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  ؟خود را به مردم بشناسانيمچگونه 

  .ن .ن 
ايشان بـه فرمانـدهي   گزارشات و پيامهاي كه حاوي  تظاهرات روز قدس منتشر گشتبي سيم مأمورانِ سپاه پاسداران در  مكالماتديروز نواري از 

اين مركـز در سراسـر مسـيرهاي تظـاهرات حساسـيت زيـادي بـه        در اين نوار چند دقيقه اي نشان داده شد كه . مقابله با تجمعات را افشا مي كرد
كامالً واضح است كه اين ستاد مركزي با طبقه بندي دسته هاي .  تعداد دسته هاي شعار دهنده داردو ن ايشا يجناحتعلقات شعارهاي مطرح شده و 

فت تير تا زمانيكه شعارها حول تعريـف و تمجيـد از موسـوي و    مثالً ديديم كه در ميدانِ ه.  معترضين نيروهايِ خود را براي سركوب اعزام مي كند
شـدن جمعيـت بـا لبـاس      درگير اما به محض.  كروبي و اهللا اكبر بود و مردم در پياده روها مشغول راهپيمايي بودند، برخورد شديدي با ايشان نشد

با فاصله ده دقيقه تا ربع ساعت، نيروهاي مجهـز ضـد شـورش در ضـلع     شخصي هاي موتور سوار و آتش زدن موتورهايشان و شعارهايِ راديكالتر، 
نسبت بـه جريـان    ها نشان مي دهد كه ستاد مركزي كودتااين.  برندجنوبي ميدان ظاهر گشته و با شليك گاز اشك آور به سمت جمعيت يورش مي 

خارج مي شوند حساسيت زيادي داشـته و بصـورت گزينشـي    » زنده باد«و شعارهايِ » عدم خشونت«و » مبارزه قانوني«هايي كه از حدود توصيه هاي 
  .عمل مي كند

در شـرايطي  كمونيست مي رسد اينست كـه  فعال اولين چيزي كه بنظر يك به اقدامات نيروهاي سركوبگر، و توجه به اين مكالمات با گوش كردن  
كه تعداد كمونيست هاي مستقل از جناح هاي حاكميت بسيار كم است، آيا امكانِ جدا كردن صف ها و در دست گرفتن نمادها و رنگ هاي مشخص 

عقل و روح برخوردار باشد متوجه مي شود كه در چنين تظاهراتي كه نيروهايِ سـركوبگر  ي كه از سالمت مطمئناً هر فردكننده يِ آنان وجود دارد؟ 
ايي بصورت آماده و مجهز در مسيرهاي اعالم شده قرار گرفته اند، كمونيست ها نبايد به اين شيوه خود را از ديگـران متمـايز كـرده تـا كـار شناسـ      

شـعار  متوجه كـاربرد عملـي   بغير از خط تبليغاتي مؤثر در مقابل انحصار طلبي رهبران اصالح طلب، در اينجاست كه .  تر كنندسركوبگران را راحت 
را در هـم  » سـبز «انحصـار   بتوانـد در ميان مدت ي نمادين تأثير گذار باشد و تنوع گرايي در شعارها و رنگ هااگر .  مي شويم» كمانجنبش رنگين «

پس مي .  طرفداران اصالح طلبان حكومتي براي ستادهاي مبارزه با تجمعات دشوارتر خواهد گرديد آنوقت مشخص شدنِ نيروهاي متمايز از شكند، 
آنان با شناسايي دسته هـاي راديكـال و انقالبـي مـي تواننـد بـه سـرعت        .  گران قرار گرفته استبينيم كه چنين انحصاري چگونه در خدمت سركوب

  .نيروهاي خود را عليه آنان به كار انداخته و ضربات سنگيني را به ايشان وارد آورند
حتي در چنين شرايطي نيـز  .  ير ممكن نشان دهممنظور من از بيان اين نكته آن نيست كه هرگونه اقدام مستقل هواداران كمونيسم را خطرناك و غ

اوالً شـعار نويسـي بـا      .مي توان دست به ابتكاراتي زد كه جنبش كمونيستي را بصورت نيرويي مسـتقل و جـدي و انقالبـي در ديـد عمـوم قـرار داد      
ياز به تعداد زيادي ندارد و نشان داده است كه از كم هزينه تـرين و كـم خطرتـرين    شعارهاي مشخص كننده ي نيروهاي كمونيست و رنگ سرخ ن

كمي قابـل  تعداد  اپخش شبنامه و اعالميه ها در محله هايِ كارگري و مراكز تجمع كارگران نيز از همين نوع تبليغات است كه ب.  نوع تبليغات است
اي بـارآوري  پس اقدام به تظاهرات هم بـر .  تظاهرات را نداردو باال بردن روحيه مبارزاتي ي اما مسلماً هيچ اقدامي بار آموزشي و پرورش.  اجراست

حالت كارگري، همـراه بـا پخـش اعالميـه و تراكـت صـورت       اين تظاهرات ها مي تواند از دسته هاي كوچك ده بيست نفره در م.  نيروها الزم است
راكز در صورت ايجاد ارتباطات نزديكتر بين جريان هاي كمونيستي شايد بتوان با دسته هاي باال تر از صد نفره، بدون اعالم علني قبلي در م.  پذيرد

  .شهر، هنگاميكه نيروهاي سركوبگر انتظارش را ندارند نيز عملي گردد
در انظـار عمـومي، هرگـز    اعالنِ علني شعارهاي مستقل و انقالبي خـود  ل آنچه مسلم است، نيروهاي كمونيست بدون اظهار وجود مستقل و به هر حا

ايشان در مبـارزات واقـف نگردنـد، هرگـز     و تا زمانيكه مردم به وجود جدي . عيني و جدي نشان دهندخود را بعنوان يك نيرويِ  انستنخواهند تو
  .نخواهند توانست به جذب نيروي الزم براي تأثير گذاري در جامعه دست يابند
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