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فراتر از انتخابات  – ۹۲بخش اول:

بازنگری در موقعیت
امین حصوری

یوتواننند
برای درک مسیر نهایی روند انتخابات در ایران هنومز قدری مزمان لمزم است و به وتبع آن ،هر اظهار نظر شتابزدتهای م ت
ی ناوتمام را ضروری
حامل ریسک بالیی امز خطا و نارسایی باشد .با این حال گاه شتاب سیر حوادث نوعی داوری و موضع گیر  ِ
یشود:
تها منتشر م ت
یسامزد .این یادداشت با علم بر این محدودی ت
م ت

.۱
نتایج انتخابات  ۹۲وتا اینجا به طور غریب و متناقضی حاکی امز نوعی بامزی »برد-برد« بننوده اسننت] :[۱هننم حنناکمیت منندعی
ش بزرگی امز آنان کننه رای ندادننند یننا مخنالف رای دادن
پیرومزی است و هم مردم امز »پیرومزی« خود خوشحالند )یحتمل بخ ت
بودند نیز امز اینکه »کابوس جلیلی-قالیباف« رقم نخورد خوشحالند(؛ دستگاه وتبلیغاوتی حکومت دلیل مزیادی دارد کننه فاوتحننانه
امز »حماستهی سیاسی« سخن بگوید؛ و شادی گستردتهی مردم در شب اعلم نتایج هم به خوبی گویای آن است که آنهننا نیننز
به حماستهی خود باور دارند؛ گو اینکه با ارجاع به وتدابیر استراوتژیک اوتخاذ شده امز سوی حاکمیت در این انتخابات ،حماسننتهی
تهننای سیاسننی
یهای پس امز انتخابات جستجو کرد )و این البته هیچ امز دلل ت
احتمالی مردمی را بیشتر باید در وقایع و بالقوتهگ ت
یکند( .با این حال این نتیجتهی »برد-برد« کامل شکننده و موقتی است و امز این منظر )وتا
یهای خیابانی شنبه شب کم نم ت
شاد ت
یوتواند مقدمتهی شکسننتی واقعننی باشنند
جایی که به سویتهی مردمی آن مربوط می شود( این برد ،واقعیتی وتصنعی است که م ت
ن موقتی فضا فرصتی است که نباید به سادگی آن را وانهاد( .صوروتبندی فشننردتهی ایننن
)اگر چه باید اذعان کرد سیاسی شد  ِ
ی هنندایت شننده بننرای بننامزآرایی هژمننونی
شکست محتمل می وتواند این گونه باشد :فراگیر شدن و وتثبیت نوعی وفاق سیاس ن  ِ
یاش خود را نمایندتهی هر دو جنا ح اصل ح طلب و اصولگرا
حاکمیت ] اینکه حسن روحانی در سخنرانی پس امز پیرومزی انتخاباوت ت
نامید ،بیان سمبولیک همین مدعاست[.
ضنما )برد-برد( حاصل وتلقی همپوشانندتهی شگردهایی است که دو طرف )در جایگاتههایی نابرابر(
در واقع این نتیجتهی متناق ت
برای وتعقیب منافع خود در پیش گرفتند :اینک روشن است که حاکمیت با وتمهیدات مناسب کوشید رویتهی پوسننت اننندامزی
ی محدودی که بدان نیامز دارد ،و برای وتثبیت درامز مدت موقعیت خود گریزی امز آن ندارد ،با انتخاب مردم رقم بخورد
سیاس ت
فهای درونی آن ،انزوای سیاسی آن در صحنتهی بین المللی ،فشار وتحریم هننا
و »مردمی« بنماید ) نیامز حاکمیت ریشه در شکا ت
تگیری بننه سننمت یننک کاندینندای معیننن
تکنندگان نیز با جه ت
و شکنندتهگی وضعیت داخلی کشور دارد(؛ و اکثریت مشارک ت
ق
)منتسب به جنا ح راست اصل ح طلبان یا بخش میانتهروی محافظه کاران( در صنندد بودننند فرصننتی بیافرینننند بننرای وتعلین  ِ
ن نتیجتهی بلفصننل انتخابننات
حداقلی وضعیت و خلق فضای سیاسی برای اصلحات آوتی .اما شکنندگی موقعیت و موقتی بود  ِ
یشود که حاکمیت درست برای اینکه در آیندتهی نزدیک به وتغییراوتی واقعی وتن ندهد )چون
)برآمده امز آراء( امز آنجا ناشی م ت
ی خفیف( متوسننل شننده
ی سیاسی )چرخش محدود به سوی نوعی اصل ح طلب  ِ
فاقد چنین ظرفیتی است( به این چرخش صور  ِ
است .امز این رو به سرعت وتلش خواهد کرد مامزاد قابل برداشت این انتخابات را به سود خود مصادره کننند ،پیننش امز آنکننه
نیروهای نامتشکل مردمی بتوانند امز فضای موقتی ایجاد شده برای وتقویت پیکرتهی جمعی خود در جهننت مننادیت بخشننی بننه
مطالبات خود بهرتهبرداری کنند.
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عزم و برنامتهی حاکمیت برای پیشبرد یک سناریوی سیاسی لزوما بننه معنننی وتوانننایی مطلننق او در هنندایت و اجننرای کامننل
ی محدود سیاسی نیز بیانگر آن است کننه وتننداوم شننیوتهی
اپیزودهای آن نیست ،همچنانکه نفس وتصمیم حاکم به پوست اندامز  ِ
پیشین حکمرانی ممکن نبوده است ،چرا که انباشت هزینتههای آن در درامز مدت فراوتر امز وتوان مدیریت حاکمان است .به این
شهای انباشتتهای که با حومزتهی مردم دارد ،مستلزم
وتروتیب هر چرخشی امز سوی حاکمیت )هر قدر هم هوشمندانه( به دلیل وتن ت
یرسد کننه حکننومت
کها ،رویدادهای وتصادفی و هزینتههای جانبی است .برای مثال اینک چنین به نظر م ت
پذیرش حدی امز وتر ت
به عنوان یکی امز اهداف -امید داشت /دارد با برگزاری یک انتخابات ظاهرا متفاوت ،به وترامای انتخابات  ۸۸پایان دهنند ،درنهای خیابانی شنبه شب حاکی امز وتلش آگاهننانتهی بخشننی امز مننردم بننرای احیننای عناصننری امز
حالیکه برخی شعارهای جش ت
یکند؛ در عوض بننا سننیطرتهی
شهای محدود و نوستالژیک به خودی جنبش سبز را احیاء نم ت
جنبش سبز بود ] گر چه این وتل ت
تواره امز جنبش سبز بننرای
 حطلبی بر وتحرکات مردم ،امز این پس بیشتر شاهد احضار رو ح عناصری ب ت
دگربارتهی دستگاه اصل ت
استفادتههای ابزاری خواهیم بود[.
به این وتروتیب اگر فرض را بر آگاهی پیشین حاکمیت امز این پیامدهای ناخواسته بگیریم ،نباید وتردید داشت که دستگاه حاکم
یهننای آمزاد شننده و مهننار
شاش را بننرای منندیریت بهینتهی انرژ ت
برای وتسلط بر اوضاع و کاهش هزینتههای سیاسی وتمننام وتل ت
مهای ناخواسته به کار خواهد بست .درست در همین جاست که باید پرسید طرف مردمی ماجرا چه برنامتههننایی بننرای
وتلط ت
ت فربه شده ،و در جهت مادیت بخشیدن به مامزاد مردمی انتخابات دارد.
یهای پساانتخاباوتی حاکمی  ِ
ایستادگی در برابر پیشرو ت
یگمان اگر به مزودی عزم جمعی در این جهت سننامزمان نیابنند ،یننا وتنندوین سیاسننی ایننن عننزم جمعننی بننه ماشننین نوظهننور
ب ت
 حطلبان واگذار شود ،فرصتی که وتصادفا امز وتلقی انتخابات با چرخش سیاسی حاکمیت شکل گرفت بننه سننرعت سننپری
اصل ت
خواهد شد.
ن احیای یننک
ی امید و امکا  ِ
نهای خیابانی پس امز انتخابات اگر چه به طور بالقوه امز احیای ِ نسب  ِ
در این خصوص باید گفت جش ت
ی آن نیسننت .بننه
لگیری آن عزم جمعی و مضمون مترق  ِ
د شک ت
یدهد ،اما به هیچ رو وتضمین کنندتهی رون  ِ
»ما« ی سیاسی خبر م ت
ب گذار امز نارضننایتی
یوتواند همتهی محاسبات را بر هم بزند ،اما در غیا  ِ
ی عظیم مردم م ت
رغم اینکه علی الصول نیروی اعتراض  ِ
نها و استفادتهی ابزاری امز آنها
نیافتتهی مستمر ،خصلت کارناوالی این جش ت
یهای مردمی و کار سامزما ت
محض به سوی سامزمانیاب ت
وجه غالب آنها خواهد بود )گیریم وتنها وجوه ماجرا نباشند( .نهایتا حضور خیابانی موقت مردم و شور و امید بامزیافتتهی آنننان،
لگیری نیروهننای مننادی
 حطلبانه قننرار گیننرد .یعنننی بنندون شننک ت
یوتواند در خدمت بامزسامزی شکل وتامزتهای امز پولولیسم اصل ت
م ت
منسجمی که وتداوم اشکالی امز اعتراضات مردمی را وتضننمین کنننند )فشننار مسننتمر امز پننایین( در نهننایت جریانننات رسننمی و
ی محافظتهکار( نمایندگی وتفسیر مطالبات مردم را در انحصننار خواهننند گرفننت )کمننا
 حطلب  ِ
سامزمانیافتتهی موجود )متولیان اصل ت
اینکه با این انتخابات حقانیت رسمی آن را نیز وتصاحب کردتهاند( .به این وتروتیب شاهد ظهور دور وتامزتهای امز »مدیریت سیاسی«
یهای آنان وتجلی یافته اسننت( ،بننه جننای
یهای مردم )که در مضمون را ت
نخبگان خواهیم بود که با اخذ مشروعیت امز نارضایت ت
ینشیند ) این فرآیند عقیم سامزی به طور مشابهی بر روند جنبش سبز هم وتحمیل شد ،وتا به افننول و شکسننت
ارادتهی مردمی م ت
یوتواند چهار سال یا هشت سال به درامزا بکشنند ،بنا همتهی پیامنندهای
نهایی آن انجامید( .این دور وتامزتهی »مدیریت سیاسی« م ت
تهای نئولیبرالی[ ،در برابر امکانات بسیار محدودی
سیاسی و اقتصادی کلن خود ]نظیر گشایش فامز وتامزتهای در پیشبرد سیاس ت
یدهد.
که برای وتدارک سیاست مردمی وعده م ت
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حضور خیابانی مردم بیش امز اینکه نتیجتهی مشارکت مستقیم در انتخابات )رای دادن( بوده باشد ،پیامنند انباشننت اختننناق و
ناامیدی و سرکوب بود که بخشی امز مردم را به این نوع مشنارکت وترغینب کنرد و بخشنی را نیننز بنا حضننور خیابنانی رای
دهندگان همراه ساخت .آنچه که به عنوان نتایج انتخابات )پیرومزی حسن روحانی( وتجلی یافت به قدری با ارادته ي حنناکم )در
وتمامی مراحل انتخابات( در آمیخته است که منطقا باید امز نامیدن آن به عنوان »پیرومزی مردم« پرهیز کننرد ،اگننر چننه باینند
ینشدتهی آن را جدی گرفت .با این حال حتی به لحاظ سیاسی بامزنمایی نتیجتهی انتخابننات بننه مثننابه یننک
مامزادهای پیش بین ت
پیرومزی شگرف درست همان کاری است که در چارچوب سیاست مردمی باید امز آن پرهیز کننرد )ایننن کننار را در رومزهننا و
نهای رسمی به قدر کافی انجام خواهند داد ،وتا »ارمزش اضافتهی« آن را اسننتخراج کنننند و »مردمننی امز آن
ماتههای آوتی وتریبو ت
ی موقعیت )که بنا به ملحظننات قنندرت ،امز شننکنندگی وضننعیت و
خود« بسامزند( .به عکس ،در مقابل این بامزنمایی پوپولیست  ِ
یهای پیننش رو
ت موقعیت کنونی و دشننوار ت
خطرات پیش رو چیزی نخواهد گفت( امز منظر سیاست فرودستان باید بر وتناقضا  ِ
یشود وتلشی مهیب برای ادغام این مردم در منطق قدرت شکل
وتاکید کرد .چون هر بار که شبحی امز مردم در میانه ظاهر م ت
یگیرد ،که خود مکانیزمی هژمونیک در جهت سرکوب است و به واقع بال دو ِم ماشننین سننرکوب دولننتی اسننت )در کنننار
م ت
 حطلبی و حفننظ
ن مجدد در دستگاه گفتمننانی اصننل ت
سرکوب مستقیم پلیسی-امنیتی( .به این وتروتیب قاعدوتا پرهیز امز ادغام شد  ِ
یهننای مننوقعیت سیاسننی جدینند
ی آن ،راهبردی اولیه برای نجات بالقوتهگ ت
فاصلتهی انتقادی و استقلل سیاسی امز ماشین سیاس  ِ
یریننزی سیاسننت مردمننی ،ایسننتادگی در
تهای گفتمانی و سامزمانی برای پ ت
است .اما در ساحت انضمامی ،در غیاب مزیر ساخ ت
برابر قدرت مادی -رسانتهای و نفوذ اجتماعی این جریانات سیاسی )که اینک بار دیگر به بخشی امز پیکرتهی نظام بدل شدتهاند(
یطلبنند.
یهای مسننتقل را م ت
کاری بس دشوار است که عزمی جدی و وتلشی مستمر برای گسترش اشننکال متنننوع سننامزمانیاب ت
یگویند نشانتههای چنین عزمی وتنها در سطح بسیار
متاسفانه باید اذعان کرد در میان صداهایی که اینک امز »پیرومزی« سخن م ت
یرسد بار دیگر همان نگنناه سیاسننی رو بننه بننال و درک معننوج امز
یخورد .و در مقابل ،به نظر م ت
محدود و گذرایی به چشم م ت
ی جدید است .و البته در این امر جای شگفتی نیست؛ چون
ن گفتمان  ِ
ح میدا  ِ
»واقعگرایی سیاسی« است که به سرعت در کار فت  ِ
ن فراروی« امز اصل ح طلبان )در جهت سیاسننت مننردم( را دارننند ،در عمننل خننواه طننی
آن نیروهایی که امرومز داعیتهی »امکا  ِ
جنبش سبز )وتا افول نهایی آن( و خواه در مرحلتهی وتبلیغات انتخاباوتی  ۹۲عمدوتا با نوعی درک پوپولیستی امز مفهننوم مننردم و
نهای آن بودتهاند.
مصدای وتریبو ت
 حطلبان و ه ت
درکی نارسا امز مفهوم عملگرایی ،همراهان استراوتژیک اصل ت
این طیف پراکنده نه وتنها وتاکنون نشانتههایی مبنی بر درک ضرورت این گسست سیاسی برومز ندادته است ،بلکه به دلیل برخی
 حطلبان ،چشم اندامز امید بخشی برای متحقق ساختن چنین گسستی
یهای نمادین با رهیافت اصل ت
پیوندهتای سیاسی و همپوشان ت
یکند .گو اینکه در این مرحله  -پس امز هژمونیک شدن دوبارتهی گفتمان اصل ح طلبی -حتی وتحقق این گسست نیز
عرضته نم ت
لوتر آن است که ،همچنننانکه وتجربیننات
به خودی خود وتغییری در روند نظم استقرار یافته ایجاد نخواهد کرد .در مقابل ،محتم ت
یدهند ،این فشار نظاتممند سیاسی و گفتمانی بسیاری امز نیروهای مستقل را در عمل به سمت
پس امز  ۱۳۷۶و  ۱۳۸۸نشان م ت
یهای فرودستانه با ماشین امرومزی اصلحات سوق دهد )وتا مرمز مزائدتههای فرهنگی-سیاسی این ماشننین( .امز قضننا ایننن
همراه ت
 حطلبان را خطرناک ارمزیابی کنند و
یدارد بامزی مشترک در مزمین اصل ت
یکی امز همان گرتهگتاتههایی است که بسیاری را بر آن م ت
بر ضرورت وتدارک حومزتهی مبارمزاوتی مستقل برای برساختن »مردمی برای مردم« وتاکید کنند .امز هم اکنون قابل وتصور اسننت
ی اصننولگرا ،نننه فقننط بننا
 حطلب  ِ
که هر گونه پافشاری برای حفظ فاصلتهی سیاسی و استقلل عمل در برابر ماشین نوظهور اصل ت
تها و موانع سختی امز سوی پیکرتهی امرومزی حاکمیت مواجه خواهد شد ،بلکه در وهلتهی نخست با مخننالفت درونننی
محدودی ت
نهننایی کننه بننا وتاکینند بننر اصننل
یکنننند مننواجه خواهنند شنند :هما ت
فهایی امز نیروهایی که خود را در جانب مردم وتلقننی م ت
طی ت
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تهننای موجننود« و پرهیننز امز وتضننعیف
تهای وتنندریجی ،امز ضننرورت طننر ح مطالبننات بننر مبنننای »ظرفی ت
»واقعگرایی« و حرک ت
 حطلبان در برابر بخش دیگر حاکمیت سخن خواهند گفت و به وتبع آن ،گفتمان چپی منطبق با این گرایننش بننر خواهننند
اصل ت
ساخت.
بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲
پانوشت:
لگیرکننده بود؛ ولی این بار این غافلگیری بیشنتر بننه
] [۱انتخابات ریاست جمهوری  ۹۲هم مانند  ۸۸و  ۷۶وتا حد مزیادی غاف ت
لگیری داشت ،چون استقبال وسیع مردم وتا حدی
دلیل نوع رفتار حاکمیت بود ) نوع مواجهتهی مردم سهم کمتری در این غاف ت
امز هفتتههای پیش قابل مشاهده بود ،با پیش مزمینتهها و دلیلی قابل فهم( .در کمتر وتحلیلی این احتمال به طور جدی طر ح شده
بودکه حاکمیت این بار با همان کارت قبلی )وتقلب( بننامزی نخواهنند کننرد .دلیننل ایننن غفلننت شنناید بیننش امز هننر چیننز ایننن
یسامزی بیش امز پیننش
شمزمینتهی وتحلیلی نادرست بود که حاکمیت برای بسط وتک ساحتی قدرت خود ،مسیر مستقیم نظام ت
پی ت
تها و الزامننات
یوتواند به فراروی امز محدودی ت
عرصتهی سیاسی را در پیش خواهد گرفت] ،در حالیکه صرف اراده به قدرت نم ت
ی آن بیانجامد[ .به همین وتروتیب امکان هر گونه مصالحتهای در بالدست با آنچه
برآمده امز موقعیت شکنندتهی داخلی و خارج  ِ
 حطلبی محافظتهکننار( امز نظرهننا غننایب ماننند .مشخصننا حننذف
یدهنند )اصننل ت
 حطلبان را وتشننکیل م ت
که پیکرتهی امرومزی اصننل ت
بشدتهی -رفسنجانی با فیلتر شورای نگهبان ،همگان را امز وتصمیم قطعی بخش قاهر نظام برای حذف همیشننگی رقبننای
حسا تیگری در ساحت سیاست مطمئن ساخت .امز همیننن رو مشخصننا بزرگنمننایی در خطننر
سابق و طی کردن مسیر مستقیم نظام ت
یوتر شنندن
یهای انتخاباوتی بود و به همیننن وتروتیننب خطننر نظننام ت
تگیر ت
لها و جه ت
قالباف -جلیلی مضمون نهایی بسیاری امز وتحلی ت
مهننا و غیننره( برانگیزانننندتهی بسننیاری امز
عرصتهی سیاسی )و وتاثیرات آن بر مسایل کلنی مثننل پروننندتهی هسننتتهای و وتحری ت
مخالفان/ناراضیان برای مشارکت در انتخابات شد.
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