
Praxies.org پراکسیس                   

وترورزی در موسم انتخابات سیاس

بخش دروم: از تناقض ها به سوی راهکارها 

امین حصوری

خویشاروندی در شواهد رو نقاط اتکاء

هیاها سرانجام در ضرورت جلب مشببارکت عمببومی بببرای  دو رویکرد توصیف شده در بخش پیشین در کنار برخی شبااهت اها و اهمپوشان
هیشوند. در توجیه این ضرورت و در جلب مشارکت مردمی، اهر دو هلبندی م  رای دادن به یک کاندیدای معین با اهم به طور کامل مفص
 رویکرد به درجات مختلف (و احتمال با ادبیاتی متفاوت) بر شوااهدی معین تاکید کرده و به عوامل مشابهی تکیببه مببی کننببد. در اینجببا

ه: هیداهیم ضمن اشاره به برخی از این مجموعه شوااهد و عوامل، اهر یک از آنها را با نگااهی انتقادی مورد بررسی قرار م

 - تاکید افراطی بر اینکه باید حتما در اهمین فضای انتخاباتی «کاری کرد»، وگرنه بازنده خوااهیم بود. چنین تاکیدی یا متکببی بببر حیبباتی
ههی انتخابات است و یا ناممکن دانست ِن کنش سیاسی معنادار، اهدفمنببد و پیوسببته در غیببا ِب فضببای انتخاببباتی. در اینجببا  پنداشتن نتیج
هیشود بی آنکه بر روی آن به درستی مکث شود: تنها در اهمین حببد کبه «آن ببار ههی جنبش سبز به طور مبهمی به بازی گرفته م  خاطر
 اهم ما از مسیر انتخابات گذشتیم»، و لغیر. با این حال این رویکرد نهایتا با دعو ِت حاکم بببرای بازگشببت بببه فضببای پیببش از خیببزش

 ]. این تاکید بر سیاست ورز ِی انتخاباتی اهمچنین بر حیاتی انگاشتن اختلفات در بالدس ِت اهرم سیاسببی۱ اهمصدا می شود [۸۸اعتراضی 
هیتوانند از این «جنگ قدرت» غنیمتی بربایند آن است که ببه نفبع یکبی از نیرواهبای درگیبر  استوار است و اینکه تنها رااهی که مردم م

هفآرایی کنند. ص

ههسازی خببواه هحاهای مختلف حاکمیت. این دوگان هفاهای جنا ههسازی خیر و شری از ترکیب ساختار قدرت با ارجاع به تشدید شکا  - دوگان
ههی سیاس ِی کاندیدای مورد نظر (رفسنجانی)، بلکه بببه ایببن  ناخواه تحریف آمیز است؛ نه صرفا به دلیل دعوت به فراموش ِی موقت ِی گذشت
هلاهای احتمالی وی را به مثابه ببدیلی ممکبن هیسازد تا بتواند پتانسی  خاطر که تصویری غیرواقعی از جایگاه و کارکرد سیاسی امروزی او م
ههای که از جناح مقابل ترسیم کرده است بقبولند؛ اهمچنانکه تصویر مخدوشی -اگر نگببوییم واژگببونه- از کلیببت  در برابر تصویر شر گون

هیکند. فضای سیاس ِی موجود عرضه م

ههای هماها و خطر حمله نظامی در صورت پیروزی رقبای رفسنجانی. این بزرگنمببایی آشببکارا حببرب  - بزرگنمایی درباره افزایش شدت تحری
ههی هشزایببی در عرصبب  تبلیغاتی و از جنس پروپاگانداری سیاسی است. برای درست بودن چنین تصویری باید فرض کنیم آنچه که به تن
هنگر هینژاد تدوی هیشود متاثر از تصمیم قوه مجریه و نهاد ریاست جمهوری است (چیزی از این دست که گویا احمد  روابط خارجی تعبیر م
هماهببای اقتصببادی و ههای ایران بوده است). و دیگر اینکه باید فرض کنیم آنچه که بببه تحری  و تصمیم ساز سیاست خارجی و رویکرد اهست
هیاهای هتگزاری حکومت ایران بوده و مستقل از نوع سیاسببتگزار هیشود امری یکسویه و وابسته به نوع سیاس  خطر تهاجم نظامی مربوط م

هتاهای امپریالیستی است. دول

ههی ههگی عرصبب ههاهای فاشیستی حکومت. روند یکدسببت شببد ههی حاکمیت و خطر رشد سوی ههی خطر یکدست شد ِن فزآیند  - اهشدار دربار
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ههی پیش آغاز شد. این روند را باید به موازات رشد بورژوازی نظامی در ایران دنبال کببرد [  ]۲قدرت سیاسی در ایران حداقل از دو داه
 که خود مکانیزمی ضروری برای چرخش سریع ساختار اقتصادی ایران به سمت نئولیبرالیسم بود. اگر بناسببت نیببروی سیاسببی اصببلح

هیگری سیاست ایجاد کند، باید پرسید چرا در دوره    ساله انتخابات (که اقبببال عمببومی بببه۸طلبان بتواند مانعی در برابر رشد روند نظام
هحطلبان بسیار بیشتر از امروز بود و وزن و اقتدار حریف نیز به مراتب کمتر بود) چنیببن اتفبباقی رخ نببداد؟ در واقببع مهببار کببردن  اصل
ههاهای فاشیستی حکومت تنها با توانمندسازی جامعه مدنی و نهاداهای مردمی در برابر کل حاکمیت امکان پذیر است، نبه ببا دخیبل  سوی
ههی  بستن مردم به امکاناتی که گویا بخش ناراض ِی (در آستانه حذف؟!) حاکمیت به ارمغان خوااهد آورد. وانگهی با ادغام این نیروی تشن
هیاش ادامه داهد. در واقع اصرار حاکمیت بیشببتر بببر وفبباق هیتواند به مسیر فعل  قدرت در منطق وضعیت، حاکمیت با سهولت بیشتری م
هتساز ِی مطلق ساحت قدرت که در عمل نبباممکن و شببکننده اسببت. تاریببخ هیشود) یکدس  درونی است نه لزوما (آن گونه که بازنمایی م

ههی ستمدیدگان و طبقات فرودست بوده است. سرور ِی بورژوازی در نهایت اهمواره تاریخ وفاق اجزای درونی آن و تاریخ تفرق

ههی هیترین و حتی یگانه امکا ِن کنشبگری سیاسبی. چنیبن تاکیبدی ببا پدیبد هتورز ِی موسم انتخابات به مثابه اصل  - تاکید مفرط بر سیاس
هیتببوان آن را «سیاسببت بببه مثببابه همتری در قالب «موسمی ساز ِی سیاست» اهمبسته است که شبااهت زیادی دارد به پدیده ای که م  عا
هتدار  کارناوال» نامید (در حالیکه برای ایجاد گشایشی در وضعیت، انسداد سیاسی اهر مشارکتی باید در امتداد یک پیوستار سیاسببی جه
هیتببوان بببه عوامببل متعببددی ههاهای این ناپیگیری در سیاسببت ورزی را م هشاهای گسسته و بی تعین). ریش  باشد، نه به مثابه بخشی از کن
ههی شرایط اختناق و انسداد فضای سیاسی و نیز بازنمببایی  نسبت داد؛ از جمله: به جایگاه اجتماعی و طبقاتی مبلغان و حاملن آن؛ به غلب
ههی هتاهای نهادی ِن مبارزات مردمی؛ و به ضعف مطلق گفتمان سیاسی چپ بببه لحبباظ دامن ههی آن؛ به نبود یا کمرنگ بودن سن  مطلق گون
ه، در بنبد بعبدی -پیامبداها-  نفوذ اجتماعی و غیره. در اینجا به اختصار به دو عامل نخست می پردازم (بحثی فشرده درباره سایر عوامبل

ارائه خوااهد شد):

ههفاهببایی همتر این رویکرد، به لحاظ جایگاه اجتماعی -با کنار گذشتن بخش اهای اهمبسته با نظام- با افببراد و طی  >> در میان حاملین عا
هتورزی هناهای خبرساز یا فضااهای پراهیااهو بببه سیاسبب هیاهای اجتماعی و علیق طبقاتی خود تنها در مقاطع بحرا  مواجهیم که بنا به پیوستگ

ههی سیاس ِت نخبگان - امروزه (به خصوص بعد از خیزش  هیآورند. در واقع «سیاست به مثابه تفنن»- به مثابه پیامد عین ِی غلب  )۸۸روی م
 به سرگرمی و اتیک ِت گااهگااه ِی انبوه فرزندان طبقه متوسط بدل شده است (و نیز برای آنهایی که به رغم خاستگاه و یببا جایگبباه طبقببات ِی
ههداری را درونببی ههی نظام سببرمای هشاهای فردگرایان هناها که غالبا ارز  کارگری خود، در فضای فراهنگ ِی طبقه متوسط تنفس می کنند)؛ اهما
ههاند که «کار سیاست» را به نخبگان بسپارند و برای خود در بهببترین هیاندیشند. آنها عموما پذیرفت ههاند و به پیشرفت فرد ِی دایمی م  کرد
هعرسانی (در فضااهای مجازی) قایل باشند و البته در اهمببه حببال ااهمیببت هشاهای حمایتی یا اطل  حالت - تنها در اهمان مقاطع بحرانی- نق
هیاهببای ههای برای «حقوق بشر» قایل باشند. واضح است که این درک از سیاست، پیشاپیش در منطق سیستم ادغام شده است و توانای  ویژ
هیشود، نه در سطح تدار ِک کنش سیاسبب ِی مسبتقل و خلقببانه. از ههی واکنش به مقتضیا ِت از پیش تعیین شده فعال م  آن نیز تنها در حوز
ههاهبای آنهبا در هیداهنبد و متقبابل، آموز ههی مورد نقد در این نوشتار عمدتا اهمین بخش از جامعه را اهدف قبرار م  قضا رویکرداهای دوگان
ههاهایی چون «بی بی سی فارسی»، «صدای آمریکا»، «رادیو هییابد. (رسان  گفتار و منش سیاسی اهمین بخش اهای اجتماعی بازتاب و تکثیر م
ههاهای مختلفببی از مخاطبببان خببود  فردا»، «دویچه وله فارسی»، «روزآنلین»، «کلمه»، «جرس» و غیره نیز به تکثیر اهمین صدا برای دست

اشتغال دارند).

ههاهای مبارزه برای تببدارک امببر جمعببی را ببنببدد. ههی روزن هچگاه نمی تواند اهم ههای رایج اهی  >> اما اختناق فراگیر بر خلف تصور کلیش
هتورزی در مقطع انتخابات، مطلق ساز ِی قدرت نظارت و سرکو ِب حاکمیت است که اهمان طور کببه هقساز ِی تاثیرات سیاس ههی مطل  لزم
ههای هنپندار ِی مردم و ملز ِم تقویت عموم ِی این انگاره است. در حالیکه قدرت حبباکم اهمیشببه در مببوازن  گفته شد اهمزمان به معنای ناتوا
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هیتواند نوع مواجهه با اولی و سرانجام چگونگ ِی این موازنه را  شکننده با قدرت مردم قرار دارد و درک این دومی از میزان توان خودش م
هتاهای متنوع زیست جمعی است که به شببدت  تغییر داهد. وانگهی تاریخ واقع ِی زندگی در فضای اختناق، تاریخ مبارزات مستمر در ساح
ههگی پیوند یافتن به اهم (در رویارویی با عامل کلن بازتولیبد سبلطه) برخوردارنبد. بزرگنمبایی دربباره ااهمیبت مقطبع انتخاببات  از بالقو
هلبندی این مبارزا ِت پراکنده اهمراه است. در عببوض، ههناخواه با نادیده گرفتن اجزای این تاریخ و نیز امکانات واقعی برای بسط و مفص  خوا
هتاهببایی مویبب ِد هیشود، به آنها به مثببابه واقعی ههتری از این مبارزات تصدیق م  جایی که (از سوی حاملین این رویکرد) وجو ِد اشکال برجست
ههی هیشود سببرمای هیشود؛ بلکه با اشاره به پراکندگی و کم اثر بودن آنها تلش م هتورزی پیوسته و غیر موسمی ارجاع داده نم  امکان سیاس

ههی دال اعظم مبارزه یعنی مبارزه ی انتخاباتی (و رقابت اهای جناحی) گردد. مادی و نمادی ِن آنها ضمیم

برخی پیامدهای این ررویکردها از منظر سیاست فررودستان

هیشود: مشارکت در انتخابات برای «ما» (کدام «ما»؟!) یببک هعبین ِی فراگیر و متکی بر نگاه «اهزینه و فایده» گفته م  بر مبنای اهمین نوع واق
امکان است که حتی به فرض متحقق نشدن اهم مضراتی در پی ندارد؛ پس چرا باید با کلبی مسلک ِی انفعالی از آن چشم پوشید؟

ههی انتخاببباتی، جببز احتمببالتی شببکننده، هیگذریم که برای خلق «امکان» از دل این پروس  (با ارجاع به آنچه که گفته شد از این امر در م
هنماندگاری وجود ندارد). پاسخ من به این پرسش ناظر بر اهمان امکانات و الزامات شکل گرفتن یببک «مببا»ی واقعببی و هتاهای درو  قابلی
ههی ههاهای جبه ههگی تغییر باشببد؛ آن نیببروی کمببابیش اهمبسببته ای کببه معببرف منببافع و خواسببت ههگ ِی سوژ  غیر مبهم است که حامل بالقو
هتورزی ههی نهببای ِی سیاسبب هیکوشم در پیوند بببا نسببخ ههی جمعی آنها باشد. از اهمین منظر م  فرودستان و ستمدیدگان جامعه و تجسم اراد

هتورزی را برشمارم: ههی این نوع سیاس انتخاباتی (یعنی رای دادن به کاندیدای بهتر) برخی مضرا ِت اهمواره انکار شد

 از منظر سیاست فرودستان مهمترین نقد بر مشارکت انتخاباتی متوجه تاثیرات آن بر ذاهنیت عمومی جامعه اسببت. در شببرایطی نظیببر
هنداداهای متفاوت خود سیستم محسوب می شوند، و در غیبباب  ایران که اهیچ یک از کاندیدااها و احزاب، برآمده از مردم نبوده بلکه برو
هثب ِر مازاداهببای احتمببال ِی مشببارک ِت تبباکتیکی در انتخابببات باشببند، رای دادن بببه هشاهای مردمی که میرا هیاها و جنب هلاها و ایدئولوژ  تشک
ههانببد و ههگذاری کرد هفاهایی از نیرواهای سیاسی که حول آن کاندیدا اجماع و سرمای  کاندیدایی معین چیزی نیست جز تقویت اهژمون ِی طی
ههی آنها). هلاهای فرض ِی پنهان داشت ههاها، نه آما ههاهای رسم ِی این اندیش هفاها (نظر به سوی ههی این طی ههی سیاسی پیوند داهند  نیز تقویت اندیش
هیانجامدکه معطوف به ایجبباد هشاهای حاکمیت م  در عین حال مشارکت در انتخابات خواسته یا ناخواسته به بارور ساز ِی آن بخش از تل
هلترین گفتاراهببای هشاهای ناراضی مردم و نیز ایجاد گسست در تاری ِخ مبارزات مردمی بوده است (تنهببا در قببال ِب نبباز  تفرقه در میان بخ

ههای سبز» می توان تاریخ جنبش اعتراضی  هعپذیر جلوه داد). اما ااهمیببت۸۸قدرتمدار «صنعت رسان   را با مشارکت در انتخابات اخیر جم
 این پیوستگی تاریخی و اهمبستگی اعتراضی در چیست؟ به سادگی باید گفت: برای شکل دادن بببه نببوع خاصبی از ذاهنیببت عمببومی در
هقاهای رای با اهر توجیهی که انجام شود به طور ضمنی حامل ایببن  جهت ارتقای خودباوری مبارزاتی مردم. از این نظر بازگشت به صندو
ههی زمببانی ایببن «در هیدانیم که گستر ههی دیگری جز این عقب نشینی تاکتیکی نیست. اما به خوبی م  گزاره است که «در حال حاضر» چار

  تاکنون پیوسته تمدید شده است (و با چنین منطقی باز اهببم تمدیدخوااهببد شببد). در عمببل، آنچببه ضببرورت۱۳۷۲حال حاضر» از سال 
ههی اخیر برای ما به ارمغان آورده است ایجاد گسستی دایمببی در رونببد شببکل گیببری آگببااهی  ناگسستن ِی مشارکت انتخاباتی در دو داه
هیتببوان ههی تغییر اجتماعی باشند؛ این امببر را بببه تعبببیری م هیبایست سوژ هشاهایی از مردم است که م  انتقاد ِی مشترک در میان اهمان بخ
هلگیری اهویت جمعی و طبقات ِی ستمدیدگان نامید. در واقع اهمبستگی دایمی با بخشی از بورژوازی (بببر هممند روند شک هشساز ِی نظا  مخدو
هیست که تا اینجا تدارک سیاست مستقل فرودستان را به محاق برده است. ایببن هها  علیه بخش اهای اهارتر آن) اهمان سیاست واقعگرایان
هفاهایی از نیرواهای چپ بببوده اسببت  –به محاق بردن در واهله نخست از طریق اهمراه کردن فعالی ِن جامعه مدنی و حتی  و به ویژه- طی
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هیشدند. از این زاویه حاصل این کببار ههای موسوم به «سیاست انضمامی» دعوت م  که در برابر منسوخ نمای ِی سیاس ِت آرمانگرایانه، به روی
ههای منسجم برای مقابله با استبداد سیاسی، هلگیری روی ههسازی مستمر نیرواهای چپ بوده است که ضمن جلوگیری از شک  تا امروز پراکند
ههگیببری از هشاهایی از چببپ در عیببن بهر ههی اخیر بخ هناهای راست شده است. در واقع طی سه داه  مانع از به چالش گرفت ِن اهژمون ِی گفتما
ه) ههاند (عموما با اصلح طلبان هفاهایی از نیرواهای سیاسی راست بود هداها و ادبیات سیاسی چپ، به طور دایمی در ائتلفی تاکتیکی با طی  نما
ههاند که به آنان امکان داده است با سببهولت بیشببتری گفتمببان سیاسببی هناهایی برخوردار شد  و در ازای این اهمرااهی و اهمصدایی از تریبو
هیرود فعالین و نیرواهای چببپ،  خاص خود را در جهت تضعیف گفتمان چپ رادیکال بسط داهند به این ترتیب از آنجا که منطقا انتظار م
ههسازی نیرواهای چببپ بببه  مدافع و مروج سیاست فرودستان، و در سطح گفتمانی زبا ِن حا ِل آنان باشند، بدیهی است که این روند پراکند
هتورز ِی اهمسو با منافع فرودستان انجامیده است. بنابراین بحببث از نفبی  تضعیف کنش سیاسی رادیکال و به تعویق انداختن مداوم سیاس
ههاها و مضببامی ِن معینببی از  «سیاست عملگرا» و اهمسان دانستن آن با «سیاست رسمی» نیست؛ بلکه بحث بر سر آن است که چگونه شیو
ههی «سیاست عملگرا» را در درون مرزاهای «سیاست رسمی» جای داهند تا نهایتا در خببدمت تثبببیت اهژمببونی  عملگرایی می توانند نتیج

نیرواهای راست قرار گیرند.

هیداهبد، نبه هیدارد و آنها را در موقعیبتی پراکنبده و انفعبالی قبرار م ههی کلم: آنچه که ستمدیدگان را از تدارک مبارزاتشان باز م  خلص
 ناتوانی مادی یا تاریخ ِی آنها، بلکه رازورزانه بودن فضای مناسبات اجتماعی و سیاس ِی تحمیببل شببده بببر آنهاسببت؛ از ایببن منظببر نقببش
هیاهای مناسبببات مسببتقر ههگ ههی نخست رفع رازورزان  روشنفکرا ِن طبقات فرودست نه لزوما سازمانداهی مستقیم ستمدیدگان، بلکه در واهل
ههروی از مناسک رسمی حکومت - با اهر توجیه تاکتیکی- در تقابل بببا وظببایف سیاسبب ِی روشببنفکران  است. بر این اساس، دعوت به دنبال

هیشود. هیگیرد و این بخش مهمی از اهمان مضراتی است که سهوا یا عامدانه نادیده گرفته م طبقات فرودست قرار م

هیاهای رایج درباره ایببن مقببوله، بحببث بببال را هیکوشم ضمن پاسخگویی به نارسایی، تصویرساز  اینک با نگااهی به رویکرد «تحریم فعال» م
هیتر دنبال کنم: کمی انضمام

هیشود، چرا که مرزاهببای آن بببا بببی تفبباوتی و هیگویند تحریم انتخابات به سان کنشی فردی یک رااهکار سیاسی محسوب نم  به درستی م
ههاند که «تحریم فعببا ِل» انتخابببات (بببه مثببابه یببک رااهکببار ههی قبلی افزود ههه را اهم بر گزار  انفعال سیاسی نامعلوم است. اما اخیرا این گزار
هنپذیر نشده و نخوااهد شد و در عین حال دست حبباکمیت را هچگاه امکا هضاهای منطقی و امتناع کاربردی است، چون اهی  جمعی) واجد تناق

هیکنم [ ههاهای اخلق ِی کنش تحریم دفاع م هتاهای انتخاباتی اش بازتر می گذارد. ضمن اینکه در سطح فردی از سوی  ]۳برای پیشبرد سیاس
ههی دوم یعنی امتناع «تحریم فعال» بپردازم. در این مورد، نخست باید بببه ایببن نکتببه ارجبباع داد کببه چببرا تحریببم فعببا ِل  مایلم به داعی
هماهببای گفتمببانی و هچگاه محقق نشده است؟ علت محقق نشدن آن پیش از اهر چیببز حضببو ِر اهمیشببگی اهمببان مکانیز  انتخابات تاکنون اهی
ههسازی دایمبب ِی نیرواهببای ههگی اهای مناسبات موجود (در ذاهنیت جامعه) و نیز پراکند هممندی است که در کا ِر تشدید رازورزان  سیاس ِی نظا
ههاند و در ههه با وضع موجببود شببد هلگیر ِی آگااهی و عزم جمعی برای مقابل هماها در سطح عام مانع از شک ههاند. این مکانیز  اپوزیسیون فعال بود
ههی هلگیر ِی جبه  سطح خاص، (به سهم خود) گسترش اجتماع ِی گفتمان چ ِپ رادیکال را نبباممکن سبباخته انببد؛ و در نهببایت مببانع از شببک
ههی اخیببر)، بخببش مهمببی از  واحدی از نیرواهای سیاس ِی مخال ِف نظم مستقر شده اند. مشخصا در اهر مقطع انتخاباتی (حببداقل در دو داه
 اپوزیسیون رویکرد دخالتگری فعال در انتخابات را (بنا به دلیلی «اضطراری» یا مصالح «تاکتیکی») برگزیببده اسببت. ایببن امببر در کنببار
ههی تحریم انتخابات را از مخالفان وضبع موجبود هکاهای تبلیغات ِی حاکمیت برای جلب مشارکت عمومی، امکان تحقق تجرب ههاها و تاکتی  روی
هفاهایی که از ناممکن بود ِن «تحریم فعا ِل» انتخابات، به نفع ضرور ِت شرکت در انتخابببات اسببتدلل  سلب کرده است. به این ترتیب طی
ههگی آن)، اهمواره با تمام قببوا در جهببت گببرم ههگی یا گشود هفاهایی اهستند که صرفنظر از مااهیت این امکان (بست هیکنند دقیقا اهمان طی  م
هلگیری اجماع وسیع نسبت به ضرورت اهر گونه امتنبباع هممند، اقدامات وسیعی را علیه شک ههاند و به طور نظا  کردن تنور انتخابات کوشید
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ههاند. جمعی یا تحریم سازمان داد

بحثی مقدماتی در باب راهکارها

ههی هیتوانبد شبکل ملموسبی از تجبرب هیتوانسبت/م ههی «نافرمانی مدنی» رسید، چرا که تحریم فعال انتخاببات م  از بحث فوق باید به مقول
ههاها و اشکا ِل موثر نافرمانی مدنی، باید پرسببید جایگبباه نافرمببانی  نافرمانی مدنی در سطحی گسترده و کم اهزینه باشد. مقدم بر بحث شیو
 مدنی در کشوراهای استبدادی کجاست و نسبت آن با «سیاست ستمدیدگان» چیست؟ در واقع برخلف آن درکببی کببه بببا اشبباره بببه
هلاهای مردمی را دلیل موجهی برای چنگ زدن به طناب انتخابات (یببا اهمببراه شببدن بببا بخببش  شرایط خاص کشور، نبود احزاب و تشک
هیشود نبود بستراها ِی رسمی و قانونی هدسازی مبارزات ِی فرودستان مربوط م هیکند، باید گفت تا جایی که به توانمن  ناراضی حاکمیت) تلقی م
 برای مشارکت و تاثیرگذاری سیاس ِی اکثری ِت مردم، خود بهترین دلیل منطقی و بستر عینی برای تدارک نافرمانی مدنی است. اگر ایجاد
 خودباوری مبارزاتی در میان فرودستان و ستمدیدگان را قدمی ضروری برای به چالش گرفتن ساختاراهای مسلط فببرض کنیببم، اشببکال
 مختلفی از نافرمانی مدنی، در کنار تاثیرات اجتماعی و سیاس ِی مشخص خود، ابزار مهمی در این راستا خوااهند بود. در اهمین راسببتا بایببد
ههی آنهببا بببه ههی نیرواهای سیاسی برسببازند هحطلبان (که اینک دامن ههروی تام از اصل  پرسید آیا تاکنون پشتیبانی نامشروط و در واقع دنبال
 طور شگرفی گسترده شده است) اهیچ گاه فرصتی برای تمرین نافرمانی مدنی ایجاد کرده است؟ یا بببه عکببس، تمامببا آن را بببه تعویببق
ههی غببالب بببودن نگببرش مببورد  انداخته است؟ مشخصا مشارکت در انتخابات چه نسبتی با این موضوع دارد؟ واضح است که به واسط
هشاهای ستمدیده و ناراض ِی جببامعه، در اسببار ِت سببیکلی معیببوب، مشببارکت سیاسببی  بحث و با بی اعتنایی به ابزاراهای توانمندساز ِی بخ
هیتوانسببت هحطلبان و بستراها ِی رسمی انتخاباتی قلمداد شده است؛ در حالیکه سیاست عملگرای واقعی م هیگری اصل  اهمواره نیازمند میانج
هماهای سیاس ِی موقت ِی مبارزه بدل کند؛ نه بالعکس، یعنببی هحطلبان را به دنبال مردم بکشاند (و آنها را به یکی از ااهر  سیاستی باشد که اصل
هیتوان گفت رویکردی هشاهای انتخاباتی. از این نظر م هتمن ِد نمای ههاهای رضای هحطلبان و بدل کردن آنها به ابژ  کشاندن مردم به دنبال اصل
هیکند در واقع دچار نوعی وسواس و شتاب عملگرایانه است؛ چرا که از سر تعجیببل  که از منظر واقعگرایی بر مشارکت انتخاباتی تاکید م
هتاهببای «سیاسببت از بببال» هتورزی را (که تصادفا اهمواره با راهیاف هتترین رااههای سیاس  برای یافتن رااههای کوتاه و میانه، انتخاب دم دس
هدسازی ستمدیدگان و ارتقای نیروی مبببارزاتی آنببان مقببدم داشببته هدمدت در جه ِهت توانمن ههاهای بلن  متناظرند!)، بر جدی ِت بناکرد ِن پروس
ههی این تراژد ِی تاریخی ما باشد که چرا اهمواره بخش قابل تببوجهی از روشببنفکران تحببول هتزدگی» توضیح داهند  است. شاید این «سیاس
ههانببد و ناخواسببته هتاها قببرار گرفت ههاهای اهژمونیک حکوم  خواه (جدا از روشنفکران ارگانیک طبقه مسلط) در عمل در خدمت پیشبرد پروژ
هچگاه مطلوب خود آنها نبوده است. به اهر حال تا زمانی کببه بببدیهی ههاند که پیامداهای آنها اهی هیای شد  اهمدست رونداهای سیاسی و تاریخ

ههی رااهکاراهای بدیل نخوااهیم رسید. انگار ِی رویکرد مشارکت انتخاباتی را کنار نگذاریم، به صرافت جستجوی خلقان

هعتر صدااهای طببرد و حببذف هیگمان باید از اهر فضایی برای گسترش ارتباط با مردم، ایجاد خودباوری مبارزاتی در مردم و بازتاب وسی  ب
ههی مناسبی بببرای گسببترش هی عمومی، عرص ههی برانگیختگ ِی حساسیت اها  شدگان استفاده کرد؛ از این زاویه فضای پشاانتخاباتی، به واسط
ههی استفاده از این فرصت به اهیچ رو امری بدیهی نیسببت و ایببن درسببت هکاهای علنی است. اما نحو هتاهای انتقادی و تحر ههی فعالی  دامن

هیبخش و سیاست فرادستان را مشخص می سازد[ ههی شکافی است که مرز سیاس ِت راهای  ]. واضح است که حاکمیت به اجبار۴اهمان دقیق
 بساط بازی انتخابات را می گشاید، اما تنها در صورتی می توان این بازی موسمی را به فرصتی برای ستمدیدگان بدل کرد که با قواعبب ِد
هشاهای موجود. با توجه به آنچه که گفته شد، در چنین فضایی سیاست ورز ِی قابل دفباع  خا ِص خو ْد بازی کرد، نه با قواع ِد رسمی و چین
هیبایست در سطح کلن معطوف به تقویت خودباوری مبارزاتی ستمدیدگان و فرودستان و ارتقای اهویت جمعی و طبقبباتی آنهببا باشببد  م
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ههی هماهای سلطه). در سطح خردتر، فضای پیشا انتخاباتی از یکسو تمرینی بببرای گسببترش ایببد  (در تقابل با کلیت ساختار قدرت و مکانیز
هتاهببایی در  نافرمانی مدنی و بسترسازی مادی و فراهنگی برای آن است؛ و از سوی دیگر بستری است برای مجمببوعه رااهکاراهببا و فعالی

هشاهای اجتماعی[ هههاهای مردمی خرده جنب ههی نخست فرصتی است ببرای تعامبل و پیونبدیاب ِی۵جهت ارتقای پای  ]. فضای پیش رو در واهل
ههی انسداد موجود و موانع و رااهکاراهببای  فعالین سیاسی و اجتماعی با یکدیگر و با توده مردم برای دامن زدن به گفتاراهای انتقادی دربار
هیشودکه ببه معنبای معرفبی هشاهای اجتماعی فرااهم م ههتر خرده جنب ههگری موثر سیاسی. در ضم ِن این تعامل، امکان معرفی گسترد  مداخل
هشاهای مختلف مردم نیز اهست (که خود گامی ضروری برای ارتقای جسارت سیاسی ستمدیدگان و تقویت ههی بخ  مطالبات سرکوب شد
هیتر میبان ایبن هیتبوان در جهبت ایجباد پیونبداهای جبد هشاهای معطوف ببه آنهاسبت). ببه مبوازات آن م  و تثبی ِت اجتماع ِی خرده جنب
ههسببازی ههی آنها را زمین هلبندی سیاس ِی آیند هناها)، که سهول ِت مفص هشاها تلش کرد (خواه در سطح فعالین، خواه در سطح گفتما ههجنب  خرد
ههاهایی ههاهای مقاومت؛ اهسته اها و شبک ههاها و شبک  خوااهد کرد. به اهمین ترتیب فضای پیشاانتخاباتی فرصتی است برای ایجاد و تقویت اهست
هیسازند و باور به سیاست به مثابه امر جمعی هتورزی را فرااهم م ههجنبش اهای موجود، امکان تداوم سیاس  که در پیوند با یکدیگر و با خرد
ههی اشکال و سطوح ممکببن) بببدیهی هیداهند. بدون مشارکت فعال و مستمر در سازمانداهی مستقل نیرواهای مردمی (در اهم  را گسترش م
ههاهببای درمانببدگی از غاراهببای هماهای انتخاباتی تنهببا نال ههی میان موس هیخورد و در فاصل هتورزی به موسوم انتخابات گره م  است که سیاس

هیرسد. امنیت فردی به گوش م

۱۳۹۲بیست و اهشتم اردیبهشت 

پانوشت:

ههی جمعبی از۱[ هیگمان حاکمیت به خوبی بر این نکته واقف است که برگزاری یبک انتخاببات پرشبور ببرای ببه خاکسبپاری خباطر  ] ب
ههگی بازگشایی یببک۸۸انتخابا ِت  هیکند و بالقو هیاهای ناراضی و سرگردان را کانالیزه م   و خیزش پیام ِد آن ضروری است؛ مجرایی که انرژ

هیسازد. زخم تاریخی را منجمد م

هیگری در کشوراهای پیرامونی  امین حصوری۲[ |] درباره نظام

 ] به مثابه فرد اگر بناست تنها سهم ما از مشارکت سیاسی محدود به رای دادن یا رای ندادن در یببک انتخابببات بسببته و فرمایشببی۳[
ههگر باشد، اهمان بهتر که با به رسمیت نشناختن این نمایش لاقل به طور درونی از این نظم گسست کنیم و با «نه»  تحت یک نظام سلط

گفتن به آن، حریم درونی خود را از قلمرو اقتدار حاکمیت مصون بداریم.

هشاهایی اهم ارز معرفی۴[ هیگرایی است که در نهایت رای دادن یا رای ندادن را کن  ] این دیدگاه طبعا مغایر با آن دسته رویکرداهای نسب
هتاهای علی عیلزاده تا اینجا بیانگر آن بوده است. در این گونه رویکرداها برشمردن مزایا و معایب  می کنند، نظیر آنچه که برخی یادداش
هه است که گویا بناست ما را از انتخاب صریح سیاسی معاف هزسازی آنها اهمرا  اهر یک از دو کنش رای دادن و رای ندادن، با نوعی اهم ار
هباهای کنونی مخالف مان محفوظ بدارد (اهر چند کببه احتمبال قطببی هیاها و اهمگرایی اهای بعدی ما را به رغم انتخا  کند و یا امکان دوست
هحتری خوااهد کشاند). برای حفظ این رویکرد سانتیمانتال نخسببت بایببد بتببوان هعگیری صری  شدن بیشتر فضا به زودی اهمگان را به موض
ه) انکار ههگی جمعی هلگیری سوژ هباهای مشخص را (حداقل در سطح نسبت آنها با موانع شک  پیامداهای سیاسی نااهمخوان و متنافر این انتخا

هزاهای اجتماعی به نفع ضرورت یک آشتی طبقاتی اساسا الغاء پذیر است. کرد و در عین حال باید نشان داد که آنتاگونیسم ستی

ههی این وظایف «تخیلی» را وانهاد و با نگااهی واقعگرا به «اضببطراری» بببود ِن وضببعیت، در جهببت تبلیببغ۵[ هیتوان اهم  ] واضح است که م

7 از 6 صفحه



Praxies.org پراکسیس                   

ههی برآمدن احتمالی او مجرااهایی برای تخفیف درداهای فرودستان فرااهم گردد! کاندیدایی معین کوشید تا به واسط

7 از 7 صفحه


	امین حصوری
	خویشاوندی در شواهد و نقاط اتکاء
	برخی پیامدهای این رویکردها از منظر سیاست فرودستان
	بحثی مقدماتی در باب راهکارها

