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ندای سرخ را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد

ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاداران ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
در پی اطالع رسانی من در مطلبی با عنوان »در جنبش سبز چه خبر است؟« ،عده ای از ھواداران اﯾن جنبش ،نامه ھـاﯾی را بـرای
»ندا سرخ« فرستادند و اطالعات طرح شده در اﯾن مطلب را »کذب« خواندند .در صورتيکه اﯾن اطالعات مستند به مـدارکی کتبـی از
طرفين دعوا بود .آﯾا اﯾن سندھاﯾی که آدرس آنھا ھنوز فعال بوده و در ساﯾت بـاالترﯾن قابـل رجـوع اسـت را »کـاذب« تشـخيص داده
اﯾد؟ ﯾا اﯾنکه معتقدﯾد اصوالً چنين اسنادی را ما جعل کرده اﯾم .به ھر حال خوانندگان با رجـوع بـه اﯾـن مسـتندات مـی تواننـد خـود
قضاوت کنند که آﯾا اطالع رسانی ما بر مبنای اسناد حقيقی بوده و ﯾا جعلی.
اما آنچه که اﯾن اعتراضات به ما نشان می دھد ،عقب افتادگی سياسی طرفداران ليبرال ھای حکـومتی اسـت کـه تحمـل شـنيدن
واقعيات را ندارند و در عوض رجوع به آنھا برای تشخيص مشکالت و معضالت شان ،صورت مسـئله را از ذھـن خـود پـاک مـی کننـد.
البته اﯾن برای ما حيرت انگيز نيست ،چرا که رھبر سياسی اﯾکه انگيزه اش از سازماندھی صرفاً استفاده از نيروھای مردمـی بـرای
پيشبرد مقاصد شخصی شان است ،ھرگز زحمت تربيت و پرورش اﯾن نيروھا را متحمل نمی شوند و نتيجت اً طرفداران آنھـا صـرفاً بـا
نيروی احساسات سطحی و مقطعی شان فعاليت می کنند .به ھمين دليل است که روز بـروز صـف ھـواداران جنـبش سـبز رو بـه
کاھش گذاشته و پاسخ دھندگان به فراخوان ھای اﯾشان ،در عرض دو ماه ،از چند ميليون به چند ھزار سقوط کرده اسـت .واال ھـر
فردی که ذره ای از دنيای سياست آگاھی داشته باشد می داند که اﯾن حيطـه مملـو از تضـادھا و اختالفـات اسـت و نيروھـا در اثـر
تبليغ خط مشی ھای متفاوت ،بـه احـزاب و گـروه ھـا و سـازمان ھـای متعـددی کـه فراخـور حـال و اھـداف مبـارزاتی شـان اسـت،
سمتگيری می کنند .البته اﯾن حکم نسبت به کسانی صادق است که تحـت تربيـت و آمـوزش صـحيح سياسـی ،آگاھانـه بـه اﯾـن
حيطه وارد گشته اند .ھدف ما از اﯾنگونه اطالع رسانی ھا و تحليل ھا و  ...تربيت و پرورش نيروﯾی است که برای درﯾافت اطالعـات
سياسی به خبرنامه و مطالب »ندای سرخ« رجوع می کنند .شيوه ی کار ما مسلم اً برای افرادی که مورد چنين آموزش ھاﯾی قرار
نگرفته و صرفاً با شعارھای تھييجی و اطالع رسانی سطحی و احساسی سر و کار دارند ،عجيب و مشکوک می آﯾد.
دوستان! اگر خودتان ھم نمی دانيد ،آنچه باعث حضور شما در ميدان مبـارزه سياسـی شـده اسـت ،اھـداف و باورھـای اجتمـاعی
شما است که متاسفانه تحـت تبليغـات فشـرده و ﯾکسـوﯾه یِ »کـيش شخصـيت« و »رھبـر پرسـتی« از ذھـن آگـاه تـان بـه ضـمير
ناخودآگاه تان فرو رفته .بسياری از رھبران ھستند که دارای اعتقادات قوی نبوده و در ميان راه به اھـداف اعـالم شـده خـود خيانـت
می کنند .و ﯾا مانند اختالفات کنونی شما ،رھبرانی به ھم نزدﯾک شده و گاه دور می شوند .سـازمان ھـا متحـد و منشـعب مـی
گردند .اگر شما به اھداف و باورھای اوليه تان باز گردﯾد و آن را به ذھن آگاه تان برگردانيد ،چنين اتفاقات متداول سياسی ای نمـی
تواند شما را مأﯾوس کرده و از ميدان مبـارزه دور کنـد .بلکـه بـرعکس ،بـا شـناخت عينـی از مشـکالت و معضـالتی کـه مـانع تبـدﯾل
آرزوھای سياسی تان به واقعيت می شود،باعث اﯾجاد نيروﯾی مضاعف در جھت حل و بر طرف کردن آنھا خواھد شد.
متاسفانه آنچه که شما تا به حال از طرف رھبرانتان درﯾافت داشته اﯾد ،کوشش اﯾشـان بـرای انحصـار رھبـری کـل جنـبش مردمـی
است که دقيقاً به علت »مردمی« بودنش ،دارای عقاﯾد و اھداف متفاوت و رنگارنگی است کـه بعضـاً بـا ﯾکـدﯾگر مخـالف و متضـادند.
اﯾن رھبران اگر نيـت دمکراتيک داشتند ،شما را طوری پرورش مـی دادنـد کـه اﯾـن واقعيـت را درک کـرده و پـذﯾرای شـنيدن و تحمـل
عقاﯾد مختلف باشيد و به ھر کسی حق دھيد که برای پيشبرد اﯾده ھای خـود ،بـا دﯾگـران رقابـت کـرده و بـه سـازماندھی مجـزا از
شما اقدام کند .اﯾنست روح دمکراسی! در دمکراسی مورد نظر ما» ،حکومت دمکراسی شوراﯾی« ،اﯾن حق ،نه فقط بـه گـروه ھـا
و طبقات و دسته جات ،بلکه به تک تک افراد جامعه داده می شود که متفاوت و رنگارنگ باشند و تنھا به علت اقليت بـودن و منفـرد
بودن شان ،مورد سرکوب و تحمل خفقان از طرف اکثرﯾت جامعه و دﯾگران نباشند .نظام سياسی و اجتماعی اﯾکه اتحاد خـود را بـر
مبنای فردﯾت انسان ھا و متفاوت بودنشان می گذارد.
اﯾن توضيح را دادم که شما از توھم جداﯾی ما از شما در راه مبارزه عليه دﯾکتـاتوری و کودتاچيـان رھـاﯾی ﯾابيـد .تـا زمانيکـه در اﯾـن
ميدان و با اﯾن ھدف مبارزه می کنيد ،ما را ھمواره در کنار خود خواھيد ﯾافت .پيروز باشيد!
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