اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ٨

ﭼﻪ آﺴﯽ ﺧﻴﺎﺑﺎن را رهﺒﺮﯼ ﺧﻮاهﺪ آﺮد؟
هﺰاران زن و ﻣﺮد ،هﺮ روز ﺑﺮاﯼ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ؛ در ﻣﺤﻞ آﺎر و آﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ رژﻳﻢ را
ﺁﺷﻜﺎرا زﻳﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ ﺷﺐ هﺎ ﺑﺮ ﺑﺎم هﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دهﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺧﻮاهﺎن
ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮآﺖ آﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﻴﺪارﯼ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
درﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ و اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ رهﺒﺮﯼ ،ﺑﺮاﯼ ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ از ﻣﺮدم
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺮآﻮب ﻣﺮدم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ روﺑﺮو
ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار هﺰاران ﻧﻴﺮوﯼ ﺳﺮآﻮﺑﮕﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﻴﺠﯽ در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ؛ و
اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻈﺎهﺮآﻨﻨﺪﮔﺎن روﺑﺮو هﺴﺘﻨﺪ .درﺳﯽ آﻪ از هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اهﻤﻴﺖ
رهﺒﺮﯼ و هﺪاﻳﺖ ﻧﻘﺸﻪ هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ در اردوﯼ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎرﯼ آﻪ در
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رهﺒﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﻒ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رهﺒﺮان ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ.
رهﺒﺮﯼ ﻣﺮدم از ﺁﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﺎرهﺒﺮاﻧﯽ آﻪ ﺧﻮد در اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ
ﻣﻮﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،و هﻨﻮز هﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁن ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺻﻮل و ارزش هﺎﻳﯽ آﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم
ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ وﻓﺎدار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ دل ﺑﺴﺖ .رهﺒﺮﯼ از دل ﻣﺒﺎرزات دﻳﺮوز و اﻣﺮوز ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم ﻣﯽ
روﻳﺪ و رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺠﺮﺑﻪ هﻤﻴﻦ دو هﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮح هﺎﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﺠﻮم ﮔﻠﻪ هﺎﯼ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
و ﭘﺎﺳﺪار و ﺑﺴﻴﺠﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ و ﻣﯽ آﻮﺷﻴﻢ در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻃﺮح هﺎ
دﻋﻮت آﻨﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﯽ دارﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪﯼ درﮔﻴﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ رهﺒﺮﯼ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ .وﻗﺘﯽ آﻪ
ﺑﺮاﯼ ﺧﻨﺜﯽ آﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎ و ﺧﺒﺮﭼﻴﻨﺎﻧﯽ آﻪ ﺷﺐ هﺎ در ﻣﺤﻠﻪ هﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ ﺗﺎ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ
دهﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ آﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ دارﻳﻢ رهﺒﺮﯼ آﺮدن را در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ .وﻗﺘﯽ آﻪ رﻓﻘﺎﯼ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻳﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﯽ آﻪ ﺗﺎزﻩ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻈﺎهﺮات هﺎ ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ اﻳﻢ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ و هﻤﻔﻜﺮﯼ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ و ﺑﺮاﯼ اداﻣﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ و ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ رﻳﺰﻳﻢ ،دارﻳﻢ ﻳﻚ ﺳﺘﺎد رهﺒﺮﯼ را در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
ﺁورﻳﻢ .وﻗﺘﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻣﺤﺪودﻳﺖ هﺎﻳﯽ آﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ درﻣﺎﻧﺪﻩ در زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و
ﺗﺒﺎدل اﺧﺒﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻩ ،روزﻧﻪ هﺎ و راﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺗﻤﺎس و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﺧﻮان هﺎ و ﻗﺮار
و ﻣﺪارهﺎ و ﺧﺒﺮهﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ آﻨﻴﻢ و ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ آﺎر ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ ،دارﻳﻢ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاﯼ رهﺒﺮﯼ آﺮدن ﻣﺒﺎرزﻩ آﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ.
هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻻزم و ﺣﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ .هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﯼ ﺳﺘﺎدهﺎﯼ رهﺒﺮﯼ ﻣﺒﺎرزات اﺳﺖ.
هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ و ﭘﺎﻳﺪارﯼ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮج ﺳﺮآﻮب آﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت رژﻳﻢ ﺑﺮاﯼ ارﻋﺎب
و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ راﻧﺪن ﺗﻮدﻩ هﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رهﺒﺮﯼ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮ و آﻼن ﺗﺮ ﻧﮕﺎﻩ آﺮد .ﺑﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻴﺪ .ﺁن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺎﻧﯽ آﻪ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺰدوران ﺗﺤﺖ اﻣﺮش دﺳﺘﻮر ﺣﻤﻠﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎك و
ﺧﻮن آﺸﻴﺪن ﻣﺮدم را ﻣﯽ دهﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﯽ دارد ﺳﻴﺎﺳﺖ آﺸﺘﺎر را در ﺻﺤﻨﻪ رهﺒﺮﯼ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﺁن ﺁﺧﻮﻧﺪ
ﻓﺮﻳﺒﻜﺎرﯼ آﻪ ﺷﺐ هﺎ ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎﯼ ﻣﺰدور را در ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽ آﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺎن روﺣﻴﻪ ﺑﺪهﺪ و ﺑﺮاﯼ زدن
ﻣﺮدم ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮ و ﻗﻤﻪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﺎن آﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﻪ رهﺒﺮﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ و روﺣﯽ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ هﻤﻪ اﻳﻦ آﺎرهﺎ در واﻗﻊ از ﻳﻚ ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ اﺻﻠﯽ رهﺒﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ از ﺳﺘﺎدﯼ آﻪ در
ﺁن دارﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ آﻼن ﺑﺮاﯼ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،آﻮدﺗﺎ ،ﺑﺮﻗﺮارﯼ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﺮآﻮب و آﺸﺘﺎر ﻣﺮدم در
ﺧﻴﺎﺑﺎن ،دروغ هﺎﯼ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻳﭙﻤﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رژﻳﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان آﻨﻮﻧﯽ را
رهﺒﺮﯼ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺘﺎد رهﺒﺮﯼ ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻪ در راس ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دﺳﺘﮕﺎﻩ ادارﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ،
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ و آﻼن را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ آﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎﯼ
رهﺒﺮﯼ آﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮد اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ .ﺳﺘﺎد رهﺒﺮﯼ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ،دورﻧﻤﺎﯼ ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻀﺎدهﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮوﺳﺖ ،و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﻳﯽ آﻪ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽ آﻨﺪ .ﺗﻮدﻩ هﺎ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﯼ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﭘﺎﻳﺪار در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ دﮔﺮﮔﻮن آﻨﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﻳﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ دورﻧﻤﺎﯼ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
رهﺒﺮﯼ ﻣﺮدم از ﺁﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ در اﻳﺮان در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ هﻢ ﻗﺮار
ﻧﺪارد و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،در ﺧﻼء ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ دهﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯼ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺪاآﺎرﯼ در ﺻﻒ اول ﻧﺒﺮدهﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯼ رهﺎﻳﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ و

اﺳﺘﺜﻤﺎر را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دارﻧﺪ .اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ،از دل ﭘﻴﺮوزﯼ هﺎ و ﺷﻜﺴﺖ هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ؛ ﻣﺮﺗﺒﺎ از
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﯼ آﺮدﻩ اﻧﺪ؛ از ﺧﻄﺎهﺎﯼ و آﻤﺒﻮدهﺎﯼ ﺧﻮد در ﻣﺒﺎرزات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ؛ و
روﺷﻨﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻴﺰش آﻨﻮﻧﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺷﻮرﺷﮕﺮﯼ آﻪ در ﺻﻒ اول ﻧﺒﺮد ﻣﯽ
رزﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ دورﻧﻤﺎﯼ روﺷﻦ و ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﺷﻌﺎرهﺎﯼ ﺻﺤﻴﺤﯽ آﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯼ ﻧﻮﻳﻨﯽ ﺑﺪهﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺸﺎن ﻣﺘﺤﺪ آﻨﺪ را ﻧﺰد اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن
آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ آﻨﺪ .اﻳﺠﺎد ﻳﻚ رهﺒﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ و اﺻﻴﻞ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﻩ ﭘﻴﺸﺮوﯼ و ﭘﻴﺮوزﯼ را ﺗﺮﺳﻴﻢ و هﻤﻮار
آﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻼﻗﯽ ،هﻤﻔﻜﺮﯼ و ادﻏﺎم اﻳﻦ دو ﻧﻴﺮو ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﯽ آﻪ ﻋﻤﻼ درﮔﻴﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻘﺸﻪ هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و رهﺒﺮﯼ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﻣﻌﺘﺮض در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻌﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ؛ و ﻧﻴﺮوهﺎﯼ آﻤﻮﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺎ
آﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﺗﺠﺎرب ﻣﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،و دﻳﺪﯼ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ و درازﻣﺪت ﺗﺮ در ﻧﺒﺮد ﺷﺮآﺖ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزات
اﻣﺮوز را ﺑﻪ دورﻧﻤﺎﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﯽ دهﻨﺪ .راﻩ ﺁزاد آﺮدن اﻧﺮژﯼ و ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ آﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﻜﺶ ،زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،روﺷﻨﻔﻜﺮان و هﻨﺮﻣﻨﺪان ،و هﻤﻪ آﺴﺎﻧﯽ آﻪ از ﺳﺘﻢ هﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
و ﻣﻠﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،راﻩ ﻓﻌﺎل آﺮدن و ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوﯼ ﻋﻈﻴﻢ اآﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاﯼ
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر! ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ!
ﺁﮔﺎهﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﻢ! و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم وﺳﻴﻌﺎ داﻣﻦ زﻧﻴﻢ!
از ﭘﻴﺸﺮوﺗﺮﻳﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﻮان هﺮ ﻣﺤﻠﻪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺴﺘﻪ هﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دهﻴﻢ ﺗﺎ
اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ و ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎﯼ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ!
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در ﭘﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ ﺣﺰب ﻣﺎ را ﻳﺎرﯼ دهﻴﺪ!

