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درآمد: تنگنای خیزش های اعرتاضی در ایران

در بازاندیشی وضعیت خطیری که پس از رسکوب دو خیزِش متوالی آبان و دی ماه 98 با آن مواجهیم، یک پرسش 

کلیدی آن است که: چه رشته ای از دستاوردها یا توشه برداری ها از تجارب، اعرتاضات توده ای آبان را به اعرتاضات 

خیابانی دی ماه مربوط می کند؟ اگر رصفا تا دی ماه 96 عقب برویم، می توان پرسید آیا طی این مدت اعرتاضات 

متعدد توده ای از این زاویه ی معین حامل نوعی تداوم یا پیوستگی بوده اند، یا اینکه بر بسرت خفقان مسلط و 

رسکوب های فزآینده به ساِن رویدادهایی کامبیش مجزا رخ داده اند؟ می دانیم که ناتوانی ساختاری حاکمیت در 

انکار جرم انگارانه ی مطالبات مردمی و رسکوب وحشیانه ی  تخفیف تضادها و بحران های موجود و )در عوض( 

اعرتاضات خیابانی، ته مانده ی مرشوعیت آن و واپسین بارقه های »امید« به »تغییرات از باال« را به فنا برده؛ و 

اینکه این امر سهم آشکاری در سمت گیری رادیکال تر اعرتاضات اخیر داشته است. افزون بر این، خشم و استیصال 

انباشته ی انبوهی از معرتضان و حذف شدگانی که از اعامق جامعه می آیند و چیزی برای از دست دادن ندارند، 

خصلت رزمنده تری به حضور خیابانی آنان داده است و اعرتاضات اخیر را از آنچه در گذشته شاهد بودیم متامیز 

ساخته است. همه ی این ها در مضمون رادیکال تر شعارهای آبان و دی ماه نیز منود یافته اند. با این حال، این داعیه 

از  پذیرفتنی منی مناید. منظور  بوده اند چندان  افزاینده« همراه  از »پیوستگِی  با حدی  اعرتاضات  این سلسله  که 

»پیوستگِی افزاینده« پیوستاری ست که بتواند مصالح الزم برای گسرتش و تعمیق و تداوم اعرتاضات )در هر دو 

سطح کمی و کیفی( و ملزومات عبور از دستگاه رسکوب را فراهم سازد. به بیان دیگر، اگر ساختار قدرت مسلط با 
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کمک دستگاه رسکوبی که طی بیش از چهل سال پرورش داده و هر دم فربه تر ساخته، قادر است اعرتاضات خیابانی 

را با شدت وحدت سبعانه ای )تخصصی که حاکامن ایران با افتخار آن را »صادر« می کنند( قلع وقمع کند، آیا مردم 

رسکوب شده و تحت ستِم این جامعه هم بدیلی در برابر آن پرورش داده اند؟

انجام  امیدبخشی برای ساخت چنین بدیلی  به باور من، به رغم برخی پیرشوی های مشهود، هنوز هم گام های 

نگرفته است. در مقابل، همه  ی ما خواسته یا ناخواسته منتظریم که »ریسامن ستم رسانجام از شدت و تراکم ستم 

پاره شود«. به تعبیر دیگر، به خودانگیختگی های سازنده ی خیزش های توده ای در روند حرکت آنها امیدی بیش ازحد 

بسته ایم. بسیاری از نیروهای چپ با وقوِف نسبی یا تلویحی به اینکه در رشایط حارض اندیشه و آرماِن سیاسِی 

چپ بنا به دالیل تاریخی فاقد نیروی اجتامعی موثر برای هژمونی یابی )یا حتی تاثیرگذارِی جدی( بر تحوالت جاری 

و پیِش روست، با خشم و اندوه تالش های چشم گیر نیروهای ارتجاعی برای هژمونی یابی بر تحرکات اعرتاضی را 

رصد می کنند و بعضا به تعرضاتی دست می زنند که اگرچه رضوری ست، اما ماهیتا دفاعی است و کارکرد چندانی 

در پرورش آن بدیل ندارد. درمجموع، به نظر می  رسد که ما در این چرخه ی شوم گرفتار شده ایم که کارکردهای 

دستگاه رسکوب حاکمیت برفراز فاعلیت و ابتکارعمِل توده ی معرتضان قرار دارد؛ و در نتیجه، خیزش محتمل بعدی 

نیز می تواند عمر بسیار کوتاهی بیابد و به سادگی مضمحل گردد، بی آنکه شیارهای عمیقی در نظم ستمگرانه ی 

موجود ایجاد کند و مسیر گام های بعدی را هموارتر سازد. پیامد دردناک این شکست های متوالی می تواند قطع 

امید نهایِی اکرثیت ستمدیدگان از توان دگرگون ساز خویش )سنگ بناِی »سیاست از پایین«( و دخیل بسنِت هرچه 

بیشرتِ آنان به »بدیل« های کاذبی باشد که قدرمتندان داخلی و جهانی بر فراز رس آنان تدارک می بینند.

در این میان اما، بر مبنای دغدغه هایی مشابه، ایده های ارزشمند و قابل تاملی هم مطرح شده اند: ازجمله، رضورت 

تالش برای مفصل بندی حوزه های ستم )ستم های طبقاتی، جنسی/جنسیتی، ملیتی/هویتی، مذهبی، زیست محیطی 

آنها؛ و درهمین  و غیره(، خواه برای گسرتش دامنه ی اجتامعِی مشارکت در اعرتاضات و خواه برای رشد کیفی 

اعرتاضات خیابانی. همچنین  در شعارهای  از ستمدیدگان  گنجاندن مطالبات بخش های هرچه وسیع تری  راستا، 

است بحث های پراکنده ای درباره ی ملزومات تدارک »اعتصابات عمومی« و نسبت آن با وضعیت کنونی طبقه ی 

کارگر و جنبش کارگری در ایران. باید اذعان کنیم که متاسفانه این بحث ها به قدری که تناسبی با موقعیت تاریخی 

حارض داشته باشد پی گرفته منی شوند. خصوصا  که اساسا بحث هایی معطوف به فضاهای اکتیویستی و روشنفکرِی 

چپ هستند یا منحرصا رو به چنین فضاهایی طرح می شوند.1 به رغم اینکه همین خطر یادداشت حارض و منظر 

1. و دریغا که حتی در همین فضاهای محدود و جنینی هم به طور بایسته و منسجمی دنبال منی شوند.
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مبارزات جاری  از  ارزشمند  و  تجربه ی مشخص  یک  به  اشاره  با  دارم  تهدید می کند، قصد  نیز  را  آن  پیشنهادی 

باید  اینجا  در  منایم.  مشارکت  ایران  در  ستمدیدگان  کنونِی  مبارزات  به  مربوط  راهجویی های  در  شیلی،  مردم 

به تاکید خاطرنشان سازم که مسلام باور ندارم که پیاده سازی و پیشربد اید ه ی کامبیش مشابهی )با تجارب شیلی( 

راهکار  این  فرضِی  تحقِق  که  و حتی گامن منی برم  باشد؛  کوتاه مدت  یا  فرآیندی سهل وساده  ایران  در جامعه ی 

به تنهایی بتواند موانع و نارسایی های تاریخِی مربوط به ساخنت مسیر بدیل در برابر دستگاه رسکوِب مسلط و نیز 

رویکردهای ارتجاعی به »مساله ی گذار« را مرتفع  سازد. با این همه، بر این باورم که خصلت ها و قابلیت هایی در 

این تجربه ی تاریخِی شیلی وجود دارد که با فقدان های بازدارنده در مسیر خیزش های مردمی در ایران هم خوانی 

دارند؛ طوری که اگرچه نسخه ی رسراست بومی شده ای از این راهکار در وضعیت کنونی ایران قابل تحقق نیست، 

الهام گرفنت از شالوده های وجودِی آن می تواند مقدمه ای باشد برای اندیشیدن به راهکارهای عملِی دیگری برای 

جذب و ادغام آن خصلت ها و قابلیت ها. برای توضیح این قابلیت ها نخست باید به آن فقدان ها اشاره کنم:

در آن دسته از کشورهای پیرامونی که درگیر خیزش های مردمی بوده اند )یا هستند( باز هم شاهد آن بوده ایم که 

رسکوِب مستقیم مهم ترین ابزاری است که دولت ها برای فرونشاندن و متالشی کردن اعرتاضات به کار می گیرند.2 

هدِف بی واسطه ی این گونه رسکوب ها معموال باالبردن هزینه ی اعرتاضات است تا هم معرتضان ناامید و پراکنده 

و  گردند  مرعوب  بپیوندند،  اعرتاضات  به  می توانند  تداوم خیزش  با  و  بالقوه  به طور  که  نیروهایی  و هم  شوند 

ایزوله می شود و با  کنار بایستند. به این طریق، خیزش اعرتاضی به تدریج )یا به رسعت( از کلیِت جامعه  جدا و 

ازنفس افتادِن نهایی اش، جو رسخوردگی بر جامعه مستولی می شود؛ پس این پنداشت بار دیگر غالب می شود که 

ما )مردمان ناراضی( منی توانیم در برابر این سیستم مخوف کاری از پیش بربیم. به این ترتیب، حاکامن به هدف 

اصلی خود دست می یابند؛ چون به واسطه ی تکرار چنین تجاربی و پیامدهای بازدارنده ی آنها قدرت سیاسِی حاکم 

می تواند به رغم تضادهای بحران زای موجود و شکنندگی موقعیِت خویش بار دیگر زمان بخرد و حتی قدم های 

تهاجمِی دیگری برای تثبیت موقعیت خویش بر دارد. از سوی دیگر، پراکندگی مجدد معرتضان و افول باور عمومی 

به نیروی دگرگون ساِز جمعی، بار دیگر »مردم« را به آن فضای امتیزه شده که از دیرباز بر آنان تحمیل شده پرتاب 

خود  نهایتا  فردی  مقاومت های  از  اشکالی  حتی  و  تغییر  خواست  به رغم  که  منفردی  انساِن  میلیون ها  می کند: 

از  ناتوان می یابند. اساسا یکی  اقلیت سازمان یافته )طبقه ی حاکم سیاسی-اقتصادی(  را در برابر تعدی های یک 

2. در مورد چرایی درهم تنیدگی نهاد دولت )state( با دستگاه رسکوب در جوامع »جنوب جهانی« برای منونه رجوع کنید به این 

منت: امین حصوری: »درباره ی بنیان ها و سازوبرگ های دولت در جنوب جهانی«، کارگاه دیالکتیک، آذر 1398.

http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
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سازوکارهای ماندگارِی حکومت های استبدادی و متامیت طلب تکرار چنین چرخه ای است که می توان آن را به طور 

فرشده چنین  صورت بندی کرد: انباشت و تراکم انواع ستم و تبعیض )به طور کلی تضادهای اجتامعی( بر بسرت 

خفقان سیاسی و فضای امتیزه  ی حاکم بر جامعه، در مقاطعی به فوران خیزش های توده ای می انجامد که الجرم 

به میزاِن باالیی سازمان نیافته و نامنسجم اند؛ در این مقاطع کوتاِه تاریخی، حدی از امید اجتامعی و خودباوری 

جمعی ایجاد می شود و به میانجی فضای انتقادی و روحیه ی همبستگی آگاهی رسکوب شده نفس می کشد تا قدری 

ببالد؛ اما نبوِد سازمان یافتگی و دیگر نارسایی های تحمیلِی ساختار استبدادی، رسکوب وحشیانه ی خیزش را تسهیل 

می کند و مسیر بازیابِی مازادهای آن را کامبیش مسدود می سازد؛ و نهایتا خیزش به محاق می رود و خیابان ها بار 

دیگر به انحصار حاکامن درمی آیند و عفریت ناامیدی غالب می شود.

در امتداد تناوب های این چرخه ی تاریخی، با این که مقاومت ها و مبارزات روزمره  و ناگزیِر ستمدیدگان در اشکالی 

ُخرد و پراکنده  ادامه می یابند، ولی رضورت تدارک دگرگونِی سیاسی و اندیشیدن به جامعه ی بدیل )و ملزومات 

حرکت به سمت آن( کامبیش به دغدغه های الیه ی محدودی از فعالین سیاسی و دگراندیشان، ُخرده تشکل های 

 رزمنده3 و به طور کلی به »سابقه دار«ها محدود می ماند؛ و اینان هم با اینکه - به دالیل متفاوت- از سازگاری با 

نظم مسلط تن می زنند و در حد توان شان چراغ پیکار و مقاومت را زنده نگه می دارند، اما تا جایی که به تدارک 

یک نیروی اجتامعی بدیل مربوط است، بنا به نابسندگی نیروی اجتامعی شان عمال کار زیادی از پیش منی برند: 

به تحرکاتی عمدتا تدافعی و بعضا تهاجمی )ولی اغلب تراژیک( دست می زنند؛ رشته ای از روشنگری های انتقادی 

اقدامات  یا  زیادی هم مخالف خوانی های بی پشتوانه  را در فضای رسانه ای منترش می سازند؛ و در موارد  رصف 

محکوم به شکست را تکرار می کنند. بدین ترتیب، اسرتاتژی سیاست زدایِی رسکوب گرانه از جامعه ی بحران زده قادر 

می شود شکاف بین »توده«ی ستمدیده و نخبگان/فعالین سیاسی را بازتولید کرده و مسیر توامنندسازِی ستمدیدگان 

یا تقویت سوژگی جمعِی آنان را مسدود  سازد؛ و بر چنین بسرتی خیزش توده اِی بعدی از راه می رسد.

با این مقدمات می توان گفت: سازوکارهایی الزم است تا تکانه ی عمومِی آزادشده توسط خیزش های توده ای به رغم 

رسکوب اعرتاضات خیابانی و فروکش کردن خیزش ها حفظ یا احیا شود و کارکرد دستگاه رسکوب در منقطع سازی 

3. از خیزش 96 بدین سو، به ویژه برخی تشکل های رزمنده ی کارگران و معلامن به رغم شدت رسکوب ها و هزینه های تحمیل شده 

از سوی دولت چنین نقشی را برعهده داشته اند. همچنین باید به نقش فعال و رزمنده ی برخی تشکل های دانشجویی و به طور 

کلی رادیکالیزه شدِن نسبِی تحرکات دانشجویی پس از خیزش 96 اشاره کرد؛ همچنین است تالش های برخی گروه های زنان، فعالین 

حوزه ی ستم ملی و فعالین زیست محیطی، که به لحاظ کیفی آشکارا سیری صعودی داشته اند. با این همه، عمده ی این فعالیت ها 

همچنان متکی بر اکتیویسم رزمنده ی نیروهایی کامبیش محدود است که پرداخت باالترین صدمات و هزینه های دستگاه رسکوب 

را به جان خریده اند.
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خیزش ها مهار گردد؛ سازوکارهایی که به موجِب آنها خیزش های متوالی در رابطه ای  دیالکتیکی با وضعیت عینی 

مطالبات جامعه و مبارزات و مقاومت های پراکنده ی روزمره ی ستمدیدگان قرار گیرند و زنجیره ا ی فرارونده را 

این سازوکارها می باید سهمی در پاسخ گویی به  از قدرت دستگاه رسکوب پیشی بگیرند.  تا بتوانند  شکل  دهند 

ایفا کنند که »چگونه می توان یک جنبش اعرتاضی را در فراسوی خیابان ها و به رغم  بنیادی  نیاز  یا  این مساله 

خفقاِن سیاسی زنده نگاه داشت تا تدارِک مشارکتی وسیع تر و نیرو مندتر در خیزش بعدی ممکن گردد؟« به بیان 

دیگر، »چگونه می توان زمینه ای فراهم ساخت تا ترکیب رسکوب خیابانی و خفقاِن سیاسی یگانه عامل برسازنده ی 

رسنوشت خیزش های متوالی نباشد؟«؛ تا رسنوشت سیاسِی جامعه از این چرخه ی شوم خالصی یابد. و البته همه ی 

خیزش )های(  مساله ی  ستمدیدگان  از  وسیع تری  هرچه  بخش های  اگر  بود،  خواهد  بی پشتوانه  تفکراتی  این ها 

سپری شده را موضوع هم اندیشی جمعی خود قرار ندهند و خاستگاه ها و دالیل ناکامی آن)ها( را در پیوند با 

وضعیت زیست رنج بار روزمره ی خویش نبینند؛ که این خود شالوده ی آن سازوکارهای پیش گفته است.

در  پیونددهنده  اجتامعِی  و حلقه های  از ظرف های جمعی  اشکالی  نبوِد  کردم،  اشاره  بدان  پیش تر  که  فقدانی 

وضعیت تاریخی جامعه ی ایران است که بتوانند مقدمات تحقق چنان سازوکارهایی را فراهم سازند. بی گامن هر 

کدام از خیزش های اخیر تکانه ی بزرگی به فضای جامعه وارد ساختند و حتی نوعی جابجایی در گفتار عمومی 

ایجاد کردند. اما رویه ی مشهود تاکنون آن بوده که این تکانه ها چنان که باید هم افزا منی شوند و عمدتا به فضای 

رسانه ها و شبکه های اجتامعی مجازی منتقل می شوند؛ جایی که پس از یک دوره ی پرتب وتاِب اولیه، شیبی نزولی 

را می پیامیند و نهایتا با گذشت چندماه رد و نشان خیزِش رسکوب شده حتی در این فضا هم به سختی قابل ردیابی 

است.4 بی آنکه برخی کارکردهای مفید این شبکه ها و رسانه ها در ارتقای آگاهی عمومی )و گهگاه حتی در بسیج 

سیاسی-اجتامعی( را نادیده بگیریم، باید اذعان کنیم که این شبکه ها در نهایت مجراهایی فردی برای بیان گری و 

اطالع رسانی هستند و در عمل هم دیده ایم که قادر نیستند نقش آن حلقه های اجتامعِی مفقوده را ایفا کنند. در 

توضیح این امر، باید خاطرنشان کنم که مساله ی بازیابِی تکانه ها و مازادهای خیزش های رسکوب شده رصفا امری 

4. یک شیوه ی متداول »مدیریت جامعه« و مهار بحران های سیاسی از سوی دولت های غیرمردمی، فرافکنی بحران های اصلی 

ازطریق دامن زدن به مجموعه ای از بحران های ُخردتر و دیگر »موضوعات داغ« و حرکت سیال در دل آنهاست. »کارآیی« این 

شیوه ی مدیریتی ناشی از آن است که از این طریق حاکمیت قادر می شود انحصار »مساله مندسازِی« موضوعات اجتامعی-سیاسی 

را به دست بگیرد؛ یعنی جامعه ابتکارعمل خویش در انتخاب و برجسته سازِی هدفمنِد موضوعاتی که باید کانون توجه و بحث ها 

و  »داغ«  و  حادث  رویدادهای  به  پراکنده  واکنش های  از  رشته ای  در  و  می دهد  دست  از  را  گیرند  قرار  عمومی  رایزنی های  و 

بازی گری های حاکمیت گرفتار می شود. درحالی که مجموعه رسانه های »دولتی« نقش فعالی در پیاده سازِی این شیوه ی مدیریتی 

دارند،  رسانه های شبکه های اجتامعی و فضای مجازی نیز عمدتا نقش آن »واکنش گرِی انفعالی« را برعهده می گیرند.
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مربوط به مقوله ی آگاهی و کنِش آگاهی رسانی نیست؛ بلکه امری ست معطوف به فرآیند پرورش و توامنندسازِی 

سوژه های جمعی و سازمان دهی آنها. بنابراین، کارکرد مطلوب این حلقه های اجتامعی آن است که علی االصول 

بتوانند ما را از بازدارندگی های )واقعی و بعضا اغراق شده ی( دوگانه ی توده - روشنفکر )یا توده - فعال سیاسی( 

خالصی بخشند؛ یعنی بسرتی فراهم آورند تا فرآیند آموزش و رشد سیاسِی جامعه و سازمان دهی کنش جمعی، 

ازطریق تعامالت جمعِی رودررو در دل جامعه آغاز شود و امکان شکل گیری نیروی دگرگون ساز و خلق بدیلی 

پیاده نظام منفعِل تحوالت سیاسی  از چنین بسرتی، ستمدیدگان دیگر  امکانات برآمده  با  مرتقی را فراهم سازد. 

برای به قدرت رسیدن یک الیت سیاسِی جدید نخواهند بود، بلکه با مشارکت فعال در روند این تحوالت، پیش از 

هرچیز سوژه گی سیاسی خویش را شکل می دهند.5 با تدارک چنین بسرتی، مرز بین سازمان دهی و سازمان یابی 

کمرنگ می شود و عبور از موانع سازمان یابِی مبارزاتِی ستمدیدگان ممکن می گردد؛ درنتیجه، رسکوب خیزش های 

بلکه حتی خیزش های رسکوب شده و  به محاق منی برد،  و  از حیات جامعه جدا منی سازد  را  آنها  لزوما  اعرتاضی 

»شکست خورده« نیز به بخشی از توشه ی مبارزاتِی جامعه برای فراروی از وضعیت مسلط بدل می شوند.

و اما ...

درباره ی  ابتکارعمِل »کابیلدو« )Cabildo( در جنبش اعرتاضِی شیلی

ماجرا از این قرار است که معرتضان شیلیایی کوشیده اند نقد و اعرتاض به سیاست های ریاضت اقتصادی، پیامدهای 

مدیریت نولیربالی ِ اقتصاد و بی عدالتِی فراگیر را به کانون بحث های همگانی و دغدغه مندی های اجتامعی بدل 

در  ابتدا  )در  عمومی  فضاهای  در  تبادل نظر  و  مباحثه  متعدِد  تجمعات  برگزاری  ابتدا  در  کار  شیوه ی  سازند. 

الهام  با  که  بود  این  بر  تالش  می شد.  همراه  فضاها  این  منادیِن  اشغال  با  بعضا  که  بود  مدارس(  و  دانشگاه ها 

به  این مکان ها  امروز،  از یک سنت سیاسِی دیرینه در شیلی )cabildo( و »احیا«ی رادیکاِل آن برای وضعیت 

»مجامع عمومِی شهروندی« برای هم اندیشی درباره   ی وضعیِت شکننده ی جامعه و مشکالِت حاد عمومی بدل 

ابتکارعمِل  این  به سوی  فراخواندِن عمومی  و  تحرکات  این  پیش گاِم  شیلیایی  دانش آموزان  و  دانشجویان  گردند. 

مردمی بودند. به واقع چندماهی پیش از فراگیرشدِن اعرتاضات خیابانی )در 18 اکترب 2019(، بخشی از دانشجویان 

کوشیدند نطفه ی چنین ایده ای را در عرصه ی دانشگاه ها و مدارس محقق سازند؛ چراکه جنبش دانشجویی شیلی 

5. روشن است که هر دو مفهوم آموزش سیاسی و رشد سیاسی معطوف به قلمروی فراتر از آگاهی یا دانش سیاسی هستند.
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با تجاربی غنی از مبارزات مستمرش علیه خصوصی سازِی نظام آموزشی )که نقاط عطف آن در سال های 2008 

و 2011 بود(، به خوبی به این مساله آگاه بود که مطالبات اش پیوند ژرفی با ساختارهای کالن سیاسی-اقتصادِی 

جامعه و وضعیت و مطالبات توده ی فرودستان دارد. درنتیجه، هدف اصلِی همه ی این تالش های اولیه و تالش های 

دامنه دارتِر بعدی آن بود که از خالل مباحثات جمعی در فضاهای عمومی، موضوع محورِی نارضایتی های توده ای 

)سیاست های اقتصادی دولت، فشارهای معیشتی و بی عدالتی اجتامعی( تا جای ممکن بیانی همگانی بیابد و 

ریشه یابی گردد. یعنی رنج ها و دغدغه های فردِی ناشی از تحمل رشایط زیستِی مشقت بار زبانی جمعی بیابند، 

تا بدین ترتیب مشکالت موجود نه به سان مشکالتی فردی بلکه همچون معضالتی اجتامعی دیده شوند که در 

ساختار قدرت ریشه دارند )نه در »ضعف« های فردی(؛ چرا که با فراگیرشدن چنین نگرشی، کامبیش بر همگان 

روشن می شود که رفع این مشکالِت ساختارِی لزوما پاسخ هایی جمعی و بنیادی می طلبد. درعین حال، از خالل 

چنین تجاربی ناراضیان و مخالفاِن وضع موجود به هم نزدیک تر شده و توامنندتر می شوند و زمینه ی انسجام یابِی 

آنان برای تداوم و گسرتش مبارزات و کنش های جمعِی سازمان یافته مهیاتر می گردد. با چنین پیش زمینه ای، پس 

از آن که در ماه اکترب جرقه ی حرکِت جسورانه ی دانش آموزان شیلیایی )اعرتاض به گران شدن بلیط مرتو( موجی 

از اعرتاضات خیابانی را برانگیخت و به رسعت فراگیر شد، ایده ی ایجاد فضاهای مباحثه ی عمومی که پیش تر در 

شکلی جنینی در مدارس و دانشگاه ها آزموده شده بود، مورد استقبال الیه های اجتامعِی وسیع تری قرار گرفت و 

به رسعت تکثیر گردید. دولت با اعالم تعطیلی زودهنگام مدارس و دانشگاه ها کوشید با مسدودسازی این مجارِی 

جمعِی متریِن سیاسی و سازمان یابی و قطع پیوند دانشجویان با دانش آموزان، مانند همیشه بر جامعه پیش دستی 

کند. ولی نتیجه آن شد که چنین ابتکارعملی به مکان های عمومی در سطح شهرها و خصوصا به میادین عمومی 

گسرتش یافت؛ خصوصا که ائتالفی رسارسی از نیروها و نهادها و سازمان های مرتقی اهمیت این راهربد را دریافت و 

نقش فعالی در سازماندهی این حرکت ایفا کرد. به این ترتیب، به موازات گسرتش راهپیامیی ها و اعرتاضات خیابانی، 

که با رسکوب فزآینده  ی دولتی همراه بود،6 موجی از اشغال میادیِن عمومی و تبدیل آنها به مکان های گردهم آیی 

مردمی هم به راه افتاد. کامبیش از اواخر اکترب این میادین به مکان هایی برای مباحثه ی آزادانه ی همگانی درباره ی 

وضعیت فعلی و آتِی شیلی و خصوصا مساله   ی خیزِش جاری و رسکوب های دولتی مبدل  شدند، درحالی که هر دم 

6. در اعرتاضات خیابانِی شیلی تاکنون دست کم 25 نفر از معرتضان در اثر رسکوب های دولتی جان باخته اند ؛ عده ای ناپدید شده اند؛ 

بیش از 300 نفر در اثر شلیک گلوله های پالستیکی از سوی پلیس و نیروهای امنیتی بینایی یک چشم خود را از دست داده اند؛ 

شامری از معرتضین مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته اند؛ و از میان هزاران بازداشتی، صدها نفر هنوز در زندان به رس می برند. 

همه  ی این ها به رغم آن است که شیلی در مقایسه با جایی مثل ایران از ساختار سیاسی به مراتب بازتر و نهادها و سنت های 

سیاسی-مدنی ریشه دارتر و گسرتده تری برخوردار است.
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بر تعداد آنها افزوده می شد. اینک به موازات ایستادگی و رزمندگِی جنبش اعرتاضی در راهپیامیی های خیابانی، 

کلیِت »جنبش« از خالِل این بحث ها و تامالِت جمعی وضعیت پویاِی خود را به ابژه ی نگاه خویش بدل ساخته 

بود.7 و مهم تر آن که به واسطه ی عملکرد  چنین فضاهایی، مکملی رضوری برای بسط و دوام اعرتاضات خیابانی 

فراهم گردید که همزمان قابلیت های دستگاه رسکوب برای متالشی کردِن این اعرتاضات را محدود می ساخت. باید 

خاطرنشان کرد که مساله رصفا اشغال منادین میدان ها و فضاهای عمومی برای بخشیدِن زبانی منادین به مقاومت 

نبود؛ بلکه مساله ی اصلی تدارک فضاها و امکاناتی برای برپایی بحث های عمومِی مستمر بود تا امکان مشارکت 

وسیع تر و خودانگیخته تر شهروندان در مضمون و روند جنبش اعرتاضی و نیز حراست از آن فراهم گردد. بنابراین، 

قابل پیش بینی بود که به زودی بخشی از توان دستگاه رسکوِب دولتی بر روی برچیدن این میادین مترکز یابد و 

نزاع دوجانبه برای حفظ یا تخلیه ی میدان ها8 آغاز گردد. اما پیش از رشح فاز بعدِی این فرآیند، نگاهی بیاندازیم 

به یک گزارش خربی از نرشیه ی گاردین که تصویر ملموس تری از فاز اولیه ی برپایی »کابیلدو«ها ارائه می کند. 

سپس به طور فرشده به خاستگاه تاریخی این ابتکارعمل مبارزاتی اشاره خواهیم کرد و دنباله ی بحث را از آنجا 

پی می گیریم.

تصویری فرشده از ظهور »کابیلدو«ها در اعرتاضات شیلی )گزارشی از نرشیه ی گاردین9(

به طور خودانگیخته در  از مردم  اعرتاضات خیابانی در رسارس شیلی، ده ها هزار تن  به موازات تداوم و گسرتش 

میادین عمومی شهری و فضاهای عمومِی محالت )neighborhood( گرد هم  آمدند و رشته ای از نشست های 

همگانی )کابیلدو( را سازمان دادند تا راهی برای برون رفت از ناآرامی های سیاسی ای بیابند که از چندهفته پیش تر 

آغاز شده و اغلب با رسکوب دولتی همراه بوده است. درحالی که مردم ناراضی در این نشست ها گذشته، حال 

و آینده ی جامعه ی خویش را مورد تامل و هم اندیشی انتقادی قرار می دهند، نخبگان سیاسی حاکم با خشم و 

آشفتگی و درماندگی شاهد گسرتش این نوع تحرکات مردمی هستند. یکی از رشکت کنندگان )27 ساله( در این 

7. در جریان جنبش اعرتاضی لبنان نیز منونه ی  محدودی از این تالش های خالقانه انجام گرفته است که به ویژه فعالین فمینیست 

و دانشجویان نقش موثری در برپایِی این ابتکارعمل ها ایفا کرده اند.

8. خصوصا میدان های مهم شهری، که تجمعات بزرگ تری در آنها برگزار می شد.

9. این گزارش در تاریخ 13 نوامرب 2019 در نرشیه  گاردین انتشار یافت؛ یعنی تنها حدود چهار هفته پس از رشوع خیزش  اعرتاضی 

در شیلی. بنابراین، جدا از جهت گیری سیاسِی »معتدل« این نرشیه، بخش مهمی از گسرتش و پویش بعدی »کابیلدو«ها را پوشش 

منی دهد.

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/chile-crisis-town-hall-meetings-neighbours
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/chile-crisis-town-hall-meetings-neighbours
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نشست ها می گوید:

تظاهرات  ما هر روز در  بود.  به شدت فرساینده  ما  برای  روانی  و  فیزیکی  به لحاظ  »اتفاقات هفته های گذشته 

خیابانی رشکت می کردیم و با گاز اشک آور و دیگر خشونت ها مواجه می شدیم، بی آنکه بدانیم این روند چگونه 

پایان می یابد. در این وضعیت، دیدِن اینکه مردم گرد هم می آیند تا از طریق بحث و گفتگوی جمعی آینده ی 

بهرتی را متصور شوند برای من امیدبخش است«.

درحالی که رییس جمهور شیلی )سباستین پیرنا( در کنار وعده های مصالحه جویانه، معرتضان را به اعامل رسکوب های 

مبانند،  دولت  جانب  از  معقولی  راهکار  انتظار  در  اینکه  به جای  شیلی  مردم  از  بسیاری  می کرد،  تهدید  بیشرت 

خودشان برای پیداکردن یک راهکار مناسب قدم پیش نهادند؛ راهکاری که مبتنی بر تحلیل درستی از ریشه های 

خوانده  »کابیلدو«  نام  با  که  )self-organised(  شهروندان   نشست های خودسازمان یافته ی  باشد.  کنونی  بحران 

می شود به رسارس کشور گسرتش یافته اند و حتی در شهرهایی از کانادا، اسرتالیا و برخی کشورهای اروپایی نیز 

توسط شهروندان شیلیایی برگزار می شوند.

در شیلی حدود 5696  خیابانی  اعرتاضات  در جریان  نوامرب 2019(،   13( گزارش  این  تهیه ی  زمان  تا  درمجموع، 

بازداشت شده اند؛ 2009 نفر مجروح و به بیامرستان منتقل شده اند )که بیش از نیمی از آنان توسط نیروهای 

مسلح زخمی شده اند(؛ و 283 پرونده ی شکایت از خشونت های پلیس و نیروهای نظامی )شامل قتل، شکنجه، آزار 

جنسی و غیره( در مراجع قضایی گشوده شده است.

اما بنا به گزارش سازمان »اتحاد اجتامعی«/Unidad Social )ائتالفی رسارسی از 115 اتحادیه ی کارگری و دیگر 

گروه ها و تشکل های جامعه ی مدنی(، که در تدارک برپایِی نظام مندتر »کابیلدو«ها و گردآوری و مدون سازِی 

نتایج بحث های عمومی نقش مهمی ایفا کرده است، به موازات رشد دامنه ی رسکوب، بیش از 15 هزار نفر10 در 

تقریبا  »کابیلدو«ها،  داشته اند.11 در سازمان یابِی  فعال  »کابیلدو« مشارکِت  برپایی 450 مجمع  در  رسارس شیلی 

متامی گروه های اجتامعی،12 گروه های شغلی و رشته های آکادمیک در پیشربد بحث های موضوعی مشارکت دارند؛ 

10. جمعیت شیلی بنا بر رسشامری عمومی 2017 بین 17 تا 18 میلیون نفر برآورد می شود. 

11. به زمان انتشار این گزارش و محدودیت های آن توجه منایید )پانویس 9(. بسیاری از آمار و ارقام ارائه شده در این گزارش 

نرشیه ی گاردین )از تعداد تلفات و صدمات انسانی رسکوب های دولتی تا دامنه ی مشارکت در »کابیلدو«ها یا تعداد نهادها و 

سازمان های تشکیل دهنده ی اتتالف رسارسِی »اتحاد اجتامعی«( طی ماه های بعدی افزایش چشمگیری می یابند. به همین ترتیب، 

در گزارش تحلیلی دیگری که در منت حارض از آن استفاده شده، برخی از این تغییرات تا زمان انتشار این گزارش دوم )میانه ی ماه 

دسامرب( قابل مشاهده است.

12. مثال در اغلب شهرها »کابیلدو«هایی مختص مسایل زنان یا بومیان »ماپوچه« وجود دارد که عمدتا با مشارکت افرادی از همین 

گروه های اجتامعِی معین برگزار می گردند.

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/27/chile-hundreds-shot-and-beaten-street-protests
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/chile-protests-police-arrest-shooting-students
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/07/chile-protests-police-arrest-shooting-students
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/chile-crisis-town-hall-meetings-neighbours
http://unidadsocial.cl/organizaciones-convocantes/
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یعنی در نشست هایی که موضوع آن با وضعیت زیستی قرش معینی از جامعه پیوند دارد، افرادی از هامن قرش 

مشارکت فعال دارند تا در تحلیل آن وضعیِت مشخص و ارائه ی بدیلی برای اصالح یا دگرگونِی آن نتایج بهرتی 

حاصل شود. با این حال، هرکسی که بخواهد می تواند یک »کابیلدو« برپا کند؛ به گفته ی یکی از اعضای کمیته ی 

سازمان دهِی »اتحاد اجتامعی«:

»هرکسی می تواند ابتکارعمِل برپایی یک »کابیلدو« را برعهده بگیرد؛ فارغ از اینکه چه گرایش سیاسی یا مذهبی ای 

داشته باشد و یا به چه گروه اجتامعی ای تعلق داشته باشد«.

یکی از فعالین سیاسی می گوید:

»میراث دیکتاتوری پینوشه و دولِت پس از آن ایجاد طبقه ای سیاسی بود که قادر نبوده است به نیازها و مطالبات 

ما پاسخ بدهد. درنتیجه، ما خودمان را سازمان می دهیم تا بار دیگر حاکمیت بر اجتامعات و رسزمین مان را 

به دست بیاوریم«.

»اتحاد  ائتالِف  فعالین  از  گروهی  اما  نیست،  الزام آور  »کابیلدو«  نشست های  در  مطرح شده  بحث های  نتایج 

اجتامعی« )Unidad Social( پیشنهادهای طرح شده از سوی هر »کابیلدو« را برای مباحثاِت رسارسِی بعدی مدون 

 constitutional( می سازد. تاکنون مهم ترین مطالبه ی مشرتک »کابیلدو«ها خواست برپایی یک مجمع قانون گزاری

assembly( از جانب مردم )مستقل از دولت و پارملان( برای تدوین پیش نویس قانون اساسِی جدید بوده است. 

رفراندوم  یک  طریق  از  سپس  و  شده  تدوین  پینوشه  اعتامد  مورد  منتخبان  توسط  شیلی  فعلی  اساسِی  قانون 

فرمایشی در سال 1980 تصویب گردید. اگرچه طی این سال ها این قانون اساسی چندین بار اصالح و تعدیل شده 

از محیط  به حفاظت  به مالکیت خصوصی می دهد، درحالی که هیچ توجهی  است، ولی همچنان وزن ویژه ای 

زیست یا حق همگانی به آب و مسکن ندارد. درنتیجه، تغییر قانون اساسی آماجی منادین برای انبوه معرتضانی 

است که می خواهند ریشه های بحران برآمده از الگوی نولیربالی اقتصاد را برجسته سازند.13 باید خاطرنشان گردد 

که مضمون یکی از شعارهای رایج در جریان اعرتاضات شیلی این گونه است:

ما تحت انقیاد ثرومتندان هستیم؛ وقت آن فرا رسیده که به این وضعیت خامته بدهیم.

نتایج یک نظرسنجی عمومی نشان می دهد که بیش از 78 درصد از مصاحبه شوندگان خواهان تدوین یک قانون 

اساسِی جدید هستند. تحت تاثیر التهابات سیاسِی موجود، اینک بخشی از سیاست مداران هم از ایجاد نوعی رفرم 

13. برای منونه نگاه کنید به:

 How Pinochet’s economic model led to the current crisis engulfing Chile; Guardian, 30th Oct. 2019. 

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/30/pinochet-economic-model-current-crisis-chile
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در قانون اساسی حامیت می کنند؛ رفرمی که تصویب قانونی آن نیازمند تایید دو-سوِم آرای منایندگان مجالِس کنگره 

و سنا است. اما یک چالش سیاسِی مهم آن است که برخالف نظر دولت و سیاست مداراِن حاکم، مخالفان دولت 

خواهان آن هستند که تدوین قانون اساسِی جدید نه از مجرای کنگره یا سنا، بلکه ازطریق یک مجمع قانون گزارِی 

منتخب مردم انجام گیرد، طوری که مردم معرتض و جامعه ی مدنی بتوانند در این فرآیند مستقیام مداخله منایند.

یکی دیگر از معرتضان می گوید:

»ما نیازمند جایگزین سازِی یک قانون اساسی جدید هستیم و مردم می خواهند نقش فعالی در آن ایفا کنند؛ امری 

که بدون برپایی و فاعلیت یک مجمع قانون گزارِی مردمی امکان پذیر نیست. یا امروز شاهد یک تغییر واقعی 

خواهیم بود، یا هیچ وقت«.

خاستگاه های دور و نزدیک »کابیلدو«ها در شیلی14

سنت »کابیلدو« به سان شکلی از »مجمع عمومی شهروندان« در سیر تاریخی سنت های سیاسی در جامعه ی شیلی 

اهمیت زیادی دارد. به واسطه ی »کابیلدو« دست کم بخشی از شهروندان می توانستند دیدگاه هایشان را به طور 

مستقل )از دولت( بیان کنند. به لحاظ تاریخی، همین سنت در فرآیند استقالل یابی شیلی از ساختار استعامری 

اسپانیا نقش مهمی ایفا کرد. پیشینه ی تاریخی دورتِر این سنت به فرهنگ سیاسی امپراطوری اسپانیا و شوراهای 

شهر اسپانیای قرون وسطی باز می گردد،15 که منونه ی مشابهی هم در قلمرو سیاسی کلیسای کاتولیک داشت. از 

این  خاستگاه بود که این سنت به مستعمره نشین های اسپانیا در آمریکای جنوبی )نظیر شیلی( راه یافت. درواقع، 

اسپانیایی تباِر  )بعدها(  و  اسپانیایی  مستعمره نشینان  محلِی  الیت های  که  بود  سازوکاری  آن زمان  در  »کابیلدو« 

ساکن آمریکای التین می توانستند از آن طریق در تعامل با دیوان ساالری امپراطوری قرار گیرند و نظرات شان را 

درباره ی نحوه ی حل وفصل مهم ترین مشکالت رسزمین مستعمره نشین بیان کنند و خصوصا در تصمیم گیری های 

14. در تهیه ی بندهای2، 4 و 5 این نوشتار، از اطالعات و متونی* که رفقای شیلیایِی فعال در یک پلتفرم انرتناسیونالیستی )در 

یکی از شهرهای آملان( در اختیارم گذاشتند استفاده کرده ام. اساسا توجه من به این موضوع و ایده ی نگارش آن برای انتقال این 

تجربه به فضای چپ ایران، متاثر از گزارش های این رفقا از وضعیت شیلی و گفتگوهای بعدی با آنان بوده است. )* سه متنی که 

این رفقا دراختیارم قرار دادند - هنوز -در اینرتنت منترش نشده است. درنتیجه، در فهرست منابع تنها عنوان آنها ذکر شده است(.

15. اصطالح Cabildo  از واژِه التینی capitulum به معنای »در راس« مشتق شده است و نام کامل تر آن حاوی معنای »اداره ی 

شفاف شهر« بوده است.
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خطیر مرتبط با اجتامِع مستعمره نشین )ازجمله در انتخاب حاکامن سیاسی( مشارکت منایند؛16 تعاملی که توام با 

بی اعتامدِی متقابل بود و با گذر زمان هرچه بیشرت خصلتی انتقادی و استقالل طلبانه یافت. نخستین »کابیلدو« 

در شیلی به سال 1541 در شهر سانتیاگو برپا گردید و بعدها در شهرهای دیگری همچون الرسانا و کنسپسیون.17 

در سپتامرب 1810 ازطریق »کابیلدو«ی سانتیاگو فراخوان تشکیل مجمع دولت صادر شد و در همین امتداد به سال 

1818 استقالل رسمی شیلی از اسپانیا اعالم گردید.

دامنه ی  نیز  و  اجتامعی  شمول  دامنه ی  گسرتش  با  اسپانیا،  مستعمرات  در  اولیه  »کابیلدو«های  تاریخی  پویش 

وظایف و مسئولیت های آنها همراه بود که با برخی خصلت های شوراهای خودگردانِی شهری هم پوشانی می یافت. 

برخی از این مسئولیت ها و اختیارات عبارت بودند از: نظافت و پاکیزگی شهر؛ معامری و تزئین و منای ظاهرِی 

بهداشت  تامین خدمات عمومی نظیر آب آشامیدنی و  پیاده روها؛  میادین و  شهر؛ مرمت و گسرتش خیابان ها، 

اقالم مهم مرصفی و  دیگر  بر کیفیت و قیمت های مواد غذایی و  نظارت  زندانیان؛  بر وضعیت  نظارت  شهری؛ 

خدماتی، خصوصا مواد دارویی؛ توزیع مناسب زمین های خالی )برای ساخت وساز( در درون و اطراف شهر؛ تامین 

کارکردهای پلیس محلی و درصورت لزوم بسیج نفرات برای دفاع از شهر یا رسزمین.

در بافتار خیزش های اجتامعی و راهپیامیی های توده ای حارض که از 18 اکترب 2019 آغاز گردید، شهروندان شیلی 

بار دیگر به برپایی »کابیلدو«ها و مجامع عمومی شهروندی )assembly( روی آوردند. سازمان های بسیاری نظیر 

»اتحاد اجتامعی« )Unidad Social(، که ائتالفی از برخی اتحادیه های کارگری و گروه های فعالین زیست محیطی، 

حقوق معلامن، فمینیسم و غیره است، ابتکار عمل چنین فراخوانی را به دست گرفتند و نقش فعالی در برپایی 

انجمن های محالت  و  دانش آموزان  و  دانشجویان  تشکل های  از  بسیاری  در همین راستا،  کردند.  ایفا  آن  اولیه ی 

)Juntas de Vecinos( و حتی کلوب های ورزشی مردم را به سوی تشکل یابی و برپایی مجامعِ شهروندِی خویش 

فراخواندند.

جنبش  جریاِن  در  میادین  اشغال  تجربه  ی  به  مبارزاتی،  ابتکارعمِل  این  نزدیک تر  خاستگاه  که  می رسد  به نظر 

خشمگینان یا جنبش »پانزدهم مه« )جنبش 15M( در اسپانیا بازمی گردد. اینکه جنبش خشمگینان به احیای این 

سنت دیریِن اسپانیایی )کابیلدو( روی آورد و مضمون رادیکال تری بدان بخشید، یحتمل خود متاثر از تجربه ی 

اشغال میادین در فاز اولیه ی رادیکاِل جنبش های بهار عربی بود. فارغ از فرازونشیب هایی که جنبش خشمگینان 

از رس گذراند و سمت وسوی بعدی آن )تا ادغام نهایی اش در حزب تازه تاسیِس پودموس(، اشغال میدان ها و تبدیل 

16. روشن است که »کابیلدو«ها در مستعمرات اسپانیا منافع بومیان، برده های افریقایی تبار و زنان را منایندگی منی کردند.

17. La Serena; Concepción

http://unidadsocial.cl/organizaciones-convocantes/
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آنها به تریبون انتقادِی عمومی در خالل این جنبش، شکل تازه ای به سنت دیرین »کابیلدو« بخشید و خود به یک 

شیوه ی نوین برای پیشربد مبارزاِت مردمی بدل شد؛ طوری که به رغم افول رادیکالیسم اولیه ی جنبش خشمگینان، 

بسیاری از میادین عمومِی اشغال شده )plazas abierta( همچنان به مدت حدود چهار سال مکان هایی برای تعامل 

سیاسی و حضور اعرتاضی شهروندان باقی ماندند. در زمان اوج این تحرکات، در هر شهر بسته به ابعاد آن، ده ها تا 

صدها منونه از این میدان های اشغال شده وجود داشت که سمبل همه ی آنها میدان خورشید )plaza del sol( در 

مادرید بود. بی تردید به میانجی زبان اسپانیایی و پیوندها و تشابهات فرهنگی تجربه ی اشغال میادین در اسپانیا18 

تجربه ای ملموس و الهام بخش برای فعالین سیاسی شیلیایی بود.

اما از آنجا که ساخت سیاسِی شیلی در مقایسه با اسپانیا ساخت به مراتب بسته تری است و رسکوب های دولتی 

هم دامنه و شدت بیشرتی داشته است، نحوه ی تحقق این تجربه در شیلی متفاوت بوده است. مهم تر این که پس 

از گسرتش رسکوب های دولتی برای محدودسازی دسرتسی به میادین عمومی،19 معرتضان کوشیدند این جلسات را 

به سطح محالت بکشانند. طوری که اینک بخش قابل توجهی از جلسات به ابتکار مردِم »عادی« در در فضاهای 

جریان  که  محملی  می شود؛  برگزار  خانه ها  درون  در  و حتی  مالقات همسایگان20(  )مکان های  عمومی محالت 

هم اندیشِی مردمی در سطح محالت شهری را در شکل نشست های همسایگان امتداد می دهد. در این مجامع 

عمومِی شهروندی موضوعات متنوعی مورد بحث قرار می گیرند. شیوه ی کاری این مجامع بسیار ساده است و 

می تواند به راحتی توسط فرهنگ های دیگر نیز به عنوان الگوی اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

طرحی از شکل و مضمون نشست های »کابیلدو«

ناآرامی های  با  رابطه  در  خود  انگیزه های  و  دغدغه ها  می توانند  نشست  در  حارضین  نشست ها  نخستین  در 

اجتامعی و بی عدالتی های موجود را آزادانه بیان کنند. سپس این دغدغه ها و موضوعاِت طرح شده جمع آوری شده 

و در قالب نوشتاری مدون می گردند. در هر نشست یک نفر برای اداره ی جلسه )مدراسیون( انتخاب می شود که 

تنظیم وقت و هدایت مسیر کلی بحث ها )حول موضوعاِت تعیین شده( را برعهده می گیرد و نیز یک نفر هم برای 

نوشنت صورت جلسه )پروتکل( انتخاب می گردد.

18-. در جریان جنبش »شب ایستاده« )Nuit Debout( در فرانسه هم شاهد منونه ی محدودتری از همین شیوه ی اعرتاضی بودیم.

19-. ازجمله تعطیلِی زودهنگام دانشگاه ها و مدارس که مکان های اولیه ی برپایی چنین تجمعاتی بودند.

20-. در اغلب شهرهای شیلی معامری شهری محالت به گونه ای ست که در هر محله مکان های مشخصی برای گردهم آیی همسایگان 

به منظور برگزاری جشن ها و مراسم عمومی و یا برگزاری جلسات حل وفصل مسایل محله وجود دارد.



16

چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی افتد؟

 تصویری از یک کابیلدوی محلی

برای مثال، در روندی که »کابیلدو«ها در چند ماه اخیر در شیلی طی کرده اند، این پرسش های کلی - خصوصا در 

فاز اولیه - با بسامد بیشرتی طرح شده و مورد بحث قرار گرفته اند:

ریشه های تنش ها و ناآرامی های کنونی کدامند؟ جنبش اعرتاضِی فعلی حامل چه امکاناتی در سطح سیاست ملی است؟

با نظر به جنبش اعرتاضی جاری، چگونه می توان در بهرتین حالت به سمت عدالت اجتامعی حرکت کرد؟ مهم ترین 

نیازمند یک مجمع عمومی  تغییر وضعیت سیاسی-اجتامعی حارض  برای  آیا  مطالبات مردم شیلی چه هستند؟ 

رسارسِی خلقی هستیم؟

مردم ناراضی و سازمان های سیاسی ازطریق چه نوع کنش های جمعی یا چه اکسیون هایی می توانند به اهداف 

خود دست یابند؟

همچنین در فاز اولیه ی برگزاری »کابیلدو«ها موضوعات زیر وزن باالتری داشته اند:

مجمع عمومی رسارسِی موسس )برای تدوین قانون اساسی جدید(؛ نظام بازنشستگِی جدید؛ معضالت زیست محیطی، 

ازجمله تخریب  ها و آالیندگی های مستقیم محیط زیست توسط صنایع در مجاورت مناطِق مسکونی؛ ملی سازِی 

منابع طبیعی؛ افزایش حداقل دستمزد؛ آموزش عمومی بهرت و رایگان؛ نظام درمانِی واحد و غیرخصوصی؛ بهبود 

دسرتسی به مسکن؛ مالیات بر درآمِد ثرومتندان؛ برابری جنسیتی با تاکید بر جنبش زنان در سطح سیاست عمومی؛ 

دموکراسی مشارکتی و فراگیر.
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پس از حدود سه ماه، موضوعات و مطالبات بیشرتی به فهرست فوق افزوده شد که مهم ترین آنها عبارتند از:

ملی سازی آب؛ کاهش هزینه ی حمل ونقل عمومی؛ حقوق و وظایف پایه ای شهروندان و دولت و نحوه ی تضمین 

آنها؛ بهبود نظام مراقبت از کودکان با تاکید بر محافظت از حقوق کودکان؛ و مهم تر از همه، الغای قانون اساسِی 

تحمیل شده در زمان دیکتاتوری نظامی )1980( و رضورت برپایی مجمع عمومی رسارسِی شهروندان برای تدوین 

قانون اساسِی جدید.21

این موضوعات پس از گردآوری اولیه و اولویت بندی در جلسات متوالی مورد بحث قرار می گیرند )در هر جلسه 

معموال یک تا سه پرسش(. در هر مجمع شهروندی یک تیم 5 تا 6 نفره )و احیانا بیشرت یا کمرت، بسته به تعداد 

که  »کابیلدو«هایی  در  می گیرد.  عهده  بر  را  بحث ها  نتایج  مدون سازی  مسئولیت  مجمع(  در  مشارکت کنندگان 

شهروندان شیلیایِی مهاجر یا تبعیدی با الهام گیری از موج جدید سنت »کابیلدو« در شیلی برگزار می کنند22، عمدتا 

همین موضوعات مورد بحِث جمعی قرار می گیرند تا مضمون بحث های این جلسات پیوند نزدیک تری با رشایط 

عینِی کشور داشته باشد.

و  مشکالت  تا  می گیرند  قرار  تحلیل  و  بازبینی  مورد  انجام شده  سیاسِی  اکسیون های  همچنین  جلسات  این  در 

نارسایی های آنها در تدارک بهرت اکسیون های بعدی لحاظ گردد. ضمنا به ابتکار فعالین سازمان دهنده ی »کابیلدو«ها، 

محل برگزاری مهم ترین »کابیلدو«هایی که در فضای عمومی برگزار می شوند برای بسیاری از شهرهای بزرگ بر 

روی نقشه ی شهری مشخص گردیده و از طریق تلفن های همراه قابل دسرتسی است.

زمینه های تداوم و بسط و تعمیق خیزش مردمی در شیلی

در امتداد بحث فوق، اینک به طور متمرکزتر این پرسِش محورِی نوشتار را پی می گیریم که چه عواملی موجب شد 

است:  شده  چنین جمع بندی  جدید  اساسی  قانون  درخصوص  نظرات حارضین  برآیند  »کابیلدو«ها  از  یکی  در  مثال،  برای   .21

»مشارکت سازمان های اجتامعی شیلی در تدوین قانون اساسی جدید رضورتی غیرقابل بحث است. ...  قانون اساسی جدید می باید 

اقتصادی یک  ابژه های منافع  باید در آن لحاظ گردد که شهروندان  بازتاب بی قیدورشط عالیق و خواسته های شهروندان باشد؛ 

 )Carabineros( اقلیت ممتاز نیستند؛ در قانون اساسی جدید می باید رشایط دموکراتیزه کردن مجموعه ی نیروهای نظامی و پلیسی

مشخص شده و قید گردد که این نیروها موظف به تامین امنیت شهروندان و تابع دولت هستند«.

22. تصور می کنم قیام آبان و پیامدهای آن نیز علی االصول قادر بود/هست تکانه ی مشابهی را در فضای ایرانیان خارج کشور 

)بخش فعال تر و دغدغه مندتِر آن( ایجاد کند؛ ولی تاکنون شاهد حرکت قابل توجهی در این جهت نبوده ایم. نیروهای چپ و مرتقِی 

خیزش ها  به  درخوری  پراتیک  واکنش های  ظرف هایی  چنین  ایجاد  بدون  منی توانند  پناهنده/پناهجو/مهاجر/دانشجو(  )تبعیدی/ 

و کالن رخدادهای ایران نشان دهند؛ در غیاب چنین ظرف هایی و استمرار و پیوندیابی آنها ما همچنان ناظران کامبیش منفعل 

رخدادهای تاریخِی ایران خواهیم بود؛ درحالی که نیروهای ارتجاع با عزم جزم تری در پیش چشم ما رژه می روند.
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تا خیزش مردمی در شیلی دوام - و درنتیجه- بسط و تعمیق بیابد. نویسنده ی مقاله ی تحلیلِی کوتاهی با عنوان 

»چرا برخی خیزش های توده ای کامیاب می شوند؟ – منونه ی شیلی«23 کوشیده است به طور فرشده به همین پرسش 

پاسخ بدهد. پرداخنت به زمینه های عینی و تاریخِی توضیح دهنده ی دالیل کامیابِی نسبِی خیزِش مردمِی  شیلی 

می تواند به ارزیابی ما از این تجربه ی زنده عینیت بیشرتی ببخشد؛ خصوصا که هدف اصلِی ما درس آموزی از این 

دست تجربیاِت تاریخی به منظور تدارک مواجهه ای موثرتر با تنگناهای خیزش های اعرتاضی در ایران است. برای 

این منظور در اینجا ترجمه ی چکیده ای از مقاله ی فوق را می آوریم:

{ ... پاسخ اولیه ی دولت شیلی به اعرتاضات مردمی ترکیبی بود از رسکوب سنگین و وعده ی اصالحات کوچک. اما 

پس از حدود چهار هفته از رشوع اعرتاضات خیابانی و در پی گسرتش دامنه ی اعرتاضات، در 14 نوامرب رییس جمهور 

دست به یک عقب نشینی آشکار زد و اعالم کرد که کنگره روند تدوین قانون اساسی جدید برای جایگزین سازی 

قانون اساسی دوران پینوشه را آغاز خواهد کرد. چه چیزی این چرخش تاریخی را توضیح می دهد؟ مسلام این 

دستاورد شگفت بخشا برآمده از برخی عوامل تاریخِی مختص جامعه ی شیلی بود؛ جامعه ای که ]به مدت بیش 

از سه دهه[ سطح باالیی از دموکراسِی پارملانی را به همراه درجات باالیی از نابرابری اجتامعی و رسکوب پلیسی 

تجربه کرده بود. با این همه، مطالعات متاخر نشان می دهند که آن دسته از جنبش های توده ای که به لحاظ کمی 

ابعادی بزرگ بیابند و به لحاظ مضموِن مطالبات و گسرته ی مشارکِت مردمی متنوع باشند قادرند موفقیت کسب 

کنند. در این گونه مواقع، رسکوب دولتی به قصِد مهار و پراکندن مخالفان اغلب خود موجب گسرتش و نیروگرفنِت 

جنبش می گردد.

می دهند  نشان  مطالعات  برخی  است.  یافته  گسرتش  کشور  رسارس  به  و  داشته  بزرگ  ابعادی  شیلی  اعرتاضات 

سیاسی  دموکراتیزه کردن ساخت  سیاسی،  رژیم  تغییر  )نظیر  بلند«  »اهدافی  به  معطوف   ِ بزرگ  جنبش های  که 

فاکتوری  تا جنبش های کوچک.  دارند،  برای موفقیت  بیشرتی  اساسا شانس  اساسی(  قانون  تغییر  و  اقتصادی،  و 

برای  بیشرتی  امکانات  از  بزرگ تر  جنبش های  است:  جنبش  در  مشارکت کنندگان  تنوع  معادله،  این  در  کلیدی 

همراه ساخنِت زنان، نوجوانان، ساملندان و افراد و اقشاری با زمینه های اجتامعی متنوع برخوردارند. این امر رسکوب 

چنین جنبش هایی را برای حاکامن دشوارتر می سازد و توامان مخالفتی همگانی با نظام حاکم را بازمنایی می کند. 

اعرتاضات شیلی واجد هر دو فاکتور یادشده بوده اند: بزرگ و متنوع: دانش آموزان، دانشجویان، زنان، ساملندان و 

بومیان شیلی )Mapuches( اعرتاضات خیابانی را همراهی کردند. با گسرتش ابعاد کمی جنبش، مطالبات معرتضان 

23- K. Dyrstad and Ch. Butcher: Why Do Some Protests Succeed? The Case of Chile; 18th Dec. 2019.

https://politicalviolenceataglance.org/2019/12/18/why-do-some-protests-succeed-the-case-of-chile/
https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/dynamics-of-political-protests/FF34963F17453C36ACC88B5C880E156D
https://www.ntnu.edu/employees/karin.dyrstad
https://www.ntnu.edu/employees/charles.butcher
https://politicalviolenceataglance.org/2019/12/18/why-do-some-protests-succeed-the-case-of-chile/
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متنوع تر شد: از درخواست بهبود نظام عمومی درمانی و افزایش حقوق بازنشستگی تا بهبود وضعیت رُفتگران 

شهرِی )درحاِل اعتصاب( و تامین غذاخوری و توالت برای آنان. مطالبات طرح شده برای بهبود خدمات اجتامعی را 

می توان اعرتاض عمومی نسبت به میراث نولیربالِی رژیم پینوشه تلقی کرد. دموکراسی پارملانی با عمری سی ساله، 

در کاهش نابرابری های اقتصادی ناکام بوده است. این امر توضیح می دهد که چرا مطالبات معرتضان عموما به طور 

فزآینده حول الغای قانون اساسِی میراث دوره ی دیکتاتوری عمومی مترکز یافته اند.

رسکوب دولتِی اعرتاضات در شیلی بسیار شدید و گسرتده بوده است. رییس جمهور با گفنت این که »ما در حال 

کرد:  صادر  را  امنیتی-پلیسی  برخوردهای  برای  الزم  سیگنال  بی رحم هستیم«  و  نیرومند  دشمن  یک  با  جنگ 

تاکنون24 حدود 200 نفر با شلیک مستقیم گلوله های ضدشورش  مورد اصابت قرار گرفته اند: از آن میان تعداد 

نامعلومی جان باختند و بسیاری هم بینایی یک چشم خود را از دست دادند؛ تاکنون بیش از 800 شکایت رسمی 

از سوی معرتضان با مضمون نقض حقوق برش ثبت شده اند که مواردی نظیر قتل، تجاوز، جراحت شدید و آزار 

جنسی را در بر می گیرند؛ در میان شاکیان/قربانیان همچنین گروه های آسیب پذیری نظیر کودکان و نوجوانان، 

ساملندان و زناِن باردار وجود دارند. سطح خشونت ها به گونه ای بوده است که کمیسیون حقوق برش سازمان ملل 

نقض حقوق برش در شیلی را محکوم کرده و دستور بررسی های ویژه را صادر کرده است.

کاربرد این خشونت نامعموِل از سوی دولت در پاسخ به اعرتاضات مردمی نه فقط میراث گذشته ی اقتدارگرای 

دولت )دولت نظامیان( در شیلی است، بلکه به ویژه حصول فرآیند نخبه محوِر »گذار به دموکراسی« در دوره  ی 

و  کُند  بسیار  نقض حقوق برش  عامالِن  و  آمران  قضایِی  لغو مصونیِت  آن  در  که  فرآیندی  بوده؛  پینوشه  مابعِد 

نابسنده بوده است.

در هر حال، رسکوب های خشن دولتی در شیلی حاصلی برای دولت نداشته است. حضور و گشت زنِی مستمر 

نظامیان در خیابان ها و منع رفت وآمد شبانه شیلیایی ها را خشمگین ساخته و جمعیت بیشرتی را به خیابان ها 

کشاند، که نقطه ی اوج آن حضور بیش از یک میلیون نفر در تظاهرات 25 اکترب در سانتیاگو بود. این مساله 

رسکوب های  به  خیابانی  اعرتاضات  در  مشارکت  از  مردم  داشنت  باز  برای  دولت ها  نیست.  غیرعادی  پدیده ای 

شدید متوسل می شوند. اما این شگرد اغلب نتیجه ی عکس به بار می آورد؛ بدین معنا که جمعیت بیشرتی را به 

رشکت در راهپیامیی ها ترغیب می کند. و این واکنش متقابِل مردم به ویژه زمانی محتمل تر است که رسکوب های 

وحشیانه ی پلیسی بازتاب گسرتده تری یافته باشند؛ هامن گونه که در مورد شیلی شدت رسکوب ها خواه در سطح 

24. این مقاله در تاریخ 18 دسامرب 2019 منترش شده است. 

file:///E:/mfkh/deaths
https://www.indh.cl/indh-rm-recibe-la-historica-cifra-de-mas-de-2300-vulneraciones-de-ddhh-en-20-dias/
https://www.indh.cl/indh-rm-recibe-la-historica-cifra-de-mas-de-2300-vulneraciones-de-ddhh-en-20-dias/
file:///E:/mfkh/deaths
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25269&LangID=E
https://www.ictj.org/news/judgments-chile-progress-prosecuting-state-disappearances
http://politicalviolenceataglance.org/2019/12/17/massacres-in-iran-what-happens-next/
http://politicalviolenceataglance.org/2019/12/17/massacres-in-iran-what-happens-next/
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داخلی و خواه در بیرون از مرزها بازتاب رسانه اِی وسیعی داشته اند. با این همه، باید خاطرنشان کرد که رسکوب 

شدید همچنین می  تواند تاثیراتی منفی و بازدارنده بر بسیج سیاسی و تحرک معرتضان داشته باشد ]و این هامن 

دلیلی ست که دولت ها در مواجهه با خیزش های توده ای عموما به آن متوسل می شوند[.

و سازمان های صنفی  کارگری  اتحادیه های  به ویژه  و  بزرگ  فعال سازمان های  مطالعات، مشارکت  برخی  بر  بنا 

کارگراِن صنعتی می تواند موازنه ی قوا را به نفع مخالفان تغییر دهد. دلیل این امر آن است که اتحادیه ها قادرند 

فشارها و هزینه های اقتصادی زیادی بر دولت وارد آورند و نیز تکیه گاه سازمان یافته ای برای جنبش فراهم سازند؛ 

جامعه  سیاسی  تغییر رهربی  به  که  پیچیده ای  مذاکرات  روند  در  و خواه  دولتی  ماشین رسکوب  برابر  در  خواه 

منجر می شود. اعرتاضات شیلی وسیعا »بدون رهرب« بوده اند و یک مساله ی چالش برانگیز آن بوده است که آیا 

بدین ترتیب قادر خواهند بود تکانه ی اولیه ی خود را حفظ کنند و پشتوانه ای از جانب سازمان های جاه افتاده تر 

)قدیمی تر( کسب کنند.

به نظر می رسد که اینک به ابتکار سازمان رسارسِی »اتحاد اجتامعی« که درحال حارض بیش از 150 سازمان و نهاد 

مستقِل ُخردتر را شامل می شود )از اتحادیه های کارگری تا انجمن های دانشجویی و گروه های بومیان ماپوچه تا 

تشکل های حقوق برشی(، وضعیت فوق ]فقدان رهربی[ در حال دگرگونی است. سازمان یادشده اقدام به سازمان دهِی 

»کابیلدو«ها کرده است: گردهامیی ها و جلسات مردمی در فضاهای عمومی برای بحث درباره ی راه های خروج از 

بحران. این سازمان همچنین جامعه ی شیلی را به اعتصاب عمومی در تاریخ 12 نوامرب فرا خوانده است.25

اما »شیطان در  بدهد؛  تن  اساسی  قانون  تغییر  فرآیند  به  وادار سازند  را  معرتضان شیلیایی موفق شدند دولت 

جزئیات خانه دارد«. چون مشکالت فنی و مضمونِی زیادی در مسیر تغییر قانون اساسی وجود دارند. درهر حال، 

سازمان »اتحاد اجتامعی« بی درنگ »طرح آشتی« پیشنهادِی دولت ]طرح 14 نوامرب[ را رد کرد و درعوض این طرح 

بدیل را پیش نهاد که فرآیند تدوین قانون اساسِی جدید می باید متکی بر مشارکت »کابیلدو«ها باشد. اختالفات 

محتمل در خصوِص روند تدوین قانون اساسِی جدید و مضمون آن می تواند به شکل گیرِی بلوک بندی های درونی ای 

بیانجامد که سازمان های فعال در جنبش و درنتیجه کل جنبش اعرتاضی شیلی را پراکنده و متالشی سازد. درهر 

حال، اینک که دولت با اعالم رفراندوم قانون اساسِی جدید در ماه آوریل توانسته است دامنه ی اعرتاضات خیابانی 

25. با اینکه این »اعتصاب عمومی« قادر نشد اکرثیت کارگران و مزدبگیران را با خود همراه کند و حیات اقتصادی روزانه را مختل 

سازد، ولی در هامن حد تاثیرات محدودش به قدر کافی پتانسیل تهدیدآمیزش را به حاکامن شیلی نشان داد: دو روز پس از این 

اعتصاب عمومی، رییس جمهور شیلی در تاریخ چهاردهم نوامرب از تهدیدات و وعده های تحقیرآمیز قبلی اش عقب نشینی کرد و به 

طرح تغییر قانون اساسی تن داد؛ هرچند موکدا مجلس قانونی )کنگره( را مجرای آن معرفی کرد. / ا. ح. 

https://academic.oup.com/jogss/article-abstract/3/3/302/5053995
https://foreignpolicy.com/2019/10/23/chile-protests-economic-inequality-reforms/
https://socialsciences.nature.com/users/269200-erica-chenoweth/posts/51786-the-physics-of-dissent
http://unidadsocial.cl/organizaciones-convocantes/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-12/national-strike-shows-strength-and-limits-of-chilean-protests
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را تا حدی فروبکاهد،26 حیاتی است که سازمان های سیاسِی فعال در جنبش تکانه ی اجتامعی ایجادشده را به 

بهرتین نحو در مسیر فرآیند مطلوب خود قرار دهند. ...}

جمع بندی

ایجاد »پیوستگِی افزاینده« در توالی خیزش ها و اعرتاضات توده ای، رشطی رضوری برای پیروزی نهایی آنهاست؛ در 

غیر این صورت، کارکردهای  نظام مند دستگاه رسکوب بار دیگر توده ی معرتضان و نارضیان را به سیاه چال جامعه ی 

امتیزه شده ی گرفتار در خفقان سیاسی بازخواهد گرداند. این رشط رضوری  خودبه خود محقق منی شود. یکی از 

ملزومات اساسی تامین »پیوستگِی افزاینده« در توالی خیزش های توده ای، ایجاد حلقه ها یا میانجی های اجتامعِی 

مناسبی ست که امکان بازیابِی مازادهای سیاسِی خیزش های رسکوب شده را در سطح عمومی جامعه )نه رصفا در 

سطح الیه های روشنفکری و اکتیویستی( فراهم آورند؛ حلقه هایی که بحران فراگیر اجتامعی و روندهای بی اماِن 

مبارزه و رسکوب را به مرکز ثقل توجهات جامعه بدل کنند. نقطه ی عزیمِت موضوعِی این حلقه ها می تواند تالش 

برای برجسته سازی مطالبات و مبارزات پراکنده ی روزمره و فهم دالیل ناکامِی مزمِن آنها باشد. درهمین راستا، 

خاستگاه های خیزش ِ توده ای رسکوب شده و دالیل شکست آن موضوع مهمی برای فاز اولیه ی هم اندیشی جمعی 

کارکردها و  نظیر:  قابل طرح اند،  این مساله ی محوری، بی گامن موضوعات مهم دیگری هم  با  پیوند  در  است. 

شگردهای ماشین رسکوب، ابعاد و گسرته ی واقعی رسکوب، نحوه ی بازیابی صدای رسکوب شدگان و خصوصا راه های 

فراروی از این شکست موقتی. هدف بی واسطه آن است که خاستگاه ها و علل ناکامی مبارزات پراکنده ی روزمره 

و خیزش های توده ای در بافتار اجتامعی-تاریخِی بزرگ تری قرار گیرند و برای بخش هرچه بزرگ تری از جامعه 

مرئی و ملموس و »مساله« گردند. هدف میانی آن است که اعرتاضات و خیزش های توده اِی ناگزیر در ایران تنها 

متکی بر حضور خیابانی و رویارویی و جنگ و گریزهای نابرابر با دستگاه رسکوب نباشند؛ بلکه پایه های اجتامعِی 

وسیع تری بیابند که مهار آنها برای دستگاه رسکوب به سهولِت اعرتاضات خیابانی نباشد. هدف دورتر برون رفت 

از چرخه ی باطِل رسکوب-خفقان، سیاست زُدایی از جامعه و »امتناع تشکل یابی« است: در برهه ای که التهابات 

سیاسی خیزش رسکوب شده هنوز در فضای جامعه باقی ست، ایجاد حلقه های اجتامعی با محوریت خیزش و بحران 

سیاسی می تواند به سهم خود راهی به سوی عبور از این چرخه ی باطل بگشاید.

26. از میانه ی نوامرب )پس از اعالم طرح آشتی ملی از سوی دولت( تاکنون اعرتاضات خیابانی در ابعادی کوچک تر و پراکنده تر 

همچنان ادامه یافته اند.
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تجربه ی خیزش اعرتاضی شیلی و خصوصا سازوکار مجامع شهروندی )»کابیلدو«ها(، که موضوع اصلی بحث این 

نوشتار بوده است، منونه ی زنده ای برای تخیل ورزی خالق درخصوص فقدان ها و رضورت های مبارزاتی در جامعه ی 

ایران عرضه می کند. موضوع طبعا »الگوبردای« نیست؛27 بلکه هدف، نگریستنی غنی تر به تجربه ی خودمان از 

خالل تامل در تجارب دیگر ستمدیدگان است. بی گامن تجربه ی احیای رادیکاِل مجامع شهروندی )»کابیلدو«ها( 

در شیلی قابل الگوبرداری برای وضعیت کنونی ایران نیست؛ نگاهی به ریشه های تاریخی این سنت در جامعه ی 

سیاسی  جغرافیای  این  در  مردمی  مبارزات  برای  مکملی  به عنوان  آن  امروزی  برپایِی  انضاممی  و رشایط  شیلی 

به تنهایی گویای پیش زمینه ها و پیش نیازهایی ست که جامعه ی ما اغلب فاقد آنهاست. ضمن اینکه اگر یکی از 

اهداف عینِی مهم »کابیلدو«ها ایجاد بسرتی مردمی یا فرآیندی رادیکال برای تدوین قانون اساسی جدید شیلی 

باشد، این امکان هست که معرتضان در کشاکش های نفس گیر با دولت در نهایت نتوانند این فرآیند رادیکال را به 

کرسی بنشانند؛ یا به فرض تن دادِن نسبِی دولت به این فرآیند، طرح قانون اساسی تدوین شده از مسیر »کابیلدوها« 

آوریل(  ماه  رفراندوم  )در  اساسی جدید  قانون  تایید  برای  موافق  آرای  لزوم دو-سوم  »قانونِی«  دام حربه ی  در 

گرفتار شود و ناکام مباند؛ یعنی تعارضات درونی و طبقاتی جامعه ی شیلی نهایتا - به میانجی چیرگی ایدئولوژی 

بوروژوایی- به نفع طبقه ی حاکم انکشاف یابند. با این همه، نه این تفاوت های عینی و تاریخی و نه آن شکست 

منتفی سازند.  را  ایران  مبارزات  ارتقای  برای  آن  بازخوانی  تجربه و رضورت  این  اهمیت  آتِی محتمل منی توانند 

چون جامعه ی شیلی پس از طی این فرآیند دیگر به هیچ رو آن جامعه ای نخواهد بود که طی »گذاری پاکیزه« از 

دیکتاتوری نظامی به »دموکراسی پارملانی«، قالب یافته بود؛ چرا که این فرآیند مبارزاتی عرصه ی سیاست  ورزی 

را به پایه های جامعه منتقل ساخته و سهم مهمی در توامنندسازِی سیاسی فرودستان و بی صدایاِن جامعه داشته 

است. و این دقیقا هامن چیزی است که ما برای عبور از بن بست تاریخی جامعه ی ایران به آن نیاز داریم؛ عبوری 

که »گذاری پاکیزه« از یک دیکتاتوری عریان به یک دیکتاتوری پنهان ولی ماهرانه تر نباشد.

از سوی دیگر، سیاسی شدِن نسبِی جامعه ی معارص شیلی متاثر از دو فرآیند تاریخی مهم بوده است که قرینه های 

چشم گیری هم در تاریخ معارص ایران دارند: یکی انباشت پیامدهای حاد تحمیل سیاست های نولیربالی )طی بیش 

از چهار دهه( بر جامعه ی شیلی در قالب گسرتش فزآینده ی فقر و محرومیت و بی عدالتِی اجتامعی؛ و دیگری 

کشتار سیستامتیک مخالفان سیاسی در دوره ی دیکتاتوری نظامی که از هامن زمان محرک یک جنبش نیرومند 

دادخواهی بود؛ جنبشی که با محوریت خواست حقیقت و عدالت در مورد جنایات آن دوره، مامشات نظام سیاسِی 

27- . در بازگویی این گونه تجارب مبارزاتی معموال مخالفان الگوبرداری به هامن  اندازه ی آری گویِی موافقان الگوبرداری دستخوش 

هیجا ن نفی گویی می شوند.
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پسادیکتاتوری با جنایت کاران را به چالش  کشیده است. این هر دو موضوع به شکل منایانی در مسیر انضاممی 

تاریخ معارص ایران نیز دخیل بوده اند، گیریم - بنا به مجموع رشایط - تا امروز هیچ گاه به قدر الزم به »مساله ی 

عمومِی« جامعه ی ما بدل نشده اند )دست کم در مقایسه با شیلی(. همچنین، با تاملی درباره ی خطرات سیاسِی 

پیِش روی جامعه ی ایران بر مبنای خط سیرهای مشهود رویدادها و تحوالت سیاسِی متاخر و جاری درمی یابیم که 

هرچه دامنه و شدت بحراِن فراگیر کنونی افزایش می یابد، زمینه های عینِی تحمیل یک »آلرتناتیو فرادستانه« )یا 

امپریالیستی( بر مسیر تحوالت جاری ایران افزایش می یابد. در اینجا باز منونه ی شیلی به ما یادآور می شود که 

چگونه خالصی از دیکتاتوری پینوشه لزوما به رهایی جامعه از ستم و بی عدالتی و رسکوب راه نرُبد، بلکه آن »گذار 

پاکیزه« عمال تداوم ساختارهای پیشین رسکوب و ستم را ممکن ساخت.28 بنابراین، نگریسنت به تجارب مبارزاتِی 

مردم شیلی نه فقط برای ما بالموضوع نیست، بلکه یکی از مهم ترین عرصه های درس آموزی برای نیروهای مرتقی 

است. در همین راستا، شاخص ترین منونه های عینِی هم پوشانِی حوزه های مبارزه در جامعه ی شیلی با وضعیت 

ایران عبارتند از: مبارزات پیگیر دانشجویان شیلی )دست کم از سال 2008( برای دسرتسی به تحصیل رایگان و 

باکیفیت؛ مبارزات مستمر بومیان ماپوچه برای خالصی از تبعیض قانونِی دیرینه و ستم سیستامتیک »مرکز« با 

حامیت نیروهای مرتقی؛ و یا مبارزات گسرتده علیه خصوصی سازِی آب و دیگر منابع و عرصه های طبیعی.

ایران  برای بسط و تعمیق مبارزات در  اعرتاضی شیلی چه توشه ای می توان  از تجربه ی جنبش  به طور کلی  اما 

برگرفت؟ بر مبنای آنچه گفته شد، پاسخ فرشده ی منت حارض به این پرسش آن است که از خالل تجربه ی شیلی دو 

رضورِت کلی هم بسته  برای وضعیت امروزی ما برجسته می شود:

28-. این واقعیت تاریخی )و منونه هایی نظیر آن( رصفا اهمیت چگونگی فرآیند دگرگونی سیاسی را برجسته می سازد، بی آنکه 

ایران را با هشدار »خطر  از ساختار استبدادی حاکم بر  رضورت دگرگونی سیاسی را به چالش بکشد. آنهایی که رضورت عبور 

امپریالیسم« به حاشیه می برند، از این مساله ی بنیادی غفلت می کنند که وضعیت شکننده ی امروز - بر بسرت انسداد ساختار 

سیاسی حاکم و بحران تشدیدیافته ی موجود - منی تواند پایدار مباند و دیر یا زود با تلفیقی از عوامل و رویدادهای درونی و بیرونی 

به کران های نهایی اش رسیده و سپس به سمت نوعی »ثبات نسبی« متامیل خواهد شد. موضوع این است که انفعال نیروهای 

سیاسِی مرتقی در این تحوالت تاریخی عمال به تحمیل آن نوعی از »ثبات نسبی« می انجامد )یا آن را تسهیل می کند( که مطلوب 

منافع قدرمتندان و حافظان نظم امپریالیستی مسلط خواهد بود، نه توده های تحت ستم. پس، مساله ی اساسی بر رس تدارک 

فرآیندی از دگرگونی سیاسی ست که با اعامق جامعه پیوند بیابد و از »پایین« نیرو بگیرد و هدایت شود، نه تعلیق در قطب بندِی 

فرضی استبداد و امپریالیسم. از آنجا که تداوم خفقان سیاسِی حاکم نیروی سوژگی سیاسی جامعه را هرچه بیشرت فلج می کند، 

چنین جامعه ا ی بیش از هر چیز به فرآیندی برای بیداری و احیای توان سوژگی اش نیاز دارد. به این اعتبار، احیای سیاست مردمی 

در فرآیند مبارزه با نظام سیاسی-اقتصادی حاکم بر ایران تنها مسیر ممکن برای خالصی از ترکیب هم بسته ی استبداد-امپریالیسم 

و پیامدهای آن است. رشح مفصل تر )اما نه بسنده ی( این دیدگاه در کتابچه ی زیر آمده است:

امین حصوری: »انکار خیزش دی ماه - درباره ی رویکرد چپ آنتی امپ به  خطرات عبور از نظام سیاسی حاکم بر ایران«؛ منجنیق، 

.1398

file:///E:/mfkh/manjanigh.de/wp-content/uploads/2019/05/Critic_of_Pseudo-Anti-Imperialist_Tendencies.pdf
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رودرروی ستمدیدگان حول  گفتگوهای  و  تعامالت سیاسی  برای  اجتامعی  و محمل های  ایجاد ظرف ها  رضورت 

بحران جاری و خیزش ها و مبارزات رسکوب شده؛ که خود تحقق این اهداِف مرتبط را دنبال می کند:

الف. خنثی سازِی کارکرد محوری دستگاه رسکوب در منزوی سازِی اعرتاضات خیابانی؛

ب. ایجاد »پیوستگی افزاینده« در توالی خیزش های توده ای و مبارزات روزمره؛

 ج. حفظ تکانه ی سیاسی و مازادهای خیزش های توده ای برای غلبه بر فضای امتیزه ی مالزِم خفقان سیاسی؛ و

د. توامندسازی مبارزاتی ستمدیدگان و تدارک زمینه های سازمان یابی آنان )در مقابله با سازوکارهای مزمِن مولد 

»امتناع تشکل یابی«(

خیزش های  کیفی  و  کمی  گسرتش  برای  ستمدیدگان  پراکنده ی  مبارزات  و  ستم  حوزه های  مفصل بندی  رضورت 

خیزش های  مطالبات  و  شعارها  در  ستمدیدگان  همه ی  مطالبات  گنجاندن  رضورت  همین راستا،  در  و  توده ای؛ 

اعرتاضِی آتی.

و جان کالم اینکه: »ماتم نگیریم، سازمان دهی کنیم«! نه  با توهم بناکردِن یک باره ی یک جامعه  ی آرمانی، بلکه 

مقدمتا به قصد دفاع از جامعه در برابر رسکوب سازمان یافته ی  دستگاه سیاسِی حاکم؛ چرا که این یک به موازات 

ناامید  و  ناتوان و منزوی  را  آنها  تحمیل سازوکارهای ستم و حذف و کشتار و تحقیر بی واسطه ی ستمدیدگان، 

می سازد و بدین طریق نابودسازی سوژگی سیاسِی جامعه را هدف قرار می دهد. پس، ما نیازمند فرآیندی برای 

احیای سوژگی سیاسِی ستمدیدگان هستیم؛ فرآیندی پیچیده و پرمشقت و یحتمل طوالنی. اما:

»کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود«.29

29. شاملو / آیدا در آینه.
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