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۹۸در گرامی  داشت یاد و آرمان آبان 

 ۱۳۹۹ آبان ۱۶

  نسخه ی ورددریافت متن در 

اولین سالگرد خیزش خونین آبان از راه رسید. سال گذشته در چنین روزهایی در صدها شهر کوچک و

یابان ها آمدند تا علیه تشدید فقر، ستم، فساد، تبعیض و تحقیری کککه ازبزرگ ایران مردم ستمدیده به خ

آن به ستوه آمده بودند اعتراض کنند. بسیاری از آنها نه چیزی برای از دست دادن داشتند و نککه چککاره ی

، ناامیدی و فقدان چشم انداز زیسککتی بککه مرزهککای بی سککابقه ایدیگری: فشار فقر، بی کاری، بی ثبات کاری

رسیده بود، و درعوْض دامنه  و شدت خفقان سیاسی، فساد اقتصادی و سککتم و تبعیضککی کککه هککر روزه از

جانب حاکمان بر آنها تحمیل می شد باز هم افزایش یافته بود. پس مردم ستمدیده به خیابان هککا آمدنککد،

بی آنکه ترسی از سرکوب های معمول داشته باشند، چراکه جز زنجیرهای رنج و ستم بر پاهای شان چیزی

برای از دسککت دادن نداشککتند. دلیرترین هککای آنککان حککتی ترسککی از مککرگ هم نداشککتند، چککون زنککدگی

روزمره شان تجربه هر روزه ی مرگ تدریجی بود. وانگهی، زندگی بدون کرامت و آزادی خککوْد عین مککرگ

است.

حاکمیت اما این بار وحشیانه تر از همیشه معترضان را سرکوب کرد. دولت برای چنین کاری آمککاده بککود،

 به خوبی می دانست که خیزش های گرسنگان، مطککرودان و طبقککات۱۳۹۶چون از خیزش توده ای دی ماه 

فرودست شهری تازه شروع شده اند. بدین سان، نیروهای سپاه، بسککیج و گککارد ویککژه ی تعلیم یافتککه بککرای

سرکوب های 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 همین طور 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 سککینه ی

تظاهرکنندگان شلیک می کردند تا هم معترضان را مرعوب سازند و هم مانع از پیوستن سککایر مککردم بککه

اعتراضات خیابانی گردند؛ چون به تجربه می دانستند اگر خیزش نوپا را در دم خفه نکنند، مهککار اوضککاع را

از کف خواهند داد. و این همان شیوه ای بود که در امتداد سرکوب   خونین خیزش های فرودستان شککهری

  به کاربستند؛ سپس در خیابان هککای سککوریه بککا۸۸-۸۹، بار دیگر در اعتراضات خیابانی ۱۳۷۰در دهه ی 

جسارت بیشتری آزمودند؛ و سرانجام در خیزش های مردمِی سال گذشته ی ایران و عراق با قساوت تمککام

به نمایش عمکومی گذاشکتند. پس، نظکام اسکالمی حکاکم حکدود چهکار دهکه بعکد از اسکتقرار سکلطه ی

ضدانقالبی اش در ایران اینک مفتخر اسکت ککه در زمینه ی »صکدور ضکدانقالب« بکه جایگکاه ویکژه ای در

منطقه ی خاورمیانه دست یافته است؛ کارویژه ای که نیروی قدس سپاه پاسداران پیمانکار اصلی آن است. 

به یاد داریم که کمابیش از تابستان پارسال موجی از خیزش های توده ای در سراسر جهان درگککرفت کککه

در ماه های اکتبر و نوامبر و دسامبر توازی و شدت کم سابقه ای یافت: ستمدیدگان در کشککورهای متعککدد

)عراق، لبنان، شیلی، الجزایر، ایران، مصر، کلمبیا، فرانسه، گینه، سودان و غیره( به خیابان ها آمدند تککا بککه

کلیت نظم حاکم بر جوامع شان نه بگویند. چنان که معترضین لبنانی در خیابان فریککاد زدنککد: »کاًل یعککنی

کاًل«. همزمانی این اعتراضات توده ای چنان بود که گککویی همه ی آن هککایی کککه در شککهرها و کشککورهای

مختلف راهی خیابان ها شده بودند دردهای مشترکی دارند و شرایط مشابهی را تجربه می کنند و یا از هم

الهام می گیرند، که البته در واقعیت نیز چنین بود. درسکت همکان طور ککه افکزایش قیمت حمل ونقکل در

شیلی یا اخذ مالیات از پیام رسان واتساپ در لبنان جککرقه ی این اعتراضککات مککردمی را شککعله ور سککاخت،

جرقه ی خیزش سراسری در ایران نیز با سه برابر شدِن قیمت بکنزین رقم خکورد )افکزایش قیمکتی ککه از

سوی صندوق بین المللی پول »پیشنهاد« شده بود(. مساله اما، چنان که یک تظاهرکننده ی شیلیایی بیان

 سککال سککلطه ی »نولیبرالیسککم« بککود،۳۰ پسوس )واحد پول شیلی(، بلکه بر سککر ۳۰کرده بود، نه بر سر 

یعنی چندین دهه سلب مالکیت نظام مند، فساد سککاختاری، و در یککک کالم، تشککدید همه جککانبه ی سککتم

طبقاتی.

پیکار نابرابر معترضان با حکومِت سراپا مسلح ایران پنج تا شش روز دوام آورد، با این که حاکمان اینترنت

را برای چند روز متوالی تمامًا قطع کردند، تا هم از گسترش اخبار خیزش و سرکوب های 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 فناوری هکای فوق مکدرن )نظکیر کاربسکت دوشککا در نیزارهکای

ماهشهر در کنار پیشرفته ترین تجهیزات شنود و ردیابی( بر دست های خکالی و کفش هکای کتکانی پکیروز
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 سککال سککرکوب سیسککتماتیک و4۰شدند. در غیاب امکان سککازماندهی فعککال و مسککتقل، کککه ریشککه در 

قلع  وقمع هرنوع تشکل یابی و شکل گیری سوژه ی جمعی  دارد، ماشین کشتار توانست پیشروی اعتراضککات

( متوقف کند. ما هیچ گاه نمی دانیم چندصد یا چنکدهزار نفکر در۹۶سراسری را بار دیگر )همچون دی ماه 

 کشته اعالم شککده اسککت،4۰۰این خیزش حماسی کشته شدند. در اظهارات مقامات دولتی ایران حدود 

 نفر می دانند. عالوه بر آن، هزاران نفر نیز دستگیر شدند و۱۵۰۰اما منابع مستقل رقم واقعی را دست کم 

به زندان هایی در مکان هایی نامعلوم منتقل شدند.

، دستگاه کشتار به میانجی نهادهای نظامی-امنیتی-قضایی ده هککا تن از معترضککین آبککان و۹۸بعد از آبان 

 دسککتگیر شککده۹۷همچنین معترضان خیزش های سال قبل )نظیر نوید افکاری که در اعتراضات مککرداد 

بود( را علنا اعدام کرد تا درس عبرتی برای سایرین باشککد. بسککیاری از معترضککین دستگیرشککده عامدانککه

همچنان در وضعیتی تعلیقی )با سرنوشتی نکامعلوم( در زنکدان ها به سکر می برنکد و بکرخی از آنکان نظکیر

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در انتظار اجرای حکم اعدام اند. اطالعاتی ککه تکاکنون

به بیرون درز کرده، حاکی از شکنجه های مخوف معترضان در زندان هاست، که البتککه بککا تجککارب مشککابه

( هم خککوانی دارد. خانواده هککای کشته شککدگان و۱۳۹۶ و ۱۳۸۸گذشککته )خصوصککا در پی خیزش  هککای 

دستگیرشدگان مدام تهدید می شوند که خاموش بمانند و خصوصا با رسانه ها در ارتباط نباشند و گهگککاه

حتی برخی از آنان برای ارعاب بیشتر دستگیر می شوند.

 - دامنه و شککدت سککرکوب ها و دسککتگیری های۱۳۹۸همچنین طی یک سال اخیر - پس از خیزش آبان 

فعالین سیاسی، مدنی، کارگری، و فعالین زنان، فعالین »اقلیت «هککای ملی/اتککنیکی و فعککالین دانشککجویی

افزایش یافته است؛ به خصوص از اوایل پاییز تاکنون این روند شدت نمایان تری گرفته است، تا مبادا مردم

در سالگرد خیزش آبان بار دیگر به خیابان ها بیایند. هرچه باشککد، شککرایط زنککدگی آنهککا در این یک سککال

به طور محسوسی بدتر شده است: خواه در اثر پیامدهای تورم رکودِی مضاعف و اوج گیری قیمت ارز، کککه

هزینه  های مسکن و معیشت را به طور سرسام آوری افزایش داده انککد؛ و خککواه در اثککر پیامککدهای هولنککاک

گسترش پاندمی کرونا و سیاست ایمنی گله ای، که به تشدید بیکاری و مرگ ومککیر بی حسککاب و افککزایش

هزینه های درمان و تشدید فشارهای روانی منجر شده است.

 تضاد بین اکثریت سککتمدیده ی مککردم و حککاکمیت بیش از پیش۹۸پرواضح است که در فضای پسا آبان 

تعمیق شده و جامعه در رویارویی هرچه مستقیم تری با حاکمیت قرار گرفته است. اگر پیش تککر این ملککل

تحت ستم بودند که مستقیمًا با دولت و حاکمیت در تضاد بودنککد )مثاًل سککتمدیدگان روژهالت در فضککای

مابعد انقالب یا ستمدیدگان عرب اهککواز/خوزسککتان خصوصککا در سککا ل های اخککیر(، اکنکون کلیت جامعککه
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ادامه ی حیات خود را درگرو نفی وضع موجود و تغییر بنیادین نظام سیاسی حاکم می بینکد. فراگیرشککدِن

 سر داده بودند، بازتککاب۹۶شعار »اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تموم ماجرا«، که دانشجویان چپ در دی 

این واقعیت است که اکثریت جامعه دیگر بککه هیچ شکککلی از »اصککالح« در درون نظککام )نظککیر سیاسککت 

فریب کارانه ی »چککانه زنی از بکاال و فشکار از پککایین« یککا راهککار انتخابککات به عنککوان »مکداخله ی حککداقلی

شهروندان«( باور نککدارد. تشککدید تضککاد میککان جامعککه و حککاکمیت به روشککنی در مککاهیت پیش گککیرانه  )

preventive،و مرعوب ساز احکام سنگین و اعدام ها نمایان می گردد؛ احکامی که نه صرفًا فعالین سیاسی  )

بلکه افراد »عادی« جامعه را نککیز هککدف قککرار می دهنککد. پافشککاری حاکمککان بککر اجککرای بی چککون وچرا و

پرهیاهوی اعدام ها )بککرای مثککال، این نمککونه ی هولنککاک کککه نویککد افکککاری به رغم مخککالفت یکپککارچه ی

افکارعمومی داخلی و بین المللی با سبعیت تمام به جوخه ی اعدام سپرده شد(، پیش از هرچککیزی نشککان

می دهد که حاکمیت خود را در میانه ی جنگی تمام عیار با جامعه می یابد؛ و از قضا این جنککگ را فراتککر از

سایر تکاپوهای پرهیاهویش جدی می گیرد، چرا که سرنوشت وجودی اش به آن وابسته است.

اینکه جامعه چطور می تواند از برزخ کنونی که در آن حیات اجتماعی در همه ی ابعککاد خککود در بحککرانی

عمیق فرو رفته عبور کند، اینکه چگونه می توان اشکال جدیدی از سازمان دهی خلککق کککرد کککه در برابککر

مشت آهنین ماشین کشتار و دسککتگاه نظککامی-امنیککتی-قضککایِی آن تککداوم داشککته باشککد، پرسککش هایی 

کلیدی ست که پاسخ گویی به آن ها نیازمند عزم و خرد و پراتیک جمعی ست. از سوی دیگککر، بحث مسککیر

مبارزه و چشم انداز سیاسی آینده نیز اهمیتی حیاتی دارد. روشن است که تداوم استبداد و فضای خفقان

و سرکوب صرفًا یا لزومًا نیروها و گرایش هککای مککترقی را در مجمککوعه ی نککاهمگون سککتمدیدگان تقککویت

نمی  کند. با گسترش فضای نفرت عمومی از نظم حاکم بر ایران و استیصال کنونی در غلبه بر آن، شککاهد

آن بوده ایم که گرایش هایی ارتجاعی نیز جککان گرفته انککد کککه بککرای خالصککی از نظم فعلی بککه شککیوه  ها و

قدرت ها و چشم اندازهایی متوسل می شوند که ماهیتًا با مناسبات نظم سککتم گرانه ی کنککونی  خویشککاوندی

دارند. اما این واقعیت دردناْک اندرزها و نکوهش های متفرعنانه ای را موجه نمی سککازد کککه سرنوشککت این

مبارزات را پیشاپیش از سوی قوای امپریالیسککتی و ارتجککاعی مصادره شککده می بیننککد و لککذا نفس چککنین

مبارزاتی را تا اطالع ثانوی )تا کی؟!( تخطئه می کنند. پاسخی که این شبه -آنتی امپریالیست ها به واسطه ی

تقلیل امر سیاسی به امر ژئوپولتیکی و بنا بر انگیزه های نهان ناسیونالیستی )و غیره( مایل به شککنیدن اش

نیستند آن است که اواًل خاستگاه مبارزه ای که در ایران بر سر حق حیات در جریان است، چنان بنیککادی

)اگزیستنسیال( است که حامالن این مبارزه را با تجویزهای بیرونی بیگانه می سازد؛ و ثانیًا خوِد وضککعیت

ظالمانه ای که موضوع و بستر این مبارزه است اساسًا برآمده از و متکی بر سازوکارهای امپریالیستی سککت.
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درنتیجه، هیچ راه دیگری جز تداوم این مبارزه پیش روی ستمدیدگان  قرار ندارد، حککتی اگککر سرنوشککت

آن نامعلوم یا ضمانت ناپذیر باشد؛ که این در مککاهیت هککر پیکککار تاریخی سککت. اینکککه آیککا در جریککان این

مبارزات رویکردها و نیروهای مترقی جایگاه موثرتری می یابند، خود محصککول دینککامیزم درونی مبککارزه و

نیز رشد پیکارهای مترقی در منطقه و جهان و همبستگی های فراملی ستمدیدگان است؛ اما این واقعیت،

افککراد و اذهککان نگککران را بککه مشککارکت فعککال و انتقککادی می طلبککد، و ایْن نقطه ی مقابککِل نظککاره گری و

برج عاج نشینی ست؛ خصوصا که بی طرفی در سیاسْت پنداری باطل است.

متاسفانه تمهیدات سرکوب پیش گیرانه ی دولت ایران برای مهار اعتراضات توده اْی تاکنون موثر واقع شده

و مردم ستمدیده )هنوز( - به رغم تداوم مبارزات پراکنده ی روزمره- برای بزرگ داشت یککا تککداوم خککیزش

آبان به خیابان ها نیامده اند. اما در هفته های گذشته، همه ی 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 خیابان هککا آمدنککد. بکه شکجاعت و

موفقیت های آنان می بککالیم؛ خصوصککا جشککن پککیروزی مککرحله اِی خککواهران و برادران مککان در شککیلی بککه

دل های مان شادی و گرمی بخشید و به قدم های بزرگ تککر آن هککا امیککد می بنککدیم. هرچککه جهککان بیشککتر

به سمت اردوگاه درهم تنیده ی ستم و استثمار و فالکت سوق می یابد، ما به واسطه ی اشتراک دردهای مککاْن

خویشاوندتر می شویم؛ و هرچه دولت ها و قدرت مداران جهککان - به رغم اختالفککات و رقابت های شککان - در

سرکوب ما هم دست تر و قسی تر می شوند، مبارزات  ما به تحرکات جهانِی پیکری واحد نزدیک تر می شوند.

پس، به همه ی آنها که برای جهانی بهتر و انسانی تری مبارزه می کنند درود می فرستیم. ما از پیکار امروز

آنها نیرو و الهام می گیریم تا فردا با توان و قوای تازه ای به خیابان ها بازگردیم؛ تککا تککرس و وحشککت را بککه

جان مستبدان و نخبگکان اقتصکادی-سیاسکی و مکزدوران نظکامی-امنیکتی  و مبلغکان  و توجیه گران شکان

بیاندازیم. تردیدی نداریم که باالخره پیروز می شویم، حتی اگر حاکمان به تعداد شکن های بیابکان نککیروی

و …نظامی پرورش دهند و اسلحه انبار کنند. چون ما بسیاریم، بککرحق ایم، از دشککمنان مان مصککمم تریم  و

قادریم متحد گردیم.

گرامی باد یاد هم رزمان و رفیقان به خاک افتاده!

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی ستمدیدگان!

۱۳۹۹شانزدهم آبان 

kaargaah.net
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