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نگارش این منت در اوج اعرتاضات دی ماه آغاز شد اما به دلیل رسعت حوادث نامتام ماند. ولی اعرتاضات دخرتان 

خیابان انقالب و واکنش های عمدتا مجازی بخشی از چپگرایان به این اعرتاضات دلیلی شد تا تصمیم به امتام این 

منت نامتام بگیرم. باشد که به روشن کردن افق های پیش رو کمک برساند.

هگل در خدایگان و بنده انسان را خودآگاهی تعریف می کند. او هستی انسان که هامن هستی خودآگاه است را 

متضمن آرزو می داند، آرزویی که انسان را ناآرام می کند و به کار وا می دارد. اما آرزو را منی توان برآورده ساخت 

مگر از راه نفی یا دست کم دگرگون کردن چیزی که موضوع آرزو است. او تحقق این من انسانی را تنها در اجتامع 

انسان ها ممکن می داند. هگل در عین قائل بودن به تشابه میان آرزوی انسانی و حیوانی مرزی میان این دو ترسیم 

می کند. او می گوید همه ی آرزوهای حیوانی در نهایت خود تابع آرزوی نگهداری جان خویش هستند. آرزو برای 

آنکه انسانی باشد باید بر این آرزوی نگهداری جان فایق آیند. "آدمی، انسانیت خود را محقق منی کند، مگر آنکه 

جان حیوانی اش را به پیروی از آرزوی انسانی خویش به خطر بیندازد" او سپس از وجود دو آرزوی متضاد سخن 

می گوید که بودشان متضمن بود دیگری است. از رویارویی دو خودآگاهی سخن می گوید که در پی به رسمیت 

شناخته شدن آرزوی خویش توسط دیگری هستند. هگل رویارویی آرزوها را بازی قدرت ها می نامد. بن بستی که 

پارادوکسی در خود دارد. تحقق هستی هرخودآگاهی به معنای نفی دیگری است. نربدی بر رس مرگ و آزادی. 

اینجاست که ترس یا ترس مرگ یا نیستی تعیین کننده ی رسنوشت نربد است. در نتیجه خودآگاهی که آرزوی دیگری 
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را به عنوان آرزوی خود به رسمیت می شناسد بنده و دیگری ارباب خواهد بود.

ژیژک در مقاله ای که در توصیف جنبش سبز نوشته بود1 از قول ریچارد کاپوشینسکی به لحظه ای از انقالب 57 

از آن حادثه هفته ها  بعد  اگرچه  پلیس بی توجهی می کند و می گوید  ایست  به فرمان  اشاره می کند که عابری 

درگیری خیابانی ادامه داشت اما برای همه مسجل شده بود که بازی متام است. کامو در عصیانگر از لحظه ای 

سخن می گوید که برده ای که متام عمر فرمان گذارده به ناگاه درمی یابد که منی تواند از فرمان تازه ای اطاعت کند. 

طاغی پیش از آن، وضعیتی که برایش مقدر بوده را ناامیدانه پذیرفته است و سکوت می کند. طغیان لحظه ای 

است که طاغی صدای خود را بازمیابد "حتی اگر جز نه چیزی برای گفنت نداشته باشد". کامو معتقد است "از هر 

کردار طاغیانه ای بیداری آگاهی، رصف نظر از اینکه تا چه حد "رسگردان" باشد، نتیجه می شود و با دریافت اینکه 

چیزی وجود دارد که طغیان می تواند خود را با آن هویت ببخشد، تحقق می یابد، هرچند برای یک لحظه. با از 

دست دادن شکیبایی، واکنشی آغاز می گردد که می تواند به همه ی چیزهایی که تا این دم پذیرایشان بوده ترسی 

یابد. این واکنش ها غالبا "گذشته" را در نظر دارد. او وضعیت بردگی را رد می کند. طغیان او را از نقطه ای که رصفا 

به انکار رسیده بود، فراتر می برد... آنچه در آغاز پایداری لجوجانه ای از سوی طاغی بود، اکنون طغیان مجسم 

می شود.... برده که تا پیش از این مایل به سازگاری بوده، به ناگاه شیوه ی یا همه یا هیچ را در پیش می گیرد. 

معرفت زاده می شود و آگاهی بیدار. همه ای که هنوز مبهم است و هیچی که امکان فدا کردن او را برای این همه 

اعالم می کند. یا مرگ یا آزادی!

روایت کامو در فرایند اعرتاضات رسارسی دی ماه 96، سه تصویر را تداعی می کند که از قضا هر سه تصویر، تصویر 

زنان است. ویدا موحد، که امروز نام او را می دانیم، یا هامن دخرت خیابان انقالب یک روز پیش از جرقه های اولیه ی 

اعرتاضات رسارسی و به احتامل فراوان بی خرب از طوفانی که در راه است بر سکویی در خیابان انقالب می ایستد 

و بی آنکه کالمی سخن بگوید رورسی خود را پرچمی می کند. آرامش ویدا موحد و در عین حال مصمم بودن او 

انگار نویدی از طوفانی بود که در راه است. ویدا موحد در عمل خود "نه به حجاب اجباری" را فریاد می کند. روز 

پنجشنبه اعرتاضات رسارسی در مشهد آغاز می شود. اما رشوع دومینوی اعرتاضات را می توان روز جمعه دانست 

و کرمانشاه. ویدئوی کوتاهی از تظاهرات این روز وجود دارد. زنی با رورسی قرمز در برابر افرس ارشدی از نیروی 

انتظامی می ایستد، به حضور آنان برای رسکوب کسانی که گرسنه و بیکارند اعرتاض می کند و سپس چشم در چشم 

این افرس فریاد می زند: مرگ بر خامنه ای. این افرس است که گویی طاقت چشم در چشم ماندن با زن را ندارد، 

1- لینک مقاله اینجا

  http://www.metamute.org/community/your-posts/zizek-iran
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رو برمی گرداند و می رود. تعداد اندکی، می شود گفت ناخودآگاه، کالم زن را تکرار می کنند. طاغی دوم هم در این 

لحظه کالمی جز "نه به دیکتاتوری" ندارد.

تصویر سوم زنی در اصفهان و احتامال در روز شنبه را نشان می دهد. میدان انقالب اصفهان تجمع مردم و حضور 

پلیس روی خیابان  و  برابر چشامن مردم  در  زنی  لحظه  این  در  متفرق شدن مردم می شود.  پلیس که خواهان 

می نشیند. لحظه ای دوربین برمی گردد و نشان می دهد پشت رس او جمع کثیری از معرتضان روی خیابان، در کنار 

هم می نشینند. "نه به پذیرش بندگی". ارباب و بنده روایت معمولِ  وضعیت است. اما این آرزو با بنده می ماند، 

تا لحظه ی طغیان بنده. لحظه ای که نه دیگر قاعده ی وضعیت که استثنای آن است. لحظه ای که بنده آماده ی نربد 

می شود و حارض است هستی خود را فدا کند، خطر مرگ را به جان می خرد و هستی خود را به بازی می گیرد.2 این 

لحظه در نظام اندیشه ی هگل لحظه ی دیالکتیکی نامیده می شود، لحظه ی ناپایداری. لحظه ای که اگرچه عنارص 

و معانی قبل هنوز پابرجا هستند اما معنایی متضاد در صحنه حارض می شود. از رویدادهای دی ماه تا به امروز 

این رویدادها  از مهم ترین  با این شکاف های معنایی مواجه شده است. دو مورد  ایران در چند مورد  جامعه ی 

مساله ی اصالح طلبان یا به طور کلی موضوع انتخابات و دیگری مساله ی حجاب اجباری و دخرتان انقالب است. 

حوادث دی ماه به طور کلی فرضیه هایی که اساس بیست ساله ی سیاسِت اصالح طلبی را توجیه می کرد، نفی کرده 

است. بی خود نیست که مواجهه ی اصالح طلبان با این شورش ها دستپاچه و گاهی حتی خشمگین تر از اصولگرایاِن 

نزدیک تر به هسته ی سخت قدرت در ایران بود.

از سال های بعد از جنگ پروژه ی چپ زدایی از جمهوری اسالمی با شتاب فراوان آغاز شد. جمهوری اسالمی ای که 

در سال 57 و تحت تاثیر رشایط زمانه و در رقابت با گروه های چپ از اسالمی سخن می گفت که اسالم پابرهنگان 

نامیده می شد. بعد از سال های خونین دهه ی 60 که با رسکوب خونین متامی طیف های اپوزیسیون به پایان رسید 

و با پایان جنگ، جمهوری اسالمی که به بن بست اقتصادی رسیده بود -و این خود از دالیل پذیرش پایان جنگ 

بود- رو به استقراض خارجی و تعدیل اقتصادی گسرتده آورد. ستاره ی اقبال اصالح طلبی در چنین دورانی بود که 

طلوع کرد. بعد از این دوره بود که اصالح طلبان به تثبیت نقش خود به عنوان تنها اپوزیسیون وضعیت پرداختند. 

اصالح طلبان با انتخاب چهره ی تنش زدایی بین املللی، رواداری فرهنگی و آزادی سیاسی در طول حیات سیاسی خود 

2- کاظم انبارلویی رسدبیر رسالت با بیان خود به نوعی از وضعیت اربابی که از طغیان بنده شوکه شده است رشایط را توضیح 

می دهد: "این اعرتاض ها را افراد فاسد، خرابکار، تبهکار و آشوب طلب انجام می دهند. قبال کمونیست ها و لیربال ها دشمن ما بودند، 

حاال آمریکا مازوخیست ها )کسانی که از مرگ یا شکنجه و زندان ترسی ندارند؟( را علیه ما تحریک می کند."
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طبقه ی متوسط شهری/مدرن را به عنوان جامعه ی هدف انتخاباتی برگزیدند. امری که به مرور و از سال 84 به 

این تحلیل انجامید که برگ برنده ی پیروزی اصالح طلبان رای های خاموشی هستند که اگرچه در رشایط عادی به 

ساختاری فرای جمهوری اسالمی اعتقاد دارند اما باید در موسم انتخابات به صندوق های رای احضار شوند.

اصالح طلبان که از سال 76 با دوقطبی کاندیدای مورد حامیت هسته ی سخت ساختار و خامتی به عنوان قطب 

مخالِف آن حیات یافته بودند. در مدت 20 سال سعی در قاعده کردن این فضای دوقطبی کردند. آنجا که در سال 

84 و مرحله ی دوم انتخابات پشت رس هاشمی ایستادند و تقریبا با هر انتخاباتی به "تکرار" این سیاست پرداختند. 

بعد از انتخابات 84، به طور مشخص این اسرتاتژی وجه تازه ای هم یافت. دوقطبی تهران/شهرستان و عادی سازی 

این نکته که شهرهای کوچک و به طور خاص شهرهای مرکزی ایران پایگاه اصولگرایان و آماده برای فریب خوردن 

توسط شعارهای پوپولیستی هستند. این نوع نگرش به فضای سیاسی ایران در دوقطبی انتخابات سال 88 و در 

بحبوحه ی رقابت های انتخاباتی به شکل عیانی خود را در شعارهایی نظیر "هرکی که بی سواده/ با احمدی نژاده" 

یا "دهاتی" خطاب کردن هواداران احمدی نژاد بازتاب می یافت. اصالح طلبان اگرچه از هامن روزهای نخست با 

برگه ی خروج از حاکمیت بازی می کردند اما تنها در پس حوادث انتخابات سال 88 بود، که نه به انتخاب خود بلکه 

به اجبار رقیب، پشت درهای حاکمیت قرار گرفتند. دقت در سیر حوادث آن روزها البته نشان می داد که نقش 

میرحسین موسوی که در متام سال های بعد از 76 هیچ گاه تعلق مستقیمی به جریان سیاسی اصالحات از خود 

نشان نداده بود، از یک سو و مهدی کروبی که تا همین امروز شکست سال 84 را ناشی از حضور مستقل معین در 

انتخابات و ضعف دولت و وزارت کشور خامتی در مقابله با تخلف انتخاباتی نظامیان و اعضای بیت رهربی در به 

کرسی نشاندن احمدی نژاد می داند، از سویی دیگر در سیر حوادث موسوم به جنبش سبز کلیدی است.

مسیر موسوی و کروبی اصالح طلبی را به نقطه ای رسانده بود که حداقل الزم برای ادامه ی سیاسِت اصالح طلبی لغو 

نظارت استصوابی بود. اوج گسست از اصالح طلبِی تا آن زمان موجود را می توان راهپیامیی 25 بهمن 1389 دانست 

که نخستین راهپیامیی جنبش سبز به فراخوان موسوی و کروبی است که خارج از مناسبت های حکومتی و بعد 

از بیش از یک سال از اعالم حکومتی مرگ جنبش سبز رخ می دهد و به آغاز حرص/بازداشت این دو می انجامد. 

برخالف آنچه که اصالح طلبان در طی متام این سال ها در مورد لزوم رفع حرص می گویند اما در عمل تنها با »حرص« 

بود که امکان بازگشت اصالح طلبی به پیش از خرداد 88 میرس بود. اصالح طلبان در حالی از برگه ی حرص برای 

همراه کردن بدنه ی جنبش سبز و بهره بری از رسمایه ی اجتامعی آن استفاده کردند، که به میانجی حرص و با عدول 

از خواسته های جنبش سبز قصد بازگشت به مرزهای پیشینی خود را داشتند. مقایسه ی جنبش سبِز موسوی/کروبی 
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با اصالح طلبی در متام مقاطع دیگر خود رازی را در مورد اصالح طلبان آشکار می کند: اصالح طلبان باید آلرتناتیوی 

باشند که آلرتناتیوی نیست، تنها در چنین فضایی است که حیات اصالح طلبان می تواند استمرار داشته باشد.

از سال 92 در پرتو فضای حرص و با هر حدی از عقب نشینی اصالح طلبان تصمیم به بازگشت به گذشته ی خود 

گرفتند. در اینجا جریانی که با رای منفی مردم به ناطق نوری، کاندیدای مورد وثوق هسته ی سخت حکومت از 

روحانیت مبارز، حیات پیدا کرد، این بار برای حیات دوباره ی خود در کنار هامن رقیب سابق، به حامیت از عضو 

به  اعتامد دوباره ی اصالح طلبان  باعث  پیروزی 92  انتخابات شد.  یعنی روحانی وارد  مبارز  از روحانیت  دیگری 

اسرتاتژی کهنه ی خود شد. گاهی با حذف مثلث جیم و گاهی برای مقابله با آیت الله قتل عام.3

اما توفان دی ماه با اصالح طلبان چه کرد؟ آنچه که پازل اعرتاضات دی ماه 96 را کامل می کند. یادآوری دامنه ی 

حوادث است. حوادثی که به رسعت یکی پس از دیگری شهرهای ایران را درنوردیدند. و الگوی کالسیک سیاست در 

ایران، به ویژه گفتامن تزریقی اصالح طلبان را به کلی زیر سوال بردند. مشهور است که رسنوشت سیاست در ایران 

را به رسنوشت شهرهای بزرگ آن نظیر تهران و اصفهان و تربیز و مشهد و شیراز گره بزنند. در اعرتاضات دی ماه در 

بین این شهرها تهران متاثر از فضایی بسیار امنیتی یا به دلیل دست باال داشنت گفتامن اصالحی-اعتدالی که از روز 

نخست حتی بیش از جناح موسوم به اصولگرا بر شورش های مردم تاخته بود و دنباله ی سیاسی آن ها در رسانه های 

جریان اصلِی خارج از ایران که لحظه ای تردید برای ایجاد جو دلرسدی و کم اهمیت جلوه دادن اعرتاضات مردم از 

خود نشان ندادند و تربیز که به نظر می رسد بیش از هر زمانی در سیطره ی گرایشات ناسیونالیستی است؛ حضور 

کمرنگ تری داشتند. اعرتاضات در سه شهر دیگر اگرچه در جریان بود اما به شدت تحت تاثیر شهرهای کوچک تر 

قرار داشت. قهدریجان، خمینی شهر، شاهین شهر، ایذه، درود، تویرسکان، مالیر، تاکستان، کرج -که برخالف تهران 

شاهد تظاهرات های گسرتده تری بود-، اهواز، شادگان، مسجد سلیامن، بندر عباس، ایالم، سنندج، رشت، ساری، 

اراک، زنجان و خوی تا شهرهایی که حتی نامی در رسانه ها پیدا نکردند.

محتوای سیاسی اعرتاضات در هامن لحظات اولیه متوجه اساسی ترین ارکان نظام و به طور خاص رهربی جمهوری 

اسالمی شد. اصالح طلبان ابتدا تصمیم به انتساب اعرتاضات به مخالفین دولت گرفتند. امری که به هامن دلیِل 

پیش تر گفته خیلی رسیع معنای خود را از دست داد. واکنش اصالح طلبان بعد از آن رسیع و عصبی است. از کرکس 

3- این نوشتار به دالیل اقتصادی اعرتاضات نپرداخته است، این نه به معنی عدم اهمیت این بعد، که وجه اصلی اعرتاضات دی ماه 

است، بلکه به جهت مترکز بر پرداخنت به بعضی جنبه های کمرتطرح شده ی این رخداد بوده است. برای این منظور به طور مثال به 

مطلب دست های بنفِش پشِت پرده ی خیزش دی ماه از حمید مافی رجوع کنید.    

https://goo.gl/6k5vjc
https://goo.gl/6k5vjc


8

کروبی، علی نژاد و امر گذشته

نامیدن معرتضان تا دعوت به جمع کردن بساط آشوبگران. اما افشاکننده تریِن این موضع گیری ها بیانیه ی روحانیون 

مبارز به ریاست محمد خامتی بود. بیانیه ای که معرتضان را عنارص فرصت طلب و عوامل آشوبگری می خواند که 

با سوءاستفاده از اجتامعات و اعرتاضات آرام مردمی با ایجاد آشوب، ناامنی، تخریب اموال عمومی، اهانت به 

مقدسات دینی و ملی و حتی قتل انسان های بیگناه، اهداف پلید دشمنان را دنبال می کنند و در حقیقت با اینگونه 

اقدامات در مسیر ابراز و تحقق مطالبات واقعی مردم انحراف ایجاد کرده و موجب زیان مضاعف بر کشور و 

جامعه می شوند. این بیانیه سپس اعرتاضات را مورد حامیت "آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریست های 

منافق و برخی مزدوران منطقه ای آنان" می خواند و در پایان نتیجه می گرفت که مردم "حل مشکالت و تأمین 

خواسته های بحق خود را با روش های اصالح طلبانه و با تکیه بر وحدت و همدلی داخلی و ملی تحقق خواهند 

بخشید." چنانچه باالتر نوشته شد اصالح طلبی در یک دوران 20 ساله با تکیه بر نبود آلرتناتیو، با جا زدن خود به 

عنوان تنها بدیل ممکن، حیات سیاسی یافته بود. دی ماه 96 اما با نشان دادن اینکه بدیلی برای اصالح طلبی وجود 

دارد در درجه ی اول پایان سیاسی پروژه ی اصالح طلبی را نوید می داد. اصالح طلبان تنها با پنهان کردن این شکاف 

می توانستند وجود سیاسی خود را بامعنا جلوه دهند. پس از اعرتاضات دی ماه، اصالح طلبان یا باید سمت تغییر 

قرار می گرفتند و یا سمت استمرار وضعیت و دقیقا در جایی ایستادند که باید، یعنی در سمت وضعیت موجود.

اصالح طلبی به دلیل تناقض ماهوی خود، که ریشه در ساختار حاکمیت دارد، باید آلرتناتیوی باشد که آلرتناتیو 

نیست. ساختار سلب حاکمیت جمهوری اسالمی بگونه ای است که هرگونه تغییر ساختاری در حاکمیت با بی معنایی 

جریان اصالح طلبی در شکل کنونی خود گره خورده است. اصالح طلبان به لطف حرص رهربان جنبش سبز سعی 

در تقلیل این جنبش به اعرتاض به احمدی نژاد و در عین حال استفاده از مازاد سیاسی آن برای اشغال کرسی های 

قدرت منودند. اصحاب اصالح درست در روزهای بعد از بحران دی ماه و در حالی که اصالح طلبان در وضعیتی 

قرار گرفته بودند که بیش از هر زمانی به چهره ی آن ها در دهه ی اول بعد از انقالب نزدیک بود، به بازسازی این 

چهره ی مخدوش شده، یا به بیان صحیح تر چهره ی دوباره آشکارشده، پرداختند. صحبت های امام جمعه ی تهران و 

"آشغال" نامیدن معرتضان، فرصتی بود که اصالح طلبان برای احیای خود به آن روی آوردند و در عین حال در حالی 

که آمارهای رسمی از بیش از 30 کشته و هزاران بازداشتی در پی اعرتاضات دی ماه خرب می داد، سعی در انکار یا 

پنهان کردن این آمارها کردند. بازگشایی شبکه های مجازی ای که برخالف وعده های روحانی مسدود شده بودند را 

نشانی از بامعنایی فعالیت اصالح طلبانه جا زدند و زمزمه های مبنی بر رفع حرص را مجدد در فضای رسانه ای به 
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راه انداختند.4 اما تیر خالص به پیکر بی جان اصالح طلبی، نامه ی مهدی کروبی بود.

و  اعتدالی  سیاسِت  نتیجه ی  و  سیاسی  فضای  گشایش  از  نشانی  را  حرص  رفع  می کردند  تالش  که  اصالح طلبان 

اصالح طلبانه ی خود بنامند به ناگاه با نامه ی کروبی مواجه شدند که با تکرار مواضع پیش از حرص خود، مسئولیت 

رشایط فعلی را متوجه شخص حاکم می کرد. امری که با اعرتاض بخش هایی از اصالح طلبان و با نادیده گرفنت آن از 

سوی بخش های بزرگ تری از آنان روبه رو شد. اما واکنش هایی هم در این سو )در میان اپوزیسیون و بخش هایی 

از چپ گرایان( به نامه ی کروبی نشان داده شد که حتی گاهی تا هشدار در مورد توطئه ی جمهوری اسالمی برای 

اپوزیسیون سازی فرا می رفت. این تصویر از جمهوری اسالمی به مثابه کلیتی منسجم با یک اتاق برنامه ریزی متحد 

به غایت غیرواقعی و غیرتاریخی است. نامه ی کروبی اگرچه اعالم وفاداری به جنبش سبز بود و راه را بر تلگرامیزه 

کردن موضوع حرص از سوی نیروهای حامی دولت و گفتامن اعتدال می بست5 اما در ایران پس از دی ماه 1396 

اهمیت تاریخی خود را از دست داده بود. اگرچه نسبت خرداد 88 با دی ماه 96 می تواند خود موضوع تحلیلی 

دیگر باشد، اما به نظر می رسد پس از دی ماه 96 برای وفاداران به جنبش سبز و از جمله رهربان آن نیز، انتخاب 

بیش تری باقی منانده است: یا عدول از مواضع قبلی و همراهی با بقیه ی اصالح طلبان یا فراروی از مطالبات پیشین 

به نفع تغییرات بنیادین.

و  فاشیستی  با شعارهای  فاصله گذاری  اگرچه  بودند.  متنوع معرتضان هراسان  از صف  که  بودند  گرایشاتی هم 

ارتجاعی و جریانات مشکوک و مبهم و علنا طرفدار دخالت خارجی امری رضوری است. اما تاویل این شعارها 

بعضا نشان از خودانگیختگی جنبش و در نتیجه بعضی از شعارهای حتی ارتجاعی آن می دهد. به طور مثال بیان 

شعارهایی در حامیت از پهلوی و به طور خاص رضا شاه بدون در نظر گرفنت ذهنیت مردم از رضاشاه به منزله ی 

فردی ضدآخوند و ضدفساد ممکن نیست. بی خود نیست که مارکس از احضار مردگان در دوران بحران انقالبی 

سخن می گوید. مردگانی که با استقرار نظم نوین مجددا به قربهای خود بازمی گردند. چنانچه در ادامه ی اعرتاضات 

از حجم چنین شعارهایی به وضوح کاسته شد.

واکنش ها اما در مورد اعرتاض به حجاب اجباری موسوم به دخرتان خیابان انقالب اما گاهی تا حد رقت انگیزی دور 

از انتظار بود. اگرچه موضوع لغو حجاب اجباری و حرکات اعرتاضی موسوم به دخرتان خیابان انقالب مورد اجامع 

همه ی جریان های حامی اعرتاضات دی ماه 96 قرار داشت و حتی بخش هایی از اصالح طلبان نیز با آن همدلی 

4- برای مثال الیاس حرضتی از رفع حرص زهرا رهنورد سخن گفت که متعاقبا از سوی دخرت او تکذیب شد.

5- منظور تکرار برخورد ابزاری اصالح طلبان در مورد فیلرتینگ تلگرام با موضوع حرص است.
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نشان دادند، اما گویی نسبت این اعرتاضات با کمپین آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید مسیح علی نژاد 

برای بخشی به دغدغه ی اصلی بدل شده بود. اگرچه مسیح علی نژاد مایل بود که متام حرکت اعرتاضی را یک جا به 

کمپین آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید گره بزند اما منتقدان او، بخصوص در طیف چپ، به جای آنکه 

به تحلیلی بر مبنای داده های عینی و دیالکتیکی دست زنند به بحث های هویتی و بعضا سکتاریستی روی آوردند.

برای فهم موضوع به آغاز جنبش اعرتاضی برمی گردیم. ویدا موحد روز چهارشنبه و با رورسی سفید به خیابان 

انقالب می رود و بر روی سکویی می ایستد. رورسی خود را به مانند پرچمی به اهتزاز درمی آورد کامال غیریواشکی. 

آیا این اقدام به تبعیت از چهارشنبه های سفید علی نژاد رخ داده است؟ پاسخ خیر است. آیا این حرکت به طور 

کلی بی ربط به کمپین چهارشنبه های سفید است؟ پاسخ هم چنان خیر است. اتفاقی که افتاده این است که در تن 

و اراده ی ویدا موحد شکلی از استعال به تعبیر هگل رخ داده است. همچنان که نشانه هایی از چهارشنبه های سفید 

هست و به نوعی نتیجه ی آن است، در عین حال نفی آن نیز محسوب می شود )نفی یواشکی بودن(. اینجاست که 

می شود متام عنارص تاریخی جنبش زنان از 8 مارس 57 تا کمپین یک میلیون امضا را در آرامش ویدا موحد دید و 

همزمان این حرکت را کامال نو و برهم زننده ی مناسبات دانست. مبارزات زنان علیه حجاب اجباری به پیش از آن 

چهارشنبه شبیه نیست، چنانکه موج دوم اعرتاضات به حجاب اجباری در روز دوشنبه و با رورسی هایی که لزوما 

سفید نبودند رخ داد، چنانکه افق پیِش روی سیاسی ربطی به پیش از دی ماه 96 ندارد. خیزش دی ماه، لحظه ای 

است که به تعبیر کامو، بردگان پیشین شیوه ی یا همه یا هیچ را در پیش گرفتند، همه ای که اگرچه هنوز معلوم 

نیست اما تکلیف هیچ آن حداقل در یک نقطه روشن شده است: پایان اصالحی طلبی به منزله ی آلرتناتیوی که 

نیست. به تعبیر هگلی لحظه ای دیالکتیکی با دو قطب متضاد شکل گرفته است. از انبوه محذوفان این سال ها از 

یک سو و هواداران استمرار وضعیت موجود از سویی دیگر. قطبی که شاید در حامیت روحانیون مبارز از کاندیدای 

عضو روحانیت مبارز تداعی منادینی پیدا کرد: قطب )حزب سابق( جمهوری اسالمی.
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