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صومعهسرای فعالیت صنفی و راهبان آن
امیرمهدی بحری ،امید کرباسی
اختالفـات و مرزبندیهـای جـدیای
کـه در فعالیـت صنفـی دانشـجویی پیـش
آمـده اسـت جناحهـای مختلـف را بـه
تبییـن علـل بحـران و چنددسـتگی و نشـان
دادن پرتگاههـای نظـری و عملـی در مسـیر
ایـن فعالیـت واداشـته اسـت .روش مـا برای
برخـورد بـا ایـن تحلیلهـا مشـخص کـردن
تناقضـات درونـی آنهـا و مشـخص نمـودن
بنیـان مادی و طبقاتیشـان اسـت به گونهای
کـه نشـان دهـد کسـانی کـه به خیالشـان
مرزهـای سـقوط را نشـانهگذاری میکننـد
چـه بسـا خود بـه اعمـاق انحطـاط و انحراف
تعلـق داشـته و بـا چرخشـی در زاویـه دیـ ِد
نقاشـیهای کودکانـه و فهم منظـرگاه وارونه
آنان میتـوان مرزهای مسـیر صحیح فعالیت
را دریافـت .در متنـی که اخیرا بـا عنوان «نه
به بسیجیسـازی و انجمنیسـازی» از سـوی
خانم حسـینزاده در نشـریه ویرگول منتشـر
شـده اسـت تلاش میکنیـم نشـان دهیـم
مقـوالت و تحلیلهـای بـه کار رفتـه در ایـن
نوشـته بـه منظـر خردهبورژوایـی 1تعلـق
دارد کـه در فعالیـت خـود« ،از کنـار تمـام
تصمیمگیریهـای حیاتـی جامعـه میگـذرد
و ناگزیـر به تناوب –وهمیشـه ناآگاهانه– در
یکـی از دو جبهـهی مبـارزه طبقاتـی پیـکار
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میکنـد».
پیـش از آنکـه بـه انتقـادات ایـن متـن بـه
مقالـه «صـدای پـای ارتجـاع در شـوراهای
صنفـی سراسـر کشـور» بپردازیـم از ایـن

مسـئله ابـراز خوشـحالی میکنیـم کـه گویا واحـد طبقه کارگـر بیان کند کـه همانا
دوبـاره آشـتی میـان دموکراسـیخواهان سـلولهایش مـردان و زنـان تیزخشـمی
دانشـکده علـوم اجتماعـی برقـرار شـده و هسـتند کـه بـرای رهایـی پیـکار میکننـد.
جناحـی کـه پیشـتر جوابیههـای بـه رقیبش
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خردهبورژوازی ،جامعه مدنی و لیبرالیسم
را بـا تشـبیه آنـان بـه «گـوز» آغـاز میکرد
اکنـون پـس از بازگشـت ازلشکرکشـی نـه طبقـه کارگـر بـه عنـوان عضـوی از جامعه
چنـدان افتخارآمیزش بـه پردیس مرکزی ،به مدنـی ،سـهم خـود از تولیـد اجتماعـی را
ضـرورت احترام به دوسـتان همدانشـکدهای بـه شـکل مـزد فـردی دریافـت میکنـد .اما
ـی قابـل توجـه در بهرهگیـری
کم ِ
خـود پـی بـرده اسـت .همچنین از نویسـنده تفـاوت ّ
سپاسـگزاریم کـه مـا را از شـمول احتـرام از ثـروت جامعـه کـه وسـایل رفـع نیازهـای
خویـش خـارج سـاخت تـا مـا نیز بـا وجدان اساسـی را از آنـان دریـغ میکنـد کارگـران
آسـوده ،همانگونـه کـه بـدان اعتقـاد داریـم را بـه مسـیری میکشـاند کـه بـا اتحادیابـی
بـه نقـد ایشـان بپردازیـم .عـدم اعتقـاد ما به در سـاحت تولیـد بـه نقششـان در سـاختن
ایـن شـیو ِه برخورد نه امـری سـلیقهای بلکه ثـروت افسـانهای جامعـه پی برده و بـه مثابه
در جهـت مخالفـت بـا نگاهـی لیبرالی اسـت عضـوی از پیکـرهای واحـد بـه نـام طبقـه از
کـه افـراد را بـه صـرف کنـار گذاشـتن غالبا رسـالت تاریخـی خـود در تحـول مناسـبات
محـدود و موقـت منافـع فردیشـان بـرای اجتماعـی آگاه شـوند .بورژوازی بـرای حفظ
منافعـی جمعـی ،شایسـته تمجیـد میدانـد مناسـبات موجـود و بنیانهـای جامعه مدنی
امـا بـه نظـر مـا هرشـخصی تاجایـی کـه در نیـاز بـه ایدئولوژیهایـی برای پنهـان نمودن
راسـتای منافـع تاریخـی طبقـه کارگـر عمل تضـاد طبقاتی دارد ،منظـرگاه خردهبورژوازی
کنـد شایسـته تقدیـر و بـه محـض آنکـه بـر میتوانـد ایـن ایدئولـوژي را بازتولیـد کنـد.
خلاف ایـن جهـت مسـیر بپیمایـد درخـور افـراد ایـن طبقه منافع مشـترک مادی برای
انتقـادی بیرحمانـه اسـت .با منطـق لیبرالی اتحـاد و سـازماندهی نظـام تولیـد اجتماعـی
ایـن دوسـتان ،تمامـی اعضـای جنبشهـای ندارنـد بنابرایـن اگـر طبقـه کارگـر ،دولت را
فاشیسـتی و جـان برکفـان گروههـای بـه مثابه دسـتگاه طبقـه حاکمه بـرای حفظ
تروریسـتی ماننـد داعـش بـه دلیل گذشـتن اسـتثمار هدف قرار میدهـد ،خردهبورژوازی
از منافـع فـردی خـود شایسـته احتـرام انـد .دولـت را مقصـودی برای سـازماندهی جامعه
تمـام تلاش مـا اینسـت کـه قلممـان تباهی براسـاس تعلقـات ایدهآلیسـتی خـود تلقـی
جهـان سـرمایهداری را از منظـرگاه پیکـره میکنـد .اعضـای ایـن طبقـه الجـرم بـه

 .1در اینجــا الزم بــه صحــه گذاشــتن بــر جملــه مــورد عالقــه در میــان چپهــای بورژوایــی اســت کــه «میــان موضــع طبقاتــی و پایــگاه طبقاتــی افــراد فاصلـهای هســت» اگرچــه
ایــن جملــه بایــد بــا ایــن تبصــره تکمیــل شــود کــه «موضعگیــری طبقاتــی صادقانــه افــراد در گــروی خیانــت بــه منافــع طبقاتــی پیشینشــان اســت» کــه البتــه از نظــر مــا آن دســته
از افــراد مــورد نقــد بــا پایــگاه طبقــه کارگــر کــه موضــعبورژوایــی اتخــاذ کردهانــد ایــن خیانــت را بــه شــکل کاملــی نشــان دادهانــد.
.2تاریخ و آگاهی طبقاتی ،فصل آگاهی طبقاتی ،جورج لوکاچ
.3جوابیه یاشار دارالشفا به حسام حسینزاده

مثابـه اتمهایـی منفـرد و بـا مطالبـات
مرتبـط بـا سـبک زندگـی فردیشـان گـرد
قبلـهگاه دولـت حلقـه میزننـد و جناحهـای
مختلـف بـورژوازی مطابـق بـا منافعشـان
در تـوازن قـوای طبقاتـی داخلـی و آرایـش
جهانـی ،رنـگ آمیـزی ایـن قبلـه و تعییـن
مولفههـای فرهنگـی آن را بـه گروههایـی
از خردهبـورژوازی واگـذار میکننـد .یکـی از
ایـن ایدئولوژیهـا که در شـرایط سـرکردگی
بلـوک غـرب بـر سـرمایهداری جهانـی ظهور
کـرد لیبرالیسـم اسـت .ایـن ایدئولـوژي تمام
محدودیتهایـی کـه جوامـع سـنتی بـر
گروههایـی ماننـد زنـان ،اقلیتهـای مذهبی،
اقلیتهای قومی و دگرباشـان جنسـی اعمال
میکردنـد را بـه چالـش میکشـد تـا حریـم
مقـدس سـرمایه مصـون نگـه داشـته شـود.
اگـر ناسیونالیسـم ،کارگـران را مجاب میکرد
کـه چشـم بـر نابرابـری فاحـش در امکانـات
زیسـتی میـان خـود و سـرمایهداران همنـژاد
خـود ببندنـد تـا جامعـهای مبتنی بـر زبان و
نـژاد واحـد برسـازند ،لیبرالیسـم کارگـران را
مجـاب میکنـد کـه تیـرهروزی آنهـا نـه در
اسـتثمار و نابرابـری در ابتداییتریـن حقـوق
زندگـی بلکـه در نداشـتن حقوق شـهروندی
ماننـد حـق پوشـش اختیـاری ،حـق داشـتن
عبادتـگاه مذهبـی و حق کاربـرد زبان مادری
در محیطهـای اجتماعـی اسـت .اینجاسـت
کـه پـرده ای بـر تضـاد بنیادیـن جامعـه
سـرمایهداری یعنـی همـان زنجیـر اسـتثمار
میافتـد تـا کارگـران زن ،درویـش و عـرب
در کنـار همجنسـان ،همکیشـان و همزبانـان
خـود که صاحبـان این زنجیراند قـرار بگیرند.
از نظـر ما هرگونـه نقد رادیـکال طبقاتی باید
در جهـت برانداختـن ایـن پـرده و افشـای
تضـاد بنیادین جامعه سـرمایهداری باشـد .اما
بگذاریـد ببینیـم «نقـد رادیـکال» در نظرگاه
خانـم حسـینزاده چـه معنایـی میدهـد.
نشاندن نزاع بهجای گفتوگو :رادیکالیسم از
نگاه چپ خرده بورژوایی

در قسـمتی از متـن ایشـان کـه بـه نقـد
حسـام حسـینزاده اختصـاص دارد ،منطـق
لیبرالـی بـه «گفتگـو» تقلیل داده میشـود تا
هسـته ایـن منطق کـه همان آشـتی طبقاتی
هسـت پنهـان بمانـد .سـپس متـن نتیجـه
میگیـرد کـه این خط مشـی («گفتگـو») به
ایـن نتیجـه منطقـی میرسـد کـه «هرکـس
یـا هرگـروه که سـر سـتیزه و نـزاع درون این
«ما» دارد دچار مشـکالت شـخصی یـا روانی
و نوعـی عـدم جامعهپذیری اسـت» 4در انتها
نتیجـهی منفـی ایـن منطق معرفی میشـود:
«رویارویـی و مقاومـت نزاعآمیز کسـانی را که
پیشـاپیش در سـازوکارهای سـلطه حقشـان
پایمـال شـده اسـت برنمیتابـد».
بگذاریـداز اسـم رمـ ِز آشـتی طبقاتـی یعنی
«حـق» آغـاز کنیـم .از ایشـان میپرسـیم:
حـق بـرای چه کسـی؟ و بـرای چـه چیزی؟
بیانیـه شـوراهای صنفـی سراسـر کشـور
پاسـخ مـا را میدهـد« .مـا همچنـان مجدانه
خواهـان لغـو کامل هرنوع تبعیض جنسـیتی،
قومیتـی ،مذهبـی ،ایدئولوژیـک و طبقاتـی
هسـتیم» اجـرای اعتراضـی چپهـای لیبرال
نیـز منطـق بیانیـه را بـه نمایـش میگـذارد.
جایـی کـه طبقـه کارگـر نـه بـه مثابه سـوژه
رهایـی تمـدن انسـانی (به واسـطه نقش ویژه
و تاریخـیاش در مناسـبات تولیـدی) بلکه به
مثابـه سـوژهای قربانـی و بـه شـکلی هـم ارز
در کنـار دیگـر افـرادی که حقوقشـان پایمال
شـده اسـت قرار میگیرد تـا ثابت کنـد دفاع
از حق تشـکلیابی زحمتکشـان 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
مذهبـی دراویـش و حجـاب
بـه حـق آزادی
ِ
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اختیـاری زنـان تعلـق میگیـرد .بنابرایـن
لحظاتـی کـه ایـن جریان کنـار طبقـه کارگر
قـرار میگیرد مانند همبسـتگی بـا اعتراضات
هفتهتپـه یـا اعتصاب معلمـان را باید تقاطعی
اتفاقـی بـا مسـیر مبـارزه طبقاتی تلقـی نمود

کـه حتـی خـود ایـن جریـان نیز بـه آن
آگاه نبـوده اسـت .در هرصـورت هرسـاعت
خرابـی نیـز دوبـار در روز زمان را به درسـتی
نشـان میدهـد.
بـرای فهـم دومین کلیـدواژه متن نویسـنده
مصـداق «مقاومتهـای
بـه سـراغ
نزاعآمیـز»ی میرویـم کـه «منطـق
اصالحات ،آن را برنتابیده» اسـت« .گروههای
لیبـرال رادیکالتـر دانشـجویان [کـه] بـه
سـراغ عبـور از اصالحـات رفتنـد» .حـال
مفهـوم رادیکالیسـم را در نـزد ایشـان متوجه
میشـویم .دانشـجویان طرفدار وحشیانهترین
سیاسـتهای نئولیبرالـی کـه بـرای رسـیدن
دموکراسـی
به آرزویشـان در زمینه برقراری
ِ
سـکوالر ،از حملـه احتمالـی متجاوزتریـن
ارتـش تاریـخ بشـریت بـه ایـران اسـتقبال
میکننـد 6.البتـه نویسـنده وفادارانـه تاریـخ
ایـن «رادیکالیسـم» ارتجاعـی را دنبـال کرده
و بـه خـزان آن در چمـنزار اصلاح طلبـی
میرسـند« :مواجهـهی رادیکال بـرای احقاق
حـق ،در قامـوس اصلاح طلبـی ،بـه ویـژه
اصلاح طلبی معتدلهی پساهشـتاد و هشـت،
نمیگنجـد» .پـس بایـد اعتراضـات سـال
 ۸۸علیـه «دولـت سـیبزمینی» کـه توسـط
طبقه متوسـط شـیفته غـرب و بانـکجهانی
انجـام گرفـت را مواجهـهای 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 اختلاف جریـان مـورد حمایـت
حسـینزادهها (حسـام و لیلا) در دانشـکده
علوم اجتماعی مشـخص شـده باشـد :این که
دموکراسـی بورژوایـی را بایـد از پاییـن به باال
نوشـت یـا از بـاال بـه پایین.
عمیقتـر شـدن بحـران سـرمایهداری
جهانـی ،خردهبـورژوازی را در وضعیتـی
متناقـض قـرار میدهـد .سسـت شـدن
پایههـای دولـت بورژوایـی ،از یک طـرف این
طبقـه را بـرای حفـظ مالکیـت ُخـردش از

 .4تمام تاکیدات در نقل قول های متن پیشرو ،از ماست.
.5الزم بــه ذکــر اســت کــه محدودیتهــای فرهنگــی بــرای اقشــار مختلــف مــورد تاییــد مــا نیســت .امــا مســئله اساســی بــر ســر ایــن اســت کــه پیگیــری هــر مطالبــه اجتماعــی تنهــا
زمانــی مترقــی تلفــی میشــود کــه بــا محــک مبــارزه طبقاتــی و کمــک بــه پیشبــرد آن مــورد ســنجه قــرار بگیــرد .البتــه چــپ خــرده بورژوایــی درکــش از آزادیهــای فرهنگــی،
درکــی فردگرایانــه و لذتجویانــه اســت کــه خــود را در پــاکارد (بــدن مــن مــال مــن اســت .نــه ســنت ،نــه مذهــب ،نــه دولــت) نشــان میدهــد.
 .6بیانیه بهار بغداد  ۲۴انجمن اسالمی عضو دفتر تحکیم وحدت
 .7بــرای فهــم ایــن اصطــاح غریــب در جسـتوجوی اینترنتــی تنهــا بــه نــام جنــاب جالیــی پــور ،اســتاد دانشــکده علــوم اجتماعــی ،رســیدیم کــه عقیــده دارنــد «در عالــم تئــوری دو
راه وجــود دارد یكــی راه پیگیــری دموكراســی از پاییــن دیگــری از بــاال .راه دموكراســی از پاییــن یعنــی اینكــه از آنجــا كــه حامیــان حــق ویــژه در حكومــت بــه طرفــداران حكمرانــی
قانونــی و دموكراتیــك اجــازه نمیدهنــد كــه فرمــان ماشــین حكومــت و قانونگــذاری را بــه دســت بگیرنــد لــذا راه وصــول دموكراســی از پاییــن میگــذرد بدیــن معنــا كــه عالقــه
منــدان بــه دموكراســی بــا بســیج جامعــه مدنــی و نهایتــا بــا بســیج مســالمتآمیز مــردم ،قــدرت آزادیخواهــان را بــه مخالفــان حكمرانــی قانونــی تحمیــل كننــد و بــا تغییــر قانــون
اساســی زمینــه را بــرای انتخابــات آزاد و حكمرانــی قانونــی و دموكراتیــك فراهــم كننــد»

گزنـد بینوایـان و گرسـنگان بـه دامـان
دولـت میانـدازد و از طـرف دیگـر امـکان
بازسـازماندهی ایدئالیسـتی دولـت (به کمک
همـان گرسـنگان بـه سـتوه آمـده) را بـرای
گروههـای متخاصـم ایـن طبقـه محتملتـر
میکنـد .هـر دو جریان برآمـده از این طبقه
در عبادتـگاه جامعهمدنی به سـمت بورژوازی
سـجده کـرده و بـه نـدای آشـتی طبقاتـی
لبیـک گفتهانـد .چـه آنـان کـه از تـرس از
دسـتدادن خـرده امتیـازات زندگـی کثیـف
مصرفیشـان از هـراس «سـوریهای شـدن»
تقاضـای سـرکوب کسـانی را صـادر میکنند
کـه بـرای ابتداییتریـن حقـوق زندگیشـان
فریـاد میزننـد و چـه آنـان کـه از فـرط
هیجـان و آوانتوریسـم ،کشـور را در «درگاه
انقلاب» معرفـی میکننـد بـدون اینکـه
نیـروی سیاسـی محققکننـده آن را معیـن
کننـد .اینـان هـردو طبقـه کارگـر را تبدیـل
بـه پیادهنظـام بـورژوازی میکننـد .چـه آن
لیبرالهـای «گفتگـو» طلـب کـه کارگـران
را بـه صفهـای طویـل حسـینیه ارشـاد و
بوقچیگـری سـتاد بنفـش فرامیخواننـد و
چـه آن لیبرالهای «نزاع» طلـب که بر عمل
ارتجاعـی فرقههایی که بخشـی از فرودسـتان
را بـه پاسـداران میکشـانند تـا مدافعان حرم
مجذوبعلـی شـاه شـوند صحـه میگذارنـد.
درک لیبرالی از اصالحطلبی و اصولگرایی

طبقه حاکمه در نظام سـرمایهداری در سـه
سـطح اقتصـادی ،سیاسـی و ایدئولوژیـک بـه
سـازماندهی میپـردازد .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 قانونگـذاری سـاختارهای انتخـابِ نماینده
سیاسـی بایـد از انعطـاف بیشـتری برخوردار
باشـد تا هـم در سـطح خارجی امـکان ظهور
ائتالفهـای جدیـد و گشـایش بازارهای نوین
برای پاسـخگویی بـه نیازهای انباشـت فراهم
باشـد و هـم کسـب رضایـت نسـبی طبقـات
دیگـر به واسـطه ظهـور ایدئولوژیهـای مورد
اقبـال گروههـای اجتماعـی مختلـف کسـب
شـود .ایـن همـان کارکردهای دوگانـه دولت
بورژوایـی اسـت کـه آنتونیـو گرامشـی آن را
«هژمونـی و زور» دسـته بنـدی میکنـد .در
ایـن بسـتر در  ۲۰سـال اخیـر در ایـران دو
جناح ،نماینـده این انعطاف دسـتگاه اجرایی

و قانونگـذاری بـوده انـد .جنـاح اصالحطلب
کـه افـق ادغـام در سـرمایه بلوک غـرب را به
واسـطه جـذب سـرمایهگذاری و تکنولـوژی
شـرکتهای 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 سـازمانهای ایدئولوژیـک
آن را نهادهـای روشـنفکری ،سـازمانهای
مردمنهـاد و انجمنهای اسلامی دانشـجویی
تشـکیل مـیداده اسـت .در مقابـل ،جنـاح
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
پایـگاه خـود در خردهبـورژوازی سـنتی،
از نظـر ایدئولوژیـک ضامـن خواسـتههای
محافظهکارانـه ایـن اقشـار در جامعـه ایـران
بـوده اسـت .البتـه تمامـی دولتهـا فـارغ از
نوسـانات بینالمللـی و ایدئولوژیـک خـود
در زمینـه چارچـوب اجـرای سیاسـتهای
نئولیبرالـی از جملـه خصوصیسـازیِ
واحدهـای تولیـدی و کاهـش خدمـات
آموزشـی و درمانـی رایـگان اتفاق نظـر کامل
داشـته انـد .حـال بـه تحلیـل نویسـنده متن
دربـاره شـکاف سیاسـی در طبقـه حاکمـه
میپردازیـم.
«اصالحطلبـی و اصولگرایـی یـا بـه عبارت
بهتـر سـویهی دولتمـدار و نظامـی یـک
سیاسـت کالن» به نظر میرسـد که نویسنده
مفهـوم «هژمونـی و زور» را که اساسـا مرتبط
بـا بخشهـای مختلـف دسـتگاه سیاسـی
طبقـه حاکمـه اسـت بـا شـکاف سیاسـی
میـان دو جریـان اصولگـرا و اصالحطلـب
اشـتباه گرفتـه اسـت .امـا بایـد اول توضیـح
داد کـه ایـن اشـتباه از چه منظرگاهی ریشـه
میگیرد تا سـپس مشـخص شـود کـه به چه
نتایـج سیاسـی فاجعهبـاری میانجامـد.
از منظـرگاه طبقـه کارگـر ،سـرکوب از
اسـتبداد در کارخانـه آغـاز میشـود و
دموکراسـی بورژوایـی در دل خود دیکتاتوری
بـر طبقـه کارگـر را بـه همـراه دارد .در زمان
روی کار بـودن هـردو جنـاح ،در حالیکـه
بازرگانـان و کارفرمایـان از دههـا اتـاق و
سـندیکا بـرای کسـب منافعشـان برخـوردار
بودهانـد ،امـکان هرگونه تشـکلیابی 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 میـانرده در انحصـارات
اقتصـادی ،ابرشـرکتها ،احـزاب ،بروکراسـی
دولتـی ،رسـانهها و انجمنهـای فرهنگـی و
ایدئولوژیـک شـکل گرفتـه اسـت .ایـن طبقه
بـه واسـطه نقـشاش در انقیـا ِد نیـرویکار،
تامیـن منافعـش بـه برقـراری نظـم سـرمایه
گـره خـورده اسـت و از نظـر افـق سیاسـی
و ایدئولوژیـک منافـع خـود را در لیبرالیسـم
و کاهـش تنـش و تقابـل بـا بلـوک حاکـم
امپریالیسـم جهانـی میبینـد .ایـن طبقـه
ع و افقهایـش
بـه دلیـل گـره خـوردن منافـ 
ِ
دسـت بـاال
بـا جریـان اصالحـات ،در زمـان
داشـتن ایـن جریـان در قـوه مجریـه و مقننه
هـم از امکانـات نسـبتا بیشـتری در زمینـه
آزادیهـای فـردی ماننـد آزادی پوشـش
برخـوردار بـوده و هـم در سـطح انجمنهـای
فرهنگـی ،اقتصـادی و سیاسـی خـود ،امکان
عمـل بیشـتر و نقـش گسـتردهتری برعهـده
داشـته اسـت .نقشـی کـه بـه ویـژه در دوره
 ۸سـاله دولـت اصولگـرا کاهـش یافـت و
سـرکوب خـود را در قامـت مسـائلی همچون
گشـت ارشـاد ،تعطیلی انجمنهای اسلامی،
توقیـف نشـریات اصالحطلـب و  ...بـه طـور
عینـی لمـس میکـرد .در اینجـا صورتبندی
نویسـنده کاملا از منظـرگاه این طبقـه بیان
شـده اسـت .با نسـبت دادن دولتمداری
بـه اصالحطلبـان و جـدا کـردن
نظامیگـری و سـرکوب از آنـان ،همـان
تلاش طبقـه متوسـط در پـاک کـردن
دامان لیبرالیسـم از لکه ننگ سـرکوب
طبقاتـی را مشـاهده میکنیـم کـه البته
تنهـا خاطـره کارگـران خاتونآبـاد در زمـان
خاتمـی اصالحطلـب کافـی اسـت تا دسـتان
ِ
لجنمـال طیفهای راسـت و چپ لیبرالیسـم
رو شـود .امـا ایـن تحلیـل در بزنـگاه تاریخی
سـال  ۸۸بـه چـه نتایجـی میانجامـد؟
غسل تعمیدِ جنبش ارتجاعی سبز در محراب
لیبرالیسم

«بـه جـای نقـد و تحلیـل طبقاتـی جنبش
سـبز با نامیدن آن همصدا با هسـتهی سخت
قـدرت بـه عنـوان «جنبـش مخملین سـبز»
کـه بازیچـه آمریکا برای سـرنگونیطلبی بوده
 ، ... ،مملـو از اصطالحـات و برچسـبهایی
اسـت که بخشـی از طبقه ی حاکمـهی ایران
بـرای تخطئـهی اعتراضـات اجتماعـی به کار
میبـرد».
تـا جایـی کـه ما بـه یـاد داریـم اصولگرایان
در توصیـف جنبـش سـبز از عبـارت «فتنه»

اسـتفاده میکننـد امـا رد توصیـف
جنبـش مخملیـن دربـاره ایـن جنبـش از
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 جنگافـروزی
دنبـال کنـد عملـی شـنیع انجـام داده امـا
اگـر همـان اهـداف را از طریـق «اعتراضـات
اجتماعـی» یـا همـان «مواجهـات نزاعآمیـز
بـرای احقـاق حـق» مـورد عالقـه نویسـنده
پیـشببـرد چشـمان ایـن جریـان در برابـر
امپریالیسـم کـور میشـود .الزم بـه ذکـر
نیسـت حقی که طبقه متوسـطِ شـیفته غرب
بـرای آن ،دسـت به نزاع زد همـان حق اعتبار
پاسـپورت ،حـق حضـور مکدونالـد در ایران،
حـق همـکاری بـا سـرمایههای غربـی و در
یک کالم حق افزایش سـهم خود از اسـتثمار
طبقـه کارگـر بـود« .جنبـش مخملـی» نیـز
برچسـبی نیسـت «که بخشـی از طبقه حاکم
ایـران بـرای تخطئـه اعتراضـات اجتماعـی
بـکار میبـرد» بلکـه طرحـی اسـت شـناخته
شـده کـه اتاقهـای 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
عبـارت «هسـته سـخت» هرچـه بیشـتر
نمایـان میکنـد کـه نویسـنده منظـورش از
متـون کالسـیک ،ترمهـای تئوریسـینهای
8
همیـن جنبـش از جملـه مصطفـی تاجـزاده
اسـت .اما حتـی اگر خوشـبینانه ایـن واژگان
را لغـزش زبانـی تلقـی کنیـم ،بـا توجـه بـه
مفاهیـم سـاخته و پرداختـه شـده در متن ،از
منظـر نویسـندهای که خـود را ظاهـرا مدافع
منافـع طبقات فرودسـت نیـز میداند ،موضع
گیـری صحیـح در راسـتای منافع ایـن طبقه
در جریـان رویدادهـای سـال  ۸۸چیسـت؟
پاسـخ روشـن اسـت :در نـزاع میـان دو جناح
قـدرت در سـال  ۸۸باید جانـب اصالحطلبان
و جنبش سـبز را گرفت چرا کـه از نظر متن،
اصالحطلبـان نهایتـا میخواهنـد بـا طـرح

گفتوگـو بـه تحمیـق زحمتکشـان بپردازند
کـه میتوان مقابل آن دسـت به افشـاگری زد
امـا اصولگرایانانـد که منطقشـان «سـرکوب
و نظامیگـری» بـوده کـه «تـا سـرحد حذف
فیزیکـی هـم پیشمیـرود ».شـاید ایـن تنهـا
«شـباهتی» اسـت کـه نویسـنده بـا تحلیـل
خردهبورژوایـی خویـش بـه درسـتی میـان
مخالفـان ضدسـرمایهداریِ ضدامپریالیسـت
و بسـیجیان میبینـد .اینکـه اگـر جوانـان
«پایبنـد بـه سـنت» و «ضـد فرهنـگ غربی»
بسـیجی بـا سـازماندهی بخشـی از طبقـه
حاکمـه ،ایـن «فتنـه اسـتکباری» را مهـار
نمیکردنـد ،آنـگاه اگـر نیـروی متشـکل و
مسـتقل طبقـهی کارگـر بـه شـکلی توامـان
موجـود میبـود افتخار سـرکوب ایـن جنبش
سرمایهدارانه-امپریالیسـتی را بـا قاطعیـت
بیشـتری از آن خـود نمـوده و چنـان کار آن
را یکسـره میکـرد کـه یـک دهـه بعـد نتواند
خیـال بـه پـرواز در آوردن نعـش خـود بـا
بالهای سـرخ و بنفش را در سـرپروراند .البته
اگـر نویسـنده سـعی میکنـد ایـن شـباهت
اتفاقـی را بنیـان نقاشـی کودکانـه خـود قرار
داده و بـه شـکل مفتضحانـهای آن را تعمیـم
دهـد امـا در شـناخت جریانـات بورژوایـی،
در هرمـکان و شـکلی کـه باشـد ،اسـتعدادی
در خورتوجـه دارد چنانکـه درسراسـر متـن
آنهـا را بـا تمجیـداتِ خـود نشـانهگذاری
میکنـد .از نسـبت دادن «احتـرام» به رقبای
لیبرالـش در دانشـکده علـوم اجتماعی و قایل
بـودن «پرنسـیب» بـرای بسـیج دانشـجویی
تـا بزرگداشـت زادروز گزارشـگر ویـژه شـبکه
منوتـو در امـور رفع حص ِر از قطـب دروایش،
مسـتقر در گلسـتان هفتـم پاسـداران.
امـا نکتـه مهمـی کـه از نـام متن و سراسـر
آن هویداسـت ،صحـه گذاشـتن ناخواسـته
جریـان فرصتطلـب
بـر نقـد مـا نسـبت بـه
ِ
اسـت یعنـی محـدود کـردن مرزگـذاری
بـه جریانـات سیاسـی حاکـم در کشـور و
اجتنـاب از مرزگـذاری طبقاتـی با بـورژوازی.
نویسـنده در تحلیـل خـود دو وجـه عـام
دولـت بورژوایـی (هژمونـی و زور) را بـا دو
جنـاح سیاسـی حاکـم کنونی(اصالحطلبـان

و اصولگرایـان) اینهمـان میگیـرد
تـا در ادامـه مرزبنـدی فعالیـت صنفـی را
بـه نماینـدگان همیـن جناحهـا در دانشـگاه
(انجمـن و بسـیج) محـدود کنـد 9.ایـن در
حالـی اسـت کـه حتـی اشـارهای بـه هسـته
انتقـاد مـا نسـبت بـه ایـن نگاه نشـده اسـت،
نگاهـی کـه در این متـن هم به عنـوان محور
تحلیـل تکـرار میشـود .در آن نوشـته گفتـه
بودیـم کـه «اتفاقات دیمـاه و خـروج آمریکا
از برجـام نشـانهای واضح از افـول دوگانههای
اصالحطلبـی و اصولگرایـی بـود» و درنتیجـه
فراکسـیونهای مختلـف بـورژوازی بـه
دنبـال نماینـدگان سیاسـی جدیـد خواهنـد
بـود تـا بتواننـد کارکردهـای دوگانـه دولـت
سـرمایهداری را کـه متزلـزل شـده اسـت
احیـا کنند .تبلیـغ ایدئولوژیهای فاشیسـتی
ایرانشـهری توسـط برخـی رسـانههای
داخلـی و عـروج ایدئولوژیهـای ارتجاعـی و
تجزیهطلبانـ ِه پانترکیسـم و پانعربیسـم
تنهـا نمونهای از جریانات سیاسـی حاشـیهای
هسـتند که برای کسـب نقش رهبـری دولت
سـرمایهداری ،بـر درگاه بـورژوازی کالن و
حاشـیهای چاپلوسـی میکننـد .بـرای همین
بـود کـه اولویـت نخسـت جنبـش صنفـی در
مقطـع کنونـی از نظـر مـا این بود کـه «نباید
بـه مرزبنـدی بـه جناحهـای حاکـم کنونـی
اکتفـا کـرد و بایـد بـا تمـام اقشـار پیرامونـی
طبقـه حاکمـه و نیروهـای سیاسیشـان
دسـت بـه جـدال زد تـا نیـروی اعتراضـی ما
در جریانهـای نویـن سـرمایهداری منحـل
نشـود ».نویسـنده امـا بـا پافشـاری بـر همان
منطـق مـورد نقـد ،مخاطراتی که از سـوی ما
در پیشبـرد ایـن منطـق یـادآوری شـده بود
را «تئـوری توطئـه» تلقـی میکنـد.
تفسیر فرصت طلبی در دایره لغات صداوسیما

نویسـنده در متـن ،نسـبت «فرصـت طلب»
که از سـوی ما بـه رهبـریِ ()Leadership
صنفـی لیبرالـی اطلاق شـده بـود را
جریـان
ِ
«تحلیـل مبتنـی بـر تئـوری توطئـه» خوانده
و در چارچـوب «همـان نـوع مواجهـه ای کـه
نماینـدگان شـورای کارگـری هفـت تپـه را
«رهبـری فرصت طلب و بازیچهی دشـمنان»

« .8امــا همانطــور کــه میدانیــد ۲دســته مقامــات داریــم؛ دســته اول قــدرت دارنــد امــا مســئولیتی متوجــه خــود نمیبیننــد .دســته دوم مســئولیت دارنــد ولــی اختیــارات الزم را ندارنــد.
بخــش اول را میتــوان کانــون و هســته ســخت قــدرت نامیــد»  ،تاجــزاده  ،اصالحــات نیــوز
 .9بــرای همیــن اســت کــه متــن در تبییــن پدیــده دولــت اعتدالــی ناتــوان اســت و آن را « عصــر درهمریــزی کامــل منطــق عملگــری جناحهــا [نظامیگــری و دولتمــداری]»
میدانــد .در حالیکــه آنچــه در عصــر اعتــدال اتفــاق میافتــد ایجــاد قرارگاهــی بــرای آشــتی میــان پروژههــای رقیــب اســت کــه بیــان خــود را در همزمانــی مذاکــره بــا غــرب و
گســترش نفــوذ منطق ـهای پیــدا میکنــد .وگرنــه از نقطــه نظــر طبقــه کارگــر کوچکتریــن تفاوتــی میــان ایــن دولــت و دولتهــای پیشــین از نظــر ســرکوب وجــود نــدارد و تنهــا
از نقظهنظــر خردهبورژوایــی اســت کــه ترکیــب «تعامــل بینالمللــی» و «ســرکوب جامعهمدنــی» امــری نویــن انگاشــته میشــود .همــان چیــزی کــه حجاریــان آن را «جانشــینی
دموکراتیزاســیون بــا نرمالیزاســیون» مینامــد.

4

مـی دانـد» تفسـیر میکنـد .بـرای مان
عجیـب بود نویسـندهای کـه در ابتدای متن
خـود ادعـا میکنـد «گویـا امـروز بیـش از
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 خلال متـون تئوریک
توضیـح ایـن اصطلاح را برعهـده میگیریـم.
«نظریـهی اپورتونیسـم  ....آگاهـی طبقاتـی
پرولتاریـا را تـا سـطح آگاهـی روانـی موجود
کاهـش میدهـد و بدینتریـب مسـیر ایـن
آگاهـی طبقاتـی را کـه تاکنـون بـه طـور
غریـزی پیشرفـت میکـرد ،بـه انحـراف
10
میکشـاند».
 .۱پیـشروی غریزی آگاهـی طبقاتی:
نویسـندهای کـه پیشـتر در زمینـه جنبـش
سـبز و فتنه نامیدن آن از سـوی صداوسـیما
نسـبت بـه ادبیات رایـج اصولگرایـان اقدام به
تجاهـل مینمـود ،حـال واژه «فرصتطلبی»
را در متـن مـا کاملا همسـو بـا ادبیـات
صداوسـیمایی تفسـیر میکنـد .طبـق ایـن
ادبیـات ،کارگـران ذاتا انسـانهایی وفـادار به
نظـم حاکم و تنهـا دارای مطالبـات اقتصادی
در چارچـوب منافـع بـورژوازی هسـتند و
هـرگاه کـه مطالباتی خـارج از ایـن چارچوب
مطـرح کننـد توسـط عـدهای فرصتطلـب
گـول خـورده و بازیچـه آنـان قرار گرفتـه اند.
امـا از منظـرگاه مـا غزیـزی معنـای ناآگاهانه
نمیدهـد ،مبـارزه طبقـه کارگـر در سـطح
اقتصـادی و بـر سـر افزایـش مـزد خـود از
تولیـد ،به شـکلی خودجوش و غریـزی اتفاق
میافتـد و بـا ورود مبارزه به سـطح سیاسـی،
کارگـران میتواننـد افـق مسـتقل طبقاتـی
خـود را گشـوده و رسـالت خـود در رهایـی
بشـریت را بـه انجـام برسـانند و یـا اینکـه
منافـع خـود را در چارچوب افقهـای طبقات
دیگـر گنجانـده و از مسـیر صحیـح منحـرف
شـوند .دربـاره مطالبـات صنفـی معیشـتی
در دانشـگاه مـا بـا همیـن نـگاه بیـان کردیم
که«ایـن جنبـش در روزهای نخسـت تولدش
مقاومتهایـی موضعـی و تدافعـی در برابـر
پولیشـدن بیشـتر آموزش و کاهـش کیفیت
خدمـات رفاهـی و آموزشـی تـدارک دیـد که
عمدتا از سـوی دانشـجویان فرودست رهبری

میشـد و بـه شـکلی غریـزی در مرزبنـدی با
جناحهـای سیاسـی حاکـم یعنـی اصلاح
طلبـان و اصولگرایـان اقـدام بـه برگـزاری
تجمعـات اعتراضـی و ورود بـه شـوراهای
صنفـی بـرای پیگیـری مطالباتـش نمـود».
طبـق نظـر مـا مطالباتـی ماننـد مخالفـت بـا
کاهـش سـنوات و پولیشـدن سـرویسهای
دانشـگاه از سـوی دانشـجویان فرودسـت بـه
شـکلی خودجـوش سـازماندهی میشـود امـا
وقتـی وارد سـطح مبـارزه سیاسـی و خـروج
از ِ
الک تدافعـی مبـارزه معیشـتی میشـویم،
جریانـی از دل ایـن مبـارزات برخاسـته و
ایـن جریـان را بـه انحـراف میکشـاند .پـس
«نهادسـازی آگاهانـه ایـن جریـان» کـه در
«نهـاد» شـوراهای صنفـی سراسـر کشـور
متبلـور اسـت از نظـر مـا «ناخـودگاه و
غریـزی» نبـوده اسـت ،آنگونـه که نویسـنده
بـه مـا نسـبت میدهـد .ایـن «نهادسـازی» و
موضعگیـری نسـبت بـه جریانـات سیاسـی
بیـرون دانشـگاه اتفاقـا همانطـور کـه ایشـان
میگوینـد رهبـریِ آگاهانـهای اسـت کـه از
سـوی بخشـی از بدنه جریان صنفـی پذیرفته
شـده و منافـع دانشـجویان فرودسـت را در
افـق جناحهایـی از بـورژوازی قـرار
پیونـد بـا ِ
داده اسـت .برای روشـن تر شـدن ایـن پیوند
بـه ریشـه فرصتطلبـی رجـوع میکنیـم.
 .۲یکـی انگاشـتن آگاهـی روانـی
بالفعل(موجـود) پرولترهـا بـا آگاهـی
طبقاتـی پرولتاریـا :در ایـن زمینـه
میبینیـم کـه در بیانیـه ،شـوراهای صنفـی
سراسـر کشـوربا اعالم حمایـت از «اعتراضات
در تمـام سـپهرهای اجتماعـی کشـور»
همسـو بـا محتـوای اجـرای اعتراضـی ،بـه
جنبشهایـی فرقهگـرا و ضدطبقاتـی ماننـد
جنبش دروایـش ،جنبشهای ناسیونالیسـتی
اقلیتهـای قومـی و همچنیـن فمینیسـم
بورژوایـی اعتبـار بخشـی میکند .ایـن همان
ریشـهای اسـت کـه بـدان اشـاره شـد .منطق
بورژوایـی انسـانها را از حیـث جنسـیت،
قومیـت و مذهبشـان گزینـش میکنـد تـا
جایـگاه طبقاتیشـان را پنهـان کنـد و حقوق
شـهروندی آنهـا را در زمینههـای فرهنگـی
بـه جـای حقـوق ابتدایـی زندگیشـان قـرار
میدهـد .امـا جریـان لیبـرال به جای افشـای
ایـن منطـق کـه بنابـه دالیلی در حـال عروج
بالفعـل
اسـت آن را بـه مثابـه آگاهـی روانـی
ِ

 .10تاریخ و آگاهی طبقاتی ،فصل آگاهی طبقاتی ،جورج لوکاچ
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بخشـی از طبقـه کارگـر بـه رسـمیت
میشناسـد تـا بتوانـد مشـروعیت صـوری
خـود را در رهبـری بخـش بزرگتـری از
فرودسـتان کسـب کنـد .در نمونـه دیگـر
سـطحی عـام و مشـهور کـه
نیـز ایـن درک
ِ
«دولـت ایـران ثـروت ایرانیـان را صـرف
جنگافـروزی در خاورمیانـه میکنـد» را
رد نکـرده و نقـش قدرتهـای منطقـهای و
ابرقدرتهـا را در جنگافـروزی در منطقـه،
هـمارز میگیـرد .امـری کـه نویسـنده بیـان
آن از سـوی مـا را نوعـی «تئـوری توطئـه» و
«گرایامنیتـی» تلقـی میکنـد .البته ایشـان
بایـد خوشـحال باشـند کـه ایـن گـرا دادنها
نـه از سـوی اکانتهـای فیـک توییتـری کـه
از سـوی نشـریات شناسـنامهداری مطـرح
میشـوند کـه ایشـان میتواننـد بـه طـرح
شـکایت خـود بپردازنـد .امـا بـرای مشـخص
شـدن ضـرورت بدیهـی تفـاوت قائـل شـدن
میـان ایـن دو عامـل یادشـده بـه ذکـر مثالی
میپردازیـم .شـخصی را تصـور کنیـد کـه از
دو طـرف مـورد حملـه قـرار گرفته اسـت ،از
یـک طـرف گنـده التِ محله با پنجـه بوکس
میخواهـد او را مطیـع اوامـر خـود کنـد و از
طـرف دیگـر یـک جنایتـکار بینالمللـی بـا
مسلسـل میخواهـد تمـام محلـه را بـا خاک
یکسـان کنـد .شـخص فرضـی مـا در ایـن
میانـه ماننـد خـر بوریـدان ،نـدا سـر میدهد
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،
منزهطلبـی خردهبورژوایـی بـرای تحلیـل
مسـائل خاورمیانـه دولتهـای منطقـهای
(مثلا دولـت اسـد) و ابرقدرتهـای جهانـی
(مثلا دولـت آمریـکا) را در جنگافـروزی
در خاورمیانـه هـمارز هـم میدانـد .ناگفتـه
پیداسـت کـه هـمارز دانسـتن آن الت محلـه
و جنایتـکار بینالمللـی در واقـع قـرار گرفتن
در پـروژه جنایتـکار تـا دنـدان مسـلح جهـت
نابـودی محلـه اسـت بـه همین معناسـت که
نویسـنده ضـرورت تمایـز قائلشـدن میـان
تاثیـر دولـت اسـد و امپریالیسـم آمریـکا در
جنگافـروزی در خاورمیانـه را بـه دروغ «رد
تأثیـر «قدرتهـای منطقـهای» در وضعیـت
جـاری خاورمیانـه» از سـوی مـا معرفـی
میکنـد 11البتـه ایـن اتهامـات در جـای

دیگـری نیـز بیـان میشـود .نویسـنده
کـه در نقـد همدانشـکدهایهای محتـرم
خـود از ارجاعـات طویـل اسـتفاده نمودهانـد
در سراسـر متـن مـا تنهـا از کوتهایـی
تککلمـهای اسـتفاده میکنـد تا با برداشـتن
کلماتـی از متـن مـا تیلهبـازی راه انداختـه و
آنهـا 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
میکننـد« .نویسـندهای کـه باخیـال راحـت
سیسـتم سیاسـی کنونی را ضدامپریالیسـتی
میدانـد» .اینبـار حتـی از کوتهـای یـک
کلمـهای هـم خبـری نیسـت .متاسـفانه
ناگزیریـم کـه بـازی کودکانـه ایشـان را برهم
بزنیـم و دو جملـه از مقالـه پیشـینمان
بیاوریـم« .دو جنـاح اصلـی طبقـه حاکمـه
از دهـه هفتـاد ....در سـطح جهانـی بـرای
سـازش خفتبـار در نهادهـای امپریالیسـتی
تلاش کردنـد»« .طبقـه سـرمایهدار ایـران با
خـروج ثـروت از کشـور ،زحمتکشـان را در
معـرض آسـیب بیشـتری قـرار داده و علاوه
بـر هزینـه کالن ثروتانـدوزی و رفـاه خـود،
هزینـه تحریمهـای امپریالیسـتی را نیـز بـر
دوش آنـان انداختـه و بـا تضعیف سـتونهای
اجتمـاع عملا آب در آسـیاب امپریالیسـم
میریـزد».
در دفاع از خودخواندگی شوراهای صنفی
سراسر کشور :معیار مشروعیت چیست؟

نویسـنده در ادامـه متـن خـود بـا اشـاره
نقـدی در مـورد شـوراهای صنفـی سراسـر
کشـور سـوالی مطـرح میکنـد.
« اگـر ایـن اتحادیـه مهـر تاییـد قانـون و
قـدرت را داشـت ،باز هـم میتوانسـتید آن را
خـود خوانـده بخوانیـد؟»
پاسـخ مـا بـاز هـم قاطعانـه این اسـت :آری
آن را خودخوانـده مینامیدیـم .ایشـان اما در
پرسـش خـود بـا زیرکـی مـوردی را نادیـده
گرفتـه اسـت .نقـد مطـرح شـده نـه صـرف
رسـمیت توسـط نهادهـای باالدسـتی کـه
چگونگـی شـکل یافتـن و فـرم فعالیـت ایـن
شـوراها را هـدف قـرار داده اسـت درحالـی
کـه نویسـنده بـا حـذف هسـته نقـ ِد مطـرح

شـده تنهـا کاریکاتـوری از آن را نگـه داشـته
و پاسـخ میدهـد .گویـی نویسـنده متن خود
نیـز میدانـد کـه در مقابـل این نقد پاسـخی
نـدارد کـه سـعی در گمراهکـردن مخاطبـان
دارد .بـه ایـن بهانـه دوبـاره سـعی میکنیـم
کـه نقـد خـود را صورتبنـدی کنیـم.
فعالیـت صنفـی در حوزههـای مختلـف بعد
از برداشـتن گامهـای اولیـه بـا سـوالی پیـش
روی خـود مواجـه میشـود این که آیـا امکان
و ضـرورت پیشروی و گسـترش دارد یا فقط
بایـد در محـدودهی محـدود یـک دانشـگاه یا
کارخانـه بماند؟
پاسـخ را اما میتـوان البهالی صفحات تاریخ
یافـت .بعـد از اعتراضـات دانشـجویان چنـد
دانشـگاه نسـبت بـه مسـئلهای چون سـنوات
و یـا پولـی شـدن امکانـات مختلف دانشـگاه،
مبـارزات صنفـی دانشـجویی نیـز بـا ایـن
پرسـش مواجـه میشـوند و سـعی میکننـد
صـدای خـود را به صـورت دسـتهجمعی بلند
کننـد .در ایـن میانـه کانالـی تلگرامـی 12بـا
13
نـام «شـورای صنفـی دانشـجویان کشـور»
تاسـیس میشـود و در پوسـتری ،بعد از بیان
اهمیـت وجود شـورای صنفی رسـالت خود را
ایـن گونـه بیـان میکند:
«در ایـن کانـال بـا اخبـار ایـن پیگیـری
زمانبـر و برنامهریـزی شـده و همچنیـن
طرح مشـکالت صنفی مشـترک دانشـجویان
کشـوری بـا مشـکالت حـادی کـه مختـص
یـک دانشـگاه اسـت با فعـاالن صنفـی همراه
میشـویم».
در ایـن میانه اما مسـئلهای مغفـول میماند
و آن هـم ایـن پرسـش مهـم و بنیادین اسـت
کـه ایـن کانـال ،گـروه و متعلقـات آن بـه
چـه عنوانـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد.
نقـد اصلـی مـا بـه ایـن سـازوکار بـر یـک
محـور اصلـی اسـتوار اسـت و آن هـم ایـن
اسـت کـه اینگونـه فعالیـت وجـه گسـترش
یابنـدهی سـطحی را به تعمیق سـنت فعالیت
صنفـی در دانشـگاهها ترجیـح دادهاسـت و
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
میزنـد کـه البتـه اعضـای آن هیچگونه تعهد

 .12دقت کنید که عبارت کانال تلگرامی را خود تاسیسکنندگان در تاریخ  26فوریه برگزیده اند.
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عملـی بـه حداقـل فعالیت مشـخص و یا
موضعگیـری دقیـق ندارنـد.
در ایـن شـرایط ،فعـاالن مشـروعیت خـود
را نـه در فرآينـد مبـارزه و مشـخص نمـودن
نسـبت خـود بـا طبقـه کارگـر کـه در هـر
چـه بیشـتر عمومیـت یافتـن صـدای خـود
مییابنـد .بـه همیـن جهـت و در راسـتای
کسـب مشـروعیت خیالیـن خـود تمامـی
تالششـان را در افزایـش کمیـت و گسـتره
فعالیـت میگذارنـد و نـه تدقیـق مواضع و در
مـواردی نیـز بـه بیـان گزارههـای کلـی برای
همـراه کـردن جمـع بیشـتری اکتفـا میکنند.
بـه همیـن دلیل اسـت که شـوراهای صنفی
سراسـر کشـور مجبـور اسـت بـه آگاهـی
موجـود و بالفعـل سـرمایهدارانه تـن دهـد
تـا بتوانـد خـود را عمومیتـر از آن چـه کـه
هسـت بکنـد ،هرچنـد کـه در بیان سـعی در
تمایزگـذاری داشـته باشـد ،امـا در اینجـا
مسـئلهی منطـق فعالیـت معیـار ماسـت و
در همیـن نقطـه اسـت که بـه دامـان فرصت
طلبـی مـی افتـد.
«فرصتطلبـی یعنـی ایـن کـه منافع خاص
و مبـارزه بـرای تامین آن ها را نه ابزار آموزش
بـرای نبـرد نهایی ،بلکـه چیزی بدانیـم که به
14
خودی خود ارزشـمند است».
نمونـه مـوارد یاد شـده نحـوه عملکـرد دبیر
شـورای صنفـی دانشـگاه تهران اسـت که هم
میتـوان امضایـش را پـای بیانیـهی حامـی
شوراییسـازی و سـایر بیانیههـای شـوراهای
صنفـی دانشـجویان کشـور دیـد و هـم
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
کشـور صرفـاً یـک چیـز را فـراروی خـود
گذاشتهاسـت و آن هـم رشـد صرفـاً کمـی
فعالیـن اسـت و نـه دقیقتـر شـدن مرزبندی
فعالیـت صنفـی در جهـت پیشبـرد مبـارزه
طبقاتـی 15.بیانیههایشـان نیـز گواهـی اسـت
بـر مدعـای ما .با هم قسـمت هایـی از آخرین
بیانیهشـان را بررسـی مـی کنیم .در قسـمتی
از بیانیـه نویسـندگان آن خواسـته ای را
مطـرح میکننـد کـه مـرور دوبـاره آن خالی

از لطف نیست.
«چـرا کـه معتقدیـم راه حـل بـرون رفت از
بحرانهـای موجـود کنونی ،نه سـرکوب مردم
کـه بازگردانـدن حـق اداره و تصمیمگیری به
مشـارکت کننـدگان و مولـدان اصلـی یـک
محیط اسـت».
ایده اصلی نویسـندگان در این جمله آشـکار
میشـود .ایـن کـه محیطـی کـه صبح بـه آن
جـا میرونـد و شـب نیـز از آن جـا خـارج
میشـوند را خودشـان اداره کننـد .بـه همین
علـت خواسـتار آن هسـتند کـه حـق اداره و
تصمیمگیـری بـه «مشـارکتکنندگان و
مولـدان اصلـی یـک محیـط» برگـردد .دقیقاً
در همیـن جـا کـه در نـگاه اول خواسـتهای
دموکراتیـک مطـرح شـده اسـت بایـد درنـگ
کـرد و سـوالهایی در راسـتای شـفاف شـدن
موضـوع مطـرح کرد .سـوالهای خـود را چها
دسـته صورتبنـدی میکنیـم.
 -۱مقصـود از واژهی «مـردم» چیسـت و
مصـداق آن در دانشـگاه شـامل چـه کسـانی
میشـوند؟
« -۲مشـارکتکنندگان و مولـدان اصلـی
یـک محیـط» کیسـتند و آنهـا طبـق چـه
معیـاری گزینـش میشـوند؟
« -۳حـق اداره و تصمیمگیـری» چیسـت و
مصداق آن در دانشـگاه شـامل چـه چیزهایی
میشـود؟
 -۴منظـور از «محیـط» چیسـت و دانشـگاه
بـا تشـخصی چـه ویژگیهایـی به عنـوان یک
محیـط در نظـر گرفته میشـود؟
نویسـندگان در ادامـه مقصـود خـود را از هر
یـک از ایـن واژگان مشـخص مـی کننـد .آن
جا که خـود را «نمایندهی تمام دانشـجویان»
میداننـد پاسـخ اولیـن پرسـش ،زمانـی کـه
صحبـت از «دانشـجویان ،کارمنـدان ،کارگران
و اسـاتید بـه میـان میآیـد پاسـخ دومیـن
پرسـش و هنگامـی کـه «خواهـان مداخلـه
شـوراهای دانشـجویی در تصمیمگیـری
بـرای تخصیـص بودجههـای دانشـگاه و
مسـائل دانشـجویان» را مطـرح میکننـد
پاسـخ سـومین پرسـش را میدهنـد .البتـه
نویسـندگان از تعریـف محیـط و ویژگیهایش
سـر بـاز میزننـد تـا مشـخص شـدن موضـع
التقاطیشـان بـه تعویـق بیفتـد.
نقـد مـا مشـخص اسـت .همچنـان وارد
نکـردن سیاسـت طبقاتـی و منافـع آن
در هنـگام صحبـت کـردن از «مـردم» و
«تمـام دانشـجویان» ،گویـی ایـن شـوراها
سـنگاندازی بخشـی از همیـن دانشـجویان

در قالـب تشـکلهای دیگـر در تشـکیل
خـود را نمیبیننـد .همچنـان منـادی آشـتی
طبقاتـی بـودن چـرا کـه بـدون هیـچ گونـه
معیـار و مرزبنـدی خواهـان مداخلـه توامـان
«دانشـجویان ،کارمنـدان ،کارگران و اسـاتید»
هسـتند .همـان اسـاتیدی کـه مسـئولیت
ادارهی دانشـگاه را در کنـار کارمنـدان
عالیرتبـه درحـال حاضـر بـر عهـده دارنـد و
در پیادهسـازی سیاسـتهای ریـز و درشـت
نئولیبرالـی آن دخیلانـد و البتـه حضـور
ملغمـهای از طبقـات مختلـف در قالـب
دانشـجو در آن .در ایـن میانـه بایـد دوبـاره
یـادآور شـویم کـه دانشـگاه و کارکردهـای
آن ،در پـی سـالها حاکمیـت شـیوهی تولیـد
سـرمایهدارانه تکویـن یافتـه اسـت و تحـول
یـک شـبه آن بـدون هـدف قـرار دادن منطق
شـیوهی تولیـد ممکـن نیسـت .پـس چگونـه
میتـوان از ایـن مداخلـه بـه عنـوان گامـی
رو بـه جلـو یـاد کـرد تـا هنگامـی کـه هنـوز
جـای پـای شـوراهای صنفـی در مقـام نهادی
کـه میتوانـد امکانـی بـرای تامیـن منافـع
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
در جایـی چـون دانشـگاه کـه بـا ملغمـهای
از طبقـات و منافـع متخاصـم مواجهایـم،
میتـوان بـا دموکراتیـک اداره کـردن و بحـث
جـدل بـر سـر منافـع بـه خواسـتههای خـود
رسـید .نگاهی کـه امتدادش در سـطح جامعه
حاصلـی جـز جایگزینـی همـکاری طبقات به
جـای مبـارزه طبقاتـی در پـی نـدارد .همیـن
نـگاه خوشخیاالنـه اسـت کـه میپنـدارد بـا
اداره دموکراتیـک هـر بخـش جامعـه میتوان
جامعـهای دموکراتیـک داشـت .تـو گویـی
جامعـه متشـکل از اجـزای جـدا افتـادهای
اسـت کـه پیـروزی در هریک ضامـن پیروزی
نهاییسـت و نه سیاسـت طبقـات آن و جنگ
میـان آنهـا.
همین نگاه که در متن نویسـنده و شـوراهای
کشـوری جـاری اسـت باعـث به محـاق رفتن
کنـش طبقاتـی و جایگزیـن شـدن التقاطـی
اسـت کـه در خوشبینانهتریـن حالـت از آن
صدایـی جـز آشـتی طبقاتـی بیـرون نمیآید.
البتـه تلاش ناموفـق ایشـان در آشـتی دادن
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مبـارزه طبقاتـی بـا آشـتی طبقاتـی بـه
تناقضـات آشـکاری برمیخـورد.
نویسـنده در نقـد جناحـی کـه خـود
«انجمنیسـازان فعالیـت صنفـی» مینامـد به
ایـن نکتـه اشـاره میکنـد کـه «اصـوال بـرای
آن طبقهی فرودسـتی که از ورود به دانشـگاه
حـذف شـده کـدام فضـا بـرای گفتگـو وجود
دارد؟ گفتگـوی چـه کسـی بـا چـه کسـی؟»
و در ادامـه میافزاینـد «همیـن یـک نکتـهی
سـاده نمیتوانـد چشـم مـا را نسـبت بـه این
حقیقـت بـاز نکنـد کـه همپیمانـان مـا اتفاقـا
پشـت در دانشـگاه ماندهانـد و بـه درون آن
راه نیافتهانـد» .خـب پـس تا اینجـا میفهمیم
کـه بخـش اعظـم کرسـیهای بسـیاری از
دانشـگاههای کشـور به واسـطه سیاسـتهای
پولیسـازی آمـوزش بـه دانشـجویان متمولی
تعلـق گرفتـه که همپیمـان خانم حسـینزاده
و جریـان موردحمایت ایشـان (البته در خیال
خودشـان) نیسـتند .حال چگونـه جنگ میان
ایـن «نیروهـا» یعنـی همپیمانـان پشـت در
مانده (دانشـجویان فرودسـت) و دیگـران قرار
اسـت پیشبـرود .پاسـخ ایشـان عمـق تناقض
را برملا میکنـد .از طریـق «یـک نهـاد کـه
بـا سـازوکارها و اساسـنامهی مشـخص و
دموکراتیـک از پاییـن شـکل گرفتـه»! چگونه
نهـادی کـه قـرار اسـت نماینـده اکثریـت
دانشـجویان فـارغ از طبقـه آنـان باشـد در
شـرایطی کـه بـه گفتـه ایشـان ایـن اکثریـت
دانشـجویان از همپیمانـان خانـم حسـینزاده
نیسـتند میتوانـد «جنـگ میـان قدرتهـا»
را بـه نفـع همپیمانـان ایشـان پیـش ببـرد؟!
اینجاسـت کـه در دل سـازوکارهای نهـاد
شـوراهای صنفی سراسـر کشـور فرصتطلبی
و آشـتی طبقاتـی ذاتـی آن بـر ملا میشـود.
کژبینی بحران :بیراهه استقالل دانشگاه و
دردسرهایش

باالخـره بعـد از چنـد هـزار کلمـه نویسـنده
مـا افـق خـود را مشـخص میکنـد و آن
خواسـتهای کـه بیانگـر ایـن افـق هسـت را
بیـان میکنـد .عبارتـی سـه کلمـهای کـه در
پـی آن میتـوان ناگفتههـای گوناگونـی را
یافـت« :اسـتقالل اداره دانشـگاه» .در ابتـدا
بایـد ایـن مـورد را مـد نظـر قـرار داد کـه هر
کجـا بـا واژهی «اسـتقالل» مواجـه شـدیم
ماننـد برخوردمـان بـا واژهی «آزادی» بایـد
سـوالهایی پرسـید کـه مهمترینشـان «برای
چـه کسـی» و «بـرای چـه چیزی» اسـت .در
ادامـه نیـز بایـد دو چیـز را از همدیگـر جـدا

نمـود یکـی محتـوای خواسـتهای ما و
دیگـری چگونگـی دسـتیابی و حصـول آنها.
چـه بسـیار خواسـتهایی بـه حـق و مترقـی
کـه بـه علت مسـیرهای ارتجاعـی و واماندهی
خـود باعـث انحـراف میشـوند .علاوه برایـن
وارد کـردن بسـتر اجتماعـی و روابـط دخیل
در آن در زمـان مشـخص نیـز بسـیار ضروری
اسـت .چـه بسـا خواسـتهای کـه در زمانـی
بسـیار پیشـرو باشـد امـا در زمـان و مـکان
دیگـر و بـا تغییر شـرایط جـزء ارتجاعیترین
خواسـتهها .با ایـن مقدمهی کوتاه به بررسـی
خواسـتهی «اسـتقالل ادارهی دانشـگاه» بـه
عنـوان مرکـز ثقـل نوشـتهی حسـین زاده در
قسـمت «جهتگیـری و محتـوا» و مسـئلهی
روز برخـی فعالیـن میپردازیـم.
«خواسـت مداخلـهی دانشـجویان در
تصمیمگیریهایـی در دانشـگاه کـه حیـات
آنهـا را متاثـر میکنـد و اسـتقالل ادارهی
دانشـگاه از نهادهـای و قیممـآب ،مقابلـه بـا
برخـورد امنیتـی در دانشـگاه .جریـان صنفی
مشـخصاً دارای خـط سیاسـی فوقالذکـر
بود هاسـت».
جامعـهی سـرمایهدارانه بـه ماننـد تمامـی
جوامـع پیشـین خـود در البـهالی روابطـی
اجتماعـی کـه برسـازندهی آن هسـتند
تعیـن مییابنـد .یعنـی صـرف آگاه شـدن
بـه سـازو کارهـای مختلـف ایـن شـیوه تولید
و حرکتهـای جـدا افتـاده ،چـه در قالـب
اشـخاص و یـا گعدههـای بزرگتـر ،نمیتوان
انتظـار تغییـر یـا دگرگونـی آن را داشـت
بلکـه مسـیر تغییـر در ارائـهی کلیتـی سـت
کـه امـکان پیونـد مبـارزات در سـاحتهای
گوناگـون اجتماعـی را تحـت منطقـی واحـد
فراهـم مـیآورد .در ایـن جـا مقصـود مـا از
منطـق واحد ،بـه صراحـت ،منطقـی طبقاتی
اسـت و از نـگاه مـا هرکـدام از سـاحتهای
گوناگـون اجتماعـی نقـش خـود را پـس از
تحویـل مطالباتشـان در راسـتای اعتلای
مبـارزهی طبقاتـی مییابنـد .طبـق همیـن
دیـدگاه اسـت کـه نمـی توانیـم از نقـش
«دانشـجو» بـدون مشـخص کـردن مواضعش
نسـبت بـه طبقـات حـرف بزنیم و بـه همین
علـت اسـت که ما مخالـف اسـتفاده از عبارت
نابسـنده و بیحـد و مرز «تمام دانشـجویان»
هسـتیم چـه بسـا بیشـمار دانشـجویانی کـه
در تشـکلهای مختلـف و حتـی شـوراهای
صنفـی فعالیـت میکننـد و نهتنهـا مواضـع

طبقـهی کارگـر را بـه پیـش نمیبرنـد کـه
بازتولیدکننـدگان ایدئولـوژی بورژوایـی و
حافظـان نظـم آنانـد.
دانشـگاه نیـز همچـون یکـی از عناصـر
تشـکیل دهنـدهاش کـه در بـاال ذکـر کردیم،
دچـار چنیـن شـرایطی اسـت .دانشـگاه بـه
عنـوان نهـاد بازتولیدکننـدهی ایدئولـوژی
بورژوایـی و پایگاهـی کـه نیـروی متخصـص
بـرای قرارگیـری در ردههای بـاالی مدیریتی
را تربیـت میکنـد تحـت وضعیتـی دوگانـه
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
کـه خـود را متحـد بـا طبقـهی کارگـر و
سـتمهای وارد بـر آن میبیننـد و توانایـی
بالقـوه ی آن را دارنـد کـه بـا جداسـازی خود
از هـم صنفیهایشـان در کنـار ایـن طبقـه
قـرار گیرند .دسـتهی دوم روز بـه روز در حال
کوچکتـر شـدن هسـتند چـرا کـه تهاجـم
سیاسـتهای نئولیبرالـی امـکان ورود آنهـا
را بیـش از پیـش بـه نفـع طبقـات مرفـه و
دارای ثـروت سـلب میکنـد .از طرفـی تامین
بودجـهی دانشـگاه هـم یـا توسـط دولـت
سـرمایه و یـا بـه صـورت مسـتقیم توسـط
شـرکتهای خصوصـی 16صـورت میپذیـرد.
حـال در ایـن میانـه خواسـتهی اسـتقالل
دانشـگاه چـه جایگاهـی دارد ،آیـا گامی رو به
جلـو در جهت بهبود شـرایط مبـارزه طبقاتی،
یگانـه معیـار کنشهـای مـا ،بـر مـیدارد؟
بـا شـرایط تشـریح شـده فـوق جـواب
مـا مسـلماً «خیـر» اسـت .ایـن مطالبـه در
خوشبینانـه تریـن حالت ناشـی از عدم درک
صحیـح نویسـنده از شـرایط جامعـه اسـت.
چرا هر کسی به مسیر خودش نمیرود؟

باالخـره خانـم حسـینزاده از مصـداق
سـرکوب و نظامیگـری مـورد ادعـای خـود
پـرده برمـیدارد .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
کـه در واقعیـت هسـت) شـکل بگیـرد».
کسـانی کـه در روز  ۱۸آذر شـاهد گردهمایی
دانشـجویان بودنـد تصدیـق میکننـد کـه
دو گـروه دانشـجویان در دو سـمت مجـزا
ایسـتاده بـوده و شـعارهای خـود را میدادند،

 .16به عنوان مثال بنگرید به مقاله ی دانشگاه سرمایهگذار مجید نیلی در هفتهنامه تجارت فردا
گفتم کنایتی و مکرر نمیکنم
 .17تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است
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بـه گونـهای کـه ناظـران عینـی کاملا
متوجـه تفاوت شـعارهای دو گروه میشـدند.
کسـانی کـه در آنجـا حضـور نداشـتند هـم
میتوانسـتند بـا مراجعـه بـه کانـال نهـاد
اولتـرا «دموکراتیک»(بـه گفتـه حسـینزاده)
شـوراهای صنفـی سراسـر کشـور ،شـاهد
اجـرای اعتراضـی مورد ادعای ایشـان باشـند
کـه بـدون هیـچ اخاللـی از سـوی مخالفـان
برگـزار شـد و همچنیـن عکسهـای نمـا
نزدیـک پالکاردهـای جنـاح برگزارکننده اجرا
را ببیننـد کـه در کنـار تصویری سراسـری از
کل جمعیتـی قـرار گرفتـه کـه پالکاردهـای
پرتعـداد آن توسـط نماینـدگان «دموکراسـی
از پاییـن» دانشـجویی سانسـور شـده و
محتوایـش قابـل رویـت نیسـت .امـا پرسـش
ایـن اسـت کـه چـرا دانشـجویان مخالـف در
محـل برگزاری اجـرا ماندند و شعارهایشـان
را در مخالفـت بـا آن سـردادند؟ «اگـر یـک
فعالیت صنفی دانشـجویی در پروسـه تاریخی
خـودش بـه یـک نقطـه نظـر درسـتتری
میرسـد .آنـگاه خـود موضـع حضـور اکثریت
فعـاالن در محـل ،حقانیتـی میشـود بـرای
نقطـه نظـر ضدسـرمایهدارانه .بدیـن معنـا که
اگـر گروهـی از دانشـجویان خواسـتند یـک
دانشـجویان
روزی بـا جریـان فعالیـت صنفی
ِ
فرودسـت پیـش برونـد و مرتبـا مواضـع
صادقانـهای بگیرند چـارهای ندارنـد جز اینکه
مواضـع ضدسـرمایهدرانه و ضدامپریالیسـتی
اتخـاذ کننـد .درخواسـت حسـینزاده دقیقـا
مطلـوب عناصـر خـرده بـورژوازی اسـت کـه
آرزو میکننـد بگوینـد :اینهـا یـک سـری
تیپهـای خاصـی بودنـد ،یـک سـری عناصر
ضدسـرمایهدار بودنـد ،بعـد هـم جـدا شـدند
رفتنـد و چپهـای لیبرال ماندند و شـعارهای
مـورد عالقـه و منطبـق بـر سـلیقه خـود را
دادنـد 17».در ادامـه نیـز شـاهد بودیـم کـه
بخـش قابلتوجـه دانشـجویان ،کـه مخالـف
بیانیـه کانال شـوراهای صنفی سراسـر کشـور
بودنـد بـا شـعارهای جنـاح مقابـل خـود کـه
در جهـت منافـع طبقـه کارگـر بـود همراهی
میکردنـد امـا وقتـی شـبیه همـان شـعارها
از سـوی خودشـان سـر داده میشـد جنـاح
مقابـل کـه حتـی مخالفتـی بـا ایـن شـعارها
نداشـت بـا فریـاد ،خواسـتار عـدم همراهـی
باقـی دانشـجویان بـود .ایـن تلاش رقتبـار
نشـان داد کـه گویـی مسـئله بـرای بعضـی
تنهـا درج امضـای خـود زیـر ایـن تجمـع بود.

