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 ٢٠١٨ جنوری ٠٢

  

 مقدماتی و کوتاه ارزيابی يک
 اوج را ديشب توان می .ذردگ می شد آغاز شمالی خراسان شھرھای و مشھد از که مردم اعتراضی حرکت از روز سه

 جای بسرعت دانست می روحانی دولت رقيب جناح ۀتوطئ را حرکت اين که اوليه اعتمادی بی آن .دانست حرکات اين

 به حرکت و مردمی شعارھای در سريع گذارھای و وقايع سرعت از تعجب و حيرت  :داد ديگری احساس به را خود

 و ٨٨ سال یئ توده عظيم جنبش يک انقالب، يک شاھد سال چھل طی در که من مانند کسانی  .راديکالتر اشکال سمت

 شاھد را انقالبی اعتالیۀ دور يک ۀآھست آھسته و تدريجی گيری شکل توانند می براحتی ھستند، کنونی سراسری جنبش

 و کنند می اعالم بلند ایصد با را خود مخالفت بلکه کنند تحمل را کنونی شرايط توانند نمی تنھا نه مردم ھای توده .باشند

 از بيش را لوکنتر و شوند می مرتکب بزرگی خطاھای ھم سر پشت کنند، لوکنتر را شرايط توانند نمی تنھا نه حاکمان

  .دھند می دست از پيش

 و خبرھا و ھا فاکت تمام به بنا رسد می نظر به ايم؟ گرفته قرار یئ توده و سياسی جنبش اين از ای مرحله چه در ما -١

 عنوان به آن از من که ھستيم ای مرحله به حرکت حال در بسرعت ما ھا شنيده و حضوری غير و حضوری مشاھدات

 ثبات ۀمرحل از .معمول ھای تنش با ھمراه ثبات نه و است انقالب نه  .برم می نام واقعی انقالب يک به گذار مرحله

 .نشده باز ھنوز در اين . شديم وارد انقالب درگاه نوانع به ناشناسی ۀمرحل به پا و گذشتيم روز سه طی در بسرعت

 گوناگون ھای خالقيت و استعدادھا تمامی ابتکارات، تمامی نياز، مورد ھای انرژی تمام الزم، ھای فوران تمامی ھنوز

 و نگرفته شکل مردم یئابتدا تشکلھای ھنوز .نشده فراگير عمومی شجاعت و تھور ھنوز .نداده نشان را خودش فردی

 بود اخير ماھھای ويژگی که تنش با ھمراه ثبات ۀمرحل آن از اما .دارد وجود عقب به بازگشت يک امکان آن ھر

  .گرفتيم فاصله گام ھزاران

 خود قدرت و توان رو اين از .است شده صحنه وارد شونده ھدايت ساختار يا سازمان يا تشکل ھيچ بی کنونی جنبش -٢

 ترديدبی  .گيرد می ميدان اين در افراد حضور عدم يا حضور و آرزوھا ، ھا نگيزها افراد، تک تک از اينک را

 عامل درازمدت در تواند می و است خطرناک اش کننده شرکت افراد نيروی به فقط سراسری جنبش يک استحکام

  .باشد آن تضعيف
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 چون بزند، را جنبش اين سر و سأر تواند نمی حاکميت .است شده تبديل مثبت ۀنقط يک به تشکل عدم ھمين اما -٣

 چه .است شده حکومت ريزان برنامه ريختگی ھمه ب و اغتشاش ، دستپاچگی موجب ھمين .بزند که ندارد سری و سأر

 تا امر ھمين .ھستيم عادی مردم که ما او؟ شما، من، بکوبند؟ را سازمانی چه کنند؟ خارج با ارتباط به متھم را کسی

  .است جنبش ناي بالی سپر معينی زمان

 اين اگر ديگر طرف از و يابد می را جنبش اين خاص ويژگی ھمين با مقابله راھھای حاکميت که گذردنمی ديری  -٤

 به رژيم يافتن دست سرعت ديالکتيک اين .دھد می شکل را خود مستقل ساختارھای ترديد بی باشد داشته تداوم جنبش

 وضعيت توقف يا ادامهۀ کنند تعيين عامل خاص، ساختارھای به جنبش يابی دست و سرکوب، برای مناسب سياست

  .است کنونی

 عدم و ھا کسيونا متفاوت سطح نيز و سراسری خواست عنوان به پارچه يک و کليدی شعارھای وجود عدم -٥

 عمل کديالکتي نوعی ھم اينجا در .است شده کننده شرکت افراد گوناگون بخشھای بين گسست موجب آنھا بين ھماھنگی

 و تفرقه و دھد می افزايش را مردم انرژی سراسری خواستی عنوان به واحد شعارھای به يابی دست سرعت :کند می

 آورد می وجود به زيادی بسيار تغييرات اينھا از يک ھر چيرگی. شود می تضعيف عامل ھا خواست طرح در تشدد

  


