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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  یئارژنگ نورا

  ٢٠١١ جوالی ١۵

 ١ -" راديکال"گامی برای انقالب: برگرفته از

  

  سه خيز کيفی جنبش

  و ضرورت خيز چھارم

  
 جنبشی که بار ديگر .گذرد می٨٨نگيز  مردم ايران در سال اينک دو سال از جنبش ضد استبدادی و شورا

ی به مردم بازگرداند و فصلی نوين از مبارزه با رژيم ئر دادن و مبارزه کردن را در ابعاد تودھييجسارت و اميد تغ

 تا ٨٨ترسيم کردن روند رو به رشد جنبش از اواخر خرداد . ضد بشری و ارتجاعی جمھوری اسالمی را گشود

را در سه توان آنتکاملی است که میۀ گِر پروساوج، بيانۀ  آغاز تا نقطۀرای خونين ھمان سال يعنی از لحظعاشو

 يافت ءھا به سطحی باالتر ارتقانقاطی که جنبش به اعتبار گذار از آن. بندی کردعطف و سه گسست کيفی جمعۀ نقط

 خرداد و ٣٠تظاھرات روز ) ٢ی خيزش در خيابان، گيرشکل) ١: اين نقاط عبارتند از. و تداومش را تضمين کرد

  . قيام روز عاشورا) ٣

 و فعليّت خود ئیاوج شکوفاۀ ھا به نقط ھای درونی و ابتکار عمل تودهظرفيتجنبش در روز عاشورا به لحاظ 

اوم حيات ای در تدن کنندهييرسيد و پس از آن نيازمند گسست چھارمی بوده و ھست که تحقق يا عدم تحقق آن نقش تع

 حاضر کوشيده شده است ضمن ترسيم ۀدر نوشت. و تکامل بيشتر يا توقف و رکود و در نھايت مرگ جنبش دارد

خيز چھارم و ضرورت سرنوشت ساز آن اشاره ۀ اين نقاط و ماھيت تکاملی جنبش به بررسی نقطۀ خطوط عمد

  . شود

 

  رخداد خيابان و گسست از انتخابات: نخست

 آغاز شد که فريب انتخاباتی رژيم برمال شد و بازی ئیواقعی و مردمی خود درست آنجا به معنای ٨٨جنبش 

ر و اصالحات از طريق ييو ايجاد تغ" انتخابات آزاد"انتخابات به پايان رسيد و توھم دوباره فراگير شده مبنی بر 
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فتاده بود، ای نيچ اتفاق ويژه در خيابان ھيتا پيش از حضور ميليونی مردم. ھای رأی فروريخترفتن به پای صندوق

 اين بازی که پيش پای رأی دھندگان گذاشته شده بود و چھار ۀبازی انتخاباتی رژيم و قواعد از پيش نوشته شد

رژيم ذاتاً ضد آزادی جمھوری اسالمی يک . طوالنيی در خدمت به نظام واليتۀ کانديدای مورد اعتماد رژيم با سابق

به رسواترين و " انتخابات آزاد"م به توھم بخش وسيعی از مردم مبنی بر امکان ئيست بگوبار ديگر به اميد و بھتر ا

يای ھميشه ؤرژيم از ر. ترين شکل ممکن خيانت کرد و اين مردم بودند که بار ديگر به سخره گرفته شده بودندوقيح

" مردم ساالری دينی" و ويترين آنان برای حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ديگر بار سوءاستفاده کردهۀ تعبير نشد

راه شکست خورده دوباره . آراسته بود" شھروندان عزيز ايران اسالمی"اش را دست کم برای يک دھه به آرای 

ر در روند فالکت بار و ييھای مردم به ويژه جوانانی که به اميد ايجاد تغتوده. شکست خورد و به بن بست رسيد

 درصد ۶٣دل بسته بودند در پايان ماجرا جز " نظام مقدس" اعوان و انصار شان به يکی ازگیتحقيرآميز زند

اش کرده بود چيزی دشمنان داخلی و خارجیۀ  درصدی آنان حوال٨۵به اعتبار رأی " آقا"معروف و مشتی که 

ه گی و تحقير به ويژمحل بروز خشم ناشی از دور خوردن در اين فريب تکراری و احساس سرخورد. نصيبشان نشد

 مجلس شورای اسالمی و بيت ٩٠نزد جوانان، شورای نگھبان و ستاد انتخابات وزارت کشور و کميسيون اصل 

و غيره نبود، اين خشم ميدان " تحصن در مرقد امام"سياسی و ۀ فالن آيت هللا و بعثه بھمان مرجع تقليد و روز

جا که ه و ھژمونی تمام عيار رژيم است، آننمادين سلطۀ جا که عرصآن. خيابانبروزش را به درستی يافته بود؛ 

جا که در و گان ملزم به رعايت دسِت کم ظاھری نمادھا و ظواھر قدر قدرتی ايدئولوژی اسالمی ھستند، آنھم

 ئیھاو تصاوير کشته شدگان جنگ و احدايث دينی و ساير سمبل" امام و آقا"ديوارش پوشيده است از تمثال و بيانات 

 ستراتژيک به ۀيادآوری سلطه و ھژمونی نظام دينی بر حيات و ممات مردم ھستند و اکنون اين نقطکه مدام در کار 

شايد آن . ھا آورده بودندھا و خيابانشان از ستم و تحقير را به کف کوچه ۀ در آمده بود که خشم خفتئیھااشغال توده

ھای گرم تھران را در شيده طول خيابانھای گره کرده و ابروان در ھم کچند صد جوان خشمگينی که با مشت

دانستند در آن لحظه کردند خود نيز نمینخستين ساعات پس از اعالم پيروزی قطعی محمود احمدی نژاد طی می

ھا ايرانی ھستند از سی سال فالکت و تباھی، از سی سال ممنوعيّت و شکنجه و  خشم ميليونۀتاريخی نماد و نمايند

جمع چند صد نفره اما . شداين صدای مردم بود که در گلوی آنان جمع شده و طنين افکن می ئیزندان و اعدام، گو

مصمم اين جوانان خشمگين سيل ميليونی مردم به جان آمده را در پس خود داشت و اين جسارت چند صد نفره تور 

اين شد که خيابان. بان فراخوان دادشان در خياھا برای جشن ميليونیامنيتی رژيم را در ابعاد ميليونی دريد و به توده

 کشمکش واقعی ميان مردم و رژيم ۀ به عرص]جوزا[ پايانی ماه خردادۀھای تھران و چند شھر ديگر ايران در ھفت

 رژيم را در ۀگرانماند؛ يا مردمی که نظم و امنيت سلطهنمادين بايد از آن يکی از طرفين میۀ تبديل شد، اين عرص

آمدن مردم . گری که حافظ وضع موجود و ضامن ثبات رژيم بودند و يا قوای سرکوبخوانده بودندنبرد فراخيابان به 

طلب گرا و اصالحچنين معرف گذار آنان از اتمسفر سياسيی بود که تماميّت رژيم اسالمی اعم از اصولبه خيابان ھم

د و قوانين بازی سياست در چارچوب  اساس قواعهب. ای به نام انتخابات پيش پای آنان گذاشته بودبا بازيچه

آمدند چرا که حکميّت و مشروعيت ھا میرفرميستی پارلمان و انتخابات، مردم نبايد پس از اعالم نتايج به خيابان

ھا حکم بر صّحت پيروزی گاهھای مجری و ناظر بر انتخابات رژيم را پذيرفته بودند و اينک اين دستدستگاه

 مردم اما با آمدن به خيابان ميز محقّر و محدود اين نحو از سياست ورزی را به ھم ريخته و .نژاد داده بودنداحمدی

 واقعی و راستين خود يعنی خيابان ۀکردند و امر سياسی را به عرص ديگری معنا میۀفعل و کنش سياسی را به گون

با اھميت اين بود که ۀ نکت.   بر ضد مردمگاه تحميل اراده و خواست راديکال مردم تجلیخيابان به مثابهکشاندند، می
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 ھيچ فردی از صاحبان ديروزين و امروزين قدرت در ۀھا نفر به اذن و ارادنه آن چند صد جوان و نه آن ميليون

ھای مردم بود که حتا سران داد ناگھان خيابان و جسارت تودهاين رخ. ساختار حکومت به خيابان نيامده بودند

 حکومتی اصالحات را نيز جرأت به خيابان آمدن بخشيد، اگر چه سودای به خيابان آمدن اين دو کار و درونمحافظه

که مردم آمدند تا خود سرنوشتشان را در دست گرفته و مھر ابطال بر اساساً و کيفيتاً متفاوت بود و در حالی

وقاحت رسانده بود، کانديداھای ۀ خند کردن آنان را به اعال درجمشروعيت سياسی رژيمی بزنند که تحقير و ريش

زنی با تر برای البی و چانهطلب جمھوری اسالمی آمدند تا در پناه اين سيل ميليونی برگ قویسبز جناح اصالح

ھای محاسبه نشدنی شان را از خطر واکنشتر امنيت جانی و حقوقیگرا بخرند و از آن مھمرقبايشان در جناح اصول

زيکی ايشان مشروط به تداوم جنبش  فدر اردوی احمدی نژاد حفظ کنند، بقای سياسی و حتاگين سپاه خشم" سرداران"

  . راھی با مردم در خيابان بودو ھم

نخست گسست :  نام برد از دو زاويه حايز اھميت استخيز خيابانتوان از آن به  آغازين جنبش که میۀاين مرحل

م گسست عينی از نظم و قواعد بازی سياسی حکومت و آمدن به ذھنی مردم از توھم و فريب انتخاباتی رژيم و دو

  . خيابان

  

  ، شليک به مغز واليت]جوزا[ خرداد٣٠: دوم

گان مستقيماً به شخص ی در فضای عمومی و در ديدگاه ھم کمتر کس٨٨ خرداد ٣٠تا پيش از بعد از ظھر روز 

دانستند که آماج ھا می سرکوب سالۀ و ھم عملاگرچه ھم مردم. در ايران تعرض کرده بود" ولی فقيه"ای و خامنه

 رژيم جھل و جنايت است اما فضا تا پيش از اين ۀای به عنوان سرکردھر شعار و ھر اعتراضی شخص علی خامنه

سران اصالح. رو در رو از سوی انبوه مردم صورت نگرفته بودۀ  مستقيم نبود و اين ھجمۀ و مجال حملءروز فضا

نکرده بودند و باالترين حّد " رھبر فرزانه انقالب"ه قلباً و نه حتی لفظاً چنين جسارتی را در حق گاه نطلب نيز ھيچ

ای  خامنه٨٨ خرداد ٢٩روز . ای تالش برای مشروط کردن مقام واليت به قانون اساسی بودشان با خامنهئیوررودر

 با سخنرانی ھمراه با سوز و گداز و ٧٨ال در مقام خطيب جمعه در دانشگاه تھران حاضر شد تا ھمانند تير ماه س

و آن سناريوی گريه و زاری کالم آخر را بزند و غائله را " معطر به نام آقا امام زمان"آميخته با عجز و البه و 

نظام را برای پايان دادن به يک ۀ آخرين برگ برند" وحدت آفرين"ای آمد تا در آن نماز جمعه خامنه. خاتمه دھد

: کرداو در آن خطابه سه ھدف را دنبال می.  و شکست مطلق در سرکوب خيزش خيابانی مردم رو کندھفته ناکامی

ھای نظام در باالی حکومت و ايجاد آشتی و دست کم گی جناحنخست تالش برای بند زدن به انشقاق و جّرخورد

 ھدف وی دادن تسالی خاطر و دومين. از خيابان و ايجاد ثبات نسبی" رفع فتنه"حالت موقت نه صلح نه جنگ تا 

خوب می" آقا"سرکوبی بود که به طور کامل در خيابان شکست خورده بودند، ۀ ھواداران مغموم و عملۀ حفظ روحي

خوار ھر چه را که توانسته بودند از چماق و قمه و باتوم تا گان جيرهدانست که اين سگان شکاری و اين گزمه

ه برای سرکوب مردم انجام داده بودند و با اين ھمه باز در فردای روز قبل تيراندازی مستقيم و زندان و شکنج

ۀ ھای آن نماز جمعاما با اندکی دقت در خطبه !ھا بودند و امدادھای غيبی اين بار ناکار آمدشانھا آنناکامان خيابان

 خرداد تھديد ٢٩ نماز جمعه ترين ھدفای مردم بودند و مھمترين مخاطبان خامنهشد دريافت که اصلیمی" تاريخی"

ھايش را برای مردم بکشد و حّجت را بر ای بر آن بود تا آخرين خط و نشانخامنه. آفرينان خيابان بودو ارعاب رزم

از آن لحظه به بعد رفتن به خيابان يعنی ارتداد، يعنی لگد . آنان که ھنوز سودای پايداری و استقامت داشتند تمام کند

، يعنی محاربه با امام زمان و نايب بر حقش، "آقا"، يعنی به لجن کشيدن حرمت حرف "ام عظمامق"کردن جايگاه 
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 و اين ھمه را تمامی آن ئینژاد و مشايعنی اعالم جنگ به تماّميت رژيم و نه فقط به يک جناح خاص و احمدی

  .دانستند خرداد پا به خيابان گذاشتند خوب می٣٠جوانانی که بعد از ظھر روز 

دشمنان "ن روز، روز اعالم جنگ به تماميّت رژيم بود، روز نبرد با اوباشی که با نيّت قتل عام و کشتار  آ

ی يک نبرد ھمه جانبه بود، روز مواجھه با تماميّت رژيم دار و ھا آمده بودند، سی خرداد عرصهبه خيابان" واليت

جنبش را به " مرگ بر اصل واليت فقيه"و " یامرگ بر خامنه"شکنجه  و از آن روز بود که ناگھان شعارھای 

سنگين اين جسارت سياسی ۀ اش ھزينالبته جنبش و جوانان رزمنده. تر و سطحی باالتر برکشيدمداری کيفيتاً راديکال

 پرداخت و اين تاريخ است که را با بيش از سی کشته و صدھا اسير از بھترين فرزندانش در روز خونين سی خرداد

 بار ديگر خيابان١٣۶٠ سال پس از سی خرداد سرنوشت ساز سال ٢٨کند، پرده تکرار می چنين بی خود رایگاھ

 ۵٧اگر نسل قيام بھمن . گين با تماميّت ستم و ارتجاع حاکم شده بود سيل جمعيت خشمئیروياروۀ ھای تھران صحن

ردھای قيام ضدسلطنتی و کودتای آو اتمام حّجت خمينی و اعالم عمومی سرقت تمام و کمال دست۶٠در سی خرداد 

دار و غّداره بندش را به سخره گرفت و با آمدن به خيابان نظامی حزب جمھوری اسالمی و اوباش چماق - سياسی

 بود که در يک سی خرداد ٨٨امان را به خمينی و خمينيان اعالم کرد، اين بار نسل خيزش جنگی تمام عيار و بی

ای شده و تمام قد برای يک قيام و اعالم جنگ ديگر در خيابان ھای خامنهانديگر دست به کار تمسخر خط و نش

ای و خمينی خالف ميل قلبی سران سبز و ھای خامنهدليل نبود که از فردای سی خرداد، عکسبی. حاضر شده بود

جا و يک" راحلسبز انديش به امام "ی ژورناليسم سبز مبنی بر عدم تعرض جوانان ئھای مطبوعاتی و رسانهشعبده

 خوش سوزاندن و در ھم پيچيدن تومار تماميّت رژيم اسالمی ۀشد، بوی اين آتش، رايحشکل به آتش کشيده میيک

  . ایاش از خمينی تا به خامنهجھل و سرمايه بود، در تماميّت تاريخی

 مردم را از ئیروياروۀ رعطفی بود که دامنه و گستۀ جنبش، آن نقطۀ ن کنندييسی خرداد به عنوان دومين خيز تع

گانی و عمومی به واليت اش يعنی مقام واليت و رھبری کشاند و اين تھاجم ھمهفالن جناح رژيم به تماميّت سياسی

ای مضاعف و داد روحيهای و شعارھای علنی نشان میھای خمينی و خامنهفقيه که خود را در به آتش کشاندن عکس

آورد اين مقطع از خيزش شليک سياسی به مغز واليت به عنوان ستون و دست.  دادھاای دو چندان به تودهانگيزه

  . عمود سياسی رژيم بود

 

  ھای نبردقيام عاشورا، روزنه: سوم

 اصلی مبارزه ميان مردم و ۀ خيابان کماکان عرص٨٨ سال ]جدی[از روزھای پايانی خرداد ماه تا روز ششم دی

ھای تسلط و ھژمونی سياسی رژيم بر زمان المی که ھر ساله به عنوان نشانهنی جمھوری اسئيروزھای آ. رژيم بود

اين . گر برای رژيم تبديل شده بودشد، ھر يک به کابوسی پريشان کننده و ويرانجشن گرفته می) خيابان(و بر مکان

ن آبا١٣ قدس، ، روز]سرطان[تير١٨. آمده و مصادره شدھا به اشغال مردم درخيابانۀ چون پھنروزھا نيز ھم

رژيم دار و شکنجه در اين . نبرد مردم با ديکتاتوری حاکم بودندۀ  ھر کدام به نوعی صحن]قوس[آذر١۶، ]عقرب[

ن انجام داد؛ از زندان و شکنجه و قتل و تجاوز تا  ات برای سرکوب مردم و ارعاب مبارزفاصله ھر چه را که توانس

ھا از شيشه به در آمده بود و طلسم ترس هنشد که نشد، غول جسارت توداما . ريزک و اعدام واداشتن به اعتراف و که

آغشته شد و نام ندا و سھراب و اشکان و محمد و " شھيدان"جنبش به خون. و سرکوب رژيم شکسته شده بود

ھای  خونين بال ديگر بر کوچهۀھا جاودان و کيانوش و پريسا و ترانه و بھمن و محسن و يعقوب و امير و دهیمصطف
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نشست و سرخی اين خون را ميان مردم و ضد مردم اينک خون بود که به داوری می. قيام و اذھان مردم ثبت شد

  .طلبی رفرميستی توان شستن نداشتھيچ ايدئولوژی منفعالنه و ھيچ تسليم

ب تمام که رژيم جمھوری اسالمی به يُمن بيش از يک دھه کشتار و سرکو شمسی و پس از آن٧٠ ۀ از اواسط دھ

گر باالخره ثبات نسبی سياسی و اجتماعی يافت، بخش وسيعی از کارگزاران و حاميان عيار و يک جنگ ويران

که پس از مرگ خمينی و در جريان تضادھای درون حاکميّت از امارت قدرت و سفره غارت " خط امام"ۀ ديرين

ن متشکل شده و رھبری بخشی از مطالبات و طلباای رانده شده بودند تحت نام اردوی اصالحاسالمی تا اندازه

به سر "ھای ھا و تئوريسينئولوگطلبان و به ويژه ايداصالح. ھای برخی از اقشار جامعه را در دست گرفتندخواسته

ھای آغشته به خون شان پس از مشارکت و معاونت در يک دھه شکنجه و جنايت دستۀ شد"  متجّدد"و " عقل آمده

اسالم "و " مسالمت آميزۀ مبارز"و " جنبش عدم خشونت"ن ان و مروجاشبه بدل شدند به مبلغشستند و يک را 

ۀ آميز تالش برای گرفتن روحيکنش مسالمتۀ ھای رفورم از توصيئولوگ در يک تحليل کلی ھدف ايد"!! رحمانی

ۀ کات اجتماعی جامعانقالبی از مردم بود تا در اين سکون و رکود سياسی انحصار رھبری تحرۀ تعرض و مبارز

اين شد که بيش از يک دھه فضای فکر . بحران زده و ماھيتاً راديکال ايران را برای خود و خط رفورم تضمين کنند

البته اين . آميز و پاسيفيستیگان و ادبيات فعاليت سياسی غير خشونت و کنش سياسی در ايران مشحون بود از واژه

بگيران متوسط  بورژوازی و ُمزدھا و به ويژه اقشار ُخرده از تودهئیھاش از سوی بخةً فراخوان رفورميستی عمد

گر ضد آمدھای جنگِ ويرانورزِی ارتجاعی رژيم و پیشھری بنا به داليل گوناگونی از جمله تنفر از خشونت

  .مردمی مورد پذيرش قرار گرفت

گين مردم و به ويژه جوانان را از خشم انبوه ٧٨ ]سرطان[ تير١٨ سران اصالحات با ھمين ادبيات يک بار در 

از باال چانه زنی کنند و به گروِکشی از جناح مقابل " مدنی و قانونی "ئیخيابان به خانه باز گرداندند تا در فضا

ن امروزی صلح و آشتی از ابتدای خيزش سال ان و مروجاگان ديروزی جنگ و جنايت و مبلغاين خبره. بپردازند

گر رژيم ھر روز بر شدت که نيروھای سرکوببودند و در حالی" ريزیروز خشونت و خوننگران بدل" نيز ٨٨

 ئیپيماداری و راهنويسان سبز مردم را ھر لحظه به خويشتنگويان و بيانيهافزودند سخنخشونت و توحش خود می

 بنا به ماھيت راديکال ٨٨با اين وجود خيزش سال . کردندسکوت و دادن گل به بسيج و سپاه ضد مردمی دعوت می

 خرداد به خون کشيده شد و مردم و جوانان ٢۵و رو به گسترشش خيلی زود و تقريباً از ھمان بعد از ظھر روز 

 قھرآميز با نيروھای ئی اردوی اصالحات به روياروۀطلبانتوجه به آيات تسليمگين از ستم و تحقير اسالمی بیخشم

 ٨٨ دی ۶روز عاشورا در ۀ مراه با خشونت مردمی، قيام خونين و شبه مسلحاناوج اين مبارزه ھ. سرکوب پرداختند

دانند که جنس مقاومت مردم در آن بعد از ظھر زمستانی از آنان که در عاشورا پا به خيابان نھادند خوب می. بود

 ۀنبش عملبرای نخستين بار از آغاز ج.  سران سبز نبودۀی و بزدالنئھای باسمھجنس رفورم و صلح و آشتی

آميز و العمل محدود بلکه به تعرض قھرھا را چشيدند و اين بار مردم نه به مقاومت و عکسسرکوب طعم خشم توده

زده  بُھتۀ چھر. گر بسيج و سپاه پرداختندھای سرکوبليس ضد شورش و ساير گلهوحمله و محاصره و خلع سالح پ

آفرينان را در بعد از ھنگاِم  قيامظامی تھران از اين تعرض نابهرادان فرمانده نيروی انتۀ و صدای در گلو خفه شد

  .ظھر آن روز خوب به خاطر داريم

ھای ماھيتاً راديکال دود شد و به ھوا رفت، حقيقت جنبش" آميزمدنی و مسالمت "ۀ در عاشورا توھم مبارز

م پراتيک مبارزه با رژيم تا بن  مستقيۀھا کش و قوس و تجربسياسی و اجتماعی در ايران مردم را پس از ماه

گير شدن استخوان وحشی اسالمی به اين نتيجه رساند که ايستادن و گلوله خوردن و مورد تجاوز قرار گرفتن و دست
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بايد توجه کرد که اين گرايش . و بعد گل دادن و لبخند زدن به اين رژيم ضد بشری توھم محض و خيالی خام است

 ۀ خيزش بلکه تجربۀ عليه دشمن را نه يک تفکر و خط سياسی منسجم و حاضر در صحنمردم به اعمال قھر انقالبی

ساله با رژيم در اختيارشان گذاشت و اين ميل خود خود پراتيک مبارزه و آگاھی تاريخی مردم از مبارزات سی

مقاومت و تعرض تری از تر و پيچيدهتوانست به سطح متکامل و خود به خودی نمیئیجوش به اعمال قھر به تنھا

ۀ ای که تودعطف ديگری در خيزش مردم بود، نقطهۀ روز عاشورا نقطۀ  قيام شبه مسلحان. پيدا کندءقھرآميز ارتقا

 ۀسياسی، به سطحی فراتر از رفورم و مبارزۀ حاضر در خيابان نشان داد که برای گذار به سطحی ديگر از مبارز

بعدازظھر عاشورا حتا . گی و استعداد کامل را دارد اساسی رژيم آمادحداقلی، به سطحی فراتر از انتخابات و قانون

رفورم و حفظ نظام و ۀ رھبران و سران اردوی سبز رژيم نيز دريافتند که دِر اين خيزش ضرورتاً تا به آخر بر پاشن

 ھمين دليل بود چرخد، شبح انقالب و راديکاليسم سياسی خواب آنان را نيز آشفته کرد و درست بهفقط اصالحات نمی

ھا و ئولوگھای سبز در داخل کشور تا ايدکه در فردای روز عاشورا اردوی رنگارنگ رفورم از سران و رسانه

سی تا سحابی و بھنود و فرخ بیھای خط سازش و تسليم در خارج از کشور، از جرس و کلمه و بیھا و کمپينسايت

و فرصت سوزی نکردن " ھوشياری سياسی"  قھر و ضرورتنگھدار ھمه و ھمه در مذمت خشونت و خطر اعمال

 ۀگی منحصر به فرد قيام مردم در روز عاشورا نه فقط در ضرب شصت نشان دادن به عملويژ. ھا سر دادندالبه

عاشورا بار . ساله دار و تازيانه بودآميز با رژيم سیجويانه و مسالمتآشتیۀ سرکوب بلکه در گسست از توھم مبارز

طلبان و ايدئولوژی رفورم دور شده و اش ھر لحظه بيشتر از اصالحتکاملیۀ ديگر نشان داد خيزش مردم در پروس

خودی و صد درصد  به طلب خودالبته که اين گسست از توھم اصالحات و سران اصالح. يابدتر میماھيتی راديکال

  .  ديگر مطرح و منعکس شد" احتمال"  "و " امکان"اما در عاشورا تحت يک ناپذير نبود  اجتناب

 

  خيز چھارم،  ضرورت و تضادھا

ای از جنبش ضد ديکتاتوری مردم ايران از آغاز تا روز ششم دی مسير پيچيده اما رو به تکامل و رشد يابنده

آنان مبنی بر ۀ ھای مردم و بر آگاھی اوليهتکاملی که بر نبوغ تودۀ اين پروس. مبارزه با رژيم را پشت سر گذاشت

عطفی که از آن صحبت ۀ  به گذار از سه خيز کيفی و سه نقطءنفی ديکتاتوری و سرکوب رژيم بنا شده بود با اتکا

اين خيزش خيلی زود از اعتراض به نتايج بازی انتخابات و موضع. شد، ماھيتی به واقع جنبشی و راديکال يافت

تا اين مرحله فداکاری . اح پيروز آن به جنبشی راديکال عليه تماميّت سياسی رژيم حاکم تبديل شدگيری در برابر جن

ناپذير مردم توانست برای به پيش بردن خيزش انجام داد اما تضاد آشتیچه را که میھا ھر آنو پايداری و نبوغ توده

ھای نوين داشت و جنبش با  که نياز به پاسخو رژيم از روز عاشورا به بعد خصلتی کامالً متفاوت يافت، خصلتی

 به بافت طبقاتی و ءاش، با اتکاھا و ستراتژی فقط خيابانی به تاکتيکءاش، با اتکائیھا و توان ابتدا به اندوختهءاتکا

ۀ ضرورت پيش پای جنبش بعد از روز عاشورا لحظ. ھا پاسخ دھدبه آنتواند توانست و نمینمیاش مردمی اوليه

بعد از عاشورا خيزش مردم يا بايد خصلتی انقالبی با . خيز انقالب ۀجھش و يک گسست تمام عيار است؛ لحظيک 

اين . گرفت و يا محکوم به عقب نشينی، در جا زدن، سکون و رکود بودھا و ابزار انقالبی در پيش میتمام ويژگی

ھای ضرورت ل کرده است و نخستين نشانهگان تحميھم به وضوح خود را به ٨٨واقعيتی است که پس از دی ماه 

 بھمن مردم به خيابان آمده با آرايش جديدی ٢٢روز .  بھمن خود را نشان داد٢٢ ئیر ھمه جانبه در راھپيمايياين تغ

نيز به طور کامل شکست خورد و از آن پس تالش مردم برای " اسب تروا "ۀاز نيروھای سرکوب روبرو شدند و ايد

ن از رژيم با ناکامی رو به رو شده است و ھر گونه کوشش برای احيای جنبش و تسلط دوباره باز پس گيری خيابا
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ھای شنبهسه" تا ٨٩ بھمن ٢۵گرد خيزش تا   نيز بی نتيجه ماند؛ از روزھای سال٨٩بر خيابان در طول سال 

دگان حّدت و شدت گير شھا و احکام صادر شده برای دست زندان٨٨که پس از عاشورای چنانھم". اعتراض

 و تمام نيرو برای حفظ حيات ضد ءبيشتری يافت، اين يعنی رژيم ضرورت بقايش را دريافته است و با تمام قوا

پنداشتند رژيم ھيچنيز که بسياری می" سران سبز"گيری و سرکوب دست. کنداش مقاومت میمردمی و ضد انسانی

ای متھمين عادی و اعدامھای فلهری نخواھد زد به ھمراه اعدامگاه از ترس تحريک دوباره مردم دست به چنين کا

  .ھای ديگری ھستند بر عزم جزم رژيم در سرکوب حداکثری مردمھای ادواری متھمين سياسی نشانه

يا تن دادن به وضع موجود و کرنش در برابر تاج و تخت :  بعد از عاشورا دو راه پيش پای جامعه قرار دارد

سرسختانه برای سرنگونی اين رژيم و ۀ ن و فشارھا و فالکت دم افزونش و يا مقاومت و مبارز تھراۀدارالخالف

 بماند و در سير جنبشبنا بر اين خيز چھارم، خيز انقالب است و جنبش اگر بخواھد کماکان ! ئیانقالب برای رھا

قق آرمان تاريخی اکثريت مردم تح. تکاملش توقف نکرده و عقب نشينی نکند جز گذار به انقالب راه ديگری ندارد

 و ضد انهايران برای آزادی و عدالت و حل اين تضاد عليه رژيم استبدادی جمھوری اسالمی و مناسبات استثمارگر

 آن از اين مرحله به بعد جز از مسير انقالب ممکن نخواھد بود و ھر گونه تأکيد بر رفورم و امکان ۀعادالن

 پيشين و يک رجعت ارتجاعی در جھت حفظ وضعيت ۀای شکست خورداصالحات در حکم بازگشت به الگوھ

  . طرف و عدم تعرض به دشمن استموجود و دست کم بی

ھای اين خيز چھارم چيست؟ برای حل تضادھا و موانع پيش روی اين گسست کيفی چه اما مختصات و ضرورت

ھا ، ساده انگارانه و غير واقعی رسشبايد کرد؟ دادن پاسخی صريح، سر راست، آسان و از پيش مشخص به اين پ

ھای رفورميستی و توھمات سبز و تالش برای پاسخبا اين وجود ديدن ضرورت انقالب، گسستن از بيراھه. است

ھا يعنی پا نھادن در راه انقالب و پراتيک انقالبی، خود بخشی از اين گسست و نخستين گام دھی به اين ضرورت

توان بحران سياسی نی رويداد انقالب را خلق کرده و بيافريند با اين وجود میاگر چه عنصر ذھ. ضروری است

 ھر ئیتر از آن در سطح روياروھای قدرت و مھم جناحئیگی در سطوح باال را که به شکل انشقاق و چند دسترژيم

اش به اضافه جّو خيزش و يابد را در پيوند با بحران حاد اقتصادی و تضادھای بين المللی مردم نمود میۀروزه با تود

ھای مردمی در منطقه به يک موقعيت حاد انقالبی و دست کم يک محيط مستعد جھت تدارک انقالب تبديل کرد و قيام

  .  دادءارتقا

بگذريم، انقالب " ن کسب قدرتودر جھان بييتغ "ۀطلباناگر از توھمات ظاھراً راديکال اما ماھيتاً پاسيو و تسليم

اما کسب قدرت . ی ھمه جانبهئرات ريشهيينی تالش برای کسب قدرت سياسی و سپس ايجاد تغدر گام نخست يع

اين نقشه و گام نھادن در ۀ انقالبيون تھيۀ  راھنمای عمل و يک ستراتژی جامع نياز دارد و وظيفۀسياسی به يک نقش

. بايد به چنين ضرورتی پاسخ بدھدمسير آن است و جنبش مردم ايران نيز اگر تمايل به تداوم و تکامل بيشتر دارد 

 خيزش مردم به سمت تسليم و رفورم و ۀگيری از انحراف دوبارطرح چنين ستراتژيی نخستين گام جھت پيش

 موانعی ۀ است که ھر کدام به مثابئیاما جنبش پيش از طرح يک ستراتژی انقالبی نيازمند حل تضادھا. شکست است

در اين بخش به اختصار و در حد طرح مسأله . کنند سوی انقالب عمل میدر مسير طرح اين ستراتژی و حرکت به

  :به اين تضادھا اشاره شده است

  

  :ئولوژيک ـ ستراتژيکتضاد ايد  )١
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 بايد از مبانی ذھنی و عينی ءئولوژی و ستراتژی انقالبی در پيش گرفت و برای اين دو ابتدابرای انقالب بايد ايد 

ر و ييھر کس به راستی در ايران امروز خواھان ايجاد تغ. سم و اصالح طلبی گسستغير انقالبی يعنی رفورمي

 سال سراب اصالحات در رژيم جمھوری اسالمی ١۴تحول باشد به وضوح شکست تمام عيار خط رفورم را پس از 

آميز ای مسالمتھمداری با رژيمی که در برابر خواستسخن گفتن از رفورم و تأکيد بر قانون و قانون. دريافته است

کند پا فشاری بر توھم شکست و به واقع حداقلی دو يا سه ميليون نفر از شھروندانش سر سوزنی عقب نشينی نمی

بخشی از توھم رفورم را پراتيک و عينيت کار سياسی در ايران به ويژه پس از خيزش . چندين ساله استۀ خورد

مسالمت آميز ۀ تئوريک با بقايای خط رفورم مانند مبارزۀ مبارز به روشنی از بين برده است، با اين وجود ٨٨سال 

خمينی " ئیدوران طال"سياسی، فعاليت غير راديکال و اصطالحاً مدنی، تمسک به قانون اساسی رژيم، باز گشت به 

يافتن .  جامعه از خط رفورم استۀضد بشر و جامعه مدنی اسالمی و غيره يک ضرورت عاجل برای گسست آگاھان

نجامد بديل اين توھم اصالحات قھر آميز تماميّت رژيم اسالمی بيايدئولوژی و ستراتژی انقالبی که به سرنگونی يک 

  .است

  

  :تضاد تشکيالتی ) ٢

 اين بود که از آغازش تا به امروز فاقد يک تشکيالت منسجم ٨٨ھای خيزش مردمی سال يکی از ويژگی  

ھا و نبوغ و ردمی ديگری انرژی اصلی و حياتی خود را از توده مانند ھر جنبش م٨٨خيزش . پيشرو بوده است

ھای مردمی ايران و جھان طی دو قرن اخير و اما ھم تاريخ انقالبات و قيام. گرفت مبارزاتی آنان میۀشور و انگيز

ود، شايد ھا آغاز شھم خود پراتيک و حقيقت مبارزه طی دو سال گذشته نشان داده است که جنبش شايد با نبوغ توده

ھا به انقالب و  صرف به ابزار و انرژی تودهءبتواند با انگيزه و انرژی خود به خودی مردم تداوم يابد اما با اتکا

ھای ترين بخشبُرد امر انقالب به سازمانی متشکل از پيشروترين و مصممبرای پيش. پيروزی منجر نخواھد شد

اين که ماھيت . بُرد امر انقالب باشدآوردھای توده جھت پيشب و دستاراده، انگيزه، تجارۀ مردم نياز است تا چکيد

و شکل تشکيالت پيشگام جنبش در ايران چگونه بايد باشد به نيروھای طبقاتی و سياسی بستگی دارد و اينکه کدام 

 در اين نمیاما. اش بسازدھای طبقاتیطبقه و کدام تفکر بھترين سازمان را برای پاسخ دادن به نيازھا و ضرورت

ھا و بُرد جنبش را تقريباً تمامی جناحتوان شک داشت که ضرورت يک تشکيالت منسجم و مصصم برای پيش

و " تشکيالتیبی"خوش و مسرور از ھا دلآنان که تا مدت. اندھای حاضر در خيزش پس از دو سال دريافتهانديشه

 طبقاتی به ضرورت ۀ با واقعيت سفت و سخت مبارزبودن جنبش بودند به مرور و در اثر برخورد" غير حزبی"

 رھبری ظرفيتھای اجتماعی توان بسيج مردم برای آمدن به خيابان را دارند اما شبکه. حزب و سازمان پی بردند

  .جنبش برای سرنگونی رژيم و انقالب را ندارند

  

   :تضاد رھبری ) ٣

 در دو سال اخير به ويژه پس از قيام عاشورا بوده  رھبری يکی ديگر از تضادھای پيچيده پيش روی جنبشۀمسأل

واقعيت اين است که خيزش ناگھانی و دور از انتظار مردم در آغاز ھيچ نشانی از رھبری و ضرورت . است

با اين . ھا شدند و تا مدتی مبھوت از ماوقع بودند سران سبز خود دقيقاً در پی مردم راھی خيابان. رھبری شدن نداشت

طبقاتی ۀ  سفت و سخت پراتيک مبارزیطبقاتی و اجبار بازۀ ی در يک جامعئه الزامات کار سياسی تودهوجود بنا ب

 خط تودهشکل و بیجنبش بی. دھی داشتبه يک ضرورت عينی تبديل شد که نياز به پاسخ" رھبری"پس از مدتی 
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ترين نيروی سياسی برای اين  آمادهترين وطلبان دِم دستی خيابان به ايدئولوژی و رھبری نياز داشت و اصالحئ

اسالمی چنان که پيشتر گفته شد منافع و مصالح خط خود را در کانديداھای جناح رفورميست جمھوری. پست بودند

ھای مردم ديدند، آنان که در قحط الرجال سی ساله ناشی از قتل عام و کوچ اجباری ھمراھی با برخی از خواسته

 ۀ به سردمداران و مدعيان دروغين آزادی و رفورم تبديل شده بودند در ساي۶٠ ۀردھ ايران دۀاليت سياسی جامع

ھای داخلی و خارجی و البته نمايندگی مطالبات بخشی سياسی کشور و داشتن تريبونۀ حضور پی در پی در عرص

خود را ۀ قش ويژھا اين نگر چه تا مدت. جنبش تبديل شدند" سران"از اقشار متوسط شھری و بورژوازی ايران به 

پنھان کردند اما در عالم واقع نقش " گويان جنبشسخن"يا " رھبرجنبش بی"گان بی معنا و مزورانه پشت واژ

  .ھا و مذمت برخی ديگر بر عھده گرفتندبرخی کنشۀ رھبری را دست کم با دادن بيانيه و يا با توصي

. واقعی و حقوقی به خود گرفته استۀ مده و چھر البته اين الف رھبر نبودن مدتی است که از نقاب به در آ

رھبری جنبش از سوی اردوی راست رفورم ۀ اين تالش برای قبضۀ بھترين نمون" شورای ھماھنگی راه سبز اميد"

موسوی و ميرحسين که فراخوان چنانھم! است و نديدن و گژديسه تأويل و تعبير کردن آن سر زير برف کردن است

اصلی و ۀ اما مسأل. ردای رھبری بود که به قامت آقايان دوخته شده بودۀ  بھمن نشان٢۵ ئیکروبی برای راھپيما

مشکل اصلی اين است اصالح طلبان نه از نظر ذھنی و نه به لحاظ عينی کمتر صالحيتی برای رھبری کردن 

: بندی کرد چنين جمعتوانداليل اين عدم صالحيت عينی و ذھنی را می. جنبشی که به پيروزی منجر شود را ندارند

 با تماميّت ئیجنبش ماھيتاً راديکال مردم ايران که به سرعت از سطح اعتراض به يک جناح حکومت به رويارو

 ھيچ تناسبی در اھداف و ، يافتءھای خمينی ارتقاو سوزاندن عکس" مرگ بر اصل واليت فقيه"رژيم و شعار 

و دل"  امامئیدوران طال"ارد که ھنوز سودای بازگشت به آمالش با موسوی و کروبی و خاتمی و رفسنجانی ند

ھای قدرت و اجرای بی عيب و نقص قانون اساسی و معامله با سران ساير جناح"  انقالبۀرھبری فرزان" از ئیجو

  .در رژيم را دارند

کالم تالش سران سبز در يک ۀ که دغدغ مردم سرنگونی ديکتاتوری اسالمی است حال آنۀ مسألئی در تحليل نھا

. جھت حفظ تماميّت نظام و ميراث خمينی و ترميم و بازتوليد آن و حداکثر تضمين جايگاھشان در نظام بعدی است

تر از آن چيزی است تر، محدودتر و محقرانهنئيھای جناح اصالحات به وضوح پااز اين نظر سقف و افق خواسته

ھای ھا و تاکتيکدر تناقض ميان کنش مردم در خيابان و بيانيهخواھند و اين عدم توازن خود را بارھا که مردم می

ھای خمينی را به عنوان معمار و مبدع اين برای مثال در شرايطی که مردم عکس. رھبران سبز نشان داده است

داد و يا وقتی خبر می"  امامئیطال"کشيدند، موسوی از بازگشت به دوران  تجاوز و جنايت به آتش میۀجرثوم

گفتند، يا وقتی می" ھای قانون اساسیظرفيت"لرزيد، آنان از می" مرگ بر اصل واليت فقيه"ھا با شعار بانخيا

ۀ ھا فراخوان مبارزموسوی و ديگر رفورميست" ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"دادند مردم فرياد سر می

  .دادندآميز و پرھيز از خشونت میمسالمت

حفظ جمھوری ۀ شان از روز نخست در محدودئولوژیھا و ايدجناح اصالح طلب که خواسته بنا بر اين رھبران 

اسالمی و صرفاً ترميم آن به قصد تداوم بخشيدن به حياتش بوده است، نه تنھا توان و امکان رھبری جنبشی را 

ر سر راه تکامل بيشتر  سرنگونی نظام موجود رسيده بلکه خود مانعی بۀندارند که به لحاظ رشد تضادھا به مرحل

ھای سياه ای چون ميرحسين موسوی به عنوان نخست وزير سالھای شناخته شدهاز سوی ديگر چھره. جنبش ھستند

شصت ھرگز از يک مشروعيت و مقبوليّت سراسری و قابل توجه برای رھبری کردن جنبش برخوردار نيست ۀ دھ

ھا و شخص خمينی خود مانعی بر سر راه توافق بر می آن سالو بسته بودن بند ناف ھويت و تفکر او به توحش اسال
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بدون . فتادگيری وی نيسر رھبری او است، به ھمين دليل اتفاق خاص و قابل توجھی از سوی مردم پس از دست

شک تعريف رھبری يک جنبش آن ھم با ابعاد ميليونی و با ھدف سرنگونی رژيمی چون جمھوری اسالمی ھرگز 

خط "ھای شک جناح و شخصيتت با اين وجود چنين جنبشی به رھبری نياز دارد و آن رھبری بیامری ساده نيس

ھای رھبری مبرم اين جنبش بايد از دل مبارزه برای انقالب و از سوی توده. جمھوری اسالمی نيستند" امامی

  . انقالبی مردم انتخاب شود و اين مھم فقط در خود پراتيک انقالب امکان خواھد يافت

  

  :تضاد طبقاتی ـ اجتماعی ) ۴

 ايران، شناخت ٨٨اجتماعی از جمله جنبش سال  - ترين مسائل در جريان شناخت يک جنبش سياسیيکی از مھم 

کوتاھی است که در اينجا به ۀ  دشوار به يقين فراتر از اشارۀبررسی اين مسأل. ھا و پايگاه طبقاتی جنبش استريشه

 اعتراضی عليه سرکوب، ديکتاتوری، تحقير و خفقان بود که ٨٨ان گفت خيزش سال توشود، با اين وجود میآن می

، ُخرده)جناح رفورميست حاکميت( از بورژوازی ايران ئیھا در ميان بخشةً نمود و انعکاس سياسی خود را عمد

 د شغل جامعهو البته خيل عظيمی از جمعيت بيکار و فاق) کارمندان(بورژوازی متوسط و اقشار ميانی مزدبگيران

ۀ ھا و مطالبات اين اقشار جامعبدون ترديد خواسته. يافت) جوانان، دانشجويان و فارغ التحصيالن و دانش آموزان(

ايران عليه رژيم ضد آزادی و ضد انسانی جمھوری اسالمی به حق، عادالنه و مترقی است اما با اتکای صرف به 

 و پيشروی بيشتر و در واقع امکان تبديل شدن به يک بحران انقالبی ھا و اين طبقات، جنبش توان تدواماين خواسته

ھای عمده و ساختاری خيزش مردم از آغاز تاکنون اين بوده است که چه به لحاظ در واقع يکی از ضعف. را ندارد

 طبقات و اقشار ميانیۀ طبقات و نيروھای اجتماعی و چه از نظر سطح تضادھای درگير شده، در محدودۀ گستر

  .جامعه ايران مانده است

 قوت آن معرفی ۀ منافع طبقاتی خود اين خصلت جنبش را به عنوان نقطۀ طلبان از زاويھا و اصالح البته ليبرال

طبقاتی در ايران امروز پس ۀ دانند، اما پراتيک مبارزمی" خواهطبقه متوسط دموکراسی"جنبش را ۀ اند و پايکرده

توان جنبش را تا به آخر و برای حل ھا و توان اين طبقه و اين اقشار نمیرف بر خواستهمدتی نشان داد که با تکيه ص

برای مثال آيا جای تأمل نيست که چگونه اين بحران اقتصادی عريان، اين . اين تضاد به سود مردم پيش برد

 است؟ چگونه مردم  اين معضل حاد بيکاری تاکنون ھيچ بازتابی در جنبش نيافته،ھای وسيع مردمگرسنگی بخش

پيوندند؟ برند اما به صفوف جنبش نمیھا میآذربايجان خشم ناشی از ستم ملی و اجتماعی خود را به ورزشگاه

گاه در خيزش طرح نشده است؟ جنبش ھای آنان تقريبا ھيچرغم حضور وسيع زنان در جنبش، خواستهچگونه علی

.  جامعه و درگير شدن ديگر تضادھای حاد اجتماعی داشت و داردپس از مدتی نياز به پيوستن طبقات و اقشار ديگر

جانبه که امکان سرنگونی جمھوری اسالمی و پيش بردن خط انقالبی را برای ايجاد يک بحران سراسری و ھمه

داشته باشد بايد بيشترين تضادھای مردم با جمھوری اسالمی مانند تضاد حاّد کار و سرمايه و فقر مفرط اقتصادی 

ھا را جذب ن اين جنبشت ستم و غيره را پوشش داد و فعاالزنان، ملل تحۀ کاری، مسألثريت مردم، بحران بیاک

  .کرده و سازماندھی کرد

 خارج از کشورشان دور نماند و پس از مدتی ۀ اھميت اين مسأله حتا از چشم سران سبز و به ويژه پشت جبھ

گويان و زاده و ديگر سخنھدی کروبی و محسن سازگارا و تاجميرحسين موسوی و زھرا رھنورد و مۀ شاھد اشار

اما .  و مردم کردستان و بلوچستان و غيره بوديمچست رفورم به روز کارگر و ھشت مارھای خط راايدئولوگ

طلب جمھوری اسالمی و از جمله شخص موسوی بنا به پيشينه و تفکر ھای اصالحکدام از چھرهواضح است که ھيچ
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به عنوان مثال قاتلين مردم . شان توان و امکان جذب اين طبقات و اين تضادھا به جنبش را ندارندوژیو ايدئول

توانند به صرف صدور چند اعالميه که آن ھم سودای بازگشت به دوران کردستان طی سی سال اخير چگونه می

تواند تفکر و ماھيت ضد نان ايران نمیکه جنبش زچنانرا دارند از سوی خلق ُکرد پذيرفته شوند، ھم"  امامئیطال"

پور و رژيم خمينی و مناديان و حاميان پر و پا قرصش چون رھنورد و فخرالسادات محتشمیۀ ستيزانآزادی و زن

توانند چشم اميد به اصالح طلبانی داشته باشند که در جميله کديور را فراموش کند و يا کارگران ايران چگونه می

کاری  بانی و باعث بی،ھای تعديل ساختاری و نئوليبرالیھای اقتصادی منطبق با نسخه سياستدوران حکومتشان با

  . ھايشان شدندو اخراج ھزاران کارگر و فالکت خانواده

بندی کرد که جنبش مردم ايران اگر به عنوان يک جنبش قصد تداوم دارد توان چنين جمعبا اين توضيحات می

 نياز به يک گسست تمام عيار از ھای انقالبی ممکن است، دومواسته با گفتمان و خفقط و فقطاوال اين تداوم 

ی ئ نياز به تشکيالت و سازماندھی تودهو راست در تمام سطوحش دارد، سومايدئولوژی و تفکرات غير انقالبی 

ترين طبقات و کنشيکالترين اقشار و رادمند دارد و در پايان بايد وسيعمتناسب و انقالبی و رھبری مصمم و توان

. بُرد يک خط انقالبی و سوسياليستی جذب کندايران را به قصد سرنگونی جمھوری اسالمی و پيشۀ گران جامع

ن سياسی نھاده است و  پيش پای جامعه و فعاال٨٨دمی سال  آگاھانه را جنبش مرۀضرورت اين گسست و اين مبارز

رم و بر آمدن يک موقعيت وفيم يعنی شکسته شدن جّو سرکوب و ردآورد خيزش مرانقالبيون بايد بزرگترين دست

بُرد ھر ترين شکل ممکن درک کرده و از آن در مسير رشد نيروھای انقالب و پيشحاد و متشنج سياسی را به کامل

 منطقه شبح انقالب بار ديگر در آسمان سياست مردمی ايران و. تر خط انقالبی استفاده کنندچه بيشتر و ھر چه عميق

را از ارتجاع و را دريافت، مجال به انحراف کشاندن، سقط کردن و سزارين کردن آنبه پرواز در آمده است بايد آن

را در يک مسير مردمی، راديکال و انقالبی عينی و زمينی کرده و به پيش برد و اين مبرمامپراليسم گرفت و آن

 ■.خط انقالبی در شرايط فعلی استۀ ترين وظيف

 
 


