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 مقدمه

هدف  1.گذشته است «زن، زندگی، آزادی»بیش از صد و بیست روز از آغاز جنبش 

کته . در این نموجود سیاسینظم  این جنبش بسیار صریح و روشن است: پایان دادن به

اتفاق نظر وجود دارد که این هدف بدون مشارکت گسترده و هماهنگ طبقات مختلف 

ی و رهبری گسترده، محلی و دهسازمانمردم قابل دسترسی نیست. در داخل ایران 

وش نهایی این ر یراه تا حصول نتیجه یست. اما آیا برای ادامهموفق بوده ا تاکنونافقی 

ی کافی است یا یک رهبری سیاسی متمرکز ضروری است؟ با فرض ضروری دهسازمان

، این رهبری چگونه، با حضور چه کسانی، با چه گستردگی و بر اساس دانستن رهبری

 د غالب اتحادها وباید تشکیل شود که مشروعیت داشته باشد و ماننم سمکانیکدام 

های چهل و چند سال گذشته به جدایی نینجامد و در نتیجه سبب تضعیف ائتالف

 جنبش نشود.

دانم چند نکته را متذکر شوم. اول اینکه بسیاری از قبل از ورود به بحث الزم می

اظهار نظرهای طرح شده در مورد مواضع سیاسی شهروندان مبتنی بر مطالعات 

شناسانه یا آماری نیست و تنها مبتنی بر مشاهدات و مطالعات نویسنده است که جامعه

ها به مطالب دیگر لینک یکه همهمحدود و قابل بحث و تردید است. دوم این طبیعتاً

هر چند  کهسرانجام آنکنند. و در زمان ارسال این مطلب برای انتشار درست کار می

هایی جدی میان جنبش زن، زندگی، آزادی با بهار عربی قابل مشاهده است، مشابهت

 1691ویژه شصت و به یهای دههشاید بتوان این جنبش را با جنبشبه گمان من، اما 

اروپا و آمریکا را برای  یآمیز آن، چهرهکه، به رغم سرکوب خشونت مقایسه کرد اروپا

ید ادعای بزرگی نباشد اگر به همراه بسیاری دیگر من نیز همیشه دگرگون ساخت. شا

ت سرکوب کامل تکرار کنم که ایران پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، حتی در صور

 ، دیگر مانند ایران پیش از آن نخواهد بود. آن

 

                                                      

را با دوستانم در از آن ییهابخشطی این مدت قبل آغاز کردم و  سه ماهمقاله را از حدود  نینوشتن ا 1

 ام. گذاشته انیم
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 رهبری تاکنونی جنبش زن، زندگی، آزادی
 الف( داخل کشور: 

ه رسد کرس نویسنده بوده، به نظر میبراساس اطالعات منتشر شده که در دست

ی تجمعات در داخل کشور نه توسط نهادهای رهبری متمرکز، مانند دهسازمان

های شوروی سابق که افرادی شاخص و های رنگی اروپای شرقی و جمهوریانقالب

کردند، بلکه همانند بهار عربی از طریق نوعی از رهبری شناخته شده آنها را رهبری می

 یهای دوستانهجمع آفرینی( و با نقشdefused leadershipو افقی )گسترده 

طبیعت خود محلی )به معنی محل سکونت،  هبممکن شده است. این نهادها بنا  2محلی

رسد که ارتباط مستقیم محدودی محیط کار، تحصیل، تفریح و ...( بوده و به نظر می

رهبری در داخل کشور بیشتر بر وجود دارد. هماهنگی این این نهادهای محلی میان 

های اجتماعی و مجازی ممکن شده است و های شکل گرفته در شبکهاساس رابطه

ندگان این جنبش و میان دهسازمان، جز در موارد معدود، شناخت فردی از احتماالً

 خود آنان وجود ندارد. 

ه تناسب توان حدس زد که باست. می 3این رهبری بسیار دینامیک، روزانه و سیال

ی اعتراضات مشارکت کرده و دهسازمانجنبش افراد جدیدی در  یفراز و فرود روزانه

زدگی، خستگی، موانع شخصی یا بازداشت برخی از آنان به دالیل مختلف از جمله دل

از این دایره خارج شوند. تاکنون این سیالیت، گستردگی و ناشناس بودن به عنوان 

های عمل و سیاست سرکوب و کنترل را برای سیستم دهندگانسپری برای سازمان

ناشناس بودن تا حدودی از مشروعیت از سوی دیگر اطالعاتی دشوار کرده است. اما 

  4ندگان این جنبش کاسته است.دهسازمانعمومی 

                                                      

قرار   community groupsgrassrootsمحلی را معادل  یهای دوستانهمن در اینجا جمع 2

ام، چون این نوع از استفاده نکرده grassroots organizationsام. همچنین آگاهانه از داده

 تر از نوع اول است.سازمان بسیار رسمی

  در اینجا منظور از رهبری سیال تغییر مداوم شکل و ترکیب این نهادهای محلی است. 3

به ویژه زمانی که رهبری یک تشکیالت سنتی در خارج از کشور ام که خود آموخته یمن در تجربه 4

تواند به یک خطر بالقوه برای فعاالن داخل کشور تبدیل شود. به عنوان نمونه وجود دارد، این رهبری می
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رهبری گسترده و سیال در هماهنگی اقدامات در داخل کشور به میزان 

های صادر شده از طرف نهادهای محلی پخش و توجهی موفق بوده است. فراخوانقابل

تصحیح شده و در مواردی به یک توافق عمومی تبدیل و بر اساس آن یک عمل سیاسی 

 هایآن اعتراضات و اعتصاب یهماهنگ در سرتاسر کشور انجام شده است. آخرین نمونه

ها آنکه نهادمورد استقبال گسترده قرار گرفت، بدون ای تا اندازهآذر است که  19تا  14

  های سیاسی خارج از کشور سهمی )جدی( در هماهنگی آنها داشته باشند.و شخصیت

ی هاگذاری شخصیتاین نکته حائز اهمیت است که حضور و تاثیر ،عالوه بر آن

ی عملی این جنبش محدود دهسازمانسیاسی و اجتماعی داخل کشور در رهبری و 

ترین فعاالن سیاسی و مدنی شدهاز شناختهزندانی بودن چند تن  بوده است. حتماً

چشمگیر در محدود کردن این افراد برای مشارکت در جنبش اخیر داشته است. ثیری أت

آن باشد که کسانی که در عمل این جنبش را  یاما شاید این عدم حضور فعال نشانه

ته ذاشکنند فعاالن شناخته شده و پا به سن گی میدهسازماندر داخل کشور رهبری و 

  5شناسند.را به رسمیت نمی

روشن نیست که  تاکنون رهبری جنبش در داخل کشور مخفی بوده است. مثالً

شوند چند نفر هستند و چه نقش شناخته می «جوانان محالت تهران»کسانی که با نام 

ی جنبش کنونی دهسازمانعملی عالوه بر صدور اطالعیه و فراخوان دادن در رهبری و 

توان حدس زد که معترضین به نوعی بنا بر تجربه می 9کنند؟ور ایفا میدر داخل کش

ای هویژه با حمایت جمعهای مشابه و بهاز رهبری نیاز داشتند و این گروه مخفی و گروه

محلی به این نیاز عملی در داخل کشور پاسخ داده است. برخی از این  یدوستانه

های خارج از کشور ز طرف برخی رسانههای مخفی به دالیلی که مشخص نیست اگروه

 اند. حمایت شده
                                                      

اکثریت پس از مهاجرت مسئولیت سنگینی در بازداشت بیش از هزار تن و اعدام  -رهبری فدائیان خلق

 عهده دارند. بسیاری از آنان بر 

 اند.جنبش ظهور کرده نیا یحام نقشتنها در  زین یدوستیترانه عل رینظ ییهایتیسلبر 5

های خود را در توان گفت که این گروه در داخل ایران قرار دارد یا الاقل اطالعیهحتی با اطمینان نمی 9

 کند.ایران منتشر می
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معترضان از وضعیت  یهاعالوه بر آن شعارهای جنبش، که بیان دردها و نارضایتی

در داخل  ایران است نیز غالباً یآنان برای آیندهیاهای ؤرکنونی و همچنین آرزوها و 

و سپس با انتشار  7های اعتراضی ساخته شدهکشور و در بسیاری موارد در جریان کنش

های فارسی زبان های اجتماعی و یا رسانهویدئوهای این تجمعات اعتراضی در شبکه

 کنترلیهای مسمکانیشوند. در این میان طبیعی است که خارج از کشور عمومی می

ی هاهای اجتماعی که فالوئر زیادی دارند و یا رسانهبکههای کاربری در شمانند حساب

  .اندکردهکننده در همگانی شدن این شعارها ایفا تعیینپربیننده نقشی 

 

 ب( خارج از کشور

تاکنون رهبری اعتراضات ایرانیان خارج کشور در دست معترضان داخل کشور بوده 

اند که صدای اعتراضات داخل هاست. به این معنی که ایرانیان خارج کشور تالش کرد

های های آنان را در خیابانکشور را به گوش جهانیان برسانند و شعارها و خواسته

 آمریکای شمالی، اروپا و دیگر کشورهای جهان برجسته کنند. 

های ایرانیان خارج از کشور هماییندگان گرددهسازماناز همان آغاز فعاالن محلی 

ایی بزرگ و هماهنگ ایرانیان خارج از کشور در سرتاسر جهان بودند. اما اولین گردهم

باختگان های جاندر اول اکتبر به دعوت حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده

شهر انجام شد. در تورنتو در حدود پنجاه هزار نفر در  151در بیش از  752اسپرواز پی

های نسبی با دعوت حامد قیتتظاهرات شرکت کردند. چند تظاهرات دیگر نیز با موف

                                                      

در ، «...سبزی پلو با ماهی؛ ... ... »من در این مقاله به موضوع جالب توجه شعارهای رکیک، مانند  7

ک گویی به یرسد که استفاده از این الفاظ و شعارها پاسخپردازم. به نظر میاعتراضات داخل کشور نمی

بران ابود کردن کاریزمای رهدر تحقیر و نثر ؤمای است که نه تنها قابل فهم بلکه گاه کاربردی نیاز لحظه

های اجتماعی و سیاسی هستند و و نهادها دارد. از سوی دیگر احساسات بخشی جدایی ناپذیر از جنبش

بانی نیستند، ز «پاکیزه»وقتی شرکت کنندگان قادر به بیان احساسات خود به زبان متداول، رسمی و 

میشه برای ه آفرینند. احتماالًان جدیدی را میکنند و یا به کلی زبدیگری را برای بیان آن استفاده می

گره خورده است. اما استفاده از این  هایی که در این شعارها همراه بودندبرخی غذاهای ایرانی با نام

 یشعارها و الفاظ رکیک در خارج از کشور در اکثریت قریب به اتفاق موارد ساختگی و بروز لمپنیسم

  بسیار مبتذل است.
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ها و احزاب سیاسی برگزار شد. شخصیت یاسماعیلیون )و انجمن( و حمایت گسترده

حدود  با مشارکتهای اخیر اجتماع بزرگ در برلین بود که ماه یترین حادثهاما مهم

 صد هزار نفر برگزار شد. 

 زیر با بازماندگانبه گمان من اکثریت بسیار بزرگی از ایرانیان مهاجر به دالیل 

  1:کننداحساس همبستگی و نزدیکی می 752اسباختگان پرواز پیجان

متوسط مدرن تعلق  یآنان به طبقه یهاباختگان و خانوادهسو اغلب جان کیاز 

 لیتحص یادامه یبرا ای گذارهیکرده هستند، به عنوان متخصص، سرمالیتحصدارند، 

 نرایو به ا )پناهنده نیستند( از کشور خارج شده یاند، به شکل قانونمهاجرت کرده

 یاسالم یبا جمهور فتدر مخال یاسیس تیفعال ینهیشیفاقد پ وآمد داشتند، غالباًرفت

 یاریبس .کردندیم زیپره زیبرانگتیحساس یاسیس یهاتیشدن در فعال ریبوده و از درگ

 ایکم  یو منافع مال کردندیهم شرکت م یجمهور استیدر انتخابات ر یحت اناز آن

 6داشته و دارند. رانیدر ا یادیز

 یالمللنیب اختالفی ینیاوکرا یمایهواپ یکه سرنگون لیدل نیبه ا گرید یسو از

 ،سیسوئد و انگل ن،یکانادا، اوکرا یعنی رانیاز ا ریاست و حداقل چهار کشور مهاجرپذ

ز ا ونیلیاسماعحامد آن  یانجمن و سخنگو یهاهستند، تالش ریدرگ مایدر آن مستق

برای ایرانیان خارج از کشور این مسئله  است. شده تیها حمادولت نیطرف ا

 وجود آورده است.مشروعیت برای انجمن و اسماعیلیون به نوعیخود خودیبه

باختگان هدف خود از تشکیل انجمن را دادخواهی، به جان یعالوه بر آن خانواده

ت ترین مقاماعالیرتبه یگو کردن و محاکمهپاسخمعنی تالش برای کشف حقیقت و 

جمهوری اسالمی که در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی مسئولیت داشتند، اعالم 

کردند که تعلق سیاسی خاصی ندارند و به همین دلیل کرده بودند. آنان اعالم می
                                                      

 واحد یصدا کیاگر  یخاوران، حت یهامادران و خانوادهام که یک نمونه من به تجربه دریافته عنوانبه 1

 .خارج از کشور برخوردار نبودند انیرانینزد ا یتیمشروع نیاز چن خاستیمآنان بر انیاز م

که تعدادی از آنان  دانمتوجهی مهندس ایرانی مهاجر آشنا بوده و میقابلام با تعداد من به لحاظ حرفه 6

هنوز در ایران فعال هستند و منافع تجاری زیادی دارند. عالوه بر آن بسیاری پس از مهاجرت تمهیداتی 

 اند که با سی سال خدمت و با باالترین حقوق بازنشسته شوند. را در نظر گرفته
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آن در چند ماه  توانستند مورد اعتماد هر گروهی قرار گیرند. اعالم این هدف و تکرارمی

این مشروعیت را به وجود آورده که بر علیه  11انجمن( گذشته حامد اسماعیلیون )و

 جمهوری اسالمی اقدام کند.

نهادی قابل اعتماد و سخنگوی  11از همین رو انجمن از نظر اکثریت ایرانیان مهاجر

ام و اعتماد فردی قابل احتر 12،برانگیزرغم برخی اقدامات بحثآن، حامد اسماعیلیون، به

تر مکمراتب بهنژاد و رضا پهلوی شخصیتی و در مقایسه با افرادی مانند مسیح علی

برانگیز بود. این وضعیت سبب شد که حامد اسماعیلیون )و انجمن( توانایی بحث

هماهنگ کردن اعتراضات ایرانیان خارج از کشور در چهار مورد، نهم مهر )اول اکتبر(، 

نوامبر( را  16اکتبر( و بیست و هشتم آبان ) 26(، هفتم آبان ) اکتبر 22ام مهر )سی

  13داشته باشد.

در خارج از کشور مالقات فعاالن ایرانی با مقامات کشورهایی که میزبان ایرانیان 

مهاجر و پناهنده هستند نیز در جریان است. عالوه بر فعاالن سیاسی و مدنی که چندان 

ری مانند حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا شناخته شده نیستند، افراد مشهو

مانند  ثرؤمهایی را با افراد نژاد و علی کریمی مالقاتپهلوی، شیرین عبادی، مسیح علی

                                                      

 یدر سایه انجمن کامالًای رقم خورده که ام چون حوادث به گونهمن انجمن را در پرانتز قرار داده 11

 حامد اسماعیلیون قرار گرفته است. 

در اینجا منظور اکثریت مطلق نیست. مثال وقتی در شهر تورنتو بزرگ که بر اساس برخی آمارها در  11

 21آیند به این معنی است که حدود کنند پنجاه هزار نفر گرد میهزار ایرانی زندگی می 171حدود 

 اند. آیی شرکت کردههمتبارها در این گردنیدرصد از کل جمعیت ایرا

برخی اقدامات او سبب تبلیغاتی علیه او به  و انتقاداتمناسب حامد اسماعیلیون به  ییعدم پاسخگو 12

گرا و ضد سلطنت شده است. این تبلیغات از نظر برخی برای او هویتی عالوه بر عنوان فعالی راست

شاید به همین  .استکاسته وی  یکنندگجیاز قدرت بسدادخواه بودن به وجود آورده، که به گمان من، 

کند که در انتخابات کانادا به هیچ یک از دو تاکید می در مصاحبه با ایران اینترنشنالدلیل است که او 

توان از این اظهارات نتیجه گرفت که او به نداده است. احتماال میی أرگرا و میانه( حزب اصلی )راست

 ت. داده اسی أراحزاب چپ میانه نیو دمکرات یا سبز 

دی در تورنتو به مناسبت سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی  11حضور مردم در تظاهرات  13

 نسبت چند تظاهرات دیگر چشمگیر نبوده است.به

https://www.youtube.com/watch?v=iAUSigW1Vz8
https://www.youtube.com/watch?v=iAUSigW1Vz8
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ضور آمریکا و یا ح یامانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه

اده که از پوشش خبری گسترده در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل، انجام د

 برخوردار شده است. 

های خود بر ضرورت تشکیل یک رهبری اکثریت این افراد مشهور پس از مالقات

نژاد پس از مالقات با مکرون اند. به عنوان یک نمونه مسیح علیکردهکید أتمتمرکز 

کرات تاکید کرده است که مسئوالن کشورهای غربی منتظر هستند که یک صدای به

گیری واحد از اپوزیسیون ایران بشنوند تا در مورد حمایت از این جنبش یا انقالب تصمیم

کنند که اجماع غرب در مورد حمایت از کنند. آنان همچنین بر این نکته تاکید می

 وزی آن خواهد داشت. کننده در پیرجنبش کنونی نقشی تعیین

جمهوری اسالمی جا که از آن سابق،در حالی که به گمان من برخالف رژیم 

ثیر أتاجماع سیاسی کشورهای غربی  ،های غربی استحکومتی ضد غرب و ارزش

هرچند این  14های جمهوری اسالمی نخواهد داشت.کننده در تغییر سیاستتعیین

کنونی سبب دلگرمی کسانی که در اعتراضات ها و پشتیبانی جهانی از جنبش مالقات

 کنند و تشویق دیگران به مشارکت در این جنبش خواهد بود. شرکت می

 

 

  

                                                      

. است شرویو پ یمترق الزاماً ستیالیضدامپر یروین کیاعتقاد داشتند که گرا بسیاری از نیروهای چپ 14

ست تواند ضدامپریالینمیاین حاکمیت معتقد بودند که حاکمیت کنونی از همین رو بسیاری از مخالفان 

 ستیحزب کمون یروکه دنباله تیاکثر -خلق انیحزب توده و فدائباشد. با همان دیدگاه ایدئولوژیک 

 یدر جبهه اماًاست پس الز ستیالیضدامپر یاسالم یبودند باور داشتند که چون جمهور یاتحاد شورو

م ه مرتجع تیبه غا در حالی که تجربه نشان داده است که نیروهای سیاسی قرار دارد. یمترق یروهاین

  باشند. ستیالیضدامپر دنتوانیم
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 آیا داشتن رهبری متمرکز شرط الزم برای پیروزی است؟
ها و انقالبات های سیاسی کالسیک چنین گفته شده است که جنبشدر سنت

آورند، با این فرض که انقالب بدون رهبری ممکن نیست. رهبران خود را به وجود می

ت آرژانتین در اوایل قرن های اخیر، از جمله جنبش شورای محالهای سالاما تجربه

(، 2111فوریه  11ژانویه تا  25و بهار عربی در مصر ) ،وال استریت اشغالمیالدی اخیر، 

ک ها کمابیش فاقد یچنین نیست. اما نکته آن بود که این جنبش نشان دادند که الزاماً

ی ها بیشتر بر مسیر کنش اجتماعمشخص برای شرایط کنونی بودند. این جنبشبدیل 

م کراسی مستقیوهای متفاوت نوعی از مشارکت و دممتمرکز بودند تا هدف. آنان به روش

 دادند. گیری در مورد اقدامات الزم مورد استفاده قرار میرا در تصمیم

ساله و آمر  21 ق،یطر ادیساله، ز 21 ق،یطر نیساله، هن 21الکاشف،  یمصطف 1122 هیفور 7در 

 John Chalcraft. نقل از کنندیاند را پست مگرفته ریتحر دانیکه از م ییدئوهایو یاالتراب
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های مهمی را به دست آورند اما در نهایت ها هر چند توانستند موفقیتاین جنبش

روز اشغال میدان تحریر توسط جوانان و  11روبرو شدند. در مصر پس از  «شکست»با 

استعفا  در قدرت بود از مقام خود 1611معترضان، حسنی مبارک، دیکتاتور مصر که از 

 2112داد و قدرت را به یک شورای نظامی واگذار کرد. اولین انتخابات آزاد مجلس در 

کار به پیروزی جریان اسالمی محافظه 2113و اولین انتخابات ریاست جمهوری در 

گیری ماه پس از کناره 26حدود  2113المسلمین منجر شد. در سوم جوالی اخوان

جمهور منتخب پس از انقالب رئیسحمد مرسی، اولین مبارک، نظامیان با یک کودتا م

ریت وال استاشغال را بر کنار و قانون اساسی را به حالت تعلیق در آوردند. جنبش  2111

ثروت در غرب و سرتاسر جهان را افزایش داد،  ینیز هر چند آگاهی از تقسیم ناعادالنه

 اما بدون آنکه به اهداف خود دست یابد خاموش شد. 

 یدر پارک آزاد یجمع یریگمیتصم یمردم برا ت،یروز اشغال وال استر نی، اول1122سپتامبر  27در 

 .Marina Sitrinاند.. نقل از گرد هم آمده ورکیویدر ن
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های به غایت مدرن بهار عربی در مصر و تونس سیستم سنتی به جنبش درپی 

ها هیچ تصویری از حیات خود ادامه داد. حقیقت آن بود که گویا رهبران این جنبش

نان چیکردند و به یکباره متوجه شدند که میوهآینده نداشتند و در لحظه زندگی می

ن نهادهای سیاسی در مصر، اخوان تریترین و ارتجاعیاین انقالب مدرن، سنتی

 یلبدالمسلمین و ارتش، هستند. شاید علت آن بود که انبوه رهبران بهار عربی هیچ 

 چنان کوتاه بود، مثالًای در مقابل حکومت مبارک نداشتند و شاید زمان آنتعریف شده

کردن ، که انبوه رهبران حتی فرصت فکر 2111فوریه  11ژانویه تا  25در مورد مصر از 

برای حکومت مبارک نداشتند. حقیقت آن بود که ساختار حکومتی  بدیلبه آینده و 

ای که مناسب یک انقالب با رهبری گسترده و افقی باشد نیز وجود نداشت. شناخته شده

گوید، در ( میMichael McFaulفال )عالوه بر آن شاید، آنچنان که مایکل مک

کراسی نمایندگی وب حکمرانی است حتی دمغال یای که دیکتاتوری شیوهمنطقه

 کراسی مشارکتی که شاید بیشتر با جنبشیوشود چه رسد به یک دمسختی تحمل میبه

 مانند بهار عربی در مصر همزاد باشد. 

تواند یکند که مسیاسی اپوزیسیون سازمانی را ایجاد می یدر سیستم سنتی مبارزه

زیسیون نیز به همان نظم وفادار است. به سادگی جایگزین دولت مستقر شود، اپوبه

یالت توانیم یک تشکعنوان نمونه اگر به تشکیالت احزاب سنتی نگاهی بیاندازیم می

 هایهای شهر و شهرستان، کمیتههرمی مانند دولت مستقر را مشاهده کنیم: کمیته

ین ائت اجرایی! در یمرکزی، هیئت سیاسی و در نهایت ه یایالتی و والیتی، کمیته

ان . سازمان آنشودمیکراسی نمایندگی برقرار وها در بهترین حالت سیستم دمسازمان

اند. این سازمان برای شهروندان و تصویر کامل یک دولت را برای ما بازسازی کرده

جهان شناخته شده و قابل درک است. اما جنبشی گسترده و  یسیاستمداران همه

ننده کنگرانو در نتیجه نوس أنامبرای بسیاری  افقی، مانند جنبش کنونی در ایران،

  است: از دل چنین جنبشی، در صورت موفقیت، کدام سیستم سیاسی زاده خواهد شد؟

در ایران جنبش سبز هر چند در ابتدا با رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی 

ایش سرعت مظاهری از یک جنبش با رهبری متکثر و افقی را به نمآغاز شد، اما به

خود و تعدادی از  یهای دوستانهگذاشت. تعداد زیادی از جوانان با استفاده از جمع

ار طلبان بسیتنگ تفکرات و اهداف اصالح یفعاالن سیاسی و مدنی جنبش را از محدوه
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هایی بدون رهبر یا با نیز جنبش 1361و  1369 یاعتراضات گسترده 15فراتر بردند.

های شکست خورده نقشی رهبری بسیار متکثر بودند. این اعتراضات و جنبش

گیری جنبش زن، زندگی، آزادی و سازمان رهبری گسترده و کننده در شکلتعیین

  افقی آن داشتند.

ا به نی که پویژه کسابهساختار رهبری گسترده و افقی برای شهروندان بسیاری، 

انگیزد. آنان به روش اعتماد آنان را بر نمی اند، ناشناس است و احتماالًسن گذاشته

ند به توانحاکمیتی که هرمی باشد عادت کرده و با آسودگی خیال بسیار بیشتری می

دهد آن اعتماد کنند. داشتن رهبر یا دستگاه رهبری کاریزماتیک به آنان اطمینان می

انقالب هر چند ضروری است اما دوام نخواهد داشت و بالفاصله پس  که آنارشیسم یک

 از سرنگونی نظمی آشنا برقرار خواهد شد. 

جهانی، افکار عمومی و رهبران کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی  یجامعه

نیز با یک جنبش یا انقالب با رهبری گسترده و افقی نا آشنا و در غالب موارد سر 

کراسی نمایندگی آشنا هستند، نوعی وند. کشورهای غربی نیز تنها با دمسازگاری ندار

را اداره و کنترل کرد و توان آناند که چگونه میخوبی آموختهبهکراسی که آنان واز دم

خواهند بدانند رهبران جنبش زن، زندگی، آزادی کیستند به همین دلیل است که می

 توانند با رهبران این جنبش همکاری کنند؟و در بهترین حالت قانع شوند که آیا می

جانبه برای شکل دادن نوعی از رهبری متداول و همهاز همین روست که فشاری 

در بین فعاالن و معترضان شکل گرفته است. شاید هم مسیر طبیعی جنبش نوس أم

دهد یتاکنونی نشان م یکنونی تغییر در جهت جنبشی با رهبری متمرکز باشد. تجربه

های مشارکتی و بسیار پیشروی هبری متمرکز و کاریزماتیک فاقد جنبهکه ر

ای تشکیل خواهد شد که هایی با رهبری گسترده و افقی است. دستگاه رهبریجنبش

راد اف یبتواند تصویر یک دولت جایگزین را در ذهن مردم به وجود آورد. این با برنامه

 رخی در داخل کشور هماهنگ است. شناخته شده ایرانی در خارج از کشور و شاید ب

                                                      

ساختار  یهر چند محدود بودند، ول ،یواشکی یهایاز کارزارها از جمله آزاد یبعد برخ یهادر سال 15

 داشتند. یمدرن
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رهبران قرار  یدر رهبری متمرکز و کاریزماتیک انبوه شهروندان معترض در سایه

ای به گونه PS752های جانباختگان پرواز گیرند. ازجمله اعضای انجمن خانوادهمی

ین اقابل تشخیص  یاند )ویا بالعکس( که حامد اسماعیلیون به تنها چهرهعمل کرده

و رضا پهلوی برای  19او قرار گرفته است یدر سایه انجمن تبدیل شده و انجمن کامالً

با تمام مشخصات آن.  17طلبان و احتماال کسانی خارج از این دایره شاه استسلطنت

ایی هاندازی کمپیننژاد نیز که تا پیش از جنبش زن، زندگی، آزادی با راهمسیح علی

ا کرد و در هر صحبت بمیکید أتبر جنبشی افقی و گسترده های یواشکی مانند آزادی

کرد که خود شما رهبر هستید. با آغاز جنبش اخیر مخاطبانش این جمله را تکرار می

بیش از همه خواستار تشکیل یک دستگاه رهبری متشکل از تعداد محدودی از 

  ها و چند فعال سیاسی شناخته شده است.سلبریتی

 ورزیدنی و سیاسی با سازمانی گسترده و افقی، سیاستهای مبرخالف جنبش

برای حکومت موجود و کسب قدرت سیاسی  بدیلسنتی از همان ابتدا برای ایجاد یک 

 نجات ایران را از طریق نظام کنونی کند. اگر بپذیریم که مخالفان سیاسیتالش می

انتخابات، تواند از طریق دانند )این کسب قدرت میکسب قدرت سیاسی ممکن می

مذاکره و یا سرنگونی باشد( و ادعای بسیاری از این فعاالن که ما تنها برای نجات ایران 

در نظر بگیریم، به نظر من اهداف و تعارف کنیم را نه قدرت سیاسی فعالیت می

توجهی از معترضان )حداقل قابلهای سیاسی این فعاالن با خواسته بخش بلندپروازی

سو شده همرای تشکیل یک دستگاه رهبری )در خارج از کشور( در خارج از کشور( ب

 است. 

به گمان من فرصت چندانی برای نجات ایران باقی نمانده است! برای نمونه بحران 

د. تواند سبب فروپاشی ایران شوتنهایی میبهای رسیده است که محیط زیست به مرحله

                                                      

یکی از دوستانم توجه من و تعدادی دیگر را به تفاوت بسیار چشمگیر میان فالوئرهای حامد  19

و انجمن  713،111اسماعیلیون در توئیتر و اینستاگرام جلب کرد. تعداد فالوئرهای اسماعیلیون در توئیتر 

 است.  132،111و  1،411،111و در اینستاگرام به ترتیب  49،411تنها 

نم که این مقاله را قبل از انتشار خوانده بود به من تذکر داد که بسیاری از رضا پهلوی یکی از دوستا 17

 کنند.به دلیل وفاداری او به دمکراسی حمایت می
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و به خارج از کشور آغاز شده  های محیط زیستی در داخل کشوراز هم اکنون مهاجرت

تواند سبب میخیر أتهای دیگر نیز بر همین منوال هستند. هر روز است. بحران

های غیرقابل ترمیم شوند. از همین رو مسئوالنه آن است اگر تشکیل یک خسارت

چنان که سعید رهنما در اوایل جنبش کنونی آن، ازمنتقدان و مخالفان گسترده یجبهه

، ممکن نیست، ضمن انتقاد از اقدامات مختلف چوب الی چرخ آن نوشته بود یدرباره

از  کنند که ائتالف جمعیتوجهی از ایرانیان گمان میقابلیکدیگر نگذاریم. اگر بخش 

ها به پیشرفت و پیروزی این جنبش کمک الن سیاسی شناخته شده و سلبریتیفعا

کند، بهتر آن است که از آن استقبال کرده و با انتقادات خود به هم سو شدن می

  ابتکارات مختلف کمک نمائیم.

 

 ائتالف؛ چگونه و توسط چه کسانی
های سیاسی شکل گرفته و در در زمان خیزش جنبش ها و اتحادها غالباًائتالف

خواه از هم پاشیده است. در تمام این اتحادها زمان شکست یا برقراری حاکمیت تمامیت

ها فرض بر این بوده است که صدای واحدی از اپوزیسیون و دگراندیشان شرط و ائتالف

ف سیاسی در دوره اتحاد و ائتال یایده 11های آنان است.الزم برای پیشبرد سیاست

شکیل کنند که تکنونی نیز تفاوتی چشمگیر با موارد گذشته ندارد. بسیاری گمان می

چنین ائتالفی شرط الزم برای پیروزی جنبش کنونی است. اما پیش از پرداختن به 

ترین علل شکست اختصار به برخی از مهمبهحاضر الزم است  یبحث رهبری در لحظه

 های تاریخ معاصر ایران بپردازم. حادها و ائتالفترین اتشماری از مهم

 

  

                                                      

ها دهد که اتحادها و ائتالفهای در درون حکومت نشان مییک نگاه اجمالی به اتحادها و ائتالف 11

  یک انتخابات در جریان است اتفاق افتاده است. میان دستجات مختلف قدرت تنها در زمانی که

https://www.akhbar-rooz.com/174847/1401/07/27/
https://www.akhbar-rooz.com/174847/1401/07/27/
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های سیاسی در نگاهی به برخی اتحادها در میان احزاب و شخصیتالف( 

 2537جریان و پس از انقالب 

میان  1357ترین ائتالف و اتحاد در جریان انقالب ناگفته روشن است که بزرگ

که از خارج به همراه  «هاییکراواتی-فُکُل»نهضت آزادی و نیروهای نزدیک به آن، 

[ اهلل]آیتزاده، و روحانیت هوادار صدر و قطببازگشتند، مانند بنی خمینیاهلل[ ]آیت

 کامل قدرت نهضت یروحانیت نیاز داشت که برای قبضهاین خمینی اتفاق افتاد. اما 

صورت تن ندادن به این انزوا سرکوب کند.  را منزوی و در «هاکراواتی-کُلفُ»آزادی و 

و تسخیر سفارت آمریکا آغاز پایان اتحاد با نهضت آزادی و بخشی از  1351آبان  13

 بود.  «هاکراواتی-کُلفُ »این 

تیر  31شورای ملی مقاومت ایران در سیس أتاتحاد مهم دیگر در اوایل انقالب 

د. در آغاز کار این شورا برخی صدر بوتوسط مجاهدین خلق و ابوالحسن بنی 1391

احزاب از جمله حزب دمکرات کردستان و جبهه دمکراتیک ملی به آن پیوستند. در 

شده از جمله ناصر پاکدامن و  های ادبی و سیاسی شناختهضمن تعدادی از شخصیت

غالمحسین ساعدی نیز به این شورا پیوسته یا با نهادهای مرتبط با این شورا همکاری 

روی مجاهدین به یک تشکیالت دنباله کامالً سالشورا پس از چند اما  16د.کردنمی

صدر، حزب دمکرات کردستان، جبهه دمکراتیک ملی خلق تبدیل شد و ابوالحسن بنی

ترین دلیل از هم پاشیده شدن های مستقل از آن جدا شدند. مهمو بسیاری از شخصیت

که از اوایل تیر  است مجاهدین خلق یشورای ملی مقاومت شکست عملیات مسلحانه

                                                      

( مطالبی از 1394تا تیر  1393، ارگان شورای ملی مقاومت )از آبان نشریه شوراشماره اول  6در  16

(، مجید شریف )در 6و  9/7، 3/4، 1های (، غالمحسین ساعدی )در شماره1ناصر پاکدامن )در شماره

(، نعمت میرزازاده )در 1و  9/7های (، ناصر مهاجر )در شماره6و  1، 9/7، 5، 3/4، 2، 1های شماره

( 9/7و  3/4، 1های ( و منوچهر هزارخانی )در شماره1(، بهمن نیرومند ) در شماره 6و  1های شماره

ملی مقاومت نویسندگان این نشریه نیز  ییش شوراچاپ شده است. به تدریج با محدود شدن بیش از پ

 به هواداران مجاهدین خلق محدود شد.

https://www.iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/496
https://www.iran-archive.com/fa/bakhsh-tozih/496
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های با تمایالت ها و شخصیتحفظ اتحاد و ائتالف در میان گروه 21آغاز شده بود. 1391

از سنگین و سختی است که نی یسیاسی و ایدئولوژیک متنوع در دوران شکست وظیفه

عود سم ویژهبهکراتیک دارد که عناصر اصلی این شورا وبه تساهل، مدارا و رویکردی دم

  رجوی فاقد آن بودند.

ویژه بههفتاد و  یهای مدنی و سیاسی در اواسط دههجنبشمجدد گیری اوج

و چند  1379 ریاست جمهوری در دوم خرداد دوم خرداد در انتخابات یپیروزی جبهه

 طلبان حکومتی امید بهنتخابات پس از آن و انتشار چندین روزنامه وابسته به اصالحا

را در دل تعدادی از فعاالن سیاسی ایرانی ساکن خارج از کشور ات اصالح ممکن بودن

زنده کرد و نویدبخش امکان ازسرگیری فعالیت سیاسی در داخل ایران پس از 

ای دیگر از این فعاالن بود. نیروهایی های گسترده و خشن دهه شصت برای عدهسرکوب

طرح تشکیل یک  1311در پذیر بودن جمهوری اسالمی بودند که معتقد به اصالح

زمان نیروهایی تشکیالت فراحزبی به نام اتحاد جمهوری خواهان ایران را ارائه کردند. هم

خواهان که به رشد رادیکالیسم در ایران دل بسته بودند طرحی را برای تشکیل جمهوری

در آلمان با  1312دمکرات و الئیک معرفی کردند. اتحاد جمهوری خواهان در دی 

گسترده رسما آغاز به کار کرد. آغاز به کار رسمی  یری یک جلسهبرگزا

خواهان همزمان بود. اما هر دو خواهان دمکرات و الئیک نیز با اتحاد جمهوریجمهوری

دار در جمهوری دوم خرداد در انجام اصالحات معنی یاتحاد به دلیل شکست جبهه

 1371در تیر  21خرداد اسالمی و سرکوب خشن رادیکالیسم موجود در جنبش دوم

 پس از تشکیل در فاصله کوتاهیشکست خورده بودند. هر دو اتحاد سیس أتقبل از 

                                                      

انداز رتبه امنیتی دهه اول استقرار جمهوری اسالمی به مجله چشماز مقامات عالی سعید حجاریان 21

با اجرای طرح مالک و مستاجر دادستانی  1391گوید شهرآشوب مجاهدین خلق در تابستان ایران می

 انقالب تهران پایان یافت. 

ش دوم خرداد دوم خرداد تفاوتی جدی قائل هستم. جنب یمن بین جنبش دوم خرداد و جبهه 21

جنبشی برای تغییرات بنیادی در جمهوری اسالمی بود. از جمله جنبش زنان و جنبش دانشجویی در 

های آنان بسیار فراتر از طلبان حکومتی داشتند، اما خواستهای جدی با اصالحآن دوران هر چند رابطه

 جبهه دوم خرداد بود. طلبان حکومتی وهای ایدئولوژیک و سیاسی و منافع اقتصادی اصالحظرفیت

http://www.meisami.net/no-31/No-031-04.htm
http://www.meisami.net/no-31/No-031-04.htm
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کنند تقلیل ای صادر میهای چند نفره که گاه اعالمیهعمال مضمحل شدند و به جمع

 یافتند. 

ثر أتمققنوس که  یاقداماتی دیگر نیز مانند تشکیل شورای مدیریت گذار یا پروژه

موضوعیت خود  ها عمالًهای داخل کشور پدید آمدند با شکست این خیزشاز خیزش

  را از دست دادند.
 

 اتحاد و ائتالف برای جنبش زن، زندگی، آزادی چرا و چگونهب( 

در داخل ایران  چند ماهه یرغم اعتراضات گستردهبه گمان من در حال حاضر و به

هنوز قدرت دولتی بر قدرت مخالفان و معترضان تفوقی آشکار دارد. در چنین شرایطی 

تشکیل یک دستگاه رهبری متکثر و علنی در ایران اگر نگوئیم ناممکن بسیار نامحتمل 

و خطرناک است. از همین رو تعداد قابل توجهی از معترضان بر این گمان هستند که 

د توانها در خارج کشور در نهادی رسمی میناخته شده و سلبریتیگردآمدن فعاالن ش

نوعی از همکاری، همیاری و همبستگی میان آنان را تضمین و بدین ترتیب به توسعه 

و تعمیق جنبش در ایران کمک نماید تا شرایط مطلوب برای تشکیل رهبری متکثر در 

 به هدف کیگذر دمکرات یالزمه»که  نویسندمیای دیگر داخل کشور فراهم شود. عده

 گاهیپا یدارا یهاتیها و شخصتشکل کالن از تشکل یریگشکل ،یسکوالر دمکراس

 «.است و بس یاجتماع

 شصت و تبعید یبه گمان من از یکطرف پس از سرکوب احزاب اپوزیسیون در دهه

هیچ حزب سیاسی  مانده آنان به خارج از کشور و نازایی آنان در تبعید عمالًاعضای باز

و تنها احزاب کرد هستند  22جدی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور فعال نیست

اند. از طرف دیگر این کمابیش جدی خود با مردم کردستان را حفظ کرده یکه رابطه

 25های احزاب نه در داخل کشور و نه در خارج کشور نقشی تعیین کننده در جنبش

ایران از جمله جنبش کنونی ایفا نکرده و در حاشیه آنها قرار دارند. عالوه  یسال گذشته

                                                      

غالب از جمله اند، بوده خواهتیحکومت تمام کی وغی ریدهه در ز نیکه چند ییتجربه کشورها 22

ار است که در زمان گذ تیواقع نیا دیمو زیدر حال توسعه، ن یکشورها یو برخ یستیالیسوس یکشورها

 .است وجود نداشتهمنتقد حکومت  یاسیس یحزب جد چیه کیحکومت دمکرات کیبه 

https://www.akhbar-rooz.com/188111/1401/10/15/
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ده گیری نوعی از اتحاد و همکاری گسترتصور شکلبر آن بنا بر تجربه باید اذعان کرد که 

ناممکن، بسیار نامحتمل است. پس هر چند یم ینگونیز اگر  23در میان احزاب موجود

سیاسی کالسیک الزم است که اتحاد و ائتالف در میان  یهای مبارزهبر اساس سنت

دود است. احزاب سیاسی شکل گیرد، اما در عمل این راه در داخل و خارج از کشور مس

توانند هایی پدید آیند که بدر داخل کشور با تداوم مبارزه و تغییر تناسب قوا شاید تشکل

گیری نهادهایی سیاسی )مانند تدریج به احزاب سیاسی تبدیل شوند، اما شکلبه

شصت و هفتاد میالدی( توسط ایرانیان مهاجر  یکنفدراسیون دانشجویان ایرانی در دهه

اقعیت که برای اکثریت قریب به اتفاق آنان مسائل ایران موضوعی با توجه به این و

  جانبی است، دور از انتظار است.

نامحتمل بودن تشکیل رهبری در داخل کشور و عدم حضور جدی احزاب سیاسی 

سال گذشته سبب شده است که تشکیل نهادی در  25های منتقد و مخالف در جنبش

قی و مشهور باشد از مقبولیت بیشتری برخوردار خارج از کشور که شامل افراد حقی

شخصی و سیاسی غالب افراد شناخته شده فعال در جنبش یاهای ؤرباشد. این راه با 

این جنبش  یسو است. این افراد در عمل خود را از جمله رهبران برجستههماخیر نیز 

 افراد را بخشی مهم نهاد تشکیل یافته از این دانند و طبیعتاًدر داخل و خارج ایران می

ح نژاد در پاسخ به پرسش ناتاشا فتکنند. مسیح علیاز رهبری جنبش کنونی معرفی می

(Natasha Fatah مجری تلویزیون ،) دولتی کانادا، در مورد رهبری جنبش کنونی

: حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، گویدایران می یو آینده

را در گفتارش متذکر که آناهانی، علی کریمی و البته خودش، بدون آنگلشیفته فر

توانند ایرانیان داخل کشور را نمایندگی کنند. باید متذکر شوم که او نام برخی شود، می

از افراد در ایران، مانند فاطمه سپهری، بختیاری، حسین رونقی و مجید توکلی را نیز 

                                                      

چند سالی است که روند اتحاد و ائتالف در میان احزاب کرد آغاز شده است. ابتدا مرکزی به نام  23

تشکیل شد و سپس دو حزب اصلی کردستان که هر کدام دوپاره  "مرکز همکاری احزاب کردستان ایران"

ه رد به دلیل رابطشده بودند موفق شدند که دوباره با یکدیگر متحد شوند. از همین رو شاید احزاب ک

های آنان که احتماال یکی از آنها پرهیز نزدیکی که با مردم کردستان دارند مجبور هستند که به خواسته

 هایی که هیچگونه توجیح منظقی ندارد تمکین کنند.از دامن زدن به اختالفات و جدایی
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دهد که ما برای بعد از این دهد و اطمینان میمی در کنار رهبران در خارج کشور قرار

 24رژیم آماده هستیم.

 اما در صورت تشکیل چنین نهادی چندین اشکال بنیادی قابل مشاهده است:

تواند خود هر چند به گمان من و بسیاری هیچ نهادی در خارج از کشور نمی -1

اما روشن است که هیچ  25را مستقیم یا غیر مستقیم رهبر این جنبش معرفی کند،

تواند مانع این افراد شود که خود را نمایندگان جنبش کنونی و نهادی که از کس نمی

آنان تشکیل شود را مستقیم یا غیر مستقیم رهبر این جنبش معرفی کنند )یادآوری 

کنم که مریم رجوی برای سالیان طوالنی رئیس جمهور برگزیده مقاومت است و از می

غربی به رسمیت شناخته شده است(.  یز سیاستمداران شناخته شدهجانب برخی ا

توان با اطمینان مدعی شد که اینان نمایندگان مردم ایران حقیقت این است که نمی

که بتواند ادعاهای موافق یا مخالف را اثبات می سمکانینیستند، در حال حاضر هیچ 

 کند در دست نیست. 

 یست.این نهاد به هیچ کس پاسخگو ن -2

روشن نیست که مشروعیت این نهاد به ویژه در نزد ایرانیان داخل کشور چگونه  -3

شود. پیشنهاد دهندگان، هر چند گاه تعداد باالی فالوئرهای این افراد در حاصل می

کنند، متوجه این کمبود های اجتماعی را دلیلی بر مشروعیت آنان عنوان میشبکه

ایی از جمله نظرخواهی از ایرانیان داخل کشور یا هجدی هستند و برای رفع آن راه

های بسیار ها به دلیل محدودیتاند. این طرحمشورت با رهبران میدانی را مطرح کرده

جدی آنها غیر مسئوالنه، پوپولیستی و گمراه کننده و حتی اگر اندکی بدگمان باشیم 

  فریبکارانه است.

                                                      

در سومین سالروز سرنگونی هواپیمای  نژادبا نازنین بنیادی و مسیح علی CBCتلویزیون  یمصاحبه 24

 .(11تا  7 قهی)از دقاوکراینی در آسمان تهران 

 جنبش نیا یدر پاسخ خود به پرسش ناتاشا فتح در مورد رهبر یادیبن نیآنان، همانطور که نازن 25

 نیا ندتوانیم تیدر حال وقوع است و در نها رانیهستند که در داخل ا یجنبش بانانیتنها پشت د،یگویم

 .شتریهماهنگ کنند، نه ب ای یجنبش را در خارج از کشور رهبر

https://www.reddit.com/r/NewIran/comments/108yw4f/cbc_talked_with_masih_alinejad_and_nazanin/
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کراتیک بودن آن است. برای وغیر دمیکی از دیگر مشکالت اصلی این نهاد،  -4

رفع این نقیصه برخی اقدامات ممکن است در مد نظر قرار گیرد. از جمله تشکیل یک 

جمع مشورتی بزرگ از ایرانیان خارج از کشور از طریق یک انتخابات دمکراتیک تحت 

المللی یا متشکل از افرادی که بتوانند حمایت تعداد مشخصی از نظارت نهادهای بین

ایرانیان خارج از کشور را جلب کنند. اعضای این نهاد مشورتی در عین حال که در 

را با اقدامات ایرانیان کشورهای ی اقدامات محلی تالش خواهند کرد و آندهسازمان

ها و مقامات محلی مالقات کرده کنند سعی خواهند کرد که با رسانهدیگر هماهنگ می

توانند گی، آزادی جلب نمایند. در عین حال آنان میو حمایت آنان را از جنبش زن، زند

هماهنگی این اقدامات را بر عهده  یای پاسخگو را انتخاب کرده که وظیفههئیت رئیسه

باال اگر به عضویت این نهاد مشورتی انتخاب شده باشند،  یبردهداشته باشند. افراد نام

 توانند به عضویت هئیت رئیسه انتخاب شوند. می

ان ها میهای متعدد در اتحادها و ائتالفشکست یالوه بر آن با توجه به تجربهع -5

ها و احزاب سیاسی ایرانی که در باال به برخی از آنها اشاره شد، اگر نخواهیم شخصیت

بیش از اندازه خوشبین باشیم، الزم است احتمال شکست هر نهادی برای هماهنگی، 

از همین رو  29ج از کشور را جدی بگیریم.همبستگی یا رهبری این جنبش در خار

ای رفتار شود که انتظارات بزرگی را سبب نگردد. منطقی است که در آغاز راه به گونه

تواند در صورت از هم پاشیده شدن و شکست این نهادها سبب ایجاد انتظارات بزرگ می

 سرخوردگی جدی شوند.

 

  آخر ینکته
ش ای به نفع جنبآخر اینکه تا زمانی که تناسب قوا در ایران به گونه یاما نکته

ندگان آن بتوانند علنی فعالیت کنند، مسئوالنه دهسازمانتغییر نماید تا فعاالن و  جاری

آن است که از برقراری ارتباط سازمانی از جانب فعاالن سیاسی خارج از کشور با رهبران 

                                                      

ها هر های برخی از افراد شناخته شده و سلبریتیطلبینگران هستم که جاه من بنا بر تجربه عمیقاً 29

 اتحاد و ائتالفی را با شکست روبرو کند.
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شصت فعاالن سیاسی داخل کشور لطمات بسیار  یههخودداری شود. در د میدانی جداً

میت برای حاکاین گونه روابط شناسایی ها متحمل شدند و سنگینی از این گونه رابطه

 ای دیگر تکرار کرد. نباید اشتباهات گذشتگان را به گونه .بسیار آسان است

 


