ﻏﺰه ،ﻧﻪ ﻟﺒﻨﺎن… ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای اﯾﺮان…(” ﮐﺠﺎ .روﺣﯿﻪ ای
در ﺗﻀﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧۀ رژﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺮﻗﻪ و
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣۀ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ “اﻻﻧﺒﺎء” ارﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮو )ﻃﺎﯾﻔۀ
دورزی – وﻟﯿﺪ ﺟﻨﺒﻼت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺋﺘﻼف ﺣﺎﮐﻢ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از روزﻧﺎﻣۀ “ال ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر” درﺑﺎرۀ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم اﯾﺮان در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻋﺰﯾﺰی ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در داﻧﺸﮕﺎه “ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ” و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اوراﺳﯿﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان در
ﺗﻬﺮان ،اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟۀ ﺧﻮد از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﻬﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﮐﻪ ﻣﻮج اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ ﻗﻮی و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺮاﺳﺮی را در اﯾﺮان
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را )ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ( ،اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺤﺜﻬﺎی زﯾﺎدی
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻞ
ﺑﺮوز اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﮐﻪ ،دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﺮان رخ داده اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ

ﮐﺎرزار ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم اﯾﺮان را
در ﺑﺮاﺑﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻻﻧﺒﺎء اداﻣﻪ م ﯾﺪﻫﺪ:
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ وﯾﮋۀ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻣﻮر اﯾﺮان “ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﺎوک” ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ
اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرش از اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻓﺸﺎر اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺮاﻣﭗ و “ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ” وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟۀ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ “در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت” ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری را رﻋﺎﯾﺖ ﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ آﻟﻤﺎن و
ﻓﺮاﻧﺴﻪ از اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺑﺸﺪت اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻛﺮده اﻧﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ،ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟۀ اﯾﺮان ،ﺗﺤﺎدﯾۀ
اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد و ﺗﻌﻬﺪات اروﭘﺎ
در ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای) ؟!( را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآورﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰی( ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ “ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف واﻗﻌﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺰ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺳﻮق دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه اش “ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ” دراﯾﺮان اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎﻣﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰی ،اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ “ﻣﻘﺎوﻣﺖ
)ﮐﺬا( ﺣﺪاﮐﺜﺮ” اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻣﻘﺎﻟﻪ اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در ﻣﻮاﺿﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت )ﻣﺮدﻣﯽ( ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘۀ آﻗﺎی ﻋﺰﯾﺰی،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ،
ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻮازات اداﻣۀ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ اﯾﺮان
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻌﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﺮان و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای آن دارﻧﺪ.
ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰی ،در ﻧﻮﺷﺘۀ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺷﻮد و ﮔﻮﺋﯽ از
زﺑﺎن ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﻏﺮب و رﻗﺒﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آن
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و رواﺑﻂ آن را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﻟﺒﻨﺎن )ﺗﻼﺷﻬﺎی دو ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘۀ ﺑﺴﯿﺠﯿﻬﺎی اﻣﻞ و ﺣﺰب
اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ آﺷﻮﺑﻬﺎی ﺟﻨﻮن آﻣﯿﺰ زده
اﻧﺪ( و ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻋﺮاق ـ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد
ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ دﺧﺎﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آن
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻨﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ رواﺑﻄﺶ
ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌﯽ آﻧﺮا در ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺟﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ وارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻠﻘﻬﺎی ﻣﺒﺎرز
و ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪۀ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ،روﺷﻨﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ دﺷﻤﻨﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻟﺒﻨﺎن و
ﻋﺮاق ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺘﻢ دﯾﺪﮔﺎن و ﺗﻮده
ﻫﺎی ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘۀ اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه و دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان
ﻫﻤﺮای ﺑﺎ ﻣﺮدم در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ای و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ اﯾﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺿﺮورت ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺬاری در ﺷﻌﺎرﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ )ﻣﺮدم اﯾﺮان( و رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان را ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ!
ﺣﻤﺎد

ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدم،
ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ زدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻨﻬﺎ،
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،در
ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی
اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ
ﻣﻮرد آﻧﻬﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر دزداﻧۀ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﭘﻮﺷﺶ اورژاﻧﺲ و

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻮﯾﮋه
زﺧﻤﯿﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﻣﻮاردی دﯾﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎر از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﮐـﺎﻣﻼ ً ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ وﺳﺎﯾـﻞ ﺗﺨﺮﯾـﺖ ﺑـﺎ ﺻﻮرﺗﻬـﺎی ﭘﻮﺷﯿـﺪه و ﻟﺒﺎﺳـﻬﺎی
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ و رزﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺸﮑﻞ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺼﻮرت ﮐﻤﺎﻧﺪوﺋﯽ “ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ” اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .رژﯾﻢ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ آن
)ﺑﺴﯿﺞ و ﭘﺎﺳﺪاران( و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺠﺎد اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻦ ﺣﺘﯽ در اﯾﺠﺎد آﺷﻮﺑﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﻔﻮذ در ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم و ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﺑﺮﺣﻖ آﻧﺎن ،ﯾﺪ ﻃﻮﻻﺋﯽ دارد .دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب
در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
راﻧﺪن ﻣﻮج ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﺴﻮی اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﮐﻮب و
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﻬﺎرت دارد .دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎر و
اﻋﺪاﻣﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ )در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻮک درﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑۀ ﻣﺸﺘﺮک
ﻫﻤۀ ﺟﻨﺎﺣﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،درج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
زرد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺎﻃﻪ ﮔﺮ( از ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ

اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان آﺑﺴﺘﻦ ﺧﯿﺰﺷﻬﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ .اﻧﺒﻮه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از ﮐﺎرﮔﺮان ،زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺧﯿﻞ
ﻋﻈﯿـﻢ ﺑﯿﮑـﺎران ،ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ،ﮐﺸـﺎورزان ،داﻧﺸﺠﻮﯾـﺎن ،ﻣﻌﻠﻤـﺎن و
اﺳﺘﺎدان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ،و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺬاﻫﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄۀ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧۀ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻏﺮق در ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ،ﻧﺎﺗﻮان از اداﻣۀ اﻗﺘﺪار ﺟﻬﻨﻤﯽ
و دﺳﺘﺨﻮش ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ آﺷﻮب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺰدوران
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ و ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﯽ ،ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن
و ﺑﺤﺮﯾﻦ ،و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺣﻮﺛﯿﻬﺎی ﯾﻤﻦ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن وﻻﯾﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺣﺘﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻨﯽ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﻃﺎﻟﺒﺎن ،و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ دارد ،آﻣﻮزش
ﻣﯽ دﻫﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در “ﺷﻮرﺷﻬﺎ” و اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮا و ﺳﺮﮐﻮب
ﺧﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ
دادﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﻤﯽ وﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﻪ رژﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ زدن ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و
در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم “ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ” و ارﺗﮑﺎب “ﺟﺮم” ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻻزم ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮏ
ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ ادﻋﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﻮد “اﻋﺘﺮاف ﻛﺮده
اﻧﺪ” .
ﮐﻪ دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ
درﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺿﺮورت دارد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺸﺮ
اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ )ﻓﯿﮏ ﻧﯿﻮز( و ﺧﺒﺮﺳﺎزﯾﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻇﺎﻫﺮی دﻓﺎع ﮐﻠﯽ
از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮﯾﮋه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ )ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪ از ﺧﻠﻮص
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ( وﻇﯿﻔﻪ ای ﺧﻄﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧۀ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺮﯾﺎت
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺑﻪ ﭘﯿﺶ” ،ارﮔﺎن “ﺣﺰب ﭼﭗ اﯾﺮان
)ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﺧﻠﻖ(” ﺷﺎﯾﺪ درس آﻣﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﻤﻼت زﯾﺮ ،در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق “ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮدم” ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:(https://bepish.org/node/2807) :
»یک شهروند
بواقع آنچه که طی هفته گذشته در شهرها و مناطق مختلف ایران پیش
آمد صحنه جنگ خیابانی بود که یک طرف نیروهای امنیتی و طرف دیگرش
مردم بخصوص جوانان بودند .طبق گفته شاهدان عینی سرتاسر بلوار ارم
کرج صحنه هجوم جوانان و مردمی بود که از حاشیه فقیرنشین این
منطقه نسبتا مرفه آمده بودند – تمام بانکها مورد هجوم قرار گرفته
بودند و عملا نیروی انتظامی قادر به مهار اوضاع نبود – شکل
اعتراضات در یک جا متمرکز نشده بود و در محله های مختلف بشکل جنگ
و گریز خود را نشان می داد  .حتی کلانتری مستقر در این منطقه
مورد هجوم قرار گرفته بود و پایگاه بسیج روبروی آن نیز دچار
تخریب و آتش سوزی شده بود – فروشگاه زنجیره ای کورش در سه راهی
کیانمهر مورد غارت و بعد آتش سوزی قرار گرفته بود – در خود
کیانمهر پمپ بنزین موسوم به زنگنه را آتش زده بودند و فروشگاه

رفاه و پاساژ جدید کنار آنرا سوزانده بودند  .در نقاط دیگر کرج
هم وضع بهتر از اینجا نبود و جنگ و گریز بشکل پراکنده و محلی
ادامه داشت عملا کنترل در روزهای اول از دست نیروهای امنیتی خارج
شده بود و احساس می شد که نیرو به اندازه کافی ندارند – فاصله
کلانتری کیانمهر با پمپ بنزین زنگنه حدود صد متر است با این وجود
نیروئی وجود نداشت تا بتواند از سوختن آن جلوگیری نماید  .صدای
شلیک گلوله و گاز اشک آور تمام فضا را گرفته بود و مردم بجای
شعار دادن تنها به تخریب فکر می کردند و حمله به مراکزی که سالم
مانده بودند .در فردیس و مارلیک و اندیشه و ملارد هم وضع به همین
گونه بود – دستجاتی خود جوش از جوانان متشکل شده بودند و در گیری
ها را هدایت می کردند – طی چهل سال گذشته اینچنین خشمی مشاهده
نشده بود وسعت خرابی ها و در گیری ها بقدری بود که عملا کنترل
کردن آن میسر نبود – حکومت سعی کرد با قطع اینترنت و بی خبر
گذاشتن مردم و پخش برنامه های عادی از صدا و سیما اعتراضات را
اندک نشان دهد ولی مردمی که در خیابانها بودند می گفتند تا بحال
اینچنین حجم گسترده ای از اعتراض مشاهده نشده بود – علاوه بر
شرکت مردم فقیر حاشیه شهرها )مثلا در مهرشهر ساکنان محلات آق تپه
و مهدی آباد جاده قزل حصار و…( بسیاری از مردم وابسته به طبقه
متوسط نیز شرکت داشتند مردم به چشم خود دیده بودند که نیروی
انتظامی دو ماشین مردم را به آتش کشیده است و همین باعث عکس
العمل مردم و حمله به کلانتری مهر شهر شد ) کذا مردم فقط همین را
دیده بودند؟!(
در بسیاری از نقاط نیروی انتظامی در مقابل هجوم ناگهانی مردم دست
بفرار می زد و عملا میدان را خالی می کرد در یک نوبت نه دستگاه
موتور سیکلت نیروهای ویژه بدست مردم افتاد و راکبانش فرار کردند
و مردم آنها را به آتش کشیدند .صحنه صحنه جنگ خیابانی و قیام
بود .حکومت با جلوگیری از تجمع مسالمت آمیز مردم )فقط همین؟!(
عملا خود باعث گسترده شدن و پراکنده شدن اعتراضات گردید در بعضی
محلات افراد نسبتا آگاه برای مردم سخنرانی می کردند و هدف از
مبارزه را بر میشمردند ولی کمتر کسی تحت شرایط پیش آمده و بالا
بودن هیجان به حرفها گوش می کرد و بیشتر خواهان مقابله مستقیم با
نیروهای امنیتی بودند«.
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل .اﻧﺸﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﮔﺮاف و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ
ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .راﺳﺘﮑﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﯽ و ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!

ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .رژﯾﻢ در ﺗﺪارک ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮﯾﮋه در
ﮐﻪ از
ﺣﻖ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻼن و آﻣﺮان ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم
ﻫﯿﺒﺖ اﻣﻮاج ﮐﻮﺑﻨﺪۀ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ از ﺧﯿﺰش ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و
و
“ﻓﺮوغ ﺟﺎوﯾﺪان ”2ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻬﻨﻤﯽ ِ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
“ﻣﺮﺻﺎد  ”2ﺑﻪ رخ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادﯾﺨﻮاه و ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ،از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪﻧﺶ ﭼﻪ آﺷﻮﺑﻬﺎﺋﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرﮐﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ
و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد.داﺳﺘﺎن ﺗﻮﻃﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮراﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﻨﻨﺪج ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮔﻨﺒﺪ ِ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ،وﺗﺒﺮﯾﺰ ِ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
ﻣﺤﻤﺮۀ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و… .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻧﻤﻮﻧۀ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪۀ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل 67را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ و اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻼﻗﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ
ﺧﺎرج از زﻧﺪان و ﻗﺮار دادن ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﯿﺨﺒﺮی از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد،
ﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺟﻮﺧۀ اﻋﺪام ﺳﭙﺮد.
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،در ﺳﺎل  88ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم آﻣﺪ .ﺟﺮم ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﺒۀ آرای دزدﯾﺪه
ﺷﺪۀ ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺬاﺋﯽ آن ﺳﺎل را در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ
و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﻮارد ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺠﺎد آﺷﻮب و
ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ راز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از
ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه
اﺳﺖ (*).اﯾﻦ رازﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ ،روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و دادﮔﺎﻫﻬﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ً ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم از اﯾﻦ
ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺆال از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﺪان “ﺷﻮاﻫﺪ” ﻋﯿﻨﯽ ،و ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎم ﻗﻮۀ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪارﮐﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ) ،ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪن( و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ )ﻓﯿﮏ
ﻧﯿﻮز( ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﺖ ﻋﻠﯿﻪ آن اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾۀ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﻗﺘﯽ ﮔﺰارش وﻗﺎﯾﻊ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ “ﮔﺰارﺷﺎت” و “ﺷﺎﻫﺪﻋﯿﻨﯽ”ﻫﺎ و
“ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر”ﻫﺎ و “ارﺗﺒﺎط وﯾﮋه”ﻫﺎ ،رﻫﻨﻤﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﮕﺮان و ﻋﺼﺒﯽ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺸﻤﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻠﻪ ،اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﻣﺎ،
“ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮج ،ﻣﺮﯾﻮان،
ﺗﻬﺮان ،ﺷﯿﺮاز ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻫﺮ روز
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رژﯾﻢ اﻗﺘﺪارﮔﺮای اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ
ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ و درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﺳﭙﺮده ﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺮدش ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ و ﭘﻮل
اﻧﺤﺼﺎراً در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد.
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻀﺎرﺑﻪ ای و رﺑﺎﺧﻮاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺑﺸﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ
ورﻃۀ “ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﯽ” ﭘﺮﺗﺎﺑﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎده ای دارد .وﺣﺸﯿﮕﺮی ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری.
اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮدﮔﯽ،
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ دﯾﺪه اﻣﺎ آﮔﺎه ،وﻗﺘﯽ
ﻣﻄﺎﻟﺒۀ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﭙﺎ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ ﻋﺰم
آن دارﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب،
ﻫﻢ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳﺸﺎن ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و
ﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺛﻤﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﺲ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم روزی
– ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ رﻓﺘﺎر اﯾﻦ رژﯾﻢ – دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﺮﮐﻮب را درﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻫﻢ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی زﻧﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم اﯾﺮان،
ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ اﺳﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺎرﺟﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و از

دﯾﮕﺮﺳﻮ زﯾﺮ ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﺳﻠﻄۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم دوﻟﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ ﺟﺎری
ﮐﺮده و ﺑﺸﮑﻞ اﻧﺤﺼﺎری ،ﻗﻮۀ ﻗﻬﺮﯾﻪ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻏﺎرت ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ ارﺗﺠﺎع ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺳﺘﺒﺪاد و
اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ رﻫﺎﺋﯽ دارﻧﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﻢ زدن اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟۀ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﻧﻘﻼب اﺳﺖ
و “وای ﺑﺮﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ”.

)*(
ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺖ“ :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺟﺴﻤﯽ آﺗﺶ زا را ﺑﻪ داﺧﻞ
داروﺧﺎﻧﻪای واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻣﺮدم او را ﮔﺮﻓﺘﻪ وداﺧﻞ ﯾﮏ
ﺑﻨﮕﺎه اﻣﻼک ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .او ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﯾﮑﯽ ازﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوز او آزاد اﺳﺖ وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ﺑﻨﮕﺎه او رادﯾﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرجاﻧﺪ”.
mehdi mahmoudian
✔@MahmoudianMe
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺻﻮرت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺟﺴﻤﯽ آﺗﺶ زا را ﺑﻪ داﺧﻞ داروﺧﺎﻧﻪای واﻗﻊ در
ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ﻣﯽاﻧﺪازد ،ﻣﺮدم او را ﮔﺮﻓﺘﻪ وداﺧﻞ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻣﻼک ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اوﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ارﺷﺪ ﯾﮑﯽ ازﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز او آزاد اﺳﺖ وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻨﮕﺎه او رادﯾﺪه و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرجاﻧﺪ
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ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺎ ﺧﯿـﺰش ﺗـﻮدهای در
اﯾﺮان !

اﻃﻼﻋﯿﻪی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی
در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ آﺑﺎن  98در اﯾﺮان

ده ﻫﺎ ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ از روز  ۱۵ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ .آن
ﻫﺎ ،ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺼﺪ درﺻﺪی ﺑﻬﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ،ﻋﻠﯿﻪ آن
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش ﭘﻮل اﯾﺮان را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
از ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس از اﯾﺮان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ  .رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ داﻣﻨﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ” ،ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯽ اﻣﺎن رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در ﺑﯿﺶ از ۲۰ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد  ۱۴۳ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
 ۴۰ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﺮب ﻧﺸﯿﻦ( ۳۴ ،ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه)اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﻧﺸﯿﻦ( ،و  ۲۰ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن زن و ﻣﺮد ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ ﯾﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺰاران ﺗﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .
ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭼﻨﮓ و
دﻧﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ در ﺧﻮن ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﯿﺰش
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎب ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻣﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ :
ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺮای
ﺑﺮای
ﺑﺮای

زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮان  ،ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﺴﺎد
آزادی ﺑﯿﺎن و ﺗﺸﮑﻞ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﻮ ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری اﺳﻼﻣﯽ
ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ) ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﺳﯿﺎﺳﯽ

و

ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد (
ﺑﺮای آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ﺑﺮای آزادی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ای و آزادی ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی
زﻧﺪاﻧﯽ.
ﭘﺎرﯾﺲ  ۲۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۹

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻋﻀﻮ ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان :
س ژ ت
س
CFDT
اف اس او
ﺳﻮﻟﯿﺪر
اوﻧﺴﺎ

CGT
اف

د

FSU
SOLIDAIRES
UNSA

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ت

