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 انتخابات یبه فراسو یاچهیدر

 مقدمه

ای بودیم که هر چهار سال یکبار همچون این بار هم در مقطع پیش از انتخابات ریاست جمهوری به طور چشمگیری شاهد همان رویه

ی مایهالزمانی از شرایط موجود، دستشود: بار دیگر فراگیرسازی تصویری آخری عقیم سرنوشت جمعی ما تکرار مینمادی از چرخه

پایان خویش را در های بیگمان بخشی از مشکالت و نگرانیبسیج عمومی مردم برای شرکت در انتخابات قرار گرفت؛ مردمی که بی

 نظام، این بار در همپوشانی تأمل انگیزی با فضای« مقتدر»ی اپوزیسیون ای غالب در حوزههای رسانهیابند. جریانچنین تصویری باز می

و  ؛ما مجازی( تمام توان خود را به کار گرفتند تا انتخابات را به سان یگانه مجرای تاثیرگذاری سیاسی جلوه دهند)عموکنشگری 

عقالنیت  ی آنهاست وکوشیدند به مخاطبان خود بقبوالنند که شرکت در انتخابات مصداق به کارگیری حق شهروندیِ انکار شده

نگذارند. اینکه در شرایط ضعفِ قوای مردمی باید از اختالفات موجود در  التگری را واهای دخکند که مردم این فرصتسیاسی حکم می

شود که های تندروی نظام و به نفع فضاسازی برای تنفس مردم استفاده کرد. همزمان هشدار داده میساختار قدرت برای مهار بخش

 های فاشیستی و بنیادگرایانهروی گرایشیط برای رشد و پیش، به معنی کمک به مهیا شدن شرا«مشارکتِ مسئوالنه»تن زدن از این 

طلبی قلمداد های تمامیتنفی مشارکت در انتخابات و اجتناب از رأی دادن، معادلِ همدستی با طیفدر نتیجه  .در درون نظام است

تا حدی فرو نشسته  -موقتا  - این تب با رد صالحیت رفسنجانی برند  ]البتهشود که کشور را به پرتگاه جنگ و فقر و ویرانی میمی

است، اما کارکردها و پیامدهای سیاسی این رویکرد تهاجمی و تبلیغاتی، شکاف و پراکندگی مؤثری در میان نیروهای مخالف حاکمیت 

 شوار ساخته است[.سازی نافرمانی مدنی را بسیار د، بدل کردن این فضا برای زمینهایجاد کرده است؛ طوری که با اتالف زمان و انرژی

گیرد و حامل تناقضات های مساله را نادیده میی خودْ بسیاری از سویه« گرایانهواقع»و « منطقی»های چنین رویکردی به رغم داعیه

 ا ندیدنگرایی بگو اینکه تاکید بیش از حد بر واقع -پردازیم گفتمانی مهمی است، که در ادامه مختصرا به نقادی برخی از این موارد می

گران همبسته با این نوع گفتمان سیاسی، تنها با نادیده سو و کنشهای هم. بدیهی است که رسانههایی از واقعیت همبسته استسویه

قادر به جلب اقبال نسبی مردم برای مشارکت در  ینشیگزهایی ی سویهوقفههای متناقض این رویکرد و تکرار بیی سویهگرفتن عامدانه

و جنبش اعتراضی پس از آن را به یاد دارند.  ۸۸انتخابات  به ویژه آنکه بخش زیادی از مردم هنوز سرنوشت - خواهند بود انتخابات

های راهی که های وضعیت حاضر و دشواریتواند بر پیچیدگیها و دالیل اقبال نسبی به انتخابات اخیر میگمان فهم زمینهبی از این رو

 کند.در پیش داریم روشنی بیاف

۱ 

شود، ی انتخابات به کار گرفته میشناس به صحنهی شهروندانِ مطیع و مسئولیتهای موثری که برای کشاندن دگربارهیکی از حربه

های زیستی و معیشتی، پررنگ خود در پیوند با بحران« وضعیت اضطراری»تأکید مداوم بر اضطراری بودن وضعیت است؛ که این 

گری ناقدانه نماید. بدین ترتیب هر گونه پرسشهای نظامی تا حدی بدیهی میت و تحریم اقتصادی و تهدیدی نظامی حاکمیشدن چهره

 شود. گی نسبت به مشکالت مردم جلوه داده میمالحظهارز با عدم فهم شرایط انضمامی و بیی مشارکت انتخاباتی، همدرباره

هاست که اضطراری است و خطر تمرکز قدرت و عیت عمومی جامعه مدتشود آن است که وضچیزی که در اینجا بدان اشاره نمی

دست شدن حاکمیت و ی روند یکبلکه تاریخچه ،پیامدهای خوفناک آن بر مناسبات حاکم بر جامعه نیز مختص این دوره نیست

روند های متاخر این از پیامد .ی آن نقش قاطعی در تنظیم مناسبات درونی ساختار قدرت حاکم در مقطع کنونی داردعوامل برسازنده

ی داری بلوک مسلطِ طبقهاست که بورژوازی نظامی )نظامیان والیت مدار( سکان ی پیش آغاز شده است آنکه حداقل از دو دهه

 حاکم را به دست گرفته و در همسویی با ولی فقیه، نقشی فرادست در هرم قدرت یافته است. 
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ای انتخابات با ترسیم افقی هولناک و آخرالزمانی از مقطع کنونی، بدون اشاره به روند و پروسهدر واقع تاکید بر ضرورت مشارکت در 

طلب اصالح های مردمی به سوی حمایت از جناحکه منجر به چنین وضعیتی شده است، راهکاری هدفمند برای کانالیزه کردن نارضایتی

ی خود در ی مقاطع انتخاباتی بوده است و به نوبهطلبان در همهادین اصالحبخشی از راهبرد بنی - بیش و کم -است. چنین راهکاری 

راهبرد برای هدایتِ ذهنیت عمومی در جهت پذیرش ناگزیرِ  این. ی معیوب سیاسی قرار داشته استخدمت تداوم این چرخه

یابی جریانات افراطی و دومی ی خطر قدرتی اصلی تکیه دارد: یکطلبیِ متعارف( بر دو مولفهطلبان کنونی )و نه حتی اصالحاصالح

ی قوای اجرایی و قانونگذاری، سال ادارهگرا پس از هشتناممکن/نامطلوب بودن تغییرات رادیکال. در شرایط حاضر که جریانات اصول

ی مالوف، ا تکرار همان چرخهاند که بترین جایگاه سیاسی قرار دارند، اصالح طلبان بر این امر امید بستهبه لحاظ اقبال عمومی در نازل

به روشنی گواه چرخشی  ۱۳۸۸ها را فراهم شود. در حالیکه انتخابات ریاست جمهوری ی قدرت به سمت آنامکان جابجایی دگرباره

 ی قدیمی نخواهیم بود. بنیادین در ساختار درونی قدرت حاکم بود که بر مبنای آن از این پس شاهد تکرار این چرخه

را به  -به هر قیمت ممکن  -سازی ساختار قدرت عزم جدی بخش فرادست حاکمیت برای یکدست ۸۸تای انتخاباتی در واقع کود

هایی از نیروهای سیاسی مطرح پذیری نظام )به درجاتی( برای افراد یا طیفتمامی نمایان ساخت. اگر تا آن زمان هنوز امکان اصالح

که در ایران صرفاً یک نام تزیینی و  -طلبی ی اصالحی پروژهنظام و به موازات آن پرونده پذیریی اصالحپرونده ۸۸بود، با انتخابات 

های شاخصی مانند خاتمی و طلب و نزدیکان سیاسی آنان )با چهرهبه طور قاطع بسته شد. با این حال نیروهای اصالح -پر طمطراق بود 

اصرار بر تحمیل رویکردهای متعارف خود بر جنبش سبز یا حفظ مشی  رفسنجانی و غیره( با ندیدن این واقعیت آشکار تاریخی و

درست در همان زمان به دست خود  - که ریشه در جایگاه سیاسی و هستی اجتماعی آنان دارد -ی سابق خود جویانهسیاسی مماشات

. [ی سیاسی پیشین آنهاستکارنامه و این حتی فارغ از]رد صالحیت کردند  ،نمایندگی احتمالی مطالبات مردمی برای ، خویشتناز 

های انسانی ی تاریخی با هزینهو روند تراژیک خیزش مردمیِ پس از آن، به مثابه آخرین گواه زنده ۸۸ی انتخابات بنابراین تجربه

ظام سیاسی حاضر، طلبی در چارچوب ن، در راستای اصالح۱۳۹۲پردازی درباره انتخابات بسیار، به قدر کافی گویا بود تا تکرار افسانه

 ی شگفتی و هراس و بیزاری گردد.مایه

جانیِ است، سخت های خونین خیزش مردمی هنوز زندهو سرکوب ۱۳۸۸ی جمعی از کودتای انتخاباتی قطعاً در شرایطی که خاطره

حاصل احساس عجزی است  - یتا حد - واقع جانی درنماید. اما این سختانگیز میرویکرد سیاسیِ همبسته با این نوع گفتمان شگفت

تری برای جلب همدلی عمومی و افزایش تحرکات خود یافته است، تا ی عینیی شکست جنبش اعتراضی زمینهکه اینک به واسطه

بارِ بخش بزرگی از  ورزی بر مبنای استیصال را بر داربستی ظاهری از واقعگرایی و عقالنیت سیاسی بنا سازد. همدستی تاثرسیاست

 ای است. سویه هایی که پای در قدرت یا دل در گرو آن دارند، محصول چنین تعامل دواکتیویستی با رسانهفضای 

۲ 

و اغراض سیاسی غیر قابل دفاع  های فکری/سیاسی چپ، به رغم کارنامهها و نحلهگران، از جمله برخی گرایشبه باور بسیاری از کنش

حضور در انتخابات صرفا وجهی تاکتیکی «( کارگزاران سازندگی»های همسو با طیف کنوکراتطلبان )نظیر تطلبان و نو اصالحاصالح

و در عین حال شاید سیر وقایع  ،ها در ساختار حاکمیتشدن شکافتواند امکانی فراهم سازد برای تشدید و بحرانیچرا که می ؛دارد

چیزی مشابه آنچه که  - باشد« خیابان»ی مردم به رهدوباساز بازگشت بینی ناشده حول مشارکت انتخاباتی بتواند بار دیگر زمینهپیش

. اینان همچنین بر این باورند که حتی اگر به هیچ یک از  موارد فوق هم نرسیم، به صرف اتخاذ این تجربه کردیم ۷۶یا  ۸۸های در سال

 تاکتیک چیزی را از دست نخواهیم داد.

ی ی آن است که ارادهتغییرات در ساحت قدرت طی چند سال اخیز نشان دهنده گیرید جهتتر نیز گفته شد، رونطور که پیشهمان

های درونی است که از پراکندگی سیاسی بازیگران واقعی قدرت ناشی ها و بحرانحاکمیت کامال در راستای دوری از آن دسته تنش

ماند[؛ بنابراین هر گونه امکان بحرانی دید در این باره باقی نمیشوند ]اینک با رد صالحیت هاشمی رفسنجانی و مشایی جایی برای ترمی
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ی مشارکت گسترده در انتخابات، تنها به حضور خیابانی مردم قابل ترجمه است. در این صورت باید شدن فضای سیاسی به واسطه

ت و سیاست خیابان برقرار شود ]و چگونه ی انتخاباپرسید چه تضمینی وجود دارد که این بار نیز پلی میان نهاد رسمی و محافظت شده

شود[؛ گو اینکه کاندیدایی که بنا بود چنین احتمالی )یعنی به گیری خیابان غیرممکن قلمداد میاست که هر گذرگاه دیگری برای بازپس

هر که در خیابان »ه بود اش به صراحت گفتی انتخاباتیخیابان کشاندن مردم( را محقق سازد )هاشمی رفسنجانی( خود در دومین بیانیه

ها را فتح کنیم، با چه تمهیداتی بناست ی گذشته خیابانوانگهی، حتی اگر تصادفاً درست همانند دوره «.کارناوال راه بیندازد از ما نیست

های وهی شکست جنبش سبز پرهیز کنیم؟ به ویژه اینکه دستگاه سرکوب حاکمیت نیز شیطلبان از تکرار تجربهتحت هژمونی اصالح

، تالش «جنبش سبز»ی پویایی است که در تمام دوره برنامه و موسمی را آموخته است. طنز تلخیمهار اعتراضات خیابانیِ بی

و  ،بود« سیاست صندوق رای»ها در جهت کردنِ نهایی اعتراضات و نارضایتیطلبان بر مهار رزمندگی خیابانی مردم و کانالیزهاصالح

دهند. در و حمایت تاکتیکی از اصالح طلبان به امکانات احیای خیابان ارجاع می« سیاست صندوق رای»وجیه ای برای تاینک عده

شوند حضور خیابانی در مسیر تقلیل کنشگری سیاسی به چارچوب صندوق رأی، ناچار می هاهمین تناقضات است که این طیف یچنبره

 های رأی قلمداد کنند. ها پای صندوقشینی آنی حضور پیواسطهی بیرا نتیجه ۸۸مردم در رخداد 

هم داشته باشد، باز در نبود عزمی جمعی و  ۸۸در واقع حضور خیابانیِ محتمل مردم حتی اگر گستردگی و ابعادی در حد خیزش 

محکوم به شکست است. مردم در جایی که برای توانمندسازی مبارزاتی خود « سیاست از پایین»ندهی و تدارک بستری در جهت سازما

اند و دشوار نیست نشان دادن اینکه این دست ای آنتاگونیستی با کلیت حاکمیت تالش نکنند در نهایت بازندهدر جهت تدارک مبارزه

کند، بلکه مغیر روندهای الزم برای آن است. هر فرصتی از این دست که م کمکی نمیمشارکت انتخاباتی نه تنها به توانمندسازی مرد

ی آن گردد، سازی از مناسبات مستقر، صرف بازسازی و تجدید آرایش توهمات تحمیلی حاکمیت و اپوزیسیون برساختهبه جای افسون

اند و نهایتاً تخدیر ستمی که با این حاکمیت همبسته ی آنتاگونیستی با ساختارهایچیزی نیست جز غیرضروری قلمداد کردن مبارزه

عمومی برای به تعویق انداختن این مبارزه تا زمانی نامعلوم. بنابراین به لحاظ تاثیر بر ذهنیت جامعه و تثبیت هژمونی فرهنگی و 

 ها نیست. قادر به شناسایی آن های زیادی دارد که البته دیدگاه رئال پولیتیکایدئولوژیک نظم مسلط، شرکت در انتخابات هزینه

۳ 

هایی که جایگاه اپوزیسیون نظام حاضر را غصب های انتخاباتی و طیفطلب و گردانندگان کمپینای اصالحنخبگان سیاسی و رسانه

مبنای منافع ها فرم و جهت داد. با این حال درست بر کنند که باید به آنشکل فرض میای همگن و بیاند، غالبا مردم را تودهکرده

نیز با « جنبش سبز»پوشانند؛ همچنانکه طی های طبقاتی بحران سیاسی حاضر را میشان، سویههای سیاسی متبوعطبقاتی خود و طیف

ی سیاسی پیشاهنگ( کوشیدند تصویری فراطبقاتی از اعتراضات مردمی عرضه کنند تصویرسازی آرمانی از طبقه متوسط )به مثابه طبقه

تر اشاره شد به روشنی نشان نِ آتی آن جنبش در مسیرهای طبقاتیِ معلوم تسهیل گردد. این رویه در کنار آنچه که پیشتا هدایت کرد

ل نیستند، و در واقع درکی ابزاری ئگری سیاسی مردم در مناسبات جاری قاهای نخبگان جایگاهی برای دخالتدهد که این طیفمی

 شویم:دقیق می« مردم» ترمتر شدن این بحث در روشن نسبت به مردم دارند. با این حال برای

 ترمیابیم که بخش را دارند، درمیآن بخشی از جامعه هستند که به طور بالقوه امکان وفاداری به رخداد رهایی« مردم»اگر بپذیریم که 

ای مبهم است: چون همواره واژه و درست به همین خاطر گیردی جامعه را در بر نمید همهبه رغم وسعت معنایی لغوی خو« مردم»

هایی از طبقات میانی هستند که بنا به بیند و یا الیهی حاکمی هست که نفع و برتری خود را در حفظ وضعیت موجود میطبقه

ر دارند و حاکم قرا جایگاهشان در نظام تقسیم کار اجتماعی و نوع پیوند با ساختار توزیع ثروت اجتماعی، در همدستی ارگانیکی با طبقه

اند. با ایدئولوژی مسلط و یا ارتزاق مستقیم از آن به پیاده نظام حاکمیت بدل شده هایی از طبقات زیرین که تحت تأثیر افسوننیز الیه

قدری است که ستمدیدگان و فرودستان  به -های وسیعی از جهان در بخش -ی سلطه و ستم و استثمار این حال امروزه وسعت دامنه

ی کارگر، که به لحاظ تاریخی بار اصلی روند قلمروی اجتماعی طبقه داریدهند ]وانگهی با پیشروی سرمایهت جوامع را تشکیل میاکثری
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ی ی برسازندهتواند پشتوانهکشد، گسترش زیادی یافته است[. همین اکثریت به طور بالقوه میدارانه را به دوش میاستثمار نظم سرمایه

بخش تاریخ است: زمانی که این اکثریت ستمدیده به جایگاه تاریخی و هویت جمعی و توان درونی ی رهاییسوژه آن نیرویی باشدکه

خورده، متکثر شده های ترسشود تا با غلبه بر فردیتزاده می« مردم»شکل، ای است که از دل جمعیت بیخود واقف شود، همان دقیقه

نهاده بود. « پرولتاریا» ترمواقع این کمابیش همان مفهومی است که زمانی مارکس در دل  درو بار رهایی کل جامعه را به دوش بگیرد. 

گیری سیاسی و سازی برای شکل، و زمینه«مردم»سیاستی است معطوف به این درک از مفهوم « بخشسیاست رهایی»بر این اساس 

مداری جویی یا انواعی از عقلرویکردهایی که از سر مصلحتاست و با « سیاست از پایین»بخش الجرم تاریخی آن. پس سیاست رهایی

« رخداد مردمی»و « سیاست مردم»نمای ندارد. بر این اساس مهمترین قطب نسبتیو واقعگرایی، با سیاست نخبگان همسویی دارند 

 است. « سیاست از پایین»پایبندی به ملزومات 

۴ 

ی شرایط کرد سیاسی فوق در جلب اقبال و همراهی بخشی از مردم، ناشی از غلبهبه لحاظ مختصات عینی و تاریخی، موفقیت نسبی روی

مهندسی »توان گفت چنین رویکردی بر مبنای رو است؛ از این رو میروانی شکست و نیز نگرانی عمومی نسبت به وضعیت پیش

که طی دو  ی این نوع دیدگاه ناشی از آن استهای روانی مردم بنا شده است. در سطح گفتمانی، تکثیر خودانگیختهدغدغه« اجتماعیِ

توانسته است همچون یک ابرگفتمان سیاسی در  -بر بستر تاریخی خفقان و سرکوب و خالء سیاست مردمی - طلبیی اخیر اصالحدهه

چپ نیز درونی سازد. هایی از تفکر سیاسی میان بسیاری از منتقدان و مخالفان نظام نفوذ کند و حتی منطق سیاسی خود را در بین نحله

هایی که در بدنه ساختار ها و حفرهی سیاسی و تأکید بر شکافناپذیر بودن صحنهبینیهایی از اندیشه سیاسی چپ با دستاویز پیشنحله

الفان این ها مخدانند ]از دید آنی هوشمندانه از اهرم انتخابات و فضای پیشاانتخاباتی را ضروری میقدرت سر باز کرده اند، استفاده

ی دیدگاه دچار رویکرد اخالقی یا دگماتیک به سیاست هستند و از درک شرایط انضمامی ناتوانند[. اما اصرار بر این نوع استفاده

هوشمندانه از فضای موجود، که نهایتاً در ضرورت رأی دادن به رفسنجانی تبلور یافت )احتماالً جایگزین دیگری برای او یافت خواهد 

ها و امکاناتی که دخالتگری گیرد و از سوی دیگر سایر جهتاش را نادیده میهای درونیسو توان مدیریت سیستم بر شکافکشد(، از ی

کند. این انکار که با ارجاع به ناموجود ها را انکار میانگارد یا وجود آنها گردد را ناچیز میتواند معطوف به آنی مردمی میهوشمندانه

ی آن نوع سیاستی است که امر بالقوه را به نفع امر موجود شود، مشخصههای مبارزاتی مستقل انجام میبودن این حوزه وزنبودن یا کم

ی اصلی این رویکرد ناباوری به توان مردم دوزد. درون مایهمی نهد و درست به همین دلیل همواره به امکانات باالدست نظر می وا

های ها و فعل و انفعاالت باالدست، طبعا توان دیدن امکانات و قابلیتن مستمر به امکانات و شکافشدبرای تغییر وضعیت است ]خیره

 سازد[. اعترضی پایین دست را زایل می

طلب و )مشخصا اپوزیسیون اصالح« تغییر از باال»های امپریالیستی( و )آلترناتیوسازی های دولت« تغییر از بیرون»اگر امید بستن به 

هایی سیاسی برای گان تلقی کنیم، انتخابات یکی از همان بزنگاهباوری به نیروی سیاسی ستمدیدهسیاسی همسو( را به مثابه بی هایطیف

منطق »نقد است )با تاکید بر اضطراری بودن وضعیت یا نظایر آن(. دقیقا از همین زاویه است که « تغییر از باال»ظهور رویکرد 

ی راه های تحمیلی، چپ باید همیشه گشایندهیابد. چون در تنگنای دوگانهاهمیت می« از چپ ایران هاییرفرمیستی حاکم بر بخش

تر این تعهد سیاسی، دخالتگری فعال در فضای سیاست انضمامی در جهت معطوف به سیاست فرودستان باشد. ترجمان مشخصسومی 

رین جامعه است. چنین مسیری مستلزم تاثیرگذاری توامان بر فضای تالقی های زییابی موثر با الیههای میانجی برای پیوندیافتن حلقه

زیادی دارند( که فضای  های سیاسی و نیز فضای تالقی کنشگری سیاسی است )گو اینکه این دو فضا تعامل و همپوشانیگفتمان

 کند.انتخاباتی در ایران مجال بیشتری برای آن فراهم می

۵ 
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اما این دخالتگری باید در  ،عنای دخالتگری فعال در امر انضمامی در جهت تغییر وضعیت موجود استگمان سیاست همواره به مبی

گان که این یک، خود از درک های کالن ستمدیدگیریتعاملی پیوسته با امر کلی باشد، یعنی در پیوندی دیالکتیکی با منافع و جهت

، بعضا در «سیاست انضمامی»غم این، آنچه که امروز به نام ضرورت شود. به راندازهای آن استخراج میوضعیت کالن و چشم

شود فاقد هر پیوند معناداری با امر کلی است و در عوض، به طور غریبی متکی بر های گفتمانی چپ به فعالین عرضه میبندیبسته

ابل شناسایی است. و مهمتر اینکه این نوع هایی متافیزیکی در آن قای از تصادفات و احتماالت است، تا جایی که برخی سویهمجموعه

بینی ناپذیر( در دل هایی )پیشگی جمعی نیست، بلکه به بازگشایی ناگهانی شکافمند سوژهورزی ناظر به خلق یا تقویتِ نظامسیاست

ها و ریک کردن آماسخواهند یافت. راه تدارک این ظهور اما تح« ظهور»ی جمعی ها سوژهسیستم امید دارد که گویا به میانجی آن

شود. از همین منظر است هایی معرفی میسرخوشانه با چنین فرصت« بازی کردن»های سیستم به دست بازیگران درونی آن و شکاف

 به جای کنش مستمر سیاسی در، ورزی موسمی در مقطع انتخابات به نفع کاندیدای جناح معینهای فوق، سیاستکه بنا بر رهیافت

 نشیند.ازی مبارزاتی ستمدیدگان میجهت توانمندس

 سخن پایانی

های ی استبدادی، مدام آبستن خیزشاندازی از نظم کهنهقرار ما در تالش برای پوستی پیش تاکنون تاریخ بیاز بیش از یک سده

 هاینسل به آن، اوردهایدست و تجربیات کنار در نافرجام، فرآیند این هایدشواری بار هر وهای انقالبی بوده است؛ مردمی و جنبش

توان گفت تا زمانی که . به  این تعبیر میبرانگیزد را دیگری هایجنبش و بخشد تداوم را جمعی هایآرمان تا است رسیده میراث بعدی

بندی فضاهای ایم و از یادگیری مستمر و عزم مداوم برای فتح خیابان و سنگرتحقق نیابد، ما ناتمام مانده ۵۷های انقالب ناتمام آرمان

های بهار عربی نیز نشان داده های متاخر جنبش سبز و خیزشهای مردمی و از جمله تجربهی جنبشتجربهعمومی گریزی نیست. 

های مستقل خود است که ما مردم به عنوان انبوه ستمدیدگان بدون باور به قدرتمندی خود و بدون سازماندهی و بنا کردن حرکت

اش در چیرگی تاریخی« سیاست رسمی»مان بگذاریم. در شرایطی که ری بر معادالت سیاسی حاکم بر حیات جمعیتاثی توانیمهرگز نمی

گان روی دیدهای زیستی ما را تسخیر کرده است، باید به تدارک سیاست به مثابه امر جمعی ستمی عرصههمه« سیاست مردمی»بر 

ی موقعیت خود از دل د، اما تا آن زمان به جای اصرار بر فهم واژگونهرخداد بازگشتنی است و ما را خطاب خواهد کر آورد.

ای در افق، که ای روی دیوار و سیاههدهی خود کنیم، تا دیگر نه سایهی تاریخ، باید توان خود را صرف سازمانهای فرادستانهبازنمایی

ی تغییر تاریخ رسند تا سوژهه هویت و عزم جمعی میوضعیت، بگانی که با درک ضرورت تغییر شده باشیم؛ یعنی ستمدیده« مردم»

 خود باشند.

 ۱۳۹۲خرداد  |پراکسیس 
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