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!مان آسهني برسیآذرخش  
 

ه روزبیتق  ١٣٨٨ تير ٢شنبه سه                                                                                                   
  

  !گاهی به جنبش دروجه رهائی بخش خودن
حضورپررنگ وتوده  باخواست مشخص ابطال نتايج انتخاباِت  دست کاری شده، اکنون حدود يک هفته است که جنبش ضدديکتاتوری،

 شگفت زده مردم جهان، به نمايش گذاشته ها و درمقابل نگاه های ای خود را درتظاهرات پی درپی و عليرغم غيرقانونی اعالم شدن آن

آنها  .استثمارمی شوند سوی مردمی که ساليان سال است سرکوب وتحقير و پرشوراز فوران يک نافرمانی اجتماعی گسترده  و :است

گيرد که پرشکوه درشرايطی صورت می  اين نافرمانی عظيم و. اما اکنون برای تأمين حق تعيين سرنوشت خويش به حرکت درآمده اند

ضمن تهديد دائمی تظاهرکنندگان به سرکوب  وسيما بهمراه صدا فرمانده نيروهای انتظامی و و فرماندار اعم ازخامنه ای، مقامات رژيم،

تجمعات وراه پيمائی . بی مهابا ازخود دربرابرپی آمدهای آن سلب مسئوليت کرده و رسما قانون چماق را جايگزين چماق قانون کرده اند

رايطی صورت گرفته است که ازقبل اخبار و شايعات گسترده ای مبنی بر اجازه تيراندازی توسط نيروهای سرکوب درميان ها درش

و درواقع درهمان اولين تظاهرات ميليونی پس از تقلب انتخاباتی، رژيم برای آنکه نشان دهد دراين تهديد . مردم وسيعا منتشرشده است

رد، بقصد پراکندن ترس وباالبردن هزينه اعتراضات و برای آنکه مردم احساس پيروزی و خود جدی است و باکسی سرشوخی ندا

وباين ترتيب ! اعتمادبه نفس نکنند، درپايان راه پيمائی باشقاوتی بی مانند و فاشيستی عده ای را عامدانه به قصد کشتن به رگباربست

آيا اين جنايت ازجهاتی  هفده شهريور انقالب نوين مردم .  تعميد يافتجنبش مسالمت آميزمردم درهمان گام های اوليه با خون خود غسل

اما آنچه که اکنون می توان . ايران بود؟ بهتراست به جای پيش گوئی پاسخ قطعی به اين سؤال را به سيررويدادها و تحوالت آتی بسپاريم

زديگر جنايتهائی روزانه ای که برای حاکم گفت آن است که ارتکاب به اين جنايت وجنايت کوی دانشگاه وسايردانشگاه های کشور و ني

کردن جو رعب وترس صورت می گيرد،نه فقط موجب وقفه درحرکت جنبش نشده بلکه موجب اوج گيری وتداوم آن گرديده ومردم با 

ه خامنه الزم به يادآوری است که نوشته حاضرقبل از اولتماتوم روزجمع(خشم وجسارت واعتمادبه نفس بيشتری به خروش درآمده اند 

بی شک بيرون آمدن ازجو رکود مبارزاتی ساليان دراز، وگام نهادن در وادی نبردهای سهگين و ). ای و جنايت ديروزنگاشته شده است

درمقياس کالن با رژيم ددمنشی هم چون جمهوری اسالمی که درآن رسما ولی فقيه خويشتن راصاحب جان رعايای صغيرمی 

پايان دادن به روحيه تمکين وتسليم به قلدری، به درد ورنج کشيدن : م درکنش  وروحيه مردم استپندارد،مستلزم يک دگرگونی عظي

مردم درمی يابند که اگردرد و رنجشان را باهم تقسيم کنند و اگرمقاومت . درخلوت خود، و کشف معجزه نيروی جمعی وهمبستگی

با يکديگر گره بزنند،نيروی شگرف دگرگون کننده ای برای برون وانزجارفردی خويش را باهم همکاسه نمايند، و اگردستهای خود را

شعارنترسيد،نه لرزيد ماهمه باهم هستيم، چيزی جز بروزو ظهور . رفت ازگرداب نکبت وفالکتی که به آن گرفتارآمده اند، آزادمی شود

  انگيزاست که کسی پی به مترسکواگردرنظربگيريم که مترسک تاوقتی رعب. اکسيرحيات بخش همبستگی درمقابل چشمان ما نيست
آنگاه است که عرش کبريائی استبداد شروع به .بودنش نبرده باشد، پس  وای به وقتی که مردم به پوشالی بودن اقتدار رژيم بی به برند

 می گيرند که رويدادها چنان شتاب!. را بخوانند... لرزيدن ميکند وسردمداران جمهوری اسالمی بايد سوره اذا زلزله االرض زلزالها

گاهی انسان ناخود آگاه ازخود می پرسد  آيا براستی آنچه که دربرابر چشمان حيرت زده اش می گذرد، رستاخيزی است درجهاِن وهم  

گرچه ديگرفرصتی برای اين گونه خيال بافی ها واگر و مگرها باقی نمانده  و يک بارديگرسوت حرکت . يا درجهان واقعيت؟

مردم می گويند چون فرياد .  به صدا درآمده است-پيچ وخم ها و افت وخيزها وتوقف های مقطعی اجتناب ناپذيرش باهمه -قطارانقالب

آنها روزها با ! برمی آوريم و چون به حرکت درآمده ايم پس هستيم و گرنه درحکم هيچ و پوچيم وخس و خاشاک محسوبمان می کنند

ها و بهم  دوختن رزم روزانه بارزم شبانه اين تحول شگرف خود را به چهارگوشه عالم تسخيرخيابانها و شبها با تسخير بام ها وکوچه 

وباين ترتيب  درشرايطی که جامعه ايران با شتاب زيادی درحال سقوط به ورطه انحطاط  و نفی ارزش های اجتماعی، . رله می کنند



همبستگی انسانی  بودوهرکس بی اعتنا به رنج و درد هم نوع غلبه تنگ نظری ها و خرده بينی ها، و بيگانگی  روزافزون با تعاون و 

در شرايطی چنين غير انسانی که ! خويش و به تنهائی تالش می کردتا گليم خويش را دررقابت با ديگران ازآب بيرون بکشد؛ آری

و تار بنظرمی رسيد، ناگهان استبداد سرمايه و مذهب برجامعه مستولی ساخته بود و درهنگامی که افق بيش ازهرزمانی ديگر تيره 

گوئی . پرتوی خيره کننده برمسيرپرسنگالخ  پيشارو افکنده شد. آذرخشی درآسمان جهيد و خطی روشن درپهنه تاريک آن نمودار گشت

آن اسطوره آرش واری که دراندرون تک تک مردم رنج کشيده سکنی گزيده بود وخموشانه، ناگهان جانی تازه يافت وبه يک واقعيت 

 خردادکه مخاطب آن مستقيما احمدی ٢۵شايد هيچ عبارتی زيباتر و حماسی تر ازاين شعارتظاهرکننده گان !. ده وفرارونده تبديل شدزن

  :را به نمايش نگذارد" برای خود شدن"نژاد رئيس جمهورنظرکرده ولی فقيه بود،حکايت اين فرايند بيداری و اين خود باوری و 

بی  دلير  نورتويی،بیهاله  تويی، زورتويی کور عاشق رنجورمنم، شورمنم نورمنم، خاک توئی، از پست تر خاشاک توئی، و آن خس

  ! مالک اين خاک منم باک منم،

وبدين سان درمتن يک کنش درخشان وانسانی شگفت انگيز شاهد ارجاع . بيان توصيفی زيبائی است ازجنبش  توسط خود جنبش !آری

 بی باکی، ضدهاله نوربودن وخويشتن را مالک خود و خاک انگاشتن؛ به سرمنشأء اصلی عشق، نفرت اززورو سلطه، بينائی،

جنبشی که پا به ميدان نهاده . جنبشی که همچون اولين نسيم بهاری بشارت دهنده باروری  وزايش وزيبائی و رنگارنگی است. خودهستيم

کبت وفالکت توسط مذهب وسرمايه  بزور ازاو ستانده اند و است تابگويد همه آن عناصررهائی وآزادگی را که درطی اين سالهای ن

بيگانه باوی برای به بند کشيدنش بکارمی گيرند، متعلق به خود اوست وهمه آن  نکبت و فالکتی را که به او تحميل کرده اند ازآن 

فرايافتی است  برای وحدت مجدد بی ترديد اين يک لحظه رهائی  بخش است درنفی  انکارشدگی و انکارکننده گان و . دشمنان اوست

  .خود با آنچه که ازوی به تاراج برده بودند

  ! جنبش به مثابه يک ناسازه
برعکس يک جنبش بيش . بااين وجود اشتباه است اگر که جنبش را يک پديده يک دست،سازه و ذاتا خالی ازخطا وتناقض بيانگاريم

و قوت و ازتوانائی ها و ناتوانی ها، عناصررهائی بخش و اسارت آور، ازهرچيزيک ناسازه است و آميزه ای است از نقاظ ضعف 

جنبش درلحظه تولد اساسا فريادی است عليه وضعيت موجود و ... تاريکی وروشنائی، گذشته وآينده، سلطه وضدسلطه، آگاهی و توهم و

 پيدا و ناپيدای متصل کننده به نظام موجود در با همه نارسائی های که وضعيت موجود با خود به همراه دارد و آن را با هزاران رشته

ودرمتن اين فرياد است که جنبش می تواند هم خود را بيافريند و زنجيرهای انقياد را يکی پس . هرلحظه توليد و بازتوليد می کند

 و روندهای گوناگون و با گرايش ها. ازديگری پاره  کند وهم درهمان حال می تواند زنجيرهای تازه ای را به دست وپای خود به بندد

درجات گوناگون ازقوت وضعف وجود دارند که فرا دستی هيچ کدام از آنها بخودی خود و ازقبل مقدرنيست واين عنصرآگاهی و 

چگونگی سازمان يابی و شيوه مبارزه ازهم اکنون است که برزمينه مستعد و بالقوه رهائی بخش جنبش به مثابه فريادی عليه ستم 

تمامی اهرم ها " من هستم"به محض آنکه جنبشی اعالم می کند . رآفرينش  آن ودرغلبه اين يا آن نقش اساسی خواهد داشتوتبعيض، د

نه فقط ازجانب دشمن قرارگرفته . وسازوکارهای گوناگون سرکوب برای سترون ساختن آن و حفاظت ازسيستم موجود به کارمی افتند

آری . سخت افزاری بلکه هم چنين ازدرون و از طريق سرکوب باصطالح نرم افزاریدرمقابل جنبش و باصطالح ازطريق سرکوب 

تسخيرازدرون به موازات سرکوب از بيرون ازمهمترين علل ناکامی جنبش های گذشته بوده و الجرم مقابله با آن مستلزم هوشياری 

ه آنکه ازدل وضعيت موجود وبرعليه تبه کاران حاکم البته همانطورکه اشاره شد ناسازه بودن يک جنبش نوپا  باتوجه ب. بيشتری است

مهم آن است که جنبش با تکيه برنقاط قوت خويش بتواند خويشتن را ازورطه نقاط ضعف  بيرون . بيرون می آيد امرعجيبی نيست

 حيات بخش خود قرارگيرد وخويشتن را که منبع زاينده تغيير، جنبش وقتی به بيراهه می رود که درفرايندی بيگانه سازبا با منشأ. بکشد

بی ترديد تفويض داوطلبانه . آزادی وعدالت اجتماعی، مالک خود و خاک بودن، ضدسلطه  و زور بودن است، به ديگران تفويض نمايد

فرمان شدن، مهمترين خطری  به نيروئی بيرون ازخود و سربه - خودفرمانی وخود بنيادبودن وخالقيت خويشتن-گوهراصيل خويش

مطايق اين تجربه . دراين مورد بخصوص بازخوانی تجربه انقالب بهمن بسيارآموزنده است. است که هرجنبش نوپا را تهديد می کند

مردم دراوج اقتدارو قدرت  نمائی خود دربرابرماشين عظيم سرکوب شاه وحاميان جهانی اش، همزمان تصوير خمينی را درماه 



ردند ووقتی هم او را در کنارخويش و بردوش خويش يافتند، يکدل و يک جان، هرآنچه را که دستاورد خودشان بود به جستجومی ک

وباين ترتيب دراوج پيروزی تخم فاجعه اسارت بعدی، يعنی تسلط  واليت فقيه برخود، بدست . کرامات وهاله نور منتسب کردند

، خدايگان وهاله "هاله نور"به هوش باشيم که درمقابله برای بزيرکشيدن خدايگان و يکازاين رواين باربايد سخت . خودمردم کاشته شد

هنگامی که مردم باواريزکردن .  هم تکرارشد٧۶همين تجربه درابعاد کوچکتری دردوم خرداد . نورجديدی را جايگزين آن نکنيم

بنابراين  نهادِن درسِت . ت بدست آمده را ازدست دادنداعتمادخود به خاتمی به مثابه بخشی ازحاکميت ووابسته به جناح ديگر، فرص

وگرنه مجددا گرفتارهمان دورباطلی خواهيم شد که . خشت های نخست درمرحله تکوين اوليه جنبش ازاهميت زيادی برخوداراست

کنون که  يکب بارديگر ا. ازمشروطيت تاکنون بر مبارزه ضداستبدادی  رفته است وموجب ببادرفتن آن همه مبارزه وفداکاری شده است

  .بپاخاسته ايم  برای زنده نگهداشتن اميدمان به تغييرات ژرف ، الزم است که ازتکرار تجربه های منفی  گذشته اجتناب ورزيم

يکی ازدرسهای اين تجربه  که به گمان من مهم ترين آن نيزهست،اجتناب ازتکراروحدت کلمه وتالش برای  تقويت وتثبيت خصلت 

  : جنبش استپلوراليستی

  !بسوی يک جنبش پلوراليستی
درواقع جنبش به مثابه تجلی . پلوراليستی ماندن جنبش ازاهميت بی مانندی برای تضمين خصلت دموکراتيک آن برخورداراست

ومی حضوراقشارگوناگونی ازکارگران و زحمتکشان وکارمندان ومعلمان و پرستاران، شاغلين و بيکاران، زنان وجوانان واقليت های ق

ازهمين رو درواقعيت .است... همواره دارای تنوع ورنگارنگی درمطالبات معيشتی وسياسی وفرهنگی و....وملی و مذهبی وهنرمندان و

 به مثابه جنبشی ازجنبش های اجتماعی گوناگون وجود داشته و وحدت درکثرت و - صرفنظرازدرجه بالقوه گی وبالفعلی آن-عينی

با اين وجود همواره درجامعه استبداد زده و يکدست زمينه مساعدی . زبارزترين مشخصات آن استرنگارنگی درعين اشتراکات ا

وجود دارد که مبارزان عليه استبداد و فالکت، درفضای بسته و متمايل به دوقطبی مبارزه  دچار آفت يکدستی وحدت کالم وشعارو 

اين تصورکه گويا قدرت وموفقيت ازيکرنگی . ودصف بندی شوندکه برای دموکراسی هم چون سم خطرناکی محسوب ميش

و يک صدائی، والجرم خاموش کردن تنوع مطالبات زائيده ميشود، تصوری است  نادرست  که موجب سترون ) يده واحده(ويکدستی

کثر و وجود اگرکه ت.شدن جنبش وتهی شدن آن ازدرون والجرم بازتوليد همان تبعيضاتی می شود که برعليه آن به قيام برخاسته است

جنبشهای اجتماعی گوناکون يک واقعيت عينی وبرآمده ازخود جنبش است، بنابراين يک جنبش بالغ و دموکراتيک بايد بتواند بازتاب 

بی شک تأکيد براشتراکات ومطالبات عام و .  باشد-....دهنده همه آن تنوع ها، هم چون ستم طبقاتی،ستم جنسی وملی ومذهی و

فوف متحد ويک پارچه جنبش دارای اهميت انکارناپذيری است، امامساله نه برسرتضعيف آن بلکه درنظرگرفتن فراگيربرای تحکيم ص

چرا که يک شعار و مطالبه فراگير و عام برای کارگران ومعلمان و زنان . خصلت پلوراليستی همين شعارهای عام ومشترک است

ت که درکنارهم به يک شعارعام ومشترک معنای واقعی می دهند وبهمين دارای معانی و خود ويژگی های متفاوتی اس... وجوانان و

دليل يک شعارفراگيروعام بايد بتواند از يکسو تبلورآنها باشد و از سوی ديگردرميان اقشارگوناگون ترجمان و بازتاب دهنده منافع 

تبديل به ابزاری برای منجمدکردن اين مطالبات وگرنه شعارعام . متفاوت و خود ويژه آنها يعنی پيوند ارگانيک بين عام وخاص باشد

. والبته بايد اضافه کرد به ابزار سرکوب برای گرايش فرادست و متعلق به طبقه حاکم.وسلب معنای واقعی وملموس شعارعام می گردد

های نخستين وقبل بی ترديد يک جنبش متکثر و همبسته يک شبه شکل نمی گيرد، اما نهادن درست خشت اول بهنگام تولد و درگام 

مهم است بدانيم که چنين چيزی نه فقط .ازآنکه گرايشات بيگانه با جنبش مجال سيطره برجنبش را پيداکند دارای اهميت زيادی است

موجب تضعيف و پراکندگی دامنه جنبش و رزمندگی آن  نمی شود بلکه برعکس موجب تقويت صفوف آن وتمرين منش دموکراتيک 

وحدت کلمه افسونی است که طبقات حاکمه ازآن برای کنترل جنبش وکسب هژمونی .  ومانع بازتوليد استبدادآتیازهم اکنون می گردد

هم چنين نبايد فراموش کردکه رژيم ازطريق جناحهای رقيب ورقابت های درونی آنها و شخصيت های خود . خود سودمی جويند

قه حاکمه ازطريق رسوخ  ديرپای باورها وعادات وفرهنگ ها، ودرونی عالوه براين طب. پرورده اش درميان صفوف جنبش نفوذ دارد

ازهمين روما غالبا بدون آنکه خود بدانيم ، گاهی درخاموش ساختن پلوراليسم  . ساختن آنها درتک تک افراد آن حضور و نفوذ دارد

  .جنبش بدست خودمان و درتفويض گوهراصيل خود به دشمنان خويش مشارکت می کنيم



   توان میشخصه مهم جنبش هم اکنون موجود رادوم: ونه بهتراست نگاهی به جنبش کنونی ازمنظرآسيب پذيری فوق داشته باشيمبرای نم

و مرگ ) بعنوان يک شعارمشخصی که جنبش حول آن شکل گرفت(دردوشعارمی جنگم، می ميرم، رأی مو پس می گيرم 

بااين وجودرويکردی وجوددارد و .   ومی تواند مبين رزمندگی باشد وهستدوشعاری که فی نفسه مترقی بوده. برديکتاتورمشاهده کرد

 به سازش با همين حکومت تنزل دهد و شعار دوم يعنی مرگ بر ديکتاتور را يا مسکوت - پس گرفتن رأی را-برآنست تاشعارنخست 

وحال آنکه می دانيم مبارزه . ديگرتنزل دهدبگذارد و يا آن را به يک شعارکلی و بی يال و اشکِم مبارزه قدرت يک جناح عليه جناح 

مثال برای زنان ستم استبدادحاکم دارای . عليه ديکتاتوری برای اقشارگوناگون اجتماعی دارای خود ويژگی ها ومعانی گوناگونی است

بنابراين اگرقرارباشد ... . وهمين طوراست برای بيکاران درمقايسه با شاغلين و. بارمضاعفی است که الزاما برای مردان چنين نيست

اين نوع خود ويژگی ها و مثال مطالبات اخص زنان به عنوان نيمی ازجامعه، تااطالع ثانوی معلق شود و شاهد تحليل رفتن مطالبات 

بنابراين طرح مطالبات  .وصف مستقل زنان درجنبش عمومی باشيم، چه تضمينی وجود دارد که آپارتايد جنسی برزنان تداوم پيدا نکند؟

زنان درصفوف جنبش ازهم اکنون وتبديل آنها به خواست مشترک و فراگيرهمه گان، قبل ازهمه توسط خود صفوف متحد زنان دارای 

بنابراين اولين . همانطورکه مطالبات جنبش کارگری و مطالبات ساير جنبش ها نيزدارای اهميت پايه ای است. اهميت پايه ای است

 حاصل می شود همانا تأکيد بر تکثردرعين ٧۶تجربه انقالب بهمن و هم چنين تجربه دوم خرداد سال ومهمترين درسی که از بازخوانی 

فردا بسيارديراست و پيش برد اين وظيفه بسيارمهم با گسترش فرهنگ . اتحاد حول اشتراکات درصفوف جنبش ازهمين امروزاست

وی خود درمتن جنبش عمومی و حک کردن اين تنوع ازهم دموکراتيک ازيکسو و حضور جنبش های اجتماعی گوناگون با رنگ و ب

مبارزه عليه استبداد اگربا مبارزه عليه . اکنون برپيشانی جنبش ميسرمی گردد وامری است مربوط به تک تک شرکت کنندگان درجنبش

 های گوناگون پلوراليستی مظاهرآن دردرون خود جنبش همراه نگردد، و اگربا عبور شعارهای عام از منشورمنافع به حق اقشارواليه

دربهترين حالت فقط موفق به تعويض . نشود، تضمينی برای بازتوليد استبداد وآنچه که عليه آن مبارزه می کنيم وجود نخواهد داشت

مه آری جبنش بايد درکناراشتراکات پايه ای خود رنگين کمانی ازه. شکل استبداد وجايگزينی آن با شکل ديگری ازاستبداد خواهيم شد

البته نيازی به گفتن ندارد که تالش برای برطرف ساختن آسيب پذيری فوق . رنگ ها باشد وباسيطره يک رنگ برخود مقابله کند

هم چنين الزم به اشاره . درمغايرت با بهره گيری اصولی ازتضادهای درونی رژيم وامکاناتی که ازِ قبل آن می توان بدست آوردندارد

  .   نبش فقط به مورد فوق خالصه نمی شود و اميدوارم که درفرصت های بعدی به ابعاد ديگری ازآن به پردازماست که نقاط آسيب پذيرج
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