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کیمیاگری در عرصه ناواقعی سیاست
محمد غزنویان
اذعان به خصلت بحرانسا ِز دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلیمی ،برای سالیان یمتمادی ترجیعبند اشارات نظری یمخالفانش بوده اسسست.
در این برداشت ،بازتولید بحران از لوازیمی است که به یمهار پارادایم یمتزلزل یمشروعیت یاری یمیرساند .اگر چه این خصلت بسسه راسسستی
در صحنهگردانی سیاست ایران حائز نقش باشد ،ایما خود یمولو ِد یمعدود روزنههای ایمید و زیمزیمههای تغییر نیز بوده است .در واقع اصرار
بر قدرت فائقهی جمهوری اسلیمی در بازتولید بحران و یمدیریت همزیمان آن ،حکویمت را در کسوت اژدهایی هفتسر بازنمایی یمیکنسسد
که خود آتش یمیدیمد و خود نیز به ُدمکوباندنی شعله را فرو یمینشاند! این در حالی است که بحران ،در یمراحل تکسسوین تسساریخی خسسود،
د نیات حکویمت نیز خواهد بود و فینفسه در خویش ،تعرض و تعدی به صحنهگردانان را نیز یمیپرواند.
خاستگاه خلفآیم  ِ
ق فضسسای حیسساتی بسسرای
تنشها ،شکافها و گسستهای حاکمیت ،نه تنها ابعادی یمهارنشدنی از تکوین بحرانها هستند ،بلکه حایملن خل  ِ
بالیدن آلترناتیوهای فریماسیون یموجود نیز یمیباشند .بنابراین بحران در ذات خود نه بدشگون و دستمایهی رخسسوت ،بلکسسه خسسود گسسواهی
است بر روح ناآرام تحولت در سطوح یمختلف حیات اجتماعی .همین تضادها بود که به تحقق ایدهی اصسلحطلبی ،آن هسم در سساحت
حکویمت تمایمیت گرای شیعی انجایمید .وگرنه یمیتوان تصریح کرد ،جمهوری اسلیمی اگر یمیتوانست ،قطعا نمیخواست روش کشورداری
به یمنش سلطان جائر را وا گذارد .شیوهای که به تحقیق ،در دههی شصت شمسی به شدیدترین اشکال یممکن یکهتازی یمیکرد و چسسون
خلفای صدر اسلم ،سنگرهای نقد و کفر و عقیده و دانش را یکی پس از دیگری فتح و به آتش یمیکشید.
جمهوری اسلیمی از یمنظر سیاست واقعگرا ،با یمهارتی درخشان توانسته ضمن از کف نسسدادن سسسر رشسستهی کلف بحرانهسا ،آنهسسا را در
نهایت به نفع خود یمدیریت کند .بخشی از پروژهی یمدیریت بحرانهای ساختاری ،قلع و قمع جریانات و چهرههای یمستقلی بسسوده اسسست
که سعی داشتهاند ضمن برجستهسازی و تبیین یماهیت بحرانها ،نیتخوانی یمعکوسی از آن به نفع جسسایمعه یمسسدنی و طبقسسات فرودسسست
داشته باشند .اوج عملیاتی شدن این پروژه جایی بود که یمقارن با برخاستن بوی الرحمن پیر جماران و ته کشیدن بوی بسساروت جبهههسسا،
انکشاف تضادهای اقتصاد جنگی و یمیل به جهانی کردن یمملکت ،روبان قتل عام چپگرایان و یمجمسسوعهای بسسزرگ از نیروهسسای یمخسسالف
خارج از حکویمت قیچی شد.
جمهوری اسلیمی بدون کمترین تردیدی در پتانسیل بحرانزای این نیروها و برای یممانعت از بسروز هسر گسونه تهدیسد جسدی ،کمسترین
ی قتلعامدریمانی به خود راه نداد/نمیدهد .حکویمت به سرعت بستری یمساعد برای بالیدن قشری
درنگی در اجرای این پروژهی فاشیست  ِ
از روشنفکران ارگانیک فراهم یمیکند و ذوالفقار خود را برای ایدئولوگها و روشنفکران یمستقل از رو یمیبندد .فرایندی که بدون توقسسف،
تا بطن دولت اصلحات نیز پیش رفت و هر گونه صدایی را که به هر نحوی از انحاء به بازتولید بحران بر علیه ایدئولوژی رسمی همت
گماشت ،خایموش کرد .نکتهی یمهم آنکه روشنفکران یمقتول ،عمویما کسانی بودند که ضمن حفظ استقلل از تمام سویههای قدرت ،قسسادر
بودند در لحظات بروز تضاد و با استفاده از ظرفیتهای لحظهی گذار ،ضمن فراروی از نقدهای یمجاز ،پا به عرصههای یممنوعه گذارند.
حکویمت همچنین تضادهای یمهیب برآیمده در سالهای پس از جنگ  -در بحبوحهی فرود آیمدن کلنگ سسسردار سسسازندگی -در سسسطوح
زیرین جایمعه را نیز با خشونت تمام یمدیریت کرد .وقتی ارتعاشات کلنگ اقتصاد بازار آزاد و تعدیل ساختاری ،طبقه کارگر و تهیدستان
شهری ایران را از اراک و یمشهد تا قزوین و اسلمشهر به تکان وایمیداشت ،با همان سرعتی که سد خاکی بر رود کارون بسته یمی شسسد،
سدی از کماندوهای سپاه پاسداران پیش روی تهیدستان به صف شد تا بر روح ناآرام حاصل از این تحول یمهار بزند.
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کنترل خونین این اعتراضات گسترده به استقرار پایههای یمادی نئولیبرالیسم اقتصادی در ایران انجایمید کسسه در نهسسایت بسسا دولسست پسسسا
ی همساز نیز تجهیز ساخت .در ایمتداد سرکوب حواشی شهر ،سرزندگی »دنیای شهر و شسسهر
سازندگی ،خود را به فرهنگ و فلسفه سیاس  ِ
دنیا« فراهم شد ،چنانکه گفته شد ایمکانی بیبدیل در انشعاب راهی از راه واحد حکویمتداری در خود داشت .با این حسسال کسسسانی کسسه
ن »ایران برای همه ایرانیان« یمیدانستند ،از پیش چنین ایمکانی را در ذهن یمزیمزه
خویشتن را نمایندگان اکثریت خایموش و توزیع کنندگا  ِ
کرده بودند! آنها نیز به درستی و به تناسب یمزاج طبقاتی خود دانسته و دریافته بودند کسسه ایسسن یمسسزه ،آنسسی نیسسست کسسه شسسیرینی را در
ی آگاهی طبقات اجتماعی ،یمسیر تحولت به نهایتی
کایمشان پایدار کند .آنها یمیدانستند با پربها دادن به »یمردم« و ُرخصت بر شاکلهبند  ِ
رهنمون خواهد شد که آنها را نیز به زیر خواهد کشید.
اگر چه این اتفاق ،خواهی نخواهی به وقوع یمیپیوست ،ایما دولت عقل و اعتدال ،یمرجح دانست تا به جای برهم زدن نظم بنیادین ،ضسسمن
قدری دستکاری نمادین در بازار کتاب و بازارچهی »زنده باد یمخالف یمن« ،پا پس بکشد و در نوبت بعدی به انتظار بنشیند .بسسه عنسسوان
نمونه در همین دوران نسبتا طولنی ،و در قالب تشکیلتی تحست عنسسوان »سسازیمان یملسی جوانسان« کسه تلشهسایی کمنظیسر در جهست
گستراندن یمشارکت اجتماعی و احیای سریمایهی اجتماعی از پایین صورت داد ،شرایط بسسرای سسسربرآوردن صسسدها سسسازیمان یمردیمسسی بسسا
یمحوریت جوانان یمهیا شد و گایمی بسیار جدیتر از آنچه در خاطرات یمطبوعات دوم خردادی و نیز شوراهای شهر و روستا ثبت اسسست،
برداشته شد .ایما همین دولت با اتصال بند ناف این سازیمانها به بودجههای دولتی ،و به رسمیت نشناختن استقلل و ایمکان سسسازیماندهی
در قالب اتحادیهها و شبکههای سراسری ،نه تنها به دیسیپلین یمردمسالرانه قناعت کرد ،بلکه فرصت ذیقیمت برهم زدن نحوه بسسسیج
سیاسی-اجتماعی از پایین و در برابر بخشهای تمایمیتگرای حکویمت را تلف کرد .این در حالی بود که ایمتداد یمادی همین طسسرز تلقسسی
سیاسی در جریان وقایع پس از انتخابات سال  1388و اندکی بعد از یمستولی شدن شاخههای ایمنیتی-نظایمی حکویمت بر اعتراضات ،بسسه
اهمیت برساختن شبکههای یمردیمی واقف شد .ایما چنانکه یمیدانیم حتی در همان زیمان و در شرایط حضور یمیلیونی یمردم در خیابان نیسسز
یمورد اقبال قرار نگرفت .بنابراین این بار نیز جمعیت تا پایان ،جمعیت باقی یماند و از تحول به جمعیتهای یمتکث ِر بازتولیسسد شسسونده ،بسساز
یماند.
رئیس جمهور اصلحات در یماههای پایانی کار خود در حالیکه بغض در گلو داشت در صحن علنی یمجلس شورای اسلیمی اذعان کسسرد
دولت وی »هر ُنه روز یک بحران« را تجربه کرده است ،ایما هرگز نتوانست به ایضاح چرایی یسسک سسسویهگی ایسسن بحرانهسسا بسسپردازد .او
نتوانست توضیح دهد چطور با پشتوانهی دهها یمیلیون رای و بهرهیمندی از وجاهت عمویمی فوقالعاده ،حتی نتوانسسست هسسر نسسه یمسساه یسسک
س دایمنگیر شسسدن بحرانهسسا در پیشسسگاه
بحران به نفع آنچه »جایمعه یمدنی« یمی نایمید »یمدیریت« کند .او و همراهاناش در حالی از هرا  ِ
آن »دیگری بزرگ« شریمسار بودند ،هرگز ایما در رابطه با سرکوب بیرحمانهی کارگران خاتونآباد کریمان ،دانشسسجویان کسسوی دانشسسگاه
تهران و دانشگاه تبریز و نیز دگراندیشان و نویسندگان یمقتول ،شریمی به خویش راه نداند.
***
اگر بحران را یمرکز ثقل و پایهی تحلیل خود قرار دهیم آنگاه بهتر درک یمیکنیم کسسه جسسایمعهی یمسسدنی فاقسسد احسسزاب و غیریمتشسسکل و
کوتاهیمدت ایرانی ،چگونه انتخابات ریاست جمهوری را ایمکانی یگانه و یمنحصسسربهفرد درک یمیکنسسد .تعطیلسسی نهادهسسای یمسسدنی و تقلیسسل
سیاست به »بحث سیاسی« ،هر چهار سال یکبار فضایی را ایجاد یمیکند که دوگانهای از تحریسسم/یمشسسارکت در رویسساروی یکسسدیگر قسسرار
گرفته و علیرغم طیفی وسیع و یمتنوع از نظرات و تحلیلها ،همگی بر صندوق رای به یمثابه یگسسانه ایمکسسان ارادهی یمعطسسوف بسسه قسسدرت
یمفصلبندی شوند .سطحیترین صورتبندی این دو گانه ،کسانی هستند که با ذوب در »وظیفه شرعی« به هر حال پای صندوق یمیرونسسد
و کسانی که با انجماد در »وظیفه رهاییبخشی« به هر حال پای صندوق نمیروند ]و صد البته که این هر دو دسته کمترین کنشی به جز
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رفتن یا نرفتن یمرتکب نمیشوند[ .بخشهای فرهیختهتر نیز با بررسی یمجموعهای از شقوق و ایمکانهسسا و گمسسانهزنی پیرایمسسون شسسدن یسسا
ن حاصل از شرکت یا تحریم انتخابات ،پیرایمون آن یموضعگیری یمیکنند.
نشدن و ایضاح سود و زیا  ِ
اگر چه ایمیدی به در هم شکستن چنین دوگانه ای یمفروض نباشد ،ایما به اعتبار توصیهی نیچه که یمیگفت» :هر گاه بسسر سسسر دوراهسسی
قرار گیرم ،راه سوم را انتخاب یمیکنم« ،یمیتوان نسبت به ایمکان چنین راهی در آینده درنگ کرد.
روی سخن با رفقایی است که در عطش عمل سیاسی و عقب نیفتادن از عینیت ،هر گونه نقدی را بر یمواضع انتخاباتیشان ،بسسه حسسساب
ی سیاسسسی ،دیگسسر رفقسسا را بسسه
»توهم چپروی« و چسنالههای پهلوانپنبه های فیسبوکی یمیگذارند .و همزیمان رفقایی که بسسا یمنزهطلسسب  ِ
اپورتونیسم و سازشکاری یمتهم یمیکنند .نگارنده ابد ًا سر آن ندارد تا با شرکت در انتخابات همچون تابو برخورد کرده و ریختن رای بسسه
صندوق جمهوری اسلیمی را یمصادف با حکم ارتداد بر فلن فعال چپگرا بداند ،و نیز رای ندادن و کپی پیست کسسردن جملت لنیسسن و
تزهای فوئرباخ را یمصادف با انقلبیگری تلقی کند .بلکه قصد دارم به تقدم تاریخی چپ در برساختن هویت جنبشی در تاریسسخ یمعاصسسر
ایران اشاره کنم و اینکه به یاد بیاورم با وجود یک دهه قتل عام و سرکوب چگونه پرچمهای آزادی و برابری ِ چپ پیش چشسمان بهست
زدهی جمهوری اسلیمی برافراشته شد .یادآوری کنم که طبقه کارگر ایران در تیرهترین و اختناقآیمیز ترین روزهای کشسسور ،چگسسونه در
یمقابل استانداری ها و دفاتر قوای یمجریه و یمقننه صف کشید /یمیکشد و بر پیگیری یمطالبات واقعی خود اصرار کرد/یمیکند.
بحث آن نیست که چپ حق شرکت در انتخابات ندارد ،بلکه سخن بر سر آن است که بر اساس کدام یمطالبسسات یمشسسخص و حسسداقلی،
چنین حقی را برای خود یمفروض یمیداند .نکته تاسفبار آنجاست که بخش قابل توجهی از چپ ایران نه تنها به یمساهیت جنبشسی خسود
باور ندارد و توان سازیماندهی بخشها و هستههای کوچکی از طبقه کارگر را در خود نمییابد ،بلکه از یمسسدون کسسردن یمطالبسسات طبقسساتی
خود نیز طفره یمیرود.
چپ زیمانی یمیتواند بنا بر تاکتیک از رفسنجانی یا خاتمی دفاع کند که تسریع پیروزی آنها را تسهیل پیگیری یمطالبات سسساختاری خسسود
بداند .چپ هنگایمی در یمیدان جاذبهی سیاست رسمی ذوب نمیشود که یمردم را به یمثابه تودهای خام و بیقواره در نظر نگیسسرد و آن را
آیماسی از یمنافع یمتضاد طبقات یمتعارض قلمداد کند .حکویمت را به دولت ،دولت را به فرد و فرد را بسسه رایسسی کسسه در دیماونسسد یمیدهسسد
تقلیل ندهد .یما در حال گام نهادن در طریق پرخطری هستیم که برخلف تعابیر شاعرانه کتابهای جیبی» ،سیاست« نسسام دارد .سیاسسست
هرگز پیش پای یما زانو نخواهد زد و روی گشاده خود را به کرشمهای بر یما آشکار نخواهد کرد؛ دستان شعبدهباز سیاسسست از انقلبیسسون
دو آتشه ،نظریه پردازان »ایمریکن اینتر پرایز« بیسرون کشسیده اسست؛ و از تئورسسینهای انقلب ،حایمیسان سسینه چساک حملهی نظسایمی
ایمپریالیسم به خاوریمیانه.
با وجود سرکوبها و عدم ایمکان فعالیت سازیمانی و بسیج طبقاتی و یمردیمی ،آنچه چپ را از نیروهای رقیب قدرت در جمهوری اسلیمی
یمتمایز خواهد کرد ،یمدون کردن یمجموعه شناخت واقعی خود از جایمعه و تبدیل آن به برنایمه و یمطالبات یمشخصی است که دسست کسم
در آستانهی انتخابات با نایمزدهای یمختلف ریاست جمهوری در یمیان بگذارد .در این شسسرایط یمطالبسسات بسسه طسسور بسسستهبندی شسسده بسسه
سیاستیمدارن و سیاستبازان حرفهای حواله نمیشود تا در نهایت تبدیل به شو و شعار انتخاباتی گردد ،بلکه همچون اهرم فشاری عمل
یمیکند که فلن نایمزد را در تعایمل با چپ قرار دهد .در واقع چپ باید قادر باشد اول از بحرانها به نفع طبقه کارگر بهره گیرد و دویمسسا
خود کاتالیزور بحران باشد .پرسش از برنایمههای کاندیدای یمورد نظر ،ارائه برنایمهی یمدون پیشنهادی خطاب به وی )ایما در واقع رو بسسه
جایمعه( ،یادآوری نقض تعهدات پیشین و کمر بستن بر سرکوب یمطالبات طبقه کارگر ،و  ...حداقل کاری است که نیروی چسپ فسارغ از
انداختن یا نینداختن رایی به صندوق یمیتواند انجام دهد .تازه پس از گمانهزنی در این باره است که تحریم/یمشارکت برای چپ به یک
انتخابات بدل یمیشود .جز این ،و با چنگ انداختن به این گفتمان و آن فراگفتمان برای توجیه یمشارکت و نجات جعلی به نسسام »یمسسردم«،
چپ همکار کیمیاگری است که در شبکله سیاست ،جبارانی را یمتصور یمیشود که »یمردیمی« بیرون یمیآیند .تنظیسسم یمناسسسبات نیسسروی
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چپ با سیاست انتخاباتی و اراده کردن یمطالباتی که به زعم او جنبه های عینسسی خواهسسد داشسست ،از وی کیمیسساگری در عرصسسه نسساواقعی
سیاست بر یمیسازد؛ کیمیاگری که یمیپندارد با تجهیز فلسفه به سلح عملی »یمردم« و الصاق آن به اشکال رسمی سیاسستورزی ،کیمسا
خواهد کرد و از پیشقراول جباران ،پیشیمرگی برای احیای خیابان و یا اسب تروایی برای فتح دژ سیاست خواهد ساخت.
اردیبهشت 13۹۲
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