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ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان در ﭼﻨﺒﺮه ی ﺑﺤﺮان ھﺎی دا ﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد .در ھﻔﺘﮫ
ھﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ رﺳﻮا ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺴﺨﺮه ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺎی ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺎل ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﺳﺖ .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﭘﺎﺳﺪاران ھﻤﺪﺳﺖ وی ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ زور در
ﺻﺤﻨ ﮫ ی داﺧﻠﯽ و ﻗﻠﺪری در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺳﺖ اﯾﻨﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
ﮐﮫ زور و ﻗﻠﺪری ﻓﻘﻂ ﺷﺪت ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﭽﮫ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﺗﻼﺷﯽ رژﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧ ﻔﺖ در ﺧﺰاﻧﮫ ی دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ رژﯾﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺠﺎ دﯾﻮار ﻧﻈﺎم در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ
دﻻرھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ آن را ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .اﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺪاﻧﺪ اﯾﻦ روش ﻣﺴﮑﻨﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺧﺎﻧﮫ از ﭘﺎی ﺑﺴﺖ وﯾﺮان اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﮫ ی اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز  200ﯾﺎ  250دﻻر در ﺻﻮرت
ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد را دارد و ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ دراز ﻣﺪت ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ و ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﺿﺮﺑﮫ ﺧﻮردن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﻤﺎن
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴﯿﻢ و ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ رژﯾ ﻢ ﺷﺎه را ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد درﺑﺎره ی
آﯾﻨﺪه ی رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ داﺧﻠﯽ رژﯾﻢ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﭙﺎه ﺑﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﺪرت ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رژﯾﻢ را
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﯾ ﮏ ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺣﺪ و ﺳﻄﺢ ﻏﺮوﻟﻨﺪ ،ﻧﺎﻟﮫ و ﺷﮑ ﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ دھﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻨﺎح رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و اﻋﻮان و اﻧﺼﺎر ﺑﺎﻧﺪ او ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺗﺴﻠﻂ ﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ رژﯾﻢ
ھﻨﻮز ﺟﺮات آن را دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺪری ﺑﺮ ﺳﺮ دوﻟﺖ ﭘﺎﺳﺪارﺳﺎﻻر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد داد ﺑﺰﻧﻨﺪ و ھﺸﺪار دھﻨﺪ .ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﯾﯽ
در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد درﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﺟﻤﮭﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﺒﻮر از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﺪازي« ﺗ ﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﭼﺎره
ای ﺑﺮای ﻧﻈﺎم در ﺟﮭﺖ ﭘﺮھﯿﺰ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻣﮕﺮ ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ و اﺻﻼﺣﺎت .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﮔﻤﻨﺎم
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﻮی ﻗﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران از آن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﻗﻄﻌﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ

ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأي ﻣﺮدم و ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري ،از ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ھﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻗﻄﻌﺎ ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ راه
ﻛﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﻲ از ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري در ﻛﻨﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮي آرﻣﺎن ھﺎي اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را
ﭘﯿﺶ ﭘﺎي ا ﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻲﮔﺬارد 1«.اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻐﺰھﺎی ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ھﻤﭽﻨﺎن

ﺑﺮ روی ﺳﻨﺎرﯾﻮ ا ﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رژﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺴﻠﮫ دار را از ﻣﮭﻠﮑﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻗﺪر ﻋﻠ ﻨﯽ از ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آﻣﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﺘﻌﺪدی رژﯾﻢ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آ ﻧﮭﺎ رژﯾﻢ را از ﭘﺎی درﺧﻮاھﺪ
آورد .از ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ و اﻧﺰوا و ﯾﺎ رودروﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻧﺪھﺎی داﺧﻞ رژﯾﻢ و
ﻧﯿﺰ اﻧﻔﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد آﺧﺮ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﻄﺮھﺎ اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻣﺒﺎرز را در آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
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ﺧﻄﺮ ﺷﻮرش از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺸﺮھﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم:
ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ زودی ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﺸﺎن
ﻣﻮاﺟﮫ ﺳﺎزد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎن ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻨﯿﺮ 2ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻗﮫ
ﺑﺮ ﺑﺎروت ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و اﻣﮑﺎن از دﺳﺖ
دادن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺎن ﺷﺐ ،اﻧﮕﯿ ﺰه ی ﻻزم ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ ﺗﺮس از ﺳﺮﮐﻮب
را ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ داد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎھﺪ ﯾﮏ ﺷﻮرش ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺸﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﻮع،
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺨﻮرد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺷﻮد .ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺷﻮرش ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎھﯽ ﭘﻮﯾﺎ ،روﺷﻦ و اراده ﮔﺮا داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﺒﮭﻢ و ﺟﺒﺮی.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮرش ﺑﮫ ﻗﯿﺎم ﺑﺮاﻧﺪاز ﺟﺒﺮی وﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ھﺮ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﺧﻮد را از
ﺣﺎﻻ آﻣﺎده ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺑﺮوز ﺷﻮرش ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻘﺮا و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ وارد ﺷﻮد و در ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺸﮑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ )ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ( در
ﻣﺮزھﺎی اﯾﺮان ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ی ﻓﺮد ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن آزادﯾﺨﻮاه و ﺗﻐﯿﯿﺮﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ درﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮدﺟﻮﺷ ﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺷﻮرش ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ آورد ﭘﯿﻮﻧ ﺪ ﺧﻮرده
و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﮫ و وارد ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﻮﻧﺪ .در آن ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺎر اﺻﻠﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺮ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﺑﺮداﺷﺘﮫ را ﺳﺮﮐﻮب و ﻋﻘﺐ
ﺑﺮاﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺪاوم وﮔﺴﺘﺮش ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ذاﺗﯽ ﺣﻀﻮری ﮔﺬرا و ﻟﺤﻈﮫ
ای دارﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﻮرش ﮔﺮ در ﺻﺤﻨﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ی
ﺣﻀﻮر ﮔﺬرا و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺗﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪاز ،آﻣﺎدﮔﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐ ﻮﺑﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ ﻗﻮﯾﺘﺮ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪازاز ﺣﺎﻻ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﮭﺎرت ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در دﻓﻊ ﺣﻤﻼت ﻗﻮای ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ
رژﯾﻢ ،ﮐﮫ درﭘﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻮرﺷﯽ ھﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ
رژﯾﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﮫ دارﻧﺪه ی آن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺴﻠﯿﻢ آﺳﺎن آﻧﮭﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎدھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ راس
ھﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎری ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی
ارﺗﺶ ﺷﺎه در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮق آﺳﺎ ،ﻗﻮی ،ﻗﺎﻃﻊ و ﺑ ﯽ ﺗﺮﺣﻢ ﺗﺼﻮر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،وﺣﺸﯽ ﮔﺮی و ﺑﯽ رﺣﻤﯽ آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن
ﺳﺮﮐﻮب در رژﯾﻢ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻧﺒﺮد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺒﺮدی ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف و ﺗﻤﺎم
ﻋﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻣﻮس ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز ﺣﺬف ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﯾﻮار
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﮫ ھﺎی آن ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻦ
ﻓﺎﺳﺪ و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺟﺎرو ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎ ی ﺑﺮاﻧﺪاز ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ا ﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻗﺸﺮھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮاﻧﺪاز ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ ،ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ ی اﺟﺰاء ،ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺟﻨﺎح ھﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ از
ﺻﺤﻨﮫ ی ﻗﺪرت ﮐﻨﺎر زده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﮭﻢ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ از ﺟﻤﻠﮫ واﻗﻊ ﮔﺮاﺗﺮﯾﻦ
آﻧﮭﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ی ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
 2ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻮاد ﮔﻮﺷﺘﯽ را در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺪت ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﻮاد ﻏﺪاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ رده ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻟﻮﮐﺲ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑ ﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ زده و در ﺻﺪد ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن رژﯾﻢ ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺎﻧﺲ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺒﺮد ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ و ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﮫ ی آﻧﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺟﺰ ھﻤﺖ ،اراده ،آﮔﺎ ھﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد و ﺗﻮده ھﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪاز ﻧﮫ
ﺗﻮھﻤﯽ درﺑﺎره ی اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ دارد و ﻧﮫ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻤﺐ ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ .ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﻨﺒﻊ
اﻟﮭﺎم ﻧﯿﺮوی ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺑﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺤﺮوم و ﻗﺪرت ﻣﺮدم روی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎ ی ﺑﺮاﻧﺪاز در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺤﺮوم و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ آﮔﺎه ﻗﺸﺮھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﮫ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺒﺎرز و رادﯾﮑﺎل ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن آر زوی ﺑﺮاﻧﺪازی دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از آن
درﭘﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .ارزش ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮآﻧﮭﺎ وارد
اﺳﺖ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮاﻧﺪازی را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎرزه ی ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﺑﺎور دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻗ ﺪام ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت ارزش اﯾﻦ ﺑﺎور و آﻣﺎدﮔﯽ
ﻋﻤﻠﯽ آﻧﮭﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ در ورای ھﺮ داوری و ﻗﻀﺎوت دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی در ورای ﺑﺤﺚ ھﺎ ﻧﻈﺮی 3ﻧﯿﺎز ﺑﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻤﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﺑﮫ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮدازش اﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮی ﯾﮏ راھﮑﺎر و ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز از ﯾﮑﺴﻮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎده
ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در داﺧﻞ اﯾﺮان از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .آن ﻗﺪر زﯾﺎد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎ در ﺣﺪ
ﺣﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻃﺮح آﻧﮭﺎ در اﯾﻦ
ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮫ ی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ دارد.
وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺷﻮرش:
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز از ﺣﺎﻻ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در ﺑﺎره ی آن ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﺟﺪی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﭘﯿﺶ از ﺷﻮرش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ:
 (1ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ورزش و...
 (2ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ رزﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش در زﻣﻨﯿﮫ ھﺎی رزم ﭼﺮﯾﮑﯽ ،ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ .ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ
آﻣﻮزش ھﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﺮده و ﯾﺎ دوره
ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﺳﻼح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺷﯿﻮه ھﺎی رزم ﭼﺮﯾﮏ ﺷﮭﺮی ،ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﮭﻤﺎت ﻣﻨﻔﺠﺮه ی دﺳﺘﯽ ،روش ھﺎی رزم ﺟﻤﻌﯽ ،رزم ﺷﺒﺎﻧﮫ ،رزم ﭼﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھﺠﻮم ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و...
 (3ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪارﮐﺎت رزﻣﯽ :ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺎﻻ در ﭘﯽ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪارک ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺧﻮ د ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺳﻼح و ﻣﮭﻤﺎت را از راه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎزارھﺎی ﺳﯿﺎه در ﺷﮭﺮھﺎی
ﻣﺮزی ،ﻣﺼﺎدره و ﺳﺮﻗﺖ ﺳﻼح از ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﺎﻣﻮران و ﻧﯿﺮوھﺎی
ﮔﺸﺘﯽ رژﯾﻢ ،وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﭼﺎق از ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ و...
 (4ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿ ﻨﯽ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﮫ ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﻔﺎ
ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻣﮭﻤﺎت ،ﺑﺮای ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن اﻓﺮاد  ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﮕﮭﺪاری دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﮔﺎن و ...
 (5ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺮزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﮫ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮ ﺳﺘﮫ وﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
 3ھﺮ ﻣ ﺸﺎھﺪه ﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ و در ﻣﻮرد آن ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻇﮭﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﯾﻦ رﺷﺪ را در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و اﻣﺮوز درﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮی ﭘﺮﺑﺎر در ﺑﺎره ی
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و از ﺟﻤﻠﮫ ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﺮ اﻧﺪازی وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﮫ ی ﺿﻌﻒ در ﺗﺪوﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ داﻧﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﭘﺎﺳﺦ دھﯿﻢ .اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺴﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﮫ ﻣﻮرد ﮐﭙﯽ ﺑﺮدا ری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﮭﺎم و ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ.
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 (6ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺒﮑﮫ ھﺎ و اﺑﺰارھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﯿﺴﯿﻢ ،و ..
 (7ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی دﻗﯿﻖ از ﻣﮑﺎن ھﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﺷﻨﺎﺳﺎ ﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ و ﻏﯿﺮ اﻣﻦ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯽ رژﯾﻢ و ﻣﺴﯿﺮھﺎی ورود و ﺧﺮوج آﻧﮭﺎ.
 (8ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد و اﻣﺎﮐﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺰدورو واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ رژﯾﻢ و ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻨﺒﯿﮫ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی واﻗﻊ
ﺷﻮﻧﺪ،
 (9ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ روش ھﺎی ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮرﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣﻮﻗﻊ و واﻗﻊ ﮔﺮا.
 (10ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻣﮑﺎن ھﺎ و ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺮوھﺎی رژﯾﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ...
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ در ﺗ ﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻣﻄﻠﻖ و رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮭﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺷﻮرش:
ﺑﺎ آﻏﺎز ﺷﻮرش در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﯾﺎ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ آﻣﺎده ﺳﺎزی ھﺎ ی ده ﮔﺎﻧﮫ ی ﺑﺎﻻ وارد
ﺻﺤﻨﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺪام ھﺴﺘﻨﺪ:
 (1ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ .اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣ ﺮدم ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮان ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ھﺠﻮم آورد و ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺿﺮﺑﮫ زد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮھﺎی رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ را ﺑﮫ ﻃﻮری ﻣﻮرد ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻗﺮار داد ﮐﮫ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﺻﺤﻨﮫ ی ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن ،آﻣﺎدﮔﯽ و آراﯾﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
روﺣﯿﮫ ی ﺗﻮده ھﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ھﺠﻮم ﻣﺮدم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﺒﯿﮫ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح اﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد.
 (2در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﻮرش ھ ﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﻮی ﻧﯿﺮوھﺎی
دﺷﻤﻦ ھﺠﻮم آورﻧﺪ .در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺿﺮﺑﮫ زدن وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎ و وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑ ﻘﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﺒﺮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﻣﺎھﯿﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎﺛﯿﺮ
رواﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺮ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮ از ﯾﮑﺴﻮ وﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﻧﯿﺮوھﺎی دﺷﻤﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز و ﻣﺮدم و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ
را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی رژﯾﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاه د اﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ھﺪف از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺸﺨﺺ آﻧﮭﺎ ﮐﺎھﺶ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮان دﺷﻤﻦ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﺮﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ،ھﺪﻓﻤﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺪ اوم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﻧﺒﺮد ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ ھﺪف ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺎﺳﮕﺎه ھﺎ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﯿﭻ ،ﭘﺎدﮔﺎن ھﺎ،
ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺴﺖ و ﺑﺎزرﺳﯽ ،دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﮫ ھﺎی اداری ،ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ھﺎ و زﻧﺪان ھﺎ ،اﻧﺒﺎرھﺎی
ﻣﮭﻤﺎت ،ﻓ ﺮودﮔﺎه ھﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺎرک ﻣﻮﺗﻮری و  ...ﺑﺎﺷﺪ.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣ ﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺻﺪ او ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،وزارت ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ،ﻣﻨﺎزل و ﻣﻘﺮھﺎی ﻣﮭﺮه ھﺎی درﺷﺖ ﻧﻈﺎم و ﻣﻘﺮ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻣ ﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺳﭙﺎه ،ارﺗﺶ ،ﺑﺴﯿﺞ ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﯿﺮوھﺎی وﯾﮋه ﺿﺪ ﺷﻮرش و ...ﻣﻮرد
ﺗﮭﺎﺟﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ ،ﺷﮑﺎف و رﯾﺰش ﻧﯿﺮو در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از ﻗﺒﻞ آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن ﺳﺮﮐﻮب ﺑﮫ ﺳﺮاغ آﻧﮭﺎ رﻓﺖ و از راه ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ
ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد وﺣﺸﺖ در دل
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫ ی ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺷﻮد.
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از ﺟﻤﻠﮫ اﻗﺪام ھﺎی ﺿﺮوری در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ھﺠﻮم ھﺎی ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی رژﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ھﺪف ﺑﮫ دﺳﺖ
آوردن ﺳﻼح ،ﻣﮭﻤﺎت و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ی
ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺠﮭﯿﺰ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ی ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ داﻣﻦ زد.
آﻣﻮزش ،ﺗﺠﮭﯿﺰ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﮫ ﺟﻮ و ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻗﺒﻞ ﺗﺪارک دﯾﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮدﺟﻮش ﻣﺒﺎرزه ی
ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﻣﺮدﻣﯽ را از اﻧﺤﺮاف ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎزی دور داﺷﺖ و ھﺮ ﭼﮫ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ھﺪف ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﺎر زدن رژﯾﻢ و دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ
ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزی رژﯾﻢ:
ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ،وﻇﯿﻔﮫ ی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺒﺎرز ﻣﺴﻠﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را آﻣﺎده ﺳﺎز ﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر در ﺻﺤﻨﮫ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در آن ﻣﻘﻄﻊ ،ﻃﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ  ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻃﺒﻘﮫ ی رادﯾﮑﺎل و ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و آن ﺗﻼش
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪ ھﯽ ﺷﺪه ی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮی در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ،اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ رﺷﺪ ﻣﺎدی و ﻓﮑﺮی  ،آﮔﺎھﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻃﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻧﻤﺎﯾ ﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت و
اﻗﺸﺎر ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻔﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺟﺎزه
وارد ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﮭﺮآﻣﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر را ﻧﻤﯽ دھﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﯿﺮوﯾ ﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ در آن ﻣﻘﻄﻊ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟ ﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﭼﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل
اوﺿﺎع در دوران ﮔﺬار را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻋﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺑ ﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮرﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ وﺣﺪت ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎرﺿﻌﯿﻒ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻟﺬا اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﺑﮫ
ھﺮ روی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ارزش ﮐﺎرﮐﺮدی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی
ﺧﻮدﺟﻮش ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻠﺖ
ھﺎی درون زای ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﺷﺪ و ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی آن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺪﯾﺮ و ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻏﺎزﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮاﻧﺪازی
اﺳﺖ و ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی آن و در ﮐﻮران ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ،ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ درآﻣﺪه و ﺷﮑﻮﻓﺎ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﻔﻌﺎل ﭘﯿﺸﮫ ﮐﺮدن و اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺻﺮف ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﻇﮭﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی
ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ﺑﯽ ﺷﮏ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺒﺎرزﯾﻦ و ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﻮد ،ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﮫ ﻓﺮ اﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺷﺪت
ﮔﯿﺮد و ﻓﺎز ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد .ﻓﺎزی ﮐﮫ اﮔﺮ وﺧﺎﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ رود ﺷﻮرش ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﺘﺎب زده آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
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