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بعد از خیزش دی ماه 1396 در بسیاری از محافل و دید و بازدیدها این را شنیدیم و حتی در بسیاری از سایت ها 

و اظهارنظرهای فعاالن چپ و کمونیست خواندیم و به گوشامن رسید که چپ باید از خودش انتقاد کند چون 

نتوانست خیزش دی ماه را پیش بینی کند و برای آن آماده باشد. حقیقت این است که کل این اظهارنظرهای فاضالنه 

اشتباه بود و نشان می داد نویسندگان و بیان کنندگان آنها سال هاست ارتباط خودشان را با امر سیاسی از دست 

داده اند. البته روند رو به وخامت اوضاع اقتصادی و ستم طبقاتی موضوعی آشکار و عیان بود و بسیاری از فعاالن 

چپ در بحث های رو در رو یا در مالء عمومی از آن سخن می گفتند. این هم قابل پیش بینی بود و پیش بینی 

شده بود که این روند رسانجام به شورش های فرودستان منتهی خواهد شد. بسیار پیش از سال 1396 و در سال 

1389 حتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیداری که در آذرماه با هم داشتند، وقوع این شورش ها را 

پیش بینی کرده و پیشاپیش گفته بودند که »شورش های نان« ربطی به »جنبش صلح آمیز سبز مردم ایران« ندارد. 

این پیش بینی نشان از هوش و ذکاوت آنها نداشت؛ کافی بود کسی تنها کمی تاریخ جهان و ایران را بشناسد یا حتی 

فقط اثرات اجرای سیاست های ریاضتی و نولیربالی را در ایران ببیند و بداند که رسانجام این روند موجب خواهد 

شد آنها که به فقر و فالکت رانده می شوند یا فقیرتر و تهی دست تر می گردند، رس به شورش بردارند.
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آنچه که در مورد دی ماه پیش بینی نشده بود و اساساً امکان پیش بینی آن هم وجود نداشت این بود که شورش در 

چه زمانی، در چه مکانی و به واسطه ی کدام اتفاق رخ خواهد داد و نیز این که با این رسعت در رستارس ایران، و 

در شهرهای کوچک و دورافتاده و محروم شعله خواهد کشید. بنابراین اصالً امکان این وجود نداشت که نیرویی 

با پیش بینی کم و کیف خیزش دی ماه خودش را برای آن آماده کند. تدارک برای روزهای خیزش دی ماه احتامالً باید 

از جنس تدارک برای اقدام موثر در هر شکلی از مبارزه ی مردمی می بود که نیروهای چپ و کمونیست سال ها از 

آن غافل بودند یا تالش هایشان در این زمینه به نتیجه ای نرسیده بود.

اما بعد از خیزش دی ماه دیگر همه چیز روشن و عیان بود. هر کسی می دانست که خیزش دی ماه نه رعد در آسامن 

بی ابر بود و نه رسکوب آن موجب خواهد شد قضیه به همین جا ختم شود. به همین ترتیب با گذشت بیش از یک 

سال از قیام آبان به طور دائم می بینیم که حکومتی ها، در هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا، از شورش های آینده 

حرف می زنند و در مورد »خطر« وقوع آنها به همدیگر و به بقیه هشدار می دهند. در واقع بعد از خیزش دی ماه 

بود که باید مبارزان جنبش کمونیستی خودشان را در مرحله ی تدارک می دیدند، اهامل ها و کم کاری های گذشته 

را جربان می کردند و تالش می کردند با توجه به جمع بندی رشایط موجود و چشم اندازها و افق های گشوده شده ی 

پیِش رو، در فعالیت ها و مبارزات خودشان تجدید نظر کنند. اما آنچه شاهد آن هستیم، و ما را وا داشته تا در 

دی ماه 99 جمع بندی کوتاهی از کارهایی که نباید می کردیم ارائه کنیم، این است که نه تنها خیزش دی ماه، بلکه 

شورش مردمی مرداد ماه، قیام آبان، اعتصاب های کارگری متعدد در چند سال اخیر، مبارزات صنفی معلامن و 

بازنشستگان و دانشجویان هم تاثیر عمیق و بینیادینی در نوع فعالیت بخش بزرگی از نیروهای چپ و کمونیست 

نگذاشته و در این میان »سندرم«های عجیب و غریبی هم منود پیدا کرده که الزم است با آنها برخورد شود.

احتامالً بهرت این بود که این منت به عنوان یک منت داخلی در میان نیروهای فعال در جنبش چپ و کمونیستی در 

داخل کشور و همین طور در خارج از کشور به بحث گذاشته شود اما رشایط این کار بنا به دالیلی چند مهیا نیست. 

البته همین مهیا نبودن رشایط نیز خودش نشان می دهد که در چه وضعیتی قرار داریم و به برخی از انتقاداتی 

که بعد از این خواهیم نوشت مربوط است. ما از میان »سندرم«های بسیاری که در این چند سال منود پیدا کرده 

فعالً در این منت به سه »سندرم« مهم و اساسی می پردازیم و بنا به اقتضا در منت های بعدی این انتقادات را ادامه 

خواهیم داد و در صورت لزوم مصداق های آن را، با نام و نشان، روشن خواهیم کرد.
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سندرم رهربی

در منت پیشین کمیته ی جواد نظری فتح آبادی، که با عنوان »چگونه سازمان بیابیم؟؛ ایده هایی برای سازمان یابی 

انقالبی«1 منترش شد، از »اسطوره ی حزب لنینی« نوشتیم و از این که چگونه این »اسطوره« و نه الزاماً خود الگوی 

حزب لنینی، به سدی در مقابل جستجوی راه های بدیلی برای سازمان یابی تبدیل شده است. در این بخش از این 

منت الزم است در مورد »اسطوره ی سازمان پیشاهنگ« بنویسیم.

بعد از خیزش دی ماه نقدهای بسیاری در مورد »بحران رهربی«، هم در سطح جنبش کمونیستی و هم در سطح 

جنبش توده ای، مطرح شد. برای اغلب مبارزان جنبش کمونیستی، حتی آنها که به رغم تبدیل شدن به یک گروه 

چند نفره نام »سازمان« را رها منی کنند، روشن بود که نه جنبش کمونیستی در ایران در وضعیتی قرار دارد که 

امکان شکل گیری رهربی در آن وجود داشته باشد و نه حتی در صورت شکل گیری این رهربی، لزوماً رهربی جنبش 

کمونیستی هامن رهربی جنبش توده ای خواهد بود. بنا به دالیل گوناگون، که در جای خود باید به آن پرداخته 

شود، جنبش کمونیستی نه چهره ای منادین مانند رضا پهلوی داشت که بتواند مورد توافق الاقل بخش بزرگی از 

مبارزان این جنبش قرار بگیرد و نه سازمانی منسجم و وسیع مانند سازمان مجاهدین خلق ایران که بتواند در طیف 

سیاسی خودش نقش سازمان پیشاهنگ را ایفا کند.

اتفاقاً بررسی ربط همین دو »رهربی« موجود و بالفعل به جنبش توده ای و مبارزات مردمی و میزان اثرگذاری آنها 

به خوبی نشان خواهد داد چقدر بسیاری از مباحث طرح شده حول موضوع »بحران رهربی« پرت و مهمل است. 

آنها که گامن می کنند جنبش توده ای و مبارزات مردمی برای پیروزی تنها معطل شکل گیری »ارگان رهربی کننده« 

مانده اند و این ارگان رهربی تنها و تنها باید از میان نخبه گان و احزاب و سازمان ها و در جایی بیرون از جنبش 

از بیخ معنای واقعی »بحران رهربی« را، که به واقع موجود است، نفهمیده اند. در دوران  توده ای شکل بگیرد 

البته همواره مالزم اوج گیری آن نیست و مانند هر جنبش توده ای دیگری ترکیبی  اعتالی مبارزات توده ای، که 

گرفنت  مشغول  هم چنان  کشور  از  خارج  در  پهلوی  رضا  عقب نشینی هاست،  و  پیش روی ها  و  فرودها  و  اوج  از 

از  یک بار  ماه  شش  هر  که  خرگوش هایی  و  است  اسالمی  جمهوری  با  متخاصم  کشورهای  از  کالن  بودجه های 

شبکالهش بیرون می کشد، از شورای ملی ایران و فرشگرد تا ققنوس و پیامن نوین، بیشرت تضمینی برای تصویب 

بودجه ی سال جدید است تا اقدامی سیاسی و سازمان مجاهدین خلق ایران هم از شعارنویسی های پراکنده در 

1. این منت را در فالخن شامره ی 162 در این آدرس بخوانید.

http://manjanigh.com/?p=3870
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کوچه پس کوچه ها و برخی حرکات ایذایی بی اثر بیشرت برای این استفاده می کند که سناتورها و کنگرس من ها و 

منایندگان سابق پارملان های اروپا را که اغلب با دریافت حق الزحمه به تیرانا سفر توریستی می کنند، رسگرم کند. 

البته کتامن منی کنیم که آنها هوادارانی هم دارند. روشن است که هر کسی با کمی اقدامات تبلیغی هوادارانی 

خواهد داشت حتی اگر »استاد محمدعلی طاهری« یا موجود به راستی مضحکی نظیر هخا و سعید سکویی یا 

سیدمحمد حسینی و علی عبدالرضایی باشد، چه برسد به »شاهزاده«ی مملکت که فقط یک قلم دو سه تلویزیون 

جریان اصلی از او پشتیبانی می کنند یا »سازمان«ی که هرچند معلوم نیست از کجا اما در هر صورت توان مالی 

چرب کردن سبیل رودی جولیانی را هم دارد.

بنابراین در سطح جنبش کمونیستی به درستی به این بحران توجه شد اما پاسخی که به آن داده شد ناظر به 

امکانات مادی درون مبارزات مردمی نبود. پاسخ بخش های زیادی از فعاالن جنبش کمونیستی در داخل و خارج 

از کشور به بحران رهربی این بود که »اینک من/ماییم رهرب گم شده«. در »چگونه سازمان بیابیم؟« تاکید کرده 

بودیم: »هر ایده ای، و در اینجا هر ایده ای در مورد شیوه های سازماندهی و سازمان یابی، باید بتواند امکانات واقعی 

خودش را در درون وضعیت موجود نشان دهد و بر آن مبنا حرکت کند.« طبعاً موضوع رهربی و کسب هژمونی نیز 

از این رسشت انقالبی جدا نیست. به این معنا علی رغم آنچه که در مقام تحلیل گفته می شد و می شود عملکرد عام 

جنبش کمونیستی نه ماتریالیستی است و نه دیالکتیکی. نه امکانات مادی تاکتیک و اسرتاتژی خودش را در درون 

وضعیت جستجو می کند و نه اساساً قائل به بازنگری در عملکرد خودش با توجه به رشایط عینی و مادی است.

مشخصاً در وضعیتی که رشایط عینی و مادی حکم می کند که فعالیت ها و مبارزات باید حول اسرتاتژی ای ایجابی 

نظم بیابد و نوعی از تقسیم کار و وظایف در میان نیروهای سازمان یافته ی جنبش کمونیستی شکل بگیرد، آنچه 

که به واقع شاهد آن هستیم افزایش رقابت در میان همین نیروهای نحیف و کم توان است. تاکید می کنیم که 

بنا به محتوای آنچه در »چگونه سازمان بیابیم؟« مکتوب کردیم لزوماً تصور ما از سازمان یافتگی متوجه احزاب و 

سازمان ها یا نیروهایی که خودشان را »حزب« و »سازمان« می خوانند نیست، بلکه هم چنین یک هسته ی کوچک 

چند نفره نیز برای ما در شامر »نیروهای سازمان یافته« قرار می گیرد.

به  کمونیستی  جنبش  سازمان یافته ی  نیروهای  غیردیالکتیکی  و  غیرماتریالیستی  غیرانقالبی،  پاسخ  حال  هر  در 

موضوع حاد و رضوری »بحران رهربی« نه تنها کمکی به انسجام جنبش کمونیستی نکرد بلکه بر پراکنده کاری 

و خرده کاری های موجود در آن افزود. بعد از دی ماه 96 در رشایطی قرار گرفتیم که همه مشغول انجام همه 
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کار شدند. دیگر مهم نبود که انضباطی در عمل و ایده شکل بگیرد، مهم این بود که به هر قیمتی خوانندگان و 

مخاطبان گروه رقیب جذب شوند و هامن حرف ها را در جای دیگری بخوانند یا بشنوند. به همین ترتیب انواع 

سایت ها و نرشیاتی راه اندازی شد که اصالً معلوم نیست چرا راه اندازی شده است و برای درک دلیل راه اندازی 

آنها به جای دالیل عینی و مادِی مربوط به مبارزه ی طبقاتی احتامالً باید به تاریخچه ای از تخاصم ها و عداوت های 

اغلب شخصی ارجاع داده شود. وضع در میان برخی نیروهایی که بنا به دالیل گوناگون و به شیوه های مختلف 

موفق شده بودند تاثیرات مثبتی در جنبش های اجتامعی بگذارند حتی بدتر هم بود. بسیاری از این گروه ها به 

واسطه ی هامن تاثیرات مثبتی که گذاشته بودند گامن بردند دیگر به رهربی جنبش کمونیستی دست یافته اند و 

نیروهای دیگر باید هژمونی آنها را بپذیرند. چنان که در ابتدای منت توضیح دادیم متام این ارجاعات مصداق های 

روشنی دارد که بنا به دالیل امنیتی از ذکر آنها خودداری می کنیم اما امیدواریم رفقای فعال در این جمع ها و 

گروه ها این منت را بخوانند و در برخوردی صادقانه حداقل خطاب ما را متوجه خودشان بدانند، بی آنکه امیدوار 

باشیم تغییری در عملکرد آنها اتفاق بیفتد.

در خارج از کشور که احتامالً به دلیل دوری از دسرتس دستگاه رسکوب، ابتکار عمل ها و فعالیت های وسیع تر 

نسبت به داخل از امکان بیشرتی برخوردار بود هم اتفاق قابل توجهی رخ نداد. انواع اتحادها و ائتالف ها و شوراها 

با رسعتی باال و برای ساخنت »بدیل سوسیالیستی« شکل گرفت اما به زودی معلوم شد که متام این جنب و جوش 

چیزی بیشرت از متام آنچه در چهل سال گذشته بارها آزموده شده و نتیجه ای هم نداشته، برای عرضه ندارد. برخی 

وعده دادند که به زودی تلویزیونی 24ساعته راه خواهند انداخت و گویا از تلویزیون 24ساعته با کیفیت ساخت 

برنامه هایی که از تلویزیون های موجود چپ می شناسیم انتظار معجزه داشتند اما حتی هامن تلویزیون 24ساعته 

هم آغاز به کار نکرد. برخی از ادعاهای انقالبی سالیان دراز خودشان دست کشیدند و از تشکیل مجلس موسسان 

دفاع کردند شاید برای این که در بدیل جایگزین جمهوری اسالمی کرسی ای هم در مجلس موسسان داشته باشند 

و بتوانند در رقابت های انتخاباتی بعد از رسنگونی قریب الوقوع جمهوری اسالمی رشکت کنند.

این درست در رشایطی بود که در جبهه ی دشمن طبقاتی و در مقابل چشامن ما تقسیم کار جدیدی در حال 

شکل گیری بود و حتی برای این تقسیم کار »کادرها« را جابه جا می کردند. برای منونه برای هم جهت شدن جبهه ی 

رسانه های جریان اصلی که در راستای تقویت آلرتناتیو بورژوایی بعد از جمهوری اسالمی فعالیت می کنند کادرهای 

حرفه ای بی بی سی فارسی به دویچه وله ی آملان و رادیو فردا منتقل شدند. جمشید برزگر رسدبیری دویچه وله را بر 

عهده گرفت و مهدی پرپنچی رسدبیر رادیو فردا شد. پرپنچی در ضمن برخی از کادرهای حرفه ای بی بی سی فارسی 



8

از دی تا دی چه نباید می کردیم

مانند فرشته قاضی را به رادیو فردا برد و برخی خربنگاران مشکوک به ارتباط با اصالح طلبان را از این رسانه اخراج کرد. 

با تغییر فرم و محتوای رادیو فردا و تقویت این رسانه، پرپنچی به ایران اینرتنشنال رفت که اصلی ترین رسانه ی جبهه ی 

براندازی است و به طور دائم بهرتین کادرهای موجود در رسانه های دیگر را جذب می کند و به خدمت می گیرد.

پشت رس  دی ماه  از خیزش  بعد  که  دورانی  با  ارتباط  در  انقالب  با جبهه ی  تقابل  در  براندازی  تقویت جبهه ی 

گذاشته ایم کارکرد مشخص خودش را دارد. در منت دومی که از جانب کمیته ی ما با عنوان »خطابی به جریان صنفی 

دانشجویی«2 منترش شد نوشته بودیم: »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 ]اصالح طلب، اصولگرا/ 

دیگه متومه ماجرا[ 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 

عنوان »چگونه سازمان  با  در منت سوم  و  اداره ی شورایی«.  آزادی/  کار،  نان،  کارخانه شنیده شود:  این  کارگری 

بیابیم؟...« تاکید کرده بودیم: »دو سال بعد از خیزش دی ماه آشکار شد شعار اصالح طلب، اصولگرا/ دیگه متومه 

ماجرا آنگونه که حمیدرضا جالیی پور ادعا می کرد شعاری نبود که تنها “کمرت از پنجاه نفر از چپ های مارکسیست” 

جامعه شناس  و  داشت  جریان  جامعه  در  که  واقعیتی  بیان کننده ی  بود  شعاری  بلکه  باشند،  کرده  طرح  را  آن 

از چپ های مارکسیست” آن را به خوبی درک کرده  از پنجاه نفر  اما “کمرت  از درک آن عاجز بود  اصالح طلب 

بودند.« اینک باید بگوییم در آمیخته ای از تحرکات و اقدامات دشمن طبقاتی و انفعال و کم کاری نیروهای چپ و 

کمونیست، شعار راهربدی »اصالح طلب، اصولگرا/ دیگه متومه ماجرا« هرچه بیشرت از داللت های انقالبی خود تهی 

و به براندازی مطلوب دسته جات راست نزدیک شده است. البته این به معنای پایان جدال بر رس این شعار نیست 

اما قطعاً به معنای در مخاطره قرار گرفنت آن است. به ویژه در رشایطی که شعار ایجابی »اداره ی شورایی« که 

طبیعتاً از جانب نیروهای راست نادیده گرفته شده بود نه تنها هم از سوی چپ های شبه امنیتی موسوم به »محور 

مقاومت« مورد تهاجم سازمان یافته قرار گرفت و هم از سوی جریاناتی که ما درّ برآیند نهایی آنها را جزء جبهه ی 

چپ انقالبی می دانیم، بلکه از جانب نیروهای پایبند به شعار »اداره ی شورایی« یا نیروهای مردد در مورد آن که 

گرایش مثبتی به این شعار و آلرتناتیو داشتند چنان کم اهمیت تلقی شد که از سوی بسیاری از این نیروها به بحث 

اصلی تبدیل نگشت. بخش زیادی از نیروهای چپ و کمونیست که یا بدیل اداره ی شورایی را مطرح می کردند یا 

به آن گرایش مثبتی داشتند، بعد از خیزش دی ماه و در رشایطی که طرح بدیلی مادی و عینی به اضطراری ترین و 

2. فالخن شامره ی صد و پنجاه و ششم در سایت منجنیق در این آدرس.

https://bit.ly/2QIfzxv


9

از دی تا دی چه نباید می کردیم

مربم ترین شکل ممکن باید در دستور کار قرار می گرفت هم چنان مانند پیش از خیزش دی ماه تالش خود را مرصوف 

این کردند که ثابت کنند رسمایه داری بد است، جمهوری اسالمی را باید ساقط کرد و حق با مارکس بود.

از دیگر اثرات تقویت جبهه ی براندازی در مقابل جبهه ی انقالب تهی شدن خود خیزش دی و آبان از محتوای 

انقالبی خودشان بود. مترکز رسانه های جریان اصلِی برانداز بر وجه رسکوب و کشتار در دی و آبان و همراهی 

به  انقالبی  سوژگی  آن  شد  موجب  آرام  آرام  گفتار،  این  با  کمونیست  و  چپ  نیروهای  از  بسیاری  ناخواسته ی 

خیابان آمده در دی و آبان و تعرض توده های تهی دست به نهادهای اداری و مالی حکومت و رسمایه جای خودش 

را به تصویری آکنده از خون و مرگ بدهد و به این ترتیب به جای تقویت سوژگی مردم و تداوم مبارزه، همه 

منتظر سالگرد آبان مبانند تا شمع اولین ساگرد را با شکوه و جالل متام فوت کنند و به یاد آبان قطره اشکی بریزند.

باید روشن می بود که کسب هژمونی و تبدیل شدن به  برای نیروهای سازمان یافته ی جنبش کمونیستی قاعدتاً 

»سازمان پیشاهنگ« جدای از ذهنیات و اراده به کسب رهربی، نیازمند رشایطی مادی و اقداماتی عینی است. 

اگر در سال 1357 سازمان چریک های فدایی خلق ایران در سطح جنبش کمونیستی و نیز در سطح جنبش مردمی 

دارای هژمونی بود3 دلیل آن ربطی به اراده یا خواست بنیان گذاران و رهربان سازمان نداشت، آن هژمونی حاصل 

کسب  برای  تالش  بنابراین  بود.  سازمان  انقالبی  و  تاریخی  عمِل  و  عینی  مادی، رشایط  امکانات  از  مجموعه ای 

هژمونی، بی آنکه امکانات مادی و رشایط عینی آن مهیا باشد در چند سال اخیر تنها به رقابتی منتهی شده که بیش 

از هر چیز برای یک ناظر صادق رقت انگیز است. الزم به تاکید است که این تالش برای کسب هژمونی مطلقاً رو 

به مبارزات مردمی و طبقاتی ندارد بلکه تالش برای کسب هژمونی در درون نیروهای پراکنده ی چپ و کمونیست 

است بدون آن که روشن باشد حتی اگر این هژمونی به دست بیاید در نهایت چگونه در روند مبارزات مردمی و 

طبقاتی موثر خواهد بود.

سندرم آمدنیوز

بعد از خیزش دی ماه روشن شد که مهم ترین شبکه ی مجازی مرتبط با دوران جدیدی که از دی 96 آغاز شده، 

مخالفان  و هم  گرفت  را جدی تر  تلگرامی  کانال های  که هم حکومت  بود  دی ماه  از خیزش  بعد  است.  تلگرام 

3. این را به عنوان یک داده ی تاریخی بدون داوری مثبت یا منفی در مورد جنبش مسلحانه یا سازمان چریک های فدایی خلق ایران 

نوشته ایم و نیز بدون قضاوت در مورد این که آن »هژمونی« آیا در نهایت به سود جنبش کمونیستی بود یا خیر.
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حکومت، و البته در این میان و مربوط به این منت نیروهای چپ و کمونیست. اگر تا پیش از آن تنها ادمین برخی 

از کانال های تلگرامی در رقابت میان دولت روحانی و سپاه پاسداران توسط وزارت اطالعات یا اطالعات سپاه 

بازداشت شده بودند، بعد از دی 96 برخورد با کانال ها و گروه های تلگرامی مستقل از حکومت در دستور کار 

نهادهای اطالعاتی و امنیتی قرار گرفت.

ابن موج رسکوب شامل بازداشت و ترور ادمین های کانال ها و گروه های تلگرامی در داخل و خارج از کشور می شد. 

به طور مشخص در مهر 98 روح الله زم توسط اطالعات سپاه در یکی از کشورهای همسایه ی ایران ربوده و به 

داخل کشور منتقل شد. در آبان 98 مدیر کانال تلگرامی جعبه ی سیاه در استانبوِل ترکیه ترور شد. همین چندی 

پیش ارسالن رضایی ادمین کانال تلگرامی خرافاتکده نیز در ترکیه و در منزل مسکونی اش کشته شد.

در کنار این بازداشت ها و ترورهای پر رس و صدا که با آب و تاب در رسانه های خارج از کشور منترش و حول آن 

تحلیل های سطحی نوشته شد، اتفاقات دیگری هم در حال روی دادن بود که قاعدتاً باید بیش از همه مورد توجه 

نیروهای چپ و کمونیست قرار می گرفت و برای آنها از حیث تحلیل کارکرد کانال های تلگرامی مهم می بود. خرب 

این بود که در شهرستان ها تحت عناوین مبارزه با کالهربداری و سوءاستفاده و »ترویج فساد« موجی از احضار و 

بازداشت مدیران گروه ها و کانال های تلگرامی به راه افتاده است. در مهم ترین منونه جسد مجید ابراهیمی مدیر 

گروهی تلگرامی به نام »شاپور جدید« که 26 سال داشت و به عنوان طراح صنعتی در شاپور جدید کار می کرد، 

بعد از جلسه ای با ماموران اداره ی اطالعات که به آن فرا خوانده شده بود، در کنار جاده ی مبارکه پیدا شد. این فرد 

گروهی تلگرامی با دو هزار و پانصد عضو را اداره می کرد که در آن مطالبی در زمینه ی آموزش فنی بین اعضا رد و 

بدل می شد و بسیاری از اعضا و مدیر گروه ساکن محله ی شاپور جدید، یکی از فقیرترین محله های شهر اصفهان و 

یکی از اصلی ترین مراکز شورش مرداد 97 در این شهر بودند. همین گروه های تلگرامی بودند که در جریان خیزش 

دی ماه و شورش مرداد 97 نه به واسطه ی »اطالع رسانی« یا »افشا« بلکه به عنوان ابزاری در خدمت ارتباط مردم 

معرتض با هم مورد استفاده قرار گرفتند. تفاوت مهم گروه های تلگرامی با کانال های تلگرامی در این است که در 

اولی امکان مشارکت اعضای گروه در بحث ها وجود دارد و مانند کانال های تلگرامی مخاطبان آن منفعل نیستند.

و  چپ  نیروهای  عنایت  و  توجه  مورد  که  بود  چیزی  هامن  درست  تلگرامی  گروه های  و  کانال ها  کارکرد  این 

کمونیست قرار نگرفت. اخباری که به طور دائم در رسانه های عمدتاً امنیتی داخل کشور در مورد »آمد نیوز« 

منترش می شد، به انضامم آنچه که واقعاً »آمد نیوز« انجام می داد، موجب شد نیروهای چپ و کمونیست نتوانند 
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حتی تشخیص بدهند چه چیزی در »آمد نیوز« به راستی خطرناک است. در واقع »آمد نیوز« رسانه ی زردی بود 

که به پخش شایعه و انتشار اخبار دروغین اتکا داشت. اخباری در مورد زندگی خصوصی مقامات جمهوری اسالمی 

و درگیری های جناح ها و افراِد داخل حکومت که بسیاری از آنها از بیخ و بن جعلی بود.

بسیاری حقایق  انتشار  از  که سانسور  استبدادی،  در جوامع  و  دارد  بسیار  در هر جامعه ای مخاطبان  »شایعه« 

جلوگیری می کند، مخاطبان بیشرتی هم دارد. همین مخاطبان فراوان کانال »آمد نیوز« حتی گاهی مورد استفاده ی 

جناح های مختلف حکومت هم قرار می گرفت و در تسویه حساب های داخلی برخی اخبار واقعی را هم به »آمد 

نیوز« می رساندند تا در جنگ قدرت از این کانال پُرمخاطب بهره بربند و می بردند. با این وجود مخاطبان فراوان 

»آمد نیوز« نه در دوران انتشار شایعات یا معدود خربهای واقعی در مورد مقامات حکومتی، بلکه زمانی سویه های 

خطرناک خودش را آشکار کرد که در جریان خیزش دی ماه، نه از روی قصد و نیت آزادیخواهانه ی گردانندگان آن، 

بلکه برای حفظ مخاطب، محل تجمع های روزهای آتی در این کانال اعالم شد. در دوران جنبش سبز نیز از این 

اقدامات توسط رسانه های خارج از کشور صورت می گرفت اما هم به دلیل مترکز جنبش سبز عمدتاً در تهران و هم 

به دلیل مرجعیت رهربان اصالح طلِب داخل کشور در آن جنبش، تجمع های بعدی توسط آنان اعالم می شد و کسی 

به تجمع های اعالم شده توسط رسانه های خارج از کشور و به طور ویژه تلویزیون های لس آنجلسی اعتنایی نداشت.

»خطر« آمد نیوز در ایجاد امکان برقراری ارتباط میان مردم معرتض بود و نیروهای چپ و کمونیست بی آن که 

متوجه این وجه از کارکرد کانال ها و گروه های تلگرامی شده باشند نفس داشنت کانال تلگرامی را به عنوان ابزاری 

کارآمد در جریان خیزش ها و شورش های پیِش رو تشخیص دادند و ناگهان انواع کانال های تلگرامی شکل گرفت، 

هر کدام با چند صد عضو که کار اصلی آنها فوروارد کردن اخبار از کانال های دیگر به کانال خودشان بود و حتا 

فوروارد کردن اخبار از کانالی که خودش اخبارش را از کانال دیگری فوروارد کرده بود. فصل شکل گیری »کانال های 

فورواردی« بود.

نیروهای چپ و کمونیست که اغلب منتقد رسسخت جنبش سبز بودند به متامی مقهور این ترکیب جنبش سبزی 

شدند که »رسانه شامیید!« در حالی که مسئولیت و وظیفه ی نیروهای چپ و کمونیست تبدیل شدن به رسانه 

نبود. آنها بنا بود نیروهای سازمانگر باشند، هسته های انقالبی را سازمان بدهند، اگر چیزی منترش می کنند در 

راستای سازماندهی و تدارک امر انقالب و بدیل سوسیالیستی باشد. اینها کارهایی بود که باید از سال ها پیش از 

دی ماه 96 آن را انجام می دادند و انجام نداده بودند و حاال که وضعیت مادی و عینی، به مربم ترین شکل ممکن 
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انجام آنها را در دستور کار گذاشته بود، مسیر راحت تر را انتخاب کرده بودند: اگر آمد نیوز با اداره ی یک کانال 

تلگرامی توانست »رهربی« خیزش دی ماه را به دست آورد، پس پیش به سمت تاسیس کانال تلگرامی.

مسئله اینجا بود که نه »آمد نیوز«، جز در خیاالت موهوم مالک آن و تبلیغات نهادهای امنیتی حکومت اسالمی، 

خیزش دی ماه را رهربی کرده بود و نه نیروهای چپ و کمونیست توان تولید آن حجم از شایعه و خزعبل را که 

موجب شده بود »آمد نیوز« خوانندگان فراوان داشته باشد، داشتند. البته چپ نیاز به کانال های تلگرام پر مخاطب 

داشت و آنها را هم فراهم کرد. اتفاقاً درست هامن کانال های تلگرامی ای که به خوبی توانسته اند مخاطب وسیعی 

به دست آورند و به وظیفه ی خودشان چنان عمل کنند که نیروهای دیگر با خیال راحت بتوانند به کارهای دیگر 

بپردازند از سوی اراذل محور مقاومتی »آمدنیوز چپ« لقب گرفتند تا بی اعتبار شوند. هرچند موضوع اصلی هنوز 

در جای خود باقی است که پرخواننده ترین کانال های تلگرامی یا سایت ها و نرشیات چگونه می توانند به جای 

کسب فالوئر فراوان و خیل مخاطبان منفعل به سمت تبدیل شدن به ارگان واقعی اطالع رسانی از مبارزات واقعاً و 

عمالً موجود حرکت کنند و ارتباط خودشان را با مخاطب چنان تنظیم کنند که مخاطب منفعل به مخاطبی فعال 

و مداخله گر تبدیل شود. البته نه فعال و مداخله گر در ارتباط با انتشارات این جمع ها بلکه فعال و مداخله گر در 

زندگی واقعی و محیط اطراف خودشان.

قیام آبان کافی بود تا متام افسانه های شکل گرفته حول »آمد نیوز« و کانال های تلگرامی را پودر کند و از هم بپاشد. 

دست بر قضا مدیر »آمد نیوز« در یک عملیات نه چندان پیچیده ی اطالعاتی در مهر 1398 بازداشت شد و تقریباً 

بالفاصله برادران اطالعات سپاه کنرتل کانال »آمد نیوز« را به دست گرفتند. عالوه بر این به فاصله ی کوتاهی از 

آغاز قیام اینرتنت کل کشور قطع شد. دیگر نه »آمد نیوز«ی در کار بود، نه کانال تلگرامی ای و نه حتی اینرتنتی. 

با وجود این قیام آبان توفنده تر از خیزش دی ماه و مرداد ماه به رستارس ایران شعله کشید و مردم در خیابان 

همدیگر را یافتند، در هامن جایی که ما، کمیته ی جواد نظری فتح آبادی همدیگر را یافتیم و در هامن جایی که 

اصوالً انقالبیون باید همدیگر را پیدا کنند.

متام اینها اما نتوانست نیروهای چپ و کمونیست را به تجدید نظر وادار کند. اداره ی یک کانال تلگرامی کوتاه ترین 

و  چپ  نیروهای  نیوز«  آمد  »سندرم  تنها  نه  که  بود  چنین  بود.  توده ها«  با  »ارتباط  بهشِت  به  وصول  طریق 

کمونیست را درنوردید بلکه آرام آرام آفت »کانال های فورواردی« به برخی کانال هایی رسید که از ابتدا شکل گرفته 

بودند تا هر کدام اخبار بخش معینی از جنبش های اجتامعی را پوشش دهند و اینک به جای عمل به وظیفه ی 
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خطیر خودشان، اداره ی امور را به ادمین یا ادمین هایی سپرده بودند که به منایندگی از آن جنبش اجتامعی اخبار 

کانال های دیگر را به کانال خودشان فوروارد کند و »همبستگی« یعنی آن چیزی که باید در میدان عمل اجتامعی 

به دست می آمد به شکل مضحکی به »فوروارد متقابل« فرو کاسته شد.

سندرم مسیح علی نژاد

از هر چیز سازمان یابی و سازماندهی را در دستور کار  باید جمع بندی خیزش دی ماه، بیش  نوشتیم که قاعدتاً 

نیروهای چپ و کمونیست قرار می داد، البته نه با این دستور کار از بنیان اشتباه و نشدنی که در جریان خیزش 

بعدی و درست در هامن چند روز تاثیری بگذارند، بلکه به این قصد که از فرصت بزرگ به دست آمده برای چپ 

بتوانند در جهت مبارزه برای رسنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و ساختامن بدیل سوسیالیستی استفاده کنند. 

یعنی چیزی که سال ها در مورد آن صحبت کرده بودند.

تا پیش از خیزش دی ماه 96 هرچند ستاره ی اقبال گفتار اصالح طلبان و افسانه ی »طبقه ی متوسط رهایی بخش« 

رو به افول گذاشته بود و روشن شده بود که فشار فزاینده ی سیاست های ریاضتی و فقیرسازی عمومی مسئله ی 

تضاد طبقاتی را به اصلی ترین شکاف اجتامعی در ایران تبدیل کرده که در کنار شکاف های دیگر و البته موثرتر و 

بنیادین تر از متامی آنان عمل می کند اما بنا به دالیل مختلف چپ نه امکانی برای مداخله در وضعیت می دید و نه 

انواعی از مداخله ی نیروهای چپ و کمونیست معطوف به افقی عینی می شد. سیامی عام فعالیت نیروهای چپ 

و کمونیست تا پیش از دی 96 خصلتی سلبی داشت و ایجابیت آن مختص به طرح مباحثی کلی برای نشان دادن 

ممکن بودن تغییر وضعیت می شد. شکاف دی 96 بود که به نقطه ای قابل ارجاع برای اعالم امتام گذشته و قابل 

اتکا برای نربدی رو به آینده تبدیل شد. و از همین جهت سازمان یابی و سازماندهی، به عنوان اصلی ترین و تنها 

ابزار اثرگذاری بر جنبش توده ای و مبارزات مردمی درست در هامن لحظه می باید صورت عینی به خود می گرفت.

اما در ساحت فردی نیز مانند کنش های جمعی، گشوده شدن این امکان برای چپ که بتواند بعد از سال ها بر 

پایه ی رشایطی مادی و واقعی با توده ها سخن بگوید و حرف هایش مورد توجه توده ها قرار بگیرد به چیزی علیه 

خودش تبدیل شد. اگر در حیطه ی کنش های جمعی، چنان که در بخش »سندرم رهربی« نوشتیم، این گشودگی در 

وضعیت به افزایش رقابت میان جمع های چپ و کمونیست دامن زد و جمع ها را پراکنده تر و گسیخته تر از قبل 

کرد، در ساحت فردی نیز با ظهور پدیده ی جدیدی روبه رو شدیم که بدون شک تنها مختص به »کمونیست«های 
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که  کسانی  فریدمنی«!  »کمونیست های  بود:  یکم  و  بیست  قرن  آغاز  در  فیس بوک  و  توئیرت  و  اینستاگرام  عرص 

کمونیست بودند و در زبان از کمونیسم و مالکیت اشرتاکی بر ابزار تولید حرف می زدند اما فردیت های متورم آنان 

چنان بود که از هر شکل و حدی از کار جمعی، مسئولیت پذیری در مقابل جمع و پاسخگویی به جمع تن می زدند 

و می گریختند. در دورانی که مسیح علی نژاد توانسته بود با اداره ی یک صفحه ی اینستاگرامی خودش را به عنوان 

»رهرب جنبش زنان ایران« به همه قالب کند، بسیاری از رفقای »کمونیست« ما به این نتیجه رسیدند که به جای 

رصف وقت و حوصله برای سازمان دادن یک کار جمعی می توانند به تنهایی تبدیل به »رهربان« جنبش شوند.

نگیرید،  »ماتم  عنوان  با  که  در جزوه ای  رفقای جمع رسخط  که  بود  نولیربالی  تفوق هامن سوژه ی  این حاصل 

سازماندهی کنید؛ جزوه ای در توضیح مختصات کنونی سازماندهی«4 به آن ورود کردند اما به نظر ما بحث ایشان 

نابسنده و ناکافی بود و به ویژه در ساحت امر سازماندهی ابقای »سوژه ی نولیربال« را امری طبیعی دانسته و نظر 

به ابقای این سوژه ی برآمده از نظم نولیربال تالش کرده بودند طرحی را برای سازماندهی پیشنهاد کنند. البته ما 

امیدواریم در آینده ای نزدیک متنی با محوریت همین موضوع سوژه ی نولیربال تنظیم کنیم و در آن منت به نقاط 

قوت و ضعف طرح پیشنهادی رفقای »رسخط« نیز، از منظر خودمان خواهیم پرداخت. مخترص اما و در حدی که 

به محتوای این منت مربوط است »سوژه ی نولیربال« تنها در درون جمع ها و سازمان های چپ و کمونیست وجود 

نداشت. خیزش دی ماه 96 و گشودگی حاصل از آن در وضعیت مادی، به شکلی متناقض »سوژه ی نولیربال« را در 

بین نیروهای چپ و کمونیست تثبیت و تقویت کرد. حاال که موقعیتی برای دیده شدن به وجود آمده بود همه 

می خواستند دیده شوند. صد البته ژست چپ به اندازه ی کافی به آنان امکان می دهد تا دیده شوند، اما مشکل از 

اینجا ناشی می شود که این ژست پوک دقیقاً در رسحدات رادیکال منایی متوقف می شود، در رسحدات رادیکالیسمی 

برای دشت الیک و فیو و نه در خدمت به هیچ چیز دیگری غیر از یک فرد، یک »کمونیست فریدمنی«.

***

جمع بندی

بودیم. رسکوب گسرتده،  اکنون  از  امیدوارتر  بسیار  یافتیم  را  98 همدیگر  رزمنده ی  و  آبان خونین  در  وقتی  ما 

محدودیت هایی که در عرصه ی عمل با آن موجه شدیم و رشایط اپدیمی کرونا که حوزه های عمل مستقیم را 

برای ما تنگ کرده است، حتامً در کاسته شدن امید ما موثر بوده اند اما بیش از همه آنچه ما را نگران کرده و وا 

4. این منت را می توانید در فالخن شامره ی 173 در این آدرس یا در کانال رسخط در این آدرس بخوانید.

https://t.me/SarKhatism/9763
http://manjanigh.com/?p=4156
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داشته تا این منت را در مقام هشداری رفیقانه رو به نیروهای چپ و کمونیست بنویسیم این است که می بینیم 

نه تنها امکانات و فرصت های گشوده شده ی بعد از خیزش دی ماه 96 موجب تغییری در عملکرد نیروهای چپ و 

کمونیست نشده بلکه چنان که به برخی از موارد در این نوشته پرداختیم، موجب آسیب ها و بروز سندرم هایی هم 

شده است و نیز آن امید ابتدایِی بعد از خیزش دی ماه 96 به جای راسخ تر کردن عزم ما در سازماندهی و مبارزه، 

به خوش خیالی ها و سطحی نگری هایی منجر شده که خود به مانعی در برابر پیش روی ها و پیکارها تبدیل شده اند.

بنابراین و به عنوان جمع بندی می نویسیم »امید« نه تنها به تنهایی کافی نیست بلکه رصفاً امیدوار بودن بدون 

تن دادن به الزامات این امید، بدون مبارزه برای گشودن امکان های مادی و عینی در برابر این امید تنها به امیدی 

کاذب دامن می زند و از همین رو رویکردی رساپا ضدانقالبی است. البته ما از مبارزه دست منی کشیم اما اعتقاد 

داریم تنها با جمع بندی های مرحله ای از سال های گذشته، برنامه ریزی های دقیق برای آینده و انتقاد بی رحامنه از 

خودمان و جنبشی که به آن تعلق داریم است که می توانیم قدمی به پیش برداریم و برای سازماندهی »وحدت 

اراده« کوشش کنیم. خوشحالیم که در این مدت رفقای »جمع رسخط«، »هسته ی رسخ علی مسیو« و »هسته ی 

رسخ محسن« به این بحث پیوسته اند و ضمن درخواست از این رفقا برای تداوم این مباحث امیدواریم هسته ها 

و کمیته های دیگری شکل بگیرند، انضباط پیدا کنند و به این بحث ها بپردازند.
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

