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 انتخابات موسم در ورزی سیاست

خویشاوند سیاسی رویکرد دو مروراول:  بخش

امین حصوری

 به باید را پیشاانتخاباتی فضای در مردم از بخشی نسب ِی «فعال» شدن شاید عمومی سرخوردگی و مزمن رخو ِت شرایط  دربحث: طرح
 نهههاد؛ نقد محک به «فعالیت» را این جنس و گرفت فاصله عمومی هیجان این از اندکی باید آن از پیشتر و مهمتر بگیریم. اما نیک فال
 اشاره متن این در بیماری این های سیمپتوم از برخی (به نمایدمی بیمارگونه همیشه از بیش بار این زدههیجان فضای این آنکه ویژه به

 بیمههاری ایههن دلیههل به پرداختن گمان بی شود، می مربوط جمعی گیسوژه انسداد در عمومی ذهنیت نقش به که جایی شد). تا خواهد
 امههروز ِی رویکردهههای تحریههم»، یهها مشههارکت« رایج یدوگانه از فارغ کوشدمی نوشتار این. داردن آن پیامدهای از کمتر اهمیتی
 رویکردهها، ایههن بهه انتقادی نگاه دل از همزمان و نماید توصیف فشرده طور به دوگانه بندیدسته یک در را انتخاباتی مشارکت مدافع
 منتشههر متوالی و مجزا بخش دو در متن این شدن، خوانده سهولت [برای کند ترسیم را حاضر فضای در بدیل فعالیت مختصات برخی
 تلقی پیشاانتخاباتی فضای در کنشگری از حدی خود تواند می هاییبحث چنین به زدن دامن و نقد این عمومی طرح شد] . طبعا خواهد

 جهههت در را موجههود فضههای از گیههریبهره که باشد کنشگری از انواعی تقویت و فهم به ناظر متن این است امیدوار نگارنده گردد. اما
     دهند.می قرار هدف ستمدیدگان سیاست بسط

کلی:  نمای یک

 انگاشههتن بههدیهی ضمن نخست، دارد: نگاه وجود انتخاباتی فضای در فعالیت ضرورت از دفاع در عمده نگاه دو اینجا تا رسد می نظر به
 جمهههور (رئیههس آن نهایی برنده و انتخابات مستقیم نتیجه به بیشتر دخالتگری)، امکانات سایر نبود (در انتخابات در شرکت ضرورت

 نگههاه بنههدد؛ می یدام اقتصادی شرایط بهبود یا و سیاسی فضای حداقلی گشایش در آینده جمهور رئیس تاثیر به و دارد آینده) نظر
 دخههالتگر ِی ایههن بههرای دلیلههی را حاضههر وضعیت بودن بحرانی سیاسی، انسداد شرایط در انتخاباتی مشارکت از ناخرسندی ضمن دوم

 اهمیههت مردم- نیههز کشاندن صحنه به -برای انتخابات از پیش فرایند به پیروز، کاندیدای کیست ِی بر علوه حال این با داند؛ می ناگزیر
 بههر بنا د.دار امید هم عمومی فضای یدوباره شد ِن سیاسی در نهفته امکانات به قوا، موازنه در احتمالی تغییر بر علوه که چرا دهد، می

 از مسههتقل بحههث بههه نیازی اینجا در که است تصور قابل سوم نگاه عنوان به نیز نگاه دو این از تلفیقی طبعا نگاه، دو این هایهمپوشانی
 بههرای امکههانی مثههابه به انتخابات مختلف- به منظرهای -از شده یاد رویکرد دو هر که آنجایی از ها همپوشانی یزمینه نیست. در آن

 کامل و شوند می داستان هم انتخابات در شرکت ضرورت از دفاع در نهایتا نگرند، می قدرت ساختار در قوا موازنه و آرایش در تغییر
 نههوع لحههاظ شههوند. بههه همههراه و (رفسههنجانی) همصههدا معیههن کاندیههدایی نفههع به عمومی آراء جلب مسیر در نهایتا که است محتمل
 بخشی نیز و آنان با همسو های لیبرال وسیع) و معنای (در طلبان اصلح اجتماعی بدنه عمدتا نخست نگاه حاملن سیاسی، هایگرایش

 چهپ جههوان فعههالین از ههاییطیف دوم نگاه حاملن و طلب) هستند؛ اصلح جریانات پیمانان هم مدرن» یا های («سنتی سنتی چپ از
 رویکرد حالیکه در کلی، برآورد یک هستند. در مستقل هایللیبرا از بخشی نیز و دموکرات سوسیال نیروهای پسامارکسیست)، (عمدتا
 هایاندیشههه معههرف آن، سیاسههی هایخاسههتگاه بههه بنا دوم رویکرد است، سیاست به ایکلیشه و عامیانه نگاهی بازتاب عموما نخست

 انتخابههات، در شههرکت ضههرورت از دوم طیههف نهایی دفاع رغم به که داشت نظر در است. باید سیاسی و فکری نخبگان از هاییطیف
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 وضههعیت الزامههات بههه پاسههخ در ضروری سیاسی تاکتیک یک صرفا را خود رویکرد هستند، نگاه این حامل که است کسانی از بسیاری

نیستند. قایل کنونی حاکمیت سقوط از کمتر چیزی به احتمال سیاسی آمال سطح در و کنند،می تلقی انضمامی

اول: رویکرد 

 فضای که شرایطی در و شود، گرفته فرضپیش سیاسی کنشگری عرصه مهمترین عنوان به انتخابات وقتی که است راست
 بههدل قدسههی کمابیش امری به انتخابات در مشارکت بنماید، محدود کنشگری های حوزه سایر به آوردن روی برای امکان
 «باید یانگاره از متاثر که طیفی برای که نیست شگفتی جای رو این گردد. از می قلمداد حیاتی ایوظیفه آن از دفاع و شده

 واقههع گزینههش بههرای مجرایههی همیشه شوند، می ورزی» گرفتار«سیاست از ایخودساخته یکلیشه اسارت کرد» در کاری
 کههرد» کههاری «باید یگونه وسواس یانگاره آنکهبی بدتر)، و بد کذایی دوگانه مبنای بر انتخاب (همان شود می پیدا بینانه

 حههداقل وانهههاد ِن و انفعههال مصههداق انتخههاب» را «حههق از چشمپوشی کرد» بیابد. آنها باید «چه پرسش با معنادار پیوندی
 رای ضههرورت تههوجیه در کههافی دلیلههی دانند می موظف را خود و دانندمی شرایط بر تاثیرگذاری برای موجود هایامکان
 ناپذیرآشههتی پیکههاری قههالب در کههه سیاسی فضای ا ِیرسانه  ِسازی قطبی کنند. دو پیدا موجود کاندیداهای از یکی به دادن
 انتخههاب کههار شههود،می بازنمایی جناح دو هر سوی آمیز- از اغراق ایگونه -به آن مخالف جناح و حاکم مقتد ِر جناح میان
 و بههود رفسنجانی به خاتمی از درنگ بی چرخش اخیر انتخاباتی فضای در امر این [نمودکند.  می تسهیل را خودی یجبهه
 اجمههاع شههد، نمههی نههود یدقیقه نمایشهه ِی اقههدام آن مرتکههب دلیههل هر به فرضا دومی این اگر که است تصور قابل کامل

 رئیس اینک تاریخ تلخ طنز از روی هر یافت. به می تمرکز قالیباف حتی یا و روحانی حسن روی سرعت به فوق عملگرایانه
 با انتخابات یعرصه به ورودش و شودمی «مردم» قلمداد منجی سان به بسیاری سوی نظام» از« مصلحت تشخیص مجمع
].است شده استقبال موحشی شادمان ِی و هلهله

: دارد وجود اتکاء قابل غیر اساسی فرضپیش دو حداقل رویکرد این در

 دخههالتگری گههونه هههر برای عرصه کلی طور به سرکوب و استبداد فضای در گویا که است آن نادرست فرضپیش - یک
 تههوان (کههه انگاره این ناقض دلیل است. مهمترین سیاسی دخالتگری موسم تنها و امکان تنها انتخابات و است بسته سیاسی
 خفقان شرایط رغم به سالیان این یهمه در که هستند هایی جمع و افراد کند)، می فرض مطلق را حاکمیت کنترل و سلطه

 تاریخی تجربیات به توان می طور همین اند؛ بخشیده تداوم را سیاسی مبارزه و فعال دخالتگری از مختلفی سطوح سرکوب و
 واقههع اسههت. در داشته جریان زیرزمینی و علنی مبارزات از تلفیقی همواره آنها در که کرد اشاره استبدادی کشورهای سایر

 مطلههق نههاتوانی یدرباره مردم یشده درونی هایانگاره مدیون چیز هر از بیش را خود استیلی تداوم مستبد هایحکومت
 همیههن بر کردن تکیه انتخابات) با محوریت (با سیاسی فعالیت به موسمی هستند. نگاه حاکمیت مطل ِق قدرت برابر در خود

رساند.می یاری آن تروسیع تثبیت و تقویت به واقع در انگاره

 سههایر بههر بستن چشم موجب وانهاد، کردن» را «انتخاب خصوص در شهروندی «حق» بدیهی نباید اینکه بر لیبرالی - تاکید
 در مشههارکت کنههش گیرنههد؛ مههی قههرار انههداز چشم در صوری حق این یآگاهانه وانهادن با تنها که شودمی هایی انتخاب
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 همیههن دیگههر سههوی از شود؛ شامل هم را انتخاب این از آگاهانه امتناع که شود می کامل اشانتخابی سویه زمانی انتخابات

 قههرار تامههل مههورد اجباری، و صوری انتخا ِب این سیاسی پیامدهای که شود می انتخاب» موجب «حق روی بر مفرط تاکید
 شهروندی، حس پمپاژ با و مدار حق گفتما ِن همین پشتگرمی غیراستبدادی) با (و استبدادی های حکومت حال هر نگیرد. در

گیرند.می اختیار تحت خود دلخواه به را انتخاب شرایط

 بههه نسههبت عمههومی نگرانهه ِی از یکسو از گفتار این که است آن گفت توانمی رویکرد این جمعبندی در اختصار به که آنچه
 نههوبه بههه (و کنههدمی تغذیه شانکنشگری هایتوانایی به نسبت مردم مفرط ناباوری از نیز و حاضر وضعیت تداو ِم خطرات

 بههه پیشاپیش (حاکم)، حریف زمین در نامشروط کرد ِن بازی به عادت فرط از دیگر سوی از و کند)؛می تقویت را آنها خود
 خود کنش بلکه نیست، واقف امر این به نسبت تنها نه حالیکه در است؛ داده تن حریف هایتاکتیک از نامحدود رو ِیدنباله

 ینمههونه را آن و کنههدمی پشههتوانه) تلقههی بههی آرمانگرای ِی و زدگی شعار با تقابل (در سیاسی عقلنیت از عینی مصداقی را
 رسههدمی نظههر به رو این انگارد. از عملن» می بی و هاتفاوت بی یغیرمسئولنه «انفعا ِل برابر در «فعال» بودن، از شاخصی

 (بههه حکمرانههی سیاسهه ِت از خههود تلقی نوع که دهد بسط ایگونه به سالها این در را خود اقتدار است توانسته حاکمیت که
 درونههی اپوزیسههیون نیروهههای حتی و مدنی جامعه فعالین از هاییبخش در مشابهی طور به را) جامعه یریتمد عرصه مثابه
 مههدیریت جنههس همههان از که آورندمی روی سیاست از الگویی به حکومت با مواجهه برای نیز اینان که معنا این به سازد؛

 به الگویی ؛]۱[»ممکن امر« مثابه به سیاست از است عبارت آن صریح ترجمان و است اجتماعی مهندسی و) فایده و هزینه(
 و است گسسته جامعه یواسطه بی تاریخ از آشکارا انضمامی، شرایط بر تاکید رغم به که ورزیسیاست از آمیزتقلیل شدت

 تحمیل صدد در تاریخ، این رسمی انکار با حاکمیت که است گسستی همان سنخ از گسست این( است غیرتاریخی شدت به
 .اند شده همریخت) جامعه به غیرتاریخی نگاه و سیاست از درک نوع لحاظ به( ستمدیده و ستمگر واقع در). است بوده آن

 شکسههت فضههای روانی هایمولفه فراز بر راحتی به تواندمی رویکرد این که ستای گونه به کشور عمومی شرایط متاسفانه
 رفسههنجانی از حمههایت در روشنفکران و سیاسی فعالین از طیفی اینک که صراحتی و شور یکسویگی مثال برای. یابد اسقرار

 ایههن و. شههد می ابراز کروبی و موسوی به نسبت ۸۸ انتخابات از پیش مقطع در که است چیزی آن از بیش کنند، می ابراز
 بههه همیشه از بیش امروز ورز ِیسیاست که بوده آن سبز جنبش شکست پیامدهای از یکی که است آن بیانگر خود نوبه به

 پههاییز و تابسههتان خیابههانی جنبش اوج در عبدی عباس که است رویایی تلخ تعبیر شاید این و. بخورد گره رای هایصندوق
 رای هههای صههندوق سمت به را جنبش این پتانسیل باید« اینکه بود؛ آورده زبان بر) خیابانی تظاهرات با مخالفت در و( ۸۸

). مضمون به نقل» (کرد هدایت

 بیههنواقع و بههودن ترقانع و شدن ترمحتاط جز دستاوردی جامعه فعال بخش برای اگر شکست فضای یغلبه اوصاف این با
 اقبههال مجههدد بازگشههت برای کرد فراهم فرصتی قدرتمدار های جناح و طلبان اصلح برای اما نداشت، بیشتر چه هر شدن

 بهها. شههود مههی قلمههداد» نههاگزیر سیاستی« مثابه به به امروزه که چیزی همان آنان؛ مطلوب ورزیسیاست به نسبت عمومی
 های موسم در یعنی. نیست متصور انفعالی و باطل یچرخه این بر پایانی نزدیک یآینده در رسدمی نظر به فضا این تداوم
 و خودفریبانه رویکرد همین بر مشابه هاییاستدلل با زیادی یعده) پیشین انتخاباتی های دوره همانند( نیز انتخابات بعدی
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زد.  خواهند تکیه فعال شبه

دوم: رویکرد

 ندارد، نیازی و باور انتخابات به کرد: «حاکمیت خلصه چنین را رویکرد این تحلیلی خاستگاه بتوان شاید تر عام سطحی در
 نبههود (در دهههد. پههس تههن نههامطبوع صحنه این تدارک به یکبار سال چهار هر اینکه جز ندارد ایچاره صوری لحاظ به اما

 این انتخابات مقطع در توان می چگونه دید مستمر) باید ورزی سیاست هایاهرم سایر و مردمی سیاس ِی نهادهای و احزاب
 هههایی فرصت و کرد تحمیل آن بر را هایی هزینه کرد؛ بدل آن شیلآ یپاشنه به را حاکمیت اجبار و کرد بحرانی را صحنه

گشود.»  جمعی سیاسی کنش گسترش برای مجراهایی یا کرد خلق مردم برای را

 بههه آن از تریواقعگرایههانه ینسههخه زودی بههه و است رویکرد این آغازین کل ِی رهیافت بیانگر فشرده صورتبندی این البته
 برآمهه ِد مشخص، کاندید یک به دادن رای ضرورت آن مبنای بر که شد، عرضه پیشاانتخاباتی فضای شدن ملتهب موازات
 تههرپیش کههه آنچه همه مجموع آنهاست. در با همبسته انضمامی، وضعیت مختصات لحاظ به و بوده فوق هایگزاره منطق ِی

 یپشههتوانه لحههاظ بههه اول رویکرد دانست. چون دوم رویکرد به تر دقیق پرداختن برای لزم ایمقدمه توانمی را شد گفته
 چشمپوشی قابل گاههیچ آن تاثیرگذاری قطعا سیاسی وزن و اجتماعی یدامنه لحاظ به چند (هر نیست جدی چندان نظری
نیست). و نبوده

 بههدین را آن اگههر بههود خواهههد دفههاع قابههل کامل شد ارائه رویکرد این فکری خاستگاه از بال در که ای فشرده صورتبندی
 مردمههی سیاسههت تقههویت برای سازی زمینه جهت در شکل موثرترین به ناگزیر فضای این از کنیم: «باید بازسازی صورت
 مههردم سههازیفعال با تنها ظاهرا هم یک این که است؛ وضعیت سازیبحرانی بر بحث مورد رویکرد تاکید کرد». اما استفاده

شود.  می حاصل معین کاندیدای یک نفع به انتخاباتی جو در

 آن) در مسههتقیم نتایههج از (فارغ انتخابات در شرکت اگر که دارد وجود جدی فرضپیش این مشخصا رویکرد این بطن در
 (در است برانگیز چالش حاکم جناح برای آن پذیرش که باشد کاندیدایی انتخاب به معطوف و شود انجام گسترده سطحی

 بههه مههردم- را نفههع - بههه کلن های سیاست و قوا موازنه در تغییرات از میزانی او برآمدن از یکسو رفسنجانی)، دوره: این
 یههها کرد خواهد تحمیل نظام به را هاییهزینه لزوما نیز او نهایی شکست یا حذف حتی از سوی دیگر و داشت؛ خواهد دنبال

 گی»«سههوژه آن مجههدد گیریشکل جهت در (احتمال کرد خواهد ایجاد سیاسی کنشگری امکانات حوزه در را هاییگشایش
جمعی).

 حههاکمیت و مههردم میههان تنههش شدن حاد را بحران این اصلی قلمرو اگر وضعیت» سازی بحرانی« بر رویکرد این تاکید در
 هههای افههق و مازادههها آیا که مواجهیم پرسش این با ،اکثریت) قبول مورد کاندیدای حذفی طرد واسطه به (مثل کنیم فرض

 یعنههی شد؟ حاصل ۸۸ جنبش انتخابات مقطع در که باشد چیزی آن از فراتر تواند می احتمالی بحرا ِن از سویه این محتمل
 اساسهها  کرد؟ تحمیل نظام به را ۸۸ انتخابات از بعد یخودانگیخته کمابیش خیزش از بیش هاییهزینه توانمی بار این آیا
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 گرفتههن نظههر در با و کدامند؟ کشانید شکست به و گذاشت ناتمام را ۸۸ پساانتخاباتی یخودانگیخته جنبش که عواملی آن
 مههورد ایههن در بنههابراین ؟باشیم رفته فراتر موانع و ها محدودیت آن از امروز که تهس دست در شواهدی آیا عوامل، این

[اسهههت فرضی هایهزینه این مدیریت و مهار برای لزم توانایی فاقد نظام گویا که است نهفته انگاره این در اساسی مشکل
۲[.

 (بههه بگیریههم نظههر در حههاکم قههدرت ساختار درون در هاتنش تشدید را وضعیت احتمال ِی شد ِن بحرانی  ِاصلی قلمرو اگر اما
 افزایههش بهها خههود یادامه در هههاتنش ایههن کههه اسههت آن بههر ) فرضاکثریت قبو ِل مورد کاندیدای اجباری جذب واسطه

 رفههع خههارجی، زدایههی تنههش (ماننههد شوندمی منجر ها سیاستگزاری برخی در ناگزیر چرخش  به قدرت، ساحت شکنندگ ِی
 رویکرد این معقول، احتما ِل یک مثابه به مسیری چنین استنتاج برای اقتصادی). اما بیشتر عقلنیت جنگ، خطر و ها تحریم

 و رهبر (طیف حاکم جناح انتخاب نوع بر خود آگاهی است اند: ناچار نامحتمل شدت به که بگیرد مسلم را مفروضاتی باید
 نظههام دادن تن مثابه به را انتخابات پهنه به رفسنجانی ورود  باید یعنی بگیرد؛ قطعی و مسلم نظامی) را شرکای و حواریون

 از کنههد؛ تنظیم حاکمیت انتخا ِب این مخال ِف سوی در را خود انتخابات ِی ورزی سیاست بتواند تا کند تلقی اجباری حرکتی به
 تشههدید را نظام درونی های بحران مجریه یقوه ساحت به شرکاء و رفسنجانی ورود که بگیرد مسلم باید همچنین نظر این

 بههه مدار،ولیت نظامیا ِن بورژوازی با موفق نسبتا تقابلی در رفسنجانی اجرایی هایسیاست که بگیرد مسلم باید کرد؛ خواهد
 حههاکم نظههام مرزهههای در جههایی تاکنون رفسنجانی اصول که بگیرد مسلم باید انجامد؛ می کشور کلن شرایط در تغییراتی
 جهههت در نیسههت قههادر دیگر نظام یعنی ؛دارد وی کامل حذف به جدی عزم نظام مسلط بخش اینک و است بوده ایستاده

 در مسههلط بلههوک (یا بپذیرد را قدرت ساختار در رفسنجانی مجدد ادغام از شکلی خود، بیرونی و درونی موقعیت بازسازی
 مسههلم بایههد کنههد)؛ اقههدام خود دورنی ترکی ِب بازآرایی به نظام، کلی هایضرورت به پاسخ در نیست قادر حاکم بورژوازی

 بیسههت هههواداران بهها را خههاتمی کههه گههونه (آن نیسههت رفسههنجانی مهههار به قادر حاکمیت نظامی قدرتمند بدنه که بگیرد
 فرضههیه از شههق انههد. ایههن شکننده و سست شدت به فرضیات»« این یهمه دانیممی حالیکه کرد). … در مهار اشمیلیونی
 بههه نسبت عامیانه هایدیدگاه با همسویی در بلکه کند، می تکیه ای شکننده های فرضپیش چنین بر فقط نه سازی، بحران
 مههادی هایپایه و دولتی قدرت یبرسازنده های ساخت زیر سیاسی، نخبگان وزن و نقش بر افراطی تاکید با قدرت، ساحت

گیرد. می نادیده را آن استیلی

 آمیههزی اغراق طور به وضعیت، سازی بحرانی یپروژه درون ِی تناقضات و بیرونی موانع با مواجهه در فوق رویکرد مقابل، در
 سیاسههی فلسههفه از مفههاهیمی نمههاییمطلق و تحریف با خود امر این کند؛می تاکید ناپذیر بینی پیش امکانات و احتمالت بر

 شههرایط در و اسههت ناشههده بینی پیش امور یعرصه سیاست اینکه بدیو)؛ نزد رخداد مفهوم (نظیر شودمی تسهیل رادیکال
 دلیههل ویههژه به » و ۸۸ «رخداد تاریخی هایزمینه تحلیل از رویکرد همین حال این  با.آیدمی بر چیزی هر مردم از رخداد

 گوینههد مههی برخههی کانتکسههت همین کند. در منزل گی» رخدادبوده «تکین در دهد می ترجیح و رود می طفره آن شکست
 سههخن سههاز ِی» رفسههنجانی «سبز امکانات از حتی و( دارد وا شانسیاسی مشی تغییر به را نخبگان تواندمی سیاست فرآیند

 کشههاندن بههرای تلش توانههدمی ورزیسیاسههت بههرای موجههود امکههان یههک حاضر شرایط در مبنایی چنین بر )،]۳[اندگفته
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 که است این بر فرض اینجا در باشد؛ جابجایی این از مردم حمایت جلب برای تلش همزمان، و بحران مرکز به رفسنجانی

 شههود. مههی مهیا بعدی گام برداشتن برای شرایط و یابندمی تحول سیاست اکسیر از متاثر سو دو هر انتقال یپروسه این در
 آنکهههبی شههود، مههی داده ارجاع عینی مثالی مثابه به سبز جنبش طی در کروبی و موسوی تدریجی تغییر به راستا همین در

 هههای خواسههته از بخشههی با همراهی در تغییر از حدی هاخیابان در مردم میلیونی یتوده حضور یکسو از که شود یادآوری
 بسههیاری و خاتمی و رفسنجانی مانند رجالی نیز میلیونی حضور آن حتی دیگر سوی از و کرد؛ تحمیل تن دو این به را مردم
نداد.   سوق مردم یجبهه به را اصلحات اندی ِش مصلحت اصحاب از دیگر

 آنچه اینکه آن و است بحث مورد رویکرد هایانگاره در بنیادی تناقضی از متاثر جزئی هایتناقض این همه رسدمی نظر به
 اسههت: گفتههه بههوده حههاکمیت از بخشی میانجیگری به وابسته همواره عمل در شودمی مردم» نامیده «سیاست عنوان به که
 تضههادهای یا کندمی عرضه را ورزی سیاست هایموقعیت لجرم که است حاکمیت این فراگیر، استبداد شرایط در شودمی

 بدون اساسا زده استبداد مرد ِم گویی توشوند. می واقع ورزی سیاست اصلی محمل که است حاکمیت درونی هایجناح میان
 سیاسههی ادبیات ورای رویکرد، این که ایانضمامی سیاست آن نیستند. بنابراین شدن» مردم« به قادر بالدست میانج ِی یک

 است. (با مردم ناتوانی عبارتی به یا و مردم نابسندگی به ناگفته درون ِی باور یک از برخاسته عمل رسدمی بدان خود، پرشور
 امکههان خلههق بههرای کاتالیزورهههایی یهها برمیان راههایی جستجوی به همواره استبداد علیه مبارزه لجرم ناباوری، این یغلبه

 آغههاز را استبداد علیه خود سیاسی پیکار آنجا از بتوانند مردم که ای مرحله به وضعیت است: ارتقای شده کاستهفرو مبارزه
 به رجوع با کنند).  البته حمایت نظام درونی اپوزیسیون بازی از بایدمی مردم ملزومات، این تدارک در و زمان آن کنند. تا

 لحههاظ نیسههت: بههه شههگفتی محههل هههم چنههدان فههاحش تنههاق ِض این حمل دیدکه خواهیم تاریخی و مادی بسترهای برخی
 فرهنگی و سیاسی بستر در خود کندمی حمایت رویکردی چنین از که چپ از فکری/سیاسی ینحله آن تاریخی، تبارشناسی

 تداخل حضور سیاسی، تفکر نوع این رشد فرایند بالید. در و شد زاییده طلبی اصلح گفتمانی فضای غلبه و اصلحات دوران
 شکسههت از برآمههده فرهنگهه ِی فضای بودن غالب است: یکی بوده مشهود همواره سیاسی و فرهنگی مهم شاخص دو ییافته

 از حرکههت بسههترهای رسههید ِن نظههر بههه مسدود و سیاسی فضای انسداد دیگری محلی) و و جهانی  سطح در( چپ تاریخی
 و هراسههیانقلب دربههاره ایکلیشههه هایآموزه با چپ، سیاسی ساحت در بدیل نیرویی خالی جای شرایطی چنین پایین. در
 این نیز مادی بسترهای لحاظ شد. بهمی پر چپ نیروهای ترینارتدوکس ها ِیشعارزدگی به آن تقلیل و چپ تاریخ تحریف

 حاملن گسترده [حضور کند رشد طلبیاصلح گفتمان با همزیستی و مدارا در است بوده ناچار همواره چپ از جوان ینحله
 یرویه ایههن ماحصل که اینجاست پرسش است]. اما زمینه این در مشخص ای نمونه طلباصلح های رسانه در طیف این

 به مردم نفع به طلباناصلح دراز، مدت این در آیا است؟ بوده چه استبدادی ضد یمبارزه تدارک برای طولنی همسازی
 هههایبخش آیا است؟ گرفته قرار موجود وضعیت تغییر جهت در آنها سیاسی وزن و اندرسیده حاکمیت با جدی مرزبندی

 دسههت طلباناصههلح سیاسههی هژمونی از بیرون و مستقل ای مبارزه تدارک برای لزم توانایی به اند توانسته مردم ناراضی
 ترتیب همین است. به منفی پرسش دو هر این پاسخ سبز جنبش شکست و اوج تاریخ به نظر -حداقل- با تردید بی یابند؟
 آن مرزهههای در و طلباناصههلح اردوگههاه امکانههات سایه در همواره که چپ سیاسی یاندیشه از بخشی آن که است واضح
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 مههدافع ایرسههانه «چپ حد در فقط و کند برقرار موثری ارتباط جامعه یبدنه با است نتوانسته گاههیچ است کرده حرکت

 ایههران واقعههی فضههای در عینههی هاییمصداق خود، صوری تناقض رغم به مجعول ترکیب (این است مانده اصلحات» باقی
 جدیههدی الگههوی انقلبی، چپ یا رادیکال چپ با تقابل در که بوده آن چپ گرایش این هایرسالت از یکی عوض دارد). در

 الگههوی ایههن آمیههزتقلیل باشد. ماهیت نداشته طلبیاصلح ملزومات تداوم با مغایرتی که کند عرضه چپ ورزی سیاست از
 تههوان مههی نیست، فراهم چپ گفتمان اجتماعی گسترش امکان کرد: «اگر جمعبندی صورت بدین توان می را ورزیسیاست
 شههگفتی جههای اسههاس ایههن شود». بههر فراهم آن گسترش امکان تا داد تغییر موجود وضع قامت به را چپ سیاسی گفتمان
 ایههن یابد. نمودمی استحاله انتخاباتی هر در مشارکت به سهولت به مبارزه انضمام ِی فضای در مشارکت ضرورت که نیست

 رهههبران آزادی بههه انتخابههات سههازی «مشههروط از بههود: متوالی های نشینی عقب از ای رشته اخیر انتخاباتی فضای در امر
 ارجههاع (با رفسنجانی کاندیداتوری از محتاطانه شادی اظهار به آنجا از و  خاتمی»؛ سازی سیاسی «ضرورت سبز» به جنبش

رفسنجانی]  برای آراء فعا ِل آوری جمع به نهایتا رفسنجانی) و اجباری ساز ِی رادیکال امکانات به

۱۳۹۲ اردیبهشت

دارد) (ادامه

پانوشت: 

کنید: رجوع مطلب این به نمونه ] برای۱[

جواد طالعی |   »  با رفسنجانی چه کنیم؟«

ایاش اشاره شده۲[ اههای سیاس اههای اجتماع ِی پروژ اتهای نظام در مهار هزین  ] در مقاله زیر -در کنار طرح نکاتی بسیار ارزنده- به قابلی
است: 

محمد غزنویان|      »  کیمیاگری در عرصه ناواقعی سیاست  «

 برخههی بههه ،۹۰ و  ۸۰ هههای«هاشههم ِی» دهه از را ۷۰ و  ۶۰ هههای«رفسههنجان ِی» دهه تفکیک با اند کوشیده زیر مقالت نمونه ] برای۳[
دهند: ارجاع رفسنجانی ساز ِی رادیکال تاریخی و عینی امکانات

اخپوش تا عالیجناب سبزپوش  « گنجی  |  اکبر  »  از عالیجناب سر

شمس فواد |   »  رفسنجانی     هاشمی     اکبر     از     60     دهه     متولد     یک     ی     پاره     تکه     خاطرات  «
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