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  يادگيری از عدم موفقيت ها، تکيه بر فعاليت های محلی و تفاوت تاکتيک ها بر مبنای ديدگاه ها

 :يادگيری از عدم موفقيت ها -١

 محل   ما تا به حال دو بار به کسانيکه فراخوان تجمع می دهند گوشزد کرده ايم که نبايد بگذاريم تا حکومت کودتا زمان و       :تجمعات اعتراضی 

  .بلکه ما بايد با در نظر گرفتن تجارب عملی مان اين کار را انجام دهيم.  اعتراضات را تعيين کند

مثًال، در مورد گردهمآيی در بازار تهران، تجربه نشان داده است که در هنگام ساعات قبل از ظهر در روزهای کارِی هفته، تجمعات، بسيار کم    

اريخ      . به کرديم اين را در چند مورد تجر     .  تعدادند م در ت ديم در ساعت            ١٢ه ه دي رداد ک ر         ١١ ام م د هزار نف دگان از چن داد شرکت کنن  صبح تع

رای      .   نفر  را تشکيل دهند١٠٠بيشتر نشد و در تقابل با نيروهای حکومتی، حتی نتوانستند يک گروه بيش از         ه ب ی ک ه علت اهميت و اگر مردم ب

ه يک   موضوع تنفيذ احمدی نژاد قائل بودند، د    ر ساعات غروب در ميدان ها و خيابان های متصل به وليعصر تجمع نمی کردند، آن روز تبديل ب

  .شکست دردناک می گشت

رای ساعت    » جنبش سبز«مثال بعدی، دو روز بعد، يعنی روز تحليف بود که فراخوان           ردم ب ود     ٩از م رده ب گو  .   صبح در بهارستان دعوت ک

ی                   ١٢بيش از روز    اينکه تعداد نفرات شرکت کننده       يش بين ل پ امًال قاب ه ک  ام مرداد بود، اما باز هم به نسبِت کثرت و تمرکز نيروهای حکومتی ک

د                        اره اگر تجمع      .  بود، تعداد زيادی از مردم شرکت نکردند و به همين علت نتوانستند تا ظهر، حتی دسته جات چند ده نفری را سازمان بدهن دوب

  .يوسته بود، آن روز هم دچار شکست و سرخوردگی می شديم نفره در بازار بوقوع نپ١٠٠٠٠

ه علت گزارش های بعضًا کذب و                                      ای مجازی ب ط در دني ام شد و فق ا عدم موفقيت انج تجمع بازار در روز چهارشنبه هم که بصورت عيانی ب

  .تبليغاتی، يک پيروزی خوانده شد

اف  ر کشش ک ل از ظه ات قب ه تجمع شان داده است ک ه ن ا تجرب داردبنظر م دگان، بخصوص .  ی را ن داد مهمی از شرکت کنن ا تع ل از ظهره قب

اتوق                             ا در پ کارگران و کارمندان مشغول به کار می باشند و بيکاران هم آن ساعات را به اميد کاريابی، يا در ميدان های کارگران ساختمانی و ي

بنابراين ما بايد زمان تجمعات سراسری   .  غله های زندگی شان هستندهای کاريابی می گذرانند و تعدادی ديگر هم به دنبال کارهای اداری و مش          

وا، موج          .  را مناسب با حال مردم در ساعات بعداز ظهر و نزديک غروب تعيين کنيم              اريکی ه چرا که باز هم تجربه نشان داده است که هنگام ت

  .عظيمی از مردم بيرون آمده و تغيير بزرگی در توازن نيرو بوجود می آورند

ه                      .  محالت برگزاری هم بايد بر مبنای تجربه انتخاب شود         ه نزديک ب د ک ه سرعت شکل می گيرن زرگ ب ايی تجمعات ب ه در محل ه ديده ايم ک

و يا ميدان وليعصر .  است... مثًال ميدان ونک، مرکزيتی برای محله های ميرداماد، وليعصر شمالی و مال صدرا و       .  محله های مسکونی هستند   

وار و  که مرکزيتی  رای       .  است ...  برای نيروهای مرکزی در خيابان ها و محالت از خيابان بهار تا فاطمی و بل ی ب ه مرکزيت دان انقالب ک ا مي ي

  ...محله های پرشمار مرکزی تهران است و 

آيی و  ما نبايد در دام ايشان گرف.  بنابراين مهم نيست که حکومت مراسم خود را در چه ساعتی و در کجا اعالم می کند        تار شويم و ساعت گردهم

دگان دارد      ا تجمع کنن بلکه  .  محل آن را جايی اعالم کنيم که حکومت با تمرکز نيروی خود و محاصره ی منطقه، آمادگی کاملی برای برخورد ب

ه     نيروهای حکومتی شرکت    ما بايد تجمعات را در ساعات و محل هايی اعالم کنيم که نيروهای مردمی بتوانند با تعداد و قدرت بيشتری نسبت ب

 .در روزهای کارِی هفته اين ساعات غروبی و مراکزی است که مرکزيِت چند محله ی پر جمعيت را دارند.  کنند

دگان و حّدت و        :اطالع رسانی   يک موضوع ديگر اينکه، اخيرًا ما با نوعی اطالع رسانی مواجه شده ايم که با غلو کردن در تعداد شرکت کنن

د             شّدت برخوردها  رده ان ارزات مردمی ک ا      .   و درگيری ها سعی در پنهان داشتن واقعيات و ضعف ها و نقصان های مب ن دوستان ب گو اينکه اي

  نّيت پاک و جلوگيری از افت روحی مبارزان و احيانًا ريزش نيروی شرکت کننده در تجمعات به چنين اقداماتی دست می زنند، اما، در عمل نه 
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ار        ن مب ه اي ای                                تنها کمکی ب ر مبن درکاران ب ل کارشناسان و دست ان دی و تحلي ا، از جمعبن وگيری از اشاعه واقعّيت ه ا جل د، بلکه ب زات نميکنن

واقعيات جلوگيری کرده و باعث تکرار اشتباهات و مخفی ماندن نقايص طرح های استرتژيک و تاکتيکی اين مبارزات می گردند، که نتيجه ای        

ت       د             جز تراکم اين نارسايی ها نداش ه عدم موفقيت آن می انجام ًا ب ارزات مردمی         .  ه و نهايت دان مب ه در صحنه از مي ايی ک پس از دوستان و رفق

ين و                          ه مبّلغ ردم را ب ه امور روحی م ی رسيدگی ب ات گذاشته و نگران ای واقعي ر مبن ًا ب گزارش می دهند تقاضا داريم که گزارشات خود را دقيق

  .فعالّيت های تبليغاتی شان بسپارند

 : تفاوت تاکتيک ها بر مبنای ديدگاه ها -٢
ايی توصيه                                 ين روش ه دافش کدامست؟ چرا چن ست؟  اه ارزه چي متأسفانه، از لحاظ سياسی کمتر برای مردم توضيح داده می شود که شرايط مب

ده در ت                 ردم شرکت کنن دگان و م ين فراخوان دهن اط خالقی ب يم    می شود؟  و تا زمانيکه چنين نکنيم، نمی توانيم ارتب رار کن ا برق در .  ظاهرات ه

ردم را              شتر، م اينجا ما سعی می کنيم تا نوری، هر چند کم سو، به صحنه ی سياسی اين مبارزات بياندازيم و در پيام های بعدی نيز با توضيح بي

 در عوض تعداد کمی مرکز  تنها در چنين اوضاعی است که.  نسبت به نيروهای درگير، اهداف و چگونگی تعيين تاکتيک هايشان آگاه تر سازيم      

اذ سياست                            ا اتخ د ب ه در هر مقطعی بتوانن يم، ک تصميم گيری و ارائه تاکتيک، مردم پيشبرنده ی مبارزه را در موقعيتی از هشياری قرار می ده

  . آگاهانه مبارزاتشان را به پيش ببرند

د   با کمی دقت به نظرات موجود در جامعه ايران، متوجه می شويم که سه نيرو با     ا شرکت دارن روی  .  اهداف مشخص خود در اين درگيری ه ني

پاه و         . اول، نيروهای جناح کودتاچيان حکومت جمهوری اسالمی هستند      يس و س د پل ازوی نيروهای سرکوب فيزيکی، مانن اين حکومت از دو ب

دارش       .. بسيج و اطالعات چی های لباس شخصی و       ه ای و روحانی های طرف د خامن ي، مانن يما و    و سرکوب ذهن ...  و مطبوعات و صدا و س

ار                             ام عي تقرار تم سائل سياسی و اس تشکيل شده است،که هدفشان چيزی جز سرکوب قهرآميز مبارزات مردم تا نقطه توقف دخالت عمومی در م

ا را از            . ديکتاتوری و خفقان نيست    م، آنه ه حذف    ايشان با کودتا عليه جناح اصالح طلب حکومتی در انتخابات رياست جمهوری ده هيئت حاکم

د              اِل خود نمودن امًال م ه است              .  کردند و قدرت سياسی را ک وب هيئت حاکم اح مغل ين جن روی دوم، هم دار هاشمی         . ني شکل از گروهای طرف مت

عًال از اما، از آنجا که ف.  که هدفشان بازگشت به مقام خود در هيئت حاکمه و تقسيم قدرت می باشد... رفسنجانی و کروبی و خاتمی و موسوی و    

د و می                                          شته ان ه نيروهای مردمی گ د، متوسل ب شبرد اهداف خود ندارن رای پي ات حکومتی ب ه امکان د و دسترسی ب قدرت سياسی حذف شده ان

ه،                    ز در هيئت حاکم شان ني روه های اي رای گ ا ب ور سازند ت خواهند از آن بصورت عامل فشار بر روی جناح حاکم استفاده کنند و ايشان را مجب

ی             .  اما نيروی سوم، نيروهای مردمی هستند     .  ته، جايی را باز کنند    چون گذش  ان نيروي يعنی نيروی تجمع کنندگان و تظاهرات های مردمی و هم

دگی                             انواده شان و عدم دخالت حکومت در زن ين سرنوشت خود و خ ل حق تعي ردی، از قبي ارف ف ه آزادی های متع افتن ب ای که برای دست ي

ات، احزاب و تظاهرات و اعتصاب و دخالت در امور سياسی و                      خصوصی شان، آزادی بيان      م، تجمع ده است     ... و قل ا آم ان ه ه خياب ی  .  ب يعن

ار،                     ام عي ه يک انقالب تم همان نيرويی که فکر می کرد اگر در انتخابات شرکت کند و جناح اصالح طلب را به حکومت برگزيند با ندادن هزين

  .می تواند به اهداف مذکور برسد

دن در                       .  نين نشد اما چ  اقی مان رای ب ستند و حاضرند ب درت ني سليم ق ه ت ری و سردار پاسداران حاضر ب ه حکومت بيت رهب کامًال واضح بود ک

ا مقطع شکاندن مقاومت                       !  قدرت دست به هر کاری بزنند، که زدند        شرايط امروزی دو نيرو را در مقابل دولت کودتا و سرکوب نظامی اش؛ ت

وب حکومتی              .  همراه کرده است   کودتاچيان، اح مغل درت جن ه ق ان   (نيروی عاری از هرگون ده ی مردمی       ) اصالح طلب در و رزمن روی مقت !  و ني

اذ می                   شترکی را اتخ ان و مردمی، راه و شيوه ِی م روی اصالح طلب ايد هر دو ني اگر اتخاذ تاکتيک مناسب تنها بر مبنای شرايط کنونی بود، ش

 مثًال اگر هدف .  ا هدف نهايی استاتخاذ تاکتيک، فقط بر مبنای شرايط کنونی تعيين نمی شود، بلکه در آميخته ب!  ستاما اينگونه ني.  نمودند
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د       » موصل «نيرويی اشغال    روی ديگری بخواه دی های           » بصره  «باشد و ني ده و بلن اوت چي ه اشکال متف سلمًا نيروهای خود را ب رد، م را بگي

 هدف اصالح . بنابراين می بينيم که روش و تاکتيک در ارتباط ناگسستنی با هدف تعيين می شود.  گيرندمتفاوتی را برای فتح در نظر می 

درت سابق شان است           ... طلبانی چون هاشمی و       ه ق د                       .  برگشتن ب ل کن ان تحمي ه کودتاچي د اراده شان را ب ه بتوان ی حکومتی ک ا دارای نيروي ام

د                 پس سعی می کنند که با متقاعد کردن       .  نيستند تفاده کنن شان اس ِک  .   نيروی مقتدر مردمی به اهداف خويش، از اين نيرو، برای پيشبرد هدف تاکتي

هدف  » موصل «در صورتيکه  » .مردم بياييد اول موصل را بگيريم و بعد به سمت بصره می رويم «که  .  اينگونه تعيين شده است   » گام به گام  «

د » بصره «نهايی ايشان است و هيچ تمايلی برای فتح      ردی             .  ندارن تح آزادی های ف رای ف الی ب درت است و هيچ خي ه ق شان، بازگشت ب هدف اي

تفاده                .  توسط مردم ندارند   ا اس رای سرکوب مجدد م ده ب ه دست آم درت ب ه از ق رد، ک د ک همينکه به قدرت برسند، نه تنها ما را همراهی نخواهن

ود د نم ًا  .  خواهن ان جمع ه خودش ه در زمانيک انطور ک ال ٢۴هم ا را   ٣٠از  س د و م وان شخص اول مملکت بودن درت و بعن ته در ق ال گذش  س

  .همچون همين دولت کودتا سرکوب کردند

اخ رياست جمهوری و       وی ک اينها را گفتيم که ببينيد، هنگاميکه ايشان اعالم تجمع می کنند و اين تجمعات را سراسری می خواهند و ما را به جل

اح                  مجلس و بيت رهبری در ساعات اوليه         ا جن د ت تفاده کنن شار اس ال ف رای اعم ی روز می برند، به اين علت است که می خواهند از نيروی ما ب

رد      «به همين علت است که همواره می گويد،         .  مقابل را وادار سازند که در را بر روی ايشان باز کند            د بخشيد و فراموش ک ه  »جانيان را باي ، ک

ه و          مبادا احمدی نژاد و خامنه ای فکر کنند    ورد بازداشت و محاکم شان بگشايند، م ر روی اي شوند و در را ب شينی ب ...  که اگر حاضر به عقب ن

ان نيست               «و يا اعالم می دارند که       .  قرار خواهند گرفت   ا انحالل آن ا هستند و هدف م ه دست آوردن      »سپاه و بسيج ياران م شان ب ه هدف ، چرا ک

بدون سپاه و بسيج و ديگر نيروهای مسلح و ابزار سرکوب، ديگر قدرتی نمی ماند که ايشان    . خشيدقدرتی است که اين مزدوران به آنها خواهند ب        

  .بخواهند در آن شريک شوند

د     آزادی های    قدرت تعيين سرنوشتشان را بدهد و      يعنی نظام سياسی ايکه به ايشان     . است» دمکراسی«اما، هدف مردم     ردی شان را تضمين کن .  ف

ذرد، راه    » موصل «از» رهبص «که راه   همانطور م از » اسی دمکر«نمی گ ان در   ه ه اسالمی نمی       شراکت اصالح طلب ی فقي اتوری ول نظام ديکت

  . گذرد

 :تظاهرات های شبانه همراه با شعارهای شبانه -٣
ات نپيوسته  همانطور که گفتيم، تظاهرات های صبحگاهی در مناطق حساس حکومتی در شرايط حاضر که قشر وسيعی از مردم هنوز به مبارز        

اط حساس حکومتی آن را                       .  اند، به درد استقرار دمکراسی نمی خورد       ر نق شار ب ا ف د ب ه می خواهن انی ميخورد ک ه درد اصالح طلب ا ب بلکه تنه

ا                        .  وادار به برداشتن يک قدم به عقب کنند        ه ج ردد و ب اتوری محو گ زار و آالت ديکت ه اب ا کلي ی آن در صورتيکه استقرار دمکراسی نياز دارد ت

ر در               .  نهادها و بناهای يک نظم نوين احداث شود        ارزه را طوالنی مدت ت د مب به همين جهت است که نيروهای مردمی و خواهان دمکراسی باي

ام است         «نظر بگيرند و گول حرف های اصالح طلبان را که ميگويند             ز تم ه چي ا  » با تعطيلی بازار هم ه       «و ي ارزه ب ژاد مب تعفای احمدی ن ا اس ب

ما برای استقرار دمکراسی نياز به درگيری تمامی جمعيت ايران در ساختمان نظام سياسی و حقوقی دمکراتيک                  .  را نخورند » ش می رسد  اهداف

ه حاصل می شود       » دمکراسی «ما در پيام ششم خود توضيح داديم که         . داريم ل      .  چيست و چگون د نهادهای مردمی، از قبي ا باي انجمن های   «م

وام و         » احزاب سياسی «،  »صنفیانجمن های   «،  »محلی ذاهب و اق ا  ... و نهادهای دمکراتيک حمايت از حقوق کودکان، برابری زنان، و م را بن

ی داده و            ردم را فزون اعی   «کرده و با تشکل دهی و سازمان يافتگی خود و کل جامعه در اين نهادها، قدرت سياسی م درت سياسی و اجتم را » ق

ا بوجود             . انيممنشاء آن، يعنی مردم، برگرد    به   ان م ی را در مي همانطور که گفتيم، در چنين زمانيکه مبارزه با ديکتاتوری، جّو و شرايط همگراي

 چنين شرايط همگرايی ای اينک پس از .  آورده بايد از آن استفاده کرد و خود و ديگران را تشويق به سازماندهی و ايجاد چنين نهادهايی نمود
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اره ظاهر گش        ٣٠گذشت   تبداد و                                   سال، دوب ر تحمل اس د زي ه ِی ديگر را باي د ده وم نيست چن يم، معل تفاده نکن ن موقعّيت اس ته است و اگر از اي

  ما در پيام های خود در مورد يک يک اين نهادها صحبت کرده و پس از توضيح ساختار و جای مشخص ايشان در نظام .  ديکتاتوری بگذرانيم

ورد          .  دشان پيشنهاد خواهيم کرد   دمکراتيک، راه هايی را برای چگونگی ايجا       ی     «اما در پيام گذشته توضيحی در م و ساختار  » انجمن های محل

  .خدمتتان عرضه می کنيمايشان داديم که اينک پيشنهاد مشخصی را 

نطقه و ساعت جمع   که باهم تصميم می گيرند که در کدام م» ياران خيابانی«اول، .  سطح از مبارزه فعال شده انددو  اينک در محله ها مردم در       

از       .  شوند و همانطور که گفتيم تقسيم کار کوچکی هم بين خود می کنند      ان ب ه خياب شان ب وز پاي ارزات، هن دوم، همسايه هايی هستند که در اين مب

ده و در                     ام های خود آم بانه   «نشده است، اما هر شب بر روی پشت ب د   » شعارهای ش اوت  .  شرکت می کنن انی  «تف اران خياب ا اي  » ي ن عده در  ب

د               ا نيروهای سرکوبگر ندارن ارويی ب د و ديگر ترسی از روي ا، دسته دوم   .  اينست که دسته اول به قدرت مردم و ضعف حکومت آگاه شده ان ام

است که » ياران خيابانی«برای تغيير چنين شرايط ذهنی و شکستن اين توهم، وظيفه     .  هنوز در توهم قدرت حکومتی و ضعف مردمی گرفتارند        

اده روی                  قدم ا پي ده و ب ان آم  به جلو گذاشته و هنگاميکه دسته دوم در شعار دادن با ايشان همراه می شوند، هر شب برای ساعتی به کوچه و خياب

ا  هچنين اقدامی ممکن است در آغاز چند نفر   .  در محل مردم را تشويق به همراهی کنند         باشد، اما رفته رفته ديگران نيز به خود جذب کرده و آنه

  .به خيابان ها بيايند» ياران خيابانی«را آماده می سازد تا هنگام فراخوان سراسری، با 

دان              :فعاليت تبليغی  دامات     » تهييجی « البته اين بخودی خود کافی نيست، بلکه همراه با چنين اق ه اق د ب ز پرداخت   » تبليغی «باي ه ني . و آگاهگران

ره،      . ای کوچک، اما ُپر انرژِی تبليغات محلی آغاز ميگردد      اول از طريق فعاليت گروه ه      ،فعاليت ساختار سازی   ار بصورت روزم ال اخب ا انتق ب

شود                   شان مي شريک مساعی اي ا و ت ا ذهنيت             . موضوع مبارزات مردمی، موضوع واحدی برای گفتگوی همسايه ه نايی ب شتر و آش ا گفتگوی بي ب

راد محل بوجود می آورد و             ديوار نويسی های شبانه در مح     . يکديگر، نزديکی الزم بوجود ميآيد     امی اف ارزه ی مشترک را در تم ل، احساس مب

د            رار می ده سئولين حکومتی ق أمورين و م ل م ه در مقاب شان را متحدان اده، اي ا افت اه     .قبل از اينکه خود بدانيد، موضوعی پيش پ ا، از نقش آگ ام

ه عمل        .  از احساسات جريحه دار شده است      ثبات آگاهی سياسی به مراتب پايدارتر     . گرايانه ی شبنامه ها غافل نشويد      اهی و احساس، ب ترکيب آگ

   !  پيروز باشيد.مبارزاتی ختم می شود
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