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هر آنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود. )کارل مارکس(

اگر بخواهیم از کلیشه ی نوشنت های اخیر در باب اعرتاضات و جنبش مردمی ایران رها شویم، البد باید از نظرگاهی 

جدید و احتامال انتقادی برنوشته ها و نقدهای بعضی قلم به دستان و بعضا قلم به مزدان رشوع کنیم و یا چاره ای 

جز هم راهی با نظرات به اصطالح صاحب نظران نداریم. پس راه اول را برگزیدیم و در راستای بازنگری انتقادی 

روز رشوع  از  کرد،  باید رشوع  گذشت"  آنچه   " کجای  از  که  اندیشیدیم  این  به  و  کردیم  گذشت رشوع  ازآنچه 

اعرتاضات و یا از نقد برنوشته هایی آغاز کرد که هرکس به زعم خود در تالش توضیح و نقد و بعضا توجیه وضع 

پیش آمده، نوشته بود. کام اینکه از هرکجا و از هر دیدگاهی رشوع کنیم مربی از کلیشه نیستیم! پس خواسته 

و ازلحاظ ذاتِی امر نوشنت، به این کلیشه تن می دهیم و دست کم خودمان را عاری از آن متصوریم. تحلیل ها و 

مواضع ناامیدکننده ی بسیاری در هنگام نوشنت این سطور، کلامت را برای نقد آن ها وسوسه کرد ولی ما را نه و 

از آن گذشتیم! اما نتوانستیم مقوالتی بنیادی تر مانند توصیف و نقد "آنچه گذشت" )حال، از کی تا اکنون( و 

خودانتقادی را نادیده بگیریم. نتوانستیم از نقد بر برخی متون منترشه - در باب اعرتاضات اخیر- بگذریم. پس 

حول محور این وضعیت ها تالش می کنیم بنویسیم!

کلامت متولدشده در این صفحات البد قصد دیگری جز انتشار تعفن ندارند! تعفنی ناشی از ساختار که هر سوژه/

ابژه ی موجود در آن دچار تناقضی نه رصفا "ویکنتی" و روان شناختی بلکه دچار تناقضی سیاسی نیز می شوند. سنتز 
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ناشی از این برخورد دیالکتیکی سوژه با ساختار گویا، تعفنی منزجرکننده است که ما مرتکب توصیف و نوشنت 

آن شده ایم. در داستان بلند ایتالو کالوینو1 )نویسنده ی ایتالیایی(، شاهزاده ویکنت که ابژه/قربانی منطق حاکم 

بر ساختار جنگ است با اصابت توپی به دو قسمت مساوی تقسیم می شود، فارغ از برداشت معمول خیر و رش 

)تکه های شاهزاده ویکنت(؛ ویکنت بعد از مداوا و بازگشت به دهکده به هرچه که برخورد می کند آن را نصف 

می کند و این نصف کردن ها اتفاقا رصفا نشان از رش بودن یا لزوما خیر بودن ذاتی و روان شناختی ویکنت نیست 

بلکه از نظرگاه ما، اتفاقا ادامه ی هامن منطق دیالکتیکی حاکم بر ساختارها و روابط آن با سوژه و ابژه هاست. از 

این روی ویکنت نیز معرف همین دوشقگی است که از تناقض موجود در ساختارها و روابط آن با سوژه/ابژه ها 

رسچشمه می گیرد.

در نگاهی هگلی، مفهوم آگاهی از برخورد دو پدیدار و ارج شناسی یکی در مقابل دیگری منتج می شود یعنی 

پدیداری که هیچ برخوردی با دیگری نداشته باشد، تا پای مرگ این پیکار را ادامه نداده باشد و ارجش شناخته نشده 

باشد و یا ارج دیگری را نشناخته باشد، آگاهی ای از خود دارد که به تعبیری هگلی آگاهی ناخشنود2 است. پس 

شاهزاده ویکنت اتفاقا نه با آگاهی، بلکه با آگاهی ناخشنود به جنگ با عثامنی می رود. ویکنت که از ساختاری 

متناقض )فئودالی( رس برآورده است، طی رابطه ی دیالکتیکی حاکم بر ساختار فئودالی با شاهزاده، این ویکنت 

)به مثابه  ویکنت  بر  تأثیرش  و  ساختار  درونی  تناقض های  واقع  در  می شود.  مستحیل  ساختار  آن  در  که  است 

پدیداری رواق( است که باعث می شود ویکنت دچار توهم داشنت خودآگاهی  شود و با این خودآگاهی -البته 

به زعم خودش و آگاهی ناخشنود به زعم هگل- وارد جنگ و ساختار حاکم بر آن می شود. رسانجام با دو نصف 

شدن بدن او به وسیله ی توپ شلیک شده، شاهزاده ی متوهم داستان کالوینو بدنش را دو نصفه میابد. از دید ما 

نفس ذاتی ویکنت دو شقه شده است و اتفاقا اینجاست که پدیدار/ویکنت از آگاهی ناخشنود به سمت آگاهی 

گذار می کند. این پدیدار )ویکنت( در پیکار با پدیدار مقابلش )منطق حاکم بر ساختار جنگ( تا پای مرگ می رود، 

یکی ارج دیگری را می شناسد و از قول هگل آگاهی شکل می گیرد و این نشان دهنده ی قدرت ساختار در مقابل 

هر فردی حتی شوالیه ی قهرمان ماست!

البته باید گفت این بدین معنا نیست که هر ساختاری می تواند هر فردی را از پای درآورد و نکته ی مهمی از 

پدیدارشناسی روح هگل را یادآوری می کنیم که معتقد است، لزوما برای رسیدن به خودآگاهی نباید طرف پیروز 

1- Italo calvino

2- Unhappy consciousness
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پیکار باشی )ارج شناخته( چون بر اساس منطق دیالکتیک هگلی اساسا "سنتز" عصاره ای است متشکل از دو طرف 

پیکار که اینجا آگاهی ست. پس خودآگاهی لزوما منافاتی با ارباب بودن یا بنده بودن ندارد و می توان گفت اساسا 

پیروزی ای در کار نیست! بلکه سوژه/ابژه ها از این پروسه ی دیالکتیکی استنتاج می شوند. ازاین روی می توان نتیجه 

گرفت که برای مثال دو نصف کردن گیاهان توسط شاهزاده ویکنت نه تنها اثبات ماهیت دوشقه ی خودش است، 

بلکه سوژگی هگلی نیز اتفاق می افتد. نهایتا دو نصف کردن های بعدی توسط تکه های شاهزاده ویکنت )هرکدام 

به نحوی( می تواند استنتاجی هگلی باشد از تقابل سوژه با ساختار که چطور این ساختار باعث می شود نفی هر 

آنچه هست )شوالیه پنداری ویکنت( اتفاق افتد.

تقلیل دادن نفس دوشقگی شاهزاده ویکنت رصفا به خیر و رش به نظر ما تقلیل دادن مفهوم دوشقگی به سطوح 

پدیده ی  به  دیالکتیکی  از عدم دید  باعث عقیم کردن تحلیل می شود که نشان  این  و  بوده  رصفا روان شناختی 

ویکنت ازلحاظ نظری است. حال تکه ی دوم ویکنت نیز در حال دوپاره کردن متام چیزهاست که ناشی از پیروی 

کردن هامن منطق تکه ی اولی است. این پارادوکس و تناقض در شخصیت شاهزاده ویکنت را نیز رصفا تقلیل دادن 

به روان شناختی فرد یک خلط تئوریک است، این عمل  یک طرفه کردن پروسه ی آگاهی ست که اتفاقا در اینجا 

باید نگاهی وبری به ماجرا داشت، زیرا منتهی الیه این سطوح از تحلیل دچار نقصانی ست که قائل به شناخت و 

فهم کلیت منی شود یا دست کم در توضیح دادن پدیده های پارادوکسیکال و متناقضی که ماهیتی دیالکتیکی دارند، 

عقیم است. به عبارتی دیگر نگاهی یک طرفه به مقوله ای اساسا دوطرفه است، که یک روی آن ساختار متناقض و 

روی دیگر، سوژه/ابژه های مستقیم یا غیرمستقیم درگیر با این ساختار هستند.

در داستان بلند کالوینو شخصیت مهم دیگری )دست کم مرتبط با این مبحث( وجود دارد که نپرداخنت به آن نفس 

نوشنت ما را آلوده به نقصی ساختاری و فرمیک می کند و ادعای ما مبنی بر دیدن کلیت را واهی! آن شخصیت یا 

کاراکرت "دکرت دربار" است و کنشی که در انتهای این روایت انجام می دهد: هنگامی که دوتکه ی عاشق )هرکدام از 

تکه های ویکنت( در میدان نربد به هم می تازند و هرکدام در فکر دریدن دیگری و حقیقتا و به تعبیری دریدن 

تکه ی دیگر خود هستند و بعد از مدتی جنگ و زخمی کردن همدیگر، بر زمین می افتند در حالی که از همه جای 

آن ها خون جاری شده و تقریبا "همه چیز متام شده" دکرت دلسوز دربار وارد عمل می شود و آن ها را به هم می دوزد 

که همه چیز به حالت اول برگردد. اینجا هم اشتباهی رخ می دهد. این توهمی است از این موضوع که "دکرت 

دلسوز دربار" تصور می کند که واقعا همه چیز به حالت اول برگشته است!

در روزهایی که گذشت ما شاهد جامعه ا ی دوشقه و چندشقه و یا به عبارتی دیگر، موجی از ویکنت های چندپاره 
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و دکرتهای درباری بودیم که توهم حل و موشکافی آن را نه در جنگ با عثامنی و نه در دهکده ای در ایتالیا و 

در زمانه ای دور، بلکه در لحظه و در خیابان های شهرهای مختلف در ایران داشتند. حضور سوژه های  دوپاره و 

چندپاره در خیابان نشان از چند مورد داشت که می توان برجسته ترین آن  را فاصله ی نفس اعرتاضات و خواسته ها 

در  و  بودند  خواستار  ممکن  شیوه ی  بنیادی ترین  به  را  مطالباتشان  سوژه ها  این  از  برخی  منونه  برای  دانست. 

مقابل متأسفانه بعضی ها به درخواست هایی اصالح طلبانه بسنده کردند که تفاوتشان آشکار است؛ یعنی نفس 

درخواست کردن از این نظام، نشان دهنده ی آن است که پاره ای از ویکنت های دهکده ی ما امیدوارند در این 

چهارچوب آمال های خودشان را متحقق کنند و این، ماهیت رادیکال اعرتاضات را خدشه دار می کند.

جمهوری اسالمی با توجه به تناقض های ساختاری موجود در خود در برخورد با ویکنت ها آنها را نیز دچار تناقض 

و دوشقگی کرده است. می توان این دوشقگی را در سال های گذشته اعم از 78 و 88 به وضوح مشاهده کرد. 

تناقض موجود در ساختار نظام جدا از علل تاریخی، ازیک طرف ریشه در نئولیربالیسم اسالمی اش و از طرفی دیگر 

با گنجاندن مفهوم مبتذل مقاومت در اقتصاد )اقتصاد مقاومتی( دارد. اقتصادی که بعد از امتام جنگ با القابی 

همچون سازندگی رشوع به پی ریزی لیربالیسم در ایران کرد. جریانی که از سوی رفرمیست های ایرانی با اقبال 

فراوانی مواجه شد و اشکال مختلف آن توسط عبدالکریم رسوش )در مقام فیلسوف( و نیز نحله ی موسی غنی نژاد 

)در حوزه ی اقتصاد سیاسی( و احسان نراقی به همراه کل جریان موسوم به جنبش اصالحات سیاسی، وظیفه ی 

پیش برد عملی و نظری مبانی "لیربالیسم ایرانی" را بر عهده گرفتند. در ادوار بعدی با تغییر شکل این سیستم به 

نئولیربالیسم، دولت بیشرت به سمت رسمایه داری هار بازار آزاد حرکت کرد و به وسیله ی تکنوکرات های حارض در 

کابینه ی دولت، خصوصی سازی را رشوع کرده و این چنین راه را برای رانت خوارهای آقازاده ها بازتر کرد. در این 

میان با اصالح برخی از قوانین کار، از بین بردن سندیکاها و کاالیی تر شدن نیروی کار عرصه را بر کارگران و طبقه ی 

فرودست ازآنچه بود تنگ تر کرد. هامن گونه که مارکس در کاپیتال می گوید: »آنچه در اقتصاد ملی رسمایه داری 

مال همه است، بدهی های عمومی ست. این بدهی ها مال همه است و بقیه ی چیزها مال یک عده ی خاص....« 

مسئله ای که به لطف ژن های برتر ایرانی بارها و بارها شاهد آن بوده ایم. درنهایت این سیستم اقتصادی خود 

درگیر تناقض شدید درونی است. تناقضی که روی اول آن حقانیت را ـبا توجه به نسخه پیچی سیستم نئولیربالیسم- 

بازار آزاد می داند و روی دیگرش حقانیت را در »فرمایشات مقام معظم رهربی«، درنتیجه آنچه ماحصل این چنین 

سیستم و ساختاری را تعیین می کند، رکود بیشرت و تحت فشار قرار دادن بیشرت طبقات فرودست جامعه است. 

سیستمی که به هیچ رو منی توان آن را با خواسته های رفرمیستی تصحیح کرد بلکه تنها راه موجود براندازی کامل 
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آن است!

حال اگر به ویکنت ها و آگاهی ناخشنود آن ها بپردازیم )که اتفاقا گریز ما به این بحث شاید کلید رها شدن از 

کلیشه ی نوشنت های اخیر باشد( باید در ابتدا از منظر تاریخی به آن بنگریم و در ادامه تالش خواهیم کرد که به 

علل یا حداقل مهم ترین علل این آگاهی ناخشنود از منظر تاریخی بپردازیم و همچنین رابطه ی دیالکتیکی دکرت 

دلسوز دربار با ساختار!

از قرار شنیده ها و نوشته هایی، که نسل ما آن را شنیده و خوانده است، جریان چپ قبل و بعد از انقالب 57 را 

می توان به چند دسته تقسیم کرد. جریان چپی که همواره خود را پیرشو در عرصه سازماندهی، آگاهی و انقالب 

دانسته و می داند. در تاریخ ایران با جریانات متعدد چپ روبه رو هستیم که باوجود فاصله های فاحشی که ازنظر 

کمی و کیفی باهم دارند می توان در یک کل واحد آن ها را در کنار هم قرار داد. درواقع از برخورد اجزا متضاد ـنه 

لزوما اتحاد اضدادـ این کل می توان سنتزی را نتیجه گرفت که ماحصلش وضع موجود و گره خوردن جمهوری به 

اسالم و تشکیل ساختار دوگانه و متناقضی است به نام جمهوری اسالمی.

این جریانات را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

جریانی که زمانی خود را تنها آلرتناتیو رهایی مردم می دانست با لبیک گفنت به آیت الله خمینی در زیر سایه ی 

سیاست ضدامپریالیستی_آمریکایی به نقطه ای تبدیل شد که ماهیت واقعی و ناآگاه آن را به خوبی نشان داد. 

جریانی که تحلیل رهایی بخش خود را در همراهی با نیروی مرتجع می دید و مهر ننگینی را در تاریخ ایران بر 

پیشانی خود گذاشت؛ اما بی خرب از اینکه همین رفیقان اسالمی با گذشت کمرت از دو سال رشوع به بریدن رسو 

پای این مرغان بی پر و بال کردند، و آن ها را به قضاوت الهی سپردند. یکی از دالیل مهم به چنین روزی افتادن 

این جریان را می توان آگاهی ناخشنود آن جریان دانست که از دیالکتیک یقین حسی و فهم آن استنتاج شده و 

نتیجنت نه تنها به موفق به ساخنت  وپرداخنت سیاست رهایی بخش به مانند سوژه ای خودآگاه نشد بلکه خود را در 

مقام یک ابژه به خدمت جریان جاری ارتجاع سپرد.

با تحلیل دقیقی که از رشایط مشخص آن دوران به دست آورده بود  نام برد که  در مقابل جریانی را می توان 

توانست راه خود را میان کوره راه های تاریخ پیدا کند و شعاری جز نان، کار، آزادی رس ندهد و همچون یک سوژه ی 

قائم به ذات به چرخی تبدیل شد که ارابه ی انقالب و سوسیالیسم را حمل می کرد. جریانی که تا آخرین قطره ی 

امپریالیسم پرداخت. جریانی که هیچ گاه تردیدی در آرمان هایش نکرد و  ارتجاع، فاشیسم و  با  خون به مبارزه 

همچون نیروی پیرشو به سازماندهی و روشنگری پرداخت؛ اما آن رسوهای همیشه سبز چون رسشتشان با آزادی 
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گره خورده بود به ابدیت پیوستند.

در برگ های مهم دیگر تاریخ به جریانی دیگر برمی خوریم، جریانی که همچون جریان قبلی نظرگاه روشنی را 

در مقابل چشامن خود داشت و فریب زرق وبرق و جریان های انحرافی مارکسیسم را نخورد و ثابت قدم، حتی تا 

همین دوران هم قامتش را ایستاده نگه داشته است. این جریان در دهه ی 60 رشوع به عقب نشینی لجستیکی و 

سازمانی از خاک ایران کرد. با تن دادن این جریان به اردوگاه نشینی، جریان های انحرافی رشوع به رشد کردند؛ و 

انشعاباتی در درون ماهیت اصلی جریان پدید آمد و به تضعیف پایگاه های اجتامعی و سیاسی این جریان دامن 

زد. در مورد این انشعابات همین بس که ماهیت متناقض روند سیاسی آن ها هرگز نتوانست خط مشی درستی را 

برای خود تبیین کند و با تن دادن به مفهوم مبتذل رئال پولیتیک تابع نظم نوین جهانی گردید.

دست آخر به جریان ها و احزاب تک نفره ای برخورد می کنیم که تحلیل های شخصی خود را موجه تر از هرگونه 

تحلیل ایدئولوژیک و سیاسی می دانند و گاهن مخاطبی جز آیینه ی اتاقشان منی توانند پیدا کنند.

قصد ما از نوشنت این چند سطر نه واکاوی و نه جراحی تاریخ بلکه رصفا بیان شیوه ی مبارزه و نگرش جریان چپ 

واقعا موجود در برهه ای از تاریخ ایران است. جریان هایی که نسل های آینده وظیفه نقد و نفی آن ها را بر عهده 

دارند و از قرار معلوم نسل ما )به خصوص در این برهه ی زمانی که سنگینی اش را بر شانه هایامن حس می کنیم( 

نه در پی تکرار اشتباهات آنان بلکه تصحیح و ریشه ای تر شدن اندیشه هایش است. با این اوصاف به تحلیل و نقد 

نظرگاه های بیان شده در مورد اعرتاضات و جنبش اخیر خواهیم پرداخت، باشد که گذشته را چراغ راه آینده کنیم.

مفقودی،  خون،  باتوم،  بسیجی،  دیکتاتور،  بر  مرگ  ماجرا،  متومه  دیگه  اصول گرا/  اصالح طلب،  گرانی،  اعرتاض، 

رسانه ی  به لطف سانسور  اخیر  در سه هفته ی  که  است  این ها مضمون هایی  نبایدها،  و  بایدها  تحویل جنازه، 

هیچ  بدون  و  مستقیم  به طور  غیره  و  بی بی سی  کانال هایی همچون  اخبار  پخش  دقیق  مهندسی  نیز  و  دولتی 

میانجی سانسورکننده ای به دست همه رسید. آنچه این جنبش توانست نشان دهد فریاد طبقات فرودست بود. 

عینیت بخش مفاهیمی همچون طبقه، جنبشی که توانست دیالکتیک زیربنا و روبنا را تأیید و طلب کند. فریاد این 

جنبش منایانگر این مسئله بود که طبقات فرودست منی خواهند به شیوه ی پیشین زندگی کنند و در مقابل طبقات 

فرادست نیز منی توانند به شیوه ی قدیم به حکمرانی ادامه دهند.

حال به اختصار به بررسی چند نگرش در باب اعرتاضات اخیر که از جانب جریان های روشنفکری و افراد فعال در 

این حوزه بیان شده است، خواهیم پرداخت. برای منونه بخشی از یادداشت فیس بوکی یکی از رفقا3 تحت عنوان 

3- صحفه ی فیسبوک آقای محسن حکیمی  

https://goo.gl/UFZGcp
https://goo.gl/UFZGcp
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»دو کلمه حرف حساب« که بر این منوال است:

»حکومت اگر می خواهد مردم معرتض متقابال در واکنش به رسکوب به نهادهای دولتی و رسکوبگر و نیروهای 

امنیتی و انتظامی حمله نکنند باید، در کنار پایان دادن به رسکوب و کشتار، رشایط را برای برگزاری تظاهرات و 

راه پیامیی های مساملت آمیز مردم در متامی شهرها فراهم کند و نیروی انتظامی را به جای رسکوب و کشتار مردم 

موظف به تأمین و امنیت این تظاهرات و راهپیامیی کند، تا مردم بتوانند در امنیت کامل به خیابان ها بیایند و 

مطالبات خود را بیان کنند و تا زمان تحقق آنها آزادانه به مبارزه ی خود ادامه دهند. طبیعی است که رسپیچی از 

تحقق این دو خواسته و تداوم رسکوب و کشتار، اقدام متقابل مردم را در پی داشته باشد.«

آقای حکیمی ظاهرا بیشرت نگران نهادهای دولتی و منافعشان است. به طورکلی می توان سه نقد اساسی را بر این 

نوشته و نگرش های مانند آن روا دانست:

قبول کردن حقانیت درونی نهادهای امنیتی و انتظامی سیستم به عنوان تأمین کنندگان امنیت مردم، در   -1

اینجا قابل ذکر است که خود رفیق کهنه کار ما بارها موردحمله قرار گرفته و زیر حکم همین نیروهای امنیتی چند 

سالی را در زندان به رس برده است. گویی تاریخ جز در کتاب ها در جای دیگری منی تواند ثبت شود.

فوق  تصوری  گویی  یادداشت  این  نویسنده ی  که  ازاین رو  اعرتاضات،  محیط  یا  کانتکس  نکردن  درک   -2

دمکراتیک از زیستگاه خود دارد، پس معرتضین جریان اخیر می توانند مطالبات انباشت شده ی 40 ساله ی اخیر 

خود را در کامل آسایش و آرامش همراه با پس زمینه ای از موسیقی بلوز مطالبه کنند تا اموال عمومی به خصوص 

سطل اشغال ها برای مقابله با گاز اشک آور سوزانده نشوند.

و مورد سوم که به مراتب جالب تر از دو مورد قبلی است. نشنیدن یا ارصار به نشنیدن مطالبات معرتضین   -3

با کمک  به دوراز خشونت و  بر دیکتاتور و... در فضایی مساملت آمیز و  برآورده شدن شعارهای مرگ  انتظار  و 

برادران امنیتی و رسکوبگر.

گویی تاریخی که در چند صفحه ی قبلی گوشه ای از آن را نشان دادیم دوباره می خواهد تکرار شود.

همچنان که در باال گفته شد در دهکده ای که شاهزاده ویکنت های ما بودند، اتفاقات اخیر افتاد و ما هم برای 

دوخنت این دوپارگی به دکرت نیاز داشتیم، دکرتهایی که تنها تفاوتشان با دکرت داستان کالوینو این بود که او دوتکه ی 

شاهزاده را چسباند به خاطر وظیفه، عشقی که به شاهزاده و دربار داشت و لزوما نفع شخصی در آن جستجو 

منی کرد و یا دست کم سود شخصی نربد. ناگفته مناند که خیلی از دکرتهای داستان ما هم مانند دکرت کالوینو تقریبا 

بعد از اینکه جنگ ها و دوپاره گی ها اتفاق افتاد، فیلرت شدن ها رشوع و رفع گردید، دانشجوهایامن با بدن هایی 
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کبود و حرست هایی شخصی و عمومی به تن خاک سپرده شدند، آمدند و مالش و چسباندن را آغاز فرمودند و 

نه تنها در تالش چسباندن تکه های ویکنت بلکه در تالش چسباندن ویکنت به دربار هم بودند! و با متد یکی به 

میخ و یکی به نعل کوبیدن تفاوتشان را با دکرت داستان کالوینو نشان دادند. آن ها به اتاق های هیئت علمی هایشان 

اما مادران جگرسوخته به کجا؟  و آموزشگاه هایشان برمی گردند، دانشجوهای در زندان به تک سلولی هایشان و 

این دکرتهای مضاعف )که در این رشایط دکرتایی هم از کالوینو دریافت کرده اند!( شب ها آرام می خوابند و حس 

ابلهانه ی موفقیت را با لبخندی فخرفروشانه بر رسمان می کوبند. شباهت هر دو دکرت اما در دچار شدن به این 

توهم بود که با رصف دوخنت این دوپارگی مسئله حل شده و همه چیز به حالت اول برگشته است!

اجتناب  آن  کردن  بازگو  از  بیان نامه4  منت  بودن  طوالنی  دلیل  به  -که  دکرتها  این  از  یکی  نسخه پیچی  به  حال 

می ورزیم- می پردازیم و از جریانی صحبت خواهیم کرد که از اوایل دهه ی 70 با ترجمه و سمینارهایی در باب 

اندیشه ی چپ، خودشان را متعلق به سنت چپ در ایران معرفی کردند. جریانی که با ترجمه های گزیده ای از 

مکتب فرانکفورت خود را رسدمدار آن در ایران می خواند و در این اواخر نیز با اشاعه ی نظریات آلن بدیو، ژیژک 

و... به واعظان تراز اول آن ها تبدیل شده است.

آنچه در این بیانیه به وضوح می توان دید پرهیز جدی نویسندگانش از تحلیلی طبقاتی است و با کلی گویی رصفا 

قصد فرار از موضوع اصلی و منطبق کردن جنبش اخیر با تفکرات خویش را دارند. تفکراتی که با فهم سطحی 

از نظریات مکتب فرانکفورت و آلن بدیو قصد دارد فریاد طبقات فرودست را زیر ردای »توده ی انبوه و گذار 

مدرنیته« خاموش کند، و با تحلیلی نسبی و غیرعلمی متامی طبقات جامعه را در کاسه ی توده ی انبوه می ریزد که 

به واقعیت آش شله قلمکار خوبی است. بیانیه ای که نه تنها از تحلیل دیالکتیکی بویی نربده است بلکه به واقع 

با نسبی گرایی درونی تحلیل می توان آن را در ضدیت با این اصل مارکسیستی دانست. جریانی که هیچ تحلیل 

مشخصی از این اوضاع ندارد و یا به عبارتی درست تر منی خواهد که داشته باشد زیرا که خواستار بازگشت مردِم 

در خیابان به خانه هایشان است. این جریان که خود را در قالب دکرت داستان کالوینو می بیند با نشنیدن مطالبات 

توده ها و مشارکت نکردن در آن ها قصد چاره کردن اوضاع کنونی را دارد.

دست آخر با درخواست هایی همچون آزادی بی قیدورشط زندانیان سیاسی و عقیدتی، درخواست آزادی رسانه ها و 

درخواست رفع حجاب اجباری تحلیل خود را به پایان می برند. در این میان درخواست آزادی رسانه های سیستمی 

جای بسی تشکر دارد.

4- بیان نامه ی سایت تز یازدهم  

 https://goo.gl/W1LXAL
 https://goo.gl/W1LXAL
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این تحلیل ها و نظریات، منود جریان های پست مدرنیستی موجود در ایران است که خود را زیر نقاب مارکسیسم 

پنهان کرده اند. جریان هایی که قرار بود گذشته چراغ راه آینده شان باشد ولی از قرار معلوم چراغ را گم کرده اند و 

در حال حارض رو به یک جانبه نگری و جزم اندیشی آورده اند؛ و دوباره به علتی دیگر برای انحراف جریان انقالبی 

مارکسیسم در ایران تبدیل شده اند.

منونه ی دیگری از این دکرتها که می توان به آن اشاره کرد "دکرت محمدمهدی اردبیلی"و "دکرت احمدرضا آزمون"اند 

که با ادعای "نقد هر شکلی از یک جانبه نگری" وارد عرصه می شوند و با متنی که ازلحاظ ساختاری اتفاقا دچار 

هامن مشکلی است که مدعی نقدش بوده اند نسخه پیچی را رشوع می کنند. 5آنها با ژستی هگلی در تالش دوخنت 

این دوپارگی اند! و با تقسیم کردن منت به قسمت های مختلف اتفاقا دچار تحلیل غیردیالکتیکی ای شده اند که 

پدرخوانده وار مدعی اش بوده و هستند. ایشان از لحاظ فرم، یادداشتشان را به قسمت های مختلف تقسیم کرده 

و در تالشی سیزیفی مدعی چندجانبه نگاه کردن به مسئله بوده اند. همین باعث شده که از آن سوی بام سقوط و 

مسائل اساسا بینابینی و تنیده در هم را با رویکردی پوزیتیویستی و لحنی دورکهیمی تحلیل کنند. رویکرد اردبیلی 

و آزمون در نوشته شان رویکردی انتقادی به غرب و رسمایه داری آمریکایی است، اما نکته ی حائز اهمیت این است 

که این رویکرد نه از روی تحلیلی نظری بلکه به خاطر به خطر افتادن مواضع ناسیونالیستی آن ها اتخاذ شده است. 

ازاین رو آن ها دست به ساخت و پرداخت مفاهیمی همچون مام میهن و نفوذ می زنند که خود نیز بازتولیدکننده ی 

هامن سیستمی هستند که دکرت منتقدشان است. ازاین رو منت موردنظر مملو ازاین گونه تناقض گویی ها است.

اردبیلی و آزمون تحلیل خود را به چند بخش اقتصادی، اجتامعی، سیاسی و... تقسیم می کنند که لزوما برای نقد 

آن ها وارد چرخه ی پوزیتیویستی منت نخواهیم شد و به روشن کردن تناقض های موجود در منت خواهیم پرداخت. 

تصوری که اردبیلی و آزمون از سیاست و مطالبات سیاسی دارند، توانایی پیگیری آن در خیابان را منتفی می داند 

و جایگاهی که آن ها در شأن سیاست می دانند جایی جز صندلی های چرمی نیست، اما نکته ی حائز اهمیت این 

است که آنچه شعارهای آگاهانه یا ناآگاهانه ی مردم را در مقابل تصور اینان از سیاست قابل دفاع می کند، حرکت 

صحیح مطالبات مردم از زیربنا به روبنا بود؛ زیرا مردم به خوبی می دانند آنچه از این اقتصاد نسیبشان می شود 

بدهکاری است و از سیاست نیز خودکشی کردن.

نویسندگان منت مورد بحث خود را در مقام منجی اصالح طلبان می بینند. این سوژه های پشت کامپیوتری گویی 

تفکری بیش از بازسازی چهره ی آنان ندارند. به این منوال که در بخشی از منت به یک شبه بودن این اعرتاضات 

5- در نقد هر شکلی از یکجانبه نگری. محمدمهدی اردبیلی و احمدرضا آزمون  

 https://goo.gl/NxE5tc
 https://goo.gl/NxE5tc
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اشاره می کنند و مطالبات 40 ساله ی مردم را احساسی و ساده انگارانه می دانند، ازاین رو به جامعه ی اصالح طلبان 

توصیه می کنند که این گونه جنبش ها را به قدرت چانه زنی خود با دیگر متولیان رسمی کشور تبدیل کنند. این در 

حالی است که اساتید، هیچ گونه پتانسیلی در گروه های مختلف موجود در سیستم منی بیند و اقتصاد ایران را رو 

به  بن بست می دانند. این سخن در شکل ابتدایی آن درست است اما مشکل از جایی رشوع می شود که از یک سو 

نویسندگان منت به دنبال باال بردن دست اصالح طلبان برای اداره ی حکومت هستند و از سوی دیگر پتانسیل تغییر 

اقتصادی ای که مهم ترین اصل در اداره ی یک کشور است، را در آن منی بیند. این گونه است که نگارندگان منت مورد 

بحث خود را دچار تناقضی الینحل می کنند و اگر این چنین هم نباشد با تصور اقتصاد جدا از سیاست یا سیاست 

جدا اقتصاد به اشتباهی فاحش تر تن می دهند.

در ادامه اردبیلی و آزمون به نقد شعارهای ناسیونالیستی همچون: »نه غزه، نه لبنان« و »سوریه را رها کن/ فکری 

به حال ما کن« می پردازند که در ابتدا خوشحال کننده به نظر می رسد، غافل از اینکه اساتید قصد موجه نشان 

دادن آن ها را در رس دارند. آن ها با عنوان کردن مفاهیمی همچون "مام میهن" و "نفوذ" )مفهومی که ساخته ی 

دولت های فاشیستی است( به موجه کردن فعالیت های اقتصادی و نظامی جمهوری اسالمی در منطقه می پردازند 

و به سیستم حکومتی نیز توصیه می کنند که نیروهای حارض در سوریه و منطقه را نه مدافعان حرم، بلکه مدافعان 

ایران بخواند تا دیگر کسی صدایش درنیاید.

دست آخر اردبیلی و آزمون با درخواست هایی در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی همچون شفاف سازی اقتصادی، 

که خود نیز امکان بهبود آن را توسط طرفین اصالح طلب/اصول گرا امکان پذیر منی دانند، تقویت آزادی های مرشوع 

سیاسی ـالبته باید مراد از مرشوعیت سیاسی را از ایشان پرسیدـ و برنامه ی همه جانبه باهدف تحقق بی قیدورشط 

عدالت اجتامعی در زیر سایه ی تئوریزه کردن مفاهیم ناسیونالیستی همچون مام میهن و نفوذ توسط خود اساتید، 

که در دفاع از تداوم نگاه پلیسی حاکمیت به عرصه های فرهنگی و اجتامعی است، مهر تأییدی بر تناقض گویی های 

خود می نهند.

گویی ما قرار نیست هیچ گونه پیرشوی صحیحی در تفکرامتان را تجربه کنیم و کامکان باید به بلغور دوباره ی 

گذشته تن دهیم و تاریخ کامکان برای ما غیرقابل رؤیت است، فهم "ماتریالیسم تاریخی" که مباند. ملحق کردن 

به شدت  شعارهای  دی ماه!  جنبش  دانسنت  یک دست  که  است  اشتباه  88 هامن قدر  جریانات  به  دی ماه  جنبش 

متناقض )که به زعم خودمان دالیلش را بازگو کردیم( و گسرتش آن به شهرهای مختلف از اقصی نقاط کشور و 

مانند آتش فشان  اینکه خیزش ویکنت ها  اول  از دو چیز می دهد:  امنیتی و رسکوب بی رحامنه ی آن خرب  فضای 
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خاموش شاهزاده کوچولو ادامه خواهد داشت و دوم اینکه شاهزاده کوچولو برای اطمینان خودش باید هرروز آن 

را "متیز" کند.

"هر پدیده ی عقالنی و واقعی، غیرعقالنی و غیرواقعی می شود و با پدیده ی عقالنی و واقعی دیگری جایگزین 

خواهد شد" اگر بخواهیم این جمله ی هگل را به رشایط ایران تقلیل بدهیم )چون امپریالیسم جهانی، مذهب و 

بسیاری مقوالت جهان شمول دیگر نیز مدام در حال غیرعقالنی و غیرواقعی شدن هستند( بخش آخر جمله را نباید 

فراموش کرد. حال در مقام پیشنهاد فوتی و فوری برای متام دلسوزان واقعی گرسنگان و تهیدستان، برای رشوع 

پروسه ی ایجاد یک پدیده ی عقالنی و واقعی باید بازگردیم به دکرتین مارکس، کاری را که نامتام مانده و دچار ایجاد 

و بروز این بحران ها به این شیوه شد، بایستی متام کرد. برای گذار ازآنچه هست به آنچه باید باشد نیاز به بازگشت 

و ایجاد نگاهی دیگر، الزامی و رضوری است زیرا که بازگشت به خودمان و همچنین خودانتقادی، هامن اخالق 

راستین را آسان می کند. هرگز نباید فراموش کرد برای به امتام رساندن رنج خیابان باید به راه رادیکال و انقالبی 

مارکس بازگشت، هامن طور که در متام دوران بحران های اقتصادی و سیاسی نیز زحمتکشان برای خلق یا تصور 

دنیایی بهرت به مارکس بازگشته بودند، زیرا دست کم به تعبیر ما بازگشت همه به سوی اوست!
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