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  !سکوت را رعايت کنيد! ھيس
  !از پونز تا اسيد در دولت اعتدال و اميد

  

  زندگیۀ جدال بر سر شيو. در آمد

 روند انباشت دو فاکتور اساسی نيروی کار موفقی است که برای پيشبرد اه گونه توليد در ايران بساختار نظام اجتماعی 

ی ئدارد که با الزامات توليد بورژوای ااين دو فاکتور ملزومات ويژه . ستارزان و امنيت سرمايه از ھمه سو ضروری ا

کارگر ايران ۀ داکثری مستلزم اين است که طبقفی المثل تحقق سود ح. در کشورھای سرمايه داری پيشرفته متفاوت است

 یابه لحاظ فرھنگی نيز  بورژوازی ايران جامعه . از ھيچ تشکل و تشکيالت مستقل صنفی و سياسی برخوردار نباشد

 است که یابا اين ھمه بافت اجتماعی ايران به شيوه . ميزه آوار کرده استوناشاد و افسرده را بر فراز سر مردمی ات

اکنون و پس از سه . از احکام فرھنگی اين بورژوازی را بر نمی تابد و سخت در مقابل آن ايستادگی می کندبسياری 

تھديدھا و تحديدھا ۀ مراکز فرھنگی در اختيار حاکميت بوده است و با وجود ھمۀ دھه و يک پنج و با وجودی که کلي

ويزيونی و رينگ می گذرند و از شبکه ھای تليلتمردم ايران بيش از ھر زمان ديگری  روزانه چندين بار از سد ف

زيست خود را ۀ رغم تحمل شديدترين موانع فرھنگی می کوشند شيوی  برون مرزی استفاده می کنند و علئیماھواره 

  مرفه  خرده بورژوازیزندگیۀ گی شيو در متن انتخاب چه گون.غربی آرايش دھندۀ مانند مردم کشورھای توسعه يافت

  - که ھست بی گمان- ابتذالی اگر ھست.  ر روی دست خرده بورژوازی آذربايجان و  ترکيه زده استايران يک سو

آن يکسره متوجه حاکميت است که به اعتبار تحميل فرھنگ مذھبی از يک سو و تعرض به مظاھر و " گناه و صواب"

  . ستمک کرده اگی که مبانی سکوالريسم از سوی ديگر به ترويج سخيف ترين شکل روزمر

به يک .  ترکيه است است اما دم دست ترين الگوی نقدی فعالً ئیخرده بورژوازی ما جوامع اروپاۀ فاضلۀ اگر چه مدين

مفھوم واقعی اين فقط حاکميت ايران نيست که برای ھژمون شدن در منطقه رقابتی ھمه سويه را با ترکيه و عربستان از 

ھای فوقانی و ميانی خرده بورژوازی ايران نيز الگوی زيستی خود بورژوازی و طيف  .مدت ھا پيش آغاز کرده است

 از اصالح یا چنين است آرمان و آمال بخش عمده .را بر مبنای زندگی ھم طبقه ھای خود در ترکيه طراحی کرده اند

نفعل  و مء نسبت به سياست روز بی اعتنا اينکعرض تاريخ معاصر خرده بورژوازی ما ھرگز تا حدودر طول . طلبان

چندان دور وقتی که از خيابان خيزش سبز به روی جناح کنسرواتيست و ی ناين خرده بورژوازی زمان. نبوده است

ۀ اتوريتين حاکميت پنجه می کشيد باالخره برای خود افقی ترسيم می کرد اما از قرار با عروج روحانی اين طبق

ه حتا زمانی که با وعده ھای توخالی روحانی مواجه می چندان ک. کاسبکار حسابی به بقالی و زرگری اش چسبيده است
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! خرده بورژوازی ايران حاال تصميم گرفته است تا اطالع ثانوی بی طرف باشد. ش نيستيأشود حاضر به پس گرفتن ر

مصاديق بی .   و از اين ترھات"ما زن و بچه داريم و سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندند"بی طرف يعنی اين که 

 جنبش مقاومت کوبانی را  و حاميان مدافعان،ليسوی ھستند که وقتی در تھران و استانبول پئرف ھمان چوخ بختيارھاط

خب ھر که خربزه می خوره پای لرزش " زير ضرب می گرفت شانه باال می انداختند و به شکل تھوع آوری می گفتند 

رژوازی ما به جای اعتراض، دست به يک واکنش مھم زد اسيدی اصفھان خرده بوۀ حملۀ  در جريان فاجع."ھم می شينه

ما ۀ  اما حکايت بورژوازی نوکيسه و عقب ماند! اتوموبيلش را باال کشيدۀنورانی خود شيشۀ و بالفاصله برای حفظ چھر

ۀ واقعيت اين است که بورژوازی ايران به لطف بھره مندی از تمام رانت ھای قدرت از ھم .به راستی مستھجن است

يک پای ثابتش تو بازارھای لندن و آمستردام و . کانات اقتصادی و فرھنگی زندگی مدرن غربی استفاده می کندام

 و ءفربه ترين تيپ ھای بورژوازی غربی در استمنا. پاريس است و در عين حال قمپز ضد غربی به خود می گيرد

پورشه و خانه ھای مجلل و جواھر آالت و  به گرد ساعت رولکس و اتوموبيل مازراتی و ئیارضای نيازھای مازلو

 اين بورژوازی مدعی درجه اول ساده زيستی و پاکدستی نيز ھست. ھزاران زھر مار ديگر اين بورژوازی نمی رسند

 تو سبد خانوار مردم زحمتکش و بی دفاع -   از جمله اسيد -ذکر مصيبت خواھد شد اگر بگويم تمام بدبختی ھا .  البته

که خواسته باشيم از صف بندی ھای طبقاتی در ايران معاصر طرحی کلی ترسيم آن شرايطی و بی در چنين .  است

زيست نيز ۀ  سرمايه  جدال بر سر شيو-اصلی کار ۀ کرده باشيم به سادگی می توان گفت به غير از کش مکش در عرص

  .به يک تنازع درست و حسابی در ايران معاصر تبديل شده است

   

  .و بيمارستانبازار آزاد  .يک

نمونه را علی ربيعی که در . داطالعاتی امنيتی بھره می برنۀ  و مديران ارشد دولت روحانی از سابقء بسياری از وزرا

ليسی وپۀ امنيتی خود اعتراف و البته افتخار کرد و پشتوانۀ ی اعتماد از مجلس به پيشينأرانی خود ھنگام کسب رسخن

 تشريف دارند که معروف نوبختاين کابينه جناب ۀ برجستۀ چھر!  ما دانستامنيتی را رمز موفقيت مديران عصر

وليبراليزاسيون اقتصاد سياسی ايران ئرسالت اصلی ايشان تکميل بدون شوک برنامه و عمل ن. حضور ما و شما ھستند

نی اکنون شاگردان نئوليبراليسم وط.  مختل شدهاحمدی نژاد" شلخته بازی" که از قرار با بی نظمی و یا برنامه .است

 مسعود نيلیۀ در قد و قوار"  محترموخيلیاقتصاددان  "  بسيار دو دکتر. شيکاگو را استخدام کرده است-دوم وينۀ درج

 مستخدم اتاق بازرگانی ليس امنيتی و اقتصاد خوانده ھای وبه اين اعتبار تلفيق و ترکيب پ .محمد نھاونديانو 

يکی از خصلت ھای . ھای اجتماعی پيش کشيده است" ناترازمندی" به ئیخگومل انگيزی در متن پاسأراھکارھای ت

مورد نظر به يک کيس بيمار تبديل شود ۀ  سوژءکافی است ابتدا .بارز اين راھکارھا ھمانا روش بھداشتی درمانی است

 طبيببيمار باشند و وقتی که  مردم . و بعد مسير آمبوالنس و انتقال به اورژانس و بيمارستان نيز آسفالت خواھد شد

  . باشد البد جامعه نيز بيمارستان خواھد شد نئوليبرالدولت

جای مجرم در زندان . کسی حق شورش و سرپيچی و اعتصاب غذا و سر و صدا ندارد. بيمارستان البته زندان نيست

تد و جناح ديگر بيمار يک جناح شھروند متخلف را مجرم می داند و به زندان می فرس. است و جای بيمار در بيمارستان

  .می داند و در بيمارستان درازش می کند

قرتی " برای ورود سرمايه جامعه بايد از آشوب و شادی و .جامعه بايد سترون شود. مجرم يا بيمار تفاوتی نمی کند

ايه و کينزين ھم که دلش برای فرار سرمۀ آن اقتصاد خواند. کار ارزان. سترون شود و ھمه با ھم کارکنند" بازی

در ايران " توليد ملی" که - راست می زندۀ  و خود را به کوچ–می سوزد خوب می داند " ملی"خوابيدن صنايع و توليد 

نيروی کار ارزان نيازمند سکوت است و ھر که اين سکوت و سکون را . فقط به اعتبار نيروی کار ارزان ممکن است
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صيالت آکادميک کابينه تا حد دکترا باال می رود مجرمان به بيمار  وقتی که تحھيچ می دانيد. به ھم بريزد بيمار است

  نه مگر ھر چه باشد بيمارستان از زندان بھتر است؟.  چه خوب؟ می يابند و زندان ھا نيز بيمارستان می شودءارتقا

  !سکوت را رعايت کنيد! ھيس

  !اينجا بيمارستان است

  

  !بد حجابان بيمار ھستند .دو

 اش را عرض ئیچرا. مل کردمأنوبخت ت" استاد"  روی نام من عمداً  .ز اين دکترھای کابينه است يکی انوبخت دکتر 

 سال جاری يک بار ديگر و طبق رسم و راه سی و شش سال پيش موضوع حجاب ]سنبله[شھريور ماه. خواھم کرد

رسانه ھای حکومتی به ما می گفتند بخشی . ايرانی به کريدورھای سياسی حکومت نقل مکان کردۀ اجباری زنان شوريد

دفاع می "  بی حجاب"  از قلع و قمع زنان -"راست افراطی " ملی مذھبی ايضاً "برادران"   به تعبير-از جناح اصولگرا

  ! گويندکنند و کل اصالح طلبان ھمصدا با دولت فخيمه از روش نرم و معتدل سخن می

بی حجابی از نظر ما فقط يک بيماری ! نترسيد! نترسيد" گان دولت تدبير به زنان ما اميد دادند که در ھمين راستا نخب

  .جامعه شناسی آزمايشگاھی اين استادان بودۀ و اين کشف کشاف البته آخرين يافت!" است

 از ايجاد بيمارستان و  تلويحاً "ان برخورد کردبايد با بی حجابان ھمچون بيمار" کيد بر اين که أ با تنوبختدکتر 

  را به بيمارستان ارجاع می دھند و بستری می کنند؟ " بيمار"نه مگر  . ياد کرد" حجاب تراپی"ۀ تيمارستان ھای ويژ

  .بد حجابان را به بيمارستان منتقل کرده اند. حاال اما يکی از وعده ھای دولت حرف عملياتی شده است

. اين قانون نيست. نی ھا حق ندارند قواعد بازی را به ھم بزنندئيپا. قيل و قال و شلوغ کاری نيستبيمارستان جای 

  .دستور است

  . اين جا بيمارستان است

  !ھيس سکوت را رعايت کنيد

  . و باز ھم البته به صور مختلف می توان خفه کرد ھم ھست البته"  خفه شويد " ھيس معنای سر راست 

  

  !فس پريدديوانه از ق .سه

 امن و امان ئیجا. لم يکی از ھمين بيمارستان ھا را به ما معرفی می کندرا البد ديده ايد که؟ ف" ی فاختهآوا " ئیلم سينماف

رانی که از قرار ياغی بوده اند و عليه نظم و انتظام بيمارستان بزرگتر شوريده اند و در اين بيمابرای شوک تراپی 

  .تاه آمدن ندارندبيمارستان کوچک نيز خيال کو

به ياد می آوريد که پزشکان و سرپرستار !  را به ياد می آوريد کهجک نيکلسون با بازی درخشان جک مورفی

. بيمارستان چه گونه دخلش را آوردند تا بيماران را برای ھواخوری به بيرون نبرد و نظم بيمارستان را مختل نکند

. مبر شيلی تشبيه کرده اند سپت١١و کودتای " شوک تراپی" ۀ را به برناملم  ماجرای فئیچندان بی ھوده نيست که رفقا

وليبراليزه شد ئاقتصاد سياسی شيلی زمانی ن.  که نخستين نطفه ھای شوم عملياتی سازی مکتب شيکاگو شکل بستئیجا

. مارستانی ساقط کرد جامعه را  تا حد يک آرامش بي، قتل عام کمونيست ھا و نيروھای ترقی خواه متعاقب آنکه کودتا و

  . اين دو البته سکوت استۀ  وجه مانست در شيلی نيز پينوشه بيمارستان ھا ساخت از جنس گورستان

  !ھيس سکوت را رعايت کنيد

  !اينجا بيمارستان است
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  ! مدنیۀاسھال تساھل در جامع .چھار

سرگذشت فرزانگان و مجنونان که . ل و فرھيخته نيستآن قدرھا ھم عاق"زندگی خصوصی "  وطنی ئیلم سينما اما ف

کن ريشه دوانده و پای ديگرشان از ديوار ۀ زيست ابن الوقتانی است که يک پای شان در جشنوارۀ ؛ روايت تطور شيونه

! به اصطالح مدنیۀ روايت ديگری از پوست اندازی مالی کالشان کنونی جامع. بيرون زده است" نصوحۀ توب" 

ن ھايشان از خريد و فروش تراکم و شخم زدن زمين کارخانه ھای ورشکسته و آب کردن  که کار کاپيتائیشارالتان ھا

رھای نفتی و داللی ھای کالن به نام دور زدن تحريم ھا و باال کشيدن تسھيالت ميلياردی بانک ھا گذشته و با اين ھمه الد

زه با منکرات و بی حجابی به اسھال يبوستی که از فرط مبار! اخالق ھنوز می خواھند متشرع و يوبس باشندۀ در حوز

زندگی "لم ف. قورت داده است ھمچون سعدی را ئی حرفه زنظربازی ده ھا نظرباۀ  شده و در مسابقءتساھل مبتال

مايه البته جوجه ترين و بی .  می خواھد برشی از زندگی خصوصی يکی از اين تحفه ھا را به نماش بگذارد"خصوصی

ضد "است که برای مقابله با زنان " برادران ارزشی"گی ناپذير  فلم نمايانگر فعاليت خست. ترين و سفله ترين شان را

خواه دورانی را تداعی می برای زنان آزادي" وسری يا تو سریيا ر" شعار ! به انجام وظايف خطير می پردازند" انقالب

لم که از ساخته ھای تشکيالت رسمی  ف.آن نشسته استۀ  بر ذرو۵٧کند که نخستين يورش به دستاوردھای انقالب بھمن 

حتا روايت ھای متکی به سانسور نيز . و دولتی حاکميت است نمی تواند بر وقايع تلخ و سياه آن دوران چشم فرو بندد

  . از تاريخ تلخ را به نمايش می نھندئیھنگام بازخوانی عملکرد باندھای سياه الجرم گوشه ھا

  .آن جامعه را محجبه کردۀ ه وسيلپونز سخت افزاری است که می توان ب

ول ؤروزنامه نگار و مدير مس" شريف"لم به ما نشان می دھد که بعد از سه دھه و يک پنج يکی از آن برادران به شغل ف

لم نشان می دھد که يکی از ف! ئی و اصالح طلبی نيست به تنھاتغييرله اما أمس! مدنیۀ  يافته و شده است فعال جامعءارتقا

فلم از اخالق سياه !  نظامی و حاال بوروکرات شده تا مغز استخوان فاسد نيز ھستجديد بورژوازی سابقاً ۀ ن طبقنمايندگا

ريش ھا را زده اند . فقط ريش ھا را نزده اند تا ريشه ھای مردم را بزنند. ايران نيز پرده بر می داردۀ بورژوازی نوکيس

.  اين ھا با زنان سانتی مانتال روابط غير افالطونی بر قرار کرده اند فراتر از و پوشيده اندکارگزارانیو کت و شلوار

اين جماعت برای ارتقای روزنامه نگاران جوان و البته خوش اندام به پول زير ميزی يا زبانم الل يک ماچ غير شرعی 

اروتيسم خود با روزنامه نگار جوان جويای نام  خوب است که عالوه بر تقويت حس . خشک و خالی قناعت نمی کنند

ما نيز ھست که نگاھش به زن يکسره و فقط جنسی ۀ اين ترجيح بورژوازی نوکيس. ول ارزشی محرم ھم باشدؤمدير مس

اين جا صحبت از يکی از  . چه سان زنان گريال را ھجو کردند" ضد خشونتفعاالن مدنی"ديديد که اين . و سکسی است

باالخره در قاموس يک عده زنان . به جرم خوشگل بودن. نبيه می شدندپيش با پونز تۀ ھمان زنانی نيست که سه دھ

گويا برای تنبيه شدن با پونز و اسيد بايد عالوه بر بی حجابی خوشگل ھم . نازيبا از مجازات پونز و اسيد محروم ھستند

 خواھد بود که صورت سوخته و سالم در رسانه باشد خوبترۀ دو چھرۀ باالخره فردا پس فردا اگه قرار بر مقايس. بود

فعاالن مدنی ضمن پوشش تصاوير دختران ۀ ھمان طور که بعد از وقوع فجايع اصفھان ھم.  باشدئیسالم زيبا و مديا

 به قصد اقامت در ھتل ھای .اتوموبيل را باال بکشند و يا شھر را ترک کنندۀ زيبا فقط از خوشگل ھا خواستند که پنجر

 به يک دختر کارگر نساجی ھيچ کس مثالً . يب دعوا ميان خوشگل و بدگل سقوط کرد بدين ترت.کيش و دبیۀ پنج ستار

 روايت فساد اخالقی نمايندگان بورژوازی جديد "زندگی خصوصی"لم باری ف. د که مراقب چھره اش باشدھشدار ندا

در " بدحجاب"ن اين امتياز مرد ھرزه نسبت به ز! کسی به صورت مردان اسيد نمی پاشد!  چه باک.ايران نيز ھست

   .تا بن دندان مردساالر استۀ جامع

  !ھيس سکوت را رعايت کنيد

  !اينجا بيمارستان است
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  !خود را آپ ديت کنيد .پنج

 و خالقيت در ئیبورژوازی ايران از توان نوزا.  امروز اما وارثان ھمان سنت ھای پونز به اسيد مجھز و مسلح شده اند

در واقع اگر نمايندگان اين . مقتضی بدھدۀ انديش و دگرباش و دگرپوش را به شيواين حد برخوردار ھست که پاسخ دگر 

 به روز کرده اند در کنار آن پياده پوپر و ھايکنی را با ئيبورژوازی برای مديريت اقتصاد سياسی ايران آموزه ھای نا

پراتيسم . ام نمی تواند بيش از اين باشدباالخره توان فردی و گروھی پياده نظ. نظام شان پونز را به اسيد ارتقا داده اند

نه مگر زنان بد حجاب . چيزی شبيه خاتون آباد.  کارگران معدنۀ  در انگلستان می شود سرکوب وحشيانپوپر و ھايک

  را الزم نيست با ھلی کوپتر به گلوله بست و اسيد کفايت می کند؟

  !اين جا بيمارستان است

  !لطفا سکوت را رعايت کنيد
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