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 سرمتن 

نیست«گزاره ممکن  سازماندهی  بدون  »براندازی  تمام    ی  برای 

لیبرتهتیپار های مرا دنبال  براندازانی که بحثها آشناست و  ها و 

می کرده نیک  در  اند،  که  گذشتهدانند  سال  از   پنج  بسیاری 

 اند. داشتهبه سازماندهی مبارزه با جاعش اختصاص  هایمسخنرانی

  هنگفتی که صرف تحریف و سانسور صدای منسرمایه متاسفانه 

نو، های میدانی ی براندازان از آموزشهمه شد تاشود، مانع می

ها و برخوردار شوند و جز پارتی شانمبارزات سازماندهیجهت 

نسل جدید روشنفکران ضدروس، ندیدم گروهی به سازماندهی  

 نیروهایش علیه جاعش بپردازد. 

این جهت شورای تحریریه حزب براندازان تصمیم گرفت کل  از 

هی مبارزات را پیاده کرده و لباس  هایم درباره سازماندسخنرانی

  نثر بپوشاند. کتاب » سازماندهی موتاهاها « اولین جلد از این

 گذرد.هاست که آماده شده و از نظر شما میسخنرانی  سلسله



 

ب
 

شود  حتمن اشکاالتی بر نثر این کتاب وارد است اما این دلیل نمی

ها را  سپاسگزار شاگردان و یاران شجاعم نباشم که این سخنرانی

اندپیاده و ویراستاری کرده  

 
  

 موتا ) علی عبدالرضایی( 

 ۱۴۰۱خرداد سال 
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 بحرانِ عدمِ سازماندهی 

هایی  آن  ها!دهند. فقط جلقیها به گذشته پُز میجلقی  فقط 

پدوفیلیکه   »ممد  از  میمدام  پیروی  جماعت  این    .کنند« 

که  جلقی   وقتی  نمیحتی  تا  !  زنندمی زنند،  جلق  به  مثلن 

کند، یک همخوابگی می  رود و با چهار تا پاره پورهتایلند می

زند چه چیزهایی را زمین زده است  هفته حرف از این می

در تایلند نکرده،    اوکه  در حالی  ؛گویدهایش میو از کردن

فقط شده  بلکه  واقعگاییده  در  عده  ست!  یک  با  شما   ،

نهایی که در آپانگان جفت کرده  آرو هستید.  رو به    زادهموالی

روزها این  و  جلق    بودند  عنترآشغال  تلویزیون  پای  تنها 

دانید  ها نیک میپارتیشما  .  زنندمی  از آپان    زنند و حرفمی

آن  که  هم  کاره بودند. حتّی شما  هیچ  گانها در آپانکه این

ی گذشته حرف  درباره، حق ندارید قیام بزرگ را رقم زدید

 بزنید. چون شما نباید جلقی باشید! 
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این تخیّل  تخیّل می  کند،نمیجلقی تجربه   امری را در  کند و در 

نمی اکت  بلکه   سازدذهن  عمل    در خدمت  و چون    کردهناکرده 

براندازی  در زند. مانندِ پدران شما درجا می واقعی نیست در تخیّل

از    مشروطه!  براندازی  یهنگامه  شان درو پدران  سال پنجاه و هفت 

 هزاربار گزیده شویم. یک سوراخ قرار نیست

جای   یک براندازان! تاکنون هر براندازی که در کشوری وعزیزان، 

 سازمان به معنی .بوده استسازماندهی  حاصل تاریخ اتّفاق افتاده،

شود    اجتماعیواحدی   بازسازی  و  ساخته  عامدانه  به که    تا 

 شود.یابی اهدافی مشخص منجر دست

یک سازمان، نهادی مستقل است که یک مأموریت خاص دارد و 

تواند با نیت انتفاعی یا غیرانتفاعی تأسیس شده باشد. سازمان،  می

اهداف   ساختار،  دارای  که  است  اجتماعی  ماهیت  مرز یک  و 

 .مشخصی است

شود میموفّق  مفهومی و معناسازبخش  انقالب،ی یک در پروژه

اما نکته مهم این   کند.و با خودش همراه  مردم را سازماندهی
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مردم و پایبند به منافع ملی  است که انقالب باید در جهت منافع 

؛ گروهی، صورت نگرفته بودمشروطه، انقالب  براندازیدر باشد. 

  هاآن همراه کردن  و مردم و با فریب داشتند تریقویسازماندهی 

ی  در نهایت نامیدهشان را به انجام رساندند؛ تجارت خود،با 

است.»انقالب مشروطه« اشتباه  .   

سال   از اقلیّتی    هم  وهفتپنجاهدر  برخورداری  و   با  سازماندهی 

آن حرکت هم در دهد و    را فریبمردم    ، توانستبخشیسازمان

ی، آمریکا و انگلیس در خاورمیانه بود وجهت پیشبرد اهداف شور

نهایت توانست    که در  بر موج  نیروی  روسیه  براندازی سوارشده 

سیطرهپنجاه تحت  را  بگیرد.وهفت  خود  از حزب    ی    توده 

خوبی   بودهسازماندهی  حزبنی  زرفتار امّا    برخوردار  زیرِ    این 

روسیه   نظر  و  این حزبدر  و    بود  سیطره  بیگانه    نتیجه  مزدور 

در آن    .کندبه این خفت تاریخی افتخار هم میو    شودمحسوب می

توده  بهترین    هاایدوران  حزبی،  لحاظ  داشتند،    سازماندهیاز  را 
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کتاب بودند،  نامه، ماهنامه و مجالت مختلف(  )هفتهرسانه  دارای  

 دادند.  میکردند و نشر ترجمه می

)اتحاد جماهیر شوروی( بیگانه  خدمت به توده با هدفحزب 

اش هم در جهت  اهداف سازمانیدرنتیجه بود،  تشکیل شده

مردم   ینکه مدامکماا نه مردم ایران!  بود آن کشوراهداف پیشبرد 

بودند کردند امّا بویی از مردم نبردهمی مردم .  

و این بحث را  پردازم میسازماندهی  ای دیگر بهاز زوایه من 

 ۱۳۵۷سال  .تر شودبیشتر توضیح خواهم داد تا فهم آن هم ساده

این براندازی محصول  افتاد. اتفاق  براندازی«»یک  در ایران

جمهوری اسالمی بود، گرچه نابالغ احزاب تمام   ناقص عملکرد

گروهکِ   نامد. برای نمونهها را گروهک میآن )مالپاسداران(

  آیا واقعنو...  مجاهدین، گروهکِ فدائیان اکثریت، گروهکِ توده

ی بدنه؟ البته که نه! هر کدام از این احزاب گروهک بودند! هااین

های سخنرانیهای ویدیویی فایل نمونه،مردمی داشتند. برای 

های  سالدر  رجوی برای دانشجویان دانشگاه تهرانمسعود 
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دانشجویان   از این زیادیی عده دهدمی  نشان ۱۳۶۰و   ۱۳۵۹

مجاهدین  در نتیجه گروه  .نشستندمیپای سخنان مسعود رجوی 

بندی بزرگی برخوردار  بلکه از سازمان نبودخلق نه تنها گروهک 

ار )فرخ نگهدار(  لقا مالنگهدفرخهایی مثل بلغورچی . به امروزبود

ها در دهه شصت عملکردی اقلیّتی وها اکثریّتی نگاه نکنید!

ها را در نظر بگیرید، مثل پیکاری یا افرادیداشتند.  سازمانی

مارکس، لیبروتر شده و عاشق   با خواندن که جوانان آزادیخواهی

روز  خود را به  خواندند ومیتا زمانی که بودند، آنها  تازه«امر »

 نیست.   هااز آناثری کردند امّا دیگر  می  هم عمل، خوب کردندمی

  ۱۳۵۷براندازی سال  در جریانبحث اصلی من این است که  

قدم بعدی    کلیدی داشتند اما نقشی بزرگیکوچک و  هایسازمان

و  ها سازمان این قدرت، نابود کردناز در دست گرفتن  پس مالها

انواع  خمینی مادرسید  ،با گذشت زمان کهحالیدر بود. احزاب 

سپاه   چونهای در خدمت حکومت ساختارها و سازمان

انواع   سازندگی،جهاد انقالب اسالمی، کمیته  پاسداران، 
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را تشکیل داد و به  اللهیهای حزب های اسالمی و گروهانجمن

  ی مرکزی حکومتحلقهبه  وابسته  همان نسبت که سازمان

  های مخالف پرداخت واحزاب و سازمان  تاسیس کرد به تخریب

امکان   جنگ،فضای  شروع کرد.را  جنگ با کشور عراقدر نهایت 

را   مخالف جمهوری اسالمیاحزاب و افراد سرکوب و حذف 

دشمن خارجی   که شدم گفته میمرد از سوی دیگر به پدید آورد.

در خدمت  ، کند مخالفت جمهوری اسالمیدارند و هر کسی با 

ها، احزاب،  امی گروهمالپاسداران تما در نهایت ست!بیگانه

و ضمن  از بین بردند بطور کاملها را بندیها و سازمانسازمان

چنان علیه احزاب و فعالیت   شد. اینکه فعالیت احزاب ممنوع

توان در  میحزب را  یکلمههنوز هم  که حزبی تبلیغ کردند

همه تخریب سازمانهای مردمی در این امعه تابو قلمداد کرد.ج

در همین   بودند.اندیش سازمانخود   مالهاحالی اتفاق افتاد که 

میلیونی را داد و نیک  ۲۰بسیج   فرمان تشکیل خمینی، راستا

مخالفان حکومت غاصب جمهوری  که دانست تا زمانیمی
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،  عمل نکنند دهی نداشته باشند و تشکیالتی سازمان اسالمی

سال  . در براندازی را تهدید نخواهد کردحکومت جاعش  خطری

برخی دیگر   وحکومت جاعش، اعدام سران احزاب مخالف  ،۵۷

  همچنینشکنجه ناچار به مزدوری برای مالها شدند و   زیر

حکومت به خارج از کشور    بسیاری از این افراد بنا به خواست

منتقل شدند و با مخالفت کذایی نقش اپوزیسیون خواجه را ایفا  

های با رهبری معکوس سبب کرده و در بسیاری از بحران

پشتیبانی   جاعشگمراهی مردم شدند و از این طریق از حکومت 

در تمام این سالها مبارز و مبارزه داشتیم اما لیدرها  اند. کرده

و  در حال همکاری با قاتالن ایرانیان رخ نگهدار( )کسانی چون ف

دانستند  می نیک بودند. خمینی و مالپاسداران خیانت به کشور

اللهی  حزب هایسازمانتشکیالت و برای اینکه پابرجا باشند، باید 

 وجود دارنددر ایران  اکنون تر کنند. انواع و اقسام احزابرا وسیع

های ورژنشوند. اهلل را شامل میهای مختلف حزبکه گروه

یا   اهلل فمنیسمگرا، حزباصول  الب وطاهلل اصالححزبمختلف  
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محور مثل  شخصیتحزب اهلل انواع فمنیسم اسالمی،  همان

اهلل خاتمی، انواع  و حزب ایرفسنجانی، حزب اهلل خامنهاهلل حزب

 حشد الشّعبی، اهلل خارجی در قالب گروههای نیابتی چونحزب

  زینبیون افغانی و پاکستانی حافظ حرم، هاب اهلل لبنان، حوثیحز

اهلل یک حزب و آن هم حزبحول محور نهایت همه  در و... 

و سازمان در  بنیاد  حزب،بیش از هشتاد  اهلل،حزب گردند. می

.  انداختیار دارد که همه از دم پیرو تزهای تروریستی ممدپدوفیلی

انواع و اقسام   شوید کهمتوجه می فضای مجازیدر با جستجو 

سرباران سپاه  توسط  سازمان و تشکیالت مقاالت و مطالب درباره

ای مقاله کلیدی،امر   مورد ایندر  اما  شده است  نوشتهو مالها 

استجاعش نوشته نشدهمخالفان  توسط !  

حال  در  مدام  بمانند  قدرت  در  اینکه  برای  مالپاسداران 

 و  سازمان بدهندتشکیل    مذهبی  ایچگونه عدهاند که  پردازینظریه

دهند. انجام  سازمانی  اپوزیسیون    اکت  گروهاما  مخالف  یا  های 

یک    ها همه جزاین  اند؟این راستا انجام دادهجاعش چه اکتی در  
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هنوز   ای نادان کهعدهنیستند.  خوردهشکستایده و مشت فعال بی 

بن سال  در  جهت    ۵۷بستِ  در  میدانی  حرکتی  دیگر  و  مانده 

ها  راست و چپ هم ندارد. این  .دهندبراندازی جاعش انجام نمی

 اهلل در طول زمانحزب    کهدرحالیزنند،  درجا میهنوز هم دارند  

با جدیدترین امکانات  و    بازنگری قرار دادهخودش را مورد  مدام  

و   حربهفریبتشکیالتی  میسازی،  اجرایی  را  خودش  . کندهای 

شد   خواهیدفعاالن توییتر فارسی بیندازید، متوجه    نگاهی اگر بهنیم

دهی  های سازمانگروه  در قالب  سپاه پاسدارانارتش سایبری  که  

شبرد اهداف خودش  برای پی  از آنهاشده در صف اپوزیسیون نفوذ و  

 کند. استفاده می

  جهت ایجاد براندازی در  جنبش  تا وقتی که    من بر این باور استوارم

ممکن  براندازی جاعش    ،اکتی انجام ندهد  سازماندهیتشکیالت و  

نابودی جمهوری    «۹۸آبان  »  در قیام آپانگانکما اینکه    نخواهد شد.

در قالب انواع و جاعش  آتشبار فکریو  اسالمی به وقوع نپیوست

فعال مزدوران  تلویزیون  اقسام  عنترآشغالدر  مثل  »ایران    هایی 
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  جوانان برانداز  شدنی مردم موجب تنها با فریب عامه اینترنشنال«

  را  برانداز  ، همین جواناننهایت حکومتدر  و    شدندها  در خیابان

 ! عام کردقتلهم 

ما این جهت  نزاع و جنبشی را    از  آغاز  عش  علیه جاهرگز هیچ 

هنوز اثری از هماهنگی و سازماندهی در جنبش  ! چون  ایمهنکرد

باعث شد که علی .  براندازی نیست رغم ضعف همین سردرگمی 

براندازی پیروز    باز جنبششدید جاعش در طی چهار سال گذشته  

 مردمچهل سال گذشته    همچونرضا پهلوی    چونفردی  نشود و  

بصورت لب و دهنی    ی مدنیمبارزهرا دعوت به مخالفت آرام و  

طالب و های اصالحست که امنیتیدقیقن همان چیزیاین  و    کند.

فریبخواهندمیمالپاسداران   قدرت  چنان  از  آنها  و  .  سازی 

شبه از فاالنژترین  توانند یکای برخوردارند که میپروپاگانداییستی

نوریحزب رأس  یک  باللهی  سپاه  زاد  خدمت  در  جز  که  سازند 

های  دهنی و تولید بالماسکهوروسپیه نیست و تنها با شعارهای لب

توانند خرد، آنها میمجازی و غیرمیدانی برای دوام جاعش زمان می
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بولد کردن و تحمیل عوام ترین زنان، یعنی کسانی مثل نرگس  با 

 کنند.  کنترلمحمدی جنبش زنان را 

سازما و  تشکیالتی  اساسیکار  چنان  جاعش  دیگر  نی  که  ست 

و حکومتی حتی برای براندازهای ژنی صعب شده   براندازتشخیص  

این عامل  تنها  منگیو  و  گیجی  و   همه  سازماندهی  کار  عدم 

طالبان با وجود پرونده سیاهی که در ست، اینکه اصالحبرنامگیبی 

 فالحتی«مهدی  »ی  هامصاحبه  اما با حضور در رت دارند  غا قتل و  

می مردمی  قهرمانی  به  کمبدل  محصول  خیانت  شوند،  و  کاری 

ای جهت افشای مزدوران نفوذی هیچ برنامه  چوناپوزیسیون است  

 داهای رژیم ندارد. و پروپاگان

در  دانند که  شان را گروهی میخطرناکترین دشمنان  مالپاسداران، 

دانند که  می   آنها  کند.عمل می   تشکیالتی و سازمانی  یجهت مبارزه

سازمان  آنباید   که  بزنند  را  میگروهی  بحث  طرح  کند.  بخشی 

  ۱۳۹۷سال  ی آشیل جاعش است و در  سازماندهی براندازان پاشنه

سازمان به  اینکه  محض  تشکیل به  بحث  و  پرداختم  میدان  دهی 



 

 

1
6

 

 سازماندهی موتاهاها...  16

ها  ناگهان تمام تریبون کردم، سانی محلی را مطرحهای پارتیهسته

صرف  منابع مالی زیادی  و هنوز    به سانسور صدای من پرداختند

   نرسد.یران  د تا صدای من به مردم ا شومی

های  ها و ایدهگروه  کهچوناتّفاق افتاد؟    ۵۷فکر کنید! چرا براندازی  

حزب   و  بودند  برده  پی  سازماندهی  بحث  اصالت  به  مختلف، 

می چریکتشکیل  همان  کمونیستدادند؛  خلق،  فدایی  و   هاهای 

  شاخه بدل شدند   ینها،  به چندچپ  ها و اساسن کلسوسیالیست

می تشکیالتی  کار  مختلف  عناوین  تحت  واقع کردند،  و  در 

داشتنبندیسازمان مختلف  نداشتندایدهگرچه  ا د،  های  نویی  و   ی 

بودند  بی  مبارزه  روز  دانش  از  عدهبهره  خواه  آزادیجوان    ایاما 

از    .دست دهنددانستند چگونه براندازی را بهکه خوب می   بودند

هیچ درکی از تفاوت براندازی   متاسفانه  سوی دیگر همین جوانان

م مثل سال  تر در براندازی مشروطه هو انقالب نداشتند، آنها پیش

و   ۵۷ انقالبی شعوری  نشدند  موفق  هرگز  اما  بودند  پیروز شده 

هیچ درکی    احزاب این بود کهاشتباه این    دهند.دست  ساختاری را به
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از استعمار مغزی و قلبی اسالم نداشتند و نسبت به خطر ایدئولوژی  

 کثیف اسالمیستی غافل بودند.

 ۵۷ براندازی مشروطه وی  دو نیروی محرکهبه خاطر بیاوریم که 

ها حتّی  . آنتغییر بنیادین جان بخشیدندبرای    که  جوانان ایران بودند

به    مردم ایران  ۵۷بعد از براندازی  گنجید که  نمیهم  شان  مخیّلهدر  

 شوند.  دچار می فالکتیچنین  

ی  ها هنوز هم درکی از تاریخ این چهارده قرن گذشتههفتیوپنجاه

ایران که فرم کمدی دارد، ندارند و با وجود زندگی در غرب هنوز 

گیرد،  متوجه ساخت تراژیک تاریخ غرب که از گذشته عبرت می

های ابله دم از اسالم خوب  هفتیواند. هنوز بسیاری از پنجاهنشده

های ما طی چهارده قرن  ند که دلیل تمام شکستا زنند و نفهمیدهمی

گذشته اسالم بوده است. اسالمی که با پرچمداری مادرسید حسن  

مانع   براندازی مشروطه  در  پیروزی روشنفکران  با وجود  مدرس 

مادرسید خمینی با    گیبا سرکردهکه  انقالب شعوری شد، اسالمی  

 شد.  ایرانساختاری در مانع انقالب  ۵۷وجود پیروزی براندازی 
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رغم پیشرفت اجتماعی ایران در دوران  علیواقعیّت این است که  

دسته از ایرانیانی که کارمند دولت نبودند یا در روستاها  پهلوی، آن 

و شهرهای کوچک اقامت داشتند، زندگی اقتصادی خوبی نداشتند، 

درک   مردم  که  شد  باعث  پهلوی  دوران  در  سیاسی  بسته  فضای 

تغییر و انقالب نداشته باشند و در دام ارتجاع اسالمی درستی از  

اکنون کمونیست  بیفتند. یا  ها، سوسیالیستشما فکر نکنید که  ها، 

زمان  در آنها  خورند. اینی زمان شاه را نمیغبطه  خلق  ینمجاهد

ایران  اوضاع سیاسی و اقتصادی  که    کردندهرگز فکرش را هم نمی

زندگی در زمان شاه  ه یک اقلیّتی  . واقعیّت این است ک شودبدتر  

زندگی خوب آن اقلیّت را نشان  فقط  ها  خوب داشتند، اکنون رسانه

از تصویر  دهد.  ها را نشان نمیشهریها، جنوبنشیندهد. کوخ می

دانند چه دختران  ها نمیکه خیلی  نیستنشانی  هیچ  شهر نو  دقیق  

شدند. می وشی  فرو تضاد طبقاتی مجبور به تن  فقر  به دلیلمستعدّی  

را  آن وضعیّت  اکنون شما  می  ولی  مقایسه  که  با زمان حال  کنید 

تر شده، صد البتّه که اوضاع آن بسیاری فجیعبروبرگرد اوضاع بهبی 
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از آنکه مسلمان    . چون شاه، پیش و بیشبودبهتر    امروزاز    زمان

شان  ایباشد ایرانی بود و همین باعث رنجش مالها و فرزندان توده

ها  روسگی جهت کشورگشایی  هد که هنوز هم در حال بردشمی

 . هستند

اما    های مختلفاوّلین کاری که به بهانه  ،ی روسیاین برده  خمینی

سازمان  شاربابدستور  به نابودی  داد،  حتّی  بندی انجام  بود.  ها 

توده »چریک  حزب  خلق«  و  فدایی  گروههای  دیگر  های و 

نابود کرد. کردندمیرا  که مزدوری کمونیسم روسی    کموسلمان  ،

روسیه    انداخت، زیرا کهکسی مثل کیانوری را هم به زندان  حتی  

به مزدوران توده مثل میرزای  مالهایی    داد.می ای ترجیح  مالها را 

با طرح فتوا، ارتش ضعیف قاجار    تزاردستور  شیرازی پیشتر بنا به

و بعد از شکست  تزار رفته  را وادار کرده بودند تا به جنگ ارتش  

در جنگ زیر بار قرارداد ترکمانچای و گلستان برود که منجر به از  

تر خود را  ایران شد. مالها پیشخاک دست رفتن بخش بزرگی از  

کشورگشایی روس در خدمتگز به  بودند  اری  رسانده  اثبات  به  ها 
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روس همین  که  برای  سازمانمیها  نمیدانستند  یک بندی  گذارد 

در نتیجه با  بر ایران ادامه دهند،    به حکومت  ابلهمشت مالپاسدار  

اختیار   سیاسی مطبوعات روشنفکریداشتن  در  فکر  تولید  که  ای 

ست،  ای ایرانیکردند، مفاهیمی مثل پارتی)حزب( را که نامیدهمی

کرطوری   امروز    دنددفرمه  همین  تا  ایرانیان  و هم  که  حزب  از 

کل دنیا    اینکه در حال حاضرفعالیت حزبی انزجار دارند غافل از  

 برد. ارد از تفکرات پارتی)حزبی( سود مید

ی »پارتی« شناسی به کلمهاز دید زبانو کوتاه  ورت خالصه  به ص

 پردازم.  می

یا    پارت پَهلَو(  میانه:  پارسی  پرثَو،  پارتی:  پَرثَوه،  باستان:  )پارسی 

ساتراپ از  و  باستان  ایران  تاریخی  مناطق  از  یکی  نشینان  پارته 

هخامنشی بود. در این مناطق قوم پارت که شامل شمال و شمال 

 شود، سکونت داشتند.  امروزی می  شرقی ایران

«  The Partisanدر زبان انگلیسی » ی پارتیزانکلمه معنای لغوی

به گروهی از افراد مسلح گفته  «  der Partisanآلمانی »و در زبان  
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که  می غاصبی  نیروی  با  فردی  یا  گروهی  صورت  به  که  شود 

و هدف    در واقع ایده  .جنگندکشورشان را تصرف کرده است، می

از    آزادی مردم و کشورشکشورش،    با غاصباناز جنگ  پارتیسان  

 است.  طریق نابودی غاصبان 

از   شوند که در مورد  دچار تغییر مین  مادر طول ز  هاواژهبعضی 

»س« به »ز« هستیم. در واقع    حرف« شاهد تغییر  پارتیزان»ی  کلمه

ی  ها یا به شیوهسان« و معنای آن )به سان پارتی»پارتی  یواژهاصل  

باستانی  ها  پارتی.  استجنگیدن    ها(پارتی اقوام  در  که    ایرانیاز 

در  دوره اشکانیان  فلسفهفالت  ی  و  رسیدند  قدرت  به  ی  ایران 

 های نامنظم، غیرمتمرکز و شبیخون بود.جنگ آنها؛جنگیدن 

در هئیت    هوزامر را غصب  اسالمیستنیروهای غاصب  ایران  ها، 

نیروکرده نتیجه  در  آزادیاند  گروههای  قالب  در  باید  های بخش 

 سانی، جنگ علیه دشمنان ایران را آغاز کنند.  پارتی
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، اتحاد جماهیر شوروی دیگر تاب مقاومت در ۵۷از براندازی  بعد  

و رییس جمهور وقت  دچار فروپاشی شدجنگ سرد را نداشت و 

 موفق شد  کشورشگرفت که سرانجام    جشن  پدر«بوش  »  آمریکا

سیاست خارجی چیزی نگذشت که    اما  شکست دهد.شوروی را  

  شد. در این برهه خالی بزرگ بنام دشمن  فضای  متوجه یک  آمریکا  

تروریسم اسالمی با محوریت جمهوری اسالمی بهترین جایگزین  

هم برای اینکه از این نمد کالهی برای  روسیه    برای محور شر بود.

،  ، با در دست گرفتن کنترل جمهوری اسالمیپا کندوخودش دست 

آمریکا    اش کرد.های سیاسیی شطرنج بازیبدل به صفحه  ن را ایرا 

در مقابل تدبیر  توخالی و بی   اهریمنیک  همچنان    راغب بودهم  

باشد    هایشسیاست را داشته  آن  کمونیسم    تا    کند. جایگزین 

شرق  سرمایه بلوک  علیه  گرفته  بایست  میگذاری  بکار  همچنان 

جمهوری اسالمی   گارددر واقع بعد از فروپاشی شوروی، هر  شود.  

آمریکا روس  علیه  منافع  خدمت  بوددر  روس   ها  خیانت  و  با  ها 
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را    رجال رفته  دست  از  قوای  باز  شدند  موفق  ایران،  به  جاعش 

 بازیابی کنند. 

یک روسی ملی   شخصی،گوید: »دارد، می یی معروفجمله پوتین،

وقتیست  واقعیو   را    که  شوروی  میبهفروپاشی  ،  آوردخاطر 

بازسازی اتحاد جماهیر  شود اما همان فرد اگر در فکر    اندوهگین

 «نیست.شوروی باشد، احمقی بیش 

سرآغاز یک استعمار نوین  پشت این جمله حکایت از  تفکر پوتین  

بهره  استالین و تزار ی استعمار شیوهاز ها دیگر نباید روس کند. می

گونه به  بلکه  استعمار  ببرند  نو  پذیرد.ای  فهم   باید صورت  برای 

دریاچهساده نظر  تر  در  مثال  عنوان  به  را  خزر  این میی    گیرم. 

)ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ایران و بین پنج کشور  دریاچه  

المللی اگر ایران و  براساس قوانین بینروسیه( تقسیم شده است.  

دریاچه قلمداد می  اتحاد جماهیر شوروی این  شدند، سهم مالک 

اکنون سهم  اما هم  بایست پنجاه درصد باشد.از خزر می  کشور ایران

ایران با وجود کشورهای جدا شده از شوروی زیر پانزده درصد  
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به صورت فرمالیته نوزده درصد اما  است. سهم کشور روسیه هم  

که جواب    ها از خزر است؟ البتهآیا واقعن این سهم واقعی روس

ی خزر  ها بر سهم تمامی این کشورهای حاشیهمنفی است. روس

سود خزر  کنترل دارند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از منابع 

 برند. می

چون ترکمنستان، قزاقستان و   روسیه کل منافعی که به کشورهایی 

این چند  داند.  گیرد، متعلق به خودش هم می میآذربایجان تعلق  

اما چون تحت کنترل  کشور دیگر ضمیمه ی خاک روسیه نیستند 

از  اند.  استعمار قرار گرفته  ها هستند به صورت نوین تحتروس

اگر این کشورها بخشی از شوروی   بودند، حکومت  طرفی دیگر 

از درآمد کسب شدهمرکزی روسیه می های جاری هزینه  بایست 

های نوین استعماری ا شیوهکند. اما باین چند کشور را پرداخت  

این کشورها جزوی از  نه  شود و  ای پرداخت میهزینهپوتین، نه  

های سیاستروسیه هستند اما تحت کنترل و فرمان پوتین، اعمال  

با هماهنگی روسیه    کشورهای جدا شده از شورویکنند.  کالن می 
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اند  دادهی نظامی خارجی تشکیل  نیروی نظامی جهت مقابله با حمله

»ناتوی روسی«    نیرویاما در جریان انقالب مردم قرقیزستان همین  

وارد خیابان مردم  فلسفهها  جهت سرکوب  این  شدند،  تشکیل  ی 

نظامی حفظ   نیروی  اما  است  خارجی  تهاجم  برابر  در  دفاع 

کشتار و سرکوب  ر منجر به  پوتین، حتی اگهای وابسته به  حکومت

فروش نفت و گاز این کشورها باید با     اولویت دارد.  مردم شود،

چون آمریکا توانایی اعمال کشوری  شود.  هماهنگی روسیه انجام  

های محدود اقتصادی در این کشورها را  جز فعالیتهایی  سیاست

و  ندارد.   باج  پرداخت  به  منوط  کشورها  این  در  آمریکا  حضور 

است.   روسیه  با  میهماهنگی  جماهیر  مشاهده  اتحاد  که  کنید 

ای دیگر است.  ها به گونهشوروی نوین شکل گرفته اما مرزبندی 

تحت   را  عراق  و  ایران  پاسداران،  سپاه  اهرم  از  استفاده  با  پوتین 

ور افغانستان را از چنگ ددر آینده نه چندان    و همچنینکنترل دارد  

و آورد  درخواهد  عقده  امریکا  کردن  برآورده  یعنی پی  تزاری  ی 

به صورت مختصر توسعه و گسترش حداکثری روسیه خواهد بود.  
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با   روسی  نوین  استعمار  و  درآوردن« کشورگشایی  کنترل  »تحت 

تصرف و ضمیمه کردن خاک  پذیرد نه صرفن کشورها صورت می

 کشوری به روسیه! 

دهی و خواستم بیشتر پی به اهمیت سازمانبا طرح این تمهید می 

بینید، شک  از پیروزی می  نماییکار تشکیالتی ببرید، هر کجا که  

برای نمونه سقوط    .استداشتهنکنید سازماندهی در آن نقشی ویژه  

توانست می  بندیطالبان بدون سازمان  افغانستان توسط طالبان! آیا

 ؟  داینگونه موفق عمل کن

حمایت  مریکا  ویژه آناتو به  افغانستان از سوی  کشور و دولتسالها  

  . بودطالبان  کنترل  از    کشور خارج    سال بیست  ،  شدو پشتیبانی می

 در حالافغانستان  ، روشنفکری  حکومت نسبتن مردمی تشکیل شد

کشور و    سنت داشت    افغان سعی در کنار زدنی  و جامعهرشد بود  

پیش   نوگرایی  آنها هیچ  با    رفت.میسمت  به این وجود  توجهی 

 برخوردار بودبندی  سازماناز  امّا طالبان،    رفتارزنی سازمانی نداشتند
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میو   افغانستان  وقت  دولت  برایبرعکس  تحقق   دانست 

 .  باشدعملکردی سازمانی داشتههایش باید خواست

مالشان یاد گرفتند به   پدران  طلبان را نگاه بکنید، ازهمین اصالح

حکومت، از  بخشی  وسازمان  عنوان  باشند  داشته  در   بندی 

زبان را در دست  های فارسیترین شرایط، هدایت کل رسانهفجیع

 روزی به جراحی افکار عمومی بپردازند. بگیرند و بطور شبانه

نیست پوشیده  کسی  رسانهکنترل  که    بر  برونکل  درزی های 

اصالح  زبانفارسی است،دست  کنید  طالبان  دقت  کمی  به   اگر 

از لحاظ    درزی پی خواهید برد.برونهای  هماهنگی بین تلویزیون

ی خبر و پرداختن به موضوعات کلیدی همه  گذاری، تهیهسیاست

می عمل  که  یکسان  طوری  کردکنند  خواهید  این  همه  فکر  ی 

یکتلویزیون دارند،  مدیر  ها  دنبال    مشترک  را  خط  یک  چون 

سلبریتی  اکثر  کنند.می برون نوآمده   هایاین  را  ی  خودِ مرزی 

  برداری کنند. اند تا در مواقع الزم از آنها بهرهبولد کردهطلبان  اصالح

دهی داشته  سازماندر پنج سال گذشته  توانستندها میسلبریتیاین 
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در مسیر  براحتی    توانندمیکه    دارندفن  طرفدار و  کلی  ها  باشند، این

قرار امّا    شان براندازی  مهرهمدام  بدهند،  و   توسطشان  پیچ 

و از این لحاظ در کنترل کامل  شود  شل و سفت می طالبان  اصالح

   اند.جاعش

می کنید،  توجه  که  اگر  ایران  مدام  بینید  علیه  مردمی  جنبشی  در 

می شکل  نمیگیرد،  جاعش  نتیجه  با  گیرد.  اما  مخالفت  واقع  در 

و   دارد،    مخالف  جمعیّتجاعش  برخورداری  وجود  عدم  از  امّا 

در   اگر هم  .شودها میهماهنگی موجب شکست جنبشو  مدیریت  

البان  طاصالحبدانید که توسط  بینید،  ای میجایی خرده هماهنگی

.  خدمت جاعش قرار بگیرند  موردشود تا در وقت الزم  کنترل می

که  در صورتی نیست؟ های برونمرزیچرا دیگر خبری از سلبریتی

  حضور   هاهمین سلیبریتی  «۹۶ماه  فرودستان »قیام دیاوایلِ قیام    در

از   همه  هاتوسط پارتیطالبان  اصالح  کنارزدنبه محض    اما. داشتند

مردم   اصالحصف  دستور  به  بنا  و  گرفتند  منزوی فاصله  طالبان 

 شدند.
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جنبش براندازی تریبون و رسانه ندارد چون سازماندهی   

ما قادر به هماهنگ کردن مردم نیستیم چون رسانه و در  ندارد.

زنم، بحران بزرگ حرف مییک من از   .نهایت تشکیالت نداریم

در طول تاریخ   بیان کردمتر پیشبحران سازماندهی؛ همانطور که 

گیری و در شکل. ستاتّفاق نیفتاده هیچ انقالبی بدون سازماندهی

انقالب را   نقش بسزایی نداشتند!مردم همیشه  شروع هر انقالبی، 

بخش و  یک اقلیّت سازمانیعنی ، مردم کمتر از یک درصدهمیشه  

ی مردم! همه  نباید گفت پس مدام دادند!گرا به دست ازمانس

توانید سازماندهی کنید و به خیابان بیاوریدی مردم را نمیهمه .  

باید در    هاست!پارتی  میدانی وهای  های نخبه، گروهگروه  خطابم به

کافه  ها کوچه،  هادانشگاه  چونمناطقی   میکروسازمانهاو  را  ،  ها 

نداشته باشید که توسط  خرابکار    برچسب  هراس ازتشکیل بدهید و  

می زده  شما  به  بالهت    شودجاعش  بنای  که  لقب  این  به  بلکه 

می تخریب  را  کنیداسالمی  افتخار  و .  کند،  گذشته  نسل  فریب 

غرب نبندید! و هفتی را نخورید و دل به کمک و یاری شرقوپنجاه
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مباید   ایران  در  تان   ِالیمنابع  جز    باشدداخل  نیست  آن چیزی  و 

رهبریبیت بیت  مال  فقط  که حاال  ندهیدست،  المال  بیت    اجازه 

کرده و   المال را روانه سوریه و لبنان و یمن و عراقرهبری بیت

از  تخریب  ی  ، براندازی که از عهدهکندخرج گروههای تروریستی  

حقوقش را  وعمارت حاجی برنیاید و قادر نباشد حق  طریق نابودی

. صف آیداهریمن نمیاز جاعش پس بگیرد، هرگز به کار مبارزه با  

و   اتّفاقات  و  کنید  حرکت  کروموزوم  به  کروموزوم  صف،  به 

ضربه    به جاعش  توانیدتا می   و  سازمان بدهیدرا    مختلف  هایجنبش

نسبت    تر کنید،خودتان را قویبزنید، تعدادتان را افزایش دهید و  

امنیتی حساس باشید و   ها لو احمقمثل  بیهوده  به رعایت مسائل 

، از انتخاب معشوق در فضای در اینترنت پی اسلحه نباشید نروید! 

و صدای خودتان،   نروید با چهرهتوانید دوری کنید،  مجازی تا می

هم بعد  دستگیرتان کنند و  راحت  یا رپ منتشر کنید تا  پاپ  ترانه  

از ایران فرار نکنید از  بدهید و ندانید اگر  قهرمان  تازه پز اشتهار و  

خودتان را  تازه حتی اگر    !این به بعد باید به جاعش کولی بدهید
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حقّ و  چون  اید،  باز هم بازندهجر بدهید که از ایران خارج بشوید  

 کشور شماست!   ایرانشما آنجاست،  و هستیسهم 

هر   اساسن  میخالصه،  که  موتا  کسی  شاگردِ  یا  پارتی  من  گوید 

مثلن یک   باشد.  باید تشکیل سازمان  اوّل و آخرش  هستم، اصل 

روشنفکری بدهید،  سازمان  شعر  جلسه  تشکیل    کنید.   برگزاری 

جلسه بین  شوندهمدل    باید  اعضای  برقرار    شانو  د. شواعتماد 

کم از  کم   ؛آموزش بدهیدی اوّل برای نمونه، وزن عروضی  جلسه

وزن عروضی به شعر سپید، از شعر سپید، به دموکراسی متنی، از 

متنی   ایران  افشای  به  بپردازید  دموکراسی  در  که  صورت ظلمی 

ها، شماها،  ها، نویسندهاینکه چرا شاعر طرح سوال کنید؛ پذیرد.می

کده آن ماتم  چرا هیچ حقّی در  هستید.   مسلمان و خواجه و بدبخت

استفاده    توانتأثیر بگذارید. از هزار روش می  ؟ روی همدیگرندارید

به خواهر،  دادتشکیل    گروهو    کرد ندارید!؟  اعتماد  به کسی  آیا   .

  .بدهیدتشکیل  آنها گروهبا  دارید.  که اعتماد  و یار همسربرادر، 
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مأموریّت    پسری که داریددوستیا    دختراوّل به دوستی  در وهله

عملیاتی  باید  ی که به شما دارد  ا عالقه  برای  از او بخواهید  بدهید.

دهد. انجام  شعارنویسی  داد،    عملیاتوقتی    چون  انجام  دیگر  را 

بکنید.می عملیات  گروهی  صورت  به  راحتی   توانید  همین  به 

اما این گروه را  .  بخشی داشتتوان تشکیل گروه داد و سازمانمی

مثال برای  داد.  گسترش  داریددوست  باید  که  بر  دختری  ادر  یک 

برادر دارید، چهار، پنج، شش،    شمادارد،   هم یک خواهر یا یک 

یک    از این به بعد شما  کار تمام است!  جمع شدید،هفت نفر که  

در مسائل مختلف دارید    ساپورت همدیگر را قدرت    و  گروه هستید

  از شما   هر کدام  اکنون  دهید.انجام    بزرگی را توانید کارهای  می و  

شوید و هر کدامتان باید  می  یک موتاای، تبدیل به  بعد از هر تجربه

  اساسن حزب براندازان .  تشکیل بدهیدیک میکروسازمان دیگری را  

مان حزب ریزومی ساخته شد. اکنون باید به تعداد اعضایِبصورت  

این سازمان ها را  های عملیّاتی محلّهها، گروهداشته باشیم. ما اگر 

سونامی آپانگان در توانستند کَرَج نمیهای پارتیدیم، کرایجاد نمی
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بکنند.مرکزی    نقش سازماندهی شیراز  های  پارتی  ایفا  بدون  هم 

ها  ی استان. در بقیّهمحال بود چنان غوغایی در قیام آپانگان کنند

این سازکمابیش  هم   امّا  انجام رساندیم  به  ها بندیماناین کار را 

 ست. َاوجِ خودش نرسیدهی هنوز به نقطه

دیگراز   صورت    سازماندهی  هم علیه مادر صف جاعش    طرف 

ضد ما   مختلفهای در جبههگوناگون های و از روش است گرفته 

هیچ عملی را شروع، اجرا    جاعش بدون سازماندهی  کنند.عمل می

 رساند.  و به پایان نمی

مدیریّتِ    مرزی،برونهای  تلویزیون و  دارند.  تشکیالت  کاملی 

سلسله  و  هیرارشی ابژهشان  بین  مراتبینظم  از  است.  و برقرار  ها 

می ِاعضای استفاده  درست  بینِشان  تناسب  به  کارها  و    شان کنند 

شده تمامی  پخش  اکنون  اسالمی،    در  مزدورانست.  جمهوری 

)برون  مزدوران قمپوزیسیونمرزی  همههمان  این(  با  ی  ها 

 شان، سعی در سانسور ما دارند.   تشکیالت
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ی  ی تلویزیونی طرح کردم، همهباری بحث سازماندهی را در شبکه

قبلی آنی  ویدیوهای  صورتِ  به  شبکه  آن  در  میام  ،  شدمنتشر 

سر  و از نشر آن     سانسور کردندمبحث سازماندهی را  که  درحالی

یر از  غ  مطلبی را بیان کردممن چه    این به چه معناست!؟  .باز زدند

این است    مخطاببخشی؟  ی سازمانبحث درباره با شما عزیزان 

فقط  یا من  که مدام نگویید من تنها رفتم آنجا فالن کار را کردم،  

به هیچکس اعتماد ندارم؛ بعد هم پُز این  و    مبارزه کنمتوانم تنها  می

شوم! تنهایی را بدهید! یا اینکه بگویید من فقط با همسرم موفق می 

دار هم بشوید، در آن مملکتی که  خواهید بچّهمی  تاناین نگرشبا  

؟ اگر به کسی اعتماد ندارید، شودهر روز دامنه آزادی محدودتر می 

! نکنید؟ پس همان بهتر که مبارزه  کنیدمی  مبارزهبرای چه کسی پس  

تان باشم  زبان  منخواهید خودتان را به موتا وصل کنید و  تا کی می

 ؟!بزنم جای شما حرف و

باشد بیزینس  یادتان  و  اسالمی  سیاسی های  منجمهوری 

در    تشکیالت و سازماندهی  بدون وجود  دانند کهمی  )قمپوزیسیون(
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جاعش هراس .  ی کمتری سرکوب خواهید شدبا هزینهها  خیابان

دارد از جمعیتی که مستقل و دارای تشکیالت و سازماندهی شده  

 .شودوارد خیابان می

خسته   پذیری که هستید،وضعیّت بدون سازماندهی و ضربهز این ا 

می اگر  باید نشدید؟  بربیندازید،  را  اسالمی  جمهوری  خواهید 

تشکیل    حزبیبدون محوریّت  البته  میکروسازمان مربوط به خودتان  

در امر مبارزه علیه جاعش یک مبارز باید باور به براندازی   بدهید.

باشد.   بخواه   اماداشته  محوریّت  اگر  آن  به  بدهید    حزبیید 

. اکنون شما  برخوردار باشیدسازمان ماکروسکوپیک    بایست ازمی

مرحله نیستید. در  ماکروسکوپیک  سازمان  به  شدن  وصل    ی 

گروهمیکروسازمان پارتیها،  که  های  هستند  سازماندهی  سانی 

اند تا اهدافی را جهت تضعیف جمهوری اسالمی انتخاب و شده

قالب   کنند.در  اجرایی  را  آن  می  حیندر    عملیات  توانید  مبارزه 

می کنار شما  در  که  با  مبارزانی  براندازان  جنگند  مانیفست حزب 

ی مهم این است  نکتهکنید.    های حزب همراهآشنا و آنها را با ایده
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مقوله  که   به  را  حزبی  باور  و  اهداف  نباید  مبارزه  شروع  ی در 

گذشت  براندازی   با  داد.  پراکنده  زمان اولویت  جزایر  ی اگر 

  حد نصاب به    های فعال و در حال مبارزه(سانی)میکروسازمانپارتی

اگر    برسد، مثال  در سرتاسر کشور  هزار میکروسازمان  پنجاهبرای 

از زوایای    اماهای کوچک و محدود  در عرصهداشته باشیم و بتوانید  

دنیا مملو های  رسانهبزنید طوری که تمام  ضربه  مختلف به جاعش  

گیرد  شکل می  بندی بزرگسازمان  در آن هنگام،  شوداز اخبار شما  

براندازی  و   آخر  فاز  برهه  شود.میاعالم  موعد  این  هیئت    در 

با که  گرفته  نوینخودمدیریّتی    ماکروسکوپیک  و  )  شکل 

حداقل ده هزار  چون  (خواهند شدبا آن هماهنگ  ها میکروسازمان

مختلف در سرتاسر کشور خواهد داشت؛ آن وقت است    لیدر محلی

و   تقسیم  توانیم مدّعی بسط دموکراسی وکه بعد از براندازی، می

از این طریق مردم را در اداره  شویم و  به باال  از پایین    قدرت  پخش

سهیم   پروسهکنیمکشور  این  در  و  .  چندین    چندسازمانی، ی 

گروههای درپیتی یا ملّایان قادر نخواهند بود مردم را نادان فرض  
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متأسفانه    کنند و ایران  در  بدهند.  افکارشان شکل  یک   همیشهبه 

را سازماندهی   ناآگاهی مردم  کوچک مثل مالها،سازمان یا گروه  

برای   و  قدرت  کرده  به  حربهبرسد  اینکه  استفاده  از  فریب  ی 

های  گذشته سلطنت و حکومت  چهارده قرن  . در طولاست کرده

ما هرگز در بعد از چیرگی اسالم،  چگونه شکل گرفتند؟  سلطانی  

  آنچه قوانین ایرانشهری و حکومت پادشهری نداشتیم بلکه  ایران  

 آقازاده  همیشه معترضی در نقش یک  بود.سلطنت اسالمی    داشتیم

که در جنگ پیروز    سلطان ظالم قیام کرده و همینو سردار علیه  

خود در جای سلطان نشسته و ظلم و سلطنت اسالمی را ادامه    شد

اینکه فریب آقازاده یا سلطان  ست.داده ی بعدی را  زادهپس برای 

اطالعات  دهی کنید،  افکارتان را سازمان  باید    نخورید دایره  باید 

و   بدهید،     سیاسیتاریخی  بسط  را  سازماندهی  سازمان  پی  باید 

زاده تا دیگر مرید و عمله این مالزاده یا آن خانباشید    مالیمنابع  

 .نشوید
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می  دشمنی  با  حاضر  حال  در  از    کهجنگند  براندازان  مزدورانش 

سرد و سخت بهره    هایجنگ  یحیطهکار تشکیالتی در  ترین  مدرن

خایمنی شما    مالسلطانهای برونمرزی،  در همین تلویزیون  .برندمی

.  استمشغول کرده  های مختلفدر رسانه  هااز بسیجیگردانی  را با  

خارج  من   و  داخل  را  ی  سیطرهجز  ایران  در  اسالمی  جمهوری 

جز  بینم  نمی مانده  باقی  آنچه  اپوزیسیون  از  ندارم  شک  و 

نیست ناچاری  همه  و    قمپوزیسیون  یک  گرفتار  کونی  کموسلدر 

اگر    شما   .اندشده مبارز    خودتانهم  عرضه  دانیدمیرا  کار  اما  ی 

تنهایی در حتی اگر به ! محکوم به نابودی هستیدتشکیالتی ندارید، 

بی  با جاعش   ایدکردهعلف گیر  و آببیابانی  به خودتان در جنگ 

نیست  ی نوستالژیک  وقت این جمله  یگردو بدانید که    دادهسازمان  

 ؟ اپوزیسیون را متّحد کنیم. اپوزیسیون کجا بود جلقی! که باید

 

 

 



 

 

3
9

 

 سازماندهی موتاهاها...  39

 زماندهی چیست؟  های سا مؤلّفه 

 )بخش اوّل( 

می   هنگامی حرف  خودمدیریّتی  از  معنایش  که  وجودِ  زنیم  عدم 

نیست.  مراتبِسلسله زنجیره  عملیّاتی  بدونِ  یِ سازماندهی 

و پخش مسئولیت  اختیاربخشیماندهی،  فر تقسیمِ    و  هابه عوامل 

و شغلی  کار  مدیرِ .  نیستممکن  ،  تخصّص  رأس،  در 

  نقشِ   هادر عملیّات  ست وهماهنگیست که باعثِ ایجادِ  متخصصی

  همفکری انتخاب کند جهت  را    آگاه  باید معاونیمدیر  کلیدی دارد.  

این  و      کسب تجربه در زمانی خاص جانشین وی شودبعد از    تا

  های سیاسی ایران مانسازمانِاحزاب و  در  معمولن  ست که  ییخأل

ما معتقدیم دمکراسی باید از پایین به باال رشد کند پس .  وجود دارد

سازیم باید هایی که میپیش از براندازی پیشاپیش در همین سازمان

مدیریت موتای فعلی  مثلن در سال آینده    آن را به اجرا دربیاوریم.

  فاز موتای جدید در    و  به پایان خواهد رسیددر حزب براندازان  

موتای سابق باشد، چون او و نباید همان  تواند  دوم براندازی، نمی 
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ی  بین و در محاصرههمدام زیرِ ذرّو محوری    موتای مرکزیعنوان  به

لیدر و    موتایِی  دیگر به مثابهو    جاعش داخلی و برونمرزی بوده

کارش ادامه دهد و حتمن باید یکی به طور موثر  ب  تواندنمی  سخنگو

که هیچ      اول این مقوله را نهادینه کنیمدر قدم  تا    ش را بگیردا جای

قبول نداریم حتی اگر موتای آموزگار  العمری را  مقام و منصب مادام

 .باشد

اهمیّت  نکته حائز  اکنون  که  سازمانبندیاستای  هایِ ، 

اتحادشان    مانده به براندازی کامل،اندکی    که  ستمیکروسکوپیکی

ماکروسکوپیک  تواند  می سازمانی  اغلب    اکنون.  دهدتشکیلِ 

تفویض    من قصد دارماند،  داده  های محلیتشکیل هسته  هاپارتیسان

  کرج فعالیت قدرت کنم! این به معنای آن است که اگر گروهی در  

دارند   شنوی  حرف  موتا  از  فقط  بعدو  به  این  از    از  است  الزم 

نیز    به عنوان موتای جدید فرمان ببرند و موتاهاها   کرجلیدرشان در  

سازمان در  وظایف  تقسیمِ  که  بدانند  و    ستضروری  بخشیباید 

 برای تحقّقِ این امر، از خودگذشتگی الزم است. 
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گیرند و  به صورت خصوصی با من تماس می  ها برخی از پارتیسان

فضایگویند  می شهرِشان  که  که  طوری  سیاسی  هرگز  ست 

شان را عدمِ اعتماد  موّفقیّت  علّتاند به کسی اعتماد کنند و  نتوانسته

امنیتدر واقع تنها مبارزه می  دانند.می شان  کنند و همین را دلیل 

اند، در نهایت آن  نبودهها کارا  در جواب باید گفت که آن .دانندمی

تغییر    یک شهر را   تواندیک نفر، فقط یک نفر است! و تنهایی، نمی

به عنوان لیدرِی یعنی  ست؛کار اصلیِ یک مبارز، سازمانبندی  .دهد

 تخصّصکه    بداند   باید  ستکه الاقل خودش را سازماندهی کرده

  ، از ستی چه وضعیّتیاش چیست، نمایندهی شغلیکار و محدوده

به موتا،   و آیا تاکنون جز  کندی فرماندهی تبعیّت میزنجیره  کدام

پس اکنون   اگر جواب خیر است،   ؟ستبه کسی جواب پس داده

ی فرماندهی،  آماده  وقتی او  .الزم است به خودش جواب پس بدهد

و   است، پس میکارگردانی   هایمتخصص  تواندکسب تخصص 

ست؟  کرده  تولید پارتیسان   چگونه. مگر موتا  دیگر را نیز تولید کند

  ها پارتیسان  امکانات شماکه شما ندارید!؟  شت  چه امکاناتی دا موتا  
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مننه   از  کمتر  بیشتر  نیست    تنها  ایران  هم  بلکه  در  چون  است 

توانید با مردم برانداز از نزدیک ارتباط برقرار  کنید و می زندگی می 

نمی  .کنید را من  از کارها  انجام دهم،  بسیاری    اش هم دلیلتوانم 

این نظر    اما  هستم.بین  زیرِ ذرّهام است و  ادبیشهرت   از  که  شما 

 .کنید، موثرتریدو با اسم مستعار عمل می ایدناشناس

های دیگر سازمانبا  ایدکردهتاسیس  ای کهنفرهسازمان تکتفاوت 

هبر، عملگرا، پارتی، مُبَلّغ و  ر  در این است که یک مبارز، خودش

اکنون    .استچی سَرخود  عملیّات ببینیم  باید  میاما  تواند چگونه 

را سازمان او  بسط    ش  استدهد؟  نفر  ی  محدوده  پس  یک 

سازمانش را گسترش  باید    است. درنتیجهمحدود    اش همکارگردانی

تخصّصش به انجام  که با    باشد  الزم است نقشی داشته  واقعدر    دهد.

ی عملیّاتی یا  در یک حلقه، هسته اشوظایفِ سازمانیو  رساندمی

کند  مشخص  کوچک  سازمانِ  تجربه  زمینه  آن  در  و  برای    .باشد 

و اگر   دیگر نترسدکه  تجربه کند ، بایدستچینمونه، اگر عملیّات

راهِ فرارش چیست    بداندعملیات با قوای جاعش روبرو شد    حین
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  در این   اختیار  .با کارگردانی خودش پیش ببرد  و چگونه بازی را 

به عنوان رهبر،    آن مبارز   ست که ی مهم و بدین معنیا ، مسئلهفرآیندِ

 بایستمی  با این وجود  دهد.میدارد و فرمان    گیریتصمیم  توانایی

این    و  قرار دهد  بررسی  گیرد موردمیها  پیشنهادهایی که از پارتی

دلیل  قبول یا رد شوند،    پیشنهادات با مشارکت و همفکری جمعی

مسئولیّت    است. بنابراینو  تخصّص ا   باور به،  اعتماد گروه به لیدر

در  ها بعضی متاسفانه ! لیدر استهم با  اعضای گروهجان و هستی 

کنند خودمدیریّتیِ ناشی و فکر می  اندشدهی  دچار کژفهمباره  این

هستیم!    سازماندِهست و ما ضدّ لیدر و  اش نامدیریّتیاز اختیار، معنی

. حتّی  برتر هستیمضدّ منِ    و در عین حالگرا  تخصّصبرعکس؛ ما  

هیچها  شغل هم  با  بعضی  اینجا  ندارند.  جَهت    هاشان فرقی  باید 

جَهت  و  بگیرند دیگر  پارتیدبعضی  هستند.  که  سانی  هنده 

است. در سیر  تجربه    در حال کسب  ست،ش دیوار نویسیتخصّص

خود  در واقع  او  شود،تبدیل به مشاورِ موتا میاین مبارز     پیشرفت 

   موتاست.
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سؤال، به این    پاسخ به این باید تولید موتا را باال ببریم؟ قبل از    چرا

  ۱۳۹۳سال  موتا   گویندها میبعضی از سایتکنم که  اشاره مینکته 

  این مسئله را که    در حالی  است!منتشر کرده    کتاب شعر در ایران  

می عبدالرضایی«  پنهان  موتا»علی  که  سال  ا کنند  سال   ۱۳۷۹ز    تا 

منتشر    اوکتابی از  القلم بوده و اگر در آن سال  در ایران ممنوع  ۱۳۹۳

ها بودند و به محض مطرح ماه در کتابفروشیفقط چند  ،  استشده

دوباره  آن  از  بعد  و  کردند   جمع  بازار  از  را  کتابهایم  شدن، 

  ۱۴۰۱تا امروز یعنی خرداد    ۱۳۸۱شدم. یعنی از سال  القلم  ممنوع

ممنوع ایران  در  ماه  سه  فقط  نبودم،  من  هم  طی  القلم  ماه  سه  آن 

سانسور دوزارت  اطالعات  وزارت  و  ارشاد«  و  »وزارت  داخل  ر 

خارج بسیاری از مزدورانش یعنی کسانی چون مهرداد عارفانی را  

روی ذغال واداشت تا علیه من بنویسند که در نهایت روسیاهی به

عملیات   ارتکاب  هنگام  عارفانی  مهرداد  همین  بعدها  و  ماند 

تروریستی در پاریس بازداشت شد و اکنون در زندان بلژیک بسر  

 .بردمی
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مقاله افکار  البته هر کشوری که بخواهد  و  منتشر کند،   موتاها  را 

ی چاپ  اجازه  مستقلناشری  جمهوری اسالمی به    هرگاهآزاد است.  

انتشار بدهدهای  کتاب  و  را  وهله  ،موتا  موتادر  خود  اول  به    ی 

اتفاق این  قدرت    خواهد  استقبال  که    موتارفت!  است  این  در 

 روندبه سمت سانسور می  بسیارانیدر حالی که  ،  شودمی  سانسور

خشنود   افتخار  هاآن  خالفِبر  شوند.می و  سانسور  نیست،    موتا، 

معضل من است. سانسور چنان آنقدر فجیع است که دلیل اصلی  

ی درجه  شانبا ساسنور شدن    ای اماعدّه  .جنگ ما با اسالم است

و   درجهمی   اپوزیسیونیروشنفکری  افتخار  گیرند.  احمقانه  های 

منتشر    افکارش  کند تاروزی روشنگری میموتا بطور شبانه،  ندارد

نمی مانندِ  گذارند!شوند،  مزدورانی  که  است  همین  علی   برای 

در سایت در زمستان سال  شان میهایجوانمردی،  که    ۹۳گویند 

ند در گویدر ایران منتشر شده است ولی نمی  کتاب شعری از موتا

به عنوان   آن را  مطرح معاصر،  همان سال روشنفکران و شاعران 

کردند»کتاب سال«   اردیبهشت    انتخاب  در  دوباره   ۹۴و  جاعش 
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سال    بیست و یک  ! در واقع، طیِّکندالقلم  را ممنوع  موتامجبور شد  

ماه کتاب آن هم فقط شعرهای عاشقانهموتاهایِ  گذشته، سه  ی ، 

آید؟  . این هراس چگونه پدید میداشتندی چاپ  اجازه  اشعادّی 

اوّل   ترسمیبربه جوابِ سؤالِ  موتا  و گردیم، چونکه  است  ساز 

چرا  موتا  برد.  باال  را  او  تولید  باید  که  است  همین  برای 

بخش و از مدیریّت باالیی برخوردار  ست؟ چون سازمانترساننده

ت. این مدیریّت و سازماندهی، چرا نباید کپی و بدل به هزاران  اس

های ارتباط با  حلقه  هامیکروسازمان شود؟ در این نوع سازماندهی

های مستقلی قطع شوند و شما باید بدل به جزیره  من الزم است

داشته باشید که از    ها و کدهاییبین خودتان، نشانه  شوید تا بعدها

یعنی هر فرد که موقعیّت    ر ربط پیدا کنید؛ها به همدیگ  آنطریقِ

ها،  کند و در این الیهمدیریّتی باالیی دارد، از آن راه، تولید الیه می

های کنند. این حرکتهای تازه شروع به کار میها و پارتیلیبرته

 .اند، قابلِ شناسایی نیستندتر از ریزومای که قویالیه
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گروی حفظ در  است و    برای کار عملیّاتی  حیاتی  ، ابزارحفظ نظم 

نزدیک را  . من خیلی از دوستانِ  حزب است اَسرار    و درز نکردن

برایم بودند،   مثل  که  کرده  خانواده  راه،    .امحذف  این  از  چون 

های کرد. متاسفانه خانوادهام دَرز پیدا می ی زیستیاطّالعاتِ ساده

تا   شوندتو نزدیک میبه  .ایرانی همه کنجکاوی ضدفرهنگی دارند

های کوتاه گاهی این دیالوگبفهمند در حال انجام چه کاری هستی.  

شود که نباید هر کسی بداند.  کارهایی میمنجر به درز اطالعات و 

در اصل خانواده یکی از   شود.این مسئله از خانواده هم شروع می 

ست. خانواده یعنی مزاحم؛  حکومتی –نیروهای سرکوبگرِ عقیدتی 

اغلبِ   اطّالعات؛  درزِ  برای  ما  سانیپارتیجایی  ی به وسیله  های 

مبارز هم این است که اطّالعات    شمای. نقش  اندرفتهخانواده لو  

دروغگویی   ندهید این  بدهید.  خود  از  غلط  اطالعات  اینکه  یا 

انسانی مبارزه    شمانیست!   از همه  کنیدمیبا نظامی ضدِّ  جا و که 

در نتیجه بحث از  شود.  ای حمایت میدارینوع سیستمِ سرمایههمه

های انسانی در برابر چنین حکومتی امری ابلهانه است. شما  ارزش
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ها تنها  ها و لیبرتهتان هستید چون شما پارتیامنیتمجبور به حفظ  

 ثروت براندازی هستید. 
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 دهی چیست؟  های سازمان مؤلفه 

 دوم( بخش  ) 

دارای    برخی  شمایان  اماقدرتِ  از  نوعِ   سازماندهی  از 

ی هسته  «۹۶ماه  قیام فرودستان »دی   . یعنی درش هستیدکالسیک

امّا هنوز موفّق به گسترشِ   عملیّاتی محلی و خانوادگی تشکیل داده

کالجِ شعر و داستان را به این    توانستمچگونه    اما منآن نشدید.  

.  اجرایی کنیدو    را بگیریدفباید  را  شکل گسترش دهم؟ آن شیوه  

دهید گیرید و گروهی تشکیل می هنگامی که شما در رأس قرار می

  داشته   ریزیرا دارید؛ ابتدا الزم است برنامه  اشسازماندهیو قصدِ  

به تجربه با توجه  اگر سازماندهی را   رهبریِی مبارزاتی  باشید و 

اتّفاق نمی  گروه افتد مگر  پیش ببرید و مطمئن باشید که پیروزی 

ی کنترلِ خودتان را که در فهمِ طرّاحی سازمانی یا  آنکه محدوده 

عضوِ   تعداد  چقدر  هر  بشناسید.  است،  مؤثّر  گروه  بودنِ  لیبرو 

محدودهعملگرایِ باشد،  کمتر  آسانتان  نیز  کنترل  است.  ی  تر 

سازمانیبخش باید ِهایِ  را  آن   تان  که  کنید  چینش  نحوی  به 
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به سایرِ قسمتمحدوده  کنترل  وقتی ی  نتیجه  در  کند.  ها سرایت 

کند، با فروتنی لیدری را تان گسترش پیدا نمینبینید که سازمامی

شیوه یا  تحویل  دیگری  فردِ  بعضیبه  دهید.  تغییر  را  بهانه  تان  ها 

بی نیستند! آن  ترسند یا آنکه مردم انقالگویند که میآورند و می می

هایند که بد عمل ترند و آنها قوی لیدرها باید بدانند که مردم از آن

نبوده  خوبی  سخنران  نتیجه  کرده،  در  و  نداشته  طرّاحی  قدرتِ   ،

 اند. تأثیرگذار نبوده

دارتر است، گستردگی بیشتری دارد مگر معمولن حزبی که سابقه

سازمان اگر  باشد.  کرده  عمل  بد  دارید    ایبندی آنکه  شما  در  که 

گستردگیِ    مقایسه مکانی  زمانی؛با  و )تعدادِ    گستردگی  نفرات 

که بَد عمل   ستبدین معنی  باشد،پیدا نکرده    (ی عملیاتمحدوده 

نحوهکرده تمامِ  اید.  که  باشد  این شکل  به  باید  گروه  عملکردِ  ی 

و ها را بررسی کند  ها به لیدرشان گزارش دهند و او نیز آنپارتی

ها قدرت بخشِ  )که مجموعِ آن هر کدام یک ساختارِ اجرایی برای

ی اجرا، فردِ مُجری، بدل  لیدر است( تعریف کند؛ سپس در مرحله
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هنگامِ اجرای پروژه، همه باید احساسِ مسئولیّت   .شودبه رهبر می

 کنند و شکستِ گروه، نباید فقط به اسمِ لیدر نوشته شود.  

بدانند  گروه باید  برانداز  اسمِ    کههای  به  »موتا«لیدری  دیگر    من 

ام! من  مرده  بزنند،را    امگردنقبل از آنکه بخواهند    وجود ندارد و

و به سمتِ   را فقط به عنوانِ تئوریسین و صدایِ مانا داشته باشید

کند کنار  پیش بروید و هر کسی را که از اسالم دفاع می  موتاهاها...

فرمول ساده است! اگر همه    باشید.خدایِ خودتان    خودتان،بزنید و  

من   ، پس باید ازبدارید  پاس  خواهید مرا می به من اعتماد دارید و  

؛ بیاورمنو    یایدهتان فکر کنم،  قدرت کنید؛ من باید مدام برایِ  سلب

این  کنم.  مزدورها و پروپاگانداها را شناسایی    ورا گوشزد    هاضعف

رَحمی  هایِ بیحوزه لدر مقابامّا  پندارمام میخویشکاریموارد را 

عملگرایی، حیطه  و  نمونه  ملّا  هاییبرای  هیچ  ندهید  اجازه  - که 

 هوا قدم بزنند و    هاکند در خیاباننمیپاسداری که جز کثافت تولید  

کنند،   کثیف  اخته  خویشکاریرا  فقط  است.  هشتگ  خودِتان  ها 

کنند. اگر به این عبارت  و به آن عمل نمی زنندمی »ریدم به اسالم« 
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تان هایپس چرا آن قاتلِ آپان، راست راست در کوچه  داریداعتقاد  

انتقامِ آپان را بگیرید؟  هستید    منتظر  زند!؟می قدم   که موتا بگوید 

.  گردن بگیریدتمام شد! اکنون مسئولیّت را خودتان    دورهخیر؛ آن  

، مالیی  فرمان موتا  ی اطاعت ازبرابگویید که من    توانیدنمیدیگر  

  بال فرستادم!را به کون

دهید، و باید یاد بگیرید تان میشما اطّالعات را فقط به لیدرِ گروهِ

امنیّتِ سازمانی به  پیدا می ِآنچه که  کند، راز و مگوست.  تان ربط 

 شمااند و  ها فضولاجازه ندهید کسی از شما سؤال بپرسد، مسلمان

ید، مدام قصدِ ا و چکار کرده  کنند که امروز کجا بودهپیچ میرا سؤال

انجامِ سلقیه دستورِ  که  نصیحت  مگر  امّا  دارند؛  را  های  نصیحتت 

تجربهآن نابودگرِ  و  زندگی گراییها  به  تجاوز  جز  ست، 

رساند و  ی واقعیّت را به انجام میست؟ آنارشیست تجربهشخصی

، ندارد! حقیقت، دستورِ  ستا وجود    که تهی ازصَنَمی با أمرِ حقیقت  

هاست که آنگونه باشید و اینگونه نه! در حالی که سیاست  سلیقه

اخالقی اصطالح  به  آن  ندارد.  ببینید،  هایِترینحقیقتی  را  شان 
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ی عملگرایی کاری  همگی دوست دارند محبوب باشند و در حوزه 

اند. اند. نه فکری را به مردم تزریق و نه جنبشی را پدید آوردهنکرده

این   فجیعیاز  به طرز  و    جهت  است  باش، چون جنگ شر  شر 

هستم، نیست. ببینید که چقدر علیه من    خوبی«من آدمِ  »ی  عرصه

ها را مورد هدف آناساس    موتا،چون  ؛  کنندپروپاگاندا و فحاشی می

صورتِ دهدمیقرار   به  است  الزم  حدِّاکثری  قدرتِ  این  اکنون   .

ها، روستاها  در محلّه  ی ایده به عمل تبدیل شود(حیطه  از)آبجکتیو  

همه بدونِ  شود؛  فراگیر  شهرها  براندازی  شعور  گیریو  سودی  ، 

کنار رَوَد، از همین قُماش هم  . اکنون اگر جمهوریِ اسالمی  ندارد

شد خواهد  اگرجایگزینش  آگاه    .  جایگزینی نباشندمردم  با   ،

کنند اوضاع اقتصادی بهتر خواهد شد. گمان میحکومت دیگری  

 در ایران اکنون  اند. در واقع ما همفهمِ اقتصادی  فاقد  ناآگاه،مردم  

ی سازماندهیِ ملّت نداریم، بلکه ُامّت داریم. مفهومِ ملّت به وسیله

 باشید ایدئولوژی اهل پس نباید شود؛ساخته میها« »پارتیسان شما
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شوید   برایش کشته  برایو  که  باشد  ایده  باید خود  این  تان  ِبلکه 

 شمشیر بزند.
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 براندازی    سازماندهی   اهمیّت 

 اوّل(   )بخش 

را   سازمانی  حیطه  توانمیالگوهای  دو  کلّیِ در  ی 

تقسیم »میکروسکوپیک«  و  خود  »ماکروسکوپیک«  که  کرد  بندی 

میآن نیز  ماتریسی  ها  ساختار  وتوانند  ایجاد   داشته  مبنایِ 

های همحور باشند. به نحوهای دیگر و عملیّاتِ تاکتیکپروژهمینی

بر   مختلف دیگری همچون: عملیّاتِ ساختار آزاد؛ ساختارِ مبتنی 

س آن  مخاطب؛  به  شیمی  )در  پیوندی  ساختارِ  ترکیبی؛  اختارِ 

می  منطقهکوواالنسی  بر  مبتنی  نیز    –ای  گویند(؛ ساختارِ  عملیّاتی 

توان الگوهای سازمانی را تقسیم کرد. برای نمونه، در آپان بر  می

»منطقه ابتدا شهرهایی   –ای  اساس ساختارِ  رفتیم.  عملیّاتی« جلو 

مانندِ کرج و شیراز را سازماندهی، سپس اطرافِ مناطق را شلوغ 

حولِ آن    دادیم که  ای منطقهکُدِ  های محلّات،چیکردیم و به عملیات

نویسی و...  های سپاه، دیواربندی شوند تا با آتش زدنِ پایگاهگروه

جاعش کنند.  مردمی  شجاعتِ  طرف  نیز  تولیدِ  آن  ساختارِ    از  با 
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  -   و نفوذ دادنِ مزدوارن حکومتی به شبکه  گذاری، سرمایهتولیدی 

ایجادِ سی؛ منوتو و...  بیاینترنشنال؛ بی ایران  هایی همچونکارخانه

. برای مثال، در  انتصاباتِ رئیسی،  و خواهد کرد  ندن کمیپروپاگاندا  

بالما   ده این  در  نیز  مردم  نکردندرصدِ  شرکت  ایران  سکه  امّا  د 

مشارکتِ    اینترنشنال که    پنجاهتیترِ  را    است،   گیساختهدرصدی 

کارخانه  آخردر  و  کرد    برجسته میلِ   ای،همانندِ  بابِ  را  واقعیّت 

تولید   باید  ما  .کندخودش  شبکه  هم  واقعیّتِ  در  مجازی،  های 

 خودمان را عرضه کنیم. 

  فعّال هستند، های مجازی  هایی که در شبکهساختارِ عملیّاتی آنباید  

ای که تبدیل به برانداز شود. مشتری  باشد.مبتنی بر جذب مشتری  

ای یا ساده(  تواند پیوندی )کوواالنسی قرینهاین ساختارِ جذب، می

 باشد:  داشته 

 ها  ها یا زبانپیوند از راهِ قومیّت.۱

حزبِ ایرانارشیست اتّفاق  در    کهای  پروسههمان    :ماتریسی.۲

   شناسد.نمیی دیگر را ای، درایههیچ درایه افتد؛می
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اقل رساندن  ی به حدِّدر پروژه  جاعشمحور: شکستِ  پروژه.۳

در   مردم  و  مشارکت  مجلس  و  ریاستانتصابات  زنده جمهوری 

   .داشتن قیام فرودستاننگه

بخشی اقلیت آگاه  و سازمان  حزب براندازان با توانایی سازماندهی

است.  پذیری جاعش را اثبات کردهفرودستان ضربهجامعه از قیام  

مالی و    چون نبود منابعبا وجود مشکالتی  بینش سازماندهی موتا  

عملی و تئوریک ی جنگ  ، تاثیرگذاترین حزب از جنبهماکرورسانه

فکر جاعش را افشا  های اتاقها و فریبحربهبوده است. موتا بارها  

رهبری جنگ پارتیزانی را  و بخشی از الیت جامعه را سازماندهی و  

بینش  کند.  می باید   سازماندهی  این  و را   درک  ابتدا  موتاهاها 

همچنین در جامعه بسط بدهند. به صورت خالصه کلید جنگ با 

ریزی یک انقالب ساختاری در پایه  و همچنینبراندازی آن  داعش،  

 ست. سازماندهی

مثال، شما   برای  است.  میدان  از سازماندهی، عمل در  منظور من 

کرج، سازماندهی بزرگی داشته باشید و  درای خواهید در محلّهمی
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چندبُعدی   را  ببریدآن  اولیّهپیش  هدفِ  که  بدانید  باید  ابتدا  تان  . 

تان هدف  مثلن ی اول، هدف را تعیین کنید. پس در وهله چیست؟ 

آن   کلّ  پروژه  محلهشعارنویسی  انجامِ  از  بعد  اوّل، است.  ی 

برایپیروزی ایجادتاناش  می  ،  ومحتوا  آن با    کند  از  استفاده 

هستند    جمعیت خاموشافرادی را که    کنید وتان را تبلیغ میسازمان

کنید.  جذب می،  با جاعش ندارند()براندازانی که ایده برای جنگ  

، شاخه و رهبریِ دادهسپس همین روش را در مناطق بعدی انجام  

کنید. نیازی نیست که با  پیدا می  گسترشدرون سیستمی ایجاد و  

 . شویدموتا  باید بدل بههمه  بلکهموتا 

که  محتواست  تولید  سطح،  یک  دارد.  مختلفی  سطوح  براندازی 

  افرادِ تئوریکِ گروه است. سطح دیگر، تولیدِ عملیّات که   یوظیفه

ی فعّاالنِ فضایِ . بخش آخر نیز که به وسیلهدهندها انجام میپارتی

که در نهایت تولیدِ   براندازان است.شود، جذب  مجازی ایجاد می

ی این امور بدونِ حزب غیرممکن و اهمیّتِ  کند و کلیّهبرانداز می

در یک سازماندهی بزرگ، هر فردی   ست.یّتیخودمدیرآن نیز در  
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کند، بسیار مهم است که وی سردرگم نباشد و می  ایفایک نقش را 

تکثیر و پخش کردنِ آن را  مدام  ،  عملیبه جای تأخیر انداختن در  

اینگونه و  دهد  پیشرفت انجام  مناسب،  همپوشانیِ  با  که    ست 

داشت   گذشت  خواهید  از  پس  تبدیلو  کارتان  در  به    زمان 

موجب شکست وگرنه نیروی نادان و عامی    متخصص خواهید شد.

همانشودمی  شما ملّی.  که  دلیلِ طوری  ناآگاه،  اسالمیِ  گراهای 

گرایی به خداگرایی شکست ایران و حتّی دفورمه کردنِ مفهومِ ملّی

 شدند.   «امرِ باال»و 

. گیرد» باور به موهوم« نشأت می  مان از همان امرِ باالتمامِ بدبختی

برای آنکه از رهبر انزجار داشته باشی، باید بدل به آموزگار، موتا 

  . پندارممیو رهبر شوی؛ اینجاست که بحثِ خودمدیریّتی را مهم  

خودت   رئیسِ  خواهی    باشی،اگر  هم  این  نوکر خودت  در  بود. 

نباشدحالت،   حزبِ   موتا  در  نمونه،  برایِ  شد.  نخواهی  ناتوان 

منصور  اسمِ  به  مدرنی  و  باهوش  کارگری، شخصیّتِ  کمونیست 

تا وقتی زنده بود، موتور   لیدری حزب را به عهده داشت.  حکمت،
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شد. در واقع آن حزب ی حزب و انسانی فعّال قلمداد می محرّکه

با   که  داشت  موتا  یک  دستهاشمرگفقط  و چند  به چندین  ی  ، 

مسلمان و غیرمسلمان تجزیه و کارایی خودش را از دست داد و 

 .  هستند جریان اصلی حزب کمونیسم اند کهمدعیهر کدام هم 

از ما نیستند، آن  ایرانیاحزابِ دیگر جدا  به  ها هم  تا  امّا چرا  اند. 

شان درست نیست و مدام پیِ ایده  چوناند؟  اکنون کارِ مهمّی نکرده

لیدر حزبگردند و هنگامی هم که روسیه   رهبر می یا  را    رهبر 

به تُرکستان میخرَد، همهمی این جهت است که  شان رَه  از  برند؛ 

پردازی و کارِ سازمانی که  ها را با نظریهها، این معضلایرانارشیست

 د. انشاملِ ارتباطِ ریزومیِ بین اعضاست، حل کرده
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 اهمیت سازماندهی براندازی  

 ( )بخشِ دوم 

ست و مردم مسلمان  رهبریِ اعتراض در ایران، فنِّ نوکرپروری 

ست، این چرخه  نیز همانندِ نماز خواندنشان که تکرارِ َاورادِ بردگی 

ست  اینفرهکنند. در حالی که هر شخص، ارتشِ تکرا بازتولید می

یابد و اینگونه است که  می که در کارِ تشکیالتی تخصّصش جهت  

. هنگامی که من تولیدِ محتوایی مانندِ »پایانِ  شوندموتا  تبدیل به  همه  

آمد، اسالم در ایران« را کلید زدم، در ابتدا یک شوخی به نظر می 

بازگو   را  آن  زیادی  براندازان  اکنون  و  شد  فراگیر  رفته  رفته  امّا 

خواهم این عمل این نیست که می  مثال یاد شدهکنند. منظورم از  می

ست  ه قصدِ من تأثیرگذاری این شیوهرا به اسم خودم سند بزنم، بلک

میکه   بگیرند.همه  الگو  آن  از    عمل   ،راندازیب  فرداگر    توانند 

محتواهایاساسی و  داد  انجام  نباید   تری  هرگز  کرد،  کپی  را    من 

ست چونکه  ! بلکه او موتای واقعیموتا است  مقلّد  فالنیبگویید که  

اعتماد  به او    و  اش کنیدحمایتباید  و    ستبهتر از شما عمل کرده
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نفس   طرف  بدهید.به  اصالحدیگر  از  اگر  مابقی طالب  ،    و 

برداشت    و...(  طلبتحولطلب،  )سلطنتطالبان من  از  مطلبی 

در  تولید فکر« نام ببرند.  منبع  »   عنوانموتا بهاز    اندفمؤظّ  کردند،

براندازان این صورت،  افشا  و آنشان را رو  باید دست  غیر  ها را 

 کنند. 

نام بردن از من به عنوان  مانندِ    ، وارمن نیازی به تمجیدهای مسلمان

ست که  خیانتی  ،گونهتمجیدهای مسلمانندارم! این    موتای بزرگ

عمال کند. خواستِ من فعّال  تواند نسبت به من ِاپذیر مییک سلطه

زیستی، جنسیّتی های افتصادی، فرهنگی، محیطدر عرصه  بودن شما

،  و عملی پیاده شوندمیدانی  ی  در حیطهچونکه وقتی  .  و غیره است 

  شوند میی تازه، ایجادِ همبستگی و گروه  باعثِ تولیدِ نگاه، تجربه

این تجربیّات  و های عرصه  به های نرم و  حیطه  ، سازماندهیِپسِ 

  گیرد. شکل می سخت)جنگ عملی(

 گیری نکنیدسخت ،مثلن اگر شخصی آمادگی فعّالیّتِ سیاسی دارد

به قدرتِ   تبدیل  اش را سیاسیقدرتِ فعّالیّتِ    ،اوبه    دادن  و با میدان
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  در واقع از مخالف باید یک مبارز ساخت.   .ی سیاسی کنیدمبارزه

این تغییرِ ماهیّت، نیازمند عنصری به اسمِ شجاعت و گسترشِ آن،  

کنیم بلکه به  ما به نفعِ خودمان عمل نمی  ماست.کارِ اصلی حزب  

؛  کنیممی  حرکت  تولید انقالب ساختاری کند،ای که   آگاهی ی  سو

ی اسالم را زده است، در میدان هم باید این آگاهی در توییتر، ریشه

  شان ناز نماز خوانداند،  و مادر که مرکزِ بالهت  پدر  اینگونه باشد.

   بایست پیش رفت.باشند، تا این مرحله میابا داشته 

می احزابی  در جهتِ  ما  بلکه  جهتِ سرنگونی  در  نه  که  خواهیم 

اندازی که معنایش تغییر بنیادین است کار کنند. ابتدا  براندازی و بن 

الزم است افرادِ جامعه، آزادی اقتصادی، قدرتِ خرید و  قدرتِ  

سیاسی   آزادی  آن،  بدون  باشند؛  داشته  .  است  غیرممکن زیست 

ست، چون اگر تبعیض  آزادی جنسیّتی  آزادی اجتماعی نیز همگام با

وجود داشته باشد، دموکراسی شکل نخواهد گرفت. در ایران، هیچ  

های گفته شده پیش نرفت،  گروهی به سمتِ تغییرِ بنیادین در عرصه

.  خواسته یا ناخواسته قدم برداشت  حکومت جاعش  تداومبلکه در  
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از احزاب، در عرصه نان تغییر یِ زندگیِ زبرایِ نمونه، کدام یک 

در ایران  گویم میاند؟ به همین دالیل است که بنیادینی ایجاد کرده

 ایم. چیزی به اسمِ حزب نداشته

آن  طرف،  آن  تک از  ادّعای  که  هم  کلمهرهایی  دارند،  بودن  ی و 

کرده فحش  به  بَدَل  هم  را  می اند  »حزب«  از    پندارندو  اگر 

انجام  حزب اسالمی  بگویند )همان کاری که جمهوری  بد  گرایی 

مبارزات    ند کهاین دسته غافل.  اندعمل کرده  (  ضدّ تعصّبدهدمی

در   اگر شکاف  تشکیلِ  باعثِ  گرچه  باشند  نداشته  سازماندهی 

  شوند و این امر، منجر به ایجادِ فرصتِ بهتری، جهتِ حکومت می

از دیگری  فاز  مردمی می  زهمبار   شروع  مبارزات،  این  امّا  گردد؛ 

ی مردم با آن همراه نخواهد  یا بهتر است بگویم توده  نخواهند بود!

ست که مردم را  ی میدانی و علنیدر واقع رادیکالیسم، مبارزه  شد.

اصالحآگاه می را  نکته  این  اوین  کند.  در  که  مزدورانی  و  طالبان، 

اند؛ شاید این  درک نکردهنماهای روسی و...  اند، چپساخته شده

تقویّت حکومتیفعّالیّت  ی  کنندهعدّه  نیروبخشِ    ضد  امّا  باشند 
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بارها گفتهمبارزه نیستند.  فوتبالی، چهل و  ی مردمی  تیمِ  ام، وقتی 

اش عوض شود؛ در حالی که گریبازد، باید کادرِ مربّی سه سال می

دهند.  نمی  راه  های متعددشانمبارزات و شکستها هیچ شکّی به  آن

گیرند تا مردم را در انتظار برای به اصطالح احزابِ ایرانی، پول می

بیگانه دولت ِدخالت دارند  های  افتخار    نگه  نیز  این کارشان  به  و 

ی شر است؛  ، ابژهی خارجیهر دولت و شبکه  کهحالی  کنند. درمی

ها کند، پس وقتی از آندولتِ خارجی؛ اهداف خودش را دنبال می

شود، در جهتِ آن دولت نیز قدم برداشته خواهد پولی گرفته می

 وبرایکنند  ای و ایدئولوژیستی مانندِ سم عمل میشد. افکارِ فرقه

.  تولید نخواهد کرد هم مبارزو   سودی نخواهند داشتاتّحادِ مردم  

حرفِ   چون  اندمردمی شده  به سرعت  هایِ ماگفتمان  از سوی دیگر

 شود.ی میدانی میها، منجر به مبارزهایم و این حرفها را زدهدلِ آن 

ایرانیاجزابِ چپ  که  ستاین در صورتی ، صرفن در حدِّ  نمای 

می صنفی   آنکنندعمل  می.  میدان  واردِ  مبارزهشوند،  ها  را    امر 
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می باعث  خواجه  و  حزب  شکست کنند  از  و  مردم  بسیج  اهلل، 

 .  شوندمی شانیسازمانگرا  عملکردبه دلیلِ  طلباناصالح

ها از اعتصابات کارگری پشتیبانی و حمایت پارتیاز جهت دیگر   

پا  تپههفت عملیات  و  )شعارنویسی  میدانی    نی( سارتیبه صورت 

در ابتدا خاطر نشان شوم که حزب  ست.  سازماندهی  ی بارزنمونه

کند به این شرط  براندازان هر حرکتی ضد جاعش را حمایت می

د وهلهکه  به خواستهر  دستیابی  تا  اول  مبارزه  هایی  پیوسته  شان 

براندازی   پتانسیل  همچنین  و  باشند.  کنند  اعتصابات  داشته  در 

هفت گرچه  کارگری  اما  خواستهتپه  بود  صنفی  کارگران  های 

پارتیها  پارتی عملیات  و  شعارنویسی  از  با  حمایت  در  سانی 

این اعتصابات نقش    اپیدمی کردن در  جنبش را رادیکال و    کارگران،

شان را به خطر  زادیآها جان و  در واقع پارتیکلیدی ایفا کردند.  

مدام  گران حمایت کنند. اما احزاب اپورتونیست  انداختند تا از کار

 شان سواستفاده کردند. به سود ایدیولوژی حزبی  از اعتصابات
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ی نسلِ مبارزِ  باید به وسیله  تشکیالتاین  .  سازدمی  ایده، تشکیالت

پیدا کند.   گسترششجاعِ جدید، نه نسلِ به اصطالح فعّالِ سیاسی، 

می هر جهت  از  تبلیغی  جنبش شعارنویسی  فعالیت  مفیدی تواند 

شعارنویسی اگر  سان باشد.  ی انقالب و نیروهای پارتیبرای محرکه

ند توا به صورت مستمر و همزمان در مناطق مختلف اجرا شود، می

بین قشور   ایجاد شجاعت  آگاهی مردم و  مختلف جامعه  موجب 

عملیات  شود. شوددیوارنویسی    وقتی  خال   یدهندهنشان  ،اجرا 

گروه و  سیاسی  احزاب  )سلطنتهای  مجاهدین  طلبمختلف  ها، 

و...(خلق و کمونیست براندازی  ها  احزاب   .است  در جریان    این 

تداومِ    ۴۳ به  مدنی  مبارزه  بزک  با  که  است  کمک جاعش  سال 

 کنند!مخالفت نرم با نظام افتخار می و هنوز به این اندکرده

وجود لیدرهای میدانی  هستم و درنتیجه  من معتقد به رهبر میدانی

سپاه در قیامِ آپانگان   مختلف الزامی است.دیده در شهرهای  آموزش 

سیصد لیدر دستگیر    شهرشهرهای کرج و اسالمفقط در   اعالم کرد

ی من  چند سالهحاصل زحمات    همه موتااینآموزش    است.  کرده
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خال عملیاتی ناشی از دستگیری  پس در این شهرها اگر است. بوده 

موفق    من تا اینجاها پر شود. رویکرد حزبی و تشکیالتی  نساپارتی

باید آموزعمل کرده   بیشتری  اما مبارزان  امکان ش ببینند تا  است 

   ها کمتر شود.نسادستگیری پارتی

حزب انتخابِ  به  ناگزیر  و  شما  حزب  که    هستید،  تشکیالتی 

بوده    حزبی  حاصل عملکرد  ۵۷محور نباشد. براندازی  ایدئولوژی

امّا    است.کار تشکیالتی کرده    ۴۳خمینی از سالِ    چونو  کسی  

بدل  ی حزب را  دهد و کلمهاکنون شما را فریب می  خود جاعش

که با انتخابِ حزب و انجامِ عملیّاتِ . در حالیاست   کردهفحش    به

  . کندارتقا پیدا میچند مرتبه    از منظر مبارزاتی  یابنده، جامعه  توسعه

جامعه  هایبخش و    مختلف  استثمار  زیرِ  حقوق  که  استبداد 

کنید  ای می بدل به طبقه  آگاهی،  از طریقشده است    شان لهانسانی

صاحبِ اصلیِ    سانو بدین  شوندمی  سیاسیکه مدّعی کسبِ قدرتِ  

که دارایِ   هستند  مردم   چونجامعه یعنی خودِ مردم خواهند بود؛  

با   طبقاتیهویّتِ   سپس  باشند.  داشته  سیاسی  سخنگویِ  باید  و 
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اعتراض و اعتصابِ    سمتتوان آید میظرفیّتِ بزرگی که پدید می

غرب   توسطالمللی رفت. اکنون اسالم،  عمومی حتّی در سطحِ بین

هایی در برونِ مرزها کارگشایند، باید . اگر ایرانیشودحمایت می

اند که  مدارانِ اروپاییآنجا نیز دست به اعتراض بزنند. این سیاست

اسالم،    شان از دروغی به اسمِبا فرستادن پاپ به عراق و پشتیبانی

 محمّد را که چیزی بجز واقعیّت را نَکِشیده بود،  ِ کاریکاتوریست

 . کنندترور می

می قلم  که  هم  وقتی  حتّی  واقعی  برانداز  باید  ما باشدزند،   .

آید، محوریم. من از امید بدم میمحور نیستیم، بلکه واقعیّتحقیقت

اهلل میامید همان  برانداز،  یک  است؛  باید  خواهد  اکبر  !  بشودپس 

ایجادِ تشکیالت   این خواستهتحقّقِ    راهی بجز این وجود ندارد و

ای که دیوارنویسی محلّه  هر  است. کارِ سازمانی سخت نیست؛ در

  گونه . اینکنید  و عضویابی  تقسیمکنید، وظایف را بین خودتان  می

می سازمان گسترش  شما  تان  از  هم  دیگر  شهرهای  و    الگو یابد 

 . خواهند گرفت
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 های خیابانی، فیلسوفانِ زبانی هود رابین 

حکومت  این  اند علیه  های مخالف جاعش مدعی احزاب و گروه

ولی  جنگیدهها  سال  غاصب   ما  بنیادینی  اند،  تغییر  هیچ  شاهد 

های حزب  سانپارتیامّا    است.در کار نبوده      جنگیایم، پس  نبوده

از قیام فرودستان    اند.علیه جاعش جنگیدهبا تمام وجود    براندازان

دیماه   تا۹۶)قیام  هر،  کنون(  را    از  مردم  باورهای    تغییر لحاظ 

ی  سانها توانستند هم در حوزه»ما« پارتی  با سازماندهی  است.کرده

مردم  نرم) دیدگاه  سخت)عملی(  هم  و  را  فکری(  جاعش  علیه 

این پیروزی  رادیکال از    را مدیون کار تشکیالتی هستیم.تر کنند. 

دیگر همه  طرف  که  نیست  این  بر  قرار  مبارزات  هم  به    را ی 

ایرانارشیست  هاسانپارتی بدهم ها  و  قابل  مسئله  !نسبت  توجه  ی 

بین مردم و حکومت    شکاف عمیقی  ۹۶ماه  از دی  این است که

است  ها بودهساناین حاصل تالش پارتی . پدید آمده است)اسالم( 

جامعه اما و خوشبختانه  است  داشته  را  پتانسیل  این  هم  ایران    ی 

در   !کندمیو با اسالم مدارا    اپوزیسیون هنوز این موضع را ندارد
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آن را طوری سازماندهی کرد که  و    جدّی بودباید    مبارزه با جاعش

این امر باید با تمام    برای دستیابی به  .به براندازی رژیم شود  منجر

 . حضوری فعال داشت قوا در میدان 

ایرانی کلید خورده این  و برای پایانِ    پایان پروژه تحقیر شهروندِ 

های  مرزی الزِم است. سازماندهی درون ، سازمانحقارت تاریخی

  و از هر طریقی تشکیالت ملّاها )مساجد( نفوذ کرده    درمحلی باید  

برونِ مرزها مبارزه    شان را صاحب شوند، ازوارد کنند و منابعضربه  

  تحت را    مرزییِ برونهاصرّافی  جاعش  .کمک مالی آسان نیست  و  

  شوند.میشکار  مجرا از این نیروها  دارد وکنترل 

در حال  ست. ما  تأمین منابع مالی  تشکیالتی،مشکلِ بزرگ در کارِ  

 درجمهوری اسالمی دست  هستیم.  با یک حکومت دزد   مبارزه  

معنایِ  بردهها  کلمه می و  عوض  را  مدارس  شان  مانندِ  کند، 

این   معنای  بخواهید  تا  و...  اختالس  آزاد،  دانشگاه  غیرانتفاعی، 

کرده  هاکلمه دزدی  جیبتان  از  دالر  میلیاردها  بیابید،  اند.  را 

 باور دارند  اند وحکومتیها همان سردزدان و کثافات  اختالسچی
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کثیف   را  دنیا  امام زمان  کنندباید  و  تا  بالهت  با  کند!  شان ظهور 

می شما  سرِ  بالیی  هر  اقلیّت  خرافات  یک  چگونه  ببینید  آورند. 

ای کند، درحالی که تنها برتریتان را خالی میهایکوچک، جیب

ی  ها از حوزهست. از زمان شاه، این کثافتکه دارند، سازماندهی

ارزنیِ تا مغز مردم را فاسد و رفت  فرستاده شدندعلمیّه به روستاها  

 کنند.  حقنه»ممدپدوفیلی« را که تا به اکنون ادامه دارد، 

مسجد نگاه کنید و ببینید چگونه جاعش با همین   بدبوی  فضایبه 

تشکیالتی کارِ  نوعی  که  منبر  روی  مالی  و  جماعت  ست،  نماز 

شما الزِم است ثروت را از چنگِ  کند.  ها را بدل به حیوان می انسان

این گفتماناین ملّاپاسداران دربی از  هراس  اورید،  آفرین و صرفن 

ست. برای دستیابی به منابع مالی، نباید دست راه سازماندهی شدنی

به دامانِ انگلیس و آمریکا و... شد؛ این جنگ، جنگ شماست و 

 تان هم داخلِ ایران است. منبع مالی

هودهای جوان! بخشِ خرابکارانه مغزتان را فعّال و ینبپس ای را 

کسی   یعنی  کار  ی مقدّس تبدیل کنید. خرابا کار را به واژهخراب



 

 

7
3

 

 سازماندهی موتاهاها...  73

 گیرد. این مفهوم را در اذهان عمومیمیکه حقِّ مردم را از ظالم  

هود در فرهنگِ انگلیسی مقدّس است، پَس چرا  رابین  نهادینه کنید.

از   مُلّاپاسداران  آنکه  نه  مگر  نباشد؟  ما  کشور  مَردُم   یسفرهدر 

زَنَند، مگر نه آنکه اگر شما را دستگیر کنند، برای گرفتن حکم  می

زند؟ پس  ی قضائیّه )وکیل،  قاضی و...( شما را تیغ میکمتر، قوّه

 سپاه، عمارتِ  هایِفروشگاه  شما دریِ  منابعِ مال  بگیرید.  تان را  حقّ

بنز سوار شوند و   آنهاهایِ  بچّه  دارد.ملّاها قرار  یِ  حاجی و خانه

ها همین کار  شما نه؟ بنزش را بگیرید و جیبش را خالی کنید؛ آن

 . کردندرا با شما در نبرد قادسیه  

حال در  شود.هستیمجنگ    ما  درک  باید  این  موتای    ،  باید  شما 

داند شنود، میموتا را می  هایکه پیامخودتان را بسازید! مبارزی  

مبارزه به تشکیل سازمان می  کند.  چگونه  باید   کنید،وقتی شروع 

سازمان را  خرج  آن  و  تأمین  را  یک    گسترشتان  هئیت  دهید. 

کند؛ شما  زنی، از مردم پذیرایی می پرست برای سینهعزاداری خرافه

تان  از نظر مالی و یا ایجادِ عالقه، جهتِ برپاییِ سازمان  یعملچه  
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تامین کنند و  را    شانمنابع مالی بایدها  ؟ میکروسازمانایدانجام داده

در جهت   را  مالی کنند. هر کمک  صرف    شاناهداف سازمانآن 

ای از جانب داعش  شود و تلهساز  تواند مسئلهخارج از سازمان می

چون میشما    باشد.  ردّیعملیّات  امّا  نمی  کنید،  جا  گذارید.  به 

می طریقی سعی  هر  از  بیندازندپارتیکنند  درنتیجه  دام  به  را    . ها 

نمودی   او  چون  است  ارزشمند  پارتی  مبارزه وجود    از 

  تان امنیتتان موظف به حفظ  تکپس تک  .است ست   سازمانگرایانه

 هستید.  

شالوده دشما  و  خیابانی  فیلسوفان  زبانیشکنان؛  و    انایان  هستید 

استفاده از قدرت زبان، زبان قدرت را مغلوب کرده با موفق شدید 

تالش    و مزدوران  ها  ژورنالیست    تغییر دهید.سیاسی را    و مفاهیم

ی مردم مانع این مفاهیم را نرم و خواجه نشان دهند اما تودهکردند  

ها شعارهای پروا در خیابانحرکت شدند. حاال دیگر مردم بیاین  

ی نظری و عملی دهند و این حاصل مبارزهسر میساختارشکنانه  

 .  حزب براندازان است
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لیبرته و  پارتی  اعتماد هر  مسلمانی  هیچ  به  او  است.  راز  یک  ای 

  کند. ی خود را افشا نمینکرده و شیوه  مبارزهبطور علنی    ود  کننمی

واسطه به  من  نطقافکار  زبانیی  قدرت  و  تولید  ها  دارم  که  ای 

مبارز    تولیدی شما هم باید  مبارزه  ینتیجه  کند.شجاعت و مبارز می

 ! احتیاطی باعث دستگیری و حبس خود شویدکند نه اینکه با بی

مالی خوبی داشته باشید، تمام منابع اداری و ی شما باید وضع  همه

ای از آنِ شماست.  های زنجیرهدولتی، عمارت حاجی و فروشگاه

هود بودن را عادی جاعش دزدی را عادی کرده است شما هم رابین

ایران برای ادامه زندگی نیاز  کنید، مال مردم را به مردم برگردانید.  

   دارد.جان بان و ایراننپارتیزان، چریک، مبارز سیاسی، ایرا  به

من وظیفه تاریخی  است،  تولید  ی  مبارزه  برای  هم  پارتی  ایده  ها 

ایده این  رهبر و   ها هستند و حاال دیگر وقتش رسیده کهمجری 

 .خودتان باشیدبخش نیز  سازمان
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 نفره سازمان بدهیم؟ چگونه به مبارزه تک 

 ( اوّل )بخش  

انجام رساندن یک   به  بایدبرای  بلندمدت   پروژه  و  اهداف کوتاه 

مهم بسیار    امری  گیریرأی   سازمانی  شود، همچنین در هر  تعریف

می قلمداد  کلیدی  همه  شود.و  که  نظر  این  تعیین  از  در  اعضا  ی 

باید   مرحله،در این  باشند.    آگاهی و مشارکت فعال داشته  اهداف،

بخش یک  در  مختلف  انجام    سازمان های  وظایف  و  تقسیم  شود 

  .بخوردکلید پروژه 

سپس با  رسد.می ها ابتدا به مدیرِ باالیی ر کارِ تشکیالتی، گزارشد

مشورت  او    هایبررسی میو  جریان  پروژه  واقع  اعضا  در  یابد. 

ی هنفر در پروژ  این پروسه، چگونگی سازماندهی حتی یکهدف  

اجرا کردست.  براندازی براندازان  در حزب  که  گویای  ا همدلی  یم 

است. این   پارتیعملیات  مسئله  رأیهای  حاصل  و  سانی  گیری 

پ گیری نظرات ی رایدر مرحله  ها است.سانرتیامشارکت خود 

گیری، تایید و رأی ی  نتیجهشود و اگر  موافق و مخالف بررسی می 
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باشد اعضا  همه  ،عملیاتی  خواهند  ی  مشارکت  پروژه  انجام  در 

ی مدیرانِ میانی و براساسِ اصل و با افزایش سطحِ تجربه  داشت.

به   واحدها  تمایلِ  می  سازمانگسترش  پارکینسون،    یابد. افزایش 

کمک به استقالل و ارتقا هر    میکروسازمان،یکی از وظایف لیدر  

هر   که  این صورت  به  است.  گروه  از  به  مینیعضو  تبدیل  واحد 

هایِ کالسیکِ جهان سومی که  و خالفِ تجربه  واحد بزرگتری شود

  از ساختار   بندیکند؛ این نوع از سازماناز ساختارِ متمرکز تبعیّت می

 کند.پیروی مینامتمرکز 

ساختار نامتمرکز    در مورد مبحثای  سخنرانی  هفتادی  دهه  در اوایل 

در ادبیات فارسی بحثی    که  انجام دادمان  در جلسات شعر امروز تهر 

ای به آن کسی به طور ریشه  دلیل کهبه این    شد.میمدرن قلمداد  

بین ی این موضوع  درباره  گفتگویی  در همین راستا  نپرداخته بود.

معتقد   اوست پیش آمد؛  محمّد حقوقی که منتقد فهیم ایرانی  من و

فاقد ل دارند ولی  سیّا  زبانی زنده و  دهه هفتادی  بود که شعرهایِ

ساختاری از نظر من  و    من مواجه شدمخالفت    باامّا    هستندساختار  
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ساختاری   شد دارایمیپیاده     دهه شصت ِکه در شعرِ سپید یا داستان

در حالی که اشعارِ موردِ بحث، دارای ساختار مرکز   متمرکز بودند.

نتیجهگریزند؛   این  در  بودی  نامتمرکزکه    گفتگو  را    ساختارهای 

کردم.   منتعریف  همانندِ    دیدمان  سیاست،  و  کشورداری  فنِّ  در 

آپانگان،     تر تمام پیش  عملکردِ نامتمرکز است.  یبه گونهعملیّاتِ 

 شهرهای، امّا آپان، خارج از مرکز، در  افتادها در تهران اتّفاق میقیام

میدان اصلی شهر بلکه  شیراز، آن هم نه در  مانندِ کرج و    یمختلف

 به وقوع پیوست.  ای این شهرهادر نقاط حاشیه

شرح داد که مدیرانِ میانی با   اینگونه  توانمینامتمرکز را  عملکرد  

اعضا و  افزایش و کنترلِ خودکار آن، یعنی با  شان گسترش سازمان

مسیر   در  را  عضو  هر  می اینکه  دادن،  قرار  پروژه    تواننداهداف 

ی این  . در نتیجهحذفِ موتا به عنوانِ فرمانده مرزی شوند  موجب

خارج    میکروسازمان  از قالبو    بدل به مدیرانِ سطوح عالی  عمل

موجود، مانندِ داستانِ   هایمتنسپس با استفاده از پیش  خواهند شد.

خالی کردنِ   عملیّات)مانندِ    کردهشان را تأمین  مالی  منابعهود،  رابین
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نیز با افزایشِ منابع مالی، نیروهای   اخردر  و    های سپاه(فروشگاه

 .   خواهند کردبیشتری را جذب 

به    شود.شخصیتی عمومی اطالق میموتا اکنون  مرکزِ حزب، یعنی  

ست  متمرکز شده  شخص منبا تمامِ قوا، رویِ    جاعش   این معنا که 

توانم من فقط می؛ از این نظر، شما آزادترید.  بین هستمو زیر ذره

به تشکیل سازمانهای مختلف  تکنیک هایم را منتقل کنم که منجر 

ها  اقدامات بعدی دیگر به خود پارتی شود و از این طریق    محلی

تک    شود.میسپرده   ارتشِ  یک  نیز  هستید  نفرهشما  موتا  خودِ   .

هستیم. موتا  همه  ما  است،  نفر  خیزش    هزاران  وقت  وقت، 

 هایِ خودشان را بسازند.موتاهاهاست که به پیش بروند و سازمان

   : انواع سازمان

اطالق میبه سیستم  ؛انتفاعیهای  سازمان کسبِ    که پیشود  های 

 . سود باشند
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که پیِ هدفِ    شودهایی گفته میبه سازمان  غیرانتفاعی؛  های  سازمان

حزب براندازان یک سازمان غیرانتفاعی . هستندو سیاسی    فرهنگی

 شود.قلمداد می

هایِ کارگری توانید این نوع از سازمان را به هیأتِ اتّحادیّهاکنون می

س مرکزیّتِ  که  غیرانتفاعی  سازمانِ  درآورید.  روشنفکری  یاسی  یا 

تواند تولیدی یا خدماتی باشد تا بیشتر ضدِّ دولت عمل دارد، می

تان عملیّات میدانی انجام   ِهایکند؛ پس قرار نیست که همیشه گروه

میدانید  دهد. واقع  تلویزیونر  بردنِ  بین  از  عملیّات،  های  ترین 

دهند. برای نمونه،  ست که مردم را فریب میو مزدورانی  مرزیبرون

قو قانونیطبقِ  منعِ  اروپا،  در انینِ  اغواگری  با  که  ندارد  ای وجود 

پرویز و پرستو داشته باشد امّا شماها    جاعشها نفوذ کنید؛ چرا  آن

  نکنید. فریب اخالق کثیف اسالمی را بخورید تا دست از پا خطا  

ست پس  جنگ شر است و تنها عنصر خیر موجود در آن پیروزی 

های راه  شوند. پستا بر جاعش پیروز  براندازان باید هر کاری بکنند  

ست و این بدونِ کارِ سازمانی، غیرِممکن است.  مبارزه به بسیاری



 

 

8
1

 

 سازماندهی موتاهاها...  81

قدرت   در  اینکه  برای  جاعش  که  بداند  پیشاپیش  باید  پارتی  هر 

بماند باید هر جدالی را به نفع خود تمام کند اما براندازان تنها به  

لحظه محیط سازمانی آن یک پیروزی نیاز دارند و باید از همین  

 پیروزی را طراحی کنند. 

 محیطِ سازمانی از دو بعد برخوردار است:   

انسانی.  .۱ نیرویِ  و  اطّالعات  امکانات،  انرژی،  پول،  خارجی: 

ست که منجر به  های انسانیداخلی: شور، عاطفه و تولیدِ ارزش.۲

 شود.میساخت باورهای انسانی 

  از این رو ؛  هستندر تعریف پروژه  اصولِ اساسی د  از  این دو مورد

  همانطور   .کنیم  مقایسهبا فعّالیّتِ اقتصادی    توانمیسازماندهی را  

در   کارِ    فعالیتکه  در  است،  مهم  سهامداران  منافعِ  اقتصادی، 

   است.ها و مردم مدّ نظر منافعِ پارتی تشکیالتی هم

فعالیت از  بخشی  میانی    های سازمانی، در  وظایف خاص  مدیرانِ 

را   هم  باالییمدیرانِ    دارند. خودشان  که  به    را  تناسب تخصصی 

گیرند.  مالها خیلی خوب با مردم ارتباط میکنند.  می  دارند، انتخاب
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مردم را    ها چگونهآن   که بررسی کنید  بخشی از شما موظف هستید

نواخت  را پیدا، دِفُرمه و آگاهی یک  های ارتباطیراه  دهند؛فریب می

ها اقتصادیِ آن  –ی سازماندهی  را تولید کنید، بدین سبب، چرخه

 رسد. به پایان می
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 دوم( بخش  (چگونه به مبارزه تک نفره سازمان بدهیم؟

مزدوران    طریق  ازحزبی بیشتر    دفرمه کردن مفهوم حزب و فعالیت  

سیاست روندِ  این  و  کرد  پیدا  رواج  به  روسی  منجر  زدایی 

اهلل  مدرنیستی حزبرفتارزنی آنتیبعدها    که خودشد    شهروندزدایی

و اینگونه رفتارها نیز سرآغازِ اخالقِ کثیفِ اسالمی   دست دادرا به

در    بود.حیوانی    – بخواهد  یکی  اگر  اکنون  که  نحوی  به 

 .شودمیسانسور    بگوید،سخن  از حزب    مرزیبرونهای  تلویزیون

. اساسن  گرایی استهر گونه آموزش سازمان  بر حذفچون دستور  

سودی نخواهد رسید و محکوم  اگر گروهی سازمانی عمل نکند، به  

کمتر سازمانی و تشکیالتی عمل    هاطلبسلطنتبه شکست است. 

کمپ می در  جاعش  مزدورهای  نفوذ  اصلی  دلیل  همین  و  کنند 

سی، یکی  بی چندی پیش در تلویزیون بی  خواهان است. پادشاهی

 خود این کمپ مدعی شد  از طرفداران نزدیک به رضا پهلوی از

نقاب  که سپاه پاسداران بیش از چهل هزار کاربرِ توییتریِ دارد که با  

کنند و این یعنی که  طلبی و عکس رضا پهلوی فعالیت میطنتسل
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طلبان در و پیکر ندارد و هر کسی براحتی درآن نفوذ  جبهه سلطنت

آنها  می تاکنون  کند.  فرودستان  قیام  میدانی  از  دستاورد  هیچ 

از  نداشته و  بیانیّه  زمانیهر    طرفیاند  پهلوی  رضا  منتشر  ای  که 

ایرانارشیست،  ستکرده مبارزهها  به  نفس  اساسن  با  و  میدانی  ی 

آپان ما به جای بیانیّه، عمل  جنبش    در  .جمهوری اسالمی انتقاد کرد

نیروهای برانداز  ارتباطی ما با    بستر  اینترنت که  قطع  دلیل  به  کردیم و

بود،   جاعش در خدمت      که  مرزیهای برونتلویزیون  در خیابان 

ی مردم بپردازند و  وقفه به تحمیق عامه  هستند، موفق شدند بدون

هایِ . برایِ اینکه هجمهآنها را از ریسک حضور در خیابان ترساندند

جمهوری   ماسانسورِ  حزبی  فعالیت  روی  کمتری   اسالمی  تأثیر 

درختی ساختارِ  آن  مقابلِ  ناچاریم  ما  ریشهبگذارد،  ساختارِ  ای ، 

 .  کنیماجرایی )ریزومی( را  

های نامتمرکز باشید؛  جزیره  مثلخواهم که  بدین سبب، از شما می

شود. کسی که  زند و دستگیر نمیست که ضربه میقهرمان کسی

دهد، تنها خوراکِ خبری صرفن در خیابان شعار می  دوم،بدون پالن  
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کند. مبارزه غیرتشکیالتی و تظاهرات بدون  ها را فراهم میتلویزیون

و   دو  میپالن  تضعیف  را  براندازی  نیروی  تنها  هیچ  سه،  و  کند 

هر  شناسایی شود؛    سانیپارتیخواهم هیچ  نمیمن    ای ندارد.فایده

اگر  از شما  اموزش  کدام  اصولی  را    به صورت  گرفته  مبارزه  فرا 

 .  دیشوو بدل به چندین سازمان  تأثیرگذار، باید باشد

وانیم مانندِ یک تست؛ در نتیجه ما نمیقوی  سیستم امنیّتی جاعش

. از این جهت بعد از لو رفتن  کنیم  فعالیت حزب بزرگ، آشکارا  

جزیره مبارزات  ایده  آپان،  قیام  در  ریزومی  طرح  مبارزات  را  ای 

تلفات   مطلق  بطور  دیگر  شد  سبب  آن  خالق  اجرای  که  کردیم 

از هر    سانی،پارتیهای  نیرو و عملیاتو با افزایش    نداشته باشیم

شما باید    .کنیمطریقی به جاعش و دستگاه سرکوبش ضربه وارد  

خودتان هم خودتان را نشناسید! به کسانی که قبلن در کالجِ شعر  

رایگان   من  که می  سفارشمدام    آموختند،میاز  کردم 

به    که از من    شما  دهند؛ اکنون  به مردم انتقالرا    شانهایآموخته

آگاهی سپاسگزاریدلیل  می می  رسانی  سازمان    خواهمکنید،  که 
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تشکیل دهید. آنقدر باید بطور ریزومی تکثیر شوید که موتا خلع  

نباشد!   من  از  اسمی  و  فکر شود  و  باید هر چه  سالح  مقابل  در 

های  داشته باشیم. بجای اینکه موسیقیرا  جنبشِ موتاهاها...    ترسریع

ای خلق  بروید با موتاهاها... ترانه  تا نشرشان دهیم،  تولید کنیدآبکی  

همه  ای  در هر زمینهکنید که تولیدِ وحشت در صف جاعش کند؛  

اساسن صدای کسی که شما را به آرامش    !عمل کنیدباید خَشِن  

می  مرگ   دعوت  سفیر  شدن تکّه  شاهد  چون  شماست،کند  تکّه 

هستیم ایران  در  جنبش  .  انسان  برادران،  در  و  آپانگان  خواهران 

بودندپیشکسوت شما  جان  های  آنها  از  اعظمی  بخش  بخش  که 

مرزی است؟  های برونها در تلویزیون، اکنون آیا اسمی از آنشدند

زاد را  نژاد، نرگسِ محمّدی و نوری مدام کسانی مانندِ مسیحِ علی

می آپان،  برجسته  اصلیِ  قاتلِ  واقع،  در  هستند. تلویزیونکنند.    ها 

می من  توچگونه  کرد؟  سپری  آرامش  با  را  وضعیّتی  اینچنین  ان 

تواند ملّاها را از میان  گرایی نمیاعتقاد دارم هیچ راهی بجز سازمان

بردارد؛ جنبشِ سیاسی ضدِّ اسالم را ببینید که چگونه پا گرفت و  



 

 

8
7

 

 سازماندهی موتاهاها...  87

اهلل منفورترین گروه  ؛ حزبسرایت پیدا کردسپس به عراق و لبنان 

اتّفاقی افتاد و اکنون چگونه  در لبنان شد، ما پیروز بودی م امّا چه 

آن اسالم است.  آنتیاست؟ آری، غرب مروّجِ  ها را  اسالمیستها 

چون در خاورمیانه که منبع ثروت است، مسلمان و    کنندحذف می

خواهند. آنجا بالهت باید مدام اپیدمی شود ی فکری میماندهعقب

کارخانه هیچ  بالهت  و  تولیدِ  اسالم،  مانندِ  این  نمیای  و  کند 

نشانه  شود. ما منبع بالهت، اسالم را    فهمیدهست که باید  اینکته

باید  گرفتیم اکنون  تمامِ    مروج،  اکنون  از  باشیم؛  عملکردِ گروهی 

ها از تک ست. خواهید دید که آنی سازماندهیسخنِ من درباره

شما کرد،    تک  خواهند  موتا   چونوحشت  به  بدل  همه  بزودی 

 شد.  خواهند

 

 

 

 



 

 

8
8

 

 سازماندهی موتاهاها...  88

 مدیریّتِ پروژه   اصولِ 

مدیریّتِ شجاعتالزمه تشکیالتی عمل کردن،  ا ی  که  محور  ست 

بودنِ   آزاد  مقدارِ  در  تنها  بودن،  خلّاق  و  باشد  خلّاقیّت  با  همراه 

شود. برای درکِ این موضوع، الزم اعضایِ سازمانِتان سنجیده می

می ادامه  در  که  مثالی  به  در  است  فرض  به  کنید؛  توجّه  آید، 

عملیّاتی لیدرتان،  اسم شناسنامه  ودارید    سوسنگرد یک گروه  ای 

که   روز  یک  است.  میحسن  حسن  خانه  خواهر به  رود، 

ای را که  بیند که با هنرمندیِ تمام، تصویر سفرهترش را میکوچک

و    نقاشی کرده  چریدن هستندشش اسب دورش نشسته و در حال  

مانندِ جعفر، باقر، اصغر، عباس   هایینام  ، هاهر کدام از اسبروی  

  که مدیر پروژه   اومحمّد گذاشته است امّا اسمی از حسن نیست.  و  

پخش    است گروه  اعضای  بین  را  عملیّاتی  وظایف  واقع  در  و 

میمی صدا  را  کلثوم  خواهرش  حسادت،  روی  از  و کند؛  زند 

ای، من را هم بجز اسب،  گوید تو نقّاشی را خیلی خوب کشیدهمی

ست که موتا به شیهه  ندهبه شکلِ دیگری، مانندِ شیر بِکش. چون شی
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کشان و شیهه )شیعه(  )شیعه( حسّاسیّت دارد و اسب هم که شیهه

نمی را  این  ولی  است!  اسب  به  هم  و  داشته  نبوغ  وی  که  فهمد 

خانواده یک  نقّاشی  شیههدرستی  را  ی  عامی  است.ی   او  کشیده 

از ایرانی    شیر )استعاره  را مانند  حسن بخشی از حسن است و هرگز  

ن با   . حالداندمیشیهه )شیعه(    حسن را   دیده، بلکهبودن(  حسن 

را به   اوکند که تحمیل می خواهرش، به از نیرویی که دارداستفاده 

و کند  می   نقاشی  خواهرش دوباره حسن را   بکشد. هیأت دیگری  

هیچ ربطی به شمایل حیوانِ مذکور ندارد، چونکه طفلک  طوری که  

شیر ندیده است! او مادرش را در هیأت مادیان،  اساسن  تا به حال،  

باش  وشان اساسن بودزیرا خانواده  کشدبقیه را تَلَم، یابو و ... می

عاشورا    یابوایستی در  که  نبودند  االغ  اگر  اصلن  شرکت  دارند، 

مال    زدندنمی  سینه  مسجد  در  کردند،نمی رأس  یک  منبر  پای  و 

همهنمی حسن  خواهرِ  پس  را  نشستند.  شهر  های اسبشکل  ی 

نشانه لحاظِ ساختارِ  از  و  دیده  درست عمل کرده  نجیب  شناسی، 

فحش دادن هم، مانندِ نقّاشیِ خواهرِ حسن، نوعی خلّاقیّت    است.
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دلیل، بعضی به همین  دارد.  اوضاع را در خود  دیدنِ  واقعی  ها  و 

کند، من به زبان  که چرا موتا از نوک تیزِ کلمه استفاده می  نپرسند

دهد این جماعتِ  دارم و این زبان است که به من دستور می  وفا

نام تنها  من  جهت  این  از  و  کنم  صدا  چگونه  را  های مزدور 

کنند این منم که  جماعت کر فکر میزنم و  شان را صدا میواقعی

می فحش  خامنهبیبی   دهم!دارم  به  امثالهم  و  میسی  گویند  ای 

بینند، من هم باید به  ای و او را در هیأتِ دیگری میاهلل خامنهآیت

و جز   آوردهبینم به زبان این القاب را بدهم؟ من آنچه را که می او

نمی انسانزبان،  به  دیگری  توانم  لباس  زبان ها  همین  و  بپوشانم 

فهمند. مانندِ  را نمی  ای این مسئلهسازد. امّا عدّهاست که اندیشه می

اش، دستورِ غلطی را داستانِ لیدر سوسنگردی که با توقّع احمقانه

نتیجه و  است  داده  خواهرش  می به  شیری  را  کار  در ی  که  بیند 

خواهرش   چونش هیچ حسّ هنری وجود ندارد و  ا خطوط طرح

شود هم اسمت  مگر می  است.دیده  حسین، شهادت و مرگ    ممدا 

آید نمی  شیرحسن باشد و هم ایرانی باشی؟ هرگز این اسم به یک  
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پروژه   غلطِ  مدیریّت  مثال،  این  در  دستورش  که  بداند  او  باید  و 

 است. 

اش باید خواهد و تولید نهاییاو خواهرش را تفهیم نکرده چه می

ساختارِ   لحاظ  از  و  است  خلّاق  یابو  و  اسب  در  وی  باشد.  چه 

شناسد. امّا  مسلمان و اسالم را می  یخانواده  شیعه و  فقط  معنایی؛

خواهد همه را ایرانی بِکشد و آن اقدام انقالبیِ به اجبار، حسن می

فقط حمّالی   خواهرشویزاز    اجباربا این    .گیردمیخلّاق را از او  

کند، در آخر هم از  نقاشی او را تشویق نمیخواهد و در حینِ  می

ست! در صورتی که یک مدیر باید مشوّق و ناراضی  ی نهاییپروژه

دستور عملیات  شود  در طیِّ مراحلِ فعّالیّت نظارت داشته باشد. نمی

 منتظر خروجی بود!  و داد

ها به  چی، گام به گام با عملیّاتدهممیمن وقتی دستورِ عملیّات  

شکست    به این دلیل در هیج عملیاتی،  هستمی وب همراه  وسیله

خواهی راه صد نداشتیم. اکنون تویِ حسنِ مسلمان، یک شبه می

ت باید مدیریّت  ؟ تو فقط باید خلّاق باشی، تخصصطی کنیساله  
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همه نیست  قرار  و  ر باشد  بدانی.  چیز  اگرا  مثال  این  حسن    در 

خراب را  کاریبخواهد  کنداش  خواهرش    سپاسگزارباید    جبران 

به او انگیزه بدهد و بگوید که زحمتت را کشیدی و این   باشد و

گفتم دادم. در اصل نباید می   اشتباه من بوده است که دستور غلط

از شیر نداری و یک عمر   درکیتو    چون.  را نقاشی بکنیکه شیر  

خوردهت باکره  اتسال  ۲۵ای،  وسری  هنوز  و  حسناست  ها  ای. 

شان  دهند امّا از خواهرهایِخودشان هر کاری که بخواهند انجام می 

باکره   دارند  آنباشندانتظار  است  همین  برای  خلّاق .  را  ها 

دهند. چون خواهند و در دستور عملیّاتی هم آدرس غلط مینمی

و مسلمان یعنی حسود،   اندباقی مانده  شان هنوز مسلماندر ذات

مانده! پس برای اینکه مدیر باشی، اوّل باید مسلمان خائن و عقب

تو روی ذهنات مسلماننباشی. خانواده ای، شان کار نکردهاند و 

 ینقشهی  برای همین نقشِ مادیان و یابوها را دارند و دائم درباره

کوچک)نقشهگربه   ایران(  شدهی  مقدّس  گومی ی  را  گربه  و  یند 
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شیر است و بجای آنکه به پایِ   بزرگ،در حالی که ایرانِ  .  دانندمی

 غّرد.کسی بپیچد، رو به رویِ دشمنانش می

 چیعملیّات  تو به عنوان یکست.  در داستان باال، خواهر استعاره

استعدادش   بدانیباید   به  توجه  با  و  دارد  خلّاقیّتی  هر عضو چه 

هایی با  به ترسوترین عضوها هم باید نقش.  داردچقدر شجاعت  

خواهد با تو کار کند امّا وقتی که عملیّات  می   او  ریسکِ پایین بدهی؛

ترسد. پس باید در شروع، برای مدتی پشتِ جبهه کار شود، می می

از   بعد  و  آرامیآن  کند  باید   به  اوّل  بگذاری؛  تأثیر  ذهنش  روی 

ابتدا روی پول شعار بنویسد و    تواندمیمثلن  ش ریخته شود.  ترس

کم کند.  ذهنش  پخش  و  می  گسترشکم  بیشتر    ششجاعتیابد 

 شود.  می

مان که به تازگی ادمین شده بود به یکی از لیدرهای خانمِ گروه 

گفتم باید عملیّات کند و شعارنویسی انجام دهد، او به محلی که  

قه پیغام فرستاد و گفت  امّا بعد از چند دقی  رفت. بودم،تعیین کرده 

بسیار سختی کارِ  براینداردرا    اششجاعتست،  که  دوباره ش  ا ! 
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داد با او همراه شدم،  و همزمان که وب می  عملیات را شرح دادم

نویسی بود! بعدها این  به نحوی که انگار با دست من مشغول شعار

ادِ  هایی را هم که به او پیشنهآتش زد و آن پایگاه بسیج سان،پارتی

شان  چی کرد و همهازدواج و سکس داده بودند، تبدیل به عملیّات

از آدم به میدان کشید. در واقع  ی برجِ عاج  های تحصیل کردهرا 

ساخت؛ من هم به عنوانِ مدیر، مدام سپاسگزارش نشین، مبارز می

 کردم. اش میبودم و در جزئیّات همراهی

نباید   مدیر  یک  سبب،  همین  گرچه  تافتهبه  باشد.  جدابافته  ی 

ی کار است و تمام نیروها باید به او گزارش دهند  قاطعیّت الزمه

امّا غرّه بودنی در کار نیست. در حزب ما، کسانی که قدرتِ رهبریِ  

فروتن دارند،  فریده  فجیع  هستند،ها  ینتر بیشتری  را  کارها  ترین 

 دیگرمان انجام  های خوبِها( و دو سه نفر از ادمین)یکی از ادمین

گیرند کار باال و پایین نداریم بلکه سازمان  دهند. اینجا یاد می می

چیِ کوچک از رهبر باالتر  داریم و در سازمان، نقشِ یک عملیّات

  ها سالبرد.  من اگر  اوست که پروژه و نرخِ پیروزی را باال می  است.
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عملگری سازی و  گرایی، مدیریّت پروژه، عملیّاتی سازماندرباره

 جاعشای که یک پارتی به  ضربه  کنم، برابر است باپردازی  نظریه

 زند. عملگرایی امر مهمی ست و اساس ما عملیات میدانی ست. می

توانیم مدیریّت پروژه  اکنون با مباحثی که در باال مطرح کردم، می 

معنای که  کنیم  بیان  صورت  این  به  و را  فرهنگی  شناختِ  ش 

 درست و دنبال کردن آن به صورتِ جزء شعوری؛ صدور دستوراتِ

بزرگ  است وبه جزء   نیز هر چقدر گروه  آن  باشد، مسئولیّت  تر 

کردن را  اداره قابلیتآن فرد    هنگامی کهو    شودمیبرای لیدر بیشتر  

باید دیگری  گروه،برای    ندارد  همواره  انتخاب    لیدر  و  شود 

 پذیرد.  موتاسازی انجام 

َادیانِ   موتاهاها... باید تبدیل به وِرد شود، َاورادی که کارِ قرآن و 

قاهِ پیروزی ماست. اگر  سره کند. هاهاها، صدای قاهابراهیمی را یک

نابود   زودی  به  باشید،  داشته  تئوریسین  و  فرمانده  یک  فقط  شما 

کند و نابود  ظت نمیافحماز من    داریخواهید شد چونکه سرمایه

ندارد. کاری  من  اکنون بی  کردن  به  تا  جاعش  عوامل  شک 
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اگر باج بیشتری   امااند با سیستمِ سرمایه به توافق برسند،  نتوانسته

گرچه تا حاال   دنیاست.و این قانون    امکان توافق وجود داردبدهند  

شرافت خیلی  کردههم  برخورد  شرافت  مندانه  ولی  یک  اند  هم 

انسانی اگر  مفهومِ  انسانی غلبه دارد.  بر مفهومِ  ست و مفهومِ ملّی 

فروشند. به  شان باشد، من را هم میسودی ببرند که به نفع ملّت

باید رویِ ما کار گذاشته  امزبانهمین سبب، شمشیری که روی    ،

 . کار بگذارم تکِ شماها نیز زبانِ تک
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 سانی ممکن نیست؟ مبارزه پارتی چرا براندازی بدون  

 )بخش اوّل( 

  ۱۹۰۶تا    ۱۹۰۵های  سال  روسی دربسیاری از بورژواهای   

بلشویکزمانی انقالبِ  هنوز  هر  که  بود،  نرسیده  پیروزی  به  ها 

دادند. در ربط میها  ها و بالنکیستحرکتِ میدانی را به آنارشیست

نگیدند، اغلب  جهایی که اوایل قرن بیستم در روسیه میواقع گروه

میدانی اعتقاد داشتند. البته    عملیاتها به  بودند و فقط آن   آنارشیست

  مبارزات نیست که شیوه مبارزات آنارشیستی، صرفن    منظورم این

ست. از بعد از قیام فرودستان، ما در طولِ این دو سال، از میدانی

هایش  ها استفاده کردیم و تنها گروهی هستیم که گفتمانانواع روش

گیر شده است. برای نمونه، در قیام فرودستان، از پروپاگاندا  مردم

درباره کتابی  قبلن  که  کردیم  شیوهاستفاده  و  نوشتیم  ی  اش 

 یه ایران است، افشا کردیم.  اش را که علروسی

کموسلمان که  آنارشیستهمانطوری  به  ایران  فحش  های  ها 

بلشویک می منشویکدهند،  از  بخشی  حتّی  و  از  ها  پیش  در  ها 
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بالنکیست به  روسیه،  میانقالب  فحش    گوست ا لویی    دادند.ها 

ست، کسی  بالنکی یکی از مبارزان سوسیالیستِ معروفِ فرانسوی

اتّفاق نمیاش، نظریهکه بدون مبارزه او  پردازی مارکس   ۳۱افتاد. 

از زندگی به دلیلِ سرورستیزی در زندان گذراند. در  سال  اش را 

متأثّر از    چونگوییم  سخن میبالنکی    واقع اینجا از روش سیاسی

پروژههاییآنارشیست که  علیهِ  ست  انقالب  تاریخ،  طولِ  در  شان 

راه از  بوده  چونهایی  بورژوازی  اتفاق ترور    است.  ترور  وقتی 

های مبارزه علیهِ  ی شیوههمه  شده استتان اثبات  که برایِ  افتدمی

های مبارزاتی  در صف   که جاعشبینید  ناکاراست. امروزه می  دشمن

مبارزه  ست.کردهنفوذ   جز  به  پارتپس  شما  یی  از  کاری  سانی، 

 آید.برنمی

شیوهجنگ مسلّحانه  مختلفی  های  عملیات دارد؛  های  مثال    برای 

لشگری    خلق شد!مجاهدین    که منجر به شکست  جاویدان«فروغِ  »

با این توهّم که مردم  دهند  تشکیل می  با هزینه و جمعیّت محدود

در    خمینی  و این دقیقن در زمانی اتفاق افتاد که  پیوندندها میبه آن
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و شد  کشور تازه داشت از جنگ با عراق خالص می حیات بود و  

ذات کثیف جمهوری اسالمی هنوز برای تمام مردم افشا نشده بود، 

این جهت   ای جز شکست برای نتیجهفروغ جاویدان    عملیاتاز 

اکنون به وقوع   این عملیات که اگر  در حالی  مجاهدین خلق نداشت!

پیروزی  می به  شک  بدون  اهمیّتِ    رسید.میپیوست،  این 

فُرصَتزمان و  میشناسی  نشان  را  فُرصَتطَلبی  فقط  دهد.  طَلبی، 

یا کسی که در خطِّ  معنایِ منفی ندارد، یک گُل   حمله فوتبال زَن 

می فُرصَتبازی  قویکند،  و  است  شان،  ترینِطَلب 

این مفهوم به معنایِ آن است که در  .  شان است ِتریناپورتونیست

ای را انجام دهی و این تیزهوشیِ مبارز  چه زمانی، چه نوع حمله 

سانی  ی پارتی. از این جهت است که وقتی از مبارزهدهدرا نشان می 

ای هم  گویم. عدّهسخن می شبیخون زدنی زنم، از شیوهحرف می

گویند  کنند و می اند یا جعل می هستند که سخنانِ من را بد فهمیده

ست، خیر! ما فعلن آن سرمایه و فالنی معتقد به عملیّاتِ مسلّحانه

ی ارتش به ارتش  تشکیالتی را نداریم که بخواهیم جنگِ مسلّحانه
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های پارتیسانیِ ی شبیخون، جزیرهتوانیم با شیوهراه بیندازیم امّا می

بخاطر    هنوزهمانندِ کاری که در آپان کردیم؛  .  مسلّحی داشته باشیم

مانتویلیبرتهآوردن تصویر درخشان   با  تهِ  ای که  بنزینِ  ش پمپِ 

به بود،  کشیده  آتش  به  را  همّت  می   بزرگراه  من  وجدم  آورد، 

هایند با چنین  های ایرانی که همان کموسلماندانم چرا لنینیستنمی

مخالف حالیعملیاتی  در  جزوهاند؛  در  لنین،  خودِ  ی که 

از بلشویکگوید که چرا عدّهاش میپارتیسانی هایِ  ها و نادانای 

دهند؟ ها فحش میها و بالنکیستکمونیست روسی، به آنارشیست

آنها مدیون  ما  که  حالی  وی هست  در  که  است  جهت  این  از  یم؛ 

چاره را  صِرف  نمیاعتصابِ  کار  آنروسیهدر  داند.  ی    زمان   ی 

بودند که کارگرها  ای این جمله را مُد کرده  عدّه   (۱۹۰۵-۱۹۰۶)

ها نیازی به مبارزه ندارند و مبارزه، کارِ  فقط باید اعتصاب کنند، آن

نیز   این روزها  بود.  تزار  آنِ  از  ارتش،  که  در حالی  است.  ارتش 

بی عدّه تریبونای  در  مدام  میهایِسواد،  نیرویِ شان  که  گویند 

وای در کجای دنیا ق  انتظامی و ارتش، مثل خود ما ایرانی هستند!
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دانند؟ هر  کند که خودشان را ملّی میمی  دشمنیملی با مبارزانی  

ست، حقوقش را از مالیات و پولِ نفتِ اینذمردم فالنی که نظامی

فرستد و خرجِ اش را به دانشگاه میبچّه   آن پولگیرد، با  برانداز می

زن زیباییِ  میا عملِ  را  میش  هم  را  مردم  سپس  و  دهد،  کُشَد 

مخالفیم، فقط منتظر فرصتیم!   جمهوری اسالمی یز با  گوید ما نمی

ارتشی این که هر  این ادعا مسخره نیست؟ در  از جاعش    آیا  که 

ها  ست هیچ شکی نیست اما ارتشیگیرد نیرویی ضدملیحقوق می

دشمنی نیستند که در صف اول جنگ با ما براندازان حضور داشته  

 باشند ولی نیرویِ انتظامی که هست.

با دسته، آنهستند  ها مخاطبم کمونیستاکنون   هایِ  بندیهایی که 

خورده را  مغزشان  میمختلف،  فکر  و  فقط  اند  مبارزه  که  کنند 

گوید که هر  ایستد و میاعتصاب است. لنین مقابلِ این پروژه می

کنم. بیشترِ مردمِ ایران کارگرند، آیا باید  ای را تقدیس مینوع مبارزه

های ورشکسته ملزم کنیم، به  اب در کارخانهها را فقط به اعتصآن

جاعش اصلیِ  درآمدِ  منبع  هستند!؟کارخانه  نظرتان  با    ها  من 
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اعتصاب که روشی از مبارزه است، مخالف نیستم. کما اینکه هر  

اکنون، رهبری یا حمایت کرده ایم. یعنی اعتصابِ موفّقی را تا به 

؛  شدکشیده نمیرازا نبود، بسیاری از اعتصابات به د ما حمایتِاگر 

تپّه تا این اواخر، تظاهراتی که در  ی اوّلِ تظاهراتِ هفتاز آن دوره

افتاد و همه اتّفاق  اینشرکتِ نفت،  قیامِ خوزستان  ی  به  ها منجر 

 ایم. بودهگرا ما همیشه حامی اعتصاب نتیجهشد. 

دارندای  عدّه مردم   باور  ببریم،  پیش  را  پارتیسانی  کارِ  اگر  که 

این دلیل، شکست  گیری میسند، کنارهترمی به  کنند و تشکیالت 

  جنگ کند که اگر  اش مؤکّد میخورد. در حالی که لنین در جزوهمی

کردنِ  ِپارتیسانی کار  بد  فقط،  و  فقط  دلیلش  خورد،  تان شکست 

زاویهتتشکیالت این  از  است.  عدّه  ان  که  که  است  سیاسی    از ای 

حقوقِ بشری یا    فعالیتویند که   گ، می کنندن امرار معاش میبود

مدنی»مه کارِ  هیچ  سپس  باشیم!  داشته  نمی دنی«  هم  در ای  کنند؛ 

مدنی مبارزاتِ  می  هم  واقع  پیش  حدّاقل  ما  درصدِ   نودبریم، 

ی حزب  و مبارزه  کار   اخیر حاصل   سال  چهارهایِ این  دیوارنویسی
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شیوه  براندازان و  شعارها  آپانگان،  در  است.  عمل بوده  ها،  ی 

شیوه انقالب  اساس،  از  و  بود  آنارشیستیآنارشیستی  ست.  ای 

آیت و  سلطانزادگان  که  چهلزادهاهللدرحالی  پُزِ  و...  سال ها 

شک کسی نامند! بیدهند و آن را کارِ سیاسی میشان را میشکستِ

در    شکست  هاعنی از سالدهد، یها کارِ سیاسی را میکه پز سال

ومیاین حوزه   نمیهرگز    گوید  مردم   با  چگونه  کندافشا    فریبِ 

طلبان  ها، اصالحاین دسته از افراد، خوراکِ مسلمان  . کندبیزینس می

شان را  کنند یکیاند که هر وقت مردم شلوغ می و وزارتِ اطّالعات

عنوانِ   می محلّل  به  گروهعَلَم  کمونیست  کنند.  چپِ  که  های  نیز 

بردند، اکنون خواجگی را تبلیغ  زمانی علیهِ شاه دست به اسلحه می

 کنند.می

استالین است که می این سخن  از  حکایتِ آن دسته،  گوید نوعی 

اند و به و فقط حرف  افراد وجود دارند که بورژوایِ مارکسیست

می اتفاقی  اینکه  گزارهمحضِ  پشتافتد،  را  مارکس  از   بَندَشای 

شان است و با  هایی که حقوقِ بَشَر، نُقلِ مجلسد. مانندِ آن آورنمی
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گرا نیستند. مگر حزبِ  محور و عمل کنند و واقعیّتآن بیزینس می

میتوده  که  استالینیست  ای  کنیم،  مُسَلّحانه  جنگ  نباید  ما  گوید 

ایران، مهره آن  ی روسیهنیست؟ چون  ، پوتین هستندها مزدور  و 

گزاره این  از  نمیحرفی  میان  به  را  رهبرشان  من های  آورند. 

خواهم دیکتاتورهای شوروی سابق را بولد کنم بلکه مقصودم نمی

که   است  ایرانیکمونیستآن  بی   های  حتّی  آنچان  که  سوادند 

اند.  نخوانده  را   ی شعارسازینابغه  اینای لنین  صفحهی چندجزوه

ا  بردارِ خلقِ محروم  ها دستمّا ملّااکنون ایران تحت تحریم است 

دهند به همین دالیل کارگر باید  شان را ادامه مینیستند و بیزینس

یغما   به  دارد  حقوقش  چون  بزند،  خونریزی  به  دست  و  بجنگد 

 گوید.رود، لنین هم همین را میمی

ی  خواهد نزدِ عوام محبوب شود و چهرهمی که  هر کسیدر حالی

بگی خودش  به  میانسانی  حرف  کشتار  و  کشت  علیه  و رد،    زند 

دهد، سپس این مسئله را  مبارزه با اهریمن را به تروریسم ربط می 

 ادعایی یاد شده را دنبال و چهارتا  به آنارشیسم وصل و پروسه
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که در هر  در حالیکند.  حقوق بشری را هم به این فرآیند اضافه می

شودجامعه مردم  وحشتِ  به  منجر  که  عملی  هر  ، ای، 

میهمه  ست.تروریستی انجام  ما  که  کارهایی  خوشآیندِ  ی  دهیم، 

کسی که    نابودی. آیا  برای مردم است گیریِ  مردم و در جهتِ انتقام

ها را به صُلّابه کشیده، عملی مردمی و هزاران انسان را اعدام و آن

توانید در مبارزه، بحثِ اخالق را  نیست؟ شما نمی   بزرگی ِفداکاری

گویند که کارِ مُسَلّحانه، باعثِ دفعِ مردم از  ای می پیش بکشید. عدّه

پاه  ی خودِ سرضا پهلوی هم که به وسیله شود. از طرفیمیجنبش  

گوید و معتقد است اگر مردم شده است، همین را می  راندهاز ایران  

کشد و همین  مسلّح شوند، سپاه تمامِ آنها را به خاک و خون می

کند، یعنی او کارِ سپاه را که تولیدِ  جمله، خودش تولیدِ هراس می

جنبش و قیام  مردمی که در    ۹۶  ماهدی   دهد!  ترس است، انجام می

 یمبارزهای رسیده بودند که باید  داشتند به مرحله  حضور  فرودستان

انجام می پارتیسانی  آن مُسَلّحانه و  »اصطالحدادند.  طلب، ها شعارِ 

میاصول  سر  ماجرا«  تمومِ  دیگه  که  گرا،  توسط    بعدهادادند 
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های مأمور در تلویزیونهای برونمرزی تحریف شد! این  ژورنالیست

  به هر قیمتی بود که دار و دسته شعار به معنایِ تمام شدنِ اسالم  

مرزی، شعار را تغییر دادند و هایِ بروندر تلویزیون هاوهفتیپنجاه

ست! ی مبارزه خشن، نادرست و تروریستیگفتند که این شیوهمی

 سرورشان است.  وتروریست ای خامنهکه در حالی
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 چرا براندازی بدون مبارزه پارتیسانی ممکن نیست؟  

 )بخش دوم( 

ها تشابه  بلشویکانقالبِ    با  ۵۷براندازیِ    مشروطه و  دو براندازی

  ها انقالب بلشویکاز    نقالبا این دو  ی زمانیِ بینِ  فاصله  اما  دارند

 داد.روسیه رخ    در  مشروطهپیش، انقالبِ    سال  ۱۱۶بیشتر است.  

سال   از  یک  رخدادبعد  وقوع    در  مشروطهانقالبِ    این  به  ایران 

   .پیوست

با  «نیکالیِ دوم»  آخرین تزار روسیه باختی که در جنگ  از  ، بعد 

کند که حکومتِ کشورش، شود و قبول می ژاپن داشت، تضعیف می

مدلِ  واقع  در  شود.  بَدَل  مشروطه  سلطنتِ  به  مطلق  استبداد  از 

از   متأثّر  که  بر  ت.اس  ها روسانقالبِ مشروطه،  آن چیزی  خالفِ 

پردازی میرزای کرمانی یا تأثیر  اش، آخوندف یا نظریهگویند بانی می

شاه تأثیر گذاشته  زنیِ آتاتورک شاید بر رضاترکیه بوده است؛ رفتار

 باشد امّا ربطی به انقالبِ مشروطه ندارد.
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  تحت لنین، یک سال پس از مشروطه کردنِ استبداد )انقالب اوّل(،  

  کند. میاش  ی پارتیزانیها، شروع به نوشتنِ جزوهتأثیرِ آنارشیست

به پایان   هنوز  »نیکالی دوم«تزار    ساقط کردن  دانست که لنین می

عقب  نرسیده اونشینی  و  جانب  از  اصالحات  قبول  و ،  و  تمهید 

نهم اکتبر  پارتیزانی و ایجادِ انقالب دوم )  یمبارزهجهت    فرصتی

های  ، انواعِ جنبش۱۹۰۵. بعد از سال  د کردخواه( را ایجاد  ۱۹۱۷

که من    ایپردازینظریه، همانندِ  شودتشکیل می  پارتیزانیِ کارگری

   ام.کردهدهی میکروسکوپیک ی سازماندرباره

محور را آغاز  ی خشممبارزه  تزار،علیه سربازانِ  های روسیه  انقالبی 

کردند. در آن هود، مصادره می و اموالِ دولت را مانند رابین    کرده

اعتقاد    اکنون،سواد  های بی ایها، مانند تودهزمان بخشی از بلشویک

پارتیکه    داشتند دادن  باعث    سانیجنگ  هزینه  از  مردم  ترس 

ریزش    شودمی حزب  از  بزرگی  بخش  کردو  لنین  خواهد  ؛ 

گوید اگر دیدید که مردم از کار عملیّاتی  ایستد و می شان میجلویِ

نمی دارد،  لذّت  ریزش  سازمان  و  معنیبرند  این  کهبه  آن    ست 
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سازمان درست عمل نکرده و اطالعات الزم را به مردم نداده است. 

گویند که  ها و... میایها، تودهاکثریّتی  ایرانی همچونهای  بلشویک

امّالنینیست اثرِ مهم    دهندانتقال نمیهای لنین را  آموزه  اند  و چند 

دربارهرا    وی مبارزهکه  پارتیزانیی  و  سخت  ترجمه  ی  ست، 

 اند.  نکرده

ها را  های برون مرزی نیز همان به اصطالح لنینیستدر تلویزیون

واقع می می ماندال و گاندی )در  از  ترکیبی  شود بینیم که خود را 

گاندِآن را  می ها  معرفی  کرد(  لنین  ال خطاب  از  نحوی  به  و  کنند 

می کهسخن  بی   انگار  رانند  هیچ آدم  و  بوده  پایی  و  دست 

ی سخت نداشته است! در واقع اینان لنین را  ای از مبارزهطرفداری

ها نرم و مدنی اند. حتّی ماندال نیز اینگونه آدمی که آنخواجه کرده

از زندگیبخ  ست. ماندالکنند نبودهتوصیف می  اش را  ش بزرگی 

  شد.ها سال زندانی کرده و به این دلیل دهی چریکی مبارزه صرف

صف  و در    باور داشتعمل میدانی    هم بهگاندی  دیگر  از طرف  

ای ادای ماندال اکنون عدّه  داشت.های میلیونی شرکت  تظاهراتاول  
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از آن دو  و گاندی را درمی نیستند  آورند، در حالی که هیچکدام 

اسالمیپروردهبلکه دست باید آن ی جمهوری  و  ها را گانداهلل  اند 

های ایرانی قبل از آنکه مارکسیست باشند،  خطاب کرد! کموسلمان

سانی جنگ پارتی ی  سوادند. دربارهمقلّد و بی   هستند چون  مسلمان

  دهم هایِ خودِ لنین ارجاع میها را به حرفآن  ی سختو مبارزه

تفاوتگویدمی  که از  »یکی  ابتدایی :  انواعِ  با  مارکسیسم  های 

فرمول  تمامِ  که  است  این  نسخهسوسیالیسم  و  انتزاعی  های  هایِ 

می رد  را  مبارزاتِ  مَکتَبی  واقعیّتِ  به  کامل  توجَّه  و خواهان  کند 

با رشد جنبش و آگاهی توده ایتوده  ها و تشدید  ست که همگام 

ای جدید و گوناگون دفاع و  ههای اقتصادی و سیاسی، شیوهبحران

گاه  آورد. از این روست که مارکسیسم، هیچحمله را به دنبال می

کند و خود را به  شکلی از اَشکالِ مبارزه را برای همیشه رد نمی

ست و به ای معیّن و ممکن بودههایی از مبارزه که در لحظهشیوه

صورت کند بلکه معتقد است که در  شد، محدود نمی کار برده می

به کار   باید  تغییر موقعیّت اجتماعی، اشکال ناشناخته و نوینی را 
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ها  آموزد و فرسنگها میاین رابطه مارکسیسم، از عملِ توده   گرفت.

َاشکالِ مبارزه ادّعا دور است که بخواهد  این  ای را که عُلَمای  از 

ها تحمیل کند. کالسکی اند، به توده نشین در مغز خود پروراندهخانه

گوید( ضمن بررسی اَشکال مختلف اجتماعی  لنین از قول وی می)

های نوینی از مبارزه را به دنبال  های آینده، شیوهگفت: »بحرانمی

بینی کرد.«  ها را پیشتوان آنخواهند آورد که در شرایط کنونی نمی

ست و بدونِ مارکس معتقد به برخوردی تاریخی با اَشکال مبارزه

یّتِ مشخّصِ تاریخی، هر گونه بحثی در این  در نظر گرفتن موقع

ماتریالیستی َالفبای  درکِ  عَدَمِ  معنایِ  به  مراحلِ  باره  در  ست. 

سیاسی،  مختلف  با شرایط  رابطه  در  و  اقتصادی  تحوّلِ  گوناگون 

هایی از مبارزه ارجحیّت  فرهنگ ملّی، شرایط زندگی و غیره، شیوه

می عمده  اَشیافته،  سایر  آن،  طبقِ  و  در  شوند  که  نیز  مبارزه  کالِ 

یابند.  ترِ اهمیّت قرار دارند، تغییر میی دوم و درجاتِ پاییندرجه

به   عمیق  توجّهِ  بدونِ  مبارزه،  تأییدِ شکلِ  یا  رد  در  دستوری،  هر 

مرحله و  کردن  موقعیّت  رها  معنایِ  به  جنبش،  مشخّص  ی 
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اند  ها دو رهنمود اساسی تئوریکچهارچوبِ مارکسیسم است. این

ی کارِمان قرار گیرند؛ در تأیید آنچه که گفته  لوحهالزم است سر  که

مثال غربی،  اروپای  مارکسیسمِ  تاریخِ  در  وجود شد  فراوانی  های 

تاریست  دموکراسی اروپا در حال حاضر، پارلمان  –دارد. سوسیال  

مبارزه   اصلی  اَشکالِ  عنوان  به  را  کارگری  سندیکاهای  جنبشِ  و 

که قبلن قیام را قبول داشت؛ در آینده نیز در حالی    است.پذیرفته  

ها و کورکاهای کایوت  قماشی بورژوازی لیبرال از  خالفِ نظریه

  که ست  در صورتِ تغییر شرایط آمادهاین شکل از مبارزه    روسی

سال در  کند.  سوسیال    ۷۰های  تأیید  نوزدهم،  قرنِ    – میالدیِ 

داروی   عنوان  به  را  عمومی  اعتصاب  از  استفاده  دموکراسی 

ای جهت  بخشِ تمام دردهای اجتماعی و به عنوان وسیلهسالمت

ساختنِ بالدرنگ بورژوازی از راهِ غیر سیاسی رد کرد ولی   سرنگون

ای را بخصوص بعد  دموکراسی، اعتصاب سیاسی توده  –سوسیال  

ی مبارزه که  نوان وسیله، به ع۱۹۰۵از تجربیّات روسیه در سال  

 –پذیرد. سوسیال  کاملن می  ست،ضروریشرایطِ مشخّص    تحت
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سال در  بادی  چهلهای  دموکراسی  نبردهای  نوزدهم،  کالی قرنِ 

ی شرایط ، بر پایهنوزدهمخیابانی را پذیرفت و آن را در اواخر قرن  

مشخّصی رد کرد و سپس آمادگی کامل خود را برای تجدید نظر 

ی بنابر گفته،  ریه اعالم داشت و بعد از تجربیّاتِ مسکودر این نظ

کالی را به وجود آورد، مبارزاتِ  تاکتیکِ نوینِ نبردِ بادی  که  کالسکی

 بخش تلقّی کرد.« آن را اثر

واقع   تلقّی    پارتیزانی  جنگدر    این   بدون    چونشد  اثربخش 

  ۱۹۱۷و    ۱۹۰۵های  های آنارشیستی، انقالبمبارزات و رویکرد

! امّا  این رویه همچنان پایدار استهم  غیرممکن بود و امروزه روز  

 . هستند میدانیای ناآگاه و مزدور، مخالفِ کار  عدّه

های روسیه در اویلِ قرنِ بیستم به این شرح بود که فرآیندِ انقالب

سراسری  اعتصاب  ۱۹۰۰تا    ۱۸۹۶های  سال تظاهراتِ  و  ات 

دانشجویان،   و  دهقانی،  شورش   ۱۹۰۳تا    ۱۹۰۱کارگران  های 

  همچنین   کالی و قیام مسلّحانهای بادی جنگ توده   ۱۹۰۵دسامبر  

های شورش   ۱۹۰۶آمیز، آوریل تا ژوئن  ی پارلمانی مسالمتمبارزه
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ای در های منطقهشورش   ۱۹۰۶تا ژوئن    ۱۹۰۵ای، جوالیِ  منطقه

شاهد ارتش و نیروی دریایی به وقوع پیوست. در این سیر تاریخی  

قیامهستیم   دهقانکه  مشروطههای  انقالبِ  عالرغم  روسیه  ها  ی 

های سیاه،  تداوم پیدا کرد و در همان زمان، تزار با استفاده از باند

از زندان،  های آزاد شده  به دست  مانندِ نیروی انتظامی، بسیج و قمه

افتد. در آن زمان، لنین و انقالبیّون مانندِ مزدورانِ  به جان مردم می

تر شده، بهتر است  اکنون که اوضاع خطرناک  نکردنداذعان  کنونی  

حمله   دستورِ  بلکه  بکشیم،  را خائنان    بهکنار  اینکه    داد  ملّت  تا 

   .ی رسیدپیروز به ۱۹۱۷انقالبِ 

دهد که  پاشیِ سیاسی زمانی رُخ می در موقعیّتِ کنونی ایران نیز فرو

)خشونتبروتالیست در  ها  مردم   قدرتگرایان(  و  نباشند 

انتهای جزوهمینی  هایسازمان در  لنین    اش مالیستی تشکیل دهند. 

مردمی  آنارشیستی بالنکیستی و یمبارزههای اذعان دارد که روش

سخنانِ رهبرشان سوادِ به ظاهرِ چپ، خالفِ  ای بیامّا عدّه  هستند.
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می»لنین« این  ،  که  وسیله  های سختعملیّاتگویند  کسانی به  ی 

 . ی مردم هستندتودهگیرد که جدا از صورت می 

که   کردم  همانطور  رابطهجنبشاثبات  ایرانی،  با  های  مستقیمی  ی 

روسیه،   ۱۹۰۵های روسی دارد، یک سال پس از انقالبِ  جنبش

ایران   در  مشروطه  داد انقالبِ  روسیه،   بعد سال    ۱۲و    رخ  در 

فرد  امّا در ایران بعد از قاجار ناگهان    رفت. از بین  حکومت سلطنتی  

ش نیز تنها و تنها، وجودِ  دلیل   نشیند. می   دیگری بر تخت سلطنت

فردِ مسلمان است که دنبالِ سلطان و آقاباالسر    فقطاسالم است!  

رفتار و  توده  ِزنیاست  برادرانِ  همانندِ  بی اش  چپِ  و  سوادش  ای 

 . هستند  اهلل، تسلیمِ  دنباشقبل از آنکه کمونیست    هااست. کموسلمان
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 !؟ کنند ی سیاسی را منحرف می مبارز و مبارزه راه  چگونه  

می وقتی   حرف  ایران  داخلِ  مخالفانِ  مشخّص  از  جغرافیا  زنیم، 

ساکن  امّا    است.  مخالفان  مورد  نقطهدر  یک  ایران  از  ی  خارج 

  هستیم   در مواجه با پراکندگی مبارزانی، بلکه  وجود نداردمشخّص  

، همگرایی  مسئلهو این    کنندزندگی میکشورهایِ مختلف    درکه  

مان  نیروهایِ  با  دارمها نیاز  کند. بعضی وقتتر میمبارزه را سخت

در باشم،  هستند  لندن  که  داشته  باهم    مالقاتی  و و  رفته  کافه  به 

امّا    ایقهوه این    اعتمادِ کافیمتاسفانه  بخوریم  برایِ  مالقات  حتّی 

  ندارد.هم وجود  ساده

توانیم اتّخاذ  ای جز این را نمیبرایِ بقا در جنگ با اهریمن، شیوه

با   آنکه  برای  و  دقیقِ    جاعشکنیم  شناختِ  نیازمندِ  کنیم،  مبارزه 

سپاه و ارتش دارد که حدودِ   جاعش،اش هستیم.  های مبارزاتیشیوه

نیرویدرصد    بیست و  وقت  هزینه،  با  مبارزه  از  رااش    دشمن 

در مناطقِ غیرنظامی هزینه    ماندهباقی  هشتاد درصد  گیرد؛ امّاربرمید

و های ژورنالیسم، پروپاگاندا  ن در حیطهآ  ست که بخشِ مهمشده
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ها، درکِ درستی ی این بخشاپوزیسیون است که درباره  درنفوذ  

جامعه   در  اندکی  مبارزی،  هم  وقتی  ندارد.  وجود  مخالفان  بین 

ش را ا نقاطِ ضعف و قدرت  ای از اطرافیانشود، دایرهبرجسته می

میمی  بررسی فضاسازی  آن  براساسِ  و  مثال، کنند  برایِ  کنند. 

بودن رسانه مستقل  ابتدا  در  مجازی  مبارزی  های  هر  و  ایجاد د  با 

  کرد.می آغازاش را مبارزه، اینترنتیای صفحه

میآمدنیوز   قرار  نمونه  صفحهرا  امّا ای  دهیم،  شد  هم    محبوب 

روح گرداننده یعنی  آن  و زَم،    اهللای  کنترل  جاعش  توسط  ابتدا 

مدیریت شد و سپس با نفوذ موفق شدند او را فریب داده و در  

هم    دوستی که دنبالِ شهرتهر خبرنگارِ مردم  .نهایت حذف کنند

ی جاعش را بگوید باشد، نیاز به اخبارِ جذّابی دارد که پشتِ پرده

ها با  آن  آگاه هستند.و این افرادِ پشتِ پرده هستند که از آن اخبار  

دهند که به درز میگیرند و بخشی از اخبار را  امثالِ زم، ارتباط می

  ظاهر این اخبار در  .  نامندمی   «سوخته   عات»اطال  را   هاآن اصطالح  

 شود.منجر میبرای رژیم  است امّا به سودِ بزرگتری    ضرر جاعشبه  
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طلبان  یِ دستِ اصالحبازیچه  اهلل زمها، روحدر خیلی از بالماسکه

میانهبود و غیرمستقیم کنترل می از  امّا    ی راه کنارش زدند و شد 

کرد و با اتحاد نمیشان را اجرا  هایِزم در اواخر دیگر بازی  چون

با حزب براندازان وارد پروژه مبارزه میدانی و خیابانی با جاعش  

به موفقیت    آبی« دربی دختر  ی »پروژهشده بود، به محض اینکه پ

 سوزاندند.  همیشه زم را برای  رسید، او را مبادله کردند و

معامله  جاعش سیاسیفنِّ  پاسدار    گری  یک  است؛  گرفته  یاد  را 

اطّالعاتی برایِ آنکه بخشی از مردم به عنوان مبارز باورَش کنند،  

کرده مشخّص  برایش  که  قرمزی  تا خطوط  دارد  پیش  اجازه  اند، 

به جاعش دلیل  برود و  بزند.  ست که درونِ  ش هم جنگیا ضربه 

در   پول نفتی که میلیارد دالر هفتصدسیستم اطّالعاتی وجود دارد. 

نشددوره غیب  شد،  ملّاخور  نژاد  احمدی  بقایِ    !ی  برای  بلکه 

جاعش، خرجِ وزارت اطّالعات و اطّالعاتِ سپاه گردید؛ سربازان  

امام زمان برای آنکه پروارتر بشوند، الزم است فضاسازی   غایب 

آن عرصهکنند.  در  مُهرهها  و  ی  دست  این    دلبازند.سازی،  باید 



 

 

1
1

9
 

 سازماندهی موتاهاها...  119

نیم که آدمی ممکن است از اساس مزدور ها را بشناسیم و بدا شیوه

دامِ   در  و  نداشته  کافی  هوش  امّا  باشد  هم  برانداز  حتّی  نباشد، 

.  اندشده  اخبارشش شده و منبعِ  هایی بیوفتد که نزدیکاطّالعاتی

اند و این تصور که سیستم امنیتی جاعش را  آموزش دیده   هاامنیتی

می  نمازکون  مسلکون  احمقانهمشتی  کاملن  ست. شاغالن  گردانند 

 کشورندهایِ  اتاقهای فکر سیستم امنیتی جاعش همه از زمره نخبه

دانشکده از  تهران،    هاییکه  دانشگاهِ  سیاسیِ  علومِ  مانندِ 

شدهفارغ سیستم  جذب  و  هم    اندالتّحصیل  کارشان  و 

مجریسازیمفهوم همان  آشِ ست.  دیگِ  سرِ  دیروز،  تا  که  ای 

گفت اِسالم زیباست! بعدها مأمور داد و می حضرتِ سکینه، آش می 

ایران بینید که لخت هم  شود و بعدها می اینترنشنال می  و مجریِ 

های مختلف و  شود! در واقع پرستوها مثل پرویزها مدام نقشمی

 پذیرند. متضادی را می

دسته به  می مزدوران  تقسیم  مختلفی  بعضی های  مانندِ  شوند،  ها 

لحظه در  خطرِ  زیباکالم،  که  و    ۵۰ای  نابودیِ  درصدیِ 
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شود،فروپاشیجاعش   می  حس  دایهظهور  را  خودشان  و  ی کنند 

  کنند. میدهند و مبارزه مردم را منحرف  تر از مادر نشان میمهربان

، هنگامی که خطر از بین رفتنِ جاعش  نژادهم مانندِ احمدی  گروهی

می   ۸۰به   را  درصد  خود  می  بانیرسد  نشان  و  اعتراضات  دهند 

ها نیز در مواقعی که  بعضی   زنند.میدست به تغییر مسیرِ مبارزات  

درصد احتمال    ۹۰افتد یا  ش در خطر میجاعش منافع بسیار مهمّ

آپانگان  اش وجود دارد، ظهور میفروپاشی بودیم کنند. در    شاهد 

ها  گفتند که بانکشد، می ای عالرغمِ آنکه به مردم شلیک میکه عدّه

مزدورانی هم    گاهیست و شما آرام و رام باشید!  را سپاه آتش زده

و دقیقن در    ها هنوز فرا نرسیده استرونمایی آنکه زمان    هستند

ی رهبری و در قواره  خواهند کردی فروپاشیِ جاعش، ظهور  ظهلح

را نیز    بخش بزرگی از مبارزانممکن است اعتمادِ    و  شوندمیظاهر  

امّا   نیستند  مزدور  که  هستند  هم  نیروها  از  برخی  کنند.  جلب 

به همین سبب است که    هم بدتر است.  زنند از آنای که میضربه

ی مبارزه  دهد و عرصهرا تغییر میها  جاعش مدام مختصات  امنیتی
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هایی  و صعب است. برای همین ما به انسان  پیچیده  این رژیم،با  

هایی که به عنوان مبارز  آدم .نیازمند هستیمکه هوش سرشار دارند 

ش این  شان باید اثبات شود، این حرف معنایکنید، هوشعَلَم می 

دینامیک   نیست که حتمن آکادمیست باشند، بلکه گوش به زنگی

تواند یک بار اشتباه کند، امّا وقتی  است. هر کسی می  مبارزهی  الزمه

مزدور ست که آن مبارز یا  بدین معنیشود،  این اشتباهات تکرار می

نفوذی به جنبش   از یکست که بدتر  یا  در بعضی مواقع ابلهی است  

زند. شما الزم است دقّت کنید که چه افرادی به براندازی ضربه می

براندازی سود رسانده که جنبشِ  بداند  باید  مبارز  متفکّرِ  اند. یک 

ها مدام با او معامله و تعدادی  اطرافش را مزدور گرفته است و آن

برای درست  و  غلط  میاطّالعاتِ  ارسال  مبارز کنند.  ش  باید   آن 

ی تشخیصش را به کار بیندازد و حتّی بداند که کدام بخش از  قوّه

یک اخبارِ درست را استفاده کند و منافعِ براندازی را در نظر بگیرد؛  

از این لحاظ است    ست. گیریمدام در حالِ تصمیم  مبارز باهوش

 ست. دائمی که براندازی شغلی
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دی مبارزه مردم  در فرآیندِ براندازی الزم است که افکارِ ساختارمن

ست. شعور  را هدایت کند و این به معنای ایجادِ سازمانی شعوری

راه   گذاشت  رویروبههزاران  خواهد  نداردو    شما  به    ربطی 

ای به نفع مردم اگر ایده  .کندمی  اجبارایدئولوژی که تنها یک راه را  

قابل ستایش است و جریان غالب از آن   باشد،و منافع ملی کشور  

 !ها باشدهای آناستقبال کند حتی اگر مخالف اندیشهباید 

ایده  تمامِ  از  براندازان  حزب  یا  مانیفستِ  سیاسی  مختلف  های 

هاست. قسمتی کند و به نوعی مونتاژ آنها استفاده میساختاربندی

ملّی دیگر،  اکوسوسیالیسم و قسمتی  آن  مُطلقِ  از  به معنایِ  گرایی 

و در بخشی دیگر لیبرترینیسم    ست؛ در بخشی پساآنارشیسمکلمه

ست که اگر عنصر محوری باشد، باعثِ است. در واقع این آزادی

ست که به هیچ عنوان در اسالم که ایشود و این مسئلهنجاتِمان می

 به معنایِ تسلیم شدن است، وجود ندارد. 

بِالرُّعب،    جاعش َالنَّصرُ  مانندِ  اسالمی،  شعائر  دادنِ  قرار  مرکز  با 

اش مبارزاتیهد شجاعت را از مردم بگیرد و این استتیکِ  خوا می
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دلیل  است. این  برابرمی  به  اسالم  .  شودقلمداد    تروریسم  بایست 

مردم را      با اسلحه  که حکومتی فقطاین نیست    اشمعنای  ،ترور

کهکُشد  می دولتی  هر  شما    بلکه  بر  وحشت  و  ترس  ایجادِ  با 

بر ترس و وحشت    .است  تروریستی  کندحکومت   اسالم  اساس 

نخواهم   شباورهر مسلمانی که ادّعایِ براندازی دارد،    استوار است.

و  ایجاد ترس بکندیا چون اساسِ مسلمان بودن این است که   کرد

، بلکه از هراسِ برندخواندن لذت نمینماز    از  مسلمانان  یا بترسد.

بهشت به  خواهند  . چرا میشونداست که دست به دعا میجهنّم  

شکنجه    ابدالدهرگوید تا  خرافه می  نباشند  بروند؟ چون اگر بهشتی 

و در آتش خواهند سوخت! مسلمان، اهلِ شکنجه و   خواهند شد

انسان  سازیهراس به کشتنِ  امّا  و حاضر  است.  ها و شهید شدن 

ا  ضدِّ  موجوداتی  براندازی  چنین  با  ما  است.  مفاهیم  معاصر  ین 

! از این جهت است که هر مسلمانی از نوعِ نرم و غیر نرمش، هستیم

ایده به کار ما نمیی اسالمییک مزدور است و هیچ  نیز  آید، ای 

زند و  ای بزرگ میچون حتّی اگر مؤثّر هم باشد، یک جایی ضربه
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نیم باور کنیم که فالنی  توا شود. ما نمیمی براندازی    باعثِ شکست

خصوصی  زندگیِ  در  است  و  ممکن  باشد  مسلمان  طرف بی اش 

تواند دشمن اسالم شود، لَچَک به سر، خودِ لَچَک  ! اسالم نمیباشد

به سر است، از این جهت ملّاپاسدارِ خوب، تنها همان ملّاپاسدارِ  

 ست. مرده

بویی از  سوی دیگر هنوز داریم برخی از لیدرهای سیاسی را که  از  

اند  هم نخوانده    نمازاسالم نبرده و در تمامِ عُمرشان یک رِکعَت  

از اسالم  گاو فرض کرده شده که مردم را    ولی به آنها آموزش داده

استفاده کنند باور  .  در جهت کسب رأی و تحمیق مردم  نقد من 

بخش بزرگی  سی ماه پیش،    مثالبرای    بدون اساس و سند است.

او  و به محضِ فراخوان    کردپاسداری را عَلَم  اپوزیسیون، ایکس  از

ژورنالیست همکاری  و  کرج  در  گورستانی  در  تجمع  هایی  برای 

مسیح اینترنشنال  علی  چون  ایران  و  را  نژاد  فرد  این  کردند  سعی 

   کنند.شانتاژ 
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به عنوان یکی از  اسدار  پهای من، آن ایکسروشنگریامّا پس از   

ها با مردم رو راست و اهلِ  آن  .عوامل فریب براندازان حذف شد

 طلبان وها، اصالح، به این خاطر که همین ژورنالیستخطر نیستد

مزدورانِ خودش را به عنوانِ قهرمان برجسته    کل سیستمِ جاعش

، آن قهرمانانِ کذایی به جایی شدشان برمال  کند و وقتی که دروغمی

ها نزدیک شود. کسی هم تواند به آنرسند که دیگر کسی نمیمی

ی آبان، یک نفر باید برجسته  پرسد که چرا بینِ ده هزار کشتهنمی

این برجسته شدنِ یک نفر، از اساس غلط است. همانطور که    شود!

ربال هم خواهیم، حسین صحرای کنمی  اهلل و مُالسلطانسلطان، آیت

شان مهم است که یک سردار  برایِ  خلقخواهیم امّا مجاهدین  نمی

 !ماجرای حسین و تشیع ربطش دهدشهید ساخته شود تا به 

قتل مسلمانان  این  نظر  نسلاز  و  این  مفهومکشی  عام  نیست؛  ساز 

سیصد هزار نفر، به    دهخواهند از  ست که مینکاتِ تئوریک مهمّی

نفرِ    یک  به آن    نهایتو در    نفر تقلیل داده شود  ۷۲و سپس به    نفر

حسینِ صحرایِ کربال برسند. من مطلقن مشکلی با یک قهرمان و 
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ایران مشخّص است که  شهرت خانواده ی یک قهرمان ندارم، در 

اند؛ بحث من ی کارمندان نیز سپاهیهمه چیز دستِ سپاه و همه

ارزش قائل شویم،    این نیست. ما باید یاد بگیریم که برایِ انسان

حسینِ صحرایِ کربال تبدیل کنید و بقیّه  به  ای را توانید کشتهنمی

حتّی در حدِّ هفتاد و دو تن هم نباشند. نباید جای هزاران خانواده  

ها زیرِ کنترل و ضرب نیستند و  تنها یکی را بولد کرد چونکه آن 

ین  ش اگذاری کند. گرچه معنایتواند روی همه سرمایهسپاه نمی

گذاری کنند، همین  ی دیگری سرمایهنیست که رویِ هر خانواده

می که  اتّفاق  است  این  مباحث  اینگونه  طرحِ  از  قصدم  افتد؛ 

بلد  روسیه و ملّاها    ی سپاه را یاد بگیرید.ی مبارزهخواهم شیوهمی

اپوزیسیون  جنگ امّا  استمبارزهروش  اند  غلط  توانایی    پس  اش 

آن  مقابله مثال    .نداردرا    هابا  ضدِّ   نفریک  برای  غزل  شش  که 

دستگیر    ابتدا  خواند،  ها را میای نوشته است و هر روز هم آنخامنه

تر از آپانگران  به حدّی بزرگ که مهم  کنند.میاش  برجسته  و سپس

دهد؛ گرچه زاد بیانیّه مینوری محمد  از زندان مانندِ    بعدهاشود.  می
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د امّا شما آدمی را فرض کنید که در امر  اد از اوّل اطّالعاتی بوز نوری

ایم و سپس آلتِ دستِ سپاه گشته است.  براندازی وی را شناخته

ها نیز در  ست که باید عمومی شوند. تلویزیونها نکاتِ مهمّیاین

بالماسکه و    ها این  مطرح میشرکت  را  که  کسانی   یبازیچهکنند 

امنیتی هستند به زندان  ا  . نرگس محمّدی رسپاه و نیروهای  مدام 

آزادش    برندمی می  کنند.می و  دستگیر  که  کسی  تنها  شود، انگار 

آبان، برایِ   ۲۵اوست. نرگس محمّدی تنها کارش آن بود که در  

کند و دستگیر  گیرند و وی آنجا شرکت میقهرمانی بزرگداشت می

دانیم و می  ما فقط همین را   .شودمیش هم آزاد  شود و فردای می

وسیله  امابس!   ژورنالیستبه  همههای  ی  در  رسانهکثیف    ها ی 

اخبار   تاکنون شنیدهاست  »بازداشت نرگس محمدی«سرتیتر  اید  . 

اصطالکه   به  مبارزاین  و    ح  کند  جمع  هم  دور  را  نفر  بیست 

آیا فقط نرگس    کند؟یا جنبشی ایجاد    دهد؟ای انجام  نویسیدیوار

 مهم است؟  کربالست محمّدی که همانِ زینبِ صحرایِ 
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های منحرف کردنِ اذهان،  سازی موقوف! این شیوهی زینبکارخانه

است.به وسیله این  همچنین شگرد  ی جاعش  دیگرِ جاعش  های 

جاعش در  ست که آن به ظاهر مبارزان، به شما دروغ بگویند که  ا 

شده    نابودی   حال اقتصادی  فروپاشی  دچارِ  چنین    است.و  اگر 

اتّفاق بیوفتد، سازمان  رخدادی ست که  شان آنقدری قویبندی نیز 

در    عمومی آهی در اذهان  ها اگر از نظرِ اقتصادی  پاشند. آننمیفرو  

دارند که به نیروهایِ خودشان   آنقدری منابع مالیشان نباشد،  بساط

تا   بکشند  آدم  که  باشند  اقلیّتی  و  بدهند  پول  نظام،  حفظ  جهتِ 

کنند  پا نیز هرگز به اسمِ حقوقِ بشر، خطر نمیآمریکا و ارو  بمانند.

کلّه و الت را به جان خودشان بیندازند و ملّت ای انسانِ بی تا عدّه

شوند امّا  واردِ جنگ می  کشورهای خارجی  دیگری را نجات دهند.

ست. من  جنگند و این امری منطقیبرایِ منفعتِ مردم خودشان می 

یا اروپا را ندارم، انتظار من فقط آن  القمر کردن از آمریکا  توقّعِ شقّ

انسان با  است که سرِ جان  این جهت    جاعشها  از  معامله نکنند. 

شود، اطّالعاتِ غلط را بررسی است که وقتی دادگاهی تشکیل می
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خایمنی را تلطیف    ی کثیفِ جلّاددهند تا چهرهکنند و نشر می می

ی  یستند و اتّحادیهها آنچنان هم خونخوار نکنند و بگویند که ملّا

ی گوییم که همهگرچه ما نمی  کند.ها معامله  تواند با آناروپا می

براندازیدادگاه تکرار  ها ضدّ  را  آن  مدام  که  داریم  امّا سخنی  اند 

 آپانگان »جنبش آبان«گوییم که باالیِ ده هزار نفر در کنیم و می می

  ۳۲۳  شده استگفته  ها  که در این دادگاه  اند در حالیکشته شده

می  نفر! میمن  اثبات  دولت  کنمتوانم  در  تنها  کرمانشاه، که  آباد 

تقلیل دادنِ  .رسیدندبه قتل  توسط رژیم در آبان نفر   ۵۰۰حدّاقل 

نسل به  یک  به    ۳۲۳کشی  بزرگی  از  ملت  نفر، ظلم  است.  ایران 

این گزارشدیگر  طرف   کنند که   ها، تفسیری درست میهم طبقِ 

اند و برای  مردم و دولت بوده که چند بانک را آتش زده نزاعی بین  

همین، حکومت هم چندین نفر را کشته است و طبقِ این تفسیر  

معامله برجام،  پیش میشدر  را  هم  برندان  از یک طرف  سیستم  . 

می  معرفی  خونخوار  را  طالبان  جرأتِ  جهانی،  همین  برای  کند، 

رفتارشان است پس منفعتی اگر تناقض در  ها را ندارند.  معامله با آن
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چرا    پس   .در کار است وگرنه فرقی بین جاعش و طالبان نیست

کنیم تا با این اقلیّت  ای درست نمیبندیخودمان در خیابان، سازمان

 خودمان بجنگیم؟آزادی برای 

ی جنگ هستند و کنند آمادهها اعالم میسانگاهی برخی از پارتی

م را همانندِ این چهار  ا وش و دانشتوانم همن می  اند.منتظر فرمان

لوازم سازماندهیِ یک    در این برههسال، در اختیارتان قرار دهم امّا  

جریان و رهبریِ کالنِ آن باید توسط همه انجام شود پس ناگزیریم 

 در این چند سالاز همین امروز به سازماندهی موتاهاها بپردازیم.  

خواهد که  م نمیاز چندین جهت به من حمله شده است، من دل

تان وقف این شود که از من دفاع کنید. کار  برجسته شوم و زمان

ست، نه دفاع از موتا! در اساس کار ما، جنگیدن علیهِ  شما براندازی

کنند  ها کاری میکنید که آنتمرکزِ قدرت است و شما مشاهده می

ب  را صع  مبارزهکه دفاع از موتا بدل به بخشی از مبارزه شود و این  

جنگد و  ش هم این است که در مرکز فقط موتا میا کند! دلیلمی

نمی ما  کار  به  موتا  که شعار  اساسن یک  است  آن جهت  از  آید؛ 
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درست می را  نقطهموتاهاها  این  و  که جاعشایکنم  آن   ست  در 

گوید که من رهبر نیستم! بازد. چون اوّلین بار است یک رهبر میمی

، من شاه نیستم، هستیم  شم، همه رهبرخواهم که رهبر بااصلن نمی

ست که باید  ایشاهی را گسترش دهید و این نکتهپس باید مردم

جاعش   ندارد؛  بزرگی  مغزِ  به  نیازی  آن،  درک  و  شود  درک 

به   دهد.قرار میزیر فشار    کنند،مینفره مبارزه  هایی را که تکچهره

پس خصوص اگر آن فرد نتواند به مریخ برود و آنجا زندگی کند! 

های مبارزاتی و موتایِ خودتان هستید؛ هر ناگزیر به تشکیلِ هسته

  پشتیبانی آن از بجنگد،  جاعشجریانی هم که به صورتِ واقعی با 

کرد،   مدت حمایتخواهیم  این  در  که  این  کرده  همانطور  و  ایم 

ایدئول  گرفته  نشأت بجز ماجرایِ  وژیکاز  ما  نبودن ماست.  محور 

دخترِ آبی )که جاعش در آن شکست خورد( و دو عملیّات ساعت 

سیاه، هیچ فراخوانی ندادیم امّا هر جایی که اتّفاقی خیابانی افتاد، 

ها،  وسطِ میدان بودیم و نقشِ محوری داشتیم. بیشترین دستگیری

شان،  ا بجای تقدیسِامّ است  حزب براندازانمبارزات از   ها وکشته
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بانک  هایپارتی!  کردند  سانسورشان زدنِ  آتش  با  ضربهما  ی ها، 

اساسی را به جاعش وارد کردند امّا مزدورانِ حکومت، در بیرونِ 

ها بوده است!«. زدن بانکحکومت عامل آتشمرزها چه گفتند؟ »

شان مزدور و بخشی دیگر ابله سیاسی بودند و هستند. البتّه، بخشی

و  محل  ها  کبان مردم  از  قیام  مالدزدی  موتور  همان  باختگان 

دی طبیعی  ۹۶ماه  فرودستان  پس  از  بودند،  آبان  قیام  در  که  ست 

 بانکهای سپاه قاتل انتقام بگیرند و آنها را به آتش بکشند. 
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ها، براندازی  شهری ها و جنوب بدونِ سازماندهی دهاتی   

اوّل( )بخش  است،  غیرممکن    

براندازی و قیام    چه هنگام  شودمدام از من سوال می   روزاناین  در  

حتّی اگر ادّعای   !منتظر هستندها جمعیّتِ مدام  ؟ اینافتدمیاتفاق  

چونکه در انتظارِ    اند!مسلمانو ایرانی بودن داشته باشند،  ضد اسالم  

نیست،    گایی. قصدِ من از طرحِ این نکته، اسالمهستند  دهندهنجات

به  بلکه می براندازی که    موضوعی دیگرخواهم  اوایلِ  اشاره کنم. 

»ی  صفحه عدّه  آمدنیوز«زَم  بود،  می فعّال  و  ای  امروز  که  گفتند 

،  ۹۶  ماهدی  ۱۷فرداست که براندازی رخ بدهد و بعد از سرکوبِ  

طلب با نگاهی غیر علمی و غیر عملی، اصرار بر  ای سلطنتعدّه

این  .  بهمن آن سال داشتند  ۲۲براندازی و تظاهرات در   وقتی که 

 دیدم، به من تهمتِ مزدوری زدند.کار را غیرممکن می

توانید  شما نمی  باشیم.ما باید با تغییراتِ بنیادین، رفتارِ علمی داشته  

ده کردنِ اذهانِ مردم، مدّعی براندازی شوید.  دهی و آمابدونِ سازمان

، گفتمانِ براندازی خودش را نشان  امروزخالفِ  بر  ۹۶شَک سال  بی 
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برانداز نبودند. اکنون نیز که    ی مردمنداده بود، به همین دلیل همه

براندازی خواهانِ  چونکه  هستند  همه  نیست؛  ممکن  عمل  این   ،

زیسیون و کسانی که از این  ها و کلِّ اپوطلبان، ژورنالیستاصالح

های منحرف کننده، مانندِ گروهِ  خورند، با تشکیلِ گروهراه نان می

که   را  براندازی  جهتِ  خودشان،  توّهماتِ  تزریقِ  و  گذار 

بندی نداشت، تغییر دادند و جای لیدری مردم، دیسلیدری سازمان

دسته کلماتِ  به  اگر  کلمهکردند.  مانندِ  شده،  یاد  ی هایِ 

شوید که خودشان هم طلب«، نگاهی بیندازید، متوجّه میت»سلطن

 زَنیِ سلطنت را ندارند. آمادگیِ برهم 

برایِ آنکه کاری را آغاز کنید، ابتدا الزم است با ادبیّاتِ آن َامر آشنا 

براندازی نمی  شوید. ش ساخته  ادبیّاتش  شود مگر آنکه براندازی، 

دِ زیادی صورت پذیرفته  شود که با تالشِ چندساله، این کار تا حدو

اش کنید که در  پس از آشنایی با زبان براندازی، باید میدانی  است.

موضوعِ موردِ بحث، عملی کردن به درستی اجرا نشده است. برایِ 
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ی نو از زمانِ مشروطه تا به  عملیّاتی کردن، باید بدانیم که چرا ایده

   ریم.ندا اکنون، اجرایی نشده و هنوز یک انقالبِ ساختاری 

، از سندیکای آن  احزابِ چپی مانندِ حزبِ توده که از زمانِ تأسیس 

، آنقدر  گفتمیکارگران، اتّحادِ کارگران، فعّالیّتِ کارگران و غیره  

»کارگر« از گرده کارگر کار کشید که حاال دیگر بدل به حسین و 

حالیای  واژه در  همه  اینها  و  شده  براندازان مقدّس  کار  که  ست 

و  متافیزیک  با  قدرت  همیشه  است.  مقدس  امر  کردن  معمولی 

واژه از  که  کرده همچنان  کاسبی  مقدس شدهمقدس  کارگر  ی  ی 

هیچ کاری برایِ  در عمل ردند اما احزاب روسی بیشترین سود را ب

به زبان   اینکه کلمه کارگر را  از طرفی وقتی  انجام ندادند.  کارگر 

آورن دیدی انگلیسی، فرانسوی یا در نهایت روسی، نسبت به می

هر سه آن کشورها صنعتی   چونکارگر دارند که درست نیست،  

وار  ی کارگر سخالفِ ایران، همه چیز در آنجا بر شانهبربودند و  

برخوردار   مدرنیزم  از  که  مدرنیزیشنی  بدونِ  گفتمان،  این  بود. 
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وارِد   است،  نشده  ایرانی  امّا  آمده  کشور  به  ایده  یعنی  نیست، 

 فرآیندی غلط، در تفکّرِ احزاب شد.

ها ، آن۵۷انقالب و در  هستند  روستانشیناکثریّتِ کارگران ایرانی 

دایی مثال،  برای  نداشتند.  فعّالی  های  م طرفدار چریکا هیچ نقشِ 

ی هایی که دو طرفِ جادّهفدایی خلق بود، وی با دوستانش در دکّه

های ابتداییِ مارکسیستی و سوسیالیستی چمخاله زده بودند، بحث 

گیر  ها به طورِ تقریبی پا گرفته بود امّا هرگز همهکردند؛ این ایدهمی

آن من،  دایی  برعکس  چونکه  دفاع نشد،  کارگر  از  که  هایی 

و آنمی نبودند  ها را موردِ شناسایی قرار  کردند، خودشان کارگر 

چراند، از اساس اطّالعی از  نداده بودند. آن کشاورزی که گاو می

خواست اطّالع پیدا کند، از  کمونیست نداشت و وقتی هم که می

می سؤال  مسجد  میملّایِ  جواب  در  هم  وی  و  که  کرد  گفت 

اینکه شما خواهر و یعنی  بدهی!   کمونیست  بیگانه  به  را  مادرت 

نداشتند و با مردم روستانشین  های چپ که تریبون  همزمان با گروه

نبود ارتباط  و  حوزهند؛  در  رمضان  در  علمیّه  فعالیت ی    محرّم، 
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کرد و به اسمِ طلبه، مأمورهای خودش را به  تشکیالتیِ اسالمی می

میکورهدِه که  ها  مردمی  جوابِ  در  و  را  کمونیستفرستاد  ها 

ها که  داد. همین روستاییشان می دیدند، مشتی خزعبل تحویلمی

اکثریّتِ جامعه هستند اگر ذهنشان ساخته نشود، چماق به دست 

 گیرند.می

زمانِ   نتوانستهچریکفعالیت  از  اکنون،  به  تا  ایم  های فدایی خلق 

است  ها را به روز کرده  روستاها را فعّال کنیم. اینترنت شهرستان

دهند و در  ها جوالن می کِشها و قمهامّا هنوز در حواشی آنها الت 

و به محضِ اینکه بخواهیم آنجا کارِ سازمانی    هستند  سپاهخدمتِ  

گمراه می ِکنیم،  برایِمان  لیدری  و  میکنند  جای  مان  که  سازند 

کند  رهبری مبارزه به عنوان یک کاندیداتور تنها خودش را تبلیغ می

ب مدام  مردمیو  محبوبیت  میزان  متر  میا  اندازه  را  دو  اش  گیرد!. 

رجوی نمونه مریم  و  پهلوی  رضا  میاش  فکر  اوّلی  که  کند ست 

ریاست حرفجمهوریکاندیدای  باید  و  بزند، ست  اخالقی  های 

اعیان با  امّا  ندارد  را  اوّلی  نرمی  گرچه  هم  در نشینیدومی  اش 
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بکن تشکیالتی  کارِ  آنکه  از  بیشتر  و  پاریس،  بسط  فکر  به  و  د 

ی حرکتی انقالبی باشد، مانندِ گروهی مافیایی که فقط در  توسعه

دهد. ش را سازمان میلولند، مناسباتِ درون حزببینِ خودشان می 

و ضدِّ هر حرکتِ    ی روسیههایِ چپ هم که اکنون زیرِ سیطرهگروه

 هستند.  ملّی

که کارمند   ی متوسّطها، روی طبقههم ژورنالیست  سوی دیگراز  

و خودِ دولت نیز دستِ   گذارندهستند، تاثیر می دولت و وابسته به  

سپاه  اند و اگر خواستِ  در نتیجه کارمندانِ ایران سپاهی  است.سپاه  

   .حقوق نخواهند گرفت محقّق نشود، کارمندان  پاسدارن

همتمرکزِ     براندازی  طبقه  جنبش  روی  مجازی  فضایِ  ی  در 

ک  متوسط حالی  در  فرودستان  است  را  میدانی  عملیاتهای  کل  ه 

میبه روستایی،   رسانند.اجرا  دامدارِ  و  کشاورز  آن  وجود  این  با 

که   را  وقتمیاخباری  چون  پسسازید،  ندارد  را  هم    ش  دنبال 

حالینمی در  این  و  نشود، کند.  اپیدمی  آگاهی  اگر  که  ست 

   !گیردسازماندهی هم صورت نمی
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دانستند که شاه از ایران  ها نمی، بعضی از روستاها تا سال۵۷سال  

رفته است. ما با چنین سیستمی رو به رو هستیم و آن نگاه، هنوز  

در ادامه به نقد این   ای دیگر!مانده اما به شیوهدست نخورده باقی  

اختیارتان خواهم مسئله می آن را در  پردازم و راهکارهای عملی 

 گذاشت.  
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 ها،  شهری ها و جنوب بدونِ سازماندهی دهاتی 

 )بخش دوم(   است، براندازی غیرممکن  

نامندش جریانِ ملّی می  التین.هایی که در آمریکای  یکی از جنبش

نزدیک است، ارتشِ آزادی بخشِ  از نظر خواست و تئوریک  و به  

ایران تمدّنِ غنی سال   ۵۰۰ای دارد،  زاپاتیستاست. مکزیک مانندِ 

مایاها  شان،  در حالِ جنگیدن جهتِ احیایِ فرهنگِ دیرینهاست که  

در  هستند اصلی  سال گذشته  ۱۰۰.  نیز، سه جریانِ  آن کشور  ی 

داشته مسلّحانه  اولی،ایم.  اعتراضی  ،  دومیو    ۱۹۶۷ی  مبارزاتِ 

امّا  بود که هردوی   ۱۹۷۹مبارزاتِ    چونشان سازماندهی داشتند 

دهقان واقعی  حمایتِ  بهرهاز  شکست ها  به  محکوم  نبودند،  مند 

که آلتِ   آمدنداحزابی به وجود    این دو جنبش بعدهااز دلِ    شدند.

به   و  گشتند  استعمار  برسیطرهدستِ  استثمار  بیشتر  دهقان  ی  ها 

محور )مانندِ کشاورزیکمک کردند. تنها جریانی که در آن کشورِ  

ها را متّحد  دهقان  ۱۹۱۰ایران( خوشنام است و توانست در سال  

سال بعد از    ۸۴ست.  ا  کند،  تشکیالتِ آنارشیستِ معروف، زاپاتا



 

 

1
4

1
 

 سازماندهی موتاهاها...  141

مسلّحانهاوجنبش   جریان  وسیله،  به  در ای  مارکوس  فرمانده  ی 

  ۱۹۷۲های  استانِ فقیرنشین چیاپاس به وقوع پیوست که از جنبش

و   آنارشیستیهای بومی و فرمتی  ته بود و با اتّحادِ دهقاندرس گرف

با احترام به زاپاتا، آن را زاپاتیستا نامیدند. مارکوس شخصِ محوری  

و ایدئولوگشان است و گرایشی مارکسیستی دارد امّا کلِّ جنبش،  

ست به همین دلیل، بدون رهبر و دارایِ همانندِ زاپاتا، آنارشیستی

در   زیادی  آن  اند. شاندنهبمدیران  شعارهای  از  و  یکی  »زمین  ها، 

و   است  مایاییسم«  »احیای  دیگرشان  شعارِ  و  در    چونآزادی« 

  مایایی تمدن  احیایمکزیک، اقوام دیگری، اهداف خودشان را در 

کردبینند،  می سزایی  به  کمک  جنبش  محبوبیت  ی  درباره  .در 

ی کشف معادنِ  اید که به بهانهسرخپوستانِ مکزیک حتمن شنیده

زمین تصاحب  هایِطال،  هستیِ  شدشان  سپس  آنو  از  را  ها  شان 

ایران   تاریخِ  در  ماجرا  این  مانندِ  است. گرفتند.  افتاده  اتفاق    هم 

به احیای ایرانِ باستان    ما همگویند،  ها از مایاها میکه آن  طورهمان

اینکه  کنیم.میفکر   جالب  خودچپ عدّه  و  بدو ای  از  که  خوانده 
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ها  ها و اکثریتیایاند و مدام مثل تودهپیدایش پی کسب قدرت بوده

داشته راستگرایانه  صدقهگاردهای  قُربان  که  حالی  در  ی اند 

مکزیک میرفتارزنی مبارزانِ  ایرانارشیستهایِ  ما  به  که  روند،  ها 

کنیم،  و احیای مجلس مهستان تالش می وس  ی دی برای تحقق ایده

 زنند. انگ نژادپرستی می

را   نیکاراگوئه  و  السالوادور  انقالبِ  دو  جنوبی،  آمریکایِ  مبارزانِ 

از آن پشت سر نهاده استفاده   ها،متنپیش  اند و  جهتِ پیش رفتن 

براندازیبرکنند،  می که  ایران  و  خالفِ  مشروطه  از    ۵۷هایِ  را 

اند و حزبِ  ای هنوز در آن هنگامه ماندهعدّه  سرگذرانده است امّا

 کنند! خواهان را تأسیس میمشروطه

مادرِ ما، قیامِ فرودستان است؛ ارتشِ زاپاتیستا نیز وقتی اعالمِ وجود  

کند که کارلوس سالیناس د گورتای با تزویر و تقلّب، مردم را می

ی تشکیل  قانونشود و دولتی غیر انتخابات می  و پیروز  دادهفریب  

می  دهد.می سعی  شده،  یاد  ذهنِ  جنبش  کردنِ  مسلّح  با  کند 

کارِ چریکی،   و  دوباره    اوروستاییان  انتخابات  و  کند  یَد  را خلع 
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اوّلین   نفر،  هزار  هشتاد  جمعیّتِ  با  کریستوبال  سن  شود.  برگزار 

می شهری آزاد  زاپاتیستا  دستِ  به  که  با  ست  اوکازینگو،  و  شود 

از   که  بود  شهری  دومین  نفر،  هزار  صد  دولتِ   کنترلجمعیّتِ 

مکزیک خارج شد. چطور اینهمه جمعیّت توانست خود را از چنگ  

ا   چونحکومت رها کند؟   بزرگی  امّا   ز مردمبخش  بودند.  مسلّح 

گوید که اسلحه به دست نگیرید  این روزها، اپوزیسیون به شما می

! شما هستندها از  و کاری به نیروهای مسلّح نداشته باشید زیرا آن

، نیرویِ انتظامی  گیردصورت می   به محض آنکه قیامی  طرفی  ولی از

بهبه قصدِ تکّه  اعزام میخیابان  تکّه کردنتان  از    ! آن ندشوها  دسته 

بینند اپوزیسیون، از سرِ مزدوری یا ناآگاهی، تحوّالتِ جهان را نمی

ست. پس مدام ها بر سرِ ملّتِ مکزیک نیز آمدهکه تمامیِ این اتّفاق

نگویند که ما زمانی شاهِ جهان بودیم و از فکرِ برتر حرف نزنند،  

با محتوای   فیلمِ  شماری. تعداد بی ترندها از شما جلوخیر! مکزیکی

چه بالیی سرشان آمده   ببیندی دنیا  سازند تا همهسرخپوستی می

شان بکنند  هر عملی ضد دولت   نتیجه از دید مردم دنیااست. در  
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  شوند. بزنند، درک میی مایاییسم حرف  درباره  و اگر  شودمیتوجیه  

ایرانیان نمی به  این حق را  ایران  امّا  در  دهند؛ چون هر کسی که 

های روسی و ، از طریقِ اسالم و قرآئتدست گرفته  حکومت به

نام  آمریکاییانگلیسی و   به  ملّا و سلطان، نفت شما را  و  به هایِ 

از همان سرمایه، در جهت    تاراج برده استفاده کرده،    تانفریبو 

های  . شما زحمتبوده استبالهت سوار    در کشور ما همیشهزیرا  

گیرند  هایم جواب میبینید که چگونه گفتمانروزی من را میشبانه

شوند.  شوند امّا ناگهان ابلهانی سوارِ این سخنان میگیر میو همه

زاد ای ژورنالیست و ملّازاده و سلطانگیرد و عدّه آپانگان شکل می

ای دارند  ا نه ایدههدهند. آنبیانیّه میپیاز،  که نه سَرِ پیازند و نه تهِ  

و نه تفکّرِی نو در سرشان است، در حالی که انقالب را ایده پیش  

 برد. می

بندی و ی نو، سازمانای از ایدهدر این زمینه، استانِ چیاپاس، نمونه

انقالبی تمامِ  ساختار  ایران،  برخالف  که  لیبرو   هایشدهقانست 

مائوویستهستند ما  ها .  به  منتسب  کمونیستی  تسه   ئو  »جنبش 
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ها مانندِ  آن کردند.های چین شروع هم کارشان را از دهات «تونگ

به شهر آن ور میها حملهسیل  و  را  شدند  و  می  تصرفها  کردند 

ایرانی  چپِ  امّا  دهند.  شکست  را  چین  دیکتاتوری  توانستند 

دارد. تعریف چپ ایرانی از  ی انقالب  با پدیده  شهری   برخوردی

 . نگاه اشتباه استکند و این ر کار میست که در شه کارگر کسی

ای که در دو شهرِ نزدیک مکزیک  زاپاتیستا، طَیِّ عملیّاتِ پارتیزانی

هزار  انجام دادند، دو دَکَلِ فشار قویِ برق را که قدرتِشان چهارصد

وُلت بود، با دینامیت منفجر کردند. قصدِ من این است که بگویم 

گوید که اگر دست  امّا رضا پهلوی می، ناگزیری ماست  کارِ مسلّحانه

می پار  و  لَت  را  شما  سپاه  ببرید،  اسلحه  نسخهبه  او  کند.  که  ای 

پیچد این است که بنشینیم و شاهدِ قتلِ تدریجی خودمان باشیم!  می

 اند غافلزنند و  ش از سالطین ایران حرف میدر حالی که طرفداران

قدرت را در دست گرفته،  هر سلطانی که که در تاریخ بعد از اسالم،  

طرفدارهایِ سلطنت قبلی را از بین برده و اهلِ مبارزه و کُشتار بوده 

  .است؛ برای نمونه، آغا محمّدخان چشمِ بسیاری را از حَدَقه درآورد
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  ای عدهچرا    است پس  آغا محمدخان  خونخوارتر از  اکنون جاعش  

   زنند؟!ی مدنی میمبارزه دم از

طرفی دارد،    از  که  تشکیالتی  با  اسالمی    توسط جمهوری 

کنند و هدف  تظاهرات ساختگی ایجاد میمرزی  های برونتلویزیون

هم شناسایی آن دسته از براندازان است که درک کافی از جنگ با  

همه شناسایی نیز آن است  ! دلیلِ آناین حکومت غاصب را ندارند

در   مزدوران  الباقیِ  و  توده  حزب  جز  صدایی  سرِمان  که  پشتِ 

 مان نیز جز خأل نیست. آید و پیشِ رویِ نمی

عبرت  جنبش گذشته  از  چگونه  که  ببینید  را  زاپاتیستا  نظیر  هایی 

هایی نظیرِ سیاهکل درس بگیریم و  گیرند؛ ما هم باید از جنبشمی

ی  هایش را شناسایی کنیم. مهدی خدابنده که شروع کنندهضعف

تکنیک بوده که پس از اخراج  جنبشِ سیاهکل است، دانشجوی پلی

رود و در آنجا  لُرزبان می  هایدهاتشدن از دانشگاه، به یکی از  

می دیگر،  معلّمی  نفر  شش  پنج،  با  سپس  ایجاد  را    جنبشکند. 

هوشِ بومی کردنِ قضایا را داشت و آن جریان، مدیونِ    او.  کندمی
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  شود در حالی که اگر هوش اوست امّا هیچ اسمی از او برده نمی

و   لنگرودی  و  سیاهکلِی  نفر  با چهار  لیدرِ جریان،  عنوانِ  به  وی 

می گروه  گالشالهیجانی  با  بتوانند  تا  گفتگو  شد  مناطق  آن  های 

آنکه بجای  نظامی    به  کنند، سپس  مغز    حملهپاسگاه  رویِ  کنند، 

منطقه آن  می  مردم  آن کار  و  بدل  کردند  مبارزانی شجاع  به  را  ها 

ماند.  آن جنبش تنها یک خاطره باقی نمی  ساختند، شاید حاال ازمی

آورند، ها و قاتالنِ اسالمی را به وجود می اید مانندِ ملّاها که خُرافی

 ساختند. خودشان را می هایِانسانها هم آن

 


