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مرزبندی هـای جـدی ای  و  اختالفـات 
پیـش  دانشـجویی  فعالیـت صنفـی  در  کـه 
بـه  را  مختلـف  جناح هـای  اسـت  آمـده 
تبییـن علـل بحـران و چنددسـتگی و نشـان 
دادن پرتگاه هـای نظـری و عملـی در مسـیر 
ایـن فعالیـت واداشـته اسـت. روش مـا برای 
برخـورد بـا ایـن تحلیل هـا مشـخص کـردن 
تناقضـات درونـی آن هـا و مشـخص نمـودن 
بنیـان مادی و طبقاتی شـان اسـت به گونه ای 
کـه نشـان دهـد  کسـانی کـه به خیال شـان 
می کننـد  نشـانه گذاری  را  سـقوط  مرز هـای 
چـه بسـا خود بـه اعمـاق انحطـاط و انحراف 
تعلـق داشـته و بـا چرخشـی در زاویـه دیـِد 
نقاشـی های کودکانـه و فهم منظـرگاه وارونه 
آنان می تـوان مرزهای مسـیر صحیح فعالیت 
را دریافـت. در متنـی که اخیرا بـا عنوان »نه 
به بسیجی سـازی و انجمنی سـازی« از سـوی 
خانم حسـین زاده در نشـریه ویرگول منتشـر 
شـده اسـت تـالش می کنیـم  نشـان دهیـم 
مقـوالت و تحلیل هـای بـه کار رفتـه در ایـن 
تعلـق  خرده بورژوایـی1   منظـر  بـه  نوشـته 
دارد کـه در فعالیـت خـود، »از کنـار تمـام 
تصمیم گیری هـای حیاتـی جامعـه می گـذرد 
و ناگزیـر به تناوب –وهمیشـه ناآگاهانه– در 
یکـی از دو جبهـه ی مبـارزه طبقاتـی پیـکار 

می کنـد.«2
پیـش از آنکـه بـه انتقـادات ایـن متـن بـه 
ارتجـاع در شـوراهای  مقالـه »صـدای پـای 
صنفـی سراسـر کشـور« بپردازیـم از ایـن 

مسـئله ابـراز خوشـحالی می کنیـم کـه گویا 
دموکراسـی خواهان  میـان  آشـتی  دوبـاره 
و  شـده  برقـرار  اجتماعـی  علـوم  دانشـکده 
جناحـی کـه پیشـتر جوابیه هـای بـه رقیبش 
را بـا تشـبیه آنـان بـه »گـوز« آغـاز می کرد3 
نـه  ازلشکرکشـی  بازگشـت  از  پـس  اکنـون 
چنـدان افتخارآمیزش بـه پردیس مرکزی، به 
ضـرورت احترام به دوسـتان هم دانشـکده ای 
خـود پـی بـرده اسـت. همچنین از نویسـنده 
احتـرام  از شـمول  را  مـا  کـه  سپاسـگزاریم 
خویـش خـارج سـاخت تـا مـا نیز بـا وجدان 
آسـوده، همانگونـه کـه بـدان اعتقـاد داریـم 
بـه نقـد ایشـان بپردازیـم. عـدم اعتقـاد ما به 
ایـن شـیوِه برخورد نه امـری سـلیقه ای بلکه 
در جهـت مخالفـت بـا نگاهـی لیبرالی اسـت 
کـه افـراد را بـه صـرف کنـار گذاشـتن غالبا 
بـرای  فردی شـان  منافـع  موقـت  و  محـدود 
منافعـی جمعـی، شایسـته تمجیـد می دانـد 
امـا بـه نظـر مـا هرشـخصی تاجایـی کـه در 
راسـتای منافـع تاریخـی طبقـه کارگـر عمل 
کنـد شایسـته تقدیـر و بـه محـض آنکـه بـر 
خـالف ایـن جهـت مسـیر بپیمایـد درخـور 
انتقـادی بی رحمانـه اسـت. با منطـق لیبرالی 
ایـن دوسـتان، تمامـی اعضـای جنبش هـای 
گروه هـای  برکفـان  جـان  و  فاشیسـتی 
تروریسـتی ماننـد داعـش بـه دلیل گذشـتن 
از منافـع فـردی  خـود شایسـته احتـرام انـد. 
تمـام تـالش مـا اینسـت کـه قلم مـان تباهی 
پیکـره  از منظـرگاه  را  جهـان سـرمایه داری 

واحـد  طبقه کارگـر بیان کند کـه همانا 
تیزخشـمی  زنـان  و  مـردان  سـلول هایش 
هسـتند کـه بـرای رهایـی پیـکار می کننـد.

خرده بورژوازی، جامعه مدنی و لیبرالیسم
طبقـه کارگـر بـه عنـوان عضـوی از جامعه 
را  اجتماعـی  تولیـد  از  خـود  سـهم  مدنـی، 
بـه شـکل مـزد فـردی دریافـت می کنـد. اما 
بهره گیـری  در  توجـه  قابـل  کّمـِی  تفـاوت 
از ثـروت جامعـه کـه وسـایل رفـع نیازهـای 
اساسـی را از آنـان دریـغ می کنـد کارگـران 
را بـه مسـیری می کشـاند کـه بـا اتحادیابـی 
در سـاحت تولیـد بـه نقش شـان در سـاختن 
ثـروت افسـانه ای جامعـه پی برده و بـه مثابه 
عضـوی از پیکـره ای واحـد بـه نـام طبقـه از 
رسـالت تاریخـی خـود در تحـول مناسـبات 
اجتماعـی آگاه شـوند. بورژوازی بـرای حفظ 
مناسـبات موجـود و بنیان هـای جامعه مدنی 
نیـاز بـه ایدئولوژی هایـی برای پنهـان نمودن 
تضـاد طبقاتی دارد، منظـرگاه خرده بورژوازی 
می توانـد ایـن ایدئولـوژي را بازتولیـد کنـد. 
افـراد ایـن طبقه  منافع مشـترک مادی برای 
اتحـاد و سـازماندهی نظـام تولیـد اجتماعـی 
ندارنـد بنابرایـن اگـر طبقـه کارگـر، دولت را 
بـه مثابه دسـتگاه طبقـه حاکمه بـرای حفظ 
اسـتثمار هدف قرار می دهـد، خرده بورژوازی 
دولـت را مقصـودی برای سـازماندهی جامعه 
براسـاس تعلقـات ایده  آلیسـتی خـود تلقـی 

بـه  ایـن طبقـه الجـرم  اعضـای  می کنـد. 
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بـا مطالبـات  و  اتم هایـی منفـرد  مثابـه 
مرتبـط بـا سـبک زندگـی فردی شـان گـرد 
قبلـه گاه دولـت حلقـه می زننـد و جناح هـای 
منافعشـان  بـا  مطابـق  بـورژوازی  مختلـف 
در تـوازن قـوای طبقاتـی داخلـی و آرایـش 
جهانـی، رنـگ آمیـزی ایـن قبلـه و تعییـن 
گروه هایـی  بـه  را  آن  فرهنگـی  مولفه هـای 
از خرده بـورژوازی واگـذار می کننـد. یکـی از 
ایـن ایدئولوژی هـا که در شـرایط سـرکردگی 
بلـوک غـرب بـر سـرمایه داری جهانـی ظهور 
کـرد لیبرالیسـم اسـت. ایـن ایدئولـوژي تمام 
بـر  سـنتی  جوامـع  کـه  محدودیت هایـی 
گروه هایـی ماننـد زنـان، اقلیت هـای مذهبی، 
اقلیت های قومی و دگرباشـان جنسـی اعمال 
می کردنـد را بـه چالـش می کشـد تـا حریـم 
مقـدس سـرمایه  مصـون نگـه داشـته شـود. 
اگـر ناسیونالیسـم، کارگـران را مجاب می کرد 
کـه چشـم بـر نابرابـری فاحـش در امکانـات 
زیسـتی میـان خـود و سـرمایه داران هم نـژاد 
خـود ببندنـد تـا جامعـه ای مبتنی بـر زبان و 
نـژاد واحـد برسـازند، لیبرالیسـم کارگـران را 
مجـاب می کنـد کـه تیـره روزی آن هـا نـه در 
اسـتثمار و نابرابـری در ابتدایی تریـن حقـوق 
زندگـی بلکـه در نداشـتن حقوق شـهروندی 
ماننـد حـق پوشـش اختیـاری، حـق داشـتن 
عبادتـگاه مذهبـی و حق کاربـرد زبان مادری 
اینجاسـت  اسـت.  اجتماعـی  در محیط هـای 
جامعـه  بنیادیـن  تضـاد  بـر  ای  پـرده  کـه 
سـرمایه داری یعنـی همـان زنجیـر اسـتثمار 
می افتـد تـا کارگـران زن، درویـش و عـرب 
در کنـار هم جنسـان، هم کیشـان و هم زبانـان 
خـود که صاحبـان این زنجیراند قـرار بگیرند. 
از نظـر ما هرگونـه نقد رادیـکال طبقاتی باید 
افشـای  و  پـرده  ایـن  برانداختـن  در جهـت 
تضـاد بنیادین جامعه سـرمایه داری باشـد. اما 
بگذاریـد ببینیـم »نقـد رادیـکال« در نظرگاه 

خانـم حسـین زاده چـه معنایـی می دهـد.

نشاندن نزاع به جای گفت وگو: رادیکالیسم از 
نگاه چپ خرده بورژوایی

نقـد  بـه  کـه  ایشـان  متـن  از  در قسـمتی 
حسـام حسـین زاده اختصـاص دارد، منطـق 
لیبرالـی بـه »گفتگـو« تقلیل داده می شـود تا 
هسـته ایـن منطق کـه همان آشـتی طبقاتی 
نتیجـه  متـن  بمانـد. سـپس  پنهـان  هسـت 
می گیـرد کـه این خط مشـی )»گفتگـو«( به 
ایـن نتیجـه منطقـی می رسـد کـه »هرکـس 
یـا هرگـروه که سـر سـتیزه و نـزاع درون این 
»ما« دارد دچار مشـکالت شـخصی یـا روانی 
و نوعـی عـدم جامعه پذیری اسـت«4  در انتها 
نتیجـه ی منفـی ایـن منطق معرفی می شـود: 
»رویارویـی و مقاومـت نزاع آمیز کسـانی را که 
پیشـاپیش در سـازوکارهای سـلطه حقشـان 

پایمـال شـده اسـت برنمی تابـد.«
بگذاریـداز اسـم رمـِز آشـتی طبقاتـی یعنی 
می پرسـیم:  ایشـان  از  کنیـم.  آغـاز  »حـق« 
حـق بـرای چه کسـی؟ و  بـرای چـه چیزی؟ 
کشـور  سراسـر  صنفـی  شـوراهای  بیانیـه 
پاسـخ مـا را می دهـد. »مـا همچنـان مجدانه 
خواهـان لغـو کامل هرنوع تبعیض جنسـیتی، 
طبقاتـی  و  ایدئولوژیـک  مذهبـی،  قومیتـی، 
هسـتیم« اجـرای اعتراضـی چپ هـای لیبرال 
نیـز منطـق بیانیـه را بـه نمایـش می گـذارد. 
جایـی کـه طبقـه  کارگـر نـه بـه مثابه سـوژه 
رهایـی تمـدن انسـانی )به واسـطه نقش ویژه 
و تاریخـی اش در مناسـبات تولیـدی( بلکه به 
مثابـه سـوژه ای قربانـی و بـه شـکلی هـم ارز 
در کنـار دیگـر افـرادی که حقوقشـان پایمال 
شـده اسـت قرار می گیرد تـا ثابت کنـد دفاع 
از حق تشـکل یابی زحمت کشـان و اعتراضات 
معیشـتی آنـان نـه ناشـی از قرار داشـتن این 
جریان در مسـیر مبـارزه طبقاتی بلکه ناشـی 
از نگاهـی ترحمـی بـه طبقـه کارگـر اسـت. 
همـان ترحمـی کـه بـه شـکلی برابـر نسـبت 
بـه حـق آزادی مذهبـِی دراویـش و حجـاب 
بنابرایـن  تعلـق می گیـرد.  اختیـاری زنـان5  
لحظاتـی کـه ایـن جریان کنـار طبقـه کارگر 
قـرار می گیرد مانند همبسـتگی بـا اعتراضات 
هفته تپـه یـا اعتصاب معلمـان را باید تقاطعی 
اتفاقـی بـا مسـیر مبـارزه طبقاتی تلقـی نمود 

کـه حتـی خـود ایـن جریـان نیز بـه آن 
هرسـاعت  هرصـورت  در  اسـت.  نبـوده  آگاه 
خرابـی نیـز دوبـار در روز زمان را به درسـتی 

نشـان می دهـد.
بـرای فهـم دومین کلیـدواژه متن نویسـنده 
»مقاومت	هـای	 مصـداق  سـراغ   بـه 
»منطـق  کـه  می رویـم  نزاع	آمیـز«ی 
اصالحات، آن را برنتابیده« اسـت. »گروه های 
بـه  ]کـه[  دانشـجویان  رادیکال تـر  لیبـرال 
حـال  رفتنـد«.  اصالحـات  از  عبـور  سـراغ 
مفهـوم رادیکالیسـم را در نـزد ایشـان متوجه 
می شـویم. دانشـجویان طرفدار وحشیانه ترین 
سیاسـت های نئولیبرالـی کـه بـرای رسـیدن 
به آرزوی شـان در زمینه برقراری دموکراسـِی 
متجاوزتریـن  احتمالـی  حملـه  از  سـکوالر، 
اسـتقبال  ایـران  بـه  بشـریت  تاریـخ  ارتـش 
می کننـد.6  البتـه نویسـنده وفادارانـه تاریـخ 
ایـن »رادیکالیسـم« ارتجاعـی را دنبـال کرده 
و بـه خـزان آن در چمـن زار اصـالح طلبـی 
می رسـند: »مواجهـه ی رادیکال بـرای احقاق 
بـه ویـژه  قامـوس اصـالح طلبـی،  حـق، در 
اصـالح طلبی معتدله ی پساهشـتاد و هشـت، 
سـال  اعتراضـات  بایـد  پـس  نمی گنجـد«. 
۸۸ علیـه »دولـت سـیب زمینی« کـه توسـط 
طبقه متوسـط شـیفته غـرب و بانـک  جهانی 
انجـام گرفـت را مواجهـه ای رادیـکال بـرای 
احقـاق حـق بـه حسـاب آورد که گویـی تنها 
مشـکلش ایـن بـود کـه بـه چانـه زنـی از باال 
آلـوده شـده و بـه دموکراسـی از پاییـن مورد 
عالقـه نویسـنده وفـادار نمانـده اسـت.7 حال 
بایـد نهایـت اختـالف جریـان مـورد حمایـت 
حسـین زاده ها )حسـام و لیـال( در دانشـکده 
علوم اجتماعی مشـخص شـده باشـد: این که 
دموکراسـی بورژوایـی را بایـد از پاییـن به باال 

نوشـت یـا از بـاال بـه پایین.
سـرمایه داری  بحـران  شـدن  عمیق تـر 
وضعیتـی  در  را  خرده بـورژوازی  جهانـی، 
شـدن  سسـت  می دهـد.  قـرار  متناقـض 
پایه هـای دولـت بورژوایـی، از یک طـرف این 

طبقـه را بـرای حفـظ مالکیـت ُخـردش از 
4. تمام تاکیدات در نقل قول های متن پیش رو، از ماست.

5.الزم بــه ذکــر اســت کــه محدودیت هــای فرهنگــی بــرای اقشــار مختلــف مــورد تاییــد مــا نیســت. امــا مســئله اساســی بــر ســر ایــن اســت کــه پیگیــری هــر مطالبــه اجتماعــی تنهــا 
زمانــی مترقــی تلفــی می شــود کــه بــا محــک مبــارزه طبقاتــی و کمــک بــه پیش بــرد آن مــورد ســنجه قــرار بگیــرد. البتــه چــپ خــرده بورژوایــی درکــش از آزادی هــای فرهنگــی، 

درکــی فردگرایانــه و لذت جویانــه اســت کــه خــود را در پــالکارد )بــدن مــن مــال مــن اســت. نــه ســنت، نــه مذهــب، نــه دولــت( نشــان می دهــد.
6. بیانیه بهار بغداد 24 انجمن اسالمی عضو دفتر تحکیم وحدت

7. بــرای فهــم ایــن اصطــالح غریــب در جســت وجوی اینترنتــی تنهــا بــه نــام جنــاب جالیــی پــور، اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی، رســیدیم کــه عقیــده دارنــد »در عالــم تئــوری دو 
راه وجــود دارد یکــی راه پیگیــری دموکراســی از پاییــن دیگــری از بــاال. راه دموکراســی از پاییــن یعنــی اینکــه از آنجــا کــه حامیــان حــق ویــژه در حکومــت بــه طرفــداران حکمرانــی 
ــا کــه عالقــه  ــذا راه وصــول دموکراســی از پاییــن می گــذرد بدیــن معن ــد ل ــه دســت بگیرن قانونــی و دموکراتیــک اجــازه نمی دهنــد کــه فرمــان ماشــین حکومــت و قانونگــذاری را ب
منــدان بــه دموکراســی بــا بســیج جامعــه مدنــی و نهایتــا بــا بســیج مســالمت آمیز مــردم، قــدرت آزادی خواهــان را بــه مخالفــان حکمرانــی قانونــی تحمیــل کننــد و بــا تغییــر قانــون 

اساســی زمینــه را بــرای انتخابــات آزاد و حکمرانــی قانونــی و دموکراتیــک فراهــم کننــد«



گزنـد بی نوایـان و گرسـنگان بـه دامـان 
امـکان  دیگـر  طـرف  از  و  می انـدازد  دولـت 
بازسـازماندهی ایدئالیسـتی دولـت )به کمک 
همـان گرسـنگان بـه سـتوه آمـده( را بـرای 
گروه هـای متخاصـم ایـن طبقـه محتمل تـر 
می کنـد.  هـر دو جریان برآمـده از این طبقه 
در عبادتـگاه جامعه مدنی به سـمت بورژوازی 
نـدای آشـتی طبقاتـی  بـه  سـجده کـرده و 
لبیـک گفته انـد. چـه آنـان کـه از تـرس از 
دسـت دادن خـرده امتیـازات زندگـی کثیـف 
از هـراس »سـوریه ای شـدن«  مصرفی شـان 
تقاضـای سـرکوب کسـانی را صـادر می کنند 
کـه بـرای ابتدایی تریـن حقـوق زندگی شـان 
فـرط  از  کـه  آنـان  چـه  و  می زننـد  فریـاد 
هیجـان و آوانتوریسـم، کشـور را در »درگاه 
اینکـه  بـدون  می کننـد  معرفـی  انقـالب« 
نیـروی سیاسـی محقق کننـده آن را معیـن 
کننـد. اینـان هـردو طبقـه کارگـر را تبدیـل 
بـه پیاده نظـام بـورژوازی می کننـد. چـه آن 
کارگـران  کـه  لیبرال هـای »گفتگـو« طلـب 
و  ارشـاد  طویـل حسـینیه  بـه صف هـای  را 
و  فرامی خواننـد  بنفـش  سـتاد  بوقچی گـری 
چـه آن لیبرال های »نزاع« طلـب که بر عمل 
ارتجاعـی فرقه هایی که بخشـی از فرودسـتان 
 را بـه پاسـداران می کشـانند تـا مدافعان حرم 
مجذوب علـی شـاه شـوند صحـه می گذارنـد.

درک لیبرالی از اصالح طلبی و اصول گرایی
طبقه حاکمه در نظام سـرمایه داری در سـه 
سـطح اقتصـادی،  سیاسـی و ایدئولوژیـک بـه 
سـازماندهی می پـردازد. در سـطح سیاسـی، 
نماینـدگان ایـن طبقـه در دسـتگاه نظامی و 
قضایـی از انعطـاف کمتری برخوردار هسـتند 
تـا بتواننـد در حفـظ منافـع کلیـت طبقه در 
برخـورد با طبقـات محکوم و رقبـای خارجی 
قاطعانـه عمـل کننـد. امـا در سـطح اجرایـی 
و قانون گـذاری سـاختارهای انتخـاِب نماینده 
سیاسـی بایـد از انعطـاف بیشـتری برخوردار 
باشـد تا هـم در سـطح خارجی امـکان ظهور 
ائتالف هـای جدیـد و گشـایش بازارهای نوین 
برای پاسـخگویی بـه نیازهای انباشـت فراهم 
باشـد و هـم کسـب رضایـت نسـبی طبقـات 
دیگـر به واسـطه ظهـور ایدئولوژی هـای مورد 
اقبـال گروه هـای اجتماعـی مختلـف کسـب 
شـود. ایـن همـان کارکردهای دوگانـه دولت 
بورژوایـی اسـت کـه آنتونیـو گرامشـی آن را 
»هژمونـی و زور« دسـته بنـدی می کنـد. در 
ایـن بسـتر در 2۰ سـال اخیـر در ایـران دو 
جناح، نماینـده این انعطاف دسـتگاه اجرایی 

و قانون گـذاری بـوده انـد. جنـاح اصالح طلب 
کـه افـق ادغـام در سـرمایه بلوک غـرب را به 
تکنولـوژی  و  واسـطه جـذب سـرمایه گذاری 
شـرکت های چندملیتـی بـه ویـژه در صنایـع 
خـودرو و نفـت در دسـتور کار قـرار داده و 
بـه همیـن جهـت سـعی در جلـب حمایـت 
طبقـه متوسـط جدیـد شـیفته لیبرالیسـم را 
داشـته اسـت کـه سـازمان های ایدئولوژیـک 
سـازمان های  روشـنفکری،  نهادهـای  را  آن 
مردم نهـاد و انجمن های اسـالمی دانشـجویی 
جنـاح  مقابـل،  در  اسـت.  مـی داده  تشـکیل 
اصولگـرا بازارهـای مصرف کشـورهای منطقه 
و روابـط تجاری بـا کشـورهای دارای تقابل با 
بلوک غرب را برای پاسـخ به انباشـت سرمایه 
مدنظـر داشـته و در سـطح ایدئولوژیـک بـا 
سـنتی،  خرده بـورژوازی  در  خـود  پایـگاه 
خواسـته های  ضامـن  ایدئولوژیـک  نظـر  از 
محافظه کارانـه ایـن اقشـار در جامعـه ایـران 
بـوده اسـت. البتـه تمامـی دولت هـا فـارغ از 
خـود  ایدئولوژیـک  و  بین المللـی  نوسـانات 
سیاسـت های  اجـرای  چارچـوب  زمینـه  در 
خصوصی سـازِی  جملـه  از  نئولیبرالـی 
خدمـات  کاهـش  و  تولیـدی  واحدهـای 
آموزشـی و درمانـی رایـگان اتفاق نظـر کامل 
داشـته انـد. حـال بـه تحلیـل نویسـنده متن 
حاکمـه  طبقـه  در  سیاسـی  شـکاف  دربـاره 

می پردازیـم.
»اصالح طلبـی و اصول گرایـی یـا بـه عبارت 
یـک  نظامـی  و  دولت مـدار  سـویه ی  بهتـر 
سیاسـت کالن« به نظر می رسـد که نویسنده 
مفهـوم »هژمونـی و زور« را که اساسـا مرتبط 
سیاسـی  دسـتگاه  مختلـف  بخش هـای  بـا 
سیاسـی  شـکاف  بـا  اسـت   حاکمـه  طبقـه 
اصالح طلـب  و  اصول گـرا  جریـان  دو  میـان 
اشـتباه گرفتـه اسـت. امـا بایـد اول توضیـح 
داد کـه ایـن اشـتباه از چه منظرگاهی ریشـه 
می گیرد تا سـپس مشـخص شـود کـه به چه 

می انجامـد. فاجعه بـاری  سیاسـی  نتایـج 
از  سـرکوب  کارگـر،  طبقـه  منظـرگاه  از 
و  می شـود  آغـاز  کارخانـه  در  اسـتبداد 
دموکراسـی بورژوایـی در دل خود دیکتاتوری 
بـر طبقـه کارگـر را بـه همـراه دارد. در زمان 
حالیکـه  در  جنـاح،  هـردو  بـودن  کار  روی 
و  اتـاق  ده هـا  از  کارفرمایـان  و  بازرگانـان 
سـندیکا بـرای کسـب منافع شـان برخـوردار 
بوده انـد، امـکان هرگونه تشـکل یابی مسـتقل 
از طبقـه کارگـر سـلب شـده اسـت، چـه در 
سـطح سراسـری و چه در سـطح محیـط کار. 
طبقـه متوسـط جدیـد بـه واسـطه نیـاز بـه 

حضـور مدیـران میـان رده در انحصـارات 
اقتصـادی، ابرشـرکت ها، احـزاب، بروکراسـی 
انجمن هـای فرهنگـی و  دولتـی، رسـانه ها و 
ایدئولوژیـک شـکل گرفتـه اسـت. ایـن طبقه 
نیـروی کار،  انقیـاِد  بـه واسـطه نقـش اش در 
تامیـن منافعـش بـه برقـراری نظـم سـرمایه 
گـره خـورده اسـت و از نظـر افـق سیاسـی 
و ایدئولوژیـک منافـع خـود را در لیبرالیسـم 
بلـوک حاکـم  بـا  تقابـل  و  تنـش  و کاهـش 
طبقـه  ایـن  می بینـد.  جهانـی  امپریالیسـم 
بـه دلیـل گـره خـوردن منافـع  و افق هایـش 
بـا جریـان اصالحـات، در زمـان دسـِت بـاال 
داشـتن ایـن جریـان در قـوه مجریـه و مقننه 
هـم از امکانـات نسـبتا بیشـتری در زمینـه 
پوشـش  آزادی  ماننـد  فـردی  آزادی هـای 
برخـوردار بـوده و هـم در سـطح انجمن هـای 
فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی خـود، امکان 
عمـل بیشـتر و نقـش گسـترده تری برعهـده 
داشـته اسـت. نقشـی کـه بـه ویـژه در دوره 
و  یافـت  کاهـش  اصولگـرا  دولـت  سـاله   ۸
سـرکوب خـود را در قامـت مسـائلی همچون 
گشـت ارشـاد، تعطیلی انجمن های اسـالمی، 
توقیـف نشـریات اصالح طلـب و ... بـه طـور 
عینـی لمـس می کـرد. در اینجـا صورت بندی 
نویسـنده کامـال از منظـرگاه این طبقـه بیان 
شـده اسـت. با	نسـبت	دادن	دولت	مداری	
کـردن	 جـدا	 و	 اصالح	طلبـان	 بـه	
نظامی	گـری	و	سـرکوب	از	آنـان،	همـان	
تـالش	طبقـه	متوسـط	در	پـاک	کـردن	
دامان	لیبرالیسـم	از	لکه	ننگ	سـرکوب	
طبقاتـی	را	مشـاهده	می	کنیـم کـه البته 
تنهـا خاطـره کارگـران خاتون آبـاد در زمـان 
خاتمـِی اصالح طلـب کافـی اسـت تا دسـتان 
لجن مـال طیف های راسـت و چپ لیبرالیسـم 
رو شـود. امـا ایـن تحلیـل در بزنـگاه تاریخی 

سـال ۸۸ بـه چـه نتایجـی می انجامـد؟

غسل تعمیِد جنبش ارتجاعی سبز در محراب 
لیبرالیسم   

»بـه جـای نقـد و تحلیـل طبقاتـی جنبش 
سـبز با نامیدن آن هم صدا با هسـته ی سخت 
قـدرت بـه عنـوان »جنبـش مخملین سـبز« 
کـه بازیچـه آمریکا برای سـرنگونی طلبی بوده 
از اصطالحـات و برچسـب هایی  ، مملـو   ...  ،
اسـت که بخشـی از طبقه ی حاکمـه ی ایران 
بـرای تخطئـه ی اعتراضـات اجتماعـی به کار 

می بـرد.«  
تـا جایـی کـه ما بـه یـاد داریـم اصولگرایان 
در توصیـف جنبـش سـبز از عبـارت »فتنه« 



توصیـف  رد  امـا  می کننـد  اسـتفاده 
از  جنبـش  ایـن  دربـاره  مخملیـن  جنبـش 
سـوی نویسـنده نشـان دهنـده آن اسـت که 
نـگاه ایـن جریان بـه مسـئله امپریالیسـم نیز 
ماننـد مسـئله طبقـه کارگـر نگاهـی اخالقی 
اسـت. یعنـی اگر ایـاالت متحـده اهدافش در 
کشـورهای دیگـر را از طریـق جنگ افـروزی 
امـا  انجـام داده  دنبـال کنـد عملـی شـنیع 
اگـر همـان اهـداف را از طریـق »اعتراضـات 
اجتماعـی« یـا همـان »مواجهـات نزاع آمیـز 
بـرای احقـاق حـق« مـورد عالقـه نویسـنده 
پیـش  ببـرد چشـمان ایـن جریـان در برابـر 
ذکـر  بـه  الزم  می شـود.  کـور  امپریالیسـم 
نیسـت حقی که طبقه متوسـِط شـیفته غرب 
بـرای آن، دسـت به نزاع زد همـان حق اعتبار 
پاسـپورت، حـق حضـور مک دونالـد در ایران، 
حـق همـکاری بـا سـرمایه های غربـی و در 
یک کالم حق افزایش سـهم خود از اسـتثمار 
طبقـه کارگـر بـود. »جنبـش مخملـی« نیـز 
برچسـبی نیسـت »که بخشـی از طبقه حاکم 
اجتماعـی  اعتراضـات  تخطئـه  بـرای  ایـران 
بـکار می بـرد« بلکـه طرحـی اسـت شـناخته 
شـده کـه اتاق هـای فکـر آمریکا بـرای »رژیم 
چنـج بـدون قهرنظامی«طراحـی کـرده  و به 
کمک مزدورانشـان در کشـورهای صربستان، 
گرجسـتان، اوکرایـن و قرقیزسـتان آن را بـا 
موفقیـت پیـاده نمودنـد. امـا بـه کار بـردن 
بیشـتر  هرچـه  سـخت«  »هسـته  عبـارت 
نمایـان می کنـد کـه نویسـنده منظـورش از 
تئوریسـین های  ترم هـای  کالسـیک،  متـون 
همیـن جنبـش از جملـه مصطفـی تاجـزاده۸ 
اسـت. اما حتـی اگر خوشـبینانه ایـن واژگان 
را لغـزش زبانـی  تلقـی کنیـم، بـا توجـه بـه 
مفاهیـم سـاخته و پرداختـه شـده در متن، از 
منظـر نویسـنده ای که خـود را ظاهـرا مدافع 
منافـع طبقات فرودسـت نیـز می داند، موضع 
گیـری صحیـح در راسـتای منافع ایـن طبقه 
در جریـان روی دادهـای  سـال ۸۸ چیسـت؟ 
پاسـخ روشـن اسـت: در نـزاع میـان دو جناح 
قـدرت در سـال ۸۸ باید جانـب اصالح طلبان 
و جنبش سـبز را گرفت چرا کـه از نظر متن، 
طـرح  بـا  می خواهنـد  نهایتـا  اصالح طلبـان 

گفت وگـو بـه تحمیـق زحمت کشـان بپردازند 
کـه می توان مقابل آن دسـت به افشـاگری زد 
امـا اصولگرایان انـد که منطق شـان »سـرکوب 
و نظامی گـری« بـوده کـه »تـا سـرحد حذف 
فیزیکـی هـم پیش میـرود.« شـاید ایـن تنهـا 
»شـباهتی« اسـت کـه نویسـنده بـا تحلیـل 
میـان  درسـتی  بـه  خویـش  خرده بورژوایـی 
ضدامپریالیسـت  ضدسـرمایه دارِی  مخالفـان 
جوانـان  اگـر  اینکـه  می بینـد.  بسـیجیان  و 
»پایبنـد بـه سـنت« و »ضـد فرهنـگ غربی« 
طبقـه  از  بخشـی  سـازماندهی  بـا  بسـیجی 
مهـار  را  اسـتکباری«  »فتنـه  ایـن  حاکمـه، 
و  متشـکل  نیـروی  اگـر  آنـگاه  نمی کردنـد، 
مسـتقل طبقـه ی کارگـر بـه شـکلی توامـان 
موجـود می بـود افتخار سـرکوب ایـن جنبش 
قاطعیـت  بـا  را  سرمایه دارانه-امپریالیسـتی 
بیشـتری از آن خـود نمـوده و چنـان کار آن 
را یکسـره می کـرد کـه یـک دهـه بعـد نتواند 
بـا  نعـش خـود  آوردن  پـرواز در  بـه  خیـال 
بال های سـرخ و بنفش را در سـرپروراند. البته 
اگـر نویسـنده سـعی می کنـد ایـن شـباهت 
اتفاقـی را بنیـان نقاشـی کودکانـه خـود قرار 
داده و بـه شـکل مفتضحانـه ای آن را تعمیـم 
بورژوایـی،  جریانـات  شـناخت  در  امـا  دهـد 
در هرمـکان و شـکلی کـه باشـد، اسـتعدادی 
در خورتوجـه دارد چنانکـه درسراسـر متـن 
نشـانه گذاری  خـود  تمجیـداِت  بـا  را  آن هـا 
می کنـد. از نسـبت دادن »احتـرام« به رقبای 
لیبرالـش در دانشـکده علـوم اجتماعی و قایل 
بـودن »پرنسـیب« بـرای بسـیج دانشـجویی 
تـا بزرگداشـت زادروز گزارشـگر ویـژه شـبکه 
من وتـو در امـور رفع حصِر از قطـب دروایش، 

مسـتقر در گلسـتان هفتـم پاسـداران. 
امـا نکتـه مهمـی کـه از نـام متن و سراسـر 
ناخواسـته  گذاشـتن  صحـه  هویداسـت،  آن 
بـر نقـد مـا نسـبت بـه جریـاِن فرصت طلـب 
مرزگـذاری  کـردن  محـدود  یعنـی  اسـت 
و  کشـور  در  حاکـم  سیاسـی  جریانـات  بـه 
اجتنـاب از مرزگـذاری طبقاتـی با بـورژوازی. 
عـام  وجـه  دو  خـود  تحلیـل  در  نویسـنده 
دو  بـا  را  زور(  و  )هژمونـی  بورژوایـی  دولـت 
کنونی)اصالح طلبـان  جنـاح سیاسـی حاکـم 

می گیـرد  این همـان  اصول گرایـان(  و 
را  صنفـی  فعالیـت  مرزبنـدی  ادامـه  در  تـا 
بـه نماینـدگان همیـن جناح هـا در دانشـگاه 
در  ایـن  کنـد.9  محـدود  بسـیج(  و  )انجمـن 
حالـی اسـت کـه حتـی اشـاره ای بـه  هسـته 
انتقـاد مـا نسـبت بـه ایـن نگاه نشـده اسـت، 
نگاهـی کـه در این متـن هم به عنـوان محور 
تحلیـل تکـرار می شـود. در آن نوشـته گفتـه 
بودیـم کـه »اتفاقات دی مـاه و خـروج آمریکا 
از برجـام نشـانه ای واضح از افـول دوگانه های 
اصالح طلبـی و اصولگرایـی بـود« و درنتیجـه 
بـه  بـورژوازی  مختلـف  فراکسـیون های 
دنبـال نماینـدگان سیاسـی جدیـد خواهنـد 
بـود تـا بتواننـد کارکردهـای دوگانـه دولـت 
اسـت  شـده  متزلـزل  کـه  را  سـرمایه داری 
احیـا کنند. تبلیـغ ایدئولوژی های فاشیسـتی 
رسـانه های  برخـی  توسـط  ایران شـهری 
داخلـی و عـروج ایدئولوژی هـای ارتجاعـی و 
پان عربیسـم  و  پان ترکیسـم  تجزیه طلبانـِه 
تنهـا نمونه ای از جریانات سیاسـی حاشـیه ای 
هسـتند که برای کسـب نقش رهبـری دولت 
و  کالن  بـورژوازی  درگاه  بـر  سـرمایه داری، 
حاشـیه ای چاپلوسـی می کننـد. بـرای همین 
بـود کـه اولویـت نخسـت جنبـش صنفـی در 
مقطـع کنونـی از نظـر مـا این بود کـه »نباید 
بـه مرزبنـدی بـه جناح هـای حاکـم کنونـی 
اکتفـا کـرد و بایـد بـا تمـام اقشـار پیرامونـی 
سیاسی شـان  نیروهـای  و  حاکمـه  طبقـه 
دسـت بـه جـدال زد تـا نیـروی اعتراضـی ما 
منحـل  سـرمایه داری  نویـن  جریان هـای  در 
نشـود.« نویسـنده امـا بـا پافشـاری بـر همان 
منطـق مـورد نقـد، مخاطراتی که از سـوی ما 
در پیش بـرد ایـن منطـق یـادآوری شـده بود 

تلقـی می کنـد. را »تئـوری توطئـه« 
تفسیر فرصت طلبی در دایره لغات صداوسیما

نویسـنده در متـن، نسـبت »فرصـت طلب« 
 )Leadership( که از سـوی ما بـه رهبـرِی
جریـان صنفـِی لیبرالـی اطـالق شـده بـود را 
»تحلیـل مبتنـی بـر تئـوری توطئـه« خوانده 
و در چارچـوب »همـان نـوع مواجهـه ای کـه 
نماینـدگان شـورای کارگـری هفـت تپـه را 
»رهبـری فرصت طلب و بازیچه ی دشـمنان« 
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8. »امــا همان طــور کــه می دانیــد 2دســته مقامــات داریــم؛ دســته اول قــدرت دارنــد امــا مســئولیتی متوجــه خــود نمی بیننــد. دســته دوم مســئولیت دارنــد ولــی اختیــارات الزم را ندارنــد. 
بخــش اول را می تــوان کانــون و هســته ســخت قــدرت نامیــد« ، تاجــزاده ، اصالحــات نیــوز

ــداری[«  ــا ]نظامی گــری و دولت م ــل منطــق عمل گــری جناح ه ــزی کام ــوان اســت و آن را » عصــر درهم ری ــی نات ــت اعتدال ــده دول ــن پدی ــن در تبیی ــه مت ــن اســت ک ــرای همی 9. ب
ــا غــرب و  ــره ب ــی مذاک ــان خــود را در همزمان ــه بی ــب اســت ک ــان پروژه هــای رقی ــرای آشــتی می ــد ایجــاد قرارگاهــی ب ــاق می افت ــدال اتف ــد. در حالیکــه آنچــه در عصــر اعت می دان
ــدارد و تنهــا  ــان ایــن دولــت و دولت هــای پیشــین از نظــر ســرکوب وجــود ن ــه از نقطــه نظــر طبقــه کارگــر کوچک تریــن تفاوتــی می گســترش نفــوذ منطقــه ای پیــدا می کنــد. وگرن
ــان آن را »جانشــینی  ــه حجاری ــزی ک ــان چی ــود. هم ــته می ش ــن انگاش ــری نوی ــی« ام ــرکوب جامعه مدن ــی« و »س ــل بین الملل ــب »تعام ــه ترکی ــی اســت ک از نقظه نظــر خرده بورژوای

ــد. ــیون« می نام ــا نرمالیزاس ــیون ب دموکراتیزاس



مـی دانـد« تفسـیر می کنـد. بـرای مان 
عجیـب بود  نویسـنده ای کـه در ابتدای متن 
از  بیـش  امـروز  ادعـا می کنـد »گویـا  خـود 
همیشـه نیاز داریـم به کالسـیک ترین متون 
و بدیهـی تریـن تعاریـف مراجعـه ی مجددی 
داشـته باشـیم و از دل آنهـا بحـث خـود را 
پیـش ببریـم« آیـا براسـتی با ترم کالسـیک 
»فرصت طلبی«)آپورتونیسـم( آشنایی ندارد. 
مـا به جـای ایشـان از خـالل متـون تئوریک 
توضیـح ایـن اصطـالح را برعهـده می گیریـم.

»نظریـه ی اپورتونیسـم .... آگاهـی طبقاتـی 
پرولتاریـا را تـا سـطح آگاهـی روانـی موجود 
ایـن  بدین تریـب مسـیر  و  کاهـش می دهـد 
طـور  بـه  تاکنـون  کـه  را  طبقاتـی  آگاهـی 
انحـراف  بـه  می کـرد،  پیش رفـت  غریـزی 

1۰ می کشـاند.«
1. پیـش	روی	غریزی	آگاهـی	طبقاتی:	
نویسـنده ای کـه پیشـتر در زمینـه جنبـش 
سـبز و فتنه نامیدن آن از سـوی صداوسـیما 
نسـبت بـه ادبیات رایـج اصولگرایـان اقدام به 
تجاهـل می نمـود، حـال واژه »فرصت طلبی« 
ادبیـات  بـا  همسـو  کامـال  مـا  متـن  در  را 
صداوسـیمایی تفسـیر می کنـد.  طبـق ایـن 
ادبیـات، کارگـران ذاتا انسـان هایی وفـادار به 
نظـم حاکم  و تنهـا دارای مطالبـات اقتصادی 
و  هسـتند  بـورژوازی  منافـع  چارچـوب  در 
هـرگاه کـه مطالباتی خـارج از ایـن چارچوب 
فرصت طلـب  عـده ای  توسـط  کننـد  مطـرح 
گـول خـورده و بازیچـه آنـان قرار گرفتـه اند. 
امـا از منظـرگاه مـا غزیـزی معنـای ناآگاهانه 
در سـطح  کارگـر  طبقـه  مبـارزه  نمی دهـد، 
از  افزایـش مـزد خـود  اقتصـادی و بـر سـر 
تولیـد، به شـکلی خودجوش و غریـزی اتفاق 
می افتـد و بـا ورود مبارزه به سـطح سیاسـی، 
طبقاتـی  مسـتقل  افـق  می تواننـد  کارگـران 
خـود را گشـوده و رسـالت خـود در رهایـی 
اینکـه  یـا  و  برسـانند  انجـام  بـه  را  بشـریت 
منافـع خـود را در چارچوب افق هـای طبقات 
دیگـر گنجانـده و از مسـیر صحیـح منحـرف 
معیشـتی  صنفـی  مطالبـات  دربـاره  شـوند. 
در دانشـگاه مـا بـا همیـن نـگاه بیـان کردیم 
که»ایـن جنبـش در روزهای نخسـت تولدش 
برابـر  در  تدافعـی  و  موضعـی  مقاومت هایـی 
پولی شـدن بیشـتر آموزش و کاهـش کیفیت 
خدمـات رفاهـی و آموزشـی تـدارک دیـد که 
عمدتا از سـوی دانشـجویان فرودست رهبری 

می شـد و بـه شـکلی غریـزی در مرزبنـدی با 
اصـالح  یعنـی  حاکـم  سیاسـی  جناح هـای 
برگـزاری  بـه  اقـدام  اصولگرایـان  و  طلبـان 
شـوراهای  بـه  ورود  و  اعتراضـی  تجمعـات 
نمـود.«  مطالباتـش  پیگیـری  بـرای  صنفـی 
طبـق نظـر مـا مطالباتـی ماننـد مخالفـت بـا 
کاهـش سـنوات و پولی شـدن سـرویس های 
دانشـگاه از سـوی دانشـجویان فرودسـت بـه 
شـکلی خودجـوش سـازماندهی می شـود امـا 
وقتـی وارد سـطح مبـارزه سیاسـی و خـروج 
از الِک تدافعـی مبـارزه معیشـتی می شـویم، 
و  برخاسـته  مبـارزات  ایـن  دل  از  جریانـی 
ایـن جریـان را بـه انحـراف می کشـاند. پـس 
در  ایـن جریـان« کـه  آگاهانـه  »نهادسـازی 
کشـور  سراسـر  صنفـی  شـوراهای  »نهـاد« 
و  »ناخـودگاه  مـا  نظـر  از  اسـت  متبلـور 
غریـزی« نبـوده اسـت، آنگونـه که نویسـنده 
بـه مـا نسـبت می دهـد. ایـن »نهادسـازی« و 
بـه جریانـات سیاسـی  نسـبت  موضع گیـری 
بیـرون دانشـگاه اتفاقـا همانطـور کـه ایشـان 
می گوینـد رهبـرِی آگاهانـه ای اسـت کـه از 
سـوی بخشـی از بدنه جریان صنفـی پذیرفته 
شـده و منافـع دانشـجویان فرودسـت را در 
پیونـد بـا افـِق جناح هایـی از بـورژوازی قـرار 
داده اسـت. برای روشـن تر شـدن ایـن پیوند 

بـه ریشـه فرصت طلبـی رجـوع می کنیـم.
روانـی	 آگاهـی	 انگاشـتن	 یکـی	  .2
آگاهـی	 بـا	 پرولترهـا	 بالفعل)موجـود(	
زمینـه   ایـن  در  پرولتاریـا:  طبقاتـی	
می بینیـم کـه در بیانیـه، شـوراهای صنفـی 
سراسـر کشـوربا اعالم حمایـت از »اعتراضات 
کشـور«  اجتماعـی  سـپهرهای  تمـام  در 
بـه  اعتراضـی،  اجـرای  محتـوای  بـا  همسـو 
ماننـد  فرقه گـرا و ضدطبقاتـی  جنبش هایـی 
جنبش دروایـش، جنبش های ناسیونالیسـتی 
فمینیسـم  همچنیـن  و  قومـی   اقلیت هـای 
بورژوایـی اعتبـار بخشـی می کند. ایـن همان 
ریشـه ای اسـت کـه بـدان اشـاره شـد. منطق 
جنسـیت،  حیـث  از  را  انسـان ها  بورژوایـی 
تـا  می کنـد  گزینـش  مذهبشـان  و  قومیـت 
جایـگاه طبقاتی شـان را پنهـان کنـد و حقوق 
شـهروندی آن هـا را در زمینه هـای فرهنگـی 
بـه جـای حقـوق ابتدایـی زندگی شـان قـرار 
می دهـد. امـا جریـان لیبـرال به جای افشـای 
ایـن منطـق کـه بنابـه  دالیلی در حـال عروج 
اسـت آن را بـه مثابـه آگاهـی روانـی بالفعـِل 

رسـمیت  بـه  کارگـر  طبقـه  از  بخشـی 
صـوری  مشـروعیت  بتوانـد  تـا  می شناسـد 
از  بزرگ تـری  بخـش  رهبـری  در  را  خـود 
دیگـر  نمونـه  در  کنـد.  کسـب  فرودسـتان 
نیـز ایـن درک سـطحِی عـام و مشـهور کـه 
صـرف  را  ایرانیـان  ثـروت  ایـران  »دولـت 
را  می کنـد«  خاورمیانـه  در  جنگ افـروزی 
رد نکـرده و نقـش قدرت هـای منطقـه ای و 
را در جنگ افـروزی در منطقـه،  ابرقدرت هـا 
هـم ارز می گیـرد. امـری کـه نویسـنده بیـان 
آن از سـوی مـا را نوعـی »تئـوری توطئـه« و 
»گرای امنیتـی« تلقـی می کنـد. البته ایشـان 
بایـد خوشـحال باشـند کـه ایـن گـرا دادن ها 
نـه از سـوی اکانت هـای فیـک توییتـری کـه 
مطـرح  شناسـنامه داری  نشـریات  سـوی  از 
طـرح  بـه  می تواننـد  ایشـان  کـه  می شـوند 
شـکایت خـود بپردازنـد. امـا بـرای مشـخص 
شـدن ضـرورت بدیهـی تفـاوت قائـل شـدن 
میـان ایـن دو عامـل یادشـده بـه ذکـر مثالی 
می پردازیـم. شـخصی را تصـور کنیـد کـه از 
دو طـرف مـورد حملـه قـرار گرفته اسـت، از 
یـک طـرف گنـده الِت محله با پنجـه بوکس 
می خواهـد او را مطیـع اوامـر خـود کنـد و از 
طـرف دیگـر یـک جنایتـکار بین المللـی بـا 
مسلسـل می خواهـد تمـام محلـه را بـا خاک 
ایـن  در  مـا  فرضـی  کنـد. شـخص  یکسـان 
میانـه ماننـد خـر بوریـدان، نـدا سـر می دهد 
کـه ایـن هـا هـردو جنایتکارند و مـن  مبارزه 
بـا هـر دو را در یـک سـطح دنبـال خواهـم 
کـرد! آیـا چنیـن حماقتـی ممکـن اسـت رخ 
دهـد؟ پاسـخ آری اسـت. در سـطح جامعـه، 
تحلیـل  بـرای  خرده بورژوایـی  منزه طلبـی 
منطقـه ای  دولت هـای  خاورمیانـه  مسـائل 
)مثـال دولـت اسـد( و ابرقدرت هـای جهانـی 
جنگ افـروزی  در  را  آمریـکا(  دولـت  )مثـال 
در خاورمیانـه هـم ارز هـم می دانـد. ناگفتـه 
پیداسـت کـه هـم ارز دانسـتن آن الت محلـه 
و جنایتـکار بین المللـی در واقـع قـرار گرفتن 
در پـروژه جنایتـکار تـا دنـدان مسـلح جهـت 
نابـودی محلـه اسـت بـه همین معناسـت که 
میـان  قائل شـدن  تمایـز  ضـرورت  نویسـنده 
تاثیـر دولـت  اسـد و امپریالیسـم آمریـکا در 
جنگ افـروزی در خاورمیانـه را بـه دروغ  »رد 
تأثیـر »قدرت هـای منطقـه ای« در وضعیـت 
معرفـی  مـا  سـوی  از  خاورمیانـه«  جـاری 
جـای  در  اتهامـات  ایـن  البتـه  می کنـد11 
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11. این مسئله را در شماره ششم پایدیا و در مقاله »سوریه؛ عامل بدبختی یا آیینه رهایی« تفصیال مورد بررسی قرار داده ایم.



نویسـنده  می شـود.  بیـان  نیـز  دیگـری 
محتـرم  هم دانشـکده ای های  نقـد  در  کـه 
خـود از ارجاعـات طویـل اسـتفاده نموده انـد 
کوت هایـی  از  تنهـا  مـا  متـن  سراسـر  در 
تک کلمـه ای اسـتفاده می کنـد تا با برداشـتن 
کلماتـی از متـن مـا تیله بـازی راه انداختـه و 
آن هـا را در جهـت دلخـواه خود تفسـیر کند. 
ایشـان امـا حـال بـرای زدن آخریـن ضربـه 
گویـا یـک تیلـه کـم آورده و آن را خـود بـا 
جرزنـی و زرنگـی خاصی، یواشـکی وارد بازی 
می کننـد. »نویسـنده ای کـه باخیـال راحـت 
سیسـتم سیاسـی کنونی را ضدامپریالیسـتی 
یـک  کوت هـای  از  حتـی  اینبـار  می دانـد«. 
متاسـفانه  نیسـت.  خبـری  هـم  کلمـه ای 
ناگزیریـم کـه بـازی کودکانـه  ایشـان را برهم 
پیشـین مان  مقالـه  از  جملـه  دو  و  بزنیـم 
حاکمـه  طبقـه  اصلـی  جنـاح  »دو  بیاوریـم. 
بـرای  جهانـی  سـطح  ....در  هفتـاد  دهـه  از 
سـازش خفت بـار در نهاد هـای امپریالیسـتی 
تـالش کردنـد«. »طبقـه سـرمایه دار ایـران با 
خـروج ثـروت از کشـور، زحمت کشـان را در 
معـرض آسـیب بیشـتری قـرار داده و عـالوه 
بـر هزینـه کالن ثروت انـدوزی و رفـاه خـود، 
هزینـه تحریم هـای امپریالیسـتی را نیـز بـر 
دوش آنـان انداختـه و بـا تضعیف سـتون های 
امپریالیسـم  آسـیاب  در  آب  عمـال  اجتمـاع 

می ریـزد.«

در دفاع از خودخواندگی شوراهای صنفی 
سراسر کشور: معیار مشروعیت چیست؟

اشـاره  بـا  متـن خـود  ادامـه  در  نویسـنده 
مـورد شـوراهای صنفـی سراسـر  نقـدی در 

می کنـد. مطـرح  سـوالی  کشـور 
» اگـر ایـن اتحادیـه مهـر تاییـد قانـون و 
قـدرت را داشـت، باز هـم می توانسـتید آن را 

خـود خوانـده بخوانیـد؟«
پاسـخ مـا بـاز هـم قاطعانـه این اسـت: آری 
آن را خودخوانـده می نامیدیـم. ایشـان اما در 
پرسـش خـود بـا زیرکـی مـوردی را نادیـده 
گرفتـه اسـت. نقـد مطـرح شـده نـه صـرف 
کـه  باالدسـتی  نهادهـای  توسـط  رسـمیت 
چگونگـی شـکل یافتـن و فـرم فعالیـت ایـن 
شـوراها را هـدف قـرار داده اسـت درحالـی 
کـه نویسـنده بـا حـذف هسـته نقـِد مطـرح 

شـده تنهـا کاریکاتـوری از آن را نگـه داشـته 
و پاسـخ می دهـد. گویـی نویسـنده متن خود 
نیـز می دانـد کـه در مقابـل این نقد پاسـخی 
نـدارد کـه سـعی در گمراه کـردن مخاطبـان 
دارد. بـه ایـن بهانـه دوبـاره سـعی می کنیـم 

کـه نقـد خـود را صورت بنـدی کنیـم.
فعالیـت صنفـی در حوزه هـای مختلـف بعد 
از برداشـتن گام هـای اولیـه بـا سـوالی پیـش 
روی خـود مواجـه می شـود این که آیـا امکان 
و ضـرورت پیش روی و گسـترش دارد یا فقط 
بایـد در محـدوده ی محـدود یـک دانشـگاه یا 

کارخانـه بماند؟
پاسـخ را اما می تـوان البه الی صفحات تاریخ 
یافـت. بعـد از اعتراضـات دانشـجویان چنـد 
دانشـگاه نسـبت بـه مسـئله ای چون سـنوات 
و یـا پولـی شـدن امکانـات مختلف دانشـگاه، 
ایـن  بـا  نیـز  دانشـجویی  صنفـی  مبـارزات 
پرسـش مواجـه می شـوند و سـعی می کننـد 
صـدای خـود را به صـورت دسـته جمعی بلند 
کننـد. در ایـن میانـه کانالـی تلگرامـی12 بـا 
نـام »شـورای صنفـی دانشـجویان کشـور«13 
تاسـیس می شـود و در پوسـتری، بعد از بیان 
اهمیـت وجود شـورای صنفی رسـالت خود را 

ایـن گونـه بیـان می کند:
پیگیـری  ایـن  اخبـار  بـا  کانـال  ایـن  »در 
همچنیـن  و  شـده  برنامه ریـزی  و  زمان بـر 
طرح مشـکالت صنفی مشـترک دانشـجویان 
کشـوری بـا مشـکالت حـادی کـه مختـص 
یـک دانشـگاه اسـت با فعـاالن صنفـی همراه 

می شـویم.«
در ایـن میانه اما مسـئله ای مغفـول می ماند 
و آن هـم ایـن پرسـش مهـم و بنیادین اسـت 
بـه  آن  متعلقـات  و  گـروه  کانـال،  ایـن  کـه 
چـه عنوانـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد. 
یـک  بـر  ایـن سـازوکار  بـه  مـا  اصلـی  نقـد 
محـور اصلـی اسـتوار اسـت و آن هـم ایـن 
اسـت کـه این گونـه فعالیـت وجـه گسـترش 
یابنـده ی سـطحی را به تعمیق سـنت فعالیت 
و  داده اسـت  ترجیـح  دانشـگاه ها  در  صنفـی 
بـه جـای اصـل قـراردادن فعالیـت مشـترک 
و اتحادهایـی حول مسـائل مشـخص، دسـت 
بـه یـک اتحـاد دائمـی امـا صـوری در یـک 
»نهـاد« به نام شـورای صنفی سراسـر کشـور 
می زنـد کـه البتـه اعضـای آن هیچ گونه تعهد 

عملـی بـه حداقـل فعالیت مشـخص و یا 
موضع گیـری دقیـق ندارنـد.

در ایـن شـرایط، فعـاالن مشـروعیت خـود 
را نـه در فرآینـد مبـارزه و مشـخص نمـودن 
بـا طبقـه کارگـر کـه در هـر  نسـبت خـود 
چـه بیشـتر عمومیـت یافتـن صـدای خـود 
راسـتای  در  و  جهـت  همیـن  بـه  می یابنـد. 
تمامـی  خـود  خیالیـن  مشـروعیت  کسـب 
و گسـتره  افزایـش کمیـت  در  را  تالششـان 
فعالیـت می گذارنـد و نـه تدقیـق مواضع و در 
مـواردی نیـز بـه بیـان گزاره هـای کلـی برای 
همـراه کـردن جمـع بیشـتری اکتفـا می کنند.
بـه همیـن دلیل اسـت که شـوراهای صنفی 
آگاهـی  بـه  اسـت  مجبـور  کشـور  سراسـر 
دهـد  تـن  سـرمایه دارانه  بالفعـل  و  موجـود 
تـا بتوانـد خـود را عمومی تـر از آن چـه کـه 
هسـت بکنـد، هرچنـد کـه در بیان سـعی در 
این جـا  در  امـا  باشـد،  داشـته  تمایزگـذاری 
و  ماسـت  معیـار  فعالیـت  منطـق  مسـئله ی 
در همیـن نقطـه اسـت که بـه دامـان فرصت 

طلبـی مـی افتـد.
»فرصت طلبـی یعنـی ایـن کـه منافع خاص 
و مبـارزه بـرای تامین آن ها را نه ابزار آموزش 
بـرای نبـرد نهایی، بلکـه چیزی بدانیـم که به 

خودی خود ارزشـمند است.«14
نمونـه مـوارد یاد شـده نحـوه عملکـرد دبیر 
شـورای صنفـی دانشـگاه تهران اسـت که هم 
بیانیـه ی حامـی  می تـوان امضایـش را پـای 
شورایی سـازی و سـایر بیانیه هـای شـوراهای 
هـم  و  دیـد  کشـور  دانشـجویان  صنفـی 
کارهایـش در انتخاباتـی کـه بـا نواقـص زیـاد 
برگـزار شـد و در حقیقـت منتهـی بـه عـدم 
تشـکیل شـوراها و قطـع رونـد فعالیت صنفی 

در واحدهـای مختلـف شـد. 
گفتیم که سـازوکار شـورای صنفی سراسـر 
خـود  فـراروی  را  چیـز  یـک  صرفـاً  کشـور 
کمـی  و آن هـم رشـد صرفـاً  گذاشته اسـت 
فعالیـن اسـت و نـه دقیق تـر شـدن مرزبندی 
فعالیـت صنفـی در جهـت پیش بـرد مبـارزه 
طبقاتـی.15 بیانیه هایشـان نیـز گواهـی اسـت 
بـر مدعـای ما. با هم قسـمت هایـی از آخرین 
بیانیه شـان را بررسـی مـی کنیم. در قسـمتی 
را  ای  خواسـته  آن  نویسـندگان  بیانیـه  از 
مطـرح می کننـد کـه مـرور دوبـاره آن خالی 
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از لطف نیست.
»چـرا کـه معتقدیـم راه حـل بـرون رفت از 
بحران هـای موجـود کنونی، نه سـرکوب مردم 
کـه بازگردانـدن حـق اداره و تصمیم گیری به 
یـک  اصلـی  مولـدان  و  کننـدگان  مشـارکت 

اسـت.« محیط 
ایده اصلی نویسـندگان در این جمله آشـکار 
می شـود. ایـن کـه محیطـی کـه صبح بـه آن 
آن جـا خـارج  از  نیـز  و شـب  جـا می رونـد 
می شـوند را خودشـان اداره کننـد. بـه همین 
علـت خواسـتار آن هسـتند کـه حـق اداره و 
و  »مشـارکت کنندگان  بـه  تصمیم گیـری 
مولـدان اصلـی یـک محیـط« برگـردد. دقیقاً 
در همیـن جـا کـه در نـگاه اول خواسـته ای 
دموکراتیـک مطـرح شـده اسـت بایـد درنـگ 
کـرد و سـوال هایی در راسـتای شـفاف شـدن 
موضـوع مطـرح کرد. سـوال های خـود را چها 

می کنیـم. صورت بنـدی  دسـته 
و  چیسـت  »مـردم«  واژه ی  از  مقصـود   -1
مصـداق آن در دانشـگاه شـامل چـه کسـانی 

می شـوند؟
اصلـی  مولـدان  و  »مشـارکت کنندگان   -2
یـک محیـط« کیسـتند و آن هـا طبـق چـه 

می شـوند؟ گزینـش  معیـاری 
3- »حـق اداره و تصمیم گیـری« چیسـت و 
مصداق آن در دانشـگاه شـامل چـه چیزهایی 

می شـود؟
4- منظـور از »محیـط« چیسـت و دانشـگاه 
بـا تشـخصی چـه ویژگی هایـی به عنـوان یک 

محیـط در نظـر گرفته می شـود؟
نویسـندگان در ادامـه مقصـود خـود را از هر 
یـک از ایـن واژگان مشـخص مـی کننـد. آن 
جا که خـود را »نماینده ی تمام دانشـجویان« 
می داننـد پاسـخ اولیـن پرسـش، زمانـی کـه 
صحبـت از »دانشـجویان، کارمنـدان، کارگران 
دومیـن  پاسـخ  می آیـد  میـان  بـه  اسـاتید  و 
مداخلـه  »خواهـان  کـه  هنگامـی  و  پرسـش 
تصمیم گیـری  در  دانشـجویی  شـوراهای 
و  دانشـگاه  بودجه هـای  تخصیـص  بـرای 
می کننـد  مطـرح  را  دانشـجویان«  مسـائل 
البتـه  می دهنـد.  را  پرسـش  سـومین  پاسـخ 
نویسـندگان از تعریـف محیـط و ویژگی هایش 
سـر بـاز می زننـد تـا مشـخص شـدن موضـع 

بیفتـد. تعویـق  بـه  التقاطی شـان 
وارد  همچنـان  اسـت.  مشـخص  مـا  نقـد 
آن  منافـع  و  طبقاتـی  سیاسـت  نکـردن 
و  »مـردم«  از  کـردن  صحبـت  هنـگام  در 
شـوراها  ایـن  گویـی  دانشـجویان«،  »تمـام 
سـنگ اندازی بخشـی از همیـن دانشـجویان 

تشـکیل  در  دیگـر  تشـکل های  قالـب  در 
خـود را نمی بیننـد. همچنـان منـادی آشـتی 
طبقاتـی بـودن چـرا کـه بـدون هیـچ گونـه 
معیـار و مرزبنـدی خواهـان مداخلـه توامـان 
»دانشـجویان، کارمنـدان، کارگران و اسـاتید« 
مسـئولیت  کـه  اسـاتیدی  همـان  هسـتند. 
کارمنـدان  کنـار  در  را  دانشـگاه  اداره ی 
عالی رتبـه درحـال حاضـر بـر عهـده دارنـد و 
ریـز و درشـت  پیاده سـازی سیاسـت  های  در 
حضـور  البتـه  و  دخیل انـد  آن  نئولیبرالـی 
قالـب  در  مختلـف  طبقـات  از  ملغمـه   ای 
دانشـجو در آن. در ایـن میانـه بایـد دوبـاره 
کارکردهـای  و  دانشـگاه  کـه  شـویم  یـادآور 
آن، در پـی سـال ها حاکمیـت شـیوه ی تولیـد 
یافتـه اسـت و تحـول  تکویـن  سـرمایه دارانه 
یـک شـبه آن بـدون هـدف قـرار دادن منطق 
شـیوه ی تولیـد ممکـن نیسـت. پـس چگونـه 
گامـی  عنـوان  بـه  مداخلـه  ایـن  از  می تـوان 
رو بـه جلـو یـاد کـرد تـا هنگامـی کـه هنـوز 
جـای پـای شـوراهای صنفـی در مقـام نهادی 
منافـع  تامیـن  بـرای  امکانـی  می توانـد  کـه 
فرودسـتان در دانشـگاه باشـد، محکـم نشـده 
اسـت و هـرروز با مشـکلی جدید روبـه رو می 
شـوند. »حـق مداخلـه شـوراها در تخصیـص 
بودجـه« نیـز حکایت از کژبینـی دیگری دارد. 
تـو گویی مـی تـوان اصالح سـاختار دانشـگاه 
را از خـود دانشـگاه شـروع کـرد. کنـش هایی 
از ایـن دسـت تنهـا و تنهـا یک آمـوزش غلط 
را بـه همـراه دارنـد و آن هـم ایـن ایـده کـه 
بـا ملغمـه ای  در جایـی چـون دانشـگاه کـه 
مواجه ایـم،  متخاصـم  منافـع  و  طبقـات  از 
می تـوان بـا دموکراتیـک اداره کـردن و بحـث 
جـدل بـر سـر منافـع بـه خواسـته های خـود 
رسـید. نگاهی کـه امتدادش در سـطح جامعه 
حاصلـی جـز جایگزینـی همـکاری طبقات به 
جـای مبـارزه طبقاتـی در پـی نـدارد. همیـن 
نـگاه خوش خیاالنـه اسـت کـه می پنـدارد بـا 
اداره دموکراتیـک هـر بخـش جامعـه می توان 
گویـی  تـو  داشـت.  دموکراتیـک  جامعـه ای 
افتـاده ای  جـدا  اجـزای  از  متشـکل  جامعـه 
اسـت کـه پیـروزی در هریک ضامـن پیروزی 
نهایی سـت و نه سیاسـت طبقـات آن و جنگ 

میـان آن هـا.
همین نگاه که در متن نویسـنده و شـوراهای 
کشـوری جـاری اسـت باعـث به محـاق رفتن 
کنـش طبقاتـی و جایگزیـن شـدن التقاطـی 
اسـت کـه در خوش بینانه تریـن حالـت از آن 
صدایـی جـز آشـتی طبقاتـی بیـرون نمی آید. 
البتـه تـالش ناموفـق ایشـان در آشـتی دادن 

مبـارزه طبقاتـی بـا آشـتی طبقاتـی بـه 
تناقضـات آشـکاری برمی خـورد.

خـود  کـه  جناحـی  نقـد  در  نویسـنده 
»انجمنی سـازان فعالیـت صنفـی« می نامـد به 
ایـن نکتـه اشـاره می کنـد کـه »اصـوال بـرای 
آن طبقه ی فرودسـتی که از ورود به دانشـگاه 
حـذف شـده کـدام فضـا بـرای گفتگـو وجود 
دارد؟ گفتگـوی چـه کسـی بـا چـه کسـی؟« 
و در ادامـه می افزاینـد »همیـن یـک نکتـه ی 
سـاده نمی توانـد چشـم مـا را نسـبت بـه این 
حقیقـت بـاز نکنـد کـه هم پیمانـان مـا اتفاقـا 
پشـت در دانشـگاه مانده انـد و بـه درون آن 
راه نیافته انـد«. خـب پـس تا اینجـا می فهمیم 
از  بسـیاری  کرسـی های  اعظـم  بخـش  کـه 
دانشـگاه های کشـور  به واسـطه سیاسـت های 
پولی سـازی آمـوزش بـه دانشـجویان متمولی 
تعلـق گرفتـه که هم پیمـان خانم حسـین زاده 
و جریـان موردحمایت ایشـا ن )البته در خیال 
خودشـان( نیسـتند. حال چگونـه جنگ میان 
ایـن »نیروهـا« یعنـی هم پیمانـان پشـت در 
مانده )دانشـجویان فرودسـت( و دیگـران قرار 
اسـت پیش بـرود. پاسـخ ایشـان عمـق تناقض 
را برمـال می کنـد. از طریـق »یـک نهـاد کـه 
و  مشـخص  اساسـنامه ی  و  سـازوکارها  بـا 
دموکراتیـک از پاییـن شـکل گرفتـه«! چگونه 
اکثریـت  نماینـده  اسـت  قـرار  کـه  نهـادی 
در  باشـد  آنـان  طبقـه  از  فـارغ  دانشـجویان 
شـرایطی کـه بـه گفتـه ایشـان ایـن اکثریـت 
دانشـجویان از هم پیمانـان خانـم حسـین زاده 
نیسـتند می توانـد »جنـگ میـان قدرت هـا« 
را بـه نفـع هم پیمانـان ایشـان پیـش ببـرد؟! 
نهـاد  سـازوکارهای  دل  در  کـه  اینجاسـت 
شـوراهای صنفی سراسـر کشـور فرصت طلبی 
و آشـتی طبقاتـی ذاتـی آن بـر مـال می شـود. 

کژبینی بحران: بیراهه استقالل دانشگاه و 
دردسرهایش

باالخـره بعـد از چنـد هـزار کلمـه نویسـنده 
آن  و  می کنـد  مشـخص  را  خـود  افـق  مـا 
خواسـته ای کـه بیان گـر ایـن افـق هسـت را 
بیـان می کنـد. عبارتـی سـه کلمـه ای کـه در 
را  گوناگونـی  ناگفته هـای  می تـوان  آن  پـی 
ابتـدا  در  دانشـگاه«.  اداره  »اسـتقالل  یافـت: 
بایـد ایـن مـورد را مـد نظـر قـرار داد کـه هر 
شـدیم  مواجـه  »اسـتقالل«  واژه ی  بـا  کجـا 
بایـد  »آزادی«  واژه ی  بـا  برخوردمـان  ماننـد 
سـوال هایی پرسـید کـه مهم ترین شـان »برای 
چـه کسـی« و »بـرای چـه چیزی« اسـت. در 
ادامـه نیـز بایـد دو چیـز را از همدیگـر جـدا 
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نمـود یکـی محتـوای خواسـت های ما و 
دیگـری چگونگـی دسـتیابی و حصـول آن ها. 
چـه بسـیار خواسـت هایی بـه حـق و مترقـی 
کـه بـه علت مسـیرهای ارتجاعـی و وامانده ی 
خـود باعـث انحـراف می شـوند. عـالوه برایـن 
وارد کـردن بسـتر اجتماعـی و روابـط دخیل 
در آن در زمـان مشـخص نیـز بسـیار ضروری 
اسـت. چـه بسـا خواسـته ای کـه در زمانـی 
بسـیار پیشـرو باشـد امـا در زمـان و مـکان 
دیگـر و بـا تغییر شـرایط جـزء ارتجاعی ترین 
خواسـته ها. با ایـن مقدمه ی کوتاه به بررسـی 
خواسـته ی »اسـتقالل اداره ی دانشـگاه« بـه 
عنـوان مرکـز ثقـل نوشـته ی حسـین زاده در 
قسـمت »جهت گیـری و محتـوا« و مسـئله ی 

روز برخـی فعالیـن می پردازیـم.
در  دانشـجویان  مداخلـه ی  »خواسـت 
حیـات  کـه  دانشـگاه  در  تصمیم گیری هایـی 
اداره ی  اسـتقالل  و  متاثـر می کنـد  را  آن هـا 
دانشـگاه از نهادهـای و قیم مـآب، مقابلـه بـا 
برخـورد امنیتـی در دانشـگاه. جریـان صنفی 
فوق الذکـر  سیاسـی  خـط  دارای  مشـخصاً 

بوده اسـت.«
جامعـه ی سـرمایه دارانه بـه ماننـد تمامـی 
روابطـی  جوامـع پیشـین خـود در البـه الی 
هسـتند  آن  برسـازنده ی  کـه  اجتماعـی 
شـدن  آگاه  صـرف  یعنـی  می یابنـد.  تعیـن 
بـه سـازو کارهـای مختلـف ایـن شـیوه تولید 
قالـب  در  چـه  افتـاده،  جـدا  حرکت هـای  و 
اشـخاص و یـا گعده هـای بزرگ تـر، نمی توان 
داشـت  را  آن  دگرگونـی  یـا  تغییـر  انتظـار 
بلکـه مسـیر تغییـر در ارائـه ی کلیتـی سـت 
کـه امـکان پیونـد مبـارزات در سـاحت های 
گوناگـون اجتماعـی را تحـت منطقـی واحـد 
فراهـم مـی آورد. در ایـن جـا مقصـود مـا از 
منطـق واحد، بـه صراحـت، منطقـی طبقاتی 
اسـت و از نـگاه مـا هرکـدام از سـاحت های 
از  را پـس  گوناگـون اجتماعـی نقـش خـود 
اعتـالی  راسـتای  در  مطالباتشـان  تحویـل 
همیـن  طبـق  می یابنـد.  طبقاتـی  مبـارزه ی 
نقـش  از  توانیـم  نمـی  کـه  اسـت  دیـدگاه 
»دانشـجو« بـدون مشـخص کـردن مواضعش 
نسـبت بـه طبقـات حـرف بزنیم و بـه همین 
علـت اسـت که ما مخالـف اسـتفاده از عبارت 
نابسـنده  و بی حـد و مرز »تمام دانشـجویان« 
هسـتیم چـه بسـا بی شـمار دانشـجویانی کـه 
شـوراهای  حتـی  و  مختلـف  تشـکل های  در 
صنفـی فعالیـت می کننـد و نه تنهـا مواضـع 

نمی برنـد کـه  پیـش  بـه  را  طبقـه ی کارگـر 
و  بورژوایـی  ایدئولـوژی  بازتولیدکننـدگان 

حافظـان نظـم آن انـد.
عناصـر  از  یکـی  همچـون  نیـز  دانشـگاه 
تشـکیل دهنـده اش کـه در بـاال ذکـر کردیم، 
بـه  دچـار چنیـن شـرایطی اسـت. دانشـگاه 
ایدئولـوژی  بازتولیدکننـده ی  نهـاد  عنـوان 
بورژوایـی و پایگاهـی کـه نیـروی متخصـص 
بـرای قرارگیـری در رده های بـاالی مدیریتی 
تربیـت می کنـد تحـت وضعیتـی دوگانـه  را 
اسـت. از یـک سـو مدیران، اسـاتید و بخشـی 
از دانشـجویان کـه سـودای حضـور در مراتب 
بـاالی مدیریتی را در سـر مـی پرورانند در آن 
حضـور دارنـد و از سـویی دیگـر دانشـجویانی 
و  کارگـر  طبقـه ی  بـا  متحـد  را  خـود  کـه 
توانایـی  و  می بیننـد  آن  بـر  وارد  سـتم های 
بالقـوه ی آن را دارنـد کـه بـا جداسـازی خود 
ایـن طبقـه  از هـم صنفی هایشـان در کنـار 
قـرار گیرند. دسـته  ی دوم روز بـه روز در حال 
کوچک تـر شـدن هسـتند چـرا کـه تهاجـم 
سیاسـت های نئولیبرالـی امـکان ورود آن هـا 
را بیـش از پیـش بـه نفـع طبقـات مرفـه و 
دارای ثـروت سـلب می کنـد. از طرفـی تامین 
دولـت  توسـط  یـا  هـم  دانشـگاه  بودجـه ی 
توسـط  مسـتقیم  بـه صـورت  یـا  و  سـرمایه 
شـرکت های خصوصـی16 صـورت می پذیـرد. 
اسـتقالل  خواسـته ی  میانـه  ایـن  در  حـال 
دانشـگاه چـه جایگاهـی دارد، آیـا گامی رو به 
جلـو در جهت بهبود شـرایط مبـارزه طبقاتی، 

یگانـه معیـار کنش هـای مـا، بـر مـی دارد؟ 
جـواب  فـوق  شـده  تشـریح  شـرایط  بـا 
ایـن مطالبـه در  مـا مسـلماً »خیـر« اسـت. 
خوش بینانـه تریـن حالت ناشـی از عدم درک 
اسـت.  از شـرایط جامعـه  نویسـنده  صحیـح 

چرا هر کسی به مسیر خودش نمی رود؟
مصـداق  از  حسـین زاده  خانـم  باالخـره 
سـرکوب و نظامی گـری مـورد ادعـای خـود 
پـرده برمـی دارد. گروهـی از دانشـجویان کـه  
»مسـیرش را از اجراکننـدگان نمایـش جـدا 
نمـی کنـد تـا هرکـه مـی خواهـد بـه آنهـا 
ملحـق شـود و دو صـدای متمایـز )آنچنـان 
بگیـرد«.  شـکل   هسـت(  واقعیـت  در  کـه 
کسـانی کـه در روز 1۸ آذر شـاهد گردهمایی 
کـه  می کننـد  تصدیـق  بودنـد  دانشـجویان 
مجـزا  سـمت  دو  در  دانشـجویان  گـروه  دو 
ایسـتاده بـوده و شـعارهای خـود را می دادند، 

بـه گونـه ای کـه ناظـران عینـی کامـال 
متوجـه تفاوت شـعارهای دو گروه می شـدند. 
کسـانی کـه در آنجـا حضـور نداشـتند هـم 
نهـاد  کانـال  بـه  مراجعـه  بـا  می توانسـتند 
اولتـرا »دموکراتیک«)بـه گفتـه حسـین زاده( 
شـاهد  کشـور،   سراسـر  صنفـی  شـوراهای 
اجـرای اعتراضـی مورد ادعای ایشـان باشـند 
کـه  بـدون هیـچ اخاللـی از سـوی مخالفـان 
نمـا  عکس هـای  همچنیـن  و  شـد  برگـزار 
نزدیـک پالکاردهـای جنـاح برگزارکننده اجرا 
را ببیننـد کـه در کنـار تصویری سراسـری از 
کل جمعیتـی قـرار گرفتـه کـه پالکاردهـای 
پرتعـداد آن توسـط نماینـدگان »دموکراسـی 
و  شـده  سانسـور  دانشـجویی  پاییـن«  از 
محتوایـش قابـل رویـت نیسـت. امـا پرسـش 
ایـن اسـت کـه چـرا دانشـجویان مخالـف در 
محـل برگزاری اجـرا ماندند و شعارهای شـان 
را در مخالفـت بـا آن سـردادند؟ »اگـر یـک 
فعالیت صنفی دانشـجویی در پروسـه تاریخی 
درسـت تری  نظـر  نقطـه  یـک  بـه  خـودش 
می رسـد. آنـگاه خـود موضـع حضـور اکثریت 
فعـاالن در محـل،  حقانیتـی میشـود بـرای 
نقطـه نظـر ضدسـرمایه دارانه. بدیـن معنـا که 
اگـر گروهـی از دانشـجویان خواسـتند یـک 
روزی بـا جریـان فعالیـت صنفی دانشـجویاِن 
مواضـع  مرتبـا  و  برونـد  پیـش  فرودسـت 
صادقانـه ای بگیرند چـاره ای ندارنـد جز اینکه 
و ضدامپریالیسـتی  مواضـع ضدسـرمایه درانه 
اتخـاذ کننـد. درخواسـت  حسـین زاده دقیقـا 
مطلـوب عناصـر خـرده بـورژوازی اسـت کـه 
سـری  یـک  این هـا  بگوینـد:  میکننـد  آرزو 
تیپ هـای خاصـی بودنـد، یـک سـری عناصر 
ضدسـرمایه دار بودنـد، بعـد هـم جـدا شـدند 
رفتنـد و چپ هـای لیبرال  ماندند و شـعارهای 
مـورد عالقـه و منطبـق بـر سـلیقه خـود را 
دادنـد.«17 در ادامـه نیـز شـاهد بودیـم کـه 
بخـش قابل توجـه دانشـجویان، کـه مخالـف 
بیانیـه کانال شـوراهای صنفی سراسـر کشـور 
بودنـد بـا شـعارهای جنـاح مقابـل خـود کـه 
در جهـت منافـع طبقـه کارگـر بـود همراهی 
می کردنـد امـا وقتـی شـبیه همـان شـعارها 
از سـوی خودشـان سـر داده می شـد جنـاح 
مقابـل کـه حتـی مخالفتـی بـا ایـن شـعارها 
نداشـت بـا فریـاد، خواسـتار عـدم همراهـی 
باقـی دانشـجویان بـود. ایـن تـالش رقت بـار 
نشـان داد کـه گویـی مسـئله بـرای بعضـی 

تنهـا درج امضـای خـود زیـر ایـن تجمـع بود.

۸
16. به عنوان مثال بنگرید به مقاله ی دانشگاه سرمایه گذار مجید نیلی در هفته نامه تجارت فردا

17. تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است         گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم


