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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  

   ھالند-پوری  احمد
  ٢٠١٨ جنوری ٠٧

  

 راديکاليسم در شرايط کنونی ايران به چه معنی است؟

 
درون ه ند چه شعارھای راديکالی را می توان بپرسيده ا… ن تعدای از دوستان ارجمند از من و برخی ديگر از فعاال

  … مطرح شود که موجب ارتقاء آگاھی و عمل انقالبی شودئیشعارھا… توده ھا برد

خالقيت در کشيدن بيشترين توده ھای ممکن به خيابان و دامن زدن : به نظر من راديکاليسم در شرايط امروز ايران يعنی

  !ين شھرھا و دھات و محالتبه خودسازماندھی و گسترش جنش در بيشتر

  

  چرا اين عمل در شرايط امروز راديکالترين عمل ممکن است؟

  :داليل زير به نفع جنبش استه ھرچه تعداد توده ھا بيشتر باشد ب

  اميد به موفقيت و دلگرمی جمعی بيشتر می شود: يک

  .امکان سرکوب کمتر می شود: دو

  .ست آگاھی اۀثرترين شيوؤ مستقيم مۀکسب تجرب: سه
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  .ول ھمديگر را در ميدان عمل پيدا می کنندؤافراد جدی و مس: چھار

  … و… دخالتگری مستقيم توده ھا در ميدان عمل به استفاده از خرد جمعی و دمکراسی مستقيم کمک می کند و : پنج

  : مانند نمونه ھای زير دامن بزنيمئیبه ھمين دليل بايد به شعارھا

  ! انقالبۀخيابان مدرس

  !دانشگاه آزادیخيابان 

  ! آگاھیۀخيابان مدرس

  ! انقالب، آگاھی، آزادیۀخيابان مدرس

  ! انقالب، آگاھی، آزادیۀاعتصاب مدرس

  ! انقالب، آگاھی، آزادیۀتظاھرات مدرس

  ! خود و فرزندان مانۀدر خيابان ماندن يعنی دفاع از آيند

  تظاھرات و اعتصاب، تحقق عدالت و آزادی

  !ئی رھاتظاھرات، اعتصاب، تنھا ره

  …اعتصاب، اعتصاب= … نابودی فقر، تبعيض،

  اعتصاب، اعتصاب= وحدت قربانيان در ميدان عمل 

 … 

  …اعتصاب، اعتصاب: تحقق عدالت، آزادی

  ! تو در خيابان است نه در کنج غفلت و سکوتۀآيند

 !رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم: ن نوع حکومتييتع

  …در خيابان است، اعتصاب، اعتصاب… دالت،تضمين شغل، دستمزد، بيمه، ع

  !ميدان جنگ برای عدالت و حقوق خود نه در بيدادگاه رژيم، در خيابان است

 !نبرد امروز را به فردا مسپار، فردا دير است

  

  .کشف مکانيسم ھای دفاع از خود

يابانھای انقالب تجربه کسب کردند مردمی که در خ…  ممکن بيشترين توده ھا را به خيابانھا کشيدۀ بايد به ھر شيوًفعال

  !موقع انواع مکانيسم ھای دفاع از خود را در سطوح مختلف درک و عملی خواھند کرده ب

ھر تاکتيک درست در ھر موقعيت انقالبی راديکاليسم واقعی ! تير کشی و ماشه کشی نيست راديکاليسم به معنی ھفت

پرواضح است که انقالب مجلس مھمانی نيست و در مرحله ای ! داست زيرا جنبش را تقويت می کند و به پيش می ران

 مسلحانه نيز گذر کند که در آن لحظه بھترين و راديکالترين ۀ طوالنی راديکاليسم می تواند از مسير مبارزۀاز اين پروس

 را به جنبش که فقط يک شکل مبارزه را مقدس می کنند، راديکال نيستند که ھيچ بزرگترين ضربه کسانی! راه حل است

  !می زنند

اين امر با دگماتيسم قابل جمع ! تالش کنيم در ھر لحظه مشخص با درک درست واقعيت، راديکالترين شعار را پيدا کنيم

 !نيست

 »! به قله ھای ناشناخته از راه ھای ناشناخته می توان رسيد«: ضرب المثل بسيار مھمی ھست که می گويد

يکی از مھمترين اصل ھا داشتن .  توده ھا برسندئیاشناخته ای از جنبش انقالبی و رھا نۀمردم ايران می خواھند به قل
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 !ذھنی فعال و خالق و احترام به واقعيت مشخص امروز ايران با توجه به موقعيت کنونی بين المللی است

 ۀده ھاست و به درجانقالب کار تو…  جدا از توده ھا نابودگر حرکت انقالبی و مردمی استئیدگماتيسم و اراده گرا

 انقالب يعنی در ميدان عمل ۀبکوشيم آگاھی توده ھا را در مدرس… !آگاھی و تشکل يابی توده ھا ربط مستقيم دارد

 !باالببريم

نيروھای جنبش را تقويت و نيروھای : حل راديکال اين استھای يکی از مھمترين معيارھای تشخيص شعارھا و راه 

  !دشمن را تضعيف کند

  ! اساسی تمامی جنگھا و انقالبات استاين اصل

 

   اميد آفرينۀ وحدت چپ راديکال و چند نکتۀدربار

. را به شما خواھيم فروخت شما نفت می خواھيد ما حتما آن: خمينی از ھمان پاريس به غرب دو تا قول مھم داده بود يک

اسناد اين قول … ! اين کار بر می آئيمۀھدشما سرکوب چپھا و سوسياليستھا را می خواھيد ما بھتر از ھر کسی از ع: دو

  …و قرار ھا در اينترنت براحتی يافت می شود

رغم سرکوب وحشتناک جمھوری اسالمی از نيروھای چپ و نابودی سازمانھای چپ و عدم حضور چپ متشکل  علی

ه چپ ايران بايد ب… !و باتجربه و مستقل را داراستدر اين جنبش، چپ در ابعاد منفرد و پراکنده، بيشترين نيروی فعال 

 …سوی ھمگامی، ھمکاری و وحدت ھای موقتی و دائمی پيدا کنده برا جای گالدياتور بازی عليه ھمديگر راه حلی 

  .دست بگيرده داليل زير می تواند رھبری جنبش را به  اين ضعفھا بۀ ھمرغم چپ علی

طور تاريخی در ه ، کارگران، کارمندان، محرومان جامعه است بءسنگان، فقرادليل اين که اين جنبش قيام گره  ب:يک

ھيچ نيروی سرمايه داری يا مذھبی نمی تواند در !  چپ اتوريته نداردۀ به اندازئیاين ميدان از نظر فرھنگی ھيچ نيرو

  …! جابزندءاين ميدان با چپ ھا و سوسياليستھا رقابت کند و خودش را مدعی دفاع از کارگران و فقرا

جای ه به ھمين دليل ھر حرکت و شعاری که بتواند گفتمان عدالت محور و سوسياليستی را به درون تظاھرات ببرد و ب

جنگ گروھی از کليت منافع چپ راديکال و برانداز دفاع کند، به بھترين نحو به ارتقاء راديکاليسم جنبش کمک می 

 …کند

سی و ادبيات بی پايان چپ در دفاع از منافع محرومان، می توان در ابعاد غيرقابل دليل وجود کتابھا و مقاالت سياه  ب:دو

  تصور نيروھای جنبش را به سالح افکار و ادبيات سوسياليستی مجھز کرد،

 خون جديدی در رگھای جنبش چپ جاری خواھد شد و اين امر در ميدان عمل ً در صورت تداوم اين جنبش حتما:سه

 حلھای در آنصورت امکان انحراف جنبش به سمت راه … ی از چپھای منفرد خواھد شدموجب وحدت گروه بزرگ

  …نھايت کم خواھد شد  و وابستگی به قدرتھای ديگر بیئیدولتی يا امريکا

 طبيعی مبارزه سخنگويان و رھبران واقعی خود را پيدا کرده و تحول کيفی در سياست و برنامه و ھدف ۀمردم در پروس

  …!پيدا خواھد کردو رھبری جنبش 

 چپ راديکال در خارج و داخل ايران قدم مھمی در ارتقاء کيفيت و راديکاليسم جنبش خواھد ئیتقويت وحدت و ھمگرا

 …شد

 و زحمتکشان ايران مژده می دھند که فاسدترين ميلياردر و ءمزدوران امريکا در تالش مذبوحانه و احمقانه ای به فقرا

پرواضح است که … ! مپ پشتيبان کارگران و محرومان و گرسنگان ايران استنالد ترتثمارگر کارگران، يعنی دواس

دست گرفتن ه اقھای فکر سازمان سيا در نامھای رنگارنگش مشغول آناليز وقايع ايران و در تالش برای بتتمامی ا
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ه سمتی است دست گرفتن رھبری جنبش و ھدايت آن به جمھوری اسالمی ھم در تالش برای ب… رھبری جنبش است

ولی … که تاج و تخت آخوندھا را به ھر قيمتی حتی از طريق سرکوب وحشيانه و برپا کردن صدھا کھريزک حفظ کند

 …!ياھای جمھوری اسالمی می وزدؤبادھای تاريخی در مخالف ر

. طعی استولی يک چيز ق… دنيا آمده و در گھواره است خيلی مشکل استه  جنبشی که چند روز پيش بۀپيش بينی آيند

حتی در صورت شکست اين جنبش نشانه ھای انقالب آينده و گذر از جمھوری . ايران ديگر ايران قبلی نخواھد ماند

و زلزله ھای سياسی بزرگتر و راديکالتر در راھند زيرا جمھوری … اسالمی در تمام ابعادش غيرقابل ترديد است

 سال گذشته نداشت و ۴٠ کردن مطالبات بحق مردم را در هاسالمی سرمايه داری و طبقاتی است که امکان برآورد

  …!بی گمان پيروزی از آن توده ھاست… !ندارد

 

 …به اين جنبش بپيونديد… به خيابانھا بيائيد به اين جنبش بپيونديد

که حوصله دارند روی اين افکار کار کنند و نی اميدوارم کسا. دوستان ارجمند من خيلی سريع افکارم را نوشتم

  …ارھای زيبا درست کنندشع

 …حل را فرموله کنيمھای بدون کمک و ھمفکری نمی توانيم به بھترين نحو شعارھا و راه 

 …اميدوارم ذره ای راه موفقيت را ھموارتر کند. برخی از تجارب خودم را در يادداشت زير نوشته ام

  تا کی ملت ايران بين بد و بدتر در نوسان خواھد ماند؟

  تخاب ايرانيان يکی از دو گزينه، جھل و جنايت خواھد بود؟آيا تنھا حق ان

  :ادامه مطلب

1931588256860400/posts/pouri.ahmed/com.facebook.www://https 

 ٢٠١٨ – ٠١ – ٠١) ھلند(احمد پوری  - با احترام

ر می ييھر لحظه و ھر روز شرايط تغ.  يادداشت نمونه ای برخورد راديکال در شرايط امروز ايران استعکسھای اين

راديکاليسم … ! نبش آنقدر ارتقاء يابد که اين مثالھا ديگر راديکال نباشندج ديگر ممکن است ۀکند و يک روز يا يک ھفت

 ! نيستت مشخص معنی واقعی خود را می يابد، دگم و آيۀدر لحظ

 

 

  


