اﻧﺗﻘ ﺎد ﺑﮫ ﮐ م و ﮐ ﺎﺳ ﺗﯽ ھ ﺎی ﻣ ﻘ ﺎو ﻣ ت  ،ﯾ ﺎ ﺗﺑد ﯾل آن ﺑﮫ ﯾﮏ اﺑﺗذ ال ﺳ ﯾ ﺎﺳ ﯽ ؟
ﭼرا اﯾن ﮔوﻧﮫ روﯾﮑرد ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت داﺧل ﮐﺷورﺳﺗرون و ﻧﺎھم اﻓزا و ﻧﺎدرﺳت اﺳت؟
ﮔﻔﺗﮕوی ر.ﺣﺳن در ﻣورد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺟﺳوراﻧﮫ ١۴ﺗن از ﮐﻧﺷﮕران داﺧل ﮐﺷورﻋﻠﯾﮫ ھﯾوﻻی اﺳﺗﺑداد ،و ﮐوک ﮐردن ﮐردن آن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ
اﻓﺷﺎﮔری ،آﻧﮭم درﺳت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾرﺿرب رژﯾم ﺟﺑﺎرو دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ آن ﻗراردارﻧد ﺑﮫ ﮔﻣﺎﻧم ﻗﺑل از ھرﭼﯾز ﺑرﺧورد ﻧﺎﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
و ﻏﯾرﻣﺳوﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﺧودﺟﻧﺑش ﻣﻘﺎوﻣت اﺳت .ﺳﺧن ﯾﮏ ﻧﻔس ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎﯾﮫ ﻗراردادن اﺳﺗﻌﺎره ھﺎی ﭼون ﭼﮭﺎرده ﻣﻌﺻوم ﺷروع ﺷده و ﺗﺎ
اﺧرھم ﺑﺎزﻧﻣﯽ اﯾﺳﺗد .روح ﺣﺎﮐم ﺑر ﮔﻔﺗﮕو ﻧﮫ ﻧﮕﺎه و ﻧﻘد آن از ﻣﻧظرﮔوﺷﮫ ای و ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻘﺎوﻣت ﺟﺎری در داﺧل ﮐﺷور ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺳﺗم
ﺣﺎﮐم ﺑﻠﮑﮫ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﻋﻧوان رﻗﯾب ﮐﺞ ﻗﺎﻣت و ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻧﺎﺧواﻧده اﺳت .ﻣﺟری و ﮔﻔﺗﮕو ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ھم ﺑﺎ ھزاران اﺷﺎره و ﻣﺗﻠﮏ و طﻧز ﭼﮫ
ﺑﮫ ﺗﻠوﯾﺢ و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺗﺻرﯾﺢ آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﻣﺳﺧرﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ رﯾش رژﯾم وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻋﻣﻼ ﮐل ﻣﻘﺎوﻣت ﺟﺳوراﻧﮫ اﯾن ﮐﻧﺷﮕران داﺧل
ﮐﺷور ﺑﺎ ھراﺷﮑﺎل و اﯾرادی ﮐﮫ دارد را ﺑﮫ ھﯾﭻ و ﺑﮫ ﺳﺧره ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺟﺎی ﺗﺄﺳف دارد .در واﻗﻊ اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﺗﺣت
اﻟﺷﻌﺎع طﻧز و ﺗﻣﺳﺧر ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻓﻘراﺳﺗدﻻل را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺣﻣﺎﯾت از ﺣق آزادی ﺑﯾﺎن و ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ
آن ھﺎ ھم در ﭼﻧﯾن ﺟوی ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣر ﻓرﻣﺎل و ﺗﻌﺎرف و ﮐﻠﯾﺷﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .آن ھﺎ را ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗورﻣﯽ ﺧواﻧﻧد وﻟﯽ ﺧوداﯾن
روﯾﮑرداﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷد آن را ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗورﮐﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﮐل ﮔﻔﺗﮕو ﺣﺗﯽ ﯾﮏ دﻟﯾل ھم در اﺛﺑﺎت واﻗﻌﯽ ﺑودن اﯾن ﺟوز ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ
ھﺎ و ﺗﻣرﮐز روی ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود و ﮐل ﮔﻔﺗﮕو ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎ ﺑﻧﺎﺷده اﺳت .اﯾن ﻧوع ﺑرﺧوردﻏﯾراﺻوﻟﯽ و
ﻏﯾرﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ،اﯾن ﭘرﺳش را ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷراﯾط ﺳرﮐوب واﻗﻌﺎ ﻧﻔس ﮔﯾر داﺧل ﮐﺷوراﺳﺎﺳﺎ ﺑرای اﻓﺷﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮔراﻣﯽ
ﻣﺎ ﻣﺣﻠﯽ از اﻋراب دارد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت وﻗوف دارﻧد ﮐﮫ اﻣروزه روز درﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣرزﻗﮭرﻣﺎن و ﺿدﻗﮭرﻣﺎن داﯾﻣﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﺳﺗﮫ
ﺷدن و ﺗﻌرﯾف ﺷدن ﻣﺟدد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾدﺷدن اﺳت؟ در ﻣورد روﯾﮑردی ﮐﮫ ﺑﺧواھد از ھﻣﯾن ﺿﻌف ھﺎ و اﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﯾﺎ ﺗﻣﮑﯾن ھﺎی
اﺿطراری و ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ) و ﻧﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺗطﮭﯾرآن ھﺎ ( ﭘﯾراھن ﻋﺛﻣﺎن درﺳت ﮐﻧد ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت؟ .در ﻣورد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑطورﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧﺎرج
از ﮔودداﺧل ﮐﺷور ﻗراردارﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ از ﺻﻣﯾم دل ﮐﻼھﺷﺎن را ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎرﻣﻘﺎوﻣت و ﺟﺳﺎرت از ﺳرﺑردارﻧد و ﺷﮑوﻓﺎ ﺷوﻧد،
درﺳت در ھﻣﯾن ﺑزﻧﮕﺎه ﺗوﭘﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﮐﺎﻟﯾﺑراﻓﺷﺎﮔری ﻋﻠﯾﮫ آن ھﺎ ﮐوک ﮐردن ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ دھد؟ ﭼون ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق اﺳﺗﻧﺎﻧداردھﺎ و ﻗﺎﻟب
ھﺎی ﻣن ﻧوﻋﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد دﺳﺗﻣﺎﯾﮫ طﻧزﺷﺎن ﮐﻧﯾم؟! .ﺑﺟﺎی ﺗﻣرﮐز ﺣول ﻣﺿﻣون و ﻣﻌﻧﺎی اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت در ﻟﻣﺣﮫ ) و زﻣﺎن ﭘرﺷﺗﺎب (
ﮐﻧوﻧﯽ و ﻗدﮐﺷﯾدن اﻓراد و ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﺎدی و ﺑدون داﺷﺗن ادﻋﺎھﺎی ﻣرﺳوم و ﻣﺗﻌﺎرف ﻧﺧﺑﮫ ﮔﺎن و ﻧدﯾدن آن ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻧﻘﺎﯾﺻش ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺣﻠﻘﮫ ای از ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺑﺎرزه ﺟﺎری و اﻟﺑﺗﮫ در ھﻣﯾن ﺑﺳﺗر طرح ﺿﻌف ھﺎ و ﻗوت ھﺎی آن ،ﺑﺧواھﯾم ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻧﯾت ﺧواﻧﯽ و اﺻﺎﻟت
دادن ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓرم ﮐﻧﺷﮕری آن ھﺎ ،ﺑﮫ آن ﮔﯾرﻣﯽ دھﯾم .آن ھم در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم رژﯾم و دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﺗﯾﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺗوان
ﺧود ﺧﯾزﮔﺳﺗرده ای را ﺑرای ﺳرﮐوب ﻣﻘﺎوﻣت ﺑرداﺷﺗﮫ و ﻣﺷﺧﺻﺎ در ﻣورد آن ھﺎ درﺣﺎل ﺗدارک و ﺗﮭﯾﮫ ﭘروژه ای ﺑرای ﺧﻔﮫ ﮐردن
ﺻداﯾﺷﺎن ھﺳﺗﻧد و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن اﻓﺷﺎﮔری ھﺎ زﯾرﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﻧﮕﯾن رژﯾم ھم ﻗرارداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل
ﺣﺎﺷﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺗن و در ﮐﻧﺎرآن طرح ﮐﻠﯾﺷﮫ ای ادﻋﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘوق آن ھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺗﺷﺎن ﻋﻣﻼ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻌﺎرف و رﻓﺗﺎرﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل
ﻣﯽ ﺷود .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﮫ  ١۴ﻣﻌﺻوم ﺧواﻧدن ﻓرم اﻗدام آن ھﺎ و واﺑﺳﺗﮫ ﮐردﻧﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﺳﺗﺎرھﺎی رژﯾم ﻣﯽ ﺗوان در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻓرﯾﺎددﻓﺎع از آن
ھﺎ و ﺗوﻗف ﺳرﮐوب و ﺷﮑﻧﺟﮫ را ﺳرداد؟ .وﻗﺗﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺣول ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ﭼون ﺳﮑوﻻرﯾﺳم و دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی و
ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺑدادﺣﺎﮐم ﮐﮫ ﭼپ ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود آن ھﺎ را ﻗﺑول دارد و ﯾﺎ ﺧواﺳﺗﯽ ﭼون آﭘﺎرﺗﺎﯾدﺟﻧﺳﯽ ﺗوﺳط ﺗﻌدادی از
زﻧﺎن ﺷﺟﺎع طﻧﯾن اﻧداز ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﮐدام اﺻول و اﻧﺻﺎف ﺑﺎﯾد اﻓﺷﺎﮔری ﭘﯾراﻣون آن ھﺎ را ﻋﻣده ﮐرد؟ ﭼﻧﯾن روﯾﮑردی ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﺑﺎ ﺗﺄﺳف اﮔر از ﺳوی ﭼپ ھﺎ ﺑﺎﺷد ﺗﺎﺛﯾرﻧﺎ ﻣطﻠوﺑﯽ ﺑر ﻣﻘﺎوت و ﮐﻧﺷﮕران و زﻧداﻧﯾﺎن ﻣﯽ ﮔذارد و ﺣﺗﯽ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻣوﺟب ﺑﮭره
ﺑرداری ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺗرﺻد ﺳوارﺷدن ﺑرﻣوج ﻣﻘﺎوﻣت ھﺳﺗﻧد و ھل دادﻧﺷﺎن ﺑداﻧﺳو از ﯾﮑﺳو و اﺳﺗﻔﺎده دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای درھم
ﺷﮑﺳﺗن ﻣﻘﺎوﻣت آن ھﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ھم ﺑﺷود و ﮐﻼ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب اﯾﺟﺎدذھﻧﯾت ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼپ ھﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣردم و ﻓﻌﺎﻻن و
ﺑوﯾژه ﻧﺳل ھﺎی ﺟوان ﮔردد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺧود را ﺟﺎی زﻧداﻧﯾﺎن زﯾرﻓﺷﺎر ﻗرارﺑدھﯾم و ﺑﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺷﺎھد اﻧﺗظﺎرﺑﮫ ﺣق آن ھﺎ
ﻋﻠﯾﮫ اﻓﺷﺎی ﭘروژه اﻋﺗراف ﮔﯾری و ﺳرﮐوب رژﯾم ﺑﺎﺷﯾم ،ﺷﺎھدﭼﻧﯾن ﺑرﺧوردی ﺗوﺳط ﻣدﻋﯾﺎن ﺳرﻧﮕوﻧﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم
ﺑﺎﺷﯾم ،آﻧﮕﺎه ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺑﮭﻣﺎن دﺳت ﻣﯽ دھد؟ .ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻣن اﯾن ﺟورﺑرﺧوردھﺎ اﺻﻼ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧورداﺻوﻟﯽ و اﻧﺗﻘﺎدﺳﺎزﻧده از ﮐم و
ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت داﺧل ﮐﺷور ﻧدارد و ﺑﯾش از آن از ﺗﻧﮓ ﻧظری ھﺎی ﻓرﻗﮫ ای و ﻓﻘراﺳﺗدﻻل و آﺷﺗﻔﺗﮕﯽ در داﺷﺗن ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت
.روﺷن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﺗراﺗژی ﻣﺑﺎرزه ﺿداﺳﺗﺑدادی ﻧﺷﺄت ﻣﯽ ﮔﯾرد
ھم ﭼﻧﯾن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ آن ھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﭼون در ﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺻﺣﺑت از اﻧﻘﻼب ﻧﮑرده اﻧد ﭘس از آن ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد و ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺑﮫ
آﻏوش رژﯾم ﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﯾﺎ ھم ﭼﻧﺎن اﺻﻼح طﻠب و ﺗﺣول ﺧواه وﻏﯾره ھﺳﺗﻧد و ...و از ھﻣﯾن ﻣﻧطر ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ای
ﻣوردﻣذﻣت و اﻧﺗﻘﺎدﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اوﻻ آﻧﮭﺎ در ﻓﺿﺎی ﺳرﮐوب داﺧل ﻗراردارﻧد و ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺿوراﺗﺷﺎن را ﻋﻠﯾرﻏم ﮐم و
ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎﯾﺷﺎن درﯾﺎﻓت ) اﯾن ﻣﺣﺿورات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟوداﺧل و ﺗوازن ﻗوا ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در ﻣورد ھﻣﮫ ﮐﻧﺷﮕران و
اﻋﺗراﺿﺎت از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﮔران و ﻣﻌﻠﻣﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻏﯾره ھم ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد( .ﺛﺎﻧﯾﺎ آن ھﺎ در ﻓراﯾﻧدﻣﺑﺎرزه ﺿداﺳﺗﺑدادی ھم اﮐﻧون
ﻣوﺟود ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠوھﺳﺗﻧد .طرح ﭼﻧﯾن ﺧواﺳت ھﺎﺋﯽ در داﺧل ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ ﻓراﺧوان ﺧود ﮔﺎﻣﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺟﻠو و در ﺟﮭت ﺧروج
از ﭼﮭﺎرﭼوب ھﺎی ﺳﯾﺳﺗم وﻟو ﻧﮫ ﺑطور ﮐﺎﻣل و ﻗﺎطﻊ و ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﮫ درﻣﺳﯾرﺣرﮐت ﺧود از ﺧود ھم ﻋﺑورﮐﻧد .و ﺑراﺳﺎس ھﻣﯾن ﻣﺑدأ و
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺣرﮐﺗﯽ ﺧود ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آن ھﺎ اﺗﮭﺎم ﮐﺎﻧﺎﻟﯾزه ﮐردن ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﺑﺎﺗﻼق ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﮐم را وارد ﮐرد .ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﺎھﻧﺟﺎی دن ﮐﯾﺷوت
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﻧد ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮫ درﺧواﺳت آن ھﺎ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧﺧواھد داد و ﺑﺧودی ﺧود ﮐﻧﺎر ﻧﺧواھد رﻓت و ﻗراﺗر از آن
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣرﮐز روی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن آن ﻧﺎدرﺳت اﺳت! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑدﯾﮭﯽ را ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در
اﯾﻧﺟﺎ او ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷﺧص ﻧﯾﺳت و ﻧﻣﺎد و رھﺑرﻧظﺎم و ﻣﺣورﻗدرت و ﺳﺗون و ﺣﻠﻘﮫ اﺻﻠﯽ اﺗﺻﺎل دھﻧده ﻋﻧﺎﺻرﻧﺎھﻣﺳﺎزﺳﯾﺳﺗم اﺳت .ھر

دوی اﯾن ﺗﺻور ﻧﺎدرﺳت و ﺳطﺣﯽ اﺳت .ﭼرا ﮐﮫ اوﻻ ﺗﻣرﮐز روی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻧﺎن ﻧﻣﺎدﻧظﺎم و رھﺑر و ﻣرﮐزان ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﮭم و رو ﺑﮫ
ﺟﻠو در ﻓراﯾﻧد و ﺗﮑوﯾن ﺟﻧﺑش ﺿداﺳﺗﺑدادی اﺳت و ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن ﻣﺑﺎرزه ﺿداﺳﺗﺑداد ﺳراﺳری ﺑدون آن ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت و ﺣﺗﯽ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
ھم ﺑدون آن ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت و ﺧودﻣﺎ ﭼپ ھﺎ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ روی آن ﮐﺎر و ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ ﻣﺛﻼ در اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن
ﺗﻣرﮐزﺟﻧﺑش روی ﺷﺎه را ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ای از ﺗﮑوﯾن ﺧود ﺑدان دﺳت ﯾﺎﻓت ﻧﺎدرﺳت ﺑﯾﺎﻧﮕﺎرﯾم .ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ در ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺧش
اﺻﻠﯽ و ھﺳﺗﮫ ﺳﻔت ﻗدرت ھﻣواره دﯾﮕران و ﺑﺎﺻطﻼح ﺑﺧش اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ را ﺳﭘرﺑﻼﮐرده و ﭼﻧدﯾن دھﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻓرﯾب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﮐﺎﻧون ﻗدرت و ﺳرﺷﮑن ﮐردن ﻣﻌﺿﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ دوش دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ھﺎﯾش ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺧود را در ﭘﺷت ﺳرآن ھﺎ ﭘﻧﮭﺎ ن ﮐﻧد .اﻣﺎ
اﻣروزه ﺑﺎ ﯾﺑداری و اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﺎھدﯾم ﮐﮫ اﻧﮕﺷت اﺗﮭﺎم ﺑﺳوی ﺧود او ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ رود و او را از ﭘﺳﺗوھﺎ و ﺳﻧﮕرھﺎﯾش ﺑﯾرون
ﻣﯽ ﮐﺷﻧد و ﺑﮫ روی ﺻﺣﻧﮫ ﻣﯽ آورﻧد .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﺧودﺳﯾﺎه رﻓﺗن و ﻣﺷﻐول ﺷدن ﺑﺎ ﻋروﺳﮏ ھﺎی ﺧﯾﻣﮫ ﺷب ﺑﺎزی او ،ﻣردم را ﺑﮫ
اﯾن آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺗون ﺑرﭘﺎ دارﻧده ﺳﺎﺧﺗﺎرﻗدرت و رھﺑر و وﻟﯽ ﻓﻘﯾﮫ ﻧظﺎم ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐرده و و ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﮐﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺟﮭش ﺑﮫ ﺟﻠوﺳت ﯾﺎ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻘب؟ .ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﮐردن رھﺑر و ﻣﺣور و ﻣرﮐز و ھﻣﮫ ﮐﺎره ﻧظﺎم ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ در ﻣﺳﯾرﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻧﮫ ﻓﻘط ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻧدارد ﮐﮫ در ﺧدﻣت آن اﺳت .ﻣﺳﯾرﭘﯾﺷروی ﺟﻧﺑش ھﺎ ﻋﻣوﻣﺎ
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ) ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺳودان و ﺗﻣرﮐز روی ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﺗﺑد و ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺷﯾدن و ﺗداوم ﺣرﮐت ھﺎ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
اﻧﺟﺎ ﺣﺗﯽ دﯾﮑﺗﺎﺗورﺳرﻧﮕون ﺷده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ارﺗش ﻧﻘش و اﻗﺗدارﺧﺎﻣﻧﮫ ای را ھم ﻧداﺷت( .ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺟﺳورﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در داﺧل
ﮐﺷور آﻧﻘدرھﺎ ھﺎﻟو ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧداﻧﻧد ﮔوﯾﺎ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺑﮫ ﺧواﺳت آن ھﺎ ﺗن ﺑﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎ ﻧﺧواھد داد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﻣﯾن دﻟﯾل ﺧواھﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم
و ﻣﻠت از ﺧواﺳت ھﺎی ﺧود ﺷده اﻧد .ﺟﻧﺑش ھﺎ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﺑوﺟود ﻧﻣﯽ آﯾﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺧواﺳت ھﺎی ﺟﺳوراﻧﮫ ای را وﻟو
ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑراﯾش ھزﯾﻧﮫ ھم ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑﻌد اﯾن ﺧواﺳت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣردﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد و
ﻓراﺗر ﺑروﻧد .ﻣﮭم آن اﺳت ﮐﮫ آن را درﮐﺎﻧﺗﮑﺳت و زﻣﯾﻧﮫ واﻗﻌﯽ ﺧود ﻣوردارزﯾﺎﺑﯽ ﻗراردھﯾم و ﺑﮫ ﺑﺑﻧﯾم ﮐﮫ در ﻋﯾﻧﯾت ﺧود ﮔﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو
ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻘب؟ ﺑﺟﺎی آن ﮐﮫ آن ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ ﻣدل ھﺎ و ﺷﺎﺧص ھﺎی ذھﻧﯽ ﺧود ﻣوردﻗﺿﺎوﺗﺷﺎن ﻗرارﺑدھﯾم .ﺑرﺧورد ﺑﺎ آن ھﺎ ﻓﯽ اﻟواﻗﻊ
ﻣﺣﺻول ﺗرﮐﯾﺑﯽ از روﻧدﻋﯾﻧﯽ و اﻟﺑﺗﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ درﺳت ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺳﺑت آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕراﺳت .اﻣﺎ در ﻣوردطرح اﺳﺗﻌﻔﺎ ھم در
ﺟﺎی ﺧود ﺑﺎﯾد ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی آن و ﺑر اھﻣﯾت ﻋﺎﻣﻠﯾت ﺟﻧﺑش ھﺎ و ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﺑرای ﺗﺣﻘق آن ،اﻣﺎ ﻧﯾﻣﮫ دﯾﮕر ﻟﯾوان را ھم دﯾد
ﮐﮫ ﻧﺎظرﺑر ﻣﻌﻧﺎ و ﻧﻘش اﺑژﮐﺗﯾوآن در ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص و اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ،ھم ﭼون ﺣﻠﻘﮫ ای از ﺣﻠﻘﺎت ﭘﯾﺷروی ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺳﻣت درون ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ
ﺑﯾرون اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﺿﻣن ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎدی ﺧود ﺑﺎ آن ،اﻣﺎ اﯾن را ھم ﻣﻠﺣوظ ﻧظرﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑطوراﺑژﮐﺗﯾو ﮔﺎﻣﯽ اﺳت در ﺟﮭت رادﯾﮑﺎﻟﯾزه
ﮐردن ﺷراﯾط داﺧل ﮐﺷور و آﻧﮕﺎه ﻣﯾزان اﻧﺗﻘﺎدﺧود را ﺑﺎ درﻧظرﮔرﻓﺗن آن ھﺎ ﮐوک ﮐﻧﯾم .و ھﻣﺎﻧطﭘر ه اﺷﺎره ﮐردم اﯾن ﺗﺻورھم ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑراﯾن ﮔﻣﺎن ﺑوده و ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻرف ﺻدورﯾﮏ ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ و ﺑﺧودی ﺧود اﯾن اﺳﺗﻌﻔﺎ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت دﻗﯾق ﻧﯾﺳت
و در واﻗﻊ آن ھﺎ ﺧواھﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم از اﯾن ﺧواﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزﺑودن ﮔداراز ﻧظﺎم ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻓﯽ ﻧﻔﺳﮫ ﻧﺎدرﺳت
ﻧﯾﺳت )ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزﺑودن را ﻧﺑﺎﯾد در ﺑراﺑراﻧﻘﻼب ﻗراردھﯾم .اﯾن دوﮔﺎﻧﮫ ﺳﺎزی در زﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﭼﻧدان دﻗﯾق ﻧﯾﺳت و ﺑﺎ روح
ﺗﺣوﻻت آن ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد .ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺗﺄﮐﯾد ﺑرﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾزﺑودن و ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﯽ ﻗدرت ھﺎی ﻣﺳﺗﺗﻘر ﺑﺎھم ﭘﯾش ﺑرده ﻣﯽ ﺷود ( ﺧﻼﺻﮫ آن
ﮐﮫ آن ھﺎ ﭼﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﭼﮫ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم ﺟﻧﺑش و ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﻧظﺎم ھﺳﺗﻧد و از ھﻣﯾن ﻣﻧظر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺿﻌف ھﺎ و
ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی آن ﭘرداﺧت .ﺣرف ﻣن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد رﻓﺗﺎرھﺎ و ﮔﻔﺗﺎرھﺎی ﮐﻧﺷﮕران را در ﻓﺿﺎی ﺳرﮐوب ﺗرﺟﻣﮫ و ﺑﺎزﺧواﻧﯽ و ﻓﮭم ﮐﻧﯾم و
ﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺗظﺎرات ﺧود در ﻓﺿﺎی دﯾﮕری ﮐﮫ در آن ﻗراردارﯾم و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﮭم ﺧود در ﺟﮭت رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﮐردن و ﻋﺑورﺑﮫ ﻣراﺣل ﺑﺎﻻﺗر
ﺑﮑوﺷﯾم .از ھﻣﯾن رو ﺑﮫ ﺑﺎورﻣن ﻧﺣوه ﺑرﺧورد در ﻣورد ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ١۴اﻣﺿﺎء ﮐﻧﻧده زن ھم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑرﺳﺎﯾرﺧواﺳت ھﺎ
ﻣﺷﺧﺻﺎ روی آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ آﻧﮕﺷت ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﮫ ﺟﻠواﺳت و آن را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻرف ﺣﺳﺎﺳﯾت روی ﻋدد١۴ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم
وﻏﯾرﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣوردﻗﺿﺎوت ﻗراردھﯾم :اوﻻ در ھﻣﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اول  ١۴ﻧﻔره دو زن ھم اﻣﺿﺎء ﮐرده اﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ادﻋﺎھﺎﺋﯽ ﭼون دﯾوارﮐﺷﯽ
ﺑﯾن زن و ﻣرد ﻣﺛل ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ از ِاﻋراب ﻧدارد .و ﺛﺎﻧﯾﺎ واﻗﻌﯾت آن اﺳت ﮐﮫ آن ھﺎ درﺳت ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت از اﺷﮑﺎل ﻧﻣﺎدﯾن ١۴
ﻧﻔره اﺳﺗﻠﻔﺎده ﮐرده اﻧد و ﺣﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻌداد ﺑﺑﺷﺗری ﺑوده اﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻧرﺳﯾده اﻧد و ﺷده اﻧد ﭼﮭﺎرده ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﻌد آن را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﻧﻣﺎدﯾن ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﻗرارداده اﻧد .ﺑﮭرﺣﺎل در ﻣوردﻓﻠﺳﻔﮫ ﭼﮭﺎرده ﻧﻔره آن ھﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ،وﻟﯽ اﺳﺎﺳﺎ دﻧﺑﺎل ﭼﻧﯾن ﻓﻠﺳﻔﮫ ای ﮔﺷﺗن و آن را
ﻋﻣده ﮐردن درﺳت ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ را از ﻣﺷﺎھده ﺧود ﺟﻧﮕل ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺟورﻧﻣﺎدﯾن ﮐردن ھﺎ اﺷﮑﺎل اﺻوﻟﯽ ﻧدارد و در
ﺟواﻣﻊ ﻧﻣﺎدھﺎ ﺑﮫ ھرﺣﺎل ﻧﻘش ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ اﮔر اﺷﮑﺎﻟﯽ ھم ﺑرای آن ﻣﺗﺻور ﺑﺎﺷد ﻓرﻋﯽ اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐل اﻗدام و ﻣﻘﺎوﻣت
.ﺟﺳوراﻧﮫ اﯾن زﻧﺎن ﻟطﻣﮫ ﺑزﻧد
ﺑﻧظرﻣن ﭼپ ﺑﺟﺎی ﮔﯾردادن ﺑﮫ اﯾن ﺟورﻋواﻣل ﻓرﻋﯽ و ﺳﻠﯾﻘﮫ ای و ﻧﻣﺎدﺳﺎزی ھﺎ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟز ﺑﮫ اﺑﺗدال ﮐﺷﺎﻧدن
ﻣﻘﺎوﻣت ﭘرﺷﮑوه ﺛﻣری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ) ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺛﻼ ﮔﯾردادن ﺑﮫ اﻋﺗراف ﮔﯾری ھﺎی ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران و ﻏﯾرﮐﺎرﮐﺎران و
دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕران ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ،ﮔرﭼﮫ از آن ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ارزش ھم ﺳﺎﺧت اﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﮐﺷﺎن ﮐرد( ﺑﮫ ﺻرف اﯾن ﮐﮫ ﻣﺛل ﻣﺎ ﻧﻣﯽ اﻧدﯾﺷﻧد ﺑﮫ ﺧودی
و ﻏﯾرﺧودی ﮐردن و ﺑزرﮔﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐردن ﺿﻌف ھﺎ و ﮐوﭼﮏ ﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐردن ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ و ﻧدﯾدن ﻧﻘﺎط ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ درک ﻣﺎ از ﺳرﺷت
.و روح ﺗﺣوﻻت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن دارد آﺳﯾب ﺑزﻧد
ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﻧوع ﺗﮏ ﺟوش ھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت را ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ و ﺟﻧﺑش ﺿداﺳﺗﺑدادی ﺳراﺳری ﭘﯾوﻧد ﺑزﻧد
) ﺑﺧﺻوص ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آن ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔر و ﻣﻌﻠم اﻋم از زن و ﻣرد ھم ھﺳت و ﻣﺛﻼ ﮐﺎﻧون ﺻﻧﻔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن از ھﺎﺷم ﺧواﺳﺗﺎ ر و
دﯾﮕرﻣﻌﻠﻣﺎن دﺳﺗﮕﯾرﺷده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿوی ھﻣواره ﻣﺑﺎرزدﻓﺎع ﮐرده اﺳت( ﻧﯾﺎزدارﯾم و ﺑﺎﯾد ﺑﺟﺎی داﻣن زدن ﺑﮫ اﻓﺗراﻗﺎت و اﺧﺗﻼﻓﺎت روی
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘﯾوﻧد اﯾن ﺗﮏ ﺟوش ھﺎ ﺑﺎ اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔری ،ﮐﮫ از ﻗﺿﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب آن اﺳت ﮐﮫ ﺗرﮐﯾب و ھوﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﻧﺎﺻرﺗﺷﮑﯾل
دھﻧده اﯾن ﻧوع ﺗﮏ ﺟوش ھﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻗﯾﺎس ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ ﺧودﺟﻧﺑش ھﺎ ﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾداﮐرده اﻧد ،ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﯾم .و ﺣﺎل آن ﮐﮫ
اﯾن ﻧوع ﺑرﺧوردھﺎ ﺑﺟﺎی اﯾﺟﺎد ھم اﻓزاﺋﯽ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻘﺎوﻣت ،ﻣوﺟب ﻧﺎھم اﻓزاﺋﯽ ھﺎ و از ﻗﺿﺎ در ﺧدﻣت ﺗﻘوﯾت ﮔﻔﺗﻣﺎن ھﺎی راﺳت و
ﺋوﻟﯾﺑرال واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗدرت ھﺎ و ﻣوﺟب ﺗﺿﻌﯾف ﺻﻔوف ﮐﺎرﮔران و ﭼپ ﻣﯽ ﮔردد .اﻟﺑﺗﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ر.ﺣﺳن درﻣورد اھداف ﺧﺎرج ﻧﺷﯾن ھﺎ
و ﻣوج ﺳواری آن ھﺎ و ﻧوع ﺣﻣﺎﯾﺗﺷﺎن از ﺣرﮐت ھﺎی داﺧل و ﺷﻌﺎرھﻣﮫ ﺑﺎھم آن ھﺎ ﺻرﻓﻧظر از ﻧﺣوه ﺑرﺧوردش در ﮐل درﺳت اﺳت.
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آﻧﮭﺎ ﺑدﺑﻧﺎل اﺳب ﺗروا ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﻣﮫ ﺑﺎھم و ﻟﯽ در ھﻣﯾن ﺣوزه ھم ﺑﻧظرم ظراﻓت ﮐﻼم ﻣﮭم اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد از ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﺦ
ﻧﻣﺎﺷده ای ﭼون ﻣﯽ ﮔم ﻣﯽ ﮔم و اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم و اﮔرﻻزم ﺷد اﺳﻧﺎد روﻣﯽ ﮐﻧم و ...ﮐﮫ ﺧودﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺷﯾوه ھﺎ اﺷﺑﺎع ﺷده و
.ﺣﺳﺎس اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم و اﯾن ﺷﯾوه ھﺎ را وارد ﺻﻔوف ﭼپ ﮐﻧﯾم
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻧﺎن ھﯾوﻻ و ﭘدﯾده ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ و ﻏﯾرﻣﺳﺗوﻻﻧﮫ ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﮫ ﺷﮑﺎف ھﺎی دروﻧﯽ ﺟﻧﺑش ﻋﻣوﻣﯽ
ﺿداﺳﺑﺗدادی ﻻاﻗل ﺑﮫ ﺷﮑل زودرس ﺑوﯾژه ﺑﺟﺎی ﺗﻣرﮐز روی ﻣﺣﺗوا ﺑﮫ ﻓرم و ﺷﮑل ﺑﻧدﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﺧط و ﻧﺷﺎن ﮐﺷﯾدن و ﺑﮫ ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب
ﭘرداﺧﺗن ﺻﻔوف آن را ﻣﺗﺷﺗت ﮐﻧﯾم  .ﭼﻧﯾن ﺷﯾوه ای اﮔر ﮐﮫ راﯾﺞ ﺷود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐل ﺟﻧﺑش آﺳﯾب ﺑزﻧد .ﭼپ ﺑﺎﯾد در ﺑﺳﺗر و
ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣوازﯾن اﺻوﻟﯽ ﺧود و ﺑﮫ ﻣوازات ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﺳراﺳری ﺿداﺳﺗﺑدادی-ﻣذھﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻠﻘﮫ ﻣﻘدم و ﻣﮭم ﭘﯾﺷروی ) ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﺗﻣﺎﯾز از ھﻣﮫ ﺑﺎھم اﺳت( و در ﻣﺗن آن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﺎزﻧده ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش ﮔﻔﺗﻣﺎن و روﯾﮑردﺧوﯾش ھﻣت ﺑﮕذارد و در اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب اﻧﺗﻘﺎدات
اﺻوﻟﯽ ﺧود را ﻣطرح ﺳﺎزد .ھدف اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ھم ﺻرﻓﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧطﺎ از ﺳوی ﺧودﻣﺎن و دادن ﺳﯾﻣﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗر و ﻣﺛﺑت ﺗر از ﭼپ ﺑﮫ
.ﻧﺳل ھﺎی ﺟوان و ﺟدﯾد اﺳت و اﻣﯾدوارم ﮐﮫ ﺗﻠﺧﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ در آن ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎن و رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز ﺑﮫ دل ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷود و ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑرﻧﺧورد
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