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 یک بررسی نظری

 «انتخابات و بازتولیدگری فاشیسم»

 .سسیاوش.

ناخواه برگزاری انتخابات در یک کشور آن هم در سطح کالن برای تعیین رئیس  بریم، خواهشرایط موجودی که در آن به سر می در

یابند بازی در وضعیت مینیست. پر واضح است نخبگانی که در این عرصه حضور « گردش نخبگان»دولت آینده، نمایشی به جز 

و آنها نیز برای حرکت  باشد که از پیش تعیین شدهای میورزی آنها مطابق با بازیاند و به عبارتی اصول سیاستموجود را پذیرفته

بحث کمی به « گردش نخبگان»سازند. از این رو بهتر است حول مفهوم های خود در زمینی از پیش آماده، خود را مهیا میدادن مهره

 بنشینیم.

نخست گردشی که میان  :ده است، سه نوع گردش را از هم متمایز کر«گردش نخبگان در فرانسه»ماری کوالبینسکا، در کتابی با عنوان 

تواند به یکی از دو شکل باشد: دهد. دوم گردش میان گروه نخبه و بقیه مردم که خود میهای مختلف گروه نخبهء حاکم رخ میدسته

شوند، یا ب( ممکن است افرادی از رود به درون گروه نخبهء موجود میتر، موفق به واست افرادی از قشرهای پایین الف( ممکن

 [.۱] جود وارد مبارزه گردنده نخبهء موهای نخبهء جدیدی تشکیل دهند و سپس بر سر قدرت با گروتر، گروهقشرهای پایین

ما و زمینهء  ودِین کتاب در زمینهء گردش نخبگان، با در نظر گرفتن واقعیت موجآنچه برایمان روشن است فارغ از تحقیق تجربی ا

به دلیل اینکه: یک. در نوع اول و  ،توان هیچ موافقت نظری با هیچ یک از این سه نوع گردش پیش گفته پیدا کردنظری خودمان، نمی

در جهت فعلیت  پی نخواهد داشت و تحولی اساسیالف، امتداد نظری چنین گردشی چیزی به جز بازتولیدگری نظم مسلط در _دوم

باشد. دو. در نوع ن رو قدم در دوری باطل گذاشتن میهای مردم صورت نخواهد گرفت و از ایها و توانمندیبخشیدن به توانایی

 ال دوران خود یاهای تاریخی و بسته به اوضاع و احوشود که نخبگانی بر حسب ضرورتیز به این صورت در ذهن متبادر میب، ن_دوم

گیرند و دست به مبارزه با ده میی پنهان و رازآلود را بر عهسازی این ضرورت و موجبیت نیروهابر حسب مشیت الهی، وظیفهء پیاده

و با رنگ و لعابی دیگر تحمیل  ای دیگرخود را به گونه بخشیِتوان حدس زد که آنها انتظامزنند که پیشاپیش مینظم مسلط می

اند وضعیتی انضمامی )مشخص( را داشته که در تاریخ نیز کم نبوده است این چنین گردش نخبگانی که از خارج قصد دگرگونی کنند.می

 اند.جز فاجعه و نکبت بر جای نگذاشته امر چیزی به و در نهایتِ

ها یا مردم حضوری ین قسم گردشرا حس کرد. چرا که در ا« مردم»توان اهمیت و لزوم پرسش از جایگاه و موقعیت با این اوصاف می

ساختار نیستند یعنی در معادالت قدرت جایی ندارند چگونه  ندارند یا حضوری ابزارگونه دارند. خواهیم پرسید: مردمی که درونیِ

خود را به  توانند با در نظرگیری چنین روندی )گردش نخبگان( قدرت توتالیتر را تحت تاثیر قرار دهند؟ قدرتی که تاکید تام و تماممی

امکان برای مشارکت توان تنها ی شده است، بر این اساس، چطور میگذارحفظ نظم پایگانی دارد و هر جایگاهی برای مردم خاصی نشانه

پذیر به شرکت در این یرونی، تقلیلکلیت مردمِ بگری آنها در امر سیاسی را فرآیند گردش نخبگان دانست؟ آیا مردمی و دخالت

 کند؟   آفرینی میپذیر کردن مجدد مردم نقشبندی و شکلاین نیست که این فرآیند در صورت ؟ جزباشدگردش می

چیزی به غیر از ابزار صرف در دست « مردم»شود مشاهده کرد که در فرآیند گردش نخبگان می ،های مطروحهبا توجه به این پرسش

تخابات نیز کارکرد و معنایی به جز اجرای تمام عیار همین نمایش زنده اند و نیستند؛ و انیابی به قدرت نبودهنخبگان، برای دست

کند تا مردم در یک جامعهء سیاسی اعطا مینخواهد داشت. راست آن است که انتخابات حس فاعلیت و سوبژکتیویتهء سیاسی  را به 

م را در یک دوگانهء ش از آن، چنین انتخاباتی مردای را که برایشان مفهوم عدم وجود همان آینده است را رقم بزند. و پیبتواند آینده
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توان تعبیر به همین دلیل می«. رو فاشیسم بدتفاشیسم بد » :بینندوشت خود را بین تنها دو گزینه میای قرار داده که سرنحاضر و آماده

باد کرده استوار است  جان ومردمی بی را برای انتخابات در وضعیت موجود به کار برد. فاشیسمی که بر مبنای« تر کردن فاشیسمفربه»

 باشد. های برجستهء آن میگسسته و چند پاره و... از ویژگی ستیزی، جامعهءستیزی، خردگری، دیگریو خودسرکوب

 «برگشتهسپهر عمومی بخت»

ای سیاسی، نشریات، محافل هها به واسطهء باشگاهمند به خود گرفته است. انسانوایی کنش سیاسی انسان شکلی واسطهدر جوامع بورژ

شوند و از این طریق بر انتقادی مشغول می_به شکلی عقالنیادبی و... به بحث و جدل در مورد مسائل و موضوعات عمومی و 

مند شدن این کنش نیز برخاسته از تفکیکی است که بین جامعهء مدنی گذارند. علت واسطهها تاثیر میهای خرد و کالن دولتسیاست

ن دو جامعه واسط بین ای« سپهر عمومی»شود. چیزی به نام )جامعهء سیاسی( و حوزهء خصوصی و حوزهء عمومی برقرار می و دولت

قرار است: های آن از این باشد. شرح کوتاهی دربارهء ویژگیها همراه با اجتماعات مردمی میها، مجالت، سالناست یعنی همان باشگاه

و فروش آنچه به بخش خصوصی  شوند که در پی خریدگرانی سوداگر ظاهر نمیکسوت معاملهها در در سپهر عمومی، انسان»

 کنند تا اراده و آزادی خود را تحت اجبارات وارگزاران یک حکومت ایفای نقش نمیو چون ک ،باشند شودشان مربوط میزندگی

  [.۲] «بوروکراسی و دولت به کناری نهند

در عین حالی که دارای ذهنی  ،کنندمر عمومیِ در جریان معرفت کسب میت که مردم نسبت به ازمانی اس_سپهر عمومی مذکور فضا

ود را به سوی یابند  و خانتقادی به ذهنی جمعی و مشترک دست می_خصوصی هستند اما در نهایت بر مبنای استدالل و تفاهم عقالنی

باشد لی ناگفته پیداست مسئلهء ما متفاوت از سپهر عمومی آرمانی میدهند. ودهند و آن را تحت تاثیر قرار میقدرت دولتی تسری می

 که هابرماس در سطح نظری آن را کاوش کرده است و اینجاست که این موضوع برای ما دردسرساز می شود.

ی و درنده از داری خود و نشان دادن چهرهء وحشیت سرمایه و بر اساس منطق سرمایهفاشیسم پس از در اختیار گرفتن قدرت و حاکم

بند و یک پا رانی این سپهر عمومی نیمه کار ویخود و متعاقب آن، با بکارگیری تمام دم و دستگاه و ساز و کارهای ایدئولوژیک خود، ب

جزء الیتجزای حیات ساختاری آن های تحت فرمان و کنترل خود را جایگزین کرد که ها و باشگاهر هوا مشغول شد و در ادامه انجمند

حرکت »و آن، این بود که:  ، با هم بودن ها و اجتماعات مردمی در واقع پیامی آشکار داشتهاشند. این درهم کوبیدن ها و سرکوببامی

بنابراین این سپهر عمومی بدیل چیزی جز یک جلوهء شیک و  .«شودنترل و مدیریت امر خصوصی آغاز میهای فاشیسم از کساختار

خواهند دهد. مردمی که میمردمی نشان می_و سیاست« خودیمردم غیر»رت فاشیسم نفرت خود را از تزیین شده نیست. به این صو

ها و سانی خود را تحقق ببخشند و انرژیها و ذات انها و بالقوگیاساس کنش خود، توانمندی واسطه و بریت به صورتی بیدر نها

 ابرابری طبقاتی و... کنند.نیروهای خود را صرف رهایی، رفع از خود بیگانگی، تبعیض، ن

آوردهای دوران مدرن در زمینهء مشارکت گشتی چیزی کم از یک فاجعهء انسانی ندارد، به این دلیل روشن که تمام دستچنین پس

. شودب کرد. مسئله به همین جا ختم نمیواقعی مردم در سپهر عمومی را تماماٌ به نابودی کشاند و آن را به حوزهء امر خصوصی پرتا

وقفه آمیزی فاشیسم تالشی بیشوند و برای رنگآرایی وارد میمثالی در این صحنهنیروهایی موسوم به مصلح اجتماعی با وقاحت بی

طلب . برای مثال یکی از نخبگان اصالحدهندروی خود قرار میسلط تعدیل ساختاری را راهکار پیشدهند و به اقتضای نظم مانجام می

های قرمز و حکومت، ناشی از چسبندگی صندلی در درون قدرت« موازنهء مثبت»طلبان بر تاکید اصالح»است:  ای آوردهدر مقاله

ورزی مستمر آنان که همسو با آخرین نظریات اندیشمندان در سطح جهان و نیز نیست، بلکه تجربهء بیست و پنج سال سیاست

های در حال رشد کند که گذار به دموکراسی در کشورن است، ثابت میهای گوناگوخواهی در کشورهای دموکراسیهماهنگ با جنبش

د. به بیان دیگر بررسی ای که یک جناح از نخبگان قادر به حذف رقیب یا رقبای خود نباش، به گونهندارد« توزیع قدرت»جز  مسیری
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نظریات »های در حال توسعه ه است که در کشوراند، متفکران را به این نتیجه رساندساالری دست یافتهروند کشورهایی که به مردم

 [.۳« ]هستند« گذار به دموکراسی»وند توجیه کننده ر« محورتزهای جامعه»بیش از « محوردولت

داند و ر را با واقعیت موجود همخوان نمیمحوگرایانه(، نظریه جامعهیویستی )اثباتاز سنت نظریه پوزیتعالوه بر اینکه نویسنده با پیروی 

عه )جنبش مردمی( برای حرکت و داند و همچنین از نظر آنها امکانی برای رشد و نمو جامپذیر مین را در برابر واقعیت ابطالآ

گراف شود که در پارااش آن میگیرند و نتیجهگزیر مشی سیاستِ واقعی را پیش میروی به سمت تغییر وجود ندارد، پس به ناپیش

فراگذری از نظم  توان دریافت که این نیروها در بازی مصلحانهء خود هیچگاه قصدطلبان خواندید. پس میپیشین از زبان یکی از اصالح

اند، چرا که منافع آنها وابسته به بازتولید چنین ساختاری است و خود نیز به اند و به آلترناتیو سازی از باال معتقد بودهموجود را نداشته

عه، مناسبات و را به عنوان ابزاری برای دموکراتیک سازی جام« دست مرئی دولت»ات خود این موضوع اذعان دارند و در نظری

 های حیاتی مردم را از بین برد و به قهقرا بکشاند.این دست مرئی تنها توانسته انرژیکنند، در حالی که دان معرفی میشهرون

شابه و نتایج اعالم شده )دموکراتیک شدن جامعه، آزادی، و تعابیری م« دست مرئی دولت»ورزی هایی مانند از جانب دیگر سیاست

وحی الهی، برای ما به  آوری دارندهءبینی ناپذیر را چون پیامای نادیده و پیش.( از زبان مصلحان، آشکارا آیندهحقوق شهروندی و..

مثابه فتیش )بت واره( استفاده ز آینده به کنند و اشونده تصویرسازی میپذیر و لمسآورند و آینده را چُنان چیزی دسترسارمغان می

 کنند تا برای خود اعتبار و وجهه اخالقی ایجاد کنند.می

بخش پلی کند. سیاست رهاییضر وارد میرا در قلب تنهء حال حابخش لبهء تیز گُوهء آینده سیاست رهایی»آنکه باید بدانیم:  حال

های کنند، گذشته در مقام گنجینهم آینده از ذخایر گذشته تغذیه میاما هم حال و ه است میان حال و آینده، نقطهء تالقی میان این دو.

 [.۴« ]باید جنگید تا زنده نگه شان داشتبهایی که های سیاسی گرانسنت

سوب در پایان شاید بتوان محل حرکت خود را، امر خصوصی در نظر گرفت. زیرا بنا به شرح باال یقیناٌ نقطهء تعارض با فاشیسم مح

 شود.می

 

 به رشته تحریر در آمده است. ۲۹۳۱فروردین مقاله در این * 
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