


 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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از مرتجعان تا محترضان

اینکه »قیام« نامیدن وقایع یک هفته اِی ایران اقدامی »احساسی«، »َجوگیرانه« یا »بی مسئولیتی سیاسی« است، از 

سه رویکرد برمی آید:

رویکرد چپ های محور-مقاومتی )آنتی امپ(: آنچه در جریان است شورش های کوری است که گرایش های   -

امپریالیستی برانداز در هدایت آن نقش پُررنگی دارند و این امر را می توان به اعتبار نشانه هایی چون »آتش 

زدن بانک«، »تخریب اموال عمومی« و »شعارها«ی سلطنت طلبانه و رسنگونی خواهانه دید. متأثر آنچه در 

عراق و لبنان در جریان است می توان گفت که دالیل موجهی همچون فساد حکومت باعث بروز نارضایتی های 

گسرتده ی مردم شده است اما پدیدار شدن داللت های براندازانه در این اعرتاضات ناشی از جهت دهی های 

بنگاه های امپریالیستی نظیر شبکه ی »من وتو« و »ایران اینرتنشنال« است.

رویکرد چپ های ُمنزه طلب و ناب گرا: آنچه در جریان است خط سیاسی درستی ندارد و مبتنی بر درک   -

کمونیستی نیست. اعرتاضات رهربی مارکسیستی ندارد، قهر طبقاتی جای خود را به خشونت کوِر گروه های 

بی رس و شکل مردم داده است و در این بین در بسیاری موارد جلوه های قومیتی پُرنگ تر از روابط طبقاتی 

است. برنده ی این جریان اپوزیسیون راست خواهد بود.

رویکرد چپ های اندوهگین: مردم واکنشی عمل می کنند و این اعرتاضات یک برون ریزی خشم آنی و   -

فوری است که به سبب سطح نازل آگاهی سیاسی توده های تحت ستم، جلوه های فاشیستی و ارتجاعی در آن 



4

این صدای قیام مردم ایران است

موج می زند )از شعار »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« تا شعار »رضاشاه، روحت شاد«(. لذا نه پای قیامی 

در میان است و نه حتی پای مبارزه ی مدنی ای که منتج به اصالحی درون حاکمیت شود. خروجی متامی این 

مسائل پادگانی شدن هرچه بیشرت وضعیت، افزایش سطح خشونت ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم 

است.

در ادامه می کوشیم به کلیشه های مندرج در هر یک از این رویکردها پاسخ درخوری دهیم.

مردم چیست؟

آنچه اما ُرخ داده و محتمل است که با تداوم شاخ و شانه کشیدن های حاکمیت برای مردم، و تشدید و متدید 

وضعیت اقتصادی انقباضی برای ایشان باز هم ُرخ دهد، مسیری است که برای اکرثیت »مردم« ایران عبارت است 

از »پایان جمهوری اسالمی«. پیش از برشمردن دالیلی که به نفع این توصیف وجود دارد، منظور از »مردم« را 

معنا کنیم:

مردم آن بخشی از »جمعیت« )مبتنی بر درک »زیست-سیاست«( است که به میان می آید تا قلمرو کُنش سیاسی 

حاکمیتی را اشغال کند. مردم فرآیند ساخته شدن سوژه ای است از دل کارگران معرتض به روابط طبقاتی، اقواِم 

معرتض به تصویر دولت-ملت، و زنان معرتض به مردساالری. این سوژه ابتدابه ساکن چیز خالصی نیست و تنها 

متکی بر دلسپردگی به ابتکارات عرصه ی پراکسیس و بازاندیشی های مکرر آن است که قوام می یابد و هرگز از 

پیش داده شده نیست؛ پس آنانی که منتظرند تا در هر بزنگاهی به یک باره »پرولتاریا«یی را مشاهده کنند که 

علیه »کار ُمجرد« و »منطق ارزش« شعار می دهد و خواهان استقرار »دیکتاتوری پرولتاریا«ست، یا »زنان«ی را که 

توأمان علیه »مردساالری رسمایه ساالر« و »مردساالری سنتی« می شورند، و یا »قومیت«ی را که بری از هر شکلی از 

گرایش های »هویت طلبانه ی کاذب« علیه »دولت-ملت« مبارزه می کند، بگذار تا ابد چشم انتظار باقی مبانند. در 

جریان سیاست است که مردم متولد می شود و در جریان تدبیر و انتظام است که جمعیت ظاهر می شود. سیاست 

در خیابان شکل می گیرد و تدبیر و انتظام پُشت میزهای برنامه ریزی و تدوین لوایح و تصویب قوانین. »مردم« 

یک بار برای همیشه متولد منی شود و مداوما در معرض »گُم شدن« است؛ گم شدن در هزارتوی »جمعیت«، در 

هزارتوی »ملت«، در هزارتوی »َمرد«.

بازسازی مردساالری  و  ملی  امنیت  و دکرتین  اقتصاد سیاسی  بر منطق  مبتنی  انتظام حاکمیت همواره  و  تدبیر 

است. این نوع از انتظام بخشی اکرثیت جمعیت را بر آن می دارد تا در هیأت مردم نسبت به دفاع از خویش در 
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برابر فرودست شدن مسلح شوند. به این ترتیب »آغاز مردم شدن جمعیت« نوعی واکنش حیاتی است که در 

جریان تداوم یافنت آن طی تاریخ، بازاندیشی انتقادی تجربه هایش و زدودن »رضورت های آغازین شکل گیری به 

شکل واکنشی« به نفع »رضورت های تداوم ایجابی به شکل اجتامع ساز«، آن »مردم«ی خلق می شود که به عوض 

هم افزایی  خالل  از  را  دموکراسی  هربار  »قانون گذاری«،  و  »منایندگان«  خالل  از  »دموکراسی«  به  انتظام بخشی 

»شوراها«ی حوزه های »کاری«، »اقوام« و »زنان« خلق می کند.

چرا قیام؟

اما دالیلی چند برای دفاع از »قیام« نامیدن آنچه در ایران در جریان است:

از »خیزش دی 1396« تا »قیام آبان 1398« مواجهه ی مردم با نیروهای رسکوبگر بسیار »هجومی تر« شد:   .1

سنگربندی های خیابانی، حمله به گاردهای ضدشورش، تعداد کشته شده های عوامل رسکوب، حمله به دوربین های 

نصب شده در سطح شهر، و موارد متعدد حمله به پاسگاه ها و مراکز حکومتی نشانه های قابل توجهی است از 

این امر.

ایران  در  مردم  سیاسی  مبارزه ی  از  »تهران زُدایی«  تقریبا   »1398 آبان  »قیام  تا   »1396 دی  »خیزش  از   .2

تثبیت شد: دیگر این تهران نیست که مرکز تحوالت سیاست مردمی است و قرار نیست درست در مأمن حاکمیت 

)پایتخت( مقاومت اتفاق بیفتد. طی این دو سال دست کم سه کانون شورشی پایدار تشکیل شد: اهواز، اصفهان و 

کردستان-کرمانشاه.

در جریان »قیام آبان 1398« حاکمیت به رسعت نشانه های ترس و وادادگی را در چهار جلوه از خود   .3

نشان داد:

اظهارنظر رسیع علی خامنه ای در جریان درس فقهی در فردای اولین روز از آغاز نربد )هم جهت جلوگیری   •

از تداوم انشقاق درون حاکمیتی مانند منونه هایی چون اعالم »بی خربی مجلس« و انتقادات برخی از مسئولین، 

و هم جهت نشان دادن چراغ سبز برای رسکوب هرچه رسیع تر مبارزات.

قطع رسارسی اینرتنت و نه مواردی چون »کاهش پهنای باند«، ایجاد »محدودیت های فیلرتینگ« و...  •

یکپارچگی متامی حاکمیت در »اغتشاش« و »هدایت شده از خارج« خواندن مبارزات مردم و تأکید بر   •

»رضورت تداوم رسکوب«.

آغاز بالدرنگ فاز تیراندازی مستقیم به اجتامعات مردم از سوی رسکوبگران.  •
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هم زمانی مبارازت مردم در ایران با »قیام مردم عراق« و »مبارزات مردم در لبنان«؛ یعنی دست کم در دو   .4

محوری که ایران در آن ها به وضوح در کار مداخالت شبه-امپریالیستی و رسکوبگری مردم بوده است.

به رسعت وارد فاز سیاسی ضدحاکمیتی شدن اعرتاضات مردم به میانجی مسئله ی »قیمت بنزین« )در   .5

حالی که حاکمیت رصفا احتامِل واکنشی خشونت بار از سوی مردم محدود به خوِد موضوع بنزین را می داد(.

به این ترتیب روشن می شود که ما در وضعیت »عبور جمعی مردم از حاکمیت« قرار گرفته ایم و این امر دیگر 

تنها خواست و آرزوی گروه های مختلف نخبگان سیاسی اپوزیسیون نیست. در این راستا باید توجه داشت که 

شعارهای رس داده شده در کجاها و با چه انگیزه هایی رس داده شده اند و نحوه ی بازمنایی رسانه ای شان چگونه 

است؟ تحلیل این امر ضامن درنغلطیدن به ورطه ی اندوهگینی و احتضار ناشی از برجسته  به نظر رسیدن وجوه 

ارتجاعی نهفته در لحظه های »آغاز مردم شدن جمعیت« است.

بله شعارهای »رضاشاه، روحت شاد« و »نه  غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« یا »جمهوری ایرانی« بار دیگر به گوش 

رسید و احتامال باز هم به گوش خواهد رسید. اما چطور باید تفسیرشان کرد و مواجهه ی درست با آن ها چیست؟

یک بخش از آبشخور این شعارها سوار شدِن آن بر »امر نوستالژیک« است: هم تداوم ناکارآمدی جمهوری   -

اسالمی باعث می شود »گذشته« زیبا به نظر آید و هم پروپاگاندای رسانه های اپوزیسیون راست در زیباسازی 

گذشته مؤثر است. اما این امر می تواند کامال تا پیش از به دست گرفته شدن قدرت توسط آنان دوام داشته 

باشد.

با وضعیت متوسط درآمدی و مخاطب مورد خطاِب  اقشاِر  این شعار پشتیبانی  از آبشخور  یک بخش   -

رسانه های اپوزیسیون راست است: اما در جریان »قیام آبان« رصفا در مشهد و تهران این شعارها شنیده شد. 

سوژه گی قومیتی در بخش های کُردنشین و اعراب و ترک های ساکن در ایران مستعد این است که هرگز تن به 

»ایدئولوژی آریامهری« به عنوان منونه منای »پان ایرانیسم« منی دهد.

اما برای گروه های بسیاری از مردم حارض در مبارزه، روند مادی زندگی شان باعث می شود که در صورت   -

افشا شدن ماهیت ایدئولوژی های راسِت حامی این مبارزات )مثال جانبداری شان از خصوصی سازی و تداوم 

تاکتیک های نئولیربالی رسمایه داری(، با فهم تضادی که آن اندیشه ها با رشایط زندگی شان دارد، از مخاطِب آنان 

بودن رصف نظر کنند.

باید بپذریم که ما بنا به هزار و یک دلیل )موجه و ناموجه( از شکل دادن سازمان و ارگان های مؤثری که   -

هم پای دم و دستگاه پروپاگاندای جریان های راست بتواند مردم را خطاب قرار دهد باز مانده ایم و این امر را 



7

این صدای قیام مردم ایران است

منی شود یک شبه جربان کرد و مثال در لحظه ی اعرتاضات خیابانی بذر آگاهی طبقاتی و مارکسیستی بر اذهان 

توده ها بپراکنیم.

وظایف مربم ما

یا  نااُمیدی  پُمپاژ یأس و  از  از مبارزات رضورت دارد که جهت جلوگیری  این دور  یافنت  پایان  با  به نظر می رسد 

برجسته سازی ابعاد رسکوب )از خالل ایستادن بر اعداد بازداشتی ها یا کشته شدگان(، باید به رسعت دست به کار 

نشانه های کمک کننده  است  »پیروزی« شویم. الزم  و  پیش«  به  گام  عنوان »یک  به  مبارزات  این  »معنا کردن« 

نهفته در  تناقض گویی های  و  باگ ها  و مداوما  بکشیم  بیرون  از دل روایت ها  را  انقالبی  خودمان  ایدئولوژی  به 

قرائت های راست را درنظر توده ها برمال کنیم.

آگاهی  به  »نیاز  از مرحله ی  در خیابان  دارد چون مردم حارض  به شدت رضورت  این رشایط  در  ترویج  و  تبلیغ 

برانگیزاننده برای شوریدن علیه مناسبات موجود« عبور کرده اند و این امر حتی در بحث از »تاکتیک های نربد 

خیابانی« هم تا حدی صادق است و مشاهدات حاکی از ابتکارات بی نظیر مردم است. آنچه در این میان رضورت 

تکرار و تکرار و تکرار دارد حرکت کردن به سوی تشکیل »اجتامعات محلی-قومی-کاری-زنانه« است تا با حفظ 

روند همبستگی، تشدید خشم و کینه و بازخوانی نربدها بتواند فاصله ی دورهای بعدی مبارزه را از یکدیگر کم 

و کمرت کند.

باید خودمان را در وضعیتی »جنگی« تصور کنیم. حقیقت این است که از خیزش دی ماه 96 در این وضعیت به 

رس می بریم اما با قیام آبان 98 ابعاد آن برای همه، از جمله برای ما آشکارتر شده است. نیاز داریم کمیته هایی 

بسازیم تا در پهنه ی نربد، در روزهای عقب نشینی، در روزهای بازسازی و در روزهای تهاجِم آینده همدیگر را پیدا 

کنند و به همدیگر پیوند بخورند.

از صحنه ی نربد

آبان 1398
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