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بیشـتریـن مـشکالت امـروزه ی ایـرانـیان بـه طـور مسـتقیم بـرخـاسـته از وجـود نـظام اسـالمـی اسـت. اگـر هـم مـنشأ دیـگری 

داشــته شــد، راه حــل آنــها تــوســط ایــن نــظام مســدود گشــته اســت. کــلید گــشایــش ایــن مــشکالت، چــیزی نیســت جــز تــغییر 

نظام سیاسی ایران.

ســـیاســـت، تـــمامـــی مـــردمـــان یـــک کـــشور را در بـــر مـــی گـــیرد و کـــاری از ســـیاســـت جـــمعی تـــر نیســـت. مـــشکل ســـیاســـی، 

مشکل جمعی است، راه حل جمعی می طلبد و به اجرا گذاشنت این راه حل، کوشش جمعی.

راه حـــل جـــمعی ایـــن اســـت کـــه نـــظام ســـیاســـی حـــاضـــر را بـــربـــیانـــدازیـــم و آن را بـــا یـــک جـــمهوری دمـــکراتـــیک و الئـــیک، 

جایگزین سازیم.

مــوضــوع ایــن کــتابــچه، روشــن کــردن تــرتــیبات کــار جــمعی در ایــن راه اســت، یــعنی ســازمــانــدهــی نــیروی عــملیاتــی جــبهۀ 

جـمهوری دوم، تـا افـرادی کـه هـدف جـبهه را نـزدیـک بـه هـدف خـود مـی دانـند، بـتوانـند نـیروی خـویـش را در راه تـحقق آنـها 

به کار بیاندازند.

مـشکل، مـشکلی نیسـت کـه بـه دسـت یـک نـفر حـل شـود یـا بـا کـوشـش افـراد پـرشـماری کـه بـا یـکدیـگر هـماهـنگی نـدارنـد، 

گــشوده گــردد. بــرای حــل آن بــایــد دســت بــه دســت یــکدیــگر بــدهــیم تــا کــار را بــه انــجام بــرســانــیم. کــار جــمعی بــرمــی گــردد بــه 

سازماندهی، یعنی به استفادۀ عقالنی از نیروی انسانی و ما در هر دو سوی مرز نیاز به سازماندهی داریم.

در حــال حــاضــر، عــمالً نــوعــی تــقسیم کــار بــین مــبارزان داخــل و خــارج صــورت گــرفــته اســت. تــقسیمی کــه بــه تــصمیم 

کـــسی گـــرفـــته نشـــده، بـــلکه حـــاصـــل ســـیاســـتهای نـــظام اســـالمـــی اســـت. نـــیروی اصـــلی مـــبارزه در داخـــل اســـت و بـــایـــد هـــم 

بـاشـد، بـه ایـن دلـیل کـه قـرار نیسـت نـیرویـی از خـارج بـه ایـران وارد گـردد تـا سـرنـوشـت کـشور را تـغییر بـدهـد. امـا، رهـبری 

ایـن نـیرو جـز در خـارج نـمی تـوانـد بـاشـد. بـه ایـن دلـیل کـه اگـر در داخـل کـشور بـاشـد، حـکومـت بـالفـاصـله اقـدام بـه حـذف 

آن می کند.

نـــوشـــتۀ حـــاضـــر اخـــتصاص دارد بـــه تـــوضـــیح تـــرتـــیباتـــی کـــه بـــایـــد در پـــله ی اول کـــار، اتـــخاذ شـــود. پـــله ی اول، تـــشکیل 

انجـمن ھـای شھـرونـدی اســـت و جـــزوه ی حـــاضـــر راهـــنمایـــی اســـت بـــرای تـــوضـــیح چـــگونـــگی تـــشکیل و کـــار ایـــن انجـــمنها. 

انجمنهای شهروندی، سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

بــرخــی بــر ایــن عــقیده انــد کــه ایــرانــیان قــادر بــه کــار جــمعی نیســتند و یــا الاقــل در ایــن زمــینه بــسیار ضــعیف هســتند. 

نــبایــد گــوش بــه ایــن ســخنان قــالــبی داد. اگــر ایــرانــیان عــادت بــه ایــن شــیوۀ کــار نــداشــته بــاشــند- کــه تــازه اغــراق اســت-، 

تــوانــایــی یــادگــیریــش را، مــثل هــر امــر دیــگر، دارنــد و در ایــن بــاب جــا بــرای شــک نیســت. وقــتی تــوانــایــی فــراگــیری داریــد، 
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۱- چرا باید کار جمعی کرد؟

مشکل جمعی، کوشش جمعی و راه حل جمعی می طلبد.

۲- کار جمعی چیست؟



  راهـــــــنمای انجـــــمن هـــای شهــــرونــــدی جــــبهه ی جــــــمهوری دوم ایـــــران

هـزار چـیز مـی تـوانـید یـاد بـگیریـد، ایـن هـم یـک از آن هـزار اسـت. ولـی اگـر تـصور کـنید کـه هـر کـاری را در گـذشـته خـوب 

انـجام نـداده ایـد، در آیـنده هـم خـوب انـجام نـخواهـید داد و بـه ایـن دسـتاویـز، از کـوشـش شـانـه خـالـی کـنید، هـیچ گـاه و در 

هیچ زمینه، پیشرفتی نخواهید کرد.

کــار جــمعی را بــا وارد شــدن در آن و بــا تــداوم یــاد مــی گــیرنــد. کــار جــمعی، در عــین ایــن کــه مــا را بــه ســوی هــدف مــی 

بـرد، آمـوزشـگاهـی اسـت بـسیار مـفید و هـمۀ مـا را در مـدیـریـت روابـط اجـتماعـی خـود، ورزیـده مـی سـازد. تـعامـل اجـتماعـی 

چــیزی نیســت کــه کــسی بــه طــور مــادرزاد بــلد بــاشــد، هــمه در طــول زنــدگــی یــاد مــی گــیرنــد. هــر کــه مســتعدتــر بــود، زودتــر 

نـتیجه مـی گـیرد، ولـی کـسی بـدون آمـوخـنت بـه جـایـی نـمی رسـد. مـهمتر از ایـن، هـمه، چـه مسـتعد و چـه نـه، مـی تـوانـند بـا 

کســب تجــربــه بهــتر عــمل کــنند. هــیچ گــاه ایــن را از یــاد نــبریــد کــه آمــوخــنت، هــم اراده مــی خــواهــد و هــم فــروتــنی. در دنــیای 

امـروز هـم امـکان از هـم آمـوزی وجـود دارد- کـه در درون جـمع انـجام مـی شـود- و هـم رجـوع بـه مـنابـع فـراوانـی کـه فـضای 

مجازی در اختیار ما می گذارد، ما نیز می توانیم تجارب خود را از این طریق در دسترس سایر کاربران قرار دهیم.

کـار جـمعی ایـن نیسـت کـه چـند نـفر بـنشینند در کـنار هـم کـار کـنند، بـایـد بـین آنـها هـماهـنگی بـاشـد؛ ایـن هـم نیسـت کـه 

فــقط هــماهــنگ بــا هــم، فــرضــاً ســنگی را هــل بــدهــند یــا وزنــه ای را بــردارنــد؛ ایــن اســت کــه هــماهــنگ بــا یــکدیــگر و بــا تــقسیم 

کار، یعنی به صورت مکمل یکدیگر، در کاری مشارکت کنند.

ایــن آخــری، خــصیصه ی اصــلی کــار جــمعی اســت: تــقسیم کــار و عــمل مــکمل هــمدیــگر. بــه ایــن تــرتــیب اســت کــه کــار 

جـمعی نـه فـقط نـیروی بیشـتر مـی آورد، کـارآیـی بیشـتر هـم مـی آورد. تـقسیم کـار، هـم کـارآیـی هـر فـرد را بـاال مـی بـرد و هـم 

کــارآیــی جــمع را. اگــر گــروهــی دســته جــمعی بــکوشــد تــا وزنــه ای را حــرکــت بــدهــد، نــیروی جــمع، هــیچگاه از جــمع عــددی 

نــیروهــای فــردی بیشــتر نــخواهــد شــد، امــا حــاصــل تــقسیم کــار و هــماهــنگی، از جــمع عــددی کــوشــش هــای تــک تــک افــراد 

عـضو جـمع، بیشـتر اسـت. نـکتۀ اصـلی ایـنجاسـت: تـقسیم کـار بـایـد بـر اسـاس مـاهـیت کـار و مـنطق کـار و بـرنـامـه ی کـار 

انجام بپذیرد، نه به صورت اتفاقی.

کــــار جــــمعی مــــحتاج روحــــیه ای خــــاص اســــت: روحــــیۀ هــــمکاری. ایــــن روحــــیه فــــقط خــــوش خــــلقی در ســــلوک بــــا دیــــگران 

نیسـت. اول اعـتقاد بـه بـرتـری کـار جـمعی نسـبت بـه کـار فـردیسـت و ایـن کـه هـدف جـمعی را واالتـر از اهـداف فـردی بـدانـیم. 

ایــن اصــل را هــمیشه مــد نــظر قــرار بــدهــیم و بــر اســاس آن کــار کــنیم و طــبعاً، در ورای ایــن، کــارآیــی و امــتیاز گــروهــی را 

فراتر از کارآیی و امتیاز فردی به حساب بیاوریم و بر این اساس رفتار کنیم.

کـار جـمعی مـحتاج انـضباط اسـت و قـدم اول انـضباط، وقـت شـناسـی. انـضباط، حـرمـت گـذاشـنت بـه جـمع اسـت، نـه 

فـــقط اعـــضای انجـــمن، بـــلکه تـــمامـــی آنـــهایـــی کـــه بـــا شـــما در راه رســـیدن بـــه هـــدف بـــزرگـــی کـــه پـــیش رو داریـــد، هـــمگامـــند. 

نشانه ی این که خود را در خدمت جمع می دانید، نه جمع را در خدمت خود.

وظــایــفی کــه شــما بــا عــضویــت در انجــمن بــر عهــده مــی گــیرد، داوطــلبانــه اســت و بــه هــمین خــاطــر، واجــد ارزش بــسیار. 

کـسی شـما را بـه کـاری مـجبور نـکرده، خـودتـان بـه دلـیل گـوش فـرا دادن بـه نـدای وجـدانـتان و بـا ذوق رسـیدن بـه هـدفـی واال 

تصمیم گرفته اید. دیگر اعضای انجمن ها نیز چنین کرده اند، قدرشان را بدانید تا قدرتان را بدانند.

کـــــــار جـــــــمعی مـــــــحتاج شــــناخــــت یـــــــکدیـــــــگر، عــــادت بـــــــه کـــــــار بـــــــا یـــــــکدیـــــــگر، نــــرمــــش در کـــــــار و در نـــــــهایـــــــت مـــــــقداری 

از خـود گـذشـتگی اسـت. اگـر از خـود گـذشـتگی نـداشـته بـاشـید، قـادر بـه کـار جـمعی نـخواهـید بـود، در هـیچ زمـینه ای و 

نـه فـقط سـیاسـت. ایـن را هـم بـگویـم کـه از خـود گـذشـتگی ایـن نیسـت کـه فـرد، خـود را فـدای جـمع بـکند، ایـن اسـت کـه خـود 

٤
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را در خــــدمــــت جــــمع قــــرار بــــدهــــد. از تــــصاویــــر رمــــانــــتیک مــــربــــوط بــــه مــــبارزه، احــــتراز کــــنید کــــه اگــــر هــــم از بــــابــــت عــــاطــــفی 

بــرانــگیزانــنده بــاشــد، بــسا اوقــات در عــمل مــشکل ســاز اســت. انــعطاف پــذیــری، بــسیار بیشــتر از فــداکــاری بــه یــاری شــما 

خواهد آمد.

هـر چـه در اهـمیت رفـتار اخـالقـی نسـبت بـه یـکدیـگر و بـه افـرادی کـه بـه هـر صـورت بـا شـما تـماس دارنـد، گـفته شـود، کـم 

گــفته شــده. در قــضاوتــی کــه هــمرزمــان و پشــتیبانــان و نــاظــران، در بــارۀ شــما انــجام مــی دهــند، مــعیار هــای ســیاســی و 

ایــدئــولــوژیــک، اهــمیت تــام دارد، ولــی قــضاوت اخــالقــی بــر هــمه ی ایــنها ســایــه مــی افــکند. گــفتار ســیاســی جــذب مــی کــند، 

ولــی اعــتماد و هــمدلــی بــا رفــتار درســت و اخــالقــی ســاخــته مــی شــود. ایــنها عــناصــر اصــلی مــبارزه اســت. مــردم نــگاه مــی 

کـنند کـه امـروز چـگونـه افـرادی هسـتید و چـگونـه مـبارزه مـی کـنید تـا قـضاوت کـنند کـه فـردا چـگونـه مـملکت را اداره خـواهـید 

کرد. هر گونه ابراز لیاقت امروز، جوازیست برای ادارۀ مملکت در فردا.

هــمه کــس در هــمه زمــینه ای تــوان یــکسان نــدارد. در کــار جــمعی بــایــد نــقاط ضــعف هــریــک از مــا تــوســط دیــگر اعــضای 

گـــروه جـــبران شـــود. ایـــن یـــکی از نـــکات اســـاســـی کـــار جـــمعی اســـت. بـــرای هـــمین اســـت کـــه بـــایـــد شـــیوۀ کـــار هـــمدیـــگر را 

بــشناســید و بــه آن عــادت کــنید. ایــن نــقاط ضــعف را، نــه بــایــد بــا پــرخــاش و تــندخــویــی بــه روی کــسی کــشید و نــه بــا حــیا و 

تـعارف مـعمول ایـرانـی، مـسکوت گـذاشـت و در نـهایـت بـه حـال خـود واگـذاشـت. بـایـد ایـن نـکات را بـا نـرمـش تـمام و اگـر الزم 

بـــود، بـــه صـــورت غـــیر مســـتقیم، مـــطرح کـــرد و کـــار را بـــر اســـاس ســـنجش آنـــها و رفـــتار در جهـــت محـــدود کـــردن ضـــعف هـــا 

سامان داد.

حـذف نـقاط ضـعف هـمیشه بـه بهـتریـن صـورت و در بـسیاری مـوارد مـمکن اسـت، ولـی اصـرار بـر تـغییر دادن روحـیه و 

خــلق و خــوی دیــگران، کــار نــابــجاییســت و مــعموالً بــی ثــمر. مــحصور کــردن نــقاط ضــعف هــر کــس بــه مــدد تــوانــایــی دیــگر 

اعــضای گــروه، بهــتریــن روش و کــامــالً مــمکن اســت و الــبته مــی تــوانــد مــشکالت را حــل کــند. مــا از افــراد تــوقــع داریــم کــه بــه 

تــناســب احــتیاجــات و الــزامــات ســازمــانــی، بهــتر بــشونــد و نــه بــه طــور مــطلق. ایــن دومــی، هــدفــی اســت مــربــوط بــه تهــذیــب 

اخـالق فـردی کـه هـر کـس بـایـد خـود بـرگـزیـند و خـودش بـدان بـرسـد. بهـتر شـدن اخـالقـی هـر کـس در اخـتیار خـودش اسـت و 

بس. 

تـوجـه داشـته بـاشـید کـه کـار جـمعی، بـا تـمام امـتیازاتـش، بـالفـاصـله بیشـتریـن و بهـتریـن نـتیجه را بـار نـمی آورد. از ایـن 

امـر دلسـرد نـشویـد. آنـهایـی کـه تـصور مـی کـنند کـار جـمعی هـمیشه نـتیجه ی مـطلوب مـی دهـد، کـار را از دور دیـده انـد و 

در دلـش نـبوده انـد کـه مـتوجـه کـاسـتی هـا گـردنـد.  کـارآیـی هـمیشه نسـبی اسـت، امـکان ایـن کـه از ابـتدا در حـداکـثر قـرار 

بــگیرد، بــسیار کــم اســت. مــهم ایــن اســت کــه بــازده کــارتــان بــاال بــرود. ایــن، هــم مــمکن اســت و هــم در دســترس شــماســت، 

الــبته بــه قــیمت جــدیــت و پــایــمردی. مــسئولــیتی را کــه مــی پــذیــریــد، بــا تــوجــه بــه تــوانــایــی هــا خــود بــپذیــریــد تــا از عهــده ی آن 

بربیایید و در کار جمعی اختالل ایجاد نکنید.

اگــر نــه تــمام، الاقــل بــخش بــزرگــی از مــشکالت کــار جــمعی از ایــن بــرمــی خــیزد کــه اعــضای گــروه، از مــهاراحــساســات 

خـود عـاجـزنـد و گـاه آنـها را بـی مـحاسـبه ابـراز مـی کـنند. مـهار احـساسـات و مسـلط بـودن بـر بـیان آنـها، کـلید بـخش عـمدۀ 

مشکالتی است که ممکن است بدانها بر بخورید.
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قـــــدم اول ایـــــن ســـــازمـــــانـــــدهـــــی مـــــبارزان، تـــــشکیل انجـــــمن هـــــای شهـــــرونـــــدی اســـــت. ایـــــن انجـــــمن هـــــا واحـــــدهـــــای اســـــاســـــی 

تــشکیل دهــنده ی ســازمــان بــزرگــی هســتند کــه قــرار اســت نــظام اســالمــی را ســرنــگون ســازد و بــا جــمهوری دمــکراتــیک و 

الئــیک جــایــگزیــنش کــند. انجــمن هــای شهــرونــدی، کــوچــکتریــن واحــدهــای تــاکــتیکی مــبارزه ای هســتند کــه در پــیش اســت و 

قــرار اســت در هــماهــنگی بــا هــم، اول بــه صــورت مــوازی بــا هــم و بــعد، بــا مــانــور در کــنار یــکدیــگر، عــمل کــنند. انجــمن هــا 

نـــیروی آگـــاه و پیشـــتاز مـــلت ایـــران در مـــبارزه عـــلیه نـــظام اســـتبدادی اســـالمـــی هســـتند و چـــاشـــنی تـــبدیـــل مـــلت ایـــران بـــه 

بــازیــگران حــرکــت هــدفــمند ســیاســی. عــمل ســیاســی از ســوی مــلت، اعــمال حــاکــمیت از ســوی اوســت کــه بــا نــوشــته شــدن 

قـانـون اسـاسـی جـدیـد، صـورت رسـمی و نـهادی پـیدا خـواهـد کـرد. هـدایـت ایـن رونـد و بـه پـیروزی رسـانـدن آن، بـا جـریـانـی 

است که حرکت را مدیریت و رهبری می کند. هدف از تشکیل جبهۀ جمهوری دوم  انجام این وظیفه بوده است.

کار تشکیل هر انجمن چهار مرحله دارد: تماس، سنجش، پیوند و تشکیل.

در زمـینه ی تـماس بـایـد بـراسـاس تـکنیک از نـزدیـک بـه دورعـمل کـرد. اول بـایـد از کـسانـی شـروع کـنید کـه آشـنایـی تـان 

بـــا آنـــها تـــا حـــد امـــکان زیـــاد اســـت. اگـــر حـــس مـــی کـــنید کـــه بـــرای فـــعالـــیت ســـیاســـی و بـــخصوص، بـــرای مـــبارزه بـــا هـــدف 

برانداخنت نظام فعلی مستعد هستند، بهترین نامزدان را یافته اید. البته این گرایش کلی کافی نیست. 

از ایـنجا وارد مـرحـلۀ سـنجش مـی شـویـد. شـما در پـیونـد بـا جـبهۀ جـمهوری دوم فـعالـیت مـی کـنید کـه هـم قـالـب فـکری، 

هـم چـارچـوب سـازمـانـی و هـم اسـتراتـژی روشـن بـرای کـار دارد و هـدفـش هـم مـعین اسـت. کـسانـی را کـه بـه فـعالـیت جـذب 

مـی کـنید، بـایـد بـا ایـنها هـمراه بـشونـد و ایـنها را بـپذیـرنـد. بـه کـمتر از ایـن قـانـع شـدن، غـیر مـنطقی اسـت و امـکان ایـنکه بـه 

از هـــم پـــاشـــیدگـــی انجـــمن یـــا ایـــجاد خـــطر بـــرای اعـــضایـــش بـــیانـــجامـــد، بـــسیار اســـت. مـــطمئن شـــویـــد کـــه فـــردی کـــه بـــرای 

عضویت در نظر می گیرید با مواضع و برنامه های جبهه ی جمهوری دوم آشناست و با آنها همراه و هماهنگ است. 

پـیونـد وقـتی صـورت مـی پـذیـرد کـه نـامـزد بـه عـضویـت گـروه دربـیایـد. بـدانـید و بـرای هـمه ی تـازه واردان روشـن کـنید کـه 

سـرنـوشـت اعـضای گـروه بـه هـم گـره خـورده اسـت. خـطری کـه گـریـبانـگیر یـکی بـشود، دیـر یـا زود، دامـنگیر بـاقـی هـم خـواهـد 

شـد. ورای پـیونـد فـکری کـه بـایـد از ابـتدا مـوجـود بـاشـد، ایـن آگـاهـی، مـهمتریـن عـامـل پـیوسـتگی گـروهـی اسـت، بـخصوص 

در داخل کشور.

مــسئله ی تــعداد اعــضای انجــمن، بــایــد بــا کــوشــش در بــهینه کــردن کــارآیــی و امــنیت، انــجام پــذیــرد. گــروه زیــاده از حــد 

کـوچـک، کـارآیـی خـیلی کـمی خـواهـد داشـت و گـروه زیـاده از حـد بـزرگ، بیشـتر در مـعرض ضـربـات امـنیتی قـرار خـواهـد 

داشــت. تــعداد ۵ نــفر، تــعادل خــوبــی بــین ایــن دوســت. ایــن عــدد هــیچ تــقدســی نــدارد، ولــی حــد کــارآیــیش قــابــل قــبول اســت. 

طبیعی است که در خارج کشور، می توان به راحتی از این حد فراتر رفت، چون محدودیتهای امنیتی کمتر است.

انجـمن از زمـانـی بـه مـعنای درسـت تـشکیل مـی شـود کـه تـعداد اعـضایـش بـه حـد نـصاب بـرسـد. مـمکن اسـت کـه تـا قـبل 

از رسـیدن بـه ایـن حـد، اعـضای مـوجـود بـتوانـند کـارهـایـی انـجام بـدهـند و بـه هـر نـوع، بـه پیشـرفـت هـدف، یـاری بـرسـانـند، 

ولــی کــارآیــی کــامــل در ایــن زمــان پــیدا خــواهــد شــد و مــهمتر از ایــن، دیــگر روشــن خــواهــد بــود کــه دِر انجــمن بســته اســت. 

دیــگر قــرار نیســت کــسی بــرای عــضویــت در آن، جــلب گــردد. از ایــنجا بــایــد بــه عــنوان ســلولــی بســته، کــامــل و خــودکــفا بــه 

٦

۳- تشکیل انجمن شهروندی



  راهـــــــنمای انجـــــمن هـــای شهــــرونــــدی جــــبهه ی جــــــمهوری دوم ایـــــران

فـعالـیت خـود ادامـه بـدهـید. دیـگر قـرار نیسـت بـه هـمکاری فـرد جـدیـدی احـتیاج داشـته بـاشـید و از ایـن مـرحـله، بـایـد هـمه ی 

درزهـای امـنیتی را بـا دقـت تـمام بـبندیـد. مـثل زیـردریـایـی، آمـادۀ ایـن هسـتید کـه بـه زیـر آب بـرویـد و مـأمـوریـت هـایـی را کـه 

تــعیین مــی کــنید، انــجام بــدهــید. ارتــباط تــان بــا مــرکــز خــواهــد بــود کــه در خــارج از ایــران قــرار دارد و از بــابــت امــنیتی در 

موقعیت دیگریست.

وقــــتی انجــــمن تــــشکیل شــــد، بــــایــــد اول بــــرای انجــــمن و بــــعد، بــــرای یــــکایــــک اعــــضای آن، نــــام رمــــزی مــــعین کــــنید و در 

ارتــــباطــــات خــــود بــــا خــــارج، فــــقط از آنــــها اســــتفاده کــــنید. بــــایــــد یــــکی از اعــــضأ بــــرای تــــماس بــــا مــــرکــــز انــــتخاب شــــود. در 

سازماندهی گروه، به فکر تقسیم کار باشید، نه سلسله مراتب.

اســم رمــز هــم مــثل رمــز عــبور کــامــپیوتــر اســت کــه هــمگی بــا شــاخــصهای تــعیین آن آشــنایــید و بــا اهــمیت امــنیتی اش. 

رعــایــت ایــن شــاخــصها بــسیار مــهم اســت و مــی تــوان بــدون اغــراق گــفت کــه حــیاتــی اســت. بــه هــیچوجــه نــبایــد ســرنــخی از 

هـویـت واقـعی شـما در آن بـاشـد. نـه اسـم، نـه شـغل، نـه سـن، نـه جـنس، نـه مـذهـب، نـه محـل زنـدگـی نـه... ایـن کـلمات بـایـد از 

مـــیان کـــلمات روزمـــره و اســـامـــی رایـــج انـــتخاب شـــود. زیـــاده از حـــد پـــیچیده کـــردن آن، خـــود مـــی تـــوانـــد ســـرنـــخی بـــه دســـت 

حــریــف بــدهــد. نــامــی کــه هــر کــدام از شــما بــرای خــود بــرگــزیــده، نــام شــماســت و نــام انجــمن، نــام خــانــوادگــی تــان. اگــر در 

اولـین تـماس چـنین مـعلوم شـد کـه نـامـی کـه بـرای انجـمن خـود بـرگـزیـده ایـد، قـبالً تـوسـط انجـمن دیـگری مـورد اسـتفاده قـرار 

گـرفـته اسـت، از مـرکـز، نـام جـدیـدی بـرایـتان فـرسـتاده خـواهـد شـد تـا امـکان اشـتباه بـه صـفر بـرسـد و مـدیـریـت شـبکه دچـار 

اختالل نگردد.

انجــمن شهــرونــدی ســه کــار مــی کــند: مـشورت، تـصمیم و اقـدام، هــر ســه در ســطح تــاکــتیکی. هــدایــت اســتراتــژیــک، 

کاری است که از مرکز انجام می گیرد.

شــما در واحــدی کــوچــک عــمل مــی کــنید، ولــی نــبایــد بــه ایــن دلــیل دیــدی محــدود داشــته بــاشــید. تــمرکــز کــار انجــمنها بــر 

تـــاکـــتیک، نـــبایـــد شـــما را از تـــوجـــه بـــه اســـتراتـــژی بـــاز بـــدارد. شـــما بـــا عـــضویـــت در انجـــمن، یـــک هـــدف و یـــک اســـتراتـــژی را 

پــذیــرفــته ایــد، ایــنها در پــایــان خــط قــرار دارد و افــق کــار اســت. تــصمیماتــی کــه شــما مــی گــیریــد در حــد تــاکــتیکی اســت و 

بـسیار هـم مـهم اسـت، چـون پـیروزی اسـتراتـژیـک از پـیروزی هـای  تـاکـتیکی تـشکیل مـی شـود و چـیزی نیسـت کـه خـودش 

بــه نــاگــهان و در ســطحی دیــگر بــروز کــند. از آنــجا کــه تــصمیم تــاکــتیکی بــایــد در محــل و بــه اقــتضای مــوقــعیت و اوضــاع 

زمان عمل، اتخاذ گردد، کار برعهدۀ شماست که بهتر از مرکز می توانید در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرید. 

ولـــی بـــا ایـــن هـــمه، درهـــنگام تـــبادل نـــظر، افـــق هـــدف نـــهایـــی و اســـتراتـــژی را دائـــم در نـــظر داشـــته بـــاشـــید. ایـــنها حـــکم 

قــــطب نــــمای عــــملیاتــــی را دارد کــــه دائــــم جهــــت اصــــلی را بــــه شــــما نــــشان مــــی دهــــد. مــــمکن اســــت بــــه هــــر دلــــیل الزم بــــاشــــد 

تـصمیمی بـگیریـد کـه در ظـاهـر ارتـباطـی بـا اسـتراتـژی نـداشـته بـاشـد و در مـرحـله ای بـعد، در آن جـا بـیافـتد. ایـن بـه خـودی 

خـود اشـکالـی نـدارد. ولـی از دیـده دورداشـنت اسـتراتـژی، در حـکم چـشم بـرداشـنت از قـطب نـماسـت، اول سـر در گـمی مـی 

آورد و بعد شکست.
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۴- انجمن شهروندی چگونه کار می کند؟
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تـرکـیب سـلولـی و پـراکـنده و کـوچـک، امـکان ایـن را کـه نـهاد هـای تـصمیم گـیری و عـمل از هـم جـدا شـود، نـامـمکن مـی 

ســازد. بــه هــر حــال، بــین ایــن ســه مــرحــله، حــتی اگــر هــم از بــابــت ســازمــانــی جــدایــی بــاشــد، از بــابــت مــنطقی پــیوســتگی 

هسـت. انـجام کـار، فـقط انـعکاس تـصمیمی در جـایـی گـرفـته شـده، نیسـت و هـمیشه رِّد شـیوه و تـرتـیبات تـصمیم گـیری را 

نیز بر خود دارد. تدوامی در کار است که همیشه در معرض دید نیست، ولی در واقعیت وجود دارد.

در مــورد تــصمیم گــیری بــایــد دقــت داشــت کــه شــما داریــد بــرای بــرقــراری دمــکراســی در کــشور خــود تــالش مــی کــنید، 

بـنابـرایـن، شـیوۀ تـصمیم گـیری شـما هـم بـایـد نـشان از ایـن تعهـد داشـته بـاشـد. بـرای هـمین اسـت کـه بـر اهـمیت مـشورت 

تأکید می کنیم.

وقــتی فــکری مــطرح مــی شــود، یــا طــرحــی در مــیان مــی آیــد و یــا طــرحــی کــلی از مــرکــز مــی رســد، بــایــد آن را در جــمع 

مـطرح کـرد و بـه بـحث گـذاشـت. مـهم ایـن اسـت کـه هـمه در بـحث شـرکـت کـنند و نـظر خـود را بـیان بـدارنـد ـ چـه مـثبت و چـه 

مـنفی و چـه مـمتنع. مـمکن اسـت بـرخـی بـه دلـیل خـجول بـودن یـا هـر امـر دیـگر، تـمایـلی بـدیـن کـار نـداشـته بـاشـند، ولـی بـایـد 

بـه شـرکـت تـشویـقشان کـرد و بـه سـوی ابـراز نـظرسـوقـشان داد تـا بـه ایـن کـار عـادت کـنند. شـرکـت شـمار هـر چـه بیشـتر در 

بحث، الزمه ی تصمیم گیری درست است.

ایــن کــار فــایــده ای دراز مــدت هــم دارد. یــکی از ابــعاد انجــمن هــای شهــرونــدی، آمــوزش نــقش شهــرونــدی اســت کــه در 

ایــران فــردا بــایــد تــوســط تــمام افــراد حــائــز شــرایــط، ایــفا گــردد. هــمه بــایــد بــیامــوزنــد و تــمریــن بــکنند تــا بــه مــحض بــاز شــدن 

حـــوزه ی تـــصمیم گـــیری مـــلی، از عهـــدۀ کـــارهـــای آن مـــقطع بـــربـــیایـــند. تـــمریـــن دمـــکراســـی در انجـــمن، آمـــاده شـــدن بـــرای 

دمکراسی در سطح مملکت است.

تـوجـه داشـته بـاشـید کـه بـرای هـر جـلسه ی شـما بـایـد دسـتور جـلسه داشـته بـاشـد ـ حـتی اگـر شـده، چـند خـط. دور هـم 

نشسـنت و مـسائـل را بـر حسـب اتـفاق مـطرح کـردن، روش درسـت کـار نیسـت. هـمیشه مـی تـوان از فـرصـت تـشکیل جـلسه 

اسـتفاده کـرد و خـبر و نـظر رد و بـدل کـرد، ولـی کـار بـه هـیچ صـورت نـبایـد در ایـن حـد بـمانـد. امـور فـرعـی هـم هسـت کـه مـی 

تــوان قــبل از دســتور و یــا بــعد از آن، بــدانــها پــرداخــت، ولــی بــرای ایــن کــه مــعلوم شــود کــه چــه فــرع اســت، بــایــد اول حــد و 

حـــدود اصـــل روشـــن بـــشود. اصـــل، دســـتور جـــلسه اســـت، ایـــن چـــارچـــوب بـــایـــد روشـــن و مـــعین بـــاشـــد کـــه حـــتی وقـــتی هـــم 

نــتوانســتید دقــیقاً از آن پــیروی کــنید، بــدانــید کــه از چــه و چــه انــدازه دور شــده ایــد. آگــاهــی از مــوقــعیت تــان، چــه از نــظر 

فــکری و چــه عــملیاتــی، عــامــلی بــسیار مــهم اســت. هــیچوقــت نــبایــد ســر در گــم بــاشــید. خــط ســیر اصــلی کــه مــعین بــود، هــر 

جای دیگری هم بروید، راه بازگشت تان، معلوم خواهد بود.

گـرفـنت تـصمیم، مـنطقاً بـعد از تـبادل نـظر انـجام مـی شـود. تـصمیم گـیری دمـکراتـیک، فـکر رأی گـرفـنت را بـه ذهـن آدمـی 

مـتبادر مـی کـند و روشـن اسـت کـه ایـن دو بـه هـم بسـته اسـت. ولـی در ایـن انجـمن هـا، بـیش از رأی گـیری مـی بـایـد بـه فـکر 

رســـیدن بـــه هـــمرأیـــی بـــود، تـــا مـــعلوم کـــردن اکـــثریـــت و اقـــلیت. تـــوجـــه داشـــته بـــاشـــید کـــه در یـــک جـــلسه ی پـــنج نـــفره، تـــفاوت 

اکـــثریـــت و اقـــلیت، فـــقط یـــک رأی اســـت. بـــا تـــوجـــه بـــه ایـــن امـــر، تـــصمیم گـــیری را هـــدایـــت کـــنید. تـــصمیمی کـــه هـــمه در آن 

همرأی و یکدل باشند، بهتر به انجام می رسد. هر چند که در صورت لزوم باید به قاعده ی اکثریت گردن نهاد. 

٨

مشورت

تصمیم گیری
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انــجام کــاری بــه ابــتکار خــود، یــا اجــرای طــرحــی کــه از مــرکــز خــواســته شــده اســت، بــایــد بــر اســاس یــک رشــته ارزیــابــی 

انـجام بـپذیـرد: ارزیـابـی مـوقـعیت، تـوان، خـطرات، نـتایـج خـواسـته، نـتایـج نـاخـواسـته. اگـر بـرنـامـه ابـتکار خـودتـان بـود، بـعد از 

ایـن ارزیـابـی هـا مـی تـوانـید تـصمیم نـهایـی را بـگیریـد. اگـر در بـاب طـرحـی کـه از مـرکـز آمـده بـود، نـظراتـی داشـتید، بـدون 

کـوچـکتریـن تـردیـد و صـرف وقـت بـا مـرکـز در مـیان بـگذاریـد. هـیچ گـاه در دادن نـظرتـان بـه مـرکـز تـردیـد نـکنید و در ایـن بـاب 

هـم هـیچ گـاه احـساس نـکنید کـه بـایـد بـه هـر دلـیل از ایـن کـار احـتراز کـرد. وجـود و تـداوم ایـن گـفتگو، ضـمانـت درسـت پـیش 

رفنت کارهاست.

وقـتی وارد مـرحـلۀ اجـرا شـدیـد، هـر گـونـه تـردیـدی را از دل خـود دور کـنید. تـردیـد بـین چـند گـزیـنه، بـرای بـخش اول کـار 

اسـت کـه عـبارت از مـشورت جهـت سـبک و سـنگین کـردن گـزیـنه هـاسـت. یـک رویـه کـردن کـار و انـتخاب روشـن یـک گـزیـنه، 

در بخش دوم، که تصمیم گیری است و قاطعیت، در بخش سوم، که اجرای گزینۀ برگزیده است.

در اقـــدام، اول از هـــمه بـــه قـــاطـــعیت احـــتیاج داریـــد. کـــار کـــه شـــروع شـــد، بـــایـــد بـــه انـــجام بـــرســـد و کـــار نـــاتـــمام، نـــاکـــرده 

اسـت. ولـی، احـتیاط هـم در اجـرای کـار الزم اسـت. بـه هـیچ وجـه نـبایـد چـشم از اطـراف بـرگـرفـت، چـون هـیچ گـاه هـمه چـیز 

مــطابــق بــا بــرنــامــه پــیش نــمی رود. عــالوه بــر ایــنها، بــایــد آمــادگــی داشــت. آمــادگــی بــرای واکــنش ســریــع، مــنطبق شــدن بــا 

واقعیت متغیر و مسلط شدن بر موقعیت جدید. باید از تمامی امکانات و وسائل برای تکمیل برنامه استفاده کرد.

بـعد از انـجام هـر بـرنـامـه ای، جـلسه ای یـا فـرصـتی را بـه ارزیـابـی و سـنجش تـرازنـامـه ی کـار اخـتصاص بـدهـید. آنـچه 

«تجربه» می نامند، یادآوری خشک و خالی رویدادهای گذشته نیست، تدوین و ارزیابی عقالنی آن است.

فعالیت های انجمن های شهروندی در سه بخش صورت می گیرد: مقاومت و اعتراض و مبارزه.

ایــــــنها ســــــه نــــــقطه از یــــــک طــــــیف اســــــت، بــــــینشان تــــــداوم و درجــــــه بــــــندی هســــــت، بــــــایــــــد هــــــر ســــــه را هــــــمزمــــــان در نــــــظر 

داشــت.حــرکــت دادن عــموم مــردم و نــه فــقط کــسانــی کــه در انجــمن هــای شهــرونــدی گــرد هــم مــی آیــند، بــه ســوی مــقاومــت و 

اعـــــتراض و مـــــبارزه، هـــــدف انجـــــمن هـــــاســـــت. در مـــــرحـــــلۀ آخـــــر، فـــــشار بـــــر نـــــظام، حـــــرکـــــت تـــــوده ی مـــــردم و نـــــه فـــــقط بـــــخش 

سازمان یافتۀ آنهاست که پیروزی را میسر خواهد کرد.

بین سه کاری که شمرده شد، ترتیبی منطقی وجود دارد:

 مـقاومـت، مســتلزم بــه دســت گــرفــنت ابــتکار عــمل نیســت. ابــتکار عــمل دســت حــریــف اســت و شــما تــنها کــاری کــه مــی 

کــنید، ایســتادگــی در بــرابــر اجــرا و بــه نــتیجه رســیدن آن اســت، نــمی گــذاریــد حــریــف جــلو بــیایــد. نــمی گــذاریــد رد بــشود، 

بـرایـش پشـت پـا مـی گـیریـد، کـندش مـی کـنید... اعـتراض، قـدم اول مـبارزه اسـت، ولـی از حـد گـفتار و بـیان مـخالـفت فـراتـر 

نــمی رود، بیشــتریــن تــأثــیرش جــلب تــوجــه دیــگران اســت بــه ایــن کــه عــده ای آمــاده ی مــبارزه هســتند و مــی تــوان و بــایــد بــه 

آنــها پــیوســت و یــاریــشان کــرد. اعــتراض صــداســت، صــدایــی کــه مشــتی در پــی خــواهــد داشــت. اعــتراض، پــیش پــرده ی 

مبارزه است. مبارزه، به دست گرفنت ابتکار عمل است برای عقب راندن حریف.

٩
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اقدام
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خـطر کـار، در هـر مـرحـله و بـه تـرتـیب قـدری بیشـتر مـی شـود و نـیاز بـه آمـادگـی ذهـنی بیشـتر و انـگیزه ی قـویـتر دارد. 

ولـی تـصور نـکنید کـه هـر کـاری کـه پـرخـطرتـر اسـت، بـه طـور لـزوم مـؤثـرتـر هـم هسـت. تـأثـیر فـعالـیت فـقط از کـیفیت آن بـرنـمی 

خــیزد، بــلکه تــابــع مــوقــعیت و شــرایــط مــحیط هــم اســت. خــطر کــار و ثــمربــخشی آن بــه طــور مــوازی افــزایــش پــیدا نــمی کــند. 

ارزش هـیچ کـدام ایـن سـه نـوع عـمل را دسـت کـم نـگیریـد. بـایـد از کـسانـی کـه وارد مـبارزه مـی شـونـد، بـه تـدریـج خـواسـت تـا 

قبول مسئولیت بزرگتر و خطر بیشتر بکنند.

مبارزه در عمل از سه صف تشکیل شده است: 

صف اول، آنیست که با حریف تماس مستقیم (نه الزاماً فیزیکی) دارد و روی او فشار وارد می آورد. •

صف دوم، صف نیروی پشتیبانی فعال است که کمابیش نقش لجستیک را بر عهده دارد. •

صف سوم از گروه وسیعی تشکیل شده است که هوادار و یاورند. •

نـبایـد ایـن سـه را بـه جـای هـم گـرفـت و وظـیفه ی یـکی را بـه دیـگری مـحول سـاخـت. ولـی رفـت و آمـد بـین ایـن صـفوف، کـامـالً 

مــــمکن و رایــــج اســــت. روشــــن اســــت کــــه پشــــتیبانــــان فــــعال از بــــین هــــواداران گــــزیــــده مــــی شــــونــــد و مــــبارزان فــــعال از بــــین 

هواداران و یاوران.

در حـالـت مـعمول، هـر صـف، قـرار اسـت کـه نـیروی ذخـیره ی صـف بـعدی بـاشـد. نـیرویـی کـه هـرگـاه فـعال شـدنـش الزم 

بـاشـد، بـه صـف بـعدی مـلحق خـواهـد گشـت. ایـن هـم روشـن اسـت کـه ایـن کـار بـایـد دائـمی و رو بـه افـزایـش بـاشـد. در سـیر 

مــعمول مــبارزه، هــر چــه بــر شــمار صــف اول افــزوده شــود، بهــتر اســت، چــون کــارآیــی را افــزایــش خــواهــد داد و وزن جــبهۀ 

جــمهوری دوم را در مــبارزه بیشــتر خــواهــد کــرد. آن چــه در مــبارزه ی ســیاســی، امــکان چــنین تــحولــی را فــراهــم مــی آورد، 

ایـن اسـت کـه آرایـش مـبارزه ی انـقالبـی، نـرمـشی دارد کـه در آرایـش لـشکری و دولـتی، نیسـت. بـر خـالف ارتـش کـه تـناسـب 

نــیروهــای لجســتیک و رزمــنده در آن ثــابــت اســت، در مــبارزه ی انــقالبــی، ســبک بــودن بــخش لجســتیک اســت کــه گــاه اجــازه 

می دهد بار این بخش از کار توسط هر انجمن و به صورت خودکفا بر عهده گرفته شود.

در ابــــــتدای کــــــار، شــــــمار اعــــــضای صــــــف ســــــوم (هــــــواداران) از دوم (پشــــــتیبانــــــان فــــــعال) بیشــــــتر اســــــت و صــــــف دوم 

(پشــتیبانــان فــعال) از صــف اول (کــنشگران در خــط اول). در مــرحــله ی آخــر کــه قــرار اســت بــه پــیروزی خــتم گــردد، بــایــد 

تـمامـی نـیروهـای مـوجـود بـه صـف اول مـلحق گـردد تـا کـار یکسـره شـود. در ایـن مـرحـله، بـایـد هـر نـیرویـی را بـه کـار گـرفـت، 

چون در این بخش، نیروی ذخیره، معنا و کاربرد ندارد.

عـــملیات در بـــخش اول مـــبارزه کـــه اســـاســـی اســـت و زمـــینه ســـاز پـــیروزی نـــهایـــی، بیشـــتر بـــر تـــبلیغات اســـتوار اســـت. 

مراحل بعدی عمل، به تناسب پیشرفت مبارزه و تحول موقعیت انجام خواهد شد.

تــبلیغ حــالــت نــوعــی مــخابــره ی دائــم دارد، فــرســتادن مــداوم پــیام، کــاریســت کــه عــمالً بــایــد بــه طــور تــوقــف نــاپــذیــر انــجام 

بــگیرد و بــا اســتفاده از هــر فــرصــت، نــه بــه طــور فــصلی و اتــفاقــی. هــدف از تــبلیغ، جــلب مــردم اســت بــه ســوی ایــدئــولــوژی، 

بـعد اسـتراتـژی و در نـهایـت تـاکـتیک. در ایـن سـیر، شـما از امـور کـلی تـر بـه سـوی جـزئـیات مـی رویـد. شـما اول بـایـد مـردم 

را از بــــابــــت فــــکری آمــــاده و بــــه خــــود نــــزدیــــک کــــنید، بــــعد بــــه ســــوی عــــمل بــــکشانــــیدشــــان و در آخــــر، آنــــها را وارد عــــملیاتــــی 

١٠

آرایش کلی نبرد: سه صف مبارزه

تبلیغ
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مـــشخص بـــکنید. بـــسیاری هســـتند کـــه ازاوضـــاع مـــوجـــود نـــاراضـــی هســـتند، گـــاه حـــتی دلـــشان هـــم مـــی خـــواهـــد کـــه کـــاری 

بـکنند، ولـی نـه مـی تـوانـند عـقایـد و خـواسـتهایـشان را مـرتـب کـنند و بـه طـور مـنظم بـیان دارنـد، نـه راهـی مـعین پـیش پـا دارنـد 

و نــه تــماســی بــا کــسی کــه بــتوانــد هــمراهــشان بــاشــد. ایــنها آمــاج اولــیه ی تــبلیغات مــا هســتند. مــا بــایــد آنــچه را کــه ایــنها 

طـالـبند، در اخـتیارشـان قـرار بـدهـیم. آنـهایـی کـه مـیزان تـوجـهشان بـه کـار سـیاسـی کـمتر اسـت، بـایـد وارد ایـن حـلقه شـونـد 

و آنــهایــی کــه ایــن مــرحــله را گــذرانــده انــد، بــایــد وارد فــعالــیت مــنظم شــونــد. تــبلیغ، راهــروی ورود افــراد غــیر فــعال اســت بــه 

فعالیت هدفمند سیاسی و شمایید که باید در این سیر راهنمای آنها باشید.

بــایــد اصــول عــقایــد جــبهه را تــبلیغ کــرد، جــمهوری، دمــکراســی و الئــیسیته. بــعد بــایــد بــرنــامــۀ جــبهه را تــبلیغ کــرد کــه در 

زمـینه هـای مـختلف چـه مـی خـواهـد بـکند. بـعد هـم نـوبـت مـوضـوعـات جـزیـی تـبلیغاتـی اسـت. هـمه ی ایـنها از مـرکـز بـه دسـت 

شـما مـی رسـد. وحـدت شـعار هـا ضـامـن وحـدت مـعنوی مـبارزان اسـت و وحـدت عـمل آنـها. اخـبار و وقـایـع روز را بـایـد بـر 

اسـاس ایـن شـاخـصها تـفسیر کـنید. ایـن کـار، صـورت روزمـره ی تـبلیغ اسـت و واسـطه ی بـسیار خـوبـی بـرای رواج دادن 

مضامین اصلی تبلیغاتی به صورت غیر مستقیم.

در کار تبلیغ، نوعی رقت و غلظت در پیام هست که باید بدان توجه داشت.

بــسیاری مــسائــل هســت کــه شــما مــی تــوانــید بــدون ایــن کــه مــسئولــیتی مــتوجهــتان بــشود، در تــماس بــا آدم هــایــی کــه بــا 

آنـها آشـنایـی کـمتری داریـد، بـیان بـداریـد، بـدون ایـن کـه بـه شـما ظـن فـعالـیت جـدی سـیاسـی بـبرنـد، بـه ایـن دلـیل کـه بـه هـر 

صـورت، هـمه ی مـردم حـرف سـیاسـی مـی زنـند. بـا ایـن تـفاوت کـه سـخنان مـردمـان عـادی مـعموالً نـظم و پـیوسـتگی خـاصـی 

نـــدارد. رقـــیق تـــریـــن شـــکل تـــبلیغ، هـــمین وارد کـــردن یـــکی دو مـــضمون در مـــباحـــث روزمـــره اســـت، بـــه تـــرتـــیبی کـــه پـــیوســـتگی 

گـفتاری آنـها چـندان هـویـدا نـشود. از ایـنجا بـه بـعد مـی تـوان بـه فـراخـور حـال و بـنا بـه شـناخـت نسـبی از افـراد و مـحیط، 

پیام را به تدریج غلیظ کرد و رساند به مرحله ای که کسی را برای پیوسنت به مبارزه آماده می کنید.

ســاده تــریــن صــورت تــبلیغ، انــتشار و تــرویــج شــعار اســت، چــه شــعارهــایــی کــه از مــرکــز مــی آیــد و چــه آنــهایــی کــه از 

سـوی خـود شـما طـرح مـی شـود. قـرار نیسـت کـه در ایـن زمـینه، فـقط مـصرف کـننده بـاشـید، تـولـید در محـل و بـه اقـتضای 

مـوقـعیت، بـخش مـهمی از شـعار پـراکـنی اسـت. در ایـنجا بـایـد ابـتکار عـمل و سـازنـدگـی داشـت. انجـمن شهـرونـدی واحـد 

مــنفعل نیســت، بــایــد از خــود زایــندگــی داشــته بــاشــید. در ایــن زمــینه، ســطح اســتراتــژیــک بــر عهــده ی مــرکــز اســت و ســطح 

تــاکــتیک بــر عهــده ی اعــضای انجــمن. وقــتی خــط اســاســی را دریــافــتید، مــی تــوانــید خــود در اطــرافــش شــعارهــای نــویــنی 

بــسازیــد. ولــی هــر شــعاری کــه عــرضــه مــی کــنید، بــایــد در چــارچــوب اســتراتــژی بگنجــد. نــکته ی دیــگری هــم هســت کــه بــایــد 

بدان توجه داشت: اگر نام جبهه در شعار آمده که هیچ، وگرنه، خوب است که امضای جبهه، جایی در آن درج گردد.

مــؤثــرتــریــن پـــیـام، پــیـام تــک مــضـمـونــی اســت. از تـــکـرار نـهــراســیـد، تـــکـرار یــکـی از ارکـــان تـــبـلـیـغ اســت. قــرار نـیـســت دائــم 

نـــوآوری کــنـیـد. تـــبـلـیـغ جــبـنـه ی هــنـری هــم دارد، ولــی از مــقـولــه ی هــنـر نـیـســت. قــرار اســت پــیـام شــمـا را درهـــمـه جــا رســوخ 

دهـــد، نــه ایــن کــه تــوجــه مــردم را بــه نــو بــودن یــا زیــبـایــی آن، جــلـب نــمـایــد. تــصـور نـــکـنـیـد کــه هــمـه چــیـز را مــی تــوان یــا بــایــد در 

یـک پـیام گـنجانـد. بـایـد دقـیق بـدانـید کـه در هـر مــورد، درسـت چـه پـیامـی را مـی خـواهـید بـه دیــگران مــنتقل کـنید. 

١١

در تبلیغ چه باید گفت؟
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یـــکی از صـــورتـــهای کـــالســـیک تـــبلیغ، انـــتشار اعـــالمـــیه و اطـــالعـــیه اســـت، چـــه بـــا رســـانـــدنـــشان بـــه دســـت عـــموم و چـــه بـــا 

نوشنت شعار بر دیوار یا چسباندن اعالمیه.

تـوجـه داشـته بـاشـید کـه ایـن کـارهـا بـایـد بـه صـورت گـروهـی انـجام بـپذیـرد. بـه هـیچ وجـه تـنها دسـت بـه ایـن کـارهـا نـزنـید. 

هــمیشه بــایــد یــک یــا دو نــفر کــار را انــجام بــدهــند و یــک یــا دو نــفر دیــگر وظــیفه ی مــراقــبت را بــر عهــده بــگیرنــد. وقــتی کــار 

انـــجام شـــد، هـــیچ چـــیز، اعـــالمـــیۀ اضـــافـــی و چســـب یـــا دیـــگر مـــلزومـــات را بـــا خـــود بـــرنـــگردانـــید. در هـــر چـــیز مـــی خـــواهـــید 

صــرفــه جــویــی کــنید، در امــنیت هــرگــز. اگــر الزم بــود بــاقــیمانــده ی ابــزار را کــناری رهــا کــنید یــا اصــالً دور بــریــزیــد کــه هــیچ 

رّدی از آن بــاقــی نــمانــد. هــیچ وقــت دوبــار در یــک محــل عــمل نــکنید. هــمیشه قــبل ازعــملیات شــناســایــی کــنید و هــمیشه راه 

فرار را از پیش در نظر بگیرید و معین کنید و حتی در صورت لزوم آزمایش کنید.

تــوجــه داشــته بــاشــید کــه چــاپــگر یــا مــاشــین فــتوکــپی کــه اســتفاده مــی کــنید، نــبایــد قــابــل ردگــیری بــاشــد، یــا اگــر ردش 

مـــعلوم مـــی شـــود بـــه چـــنان بـــلبشویـــی خـــتم شـــود کـــه مـــطلقاً خـــطری مـــتوجـــه شـــما نـــکند. اثـــر انگشـــتتان روی کـــاغـــذ، یـــا روی 

اســــباب بــــاقــــی نــــمانــــد. اگــــر از دســــتکش پــــالســــتیکی اســــتفاده مــــی کــــنید، آن را دورتــــر از دیــــگر چــــیزهــــا بــــه ســــطل زبــــالــــه 

بیاندازید. 

گـــاه مـــی تـــوان مـــقداری اعـــالمـــیه در جـــایـــی گـــذاشـــت تـــا هـــرکـــس دیـــد و خـــواســـت، بـــردارد. دقـــت کـــنید تـــعدادشـــان آنـــقدر 

نباشد که از دور جلب توجه کند.

ایـن کـار یـکی از جـنبه هـای مـهم مـبارزه تـبلیغاتـی اسـت و در خـارج مـهمتر اسـت تـا داخـل. ولـی در هـر دو جـا هسـت. 

تـصور مـعمول ایـن اسـت کـه وقـتی کـاری انـجام شـد، کـافیسـت خـبرش بـه رسـانـه هـا رسـانـده شـود تـا در هـمه جـا انـعکاس 

بیابد. درعمل، کار به این سادگی نیست. این تجربه ایست که بسیار به سرعت به دستتان خواهد آمد.

اول ایــن کــه بــایــد از واقــعه ای خــبر ســاخــت، چــون هــر واقــعه ای هــمین طــوری خــبر نیســت. بــایــد نــکات مــهم را در خــبر 

گنجاند، سپس خبر بودن آنرا توجیه کرد. نشان داد که چرا مهم است و باید انعکاس پیدا کند.

خـبری کـه بـرای رسـانـه هـا فـرسـتاده مـی شـود، بـایـد پـخته و آمـاده بـاشـد تـا مـورد اسـتفاده قـرار بـگیرد. روزنـامـه نـگاران، 

مـعموالً وقـت و حـوصـلۀ ایـن کـه خـبری را بـسازنـد، نـدارنـد و اگـر هـم داشـته بـاشـند، بیشـتر مـتمایـل بـه اسـتفاده از خـبر هـای 

آماده هستند که می توان با زحمت کمتر روی رسانه فرستاد. تنبلی مخاطب را در نظر بگیرید.

بـایـد در هـر رسـانـه ای طـرف خـود را پـیدا کـرد. یـعنی مجـموعـۀ خـبرنـگاران را از روی نـوشـته هـایـشان سـنجید و از اول، 

آنــهایــی را کــه مــناســب هســتند، یــعنی تــمایــلی بــه گــرایــش ســیاســی شــما دارنــد، جســت، و هــمانــها را مــخاطــب قــرار داد ـ 

حــتی اگــر قــرار اســت کــه خــبر بــه صــورت نــاشــناس بــرای آنــها پســت شــود یــا بــه هــر تــرتــیبی بــه دســتشان بــرســد. فــرســتادن 

خـبر، هـدفـگیری الزم دارد. خـبری کـه آمـاده ی اسـتفاده نـباشـد و مـنبع مـعلوم هـم نـداشـته بـاشـد، بـه احـتمال قـوی سـر از 

سبد کاغذ های باطله درمی آورد.

١٢

اعالمیه و اطالعیه

اطالع رسانی به رسانه ها
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از تـکرار و اصـرار نــترســید، ولــی ایــن را هــم بــدانــید کــه خــبر را نــمی تــوان بــه رســانــه تحــمیل کــرد. مــخاطــب شــما بــایــد 

قـانـع شـود تـا خـبرتـان را انـعکاس بـدهـد. قـانـع کـردن هـم بـا زور نـمی شـود، بـایـد مـنطقی را پـی گـرفـت و بـر اسـاس آن عـمل 

کرد.

ایـــن بـــخش از کـــار بـــرعهـــده ی انجـــمن هـــایـــی اســـت کـــه در خـــارج از کـــشور تـــشکیل مـــی شـــونـــد، چـــون فـــضای امـــنیتی 

داخل، چنین فرصتی به کسی نمی دهد. در اینجا اشارۀ کوتاهی به آن می کنیم.

ایــــن نــــوع کــــار هــــا از نــــوع تــــشکیل مــــحافــــل مــــنظم تــــبلیغاتــــی اســــت، از نــــوع گــــذاشــــنت مــــیز کــــتاب، حــــضور مــــداوم در 

گردهمایی های مختلف، شرکت در تظاهرات اعتراضی، جمع آوری کمکها مالی و...

طـبعاً در ایـن کـار هـا بـرخـورد خـوب بـا مـردم و اعـضای دیـگر سـازمـانـهای سـیاسـی بـایـد اصـل بـاشـد، چـون تـأثـیر مـثبت 

این نوع رفتار، ورای هر نوع اختالف سیاسی، بسیار زیاد است.

افـزودن بـر تـعداد انجـمن هـای شهـرونـدی یـکی از اهـداف اسـاسـی جـبهۀ جـمهوری دوم اسـت. ایـن یـکی از مـضامـین 

ثـابـت تـبلیغاتـی مـرکـز و هـر انجـمن اسـت. تـبلیغ کـلی بـایـد دائـم صـورت بـگیرد. بـایـد گـروه هـر چـه بـزرگـتری را بـه وارد شـدن 

در مـــبارزه و تـــشکیل انجـــمن هـــای شهـــرونـــدی، قـــانـــع کـــرد تـــا شـــبکۀ ایـــن انجـــمن هـــا، در شهـــر و روســـتا، هـــر چـــه فـــراگـــیرتـــر 

بـــشود، همبســـتگی مـــلی را هـــر چـــه بیشـــتر تـــقویـــت نـــمایـــد و پـــوشـــش ســـیاســـی کـــافـــی را، نـــه فـــقط بـــرای ســـاقـــط کـــردن نـــظام 

اسـالمـی، بـلکه بـرای کـمک بـه ادارۀ کـشور بـعد از ایـن سـقوط و در نـهایـت، بـرقـرار کـردن جـمهوری دمـکراتـیک و الئـیک کـه 

هدف اصلی ماست، فراهم بیاورد.

تــشویــق اولــیه، صــورت کــلی دارد و بــا پــیام رســانــی انــجام مــی شــود، ولــی وجــهی دیــگری از تــشویــق هــم هســت کــه بــا 

تـــماس فـــردی حـــاصـــل مـــی گـــردد. ایـــن کـــار در خـــارج از کـــشور مـــوجـــد خـــطر چـــندانـــی نیســـت، امـــا وقـــتی در داخـــل انـــجام 

بــگیرد، بــا خــطر تــؤام اســت، چــون در ایــن حــالــت، نــقطه ی تــماســی بــین دو انجــمن پــیدا خــواهــد شــد کــه رد شــبکه را بــاقــی 

مـی گـذارد و بـه دسـتگاه هـای امـنیتی فـرصـت مـی دهـد تـا در صـورت بـه دام انـداخـنت یـک انجـمن، راهـی بـه سـوی انجـمن 

دیـگری بـاز کـنند. بـه هـمین دلـیل اسـت کـه اول از هـمه بـایـد در ایـن کـار احـتیاط بـسیار بـه خـرج بـدهـید و در صـورت انـجام 

ایــن کــار، بــایــد رِّد چــنین تــماســی را، بــه مــحض ایــن کــه نــامــزد تــشکیل انجــمن جــدیــد، کــارش را شــروع کــرد، بــه کــلی پــاک 

کنید تا هیچ اثری از آن باقی نماند.

بـاالتـر گـفته شـد کـه هـنوز مـعلوم نیسـت کـه مـرحـله ی آخـر عـملیات، چـه صـورتـی بـه خـود بـگیرد، ولـی آن چـه روشـن اسـت، 

این است که تعریف پیروزی ما، به دست گرفنت اختیار دستگاه دولت است، در هر دو وجه آن: غیرنظامی و نظامی. 

ایــن کــار بــه دو صــورت مــی تــوانــد بــگیرد: تــحویــل گــرفــنت و تــسخیر. آنــچه در عــمل واقــع خــواهــد شــد، بــه احــتمال قــوی، 

مخـلوطـی از ایـن هـر دو خـواهـد بـود. در تـحویـل گـرفنـت نـیروهـای مسـتقر در یـک مـرکـز دسـت از مـقاومـت بـرداشـته و آن محـل 
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برنامه ی تماس مرتب با مردم

تشویق مردم به تشکیل انجمن های شهروندی

۶- پیروزی بعد از پیروزی
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را بـه نـیروهـای مـردمـی تـحویـل مـی دهـند. در تـسخیر نـیروهـای مسـتقر بـه مـقابـله بـا مـردم مـی پـردازنـد و لـذا بـایـد محـل را 

تسخیر و این نیروها را به تسلیم واداشت. 

آنـچه حـکومـت را بـه قـبول شکسـت وادار خـواهـد کـرد، زوال نـیروهـای مـعنوی و مـادی آن اسـت. آنـچه کـه هـم در جـنگ و 

هـــم در انـــقالب- و در انـــقالب بـــیش از جـــنگ-، اصـــل اســـت، از بـــین بـــردن نـــیروهـــای مـــعنوی حـــریـــف اســـت. نـــیروی مـــعنوی 

دشمن که از بین رفت، فروپاشی مادی آن آسان است. ترتیب اهمیت نیروها را هیچگاه از یاد نبرید.

مــا حــریــفی داریــم کــه حــکومــت اســالمــی اســت و رقــبایــی هــم داریــم کــه مــی خــواهــند قــبل از مــا بــه هــمین هــدف بــرســند. 

بــــایــــد اولــــی را از مــــیان بــــرداشــــت و بــــاقــــی را از مــــیدان بــــه در کــــرد. هــــدف اول مــــطلق اســــت و دومــــی نســــبی، چــــون هــــمین 

گروه ها، در پردۀ اول مبارزه، در کنار ما قرار دارند.

بـــا ایـــن وجـــود نـــمی بـــایـــد فـــرامـــوش کـــرد کـــه مـــعیار تـــمایـــز مـــا از گـــروه هـــای اخـــیر، اخـــتالف نـــظر بـــر ســـر تـــعیین نـــظام 

ســـیاســـی اســـت، در درجـــه ی اول دمـــکراتـــیک بـــودن و ســـپس جـــمهوری بـــودن و الـــبته الئـــیک بـــودن آن و ایـــن درســـت هـــمان 

اخـتالفـی اسـت کـه بـا نـظام مسـتقر داریـم. خـط تـمایـز، در هـمۀ مـوارد یـکسان اسـت، فـقط در جـهات مـختلف تـرسـیم شـده 

است.

به این دلیل است که باید پیروزی بعد از پیروزی را که در مقابل این رقبا به دست می آید، دائم در نظر داشت.

سـاقـط کـردن نـظام اسـالمـی، بـا وجـود اهـمیت بـی حـدش و ایـن کـه بـه احـتمال قـوی، مـشکل تـریـن بـخش مـبارزه خـواهـد 

بـود، هـدف نـهایـی مـا نیسـت. هـدف نـهایـی، بـرقـراری جـمهوری دمـکراتـیک و الئـیک اسـت و پـیروزی هـنگامـی حـاصـل خـواهـد 

گشت که موفق بدین کار بشویم.

تـصور نـکنید کـه بـا سـقوط نـظام اسـالمـی، مـی تـوانـید رخـت رزم از تـن بـه در کـنید. اسـتراحـت، اگـر در مـبارزۀ سـیاسـی 

 معنایی داشته باشد، باید به بعد از برقراری جمهوری دلخواه ما موکول گردد. 

موفق و پیروز باشید .
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منت پایه 

بنیان گذاری:

          جـــــبهه ی جـــــمهوری دوم ایـــــران در تـــــاریـــــخ ۲۸ مـــــرداد ۱۳۹۷ بـــــا شـــــرکـــــت «حـــــزب ایـــــران آبـــــاد» و 

«جریان لیبرال دمکرات» بنیان گذاشته شد.

اصول پایه ای جبهه: 

          ۱- جمهوریت: باور به نظام جمهوری برای گردش نهادینه و قانونمند قدرت سیاسی در ایران

          ۲- دمکراسی: باور به ضروت مشارکت نهادینه و منظم ملت ایران در تعیین سرنوشت خود

          ۳- الئـیسیته: بـاور بـه ضـرورت بـیرون نـگه داشـنت قـانـونـی مـذهـب از حـوزه ی سـیاسـت ومـدیـریـت 

کشور

هدف جبهه:

          استقرار یک جمهوری دمکراتیک و الئیک در ایران

استراتژی جبهه:

          کـــنار زدن رژیـــم کـــنونـــی از قـــدرت و بســـنت پـــرونـــده ی آن بـــه عـــنوان «جـــمهوری اول» و اســـتقرار 

جــمهوری دمــکراتــیک و الئــیک در ایــران بــه عــنوان جــمهوری دوم ایــران. (جــمهوری دوم ایــران : جــمهوری 

نوین ایران)

مراحل تاکتیکی استراتژی:

          ۱- تــالش بــرای تــفاهــم گســترده ســیاســی نــیروهــای جــمهوریــخواه و دمــکراتــیک در درون و بــیرون 

جبهه

          ۲- تالش برای شناساندن جبهه به جامعه و کسب پایگاه اجتماعی آماده ی عمل

          ۳- فشار از طریق اعتراضات، اعتصابات تا قیام خلع قدرت از رژیم کنونی

          ۴- مــدیــریــت دوران گــذار و انــجام وظــایــف ایــن دوره (امــنیت مــرزهــا و داخــل کــشور، آزادی هــا، 

حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور، ارائه ی  خدمات عمومی، برگزاری انتخابات آزاد)
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عضویت در جبهه:

          جبهه ی جمهوری دوم ایران متشکل از تشکل های سیاسی است.

          شــــخصیت هــــای ســــیاســــی  مــــی تــــوانــــند بــــه عــــنوان مــــشاوریــــن، پشــــتیبانــــان و هــــمیاران جــــبهه را 

همراهی کنند.

          شهروندان می توانند به عنوان فعال جبهه با آن همکاری کنند.

شرایط ورود به جبهه ی جمهوری دوم ایران برای تشکل ها:

          ۱- موافقت با هدف

          ۲- همکاری برای اجرای استراتژی

اساسنامه تشکیالتی:

           –  جبهه از تشکل های سیاسی عضو تشکیل شده است.

          –  عــــضویــــت در جــــبهه مشــــروط بــــه رأی مــــثبت هــــئیت و عــــدم وتــــو تــــوســــط دو تــــشکل عــــضو هــــئیت 

سیاسی است.

          –  هر تشکلی که به عضویت جبهه پذیرفته شود با سایر تشکل های عضو حق برابر دارد.

          –  هر تشکل دارای دو نماینده و یک رأی در هئیت سیاسی جبهه است.

          –  سیستم رای گیری در هیئت سیاسی براساس رأی اکثریت می باشد.

                      در صـــورت بـــرابـــر بـــودن رأی هـــا، مـــذاکـــرات هـــئیت ســـیاســـی بـــرای دورهـــای بـــعدی رأی 

گیری تا کسب اکثریت ادامه می یابد.

          –  هـــئیت ســـیاســـی جـــبهه عـــبارت اســـت از نـــمایـــندگـــان تـــشکل هـــای عـــضو و تـــمام تـــصمیمات در 

مورد جبهه را اتخاذ می کند.

          –  هـئیت سـیاسـی مـی تـوانـد افـرادی را بـرای مـشورت دعـوت کـند. جـلسات مجـمع عـمومـی جـبهه 

جنبه مشورتی دارد و فاقد رأی گیری است.

          –  ســـتاد اجـــرایـــی بـــخش دیـــگری از جـــبهه اســـت کـــه امـــور عـــملی و کـــاری جـــبهه را مـــدیـــریـــت مـــی 

کند.

          –   ستاد اجرایی جبهه زیر نظر هئیت سیاسی فعالیت می کند.

          –   مــسئول ســتاد اجــرایــی بــرای مــدت شــش مــاه تــوســط هــئیت ســیاســی از مــیان اعــضای خــود 

تعیین می شود و قابل تمدید و تعویض است.

          –   تشکل های عضو جبهه استقالل تشکیالتی خود را حفظ می کنند.

          –   تشکل های عضو در ترک جبهه آزادند.# 
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