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ح دهد تا مردم بدانند ي توضی خود را به روشنیزه ي خود و مردم هدف و انگید براي گذارد بای که در مبارزه قدم میبنظر ما هر فرد

تجربه .  ز اهداف وجود دارديده و تماينه ها اختالف عقيد و در کدام زمشان مطابقت داري در کجا با اهداف و خواسته هاین همراهيکه ا

 زنند، هدفشان سرکوب ی، سر باز م»وحدت کلمه «ی خود، به بهانه يی نهایان اهداف و خواسته هاي که از بینشان داده است که افراد

د طرح نظرات مخالف مان يم، چرا باياد داشته باشان اعتقيده و بي عقیما به آزاد واال، اگر.ن بهانه استينظرات مخالفشان به هم

ان شان استفاده ي، آزاد باشند تا از حق بم تا همه، از جمله مخالفانماني کنینستکه مبارزه ميمگر نه ا. انجامدي بيیضرورتًا به تشتت و جدا

  . نخواهد شديیجاد تفرقه و جداين نظرات باعث ايان اي  پس مطمئنًا بکنند؟

که يت کسانيم که اکثريو معتقد هست.   دهم استیاست جمهوريج انتخابات رين مبارزات به مراتب فراتر از نتايت در اهدف ما از شرک

ا آن فرد ين ينش ايشان به مراتب باالتر از گزيز اهداف و خواسته هاي دادند نی رأیا کروبي و یدر انتخابات شرکت کردند و به موسو

 مطلقه شکستن قدرت ی بردند و معتقد شدند که برایداها پي به عمق اختالفات کاندیونيري تلویره هاکه مردم در مناظيزمان.  بوده است

 شان ی و انسانی مردمی های به آزادیابيزه مردم به دستيقت، انگيدر حق.  ن راه، استفاده کنندينه تري، بعنوان کم هزیت انتخاباتياز موقع

شان برخورد شد و ين با رأينچنيکه اياما هنگام.   دادندی رأیصالح طلبان حکومت به ایبود که در مقابل انحصارطلبان حکومت

زش ها ي اول خیج آراء سرباز زده و بقول شعار روزهايحانه از قبول نتايد به زور و سرکوب وقيطرفداران حکومت مطلقه با تهد

 سال خفقان و سرکوب، ی،  پس از س» دهندیان مينت نظام را به جهايده شده، ُپز مشروعي دزدیده و با همان رأيشان را دزديرا«

شان را به جان مردم يان، سگهايم که چگونه حکومت وحشيديجه اش را هم دي نت.ز شديابان ها لبريد و در خيت رسيطاقتشان به نها

نحال، مبارزات مردم که ي با ااما،.  دنديگر مفقوداألثر شدند و هزاران نفر را به بند کشيانداختند و صدها نفر را کشتند و صدها نفر د

رتر و يش ادامه داد، بلکه روز به روز گسترده تر، فراگي قرار گرفته است، سرکوب نشد و نه تنها به بقایگرير انقالب دينک در مسيا

ا نگاه  مسلحش خود ریروهاي است که حکومت تنها به اتکاء نیتييم، وضعي که ما در آن قرار داریطي  شرا. شودیمنسجم تر شد و م

  ما در انتخابات شرکت .ن حکومت را تحمل کنندي ای توانند سلطه ی، نمیني سنگینه ين هزيز با وجود پرداخت چنيداشته و مردم ن

 ی ندارد که خواسته هایليل کرده اند، دلينه را به ما تحمين هزينک که پرداخت اياما، ا.  مي نپردازیني سنگینه ين هزيم که چنيکرده بود

 خود مبارزه کرده ی و انسانی مردمی های آزادیمًا برايده که مستقينک زمان آن رسيا.  ميج انتخابات محدود کني خود را به نتایمبارزات

 ما یه و خواسته هايکه حقوق اوليشان بدانند که تا زمانيد، اي هم انجامی اصالح طلبان حکومتیري مبارزات ما به قدرت گیجه يتا اگر نت

  .مي داریاز مبارزه بر نممحقق نشود، دست 

 ی های به حقوق و آزادیابين حکومت نبوده، بلکه دستي از همیگري کار آمدن افراد دین مبارزه، به رويپس روشن شد که هدف ما در ا

، که ی مردمیته سن هدف و خواي تریدين و کليمهمتر.   پردازندی آن را مینه ي نبرد، هزیدان هاي است که در میک مردميدمکرات

 کهن سرنوشت مردم به دست خودشان بوده، يي، حق حکومت مردم بر مردم و حق تعه گرفته يعنوان خود را از آن به عار» یدمکراس«

ات و عان،قلم،تجمع، تحزب،ارتباطات و اطالي بی آزادیعني  . کندین مي را تضمی اصول دمکراسیه ي بقین اصل است که اجرايا

 ی شود، تنها زمانیخوانده م» حقوق بشر«انه به ي که بصورت عامی حقوقی و خالصه تمامت هايت ها و اقلي حقوق جنسیبرابر

تًا يا نهاي چند صد و یکه حکومت در دست گروهينصورت، تا زمانير ايدر غ.  ت مردم اعمال شودي دارند که حق حاکميیضمانت اجرا

شان متوسل خواهد شد، تا ياسرکوب اعتراضات و » ی خودريغ«م  مردی های، به محدود کردن آزادن گروهيباشد، اچند هزار نفره 

 یدها و شعارهاي وع- وعده ینرسد، تمام» یدمکراس« مبارزات ما به یجه ي  پس اگر نت.ژه خود را حفاظت کندي ویازهايقدرت و امت

  . ماندی می بوده و فقط در حرف باقيی از هرگونه قدرت اجرای  خالیآزاد



 .مي شکافیم ازآنرا مطرح کرده ویام، بخشيپ درهر است که ما، ممبعد،یق تريدقاريمشخصات بس شاخه هاوی، داراین مبحث کليالبته ا

  ی پای دهد، طرح معضالت و مشکالت جلویل مي ما را تشکید به آن پرداخته شود، و محورمباحث نظري حتمًا بایگريمورد د

م که يت قائلين مبحث الووي ایل ما براين دليبه ا.   بقاء آن باشدی حتديمانع رشد و توسعه و شاممکن است ان است که يمبارزات در جر

گر يا به علت انحراف از راه، متوقف گردد، دين مبارزات نتواند به بقاء خود ادامه دهد و زبانمان الل، اگر سرکوب شده و ياگر ا

حکومت مردم بر  «یم به برقراري توانیا م میتنها زمان.  زائد است» ن سرنوشتييحق تع«و » یدمکراس« به یابيصحبت از دست

 ین مبارزات، نهادهايان ايش رفته باشد و در جري پی دولتین مبارزات تا شکستن کودتايم که ايابي دست ی مردمی هایو آزاد» مردم

 ما به مغزش هم یاره دن دوبي مردم  و به بند کشی هایه آزادي جرأت اقدام علیچ فرد و گروهيگر هي آنچنان قدرتمند گردند که دیمردم

.   بوده استی اجتماعین اصل زندگي، مهمتریش جوامع متمدن بشريداي، از آغاز پی از حق حکومت مردمیبرخوردار. خطور نکند

 شده است و کمتر ین ميي با هدف اصالح مجرم تعیتکاري که حکم هر بزهکار و جنایوناني ی بود که در جامعه یت آن به قدرياهم

 یاقدام برا« شده است و آن جرم یک جرم حکم اعدام  صادر مي ی کردند، فقط برایا به بند و زندان محکوم ميکرده و ه ي را تنبیکس

  . بوده است»  از مردمی سلب آزادی و کوشش برایکتاتوريجاد ديا

ز در جامعه يج آن نيت و ترون با هرگونه اعمال خشونيهمچن.  مين جرم، مخالفي، از جمله ای هر جرمیالبته ما با مجازات اعدام برا

اما، در .  مي کنین راه بکشاند مردود دانسته و محکوم مي را که بخواهد مردم را به ایشنهاديا پيه، طرح و ين، هر توصيبنابرا.  ميمخالف

اعمال که مردم را به تحمل سرکوب و » عدم خشونت«و » زي مسالمت آمیمبارزه «ر نام ي که امروزه زيیه هاين حال با توصيع

ن عنوان ير چني دارند زی سعيیزه هاي و با چه انگیم که چه نوع افرادي کنیما از خود سوأل م.  مي کنند هم مخالفی دعوت میکتاتوريد

  کهیح گونه ايح مسيزانمان مان کنند؟  ما با نصاي به سکوت و باز گذاشتن دست سرکوبگران به قتل فرزندان و عزی، ما را راضيیها

ز هم ي اقدامات خشونت آمین افراديه چنينکه عليالبته ا.  ميشان است، سخت مخالفيمان با دادن گل به اين و دژخير از قاتليتقدشنهادشان يپ

ه مردم باز يم که سرکوبگران را از اعمال خشونت علي باشيید به فکر روش هاي بایم که در مبارزات جاريما معتقد.  ميم، مخالفيبکن

د به دنبال يما با.  ميشتر را تحمل کني بیدن هاير کشيم و کشته دادن ها و به زنجيمان را بچرخانيد گونه هايبام که نيما معتقد. ددار

.  ه خشونت استي مبارزه علین راه واقعيا.  داندازياز کار بسرکوبگران را  یابزار و سالح هام که ي باشيی راه و روش هایطراح

 سرکوب و یوه هاي شی ما را بررسیامهاي از پی پس ممبعد، بخش. ل خشونت باز داردز از اعماي که سرکوبگران را نی راهیعني

د که هدف، يد دي مشخص خواهینه هاين زمي اۀدرمطالع.  ن روش ها خواهد بودي ای سازی مبارزه و خنثی درباره چگونگيیشنهادهايپ

 !شانيه اي سرکوبگران است و نه اعمال خشونت علیز طرحهايت آمي موفقی اجرایجاد مانع براي سرکوب و ایاز کار انداختن ابزارها

 کوچکتر و قابل سرکوب، نقش ی تظاهرات و پراکنده کردن مردم به گروه های سرکوبگران در شکستن صف های روش هایبا بررس

، به صف یخي تاریگ هان گروه ها، همچون سواره نظام در جنيآنها با استفاده از ا.   شودیار برجسته مي موتور سوار بسیگروه ها

همانطور که شاهد بوده .   کنندیم مي قابل سرکوب تقسی، آنها را به جمع های مردمین گروه هايجاد فاصله بي تظاهرات زده و با ایها

  چند ده هزار نفره را اول، تکه تکهیک صف تظاهراتيک گروه چند صد نفره از موتور سوارها، ي ی متشکل و علمیريد، با به کارگيا

 را که از خود ین گروه ها را با کتک و گاز و باطوم سرکوب کرده و کسانياده شان، اي چماقدار پیروهايکرده و سپس با هجوم ن

 یا حتي دوششان افتاده است، و یگران به روي دی و راهنمایدان نقش سازماندهيا در همان ميشتر نشان داده و يشجاعت و جسارت ب

 مبارزه یافتن راه هايک و ين تاکتي این بررسي  بنابرا. کنندی شده اند را بازداشت ميی که قبًال شناساین مدی و جنبش هایاسيفعاالن س

  . باشدیه اعمال خشونت سرکوبگران مي مبارزه علیت هايبا آن از الوو

ن ينسته باشند به درون ات را پراکنده کنند که تواي پر جمعی توانند صف های می موتورسوار، تنها زمانید دقت کرد که گروه هايبا

.  کنندیار حرکت مي بسی خالی مردم، بصورت پراکنده و با فضاهایده شده است که صف هايمتأسفانه، د.  صف ها نفوذ کرده باشند

 و یگران جمعيم و دي با تمرکز و مستقیکي تندتر، یگري آهسته تر و دیکي.  ستيان نسکيان يماي راهپیچرا که عادت راه رفتن تمام



 نفوذ موتورسواران ی الزم برای شود که مردم جدا جدا حرکت کنند و فضایها باعث من يا....  کردن و یحرف زدن و شوخ راه باهم

  :ميشنهاد دارين مورد چند پيدر ا.  ا سازنديرا مه

 مردم در مقابل وزارت ، تجمعین اجتماعات مردمي از موفق تریکيجمعه، پس ازنماز. دي کنی هدف خودداری بيیماينکه از راهپياول ا

ت ي بود که جمعی باندازه ایدان فاطميابان و مي خی سرکوبگران، فضایاده يرغم حمالت موتور سوراران و افراد پيکشور بود و عل

 سرکوبگر هم یروهاينرنظريشا، که زيحال حرکت گت درياما جمع.  کردندید سازمان ميتجد متفرق، بسرعت دورهم جمع شده ویها

 ی زمانیعني.  حمله و سرکوب انتخاب کنندین منطقه را براير حرکت، مناسبتري مسینيش بين امکان را داد تا با پيروها اين نيبود، به ا

 ی های  پل کردند، نفوذیروق به گذر ازيت را تشويکه جمعيچه بسا کسان.  نداشتيیچ راه در روي پل رفت و هیت به رويکه جم

 توانست استفاده یشا ميابان گي بزرگراه چمران و خیر پل بود، هم از فضايت، اگر در زين جمعيچرا که هم. رکوبگر بودند سیروهاين

ن اقدام ضد يپس اول. نديايشان رسانده و به کمکشان بي توانستند خود را به ایگر ميهم مردم د متفرق و سپس دوباره جمع شوند وکرده،

 .ز باشديگر جنگ وی برای کافی فضای است که دارایا منطقه ايدان و ين ميرکتينفره، ساکن شدن در نزداران چند هزيمايخشونت راهپ

 از یريشگي پیط را برايابد و نتوان محير يي لحظه به لحظه تغی احتمالیريط درگي شود که محی باعث می حرکت جمعن، يهمچن

و مناسب  دانيمن يکتريار نفر برسد، نزدکه صف تظاهرکنندگان توانست به چند هزين، هنگاميبنابرا. حمالت سرکوبگران آماده کرد

تا .  ديا تحصن کني کرده و در همانجا ساکن شده و يی شناسااعتراضات ادامه یرا برا باشد ی کافی فضای که دارایرين نقطه درگيتر

جاد ي موتور سواران ای برایرقابل عبوريگر نوار غيکديق حلقه کردن بازوان در ير از طريجاد زنجيد جوانان با ايدن به آن نقطه بايرس

گر بچسبانند يکدي منظم، بازوان خود را حلقه کرده و صفوف را به یز در صف هاير نينست که افراد درون زنجين حالت ايبهتر.  کنند

 یا دو موتور برايک يدر صورت حمله . استیاباني خیک هاين تاکتي تریمي از قدیکين يا.  ن شان وجود نداشته باشدي بيیتا فضا

شان جدا ين موتورها را از دسته هايد، اما به سرعت حلقه را بست تا ايشان را بلعي توان حلقه را موقتًا باز کرد و ایندن حلقه، مشکا

د، اما يب نرسانينستکه به موتوسواران آسيشنهاد ما ايپ.  شان چه بکنندي دانند با این صورت مردم درون حلقه خود ميدر ا.  نمود

  . دياندازيکرده و از کار بشان خرد ي ایموتوها

.   کردی سرکوب، آماده سازیروهايدن ني را قبل از رسیري درگی توان محدوده یک محل، مينکه، با ساکن شدن جماعت در يدوم ا

 . کرد یريگر جلوگي دیزه يل مکانيا وسايجاد کرد تا از رفت و آمد موتورها و ي ایا منطقه، موانعيدان و ي مید فورًا در نقاط وروديبا

گر ي دیکي.  ميجاد سنگر کني رسد ایبه دستمان من و خالصه هر چه که ي آتشیرهاي بزرگ زباله و تایبا سنگ و آجر و سطل هاد يبا

ده متر طناب با پنج تا ک ي از تجمع کنندگان، هریمثًال، اگر برخ.  کند، طناب استی تواند حمله موتورسواران را خنثی که میلياز وسا

ن طناب ها از ي و  ارتفاع ا کنندی آن را طناب کشیا نقاط وروديدان و ي توانند با گره زدن طناب ها، دور تا دور میشند، مخود آورده با

د تا مورد استفاده يعًا موتور را آتش بزنيدر صورت امکان سر.  موتور سوار را از موتورش جدا سازد تا ک متر باشدين حدود يزم

 موتور، ی برایگري دیمانع کارا.   مستحکمتر کردن سنگرها استفاده نمودی توان از الشه  آن برایمن يهمچن.  رديدوباره قرار نگ

 توان دور تا دور منطقه یلو از آن را با خود حمل کند، ميک کي یک حتيکه اگر چند صد نفر، هر .   استیمي چهارپر قدیخ هايهمان م

 توان استفاده یز مي نیگري دیع لغزنده يالبته استفاده از روغن و هر ما.  داختک موتورها را پنچر کرده و از کار انيتسخت تا الير

 یم کار قبلي و تقسین تظاهرات ها بدون سازماندهيشتر ايکه بيي  البته از آنجا.ت مانور خود را از دست بدهندينمود تا موتور سواران قابل

ت ابزار جمع شده، ي توان نسبت به کمی استفاده نمود و اما می محافظتیوه يک شي توان تنها از ی نمیرد، به احتمال قوي پذیصورت م

   :نستکهين بخش اي ما از ایپس جمعبند  .جاد کردي را ای موانعیريط درگين رهنمودها در نقاط مختلف محي ایه ي کلیريبا بکارگ

   .ن مبارزه عدم خشونت استي بلکه عست،يبرابر با خشونت ن  از کار انداختن ابزار سرکوبیه خشونت و تالش برايمبارزه عل

 . مستقر سازندیان را در مکان مناسبيماي کرده و فورًا صف راهپی هدف خودداری بی هايیمايراهپ از بايد



 کرده و به ی را جمع آوریل دفاعي و وسا.نندي آن سنگر بچی هایپس از استقرار تجمع در منطقه مورد نظر، فورًا در مقابل ورود

 .در مناطق مختلف به کار ببندند یتناسب موجود

د بدانند که مورد ي تظاهرات اعزام نمود، شرکت کنندگان در تظاهرات بای برای حرفه ای محافظتیروي توان نیکه هنوز نميياز آنجا

 نموده و با هيل دفاع از تظاهرات را تا حد امکانشان تهيخود بدانند که وسافه يک وظي سرکوبگر قرار خواهند گرفت و هریروهايحمله ن

جاد آتش ي ایگر، نفت و کهنه براي دیع لغزنده يا هر ماي چهارپر، روغن موتور یخ هايطناب، م: ل عبارتند ازين وساي  ا.اورنديخود ب

 ...و 

م که يدواريام.  ميشنهاد نمودي کرده و راهکارها را پی رسد مورد را بررسی که عقل ما ميینها تنها راهکارها نبوده، بلکه تا جايمسلمًا ا

گران در يده و نظرات خود را با ديشي مقاومت و مبارزه اندین بحث استفاده کرده و در مورد راهکارهاي از ای مبارز مردمیروهاين

  .  ان گذارنديم

  .م پرداختي خواهی شهریگر خود به اشکال متنوع مبارزه و مقاومت هاي دیامهايما در پ
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