پیروزی در نبردهای فردا در گرو پیروزی در نبردهای امروزست!
رهنمود هائی برای تداوم و گسترش مقاومتهای توده ای
مردم در ابعاد وس یع پا به میدان مبارزه گذاش هه ادد و زد س ردن دی رژیم منح س جمه ری اس ممی به ص دا در ممده
ه دید واض و و ص حیحی از اهداف كوتاه مدت و درازمدت مبارزه خ د
اس د در نین ش رایطی ده تنها ض روریس
داشهه باشیم بلكه همچنین الزمس ه دید روشن و درسهی از روشهای دس یابی به این اهداف هم سب نیمد الزمس
مبارزه هر مرحله را با اتخاذ شك ه های مبارزاتی مناس ب و ایجاد تشك اهای مناس ب پیش ببریم و دش من را مدم به مدم به
عقب برادیم و زمینه را برای دبردهای سرد ش ساز متی فراهم نیمد
رهنم دهای زیر برپایه تجارب مبارزات اخیر و دیازهای عینی این مرحله از مبارزات مردم تهیه شده اس د ما از لیه
فعالین در ص حنه و دیروهای ادقمبی می خ اهیم ه با اتكا به تجارب گذش هه و جمعبندی از ابهكارات و خممیههائی ه
ت ده ها در خیزشهای اخیر از خ د دشان داده ادد این رهنم دها را املهر نند و مك نند تا فراگیر ش دد
 -1پیش بسوی تش یه کانونهای

هماهنگی مبارزات دانشجوئی و مردمی

هیچ خیزش ت ده ای بدون داشهن تشكیمت و رهبری تداوم دمی یابدد مهمهرین ضعف خیزش ن دی فقدان رهبری اس ؛
ه به ادند مدرا هدای نندد امروزه با تش كیل «کاد دهای هماهننی مبارزات دادش ج ئی و
فقدان دهادها و تش كمتی اس
مردمی» می ت ان به این دیاز پاس  .دادد کاد دهائی ه از مگاه ترین ،مبارز ترین ،جس رترین و مابل اعهمادترین افراد
تشكیل شده باشدد تشكیل نین کاد دهائی بدور از شم ع امل دشمن در هر دادشناه ،دبیرسهان ،محله ،ارخاده و روسها
ضروری س د این کانونها با گردهم آمدن چند نفر رفیق و همرزم تش یه می شوند و از طریق شبنامه یا دهان به دهان به
مردم محیط خ د رهنم د می دهند ه ن ده مبارزات را بط ر جمعی پیش ببردد و اخبار و تجارب مبارزات دقاط دینر
را به اطمع مردم می رسادندد در وامع ار این کاد دهای عملیاتی این اس ه مقاومههای مردمی را سازمان دهند و مدرا
ك و ساده و به مرور در سط ح پیچیده تر و عالیهرد در سر ل حه فعالیههای این کاد دها
هدای نندد امروز در سطو
باید این ش عار مرار داش هه باش د ه «مدرت از من مردم اس »؛ «این مردمند ه ش ایس هه حك مهند و ت ادائی مدرا داردد،
حكام ن دی امهحان خ د را پس داده ادد ،گ رش ان را با ید گم نند»؛ « ما منجی و میم داخلی و خارجی دمی خ اهیم»د
دادشج یان مبارز ه با جرات و جسارت جرمه مبارزات سیاسی اخیر را زددد و مدرا به حریقی در سراسر ش ر تبدیل
رددد می ت ادند و باید در ایجاد نین کاد دهائی پی شقدم و پی شرو با شندد مدان ده تنها می ت ادند در محیط داد شناه ها برای
ایجاد کاد دهای رهبری ننده جنبش دادش ج ئی تمش نند ،بلكه در محیط مدارس و ش هرس هادهای خ د دیز می ت ادند به
ایجاد هسهه ها ،میهه ها و کاد دهای رهبری ننده ادقمبی یاری برسادندد
هر یك از این دهادها می ت ادند به دسب دیرو و سطو تكامل خ د برخی از وظایف زیر را ادجام دهند و در جریان ادجام
ننده جنبش دادش ج ئی ،مبارزات مردم یك محله ،یك مدرس ه،
مدها م م در عمل به کاد دهای رهبری ننده یا هماهن
یك ارخاده ،یك بیمارسهان ،یك منطقه یا یك شهر و غیره تبدیل ش ددد وظایف این کاد دها میه ادد این باشد:
1د هنن ام براه افه ادن مب ارزات ت ده ای ،ارائ ه رهنم ده ای عملی برای تق ی و ادام ه دار ردن مند ارائ ه ب ه م مع
تا هیكهای مبارزاتی همچ ن تمر ز و پخش دیروها برای ادجام تظاهراتهای م ض عی ،ش اددن به م مع ص حنه های دبرد
های شباده از خیابادها و میدادها به محمت و بالعكس؛ شعار د یسی و غیرهد
2د تدوین س یاس برای مقابله با امدامات س ر بنراده رژیمد مثم اگر رژیم دادش ناه ها را می بندد تا مادع از گس هرش
مبارزه داد شج ئی و پی سهن مردم به داد شج یان ش د ،کاد دهای داد شج ئی می ت ادند به داد شج یان در م رد ضرورت
مبارزه برای باز دناه داشهن دادشناه ها فراخ ان دهند و روشهای مبارزاتی مناسب ارائه دهندد
3د جمعبندی از ابهكارات و خممیههای مبارزات ت ده ای در خنثی ردن روش های س ر ب دش من و رس اددن من به
اطمع مردم از طریق شبنامه و غیرهد ومهی در یك دقطه ت ده های مردم روشهای مبارزاتی جدیدی را ابداع می نند باید
خبر من را به بقیه رس اددد مثم زدان در برخی از رزمهای ش باده روس ری از س ر برداش هند و بدون روس ری در ص حنه
ه ها گیر ادداخهه و
ی را در پس
مبارزه حض ر یافهندد یا ج ادان و د ج ادان دیروهای امنیهی لباس ش خ
م ت رهایشان را به متش شیدددد فراگیر ردن این شکلهای مبارزاتی بسیار مهم اس د
4د مك به ایجاد تش كمت رزمی مادند دس هه های رزمنده ج ادان برای مقابله با اوباش دش من ،دس هه های رزمنده زدان
برای دفاع از خ د ،دسهه های رزمنده ارگران برای دفاع از ارخاده و اعه اب ها و غیرهد
5د ایجاد شبكه خبر رسادی مبارزات مردم به یكدینر با صد تدبیر و به صد طریق

6د ایجاد همبس هنی میان مردم از طریق فراخ ان به مردم ه از مبارزات مخهلف حمای نندد مثم ومهی خاد اده های
زددادیان سیاسی در مقابل اوین جمع می ش دد تا از وضع دلبندان خ د مطلع ش دد یا به زددادی شدن مدان اعهراض نند،
رفهن به مقابل زددان اوین و همدردی با خاد اده های زددادیان س یاس ی یك ش كل مبارزاتی بس یار مهم اس د ومهی ه
ارگران بخاطر حق ق های مع مه خ د تح ن می نند ،رفهن دادش ج یان به میان این ارگران و س د ایجاد ردن در
مقابل تعرض اوباش ان رژیم به ارگران ،یك ش كل مبارزاتی بس یار خ ب اس د حر های دینر ه همبس هنی میان
مردم را دش ان میدهد همچ ن اعزام گروههای همبس هنی مهقابل به دادش ناهها ،به محمت ،به ارخاده و به مناطق ملل
تح سهمد همه و همه به مقهضای شرایط و ضروریهها می ت ادند بكار گرفهه ش ددد
7د جمع موری اسامی بازداش شدگان و جادباخهنان و ادهشار مدها در سطو گسهردهد
8د ایجاد ص ندومهای جمع موری مك مالی برای تداوم مبارزه و مك به خاد اده های بازداش
خیزشهای اخیرد

ش دگان و جادباخهنان

9د ای جاد اد ن های مبارزه ادامه دار مادند تجمع خاد اده مبارزینی ه در مبارزه علیه جمه ری اس ممی رژیم جان
باخهند؛ دس زدن به تمش جمعی برای بر پا ردن بناهای یادب د بر مزار جادباخهناند مادند بر پا ردن بنای یادب د در
خاوران و ممل و در شهرهای مخهلف بر سر مزار جادباخهنان خلقد
ه می ت ان به معض ل فقدان تش كیمت و رهبری در ش رایط ن دی و
تنها با ایجاد و به هم پی س هن نین کاد دهائی اس
دیاز مردم به اتحاد گ سهرده پا س .دادد مردم به دیروی خ یش اعهماد و باور رده اددد مدان به میم و منجی دیاز ددارددد دیاز
به رهبری و تش كیمتی داردد ه از میان خ دش ان برخاس هه باش دد فقط س ادی ه به دیروی خ د و مردم اعهماد دداردد
ددبال اوه و اسكندر در داخل و خارج از ش ر می گردددد ما ده اوه می خ اهیم ه شاهی را بردارد شاهی دینر جایش
بنذارد ده اس كندری ن امپریالیس م ممریكا ه د ری را بردارد د ری دینر بجایش بنذاردد ما می خ اهیم مدرت از
من مردم باشدد هر قدر مردم گسهرده تر و عمیقهر ،ماطع تر و رزمنده تر و مگاهاده تر و سازمادیافهه تر به مبارزه علیه
جمه ری اسممی برخیزدد؛ و هر قدر م دی سههای ادقمبی به ادند با نین کاد دهائی پی دد بخ ردد و افق و اهداف عالی
پیشاروی مدها مرار دهند ،زمینه برای شكل گیری رهبری حقیقها ادقمبی بیشهر فراهم می ش دد
 -2پیش بسوی در هم ش ستن طرحهای سركوبگرانه جمهوری اسالمی
تنها با به شكس شاددن یك به یك طرحهای سر بنراده دشمن میه ان زمینه مساعدی را برای گسهرش مبارزه و ارتقاء
من به سط ح باالتر فراهم ردد پیكارهای بزرگی در راهس و باید برای مقابله با وحشینریهای گ داگ ن رژیم مماده شدد
دبردهای امروز مدرسه جننی اس برای جننهای بزرگهر و داب دی م ای اصلی سر ب یعنی ارتش و پاسداراند یعنی
د هر قدر دبردهای امروز را با م فق ی به پیش ببریم ،ممادگی
برای جن درازمدت خلق ه تنها راه رهائی اس
بیشهری برای دبردهای تعیین ننده فردا سب خ اهیم ردد امروزه خنثی ردن و بی اثر ردن طرحهای مشخص دشمن
گام تعیین ننده ای برای گسهرش مبارزه اس د
مائ رهبر طبقه ارگر جهادی زمادی گف « :خ دت را بش ناس ،دش من را بش ناس ص دبار می جننی و به خطر دمی
افهید »
در این مرحله ،رژیم به دسهجات فاشی سهی اد ار حزب هللا و لباس شخ ی ها ه د د درصد مدها از اعضاء دیروهای
ادهظامی در لباس مبدل هسهند ،اتكاء می ند تا مادع گسهرش جنبش مردم ش دد این دسهجات مسهقیما تح هدای وزرات
اطمعات و ارگادهای مخفی سر ب ه سهند و دیروهای ادهظامی ر سمی در درگیری ها خیابادی م سهقیم و غیر م سهقیم از
مدان حمای می نندد دسهجات اد ار حزب هللا مر ب از رذل ترین ،فاسد ترین ،ثیف ترین عناصر جامعه هسهند و در
ند ده دس هه پنجاه دفره تح رهبری هیئ م تلفه اس ممی و دیروهای اطمعاتی و امنیهی رژیم س ازمان یافهه اددد هس هه
اص لی حمله نندگان به تظاهراتهای ت ده ای را اینان تش كیل می دهندد مدان همراه با دیروهای بس یج محمت ه از عقب
مادده ترین و فرص طلب ترین افراد هر محل تشكیل شده ادد و عمدتا دقش ه را شی برای اد ار را بر عهده داردد ،به
ه داگهان به تجمعات ت ده ای ی رش
تظاهراتها حمله می نندد ش ی ه مدها ه غالبا م ت ر س ار هم هس هند اینن ده اس
می موردد و ند ج ان را از میان جمعی می دزددد و پس از ضرب و شهم وحشیاده تح یل دیروهای ادهظامی می دهند و
اینن ده با ایجاد ج ارعاب مردم را پرا نده می نندد
وجه دینر شی ه سر ب رژیم ،شناسائی فعالین و شر
از طریق جاس سان و سپس دسهنیری مدها اس د

نندگان در تظاهراتها از طریق فیلم برداری و سب اطمعات

جن و گریزهای اخیر دش ان داد هر مدجائی ه دادش ج یان و مردم ابهكار عمل به خرج داددد و ش ی ه های مناس ب بكار
برددد ت ادس هند از پس این باددهای ثیف و ش ی ه های جنایهكاراده ش ان برمیند و ج اب درخ ری به مدها بدهندد مس لما این
روشهای مردمی باید ارممدتر ،سازمادیافهه تر و همه گیرتر ش د تا به ان اد ار حزب هللا و دیروهای ادهظامی شخ ی

پ ش را از دور خارج ردد برای اینكار باید هزینه ش ر اعض ای اد ار در نین س ر بهائی را باال برد و از این
طریق بسیجی های مهزلزل را مهفرق رد و بر دل پایه های اددك رژیم خ ف ادداخ د
ارهائی ه می ت ان با اتكاء به مردم ادجام داد:
10د باید دیروهای امنیهی و اد ار حزب هللا و پاسدار شخصی پوش را شناسائی رد و در سطو وسیع اسامی و ت اویر
ش ان را پخش ردد د ش هن اس امی مدها بر دی ارهای محمت و درج در س ایههای اینهردهی از جمله روش های ش ناس اددن
مدهاس د بههرین ار یافهن محل زددگی مدان و د شهن اسامی شان بر دی ار محل زددگیشان اس د
11د باید به ش ی های گ داگ ن عرص ه را بر اعض ای بس یج محمت و جاس س ان هر اداره ،ارخاده و محله و دادش ناه و
ردد دنذاش مب راح از گل ی شان پائین رودد
اعضاء حراس تن
ه تیم های  5 - 6دفره ج ادان در محل تظاهراتها بش كل مخفی حض ر یابند و زمادی ه
12د یك روش مبارزه مدس
دس هه ای از اد ار با حمله به ص ف مردم ند دفر را محاص ره می نند ،حلقه محاص ره بزرگهری دور مدها بكش ند و به
مك مردم ،دسهنیرشدگان را رها رده و اعضای اد ار را گ شمالی دهندد اعضاء اد ار باید مدچنان صدمه ببیند ه
نندد
مادر دباشند در سر بهای روز بعد شر
13د باید تحرك باالی اد ار حزب هللا را به ض د خ د تبدیل دم دد مدها با م ت ر فقط در خیابادها و میادین اص لی مادر به
ه ها و حهی پیاده روها از تحرك زیادی برخ ردار دیس هند با
ه پس
ماد ر دادن هس هند ،در خیابادهای فرعی،
ابهكار عمل هائی ن شاددن تظاهراتها به نین دقاطی می ت ان برای مدها دام گذاش و به حسابشان رسیدد
14د تا ن ن عده ای از ج ادان ادقمبی هننام عب ر م ت رهای اد ار حزب هللا به مك سیمهائی ه از دو طرف خیابان
شیده می ش د ،م ت رهای شان را په رده و به متش شیدددد این تا هیك بسیار م ثر اس د
نندگان در تظاهرات ،لیه دوربینهای مهعلق به ترافیك شهر را باید داب د ردد دباید گذاش
15د برای حفظ امنی شر
سی از صحنه های درگیری عكس یا فیلمی بنیردد تجربه دوره اخیر دشان داد ه از باالی ساخهمادها مام ران رژیم به
نین اری مبادرت می نندد هشیاراده باید مكان این مام ران را شف رد و مدان را گ شمالی دادد بههر اس  ،همه در
این درگیری ها با دسهمال هره خ د را بپ شادندد
16د س ادی ه به ارهای تبلیغی همچ ن ش عار د یس ی مبادرت می ورزدد باید از دس هكش اس هفاده نندد س ادی ه از
تلفنهای همراه برای تماس گیری و س ازماددهی دیروها اس هفاده می نند باید حافظه تلفنهای خ د را س ریعا پاك نندد طی
بازداشههای اخیر رژیم برای شناسائی فعالین به رد داخن ،حافظه تلفنها و حهی اثرات ضرب و شهم بر بددها ت جه رده
اس د
17د به مام ران هیچ یك از ارگادهای س ر ب دولهی حهی ش هرداریها دباید اعهماد رد؛ دباید فرام ش رد ه ش هردار
ن دی تهران از عاملین مسهقیم مهل د هر سامی ب ده اس د
18د باید برای ادهقال زخمی ها از ماشینهای شخ ی اسهفاده رد؛ در م اردی دیده شده ه مام ران اطمعات با اسهفاده
از پ شش ممب الدسها زخمی ها را به جاهای دامعل م ادهقال داده ادد و از سرد ش شان اطمعی در دس دیس د
19د از طریق س ازمان دادن پیك هائی بین محمت گ داگ ن و خ ابناههای دادش ج ئی می ت ان مبارزات را هماهن
ردد با ارزیابی از تناسب م ا میان مردم و مام ران به م مع از شی ه پخش و تمر ز دیروها س د جس تا مردم صدمات
مهری مهحمل ش ددد کاد دها باید به مردم گ ش زد نند ه به رهنم دهای عملیاتی تل یزی دهای لس مدجلس گ ش فرا
ددهندد زیرا از مغزهای س اده و عقب افهاده س ادی ه ت س ط مدرتهای خارجی اجیر ش ده ادد و مزد می گیردد ،س ر ش مه
می گیردد اینهائی ه پش تل یزی ن مادند فرماددهان عملیات رهنم د ص ادر می نند ،دلقكان و عروس كهای خیمه ش ب
بازی هسهند ه حها م رد تمسخر و مضحكه اربابادشان مرار دارددد مدان و اربابادشان بددبال مدند ه از پ س مردم برای
خ د لباس عروسی بدوزددد بنابراین اصم مابل اعهماد دیسهندد
 - 3مبارزین نسه گذشته باید بیش از پیش پا به میدان مبارزه بگذارند
برای اینكه دهایج ایندوره از مبارزه به دفع مردم و دیروهای ادقمبی تمام ش د تجارب و آگاهی نسككككككه به با شككككككور و
جسككارت نسككه جدید باید در هم آمیخته شككودد مهاس فاده بس یاری از ادقمبی ن دس ل مدیم در ص حنه های گ داگ ن پیكار با
در زددادهای جمه ری اسممی شهه شدددد فقدان من یاران یكی از دقطه
جمه ری اسممی و در مهل عامهای سال ش
ضعفهای بسیار مهم مردم اس د رژیم جمه ری اسممی و امپریالی سهها و د ران سلطنهی مدان سعی می نند بحدا ثر از
این مب د مردم اسهفاده نندد در اینجاس ه به بزرگی مسئ لیهی ه بر دوش من دسهه از رفقائی ه خاطره سرخ یاران
و تجارب گرادبهای دبردهای س خ گذش هه را در دس داردد ،پی می بریمد مدان باید فعاالده پا به میدان بنذاردد تجارب
ادقمبی خ د را در اخهیار دسل جدید بنذاردد؛ در ارتقاء مگاهی ضد ارتجاعی و ضد امپریالیسهی ج ادان م راده بك شند؛

اص ل اولیه مبارزه جمعی و مهش كل و فن ن اولیه مبارزه مخفی را پینیراده در اخهیار ج ادان ادقمبی مرار دهندد هن ز
تناسب م ای میان مردم و دشمن بن ده ای به هم دخ رده ه امروزه ادهظار من باشد ه مبارزین دسل مبلی ب یژه زددادیان
س یاس ی س ابق ه ما ان زیر ض رب دش من مرار داردد بط ر علنی در جل ی ص ف مرار گیرددد اما ج ادان محقاده این
ادهظار را از مبارزین دس ل مبل داردد ه از ادجام هر اری که از دس هش ان برای مهش كل و مجرب ردن ت ده ها بر می
مید ،تاهی دكنندد به تشكیل «کاد دهای هماهننی مبارزات دادشج ئی و مردمی» و دینر تشكمت ت ده ای یاری رسادند،
ت ادائی و دادش جمعی ت ده ها را برای خنثی ردن طرحهای دش من ش ك فا نندد دش من در ش رایط ض عیفی مرار دارد،
پیشبرد روشهای سابق برای پینرد ادقمبی ن و سر ب تشكمت ادقمبی برایش ده مسان اس ده میسرد جمه ری اسممی
در دریای خش م مردم به محاص ره در ممده ،محاص ره ای ه هر لحظه حلقه اش تن تر می ش دد یك بار دینر مبارزین
دسل مبل ت سط تاری .فراخ ادده شده ادد ه دقش خ د را بازی نندد
ما از این رفقا و همه انقالبیون می خواهیم كه لحظه را دریابند و ت تنگ اسككت و كارهای زیادی اسككت كه انجام شككان
طاب می شود.

