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 د؟و چه کسی باید آنرا انجام ده ؟باید کردچه 

 سوده بینا

  

 

 

 

 :برای بازنشر این مقاله« پراکسیس» وضیحت

ورزی نمایانده می  ی عرصه اصلی سیاست ی سیاسی ویران ما، انتخابات جایی است که به مثابه در سامانه 

در ( ها ها و داعیه به رغم تمامی دغدغه)مداران و هم از سوی آنهایی که  هم از سوی حاکمان و قدرت: شود

موجب ( در پهنه انتخابات)مندی  یتتالقی این دو ن. پایبندی ندارند« سیاست مردم»به  -و به هر دلیل –عمل 

در مقاطع پیش از انتخابات اندکی ( ها به رغم همه مالحظات و محدودیت)شود که فضای سیاسی کشور  می

ی تنظیم شده از سوی حاکمیت تجربه کنند  را در صحنه« انتخاب سیاسی»گشوده شود تا مردم حدی از حس 

 .دموقتا به جامعه بازگرد« شور و نشاط سیاسی»و 

یابی های مستقل و  وقفه تشکل در شرایطی نظیر شرایط کشور ما، انسداد سیاسی سالیان و سرکوب بی

کند؛ در  های اعتراضی، خودباوری جمعی مردم را تا حد زیادی سلب می خودانگیختگی های سیاسی و خیزش

گیرد و گاه  استی میشان و امکانات تغییری که در آن نهفته است ک نتیجه امید مردم به نیروی همبستگی

 .شود حتی زایل می

در تار و پود ذهنی ( بینانه سیاست واقع)« رئال پولیتیک»شود که اسطوره  همین شرایط در عین حال موجب می

اگر »از این رو در پس معصومیت این پرسش که . طلبان رسوخ کند بسیاری از فرهیختگان و روشنفکران و تحول

نه فقط اظهار عجز از تدارک زمین دیگری برای سیاست، بلکه نوعی « نیم؟در انتخابات شرکت نکنیم چه ک

گی مردم نهفته است؛ رویکردی که الجرم به امکان باز شدن حداقلی فضای  ناباوری عمیق به امکان سوژه

دارد دل  هایی که حاکمیت عرضه می ی حاکمیت و فرصت های بدنه گذاری در شکاف سیاسی از طریق سرمایه

 .بندد می

دار چپ نیز  هایی از روشنفکران و نیروهای داعیه در این میان چیزی که مایه شگفتی است، آن است که طیف 

کنند و به این ترتیب با  سرسختانه از چنین رویکردی دفاع می( و با توجیهات نظری متنوع)به انحای مختلف 

گرایانه از  وگاه راست و درک نخبهتاکتیکی با ارد/، همراهی عملگرایانه«عقالنیت سیاسی»تکیه بر نوعی 

، فاعلیت سیاسی را به «ی قوا موازنه»کنند و نهایتا با چشم دوختن افراطی بر فعلیت  سیاست را ترویج می

 .فرادستان می سپارد

اما فارغ از اینکه این عملگرایی و خاستگاه رئال پولیتیکی آن تا چه حد در شرایط امروز ایران قابل نقد یا قابل 

تواند بدون روشن ساختن نسبت  ورزی نمی باشد، باید به یاد داشت که امروز هیچ دعوتی به سیاست دفاع

چون تاریخچه این جنبش و . و روند تراژیک آن اعتبار داشته باشد 1۸۱۱خود با تاریخچه خیزش پسا انتخاباتی 

ست که جدا سازی انتزاعی پیامدهای آن، چنان با شرایط زیست سیاسی و اجتماعی امروز ما در هم تنیده ا

از این رو هر گونه . های فریب یا خودفریبی سیاسی ممکن نیست ی حال، جز به یاری مکانیزم آن از لحظه

های سیاسی این شکست  ورزی امروز، مشخصا باید نسبت خود را با شکست جنبش سبز و داللت سیاست

 .معلوم سازد

در زمان )هایی که نه تنها به موقع خود  رای تامل در پرسشبازنشر متن فوق در واقع دعوتی است از مخاطب ب

مند مورد بحث جمعی قرار نگرفت، بلکه طرح و بازاندیشی آنها تا  جدی گرفته نشد و به طور نظام( افول جنبش

این تعلل و کوتاهی البته نه . در سطح عمومی انجام نشده است( که شکست جنبش قطعی شده)امروز هم 

سازی است که بر آنند تا همچنان در کنار  که ناشی از وزن و عزم سیاسی نیروهای جریاناز سر تصادف، بل
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ي معنوی آن را در مسیر  ی جنبش سبز عکس یادگاری بگیرند؛ تا در بزنگاه سیاسی آینده بتوانند سرمایه جنازه

 .عروج به بارگاه قدرت خرج کنند

رورتی گریزناپذیر برای فراتر رفتن از آن شکست است، ی نزدیک ض از آنجا که بازخوانی انتقادی این گذشته 

چه باید »و حول پرسش « جنبش سبز»شناسی  به زودی مجموعه متونی که درباره آسیب« پراکسیس»

ها و  امید است سایر جمع. نامه منتشر خواهد ساخت منتشر ساخته است را در قالب یک ویژه« کرد؟

ی خونین را  به ضرورت این کار واقفند، صفحات دیگری از این پرونده (شان به گواهی عمل)رسانه هایی که  خرده

 .بگشایند
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ای  شود در شرایط خاص تاریخی اهمیت ویژه اه اینجا و آنجا پرسیده میکه گاه و بیگ« چه باید کرد»سوال 

ای که صرف طرح دقیق سوال و بحث و گفت و گو در مورد آن امکان تبدیل شدن به نیروی  یابد؛ به گونه می

شرایط خاص . کند که به صورت بالقوه قادر است شرایط سیاسی را دیگرگون کند سیاسی عینی را پیدا می

کند، معموال شرایطی است مرزی؛ وقتی که جنبشی همه گیر  ه طرح این سوال را اضطراری میسیاسی ک

اجتماعی افول پیدا کرده ولی نابود نشده؛ آتش آن فروکش کرده اما خاموش نشده؛ کم و بیش ُمرده ولی هر 

ست تبیین شود در چنین شرایط بینابینی است که این سوال در صورتی که در. لحظه پتانسیل احیا شدن دارد

تواند ناامیدی جمعی را به امید جمعی؛ شک و تردید را به یقین؛ و البته ترس جمعی را به اعتماد به نفس  می

که این هفکری گروهی در مورد این پرسش را ممکن  دیابلوگ از این رو به نظر من کار وبالگ. جمعی تبدیل کند

 .ساخته ارزشمند است و بر همه ماست که به گشوده شدن فضای فکری در این باره سهمی ادا کنیم

های کسی رجوع خواهم کرد که این سوال را در  به اندیشه« چه باید کرد؟»در این نوشتار جهت تبیین پرسش  

ای که در طول تاریخ هر آینه  ای نیز به همین نام نوشت؛ جزوه پرسید و جزوهابتدای قرن بیستم با صدای بلند 

ای تقدیرگرایانه که  قصد لنین در نگارش این جزوه در وهله اول رد اکونومیسم بود؛ آموزه. اهمیت شایانی یافت

هدم شده و ی خود من های درونی اقتصادی ساخته در اثر تناقض« خود به خود»داری  انگاشت جهان سرمایه می

ای، لنین بر آن بود که نشان دهد اگر چه  بر خالف چنین انگاره. یابد به سوسیالیسم و یا کمونیسم گذار می

ی فضا برای انقالب خواهد بود اما انقالب امری جزمی و تقدیری نیست و  آلود اقتصادی مهیاکننده شرایط تناقض

اکنون بعد از گذشت بیش از صد سال ممکن . نجام رسدبه ا« مردم»بایستی توسط عامالن واقعی تاریخ؛ یعنی 

ی او کماکان  های لنین کهنه و تاریخ مصرف گذشته به نظر رسد؛ اما جوهر اندیشه است محتوای نوشته

بایستی بدانیم و مدام به خود یادآوری کنیم که صرف گذشت . ارزشمند است و توجه به آن حتی حیاتی است

به عنوان موجودی  –« تاریخ»گانش نه  و اگر قرار است چیزی تغییر کند، تغییردهنده کند تاریخ چیزی را بهتر نمی

در این . هستند –مردم  –ی آن؛ یعنی خود ما  بلکه عامالن سازنده –انتزاعی تو گویی دارای ذاتی خودبسنده 

به وضعیت مقاله قصد ما رجوع به آن جزوه نیست؛ آن جزوه در شرایط خاص تاریخی نوشته شده که شاید 

چه در هنگام نگارش آن  –کنونی ما ربط مستقیم و بالواسطه ای نیابد؛ اما کنش سیاسی لنین در آن روزگار 

کنش سیاسی در صورتی معنادار و ثمربخش : حاوی بصیرتی درخشان است –جزوه چه قبل و چه بعد از آن 

ای  ر و خودآگاهی و نظریه باشد؛ نظریهای بلکه استوار به تفک است که نه ناشی از هیجانات و احساسات لحظه

 .کند که از واقعیت انضمامی موجود آغاز می

: بندی کرد ترین سوال سیاست را در قالب شعاری کوتاه صورت اصلی –نوشت  که موجز و ساده می –لنین  

ده به بیان دیگر آن چه تعیین کنن(. ”کتو کوگو؟“: به روسی« چه کسی بر چه کسی؟»یا ) « کی بر کی؟»

شناسی و  های اجتماعی، و یا انسان های جنبش سیاست است و آن را از جامعه شناسی، فلسفه، پژوهش

های غیر شخصی درباره امور به اصطالح عینی دنیا  کند، آن است که سیاست با یکسری گزاره غیره جدا می

الی را انجام اعم« کسانی»است که علیه « کسانی»سر و کاری ندارد، بلکه موضوع سیاست درباره 

کنش سیاسی، به همین رو، هرگز معنایی نخواهد داشت اگر تنها شرایط عینی تاریخی را موضوع . دهند می

چه باید »تر، پرسش  به بیان خالصه. پوشی کنیم سیاست چشم« مفعوالن»و « فاعالن»بحث قرار داده و از 

بدون پرسش دوم، . آمیخته است« و چه کسی آن را باید انجام دهد؟»همیشه ضرورتا با پرسش « کرد؟

http://praxies.org/
http://praxies.org/


 

                                     P R A X I E S . o r g                                         

 4 از ۸صفحه 

 

است که الجرم عقیم مانده و تاثیر ملموس ( به مفهوم غیر کاربردی)پرسش نخست صرفا پرسشی آکادمیک 

 .اجتماعی نخواهد گذاشت

های لیبرال دموکراسی جدا  بخشی را از آموزه البته راه هرگونه سیاست رهایی« چه کسی»پاسخ به سوال  

عموم مردم کاری به سیاست نباید داشته . مداران است یاست مخصوص سیاستبر طبق دومی، س. کند می

ای وجود دارند؛ از رییس جمهور گرفته تا  مدار حرفه بلکه گروهی به عنوان سیاست. باشند و البته هم ندارند

که کار و بار آنان سیاست است و تغییرات « به رسمیت شناخته شده»اعضای پارلمان تا اعضای احزاب 

در واقع همین برداشت نادرست از . گیرد و یا سر و کله زدن این افراد با هم نشات می« چانه زدن»سی از سیا

با محدود ساختن دایره سیاست : آورد های اصلی لیبرال دموکراسی را به وجود می سیاست یکی از نارسایی

ی  شوند و این به نوبه یز میگر ی سیاسی فاصله گرفته و سیاست ای، مردم از حوزه مداران حرفه به سیاست

در مقابل چنین . کند های اقتدارطلب و فاشیست باز می خود، راه را برای ظهور انواع مختلف گرایش

ی قدرت به منظور بازتولید چرخه چپاول و غارت به نفع  ای، که هدف اصلی آن قبضه ورزی فرصت طلبانه سیاست

ای که باشد؛ قرار دارد که سیاست را به عامالن واقعی  هبخش؛ حال از هر نوع نحل خود است، سیاست رهایی

آن یعنی مردم حوالت دهد و بدین ترتیب راه را برای تغییر بنیادین ساختار سیاسی فراهم می آورد؛ چرا که 

تواند به سمت خیر و بهبود استحاله پیدا کند، بدون تغییر عمیق که عمق آن  ساختار سیاسی چگونه می

 حاد مردم در امر سیاسی است؟ناشی از درگیری آ

عامل امر « چه کسی»به افول گراییده، بایستی این سوال لنین را موکداً پرسید؛ « جنبش سبز»اکنون که  

خوانند به این پرسش همیشه واضح و  می« اصالح طلب»سیاسی در ایران کنونی است؟ جواب آنان که خود را 

بوده « چانه زنی از باال، فشار از پایین»ترین شکل آن  دیکالطلبی در را فرمول اصالح. خودشان: مبرهن بوده

حضور مردم تا آنجایی الزم : طلبی است ترتیب این دو عبارت خود حاکی از باوری عمیق در گفتمان اصالح. است

خود به سهمی درخور از « اصالح طلبی»در صورتی که . خود ایشان یاری کند« چانه زنی»است، که به امر 

موثر را بیابد، دلیلی برای ادامه حضور و مشارکت سیاسی « چانه زنی»یابد و بدین نحو امکان قدرت دست 

در چنین شرایطی، اساسا حضور مردم دست و پاگیر و اضافی : و البته بیشتر از این. ماند مردم باقی نمی

ه داشت چنین البته بایستی توج. را کند و یا متوقف کند« اصالحات»شود جریان  است و حتی باعث می

طلبان بوده؛  ترین نیروها در میان اصالح بندی از اصالحات توسط سعید حجاریان صورت گرفته که از رادیکال صورت

طلبی بخش دوم این فرمول را نادیده گرفته و  و درست به همین دلیل توسط حکومت ترور شد؛ و در عمل اصالح

 .درت اکتفا کرده استای بر سر تقسیم ق مداران حرفه زنی سیاست به چانه

باشد، بایستی به نزاع بین « خود ما؛ مردم»بخش  در هر سیاست رهایی« چه کسی»اگر پاسخ به سوال  

چنین نزاعی اگر چه ممکن است تغییری صوری در . اعتنایی نگریست های اخیر با بی نژاد در ماه رهبر و احمدی

قادر نیست  –« چه کسی»دلیل پاسخ اشتباه به سوال به  –ساز و کار قدرت ایجاد کند، اما اساسا و اصوال 

از همین رو، بایستی با کسانی که به شکاف و تََرک . ای در سیاست شود موجب تغییری ساختاری و ریشه

این افراد که شامل . نگرند، با شک و تردید برخورد کرد ورزی می برای سیاست« مکانی»بین این دو به عنوان 

ای در ساختار  شوند، به چنین حفره کار می طلبان کهنه به اصطالح پیشروتر و البته اصالحکاران  طیفی از محافظه

ای  پر شدن چنین حفره. توانند پر کنند پندارند که این حفره را همانا خود می قدرت عالقمند هستند، چرا که می

دستگاه حاکمیت « ه تر شدنفرب»و « تر شدن بزرگ»طلبان بیرون رانده شده از حکومت اگر چه به  توسط اصالح

ممکن است بیانجامد، اما درست به همین دلیل ناتوان از ایجاد تغییری انضمامی در ساختار سیاسی جامعه 

 .خواهد بود

بخش را از پوپولیسم تمیز  توان سیاست رهایی عامالن واقعی سیاست هستند، چگونه می« مردم»اما اگر  

داند، دومی مردم را  گران واقعی سیاست می اگر اولی مردم را کنش :داد؟ تمایز مفهومی این دو آشکار است

اگر  –در پوپولیسم، عاملیت مردم . کرد« بهره برداری سیاسی»داند که به موقع از آن بایستی  صرفا ابزاری می

ت شود، بلکه این عاملی شمرده نمی« غایت در خود»هرگز به عنوان  –بخواهیم از اصطالحی کانتی وام بگیریم 

وانگهی، اگر این تمایز در سطح مفهومی . ای است در خدمت آن نیروی سیاسی پوپولیستی« وسیله»صرفا 

های  دهد؟ بایستی توجه داشت که توده روشن است، چنین تمایزی خود را در واقعیت چگونه نشان می

به ایدئولوژی  های مختلف چنان بر ساخته شوند که در شرایط گوناگون توانند به شکل شکل مردم می بی

در واقع امر، سیمای جمهوری اسالمی ایران . حکومت و یا نیروی پوپولیستی یاری رسانده و آن را تقویت کنند

کنند، به استقبال رییس  است؛ مردمی که میدان آزادی را در موقع الزم پر می« مردم» مشحون از تصاویری از 

برداری حکومت از مردم تنها هنگامی  دیهی است که بهرهب. دوند روند و یا دنبال ماشین رهبر می جمهور می

و البته جای تردید نیست که تمامی . میسر است که مردم به صورت بدون فرم و نامتعین باقی بمانند
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گیری هر گونه حزب واقعی، و یا نهاد سیاسی جوشیده از مردم با چنگ و دندان  های اقتدارگرا از شکل حکومت

را آن جور که مطابق میل آنهاست بازسازی « مردم»خواهند  بدین نحو هر گاه که خود میکنند، تا  جلوگیری می

شکل خارج  آنچه در واقع مردم را از حالت مومی بی. شان باشد و بازنمایی کنند تا مبنایی برای مشروعیت

در واقع . ند کن کند، پیدایی نهادهای سیاسی است که خواست و دیدگاه مردم را به صورت متعین بیان می می

مفصل »به قولی  –خواهیم بگذاریم  اسم آن را هر چه می –ی ُارگان، سازمان، حزب، نهاد  مردم به واسطه

مانند که به شکل ظرفی که حکومت آنان را در آن  شوند و دیگر چونان مایعی باقی نمی می[ 1]« بندی

 .خواهد بریزد در آیند می

و به سوال همبسته « دهی سازمان»: واضح و آشکار است« کرد؟چه باید »پس پاسخ ما به پرسش حیاتی  

های متعدد از  بعد از شکست. «خود ما؛ مردم»: طور روشن نیز همین« و چه کسی باید آن را انجام دهد؟»آن 

هایی بیاندیشیم  بدین سو دیگر وقت آن رسیده که عاملیت سیاسی خود را باور کنیم و و به استراتژی ۶۷سال 

و یا پاس ( اصطالحی مشهور ولی به لحاظ سیاسی فاسد و نامشروع)انداختن توپ به زمین حریف  که به جای

یعنی  –، خود آغاز به ساختن نهادهای سیاسی کنیم که ذهنیت و خواست خودمان «طلبان اصالح»دادن آن به 

 .در آن تبلور عینی یابد –مردم 
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: «بندی  مفصل»است و هم به معنای « بیان کردن»ان انگلیسی هم به معنای ر زبد [articulation]واژه ( 1) 

 .بندی شده باشد توان به صورت مکفی بیان کرد که مفصل چیزی را در صورتی می
 


