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موفقیت سیریزا در انتخابات و تحریف رادیکالیسم از سوی برخی از فعالین چپ
طاها زینالی
برخی از فعالین چپ ۱پیروزی سیریزا در انتخابات یونان را به عنوان نشانهای برای درستی دیدگاهشان در
راستای ضرورت کاربست سیاست واقعگرایانه و نفی رادیکالیزم )یا وارونه جلوه دادن آن( بنندل کردهاننند.
استدلل آنها را شاید بتوان چنین نقل کرد :درسی که ما از پیروزی حزب سیریزا میتوانیم بگیریم تأکید
بر مقاومت همراه با کنش انضمامی و دستیافتن به نوعی راهبرد عملی در فضننای سیاسننی ایننران اسننت.
حزب سیریزا رؤیای برهمزدن انقلبی مناسننبات در یونننان را بننه نفننع مننداخلهی واقعننی در مخننالفت بننا
پیشرویهای مناسبات نولیبرالی کنار گذاشته است و همین رویکرد سبب ش د ت ا بهج ای کن ارهگیری از
عرصهی سیاسی ،خود را درگیر فرایند دشوار مبارزهی واقعی کند .این حزب ،اصل ح وضعیت موجود را به
عنوان ضرورتی واقعی و عینی در دستور کار خود ق رار داده ،ک ه همی ن س متگیری نش اندهندهی ای ن
حقیقت است که سیریزا حزبی مبتل به فتیشیسم »انقلب« نیست؛ چرا که کارکردهایی که این حننزب در
برنامهی خود دارد ،اگر چه چیزی بیش از برنامههای سوسیالدموکراسی و دولتهای رفاهی در دهههننای
سی و چهل نیست ،اما تحقق همین خواستهها در چارچوب اصلحی،ماهیتی انقلبی دارد.

البته این اظهارنظرها ،خیلی بیش از آنچه بتوان از سطور بال برداشت کرد و خیلی بی ش از آنچنه یک ی از
دوستانن همدل با این مواضع گفته» ۲پر مغز و کنایه« هستند :ایننن کنایههننا جملگننی گرایننش مشخصننی از
نیروهای چپ ایرانی را نشانه میروند :چپ رادیکال و انقلبی یا در معن ایی وس یعترر چ پ اپوزیس یون؛ از
جمله -و به ویژه -کنایهای است به منتقدان و نفیکنندگان شرکت در انتخابننات ریاسننتجمهوری ،۱۳۹۲
که بر این اساس »دستپاکان« و منزهطلبان هم نامیده شدهاند.
در این یادداشت کوتاه مجالی برای پرداختن به کاریکاتوریزه کردن و تمسنخر اپوزیس یون چ پ از س وی
رویکرد یاد شده نیست .شاید در فرصتی دیگر ،به نقد نیاز درونی این گرایش از چپ ایرانی ب ه یککاس ه
کردن چنپ کمونیستی و ترسیم چهرهای درمانده و توخننالی و مضننحک از آن )و خشننونت نهفتننه در ایننن
رویکرد( بپردازم؛ نیازی که در خدمت هویتطلبی و انسجامبخشی به این گرایش از چپ عمل میکند ،تننا
به کمک این دست میان ببرها بتواند خود را به عنوان چپی پویا و متناسب با نیازهای امروز معرفی کند.
به باور من ،دوستان ما پیروزی سیریزا در انتخابات یونننان را میبینننند ،امننا گسسننت ایننن »ائتل ف چننپ
رادیکال« را از تندادن به انتخابهای از پیش موجود نمیبینند.
دوستان ما احتما لل خوب میدانند که دورههای مدیدی است کننه انتخابننات پارلمننانی در جایجننای اروپننا
برگزار میشود و کیست که به یاد نیاورد و نداند که هر بننار خطننر قنندرتگرفتن راسننت افراطننی بنناعث
 ۱نگاه کنید به یادداشتهای حسام سلمت و محمد مهدی اردبیلی در فیسبوک :اینجا و اینجا.
 ۲نگاه کنید به توضیح علی ثباتی در بازنشر یادداشت کوتاه محمد مهدی اردبیلی :اینجا.
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میشود تا بسیاری از چپهای واقعگرا به سمت احزاب سوسننیالدموکرات گرایننش پینندا کنننند .نمننونهی
متاخر این ماجرا ،انتخابات ریاستجمهوری فرانسه و برندهشدن حزب سوسننیالدموکرانت اولننند ،بننا نننام
»حزب سوسیالیست« ،و رفع موقتی خطر قدرتگیری حزب نئونازی لوپن بود .چ ه بس ا منطق ی ب ه نظ ر
میرسد که -با وجود آگاهی بنر اینکنه دورهی ریاسنتجمهوری اولنند بهنتر از دورهی ریاسنتجمهوری
میتران نخواهد بود -ترس از به قدرت رسیدن راست افراط ی را دلیننل نس بتا منوجهی ب رای حمنایت از
»حزب سوسیالیست« دانست.
در چنین وضعیتی است که گرایشهای مختلفی از چپ رادیکال در یونان ائتلفی را تشکیل میدهند و بننر
مبنای وضعیت عینی ویژهای که بر آنجا حاکم شده ،بر ضرورت ایجناد اینن اتحناد و صنفبندی در ی ک
جبهه تأکید میورزند .آنهننا حنندود ده سننال در سنناختار چنیننن اتحننادی مشننغول بحننث و عمننل بننرای
سازماندهی یک حزب -که ضرورتاش را تشخیص دادهاند -میشننوند .سننپس وارد عرصننهی سیاسننت
رسمی میشوند ،و به طور موازی به سازماندهی نهادها و سنناختارهای مردمننی کمننک میکنننند .آخریننن
مرحلهی این فرآیند -آنچه که همگان تمام داستان میانگارند -حضور در عرصهی انتخاباتی و بننه دسننت
گرفتن قدرت در یونان بوده است .همهی اینها با گسست از سه دیدگاه موجننود در فضنای چننپ ممکنن
میشود :گسست از سوسیالدموکراسی با وعدههای رفرم و اصل ح ،که اگرچننه همننواره بیکفننایتی خننود را
ثابت کرده ،ولی همچننان بننا ب ه خط رات و تهدیندات احنزاب رقینب خریندار دارد؛ گسسنت از درک
آنارشیستیای که با هر گونه حزب سیاسی و هر گونه مشارکت در ساختار قدرت دولتی مخالفت پرنسیپی
دارد؛ و سرانجام گسست از درکی از مارکسیسم سنتی )تحت تأثیر مارکسیسم روسی( که به دلیل پیننروی
صر ف از الگوهای گذشته ،فاقد پویایی نظری و عملی لزم برای سازماندهی مقاومت مردمننی در سننطحی
وسیع است و لذا جوابگوی ملزومات مبارزه در وضعیت اسفناک ح اکم نیس ت .ب ه ای ن گسس تها بای د
فاکتور مهمی را افزود که عبارت است از :عزم و تلشی جدی برای برساختن شکلی بدیل از سننازماندهی
مبارزهای رادیکال که پاسخگوی ضرورت موجود در وضعیت عینی باشد.
دوستان ما که البته منتقدان سرسخت سازمان و حزب و کسب قدرت توسننط چننپ رادیکننال و نیروهننای
کمونیست هستند ،این سویههای ماجرا را از نظر دور نگه داشتهاند؛ چرا که تنها با حذ ف عامدانهی چنیننن
سویههایی از روند قدرتگیری »ائتل ف چپ رادیکال« ،میتوانند چنان نتایج دلخواهی را به دسننت دهننند.
در واقع ،آنها در شتاب برای توجیه هستی سیاسی خود چنان به اکنون خیره شدند که سیر تاریخیای کننه
به رقمخوردن »اکنون« منتهی میشود را از نظر دور نگه داشتند.
سیاست واقعی از منظر این دوستان ،سیاستی است که اکنون جاری است؛ یعنی ما همیشه با موقعیتهننای
واقعی -و عاجلی -روبرو هستیم که باید انتخاب کنیم؛ اینجاست که دوگانهای را برمیسنازند :کسنانی کنه
خطر میکنند و دست به انتخابی واقعی میزنند ،و دیگرانی که از انتخاب سر باز میزنند و دستانشننان را
پاک نگاه میدارند .این سیاست واقعی گویا به آن اکنونی که در آینده محقق میشود -و باید برایش مهیا
شد -کاری ندارد ،مگر برای زمینهسازی انتخاب »انضمامی« پیش رو و تلش برای همننراه کننردنن تعننداد
هرچه بیشتری در این راستا .بر مبنای چنین درکی است که از دید آنان منرز بیننن فعننالیت و انفعننال بنه
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حمایت از کاندیداهای معقولتر و میانهروتر در انتخابات و یا عدم مشارکت در انتخابات ترجمه میشننود.
این دوستان اما به این پرسش نمیپردازننند کننه چننرخهی تسلسنننل »بننودن در اکنننون« و دسننتزدن بننه
انتخابهای واقعگرایانه چه موقع میتواند به پایان برسد .آنها عامدانه کسانی را که مشی و باورهایشان
در این دوگانهی جعلی نمیگنجد نادیده میگیرند؛ همانها که از سازماندهی نیروهای چپ و رادیکال و به
طور کلی سازماندهی کمونیستی سخن میگویند .چرا که دوستان ما ،ایجاد چنیننن امکانهننایی را ننناممکن
میدانند و حوزههای امکان را تنها در میان گزینههای از پیش موجود جستجو میکنند؛ چننرا کننه آنهننا از
درک این نکته طفره میروند که آنچه امروز ناممکن مینماید ،میتواند ب ه امک انی در آین ده ب دل ش ود.
داعیهی بیراهی نیست گفتن آنکه اگر »ائتل ف چپ رادیکال« در یونان مانننند دوسننتان مننا میاندیشننید،
اینک شاهد هیچ چشمانداز جدید و امیدبخشی برای تغییر در وضعیت )در اروپا( نمیبودیم.
در پایان در نقد این ادعای حسام سلمت که »در شرایط حاضر هیچ حزب ی نمیتوان د س ودای بران دازی
مناس بات سنرمایهداری را در سنر بپرورانند «،بایند تأکیند کنرد ک ه ایسنتادن در جبههی فرودسنتان و
ستمدیدگان جامعه و درگیر شدن در عرصهی سیاست جاری در بستر منازعات طبقاتی و اجتماعی حاکم،
نه تنها تناقض و تضادی با پروراندن سودای دگرگونی انقلبننی وضننعیت و براننندازی نظننام سننرمایهداری
ندارد؛ بلکه لزمهی آن به شمار میرود .کنار گذاشتن دومی به نفع اولی بدون شک به ادغننام تماموکمننال
در وضعیت حاضر و بدلشدن به انداموارهای از ساختار حاکم ختم میشود؛ اغراق نیست اگر بگوییم چنین
ترجیحی در بهترین حالت یادآور تجربهی سوسیالدموکراسی در اروپا خواهد بود .در عوض باید گفت که
هیچ برنامهی حزبی انقلبنی سازمانیافته و از پیش مشخصنی بنرای دسنتیابی بنه پینروزی وجنود نندارد؛
مجموعهای از عوامل از جمله و بهویژه وضعیت عینی مسلط و شرایط و زمینههای موجود در جامعه است
که میتواند سمتگیری انقلبی یک برنامهی سازمانی را نشان دهد .بننه عنننوان مثننال ،در یننک جننامعهی
معین تلش برای ایجاد تشکلهای مستقل و منسجم کارگری برای پیش برد مطالب ات ص نفی و اقتص ادی
میتواند دارای بالقوگیهای انقلبی باشد و به تقویت گفتار چپ و کمونیستی بیانجامد؛ درحالیکه شنناید در
جامعهای دیگر ایجاد جبههی مقاومت مردمی در برابر سیاستهای تحمیلی ریاضت اقتصادی بننه اهنندا ف
کمونیستی خدمت کند .از قضا اینکه قدرتگیری سیریزا باعث »وحشت« شده است ،نشان از بالقوگی این
حزب برای پیشبرد سازماندهی مردمی بر علیه مناسبات حاکم دارد .تاریخ را نمیتوان پیشبینی کرد؛ اما
فارغ از اینکه در آیندهی نزدیک شاهد تغییرات چشمگیر در آرایش منازعات طبقاتی در اروپ ا باش یم ی ا
نه ،در این شکی نیست که -در تحلیل نهننایی -براننندازی انقلبننی سننرمایهداری از عهنندهی هیننچ حزبننی
برنمیآید و برنامهای را میتوان انقلبی نامید که از مسیر سازماندهی مردم ستمدیده بر علیننه مناسننبات
حاکم میگذرد.
در جایی از یادداشت محمد مهدی اردبیلی آمده» :چپهاى رادیکال یونان هم میتوانستند به جنناى ارائننه
برنامهی عملى ،از عرصه سیاسى کنار بکشند ،انتخابات را تحریم کنند و در جمعها و حلقههاى پاکدست و
زیباى خودشان بخزند و همه را محکوم کنن د و .«...پیداس ت ک ه رهیافته ای کن ایهآمیز ای ن دوس تان
-متاسفانه -به ایجاد جمعها ،تشکلها و سازمانهای کمونیستیای که بتوانند در فضای واقعی دخالتورزی
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کنند نظری ندارد ،و طبعا دورنمایی هم برای بازسازی یننک »ائتل ف چننپ رادیکننال« بننرای سننازماندهی
مبارزات طبقهی کارگر و فرودستان جامعه تصویر نمیکند .در عوض ،با نظر به سویههایی که از منظر این
مفسران چپ نادیده گذاشته شده ،باید پذیرفت که این نتایج بیشتر رو به گذشته است و تنها از آنرو بننه
آینده نظر دارد که در امتداد گذشتهای معلوم باقی بماند؛ و »مشارکت تاکتیکی« در انتخابات را به مثننابه
رویهای برای سیاست واقعی و انضمامی چپ در وضعیت حاضر تئوریزه کند .بر این اساس ،باینند بننه ایننن
دوستان )یا شاید به مخاطبان آنان( یادآوری کرد که مقایسهی صوری مطلننوب آنننان از ب بننن نادرسننت و
تحریفآمیز است .چرا که در یکسو )انتخابات یونان( با تلش برای ایجاد ائتل ف چپ رادیکنال ،و بی ش
از ده سال فعالیت برای ساختن یک حزب ،و در نهایت حض ور در انتخاب ات پارلم انی ب ا ش عار و ه د ف
مبارزه با سیاستهای نولیبرالی تحمیلی مواجهیم؛ در حالیکه در دیگر سو )انتخابات ایران( با تئوریزهکردن
حضور در انتخابات برای قدرتگرفتن جنا ح تکنوکرات بورژوازی نئولیننبرال روبهرو هسننتیم؛ جننناحی کننه
برای ادغام در مناسبات جهانی بازار آزاد و پیروی از رهنمودهای نهادهای قدرت مربوطه بیتابی میکننند
و طی همین یکسال و نیم هم چهرهی واقعی خود را برای طبقهی کارگر و فرودستان جامعه عیننان کننرده
است .روشن است که تفاوت میان مداخلهی سیاسی رفقای سیریزا در انتخابات یونان و سیاست صندوق-
محوری دوستان ما در انتخابات ایران به تفاوت میان زمین و آسمان پهلو میزند.
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