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مومی در نگرانی رهبران ايران از وقوع اعتراض ها و اعتصاب های ع محمدرضا شالگونی، فعال سياسی، با اشاره به
 و مبارزات يارانه ها، می گويد موفقيت اعتراض های مردمی در تلفيق مبارزات ضداستبدادی نتيجۀ تحريم ها و حذف

ی خشونت محضقوتش بکارگير مطالباتی و مهمتر از آن درنافرمانی مدنی در مواجهه با رژيمی نهفته است که تنها نقطۀ
.استدر مقابل اعتراض های بی سامان

ۀ او می خواهند با جمهوری اسالمی ايران پيشاپيش عليه کسانی که به گفت اسماعيل احمدی مقدم، فرماندۀ نيروی انتظامی
و " گرانآشوب" بزنند هشدار داده که با" اعتصاب"و " آشوب های اقتصادی"های اقتصادی دست به  اتکا به تحريم

 .شديدًا برخورد خواهد شد" اعتصاب کنندگان"
پيش از همه ش وانتظامی که اين روزها در نزد مسئوالن نظام اسالمی ايران نسبتًا رايج شده است بي سخن فرماندۀ نيروی

تمل نيز بروز اعتراض های مح از نگرانی رهبران جمهوری اسالمی از اوضاع سياسی و اقتصادی وخيم کشور و
ه از طرح اسالمی، آيت اهللا خامنه ای، در روزهای گذشت رهبر جمهوری. اجتماعی در نتيجۀ همين وضع حکايت می کند

 .کردن مردم و نظام اسالمی طی چند نوبت سخن گفته است برای رودررو" دشمن"به قول وی 
اوًال: است  ه گفتهفعال سياسی مقيم اروپا، در تفسير نگرانی رهبران ايران از آيندۀ سياسی از جمل محمدرضا شالگونی،

ت که دارد و هم در حذف يارانه های سوخ اين نگرانی هم ريشه در تاثير تحريم های بين المللی بر اقتصاد ايران
عتراض محمدرضا شالگونی وقوع بحران ها و ا. بدتر خواهد نمود وضعيت فالکت بار اکثريت مردم را از آنچه هست

نيروی  يسمنطقی وخميتر شدن همين وضع فالکت بار می داند و در ادامه با اشاره به سخن رئ های اجتماعی را نتيجۀ
اکنشی ميليون های ايرانی، و انتظامی جمهوری اسالمی می افزايد که واکنش رژيم اسالمی به اين مشکالت روزمرۀ

و گرانی و  ايران هيچ راه حلی برای رفع رکود تورمی است امنيتی که خود گويای اين واقعيت است که نظام اسالمی
يدن اين امور دراز نظر محمدرضا شالگونی، امنيتی د. مردم ايران را فشرده ندارد بيکاری که گريبان اقتصاد و معيشت

های  سرکوب اعتراض حال حکايت از آن دارد که رژيم اسالمی خود را برای يک رويارويی تمام عيار با مردم و عين
تماعی آينده کند که راز موفقيت اعتراض های اج اين فعال سياسی، در ادامه تأکيد می. محتمل اجتماعی آماده کرده است
تی توده های تلفيق مبارزات ضداستبدادی مردم با مبارزات مطالباتی يا معيش نخست: در ايران دست کم دو چيز است 

معترضان  وبديگری نافرمانی مدنی در مقابل حکومتی که دربکارگيری خشونت و قهر افراطی برای سرک زحمتکش و
اصی و تأکيد می کند که مردم ع محمدرضا شالگونی. کمترين ترديدی همچون سه دهۀ گذشته به دل راه نخواهد داد

رت متمرکز نبايد در نقطۀ قدرت رژيم که در زور نظامی و قد معترض که دارای سامان و سازمان و تشکل الزم نيستند
 اسب ترين واو اعتراض ها و نافرمانی مدنی را، ولو به صورت پراکنده، من. رودررو شوند سرکوبش نهفته است با آن

اگر بيست و  پيشنهاد می کند که مؤثرترين شيوۀ مقابله با حکومت مذهبی ايران در حال حاضر می داند و در همين افق
واهند يارانه ها از پرداخت قبوض خود خودداری کنند خ پنج ميليون مشترک آب و برق و گاز در اعتراض به حذف

ی و عقب نشينی وادارند و هم تعادل قوا را به طرزی محسوس به سود دموکراس توانست هم حکومت اسالمی را به
 . آزاديخواهانه و عدالت جويانه تغيير بدهند مطالبات
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