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 کنونی   ی دوره  .ساز قرار گرفته استسرنوشت   ی دیگر در یک دوره  ما بار  ی جامعه

دارد. کشورمان دربر  ی آیندهدر سیر مبارزات مردمی و برای    مدهای بسیار بزرگیآپی

 های پیشارو.گام   برسرگو  وتواند ادای سهمی باشد برای گفت میزیر    ی توجه به چند نکته

 

لنین »استاد براندازی قرن بیستم« است. این را مدرس فن :  سیاسی   یدوره -1

به فرد  ضد پایهوبراندازی موساد  از  بود. لنین همواره تست  کید  أگذاران ساواک گفته 

 ی هر شکل از مبارزه ست.ا  هاارزیابی  ی همه  داشت ارزیابی از »وضعیت انقالبی« مادرِ

گفت:  . او می «وضعیت عینی»انقالبی و اتخاذ هر تاکتیکی پیوند وثیقی دارد با ارزیابی از  

توانیم و نباید با توسل به کلیات، از خواهیم به مارکسیسم وفادار بمانیم، نمی »اگر می

، ارزیابی از این شرایط است  نهایی  تحلیل  زیرا در .خالی کنیم   ایط عینی شانهتحلیل شر

 کند«.  االت را فراهم می ؤکه پاسخ نهایی به س

به این  مردمی ایران    خیزشدر لحظه کنونی پیشاروی    :یهای کلیدپرسش -2

کنیم ش پرس توجه  باید  می :  ها  کجا  باز  واقعی  شرایط  چه  در  که  دریابیم  سر هتوانیم 

برخورد احزاب یا دولت وضعیت عینی    ی ها در سطح سیاسی و نحوه آیا واکنش  ؟بریممی 

  ؟جوی سطح واقعی مبارزات مردم باشیموسازند یا باید در اعماق در جسترا نمودار می

  ؟گیردپامی غ مخالفان  یمدد یک امر تصادفی یا تبلآیا مبارزات مردم با تزریق انگیزه، به

وجود شرایط عینی    ازظاهرات، اعتصابات و بروز خشم مردم در خیابان خود  که تیا این

پیدا کرده   ای چه ویژگی  ، شرایط کنونی جامعه پس از قتل ژینا امینی  ؟دندهخبر می 

زمانی   ی بازهجنبش مردمی ایران در    ؟بندی کردتوان صورتاست و آن را چگونه می 

تناسب قوای   ی از مبارزه را سپری کرده و در هر دورهیاهچه دوره  ی گذشتهساله   پنج

  ایم یا پیش شده   یانقالب  ی دوره  آیا ما وارد آغاز  ؟سیاسی چه مختصاتی دربر داشته است

  ؟وارد این دوره شده بودیم 98ا آبان ی 96از آن از دی ماه 

آرایی در مبارزه امری نظر آرایش و صفماز    تفکیک شرایط سیاسی از تناسب قوا

کند. از باب کننده است و وظایف سیاسی پیشاروی جنبش را به ما یادآوری میتعیین 

این    ی نمونه وجود دوره به معنای  این دوره  از  انقالبی در هر شرایط و در هر مقطع 

زمانی دیگر از این   مقطعکه در یک  به نفع ماست، یا این  ماًنیست که تناسب قوا الزا
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های منعطف در این دوره تواند به ضرر ما چرخش کند. تحرک باال و تاکتیک دوره نمی

 نیاز سازد. تواند خود را از تحلیل دقیق هر شرایط معین بینمی

 

متناظر  ایی واقعی از شرایط جامعه و وارسی دقیق تناسب قوا  یارز  ما:هدف   -3

مبارزه در  آن  ارضای   ی با  برای  را  آن  که  نداریم  قصد  اگر  اما  است  الزم  سیاسی 

ای باشد برای اتخاذ مدل سازماندهی،  های فکریمان انجام دهیم باید مقدمه کنجکاوی 

گیر تعیین استراتژی و تاکتیک متناسب با هر شرایط سیاسی مشخص، شعارهای توده 

این  »  به تعبیر لنین  اند.که هنوز وارد میدان نشده   و با بار جلب همبستگی نیروهایی

زمانی که یک وضعیت    ی سوسیالیست  ی های پرولتاریاالفبای مارکسیسم است که تاکتیک

در هر دو حالت   تواندنمی  ،انقالبی وجود دارد و زمانی که وضعیت انقالبی وجود ندارد

  یکسان باشد«

 

)اهداف و    بدون رهبری، بدون بدیل سیاسیتردیدی نیست که انقالب    -رهبری  -4

در   تواند پیروز شود. انقالب فوریه می هم  با نیروی سیاسی جانشین    های مبارزه( آماج

از   هایینمونه   ،مو انقالب تونس در قرن بیست و یک  م دوم قرن بیست   یدر دهه   1917

بلکه   ،ماهو انقالبخواهیم انقالب نه بهد. اما اگر می نسازها را نمودار میاین دست انقالب

ها محقق شود یکی از شروط آن انسان  ی در راستای آزادی، دموکراسی و برابری همه

از   عالی  سیاسی  ی رهبر  نهادی است کهبرخورداری  امر )نه رهبران  پیشبرد  قدر!( در 

شته عهده دابررا  هدایت آن    در ترکیب با رهبران میدانی  و  های بزرگبا افق  یجنبش

 یجار  ی منطق مبارزه   . های دیگر بکوشدمعینی در رقابت با بدیل   بدیل  برای   و  باشد 

رژیمنمی با  مبارزه  منطق  از  شباهت تواند  و  باشد  متفاوت  یکسر  استبدادی  های های 

شود. اما شکل و های از این دست در سرکوب جنبش دیده می نمونهمعینی با سایر  

توان تواند پیشروی کند دارای خصوصیات مشخصی است که نمی ا می قالبی که جنبش م

هاست که نهاد رهبری در جنبش را  همین ویژگی   دقیقاًو نباید آن را از دیده فرونشاند.  

که بهتر مبارزه کند، برای اینکه نیروهایش در این جنبش برای این  سازد.معنادار می 

به   ،بیفزاید  ی مبارزاتیژمذاب مدام بر انر  ی مادهچون  نبرد بزرگ فرسوده نشوند و هم 
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ما  وانگهی  دارد.    نیاز  های مختلف مبارزه جاری بندی بخش ای اثباتی برای مفصل هطرح

های برای رسیدن به این هدف به طرح   ،به مختصات نظام سیاسی جایگزین نیاز داریم

های کنند و تاکتیکه می استراتژیک یعنی نیروهایی که برای این هدف مبارز  ی سنجیده 

تر و گزرار منعطف متناسب با شرایط هر بخش از جنبش احتیاج داریم. انقالب بیبس

ت سیاسی،  حهای ولو درخشان ساابعاد آن پهناورتر از آن است که بتوان آن را در قالب

 ،گ گنجاند. با این وصفرهای بزهای با افقمرکب از بازیگران، رهبران و استراتژیست

می فرو تنها  نبرد  موفقیت  در  عامل  این  نقش  عاشقان کاستن  و  به سود دشمن  تواند 

نباید   موجودسیاسی  نظم  نی  دگرگواز این رو    چاک ایدئولوژی خودانگیختگی باشد.سینه 

نفسه تلقی شود بلکه گامی است برای تحقق حقوق بنیادین  تحت شرایطی هدفی فی 

مردمی که از هیبت زشت و   گی نوع بشر.انسانی استوار بر آزادی و برابری و همبست

شاید به   ،خسته شده، از آن بیزارند و با تمام وجودشان از آن نفرت دارند کنونی پلشت 

مبارزه جنبه  ایجابی  اندازه  ی ی  به  اکنون سیاسی هم   یموضوع مرکزی صحنه   ی خود 

سخنی است  تی  آسیس نظام  أت  وضع موجود،موجود بهای الزم ندهند. بدون گذر از  

جاری امری بسیار خطرناک است    ی از جنس آرمان. اما جدایی بین آرمان و مبارزه صرفاً  

 سراسر زیانبار مبارزه علیه شاه را تکرار کند.  و تلخ  ی تواند تجربهو می

 

مبارزه -5 نیست.    :ابعاد  محدود  ابعاد  با  محلی،  مبارزه  یک  ما  کشور  در  مبارزه 

میانه آن پیامدهای بزرگی در خاور  یکشی وحشیانه و بهره   بنیادگراییپیروزی در برابر  

رخی افراد که بار اضافی بر دوش  ب ی لوحانههای سادهبرخالف توصیه ،رو ایندربردارد. از

لغو حجاب   برای صرفا محدود    ای تقلیل این مبارزه به مبارزهجنبش جاری نباید نهاد،  

های مختلف مبارزه های متفاوت در حوزهباز کردن جبهه  تصادفاًنادرست است و  اجباری  

د. از بوخواهد  آن    ی مردساالرانه–  ایدئولوژیکبا ستم    ی قادر به مبارزهبهتربه شکل  

دربردارد   عقالنی  عناصر  هرچند  موضعی  محدود  نبرد  استراتژی  شرایط حیث  در  اما 

داریم   نیازهای متعددی در نبرد  این تدبیر کارآیی چندانی دربر ندارد ما به جبهه   موجود

تواند پشت  می   جوانان کشورمان  امروزی  . انرژکنیم تر  هرچه تنگ  رامحاصره    ی تا حلقه

بمالد  بنیادگرایی بنیادینو پایه  در کل خاورمیانه را به خاک   ی برایهای مستحکم و 
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ایران  أت در  دموکراسی  که  پیسیس  کند  درازریزی  منطقه    یمدتاثرات  این  داردر  د. 

وش کردن انرژی درونی آن با اهداف محدود  فرصتی است که به درایت نیاز دارد و خام

 سازد.آسیبی جدی به آن وارد می

 

کنونی اما بیش از هر چیز به جلب همبستگی   ما در شرایط  جنبش:وظایف    -6

، فرودستان شهری...    ها، ملیت ن، پرستارانبازنشستگاتر کارگران، معلمان،  چه بیش هر

داریم.   موجودنیاز  شاه  مشابه    نظام  هم   ، نیسترژیم  نظام  این  زیر  پایوران  در  اکنون 

ها آن  .دهندراحتی از دست نمیهخدایی دارند و آن را بآسمان کشورمان اختیارات نیمه

نبردی دشوار   کنونی نبرد    واز همین ر  شان دفاع خواهند کرد وبا چنگ و دندان از منافع 

، ایجاد شکاف  تر مردماما شدنی است. رمز موفقیت در این مبارزه حضور هرچه گسترده

سرکوب   نیروی  حلقهمقابلدر  کردن  تنگ  و  است.   ی ،  نهایی  نبرد  برای    محاصره 

را فراهم فراخواندن به نبرد نهایی و رویارو در ابعاد سراسری در شرایطی که الزامات آن  

که  نکرده خطا  است  کاری  دورهجبرانمدهایی  آپیایم  در  ما  دارد.  دربر   یناپذیری 

آوری نیرو قرار داریم و در حال جنگ موضعی در ابعاد سراسری هستیم و از رهگذر دگر

کنیم. روز قطعی نبرد از آسمان همین مبارزه تدارک گذار به نبرد رویارو را فراهم می 

 آورد.  شود، بلکه بزنگاهی است که از دل تدارک پیشین مبارزه سر بر می نازل نمی 

 گوید: شاملو در جایی می

سوخته کنارِ پرچینِ  

 دختر خاموش ایستاده است

 خورد و دامنِ نازکش در باد تکان می

 دختران نباید خاموش بمانند

شودهنگامی که حادثه اخطار می  

 

. قرار دارندمیدان    ی میانه   درنه تنها خاموش نیستند که  اینک دختران کشورمان  

پشتیبانی کنند. راه  ها  های دیگر است که از هر طریق ممکن از آنحاال نوبت جنبش

پیشروی جنبش پیش از هر چیز به همبستگی و به میدان آمدن کارگران، فرودستان 
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 جنبش جاری به خاکریز آخر، راندن جنبش زنان و  اکنون،  هم .  است  هاشهری، ملیت 

. پیش از آن باید از تمامی کلیت جنبش داشته باشدبرای   آمدهای ناگواری تواند پیمی 

ت  وتفاند در این نبرد بی های مردم ناگزیر. بنابراین توده های موجود یارگیری کند جنبش 

 شود.دهند وارد میدان می طریقی که تشخیص می نباشند و به هر  

 ایستاده باشند  سواران نباید 
 دهدزمانی که حادثه اخطار می 

 


