فراتر از انتخابات ۹۲
بخش دوم :درباریه ی یک شکاف سیاسی ویرانگر
امین حصوری
مقدمه :مینا خانلرزاده در یادداشتی ] [۱به درستی اشاره کرده است که در تحلیل نهایی فاعلیت اصلی در انتخابههات ریاسههت جمهههوری
تاهای امپریالیسهتی بها
تاهای قدرتمند بوده است .به ایهن معنها کهه  -طبهق برداشهت مهن -سیاسه ه
تاهای امپریالیستی دول ه
 ۹۲با سیاس ه
ماهای اقتصادی و فضای تهدیدات نظامی به سه طریق بر روند انتخابات تههاثیر گذاشههتند :الههف( نههوع رویکههرد
زمینههسازی و ایجاد تحری ه
قاهای
تورزی از سوی جریانات سیاسی و فعالین سیاسی-مدنی؛ ب( رشد گرایش عمومی مردم بهه سهمت صهندو ه
غالب و شیوههی سیاس ه
رای و چهرههی کاندیدای مقبول از سوی اکثریت؛ ج( نوع استراتژی حاکمیت و بازآرایی سیاسی در مواجهه با انتخابات .بههه ایههن تحلیههل
می توان این عامل را اهم افزود که غلبههی فضای شکست بر جامعه ،که پیامد افول و نابودی جنبش سهبز بهود ،در تلفیهق بها پیامهداهای
ن وضعیت/روحیههی استیصال داشته است کههه
نکنندههای در ایجاد و فراگیر شد  ِ
ماها و سایههی جنگ و فشاهراهای اقتصادی نقش تعیی ه
تحری ه
ی مردم و فعالین سیاسی-مدنی گذاشهت .فهارغ از زمینههاههای برسهازندههی مسهیر
این یک خود تاثیر انکارپذیری بر نوع رویکرد انتخابات  ِ
ی این انتخابههات
داهای سیاسی-اجتماع  ِ
انتخابات ،اینک با فضای سیاسی متفاوتی روبرو اهستیم )فضای پساانتخابات( که نه فقط حامل پیام ه
یگمان اهر مواجههی معنههادار و
یداهد .ب ه
ی پسین را نیز پیش روی فعالین سیاسی قرار م ه
باهای سیاس  ِ
است ،بلکه رشتههی مستمری از انتخا ه
تاهای انتخابات( است .در ادامه مختصرا به یکی
ت تازه مستلزم شناخت مختصات آن )مجموعه پیامداها-دلل ه
دخالتگرانههای با این وضعی  ِ
فاهای سیاسی میان فعالین و نیرواهای مخههالف نظههم
یپردازم که عبارت است از تشدید شکا ه
از این پیامداهای جانبی  -ولی با ااهمیت -م ه
موجود در حوزههی چپ:
.۱
روند انتخابات اخیر -بار دیگر -به واسطههی نحوههی رویارویی با انتخابات شکافی را در میان مخالفههان و ناراضههیان نظههم موجههود ایجههاد
کرده است که فراتر از شکاف سنتی میان پوزیسیون و اپوزیسیون بر سر رای دادن است .تفاوت این دوره با دورههاهای پیشین در نسبت
آن با کودتای انتخاباتی  ۸۸و خیزش مردمی پس از آن )جنبش سبز( بود .به این معنی که این بههار بخههش مهمههی از ایههن شههکاف در
پیکرههی نیرواهایی ظااهر شدکه به درجات مختلفی اهمرااهان جنبش سبز )از اهمرااهی صرف و انفعالی تا اهمرااهی مستقل و منتقههدانه( و یهها
یشدند .اما شکاف اخیر در واقع در امتداد اهمان شکافی بود کههه طههی جنبههش سههبز و حههول
یاهای رادیکال آن محسوب م ه
مدافع بالقوههگ ه
حطلبان بر جنبش شکل گرفتههه بههود .دو قطههبی شههدن فضهها در آسههتانههی انتخابههات در واهلههی نخسههت حاصههل
مقولههی اهژمونی اصل ه
تسههازی را بههرای بازگشههت بههه
حطلب )در معنای فربه شدههی امروز آن( بود که اینک بزنگاه سرنوش ه
پروپاگاندای وسیع جریانات اصل ه
ی آنههان در
فاهایی از نیرواهای مستقل یاد کرد که تبار فراهنگی-سیاس  ِ
ساحت قدرت در پیش داشتند .در واهلههی بعدی باید از نقش طی ه
فاههها در
حطلبان بود .ایههن طی ه
دوره اهشت سالههی اصلحات شکل گرفت و در عین حال جنبش سبز نقطههی اتصال امروزی آنان با اصل ه
حطلب و
ی مشههارکت( بهها گفتمههان رسههانههای اصههل ه
مقطع پیشا انتخابات حداقل به لحاظ تاکید بر »اضطراری بودن وضعیت« )و ناگزیر  ِ
یاهای
یاها و شههکنندههگ ه
ناهای اهمسو با آن اهمرااهی و اهمپوشانی نزدیکی داشتند .در نهایت سرمایههی نمادین جنبش سههبز و دشههوار ه
تریبو ه
ناها را در جایگاه حقانیتی قرار داد کههه شههیوههی پروپاگانههدای تهههاجمی ]نظاهممنههد یهها
وضعیت واقعی )سیاسی و زیستی( اهمههی این تریبو ه
ن رای دادن نیز قطعهها منعههی
ن رای دادن در پیش بگیرند) .در جبهههی بسیار متنوع و حتی متعارض مخالفا  ِ
غیهرنظاهممند[ را علیه مخالفا  ِ
برای مقابله به مثل وجود نداشت( .بخشی از این مخالفان آنانی بودند که – از منظر خود -درست به دلیل وفههاداری بهه جنبههش سههبز،

مخالف رای دادن بودند و یا بعضا خواستار نوع دیگری از مداخلههگری در فضای پیشاانتخاباتی بودند .در اهر یک از ایههن دو مجمههوعههی
فاها و نحلههاهایی از نیرواهای جوان چپ نیز جای دارند.
اینک تفکیک شدهه ،ولی متاثر از جنبش سبز ،طی ه
.۲
تاهای جههدی در نههوع منطههق سیاسههی و نحههوههی
ل متاثر از جنبش سبز ،پیش از اهر چیز ناشی از تقاو ه
فاهای مستق  ِ
ایجاد شکاف در طی ه
شبینی بود؛ گو اینکههه
تحلیل شرایط و نوع درک از شیوههاهای مبارزه بود .از این منظر پدیداری این شکاف اجتناب ناپذیر و حتی قابل پی ه
ی آرایش نیرواهای سیاسی استقبال کههرد .امهها
ش رازورزانگی اهای آن( و آشکارگ  ِ
باید از شفاف شدن وضعیت )در مقابل گرایش به افزای  ِ
لاها حول این شکاف ،تماما ناشی از اختلفات سیاسی و نظههری نبههود ،بلکههه رفتاراهههای سیاسههی نابههالغ و
ی تقاب ه
تیاب  ِ
گسترش دامنهه و شد ه
ی نظاهممند( سهم موثری در رشد ابعاد این تقابل داشته است ،تا جایی که نهایتهها
کآمیز )بخشا در امتداد اهمان پروپاگاندای تهاجم  ِ
تحری ه
تقابل میان این دو رویکرد را به مرزاهای حادی رسانیده است] .با گسترش روز افزون قلمروی شبکههاهای اجتماعی در فضای مجازی ،که
نیافته( سهههم مهمههی در
یداهند ،این پدیده )پروپاگاندای سههازما ه
امروزه بستر غالب کنش ارتباطی و سیاسی طبقههی متوسط را تشکیل م ه
یرسانی مستقل و بسیج سیاسی ،بههه
ی شبکههاهای مجازی برای آگااه ه
یسازی یافته است .از قضا در کنار کاربرداهای مردم  ِ
رونداهای اهژمون ه
شاهای سیستماتیک برای تصاحب آنها نیز رشد فزآیندههای یافته است و این خود مکانیزم تازههای برای استقرار اهژمونی
طور اهمزمان تل ه
ی »مردم« توسط مردم است[.
از سوی نهاداهای قدرت خوااهد بود ،که کارکرد بنیادین آن مهار پدیدار  ِ
یخههورد کههه »یههپروزی
دی از این فضا برای مثال اینک این گرایش دردناک -با خشونت کلمی باور نکردنی -به چشههم م ه
به عنوان پیام ه
یگردده! و در اهمیههن راسههتا حضههور وسههیع
انتخاباتی« اخیر به مثابه پیروزی توامان بر حاکمیت و مخالفان مشارکت انتخاباتی بازنمایی م ه
یشود .در زیرمجمههوعهی چههپ ایههن فضهها  -در
مردم در انتخابات به مثابه حقانیت سیاسی تام و تمام رویکرد مشارکت محور قلمداد م ه
شاهای چپ رادیکههال و نیههز
یاهای ِ متواهمانههی گرای ه
ل غیرمسئولنه و خاهماندیش ه
سطح عام -نتیجههی این انتخابات به مثابه اثباتی بر انفعا  ِ
یشود]] .[۲در حالیکه در گفتار »پیروزی محور« این مسایل به راحتی نادیده گرفته میشوند که:
دوری حاملین آن از »مردم« بازنمایی م ه
ی آن چیزی که پیروزی به نظر میرسد سهم قابل ملحظهای داشته است )بدون اهیچ آگااهی پیشههینی
استراتژی حاکمیت در زمینهساز  ِ
نسبت به آن(؛ آن بیست و اهفت درصد از واجدین شرایط )مطابق آمار رسمی( که در انتخابات شرکت نکردند نیز بخشههی از مههردم و
صاحب اندیشه و انتخاب و شعور سیاسی اهستند؛ بخش مهمی از فعالینی که رای ندادند ،طبق باوراهای خههود بههه درجههات مختلههف در
فضای سیاسی پیشاانتخاباتی مداخلهگری کردند؛ به این معنا که اگر زنده داشتن فضای بحثاهای انتقادی در مقطع پیشاانتخاباتی تاثیری
ی سیاست به فضای عمومی داشته است ،این تاثیرگذرای امری دو جانبه بوده است )که از قضا سهم مخالفههان،
بر بازگشت نسبی و موقت  ِ
ی کمی آنان ،بسیار قابل ملحظه بود]([۳؛ و نهایتا اینکه تنها با زندهنگه داشتن و ارتقای گفتمان انتقادی رادیکال و بهها
نظر به اقلیت بودگ  ِ
ی فضای کنونی را در جهت فعال سازی بسط داد[.
تقویت اهمبستگی مخالفان حول چنین گفتمانی میتوان پتانسیلاهای محدود و تصادف  ِ
یشود این نوع پروپاگانههدای
ی محافظههکار )به مثابه یکی از پیروزاهای بالفعل میدان انتخابات( مربوط م ه
حطلب  ِ
تا جایی که به رویکرد اصل ه
فآمیز مسبوق به سابقهه است؛ کما اینکه در انتخابات اخیر نیز مشخصا اهم شیوههای »حرفههای« بههرای جلههب بیشههتر آرای
حذفی و تحری ه
یاهای مرسوم( و اهم اقدامی لزم )از سوی آنان( برای اهموار کههردن ادامههی مسههیر در راسههتای
مردم بوده است )در کنار وحشت آفرین ه
شآمههده زمینههای
فاهههایی کههه برآننههد از فرصههت پی ه
تثبیت بینش و جایگاه سیاسی خود در فضای سیاسی جدید .اما مشخص نیست طی ه
یبینند .آیا به راستی آنها به
یاها م ه
یاها و چپ ستیز ه
مادی برای پیشبرد »سیاست مردم« خلق کنند ،چه نفعی در دامن زدن به این واگرای ه
ی محافظههکار( خوااهند شد؟! یا اینکههه اساسهها بنهها بههه
حطلب  ِ
تنهایی اهماورد نیرواهای راستگرا و مشخصا دستگاه قهار نواصلح طلبان )اصل ه
یبینند و بار دیگر استراتژی اهمسازی را در پیش خوااهند گرفت؟
دلیل پراگماتیستی فعل نیازی به این اهماوردی نم ه
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وفاداری به تاریخ مبارزات مردمی به معنای دامن زدن به سویهاهای پوپولیسههتی مههوقعیت تههاریخی و پههر کههردن حفههرههی تناقضههات و
کاستیاها و خلءاهای تاریخی با شعر و شعار نیست .حداقل از تاریخ انقلب  ۵۷باید این درس تلخ را آموخته باشیم کهه اهمانقههدر کهه
منزهطلبی و جداسری مصداق رادیکالیسم نیست ،به طور غیر انتقادی در جانب دیدگاه اکثریت ایسههتادن اهههم مصههداق مردمههی بههودن
نیست؛ خواه از این رو که فرآیند شکلگیری دیدگاه اکثریت فرایندی متاثر از سازوکاراهای سلطه و شرایط انسداد سیاسی است؛ و خواه
از این رو که حتی اگر برقراری تعاملی انتقادی و دیالکتیکی با دیدگاه اکثریت مد نظر باشههد ،بههاز در کلیههت ایههن پروسهههی »پیونههد بهها
ک پرتههوان
اکثریت« ،روشنفکران و نیرواهای مترقی تنها و بیرقیب نیستند )بلکه انبواهی از نیرواهای قدرتمههدار -بهها ابزاراهههای ایههدئولوژی  ِ
خود -رقبای نیرومند آنها اهستند و پروسهی ادغامسازی را با جدیت دنبال میکنند( .مشخصا تاریخ سالاهای آغازین  ۵۷به خوبی گواه
ی رنگآمیزی شور و شعا ِر طیفاهای وسیعی از نیرواهههای سههکولر و
ت نوظهور با اهمرااه  ِ
آن است که چگونه استراتژی پوپولیستی حاکمی  ِ
چپ راه مهیب خود را با سهولت بیشتری در جامعهی پساانقلبی اهموار کرد.
ی نو پدید )که در اهر شرایطی ملزم به آنیم( ،به ایههن نمهایش
ی خلق از برخی فرصتاهای سیاس  ِ
از این منظر ،فارغ از ضرورت بهرهگیر  ِ
ت امروزی پایهاهای اقتدار آن
ت« نظام تنها معطوف به بسط ملزوما  ِ
»وفاق ملی« نمیتوان و نباید امید بست ،چرا که دور تازهی »عقلنی  ِ
خوااهد بود .به بیان دیگر ،این نتیجهی »برد-برد« که در قالب چرخش حاکمیت به سوی ضههرورت اعتهدال بازنمههایی میشههود ،بنها بههه
ل مفتههون
مااهیت خود و زیرساختاهای وضعیت امروزی ،نتیجهای کامل موقتی است ،چون بازی اساسا تازه شروع شده اسههت .در مقاب ه  ِ
شدن به فریبندگی این نتیجه )و تکثیر این فریبندگی( ،باید پذیرفت جمهوری اسلمی از درون فتح ناشههدنی اسههت؛ بنههابراین پروس هههی
یکوشد با گرد آوردن مردم حول ایههن نههتیجههی متنههاقض و
بنیادین »مردم« شدن مردم از اساس مغایر با پرهوژههای حکومتی است که م ه
یاهای محدود و موقتی] ، [۴شکل تازههای از مردم »رسمی« )امت اسلمی سابق( را بازسازی کنههد.
ش روادار ه
دعوت به »وفاق ملی« و نمای  ِ
یتههوان بههه احیههای نیههروی
ت برآمده از یک موقعیت سیاسههی ،م ه
]این مدعا منافاتی با این باور ندارد که در مقاطعی بنا به امکانات متفاو  ِ
ی مردم امید-بیشتری -بست و در جهت فعالسازی آن امکانات برای ادامهی موثرت ِر پیکاراها کوشید  ....اما پرسش اساسی از
پیکارجوی  ِ
ی امکانههات اهمبسههته
قضا دربارهی مسیر بیتناقض چنین کوششاهایی در بستر شرایط امروزی است ،که خود با پرسش از حوزهی واقع  ِ
است[.
.۴
حطلبان )کههه
نباید از نظر دور داشت که ااهداف و ضرورتاهای ستمدیدگان و فرودستان جامعه با رویکرد سیاسی پیکرهی امروزی اصل ه
دیگر قابل تفکیک از پیکرهی کلی نظام نیست( دارای نسبتی آنتاگونیستی است که به صرف انکار آن ،کارکرداهای آشههتی ناپههذیر ایههن
تضاد -در خلف جهت منافع و ااهداف فرودستان -زایل نمیشود] .[۵با نگااهی به سیر متاخر تاریههخ سیاسههی ایههران درمییههابیم کههه از
خرداد  ۷۶تاکنون در اهیچ بزنگاه تاریخی اصلحطلبان جانب مردم را نگرفتهاند ،و این واقعیت خود به دلیلی زیرین و ساختاری ارجههاع
ن »مردمی« ساختن چهرهاهای شاخص اصههلحطلب اسههت ] .[۶از ایههن رو امههروز کههه اصههلحطلبی جدیههد در
میداهد که فراتر از امکا  ِ
ی ارگانیک با لیهاهایی از محافظهکاران و اصولگرایان قرار گرفته است ،اهر امیدی از این دست-بیش از گذشته -با تواهم عجین
اهمساز  ِ
است] .از این نظر ،حتی نامیدن موقعیت سیاسی تازه تحت عنوان فاز تازهای از مسیر »اصههلح طلههبی« ،خههود دامههن زدن بههه تواهمههات
برساختهی جریانات سیاسی و رسانهاهای قدرتمدار است[.
در واقع فصل سیااهی که با خرداد  ۸۴گشوده شد ،ادامهی منطقی آن سیاستی بود که پس از خرداد  ۷۶غالب شد .از این رو تکیههه بههر
قابلیتاهای اسب تروای اصلحطلبی برای فتح دژ سیاست خطایی استراتژیک خوااهد بههود؛ اهمچنههانکه غفلههت از پروژهاهههای اهژمونیههک
ن خطرات متناظر( بیگمان شور و امید مردم
حاکمیت و تشدید رازورزانگیاهای مناسبات موجود .نادیده گرفتن این خطااها )و عینی بود  ِ

ن فعالین سیاسی( را بار دیگر به قربانگاه شکست دیگری خوااهد کشانید.
)و به ویژه نسل جوا  ِ
اما بیایید اندکی خطر کنیم و کمی انضمامیتر بخشی از مسیر خطرات یاد شده را برشماریم:
ی تاکتیکی با ماشین »نههو اصههلحطلبی« )بههه جههای حفههظ
ی تازهای که در ایران پدیدار شده است فاز جدید اهمرااه  ِ
بر بستر شرایط سیاس  ِ
استقلل و فاصلهی انتقادی با آن در قالب مواجههای ضداهژمونیک( نخست در خدمت رسمیت بخشی به پروسهی انتظههار بههرای فعههال
شدن بوروکراسی اصلحات میانجامد .سپس فاز امید بستن انفعالی به ترکیب کابینه و تصمیمات و مصوبات مثبت آن آغههاز میشههود،
مصوباتی که بناست با پشتوانهی پارهای انتقاداها و مشاورهاها و فشاراهای محدود رسانهای )نظیر نامهنگههاری بههه نخبگههان( بههه تصههویب
ی دور تازهای از »سیاست نخبگان« است( ،جذب شدن فعالین مستقل )بهها
برسند .به موازات پیشروی این روند )که تجلی پذیرش عموم  ِ
نیت تاثیرگذاری از درون( در رسانهاها و نهاداهای مدنیای که دولت جدید در راستای بناکردن »جامعه مدنی« وابسته بههه خههود ایجههاد
میکند آغاز خوااهد شد )این پروسهی تاسیسی با بزرگنمایی اهای مرسوم دربارهی توسعهی سیاسی اهمراه خوااهد بود(؛ اما در این مدت
تلفیق مطالبات انباشته شدهی پیشین با امیداهای برانگیخته شده در فضای جدید ،در تضههاد بهها برخهی عملکرداهههای متولیههان »سیاسههت
ی اهمسههو ،بازواهههای رسهانها  ِ
ی
رسمی« قرار میگیرد و لجرم صدااهای پراکندهای از انتقاد را میآفرینند .در اینجا نقش جریانههات سیاسه  ِ
ی« شکل گرفته در جامعه مدنی عمل نامربوط /نااهنگام /نااهمزمان قلمداد کردن این انتظارات و انتقادات خوااهد
دولتی و نهاداهای »رسم  ِ
ی آنها( .طبعا محدودیتاهای ساختاری حاکمیت برای پذیرش اصهلحات ،تنشاههای
بود )و در مواردی حتی تفسیر و نمایندگی تسخیر  ِ
ط رقیب بازنمایی
محدودی را در ساحت قدرت ایجاد میکند که اینها در پروپاگاندای رسمی/دولتی به صورت کارشکنیاهای جناح مسل  ِ
میشوند )نه محدودیتاهای ساختاری(.
طرفه آنکه این صدااهای »اعتدالگرا« و سرکوبگر از اهم اکنون به طور پیشرس به تسخیر فضای حاضر روی آوردهانههد تهها محههدودهی
ن »نوصلحطلبان« ،چون
ب« انتظارات و توقعات از نظم سیاسی جدید را برای اهمگان ترسیم کنند]) [۷و به خصوص برای اهمرااها  ِ
»مطلو  ِ
آنها خود به خوبی میتوانند نقش سپر پیشروی »دیگران« را ایفا کنند(؛ درست مانند دورهی حیات جنبش سبز! ]خوب که گوش کنیم
در حوزهی رسانهای »روز آنلین« با صدااهای شاخصی چون ابرااهیم نبههوی] [۸فههاز تههازهی کههارش را آغههاز کههرده اسههت؛ در حههوزهی
روشنفکران فراهیخته نیز بار دیگر صدای حمایت نامشروط حمید دباشههی برخاسههته اسههت] .[۹بههه زودی انبههوه وبلگاههها و رسههانهاها و
شخصیتاهای موجه و اهمخانواده از راه میرسند .توان ایستادگی ما برای حفظ رویکرد انتقادی چقدر است؟!
در این میان بخش عمدهی نیرواهایی که به طور تاکتیکی )یا تحت تاثیر ضرورتاهای عملگرایانه( از فاصلهگیری با ماشین دولتی پراهیههز
ی سرکوبگر اهمرااهی کنند و با توجیه دایمی و زبان آورانهی اقههدامات
کردهاند ناچار خوااهند بود به درجات مختلف با این صدااهای رسم  ِ
و محدودیتاهای دولت ،ناخواسته در نقش روشنفکران ارگانیک طبقهی حههاکم عمههل کننههد .آنههها حههداقل بههه دو دلیههل بههه ایههن کههار
گرایشمییابند :یکی )در ساحت ذاهنی/روانی( برای وفاداری درونی به امیداهایی که بسههتند و نیههز حفههظ موضههع حقههانیت نسههبت بههه
مخالفان امروز و فردای رویکرد سیاسی خود .دیگری )در ساحت عینی(به دلیل پیونداهای ارگانیکی که با ماشین دولتی برقرار کرده انههد.
)البته بخشی از این نیرواها خیلی زود با سرخوردگی کنار میکشند؛ با گذر زمان – با عیان شدن تناقضاههها و سههویهاهای تههواهم آمیههز
ماجرا -بر جمعیت این طیف از سرخوردگان اضافه میشود( .به اهر حال دولت در فردای تثبیت شدن خود با روشنی اهر چههه بیشههتری
ح طبقهی حاکم بوده است .اما در این مقطع کنههارهگیری ایههن دسههته از
ت منافع مردم ،بلکه دولت مصال  ِ
نشان میداهد که اهمواره نه دول  ِ
نیرواهای مستقل از اهمرااهی با »سیاست رسمی« چیزی از فرصتاهایی که اینک  -با اغراق -به فضای امروز نسبت داده میشههود را بههاز
نمیگرداند؛ گو اینکه این کنارهگیری چنان وسیع و جدی نخوااهد بود که امیداها و تلشاهای دگربارهای را متوجه دور بعدی انتخابات و
ادامهی دولت کنونی نسازد.

جمعبند ی:
د کنونی قطعا این نوع تصویر سازی بدبینانه مینماید )و ممکن است به راحتی سیاهنمایی مغرضههانه قلمههداد شههود( .امهها
در فضای پرامی  ِ
جای نگرانی نیست ،چون فضای گفتمانی و رسانهای تا حد اشباع آکنده از تصویرسازیاهای خوشبینههانه اسههت]] [۹تصههویراهایی از ایههن
دست که :بگذارید ماشین اصلحات به راه خود برود! این پروسه به رغم اختللت درونیاش سرانجام با بال بردن سطح آگااهی و سطح
مطالبات عمومی ،سیاست و جامعه را متحول خوااهد ساخت ...باید خوشبین بود![
واضح است که از دید من اهیچ جایی برای انتظاراهای خوشبینانه باقی نمانده است .با این وجود باور دارم که باید از فضای پیشآمده و
ک سوبژکتیویتهی جمعی و طرح انداختن دور تازهای از مبههارزات مردمههی بهههره گرفههت
برخی امکانات نامنتظ ِر آن برای پروسهی تدار  ِ
)پیش از آنکه قابلیتاهای این فضا فرو بمیرد( .اما شکلگیری این »ما« -در اهر سطح و ابعادی که در این فضا ممکههن باشههد -بایههد بههر
ی قدرتمداران قابل مصههادره نباشههد ]مشخصهها فضههای فیسههبوکی ،در
مبنایی واقعی و نامتواهم شکل بگیرد ،تا در جهت استفادهاهای ابزار  ِ
سطح عام ،از گسترش موج تازهای از تواهمات »ایدئولوژیک« خبر میداهد که کارکرد نهایی آنان خلق »پیاده نظههام« و بازنمههایی آن بههه
یاهای
ناهههای انتقههادی و سههازمانیاب ه
ی تغییر ،تلش بههرای رشههد گفتما ه
ک سوژهی جمع  ِ
عنوان مردم خوااهد بود[ .به اهر حال در مسیر تدار  ِ
ت امروزی اهمهی آنهایی است که به تغییر رادیکال وضههعیت و پیشههبرد سیاسههت فرودسههتان میاندیشههند ،و
مستقل حول آنها ،مسئولی  ِ
امکانات و بالقوهگی اهایی که به فضای پساانتخاباتی کنونی نسبت داده میشود ،تنها در جهت پیگیری موثرتر این مسئولیت قابههل فهههم
است.
ی تههازهی نظههام( ،در
ما چارهای نداریم جز اینکه به موازات نقادی سرسخت و مسههتمر رونههداهای پیشرو )و نقههادی صههورتبندی سیاسه  ِ
رخنههاهای فضای موجود نوع دیگری از »پیوند با مردم« را خلق کنیم تا از راهگذر آن نیرواهایمان را برای نبردی مستمر و آنتاگونیستی
سازمان بداهیم .اهر گونه تعلل در این مسیر نخست صفاهایمان را از اهم جدا میهکنههد ]اهمچنههانکه طلیعهی آن اینههک بههه تلخههی قابههل
مشااهده است[ و سپس در ادامههی خود اهمهی ما را -دگر بار -با شکستی سهمگین روبرو میسازد.
 ۲۶خرداد ۱۳۹۲
بخش نخست این نوشتار:
فراتر از انتخابات  | ۹۲بخش اول :بازنگری در موقعیت
پینوشت:
] ۲۸ [۱مردادی باراها پیشرفتهتر از  ۲۸مرداد اصلی | مینا خانلرزاده
ی فیسههبوکی سرمسههت از »پیههروزی« یههافت میشههود؛ حههتی
تاها  ِ
] [۲در این مورد نمونهاهای شههاخص و قابههل تههوجهی در انبههوه پسه ه
یادداشتاهایی کوتاه و بلند از منظر چپ که در آنها از اهیچ سخن سخیف و ادعای گزافی در مورد مخالفههان رویکههرد مشههارکت محههور
)بخوانید سایر طیفاهای چپ( دریغ نشده است.
یخوانیم:
] [۳در فرازی از گفتگوی محمد رضا نیکفر با »اخبار روز« پیرامون انتخابات چنین م ه

یاههها
توگویی گسترده میان مههردم .تحریم ه
" انتخابات ،به دلیلی که بایستی به جای خود بررسی شود ،تبدیل به زمینههای شده برای گف ه
توگههو
توگو حضور داشتههاند ،و چه بسا فعاهلتر از کسانی که انتخابی کردههاند و رأیی دادههاند .اکنون مهم این است که گف ه
نیز در این گف ه

زنده نگه داشته شود" .

ن مسههتقل در راسههتای گسههترش
] [۴در مرحلهی کنونی به نظر میرسد که جشناها و مناسبتاهای خیابانی فرصتی است برای مخالفهها  ِ
رگهاهایی از آن صدای »دیگر« .اما این فرصت درست به دلیل مااهیت دوگانه و متضاد این جشناها )در ساحتخاسههتگاه و کارکرداهههای

آنها( خصلتی دو پهلو دارد :از یکسو این جشناها به مثابه تجمع بدناها و عزم شادیجویانه و روحیهی امیدوارانهی بخش قابههل تههوجهی
از مردم ،خود انگیختهاند و واجد قابلیتاهایی برای عمل مستقیم و کارکرداهایی در جهت گسترش امید اهستند؛ اهمچنانکه ایههن امههر در
بخشی از شعاراهای طرح شده نیز قابل مشااهده است؛ در سوی دیگر ،به رغم اینکه رواداری حاکمیت نسبت بههه ایههن جشههناها )و حهتی
تایید »رسمی« آنها( حاکی از پذیرش اهزینهای اجباری در راستای مهندسی انتخاباتی اخیر )و چرخش سیاسی مربوطه( اسههت ،در عیههن
حال حاکمیت بر آن است که از این جشناها پلی برای استقرار پروژهی »وفاق سیاسی« بسازد .تا جایی که بههاور عمههومی بههه پیههرورزی
ن »وفاق سیاسی« خاستگاه این شادیاهای باشد ،به احتمال زیاد پروژهي حاکمیت با اختللی جههدی مههواجه
انتخاباتی یا امیدواری به امکا  ِ
نخوااهد شد .بنابراین راه مواجهههی خلقانه با حضور خیابانی مردم حفظ و جهت دادن به تکانههاهای اعتراضی و سیاسی این تجمعههات در
ی حاکم است.
برابر روند ارادههی ادغاهمگرا  ِ
] [۵ساختاراها را به خاطر بسپار! | پرویز صداقت
] [۶نه تنها تاکید بر چشم انداز »مردمی سازی« از حسن روحانی ،تلشی متواهمانه و تواهمزاست ،بلکه در شههرایط پیشرو حههتی رونههد
بازپسگیری موسوی اهم محل چالش است .با اینکه روال مرسوم در برجستهسازی بیش از حد موسوی )به مثابه عصارهی جنبش سبز(
را فاقد دللتاهای سیاسی ای میدانم که به این رویه نسبت داده میشود ،اما حتی در اهمین کانتکست اهم باید گفت:
اگر این گزاره درست باشد که بارقهاهای سیاست مردمی در طی جنبش سبز از موسوی را »میر حسین« سههاخت ،واگههذاری سرنوشههت
حصر موسوی به سیاست نخبگان )توافقات بالدست( می تواند دوباره موسوی را از محتوای مردمیاش تهی کند .بنابراین اگههر موسههوی
تنها بتوارهای در پیوند با نوستالژی جنبش سبز نیست )که باید گفت غالبا اهست( ،انبههوه اهههواداران مسههتقل او میبایسههت بههار دیگههه
یای را بازی کند که بههه غلههط تصههور مههی شههود تمامهها در
موسوی را رستگار کنند تا از این مسیر نماد موسوی بتواند اهمان نقش سیاس ه
شخص موسوی و کنش سیاسی آتی او نهفته است.
] [۷توقعات بیجا از دولت ایجاد نشود ،رئیس جمهوری موفق خوااهد بود که با راهبری اهمااهنگ باشد| محمد خاتمی
] [۸ابرااهیم نبوی اخیرا در مخالفت با برخی مطالبات طرح شده از سوی طیفاهای از فعالین زنان مطلب پایین را منتشر کرده است:
روحانی ،روحانی ،استعفا ،استعفا!
تعلل در نقد صریح عقلگرایان و اعتدالگرایان »حرفهای« مانند ابرااهیم نبوی از سوی طیفاهایی کههه در مههورد پیتانسههیلاهای سیاسههی
فضای کنونی اغراق میکنند ،اهمان پیتانسیلاهای حداقلی موجود را نیز نابود خوااهد کرد .این نقادی طبعا وظیفهای اهمگههانی اسههت ،امهها
حداقل به دو دلیل لزم است -در شرایط کنونی -طیفاهای یاد شده در چنین نقداهایی پیشقدم شوند:
یکی به این دلیل که اهمانند دورهی جنبش سبز این بار نیز نقداهایی که از سوی مخالفان مشارکت انتخاباتی انجام شود ،پیشاپیش انههگ
مغرضانه بودن )»تحریمی«!( را بر پیشانی خود خوااهد داشت؛ دیگر اینکه تنها در مسیر چنین نقادیاهایی است که عزم سیاسی نیرواهایی
ن موقتی ااهدافی متفاوت با اصلحطلبان را میجویند ،میتواند در قالب یک گفتمان انتقادی مستقل و مردمی مادیت پیدا
که از این میدا  ِ
ی ایههن گفتمههان
ی »نو اصلحطلبی« )در ترکیب ارگانیک با اصههولگرایی( .مادیتیههاب  ِ
کند :گفتمانی برای به چالش کشیدن اهژمونی گفتمان  ِ
ی مقولهی تشکلسازی و نیز بسیج سیاسی معترضان/مخالفهها  ِ
ن
انتقههادی و گسترش اجتماعی آن میتواند مقدمهای باشد برای مادیتیاب  ِ
کنونی حول چنین گفتماناهایی.
] [۹یادداشتی از حمید دباشی در خبرگزاری »الجزیره«:
Hamid Dabashi | Ballot wars: The Iranian public strikes back
حمید دباشی اهمچنین در یادداشتی فیسبوکی مراتب مخالفت خود را با یکی از شعاراهای طههرح شههده از سههوی عههدهای از مههردم علیههه
»سعید جلیلی« )در جشن خیابانی پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران( اعلم کرده است.

