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در ایران اجتماعی ھای نیروھای برانداز در شورش نقش

com.yahoo@anikorosherfکورش عرفانی                                                   

در ھفتھ . خلی و نیز فشار بحران اقتصادی جھانی رقم خواھد خوردسرنوشت ایران در چنبره ی بحران ھای دا
ھای اخیر و با رسوا شدن نمایش ھمیشھ مسخره ی انتخابات مجلس برای کمتر کسی جای شکی باقی مانده است کھ 

احمدی نژاد و پاسداران ھمدست وی کھ می پنداشتند ھمھ چیز با زور در . زمان تغییر در حال فرا رسیدن است
ھ ی داخلی و قلدری در صحنھ ی خارجی قابل حل و فصل است اینک در مقابل این واقعیت قرار گرفتھ اند صحن

در حال حاضر آنچھ سبب تاخیر . سرنگونی را افزایش می دھدسرعتکھ زور و قلدری فقط شدت فروپاشی و
فت در خزانھ ی دولت احمدی تالشی رژیم شده است میلیاردھا دالر نفتی است کھ بھ واسطھ ی قیمت بی سابقھ ن

نژاد انباشتھ شده است و بھ رژیم اجازه می دھد کھ ھر کجا دیوار نظام در حال فروپاشیدن باشد با تزریق این 
اما کیست کھ نداند این روش مسکنی بیش نیست . تاخیر بیاندازدطور موقت بھدالرھای نفتی فرو ریختن آن را بھ

دالر در صورت 250یا 200احتمال افزایش ناگھانی قیمت نفت تا مرز یسلھم. و خانھ از پای بست ویران است
اما این امر نیز . حملھ بھ ایران نیز سبب شده است کھ قدرت ھای غربی محتاطانھ تر با ایران برخورد کنند

طانھ و بی شک تامین امنیت دراز مدت سرمایھ داری جھانی سبب پایان این برخورد محتامرزھای خود را دارد
سرمایھ داری ھیچ کجا و ھیچ وقت حاضر نشده است، آگاھانھ، ضربھ خوردن بھ منافع خویش را . خواھد شد

ھمان . سرنوشت ایران بھ عنوان بخشی از حل موقت بحران سرمایھ داری جھانی تعیین تکلیف خواھد شد. بپذیرد
م شاه را غیر مفید تشخیص داد درباره ی منطقی کھ در جھت استقرار امپریالسیم و صھیونیسم در خاورمیانھ رژی

.آینده ی رژیم ایران نیز حکم صادر خواھد کرد

بن بست داخلی رژیم 

ترس و وحشت جناح ھای مختلف رژیم را ،بھ دلیل حاکمیت مستقیم سپاه بر نھادھای قدرتدر حال حاضر 
در این میان . وه بیشتر دھان بگشایندنالھ و شک،ولندک جرات نمی کنند از حد و سطح غرفراگرفتھ است و ھیچ ی

تنھا جناح رفسنجانی و اعوان و انصار باند او ھستند کھ بھ واسطھ ی تسلط شان بر بخشی از نیروھای مسلح رژیم 
محسن رضایی . ھنوز جرات آن را دارند کھ قدری بر سر دولت پاسدارساالر احمدی نژاد داد بزنند و ھشدار دھند

الش کرده است کھ نشان دھد چاره ت»جمھوري اسالمي و عبور از چالش براندازي«ا عنوان در سایت خود درمطلبی ب
نویسنده ی گمنام . مگر تن دادن بھ برخی از تغییرھا و اصالحات،ای برای نظام در جھت پرھیز از نابودی نمانده

قطعا از آنجا كه در قانون اساسي « : فرمانده ی سابق سپاه پاسداران از آن بلند است می نویسدقلماین مقالھ کھ بوی
ھاي اين نظام برشمرده شده، قطعا بھترين راه جمھوري اسالمي توجه به رأي مردم و مردمساالري، از مھمترين ويژگي

ھاي ايدئولوژيك برخاسته از مكتب اسالم و تشیع است، بھترين گزينه را كه تلفیقي از مردمساالري در كنار پیگیري آرمان
این بیانات بھ خوبی نشان می دھد کھ مغزھای متفکر باقی مانده برای نظام ھمچنان 1».گذاردين نظام ميپیش پاي ا
. رژیم تا بن استخوان مسلھ دار را از مھلکھ سرنگونی نجات دھندستحالھ شرط بندی می کنند تا اسناریو بر روی 

. نی از خطر سرنگونی صحبت بھ میان نمی آمدبیاناتی از این دست البتھ تازه نیست اما تا بھ حال این قدر عل
نھا رژیم را از پای درخواھد رژیم را محاصره کرده و در نھایت ترکیبی از آمتعددی در حال حاضر خطرات

از خطر حملھ ی نظامی گرفتھ، تا گسترش تحریم ھا و انزوا و یا رودرویی فیزیکی باندھای داخل رژیم و . آورد
پرداختھ و نقش نیروھای استمھم ترین این خطرھامورد آخر کھدر اینجا بھ بررسی. معھنیز انفجار اجتماعی جا

: مبارز را در آن بررسی می کنیم

1 http://www.tabnak.ir/pages/?cid=9477
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:خطر شورش از جانب قشرھا و طبقات فقیر و تحت فشار مردم

ابتدایشان گرانی سرسام آور می تواند بھ زودی میلیون ھا ایرانی را با خطر ناتوانی در برآورد نیازھای 
می تواند جرقھ 2مانند نان، ماکارونی، برنج و پنیرغذایی زیربناییافزایش قیمت برخی از مواد.مواجھ سازد

بی شک گرسنگی و امکان از دست ،با وجود ترس و وحشت ناشی از سرکوب.بر باروت خشم مردم بزند
زه ی الزم برای غلبھ بر ترس از سرکوب انگی،بھ دلیل نداشتن نان شب،خوددادن زندگی خود و یا نزدیکان

مشخصدر این صورت می توانیم شاھد یک شورش با انگیزه ھای. خواھد دادبسیاری از ایرانیان را بھ 
،متنوعبا انگیزه ھای اجتماعی و سیاسی،حرکت قشرھای دیگرااقتصادی باشیم کھ می تواند بھ سرعت ب

ناشی ازمردمی خیزشاگر قرار باشد این یادآور شویم کھ. شودپیوند بخورد و تبدیل بھ یک حرکت برانداز
و اراده گرا داشتھ ، روشنفقر اقتصادی در حد یک شورش قابل سرکوب نماند باید نسبت بھ آن نگاھی پویا

. و جبری، مبھمباشیم و نھ نگاھی مکانیکی
نیروھای موافق با براندازی زیربنایینیازمند آمادگیجبری ویا اتفاقی نیست،تبدیل شورش بھ قیام برانداز

از خود را آگاھانھ و با تالش فراوانبدین معنا کھ ھر نیروی براندازی باید. در داخل و خارج از کشور است
فقرا و گرسنگان بھ صحنھ وارد شود و در شکستن قابل پیش بینیآماده سازد تا بھ محض بروز شورشحاال 

در )مجاھدین(تا زمانی کھ دست نیروھای متشکلی مانند ارتش آزادیبخش. دنقش ایفا کنرژیمماشین سرکوب
است کھ فرد فرد ایرانیان آزادیخواه و تغییرطلبیاین امر بھ عھده،عالوه بر آنھاومرزھای ایران بستھ است

د خورده پیونی کھ در زمان شورش سر بر خواھند آوردسایر نیروھای خودجوشباموقع خود آماده باشند تا در
نخستین ،در آن مرحلھ. شوندو سراسریجمعی،و بھ سرعت خود را متشکل ساختھ و وارد عمل مشترک

را سرکوب و عقب مردم سر بھ شورش برداشتھکار اصلی رویارویی با نیروھای سرکوبگر است تا نتوانند 
و لحظھ وری گذراحضور نیروھای شورشی کھ بھ طور ذاتی حضوگسترشتداوم،در این صورت. برانند

یدر صحنھ سبب می شود کھ بتوانند از مرحلھنیروھای شورش گرباقی ماندن . دارند تامین می شودای
آمادگی ،بھ عنوان نیروی برانداز،حضور گذرا و مقطعی عبور کرده و برای نقش آفرینی طوالنی مدت تر

وبگر پیوستھ با موجی قویتر روبرو شده و بھ این امر سبب خواھد شد کھ نیروھای سرک. پیدا کرده و عمل کنند
الزم است کھ ، چنانچھ گفتیم،برای اینکھ چنین اتفاقی بیافتد. تدریج احساس شکست خوردگی را تجربھ کنند

سرکوبگربا شجاعت و مھارت نقش خود را در دفع  حمالت قوایحاال آماده باشند کھ نیروھای براندازاز 
فراموش نکنیم بافت طبقاتی این . ایفا کنندکشیدن شورشی ھا خواھند بود،درپی بھ خاک و خونرژیم، کھ

قابل ،مانند نیروھای رژیم شاه،رژیم و عوامل نگھ دارنده ی آن بھ گونھ ای است کھ احتمال تسلیم آسان آنھا
بھ راس ناکجا آبادھای ساختار طبقاتی جامعھ ایراننیروھای وابستھ بھ جمھوری اسالمی کھ از. تصور نیست

از جملھ جنایت ھایی کھ با کشتارھای . رسیده اند قادر بھ ھر کاری ھستنداقتصادی و سیاسی -ھرم اجتماعی
بھ ھمین دلیل نیز مبارزه با نیروھای وابستھ بھ رژیم . ارتش شاه در زمان انقالب قابل مقایسھ نخواھد بود

در غیر . شودی ترحم تصور و سازماندھی برق آسا، قوی، قاطع و بھجومیبھ صورت باید جمھوری اسالمی
وحشی گری و بی رحمی آمران و عامالن ،چنانچھ تجربھ ھای بیست سالھ گذشتھ نشان داده است،این صورت

نبرد مورد بحث نبردی بی تعارف و تمام . سرکوب در رژیم موجبات عقب نشینی مردم را فراھم خواھد کرد
بدیھی است کھ با شکستن دیوار . قاموس نیروھای برانداز حذف شودعقب نشینی باید از،کھ در آناستعیار 

بھ دلیل نداشتن کمترین ایمان و باوری نسبت بھ رژیم تا بن ،سایر الیھ ھای آننظام،نخستین نیروھای مدافع 
. بھ راحتی جارو خواھند شد،فاسد و پوسیده کنونی

کسانی ھستند؟ ی برانداز چھ نیروھا

ین نیروھا شامل طیف وسیعی از نیروھای طبقاتی و قشرھای اجتماعی ھستند کھ می توان از در داخل کشور ا
ی است یبرانداز نیرو،تعریف برانداز چیست؟ در سطح فردی یا گروھی. آنھا بھ عنوان نیروی برانداز نام برد

از در تمامیت خویشباید،اجزاء، نھادھا و جناح ھای خودکلیھ یبا ،کھ معتقد است نظام جمھوری اسالمی
را از طریق تمامی روش ھای مبارزاتی از جملھ واقع گراترین مھم قدرت کنار زده شود و این یصحنھ

نیروی برانداز نیرویی است کھ بھ این باور خود عمل می کند، یعنی . آنھا، مبارزه ی قھرآمیز، جستجو می کند

نگارنده مواد گوشتی را در این لیست نیاورده است زیرا خوب می دانیم کھ گوشت مدت ھاست کھ از مواد غدایی تامین کننده بقای 2
. فیزیکی رده ھای پایین جامعھ حذف شده است و نقش مواد غذایی لوکس را برای آنان پیدا کرده است
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ھ صحنھ می آید و با قبول خطر طبیعی چنین بھ محض فرارسیدن فرصت مناسب برای تحقق این تعریف ب
نیروی برانداز می داند کھ یگانھ شانس . برمی آیدکاری، دست بھ عمل زده و در صدد بھ زیر کشیدن رژیم 

تمام عیار با رژیم برای حذف قاطعانھ ی آنست و برای این منظور بھ ھیچ و تغییر شرایط کنونی نبرد قھرآمیز 
نیروی برانداز نھ . قدرت بی پایان خود و توده ھا وابستھ نیستھی، شجاعت وجز ھمت، اراده، آگامنبعی

یگانھ منبع . از طریق بمب ھای آمریکاییصادر شده توھمی درباره ی استحالھ دارد و نھ امیدی بھ دمکراسی 
دیگری الھام نیروی برانداز باور بھ این نکتھ است کھ نباید جز بھ توده ھای محروم و قدرت مردم روی چیز

. حساب کند
داخل کشور بیشتر در میان کارگران، قشرھای محروم و ستمدیده ی در ی براندازباید بگوییم کھ نیروھا

آگاه قشرھای پایین و میانی طبقھ ی متوسط و نیز در میان دانشجویان مبارز و رادیکال یافت عناصرجامعھ، 
زوی براندازی دارند اما تنھا بخش ناچیزی از آن در خارج از کشور بخش عظیمی از ایرانیان آر.می شوند

ارزش نیرویی مانند مجاھدین و ارتش آزادیبخش با تمام انتقاداتی کھ برآنھا وارد . درپی عمل برخواھند آمد
است در این است کھ آنھا براندازی را از طریق مبارزه ی قھرآمیز باور دارند و در صورت امکان بھ موقع 

نگارنده بھ عنوان یکی از منتقدین این تشکیالت ارزش این باور و آمادگی . دام خواھند نمودخود در این باره اق
. در ورای ھر داوری و قضاوت دیگری قرار می دھددر مسیر براندازی قھرآمیزراعملی آنھا

نده نیاز بھ راھکارھای مشخص عملی دارد کھ نگار3اما عمل کردن برای براندازی در ورای بحث ھا نظری
بدیھی است کھ پردازش این راھکارھا کاری . بھ برخی از آنھا اشاره می کنددر پایینبھ طور بسیار مختصر

نگارنده آگاه است کھ . است تخصصی کھ باید بھ طور مفصل و با درنظر گرفتن واقعیت ھای داخل ایران باشد
از یکسو و شرایط مشخص عینی پیاده میان تعریف نظری یک راھکار و تطابق آن با توان نیروھای برانداز 

آن قدر زیاد کھ شاید این راھکارھا در حد . ساختن آن در داخل ایران از سوی دیگر فاصلھ بسیار زیاد است
اما طرح آنھا در این . حرف باقی بماند و نیاز بھ تدوین آنھا توسط نیروھای درگیر مبارزه در داخل کشور باشد

. جلب توجھ بر ضرورت کار سازماندھی و برنامھ ریزی مبارزاتی داردجا بیشتر جنبھ ی پیشنھادی و 

:وظایف نیروھای برانداز پیش از آغاز شورش

. عمل کننددقیق و جدینیروھای برانداز از حاال وظایفی را برعھده دارند کھ بھتر است در باره ی آن بسیار 
: عبارت استاین وظایف در مرحلھ ی پیش از شورش

... از طریق ورزش وکسب آمادگی بدنی برای وارد شدن بھ یک مبارزه ی عملی تمام عیار)1
این یافتن.کسب آمادگی رزمی از طریق آموزش در زمنیھ ھای رزم چریکی، شبھ نظامی و نظامی)2

آموزش ھا درحال حاضر از طریق اینترنت و یا از طریق کسانی کھ خدمت سربازی کرده و یا دوره 
آموزش سالح ھای مختلف، شیوه ھای رزم چریک شھری، ساختن . ممکن استدیده اند ھای نظامی

مقابلھ با ھجوم نیروھای منفجره ی دستی، روش ھای رزم جمعی، رزم شبانھ، رزم چریکی،مھمات
...سرکوبگر و

د باشند و ھم چنین باید از حاال در پی تھیھ و تدارک تسلیحاتی خونیروھای برانداز: و تدارکات رزمیتھیھ )3
جملھ خرید از بازارھای سیاه در شھرھای راه ھای مختلف بھ دست آورند، از سالح و مھمات را از

مرزی، مصادره و سرقت سالح از مراکز نظامی، انتظامی و غیره، خلع سالح ماموران و نیروھای 
...گشتی رژیم، وارد ساختن از طریق قاچاق از کشورھای ھمسایھ و

نی مکان ھای الزم برای وارد شدن بھ فاز عملیاتی، مانند محل ھایی برای اختفا شناسایی و پیش بی)4
...و دستگیر شدگان، برای انتقال و نگھداری افرادتجھیزات و مھمات، برای مخفی شدن

افراد و شبکھ ھای دوستان و ھمرزمانی کھ می توانند در موقع عملیات بھ شناسایی و برقراری ارتباط با )5
کار بر روی سازماندھی باید بر اساس انعطاف . یا یاری برسانندستھ ومشغول بھ کار شوندگر پیویکدی

. پذیری، مخفی کاری و کارآیی صورت بگیرد

بھ باور . شاھده گری می تواند رشد کمی و کیفی ادبیات سیاسی ایران را در سال ھای اخیر ببیند و در مورد آن قضاوت کندھر م3
نویسنده ظھور اینترنت موجبات این رشد را در اپوزیسیون ایرانی تقویت کرد و امروز دریایی از مطالب نظری پربار در باره ی 

اما شاید نقطھ ی ضعف در تدوین راھکارھای عملی در این باره باشد کھ باید . اندازی وجود داردموضوعات سیاسی و از جملھ چرایی بر
انتقال تاریخی تجارب گذشتھ بھ نسل . تالش کنیم بھ طور جمعی و با اتکا بھ دانش انقالبی و تجربھ ھای مبارزاتی بھ این نیازپاسخ دھیم

. ری قرار گیرد بلکھ بھ عنوان یک منبع الھام و یک مثال مشخصجدید الزم است، نھ با این ھدف کھ مورد کپی بردا
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.. پیش بینی شبکھ ھا و ابزارھای ارتباطی مانند تلفن، اینترنت، بیسیم، و )6
یی مناطق امن و غیر امن، نقشھ ھای دقیق از مکان ھا، خیابان ھا، مناطق قابل عملیات، شناساتھیھ)7

.و مسیرھای ورود و خروج آنھاپایگاه ھای علنی و مخفی رژیمدقیق شناسایی 
کھ باید مورد تنبیھ یا دستگیری واقع ونیروھای مزدورو وابستھ بھ رژیم اماکن سکونت شناسایی افراد و )8

،شوند
اطالع رسانی بھ شوربرایو نیز خارج از ک، مناطقسایر شھرھاپیش بینی روش ھای خبررسانی بھ)9

. و واقع گراموقع
کسب آمادگی برای نیروھای سرکوبگر وتوسطپیش بینی امکان ھا و نقشھ ھای قابل اجرا شناسایی و )10

بخصوص برای محدود ساختن تحرکات نیروھای رژیم در سطح شھر یا جابجایی آنھا در مقابلھ با آنھا 
... و سطح منطقھ ای

مامی این مراحل می بایست اصل مخفی کاری مطلق و رعایت دقیق نکات امنیتی صورت فراموش نکنیم در ت
. پذیرد و در غیر این صورت بھای قابل پرداخت بسیار سنگین خواھد بود

:شورشبھ ھنگام وظایف نیروھای برانداز 

ی ده گانھ ی باال وارد در سطح پایتخت و یا شھرھای بزرگ باید بتوان با تکیھ بر آماده سازی ھابا آغاز شورش 
: این اقدامات کدام ھستند. صحنھ شد و بھ اقداماتی کھ در این مرحلھ الزم است پرداخت

این مسلم است کھ بھترین . حضور مسلحانھ در صحنھ ی تظاھرات برای مقابلھ با نیروھای سرکوبگر)1
ردم تظاھر کننده بتوان بھ شیوه برای این منظور این است کھ قبل از رسیدن این نیروھا بھ محل حضور م

برای این منظور نیز باید مسیرھای رسیدن این نیروھا را تحت . آنھا ھجوم آورد و بھ ایشان ضربھ زد
را بھ طوری مورد تھاجم قرار داد کھ یا نتوانند بھ این نیروھا در مسیر عبور،نظر داشت و با کمین 

. و آرایش خود را از دست داده باشندآمادگی ،صحنھ ی تظاھرات برسند و یا در صورت رسیدن
بھ مقابلھ ی عملی با آنھا پرداخت و از این طریق با افزایش تظاھراتپس از این مرحلھ باید در صحنھ ی سرکوب

. شرایط را برای ھجوم مردم بھ آنھا بھ منظور تنبیھ، دستگیری و خلع سالح ایشان فراھم کردتوده ھاروحیھ ی 
ا نیروھای عملیاتی برانداز باید بر اساس آمادگی ھای خود بھ سوی نیروھای در زمان بروز شورش ھ)2

این عملیات . در ھر جا کھ فرصت برای ضربھ زدن وجود دارد باید وارد عمل شد. دشمن ھجوم آورند
بھ طوری کھ . وارد ساختن بیشترین ضرر باشدباید پیوستھ بر اساس اصل پرداخت کمترین بھا و

ماھیت این عملیات باید براساس تاثیر . و بھ نبرد ادامھ دھندقای خود را حفظ کنند بنیروھای عملیاتی 
. باشداز سوی دیگرھای مشاھده گر از یکسو وتاثیر منفی آن بر نیروھای دشمنه روانی مثبت آن بر تود

ر ھر عملیات باید طوری طراحی شود کھ کمترین خطر را برای نیروھای مبارز و مردم و بیشترین خط
و یا خود را بھ عملیات ماجراجوییباید دقت داشت ھدف از. اشتھ باشدرا برای نیروھای رژیم بھ ھمراه د

. توان دشمن استکاھش ھرچھ بیشترآنھامشخصمنظورنیست بلکھ طور غیر حرفھ ای بھ خطر انداختن
استراتژیاوم بخشیدن بھباید برنامھ ریزی شده، ھدفمند و در راستای تدتاکتیکیعملیاتبھ ھمین دلیل ھر

. سرنگونی باشدینبرد تا مرحلھ
از جملھ ھدف ھای مناسب برای تھاجم می توان از پاسگاه ھا، پایگاه ھای نیروھای انتظامی و بسیچ، پادگان ھا، 

دفاتر حفاظت و حراست موسسھ ھای اداری، بازداشتگاه ھا و زندان ھا، انبارھای مراکز ایست و بازرسی، 
. باشد... رودگاه ھا، مراکز پارک موتوری و مھمات، ف

مراکز عھ مانند ساختمان ھای صد او سیما،در ھمین راستا باید ھم چنین مراکز کلیدی نظام برای کنترل جام
مخابراتی، وزارت کشور، کاخ ریاست جمھوری، منازل و مقرھای مھره ھای درشت نظام و مقر ولی فقیھ و سایر 

مورد ... نیروھای ویژه ضد شورش و،تعلق بھ سپاه، ارتش، بسیج، وزارت اطالعاتمراکز و ساختمان ھای م
. تھاجم واقع شود

برای این منظور . در این مرحلھ آنچھ مھم است ایجاد وحشت، شکاف و ریزش نیرو در میان نیروھای رژیم است
راه ھای گوناگون مانع از آن شد ازسرکوب بھ سراغ آنھا رفت و نیز می بایست با شناسایی از قبل آمران و عامالن

تنبیھ برخی از این نیروھا می تواند سبب ایجاد وحشت در دل . بھ نظام ادامھ دھندرسانی کھ بتوانند بھ خدمت 
. سایرین و نیز تقویت روحیھ ی مردم برای دست زدن بھ اقدامات مشابھ شود
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با ھدف بھ دست ،بھ نیروھای رژیم استھجوم ھای حساب شده ،از جملھ اقدام ھای ضروری در این مرحلھ
مھمات و تجھیزات تا بتوان این امکانات را در میان نیروھای مردمی مستعد و آماده برای مبارزه ی ،آوردن سالح

. عملی پخش کرد و با تجھیز آنھا بھ مبارزه ی قھرآمیز دامن زد
شرایط آماده است کار دشواری نیست اما آموزش، تجھیز و سازماندھی نیروھای مردمی در این مرحلھ کھ جو و 

برنامھ ریزی شده باشد تا بتوان خصلت خودجوش مبارزه ی تدارک دیده وباید این فعالیت ھا تا حد امکان از قبل
ھر چھ دور داشت و ازیسمانند تصفیھ حساب ھای شخصی و باند از انحراف ھای احتمالیقھرآمیز مردمی را 

حرکت؛ یعنی کنار زدن رژیم و دستگاه دولت سرکوب گر و مردمیھای اصلیسریع تر بھ سمت تحقق ھدف 
. ھدایت کرد

:نیروھای برانداز پس از سرنگون سازی رژیموظایف 

وظیفھ ی نیروھای مبارز مسلح این است کھ امنیت جامعھ را توسط نیروھای مردمی ،پس از سرنگونی
در صحنھ ساالریک فرایند انتخابات آزاد و مردمند تا در جریانسازماندھی شده تامین کنند و آنھا را آماده ساز

طبقھ ی رادیکال و مستعد یگانھ، بھ عنوانکارگریطبقھ،در صورتی کھ در آن مقطع. حضور داشتھ باشند
تالش و آن گرفتخواھد شکلاز سازماندھی کافی برخوردار باشد یک سناریو مشخص سیاسی مبارزه ی طبقاتی،

این امر ،پس. خواھد بوداستقرار یک حکومت کارگری در صحنھ ی جامعھ ھی شده ی کارگران برای سازماند
در آن مقطع مشخص ایرانکارگریطبقھسازماندھی ، آگاھی طبقاتی و بستگی مستقیم بھ رشد مادی و فکری

طبقات وندگان سایرجامعھ بھ سوی یک نظام انتخاباتی متنوع با حضورنمای،در غیر این صورت. تاریخی دارد
. اقشار پیش خواھد رفت

کنونی قفل کرده است و اجازه یرا در مرحلھاز ایرانیان عالقمند بھ فعالیت مبارزاتییکی از سواالتی کھ بسیاری
،ی قرار است در آن مقطعیوارد شدن بھ یک فرایند مبارزاتی قھرآمیز تمام عیار را نمی دھد این است کھ چھ نیرو

بھ عبارت دیگر چھ جریانی کنترل . امعھ را بر عھده گیرد و شرایط را برای انتخابات آزاد فراھم کندمدیریت ج
در اختیار خواھد داشت؟اوضاع در دوران گذار را 

ن بست سیاسی در ویژگی ھای عام تاریخ سیاسی ایران و وضعیت خاص بپاسخ نگارنده بھ این سوال این است کھ
احتمال ایجاد یک وحدت نظری و عملی پیرامون یک تشکل را فراھم می آورد کھ شرایطی داخل و خارج کشور

بھ مدیریت کننده از قبل تعیین شودجریاناگر قرار باشد این لذا . ھدایت کننده بسیارضعیف و حتی ناممکن است
ھای نماینده خواستزیراخواھد بود،کارکردیارزش مشروعیت اجتماعی، اعتبار سیاسی و فاقد ھر روی

فرایند مبارزاتی شکل گیرد بی شک می تواند خصلت جریاناما اگر این نیرو در . نخواھد بودخودجوش جامعھ 
برای این منظور باید باور داشتھ باشیم کھ این نیروی مدیریتی در حال . نمایندگی کندجامعھ را نیزدرون زایھای 

رشد و شکل اما ،موجود استایرانیسیاسی ل ھای جریان ھای اجتماعی و تشکدر بین بھ صورت بالقوهحاضر
این فرایند براندازی عملینیازمند آغاز،بھ عنوان یک نیروی مدیر و ھدایت گر،گیری آن برای حضور در صحنھ

توان بالقوه ی این نیرو بھ صورت بالفعل درآمده و شکوفا و در کوران جریان سرنگونی،آنیاست و بھ واسطھ
این نیروی . این نیرو نمی کندظھورھیچ کمکی بھکشیدن صرفو انتظارپیشھ کردن انفعال ،راینبناب. خواھد شد

فعال در و تشکل ھای سیاسیمبارزین،ھدایت گر بی شک در حال حاضر بین کارگران، دانشجویان، جوانان
ایند مبارزاتی شدت چاره ای نیست جز آنکھ فر،متبلور شودداخل و خارج از کشور موجود است و برای آنکھ 

اگر وخامت اقتصادی و اجتماعی بھ ھمین فازی کھ.آغاز شودعملی واقعی وبھ طورگیرد و فاز سرنگونی 
. آغاز کندزده بھ صورت شتابآن رامی تواندشورش ناشی از فقر صورت پیش رود
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