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شه؟ي میباالخره چ  

!یاباني خی در نبردهای فکری هادغدغه  
  ١٣٨٨تير   ۵جمعه                                                                                                                      ر بذيی دانشجويۀنشر

  
   افت؟ي موج ادامه خواهد ني اايآ -١
 یفكر م.  شودیچه م) ین سخنرانيپس از ا(نده ي در نماز جمعه، همه مردم دچار دلشوره شدند آه چند روز آی خامنه ای از سخنرانبعد

 در آوچه ها یگاه.  آردندین فكر ميدر آنشب چشم بر هم نگذاشتند و داشتند به هم) نمنجمله م(ون ها نفر يليران ميآنم در سرتاسر ا

 یايدر دن. »دييايابانها بيشنبه به خ! مردم قربونتون برم«:  گفتید ميم و امي پر از بی آه با لحنیدي شنی دست مور را از دیاد آسيفر

  .شدين تقاضا مرتبَا تكرار ميز اينت ن

ز يكشنبه ني آتش بجان مردم زد و ی ماهواره ایو پخش آن از آانالها) یندا سلطان(ن يآشته شدن آن دختر نازن. شتم چه گذيدي را دشنبه

   .ن منوال گذشتيوضع به هم

 ی صورت می شدن جامعه بصورت خودبخودیقطب.  مردم و انقالب بهتر استیابد برايشتر ادامه يهرچه ب. ابديدوارم ادامه ي فقط اممن

 آه یالاقل در مناطق. ا موضوع تقلب انتخابات طرح نشدي شد و ی من چیكبار بحث راي بعد از شنبه حتا یهايري درگانيدر جر. رديگ

  . جنگ بوده استی اصلی مناطق صحنه هانيدم و خواندم آه اي شنبعدَامن در آن شرآت داشتم و 

ز ين مسأله نيضمنَا ا.  برهی تونه به هر جهتی میعني داره،  یادي است مشكالت زی خودبخودی مردم  خوبه اما وقتی شدن تویقطب

. ست، اوضاع مثل قبل بشهيگر ممكن نيد) رهي بزرگ  و غیا سازش هايحمام خون ( کنه داين مسأله خاتمه پي آه ایهست آه بهر صورت

م ي آنچه فكرش را بكنزودتر از.   سكوت و خفقان تكرار نخواهد شدی و پشت بندش آنهمه سال هاد مردا٢٨ ی مثل آودتایاوضاع

  .ن شروع خواهد شديگه و حتا بزرگتر از اي دیكجايگه و از يكجور دي

 آند ی میدشمن هر آار. اديبنظر نم. ندازند و مردم را خاموش آنندي توانند حمام خون براه بیا ميآ. مي آنی احتماالت را بررسدي بااما

 مردم خط و نشون ی براونيزيآمد در تلو) اگر اشتباه نكنم (ی انتظامیروهاين رادان فرمانده شيچند شب پ. شهيشان بدتر مياوضاع برا

ابان ياد تو خي بیهرآ)  خرداد٣١كشنبه ي روز یعني(گفت از فردا .  زدیك نظاميبت ينبار در هي اما ای خامنه ایرفهاهمان ح. ديآش

ملت . ش خرد نكردي تره برایاما آس. »... وووی ایيما هر گرد ه،یهر تجمع«.  آردیآشكارا اعالم حكومت نظام. مي آوریپدرشو در م

ز االن در يدرسته همه چ. نهيه مردم االن اي روحیعني» .ديجه اش را هم ديروز گفت و نتي رهبر دهنارو آيا. د بزنيحرف جد«:  گفتندیم

)  دانمی آه نمیا هر چيد و ي شدیلي سرآوب خ،یليبه هر دل(اما افت . نجا هم موجودهيدر ا» ز و افتيخ«اما قانون موج وار . اوجه

  .رهي شروع شده آه بنظرم برگشت ناپذی خوام بگم روندیم.  است آه شروع شدهیك موجيبنظرم افت در 

خود .  گستردهیلي مردم بطور خنيي سؤال و هم در پاري را برده زتي حاکمه مشروعأتي از هیهم در باال بخش.  استتي مشروعبحران

 ی اش که هیابينوع ادامه . ستي قشر خاص هم نکيمربوط به . شهي موج مني دار بودن اشهي ری برای مادنهيم زکي مسأله باعث نيا

 اي یلي مثل ش– و گسترده دي را با سرکوب شديی بحرانهاني وقتها چنیليخ.  ساله استی سزيکچي رده گن که فشیهمه م. باال رفته

.  دارندتيمحدود.  وجود نداردی سرکوبني اما قدرت چنکنميمن فکر م. ستينه ن در صحی کسگري که دیطور.  خوابانندی م- یاندونز

 که سکوت کردند در ی کردند و چه کساندي طراحش بودند چه آنها که تائکه يی چه آنها– حلقه زنندگان دور کودتا نکهي اتي محدودکي

 نياالن از چن.  داشته باشندی المللني بیباني پشتدي بانکاريام ا انجیبرا.  طرح اختالف دارندني اشبردي با درجه پنهاي خود ا- حاکمه أتيه

 را بکند و ی المللني بسکي رني چنستي حاکمه حاضر نأتي بخش هني  داره و همی شان عواقبی کار برانيا. ستندي برخوردار نیتيموقع

   .کاي آمری افتادن طرحهااني به جری برای انهي بشه زمنيا



 سرکوب به یروهاي مردم با نمي مستقی ها و برخوردهایريمنتها سرعت درگ.  تر خواهد شدني خونميبا رژ مردم یهايري درگاحتماال

 مثل یعيوقا. اما پراکنده تر و گسترده تر خواهد بود.  پشت سر هم نخواهد بودیونيلي میتظاهرات ها. ستي هفته نکي ني ایفشردگ

   . بشهینطوري کنم ای رکود بزرگ فکر نمکي با مي روبرو بشنکهيا اام.  داشته باشدیادي زین ذهري تونه تأثیاعتصابات م

 تونه ی میلياما شروع سال تحص.  مختلفی سرکوب جوانان بشکل های سه ماهه گذاشته اند اساسَا برای فرجه کي کودتا گرها بنظرم

   . اوج دوباره باشهشيمعنا

 ١٧بعد از .  بودنطوريزمان شاه هم هم. صَال تظاهرات برگزار نشه که امي را داشته باشيی هم محتمل است که انتظار روزهااالن

 و زي همه بفهمند که مبارزه با افت و خنکهي اژهي مهمه بویلي مردم خني در بغاتياما تبل.  روزها تظاهرات نبودیلي آبان خ١٣ تا وريشهر

     .ود ریموج وار جلو م

   دو جناح با هم سازش خواهند کرد؟ايآ -٢
اما .  برخوردارهی مشخصیخي از سابقه تارنهي زمني در ای اسالمیجمهور. ن دو جناح هستي بيی قبل امکان سازش هایها دوره مثل

اد راه يبنظر م) یو رفسنجان( هستند ی و خاتمی آروب،ین هاشون موسوي آه شاخص تری دار و دسته ای برایعني.  متفاوتهیلين بار خيا

 افراد یريدستگ. ی رفسنجانی تخم و ترآه یريدستگ. ( شوندیك مين افراد نزدي گام دارند به خود ا گام بههانيا.  نگذاشته اندیبرگشت

   )...ووو. یستاد موسو

   .)ست آه احتمالش هستيزين چيا. (ی جنگ داخلیعني حرفشان، ی رویا پافشارينها و يك از ايا ترور هر ي یريدستگ

 آه جامعه الزامَا ینجوري ایعني. ن دو طرف جنگ جلو نخواهد رفتيز حول اي لزومَا همه چ،ین جنگي حتا در صورت بروز چناما

موجود است؛ و " یگريز ديچ "یل براين وسط بشدت پتانسيا. یان خامنه ايه؛ و حامي و بقی موسویان دار و دسته يم بشه به حاميتقس

 حضور ینيآه بطور ع" گريز ديچ"سر بلند آردن آن نه و امكان ين آننده است تا زميين اوضاع تعي آگاه در ایروهايحضور ن. درسته

   .رومند تر شوديدارد، ن

 ی غربیروهايكا و ني آنند آه آمری خواهند آاری می خامنه این موضوع آه امروز دار و دسته يا. دميا شني خواندم یي را جای بحثكي

نرا بعنوان تنها راه نجات يزا؛ و ايل چين قبيا اي حمله آنند .م شوندين حرفا، وارد دخالت مستقيتحت عنوان دفاع از مردم و حقوق بشر و ا

" یوحدت مل" پشت خود به صف آرده و ی توانند مردم را تحت عنوان دخالت خارجیب مين ترتي آنند آه به ایفكر م. ندني بیخود م

   . بمانندیگر بر قدرت باقي دی آنند و چندیران شده را بازسازيو

 یي طرح شده بود را محسن رضا-هان ي آ- یعتمداري نژاد سر آار آمد و از جانب شریش آه احمديسال پ ٤ادم هست ي را ین فكريچن

  ).افشا آرده بود

    اوباما کدام سمت را گرفته است؟  -٣
وجه با ت). ختنديمردم محاسبات همه را بهم ر. ( آردیاست شان چرخشياد سين چند روز بنظر ميدر فاصله ا: كاي مورد برخورد  آمردر

 ني هم بيی نژاد انتخاب شود و  مالقات های داده که احمدی محي انتخابات، اوباما ترجاني روزها فاش شده که درجرني که ایبه خبر مهم

 اول بعد انتخابات یاز روزها. دي شود دی چرخش را منيا.  سفر مصر صورت گرفته استاني دولت اوباما در جربا ی رهبرندگانينما

ن را يتا بعدش آه باز هم"  شدهیم واقعَا انتخابات چيم آه بدانيستي نیتيما در موقع"نكه ي آرد و ایم" دونميدونم نمينم"ر آه اوباما يبگ

مردم " دلسوز"شتر يتا روز بعد آه ب". دم و ناراحت شدميران را با مردم ديس در اي برخورد پلی هانهصح"نرا اضافه آرد آه يگفت اما ا

  .شد"  مردمیحام) "یك رأيدر برابر  (ی رأیكا با چهار صد و خرده ايه  آمرتا روز بعد آه آنگر. شد

كا ي آمری قبل از انتخابات صدایدوره ها. متوجه شدند" كاي آمریصدا "ونيزيق تلويز مردم از طرينجا نير لحن را در ايي تغنيا

 ی اسالمی جمهوریماي گفتند انگار از صدا و سی میبرخ.  قبل برخوردش متفاوت بودی نسبت به ماههایآل. داشت" مؤدبانه "یموضع

نده هر بار ي آرد، گوی می و افشاگرزدي هم به آنها زنگ میندوره اگر آسياما در ا.  آردی می افشاگریليمثَال قبل ها خ. اد گرفته اندي

ا ي نژاد یحبت بر سر احمد حتَا اگر ص-د ي زنید سرش حرف مي آه شما داریين آقاين البته موضع و نظر شماست؛ و ايا: " گفتیم

داها در صدا و ي آاندی مناظره هایه مجريشب!!!" ( محفوظهیي پاسخگوی براآنهاحق .  حضور ندارند آه جواب بدن-كان او بود ينزد



حرف  –ره ي و غی با افشاگر–ش مثل قبل ها يحاال آماب. ر آردييقدم به قدم و با بلند شدن مردم، لحن شان تغ!!).  زدندی حرف ممايس

  .كاي موضع دولت آمریعني" كاي آمریصدا" دانند آه یهمه م.  زنندیم

نه فقط .  بودندی انتخابات خنثیكا در دوره ي آمریشتر از صدايآنها حتا ب.  هم صادق بودی فارسی سی بی موضوع در ارتباط با بنيا

  .ز چرخش آردندياما بعد آنها ن.  نژاد بودندیش طرف احمدي بلكه آمابیخنث

 شان حضور مردم مبارز در یمشکل اصل.  دست و پنجه نرم آنندین موضوع چطوري آنند با ایستها دارند حساب ميالي امپرحاال

   .صحنه است

    نژاد هستند؟ی زحمتکشان طرفدار احمدايآ -٤
 ٣٠ به ٧٠ متوسط به باال  نژاد بود و  در محالتی در جنوب شهر به نفع احمد٤٠ به ٦٠ ها آمده بود که آرا  ی آمارها و نظر سنجدر

شه ي نمیول.  هایاني مني در بی دارد و موسوهي زحمتكشان پاني نژاد در بی که احمدندي گوی ها میلي مبنا هم خنيبر هم. یبه نفع موسو

ن  شبانه و روزانه میزش هاين شورشها و خينست آه در ايمنظورم از مطلق نگفتن ا.  استینطوريش اي آمابامانرا مطلق گفت يا

 یدم، فكر مي دین شورش ها آنها را مي از اري غیطيد اگر در شراي زحمتكش هستند و شایدم آه مشخص بود از قشرهاي را دیجوانان

 آه شورش ها در آنجا ی ایياي جغرافینرا از مكان هايا. ت داردين واقعي اشيآماباما .  هستندی نژادیآردم احتماَال طرفدار احمد

ن هنوز اساسَا يرنشيمناطق فق. زش بودي در خ–ر از مناطق جنوب شهر ي بغ–روز تهران يد. وان مشاهده آرد تیز ميرد ني گیصورت م

 ها زحمتكش ی چین موسويهم ب. ن مساله مشهود بودي ازي شبانه نی و در گشت و گذارهای آارزار انتخاباتیدر دوره . ساآت هستند

ن است که جوانان ينكته ا. اما اساسَا دو صف متفاوت بودند.  شدیپولدار مشاهده م و یاني ها، می نژادین احمدي شد و هم بیمشاهده م

 از آنها نه یاريبس.  نبودندید بیك شده نبوده باشند، بچه هاي شده و تحری آه آن بخش سازماندهی نژاد هم در صورتی احمدیحام

 ی به آنها می اقتصادینه ي در زمیزي نژاد چیه از احمدد آين امي و ایينوايبخاطر سنت و مذهب و امام زمان بلكه بخاطر فقر و ب

 نكهياجالب .  از آنها صحبت آردمیمن با برخ.  هم داشتیتين خاصي در مناظره چنی او از رفسنجانیافشاگر.  او بودندیماسد، حام

 است و حاضره یيواليم چه هيديحاال فهم" گن ی نژاد شده اند و مین فاصله آوتاه ضد احمدي همی شناسم توینها را آه مي از ایبرخ

   ." مردم را بكشدیبخاطر حفظ قدرت همه 

م آه صاحبخانه ي رفتیز به خانه اي و جنگ و گریريان درگي در جرشيچند روز پ. ستنديدان نين ها فعال در مي بهرحال زحمتكش تراما

نگاه آن، هر «: او جواب داد» شه؟ي میشما چبنظر «:  آوتاه از او سؤال آردمیدر فرصت.  بودی مسن و بازنشسته فرهنگیاش مرد

ن يتا ا.  استیابان آزادي آه مرزش خیشمال و جنوب. ده شده استي آشین جا مرزيانگار از ا. ن منطقه به باالستي است از ایحرآت

  .«ستي نیر نشوند، از انقالب خبري هم درگیابان آزادين خيي پایمرز شكسته نشه و محدوده ها

 تي موقعتي تثبی درصد را برا٥٠  ی باالی مردم توانست آراني پول نفت بختنيچاوز بوده است که در ونزوئال با ر نژاد مدلش یاحمد

 تحجر، منافع ،يی از سنت گرایبيترک.  هم بودی مادی هازهيانگ. فقط وعده نبود.  را کردنکاري ای هم او بنوعرانيدر ا. ارهيخودش ب

 ی کردن، مانور روی گذارهي ها سرمايی ها نسبت به باالینيي پای و عقده هاري تحق حسی رو،ی مادوچک منافع ک،یکالن ماد

 که یاسي سیاما در صف بند.  قبل از انتخابات بوجود آوردی نژاد برای احمدی گسترده براهي پاکي) یو نه عسگر اوالد (یرفسنجان

 ی دادن کشانده است آنقدر قوی بخش از مردم را به رأنيه ا کی مدت مادکوتاهآن منافع  .  کردهريي تغيیزهايحول کودتا شکل گرفت چ

کشتار و سرکوب هم باعث فرو .  کندی با منافع کالن فرق مزي منافع کوچک و خرده رنيب.  کند به دفاع فعال از کودتالشي که تبدستين

.  کندی نژاد خدشه دار می دهندگان به احمدی رأني را در باد نفر اعتمونهايلي مختني رابانيبه خ.  شهی بخش مني ای های ناآگاهختنير

 مردم مظلوم دي از دراي رود زی کندتر جلو می توهمات نسبت به موسوختنيالبته فرو ر. ميني بی روند را مني هم  ایدر طرف موسو

   .واقع شده است

جز طبقه حاکمه هستند که از قبل البته اغلب شان .  هم بودندکي شی هاني مدرن با ماشی نژاد آدمهای تظاهرات طرفداران احمددر

 بزرگ سود ی که در سطح بستن قراردادهای کسانیعني.  نژاد دفاع کردندی هم از احمدنهايا.  انددهي رسيی نژاد به نان و نوایاحمد

 ی احمدی های بزرگ نباشد اما از قبل دست و دل بازیلي اگر هم اندازه شان خیحت.  داران شده اندهي از  سرمایبردند و بدل به بخش



 ندي فرستادند که بگوابانيبه خ" شهيهنرپ "یعني.  بودی بازرنگي نژاد نی از هواداران احمدی بخشانيالبته واقعَا در م. نژاد  فربه شده اند

اوباش و اما روشن بود که .  نژادی احمدیبا عکس ها. دمي حجاب را دی ببايدو سه تا زنان تقر. ه داردي هم  پافهاي طني نژاد در ایاحمد

 اسالم و خدا هي از زاوی که پولدار هم بود ولدمي را دیکي. غي تبلی دادند برای پول منهايبه ا.  دادندی مکي رکیمزدور بودند و فحش ها

 و یتي امنیروهاي نی توان گفت که منهای میبطور کل.  سرکوبش هم هستندیروهاي نجز نهايا.  کردی نژاد دفاع میداشت از احمد

 از ی تحتانی از توده هایادياگر بخش ز. ی تا هواداران موسورندي گی قرار میفتري ضعتي نژاد در موقعیداران احمد هوا،ینظام

 یروهاي اگر جزو نی افتاده متحجر جامعه حتقباما آن بخش ع. ستندي اش نی آمدند اما سربازان جنگی پشت احمدی مادهيزاو

   . مردم قرار دارندیابتدا فعالند و رو در رو هم نباشند اما حداقل در یجي شده بسیسازمانده

    صورت گرفته است؟یاباني شرکت کنندگان در مبارزات خبي در جو و ترکیرييچه تغ -٥
 ريفراگ.  شودی زده میجرقه ا.  داردیحالت موج انفجار.  وجود داردی شهریزشهاي خنجوري اني بی است که نکات مشترکني اتيواقع

 ني دوگانه بر اري خرداد تأث٣٠ یهايريمثال درگ.  کندی مريي تغرشي درگیروهاي نبيعوامل شکلش و ترک یکسريبر اثر .  شودیم

 مطرح کرد و فرم شروي پی توده های را  برایسؤاالت جد.   کردزهيکالي بود که رادني مثبتش ای ه جنبکي.  گذاشته استميجنبش عظ

.  گرفتندري آنها تاثی آگاه و شعارهایروهاي از نی شد و گاهنطوري ای خودبخودیهگا.   قرار دادشاني روی از مبارزه را جلویدي جدیها

 مي امروز نرگنيم.  کنندی مديترد.  جلو برهنهي هزیانتظار دارند جنبش ب. ترسند ی ميی قشرهااي ی مواقع کسانني اگري دیاما از سو

 است که ی انقالبیروهاي نی برایفرصت. ستيبد هم ن.  دارهنييا موج است که باال و پکيواقعَا .  دمي خرداد د٣٠ در نرايا. ابونيخ

حتا .  شعار دادشدينم. مي روبرو بودتي شد با محدودرح بحث سکوت مطی وقتیونيليدر تظاهرات م.  کنندمي و تحکتي را تثبیزيچ

 نيشتراي شود بی تر مني و خونکالتري رادهايري درگیوقت.  شکستنهمي خرداد ا٣٠اما روز . کردندي از توده ها مخالفت باهات میاريبس

 ی ها اول فعالترند ولیاني است میاسي سیوقت.   شودی مدهي دشتري ها تزلزل بیاني مني و در بندي آی هستند که به صحنه میجوانان تحتان

  . مانندی در صحنه مشتري ها بی شود تحتانی می اوضاع جنگیوقت

 شدن یقطب.  آوردی ببار نمی آگاهی بطور خودبخودکالي رادیشکل ها.   کندی مداديقشر ب ني اني در بیاسي سی اطالعی و بی ناآگاهاما

   .ردين قرار بگي مرتجعی تواند جهت غلط برود و مورد بهره برداری هم باز میخودبخود

 از یدرک.  است خوبیكي بد است یكي. ك فرد استي یموسو. ك فرد استي نژاد ی احمدی کنند انگاری جوانان فکر مني از ایاريبس

   . مختلفی با راهكارهایارتجاع.  اند ندارندی طبقه ارتجاعکي ندگاني نمانهاي هر دو انکهيا

. ن هم افراد مقاوم خودشان را دارنديد گفت آه مرتجعينرا بايا.  قهرمان است و غسل شهادت آردهی کنند موسوینكه فکر ميگر اي دیكي 

 ني به اازين.  مردن مهم استی چیبرا. ستيگفت زنده باد شاه مرگ بر مردم؟ مردن مهم نمگر زمان شاه فرمانده شاه موقع مردن ن

   . مردم طرح شودی و قابل فهم براه حرفها زندنياست که ا

 را یمن جوان.  آندیداد مي بزينه نين زمي در اینا آگاه.  مختلف سرآوبی در مورد نقش ارگانهای آگاهی ارتقایگر براي مورد دكي

 یكين ي با ایكياون .  آندیج فرق مي با بسی انتظامیرويگفت نيبا حرارت م. بارها هم باتوم خورده بود.  شبانهیال در حرآتهادم فعيد

ك نظامند، ي سرآوب یك بازويست و هر يروها چين نينكه آارآرد ايروشن آردن ا. رهي بده و غیكين ي خوبه ایكياون .  آندیفرق م

  .ان مردم استي مسئله موضوع بحث داغ منين االن ايهم.  سرآوب استی از قوایستي درك مارآسش گذاشتنيمنظورم پ. ستيضرور

    کند؟ی مدي را تهدزشي خیچه خطرات -٦

د و يمردم فعال ام.  استی مردم بشدت قوانيك در ميشات بورژوا دمكراتيگرا. ان مردم موجود استي در می بشدت متناقضشاتيگرا

. ذارهيست هستند هم مي آنند آمونی آه فكر مین آساني در بیراتش را حتين تأثيه؛ و اي دونند چیاصَال نم. نندي بیسم نمي در آمونینجات

ر نشن و ي آه جو گی کردی قانع مدي را هم بانهايا)  آغشته هستندکي بورژوا دمکراتشاتي بشدت به گراودشان خنهايالبته اغلب ا(

 یحت!  بدنیگري دینگن و شعارها" اهللا اآبر" آه شبها رو پشت بام ید قانع آنيا را بان هي از همیبرخ. رنديدستمال سبز بدست نگ

 یبرخ.   را پخش کنندیستي کمونی هاهي دفاع کنند و اعالمسمي از کمونمي که مستقارند کنند هراس دی فکر و عمل نمنگونهي که ایکسان

   خواهند ی هستند و میلي شی در دوران کودتایانگار. مي باشیب انتخابات ضد کودتا و تقلندي گوی را راحت کردند و فقط مالشانيها که خ



   .ستي معلوم نی با چه مختصاتیچه جمهو.  روندی فراتر نمی شعار جمهوراز حداکثر نکهي ااي.  کنندی دفاع منوشهياز آلنده  در مقابل پ

 سوار ی و آروبی موسوکمي:  استی وجود دارد و قو الواقع دو خطری فیعني.  کندی مدي جنبش را تهدیاسي دو خطر  بزرگ سعمَال

 که ین کسانينكه در بيخطر دوم ا.   آنند مهارش آنندی از دستشان در رفته و تالش می امور مقداریآه شده اند ول. ن جنبش شونديا

 ندهيو مختصات جامعه آ سمي صحبت از کمونیرد؛ و کسي قرار گیژوا دمكراس   تحت الشعاع بورزي چمه دانند هی مستيخود را کمون

 صورت نکاري زنده و خالق اوهي که به شی شود بشرطی بشدت حس مازشي مساعد است و ننکاري ای که فضا برایدر صورت. نکند

 نهي زمني گفتن در ایبرا) ستمي شان در قرن بی از تجارب مثبت و منفیبا توجه به جمعبند (ی و جدی علمی واقعَا حرفستهاي و کمونرديگ

 نطفه ها یجالب است که برخ. د باشد با مردم حرف زدي باینده چي جامعه آنکهي توان در مورد ای معياالن در سطح وس.   باشندداشته

ك زن و شوهر آه ين يابان بي خی خرداد تو٣٠ یا هیريدر درگ.  شودیابانها نوشته مي االن دارد در خنينش همينده و قوانيجامعه آ

مرد .  خواست در آنار مردم باشدیه و ميان چيزن متوجه شده بود جر. دان سر در آورده بودند دعوا شديمرهگذر بودند و ناغافل وسط 

 دادند و شروع نجاتدر وسط گاز اشك آور و سرآوب مردم دور آنها جمع شدند و زن را .  خواست و شروع کرد به آتك زدن زنینم

غلط .  آرد آه زن خودم است بشما چه؟ مردم گفتند زنت هست آه باشدیقلدرشوهره . آردند به بحث با مرد آه حق ندارد زن را بزند

زها هم ين جور چياز ا... و . رهي گیا طالقش را ميا رفتارت را مثل آدم آن ي. ستيزن آزاد است و ملك تو ن. یكني دست بلند می کنیم

  .زاستين چينده ايمنظورم از دامن زدن به بحث در مورد جامعه آ. نهي بیاد مي زدمآ

 ی که عده ايی هر جابايتقر.  آندی را واقعَا فلج مین موضوع آسانيا. مي درست نداریف آه رهبريگن حي ها میلي خنکهي سرانجام او

 زهيکاتوري  رهبران خودخوانده کار،یمنظورشان از رهبر.  شودی طرح می زنند مسأله رهبری حرف متهاي شوند و سر فعالیجمع م

 است ني در گرو ازشي خني اندهي که کل آمي توانم بگویبه جرأت م.  استی به رهبران واقعازين. ستي نیونيزيتلو یشده در ماهواره ها

 پروسه نيتنها در ا.  شودري مردم فراگاني بخورد و در موندي جامعه پشروي پی با بخشهایحي و برنامه روشن و صحاستيکه خط و س

  .ندري گی هم شکل میاست که رهبران واقع
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