


 جواد نظری فتح آبادی اولین شهید، یا یکی از اولین شهدای قیام آبان 98 در سیرجان است که در شامگاه 24 آبان با شلیک 

گلوله به رسش کشته شد.
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یک النگ شات کوتاه1 

1. در نیمه ی اول دهه ی 1390 و قبل از دی ماه 96 جریان صنفی دانشجویی دوشادوش جریان صنفی معلامن، 

کارگران و بازنشستگان پیشاپیش توده های مردم پیش رفت. در حالی که گروه های متعددی )از اصالح طلبان تا به 

اصطالح چپ های خیلی رادیکال( با مضحکه و تخطئه امر صنفی را مجزا و مادون امر سیاسی کالن می دانستند، 

این جریان ها با اعالم اینکه "صنفی، سیاسی است" و از طریق پیوند جزئیت معیشت به اعرتاض علیه کلیت ساختار 

اقتصاد سیاسی حاکم، شدت درهم تنیدگی امر اقتصادی و سیاسی را در تحلیل )چنانچه در واقعیت هست( لحاظ 

کردند و در عمل پیش بردند.

2. در خیزش توده ای دی ماه 96، جریان دانشجویی در جغرافیایی منادین )مرز بین دانشگاه و خیابان( در کنار 

مردم ایستاد و به طرح دو شعار اساسی پرداخت که یکی تبدیل به شعار اصلی قیام دی ماه شد و دیگری )نه 

شاه می خوایم، نه مال/ فقط تشکیل شورا( مسیری نسبتا طوالنی از تکامل را طی کرد تا باالخره از درون اعتصاب 

کارگری هفت تپه و دقیقا از زبان شورای کارگری این کارخانه شنیده شود: نان، کار، آزادی/ اداره ی شورایی. این 

1-  این منت نوعی النگ شات است چراکه دور از جزئیات تعارض ها، فشارها، بن بست ها و دیگر بلبشوهای درونی به ارائه ی منایی 

کلی تر می پردازد.
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در حالی بود که گروه های متعددی خیزش دی ماه را حرکتی کور و فاشیستی می دانستند که باید از آن فاصله 

گرفت و ردش کرد )گویی که تاریخ برای گام برداشنت در انتظار تأیید و رد ماست(؛ همچنین کنش دانشجویان را 

خام، اشتباه و خطای اسرتاتژیکی می دانستند که منجر به پاشیدن کل جریان می شود؛ به عالوه مبتنی بر رویکرد 

هزینه/فایده، "طرح دوتا شعار" را دارای هیچ دستاوردی منی دانستند و با دیده ی تحقیر به آن می نگریستند؛ در 

حالی که »شعار«، شعاری که از دل مردم برمی خیزد و توده ای و فراگیر می شود فرشده ترین، رساترین و ساده ترین 

شکل بیان خواست جمعی است که می تواند با بیان و اعالم گسرتش یابد و یک جهت گیری، خط مشی یا خواست 

آلرتناتیو را توده ای کند، ضمن آنکه در غیاب سازمان یابی منسجم می تواند به تبلیغ و ترویج یک خط و مقدمه ای 

برای انسجام مشی و ایجاد فضا جهت سازمان یابی بیانجامد. کسانی که می توانند شعار را رصفا کالمی درون تهی 

بدون اتکا به واقعیت بدانند بالکل خود را از پیچیدگی دیالکتیک ذهن و عین خالص کرده اند و می توانند با سادگی 

و شفافیت متام، باد به غبغب انداخته، رویکردی مکانیکی را پیش بربند.

3. جریان صنفی دانشجویی برخالف پیش بینی برخی گروه ها و حتی به رغم عمر متوسط هر جنبش دانشجویی، 

تحت شدیدترین رسکوب، ارعاب، رسوخ و انشقاق از جانب دستگاه امنیتی دوام آورد و بازسازی شد؛ عالوه بر آن 

توانست با پیگیری مجدانه، با حفظ موضع و پافشاری جمعی بدون تن دادن به بازی های دستگاه امنیتی، آن را 

به طور موقت به عقب نشینی وادار کند که نتیجه ی آن در کاهش احکام دانشجویان هویداست. این امکان دوام 

و بازسازی به هیچ قهرمانی گری ویژه ای و هیچ امر استثنایی ای ربطی نداشت. این دوام به دلیل دو عنرص مهم در 

سازمان یابی این جریان، تسهیل شد:

الف( جریان صنفی همواره نقطه ی آغاز خود را بر امر انضامی ُخرد قرار داده و نسبت این انضاممیت خرد با 

کلیت ساختار کالن را پیوسته نشان داده است. بنابراین این جریان هرگز از هیچ ایده آل کالنی و از هیچ آسامن 

ذهنی و انتزاعی ای آغاز نکرده که به محض کوبیده شدن پتکی سبک یا سنگین بر زمین گرم بخورد، بلکه دیالکتیک 

بین جزء و کل را همواره حفظ کرده و در کالن ترین مواضعش همواره امر زنده ی حارِض انضاممی در رجعت بوده 

است و به این ترتیب همیشه زمینی سخت برای آغاز در اختیار داشته است. ضمن آنکه این جریان به رغم عموم 

جنبش های دانشجویی تاریخ معارص ایران، خود را در نسبت با هیچ جناح و قدرت بیرونی و به عنوان اهرمی 

برای آن تعریف نکرده که بنا به مصلحت رشد کند، بنا به تعارضات عقب بنشیند و اگر از چارچوب خارج شد 

رسکوب شود و در پس آن رسخوردگی و پاشیدگی رصف باقی مباند؛ بلکه از میانه ی رسکوب، به صورت مستقل و در 

پیوندی برابرانه و خواهرانه با دیگر جریان های همسو به لحاظ خط مشی طبقاتی آغاز کرده و پیش رفته است. به 
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عبارت دقیق تر این جریان نه حاصل ژست های ایده آلیستی و نه به عنوان اهرم نیروها و جناح ها بلکه به صورت 

درون جوش روی زمین واقعی و برای حیات جمعی )حیاتی برابر و دموکرات( برخاسته است؛ طبیعی است با "ِپخ 

کردن" یا "مذاکره" یا "تصمیم از باال" قابل رسکوب یا کنرتل نباشد.

برآوردن  برای  که  به خوبی می دانند  )و خود  دارند  توقع  از کنش جمعی  و خیالبافان  ایده آلیست ها  آنچه  ب( 

انتظارشان یک قرنی دیر رسیده اند( یعنی شکلی از سازمان یابی ُصلب با مرکزگرایی افراطی، به هیچ وجه با کنش های 

جمعی سازمان مند کنونی مطابقت ندارد. آنچه آن ها را رسخورده و منفعل می کند و به شکست پیشگویی های شان 

می کشاند نه واقعیت موجود بلکه تلقی آن ها از "سازمان یابی ایده آل" است که موجب می شود اساسا نتوانند شکل 

تحقق یافته ی سازمان یابی ها در موقعیت کنونی را ببینند. سازمان یابی دانشجویان، "سازمان یابی جریانی" است؛ 

جریان یعنی سیالیت و تکرثی درون یک مسیل یا چارچوب مشخص. عدم درک این خصلت موجب می شود بسیاری 

درک نکنند چگونه وقتی یک دانشگاه متاما زیر لگد رسکوب است، دانشگاهی دیگر یک باره و بی هامهنگی هامن 

صدا و خط را پیش می برد و چگونه وقتی اکرث لیدرها را به نوعی حذف کرده اند جریان دانشجویی پرصالبت تر، 

گسرتده تر و رادیکال تر از پیش درست در هامن چارچوب و خط مشی پیش می رود. این "خصلت جریانی" امکان 

سازمان یابی کامال منسجم و یک دستی در پیرشوی را سلب می کند اما در عین حال ظرفیت هایی دموکراتیک برای 

پیرشوی و حتی تبدیل شدن به سیل می دهد. کسانی که از "فرآیند تکوین اتحادیه ی شوراهای صنفی کشوری" به 

عنوان یکی از بال های جریان صنفی مطلع اند، می دانند که با "شکل گیری ادوار" برای اتحادیه مخالفت شد تا این 

سیالیت جای خود را به شکلی از مرکزگرایی ُصلب پدرساالر ندهد، هرچند که خطرات بسیاری در بر داشت و دارد.

4. جریان صنفی دانشجویی به رغم حمالت مهلک دستگاه امنیتی در متام مدت سال 97 پویا و زنده باقی ماند؛ نه 

تنها به دلیل اتکایش بر انضاممیت، نه تنها به خاطر شیوه ی سازمان یابی، بلکه همچنین به دلیل حفظ چارچوب و 

مسیل، یعنی خط طبقاتی. حفظ این خط مشی مشخصا سه جریان معلمی، کارگری و دانشجویی را شانه به شانه 

و پشت به پشت هم قرار می داد که هر یک دیگری را تقویت می کرد و هر یک توانست در عقب نشینی ناگزیر 

دیگری به جلوی جبهه بیاید و پیام واحد را حفظ کند )کار به جایی رسید که اصالح طلبانی که در سال 94 لفظ 

صنفی را مسخره می کردند و حاال به یمن رسانه های چپ-اصالح طلب چهره عوض کرده بودند، پرخاش می کردند 

که "چرا اینقدر سیاسی؟! صنفی مبانید!"(.

عالوه بر آن جریان دانشجویی به گسرتش سنگرها و پیوند با متحدین جدید پرداخت. سنگربندی علیه ستم بر زنان 

در دانشگاه که تجمع باشکوه اردیبهشت ماه سال جاری علیه حجاب اجباری در مرزبندی محکم با راست ارتجاعی 
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یکی از منودهای آن بود؛ همچنین پژواک صدای مقابله با ستم قومی و مذهبی در دانشگاه از مصادیق بارز این 

گسرتش است. این در حالی بود که باز طیف هایی در مقام منتقد همه چیزدان، پرداخنت به ستم به زنان، اقوام و 

مذاهب را خروج از خط ساده اندیشانه، مکانیکی و اکونومیستی خود در قبال »طبقه« می دانستند و طبق معمول 

دست به تخطئه ی جریان دانشجویی )این بار به بهانه ی انحراف به راست( زدند.

5. جریان صنفی دانشجویی در حالی در قیام آبان ماه پشت مردم عاصی جان به کف ایستاد، در حالی به رغم 

رسکوب وسیع دانشگاه هم زمان با کشتار بی سابقه ی مردم، در روز دانشجو پرچم قیام مردمی را باال نگه داشت و 

در حالی در دی ماه 98 امتداد قیام مردم با صدای رسای خواست »انقالب« شد که بسیاری انتظار داشتند دیگر از 

تک و تا بیفتد و پس از این حجم فشار و رسکوب و فرسایش، آرام بگیرد. آنان که به توده مطلقا بدبین اند، آنان که 

انقالب را امری دفعتی و متاما حرفه ای می دانند، ایده آلیست های خود-مارکسیست خوانده که هزاران فرسنگ از 

روش مارکس و سوسیالیسم علمی فاصله دارند، درکی از این رشایط ندارند و به تلقی بدبینانه ی گاِلمی )شخصیت 

بدبین کارتون گالیور( محدود می شوند: "من می دونم ما می میریم".

اما این پیرشوی ها قدرت جریانی است که دانست چگونه اقتصاد و سیاست، جزء و کل، سازمان یابی و توده، برابری 

و آزادی، سوژه و ابژه، تاریخ و ایده و انتشار و انسجام درهم تنیده اند؛ هرچند که از جانب خیل مدعیان به عدم 

انسجام نظری، به عدم سازماندهی متاما منسجم و... متهم بود، بی آنکه فرصت خود-تصحیحی و تکامل طی زمان 

به آن داده شود. اکنون در سال 98 تازه مدعیان دیگری پیدا شده اند که قصد »طرد و منزوی کردن« این جریان را 

به جرم ضدیتش با دست راستی ها و مرتجعین دارند یا این جریان را به جرم دقت کاملش در مواضع و باقی ماندن 

در چارچوب خط مشی خود و ضدیت با کلیت ساختار رسمایه داری نئولیربال حاکم تخطئه و عنوان می کنند: "در 

زمانی که اصل نظام نشانه است چرا نئولیربالیسم؟" بی آنکه درک کنند بدون نفی تام و متام و انقالبی کلیت اقتصاد 

سیاسی موجود، بین شاه و مال و امثالهم ول معطل خواهیم ماند و حتی با هرگونه رژیم چنجی نه تنها انقالب که 

ذره ای اصالح هم در جهت آزادی و برابری انجام نخواهد شد؛ نیز منی توانند ببینند که چگونه جریان دانشجویی 

از این طریق می تواند نقبی برای پیوند با نیروهای مرتقی منطقه و بین املللی بزند؛ رضورتی که هنوز به درستی 

به آن پرداخته نشده است.

البته این نوعی بدبیاری است که تخطئه گران یک جریان از حداقل توان تحلیلی برخوردار نباشند و در تئوریک ترین 

داد،  رخ   98 آذر   19 در  آنچه  مانند  حالت  پراتیک ترین  در  دقیانوسی،  عهد  جمود  و  اکونومیسم  دچار  حالت 

احمقانه تر از بسیجی ها وسط دانشگاه پرچم آمریکا آتش بزنند و زنده باد سوسیالیسمی ضمیمه اش کنند و در 
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سیاسی ترین حالت تا خرتناق در منجالب انواع رفرمیسم گیر کرده باشند؛ بدین گونه حتی نقد و رد هم کمرت با 

نگاه تحلیلی بیرونی انجام می شود و بدبیاری برای تصحیح و تکامل اینجاست.

6. در زمانی که بحران اقتصاد سیاسی در یکی از باالترین سطوح خود قرار دارد و »رشایط عینی« مهیاست، در 

زمانی که قیام توده ای در جریان است و »رشایط ذهنی« تا حدی آماده است، در زمانی که متأسفانه هیچ سازمان 

در  نیافته،  وجود  امکان  امروز  تا  رهایی  سمت  به  قیام  هدایت  برای  کشور  داخل  در  جهت دهنده ای  قدرمتنِد 

زمانی که راست ارتجاعی، نظامی گری و عدالت خواهی رسکوبگر و اخته ساز با رسانه و قدرت و اسلحه در کمین 

نشسته اند، در موقعیت پسا-آبان 98، جریان دانشجویی به عنوان جریانی که خود را پیشاپیش کنار یا پشت به 

پشت توده ها حفظ کرده، به عنوان جریانی که تالقی گاه پیوندهای طبقاتی و اتحاد ستمدیدگان است، به عنوان 

جریانی که به دلیل میدان عملش )دانشگاه( خصلتی روشنفکرانه دارد، اگر ویژگی های پیشتازانه ی خود را از دست 

بدهد رسام قافیه را باخته و زمین را برای نیروهای مقابل یا »تصادف« خالی گذاشته است.

آلرتناتیو و در رشایطی که گام بعدی  این خواهد بود که در موقعیت خالء  اشتباه سهمگین جریان دانشجویی 

قیام های توده ای می تواند به »اعتصاب های عمومی« و »اشغال« برسد، دست از شعار اساسی »تشکیل شوراهای 

مردمی« بردارد و به کار منسجم نظری-ترویجی در این خصوص نپردازد. در موقعیتی که سازمان یابی چنین خصلت 

سیال و توده ای یی یافته، تنها تشکیل شوراهای مردمی و کمیته ها می تواند موارد زیر را امکان پذیر کند:

گام برداشنت به جلو با اعتصاب و اشغال،  .1

خود-متشکل شدن مردم برای پیرشوی در غیاب تأسف انگیز کنونی سازمان،  .2

باال رفنت قدرت و اعتامد به نفس مردم برای کار جمعی دموکراتیک به جای امتیزه شدن و راحت الحلقوم   .3

بودن برای دهان بلعنده ی نیروهای مسلط،

ازبین بردن خالء آلرتناتیو،  .4

رسیدن به راهی برای حل مسائل محیط زیست، ستم قومی-مذهبی-طبقاتی-مردساالری،  .5

حفاظت حداقلی از دموکراسی و قدرت مردم طی هر تحول غیرمردمی،  .6

قدرت گرفنت طبقاتی به زیان ساختار حاکم،  .7

شکل دادن به مقدمات سازمان یابی مردمی.  .8

جریانی که در همه ی مدت فعالیت خود در میان غرولندهای اکونومیست ها، ایده آلیست های غرق در »حزب 

تاخته،  پیش  به  دشمنی ها  و  بایکوت ها  انواع  و  وحشت زده  رفرمیست های  پرمدعا،  منفعلین  هیچ«،  یا  لنینی 
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خطابی به جریان صنفی دانشجویی

با همه ی آنچه در  را  اگر مسئولیت کنونی خود  از جایگیری صحیح فاصله نگرفته،  رادیکالیزه شده و لحظه ای 

دست دارد در کمک به پیشربد قیام، سازمان یابی توده ای و در جهت قدرت گیری طبقاتی به انجام نرساند بیشرت 

از زائده ای بر حرکت پرجوش و خروش توده ها و مانورهای صاحبان قدرت بر این حرکات نخواهد بود. ما نه شاه 

می خواهیم و نه مال، و این همه ی ماجرا نیست؛ بلکه ما تشکیل شوراهای مردمی در پیشربد اعتصاب های عمومی، 

در پیرشوی انقالبی و برای قدرت گرفنت مردم، حفاظت از دموکراسی و سوءگیری به سمت برابری را می خواهیم؛ 

ناگزیریم در غیاب فعلی سازمان منسجم مرکزی، در میانه ی آتش و خون، در خواب و سستی و غیاب  چراکه 

روشنفکران رادیکال، وسط دگامتیسم و ایده آلیسم بسیاری از نیروها، درست در همین رشایط تاریخی در پیوند با 

حرکت توده ای، نقش آگاهی بخشی، جهت دهی و پیشتازی را حفظ کنیم و با تکیه به آنچه فعال در چنته داریم 

به پیش رویم.

از صحنه ی نربد

بهمن 1398
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