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کارگاه دیالکتیک / بازنشر:

                                          
(:۱۳۹۸ آذر ۹ )گفتگوهای زندانبرگرفته از تارنمای 

 

فراخوان به نیروهای چپ ددر سراسر جهان:
در کنار مبارازت مردم ایران بایستید!

بیانیه ی زیر توسط جمعی از فعاالن مستقل و آکادمسین های چپ ایرانی در آلمسسان، انگلسسستان و
مبارز، اکتیویسسست، آکادمسسسین و۱۵۰ نوشته شده است. بیش از ۹۸فرانسه در بحبوحۀ قیام آبان 

سازمان  سیاسی مستقل چپ از سرتاسر جهان بیانیه را امضا کسسرده انسسد و همبسسستگی خسسود را بسسا
مبارزات شجاعانه و برحق مردم ایران ابراز کرده اند )برای دیدن لیست کامسسل امضسساکنندگان، بسسه

 ویونسسانی و فرانسسسوی، آلمسسانی، انگلیسی(. این بیانیه همچنین بسسه زبان هسسای  * رجوع کنیداینجا
اسپانیایی انتشار یافته است. 

ما علیه مشکالت برآمده از کل سیستم اعتراض می کنیم. ما به بحرانی برخوردیم که فهمیدیم سیستم»
یکی از تظاهرکنندگان در شیلی- .« دیگر از پس حل آن برنمی آید

مان آتش  گرفته است؛ نه فقط جنگل ها، بلکه شهرها هم در سرتاسر جهان در آتش می سوزند. انسسواع و جهان
اقسام تضادهای اجتماعی در حال فوران اند و شعله های شان را به کل این کرۀ خاکی می گسترانند: الجزایر،
شیلی، اکوادور، هائیتی، هنگ کنگ، عسسراق، لبنسسان، سسسودان یسسا هرکجسسا کسسه فکسسرش را بکنیسسد. در بسسستر و

 خسسیزش۱۳۹۸ آبسسان ۲۴داری مسسالی نولیسسبرال،  از  بحبوحه ی مبارزات جهانی علیه دوزخ اجتماعِی سسسرمایه
عمومی دیگری در ایران شکل گرفته است.  

برابرشدن ناگهانی قیمت بنزین جرقه ای بود برای شروع اعتراضاِت ده ها هزار نفسسر در بیش از صسسد شسسهر. سه
۴۰بی گمان، قیمت بنزین به خودی خود باعث چنین خیزش عظیم و گسترده ای نشد؛ بلکه علت اصسسلی آن، 

سال حکمرانی الیگارشِی مبتنی بر اقتدارگرایی، حذف سیستماتیک مخالفان و سلب مالکیت بود که در اثسسر
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آن میلیون ها نفر بیکار شده یا در شرایط کاری بسیار بی ثبات قرار گرفته اند و از ملزومات اساسسسی زنسسدگی
)تحصیالت، بهداشت، غذا و مسکن( محروم مانده اند.

 پزو در قیمت بلیت مترو بی درنگ لهیب آتشی پنهان را بسسه جهنم بسسدل۳۰همان طور که در شیلی افزایش 
ساخت، در ایران هم قیمت بنزین جرقه ی خیزش اخیر را زد )همین امر در مورد مالیات بستن بر استفاده از

 در لبنان و حذف یارانه های سسسوخت در اکسسوادور و غسسیره نسسیز صسسادق اسسست(.WhatsAppنرم افزار ارتباطِی 
 پزو ، بلکه بر۳۰موضوع نه بر سر دیوارنوشته ای در شیلی حال وهوای وضعیت را این گونه توصیف می کند: »

«. سال نولیبرالیسم است۳۰سر 

 نوامبر( مردم ایران شجاعانه با ماموران تسسا بن دنسسدان مسسسلِح سسسپاه پاسسسداران و۱۵ آبان / ۲۴از روز جمعه )
شخصِی بسیج  نبرد می کنند، کسانی که به لحاظ اقتصادی وابسته به حکومت اند. مزدوران شبه نظامی و لباس

»حق« دارند از خود در برابر خشونت نظام مند دولتی دفاع کنند، در خیابان ها سسسنگر بسسسازند،مسلما مردم 
بزرگ راه ها را ببندند و معابر و اماکن محلی را اشغال کنند.

آن کسانی که فراموش  شده بودند و دیده نمی شدند، حال با آتشی که افروخته اند خود را نمایان می سسسازند.
 فرانسسسه بسسه تن دارنسسد؛ هسسر دویمازاِدآتش برای آن ها حکم جلیقه ی زردی را دارد که پرولتاریا و جمعیت 

 . بی . سی. فارسی« و رسانه  های هم سسسو بسسااین ها بناست صدایی به بی صدایان دهد. درحالی که تلویزیون »بی
آن، ازجمله نیروهای مرتجع سلطنت طلب )همچون تلویزیون »ایران اینترنشنال« و »من و تو«( آموزه هسسای
لیبرالی »اعتراض صلح آمیز و مدنی« را تجویز می کننسسد، جوانسسان ایسسران بسسه این واقعیت آگاه انسسد کسسه »هیچ
مردمی بدون نفرت به پیروزی نخواهند رسید«؛ که »نیروی مادی را باید با نیروی مادی سسسرنگون کسسرد«؛ و
این که آن ها به طور مشروع و موجهی حق  دارند از خویش در برابر خشونت نظام مند دولتی که شسسهروندان را

می کشد دفاع کنند. 

  سسسیاق اسسست کسسههمین پیام مردم در جنوب جهانی و ورای آن یک جملسسه اسسست: »دیگسسر بس اسسست!«. به
دانشجویان در یکی از دانشگاه های تهران فریاد برمی آوردند: »ملت ما عاصیه؛ برده داری کافیه!«. مردم ایران
درست مثل خواهران  و برادران مان در عراق و لبنان از سرمایه داری اقتدارگرایی که زندگی شسسان را بسسه یسسک
زندگی ِ نباتی تنزل داده به تنگ آمده اند؛ از فساد نظام مندِی کسسه ذاتِی سسسرمایه دارِی مافیسسایی اسسست خسسسته
شده اند؛  و از ُخرده امپریالیسم جمهوری اسالمی در عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و یمن و کسسل منطقسسه
بیزارند. آن ها فقط با سه برابرشدن قیمت سوخت مخالفت نمی کننسسد؛ بلکسسه مخسسالفت آن هسسا بسسا کلیت نظسسام
جمهوری اسالمی است. هیچ شعاری بهتر از شعار رفقای مان در لبنان روح این رشته مبسسارزات را در بزنگسساِه

 ]همه شان بدون استثناء باید بروند![. کاًل یعنی کاًل!«کنونی را بیان نمی کند: »
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طبقه ی حاکم تاکنون با مشتی آهنین به این نفی رادیکال و عملِی همه قدرت های موجود پاسخ داده است.
شدت و ابعاد خشونت سیستماتیکی که جمهسسوری اسسسالمی بسسرای فلج سسساختن خسسیزش آبسسان به کسسار بسسست
کم سابقه بوده است. مقامات حکومتی اینترنت را چهار روز متوالی به طور کامسسل قطسسع کردنسسد و بسسا این کسسار
مملکت را به جعبه ی سیاه بزرگی بدل کردند تا با خاطری آسوده و مصون از هر گونه بازخواهْی خون مردم

 نفسسر۱۶۱را بریزند. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل صدها نفر مجروح، هزاران نفر بازداشت و دست کم »
 شهر کشته  شده اند«. البته »شمار واقعی کشته شدگان احتمااًل بسیار بیشسستر اسسست و بنسسا بسسه بسسرآورد۲۱در 

 نفر می رسد«. ویدیوهای بسیاری نشان می دهند که پلیس به سر و سسسینه ی۲۰۰برخی گزارش ها به بیش از
تظاهرکنندگان تیراندازی می کند؛ شیوه ای که در عراق نیز عینًا شاهد آن بودیم. این تیرانسسدازی ها خصوصسسًا
در استان های کردنشین و عرب نشین روی داده اند که مردم محروم شان بسسار دیگسسر در خسسط مقسسدم خسسیزش

هستند و بیشترین هزینه را داده اند.

جمهوری اسالمی تاکنون در دستیابی به اهدافش موفق بسسوده اسسست: حاکمسسان از فرصسستی کسسه تحریم هسسای
ارمغان آورده بود استفاده کردند تا هم از شسسِر کسسسری بسسودجه ی شان به آمریکا برای تحقق رؤیاهای نولیبرال

فعلی خالص شوند و هم منابع کافی برای افزایش عملیات نظامی شان در منطقه فراهم آورنسسد. آن هسسا بسسرای
شان پرداختنسسد. در سسسطح این منظور اینترنت را قطع کردند و به واسطه ی آن به کشتار وحشیانه ی مخالفان

بین المللی، سرکوب دولتی در ایران نه پوشش رسانه ای مشخصی داشته و نسسه محکومیسستی را در پی  داشسسته
بیان دیگر، حمسسسام است؛ هم چنان که همبستگی ابراز شده از جانب چپ جهانی هم بسیار اندک بوده است. به

  این رویکرد شگفت آن است که برخالف طبقات محروم در ایران وخون در سکوت مطلق رخ داد. یک دلیل
خاورمیانه که هیچ توهمی درباره ی نقش »ضد امپریالیسِی« جمهوری اسالمی ندارند، بسسسیاری در اردوگسساه
چپ همچنان به بازنمایی ایدئولوژیک رژیم از خویش )در مقام نیرویی ضد امپریالیسسست در برابسسر آمریکسسا و
هم پیمانانش در منطقه( باور دارند. چپ نیازمند آن است که از طبقات تحت ستم و سرکوب شده بیاموزد، تسسا
هم با امپریالیسم آمریکا )به ویژه تحریم های آمریکسسا( مخسسالفت کنسسد و هم بسسا مسسداخله جویی های جمهسسوری

اسالمی در منطقه.   

ما امضاءکنندگان این بیانیه، به عنسسوان جمعی از فعسسالین و دانشسسگاهیان چپ، از نیروهسسای چپ در سراسسسر
جهان تقاضا می کنیم که سکوت خود را بشکنند و با مردم ایران و مقاومت شان اعالن همبستگی کند. برای
ما بی معنی ست که از جمهوری اسالمی چیزی مطالبه کنیم، ولی از رفقای مان و دیگر نیروهسسای پیشسسرو در
سراسر جهان می خواهیم تا به هر شکلی که می توانند صدای مردم سرکوب  شده ایران باشند که در خفقسسسان
این انزوای تحمیلی قرار گرفته اند. ما هم چنین از چپ بین المللی می خواهیم جنایات قساوت بار رژیم ایسسسران

علیه مردمش را محکوم نماید. 
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و در پایان، همبستگی خود را با معترضان در ایران اعالم می کنیم؛ کسسسانی کسسه  بسسا تن نسسدادن بسسه ریاضسست
اقتصادی و اقتدارگرایی و نظامی سازِی جامعه و هر نوع سلطه ای که خودمختاری و آزادی شسسان را سسسرکوب

کند، کرامت انسانِی خویش را باز می  جویند. 

      

*   *   *

 رجوع کنید. این فهرسسست تسسا تسساریخاینجابرای دیدن لیست کامل امضاکنندگان به :  پی نوشت* 
 آذر( به روزرسانی می شود. برای پیشتیبانی از بیانیه می توانید امضسسای خسسود را تسسا۱۲سوم دسامبر )

azadi_subversion@riseup.netاین تاریخ  به  نشانی ایمیل زیر ارسال کنید:  

 )به ترتیب حروف الفبای فهرست انگلیسی(:اسامی تعدادی از امضاکنندگان

عباس ولی
اکبر معصوم بیگی 

اتحاد سوسیالیست های خاورمیانه
امین حصوری

امیر کیانپور
فرهنگ آنتی فا )گروه سیاسی مستقل، یونان(

بهنام امینی
کاترین ماالبو

(CISPOSکمیتۀ همبستگی با مردم سوریه )
کمیتۀ همبستگی با هنگ کنک )هنگ کنگ، گروه سیاسی مستقل(

دیوید هاروی
دیوید مک نالی

اریک الیه
اتین بالیبار

فاطمه کریمی 
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فرهاد نعمانی
ایمان گنجی

ژول فاکت
کامران متین

کمال خسروی
کاوه کرمانشاهی

کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت تپه
منجنیق

محدثه زارع
محمد رضا نیکفر

مایکل هارت
پیتر هالوارد

پیتر هیودیس
گفت وگوهای زندان 

ساسان  صدقی نیا
سباستین باجن

سینا ذکاوت
سهراب بهداد

شهرزاد مجاب
اتحادیۀ دانشجویی سواس )دانشگاه مطالعات شرقی و شمال آفریقا، لندن(

                                                            کانتین سوریه )گروه سیاسی مستقل چپ، پاریس(

                                         

*   *   *                                                             

kaargaah.net                                                                                                                        
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