پيروزي در نبردهاي فردا در گرو پيروزي در نبردهاي امروزست!
رهنمود هائي براي تداوم و گسترش مقاومتهاي توده اي
متردم در ابتعاد وستيع پتا بته متيدان متبارزه گتذاشتته انتد و زنتگ سترنتگونتي رژيتم متنحوس جتمهوري استلمتي بته صتدا در آمتده استت.
در چتنين شترايتطي نته تتنها ضتروريستت كته ديتد واضتح و صتحيحي از اهدداف كدوتداه مددت و درازمددت متبارزه ختود داشتته بتاشتيم بتلكه
هتمچنين لزمستت كته ديتد روشتن و درستتي از روشتهاي دستت يتابتي بته ايتن اهتداف هتم كستب كتنيم .لزمستت متبارزه هتر مترحتله را بتا
اتتخاذ شدكل هداي مدبارزاتدي متناستب و ايدجاد تدشكلهاي متناستب پتيش بتبريتم و دشتمن را قتدم بته قتدم بته عتقب بترانتيم و زمتينه را بتراي
نبردهاي سرنوشت ساز آتي فراهم كنيم.
رهتنمودهتاي زيتر بر پتايته تتجارب متبارزات اختير و نتيازهتاي عتيني ايتن مترحتله از متبارزات متردم تهتيه شتده استت .متا از كتليه
فتعالتين در صتحنه و نتيروهتاي انتقلبتي متي ختواهتيم كته بتا اتتكا بته تتجارب گتذشتته و جتمعبندي از ابتتكارات و ختلقتيتهائتي كته تتوده هتا در
خيزشهاي اخير از خود نشان داده اند اين رهنمودها را كاملتر كنند و كمك كنند تا فراگير شود.
 -1پيش بسوي تشكيل کانونهاي

هماهنگي مبارزات دانشجوئي و مردمي

هتيچ ختيزش تتوده اي بتدون داشتتن تتشكيلت و رهتبري تتداوم نتمي يتابتد .متهمتريتن ضتعف ختيزش كتنونتي فتقدان رهتبري استت؛ فتقدان
نتهادهتا و تتشكلتتي استت كته بتتوانتند آنترا هتدايتت كتنند  .امتروزه بتا تتشكيل»کانتونتهاي هتماهتنگي متبارزات دانتشجوئتي و متردمتي «متي
تتوان بته ايتن نتياز پتاستخ داد  .کانتونتهائتي كته از آگتاه تتريتن ،متبارز تتريتن ،جتسورتتريتن و قتابتل اعتتمادتتريتن افتراد تتشكيل شتده بتاشتد .تتشكيل
چتنين کانتونتهائتي بتدور از چتشم عتوامتل دشتمن در هتر دانتشگاه ،دبتيرستتان ،محتله ،كتارختانته و روستتا ضتروريستت .ايدن کاندوندها بدا
گدردهدم آمددن چدند ندفر رفديق و هدمرزم تدشكيل مدي شدوندد و از طتريتق شتبنامته يتا دهتان بته دهتان بته متردم متحيط ختود رهتنمود متي دهتند
كته چتگونته متبارزات را بتطور جتمعي پتيش بتبرنتد و اختبار و تتجارب متبارزات نتقاط ديتگر را بته اطتلع متردم متي رستانتند .در واقتع
كتار ايتن کانتونتهاي عتملياتتي ايتن استت كته متقاومتتهاي متردمتي را ستازمتان دهتند و آنترا هتدايتت كتنند .امتروز در ستطح كتوچتك و ستاده و
بته مترور در ستطوح پتيچيده تتر و عتالتيتر .در ستر لتوحته فتعالتيتهاي ايتن کانتونهتا بتايتد ايتن شتعار قترار داشتته بتاشتد كته»قتدرت از آن
مردم است« ؛» اين مردمند كه شايسته حكومتند و توانائي آنرا دارند ،حكام كنوني امتحان خود را پس داده اند ،گورشان را بايد گم
كتنند« ؛»متا متنجي و قتيم داختلي و ختارجتي نتمي ختواهتيم «.دانتشجويتان متبارز كته بتا جترات و جتسارت جترقته متبارزات ستياستي اختير
را زدنتد و آنترا بته حتريتقي در ستراستر كتشور تتبديتل كتردنتد متي تتوانتند و بتايتد در ايتجاد چتنين کانتونتهائتي پتيشقدم و پيشترو بتاشتند .آنتان نته
تتنها متي تتوانتند در متحيط دانتشگاه هتا بتراي ايتجاد کانتونتهاي رهتبري كتننده جتنبش دانتشجوئتي تتلش كتنند ،بتلكه در متحيط متدارس و
شهرستانهاي خود نيز مي توانند به ايجاد هسته ها ،كميته ها و کانونهاي رهبري كننده انقلبي ياري برسانند.
هتر يتك از ايتن نتهادهتا متي تتوانتند بته نستبت نتيرو و ستطح تتكامتل ختود بترختي از وظتايتف زيتر را انتجام دهتند و در جتريتان انتجام آنتها
كتم كتم در عتمل بته کانتونتهاي رهتبري كتننده يتا هتماهتنگ كتننده جتنبش دانتشجوئتي ،متبارزات متردم يتك محتله ،يتك متدرسته ،يتك كتارختانته،
يك بيمارستان ،يك منطقه يا يك شهر و غيره تبديل شوند .وظايف اين کانونها ميتواند اين باشد:
.1

هتنگام بتراه افتتادن متبارزات تتوده اي ،ارائته رهتنمودهتاي عتملي بتراي تتقويتت و ادامته دار كتردن آن .ارائته بته متوقتع

تتاكتتيكهاي متبارزاتتي هتمچون تتمركتز و پتخش نتيروهتا بتراي انتجام تتظاهتراتتهاي متوضتعي،كتشانتدن بته متوقتع صتحنه هتاي نتبرد هتاي
شبانه از خيابانها و ميدانها به محلت و بالعكس؛ شعار نويسي و غيره.
.2

تتدويتن ستياستت بتراي متقابتله بتا اقتدامتات ستركتوبتگرانته رژيتم .مثل اگتر رژيتم دانتشگاه هتا را متي بتندد تتا متانتع از گستترش

متبارزه دانتشجوئتي و پتيوستتن متردم بته دانتشجويتان شتود ،کانتونتهاي دانتشجوئتي متي تتوانتند بته دانتشجويتان در متورد ضترورت
مبارزه براي باز نگاه داشتن دانشگاه ها فراخوان دهند و روشهاي مبارزاتي مناسب ارائه دهند.
.3

جتمعبندي از ابتتكارات و ختلقتيتهاي متبارزات تتوده اي در ختنثي كتردن روشتهاي ستركتوب دشتمن و رستانتدن آن بته اطتلع

متردم از طتريتق شتبنامته و غتيره .وقتتي در يتك نتقطه تتوده هتاي متردم روشتهاي متبارزاتتي جتديتدي را ابتداع متي كتنند بتايتد ختبر آن

را بته بتقيه رستانتد  .متثل زنتان در بترختي از رزمتهاي شتبانته روستري از ستر بترداشتتند و بتدون روستري در صتحنه متبارزه
حتضور يتافتتند  .يتا جتوانتان و نتوجتوانتان نتيروهتاي امتنيتي لتباس شتخصي را در پتس كتوچته هتا گتير انتداختته و متوتتورهتايتشان را بته
آتش كشيدند .فراگير كردن اين شکلهاي مبارزاتي بسيار مهم است.
.4

كتمك بته ايتجاد تتشكلت رزمتي متانتند دستته هتاي رزمتنده جتوانتان بتراي متقابتله بتا اوبتاش دشتمن ،دستته هتاي رزمتنده زنتان

براي دفاع از خود ،دسته هاي رزمنده كارگران براي دفاع از كارخانه و اعتصاب ها و غيره.
.5

ايجاد شبكه خبر رساني مبارزات مردم به يكديگر با صد تدبير و به صد طريق

.6

ايتجاد همبستتگي متيان متردم از طتريتق فتراختوان بته متردم كته از متبارزات متختلف حتمايتت كتنند .متثل وقتتي ختانتواده هتاي

زنتدانتيان ستياستي در متقابتل اويتن جتمع متي شتونتد تتا از وضتع دلتبندان ختود متطلع شتونتد يتا بته زنتدانتي شتدن آنتان اعتتراض كتنند،
رفتتن بته متقابتل زنتدان اويتن و هتمدردي بتا ختانتواده هتاي زنتدانتيان ستياستي يتك شتكل متبارزاتتي بستيار متهم استت .وقتي كه كارگران
بتخاطتر حتقوق هتاي متعوقته ختود تتحصن متي كتنند ،رفتتن دانتشجويتان بته متيان ايتن كتارگتران و ستد ايتجاد كتردن در متقابتل تتعرض
اوبتاشتان رژيتم بته كتارگتران ،يتك شتكل متبارزاتتي بستيار ختوب استت .حتركتت هتاي ديتگر كته همبستتگي متيان متردم را نتشان متيدهتد
هتمچون اعتزام گتروهتهاي همبستتگي متتقابتل بته دانتشگاهتها ،بته متحلت ،بته كتارختانته و بته متناطتق متلل تتحت ستتم .هتمه و هتمه بته
مقتضاي شرايط و ضروريتها مي توانند بكار گرفته شوند.
.7

جمع آوري اسامي بازداشت شدگان و جانباختگان و انتشار آنها در سطح گسترده.

.8

ايتجاد صتندوقتهاي جتمع آوري كتمك متالتي بتراي تتداوم متبارزه و كتمك بته ختانتواده هتاي بتازداشتت شتدگتان و جتانتباختتگان

خيزشهاي اخير.
.9

ايتجاد كتانتون هتاي متبارزه ادامته دار متانتند تجتمع ختانتواده متبارزيتني كته در متبارزه عتليه جتمهوري استلمتي رژيتم

جتان بتاختتند؛ دستت زدن بته تتلش جتمعي بتراي بتر پتا كتردن بتناهتاي يتادبتود بتر متزار جتانتباختتگان .متانتند بتر پتا كتردن بتناي يتادبتود
در خاوران و آمل و در شهرهاي مختلف بر سر مزار جانباختگان خلق.
تنها با ايجاد و به هم پيوستن چنين کانونهائي است كه مي توان به معضل فقدان تشكيلت و رهبري در شرايط كنوني و نياز مردم
بته اتتحاد گستترده پتاستخ داد .متردم بته نتيروي ختويتش اعتتماد و بتاور كترده انتد .آنتان بته قتيم و متنجي نتياز نتدارنتد .نتياز بته رهتبري و
تتشكيلتتي دارنتد كته از متيان ختودشتان بترختاستته بتاشتد  .فتقط كتسانتي كته بته نتيروي ختود و متردم اعتتماد نتدارنتد دنتبال كتاوه و استكندر در
داختل و ختارج از كتشور متي گتردنتد  .متا نته كتاوه متي ختواهتيم كته شتاهتي را بتردارد شتاهتي ديتگر جتايتش بتگذارد نته استكندري چتون
امتپريتالتيسم آمتريتكا كته نتوكتري را بتردارد نتوكتري ديتگر بتجايتش بتگذارد .متا متي ختواهتيم قتدرت از آن متردم بتاشتد .هتر چتقدر متردم
گستترده تتر و عتميقتر ،قتاطتع تتر و رزمتنده تتر و آگتاهتانته تتر و ستازمتانتيافتته تتر بته متبارزه عتليه جتمهوري استلمتي بترختيزنتد؛ و هتر
چتقدر كتمونيستتهاي انتقلبتي بتتوانتند بتا چتنين کانتونتهائتي پتيونتد بتخورنتد و افتق و اهتداف عتالتي پتيشاروي آنتها قترار دهتند ،زمتينه بتراي
شكل گيري رهبري حقيقتا انقلبي بيشتر فراهم مي شود.
 -2پيش بسوي در هم شكستن طرحهاي سركوبگرانه جمهوري اسلمي
تتنها بتا بته شكستت كتشانتدن يتك بته يتك طترحتهاي ستركتوبتگرانته دشتمن متيتوان زمتينه متساعتدي را بتراي گستترش متبارزه و ارتتقاء آن بته
ستطوح بتالتتر فتراهتم كترد  .پتيكارهتاي بتزرگتي در راهستت و بتايتد بتراي متقابتله بتا وحشتيگريتهاي گتونتاگتون رژيتم آمتاده شتد .نتبردهتاي
امتروز متدرسته جتنگي استت بتراي جتنگهاي بتزرگتتر و نتابتودي قتواي اصتلي ستركتوب يتعني ارتتش و پتاستداران  .يتعني بتراي جتنگ
درازمتدت ختلق كته تتنها راه رهتائتي استت  .هتر چتقدر نتبردهتاي امتروز را بتا متوفتقيت بته پتيش بتبريتم ،آمتادگتي بيشتتري بتراي نتبردهتاي
تتعيين كتننده فتردا كستب ختواهتيم كترد .امتروزه ختنثي كتردن و بتي اثتر كتردن طترحتهاي متشخص دشتمن گتام تتعيين كتننده اي بتراي
گسترش مبارزه است.
مائو رهبر طبقه كارگر جهاني زماني گفت» :خودت را بشناس ،دشمن را بشناس صدبار مي جنگي و به خطر نمي افتي« .

در ايتن مترحتله ،رژيتم بته دستتجات فتاشتيستي انتصار حتزب ا و لتباس شتخصي هتا كته نتود درصتد آنتها از اعتضاء نتيروهتاي انتتظامتي
در لتباس متبدل هستتند ،اتتكاء متي كتند تتا متانتع گستترش جتنبش متردم شتود .ايتن دستتجات مستتقيما تتحت هتدايتت وزرات اطتلعتات و
ارگتانتهاي متخفي ستركتوب هستتند و نتيروهتاي انتتظامتي رستمي در درگتيري هتا ختيابتانتي مستتقيم و غتير مستتقيم از آنتان حتمايتت متي
كتنند  .دستتجات انتصار حتزب ا متركتب از رذل تتريتن ،فتاستد تتريتن ،كتثيف تتريتن عتناصتر جتامتعه هستتند و در چتند ده دستته پتنجاه نتفره
تتحت رهتبري هتيئت متوتتلفه استلمتي و نتيروهتاي اطتلعتاتتي و امتنيتي رژيتم ستازمتان يتافتته انتد .هستته اصتلي حتمله كتنندگتان بته
تتظاهتراتتهاي تتوده اي را ايتنان تتشكيل متي دهتند .آنتان هتمراه بتا نتيروهتاي بستيج متحلت كته از عتقب متانتده تتريتن و فترصتت طتلب تتريتن
افتراد هتر محتل تتشكيل شتده انتد و عتمدتتا نتقش هتوراكشتي بتراي انتصار را بتر عهتده دارنتد ،بته تتظاهتراتتها حتمله متي كتنند .شتيوه آنتها كته
غتالتبا متوتتور ستوار هتم هستتند ايتنگونته استت كته نتاگتهان بته تجتمعات تتوده اي يتورش متي آورنتد و چتند جتوان را از متيان جتمعيت متي
دزدند و پس از ضرب و شتم وحشيانه تحويل نيروهاي انتظامي مي دهند و اينگونه با ايجاد جو ارعاب مردم را پراكنده مي كنند.
وجته ديتگر شتيوه ستركتوب رژيتم ،شتناستائتي فتعالتين و شتركتت كتنندگتان در تتظاهتراتتها از طتريتق فتيلم بترداري و كستب اطتلعتات از
طريق جاسوسان و سپس دستگيري آنها است.
جتنگ و گتريتزهتاي اختير نتشان داد هتر آنتجائتي كته دانتشجويتان و متردم ابتتكار عتمل بته خترج دادنتد و شتيوه هتاي متناستب بتكار بتردنتد
تتوانستتند از پتس ايتن بتانتدهتاي كتثيف و شتيوه هتاي جتنايتتكارانته شتان بترآيتند و جتواب درختوري بته آنتها بتدهتند .مستلما ايتن روشتهاي
متردمتي بتايتد كتارآمتدتتر ،ستازمتانتيافتته تتر و هتمه گتيرتتر شتود تتا بتتوان انتصار حتزب ا و نتيروهتاي انتتظامتي شتخصي پتوش را از دور
ختارج كترد  .بتراي ايتنكار بتايتد هتزيتنه شتركتت اعتضاي انتصار در چتنين ستركتوبتهائتي را بتال بترد و از ايتن طتريتق بستيجي هتاي متتزلتزل
را متفرق كرد و بر دل پايه هاي اندك رژيم خوف انداخت.
كارهائي كه مي توان با اتكاء به مردم انجام داد:
 .10بتايتد نتيروهتاي امتنيتي و انتصار حتزب ا و پداسددار شدخصي پدوش را شتناستائتي كترد و در ستطح وستيع استامتي و تتصاويتر
شتان را پتخش كترد  .نتوشتتن استامتي آنتها بتر ديتوارهتاي متحلت و درج در ستايتتهاي ايتنترنتتي از جتمله روش هتاي شتناستانتدن
آنهاست  .بهترين كار يافتن محل زندگي آنان و نوشتن اسامي شان بر ديوار محل زندگيشان است.
 .11بتايتد بته شتيوهتاي گتونتاگتون عترصته را بتر اعتضاي بستيج متحلت و جتاستوستان هتر اداره ،كتارختانته و محتله و دانتشگاه و
اعضاء حراست تنگ كرد .نگذاشت آب راحت از گلوي شان پائين رود.
 .12يتك روش متبارزه آنستت كته تتيم هتاي 5 - 6نتفره جتوانتان در محتل تتظاهتراتتها بتشكل متخفي حتضور يتابتند و زمتانتي كته دستته
اي از انتصار بتا حتمله بته صتف متردم چتند نتفر را متحاصتره متي كتنند ،حتلقه متحاصتره بتزرگتتري دور آنتها بتكشند و بته كتمك
متردم ،دستتگيرشتدگتان را رهتا كترده و اعتضاي انتصار را گتوشتمالتي دهتند .اعتضاء انتصار بتايتد آنتچنان صتدمته بتبيند كته قتادر
نباشند در سركوبهاي روز بعد شركت كنند.
 .13بتايتد تحترك بتالي انتصار حتزب ا را بته ضتد ختود تتبديتل نتمود .آنتها بتا متوتتور فتقط در ختيابتانتها و متياديتن اصتلي قتادر بته
متانتور دادن هستتند ،در ختيابتانتهاي فترعتي ،كتوچته پتس كتوچته هتا و حتتي پتياده روهتا از تحترك زيتادي بترختوردار نيستتند بتا ابتتكار
عمل هائي چون كشاندن تظاهراتها به چنين نقاطي مي توان براي آنها دام گذاشت و به حسابشان رسيد.
 .14تتا كتنون عتده اي از جتوانتان انتقلبتي هتنگام عتبور متوتتورهتاي انتصار حتزب ا بته كتمك ستيمهائتي كته از دو طترف ختيابتان
كشيده مي شود ،موتورهاي شان را چپه كرده و به آتش كشيدند .اين تاكتيك بسيار موثر است.
 .15بتراي حتفظ امتنيت شتركتت كتنندگتان در تتظاهترات ،كتليه دوربتينهاي متتعلق بته تترافتيك شهتر را بتايتد نتابتود كترد .نتبايتد گتذاشتت
كستي از صتحنه هتاي درگتيري عتكس يتا فتيلمي بتگيرد .تجتربته دوره اختير نتشان داد كته از بتالي ستاختتمانتها متامتوران رژيتم بته
چتنين كتاري متبادرت متي كتنند  .هشتيارانته بتايتد متكان ايتن متامتوران را كتشف كترد و آنتان را گتوشتمالتي داد .بهتتر استت ،هتمه در
اين درگيري ها با دستمال چهره خود را بپوشانند.

 .16كتسانتي كته بته كتارهتاي تتبليغي هتمچون شتعار نتويستي متبادرت متي ورزنتد بتايتد از دستتكش استتفاده كتنند .كتسانتي كته از
تتلفنهاي هتمراه بتراي تتماس گتيري و ستازمتانتدهتي نتيروهتا استتفاده متي كتنند بتايتد حتافتظه تتلفنهاي ختود را ستريتعا پتاك كتنند .طتي
بتازداشتتهاي اختير رژيتم بتراي شتناستائتي فتعالتين بته رنتگ نتاختن ،حتافتظه تتلفنها و حتتي اثترات ضترب و شتتم بتر بتدنتها تتوجته كترده
است.
 .17بته متامتوران هتيچ يتك از ارگتانتهاي ستركتوب دولتتي حتتي شهترداريتها نتبايتد اعتتماد كترد؛ نتبايتد فترامتوش كترد كته شهتردار
كنوني تهران از عاملين مستقيم قتل دكتر سامي بوده است.
 .18بتايتد بتراي انتتقال زختمي هتا از متاشتينهاي شتخصي استتفاده كترد؛ در متواردي ديتده شتده كته متامتوران اطتلعتات بتا استتفاده از
پوشش آمبولنسها زخمي ها را به جاهاي نامعلوم انتقال داده اند و از سرنوشت شان اطلعي در دست نيست.
 .19از طتريتق ستازمتان دادن پتيك هتائتي بتين متحلت گتونتاگتون و ختوابتگاهتهاي دانتشجوئتي متي تتوان متبارزات را هتماهتنگ كترد.
بتا ارزيتابتي از تتناستب قتوا متيان متردم و متامتوران بته متوقتع از شتيوه پتخش و تتمركتز نتيروهتا ستود جستت تتا متردم صتدمتات كتمتري
متحتمل شتونتد  .کانتونتها بتايتد بته متردم گتوشتزد كتنند كته بته رهتنمودهتاي عتملياتتي تتلويتزيتونتهاي لتس آنجتلس گتوش فترا نتدهتند .زيترا از
متغزهتاي ستاده و عتقب افتتاده كتسانتي كته تتوستط قتدرتتهاي ختارجتي اجتير شتده انتد و متزد متي گتيرنتد ،سترچتشمه متي گتيرد .ايتنهائتي
كته پشتت تتلويتزيتون متانتند فترمتانتدهتان عتمليات رهتنمود صتادر متي كتنند ،دلتقكان و عتروستكهاي ختيمه شتب بتازي هستتند كته حتتا
متورد تمسختر و متضحكه اربتابتانتشان قترار دارنتد .آنتان و اربتابتانتشان بتدنتبال آنتند كته از پتوستت متردم بتراي ختود لتباس عتروستي
بدوزند .بنابراين اصل قابل اعتماد نيستند.
 - 3مبارزين نسل گذشته بايد بيش از پيش پا به ميدان مبارزه بگذارند
بتراي ايتنكه نتتايتج ايتندوره از متبارزه بته نتفع متردم و نتيروهتاي انتقلبتي تتمام شتود تدجارب و آگداهدي نسدل قدبل بدا شدور و جدسارت نسدل
جدديدد بدايدد در هدم آمديخته شدود  .متتاستفانته بستياري از انتقلبتيون نستل قتديتم در صتحنه هتاي گتونتاگتون پتيكار بتا جتمهوري استلمتي و در
قتل عامهاي سال شصت در زندانهاي جمهوري اسلمي كشته شدند .فقدان آن ياران يكي از نقطه ضعفهاي بسيار مهم مردم است.
رژيتم جتمهوري استلمتي و امتپريتاليستتها و نتوكتران ستلطنتي آنتان ستعي متي كتنند بحتداكتثر از ايتن كتمبود متردم استتفاده كتنند .در
ايتنجاستت كته بته بتزرگتي مستئولتيتي كته بتر دوش آن دستته از رفتقائتي كته ختاطتره سترخ يتاران و تتجارب گترانتبهاي نتبردهتاي ستخت
گتذشتته را در دستت دارنتد ،پتي متي بتريتم  .آنتان بتايتد فتعالنته پتا بته متيدان بتگذارنتد تتجارب انتقلبتي ختود را در اختتيار نستل جتديتد بتگذارنتد؛
در ارتتقاء آگتاهتي ضتد ارتتجاعتي و ضتد امتپريتاليستتي جتوانتان متصرانته بتكوشتند؛ اصتول اولتيه متبارزه جتمعي و متتشكل و فتنون اولتيه
متبارزه متخفي را پتيگيرانته در اختتيار جتوانتان انتقلبتي قترار دهتند .هتنوز تتناستب قتواي متيان متردم و دشتمن بتگونته اي بته هتم نتخورده
كته امتروزه انتتظار آن بتاشتد كته متبارزيتن نستل قتبلي بتويتژه زنتدانتيان ستياستي ستابتق كته كتماكتان زيتر ضترب دشتمن قترار دارنتد
بتتطور عتلني در جتلوي صتف قترار گتيرنتد .امتا جتوانتان متحقانته ايتن انتتظار را از متبارزيتن نستل قتبل دارنتد كته از انتجام هتر
كتاري کته از دستشتان بتراي متتشكل و مجترب كتردن تتوده هتا بتر متي آيتد ،كتوتتاهتي نتكنند  .بته تتشكيل»کانتونتهاي هتماهتنگي متبارزات
دانتشجوئتي و متردمتي « و ديتگر تتشكلت تتوده اي يتاري رستانتند ،تتوانتائتي و دانتش جتمعي تتوده هتا را بتراي ختنثي كتردن طترحتهاي
دشتمن شتكوفتا كتنند  .دشتمن در شترايتط ضتعيفي قترار دارد ،پيشتبرد روشتهاي ستابتق بتراي پتيگرد انتقلبتيون و ستركتوب تتشكلت انتقلبتي
بترايتش نته آستان استت نته ميستر  .جتمهوري استلمتي در دريتاي ختشم متردم بته متحاصتره در آمتده ،متحاصتره اي كته هتر لحتظه حتلقه اش
تنگ تر مي شود  .يك بار ديگر مبارزين نسل قبل توسط تاريخ فراخوانده شده اند كه نقش خود را بازي كنند.
مدا از ايدن رفدقا و هدمه اندقلبديون مدي خدواهديم كده لحدظه را دريدابدند وقدت تدنگ اسدت و كدارهداي زيدادي اسدت كده اندجام شدان طدلب
مي شود.

