کارگاه دیالکتیک  /متن دریافتی:

در گرامیداشت یاد و آرمان آبان ۹۸

 ۱۶آبان ۱۳۹۹

دریافت متن در نسخهی ورد

اولین سالگرد خیزش خونین آبان از راه رسید .سال گذشته در چنین روزهایی در صدها شهر کوچک و
بزرگ ایران مردم ستمدیده به خیابانها آمدند تا علیه تشدید فقر ،ستم ،فساد ،تبعیض و تحقیری کککه از
آن به ستوه آمده بودند اعتراض کنند .بسیاری از آنها نه چیزی برای از دستدادن داشتند و نککه چککارهی
دیگری :فشار فقر ،بیکاری ،بیثباتکاری ،ناامیدی و فقدان چشمانداز زیسککتی بککه مرزهککای بیسککابقهای
درعوض دامنه و شدت خفقان سیاسی ،فساد اقتصادی و سککتم و تبعیضککی کککه هککر روزه از
رسیده بود ،و
ْ
جانب حاکمان بر آنها تحمیل میشد باز هم افزایش یافته بود .پس مردم ستمدیده به خیابانهککا آمدنککد،
بیآنکه ترسی از سرکوبهای معمول داشته باشند ،چراکه جز زنجیرهای رنج و ستم بر پاهایشان چیزی
برای از دسککتدادن نداشککتند .دلیرترینهککای آنککان حککتی ترسککی از مککرگ هم نداشککتند ،چککون زنککدگی
خککود عین مککرگ
روزمرهشان تجربه هر روزهی مرگ تدریجی بود .وانگهی ،زندگی بدون کرامت و آزادی
ْ
است.
حاکمیت اما این بار وحشیانهتر از همیشه معترضان را سرکوب کرد .دولت برای چنین کاری آمککاده بککود،
چون از خیزش تودهای دیماه  ۱۳۹۶بهخوبی میدانست که خیزشهای گرسنگان ،مطککرودان و طبقککات
فرودست شهری تازه شروع شدهاند .بدینسان ،نیروهای سپاه ،بسککیج و گککارد ویککژهی تعلیمیافتککه بککرای
سرکوبهای خیابانی مردم را در بسیاری از شهرها از همان ساعات نخستین اعتراضات مستقیما به گلوله
بستند ،باالخص در شهرهای «حاشیه»ای نظیر اسالمشهر ،شهریار ،کرج و همینطور در شهرهای متعلق
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به ملل تحت ستم نظیر بهبهان ،ماهشهر ،اهواز ،کرمانشاه و مریوان و غیره .آنها عامدانه به سر و سککینهی
تظاهرکنندگان شلیک میکردند تا هم معترضان را مرعوب سازند و هم مانع از پیوستن سککایر مککردم بککه
اعتراضات خیابانی گردند؛ چون بهتجربه میدانستند اگر خیزش نوپا را در دم خفه نکنند ،مهککار اوضککاع را
از کف خواهند داد .و این همان شیوهای بود که در امتداد سرکوب خونین خیزشهای فرودستان شککهری
در دههی  ،۱۳۷۰بار دیگر در اعتراضات خیابانی  ۸۸-۸۹بهکاربستند؛ سپس در خیابانهککای سککوریه بککا
مردمی سال گذشتهی ایران و عراق با قساوت تمککام
جسارت بیشتری آزمودند؛ و سرانجام در خیزشهای
ِ
به نمایش عمکومی گذاشکتند .پس ،نظکام اسکالمی حکاکم حکدود چهکار دهکه بعکد از اسکتقرار سکلطهی
ضدانقالبیاش در ایران اینک مفتخر اسکت ککه در زمینهی «صکدور ضکدانقالب» بکه جایگکاه ویکژهای در
منطقهی خاورمیانه دستیافته است؛ کارویژهای که نیروی قدس سپاه پاسداران پیمانکار اصلی آن است.
به یاد داریم که کمابیش از تابستان پارسال موجی از خیزشهای تودهای در سراسر جهان درگککرفت کککه
در ماههای اکتبر و نوامبر و دسامبر توازی و شدت کمسابقهای یافت :ستمدیدگان در کشککورهای متعککدد
(عراق ،لبنان ،شیلی ،الجزایر ،ایران ،مصر ،کلمبیا ،فرانسه ،گینه ،سودان و غیره) به خیابانها آمدند تککا بککه
کلیت نظم حاکم بر جوامعشان نه بگویند .چنانکه معترضین لبنانی در خیابان فریککاد زدنککد« :ک ً
ال یعککنی
کالً» .همزمانی این اعتراضات تودهای چنان بود که گککویی همهی آنهککایی کککه در شککهرها و کشککورهای
مختلف راهی خیابانها شده بودند دردهای مشترکی دارند و شرایط مشابهی را تجربه میکنند و یا از هم
الهام میگیرند ،که البته در واقعیت نیز چنین بود .درسکت همکانطور ککه افکزایش قیمت حملونقکل در
شیلی یا اخذ مالیات از پیامرسان واتساپ در لبنان جککرقهی این اعتراضککات مککردمی را شککعلهور سککاخت،
جرقهی خیزش سراسری در ایران نیز با سهبرابر شدنِ قیمت بکنزین رقم خکورد (افکزایش قیمکتی ککه از
سوی صندوق بینالمللی پول «پیشنهاد» شده بود) .مساله اما ،چنانکه یک تظاهرکنندهی شیلیایی بیان
کرده بود ،نه بر سر  ۳۰پسوس (واحد پول شیلی) ،بلکه بر سککر  ۳۰سککال سککلطهی «نولیبرالیسککم» بککود،
یعنی چندین دهه سلب مالکیت نظاممند ،فساد سککاختاری ،و در یککک کالم ،تشککدید همهجککانبهی سککتم
طبقاتی.
حکومت سراپا مسلح ایران پنج تا شش روز دوام آورد ،با اینکه حاکمان اینترنت
ِ
پیکار نابرابر معترضان با
را برای چند روز متوالی تمام ًا قطع کردند ،تا هم از گسترش اخبار خیزش و سرکوبهای دولتی در داخل
و خارج کشور جلوگیری نمایند و هم تنها مجرای ارتباط و سازماندهی مردم در فضای خفقان موجککود را
از آنان سلب کنند .سرانجام تسکلیحات و فناوریهکای فوقمکدرن (نظکیر کاربسکت دوشککا در نیزارهکای
ماهشهر در کنار پیشرفتهترین تجهیزات شنود و ردیابی) بر دستهای خکالی و کفشهکای کتکانی پکیروز
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شدند .در غیاب امکان سککازماندهی فعککال و مسککتقل ،کککه ریشککه در  4۰سککال سککرکوب سیسککتماتیک و
قلعوقمع هرنوع تشکلیابی و شکلگیری سوژهی جمعی دارد ،ماشین کشتار توانست پیشروی اعتراضککات
سراسری را بار دیگر (همچون دیماه  )۹۶متوقف کند .ما هیچگاه نمیدانیم چندصد یا چنکدهزار نفکر در
این خیزش حماسی کشته شدند .در اظهارات مقامات دولتی ایران حدود  4۰۰کشته اعالم شککده اسککت،
اما منابع مستقل رقم واقعی را دستکم  ۱۵۰۰نفر می دانند .عالوهبر آن ،هزاران نفر نیز دستگیر شدند و
به زندانهایی در مکانهایی نامعلوم منتقل شدند.
بعد از آبان  ،۹۸دستگاه کشتار بهمیانجی نهادهای نظامی-امنیتی-قضایی دههککا تن از معترضککین آبککان و
همچنین معترضان خیزشهای سال قبل (نظیر نوید افکاری که در اعتراضات مککرداد  ۹۷دسککتگیر شککده
بود) را علنا اعدام کرد تا درس عبرتی برای سایرین باشککد .بسککیاری از معترضککین دستگیرشککده عامدانککه
همچنان در وضعیتی تعلیقی (با سرنوشتی نکامعلوم) در زنکدانها بهسکر میبرنکد و بکرخی از آنکان نظکیر
امیرحسین مرادی ،سعید تمجیدی و محمد رجبی در انتظار اجرای حکم اعداماند .اطالعاتی ککه تکاکنون
به بیرون درز کرده ،حاکی از شکنجههای مخوف معترضان در زندانهاست ،که البتککه بککا تجککارب مشککابه
گذشککته (خصوصککا در پی خیزشهککای  ۱۳۸۸و  )۱۳۹۶همخککوانی دارد .خانوادههککای کشتهشککدگان و
دستگیرشدگان مدام تهدید میشوند که خاموش بمانند و خصوصا با رسانهها در ارتباط نباشند و گهگککاه
حتی برخی از آنان برای ارعاب بیشتر دستگیر میشوند.
همچنین طی یکسال اخیر  -پس از خیزش آبان  - ۱۳۹۸دامنه و شککدت سککرکوبها و دسککتگیریهای
فعالین سیاسی ،مدنی ،کارگری ،و فعالین زنان ،فعالین «اقلیت»هککای ملی/اتککنیکی و فعککالین دانشککجویی
افزایش یافته است؛ بهخصوص از اوایل پاییز تاکنون این روند شدت نمایانتری گرفته است ،تا مبادا مردم
در سالگرد خیزش آبان بار دیگر به خیابانها بیایند .هرچه باشککد ،شککرایط زنککدگی آنهککا در این یکسککال
رکودی مضاعف و اوجگیری قیمت ارز ،کککه
ِ
بهطور محسوسی بدتر شده است :خواه در اثر پیامدهای تورم
هزینههای مسکن و معیشت را بهطور سرسامآوری افزایش دادهانککد؛ و خککواه در اثککر پیامککدهای هولنککاک
گسترش پاندمی کرونا و سیاست ایمنی گلهای ،که به تشدید بیکاری و مرگومککیر بیحسککاب و افککزایش
هزینههای درمان و تشدید فشارهای روانی منجر شده است.
پرواضح است که در فضای پسا آبان  ۹۸تضاد بین اکثریت سککتمدیدهی مککردم و حککاکمیت بیش از پیش
تعمیق شده و جامعه در رویارویی هرچه مستقیمتری با حاکمیت قرار گرفته است .اگر پیشتککر این ملککل
تحتستم بودند که مستقیم ًا با دولت و حاکمیت در تضاد بودنککد (مث ً
ال سککتمدیدگان روژهالت در فضککای
مابعد انقالب یا ستمدیدگان عرب اهککواز/خوزسککتان خصوصککا در سککالهای اخککیر) ،اکنکون کلیت جامعککه
3

ادامهی حیات خود را درگرو نفی وضع موجود و تغییر بنیادین نظام سیاسی حاکم میبینکد .فراگیرشککدنِ
شعار «اصالح طلب ،اصولگرا ،دیگه تموم ماجرا» ،که دانشجویان چپ در دی  ۹۶سر داده بودند ،بازتککاب
این واقعیت است که اکثریت جامعه دیگر بککه هیچ شکککلی از «اصککالح» در درون نظککام (نظککیر سیاسککت
فریبکارانهی «چککانهزنی از بکاال و فشکار از پککایین» یککا راهککار انتخابککات بهعنککوان «مکداخلهی حککداقلی
شهروندان») باور نککدارد .تشککدید تضککاد میککان جامعککه و حککاکمیت بهروشککنی در مککاهیت پیشگککیرانه (
 )preventiveو مرعوبساز احکام سنگین و اعدامها نمایان میگردد؛ احکامی که نه صرف ًا فعالین سیاسی،
بلکه افراد «عادی» جامعه را نککیز هککدف قککرار میدهنککد .پافشککاری حاکمککان بککر اجککرای بیچککونوچرا و
پرهیاهوی اعدامها (بککرای مثککال ،این نمککونهی هولنککاک کککه نویککد افکککاری بهرغم مخککالفت یکپککارچهی
افکارعمومی داخلی و بینالمللی با سبعیت تمام به جوخهی اعدام سپرده شد) ،پیش از هرچککیزی نشککان
میدهد که حاکمیت خود را در میانهی جنگی تمامعیار با جامعه مییابد؛ و از قضا این جنککگ را فراتککر از
سایر تکاپوهای پرهیاهویش جدی میگیرد ،چرا که سرنوشت وجودیاش به آن وابسته است.
اینکه جامعه چطور می تواند از برزخ کنونی که در آن حیات اجتماعی در همهی ابعککاد خککود در بحککرانی
عمیق فرو رفته عبور کند ،اینکه چگونه میتوان اشکال جدیدی از سازماندهی خلککق کککرد کککه در برابککر
کایی آن تککداوم داشککته باشککد ،پرسککشهایی
مشت آهنین ماشین کشتار و دسککتگاه نظککامی-امنیککتی-قضک ِ
کلیدیست که پاسخگویی به آنها نیازمند عزم و خرد و پراتیک جمعیست .از سوی دیگککر ،بحث مسککیر
مبارزه و چشمانداز سیاسی آینده نیز اهمیتی حیاتی دارد .روشن است که تداوم استبداد و فضای خفقان
و سرکوب صرف ًا یا لزوم ًا نیروها و گرایشهککای مککترقی را در مجمککوعهی نککاهمگون سککتمدیدگان تقککویت
نمیکند .با گسترش فضای نفرت عمومی از نظم حاکم بر ایران و استیصال کنونی در غلبه بر آن ،شککاهد
آن بودهایم که گرایشهایی ارتجاعی نیز جککان گرفتهانککد کککه بککرای خالصککی از نظم فعلی بککه شککیوهها و
قدرتها و چشماندازهایی متوسل میشوند که ماهیت ًا با مناسبات نظم سککتمگرانهی کنککونی خویشککاوندی
ْ
دردناک اندرزها و نکوهشهای متفرعنانهای را موجه نمیسککازد کککه سرنوشککت این
دارند .اما این واقعیت
مبارزات را پیشاپیش از سوی قوای امپریالیسککتی و ارتجککاعی مصادرهشککده میبیننککد و لککذا نفس چککنین
مبارزاتی را تا اطالع ثانوی (تا کی؟!) تخطئه میکنند .پاسخی که این شبه-آنتیامپریالیستها بهواسطهی
تقلیل امر سیاسی به امر ژئوپولتیکی و بنا بر انگیزههای نهان ناسیونالیستی (و غیره) مایل به شککنیدناش
نیستند آن است که او ًال خاستگاه مبارزهای که در ایران بر سر حق حیات در جریان است ،چنان بنیککادی
(اگزیستنسیال) است که حامالن این مبارزه را با تجویزهای بیرونی بیگانه میسازد؛ و ثانی ًا خو ِد وضککعیت
ظالمانهای که موضوع و بستر این مبارزه است اساس ًا برآمده از و متکی بر سازوکارهای امپریالیستیسککت.
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درنتیجه ،هیچ راه دیگری جز تداوم این مبارزه پیش روی ستمدیدگان قرار ندارد ،حککتی اگککر سرنوشککت
آن نامعلوم یا ضمانتناپذیر باشد؛ که این در مککاهیت هککر پیکککار تاریخیسککت .اینکککه آیککا در جریککان این
مبارزات رویکردها و نیروهای مترقی جایگاه موثرتری مییابند ،خود محصککول دینککامیزم درونی مبککارزه و
نیز رشد پیکارهای مترقی در منطقه و جهان و همبستگیهای فراملی ستمدیدگان است؛ اما این واقعیت،
کل نظککارهگری و
این نقطهی مقابک ِ
افککراد و اذهککان نگککران را بککه مشککارکت فعککال و انتقککادی میطلبککد ،و ْ
سیاست پنداری باطل است.
برجعاجنشینیست؛ خصوصا که بیطرفی در
ْ
ای تاکنون موثر واقع شده
متاسفانه تمهیدات سرکوب پیشگیرانهی دولت ایران برای مهار اعتراضات توده ْ
و مردم ستمدیده (هنوز)  -بهرغم تداوم مبارزات پراکندهی روزمره -برای بزرگداشت یککا تککداوم خککیزش
آبان به خیابانها نیامدهاند .اما در هفتههای گذشته ،همهی ما با خوشحالی شاهد آن بککودیم کککه چگونککه
انبوه ستمدیدگان در عراق و لبنان و شیلی و نیجریه و گینککه و مکزیککک و تایلنککد و فرانسککه و بالروس و
غیره برای دفاع از حکق زنککدگی آزادانککه و شککرافتمندانه بکار دیگککر بکه خیابانهککا آمدنککد .بکه شکجاعت و
ای خککواهران و برادرانمککان در شککیلی بککه
موفقیتهای آنان میبککالیم؛ خصوصککا جشککن پککیروزی مککرحله ِ
دلهایمان شادی و گرمی بخشید و به قدمهای بزرگتککر آنهککا امیککد میبنککدیم .هرچککه جهککان بیشککتر
کان
بهسمت اردوگاه درهمتنیدهی ستم و استثمار و فالکت سوق مییابد ،ما بهواسطهی اشتراک دردهایمک ْ
خویشاوندتر میشویم؛ و هرچه دولتها و قدرتمداران جهککان  -بهرغم اختالفککات و رقابتهایشککان  -در
جهانی پیکری واحد نزدیکتر میشوند.
سرکوب ما همدستتر و قسیتر میشوند ،مبارزات ما به تحرکات
ِ
پس ،به همهی آنها که برای جهانی بهتر و انسانیتری مبارزه میکنند درود می فرستیم .ما از پیکار امروز
آنها نیرو و الهام میگیریم تا فردا با توان و قوای تازهای به خیابانها بازگردیم؛ تککا تککرس و وحشککت را بککه
جان مستبدان و نخبگکان اقتصکادی-سیاسکی و مکزدوران نظکامی-امنیکتی و مبلغکان و توجیهگرانشکان
بیاندازیم .تردیدی نداریم که باالخره پیروز میشویم ،حتی اگر حاکمان به تعداد شکنهای بیابکان نککیروی
نظامی پرورش دهند و اسلحه انبار کنند .چون ما بسیاریم ،بککرحقایم ،از دشککمنانمان مصککممتریم و … و
قادریم متحد گردیم.
گرامی باد یاد همرزمان و رفیقان بهخاک افتاده!
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی ستمدیدگان!
شانزدهم آبان ۱۳۹۹
kaargaah.net
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