
 .بررسی علل اساسی درگیری های جناح های رنگارنگ رژیم

. مدتها است که موضوع  درگیری های مابین باندها و جناح های جمهوری اسالمی ایران، بگونه ای بی سابقه شدت پیدا کرده است

های همگانی در جهان  نهتقریباً هر روز وقایع مربوط به تشدید شکاف مابین جناح های رنگارنگ رژیم در ایران، به سر تیتر رسا

حتی بسیاری از صاحب نظران سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی، چگونگی سرنوشت کشور ایران را با نتایج این . تبدیل میشود

 .رویاروئی ها مرتبط میدانند

عمیق گفتمان واضح است که تا زمانی که توده حق طلب مردم برای دست یابی به حقوق خود در همه زمینه ها، موفق نشوند با ت

ارتباط و هماهنگی بخش های  دمکراتیک و سازماندهی خود و بمیدان آوردن عدد بزرگ به صحنۀ  و رویا روئی با رژیم، با ایجاد

مختلف مبارزه ای سراسری و تلفیق مبارزه مخفی و علنی، به مقابله سازمان داده شده با این نظام غیر انسانی بر نیاید و فرمانروائی 

 .را ناممکن نکنند  ؛ رژیم جهل و جنایت جمهوری اسالمی ایران،  بحیات ننگین اش ادامه خواهد دادفرمانروا 

کودتا و یا دخالت های دول امپریالیستی که بتواند این رژیم را بزیر بکشد، بشهادت تاریخ، رفاه، آزادی و برابری را به مردم 

 .کشورمان ارزانی نخواهند کرد

 خذا، نو شو ، نو قيرمان/ یً شاد نبخشنذفتخبر ما 

 امان یب یكار ىایدرپ/  یم آزادیریبا دست خٌد گ

در این مقاله سعی خواهم نمود ضمن به تصویر کشیدن درگیری های جناح ها صاحب منصبان رژیم، و نتایج حاصل از آن، در 

 .رابطه با علت این درگیری ها توضیحاتی را ارائه بدهم

 :کرد  اختالف مابین باندها و جناح های جمهوری اسالمی ایران، بچندین مورد باید توجه در بررسی علت های اساسی تشدید

 .در آمده است بحالت انفجاریدر اثر سرکوب، ترور ، خفقان افزایش فقر و بیکاری،  جامعه - 1

های رنگارنگ رژیم و  جناح –خود رهبر –جانبی زیاده خواهی و رقابت های سودجویانه دستگاه رهبریمسبب این وضعیت از  - 2

دوران احمدی نژاد است و از جانب  سال گذشته و بویژه در 22، در تمام دوران عملکردها و سیاست های جمهوری اسالمی ایران

دیگر نیروی قهریه رژیم است که هر معترض و هر خواست مردمی و یا خارج از نیازهای نظام و در راَس آن ولی فقیه را با زندان، 

 .عدام پاسخ میدهدشکنجه و ا

سید علی خامنه ای دیگر قادر نیست همانند گذشته رهبری بکند و با مانور های الزم در رابطه با اختالفات درون باندهای رژیم،  - 2

 .خودش را بر فراز نظام  قرار بدهد و با کشیدن سرنخ ها، تعادل ایجاد بکند

، دیگر ( اقتصاد ایران در دست سپاه است % 07 -07) ع اقتصادی خودش عامل قدرتمند سپاه پاسداران، بعد از تحکیم مواض - 4

تو : اش با ولی فقیه اینست که  بلکه حرف حساب. نمیخواهد تنها بعنوان چوب دست رهبر و تماماً در خدمت سیدعلی خامنه ای باشد

،سپاه پاسداران، امروز خودش ربه بیان دیگ. یمرا، نه با اختیارات مقام خدائی در مقابل سپاه، بلکه بعنوان یکی از خودمان میخواه

در این سهم خواهی، حیطۀ عمل رهبر، بسیار کمتر و . میخواهد بعنوان یک مدعی قدرت، در رابطه با سیاست گذاری در ایران،سهم

  . محدودتر خواهد شد

سیاست انتخاباتی رژیم در رابطه با   او برای چگونگی. به سخنان جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و منتصب ولی فقیه توجه کنید

 .سپاه پاسداران را در جایگاه شورای نگهبان و نظارت استصوابی قرار میدهد. مجلس شورای اسالمی،خط و نشان میکشد

 : "هنوز مرکب چاپ سخنان فرمانده سپاه پاسداران جعفری، خشک نشده بود که جانشین پیشین ولی فقیه مجتبی ذالنور اعالم کرد  - 5

.". انتخاباتی را تائید و یا رد نخواهد کرد شورای نگهبان بر اساس اظهارات محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، صالحیت و نامزدی

آیا وضعیت سید علی خامنه ای بیشتر به . جالب توجه اینست که هر دو مقام فوق الذکر در سپاه پاسداران، منتصب ولی فقیه هستند

سئوالی اساسی که در اینجا مطرح است اینست که ؛ واقعاً تا  است؟ شاه وارائۀ نظرات متناقض شبیه نشدهاواخر دوران محمد رضا 

 ؟چه ّحد ولی فقیه نظام، بر اوضاع مسلط است



سپاه  –دستگاه رهبری و شخص رهبر : در سه پایه قدرت ) محمود احمدی نژاد، بعنوان رئیس جمهور، بنابر ساختار جدید رژیم  - 6

 .، استقالل عمل و سهمی بیشتر از قدرت را طلب میکند( ان و دولت انتظاریون پاسدار

در رقابت های سپاه و دولت با رهبر، وارد میدان شده اند و در مقطع ( بعنوان قوه مقننه ) تعدادی از نمایندگان مجلس هم  - 0

 .در قدرت را، طلب میکنند تضعیف رهبر و دعوای گرگ ها ، برای خودشان استقالل و حق راَی و سهم ملموس

،  در رابطه با ناراحتی او از اقتداء بخشی از نمایندگان مجلس به سیدعلی ًوبیٌذٍ داًَ دسضت هجلس ضْسای اسالهیبه گفتار یک 

 :خامنه ای توجه کنید 

مجلس بو :  "گفتَ است( یتبسًوبی ّاثستَ ثَ آلبی ػلی السیجبً")خجش آًالیي"جْالی، دس هصبحجَ ای ثب  11ػلی هطِشی، اخیشاً دس  -

 ". تبذیل شذه است شاخو ای از دفتر رىبری

 . ضذٍ است" پذیذٍ احوذی ًژاد"ُویي سفتبس هجلس، دس دّسٍ ُبی ُفتن ّ ُطتن ثبػث ثَ ّجْد آهذى : ػلی هطِشی هؼتمذ است

هٌْط ثَ سسیذى ًذائی اص جبًت ُش تصوین گیشی ًوبیٌذگبى سا اص ًظشػلی هطِشی، ایي ُیئت  سئیسَ هجلس ضْسای اسالهی است کَ 

 .ًوْدٍ است سیذ ػلی خبهٌَ ای

ًَ . دس ایي هصبحجَ ػلی هطِشی اص ًوبیٌذگبى هجلس ضْسای اسالهی خْاستَ است، خْد ضخصبً جسبست تصوین گیشی سا داضتَ ثبضٌذ

 .ایٌکَ دس ُش هْسدی ًظش خبهٌَ ای سا جْیب ضًْذ

ثٌظش هطِشی ایي استیضبح غشّس کبرة . ژٍ استیضبح احوذی ًژاد دس هجلس استػلی هطِشی ُوبى ًوبیٌذٍ ای است کَ هجتکش پشّ

 .احوذی ًژاد سا دسُن خْاُذ ضکست

پس اص اًتخبثبت سیبست جوِْسی دُن دس سبل )یکی اص صهیٌَ ُبی اًکبسًبپزیش ایجبد ثضسگتشیي ثحشاى دس جوِْسی اسالهی ایشاى  - 7

ایي هْضْع ثَ چطن اسفٌذیبس خبهٌَ ای . بتی ّ دخبلت ػلی خبهٌَ ای ثٌفغ احوذی ًژاد ثْد، ّلْع تملجبت دس ایي ًوبیص اًتخبث( 1811

اهشی کَ اص طشف ّلی فمیَ ًظبم، ثبسُب اًکبس ضذٍ است ّ افطبگشی ُبی هیشحسیي هْسْی ّ هِذی کشّثی دس ایي هْسد، . تجذیل ضذ

 . سشًْضت دسدًبک آًبى سا سلن صد

اػالم کشدٍ ( اص ػٌبصش اصْلگشایبى) تب جبئی کَ ػوبد افشّؽ. ضذٍ استّلی فمیَ سیختَ " ّ پیلَپطن " اهب اهشّص ثٌظش هیشسذ کَ  -

ُویي فشد دس ساثطَ ثب هْلؼیت سیذ ػلی خبهٌَ ای .". ّلْع تخلف دس اًتخبثبت دُن سیبست جوِْسی، غیش لبثل اًکبس است" است کَ 

 !شسبًینداسین ّلی فمیَ سا ثَ همبم خذائی هی: دس ًظبم گفتَ است 

خْاٍ لٍْ . دس ایي ثلجطْ، خْد احوذی ًژاد، دس چٌذ هبُۀ اخیش، ُش کجب لبدس ثْدٍ است، ضشثَ ُبئی ثَ سلجبیص دس لذست صدٍ است - 1

 :همٌٌَ ، خْاٍ لٍْ لضبئیَ ، خْاٍ سپبٍ پبسذاساى ّ یب ضخص سُجش

سّص دس سشپیچی اص دستْس سُجش، دس ساثطَ ثب اثمبء 11 -ّصیش اطالػبت سا ثش کٌبس کشد  –هٌْچِش هتکی سا هفتضحبًَ ثشکٌبس کشد  -

گفت دلن ثشای  –کشد  ّصاسات خبًَ ادغبم 3ّصاست خبًَ سا دس  6ثشخالف ًظش هجلس،   –ّصیش اطالػبت، دس خبًَ ثست ًطست 

 ...  سُجش هیسْصد، اّ ثذّى هشدم ُیچ است ّ

 سُجشاّ سا تِذیذ کشدًذ کَ ؛ " رّة ضذگبى دس همبم سُجشی"جبئی کَتب . احوذی ًژاد اص طشف ُوَ سلجبیص، هْسد حولَ لشاس گشفت -9

هْاسد فْق الزکش، ػمت ًطیٌی  الجتَ احوذی ًژاد ثؼذاٌ هججْس ضذ،  تمشیجبً دس ُوۀ ایي! هیتْاًٌذ حتی صًص سا ُن ثَ اّ حشام اػالم ًوبیٌذ

 .ثکٌذ

اػالم کشدٍ ثْد،  ثؼذ اص هذتی " سکْت الِبم ثخص " اصْلگشایبى احوذی ًژاد کَ دس آغبص دسگیشی ُبی ػلٌی ثب دستگبٍ ّالیت ّ  - 11

 .اػالم کشد کَ خظ لشهض ثشای اّ، اػضبی کبثیٌَ اش ُستٌذ

دستگاه قضایی هیچ خط قرمزی : در پاسخ به خط قرمز احمدی نژاد ،غالمحسین محسنی اژه ای  دادستان کل رژیم ، اعالم کرد  - 11

 .ت، اگر قرار بود خط قرمزی وجود داشته باشد، این دستگیری ها نبودبرای مقابله با افراد قائل نیس



خبهٌَ ای ظبُشاً خْاستبس تخفیف ایي حوالت ضذ اهب اػالم کشد؛ اگش الصم است کسبًی دستگیش . حولَ ثَ احوذی ًژاد اداهَ یبفت - 11

ػوالً ثب حولَ ثَ احوذی  یؼٌی! چبسٍ ُب، صى ّ ثچَ داسًذآخش ایي ثی: گفت . ضًْذ، دلیلی ًذاسد کَ اسبهی آًِب سا دس ثْق ّ ُکشًب ثکٌٌذ

 .ًکٌٌذ" تبثلْ"ًژاد ّ دستگیشی اطشافیبى احوذی ًژاد هْافمت کشد، اهب خْاستبس آى ضذ کَ دستگیش ضذگبى سا

ذاساى ّ ّ ثضسگتشیي لبچبلچی کطْس، یؼٌی سپبٍ پبس" ثشادساى لبچبلچی" ثَ . احوذی ًژاد، دس ایٌجب، سکْت خْد سا ضکست - 18

 .ّػذٍ ّیال ّ ثبؽ سا داد هیلیْى خبًْاس ایشاًی، 20ضوٌبً جِت جلت افکبس ػوْهی،  ثَ . اسکلَ ُب ّ ثٌبدس غیش هجبص آًِب اضبسٍ کشد

به بیان . اداره اوقاف را به استانداری ها واگذار نمایدمحمود احمدی نژاد قصد دارد ، ثَ هشدم، " ثبؽ ضِش"اهب دس کٌبسّػذٍ  - 11

و تحت اختیار رئیس . خارج بکند از دست نماینده ی خامنه ای مدیریت کل اوقاف را،این اقدام احمدی نژاد در تالشی است که  دیگر،

 .جمهور در آورد

آرزًىایی کو دتی فکر آن هشدم ایشاى ثَ ُوَ :  احوذی ًژاد دس اّج گضافَ گْیی ُبی سیبسی خْد ایي ادػب سا ُن کشدٍ است کَ  - 51

ثَ ّالغ احوذی ًژاد دس . ) ثختی لشاس داسًذ هشدم آى دس للَ سفبٍ ّ ًیک، ّ کشٌر در اًج شکٌفاییّ  دست یبفتَ اًذ ی کردنذرا نیس نم

 .(.دسّغگْئی داسد گْی سجمت سا اص گْثلض ّصیش تجلیغبت ُیتلشُن، هی سثبیذ

سگ " ثضثبى سبدٍ، دس ثیي جٌبح ُب ّ ثبًذُبی ًظبم جوِْسی اسالهی ایشاى آًچٌبى ثلجطْئی ثشاٍ افتبدٍ است کَ دیگش :  تٌجو کنیذ - 16

. اص اّ جلْ ثضًذ ثؼالٍّ ُش کس ُش چَ هیخْاُذ ادػب هیکٌذ ّ یب ثب سیختي آثشّی ًذاضتَ سلیت، هیخْاُذ."! صبحجص سا ًوی ضٌبسذ

 .َ ثب یکذیگش، ثؼالٍّ صف آسائی ُبی جذیذ جٌبح ُبی سژین، ضتبثی ثی سبثمَ یبفتَ استافطبگشی ُبی جٌبح ُبی سژین دس ساثط

 گفته است که از نظر خامنه ای  -عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی -درضا ترقییحم:  

 .مین قوا نبودین اندازه از اصطکاک بیچ دوره ای شاهد ایدر ه

برای بررسی  ژه اییته ویکمت های اصولگرا خبر داده است که علی خامنه ای،  یاکی از سیدرضا ترقی، در مصاحبه با یهمین حم -

 .ل داده استیتشک «قانون شکنی های دولت احمدی نژاد»

اما . بررسی بشود تهین کمیدر ا، باید موضوعات «رسانه ای شدن اختالفات»به جای : خامنه ای، رهبر نظام  ضمناً گفته است که  -

از طرف های دعوا دیگر، عمالً،  صمانه نیروهای رقیب در جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که هیچکدامتداوم علنی اظهارات خ

 .".تره هم خورد نمیکنند" برای آتوریته رهبر نظام دیگر 

 «.دا کندیت ادامه پین وضعیاجازه نخواهند داد که ا نا رهبر نظام ،یقی»: درضا ترقی ،معتقد استیحم -

 لذا . رای اسالمی را اجرا نمیکرد ، در حالی که محمود احمدی نژاد اینجا و آنجا مصوبات مجلس شودر میانۀ درگیری ها

نژاد را در مجلس  اینها میخواستند که احمدی.(. االن هم هستند) تعداد قابل مالحظه ای از نمایندگان مجلس ناراضی بودند 

از : " به آنها گفت دار با کادرها و فرماندهان سپاه پاسداران،یددر رماه یت ۱۳اما،  سید علی خامنه ای روز . استیضاح بکنند

میشود که او فرمان داده است که  این دستور خامنه ای در حالی صادر". .مشتعل کردن اختالف ها در باال، خودداری بکنند

شگی در جمهوری اسالمی البته این شیوه همی. ژه ای برای بررسی قانون شکنی های دولت احمدی نژاد تشکیل بشودیته ویکم

 .یک چیز میگویند ولی در عمل، کار دیگری میکنند: ایران است 

 :خالصو کنم 

 در هاله ای از ابهام قرار گرفته  گریادامه کار دولت احمدی نژاد تا دو سال د. با توجه به موارد باال، یک چیز روشن است

 :ذیل جلب مینمایم   در این رابطه توجه شما را به اظهار نظرها و اطالعات. است

ه در سپاه گفته است که ادامه کار محمود احمدی نژاد، به رفتار و عملکرد وی بستگی ینده ولی فقین نمایشین پیمجتبی ذوالنور، جانش -

 .دارد

 و این .ان دوره قانونی او، خبر میدهدیل علی خامنه ای به ادامه کار احمدی نژاد تا پاینده مجلس، از تمایمحمدرضا باهنر، نما -

 .تشکیل بشود" نژاد قانون شکنی های دولت احمدی»ژه ای برای بررسی یته ویدر حالی است که خامنه ای دستور داده است که کم



نموده اند و  ، سرنوشت باند احمدی نژاد را به این نیرو واگذار" ضابط دادگستری " سپاه پاسداران اطالع داده است که بعنوان  -

 .ران همۀ سران گروه انحرافی را دستگیر خواهند کردبموقع خود، سپاه پاسدا

 .میشود هر روز که میگذرد، شکاف ها در باالهای رژیم و در میان جناح های رژیم و صاحب منصبان آن، بیش از روز پیش -

در بین آیت هللا بویژه انزوای ولی فقیه . هر روز که میگذرد، نمایش اقتدار رژیم در ذهن توده ها بیش از پیش درهم شکسته میشود -

در . )خیمه و خرگاه حکومت، برجسته تر میشود درکوتاه ؛های دانه درشت، باند احمدی نژاد، اصالح طلبان، پایه های سپاه و بسیج و 

 .(.سال های سال است که رهبر نظام، جایگاهی نداشته است –اکثریت قریب به اتفاق شهروندان کشور  –بین لگدمال شدگان جامعه 

بروشنی و برخالف خود بزرگ بینی های جنون آمیز رهبران این  -مدی نژاد و باندش نیز در تحوالت اخیر در درون رژیم توان اح -

 .بشدت ضربه خورده است آن انسجام و سازماندهی نبود که دستگاه والیت را به تبعیت از خود در آورد و لذا یدارا -باند 

ا بدست گرفتن بخش بزرگی از امکانات مالی، در این رویا بودند که با بی آبروتر شدن برخی از فرماندهان سپاه پاسداران نیز که ب -

نصایح امامشان روح هللا  رهبر و رئیس جمهور، بعنوان نیروی قاهره، عمالً به نیروی هژمونیک و برتر نظام تبدیل خواهند شد ،

با توجه به اظهار نظرهای متفاوت آنها و بعضاً نفی نظرات  )اکنون بنظر میرسد که سران سپاه پاسداران. خمینی را بکنار گذاشتند

در اینجا خالی از لطف نخواهد بود که وصیت خمینی در رابطه با سپاه پاسداران را ]  .، تا حدودی دچار سرگردانی شده اند(همدیگر

م داشت و در مواردی خود فرمان دهندۀ خمینی عالوه بر اینکه بعنوان رهبر نظام، مسئولیت های سنگینی در جنایات رژی. یادآور شوم

وصیت خمینی در این مورد .  بود، در رابطه با دخالت نظامیان وشبه نظامیان در امور سیاسی ، نظرات روشنی داشت آن جنایات

 :  بقرار زیر است 

نشده و خود را از بازیهاى  قواى مسلح مطلقاً، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد"

 .. "مصون باشند توانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختالفات درون گروهى مى در این صورت،. سیاسى دور نگه دارند

کشیده  ، به تباهى"چه فرماندهان و طبقات باال و چه طبقات بعد"، قواى مسلح خمینی تاکید کرده بود که در غیر اینصورتروح هللا 

 .دشون مى

 ساده تر میشود با توجه به موارد باال، پاسخگوئی به این سئوال ؛ علت این درگیری ها چیست؟ : 

از درون رژیم  واقعاً نیروی محرکه جناح های رنگارنگ رژیم برای حکومت کردن چیست؟ امروز با انتشار اطالعات و اخبار بیشتر

دستگاه والیت و ریت امکانات مالی و اقتصادی کشور عمدتاً تحت سلطه ، مردم کشور ما بیش از گذشته دریافته اند که اکنون اکث

سهم باندهای دیگر رژیم، به نسبت این . است و اعوان و انصار آنها  قرار گرفته دولت انتظاریونو  سپاه پاسداران، شخص ولی فقیه

 .است" مختصر"سه باند، 

شور،  که عمدتا منبع تامین مخارج کشور و غارت و چپاول است، برحسب بعالوه مردم بیش از گذشته متوجه شده اند که رانت نفتی ک

غارت و چپاول را بخود  اینکه کدام جناح رژیم در تعیین  سیاست دست باال را داشته باشد، آن جناح سهم  قابل مالحظه تری از

الی که غارت نیروی کار و دیگر ثروت اختصاص میدهد و با تعیین سیاست است که رهبران و صاحب منصبان رژیم، نه تنها منابع م

 .را  نیز ، تحت سلطۀ قرار میدهند( از جمله درآمد نفت ) های کشور 

دستگاه والیت و شخص ولی ا توجه به این واقعیات و بر همین مبنا است که همه جناح های رنگارنگ رژیم و بویژه اجزاء مثلِث ؛ ب

جنایتی را بجان میخرند تا  ن و انصار آنها، هر بدنامی، بی آبروئی و فضاحت وو اعوا دولت انتظاریونو  سپاه پاسداران، فقیه

 .   موقعیت خود را در رابطه با سیاست و اقتصاد در این نظام جهنمی تثبیت نموده و در صورت امکان گسترش دهند

کَ آصادی ّ ثشاثشی هیخْاٌُذ است کَ ُویي جٌْى لذست ّ دست یبثی ثَ سشهبیَ ُبی ثیطتش ثؼالٍّ دضوٌی ثب خْاست ُبی ثحك هشدهی 

، دس ایي همطغ،  ّضؼیت فضبحت ثبس حکْهت کٌٌذگبى دس جوِْسی اسالهی ایشاى سا، ضجیَ دّساى دسگیشی ُبی هبثیي ًوبیٌذگبى 

 . هجلس ًظبم ستن ضبُی ًوْدٍ است

گ سژین ثشای کبسگشاى، صًبى، جْاًبى، اکٌْى دیگش حتی ثشای ػمت هبًذٍ تشیي الطبس اجتوبػی ًیض سّضي است کَ جٌبح ُبی سًگبسً

تذاّم استثوبس ، ثی حمی هشدم ،  ی  ثجض اهیذّاس ًگَ داضتي آًبى ثَ هْاُت ثِطت هتصْسضبى،"دستبّسد... " هلیت ُبی سبکي ایشاى ّ



حبکویت خًْجبس  سبل 32ایي سا تٌِب آصادیخْاُبى ّ هخبلفیي تجؼیض ًویگْیٌذ، ایي سا تبسیخ . سشکْثِب ّ خفمبى ػشضَ ًٌوْدٍ اًذ

 .جوِْسی اسالهی اثجبت کشدٍ است

آى صهبى کَ سیبست لٍْ همٌٌَ ّ سیبست لٍْ اجشائی سا ُن داضتٌذ  اهب،. ُن اکٌْى اص حبکویت ثَ ثیشّى پشتبة ضذٍ اًذ اصالح طلبان رژیم

ّالیت دستگبٍ  صیبدٍ خْاُی ُبی َ؛ اصاصالح طلجبى سژین ُوْاسٍ ًطبى دادٍ اًذ ک. فقط تذارکاتچی ًلی فقیو بٌدنذ، ثمْل هحوذ خبتوی 

 .ُستٌذهشدم ُشاسبى  تؼویك خْاست ُبی تشلیخْاُبًَ ّ پیص سّی ّحطت صدٍ ّ اص

  خواهان آزادی و رفع تبعیضبیش از گذشته نشان داده اند که از توده های  ، نداکنون نیز بعد از آن  که از قدرت به بیرون رانده شده ا

حتی خْاستبس لغْ اصل ّالیت . خْاستبس لبًْى اسبسی هشدهی ضًْذ ى ایي جٌبح، ًَ هیخْاٌُذ ّ ًَ هیتْاًٌذسُجشا. تر هستندعقب مانده 

ضبى ثٌبثش سیبست ُبی  اهب، هٌطمی اًسبًی حکن هیٌوبیذ کَ دس هخبلفت ثب سشکْة ّ خفمبى، صهبًی کَ ایٌبى ًیض آصادی. فمیَ ًیض ًیستٌذ

 . ثطْد دفبعاًسبًی آًبى سشکْة گشاًَ سژین ًمض هیطْد، اص حمْق 

هبُیت استجبػی جوِْسی اسالهی ایشاى ّ سیبست ُب ّ ػولکشدُبی سُجشاى ایي سژین، آًبى دس دس جبیگبٍ هجشهبًی لشاس دادٍ است کَ 

 .هیجبیست ثجشم جٌبیت ثشػلیَ ثطشیت، دس دادگبُی ػبدالًَ هحبکوَ ثطًْذ

ّ سبصهبًذُی جٌجص ػظین، ثشای تبَهیي   دمکراتیک های آیذ کَ ثب تؼویك آگبُیاًجبم ایي سسبلت هِن ًیض تٌِب اص ػِذۀ هشدهبًی ثشهی

ثَ اهیذ ثشآهذى آى .  .هٌبفغ ػظین ، جوِْسی اسالهی ایشاى سا سشًگْى ًوْدٍ ّ سسبلت تؼییي سشًْضتطبى سا ًیض خْدضبى ثؼِذٍ ثگیشًذ

 !سّص

 . ، نظرم را ارائه داده ام"ی دستیابی به  آزادی و برابری در ایرانپیش بسو"  دس ساثطَ ثب چگًْگی دست یبثی ثَ ایي هِن، دس همبلَ 
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