
 براندازی   در جنبش   پراکندگی شناسی  آسیب 
 ده درویش در گلیمی بخسبند و  

 .دو پادشاه در اقلیمی نگنجند

 سعدی، گلستان

 جستارگشایی 
ها های داخلی و خارجی آنرا قبول ندارند. میلیوناز رژیم ناراضی هستند و سیاست ایران اکثریت قریب به اتفاق مردم

برانگیز و گسترده علیه رژیم شکل گرفت. ولی بر رفتار و کردار، های تحسینکنند. قیاممردم زیر خط فقر زندگی می

  یها دستاوردهای چشمگیرانیهای داخلی و خارجی آن تاثیری نداشته است. چرا جانفشفساد و تزویر رژیم و سیاست

ول در جامعه حترین نیروی تغییر و تشک اصلی بی گذر کرد؟ کنونی توان از شرایط اسفبارنداشته است؟ چگونه می

 مردم هستند. 

 مردم
نالند و به رهبران رژیم میخود فرسا اکثریت قریب به اتفاق مردم از رژیم ناراضی هستند. در خلوت از زندگی طاقت

سازند. هزاران جوک درباره آنها میدهند. فساد و ریای رهبران صحبت هر روزه آنهاست. موسی میفحش نا

موضوع  ها و نشستی گفتگوها ای و روحانیون در همهناپذیری خامنهگویی، پررویی، حماقت، خرافات، مسئولیتدروغ

لوحی و در عین حال قساوت رهبران رژیم ها، سادههای داخلی و خارجی رژیم، اختصاص بودجه اصلی است. سیاست

 پراکندگی.  در ها در خلوت و شود. ولی، همه ایننقد می

 ،ترین رژیم سراسر تاریخ ایران و جهان و یکی از مکارتریناز سفاک یشک ترس مردم قابل درک است. ما با یک بی

ها، روبرو هستیم. رژیمی که اعتراض به گرانی بنزین با گلوله در قلب جهان دروغگوترین و فسادترین نظام حکومتی 

رژیمی که  دهد.آبی را با ساچمه در چشمان و اعتراض به سانسور را با اعدام با کرونا در زندان پاسخ میاعتراض بی 

مرگ بیم دارد و با خشونت حیوانی هرگونه انتقاد علنی و هرگونه  به خوبی از قدرت تشکل مردم آگاه است و از آن چون

 کند. بیند و سرکوب میمردم را امنیتی می سیاسی، صنفی و مدنی یابیتالش برای سازمان

و عدم  پایگاهی، بیاز ترس ،قدرت آن نیست بلکهیا ولی باید بدانیم که خشونت و سنگدلی رژیم از مشروعیت و 

مردم باید از این   د.خواهد شر چه عده بیشتری از ما در مبارزه شرکت کنیم، هزینه آن هم کمتر مشروعیت آن است. ه

 های مدنی، صنفی و سیاسی خود متشکل شوند.دورویی گذر کنند و انتقاداهای خود را دلیرانه فریاد کنند. در سازمان

د در برابر روحانیونی که دروغ، ریا و فساد خو یآزادو  یحقوق انسانخودبزرگواری و ارج به خود داشته و از ما باید 

آزادی و   همگانی، یسرافرازاگر خواهان گذار از این منجالب هستیم باید از  یم.کن یپاسدارآنها جهان را پر کرده است، 

 و خردورزی پشتیبانی کنیم.  شهیاند ناوابستگی

های رژیم پر است از مبارزان سیاسی، صنفی، مدنی، محیط زیست و حقوق زنان. تا زمانی که اکثریت انتقادها و  زندان 

گسترده   ونشان دادن نارضایتی  با است که ما وظیفه اخالقیها پشت پرده است، هزینه مبارزان پیشرو باالست. مخالفت

 دفاع کنند.  پیشرو از مبارزان هیم وجنبش اعتراضی از هزینه مخالفت با رژیم بکا کردن

 گریزی تشکل

های گوناگون برای  های ساده و روشن ندارند. نظرها و شیوهای مطرح است. این مسائل راه حلدر جامعه مسائل پیچیده

حل معضالت وجود دارد. برای رسیدن به یک راه حل و ایجاد حکومتی که بر نظر اکثریت تکیه دارد و هرگاه نظری 

ها به پشت میز مذاکره بیاورد و زد و  ی حل مشکالت و مناقشات را از خیابنت ندارد قدرت را واگذار کند، شیوهاکثری

 زنی و سازش تبدیل کند، احزاب سیاسی و آزادی احزاب نقش بنیادی دارند. ها به چانهخورد

ار اصلی اعمال قدرت مردم  شرط الزم و ضرور حکومت دموکراتیک وجود و آزادی احزاب سیاسی مستقل است. ابز

پرهیز و پیشرفت پایدار احزاب گیری و ساختن کشور در مسیر دلخواه با روش خشونتدر حکومت و شرکت در تصمیم

 سیاسی هستند. 



شک دامن زدن به این دید منفی از سوی شوربختانه، یک دید منفی درباره احزاب و پیوستن به احزاب وجود دارد. بی 

 بقای آنها در پراکندگی مردم است. کسانی است که 

توجهی به این امر باشد که نیروی اصلی تغییر مردم هستند. تا  عملی احزاب انتقاد دارند. این انتقاد شاید بیمردم به بی

های راست، میانه و چپ متشکل نشوند و یک حداقل حمایت معنوی خود از این  زمانی که مردم ما در احزاب بلوک

اگر   المللی نیستند.های ملی و بینارتباط با مردم قادر به تاثیرگذاری در سیاستآشکار نکنند، احزاب کوچک و بیاحزاب 

های ما ی آنها به آرمانهایی که برنامهخواهان تغییر هستیم، نخست باید متشکل و متحد شویم. ما باید به احزاب و سازمان

 نزدیک است بپیوندیم. 

 ش نیافتگی جنبسازمان
دارد. ولی توان ما در   توپ و تانک و تیربارسپاه و بسیج و لباس شخصی دارد. رژیم زندان و  اختیاران،بهآتشرژیم 

،  (تاکتیکی) یُکنِشراهدقیق  هایبرنامه بابدون رهبری منسجم  ،یک جنبش حتی سراسری وحدت و تشکیالت ماست.

رهبری آن اگر اتفاقی هم بیفتد، محکوم به شکست است و در بهترین حالت  ،(جستیکی لُ آمادی )و  ی(استراتژیک بردی )راه

های صنفی، مدنی، و سیاسی  سازمان یافتن ما در تشکل افتد.می  (پوپولیستفریب ) عوام ی به دست نیروهای ناشناخته

 است.ی کشور بسته جانبهشرط ضرور و الزم پیروزی ما بر رژیمی است که کمر همت به نابودی همه

 های مدنی تشکل
 رکنبه عنوان »ی، جامعه مدنترین دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکالت جامعه نیست. گزارترین و صادقخدمت

التیام مردم  ی اجتماعی وهابی آس جامعه و کاهش و بهبود نقش مهمی در سازندگیاز دولت و تجارت  جداسوم« جامعه، 

  هایشیوه نیتراز مهم یک یدر جامعه و  یاجتماع  و سازندگی مشارکت یمؤلفه ترینمهم مدنی یهاسازمان  دارد.

 شهروندان هستند.   یبرا یمدن یکنشگر

جمع افزایی روی های مدنی با همبرای بهبود زندگی نباید چشم به دولت داشت. باید نیروها و خردهای خود را در تشکل

و راه حل پیدا کرد. این کار مشترک ما را به توان بیکران ما آگاه خواهد کرد و مهر و همبستگی در جامعه را  کرد

 خواهد بخشید.  ژرفشگسترش و 

های آنرا کاهش داد. از تشکیل تیم  های مدنی حل کرد و یا آسیبتوان با تشکلت اجتماعی را می ی مشکال کم و بیش همه

هوا تا ایجاد تفریحات سالم و سازنده برای کودکان   گیبسکتبال برای کودکان محله تا درختکاری محل زندگی برای پاکیز

 و نوجوانان. 

 های صنفی تشکل
ها نقش مهمی در افزایش حقوق، ها و کارگاه، کارخانههاشرکت ،تولیدی و خدماتی یهابنگاه در یصنف هایتشکل

 دستمزدها و مزایا، بهبود شرایط کار، ایمنی در محیط کار و امنیت شغلی دارند.

 رانیکارگران و زحمتکشان ا میرژ تیرا دارد. الو  ایراننه اراده و نه توان حل مشکالت  میرژ دهدنشان میتجربه 

زیرا  .رانیدر ا دیاز کار و تول تیحما ینه برا شود،یخرج م منیو  هیدر لبنان، عراق، سور رانیا یهاهیسرما. ستین

فقر و فالکت مردم  ترس،  بقای رژیم در صلح، سازندگی، آسایش و رفاه مردم نیست. بقای رژیم در جنگ، ویرانی، 

 و کارمندان و بازنشستگان معلمان ،کارگران و زحمتکشان یابیفرسا، اتحاد و سازمان توان طیشرا نیراه گذار از ا است.

 خواهد داد.  جهینت افتهیو سازمان یجمعاست. فقط مبارزه دسته

اردادهای  رق یجادائم به  یکار، قراردادها  طیدر مح یمنی ا ،یشغل تیو تورم، امن  یبه حقوق مناسب با گران یابیدست یبرا

متشکل شد.   شیاز پ شی ب  دی، باو تولید کار یهاشدن محلگسترده و بسته یهاو اخراج ی کارسازی از ب یریموقت، جلوگ

در  دینخست با  ،یو خدمات یدیمراکز تول یو همه هامارستانیها، مدارس، بها، کارگاهکارگران و کارکنان همه کارخانه

 یهاه یخودشان را سازمان دهند. اتحاد یسراسر هایهیو اتحاد وندندیهم بپبه یمحل یهامتشکل شوند. تشکل یسطح محل

 نیدهند. تنها چن  لی را تشک  رانیا و کارکنان زحمتکشان  ،کارگران یسراسر هایو سازمان وندندی هم بپبه  یسراسر

را   میرا به زانو در آورد. رژ میگر رژسرکوب یروهایو ن یاخامنه ارانیاست آتش به اخت قادر یرومندیسازمان ن

 ریکند. فعاالن دل رانیدر ا دیخرج نکند، بلکه صرف کار و تول یابتین یهاکشور را در جنگ یهاهیکه سرماکند مجبور 

 را از زندان آزاد کند. ستیز طی و مح یو صنف ی مدن یهاکارگر و معلم و تشکل



و به گوش   کند ادیفررسا کارگران را  یدرد مشترک همه یسراسر یهاقادر است با قطعنامه رومندیتشکل ن نیا تنها

 .ی مردم ایران و جهان برساندهمه

 کوتاه کند.  و تولید کار یهاطیخواِر وابسته به حکومت را از محچپاولگر و رانت مانکارانی و پ انینظام  دست

 شود. یانسان یستهیشا یزندگ کیدستمزدها در حد  شیافزا خواستار

، حق داشتن  مردم  کردن مبارزات یتیدادن به امن انیکار و پا   طیمح یمنیداشتن ا ،یکار  یهاطیبهبود مح خواستار

 شود. برای بهبود تجمع و اعتراض حق ، هاتشکل

 است و هم ستون فقرات جنبش براندازیهم و کارمندان و بازنشستگان  معلمان ،کارگران و زحمتکشان اتحادیه سراسری

و   یاتحاد سراسر حکومت اسالمی، تیبربر نیدادن به ا انیپا یبراشده پس از سرنگونی رژیم. ساختن ایران ویران 

و  الزم  ،مرفهآزاد، آباد و  یرانیاساختن   یبرا رانیکارگران، زحمتکشان، معلمان و کارمندان ا  شیاز پ شی ب یهمبستگ 

 است.ضروری 

 نافرمانی مدنی 
ی همه نیستند. سرکوبشهروندان قادر به   سکوتترین و سرکوبگرترین آنها بدون حمایت ضمنی و ها، حتی خشندولت

و نه مأمور و معذور بودن قابل دفاع.   است قبول ما برای ساختن ایرانی آزاد و آباد مسئولیت داریم. نه ترس قابل

 است. و شریک جرم و جنایت روحانیون بودن بودن به معنی دفاع از وضع موجود تفاوتبی

ولی در   ،دندهکه در خانه و خلوت به رهبران جمهوری اسالمی فحش ناموسی می شناسممی  بسیاری از عزیزان را

شک خشونت و بربریت نمایندگان خدا بر زمین، همان بی کنند.ت وانمود به طرفداری از نظام میلو  بیرون و ج  

سیسمونی   هللا یقرب ال در ایتالیا و ترکیه برای رضای خدا وخود کنند و تحمل فقر دعوت میبه نمایندگانی که مردم را 

 پردازند.خرند، بی تأثیر نیست. اما تا زمانی که این خشم و نارضایتی، بیان نشود، کنشگران معترض بهای گزاف میمی

طور  و به زیپره خشونت هایروش قوانین غیرانسانی جمهوری اسالمی، باید با ،شکنیبرای کاهش بهای گزاف قانون

  ییاجرا تیقابل فیدر تضع بود و اعتنایب  یحکومتضدانسانی و ضدبشری  نیبه قوان باید. شودنادیده گرفته بسیار گسترده 

را  قدرت حکومت یهاهیپا کوشید و با این کارها  ؛ چون شالق زدن و اعدام در مالء عامشرعی ضدانسانی قانون

 تضعیف کرد. 

 های سیاسیتشکل
خوبی آگاه است. جمهوری اسالمی مشروعیت ندارد و دنبال بهحکومت اسالمی از نداشتن پایگاه در میان مردم 

کردن فعالیت احزاب سیاسی ابزار پراکنی، سرکوب، ارعاب، غیرقانونیمشروعیت هم نیست. از اینرو، دروغ

 گری آن است.حکومت

حاشیه  قطع کرده است و آنها را به را های سیاسی با جامعهپیوند سازمان ،مندوحشیانه و نظامو سرکوب خودکامگی 

مبارزه مردم اندوخته و ش و تجربه عملی دان از میان برده است. آنها از جنبش مردم را شناخت و  ستماو  رانده جامعه

اعضای   آمدن با ،شوندنمی  غنیهای مناسب برای رفع مشکالت راه حلی ارائه ها با آفرینش وسازمان ،یابدگسترش نمی

نابود  هاها و تودهشود، کمک متقابل مادی و معنوی رهبران، سازمانها جاری نمیسازمان یهاجدید خون تازه در رگ

سوء  دهند، را از دست می های واقع بینانههای ارزیابیتوانایی شوند،شود. رهبران در دنیای ذهنی خود محبوس میمی

 یابد.کند و پراکندگی گسترش میمیها رشد ظن

ی آنها امکان فعالیت بین  ولی همه وجود دارند. شماری بیدر سپهر سیاسی ایران احزاب گوناگون چپ، میانه و راست 

 اعضای زن و جوان در آنها و تعداد مردم را ندارند و ارتباط آنها با جنبش و اثرگذاری آنها بر جنبش بسیار ضعیف است

 . استاندک بسیار 

و شیوه مبارزه بسیار شبیه هم  ه مها به یک بلوک سیاسی تعلق دارند و دارای برنابسیاری از این احزاب و سازمان

عدم پراکندگی و پذیرد. این صورت نمی همگیرد، حتی همکاری هستند، ولی نه تنها اتحادی بین آنها صورت نمی

ها بستگی  های کارا در این تشکلهای گوناگون دارد، ولی بخش زیادی به رهبران و شخصیتعلت ،همکاری و همگامی

 دارد. 



 ها رهبران تشکل

 :های برجسته دارندبرخی ویژگیها ان تاثیرگذار این تشکلرهبر

 اگر انصاف داشته باشندبلکه بینند، ها را همرزم خود در راه سرنگونی حکومت والیت فقیه نمیرهبران دیگر تشکلآنها 

برای   هم گذاشتن خرد خودو روی سازندههمکاری جای به این رهبران باسابقه  .پندارندمی، رقیب خودنبینند،  دشمن و

،  نابودکنندههای سازمان، صرف رقابت ترینو امن و سامان دادن بهترین هاین نیروترگستردهتدوین بهترین برنامه، بسیج 

جنبش گذار از حکومت  و  ماندگارکند و اعتمادی رشد میبی با این برخوردهاکنند.  نام کرن یکدیگر مینمایی و بدزشت

 .رودرزمی برای سرنگونی از بین میهمگامی، همو امکان  شودفلج و ناتوان می اسالمی

 ریزند، ولی در هراشک تمساح می منسجمتشکل و رهبری هرچند برای پراکندگی جنبش و نداشتن برخی از رهبران، 

از آنجائی که  توجیه کنند.کنند که عدم همگامی خود را اسرائیلی پیدا مییک ایراد بنی  ، همیشهو همگامی ایجبهه کار

چون جبهه نیاز   .گیردای شکل نمیرا داشته باشند، هیچ جبهه ای که وجود نداردخواهند خود افتخار تشکیل جبهههمه می

 رقابت و خودخواهی.نیاز دارد نه  و فضای همکاری رفیقانه به همگامی و همرزمی

. حاضر  هستندبین خودمحور و خودبزرگ ادعا و در عملحرف بی در دارند.  شرقی نفسی کاذبِ شکسته رهبرانبیشتر 

هیچ اقدامی در  .و یا رهبری را با دیگران تقسیم کنند شرکت کنند ،نیستند در هیچ حرکتی که آنها رهبر بالمنازع نباشند

آنها نیست    کتی که از آنِ کنند. اگر بتوانند در حرپای آنها نوشته نشود را تایید و یا پشتیبانی نمید بهسددرسجنبش را که 

اعتنائی برخورد  و بی هابا توطئه سکوت، ندیدن کنش شکل بگیردو حرکتی  برنیایدکنند. اگر از دست آنها کارشکنی می

 کنند. می

و در عدم صداقت، وابستگی و  کنندهای خود مبالغه میبرخی رهبران در صداقت، رسالت و درستی نظرات و برنامه

در و  ،کنندایجاد می های کاذبو هویت تصورات نادرست و با این کار های رقیبان اغراق،ها و برنامهنادرستی سیاست

 دهند. پراکندگی را پیوسته گسترش میمحیطی مسموم 

ویدئویی علیه حکومت اسالمی   برنامه ۳۵۹ ی برای نمونهبرانگیزتحسین نظرانی هستند که با پشتکاردر جنبش صاحب

خود  نداشتنالتی  یتشک  گید و پیوسته به وابست نبین هیچکس را در جنبش الیق همگامی و همقدمی نمی ،سازند ولیمی

توان به می  تا بُن دندان مسلح را خواهبپرسد، آیا یک رژیم تمامیت انشناسد. یکی نیست از این جامعهنکن مباهات می

 تنهایی سرنگون کرد؟

ترین شوربختانه برای بسیاری از رهبران سیاسی روش نیست که ، دیگر رهبران را که مانند خودشان عمری در سخت

 رزم آنها هستند، نه رقیب آنها. به مبارزه با رژیم پرداختند، همبرانگیز  با گذشت و ایثاری تحسنشرایط 

دیگر از عزت،   انرهبر و اقتدار محبوبیت ،ران سیاسی روش نیست که عزت، کرامتشوربختانه برای بسیاری از رهب

و بر  دهدروحیه میکاهد. بلکه برعکس همدوشی و همرزمی آنها به مردم امید و نمی آنها و اقتدار محبوبیت ،کرامت

 .افزایدمینیز محبوبیت آنها 

ی رهبران چپ،  به همهایران ش بزرگ براندازی شوربختانه برای بسیاری از رهبران سیاسی روش نیست که جنب 

 خواه احتیاج دارد.خواه و مشروطهجمهوری ؛راست، میانه

بیند.  کردن و خواندن نظرات دیگران نمیدانند که دیگر نیازی به گوشمشکل دیگر برخی رهبران این است که آنقدر می

 پندارند.میخود اظهار نظر دیگران را اسائه ادب و درس دادن به 

 مکسانی که به ش  اباید پرسید ب شود کار کرد.نزدیک نشدن رهبران این است با فالنی نمی هایاز توجیهدیگر یکی 

 ؟توانید با مخالفان نظری خود در ایران دموکراتیک فردا کار کنیدپس چگونه می ،یدوانید کار کن ت دیک هستند، نمیزن

 وظایف اعضا 

  هایکاراترین برخورد با این آفتاست.  شمار جنبش بیهای کوچکِ ترین مانع نزدیک شدن تشکلاز اصلی  برخی هااین

ای درجنبش است. زیرا رهبران از این »ما« و  برخورد اعضا و هواداران با امتناع رهبران به اتحاد و همگامی جبهه

 ها منافع دارند. اعضا و هواداران باید بپرسند: »آنها« کردن



 شویم؟ا ما با فالن تشکل متحد و یا همگام نمیچر

 ما چه اختالف بنیادی با فالن تشکل داریم؟ 

 توان در یک تشکل و یا یک جبهه باهم رزمید؟اگر اختالفی داریم آیا با این اختالف نمی

برخورد کنند. وحدت   هابا دیگر سازمان تریانهاو همگر تر، رفیقاهتردوستانه تر،مودبباید از رهبران بخواهند که 

 ها را در دستور کار روزانه خود قرار دهند. ها و احزاب و سازمانجنبش، بلوک

گرفتار یک چرخه  هاها خانواده و نارضایتی گسترده تودهما اکنون با وجود سختی غیرقابل وصف زندگی معیشتی میلیون

 ، منسجم و متحدکارآمد گسترده، های سیاسینیازمند سازمان ونریزخواه خنظام تمامیتبر  چیرگی. ایمشدهباطل 

، خوداری مردم به پشتیبانی و  هاسازمانبینی رهبران و خودخواهی و خودبرحق سرکوب ،است، اما استبداد سراسری

بله با هر گونه اقها و اعضا در ماز اینرو، نقش توده ساخته است. نهایت دشواراین اتحاد وسیع را بی ها،حمایت از تشکل

عمومی در جنبش کنند.  بازسازی اعتماد مجبور به احترام متقابل و   را اعضا باید رهبران ساز بنیادی است.کنش پراکنده

 های اجتماعی افشا کنند.ی دیگر رهبران سیاسی را با تردید نگاه کنند و در رسانهکنندهتخریبساز و هر کنش پراکنده

 گذشته  نقد

باشد. اگر نقد گذشته ما را   ی آزادنقد گذشته باید برای ساختن فردانقد گذشته است.  در جنبش سازنکات پراکندهیکی از 

دارد، این نقد وظیفه خود را انجام نداده است و به ضد  باز میآزاد و دموکراتیک   از ساختن آینده  هو در نتیج ترپراکنده

 متحدتر کند و راه تسخیر فردا را ممکن سازد.  را دایت شود که ماخود تبدیل شده است. نقد گذشته باید طوری ه

 پایان سخن
شماری ، هر چند امکانات نوین بیاست اییدهچپیسخت و نهایت بی مبارزاتی دوران دوران مبارزاتی جدیدی است.

 داریم.

کامیاب جنبش را  آیندهها کارگیری آنبهتواند که می ندم و مبارزان دستاورهای اندیشگی و تجربه سیاسی فراوانی دارمرد

 کند.  ضمینت

 با و ایرانی اقوام و حقوق آزادییسم و تضمین سکوالرسی، دموکرا دگرخواهی، یی،گراکثرتما با رواداری، 

ه  طمشرومناقشات جزئی چون بودن و نبودن شیر و خورشید در پرچم و نظام و حل  سهم خود از قدرت کردنواگذار

 شویم. کن بدل میبه نیرویی بنیان ،به رای مردم در فردای استقرار آزادی و دموکراسی در کشور سلطنتی یا جمهوری

افکنی دارد. امکانات فنآوری مدرن را نه در گسترش تولید  افکنی و وحشتدشمن امکانات فراوان سرکوب، تبلیغ، تفرقه

 گیرد. کار میاامنی در منطقه بهو کاهش فقر بلکه در سرکوب مردم و ایجاد ن

بینی رهبران رنج ها و از خودمحوری و خود بزرگستیزی و دورویی تودهجنبش سترگ براندازی از آن میان از تشکل

 را ترسی به جنبش سراسری، نیرومند، متشکل و متحدسگزاف و درا بهای مبارزه برای فعاالن ها این پدیده .بردمی

 نهایت دشوار کرده است. بی

که پایگاهی ندارد و   درنده و مکار این دشمنهای منفی جنبش تقویت خواهد شد. زیرا، با شناخت و مقابله به این پدیده

ه و  نی نیروهای راست، میافقط و فقط با یک اتحاد و همگامی گسترده از همه بقای آن فقط به خاطر پراکندگی ماست،

یافتنی  نیروها در امروز دست تحاد فقط و فقط با تضمین آزادی همه در ایران آینده و همکاری همهچپ عملی است. این ا

 است.

 احد قربانی دهناری

 ۲۰۲۲ لیآور ۲۵ - ۱۴۰۱ بهشتیارد ۵

ترین معضل جنبش ما است.  همترین و در عین حال مشکل م شکالت طرح شده در این نوشتهخواننده ارجمند، م پ.ن.

ِد جمعی همه دانید و هر امکانی که دارید نظر کند. امیدوارم هر گونه که صالح میی ما را طلب میهمفکری و ِخر 

 رفت از آنرا بیان کنید. خودتان را در باره پراکندگی جنبش و چگونگی برون


