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سازی یا منجی سازی!؟  آلترناتیو  

یابی!؟ سازی یا سازمان توده  

 

 میثم آذرپیام

های روزهای نخست انقالب گرفته تا قتل عام علیه مخالفان، از اعدامایران عمال بیش از سه دهه خشونت از سوی جمهوری اسالمی اِ

ترور و شمار دیگری از قتل و در کنار موارد بی ،هفتادی ای دگراندیشان در دهههای زنجیرهزندانیان سیاسی در دهه شصت و قتل

جامعه در  و فضای سیاسیتر سنگین سطح جامعه بررعب و وحشت  یسایهبا گذشت زمان تا است باعث شده  ،شکنجهاعدام و 

گی( جمهوری تسلط )اقتدار یا چیر وفروبسته بودن فضای سیاسی جامعه از یکسو . قرار گیردتری  پرمخاطرهو  فروبسته وضعیت

های رای را، که حضور در پای صندوق باعث شده تا بخشی از جامعه در چنان ناآگاهی فرو رودبر شئون مختلف زندگی مردم  اسالمی

بار مخالفین توسط حذف خشونتو از سوی دیگر پرمخاطره بودن فضای سیاسی جامعه  سیاسی قلمداد کند. اقدامیک  اوجِسرخوشانه، 

با در نهایت ای که این طیف نیز به گونه ؛تمایل به کنشگری سیاسی در طیف آگاه جامعه کاهش یابدعث شده تا جمهوری اسالمی با

در جمهوری اسالمی( متمایل  سیاسی مندیهای رای )نماد کنشفضای بازتر به سمت صندوق کاند یا به امیدِ استقرارِچند شقه شدن، 

بدون شک وابسته  .کند ترکدر آینده،  یبه امید وقوع اتفاقاتنیز  کنشگری صندوق رایی رای ای، صحنهبدون هیچگونه برنامه شده و یا

توان می ،ترآمیز بودن وضع سیاسی، تقلیل واقعیت است. در یک بحث دقیقصرف نظیر مخاطره کردن کنشگری سیاسی به یک عاملِ

غولیت معیشتی افراد جامعه، برخورداری از سطح نسبی بر کاهش کنشگری سیاسی در سطح جامعه نظیر مشعوامل اثرگذار به سایر 

بودن فضای سیاسی با  آمیزمخاطره رابطه میاننظر نگارنده است بررسی  مددر بحث حاضر رفاهمندی و ... نیز دست یافت. اما آنچه 

 کنشگری سیاسی است. 

مختلف تاریخ است. با این حال استقرار چنین در ادوار های دیکتاتوری ، ویژگی مشترک تمامی حکومتسیاسی آمیزوضعیت مخاطره

پس به های مستبد را هم نتوانسته از گزند فروپاشی بدست مردم مصون نگاه دارد. ترین حکومتحتی پلیسی ،وضعیتی در سطح جامعه

ی معکوس یک رابطه میز بودن وضع سیاسی با کنشگری سیاسی لزوماًآی میان مخاطرهتوان چنین نتیجه گرفت که رابطهگواه تاریخ می

به نظر ، بدین معنا که نمایاند که این رابطه معکوس استی ما در سی سال گذشته چنین میاما شواهد تاریخی در جامعهنیست. 

آمیز بودن ی مخاطرهواسطهه صرفن بحکومت اسالمی توانسته با ایجاد فضای پلیسی، بخش عظیمی از طیف آگاه جامعه را رسد می

های اعتراضی متعددی از سوی ما در تمام سالیان گذشته با فراخوان. کندسیاسی منصرف کنشگری ی رد شدن به حیطهاز وا ،سیاست

ترین دلیل اصلی اند.مواجه شدهاز سوی مردم  توجهیبیبا  یکی پس از دیگریایم که مواجه بوده مخالف حکومتهای سیاسی طیف

: چرا باید خود را گمان به ذهن هر فرد خطور خواهد کردبیکه  جستجو کرد پرسشی پاسخ ربایست درا می هاتوجهی به این فراخوانبی

سازد و آن ای رسید که خطر کردن یا نکردن را موجه میتوان به مولفهز رهگذر پاسخ این پرسش است که میابه خطر انداخت!؟ 

دلیلی نیز برای  ،یابندمناسب نمی برای جایگزینی سیستم حاکمْرا های موجود آلترناتیو افراد جامعهزمانی که  است.« آلترناتیو»مولفه 

تمایلی و فقدان آلترناتیو امری است که بی نبنابراید. بینننمی تر به مخاطره انداختن خودها و به طور کلیهمراهی کردن با فراخوان
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اما براندازی یک حکومت دیکتاتوری نه تنها  کند.آمیز سیاسی جامعه تشدید میرغبتی به کنشگری سیاسی را در شرایط مخاطرهبی

ای است به گونهمولفه، اما، نسبت و خویشاوندی این دو حول آلترناتیو نیز هست.  «سازمانیابی»بلکه نیازمند « آلترناتیو»مستلزم وجود 

ی و الزمه «سازمانیابی»مقدم بر  «آلترناتیو». بنابراین بودکار نخواهد سازمانیابی هم در  ،اگر افقی از آلترناتیو مناسب پدیدار نباشد که

 است.  آن

از  فراتراما این اعالن چیزی  ،هستندخود به عنوان آلترناتیو در تالش و تکاپو برای معرفی های سیاسی چندی در حال حاضر جریان

یک فرد یا جریان  از «منجی سازی» بلکه «آلترناتیوسازی»ها در واقع در حال انجام آن هستند نه آنچه این جریانشعار نیست زیرا 

برنامه و حتی نیتی هیچگونه  هستند زیراپایگاه مردمی های سیاسی حاضر فاقد جریان ،است. به این اعتباربا استفاده از پوپولیسم سیاسی 

اگرچه تاریخ  .گرفتهای موجود هیچگاه شکل نخواهد از اینرو سازمانیابی اجتماعی حول جریان ،دارندن نقش به مردم یبرای واگذار

سازی تودهاما  گرد آورد،سیاسی  جریاناتحول را  هاودهتواند تاز چنان قدرتی برخوردار است که میپوپولیسم  نشان داده است که

ی اجتماعهای مختلف توده یمبتنی بر کنشگری فعاالنه. سازمانیابی اجتماعی گرفترا نباید با سازمانیابی اجتماعی اشتباه پوپولیستی 

از اینرو نه تنها براندازی  گیرند.های سیاسی قرار میبازیابزار انبوه چشم انتظارانی است که تنها پوپولیستی های که تودهدر حالی ،است

اگرچه به گواه سازمانیابی اجتماعی در بطن جامعه است. -یک دیکتاتور که ممانعت از ظهور دیکتاتور دیگر نیز مستلزم آلترناتیوسازی

اما حتی  ،سازدرا فراهم  یسقوط حکومت یرا ملتهب و زمینهای تواند جامعهیک جرقه میدانیم که می یتاریخدور و نزدیک  شواهد

 یخواهیم در پزیرا نمی ؛غافل کند سازمانیابی-ترناتیوسازیآلبه دوگانه توجه هم نباید ما را از لزوم سقوط قریب الوقوع اطمینان از 

سی و چند سال گذشته از عملکرد حکومت اسالمی در دیگر ظهور کند.  واپسگراییک حکومت  ،طاییسقوط یک حکومت قرون وس

با  طلبانهای سیاسی نظیر سلطنتفراهم آورده تا جریانفرصتی مغتنم ، از سوی دیگر از جامعه یی تاریخی بخشو ضعف حافظه یکسو

نماید که هر نوع براندازی بدیهی می. شوندحول خود  هاتودهپوپولیستی  یِگردآور ، دست به کارِ سازیو تاریخ های نژادیاتکا به مولفه

در چنین حالتی به دلیل فقدان سازمانیابی زیرا  ،های پوپولیستی چیزی جز واپسگرایی در پی نخواهد داشتبا نیروی تودهو جایگزینی 

نه تنها . از اینرو معه همچنان بر زمین خواهند ماندمعضالت جا ،در سطح جامعهاجتماعی توزیع کنشگری  اجتماعی و در نتیجه عدم

-توجه ویژه به دوگانه آلترناتیوسازینیازمند  هم هر نوع حکومت واپسگرای دیگر ظهورز ساقط کردن حاکمیت فعلی که جلوگیری ا

 اصلی یمسالهاز این رو است. آفرینی مردم ناممکن آلترناتیوسازی بدون نقش وسازمانیابی بدون آلترناتیوسازی باشد. می سازمانیابی

جویی . اگر نتوانیم این مساله را ابتدا در چارچوب تئوری و سپس در چارچوب عمل مورد چارهاست «مردمآلترناتیوسازی توسط »

 ها خواهد بود.از آن واپسگراها و فاشیستنیز پیروزی فردا پیشاپیش به شما خواهم گفت که  ،در آن صورت ،قرار دهیم

 ۲۹خرداد 
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 :کنید دریافت زیر لینک از توانیدمی را جزوه اف.دی.پی ینسخه .بود
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