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 -۱چرا باید کار جمعی کرد؟
مشکل جمعی ،کوشش جمعی و راه حل جمعی می طلبد.
بیش$تری$ن م$شکالت ام$روزه ی ای$ران$یان ب$ه ط$ور مس$تقیم ب$رخ$اس$ته از وج$ود ن$ظام اس$الم$ی اس$ت .اگ$ر ه$م م$نشأ دی$گری
داش$$ته ش$$د ،راه ح$$ل آن$$ها ت$$وس$$ط ای$$ن ن$$ظام مس$$دود گش$$ته اس$$ت .ک$$لید گ$$شای$$ش ای$$ن م$$شکالت ،چ$$یزی نیس$$ت ج$$ز ت$$غییر
نظام سیاسی ایران.
س $$یاس $$ت ،ت $$مام $$ی م $$ردم $$ان ی $$ک ک $$شور را در ب $$ر م $$ی گ $$یرد و ک $$اری از س $$یاس $$ت ج $$معی ت $$ر نیس $$ت .م $$شکل س $$یاس $$ی،
مشکل جمعی است ،راه حل جمعی می طلبد و به اجرا گذاشنت این راه حل ،کوشش جمعی.
راه ح $$ل ج $$معی ای $$ن اس $$ت ک $$ه ن $$ظام س $$یاس $$ی ح $$اض $$ر را ب $$رب $$یان $$دازی $$م و آن را ب $$ا ی $$ک ج $$مهوری دم $$کرات $$یک و الئ $$یک،
جایگزین سازیم.
م$$وض$$وع ای$$ن ک$$تاب$$چه ،روش$$ن ک$$ردن ت$$رت$$یبات ک$$ار ج$$معی در ای$$ن راه اس$$ت ،ی$$عنی س$$ازم$$ان$$ده$$ی ن$$یروی ع$$ملیات$$ی ج$$بهۀ
ج$مهوری دوم ،ت$ا اف$رادی ک$ه ه$دف ج$بهه را ن$زدی$ک ب$ه ه$دف خ$ود م$ی دان$ند ،ب$توان$ند ن$یروی خ$وی$ش را در راه ت$حقق آن$ها
به کار بیاندازند.
م$شکل ،م$شکلی نیس$ت ک$ه ب$ه دس$ت ی$ک ن$فر ح$ل ش$ود ی$ا ب$ا ک$وش$ش اف$راد پ$رش$ماری ک$ه ب$ا ی$کدی$گر ه$ماه$نگی ن$دارن$د،
گ$$شوده گ$$ردد .ب$$رای ح$$ل آن ب$$ای$$د دس$$ت ب$$ه دس$$ت ی$$کدی$$گر ب$$ده$$یم ت$$ا ک$$ار را ب$$ه ان$$جام ب$$رس$$ان$$یم .ک$$ار ج$$معی ب$$رم$$ی گ$$ردد ب$$ه
سازماندهی ،یعنی به استفادۀ عقالنی از نیروی انسانی و ما در هر دو سوی مرز نیاز به سازماندهی داریم.
در ح$$ال ح$$اض$$ر ،ع$$مالً ن$$وع$$ی ت$$قسیم ک$$ار ب$$ین م$$بارزان داخ$$ل و خ$$ارج ص$$ورت گ$$رف$$ته اس$$ت .ت$$قسیمی ک$$ه ب$$ه ت$$صمیم
ک $$سی گ $$رف $$ته نش $$ده ،ب $$لکه ح $$اص $$ل س $$یاس $$تهای ن $$ظام اس $$الم $$ی اس $$ت .ن $$یروی اص $$لی م $$بارزه در داخ $$ل اس $$ت و ب $$ای $$د ه $$م
ب$اش$د ،ب$ه ای$ن دل$یل ک$ه ق$رار نیس$ت ن$یروی$ی از خ$ارج ب$ه ای$ران وارد گ$ردد ت$ا س$رن$وش$ت ک$شور را ت$غییر ب$ده$د .ام$ا ،ره$بری
ای$ن ن$یرو ج$ز در خ$ارج ن$می ت$وان$د ب$اش$د .ب$ه ای$ن دل$یل ک$ه اگ$ر در داخ$ل ک$شور ب$اش$د ،ح$کوم$ت ب$الف$اص$له اق$دام ب$ه ح$ذف
آن می کند.
ن $$وش $$تۀ ح $$اض $$ر اخ $$تصاص دارد ب $$ه ت $$وض $$یح ت $$رت $$یبات $$ی ک $$ه ب $$ای $$د در پ $$له ی اول ک $$ار ،ات $$خاذ ش $$ود .پ $$له ی اول ،ت $$شکیل
اﻧﺠـﻤﻦ ھـﺎی ﺷﮭـﺮوﻧـﺪی اس $$ت و ج $$زوه ی ح $$اض $$ر راه $$نمای $$ی اس $$ت ب $$رای ت $$وض $$یح چ $$گون $$گی ت $$شکیل و ک $$ار ای $$ن انج $$منها.
انجمنهای شهروندی ،سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

 -۲کار جمعی چیست؟
ب$$رخ$$ی ب$$ر ای$$ن ع$$قیده ان$$د ک$$ه ای$$ران$$یان ق$$ادر ب$$ه ک$$ار ج$$معی نیس$$تند و ی$$ا الاق$$ل در ای$$ن زم$$ینه ب$$سیار ض$$عیف هس$$تند.
ن$$بای$$د گ$$وش ب$$ه ای$$ن س$$خنان ق$$ال$$بی داد .اگ$$ر ای$$ران$$یان ع$$ادت ب$$ه ای$$ن ش$$یوۀ ک$$ار ن$$داش$$ته ب$$اش$$ند -ک$$ه ت$$ازه اغ$$راق اس$$ت،-
ت$$وان$$ای$$ی ی$$ادگ$$یری$$ش را ،م$$ثل ه$$ر ام$$ر دی$$گر ،دارن$$د و در ای$$ن ب$$اب ج$$ا ب$$رای ش$$ک نیس$$ت .وق$$تی ت$$وان$$ای$$ی ف$$راگ$$یری داری$$د،
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ه$زار چ$یز م$ی ت$وان$ید ی$اد ب$گیری$د ،ای$ن ه$م ی$ک از آن ه$زار اس$ت .ول$ی اگ$ر ت$صور ک$نید ک$ه ه$ر ک$اری را در گ$ذش$ته خ$وب
ان$جام ن$داده ای$د ،در آی$نده ه$م خ$وب ان$جام ن$خواه$ید داد و ب$ه ای$ن دس$تاوی$ز ،از ک$وش$ش ش$ان$ه خ$ال$ی ک$نید ،ه$یچ گ$اه و در
هیچ زمینه ،پیشرفتی نخواهید کرد.
ک$$ار ج$$معی را ب$$ا وارد ش$$دن در آن و ب$$ا ت$$داوم ی$$اد م$$ی گ$$یرن$$د .ک$$ار ج$$معی ،در ع$$ین ای$$ن ک$$ه م$$ا را ب$$ه س$$وی ه$$دف م$$ی
ب$رد ،آم$وزش$گاه$ی اس$ت ب$سیار م$فید و ه$مۀ م$ا را در م$دی$ری$ت رواب$ط اج$تماع$ی خ$ود ،ورزی$ده م$ی س$ازد .ت$عام$ل اج$تماع$ی
چ$$یزی نیس$$ت ک$$ه ک$$سی ب$$ه ط$$ور م$$ادرزاد ب$$لد ب$$اش$$د ،ه$$مه در ط$$ول زن$$دگ$$ی ی$$اد م$$ی گ$$یرن$$د .ه$$ر ک$$ه مس$$تعدت$$ر ب$$ود ،زودت$$ر
ن$تیجه م$ی گ$یرد ،ول$ی ک$سی ب$دون آم$وخ$نت ب$ه ج$ای$ی ن$می رس$د .م$همتر از ای$ن ،ه$مه ،چ$ه مس$تعد و چ$ه ن$ه ،م$ی ت$وان$ند ب$ا
کس$$ب تج$$رب$$ه به$$تر ع$$مل ک$$نند .ه$$یچ گ$$اه ای$$ن را از ی$$اد ن$$بری$$د ک$$ه آم$$وخ$$نت ،ه$$م اراده م$$ی خ$$واه$$د و ه$$م ف$$روت$$نی .در دن$$یای
ام$روز ه$م ام$کان از ه$م آم$وزی وج$ود دارد -ک$ه در درون ج$مع ان$جام م$ی ش$ود -و ه$م رج$وع ب$ه م$ناب$ع ف$راوان$ی ک$ه ف$ضای
مجازی در اختیار ما می گذارد ،ما نیز می توانیم تجارب خود را از این طریق در دسترس سایر کاربران قرار دهیم.
ک$ار ج$معی ای$ن نیس$ت ک$ه چ$ند ن$فر ب$نشینند در ک$نار ه$م ک$ار ک$نند ،ب$ای$د ب$ین آن$ها ه$ماه$نگی ب$اش$د؛ ای$ن ه$م نیس$ت ک$ه
ف$$قط ه$$ماه$$نگ ب$$ا ه$$م ،ف$$رض$ا ً س$$نگی را ه$$ل ب$$ده$$ند ی$$ا وزن$$ه ای را ب$$ردارن$$د؛ ای$$ن اس$$ت ک$$ه ه$$ماه$$نگ ب$$ا ی$$کدی$$گر و ب$$ا ت$$قسیم
کار ،یعنی به صورت مکمل یکدیگر ،در کاری مشارکت کنند.
ای$$ن آخ$$ری ،خ$$صیصه ی اص$$لی ک$$ار ج$$معی اس$$ت :ت$$قسیم ک$$ار و ع$$مل م$$کمل ه$$مدی$$گر .ب$$ه ای$$ن ت$$رت$$یب اس$$ت ک$$ه ک$$ار
ج$معی ن$ه ف$قط ن$یروی بیش$تر م$ی آورد ،ک$ارآی$ی بیش$تر ه$م م$ی آورد .ت$قسیم ک$ار ،ه$م ک$ارآی$ی ه$ر ف$رد را ب$اال م$ی ب$رد و ه$م
ک$$ارآی$$ی ج$$مع را .اگ$$ر گ$$روه$$ی دس$$ته ج$$معی ب$$کوش$$د ت$$ا وزن$$ه ای را ح$$رک$$ت ب$$ده$$د ،ن$$یروی ج$$مع ،ه$$یچگاه از ج$$مع ع$$ددی
ن$$یروه$$ای ف$$ردی بیش$$تر ن$$خواه$$د ش$$د ،ام$$ا ح$$اص$$ل ت$$قسیم ک$$ار و ه$$ماه$$نگی ،از ج$$مع ع$$ددی ک$$وش$$ش ه$$ای ت$$ک ت$$ک اف$$راد
ع$ضو ج$مع ،بیش$تر اس$ت .ن$کتۀ اص$لی ای$نجاس$ت :ت$قسیم ک$ار ب$ای$د ب$ر اس$اس م$اه$یت ک$ار و م$نطق ک$ار و ب$رن$ام$ه ی ک$ار
انجام بپذیرد ،نه به صورت اتفاقی.
ک $$ار ج $$معی م $$حتاج روح $$یه ای خ $$اص اس $$ت :روح $$یۀ ه $$مکاری .ای $$ن روح $$یه ف $$قط خ $$وش خ $$لقی در س $$لوک ب $$ا دی $$گران
نیس$ت .اول اع$تقاد ب$ه ب$رت$ری ک$ار ج$معی نس$بت ب$ه ک$ار ف$ردیس$ت و ای$ن ک$ه ه$دف ج$معی را واالت$ر از اه$داف ف$ردی ب$دان$یم.
ای$$ن اص$$ل را ه$$میشه م$$د ن$$ظر ق$$رار ب$$ده$$یم و ب$$ر اس$$اس آن ک$$ار ک$$نیم و ط$$بعاً ،در ورای ای$$ن ،ک$$ارآی$$ی و ام$$تیاز گ$$روه$$ی را
فراتر از کارآیی و امتیاز فردی به حساب بیاوریم و بر این اساس رفتار کنیم.
ک$ار ج$معی م$حتاج انVضباط اس$ت و ق$دم اول ان$ضباط ،وق$ت ش$ناس$ی .ان$ضباط ،ح$رم$ت گ$ذاش$نت ب$ه ج$مع اس$ت ،ن$ه
ف $$قط اع $$ضای انج $$من ،ب $$لکه ت $$مام $$ی آن $$های $$ی ک $$ه ب $$ا ش $$ما در راه رس $$یدن ب $$ه ه $$دف ب $$زرگ $$ی ک $$ه پ $$یش رو داری $$د ،ه $$مگام $$ند.
نشانه ی این که خود را در خدمت جمع می دانید ،نه جمع را در خدمت خود.
وظ$$ای$$فی ک$$ه ش$$ما ب$$ا ع$$ضوی$$ت در انج$$من ب$$ر عه$$ده م$$ی گ$$یرد ،داوط$$لبان$$ه اس$$ت و ب$$ه ه$$مین خ$$اط$$ر ،واج$$د ارزش ب$$سیار.
ک$سی ش$ما را ب$ه ک$اری م$جبور ن$کرده ،خ$ودت$ان ب$ه دل$یل گ$وش ف$را دادن ب$ه ن$دای وج$دان$تان و ب$ا ذوق رس$یدن ب$ه ه$دف$ی واال
تصمیم گرفته اید .دیگر اعضای انجمن ها نیز چنین کرده اند ،قدرشان را بدانید تا قدرتان را بدانند.
ک $$ $ار ج $$ $معی م $$ $حتاج شVV VناخVV Vت ی $$ $کدی $$ $گر ،عVV Vادت ب $$ $ه ک $$ $ار ب $$ $ا ی $$ $کدی $$ $گر ،نVV VرمVV Vش در ک $$ $ار و در ن $$ $های $$ $ت م $$ $قداری
از خVود گVذشVتگی اس$ت .اگ$ر از خ$ود گ$ذش$تگی ن$داش$ته ب$اش$ید ،ق$ادر ب$ه ک$ار ج$معی ن$خواه$ید ب$ود ،در ه$یچ زم$ینه ای و
ن$ه ف$قط س$یاس$ت .ای$ن را ه$م ب$گوی$م ک$ه از خ$ود گ$ذش$تگی ای$ن نیس$ت ک$ه ف$رد ،خ$ود را ف$دای ج$مع ب$کند ،ای$ن اس$ت ک$ه خ$ود
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را در خ $$دم $$ت ج $$مع ق $$رار ب $$ده $$د .از ت $$صاوی $$ر رم $$ان $$تیک م $$رب $$وط ب $$ه م $$بارزه ،اح $$تراز ک $$نید ک $$ه اگ $$ر ه $$م از ب $$اب $$ت ع $$اط $$فی
ب$$ران$$گیزان$$نده ب$$اش$$د ،ب$$سا اوق$$ات در ع$$مل م$$شکل س$$از اس$$ت .ان$$عطاف پ$$ذی$$ری ،ب$$سیار بیش$$تر از ف$$داک$$اری ب$$ه ی$$اری ش$$ما
خواهد آمد.
ه$ر چ$ه در اه$میت رف$تار اخ$الق$ی نس$بت ب$ه ی$کدی$گر و ب$ه اف$رادی ک$ه ب$ه ه$ر ص$ورت ب$ا ش$ما ت$ماس دارن$د ،گ$فته ش$ود ،ک$م
گ$$فته ش$$ده .در ق$$ضاوت$$ی ک$$ه ه$$مرزم$$ان و پش$$تیبان$$ان و ن$$اظ$$ران ،در ب$$ارۀ ش$$ما ان$$جام م$$ی ده$$ند ،م$$عیار ه$$ای س$$یاس$$ی و
ای$$دئ$$ول$$وژی$$ک ،اه$$میت ت$$ام دارد ،ول$$ی ق$$ضاوت اخ$$الق$$ی ب$$ر ه$$مه ی ای$$نها س$$ای$$ه م$$ی اف$$کند .گ$$فتار س$$یاس$$ی ج$$ذب م$$ی ک$$ند،
ول$$ی اع$$تماد و ه$$مدل$$ی ب$$ا رف$$تار درس$$ت و اخ$$الق$$ی س$$اخ$$ته م$$ی ش$$ود .ای$$نها ع$$ناص$$ر اص$$لی م$$بارزه اس$$ت .م$$ردم ن$$گاه م$$ی
ک$نند ک$ه ام$روز چ$گون$ه اف$رادی هس$تید و چ$گون$ه م$بارزه م$ی ک$نید ت$ا ق$ضاوت ک$نند ک$ه ف$ردا چ$گون$ه م$ملکت را اداره خ$واه$ید
کرد .هر گونه ابراز لیاقت امروز ،جوازیست برای ادارۀ مملکت در فردا.
ه$$مه ک$$س در ه$$مه زم$$ینه ای ت$$وان ی$$کسان ن$$دارد .در ک$$ار ج$$معی ب$$ای$$د ن$$قاط ض$$عف ه$$ری$$ک از م$$ا ت$$وس$$ط دی$$گر اع$$ضای
گ $$روه ج $$بران ش $$ود .ای $$ن ی $$کی از ن $$کات اس $$اس $$ی ک $$ار ج $$معی اس $$ت .ب $$رای ه $$مین اس $$ت ک $$ه ب $$ای $$د ش $$یوۀ ک $$ار ه $$مدی $$گر را
ب$$شناس$$ید و ب$$ه آن ع$$ادت ک$$نید .ای$$ن ن$$قاط ض$$عف را ،ن$$ه ب$$ای$$د ب$$ا پ$$رخ$$اش و ت$$ندخ$$وی$$ی ب$$ه روی ک$$سی ک$$شید و ن$$ه ب$$ا ح$$یا و
ت$عارف م$عمول ای$ران$ی ،م$سکوت گ$ذاش$ت و در ن$های$ت ب$ه ح$ال خ$ود واگ$ذاش$ت .ب$ای$د ای$ن ن$کات را ب$ا ن$رم$ش ت$مام و اگ$ر الزم
ب $$ود ،ب $$ه ص $$ورت غ $$یر مس $$تقیم ،م $$طرح ک $$رد و ک $$ار را ب $$ر اس $$اس س $$نجش آن $$ها و رف $$تار در جه $$ت مح $$دود ک $$ردن ض $$عف ه $$ا
سامان داد.
ح$ذف ن$قاط ض$عف ه$میشه ب$ه به$تری$ن ص$ورت و در ب$سیاری م$وارد م$مکن اس$ت ،ول$ی اص$رار ب$ر ت$غییر دادن روح$یه و
خ$$لق و خ$$وی دی$$گران ،ک$$ار ن$$اب$$جاییس$$ت و م$$عموالً ب$$ی ث$$مر .م$$حصور ک$$ردن ن$$قاط ض$$عف ه$$ر ک$$س ب$$ه م$$دد ت$$وان$$ای$$ی دی$$گر
اع$$ضای گ$$روه ،به$$تری$$ن روش و ک$$ام$الً م$$مکن اس$$ت و ال$$بته م$$ی ت$$وان$$د م$$شکالت را ح$$ل ک$$ند .م$$ا از اف$$راد ت$$وق$$ع داری$$م ک$$ه ب$$ه
ت$$ناس$$ب اح$$تیاج$$ات و ال$$زام$$ات س$$ازم$$ان$$ی ،به$$تر ب$$شون$$د و ن$$ه ب$$ه ط$$ور م$$طلق .ای$$ن دوم$$ی ،ه$$دف$$ی اس$$ت م$$رب$$وط ب$$ه ته$$ذی$$ب
اخ$الق ف$ردی ک$ه ه$ر ک$س ب$ای$د خ$ود ب$رگ$زی$ند و خ$ودش ب$دان ب$رس$د .به$تر ش$دن اخ$الق$ی ه$ر ک$س در اخ$تیار خ$ودش اس$ت و
بس.
ت$وج$ه داش$ته ب$اش$ید ک$ه ک$ار ج$معی ،ب$ا ت$مام ام$تیازات$ش ،ب$الف$اص$له بیش$تری$ن و به$تری$ن ن$تیجه را ب$ار ن$می آورد .از ای$ن
ام$ر دلس$رد ن$شوی$د .آن$های$ی ک$ه ت$صور م$ی ک$نند ک$ار ج$معی ه$میشه ن$تیجه ی م$طلوب م$ی ده$د ،ک$ار را از دور دی$ده ان$د و
در دل$ش ن$بوده ان$د ک$ه م$توج$ه ک$اس$تی ه$ا گ$ردن$د .ک$ارآی$ی ه$میشه نس$بی اس$ت ،ام$کان ای$ن ک$ه از اب$تدا در ح$داک$ثر ق$رار
ب$$گیرد ،ب$$سیار ک$$م اس$$ت .م$$هم ای$$ن اس$$ت ک$$ه ب$$ازده ک$$ارت$$ان ب$$اال ب$$رود .ای$$ن ،ه$$م م$$مکن اس$$ت و ه$$م در دس$$ترس ش$$ماس$$ت،
ال$$بته ب$$ه ق$$یمت ج$$دی$$ت و پ$$ای$$مردی .م$$سئول$$یتی را ک$$ه م$$ی پ$$ذی$$ری$$د ،ب$$ا ت$$وج$$ه ب$$ه ت$$وان$$ای$$ی ه$$ا خ$$ود ب$$پذی$$ری$$د ت$$ا از عه$$ده ی آن
بربیایید و در کار جمعی اختالل ایجاد نکنید.
اگ$$ر ن$$ه ت$$مام ،الاق$$ل ب$$خش ب$$زرگ$$ی از م$$شکالت ک$$ار ج$$معی از ای$$ن ب$$رم$$ی خ$$یزد ک$$ه اع$$ضای گ$$روه ،از م$$هاراح$$ساس$$ات
خ$ود ع$اج$زن$د و گ$اه آن$ها را ب$ی م$حاس$به اب$راز م$ی ک$نند .م$هار اح$ساس$ات و مس$لط ب$ودن ب$ر ب$یان آن$ها ،ک$لید ب$خش ع$مدۀ
مشکالتی است که ممکن است بدانها بر بخورید.
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 -۳تشکیل انجمن شهروندی
ق$$ $دم اول ای$$ $ن س$$ $ازم$$ $ان$$ $ده$$ $ی م$$ $بارزان ،ت$$ $شکیل انج$$ $من ه$$ $ای شه$$ $رون$$ $دی اس$$ $ت .ای$$ $ن انج$$ $من ه$$ $ا واح$$ $ده$$ $ای اس$$ $اس$$ $ی
ت$$شکیل ده$$نده ی س$$ازم$$ان ب$$زرگ$$ی هس$$تند ک$$ه ق$$رار اس$$ت ن$$ظام اس$$الم$$ی را س$$رن$$گون س$$ازد و ب$$ا ج$$مهوری دم$$کرات$$یک و
الئ$$یک ج$$ای$$گزی$$نش ک$$ند .انج$$من ه$$ای شه$$رون$$دی ،ک$$وچ$$کتری$$ن واح$$ده$$ای ت$$اک$$تیکی م$$بارزه ای هس$$تند ک$$ه در پ$$یش اس$$ت و
ق$$رار اس$$ت در ه$$ماه$$نگی ب$$ا ه$$م ،اول ب$$ه ص$$ورت م$$وازی ب$$ا ه$$م و ب$$عد ،ب$$ا م$$ان$$ور در ک$$نار ی$$کدی$$گر ،ع$$مل ک$$نند .انج$$من ه$$ا
ن $$یروی آگ $$اه و پیش $$تاز م $$لت ای $$ران در م $$بارزه ع $$لیه ن $$ظام اس $$تبدادی اس $$الم $$ی هس $$تند و چ $$اش $$نی ت $$بدی $$ل م $$لت ای $$ران ب $$ه
ب$$ازی$$گران ح$$رک$$ت ه$$دف$$مند س$$یاس$$ی .ع$$مل س$$یاس$$ی از س$$وی م$$لت ،اع$$مال ح$$اک$$میت از س$$وی اوس$$ت ک$$ه ب$$ا ن$$وش$$ته ش$$دن
ق$ان$ون اس$اس$ی ج$دی$د ،ص$ورت رس$می و ن$هادی پ$یدا خ$واه$د ک$رد .ه$دای$ت ای$ن رون$د و ب$ه پ$یروزی رس$ان$دن آن ،ب$ا ج$ری$ان$ی
است که حرکت را مدیریت و رهبری می کند .هدف از تشکیل جبهۀ جمهوری دوم انجام این وظیفه بوده است.
کار تشکیل هر انجمن چهار مرحله دارد :تماس ،سنجش ،پیوند و تشکیل.
در زم$ینه ی تVماس ب$ای$د ب$راس$اس ت$کنیک از ن$زدی$ک ب$ه دورع$مل ک$رد .اول ب$ای$د از ک$سان$ی ش$روع ک$نید ک$ه آش$نای$ی ت$ان
ب $$ا آن $$ها ت $$ا ح $$د ام $$کان زی $$اد اس $$ت .اگ $$ر ح $$س م $$ی ک $$نید ک $$ه ب $$رای ف $$عال $$یت س $$یاس $$ی و ب $$خصوص ،ب $$رای م $$بارزه ب $$ا ه $$دف
برانداخنت نظام فعلی مستعد هستند ،بهترین نامزدان را یافته اید .البته این گرایش کلی کافی نیست.
از ای$نجا وارد م$رح$لۀ سVنجش م$ی ش$وی$د .ش$ما در پ$یون$د ب$ا ج$بهۀ ج$مهوری دوم ف$عال$یت م$ی ک$نید ک$ه ه$م ق$ال$ب ف$کری،
ه$م چ$ارچ$وب س$ازم$ان$ی و ه$م اس$ترات$ژی روش$ن ب$رای ک$ار دارد و ه$دف$ش ه$م م$عین اس$ت .ک$سان$ی را ک$ه ب$ه ف$عال$یت ج$ذب
م$ی ک$نید ،ب$ای$د ب$ا ای$نها ه$مراه ب$شون$د و ای$نها را ب$پذی$رن$د .ب$ه ک$متر از ای$ن ق$ان$ع ش$دن ،غ$یر م$نطقی اس$ت و ام$کان ای$نکه ب$ه
از ه $$م پ $$اش $$یدگ $$ی انج $$من ی $$ا ای $$جاد خ $$طر ب $$رای اع $$ضای $$ش ب $$یان $$جام $$د ،ب $$سیار اس $$ت .م $$طمئن ش $$وی $$د ک $$ه ف $$ردی ک $$ه ب $$رای
عضویت در نظر می گیرید با مواضع و برنامه های جبهه ی جمهوری دوم آشناست و با آنها همراه و هماهنگ است.
پVیونVد وق$تی ص$ورت م$ی پ$ذی$رد ک$ه ن$ام$زد ب$ه ع$ضوی$ت گ$روه درب$یای$د .ب$دان$ید و ب$رای ه$مه ی ت$ازه واردان روش$ن ک$نید ک$ه
س$رن$وش$ت اع$ضای گ$روه ب$ه ه$م گ$ره خ$ورده اس$ت .خ$طری ک$ه گ$ری$بان$گیر ی$کی ب$شود ،دی$ر ی$ا زود ،دام$نگیر ب$اق$ی ه$م خ$واه$د
ش$د .ورای پ$یون$د ف$کری ک$ه ب$ای$د از اب$تدا م$وج$ود ب$اش$د ،ای$ن آگ$اه$ی ،م$همتری$ن ع$ام$ل پ$یوس$تگی گ$روه$ی اس$ت ،ب$خصوص
در داخل کشور.
م$$سئله ی ت$$عداد اع$$ضای انج$$من ،ب$$ای$$د ب$$ا ک$$وش$$ش در ب$$هینه ک$$ردن ک$$ارآی$$ی و ام$$نیت ،ان$$جام پ$$ذی$$رد .گ$$روه زی$$اده از ح$$د
ک$وچ$ک ،ک$ارآی$ی خ$یلی ک$می خ$واه$د داش$ت و گ$روه زی$اده از ح$د ب$زرگ ،بیش$تر در م$عرض ض$رب$ات ام$نیتی ق$رار خ$واه$د
داش$$ت .ت$$عداد  ۵ن$$فر ،ت$$عادل خ$$وب$$ی ب$$ین ای$$ن دوس$$ت .ای$$ن ع$$دد ه$$یچ ت$$قدس$$ی ن$$دارد ،ول$$ی ح$$د ک$$ارآی$$یش ق$$اب$$ل ق$$بول اس$$ت.
طبیعی است که در خارج کشور ،می توان به راحتی از این حد فراتر رفت ،چون محدودیتهای امنیتی کمتر است.
انج$من از زم$ان$ی ب$ه م$عنای درس$ت تVشکیل م$ی ش$ود ک$ه ت$عداد اع$ضای$ش ب$ه ح$د ن$صاب ب$رس$د .م$مکن اس$ت ک$ه ت$ا ق$بل
از رس$یدن ب$ه ای$ن ح$د ،اع$ضای م$وج$ود ب$توان$ند ک$اره$ای$ی ان$جام ب$ده$ند و ب$ه ه$ر ن$وع ،ب$ه پیش$رف$ت ه$دف ،ی$اری ب$رس$ان$ند،
ول$$ی ک$$ارآی$$ی ک$$ام$$ل در ای$$ن زم$$ان پ$$یدا خ$$واه$$د ش$$د و م$$همتر از ای$$ن ،دی$$گر روش$$ن خ$$واه$$د ب$$ود ک$$ه د ِر انج$$من بس$$ته اس$$ت.
دی$$گر ق$$رار نیس$$ت ک$$سی ب$$رای ع$$ضوی$$ت در آن ،ج$$لب گ$$ردد .از ای$$نجا ب$$ای$$د ب$$ه ع$$نوان س$$لول$$ی بس$$ته ،ک$$ام$$ل و خ$$ودک$$فا ب$$ه
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ف$عال$یت خ$ود ادام$ه ب$ده$ید .دی$گر ق$رار نیس$ت ب$ه ه$مکاری ف$رد ج$دی$دی اح$تیاج داش$ته ب$اش$ید و از ای$ن م$رح$له ،ب$ای$د ه$مه ی
درزه$ای ام$نیتی را ب$ا دق$ت ت$مام ب$بندی$د .م$ثل زی$ردری$ای$ی ،آم$ادۀ ای$ن هس$تید ک$ه ب$ه زی$ر آب ب$روی$د و م$أم$وری$ت ه$ای$ی را ک$ه
ت$$عیین م$$ی ک$$نید ،ان$$جام ب$$ده$$ید .ارت$$باط ت$$ان ب$$ا م$$رک$$ز خ$$واه$$د ب$$ود ک$$ه در خ$$ارج از ای$$ران ق$$رار دارد و از ب$$اب$$ت ام$$نیتی در
موقعیت دیگریست.
وق $$تی انج $$من ت $$شکیل ش $$د ،ب $$ای $$د اول ب $$رای انج $$من و ب $$عد ،ب $$رای ی $$کای $$ک اع $$ضای آن ،ن $$ام رم $$زی م $$عین ک $$نید و در
ارت $$باط $$ات خ $$ود ب $$ا خ $$ارج ،ف $$قط از آن $$ها اس $$تفاده ک $$نید .ب $$ای $$د ی $$کی از اع $$ضأ ب $$رای ت $$ماس ب $$ا م $$رک $$ز ان $$تخاب ش $$ود .در
سازماندهی گروه ،به فکر تقسیم کار باشید ،نه سلسله مراتب.
اس$$م رم$$ز ه$$م م$$ثل رم$$ز ع$$بور ک$$ام$$پیوت$$ر اس$$ت ک$$ه ه$$مگی ب$$ا ش$$اخ$$صهای ت$$عیین آن آش$$نای$$ید و ب$$ا اه$$میت ام$$نیتی اش.
رع$$ای$$ت ای$$ن ش$$اخ$$صها ب$$سیار م$$هم اس$$ت و م$$ی ت$$وان ب$$دون اغ$$راق گ$$فت ک$$ه ح$$یات$$ی اس$$ت .ب$$ه ه$$یچوج$$ه ن$$بای$$د س$$رن$$خی از
ه$وی$ت واق$عی ش$ما در آن ب$اش$د .ن$ه اس$م ،ن$ه ش$غل ،ن$ه س$ن ،ن$ه ج$نس ،ن$ه م$ذه$ب ،ن$ه مح$ل زن$دگ$ی ن$ه ...ای$ن ک$لمات ب$ای$د از
م $$یان ک $$لمات روزم $$ره و اس $$ام $$ی رای $$ج ان $$تخاب ش $$ود .زی $$اده از ح $$د پ $$یچیده ک $$ردن آن ،خ $$ود م $$ی ت $$وان $$د س $$رن $$خی ب $$ه دس $$ت
ح$$ری$$ف ب$$ده$$د .ن$$ام$$ی ک$$ه ه$$ر ک$$دام از ش$$ما ب$$رای خ$$ود ب$$رگ$$زی$$ده ،ن$$ام ش$$ماس$$ت و ن$$ام انج$$من ،ن$$ام خ$$ان$$وادگ$$ی ت$$ان .اگ$$ر در
اول$ین ت$ماس چ$نین م$علوم ش$د ک$ه ن$ام$ی ک$ه ب$رای انج$من خ$ود ب$رگ$زی$ده ای$د ،ق$بالً ت$وس$ط انج$من دی$گری م$ورد اس$تفاده ق$رار
گ$رف$ته اس$ت ،از م$رک$ز ،ن$ام ج$دی$دی ب$رای$تان ف$رس$تاده خ$واه$د ش$د ت$ا ام$کان اش$تباه ب$ه ص$فر ب$رس$د و م$دی$ری$ت ش$بکه دچ$ار
اختالل نگردد.

 -۴انجمن شهروندی چگونه کار می کند؟
انج$$من شه$$رون$$دی س$$ه ک$$ار م$$ی ک$$ند :مVشورت ،تVصمیم و اقVدام ،ه$$ر س$$ه در س$$طح ت$$اک$$تیکی .ه$$دای$$ت اس$$ترات$$ژی$$ک،
کاری است که از مرکز انجام می گیرد.
ش$$ما در واح$$دی ک$$وچ$$ک ع$$مل م$$ی ک$$نید ،ول$$ی ن$$بای$$د ب$$ه ای$$ن دل$$یل دی$$دی مح$$دود داش$$ته ب$$اش$$ید .ت$$مرک$$ز ک$$ار انج$$منها ب$$ر
ت $$اک $$تیک ،ن $$بای $$د ش $$ما را از ت $$وج $$ه ب $$ه اس $$ترات $$ژی ب $$از ب $$دارد .ش $$ما ب $$ا ع $$ضوی $$ت در انج $$من ،ی $$ک ه $$دف و ی $$ک اس $$ترات $$ژی را
پ$$ذی$$رف$$ته ای$$د ،ای$$نها در پ$$ای$$ان خ$$ط ق$$رار دارد و اف$$ق ک$$ار اس$$ت .ت$$صمیمات$$ی ک$$ه ش$$ما م$$ی گ$$یری$$د در ح$$د ت$$اک$$تیکی اس$$ت و
ب$سیار ه$م م$هم اس$ت ،چ$ون پ$یروزی اس$ترات$ژی$ک از پ$یروزی ه$ای ت$اک$تیکی ت$شکیل م$ی ش$ود و چ$یزی نیس$ت ک$ه خ$ودش
ب$$ه ن$$اگ$$هان و در س$$طحی دی$$گر ب$$روز ک$$ند .از آن$$جا ک$$ه ت$$صمیم ت$$اک$$تیکی ب$$ای$$د در مح$$ل و ب$$ه اق$$تضای م$$وق$$عیت و اوض$$اع
زمان عمل ،اتخاذ گردد ،کار برعهدۀ شماست که بهتر از مرکز می توانید در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرید.
ول $$ی ب $$ا ای $$ن ه $$مه ،دره $$نگام ت $$بادل ن $$ظر ،اف $$ق ه $$دف ن $$های $$ی و اس $$ترات $$ژی را دائ $$م در ن $$ظر داش $$ته ب $$اش $$ید .ای $$نها ح $$کم
ق $$طب ن $$مای ع $$ملیات $$ی را دارد ک $$ه دائ $$م جه $$ت اص $$لی را ب $$ه ش $$ما ن $$شان م $$ی ده $$د .م $$مکن اس $$ت ب $$ه ه $$ر دل $$یل الزم ب $$اش $$د
ت$صمیمی ب$گیری$د ک$ه در ظ$اه$ر ارت$باط$ی ب$ا اس$ترات$ژی ن$داش$ته ب$اش$د و در م$رح$له ای ب$عد ،در آن ج$ا ب$یاف$تد .ای$ن ب$ه خ$ودی
خ$ود اش$کال$ی ن$دارد .ول$ی از دی$ده دورداش$نت اس$ترات$ژی ،در ح$کم چ$شم ب$رداش$نت از ق$طب ن$ماس$ت ،اول س$ر در گ$می م$ی
آورد و بعد شکست.
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ت$رک$یب س$لول$ی و پ$راک$نده و ک$وچ$ک ،ام$کان ای$ن را ک$ه ن$هاد ه$ای ت$صمیم گ$یری و ع$مل از ه$م ج$دا ش$ود ،ن$ام$مکن م$ی
س$$ازد .ب$$ه ه$$ر ح$$ال ،ب$$ین ای$$ن س$$ه م$$رح$$له ،ح$$تی اگ$$ر ه$$م از ب$$اب$$ت س$$ازم$$ان$$ی ج$$دای$$ی ب$$اش$$د ،از ب$$اب$$ت م$$نطقی پ$$یوس$$تگی
هس$ت .ان$جام ک$ار ،ف$قط ان$عکاس ت$صمیمی در ج$ای$ی گ$رف$ته ش$ده ،نیس$ت و ه$میشه ّر ِد ش$یوه و ت$رت$یبات ت$صمیم گ$یری را
نیز بر خود دارد .تدوامی در کار است که همیشه در معرض دید نیست ،ولی در واقعیت وجود دارد.

مشورت
در م$$ورد ت$$صمیم گ$$یری ب$$ای$$د دق$$ت داش$$ت ک$$ه ش$$ما داری$$د ب$$رای ب$$رق$$راری دم$$کراس$$ی در ک$$شور خ$$ود ت$$الش م$$ی ک$$نید،
ب$ناب$رای$ن ،ش$یوۀ ت$صمیم گ$یری ش$ما ه$م ب$ای$د ن$شان از ای$ن تعه$د داش$ته ب$اش$د .ب$رای ه$مین اس$ت ک$ه ب$ر اه$میت م$شورت
تأکید می کنیم.
وق$$تی ف$$کری م$$طرح م$$ی ش$$ود ،ی$$ا ط$$رح$$ی در م$$یان م$$ی آی$$د و ی$$ا ط$$رح$$ی ک$$لی از م$$رک$$ز م$$ی رس$$د ،ب$$ای$$د آن را در ج$$مع
م$طرح ک$رد و ب$ه ب$حث گ$ذاش$ت .م$هم ای$ن اس$ت ک$ه هVمه در ب$حث ش$رک$ت ک$نند و ن$ظر خ$ود را ب$یان ب$دارن$د ـ چ$ه م$ثبت و چ$ه
م$نفی و چ$ه م$متنع .م$مکن اس$ت ب$رخ$ی ب$ه دل$یل خ$جول ب$ودن ی$ا ه$ر ام$ر دی$گر ،ت$مای$لی ب$دی$ن ک$ار ن$داش$ته ب$اش$ند ،ول$ی ب$ای$د
ب$ه ش$رک$ت ت$شوی$قشان ک$رد و ب$ه س$وی اب$راز ن$ظرس$وق$شان داد ت$ا ب$ه ای$ن ک$ار ع$ادت ک$نند .ش$رک$ت ش$مار ه$ر چ$ه بیش$تر در
بحث ،الزمه ی تصمیم گیری درست است.
ای$$ن ک$$ار ف$$ای$$ده ای دراز م$$دت ه$$م دارد .ی$$کی از اب$$عاد انج$$من ه$$ای شه$$رون$$دی ،آم$$وزش ن$$قش شه$$رون$$دی اس$$ت ک$$ه در
ای$$ران ف$$ردا ب$$ای$$د ت$$وس$$ط ت$$مام اف$$راد ح$$ائ$$ز ش$$رای$$ط ،ای$$فا گ$$ردد .ه$$مه ب$$ای$$د ب$$یام$$وزن$$د و ت$$مری$$ن ب$$کنند ت$$ا ب$$ه م$$حض ب$$از ش$$دن
ح $$وزه ی ت $$صمیم گ $$یری م $$لی ،از عه $$دۀ ک $$اره $$ای آن م $$قطع ب $$رب $$یای $$ند .ت $$مری $$ن دم $$کراس $$ی در انج $$من ،آم $$اده ش $$دن ب $$رای
دمکراسی در سطح مملکت است.
ت$وج$ه داش$ته ب$اش$ید ک$ه ب$رای ه$ر ج$لسه ی ش$ما ب$ای$د دس$تور ج$لسه داش$ته ب$اش$د ـ ح$تی اگ$ر ش$ده ،چ$ند خ$ط .دور ه$م
نشس$نت و م$سائ$ل را ب$ر حس$ب ات$فاق م$طرح ک$ردن ،روش درس$ت ک$ار نیس$ت .ه$میشه م$ی ت$وان از ف$رص$ت ت$شکیل ج$لسه
اس$تفاده ک$رد و خ$بر و ن$ظر رد و ب$دل ک$رد ،ول$ی ک$ار ب$ه ه$یچ ص$ورت ن$بای$د در ای$ن ح$د ب$مان$د .ام$ور ف$رع$ی ه$م هس$ت ک$ه م$ی
ت$$وان ق$$بل از دس$$تور و ی$$ا ب$$عد از آن ،ب$$دان$$ها پ$$رداخ$$ت ،ول$$ی ب$$رای ای$$ن ک$$ه م$$علوم ش$$ود ک$$ه چ$$ه ف$$رع اس$$ت ،ب$$ای$$د اول ح$$د و
ح $$دود اص $$ل روش $$ن ب $$شود .اص $$ل ،دس $$تور ج $$لسه اس $$ت ،ای $$ن چ $$ارچ $$وب ب $$ای $$د روش $$ن و م $$عین ب $$اش $$د ک $$ه ح $$تی وق $$تی ه $$م
ن$$توانس$$تید دق$$یقا ً از آن پ$$یروی ک$$نید ،ب$$دان$$ید ک$$ه از چ$$ه و چ$$ه ان$$دازه دور ش$$ده ای$$د .آگ$$اه$$ی از م$$وق$$عیت ت$$ان ،چ$$ه از ن$$ظر
ف$$کری و چ$$ه ع$$ملیات$$ی ،ع$$ام$$لی ب$$سیار م$$هم اس$$ت .ه$$یچوق$$ت ن$$بای$$د س$$ر در گ$$م ب$$اش$$ید .خ$$ط س$$یر اص$$لی ک$$ه م$$عین ب$$ود ،ه$$ر
جای دیگری هم بروید ،راه بازگشت تان ،معلوم خواهد بود.

تصمیم گیری
گ$رف$نت ت$صمیم ،م$نطقا ً ب$عد از ت$بادل ن$ظر ان$جام م$ی ش$ود .ت$صمیم گ$یری دم$کرات$یک ،ف$کر رأی گ$رف$نت را ب$ه ذه$ن آدم$ی
م$تبادر م$ی ک$ند و روش$ن اس$ت ک$ه ای$ن دو ب$ه ه$م بس$ته اس$ت .ول$ی در ای$ن انج$من ه$ا ،ب$یش از رأی گ$یری م$ی ب$ای$د ب$ه ف$کر
رس $$یدن ب $$ه ه $$مرأی $$ی ب $$ود ،ت $$ا م $$علوم ک $$ردن اک $$ثری $$ت و اق $$لیت .ت $$وج $$ه داش $$ته ب $$اش $$ید ک $$ه در ی $$ک ج $$لسه ی پ $$نج ن $$فره ،ت $$فاوت
اک $$ثری $$ت و اق $$لیت ،ف $$قط ی $$ک رأی اس $$ت .ب $$ا ت $$وج $$ه ب $$ه ای $$ن ام $$ر ،ت $$صمیم گ $$یری را ه $$دای $$ت ک $$نید .ت $$صمیمی ک $$ه ه $$مه در آن
همرأی و یکدل باشند ،بهتر به انجام می رسد .هر چند که در صورت لزوم باید به قاعده ی اکثریت گردن نهاد.
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ان$$جام ک$$اری ب$$ه اب$$تکار خ$$ود ،ی$$ا اج$$رای ط$$رح$$ی ک$$ه از م$$رک$$ز خ$$واس$$ته ش$$ده اس$$ت ،ب$$ای$$د ب$$ر اس$$اس ی$$ک رش$$ته ارزی$$اب$$ی
ان$جام ب$پذی$رد :ارزی$اب$ی م$وق$عیت ،ت$وان ،خ$طرات ،ن$تای$ج خ$واس$ته ،ن$تای$ج ن$اخ$واس$ته .اگ$ر ب$رن$ام$ه اب$تکار خ$ودت$ان ب$ود ،ب$عد از
ای$ن ارزی$اب$ی ه$ا م$ی ت$وان$ید ت$صمیم ن$های$ی را ب$گیری$د .اگ$ر در ب$اب ط$رح$ی ک$ه از م$رک$ز آم$ده ب$ود ،ن$ظرات$ی داش$تید ،ب$دون
ک$وچ$کتری$ن ت$ردی$د و ص$رف وق$ت ب$ا م$رک$ز در م$یان ب$گذاری$د .ه$یچ گ$اه در دادن ن$ظرت$ان ب$ه م$رک$ز ت$ردی$د ن$کنید و در ای$ن ب$اب
ه$م ه$یچ گ$اه اح$ساس ن$کنید ک$ه ب$ای$د ب$ه ه$ر دل$یل از ای$ن ک$ار اح$تراز ک$رد .وج$ود و ت$داوم ای$ن گ$فتگو ،ض$مان$ت درس$ت پ$یش
رفنت کارهاست.

اقدام
وق$تی وارد م$رح$لۀ اج$را ش$دی$د ،ه$ر گ$ون$ه ت$ردی$دی را از دل خ$ود دور ک$نید .ت$ردی$د ب$ین چ$ند گ$زی$نه ،ب$رای ب$خش اول ک$ار
اس$ت ک$ه ع$بارت از م$شورت جه$ت س$بک و س$نگین ک$ردن گ$زی$نه ه$اس$ت .ی$ک روی$ه ک$ردن ک$ار و ان$تخاب روش$ن ی$ک گ$زی$نه،
در بخش دوم ،که تصمیم گیری است و قاطعیت ،در بخش سوم ،که اجرای گزینۀ برگزیده است.
در اق $$دام ،اول از ه $$مه ب $$ه ق $$اط $$عیت اح $$تیاج داری $$د .ک $$ار ک $$ه ش $$روع ش $$د ،ب $$ای $$د ب $$ه ان $$جام ب $$رس $$د و ک $$ار ن $$ات $$مام ،ن $$اک $$رده
اس$ت .ول$ی ،اح$تیاط ه$م در اج$رای ک$ار الزم اس$ت .ب$ه ه$یچ وج$ه ن$بای$د چ$شم از اط$راف ب$رگ$رف$ت ،چ$ون ه$یچ گ$اه ه$مه چ$یز
م$$طاب$$ق ب$$ا ب$$رن$$ام$$ه پ$$یش ن$$می رود .ع$$الوه ب$$ر ای$$نها ،ب$$ای$$د آم$$ادگ$$ی داش$$ت .آم$$ادگ$$ی ب$$رای واک$$نش س$$ری$$ع ،م$$نطبق ش$$دن ب$$ا
واقعیت متغیر و مسلط شدن بر موقعیت جدید .باید از تمامی امکانات و وسائل برای تکمیل برنامه استفاده کرد.
ب$عد از ان$جام ه$ر ب$رن$ام$ه ای ،ج$لسه ای ی$ا ف$رص$تی را ب$ه ارزی$اب$ی و س$نجش ت$رازن$ام$ه ی ک$ار اخ$تصاص ب$ده$ید .آن$چه
»تجربه« می نامند ،یادآوری خشک و خالی رویدادهای گذشته نیست ،تدوین و ارزیابی عقالنی آن است.

 -۵انجمن شهروندی چه کاری می کند؟
فعالیت های انجمن های شهروندی در سه بخش صورت می گیرد :مقاومت و اعتراض و مبارزه.
ای $$ $نها س $$ $ه ن $$ $قطه از ی $$ $ک ط $$ $یف اس $$ $ت ،ب $$ $ینشان ت $$ $داوم و درج $$ $ه ب $$ $ندی هس $$ $ت ،ب $$ $ای $$ $د ه $$ $ر س $$ $ه را ه $$ $مزم $$ $ان در ن $$ $ظر
داش$$ت.ح$$رک$$ت دادن ع$$موم م$$ردم و ن$$ه ف$$قط ک$$سان$$ی ک$$ه در انج$$من ه$$ای شه$$رون$$دی گ$$رد ه$$م م$$ی آی$$ند ،ب$$ه س$$وی م$$قاوم$$ت و
اع$$ $تراض و م$$ $بارزه ،ه$$ $دف انج$$ $من ه$$ $اس$$ $ت .در م$$ $رح$$ $لۀ آخ$$ $ر ،ف$$ $شار ب$$ $ر ن$$ $ظام ،ح$$ $رک$$ $ت ت$$ $وده ی م$$ $ردم و ن$$ $ه ف$$ $قط ب$$ $خش
سازمان یافتۀ آنهاست که پیروزی را میسر خواهد کرد.
بین سه کاری که شمرده شد ،ترتیبی منطقی وجود دارد:
مVقاومVت ،مس$$تلزم ب$$ه دس$$ت گ$$رف$$نت اب$$تکار ع$$مل نیس$$ت .اب$$تکار ع$$مل دس$$ت ح$$ری$$ف اس$$ت و ش$$ما ت$$نها ک$$اری ک$$ه م$$ی
ک$$نید ،ایس$$تادگ$$ی در ب$$راب$$ر اج$$را و ب$$ه ن$$تیجه رس$$یدن آن اس$$ت ،ن$$می گ$$ذاری$$د ح$$ری$$ف ج$$لو ب$$یای$$د .ن$$می گ$$ذاری$$د رد ب$$شود،
ب$رای$ش پش$ت پ$ا م$ی گ$یری$د ،ک$ندش م$ی ک$نید ...اع$تراض ،ق$دم اول م$بارزه اس$ت ،ول$ی از ح$د گ$فتار و ب$یان م$خال$فت ف$رات$ر
ن$$می رود ،بیش$$تری$$ن ت$$أث$$یرش ج$$لب ت$$وج$$ه دی$$گران اس$$ت ب$$ه ای$$ن ک$$ه ع$$ده ای آم$$اده ی م$$بارزه هس$$تند و م$$ی ت$$وان و ب$$ای$$د ب$$ه
آن$$ها پ$$یوس$$ت و ی$$اری$$شان ک$$رد .اع$$تراض ص$$داس$$ت ،ص$$دای$$ی ک$$ه مش$$تی در پ$$ی خ$$واه$$د داش$$ت .اع$$تراض ،پ$$یش پ$$رده ی
مبارزه است .مبارزه ،به دست گرفنت ابتکار عمل است برای عقب راندن حریف.
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خ$طر ک$ار ،در ه$ر م$رح$له و ب$ه ت$رت$یب ق$دری بیش$تر م$ی ش$ود و ن$یاز ب$ه آم$ادگ$ی ذه$نی بیش$تر و ان$گیزه ی ق$وی$تر دارد.
ول$ی ت$صور ن$کنید ک$ه ه$ر ک$اری ک$ه پ$رخ$طرت$ر اس$ت ،ب$ه ط$ور ل$زوم م$ؤث$رت$ر ه$م هس$ت .ت$أث$یر ف$عال$یت ف$قط از ک$یفیت آن ب$رن$می
خ$$یزد ،ب$$لکه ت$$اب$$ع م$$وق$$عیت و ش$$رای$$ط م$$حیط ه$$م اس$$ت .خ$$طر ک$$ار و ث$$مرب$$خشی آن ب$$ه ط$$ور م$$وازی اف$$زای$$ش پ$$یدا ن$$می ک$$ند.
ارزش ه$یچ ک$دام ای$ن س$ه ن$وع ع$مل را دس$ت ک$م ن$گیری$د .ب$ای$د از ک$سان$ی ک$ه وارد م$بارزه م$ی ش$ون$د ،ب$ه ت$دری$ج خ$واس$ت ت$ا
قبول مسئولیت بزرگتر و خطر بیشتر بکنند.

آرایش کلی نبرد :سه صف مبارزه
مبارزه در عمل از سه صف تشکیل شده است:
• صف اول ،آنیست که با حریف تماس مستقیم )نه الزاما ً 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.
ن$بای$د ای$ن س$ه را ب$ه ج$ای ه$م گ$رف$ت و وظ$یفه ی ی$کی را ب$ه دی$گری م$حول س$اخ$ت .ول$ی رف$ت و آم$د ب$ین ای$ن ص$فوف ،ک$ام$الً
م $$مکن و رای $$ج اس $$ت .روش $$ن اس $$ت ک $$ه پش $$تیبان $$ان ف $$عال از ب $$ین ه $$واداران گ $$زی $$ده م $$ی ش $$ون $$د و م $$بارزان ف $$عال از ب $$ین
هواداران و یاوران.
در ح$ال$ت م$عمول ،ه$ر ص$ف ،ق$رار اس$ت ک$ه ن$یروی ذخ$یره ی ص$ف ب$عدی ب$اش$د .ن$یروی$ی ک$ه ه$رگ$اه ف$عال ش$دن$ش الزم
ب$اش$د ،ب$ه ص$ف ب$عدی م$لحق خ$واه$د گش$ت .ای$ن ه$م روش$ن اس$ت ک$ه ای$ن ک$ار ب$ای$د دائ$می و رو ب$ه اف$زای$ش ب$اش$د .در س$یر
م$$عمول م$$بارزه ،ه$$ر چ$$ه ب$$ر ش$$مار ص$$ف اول اف$$زوده ش$$ود ،به$$تر اس$$ت ،چ$$ون ک$$ارآی$$ی را اف$$زای$$ش خ$$واه$$د داد و وزن ج$$بهۀ
ج$$مهوری دوم را در م$$بارزه بیش$$تر خ$$واه$$د ک$$رد .آن چ$$ه در م$$بارزه ی س$$یاس$$ی ،ام$$کان چ$$نین ت$$حول$$ی را ف$$راه$$م م$$ی آورد،
ای$ن اس$ت ک$ه آرای$ش م$بارزه ی ان$قالب$ی ،ن$رم$شی دارد ک$ه در آرای$ش ل$شکری و دول$تی ،نیس$ت .ب$ر خ$الف ارت$ش ک$ه ت$ناس$ب
ن$$یروه$$ای لجس$$تیک و رزم$$نده در آن ث$$اب$$ت اس$$ت ،در م$$بارزه ی ان$$قالب$$ی ،س$$بک ب$$ودن ب$$خش لجس$$تیک اس$$ت ک$$ه گ$$اه اج$$ازه
می دهد بار این بخش از کار توسط هر انجمن و به صورت خودکفا بر عهده گرفته شود.
در اب $$ $تدای ک $$ $ار ،ش $$ $مار اع $$ $ضای ص $$ $ف س $$ $وم )ه $$ $واداران( از دوم )پش $$ $تیبان $$ $ان ف $$ $عال( بیش $$ $تر اس $$ $ت و ص $$ $ف دوم
)پش$$تیبان$$ان ف$$عال( از ص$$ف اول )ک$$نشگران در خ$$ط اول( .در م$$رح$$له ی آخ$$ر ک$$ه ق$$رار اس$$ت ب$$ه پ$$یروزی خ$$تم گ$$ردد ،ب$$ای$$د
ت$مام$ی ن$یروه$ای م$وج$ود ب$ه ص$ف اول م$لحق گ$ردد ت$ا ک$ار یکس$ره ش$ود .در ای$ن م$رح$له ،ب$ای$د ه$ر ن$یروی$ی را ب$ه ک$ار گ$رف$ت،
چون در این بخش ،نیروی ذخیره ،معنا و کاربرد ندارد.

تبلیغ
ع $$ملیات در ب $$خش اول م $$بارزه ک $$ه اس $$اس $$ی اس $$ت و زم $$ینه س $$از پ $$یروزی ن $$های $$ی ،بیش $$تر ب $$ر ت $$بلیغات اس $$توار اس $$ت.
مراحل بعدی عمل ،به تناسب پیشرفت مبارزه و تحول موقعیت انجام خواهد شد.
ت$$بلیغ ح$$ال$$ت ن$$وع$$ی م$$خاب$$ره ی دائ$$م دارد ،ف$$رس$$تادن م$$داوم پ$$یام ،ک$$اریس$$ت ک$$ه ع$$مالً ب$$ای$$د ب$$ه ط$$ور ت$$وق$$ف ن$$اپ$$ذی$$ر ان$$جام
ب$$گیرد و ب$$ا اس$$تفاده از ه$$ر ف$$رص$$ت ،ن$$ه ب$$ه ط$$ور ف$$صلی و ات$$فاق$$ی .ه$$دف از ت$$بلیغ ،ج$$لب م$$ردم اس$$ت ب$$ه س$$وی ای$$دئ$$ول$$وژی،
ب$عد اس$ترات$ژی و در ن$های$ت ت$اک$تیک .در ای$ن س$یر ،ش$ما از ام$ور ک$لی ت$ر ب$ه س$وی ج$زئ$یات م$ی روی$د .ش$ما اول ب$ای$د م$ردم
را از ب $$اب $$ت ف $$کری آم $$اده و ب $$ه خ $$ود ن $$زدی $$ک ک $$نید ،ب $$عد ب $$ه س $$وی ع $$مل ب $$کشان $$یدش $$ان و در آخ $$ر ،آن $$ها را وارد ع $$ملیات $$ی
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م $$شخص ب $$کنید .ب $$سیاری هس $$تند ک $$ه ازاوض $$اع م $$وج $$ود ن $$اراض $$ی هس $$تند ،گ $$اه ح $$تی دل $$شان ه $$م م $$ی خ $$واه $$د ک $$ه ک $$اری
ب$کنند ،ول$ی ن$ه م$ی ت$وان$ند ع$قای$د و خ$واس$تهای$شان را م$رت$ب ک$نند و ب$ه ط$ور م$نظم ب$یان دارن$د ،ن$ه راه$ی م$عین پ$یش پ$ا دارن$د
و ن$$ه ت$$ماس$$ی ب$$ا ک$$سی ک$$ه ب$$توان$$د ه$$مراه$$شان ب$$اش$$د .ای$$نها آم$$اج اول$$یه ی ت$$بلیغات م$$ا هس$$تند .م$$ا ب$$ای$$د آن$$چه را ک$$ه ای$$نها
ط$ال$بند ،در اخ$تیارش$ان ق$رار ب$ده$یم .آن$های$ی ک$ه م$یزان ت$وج$هشان ب$ه ک$ار س$یاس$ی ک$متر اس$ت ،ب$ای$د وارد ای$ن ح$لقه ش$ون$د
و آن$$های$$ی ک$$ه ای$$ن م$$رح$$له را گ$$ذران$$ده ان$$د ،ب$$ای$$د وارد ف$$عال$$یت م$$نظم ش$$ون$$د .ت$$بلیغ ،راه$$روی ورود اف$$راد غ$$یر ف$$عال اس$$ت ب$$ه
فعالیت هدفمند سیاسی و شمایید که باید در این سیر راهنمای آنها باشید.

در تبلیغ چه باید گفت؟
ب$$ای$$د اص$$ول ع$$قای$$د ج$$بهه را ت$$بلیغ ک$$رد ،ج$$مهوری ،دم$$کراس$$ی و الئ$$یسیته .ب$$عد ب$$ای$$د ب$$رن$$ام$$ۀ ج$$بهه را ت$$بلیغ ک$$رد ک$$ه در
زم$ینه ه$ای م$ختلف چ$ه م$ی خ$واه$د ب$کند .ب$عد ه$م ن$وب$ت م$وض$وع$ات ج$زی$ی ت$بلیغات$ی اس$ت .ه$مه ی ای$نها از م$رک$ز ب$ه دس$ت
ش$ما م$ی رس$د .وح$دت ش$عار ه$ا ض$ام$ن وح$دت م$عنوی م$بارزان اس$ت و وح$دت ع$مل آن$ها .اخ$بار و وق$ای$ع روز را ب$ای$د ب$ر
اس$اس ای$ن ش$اخ$صها ت$فسیر ک$نید .ای$ن ک$ار ،ص$ورت روزم$ره ی ت$بلیغ اس$ت و واس$طه ی ب$سیار خ$وب$ی ب$رای رواج دادن
مضامین اصلی تبلیغاتی به صورت غیر مستقیم.
در کار تبلیغ ،نوعی رقت و غلظت در پیام هست که باید بدان توجه داشت.
ب$$سیاری م$$سائ$$ل هس$$ت ک$$ه ش$$ما م$$ی ت$$وان$$ید ب$$دون ای$$ن ک$$ه م$$سئول$$یتی م$$توجه$$تان ب$$شود ،در ت$$ماس ب$$ا آدم ه$$ای$$ی ک$$ه ب$$ا
آن$ها آش$نای$ی ک$متری داری$د ،ب$یان ب$داری$د ،ب$دون ای$ن ک$ه ب$ه ش$ما ظ$ن ف$عال$یت ج$دی س$یاس$ی ب$برن$د ،ب$ه ای$ن دل$یل ک$ه ب$ه ه$ر
ص$ورت ،ه$مه ی م$ردم ح$رف س$یاس$ی م$ی زن$ند .ب$ا ای$ن ت$فاوت ک$ه س$خنان م$ردم$ان ع$ادی م$عموالً ن$ظم و پ$یوس$تگی خ$اص$ی
ن $$دارد .رق $$یق ت $$ری $$ن ش $$کل ت $$بلیغ ،ه $$مین وارد ک $$ردن ی $$کی دو م $$ضمون در م $$باح $$ث روزم $$ره اس $$ت ،ب $$ه ت $$رت $$یبی ک $$ه پ $$یوس $$تگی
گ$فتاری آن$ها چ$ندان ه$وی$دا ن$شود .از ای$نجا ب$ه ب$عد م$ی ت$وان ب$ه ف$راخ$ور ح$ال و ب$نا ب$ه ش$ناخ$ت نس$بی از اف$راد و م$حیط،
پیام را به تدریج غلیظ کرد و رساند به مرحله ای که کسی را برای پیوسنت به مبارزه آماده می کنید.
س$$اده ت$$ری$$ن ص$$ورت ت$$بلیغ ،ان$$تشار و ت$$روی$$ج ش$$عار اس$$ت ،چ$$ه ش$$عاره$$ای$$ی ک$$ه از م$$رک$$ز م$$ی آی$$د و چ$$ه آن$$های$$ی ک$$ه از
س$وی خ$ود ش$ما ط$رح م$ی ش$ود .ق$رار نیس$ت ک$ه در ای$ن زم$ینه ،ف$قط م$صرف ک$ننده ب$اش$ید ،ت$ول$ید در مح$ل و ب$ه اق$تضای
م$وق$عیت ،ب$خش م$همی از ش$عار پ$راک$نی اس$ت .در ای$نجا ب$ای$د اب$تکار ع$مل و س$ازن$دگ$ی داش$ت .انج$من شه$رون$دی واح$د
م$$نفعل نیس$$ت ،ب$$ای$$د از خ$$ود زای$$ندگ$$ی داش$$ته ب$$اش$$ید .در ای$$ن زم$$ینه ،س$$طح اس$$ترات$$ژی$$ک ب$$ر عه$$ده ی م$$رک$$ز اس$$ت و س$$طح
ت$$اک$$تیک ب$$ر عه$$ده ی اع$$ضای انج$$من .وق$$تی خ$$ط اس$$اس$$ی را دری$$اف$$تید ،م$$ی ت$$وان$$ید خ$$ود در اط$$راف$$ش ش$$عاره$$ای ن$$وی$$نی
ب$$سازی$$د .ول$$ی ه$$ر ش$$عاری ک$$ه ع$$رض$$ه م$$ی ک$$نید ،ب$$ای$$د در چ$$ارچ$$وب اس$$ترات$$ژی بگنج$$د .ن$$کته ی دی$$گری ه$$م هس$$ت ک$$ه ب$$ای$$د
بدان توجه داشت :اگر نام جبهه در شعار آمده که هیچ ،وگرنه ،خوب است که امضای جبهه ،جایی در آن درج گردد.
م$$ؤث$$رت$$ری$$ن پ $ی$ام ،پ $ی$ام ت$$ک م$ض$م$ون$$ی اس$$ت .از ت $ک$رار ن$ه$$راس $ی$د ،ت $ک$رار ی$ک$ی از ارک$$ان ت $ب$ل$ی$غ اس$$ت .ق$$رار ن$ی$س$$ت دائ$$م
ن$$وآوری ک $ن$ی$د .ت $ب$ل$ی$غ ج $ب$ن$ه ی ه $ن$ری ه$$م دارد ،ول$$ی از م$ق$ول$$ه ی ه$ن$ر ن$ی$س$$ت .ق$$رار اس$$ت پ $ی$ام ش$م$ا را دره $م$ه ج$$ا رس$$وخ
ده$$د ،ن$$ه ای$$ن ک$$ه ت$$وج$$ه م$$ردم را ب$$ه ن$$و ب$$ودن ی$$ا زی$ب$ای$$ی آن ،ج$ل$ب ن$م$ای$$د .ت $ص$ور ن $ک$ن$ی$د ک$$ه ه$م$ه چ$ی$ز را م$$ی ت$$وان ی$$ا ب$$ای$$د در
ی$ک پ$یام گ$نجان$د .ب$ای$د دق$یق ب$دان$ید ک$ه در ه$ر م$$ورد ،درس$ت چ$ه پ$یام$ی را م$ی خ$واه$ید ب$ه دی$$گران م$$نتقل ک$نید.
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اعالمیه و اطالعیه
ی $$کی از ص $$ورت $$های ک $$الس $$یک ت $$بلیغ ،ان $$تشار اع $$الم $$یه و اط $$الع $$یه اس $$ت ،چ $$ه ب $$ا رس $$ان $$دن $$شان ب $$ه دس $$ت ع $$موم و چ $$ه ب $$ا
نوشنت شعار بر دیوار یا چسباندن اعالمیه.
ت$وج$ه داش$ته ب$اش$ید ک$ه ای$ن ک$اره$ا ب$ای$د ب$ه ص$ورت گ$روه$ی ان$جام ب$پذی$رد .ب$ه ه$یچ وج$ه ت$نها دس$ت ب$ه ای$ن ک$اره$ا ن$زن$ید.
ه$$میشه ب$$ای$$د ی$$ک ی$$ا دو ن$$فر ک$$ار را ان$$جام ب$$ده$$ند و ی$$ک ی$$ا دو ن$$فر دی$$گر وظ$$یفه ی م$$راق$$بت را ب$$ر عه$$ده ب$$گیرن$$د .وق$$تی ک$$ار
ان $$جام ش $$د ،ه $$یچ چ $$یز ،اع $$الم $$یۀ اض $$اف $$ی و چس $$ب ی $$ا دی $$گر م $$لزوم $$ات را ب $$ا خ $$ود ب $$رن $$گردان $$ید .در ه $$ر چ $$یز م $$ی خ $$واه $$ید
ص$$رف$$ه ج$$وی$$ی ک$$نید ،در ام$$نیت ه$$رگ$$ز .اگ$$ر الزم ب$$ود ب$$اق$$یمان$$ده ی اب$$زار را ک$$ناری ره$$ا ک$$نید ی$$ا اص$الً دور ب$$ری$$زی$$د ک$$ه ه$$یچ
ّردی از آن ب$$اق$$ی ن$$مان$$د .ه$$یچ وق$$ت دوب$$ار در ی$$ک مح$$ل ع$$مل ن$$کنید .ه$$میشه ق$$بل ازع$$ملیات ش$$ناس$$ای$$ی ک$$نید و ه$$میشه راه
فرار را از پیش در نظر بگیرید و معین کنید و حتی در صورت لزوم آزمایش کنید.
ت$$وج$$ه داش$$ته ب$$اش$$ید ک$$ه چ$$اپ$$گر ی$$ا م$$اش$$ین ف$$توک$$پی ک$$ه اس$$تفاده م$$ی ک$$نید ،ن$$بای$$د ق$$اب$$ل ردگ$$یری ب$$اش$$د ،ی$$ا اگ$$ر ردش
م $$علوم م $$ی ش $$ود ب $$ه چ $$نان ب $$لبشوی $$ی خ $$تم ش $$ود ک $$ه م $$طلقا ً خ $$طری م $$توج $$ه ش $$ما ن $$کند .اث $$ر انگش $$تتان روی ک $$اغ $$ذ ،ی $$ا روی
اس $$باب ب $$اق $$ی ن $$مان $$د .اگ $$ر از دس $$تکش پ $$الس $$تیکی اس $$تفاده م $$ی ک $$نید ،آن را دورت $$ر از دی $$گر چ $$یزه $$ا ب $$ه س $$طل زب $$ال $$ه
بیاندازید.
گ $$اه م $$ی ت $$وان م $$قداری اع $$الم $$یه در ج $$ای $$ی گ $$ذاش $$ت ت $$ا ه $$رک $$س دی $$د و خ $$واس $$ت ،ب $$ردارد .دق $$ت ک $$نید ت $$عدادش $$ان آن $$قدر
نباشد که از دور جلب توجه کند.

اطالع رسانی به رسانه ها
ای$ن ک$ار ی$کی از ج$نبه ه$ای م$هم م$بارزه ت$بلیغات$ی اس$ت و در خ$ارج م$همتر اس$ت ت$ا داخ$ل .ول$ی در ه$ر دو ج$ا هس$ت.
ت$صور م$عمول ای$ن اس$ت ک$ه وق$تی ک$اری ان$جام ش$د ،ک$افیس$ت خ$برش ب$ه رس$ان$ه ه$ا رس$ان$ده ش$ود ت$ا در ه$مه ج$ا ان$عکاس
بیابد .درعمل ،کار به این سادگی نیست .این تجربه ایست که بسیار به سرعت به دستتان خواهد آمد.
اول ای$$ن ک$$ه ب$$ای$$د از واق$$عه ای خ$$بر س$$اخ$$ت ،چ$$ون ه$$ر واق$$عه ای ه$$مین ط$$وری خ$$بر نیس$$ت .ب$$ای$$د ن$$کات م$$هم را در خ$$بر
گنجاند ،سپس خبر بودن آنرا توجیه کرد .نشان داد که چرا مهم است و باید انعکاس پیدا کند.
خ$بری ک$ه ب$رای رس$ان$ه ه$ا ف$رس$تاده م$ی ش$ود ،ب$ای$د پ$خته و آم$اده ب$اش$د ت$ا م$ورد اس$تفاده ق$رار ب$گیرد .روزن$ام$ه ن$گاران،
م$عموالً وق$ت و ح$وص$لۀ ای$ن ک$ه خ$بری را ب$سازن$د ،ن$دارن$د و اگ$ر ه$م داش$ته ب$اش$ند ،بیش$تر م$تمای$ل ب$ه اس$تفاده از خ$بر ه$ای
آماده هستند که می توان با زحمت کمتر روی رسانه فرستاد .تنبلی مخاطب را در نظر بگیرید.
ب$ای$د در ه$ر رس$ان$ه ای ط$رف خ$ود را پ$یدا ک$رد .ی$عنی مج$موع$ۀ خ$برن$گاران را از روی ن$وش$ته ه$ای$شان س$نجید و از اول،
آن$$های$$ی را ک$$ه م$$ناس$$ب هس$$تند ،ی$$عنی ت$$مای$$لی ب$$ه گ$$رای$$ش س$$یاس$$ی ش$$ما دارن$$د ،جس$$ت ،و ه$$مان$$ها را م$$خاط$$ب ق$$رار داد ـ
ح$$تی اگ$$ر ق$$رار اس$$ت ک$$ه خ$$بر ب$$ه ص$$ورت ن$$اش$$ناس ب$$رای آن$$ها پس$$ت ش$$ود ی$$ا ب$$ه ه$$ر ت$$رت$$یبی ب$$ه دس$$تشان ب$$رس$$د .ف$$رس$$تادن
خ$بر ،ه$دف$گیری الزم دارد .خ$بری ک$ه آم$اده ی اس$تفاده ن$باش$د و م$نبع م$علوم ه$م ن$داش$ته ب$اش$د ،ب$ه اح$تمال ق$وی س$ر از
سبد کاغذ های باطله درمی آورد.
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از تVکرار و اصVرار ن$$ترس$$ید ،ول$$ی ای$$ن را ه$$م ب$$دان$$ید ک$$ه خ$$بر را ن$$می ت$$وان ب$$ه رس$$ان$$ه تح$$میل ک$$رد .م$$خاط$$ب ش$$ما ب$$ای$$د
ق$ان$ع ش$ود ت$ا خ$برت$ان را ان$عکاس ب$ده$د .ق$ان$ع ک$ردن ه$م ب$ا زور ن$می ش$ود ،ب$ای$د م$نطقی را پ$ی گ$رف$ت و ب$ر اس$اس آن ع$مل
کرد.

برنامه ی تماس مرتب با مردم
ای $$ن ب $$خش از ک $$ار ب $$رعه $$ده ی انج $$من ه $$ای $$ی اس $$ت ک $$ه در خ $$ارج از ک $$شور ت $$شکیل م $$ی ش $$ون $$د ،چ $$ون ف $$ضای ام $$نیتی
داخل ،چنین فرصتی به کسی نمی دهد .در اینجا اشارۀ کوتاهی به آن می کنیم.
ای $$ن ن $$وع ک $$ار ه $$ا از ن $$وع ت $$شکیل م $$حاف $$ل م $$نظم ت $$بلیغات $$ی اس $$ت ،از ن $$وع گ $$ذاش $$نت م $$یز ک $$تاب ،ح $$ضور م $$داوم در
گردهمایی های مختلف ،شرکت در تظاهرات اعتراضی ،جمع آوری کمکها مالی و...
ط$بعا ً در ای$ن ک$ار ه$ا ب$رخ$ورد خ$وب ب$ا م$ردم و اع$ضای دی$گر س$ازم$ان$های س$یاس$ی ب$ای$د اص$ل ب$اش$د ،چ$ون ت$أث$یر م$ثبت
این نوع رفتار ،ورای هر نوع اختالف سیاسی ،بسیار زیاد است.

تشویق مردم به تشکیل انجمن های شهروندی
اف$زودن ب$ر ت$عداد انج$من ه$ای شه$رون$دی ی$کی از اه$داف اس$اس$ی ج$بهۀ ج$مهوری دوم اس$ت .ای$ن ی$کی از م$ضام$ین
ث$اب$ت ت$بلیغات$ی م$رک$ز و ه$ر انج$من اس$ت .ت$بلیغ ک$لی ب$ای$د دائ$م ص$ورت ب$گیرد .ب$ای$د گ$روه ه$ر چ$ه ب$زرگ$تری را ب$ه وارد ش$دن
در م $$بارزه و ت $$شکیل انج $$من ه $$ای شه $$رون $$دی ،ق $$ان $$ع ک $$رد ت $$ا ش $$بکۀ ای $$ن انج $$من ه $$ا ،در شه $$ر و روس $$تا ،ه $$ر چ $$ه ف $$راگ $$یرت $$ر
ب $$شود ،همبس $$تگی م $$لی را ه $$ر چ $$ه بیش $$تر ت $$قوی $$ت ن $$مای $$د و پ $$وش $$ش س $$یاس $$ی ک $$اف $$ی را ،ن $$ه ف $$قط ب $$رای س $$اق $$ط ک $$ردن ن $$ظام
اس$الم$ی ،ب$لکه ب$رای ک$مک ب$ه ادارۀ ک$شور ب$عد از ای$ن س$قوط و در ن$های$ت ،ب$رق$رار ک$ردن ج$مهوری دم$کرات$یک و الئ$یک ک$ه
هدف اصلی ماست ،فراهم بیاورد.
ت$$شوی$$ق اول$$یه ،ص$$ورت ک$$لی دارد و ب$$ا پ$$یام رس$$ان$$ی ان$$جام م$$ی ش$$ود ،ول$$ی وج$$هی دی$$گری از ت$$شوی$$ق ه$$م هس$$ت ک$$ه ب$$ا
ت $$ماس ف $$ردی ح $$اص $$ل م $$ی گ $$ردد .ای $$ن ک $$ار در خ $$ارج از ک $$شور م $$وج $$د خ $$طر چ $$ندان $$ی نیس $$ت ،ام $$ا وق $$تی در داخ $$ل ان $$جام
ب$$گیرد ،ب$$ا خ$$طر ت$$ؤام اس$$ت ،چ$$ون در ای$$ن ح$$ال$$ت ،ن$$قطه ی ت$$ماس$$ی ب$$ین دو انج$$من پ$$یدا خ$$واه$$د ش$$د ک$$ه رد ش$$بکه را ب$$اق$$ی
م$ی گ$ذارد و ب$ه دس$تگاه ه$ای ام$نیتی ف$رص$ت م$ی ده$د ت$ا در ص$ورت ب$ه دام ان$داخ$نت ی$ک انج$من ،راه$ی ب$ه س$وی انج$من
دی$گری ب$از ک$نند .ب$ه ه$مین دل$یل اس$ت ک$ه اول از ه$مه ب$ای$د در ای$ن ک$ار اح$تیاط ب$سیار ب$ه خ$رج ب$ده$ید و در ص$ورت ان$جام
ای$$ن ک$$ار ،ب$$ای$$د ّر ِد چ$$نین ت$$ماس$$ی را ،ب$$ه م$$حض ای$$ن ک$$ه ن$$ام$$زد ت$$شکیل انج$$من ج$$دی$$د ،ک$$ارش را ش$$روع ک$$رد ،ب$$ه ک$$لی پ$$اک
کنید تا هیچ اثری از آن باقی نماند.

 -۶پیروزی بعد از پیروزی
ب$االت$ر گ$فته ش$د ک$ه ه$نوز م$علوم نیس$ت ک$ه م$رح$له ی آخ$ر ع$ملیات ،چ$ه ص$ورت$ی ب$ه خ$ود ب$گیرد ،ول$ی آن چ$ه روش$ن اس$ت،
این است که تعریف پیروزی ما ،به دست گرفنت اختیار دستگاه دولت است ،در هر دو وجه آن :غیرنظامی و نظامی.
ای$$ن ک$$ار ب$$ه دو ص$$ورت م$$ی ت$$وان$$د ب$$گیرد :ت$$حوی$$ل گ$$رف$$نت و ت$$سخیر .آن$$چه در ع$$مل واق$$ع خ$$واه$$د ش$$د ،ب$$ه اح$$تمال ق$$وی،
مخ$لوط$ی از ای$ن ه$ر دو خ$واه$د ب$ود .در ت$حوی$ل گ$رف$نت ن$یروه$ای مس$تقر در ی$ک م$رک$ز دس$ت از م$قاوم$ت ب$رداش$ته و آن مح$ل
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را ب$ه ن$یروه$ای م$ردم$ی ت$حوی$ل م$ی ده$ند .در ت$سخیر ن$یروه$ای مس$تقر ب$ه م$قاب$له ب$ا م$ردم م$ی پ$ردازن$د و ل$ذا ب$ای$د مح$ل را
تسخیر و این نیروها را به تسلیم واداشت.
آن$چه ح$کوم$ت را ب$ه ق$بول شکس$ت وادار خ$واه$د ک$رد ،زوال ن$یروه$ای م$عنوی و م$ادی آن اس$ت .آن$چه ک$ه ه$م در ج$نگ و
ه $$م در ان $$قالب -و در ان $$قالب ب $$یش از ج $$نگ ،-اص $$ل اس $$ت ،از ب $$ین ب $$ردن ن $$یروه $$ای م $$عنوی ح $$ری $$ف اس $$ت .ن $$یروی م $$عنوی
دشمن که از بین رفت ،فروپاشی مادی آن آسان است .ترتیب اهمیت نیروها را هیچگاه از یاد نبرید.
م$$ا ح$$ری$$فی داری$$م ک$$ه ح$$کوم$$ت اس$$الم$$ی اس$$ت و رق$$بای$$ی ه$$م داری$$م ک$$ه م$$ی خ$$واه$$ند ق$$بل از م$$ا ب$$ه ه$$مین ه$$دف ب$$رس$$ند.
ب $$ای $$د اول $$ی را از م $$یان ب $$رداش $$ت و ب $$اق $$ی را از م $$یدان ب $$ه در ک $$رد .ه $$دف اول م $$طلق اس $$ت و دوم $$ی نس $$بی ،چ $$ون ه $$مین
گروه ها ،در پردۀ اول مبارزه ،در کنار ما قرار دارند.
ب $$ا ای $$ن وج $$ود ن $$می ب $$ای $$د ف $$رام $$وش ک $$رد ک $$ه م $$عیار ت $$مای $$ز م $$ا از گ $$روه ه $$ای اخ $$یر ،اخ $$تالف ن $$ظر ب $$ر س $$ر ت $$عیین ن $$ظام
س $$یاس $$ی اس $$ت ،در درج $$ه ی اول دم $$کرات $$یک ب $$ودن و س $$پس ج $$مهوری ب $$ودن و ال $$بته الئ $$یک ب $$ودن آن و ای $$ن درس $$ت ه $$مان
اخ$تالف$ی اس$ت ک$ه ب$ا ن$ظام مس$تقر داری$م .خ$ط ت$مای$ز ،در ه$مۀ م$وارد ی$کسان اس$ت ،ف$قط در ج$هات م$ختلف ت$رس$یم ش$ده
است.
به این دلیل است که باید پیروزی بعد از پیروزی را که در مقابل این رقبا به دست می آید ،دائم در نظر داشت.
س$اق$ط ک$ردن ن$ظام اس$الم$ی ،ب$ا وج$ود اه$میت ب$ی ح$دش و ای$ن ک$ه ب$ه اح$تمال ق$وی ،م$شکل ت$ری$ن ب$خش م$بارزه خ$واه$د
ب$ود ،ه$دف ن$های$ی م$ا نیس$ت .ه$دف ن$های$ی ،ب$رق$راری ج$مهوری دم$کرات$یک و الئ$یک اس$ت و پ$یروزی ه$نگام$ی ح$اص$ل خ$واه$د
گشت که موفق بدین کار بشویم.
ت$صور ن$کنید ک$ه ب$ا س$قوط ن$ظام اس$الم$ی ،م$ی ت$وان$ید رخ$ت رزم از ت$ن ب$ه در ک$نید .اس$تراح$ت ،اگ$ر در م$بارزۀ س$یاس$ی
معنایی داشته باشد ،باید به بعد از برقراری جمهوری دلخواه ما موکول گردد.
موفق و پیروز باشید .

دمکراسی مشارکت نمی آورد ،مشارکت دمکراسی می آورد.

وبسایت های جبهه ی جمهوری دوم ایران

www.j2iran.org
www.iranliberal.com

www.j2iran.com
www.andishkade.net
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معرفی جبهه جمهوری دوم

منت پایه
بنیان گذاری:
ج$$ $بهه ی ج$$ $مهوری دوم ای$$ $ران در ت$$ $اری$$ $خ  ۲۸م$$ $رداد  ۱۳۹۷ب$$ $ا ش$$ $رک$$ $ت »ح$$ $زب ای$$ $ران آب$$ $اد« و
»جریان لیبرال دمکرات« بنیان گذاشته شد.
اصول پایه ای جبهه:
 -۱جمهوریت :باور به نظام جمهوری برای گردش نهادینه و قانونمند قدرت سیاسی در ایران
 -۲دمکراسی :باور به ضروت مشارکت نهادینه و منظم ملت ایران در تعیین سرنوشت خود
 -۳الئ$یسیته :ب$اور ب$ه ض$رورت ب$یرون ن$گه داش$نت ق$ان$ون$ی م$ذه$ب از ح$وزه ی س$یاس$ت وم$دی$ری$ت
کشور
هدف جبهه:
استقرار یک جمهوری دمکراتیک و الئیک در ایران
استراتژی جبهه:
ک $$نار زدن رژی $$م ک $$نون $$ی از ق $$درت و بس $$نت پ $$رون $$ده ی آن ب $$ه ع $$نوان »ج $$مهوری اول« و اس $$تقرار
ج$$مهوری دم$$کرات$$یک و الئ$$یک در ای$$ران ب$$ه ع$$نوان ج$$مهوری دوم ای$$ران) .ج$$مهوری دوم ای$$ران  :ج$$مهوری
نوین ایران(
مراحل تاکتیکی استراتژی:
 -۱ت$$الش ب$$رای ت$$فاه$$م گس$$ترده س$$یاس$$ی ن$$یروه$$ای ج$$مهوری$$خواه و دم$$کرات$$یک در درون و ب$$یرون
جبهه
 -۲تالش برای شناساندن جبهه به جامعه و کسب پایگاه اجتماعی آماده ی عمل
 -۳فشار از طریق اعتراضات ،اعتصابات تا قیام خلع قدرت از رژیم کنونی
 -۴م$$دی$$ری$$ت دوران گ$$ذار و ان$$جام وظ$$ای$$ف ای$$ن دوره )ام$$نیت م$$رزه$$ا و داخ$$ل ک$$شور ،آزادی ه$$ا،
حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور ،ارائه ی خدمات عمومی ،برگزاری انتخابات آزاد(

١٥

راه $$ $نمای انج$$ $من ه $$ای شه $$رون $$دی ج $$بهه ی ج $$ $مهوری دوم ای$$ $ران

عضویت در جبهه:
جبهه ی جمهوری دوم ایران متشکل از تشکل های سیاسی است.
ش $$خصیت ه $$ای س $$یاس $$ی م $$ی ت $$وان $$ند ب $$ه ع $$نوان م $$شاوری $$ن ،پش $$تیبان $$ان و ه $$میاران ج $$بهه را
همراهی کنند.
شهروندان می توانند به عنوان فعال جبهه با آن همکاری کنند.
شرایط ورود به جبهه ی جمهوری دوم ایران برای تشکل ها:
 -۱موافقت با هدف
 -۲همکاری برای اجرای استراتژی
اساسنامه تشکیالتی:
– جبهه از تشکل های سیاسی عضو تشکیل شده است.
– ع $$ضوی $$ت در ج $$بهه مش $$روط ب $$ه رأی م $$ثبت ه $$ئیت و ع $$دم وت $$و ت $$وس $$ط دو ت $$شکل ع $$ضو ه $$ئیت
سیاسی است.
– هر تشکلی که به عضویت جبهه پذیرفته شود با سایر تشکل های عضو حق برابر دارد.
– هر تشکل دارای دو نماینده و یک رأی در هئیت سیاسی جبهه است.
– سیستم رای گیری در هیئت سیاسی براساس رأی اکثریت می باشد.
در ص $$ورت ب $$راب $$ر ب $$ودن رأی ه $$ا ،م $$ذاک $$رات ه $$ئیت س $$یاس $$ی ب $$رای دوره $$ای ب $$عدی رأی
گیری تا کسب اکثریت ادامه می یابد.
– ه $$ئیت س $$یاس $$ی ج $$بهه ع $$بارت اس $$ت از ن $$مای $$ندگ $$ان ت $$شکل ه $$ای ع $$ضو و ت $$مام ت $$صمیمات در
مورد جبهه را اتخاذ می کند.
– ه$ئیت س$یاس$ی م$ی ت$وان$د اف$رادی را ب$رای م$شورت دع$وت ک$ند .ج$لسات مج$مع ع$موم$ی ج$بهه
جنبه مشورتی دارد و فاقد رأی گیری است.
– س $$تاد اج $$رای $$ی ب $$خش دی $$گری از ج $$بهه اس $$ت ک $$ه ام $$ور ع $$ملی و ک $$اری ج $$بهه را م $$دی $$ری $$ت م $$ی
کند.
– ستاد اجرایی جبهه زیر نظر هئیت سیاسی فعالیت می کند.
– م$$سئول س$$تاد اج$$رای$$ی ب$$رای م$$دت ش$$ش م$$اه ت$$وس$$ط ه$$ئیت س$$یاس$$ی از م$$یان اع$$ضای خ$$ود
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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