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زدھمین روز خود می شود رژیم کلیھ ابزارھای در دسترس خود در حالی کھ جنبش اعتراضی مردم ایران وارد دوا
آمار کشتھ شدگان بھ صدھا و زخمی ھا بھ ھزاران نفر می .را جھت وحشت آفرینی و سرکوبگری بکار بستھ است

اطالعیھ ای کھ روز گذشتھ از . مانده است سپاه پاسداران.ھمھ نیروھای مخصوص سرکوب در میدان ھستند. رسد
برای تھدید تظاھر کنندگان و معترضان منتشر شد حاوی یک مشت جملھ ھای کلیشھ ای و تکراری جانب سپاه

بیان شده و امروز تاثیر خود را بھ کلی از دست داده است کھ در سی سال گذشتھ صدھا بار بھ مناسبت ھای مختلف 
شتناک برای جنبش تلقی کرد واز آن می اندیشند کھ ورود سپاه را باید بھ عنوان امری وحبا این ھمھھ  برخی . است

اما با کمی دقت در می یابیم کھ در واقع سپاه نھ تنھا نمی تواند از نیروھای خشن و آدمکش کنونی در . ھراسید
بھ عبارت دیگر ھمان قدر کھ می شود تصور . از آنھا ضعیف تر خواھد بود،خیابان ھا بدتر  باشد، بلکھ برعکس

ز بسیجی ھا از الیھ ھای اجتماعی حاشیھ ای بوده و در فضایی ضد اجتماعی و ضد کرد نیروھای ضد شورش و نی
یعنی می توان باور . ، در مورد سپاه موضوع بھ کلی متفاوت استتا قاتل بار بیاینداندشده مغز شوییانسانی 

ت و ثروت و فساد بدنھ ی اصلی سپاه، و نھ رده ی فرماندھی آن کھ مشتی مافیای آلوده بھ قدرنیروھایداشت کھ
بستر اجتماعی ھستند کھ الیھ ھایی از مرتبط بھ یکھستند، از یک زمینھ ی اجتماعی برخوردارند، یعنی برخاستھ 

قرار دادن این نیرو در مقابل مردم نمی تواند نتیجھ ای فراتر و. آن در حال حاضر در درون جنبش حضور دارند
. بسیجی داشتھ باشدآدمکشانش و چاقو کش ھای لباس شخصی و نیروھای ضد شورترس آفرین تر و موثرتر از

یعنی بسیاری از نیروھای سپاه احساس خواھند کرد کھ . آن چھ می توان انتظار داشت حتی یک نتیجھ عکس است
با ھمنوعان اجتماعی خویش برخورد کنند، ھمسایھ ھا و اقوام و آشنایان خود را در میان صفوف مردم خواھند باید

دالیلی چند کھ در پایین اشاره .و در این صورت آیا بھ روی آنھا آتش خواھند گشود؟ این بسیار بعید می نماید. یافت
در این گونھ مواقع فقط اجرای مکانیکی فرمان خواھیم کرد در این باره موثر است، اما باید تاکید کرد کھ

نیزموثر ات عاطفی موجود در ناخودآگاه انسان فرماندھان نیست کھ عمل می کند بلکھ احساسات انسانی و بدیھی
از نیروھای کنونی سرکوب موجود است، یدرحال حاضر تنھا در بخشروحیھ ی آدمکشی بی چون و چرا. است

فضای درورژیم ساختھ را تجربھ کرده، دنیای فکریمحروم آمدهاز یک خاستگاه طبقاتییعنی آنھایی کھ
بھ . احساسات و عواطف در آن ھا بھ حداقل رسانده شده استمان بخشی ھستند کھبسر برده اند، این ھا ھمغزشویی 

بدیھی است کھ در سپاه نیز افرادی از این دست کم نیستند اما ناھمگونی . ھمین دلیل بی رحمی آنھا آشکار است
.ھای اجتماعی و فکری نیروھای سپاه زیاد است

بدنھ ی سپاه با این ایده شکل گرفتھ است کھ حافظ انقالب . سپاه استایدئولوژیک-موضوع دیگر فضای فکری
در خیابان ھا در حال شکل ،باشد، انقالبی کھ توده ھای مردم انجام دادند، انقالبی کھ نوعی از آن و تقریبا مشابھ آن

الب ھستند آیا سپاھیان رده ھای پایین و میانی بھ گلولھ بستن مردمی را کھ در حال سازماندھی یک انق. گرفتن است
خواھند دید؟ آیا آنھا برای حفظ انقالب سی سال پیش بھ انقالبیون فعلی شلیک خواھند » حفظ انقالب«بھ عنوان 

کرد؟ می توان انتظار داشت کھ بدنھ ی سپاه، حتی اگر توسط فرماندھان ضد مردمی خویش بھ صحنھ آورده شود، 
حافظ «از یک نیرویصورت ھمگانی و بی چون چرابھخود را در این نقش و لباس بازنشناسد و حاضر نشود

می تواند تا مرز روی برگرداندن بدنھ و الیھ احتمالاین . بھ یک نیروی آدمکش و مردم کش تبدیل شود»انقالب
امری کھ بی شک دو دستگی را بھ صورت رویارویی در میان . پیش رودھای تحتانی سپاه علیھ فرماندھان خود 

. آوردسپاھیان در خواھد 

یعنی خط بندی ھایی در سطح فرماندھان سپاه کھ نسبت 1.مسلھ سوم چندپارگی حتی در الیھ ھای باالیی سپاه است
بھ شخصیت ھای روحانی یا حکومتی و نیز برداشت ھای فکری یا سیاسی نسبت بھ آنچھ می گذرد با ھم اختالف 

و حدودی است از زمانی کھ جنگ قدرت در باالی این اختالف نظرھا کھ در حال حاضر ھنوز ضمنی. نظر دارند
ھرم سیاسی اوج گیرد و یا زمانی کھ سپاه برای بھ گلولھ بستن مردم بھ صحنھ آورده شود بھ صورت آشکار و فعال 
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این تکھ پاره شدن و اختالفات باالی سپاه سبب از ھم پاشیدگی رده 2.در می آید و راس سپاه را چند شقھ خواھد کرد
. ھای میانی و پایینی آن خواھد شد و زمینھ پیروزی نھایی مردم را فراھم خواھد کرد

این جدایی فیزیکی ھم چنین . مسلھ چھارم این است کھ علیرغم سی سال تالش، ارتش ھرگز در سپاه ادغام نشد
ما نباید شک ا. عقیدتی آنھا نیز می باشد، ھر چند این امر بھ صورت مسکوت می باشدبیانگر جدایی فکری و

،و اقدام عملی برای قتل عام مردم بی دفاعی اعتراضات اجتماعیداشت کھ در صورت دخالت سپاه در صحنھ
ت شناختھ شده این پدیده ای اس. بخش ھایی از ارتش بخصوص رده ھای پایین و میانی آن واکنش نشان خواھد داد

.در گیری این دو با حضور مسلحانھ ی مردم توام خواھد شد. کھ در اواخر دوران انقالب در ایران نیز بروز کرد

مسلھ پنجم این است کھ در صورتی کھ کشتار مردم ادامھ یابد، ھمچنان کھ ھم اکنون نیز در مورد لباس شخصی ھا 
یعنی با شناسایی  و معرفی عناصر جنایتکار . ابل خواھند پرداختدر جریان است بی شک مردم نیز بھ اقدام متق

اعم از بسیجی و لباس شخصی و پاسدار و نیروی انتظامی و غیره بھ سراغ آنھا و محل سکونتشان خواھند رفت و 
. ھیچ جنایتی بدون پاسخ نخواھد ماند. بی شک اقدامات انتقام جویانھ ی سختی را بھ مورد اجرا خواھند گذاشت

پاسداران بھ عنوان کسانی کھ برای مردم شناختھ شده ھستند و در میان کوچھ و محلھ ھا با مردم زندگی می کنند 
باید منتظر انتقام ھایی کور از جانب مردم داغدیده و خشمگین بیگناھانخوب می دانند کھ در صورت ریختن خون 

زندگی می کنند از شر حملھ و انتقام خونین مردم حتی آنھایی کھ در شھرک ھا و مجتمع ھای مسکونی سپاه. باشند
این را پاسداران می دانند و برای حفظ زندگی خود و خانواده شان بی شک از . پر از خشم در امان نخواھند بود

را سر می دھند » می کشم می کشم آنکھ برادرم کشت«دست زدن بھ جنایت علیھ مردمی کھ ازھمین حاال شعار 
نیروھای سپاه می دانند و سایر نیروھای سرکوبگر نیز باید بدانند کھ با ھر گلولھ و با ھر . ردخودداری خواھند ک

.نزدیک تر می شوند» انتقام سرخ مردم«ضرب باتوم یا ضرب و شتم و شکنجھ دیگر یک گام بھ زمان 
یکن حالت در میدانجنگی کھ می تواند در بھتری-نظامیو سرانجام این کھ سپاه با تمام توان خود نیرویی است

ھ شکست ارتش آمریکا در عراق و افغانستان نشان می دھد اما چنانچ. توانایی برخوردار باشداز کالسیکجنگ
جامعھ ھمیشھ بر . جنگ در شھر و آن ھم با مردم کاری است کھ از ھیچ ارتش ونیروی نظامی جنگی برنمی آید

کالن شھرھایی مانند پیچ و خمدرآرایش نظامی دارد یرویی کھ سپاه نیز بھ عنوان ن. اسلحھ داران پیروز می شود
وارد ساختن چند تانک و نفربر زرھی و . تھران بھ سرعت زمین گیر شده و کارآیی خود را از دست می دھد

ضمن آن کھ خود این وسایل تحرک . خودرو زرھی نمی تواند جز یک تاثیر روانی گذرا نفع دیگری داشتھ باشد
. برای حمالت جمعی مردم تبدیل خواھد ساختراحت یم را کاھش داده و آنھا را بھ ھدف ھایی نیروھای رژ

ی می توان گفت کھ برای جنبش آزادیخواھی کنونی داخل کشور ھیچ جای نگرانی از بابت عنوان نتیجھ گیربھ 
. تسریع و تسھیل شودکھ چنین شود تا روند فروپاشی رژیمبودبرعکس باید امیدوار،ورود سپاه وجود ندارد

دالیلی متعدد کھ برخی از آنھا در باال آمد ثابت می کند کھ سپاه نھ تنھا نجات بخش رژیم ضدمردمی جمھوری 
رژیم را فراھم خواھد شیرازه یگیاز ھم پاشیدبلکھ ھم چنین زمینھ ھای شتاب بخشیدن بھبود،اسالمی نخواھد 

لیرانھ مردم ایران کھ با خون و فداکاری این جنبش را بھ پیش می برند بھ ھمت مقاومت د،کھ می بینیمچنان. کرد
سخت تا بھ اینجا این را باید بھ مردم مژده داد کھ رژیم . یکی بعد از دیگری برگ ھای رژیم درحال سوختن است

ب رانده و و دیدیم کھ مردم با مقاومت خود آنھا را بھ عقهترین و بی رحم ترین نیروھای خود را بھ صحنھ آورد
پس چیز بدتری وجود ندارد، ھرچھ ھست ادعا و شعار و جنگ روانی است، بھ طور مادی و ازاین .خنثی کردند

در نھایت سپاه نیز چند تا آدم ھستند کھ با . عینی قدرت دیگری باقی نمانده است کھ بتواند این جنبش را سرکوب کند
توسط صدھا ھزار نفر از مردم بھ صورت خس و معیجدفاع فعال مردم از خود و سازماندھی تھاجم ھای 

بازی کرده رژیم برگ ھای مھم خود را در عرصھ ی سرکوب تا اینجا بھ . خاشاکی از صحنھ جارو خواھند شد
.مردم استاز نخستین عالئم حرکت بھ سوی پیروزی ،این خود.وسوزانده است
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