ا  خ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
25
ﻣﺮداد ﻣﺎه

خبرنامه ندای سرخ را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد

ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺪم!
اخيراً بيانيه ای از ھسته ای نو بنياد بنام »ھسته کمونيسم انقالبی )ھکا(« به دست مارسيد .جنبش کمونيستی اﯾران ،پس از
دھه ھا رکود و تسلط انواع خط مشی ھای رفرميستی و ضد انقالبی می رود تا محتوای انقالبی خود را باز ﯾافته و تبدﯾل به
زاﯾشگاھی برای نسل جدﯾدی از انقالبيون کمونيست شود .ندای سرخ ضمن خير مقدم به اﯾن رفقا و جھت نشان دادن ھمراھی
و ھمدلی به انتشار و توزﯾع اﯾن بيانيه اقدام می کند و اميدوار است با در نظر گرفتن شراﯾطی که اﯾنک در آن بسر می برﯾم ،اﯾن
رفقا ھر چه سرﯾعتر خود را برای برقراری ارتباطی خالق با دﯾگر گروه ھا و ھسته ھای اﯾن جنبش در جھت اتحاد عمل و ھماھنگی
و نھاﯾتاً اﯾجاد حزب طبقه کارگر اﯾران اقدام نماﯾند.
»ندای سرخ«
 29مرداد 1388

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ اﻫﺪاف ﻳﻚ ادﻋﺎ :ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮاﻧﻲ
ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ اﻧﻘﻼﺑﻲ)ﻫﻜﺎ(
اگرچه تنھا 2ماه از نماﯾش انتخاباتی حاکميت ،خيزش توده ای مردم و سرکوب وحشيانه پس از آن می گذرد ،اما به نظر می رسد
در اﯾن برھه از تارﯾخ کشور گونه ای فشردگی زمانی روی داده است و اﯾن اﯾن بدان معناست که تراکم و انباشت پدﯾده ھای موثر و
کنش ھای مبارزاتی صورت گرفته در ﯾک توالی و ارتباط پيچيده ،در اﯾن بازه زمانی کوتاه مدت اما تعيين کننده ،توانسته افق و
چشم انداز خواسته ھا و مطالبات مردم را با آھنگی پرشتاب دگرگون کرده  ،و در نتيجه مسير و شيوه ھای مبارزاتی مردم را
متناسب با اھداف و خواست جنبش به طور کامل تغيير دھد .در حالی که جنبش در اولين روزھای تولد خود بر محور اعتراض به
تقلب گسترده انتخاباتی شکل گرفته بود و ازاﯾن رو مھمترﯾن شعارھای مطرح شده در اجتماعات روزھای نخست به شعارھاﯾی
مبتنی بر ابطال انتخابات ،بازپس گيری رای و امثالھم خالصه می شد 1؛ و به تبع آن نحوه برگزاری اعتراضات ھم به صورت تظاھرات
گسترده سکوت نمود ﯾافته و تاکيد اغراق آميزی بر مسالمت آميز بودن اعتراضات از سوی اصالح طلبان تبليغ می شد .اما سير
حوادث ،به وﯾژه خشونت و سبعيت اعمال شده از سوی حاکميت که منجر به خاک و خون کشيده شدن شمار زﯾادی از معترضين
شد ،ھمچنين ناتوانی و ناکامی اصالح طلبان در به دست گرفتن سکان رھبری اعتراضات ،چشم انداز دﯾگری را در برابر حرکت
اعتراضی مردم به عنوان آلترناتيو وضع موجود قرار داد .البته اﯾن که در اﯾن برھه اﯾن چشم انداز و نگرش براندازانه به کل حاکميت
جمھوری اسالمی محور اعتراضات مردم از  30خرداد به بعد قرار گرفته است بدﯾن معنا نيست که تا پيش از آن خواست و ضرورت
چنين تحولی در جامعه وجود نداشته است؛ بلکه صرف اً تاکيدی است بر اﯾن امر که در شراﯾط فعلی بر خالف گذشته اﯾن خواست
نه تنھا به عنوان امری ضروری بلکه برای انبوه توده ھا ممکن و قابل حصول به نظر می رسد :خون ھا رﯾخته و دارھا برپاشده و از
اﯾن رو شمارش معکوس عمر جمھوری اسالمی نيز به ناگزﯾر آغاز شده است.
بنابراﯾن می توان  30خرداد را نقطه عطفی در تارﯾخ جنبش انقالبی مردم اﯾران دانست که حافظه تارﯾخی نسل ھای مختلف حاضر
در اﯾن جنبش را به ھم پيوند می دھد .چه آنان که در کوران مبارزات انقالبی سالھای دھه  50و تصفيه ھای خونين دھه  60حضور
داشته اند و چه نسل جوانی که به ناگزﯾر فرزند دوره حاکميت سياه جمھموری اسالمی بوده اند ،در  30خرداد برای نخستين بار در
قالبی توده ای و فراگير در کنار ھم ،دوشادوش ھم در برابر کليت نظام جمھوری اسالمی اﯾستادند .از  30خرداد بود که شعارھا
رنگ و بوﯾی دﯾگر گرفت :از ﷲ اکبرھا کاسته و بر مرگ بر دﯾکتاتورھا افزوده شد .به تدرﯾج اﯾن تصاوﯾر شھدا و بازداشت شدگان
حوادث اخير بودند که به عنوان قھرمانان واقعی مردم جاﯾگزﯾن تصاوﯾر موسوی و کروبی شدند .از سوی دﯾگر نوک پيکان شعارھا از
احمدی نژاد و تيم برگزارکننده انتخابات به سوی محور اصلی شر رژﯾم ﯾعنی والﯾت فقيه تغيير جھت داد " .خامنه ای قاتله ،والﯾتش
باطله" ﯾا "مجتبی بميری ،رھبری را نبينی" اگر چه ھمچنان شعارھاﯾی رادﯾکال به معنای فراروی از کليت نظام نبوده و نيستند اما
حاکی از چرخش بنيادﯾن چشم انداز جنبش ھستند .ھرچند تجربه تظاھراتی به گستردگی راھپيمانی چند ميليونی روز  25خرداد
دﯾگر تکرار نشد اما تجمعات و اعتراضات پس از  30خرداد به مراتب موثرتر و تعيين کننده تر از راھپيماﯾی روزھای نخست خيزش
بودند .و اﯾن نه تنھا به دليل پخته تر شدن مبارزﯾن در فراﯾند جنبش و نيز جرﯾحه دار شدن احساسات عمومی مردم پس از
کشتارھاو سرکوب خشونت آميز صورت گرفته از سوی رژﯾم و در واقع در ﯾک کالم به دليل رادﯾکال شدن فرم مبارزات بود بلکه از
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ھمه مھمتر به دليل رادﯾکاليزه شدن محتوای خواست ھا و اھداف اﯾن جنبش بود که شيوه ھای خالقانه و ابداعی خاص خود را
نيز از پی اﯾن چرخش با خود به ھمراه آورد .در حاليکه امثال سازگارا و گنجی و  ..بسياری دﯾگر به خيال خوﯾش در اﯾن توھم بوده و
ھستند که به فرم و اشکال مبارزه انقالبی مردم اﯾران شکل می دھند و آن را ھداﯾت می کنند اﯾن خواست عمومی و افق رادﯾکال
کنونی جنبش است که اشکال تازه ای از مبارزه را فرا روی حرکت مردم قرار می دھد و اﯾن توده ھای در خيابان ھستند که
خواسته ھا و روش ھای خود را به موسوی و کروبی و ساﯾر مدعيان داخلی و خارج نشين رھبری جنبش تحميل می کنند .به ﯾاد
داشته باشيم که رھبران انقالب و شيوه ھای مبارزه موثر از دل مبارزات عينی مردم به وجود می آﯾند و تجربه مبارزاتی حوادث اخير
گواھی بر اﯾن مدعاست .اعتراضات گسترده و پراکنده در سطح شھر و در محالت مختلف ھمراه با سر دادن شعارھای رادﯾکال و
حتی گزارشاتی دال بر سازماندھی معترضين در محالت که نيروھای سرکوبگر را دچار استيصال و سردرگمی کرده بود تنھا مشتی
است نمونه خروار ظرفيت انقالبی جنبش که تا چندﯾن ماه قبل به ذھن خوشبينانه ترﯾن افراد نيز خطور نکرده بود .معتقدﯾم اگرچه
ھنوز تمامی ظرفيت ھای انقالبی حرکت مردم به شکل بالفعل و در شعارھای اعتراضی مطرح نشده و آنچه تاکنون نمود ﯾافته
نفی و طرد نظام موجود است و نه تالش برای استقرار بدﯾلی برای آن ،اما زﯾن پس اﯾن جنبش بی ھيچ تردﯾد جنبشی براندازانه و
انقالبی است و در قالب نسخه ھای رفرميستی قابل مھار نخواھد بود.
اما در اﯾن ميان به ﯾکباره خبر سر دادن شعاری تازه برخی تحليلگران سياسی و نيروھای فعال اعم از راست و به اصطالح چپ را
ذوق زده کرد و اﯾشان چنان عنان از کف دادند که گوﯾی نه تنھا مرگ رژﯾم فرارسيده بلکه آلترناتيو مترقی آن نيز ساخته شده است:
"استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی"
فارغ از بحث صحت شيوع و اقبال به اﯾن شعار درميان معترضين روزھای اخير اﯾن سوال مطرح می شود که چه گروه ھاﯾی و با چه
روﯾکردی سعی در تئورﯾزه کردن محتوای اﯾن شعار و غالب کردن آن به عنوان آلترناتيو رژﯾم دارند .پر واضح است که تبليغ اﯾن شعار
به عنوان شعار راستين جنبش از سوی ليبرال ھا و ھم صدا شدن آنھا با طرفداران ناسيوناليسم شووﯾنيستی با چه انگيزه ای
صورت گرفته است .اﯾن گراﯾشات با استفاده از احساسات عرب ستيزی تارﯾخی که ھمچنان در ميان مردم طرفدارانی دارد و
ھمچنين نگرش ھای ضد اسالمی افرادی که موھبات  30سال حکومت اسالمی را با گوشت و پوست خوﯾش حس کرده اند،
سعی در القاء اﯾن دﯾدگاه داشته اند که تنھا ﯾک جمھوری اﯾرانی – بخوانيد جمھوری شووﯾنستی اﯾرانی -با اغراق در بعد فرھنگی-
ھوﯾتی می تواند رھروان راه آزادی و استقالل را از بالی رژﯾم حاکم رھانده و به سر منزل مقصود رساند.
اما آنچه ضرورت پرداختن به اﯾن شعار را برای ما در اﯾن مجال مبرم می سازد روﯾکرد مرتجعانه و حماﯾتی برخی از افرادی است که
داعيه پيروی از خط مشی مترقی و بعض اً سوسياليستی دارند .از نظر ما وجود چنين گراﯾشی در درون نيروھای اپوزﯾسيون رﯾشه
در معضلی تارﯾخی دارد :فقدان حافظه تارﯾخی که بيماری مزمن نسل فعلی است .ﯾادآوری خاطرات تارﯾخی اگر چه دردناک اما
ضروری است .برای جلوگيری از تکرار کمدی وار ﯾک تراژدی گرﯾزی از بازخوانی تارﯾخ و حفظ حوادث تارﯾخی در ذھن جمعی ﯾک ملت
نيست .روزھاﯾی را به ﯾاد آورﯾم که برای نخستين بار واژه نامانوس جمھوری اسالمی در کوران حوادث انقالب ظھور کرد .آن زمان
که در مقابل نظام سلطنتی به عنوان تنھا گزﯾنه ی ممکن و مشروع به توده ھا به دليل غفلت نيروھای مترقی با ناباوری تحميل
شد ،بسياری به اﯾن دل خوش کرده بودند که پسوند اسالميت نشانگر اکثرﯾت مسلمان در اﯾران است و تنھا وجه تماﯾزی است
صوری با ساﯾر نظام ھای جمھوری و نه در تقابل محتواﯾی با آنھا .اما شناخت و درک واقعی از ماھيت جمھوری اسالمی و معنای
اصلی پسوند اسالمی آن چندان به درازا نکشيد و ھمه از موھبات اﯾن نظام اسالمی بھره بردند .اگر در اوان طرح اﯾن شعار
نيروھای مترقی با داشتن پاﯾگاه عظيم مردمی در قبال آن موضع گيری کرده و صرفاً از منظر فرماليستی به آن نمی گرﯾستند به
طور قطع مجاب کردن توده ھا برای سردمداران رژﯾم به برگزﯾدن تنھا آلترناتيو موجود کار آسانی نبود .
اکنون نيز زدودن واژه اسالم از جمھوری اسالمی از بار استثماری و فاشيستی نظام سرماﯾه داری در اﯾران نمی کاھد و ھرگز
نگرشی مترقی و رادﯾکال را نماﯾندگی نمی کند .نظام سرماﯾه داری حاکم در اﯾران چه با پسوند چه بدون آن نظامی است ﯾکپارچه
مبتنی بر استثمار که برای بازتوليد مشروعيت خود بنا به مقتضيات زمانه از پسوند و پيشوندی استفاده می کند.
در حال حاضر جمھوری اﯾرانی نيز در خوش بينانه ترﯾن حالت ظرفی است تھی که آﯾنده سياسی اﯾران و مناسبات قدرت و سرماﯾه
مظروف آن را تعيين خواھد کرد و در بدبينانه ترﯾن وضعيت خواست طيف راست افراطی سکوالر را نماﯾندگی می کند .ما معتقدﯾم
ساختن بدﯾلی سوسياليستی برای جمھوری اسالمی اﯾران جز با نفی کليت ﯾکپارچه آن ميسر نيست .با بار کردن ارزشی
مضاعف و فرماليستی بر ﯾک شعار نمی توان پاﯾه ھای اﯾدئولوژﯾک آن را متزلزل ساخت .بھای ھم صدا و ھم گام شدن با راست
ترﯾن نيروھای اپوزﯾسيون برای چپ بس گزاف خواھد بود .تاوانی که ﯾکبار با پذﯾرش شعار" استقالل آزادی جمھوری اسالمی" ﯾا
دست کم موضع گيری نکردن در قبال آن به سنگين ترﯾن وجه ممکن و به ھزﯾنه کل جامعه پرداخته شد .ما ھمه نيروھای مترقی و
انقالبی را به موضع گيری و نفی تبليغ و تروﯾج اﯾن شعار فرامی خوانيم.
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