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ی مبارزه ی طبقاتی
ی انقلیب  ِ
ی سرکویبگر ،تا یبازسازمانده  ِ
از توده ساز  ِ
توضیح :پراکسیس این متن را به مناسبت برگزاری پنجمین همایش سراسری دربارهی کشتار زندانیان سیاسممی در ایممران تهیممه نممموده و در همممان
همایش ارائه کرده است.

سخن گفتن از گذشته ،گذشتهای مدفون در سیاهچالهای فراموشی و رانده شده به مرزهای خاموشممی ،آن چنممانکه تاریخنگمماران وعممده
ی طولنی در اثمم ِر ضممربهای سممهمگین ،آرام آرام بممه همموش
ل ما حکایت کسانی است که پس از منگ  ِ
ت نس  ِ
میدهند ساده نیست .حکای  ِ
میآیند ،و بیآنکه بدانند در کجا ایستادهاند ،میکوشند تا در فضای موحشی که راه را بر هر یادی میبندد ،هویت خود را به یاد آورند.
ی تاریمم  ِ
خ
ت امممروز ،بازسمماز  ِ
ن خاسممتگاههای وضممعی  ِ
در کشاکش  ِحضور بر مدا ِر زمان ،ناگزیر به جستجوی پیوندها برمیآییم ،تا بمما یممافت  ِ
معلقمان را به دست گیریم .باید به گذشتهای بازگردیم ،که هرگز به آینده بدل نشد .و بپرسیم ،چرا چنین شد؟ آیا ممکممن بممود سممیر
»حوادث« به گونهای دیگر پیش رود؟
ش مدرن را ورق میزنیم.
پس برگهایی از دفت ِر این توح  ِ
****
د جمهوری اسلمی ،همچنین شکلگیری و تکثی ِر کانونهای ریممز و درشممت قممدرت و
ل ایدئولوژی نظا ِم پیروزمن  ِ
شاید امروز به خاط ِر افو  ِ
ن پممس از انقل ب ،۵۷
باندهای مالی-نظامی در بطن حاکمیت ،نتوان به سادگی نام توتالیتر بر این رژیم نهاد .اما بیشک در دههی آغازی  ِ
ن ایدئولوژی ارتجمماعیاش بممود .جممامعهای کممه در آن
ن جامعهای برطبق موازی  ِ
د برساخت  ِ
ص  ِ
با جنبشی تمامیتخواه روبرو بودهایم که متر دّ
ت اسلمی را به جای ملت نشاند .به همین منظممور جمهمموری اسمملمی بایممد
ی وعده داده شده را پیاده کرد و ام  ِ
بشود ارزشهای اسلم  ِ
دست به کار ایجاد جامعهای تودهای میشد.
ش مسممل  ِ
ط
ت نقمم  ِ
ت توتالیتر است کممه زمینممه را بممرای تثممبی  ِ
ظهو ِر جامعهی تودهای در عص ِر مدرن ،یکی از مهمترین مقدمات ایجا ِد دول  ِ
ی نیروهای سیاس  ِ
ی
ی پیشین و هر گونه لیهمند  ِ
ل قشربندی ِ طبقات  ِ
ل انحل  ِ
ایدئولوژی در نظام توتالیتر فراهم میکند .جامعهی تودهای از د  ِ
ش توتالیتر شکل میگیرد ،نیاز دارد که طبقات را بممه تودههممای بیشممکل تبممدیل کنممد و
جامعه سر برمیآورد .رژیمی که برمبنای جنب  ِ
همزمان همهی نیروهای سیاسی را حذف ،یا در خود ادغام کند.
 ب خممود را بمما
ن پممس از انقل ب ،در درجهی اول میبایسممت حسمما  ِ
ع آغممازی  ِ
ن امت اسلمیاش در مقطمم  ِ
جمهوری اسلمی برای برساخت  ِ
نیروهایی که با این نگا ِه یکدستساز همسو نبودند ،تسویه میکرد؛ بدین ترتیب ،کسانی که به هر رو این یکدسممتی را گممردن ننهادنممد و
ن آن سممالها بممه
ت اجتماعی و زندگی حذف میشممدند .کشممتگا  ِ
ع استقرارش بودند ،باید از عرصهی سیاست و سپس از عرصهی حیا  ِ
مان  ِ
ف وجودشان ،موانعی
ق بیگناهی و گناهکاری ،به صر  ِ
ی متعارف بر مصادی  ِ
ی حاکم ،فارغ از هر معیا ِر قانون  ِ
مثابه "دشمنان عینی " ِ ایدئولوژ  ِ
ن خونشان مباح بود.
بر سر را ِه استقرا ِر قانون مطلق الهی بودند و لجرم ریخت  ِ
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ت جمهوری اسلمی با نیروهایی که بر نبر ِد طبقاتی تأکید داشممتند را بهممتر درک
ی همین نگاه میتوان ریشههای خصوم  ِ
مشخص ًا بر مبنا  ِ
ف انقل ب
ع کلمه -جای میگرفتند .بهخصوص که این نیروها تعبیر متفاوتی از اهممدا  ِ
ل مفهو ِم چپ -در معنای وسی  ِ
کرد؛ نیروهایی که  ِذی  ِ
ی دیگری را جستجو میکردند.
 ۵۷داشتند و افقهای سیاس  ِ
ن تودهها ،همزمان از تبلیغ و ارعمما ب مممدد میگیممرد؛
ش توتالیتر در نخستین مرحلهی پیشرویاش و برای همراه کرد  ِ
از سوی دیگر جنب  ِ
ت خود جذ ب میکند ،اما در کنا ِر تبلیغ ،توسل به ارعا ب نیز گریز ناپذیر است .در نهایت ،زمانی
یعنی اگرچه تودهها را با تبلیغات به سم  ِ
ت آن کافی است؛ درست آن زمممان کممه
ل ارعا ب به تنهایی برای ادامهی حیا  ِ
ن ایشان توفیق یافت ،عام  ِ
که در بیشکل و بیهویت کرد  ِ
م توتالیتر نایستاده باشد.
دیگر هیچ نیروی سیاسی موثری بر سر را ِه رژی  ِ
ت ارعا ب بود .پس از سممرکو  ِ
 ب
ت سیاس  ِ
ص آن ،به طو ِر عام در خدم  ِ
ی مشخ  ِ
در واقع پروژهی اعدامها در کنا ِر همهی کارکردهای سیاس  ِ
ی شکل سیاسممی حکممومت ،ایممن
ی تدریج  ِ
ت انقل ب ،به رغم دگردیس  ِ
ن سیاسی در دههی نخس  ِ
مستقیم و حذف فیزیکی و اجتماعی مخالفا  ِ
سیاست ارعا ب در اشکال دیگری تداوم یافت .مهمترین نمود این مساله که تا امروز همچنان ادامه یممافته ،اصممرا ِر حمماکمیت بممر اعممدا ِم
ت آن ،خممود بیممانگر آن
ت ارعا ب در مراحل بعدی ِ حیا  ِ
ظ سیاس  ِ
ی حاکمیت به حف  ِ
مسّرَتّرَمدّر مجرمان جنایی در مل ء عام است .این وابستگ  ِ
ت آن محفوظ مانده است.
ی توتالیتر همچنان در ساختا ِر قدر  ِ
است که مولفههایی از نظا ِم سیاس  ِ
ت توتالیتر تنها این نیست که آزادیهای سیاسی را محدود سازد و یا آزادیهای اساسممی را از بیممن بممبرد ،بلکممه
به طور کلی کا ِر حکوم  ِ
ن این مسممئله در فضممای سیاسممی
ت فردی و پویایی اجتماعی را نیز نابود میسازد .ترجما  ِ
ط لز ِم آزادی ،یعنی فضای لزم برای حرک  ِ
شر  ِ
ن ایدهی انقل ب بوده است؛ به این معنا که جمهوری اسمملمی
ن سوژگی و لجرم محو کرد  ِ
ف امکا  ِ
ش توتالیتر ،حذ  ِ
ن یک جنب  ِ
ایران در مت  ِ
ن حکومت خود ،نه تنها با مکانیز ِم ارعا ب ،مخالفانش را سرکو ب و حذف کرد ،بلکه فضای انقلبی را نیممز بممه ُمحمماق
در سالهای آغازی  ِ
ی ناشی از جنگ و خفقان ،زمینه برای شکل گیری انگارهی انقل ب فوبیمما
فرستاد .در نبو ِد چنین فضایی و در کنار پیامدهای مادی و روان  ِ
د جهانی ،گفتمانی رفرمیستی در دل جامعهای
م جدی  ِ
ت ادغام در نظ  ِ
ت عمومی مهیا شد در امتدا ِد این روند و متناسب با ملزوما  ِ
در ذهنی  ِ
ی جهانی ریشه دوانید و
ی جمهوری اسلمی با سیاستهای اقتصادی نئولیبرال  ِ
ن همگام  ِ
رخوت زده ،منزوی ،و تکه پاره ظهور یافت که به ُیم  ِ
ت قممدرت
قوام یافت و سرانجام به صدای غالب بر جامعه بدل شد .پس روشن است که اگر آن فجممایع ِ خممونین ،از ابتممداییترین سمماعا  ِ
خ نهممایی ایممدهی
ح جامعه و رسو  ِ
ن ایدهی انقل ب از سط  ِ
ن برچیده شد  ِ
ش توتالیتر در ایران به وقوع نمیپیوست ،بیگمان امکا  ِ
ن جنب  ِ
گرفت  ِ
محافظه کارانهی اصلحطلبی تا مغز استخوان جامعه مهیا نمیشد.
ل آرمانخواه باید از بیخ و بن قطع میشد تا مبممادا نسممل
ل سرکو بهایی چنین توحشآمیز روشنتر میشود؛ ریشهی نس  ِ
با این نگاه دلی  ِ
ت تکاندهنده پا بممه عرصممهی
ک این مصیب  ِ
بعدی بداند که با تاریخش چه رفته است؛ تا نسلی که بیهیچ درک و تصوری از ابعا ِد هولنا  ِ
ک نسلی و تاریخی از
هستی خواهد گذاشت ،با تنفس در هوای مسمو ِم "واقعیت" ،آرمان  ِرهایی را در سر نپروراّرَند .باید پیوندهای ارگانی  ِ
ل موهوم را پدید آورد .در چنین شرایطی اجزا به نفع ِ حیات و بقای کل نابود
میان برداشته میشد تا جامعهی اکنون اتمیزه شده ،یک ک  ِ
ط درونی جامعه با خودش را نیز قطممع
می شوند و کلیتی ساخته میشود که نه فقط صدای اجزای سازندهاش را سلب میکند ،بلکه ارتبا  ِ
ن حال بدون هیچ پیوندی با آینده ،به حالت تعلیق در مممی آیممد؛ مشخصمم ًا کشممتارهای
میساز د ،این همان نقطهای است که در آن ،زما  ِ
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د فضای بیاعتمادی و خفقان شد و جامعه را به انزوا کشانید تا جایی که پس از نسمملی عقمموبت دیممده ،نسمملی
دههی  ،60موجب تشدی  ِ
سرگشته و بیپیوند با گذشته ،پدیدار شد.
***
ن آن آرمانهای به خوننشسته ،از خاکستر زمان سر برآورده و در آستانهی تاریخ ایستادهایم .اما آگاهی از
ما امروز در مقا ِم میراثدارا  ِ
این مسیر خونبار ،روشن میدارد که هیچ محکمهای هرقدر هم صالح و قانونمممدار ،و هیممچ قاضممیای هممر قممدر هممم بیطممرف و عممادل،
ت پرداختن به این فجایع را ندارد؛ چرا که تنها صحبت از ستاندن جانها و نابودی زنممدگیها نیسممت؛ صممحبت از ُمثلممه کممردن
صلحی  ِ
ن آرمانهای جمعی مردم است ،مردمی کممه »مممردم
تاریخی است که از پویایی و شکوفایی خود بازمانده است؛ صحبت از مدفون ساخت  ِ
ق بازپسگیری آن آرمانها میسر نخواهد بود  .صحبت از آیندهای است که بیآنکه محقق شده باشممد ،در دهلیزهممای
شدنش« جز از طری  ِ
گذشته معلق مانده است.
ن کسانی مییابد که در نسبتی مستقیم با محممذوفان
ل خود را تنها در بیا  ِ
ن بیبدی  ِ
ی آن جنایات ،طنی  ِ
از این رو به رغم آنکه با ِر اندو ِه واقع  ِ
و جانباختگان هستند ،اما بنا به آنچه گفته شد ،قضاوت در مورد این جنایتها فینفسه امری سیاسی است که سمموژهی آن نیممز همممان
ت جمعی خود برآمدهاند .بر این اساس واضح است که هر ندای بشر دوستانهای که
مردمیاند که در جستجوی حلقههای مفقودهی حیا  ِ
میکوشد عدالت و حقیقت را در چارچو ب تنگ و انتزاعی حقوق بشر و نظام  ِ قضایی جاری سازد ،هر قدر هم صادقانه باشد ،خواه ناخواه
ت حق دادخواهی و حقیقت جویی  ِ مردمی استوار است.
ف سویههای سیاسی مساله و انکار  ِ ضرور  ِ
بر حذ  ِ
جای شگفتی نیست که در پی دو دهه سکوت ،امروز واژه های خاوران ،کشتارهای دههی شصت و غیره از تریبونهایی تکممرار میشمموند
م مسلط محسو ب میشوند .جایی که همهی ایممن مکررسممازیهای سممانتیمانتال در متمم  ِ
ن
ی نظ  ِ
که بخشی ارگانیک از سازوکارهای گفتمان  ِ
ی گذشته قرار میگیرند .والممتر بنیممامین
ل بازخوان  ِ
خ ما و تهیسازی سویههای رادیکا  ِ
ن حقوق بشر ،دستمایهی سیاستزدایی از تاری  ِ
گفتما  ِ
زمانی به درستی هشدار داده بود که » :اگر پیروز نشویم آنها به مردگان ما نیز رحم نخواهند کرد«.
ن مسممی ِر ناتممما ِم بممه
بیتردید تا زمانی که ارادهای جمعی برای بازپسگیری معنای سیاسی ایممن یادهمما و نامهمما ،و عزمممی بممرای پیمممود  ِ
ب این تاریخ را به مدعیان دروغین داد .در همین راستا واضح است که بایممد جنایتهممای
خونخفتگان در میان است ،نباید اجازهی غص  ِ
ن آرمانخواهی سیاسی جانباختگان بازخوانی کرد.
دههی شصت را در مت  ِ
ن مسیر منتج به جمعبندی این بحث ،یک سوال کلیدی طرح کنیم شاید بتوان چنین گفت که :بممه راسممتی
اگر بخواهیم برای هموار کرد  ِ
ت سیاسی ارتقا ء داد؟
ح واقعی  ِ
ک سیاسی به سط  ِ
ح رتوری  ِ
چگونه میتوان این عز ِم جمعی را از سط  ِ
خ این پرسش در همگرایی و مادیتیابی عز ِم جمعی در بست ِر سازمانیابیهای سیاسی نهفته است .چون کنش سیاسمم  ِ
ی
ح کلی پاس  ِ
در سط  ِ
ی سازمانیافته تجلی مییابد .این سازمانیابی در وهلهی نخست باید معطوف به پل زدن بر گسلی باشد که
ب کا ِر جمع  ِ
مؤثر تنها در قال  ِ
ف میممان نسمملها و
ل ویرانگممری کممه در شممکا  ِ
دستگا ِه سرکو ب ،بر پیوستا ِر تاریخی و ذهنیت جامعهی ما تحمیل کرده است؛ همان گسمم  ِ
ف انقلبیگری نمود یافته است.
ن فضای جامعه و امتناع و تحری  ِ
غیرسیاسی شد  ِ

صفحه  3از 4

پراکسیس

Praxies.org

ن خود ،حتا وقتی که آنها را
ن مخالفا  ِ
ت سازمانیافته را در میا  ِ
ی سرکوبگر ،هیچ نوع فعالی  ِ
د هر نظا ِم سیاس  ِ
اینکه جمهوری اسلمی ،همانن  ِ
زیر نظارت خود دارد ،برنمیتابد ،نشانگر جایگاه و بالقوهگی های ام ِر سازمانیابی است.
ن اعدا ِم سالهای پیشین جان به در برده بودند و دورهی حبممس خممود را
غ ماشی  ِ
ل  6۷کشتا ِر زندانیانی که از تی  ِ
به یاد بیاوریم که در سا  ِ
میگذراندند ،بیش از هر چیز نشانگر وحشت حاکمیت از بالقوگیهای آتی این نیروها در دامن زدن به فعالیتهای سیاسی سازمانیافته
ی سرمایهداری ،پس از یک دهممه بیممدادگری و نیممز
م جهان  ِ
ت ادغام شدن در نظ  ِ
بوده است .آن هم در دورهای که حاکمیت بنا به ضرور  ِ
ت سازمانیافته بود ،کممه ایممن خممود سممطح دیگممری از
ت جامعه در بستری به دور از تنش سیاسی و مقاوم  ِ
ش جنگ ،خواهان مدیری  ِ
توح  ِ
یکدستسازی جامعه را طلب میکرد.
د پیکار سیاسی ستمدیدگان است.
حاکمیت میداند که سازمانیابی آغا ِز انکا ِر جمعی او و ابزا ِر نیرومن  ِ
ح مرد ِم بیچیز است .باید که این سلح را دگر بار آخته کنیم ،صیقل بدهیم و بکار گیریم؛
سازمانیابی سل  ِ
م حاکم نباشیم.
ی نظ  ِ
بر ماست که تنها عدو  ِ
پس برای انکا ِر راستین آن» ،ماتم نگیریم ،سازماندهی کنیم« !
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