
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  جھانگير

٣٠.٠٧.٠٩  
  

ِانگيزه ھای شکست انقالبات اجتماعی علل و  !درايران ِ
 

  !ِانقالبات اجتماعی درايران ِعلل وانگيزه ھای شکست

سل ھای جوان  ِبا سرگذشت خود جامعه را دررابطهِتاريخی ۀ حافظ نظام ھای خودکامه، مخدوش وراه را برآگاھی ن

ای  ِصفحات ِحتا دستکاری حقا يق وواقعيتھا را تا .نابسامانی ھای اجتماعی می بندند نسبت به علل وانگيزه ھای کتابھ

ِدرسی تاريخ مدارس ودانشگاه ھا پيش می برند ِ.  

ِاين زيان ھولناک فرھنگی ميزان واھميت ه-ِ ه اوضاع  سياسی راموقعی ميتوان دريافت ک دوھباراجتماعی جامع ِب ِان  ۀِ

  .کنيم نگاه ايران درحکومتھای پھلوی واسالمی

غ دستگاه ِگوش نسل جوان که درزيرت به رژيم شاه واسالمی به ھروسيله ای دست زدند تا فرھنگِ دموکراسی ھردو ِي
ا وبنيادھای مختلف س سوروتفتيش ھ د قراردارن ِن ه کمک مۀ وحافظ نرسد؛ د،عقاي ران ب ردم اي  زدورانِجمعی م

   .مبا لغه ريخته شوند  وءافترا تھمت، تحريف، ی ازدروغ،ئقالب ھادر  ومبلغان

فروخورده انداخته  ِازدرماندگی وخشم یعغارت وفساد به چنان وض مردم ايران رازيرفشار، پھلوی،ۀ کام رژيم خود

  .به ھرقيمت محدود شده بود)خمينی(دھنده ِھوريک نجاتظ بود که مجموع خواست وآرزوی آنھا به

بی عدالتی به چنان وضعی ازخشم  فسا د و سانسور، تجاوز، قھر، رازيرفشار، واکنون رژيم جنايتکار اسالمی مردم

ورش ت وش ه اس ت و.انداخت وع خواس ه مجم ات ک ک نج ه ظھوري ا ب ده، آرزوی آنھ انی دھن اتمی(زم  )خ

  .حدود شده استم به ھرقيمت )موسوی(وزمانی

ال نقش. کرد ِدخالت کشورھای قدرتمند صنعتی راھم بايد اضافه مذکور، به علل وانگيزه ھای وان مث ه عن ای  ب دولتھ

 .ِدولت ملی وقانونی دکترمصدق شد که منجربه سرنگونی ٣٢ مرداد ٢٨ ِآمريکا وانگليس دررابطه با کودتای خونين

ردن انقالب آلمان فرانسه و انگليس، ِويا نقش دولتھای آمريکا، أ شکست آن  و۵٧ِدرمنحرف ک رانس  .نھايت ه درکنف ک

  .گوادلوپ طراحی شد

وده ٨٨خرداد٢٣تاريخ به به رھبری موسوی "جنبش سبز"ِنقش کشورھای امپريا ليستی درپشتيبانی از ويا زمانی که ت

هۀ ھای مردم به بھان ات ب ا تقلب درانتخاب ره  خيابانھ ا مشت ھای گ د وب ين خود،ُآمدن رده وفريادھای خشم آگ ۀ بدن ِک
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ه وحشت .لرزه درآوردند حکومت اسالمی رابه ان ب داکردن راه بزرگ سرمايه داران درجھ د ودرصدد پي حل  ِافتادن

  .گذاشتند امپريا ليسم پا به صحنه ِبرای جلوگيری از سرنگونی رژيم وابسته به

ه  به ِح طلبان حکومتیاصال ِتا درجا به جايی قدرت،.ميليونھا دالرھزينه کردند د خامن شين بان ِرھبری موسوی را جان ِ
  . احمدی نژاد کنند-ای

ار بز"دشمنان آزادی آری اينب بش س د"جن م کردن َرا عل روزی،.َ ه درصورت پي ونی ک فناک کن ِوضعيت اس رای  ِ راب

  .تداوم خواھد داد خصوص کارگران وزحمتکشانه ِاکثريت مردم، ب

ِگذارازبن بست نظرمن امکانه ب ست با راه وروشھای مسالمت آميز  کنونی درايران،ُ م.امکان پذيرني ه  رژي اسالمی ک

يۀ پاي ان رواي درت وفرم ه ش،ق وده وھست ُمتکی ب ا يک. زوروقھرب ا ب د شد تنھ  .ِرستاخيزقھرآميزسرنگون خواھ

ارگران و است من براين باورم که تنھا وجود يک حزب انقالبی د ک ه ميتوان شکل وم ک سلح وسپس زحمتکشان را مت

شانیۀ ُمھررھبری طبق ا ِکارگررابرپي بش رھ دئِجن ران بکوب سيم. ُی بخش اي دن ن ه وزي ِودراينصورت است ک  آزادی ِ

  .درايران را شاھد خواھيم بود

 

 

 


