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ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻣﺻﺎدره ی اﻧﻘﻼب ﻣردم اﯾران ﺗوﺳط آﺧوﻧدھﺎ ﺳﭘری ﺷده اﺳت .از ھﻣﯾن رو  22ﺑﮭﻣن در ﺣﺎﻓظﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﯾراﻧﯾﺎن در ﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﺎدآور ﯾﮏ ﭘﯾروزی ﺑزرگ ﻣردم در ﺑزﯾر ﮐﺷﺎﻧدن ﺳﻠطﻧت ﺑوده ،روز از ﮐف رﻓﺗن دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺷﺎن
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﯾم؛ ﮔروھﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎرزات
ﻧﯾز ھﺳت .ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺧرداد  88و ﺟﻧﺑش اﺧﯾر ﻣردم ،ﺑﺎ دو ﻧوع ﺟرﯾﺎن ﻓﮑری
ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد ﻣردم در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب را ﻓراﻣوش ﮐرده ﺑﻠﮑﮫ واﻗﻌﯾت ﻣﺻﺎدره دﺳﺗﺎوردھﺎی آن ﻣﺑﺎرزات ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ
ﺑدﺳت ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐرده و ﯾﺎ از ﯾﺎد ﺑرده ﺑودﻧد و ھﻣواره اﻧﻘﻼﺑﯾون واﻗﻌﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطر آن اﻗداﻣﺎت ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐردﻧد.
دوﻣﯾن ﮔروه ،آن دﺳﺗﮫ از اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘس از اﻧﻘﻼب  57ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ای ﭘﯾﮕﯾر در ﻣﻘﺎﺑل ارﺗﺟﺎع ﺣﺎﮐم دﺳت زده
و اﮔر از ﻗﺗﻠﮕﺎه ھﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی  60رژﯾم ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑرده ﺑﺎﺷﻧد ،در طول اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﻓراز و ﻧﺷﯾب ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر از ﻣﺑﺎرزات
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود دﺳت ﻧﮑﺷﯾدﻧد و در ﺟﮭت اﻓزاﯾش آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ و اﻓﺷﺎی ظﻠم و ﺳﺗم ﻣوﺟود ﮐوﺷﯾده اﻧد.
ﭘس از ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻓراوان رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم و ﺳﺎﻟﮭﺎ ظﻠم و ﺑﯾداد و ﺳﺗم ﻋﻠﯾﮫ اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳر اﻧﺟﺎم در
ﺧرداد  ،88اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﻓوران ﺧﺷم ﻣردم ﮔردﯾد و آﺗش ﭘﻧﮭﺎن ﺷده زﯾر ﺧﺎﮐﺳﺗر ﻓوران ﻧﻣود و اﮐﺛر ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن را ﺑرای
اﺑراز ﺧﺷم و ﻧﻔرت ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺷﺎﻧﯾد .اﯾﻧﺑﺎر ھر دو ﮔروه دوﺷﺎدوش ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرای اﺑراز ﺧﺷم ﺧود ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .ﺣﺿور آﻧﺎن در
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻓراھم ﮐرد ﺗﺎ ﭼﮭره ﻓرﯾﺑﮑﺎر و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای اﮐﺛرﯾت ﻣردم اﯾران و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﮔردد.
ﭘس از ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل ،اﻣروز ﺷﺎھد ّ
ﺿدﯾت ﻋﻣﯾق ﻣردم ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺎھد "ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﻣرگ ﺑر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" ﺑر در و دﯾوارھﺎ ،ﺷﺎھد ھزاران زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘس از ﺣرﮐت ھﺎی اﺧﯾر و ﺷﺎھد ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﻓراوان در ﺣرﮐت
ھﺎی اﻋﺗراﺿﯽ و زﻧدان ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ اﯾن رژﯾم ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎر ھﺳﺗﯾم .از ﺳوی دﯾﮕر ﺷﺎھد ﺷﮑل ﮔﯾری ﺣرﮐت ھﺎی رادﯾﮑﺎل ﻣردم در
روزھﺎﯾﯽ ﭼون  13آﺑﺎن 16 ،آذر و ﺑوﯾژه روز ﻋﺎﺷورا ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف اھداف رژﯾم و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن در آن روز ﭘﯾش رﻓت و
ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﮐﻠﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑل داد.
از ھﻣﯾن رو اﻣﺳﺎل ﺑﺎ وﺟود اﯾن ّ
ﺿدﯾت ﻋﻣﯾق 22 ،ﺑﮭﻣن ﺑرای ﻣردم آﺧرﯾن روز از دھﮫ ﻓﺟر آﺧوﻧدھﺎ ﻧﯾﺳت ،آﻏﺎزی دوﺑﺎره
اﺳت :ﺑرای ﺷورش ،ﻓرﯾﺎد ﻋﻠﯾﮫ ظﻠم و از رﯾﺷﮫ ﺑرﮐﻧدن اﺳﺎس ﺳﺗم و اﺳﺗﺑداد و اﺳﺗﺛﻣﺎر .از اﯾﻧرو اﻣﺳﺎل ﺣﺿور ﮔﺳﺗرده ﻣردم ﺑﺳﯾﺎر
ﺿروری اﺳت ،ﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﯾرو و ﺧﺷم ﺧود ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم و روز  22ﺑﮭﻣن را از دزداﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯽ
و ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯾش دﺳﺗرﻧﺞ ﻣﺎدران و ﭘدراﻧﻣﺎن را ﺑﮫ ﻏﺎرت ﺑردﻧد ﺑﺎز ﭘس ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن روز و ﺳﺎﯾر روزھﺎی ﻣﺑﺎرزه
در ﺗﻼش ﺧواھﯾم ﺑود ﺗﺎ ﺧﯾزش را اداﻣﮫ داده و رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺣﻘق ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﺑرای ﮐﺳب ﭘﯾروزی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻘﺎط ﻗوت ﮔذﺷﺗﮕﺎن را ﺳرﻣﺷق راھﻣﺎن ﻗرار دھﯾم و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف را ﻧﻘد و اﺻﻼح ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد
ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻠم اﻧﻘﻼب ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾم و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ داﻧش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧﯾم.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺻﺎدره اﻧﻘﻼب ھﻣواره ﺗﻼش داﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧﺗﮫ و  22ﺑﮭﻣن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾد.
در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اﻧﻘﻼب  57اﯾﻔﺎ ﮐرده ﺑودﻧد ﻧﺎم آﻧﺎن را از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾش
ﺣذف ﮐرده و ﻧﯾروھﺎی ﻣذھﺑﯽ و آﺧوﻧد ھﺎ را ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ آن اﻧﻘﻼب ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و در ﻧﮭﺎﯾت آن روز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﯾوم
ﷲ ﺑﮫ ﻋﻧوان روزی ﻣذھﺑﯽ از ھوﯾت اﺻﻠﯽ اش ﺗﮭﯽ ﮐرده اﺳت .در اﻗداﻣﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ اھداف ﻣﺑﺎرزات ﭘس از ﺑﮭﻣن  57و ﺗﺟﺎرب
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺳب ﺷده در ﺳﺎﻟﮭﺎی  57 – 60را واروﻧﮫ ﺟﻠوه ﻣﯽ دھد .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ آﻧﺎن ﺧﺑری از ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﺷﮭر روﺳﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾﺳت؛ اﺷﺎره ای ﺑﮫ  5روز ﻣﻘﺎوﻣت ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ زﻧﺎن در ھﺷت ﻣﺎرس  57در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرﻣﺎن
ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت؛ ﺻﺣﺑﺗﯽ از ﻣﻘﺎوﻣت رزﻣﻧده ﻣردم ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ،ﻋرﺑﮭﺎی ﺧوزﺳﺗﺎن و ده ﺳﺎل ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻣردم
ﮐردﺳﺗﺎن و ﻗﯾﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺳﺎل  60در آﻣل ﻧﯾﺳت .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑزارھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون؛ روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺗﻼش دارﻧد اﯾن ﺣﻘﺎﯾق را واروﻧﮫ ﺟﻠوه دھﻧد .وﺣﺷت ﻓراوان ﺳران ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑرار دوﺑﺎره آن ﺣرﮐت
ھﺎ و در ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗن اﺳﺎس ﻧظﺎم اﺳت.

 22ﺑﮭﻣن ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ اﺳت ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم .اﮐﻧون وظﯾﻔﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ از ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﻘﻼب  57در ﺣرﮐت ﭘﯾش رو اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﯾﮑﯽ از ﺷﺑﺎھت ھﺎی ﻣﮭم ﺟﻧﺑش اﺧﯾر
و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﻧﺗﮭﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب  ،57ﺣﺿور ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗﺷﺎر و ﮔروه ھﺎ در ﺻف ﻣﺑﺎرزه اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻧﻘطﮫ ﻗوﺗﯽ ﺑرای ھر دو ﺣرﮐت
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ از ﺳوی دﯾﮕر ﻋدم ﺣﺿور رھﺑری رادﯾﮑﺎل ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺟﻧﺑش و ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ را
در ﺟﮭت رھﺎﯾﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺳﺗﻣدﯾدﮔﺎن و در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺳوق دھد .در ھر دو ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد.
ھﻣﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺷد ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑرای ﻣﺻﺎدره اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺿرر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم و ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺛروت و ﻗدرت ،ﺑﮫ ظﺎھر رھﺑر اﻧﻘﻼب ﮔردد .ﺑدﯾن ﺳﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺑرﭼﯾدن ھر ﮔوﻧﮫ ظﻠم و ﺳﺗم ،اﺳﺗﺑداد و
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺷﮑﻠﯽ از ارﺗﺟﺎع ﺗوﺳط ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر از آن اﻧﺟﺎﻣﯾد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ای ﮐﮫ در ﺧﯾزش ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ھﻣﮕﺎن و ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص ﺟواﻧﺎن رادﯾﮑﺎل و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗرار
ﮔﯾرد ،از ﻣﯾﺎن ﺑردن اﯾن ﻧﻘطﮫ ﺿﻌف اﺳت ﭼرا ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘﯾﺻﮫ ،ﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﺎھد ﻣﺻﺎدره ﻣﺑﺎرزات ﻣردم
ﺗوﺳط ﻧﯾروی ارﺗﺟﺎﻋﯽ دﯾﮕری ﺧواھﯾم ﺑود .در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺟﮭت ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن و ﺗﺷﮑﯾل ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی دﻗﯾق ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اھداف و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم و ﺟﻠوﮔﯾری از اداﻣﮫ ﺗﻼش ھﺎی رژﯾم در ﺟﮭت ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑش
ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﮫ وﺟود دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺣراف از اھداف اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺧواﺳﺗﮫ
ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر اﻓرادی ﭼون ﺧﻣﯾﻧﯽ ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ،رھﺑری
اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣردﻣﯽ را در دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد.
از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﯾﮏ رھﺑری رادﯾﮑﺎل " ّ
ﺿدﯾت ﺑﺎ ﮐﻠﯾت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ" اﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن ﭘس از
ﮔذﺷت ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﻣﺑﺎرزه در ﺧﯾﺎﺑﺎن در ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ اﻓرادی ﭼون ﻣوﺳوی ،ﮐروﺑﯽ و ﺧﺎﺗﻣﯽ ﻋﻠﯾرﻏم ﺷﻌﺎرھﺎی ﻓرﯾﺑﻧده ﻗﺑل از
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ﭘس از آن ،در واﻗﻊ ﺿد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﺣرﮐت ﮐرده و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل دﻋواھﺎی ﺟﻧﺎﺣﯽ و ﺗﺿﺎد ﺑر ﺳر ﻗدرت در
ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎح ﺣﺎﮐم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ھم اﮐﻧون ﮐﮫ اﺳﺎس ﻧظﺎم را در ﺧطر ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ،ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ در ﺑراﺑر ﻣردم ﺻف آراﯾﯽ ﮐرده
اﻧد .ﻣردم ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ درﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﮑﺎن اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺎن وﺟود ﻧدارد و ﺗﻧﮭﺎ راه رھﺎﯾﯽ،
ﺑرھم زدن ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻧوﯾن اﺳت.
ﻣﺎ ﻋﻠم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻋﻠم رھﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ھدف در ﺷراﯾط
ﮐﻧوﻧﯽ در درﺟﮫ اول ﺟﺎﻣﻌﮫ ای را واﺟد ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣردم ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻓﺎﻗد ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در روزھﺎی
اﺧﯾر ﻣردم ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾده اﻧد و ﺑﮫ طور وﺳﯾﻊ ّ
ﺿدﯾت ﺧود ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ را در ﻣﺑﺎرزات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن داده اﻧد.
ﻣﺎ ﺧواھﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻋﺎری از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ھﺳﺗﯾم .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺻﺣﯾﺢ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎﯾش ﺳود ﻧﺑﺎﺷد،
ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻟﮕد ﻣﺎل ﺷدن طﺑﻘﺎت ﻓرو دﺳت زﯾِر ﻓﺷﺎر ﺳود آوری ﻋده ای ﻗﻠﯾل ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷده در ﺟﮭت ﺗﻌدﯾل ﻧﺎﺑراﺑری و رﻓﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر از ﻣﯾﺎن ﺑرود .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد ﮐﮫ ﻗواﻧﯾﻧش ﺑر اﺳﺎس ﺷﺄن و
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوم اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد ،ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎری از ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ،طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻠﯾﺗﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎﺷد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن ﮐﻠﯾﮫ
اﻣور ﺑدﺳت ﻣردم ﺳﭘرده ﺷود و ﺗوﺳط ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣردﻣﯽ اداره ﺷود .ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن دﯾن از دوﻟت ﮐﺎﻣﻼ ﺟدا ﺑﺎﺷد و در آن
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺗرﻗﯽ و ﺑﺎﻟﻧده ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷد.
از اﯾن رو در  22ﺑﮭﻣن ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم ،ﺷورﺷﮕر ،ﻗﺎطﻊ و ھوﺷﯾﺎر ،ﺗﺎ ﺑﮕوﯾﯾم:
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳرﮔوﺑﮕراﻧﮫ اش و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ اش!
اﻋدام ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺗﺟﺎوز و زﻧدان را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺧواھﺎن از ﺑﯾن رﻓﺗن ﮐﻠﯾﮫ ﻗواﻧﯾن و ﻣﺟﺎزاﺗﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻗواﻧﯾن
ﺿد اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯾﺎت و ﺟزﺋﯾﺎﺗش ھﺳﺗﯾم.
ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر و ﺳﺗﻣﮕر را در ھﯾﭻ ﻟﺑﺎس و ُﻓرﻣﯽ ﺑرﻧﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾم .ﭘﻠﯾس ﻣزدور ،ﺑﺳﯾﺟﯽ ُ
ﻗﻠدر ،ﻟﺑﺎس ﺷﺧﺻﯽ
ﭼﻣﺎق ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!

ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺟﻣﻊ و ﺗﺷﮑل ،ﺳرﮐوب اﻋﺗراض و ﺧﺎﻣوﺷﯽ ھر ﻓرﯾﺎد ﺣق طﻠﺑﺎﻧﮫ ای را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
ﺑﯾش از اﯾن اﺟﺎزه ﻗﺗل و ﺳرﮐوب دﮔراﻧدﯾﺷﺎن ،روﺷﻧﻔﮑران ،ﮐﺎرﮔران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﻣﻌﻠﻣﺎن و  ...را ﻧﻣﯽ دھﯾم!
ﺳرﮐوب و ﻓرودﺳﺗﯽ زﻧﺎن و ﺗﺑﻌﯾض ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻧﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ،ﻧﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﻧﮫ در ﺧﺎﻧﮫ را دﯾﮕر ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾم !
ﺳرﮐوب ﻣذھﺑﯽ ﻣردم ،دﺧﺎﻟت ﻣذھب در ﺗﻣﺎم ارﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد و آﻣوزش و ﻓرھﻧﮓ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ و
رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ و ﺟﻧﺳﯽ ﺑس اﺳت .ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم!
ﺑﺎﻧدﺑﺎزی ﺑﺎ ﻗدرﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺎﻓﯾﺳت .ﻣﺎ ﯾوغ واﺑﺳﺗﮕﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺟﯾن ﺷده دﯾﮕر ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم!
دﯾﮕر ﭘﺳﺗﯽ و ﺣﻘﺎرت ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻏﺎرت ﺛروﺗﮭﺎی ﮐﺷور و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣردم ﮐﺎرﮐن
ﺗوﺳط ﺑﺎﻧدھﺎی ُ
ﻗﻠدر ﺳﭘﺎھﯽ و ﻣذھﺑﯽ را ﺗﺣﻣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم !
آﻣوزش و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ ای و داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺑﯽ ﻣﺣﺗوا ،ﻣذھﺑﯽ و ُﺧراﻓﯽ ،ﺿد زن ،ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎﻧﮫ و ھرزه ﭘرور را ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ داﻧﯽ
ﻣﯽ اﻓﮑﻧﯾم ! ﺑﺳﺎط ﺧراﻓﺎت و دروغ از ﻣراﮐز آﻣوزش ﻋﻠم ﺑﺎﯾد ﺑرﭼﯾده ﺷوﻧد !
اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺎﺷﯾﺳم ﻣذھﺑﯽ و ﺷووﻧﯾﺳم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم ،اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی زﺑﺎﻧﯽ ،اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ ،دﮔرﺑﺎﺷﺎن ﺟﻧﺳﯽ و  ...را ﻧﻣﯽ
ﺧواھﯾم.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم و ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﯾم :
ﺗﻣﺎم زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﻋﻘﯾدﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻌﺎ ً آزاد ﺷوﻧد.
آﻣرﯾن و ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی دوران ﺣﺎﮐﻣﯾت اﯾن رژﯾم و ﻗﺎﺗﻠﯾن ﻣردم در ﻣﺎھﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻌرﻓﯽ و در دادﮔﺎھﮭﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎ
ﻧظﺎرت ﻣردﻣﯽ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷوﻧد.
اﺳﺎﻣﯽ رﺑوده ﺷدﮔﺎن و ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎ اﻧﻔرادی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن طﯽ ﺳﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣدﻓون ﺷده
اﻧد ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص و ﻣﺣل دﻓن آﻧﮭﺎ ،دﻟﯾل ﺟﺎﻧﺑﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ ،ﻋﻘﯾده و ﺑﺎورﺷﺎن و  ..ﺑرای ﻣردم روﺷن ﮔردد.
اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری ،داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣردﻣﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻗﺷﺎر ﺑﺎﯾد آزاد ﺑﺎﺷد و ﺣق اﻋﺗﺻﺎب و
اﻋﺗراض ﺑﺎﯾد ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ﺑراﺑری ﮐﺎﻣل ﺣﻘوﻗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زن و ﻣرد ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺳر ﮔردد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺑراﺑری ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﺎﯾد
ﺑرﭼﯾده ﺷوﻧد.
ﺑرآوردن اﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎ وﺟود اﯾن رژﯾم ﻣﯾﺳر ﻧﺧواھد ﺷد .ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑدﺳت آوردن آﻧﮭﺎ ،درھم ﺷﮑﺳﺗن ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﯾن
ﻧظم ﮐﮭﻧﮫ اﺳت .ﺗﺣﻘق اﯾن ﺧواﺳﺗﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ﮔروه اﺗﺣﺎد و ﻣﺑﺎرزه ﺧودﻣﺎن اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﻧﯾﺎز دارﯾم ﮐﮫ ھﻣدﯾﮕر را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد
ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑﻧﺎن ھﻣدﯾﮕر را ﺑﯾﺎﺑﻧد و ﻣﺗﺣد ﺷوﻧد و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻧﯾروھﺎی ﻣزدور ﺳﻼح ﺑدﺳت ﻣﺟﺑورﯾم از ﺧود
دﻓﺎع ﮐﻧﯾم .دﻓﺎع از ﺧود و دﻓﺎع از آزادی ھﺎی ﺑدﺳت آﻣده در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷروع ﺑﻠﮑﮫ ﺿروری اﺳت .ﻋده ای ﻋﺎﻓﯾت طﻠب ﻣﺎ را
ﺑﮫ ﺑرﺧورد ﻣﺳﯾﺢ وار دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﮔر ﯾﮏ ﺳﯾﻠﯽ ﺧوردﯾد طرف دﯾﮕر ﺻورت ﺧود را ﺑرﮔرداﻧﯾد ﺗﺎ ﺳﯾﻠﯽ دﯾﮕر زده
ﺷود .ﯾﺎ ﻣﺎ را ﻧﺻﺣﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺎن را در ﺳﮑوت و آراﻣش و ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز ﭘﯾش ﺑرﯾم .ﮐدام ﻋﻘل ﺳﻠﯾﻣﯽ ﺑﺎور
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن درﻧدﮔﺎن ﺧوﻧﺧوار ﺑﻣﺎ رﺣم ﮐﻧﻧد؟ ﮐدام ﻋﻘل ﺳﺎﻟﻣﯽ ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮑوت ﻣﺎ ھزاران زﻧداﻧﯽ و ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ از
زﻧدان و ﮐﺷﺗﺎرﮔﺎھﮭﺎ رھﺎ ﺧواھﻧد ﺷد؟ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم ،ﺑرای ﻓرﯾﺎد زدن
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم و آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾم .اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗرﺳﺎﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗرﺳﻧد ﮐﮫ در روز  22ﺑﮭﻣن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺷﮑﻧﯽ در
ﺳطﺢ ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑطور ﻗطﻌﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓراﮔﯾر و ﺗﺛﺑﯾت ﺷود.

ﮑﺎل و رزﻣﻧده در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮭم ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﯾم و ﻧﯾروی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣﺎن را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ آﯾﯾم و ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﺗﻘل و رادﯾ ِ
ﺳﮑوت زﺷت ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و ﻣﻣﺎﺷﺎت ﺑﺎ آﻧﺎن را ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم .ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﯽ و اﺗﺣﺎد ﻣﯾﺎن
ﮐﻧﯾم ،از طرف دﯾﮕر ﺟﻠوی
ِ
ﻣﺎ ھم ﻣوج ﺟدﯾدی از اﻣﯾد در ﺻف ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﻣردم راه ﺧواھد اﻓﺗﺎد و ھم ﺗرس وﯾژه ای ﺑر دل دﺷﻣﻧﺎن ﺧواھد ﻧﺷﺳت .آری اﮔر ﺑﺎ
ھم ﺑﺎﺷﯾم ،اﮔر ﺑر اھداف ﻣﺎن روﺷن ﺑﺎﺷﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﺟﮭت ﭘﯾروزی ﺑردارﯾم.

