




3

جریان مهمی در اراده ی انقالبی خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به ما می گوید که جوهر خیزش ها عبارت است از 

خواست عبور از مغاک »نئولیربالیسم دینی« و عمومی کردن حداقل های یک حیات جمعی. کسانی که با فلسفه ی 

انقالب آشنایی داشته باشند خوب می دانند که این رهایی طلبی انسانی را هیچ جا بهرت از خیابان منی توان بی هیچ 

حجابی در معرض داالن تاریخ گذاشت. و بيشامران ماه های دی و آبان چه به لحاظ مفهومی و چه از نظر طبقاتی 

مستقل ترین و خاص ترین و فرمول بندی شده ترین جلوه ی این »رهایی طلبی« را در شعارهای خود ماندگار کردند. 

انکارشدگان و بی چهره گان و خط خوردگان و رهاشدگان. در رشایط  تریبون  نیست جز  اینکه خیابان چیزی  چه 

رساترین  و  بی واسطه ترین  خیابان  اینرتنت،  قطعی  و  مستقل  رسانه های  و  مطبوعات  شدید  و رسکوب  سانسور 

رسانه ی طبقه ی فرودست است. در خیابان است که قطعه نویسی تاریخ انقالب پی می ریزد و تقابل بین »خشونت 

تحمیلی« و »خشونت تدافعی« صورت می گیرد. هامنگونه که در اعرتاضات ماه آبان دیده شد، ماشین رسکوب 

خشونت را به جامعه و به طور مشخص به طبقه ی زحمتکشان معرتض تحمیل کرد و معرتضان را وا داشت که با 

»خشونت تدافعی« از خودشان، خانه شان، جان و طبقه شان دفاع کنند. هم سخن با آنتونیو نگری و مايکل هارت 

می توان گفت »کاربرد دموکراتیک خشونت« حکم می کند که اعامل خشونت فقط تدافعی باشد. مثالً رضورت 

خشونت تدافعی موجه ترین شکل مدرن خود را در گتوی ورشو علیه نازی ها نشان داد. یهودیان ورشو که در یک 

گتوی محصور جمع شده و شاهد بردن اقوام و همسایگان شان به اردوگاه های آدمکشی بودند، رسانجام تصمیم 
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گرفتند به یک حمله دست بزنند، یعنی به خشونت تدافعی روی بیاورند. آنها که مخیر بودند بین مرگ منفعالنه و 

مطيعانه و ُمردن در نربد یکی را انتخاب کنند، بی هیچ تردیدی انتخابشان درست و الزم بود. مقاومت آنها توانست 

عنوان رسمشق پیدا کند و دیگران را هم به همین کار، یعنی اعامل خشونت تدافعی و دفاع از خودشان برانگیزد. 

با »خشونت  بیرون آمد و  از گتوهای شهری و حاشیه ای  نیز طبقه ی رنجربان  آبان  در اعرتاضات پرولرتی دی و 

از خودش دفاع کرد. آنجا که مأموران مسلح اعم  انقالب؛  تدافعی«، یعنی مرشوع ترین مدل دفاع در فلسفه ی 

از بسیج و سپاه و نیروی انتظامی با گلوله و باتوم به تجمعات آرام و مساملت آمیز مردم حمله کردند، با تعلیق 

خویشتنداری و عمل تدافعی معرتضان روبرو شدند. نیروهای رسکوبگر امپريال_انتزاع در آینده به این حرف آندره 

مالرو خواهند رسید که پیروزی نصیب کسانی می شود که جنگ کردند ]از خودشان دفاع کردند[ بی آنکه آن را 

دوست داشته باشند. کاربرد تدافعی خشونت »حق مقاومت« در برابر استبداد است که در اثر شکسپیر، بروتوس 

سخنگوی آن شده است: ترجیح می دهید سزار را زنده ببینید و خودتان در اسارت مبیرید یا سزار را ُمرده ببینید و 

خودتان آزاد زندگی کنید؟

مردم  »گردیدن«  و  »شدن«  مشخصه ی  استبداد،  علیه  تدافعی  به خشونت  توسل  و  اتوريته  فرمان  از  رسپیچی 

اعامق است. مردم اعامق که شلم شوربای مبتذل رسانه ای آنها را به »معرتضان بنزينی« فرو کاهيده، به هیوالی 

خصوصی سازی و بنیادگرایی بازار و رسمایه داری آخرالزمانی و موقتی زیستی انسان و بی عرضگی دولت نئولیربال 

در ارائه ی خدمات ساختاری و بهبود وضعیت زندگی اعرتاض دارند. نابرخورداران دهه ی هفتاد و هشتادی که در 

دوران حکمرانی »دزدان انقالب بهمن« به دنیا آمدند، در همین دوران بی جا شدند و گلوله خوردند و از مغاک 

نئولیربالیسم به مغاک رسد گور فرستاده شدند. آنها به مدرنیزاسیون کاذب و نا_انسان سازی نئولیربالی/فاشیستی 

اعرتاض داشتند. آنها آنطور که رهربان ماشین رسکوب و ديالکتيسني های اردوگاه رُسب می گویند نه اراذل اجاره ای 

بودند و نه آشوب طلبان اجريشده از سوی رسویس های اطالعاتی در خارج از کشور. خیابانی های ماه آبان کسانی 

هستند که نه به اقتدار سازمانی/رانتی دسرتسی دارند و نه به اقتدار در نهادهای حکومتی_محفلی_ایدئولوژیک. 

آنها ول شده گانی لهیده هستند. آنها به جان آمدگانی هستند که نه به رسمایه ی مادی و ایدئولوژیکی دسرتسی دارند 

و نه به قلمروها و پستوهای تولید ثروت و قدرت. همین عدم دسرتسی ایشان است که »هستی« طبقاتی آنها را 

تشکیل می دهد و ول شده گان دی و آبان را دارای درد و زبان مشرتک می سازد. عدم دسرتسی به منابعی که قرار 

بوده رفاه و آسایش عمومی به همراه بیاورد بر اوضاع معیشت، بهداشت و سالمت، آموزش و مسکن، تغذیه و 

درمان، ازدواج و آینده و تجربه ی زیسته ی آنان تأثیراتی مخرب بر جای گذاشته است. این اثرپذیری از من گرایی 
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و پول گرایی و سفته بازی و مقررات زدایی و خصوصی خواری منابع عمومی و اجرای سیاست های نئولیربالیستی 

است که کنش طبقاتی و اتحاد طبقاتی را شکل می دهد: دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ قطعه نویسی های ناب در تاریخ 

مبارزات جهانی فرودستان است. و این در حالی است که فرد مبتذلی چون حسن روحانی از دست های خارجی 

ناکارآمدی حباب ها و  نابرابری، و  افزایش  و سازماندهی دوساله ی اعرتاضات سخن می گوید و چشم خود را بر 

سیاست های نئولیربالیسم می بندد. ياپی های چپ و راست1 نظیر حمید تقوایی و سعید ليالز نیز با استناد به نص 

انکار، بحران ساختاری رسمایه داری، ايستايی دستمزدها، موقتی کاری، فساد نهادینه و سیاست های پولی/انبساطی 

و خودخواهی های مرگ آور نئولیربالیسم را نادیده می گیرند.

هست شدن در اقلیم نئولیربالیسم انسان را به موجودی دستکاری شده تبدیل می کند. حاالت رفتاری و محتوای 

ذهنی انساِن دستکاری شده به دست نیرویی بريون از خودش جهت داده می شود. این جهت یافتگی به تعبیر ادموند 

هورسل خصوصیتی ست منحرص به ذهن. و در همه ی عامل جز ذهن هیچ چیز دیگری نیست که به سوی چیزی 

بیرون از خودش جهت پیدا کند. به اعتبار حرف هورسل می توان گفت وقتی اتاق فرمان نئولیربالیسم_فاشیسم_

ماشین رسکوب مسلم بگريد که اعرتاضات طبقه ی فرودست محرک خارجی داشته و معرتضان اغتشاشگر و اراذل 

بوده اند، جز تن دادن به مسلامت اتاق فکر؛ چاره ی دیگری برای انسان دستکاری شده باقی منی ماند. به حامیان ريز 

و درشت جمهوری اسالمی نگاه کنید: کسانی که با ادبیات ماشین تبعیض و رانت و رسکوب شباهت میان اعوذ و 

نعوذ را آموخته اند  هامنطور نابرابری و فساد و کشتار معرتضان را توجیه می کنند که اتاق فکر برنامه ریزی کرده 

است. آنها با کمک رسانه های ثرومتند هامنطور به ذهن خودبسنده و فاعل شناسا و شعور مخاطب حمله می کنند 

او در رسمایه داری  انسان لهیده، و فاعل شناسای درد است.  آبان،  انسان ماه  اتاق فکر طراحی کرده است.  که 

آخرالزمانی و در دنیایی مملو از موارد شناسایی مانند معضالت زیست محیطی و راست آیینی بازار آزاد، تورم و 

از دستور کار  انسان ماه آبان  اقليت ها و زنان زندگی می کند.  غارت اموال عمومی، تجاوز به محارم و رسکوب 

سهام داری و موقتی کاری و بی ثبات کاری و دستمزدهای پایین و دخالت بخش خصوصی/نظامی در فعالیت های 

پر ريسک اقتصادی رنج می برد. او از افزایش جریان ثروت و قدرت و درآمد به سود رانتی یرهای نزدیک به رأس 

هرم قدرت رنج می برد. و پس از آنکه برای اعرتاض به خیابان می آید تا بلکه مفاصل اتحاد رّش را با فریاد حق طلبی 

از هم باز کند، با گلوله و زندان و شکنجه و مرگ مشکوک و رسبه نیستی و برچسب های وقیحانه روبرو می شود. 

و کسانی که به معرتضان برچسب می زنند و حضور رادیکال آنها را به قالب شناخت و غرض هسته های امنیتی/

Yappie -1 به کسانی که در دوره ی تاچر و ریگان به ثروت رسیدند و در انکار و تظاهر از هم پیشی گرفتند، یاپی می گویند. ژيژک 

نیز در جایی به این افراد اشاره کرده است.
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بورژوایی فرو می کاهند نیز به عنوان »ساطور مضاعف« عمل می کنند. آنها کسانی هستند که به دست اتاق فکر 

ماشین حذف و دشمنان تاریخی/طبقاتی زحمتکشان درنوردیده شده اند. به طور منونه به گفتامن مبتذل »حزب 

کمونیست کارگری« و مختصات فکری رهرب آن نگاه کنید که چگونه دوشادوش اوباش سلطنت به دانشجویان 

اباذری ها و  رسخ حمله می کنند. آنها اراده ی چپ دانشگاهی و پالکاردهای انقالبی آنان را به خط امامی ها و 

امنیتی کاران فرهنگی فرومی کاهند. حمید تقوایی و هم حزبی های اوباش از شعارهایی که اپوزیسیون اپورتونیست 

ترجمه  خامنه ای  و  خمینی  فریاد  هامن  را  رسخ  دانشجوی  فریاد  و  شده اند  برآشفته  می دهد  قرار  مخاطب  را 

می کنند. تقوایی و محفل چندنفره ی بی ارتباط با منت تحوالت داخلی که نام حزب را روی خود گذاشته، از طریق 

اندام های »زبان راست« به ایجاب و سلب حکم می کند. آنها باید رشم داشته باشند از اینکه از قالب ها و حس 

برای نقد چپ دانشگاهی به دست آورند. به طور مشخص، تقوایی که  مشرتک فاشیست های ساواک زده فرصتی 

از  افتخار مشکوک را دارد که طرز فکر همه ی دشمنان طبقه ی فرودست را  این  خودش را کمونیست می داند 

دریچه ی ذهن و محفل خصوصی اش بازگويد. کمونیستی که با اندیشه ی اردوگاه جهانی خود نيانديشد و هامهنگ 

با وقیح ترین دشمنان تاریخی/طبقاتی سخن بگويد، که می گوید؛ به انفعالی مبتذل دچار است. حمله ی تقوایی 

و دار و دسته اش به اراده ی انقالبی دانشجویان استفاده ی غايت مندانه از معرب و »االهیات انکار« است. محفل 

چهل پنجاه نفری تقوایی برای دیده شدن محتاج علتی اعال است و از فرط بیگانگی با بطن خیزش زحمتکشان و 

تک افتادگی، زبان خود را در زنجیره ی غايات راست جهانی مستقر می سازد. و با فروکاهيدن دانشجوی رسخ به 

انکار نئولیربالیسم، تابع سازی اراده ی راديکال انسان ماه آبان و دی را تحت شناخت شناسی رّش  خط خمینی و 

دنبال می کند. رهرب محفل چهل پنجاه نفری کمونیسم کارگری در حقیقت دارد این سخن کالريس ليسپکتور را 

ترجمه می کند: باید همه ی دنیا را به هم ريخت تا من جای خودم را پیدا کنم. ولو آنکه به موجودی موجود در 

هستی رّش و نیستی آنچه که ادعای اش را دارم تبدیل شوم. درست مانند ژورنالیسم اپورتونیستی و سانتی مانتال 

در تلویزیون »ایران اینرتنشنال« و »من و تو« و »صدای آمریکا« که با درزگرفنت شکاف های واقعاً موجود سعی 

می کند در بادکنک ایدئولوژی فرشگرد و اوباش سلطنت بدمد. ژورنالیسم سلطانی در تلویزیون »ایران اینرتنشنال« 

می گوید جسامنيت اعرتاضات زحمتکشان و دانشجویان و فرودستان ایران به جسامنيت طبقاتی اش نيست، به 

تعنّي انضاممی اش با »ما«ی تبلیغاتچی سیاست های شاه و پرس بی تاج اوست. و درست همني جاست که مصادره ای 

خطرناک گرد آینده ی اعرتاضات ول می چرخد: اتيمولوژيست های سلطانی ریشه ی اعرتاضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ 

را به فرشگرد رسانده اند تا معنای خودشان را افاده کنند. محفل تقوایی نیز برای افاده ی معنا ریشه ی اعرتاضات 
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دانشجویان رسخ را در راستای آپوريای اخالقی ایدئولوگ های پهلوی ترجمه می کند. اصالح طلبان و نوچه های شان 

در تلویزیون فارسی بی بی سی، ساختامن کلنگی و نفسانیت فاشیستی/نئولیربالیستی اردوگاه اصالحات را به عنوان 

مسئله ی محوری برون رفت از رشایط موجود رنگ آمیزی می کنند. و این رنگ آمیزی درحالی صورت می گیرد که 

اصالح طلبی والیی/رسانه ای مرتاکم ترین رسوبش در طبقه ی متوسط شهری را هم از دست داده است. اندیشه ی 

از زورگویی ها و تزويرهای »لوگوس« اصالح طلبان نجات  از جامعه را  خیابانی/فلسفی دی و آبان بخش بزرگی 

داد. خیابانی های انقالبی، این انسان های طاغی و رشحه رشحه؛ در قطعات تاریخی دی و آبان شق تثبیت کننده 

و توسعه دهنده ی دیالکتیک رّش ]اصالح طلبان[ را رسوا کردند و نقاط ادعایی آن را از دیالکتیک دروغین بیرون 

آوردند. انتخابات نزدیک است: نوچه های دوم خردادی مثل ارواح نشسته بر درخت در نقاشی »فرانز سدالک« 

رسوکله شان پیدا شده است. مهدی کروبی، این محصور خودی/خانگی اردوگاه حذف نیز برای رشکت در انتخابات 

فراخوان داده است. ایدئولوگ ها و نیروهای میدانی اصالحات بی توجه به خون های ریخته در خیابان، با ادوات 

مات خود به کارزار تخدیر و تحمیق و انتخاب برمی گردند. اما به اعتبار بن انگاره ی محکم »ماه آبان« بیش از پیش 

 toponymique=[ رسواتر می شوند. چه اینکه تجربه ی زیسته ی بی جاشده گان، زبان بازی سفله وار و توپونيميک

محل شناختی[ آنها را شناخته است. آگاهی کژريخت و قناس حجاریان و حواریون و خامتی و خدمه اش از بطن 

اصالح طلبان  واپسین محیط وجودی  دلیل  به همین  و  است.  آورده  به بار  تاریخ رسوایی  در سیر ستيزمند  درد، 

از  اصالحات  اردوگاه  ايستاانديش  است. سخنوران  کرده  تعریف  ماشین رسکوب  دندان  بُن  در  را  »حیات« خود 

اکنونيت زمامنند جمهوری اسالمی و رسوایی مفهوم فالوگوسانرتيک دوستی شان ]خوانش دریدا از دوستی در گفتگو 

با بنينگتون[ باخربند: در دوران فاشیسم هیچ امکانی برای به رسمیت شناخنت انسان مطرود وجود ندارد. هرچه 

هست، تزویر و تقیه است. اصالح طلبی اتوپرتره ی ماشین حذف است و نقشی فراتر از »بز عزازیل« بازی می کند. 

آنها در جنایت و فساد دست دارند. خودشان هم می دانند که در تاریخ جنایت و فساد دست دارند. بنابراین، ذهن 

یراق شده ی اصالح طلبان محصول تواترهای تاریخی سمفونی رسکوب است و ونگارديسم رذالت در ذات تاکتیک 

آنان خانه دارد. لوکاچ در آخرین مصاحبه ی پیش از مرگش درست می گوید که استالینیسم در ذات خود تاکتیک 

را بهرت از تئوری فرض می گیرد و بوروکراسی ئی که توسط استالینیسم زاده می شود، در جامعه رّش و خفقان تولید 

می کند: بی بی سی فارسی و ژورنالیست های سطحی در رسانه های لندن و صدا و سیام با آغوشی باز از کارشناسان 

از  موريسون  جيمز  تفسیر  یادآور  ثرومتند  رسانه های  انضاممی  کامالً  شیوه ی  می کنند.  پذیرایی  تاکتیک/تخدیر 

»سینام اسکوپ« است. در سینام اسکوپ اندازه ی پرده کامالً اختیاری است. پرده باز می شود، پهن می شود، جمع 
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می شود. صحنه های متاشایی ]Spectacle[ اسطوره ی امپراتوری و تخیل استعاری و آثار انجیلی ]خرقه، دمييرتيوس، 

گالدیاتور، بن هور[ به شکلی آگاهانه منایش داده می شود. سینام اسکوپ در توسعه طلبی قدرمتندش ایدئولوژی 

را همچون نوعی مطلق گرایی در خدا_انگاری هگلی طرح می کند. پرده]ی سینام، صفحه ی تلویزیون[ می تواند 

ذهن بیننده را با سوژه ها و ابژه هايش یکی کند. به همین دلیل است که روزنامه نگاران اصالح طلب چهره های 

اردوگاه خامتی را در برنامه های پُربیننده قاب بندی می کنند. این قاب بندی حامیان جنایتکارانی چون پورمحمدی و 

دری نجف آبادی و علیرضا آوایی، به نتیجه ای که قرار است به آن برسد اشاره می کند. و پرده]ی سینام اسکوپ[ به 

شکلی عامدانه در جهت مطامع آینده ی اردوگاه اصالحات باز و بسته می شود: دوران پسا_خامنه ای نزدیک است. 

اصالح طلبان تدريجاً ذهن مخاطب را احاطه می کنند و یراق می زنند. با این وجود، خیزش های دی و آبان ثابت 

کرد که جوهريت نهادی اصالح طلبان حاوی عنرصی از پوچی و خأل است. ثابت کرد که آنها سعی می کنند غنا را 

در پوچی جستجو کنند. پوچی ئی که روی فرم مونادلوژيک رّش رُس می خورد. به زبان آدورنو در »اخالق صغیر«؛ 

کسی که اصیل نیست، مرياث خوار محاکات است. بین امر غیرانسانی و محاکات پیوندی ناگسستنی وجود دارد. 

برش ]اصالح طلب[ تنها با گرته برداری از دیگران آدمی می شود.

در خیابان است که قطعه نویسی تاریخ انقالب پی می ریزد و در یک بزنگاه که هیچکس منی تواند زمان آن را 

و  خواست ها  و  آرزوها  و  احساسات  خیابان  رهگذر  از  نابرخورداران  می گیرد.  صورت  فروپاشی  کند،  مشخص 

بغض های فروخورده را به گوش همگان می رسانند و به کنش انقالبی معنا می دهند. آنها با کنش انقالبی/طبقاتی 

تغییر دهند. تجربه های  به سود حذف شدگان  را  بگذارند و ساختارهای موجود  تأثیر  بر تحوالت  تالش می کنند 

دی و آبان به نوعی خاص از تاریخ نگاری پرولرتی یعنی تاریخ نگاری از پایین اشاره می کند، و به ما می گوید که 

زحمتکشان به وجود آورندگان پرشور تاریخ رهایی انسان از »گرگ انسان« هستند. تاریخ نگاری آبان ۹۸ پیرشوترین 

حوزه ی فلسفه ی رهایی را اینطور غنا بخشید: خیابانی ها در نزدیک به ۲۰۰ شهر و ۲۹ استان ایران، برخالف سایر 

نحله های تاريخ نگاری از نگاه فرادستان، به تاریخ نگاری از منظر فرودستان و تهی دستان پرداختند. شعارهای »مرگ 

بر دیکتاتور« و »نان کار آزادی/ اداره ی شورایی« مرتفع ترین نقطه ی مقابل در برابر تاریخ نگاری و گذشته معاشی 

و آینده دزدی اوباش فرشگرد بود. در روزهایی که حکومت ایران اینرتنت را قطع کرده بود، فاشیست های فرشگرد 

نیز بی کار ننشستند و با پشتوانه ی بودجه های ناشفاف و حامیت شبکه های تلویزیونی مانند ایران اینرتنشنال تا 

توانستند به سود خانواده ی فاسد و جنایتکار پهلوی تبلیغ کردند. آنها با پُررنگ جلوه دادن شعار ارتجاعی »رضاشاه 

روحت شاد« و قاب بندی چهره های اردوگاه پهلوی و ساواک و جنایتکار خوب، به ناب خواهی رجعت طلبانه ی 
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خود اعرتاف کردند. به قول پویا ایامنی، این ناب خواهی رجعت طلبانه/فاشیستی ریشه در اندیشه ی »معاد دینی« 

دارد. این ناب خواهی فاشیستی، از بازگشت به یگانگی آغازین و بازیابی وضع ناب ماقبل گسست و رجعت به 

استحاله و ریشه های ماقبل بی ریشگی حرف  از دست رفته و خانه ی ماقبل بی خانگی و اصالت ماقبل  بکارت 

می زند. از اعاده و عودت و معاد حرف می زند. هامنطور که ایامنی به درستی بررسی کرده، فکر معاد و احضار 

اشباح آخرالزمان از ايده ی »فراسو که ره تی« زردشتی تا آن عبارت محوری سوره ی انبیاء قرآن که »کام بدأتا أول 

خلق تعيده«؛ همواره به یک داستان اشاره می کند: پایان تاریخ بازگشت به ماقبل تاریخ است. آخرالزمان چیزی 

نیست جز »رجعت« به ماقبل زمان، روز محرش. قصه ی آشناست: روز جزا فرا می رسد و آدمیان ]انقالبیون ۵۷[ 

به سختی قضاوت  می شوند و مردگان از خواب ابدی برمی خیزند و اهل حقیقت ]اهل سلطنت[ به طور کامل و 

بی باقی مانده بر اهل دروغ غلبه می کنند و نيکان به هیأت امشاسپندان درمی آیند و اهل خرسان ]کمونیست ها[ 

با فلز مذاب عقوبت می شوند. سپس زمین و آسامن به هم می رسند و از آن پس نه جنگ و جنگ افزاری خواهد 

بود و نه جراحتی، نه عطش و نه جوع و نه حتی سایه ای بر زمین. همگان از قومی واحد خواهند بود و به زبانی 

واحد ]زبان پهلوی[ سخن خواهند راند و در هامهنگی ناب با اهورامزدا ]رضا پهلوی[ خواهند زیست، در سلم و 

سازش مطلق. طبعاً در این مورد هم مثل اساطیر آخرت شناسانه یافنت سمپتوم های عقده ی بابل_ میل رجعت به 

ماقبل پریشانی زبان ها و اقوام به ماقبل ترجمه و تفسیر هیچ دشوار نیست. به نقاشی قرن شانزدهمی »بارتولوميو 

آخرت باوری  گفتامن شکست خورده ی  نقاشی هامن  این  کنید.  نگاه  در حال خوردن خویش  مردی  و  پارسوتّی« 

در  همچنان  ایرانی«  »آخرت باوری  شکست خورده ی  گفتامن  وجود،  اين  با  است.  فرشگردی/والیی  خداباوری  و 

قدیم  معادشیدایی  ابهام  و  مستوری  ادامه ی  گفتامن،  این  می دهد.  ادامه  خود  به حیات  رنگ مالیده  لفاف های 

است که زیرجویی علمی و پرس وجوی فلسفی را با لوازم پوسیده ای چون شعر و سکوت و اعدام و انکار و وعظ 

و جعل تاریخ؛ به مثابه ی کوتاه ترین ابزارها پاسخ می دهد. »آخرت باوری فرشگردی« یکی از آینده باخته ترین و 

عقب مانده ترین و خطرناک ترین گفتامن های »آخرت باوری جهانی« است که پیشرت نظم خود را در زبان بالفعل 

خود رشح داده است: هیتلر و خمینی و محمدرضا پهلوی و پاپ_پادشاهان خونریز تاریخ، خانواده ای از ساختارها 

بودند که یگانه گی زبان بالفعل و باریک نگر خود را با کشتار و تجاوز، به »تاریخ جنون« تبدیل کردند. این افراد 

به هم  را نسبت  انسانیت  انسان و  ثابت نحو«  با »قواعد  خداباوران/آخرت باورانی سخنور و عملگرا بودند که 

بیرونی کردند. مادر را نسبت به فرزند و درخت را نسبت به ریشه بیرونی کردند. به تابلوی اژدهای هفت رس 

اثر »يوهانس کالشالئوس« در اليپزيک 1۵۲۹ نگاه کنید. کالشالئوس یک معاد فروش کاتولیک و یک خدا دشمن 
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»خداباوری لوتری« بود که برای بیرونی نشان دادن درخت ]مارتین لوتر[ از ریشه ]خداباوری[ از هیچ اقدامی ولو 

مشارکت در جنایت خودداری نکرد. معادمعاشان هر قدر به نحوی رسآغازين تر به چشمه ی قدرت و ثروت و سالح 

نیز رحم منی کنند: در قرون  به  هم کیشان خود  انجام تکلیف می کنند و  با گام های استوارتری  باشند،  نزدیک تر 

میانه شبکه های کلیسایی_خدایی اجازه ی انتشار نقاشی »اژدهای هفت رس« و کوبیدن لوتر را دادند و امروز نيز 

شبکه های والیی_فرشگردی_فراتری اجازه ی انتشار فیلم و روایات جعلی و کوبیدن صدای مخالف را می دهند. 

اين شباهت تاريخی به ما می گوید گشوده گی حمالت به صدای مخالف ذاتاً جهتی را اتخاذ می کند که رو به 

نیست کردن جوهريّت هستنده گان است: خمینی فرمان قتل یک نویسنده را می دهد و عطاالله مهاجرانی بر وفاق 

خود با این حکم تأکید می کند. پاپ رأی به ارتداد لوتر می دهد، لوتر در رساله ی خود دستور به کشتار دسته جمعی 

یهودیان و برنامه ی »پوگروم« هیتلری می دهد، و آلئاندر مناینده ی پاپ؛ »سيکينجن« های خونخوار را علیه او اجیر 

می کند. محمدرضا پهلوی دستور حذف چپ را می دهد و »هیأت مرگ« تابستان ۶۷ را رقم می زند. قصه آشناست: 

صدای هستنده ی دگراندیش »باید« به یک نوع نیستی ]نیستی فیزیکی[ در میان انواع نیستی تبدیل شود که 

»نفس ناجی مقّدس« خشنود گردد.

محمد بن سلامن در خدای خانه ی سعودی و علی خامنه ای و ابراهیم رییسی و حسن روحانی در خدای خانه ی 

والیی، »عینیت از پیش انديشنده«ی رّش را رشح می دهند. ابناء خداوند کودکان فلسطینی را می کشند. بوداییان 

غرقاب  از  کمونیست ها  رهانیدن  برای  معادمعاش  مسیحیان  و  می کنند  قتل عام  را  خداباور  مسلامنان  خداباور 

خانقاهی«  »تعقل  پشتوانه ی  به  که  شیعه_ُسنی هایی  می ریزند.  آنان  رس  بر  فسفری  مبب های  ویتنام  در  گناه، 

جنایت می کنند و از رسور حقیقی مستبرش می شوند محصول تفسیر نادرست شکل های معادپرستی و آفریده ی 

»توهم های دستور زبانی« نیستند. آنها شارحان کانون و ذات اردوگاه معادباوری فرشگردی/بابلی هستند. همین 

جنگ های خاورمیانه یعنی در_جهان_بودن ساختار بی وقفه ی حذف و وضوح بنیادین آن در اعلی مرتبه ی وقاحت 

مؤمنانه. خاورمیانه ی امروز تصویری از زمین زبانی ئی که »منود جنون« روی اش برپا شده ارائه می دهد.

فيليپّو توّماسو مارينتّی در مباهات به زشتی: خدا را شکر! ما، از سوی دیگر از متامی اصوات ناخوشایند، متامی 

نعره های رسای زندگی خشونت باری که احاطه مان کرده است بهره خواهیم برد. ما شجاعانه آن چیزی خواهیم 

بود که در ادبیات زشت تلقی می شود. ]ما[ وقار را هرجا که بیابیم اش از میان خواهیم برد. بس کنید! قیافه ی 

موعظه گران مقتدر را به خود نگیرید. باید هر روز بر این محراب هرن ]هرن نقد خدای مجنون[ تف بیاندازید.

ديالکتيسني هایی که به شکاکیت »دوره ی یونانی« پناه برده اند می گویند که منود ]قتل خاشقچی_قتل نویسندگان 



11

انسان ماه خشم و گلوله

ایران_جنگ های بلوک های فرشگردباور[ فقط »روی می دهد« و این روی دادن نه معترب است و نه بی اعتبار. و 

می گویند آنچه می تواند معترب یا بی اعتبار باشد »بیان« است و هیچ بیانی پیوستگی اش با »منود« چنان نزدیک 

نیست که نتواند دروغ باشد. یعنی این فجایع که در طول تاریخ رخ داده اند و همچنان رخ می دهند، ربطی به 

معادمعاشی و مذهب ندارند. برتراند راسل در جایی به این نوع مهوع شکاکیت پاسخ داده و »شک جزمی« که 

مطلوب نیازمندان به کتب آسامنی است را نوشدارویی مخدر ترجمه کرده است. دانشمند کنجکاو می گوید: گامن 

می کنم چنین و چنان باشد، ولی یقین ندارم. معادپرست سلطانی می گوید: هیچکس منی داند و يقيناً هیچکس 

هرگز نخواهد دانست ]که حکمتی در پس پشت جنایت نهفته است.[

برخی از ناسیونالیست_سوفيست های خداشيفته آدولف هیتلر را فردی »خداناباور_معادناباور« معرفی می کنند. 

جنایات نازیسم را به خداناباوری هیتلر ربط می دهند. این یک دروغ و یک دریافت رذیالنه در مدرسه ی »آرسه 

زيالئوس« است. هیتلر از سنین نوجوانی یک خداپرست و يک معادباور پرشور بود. او به طور پیوسته مجله ی 

فن  »گئورگ  دلبسته ی  او  مطالعه می کرد.  را  النز«  »آدولف  به نام  نژادپرست  افکار یک خداپرست  و  »اوستارا« 

شونرر« یک ضدسوسیالیست مترشع بود که بعدها در حزب نازی و تحت تأثیر افکار او به دربار پاپ و اردوگاه 

خداباوران ناسیونالیست اختیارات ویژه داد. کتاب هایی مانند »ظهور و سقوط رايش سوم« نوشته ی ویلیام شايرر، 

»زندگانی آدولف هیتلر« نوشته ی پیرت بوروسکی، »زندگی هیتلر« نوشته ی جان تولند، و »پندار خدا« نوشته ی 

ریچارد داوکينز به تفصیل به خداباوری/معادباوری جنایتکار محله ی »والدفريتل« پرداخته اند. خود هیتلر نیز در 

کتاب »نربد من« به دفعات خدا را از صمیم قلب مخاطب قرار می دهد. هر عضو و هر هوادار حزب نازی موظف 

به متکین شعار اس اس هیتلری بود: Meine Ehre ist Treue_ رشف یعنی اطاعت کورکورانه.

در  وظیفه  انجام  از  پس  شوبرت،  کوارتت های  نواخنت  به  معادباور  شکنجه گر  کورکورانه ی  اطاعت  یعنی  رشف 

آشویتس. رشف یعنی عالقه ی شکنجه گر فاشیسم والیی به گوش دادن نوای قرآن، پس از تجاوز به دخرتان اعدامی. 

رشف یعنی عالقه  به گوش دادن قطعات »استاماتيس اسپانوداکيس« پس از دادن رأی و مرشوعیت به چهره های 

خدایی_میلیتاریستی فاشیسم. غافل ازاینکه قطعه ی »سه شنبه ی سیاه« اسپانوداکيس برای توجه دادن انسان به 

سیاهی ساخته شده است.

یا  خشونت و حمله ی مرگبار به »اپوخه« خويشمندترين امکان معادباوران است. آنها هیچگونه »تعلیق نظر« 

»در پرانتز نهادن« نظر را تحمل منی کنند. کشتار معرتضان در ماه آبان معنایی زمانی از نارواداری خدایی بود. 

حیث  از  که  اندیشه ای،  به  بودند.  پرداخته  دینی  نئولیربالیسم  ترس های  و  ترديدها  رستنگاه  به  فقط  معرتضان 
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هستی شناختی دینی؛ تعریف شده و بدیهی و »از پیش داده« گرفته می شود، پرداخته بودند. پرسش آنها، پرسش از 

هستی یک اندیشه بود. کشتار آنها از حیث اگزیستانسیال در بوده گی ئی بنیاد دارد که حالت بوده_بودن انسان 

را از طریق طاعت و نپرسیدن تقویم می کند. هستنده ای که تن به تقویم شدن ندهد، به  نافذترین شیوه کشته 

می شود. گلوله به رسش می خورد. و انبوه جمعیت از همه ی اطراف اپوزیسیون اپورتونیست به نیست شدن و مرگ 

فرد پرسشگر نگاه می کنند. منقبت نویسان اصالح طلب؛ با معجونی از وقاحت و ترس در میان رضبات الینقطع 

نظام  قالب یک  در  »کيچ«  و  تأثیرگذاری  فن  قرن ها  که  اینجاست  و  را ساده سازی می کنند.  قتل  طبل، صحنه ی 

خداباورانه ی مبتنی بر شووینیسم خود را نشان می دهد: کيچ_Kitsch بر جنس بنجل و بی ظرافتی داللت دارد که 

در پی برانگیخنت تأثیر عاطفی است، نه مجال دادن به تأمل و تعمقی بی غرضانه. به گفته ی هرمان بروخ در »فن 

تأثیرگذاری«؛ ماهیت کيچ منوط است بر تبدیل مقوله ی اخالقی ]اخالق کشنت[ به مقوله ی زیباشناختی. کيچ دنیا 

را نه »بدان گونه که هست«، بلکه »بدان گونه که آرزو داریم یا می هراسیم اگر چنان می بود« نشان می دهد. کيچ 

فرشگردی/والیی، منایش یک رشته کُشنت ها و کشته شدن ها و ذکری  وحشتناک از افرادی است که یا حذف می کنند 

یا به سزای اعاملشان می رسند و حذف می شوند.

مثالً به قضات جمهوری اسالمی نگاه کنید: آنها که  این روزها زندانیان سیاسی و خیابانی های ماه آبان را محاکمه 

می کنند، منود و چهره ی ماشین رسکوبی هستند که اصالح طلبان چرخ های آن را روغنکاری می کنند. آنها به سیاق 

از چهره ای جعلی هستند که  پرده برداشنت  بریدن احکام سنگین و پرخاشگری در حال  با  پهلوی،  قضات دوران 

اصالح طلبان از نظام اسالمی ترسیم کرده اند. به تعبیر جورجو آگامنب، پرده برداشنت از چهره؛ پرده برداشنت از خود 

زبان ]رسکوب[ است. قاضی که از بی حفاظ »در معرض نگاه بودن« آگاهی دارد، با شگردی آخوندی_حقوقی دادگاه 

را به صورت آوردگاه پیکاری سیاسی که رحم و مروت منی شناسد، اداره می کند. او بی طرف نیست، و درست مانند 

]بی[دادگاه های حکومت شاه عمل می کند. بدین قرار، ساحت گشوده ی بی طرفی را به صورت یک »نربد« درمی آورد 

و ترجمه ی آگامنب از نربدی که بر رس حقیقت است، تاریخ است. تصویر ]قاضی_مناینده ی لوياتان[ چون فریب و 

نیرنگ خود را بی پرده رو می کند متقاعدکننده تر می مناید. چه اینکه، نگريسته]=قاضی، واسط شيخ_شاه و متهم[ 

بی هیچ ابهامی، با ذات چهره؛ یعنی با خود ساختار حقیقت ]رسکوب[ پیوند دارد. پرده برداشنت از این پیوند برای 

اصالح طلبان که به دنبال پوشاندن ضمیر استبداد هستند بدل به متشابهی می شود که به آنان بی وفایی می کند. 

یعنی دروغ هایشان را لو می دهد. و درست در همین  لورفته گی است که آنها دیگر منی توانند خود را به جای آورند، 

از عریانی حقیقت. و اینجاست که به قلمرو »ژستيّت مطلق«]برداشت آگامنب[ پا می گذارند. ژست هیچ حرفی 
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برای گفنت ندارد. آنچه ژست نشان می دهد هامنا »در زبان بودن« در مقام حد وسط ناب است. اصالح طلبان حد 

وسط استبداد و جامعه ی مدنی هستند. ژست آنها همیشه یکجور دهان بند]gag[ است که پیش از هر چیز داللت 

دارد بر چیزی که می توان در دهان دیگری گذاشت تا نگذارد حرف بزند: اصالح طلبان با ژست های تئاتری معرتضان 

را از سوریه ای شدن ایران می ترسانند. این ژست هامن افشای »در زبان رسکوب بودن« آنهاست که قضات والیی 

درحال پرده برداشنت از آن هستند. هر پرده برداشنت، هر عدم پایبندی به قانونی که خودشان وضع کرده اند؛ خصلت 

واسط بودن ]mediality[ اصالح طلبان را رسواتر می کند. تعریف ويتگنشتاين در بند ۸۹ »پژوهش های فلسفی« 

به منزله ی رسوا شدن آنچه منی توان بر زبان آورد تعریفی ست برای بحث ما و دهان بند: آگوستین در اعرتافات 

اما اگر از من بخواهند آن را  می پرسد زمان چیست؟ اگر کسی از من نپرسد خیلی خوب می دانم که چیست. 

توضیح دهم، وامی مانم. چیزی که اگر کسی ازمان نپرسد می دانم، اما اگر قرار شود آن را توضیح دهم، منی دانم. 

بسیار خب، جامعه  در میلیتاریسم رسمایه دارانه می پرسد عدالت و آزادی و نان چیست؟ می پرسد کاربرد آموزش 

نابرابری چیست؟ اصالح طلبان خیلی خوب  به عنوان منشأ  به تبار و خاستگاه  اعتقاد  و حکومت مردمی و عدم 

می دانند چیست. ولی چون اصول و مبادی والیت_رسمایه _فساد به پرسش گرفته شده، از توضیح آن وامی مانند. 

و اینجاست که خود زبان، و خود »در زبان رسکوب و جنایت بودن« از پرده بیرون می آید تا این قطعه ی فیلسوف 

ایتالیایی ترجمه شود: سیاست یعنی قلمرو ژستيّت مطلق و تام آدمیان ]وقیحان[. آگامنب در ترشیح 1۴۳ صفحه ای 

خود از »وسایل بی هدف« می گوید، قدرت حکومت های رسکوبگر امروز دیگر بر پایه ی انحصار به کارگیری مرشوع 

رسکوب استوار نیست. قدرت حکومت ها اینک باالتر از همه بر به دست گرفنت مهار ظاهر ]مهار عقاید، doxa[ سوار 

می شود. این واقعیت که سیاست ]رسکوب[ خود را همچون حوزه ای خودآيني قوام می دهد با جداگشنت چهره در 

جهان منایش ]spectacle[ دوشادوش است. جهانی که در آن ارتباط میان آدمیان رفته رفته توسط چشم های دلسوز 

طبقه ی نوظهوری از نوچه ها کنرتل می شود: رقابت مضحک ژورنالیست های اصالح طلب با وارونه فروشان نزدیک 

به تاریخ »جنون پهلوی« در رسانه ها. هر دوی این جریانات مسخ فروش و بازوی توجیه رّش هستند. گرگور سامسا 

در »مسخ« کافکا، از خواب برمی خیزد و می بیند به شکل حرشه ی کريهی درآمده است. می بیند که شکم قهوه ای 

گنبدمانندی دارد که روی اش را رگه هایی به شکل کامن تقسیم بندی کرده است. متوجه می شود که پاهای اش به طرز 

رقت آوری برای تنه اش نازک است و جلوی چشم ش پیچ وتاب می خورد. ولی خانواده ی سامسا، واقعه ی هولناک را 

کامالً طبیعی تلقی می کنند. تاآنجا که این تصور برایامن پیش می آید که این داستان در واقع از تسلیم ما در برابر 

رّشی سخن می گوید که احاطه مان کرده است. اصالح طلبان و سلطنت طلبان امروز بی توجه به هولناکی جنایاتی 
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که صورت گرفته و می گیرد، مانند خانواده ی سامسا عمل می کنند و در تثلیث جعلی خدا_خاک_ملت؛ مکان نگاری 

آنها در بی خامنان  بازوهای رسانه ای  فاشیستی، بی خامنان می کنند.  آرایش های  به نفع  را  ]topography[ جنایت 

کردن مکان نگاری جنایت نقش مهمی دارند.

در داستان های کنرتبری اثر »گئوفری چورس« فرودستان در هیأت احمق های کثیف و بدبویی نشان داده می شوند 

که همواره مرتصد آن اند که رس اربابشان کاله بگذارند. در یکی از این داستان ها، تهیدستی که سوار بر خر خود از 

جلوی یک مغازه ی عطرفروشی می گذرد؛ چنان مست رایحه ی عطرها می شود که غش می کند و تنها زمانی به هوش 

ثرومتندان و  بود که  این  انبساط آور در قرون وسطی  تنفس  بوی کود وامی دارند.  استشامم  به  را  او  می آید که 

نویسندگان زمیندار و روحانیون، از رهاشده گی فقیران لذتی سادیستی می بردند و به آنها می خندیدند. در محاکم 

قضایی نیز به »وضعیت« فرودستان می خندیدند. آن هم در دورانی که مسیحیت در قبال خنده اهل گذشت نبود 

و برگرفته از رساله ی »لنتولوس« که در آن آمده بود مسيح هرگز نخندیده است، کلیسا آن را نوعی بی بندوباری 

به  بورژوایی_امنیتی_فرهنگی_قضایی  محافل  در  و  اسالمی  وسطای  قرون  در  امروز  می آورد.  به شامر  شیطانی 

»وضعیت« فرودستان و پیشاهنگان طبقه ی آنها، یعنی کمونیست ها می خندند. در صدا و سیامی جمهوری اسالمی 

و تلویزیون های نزدیک به خانواده ی پهلوی نیز چنین می کنند. به تابلوی »واگن درجه سه« اثر اونوره دوميه نگاه 

کنید. بی چيزان در یک واگن تاریک و تنگ نگاه داشته می شوند، تحقري و تخفیف و مسخره می شوند تا مبادا 

با همه ی  وسطی  قرون  بردارد.  پهلوی/والیی چروک  تن آسای  طبقه ی  ابوالهول گونه ی  راز  و  بوتيچلّی  دهان های 

حامیت های کرونوگرافیک و کرونوسوفیک ش، چیزی جز لحظه ای زودگذر در بیکرانی زمان نبود. قرون وسطی یک 

»لحظه« بود. قرون وسطای اسالمی هم مانند یک لحظه در حال عبور از تونل زمان است، با همه ی پوزخندهای 

قضات ش به وضعیت مخالفان. با همه ی پشتیبانی رسانه ای و تبلیغی در حال عبور از تونل زمان است. به بیان 

پل ريکور ]که از بُعد مذهبی اش بیزارم[ لحظه رصفاً نوعی »مکث« در استمرار حرکت یا به بیان کلی تغییراتی 

در سیستم دینامیکی است. سخن از »مکث« به این معناست که هر لحظه می تواند »حاال« باشد، مانند نقطه ای 

روی خط زمان. اما برای اینکه »اکنونی« واقعاً وجود داشته باشد باید آگاهی ئی آن را تجربه کند که درک اش از 

»اکنون«، عبور آینده به سوی گذشته از درون حال باشد. »حال«ی که دوباره برای تاراندن هیوالی چشم حرشه ای 

فاشیسم و شکست نیم خدایان والیی/فرشگردی بر در می کوبد: مارش پُرکوب ماه آبان و دی، برای عبور از کلیّت 

وقاحت نواخته شد.

رصاحت و عریانی این مارش انقالبی، اپوزیسیون پخته خوار را نیز به تکاپو انداخته است. حامیان میلیاردر رضا 
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این  پهلوی در پروژه ی ققنوس و »شورای مدیریت گذار«، از فرط توهم برای خودشان کابینه تشکیل داده اند. 

»شورای مدیریت گذار« به ریاست حسن رشیعتمداری، یک شورای جعلی است. همه چیز آنها جعلی است. اعضای 

شورا، برنامه های شورا، خربنگاران حامی آنان و تبلیغات دست ودل بازانه ی رسانه های راستگرا جعلی و دروغین 

هستند. اعالم موجودیت این شورای تئاتری در بسرت یک سنت مضحک جریان دارد که با جامعه شناسی سیاسی 

بیگانه است و به دشواری می توان آن را به زبان جامعه شناختی مردمنگارانه برگرداند. آنها با برداشتی ذهنگرايانه 

که خاص نئولیربال های وال اسرتیت است جعلیت خویش را فریاد می زنند. من گرایی و پول گرایی خاص طبقه ی 

تن آسا مانع از آن شده تا رابطه ی میان خود و شناخته های جهان شان را جستجو کنند. برنامه ها و شخصیت ها و 

مفاهیم آنان با ابژه هایشان تناسب ندارد و رسارس مفاهیمی پوسیده به شامر می روند. بیگانه گی آنان با جهان نگری 

گام  به نفس  اعتامد  با  آنها  دارد:  پهلويسم  بی سواد  و  رذل  کاراکرتهای  با  واضحی  تباین  آبان«  و  دی   »فرزندان 

برمی دارند بی آن که احساس کنند خودشان و اربابانشان مسئله ی این جهان پلشت اند. پراکسيس آنان پراکسيس 

»روزمره ی مقدس« و پرستش غائيت پیشوا و پول است. وقتی جرب تاریخ هارمونی های ريزبافت استبداد سلطانی 

را طوری از هم می گسلد که فقط »توهم و تخدیر« قادر است از رشته های ریش ریش شده فرشی رنگارنگ ببافد، 

آورند.  به کف  را  تلویزیون های سطحی می رویند که متامی رسشاری وقاحت  از دریچه ی  لبخندهای تجاهل آمیز 

احمق هایی که تنها تشنه ی توجه هستند و نه بیننده ی همجواری خودشان با جهان خون اندودشده ی رسمایه و 

رسکوب؛ توله های »متافیزیک امپرسیونیسم« هستند.

امروز نسل جوان چپ]شناخته ی رادیکال اپوزیسیون[ پس از عبور از شاه و اصالح طلبی؛ فوج فوج به جنبش های 

ضدجنگ و ضدتحريم و ضدرسمایه داری می پیوندد. رسسختانه برای روفنت کثافت »فاشیسم والیی« تالش می کند و 

با دهانی پرخون نقد کنکاشگرانه تر و رادیکال تری ارائه می دهد. این نسل خود را درگیر فعالیت های انقالبی روز 

کرده و با پرنسیپی کمونیستی از جوانی و آینده و آسایش خویش به نفع فردایی بهرت گذشته است. از یک طرف، 

در برابر ماشین رسکوب فاشیستی به معنای دقیق آن با شاخه های پلیسی و ایدئولوژیک و مذهبی و فرهنگی و 

اطالعاتی؛ از طرف دیگر در برابر همکاری طبقاتی بلوک های بورژوا و انگل رسمایه دار ایستاده و خواهد ایستاد. 

نیز یک  پهلوی زدند و »ما«  به خانواده ی بی ریشه ی  تاریخی  اُردنگی  ما[ یک  این نسل ]نسل  پدران و مادران 

سیلی تاریخی_طبقاتی به »فاشیسم والیی« خواهیم زد. پس از سقوط فاشیسم، این »ما«ی هزینه داده در تقابل 

با شاه و شیخ و رّش هستیم که برای یکدیگر سینه چاکانه فصلی نو را رقم می زنیم و همه ی قدرت مان را از طریق 

از طریق شوراهای  که  انسانی هستیم  نظم  از  »ما«ی حذف شده  این  »پاترنا« می کشیم.  متربکني  به رخ  شوراها 
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مردمی_انقالبی برای قرق گاه غارتگری و گنج های »تانتالوس« تعیین تکلیف می کنیم. این مجروحان و مفقوداالثران 

برنامه ریزی  انسانی  آینده ای  ترازنامه ی ساواک و سپاه را تشکیل می دهند هستند که برای  و کشته شده گان که 

با  پیشواپرست مبارزه  نوفاشیستی  و تصمیم گیری می کنند. کسانی که در »شورای مدیریت گذار« و شبکه های 

جمهوری اسالمی را بازی خاويه گون ژست های تکراری می دانند، هیچ گاه بخشی از سمفونی انقالب نخواهند بود. 

برای شکست »فاشیسم والیی« خون های بسیاری ریخته خواهد شد. چپ ها در شکست فاشیسم تبحر دارند. برای 

آنها لحظه ی فروپاشی فاشیسم ابتدا و انتهاست. چپ برای نزدیکی هرچه بیشرت به بی زمانی لحظه ی انقالب، به 

بی زمان شدن زمان؛ هزینه می دهد و نیست شدن نوچه های نئولیربال به قانون زوال را با حوصله پیگیری می کند. 

به زبان سمیر امین، »شکست رسمایه و رُسب دغدغه ای قرنی است.«

لطفا یک قدم عقب برويد_ به دلیلی غیر از عقب رفنت برای دیدن تابلوی نقاشی: خون انسان به یک سامانه ی 

این  است.  آنهيدراز«  به نام »کربنيک  پروتئینی  بر عهده ی  اسیدی بودن خون  میزان  تنظیم  و  است  بافری مجهز 

پروتئین از دقت بسیار باالیی برخوردار است. با فرمول و دقت همین پروتئین دست نوچه های راست جهانی را از 

انقالب له شده گان کوتاه خواهیم کرد و انقالب بهمن را پس خواهیم گرفت: همه ی قدرت به شوراها.

پس از خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ مقرر شده است که ايدئولوگ های ول گو در رسانه های زرد از تفکرات 

از شخصیت  و  می کنند  قلم دوش  را  پهلوی  رضا  فرشگرد  اوباش  بگویند.  جامعه سخن  منت  با  بیگانه  و  بی خون 

خیالی ئی به نام کوروش و از »خر بندهش« حرف می زنند. آنها با حامیت روزنامه نگاران کاالشده در رسانه های 

سطحی، از خری با سه پا و شش چشم و نُه خایه که به روایت بندهش هر خایه ش به اندازه ی »کوه خونونت« است 

و ادرارش آب دریا را پاک می کند، سخن می گویند. از »هوم سپید« در عمق دریای فراخکرد که تا فرشگرد در جدال 

است سخن می گویند. باشگاه های ارشافی و ديالکتيسني های رسانه زده که دل شان می خواست دنیا را با وحشت 

کمونیسم گلدوزی کنند زیر بغل هم را گرفته اند تا شبیه شکل های درهم تابیده ی »ال گرکو« و چهره های بی خون 

»پارميجانينو«؛ جعليت اپوزیسیون راست را ترسیم کنند. شهریار آهی و مهران براتی و اوباشی چون حشمت الله 

طربزدی، به سبک مانريست های قرن شانزدهم ایتالیا؛ از فرط توهم به ترسیم ذهنی تصویر فردا دست می زنند. 

اعضای »شورای مدیریت گذار« دوشادوش سلطنت طلبان از عرصی می آیند که ژست های خود را از دست داده 

است. جورجو آگامنب درست می گوید که »عرصی که ژست های خود را از دست داده تالش می کند در آن واحد 

آن چه را از دست داده بازیابد.« از کف دادن ژست ها و تبدیل آن ها به رسنوشت و فکر بازگشت ابدی ]االهیات 

فرشگرد[ در عبادی ترین شکل به اوج می رسد. در همین اوج است که میل به مصادره ی دسرتنج دیگران ]بدن های 
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لهیده در مصاف با جمهوری اسالمی[ منود پیدا می کند. ژستيّت محض، از برپایی مجلس مؤسسان و مدیریت دوران 

گذار حرف می زند. به زبان آگامنب، »ژست« به در _یک میان _بودن انسان فرصت ظهور می دهد و به این اعتبار 

برای ایشان ساحت اخالقی می گشاید ]ژست در رسانه ها برای آنها ساحت می گشاید[. درست هامن طور که در 

فیلم های پورنو انسان ها مشغول اجرای »ژست«ی می شوند که وسیله ای ست معطوف به لذت رساندن به دیگران. 

کسی که ژست می گیرد همواره بین میل و ارضا، و در قالب آنچه ماالرمه Milieu pur]واسط ناب[ می خواند، 

معلق می ماند.

پایان  این  انقالبی ترین شکل رقم خواهد خورد.  از درون کشور و به خونین ترین و  پایان کار »فاشیسم والیی« 

به معنی مکث و ایستادن نیست. پایان، مقيّد به هسته ای از تاریخ است که به یکسان از روی بلوک های وقاحت 

عبور خواهد کرد. انسان ماه آبان، مقیّد به همین هسته است، هسته ای از تاریخ سیلی خوردگان: همه ی قدرت به 

شوراها.
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