حریق دی ماه
شهاب برهان

ما که خود را متعلبق ببه جنبببش دی  ۹۶میدانیببم ،در حبالی کبه حبق داریبم بببرای قربانیانمببان مبویه کنیبم و نگببران
اسببیرانمان در چنگببال شببکنجهگران و سببلخان باشببیم ،بایببد بهجببای جببایگزینکردن شببادباشهای زودرس و امیببدهای
احساسببی و سببادهانگارانهی اولیببه بببا نفرینکببردن عبباجزانهی دشببمن )گفتهانببد »تببب تنببد زود بببه عببرق مینشببیند«(،
خونسدانه و مسئولنه به وارسی و بررسی نقاط ضعف جنبش و دلئال توقف سیع آن بپردازیم و به خصوص بببه جببای
ارائاهی تصویری دلبخواهی و اغراقشده از آن ،پرسشهایی را دربارهی محتوا و ظرفیتهای واقعی و اهداف آن در برابر
خود قرار دهیم تا شاید مسیر گامهای بعدیمن اندکی روشنتر شود.

آیا جنبش دی ماه فتنه و توطئه بود؟!
دستگاه تبلیغاتی ولیت فقیه جنبش دی ماه  ۹۶را »فتنه« لقب داده و آن را با توطئه از خارج توضیح داده است .ایببن
یک معنا و یک پیام دارد :معنایش این است که در حکومت ولیت فقیببه همببه چیببز تببأمین و فراهببم اسببت و زمینببه و
دلیلی برای شکایت و اعتاض نیست و اگر کسی چنین کند ،تنها میتواند از روی فتنهگری و با توطئهی دشمنان خارجی
تحریک شده باشد .پیام هم این است که جمهوری اسلمی بن ا ن دارد مطالب ات متعرضبین را ب ه رس میت بشناسبد و در
جهت برآوردهکردنشان اقدام کند بلکه تنها پاسخی که خواهد داد ،پاسخی است که به فتنهگران مزدور دشمنان خارجی
میشود داد.
انگشتشمری از حاکمن هم که از انفجار نارضائای به وحشبت افتادهانبد ،ضبمن تائایببد تئبوری تبوطئه ،و صفا ا از روی
ریاکاری ،به وجود برخی نارضائایها اعتاف میکنند و این که مردم حق دارند حرف بزنند و باید بببه حببرف مببردم گببوش
داد!

اما واقعیت چیست؟ طبیعیتر از این نیست که جریانهائای چه امپریالیستی و چه دار و دس ته ه ای رقی ب ای ن رژی م
همواره در کمین باشند تا از آب گلآلوده ماهی بگیرند یا حتی به گلآلود کردن آب کمک کنند ،امببا تببا زمینهی داخلببی
نباشد ،تحریک از بیرون نیتواند یک قلوه سنگ را هم از جببا تکببان دهببد .از منظببر اقتصبباد سیاسببی ،وقببوع تکانهببای
اجتمعی با توجه به تضادهای بنیادین سمایهداری و شکل انباشت سمایه و بحرانهای ساختاریی اقتصادی و سیاسی در
ایران و تلطمت ناشی از سیاستهای امپریالیستی در منطقه و در ایببران چیزیسببت حتمببی و مققببدر کبه زمببان و شبکل
بروزش را نیشود پیشگویی کرد ،ولی کال میتوان انتظارش را داشت .با این حال ،جنبش دی ماه  ۱۳۹۶برای بسیاری ،به
خصوص برای رژیم ،نامنتطره و یک حریق ناگهانی بود .از مدتها پیش همهی قرائان نشببان از نزدیکببیی شببعلهور شببدن
ایران داشت .با آن که آتیش  ۸۸در زیر خاکست سید » تدبیر و امید« به کلی مرده بود و خطر جببانگرفت ققنوسببی از آن
احساس نیشد ،اما تحرکات مطالباتی و اعتاضیی قربانیان مستقیم سیاسببتهای نئولیبببالی از یکسببو و غارتشببدن بببه
دست رانتخواران دولتی و کلن دزدان حاکم بر کشور در اشکال گوناگون حتی یک روز متوقف نیشد و مببدام رو بببه
گستش داشت .این مطالبا یت تلنبارشده که جز سکوب ،یا بیاعتناعی و در بهببتین حببالت وعببدههای دروغیببن ،پاسببخی
دریافت نیکردند ،لیههایی از طبقات و اقشار تهیدست و ساقطشده را در پهنای گستدهای از کشور به طغیان کشید.
افشببای فقببرات تببازهای از دزدیهببا و اختلسهببای نجببومی بانببدهای حکومببتی در رأس رژیببم؛ مشبباهدهی هزینههببای
تسلیحاتی و دخالتهای سیاسی و نظامی در غزه و سوریه و لبنان و یمن و غیره؛ ریخت و پاش های هببزاران میلیبباردی
برای ساخت مساجد در عراق و سوریه و لبنان و اهدای فرشهای ابریشمی و چلچراغهای کریستال و گنبببدهای طلیببی
به اماکن مذهبی در آن کشورها؛ و بالخره رو شدن ببودجه سبال  ۹۷کبه چبه امکانبات مبالی کلنبی را ببرای موسسبات
مذهبی و حوزههای علمیه و دستگاههای سکوب اختصاص داده است ،بخار متاکم بنزین نارضائای را مشتعل کرد .حببال
اگر آمریکا و اسائایل و عربستان و دار و دسته های بببورژوازی ساقطشببده در  ۵۷میخواهنببد نانشببان را بببه ایببن تنببور
بچسببانند ،یببا آن روایببت دیگببر درسببت باشببد که تحریک از جانب جناحی درونی بوده است ببرای کودتببا علیبه دولبت
روحانی ،چیزی را در اصالت طغیان مردم به جان آمده و زمینههای داخلی آن تغییر نیدهد.

ویژگیهای غافلگیرکننده
این جنبش بیسابقه به خاطر ویژگیهای کیفیاش ،سفصلی برای پیکارهای آتی و رفرانسی در تاریخ مبارزات تهیدستان
و زحمتکشان ایران خواهد بود :خروج طبقات زحمتکش و تهیدست؛ گرهزدن معیشت به سیاست کلن؛ استقلل از همه
جناحهای حکومت و دولت و اپوزیسیون درونی نظام؛ طرد سیاسی همهی جناحهای رژیم و برافراشت پرچببم مخببالفت

با جمهوری اسلمی؛ برائات از شعارها و نشانههای مبذهبی؛ اشبتعال از کانونهبای شهرس تانی و در گسبتهی جغرافیبای
کشوری؛ عزیمت از ورای »خط قرمزها«یی که جنبش  ۸۸در آستانهی آن سکوب و متوقف شده بود .و نببه چنببدان کم-
اهمیتتر این که عصیانگران دی ماه ،بر خلف ناراضیان طبقات میانی که امیدوارانه خلعتهببای سببز و بنفببش ببر تبن
تبهکاران مکار میکردند ،در همن بدو ورود به صحنه ،عبا و عممهی »رهب معظم« ،ایببن سدسببتهی حرامیببان سببارق و
جنایتکار را دریدن و او را در وسط صحنه لخببت و عببور بببه نببایش ملببت گذاشببتند .جنبببش دی مبباه  ۱۳۹۶رکببوردی را
شکسته است که از این پس در هر سنجشی و در هر دو سوی سنگر به حساب آورده خواهد شد.

جنبش دی ماه چرا خوابید و آیا شکست خورده است؟
همین ویژگیهای بیسابقه و غافلگیرکننده طبعاا موجی از شور و امید برای نیروهای چپ انقلبی و رادیکال ب ه همبراه
آورد .به خصوص با توجه به این که جنبش ساسی همن نخستین گامهای خود را با شعارهای سنگونی و تقاب ل رو در
رو با نیروهای سکوب آغازیده بود ،این پندار هیجانی را برای بسیاری ایج اد ک رد ک ه چنی ن آغ ازی ببا سنگونی رژی م
فاصله چندانی ندارد و سناریوی مشابه سگونی رژیم شاه میتواند این بار بدون توسل به آخوند و دین ،با س عتی ت تنببد
شده تکرار شود .این بود ک ه انقلبی ون بی رون از گ ود از ه ر گوش های ه ی میزدنبد ک ه :پ ول آب و ب رق ندهی د! ب ه
موسسات دولتی حمله کنید! دکلهای تلویزیون را خراب کنید! هستههای سخر تشکیل دهید! پاسببگاهها را خلببع سببلح
کنیببد! شببوراها را برپببا کنیببد! دسببت بببه اعتصبباب عمببومی بزنیببد! و  . ...امببا علیرغببم ایببن خوشبببینیهای عجببولنه و
سادهانگارانه ،حریق به سعت فرو نشانده شد .الحق که »آتشنشانیی« رژیم بهببت از »پلسببکو« عمببل کببرد ،هرچنببد کببه
حال دیگر از »عمود خیمهی نظام« )مقام معظم رهبی( نیمسوزی بیش باقی نانده است!
برای کسانی که معتقدند انقلب علوه بر اینسی و دینامیس م ت ودهای ب ه آگ اهی ،ه دایت و س ازماندهی ،اس تاتژی و
برنامه نیاز دارد ،از همن روزهای اول ،اگر نه قطعی ،دستکم جای نگرانی بود که جنبش دی ماه خوشببفرجام نخواهببد
بود هر گاه که نتواند برای جببان عقبمانبدگی سبالهای سبالش در تبدارک سیاسبی و تکبوین رهببی از درون خبود و
سازمانیابی در برابر دشم ین بسیار کارکشته و مجهز و قدرتند ،فرجهی زمانی لزمی برای خبود بخبرد و ببرای ببه دسبت
آوردن این فرجه ،هرچه تودهایتر و فراگیرتر شود .متأسفانه واقعیت تلخ بر رؤیای شیرین چیره شد .به دلیلی که هنوز
جمعبندی مطمئنی از آن ندارم ،این جنبش در بیش از حدود هش تاد ش هر و ش هرک گس تش نی افت و ش هرهای ب زرگ
استاتژیک و به ویببژه تهبران هبم ببباز چنببد خبروش حاشبیهای بگذریمببب تنهبایش گذاشبتند .شباهرگها و نفسبگاههای
اقتصادی رژیم مسدود نشدند ،بحران سیاسی درون رژیم به جای تشببدید و گسببتش شببکافها و فلببج نخبباع ،بببه اتحبباد

همهی جناحها منجر شد و به این ترتی ب جنب ش نتوانسبت ب ه ی ک خیبزش چنبد میلی ونی ب ا جمعیتهبای عظیبم در
شهرهای بزرگ و غیرقابل سکوب تبدیل شود ،بلکه عمدتاا در شهرهای کوچک و محروم به صببورت گروههببای چنببد صببد
نفره به محاصهی نیروهای سکوبگر در آمد که روشن بود نیتوانستند علیرغببم رشببادتهای ستودنیشببان بببر ماشببین
سکوب غلبه کنند .سلحشوری خودشان یا دامگستی دشمن ببو به احتمل زیباد هبر دوببب اعتاضبات و تظ اهرات را ب ه
میدانهای زد و خورد تن به تن تبدیل کرد و همیبن خببود نقببش کمببی در کنببار کشببیدن و منفعلمانببدن تببودهی مببردم
نداشت .به تثمیل میتوانم بگویم که تخم مرغی که از سمای یخچال در آمده بود ،یببک راسببت در آب جببوش خشببونت
افتاد و متلشی شد.
جنبش  ۸۸نه اساس اا به خاطر ناکامیاش در به قدرت رساندن میرحسین موسوی ،بلکه به خاطر پیروزیاش در به قببدرت
رساندن حسن روحانی به طور قطعی شکست خورد؛ اما سکوب فیزیکی جنبش دی م اه را نیش ود شکس ت نه ایی آن
به حساب آورد ،چون رژیم حاض و قادر نیست مطالبات تودههای طغیانکرده را برآورده و یببک زنببدگی در خببور شببأن
انسان برایشان تأمین کند ،و در عوض ،این اعتاضات را توطئهی خارجی و فتنهگری یک مشت خس و خاشبباک و لت و
غیره قلمداد میکند که مستحق پاسخی جز قهر و سکوب نیست .پس ،تامی مواد اشتعالزا و عوامل انفجاری س جببای
خود هستند و اتفاقاا در زیر آتش سکوب ،گداختهتر هم میشوند .اگر شعلههای درشت موقتاا مهببار شببدهاند ،امببا مثمببل
هر آتشنشان یی سطحی ،گدازهها و گداختهها همچنان در طبقات و لیههای زیرین در التهابند و هر آن میتوانند تنوره
بکشند.
این که همین جنبش در فاصلهی کمی از س بگیرد یا تا سالها خاموش باند قاب ل پیش بینی نیس ت ،ام ا ب ا ش ناخت از
عمق و گستهی بحران اجتمعی و بنبستی که سمایه و انباشت نئولیبالی و استبداد رژی م اسبلمی مبردم زحمتکبش را
در آن گرفتار کرده و خود نیز در آن گرفتار آمده است ،باید دریافت که تداوم جنبش تنها در یک شکل ،در شکل شورش
خیابانی از نوع دی ماه نخواهد بود .اگر سکوب عریان در موازنهی نیروی فعلی ،تکرار چنین شکلی را سد میکنببد ،امببا
جنبش دی ماه چیزی فراتر از خبود را در فضبای سیاسببی ایببران پاشببیده اسبت ،گگببردهی مخقمببری کبه میتوانببد همچبون
کاتالیزاتوری برای جوانهزدن ،تکثمیر و بلوربندی هستهها و تشکلهای کببارگران ،بیکبباران ،زنببان فمینیسببت ،زحمتکشببان،
مدافعان حقوق ملیتها ،روستاییان تهیدست ،دانشجویان چپ و دموکرات ،مدافعان حقوق کودکان و غیره عمببل کنببد،
از هستههای مخفی و نیمهعلنی که دیگر تنها به فعالیت صنفی بسنده نیکنند ،تببا اعتاضببات و مقاومتهببای ایببذائای
علنی در کوچه و بازار و ادارات و مدارس و دانشگاهها .این امر خود به خود شدنی نیست .اگر پیشوان و انگیزهمندان
شجاع جنبشها ،نقشهمند ،مصمم و هوشیارانه دست به ابتکاراتی بزنند و نگذارند ظرفیتهای متاکم کنونی هدر برود
و فضای آبست کنونی رو به سدی نهد و عقیم شود ،میتوان امیدوار بود که غول زخمی دوباره از زمین برخیزد.

شورش یا انقلبا؟
یک جنبش انفجاری را که همچون گردبادی بدون ستون فقرات و هیببچ مفصببلبندی بببا دیگببر پیکرهببای جببامعه ،بببدون
تئوری انقلبی ،بدون هیچ استاتژی ،هیچ برنامه ،هیچ افق و چشمانداز ،و بدون هیچ تدارک و تشکیلت و تجربهای بببه
ناگهببان از فببرط تحملناپببذیری اوضبباع برخاسببته اسببت ،نیشببود دلبخواهببانه انقلب نامیببد و از آن هببم کمتببر ،انتظببار
پیروزیاش داشت .از آن هم احمقانهتر این است که بگوییم جنبش اول باید ترین کند و مهببارت بیابببد و وقببتی از هببر
جهت کامل و مجهز شد وارد میدان شود! پیروزی هیچ جنبشی از پیش تضمینشده نیسببت .انقلب را بببا نقشببهای مثمببل
دستور آشپزی نیشود تدارک دید که مواد لزم چهها و از هر کدام چقدر و که اول چه میکنیببم و بعببد چببه .امببا هیببچ
طغیان و شورشی هم با پریدن به تاریکی ،بی یبک تئ وری راهنمب ،ببدون هبدف و بی برن امه و نقشبه و ب دون ت دارک
سیاسی به انقلب ارتقا پیدا نیکند و به پیروزی نیرسد .دیالکتیک به درد فهم همین رابطهی »اول مرغ یا تخم مببرغ«
میخورد.
آن شکل شورش خیابانی که به دلیلی چند ،و نه فقط شدت سکوب ،نتوانست میلیونی و ستاس ی شببده و ماههببا ببببیا
چون انقلب  ۵۷یک سال و نیمبب دوام بیاورد ،اگر به اشکال دیگری از مقاومت خلق و بالنببده تغییببر شببکل بدهببد ایببن
فرصت و امکان را شاید پیدا کند که از درون قوام بگیرد ،پخته شود و بببه حببداقلهایی دسببت یابببد کببه لزمهی حرکببت
موفق به پیش در شایط اعتلی انقلبی برای ایفای نقش تاریخی در موقعیت انقلبی است.
مادام که اقشار گوناگون کارگران ،از صنعتی و کشاورزی و خدماتی و فکری  ...همچبون طبقبه و نبه شبهروندان منفببرد،
ابراز وجود نکنند؛ مادام که زنان ،ملیتها ،مدافعان محیط زیست ،نه فقط به صورت شهروندانی منفرد بلکه با هببویت
خود ،یعنی با مطالبات اساسی و رادیکال خود به میدان نیایند؛ مادام که این جنبشها بازو در بازو نیاندازند؛ مببادام کببه
جنبش همچ ون جنب ش دی م اه ب ه ش عارهای نف ی رژی م مح دود باشبد و پرچمه ای مطالب ات اساسبی و انقلب ی در
زمینههای آزادیهای اساسی شهروندی ،دموکراسببی متکببی بببر نهادهببای تببودهای ،آزادی و برابببری زنبان بببا مببردان ،رفبع
ریشهای همهی ستمها و تبعیضات ملی و مذهبی را به خیابانها نیاورد ،و مادام که جنبشش مشتهای خود را به سببوی
سمایهداری و فلکتگستی جنایتکارانهی نئولیبالیسم پرتبباب نکنببد ،مببادام کببه جنبببش آزادی و برابببری پرچببم »نببه بببه
مداخلت امپریالیستی و نه به هر رژیم دیکتاتوری و موروثی« را در پیشاپیش حمل نکند ،هنوز یک طغیان نارضببائای از
وضع موجود باقی میماند و نیتوان آن را جنبشی حامل آلتناتیوی انقلبی تلقی کرد .چنین جنبشی اگر زیر سکوب از
میان نرود ،ممکن است اسب تروای امپریالیستها و آلتناتیوهای ارتجاعیی دستساز امپریالیسم شود.

رادیکالسم جنبش دی ماه در چه بود؟
در غرب همنطور که اخراج را میگویند بازسازی یا تعدیل ،و نیروی سکوب را میگویند نگهبان صلح ،توسببل مببردم بببه
خشونت و دستبردن به سلح را هم میگویند »رادیکالسیم«! در فرهنگ غربی )نه فقط ژورنالیستی بلکببه دانشببگاهی
و حتی احزاب چپ( همهی داعشیها و اسلمگراها لقب »رادیکال« دارند! در بین خودمان هم به نوعی این هست که
طرفدار مبارزهی مسلحانه یا معتقد به ضورت اعمل قهر را رادیکال بنامند .برای برخیها رادیکالسم جنبش دی ماه در
سلحشوری و روحیهی تهاجمی جوانان شیردل در برابر نیروهای سکوب بوده است .اما برای مارکسیستها رادیکالیسببم
دستبردن به ریشههاست .من این ادعا را که جنبش دی ماه فقط جنبش نان بوده است قاطعانه رد میکنم .به مرات ب
بیش از نفس وقوع ناگهانیاش ،غافگلیرکنندهترین جنبه ببو در عین حال برجستهترین و اساسیترین شاخصهیبب جنبش
دی ما ه  ۹۶این بود که برای نخستینبار پس از انقلب بهمن ،نارضببائای معیشببتی را در قببالب سیاسببت کلن بببه میببدان
آورد .شعارهای »مرگ بر خامنهای!«؛ »اصببلح طلببب ،اصببولگرا ،دیگببه تببومه مبباجرا« و »جمهببوری اسببلمی نیخببوایم،
نیخوایم« شعارهای »نان« نبودند ،بلکه عالیترین سطح شعارهای سیاسی بودند و حاکی از این کببه مببردیم مسببتمند و
مستأصل از تنگناهای معیشتی دریافتهاند که نان اقتصاد در تنور سیاست پخته میشود .درک این رابطببه ،درک ایببن کببه
در ایببران امببروز ،بببرای بببه دسببت آوردن گنببدم بایببد خبباک رژیببم دزدان و چپبباولگران را شببخم زد؛ تسببویه حسبباب بببا
اصلحطلبان و طرد همهی جناحهای رژیم ،یک درجه از رادیکالیسم سیاسی است .اما تببا رسببیدن بببه ریشببهها هنببوز از
لیههای چندی باید عبور کرد.
جنبش دی ماه یک طغیان علیه حکومتی بود که باعث و بانی اوضاع نابسامان کنونی شببناخته میشببود .خببود مببن هببم
ابتدا در مطلبی نوشته بودم که این جنبش برای نخستین بار از انقلب بهمن به اینسو جنبش نان و جنبببش آزادی را در
هم ادغام کرد .اگر واقعاا چنین بوده باشد ،حقیقت اا یک جهش کیفی است .اما ح ال در اطلق »جنب ش ن ان و آزادی« ب ه
جنبش دی ماه احتیاط میکنم و ترجیح میدهم همنطور که در سطور پیشببین نوشببتم بگببویم »گببرهزدن معیشببت بببه
سیاست کلن« .دلیلم این است که مطمئ نیستم جنبش دی ماه از آزادی ،منظوری به جز خلصی از قش رژیببم ملهببا را
داشته است .ما این را در انقلب  ۵۷هم تجربه کردهایم که همه چیز در شعار »مرگ بر شاه« کانونی شببده بببود و ایببن
تصور عمومیت داشت ک ه آزادی یعن ی ش اه ب رود» .جمه وری اس لمی نیخ واهیم« هن وز چیبزی از آنچ ه ب ه ج ایش
میخواهیم نیگوید .درست در همین خل و مهآلودگی که آزادی فق ط ب ه مفه وم خلص ی از فس اد بان دهای حباکم و
خلصی از منکرات اسلمی در زندگی مردم و گشتها و دوایبر گونباگون سکوب مجببری شبیعت در فضببای عمببومی و
خصوصی باشد ،این یکرم تخمریزی کرده است که :در رژیم گذشته اقال مینیژوپ و عرق »آزاد« بببود .اقال شبباه میگفببت
کاری به سیاست نداشته باش تا کاریت نداشته باشم ،اما اینها میگویند تا مبقلغّ و مجری سیاست من نباشی پوسببتت را

میکنم .صد البته که خلصی از این جنبههای اخص استبداد دینی و فاشیسم دینی چیز کمی نیست و بسیار هببم مهببم
است و خلصی از آنها ارزش خوندادن دارد ،اما خلصی از استبداد آخوندی هنوز آن مضمونی را ندارد که با قبباطعیت
بگوییم جنبش دی ماه ،نان و آزادی را به یکدیگر گره زده است .حرف من مطلقاا جنبهی سزنش یا تخفیف جنبببش دی
ماه را ندارد ،البته که مجال نیافت ،اما در همن عرض اندام کوتاه قهرمانانهاش کجا شنیده شد شعاری دربارهی آزادی و
برابری زنان با مردان؟ کجا شنیده شد آزادی آموزش به زبان مادری؟ کجا شنیده شد آزادی بی قید و شط سیاسببی؟ کجببا
شنیده شد آزادی بی حص و استثمنای بیان؟ کجا شنیده شد آزادی تشکلهای مستقل صنفی و سیاسی؟ کجببا شببنیده شببد
آزادی اعتصاب؟ کجا شنیده شد لغو مجازات اعدام؟ من نیگببویم کببه در دل و پببس کلهی آن پهلوانببان ایببن خواسببتهها
وجود نداشت یا اگر کمی بیشت جلو میرفت مطرحشان نیکرد ،من خبی ندارم ،اما جنبش دی ماه در عمر کوتاه و در
کلیت خود جز نفی رژیم فعلی چیزی اثباتی حمل نیکرد و من نیتوانم برای دلخوشکردن خودم ادعا کنم که جنبببش
نان و آزادی را در هم ادغام کرده است.
و اما جنبش »نان«! جنبشی که به خاطر فساد و دزدی حاکمن بببه دنبببال سنگونی رژیمببی باشببد و ندانببد کبه فلکبت
اقتصادی و مصائاب معیشتی ریشههایی عمیقتر از فساد حاکمن دارد کببه هببر رژیبم ببورژواییی »پاکدسبتی« هبم جبای
دزدان و فاسدان را بگیرد ،همن ریشهها را آبیاری خواهد کرد ،در معرض خطر جادهصببافکنی بببرای دار و دسببته هببای
دیگری از نئولیبالها و سمایهدارها قرار دارد .جنبشی علیه بیکاری و تنگدستی و فقر و فاص لهی طبق اتی ک ه جنبش ی
آشکارا و با زبان صیح علیه سمایهداری به طور کلی ،علیه نئولیبالیسم ،علیه امپریالیسم و جهانیسازیی فلکت نباشببد؛
جنبشببی بببرای نببان کببه در پشببت درخبب یت کارفرمببای خببودی ،جنگببل س مایهداری را نبینببد؛ جنبشببی کببه در دشببمنی بببا
امپریالیسم ،سمایهداری جهانی و داخلی را نبیند و در شالودهی نظام سیاسی دینی آخوندها ،نظام اقتصاد سببمایهداری
را نشانه نگیرد ،جنبشی رادیکال نیست .چنین جنبشی اگر چه از اصلحایت اصلحطلبان رژیم اسلمی نومید شده باشببد،
هنوز از توهم امکان اصلحات بدون آخوندها خلص نشده است .محتوای اقتصادی شعار »جمهوری اسلمی نیخوایم«
و »اصلح طلب ،اصولگرا ،دیگه تومه ماجرا« هنوز چیزی بیش از طل ب افزای ش ق درت خری د نیس ت؛ منتق د سیاس ت
اقتصادی رژیم است و نه منتقد اقتصاد سیاسی سمایهداری .به این خاطر من معتقدم که » نه« به ه ر دو جن اح رژی م
هنوز با رادیکالیسم چه در زمینه »نان« و چه »آزادی فاصله دارد و طرد اصلحطلبان رژیببم ،خببود بببه خببود بببه معنببای
بریدن از رفرمیسم و به پیش کشیدن سیاستها و افقهای انقلبی نیست .سلطنتطلبان و مجاهدین هم میگویند این
رژیم باید سنگون شود .آیا آنها انقلبی و رادیکالند؟! از شعارهای به نهایت ارتجاعی و در عین حال گویای »رضا شبباه
روحت شاد« که بگذریم ،حتا شعارهای ظاهراا خنثمایی چون »جمهوری ایرانی« و نیز »میمیریم ،ایران را پس میگیریم«،
حتی اگر بدون دخالت از بیرون و با ابتکار خود تظاهراتیها مطببرح شببده باشببد ،نببه تنهببا هیببچ نشببانی از رادیکالیسببم
ندارند ،بلکه شعارهایی هستند که میتوانستند از مغز تیمسارها و اسببتوارهای سببوپرمارکتی و چلوکبببابی »تهرانجلببس«

زائایده شده باشند که انقلب  ۵۷ایران را از چنگ خونین و کثمیف شان در آورده است .ما باید پدیدهی زیببارت پاسببارگاد
و قبلهکردن قب کوروش و شعار »رضاشاه روحت شاد« در جنبش دی ماه را ) هر قببدر هببم حاشببیه بببوده باشببد( جببدی
بگیریم .در غیاب یک هژمونی انقلبی خل آلتناتیو خالی نیماند!

در برابر سکوبا!
جنبش  ۸۸با سکوب تمرد و جنبش دی ماه با سکوب سد شد .آیا جنبش دی ماه از تجربهی سکوب  ۸۸چیببزی جمعبنببد
کرده ،آموخته ،و برای مقابله با سکوبی که در انتظارش بود تدبیری اندیشیده بود؟ به بیان دیگر :در خیزشهببای بعببدی
آیا نیروهای انتظامی و بسیج و سپاه و ارتش با سینی باقلوا و شیرینی دانارکی به استقبال خواهند آمد؟ یا باز هم پرده
برای بازی همن تراژدی تکراری با کفزدنهای تاشاگران بال خواهد رفت و با شیونشان فرو خواهد افتاد؟
انقلب با شعارهای انقلبی راه باز نیکنببد .بولببدوزرهای صخرهشببکن لزم دارد .تشببجیع ،روحیهدادن ،دمیببدن فضبباهای
حمسببی ،س ودهای انقلبببی و دادن شببعارهای امببد بخشببی چببون »پیببروزی نهببایی از آین ماسببت«؛ »میمیریببم ،ذلببت
نیپذیریم«؛ » نیروی انتظامی خجالت خجالت!«؛ »نتسید ،نتسید ،ما همه بببا هببم هسببتیم« و  ...بببرای روحیهدادن بببه
رزمندگان مفید و موثرند ،اما جنگ را تنها با مارش و شیپور و سنج نیشود پیش برد .قدر مسلم ایببن اسببت کببه در هببر
خیزش مردمی ،سکوب حی و حاضبب خواهبد ببود ،و هبر بببار تریندیببدهتر و ورزیببدهتر از سکوبهای پیشببین .آنهببا
استاتژیستها و تاکتیسینهای ورزیده دارند که بیدارخوابی میکشند .من نه استاتژیست و نه تاکتیسین نظببامیام کببه
بتوانم راهحل نشان بدهم ،اما حرفم این است که بالخره باید تکلیفمان را با شمشیر داموکلس روشن کنی م .بای د روی
این مهم کار جدی بکنیم که اگر سکوب همواره خواهد بود و ما هم تجهیزات و آزمودگی و ستادهای آنهببا را نببداریم،
بالخره چه باید بکنیم؟ البته که نیروی مببادی را ببا نیببروی مبادی میتبوان پببس زد ،امببا وقببتی تاکتیکهببا و مانوورهببای
سنجیده تودهای بشوند ،به نیروی مادی تبدیل میشوند و میتوانند از پس گردانهببای کرگببدنها و زرهپوشهببای ضببد-
خمپاره برآیند.
مورد دیگر ،آسیبپذیری شبببکههای ارتببباطی اسببت .شبببکههای مجببازی امکانببات بسببیار کارآمببدی در اختیببار فعببالن و
سازماندهندگان میگذارند ،اما همنطور که اخیراا دیدیم ،تکیه بر فقط شبکههای مجازی )در مببورد اخیببر »تلگببرام«( ببا
همهی مزیتهایشان ،وقتی که مسدودکردنشان در اختیار دولت است ،نقطهی قوت این وسببائال را بببه نقطهی ضببعف
جنبش تبدیل میکند .تجربهی اخیر یکبار دیگر ثابت کرد که بر خلف نظر کسانی که تنها بر سببازماندهی و ارتباطببات
نرمافزاری و مجازی توصیه میکنند ،بر تار عنکبوت نیتوان خانهای بنبا کبرد .اطلعبی نبدارم کبه آیبا امکانبات ارتبباطی

موازی یا جایگزین در کار بوده یا نه ،و اگر نه ،آیبا جنببش بع دی فکبری ب رای ای ن موض وع خواه د ک رد و مثمال ن وعی
شبکههای زیرزمینی ایجاد خواهد کرد؟

مراقبت از فعالن و سکردگان جنبشها در برابر سکوبا
شعار » بگیر ،ببند ،بکش! گور خود کنی به دس ت خ ود!« ش عار خش م از روی عج ز اس ت؛ ش عار نفری ن اس ت .هی چ
حکومتی »به دست خود« و با سکوبگری و ریخت خون مردم نیافتد ،بلکه به سکوب و خونریزی متوسل میش ود ت ا
س پا باند .ب موازات این فرهنگ تقدیشر باور و انفعالی در برابر سکوبگر که امیدوار است او به دست خود گببورش را
بکند ،فرهنگ پیکارجویانهای هم وجود دارد که بهای آزادی را فقط خون میداند و گمن میکند که جانبازی و فداکاری
برای رهایی کافی است .شعارهای »درخت آزادی با خون بارور میشود« و »خون بر شمشیر پیببروز میشببود« مببال ایببن
فرهنگ است.
حقیقت این است که رهایی ستمکشان از اسببارت و سکوب ،بببدون پرداختبب بهببا نبباممکن اسببت .بازتبباب معیببوب ایببن
حقیقت به این صورت است که بهای آزادی را تنها در خون میبیند .این یک دید شبورشگرانه و نبه انقلببی نسببت ب ه
رهایی است .البته بردهای که از خون بتسد ،هرگز روی آزادی نیبیند ،ولی بردهداری مدرن با ب ردهداری باس تان خیل ی
فرق دارد .امروزه تنها با شورش و خوندادن نیشود از پس »دولت مدرن« برآمد .بهایی کببه بببرای آزادی بایببد پرداختببه
شود ،نه تنها خون ،بلکه اساس اا رسیدن بببه آگبباهی ،ایجبباد تشببکل ،سببازمانیافتگی ،انسببجام صببفوف ،یکپببارچگی ،داشببت
استاتژی و تاکتیک درست ،برخورداری از رهبیی روشن و قوی و بسیار چیزهای دیگر است .اگر قیام تببودهای اسببت کببه
رژیم سکوبگر را ساقط میکند ،تدارک سیاسی قیام ببکه کار درازمدتی استبب اصلیترین پیششط پیبروزی ببر اسبتبداد
است .این مسیر ،دالنی است از سیم خاردار و مینگذاریشده و البته که خون هم میطلبد ،اما بهای آزادی تنهببا خببون
نیست ،بلکه بهای به مراتب سنگینتر ،کسب این کیفیتهاست .آزادی نه تنها خ ون ،ک ه بل وغ جنبشه ا را ه م طل ب
میکند.
در شایط غیاب تشکلهای تودهای و سازماننیافتگی جنبشهای اعتاضی ،مبارزات انفرادی و پراکنده به آسانی سکوب
میشوند .در چنین شایطی طبع اا آمادگی برای خطرکردن هم کمیاب میشود و روحیهی نفرین در انفعال جای اقببدام را
میگیرد .درست در همین شایط است که برخی از این نادران هم که حاضب ب ه خطرک ردن میش وند ،کمب ود تش کل و
سازمانیابی و همهی آنچه را که جزو بهای رهایی به آنها اشاره کردم ،میخواهند بببا خببون جبببان کننببد .آبشببخور هببر
دوی اینها عدم بلوغ جنبشهای تودهای است .با خون نیشود ضعف سازماندهی را جبان کرد .هرچه بیشت مبببارزین

از سازماندهی به دور و از مقابلهی تودهای و سازمانیافته با ماشین سکوب ناتوان باشند ،بیشت به خرافههببای پیببروزی
خون بر شمشیر و آبیاری درخت آزادی با خون متوسل میشوند.
تا جایی که به »خون« مربوط میشود ،هر قطره خونی که از یک مبارز ریخته میشود ،خون جنبشهای مردم است که
بر زمین میریزد .از خوندادن نباید فضیلت ساخت .استبداد چیزی بهت از این نیخواهد که پیشگامان جسور مبارزات
مردمببی گردنشببان را در برابببر سبباطور او جلببو بیاورنببد .پیکببارگران علیببه اسببتبداد و سببتم بایببد در نیروهببای خودشببان
صفهجویی کنند و آنهببا را هبدر ندهنبد .آن خببونی هبدر نیرود کبه اهبدای آن در راه ایجبباد تشببکلها ،سببازماندهی
مبارزات مردم ،گستش آگاهی در میان تودهها ،ایجاد پیوند میان جنبشهای آزادیخواه و برابریطلب ،و خلصه در راه
بلوغ جنبشها و در راستای از کار انداخت ماشین سکوب دولتی با قدرت متشکل تودهای ضورت پیدا کند .اینجا خببوشن
بهایی است که برای فراهمکردن ملزومات سیاسی و اسباب تشکیلتی رهایی پرداخت میشود.
نگرانیمان دربارهی موج جدید سکوب چپها کامال بجاست .رژیم اسلمی کمتر از هر جریان فکری و سیاسی دیگببری
جریانات چپ و به ویژه کمونیستها را تحمل میکن د و ب رای ن ابودکردن آنه ا م دام دامگبذاری و چ الهکنی میکن د.
چپها و کمونیستهای جوان در ایران باید این خطر را بسیار بسیار جدی بگیرند .هیچیک از آنان حق ندارند موضوع
حفظ موجودیت خود را مسببئلهای شخصببی تلقببی کننببد .آنببان نونهببالنی روییببده در زمینببی سببوختهاند کببه از خاکسببیت
آبیاریشده با خون نسلهای پیشین چپها و کمونیستها س بر میآورند .هر یک از آنببان آینببدهی جنگببل را در خببود
دارند .و به همین خاطر رژیببم آنببان را زیببر نظبر گرفتببه اسبت تبا هبر کبدام را کببه انببدکی قببد میکشببد و ببه مببرحلهی
گردهافشانی و تکثمیر میرسد ،درو کند.
مراقبت مبارزان چپ و کمونیست برای حفظ خود یک وظیفهی مهم بببرای حفببظ ظرفیتهببای جنبببش سوسیالیسببتی و
کارگری و تداوم مبارزهی طبقاتی کارگران است .محافظت از انرژیها و ذخایر جنبش کببارگری و انقلب سوسیالیسببتی را
نباید با محافظهکاری یکی پنداشت .محافظهکاری حفظ ش ایط موجبود و تندادن ببه نظ م سیاسبی و اجتم عی ح اکم
است ،اما کمونیستها برای تغییر این نظم مبارزه میکنند و حفظ خودشان در برابر هاشورزنیی بیامببان سبباطور رژیببم،
جزئای از تکالیفشان برای تداوم مبارزه علیه وضع موجود است .در میدان نبد ،جا خالی دادن و س دزدیدن از شمشیر
دشمن جزو فنون جنگیدن و از ملزومات پیروزی است و با س دزدیدن در زیر لحاف فرق دارد.
مراقبت از خود ،از امنیت تشکلت مبارز و در برابر دامگستیها و عوامل نفوذی و تشببکقلت پلیببشس سبباخته بببا تببابلوی
چپ ،برای چپها و کمونیستهای جوان ایران امری حیباتی اسبت .کمتریبن غفلبت در ایبن زمینبه میتوانبد ضبایعاتی
عظیم به بار بیاورد .یقین اا با بیشتین مراقبتها و بهتین تاکتیکها هم مبارزه تلفات خواهد داشت و نیتوان آن را ب ه
صفر رساند ،ولی باید به حداقل ممکن رساند .جایگزینکردن هر یک از ایبن مببارزان و تشببکلت انقلبببی ،سبالیان سبال

طول خواهد کشید .بهای آزادی را پرداخت این نیست که اینها خونشان را مفت بدهند ،با زحمتکشیدن و همتکببردن
برای جلوگیری از این گونه تلفات و ضایعات برای تداوم مبارزه هم هست که باید بهای آزادی را داد.
برای این گونه مراقبتها باید دانش مبارزه با پلیس سیاسی-امنیتی را آموخت و مهارت آن در عمل را پیدا کببرد .مبببارزه
بببا پلیببس سیاسببی-امنیببتی یببک فببن اسببت .شکت در مبببارزهی علنببی بببدون انگشببتنا شببدن؛ حرکببات تببودهای بببا
سازماندهیهای مخفی؛ کسب مهارت در جایگزینی وسایل و شبکههای خبرسببانی کببه پیبباپی ضبببه خببورده و مسببدود
میشوند؛ شناخت اشکالی از ارتباطات و سازماندهی و تشبکیلت ک ه ض بات احتم لی ب ه همهج ا و همهک س منتقبل
نشود؛ توان ترکیب مبارزات در اشکال قانونی و فرا-قانونی؛ مهارت ایجاد تشکلهای پوششی قبانونی ببرای فعالیتهبای
انقلبی؛ آببندی اطلعاتی و عایقبندی نفوذی تشکلت؛ آشنایی با تکنیکها و شگردهای کهنه و جدید پلی س سیاسبی-
امنیتی و بدلزدن به آنها؛ رد پا نگذاشت از خود و همرزمان؛ انبار نکردن اسببناد ،اطلعببات امنیببتی ،اسببامی و آدرسهببا
بباعم از فیزیکی یا الکتونیکیبب در خانهها و کامپیوترها و گوشیها؛ پیشبینیهای کافی برای قطببع س نخها بببه هنگببام
دستگیری؛ و صدها موضوع دیگر برای بقا و تداوم مبارزهی چپها در شایط امروز ایران اهمیت حیاتی دارند .آمببوزش
این فنون برای نسل جوان چپها و کمونیستها در ایران نباید کمت از آموزشهای سیاسببی و تئوریببک اهمیببت داشببته
باشند.
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