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در گــذر از ســالی بســیار دشــوار ،ســال نــو  ۹۹فــرا رســید .امیدواریــم شــادی نــوروز و ســال نــو بــر بیمهــا و نگرانیهــای مــردم غلبــه کنــد و
امیــد را بــه دلهــا راه دهــد و لبخنــد را بــر لــب هــا بنشــاند.
بــا امیــد بــه روزهــای بهتــر ،ســالی تــوام بــا ســامتی و کامرانــی برایتــان آرزو میکنیــم و امیدواریــم کــه مهــر و شــادی جایگزیــن غــم و
دیگرســتیزی بشــود و ســال  ۹۹ســالی سرشــار از تندرســتی ،همبســتگی ،شــکفتگی و تغییــرات امیدآفریــن و مثبــت در همـهی عرصههــا
بــرای مــردم ایــران و جهــان باشــد.
با دوستی -سردبیران
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ژورنالیســم جریــان اصلــی ،در بررســی تاریــخ پدیدههــای سیاســی و اجتماعــی ،بــرای بازارگرمــی و تبلیــغ
محتــوای تولیــدیاش ،همــواره ســراغ پرســشهای نــه بیجــواب ،کــه محــال مــیرود .اگــر مخاطــب
رســانههای جریــان اصلــی باشــید ،همــواره شــنوای ایــن پرســشها بودهایــد کــه «اگــر در ســال پنجــاه و
ً
هفــت انقــاب نمیشــد ،چــه میشــد؟» ،و یــا مثــا «اگــر کودتــای بیســت و هشــت مــرداد واقــع نمیشــد،
تاریــخ سیاســی ایــران بــه چــه ســمتی میرفــت؟» .طــرح ایــن پرس ـشها ،البتــه کــه بــرای نــگاه دقیقتــر بــه
پدیدههــای سیاســی و اجتماعــی الزم بــه نظــر میرســند ،امــا بایــد بــا تاکیــد هوشــیار بــر ایــن نــکات بــه ســراغ
ً
ایــن پرس ـشها رفــت کــه اوال تاریــخ و تحــوالت آن ،بــا هیــچ فــرد ،طبقــه و منــش سیاس ـیای ،تعــارف نــدارد.
ً
گذشــته ،واقــع شــده اســت و راهــی بــرای تغییــر آن وجــود نــدارد .دومــا هیــچ پدیــدهی سیاســی و اجتماعـیای،
مجــرد از رونــد تاریخــی طــی شــده ،قابــل تحلیــل و تاویــل نیســت .حــال و آینــده ،همــواره انتخابهایــی را
پیــش روی جوامــع میگذارنــد ،کــه بــا تحــوالت گذشــته مقیــد و محــدود شــدهاند .چــه ایــن انتخابهــا راه بــه
ترقــی نســبت بــه وضعیــت موجــود ببــرد و چــه عقبگــردی نســبت بــه آنهــا باشــند .هــر چنــد ذکــر ایــن نکتــه نیــز
الزم اســت کــه فراموشــی عمــدی یــا ســهوی مســیر گذشــته ،بــا تمــام جزییــات آن ،جوامــع را بــه تکــرار آنچــه کــه
در گذشــته نامطلــوب بــوده اســت محکــوم میســازد.

جنبــش دانشــجویی ،یــا بــه بیــان دقیقتــر ،جنبشهــای سیاســی دانشــجویان ،حداقــل در تاریــخ سیاســی
ایــران ،همــواره در ســوی مترقــی و عدالتخــواه ایســتاده اســت .مبــارزهی سیاســی بــا مبنــای آرمــان آزادی و
برابــری ،در مقاطــع تاریخــی مختلــف جنبــش دانشــجویی ایــران ،یــا جریــان هژمــون سیاســی در دانشــگاه بــوده
اســت و یــا دســت کــم بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن جریانــات سیاســی موثــر عمــل کــرده اســت.

عــروج و فــراز مجــدد آرمــان آزادی ،برابــری و اســتقالل دانشــگاه ،بــه ویــژه از ابتــدای ده ـهی نــود ،و مبــارزات
دانشــجویی بــر اســاس ایــن مبانــی ،لــزوم نــگاه دقیقتــر بــه روندهــای سیاســی حاکــم بــر مراکــز آمــوزش عالــی
در ایــران را نشــان میدهــد .آن دســته از جریانــات سیاســی کــه از گذشــته تــا امــروز مبــارزه بــا وضعیــت موجــود
بــا محوریــت آزادی ،برابــری و اســتقالل دانشــگاه را ســازمان دادهانــد ،اگــر نــه در شــمایل ارتبــاط مســتقیم،
امــا بــا هــر آنچــه در تــوان دارنــد ،حمایــت از ایــن مبــارزات را بــه عنــوان یکــی از وظایــف خــود تلقــی میکننــد.
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بــرای آزادی ،برابــری و اســتقالل
دانشــگاه بــا هــم همــدل و همراهیــم!
حــزب چــپ ایران(فدائیــان خلــق) کــه بخــش عمــدهی اعضــای آن را فعــاالن دانشــجویی از دهــهی
پنجــاه تــا بــه امــروز تشــکیل میدهــد ،بــه فراخــور تجرب ـهی سیاســی از یکســو و امیــد بــه امکانهــای
رهاییبخــش ایجــاد شــده در مبــارزات دانشــجویان از ســوی دیگــر ،خــود را مکلــف بــه اســتقبال از مبارزات
دانشــجویان ،انتقــال تجربیــات بــرای پیشــگیری از خللهــا و در نهایــت همدلــی سیاســی بــا ایــن مبــارزات
میدانــد.
از ایــن رو نشــریهی ُمــروا ،در شــمارهی ســوم خــود مبــارزات دانشــجویی را مرکز توجــه خود قرار داده اســت.
مصاحبــه بــا یــک دانشــجو از ایــران ،ترجم ـهی مقال ـهای بــا موضــوع نســبت تــز «تحمــل ســرکوبگرانه»ی
ً
هربــرت مارکــوزه بــا جنبــش دانشــجویی ،کــه در ایــران عمومــا بــا کتاب «انســان تــک ســاحتی» و نگاههای
متفــاوتاش بــه جنبــش دانشــجویی شــناخته میشــود ،نگاهــی بــه اعتراضــات دانشــجویی در ســپهر
سیاســی ایجــاد شــده پــس از اعتراضــات آبــان نــود و هشــت ،در مقالــه ای بــه اعتراضــات آبــان و دیمــاه
 ۹۸تحــت عنــوان مطالبــات انباشــته شــده و بــدون پاســخ،جایی بــرای تــرس از ســرکوب نگذاشــته اســت
پرداختــه اســت ،از یکــی از فعــاالن دانشــجویی ده ـهی پنجــاه و نــگاه دقیقتــر بــه آن دوران اعتراضــی و
یــک تحلیــل از نســبت وضعیــت موجــود و مســئولیت تاریخــی فعــاالن دانشــجویی ،ترجمـهی مصاحبـهای
بــا نائومــی کالیــن ،مقالــهای در مــورد تکنولــوژی هوشــمند و «هــک» کــردن انســانها و مقالــهای در
رابطــه باجنبشهــای اجتماعــی و ضــرورت تدويــن يــک اســتراتژی مشــترک در جنبــش دانشــجویی یکــی
دیگــر از موضوعاتــی اســت کــه مطالــب شــمارهی ســوم نشــریهی ُمــروا را تشــکیل میدهنــد.
با امید بالندگی بیش از پیش مبارزات دانشجویی در ایران
مراد رضایی و علی صمد
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ســوال -دانشــجو شــدن ،بــه عنــوان
یــک هویــت جدیــد ،طبــق تلقــی جامعــه
یــک مرحلــهی جدیــد از زندگــی افــراد
اســت .شــما ایــن تفــاوت ایــن مرحلــه
را بــا دورههــای قبلــی در چــه ســطحی
میبینیــد ؟
پاســخ -ورود بــه دانشــگاه ،بــرای کســانی
کــه انتظــارات ذهنــی از فضــای آن دارنــد،
شــبیه بــه یــک شکســت اســت! قبــل از
ورود بــه دانشــگاه ایــن ذهنیــت در افــراد
وجــود دارد کــه وارد فضایــی متفــاوت و
برتــر میشــوند .برتــر بــه ایــن معنــی کــه
امــکان فعالیــت فرهنگــی و اجتماعــی و
سیاســی بیشــتر اســت .فضــای علمــی
ً
حاکــم اســت و شــبیه چیــزی کــه غالبــا
در ســینمای غــرب میتــوان ســراغ آن
را گرفــت ،روابــط آکادمیــک منظمــی و
حســاب شــدهای وجــود دارد .بــه ویــژه
اینکــه از مقطــع دبیرســتان و بــه طــور
خاصتــر در پیشدانشــگاهی ،یــک
ذهنیــت مســابقهای هــم ایجــاد میشــود.
انگارهمــه دارنــد میدونــد تــا از خطــی
عبــور کننــد کــه آن طــرف ایــن خــط همــه
چیــز فــرق دارد!
امــا بــا ورود بــه دانشــگاه همــهی ایــن
فرضیــات میشــکند .دانشــگاه ،یــا
حداقــل جایــی کــه مــن در آن تحصیــل
میکنــم ،شــبیه یــک دبیرســتان اســت کــه
ابعــاد بزرگتــری دارد و البتــه کالسهــا
تــک جنســیتی نیســت.

صفحه
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ســوال -یعنــی فعالیــت علمــی و فرهنگــی
و اجتماعــی و سیاســی در دانشــگاه رواج
نــدارد؟
پاســخ-از نظــر علمــی کــه میتوانــم

قاطعانــه بگویــم خبــری نیســت .نــه اســتاد
از دانشــجو انتظــار پژوهــش و مطالعــهی
گســترده را داردو نــه دانشــجویان حــال
و رمــق مطالبــه در ایــن زمینــه را دارنــد.
یــک جــزوهای یــا کتابــی روز اول معرفــی
میشــود .ماننــد دبیرســتان ،اســتاد آن
را تدریــس میکنــد و در آخــر تــرم هــم
ازهمــان محتــوا امتحــان میگیــرد .بــا
ایــن تفــاوت کــه میتــوان بــر ســر نمــره
بــا اســتاد چانــه زد .البتــه مــن ندیــدهام،
امــا شــنیدهها در مــورد سواســتفادهی
بخشــی از اســاتید دانشــگاه از ایــن
موقعیــت حاکمیــت بــر نمــرات هــم زیــاد
اســت.
در زمینههــای فرهنگــی و هنــری البتــه
دانشــجویانی فعــال هســتند .امــا آنهــا
هــم بیشــتر بــه عنــوان اجراکننــدگان
مناســبتهای مــورد نظــر دانشــگاه
فعالیــت میکننــد .یعنــی امــکان
خالقیــت و انجــام کارهــای گروهــی عمــا
ســلب شــده اســت .بــه طــور مشــخص در
مــورد موســیقی ،اجــازهی تمریــن گروهــی
در دانشــگاه منــوط بــه داشــتن اجــازهی
کتبــی از معاونــت فرهنگــی اســت.
معاونــت فرهنگــی هــم بــرای صــدور
مجــوز ،ارائــهی طــرح بــرای یــک اجــرا

در یــک مناســبت دینــی یــا حکومتــی
ً
را طلــب میکنــد .بنابرایــن راه عمــا
بــرای کار مســتقل و خــاق بســته اســت.
باقــی فعالیتهــای هنــری هــم چنیــن
وضعیتــی دارنــد.
امــا در مــورد فعالیــت سیاســی ،فضــا
امیــدوار کنندهتــر اســت.
ســوال  -میتوانیــد در مــورد فضــای
سیاســی دانشــگاهی کــه در آن محصــل
هســتید بیشــتر توضیــح بدهیــد؟
پاســخ-دو بلــوک عمــدهی سیاســی در
دانشــگاهها ،متاثــر از فضــای جامعــه
وجــود دارد .یــک طــرف بســیج و جامعـهی
اســامی بــه عنــوان نماینــدهی قشــر
اصولگــرا و انجمــن اســامی بــه عنــوان
نماینــدهی قشــر اصالحطلــب حضــور
دارنــد .آنهــا بــرای فعالیــت سیاســی اعــم
از انتشــار نشــریات ،یــا برگــزاری نشســت
و ســمینار ،روابطــی دارنــد کــه از آنهــا
اســتفاده میکننــد .در طــرف دیگــر
معترضیــن بــه وضعیــت هســتند .بخشــی
از دانشــجویان بــه صــورت حرفــهای
دســت بــه ســازماندهی و کارهــای مشــابه
میزننــد .امــا مهمتــر ایــن اســت

ســوال -وضعیــت دختــران دانشــجو
چگونــه اســت؟ آیــا همچنــان فشــارهای
حراســت بــر روی ایــن داشــنجویان وجــود
دارد؟
پاســخ -ایــن بســتگی بــه روز و وضعیــت
دارد .هیــچ قاعــدهی مشــخصی نــدارد.
گاهــی فشــارهای عجیــب و غریــب وارد
میکننــد و هــر نــوع پوششــی را مســالهدار
تلقــی میکننــد .گاهــی هــم کاری بــه
کســی ندارنــد .در واقــع بــه نظــر میرســد
فشــار بــر زنــان دانشــجو ،نســبتی بــا
وضعیــت التهــاب اجتماعــی دارد .یعنــی
وقتــی قــرار اســت همــه را بترســانند ،از
ایــن فشــارها بــه عنــوان ابــزار ترســاندن
اســتفاده میکننــد .امــا همیــن مســاله
میتوانــد یــک ظرفیــت اعتراضــی ایجــاد
کنــد .بــه ایــن معنی کــه دختــران دانشــجو
حتــی بــا طــرز پوشــش خــود ،اعتــراض
خــود را بــه ایــن محدودیتهــا نشــان
میدهنــد .همانطــور کــه میدانیــد در
یکــی دو ســال اخیــر چنــد اعتــراض جــدی
بــه ایــن برخوردهــا شــده اســت و حکومــت
هــم میترســد کــه ایــن اعتراضــات فراگیــر
شــود .بنابرایــن محدودیتهــا را نــه بــه
صــورت دائمــی ،بلکــه بــه شــکل یــک ابــزار
فشــار اســتفاده میکننــد.
ســوال -بحثــی کــه در ســالهای بســیار
بــه آن توجــه داده شــده اســت ،مفهــوم
«کاالســازی آمــوزش» بــه ویــژه در
دانشگاههاســت .تجربــهی شــما در ایــن
زمینــه چیســت؟

امــا پولــی شــدن دانشــگاهها دایــرهی
وســیعتری دارد .ســلفهای دانشــگاه

شماره  - 2پاییز 1398

ُ
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دانشــجو در ایــران

کــه در وضعیتهــای خــاص و بزنگاههــا،
ً
اکثریــت عمــدهی دانشــجویان ،کــه عمومــا
سیاســی نیســتند و در فعالیتهــای
سیاســی شــرکت نمیکننــد هــم بــه
ســمت ایــن دانشــجویان معتــرض
کشــیده میشــوند و بــا آنهــا همراهــی
میکننــد .ایــن دو قطبــی را بــه صــورت
شــدید میتــوان در دانشــگاه دیــد.
ً
مثــا ســر قضیــهی کشــته شــدن قاســم
ســلیمانی ،بســیج و جامع ـهی اســامی در
دانشــگاه عــزاداری بــه راه انداختــه بودنــد.
انجمــن اســامی هــم بــه نمایندگــی از
اصالحطلبــان ،حداقــل ادای مناســک
عــزاداری را در میآوردنــد .امــا عمــوم
دانشــجویان بــه ایــن وضعیــت معتــرض
بودنــد و اعتــراض خــود را بــه هــر شــکل
ممکــن و مقــدور نشــان میدادنــد.

پاســخ -پولــی شــدن آمــوزش ،قبــل از
دانشــگاه شــروع میشــود .شــما نــگاه
کنیــد ،در ســالهای اخیــر حتــی یــک نفــر
از نفــرات برتــر کنکــور ،در مــدارس عــادی
درس نخواندهانــد و دانــش آمــوز مــدارس
غیرانتفاعــی گــران قیمــت بودهانــد.
آموزشــگاههای کنکورهــم بخــش دیگــر
قضیــه هســتند .بــرای کنکــور دادن ،دانش
آمــوز مجبــور اســت بــه ایــن آموزشــگاهها
مراجعــه کنــد .کتابهــای کنکورهــم
ایــن روزهــا قیمتهــای عجیــب و غریــب
دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای
اخیــر نظــام آموزشــی تغییــر شــکل داد و
کتابهــای درســی عــوض شــدند ،امــکان
اســتفاده از کتابهــای دســت دوم هــم
محــدود شــده اســت .یعنــی حتــی قبــل
از دانشــگاه و بــرای ورود بــه دانشــگاه،
ایــن پــول اســت کــه تعییــن خواهــد کــرد
چــه کســی کجــا درس بخوانــد .حتــی
پــس از آمــدن نتایــج کنکــور ،بــاز پرداخــت
پــول بــه مشــاوران انتخــاب رشــته اســت
کــه بــا توجــه بــه اضطــراب آن دوران
میتوانــد باعــث انتخــاب رشــتهی درســت
بشــود .پــس از ورود بــه دانشــگاه هــم
چنــان کــه میدانیــد نــود و ســه درصــد
دانشــجویان ،شــهریه پرداخــت میکننــد.
از شــهریههای نجومــی و چنــد ده ملیونــی
دانشــگاههای غیرانتفاعــی خــاص کــه بــا
عنــوان پردیسهــا شــناخته میشــوند،
تــا شــهریههای حــدود یــک میلیــون
تومانــی دانشــگاههای دولتــی شــبانه.
عــاوه بــر ایــن بایــد هزینههــای کتــاب و
لــوازم التحریــر را هــم در نظــر گرفــت کــه
آن دانشــجویانی کــه شــهریه پرداخــت
نمیکننــد هــم ناچــار بــه پرداختشــان
هســتند .عــاوه بــر ایــن در رشــتههایی
کــه واحدهــای عملــی دارنــد ،ماننــد
رشــتههای هنــری و مهندســی ،حتــی
اولیهتریــن وســایل ،مثــل یــک تکــه آهــن
بــرای آزمایــش را خــود دانشــجو بایــد
بخــرد.

بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــدهاند.
در یــک دانشــگاهی مــن شــنیدم کــه
کتابخانــهی خوابــگاه را بــه رســتوران
خصوصــی تبدیــل کردهانــد! یعنــی
ً
دولــت عمــا هیــچ قســمتی ازهزینههــای
دانشــگاهی را بــر عهــده نمیگیــرد.
پروژههــای درســی در دورهی لیســانس
و پایاننامههــای فــوق لیســانس هــم
خریدنــی هســتند .بنابرایــن در پروســهی
آمــوزش عالــی ،از چنــد ســال پیــش از
ورود بــه دانشــگاه تــا پایــان آن ،خانوادههــا
مجبــور بــه تقبــل هزینههــا هســتند.
ســوال -در قبــال ایــن هزینههایــی کــه
گفتیــد ،مــدرک دانشــگاهی میتوانــد
یــک ســرمایهگذاری تلقــی شــود؟
ً
پاســخ -عمــا خیــر! چــون هــر دانشــجویی
کــه روابــط و پارتــی نداشــته باشــد ،مطمئن
اســت کــه مدرکــش بــه دردی نخواهــد
خــورد و قــرار نیســت بتوانــد از آن کســب
درآمــد کنــد .دوران دانشــجویی ایــن روزهــا
تبدیــل بــه دورهای شــده کــه فــرد حداقــل
ناتوانــی در پیــدا کــردن شــغل مناســب و
کســب درآمــد را پشــت گــوش بینــدازد.
ســوال -خواســتهی شــما از نیروهــای
سیاســی اپوزیســیون چیســت؟ آیــا آنهــا
میتواننــد بــرای ایــن شــرایط ســیاهی کــه
توصیــف کردیــد کاری بکننــد؟
پاســخ -واقعیــت ایــن اســت کــه نســل مــا
امیــدواری چندانــی بــه تغییــر نــدارد .هــر
چنــد بــرای آن تــاش میکنــد .شــاید
انگیــزهی ایــن تالشهــا ایــن باشــد کــه
نســل بعــد از مــا گرفتــار ایــن مصیبتهــا
نشــود .امــا نیروهــای سیاســی مخالــف
ً
جمهــوری اســامی احتمــاال بتواننــد بــا
شــناخت دقیــق مســائل و مشــکالت ،راه
حلهــای کارشناســی شــده ارائــه بدهــد و
آن را در اختیــار دانشــجویان قــرار دهنــد.
ایــن حداقــل میتوانــد یــک امیــدواری
نســبت بــه امــکان تغییــر وضعیــت ایجــاد
کنــد.
 ممنــون از شــرکت شــما در ایــن مصاحبــهو بــه امیــد موفقیتهــای علمــی شــما.
 مــن هــم از دعــوت بــه ایــن مصاحبــهتشــکر میکنــم.
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هربرت مارکوزه و سرکوب جنبشهای اعتراضی دانشجویی

برایانت ویلیام اسکولوس -نوآ واش

چکیده
بــا افزایــش اعتراضــات اخیــر دانشــکدهها
علیــه اشــکالمختلف بیعدالتــی اقتصــادی،
سیاســی ،اجتماعــی و نــژادی ،واکنشهــای
ترســناک و مداومــی از ســایر دانشــجویان و
مدیــران دانشــکدهها و چهرههــای عمومــی
بــرای نفــی و تضعیــف ایــن اعتراضــات بــه وجــود
آمــد تــا آن را از تحــرک بیاندازنــد.
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ترجمه  :حسین غبرایی

جــوان را در شــرایط بحرانــی و ایجــاد موانــع بــرای
اعتراضــات دانشــگاهی را نشــان میدهــد.

اعتقــاد داریــم کــه بســیاری از ایــن فراخوانهــای
مــدارا در واقــع درخواســتی بــرای ســکوت
اســت کــه بــه مرحل ـهی گســترش ضــد انقالبــی
ســرمایهداری کنونــی تعلــق دارد کــه مارکــوزه آن
را بررســی میکنــد .اســاس آزادیهــا بــه طــور
دیالکتیکــی توســط ســخنرانیها وارونــه شــده و
درخواســت مــدارا بــه صورتــی ســرکوبگرانه در
واکنشهــا اغلــب زیــر پرچــم مــدارا توجیــه
برابــر مطالبــات عدالتخواهانــه قــرار میگیــرد.
میشــد .آنهــا دانشــجویان را مالمــت میکننــد
کــه بــه جــای اعتــراض بایــد گــوش فــرا دهنــد .ایــن مقالــه نتیجــه میگیــرد کــه بــرای موفقیــت،
ایــن مقالــهی مارکــوزه بــر مفاهیــم تحمــل حیاتــی اســت کــه عدالتخواهــی و پیشــرفت بــه
ســرکوبگر و ضــد انقــاب تمرکــز میکنــد ســوی یــک حرکــت رادیــکال سوسیالیســتی کــه
و واکنشهــای ارتجاعــی بــه ایــن حــوادث را بــا دیــدگاه رهایــی بخــش ماکــوزه همسوســت،
ارزیابــی میکنــد و حساســیت دانشــجویان بایــد احیــا شــود –ایــن پاســخ اســت کــه ماهیــت
ظظ

ضــد انقــاب را روشــن میکنــد.
خفه کردن اعتراض (دیالکتیک تحمل) 
در مــاه مــه ســال  ۲۰۱۴کاندلیــزا رایــس ،مشــاور
امنیــت ملــی و وزیــر امــور خارجــهی آمریــکا
در طــول دورهی ریاســت جمهــوری جــورج
دبلیــو بــوش ،از اجــرای دعوتــش بــه عنــوان
ســخنران اول دانشــگاه راجــرز کنارهگیــری
کــرد .دانشــجویان معتــرض بــا یــادآوری نقــش
وی بــه عنــوان طــراح جنــگ عــراق ،کمپیــن
پیشــگیرانهای را بــرای فشــار آوردن بــه دانشــگاه،
بــرای لغــو دعوتــش  آغــاز کردنــد .ســرانجام
رایــس از شــرکت در مراســم کنــار رفــت ،امــا
واکنــش رســانهها علیــه دانشــجویان راجــرز
بســیار ســریع بــود.

مفســران جنــاح راســت عــدم تحمــل
دانشــجویان معتــرض را محکــوم کردنــد و آن
را گــوش نــدادن بــه دیدگاههایــی کــه ممکــن
اســت آنهــا را بــه چالــش بکشــد دانســتند.
 Ross Douthatاعتــراض راجــرز علیــه رایــس
رابــا عملکــرد کــرهی شــمالی کــه از جنــگ
انتقــاد از گرایــش نژادپرســتانه در سیســتم
ســایبری بــرای سانســور اســتفاده میکنــد
پلیســی و جنایــی ،در پالکاردهــا و شــعارهای
مقایســه کــرد1.
دانشــجویان طرفــدار  BLMبــه گون ـهای دیگــر
دیویــد وب ،فعالیتهــای سیاســی دانشــجویان طــرح میشــود ،کــه انــگار میگویــد همــهی
و دانشــکدهها را بــه عنــوان عــدم تحمــل افســران پلیــس بــه طــور فــردی نــژاد پرسـتاند
بــا اســتفاده از روشــی خطرنــاک توصیــف و زندگیشــان بــیارزش اســت6.در واقــع
کــرد و گفــت کــه والدیــن دانشــجویان بایــد از هیــچ برنام ـهی صریحــی بــرای محــدود کــردن
فرزندانشــان «قطــع امیــد» کننــد 2.گرچــه از قانونــی آزادی بیــان وجــود نــدارد .امــا نظــر
جبه ـهی بــه اصطــاح مترقــی انتظــار م ـیرود مــا کامــا بــر عکــس اســت و بــه طــور دقیــق
کــه از دیدگاهــی  اســتفاده کنــد کــه باعــث در ایــن خواســتها ،بــرای گســترش آزادی
رنجــش احتمالــی طیــف سیاســی امریــکا بیــان ،تاکتیــک ســرکوب آشــکارا از دانشــجویان
نشــود .تیموتــی ایگــن ،ســتوننویس نیویــورک چپگــرا تحمــل بیشــتر میخواهــد .یعنــی
تایمــز دانشــجویان معتــرض را بــه عنــوان در لبــاس آزادی بیــان و مــدارا دانشــجویان
«مرتجــع و نیروهــای متعصــب» رد کــرد 3.چــپ را بــه ســکوت و ســازش فــرا میخواننــد.
ایــن درخواســت کــه تحمــل یعنــی بــا
نیکــوالس کریســتف مقالــه نویــس تایمــز
بیتفاوتــی بــه موضوعاتــی گــوش کنیــد
دانشــجویان معتــرض  راجــرز را بــه عنــوان
کــه تهدیدهــای کارتلهــا و تراســتهای
بخشــی از یــک گــروه بزرگتــر از «چماقــداران
بــزرگ نظامــی و اقتصــادی و دولتــی را کــه از
مقــدس» نامیــد 4.حتــی بــاراک اوبامــا در
سیســتم ســرمایهداری ســود میبرنــد ،نادیــده
نوبــتاش بــرای ســخنرانی در راجــرز گفــت
میگیرنــد ،خطرنــاک اســت .اصــل تحمــل بــه
کــه معترضیــن تمایلــی بــرای شــنیدن نظــرات
ابــزاری بــرای نیروهــای ارتجاعــی بــدل شــده
مخالــف ندارنــد؛ چــون کــه آنهــا اشــخاصی
اســت ،تــا چــپ رادیــکال را ســرکوب کنــد .از
بسیارشــکننده هســتند کــه ممکــن اســت
درک دیالکتیکــی مفهــوم تحمــل ،بــه عنــوان
احساساتشــان جریحــهدار شــود5.
ابــزاری بــرای خنثــی کــر دن دانشــجویان
ویژگــی مشــترک در همــهی ایــن واکنشهــا مخالــف علیــه سیســتم ناعادالنــه و اســتثمارگر
بــه اعتراضــات دانشــجویان راجــر ،میســوری ،اســتفاده میشــود .جالــب اینجاســت کــه
ییــل ،کالــج امرســت و جاهــای دیگــر در ایــن
اســت کــه :دانشــجویان دیــدگاه یکســانی
دارنــد و تحمــل آزادی بیــان را ندارنــد و در واقــع
آنهــا از گــوش دادن بــه دیدگاههــای دیگــران و
خفــه کــردن مخالــف اســتفاده میکننــد .ایــن
انتقــاد کــه دانشــجویان اینگونــه اعتقــاد دارنــد،
از کل بیاســاس اســت .بــه خصــوص وقتــی کــه
بــه فعالیتهــای ســازمانهای عدالــت نــژادی
ماننــد  black lives matterمربــوط میشــود.
گرچــه بــا اثبــات ایــن واقعیــت کــه در جامعـهی
آمریــکا -نــه در کل جهــان -زندگــی ســیاهان از
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نظــر قانونــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی
کمتــراز زندگــی ســفید پوســتان ارزش دارد.
فعالیتهــای دانشــگاهی متهــم میشــوند
بــه اینکــه بــه زندگــی ســیاهان بیشــتر از ســایر
زندگیهــا اهمیــت میدهنــد.

تحمــل بــه ابــزاری بــرای ایجــاد ســتم آنهــا
بــدل شــده اســت.به همیــن دلیــل مارکــوزه
در مقالــهی بحــث برانگیــزش «تحمــل
ســرکوبگرانه» بــه آنهــا هشــدار داد.در 1965
مارکــوزه مقالــهای نوشــت کــه در آن تحمــل
دیالکتیکــی بــدون قیــد و شــرط و نتایــج آن بــه
طــور کامــل و اساســی بررســی شــد .شــرایطی
کــه درخواســت بــرای تحمــل حــد و مــرزی
نداشــت .مارکــوزه بــر ایــن بــاور بــود کــه در
کشــورهای پیشــرفتهی صنعتــی در غــرب،
جامعــهای را میتــوان آزاد تلقــی کــرد کــه
ً
در آن تقریبــا بــه طــور مطلــق بــرای تحمــل
محدودیتــی نباشــد .بــه طــور مثــال اجــرای
آزادی بیــان بــرای اعتــراض بــه جنــگ ویتنــام
فقــط زمانــی تضمیــن خواهــد شــد کــه بــه
حــزب سراســری سوسیالیســت آمریــکا بــرای
تظاهــرات درشــهرک یهودینشــین اســکوکی
در ایالــت ایلنویــز مجــوز راهپیمایــی داده
شــود .در ایــن مــورد تحمــل تــا حــدی بســط
داده شــده کــه هــر شــخص عاقلــی میتوانــد
زیانهایــش را تشــخیص دهــد .بنابرایــن
ً
ظاهــرا اصــرار کــور کورانــه  لیبرالــی دال بــر
تحمــل مطلــق ،بــه انــدازهای گســترش داده
شــد کــه بــه ابــزاری بــرای فشــار بــدل گشــت.
همانگونــه کــه مارکــوزه نوشــت :تحمــل
سیســتماتیک تحمیــق کــودکان و نوجوانــان بــا
هیاهــو و تبلیغــات ،آزادی رانندگــی تخریبــی
و تهاجمــی ،اســتخدام و آمــوزش نیروهــای
ویــژه ،ناتوانــی و تحمــل خیــر خواهانــه در
جهــت فریــب آشــکار در تجــارت و اتــاف
منابــع مــادی و برنامههــای غیــر مــدرن،
تحریــف و انحــراف نیســتند ،بلکــه اســاس
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مقالــهی مارکــوزه بررســی و
نقــد تحمــل را بــرای خــود ،بــه
کشــی
ویــژه در شــرایط بهره
ِ
خشــن ســرمایهداری بــه عنــوان
یــک هــدف قــرار میدهــد .از
زمــان بیــان نظراتــش در بــاره
پرخاشــگری ،ســرکوب جنســی و
تبعیــض ،محافظ ـهکاران و عناصــر
ارتجاعــی ،بــه طــور دایــم بــه نقــد
او بــه عنــوان تحریــف آزادی بیــان
حملــه کردنــد .بــر ایــن اســاس
 Baureنظــرات مارکــوزه را عنــوان
پرونــدهای بــرای ســرکوب تفکــر،

 Black lives matterو
جنبشهای جدیددانشجویان:

بــه عنــوان «مافــوق قوانیــن»
اجــرا میشــوند .دانشــجویان
– و نــه مدیــران دانشــکدهها-
ایــن دیدگاههــا را بــا بیتفاوتــی
نخواهنــد پذیرفــت .دیدگاههایــی
کــه جنگــی در پــی جنگــی دیگــر
میآفرینــد و شــرایط دائمــی
بهرهکشــی را آمــاده میکنــد.
ً
ایــن امتنــاع چپگرایــان ،دقیقــا
همــان چیــزی اســت کــه مــورد
حملــهی هیــات حاکمــه قــرار
میگیــرد ،کــه از نظری ـهی تحمــل
بــرای وادار کــردن مخالفــان
بــه ســکوت در دانشــگاهها
اســتفاده میکننــد .بنابرایــن مــا
اســتدالل میکنیــم کــه تحمــل
ســرکوبگرانه نــه فقــط ادامــه
دارد ،بلکــه در شــمار بســیاری
از موسســات و ســازمانها بــه
عنــوان یــک وســیله از آن اســتفاده
میشــود کــه مارکــوزه آن  را بــه
عنــوان «ضــد انقــاب در جوامــع
پیشــرفتهی صنعتــی» نامیــده
اســت.
آنهــا درخواســت میکننــد
کــه دانشــجویان بایــد بیشــتر
روشــنبین   باشــند و بــه
دانشــجویان چپگــرا دســتور
داده میشــود کــه منفعالنــه
گــوش کننــد و بــا آنچــه غیــر قابــل
تحمــل اســت مخالفتــی نکننــد.
در بخــش بعــدی مــا واکنشــهای
جنــاح راســت را در برخــورد بــا
دانشــجویان در دانشــگاهها علیــه
نژادپرســتی و بیعدالتــی بحــث
میکنیــم .آن گاه بــه روابــط
بیــن تــز تحمــل ســرکوبگرانه
و اســتفاده از تداخــل آن در

(عــدم تحمــل را نمیپذیریم)ایــن
مقالــه بــه بررســی اهمیــت پایــدار
مفهــوم تحمــل ســرکوبگرانه
مارکــوزه میپــردازد و روابــطاش
را بــا ضــد انقــاب در قــرن 21
بررســی میکنــد و هــدف مــا
ایــن اســت کــه بــه مجموعــهای
از مــوارد خــاص بیشــتر توجــه
کنیــم :نهادهــای طبق ـهی حاکــم
ً
مفهــوم تحمــل را کامــا برعکــس
کــرده و در خدمــت خامــوش
کــردن مخالفــان فعــال چــپ
قــرار میدهنــد .ازخواننــدگان
میخواهیــم کــه ایــن نکتــه را بــه
خاطــر بســپارند کــه ایــن مثالهــا
هــم در ایــن بخــش و هــم در بخش
گذشــته بــه هــم پیوســته و بــا
جزئیــات هســتند .یعنــی بخشــی
از یــک وضعیــت گســتردهی
ضــد انقالبیانــد .همانطــور
کــه مینویســیم آقــای دونالــد
ترامــپ ،نامــزد میلیــاردر حــزب
جمهوریخــواه بــرای ریاســت
جمهــوری آمریــکا بــه همــراه
مفســرین لیبرالــی ماننــد Bob
   Beckelو  Van Jonesاز   CNN
بــه خاطراختاللــی کــه توســط
تظاهــر کننــدگان در شــیکاگو
در یکــی از مراســم انتخاباتــی
اتفــاق افتــاد شــکایت کردنــد
و آن را نقــض حــق ســخنرانی
ترامــپ توســط مخالفیــن سیاســی
دانســتند 17.ایــن اعتراضهــا و
پاســخ بــه آنهــا نــه اتفاقــی اســت
و نــه اســتثنایی .ایــن اعتراضهــا
و جنبشهــای مرتبــط بــا آنهــا
(خــواه بــه B.L.M., Move
   onیــا مبــارزات انتخاباتــی
ً
 )Bernie Sandersاحتمــاال
ریشــه در اشــغال وال اســتریت
دارنــد ،کــه بــه اعتراضــات در
فرگوســن ،میســوری و رشــتهای از
تظاهــرات در شــماری از کالجهــا

و دانشــگاهها طــی ســالها
منتقــل شــده اســت .در همــهی
آنهــا خواســتها یکســان اســت
و بــرای ایــن بحــث مــا مهمتــر ایــن
اســت کــه واکنشهــای ارتجاعــی
مشــابهی نیــز رخ میدهــد.
تظاهــرات گســترده دانشــجویان
چپ،اهدافــی مشــترک با ســازمان
ضــد نژادپرســتی   .B.L.Mدارنــد
کــه بحــث مــا بــر آن متمرکــز
اســت .بــه دلیــل اهمیــت گفتمــان
عمومــی و موقعیــت خــط مقــدم
فعالیــت سیاســی چــپ   .B.L.M
توجــه مــا را جلــب کــرده اســت.
و ایــن موضــوع باعــث تمســخر
محافظــهکاران وهمانطــوری کــه     بــه وجــود آمــد و بــه ســازمانی
اشــاره شــد تبدیــل بــه خواســتی سراســری بــدل گشــت کــه بــه
بــرای ســکوت و تحمل بیشترشــده حکومــت میگویــد دیگــر کافــی
است.نســل جدیــدی از جوانــان،
ارزش و مشــکالت اعتراضــات
صلحآمیــز را از دو طریــق هــم
شــرکت مســتقیم و هــم دیــدن آن
در تلویزیــون میآموزنــد .در هــر
دو مــورد ،شــرکتهای رســانهای،
معترضیــن را حتــی قبــل از
وقــوع هــر آشــوبی بــه عنــوان
اراذل و اوبــاش و آشــوبگر توصیــف
کردهانــد .قبــل از وقــوع هــر گونــه
آشــوبی ،آنهــا آشــوبگراند.
آنهــا مردمــی تنبلانــد کــه
بــرای حکومــت قانــون احترامــی
اســت .ایجــاد    .B.L.Mرا قائــل نیســتند .آنهــا از پلیــس
نمیتــوان فقــط اتفــاق ســادهای متنفرانــد و بــه شــکل کودکان ـهای
دانســت .ایــن اعتــراض بــه یــک هنگامــی کــه بــه خواستهایشــان
جنبــش و اکنــون بــه ســازمانی نمیرســند ،بــه آشــوب و خشــونت
مبــدل شــده کــه ریشـههایش را در علیــه آنهــا روی میآورنــد.
محیــط متنوعــی از ســازمانهای اعتراضشــان بــرای «All lives
عدالــت اجتماعــی میجویــد   »matter .نیســت کــه بــرای
بنیانگــذاراناش ســه زن ســیاه رهایــی از ســلطهی نژادپرســتانه
بــا هویــت جنســی متفاوتانــد .باشــد .یــا حداقــل مفهومــش
واقعیتــی کــه میتوانــد الهــام شــامل غیــر سفیدپوســتان و بلکــه
بخــش مشــترک   .B.L.Mباشــد  Blue lives matterباشــد .امــا
ً
ً
که در اشــغال وال اســتریت شرکت تقریبــا و عمــدا نکتــهی اصلــی  
کــرد و بــرای اولیــن بــار در زمانــی    Black lives matterفرامــوش
طوالنــی (حداقــل در ایــاالت میشــود کــه آنهــا بــرای دهههــا
متحــده) اعتــراض ســازمان یافتــه و بلکــه قرنهــا در برابــر ضــد
و پایــدار رادیکالــی را مشــروعیت انقالبیــون نژادپرســت بــه طــور
بخشــید 18.اگرچــه اوج
قــدرت انکارناپذیــری مقاومــت کردهانــد
ً
از
قطعــا
تحــرک جنبــش اشــغال
و در واقــع ،قرنهــا ســرکوب و
بیــن رفتــه ،امــا موفقیتهــای ظلــم نــژادی علیــه جوامــع فقیــر
اخیــر ســازمانهای چــپ ،سیاهپوســتان بنیــادی شــده
احــزاب و نامزدهــا هــم در داخــل و آنهــا بــه احتــرام و تحمــل
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سیســتمی هســتند کــه تحمــل را
بــه عنــوان وســیلهای بــرای تــداوم
مبــارزه بــر علیــه زندگــی و ســرکوب
جایگزینهــا هدایــت میکننــد7.
ً
تحــت شــعارهایی کــه تقریبــا
همــه چیــز بایــد مجــاز باشــد،
هرگونــه رفتــار مخربــی فضــای
کافــی بــرای رشــد پیــدا میکنــد.
از نظــر مارکــوزه ســرکوب غرایــز
دوران بــه شــدت آزاد تمایــل بــه
و
ِ
مــرگ در ســرمایهداری پیشبینــی
شــده اســت 8.آنچــه کــه تحمــل
میشــود اغلــب بیشــتر از
جنــس رفتارهــای خشــونتآمیز
و خصمانــه اســت کــه در نقطــه
شــروعش بــه پایــان میرســد،
بــدون آنکــه دســتاوردی منطقــی،
انســانی و متمدنانه داشــته باشــد.
تحمــل ماننــد هــر ابــزار دیگــری
ً
اشــکال شــدیدا زیــانآوری را
هــم  در خــود جــای میدهــد .از
نظــر مارکــوزه تحمــل بــه مطلــق
خــود بــدل شــده و بــه عنــوان یــک
واقعیــت از نظــر دیالکتیکــی وارونه
و ســرکوبگر میشــود .بــه جــای
ابــزاری بــرای آزادی ،بــه زیــر وزن
خشــونتبار جوامــع پیشــرفته
صنعتــی میچرخــد و بــا مفهومــی
تــو خالــی ،در جامع ـهای توتالیتــر
ظاهــر میشــود .همانطــور
کــه مارکــوزه گفــت ،تحمــل بــه
سیاســتها و شــرایط و نحــوهی
رفتارهایــی وابســته میشــود کــه
نبایــد تحمــل شــوند ،چــون کــه
آنهــا موانعــی هســتند کــه اگــر
نابــود نشــوند شــانس ایجــاد یــک
زندگــی بــدون تــرس و بیچارگــی
را از بیــن میبرنــد9

وجــدان ،گفتــار و علــم بــه تصویــر
میکشــد 10.بــا ایــن حــال
مارکــوزه در مقالــهاش «تحمــل
آزادیبخــش» نوشــت :بــا عــدم
تحمــل آزادی بیــان ،گروههــا و
جنبشهایــی شــکل میگیرنــد
کــه سیاســتهای تهاجمــی،
تســلیحاتی ،شــونیزم و تبعیــض را
بــر مبنــای نــژاد و مذهــب تبلیــغ
میکننــد و یــا مخالــف گســترش
خدمــات عمومــی ،تامیــن
اجتماعــی ،خدمــات درمانــی و
غیــره هســتند.
تصویــب کنــد 12.بــه عنــوان
عــاوه بــر آن ،ایجــاد ایــن چنیــن نمون ـهای از ایــن دیــدگاه تحریــف
آزادی اندیشــهای ممکــن اســت شــده  Phillipsمینویســد:
بــه محدودیتهــای جدیــد و دانشــگاه مــدرن بــا هوشــیاری بــه
ســخت در عرصههــای نظــری و ایدههــای سیاســی و برنامههــای
علمــی در موسســات آموزشــی سانســور سیاسـیاش ،مشــروعیت
منجــر شــود کــه بــا آنهــا بســیاری روشــنگرانهاش را از مارکــوزه
از روشهــا و مفاهیــم در خدمــت دریافــت کــرده اســت 13.بــا
محدودیــت فکــری ،گفتــاری توجــه بــه اصــرار صریــح مارکــوزه
و رفتــاری قــرار میگیرنــد کــه مبنــی بــر ایــن کــه در حــال حاضــر
ارزیابــی جایگزینهــای منطقــی هیــچ قــدرت ،اقتــدار و حکومتــی
را غیــر ممکــن میکننــد .تــا وجــود نــدارد کــه آزادی تحمــل
حــدی کــه آزادی تفکــر بــه را اجرایــی کنــد 14.درواقــع
مبــارزه علیــه ســتم وابســته اجــرای سانســور بــرای ســخنان
میشــود .احیــای یــک چنیــن متعصبانــه ،احمقانــه و مخــرب کــه
آزادی ،همچنــان میتوانــد عــدم مارکــوزه توصیــه میکنــد ،هیــچ
تحمــل تحقیقــات علمــی بــه نفــع ارتباطــی بــه سانســور رســمی،
بازدارندههــای مرگبــاری باشــند دولتــی و ســازمانی نــدارد .او
کــه تحــت شــرایط غیــر انســانی هرگــز درخواســت اعمــال قــدرت
دولتــی نمیکنــد و در تمــام آثــار او
تــداوم مییابنــد11.
ً
عمیقــا شــک بــه آنچــه او «طبقـهی
بنابرایــن ســرکوب تفکــر ،وجــدان حاکــم» ،مجموعــهی دولــت،
و گفتــار ،آنطورکــه  Bauerآن را کمپانیهــا ،ارتــش و قدرتهــای
توصیــف میکنــد ،تعلــق بــه آن ســازمانی کــه ســرمایهداری
گفتار و نوشــتاری دارد که تخریب ،کنونــی را اداره میکننــد ،وجــود
تعصــب ،نژادپرســتی و محرومیــت دارد .عــدم تحمــل خشــونت ،یــک
مارکــوزه از پیشــنهادی جنبــش طبیعــی و دموکراتیــک از
افــراد باوجــدان و نفــی ارزشهــای
توخالــی طرفــداری کــرد
عمومــی اســت کــه نفــی عمومــی
( )the great refusalخوانــده
را ترویــج میکننــد .علومــی کــه میشــود .شــهروندان بــا وجــدان،
ســرکوب میشــوند همانهایــی بــا دیدگاهــی مارکسیســتی کــه
هســتند کــه در خدمــت توســعهی در سیســتم حاکــم خدمــت
جنگافزارهــا ،نابــودی محیــط میکننــد ،ازگــوش دادن بــه
زیســت و بهرهکشــی از انســاناند .آنهــا خــودداری و فعاالنــه بــه
بنابرایــن مارکــوزه از پیشــنهادی صحبتهــای جنــگ افــروزان
توخالــی طرفــداری کــرد کــه بایــد اعتــراض خواهنــد کــرد15.
ســازمان قدرتمنــدی ایجــاد شــود تاکتیکهایــی کــه توســط
کــه برنام ـهی مدونــی علیــه جنــاح «اقلیتهــای ســتم دیــدهی
راســت و اســتقرار دیدگاههایــش پرقــدرت» بــه کار گرفتــه میشــوند

ضــد انقــاب ســرمایهداری  
میپردازیــم.
کنونــی

و هــم در ســطح بیــن المللــی،
بــه دلیــل مقاومــت در برابــر
نیروهــای ســرکوبگر از اســتقامت
ایــن جنبــش صحبــت میکننــد
کــه بــه ویــژه دربرابــر سیاســت
ریاضــت اقتصــادی نئولیبرالــی
کاپیتالیســتی وهمیــن طــور
دربرابــر نژادپرســتی و ســایر
اشــکال مهــم ســرکوب ایســتادگی
میکنــد .ازخشــم ناشــی از
قتلهــای Freddie Gray, Eric
  Garner, Michael Brown
و بســیاری دیگــر .B.L.M

بیشــتری از ســوی سفیدپوســتان
و پلیــس نیازمندانــد .در میــان
شــکنجه و اتهامــات نادرســتی گیــر
کردهانــد .آنهایــی کــه خواســتار
تحمــل بخشــی ازمعترضیــن
جــوان ســیاه هســتند بــه احتمــال
زیــاد همــهی ایــن مــردم و تمــام
مــردم کشــور و بلکــه تمــام مــردم
جهــان را کــه بــه عدالــت اهمیــت
میدهنــد ،نادیــده میگیرنــد.
آنهــا شــکایات قانونــی دارنــد
(حداقــل ســخن گفتــن).
نمیتــوان آن را بــا درخواســت
تحمــل بیشــترحل کــرد کــه در
حقیقــت بــه طــور دقیــق ،در
نتیجــهی تحمــل نژادپرســتی
و خشــونت دولتــی اســت کــه
مــا بــه ایــن نقطــه رســیدهایم.
از آن زمــان .B.L.M
خود را بــه مجموعهای از ابتکارات
دانشــجویی
فعالیتهــای
مســتقر در دانشــگاهها گســترش
داده اســت ،کــه تــا جایــی کــه
شــواهد نشــان میدهــد بــه طــور
ارگانیــک و نــه از بیــرون ،توســط
حرفــهای
ســازماندهندگان
گســترش یافتــه و همانطــور کــه
مــا در بخــش پایانــی ایــن مقالــه
خواهیــم گفــت بــه ســازماندهی
موثــر فعالیتهــای دانشــجویی
ً
احتمــاال صدمــه خواهــد زد .در
ً
حالــی کــه آنهــا مطمئنــا بــرای
ســازماندهی اعتراضــات بســیار
بیتجربــه بودنــد و در حقیقــت
اعتراضــات دانشــجویی در
دســتیابی بــه اهــداف حداقــل
فــوری خــود بســیار کــم موفــق
بودنــد( .نتایــج درازمــدت آنهــا
هنــوز در دســت بررســی اســت)
شــجاعت ،شــعور و انگیــزهی
ایــن جوانــان قابــل ســتایش
اســت .بیاییــد بــه چنــد مثــال
بســیار مشــخصتر یعنــی
دانشــگاههای میســوری ،ییــل،
الینویــز و شــیکاگو مراجعــه کنیــم.
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در دانشــگاه میســوری بــرای اولیــن بــار از زمــان اشــغال ،دانشــجویان دردانشــگاه در ارتبــاط باجنبــش سیاســی بزرگتــری  BLMگــرد هــم
آمدنــد .موضــوع جالــب در ایــن دانشــگاه ایــن اســت کــه تظاهــرات بــا مســالهی نــژادی آغــاز نشــد ،بلکــه در اعتــراض بــه سیاسـتهای ریاضــت
اقتصــادی وجنســیتگرایی شــروع شــد .ابتــدا بیم ـهی درمانــی دانشــجویان فار غالتحصیــل قطــع شــد .ســپس دانشــگاه روابــط برنامهریــزی
ً
شــدهی خــود را بــا والدیــن آنهــا قطــع کــرد .ایــن دو موضــوع اعتراضــات را برانگیختنــد و ســپس  بــا یــک ســری از حــوادث نــژادی کــه عمــا
ازطــرف مدیریــت دانشــگاه هیــچ پاســخی داده نشــد .ســه اعتــراض ( )Racism lives hereدرماههــای ســپتامبر ،اکتبــر و نوامبــر  2015انجــام
شــد .اضافــه بــرآن از دانشــگاه خواســتار پاســخ قویتــر درمــورد حــوادث تعصــب نــژادی و همچنیــن خواســتار گســترش تعــدادی ازدانشــکدهها
بــرای ســیاهان شــدند .ایــن داســتان وقتــی مــورد توجــه ملــی قــرار گرفــت کــه تیــم فوتبــال دانشــگاه میســوری تهدیــد کــرد کــه اگــر مدیــر
دانشــگاه اســتعفا ندهــد ،از بــازی برنامهریــزی شــده برابــر بریگام-یانــگ خــودداری خواهــد کــرد .ســرانجام هــردو رئیــس دانشــگاه اســتعفا
دادنــد20.

تحمل سرکوبگرانه چیست؟
شــاید شــبیه پاســخهای محترمانــهی روســای دانشــگاه یــا
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری و یــا مقامــات منتخــب از جملــه
بــاراک اوبامــا باشــد .پاســخ دانشــگاه ابتــدا بیتوجهــی و ســپس
هنگامــی کــه جنــاح قابــل توجهــی از اســاتید و کارکنان دانشــکده،
همبســتگی خــود را بــا دانشــجویان اعــام کردنــد ،اســتعفا بــود.
کاندیــدای جمهوریخواهــان ،آقــای ترامــپ معترضــان را «منزجــر
کننــده» و اقداماتشــان را شــرمآور خوانــد  21Breit Bart.حتــی تــا
آنجــا پیــش رفــت کــه آنهــا را بــا تروریس ـتهای اســامی مقایســه
کــرد کــه مشــتاق توجــه رســانهها هســتند22.

نظــر نــژادی و فرهنگــی و احساســی دانشــجویانی را کــه ممکــن اســت حســاس و ناراحــت شــوند ،جریحـهدار نکنــد .یکــی از اعضــای هیــات علمــی
کــه از ایــن ایمیــل رنجیــده بــود ،خــود ایمیلــی بــه دوســتان دانشــجویش ارســال کــرد .بــا بیــان ایــن مطلــب :اگــر شــما لباســی را کــه کســی پوشــیده
اســت دوســت نداریــد نادیــدهاش بگیریــد یــا بــه او بگوییــد کــه رنجیدهایــد .بــا یکدیگــر صحبــت کنیــد .آزادی بیــان و یــا قــدرت تحمــل توهیــن
نشــانههای جامع ـهی بــاز و آزاد اســت26.

همــهی اینهــا درســت اســت .امــا از چنیــن منابعــی قابــل
ً
انتظارانــد .بــا ایــن حــال زیرکانهتــر و احتمــاال مثــال مخربتــر
تحمــل ســرکوبگرانه از جانــب ریاســت جمهــوری توســط جــرج
اســتفانوپولوس بــود کــه بــرای معترضــان حــق اعتــراض را مشــروط
بــه گــوش دادن آنهــا بــه طــرف مقابــل میدانســت23.

در دانشــگاه میســوری نیــز تاریخــی طوالنــی از نژادپرســتی و بیعدالتــی وجــود دارد .در   Yaleهنــوز مجســمهها بناهــا و ســاختمانهایی هســت
کــه بــه بــردهداران تعلــق دارد .معترضیــن ادعــا کردنــد کــه نمونههــای شــرمآور بیشــماری از نژادپرســتی و جنســیتگرایی در دانشــگاه  Yaleوجــود
دارد کــه مدیریــت بــه ســادگی آنهــا را نادیــده گرفتــه اســت .شــبی کــه ایمیلهــای معــروف ارســال شــد ،بــه طــور گســتردهای گــزارش شــد کــه یــک
انجمــن بــرادران از ورود دختــران دانشــجوی ســیاه پوســت جلوگیــری کــرده ،چــون جشــن فقــط بــرای سفیدهاســت ،امــا پاســخ مدیریــت دانشــگاه
فقــط ســکوت اســت.

درخواســتی در لفافــه بــرای تحمــل مشــورتی :ایــدهی خوبــی اســت؛ همانــی اســت کــه معترضــان بارهــا گفتــه و درخواســت کردهانــد .بعــد
از چندیــن بــار درخواســت بــه ســازمان دانشــجویی ( )1950 Concerned Studentsمالقــات بــا مقامــات دولتــی اعطــا شــد .گرچــه محتــوای
دقیــق جلســه مشــخص نیســت و بــه نظــر میرســد کــه نتایــج گفتگــو تــا حــد زیــادی بینتیجــه بــوده اســت24.
ً
عــاوه بــر آن همچنــان نامشــخص اســت کــه طــرف دیگــر چــه کســی اســت کــه نادیــده گرفتــه شــده اســت ،مثــا رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده
ً
بــود .واقعــا خواســتار گــوش دادن بــه دانشــجویانی بودنــد کــه از تبعیــض توســط برتریطلبــان سفیدپوســت رنــج میبردنــد و یــا بــا ســایر
طرفهایــی کــه هدفشــان بــه ســادگی نفــی هرگونــه تعصــب و نژادپرســتی اســت و اینکــه دانشــکده فاقــد تنــوع نــژادی قابــل توجــه اســت .مــا
حتــی بــا تصــور ایــن کــه رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده ســیاه پوســت اســت مســاله داریــم .آنهــا حتــی تابعی ـتاش را زیــر ســوال میبرنــد؛
ماننــد تجربیــات ناعادالن ـهی دانشــجویی .آنهــا در طــول زندگــی بــه آن طــرف گــوش دادهانــد ،همانگونــه کــه پدرانشــان و اجــداد آنهــا .ایــن
موضــوع کــه ســتمدیده ظلــم را تحمــل میکنــد ،اســاس تحمــل ســتمگر اســت.

ایــن اعتراضــات دربــارهی حــق هــر فــرد بــرای بیــان دیدگاههایــش نبــود بلکــه برعکــس احســاس عمیــق نارضایتــی از مســئولین دانشــگاه در مــورد
ً
نادیــده گرفتــن دالیــل کامــا منطقــی بــرای موضوعــات بســیار حســاس نــژادی بــود .ایــن مســاله بــه دانشــگاه مربــوط بــود ،نــه بــه حــق فــردی بــرای
بیــان نظراتــش (اگرچــه مــواردی از فعالیتهــای چــپ وجــود دارد کــه حــق یــک فــرد بــرای بیــان ،بــه طــور غیــر قانونــی نقــض شــده یــا حداقــل
ســعی شــده کــه اتفــاق نیفتــد)28.

ایــن اعتراضــات دربــارهی حــق هــر
فــرد بــرای بیــان دیدگاههایــش
نبــود بلکــه برعکــس احســاس عمیق
نارضایتــی از مســئولین دانشــگاه
در مــورد نادیــده گرفتــن دالیــل
کامــا ً منطقــی بــرای موضوعــات
بســیار حســاس نــژادی بــود

فراتــر از واکنــش فــوری رســانهها و مدیریــت دانشــگاه کــه فقــط طــرح کردنــد تعــدادی از دانشــجویان ســفید بــه دالیلــی ناراضیانــد،
فوتبالســیتهایی را کــه در حمایــت از معترضیــن علیــه مدیریــت دانشــگاه مقاومتــی را ســازماندهی
کــرده بودنــد ،هــدف قوانیــن ایالتــی میســوری قــرار دادنــد .بــر ایــن مبنــا کــه دانشــجویان ورزشــکار
بایــد غیــر سیاســی باشــند و سیاسـتهای موجــود دانشــگاه را بپذیرنــد .قانونگــذاران ســعی کردنــد
الیح ـهای را تصویــب کننــد کــه اگــر دانشــجو  -ورزشــکار از بــازی خــودداری کنــد ،کمــک هزین ـهی
تحصیل ـیاش قطــع خواهــد شــد25.
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اگــر ایــن سیاســت بــه قانــون بــدل میشــد ،نمونـهی بســیار روشــنی از آن بــود کــه دولــت خواســتار
آن اســت کــه دانشــجو  -ورزشــکار عــدم تحمــل ادارات دانشــگاه را بپذیــرد .بــه ســخنی دیگــر ،تحمــل
ســرکوبگرایانهی قانونــی Yale .وقایــع مشــابهی را تجربــه کــرد .گرچــه محرکهــای اولیــه کمــی
اختــاف داشــت ،امــا شــکلی کــه تحمــل ســرکوبگرانه فــرض شــده ،تــا حــد زیــادی بــه بحثهــای
پیرامــون اصالحــات سیاســی مربــوط میشــود .اعتراضــات دانشــجویی پــس از توزیــع دو ایمیــل
در حــدود هالویــن  2015شــروع شــد .نخســتین ایمیــل بــه وســیلهی شــورای امــور فرهنگــی Yale
ارســال شــد کــه از دانشــجویان میخواســت کــه از لباسهایــی در هالویــن اســتفاده کننــد کــه از

جــراح مغــز و اعصــاب ســابق و نامــزد جمهوریخــواه   Ben Carlsonمعترضیــن را در شــبکههای اینترنــت خــود «کــودکان» نامیــد و ادعــا کــرد کــه
شــاید بــه جامعـهای «بــا کمــی تحمــل زیــادی» بــدل شــدهایم29.
ً
او بــه درســتی امــا «کامــا در جهــت اشــتباه» ســخن میگویــد .گرچــه مــا بایــد بــه یــاد بیاوریــم کــه چگونــه   Ben Carlsonهنگامــی کــه تعــداد
ً
زیــادی از اعضــای انجمــن بــرادران دانشــگاه  Yaleرژه رفتنــد ،کامــا ســاکت مانــد .آنهــا شــعار میدادنــد و پالکاردهایــی داشــتند کــه میگفــت
«نــه معنایــش آری اســت و آری یعنــی ســکس» .تاییــد گســتردهتر حقــوق زنــان یــا رضایــت بیشــتر آنــان را «نــه» مینامنــد .بــا ســکوت  Carlsonهــر
ً
کســی ممکــن اســت اینگونــه قضــاوت کنــد کــه مــردان ســفید دانشــگاه صریحــا از تجــاوز جنســی و لــواط اجبــاری حمایــت میکننــد ،در حالــی
کــه هنــوز درخواس ـتهای ســتمدیدگان تاریخــی و متحدانشــان بــرای عدالــت غیــر قابــل قبــول اســت .هیچکــس خواســتار ممنوعیــت لبــاس
پوشــیدن نشــد ،بلکــه حساســیتهای مــردم ســتمدیده را تشــدید کــرد .و خشــم ناشــی از بــه رســمیت شــناختن ایــن بیعدالتــی تاریخــی از ســوی
نماینــدهای از دانشــگاه بــه ســرعت مــورد توجــه قــرار گرفــت .بــرای ســتمدیدگان ،پذیــرش درخواســت ســکوت ،درواقــع تســلیم شــدن بــه ســکوت
اســت کــه ســرکوبگر ارزشهــای واقعــی تحمــل را بــه طــور دیالکتیکــی برعکــس میکنــد30.
عــاوه بــر انتقــادات ریاکارانــه از طرفــداران جنــاح راســت و نامزدهــای ریاســت جمهــوری ،آن چــه در میســوری Yale،و جاهــای دیگــر اتفــاق افتــاد
نشــان میدهــد کــه حتــی شــکایات کوچــک معترضیــن را بــا برچســبهای سیاســی کــه آنهــا موضوعاتــی بیاهمیتانــد ،تحقیــر میکننــد.
ایــن نشــانهی تحمــل ســرکوبگرانهی دوران معاصــر اســت .شــرایط بســیار بــدی اســت کــه نگرانیهــای واقعــی ،بیعدالتیهــای واقعــی ،در پشــت
ادعــای زبانــی پلیســی و محدودیــت آزادی بیــان گــم میشــوند .از ایــن نظــر اگــر ادعــای تحمــل ،معیــار سیاســی و کلمــهی پلیــس آن نبــود،
بیعدالتیهــای واقعــی (واقعیتــر از سواســتفادهی سیســتماتیک نــژادی) قابــل اصــاح اســت .در حقیقــت از معیارهــای سیاســی بــرای ســرکوب
شــکایات نــژادی ،جنســی و اشــکال دیگــر ســتم بــا توصیــف آنهــا از عبــارت «کودکانــه» کارلســون اســتفاده میکننــد.
گرچــه مــا در اینجــا فرصــت کوتاهــی بــرای بیــان جزییــات چنــد مثــال داریــم ،چــون کــه هفتــاد و پنــج کالــج دیگــر هــم وجــود دارنــد کــه حــرکات
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روز بعــد همــهی ســر مقالههــای سیاســی
طیــف سراســری بــه درجــات مختلــف از
روحیــهی اعتراضــی حمایــت کردنــد .امــا بــا
ایــن وجــود بــه طــور دقیــق جــای خالــی و
قانونــی اعتراضــات مســالمتآمیز در مخالفــت
بــا تجمــع ســازمانیافتهی گروههــای دیگــر در
حکــم نقــض حقــوق اولیــه دیگــران محســوب
میشــود 33.خــود ترامــپ ادعــا کــرد کــه حــق
او بــرای آزادی بیــان توســط دانشــجویان نقــض
شــده اســت34.
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حتــی مخالفــان سیاســی ترامــپ اعتراضــات
را نقــض آزادی بیــان خواندنــد .شــاید بیشــتر
ایــن آشــکار باشــد کــه مفســران رســانههای
اصلــی ،بیشــتر دربــارهی محتــوای ســخنرانی
معترضــان بحــث میکننــد ،امــا آنهایــی کــه
در جریــان تظاهــرات مــورد ضــرب و شــتم
قــرار گرفتنــد یــا دســتگیر شــدند را پوشــش
نمیدهنــد .جنبــش ســیاهان و معترضــان
دانشــجو ،خواســتار پایــان دادن بــه ایــن ســتم
قانونــی و حداقــل – قانونــی شــدن عــدم تحمــل
– بــه عنــوان یــک سیاســت قانونــی هســتند.
همانگونــه کــه مارکــوزه خاطــر نشــان کــرد،
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اعتراضــی در اندازههــای مختلــف در برخــی
ً
از آنهــا گســتردهتر در ارتبــاط بــا عمدتــا
نژادپرســتی و جنســیت گرایــی (نمونههــای
گســتردهتر شــامل Smith College، Amherst
 Collegeو    )Thaca Collegeداشــتهاند.
در عیــن حــال مــا شــاهد ظهــور تعــدادی
از اتحادیههــا و ســازمانهای دانشــجویی
سفیدپوســتان در کالجهــا و دانشــگاهها در
سراســر ایــاالت متحــده بــه خصــوص از زمــان
انتخــاب اوبامــا از  2008و کاندیداتــوری
ریاســت جمهــوری سوپراســتار (  reality TV
و تجــارت) آقــای ترامــپ بودیــم 31.تحمــل
ســرکوبگر خواســتار تحمــل ایــن ســازمانها
توســط ســتمدیدگان اســت ،تــا جایــی کــه
بــه ســکوت و خاموشــی تهدیــد میشــوند و
سیاســت دانشــگاه و دولــت ســکوت اســت.
ً
اخیــرا شــاهد درخواســت تحمــل بیشــتر از
دانشــجویان معتــرض در ســطح ملــی و بــه ویــژه
در مــورد سیاس ـتهای انتخاباتــی هســتیم .در
یازدهــم مــارچ  2016آقــای ترامــپ گردهمایــی
برنامهریــزی شــده در دانشــگاه ایلینویــز
شــیکاگو را ،بــه دلیــل اعتراضــات گســترده لغــو
کــرد .بــا ایــن اتفــاق نتایــج قابــل پیشبینــی
بــود .هــر دو جریــان ،رســانهها و مســئوالن
انتخاباتــی ریاســت جمهــوری ،معترضیــن را
بــه عنــوان آشــوبگران حرفـهای کــه مشــروعیت
آزادی بیــان کاندیداهــای سیاســی را محــدود
میکننــد ،بــر چســب زدنــد32.

تحمل ضد انقالبی

تحمــل فقــط وقتــی میتوانــد یــک امتیــاز
باشــد ،کــه در یــک ســاختار اجتماعــی متمرکــز
شــود کــه در آن عوامــل بازتــاب دهنــدهی
تفکــر آزاد وجــود داشــته باشــد .در جایــی کــه
قوانیــن و سیاســتها خــود روح تحمــل را
نقــض نکننــد .یعنــی وقتــی کــه عــدم تحمــل
محصــول اشــتراک بیشــتر و در نتیجــه نهادینــه
شــدن آن نیســت.
ً
ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه مــورد
خواســت جنبــش ســیاهان وجنبشهــای
دانشــجویی متحد آن اســت  .بدون اســتفادهی
صریــح از هــر بــر چســبی ،آنهــا در برابــر تحمــل
ســرکوبگرانه مقاومــت میکننــد  .و  بررســی
وســیعتر پیوندهــای   آن را بــا نژادپرســتی  ،
احتمــال مخالفــت در برابــر بــیعدالتــی
سیســتم ســرکوبگر را مهــار میکنــد

جنســیتگرایی و   ســاختار   ناهمــــگون
ســرمایهداری شــروع کردهانــد .گرچــه
ایــن آخریــن عنصــر رابطــهی بیــن (هتــرو)
سکسیســم ،نژادپرســتی ،خشــونت دولتــی
و وســیعتر سیســتم ســرمایهداری اســت
کــه جنبــش سیاهپوســتان و ســازمانهای
معتــرض دانشــجویی نتوانســتهاند آن را
ً
مســئول بــه حســاب بیاورنــد .ایــن دقیقــا
همــان چیــزی اســت کــه مــا میتوانیــم تفکــر

مانــدگار مارکــوزه را اثبــات کنیــم .نــه تنهــا بــه
عنــوان یــک ابــزار تشــخیص بــرای تمایــات
ضــد انقالبــی ،بلکــه از ســایر انــواع ســتم و
مقاومــت متفاوتانــد .او آن را در ســال هــای
 1960و  70در پاســخ بــه انتقــادات چــپ از
ضــد انقــاب نوشــته اســت .مــا قبــل از توضیــح
ایــن کــه چگونــه مارکــوزه میتوانــد بــه عنــوان
یــک راهنمــا بــرای موفقیــت ســازمانی چــپ
رادیــکال محاصــره شــده توســط ضــد انقــاب
عمــل کنــد؟ بلکــه بایــد ابتــدا نظریــه ارتبــاط
بیــن تحمــل ســرکوبگر و ضــد انقــاب را کــه
مارکــوزه آن را تئوریــزه کــرده توضیــح دهیــم

مارکــوزه اســتدالل میکنــد کــه در انســان تــک
بعــدی ،مجموعــه محصــوالت شــگفتآور تولیــد
شــده ،توســط جوامــع پیشــرفتهی صنعتــی
بــه عنــوان یــک قــدرت ســرکوبگر خدمــت
میکننــد .یخچــال ،تلویزیــون و اتومبیلهــا
و تاثیــر ایــن کاالهــا در جلوگیــری از گفتمــان
بســیار وســیع ،کاپیتالیســم را بــه عنــوان تنهــا
بازمانــدهی قابــل فهــم موجــود بــرای زندگــی
ارائــه میکنــد .بــه ایــن معنــی کــه در درون
ذهــن فــرد بنیانهایــی شــکل میگیــرد کــه
مجموعــهی نهادهــای سیاســی ،نظامــی و
اقتصــادی مبتنــی بــر اقتصــاد ســرمایهداری
را حفــظ میکننــد و بــدل بــه سیســتم موثــری
میشــوند کــه هــر گونــه گزینــهی جدیــدی
را بــرای جایگزینــی وضعیــت موجــود از بیــن
میبرنــد .بــا دســتکاری نیازهــای فــردی
و ایجــاد نیازهــای کاذب بــرای محصــوالت
تولیــدی ،سیســتم حاکــم ،جامعــهی تــک
بعــدی را تضمیــن کــرده اســت .در اینجــا
مارکــوزه ادعــا میکنــد :بنابرایــن الگویــی
از تفکــر و رفتــار یــک بعــدی ظاهــر میشــود
کــه در آن ایدههــا و آرمانهــا و اهدافــی
ایجــاد میشــوند کــه بــا محتــوای خــود ،از
دنیــای گفتــار و کــردار فراتــر عمــل میکننــد
و بــه تنــاوب جــاذب و دافــع آن میشــوند.
آنهــا عقالنیــت داده شــده توســط سیســتم
و پیامدهــای کمــی آن را دوبــاره تعریــف
میکننــد35 .
هنگامــی کــه نیازهــای افــراد در سیســتم
تولیــد کاالیــی ادغــام میشــود ،آنهــا تســلیم
میشــوند تــا هــر دنیایــی و آنــی کــه او را
احاطــه کــرده بپذیرنــد .جامع ـهی تــک بعــدی
هــدف نهاییــش انســان تــک بعــدی اســت.
بــه منظــور اطمینــان از تــداوم جامعــهی
تــک بعــدی ،سیســتم حاکمــه تاکتیکهــای
مختلــف ،برخــی خشــونتآمیز و برخــی
ایدئولوژیــک اتخــاذ میکنــد .آنهــا بــه نحــوی
طراحــی شــدهاند کــه از ایجــاد مخالفتهــا،
حتــی قبــل از آغــاز کار پیشــگیری میکننــد.
(ضــد انقــاب) جامعــه پیشــرفتهی صنعتــی
بــا بــه نمایــش گذاشــتن جاذبههــای
تولیــداتاش ،طبقــهی متوســط را بــه عنــوان
ســدی بــر علیــه پتانســیل رادیکالــی کــه ممکــن
اســت از عناصــر ناراضــی بــه وجــود آیــد ،فــرا
میخوانــد36 .
سیســتم ،نیازهــای کاذبــی میســازد کــه
توســط طبقــهی متوســط پذیرفتــه میشــود،
کــه بــه نوبــهی خــود بــه تثبیــت و اســتقرار
حکومتهــای بــه شــدت کنســرواتیو منجــر

میگــردد 37.در هر کجا در کشــورهای توســعه
یافتــه و در شــهرکهای صنعتــی شــدهاش
ضــد انقــاب بــا هم ـهی شــکلهای آشــنایش
–شــکنجه ،کشــتار دانشــجویان ،زندانهــای
دســته جمعــی و تــرور چهرههــای مبارز–آشــکار
میشــود 38.مارکــوزه دو جنبــهی حیاتــی
ضــد انقــاب موجــود را بیــان میکنــد :اول
همانگونــه کــه نوشــت ،ضــد انقــاب تــا حــد
زیــادی قــدرت پیشــگیری دارد و در جهــان
غــرب کامــا مانــع بزرگــی اســت 39.بــه گفتهی
او در کشــورهای صنعتــی هیــچ انقالبــی دوبــار
تکــرار نشــد و هیــچ تهدیــد جــدی کــه واکنــش
سیســتم را ایجــاد کنــد ،بــه وجــود نیامــد .ضــد
انقــاب مانــع اســت و بــه گونــهای طراحــی
شــده کــه هیچگونــه نارصایتــی ،حتــی
نمیتوانــد زمینــهی مناســبی پیــدا کنــد کــه
ً
در آن رشــد کنــد .دوم :در حالیکــه مطمئنــا
دارای تاکنیکهــای خشــونتآمیز اســت،
در درجــهی اول بــا تضعیــف دانشــگاههای
مخالــف ،یــا همانگونــه کــه مارکــوزه توضیــح
میدهــد :ضــد انقــاب کل دل بســتگیهای
انســان را بــه چنــد بخــش کوچکتــر مســتقلی
محــدود میکنــد کــه بــا کل تــوان اســتدالل
انســان درگیــر اســت و آن را تئوریــزه میکنــد.
بنابرایــن ادامــهی عملکردهــای ضــد انقــاب
بــا خنثــی کــردن امــکان مخالفــت قبــل از بــروز
آن و اعتقــاد بــه زنــده مانــدن بــه دالیــل انســانی
بــرای تعریــف نیازهــای خــود ،بــر خــاف انچــه
کــه توســط سیســتم ســرمایهداری تحمیــل
شــده اســت میباشــد.در بیشــتر مواقــع ضــد
انقــاب تاکتیکهــای چندگانــهای طراحــی
میکنــد ،کــه بــه تضعیــف تــوان اســتدالل
میانجامــد و احتمــال مخالفــت در برابــر
بیعدالتــی سیســتم ســرکوبگر را مهــار
میکنــد.

ارزشهــای نظــام مســتقر شــده را بازتــاب
میدهنــد .همانگونــه کــه مارکــوزه بــه مــا
هشــدار  میدهــد ،ایــن حقــوق و آزادیهــا
پــس از نهادینــه شــدن در سرنوشــت جامعــه
شــرکت میکننــد و بــه حاصلــش بــدل
میگردنــد  41.او توضیــح میدهــد «آزادی»
میتوانــد بــه ابــزار قدرتمنــد ســلطه تبدیــل
شــود 42.در ایــن حالــت اســت کــه افــراد بــا
اطمینــان ادعــا میکننــد کــه در سیســتم
آزادانــد .سیســتمی کــه بــه طــور فزاینــدهای
دیکتاتــوری اســت و ارزشهایــش اســتبدادی،
امــا آنهــا حــق آزادی بیــان دارنــد .اگــر چــه بــا
اینکــه او حــق ســخنرانی دارد امــا دنیــای تــک
بعــدی بحــث ســاخته شــده اســت و حــق بحــث
قبــل از گفتــار محــدود شــده .بــه طــور عــادی
در ایــن جامعــهی تــک بعــدی ،گفتــار تاثیــر
مــادی اندکــی دارد .بــه خصــوص وقتــی کــه
توســط انســانی تکبعــدی گفتــه میشــود.
بــرای مارکــوزه سیســتم حاکــم در یــک چالــش
واقعــی بایــد آزادی را تعریــف کنــد و آن در
مبــارزه علیــه خشــونت و اســتثمار ظاهــر
میشــود .جایــی کــه مبــارزه بــرای ایجــاد
شــیوهها و اشــکال جدیــد زندگــی جریــان
دارد43.
مارکــوزه نوشــت ،ایــن امتنــاع بــزرگ اعتــراض
بــه ســرکوب غیــر ضــروری و مبــارزه برای شــکل
نهایــی آزادی اســت44.بنابراین آن آزادی
قابــل اعتمــاد اســت کــه از نفــی گســتردهی
ارزشهــای مســتقر و ادعاهــای ناشــی از
ســرمایهداری ایجــاد شــود.

عکسالعمــل ارتجاعــی نســبت بــه اعتراضــات
دانشــجویی در راجــرز ،ییــل ،دانشــگاه
مســیوری و جاهــای دیگــر ایــن اســت کــه بــه
نــام تحمــل پیــش قــدم شــدهاند ،امــا قاطعانــه
حاصــل ایــن اســتراتژی ماهیــت تفکــر ،و بــا خصلتــی ســرکوبگر بــه آن خیانــت
بیــان و احساســات آزاد را منحــرف میکنــد .میکننــد .
محافــــظهکار
دان
بهطوریکــه در تصمیمــات و عملکردهــای اقتصــاد
حســاس و مهــم بــه کار نمیآینــد ،بلکــه  Thimas Sowlبــه تاکتیــک هــای
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  Kyle Winfieldاز بنیــاد ژورنــال آتالنتــا توضیــح میدهــد کــه لیبرالهــا از شــنیدن نظــرات دیگــران امتنــاع و از انطبــاق ایدئولوژیــک عقــب
مینشــینند .دانشــجویان اســمیت کالــج بــه ســخنرانی  Christine Lagardeرییــس صنــدوق بینالمللــی پــول اعتــراض کردنــد48Rampbell .
نوشــت کــه دانشــجویان چــپ نســبت بــه نســل قبــل از خــود ،بــا آزادی بیــان بیشــتر دشــمناند 49.ادعــای او بــر مبنــای نظــر ســنجی  UCLAاز
ً
دانشــجویان ســال اول بــود کــه تقریبــا هفتــاد و یــک در صــد از منــع ســخنرانیهای نژادپرســتانه و جنســیتی در دانشــگاهها حمایــت کردنــد50.
ً
امــا در ایــن مــوارد دانشــجویان دقیقــا چــه کاری انجــام دادهانــد؟ آنهــا گاهــی بــا صــدای بلنــد اعتــراض کردهانــد .در مــوردی آنهــا بــر روی
در دفتــر مقالهنویــس کنســرواتیو دانشــگاه میشــیگان پیامــی گذاشــتند کــه  Chait :مظهــر عــدم تحمــل چــپ اســت 51.در مــوردی دیگــر
ـل و بیحیــا نامیــده شــد .دانشــجویان خواســتار ابطــال درخواســت مســکن دانشــگاهی بــرای دو عضــو هیئــت
 Frierdersdortبــا عنــوان بیتحمـ ِ
علمــی بودنــد 52.در هم ـهی ایــن مــوارد دانشــجویان چــپ متهــم بــه عــدم تحمــل شــدند .آنهــا بــرای صحبــت ،اعتــراض و ابــراز نظرشــان،
بــه ویــژه در برابــر شــخصیتهای سیســتم مثــل  Riceیــا  Lagardeو یــا مبلغیــن سیاســت نــژادی مثــل  Kellyو یــا مخالفــت مســتقیم در برابــر
سیاســتهای ناعادالنــه مقصرانــد .تظاهــرات و اخــال هیــچ کاری در جلوگیــری
از صحبــت  Kelly, Lagarde,Riceیــا دیگــران نکــرد .آنهــا آزاد بــه صحبــت بودنــد
و آزادانــه و بــا شــجاعت صحبــت کردنــد .در همــه ایــن مــوارد شــخصیتهای نظــام
انتخــاب شــدند تــا از دعوتهــای محترمانهشــان انصــراف دهنــد.

تحمــل ســرکوبگر
در بنیــان خویــش
تبدیــل بــه ابــزاری
ضــد انقالبــی میشــود

ایــن ادعــا کــه دانشــجویان چــپ بــی تحملانــد ،در واقــع خیانــت بــه خواســت
دانشــجویان چــپ در برابــر عــدم تحمــل اســت .انــگار کــه بایــد خودشــان را زیــر دســت
بداننــد و منفعالنــه بــه مافوقشــان گــوش دهنــد .درخواســت از دانشــجویان چــپ کــه
بیشــتر تحمــل کنیــد در حکــم آن اســت کــه از ســکوت پیــروی کنیــد.

Kelly, Riceو ,Lagardeدوســت دارنــد صحبــت کننــد .همانگونــه کــه دانشــجویان
معتــرض .مســئلهی اصلــی در واقــع تحمــل نیســت .ایــن اطاعــت اســت کــه در پشــت
تقاضــای ســرکوبگرانه بــرای تحمــل پنهــان اســت .دانشــجویان راجــرز و ســایرین بــه
خوبــی میداننــد کــه کاندولیــزا رایــس چــه چیــزی را طــرح میکنــد .خیلــی ســاده
آنهــا نیــازی ندارنــد کــه دوبــاره گــوش دهنــد .مارکــوزه اســتدالل کــرد کــه آزادی عــدم تحمــل بــا اســتفاده از ابزارهــای فــرا قانونــی ادامــه دارد.
ً
تحمــل آشــکارا و ظاهــرا محترمانــه بــا جنبشــی از شــخصیتهای پرخاشــگر یــا مخــرب (چش ـماندازهای صلــح ،عدالــت و آزادی بــرای همــه را)
محــدود میکنــد .چنیــن تبعیضــی همچنیــن بــرای جنبشهــای تمدیــد گســترش قوانیــن اجتماعــی بــرای تهیدســتان ،ضعفــا و معلولیــن و...
تحمــل تبلیغــات غیــر انســانی بــرای تضعیــف اهــداف حیاتــی نــه فقــط در مــورد لیبرالیســم ،بلکــه از هــر فلســفهی سیاســی پیشــرفتهی دیگــری
نیــز اعمــال میشــود53.
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نیروهــای مخــرب کــه توســط گروههــای دانشــجویی بــا خواس ـتهای ایدئولوژیــک کــه توســط اســتادان بیتحمــل تحریــک میشــوند اشــاره
میکنــد .شــهردار ســابق نیویــورک مایــکل بلومبــرگ ،دانشــگاههای مــدرن و بــه خصــوص آنهایــی را کــه در ایــوی لیــگ هســتند پناهگاههــای
چــپ مــک کارتیســم مینامــد 46.بلومبــرگ از تجربــه کمیســر ریمونــد کلــی اســتفاده کــرده کــه در میــان اعتراضــات دانشــجویی علیــه سیاســت
توقــف ،تفتیــش و نظــارت مســلمانان توســط پلیــس نیویــورک ســخنرانیاش (( Brown Universityرا کنســل کــرد47.

چــرا دانشــجویان و یــا هــر کــس دیگــری بایــد بــه ســخنرانی کاندولیــزا رایــس کــه آفریننــدهی جنگــی خــود ســاخته اســت ،دربــارهی تحمــل گــوش
فــرا دهنــد؟ چــرا آنهــا بایــد صــدای مخالفتشــان را در برابــر کریســتین الگارد کنتــرل کننــد ،هنگامــی کــه صنــدوق بینالمللــی پــول ،ثــروت را
بــرای ســرمایهداری بــرون مــرزی مدیریــت میکنــد؟ آنهــا چــرا بایــد در جلســات ریمونــد کلــی کــه بــرای آفریقائــی آمریکائیهــا ،التینیهــا و
ً
مســلمانان پروندههــای سیاســی میســازد ســاکت بنشــینند؟ ایــن پروندههــا توســط کســی ایجــاد شــده کــه خــودش احتمــاال بایــد توســط
دادگاه جنایــی بینالمللــی محاکمــه شــود .بــه ایــن معنــی از دانشــجویان چپگــرا خواســته نمیشــود کــه بــه دیگــران اجــازه صحبــت دهنــد.
ً
در عــوض بــه آنهــا گفتــه میشــود کــه منفعالنــه گــوش دهنــد؛ بــه دیدگاههایــی کــه خــود میداننــد کامــا مضرانــد.
دانشــجویان دربــارهی حــوزه گســتردهی ســتم ،نظیــر اشــغال ســرزمینهای فلســطینی توســط اســرائیل ســازماندهی و اعتــراض میکننــد؛ موضوع
وحشــتناکی کــه در معــرض ســکوت رســمی همـهی دانشــگاهها در سراســر ایــاالت متحــده قــرار گرفتــه اســت 54 .بــا تکیــه بــر اســتراتژی عــدم
ســرمایهگذاری کــه بــا موفقیــت بــر علیــه رژیــم نژادپرســت آفریقــای جنوبــی در آغــاز  1970اعمــال شــد ،دانشــجویان چپگــرای دانشــگاهها،
پیشــگام آن چیــزی شــدند کــه بــه  BDSمعــروف شــد :فراخوانــی از دانشــگاهها بــرای بایکــوت و واگــذاری و تحریــم (  )sanction,Divest, boycott
تــا بــه طــور موثــر اســرائیل را منــزوی کنــد ،کــه بــه اشــغال پنجــاه ســالهی ســرزمین فلســطین پایــان دهــد .در حالــی کــه پیشــینههای حامیــان
کامــا متنــوع اســت ،بــه عقیــدهی آبراهــام فاکســمن از «اتحادیــهی مبــارزه بــا ضــد بــد نامــی» جنبــش  BDSدر همــهی حوزههایــش ضــد
یهــودی اســت .چارلــز کراوتامــر   ))Charles Krauthammerجنبــش را بعنــوان «مانــور جوجــه رادیکالهــا بــا چاشــنی ضــد یهودیــت» قابــل
قبــول ندانســت 56.گروهــی مرکــب از شــصت نماینــدهی ســیاه پوســت از حــزب دموکــرات ،نامـهی ســر گشــادهای را امضــا کردنــد کــه انتقــاد از
اشــغال اســرائیل ،بــه ویــژه توســط  BDSرا نمون ـهای از  «ضــد یهودیت»نامیدنــد .رئیــس ســابق دانشــگاه هــاروارد و وزیــر خزان ـهداری حکومــت
اوبامــا لورنــس ســامرز ( )Lawrence Sumnersخطــاب بــه مرکــز حقــوق و آزادی کلمبیــا BDS ،را بــه عنــوان نتیجـهی سواســتفاده از مســئولیت
اخالقــی و ضــد یهودیــت در مفهــوم ،اگرنــه در منظــور دانســت .ایــن برچســب زدنهــا بایــد همانطــور کــه توســط نویســندگانش طراحــی شــده،
تصویــر شــوند .بــه عنــوان تالشــی بــرای ســکوت تمــام کســانی کــه خواســتار برابــری رفتــار بــا همـهی مــردم هســتند .بعــد از ایــن همــه گفتارهــا،
چــه کســی مــی خواهــد بــر چســب ضــد یهــودی داشــته باشــد؟ در واقــع یهودیســتیزی در اوج عــدم تحمــل قــرار میگیــرد .بــا ایــن اتهــام
ً
غمانگیــز طرفــداران  BDSمجبورانــد وقــت خــود را بــرای پاســخ بــه آن صــرف کننــد یــا کامــا بیصــدا از خیــر کل اســتراتژی بگذرنــد .هماننــد
.BLM

دانشــجویان در حمایــت از  BDSبــا اتهامــات عــدم تحمــل روبــرو میشــوند .موضوعــی کــه آنهــا را بــه ســکوت وا مــیدارد .تحمــل ســرکوبگر،
ابــزار قدرتمنــدی بــرای مختــل کــردن جنبشهــای چــپ اســت .ایــن درخواســت از دانشــجویان چــپ کــه بیشــتر تحمــل کننــد (بیشــتر قابــل
تحمــل شــوید) درخواســتی بــرای گنجانیــدن نقطــه نظــرات جدیــد نیســت .در عــوض فراخوانــی بــرای ســکوت اســت .درخواســتی بــرای طــرد نقــد
سیســتماتیک دانشــجویان اســت .تالشــی بــرای اختــال موضعــی امتنــاع قبــل از آنکــه آنهــا بتواننــد در یــک «امتناعبــزرگ» یکپارچــه شــوند.
ً
«تحمــل» دیدگاههــای دیگــر بــا خامــوش کــردن صــدای دانشــجویان هزینــه و پرداخــت میشــود .ایــن نســبتا تبدیــل دیالکتیکــی تحمــل بــه فــرم
ً
دیگــرش – عــدم تحمــل در لفــاف بیشــتر اســت .بنابرایــن دقیقــا ایــدهی آزادی بــه شــکل دیگــری از تســلط و تحمــل ســرکوبگرانه بــه ابــزار دیگــری
بــرای ضــد انقــاب بــدل شــده اســت .مارکــوزه در مــورد تهدیــدات بــه انســجام چــپ مــدرن ،کــه تــا حــد خطرناکــی تضعیــف شــده ،بــا تاکتیکهایــی
کــه تکــه تکــه شــدن داخلــی را تقویــت کــرده و درگیریهــای ایدئولوژیکــی را در درون مخالفــان مبــارز در فقــدان تشــکیالت ســازمانی افزایــش
میدهــد ،ابــراز نگرانــی میکنــد 59.ســکوت ناشــی از تحمــل ســرکوبگرانه ،روشــنفکر را ســر در گــم و همبســتگی بــرای امتنــاع بــزرگ را خنثــی
میکنــد .اســتدالل را خامــوش و مخالفــت را قبــل از آنکــه آغــاز شــود خنثــی میکنــد .همانطــور کــه مارکــوزه گوشــزد کــرد «در یــک جامع ـهی
ســرکوبگر ،حتــی جنبشهــای مترقــی بــه چرخــش  بــه وضعیــت مخالفشــان تهدیــد میشــوند؛ تــا حــدی کــه آنهــا قواعــد بــازی را بپذیرنــد» :بــی
ً
ســر و صــدا بنشــین ،گــوش بــده و تحمــل کــن .ایــن اســت خواســت نظــام حاکــم .تحمــل ســرکوبگر صرفــا نیرویــی بــرای حماقــت مــردم نیســت.
بــا نارضایتــی مجــدد در دانشــگاهها بــه ابــزاری بــرای تضعیــف مخالفــت تحصیــل کردههــا ،ابــزاری بــرای جلوگیــری از پرس ـشهای یکپارچــه و
ســازمانیافته از سیســتم حاکــم و موسســاتاش وبــه یــک تاکتیــک ضــد انقــاب بــدل شــده اســت.
نتیجهگیری :تحمل رهایی بخش و ایجاد چپ نو جهانی
تحمــل ســرکوبگر ،بــرای ســاکت کــردن مخالفــان و جلوگیــری از الحــاق کســانی گســترش یافــت کــه بــه خاطــر جایــگاه طبقاتــی از همســو شــدن
بــا جنبشهــای رهایــی بخــش ســود مــادی میبرنــد .تحمــل ســرکوبگر در بنیــان خویــش تبدیــل بــه ابــزاری ضــد انقالبــی میشــود کــه متحــدان
بالقــوه را تبدیــل بــه دشــمنانی سرســخت میکنــد .تــاش بــرای ســاکت کــردن مخالفــان بــرای مختــل کــردن همبســتگی اســت .بدیــن گونــه در
مییابیــم کــه اهمیــت آمــوزش مارکــوزه در قــرن بیســت و یکــم فقــط در مفیــد بــودن نظــراتاش و مشــاهدهی تــداوم پروسـههای یکســان و الگــوی
بیعدالتــی نیســت .او راهکارهــای تاکتیکــی هــم ارائــه کــرد« :تحمــل رهاییبخــش» بــرای مارکــوزه ایــن تحمــل تنهــا جایگزیــن امیدبخــش البتــه
(صلــح آمیزتریــن آنهــا بــا امیــد موفقیــت) بــرای «حــق طبیعــی» ایســتادگی خشــن در مقابــل ظلــم اســت.
تحمــل رهاییبخــش یــک وســیله اســت نــه یــک هــدف .ایــن تحمــل نمیتوانــد پای ـهی جامع ـهای عــادل و نویــن باشــد .بلکــه امــکان آن را ایجــاد
میکنــد .مــدارای حمایــت کننــده اســت بــرای دورهی تاریخــی معینــی کــه مــدارای لیبرالــی  )1فاقــد منابــع اساســی مشــروع بــرای ایجــاد
شــهروندانی مطلــع ،آزاداندیــش و خــود مختاراســت  )2بــه عــدم مــدارا و پســرفت ،اجــازهی غالــب شــدن میدهــد .بــه عبــارت دیگــر هنگامــی کــه
شــهروندی بــه طــور کامــل قــدرت تشــخیص خصوصیــت فاشیســتی عــدم تحمــل را از دســت داد و هنگامــی کــه مجــاب کنندهتــر از مــدارا بــدل
گشــت ،آنــگاه اســت کــه عدالــت و آزادی بــه صورتــی بنیادیــن تهدیــد میشــوند و مــدارای لیبرالــی دیگــر ســپری در برابــر عــدم مــدارا نیســت62 .
تحمــل رهاییبخــش بــا انحــراف آن توســط نیروهــای عــدم تحمــل مقاومــت میکنــد .ایــن نفــی تفکــر عــدم تحمــل ،بیعدالتــی و پســرفت اســت.
همانطــور کــه مارکــوزه بیــان میکنــد ،مــدارای رهاییبخــش ،نفــی پذیــرش بیتحملــی و انتقــاد شــدید از کســانی اســت کــه در برابــر اشــکال
تاریخــی حمایــت ظلــم و ســرکوب صحبــت میکننــد؛ نــه غیــر قانونــی کــردن شــکل خاصــی از ابــراز عقیــده .ایــن شــیوهی تــازهای از اندیشــیدن
دربــارهی مداراســت کــه توانایــی شــنیده شــدن صــدای مردمانــی را کــه بــه خصــوص در مــورد ظلــم و عــدم تحمــل صحبــت میکننــد ،احیــا
میکنــد63.
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مــدارای رهاییبخــش در مقابــل مــدارای ســرکوبگر ،ایــن پتانســیل را دارد کــه فضــای عینــی و عقیدتــی ایــن توســعه را در مقابــل آرزوی تمــام
نیروهــای ضــد انقالبــی بــرای شــلیک بــه پیشــرفت از طریــق ســاکت کــردن اعتراضــات فزاینــدهای کــه در دانشــگاههای ایــاالت متحــده و سراســر
جهــان شــاهد هســتیم ،بگشــاید .مــا در حمایــت از دانشــجویان و عــدم پذیــرش آنهــا در مقابــل برتــری ســفیدها ،بیعدالتــی نژادپرســتانه (در
دانشــگاه و بیــرون از آن) ،وحشــیگری پلیــس بــه عنــوان یــک روی ـهی اســتاندارد ،بــه خصــوص علیــه اقلیتهــا و خواســتههای آنهــا بــرای فرصــت
برابــر آموزشــی کــه شــامل تمــام مــردم ایــاالت متحــده و مــردم جهــان شــود ،مینویســیم .ورای گفتههــای مارکــوزه ،مــا ارادهی دمکراتیــک و
آزادیجویانــه او را داریــم و امیدواریــم کــه ایــن اراده را در اینجــا بــه تصویــر کشــیده و اهمیــت آن را بیــش از هــر زمــان دیگــری نشــان داده باشــیم.
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ً
بخــش حیاتــی ،ترویــج موثــر تحمــل آزادیبخــش و ســاخت جنبشــی اگــر آنچــه امــروز برایــش مبــارزه میکننــد دقیقــا همانــی باشــد کــه بــر
موفــق علیــه ضــد انقــاب اســت .جوانههــای نــو پائــی کــه در آن تمرکــز کردهانــد).
دانشــگاههای سراســر کشــور در حــال گســترشاند .همبســتگی مابیــن
ً
ایــن ادعــا کــه آزادی بیــان مــورد هجــوم اســت ،معمــوال بــه عنــوان
ســازمانهای گوناگــون کــه فقــط دانشــجوئی نیســتند .همانگونــه کــه
ابــزار مــدارای ســرکوبگر ،توســط راســتگراها مــورد اســتفاده قــرار
 BLMعمــل کــرد .نکتـهی دیگــری کــه شــاهدش هســتیم ،بــه خصــوص
میگیــرد .شــاید مــا نیــاز بــه هشــتگهای بیشــتری داریــمBlack :
در مــورد  BLMو البتــه هنــوز کافــی نیســت ،همبســتگی جهانــی بــا
 Voice Matterیــا   Black Protest Matterاگرچــه برچســب ســیاه
دیگــر جنبشهــای عدالتطلبــی در سراســر جهــان اســت کــه شــامل
در اینجــا همانطــور کــه در  BLMاســت کارکــرد عــام دارد نــه خــاص.
جنبــش  BDSعلیــه اســرائیل و دیگــر جنبشهــای حامــی فلســطین و
همــان طــور کــه در بررســی کلــی اعتراضهــا دیــده میشــود،
ضــد اســرائیلی میشــود .آنجــا دیویــس کــه کارهایــش بــه عنــوان یکــی
گروههــای ســفید و غیــر ســیاه هــم جــزو متحدیــن ســازمان هســتند.
از دانشــجویان مارکــوزه شــاهدی بــر کارآمــدی میراث اوســت ،بــه موردی
ایــن بــه صراحــت در مرامنامــهی رســمی ســازمان   BLMبیــان شــده
اشــاره میکنــد کــه فعــاالن فلســطینی از شــبکههای اجتماعــی بــرای
اســت کــه شــامل  BDSهــم میشــود ،بیشــتر در مــورد دفــاع همگانــی
آمــوزش نحــوهی مقابلــه بــا گاز اشــک آور بــه معترضیــن   BLMاســتفاده
از انســانیت اســت تــا موضوعــی هویتــی .اگــر چــه مــا بــه چیزهایــی
کردنــد .مشــخص شــد کــه گاز اشــک آور اســتفاده شــده در مقابــل
بیشــتر از هشــتگ نیازمندیــم ،بســیار بیشــتر .مــا بــه شــالوده و پایــه
دانشــجویان معتــرض آمریکایــی همانــی اســت کــه نیروهــای اســرائیلی نیازمندیــم .مرامنامــهی  BLMهیــچ اشــارهای بــه ســرمایهداری یــا
بــر علیــه فلســطینیها بــه کار میبرنــد .برجســته کــردن شــباهتهای بهرهکشــی اقتصــادی نمیکنــد .گــر چــه رهبــران ســازمان در مقابــل
ضــد انقالبــی بیــن ســرکوب اقلیتهــای قومــی ،نــژادی و جنســیتی ســرمایهداری نژادپرســتانه صحبــت کردهانــد .اجتمــاع آزادی ســیاهان
در آمریــکا بــا ســرکوب نیوامپریالــی مردمانــی چــون فلســطینیها و در مرامنامهشــان از نقــد ســرمایهداری در کنــار دیگــر اشــکال ظلــم
بیشــماری دیگــر در سراســر دنیــا ،بایــد پایــهی همبســتگی تــازهی صحبــت میکنــد .اینهــا مراحــل اولیــه شــکلگیری نهضــت یکدســت
مــورد نظــر باشــد .هدفــی کــه ایجــاد جنبــش چپگــرای نوینــی اســت و پیشــرونده چــپ در قــرن بیســت و یکــم اســت .بــا دیــدگاه مارکــوزه مــا
کــه بتوانــد آنجایــی کــه در گذشــته شکســت خــورد ،اکنــون پیــروز شــود .میتوانیــم آنچــه را کــه ایــن دانشــجویان و فعــاالن دریافتهانــد مشــاهده
ً
کنیــم .آنچــه حقیقتــا تحملناپذیــر اســت ،ایــن اســت کــه هم ـهی مــا
تحمــل ناشــدنی را تحمــل کنیــم .امــروز راه مــدارای رهاییبخــش،
تشــخیص تحمــل ســرکوبگر بــه عنــوان ابــزاری ضــد انقالبــی ،نیازمنــد نیازمنــد امتنــاع مــا از پذیرفتــن چنیــن ســکوتی اســت.
بررســی دقیــق اســتراتژی چــپ اســت .بــرای مثــال «پیــش اخطارهــا»
و توهینهــای ناخــودآگاه بایــد جــدی قلمــداد شــوند 65.البتــه
بایــد از خــود بپرســیم کــه در دنیــای پیــش اخطارهــا و نژادپرســتی مهمتــر اینکــه مــا نبایــد خــود را تنهــا محــدود بــه نقــد کــردن ظلــم
فراگیــر ،در دنیــای فقــر اســفناک ،شــکنجه و پاکســازی مخالفیــن ایــن موجــود کنیــم ،یــا تنهــا بــه پیشــنهاد اصالحــات اصولــی رادیــکال کــه
موضــوع چقــدر میتوانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .بایــد بپرســیم کــه میتوانــد مــا را بــه ســوی جامع ـهی (جهانــی) عــادل و آزاد پیــش ببــرد
آیــا نگرانیهــای هویتــی مهــم اســت ،یــا نگرانیهــای اقتصــادی و قناعــت کنیــم .همــان طــور کــه بســیاری در جبهــهی چــپ تــاش
ً
طبقاتــی .مارکــوزه مطمئنــا میگفــت کــه طبقــه ،بخشــی حیاتــی بــه کردهانــد .اگــر چــه متاســفانه بــدون دیــده شــدن ،مــا بایــد هــر کجــا و
همــراه هویــت و ســرکوب( مثــا نــژادی ،جنســیتی ،گرایــش جنســی هــر زمــان کــه ممکــن اســت شــروع بــه ســاختن چنیــن آینــدهی متفاوتی
و دینــی) اســت .او میخواســت محلــی عمــل کنیــم ،امــا جهانــی بــا ضــد انقــاب کنونــی کنیــم .ایــن بدیــن معنی اســت کــه اول بایــد بین
ســازماندهی نمائیــم .و اینکــه از فریــب سیاســتهای تفرفهافکــن هویتــی ،جنبشهــای اجتماعــی نوظهــور و آن جنبشهــا کــه شناختهشــدهتر
بــدون نادیــده گرفتــن اهمیــت مرکــزی انتقــاد از ابعــاد نژادپرســتانه و هســتند و ســازمانهای طبقــه محــور ،کــه شــامل دو حــزب سیاســی
جنســیتزدهی ظلــم امپریالیســم امتنــاع کنیــم .مــا بایــد اصولــی و چپگــرای فرامــوش شــده میشــوند ،پلهــای ســازمانی و ارتباطاتــی
بــه شــدت در برابــر پذیــرش ایــن خواســت کــه بیــان و تصویــب ظلــم و کــه تمــام نژادهــا ،جنســیتها و تمایــات جنســی را شــامل شــود
ســرکوب را بــه نــام مــدارای لیبــرال تحمــل کنیــم ایســتادگی کنیــم .در بســازیم .مــدارای رهاییبخــش همانطــور کــه مارکــوزه نویــد آن را در
پاســخ بــه ایــن درخواســت تنفرانگیــز و جنایتکارانــه ،مــا بایــد بــه هــر کارهــای پایانــی خــود داده بــود ،میتوانــد زمینــه را بــرای توســعهی
ً
شــیوه ممکــن مخالفــت کنیــم و ایــن دقیقــا همــان هدفــی اســت کــه «درک جدیــد» مهیــا ســازد .بــرای امــکان ایجــاد جامعـهای جدیــد و آزاد،
 BLMدارد .اجتمــاع آزادی ســیاهان (ســازمان جدیــد بــا دانشــجویانی عــادل و عقالنــی در تضــاد و مخالفــت بــا محدودیتهــای جامعـهی غیــر
رادیــکال و متفــاوت امــا در ارتبــاط بــا  BLMکــه شــامل بســیاری از عقالنــی و بیدادگــر ســرمایهداری نئولیبــرال ،ایــن قــدم ضروریســت.
معترضیــن در دانشــگاههای سراســر آمریــکا اســت) و جنبشهــای از زمــان مارکــوزه تــا بــه امــروز ،دانشــگاهها فضاهــای اصلــی بالقــوه
گســتردهتر دانشــجویان آن را دنبــال و برایــش مبــارزه میکننــد (حتــی بــرای پــرورش ایــن «درک جدیــد» بــوده اســت .درک و تفکــر معطــوف

بــه توجــه ،مهربانــی ،عشــق ،عدالــت ،همــکاری و البتــه بیــزاری فعــال از هــر چــه خــاف اینهاســت  BLM.و  BDSو دیگــر جنبشهــای کمتــر
شــناخته شــده ،بــه مــا امیــد و فرصــت تــازهای بــرای احیــای دوبــاره خواســت جــوان و پایــدار آزادی پیشــکش میکننــد.

توضیح :عالقمندانی که منابع مقاله را دوست دارند داشته باشند می توانند به آدرس های مراجعه کنند:

آدرس مقاله به انگلیسی در فرمات پی دی اف:
https://www.marcuse.org/herbert/booksabout/2010s/SculosWalsh2016CounterrevolutionaryCampusNPS.pdf

آدرس سایت اصلی:
https://www.marcuse.org
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      در لحظــه کنونــی از تاريــخ که با تســلط بی
رقیــب ،ســرمايه جهانــی مواجهیــم ،جهــان
بيــش از پيــش در معــرض نابرابریهــای
وحشــتناك قــرار گرفتــه اســت .در آن،
محيــط زيســت بــه طــرز وحشــتناكی تخريــب
میشــود و وجــود جنگهــای منطقــهای
پايانناپذيــر و خانمانســوز و بــی عدالتیهــای
وســيع اجتماعــی از مشــخصههای دوران
كنونــی بــه حســاب میآینــد .در ايــن جهــان
ناعادالنــه بيشــترين آســيبهای اجتماعــی،
اقتصــادی و سياســی بــر كــودكان ،زنــان،
كارگــران ،معلمــان و دیگــر زحمتکشــان
یــدی و فکــری و همــه اقشــار كــم درآمــد
جوامــع وارد میشــود و بديــن طريق،ایــن
بیشــترینههای جوامــع اغلــب قربانــی بــی
عدالتیهــا و جنگهــای تحميلــی قــرار
مــی گيرنــد .ایــن نابرابریهــای ناشــی از
انــواع تبعیضــات زاینــده ،تولیــد مقاومــت و
واکنــش اجتماعــی میکننــد و از دل خــود
جنبشهــای اجتماعــی بیــرون میدهنــد.

گروههــای كوچكتــر را پیــش میکشــند.
روشــن و بديهــی اســت كــه جنبشهــای
اجتماعــی از جهــت وســعت و عمــق ،و نیــز
نــوع خواســتهها و نارضايتیهــا مــی تواننــد
از هــم متفــاوت باشــند.

در ایــن نوشــته ،تمرکــز بــر جنبشهــای
اجتماعــی در ایــران کنونــی ،موقعیــت فعلــی
آنهــا و چشـمانداز ایــن جنبشهــای هنــوز نــا
همپیوســته بــا یکدیگــر اســت و تاکیــد بــر نیاز
گرهخوردگــی آنــان بــا همدیگــر تــا ایــران
بتوانــد متکــی بــر توانمنــدی عظیــم ایــن
بســیج اجتماعــی از جمهــوری اســامی گــذر
کنــد.
مطالعــه و بررســی تاثيــر ایــن جنبشهــا
پیرامــون چگونگــی شــکلگیری جنبــش عرصــهای مهــم و قابــل توجــه در جامعــه
شناســی مــی باشــد .آنتونــی گيدنــز در
اجتماعــی
کتــاب جامعــه شناســی خــود جنبــش
جنبشهــای اجتماعــی بــه اشــكال گوناگــون اجتماعــی را کوشــش جمعــی بــرای پيشــبرد
شــكل میگيرنــد؛ گاه جنبــه فراگيــری بــه منافــع مشــترک ،يــا تاميــن هدفــی مشــترک،
خــود میگیرنــد و گاه موفــق مــی شــوند از طريــق عمــل جمعــی خــارج از حــوزه
حتــی از محــدوده جغرافيايــی يــك كشــور نهادهــای رســمی ،تعريــف کــرده اســت.
هــم فراتــر رفتــه و بــدل بــه یــک رونــد شــده و
خــود را چونــان پدیــده جهانــی مینمایاننــد .البتــه هدفهــای جنبــش اجتماعــی
در برخــی مواقــع حــرکات هــا و جنبشهــای گوناگــون اســت و بــه عنــوان نمونــه میتــوان
اجتماعــی در ســطحی محدودتــر نيــز از دگرگونــی نظــم موجــود  گرفتــه تــا موضــوع
روی مــی دهنــد و مطالبــات جريانــات و منــع یــا لغــو مجــازات اعــدام ،شــکنجه و

در كشــورمان ايــران جنبشهــای اجتماعــی
بــا وجــود ســركوب و ديكتاتــوری مذهبــی
بــا معضــات و موانــع بيشــماری در عرصــه
ســازماندهی و ســاماندهی اجتماعــی و
مبارزاتــی خــود مواجــه هســتند .عــاوه بــر
ســرکوبگری ناشــی از  خصلــت ایدئولوژیــک
ایــن ســاختار والیــی ،حكومــت جمهــوری
اســامی بــا پيــش بــردن سياســتهای
اقتصــادی و خصوصــی ســازیهای بــی
برنامــه و بــی رويــه و نيــز در كنــار آن بــا
حــذف كمكهــای يارانــه ای وضعيــت
زندگــی كارگــران و زحمتكشــان را بيــش از
حــد غيرقابــل تحمــل كــرده اســت .نــرخ
بيــكاری بــا ايــن وضعيــت اســفناك بطــور
فزاينــدهای گســترش پيــدا كــرده اســت .در
جوامعــی چــون ايــران تهیدســتان يــا اقشــار
كــم درآمــد جامعــه مهمتريــن نيــروی محركــه
جنبشهــای اجتماعــی محســوب مــی
شــوند .و ایــن در شــرایط حاکمیــت حکومــت
دینــی تبعیــض بنیــاد ،همــراه بــا انــواع
جنبشهــای تبعیضســتیز .ایــن ترکیــب
ویژگــی خودویــژه ایــران کنونــی در رابطــه بــا
جنبشهــای اجتماعــی و فهــم آن شــاهکلید
تدویــن اســتراتژی در ایــن رابطهاســت.
معمــوال" درجنبــش هــای اجتماعــی تضــاد
و تخاصــم بــا ميزانــی ازنفــی وضــع موجــود
همــراه اســت و ايــن جنبــش هــا مــی تواننــد
خواهــان تغييــر كليــت قــدرت مســتقر شــوند
يــا اينكــه در چارچــوب نظــام ،خودشــان

را تعريــف و جــای دهنــد و در آن محــدوده
خواهــان تغييــرات اصالحــی در بخشــی از
جامعــه شــوند .جنبــش هــای اجتماعــی در
اینجــا ســریعتر و فزونتــر بــا عنصــر اعتــراض
همــراه میشــوند و در دسترســی بــه اهــداف
خــود میــل بیشــتری بــرای بــار سياســی بــه
خــود گرفتــن پيــدا مــی كننــد .البتــه بــار
سياســی در جنبــش هــای  دانشــجوئی و
روشــنفكری و ســتیزه گــری بــا تبعیضــات
ایدئولوژیــک و سیاســی بيشــتر و برجســتهتر
آیــا را ه پیشــرفت وجــود دارد و اگــر آری،
از ديگــر جنبشهــای اجتماعــی بــا خصلــت
جــای دانشــجو در آن چیســت؟
صنفــی همچــون كارگــری و معلمــان و ...
اســت  .
آری پیشــرفت مشــهود اســت ،چــون
نشــانههای آن را در زندگــی جــاری و
البتــه در طيفهــای گوناگــون جنبشهــای
مبارزاتــی شــاهدیم .در همیــن حــال حاضــر
اجتماعــی در ايــران ،هنــوز تفــاوت و
راهكارهــای متفاوتــی توســط فعاليــن ايــن
سياس ـتهای متفاوتــی در چگونگــی گــذر از
جنبشهــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گيــرد.
گفتمانهــای دينــی و اصــاح طلبــی وجــود
بــه عنــوان نمونــه جنبــش دانشــجوئی
دارد .بــا اینهمــه امــا همانگونــه کــه اشــاره
تحــول خواهــی و تغييــر شــرايط ،و مســایل
شــد شــواهد و فاكتورهــا گويــای ايــن اســت
دانشــگاه و مخالفــت بــا کاالســازی آمــوزش
كــه گفتمــان ايجــاد دنيــای ديگــر و بهتــر در
از خواســتههای اصلــی و امــروزی آن
ميــان فعاليــن جنبشهــای اجتماعــی رو بــه
اســت .امــا جنبشهــای ديگــر بدليــل
افزايــش و تقويــت دارد .امــا بــا ايــن وجــود
ســطح ســركوب ،عــدم ســازماندهی و تفرقــه
هنــوز توافقــات ضــروری و حداقــل در ميــان
و پراكندگــی نتوانســتهاند افقهــای خــود
جنبشهــای اجتماعــی چــه بــا خصلــت
را بــه فراتــر رفتــن از ســاختارهای حكومــت
ً
ً
عمدتــا صنفــی و چــه اساســا تبعیــض
بكشــانند و همچنــان مجبــور شــدهاند بــرای
ســتیزانه نتوانســته پيونــد و جايگاهــی
ادام ـهكاری فعاليــت هــای خــود را در جهــت
متناســب بــا شــرايط كنونــی بوجــود آورد.
ايجــاد تغييــرات تدريجــی در قوانيــن اساســی
ســركوب و فشــارهای امنيتــی حكومــت باعث
جمهــوری اســامی پيــش ببرنــد.
تضعيــف و كاهــش ارتبــاط هــای منظــم ميــان
فعاليــن ايــن جنبــش هــا بــا هــم و نيــز بــا بدنه
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جنبشهــای اجتماعــي و ضــرورت تدويــن يــك

حقــوق قانونــی و سياســی زنــان ،معلمــان،
دانشــجويان و کارگــران و غيرهــو انــواع
گروهبندیهــای تحــت تبعیــض را نــام بــرد.
روشهــا و وســایلی کــه در جنبشهــای
اجتماعــی بــه کار گرفتــه میشــوند متفــاوت
هســتند .امــا صرفنظــر از اهــداف و وســايل
مــورد اســتفاده ،جنبــش اجتماعــی هميشــه
بــا يــک اســاس فکــری (ایــده ،آرمــان،
گفتمــان) جديــد مشــخص مــي گــردد.
بــه دیگــر ســخن ،در یــک ارتبــاط متقابــل
(دیالکتیــک) و درونــزا و مقــوم (دینامیــک)
نظریههــای اجتماعــی نویــن و جنبشهــای
اجتماعــی زائیــده و زاینــده همدیگرنــد.

اجتماعــی آنــان شــده اســت .در جمهــوری
اســامی هماننــد چهار دهــه گذشــته فعاليت
متشــكل خــارج از ديگــر نهادهــای دولتــی
و شــبه دولتــی بــرای فعاليــن جنبشهــای
اجتماعــی ممنــوع و دارای هزينههــای
ســنگين مــی باشــد و مشــخصا" حــق فعاليت
آزاد بــرای ســنديكاها و اتحادیههــای آزاد و
مســتقل كارگــری ،دانشــجوئی ،معلمــان،
زنــان و  ...وجــود نــدارد.

صفحه
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در ايــن عرصــه تنهــا جنبشــی
كــه امــكان تجمــع ،ظرفيــت،
زمــان و تــوان ســازماندهی را دارد
جنبــش دانشــجوئی اســت .امــا
در یــک نــگاه واقعبینانــه خــود
ايــن جنبــش نیــز در حــال حاضــر
بــا ضعفهــای ســاختاری ،بــی
برنامهگــی و عــدم وجــود يــك
تشــكيالت سراســری دمكراتيــك
بــا راهكارهــای مناســب مواجــه
اســت .در ســال هــای گذشــته بــا
وجــود ســركوب و انــواع مختلــف
هزينههــای تحميــل شــده
توســط حكومــت و ارگانهــای
امنيتــی آن ،ميــان فعاليــن ايــن
جنبــش بــا بدنـهاش فاصلــه ایجــاد
شــده اســت .هــر چنــد انجــام
فعالیتهــای صنفــی و فعــال
بــودن در امــور مربــوط به دانشــگاه
نیــروی فعــال دانشــجویی را در
دانشــگاهها افزایــش داده امــا
هنــوز تــا وضعیــت مطلــوب نیــاز
بــه همکاریهــای مشــترک در
ســطح دانشــگاههای کشــور
اســت .البتــه دســتگاههای
امنيتــی -حراســتی و انتصابــی
رژيــم در درون دانشــگاهها بــا
هراسافکنــی در ايجــاد و عميــق
تــر كــردن فاصلــه میــان فعالیــن
دانشــجویی بــا دانشــجویان بــا
برنامهعمــل كــرده و مــی كننــد.
امــا بــا همــه اینهــا ،جنبــش
دانشــجویی هــم قــادر بــه غلبــه
بــر ایــن تهدیدهــا و تحدیدهــا
در دانشــگاه علیــه خــود اســت
و هــم دارای بیشــترین موقعیــت
بــرای حلقــه شــدن بیــن همــه
ایــن جنبشهــا چــون فرزنــدان
آنهاینــد! فهــم دشــواریها بــر
چنیــن متنــی بایــد انجــام گیــرد.
صفحه
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بنابرایــن چنانكــه متذكــر شــديم
جنبشهــای اجتماعــی بــا بــی
برنامهگــی و عــدم ســازماندهی
مناســب و حســاب شــده
نمیتواننــد تاثيــر اساســی و همــه
جانبــه در بدنــه اجتماعــی خــود
بوجــود بياورنــد .جنبشهــای
ایــران اجتماعــی در ايــران بــا ســرعت و
دانشــگاههای
در
دانشــجویان مذهبــی و حکومتــی شــتاب زيــادی آغــاز مــی شــوند
در اقلیــت هســتند اگرچــه امــا بــه نتيجــه مطلــوب خــود

نمــی رســند .در ايــن جنبشهــا
متاســفانه جمــع بندیهــای الزم
و ضــروری بــرای ايجــاد و حفــظ
حافظــه تاريخــی ايــن جنبشهــا
صــورت نمــی گيــرد .اتحــاد ،توافق
بــرای همــكاری و مذاكــره در ايــن
جنبشهــا در ســطح ناچيــزی
اســت و احســاس مــی شــود کــه
آســیب ايجــاد و حفــظ فاصلــه
همچنــان پاشــنه آشــیل ايــن
جنبــش هاســت .روشــن اســت
كــه ايــن جنبشهــا بــدون بــودن
بــا هــم ،در تنهايــی و دور از هــم
قــرار مــی گيرنــد و بديــن طريــق
براحتــی ســركوب و خامــوش مــی
شــوند .چنیــن وضعیتــی نیــاز
بــه تغییــر دارد و ایــن تغییــر بــا
گفتگــو و همــکاری میــان طیــف
هــای مختلــف فعــال در عرصــه
اجتماعــی انجــام مــی گیــرد.
اهمیت آرمان اجتماعی
در ســنت تاريخــی و مبارزاتــی
روشــنفكران ،دانشــجويان و زنــان
و دیگــر جنبشهــای تبعیــض
ســتیز ،آرمــان عدالــت اجتماعــی
همــواره از اهميتــی اساســی و
ويــژه برخــوردار بــوده اســت .امــا
ايــن آرمــان در ســالهای گذشــته
ً
قســما بــه حاشــيه كشــانده
شــد و بيشــتر گفتمانهــای
دمكراســیخواهی و حقــوق
بشــری بــدون عدالــت اجتماعــی
در ميــان اقشــار مذكــور اولويــت
ت،اکنون
ويــژه پيــدا كــرده اســ 
ولــی شــاهدروآمدن خواســتههای
عدالــت خواهانــه هســتیم .بــر
همــه روشــن اســت كــه كارگــران،
طبقــات و اقشــار كــم درآمــد دارای

خواســتهاي صنفــی متعــددی
هســتند و شــواهد نشــانگر ايــن
اســت كــه در ســالهای اخيــر
مشــكالت آنــان روزبــروز نــه تنهــا
كاهــش پيــدا نكــرده ،بلكــه بطــور
فزاينــدهای افزايــش هــم يافتــه
اســت .پــس ،منطقــی اســت
کــه عدالــت اجتماعــی زمینــه
روزافــزون بیابــد.
روشــن اســت کــه ســركوب و
فشــارهای امنيتــی و باالرفتــن
هزينــه فعاليتهــای متشــكل،
محدوديتهــای زيــادی در
نــوع فعاليــت اجتماعــی و
سياســی روشــنفكران مســتقل،
دانشــجويان ،معلميــن و زنــان
ايجــاد كــرده و ايــن مــوارد از
داليــل عــدم ارتبــاط ارگانيــك،
متشــكل ،مــداوم و نزديــك بــا
اقشــار زحمتكــش كشــورمان
شــده اســت .مــی شــود گفــت
كــه گفتمانهــا براحتــی در
ميــان اقشــار زحمتكــش جامعــه
نشــر و نفــوذ پيــدا نمــی كننــد و
جنبشهــای اجتماعــی و بدنــه
آنــان زبــان يكديگــر را بخوبــی
متوجــه نمیشــوند ،امــا زمینــه
عینــی ارتبــاط بــر متــن عدالــت
اجتماعــی فراهــم تــر شــده و م ـی
شــود.بديهی اســت كــه مســائلی
كــه جنبشهــای اجتماعــی
مطــرح و تبليــغ مــی كننــد
میبايــد بــرای فضــای عمومــی
قابــل فهــم و درك باشــند و همیــن
را بایــد یکــی از رویکردهــا فهمیــد.
فضــای جــذب ديگــران و جلــب
ســمپاتی بــه خواســتهها مــی
توانــد حقانيــت و مشــروعيت يــك
جنبــش را افزايــش دهــد.

ً
دقیقــا بــا چنیــن رویکردهایــی
اســت كــه يــك جنبــش در رابطــه
بــا كل جامعــه تغييراتــی را ايجــاد
مــی كنــد .اگــر چنيــن شــود
جنبشهــای اجتماعــی تقويــت
و گســترش مــی يابنــد .بــه عنــوان
مثــال بــرای كمــك بــه تشــكيل
ســنديكاها و اتحاديههــای
سراســری ،كارگــران و اقشــار
كــم درآمــد بــه تــاش ،همراهــی
و همبســتگی دانشــجويان،
روشــنفكران ،معلمــان ،زنــان،
وكالی دادگســتری ،اســاتيد
دانشــگاه ،فعــاالن مبــارزات
اتنیکــی و دگــر اندیشــی و...
بيــش از هــر زمانــی نيــاز دارنــد.
مشــخص اســت كــه ســنديكا يــك
نهــاد طبقاتــی اســت امــا فرامــوش
نبايــد كــرد كــه ايــن طبقــات
دارای منافــع مشــترك نيــز مــی
باشــند و بايــد در جهــت تقويــت
گفتمــان همــكاری و همبســتگی
در جنبشهــای اجتماعــی
نيــز تاكيــد ويــژه داشــت.

در دانشــگاه تشــکلهای
دانشــجويى  بــا بدنــهاى  روبــرو
هســتند كــه دائمــا در حــال نــو
شــدنانــد .در میــان دانشــجویان،
سكوالريســم و جمهورىخواهــی
بســیار قــوی اســت .رونــد
جمهورىخواهــى  ســكوالر در
ميــان دانشــجويان نشــانگر دورى 
و كنــده شــدن آنهــا از حاكميــت
اســامى در ايــران اســت .بیــش
از دو دهــه اســت کــه دانشــجويان

فعالیــن دانشــجویی امــا در
دانشــگاه مــی داننــد کــه حتــی
امــكان مقاومــت در برابــر
ســركوب شــديد وجــود دارد.
بــراى گســترش مقاومــت و فعــال
مانــدن در دانشــگاه تنهــا يــك
راه باقــى  مانــده اســت و آن
افزايــش گفتگوهــا ،ارتباطــات و
اشــتراكات بــرای همــکاری بــر
ســر حداقلهــاى  دموكراتيــك
در ميــان طیفهــای مختلــف
دانشــجويان اســت .چنيــن
سياســت و عملكــردى مىتوانــد
نيــروى  مقاومــت را در درون
دانشــگاه هــر چــه بيشــتر تقويــت
كنــد .دانشــجوی آزادیخــواه
چــپ ،دمکــرات و ســکوالر قــادر
بــه ایفــای نقــش در اتصــال
جنبشهــای اجتماعــی اســت
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تشــكل يابــی و پيونــد جنبشهــای
اجتماعــی بــا هــم بدليــل عــدم
تمركــز ،پراكندگــی ،تفرقــه و نيــز  
ً
اساســا ناشــی از عــدم وجــود يــك
جامعــه دمكراتيــك ،بــا مشــكالت
اساســی همــراه مــی شــود.

نســبتا فعــال و بــا امکانــات
وســیع ،حــال آنکــه اکثریــت
دانشــجویان را در دانشــگاه هــا،
دانشــجویان غیــر سیاســی و غیــر
مذهبــی یــا ســکوالر تشــکیل
مــی دهنــد .فعالیــن دانشــجویی
چــپ ،مترفــی و دمکــرات در
میــان اکثریــت دانشــجویان
نســبتا از مقبولیــت برخوردارنــد.
ایــن اکثریــت خامــوش دارای
خواســتههای صنفــی هســتند
ولــی ایــن خواســتهها بــا توجــه بــه
گســتردگی آن و عــدم خواســت
و تــوان حکومــت بــه بــرآورده
شدنشــان بســیار ســریع رنــگ
وبــوی سیاســی بــه خــود مــی
گیرنــد .هــم از اینــرو هــر اتفــاق
ســاده و کــماهميتــی مــی توانــد
آغازگــر اعتــراض و شــورش در
دانشــگاهها شــود .فعالیــن
دانشــجویی در عرصــه صنفــی در
شــوراهای صنفــی دانشــجویی
در دانشــگاه هــا حضــور قــوی و
موثــری دارنــد .دانشــجویان هنــوز
در پاســخ بــه تعرضــات ،فشــارها و
ســرکوب سیســتماتیک حکومــت
دســت بــه اعتراضــات دامنــه دار
نزدهانــد .اعتراضــات تــا کنونــی
در ایــن یــا آن دانشــکده یــا
دانشــگاه بــا افــت و خیــز همــراه
بــوده و حکومــت بــا بگیــر و ببنــد و
بــاال بــردن هزینــه تــب آن را پاییــن
آورده اســت .امــا بــا ایــن وجــود
شــرایط بحرانــی ایــران و وضعیــت
دانشــگاههای کشــور مــی توانــد
بــا یــک ســری تغییــرات موجــب
اعتراضــات گســترده شــود و
نیروهــای فعــال دانشــجویی هــم
مــی بایســت بــرای چنیــن روزی
خــود را آمــاده ســازماندهی کننــد.
ایــن جــان کالم اســت.

ايجــاد گفتگــو و ديالــوگ و احتــرام
بــه حقــوق انســانی ،و حــل
مســائل بــه شــكل متمدنانــه و از
طريــق گفتمــان ،امــكان فعاليــت
و همــكاری در درون و بيــرون
جنبشهــای اجتماعــی را افزايــش
مــی دهــد .بنابرایــن جنبــش هــای
اجتماعــی بايــد چگونگــی تحــول
پيداكــردن ،فراگيرشــدن ،موثــر
واقــع گشــتن و ســپس در حــوزه
سياســت تاثيــر گذارشــدن را بــا
هــم و بيــرون از هــم تجربــه كننــد.

كــه چگونــه میشــود در حيــن
داشــتن تفــاوت بــه اســتراتژی
مشــتركی دســت يافــت؟! بــه نظــر
مــن همــكاری بــرای تدويــن يــك
اســتراتژی مشــترك ،تناقضــی بــا
تكثــر ميــان بخشهــای مختلــف
يــك جنبــش اجتماعــی نــدارد.
میتــوان و میشــود بــر ســر
حداقلهــای مهــم و مشــترك
بــه تفاهــم رســيد و چنانكــه در
مقــاالت گذشــتهام متذكــر شــدهام
نشــانه هــای ايــن تفاهمــات
مشــترك ميــان اكثــر فعاليــن ايــن
جنبــش هــا بوجــود آمــده اســت.

ایــران هــم از پتانســيل دانشــگاه
و نيــروى  جوانــى كــه در آنجــا
بــ ه ســر مــى بــرد بــه خوبــى آگاه
اســت و مــى دانــد آزاد گذاشــتن
آنهــا بــراى  رژيــم مــى توانــد
خطــرات اساســى  بوجــود آورد.

جنبشهــای اجتماعــی بــا
همدیگــر ،اولويتهــای جنبــش
را چــه در دانشــگاه و چــه در
پهنــه کل جامعــه مــد نظــر داشــته
باشــند و نــه مســائل متفرقــه و
اختــاف برانگيــز را! بنابرایــن
در راســتای تدویــن چنیــن
اســتراتژی مشــترک بکوشــیم.
منابع:
( -)1بشــيريه  ،حســين  /جامعــه
شناســي سياســي  /نشــر نــی (
تهــران )  /چــاپ هشــتم .1381 /

در راســتای چــه بایــد کــرد؟
در حــال حاضــر در جنبشهــای
اجتماعــی ايــران پراكندگــی و
فاصلــه در تمــام بخشهــای آن
براحتــی قابــل رويــت اســت .خارج
از اينكــه مــی تــوان جنبشهــای
اجتماعــی را بــا نظريههــای
كالســيك و مــدرن تعريــف كــرد
و بــرای هــر يــك مشــخصههای
متفــاوت و گاه مشــترک تعييــن
كــرد .امــا بيــش از هــر  وقــت دیگــر
نیــاز اســت تــا بررســی و فهــم شــود

بــراى  پاســدارى  از آرمانهــاى 
آزادىخواهانــه و دموكراتيــك و نيــز
مخالفــت روشــن و بــى خدشــه بــا
تمامــى دســتگاه اســتبداد و واليت
در ايــران ،بــه اشــکال گوناگــون
بشــکل مســالمت آمیــز و مدنــی
مبــارزه مــی کننــد .رژيــم اســامی

هــرگاه خــود در درون جنبــش
دانشــجویی عاملــی بــرای اتحــاد
باشــد .ایــن فعــال دانشــجویی
هــم صنفـیکار و هــم سیاسـتورز
مــی باشــدو الزم اســت همــواره
در راســتای تحقــق اســتراتژی
مشــترك بــرای گرهخوردگــی
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تاریــخ نمیپرســد،
مســئولیت تعییــن

میکنــد

دنیز ایشچی

هنــوز فلســفهی سیاســی امپریالیســم نســبت بــه نیروهــای چــپ ایــن اســت کــه بــه هــر شــکل ممکنــی آنهــا را نابــود بکننــد .اگــر آنهــا در لیبــرال
دموکراســی آینــدهی ایــران دســت بــاال را داشــته باشــند ،قــادر خواهنــد بــود ایــن وظیفــه را توســط ناسیونالیســم تتلویــی چــه در قالــب اســامی،
یــا ناسیونالیســتی و یــا شــکل لمپنــی آن بــه انجــام برســانند .بــا چنیــن تصویــری از لیبــرال دموکراســی آینــده ،نیروهــای چــپ نــه تنهــا در مجلــس
موسســان حضــور فعــال نخواهنــد داشــت ،در تنظیــم قانــون اساســی آینــده نخواهنــد توانســت نقشــی فعــال ایفــا بکننــد ،بلکــه در قــدرت سیاســی
حاکمـهی آینــده نیــز نخواهنــد توانســت نقشــی تاثیرگــذار داشــته باشــند.
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چــپ ،نــه تنهــا نمیتــوان انتظــار انســجام و فشــردگی در صفــوف آنهــا را داشــته باشــیم ،بلکــه صفــوف آنهــا میتوانــد پراکندهتــر و مســمومتر
شــده باشــد.

تعریــف مــا از آزادی ،دموکراســی و عدالــت اجتماعــی بــا نیروهــای لیبــرال دموکراســی یکــی نیســت .بــرای آنهــا هــدف وســیله را توجیــه میکنــد.
لــذا در شــرایطی کــه در فــردای بعــد از جمهــوری اســامی ایــران ،لیبــرال دموکراســی ایــران دســت در دســت نئوکانهــا داشــته باشــد ،مبــارزهی مــا
بــه خاطــر آزادیهــای فــردی و اجتماعــی ،در شــکل تــراژدی دیگــری همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.
ســاده لوحــی میباشــد کــه مــا آنقــدر سرمســت مبــارزه بــرای گــذار از جمهــوری اســامی ایــران بــوده و سرمســت مبــارزات ضــد امپریالیســتی شــده
باشــیم کــه توجهــی بــه فــردای پــس از گــذار توجهــی نکــرده باشــیم .بــدون توجــه بــه ایــن واقعیــات تلــخ ،نــه تنهــا در فــردای جمهــوری اســامی
ایــران نیــز بــه اهــداف آزادیخواهانـهی خویــش دســت نیافتهایــم ،بلکــه کارگــران و زحمتکشــان نیــز بایــد در شــرایط نوینــی پیکارهــای نوینــی را در
راه بــه دســت آوردن حقــوق خویــش و اســتقرار نظــام مبتنــی بــر عدالــت اجتماعــی ادامــه دهنــد.
مسئولیتهای تاریخی ما
تاریــخ امــروز چــه مســئولیتهایی را بــر دوش حــزب تحولگــرای چــپ دموکراتیــک جهــت تحقــق آمــال و آماجهــای دوران گــذار از جمهــوری
ایــران قــرار میدهــد؟ کدامیــن ترکیبهایــی از راهکارهــای سیاســی و ســاختاری میتوانــد تضمیــن کننــدهی چنــان اســتحکامی در جبهــهی
نیروهــای چــپ و آزادیخــواه ،عدالتجــو و ضــد تبعیــض فراهــم کــرده باشــد تــا مانــع از حاکمیــت سیاســی یکپارچـهی نئولیبرالیســتی نویــن ،بــا
جهتگیــری نیابتــی امپریالیســتی در فــردای جمهــوری اســامی ایــران بــوده باشــد؟

پیش فرضها
غیــر محتمــل نیســت اگــر ارزیابــی کــرده باشــیم کــه  ایــن آغــاز پایــان جمهــوری اســامی ایــران میباشــد .اگــر مــا روز بــه روز بــه پایــان جمهــوری
اســامی ایــران نزدیــک میشــویم ،ترکیــب نیروهــای گــذار بــه چــه گونـهای خواهــد بــود؟ اگــر بیــژن جزنــی بــه خــودش اجــازه میدهــد کــه حــدود
ده ســال قبــل از ســقوط نظــام ســلطنتی در ایــران ،احتمــال ســر کار آمــدن آقــای خمینــی را بدهــد ،مــا هــم بایــد تــاش کنیــم تــا از احتمــاالت
فــردای سیاســی بعــد از نظــام جمهــوری اســامی ایــران ســخن بگوئیــم  .فــرض کنیــم امــروز مــا در فــردای جمهــوری اســامی ایــران قــرار داریــم.
ترکیــب نیروهــای سیاســی در صحنــه ،شــامل نیروهــای طرفــدار نظــام مونارشــی – ســلطنتی ،نیروهــای سیاســی مشــروطهخواه ،نیروهــای سیاســی
 نظامــی ملــی منطقـهای ،مجاهدیــن خلــق ایــران ،احــزاب دیگــری از جبهــه نیروهــای اســامی لیبــرال دموکــرات ،جبهــه ملــی ایــران و باالخــره،جبهـهی پراکنــدهی نیروهــای چــپ ایــران کــه شــامل حــزب چــپ ایران(فدائیــان خلــق) نیــز خواهنــد بــود.
بایــد ایــن پیــش فــرض را قبــول کــرد کــه جبه ـهی نیروهــای چــپ سوسیالیســتی در مقایســه بــا بهمــن پنجــاه و هفــت ،از نظــر پایــگاه مردمــی در
موقعیــت بــه مراتــب ضعیفتــری قــرار دارنــد .بــا چنیــن ترکیبــی از نیروهــای گــذار کــه در بــاال ترســیم شــد ،میتــوان چندیــن نتیجهگیــری نمــود.
ســنگینی ترکیــب نیروهــا در مجمــوع بــه ســمت لیبرالیســم میباشــد کــه در بهتریــن حالــت خویــش بــه ترکیــب جبه ـهای لیبــرال دموکراتیــک
خواهــد انجامیــد .نیروهــای یــک چنیــن ترکیبــی هــر چــه ســریعتر بــه ســمت پیونــدی عمیقتــر بــا ســرمایهداری کالن جهانــی و نئوکانهــای
آمریکائــی بــه پیــش خواهنــد رفــت.
موقعیت چپ در فردای جمهوری اسالمی ایران
بــا در نظــر گرفتــن روانشناســی اجتماعــی و بافتهــای فرهنگــی جامع ـهی ایــران ،بایــد قبــول کــرد کــه ایــران هنــوز در مجموع ـهی کشــورهای
جهــان ســوم قــرار گرفتــه اســت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیتهــا ،هیــچ کــدام از نیروهــای سیاســی حاضــر در صحنــه ،تمایــل چندانــی بــه
همــکاری فعــال بــا نیروهــای چــپ نخواهنــد داشــت .منطــق تمایــات منفعتــی پایــگاه اقتصــادی ،آنهــا را در ایــن مســیر هدایــت میکنــد کــه هــر
چقــدر بــرای آنهــا مقــدور باشــد ،نیروهــای سیاســی چــپ را منــزوی کــرده و تحلیــل ببرنــد .بــاز تاکیــد میکنــم کــه بــا توجــه بــه فرهنــگ روانــی
اجتماعــی کشــور و تجربیــات یکصــد و پنجــاه ســالهی نیروهــای چــپ در ایــران ،میتــوان حــدس زد ایــن ایزولــه کــردن و بــه تحلیــل بــردن چــپ در
عمــل بــه چــه شــیوههایی میتوانــد پیــاده گــردد .در ایــن مــورد کافیســت نظــری کوتــاه بــه تاریــخ بیاندازیــم.
صفحه
24

چپهــای ارتدکــس ایدئولوژیــک کــه هرکــدام از یــک کتــاب مقــدس پیــروی میکننــد ،راه حلهــای آیندهسازشــان از چندیــن فورمــول خشــک
فراتــر نمـیرود ،بزرگتریــن دشــمنان جنبــش چــپ سوسیالیســتی و کارگــری میباشــند .آنهــا در شــرایط ایزولــه شــدن و تحــت فشــار قــرار داشــتن
نیروهــای چــپ ،بیشــتر از دیگــران بــر ســر رقیبــان خویــش در جبهـهی چــپ خواهنــد کوبیــد .لــذا در شــرایط تحــت فشــار قــرار گرفتــن نیروهــای

صفحه
25

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران (فدائـیان خلق)

نشریه جوانان هوادارحزب چپ ایـران (فدائـیان خلق)
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تحکیــم پایــگاه مردمــی حــزب چــپ
ایران(فدائیــان خلق)تنهــا از طریــق
حضــور مــداوم و مســتمر در صحنــه و در
میــان مــردم ممکــن میباشــد .از ایــن
طریــق میباشــد کــه فعالیــن چــپ
آبدیــده شــده و تجربــه میآموزنــد.
از ایــن طریــق اســت کــه نیروهــای
تازهنفــس میتواننــد بــه صفــوف
نیروهــای تحولگــرا و چــپ بپیوندنــد.
آمارهــای بعــد از دوران جهانیســازی
و نئولیبرالیســم پوپولیســتی امــروزی،
همگــی شــاهد بــر عمیقتــر شــدن
فاصلههــای طبقاتــی مابیــن داراهــا و
ندارهــا میباشــد .ایــن موضــوع خــود
را در فقــر ،گرســنگی ،عــدم تامیــن
اجتماعــی ،فراهــم نبــودن بهداشــت و
آمــوزش عمومــی بــرای عمــوم نشــان
میدهــد .ایــن موضــوع تبلــور خــود
را در نابــودی محیــط زیســت طبیعــی
بــرای انســانها و دیگــر موجــودات
تجلــی پیــدا میکنــد .در شــرایطی
کــه همــه مــردم جهــان ،از جملــه
ایــران بــه دنبــال راهکارهــای آلترناتیــو
بــرای نظــام ســرمایهداری جهانــی
میباشــند ،عــدم حضــور نیروهــای
چــپ در صحنههــای پیــکار مردمــی
غیــر قابــل توجیــه میباشــد.
ســازماندهی
در
همــکاری
ســاختارهای صنفــی مدنــی

صفحه
26

توانایــی انســانی و تجربیــات تاریخــی
در میــان پیکارگــران در عرصههــای
ســازماندهی بــه ســاختارهای صنفــی
و مدنــی مردمــی ،بــه خصــوص
کارگــران و زحمتکشــان ،بــه وفــور
موجــود میباشــد .درهمانحالــی
کــه  اقشــار و طبقــات مختلــف مــردم
سیاســی
کشور،خواســتههای
آزادیخواهانــه ،دموکراتیــک و ضــد
تبعیضــی دارنــد ،آنهــا در محیــط
کارشــان از بابــت عــدم پرداخــت
حقوقهــای عقــب افتــاده ،عــدم
وجــود تامیــن اجتماعــی و بیمههــای
الزم ،عــدم حمایتهــای کافــی صنفــی
حقوقــی و دههــا خواســتهی صنفــی
دیگــر در رنــج میباشــند .شــکلدهی
بــه چنیــن ســاختارهای نــه تنهــا
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حضــور در صحنــه در پیکارهــای
مردمــی

نشــانهای از بلــوغ مدنــی اجتماعــی
میباشــد ،بلکــه ایــن امــکان را فراهــم
میکنــد تــا مــردم بتواننــد بــه صــورت
ســازمان یافتــه ،مدنــی و متشــکلتری
در مقابــل وقایــع اجتماعــی عکــس
العمــل نشــان دهنــد .در چنیــن
شــرایطی آنهــا بــه ایــن ســادگیها
فریــب تبلیغــات رســانههای حقیقــی
و مجــازی را نمیخورنــد .آنهــا هــر
کاری را از طریــق مطالعــه و مشــورت و
همفکــری آگاهانــه بــه پیــش میبرنــد.
گســترش و وســعت بخشــیدن بــه
ســاختار حزبــی
احــزاب چــپ بــه عنــوان پیگیرتریــن
نیــروی اجتماعــی تحولگرایــی کــه بــه
صــورت منطقــی و گام بــه گام خواهــان
عبــور از نظــام جمهــوری اســامی
ایــران و در پیــش گرفتــن راهکارهــای
سوسیالیســتی در رقابــت بــا نظــام
ســرمایهداری میباشــند ،بایــد بتواننــد
از طریــق حضــور در صحنههــای
پیــکار ،شــرکت فعــال در ســازماندهی
ســاختارهای صنفــی و مدنــی ،ســاختار
ســازمانی تشــکیالتی خویــش را نیــز
بســط و گســترش دهنــد .در یــک چنین
رونــدی میباشــد کــه آنهــا میتواننــد
نیروهــای تــازه نفــس ،فعــال ،مســئول
و آیندهنگــر را بــه صفــوف خویــش
بیافزاینــد .از ایــن طریــق میباشــد کــه
آنهــا قــادر خواهنــد بــود در مدیریــت
نهادهــای مدنــی صنفــی و سیاســی
منطقــهای و کشــوری نقــش فعالتــری
یافتــه و تاثیرگــذار باشــند.
گســترش ائتــاف و همــکاری میــان
نیروهــای چــپ سوسیالیســتی
هنــوز احــزاب چــپ از پراکندگــی در رنج
میباشــند .بلوکهــای مختلفــی کــه
دارای تاریــخ و رونــد شــکلگیریهای
متفــاوت شــکل گرفتهانــد ،حاضــر
نیســتند تــا پوســتههای خود را شکســته
و زیــر چطــر فراگیرتــری گــرد بیاینــد.
در میــان نیروهــای چــپ میتــوان از
سوسیالیســتهای جهــان محــوری
گرفتــه ،تــا ارتدکسهــای مقــدس مــآب
و باالخــره چپهــای دموکــرات و پیشــرو
را شــاهد بــود کــه خــود را مرتــب بــه روز
کــرده و آبدیدهتــر مینماینــد .امــروزه

جنبش دانشجویی و مسئولیتهای تاریخی دانشجو
انتظــار مــیرود تــا چــپ تحولگــرای
دموکــرات ،اگــر هــم آمادگــی شکســتن
قالبهــای ســاختاری خویــش را
نداشــته باشــد ،در شــکل و صورتهــای
مشــترک،
موضعگیریهــای
اکســیونهای مشــترک و اطاقهــای
فکــری مشــترک ،و غیــره در راســتای
گــرد آمــدن زیــر یــک چتــر واحــد حرکــت
نماینــد.
گســترش ائتــاف و همــکاری میــان
جبهــهی نیروهــای جمهوریخــواه
دموکــرات
همکاریهایــی کــه در جبهــهی
جمهوریخواهــان بــا نیروهــای چــپ
صــورت میگیــرد ،بیشــتر میــان
نیروهــای سوســیال دموکراتیــک
و نیروهــای چــپ دموکــرات
ً
میباشــد .ایــن همکاریهــا گاهــا
بــه جبهــهی ملــی ایــران نیــز بســط
داده میشــود .بــدون شــکلگیری
بلــوک چــپ قدرتمنــد ،انتــاف
نیروهــای جمهوریخــواه بــه ســمت
لیبــرال دموکراســی خواهــد رفــت.
همکاریهــای موجــود میــان نیروهــای
چــپ دموکــرات و جمهوریخواهــان،
بخــش کوچکــی از جمهوریخواهــان را
در بــر گرفتــه اســت ،کــه فراگیــر نبــوده
و نمایانگــر نمایندگــی طیــف وســیع
جمهوریخواهــان کشــور نمیباشــد.

ً
ً
میتــوان بــا قــوت زیــادی ایــن نتیجهگیــری را کــرد کــه دانشــجو غالبــا خاســتگاه اقتصــادی طبقاتــی خاصــی نــدارد .دانشــجو غالبــا نــه شــاغل
ً
اســت و نــه ســرمایهگذاری نمــوده اســت و نــه مســتقیما در رونــد مدیریــت چرخــش اقتصــادی وارد گردیــده اســت .لــذا ایــن ،اندیش ـهها و
ارزشهــای شــکل گرفتــه در ذهــن و روان دانشــجو میباشــد کــه میتوانــد تعییــن کنــد کــه آنهــا در راســتای حمایــت از کدامیــن طیفهــا،
اقشــار و طبقــات اجتماعــی ســمتگیری نمــوده و حرکــت میکننــد.

ی بــه خواســتگاه اقتصــادی و تعلقــات آنهــا بــه تعهــدات طبقاتــی خــاص ،دانشــجویان را مثــل روح و روان آزادهای در مســیر
عــدم وابســتگ 
آفرینــش تحــوالت بنیادیــن ترقیخواهانــه بــه نفــع همــگان بــه بــار م ـیآورد .بــر چنیــن پایههایــی اســت کــه آنهــا در مقابــل هــر گونــه ظلــم،
ســتم ،تبعیــض ،بیعدالتــی و اســتبداد و خفقــان بــا حساســیت و قــدرت تمــام عکسالعمــل نشــان داده و در مقابــل آنهــا میایســتند .آنهــا
بــه خاطــر جوانــی خویــش ،حــق دارنــد کــه آینــده را متعلــق بــه خــود و نسـلهای بعــدی بداننــد .آنهــا نــه محافظـهکاری غریضــی پــدران مســن
خویــش را در زندگــی دارا میباشــند ،نــه مصلحتاندیش ـیهای وابســتگیهای طبقاتــی کســب و کاری را کــه هنــوز ندارنــد .آزادگــی ،پاکــی،
شــجاعت ،تحولگرائــی ،نــوآوری ،روحیــه پرسـشگرانهی انتقــادی ،تجددخواهــی و سرکشــی در مقابــل بیــداد بخشهایــی از هویــت  ارزشــی
و ذاتــی آنهــا را تشــکیل میدهنــد.
جنبش دانشجوئی ایران
جنبــش دانشــجویی ایــران بــا ســربلندی تمــام در تمــام مقاطــع بحرانــی تاریــخ معاصــر ایــران بعــد از مشــروطیت نــه تنهــا بــا قاطعیــت ،شــفافیت
و قــدرت تمــام در صحنــه پیــکار ترقیخواهانــه ،عدالتجویانــه و آزادیخواهانــه حضــور داشــته اســت ،بلکــه تاثیرگــذاری آن بــر بالندگــی
اجتماعــی غیــر قابــل کتمــان میباشــد.
اگــر در روزهــای انقــاب سیاســی ســال پنجــاه و هفــت تعــداد کادرهــا و اعضــای جنبــش فدائیــان خلــق از چنــد ده نفــر؛ در بهتریــن حالــت
ً
خویــش از چنــد صــد نفــر تجــاوز نمیکــرد ،ایــن عمدتــا دانشــجویان بودنــد کــه تشــکیالت سیاســی چنــد صــد هــزار نفــری فدائیــان خلــق
در سرتاســر شــهر هــا و روســتاها  را ســازماندهی کــرده و هدایــت میکردنــد .بــه طــور غالــب ایــن دانشــجویان بودنــد کــه بــا کار کــردن در
کارخانههــا و از طریــق اتخــاذ ابتــکارات و  راههــای دیگــر ارتباطگیریهــای کارگــری در ســازماندهی ســاختارهای صنفــی کارگــران نقــش
قدرتمنــدی ایفــا نمودنــد.
اگــر ســازمان وقــت فدائیــان خلــق نشــریهی «کار» را منتشــر میکردنــد ،ایــن در وحلـهی اول دانشــجویان بودنــد کــه آن را در سرتاســر کشــور و
در وســیعترین ابعــاد پخــش و منتشــر میکردنــد .اگــر فدائیــان خلــق موضــع سیاســی گرفتــه و اعالمیــه یــا اطالعیـهای صــادر میکردنــد ،ایــن
دانشــجویان بودنــد کــه آنهــا را در مقیــاس کشــوری منتشــر نمــوده بــه دســت مــردم میرســاندند .اگــر در منطقـهای جنبشهــای زحمتکشــان
دهقانــی بــر علیــه ســتم زمینــداران بــزرگ برقــرار بــود ،دانشــجویان پیشــگام ،اولیــن کســانی بودنــد کــه در صحنــه حاضــر شــده ،خــود را بــا
محیــط و مشــکالت مــردم آشــنا نمــوده و بــه داد آنهــا میشــتافتند .بــدون حضــور در صحن ـهی فعــال دانشــجویان ،احــزاب سیاســی مترقــی
چنــد صــد هــزار نفــری نمیتوانســتند شــکل بگیرنــد .کافــی اســت در ایــن زمینــه بــه لیســت و آمــار اعدامشــدگان آن ســالها نظــری انداختــه
شــود .گشــوده شــدن دفاتــر دانشــجویان پیشــگام در تمامــی دانشــکدههای دانشــگاههای مختلــف بــه دامنههــای کاربــردی فعالیتهــای
دانشــجویی در کشــور ابعــاد تــازه و بــه مراتــب گســتردهتری بخشــیده بــود.
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اگــر طــی چهــل ســال پیــش شــرایط محیطــی سیاســی ،اقتصــادی
ً
و امنیتــی بــا شــاخصهای ویــژهی دوران جهــان عمدتــا دو قطبــی و
جنــگ ســرد ،شکســت آمریــکا در جنــگ ویتنــام ،ادامــهی خفقــان
دیکتاتوریهــای وابســته بــه امپریالیســم در کشــورهای جهــان ســوم و
ادامــه جنبــش آزادیهــای فــردی دهـهی شــصت قابــل تعریــف و تصویــر
بــوده باشــد .ویژگیهــای دوران امــروزی ،شــاخصهای ویــژهی خــود را
دارا میباشــند.
از ویژگیهــای امــروزی دوران مــا میتــوان بــه ســطح ناکارآمــدی رســیدن
اســتراتژی جهانیســازی نئوکانهــا و بازگشــت بــه ســمت ادامــهی
سیاســتهای اقتصــادی نئولبیرالیســتی را مشــاهده کــرد .هنــوز هــم
ادام ـهی ایــن سیاس ـتها بــدون دســت یازیــدن بــه جنگآفرینیهــای
منطقــهای ،دشمنتراشــی بینالمللــی جهــت ایجــاد تشــنجهای
منطق ـهای ،کنتــرل کامــل بــر منابــع و ذخایــر ســوخت فســیل و غیــره
ممکــن نمیباشــد .رســانههای حقیقــی و مجــازی بــه ابــزار قدرتمنــد
جنــگ روانــی و شستشــوی مغــزی از طــرف نئوکانهــا تبدیــل
شــدهاند .پوپولیســم فاشیســتی ،چــه در غالــب دینــی و چــه بــا لبــاس
ناسیونالیســتی در صــدد فریــب کارگــران و زحمتکشــان میباشــد.
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سخنی بر مسئولیتهای تاریخی دانشجوئی

تاریــخ معاصــر ایــران نشــان میدهــد کــه خــاء عــدم حضــور در
صحنــه احــزاب سیاســی تحولگــرا  و چــپ را بــه طــور غالــب جنبــش
دانشــجویی  در صحنههــای پیــکار پــر نمــوده اســت .در شــرایط رکــود
و خفقــان سیاســی ایــن دانشــجویان بودهانــد کــه همیشــه پیشــگام،
پیشــرو و پیشــاهنگ جنبشهــای تــودهای دموکراتیــک بــوده و پرچــم
آزادی و عدالــت را برافراشــته نگــه داشــتهاند .آنهــا همــواره بــرای کمــک
بــه مبــارزات اقشــار و طبقــات دیگــر اجتماعــی ،از جملــه کارگــران،
معلمــان ،جنبشهــای ضــد تبعیضــی بــه میــدان آمــده و در پیــکار بــرای
آزادی و عدالــت شــتافته و یــار و یــاور آنهــا بودهانــد.
از ایــن بابــت نبایــد تعجــب کــرد کــه چــرا جنبــش دانشــجویی همیشــه
مــورد ســرکوب حکومتهــای دیکتاتــوری و خفقــان واقــع میشــده
اســت .حضــور هــر چــه ســازمانیافتهتر ،فعالتــر و متشــکل
دانشــجویان در صحنــه ،بــه مــوازات مشــارکت نظــری آنهــا در غنــا
بخشــیدن بــه دیالــوگ سیاســی اجتماعــی ،میتوانــد تــا حــدود زیــادی
جــای خالــی عــدم حضــور احــزاب سیاســی ســکوالر ،آزادیطلــب،
ترقیخــواه و عدالتجــو و چــپ بنیادگــرا را در صحنــه کشــوری پــر
نمایــد.

جنبــش دانشــجویی میتوانــد بــه احــزاب چــپ روح جوانــی ،قــدرت،
قاطعیــت ،شــفافیت ،پرسشــگرائی انتقــادی ،نــوآوری و پیگیــری
مــا در چنیــن شــرایطی شــاهد میباشــیم کــه امــروز نــه تنهــا در بخشــیده و آنهــا را در راســتای آینــدهای کــه متعلــق بــه جوانــان و
مقیــاس جهانــی فقیــران انبــوه فقیرتــر و ثروتمنــدان انــدک ثروتمندتــر نس ـلهای آینــده میباشــد ،هــر چــه بیشــتر مســلح و مجهــز کــرده و در
میگردنــد (آمــار اخیــر آکســفم تاییــد مجــدد ایــن بــرآورد میباشــد) .پیکارهــای آیندهســاز ،آبدیدهتــر نمایــد.
ادام ـهی ایــن سیاس ـتها منجــر بــه گرمایــش کــرهی زمیــن ،افزایــش
بــی رویــهی زبالههــای انســانی و نابــودی تدریجــی محیــط زیســت
انســانها و دیگــر موجــودات زنــده میگــردد .امــروز ،بخشهــای
گســتردهتر اجتماعــی بــه دنبــال آلترناتیــو جایگزیــن مناسـبتری بــرای
نظــام ســرمایهداری جهانــی ،تحــت رهبــری نئوکانهــای امپریالیســتی
میگردنــد .راهکارهــای سوسیالیســتی بــا بــه روز کــردن خویــش بــا بــه
کارگیــری دســتاوردهای علمــی ،اجتماعــی و فلســفی مــدرن ،همچنــان
جایگزیــن آلترناتیــو مناســب و راهکارهــای انســانی شایســتهای را بــرای
بشــریت امــروز ارائــه میدهــد.

ُ
مــروا به معنی مژده و فال نیک است
دانشجویان پیشگام
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در ایــن زمینــه کافیســت بــه تاریخچ ـهی کوتــاه و درخشــان «جنبــش
دانشــجویان پیشــگام» اشــاره نمــود .اگــر چــه «دانشــجویان پیشــگام»
از آغــاز دهــهی پنجــاه تحــت پوشــش «گروههــای کوهنــوردی
دانشــکدهها و دانشــگاهها» فعالیــت میکردنــد ،بلکــه بــه صــورت یــک
شــبکهی سرتاســری و در ارتبــاط بــا همدیگــر نقــش فعــال خویــش را در
ســازماندهی و روشــنگری جنبشهــای دانشــجوئی ،دانشآمــوزی و
کارگــری و غیــره در شــرایط دیکتاتــوری و خفقــان بــه طــور موثــری ایفــا
میکردنــد .در شــرایطی کــه دیکتاتــوری و خفقــان سیاســی زمــان شــاه،
ً
امــکان فعالیــت سیاســی را کامــا از احــزاب گرفتــه بــود ،دانشــجویان
بــازوی قــوی فعالیــت سیاســی مدنــی در جامعــه محســوب میشــدند.
«دانشــجویان پیشــگام» همــگام بــا رشــد جنبشهــای مدنــی مردمــی،
پوشــش فعالیتهــای خویــش را از قالــب ســاختاری ورزش کوهنــوردی
بــه عرصههــای دیگــر ورزشــی ،هنــری و ترتیــب نمایشــگاههای کتــاب
و غیــره کشــاندند.
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ابوالفضل محققی

از مــن خواســته شــده اســت ،کــه بــه عنــوان
یــک فعــال دانشــجوئی چــپ در دهــهی
پنجــاه در دانشــگاه تبریــز ،نــگاه خــود را
نســبت بــه مبــارزات جــاری در آن ســالها و
نقــش شــانزده آذر درایــن مبــارزات بنویســم و
تــا حــد ممکــن تــداوم ایــن مبــارزه در جنبــش
دانشــجوئی امــروز را بررســی کنــم .امــری کــه
برایــم بســیار مشــکل اســت .مشــکل از آن
رو کــه فاصلــهای نیــم قرنــی بیــن روزی کــه
مــن وارد جنبــش دانشــجوئی شــدم تــا امــروز
کــه بــه عنــوان یــک فعــال سیاســی مســائل
و حــوادث را دنبــال میکنــم وجــود دارد.
فاصلـهای طوالنــی بــا طــی طریقــی جانــکاه،
همــراه بــا هــزاران ســوال کــه بخشــی را
گــذر زمــان جــواب داده و بســیاری هنــوز
بیجــواب مانــده اســت.
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ســخت اســت بــرای کســی کــه بســیار
ســواالت بیجــواب دارد ،نقــد و بررســی
دقیــق همــان امــر .بــه نظــرم دادن تصویــری
از فضــای آن روز دانشــگاهها و جــو حاکــم
بــر جنبــش دانشــجوئی کــه امــروز بــه تاریــخ

پیوســته ،میتوانــد گوشــهای از فضــای آن
روز را روشــن نمایــد .حقیقتــی کــه مطلــق
شــده و میتــوان عینــا بیــان کــرد.در ایــن
رابطــه مراجعــه بــه نوشــته ایــن جانــب در  
رابطــه بــا مبــارزات دانشــجوئی دانشــگاه
تبریــز درکتــاب "راهــی دیگــر" منتشــر شــده
توســط تــورج اتابکــی و ناصــر مهاجــر مــی
توانــد بخشــی ازفضــای آن روز جنبــش
دانشــجوئی را بــه خواننــده نشــان دهــد
ً
.امــا درقــدم بعــدی مســلما بــد نخواهــد
بــود کــه بــه عنــوان پیشــنهاد یــک مبــارز
دانشــجوئی دهــهی پنجــاه ،ســیری را کــه
جنبــش دانشــجوئی بعــد از انقــاب طــی
نمــوده اســت ،بــه صــورت میزگــرد و گفتگــوی
مجموعــی مــورد بحــث قــرار دهیــم.
آیــا زمــان آن نرســیده کــه نگاهــی عمیــق
راه رفتــهی جنبــش
و بیهــراس بــه ِ
دانشــجوئی بیفکنیــم؟ و ضمــن ادای
احتــرام بــه جانهــای آزادی کــه فــدا
شــدند تــا ایــن جنبــش عظیــم وهمیشــه
جوشــان تــداوم یابــد ،نقــدی منصفانــه در

حــد تــوان! وصادقانــه از آن چــه  کــه در
جنبــش دانشــجوئی دهـهی پنجــاه گذشــت،
داشــته باشــیم؟نقدی از خــود و نگاهــی
عمیــق تــر بــه مســیر کــه طــی کــرده ایــم.
همــراه باپوزشــی حقیقــت بیــن نســبت بــه
دیگــر فعــاالن دانشــجوئی کــه تالششــان را
ندیدیــم .بدعتــی باشــد بــرای مبــارزان امــرور
دانشــجوئی ودانشــجویانی کــه در آینــده
ایــن راه را تــداوم خواهنــد داد .مــکان هــا
همیشــه ثابتانــد! یــک اطــاق ،یــک حیــاط،
یــک ســاختمان .دانشــگاه تهــران هنــوز
بعــد از گذشــت هشــتاد و پنــج ســال ،همــان
دانشــگاه تهــران اســت .بــا ســاختمانهای
بلنــد و بــا صالبــت دورهی رضــا شــاهی کــه
تنهــا مصالئــی بــر آن افــزوده شــده اســت.
دانشــگاه تبریــز هــم بــا گذشــت بیــش از نیــم
قــرن ،ســاختمانهای آجــری ســرخ رنگــش
هنــوز دســتخوش تغییــر نگردیــده اســت.
حتــی شــعار «درود بــر فدایــی» بــر دیــوار
بــاالی دانشــکدهی کشــاورزی ،بــا وجــود
ســالها تــاش بــرای محــو و حــذف ،هنــوز
در جــای خــود قــرار دارد.

نقــش برخیهــا ،بــا تمــام فــداکاری ،در گــذری نــه طوالنــی از خاطــر
زدوده میشــود و نقــش بعضــی بــر دل آن کــه تاریــخ باشــد مینشــیند
و مانــدگار میگــردد .ســاختمانهائی کــه شــاهد بســیار حــوادث،
آمــدن و رفتــن هــزاران جــوان مشــتاق بــرای کســب دانــش و یافتــن
راهــی بــرای یــک زندگــی آزاد و ســعادتمند بــرای خــود و همــگان بودنــد.
شــاهد حضــور هــزاران جــوان کــه بــا ســری پــر شــور ایــن ســاختمان هــا
را ســنگری بــرای مبــارزه بــا رزیــم حاکــم مــی دانســتند و در ایــن راه از
هیــچ فــداکاری حتــی بــه بهــای جــان دریــغ نورزیدنــد.
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وظیفه ی سنگین جنبش
دانشجویی در ایران

آن چــه تغییــر پذیرفتــه زمــان اســت! گــذر ســالها ،ماههــا ،هفتههــا و
روزهاســت ،بــر ایــن ســاختمانهای پــر از خاطــره! یــادگار بــه جــا مانــده
از افــراد درون ایــن ســاختمانها و حــوادث روی داده در آنهاســت کــه بــه
ایــن ســاختمانها شناســنامه میدهــد و شــکوه عظمــت و میبخشــد.
افــرادی کــه  تنهــا در ظــرف جادوئــی زمــان نقــش وعملکــرد آنهــا روشــن
میشــود ،مــورد ســنجش و نقــد قــرار میگیــرد و اعتبــار مییابــد.

خویــش ،هرگــز قــادر بــه دیــدن تــاش ایــن دســته از دانشــجویان و
اســتادان نگردیدیــم .نــه تنهــا ندیدیــم  بلکــه بــه تحقیــر و تمســخر در آن
نــگاه کردیــم و آنــان را عملــهی دســتگاه حاکمــه نامیدیــم .بیآنکــه
تفکیــک کنیــم ،تــاش علمــی دانشــجویانی کــه غــم یادگیــری ودر
خدمــت مــردم قــرار دادن حاصــل زحمــت خــود داشــتند بــا دانشــجویان
بـیدردی کــه جــز بــه منافــع خــود فکــر نمیکردنــد .ســرکه و دوشــاب را
مخلــوط هــم کــرده و هــر کــه در ظــرف انقالبــی و ســازمانی مــا نگنجیــد
طــرد نمودیــم .
دورانــی کــه مــن آن را دوران دیــده نشــدن زحمتکشــان بیادعــای علــم
و فرهنــگ در هیاهــوی جنبــش چریکــی و جنبــش دانشــجوئی متاثــر از
آن در دانشــگاهها میدانــم.
هرگــز در توصیــف مبــارزهی دانشــجوئی ،ایــن وجــه از تــاش اســتادان
و دانشــجویانی کــه در ایــن دوره مبــارزه را از ایــن طریــق میدیدنــد و
تــاش میکردنــد کــه شــخصیتی مســتقل و لیبــرال داشــته و از طریــق
توانائــی فکــری و عملــی خــود جامعــه را در مســیر تمــدن قــرار دهنــد،
قدمــی بــر نداشــتیم و ارج ننهادیــم .ندیدیــم تنــوع جامعــه ،تنــوع
افــکار و افــراد و تنــوع مبــارزه را .تــاش نکردیــم بــرای زدن پلــی بیــن
دانشــجویانی کــه ماننــد مــا فکــر نمــی کردنــد .امــا دل در گــرو آزادی و
تعالــی ایــن مــرز وبــوم داشــتند .

محلــی موقــت بــرای یــک دوره از تــاش میلیونهــا جوانــی کــه آمدنــد،
پشــت نیمکتهــا نشســتند ،درس خواندنــد ،آگاهــی یافتنــد و بــه
انــدازهی وســع خــود معرفــت کســب کردنــد .برخــی راه مبــارزه انقالبــی
برگزیدنــد و برخــی راه علــم درپیــش گرفتنــد و نقــش خــود را در اعتــای
علمــی و فرهنگــی جامعــه ایفــا کردنــد و عمــر خــود بــر ســر اشــاعهی
علــم و فرهنــگ در ایــن ســرزمین خفتــه در اعصــار و عقــب مانــده از
قافلــهی تمــدن نهادنــد .باشــد کــه دریچــهای بــر عقالنیــت در ایــن جنبــش دانشــجوئی ســالهای قبــل از انقــاب هرگــز موفــق بــه اتحــاد
جامعــه احساســی مذهبــی بگشــایند .کــم نیســتند هــزاران دانشــجوی عمــل وســیع و گســترده بــا ایــن گــروه از دانشــجویان در اشــکال دیگــر
عاشــق علــم وفرهنــگ کــه زندگــی خــود را بســان مبــارزی اســتوار در مبــارزه نگردیــد .اگــر مبــارزات صنفــی گســترده در دانشــگاهها شــکل
ً
راه روشــنگری نهادنــد و رنــج دوران بردنــد تــا خشــتی بــر خشــت گرفــت ،آن را زیرعنــوان رفرمیســم از دور خــارج ســاخته و عمــا شــکل
ایــن ســرزمین بگذارنــد و نــوری در تاریکــی قــرون وســطائی حاکــم
حداکثــری مبــارزه را بــر جنبــش دانشــجوئی تحمیــل نمودیــم .تمــام
بــر ذهنهــا کــه زیرالیــهی تاریکــی از بیســوادی ،مذهــب ،ســنت
و توهــم خوابیــده بودنــد بتاباننــد .رنجــی کــه متاســفانه در هیاهیــوی زحمــات دههــا اســتاد در منورالفکــر کــردن دانشــجویان را تنهــا در
ســیمای یــک یــا دو اســتاد چپگــرا ماننــد دکتــر آریانپــور از طــرف
انقالبیگــری آن روزهــای شــور و سرمســتی گــم شــد .
نیروهــای طرفــدار چــپ و یــک یــا دو اســتاد مذهبــی ماننــد شــریعتی از
مــا دانشــجویان انقالبــی کــه خــود را محــور و عیارســنج تغییــر ،تحــول
و انقــاب میدیدیــم و بهگونــهای ،تمــام حــرکات و افعــال دانشــجوئی طــرف دانشــجویان مذهبــی دیدیــم.
را رصــد و کنتــرل میکردیــم .خــود غــرق شــده در باورهــا و شــعارهای
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بیســوادی فرهنگــی و تاریخــی ،عــدم احاطــه بــر فرهنــگ
ملــی و جهانــی و بهــا نــدادن بــه ارزشهــای فراحزبــی و عمومــی
نمیتوانســت حاصلــی جــز ایــن داشــته باشــد .مائــی کــه حتــی خبــر
از منشــور حقــوق بشــر و دمکراســی حاصــل از آن نداشــتیم وخــود
منــادی حزبیــت کامــل ودر صــورت امــکان برپائــی حکومتــی مبتنــی
بــر دیکتاتــوری کارگــران و دهقانــان بودیــم! چگونــه میتوانســتیم
ازحقــوق دموکراتیــک وآزادی دفــاع نمائیــم .شــعاری کــه امــروز بــه
نظــر دور از عقــل و خنــدهدار مــی رســد .اما بــرای  جنبش دانشــجوئی
چــپ آن روز حکــم وحــی منــزل داشــت .
امــروز پنــج دهــه ازآن روزهــا میگــذرد .کســانی کــه آن روزهــا بــه
عنــوان دانشــجو در ایــن مکانهــا بودنــد ،خواندنــد ،مبــارزه کردنــد و
رفتنــد و جــای خــود را بــه کســان دیگــر ســپردند تــا بــه امــروز کــه ایــن
آمــدن و رفتــن بارهــا وبارهــا تکــرار شــده و هــر دوره بــا ویژگیهــای
خــود نقــش خویــش را بــر آن زده اســت.

هرگــز نقــش زحمــت کســانی ماننــد علــی اصغــر حکمــت ،نخســتین رئیــس دانشــگاه تهــران را در جامع ـهی بــه شــدت مذهبــی وعقــب مانــدهی
اواخــر دوران قاجــارارج ننهادیــم .اســمعیل مــرات را حتــی نامــش را هــم نشــنیدیم! از هنــر و عدالــت ســخن گفتیــم ،بیآنکــه نیمنگاهــی بــه رنــج
ایــن اســتاد دلســوز در برپائــی دانشــکدهی هنــر و دانشــکدهی حقــوق بیاندازیــم و تاملــی کنیــم بــر ســختی راه انــدازی دانشــکدهای کــه نقشــی
بــزرگ در محــدود کــردن قــدرت آخوندهــا و شــریعت حاکــم بــر دادگاههــا داشــت .نــه دکتــر صدیقــی ،نــه دهخــدا ،نــه علــی اکبــر سیاســی نــه دکتــر
معیــن در چهارچــوب انقالبــی مــا جــا نداشــته و حرمــت مــا راکســب نکردنــد.
اســتادانی ماننــد خانلــری را تنهــا در ســیمای فرهنگســتان و لبــاس رســمی پاپیــون زده دیدیــم و بــه عنــوان خــود فروختــه در بــاری تحقیــر کردیــم،
بیآنکــه حداقــل بــر مجلـهی وزیــن ســخن او در جهــت نشــر آگاهــی و هنــر ،ورقــی بزنیــم و تاملــی بکنیــم .رنــج و تعــب او در تنظیــم دســتور زبانــی
کامــل و نظــم بخشــیدن بــه زبــان فارســی را بهــا ندادیــم! ازاو تنهــا شــعر عقــاب را پســندیدیم و پــرواز بلنــد خــود او بــر بــال خــرد و اندیشــه و گشــودن
درهــای ادبیــات نویــن جهانــی بــه ســوی جوانــان ایرانــی را بهــا ندادیــم .هرگــز نام ـهی زیبــای او بــه پســرش را نخواندیــم و تاکیــد او کــه تنهــا در
ســایهی یــک فرهنــگ و هنــر بالنــده و میــراث ادبــی اســت کــه یــک ملــت میتوانــد راه ترقــی را بپیمایــد و خــار رهــروان را راهنمــای خــود نپنــدارد
مــورد تعمــق قــرار ندادیــم« .ایــن میــراث گرانمایــه بــر پایـهی ادبیــات اســتوار اســت و ماننــد بســیاری از فرهنگهــای کهنســال ،از ســویی سرشــار
از بنمایههــای پیشــرفته و انســانی اســت و از ســوی دیگــر بــه آفتهایــی ماننــد خردگریــزی و خشکاندیشــی آلــوده اســت .وظیف ـهی هــر انســان
آزادهای آن اســت کــه عناصــر بالنــده و مردمــی را در بدنـهی ایــن فرهنــگ رشــد دهــد و بــا نقــد دلیرانــه عناصــر فاســد و زهــر آلــود آن را خشــک کنــد».
مــا فعــاالن جنبشــن دانشــجوئی چنیــن نکردیــم و هنــوز هــم نمیکنیــم کــه در جهــت خشــکانیدن عناصــر فاســد فرهنــگ حاکــم جانانــه تــاش
کنیــم .عــدم بضاعــت فکــری و شــور حاصــل از فضــای قهرمانــی و مبــارزات چریکــی و متاســفانه اســتبداد سیاســی حکومــت شــاهی بــه جنبــش
دانشــجوئی اجــازه نــداد کــه آفــت و فســاد زهرآلــود درانقالبیگــری ارتجاعــی خمینــی را ببینــد .ایــن همخوانــی تفکــر و نــگاه صلــب مــا بــه امــر
مبــارزهی انقالبــی کــه ناشــی از همــان برداشــت ســطحی از مبــارزهی طبقاتــی و ضــد امپریالیســتی و ذوب شــدن در حزبیتــو شــورشگری انقالبــی
بــود ،تــوان مــا را دردیــدن واقعیتــی فراتــر از آنچــه در ذهــن خــود ســاخته بودیــم محــدود میکــرد .انقالبیگــری ابتــر و کمســوادی جنبــش
دانشــجوئی در تمامــی عرصههــای تئوریــک ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی بــود کــه مــا را در کنــار خمینــی قــرار م ـیداد .مــا را در پوپولیســم
بیعمــق وآســانگذر تــودهای و الیههــای عقبمانــدهی جامعــه غــرق میکــرد.
بــه خمینــی تــوان م ـیداد کــه زهــر خوابیــده در فکــر مســتبد قــرون وســطائیاش را در وجــود مــا فعــاالن انقالبــی در جنبــش دانشــجوئی کــه در
آن روزهــا همــه چیــز را از مگســک تنــگ تفنــگ میدیــد ،جــاری ســازد .تــا چشــم بــر اعدامهــای پشــت بــام مدرس ـهی رفــاه ببندیــم و برعملکــرد
جنایتکارانــهی خلخالــی از زوایــهی انقالبــی بنگریــم .فقــری فکــری پیچیــده در شــوالی انقالبیگــری ضــد امپریالســتی و عدالتخواهــی کــه
آزادی را زیــر عنــوان لیبرالیســم بــه صلیــب کشــید .بعــد مدتــی خــود مــا را نیــز در حمایــت از خــط امــام بــه شــدت ارتجاعــی مصلــوب نمــود.
ً
اجــازه دادیــم کــه از درون آن  فکــر صرفــا انقالبــی ،هیوالئــی بــه نــام والیــت فقیــه زاده شــود .بیآنکــه پشــت جنبــش دانشــجوئی از عواقــب آن
ً
بلــرزد .چــرا کــه بســیار بیمایهتــر از آن بودیــم کــه واقعــا تفــاوت بیــن لیبرالیســم و ارتجــاع پنهــان شــده زیــر مبــارزه ضــد امپریالیســتی را درک کنیــم.
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جنیــش پــر شــور وتاثیــر گــذار هــزاران دانشــجوی خواهــان آزادی در آن روزهــای سرنوشــت ســاز مــی بایســت بــا دیــدی عمیــق تــر به
رونــد حوادث،بــه شــکل گیــری ارتجــاع پنهــان شــده در زیــر لفافــه شــعار هــای خمینــی و افــراد حلقــه زده بــر دور او مــی نگریســت!
حرکــت خزنــده ارتجــاع مذهبــی را در محــدود کــردن روزانــه آزادی هــای فــردی و اجتماعــی کــه زیــر عنــوان جنــگ بــا لیبــرال هــای
وابســته بــه امریــکا صــورت مــی گرفــت مــی دیــد .تــاش بــی وقفــه خمینــی در تســویه افــراد وتبدیــل ملــت بــه امــت   واحــده وجــدال

میتــوان فــراز و فــرود تمامــی ایــن ســالهای رفتــه را در ایــن
مکانهــا دیــد و بررســی کــرد .کاری کــه هنــوز انجــام نگرفتــه و
جنبــش دانشــجوئی طــی تمامــی ایــن ســالها مــورد نقــد و بررســی
و کینــه ورزانــه اش نســبت بــه افــراد روشــنفکر و بــه قــول خــودش مــکال و همهجانبــه قــرار نگرفتــه اســت.
کراواتــی را بــا لرزشــی در جــان بایــد حــس میکــرد.
ســرزمینی کــه هرگــز نتوانســته از چنبــره حــوادث و اتفاقــات رهــا
افســوس کــه بــه جــای دیــدن ایــن عقــب ماندگــی ،پوپولیســم غالــب بــر
جنبــش دانشــجوئی متاثــر ازفدائــی گــری کــه بــه گونــه ای هــم خــوان
بــا شــعار مســتضعف گــری خمینــی بــود ،از نیــرو هــای مترقــی و لیبــرال
کــه ماننــد آل احمــد غــرب زده شــان مــی نامیدیــم! فاصلــه گرفتیــم و بــه
جــای حرکــت در جهــت بســیج نیروهــای جــوان در میــدان زیــر شــعار
آزادی،سکوالریســم و دموکراســی کــه اساســی تریــن خواســت انقــاب
بــود،در گنــداب دفــاع از خــط  مبهــم و شــعاری امــام غرق شــدیم .چشــم
بــر مصــادره هــا ،اعــدام هــا و لجاحــت خمینــی در تــداوم بخشــیدن بــه
حنگ،تهــداب گــذاری نیــروی ســرکوب گــری بــه نــام پاســداران انقــاب
اســامی بســتیم .حتــی بــرای یــک لحظــه روی نــام ضــد ملــی و صرفــا
اســامی ایــن نیــرو مکــث نکردیــم ،ونــه پرســیدیم کــه حاصــل آن هــم
جــان بــازی بــرای برپائــی یــک کشــور آزاد و ملــی چــه شــد؟هیچ گونــه
واکنشــی نســبت بــه جدالــی کــه حکومــت اســامی نســبت بــه ملیــون،
آزادی خواهــان و تاریــخ جنبــش آزادی خواهــی راه انداختــه بــود نشــان
ندادبــم.
زمانــی کــه مــدرس الگــوی مبــارزه شــد .از شــیخ فضــل اللــه اعــاده
حیثیــت گردیدومجلــس شــورای ملــی بــه شــورای اســامی تغیــر نــام
داد ســکوت کردیــم .ندیدیــم سرنوشــت تلخــی را کــه از انشــقاق بیــن
نیروهــای دیگــر اندیــش ومخالــف خمینــی بــا خــود ودیگــر نیروهــا در
حــال شــکل گرفتــن بود.بــا دمکــرات انقالبــی خوانــدن مرتجعــی ماننــد
خمینــی تــن بــه دنبالــه روی از او دادیــم و عتاب،تندی،بگیــر وببنــد اورا
زیــرا عنــوان راه رشــد غیــر ســرمایه داری توجیــه کردیــم .خــروج عظیــم
ســرمابه هــای ملــی از کشــور و بــه گوشــه رانــدن آن را ندیدیــم .بــه حــای
تــاش بــرای شــکل دادن جبهــه ای از نیروهــای مخالــف حکومــت از
نیروهــای چــپ ،ملــی ولیبــرال دانشــجوئی! بــه دنبــال آنارشیســم و
هیاهــوی نیروهــای بیســر خمینــی راه افتادیــم واوج میــارزه را در تســخیر
ســفارت امریــکا و کشــاندن ده هــا هــزار دانشــجوی هــوادار چــپ بــه
خیابــان هــا وپشــت دیــوار ســفارت نهادیــم .بــدون آنکــه کوچکتریــن
چشــم انــداز نزدیــک بــه واقعیتــی از ایــن روندهــا داشــته باشــیم.

شــود و زمانــی در آرامــش بــه نقــد خــود و راه رفتــه خویــش بنشــیند.
گاه حمل ـهی اعــراب ،گاه مغــول ،گاه تیمــور و نهایــت حملــه خــودی
متحجــری بــه نــام خمینــی آن را بــه ویرانــی کشــیده ،التهــاب آفریــده
ودرتقابــل بــا علــم و ترقــی قــرار داده اســت .آن چــه در ایــن چهــل
ســال حکومــت خردســتیز و هیــوال پــرور جمهــوری اســامی بــا
فرهنــگ ،علــم ،هنــر و خادمــان و کوشــندگان آن کــرد! مغــول در حــق
ایــن ســرزمین نکــرد .مــردی کــه برشــانههای مــردم نشســت و بــر
اریک ـهی قــدرت تکیــه زد جانــی و قطاعالطریقــی بــود کــه بــه قصــد
ویرانــی ایــن ســرزمین آمــده بــود .مــردی کــه بــر دهانهــا میکوبیــد
وقلمهــا میشکســت .بدبختیهــا را ناشــی از دانشــگاهها و
دانشــگاهرفتهها میدانســت.
در ایــن دورهی چهــل ســاله ،دانشــگاههای ایــران روزهــای ســخت
و وهــمآوری را تجربــه کردهانــد و میکننــد .روزهایــی بــه مراتــب
دردناکتــر از روز شــانزدهم آذر .اول اردیبهشــت ســال پنجــاه و نــه،
هجــوم چاقوکشــان جمهــوری اســامی بــا فتــوای خمینــی مبنــی بــر
اســامی شــدن دانشــگاهها ،روز مقاومــت دانشــجویان و کشــته و
زخمــی شــدن تعــدادی از آنهــا در دانشــگاههای مختلــف کشــور.
آغــاز انقــاب فرهنگــی کــه تــا امــروز بــه اشــکال مختلــف ادامــه یافتــه
اســت .از دســتگیری ،زنــدان ،اخــراج ،ســتارهدار کــردن تــا اعــدام.
امــا جایــگاه شــانزده آذر بــه عنــوان روز تجدیــد میثــاق جهــت تــداوم
مبــارزه بــرای آزادی همیشــه محفــوظ بــوده اســت.
روز مبــارزه علیــه خفقــان و دیکتاتــوری ،مبــارزه بــرای رســیدن بــه
جامع ـهای انســانی و دموکراتیــک ،خالــی از رنــج ،زشــتی و ابتــذال.
جامعــهای آزاد غنــوده بــر بســتر عدالــت ،خــرد و ترقــی اجتماعــی.
هدفهــای زیبائــی کــه جنبــش دانشــجوئی ایــران دهههاســت بــرای
آن مبــارزه میکنــد .شــانزده آذر کــه از مــن خواســته ایــد در مــورد آن
بنویســم .روزی بــه گونــه ای در زمــان خــود شناســنامه مبــارزه ضــد
امپریالیســتی امپریالیســتی وآزادی خواهانــه جنبــش دانشــجوئی
ایــران بــود کــه امــروز بــه  عنــوان یــک روز تاریخــی  بــه زندگــی خــود
ادامــه میدهــد.
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امــا حوادثــی کــه بعــد از انقــاب بــر
دانشــگاههای ایــران گذشــت ،بــه انــدازهای
ســخت ،ســهمگین و ویرانگــر بــود ،کــه
شــانزدهم آذر در مقابــل آن کمرنــگ دیــده
میشــود .حــوادث و جنایتهائــی در ایــن
ســالهای بعــد انقــاب بــر دانشــگاهها
گذشــت کــه ترمیــم آن تنهــا بــا رفتــن حکومــت
اســامی و زدودن تمامــی ســمومی کــه طــی
ایــن ســالها در محیطهــای علمــی و مراکــز
تربیتــی از مــدارس تــا دانشــگاه پخــش کردنــد
بــه ســختی امکانپذیــر اســت.
انقــاب فرهنگــی ،ایــن فاجع ـهی نــازل شــده
بــر دانشــگاهها کــه بــه تســویهی متجــاوز
از هشــت هــزار اســتاد و متجــاوز از  شــصت
هــزار دانشــجو و بســته شــدن دو ســالهی
دانشــگاهها منجــر گردیــد ،یکــی از بزرگتریــن
ضرباتــی بــود کــه بــر پیکــر دانشــگاه ،و جنبــش
دانشــجوئی و مهمتــر بــر برنامههــای علمــی
وارد شــد.
تاکیــد میکنــم؛ هدفهــا وبرنامههــای
علمــی .اگــر چــه حکومــت پهلــوی نســبت
بــه آزادیهــای سیاســی ســرکوب شــدیدی
را اعمــال و اعتراضــات آزادیخواهانــه را بــه
شــدت ســرکوب مینمــود .امــا نگاهــش
نســبت بــه ترقــی اجتماعــی و گســترش علــم و
فــن و بــه کارگیــری آخریــن تحقیقــات و دســت
آوردهــای علمــی نگاهــی بــاز و مترقــی بــود .بــه
خصــوص بعــد از ســال هــای چهــل و بــاال رفتــن
در آمدهــای نفتــی حکومــت تــاش میکــرد بــا
جــذب بهتریــن اســتادها و صــرف هزینههــای
زیــاد ،در عرصــه آموزشــی کشــور را درمســیر
ترقــی قــرار دهــد.
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لطمـهای کــه طــی ایــن ســالها نظــام آموزشــی
و محیطهــای علمــی از ایــن کوتولههــای
تاریخــی خــورده اســت ،قابــل تصــور نیســت.
بــه خصــوص در عرصــهی علــوم انســانی کــه
حکومتیــان حــوزهای ،دشــمنی دیرینــه بــا آن
داشــته و دارنــد .علومــی کــه آمــوزش حــوزهای
مانــده در تحجــر قــرون و اعصــار را بــه چالــش
میکشــد و ناهمخوانــی آن بــا فلســفهی
علمــی وعــدم پاســخگوئی آن بــه نیازهــای
جامعــه مــدرن امــروزی را برمــا میســازد.
روزهــای ســخت دانشــگاههای ایــران ،ســخت
بــرای آن دســته از اســتادانی کــه بــه ناگزیــر
مانــده بودنــد و دانشــجویانی کــه از زیــر
ســاطور اخــراج جــان بــه در بــرده و دم کشــیده
بودنــد .ســالهای وحشــت اعدامهــای دهــه
شــصت .گورهــای جمعــی کــه اکثــر خفتــگان
در آن را مبــارزان ســالهای دور یــا نزدیــک
جنبــش دانشــجوئی و دانشــجویان تســویه
شــده تشــکیل میدادنــد .تمامــی اینهــا
ضرباتــی عمیــق بــر پیکــر دانشــگاه و جنبــش
آزادیخواهانــهی دانشــجویان بــود .حتــی
دانشــجویانی هــم کــه تــاش میکردنــد
رســالت خــود را از طریــق تــاش در راســتای
علــم و در خدمــت قــرار دادن آن درمســیر
ترقــی اجتماعــی ایفــا نماینــد از ایــن ضربــات
بــر کنــار نماندنــد.
فضــای رعــب ،وحشــت و تنگناهای ایجاد شــده
بــرای خادمــان علــم و فرهنــگ کــه خمینــی
آنهــا را «مغزهــای فاســد» میدانســت ،باعــث
وســیعترین مهاجــرت علمــی در تاریــخ ایــران
شــد .مهاجــرت اکثــر قریــب بــه اتفــاق نخبــگان
کشــور در تمامــی عرصههــا از صاحبــان
صنایــع تــا نخبــگان اقتصــادی و علمــی .

هیئتهــای علمــی آن دوره و محتوای آموزشــی
گــواه برایــن امراســت .اســتادانی دســتچین
شــده از مراکــز علمــی کــه بــر عکــس انقــاب
فرهنگــی خمینــی ،تخصــص را بــر تعبــد افضــل
میدانســتند .دریغــا کــه چنیــن نــگاه تعبــدی
بــر علــم همــراه بــا تســویهی بهتریــن اســتادان
و دانشــجویان و جــاری کــردن شــعار «مــا
انســان متعبــد میخواهیــم نــه متخصــص»
و اســامی کــردن دانشــگاهها ،ایــن مراکــز
را خالــی از محتــوای علمــی نمــود .فرصــت
بــه دســت فرصتطلبــان بیمایــهای داد کــه
بــا ریشــی بــر صــورت ،داغــی بــر پیشــانی و
انگشــتر عقیقــی بــر انگشــت ،در دانشــگاهها جنبــش دانشــجوئی زیــر نــگاه چنیــن
دانشــگاهها از بزرگتریــن متضرریــن ایــن
فاجعــه بودنــد و هســتند .چــرا کــه هنــوز دور
بــا کاســه لیســان ،دو رویــان و نــان بــه نــرخ روز
خــواران حکومتــی اســت کــه ازایــن فضــای
آشــفته ،بــدون ســوال ،بــدون مســئولیت
و بــدون خــرد ســود میبرنــد ،دزدیهــای
میلیــاردی خــود را بــه برکــت تعبــد میبرنــد
وزحمــت ملــت میدهنــد .داســتان تلــخ
جایگزینــی ســربازان بیاعتقــادی کــه بــه
قــول شــاملو «از فتــح قلعــهی روســپیان»
بر میگشــتند .
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هــر زمــان کــه جــان هــای آزاد و آرزومنــد ظاهــر شــوند وعقبماندگــی و بیمایگــی
هــزاران دانشــجو آزادی را فریــاد مــی زننــد فکــری خــود را زیــر لــوای تعبــد اســامی در
درفریــاد آنهــا منعکــس مــی گــردد و عامــل محیطهــای علمــی و دانشــگاهی جــاری
ســازند.
وحــدت بخــش مبــارزه مــی شــود.

بیمایگانــی ،ســالهای فتــرت غمانگیــزی را
بــه ســختی حداقــل از فاصل ـهی ســال شــصت
و دو تــا امــروز پیمــوده اســت .در تمامــی ایــن
ســالها ،دانشــجویان چــپ و دموکــرات کــه
در چهارچــوب رژیــم حاکــم نمیگنجیدنــد،
ناگزیــر از گوشهنشــینی وانتظــار گردیدنــد.
اگــر در برآمدهــای معینــی هــم بــه میــدان
آمدنــد ،بــه شــدت ســرکوب شــدند.
زمانــی دانشــجویان «تحکیــم وحــدت» بــا تکیــه
بــه دولــت خاتمــی کــوس ظفــر در دانشــگاه
هــا زدنــد و بــه شــیوهی خــود درچهارچــوب
اصالحطلبــان ،مبــارزهی دانشــجوئی را
ســازمان دادند.کــه بخشــی از دانشــجویان
اصــاح طلــب و دانشــجویان چــپ توانســتند
بــرای مدتــی در چهــار چــوب آن جــای گیرنــد.
دفتــری کــه بــا حــوادث ســال هشــتاد و هشــت
هنــوز تحکیــم نیافتــه ،جــای خــود را بــه
حزبالهیهــای انجمنهــای اســامی داد و
از صحنــه خــارج گردیــد.
دور دور انجمنهــای اســامی و یکهتــازی
آن هــا شــد .کــه مهمتریــن وظیفــه آن هــا
نزدیــک کــردن حــوزه بــه دانشــگاه وجامــهی
عمــل پوشــاندن بــه آرزوی حکومــت مبنــی بــر
اســامی شــدن دانشــگاهها بــود.
امــا شکســت پایــگاه حکومــت در بیــن مــردم،
گســترش دامنــهی اعتراضــات ،نقــش وســیع
و تاثیرگــذار اینترنــت و دنیــای مجــازی خــارج
از دســترس حکومــت در بیــن نســل جــوان
و ارتبــاط دادن آنهــا بــا جهانــی متنــوع و
متکثــر کــه بــا خــود تابوشــکنی و تــاش بــرای
دســتیابی بــه آنچــه کــه امــروز بــه عنــوان
ارزشهــای عمــوم بشــری شــناخته میشــود.
حضــور وســیع دختــران در دانشــگاهها و
مبــارزهی آنهــا بــرای برابــر حقوقــی و دســت
یافتــن بــه آزادیهــای دریــغ شــده از زنــان،
از حجــاب اجبــاری گرفتــه تــا رفــع تبعیــض
جنســیتی ،همــه و همــه در بازتــاب خــود در
ً
محیطهــای دانشــگاهی ،عمــا امــکان حضــور
آرام و گام بــه گام دانشــجویان مخالــف رژیــم و
ســکوالررا بیشــتر کــرده و تاثیرگــذاری آنهــا
درجــذب و حمایــت کــردن تعــداد بیشــتری از
دانشــجویان را بــه همــراه آورده اســت.

در ایــن یــک
ســالهی اخیــر
گســترش
شــاهد
تظاهــرات
دامنــهی
دانشــجویان و رادیکالیــزه شــدن
آن هســتیم .فضــای دانشــگاهها
دس ـتخوش تغییــر و مبــارزه بــا اســتبداد
حاکــم و شــخص خامن ـهای بــه شــعار محــوری
جنبــش دانشــجوئی مبــدل گردیــده اســت.
جــدا از ســرکوب آشــکار ایــن جنبــش اعتراضــی رو بــه
افزایــش ،رژیــم تــاش میکنــد کــه از طریــق افــراد و شــبکههای
خــود نیــز درجهــت منحــرف کــردن شــعار اصلــی دانشــجویان کــه
همانــا خواســته برکنــاری ولــی فقیــه و برپائــی یــک حکومــت ســکوالر
ً
مبتنــی بــر اعالمیـهی حقــوق بشــر و انتخابــات کامــا آزاد اســت حرکــت کنــد
و شــعارهای اصلــی را در ســایه قــرار دهــد.
تــاش میکنــد بــا طــرح مباحــث گوناگــون از مبــارزه بــه اصطــاح بــا فســاد گرفتــه تــا
محوریــت دادن بــه شــعار ضــد امپریالیســتی .هــدف اصلــی مبــارزه بــا حکومــت جمهــوری
اســامی و شــخص خامن ـهای وســپاه را از زیــر ضــرب خــارج نمایــد.
یکبــار در روزهــای بعــد از انقــاب جنبــش دانشــجوئی زیــر همیــن عنــوان «مبــارزه بــا امپریالیســم» بــه
دنبــال حکومــت ارتجاعــی خمینــی افتــاد و تســلط یافتــن اســتبداد اســامی را زیــر ایــن شــعار ندیــد و بــا او آن
رفــت کــه تاوانــش را تــا امــروز میدهــد.
جنبــش دانشــجوئی در روزهــای آینــده وظیفـهای ســنگینتر بــر دوش خواهــد گرفــت .وظیفـهی افشــاگری بیشــتر ،حرکــت
در جهــت بســط مبــارزات دانشــجوئی و طــرح شــعارهای دقیــق و غیــر انحرافــی در راســتای زیــر ضــرب بــردن ولــی مســتبد و
دســتگاه ســرکوب او باشــد کــه گذشــته چــراغ راه امــروز باشــد و پرچــم جنبــش دانشــجوئی در صــف مقــدم مبــارزه ضــد اســتبدادی
و آزادیخواهــی حرکــت کنــد.
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مـــراد رضــایی

خیــزش سراســری آبــان مــاه ،یــک مبــدا بــا اهمیــت تاریخــی ،در مســیر
مبــارزات ضــد اســتبدادی در ایــران اســت .تفاوتهــای مبــارزه علیــه
ً
وضعیــت موجــود ،در پیــش و پــس از خیــزش آبــان مــاه ،مســتقیما بــه
روندهایــی بازمیگــردد کــه در طــول روزهــای انتهایــی آبــان نــود و
هشــت بــر ایــران گذشــت.
تفــاوت ممیــز اعتراضــات آبــان مــاه ،بــا اعتراضــات ســالهای گذشــته،
بــدون شــک ســرکوب شــدید و خشــونت عریــان نهادهــای امنیتــی
جمهــوری اســامی بــود .خشــونتی لجــام گســیخته کــه در عــرض چنــد
روز ،حداقــل ،بــا توجــه بــه آمــار ســازمان عفــو بینالملــل ،حداقــل جــان
چنــد صــد نفــر را گرفــت و هــزاران نفــر را راهــی زنــدان کــرد .جمهــوری
اســامی در اقدامــی البتــه قابــل پیشــبینی و در عیــن حــال غیــر قابــل
بــاور ،بیــش از یــک هفتــه ،اینترنــت تمــام کشــور را قطــع کــرد تــا در
ســکوت و خفقــان بتوانــد ،بــا تمــام توحــش ،بــه جــان معترضیــن بیفتــد.
اگراعتراضــات ســال هشــتاد و هشــت را بــا تجمــع بــزرگ بیســت و پنــج
خــرداد و اعتراضــات هفتــاد و هشــت را بــا حمل ـهی لبــاس شــخصیها
بــه کــوی دانشــگاه ،نشــانهگذاری و بازشناســی کنیــم ،نمــاد اعتراضــات
ً
سراســری آبــان مــاه ،احتمــاال کشــتار نیــزار ماهشــهر اســت کــه حــاال
همــه از کــم و کیــف آن مطلــع هســتند .معترضیــن جــوان و نوجــوان
ماهشــهری ،از خشــونت نیروهــای ســرکوبگر بــه میــان نیزارهــا پنــاه
میبرنــد ،و نیروهــای ســرکوبگر ،ابتــدا بــا ســاحهای نیمهســنگین
جنگــی ،نیــزار را تیربــاران میکننــد و بعــد بــرای اطمینــان از مــرگ
آنهــا ،نیــزار را بــه آتــش میکشــند .اینکــه وقــوع اعتــراض در ماهشــهر،
نشــانهی شــورش و خیــزش ِ در حاشــیه ماندههــا و بدنهــای مــازاد
اســت و اینکــه عمــوم کشتهشــدگان فاجع ـهی نیــزار و جــوان و نوجــوان
بودهانــد ،نشــان دهنــدهی وضعیــت و موقعیــت گروههــای اجتماعــی
معتــرض بــه وضعیــت اســت .امــا نشــانهی اصلــی موجــود در کادر نیــزار
یــک امــر بدیهــی و مســلم اســت :خشــونت تمــام عیــار حکومتــی.
واقعیــت ایــن اســت کــه خشــونت ،همــواره بخشــی جــدا نشــدنی از
سیاس ـتورزی جمهــوری اســامی بــوده اســت .ایــن امــر در ســالهای
جنــگ ،و بــا گفتمــان «غیــر عــادی بــودن وضعیــت» توجیــه میشــد.
پــس از پایــان جنــگ ،بــا آغــاز دوران ســازندگی ،جمهــوری اســامی
تــاش کــرد خــود را بــه عنــوان یــک حکومــت عــادی و قانونــی معرفــی
کنــد .امــا هرگــز موفــق نشــد .ســرکوب خشــن اعتراضــات معیشــتی در
ســالهای ابتدایــی دهــهی هفتــاد ،قتلهــای زنجیــرهای و حملــه بــه
کــوی دانشــگاه ،معــرف لحظاتــی از تاریــخ جمهــوری اســامی هســتند
کــه ســرکوب و خشــونت ،زبــان رســمی غالــب حکومــت در مواجهــه بــا
اعتراضــات بــوده اســت.
در تمــام ایــن ســالها کوچکتریــن تجمــع و اعتراضــی بــا ســرکوب
پاســخ گرفتهانــد .امــا عــاوه بــر ســرکوب خشــن اعتراضــات ،جمهــوری
اســامی سیاســت «ســرکوب بــرای پیشــگیری از اعتــراض» را نیــز در
دســتور کار داشــته اســت .هــر شــکل از ســازماندهی و تشــکلیابی
ً
در عرصههــای اجتماعــی و صنفــی مختلــف ،نهایتــا بــا دســتگیری
فعالیــن ،بازجویــی و شــکنجه ،اتهامــات امنیتــی و زندانهــای طوالنــی
مــدت مواجــه شــده اســت .در نتیجــه ،میتــوان گفــت ظرفیتهــای
ً
اعتراضــی ِ جامعــهی عمیقــا معتــرض ،در نطفــه خفــه شــده اســت و
جمهــوری اســامی در اکثــر مــوارد از شــکلگیری تجمعــات اعتراضــی

َ
و اعتصابهــا (ایــن بیرونیتریــن و انضمامیتریــن اشــکال بــروز
نارضایتــی) پیشــگیری کــرده اســت .ســرکوب پیشــگیرانهی جمهــوری
اســامی عرصــهی مبارزاتــی خاصــی را در برنمیگیــرد .هــر صــدای
مخالفــی ،بــا هــر ســطح از نارضایتــی سیاســی یــا اجتماعــی ،بــا
دسـتهای نهادهــای امنیتــی بــر گلــو مواجــه شــده اســت .از دراویــش
گنابــادی ،تــا کارگــران جــان بــه لــب رســیده .از گروههــای اتنیکــی
هویتطلــب تــا اقلیتهــای مذهبــی.

امــا خشــونت حکومتــی اعمــال شــده در اعتراضــات آبــان مــاه ،یــک
فــراروی چشــمگیر داشــت .جمهــوری اســامی بــا تجربــهی چهــل
ســالهی ســرکوب ،البتــه در تمــام اعتراضــات چهــل ســال اخیــر آدم
کشــته اســت .امــا در دوران پــس از جنــگ ،ایــن اولیــن بــار بــود کــه
خونریــزی و قتــل عــام در خیابــان ،بــه عنــوان تاکتیــک اصلــی ســرکوب
مخالفیــن اســتفاده میشــود .تیــغ سانســور همیشــه بــر گلــوی خبــر
رســانی و فرهنــگ و هنــر ایــران بــود .فیلترینــگ گســترده نیــز همــواره
بخــش اصلــی برخوردهــای جمهــوری اســامی بــا فضــای مجــازی بــوده
اســت .امــا اولیــن بــار بــود کــه حکومــت بــه قطــع سراســری اینترنــت،
آن هــم بیــش از یــک هفتــه دســت زد.
بیــش از نــه ســال اســت کــه ارتــش بشــار اســد در ســوریه ،بــا
حمایتهــای پیــدا و پنهــان جمهــوری اســامی ،بــرای حفــظ اســد
در قــدرت ،بــه ســبعانهترین شــیوههای ممکــن مــردم ســوریه را قتــل
عــام میکنــد .و از آنجــا کــه جمهــوری اســامی ،بــه عنــوان تنهــا مانــع
یــا اصلیتریــن مانــع کنارهگیــری اســد از قــدرت شــناخته میشــود،
میشــد انتظــار ایــن خشــونت عریــان و ســرکوب تمامعیــار را از
نهادهــای امنیتــی ،نظامــی و انتظامــی جمهــوری اســامی داشــت.
حتــی بــا توجــه بــه اینکــه وزارت ارتباطــات حکومــت ،ســال گذشــته
«مانــور قطــع اینترنــت» برگــزار کــرده بــود ،میشــد پیــش از وقــوع
واقعــه ،انتظــار ایــن فقــره را هــم داشــت.اما دیــدن عملــی شــدن ایــن
ظرفیتهــای ســرکوب امــر دیگریســت.
وقــوع مــادی و عینــی ِ یــک ظرفیــت انتزاعــی ،آن ظرفیــت را وارد
دایــرهی امــور انضمامــی میکنــد و ایــن یعنــی دیگــر هیــچ تحلیلگــر،
سیاســتمدار یــا فعــال سیاســیای نمیتوانــد در برداشــتهای خــود
از وضعیــت موجــود ،از روی آبــان مــاه خونیــن  98بپــرد .هــر تحلیــل
ً
و برداشــت سیاســی در هــر مقطعــی ،بــه گذشــتهی واقعــا موجــود
وضعیــت تکیــه میکنــد.
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و آبــان مــاه  98یکــی از ایــن ایســتگاههای تکیــهی سیاســی اســت.
مــا در آبــان مــاه هــم خشــنترین شــمایل ســرکوب و هــم سانســور
سراســری خبررســانی ایــن ســرکوب را بــه چشــم دیدهایــم .پــس دیگــر
نمیتوانیــم آن را نادیــده بگیریــم.
جامعــهی ایرانــی ،در معنــای سیاســی آن میتوانــد واکنشهــای
مختلفــی بــه ایــن ســاحت سیاســی جدیــد نشــان بدهــد .تحلیــل
بخشــی از جامعــه میتوانــد ایــن باشــد کــه راه تغییــر رفتــار جمهــوری
اســامی از اعتــراض نمیگــذرد و بایــد بیــش از پیــش بــه اصالحــات
دل خــوش کــرد! تحلیلــی کــه بخشــی از اصالحطلبــان حکومتــی
بــه آن تکیــه کردهانــد .هرچنــد حمایــت ضمنــی اصالحطلبــان از
خشــونت حکومتــی از یکســو و همصدایــی سیاســی و اقتصــادی
آنهــا بــا مجموعــهی حکومــت از ســوی دیگــر ،حتــی اندیشــیدن
بــه ظرفیتهــای اصالحــی در جمهــوری اســامی را زیــر ســوال
میبــرد .بخشــی از جامعــه هــم میتوانــد ایــن برداشــت را بکنــد کــه
حکومــت تکلیــف خــود را بــا «مــردم» در معنــای عــام روشــن کــرد و
دیگــر جــای هیچگونــه مســامحهای باقــی نمانــده اســت .همچنیــن
میتــوان از مســیر اعتراضــات آبــان مــاه بــه ایــن تحلیــل رســید کــه
شــکل ســازمانیابی اعتراضــات بایــد کاملتــر شــود و بایــد بــرای
ایســتادن مقابــل ســرکوب تمــام عیــار حکومتــی از روشهــای متنــوع
و جدیــد اعتراضــی اســتفاده کــرد .بازاندیشــی و جســتجو بــرای ایجــاد
روشهــای ارتباطــی بینیــاز بــه اینترنــت و ســازماندهی بــه نحــوی کــه
بتوانــد خشــونت حکومتــی را کنتــرل کنــد ،مســیرهایی هســتند کــه
گروههــای اجتماعــی مختلــف پــس از خیــزش آبــان مــاه بــه ســراغ آنهــا
رفتهانــد.
نتیج ـهی تمــام ایــن مســیرهای تحلیلــی ،در یــک نقطــه بــه همدیگــر
میرســند .اینکــه بعــد از آبــان مــاه  ،98هــر شــکل از اعتــراض بــه
جمهــوری اســامی ،بــا در نظــر گرفتــن ظرفیــت ســرکوب وحشــیانهی
رژیــم و ســپس جلوگیــری از انتشــار اخبــار ســرکوب انجــام خواهــد
شــد .مبــارزه در ســپهر سیاســی بنــا شــده بــر خونهــای معترضیــن
آبــان مــاه  ،98مبــارزهای اســت کــه بــا دل بســتن بــه تغییــر وضعیــت
موجــود ،حتــی مــرگ را بــه جــان میخــرد .بنابرایــن هیــچ راه ســازش،
مســامحه و بازگشــتی بــرای معترضیــن وجــود نخواهــد داشــت .چــرا کــه
جمهــوری اســامی از نظــر اقتصــادی ،تــوان و امــکان بــرآورده کــردن
مطالبــات معیشــتی مــردم معتــرض را نــدارد و ایــن ناتوانــی خــود را
الجــرم بــا ســرکوب و توحــش جبــران میکنــد .بنابرایــن عمــدهی
گروههــای اجتماعــی معتــرض و خاصــه طبقــات فرودســت ،در انتخــاب
میــان فشــار معیشــتی کمرشــکن و مقاومــت مــداوم در مقابــل ســرکوب
ً
حکومــت ،عمــا راه ســومی ندارنــد.
حــال بــا ایــن پیــش فرضهــای تحلیلــی بایــد بــه ســراغ اعتراضــات
دانشــجویی ،در شــانزده آذر رفــت .دانشــجویان معتــرض در
دانشــگاههای تمــام کشــور و بــه ویــژه در دانشــگاههای تهــران ،بــا
گفتمــان «چــپ» و بــا تکیـهی دقیــق بــر آوردههــای خیــزش آبــان مــاه،
بــه هــر طریــق ممکــن ،دســت بــه برگــزاری تجمعــات اعتراضــی زدنــد.
در میــان شــعارهای دانشــجویان در روز دانشــجو میتــوان ارجــاع بــه
ً
خیــزش آبــان را دقیقــا مشــاهده کــرد« .ایــن همــه کشــته کــم نیســت
 /جــواب مــا تفنــگ نیســت»« ،ایــران مــا چــون ژالــه شــد  /بــاغ وطــن
ُپراللــه شــد»« ،فقــر ،کشــتار و گرانــی  /مــردم شــدند قربانــی» و
چندیــن شــعار دیگــر ،نشــان از برخــورد مســتقیم دانشــجویان معتــرض
بــا وقایــع آبــان مــاه دارد .همچنیــن دانشــجویان در شــعارهایی ماننــد
«فقر،حجــاب ،اســتثمار/آماج یــک پیکارنــد»« ،تبعیــض جنســیتی /
محکــوم اســت و محکــوم اســت»« ،دانشــگاه پــول گــردان /تضعیــف
زحمــت کشــان» و امثــال آن ،نشــان دادنــد ،مبــارزهی پیگیــر آنهــا
ً
دقیقــا بــر اســاس هژمونــی چــپ پیــش م ـیرود.

بنابرایــن مــا در تجمعــات دانشــجویی روز  16آذر و روزهــای پــس از آن،
بــا یــک جنبــش دانشــجویی مواجــه هســتیم ،کــه علیرغــم علــم بــه
ســرکوب وحشــیانه ،بــه عرصـهی مبــارزه آمــاده اســت و بــا یــک منطــق
ایجابــی سیاســی-اقتصادی چــپ ،و بــا ســازماندهی نیرویــی کــه
یــک بــار بــه صــورت گســترده در دی مــاه  96و بــار دیگــر در آبــان 98
ســرکوب شــده اســت ،بــه اســتقبال تــداوم مقاومــت و مبــارزه م ـیرود.
بخشــی از شــعارهای دانشــجویان ،البتــه مــذاق جریانهای اپوزیســیون
راســت و همچنیــن چــپ پــرو غــرب خــوش نیامــد و ایــن جریانــات،
دانشــجویان معتــرض را بــه طــرق مختلــف محکــوم کردنــد .نقــد ایــن
جریانــات دو جهــت اصلــی داشــت .اول اینکــه دانشــجویان چــپ،
عــاوه بــر جناحهــای جمهــوری اســامی ،بــا اپوزیسیونســازیهای
تصنعــی و رســانهای رســانههای جریــان اصلــی ،حداقــل در ســطح
شعارهایشــان تعییــن تکلــف کردنــد و ایــن جریاناتــی را کــه عالقمنــد
بــه بحثهــای ایجابــی در زمینـهی فــردای گــذار از جمهــوری نیســتند
را خشــمگین کــرد .مســالهی دیگــر ،اعتــراض دانشــجویان بــه مــدل
اقتصــادی جمهــوری اســامی بــود .نئولیبرالیســم آخونــدی ،کــه بــه
طــور مشــخص خــود را در خصوصیســازی صنایــع ،مقرراتزدایــی
و حــذف حمایتهــای دولتــی و سوپســید نشــان داده اســت،
دلیــل مرکــزی اعتراضــات آبــان مــاه بــوده اســت .پــس طبیعــی بــود
دانشــجویان بــه ایــن امــور واکنــش نشــان دهنــد و اعتــراض کننــد .امــا
برخــی از جریانــات اپوزیســیون ،مشــکل جمهــوری اســامی را نــه در
ً
مــدل اقتصــادی آن کــه صرفــا در حاکمیــت اســام سیاســی میبیننــد
و ســخن گفتــن از مــدل اقتصــادی مــورد نظــر جمهــوری اســامی،
موجــب رنجــش خاطــر آنهــا میشــود! بــه هــر حــال واقعیــت ایــن اســت
کــه ایــن ناخوشــنودیها ،بیــرون از کادر مبــارزه بــه قیمــت جــان،
درون مرزهــای ایــران قــرار میگیــرد و فاقــد ارزش تحلیلــی اســت.
دانشــجویی کــه بــا حضــور اعتراضــی خــود در فضایــی کــه کمتــر از یــک
مــاه پیــش ،در خیابــان و نیــزارش خــون و گلولــه حاکــم بــوده اســت ،در
ً
مقابــل یــک رژیــم تــا بــن دنــدان مســلح ایســتاده اســت ،طبیعتــا تمایــل
بــه مســامحه بــا هیــچ نگــرش سیاس ـیای را نــدارد.
در طــول ایــن ســالها ،و بــه ویــژه در دهـهی نــود ،جنبــش دانشــجویی،
پیــکان انتقــادی خــود را بــه ســوی سیاس ـتهای اقتصــادی جمهــوری
اســامی و بــه ویــژه خصوصیســازی لجــام گســیخته نشــانه رفتــه
اســت و اعتراضــات کارگــری ایــن ســالها کــه در نهایــت بــه خیــزش
آبــان منتهــی میشــود هــم مطالبــات اقتصــادی را در راس گفتمانــی
خــود داشــتهاند .بنابرایــن دانشــگاه امــروز ظرفیــت ،امــکان و تمایــل
همراهــی ســازماندهی شــده بــا اعتراضــات اجتماعــی را دارد و ایــن
ظرفیــت قابــل چشــم پوشــی یــا کنــار گذاشــتن نیســت .همراهــی
دانشــجویان بــا اعتراضــات کارگــری ،معلمــان و بازنشســتگان ایــن
امــکان را فراهــم میکنــد کــه فعالیــن ایــن حوزههــای اعتراضــی
مختلــف ،ارتباطــات نزدیکتــر و در نتیجــه برآمدهــای مشــترک داشــته
باشــند.
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بیژن میثمی

در آغــاز دی مــاه  ۹۶و پــس از یــک دوره ریاســت جمهــوری حســن روحانــی و انتخــاب دوبــارهی
او بــا آرای بســیار بــاال ،بــه نــاگاه  ۶مــاه پــس از انتخابــات ،اعتراضهــای خیابانــی دی مــاه ۹۶
بــه شــرایط بــد اقتصــادی آغــاز شــد.
آغــاز اعتراضــات محــدود بــه چنــد شــهر بــود و بــا طــرح مســائل اقتصــادی همــراه شــد؛ ولــی بــه
ســرعت تبدیــل بــه اعتراضــات سراســری در بیــش از صــد و بیســت شــهر کشــور گشــت و شــکل
ضدیــت بــا رژیــم بــه خــود گرفــت.در تمامــی فیلمهایــی کــه از آن اعتراضــات منتشــر شــد ،ایــن نکتــه بــارز و واضــح بــود کــه اکثــر شــرکتکنندگان
زنــان و جوانــان مناطــق پاییــن و حاشــیهی شــهرها بودنــد کــه حضــوری پرشــور و خیــره کننــده داشــتند.
اعترضــات دی  ۹۶تــا آبــان  ۹۸ویژگیهــای منحصــر بــه فــردی داشــتند کــه بایــد بــا دقــت بررســی شــوند .ایــن اعتراضــات متفــاوت از اعتراضــات
پیشــین در خــال ســالهای  ۷۶تــا  ۸۹بــود.
اعتراضــات ســالهای قبــل از  ،۹۶توســط دانشــجویان دانشــگاههای مهــم و طبقــه مرفــه و متوســط شــهرهای بــزرگ و کالن شــهرها برگــزار
شــد و طبقــات فرودســت ،کارگــران ،معلمــان و حاشــیه نشــینان و ســاکنان شــهرهای کوچــک در آن چنــدان مشــارکتی نداشــتند.چرا کــه آن
اعتراضاتمطالبــات ایــن قشــر از جامعــهی ایرانــی را پوشــش نمــیداد و همســو بــا خواســتهای آنهــا نبــود .ناگفتــه نماندکــه شــورشهای
فرودســتان در اوایــل دهــهی  ،70بــه ویــژه در مشــهد و اسالمشــهر ،یــک استثانســت کــه قاعــده را ابطــال نمیکنــد.
ـط کالن شــهرها و شــهرهای بــزرگ
اعتراضــات و مطالبــات طبقــات و اقشــار مختلــف جامعــه در ســال  ،۹۶بــا خواسـتهای طبقـهی مرفــه و متوسـ ِ
در تضــاد قــرار داشــت.به عینــه دیــده شــد کــه هیــچ اعتراضــی از مناطــق مرکــز بــه بــاالی شــهرهای بــزرگ انجــام نگرفــت و دانشــگاههای بــزرگ
ً
کشــور کــه تمامــی ســالیان قبــل مرکــز اصلــی اعتراضــات بودنــد ،در آن دوران بــه دلیــل ســرکوب گســترده حداقــل از نظــر کمــی ،حضــور نســبتا
محــدودی داشــتند
امــا جوانانــی کــه جزئــی از جامع ـهی دانشــگاهی دانشــگاههای بــزرگ نبودنــد ،بــه شــکل پررنگــی حضــوری فعــال در جنبــش داشــتند و اکثــر
دســتگیر شــدگان و جانباختــگان را دختــران و پســران جــوان طبقــات ضعیــف و ســاکن شــهرهای کوچــک تشــکیل میدادنــد.
امــا چــرا در ایــن دور از اعتراضــات ،تفــاوت عمــدهای از نظــر طبقاتــی و جایــگاه اجتماعــی معترضیــن بــا دورههــای قبلــی وجــود داشــت؟ جــواب
ایــن ســوال را بایــد بــا تحلیــل انتخابــات  ۹۲آغــاز  کنیــم.
طبقــه متوســط و مرفــه شــهری در ســال  ۸۸نزدیــک بــه  ۱۹میلیــون بــه آقــای موســوی رای دادنــد و همیــن رای بــه حســن روحانــی در ســال ۹۲
ً
ریختــه شــد .ایــن طیــف مرفــه از جامعـهی شــهری ایــران در دوران دولــت روحانــی نســبتا از موقعیــت و رفــاه نســبی اقتصــادی مناســبی بهرهمنــد
شــدند .و در ایــن وضعیــت چنــدان دلیلــی بــرای اعتــراض نداشــتند و بهخصــوص پــس از برجــام هــم حمایــت بیشــتری از روحانــی و حامیانــش
انجــام دادنــد کــه رای بــاالی مجــدد حســن روحانــی در ســال  ۹۶میتوانــد بــه دلیــل همیــن امــر باشــد.
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بــا ســرکوب خشــن ایــن جنبــش عدالتخواهانــه و آزادیخواهانه،امــا
اعتراضــات متوقــف نشــد .در ایــن دوره ،فعالیتهــای مطالباتــی زنــان
اوج دوبــاره گرفــت و بخشهــای قابــل توجهــی از دختــران و زنــان
ً
مبــارز جــوان کشــورمان مجــددا پــا بــه صحنهیمبارزاتــی گذاشــتند و
بــا تابــو شــکنی و مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری و مطالبـهی آزادیهــای
اجتماعــی و مدنــی و دفــاع از حــق انتخــاب زنــان در جامعــه موجــب
تقویــت حــرکات اعتراضــی و تــداوم مبــارزات مدنــی در ســطح کشــور
شــدند .و ایــن مبــارزات موجــب تقویــت رابطــه و پیونــد و نزدیکــی هــر
چــه بیشــتر فعالیــن جنبشهــای دانشــجویی ،زنــان ،کارگــری ،محیــط
زیســتی ،معلمیــن و بازنشســتگان شــدند.
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مطالبات انباشته شده و بدون پاسخ،
جایی برای ترس از سرکوب نگذاشته
است!

امــا در طــرف مقابل،ایــن طبقــات مرفــه شــهری مــا بــا بخــش مهمــی از
طبقـهی متوســط ،ماننــد معلمــان ،پرســتاران و بازنشســتگان و طبقــات
فرودســت جامعــه ماننــد کارگــران ،حاشیهنشــینان ،روســتائیان و
ســاکنان شــهرهای کوچــک مواجهایــم کــه در ایــن ســالها همــواره از
لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی روزبــهروز ضعیــف و ضعیفتــر شــدند و
اعتراضــات و مطالبــات آنهــا بــا بیتوجهــی حکومــت و ســرکوب شــدید
همــراه شــد.
حرکــت اعتراضــی در شــهر مشــهد ،همــهی ایــن اقشــار ضعیــف
برشــمرده را بــه صحن ـهی اعتراضــات خیابانــی کشــاند و بدیــن ترتیــب
بــا دامنــه و شــدت یافتــن اعتراضــات ،بخشهــای دیگــر جامعــه و نیــز
تحلیلگــران سیاســی و اجتماعــی را متحیــر کــرد .در واقــع شــکاف
طبقاتــی وحشــتناک ،نــرخ بیــکاری بســیار بــاال ،فقــر شــدیدو دیگــر
اشــکال تبعیــض و بیعدالتــی در جامعــه کارگــران ،فرودســتان ،بخــش
مهمــی از طبقــات میانــی ،جوانــان و زنــان اقشــار ضعیــف در مناطــق
مختلــف کشــور را بــه اعتــراض در خیابانهــا کشــاند .ایــن بــار شــعارها
و مطالبــات تظاهــرات کنندگانبــا شــعارهای معترضیــن در ســالهای
قبــل متفــاوت بــود و همیــن از دالیــل عــدم گســترش اعتراضــات در
بخــش مرفهشــهرهای بــزرگ شــد .گرچــه بررســی تحــوالت اعتراضــات
سراســری دی مــاه  ۹۶نیازمنــد بررســیهای دقیقتــری اســت ،امــا
همــهی شــواهد و اســناد نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه روزبــهروز
فاصلــهی اعتراضــات بــزرگ مردمــی و ضــد حکومتــی از یکدیگــر
کمتــر میشــود و جنبــش اعتراضــی بــه راه خــود ادامــه داده اســت
و اعتراضــات پــس از ســرکوب   ۹۶بــه اشــکال گوناگــون در ســطحی
دیگــر از طریــق تحصــن و اعتصابــات در کارخانههــا و کارگاههــا و مراکــز
صنعتــی ،در اعتصابــات معلمیــن ،تظاهــرات بازنشســتگان و اعتراضــات
دانشــجویی ادامــه یافتــه اســت.

گرانــی  %۳۰۰بهــای ســوخت در آبــان و دیمــاه  ،۹۸بهان ـهای شــد تــا
جرقـهی اعتراضــات بخشهــای بزرگــی از جامعــه کــه از فقــر ،تبعیــض،
تحقیــر و فاصلــهی طبقاتــی و عملکــرد ناکارآمــد حاکمیــت و دولــت
حســن روحانــی در رســیدگی بــه مشــکالت خــود دچــار ناامیــدی،
خســتگی ،بیاعتمــادی و خشــم گســترده شــده بودنــد آشــکار
شــود.این بــار طبقــات پاییــن و حاشــیهی شــهرها بــا کمــک جوانــان
و دختــران جــوان بــا قــدرت و شــدت بســیار بیشــتری از ســال  ۹۶بــه
اعتــراض بــه خیابانهــا آمدنــد و بــه ایــن ترتیــب بزرگتریــن چالــش
 ۴۰ســالهی اخیــر حکومــت اســامی را پدیــد آوردند.معترضیــن از
همــهی موضوعــات اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی کــه
در جمهــوری اســامی موجــب بحرانهــای همــه جانبــه در جامعــه
شــده بودنــد خشــمگین بودنــد.در ایــن اعتراضــات ســاختار رهبــری
وجــود نداشــت .همهیتصمیمــات خودجــوش بــود و در صحنــهی
مبارزاتــی اتخــاذ میشــد .جوانــان و اقشــار مختلــف زحمتکــش در
خیابــان در نقــاط مختلــف دور هــم جمــع میشــدند و در همــان جــا
هــم شــعارهای خــود را تعییــن میکردنــد .نیروهــای بیرونــی و خــارج
از کشــوری در ایــن اعتراضــات نقــش محــوری نداشــتند .همــه چیــز
در عمــل بــه تصمیــم جوانهــای معتــرض در کــف خیابانهــا انجــام
میگرفــت .ایــن بــار نیــز هماننــد ســالهای گذشــته ،جمهــوری
اســامی بــا مخالفــان و معترضــان بــه سیاســتهای خــود برخــورد
خشــن کــرد ،آنهــا را بــا صفاتــی ماننــد آشــوبگر یــا اغتشــاشگر
مخاطــب قــرار داد ،اعتراضاتشــان را بــه خــارج از کشــور نســبت داد و
حتــی آنهــا را متهــم بــه دســت بــردن بــه خشــونت ســازماندهی شــده
متهــم کــرد .حکومــت و ارگانهــای ســرکوب در ایــن فضــا و ســناریوی
ســاخته شــدهی خــود ،تاکتیــک ایجــاد رعــب و وحشــت را در پیــش
گرفتنــد ،امــا ایــن تاکتیــک چنــدان بــر معترضــان مؤثــر نبــود و جــواب
نــداد و نتوانســت مانــع از بــه خیابــان آمــدن مجــدد معترضــان شــود.
در واقــع وضعیــت دشــوار زندگــی ،تحقیــر و تبعیضــات انباشــته شــده
در جامعــه اینبــار فضایــی بــرای تــرس و احتیــاط باقــی نگذاشــته
بــود .بایــد در خیابــان میایســتادند و بــه ایــن همــه ظلــم و تحقیــر
حکومــت نــه میگفتنــد و اینــکار را هــم شــجاعانه انجــام دادنــد.
هزینــهی ســنگینی هــم معترضیــن بابــت آن دادنــد ،امــا ســرکوب
خونیــن بســیاری از باورهــای آنــان را نســبت بــه حکومــت و رهبــر و
دیگــر ارگانهــای رســمی و غیــر رســمی حکومتــی دود و هیــچ کــرد.
همـهی کســانی کــه اعتراضــی کردنــد ،بــه عینــه شــاهد بودنــد کــه تنهــا
ســاحواقعی آنهــا ،اعتــراض مدنــی ،شــعار و نــه گفتــن بــه اســتبداد
و تبعیــض حکومــت بــود .امــا رژیــم بــا یگانهــای ویــژه و امنیتیهــا و
لبــاس شــخصیهای جنایتــکار بــه کســی رحــم نکردنــد و از زمیــن و
هــوا ،جوانــان و نوجوانــان معترضــی کــه بــرای خواســتههای اولی ـهی
زندگــی ماننــد نــان ،کار ،آزادی و رفــع تبعیــض بــه خیابانهــا آمــده
بودنــد را ســرکوب خونیــن کردنــد .و بــه ایــن ترتیــب در ایــن اعتراضــات
خیابانی،چنــد صــد نفــر کشــته و بیــش از ده هــزار نفــر دســتگیر و
چنــد صــد نفــراز هــم میهنــان نیــز زخمــی شــدند.البته هزین ـهای کــه
حکومــت از بابــت ســرکوب خونیــن تهیدســتان و معترضیــن جــوان
پرداخــت بســیار شــدیدتر از آن چیزهاییســت کە از ســرکوب بە
دســت آوردە اســت .اعتراضاتآبــان و دی مــاه مشــروعیت حکومــت در
میــان الیەهــای از محرومیــن و حاشیەنشــینان متوهــم را کە هنــوز
ً
کامــا از بیــن نرفــتە بــود ،بــه حداقــل ممکــن رســاند و بخشهایــی
از طبــقەی متوســط را کە در اثــر سیاس ـتهای اقتصــادی حکومــت
موقعیــت اقتصــادی پیشینشــان را از دســت دادە بودنــد ،در کنــار فقــرا
و تهیدســتان علیــه حکومــت متحــد کــرد.
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نائومی کالین:
ویروس بهترین
کرونا
ِ
هدیه برای " سرمایه
داری فاجعه disaster
 "capitalismاست
مصاحبه ماری سولیس واپس

با نائومی کالین

در تاریخ  14مارس 2020
در واقــع گســترش اعتراضــات در بیــش از صــد و بیســت شــهر بــزرگ و کوچــک کشــور بیانگــر معتــرض بــودن بخــش بســیار بیشــتری از جامعــه
بــه حکومــت ،رهبــری نظــام و ســپاه و زیــر ســؤال رفتــن مشــروعیت و مقبولیــت جمهــوری اســامی اســت.
اعتراضــات  ۹۶و ســپس آبــان و دیمــاه  ۹۸نشــان میدهــد کــه شــعارهای معترضــان برخــاف اعتراضــات ســال  ۸۸بیشــتر متعلــق بــه گفتمــان
عبــور از نظــام اســت .در واقــع عمــدهی شــعارها علیــه رهبــری نظــام ،ســپاه و اصــل نظــام جمهــوری اســامی بــوده اســت و ایــن واقعیتــی اســت
کــه نمیتــوان آنرا کتمــان کــرد.
در ایــن دور از اعتراضــات بــاز هــم ماننــد اعتراضــات ســال ۹۶طبقــات متوســط رو بــه بــاال و مرفــه شــهری و جامعـهی دانشــگاهی دانشــگاههای
بــزرگ واکنشــی در خــور در حمایــت از معترضیــن نشــان ندادنــد و حتــا در مــواردی بــه انتقــاد از ایــن جنبــش اعتراضــی و ضــد تبعیــض پرداختند.
متاســفانه جامعـهی مرفــه شــهری و دانشــگاههای بــزرگ تحــت تاثیــر اصالحطلبــان و ســلبریتیهای حکومتــی قــرار داشــتند و بــه همیــن دلیــل
از اعتراضــات اخیــر پشــتیبانی بایســته انجــام ندادنــد.
امــا پــس از شــلیک بــه هواپیمــای مســافربری حامــل  ۱۷۰مســافر نخبــه
ایرانیــو دانشــگاهی،طبقهی مرفــه شــهری و قشــر دانشــگاهی کــه از ایــن
عمــل و پنهــان کاری حکومــت دچــار یــک شــوک شــدید شــده بودنــد ،بــه
شــکل وســیعی بــه خیابانهــا آمدنــد و اعتراضــات خــود را در خیابــان
نشــان دادنــد و ایــن اعتراضــات بــه ســرعت بــه همــهی ایــران و حتــی
شــهرهای کوچــک ســرایت کــرد و شــعارها در سراســر کشــور تبدیــل بــه
شــعارهای ســاختار شــکن و ضــد حکومتــی شــد.
در واقــع شــلیک بــه هواپیمــا شــلیک بــه اعتمــاد همـهی مــردم ایــران بــود
و همــگان را از دروغ حکومــت بیشــتر خشــمگین و  ناراضــی کــرد .اعتمــاد
عمومــی بــه حکومــت از بیــن رفتــه و مــردم خواســتار تغیــرات اساســی
هســتند
ایــن حقیقتــی اســت کــه حــرکات اعتراضــی در جامعــه بــرای انجــام
تغییــرات ســاختاری نیــاز بــه برنامــه و چشــماندازهای مشــخصی دارنــد
و بــرای انجــام تحــوالت و تغییــرات ساختاری،بایدســطح اعتراضــات را
مختــص بــه خیابــان نکــرد .بــرای جلــب جامعــه بــه ســمت اعتراضــات
عمومیتر،مناســب اســت نهایــت تــاش و کوشــش صــورت گیــرد تــا
بخشهــای مختلــف جامعــه از طریــق اعتصــاب عمومــی در برابــر ســرکوب
و بیعدالتــی متحــد بایســتند .اگــر اعتراضــات فقــط در خیابانهــا
محــدود شــود و دیگــر طبقــات و اقشــار جامعــه بــا خیابــان همــراه نشــوند،
قــدرت اعتراضکننــدگان بــا وجــود گســتردگی میتوانــد عمومــی نگــردد.
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ترجمه :حسین غبرایی
نائومــی کالیــن توضیــح میدهــد کــه چگونــه حاکمــان و نخبــگان جهــان
از یــک بیمــاری همــه گیــر سواســتفاده میکننــد.
کرونــا ویــروس رســما یــک بیمــاری همــه گیــر جهانــی اســت کــه
تاکنــون ده بــار بیشــتر از "ســارز" مــردم را آلــوده کــرده اســت .مــدارس،
سیســتمهای دانشــگاهی ،مــوزه هــا و تاترهــا در سراســر ایــاالت متحــده
تعطیــل شــدند وبــه زودی کل شــهرها نیــز ممکــن اســت تعطیــل شــوند.
کارشناســان هشــدار میدهنــد کــه بســیاری از مردمانــی کــه ممکــن
اســت بــه ویــروس کرونــای نویــن  ))19-COVIDمبتــا باشــند در حــال
انجــام امــور روزمــره خــود هســتند بــه ایــن دلیــل کــه شغلشــان بــه علــت
ویرانــی سیســتماتیک مراقبــت هــای بهداشــتی خصوصــی ما،مرخصــی
بــا حقــوق را فراهــم نمیکنــد.
اکثــر مــا دقیقــا مطمئــن نیســتیم کــه چــه کاری بایــد کــرد یــا بــه چــه
کســی بایــد گــوش داد .پیامهــای رئیــس جمهــور ترامــپ بــا توصیــه
هــای مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری کامــا مغایــرت دارد و ایــن
پیامهــای گوناگــون روزنــه زمانــی کوتــاه موجــود بــرای کاهش آســیبهای
ـری کرونــا را محــدود کــرده اســت.
ناشــی از ویـ ِ
ـروس بســیار مسـ ِ

همــه اینهــا شــرایطی عالــی بــرای دولتهــا و روشــنفکران وابســته جهــان
بــرای اجــرای برنامــه هــای سیاســتی اســت کــه اگــر مــا ایــن همــه بــی
نظــم نبودیــم بــا مخالفتهــای بزرگــی روبــرو میشــدند .ایــن زنجیــره
حــوادث فقــط بــه بحــران ایجــاد شــده توســط ویــروس کرونــا محــدود
نیســت .ایــن سیاســت توســط سیاســتمداران و دولتهــا دههــا ســال
اســت کــه تدویــن شــده و تحــت عنــوان "دکتریــن شــوک" دنبــال
میشــود .اصطالحــی کــه توســط نائومــی کالیــن فعــال سیاســی و
نویســنده در کتابــی بــه همیــن نــام در ســال  2007معرفی شــده اســت.
تاریــخ یعنــی شــرح وقایــع فاجعــه بــار "شــوکها" – جنگهــا ،بالیــای
طبیعی،بحرانهــای اقتصــادی – و پیامدهــای آنهاســت .ایــن پیامدهــا
توســط  تــرم "ســرمایه داری فاجعــه" توضیــح داده میشــوند،آنها  "راه
حــل" بــازار آزاد را بــرای تمــام اینگونــه بحرانهــا ارائــه میدهنــد کــه بهــره
کشــی را بیشــتر ونابرابــری هــای موجــود را عمیقتــر میکنــد.
کالیــن میگویــد کــه مــا شــاهد هســتیم کــه ســرمایه داری فاجعــه  در

ســطح ملــی بــه نمایــش گذاشــته میشــود:ترامپ در پاســخ بــه کرونــا
ویــروس یــک بســته محــرک  700بیلیــون دالری را پیشــنهاد کــرد کــه
شــامل کاهــش مالیاتهــای حقــوق و دســتمزدها ( کــه باعــث نابــودی
تامیــن اجتماعــی میشــود ) و کمــک بــه صنایعــی اســتکه کســب و
کارشــان را در نتیجــه همــه گیــری ویــروس از دســت میدهنــد.
کالیــن میگویــد آنهــا ایــن کار را نــه بخاطــر اینکــه فکــر میکننــد
موثرتریــن راه بــرای کاهــش دردهــا ورنجهــای دوران همــه گیــری اســت
انجــام میدهنــد بلکــه ایــن ایــده هــا را همیشــه در دســت خــود دارنــد و
اکنــون بهتریــن فرصــت بــرای اجــرای آن اســت".
مــاری ســولیس واپــس بــا نائومــی کالیــن در بــاره اســتفاده ســرمایه
داری از فاجعــه" صحبــت کردکــه چگونــه "شــوک" ناشــی از کرونــا
ویــروس باعــث تســهیل زنجیــره ای از حوادثــی میشــود کــه او یــک دهــه
پیــش در کتابــش دکتریــن شــوک طــرح کــرده بــود.
این مصاحبه برای روان شدن قدری کوتاه تر ویرایش شده است.
ســوال -اجــازه دهیــد از اول شــروع کنیــم ســرمایه داری فاجعــه
چیســت؟ و چــه ارتباطــی بــا دکتریــن شــوک دارد؟
پاســخ :روشــی کــه مــن ســرمایه داری فاجعــه  را تعریــف مــی کنم بســیار
ســاده اســت :نشــان مــی دهــد کــه چگونــه صنایــع خصوصــی بطــور
مســتقیم از بحــران هــای کالن ســود مــی برنــد .ســودزایی از جنــگ هــا
و فاجعــه هــا موضــوع جدیــدی نیســت امــا واقعــا در دولــت بــوش پــس از
یــازده ســپتامبر عمیــق تــر شــده بطــوری کــه دولــت آنــرا بحــران امنیتــی
پایــان ناپذیــر اعــام و همزمــان آن را ضمــن خصوصــی ســازی در جهــان
اجــرا کــرد -دولــت نظــام امنیتــی خصوصــی شــده را هــم در داخــل و
هــم در دو کشــور اشــغال شــده عــراق و افغانســتان بــکار بســت.
"دکتریــن شــوک" اســتراتژی سیاســی اســتفاده از بحــران هــای کالن
اســت و بــرای اعمــال سیاســت هایــی بــکار مــی رود کــه بــه طــور
سیســتماتیک نابرابــری هــای اجتماعــی را عمیــق تــر مــی کنــد،
نخبــگان را غنــی تــر و دیگــران را زیــر پــا مــی گــذارد.
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در لحظــات بحرانــی مــردم بیشــتر تمایــل دارنــد بــرای زنــده مانــدن
بجــای توجــه بــه آن فجایعــی کــه اتفــاق مــی افتــد بــر ضروریــات روزانــه
تمرکــز کننــد و تمایــل بــه اعتمــاد بــه نهادهــای قــدرت بیشــتر مــی شــود.
در لحظــات بحرانــی مــا نــگاه خــود را قــدری از تــوپ در گــردش دور مــی
کنیــم.

ســئوال -اگــر دولــت هــای مــا و نخبــگان جهــان از ایــن بحــران بــرای اهــداف خــود بهــره بــرداری کننــد .مــردم بــرای مراقبــت از یکدیگر
چــه مــی تواننــد انجــام دهند؟
پاســخ” -مــن از خــودم و خانــواده ام مراقبــت مــی کنــم ،مــا مــی توانیــم بهتریــن بیمــه را بدســت آوریــم و اگــر شــما بیمــه خوبــی نداریــد احتمــاال
خودتــان مقصریــد ،ایــن مشــکل مــن نیســت”! ایــن نوعــی از اســتدالل اســت کــه همــه مســائل اقتصــادی را بــه عهــده مــا مــی انــدازد .امــا
در لحظــات بحرانــی ماننــد حــاال کــه فاصلــه هــا از بیــن مــی رونــد مــا مــی فهمیــم کــه بســیار بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتیم و ایــن سیســتم
اقتصــادی کامــا بیرحمانــه اســت کــه مــا را از هــم جــدا مــی کنــد.

ســئوال -ایــن اســتراتژی سیاســی در کجــا ســاخته مــی شــود ؟
چگونــه میتــوان تاریخچــه آنــرا در سیاســت هــای آمریــکا رد گیــری
کــرد؟

ممکــن اســت فکــر کنیــم کــه اگــر مراقبــت هــای بهداشــتی خوبــی داشــته باشــیم ایمــن خواهیــم بــود ،امــا اگــر کســی کــه غــذای مــا را تهیــه
مــی کنــد یــا غــذای مــا را تحویــل مــی دهــد یــا مســئول بســته بنــدی جعبــه هــای ماســت از مراقبــت هــای بهداشــتی برخــوردار نباشــد و نتوانــد
هزینــه تســت هــا را بپــردازد--،و یــا نتوانــد بــدون دریافــت حقــوق در خانــه بمانــد ،مــا نیــز ایمــن نخواهیــم بــود .اگــر مراقــب یکدیگــر نباشــیم
هیچیــک از مــا ایمــن نخواهیــم بــود و همــه مــا گرفتــار خواهیــم شــد.

پاســخ :اســتراتژی دکتریــن شــوک پاســخی بــه برنامــه قــرارداد نویــن
فرانکلیــن دالنــو روزولــت بــود .میلتــون فریدمــن ( اقتصــاد دان) معتقــد
اســت کــه تحــت برنامــه قــرارداد جدیــد همــه چیــز در آمریــکا در مســیر
اشــتباه پیــش مــی رود :بــه عنــوان واکنشــی بــه  رکــود بــزرگ و همــه
نابســامانی هایــش ،دولتــی بســیار فعــال در کشــور پدیــد آمــد کــه
رســالتش را مســتقیما حــل بحــران هــای اقتصــادی روزمــره بــا اشــتغال
دولتــی و ارائــه کمــک هــای مســتقیم مــی دانســت.
اگــر شــما یــک اقتصــاددان سرســخت طرفــدار بــازار آزاد هســتید ،مــی
فهمیــد کــه هنگامــی کــه بــازار ســقوط مــی کنــد ،بــه تدریــج و بطــور
طبیعــی خــود را آمــاده تغییــر مــی کنــد ،مقــررات بســیاری از سیاســت
هــای کنترلــی بــر بــازار را حــذف مــی کننــد کــه بــه نفــع شــرکت هــا
و موسســات بــزرگ اســت ،بنابرایــن دکتریــن شــوک روشــی بــرای
جلوگیــری از بحــران هاســت کــه از تغییــرات طبیعــی کــه در آن سیاســت
هــای مترقــی ظهــور مــی کننــد ،جلــو گیــری مــی نمایــد .برگزیــدگان
سیاســی و اقتصــادی مــی داننــد کــه لحظــات بحرانــی تنهــا شــانس آنهــا
بــرای رســیدن بــه لیســت آرزوهایشــان از سیاســت هــای غیــر قانونــی
اســت کــه ثــروت را در ایــن کشــور و در سراســر جهــان متمرکــز مــی کنــد.
ســئوال -در حــال حاضــر چندیــن بحــران بــا هــم اتفــاق افتــاده :یک
بیمــاری همــه گیــر ،عــدم وجــود زیــر ســاخت هــا بــرای مدیریــت آن
و ســقوط بــازار ســهام .آیــا مــی توانیــد توضیــح دهیــد کــه چگونــه
هــر یــک از آنهــا بــا تصویــری کــه شــما در دکتریــن شــوک ارائــه داده
ایــد منطبــق اســت؟
پاســخ :شــوک واقعــا خــود ویــروس اســت ولــی آن را بــه گونــه ای اداره
مــی کننــد کــه حداکثــر ســر در گمــی و حداقــل حفاظــت را ایجــاد کنــد.
مــن فکــر نمــی کنــم کــه ایــن یــک توطئــه باشــد ایــن فقــط روشــی اســت
کــه دولــت ایــاالت متحــده و شــخص ترامــپ پیــش گرفتــه انــد و ناشــی
از عــدم مدیریــت بحــران اســت .ترامــپ تاکنــون بــا ایــن موضــوع نــه بــه
عنــوان یــک بحــران بهداشــت عمومــی بلکــه بــه عنــوان یــک بحــران
آگاهــی و مشــکل احتمالــی بــرای انتخــاب مجــددش رفتــار کرده اســت.
ایــن بدتریــن حالــت ممکــن اســت بویــژه بــا ایــن واقعیــت کــه ایــاالت
متحــده برنامــه بیمــه درمانــی ملــی نــدارد و حمایتــش از کارگــران بســیار
ناچیــز اســت .ایــن ترکیــب نیروهــا بیشــترین شــوک را بــه همــراه داشــته
اســت .از طــرف دیگــر از ایــن بحــران اســتفاده مــی کننــد تــا اصلــی
تریــن عاملیــن بحرانــی کــه جهــان مــا بــا آن مواجــه اســت (تغییــرات
اقلیمــی و گرمایــش زمیــن ) یعنــی شــرکت هــای هوائــی و دریائــی و
صنایــع نفــت و گاز را بــا ارقــام کالن پشــتیبان مالــی کننــد.
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دیگری بجنگیم ،همه اینها با هم مرتبط اند.

روش هــای گوناگــون ســازماندهی اجتماعــی نــور بــر بخــش هــای مختلفــی از وجــود خودمــان مــی انــدازد .اگــر شــما در سیســتمی باشــید کــه
مــی دانیــد از مــردم مراقبــت نمــی کنــد و منابــع بطــور عادالنــه توزیــع نمــی شــود ،بخــش نــا آگاه وجودتــان بیــدار مــی شــود بــه ایــن فکــر مــی
کنیــد کــه چگونــه بجــای ذخیــره کــردن و اندیشــیدن بــه خــود و خانــواده خــود مــی توانیــد محــوری بــرای اشــتراک بــا همســایگان و بســیاری از
مردمــان آســیب پذیــر داشــته باشــید.
متن اصلی بزبان انگلیسی:
طوفــان کاترینــا صحبــت کــردم .مراکــز تصمیــم گیــری واشــنگتن مثــل
بنیــاد هریتیــج بــرای حــل مشــکالت کاترینــا بــا لیســتی از آرزوهــا (بــازار
آزاد) بــه جلــو آمدنــد .مــا مــی توانیــم مطمئــن باشــیم کــه دقیقــا همــان
جلســات امــروز هــم اتفــاق مــی افتــد .در حقیقــت فــردی کــه ریاســت
گــروه کاترینــا را داشــت ،مایــک پنــس بــود .در ســال  2008شــما ایــن
نمایشــنامه را در مــورد پرداخــت همــه بدهــی هــای اصلی بانک هــا دیده
ایــد ،بطــوری کــه بســیاری از کشــورها گفتنــد کــه ایــن یعنــی پرداخــت
یــک چــک ســفید بــه بانــک هــا ،کــه در نهایــت چندیــن تریلیــون دالر
بــه آن اضافــه شــد .امــا هزینــه واقعــی آن بــه صــورت ریاضــت اقتصــادی
( کاهــش شــدید خدمــات اجتماعــی ) پرداخــت شــد .بنابرایــن فقــط
مربــوط بــه آنچــه در حــال حاضــر اتفــاق مــی افتــد نیســت بلکــه بایــد
ببینیــم در نهایــت تمــام هزینــه هایــش چگونــه پرداخــت خواهــد شــد.
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ســئوال  -آیــا راهــی وجــود دارد کــه مــردم بتواننــد آســیب هــای
ســرمایه داری فاجعــه را در پاســخ بــه کرونــا ویــروس کاهــش دهنــد؟
آیــا موقعیــت مــا در مقایســه بــا طوفــان کاترینــا یــا آخریــن رکــود
جهانــی بهتــر شــده یــا بدتــر از گذشــته اســت؟
پاســخ -وقتــی کــه بــا بحــران مــورد آزمایــش قــرار مــی گیریــم نمــی
دانیــم بــه عقــب بــر مــی گردیــم ،چنــد تکــه مــی شــویم یــا رشــد مــی
کنیــم نقــاط قــوت و ضعــف و ظرفیــت هــای خــود را نمــی دانیــم .ایــن
هــم یکــی از همــان تســت هاســت .دلیلــی کــه مــن قــدری امیــدوارم ایــن
اســت کــه برخــاف  2008ممکــن اســت تحــول را انتخــاب کنیــم آنســت
کــه مــا یــک بدیــل سیاســی واقعــی را داریــم کــه جــور دیگــری بــه بحــران
پاســخ دهیــم کــه آســیب پذیــری کمتــری خواهــد داشــت و جنبــش
هــای بــزرگ سیاســی از آن حمایــت مــی کننــد.

همــه ایــن چیزهــا در "قــرارداد نویــن ســبز" یعنــی آمادگــی بــرای
سئوال -چگونه این نمایشنامه را قبال دیده ایم؟
لحظاتــی مثــل ایــن انجــام شــده اســت .مــا فقــط نبایــد شــجاعت خــود
پاســخ -در "دکتریــن شــوک " در بــاره چگونگــی ایــن اتفــاق پــس از را از دســت دهیــم .مــا بایــد بــرای مراقبــت هــای بهداشــت جهانــی،
بهداشــت کــودکان ،پرداخــت روزهــای بیمــاری ،ســخت تــر از هــر زمــان
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دنیز ایشچی

  مقدمه
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امپریالیســم آمریــکا ،بعــد از پایــان جنــگ
جهانــی دوم ،نــه تنهــا  بــه قدرتمندتریــن
حاکمیــت سیاســی-نظامی کمپرادورهــای
مالــی و نظامــی جهــان در دنیــای غــرب
امپریالیســتی تبدیــل شــد ،بلکــه جهــت
اعمــال کنتــرل و قــدرت جهانــی خویــش بــر
رقیبــان و دیگــر کشــورهای جهــان ،اســتفاده
از تمــام امکانــات امنیتی-نظامــی خویــش را
تحــت پوشــش صــدور دموکراســی آمریکائــی
مجــاز دانســته و بــهکار گرفــت .اســتفادهی
ســرمایهداری کالن مالــی ،نظامــی و
نفتــی از تمــام قــدرت و امکانــات نظامــی
امنیتــی خــود  بــا اتــکا بــه اعمــال کودتاهــا،
تجاوزهــای نظامــی ،جنــگ آفرینیهــای
منطقــهای ،ســرکوب خشــن جنبشهــای
مردمــی آزادیخــواه کشــورهای جهــان
ســوم ،ســرکوب جنبشهــای چــپ و
سوسیالیســتی در هــر کجــای دنیــا ،تحــت
پوشــش ایدئولوژیــک نئوکانسرواتیســم،
یــا محافظــهکاری نویــن بــهکار گرفتــه
شــد .نئوکانسرواتیســم ،یــا بقــول دیگــر
ظظ
«نئوکان»هــا ،هنــوز سیاس ـتگذاران حاکمــه

رســانهها را تماشــا و یــا گــوش کنیــم ،هــر ده
دقیقــه یکبــار یــا «تظاهــرات آزادیخواهــان
در هنــگ کنــگ بــر علیــه دولــت چیــن»،
یــا «مســموم شــدن جاسوســان روســی
در انگلســتان توســط دولــت روســیه» ،یــا
«دخالتهــای والدیمیــر پوتیــن در تعییــن
ریاســت جمهــوری در انتخابــات آمریــکا
و انگلســتان و غیــره» ،یــا «زده شــدن
هواپیمــای مســافربری اندونــزی توســط
موشــک روســی در اوکرائیــن» ،هــر کــدام
بــه مــدت ماههــا روان آدمــی را بمبــاران
میکردنــد .تحــت تاثیــر عمومــی ایــن
بمبارانهــای رســانهای بــر روانهــای مــردم،
در هــر جمعــی کــه مینشســتی ،نــه تنهــا
ایــن تبلیغــات بهصــورت یــک اصــل پذیرفتــه
شــدهای جــا افتــاده بودنــد ،بلکــه همــه بــه
دولــت حــق میدادنــد کــه جهــت خنثــی
کــردن اثــرات آن هــر کاری را کــه ضــروری
دانســتند ،بــر علیــه چیــن و روســیه و دشــمن
مجــازی بکننــد.

و غالــب بــر قدرتمــداری سیاســی حاکمــه
بــر آمریــکا و نئولیبرالیســم جهانــی تحــت
کنتــرل آنهــا میباشــند.
ً
رســانههای جــاری غربــی غالبــا توســط
نئوکانهــای کالن ســرمایهداری رســانهای
کنتــرل میشــوند .اگــر دســتور روز آنهــا بــر
ایــن باشــد کــه بایــد بــر علیــه روســیه ،یــا
چیــن خواهنــد بــود ،صبحانــه ،ناهــار ،شــام
بــرای هــر روز پشــت ســر هــم گزارشهــای
ضــد روســی یــا ضــد چینــی خواهیــم داشــت.
طــوری کــه شــب هــم بایــد خوابهــای ضــد
روســی و ضــد چینــی ببینیــم .گاهــا کار بــه
جایــی میرســد کــه بــه دنبــال کوبیــدن
دقیقــه بــه دقیقــه میــخ ضــد روســی یــا
ضــد چینــی آنهــا بــر مغزهایمــان ،آدمــی
ناخــودآگاه حالــت تهــوع و روانــی پیــدا
میکنــد و بــرای خالصــی از ایــن بمبــاران
تمــام نشــدنی پروپاگانــدای ضــد روســی
و ضــد چینــی آنهــا میگویــد« ،هــر کار
میخواهیــد بکنیــد ،فقــط مــا را از ایــن
بمبــاران و شــانتاژهای روانــی خــاص کنید ».ایــن اســتراتژی تبلیغاتــی بــر پایههــای
خلــق کــردن یــک دشــمن خارجــی مبتنــی
دیگــر عــادت کردهایــم کــه هــر کــدام از ایــن میبا شــد .

ایــن دشــمن خارجــی کارگــران کشــورهای
غربــی را بیــکار میکنــد ،بــه زبانــی ناآشــنا،
غریبــه و بیگانــه ســخن میگویــد ،در مقابــل
سیاســتهای اســتعمارگرانه و غارتگرانــه
امپریالیســتها ســنگاندازی میکنــد.
دشــمن خارجــی درو غهــای روزمــرهی اینهــا
را بــر مــا میکنــد .پروپاگانداهــای دروغیــن
امپریالیســتها را نشــخوار و تکــرار نمیکنــد.
دشــمن حتــی در تمــام مســابقات ورزشــی از
داروهــای هورمونــی اســتفاده کــرده و تقلــب
میکنــد .ایــن دشــمن خارجــی تیمهــای
مجربــی را تربیــت کــرده اســت تــا سیســتمهای
کامپیوتــری کشــورهای «دموکراتیــک غربــی» را
مــورد تهاجــم قــرار دهنــد .دشــمن تراشــیده
شــده خارجــی در دیکتاتــوری و خفقــان
قــرار دارد و مــردم کشــورهای آنهــا از آزادی
و دموکراســی مشــابه موجــود در کشــورهای
غربــی برخــوردار نیســتند .ایــن تصویرتراشــی
تبلیغاتــی ماننــد فیلمهــای هالیــوودی،
نئوکانهــای غربــی را خــوب و دیگــری را
دشــمن و بــد خطــاب میکنــد کــه بایــد
نابــودش کــرد.
تاثیــرات روانــی تبلیغــات پروپاگانــدای
الینقطــع کالن ســرمایهداری رســانهای ،بــر
افــکار انســانهای معمولــی آنهــا را  بــه ایــن
نتیجهگیــری میرســاند کــه گــوش کــردن
بــه اخبــار توســط رســانههای ایــن کشــورها
بــه  انــدازه حداکثــر نیمســاعت در صبــح و
نیمســاعت در عصــر کافیســت .تمــام بیســت
و چهــار ســاعت همیــن اخبــار و تفســیرهای
نیــم ســاعته اســت کــه مرتــب تکــرار میشــوند.
ابعــاد و زاویههــای دیگــر اخبــارو تفســیرها را
میشــود از رســانههای دیگــر متنــوع ماننــد
الجزیــره ،شــبکهی خبــری روســیه و چیــن،
شــبکههای خبــری غیــر وابســته و مســتقل
موجــود در رســانههای مجــازی تعقیــب

کــرد .از ایــن طریــق نــه تنهــا پروپاگانداهــای
رســانههای نئوکانهــا را شــنیدهایم ،بلکــه
اخبــار متنــوع دیگــر و روایتهــای تفســیری
دیگــر و یــا مســتقل را نیــز از زاویههــای دیگــر
شــاهد بودهایــم .مهمتــر از همــه ،مغزهــای
مــاه فقــط توســط بمبارانهــای رســانههای
نئوکانهــا ،بــه یــک آبکــش ســوراخ ســوراخ
شــده تبدیــل نگردیــده اســت .مهــم ایــن
اســت کــه مــا بــه ماننــد طلبههــای مــدارس
دینــی پاکســتان ،کــه آنهــا هــم توســط همیــن
اربابــان رســانهای راه انداختــه شــدهاند ،از
صبــح تــا شــب آیتالکرســی آنهــا را تکــرار و
در مغزهایمــان فــرو نکردهایــم.
نقش رسانههای دیجیتال
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تکنولوژیهوشمندو«هک»کردنانسانها

روزانــه حداقــل دههــا پیغــام میگیــرد ،و دههــا
پیغــام میفرســتد .در ایــن شــرایط ،تلفنهــای
دســتی بــه اندامــی اساســی از وجــود مــا
انســانها تبدیــل گردیدهانــد ،کــه بهعنــوان
اندامــی کار میکنــد کــه حــس ششــم مــا را
هدایــت میکنــد .تلفنهــای دســتی همــراه
بــا گروهبندیهــای شــبکهای مجــازی آن
هــم تاثیــر قدرتمنــدی در مدیریــت مناســبات
اجتماعــی مــا ایفــا مینماینــد ،هــم از نظــر
روحــی و روانــی نورونهــای مغــزی مــا معتــاد
کــرده و لحظــه بــه لجظــه تغذیــه مینماینــد،
و هــم تاثیــر قابــل مالحظ ـهای در جهــت دادن
و هدایــت کــردن افــکار و روانهــای مــا ایفــا
میکننــد.
تلفنهــای دســتی ،االن بــا ســاعتهای
مچــی همــراه شــده ،نــه تنهــا تمامــی اطالعــات
مربــوط بــه مــا را بیشــتر از آنچــه کــه مــا از
خــود بدانیــم در خــود حمــل میکننــد،
بلکــه هــم بــه عنــوان مشــاور بیجیــره و
مواجــب مــا ،بهصــورت تمــام وقــت بــرای مــا
تصمیــم گرفتــه و بــه مــا ابــاغ میکننــد و هــم
روابــط و مناســبات و ارتباطــات مــا را کنتــرل
مینماینــد .ایــن اندامهــای دیجیتــال کــه
تازگــی بخشــی از وجــود مــا تبدیــل شــدهاند،
بــه مراتــب مهمتــر و قدرتمندتــر از اندامهــای
دیگرمــان بــر روحیــات ،روان و کردارهــای مــا
تاثیــر میگذارنــد.

هــدف مقدمـهی بــاال ایــن میباشــد کــه تاکیــد
کنــد ،امــروزه رســانههای تصویــری ،صوتــی و تکنولوژی هوشمند
ً
پشــت
هــای
ن
نئوکا
توســط
غالبــا
مجــازی کــه
«چیپ»هــای تکنولــوژی دیجیتــال همــراه،
پردههــا مدیریــت میگردنــد .آنهــا از طریــق دادههــای مــا در تمامــی زمینههایــی از قبیــل
بمبــاران تبلیغاتــی ،خبــری ،تفســیری اقــدام به اینکــه مــا بــه کجاهــا میرویــم ،بــا چــه کســانی
اشــباع ،کنتــرل و هدایــت روانــی مــردم جهــان راجــع بــه چــه موضوعاتــی صحبــت کــرده و
مناطــق مــورد نظــر مینماینــد .نمونههــای اطالعــات رد و بــدل میکنیــم ،حســاب کتــاب
باالیــی کــه بــه آنهــا اشــاره کردیــم ،مربــوط و منــش مالــی تجــاری مــا چگونــه اســت،
بودنــد بــه رســانههای رســمی خبــری دولتــی وضعیــت ســامت جســمی و روحــی مــا چگونــه
و تجــاری .حــاال میتــوان بــه آنهــا ،دنیــای اســت ،چــه نــوع مطالبــی را مطالعــه و تعقیــب
جدیــد رســانههای مجــازی و اینترنتــی را نیــز مینماییــم ،عکسالعمــل مــا نســبت بــه وقایــع
اضافــه نمــود.
و مســائل دور و بــر چگونــه میباشــد و دههــا

اگــر ســی ســال پیــش ســریعترین وســیلهی مــورد مشــابه دیگــر را دارا بــوده و مــورد تجزیــه
ارتباطــی ،تلفنهــای خانگــی – اداری تحلیــل قــرار داده و حتــی ایــن اطالعــات را بــه
بودنــد ،امــروزه بــا تمــام آشــنایان و دوســتان و صورتهــای انبــوه بــه فــروش میرســانند.
فامیلهــای دور و نزدیــک از طــرق فیســبوک ،موضــوع جالــب اینجاســت کــه،
اینســتاگرام ،مســنجر ،واتســاپ ،تلگــرام و خــود اپلیکیشــنهایی کــه در ایــن دســتگاهها
تلفنهــای دســتی در هــر لحظــهای از هــر کار میکننــد ،توســط کســان دیگــری و
کجــای دنیــا میتــوان تمــاس گرفــت ،مطلــب و تکنولــوژی هوشــمندتر دیگــری کــه توســط آنهــا
پرونــده رد و بــدل کــرد و پیغــام فرســتاد .امــروزه فورمولبنــدی میشــوند ،هدایــت میگردنــد.
شــرایطی بوجــود آمــده اســت کــه هــر کســی
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آنهــا تــوان آن را نیــز دارنــد تــا از طریــق
همیــن دنیــای دیجیتــال و رســانههای
مجــازی مربوطــه ،شــبکههای پیچیــده و
قدرتمنــد خــود را خلــق کــرده و از  طریــق
خبــر و دادهســازیهای خــود ،خــوراک مغــزی
انبوههــای تــودهای مردمــی را  بهطــور مــداوم
و مســتمر فراهــم و تغذیــه نمــوده و بــر مغزهــای
مــا بمبــاران ســنگریزههای دادههــای
اطالعاتــی تفســیری خویــش را ســرازیر نمایند.
ســلولهای شــبکههای آنهــا بــا حضــور در
شــبکههای مردمــی ،ایــن دادههــای ســاخته
پرداختــه شــده را منتشــر میکننــد ،تــا مــردم
عــادی عضــو همیــن شــبکهها بــه باربــران،
مبلغیــن و پخشکننــدگان بیجیــره و مواجــب
آنهــا تبدیــل گردنــد.
گوگــول ،یوتیــوب ،فیســبوک ،تویتــر،
تلگــرام و غیــره
بگذاریــد چنــد مثــال کوتــاه از گوگــول،
یوتیــوب ،تویتــر ،فیســبوک و تلگــرام بزنــم .تنهــا
بــه چندیــن مثــال اکتفــا میکنــم.
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بــر اســاس جســتجوهای ســابق مــا ،وقتــی
گوگــول را بــاز میکنیــم ،بــر صفحــهی
کامپیوتــری مــا ،اخبــار و مطالــب مشــخص
انتخــاب شــدهای را کــه «تکتولــوژی هوشــمند»
تشــخیص میدهــد مــورد عالقــه مــا باشــد را،
چیدمــان کــرده اســت تــا مــا آنهــا را مــورد
ً
مطالعــه قــرار دهیــم .مثــا بــرای مــن نوعــی که
بــا اخبــار و مســائل سیاســی اجتماعــی روزمــره
عالقمنــد میباشــم ،هــر روز اخبــاری در مــورد

«جولیــان اســانژ»« ،گرتــا نونبــرگ»« ،والدیمیــر تاثیــرات جهــتداری بــر افــکار و روان مــن
پوتیــن» و اخبــار اقتصــادی بازارهــای مالــی و گذاشــته خواهــد شــد .هــک کــردن همراهــان
ســهام را چیدمــان کــرده و بــه عنــوان خــوراک هوشــمند
روزانــه و صبحانــه مــن آمــاده میکنــد.
امــروزه نــه تنهــا ایــن تکنولــوژی هوشــمند
یوتیــوب هــم بهطــور مشــابه همیــن کار را همــراه مــا تمــام دادههــا و دانســتنیهای مــا را
میکنــد .از آنجائیکــه مــن بخشــی از اخبــار ثبــت کــرده و نگــه میدارنــد ،بــه عنــوان حــس
جهــان و تفســیرهای سیاســی اقتصــادی ششــم مــا عمــل میکننــد ،بــه مــا میگوینــد
اجتماعــی روزانــه را از طریــق شــبکههای چــه بخوانیــم ،چــه ویدئوهــا و فیلمهایــی را
مســتقل غیــر تجــاری  -دولتــی غربــی تعقیــب تماشــا بکنیــم ،چــه بخوریــم و کجــا برویــم و چه
مینمایــم ،هــر روز بــرای مــن مطالبــی چیزهایــی را خریــد کنیــم ،چگونه از تندرســتی
را در ایــن زمینههــا انتخــاب کــرده و بــر خویــش مراقبــت کنیــم .همیــن تکنولــوژی
صفحــه یوتیــوب میچینــد .از آنجائیکــه مــن بــه نوب ـهی خــود توســط تکنولــوژی هوشــمند
یکســری بحثهــای علمــی ،فلســفی و کالن دیگــری در جاهــای دیگــر کنتــرل و
تاریخــی را هــم از طریــق یوتیــوب تماشــا هدایــت میگــردد .اگــر در نظــر داشــته باشــیم
میکنــم ،در ایــن زمینههــا هــم یوتیــوب هــر کــه «کنتــرل» نهایــت اعمــال اراده بــر افــراد و
روز صبحانــه مشــخصی را آمــاده کــرده اســت .گروههــای اجتماعــی میباشــد ،تکنولــوژی
هوشــمند امــروزه توســط همیــن نئوکانهــای
صفحههــای دیگــر «توئیتــر» یــا «فیســبوک» را کالن ســرمایهداری جهانــی کنتــرل میگردنــد،
هــم بــاز کنیــم ،مشــاهده میکنیــم کــه همیــن و همینهــا از ایــن طریــق تــاش در کنتــرل
تکنولــوژی هوشــمند ،خــود بــرای مــا مطالبی را افــکار و روانهــای مردمــی مینماینــد.
چیــده و ردیــف نمــوده اســت تــا آنهــا را ببینیــم.
اگــر مــا صدهــا دوســت در ایــن اپلیکیشــنها دور نیســت فردائــی کــه «چیپ»هایــی کــه
داشــته باشــیم و بــه فــرض اینکــه هــر کــدام مغــز ماشــینهای هوشــمند همــراه را تشــکیل
روزی یــک مطلــب هــم در آن گذاشــته باشــند ،میدهنــد ،بــه بــدن مــا وصــل شــده و اندامــی
مــا اگــر یکــی از ایــن اپلیکیشـنها را بــاز کــرده از وجــود بدنــی مــا را تشــکیل بدهنــد .امــروزه
باشــیم ،مطالبــی کــه تکنولــوژی هوشــمند همیــن ماشــینها در مقیاسهــای محــدود
بــرای مــا انتخــاب میکنــد ،مطالــب جدیــدی جهــت کنتــرل ضربــان قلبــی ،تنظیــم
کــه انتخــاب نمــوده و بــه مــا ترویــج مینمایــد ،شــنوایی افــرادی کــه شــنوایی خــود را از
از طریــق لگاریتمهــای محاســباتی ویــژه آنهــا دســت دادهانــد و غیــره مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .دور نیســت فردائــی کــه همیــن
تعییــن و تجویــز میگردنــد.
دســتگاههای همــراه بــه تــن مــا وصــل شــده
تکنولــوژی هوشــمند آنهــا اگــر بخواهــد تالش باشــند ،بــر روان و تصمیمگیریهــای مــا
میکنــد تــا در مــوارد «شــی جیــن پیــن»  ،تاثیــر جهــتدار و قدرتمنــدی بگذارنــد.
«پوتیــن» « ،اوا مورالــس»« ،گرتــا تونبــرگ» ،همیــن تکنولــوژی هوشــمند کــه امــروزه
«جولیــان اســانژ» و «دولــت کوبــا»« ،پیمــان توســط کســان دیگــری کنتــرل گردنــد ،ایــن
بریکــس»  و امثــال آنهــا اخبــار و تفســیرهای کار را میکننــد ،درحالیکــه دســتگاههای
منفــی را هــر روزه در مغزهــای امثــال مــن دیجیتــال هوشــمند ،هــز روز بیشــتر و بیشــتر
بمبــاران کنــد .مــن اگــر بــا دیــد انتقــادی و بــر پایههــای داده شــده اولیــه مســتقلتر
ســوالانگیز دادههــای چیدمــان شــده آنهــا گشــته و عمــل مینماینــد.
را از فیلتــر رد نکــرده باشــم ،بــه مــرور زمــان
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در چنیــن شــرایطی ،خیلــی از دادههــای
اطالعاتــی کــه از طریــق همیــن اپلیکیش ـنها
بــه مــا داده میشــوند ،از طــرف تکنولــوژی
هوشــمند دیگــری بــا جهتگیریهــای
کنتــرل شــدهای طــوری تنظیــم میگردنــد
کــه بایــد تاثیــرات ویــژهای روی روان ،قضــاوت
و کردارهــای اجتماعــی سیاســی مــا بگذارنــد.
بــه ایــن تکنولــوژی دیجیتــال مــا اگــر فاکتــور
فــروش اطالعــات انبــوه گروههــای اجتماعــی
مــردم در ایــن اپلیکیش ـنها بــه نئوکانهــا ،بــه
دســتگاههای امنیتــی دولتــی و شــبکههای
مشــابه را اضافــه کنیــم ،پنجــرهی دیگــری
بــرای نگــرش رودرروی مــا بــاز میشــود تــا
ابعــاد دیگــری از دنیــای دادههــا و دیجیتــال
را مشــاهده کــرده باشــیم .بــه مــوازات نــگاه
از ایــن پنجــره ،اگــر در نظــر گرفتــه باشــیم
کــه کالن ســرمایهداری و قدرتمدارانــی کــه
تــوان تاثیرگــذاری ایــن تکنولــوژی در مقیــاس
انبــوه و کالن بــر افــکار مردمــی را برخــوردار
میباشــند.

آیــا در چنیــن روزهایــی امــکان اینکــه همیــن دســتگاههای هوشــمندی کــه اندامــی از وجــود مــا شــده و بهعنــوان حــس ششــم بــرای مــا
تصمیمگیــری مینماینــد ،توســط کســان و یــا دســتگاههای هوشــمند کالن دیگــر «هــک» شــده و کنتــرل گردنــد؟ آیــا امــکان اینکــه
تکنولــوژی هوشــمند مســتقلی کــه چــه بــه انســان متصــل شــده باشــد ،و یــا اینکــه مســتقل از انســان عمــل بنمایــد ،کنتــرل ســویچهای
بمبهــای اتمــی را در دســت داشــته باشــد و توســط «دیگــران» هــک شــده باشــند؟ ارتباطــات تکنولــوژی هوشــمند همــراه بــا تکنولــوژی
هوشــمند روبوتیــک ،پهبادهــای امنیتــی – جنگــی چگونــه میتوانــد باشــد؟ ارتباطــات ایــن تکنولــوژی ،بــا تکنولــوژی ماهــوارهای چگونــه تنظیــم
میگــردد؟ آیــا ایــن نظــام سیســتمی پیچیــده و بــه هــم پیوســته میتوانــد «هــک» شــده و توســط تکنولــوژی هوشــمند رقیــب کنتــرل گــردد؟

غلبــه بــر کنتــرل چگونــه میتــوان بــر ایــن اعمــال «کنتــرل» غالــب آمــد؟ هنــوز مــا در مرحلــهای قــرار نداریــم کــه تکنولــوژی هوشــمند
ً
انســانها را کامــا کنتــرل کــرده باشــند .امــروزه غالبــا کالن ســرمایهداری مالــی ،نقتــی – نظامــی و رســانهای میباشــند کــه تکنولــوژی
هوشــمند را کنتــرل مینماینــد .آنهــا از طریــق اعمــال کنتــرل بــر ایــن تکنولــوژی ،از طریــق شــاهراههای شــبکهای ایــن تکنولــوژی،
شــبکههای اجتماعــی خلــق شــده در آن و بانکهــای اطالعاتــی و لگاریتمهــای محاســباتی پشــت صحنــه قــادر میباشــند تــا
دادههــای انتخــاب شــده را بــر مغزهــای مــا تزریــق نماینــد .آنهــا از ایــن طریــق قــادر بــه کنتــرل افــکار و روانهــای مــا میگردنــد.
اگــر فــرد و انســان یــک قــدم از همیــن دنیــای دیجیتــال عقــب کشــیده و منابــع دادهای و اطالعاتــی خــود را از منابــع متنــوع و گاهــا مخالــف
انتخــاب کــرده باشــد ،ارزیابیهــا و تحلیلهــای مواضــع متنــوع و گاهــا مخالــف را مســتقالنه مــورد مطالعــه وارزیابــی قــرار داده باشــد،
میتوانــد خــارج از تزریقــات اطالعاتــی قدرتهــای پشــت تکنولــوژی هوشــمند ،خــود انبــوه دادههــای الزم را از طریــق شــبکههای
منتخــب خویــش کســب نمــوده ،موضوعــات را بهطــور مســتقل مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .اســتقالل در مطالعــه بــر اســاس دادههــای کامــل،
متنــوع و گاه متناقــض و ارزیابــی بیطرفانــه و مســتقل آنهــا ،نقطــه مقابــل اعمــال «کنتــرل» از طــرف و توســط قدرتهــای حاکمــه ،پشــت
پــردهی دنیــای دیجیتــال میباشــد .جــای تعجــب نیســت وقتــی میبینیــم کــه بعضــی کشــورها تــاش میکننــد تــا شــبکه اینترنتــی
مســتقل و جداگانــه خــود ،بــا رســانههای مجــزای مجــازی خویــش را تشــکیل دهنــد .آنهــا از ایــن طریــق نــه فقــط از «کنتــرل» کالن
ســرمایهداری جهانــی بــر تکنولــوژی ممانعــت میکننــد ،روان و افــکار مــردم خویــش را از صدمــات پروپاگانداهــای مســتمر و مســموم بــه دور
نگــه میدارنــد ،بلکــه در عیــن حــال صداهــای متنــوع دیگــری را بــه رنگیــن کمــان دیســکورسهای متنــوع جهانــی اضافــه مینماینــد.
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