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مھر ١۴٠١ 

پیشگفتار:  

ھـر حـرکت اجـتماعی بـرای تغییر جـامـعھ در قـالـب یک «فـرایند» انـجام می شـود. ھـر فـرایندی نیز مـراحـل مـتعددی دارد و 
عـبور از ھـر یک از آنـھا زمـان می طـلبد. جـنبش اعـتراضی مـردم ایران کھ بـھ دنـبال قـتل جـنایتکارانـھ ی ایرانـدخـت مـھسا 
(ژینا) امینی آغـاز شـده اسـت می رود تـا بـھ صـورت یک رونـد اعـتراض گـری گسـترده جـلو بـرود و ایجادگـر یک تغییر 

مھم در کشور باشد.  

این تغییر امـا نمی تـوانـد بـھ صـورت خـودکار، حتمی و خـود بـھ خـودی بـھ سـرانـجامی روشـن و مـطلوب بـرسـد. چنین امـری 
نیازمـند آگـاھی و اراده ی کنشگران شـرکت کننده در جـنبش اسـت. آنـھا بـاید حـرکت را مـدیریت کرده و از مـراحـل مـختلف 
عـبور کنند تـا بـھ نتیجھ بـرسـد. بـرای این مـنظور نیازمـند آن ھسـتیم کھ یک تفکیک بین «جـنبش اعـتراضی» و «جـنبش 
انـقالبی» قـائـل شـویم. جـنبش اعـتراضی بـرای اعـتراض بـھ یک امـر و نفی آن اسـت: از یک جـا شـروع می شـود، بـعد ادامـھ 

می یابد، سپس گسترش پیدا می کند و در نھایت تثبیت می شود. 

از زمـانی کھ جـنبش اعـتراضی تثبیت شـد شـانـس این بـھ وجـود می آید کھ بـاز بـراسـاس عـقل و اراده ی تغییرطـلبان، و نـھ 
بـھ طـور خـودجـوش، بـھ یک جـنبش انـقالبی تـبدیل شـود. جـنبش انـقالبی قـادر اسـت کھ بـا تکیھ بـر دسـت آوردھـای جـنبش 
اعـتراضی، مجـموعـھ ھـای کوچک و بـزرگ اعـتراض گـر را سـامـانـدھی کرده و بـھ اعـتراض سـراسـری دامـن بـزنـد، 
اعـتصابـات را سـازمـانـدھی می کند و سـپس، بـا تـرکیب اعـتراضـات و اعـتصابـات سـراسـری، قیام بـرانـدازی را تـدارک 

ببیند.  

این جـنبش انـقالبی اسـت کھ رژیم حـاکم را سـرنـگون می کند، بـرای آن جـایگزین تـدارک می بیند و بـعد از جـایگزینی، 
اقدام بھ تغییرات اساسی در کشور می کند. و فقط در این صورت است کھ صحبت از انقالب می کنیم.  

جـزوه ی حـاضـر حـاوی مـقاالتی اسـت کھ از ھـمان روزھـای اول جـنبش تھیھ و انـتشار یافـتھ اسـت و این جـا بـھ صـورت 
یک جـا در قـالـب یک جـزوه عـرضـھ می شـود. این جـزوه از این جـا بـھ بـعد بـھ صـورت مـرتـب و بـا پیشرفـت حـرکت تکمیل 
شـده و بـھ صـورت بـھ روز شـده بـا شـماره ھـای جـدید روایت خـود منتشـر می شـود. امید اسـت کھ مجـموعـھ ی این دانسـتھ ھـا 

بتواند بھ مدیریت ھر چھ بھتر جنبش و عبور از چالش ھای بسیار سختی کھ پیش رو دارد موثر باشد.# 
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   ٢٩ شھریور ١۴٠١ 

حـرکتی کھ بـھ دنـبال جـنایت ھـولـناک رژیم و قـتل ایرانـدخـت، مـھسا (ژینا) امینی آغـاز شـده اسـت خـبر از یک بسـتر 
اجـتماعی آمـاده بـرای اعـتراض گـری می دھـد. جـامـعھ ای انـباشـتھ از خـشِم نـاشی از سـرکوبـگری، حـجاب اجـباری، فـقر، 
گـرسنگی، تـورم، گـرانی، بی نـانی، بی آبی و بی آیندگی مـطلق. چنین بسـتری آمـاده اسـت از ھـر فـرصتی بـرای اعـتراض 

استفاده کند.  

اینک امـا تـالش بـاید بـر آن مـتمرکز بـاشـد کھ حـرکت اعـتراضی را تـبدیل بـھ یک جـنبش مـوثـر و مـوفـق کنیم. بـرای این 
منظور چند شرط بدیھی الزم است:  

١)   اعتراضات ادامھ یابد.  

٢)   اعتراضات گسترش یابد.  

٣)   اعتراضات در سراسر کشور بھ ھم پیوند بخورد.  

۴)   از دل ادامھ و توسعھ ی اعتراضات، اعتصابات و تظاھرات سراسری و ھماھنگ شکل گیرد.  

۵)   خواست ھای مشخصی با تعیین اولتیماتوم شکل گرفتھ و تا آخر بھ پیش رود.  

این بـھ زبـانی سـاده، مـراحـل تـاکتیکی یک رونـد اسـتراتـژیک اسـت کھ می تـوانـد مـورد نـظر ھـمھ ی فـعاالن سیاسی و 
اجـتماعی داخـل و خـارج از کشور قـرار گیرد. در این میان، بـرخی بـاز مسـئلھ ی ضـرورت وجـود سـاخـتار رھـبری و 
سـازمـانـدھی را مـطرح خـواھـند کرد. اگـر تـا بـھ حـال اصـرار بـوده اسـت کھ بـاید این سـاخـتار بـاشـد تـا این رونـد طی شـود، می 

توان اندیشید کھ این روند باید طی شود تا ساختار شکل گیرد.  

ھـر نیرویی کھ بـتوانـد بھـتر و مفیدتـر بـا آن چـھ در خیابـان ھـای شھـرھـای سـراسـر کشور می گـذرد پیونـد بیابـد شـانـس 
بـاالتـری بـرای تـبدیل شـدن بـھ نیروی جـایگزین خـواھـد داشـت و این قـرار ھـم نیست فـقط یک نیرو بـاشـد. بـھ ھـر روی، 
واقعیت صحنھ قواعد خود را دیکتھ خواھد کرد نھ این کھ قواعد ساختھ ی ذھن ما بتواند واقعیت را بھ کام خود کشد.  

تـمرکز خـود را در شـرایط کنونی روی مـبارزه بـگذاریم: تـداوم، گسـترش، سـراسـری شـدن. مـوضـوعـات دیگر بـھ تـدریج 
روشن و تعیین تکلیف خواھد شد. تالش کنیم جنبش اعتراضی را بھ جنبش تغییر تبدیل کنیم. 

رژیم بھ آخر عمر رسیده است و منتظر گورکنان خویش، یعنی مردمی شجاع و آگاه است.# 
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  ١ مھر ١۴٠١ 

رژیم ھـا می بـایست دسـت کم یکی از این سـھ چیز را بـرای تـامین بـقای خـود داشـتھ بـاشـند: مشـروعیت، کارآمـدی، اقـتدار. در 
کشورھـای دمکراتیک ھـر سـھ مـوجـود، بـا ھـم مـرتـبط و مکمل ھسـتند. در کشورھـای نیمھ/شـبھ دمکراتیک عـنصر نخسـت 
غـایب یا کم اسـت مـانـند چین و سـنگاپـور. در مـورد کشورھـای اسـتبدادی امـا فـقط سـومی مـورد نـظر اسـت. الـبتھ ھسـتند 
دیکتاتـوری ھـایی کھ بـھ واسـطھ ی داشـتن درجـھ ای از کارآمـدی در بـرخی از حـوزه ھـا شـانـس دوام بیشتری دارنـد، مـانـند 

کره ی شمالی و کارآیی باال در حوزه ی تسلیحات و اتمی. 

رژیم جـمھوری اسـالمی در عـمر ۴٣ سـالـھ ی خـود نخسـتین مـورد را در کمتر از ده سـال بـعد از انـقالب و دومین مـورد را 
در ھـمان ٢٠ سـال اول از دسـت داد. از آن پـس، بـا تکیھ بـر دسـتگاه ھـای امنیتی و شـبھ نـظامی و انـتظامی و سـرکوبـگر بـا 

قتل و کشتار و جنایت و زندان و شکنجھ و ترور امثال آن بقایش را تامین کرده است. 

امـا در شھـریور ١۴٠١ اتـفاق تـازه ای شکل گـرفـتھ و آن این کھ انـباشـت خـشم و نـارضـایتی مـردم، بـھ دلیل وضعیت کلی 
فـاجـعھ بـار کشور، بـھ حـد غیر قـابـل تحـمل رسیده و جـمعیتی را بـھ خیابـان آورده اسـت کھ دیگر از این رکن اصلی نـظام، 
یعنی قـدرت سـرکوب آن، تـرس و واھـمھ ی مـورد انـتظار رژیم را نـدارد. اگـر این امـر بـھ اثـبات رسیده و تحکیم شـود تـنھا 
پـایھ ی بـاقیمانـده ی بـرای سـرپـا مـانـدن مـوقـت رژیم ھـم فـرومی ریزد. این یک احـتمال اسـت کھ در روزھـای آینده مـورد 

راستی آزمایی قرار خواھد گرفت، ھنوز آن جا نیستیم، یا بھتر است بگوییم، در شروع آن ھستیم. 

ویژگی حرکت جدید 

خـصوصیت حـرکتی کھ در زمـان نـگارش این مـطلب در ششمین روز حیات خـود اسـت، ضـربـاھـنگ بـاالی آن اسـت. 
حـرکت از ھـمان ابـتدا بـا درجـھ ای از تـھاجـم نسـبت بـھ دسـتگاه سـرکوب و نـمادھـای رژیم آغـاز شـده کھ در قیام ھـای گـذشـتھ 
کم سـابـقھ بـوده اسـت. بـدیھی اسـت کھ این ضـربـاھـنگ بـاال بـھ دلیل شـدت خـود نمی تـوانـد بـرای مـدت زیادی ادامـھ یابـد: نـھ 

برای مردم تامین ھر روزه ی این درجھ از رادیکالیزم در یک بازه ی طوالنی ممکن است، نھ برای رژیم تحمل آن. 

پس، جنبش بھ طور طبیعی بھ سوی یک از این دو حالت بھ پیش خواھد رفت: 

• یا ضرباھنگ خویش را کاھش می دھد تا وارد یک حیات دراز مدت شود، 

• یا ضرباھنگ را آن قدر باال می برد کھ کار را یکسره کند. 

در حـالـت اول، یعنی کاھـش ریتم فعلی، چـھ بـھ صـورت خـودجـوش از جـانـب مـعترضین بـاشـد و چـھ بـھ واسـطھ ی سـرکوب 
شـدید و بـاال بـردن ھـزینھ از سـوی حکومـت، این خـطر وجـود دارد کھ حـرکت کنونی رنـگ بـبازد و رو بـھ خـامـوشی رود. 
این نکتھ ای اسـت کھ رژیم می دانـد و بـھ ھمین خـاطـر در تـدارک آن خـواھـد بـود؛ از آن سـوی، فـعاالن کف خیابـان ھـم بـاید 

این نکتھ را بدانند و دست بھ انتخاب ھایی مھم و سرنوشت ساز بزنند. 
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در حـالـت دوم امـا، بـا افـزایش ریتم تـھاجـمی حـرکت، ھـم ممکن اسـت جـنبش از طـریق یک قیام گسـترده ی رادیکال آخـونـدھـا 
را از حکومـت پـایین بکشد و ھـم ممکن اسـت بـا خـونین تـرین سـرکوب تـاریخ سیاسی ایران مـواجـھ شـده و در این صـورت، 

امکان ھر سناریویی در آینده، از جملھ جنگ مسلحانھ ی توده ای علیھ رژیم، پدید می آید. 

پس در مجموع سھ سرنوشت در انتظار جنبش کنونی است: 

١. کاھش ریتم و محو و خاموشی آن 

٢. افزایش ریتم آن و سرنگون سازی رژیم 

٣. افزایش ریتم و مواجھھ با سرکوب خونین و بروز رویاوریی مسلحانھ ی بھ عنوان نتیجھ ی آن 

وخـامـت اوضـاع بـھ حـدی اسـت کھ حـالـت چـھارم یعنی کاھـش ریتم و تـبدیل شـدن بـھ یک جـنبش مـدنی مـتعارف در 
درازمـدت قـابـل تـصور نیست. در میان این سـھ حـالـت بـاال می بینیم کھ سـناریوی مـطلوب، در جھـت مـنافـع ملی مـردم ایران، 
مـورد دوم اسـت، یعنی پیشبرد جـنبش بـا ریتم کنونی و رسـانـدن آن بـھ یک ضـربـاھـنگ قـویتر بـرای تـمام کردن کار نـظام 

آخوندی. اما برای این منظور، جنبش باید نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد. 

نقاط قوت جنبش اعتراضی کنونی 

• رادیکالیزم و تھاجم گری و عوض کردن جبھھ ی ترس 

• تداوم و عدم انقطاع، از زمان شروع تا بھ حال (روز ششم) 

• گسترش میان شھرھا در درون استان ھا و در سطح کشوری در تمامی استان ھا 

• تحرک و قدرت عملیاتی قابل توجھ معترضین برای خنثی سازی دستگاه سرکوب 

نقاط ضعف و کمبودھای جنبش 

• نبود شعار واحد: ھنوز شعار مشترکی کھ پیوند ساز باشد شکل نگرفتھ است. 

• نبود استراتژی روشن: ھنوز تعریف روشنی از ھدفی کھ حرکت می خواھد بھ آن دست یابد جا نیافتاده است. 

• نبود رھبری متمرکز: ھنوز یک رھبری مشخص و تعریف شده برای حرکت قابل شناسایی نیست. 

چھ برخوردی داشتھ باشیم؟ 

پیش از این کھ بـھ ارائـھ ی راھکاری بـرای پیشبرد جـنبش بـپردازیم بـاید نـوع بـرخـورد بـا آن را انـتخاب کنیم. سـھ نـوع 
برخورد قابل تصور است: 

١) بـرخـورد حـداکثرگـرا عـنوان می کند کھ جـنبش بـرای مـوفقیت خـود بـاید تـمامی کمبودھـا را بـرطـرف کرده و فـقط در 
صورت کسب بھترین شرایط است کھ بھ پیروزی می رسد. 

٢) بـرخـورد حـداقـل گـرا می گـوید جـنبش ھمین طـور کھ می بینیم خـوب اسـت و نیاز بـھ فـعالیت ھـدفـمند خـاصی نـدارد؛ 
خودش جلو می رود و کار را تمام می کند. 

٣) بــرخــورد واقــع گــرا کھ مــطرح می کند جــنبش بــاید ضــروریات را داشــتھ بــاشــد امــا اصــراری بــر کسب آن چــھ 
ضروری نیست نداشتھ باشیم. 

بـھ نـظر می رسـد کھ بـرخـورد اولی بسیار کمال گـرا، ایده آلیستی و نـاکارآمـد اسـت، دومی زیادی خـوشـبینانـھ، دل بـزرگـانـھ و 
تـوام بـا خـطر بـرای آینده ی جـنبش اسـت؛ شـاید، بـرخـورد سـوم، کھ می خـواھـد دسـت کم ضـرورت ھـای حیاتی جـنبش را 

تدارک ببیند بدون آن کھ در پی کمال مطلوب نظری باشد، مناسب ترین برای شرایط فعلی باشد. 
6



ضرورت ھای پیروزی جنبش چھ ھستند؟ 

چند مورد است کھ برخی از آنھا کمابیش تامین شده یا در حال شکل گیری است و برخی دیگر نیاز بھ کار بیشتر دارد. 

١) جـنبش بـاید بـدانـد چـھ چیزی را نمی خـواھـد: بـھ نـظر می رسـد کھ این امـر روشـن اسـت، مـعترضین «کل نـظام 
آخوندی» را نمی خواھند. 

٢) بـاید بـدانـد چـھ چیزی می خـواھـد: این مـورد ھـم بـھ طـور کلی روشـن اسـت، «آزادی و نـان و رفـاه» را. در ھمین حـد 
خوب است. 

٣) بـاید بـدانـد چـگونـھ آن چـھ را کھ نمی خـواھـد از سـر راه بـردارد: این نکتھ نیز بـھ طـور عـمومی بـرایش روشـن اسـت و 
می دانـد کھ بـاید درنـھایت تـمامی مـراکز مـھم حکومتی را تسخیر، بـدنـھ ی فـعال نیروھـای سـرکوبـگر را تـار و مـار و 

سران اصلی نظام را دستگیر کند. در ھمین حد کافی است. 

۴) بـاید بـدانـد اجـرا و پیاده کردن آن چـھ را کھ می خـواھـد (آزادی و نـان و رفـاه) بـھ دسـت کھ بسـپارد. این نکتھ ھـنوز 
خیلی واضـح و متعین نیست، امـا می تـوانـد بـھ تـدریج روشـن شـود. قـرار نیست جـایگزین رژیم تـنھا یک جـریان مـنحصر 
بـھ فـرد بـاشـد، ھـر چـند کھ ممکن اسـت بـھ طـور طبیعی یک نیروی اصلی کارآمـد دسـت بـاال را پیدا کند. در بـطن 

حرکت و در پیوند با آن، این جایگزین بروز خواھد کرد. 

بـھ این تـرتیب می بینیم کھ وضعیت عـمومی جـنبش نـھ آن قـدر اطمینان بـخش اسـت کھ خیالـمان از حـاال از بـابـت پیروزی و 
کامیابی آن راحـت بـاشـد، نـھ آن قـدر نـا مـطمئن کھ بـخواھیم بـھ شـدت نـگران یا نـاامید بـاشیم. در یک شـرایط بینابین ھسـتیم 
کھ ھـر روز و ھـر سـاعـت کھ می گـذرد در نـوسـان و تـحول اسـت و می تـوانـد بـھ پیروزی، کھ سـرنـگونی رژیم پلید آخـونـدی 
بــاشــد، نــزدیک تــر شــویم و یا از آن قــدری دورتــر شــویم. در این میان از یاد نــبریم کھ نکتھ ی مــھم، گــرایش عــمومی 
(trend) اسـت کھ بـھ سـوی «تغییر شـرایط» بـھ پیش می رود: رژیمی کھ قـادر بـھ سـرکوب نیست و مـردمی کھ قـادر بـھ 

تحمل سرکوب نیستند، این فرمول تغییر است. 

در چنین شرایطی چگونھ می توانیم بھ جنبش کمک کنیم؟ 

برای این کھ حرکت اعتراضی کنونی بھ وضعیت بھتر با مسیر مطمئن تر برسد می توانیم 

١) تالش کنیم جنبش کنونی ادامھ یابد. 

٢) تالش کنیم جنبش کنونی گسترش یابد. 

٣) تالش کنیم با ھماھنگی و شبکھ سازی بھ سوی حرکت ھای سراسری و ملی برویم. 

۴) در تدارک نبرد نھایی برای خلع قدرت باشیم. 

۵) بـھ تـدریج مـوضـوع جـایگزین و رھـبری را جـدیتر و پـختھ تـر دنـبال کنیم بـھ نـحوی کھ وقتی نـبرد نـھایی مـردم بـا رژیم 
استبدادی کلید خورد، مجموعھ ھای آماده ی عمل در عرصھ ی جایگزینی داشتھ باشیم. 

جـان کالم این کھ جـنبش اعـتراضی کنونی پـتانسیل تـبدیل شـدن بـھ جـنبش تغییرسـاز آینده را دارد اگـر آن را رصـد کنیم، بـھ 
جـوانـب مـختلف آن بـپردازیم و در رفـع اشکاالت و کمبودھـای آن و تـقویت نـقاط قـوتی مـثل انـرژی وحـدت بـخش آن در 
سـراسـر ایران بـپردازیم. اگـر بـاور کنیم کھ فـصل تغییر رسیده اسـت، فـصل تغییر رسیده اسـت. زن زنـدگی آزادی شـعاری 
مـناسـب بـرای این مـقطع از حـرکت در قـالـب یک بـرخـورد واقـع گـرایانـھ اسـت. این بـار مـوفقیت نـزدیک اسـت. انـتخاب بـا 

ماست. # 
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  ٨ مھر ١۴٠١ 

تـفاوت ھـای حـرکت اعـتراضی کنونی بـا خیزش ھـای قبلی تـوجـھ بسیاری را نسـبت بـھ چـرایی آن جـلب کرده اسـت. یکی از 
تـوضیحات این اسـت کھ نسـلی کھ در خیابـان اسـت -و بـھ عـنوان «دھـھ ی ھشـتادی» شـناخـتھ می شـود در یک دنیای ذھنی-

اجتماعی متفاوت زیستھ و می زید. 

ویژگی ھـای روانـشناختی و جـامـعھ شـناختی این نسـل آن را از تـمامی نسـل ھـای قبلی مـتمایز می کند. می گـویند "چیزی بـرای 
از دسـت دادن نـدارد"، چـرا؟ چـون چیزی بـھ دسـت نیاورده اسـت کھ از دسـت دھـد. آن چـھ دیده سـرکوب و سکون و 

سرخوردگی بوده و از مجموع آن سھمی و سرمایھ ای جز خشم خود ندارد کھ تحویل جامعھ دھد. 

شـاخـص مـعروفی اسـت کھ بـھ نـام NEET یا «Not in Employment، Education or Training» شـناخـتھ شـده 
اسـت و بیانـگر جـوانـان ١۵ تـا ٢۴ سـالـھ ای اسـت کھ نـھ در حـال تحصیلند (تـرک تحصیل کرده انـد) نـھ مـشغول مـھارت 
آمـوزی و نـھ در جـایی مـشغول بـھ کار ھسـتند. این میزان در بـرخی از کشورھـای پیشرفـتھ زیر ۵ درصـد و در ایران تـا 

سھ سال پیش معادل ٣٠ در صد بوده است؛ در برخی از استان ھا این رقم نزدیک بھ ۵٠ درصد است. 

این جـوانـان ھـمان ھـایی ھسـتند کھ در قیام ھـای ٩۶ و ٩٨ اولین آثـار کالفگی و نـاامیدی خـود را نـشان داده بـودنـد و اینک 
در ١۴٠١ بـا شـمار بیشتر، سـرخـوردگی و خـشم عمیق تـر بـاز می گـردنـد. از این پـس، این نسـل بـا تـوجـھ بـھ وخـامـت ھـر چـھ 

بیشتر وضعیت اقتصادی کشور پرشمارتر و ناامید تر شده و بھ صورت رادیکال تر ظاھر خواھد شد. 

این خـشم امـروز در قـالـب جنبشی بـروز کرده اسـت کھ آسـتانـھ ی تحـمل نـظام و جـامـعھ را ھـمزمـان بـھ چـالـش می طـلبد و ھیچ 
یک از این دو قـادر بـھ درک و مـھار طغیان این نسـل نیستند. رژیم، سـودای سـرکوب آنـھا را دارد، بی خـبر از آن کھ آنـھا 
زاییده ی مـنطق سـرکوب ھسـتند، سـرکوب بیشتر تـھاجـم بیشتر آنـھا را بـھ دنـبال می آورد؛ جـامـعھ نیز نمی تـوانـد آنـھا را بـھ 
آرامـش و انـفعال وادارد چـون آنـھا بـدبختی خـود را مـحصول ھمین آرامـش و انـفعال والـدین مـحافـظھ کار و تـرسـوی خـویش 

می دانند. 

این نسـل بـر آنسـت کھ بـا قـبول خـطر و پـرداخـت ھـزینھ ی آن راھی تـازه بـرای خـویش بـگشاید، این ھـا بی آیندگـانی ھسـتند کھ 
بـا بـھ خـطر انـداخـتن جـان خـویش، آینده ی خـود را از دسـت نمی دھـند، آینده ای بـھ دسـت می آورنـد. آنـھا می رونـد آن چـھ را کھ 
دولـت و جـامـعھ بـھ زبـان خـوش بـھ آنـان نـداده بـا زور بـازسـتانـند و بـھ این تـرتیب ثـابـت کنند کھ مـانـند نسـل ھـای قبلی، اھـل 
انـتظار و انـفعال نـبوده و تـرجیح می دھـند بـا انـتخاب سـخت خـود در میدان اعـتراض بمیرنـد تـا فـردایی بـھ سیاھی امـروز 

خویش نداشتھ باشند. 

از نسـلی سـخن می گـوییم کھ بـرای تغییر رنـگ سیاه تحجـر و اسـالم حـاکم حـاضـر اسـت آن را بـا رنـگ سـرخ خـون بیاراید: 
یا خــون خــود یا خــون آنــان کھ او از ایشان مــتنفر اســت؛ این نســل دیگر حــاضــر بــھ تمکین و قــبول سکوت جھنمی 

زورمداری مذھبی نیست. 

این نسـلی اسـت کھ شـجاعـت را از خـانـواده یا مـدرسـھ نیامـوخـتھ، امـا ظـرفیت آمـوخـتن تـرس را ھـم نـدارد، بـنابـراین، بـدون 
پـرورشی اسـپارتی، نـترس بـار آمـده اسـت و حـاضـر اسـت کھ بـا خـطرپـذیری بـاال این شـجاعـت «طبیعی» خـود را مـورد 
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بھـره بـرداری قـرار دھـد. ھـرگـونـھ حـرکتی را کھ بـھ او رضـایت دھـد بـدون مـحاسـبھ ی خـطر آن بـھ اجـرا در می آورد چـون 
اصل برایش عرض زندگی است نھ طول آن. 

از نسـلی می گـوییم کھ امـروز بـا بـھ دسـت گـرفـتن خیابـان، از یک سـو تـمامی نسـل ھـای تـرسـو قبلی را بـھ خـانـھ ھـا و پشـت 
درھـا و پنجـره ھـا ھـل داده و از سـوی دیگر، حـاکمیت و نـمادھـای آن را از اعـمال اقـتدار مبتنی بـر تـرس و ھـراس بـر 
فـضای اجـتماعی محـروم سـاخـتھ اسـت. او مکان عـمومی را بـھ اشـغال در می آورد و بـا آن، آن می کند کھ می خـواھـد تـا 
یادآور شـود کھ ھیچ چیز بـھ عـنوان نـماد نـظم اجـتماعی بـرایش تـقدسی نـدارد. او آمـده اسـت کھ بـساط مـاللـت آور یک 

جامعھ ی درجازده و یک نظام ایستا را بھ ھم ریزد. 

بـچھ ھـای این نسـل، بـرخـالف بـرادران و خـواھـران بـزرگـتر و والـدینشان، حـداقـل گـرا نیستند، چـرا کھ از طـریق ابـزارھـای 
مـدرن ارتـباطی بـا حـداکثرھـا آشـنا شـده و آن را می خـواھـند. ھـر آن چـھ را کھ مـانـع آنـھا در دسـتیابی بـھ این حـداکثر اسـت 
طـرد و رد می کنند و از عـزت چـپان کردن فـقر و نـداری پـرھیز دارنـد. آنـھا بـرخـالف نسـل ھـای قـبل، اھـل قـضا و قـدر و 

تسلیم نیستند. خدایشان در آسمان نیست، در کف خیابان است. 

این نسـل محـرومیت را در زنـدگی مـفلوکانـھ ی پـدران و مـادران و نـزدیکان و ھـمسایگان خـود دیده، آن را بـا شـادی و رفـاه 
سـایر مـلت ھـای جـھان مـقایسھ کرده و سعی دارد کھ بـا زیر سـؤال بـردن فـالکت فـراگیر شـده در کشورش، دریچھ ای بـھ 
جـھان پـویا و مـدرن و آزاد بـاز کند. الـبتھ کھ بـرای این مـنظور نـظام حـاکم از او بـھایی بـاال می طـلبد، امـا چـون عـبور از 
جـان و زنـدگی بـرایش آسـان اسـت، ھـر قیمتی را بـرای این مـنظور پـذیراسـت. یکی از آنـھا بـھ مـامـوری کھ می خـواسـت بـا 

تھدید او را از اعتراض بازدارد گفتھ بود: " من دو بار می خواستھ ام خودکشی کنم". 

آری، از نسـلی می گـوییم کھ از دل خـرابـھ ھـای یک اقـتصاد ویران، یک جـامـعھ از ھـم پـاشیده، یک فـرھـنگ نـازا و خـرافی 
و یک سیاسـت اسـتبدادگـرای فـاسـد بـھ بـار آمـده، امـا اینک، بـھ مـثابـھ فـرانکیشتن می خـواھـد ھـمھ ی این سـازنـدگـان خـود را از 

میان برد. 

اگـر از آنـھا بـپرسید کھ «چـھ می خـواھید» شـاید نـتوانـند تـصویر روشنی از آن بـھ دسـت دھـند، امـا خـوب می دانـند کھ «چـھ 
نمی خـواھـند» و مـھم این اسـت کھ تـا زمـانی کھ آن چـھ نمی خـواھـند را از پـای درنیآورده انـد، از پـای نمی نشینند. این عـاقـبت 

سختی برای آخوند و پاسدار نوید می دھد. 

این نسـِل انـقالبی اسـت، امـا بـا مـعنای یک انـقالب بـازتـعریف شـده، نـھ نـوع پـنجاه و ھفتی کھ بـرایش بـدبختی بـھ ارمـغان 
آورد. بــھ ھمین دلیل، در جســتجوی ھــدفی اســت کھ ھــنوز نمی شــناســد، امــا بسیاری از ھــدف ھــایی را کھ نمی خــواھــد 

می شناسد. 

این نسـلی اسـت کھ خـط کشی ھـای فکری و رفـتاری واضحی بـا بـزرگـترھـا دارد و ھـمھ ی آنـھا را بـھ نـوعی ھـمدسـت 
نـاخـواسـتھ ی یکدیگر در بـھ وجـود آوردن فـضای افسـرده و کسل کننده و بی چـشم انـداز زنـدگیش می بیند. بـھ ھمین دلیل، 
آینده بـرای او از طـرد گـذشـتھ بیرون می آید. نـھ حـوصـلھ ی رویاپـردازی نـوسـتالـژیک سینھ چـاکان پھـلوی را دارد و نـھ 
تحـمل شـور انـقالبی عـموھـای سیبیلوی مـو سفید خـود را. او چیز دیگری می خـواھـد کھ ھـنوز نمی دانـد چیست امـا می دانـد 

کھ چھ نیست. 

وقتی شـعار می دھـد «تـا انـقالب نکردیم بـھ خـونـھ بـرنـگردیم» بـھ انـقالبی گـری سنتی از جـنس حکومتی و یا از گـونـھ ی ضـد 
حکومتی اشـاره نـدارد، در جسـتجوی مـدینھ فـاضـلھ ھـای ھـرگـز اجـرا نشـده از یک سـو و رژیم انـقالبی مبتنی بـر اسـالم و 
اجـنھ از سـوی دیگر نیست. انـقالب بـرای او در دسـترسی آزاد و شکوفـا شـدن در جـھانی اسـت کھ حـرف اولـش را پـول 

درآوردن، و سفر و خوش بودن و استارلینک و «مایلی سایروس» و تیک تاک می زنند. 

این نسـلی اسـت کھ تصمیم دارد در حسـرِت زنـدگی کردن نمیرد و بـرای این مـنظور حـاضـر اسـت بـرای پـایان دادن بـھ 
حسـرت زنـدگی بمیرد. او دیگر مـنتظر کسی نیست کھ زنـدگیش را تغییر دھـد، خـود مسـئولیت تغییر را بـر عھـده گـرفـتھ 
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اسـت. مـثل نسـل ھـای مـتوھـم قبلی خـود بـھ دنـبال منجی اصـالح طـلب یا روح شـاد پیرمـردی کھ ھـفتاد سـال پیش دفـن شـده 
نیست، او می خـواھـد لحـظھ را، ھمین حـاال را در تـمامیت خـود زنـدگی کند. بـرای ھمین وقتی روسـری از سـرش بـر 
می کند آن را بـر آتـش می افکند تـا تـمام تحجـری را کھ بـر وی تحـمیل شـده بـسوزانـد. در آن لحـظھ او نیک می دانـد کھ آزاد 
اسـت و طـعم آزادی وی را بـھ خیابـان بـاز می گـردانـد. وی منجی اش را در آینھ می بیند نـھ در جـلوی تـلویزیون ھـا و مـشغول 

تماشای مستندھای قالبی ساختھ ی «من و تو». 

در این نسـل، بـھ جـای مـرد سـاالری، دخـترسـاالری اسـت امـا نـھ بـھ مـعنای بـرتـری جـویی، بلکھ بـھ مـعنای واقـع گـرایی: 
دخـتران سـتمدیده شـجاع تـر از پسـران سـتمدیده ھسـتند. آنـھا بـرای تجـربـھ کردن روابـط مـدرن میان دخـتر و پسـر مـنتظر 
تغییر جـامـعھ نشـده انـد، این نـوع روابـط را در زیر پـوسـت جـامـعھ تجـربـھ کرده و اینک بـرای اسـتقرار آن در جـامـعھ 

می جنگند. با سنت مخالفتی ندارند اما مزاحمت و اجبار آن را تحمل نمی کنند. 

چنین نسـلی دیگر پـدیده ھـای فسیلی مـانـند آخـونـد و پـاسـدار و نعلین و عـبا و ریش و کربـال و جـن شـناسی و مـداحی را بـر 
نمی تـابـد؛ نسـلی اسـت کھ می خـواھـد خـوش بـپوشـد، خـوش بـنوشـد، خـوش بـگردد، خـوش بـاشـد و خـوش زیست کند و الـبتھ آگـاه 
اسـت کھ در یک نـظام سـرتـاپـا ضـد شـادی بـرای کسب این خـوشی ھـا بـاید خـون دھـد و خـون بـریزد. می خـواھـد جـوانی کند 
چـرا کھ می دانـد شـاید عـمرش بـھ پیری نـرسـد. آنـھا تـرس را بـھ سخـره گـرفـتھ انـد چـون دیده انـد کھ بـھ واسـطھ ی تـرس بـوده کھ 

زندگیشان بھ مسخره گرفتھ شده است. 

بـھ خـوبی از ھمین ابـتدای مـاجـرا می بینیم کھ چـگونـھ این نسـل جنبشی بـھ راه انـداخـتھ کھ از کلیشھ ھـای خـاک گـرفـتھ ی ذھـنِ 
تـمام نسـل ھـای مـحافـظھ کار و تـرس زده ی قـبل گـریز می زنـد و بسیاری از تشخیص ھـا و سـفارش ھـا و نـسخھ پیچی ھـای آنـھا 
را پـوچ از آب در می آورد. نـھ رژیم بـا الـگوھـای سنتی سـرکوبـگری قـادر بـھ خـفھ کردن آنـھاسـت و نـھ اپـوزیسیون بـا راه 
حـل ھـای الیتغر خـود قـادر بـھ اسـتقرار ھـژمـونی خـویش بـر حـرکت آنـان. آنـھا بـدون آن کھ دچـار افـراط شـونـد از نسـل ھـای 
قـبل مـتفاوتـند. مـدرنیتھ را از میان کتاب بیرون نکشیده انـد، آن را در خـفا و از دریچھ ی وسـایل ارتـباطی فـن آوری نـوین 

میان خود زندگی کرده اند و حاال می خواھند موانع علنی سازی آن را از سر راه بردارند: ارتجاع، استبداد،… 

بـا وجـود این سـطحی گـرایی کھ ممکن اسـت گـرایش ھـای این نسـل را بـھ «شـبھ مـدرنیتھ» شـبیھ سـازد، امـا وقتی عمیق 
می نـگریم می بینیم کھ آن چـھ جـوھـره ی مـدرنیتھ اسـت را بـھ خـوبی در خـود دارد و آن عـبارت اسـت از ارجحیت دادن 
سـوژه یا ھـمان نـقش مـحوری فـرد در تببین جـھان. جـوانـان و نـوجـوانـان این نسـل می خـواھـند کھ در تعیین شکل و مـحتوای 
زنـدگی شـان نـقش اصلی را داشـتھ بـاشـند، آنـھا نمی خـواھـند چـنان چـھ مـذھـب و سـنت و اسـتبداد ایجاب می کند یک ولی فقیھ یا 
آخـونـد یا کس دیگری جـز خـودشـان بـھ آنـھا درس زنـدگی را دیکتھ کند. می خـواھـند کھ مـشق سـرنـوشـت خـود را آن گـونـھ کھ 
می خـواھـند بـنویسند و این اصـل قـرار گـرفـتن نـقش «فـرد» در تبیین و تعیین زنـدگی، جـوھـری تـرین پـدیده ی مـدرنیتھ اسـت 
کھ آنـھا دارنـد. از دل این بـاور پـایھ ای اسـت کھ تـمام مـظاھـر دیگر مـدرنیتھ مـانـند آزادی، دمکراسی، قـانـون سـاالری، 

حقوق بشر، حقوق مدنی، امنیت فرد در قبال قدرت و غیره بیرون می آید. 

آنـھا تـحولی اجـتماعی را کلید زده انـد کھ بـا بـلوغ خـود خـواھـان پیدایش تـحول سیاسی مـتناسـب بـا آن ھسـتند. اگـر در این امـر 
جـدی بـاشـند می تـوانـند از دل آن یک انـقالب بیرون کشند. بـھ عـبارت دیگر، اگـر عـمق، گسـتره و ریشھ ھـای واقعیت 
اجـتماعی نـوگـرای «دھـھ ی ھشـتادی» در حـد کافی بـاشـد، این نسـل، نـھ چـندان دور و دیر، گـذر تـاریخی ایران از جـامـعھ ی 
بسـتھ ی کنونی بـھ یک جـامـعھ ی بـاز را نـاگـزیر می سـازد. بـھ این تـرتیب یا جـامـعھ بـاید بـھ بـازتـعریف «نـظم اجـتماعی» تـن در 
دھـد و یا آنـھا بی نظمی را بـا شـجاعـت و بی بـاکی خـویش بـر کل جـامـعھ تحـمیل می کنند. بـاز می رسیم بـھ گـفتھ ی مـعروف 
ویکتور ھـوگـو کھ «ھیچ چیز قـویتر از ایده ای کھ زمـانـش فـرا رسیده بـاشـد نیست». اگـر در این چـارچـوب، انـقالب بـھ 
مـعنای فـرا رسیدن زمـان اسـتقرار درک مـدرن بـر ھسـتی تـاریخی ایران بـاشـد، ھیچ چیز از بـروز و پیروزی آن جـلوگیری 

نخواھد کرد. # 
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  ١۵ مھر ١۴٠١ 

خیزشی کھ بـھ دنـبال مـرگ جـنایتکارانـھ ی ایرانـدخـت مـھسا امینی شـد اینک در سـومین ھـفتھ از عـمر خـود بـھ یک «جـنبش 
اعـتراضی» تـبدیل شـده اسـت. بـرخی از شـعارھـا در طـول این مـدت تـالش دارنـد کھ آن را بـھ عـنوان یک «انـقالب» مـعرفی 
کنند: « تـا انـقالب نکردیم، بـھ خـونـھ بـرنـگردیم» و یا «این دیگھ اعـتراض نیست، شـروع انـقالب اسـت». ھـم چنین بسیاری 
از روزنـامـھ نـگاران، مفسـران و تحـلیلگران در اظـھار نـظرھـای خـود پیرامـون این جـنبش از واژه ی انـقالب بھـره بـرده و 

یا تایید می کنند کھ این جنبش اعتراضی یک «انقالب» یا «آغاز یک انقالب» است.  

الـبتھ وقتی بـھ صـحنھ ھـای دالوری و مـبارزه ی جـانـانـھ ی زنـان و جـوانـان و نـوجـوانـان ایرانی در این بیست روز می 
نـگریم جـای تـردید نمی مـانـد کھ پـدیده ای مـھم، ریشھ دار و جـدی در حـال شکل گیری اسـت، بـا این وجـود این بـار بـاید 
بسیار ھـوشیارانـھ و ھـوشـمندانـھ بـرخـورد کنیم تـا یگانـھ شـانـس بـاقیمانـده بـرای نـجات ایران را از دسـت نـدھیم. بـھ ھمین 
خـاطـر، در این نـوشـتار بـھ بـرخی از نکات فنی در این بـاره می پـردازیم تـا در ورای بـرداشـت ھـای احـساسی و یا تـقریبی 
خـود، شـاخـص ھـای دقیق تـری بـرای سـنجش خـصلت انـقالبی جـنبش کنونی داشـتھ بـاشیم. این نکات از مـنطق ریاضی یا 
دگـماتیک پیروی نمی کنند، مـطالبی ھسـتند بـرخـاسـتھ از تجـربیات تـدوین شـده ی تـاریخی کھ می تـوانـند بـھ عـنوان یک 
راھـنمای کلی در اختیار مـا بـاشـند.  مـا در این جـا وجـوه کلی و نـظری سـھ مـقولـھ ی «جـنبش اعـتراضی»، «جـنبش 

انقالبی» و «انقالب» را بھ بررسی می کشیم.  

جنبش اعتراضی  

.   ھر «جنبش اعتراضی» بھ طور جبری بھ یک «جنبش انقالبی» تبدیل نمی شود.  

.   یک جـنبش اعـتراضی می تـوانـد بـھ یک جـنبش انـقالبی تـبدیل شـود، امـا نـھ بـھ طـور خـودکار و حتمی، بلکھ بـھ 
صورت فکر شده و ارادی.   

.   تـبدیل جـنبش اعـتراضی بـھ جـنبش انـقالبی از یک سـو تـابـع بـرخی اصـول عـمومی و از سـویی، حـاصـل اتـفاقـات، 
نوآوری ھا و آفرینش خاص بازیگران خود است.  

.   جنبش اعتراضی تنھا پس از بلوغ و بھ ثمر رسیدن می تواند بھ «جنبش انقالبی» تبدیل شود.  

.   بـرای تـبدیل جـنبش اعـتراضی بـھ جـنبش انـقالبی بـاید مـراحـل چـھارگـانـھ ای طی شـود: ١) شـروع، ٢) ادامـھ، ٣) 
گسترش، ۴) تثبیت.  

.   جنبش اعتراضی ممکن است با «تصادف» شروع شود اما تصادفی ادامھ نمی یابد.  

.   جنبش اعتراضی اگر نتواند خود را «استمرار» بخشد بھ عنوان یک خیزش گذرا خاموش می شود.  

.   جنبش اعتراضی اگر نتواند  بعد از استمرار، خود را «گسترش» دھد بھ عنوان یک خیزش محو می شود.  

.   جـنبش اعـتراضی اگـر نـتوانـد بـعد از اسـتمرار و گسـترش، خـود را «تثبیت» کند بـھ عـنوان یک خیزش خـامـوش می 
شود. 
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.   در صـورت تـامین چـھار شـرط فـوق (شـروع، اسـتمرار، گسـترش، تثبیت)، یک جـنبش اعـتراضی قـادر اسـت بـھ 
«جنبش انقالبی» تبدیل شود.  

.   برای تبدیل بھ جنبش انقالبی، برخی ویژگی ھای جنبش اعتراضی می بایست بھ تدریج تغییر کند:  

.   جنبش اعتراضی می تواند طیف متنوعی از طبقات و اقشار اجتماعی را شامل شود. 

.   جنبش انقالبی نیاز بھ طیف ھمگون تری از طبقات اجتماعی دارد.   

.   شاخص سنی می تواند بدنھ ی یک جنبش اعتراضی را توصیف کند. 

.   جنبش انقالبی برای بدنھ ی اصلی خویش نیاز بھ شاخص اجتماعی دارد نھ جمعیتی.  

.   جنبش اعتراضی و جنبش انقالبی ھر دو بھ مدیریت و سازماندھی نیاز دارند اما بھ شکل ھا و درجات متفاوت.  

.   جنبش اعتراضی نیاز بھ سازماندھی متمرکز ندارد. 

.    جنبش انقالبی نیاز بھ سازماندھی متمرکز دارد.  

.   جنبش اعتراضی می تواند ھر شعاری را پیش گیرد و مطرح کند.  

.   جنبش انقالبی باید یک شعار ھدفمند داشتھ باشد.  

.   در جنبش اعتراضی ھر الیھ ی ناراضی جامعھ می تواند در بطن یا در حاشیھ ی آن حضور داشتھ باشد.  

.   در جنبش انقالبی اما الیھ ھایی از جامعھ کھ خواھان تغییرات اساسی ھستند حضور دارند.  

.   جنبش اعتراضی می تواند شعار تغییر رژیم را  بھ عنوان خواست مطرح کند.  

.   جنبش انقالبی شعار تغییر رژیم را بھ عنوان پروژه مطرح می کند.   

.   جنبش اعتراضی درگیر تعیین نیروی جایگزین رژیم نیست.   

.   جنبش انقالبی مسئولیت تعیین نیروی جایگزین رژیمی کھ می خواھد پایین بکشد را بر عھده دارد.  

.   جنبش اعتراضی بھ حداقلی از سازماندھی و از نوع غیر متمرکز نیاز دارد تا بھ پیروزی برسد.  

.   جنبش انقالبی بھ حداکثر سازماندھی و از نوع متمرکز نیاز دارد تا بھ ھدفش دست یابد.  

.   جنبش اعتراضی نیاز بھ رھبر و رھبری متمرکز ندارد، خرده رھبرھا کارش را راه می اندازند.  

.   جنبش انقالبی نیاز بھ رھبر و رھبری متمرکز دارد.  

.   جنبش اعتراضی در ورای شعارھای کلی، نیازی بھ تدقیق آن چھ برای بعد از براندازی رژیم می خواھد ندارد.  

.   جنبش انقالبی باید برنامھ ای مشخص برای آن چھ می خواھد بعد از این رژیم صورت بخشد داشتھ باشد.  

پـس، بـا طی این رونـد و بـا در نـظر گـرفـتن ویژگی ھـا، جـنبش اعـتراضی می تـوانـد از چـھار مـرحـلھ ی خـویش (شـروع، 
اسـتمرار، گسـترش و تثبیت) عـبور کند و در نـھایت، در اوج مـوفقیت، در مـرحـلھ ی «تثبیت»، آمـاده می شـود کھ بـھ سـوی 

یک جنبش انقالبی  برود.   

جنبش انقالبی  

.   جــنبش انــقالبی بــا طی دو مــرحــلھ ی اصلی صــورت می گیرد: ١) مــبارزه بــرای پــایین کشیدن رژیم حــاکم، ٢) 
استقرار رژیم جایگزین.  

.   بـرای این مـنظور جـنبش انـقالبی بـاید دو کار را بـھ طـور مـوازی پیش بـرد: ١) تضعیف تـدریجی قـدرت حـاکم تـا 
مرز پایین کشیدن آن، ٢) تقویت تدریجی و آماده سازی جایگزین.  
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عدم موفقیت در ھر یک از این دو سبب می شود جنبش انقالبی بھ مقصد نرسد:   

.   اگـر جـنبش انـقالبی جـایگزین تـدارک ببیند امـا نـتوانـد رژیم حـاکم را بـھ سـقوط بکشانـد درجـا زده و فـرو می ریزد. 
(سوریھ) 

.   اگـر جـنبش انـقالبی رژیم حـاکم را بـھ سـقوط بکشانـد امـا جـایگزین آمـاده نـداشـتھ بـاشـد بـھ آشـوب و جـنگ داخـلی می 
گراید. (لیبی، یمن) 

.   بـرای تضعیف حـاکمیت مـوجـود و سـرنـگونی رژیم حـاکم ھـر جـنبش انـقالبی بـاید سـھ کار کند: ١) بـا دسـتگاه 
سـرکوب مـقابـلھ کند تـا خـامـوش نـشود. ٢) رژیم را از دسـترسی بـھ مـنابعی کھ آن را سـرپـا نـگھ داشـتھ انـد محـروم سـازد. 

٣) حرکت را بھ تاکتیک تھاجم فزاینده بھ پیش برد.  

.   بـرای تـقویت و آمـاده سـازی جـایگزین ھـر جنبشی بـاید سـھ کار کند: ١) مـعلوم کند چـھ چیزی بـھ عـنوان جـامـعھ ی 
مـطلوب می خـواھـد. ٢) مـعلوم کند کھ چـھ نیروی سیاسی می تـوانـد مسـئولیت تـحقق این جـامـعھ ی مـطلوب را بـرعھـده 

گیرد. ٣) بھ دنبال معرفی و تقویت ھمھ جانبھ ی آن نیرو باشد تا آماده ی جایگزینی شود.  

تبدیل جنبش انقالبی بھ انقالب 

.   تـبدیل جـنبش انـقالبی بـھ انـقالب مـنوط بـھ دو چیز اسـت: ١) بسـتر عـمومی جـامـعھ بـاید ضـرورت یک دگـرگـونی 
بـزرگ سـاخـتاری را ایجاب کند. ٢) بـازیگران جـنبش انـقالبی بـاید بـرای پـاسـخگویی بـھ این ضـرورت آگـاه و آمـاده 

باشند.   

.   اگـر ضـرورت تغییر بنیادین در جـامـعھ حـاضـر بـاشـد، تـالش بـازیگران جـنبش انـقالبی بـرای تـبدیل آن بـھ انـقالب می 
تواند بھ نتیجھ برسد. 

.   اگـر این ضـرورت بـھ صـورت مـادی مـوجـود نـباشـد، تـالش بـازیگران می تـوانـد بـرخی تغییرات را بـھ وجـود آورد 
اما انقالب نیست.  

.   از آن سـوی، اگـر بسـتر تغییر اسـاسی آمـاده بـاشـد و بـازیگران اجـتماعی دچـار خـطای ارزیابی شـونـد و تصمیم قـاطـع 
برای تبدیل جنبش اعتراضی بھ جنبش انقالبی را اتخاذ نکنند، بدیھی است کھ در ادامھ، انقالب روی نمی دھد؛ 

.   این خـطا در تصمیم بـازیگران ممکن اسـت در دو چیز آشکار شـود: یا نمی تـوانـد رژیم حـاکم را سـرنـگون کند، یا 
اگر سرنگون کرد نمی تواند تغییر بنیادین پدید آورد.  

.   وقتی جنبشی دارای بسـتر اجـتماعی الزم بـاشـد، بـازیگران در انـتخاب خـود و بـرای تـامین شـرایط انـقالب، بـاید 
«ھـمھ» ی گـزینھ ھـا را مـد نـظر داشـتھ بـاشـند. در غیر این صـورت، بـا قـراردادن شـرط  ھـای کاذب و دسـت و پـاگیر 

برای حرکت و پیشبرد آن، شانس موفقیت جنبش انقالبی را از میان می برند.   

.   ھـر جـنبش انـقالبی یک نیروی اصلی دارد کھ نـقش مـوتـور حـرکت را ایفاء می کند. این نیرو بـا در نـظر گـرفـتن 
ھمگونگی اجتماعی و طبقاتی الزم، می تواند یک قشر سنی-جمعیتی باشد و یا یک قشر و الیھ صنفی.  

.   در کنار این نیروی اصلی و بـھ واسـطھ ی حـضور مـداوم و ھـزینھ پـرداز آن، بـرخی دیگر از الیھ ھـای جـامـعھ  بـھ 
تدریج وارد صحنھ شده و با این بدنھ اصلی جنبش انقالبی ھمکاری، ھمراھی و ھمیاری می کنند.  

.   جـنبش انـقالبی بـھ واسـطھ ی «کیفیت نیروی اصلی» و «کمیت نیروی تکمیلی» خـود می تـوانـد نیروی اجـرایی 
کافی برای پیاده کردن پروژه ی انقالب را پیدا کند.  

.   رھـبری جـنبش انـقالبی در این میان آن مـرجعی اسـت کھ «بـدنـھ ی  اصلی» می پـذیرد و تبلیغ می کند  و «نیروی 
تکمیلی» جنبش آن  را تایید و دنبال می کند.  
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.   جــنبش انــقالبی بــرای طی مــراحــل خــود نیاز دارد بــھ ١) یک تشکیالت کھ ھــدایت مــبارزات مــردم در قــالــب 
اعـتراضـات و اعـتصابـات را بـرعھـده داشـتھ بـاشـد. ٢) طـرح و نـقشھ بـرای تـدارک ھـجوم نـھایی بـرای بـرای خـلع قـدرت. 

٣) برنامھ ریزی الزم برای برعھده گرفتن مدیریت دوران گذار بعد از پایین کشیدن رژیم.  

.   بـا آغـاز دوران گـذار، جـنبش انـقالبی بـھ وظیفھ ی آخـر خـود می رسـد کھ عـبارت اسـت از دگـرگـون سـاخـتن بنیادین 
جامعھ از طریق رژیم جایگزین.  

.   اگر جنبش انقالبی بعد از قرار دادن رژیم جدید بھ تغییرات اساسی منجر شود از «انقالب» نام می بریم.  

.   پس حتی جنبش انقالبی بعد از تسخیر قدرت سیاسی ھنوز یک انقالب نیست.  

انقالب:  

.   جـنبش انـقالبی بـرای تـبدیل شـدن بـھ یک «انـقالب» بـاید سـھ کار را صـورت بخشـد: ١) رژیم حـاکم را پـایین بکشد. 
٢) رژیم جدیدی جایگزین آن کند. ٣) از طریق رژیم جدید تغییرات بنیادین در جامعھ پدید آورد.  

.   انـقالب عـبارت اسـت از شکل دادن یک گـذر سیاسی ضـروری بـرای یک گـذر اجـتماعی از قـبل شکل گـرفـتھ. وقتی 
یک بـخش عـمده از جـامـعھ بـھ سـوی یک فکر و بـاور حـرکت کرده و آن را در خـود درونی می کند، نـظام سیاسی نمی 
تـوانـد بـرای مـدتی طـوالنی بسیار مـتفاوت از آن عـمل کند و در یک جـایی می بـایست میان این دو انـطباق صـورت 
گیرد. نـبود این انـطباق اسـت کھ مـعادل تـضاد می بـاشـد و بـاید سـرانـجام از طـریق یک انـقالب حـل شـود تـا مجـموعـھ 

(جامعھ) ھمگون و ھماھنگ شود.  

.   انـقالب عـبارت اسـت از یک جـنبش اجـتماعی کھ قـدرت سیاسی نـاھـماھـنگ بـا تـحول اجـتماعی را جـایگزین می کند 
تا از این طریق دست بھ تغییرات بنیادین بزند.  

.   اگر جنبش انقالبی فقط قدرت سیاسی را جایگزین کند اما تغییرات اساسی صورت نبخشد، انقالب نیست؛ 

.   اگر ھم بخواھد تغییرات بنیادین را بدون جایگزینی قدرت سیاسی دنبال کند جنبش انقالبی نیست.  

 **

نکاتی کھ در بـاال مـطرح شـد یک دسـتگاه نـظری اسـت کھ بـا آن می تـوانیم بـھ قـرائـت و تحـلیل بسیاری از نکات مـوردی، 
وقـایع و رویدادھـای جـنبش اعـتراضی کنونی در ایران بـپردازیم. بـھ واسـطھ ی این سیستم تحـلیلی می تـوانیم ببینیم «جـنبش 
اعـتراضی» تـا چـھ حـد شـانـس تـبدیل شـدن بـھ یک «جـنبش انـقالبی» و پـس از آن، بـھ یک «انـقالب» را دارد، کمبودھـا و 

نقاط ضعف آن را شناسایی کرد و بھ یافتن راھکار و راه حل پرداخت.  

بـھ نـظر می رسـد تـوان بـالـقوه ی بسیار خـوبی در جـامـعھ ی ایرانی ذخیره شـده کھ اگـر در طی حـرکت کنونی مـردم ایران، 
ھـوشـمندانـھ مـورد نـظر و اسـتفاده قـرار گیرنـد، می تـوانیم از طـریق آن ١) «جـنبش اعـتراضی» فعلی را پیش بـرده و بـھ 
ثــمر بــرســانیم، ٢) در نــقطھ ی مــناســب آن را بــھ یک «جــنبش انــقالبی» بــدل ســازیم و ٣) از طــریق این جــنبش یک 
«انـقالب» بـرپـا کنیم. فـرامـوش نکنیم کھ آن چـھ امـروز یک انـقالب را ضـروری سـاخـتھ اسـت پـاسـخ بـھ مشکالت و بحـران 
ھـایی اسـت کھ کمترین امیدی نیست بـاال بـھ آن بـپردازد و بـھ ھمین دلیل، این پـایین اسـت کھ مسـئولیت آن را بـر عھـده 
گـرفـتھ اسـت. رژیم ھـا رفتنی انـد، امـا مـلت ھـا می مـانـند، رژیم می دانـد کھ رفتنی اسـت و بـھ ھمین خـاطـر بـھ فـردای ایران 
نمی انـدیشد  و مـلت می دانـد کھ مـانـدنی اسـت و آن سـرزمین ھـمھ چیز اوسـت، پـس می خـواھـد کھ آن را نـجات دھـد. این 
عملیات تـاریخی نـجات در یک بسـتر بسـتھ ی سیاسی، رنـگ و بـوی انـقالب بـھ خـود می گیرد، انـقالبی کھ در ورای نـجات 
ایران زمین، شـاھـد تـحقق آرمـان ھـای نـھفتھ در شـعار زیبای «زن، زنـدگی، آزادی» اسـت و تـبلور مـادی آن عـبارت 

خواھد بود از یک ایران آزاد و آباد. شدنی است اگر بخواھیم. انتخاب با ماست. # 

14



  ٢٢ مھر ١۴٠١ 

جـنبش اعـتراضی در ایران در چـھارمین ھـفتھ ی خـود بـھ سـر می بـرد. مـثل ھـر پـدیده ی انـسانی-اجـتماعی دیگری این 
جـنبش نیز تـرکیبی اسـت از احـساسـات و عـقالنیت. مـھم در این میان نسـبت ھـر یک بـھ دیگری در مسیر حـرکت و تـحول 
آن اسـت. بـارقـھ ی احـساسی در این جـنبش در ابـتدا بسیار بـاال بـود، چـرا کھ آغـاز قضیھ ی از مـرگ فجیع ایرانـدخـت مـھسا 

امینی، یک دختر جوان بیگناه بود کھ  از نگاه آدمخواران اسالمی دو جرم داشت: انسان بودن و زن بودن.  

این احـساسـات شـور و پـاک، تـبدیل بـھ مـوتـور اولیھ بـرای شـروع جـنبش شـد. از آن مـوقـع ٢٧ روز می گـذرد و اینک مـا در 
آسـتانـھ ی یک مـاھگی این حـرکت ھسـتیم. در طی این مـدت ضـرورت تغییر تـناسـب میان احـساس و عـقل مـطرح شـده اسـت 
و بـھ ھمین خـاطـر بـاید پیوسـتھ تـالش کنیم تـا ضـمن حـفظ انگیزه ی احـساسی این حـرکت -کھ بـا جـنایت ھـای دیگری مـانـند 
قـتل فجیع نیکا شـاکرمی تـوسـط رژیم آدمـخوار تـقویت شـده اسـت- ھـر چـھ بیشتر بـھ وجـھ عـقالنی جـنبش بـپردازیم تـا تـداوم، 

گسترش و پیروزی آن را تامین و تضمین نماییم.  

نکاتی کھ در زیر می آید در این راسـتاسـت و امید اسـت مـورد تـوجـھ فـعاالن جـنبش قـرار گیرد. ھـر یک از مـا می تـوانیم 
در تکمیل و انـتقال این نکات و پـخش آنـھا در رسـانـھ ھـا و فـضای مـجازی کوشـا بـاشیم تـا بـھ گـوش کنشگران و فـعاالن 

اصلی جنبش برسد.  

جـنبش اعـتراضی بـاید قـادر بـاشـد بـا ابتکارھـای مـختلف خـود بـھ دو چیز دسـت یابـد: وارد سـاخـتن نیروھـای اجـتماعی جـدید 
بـھ صـحنھ و ھـر چـھ مـشخص تـر کردن خـواسـت ھـای خـود. مـورد نخسـت سـبب تـقویت و مـانـدگـاری جـنبش می شـود و 

مورد دوم مسیر حرکت و تحول آن بھ سوی یک ھدف مشخص را تامین می کند.  

جـنبش اعـتراضی بـاید از تکرار و فـرسـوده سـازی نیروھـای خـود بـھ واسـطھ ی ھـزینھ ی بـاالی سـرکوب و عـدم مـشاھـده ی 
پیشرفـت پـرھیز کند. تکرار آن چـھ انـجام شـده اسـت بـرای یک جـنبش امـر خـوبی نیست، در ھـر حـرکت مـشابـھ، مـانـند 
فـراخـوان ھـا، بـاید خـصلت بـرداشـتن یک گـام بـھ جـلو احـساس شـود تـا تـاثیر خـود را داشـتھ بـاشـد و حـس پیش روی و نـزدیک 

شدن بھ پیروزی را بدھد در غیر این صورت، بھ عنوان درجازدن تعبیر شده و سبب تضعیف روحیھ می شود.  

مـثال: در روزھـای ١٩ و ٢٠ آذر سـال ١٣۵٧ دو راھـپیمایی بـزرگ در تھـران صـورت گـرفـت و تـمامی اسـناد و شـواھـد 
.می  1حکایت  از آن دارد کھ راھـپیمایی روز عـاشـورا «بسیار گسـترده تـر و بـاشکوه تـر از راه پیمایی  روز تـاسـوعـا بـود»

بینیم کھ بـھ فـاصـلھ ی فـقط یک روز، یک حـرکت مـشابـھ در مکان مشـترک، دو حجـم مـتفاوت از مـردم را بـھ خیابـان می 
آورد و سـرنـوشـت انـقالب را ُمھـر می کند. تـا قـبل از آن بـزرگـترین تجـمع در انـقالب راھـپیمایی عید فـطر ١٣۵٧ بـود کھ 

در ١٣ شھریور ١٣۵٧ برگزار شده بود و از حیث شمار بسیار کمتر از راھپیمایی تاسوعا در ١٩ آذر بود.  

جـنبش کنونی نیز می بـایست در تـدارک حـرکت ھـایی بـاشـد کھ ھـر یک بـاید، بـھ طـور منطقی و بـرای حـفظ اثـرگـذاری 
جـمعی، از اقـدام قبلی قـویتر و گسـترده تـر بـاشـد. تـنھا در این صـورت  اسـت کھ می تـوان خـصلت فـزاینده و پیش بـرنـده ی 
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جـنبش را حـفظ کرد، آن را وسیع تـر، اعـتمادبـخش تـر و قـویتر جـلوه داد و بـھ سـرانـجام رسـانـد. از ورود بـھ یک رونـد 
نـمایشی-فـرسـایشی بـپرھیزیم چـون می تـوانـد ھـزینھ را نـزد شـرکت کنندگـان خـود آن قـدر بـاال بـبرد کھ سـبب ریزش نیرویی 

شود.  

پـرسـش این اسـت کھ چـگونـھ می تـوان چنین کرد. این جـاسـت کھ می بینیم بـھ انـتھای مـوثـر بـودن ایده ھـای «جـنبش بـدون 
رھـبر»، «جـنبش بـدون سـر» و «بـدون سـازمـانـدھی مـتمرکز» می رسیم. «مـوسـسھ ی مـطالـعات و پـژوھـش ھـای سیاسی»، 
وابسـتھ بـھ رژیم، در مـورد راھـپیمایی عید فـطر سـال ١٣۵٧ می نـویسد: «بـعد از اقـامـھ نـماز، نـمازگـزاران در حـرکتی از 
پیش طـراحی شـده، اقـدام بـھ راھـپیمایی بـھ طـرف مـرکز شھـر کردنـد. رھـبری این تـظاھـرات را روحـانیت مـبارز تھـران بـھ 

2عھده داشت.» (تاکیدھا از نگارنده است.) 

در حـالی کھ بسیاری در شـرایط کنونی نـبود رھـبری مـتمرکز را یک مـزیت بـرای جـنبش اعـتراضی می دانـند نـباید بـھ 
نـتایج منفی آن بی اعـتناء بـود و بـا یک درک احـساسی نسـبت بـھ مـوضـوع بـھ آن نـگاه کرد. بـرخی، بـھ طـور مـثال، بـا نـوعی 
ذوق زدگی غیر حـرفـھ ای نسـبت بـھ امکانـات اینترنتی و شـبکھ ھـای مـجازی، آنـھا را تـا حـد جـایگزین شـدن بـرای یک 
رھـبری سنتی ارتـقاء می بـخشند. بسیاری از این افـراد، بـاور بـھ اھمیت شـبکھ ھـای مـجازی را از کتاب و مـقالـھ و بـرخی 
گـزارش ھـا بـھ عـاریت گـرفـتھ انـد و خـود در عـمل بـا محـدودیت ھـا و دشـواری ھـای کار بـا آن آشـنایی عملی نـدارنـد. این امـا 
یک خـوش بینی کاذب اسـت کھ بـخش عـمده ای از آن بـھ واسـطھ ی قـطع اینترنـت، کند بـودن سـرعـت آن، کنترل دولتی 
اینترنـت و بعضی بـھ خـاطـر انـتخاب گـزینشی رسـانـھ ھـای مـاھـواره ای در انعکاس دادن آن چـھ در فـضای مـجازی انـتشار 
می یابـد، اعـتبار و جـدیت خـود را از دسـت می دھـد. شـبکھ ھـای مـجازی ابـزار مـبارزه ھسـتند و نـھ خـود مـبارزه. مـبارزه 
ھـمچنان نیاز بـھ ھـدف، اسـتراتـژی، سـازمـانـدھی و رھـبری دارد. این کامـال صحیح اسـت کھ ھـر جنبشی این عـوامـل را بـھ 
فـراخـور واقعیت ھـا، چـالـش ھـا و ظـرفیت ھـای خـویش تعیین و تـعریف می کند امـا مـعافیت از آنـھا جـنبش را بـھ یک شیر 

بی یال و دم اِشکم تبدیل خواھد ساخت.  

افــرادی کھ از «رھــبری جــمعی»، «رھــبری شــورایی»، «رھــبری مــجازی» و «ھــرکس رھــبری» صــحبت می کنند 
عـامـدانـھ یا نـاآگـاھـانـھ خـود را از مسـئولیت سنگین ضـرورت شکل دھی بـھ یک جـریان سـازمـانـده و رھـبری کننده مـعاف 
می کنند و بـا انـداخـتن تـوپ این مسـئولیت بـھ میدان جـوانـانی کھ جـز یک تـلفن تـحت کنترل بـا اینترنـت قـطع شـده چیزی در 
دسـت نـدارنـد، سـازمـانـدھی و ھـدایت گـری کالن جـنبش  را بـھ مـوجـودی خیالی بـھ اسـم رھـبری جـمعی و ھـدایت مـجازی و 
اینترنتی و امـثال آن حـوالـھ می دھـند. مـنطق آنـھا در این بـاره «یا شـانـس و یا اقـبال» و «روش آزمـایش و خـطا» اسـت و 

این نوعی قمار با سرنوشت جنبش است.  

صـد الـبتھ حـساسیت روانی جـامـعھ و بـھ ویژه نسـل جـوان نسـبت بـھ واژه ی «رھـبر» و «رھـبری» را بـاید درک کرد. سی 
سـال اسـت کھ این دو واژه بـا تـعفن عـمامـھ بـھ سـری بـھ اسـم خـامـنھ ای گـره خـورده اسـت، امـا این مـارگـزیدگی نـباید سـبب 
ھـراس از ریسمان ضـروری بـرای نـجات جـنبش شـود. این تـنفر را بـاید در سـر جـا و مـورد خـود قـرار داد و بـھ پـدیده ی 
رھـبری جـنبش بـھ عـنوان یک نیاز فنی کھ دارای اھمیت کارکردی اسـت نـگاه کرد. کنترل احـساسـات تـنفر بـرانگیز در 

قبال این کلمات باید تحت مھار عقالنیت مدیریت گرا قرار گیرد.  

نـگارنـده بـر این بـاورسـت کھ این ذات جـھان شـمول کار جـمعی اسـت کھ سـازمـانـدھی و رھـبری می طـلبد نـھ ویژگی خـاص 
سـنت تـاریخ سیاسی ایرانی. امـروز ھـم می بینیم کھ حتی در دمکراتیک تـرین کشورھـا ھـرگـونـھ تحـرک سیاسی-انـتخابـاتی 
بـر اسـاس دو اصـل سـاده و بـدیھی سـازمـانـدھی و رھـبری صـورت می گیرد. تجـربـھ ی سـرنـوشـت ھـای نـامعین و نـامـعلوم 
شـبھ انـقالب ھـای بـھار عـربی بـھ خـوبی گـویای آن اسـت کھ ھـرگـونـھ اغـراق و افـراطی در زمینھ ی جـایگزینِی ضـرورت 
سـازمـانـدھی و رھـبری بـا کارکردھـای نـامتعین ابـزارھـای مـجازی در عـمل بـھ شکست می انـجامـد. بـھ ھـم چنین اسـت ھـر 
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گــونــھ تــالش بــرای اتکای صــرف بــر رھــبری افقی و بــا بھــره بــرداری از شــبکھ ھــای مــجازی مــانــند «فــوروم 
اجـتماعی» (Social Forum) در سـطح بین المللی، «اشـغال وال اسـتریت» (Occupy Wall Street) در آمـریکا و 

«جلیقھ زردھا»  (Jilets Jaunes) در فرانسھ.  

بـر این بـاورم کھ خـالقیت و نـوآوری می تـوانـد «قسمتی» از کمبود یک تشکل سـازمـانـده و رھـبری کننده را بـرای جـنبش 
حـل کند، امـا نـھ تـمامی آن را. بـھ طـور مـثال، ابتکار تـظاھـرات محـلھ مـحور و یا فـراخـوان ھـای پـراکنده ی جـوانـان در 
مـحالت. امـا این ابتکارھـا جـنبش را در مسیر طـوالنی خـود تـا مـرحـلھ ای بـھ پیش می بـرد، از یک مقطعی، ھـر یک از 
3کنشگران بـا واقعیت لـخت و عـریان ضـرورت «تـبدیل جـنبش اعـتراضی بـھ جـنبش انـقالبی» مـواجـھ می شـود. از یاد نـبریم 

کھ  

.    جنبش اعتراضی رژیم پایین نمی کشد، جنبش انقالبی رژیم سرنگون می کند.  

.    جنبش اعتراضی جایگزین نمی سازد، جنبش انقالبی تدارک جایگزین را می بیند.  

بــنابــراین، اگــر این دو نــوع جــنبش را بــھ اشــتباه بــھ جــای یکدیگر بگیریم محکوم بــھ شکست ھســتیم. الــبتھ بسیاری از 
ابتکارھـا و خـالقیت بـازیگران کف خیابـان و این سـوی و آن سـوی در چـارچـوب «جـنبش اعـتراضی» میسر و مـوثـر و 
مـعنادار اسـت: شـعارنـویسی روی دیوارھـا، پـاره کردن عکس خـمینی و خـامـنھ ای، بـھ آتـش کشیدن بـانـرھـای سـران رژیم، 
شـعار دادن از پشـت بـام ھـا و پشـت پنجـره ھـا، خـوانـدن سـرود و شـعار در خیابـان ھـا و کالس و دانـشگاه ھـا، فـرسـتادن 
بـادکنک ھـای حـاوی شـعارھـا بـھ آسـمان، بـرداشـتن روسـری از سـر بـھ نـشانـھ ی مـخالـفت بـا حـجاب اجـباری، غـذاخـوری 

دانشگاه ھا را بھ صورت دخترانھ-پسرانھ درآوردن و دھھا ژست و اقدام ارزشمند دیگر در راستای اعتراض.  

امـا اگـر قـرار اسـت کھ شـعار «آخـونـد بـاید گـم بـشھ» تـحقق یابـد و بـساط حکومـت آخـونـدی جـمع شـود، نیاز اسـت کھ بـھ سـوی 
یک «جـنبش انـقالبی» بـھ مـعنای مـتداول کلمھ بـرویم. جـنبش اعـتراضی می تـوانـد «مـطالـبھ ی انـقالبی» داشـتھ بـاشـد امـا آن 
چـھ مـھم اسـت، «کنش انـقالبی» اسـت و آن نیست مـگر تـالش بـرای تـدارک عملی پـایین کشیدن رژیم و آمـاده سـازی 

آلترناتیو سیاسی برای جایگزینی آن.  

پایین کشیدن یک رژیم نیازمند اقداماتی است مانند:  

.    راھپیمایی ھای بزرگ میلیونی برای دادن اولتیماتوم بھ رژیم  

.    اعتصابات سراسری برای فلج کردن اقتصاد و قطع منابع مالی و مادی رژیم  

.    تدارک قیام براندازی برای تصرف مراکز قدرت و دستگیری سران نظام  

بنابراین برایمان روشن باشد کھ : 

.    ھیچ جنبش اعتراضی قادر بھ انجام کار جنبش انقالبی نیست.  

.    ھیچ جنبش انقالبی ھم البتھ بدون جنبش اعتراضی شکل نمی گیرد.  

امـا آن چـھ یک جـنبش اعـتراضی را بـھ یک جـنبش انـقالبی تـبدیل می کند وجـود یک اراده ی سـازمـانـده و رھـبری کننده 
اسـت کھ در قـالـب یک تشکل شـبکھ وار، مـراکز مـتعدد تـالش و شکل ھـای مـختلف کنشگری جـنبش اعـتراضی را از 
حـالـت پـراکنده ی خـود بـھ سـوی نـوعی ھمبسـتگی مـحتوایی و پیونـد کارکردی ھـدایت می کند و از دل آن دو امـر الزم 

برای سرنگون سازی رژیم حاکم را بیرون می کشد: اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری.  
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شـاید بـرخی بـگویند کھ این جـریان سـازمـانـدھی و رھـبری کننده بـھ تـدریج شکل خـواھـد گـرفـت و نـباید در مـورد آن بیش از 
حـد از ھمین حـاال کھ جـنبش اعـتراضی فـقط در چـھارمین ھـفتھ ی خـود اسـت نـگران بـود. نـگارنـده بـا این نـظر بـھ صـورت 
مشـروط مـوافـق اسـت: درسـت اسـت کھ رونـد تـبدیل جـنبش اعـتراضی بـھ جـنبش انـقالبی زمـان می بـرد، امـا دو نکتھ بـرای 

تحقق آن نباید فراموش شود:  

١)    این رونـد را نمی تـوان بـھ دسـت شـانـس و تـصادف سـپرد، چـون ممکن اسـت غـفلت سـبب ضـعف تـدریجی و 
خاموشی جنبش شود.  

٢)    بـرای تـحقق این تـبدیل بـاید بـھ طـور مـشخص، ھـدفـمند و اراده مـند روی آن کار کرد و بـرای آن، یک جـریان 
سازمانده و رھبری کننده بھ وجود آورد.  

بـھ عـبارت دیگر، بـاید بـا مـوضـوع فـعال و دقیق عـمل کنیم نـھ مـنفعل و مـنتظر. بـرای این کھ بـتوان این جـریان سـازمـانـده و 
رھـبری کننده را بـھ وجـود آورد نخسـت بـاید بـھ ضـرورت حتمی آن بـاور آورد و بـعد مسـئولیت ھـای فـردی یا جـمعی و 
تشکیالتی خـود را در این رابـطھ پـذیرا و وارد عـمل شـد. ھـر فـرد یا تشکل ایرانی کھ خـود را دخیل در این جـنبش می دانـد 
بـاید از خـویش بـپرسـد کھ چـگونـھ می خـواھـد و می تـوانـد بـھ طـور مـوثـر و عملی در رونـد ضـروری و حـساس تـبدیل جـنبش 

اعتراضی بھ جنبش انقالبی مشارکت کند.  

در پـایان دو مـثال مـعروف را بـا ھـم تـرکیب کنیم: «ھـنر نـزد ایرانیان اسـت و بـس» و «نیازی بـھ اخـتراع دوبـاره ی چـرخ 
نیست». حـاصـل چیزی نـخواھـد بـود جـز پـرھیز جـدی از اصـرار بیھوده بـر مـنحصر بـھ فـردسـازی رونـدی کھ بـارھـا و 
بـارھـا در تـاریخ سیاسی و اجـتماعی بشـر تجـربـھ و امـتحان شـده و حـاصـل کار بـھ صـورت مـدون و تـعریف شـده در اختیار 
مــاســت. راز پیروزی مــا در واقــع گــرایی اســت. ھیچ ایرادی نــدارد کھ اصــل جــھان شــموِل ضــرورت تــبدیل جــنبش 
اعـتراضی بـھ جـنبش انـقالبی و اسـتقرار سـازمـانـدھی و رھـبری در آن را بـا ابتکار و نـوآوری و خـالقیت ایرانی خـود انـجام 

دھیم، اما باید انجام دھیم.# 
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  ٢٩ مھر ١۴٠١ 

بسیاری از ایرانیان در طـول یک مـاه و چـند روز گـذشـتھ ھـنوز بـا تـردید نسـبت بـھ جـنبش اعـتراضی و آینده ی آن می 
نـگرنـد. شـاید یکی از بھـترین روش ھـای ایجاد انگیزه در آنـان این اسـت کھ تـصویری از ایران مـتفاوتی کھ بـھ واسـطھ ی 

پیروزی این حرکت و عبور از سد جمھوری اسالمی خواھیم داشت ارائھ دھیم.  

در این نـوشـتار نـگارنـده از دید خـویش چنین ایرانی را در قـالـب صـد امـر مـتفاوت و بھـبود مـشخص وضعیت و شـرایط در 
آینده ارائـھ داده اسـت. بـدیھی اسـت کھ احـتمال و اعـتبار تـحقق آن چـھ در این جـا می آید در قـالـب این نـوشـتار بـھ طـور 
صـرف بـر اسـاس بـاورھـا و آرزوھـای نـویسنده اسـت و آن چـھ در واقعیت روی خـواھـد داد حـاصـل عـقل و اراده ی جـمعی 
ایرانیان خـواھـد بـود. امـا ھـدف در این جـا بـھ طـور صـرف زایش انگیزه بـرای خـروج از انـفعال و شـرکت در جنبشی اسـت 

کھ ایران را بھ واقعیتی نو تبدیل خواھد کرد. 

 **

١.    بـھ فـردایی فکر کنید کھ در آن آبی کھ می نـوشید آلـوده بـھ مـواد بیماری زا و گـل آلـود و سـرطـان زا نیست، 
بلکھ سالم و تصفیھ شده است. 

٢.   بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ در آن ھـوایی کھ تـنفس می کنید آلـوده بـھ ریزگـردھـا و مـواد شیمیایی سـرطـان زای 
بنزین ھای غیر استاندارد نیست.  

٣.    بــھ فــردایی بیانــدیشید کھ اینترنــت پــرســرعــت و ارزان و بــدون کمترین فیلترینگ  و محــدودیت در اختیار 
شماست.  

۴.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ در آن خیابـان ھـا انـباشـتھ از تـرافیک مـرگـبار، وقـت کش و خسـتھ کننده نیست و عـبور 
و مرور بھ طور روان و عادی انجام می شود.  

۵.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ در آن مـطبوعـات بـدون سـانـسور و آزاد بـوده و می تـوانـند ھـر آن چـھ را کھ بـرای 
خوشبختی و سعادت مردم الزم می دانند منتشر کنند. 

۶.    بــھ فــردایی بیانــدیشید کھ تــمامی ابــزارھــای شــبکھ ھــای مــجازی در دســترس ایرانیان بــوده و ھیچ گــونــھ 
محدودیتی در این زمینھ نخواھد بود  

٧.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ در آن مـنابـع آبی کشور بـھ طـور عـقالنی و علمی مـدیریت شـده و از ھـدر دادن آن و 
سوء استفاده از آن برای مواردی کھ بھ نفع فعالیت ھای کشاورزی یا صنعتی خصولتی ھا ست پرھیز می شود.  

٨.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ در آن در بھـترین دانـشگاه ھـای خـاورمیانـھ و بـھ تـدریج جـھان درس می خـوانید و 
ھزاران ھزار دانشجو از سراسر جھان آرزو می کنند بتوانند در دانشگاه ھای ایران درس بخوانند.  

٩.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ در آن تـمامی دروس مـزخـرف و بی مـعنا و بی مـحتوا حـذف شـده و جـای آن را 
برنامھ ھای درسی پر محتوا و متناسب با نیازھای جامعھ پر کرده است..  
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١٠.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ در آن مـدارس کشور مجھـز بـھ بھـترین تجھیزات و امکانـات آمـوزشی بـا بھـترین 
معلم ھا و قویترین محتوای بھ روز شده ی درسی برای دانش آموزان است.  

١١.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ بـھ بـازسـازی مـنابـع آبی زیرزمینی خـود پـرداخـتھ ایم و بـا صـرفـھ جـویی و ابتکارات 
علمی و نوآورانھ آن را بھ حد استانداردھای باالی جھانی رسانده ایم.  

١٢.   بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ از طـریق کشاورزی علمی مـانـند سیستم آبیاری قـطره ای مـصرف آب را بـھ حـداقـل 
رسـانـده و بـا اسـتفاده از انـتخاب ھـای بھینھ، بیشترین صـرفـھ جـویی در مـصرف آب و بھـره بـرداری از خـاک ھـا را 

دنبال می کنیم.  

١٣.    بـھ فـردایی بیانـدیشید کھ مشکل مسکن را حـل کرده و مـوفـق شـده ایم بـرای ھـر خـانـوار ایرانی یک سـرپـناه 
مناسب در ساختمان ھای دارای استانداردھای باالی مھندسی تقدیم کنیم..  

١۴.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ بـا بـازسـازی مـنابـع مـالی خـود مـوفـق بـھ تـقویت پـول ملی کشور شـده ایم و واحـد پـولی 
ما در میان معتبرترین ھا در سطح جھانی خواھد بود. 

١۵.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن کارگـران سـراسـر ایران در بـخش دولتی، تـعاونی و خـصوصی دارای حـداقـل 
دسـتمزد کافی بـرای تـامین تـمامی نیازھـای اسـاسی خـود ھسـتند و بـھ واسـطھ ی اتـحادیھ ھـای کارگـری قـدرتـمند و 

گسترده از حق و حقوق خویش دفاع می کنند.  

١۶.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن نـظام مـالیاتی کشور چـنان سـامـان یافـتھ اسـت کھ ھـر ایرانی سـھم مـالیاتی 
عـادالنـھ ی خـود را پـرداخـت کرده و از آن سـوی شـاھـد بـھ کارگیری بھینھ ی مـالیات ھـا تـوسـط دولـت بـرای ارائـھ ی 

خدمات و توسعھ ی کشور خواھد بود. 

١٧.    بــھ فــردایی بیانــدیشیم کھ نــظام اداری کشور بــاز تــعریف شــده و بــا اســتفاده از آخــرین فــن آوری ھــا و 
بـازآمـوزی ھـای حـرفـھ ای، کلیھ ی خـدمـات مـورد نیاز کشور را بـھ بھـترین و سـریعترین شکل ممکن در اختیار 

مراجعھ کنندگان قرار می دھد.  

١٨.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن فـساد مـالی و اداری اگـر نـھ بـھ صـفر، بـھ حـداقـل رسیده اسـت چـرا کھ تـمامی 
انگیزه ھا برای فساد و ارتشاء و تمامی فرصت ھا برای آن از میان رفتھ است و نظارت دقیق اعمال می شود.   

١٩.   بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن حـقوق زنـان ھـم انـدازه ی مـردان بـوده و ھیچ تبعیضی جـز تبعیض مـثبت 
(positive discrimination) و آن ھـم بـرای مـوارد و مـدتی کھ ضـروری اسـت، میان زن و مـرد وجـود نـخواھـد 

داشت. 

٢٠.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن نـابـرابـری ھـای طـبقاتی و اجـتماعی بـھ حـداقـل رسیده و سـاز و کارھـای 
نـھادینھ در پی کاھـش ھـر چـھ بیشتر این نـابـرابـری ھـا و مـمانـعت از بـازتـولید یا گسـترش آنـھا از طـریق یک سیستم 

مالیاتی قدرتمند و یک نظام توزیع عادالنھ ی ثروت حکمران است.  

٢١.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن تـمام نـھادھـا و نیروھـای انـتظامی در یک نـھاد تـحت نـامی مـانـند «شھـربـانی» 
تجـمیع و ادغـام شـده اسـت و بـھ صـورت حـرفـھ ای، ضـابـطھ مـند و قـانـون گـرا و تـحت نـظر، مـختص ارائـھ ی خـدمـات 

و امنیت بھ شھروندان است و بس.  

٢٢.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن تـمامی نـھادھـای شـبھ نـظامی حـذف و تـمامی دسـتگاه ھـای نـظامی در یک نـھاد 
واحـد و حـرفـھ ای تـحت نـامی مـانـند «ارتـش ایران» ادغـام شـده اسـت و بـا رعـایت تـمامی اسـتانـداردھـای قـانـونی و 
فنی الزم، بـاالتـرین قـدرت در دفـاع از سـرزمین و مـلت ایران را ارائـھ می دھـد. ارتشی کھ زیر نـظر فـرمـانـده ی 

کل قوا کھ ھمان باالترین مقام منتخب کشور است قرار خواھد داشت.  
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٢٣.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن ھیچ نـھادی بـرای جـاسـوسی کردن از شھـرونـدان در امـور شخصی و زنـدگی 
روزمـره شـان وجـود نـدارد و تـنھا تـامین امنیت ملی کشور در مـقابـل تـوطـئھ ھـای احـتمالی بیگانـگان را یک نـھاد 

زیر نظر دولت بر عھده خواھد داشت.  

٢۴.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ صـنعت ایران بـر اسـاس ضـرورت ھـا و نیازھـا و مـزیت ھـای نسـبی بـازتـعریف شـده 
و با باالترین درجھ از کارآیی و کارآمدی بھ اقتصاد کشور خدمت خواھند کرد.  

٢۵.     بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ تـمامی ثـروت ھـای طبیعی ایران زیر نـظارت دولـت و بـراسـاس تصمیمات مجـلس 
مـنتخب مـردم مـدیریت شـده و کلیھ ی درآمـدھـای آن بـا مکانیزم ھـای دقیق نـظارتی بـھ خـزانـھ ی عـمومی کشور 

واریز می شود.  

٢۶.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ بـساط آخـونـدھـا بـرای دزدی و ثـروت انـدوزی جـمع شـده و شغلی بـھ اسـم «آخـونـد» 
وجـود نـخواھـد داشـت. آمـوزش مـذھـبی فـقط در قـالـب نـھادھـای خـصوصی و آن ھـم بـا نـظارت کامـل دولـت و نـھادھـای 

مردمی انجام شده و ھر گونھ دخالت ورزی مذھب در امور عمومی جامعھ ممنوع خواھد بود.  

٢٧.   بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن، مـذھـب و اعـتقادات مـذھـبی ھـرکس امـر خـصوصی وی مـحسوب شـده و 
بـراسـاس یک اصـل سـاده مـدیریت می شـود: کسی بـھ اعـتقاد مـذھـبی فـرد کاری نـدارد و فـرد بـا اعـتقاد مـذھـبی خـود بـھ 
کار دیگری نـباید کاری داشـتھ بـاشـد. ھـرگـونـھ دخـالـت ورزی نـاخـواسـتھ بـھ زنـدگی یا افکار دیگری بـر اسـاس 
اعـتقادات مـذھـبی مـمنوع خـواھـد بـود و دولـت بـا تـمام قـوا مـانـع از ھـرگـونـھ حـرکتی بـرای بیرون گـذاشـتھ شـدن پـای 

مذھب از حوزه ی شخصی خواھد شد.  

٢٨.    بـھ فـردایی فکر کنیم کھ در آن نـگارش، چـاپ و نشـر کتاب آزاد و بـھ دور از ھـرگـونـھ ممیزی و سـانـسور 
می بـاشـد. یگانـھ خـط قـرمـز رعـایت مـرزھـای ھـنجارمـند جـامـعھ اسـت کھ بـر اسـاس واکنش جـامـعھ ی مـدنی صـورت 
می گیرد. ھمین امـر در مـورد مـطبوعـات و رسـانـھ ھـا و سـایر اشکال چـاپ و نشـر حـاکم خـواھـد بـود و دولـت در 

این امور دخالتی نخواھد داشت.  

٢٩.    بـھ فـردایی فکر کنیم کھ در آن کلیھ ی سـاخـتمان ھـای مسکونی یا تـاسیسات غیر مسکونی مـانـند سـد و سـولـھ 
و انـبار و امـثال آن بـر اسـاس اسـتانـداردھـای مـدرن و امـروزی سنجیده و در صـورت لـطمھ بـھ طبیعت و محیط 
زیست و یا خـطرآفـرینی بـرای جـان انـسان و حیوانـات از میان بـرداشـتھ شـده و در جھـت بـازسـازی ویژگی ھـای 

طبیعی محیط آن اقدام خواھد شد.  

٣٠.    بـھ فـردایی فکر کنیم کھ در آن اعتیاد از ایران ریشھ کن خـواھـد شـد چـرا کھ جـامـعھ بسـتر زاینده ی گـرایش 
بـھ اعتیاد را از میان بـرده اسـت. بـھ کلیھ ی ھـموطـنانی کھ دچـار اعتیاد شـده انـد خـدمـات درمـانی، پـزشکی، روانی، 

اجتماعی و امثال آن ارائھ می شود تا بتوانند سالمت جسمی و روانی خویش را باز یابند. 

٣١.    بـھ فـردایی فکر کنیم کھ در آن ورزش بـھ عـنوان رکن اصلی پـرورشی کشور در تـمامی سـطوح آمـوزشی 
از کودکستان تـا دانـشگاه مـورد قـویترین پشـتیبانی مـالی، لجسـتیکی و مـدیریتی قـرار گـرفـتھ و این امکان فـراھـم می 
شـود کھ ھـموطـنانـمان بـتوانـند در سـراسـر کشور از بیشترین امکانـات ورزشی بـرای پـرورش جـسم و حـفظ سـالمتی 

خویش بھره ببرند.  

٣٢.    بـھ فـردایی فکر کنیم کھ بـا پـایان یافـتن فـقر درآمـدی سـطح تـغذیھ و نیز کیفیت آن مـورد تـوجـھ دقیق و کوشـنده 
ی دولـت قـرار می گیرد تـا یک بـار بـرای ھمیشھ گـرسنگی و سـوء تـغذیھ بـرطـرف شـده و ایرانیان بـتوانـند در سنین 
مـختلف تـمامی آن چـھ را بـرای رشـد و حـفظ سـالمـت جسمی خـویش نیاز دارنـد در سـبد خـوراکی خـویش داشـتھ 

باشند.  
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٣٣.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ در آن ھـنر در ایران بـا پشـتیبانی گسـترده و نـھادینھ ی دولـت و جـامـعھ شکوفـا می 
شـود و تـمامی قید و بـندھـای خـالقیت و آفـرینش بـرداشـتھ شـده و بـھ جـای آن تـشویق و حـمایت مسـتمر نصیب 

ھنرمندان خواھد شد.  

٣۴.    بـھ فـردایی بیانـدیشیم کھ بـا بـاالتـرین بـودجـھ ھـای مـالی از یک سـو و بسیج امکانـات و دانـش و تـخصص الزم 
بـھ یاری محیط زیست لـطمھ خـورده ی ایران می رویم و شـروع بـھ بـازسـازی زیربـنایی و احیای آن می کنیم تـا 
ایران آمـاده ی گـذر از دوران سـخت شـرایط اقلیمی جـھانی و مـنطقھ ای مـانـند گـرمـایش عـمومی کره ی زمین بـاشـد 
و بـتوانیم بـا دقیق تـرین پیش بینی ھـا، حـداکثر تـدارکات و کمترین تـلفات و خـسارات بـا این بحـران ھـای فـراملی 

برخورد کنیم..  

٣۵.    بــھ ایرانی بیانــدیشیم کھ در آن صــنایع نــظامی خــود را تــقویت کرده و مــدرن ســاخــتھ و آن را بــراســاس 
نیازھـای دفـاعی کشور در بـاالتـرین سـطح ممکن آمـاده خـواھیم کرد، بـھ نـحوی کھ ارتـش ایران بـتوانـد بـخش اعـظم 
نیازھـای تسـلیحاتی خـویش را در سـھ عـرصـھ ی زمینی، ھـوایی و دریایی از دل صـنایع مسـلح ملی ایران تـامین 

کند.  

٣۶.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در قـانـون اسـاسی آن بـاالتـرین و نخسـتین اھمیت بـھ جـان و کرامـت انـسان داده شـده و 
کلیھ ی قـوانین دیگر بـر مـبنای این جھـت گیری بـارز قـانـون اسـاسی یعنی «حـفاظـت نـھادینھ از جـان و کرامـت 
انسان» تھیھ و تدوین می شود. ھیچ چیز و ھیچ ارزشی باالتر از ارزش ذاتی جان و کرامت بشر نخواھد بود.  

٣٧.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ روابـط دیپلماتیک خـود را بـر دو مـبنای پـایبندی بی قید و شـرط بـھ ارزش ھـای 
اخـالق انـسانی و حـفظ مـنافـع ملی بـرپـا و مـدیریت خـواھـد کرد. بـرقـراری روابـط گسـترده و فـعال دیپلماتیک دوسـتانـھ 
بـا کلیھ ی کشورھـا تـا زمـانی کھ این ارزش ھـا و مـنافـع را زیر پـا نـگذارنـد در دسـتور کار دیپلماسی ایران آینده 

خواھد بود.  

٣٨.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن، ھمکاری و ھمیاری بـا کلیھ ی مـلت ھـای جـھان در دسـتور کار دولـت و مـلت 
ایران قـرار خـواھـد داشـت و از ھـر طـریق ممکن در حـد تـوان و ظـرفیت ھـای کشور بـھ کلیھ ی کشورھـای فقیر و 

ضعیف یاری خواھیم رساند تا بتوانند بھ خودتوانمندسازی بپردازند.  

٣٩.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن فـن آوری اتمی در بـاالتـرین سـطوح مـورد تـوجـھ بـوده و حـداکثر بھـره بـرداری 
عـقالنی از انـرژی اتمی مـد نـظر قـرار خـواھـد گـرفـت، ضـمن آن کھ تـمامی تـالش آن بـر یک جـھان رھـا شـده از 
سـالح اتمی خـواھـد بـود: تـالش ھـای ایران آینده در این حـوزه ی ھسـتھ ای مـتمرکز خـواھـد بـود بـر خـاورمیانـھ ی 

عاری از سالح اتمی، آسیای عاری از سالح اتمی و جھان عاری از سالح اتمی.  

۴٠.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ بـساط فـرامـرزی سـپاه پـاسـداران را جـمع کرده و ضـمن حـمایت صـادقـانـھ از تـمامی 
مـلت ھـای مـظلوم و سـتمدیده از ھـر گـونـھ دخـالتی کھ نـاقـض قـوانین بین المللی یا خـواسـت کلیت این مـردمـان بـاشـد 

پرھیز خواھد کرد..  

۴١.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن ایران اسـتقالل اسـتراتـژیک خـود را بـا ھیچ ابـرقـدرتی مـعامـلھ نـخواھـد کرد و 
ھمیشھ بـر اسـاس سیاسـت «مـوازنـھ ی مـثبت» بـا کلیھ ی قـدرت ھـای بـزرگ جـھان در چـارچـوب دو امـر پیش از 

این بیان شده -یعنی حفظ ارزش ھای اخالق انسانی و نیز منافع ملی- روابط حسنھ و دوستانھ خواھد داشت.  

۴٢.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن سـامـانـدھی و سـازمـانـدھی عظیمی در قـالـب یک نـھاد حـرفـھ ای صـورت 
خـواھـد گـرفـت تـا کلیھ ی ثـروت ھـای بـر بـاد رفـتھ ی تـاریخ مـعاصـر ایران را بـر آورد کرده و بـا اسـتفاده از روش 
ھـای قـانـونی و ابـزارھـای دیپلماتیک و بھـره بـرداری از تیم ھـای مـتخصص در حـقوق بین الـملل ثـروت ھـای دزدی 
شـده را ردیابی، فھـرسـت بـندی و بـرای بـازگشـت آنـھا بـھ خـزانـھ ی عـمومی کشور بـدون محـدودیت زمـانی پی گیری 
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کند. ھیچ اسـتثنایی شـامـل دزدی ھـا و چـپاول ھـا صـورت نـخواھـد گـرفـت و ھـر پـرونـده ای بـدون محـدودیت زمـانی 
باز می ماند تا شرایط بازگشت ثروت غارت شده فراھم شود.  

۴٣.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ یکایک مـوارد ظـلم و سـتم و قـتل و جـنایتی کھ در طی این سـال ھـای عـمر رژیم 
اسـالمی بـر مـردم رفـتھ اسـت ثـبت، ضـبط، طـبقھ بـندی و پی گیری شـده و مـورد رسیدگی قـضایی و قـانـونی قـرار 
گیرد تـا عـدالـت در مـورد آن اجـرا شـود. ھیچ مـوردی نـخواھـد بـود کھ شھـرونـدی آن را بـھ صـورت مسـتند در این 
لیست قـرار دھـد و مـشمول مـرور زمـان یا عـدم رسیدگی بـاشـد. بـاید تـمامی ابـعاد خـرد و کالن دزدی، غـارت، فـساد، 
سـوء اسـتفاده، ھـتک حـرمـت، بـدرفـتاری، دسـتگیری، حـبس، شکنجھ، اعـدام و جـنایت مـورد تـوجـھ قـرار گیرد و در 
این مـورد بـدون احـتساب محـدودیت زمـانی نسـبت بـھ اعـاده ی حیثیت، اعـاده ی امـوال، یا مـجازات خـاطیان و 

جنایتکاران در ھر جا و ھر سنی کھ باشند اقدام شود.  

۴۴.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ ی امـور مـربـوط بـھ حـمل و نـقل شھـری و بین شھـری بـاید مـورد بـازبینی 
قـرار گیرد تـا میزان وحشـتناک تـصادفـات و مـرگ و میر در جـاده ھـا بـھ حـداقـل بـرسـد. تـمامی اسـتانـداردھـای جـاده 
سـازی، خـودروسـازی و سـایر امـور مـرتـبط بـاید بـازتـعریف شـده و بـھ سـمت بـاالتـرین درجـھ ھـای خـود میل کند. حـفظ 

جان انسان ارجحیت کارھای ایران آینده است.  

۴۵.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ ی اعـضای ھـئیت علمی دانـشگاه ھـا از حیث سـوابـق علمی و دانـشگاھی 
خـود مـورد بـازنـگری قـرار گـرفـتھ و تـنھا در صـورتی مـوقعیت خـود را حـفظ خـواھـند کرد کھ مـدرک آنـان واقعی 
بـوده، پـایان نـامـھ ھـایشان را خـودشـان بـر اسـاس پـژوھـش علمی تھیھ کرده بـاشـند، دارای تـالیف و نـگارش و تـولید 
مـحتوا بـوده و نیز از نـظر دانـشجویان، رفـتار شـایستھ ای از خـود بـروز داده انـد. کلیھ اسـتادان و اسـتادیاران و 
مـربیان کھ بـا مـدارک جعلی و یا بی پـایھ و بـھ واسـطھ ی مـافیاھـا و وابسـتگی ھـای پشـت پـرده بـھ ھـئیت علمی راه 
یافـتھ انـد و یا در طـول کار خـود بـر علیھ دانـشجویان دگـر انـدیش و مـخالـف تـوطـئھ کرده و بـا دسـتگاه ھـای امنیتی 

ھمکاری کرده اند مورد رسیدگی دقیق، مستند و عادالنھ قرار خواھند گرفت.  

۴۶.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن تـمامی مـعلمان کشور از حیث سـوابـق کاری و علمی مـورد بـازنـگری قـرار 
گـرفـتھ و در صـورت عـدم اثـبات تـوانـایی علمی و یا ھمکاری امنیتی بـا نـھادھـای رژیم از کار اخـراج خـواھـند شـد. 

آموزش و پرورش باید بھترین  معلمان را داشتھ باشد تا بتوان نسلی آگاه، شجاع و کارآ تربیت کرد.  

۴٧.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ ی کتاب ھـای درسی مـورد بـازنـگری قـرار گـرفـتھ و از ھـرگـونـھ مـحتوای 
ضـد علمی، خـرافی، مـذھـبی و یا ضـد ایرانی خـالی خـواھـند شـد. کلیھ داسـتان ھـا ومـتون مـربـوط بـھ شخصیت ھـای 
مـذھـب اسـالم و شیعھ از کتاب ھـا بیرون کشیده شـده و کتاب ھـا بـر اسـاس داسـتان ھـا و حکایت ھـای مـرتـبط بـا 
قھـرمـانـان تـاریخ ایران بـاسـتان یا ایران مـعاصـر و نیز شخصیت ھـای نـاب و انـدیشمند تـاریخ بشـر جـایگزین خـواھـد 
شـد. کلیھ ی دروس مـذھـبی از بـرنـامـھ ی تحصیلی دانـش آمـوزان حـذف خـواھـد شـد و ھیچ معلمی حـق تـدریس مـتون 
مـذھـبی در مـدارس را نـخواھـد داشـت. آمـوزش مـذھـب امـری خـصوصی خـواھـد شـد و آمـوزش و پـرورش عـمومی 

راھی برای حضور آموزه ھای مذھبی باز نخواھد گذاشت.   

۴٨.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن «صـدا و سیما» بـھ «رادیو و تـلویزیون» ملی ایران تـبدیل شـده و ھـرگـونـھ 
سـانـسور و غیر حـرفـھ گـرایی از آن حـذف خـواھـد شـد. بـھ ھمین تـرتیب ھـرگـونـھ تـولید و پـخش ھـرگـونـھ بـرنـامـھ ی 

مذھبی و آخوندبازی و امثال آن از رسانھ ھای دولت ممنوع خواھد شد.  

۴٩.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن تـفریح و شـادی و لـذت بـردن از زنـدگی در راءس اھـداف دولـت و جـامـعھ 
اسـت و کلیھ ی فـعالیت ھـای اقـتصادی کشور در چـارچـوب یک الـگوی تـوسـعھ ی پـایدار در مسیر تـامین حـداکثر 

بھروزی و خوشبختی شھروندان خویش خواھد بود.  
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۵٠.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن سـتم رفـتھ بـر قـومیت ھـا و اقلیت ھـا بـرطـرف شـده و معیار اصلی بـرای 
بـرخـورداری از امکانـات عـدالـت و عـقالنیت اسـت. ھیچ گـونـھ شـاخـص مـنطقھ ای، قـومی، زبـانی، مـذھـبی، جنسیتی 
و امـثال آن سـبب کمترین تبعیضی بـرای تـوزیع امکانـات و ثـروت ھـای ملی نـخواھـد بـود. ھـم دولـت و ھـم جـامـعھ ی 

مدنی بر این امر نظارت خواھند داشت.  

۵١.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن مـدیریت مـنطقھ ای و اسـتانی بـا رعـایت ھـماھنگی مـدیریتی بـا مـرکز بـرای 
اھـداف مشـترک و ملی بـا بـاالتـرین درجـھ ی تکیھ بـر نیروھـا و تـوانـایی ھـای محـلی  سـامـانـدھی خـواھـد شـد و بیش از 
آن کھ ھیچ معیاری بـر کار مـدیریت اسـتان ھـا نـظارت داشـتھ بـاشـد، اسـتانـداردھـای حـرفـھ ای و حـقوق شھـرونـدی در 

مورد آن نقش دارند. مدیریت خودگرانی شھروندی در تمامی سطوح گسترش یافتھ و تقویت خواھد شد.   

۵٢.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن جـرم و جـنایت بـازتـعریف شـده و قـوانین جـزایی کشور بـر اسـاس اعـالمیھ ی 
جـھانی حـقوق بشـر و اسـتانـداردھـای اخـالق عـمومی بشـری تھیھ و تـدوین خـواھـد شـد. قـوانینی کھ بـھ ھیچ وجـھ حـق 
اعـدام یا مـجازات ھـای بـدنی و یا ضـرب و شـتم و شکنجھ ی جسمی یا روانی را در خـود نـخواھـد داشـت. رعـایت 

جان و کرامت انسان اصل پایھ ای ایران آینده است و ھیچ فردی را مستثنی نمی کند.  

۵٣.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن سیاسـت تـجاری کشور مـورد بـازتـعریف دقیق و ریشھ ای قـرار می گیرد و 
واردات و صـادرات مـا بـر مـبنای عـقالنی مـدیریت خـواھـد شـد. ھـر آن چـھ کھ دارای مـزیت نسـبی و یا ارزش 
اسـتراتـژیک بـاشـد بـاید در داخـل تـولید کنیم و ھـر آن چـھ را کھ عـدم تـولید آن بـرای اقـتصاد، نیروی شـاغـل و محیط 
زیست ایران بھـتر اسـت بـاید وارد کنیم. تعیین این امـور بـاید حـاصـل یک تـعامـل سـازنـده و ھـدفـمند میان سـھ بـخش 

دولتی، تعاونی و خصوصی باشد.  

۵۴.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ ی تحـریم ھـای خـارجی و بین المللی مـرتـبط بـا دوران جـمھوری اسـالمی 
بـھ تـدریج پـایان یافـتھ و کشور در یک تـعامـل سـازنـده و ھـمھ جـانـبھ بـر اسـاس دیپلماسی مـتعارف از یک سـو و مـنافـع 
ملی خـود از سـوی دیگر در مـورد یکایک پـرونـده ھـای تحـریم ھـا بـا دولـت ھـا و یا نـھادھـای بین المللی بـھ تـعامـل 
خـواھـد پـرداخـت. بـدیھی اسـت کھ بـاج بـھ ھیچ کشوری نـخواھیم داد و از ھیچ کشوری ھـم بـاج نمی خـواھیم. سیاسـت 

و روابط خارجی ما با جھان بر پایھ ھای سالم، عادالنھ و برابر خواھد بود.  

۵۵.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن بـھ تـمامی پـدیده ھـای منفی اجـتماعی کھ زاییده ی نـابـرابـری اجـتماعی و 
طـبقاتی اسـت خـاتـمھ خـواھیم داد: کارتـن خـوابی، خیابـان خـوابی، تکدی گـری، زبـالـھ گـردی، کودکان خیابـانی، 
کودکان کار، زنـان تـن فـروش و امـثال آن. کلیھ ی این مـوارد بـر اسـاس بـرنـامـھ ریزی ھـای اقـتصادی و اجـتماعی 

بنیادین یک بار برای ھمیشھ از صحنھ ی جامعھ ی یک کشور ثروتمند چون ایران محو خواھد شد.  

۵۶.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن قـانـون کار مـورد بـازبینی بنیادین قـرار گـرفـتھ و مـقام و حـقوق کارگـران و 
مـزدبگیران بـر اسـاس بـاالتـرین معیارھـای انـسانی و اجـتماعی تنظیم خـواھـد شـد. کارگـران و اتـحادیھ ھـای آنـھا می 
بـایست در زمینھ ی تـدوین قـانـون کار سـھم و نـقش اصلی را ایفاء کنند و از کلیھ ی خـدمـات و آزادی الزم بـرای 

این منظور برخوردار باشند.  

۵٧.    بــھ ایرانی بیانــدیشیم کھ در آن میلیون ھــا ایرانی کھ بــھ دلیل فــقر اقــتصادی، فــشارھــای معیشتی و یا 
نـابـسامـانی ھـای روانی و اجـتماعی از ھـم جـدا شـده و در قـالـب خـانـواده ھـای از ھـم پـاشیده زنـدگی می کنند می تـوانـند 
یکدیگر را بـازیافـتھ و خـانـواده ھـای بـازسـازی شـده را تشکیل دھـند. روابـط اجـتماعی در سـطح خـرد و کالن و نیز 

حیات و پیوندھای خانوادگی می تواند بھ سمت باالترین حد از ھمبستگی بھ پیش رود.  

۵٨.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ آمـران و عـامـالن جـنایت و سـتم و خیانـت و دزدی کھ تـوسـط مـردم در 
جـریان سـرنـگونی رژیم و پـس از آن بـازداشـت شـده انـد از امکان قـضاوت و مـحاکمھ ی عـادالنـھ بـرخـوردار خـواھـند 
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شـد. بـھ شـرط ھمکاری کامـل، بیان حقیقت، قـبول مسـئولیت و اعـاده ی حیثیت و امـوال آنـھا از تخفیف ھـایی کھ حـد 
آن را قـوانین مـصوبـھ ی آن زمـان تعیین خـواھـد کرد بـرخـوردار شـده و می تـوانـند بـرای بـازیابی نـقش خـود در 
جـامـعھ وارد فـرایندھـای سـالـم سـازی و بـازسـازی رفـتاری و اخـالقی شـونـد و بـا رعـایت معیارھـای انـسانی آمـوزش 

ھای اجتماعی و حرفھ ای دیده و بھ عناصری مفید در ایران آینده تبدیل شوند.  

۵٩.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن جـامـعھ ی مـدنی بـھ طـور حـداکثری تـقویت می شـود و می تـوانـد فـضای الزم 
بـرای دخـالـت شھـرونـدی را فـراھـم کند. سـازمـان ھـای مـردم نـھاد (سـمن ھـا) تـقویت شـده و ھـرگـونـھ تشکل یابی 
شھـرونـدی بـرای انـجام یک کار جـمعی یا نـظارت بـر عملکرد نـھادھـای دولتی و امـثال آن می تـوانـد بـھ بھـترین نـحو 

ممکن با پشتیبانی کامل جامعھ و حمایت دولت و بدون کمترین محدودیت و نگرانی انجام شود.  

۶٠.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن ھمبسـتگی ملی بـا تـقویت روابـط بین اسـتانی در قـالـب فـعالیت ھـای اجـتماعی، 
فـرھنگی، ھـنری، ورزشی، جـشنواره ھـا و یا طـرح ھـای مشـترک اقـتصادی و زیست بـومی و امـثال آن بـھ اوج 

خود برسد و تصویری از یک ایران ھمبستھ، متحد، یکپارچھ و خوشبخت و شاد ارائھ دھد.  

۶١.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن جـاسـوسی کردن شھـرونـد از شھـرونـد و خـبرچینی و امـثال آن از میان رفـتھ و 
ھـمھ شھـرونـدان داوطـلبانـھ و در راسـتای تـامین امنیت ملی مـراقـب ھـرگـونـھ حـرکت مشکوک از جـانـب تـوطـئھ گـران 

وابستھ بھ بیگانھ خواھند بود. ایرانی آزاد کھ شھروندان با دقت مراقب آزادی خود ھستند. 

۶٢.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن خـشونـت اجـتماعی در قـالـب خـشونـت نسـبت زنـان، کودکان، کھنساالن و یا 
مـعلولین بـھ حـداقـل رسیده و بـا آن بـھ شـدت بـرخـورد خـواھـد شـد. جـامـعھ ای کھ بـا کار نـھادینھ و سـامـان یافـتھ بـر روی 
روابـط اجـتماعی امکان این را فـراھـم می کند کھ نیازی بـھ رفـتار خـشونـت آمیز نـباشـد و بـھ تـدریج آرامـش و مـتانـت 
و مھـرورزی بـھ بخشی از فـرھـنگ اجـتماعی تـبدیل شـود. ھـرگـونـھ اعـمال تنبیھ فیزیکی بـر روی دانـش آمـوزان و 

امثال آن با شدیدترین نحو ممکن از طرف قانون مورد برخورد قرار خواھد گرفت.  

۶٣.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ ی احـزاب و سـازمـان ھـای سیاسی می تـوانـند بـھ طـور قـانـونی و بـا 
پشـتیبانی قـانـون فـعالیت داشـتھ و بـرای ارائـھ ی افکار و بـرنـامـھ ھـای خـویش و نیز جـلب آراء و گـرفـتن سـھم از 
قـدرت سیاسی در قـالـب انـتخابـات مـختلف نـقش آفـرینی کنند. آزادی اجـتماعـات سیاسی، نشـریات سیاسی، دفـاتـر 

احزاب و فعالیت ھای رسانھ ای آنھا بخشی بدیھی از قانون اساسی آینده خواھد بود.  

۶۴.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن سیاسـت ھـای جـمعیتی بـر اسـاس نیازھـای کشور از یک سـو و میل و عـالقـھ 
ی زوج ھـا و زنـان بـرای بـاروری تنظیم خـواھـد شـد و ھیچ گـونـھ محـدودیتی نـھ در زمینھ تـعداد فـرزنـدان و یا سـقط 
جنین و امـثال آن وجـود نـخواھـد داشـت. ھـر چیز بـر اسـاس قـانـونی کھ بـر پـایھ ھـای اخـالق انـسانی مسـتقر اسـت 
تنظیم و اداره می شـود. جـامـعھ ی مـدنی در مـورد جـزییات زنـدگی خـویش تصمیم خـواھـد گـرفـت و نیازی بـھ ھیچ 
آقـابـاالسـری در این مـوارد نیست. انـسان آزاد و مـختار و جـامـعھ ی مـدنی قـدرتـمند و سـازمـان یافـتھ پـایھ ی زنـدگی 

ایران آینده خواھد بود.  

۶۵.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن بـا بـازسـازی اخـالق اجـتماعی بسیاری از بـدرفـتاری ھـا، کژرفـتاری ھـا، 
خـشونـت ھـای کالمی و نـمادین، الت بـازی و امـثال آن بـھ تـدریج از میان رفـتھ و رفـتار سـالـم انـسانی بـر اسـاس 
رعـایت کامـل حـقوق شھـرونـدی جـایگزین آن می شـود. رعـایت حـرمـت شھـرونـدان بـاید امـری بـاشـد کھ ھـم از طـریق 
آمــوزش و فــرھــنگ در رفــتارھــای فــردی نــھادینھ  شــود و ھــم از طــریق قــانــون و ســازوکارھــای قــانــونی در 

ساختارھای جمعی و حکومتی.  
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۶۶.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن بـھ واسـطھ ی تغییر سـاخـتارھـا و دگـرگـونی بنیادین شـرایط پـدیده ھـایی مـانـند 
افسـردگی و نـاامیدی و غـم و غـصھ و روان پـریشی از میان رفـتھ و جـای خـود را بـھ شـادی و خـوشـحالی و بـازی و 

سرگرمی و امید و انرژی می دھد.  

۶٧.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ سـاخـت و بـافـت مـدیریت دسـتگاه ھـای دولتی بـھ طـور کامـل مـورد بـازبینی قـرار 
خـواھـد گـرفـت: ھـم سـاخـتارھـا و سـازوکارھـای مـدیریتی و ھـم بـدنـھ ی مـدیران دولتی در سـطوح یک، دو و سـھ. 
معیار انـتخاب مـدیران دیگر ھـرگـز فـساد و پـارتی بـازی و رشـوه خـواری و فـامیل بـازی و امـثال آن نـبوده و تـنھا بـر 
اسـاس مـقررات دقیق و تـعریف شـده و مبتنی بـر شـایستھ سـاالری صـورت خـواھـد پـذیرفـت. مـدیرانی کھ بـایستی 
دانـش و تجـربـھ و خـالقیت و ھـوش کاری خـود را ثـابـت کنند تـا در راءس امـور قـرار گیرنـد. دیگر معیارھـای 

جنسیتی و قومیتی و مذھبی و امثال آن معیار نخواھد بود.  

۶٨.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ سیاسـت ھـا و امـور ضـرر و زیان رسـان بـھ جـان و روان شھـرونـدان بـاید 
مـتوقـف شـود: ریزگـردھـا، آالینده ھیا نـاشی از سـوخـت غیر اسـتانـدارد، پـسمانـدھـا، آب آشـامیدنی آلـوده، خـوراک ھـای 
مـضر بـرای سـالمتی، پـارازیت ھـا و غیره. حـفظ سـالمـت جـسم و روان ایرانیان بـاید در پـس زمینھ ھـر گـونـھ اقـدام و 

تصمیم دولتی و غیر دولتی مرتبط با جامعھ و شھروندان باشد.  

۶٩.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ بـھ واسـطھ ی یک ارتـش حـرفـھ ای می تـوان خـدمـت سـربـازی را از حـالـت اجـباری 
خــارج کرده و بــھ شکل داوطــلبانــھ درآورد. خــدمــت ســربــازی بــاید از ھــر گــونــھ مــحتوای کاھــنده ی شخصیت 
سـربـازان و بـرخـورد غیر انـسانی بـا آنـھا خـالی شـده و تـبدیل بـھ فـرصتی بـرای یادگیری و شکوفـایی اعـضای ارتـش 

باشد.  

٧٠.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ بـا سـرمـایھ گـذاری ھـای مـالی و مـادی و لجسـتیکی و پشـتیبانی ھـای دولتی، تـعاونی و 
خـصوصی مـوفـق می شـود عـقب مـانـدگی فـن آوری و نـظری و علمی را جـبران کند. سـرمـایھ گـذاری ھـای سـھ بـخش 
دولتی، تـعاونی و خـصوصی در این زمینھ بـاید ھـماھـنگ شـده تـا ارجحیت ھـای آمـوزشی و پـژوھشی در دسـتور 

کار قرار گیرد و بھ طور جدی و منظم پی گیری شود.  

٧١.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن اقـتصاد بـا تکیھ بـر بـخش دانـش بنیان و سـرمـایھ گـذاری بـر روی بـخش 
پـژوھـش ھـای علمی و صنعتی مـوفـق می شـود ھـماھنگی بـاالیی را میان دانـشگاه، مـراکز تحقیقاتی و واحـدھـای 
بـزرگ و مـتوسـط تـولید صنعتی و یا سـایر اشکال مـحصوالت اقـتصادی ایجاد کرده و بـھ این تـرتیب جـنس و رتـبھ 
ی اقـتصاد ایران را عـوض کرده آن را بـھ یک اقـتصادی تـولیدی، بـا کیفیت، دانـش بنیان و تـخصص مـحور تـبدیل 

کند.  

٧٢.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن اقـتصاد ایران دیگر نـفت را نـھ بـرای فـروش بـھ صـورت خـام و بـرای سـوخـت 
بلکھ بـھ شکل مـواد خـام بـرای تـولید مـواد اولیھ و پـتروشیمیایی صـنعت خـود مـورد اسـتفاده قـرار می دھـد. نـفت بـاید 
بـھ عـنوان یک ثـروت ملی و مـانـدگـار بـرای نسـل ھـای بـعد نـگاه شـود و حـق بھـره بـرداری افـراطی از آن را نـخواھیم 

داد، بھ نحوی کھ نسل ھای آینده از ھر گونھ منابعی در این عرصھ محروم شوند.  

٧٣.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ بـا رفـتن بـھ سـوی انـرژی ھـای جـایگزین و نیز تـوسـعھ ی صـنایع خـودروسـازی 
الکتریک نیاز خـود بـھ سـوخـت ھـای فسیلی را بـھ حـداقـل می رسـانـد. خـروج خـودروھـای مسـتھلک و نیز تغییر 
صــنایع آلــوده ســاز محیط زیست از جــملھ ارجحیت ھــایی اســت کھ بــاید در قــالــب طــرح ھــای اســتراتــژیک و 

تخصصی مد نظر قرار گیرد.  

٧۴.    بــھ ایرانی بیانــدیشیم کھ در آن عــلوم انــسانی و عــلوم اجــتماعی را کھ در این ســال ھــا مــورد بی اعــتنایی 
عـمدی و نیز سـتم علمی و آکادمیک قـرار گـرفـتھ انـد بـھ طـور گسـترده مـورد حـمایت قـرار داده و رشـد و گسـترش  
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خـواھیم داد. این تـوسـعھ ھـم در حـوزه ی آمـوزشی و ھـم در عـرصـھ ی پـژوھـش و تـولید نـظری خـواھـد بـود تـا عـقب 
مـانـدگی تـاریخی خـود را جـبران سـازد. ایران می بـایست بـھ تـولید کننده ی انـدیشھ ی فلسفی، اجـتماعی و سیاسی بـر 

اساس غنای فرھنگ کھن خویش تبدیل شود.   

٧۵.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ امکانـات بیمھ ی تـامین اجـتماعی و نیز بـازنشسـتگی بـاید مـورد بـازسـازی و تـرمیم 
قـرار گـرفـتھ و بـرای آن مـنابـع مـالی گسـترده تـدارک دیده شـود. بـھ نـحوی کھ کلیھ ی کارکنان سـھ بـخش دولتی، 
تـعاونی و خـصوصی و نیز بـازنشسـتگان آنـھا بـتوانـند در تـمام طـول عـمر خـویش از پـوشـش کامـل بیمھ بـرخـوردار 
بوده و نیازھای دوران بازنشستگی آنھا بھ نحوی تامین شود کھ امکان لذت بردن از این دوران را داشتھ باشند. 

٧۶.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن مـدیریت نـھادھـای خـرد و مـتوسـط تـا حـداکثر امکان بـھ صـورت خـودگـردانی 
تـدارک دیده خـواھـد شـد. بـھ طـور مـثال بـرای دانـشگاه ھـا و مـدارس و امـثال آن، ضـمن آن کھ خـطوط کلی کاری 
زیر نـظر دولـت اسـت، حـداکثر اسـتقالل مـدیریتی را بـھ کارکنان و اسـتادان و دانـشجویان و شـوراھـای متشکل از 
نـمایندگـان آنـھا اعـطاء خـواھـد کرد. ھـم چنین در مـدارس نیز شـورای مـدرسـھ بـا حـضور نـمایندگـان کارکنان اداری، 
مـعلمان و دانـش آمـوزان می تـوانـد در مـدیریت داخـلی مـوسـسھ بـاالتـرین نـقش را داشـتھ بـاشـد. بـھ تـدریج و بـا رشـد 
تجـربـھ ھـای مـدیریت خـودگـردان می تـوان اختیارات بیشتری را در سـطوح فـراتـر بـھ نـھادھـا واگـذار کرد. در کنار 
آن، نـھادھـای بـخش تـعاونی و خـصوصی بـاید از آزادی الزم بـرای رشـد و پیشرفـت خـویش در چـارچـوب قـانـون 

برخوردار باشند.  

٧٧.    بـھ ایرانی بیانـدیشید کھ اقـتصاد از مکانیزم ھـای تـورم زا یا رکودزا خـالص شـده و پـویایی اقـتصادی کشور 
در تـرکیبی ھـماھـنگ میان سـھ بـخش دولـت، تـعاونی و خـصوصی بـھ صـورت مـداوم و پـایدار، درصـد بـاالی از 
رشـد و تـوسـعھ را در چـارچـوب «مـدل تـوسـعھ ی پـایدار» کھ رعـایت گـر محیط زیست اسـت و در قـالـب بـرنـامـھ ھـای 

۵ و ١٠ و ١۵ سالھ تامین سازد.  

٧٨.    بــھ ایرانی بیانــدیشیم کھ در آن اشکال مــختلف فــعالیت اقــتصادی قــاچــاق، زیرزمینی و غیر قــانــونی 
مـوضـوعیت و نیاز خـود را از دسـت بـدھـد و بـھ مجـراھـای مـتداول و قـانـونی وارد شـونـد. دیگر نیازی بـھ فـعالیت 
ھـایی مـانـند قـاچـاق از طـریق لـنج، کولـبری و یا قـاچـاق سـوخـت  بـا مـاشین و مـوتـور و امـثال آن نـخواھـد بـود و کلیھ ی 
نیروھـای شـاغـل در این بـخش ھـا بـھ تـدریج بـھ سـوی فـعالیت ھـای سـازنـده ی بـھ مـراتـب مفیدتـر در شـرایطی بسیار 

بھتر و با برخورداری از مزایای قانون کار کشوری مورد بھره برداری قرار خواھند گرفت.  

٧٩.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ کلیھ ی مـوانـع سـرمـایھ گـذاری ھـای داخـلی و خـارجی از سـر راه بـرداشـتھ شـده و 
امکان و شـرایط قـانـونی و مـادی سـرمـایھ گـذاری ھـای کوچک و بـزرگ در راسـتای نیازھـای اقـتصادی و نیز مـنافـع 
ملی فـراھـم خـواھـد شـد. اھـداف اسـتراتـژیک کشور در قـبول سـرمـایھ گـذاری ھـای خـارجی مـد نـظر خـواھـد  بـود و 
ھـرگـز مـنافـع ملی دراز مـدت فـدای ھیچ مـعامـلھ و مـصالـحھ ای از جـانـب دولـت، بـخش تـعاونی و بـخش خـصوصی 

قرار نخواھد گرفت.  

٨٠.    بــھ ایرانی بیانــدیشیم کھ امکان اشــتغال و کارآفــرینی در دو بــخش تــعاونی و خــصوصی  فــراھــم شــده و 
جـوانـان خـواھـند تـوانسـت بـا پشـتیبانی و حـمایت دولـت بـرای خـود کسب و کار و شـرکت ھـای تـولیدی و خـدمـاتی و 
امـثال آن فـراھـم کنند و بـرای خـود و ھـموطـنان خـویش شـغل بیافـرینند. در این زمینھ سیاسـت ھـای حـمایتی و 
تـشویقی مـانـند تخفیف ھـای مـالیاتی می تـوانـند مـوثـر عـمل کنند. تـقویت بـخش تـعاونی در این راسـتا از سیاسـت ھـای 

اصلی یک اقتصاد پویا برای کاھش وزن دولت در اقتصاد خواھد بود.  

٨١.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن ضـمن کھ آن زبـان فـارسی بـھ عـنوان زبـان مشـترک ایرانیان در مـدارس و 
دانـشگاه ھـا آمـوزش داده می شـود امکان تـدریس و آمـوزش کلیھ ی زبـان ھـای محـلی و شکوفـایی ادبی و رسـانـھ ای 

27



آنـھا فـراھـم شـده و  از سـوی دیگر بـرای ارتـباطـات بین الـملل و ایفای نـقش در جـامـعھ ی جـھانی، کلیھ ی زبـان ھـای 
خارجی در ایران در سطوح مختلف تحصیلی آموزش داده خواھد شد.  

٨٢.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن تحصیالت و آمـوزش رایگان بـرای تـمام دوره ی پیش دانـشگاھی تـامین شـده 
و شـرایط مـناسـب بـرای دسـترسی بـھ تحصیالت آمـوزش عـالی بـرای تـمامی جـوانـان ایرانی بـھ دور از تبعیض و 
نـابـرابـری فـراھـم خـواھـد شـد. آمـوزش حـق مسـلم ھـر ایرانی خـواھـد بـود و در یک ھـماھنگی مـدیریت شـده میان بـخش 
دولتی و غیر دولتی می بـایست امکان انـجام تحصیالت تـا مقطعی از آمـوزش عـالی بـدون ھـزینھ بـرای ھـر ایرانی 

فراھم شود.  

٨٣.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کلیھ قـوانین و سـنت ھـای تـاثیرپـذیرفـتھ از مـذھـب کھ رواج دھـنده ی انـسان 
سـتیزی، زن سـتیزی، صغیر پـنداری، اسـتثمارگـری کودکان، تـجاوز بـھ دخـتر بـچھ ھـا بـھ اسـم ازدواج شـرعی و 
امـثال آن اسـت ملغی شـده و آسیب ھـای اجـتماعی و روانی و خـانـوادگی نـاشی از بـھ کار بسـتن آنـھا در دھـھ ھـای 

اخیر مانند کودک-مادری و امثال آن تا حد امکان ترمیم و جبران خواھد شد.  

٨۴.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن بـھ پـایان سیستم بـانکداری اسـالمی و لـجنزار مـالی کھ آفـریده اسـت خـواھیم 
رسید. کلیھ ی بـانک ھـای کشور و سیستم بـانکداری مـورد بـازبینی قـرار گـرفـتھ و بـا تصحیحات سـاخـتاری یک 
سیستم مـدرن و مفید کھ در سـھ قـالـب دولتی، تـعاونی و خـصوصی فـعالیت خـواھـند کرد بـرای کشور تـدارک دیده 

خواھد شد.  

٨۵.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن پـدیده ی شـوم بیسوادی بـھ طـور ریشھ ای و سـاخـتاری بـھ پـایان رسیده و بـھ 
جـای آن سـوادآمـوزی عـمومی و نیز کتابـخوانی و فـرھـنگ عـمومی خـوانـش فـردی و جـمعی کتاب و مـطبوعـات 
تـشویق و تـقویت خـواھـد شـد. کتابـخانـھ ھـای کشور مـورد حـمایت قـرار گـرفـتھ و بسیاری از مـراکز مـفت خـوری 

مذھبی و آخوندی بھ کتابخانھ و قرائت عمومی کتاب اختصاص خواھد یافت.   

٨۶.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن بـا بـازسـازی سـاخـتارھـای زیست محیطی و نیز تـاریخی خـود آمـادگی جـذب 
سـاالنـھ ی دھـھا میلیون تـوریست مـنطقھ ای و بین المللی را داشـتھ و می تـوانیم بـاالتـرین درآمـد کشور را از این 
طـریق  بـھ دسـت آوریم. تـوریسم زیرسـاخـت ھـا را تـوسـعھ بخشیده و رشـد اقـتصادی و فـرھنگی کشور را نیز تـقویت 
خـواھـد کرد. ایران می تـوانـد بـھ مـقصد نخسـت تـوریستی جـھان تـبدیل شـود و در این زمینھ کلیھ مـالحـظات زیست 

محیطی و نیز حفظ آسایش و آرامش ساکنان بومی ھر منطقھ از ایران مورد توجھ جدی قرار خواھد گرفت.  

٨٧.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن بـھ سـوی یک ایران-گسـتری فـرھنگی خـواھیم رفـت. بـا بـازسـازی تـمامی 
زیرسـاخـت ھـای فـرھنگی و زنـده سـازی تـاریخی ایران زمین و نیز شکوفـایی ادبی و ھـنری بـھ گسـترش فـرھـنگ و 
فـلسفھ و ادبیات و زبـان خـود خـواھیم پـرداخـت و بـھ جـای دامـن زدن بـھ مـذھـب و ایدئـولـوژی کریھ اسـالمی در میان 
مــردم مــنطقھ بــا ھــدف اخــتالف و جــنگ و کشتار، بسیاری از نــقاط ایران بــزرگ و تــاریخی را بــار دیگر زیر 

پوشش محتوایی و درخشش فرھنگ انسانی و جھان شمول ایرانی قرار خواھیم داد.  

٨٨.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ بـھ بـزرگـترین پـالتـفرم مـبادالت بـازرگـانی جـھان تـبدیل شـده و شـرق و غـرب آسیا و 
شـمال و جـنوب آن را بـا مسیرھـا و راه ھـایی کھ تـوسـعھ خـواھیم دید بـھ ھـم پیونـد خـواھـد زد. تـوسـعھ ی بـنادر و 
ورودی ھــای بــازرگــانی، خــطوط راه آھــن، مسیرھــای جــدید کشتیرانی و کانــال عــبور و مــرور میان دریای 
مـازنـدران و خـلیج فـارس در صـورت پـاسـخ مـثبت کارشـناسـان بـھ ایده پـس از مـطالـعھ ی دقیق و بـا رعـایت نکایت 

زیست محیطی و عدم آسیب بھ بافت جغرافیایی، جمعیتی، بومی و یا اقتصادی استان ھای در مسیر کانال.  

٨٩.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ بـھ صـورت فکر شـده بـھ بـرنـامـھ ریزی بـرای بـرخـورد بـا ھـمھ گیری ھـایی مـانـند 
کووید -19 پـرداخـتھ و خـود را بـرای مـدیریت آنـھا بـھ صـورت بـرنـامـھ ریزی شـده آمـاده می کند تـا بـا کمترین تـلفات 
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بـتوانـد آنـھا را پشـت سـر بـگذرانـد.  تکیھ بـر خـودکفایی تـولید واکسن از طـریق کارھـای پـژوھشی زیربـنایی و 
سرمایھ گذاری بر روی صنعت پیشرفتھ ی تولید آن از جملھ ضرورت ھای آینده ی کشور است.  

٩٠.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن ورزش ایران بـھ بـاالتـرین اسـتانـداردھـا روی آورده و مـوفـق می شـود بھـترین 
تیم ھـا را بـھ مـسابـقات بین المللی فـرسـتاده و ورزش را بـھ صـورت یک زمینھ بـرای آشـتی ملی و گسـترش دوسـتی 
میان انـسان ھـا و ھمبسـتگی بین المللی تـبدیل کند. حـضور قـدرتـمند ایران در کلیھ ی فـرصـت ھـای رقـابـت ورزشی 

در سراسر جھان یکی از ارجحیت ھای آینده خواھد بود.  

٩١.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن جـنگل ھـا و مـناطـق سـبز از دسـت رفـتھ بـاید مـورد بـازسـازی سیستماتیک، 
علمی و گسـترده قـرار گیرد. کلیھ ی بـناھـای سـاخـتھ شـده ی مسکونی و غیرمسکونی کھ بـا از میان بـردن جـنگل ھـا 
و آسیب بـھ بـافـت آنـھا سـاخـتھ شـده اسـت از میان رفـتھ و شـرایط احیای کامـل جـنگل ھـا و تـقویت آنـھا فـراھـم خـواھـد 
شـد. در این زمینھ شـناسـایی دقیق و بـرنـامـھ ریزی ھـای درازمـدت بـرای حـفظ درصـد معینی از سـرزمین ایران بـھ 
عـنوان «پـارک ھـای ملی مـحافـظت شـده» بـاید در دسـتور کار قـرار گـرفـتھ و مـورد تـوجـھ ھـر سـھ بـخش دولتی، 

تعاونی و خصوصی قرار گیرد.  

٩٢.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ پـدیده ھـای مـانـند بیابـان زایی، کوه خـواری، خـاک فـروشی و آلـوده سـازی آب ھـا ھـر 
چـھ سـریعتر بـھ پـایان رسیده و جـای خـود را بـھ سیاسـت ھـای کامـال بـرعکس در جھـت تـقویت و زنـده سـازی محیط 
زیست ایران خـواھـد داد. مـطالـعھ، بـرنـامـھ ریزی و سـرمـایھ گـذاری ھـای کالن در این زمینھ بـاید از سـوی دولـت، 
بـخش تـعاونی و بـخش خـصوصی مـورد تـوجـھ قـرار گیرد و جـامـعھ ی مـدنی می بـایست بـر اجـرای آنـھا نـظارت 

منظم داشتھ باشد.  

٩٣.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ بـھ واسـطھ ی آزادی سیاسی و چـرخـش قـدرت مـوفـق می شـود بـرای نخسـتین بـار از 
نکبت نـظام مـوروثی، خـودکامـھ سـاالری و تک سـاالری رھـا شـده بـھ یک نـظام سیاسی پـویا و مبتنی بـر گـردش 
مـداوم و نـھادینھ ی قـدرت پیش رود. نـظامی کھ بـا تکیھ بـر انـتخابـات در سـطوح گـونـاگـون تـمامی عـرصـھ ھـای 
مـدیریت دولتی کشور از بـاالتـرین تـا پـایین تـرین را بـر اسـاس انـتخابـات آزاد و شـایستھ سـاالری بـھ پیش خـواھـد بـرد. 
ھـرگـز نـباید اجـازه داد نـوع نـظام سیاسی در ایران در پی فـعال کردن زمینھ ھـای تـاریخی، جـامـعھ شـناختی و 

روانشناختی استبداد فردی در ایران باشد.  

٩۴.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن کشورمـان مبتکر بسیاری از قـراردادھـای جـمعی و پـادمـان ھـای مشـترک 
میان کشورھـا در سـطح مـنطقھ، آسیا و جـھان خـواھـد شـد. یک بـازیگر واقعی صـحنھ ی بین المللی کھ بـرای صـلح 
و پیشرفـت جـھانی تـالش خـواھـد کرد و بـھ یک الـگو و نـمونـھ از کشوری صـلح طـلب، مبتکر، فـعال، پـویا و متعھـد 

بھ خوشبختی بشر تبدیل خواھد شد.  

٩۵.    بـھ ایرانی بیانـدیشید کھ بـھ مـثالی مـوفـق تـبدیل خـواھـد شـد در زمینھ بـھ شکست کشانـدن سـخت تـرین، خـشن 
تـرین  و بـدتـرین نـوع اسـتبداد یعنی دیکتاتـوری نـظامی-مـذھـبی بی رحـم و ایدئـولـوژیک و مخـرب و بـھ این واسـطھ، 
مجھـز بـھ دانـش و تجـربـھ ای کھ بـھ اشکال مـختلف آن را بـا مـلت ھـای تـحت سـتم و دیکتاتـوری مـورد مـشارکت 
خـواھـد گـذاشـت. این دانـش و تجـربـھ مـبارزاتی تـاریخی و بی نظیر در قـالـب کتاب و فیلم و جـزوه ھـای آمـوزشی و 

تولیدات اینترنتی بھ زبان ھای مختلف در اختیار کلیھ ملل در جستجوی آزادی و عدالت قرار داده خواھد شد  

٩۶.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ کلیھ ی خـانـواده ھـای قـربـانیان مـبارزات این چـند دھـھ مـورد تکریم و بـزرگـداشـت 
قـرار گـرفـتھ و از بـابـت تـمامی درد و رنـج و مشقتی کھ در راه مـبارزه پـذیرفـتھ انـد مـورد سـپاس و پـاسـداشـت قـرار 
خـواھـند گـرفـت. جـبران ضـررھـای مـعنوی و مـادی در دسـتور کار دولـت آینده خـواھـد بـود تـا ھیچ مـبارزی و ھیچ 
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سـتمدیده ای بـدون قـدردانی یا جـبران خـسارت بـاقی نـمانـد. تـاریخ ھـرگـز کار ارزشـمند فـردی انـسان ھـا بـرای جـمع را 
نباید فراموش کند.  

٩٧.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ تـوزیع جـمعیت در آن مـورد بـررسی و بـاز تـعریف قـرار می گیرد تـا بـھ شکلی 
مـناسـب تـر درآمـده و از انـباشـت بیش از حـد جـمعیت در بـرخی از شھـرھـا و از جـملھ پـایتخت بـا تـوجـھ بـھ خـطرات 
احـتمالی مـانـند زمین لـرزه و امـثال آن پـرھیز شـود و جـمعیت بـا تـوزیع مجـدد خـود بـتوانـد در خـدمـت طـرح ھـای 
درازمـدت تـوسـعھ در کلیھ بـخش ھـای کشور قـرار گیرد. ھـر گـوشـھ از خـاک ایران بـاید مـورد تـوجـھ قـرار گیرد تـا بـھ 

باالترین سطح از رشد و توسعھ ی اقتصادی خود دست یابد.   

٩٨.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ در آن دسـتگاه دولـت در تـمامی مـوارد ضـروری و حـساس زیر نـظر نـھادھـای 
شھـرونـد مـحور قـرار گـرفـتھ و بـاید بـھ آنـان و گـزارش ھـای رصـد گیری آنـھا پـاسـخ دھـد. بـرقـرای سـازوکارھـای دقیق 
نـظارتی شھـرونـدان بـر عملکرد دولـت از سـطوح خـرد تـا میانی و کالن می بـایست یک سـنت جـا افـتاده بـرای تـقویت 

عنصر «قدرت اجتماعی» در ایران باشد.   

٩٩.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ دسـتگاه دولـت در آن مـورد بـازتـعریف و بـازانـدیشی قـرار گیرد تـا از یک سـو انـدازه 
ی آن کوچک تـر، ھـزینھ ی آن کمتر و کارآمـدی آن بیشتر شـود. دسـتگاه دولـت بـاید فـرھـنگ خـدمـتگزاری مـردم را 
در خـود درونی کند و از بـاالتـرین مـقام دولـت تـا پـایین تـرین آن بـاید خـود را خـدمـتگزار مـلت و پـاسـخگوی بـھ آن 

ببینند.  

١٠٠.    بـھ ایرانی بیانـدیشیم کھ می تـوانـد بـا مـوفقیت خـود در اسـتقرار یک دمکراسی در قـالـب یک جـمھوری 
ایرانی، در واقـع یک جـمھوری انـسانی در ایران را بـرپـا سـازد و بـدون آن کھ مـدل حکومتی خـویش را بـھ کشوری 
تحـمیل کند آن را بـھ الـگویی الـھام بـخش بـرای تـمامی مـلت ھـای مـنطقھ و آسیا و جـھان تـبدیل سـازد و یک بـار دیگر 

نقش تاریخی ایران در عرصھ ی تمدن سازی بشری را از نو زنده کند.  

نتیجھ گیری  

بـدیھی اسـت کھ این لیست قـابـل گسـترش اسـت. مـوارد ذکر شـده در آن بـھ طـور نـمادین و مـثال انـتخاب شـده انـد. دیدگـاه 
مـندرج در آن فـردی اسـت و بـرای تـبدیل بـھ یک واقعیت جـمعی، نیاز بـھ انـتخاب و عـقل و اراده ی جـامـعھ دارد. بـنابـراین 
مـطرح کردن آنـھا در این جـا بـھ صـرف انگیزه سـازی بـرای کسانی اسـت کھ از خـود می پـرسـند «بـرای چـھ بـاید در این 
جـنبش شـرکت کنیم؟» و یا این کھ «این ھـا بـرونـد چـھ و کھ بـھ جـای آنـھا می آید؟». آنـھا می تـوانـند بـا نـگاھی بـھ این لیست 
ببینند کھ کمتر شـباھـتی میان این ویرانـھ ی لـجنزار آخـونـدی و ایران پـویا و شکوفـای فـرداسـت و از خـود بـپرسـند در کدام 
یک می خـواھـند زنـدگی کنند. از ھـمان سـاعـت نخسـت آزادی ایران می تـوان گـام ھـای در راه عملی کردن یکایک این 
مـوارد بـرداشـت و بـھ سـوی میھنی رفـت کھ تـمامی سـاکنان آن از حـس لـذتـبخش آرامـش و امنیت و رفـاه و پیشرفـت 
بـرخـوردار خـواھـند بـود. امید اسـت کھ این نـوشـتار در مـنظور خـود کھ ارائـھ ی تـصویری از ایران بسیار مـتفاوتی از آن 

چھ اکنون است موفق بوده باشد. # 
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  ۶ آبان ١۴٠١ 

«جـنبش اعـتراضی» پـس از چھـل روز حیات مسـتمر می رود تـا کانـدیدای مـناسـبی بـرای تـبدیل بـھ یک «جـنبش انـقالبی» 
شـود. پـس از پیروزی جـنبش انـقالبی و در صـورت انـجام تغییرات بنیادین در عـرصـھ ھـای سیاسی، اقـتصادی، اجـتماعی 
و فـرھنگی می تـوانیم، بـعدھـا، از «انـقالب» نـام بـبریم. ھـر جـنبش اعـتراضی بـاید از چـھار مـرحـلھ «١) شـروع، ٢)ادامـھ، 
٣)گسـترش و ۴)تثبیت» عـبور کند تـا بـتوانـد جـای خـود را بـھ «جـنبش انـقالبی» بـدھـد کھ آن ھـم بـاید از چـھار مـرحـلھ ی 

«١) اعتراضات سراسری، ٢) اعتصاب سراسری، ٣)تدارک قیام نھایی و ۴)قیام براندازی» عبور کند.  

در این روزھـایی کھ جـنبش چھـلمین روز خـود را پشـت سـرگـذاشـتھ اسـت مـا در مـرحـلھ ی سـوم جـنبش اعـتراضی یعنی 
«گسـترش ھسـتیم»: گسـترش جـغرافیایی (شھـرھـا و مـناطـق جـدید)، گسـترش اجـتماعی (الیھ ھـای اجـتماعی و صنفی جـدید) 
و گسـترش جـمعیتی (شـمار بیشتر مـعترضین در ھـر نـقطھ). اگـر حـرکت بـتوانـد بـا این سـھ نـوع گسـترش خـود را بـھ نـقطھ ی 
غیرقـابـل بـازگشـت بـرسـانـد بـھ مـعنای «تثبیت» جـنبش اعـتراضی اسـت. در این صـورت، وجـود اراده ی سـازمـان یافـتھ 
فـعاالن قیام می تـوانـد آن را بـھ یک «جـنبش انـقالبی» تـبدیل کرده و بـا طی مسیر خـاص و سـاز و کارھـای خـود بـھ پـایین 

کشیدن رژیم آخوندی و جایگزین آن با یک دولت مردمی اقدام کند.  

این مـقالـھ بـھ تـوضیح آن چـھ از حـاال یعنی مـرحـلھ ی گسـترش جـنبش اعـتراضی  و پـس از آن می بـایست مـورد تـوجـھ قـرار 
گیرد می پردازد.  

تکمیل جنبش اعتراضی 

جـنبش اعـتراضی در ایران بـا مـرگ ایرانـدخـت مـھسا (ژینا) امینی «شـروع» شـد، بـا اسـتقامـت بی سـابـقھ ی مـردم و بـھ 
ویژه جـوانـان و در راس آنـان، دخـتران دالور ایرانی «ادامـھ» یافـت و اینک از مـرز چھـلمین روز خـود نیز گـذشـتھ اسـت 
و بـھ تـدریج شـمار ھـر چـھ بیشتری از مـردم در حـال ورود بـھ این حـرکت ھسـتند. این ورود نیروھـای اجـتماعی و جـمعیتی 
جـدید در حـوزه ھـای جـغرافیایی مـتعدد (شھـرھـا و در شھـرھـا، مـناطـق مـتعدد) در حـال تضمین عـنصر «گسـترش» جـنبش 
اسـت. ھـنوز کم نیستند نیروھـای بـالـقوه ای کھ از میان جـمعیت چـند ده میلیونی قشـر خـاکستری مـردم می تـوانـند وارد این 
حـرکت شـونـد امـا طبیعی اسـت کھ بـھ طـور جـبری بـھ ھـمھ ی آنـھا بـرای مـوفقیت جـنبش نیاز نیست. از یک نـقطھ ی کمی بـھ 
بـعد، تـعداد «مکفی» بـرای پیروزی وجـود دارد. مکفی یعنی آن تـعداد از مـردم فـعال در قیام کھ در مجـموع خـود می 
تـوانـند مـاشین سـرکوب نـظام  را بـھ زانـو درآورنـد؛ نمی تـوان رقمی را مـشخص کرد، بـرخی از نـظریھ ھـای جـنبش ھـای 
اجـتماعی آن را ٣.۵ درصـد بـرآورد کرده انـد، امـا این رقـم قطعیت ریاضی نـدارد و ممکن اسـت در عـمل بـا قـدری بیشتر 

یا کمتر از آن بتوان کار را تمام کرد.  

نکتھ ی مـھم این اسـت کھ «تـداوم» جـنبش راه را بـرای «گسـترش» نیز فـراھـم خـواھـد سـاخـت و این رونـد ھـم اکنون ادامـھ 
دارد. ھـر چـھ ابتکار عـمل شـرکت کنندگـان در حـرکت بیشتر و بھـتر بـاشـد راه بـرای ورود الیھ ھـای دیگری از مـردم طی 
خـواھـد شـد. در این مـورد بـاید اسـتراتـژی جـذب فـعال مـردم بـھ جـنبش را بـر رونـد خـودبـخودی و جـذب انـفعالی و خـودجـوش 

ترجیح داد تا بتوان شمار نیروی الزم برای شکست دادن رژیم و ماشین سرکوب آن را تدارک دید.  
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منتظر غیر منتظره ھا باشیم  

در فـاصـلھ ای کھ جـنبش مـشغول تـامین دو عـنصر «دوام» و «گسـترش» اسـت اتـفاقـاتی روی خـواھـد داد کھ تـا حـد زیادی 
«طبیعی» یک رویارویی میان ملتی فـاقـد تحـزب و سـازمـانـدھی و سـالح و یک رژیم ایدئـولـوژیک و سـازمـان یافـتھ و 
مسـلح اسـت؛ بـھ طـور مـثال، تـلفات زیاد در قـالـب کشتھ، مجـروح و یا دسـتگیری، تـوطـئھ ھـای پیاپی تـوسـط رژیم بـرای 
ایجاد تـرس یا انحـراف مـانـند تـالش کشتار زنـدانیان در زنـدان الکان رشـت، تـدارک قـتل عـام دانـشجویان در شـریف، قـتل 
عـام مـردم در زاھـدان، کشتار زنـدانیان در زنـدان اوین، فـروریختن آوارھـای بـاقیمانـده ی سـاخـتمان مـتروپـل یا نـمایش 
کشتار داعـش در شـاه چـراغ شیراز. در ادامـھ ھـم رژیم ممکن اسـت قـتل عـام ھـای دیگری را تـدارک ببیند یا بـھ طـور مـثال 
فـجایع سـاختگی بیافـریند، بـھ طـور مـثال انـفجار اتمی صـورت دھـد یا جـنگ مـنطقھ ای راه بیانـدازد و یا ھـر فـاجـعھ دیگری 
کھ بـھ زعـم او بـتوانـد جـنبش را وادار بـھ فـروکش سـازد. این در حـالیست کھ جـامـعھ امـروز بـا کسب خـصلت جـنبش زا آمـاده 
اسـت ھـر یک از این اقـدامـات مـذبـوحـانـھ ی رژیم ورشکستھ را بـھ سـوخـت مـوتـور ادامـھ و تـوسـعھ ی حـرکت اعـتراضی 

خویش تبدیل سازد.  

در این راسـتا جـنبش بـاید خـود را از حـاال بـرای پـرداخـت ھـزینھ ی سـرکوب سنگین بـھ عـنوان بـرگ آخـری کھ رژیم بـا 
ورود تـمامی نیروھـا و تجھیزات و تـوپ و تـانک بـھ وسـط خیابـان ھـا و بـھ طـور مـثال، شـلیک گـلولـھ ھـای تـوپ و خـمپاره 
بـھ میان جـمعیت تـھاجـمی و امـثال آن آمـاده سـازد. این رژیمی اسـت کھ مـدتـھا تـصور «سـرنـگون شـدن» را بـھ طـور کاذب 
در خـود کشتھ بـود و اینک می بیند کھ جـلوی چـشمانـش، تـوسـط مـردمی کھ قـرار بـود بـھ دلیل فـقر و فـرسـودگی و افسـردگی 
و مـسخ دیگر بـرنخیزنـد، محکوم بـھ سـرنـگونی شـده اسـت. بـدیھی اسـت کھ دیوانـھ می شـود و آمـاده اسـت دسـت بـھ ھـر 
جـنایت پـرحـماقتی بـزنـد. بـاید آمـاده بـاشیم و از یک جـایی مـجبور خـواھیم بـود فـاز تـھاجـم نـھایی بـرای پـایان حیات آن را بـھ 

جلو بیاندازیم تا تیغ را از دست زنگی مست درآوریم.  

حرکت بھ سوی «تثبیت» جنبش اعتراضی  

بـا تـامین روز افـزون خـصلت «گسـترش»، جـنبش اعـتراضی «تثبیت» می شـود. یعنی جـامـعھ از یک سـو و رژیم از سـوی 
دیگر اطمینان حـاصـل می کنند کھ حـرکت «غیر قـابـل بـازگشـت» شـده اسـت. از این جـا بـھ بـعد پیش بینی ھـای حـدودی و 
احـتمالی کھ در نـاخـودآگـاه مـردم و حکومـت بـود بـھ بـرداشـت دارای یقین نـزدیک شـده و بـھ بـخش آگـاه ذھـن جـمعی مـردم و 
ذھـن گـروھی طـبقھ ی حـاکم مـنتقل می شـود. پـس، مـرحـلھ ی «تثبیت» جـایی اسـت کھ در آن، بـرای شـمار مکفی از مـردم 
جـای تـردیدی بـاقی نمی مـانـد کھ بـھ سـوی پـایین کشیدن دشـمن از قـدرت و جـایگزینی آن در حـرکت ھسـتند و بـرنـده ی این 
بـازی خـواھـند بـود؛ و بـرای رژیم نیز جـای شکی نمی مـانـد کھ نـبرد را در نـھایت خـواھـد بـاخـت، از قـدرت پـایین کشیده 

خواھد شد و باید خود را برای ایفای نقش بازنده آماده سازد.  

بـھ مـحض اسـتقرار این حـس عـمومی در کشور مـا وارد «جـنبش انـقالبی» می شـویم کھ عـبارت اسـت از اجـرای پـروژه 
وار مـراحـل الزم بـرای تـحقق و مـاده شـدن این بـاور عـمومی جـا افـتاده در ھـر دو طـرف: بـاور بـھ پیروزی نـزد مـردم و 

باور بھ شکست نزد رژیم.  

تدارک جنبش انقالبی  

کار جـنبش انـقالبی مـدیریت پـروژه ی فـوق اسـت: حـرکت بـھ سـوی خـلع قـدرت از رژیم بـا قیام بـرانـدازی و جـایگزین کردن 
آن با دولت موقت مورد تایید نیروھای مردمی شرکت کننده در جنبش.  

این پروژه چند مرحلھ ی اجرایی دارد کھ باید بھ جزییات آن پرداختھ شود:  

تـدارک اعـتراضـات سـراسـری: اعـتراضـات در حـال حـاضـر در شـمار قـابـل تـوجھی بـرقـرار اسـت و نیروھـای شـرکت کننده 
در آنـھا نیز در حـال افـزایش ھسـتند. می مـانـد چـگونـھ آنـھا را از حـالـت پـراکنده بـھ حـرکت سـراسـری درآوریم. بـرای این 
مــنظور، بــاید بــدانیم کھ صــحبت از دو نــوع پــراکندگی اســت: پــراکندگی مکانی و پــراکندگی زمــانی. ســراســری کردن 
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اعـتراضـات یعنی آن کھ شـماری از اعـتراضـات محـل ھـای مـختلف را در یک جـا بـرگـزار می کنیم و از حیث زمـانی نیز 
آنھا را بھ یک نقطھ ی زمانی مشخص سوق می دھیم.  

انـجام این امـر نیاز بـھ سـازمـانـدھی دارد، یعنی بـاید ھـماھنگی میان خـرده مـدیریت ھـای محـلھ مـحور صـورت گیرد تـا 
بـتوانـند تـظاھـرات محـلھ ی خـود را در یک مکان و زمـان معین آغـاز و سـر مـوقـع، بـھ مکان مـشخص تعیین شـده بـرسـانـند. 
بـدیھی اسـت کھ این امـر بـا چـالـش ھـای امنیتی بسیاری روبـرو خـواھـد بـود کھ بـاید بـتوان بـر آنـھا غـلبھ کرد و بـرای ھـریک 
بـا ابتکار و مـقاومـت راه حـل یافـت. آن چـھ ضـمانـت تضمین امنیت اسـت شـمار بـاالی مـعترضین در ھـر مـنطقھ خـواھـد بـود 

تا در ھنگام حرکت برای حضور در مکان مشخص شده قابل سرکوب و پراکندگی نباشند.  

سـراسـری شـدن اعـتراضـات از این جھـت الزم اسـت کھ اجـازه می دھـد در ھـر شھـری، یا در بعضی مـوارد در ھـر 
شھـرسـتانی، مجـموع نیروھـای مـعترض در یک جـا و یک زمـان گـرد ھـم آیند. این نـمایش قـدرت مـردم اسـت. از یک سـو 
مـردمی کھ تـا بـھ حـال بـا تـعداد محـدود مـعترضین در مـحالت مـواجـھ بـودنـد می تـوانـند شـمار و قـدرت خـود را ببینند و از 
سـوی دیگر، رژیم بـا دیدن این شـمار عظیم از مـردم بـھ وحشـت خـواھـد افـتاد. بـھ طـور مـثال، در بعضی روزھـا یا شـب 
ھـای درگیری مـردم بـا مـامـوران در دو اسـتان تھـران و الـبرز، تـا بیش از پـنجاه نـقطھ ی تـظاھـرات محـلی وجـود داشـتھ 
اسـت. اتـصال آنـھا بـھ ھـم سـبب می شـود کھ مـتوسـطی بین چـند صـد تـا چـند ھـزار نـفر در ھـر محـلھ در کنار ھـم قـرار گیرنـد 
و این بـھ مـعنای شکل گیری یک تـظاھـرات چـند ده ھـزار نـفری -و در صـورت تـامین امنیت- پیوسـتن جـمعی بـزرگـتر از 

مردم و تولد یک حرکت چند صد ھزار نفری باشد.   

ھمین امـر در سـایر اسـتان ھـا و شھـرسـتان ھـا نیز قـابـل تعمیم اسـت. اعـتراضـات سـراسـری می بـایست بـا ھـماھنگی و 
فـراخـوان ھـای مشـترک و بـھ قـولی کمابیش تـمرکز یافـتھ بـاشـد. این تـمرکز بیش از آن چـھ جـنبھ ی سیاسی و مـقام و مـرتـبھ 

ای داشتھ باشد بیانگر یک درجھ ی باالی از ھمکاری و ھماھنگی است و فقط جنبھ ی کارکردی دارد و نھ بیشتر.  

نقش اعتراضات سراسری  

بـا بـرگـزاری اولین اعـتراضـات سـراسـری جـنبش بـھ مـرحـلھ ی کیفی تـازه ای وارد می شـود و تـصویری کھ از آن بـھ شکل 
پـراکنده و مجـزا بـود نـاگـھان بـھ مـثابـھ قـطعات یک پـازل تـبدیل بـھ یک تـصویر ھـماھـنگ و منسجـم از جـمعی وسیع می شـود 

کھ ھدف و ماموریت خویش را پایین کشیدن رژیم حاکم و جایگزین کردن آن قرار داده است.  

اعـتراضـات سـراسـری بـھ عـنوان گـام نخسـت جـنبش انـقالبی بـاید زمـانی بـرگـزار شـود کھ مـرحـلھ ی رشـد و «گسـترش» 
جـنبش اعـتراضی بـھ حـدی رسیده اسـت کھ می تـوانـد آن شـماری را در مـردم را تـدارک ببیند کھ بـرای نیروھـای سـرکوبـگر 
دیگر تـصور حـملھ و از ھـم پـاشـانـدن آنـھا ممکن و میسر نـباشـد. تـنھا در این صـورت اسـت کھ خـروج از پـراکندگی مفید 
«محـلھ مـحوری» کھ تـاکتیک مـناسـب بـرای تـامین مـراحـل «ادامـھ» و «گسـترش» جـنبش اعـتراضی اسـت بـھ سـوی تجـمعات 

بزرگتر و متمرکز مردم در قالب اعتراضات سراسری الزم و ضروری است.  

اھمیت درک جنبش ھای بالقوه ی آینده  

در این راسـتا بـاید دانسـت کھ یک لـشگر میلیونی بـالـقوه بـرای ورود بـھ جـنبش اعـتراضی آمـاده اسـت. طـبقات و قشـرھـای 
اجـتماعی کھ آمـاده ھسـتند کھ در چـارچـوب یک حـرکت معیشت خـواه وارد صـحنھ شـونـد و بـا شـمار و رادیکالیزم خـود، 
مـاشین سـرکوب رژیم را فـلج و زیر پـا لـھ کنند. وخـامـت روزافـزون شـرایط اقـتصادی ایران این امکان را بـھ طـور مسـتمر 
تـقویت می کند، امـا نیاز بـھ انگیزه سـازی از طـریق کار تبلیغاتی اسـت تـا این میلیون ھـا ایرانی بـھ فـقر کشیده شـده بـاور 
دارنـد کھ نـباید فـریب بسـتھ ھـای تـشویقی و یارانـھ ھـای فـوق بـرنـامـھ ی رژیم را بـخورنـد و بـرای ایجاد یک تغییر اسـاسی و 
مـانـدگـار در شـرایط زیستی خـویش بـھ صـحنھ مـبارزه پـا بـگذارنـد. بـرای این مـنظور، جـنبش اعـتراضی کنونی در رونـد 

تکاملی خویش باید ھر چھ بیشتر بھ مطالبھ محوری و آن ھم از نوع معیشتی و صنفی توجھ کند.  
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گـفتمان یک جـنبش بـرای فـراگیرسـازی آن بـاید بـھ یک گـفتمان چـند وجھی تـبدیل شـود، ادغـام شـعارھـایی کھ بـتوانـند در 
ورای خــواســت ھــای اجــتماعی، فــرھنگی و سیاسی کھ در شــعار «زن، زنــدگی، آزادی» نــھفتھ اســت، مــطالــباتی کھ 
حکایتگر تـوجـھ بـھ دل مـشغولی دھـھا میلیون ایرانی زیر خـط فـقر اسـت را در خـود داشـتھ بـاشـد. این ھـمان مـطالـبھ مـحوری 
ھـمھ جـانـبھ اسـت کھ امکان حـضور الیھ ھـایی را کھ تـا بـھ حـال در حـاشیھ ی جـنبش بـوده انـد فـراھـم خـواھـد سـاخـت. بـھ ھمین 

دلیل مکمل «نان، کار، آبادی» مصرع مناسبی برای «زن، زندگی، آزادی» می باشد.  

بـا بـرخـوردی پـویا، واقـع گـرا، ھـوشـمند و مبتنی بـر عـقل و تجـربـھ می تـوان بـدون مشکل خـاصی، لـشگر عظیم مـعترضـان 
را کھ بـرای تـدارک اعـتراضـات سـراسـری الزم اسـت تـامین نـمود. تـنھا در این صـورت اسـت کھ می تـوانیم بـھ یک انـتقال 
طبیعی و بـدیھی از «جـنبش اعـتراضی» کھ بـھ طـور نـظری دارای تـوان بـرانـدازی و جـایگزینی نیست، بـھ یک «جـنبش 

انقالبی» کھ برای این دو منظور تواناست برسیم.  

اعتصابات سراسری  

آن گـاه می رسیم بـھ اعـتصابـات سـراسـری کھ آن ھـم، حـاصـل یک کار تبلیغاتی بـرای انگیزه دھی بـھ نیروی کارگـران و 
کارمـندان از یک سـو و تـالش سـازمـانـدھی بـرای ھـماھـنگ سـازی میان واحـدھـای کوچک و بـزرگ آمـاده ی اعـتصاب از 
سـوی دیگر اسـت. «اعـتصابـات سـراسـری» بـھ سـھ مـعناسـت: ١) اعـتصاب گسـترده در یک صـنف، ٢) اعـتصاب گسـترده 
در یک مـنطقھ، ٣) اعـتصاب گسـترده در سـطح کشور. دو مـورد اول در واقـع آمـاده سـازی و تـمرین الزم بـرای مـورد 
سـوم اسـت کھ وظیفھ دارد، در کنار اعـتراضـات سـراسـری، رژیم را از مـنابـع مـادی و مـالی محـروم کرده، دسـتگاه اداری 

و سرکوب آن را فشل و فلج ساختھ و رفتنی بودن آن را ھم برای جامعھ و ھم برای طبقھ ی حاکم مسجل و مسلم سازد.  

تـدارک سـازمـانـدھی اعـتصابـات یک کار مشـترک صنفی و سیاسی اسـت. صنفی بـرای سـازمـانـدھی درونی ھـر واحـد یا 
صـنف و یا مـنطقھ و سیاسی بـرای سـازمـانـدھی ھـدفـمند، بـھ مـوقـع و مشـترک آن. ھـر یک از این ھـا فـعاالن خـود را می 
طـلبند و نـباید آنـھا را بـھ افـراد خـاصی محـدود سـاخـت. ھـرکس کھ بـتوانـد در بـطن یک نیروی حـرفـھ ای یا یک واحـد تـولیدی 
بـرای شـروع و سـازمـانـدھی داخـلی اعـتصابـات فـعالیت کند بـایستی بـا تشکیل یک کمیتھ اعـتصاب بـھ ھـمراه حـداقلی از 
کارگـران یا کارکنان عـالقـمند، شـروع بـھ این کار کند و بـا رعـایت مخفی کارھـای الزم بـا سـایر کارکنان آن واحـد ارتـباط 
بـرقـرار کرده و آنـھا را بـرای شـرکت در نخسـت اعـتصابـات مـوقـت و کوتـاه و بـھ تـدریج طـوالنی و دراز مـدت آمـاده سـازد. 
ھـم چنین، فـعاالن جـنبش بـاید تـماس ھـای مـنظم بـا این افـراد سـازمـانـده اعـتصاب آنـھا را بـرای حـرکت ھـای ھـماھـنگ در 

جھت زمینھ سازی اعتصابات سراسری آماده سازند.  

سازماندھی و رھبری  

در این رونـد تـدارک اعـتراضـات سـراسـری و اعـتصابـات سـراسـری بـا ویژگی ھـای مشـترک و مـتفاوت خـود اسـت کھ بـدنـھ 
ی سـازمـانـدھی در سـطوح فـرامحـلی (فـرامحـلھ ای) در دل جـنبش شکل می گیرد. این بـھ مـعنای آن اسـت کھ بـرخی فـعاالن 
جـنبش از حـوزه ی خـرد (micro) سـازمـانـدھی فـعالیت ھـا بـھ سـوی تـدارک، سـازمـانـدھی و مـدیریت سـطوح کالن 
(macro) می رونـد و بـھ این تـرتیب، راه را بـرای شکل گیری یک بـدنـھ ی سـازمـانـده بـرای کلیت جـنبش آمـاده می سـازنـد. 
این بـدنـھ ی سـازمـانـده ھـمان تشکلی اسـت کھ در درون جـنبش تکوین یافـتھ، رشـد می کند، مشـروعیت و اعـتبار طبیعی 

کسب می کند بعدھا بھ طور منطقی نقش رھبری و جایگزین را ھم ایفاء می کند.  

ویژگی چنین مسیری این اسـت کھ بـھ جـای این کھ جـنبش بـھ دنـبال یک رھـبری بـاشـد تـا کارکرد رھـبری را ایفاء کند، یک 
جـریان را می آفـریند کھ چـون کارکرد رھـبری را ایفاء می کند دارای نـقش رھـبری می شـود. یعنی این بـار جـنبش مـعطل 
این نمی شـود کھ رھـبری داشـتھ بـاشـد تـا پیش رود، پیش می رود تـا رھـبری پیدا کند. این مسیری اسـت کھ بـا تـوجـھ بـھ 
خـصلت ھـای نـوین و مـدرن جـنبش کنونی بسیار کارآمـدتـر اسـت تـا شکل سنتی مـورد تـوصیھ ی  مـتداول اپـوزیسیون مبنی 

بر این کھ باید رھبری داشت تا جنبشی متولد شد، حاال می بینیم کھ باید جنبشی داشت تا رھبری را تولد بخشد.  
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شکل گیری جایگزین از بطن سیستم رھبری  

بـھ این تـرتیب، در مسیر آمـاده سـازی عملی و مـوثـر اعـتراضـات سـراسـری و اعـتصابـات سـراسـری اسـت کھ رھـبری شکل 
می گیرد امـا این بـار نـھ بـھ صـورت تشکل رھـبری بلکھ نخسـت در قـالـب یک «سیستم رھـبری» کھ بـھ تـدریج خـود را 
مـشخص تـر و کامـل تـر می سـازد و در یک جـایی مـوفـق می شـود بـا بـرتـری دھی بـھ نـقش یک بـخش از اجـزای این سیستم 
آن را بـھ عـنوان «رھـبری جـنبش» و نیز «جـایگزین» رژیم مـعرفی سـازد. این بـخش بـرتـری یافـتھ بـھ طـور لـزوم یک 
دسـت و یگانـھ نیست بلکھ می تـوانـد و بـاید تـرکیبی (hybrid) و نـمایانـگر (representative) اجـزاء فـعال و کارآمـد 
«سیستم رھـبری» بـاشـد. بـھ این گـونـھ اسـت کھ دیگر این بـار بـرخـالف دفـعات گـذشـتھ، رھـبری الـصاقی و سـنجاق شـده و 
وارداتی بــرای جــنبش نــخواھیم داشــت و جــنبش، رھــبری (leadership) خــود را در حین حــرکت ســازمــانــدھی 

(organizing) شکل خواھد بخشید و از طریق آن «جایگزین» (alternative) را فراھم خواھد ساخت.  

وقتی این دسـتگاه ھـدایت گـر و مـرکزیت یافـتھ در درون سیستم رھـبری شکل گـرفـت می تـوان اعـتراضـات سـراسـری را 
چـندین بـار بـرگـزار و آمـاده کرد و ھـمزمـان، اعـتصابـات سـراسـری را آمـاده سـاخـت. وقتی ھـر دو این فـعالیت ھـا بـھ یک سـطح 
رشــد کافی رسیده انــد بــاید در قــالــب یک «قیام نــھایی» تــدارک دیده شــود. این قیام نــھایی حــرکتی اســت وسیع، گســترده، 
سـراسـری و نـھایی کھ بـھ شکل تـھاجـمی بـھ سـوی مـراکز و پـایگاه ھـای رژیم می رود و در نـبردی آخـرین آنـھا را تـصرف 
کرده و سران و عوامل رژیم را بازداشت و در صورت مقاومت در مقابل مردم و اقدام بھ کشتار، بھ ھالکت می رساند.  

بـا تـصرف مجـموعـھ ای از نـھادھـا و پـایگاه ھـای رژیم کھ شـامـل بیت رھـبری، دفـتر ریاسـت جـمھوری، مجـلس، صـدا و 
سیما، مـراکز فـرمـانـدھی سـپاه، پـادگـان ھـای سـپاه، وزارتـخانـھ ھـا، فـرمـانـداری ھـا و اسـتانـداری ھـا و امـثال آن می بـاشـد رژیم 
سـاقـط شـده و کنترل اوضـاع بـھ دسـت نیروھـای مـردمی می افـتد. ارتـش در این فـاصـلھ بـا جـدایی بـدنـھ از فـرمـانـدھی و 
پیوسـتن بـھ مـردم تعیین تکلیف می شـود. از این جـا بـھ بـعد کار اداره ی امـور کشور بـر عھـده ی دولـت جـایگزین اسـت کھ 

گفتیم در طی مراحل جنبش انقالبی و بر اساس ساز وکار طبیعی و منطقی کھ در باال آمد شکل گرفتھ است.  

بـا بـھ دسـت گـرفـتن مـدیریت کشور تـوسـط دولـت مـوقـت وظـایف اصلی « دوره ی انـتقال» (transitory period)  مـطرح 
می شـود کھ حـفظ امنیت مـرزھـا، نـظم داخـل کشور، بـھ راه انـدازی خـدمـات الزم بـرای زنـدگی شھـرونـدان، نگھـداری از 

زندانیان و بھ تدریج آماده سازی شرایط برای برگزاری انتخابات تغییر قانون اساسی از جملھ ی آنھا می باشد.  

نتیجھ گیری:   

جـنبش اعـتراضی کنونی می تـوانـد بـا تکمیل مـراحـل چـھارگـانـھ ی «شـروع، ادامـھ، گسـترش و تثبیت» تـبدیل بـھ یک جـنبش 
انـقالبی شـود. جـنبش انـقالبی نیز بـا تـامین عـناصـر الزم خـود یعنی «اعـتصابـات سـراسـری، اعـتراضـات سـراسـری، تـدارک 

قیام نھایی و قیام برانداز نھایی» رژیم را پایین کشیده و آن را با دولت موقت منتخب خود جایگزین می کند.  

در حـال حـاضـر و بـا عـبور از چھـلمین روز جـنبش اعـتراضی مـرحـلھ ی ادامـھ و گسـترش در حـال تکمیل اسـت و دیر 
نـخواھـد بـود کھ شـاھـد مـرحـلھ ی «تثبیت» بـاشیم. نـقطھ ای کھ در آن مـردم بـھ بـاور بـھ پیروزی می رسـند و رژیم بـھ بـاور 
حتمی بـودن شکست. از این جـا بـھ بـعد جـنبش اعـتراضی بـھ جـنبش انـقالبی تـبدیل شـده و می تـوانـد بـا قـاطعیت و امید، 
شـروع بـھ بـرنـامـھ ریزی و سـامـانـدھی فـعالیت ھـای الزم  بـرای پـایین کشیدن رژیم از قـدرت و جـایگزین سـازی آن بـا دولـت 

مردمی اقدام کند.  

در این نـوشـتار مـراحـل این رونـد تـوضیح داده شـده اسـت کھ بـا مـطالـب دیگر و تصحیح و تکمیل می تـوانـد بـھ یک نـقشھ ی 
راھنما برای پیروزی تبدیل شود.# 

 —————————————————————————————————

   این جزوه به تدریج به روز شده و باز منتشر خواهد شد.  
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