ﺻﻒ ﺑﻨﺪی هﺎ و ﺷﻌﺎرهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺮﮐﺖ هﺎی ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر
ﺑﮭرام رﺣﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺣوﻻت اﺧﯾر اﯾران ،ﺟﮭﺎن را ﺷﮕﻔت زده ﮐرده اﺳت .اﻣﯾدواری ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود در
اﯾران ،ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾش ﺗر و ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .از اﯾن رو ،ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور ،در ﺗﻼﺷﻧد ﺗﺎ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را در
ﻣﻘﺎﺑل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗرار دھﻧد .ﺣﺗﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻋﻧﺎﺻر و ﺳﺧن ﮔوﯾﺎن ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف درون ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮐﺷور اﻋزام ﺷده اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی راﺳت،
ﻟﯾﺑرال ،ﻓرﺻت طﻠب و اﭘورﺗوﻧﯾﺳت طرﻓدار اﯾن و ﯾﺎ آن ﺟﻧﺎح دروﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ،ﺑﮫ ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ و
ﺑﺳﯾﺞ دﺳت ﺑزﻧﻧد .اﯾن ﻋﻧﺎﺻر و ﻋواﻣل در ﭘوﺷش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ وﺟﮫ ﻣﮭم آن،
ﻟطﻣﮫ زدن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑﺎرزات ﺳﮫ دھﮫ اﺧﯾر طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت
و آزادی ﺧواه و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧدن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﮐﻠﯾت ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﺎﻧدن ﺟﻧﺎﺣﯽ
از ﺣﮑوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺎح رﻗﯾب آن اﺳت .ﺑرﺧﯽ از آن ھﺎ ،آﺷﮑﺎر و ﻧﮭﺎن ﺗﺋوری ھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ
ﺑﺎﻓﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ رﻗﺎﺑت ھﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧود را ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد.
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣردم ﻣزدﺑﮕﯾر و زﺣﻣت ﮐش و ﻣﺣروم و آزادی
ﺧواه اﯾران اﺳت.
اﺳﺎﺳﺎ ﺳﯾﺎﺳت اﻣر ﻓردی و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ای ﻧﯾﺳت .ﻧﻘطﮫ اﺗﮑﺎء ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﺿﺎدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺻف
ﺑﻧدی ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ ،ﺷﻌﺎرھﺎ و اھداف ﺧود اﺳت .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،اﮔر در ھر ﺗﺣول
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺻف ﺑﻧدی ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد ،طﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮑر طﺑﻘﮫ دﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ
ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻣن  ١٣۵٧ﻣردم اﯾران را ھﻣﮫ ﻣردم آزاده و در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ھﻣﮫ ﮐﺎرﮔران
ﻗﮭرﻣﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﻔت ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧدﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی آزادی ﺧواه و
ﺑراﺑری طﻠب ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﺳﮭﻣﯽ از اﯾن اﻧﻘﻼب ﻧﺑردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳرﮐوب
و ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی در ﻓﻘر و رﻧﺞ و ﻣﺷﻘت ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد .ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ
و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣت ھﯾوﻻﯾﯽ از دل ﭼرﮐﯾن ﺣﮑوﻣت ﭘﮭﻠوی ﺑﯾرون ﺟﮭﯾد .ﯾﮑﯽ از
ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺳت ﮔراﯾش ﭼپ و آزادی ﺧواه در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺎرﯾﮏ اﻧدﯾﺷﺎن ،ﻋدم اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران و ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و آزادی ﺧواه در ﻣﻘطﻊ اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺑود» .ﺷﻌﺎر ھﻣﮫ ﺑﺎ
ھم« ،ﺷﻌﺎر ﻟﯾﺑرال ھﺎ و ﮔراﯾﺷﺎت راﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ دﺳت ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗن ﮔراﯾﺷﺎت ﺑورژواﯾﯽ در
ﺗﺣوﻻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﮔردد.
طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار در ﺗﺣوﻻت اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرﮐﯽ را دﻧﺑﺎل ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻓراﺗر از آن ،اﯾن دو طﺑﻘﮫ ھﻣواره در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣدﯾﮕر ﻗرار دارﻧد.
زﯾرا طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻗﻠﯾﺗﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ اﺑزارھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﭘﻠﯾس و ارﺗش ،طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ دﻻﯾل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ دﺳت ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب و اﻋﺗراض
ﻣﯽ زﻧد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﺧود را ﺑرای ﺳرﮐوب اﻋﺗﺻﺎﺑﯾون ﺑﮫ ﺳراغ آن ھﺎ ﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد .دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻧظر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾن ھوا و زﻣﯾن ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ در ﺑطن ارﮔﺎن ھﺎ و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﭘﯾﭼﯾده ای از ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻼﯾق اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗرار دارد و ﺑراﺳﺎس اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻼﯾق ،ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،دوﻟت ھﺎی ﺑورژواﯾﯽ
ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﺧود ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﮐﺎرﮔر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار در ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﺻف
ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﮔراﯾﺷﺎت ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و ﺳﺗم ﮔر و اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر دﺳت ﺑﺎﻻ را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت از ﺳوی ﻣردم ﻣﻌﺗرض ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﺿﺎدھﺎ و رﻗﺎﺑت ﺟﻧﺎح ھﺎی
درون آن ﺷدت ﻣﯽ ﮔﯾرد و وارد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ای ﮐﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻓرودﺳت ﻧدارد .اﻣﺎ
اﯾن ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ طﺑﻘﺎت ﻓرودﺳت اﺳت ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ﺗﺎ از ﭼﺎﻟﮫ
درﻧﯾﺎﻣده ﺑﮫ ﭼﺎه دﯾﮕری ﺳﻘوط ﻧﮑﻧد.
ھدف اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺗﺣوﻻت ﺟﺎری ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﯾﮏ ﺳو و ﺗﺎﮐﯾد
ﺑر اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎت در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور از ﺳوی دﯾﮕر اﺳت .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ
ﻋﻣﻼ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺷﻌﺎر »ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم« را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﺳت اﮐﻧون ﻧﺑﺎﯾد اﺟﺎزه دھد اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺗﮑرار
ﺷود .از اﯾن رو ،ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎ و ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی ﺳﺎل  ۵٧را ﻣورد ﻧﻘد ﻗرار داد ﺗﺎ از
ﺗﮑرار ﺳﻧﺎرﯾوی ھﺎی ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺳﺎل ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،در ﺗظﺎھرات ھﺎی دو ھﻔﺗﮫ اﺧﯾر در ﺧﺎرج ﮐﺷور ،طﯾف ﺗوده  -اﮐﺛرﯾﺗﯽ ،ﺟﻣﮭوری
ﺧواھﺎن ،ﻟﯾﺑرال ھﺎ و ﻏﯾره ﮐﮫ در ﺻف طرﻓداران ﻣوﺳوی ﺑﺎ ﺑﺎﻧدھﺎی ﺳﺑز ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﻣﺎﻧﻊ ﺳر دادن ﺷﻌﺎر ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾر ﻧﯾروھﺎی
ﭼپ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ طﻠب اﯾن ﻣوج ﮐم رﻧﮓ ﺗر ﺷده اﺳت.
طﯾف دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾن روزھﺎ ﭘرﭼم ﺧود را ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ھﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﻧد طرﻓداران ﺣﮑوﻣت
ﭘﮭﻠوی ھﺳﺗﻧد .ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش ﺑﺎ ﻗدرت ﻣردم ﺳرﻧﮕون ﮔردﯾد .ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف طرﻓدار
اﺣﯾﺎی ﺳﻠطﻧت ﭘﮭﻠوی ،در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺑزرگ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘرﭼم ﺑﮫ دوش ﻣﯽ ﭼرﺧﻧد و آن
را در ﻣﻘﺎﺑل دورﺑﯾن ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ھوا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧودی ﻧﺷﺎن دھﻧد .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﺎ در اﯾن ﮐﺷورھﺎی آزاد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺻف ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺧودﺷﺎن را ﺑﺎ ﻋﮑس ھﺎی رﺿﺎ
ﺷﺎه و ﭘﺳرش و ﻧوده اش ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد و ﮐﺳﯽ ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ آن ھﺎ ﺷود .اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ
ﻣﻧزوی ھﺳﺗﻧد ﺗﻣﺎم ھم و ﻏم ﺷﺎن ﺑر اﯾن ﺟﮭت ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی ﭼﻧد ﻧﻔری ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺗﺟﻣﻌﺎت
ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧﻧد .اﯾن طﯾف ھﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺟﮭت ﮔﯾری ﺷﺎن ﺳﯾﻣﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺧود را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد .در
اﯾن ﮐﺷورھﺎ ھرﮔز ﮔراﯾﺷﺎت ﭼپ و ﮔراﯾﺷﺎت راﺳت در ﯾﮏ ﺻف ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﻣﺎ اﯾن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑر
ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﺗﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺻﻔوف ﻧﯾروھﺎی ﺟپ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﯾز ﺗﺣﻣﯾل
ﮐﻧﻧد .ﺑﻌﻼوه در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘرﭼم ﺑﮫ دوش دﺳت ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﻣﯽ زﻧﻧد ﻋﻣدﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺗﯾز و ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ھم وﺟﮫ ﻣﺷﺗرک ﺳﯾﺎﺳت طﯾف ھﺎی طرﻓدار اﺣﯾﺎی ﺳﻠطﻧت در
اﯾران ﺑﺎ آن ھﺎﺳت !
طﯾف ھﺎی ﺳﻠطﻧت طﻠب ،ﺑرای اﯾن ﺳﯾﺎﺳت زورﮔوﯾﯽ و ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ ﺧود ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗراﺷﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﺗوﺟﮭﯾﺎت ﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣردم ﮐﺷورھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﺎ دﯾدن ﭘرﭼم ﺳﮫ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﯾروﺧورﺷﯾد
ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ھﺎ اﯾراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑدﺗرﯾن ﺗوﺟﯾﮫ اﺳت .زﯾرا اوﻻ ،ﺟواﻣﻊ ﻣﯾزﺑﺎن از طرﯾق
ﺟﻠﺳﺎت دوﻟت ھﺎﯾﺷﺎن ،ﺧﺑرﮔزاری ھﺎﯾﺷﺎن ،ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﺎن و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ،ﺑﺎ ﭘرﭼم ﺳﮫ رﻧﮕ ﯽ
آﺷﻧﺎﺗر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در وﺳط آن ﻧﺎم »ﷲ« ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘرﭼم ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن آرم
ﺷﯾروﺧورﺷﯾد و ﺷﻣﺷﯾر دارد .ﻣﺟﺎھدﯾن ﻧﯾز اﯾن ﭘرﭼم را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آرﻣﯽ در ﻣﯾﺎن آن وﺟود
ﻧدارد .ﺣﺎل ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظره ﻣﯽ ﻧﮕرﻧد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺟزوه ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﺗﻔﺳﯾری در اﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﭘس از ﺧواﻧدن آن ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺷوﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭘرﭼم اﯾران اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ،اﯾن ﺗوﺟﯾﮫ را ﭘﯾش
ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﺑل ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﻧﯾز ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﯾش ﻧﯾﺳت و ﺣزب
ﷲ و ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ﺳﭘﺎه و ﺑﺳﯾﺞ ھم اﯾراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .در آﯾﻧده ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ را
ﺳرﻧﮕون ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺣﮑوﻣت دﻟﺧواه و ﭘرﭼم دﻟﺧواه ﺧود را ﻧﯾز ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ
ﺗﺣﻣﯾل ﭘرﭼم ﺑﮫ ﻣردم اﯾران ،ﺟز اﻋﻣﺎل دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣﻌﻧﯽ دﯾﮕری ﻧدارد .اﮔر اﯾن ھﺎ واﻗﻌﺎ دل ﺷﺎن ﺑﮫ
ﺳرﮐوب ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران ﻣﯽ ﺳوزد ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎ ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد و ﺑر روی ﭘﺎرﭼﮫ

ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻗرﻣز ،ﺳﻔﯾد ،زرد و ﯾﺎ ﻣﻘوا و ﻏﯾره ﺧود ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر »ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ«» ،زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ آزاد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد«؛ »ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام و ﺳﻧﮕﺳﺎر ﻟﻐو ﺑﺎﯾد ﮔردد«؛ »زﻧده ﺑﺎد
آزادی ﺑﯾﺎن ،ﻗﻠم و اﻧدﯾﺷﮫ« و ﻏﯾره را ﺑﻧوﯾﺳﻧد .اﮔر ھم ﻓرﻗﮫ ﮔراﯾﯽ ﺑرای ﺷﺎن اﯾن ﻗدر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘرﭼم ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎﻻ ﺑﺑرﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﻓراﺧوان ﺧود را ﺑرای ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺷﺎن ﺑدھﻧد و ھر
ﭘرﭼم و ﺗﺻوﯾری ھم دوﺳت دارﻧد ﺑﺎ ﺧود ﺣﻣل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و آزادی
ﺧواه درﺳت ﻧﮑﻧﻧد و ﺑﮫ آزادی اﻧﺗﺧﺎب ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﺟﻣﻌﺎت اﺣﺗرام ﺑﮕذارﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑرﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣزاب ﭼپ ﻧﯾز ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻋﻣوم ﺧﻠﻘﯽ و ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم و
ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑورژوازی ﺳر ﻣﯽ دھﻧد و ﺗوﺟﯾﮫ ﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ را ﻣردم اﯾران در
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾران ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻧد ﻣوﻗﻌﯾت
دﯾﮕری دارﻧد و ﻣﮭم ﺗر از ھﻣﮫ ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺣرف آﺧرﺷﺎن را اول
ﺑزﻧﻧد و ﻣﺛﻼ آن ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور« ﺳر ﻣﯽ دھﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﮐﺷور ،ﺑﺎﯾد ﺻرﯾﺢ و روﺷن ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺷﻌﺎر »ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻓرﯾﺎد زده
ﺷود .ﻣﺛﻼ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺷب ھﺎ در ﭘﺷت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن »ﷲ اﮐﺑر« ﺳر ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾن
ﺷﻌﺎر ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻏﯾرواﻗﻌﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻌﺎر »زﻧده ﺑﺎد آزادی« ﺳر دھﻧد .ﯾﺎ ﺳﺋوال اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻌﺎر
»ﺳﯾدﻋﻠﯽ ﭘﯾﻧوﺷﮫ اﯾران ﺷﯾﻠﯽ ﻧﻣﯾﺷﮫ«؛ ﭼﮫ ﺑﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ و طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺧود دارد؟ ! اﮔر ﺑﺣث ﺑر ﺳر
ﮐودﺗﺎی واﻗﻌﯽ اﺳت ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش در ﭘﯽ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﭘﮭﻠوی ،ﮐودﺗﺎی ﺧوﻧﯾن
ﺧود ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾون واﻗﻌﯽ را آﻏﺎز ﮐرد .ﯾﻌﻧﯽ ﮔراﯾش ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت طﯾف ﺗوده ای -
اﮐﺛرﯾﺗﯽ ،ﺟﺑﮭﮫ ﻣﻠﯽ ،ﻧﮭﺿت آزادی و ﻏﯾره از ھﻣﺎن روزھﺎی ﻧﺧﺳت اﻧﻘﻼب  ،١٣۵٧ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﮫ ﮐردﺳﺗﺎن ،ﺗرﮐﻣن ﺻﺣرا ،ﺧوزﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﺷﮑل ھﺎی
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﮐﺎرﮔران ،زﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ھﻧرﻣﻧدان و ﺑﺎ ﺳرﮐوب و
ﮐﺷﺗﺎر و ﺗرور ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺗﺛﺑﯾت ﮐرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،اﯾن ﺷﻌﺎر ھم اﮐﻧون ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط طرﻓدار ی
از ﻣوﺳوی ﺻرﻓﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و اﺣﻣدی ﻧژاد اﺳت ﻧﮫ ﺷﻌﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑرای
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﮐرده و ﺑﮭﺎی ﺳﻧﮕﯾن آن را ﻧﯾز آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﭘرداﺧت ﮐرده اﻧد .اﮔر ھم
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ای ﺻورت ﮔﯾرد ﻧﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﭘﯾﻧوﺷﮫ اﺳت و ﻧﮫ ﻣوﺳوی آﻟﻧده ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﯾن ھﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺷرﯾت ھزاران ﺑﺎر ﺑﯾش ﺗر از دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎﯾﯽ ھم ﭼون ﭘﯾﻧوﺷﮫ اﺳت.
ﯾﺎ ﺳر دادن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ھم ﭼون ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ،ﻣرگ ﺑر اﺣﻣدی ﻧژاد ،ﻣرگ ﺑر ﻣوﺳوی ،ﻣرگ
ﺑر رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ﻏﯾره ﻧﯾز ﺷﻌﺎرھﺎی ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و آزادی ﺧواه و ﻣﺧﺎﻟف اﻋدام ﻧﯾﺳت .ﺑر اﯾن اﺳﺎس
ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳﺗﻧد ﭼﻧﯾن ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ را ﺳر ﺑدھﻧد .زﯾرا طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ طﺑﻘﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار در ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ داﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرد و ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺟﻧﮕد
ﮐﮫ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﺑﺧﺷﯽ از اھداف طﺑﻘﺎﺗﯽ اش اﺳت .ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﻟﻐو ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ و
ﮐﺎر ﻣزدی اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑﯾش ﺗری ﻧﯾﺎز دارد .ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در اﯾن
ﺟﻧﮓ ﻧﺎﺑراﺑر ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﯾﺎ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻋدام ﻣﯽ ﮔردﻧد از اﯾن
رو ،اﺻوﻻ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﺧﺎﻟف ھرﮔوﻧﮫ ﺷﮑﻧﺟﮫ روﺣﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ،زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻋدام اﺳت و ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻣرگ ﻓردی را ﺑﺧواھد .ﺧواﺳت طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﻣرگ و ﻧﺎﺑودی ﺳﯾﺳﺗم و ﺣﮑوﻣت اﺳت ﻧﮫ ﺗﮏ
ﺗﮏ ﻋﻧﺎﺻر آن .ﺑﻌﻼوه ھﻣﮫ آن ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف اﻋدام ھﺳﺗﻧد ﻧﯾز ﻣﺟﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد اﯾن ﺷﻌﺎرھﺎ را
ﺗﮑرار ﮐﻧﻧد .ﯾﺎ اﯾن ﺷﻌﺎر »ﻣﯽ ﮐﺷم ،ﻣﯽ ﮐﺷم ،آن ﮐﮫ ﺑرادرم ﮐﺷت« .اوﻻ اﯾن ﺷﻌﺎر اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑوی
ﺧون و اﻧﺗﻘﺎم و ﻗﺻﺎص ﻣﯽ دھد و ھم ﺷﻌﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ اﺳت .زﯾرا ﻗﺻد دارد اﻧﺗﻘﺎم ﺑرادر را
ﺑﮕﯾرد ﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﺧواھر را .در ﻋﻣق ﺗﻔﮑر ﻓرد و ﮔروھﯽ ﮐﮫ ﻣرگ ﻓردی ﻋواﻣل و ﺳردﻣداران ﺣﮑوﻣت
را ﻣﯽ ﺧواھد اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻗوی ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﻓردای ﻗدرت ﮔﯾری آن ھﺎ را اﻋدام ﺧواھد ﮐرد و ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل آن ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺣﮑوﻣت ﺧود ،دﺳت ﺑﮫ اﻋدام ھﺎی وﺳﯾﻌﯽ ﺧواھد زد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،اﯾن ﻋﻣل
ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷﺗن آﮔﺎھﺎﻧﮫ و از ﭘﯾش طراﺣﯽ ﺷده ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت را در ﭘﯽ ﭘﯾروزی

اﻧﻘﻼب  ۵٧ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده و ﺗﺎﮐﻧون ﻧﯾز ﺗﺎوان ﺳﻧﮕﯾن آن را ﻣﯽ ﭘردازد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آﯾت ﷲ ﺻﺎدق
ﺧﻠﺧﺎﻟﯽ ھوﯾدا ،ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺷﺎه را اﻋدام ﻣﯽ ﮐرد اﮔر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺻدا ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زد ﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف
اﻋدام ھﺳﺗﯾم و ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻟﻐو اﻋدام را ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد ﺷﺎﯾد اﻣروز ﺷﺎھد اﻋدام ده ھﺎ ھزار
اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﻧﺑودﯾم.
ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﮭم ﮐﮫ در اﯾن ﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﺎﮐﯾد ﮐرد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس و ﺟرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت از ﺣﺿور
اﻓراد ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .اﯾن ﺣق طﺑﯾﻌﯽ و آزادی اﻓراد اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺷﺧﯾص ﺧود در ﺗﺟﻣﻌﯽ ﺷرﮐت ﺑﮑﻧﻧد و ﯾﺎ ﻧﮑﻧﻧد .ﺑﺣث ﺑر ﺳر ﮔروه ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ھوﯾت ﻋﻠﻧﯽ دارﻧد.
اﻣروز ﻣﺛﻼ ھوﯾت ﺑﯾروﻧﯽ طرﻓداران ﻣوﺳوی اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺎﻧدھﺎ و ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﺳﺑزی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳت و
دھﺎن ﺧود ﻣﯽ ﺑﻧدﻧد و ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺑزرﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر دوش ﻣﯽ ﮐﺷﻧد .طﯾف ﺗوده ای  -اﮐﺛرﯾﺗﯽ و
ﻟﯾﺑرال ھﺎ و ﻏﯾره ﻧﯾز در اﯾن ﺻف ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ھر ﺗرﻓﻧدی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺳر دادن
ﺷﻌﺎر »ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ« ﺷوﻧد .ﻣﺛﻼ اﮔر از درون ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ اﯾن ﺷﻌﺎر را ﺑدھﻧد
ﻣﺟرﯾﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧدﮔو را ﺑﯾش ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺷﻌﺎر ﺳرﻧﮕون ﺑﺎد ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﮔوش
ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧرﺳد .ھوﯾت ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن ﺣﻣل ﭘرﭼم ﺑﺎ ﺷﯾرﺧورﺷﯾد و ﺷﻣﺷﯾر اﺳت ﮐﮫ در ﺗظﺎھرات آن
را ﻣﯽ ﭼرﺧﺎﻧﻧد و ﻋﮑس و ﻓﯾﻠم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻣردم اﯾران ﻧﺷﺎن دھﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺻف
ﻣﺎﺳت؟ ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺿور آن ھﺎ در ﺗظﺎھرات ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻏﯾر از آﻣرﯾﮑﺎ ،در ﮐﺷورھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ﺣﺿوری ﮐم رﻧﮓ و ﺿﻌﯾف اﺳت ﮐﮫ در ﺗﻼﺷﻧد ﺻرﻓﺎ ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﭘرﭼم ﺧود در ﻣﻘﺎﺑل
دورﺑﯾن ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺧودی ﻧﺷﺎن دھﻧد .اﯾن ھم زﺷت ﺗرﯾن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺗﺟﻣﻌﺎت
ﻧﯾروھﺎی ﭼپ و آزادی ﺧواه ﺗوﺳط ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﺎن اﺳت ﮐﮫ طﺑﻌﺗﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﮑوم ﮔردد.
ﺑدن ﺗرﺗﯾب ،ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ در اﯾن دوره ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻧﺳﺎﻧﯽ و آزادی ھﺎی ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣدﻧظر دارد ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرد ﮐﮫ در ﺻف ﺳﺑزھﺎی
طرﻓدار ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﮐﮫ طﯾف ﺗوده ای  -اﮐﺛرﯾﺗﯽ ،ﺟﻣﮭوری ﺧواھﺎن ،ﻟﯾﺑرال ھﺎ و ﮔﺎھﺎ ﺳﻠطﻧت
طﻠﺑﺎن ﻧﯾز در آن ﺻف ﺣﺿور دارﻧد ،ﺷرﮐت ﮐﻧد .ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺗﻘﻼل ﺻف ﻣﺑﺎرزه
ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و آزادی ﺧواه ،ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد .در ﮐﺷورھﺎ ﻏرﺑﯽ ﮐﮫ آزادی ھﺎی ﻧﺳﺑﯽ وﺟود
دارد ھﯾﭻ ﺿرورﺗﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف در ﯾﮏ ﺻف ﻗرار ﮔﯾرﻧد .آن ھﺎ
ﻣﺟﺎزﻧد و ﺣق طﺑﯾﻌﯽ ﺷﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺻف ھﺎی ﺧود را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧد .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ از ﮔراﯾﺷﺎت راﺳت
ﺑرای ﭘﯾش ﺑرد اھداف اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود اھداف ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﭘورﺗوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺧود را ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد .ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻧﺑﺎﯾد اﺟﺎزه داد ﺻف ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻟﺣﺎط طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اھداف ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ھم رﯾﺧﺗﮫ ﺷود و ﭼپ و
راﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﮕردد.
ﺣﺎل اﮔر در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران ﮐﮫ اﺧﺗﻧﺎق و ﺳرﮐوب ھﻧوز اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ دھد در ﺗظﺎھرات ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾن
ﺻف ھﺎ ﺟدا ﺷوﻧد اﻣﺎ در ﺧﺎرج ﮐﺷور ،ھﯾﭻ ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ اﯾن ﺻف ھﺎ را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﯾزﯾﮑﯽ در
ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار ﮔﯾرﻧد و ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺑﺎرزه را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻣﯾت ﮐﻧﻧد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﯾت ﻣﮭم اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت
ﺑﯾش ﺗری ﺑر روز آن ﮔذاﺷت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺻف طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در داﺧل و
ﺧﺎرج ﮐﺷور ،از ھم ﺟدا ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺗوھم ﺑراﻧﮕﯾز ﻧﺷود.
در ھر ﺻورت طﺑﻘﺎت ﻧﯾروھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺎت و ﮐﺷﻣﮑش ھﺎی ﺧود ﺗﺎرﯾﺦ را ﭘﯾش ﻣﯽ
ﺑرﻧد .ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻘﺳﯾم طﺑﻘﺎت ﻧﮫ ﻣﯾزان درآﻣد ،ﯾﺎ ﺷﯾوه ﺗوزﯾﻊ و ﻣﺻرف ،ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺑزارھﺎی
ﺗوﻟﯾد و راﺑطﮫ ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺳت .رواﺑط ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف ﺧود ﺗوﺳط رواﺑطﮫ ﺗوﻟﯾدی ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ
ﮔردﻧد .ﻣﺎﻟﮑﯾت وﺳﺎﯾل اﺑزارھﺎی ﺗوﻟﯾد ،ﻣﻌﯾﺎر اﺻﻠﯽ طﺑﻘﺎت ﻧﯾز اﺳت .ﻣﮭم ﺗر از ھﻣﮫ وﺟود طﺑﻘﺎت
ﻣﻧﺎزﻋﮫ و ﮐﻣﺷﮑش طﺑﻘﺎت را در ﺑطن ﺧود دارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،طﺑﻘﺎت و اﺧﺗﻼف آن ھﺎ ﻧﮫ ﺻرﻓﺎ

اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﻠﮑﮫ اﺧﺗﻼف ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﮐﺷﻣﮑش ﺑﯾن آن ھﺎ ﻧﯾز ﯾﮏ ﮐﺷﻣﮑش داﯾﻣﯽ
ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ھﻣﮫ ﮐﻧش و واﮐﻧش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺗﻌﯾﯾن رواﺑط ﮐﻠﯽ اﺳت .ﻣﺑﺎرزات
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد و ﺗﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .از ھﻣﯾن
رو ،ان ﺑﺧش از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎ و ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺿﺎدھﺎ ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ ،اھداف ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ
طﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر ﺳر اﻗﺗﺻﺎد ،ﺳﯾﺎﺳت ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻓرھﻧﮓ ﺗوﺟﮭﯽ ﻧدارﻧد ھﻣواره دﭼﺎر ﻧوﺳﺎﻧﺎت
و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﭘس ﺗوﺟﮫ و ﺗﺣﻠﯾل رواﺑط و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت طﺑﻘﺎت در ﺟﺎﻣﻌﮫ،
دارای اھﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﯾژه در دوره ھﺎﯾﯽ ﻣﮭم ﺗر اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣوﻻت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎزی در
ﭘﯾش اﺳت .ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ دارای ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺳرﻧوﺷت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳت .از اﯾن رو ،ﻣﮭم
ﺗرﯾن ﻣﺳﺎﯾل و ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺣﺗوای و ﻣﺿﻣون طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋﻣوﻣﺎ طﺑﻘﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑراﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎدی ﺧود ،ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ روی ﻣﯽ آروﻧد و رﻓﺗﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ھﺎ و ھم
ﭼﻧﯾن ﻋﻼﯾق و ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ آن ھﺎ ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾز ﻣﺗﻘﺎوت اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋذر و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای
ﻧﻣﯽ ﺗوان طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ﯾﺎ طرﻓداران آن ھﺎ را در ﯾﮏ ﺻف ﻗرار داد .ﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑری
اﮔر رﯾﺎﮐﺎری ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ ھﻣﺎﻧﻧد داﺳﺗﺎن آب در ھﺎون ﮐوﺑﯾدن و داﺳﺗﺎن
دوﺳﺗﯽ ﮔرگ و ﻣﯾش اﺳت.
ھم اﮐﻧون اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺑﺎرزات ﺑر ﺣق ﻣردم رﻧﺞ دﯾده در ﺑراﺑر ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳطﺢ ﮔﺳﺗرده ای رﺳواﯾﯽ و وﺣﺷﯽ ﮔری ﺳران ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ھر ﭼﮫ ﺑﯾش ﺗر ﺑﮫ اﻧزوای ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ در ﺳطﺢ ﻧزد اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣردم ﺟﮭﺎن ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و در ﻣﯾﺎن ﺳران ﮐﺷورھﺎ ﻧﯾز ﻣﻧﺟر ﺷده اﺳت .اﻣر ﺧواﺳت ﺑﺎﯾﮑوت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ -ﻧﮫ ﺑﺎﯾﮑوت اﻗﺗﺻﺎدی آن ،ﮐﮫ دودش ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣردم ﻣزدﺑﮕﯾر و ﻓﻘﯾر ﻣﯽ رود،-
ﺑﺳﺗن ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻧﺳوﻟﮕری ھﺎی اﯾن ﺣﮑوﻣت ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣراﮐز ﺗرور و ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ
اﭘوزﯾﺳﯾون ھﺳﺗﻧد ﺑﯾش از ھر زﻣﺎن دﯾﮕری از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮑﺑت ﺑﺎر ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ،ﻣطرح و
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت .در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﭘوزﯾﺳﯾون ﺟدی و واﻗﻌﯽ ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻣوظﻔﻧد
اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺗر و ﻣوﺛری ﺗری را در دﺳﺗور ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود ﻗرار دھﻧد و دﭼﺎر آﮐﺳﯾوﻧﯾﺳم ﺻرف
ﻧﺷوﻧد .ﻣردﻣﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾران رﻓت و آﻣد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺑﺎﯾد ﻧﮕران ﮐﺎرھﺎی اداری ﺧود ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺷوﻧد .زﯾرا ﮐﺎرھﺎی اداری و ﺳﻔر و ﻏﯾره در ﮐﺷورھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﯾﮏ دﻓﺎﺗر ﺻرﻓﺎ اداری و ﻣﺻﻠﺣت ﮔذاری واﮔذار ﮐرد ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی اداری
ﺷﮭروﻧدان اﯾراﻧﯽ و ﻏﯾراﯾراﻧﯽ را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
اﮐﻧون ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﺷﮑوھﻣﻧد ﻣردم اﯾران ،در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم ھﺎی ﺧود ﻓﺿﺎی اﺧﺗﻧﺎق را ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺣﮑوﻣت
اﺳﻼﻣﯽ را رﺳواﺗر ﮐرده اﺳت ،در ﺗداوم اﯾن ﻣﺑﺎرزات و ﮔﺳﺗرش و ھم ﭼﻧﯾن اﺷﮑﺎل آن در ﺷراﯾط
ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر ﺧود را وارد ﺻﺣﻧﮫ ﮐرده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓﮑر ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ و ﺗداﺑﯾر وﯾژه ای ﺑود .از ﺟﻣﻠﮫ ﺧودﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮔروه ھﺎی ﻣردﻣﯽ ﻣﺛﻼ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن آن ھﺎ در
ﺷوراھﺎی ﻣﺣﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﺑﺎرزات ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻘطﻌﯽ ﺑﺎ ھدف ﭘراﮐﻧده ﮐردن ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر
و ﻓرﺳوده ﮐردن آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣدﻧظر ﻗرار ﮔﯾرد .ﺑﺎﯾد در ھﻣﮫ ﻣﺣﯾط ھﺎی ﮐﺎر و زﯾﺳت
ﺑﮫ ﻓﮑر ﺗﺷﮑل ﺑود و آن ﺟﺎ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣراﮐز و ھﺳﺗﮫ ھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرد؛ و ﭘﯾراﻣون ﻣطﺎﻟﺑﺎت و
ﺧواﺳت ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻠﻣوس اﮐﺛرﯾت ﻣردم ،ھم ﭼون آزادی ھﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻟﻐو ﺷﮑﻧﺟﮫ و
اﻋدام ،ﺑرﭼﯾدن ﺑﺳﺎط ﺳﺎﻧﺳور و اﺧﺗﻧﺎق ،ﺑرﭼﯾدن آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ ،ﺗﺎﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﻓﻘر و ﮐﺎر
و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﭘرداﺧت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯽ ﮐﺎری ﻣﮑﻔﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑﯽ ﮐﺎران ﮐﺷور ،ﺧروج ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر و
ﺣراﺳت از داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و دﯾﮕر ﻣراﮐز ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺟﻣﻊ ﮐردن ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر از ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ،
آزادی ﺑﯾﺎن ،ﻗﻠم ،اﻧدﯾﺷﮫ و ﺗﺷﮑل ،آزادی ﺗﺟﻣﻌﺎت و اﻋﺗﺻﺎب ،ﻣﻌرﻓﯽ و ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻋﻠﻧﯽ ھﻣﮫ ﻋﺎﻣﻠﯾن
ﺳرﮐوب و ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم و ﻏﯾره ﺑﺳﯾﺞ ﻧﯾرو ﮐرد.

ﻣﺳﻠﻣﺎ ،در آﻏﺎز ھر ﺗﺣول ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻋﺗراض ﮐﺎرﮔران ﭘراﮐﻧده اﺳت و ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﮐل ﺳﯾﺳﺗم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣﯽ آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ
وﺟود ﻣﯽ آورﻧد و در ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ آﮔﺎه ﺗر و ﻓﻌﺎل ﺗر ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﺑﺧش ﺻﻧﻌﺗﯽ و آﮔﺎه ﺗر رھﺑری
طﺑﻘﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑر اﺳﺎس اﯾن روﻧد ،ﺷراﯾط اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﮔردد و روزﺑروز ﺻف
ﺑﻧدی ھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و دوﻟت آن ھﺎ ﺣﺎدﺗر و ﺷدﯾدﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
اﻣر اﻧﻘﻼب و ﺗﺣوﻻت ﺑﻧﯾﺎدی و ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺷﮑل
ھﺎی دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﮐﺎرﮔران ،زﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،وﺑﻼگ ﻧوﯾﺳﺎن ،ھﻧرﻣﻧدان
و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣردم ﺗﺣت ﺳﺗم و آزادی ﺧواه اﺳت؛ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و در ﭘﺷﺎﭘﯾش ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺑﮫ اﻣر ﺗﺷﮑل ﯾﺎﺑﯽ و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود و ﺑﺳﯾﺞ
ﻣردم ﺑﮫ طور ﻋﺎﺟل ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓرﺻت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﯾش آﻣده را از دﺳت ﻧدھد .اﺳﺎﺳﺎ
ﺗﺣوﻻت ﺟدی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﮔرو ﺗﺷﮑل و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺗﺣد و ﻣﺗﺷﮑل و ھدﻓﻣﻧد در ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت.
ﯾﺎزدھم ﺳرطﺎن  - ١٣٨٨دوم ﺟوﻻی ٢٠٠٩
bamdadpress@ownit.nu

ﺗوﺟﮫ!
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از« اﺻﺎﻟت »ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم« اﺻﺎﻟت »ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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