
١ 
 

  
https://naghd.com  

  

  خيزش آبان و رويكرد نقد

  

  ١٣٩٨ذر آ

  



٢ 
 

!دينظر كن ابانيها به خ هشياز پشت ش  

!دينيرا به سنگفرش بب خون  

به سنگفرش يصبحگاه است گوئ خونِ نيا  

تپد يم نگونهيكا  

ديخورش دل  

  آن يها قطره در

  (شاملو، باغ آئينه)

  

زدگي و خشم مشروع  هيجانرويكرد نقد، همانا ي عزيمت رويكرد انتقادي و انقالبي،  : بديهي است كه نقطهيك

جويانه  ا خشم ستيزهب، اگر اين نقد اما ي ما نيست؛ نسبت به جنايات آشكار سالخان تاريخ و اينجا و اكنون جامعه

نخواهد بود كه » علمي«طالح صهايي با گويي ي سترون ياوه نقد همراه نباشد، چيزي جز مچاله و سرشتيِ
ترين  سر بيان خشن ، يكهاي متعفن ترين اليه ، در ژرفانش»هت جويانطرفانه، متين و مسالم بي«رغم ظاهر  علي

  .اند ي بورژوايي گرانه هاي ايدئولوژي سركوب ترين اليه و سفاكانه

به سطح رويدادها و افقش را  اندازش را رويكرد نقد، چشمهمانا : بديهي است كه رويكرد انتقادي و انقالبي، دو

 هاي انفجاريِ كند و فوران هاي جغرافياهاي سياسي محدود نميزرو م هاي بسته خيابان و شهر گستره به
هاي قابل  داشت به توان تر از آن، با چشم ي طبقاتي را در دستگاه مختصات موجود جهاني، و مهم مبارزه

هاي »تحليل«ت نقد، هرگز باصطالح م، نقطه عزياما دهد؛ بيني و خودزايندگي پراتيك در آينده قرار مي پيش

اروپايي و آمريكايي » كارشناسان امنيتي«هاي ايدئولوژيك رژيم جمهوري اسالمي و نظر  ها و دستگاه هرسان
  نيست.

ي طبقاتي، از  ي ژرف تحوالت اجتماعي و مبارزه اه سازوكارها و ريشه ي عزيمت نقد، واكاوي و نقد نقطه: سه
هاي دروغين،  ها و توطئه توان و بايد دسيسه با عزيمت از اين نقطه است كه مي انداز رهايي است؛ منظر چشم

ي جهاني و  هاي واقعي سرمايه ها و توطئه ها و طرح ها، و نيز، برنامه يها، موج سوار فريبي  مها، عوا سازي شايعه
توان و بايد نشان داد كه حضور  با عزيمت از اين نقطه است كه مي جو را فاش كرد. و سلطه هاي استثمارگر قدرت

ي است و نشان داد آنها، واقعي و قابل انتظار و بديهالمللي  اي و بين نطقهين منافع و صاحبان ملي، منفوذ ا و



٣ 
 

 يكرديرو«نشان داد كه نقش و جايگاه نقد  كنند. ها را بر تن مي ي ايدئولوژي ها جامه چگونه اين منافع و سياست
است،  تيواقع ي راست درباره يها از گزاره يا رو برعهده دارد كه مجموعه نقش را نه از آن نياست كه ا يانتقاد

 يرا برا يدئولوژيا تيدر سپهر كردار و مرجع يدئولوژيا يِبند مفصل تيرو كه واقع نخست از آن ي بلكه در وهله
 ، يدئولوژيا يايو سپس با نقد مداوم و پو شناسد يم تيعمل به رسم ي زهيو انگ »يآگاه«افتن در قالب ي بازتاب

  »)گرانروشنفكران و كار» («.كند يخود را آشكار و استوار م يها گزاره يِراست

، بذر »ارشناسان امنيتيك«و نظر » ها توطئه«توان و نبايد با تكيه بر  رويكرد نقد، وارونه نيست. هرگز نمي
 هورانه و ناگزيربرحق، مت بدگماني پاشيد و  فضاي حقانيت و مشروعيت خيزش تهيدستان را، كه  تاوان انفجارِ

ه ها ك ويژه آن هب آلود كرد. دهد، مه ميو شكنجه شته و زخمي و هزاران دستگيري و زندان خود را با صدها ك
گين رژيم و  باشند كه راه مدافعان شرم ترهوشيار مراتب دارند بايد به» تي و ماترياليستينقد ماركسيس« ي داعيه

ي تهيدستان و  و شانه به شانهرا باز نكنند. فقط در كنار » ضد امپرياليسم«و » مقاومت«شعارهاي پر طمطراق 
توان به  كه مي آمده است جان به ي ديگر مبارزانِ كارگران و دانشجويان و معلمان و زنان و مردان مبارز و همه

ها  آن ي فروكاستن متكبرانهاندازهايش پرداخت، نه هرگز با  ها و چشم ها و توان نبش و كاستيارزيابي و واكاوي ج
  اي وجهاني. هاي ملي و منطقه ها و دسيسه سر سياست خامهاي نادان و  به بازيچه

به  هاي فرنگي و آشنا دانا به زبان زرنگ كارآگاهانِ پليسيِ العقولِهاي محير ي عزيمت نقد، فعاليت : نقطهچهار

داري جهاني در  سرمايه پيكر مطبوعاتي هاي غول ي آشكار و نهان و بنگاه»ها تينك تانك«هاي  ي رسانه همه
زنند؛  هاي امنيتي كبريت را آتش مي سازمان هاي پسِ پشت خانه جستجوي كساني نيست كه در پستوي توطئه

ار انبار باروتي كسازو هاي اجتماعي و تبيينِ هاي خيزش هاي اقتصادي و اجتماعي و توان كار نقد واكاوي ريشه
را دارد. فقط با عزيمت از اين  افروزهاي دروني خود ها و شعله هو جرق است كه امكان و توان چنين انفجاري

خيالي  گرانِ افروزان و توطئه آتش توان و بايد نقش و جايگاه واقعيِ انفجاري است كه مي موقعيت پراتيكي/عينيِ
  هاي واقعي را آشكار كرد. نبشارتجاعي از ج ورانِ و واقعي و بهره

نفرساي ر تواعدالتي، فشا اجتماعي عليه ستم، بي : بديهي است كه رويكرد انتقادي و انقالبي در هر خيزشِپنج

تهيدستان، بالفاصله انقالبي كارگري و جنبشي با افق روشن و بالفصل سوسياليستي  اقتصادي بر سطح معيشت
بينانه به  رهايي، حتي با نگاهي نزديك يِانداز تاريخ بيند. بر متن بحران تئوري و بحران چشم بخش نمي و رهايي

المللي، چنين خيالبافي  جهاني و اوضاع بين داريِ هيويژه ايدئولوژيك سرما هموقعيت اقتصادي، سياسي و ب

، ها ناپذيري ها، اجتناب ها، توان ها، ظرفيت ها و جنبش ، رويكردي كه در اين خيزشاما اي كار نقد نيست؛ كودكانه
و  داري بديلِ ضد سرمايه افقِ ي كارگران،  هاي زنده و زيسته قابليت درخشش و رشد و شكوفايي تجربه

جاي گوشزد  هبخش را نبيند، و ب اندازهاي رهايي نهادها و گشايش چشم پراتيك در پيكريابيِ خودزايندگيِ
خود را بخش و جزئي فعال از جويانه براي نجات آن،  هچارمشفقانه و اشتباهات رژيم و طرح پيشنهادهاي 
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جان آمدگان و افق رهايي،  هآشكار به جنبش تهيدستان و ب پا زدنِ ، با پشتها تلقي نكند ي اين گرايش پيكره
و منافع سياسي و  هاي ارتجاعي گرايش تقديمِ ،اين جنبش را در سيني سيمينها و  خود را بازيچه آن توطئه

 .در جستجوي آنهاست» كارشناسان امنيتي« نظرِ بينِ كند كه با ذره سازاني مي همان توطئهطبقاتي 


