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طلبکارانه» «حمایت نام به سیاست از نادری نوع نقد در

حصوری امین

فضببای در سیاسببی نیروهببای های کشببی «خط عنببوان بببا فیسبوکی، کوتاه یادداشت یک در علیزاده علی
اجتمبباعی نیروهببای امببروز سیاست برای نهایی مرز دو یا حد «دو )،میدان     وبسایت      در     بازنشراعتدال» (

ورزی سیاسببت های محببدوده و کلببی خطببوط تببا کننببد کمببک بناست مرزها نهد. این می کنشگر» پیش
نقد ضرورت به فوق یادداشت ی فشرده های داعیه شوند. نقد «اعتدال» ترسیم کنونی فضای در کنشگران

از هنبببوز ایران سیاسی کنشگری فضای در و سازند می را ها داعیه این ی شالوده که است هایی فرض پیش
از ممکنی ولی غایب شکل به اشاره برای است فرصتی همچنین نقد برخوردارند. این بالیی کمابیش اقبال

است. اما کرده دریافت ممنوعه و حذفی  برچسب پیشاپیش هم علیزاده یادداشت در قضا از که سیاست
بخوانیم:   خودش زبان از را وی ادعای ی مایه جان است بهتر آن از پیش

. چنین تخریبی را، آن هببم۹۲ ” [حد] اول، تخریب نکردن کلیت امید برآمده از انتخابات 
در منطقه ای که دیگر از مرز بالکان شدن گذشته، نه تنهببا غیرسیاسببی کببه ماجراجویببانه
می دانم. بخشی از تخریب کنندگان این امید، آرمان گرایانی بی کنش هستند و بخشی دیگر
سرهنگ ها و سرجوخه های امپراتوری که تا سوریه و عراق نشدن ایران ماموریت شببان بببه

پایان نمی رسد.
جببدی نزاعببی بببه بایببد می را دوم بخببش و کرد گفتگو باید می و توان می نخست بخش با

ووم، مرز و فراخواند. حد از فببارغ روحانی، دولت از است اجتماعی نیروهای کردن طلبکار د
تغییر و روحانی دولت ی یقه نکردن . رها۹۲ انتخابات در نیروها این حضور عدم یا حضور
هایی شببیپورچی و هببا ایدئولوگ سرایی مدیحه نقد و دولت. نفی این با دهندگان رای نسبت

«روحببانی تنهببا هنببوز شببان زبان ورد تابنببد، نمی بر را روحببانی دولت به انتقاد ای لحظه که
کببه هببا انببد. آن گرفته عهده بر را جامعه بیشتر کردن منفعل ماموریت و متشکریم» است

رود. و بیببن از بسببیاری ی شده گشوده های امکان تا اند خریده وقت سال یک روحانی برای
 “.طلبکارانه» «حمایت گفتار به ورود

تت و دولببت رسببمی رویکردهای و ها گیری جهت از انبوهی و ۹۲ انتخابات زمان از سال یک از بیش گذش
و شببد «امید» تبلیببغ نام به مقطع آن در آنچه دریابیم تا است بوده کافی آن پیامد رویدادهای و روندها
های گیری سببمت و مبباهیت است. نه بوده امید یابی مادیت برای جدی بنیانی فاقد عمل در گرفت، انجام
اصببالت بببه باور برای بنیانی کدام امید» هیچ «گفتمان مبلغان سیاسی کرد عمل و رفتار نه و جدید دولت

آن تخریببب «عببدم (خببود) را کنونی ورزی سیاست اول حد علیزاده حال این اند. با نکرده فراهم امید این
چرخببش بببا انتخابببات، پببی در وضعیت تغییر به مردم از بخشی انتظار تلقی که حالی در نامد؛ امید» می

اا جناحی سمت به حاکمیت ناگزیر کببار بببه تنها که دهد می امید این به انفعالی ماهیتی «معتدل»تر، ظاهر
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نداشت انتخاباتی موج از فراتر وجودی که امیدی تخریب عدم بر خورد. تأکید می انتخاباتی سیاسی بسیج
اعتمبباد و همراهی جلب برای است تلشی واقع  در نگذاشت، جای بر ای سیاسی مازاد هیچ نیز عمل در و

کببه کنببد می فراموش علیزاده گفتن». وانگهی سخن جمع «خوشایند ی شیوه طریق از دوره، آن امیدواران
اا پیش ماه سه و یکسال بببود کسانی رویکرد ی دیگر- پشتوانه شمایلی و اسم شعار- با همین مضمون دقیق

-بببه سیاسببت ساعت ایم. طبعا دهیم/داده می رأی وی به روحانی دولت آتی منتقد موضع از گفتند می که
اسببت جببامعه تحولت دینامیزم این بلکه است؛ نمانده متوقف 1۳۹۲ خرداد بعدی- در انتخابات انتظار

کند.  می تعیین را انتخابات سیاسی مضمون و مسیر که

تف دو با خود قاطع مرز علیزاده نخست»، حد «این شرح در کنببد. می یببادآوری را امیببد» مخربببان «طیبب
گرایببانه واقع امیببدواران، ی همه که شرایطی در گویی تو نامد؛ کنش» می بی گرایان «آرمان  را اول ی دسته

یی آرمببان بببادبزن با مذکور های طیف اند، بوده  جامعه فضای تغییر برای جمعی و پویا تلشی سرگرم خواه
به نخست ی دسته آن زحمات اند بوده منتظر و اند زده می باد را خود فردی/جمعی طلبی رضایت و نخوت

مببوج منتقببدین و دگراندیشببان رویکببرد تحریف شود. این ثابت آنان گفتار حقانیت تا بیانجامد شکست
است سرکوبگرانه خود ماهیت در چنان ،دان شده کاسه کنش» یک بی گرایان «ارمان عنوان تحت که ،غالب

تت این با گفتگو» «لزوم ی داعیه از که جببای بببه ژسببتی نمایشببی و زنگببی ریا کببارانه تنها کنش، بی جماع
ماند.  می

اا که »اند امپراتوری های سرجوخه و ها «سرهنگ امید مخربان از دوم ی دسته اما ی قاعببده تنهببا نببه ظاهر
آشببوب از کمببتر چیببزی بببه بلکببه اندیشببند، نمی سیاست ی پهنه پویایی به و شناسند نمی را مدنی بازی

طریببق از گببزاره ایببن با نیستند. علیزاده راضی داخلی جنگ ی عرضه به ایران ی جامعه تبدیل و عمومی
توامان را کار دو عراق، یا سوریه سرنوشت به ایران ی جامعه تبدیل تصور از مخاطب وحشت برانگیختن

از گیری فاصببله گببونه هببر که کند جلب همدلی اش اصلی تز این برای کوشد می سو یک دهد: از می انجام
اجتمبباعی بحران و سیاسی آشوب خطر یا است، طلبی جنگ با مترادف امید»، «سیاست متعارف ی نسخه

ی طلبکارانه» یگانه «حمایت چارچوب در حرکت حاضر شرایط در پس کند، می تقویت را داخلی جنگ و
طریببق از را خببود مطلببوب سیاسببت از دفبباع دیگر، سوی ازاست.  متعهدانه سیاسی گری کنش ی شیوه

و طلبببان جنگ بببا هببا آن سببازی همسان بببا یعنببی دهببد، می انجببام سیاست این منتقدان از سازی اهریمن
قضا از اینجا دارند. در «ماموریت» دیگری و تابند برنمی را سیاست و مدنیت که کسانی و خواهان آشوب

ظبباهر راه سببربه کببافی قدر به شده داده وعده «گفتگو»های طی در اگر کنش» هم بی خواهان «آرمان آن
شوند. می پرتاب دوم ی دسته این جایگاه بهرویکردشان)  محتمل پیامدهای به ارجاع (با راحتی به نشوند،

گذارد. بازمی را آتی دلخواه تعابیر راه امید»، «مخربان از دسته دو این میان مرز بودن سیال و  مبهم چون
در یببکاند:  شببدهفی معرکه سوی یک ر دو تلویحاته دسین دو ا منطق فوق چارچوب در که آن ویژه به

انایببرتن کببرداق عببریه و سببورند کببه در پببی دارار قرره غیمی و نظالت دخاان مدافعان و طلبنگ جسو 
م،نظبباوب سببرکبر برامت در مقاوال و رادیکات مبارزید بر تأکنی که با انقلبیوگر دیمت سد؛ و در هستن

تی ماجراجوییعنی سازند. یا می مهته ی نخست دسای برنه را زمی مکمببلول اته ی دسسب به منتی و بی عمل
.شود می قلمداد دوم ی دستهبی طلنگ ج
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اا جامعه دو این از سوریه و عراق بحران به هدفمند ای اشاره در علیزاده کببه سازد می »هایی  «دیگری صرف
سببقوط این علت اینجا پوشاند. در می را داخلی جنگ و سیاسی آشوب دامن به ها آن سقوط اساسی علت

تی تحول ی پهنه در ماجراجویی و رادیکالیسم تلویحا لجببرم هم آن عامل که شود، می قلمداد سیاسی خواه
را اجتمبباعی امنیببت و سیاسببی ثبببات اهمیت خود، ی بینانه غیرواقع رویکرد دلیل به که اند بوده نیروهایی

دو     ایببن     در     حاضببر     بحرانببی     وضعیت     آمدن     پدید     علت که کرد یادآوری باید رو این کردند. از نمی درک
چنببدین برای سیاست که جایی است؛ بوده سیاست ی پهنه در انسداد نهایی- دیرپایی تحلیل -در کشور
ویببژه بببه و مببردم هببای گروه سهم و داشت قرار کشور دو این حاکم ی طبقه برگزیدگان انحصار در دهه

خطببری رو این بود. از حاکمان نظم از تبعیت و محرومیت و فقر و تبعیض و ستم تنها فرودست، طبقات
متنببوع های شببیوه کنببار در که است، سیاسی انسداد و انحصارطلبی این تداوم هست) در (که هست اگر

هببای راه نبببود در آن، پیامببد های تنش و کند می سد را جامعه ی توسعه مسیر خود، ملزم گری سرکوب
بببا خواهببد می مببا از علیببزاده شببود. امببا می انباشببت و منتشببر جامعه پیکر سراسر در سیاسی، ی مقابله
انقلبببی و رادیکال سیاست و باشیم طلب امنیت جوار، هم کشورهای بحران  بیرونی صورت از گیری درس

بر را خود سیاسی گری کنش که است آن او استراتژیک و مشخص پیشنهاد عوض، کنیم. در فراموش را
تاریببخ یهبباره چهین ترتی امنیببکی از ی که دولتی از حمایت یعنی کنیم؛ طلبکارانه» تنظیم  «حمایت مبنای

از مهمببی و حسبباس فبباز کببه ای کببابینه بببا همراهببی و دارد دسببت بببه را آن سکان اسلمی جمهوری
اصطلح این کارگیری به با وی حال، عین برد. در می پیش به را ایران بر حاکم مناسبات کردن نولیبرالیزه

قلمببداد آن از گری حمببایت را کنببونی دولببت کببرد عمل بببه سیاسی انتقاد/اعتراض شرط تلویحا کلیدی،
«خببودی» سیاسی نیروهای ی محدوده ترتیب این به وباشند)  طلبکار توانند می گران حمایت (تنها کند می

وی اصببلی مخاطبببان سو یک از است؛ روشن زیادی حد تا امر این کند. دلیل می ترسیم را حاکمیت برای
انتقببادی حرکببت کببه انببد پذیرفته را فببرض پیش ایببن عمببدتا کببه امید» هستند «گفتمان حاملن همان
تی کنش از دیگری نوع (چون بماند [حاکمیت] باقی دولت چارچوب در باید می خواه نا خواه انتقببادی جمعبب

سببازی دوگانه یک در را خود همیشگی توجیه رویکرد این دیگر،  سوی از و مطلوب!)، نه و است ممکن نه
فشببار تحببت حاکمیت ارتجاعی بخش و طلب تمامیت نیروهای سوی از : دولتجوید می پی آشنا و دیمیق

کرد! عمل بینانه واقع باید مدنی و سیاسی گری کنش ی حوزه در بنابراین و است

طلبی «اصلح ترکیب [در کند می «مردم» استفاده پسوند از خود سیاسی استراتژی به اشاره برای علیزاده
یب این در  مردم-محور»]. اگر اسببت) شببده افزوده روز پسند رسم به (که «مردم-محور» را صفت ترکی

ایببن کببه اینجاسببت در مشببکل گفببت بایببد کنیببم، نقببد را استراتژی این زاویه همین از و بگیریم جدی
ال اما است، شده تدوین از) مردم (بخشی به خطاب اگرچه استراتژی سیاسببت بببه حاکمببان منظببر از عم

آمبباج و مضببمون ی درببباره بحثی هر از پیش که لحاظ بدین دارد. خواه حاکمان به رو لجرم و نگرد می
یت آن، درونی های ضرورت و ورزی سیاست و بیرونببی طببور بببه را آن مجبباز هببای روش و  محدوده نخس
تر)  منظر از درست خببواه و نظببام]؛ چارچوب در ایستادن یا دولت از [حمایت کند می مطرح حاکمان(خی

منببوط را انتقادی/ اعتراضی جمعی کنش هر یا مقاومت تدارک برای مردم توانمندسازی که خاطر بدین
ویه به ید این دولت]. در از [طلبکاری کنند می مطالبه دولت از را چیزی که داند می هایی رو فبباعلیت رویکر

تی ابتکارات و سیاسی در دولببت. یببا حمببایت) از عین (در طلبکاری ابراز به شود می محدود مردم مبارزات
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بببه را وی (دولببت)، اصلی فاعل از طلبکاری ابراز با توانند می بلکه نیستند، تغییر اصلی فاعل مردم واقع،
دهی اطمینبببان از مدنی» پس ی «جامعه دیگر، بیان کنند. به ترغیب(مردم)  خویش نفع به فعل» اجرای«

برخببی بببا گری»)، «حمببایت اعلم بببا نیت ححسببن (ابببراز وضببعیت چارچوب در ماندن بر مبنی دولت به
عقلنیببت کببه اینجاست  مساله کند. اما «عقلنیت» دعوت به را دولت کوشد می ملیم انتقادی فشارهای

اا دولت که ندارد وجود جامعه در واحدی عقلنیتی آن تجسم خود دولت بلکه باشد؛ شده دور آن از احیان
درونببی اجببزای جملببه از( طبقببه ایببن مسببلط بلببوک منافع ویژه به و حاکم ی طبقه کلی منافع که است

تی ی جببامعه منطقببی لحاظ به کند. بنابراین می تضمین را آن دوام و تأمین خودش) را بببا متناسببب مببدن
تت مببدنی و سیاسببی نهادهای و نیروها از دسته آن ی دربردارنده تواند می طلبکارانه» تنها  «حمایت سیاس

نظر این اند. از نگرفته جای آن مستقیم حمایتی چتر یا دولتی ساختار درون (هنوز) در که باشد بورژوازی
که نحوی هر محور» -به «مردم ی دنباله جای به اگر بود، خواهد تناقض فاقد علیزاده پیشنهادی سیاست

و بببورژوازی ی طبقه کلببی منببافع تببأمین بببه معطببوف تنهببا وی راهکار که نماید داند- اشاره می صلح
است. آن طبقاتی وابستگان

طلبی اصببلح ی نسخه اما ،1کند می تجویز را طلبی اصلح سیاست آشکارا خود کوتاه یادداشت در علیزاده
اسببت. پیببش عقب به رو گامی کشور، در طلبی اصلح سیاست ی سابقه سال 1۸با مقایسه در او تجویزی

چببه طلبی اصببلح درونببی هببای گرایش  بندی دسببته بببا وی خببود ببینیم نخست مدعا، این دلیل شرح از
کند:  می عرضه راهکاری

و سبببز جنبش کلی های آرمان به وفادار (هنوز مردم-محور گروه سه به را طلبی اصلح” 
(اولببویت صببندوق-محببور و میببانی طلبان اصببلح مببدنی)، فعالیت برای هایی روزن منتظر

حکببومت- و کار محافظه بعدی) و انتخابات برای خیزبرداشته و خاتمی محمد از طرفداری
طلبان اصببلح کنببم. بببا می قیمببتی) تقسببیم هببر بببه حبباکمیت به بازگشت (اولویت محور

اند گرفته عهده بر طلبی اصلح تابلوی و  لیبل حراج برای «ماموریت» وسیعی که کار محافظه
هببای کواکبیان ساخت دنبال به ها رسواگرانه. آن است: نزاعی نیاز گفتگو از بیش چیزی به

کننببد. آلببود گل را مجلببس بعببدی انتخابات طلبی، اصلح ظاهری اسم با تا هستند دیگری
سببمت بببه کردنشببان نزدیک و میببانی طلبان اصببلح بببا گفتگببو امببا، سیاسی اصلی گاه گره

“است.  مردم-محور طلبی اصلح
کوشببد می نخسببت ی دسببته کردن آلیزه ایده  سبز» و جنبش کلی های «آرمان ترم از گیری وام با علیزاده

فعببالین و جوانببان بببهآینببده»  راه «چراغ همچون طلبکارانه) را گری (حمایت طلبی اصلح از ای ویژه نوع
: کند می بیان چنین را جویانه اصلح سیاست این اصلی ی  مشخصهکند. عرضه سیاسی و مدنی

ال . علیزاده1 سیاسببی ادبیببات کارگیری به راه از که ای معنوی ی سرمایه ندارد پروایی که بود کرده اعلم صراحت به هم قب
محسببوب بببدیعی امببر امببروزه ای رویه بگیرد. گو اینکه چنیببن خدمت به سیاست نوع این تجویز برای است، اندوخته چپ
شود!  نمی
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مببورد کنش بنابر مقابلش در یا و کنار در آرایی صف و دولت، این مصداقی و دقیق رصد”
 “دولت. بحث

ایببن اجتمبباعی نفببوذ و حیببات زمان سبز» در جنبش کلی های «آرمان چرا که است این مهم پرسش اما
آن و شد طی معکوسی روندی اما واقعیت  در شود؟ بندی مفصل متعارف طلبی اصلح با نتوانست جنبش
ایببن تببا گرفتنببد کببار بببه را خببود ای رسانه توان و اجتماعی و سیاسی نفوذ و قوا تمام طلبان اصلح اینکه

از علیببزاده اگببر درآورنببد. بنببابراین خببود سیاسببی اغببراض و ها قابلیت ها، گرایش قامت به را ها آرمان
بببدون طلبی اصببلح بببه بایببد قاعببدتا پببس گوید، می سخن جنبش اوج روزهای در نشده مثله های آرمان

کارگزاران باید که است آن بر هنوز او نیست. چون گونه این واقع  در باشد. اما داشته طلبان» نظر «اصلح
که حببالی . در۲سبببز») کشبباند جنبش کلی های («آرمان نخست ی دسته مسیر به را طلبی اصلح دوم نوع

های  «آرمان آن ) از1۳۸۸( خود نسبی سیاسی زوال زمان در که مدار قدرت طیف این چرا نیست معلوم
هببا آرمان آن بببه بایببد قببدرت ی پهنه به نسبی بازگشت موقعیت در اینک نکردند، واقعی کلی» حمایت

بازگردند؟

به نخست کنیم، تاسیس را سیاستی بناست اگر که دهد می فراخوان چنین علیزاده طلبی اصلح استراتژی
یم.بیاب را خود ی بالقوه پیمانان هم قدرت، ساختار در موجود های شکاف مبنای بر تا بنگریم قدرت ساحت
وزن تقببویت به توامان طور به آنها، همراهی و اعتماد جلب و سیاسی توقعات ی دامنه کردن کم با سپس

حاصببل کببه است این بر بپردازیم. فرض آنان سیر خط در مترقی های گرایش برانگیختن و آنان سیاسی
تغییببر امکانببات حیببات تجدیببد و جببامعه تنفس برای فضاهایی بازشدن دوجانبه، وابستگی و تعامل این

فضببای شببدن گشوده بببرای که خواند فرامی سمت بدین را ما راهکار این تر، صریح بیان است. به سیاسی
. درکنیم تکیه حاکمیت «معقول» تر بخش های توانایی و نیت، حسن مشترک، های انگیزه به جامعه، سیاسی

از دریببابیم کببه اسببت بوده آن اخیر های سال ی پرهزینه سیاسی فرازوفرودهای دستاورد حداقل که حالی
بببرای ای پراگماتیسببتی سیاست چنین که است آن از تر تنیده هم در ایران در سیاسی قدرت بلوک سو یک
گسببترش و گیری شببکل بببه ای رویه چنیببن دیگر سوی از و باشد؛ راهگشا مهارش) قصد (به آن در نفوذ

تغییببر فرآینببد یببک ی سببوژه مثابه خودبنیاد) به هایی سازمان و نهادها قالب (در مردمی مقاومت نیروی
ی جبهه در  تفببرقه و پراکنببدگی ایجبباد و موقعیت ی درباره آفرینی توهم با بلکه و کند، نمی کمکی سیاسی
تن از گیری شکل مردم، مببردم-محببور» طلبی «اصلح این رو این سازد. از می مختل را نهادهایی چنین پایی
بستر در نیست بنا آن نظر «مردم» مورد که آن ویژه است. به شکست سیاست مصداق و عقب به گامی

تی  وخود» در نگریستن« ی پروسه در و مقاومت و همبستگی از اشکالی بلکه بگیرد، شکل خود توانمندساز

نظبر مببورد ی گرایببانه عمل رویکرد بر هایی تناقض و ها محدودیت» طلبکارانه حمایت« سیاست ی برسازنده حمایتی وجه. 2
اعتبببار» سبببز جنبببش« ی وجهه از خود سیاسی راهکار حقانیت برای وی که جایی در که این جمله از. کند  می تحمیل علیزاده

روایبت در که حببالی در. بزنببد حببرف جنبببش آن ی زنده نمادهای از نه و ،»کلی های آرمان« از تنها شود می ناچار جوید، می
و سبببز جنبببش بببا موکببدی طرز به همواره کروبی و موسوی) وی خود پیشین های نوشته در جمله از( سبز جنبش از غالب
نظببر بببه ،آن در تببن     دو     ایببن     جایگبباه     و     سبببز     جنبش     ماهیت     از     ما     تلقی     نوع   از . فارغ  معرفی شده اندبسته هم آن های آرمان

تت بودن» عملی« ضرورت رسد می عملببی رویکرد که مسایلی طرح از ما مؤلف که کند می ایجاب »طلبکارانه حمایت« سیاس
شببعار چببون. بببپرهیزد کنند، می دشوار را با دسته ی دوم اصلح طلبان متقابل»  تفاهم« امکان یا کشند می چالش به را دولت

خطوط با تلقی در کماکان سبز، جنبش طرفداران از  مانده جای به رادیکالیسم حد مثابه به کروبی، و موسوی از»  حصر رفع«
. دارد قرار و دولت خدمتگزار آن نظام قرمز
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صببورت، این در (کببه بیابببد انسببجام و شود آن) خلق کناری ی دنده از (یا قدرت با همزیستی در بناست
ادغببام قدرت ساختار در پیشاپیش اش سیاسی های خودانگیختگی و توان ایم، دیده سالیان این در که چنان

شود.)  می

بندی:جمع
تر و رسببانی  روز به  علیزاده پیشنهادی راهکار یببک کلببی آموزشببی- خطببوط و فشببرده شببکلی -در تکببرا

نماینببدگان کببه هاست یابد. سال می ضرورت پیوندی چنین دلیل به هم آن نقد و است مسلط استراتژی
انفعببالی دوختن چشم همچون را شهروندی سیاسی کنش کوشند می ایران بورژوازی از هایی بخش سیاسی

تت ساحت به منظببری چنین کنند. از تعریف آن نیازهای و مختصات با پیوند در خود تنظیم و حاکم قدر
آن هببر رو ایببن از اسببت. محببدود آنان) بسببیار سیاسی کنش ی دایره (همانند فعال شهروندان ی دامنه

جمعببی  (بتوانببد) مقبباومت که بستری آن هر و گذرد می جامعه زیرین های لیه و طبقات در که مقاومتی
رویت قابل بزند متفاوت) پیوند آماجی و ها روش (با سیاسی کنش از دیگری شکل با را زیستی امر حول

از دیگببری هببای لیه و سببطوح در کببه گنجببد نمی افتخاری های استراتژیست این تصور در اساسانیست. 
ین رانده و فرودستان و کارگران ی روزمره کشاکش در جامعه، راسببتی بببه شببان، زیستی موانببع بببا شببدگا
همببواره ها آن بجوشد. اینکه مقاومت و همبستگی برای هایی پتانسیل و بگیرد شکل سیاست از هایی جرقه

دل در موجببود های شببکاف کببه اسببت آن از ناشببی شوند، می قدرت فوقانی ساحت های شکاف مجذوب
را مرکببز-پیرامببون شکاف یا کار-سرمایه تضاد راستا همین در و انگارند می اهمیت کم و فرعی را جامعه

بببه خببود ناپذیر گرایببی» خدشببه «عمل در هببا آن کببه چببرا داننببد؛ می سیاسببت خلببق برای امکانی فاقد
راه قببدرت هببای کانون بببه ناچار- تنها -به که اندیشند، می امکانات ترین مستقیم و سهل و ترین واسطه بی
و چببادرملو و بافق کارگران با را ها آن عملی، سیاست و جویی راه ی حیطه در که روست همین برد. از می

برخببی حببد در جببز( باشببد هم تواند نمی و نیست کاری غیره و بلوچستان و خوزستان و کردستان مردم
حفببظ بببرای ملببی» را «آشتی سیاست اهمیت ای منطقه بحران اینک که آن ویژه به )؛نمایشی های بازنمایی
است!  ساخته دوچندان ملی انسجام و وحدت

یت ی صحنه مجذوبان برای سیاست مرسوم، های لفاظی ورای واقع، به و نخبگببان ی عرصببه در تنهببا قببدر
تر و ممتاز های  لیه و طبقات حمایتی-انتقادی های کنش قالب در و دولتمردان معنببا شببهروندان برخببوردا

تببأمین حببالت بهببترین در سیاسببتی چنیببن هدف و اند)؛ مجازی عموما روزها این که هایی (کنش یابد می
عنببوان تحت که است مدرن «عقلنی» و اما مقتدر، دولتی با قدرتمند ملی بورژوازی یک پیدایش شرایط
یی»  «منافع «نبباممکن» خوانببده آن، از غیببر آنچه باشد. هر آن های  دنباله و بورژوازی کل منافع حافظمل

در هببا گببردد. آن می کنببش» معرفببی بی گرایی «آرمببان و گببری افراطی و برانببدازی جنببس از و شود می
یی در بینند. اما می انفعالی» را های «انقلب خواب خود رؤیاهای ترین رادیکال گرایببانه واقع دیببدی با بیدار
کارشناسببی های سببازی زمینه مسببتلزم را انقلبببات ایببن تحقببق چببون کنند، می تصحیح را خود رؤیاهای

حببرارت و شببور ی همه بببا «عقلنببی»، خببواهی تحول از مسببلط ای رسانه خوانش یابند. این می بلندمدت
اسببت.  اجتمبباعی مناسبات فتح در  سرمایه منطق مخوف پویایی ی دهنده نشان آن، منادیان ی آورانه زبان
هببای حوزه ی همه در آن پیکریببابی و گویببد می سببخن ممکببن های زبان ی همه به امروزه سرمایه که چرا

   1۳۹۳ شهریور دوماست. /  مشهود اجتماعی پیکارهای
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