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  1388بتاريخ اول شهريور » نداي سرخ«پيام هشتم 

  !را به حال خود رها نكنيد» جنبش سبز«هواداران 
از تغيير شرایط می شود، اما بنظر می رسد کسی جرأت نمی کند که صریحاً به کـمّ و کيـف زیادی امروزه صحبت 
بودن راھی که در پيش گرفتيم  حقيقت این است که عليرغم ھشدارھای ما نسبت به طو.نی  .این تغيير بپردازد

ما که تمام اميد خـود را بـه » یاران خيابانی«جنگی که به آن مشغوليم، بسياری از )2(، و ماھيت فرسایشی )1(
بسته بودند و کورکورانه از رھنمودھا و فراخوان ھـای ایشـان تبعيّـت مـی کردنـد، اینـک، » جنبش سبز«چند رھبر 

مبارزاتشان و عملکردھای اشتباه و اثبات غيـر کارشناسـی بـودن تحليـل و راه پس از دو ماه، به علت عدم توفيق 
و از آنجائيکه ایشان در داخـل کشـور، اکثریـت بسـيار پـر تعـدادی را . کارھایشان، دچار یأس و نا اميدی گشته اند

امـا، ھمـانطور   .گذاشته اند» یاران خيابانی«تأثير بسيار منفی ای در روحيه مبارزاتی تمامی تشکيل می دادند، 
/ پيکاری قھرآميز و راھی بـس گلگـون!/ دشمن سرنگون/ رزم خلق جاویدان است«: که سرودی انقYبی می گوید

شرایطی که اکنون ما با آن روبرو ھستيم، اولين افـت در دریـای مـوّاج مبـارزات مردمـی ! آری» !مملو از خيز و افت
البته شـرایط زنـدگی و مبـارزه .  حماسه بر ما تحميل شده است است که پس از دو ماه مبارزه پيگيرانه و مملو از

اما، این تغيير زمانی صورت مـی پـذیرد .  طبقاتی اجازه طو.نی ثبات به این شرایط نداده و به زودی تغيير می یابد
ت که مردم از ریشه ھای چنين شرایطی آگاھی نسبی پيدا کنند و راھکارھای جدید مبارزاتی را بر مبنای شـناخ

برای تسھيل در روند جمعبندی این شرایط است که ما بـه دوسـتان .  جدیدشان، با موفقيّت طراحی و اجرا نمایند
سبز خود را رھا » یاران خيابانی«آن توصيه می کنيم که » سرخ«و بخصوی بخش » جنبش رنگين کمان«و رفقای 

  .کردن راھکارھای جدید، یاری رسانندان برای یافتن ریشه ھای عدم موفقيّت شان و پيدا نکرده و به ایش
  بررسي علل بوجود آمدن اين شرايط

اما، می توان علل متعدد آن را نسبت به .  بوجود آمدن این شرایط را نمی توان به یک علت خاص نسبت داد
  .اھميّت آنھا ذکر کرد

مطلق رھبری کوته فکر  بنظر ما مھمترین عامل ایجاد چنين شرایطی در مبارزات مردمی، تسلط نسبتاً -الف 
.  اصYح طلبان حکومتی و عدم توفيق آگاھان مسلط به علم مبارزات مردمی در تأثيرگذاری بر این جنبش بود

ذکر کردیم،  ھدف رھبری اصYح طلب از این مبارزات، استفاده از مبارزات ) 3(ھمانطور که در آخرین پيام خود 
متأسفانه این .  بود» تجدید انتخابات«برکناری دولت کودتا و ه برای مردمی به مثابه اعمال فشار به ھيئت حاکم

رھبری معتقد بود که با یک دوره ی کوتاه، اما متمرکز و فشردة مبارزات مردمی و ایجاد اخYل در اوضاع عمومی 
به  . وادار به تمکين به خواسته ھای خود کند» انقYب مردمی«اجتماعی می تواند ھيئت حاکمه را از ترس 

ھمين مناسبت بدون بررسی منشاء قدرت این مبارزات و کوشش در جھت طرح خواسته ھای مختلف و متنوع 
مردمی برای به حمایت کشاندن ھر چه بيشتر و گسترده تر طبقات و اقشار جامعه، فرخوان ھای پی در پی 

حاکم حاکميّت، سرنوشت نظام را برای انجام اعتراضات مرکزی صادر کرد، و از آنجایيکه انتظار نداشت که جناح 
 .فرسوده ساختفعل را لبه دولت کودتا پيوند دھد، این مبارزه را کوتاه مدت تلقی کرده و نيروی مبارزین با

موسوی در آخرین صحبت ھای خود بوضوح عدم آمادگی رھبران اصYح طلب حکومتی را از مقاومتِ کودتاچيان و 
او در دیدار خود با خانواده ھای زندانيان اصYح طلب اعتراف کرد که . جناح حامی ایشان را مطرح کرده است

که در اینصورت می توان به جرأت گفت که ) 4. (بازداشت ھای وسيع رھبران اصYح طلب را پيشبينی نکرده بودند
پيآمد آن خرداد و حکم تير و کشتار مردمی  29حمایت بی چون و چرایِ خامنه ای از دولت کودتا را در نماز جمعه 

پشتيبانی را نيز تصور نمی کردند و اصو.ً در مورد وزن سياسی سپاه و حاميان احمدی نژاد و قاطعيّت ایشان در 
باعث انتخاب » جنبش سبز«این اشتباه استراتژیک رھبران   .حفظ قدرت اجرایی در توھم به سر می بردند

اً نيروی مبارزاتی حاضرین در ميدان را فرسوده تاکتيک غلط فشار بی امان تظاھرات ھای مرکزی شد که نتيجت
آنھا حتی با وجود رؤیت ریزش نيرو پس از ھر تظاھرات، از آنجا که درک غلطی نسبت به ميزان مقاومت .  نمود

حاکميّت داشتند و فکر می کردند که ھر آن امکان سقوط کودتاچيان می رود، ھرگز به فکر توسل به تاکتيک ھای 
، به علت عدم »طيف سرخ«از طرف دیگر، برخورد منفعYنه ی اکثریت قریب به اتفاق .  تادنددرازمدت تر نياف

داشتن تحليل علمی از شرایط، و کم شماری و عدم ھمآھنگی سرخ ھایِ درگير در این مبارزات، باعث عدم 
فت این مبارزات گشته و در نتيجه خYء رھبری کنونی که باعث ایجاد اُ.  تأثيرگذاری کافی در شرایط مبارزاتی شد

  .است، حادث شد
ھمانطور که این ھسته ھا، .  است» یاران خيابانی«ما باید بدانيم که منشاء نيروھای مبارزاتی مردم از   -ب 

.  بصورت متفاوت و متنوع شکل می گيرندنيز ذکر کرده اند، عموماً بطور تصادفی، ) 5(» نشریه خيابان«دوستان 
... د نفر، دیگری بواسطة ھمکYسی بودن، و یا خانوادگی و فاميلی و ھمسایگی وبرخی به علت دوستی چن

اما، برای رشد و باز توليد و گستردن تر شدن آنھا و بخصوص در جھت اھداف دمکراتيزه کردن .  بوجود می آیند
 خيابان، به این حالت رفقای نشریه.  صنفی شدن حرکت کنندجامعه، می بایست به سمت محلّی شدن و یا 
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تصادفی تسليم شده و با توصيه به مخفی شدن آنھا، عمYً، ھمچون مشی چریکی عمل کرده و آنھا را از 
در صورتيکه در یک .  شرایط اجتماعی .زم برای رشد و تبدیل شدن به نھادھای دمکراتيک مردمی جدا می کنند

ھا باید در فعاليّت ھای علنی در محل زندگی و اشتغال مردم انقYب با ضرورت ھا و اھدافِ دمکراتيک، این ھسته 
و با جذب نيرو و سازماندھی محلی و صنفی آنھا، بنای  پرداختهمردمی شرکت کرده، به تبليغ و ترویج و تھييج 

باید دقت کرد که به اعتراف نویسندة .  محلی و صنفی پی ریزی کنند) انجمن ھا و نھایتاً، شوراھا(کميته ھای 
، ھمانطور که از عنوانش بر ميآید، آنھا باید تبدیل به نھادھایی شوند که »ارگان ھای قدرت مردمی«الة مق

بلکه .  باشند» مخفی«در اجتماع نامرئی و بنابراین نمی توانند .  گيرندبر جامعه را در  اعضایِ یکمجموعاً، کل 
ما   )6. (مبارزه پرداخته و با ایشان عجين شوند باید، ھمراه با دقت ھای .زم، بصورت علنی و در کنار مردم به

اميدواریم که این اشتباه نظری، تنھا بواسطة عدم تعمق و بررسی تئوریک این رفقا بوده و برخاسته از تعلقات 
  . نظری به پس ماندة دیدگاه مشی چریکی نباشد

در تبليغات محلی و » یاران خيابانی«به بنابراین، تاکتيک صحيح برای ادامه و تداوم این مبارزات سمت و سو دادن 
و از آنجا که تبليغات بدون سازماندھی، یک نيرو را از بالقوه گی به یک نيروی .  مناطق اشتغال مردمی است

یاران «مادّی و واقعی تبدیل نمی کند،.زم است که در محيطی صورت پذیرد که حداقل یک یا چند نفر از 
  .ته و مورد اعتماد افراد مورد نظر باشدبصورت دائم حضور داش» خيابانی

. آنجا متمرکز شودمحله ھای مسکونی و محلھای اشتغال، زادگاه نيروھای مبارزاتی بوده و باید اکثر نيروی ما در 
البته این به ھيچوجه به معنایِ ترک .  خود به این پایگاه ھا توجه کرده ایم) 8و  7(ما در پيامھای ششم و ھفتم 

ان ھای مرکزی در مناسبت ھای مختلف نبوده، چرا که تنھا در مجامع بزرگ و پر جمعيت مبارزاتی کامل فراخو
اما زایش و آمادگی   .است که قدرت مردمی ایجاد شده و ھر انسان مرّددی را به توانایی ھایش قانع می کند

  .نيروی مبارزاتی در بطن جامعه و نھادھای دمکراتيک بوجود آمده و تعليم می بيند
یعنی این ھسته ھا نه بر .  ھمان تصادفی بودن آن است» یاران خيابانی«مشخصّة دیگر ھسته ھای   -ج 

، بلکه بر مبنای نزدیکی ھای شخصی شکل گرفته اند و حامل تنوع یک اتحاد ایدئولوژیک و یا برنامة حزبی مبنای
 را اھل ھستند که تعداد زیادی از آننيز در ھسته ھایی متشک» ندای سرخ«ھمين رفقای  .  دیدگاه ھا ھستند

بنابراین نباید گذاشت با .  شرکت کرده بودندھم در انتخابات  تشکيل داده که» جنبش سبز«ھوادار عادیِ  مردم 
باید با ایشان صحبت کرد و انگيزة اوليه شان در شرکت در انتخابات را به .  مأیوس شدنشان ترک مبارزه کنند

ما نه برای به قدرت رساندن این یا آن رھبر اصYح طلب، ایشان یادآوری کرد که مبارزات به باید   .یادشان آورد
بلکه عليه استبداد و برای تحقق دمکراسی و تضمين حقوق و آزادی ھای ابتدایی انسانی بوده که ھنوز ھم 

دمی و جایگزینی باید به ایشان بياموزانيم که دمکراسی تنھا از طریق ساختن نھادھای مر.  محقق نشده است
اقدامی که در ھر قدم آن با مقاومت وحشيانه .  بدست می آید آنھا به جای نھادھای پوسيدة قدرت استبدادی

رھبرانی خيانت می کنند، جان باخته  و به زندان .  جناح ھایِ حکومتی برای حفظ قدرت شان روبرو می شود
به ھمين علت است که این مبارزه با اُفت و خيزِ بسياری می افتند،  در ھر قدم امکان اشتباھات زیادی می رود، 

باید به ایشان آموزاند که راھمان طو.نی است و برای این راه .  ھمراه خواھد بود که این تازه اولين آنھا است
  !سبز خود را در این برھه سخت، تنھا نگذارید» یاران خيابانی«: در یک جمله.  آماده شان سازیم

  
  !ارمرگ بر سازشک

  !جمھوری شورایی –نان، مسکن، آزادی 
  

   1388احمد فارسی، اول شھریور 
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