ﺻﺪای ﰷرﮔﺮان ﳈﻮﻧﻴﺴﺖ
ﭘﻴﺎم دﻫﻢ »ﻧﺪاي ﺳﺮخ« :روز ﻗﺪس را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﺬراﻧﻴﻢ
جمعه  27شھرﯾور ،که آخرﯾن جمعه ماه رمضان است و به نام »روز قدس« معروف شده ،موقعيّت دﯾگری را در دست رھبران احزاب و گروه ھای
اصالح طلبان حکومتی در تشکل ھایِ »راه سبز اميد« » ،اعتماد ملی« و »مجمع روحانيون« و دﯾگر احزابِ باصطالح »اپوزﯾسيونِ درون حکومتی«
قرار داد تا مردم را به »اعتراض سبز« و »تظاھرات سکوت« و  ...فرا بخوانند و با استفاده از امکانات حکـومتی و موقعيّـت ھـایِ تبليغـاتی اﯾکـه
متحدان خارجی شان براﯾشان فراھم نموده اند ،موج جدﯾد احتمالی را که بعد از بازگشاﯾی دانشگاه ھا به راه خواھد افتاد را به خود نسـبت
دھند و خود را در مقام رھبری اﯾن جنبش و آغازگر آن معرفی کنند  .البته اﯾن ھم مانند دﯾگر کارھایِ تبليغاتی شان تالش برای اﯾجادِ توّھم دﯾگری
بين مردم از ھمه جا بی خبر است .واقعيّت آنست که مبارزاتِ انقالبی مردم ھرگز متوقف نشده بود که اﯾشان آغازگر مجدد آن باشند .مبارزاتِ
مردمی در سطح کوچه و بازار و محالت ھمچنان ادامه داشت و شور و شوق انقالبی ھرگز از بين نرفته بود ،بلکه به اشکالی متنوع تر و بنيادی تر
از »تظاھرات ھای متمرکز« مردمی پيش می رفت ،که البته به علّت سياستِ فرصت طلبانه یِ اصالح طلبان مورد تبليغ اﯾشان قرار نمی گرفت،
اما ،ھرکس که ماﯾل به دانستن باشد ،می تواند با رجوع به شماره ھای روزانه یِ »خبرنامه ندا« و پيامھای »ندای سرخ« از آنھا مطلع شود.
ھنگاميکه موسوی و طرفدارانش ،برای بھره برداری بھتر از مبارزاتِ مردمی و کنترل متمرکزتر بر آنھا ،مشغول سازماندھی خود در حزب جدﯾد »راه
سبز اميد« بودند و طرفدران کروبی نيز بر طبل » افشاگری« فجاﯾع قبالً افشا شده یِ شـکنجه و تجـاوز بازداشـتيان مـی پرداختنـد و ھاشـمی
رفسنجانی نيز با اعمال فشار از طرﯾق »معترضانِ روحانی« بر جناح حاکم ،گرفتار مانورھای سياسی و بده بستان ھای حکومتی بود ،مبارزاتِ
مردمی رﯾشه ای تر می شد  .طبقه کارگر پس از ﯾک وقفه کوتاه مدت به خود آمد و مبارزا تِ صنفی خود را با روش ھا و خواسته ھایِ رادﯾکالتر
احيا نمود  .خانواده ھای زندانيان سياسی و جانباختگان راه آزادی ،تجمعاتِ روزانه یِ خود را در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوﯾن و گردھمآﯾی
ھفتگی در پارک الله نھادﯾنه ساختند .ھسته ھایِ تبليغاتی »ﯾاران خيابانی« در و دﯾوار ھای مح ّالت را مزﯾّن به شعارھایِ »مرگ بر خامنه ای« و
»مرگ بر دﯾکتاتور« کردند .دانشجوﯾا نِ بازگشتی برای امتحانات معوّقه ،مجدّد اً خوابگاه ھا را به مرکـز مبـارزه سياسـی عليـه نظـام جمھـوری
محالت نيز ادامه داشت  .اﯾن تحرکاتِ مردمی نشاندھنده ِ تداوم
ّ
اسالمی و استبداد نمودند  .تظاھرات ھای چند صد نفره و گاه چند ھزار نفره در
مبارزات مردم در سطوح بنيادﯾن و ابعاد مختلف بود  .مھمتر آنکه ھزﯾنه اﯾن اقدامات به مراتب کمتر از استفاده از تاکتيک اصالح طلبان بـود و در
عمل نشان داد که اگر مردم با داشتن دﯾدی درازمدت تر از آنچه اصالح طلبان مبلّغش ھستند و با اھدافی به مراتب بنيادی تر و قدمھاﯾی با ثبات
تر بسوی انقالب و دمکراسی پيش روند ،به مراتب ھزﯾنه ھایِ کمتری خواھند پرداخت .بنابراﯾن وظيفه دوستان و رفقایِ آگاه در ھسـته ھـای
مبارزاتی است که با توجه به تجربه ھای بدست آمده و با به کارگيری آنھا ،خود و »ﯾارانِ خيابانی شان« را برای موج جدﯾد اعتراضات پائيزی آماده
کنند.
نکاتِ مھمی که از آغاز مبارزات تا کنون تجربه کردﯾم اﯾن بود که (1 :تمرﯾن و آموختن انقالب و دمکراسی در عمل و مبارزه برای اجرایِ آنان است.
مبارزاتِ طبقاتی و اجتماعی تعطيلی بردار نيست و ھمواره جاری است .پس ﯾکی از مھمترﯾن بخش تدارکات بـرای پيشـبرد انقـالب و تحقـق
دمکراسی ،جمعبندی گروھی و اجتماعی از مقاطع و مراحل قبلی است و با حصول چنين دانشی است که نھاﯾت اً جامعـه ،خـود را بـه سـطح
آگاھی و آمادگی الزم برای احقاق خواسته ھای گروه ھایِ مختلف و متنوع اجتماعی می کند (2 .ھمچنـين ،بـر خـالف ادعـایِ اصـالح طلبـانِ
حکومتی ،دمکراسی از تغييراتِ گام به گام اصالحاتِ درون حکومتی نمی گذرد و با استفاده یِ ابزاری از مبارزاتِ فشرده و متمرکز مردمی قابل
دستيابی نيست .بلکه تا زمانی که دستگاه ھایِ سرکو بِ نظام جمھوری اسالمی تواناﯾی برخورد با تجمعات و تحرکا تِ مردمی را دارند ،ھيچگونه
تغيير قاب ل توجھی در اوضاع سياسی ،اقتصادی و اجتماعی اﯾران نمی توان بوجود آورد و اھداف دمکراتيک طبقات و قشرھایِ مختلف و متنوع
مردمی را محقّق ساخت  .بنابراﯾن ما باﯾد به اﯾن مبارزات دﯾدی درازمدت تر از اصالح طلبانِ حکومتی داشته و ھر مقطع و مرحله از آن را بمثابه یِ
قدمی در تدارک بر داشتن قدم بعدی بدانيم .چرا که خلع سالح و انھدام ماشين حکومتی نياز به نيروﯾی به مراتب وسيع تـر از دانشـجوﯾان و
جوانان دارد و بخصوص تا زمانيکه طبقه کارگر آماده یِ مبارزه یِ مستقيم برای تغيير شراﯾطِ سياسی مملکت نگشته است ،توفيق در اﯾن راه
امکان پذﯾر نخواھد بود  (3 .نکته یِ بعدی اﯾنکه ،ما در مقابل سازماندھی طبقاتی ای روبرو ھستيم که تقسيم کار پيچيده و مؤثری را در ﯾکصد
سال گذشته برای حماﯾت و حفاظت از منافع خود بوجود آورده است .آنقدر پيچيده که ﯾکی از ابزار تحميقی آن را ،اﯾنک مردم بعنوا نِ نيروﯾـی
خودی می پندارند  .و آنقدر مؤثر که توانسته است اراده اقليتی چند ھزار فاميلی را  ،عليرغم اجماع اراده یِ ھفتاد ميليونی مردم ،به ما تحميل
کند .پس اﯾن نيرو یِ عظيم مردمی نيز نمی تواند چون رھنمودھای اصالح طلبان حکومتی ،گله وار به مبارزه ادامه دھد  .اگر ما نتوانيم خود و
مردم را در در اشکالِ مختلفِ سازمان ﯾابی اجتماعی متشکل کنيم ،نخواھيم توانست ،از شرّ دﯾکتاتوری اﯾن طبقه یِ چنـد ھـزار فـاميلی رھـا
سازﯾم .ما اشکال متنوعی را در پيام ھای گذشته معرفی کرده اﯾم .اما ،به علت کمبود نيرو و وقت تنھا توانسته اﯾم ﯾکی از اﯾن تشـکالت را
)انجمن ﯾا شورای محلی( که بر مبنایِ شراﯾط روز از اھم يّت باالﯾی برخوردار است ،برای شما بشکافيم .البته در پيام و اطالعيه کارگری مان نيز
تا حدودی به شکل سازماندھی شورایِ کارخانه ھا ھم پرداخته اﯾم .اميدوارﯾم در پيامھای آتی بتوانيم به چند نوع دﯾگر آنھا بپردازﯾم (4 .جامعه
اﯾرانی برای انجام چنين جھش انقالبی ای نياز به ھماھنگی و ھمگون بودن زﯾادی نياز دارد  .نباﯾد به دام تبليغاتِ و فراخوان ھایِ پياپی اصالح
طلبان برای انجام تظاھرات و تجمعا تِ مرکزی بيافتيم  .با در نظر گرفتن نيروی محدود جوانان و دانشجوﯾان ،نباﯾد به شراﯾطی وارد شد که آمادگی
آن را ندارﯾم  .دقت کنيد که نيروھایِ اصالح طلب فقط به منافع فوری خود می نگرند و نيروی مردمی را نه بعنوا نِ نيروی متحول کننده اجتماعی،
بلکه فقط بمثابه یِ اھرم فشار بر جناح مقابل می خواھند .ھمانطور که در اﯾن چند ماه دﯾده اﯾم ،آنھا اھميتی به ھزﯾنه یِ باالی روﯾاروﯾی ھای
متمرکز در زمان و مکان ھاﯾی که نيروھایِ سرکوبگر حکومتی در آماده گی و تمرکز کامل به سر می برند ،ندارند  .ما بدون انکار اھميت مبارزاتِ
گسترده و متمرکز برای آموزش و آماده سازی ،باﯾد نيروھایِ خود را در زمان و مکان و شيوه ھـاﯾی کـه آمـادگی شـان را دارﯾـم بـه درگيـری بـا
حکومتيان بکشانيم.
بنابر گفته ھای باال ما معتقدﯾم که فردا ،جمعه »روز قدس«  ،زمانيکه نيروھایِ حکومتی خود را در مقابل دانشگاه و خيابان و ميدان انقالب متمرکز
کرده اند ،زمان مساعدی برای تجمع و تظاھراتِ نيروھای مردمی است .اما ،نه در مکان ھا و مسيرھای اعالم شده توسط حکومتيا نِ مرتجع و
اصالح طلب! ما باﯾد نيروھایِ خود را در ميادﯾنی متمرکز کنيم که به محله ھایِ مسکونی مان نزدﯾک می باشند تا بتوانيم با حداکثر نيروی ممکن
در مقابل حداقل نيرویِ سرکوبگران روبرو شوﯾم .در مورد چگونگی شکل دادن به صف ھا و  ...صحبتی نمی کنيم ،چراکه در اﯾن چند ماھه مردم
نشان داده اند که خود مبتکرانه تر از ھر کارشناسی توانسته اند در ميدان ھا تصميم گرفته و بصورتِ ماھرانه اجرا کنند  .اما خاطر نشان می
سازﯾم که اﯾن تجمعات نباﯾد دچار توھّمات مبلغان خط مشی »عدم خشونت« باشند  .ھسته ھای »ﯾاران خيابانی« باﯾد خود را با انـواع ابـزار
دفاعی تجھيز کنند .نباﯾد گذاشت تا سرکوبگران بدون ھيچ مقاومتی ﯾارانشان را بازداشت کرده و سرکوب کنند  .در ھر جا که سرکوبگری به جان
ﯾک نفر ﯾا گروه می افتند باﯾد فور اً نفرات و گروه ھای دﯾگر با تھاجم به آنان به کمک ﯾاران خود بپردازند و با قدرت جماعت خود ،آنان را وادار به فرار
و عقب نشينی کنند.
ﯾکی از دالﯾلی که ما پيشنھاد می کنيم در ميادﯾن نزدﯾک به محله ھای مسکونی خود تجمع کنيد اﯾنستکه بيشترﯾن تلفات و بازداشت ھا زمان
پاﯾان تظاھرات ھا و متفرق شدن جمعيّت اتفاق می افتد  .ھنگاميکه متوجه می شوﯾد مردم در حال خالی کـردن ميـدان و رفـتن بـه خانـه ھـا
ھستند ،باقی ماندن در ميدان اشتباه است .بلکه باﯾد ھر چه سرﯾعتر و منظم تر ،به شکل جمعی منطقه را ترک کرده و به محله ھای خود باز
گردﯾد.
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