ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺳﺎزﻣﺎن راه ﮐﺎرﮔﺮ
                      درﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان و ﺑﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد
* در ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ،وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺗﻮده ای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی
روﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﻧﺎراﺿﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی دو ﮔﺮاﯾﺶ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
در ﮔﺮﯾﺰ ﯾﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻣﺮ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻣﯽ
ﻧﻬﻨﺪ.
از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺎﯾﻮس از اراده و ﻋﺰم ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﻫﺮاس از ﺧﯿﺰش اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪه ،رو ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯽ آورﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای "رﻫﺎﯾﯽ" ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯿﺠﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻨﺪﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرا ﺑﻪ دﺳﺖ
ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﻮی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﺸﻘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ "دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ" دارﻧﺪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻓﺮم روی
آورﻧﺪ و ﺑﺠﺎی اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺧﻠﯽ دﺧﯿﻞ ﺑﺒﻨﺪد .ﻃﺮﻓﺪراران ﮔﺰﯾﻨﻪ اول را
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺎﻣﯿﺎن » ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ « ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺪرﺗﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻃﺮﻓﺪاران ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم را
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﯾﯽ در ُ
آن ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮده ای ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﺧﺮداد  ١٣٨٨ﺷﺎﻫﺪ اﻓﻮل ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻮاﻧﺎن – ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن – ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ  ...ﺑﻮده اﯾﻢ و اﺷﮑﺎل اﺑﺮاز وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ) ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن( در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ دارد و روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﺘﺮاض و ﺗﺠﻤﻊ و اﻋﺘﺼﺎب
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺪاﻓﻌﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﻓﺮا ﻧﺮوﺋﯿﺪه
اﺳﺖ و در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﺟﺰﯾﯽ ﺻﻨﻔﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ .
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺎﯾﻮس از اﻋﺘﻼی ﻣﺠﺪد ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﺎره را ﯾﺎ در ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺪرﺗﻬﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ در درﮔﺎه ﻗﺪرﺗﻤﺪاران داﺧﻠﯽ!!
در ﻃﯿﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺧﻠﻖ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺳﮑﻮﻻر – ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻣﺮﯾﮑﺎ و روﯾﮑﺮد ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ آن
در ﻗﺒﺎل رژﯾﻢ اﯾﺮان – ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوژه "رژﯾﻢ ﭼﻨﺞ" )ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﺗﺎ دﯾﺮوز در ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻨﮕﺮه اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻘﻼء ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﭘﻠﻤﺎﺗﯿﮏ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﯽ ﭘﺮده از دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪ.
و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﺳﺮاغ رژﯾﻢ ﻓﻮق ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ
ﻣﺎﻟﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯽ ﻓﯿﺼﻞ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ

ﺧﻠﻖ در ﭘﺎرﯾﺲ – ﻫﻢ ﭘﺎرﺳﺎل ﻫﻢ اﻣﺴﺎل – و ﮐﻤﮑﻬﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﮐﺮد در اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻇﻬﺎرات وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺳﻌﻮدی در ﻣﺎﻫﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﻼوه در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ داﺋﻤﯽ ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﯿﺮ :ﺟﻮﻟﯿﺎﻧﯽ ) ﺷﻬﺮدار ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک( ﺑﻮﻟﺘﻮن ) ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ( و
ﻟﯿﺒﺮﻣﻦ )ﺳﻨﺎﺗﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ و رﺋﯿﺲ ﻧﻬﺎد اﺗﺤﺎد ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان( از ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ و
آن ﺳﻔﺮ ﻣﮏ ﮐﯿﻦ ) رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﻨﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ ) ﻣﺤﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﺪﻫﺎ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ( و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر او در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﻣﺴﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ در ﭘﺎرﯾﺲ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ رﺟﻮی اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮏ
ﮐﯿﻦ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮگ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﯿﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪه و ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻫﻢ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻼق ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎری ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و دول ﻣﺮﺗﺠﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻮس راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ و اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان را در ﺳﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮردی و ﺿﺮﺑﺘﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﯿﺮا از
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دو ﺑﺎر اذﻋﺎن ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺟﺎم از
ﺳﻮی رژﯾﻢ اﯾﺮان  ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻋﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ رژﯾﻢ اﯾﺮان وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ » ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ « را ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﻄﯿﻊ در
اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻏﺮب و ﻗﺪرﺗﻬﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اداﻣﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارد .در واﻗﻊ ﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ – ﺿﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﺿﺪ ﺳﻌﻮدی رژﯾﻢ
اﯾﺮان و دﺧﺎﻟﺖ وﺳﯿﻊ آن در ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻻزم را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ داده ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺳﻼح ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎم ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان را ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﺳﯿﺎﺳﺖ "رژﯾﻢ رام" ﯾﺎ ﻣﻬﺎر و ﻣﺤﺎﺻﺮه آن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺰ روی ﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

** ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و دول ﻣﺮﺗﺠﻊ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ) اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق،
ﺳﻮرﯾﻪ  ،ﯾﻤﻦ ،ﺳﻮدان ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﻟﯿﺒﯽ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻣﺼﺮ  (...ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮر ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ و ﮐﺜﯿﺮاﻟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ از ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﯽ و آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی » ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ « ﻫﻤﮑﺎری و
اﺋﺘﻼف ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦ ﻫﻮﺷﯿﺎری ،ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ – ﺑﻮﯾﮋه ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ و رژﯾﻢ
ﺳﻌﻮدی -ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﻨﺎر داﻋﺸﯿﺎن وﻃﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ

و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻮق ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺘﯿﺰی و ﺟﺪال ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺳﺎل  ۵٨وﻗﺘﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺮوز اﯾﺮان
ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ان ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭼﭗ ﻃﺮﻓﺪار رژﯾﻢ ) ﺣﺰب ﺗﻮده و  ( ...ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻧﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﮑﺮد .در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رژﯾﻤﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ رژﯾﻢ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪس داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎک ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و رژﯾﻢ
اﯾﺮان را "ﺳﮓ زﻧﺠﯿﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ" ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ!!
در آﻧﺰﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﺪال رژﯾﻢ
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﻃﺮح اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن در ﻓﻀﺎی ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ آﻧﺰﻣﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎی ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن آب
ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﭼﭗ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺎرت و ﭘﻮرت ﻫﺎی دول ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺘﯿﺰ
ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻌﯽ را ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻫﻨﻮز
ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎ و زﯾﮕﺰاﮐﻬﺎی ﻣﺨﺮب در ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﮑﺮار ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی » ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ « ،ﺑﻪ ﻣﺪارا ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺟﻨﺎح "ﻣﻌﺘﺪل" آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ از آرای ﺑﺎﻻی ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "رای اﻋﺘﺮاﺿﯽ" و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺟﻠﻮه دادن اﯾﻦ رای ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻠﻮه ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺮﻣﺶ
و ﻟﻐﺰش را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و راﻫﺒﺮد ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺷﺮﮐﺎء اﺳﺖ.
*** ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎﯾﻪ " اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن
ﻣﻌﺘﺪل " و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ از آﻧﺎن ،در ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی ) ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮده ﺑﻮرژوازی و
ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ( ﺳﻠﻄﻪ دارد .دﻧﺒﺎﻟﻪ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺮدم از " ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ " ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
را در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻨﺎن اﻣﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری از ﺗﻀﺎد ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای "اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و
ﺑﺪﺗﺮ" و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رای رﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻫﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ و اﻋﻮان و اﻧﺼﺎر او
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﺮه ﭘﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺋﺘﻼف اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن – اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺸﻤﺎر آورد.
اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در " ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ " رژﯾﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺪام ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﺎن
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻﺋﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ رای دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی اﯾﺴﺘﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼﺑﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺮدم ﻫﻤﺘﺮاز ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺟﻨﺎح ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺮﺳﺎم آور ﻃﯿﻒ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،اﯾﻦ
"اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
**** ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ دو ﺑﺪﯾﻞ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ) ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎﺣﯽ از رژﯾﻢ
( ﻋﺪول آﺷﮑﺎر از ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺻﺪای ﺳﻮم اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻨﺪه
ﮔﯽ دول اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮو ﻧﻬﺎدن ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻋﺼﺮ ﺷﺘﺮ ﭼﺮاﻧﯽ اﻣﺘﯿﺎز دﻫﺪ و ﻓﺘﯿﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺮا ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﺪ.
اﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺲ دو ﻧﯿﺮوی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﺻﺪای
ﺳﻮم را از ﺣﺪ دﮐﺘﺮﯾﻦ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﺪل ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ راﻫﯽ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺧﻮد را ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﯽ ﻏﻞ و ﻏﺶ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻟﻐﺰش ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت در ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺎﺳﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری
در ﺑﻄﻦ اﻋﻨﺮاﺿﺎت و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از ورای اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
آﻧﺎن ﻣﯿﮕﺬرد و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﯾﺎ ﻫﻢ ﺟﻬﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻀﺎد ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  .ﺻﺪای ﺳﻮم ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺣﺪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎرج و ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮐﺬار ﮐﻨﺪ ،آﯾﻨﺪه ﺗﯿﺮه و ﺗﺎری در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی  -ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان
و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در آن ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻢ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺻﺪای ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺑﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺗﻮازن ﻗﻮا را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی –
ِ
ﺿﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻬﻢ زﻧﺪ .ﺣﻠﻘﻪ اﺻﻠﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺻﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ راﻫﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺳﺮاب
اﺳﺖ!  
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