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درباره ی امر سیاسی در عصر سیاست زدایی نولیبرالی

امین حصوری

۱ .
در دوره  های انتخابات که فضای رسانه ای حول مساله ی رای دادن (یا ندادن) ملتهب می شود، حداقل برای بخشی
از جامعه که تأثیرپذیری بیشتری از این فضا دارد، این انگاره تقویت می شود که فضای سیاسی تا حببدی بببه روی
سیاست ورزی مردم گشوده شده است. عده ای از همین منظببر، و بنببا بببه اسببتدلل هایی «واقع گرایببانه»، از لببزوم
یی اسببتدلل هایی در مشارکت در انتخابات دفاع می کنند؛ در مقابل، عده  ای هم -غالبا- در واکنش به این خوش بین
ضرورت پرهیز از رأی دادن عرضه می کنند. به این ترتیب دو طرف در رونببد جببدالی عمببدتا رتوریببک، گیریببم بببا
وزن هایی نابرابر، جهت گیری های یکدیگر را تشدید می کنند. در نهایت انتخابات بببا مشببارکت درصببدی از مببردم
ین برگزار می شود و سپس این دریچه ی فرضی سیاست ورزی موسمی تا مقطع بعدی بسته می شود و بببه همببراه آ
سیاست ورزی واکنشی هم تا مجال دیگر به محاق می رود. بر مبنای درک از چنین چببرخه ی معیببوبی، عببده ای از
فعالین سیاسی با بی اعتنایی به کل این فرآیند می نگرند و گاه (وقتی که به کلم درآیند) با اندکی تبخببتر هببر دو
رویکرد یاد شده را از جنس هم تلقی می  کنند و بر این اساس، هر گونه مداخله در این وضعیت را تاییدی بببر آن
یی» توهم آمیز یا واکنشی قلمداد می کننببد. آن هببا البتببه بببه «گشودگیی » ناموجود یا دامن زدن به آن «سیاست ورز
درستی یادآور می شوند که سیاسببت ورزی امببری مقطعببی، و کنشببی در چارچوب هببای قببالبی از پیببش موجببود

(بسته بندی شده) نیست. 

یی چنین فضایی بخشی از دینامیزم سیاسی-اجتمبباعی ای اسببت کببه بببا با این حال، اگر بپذیریم که برآمدن دوره ا
یی مسببتقل و تاریخ متاخر جامعه ی ما پیوند یافته است، با این پرسش مواجه می شویم کببه سیاسببت ورزی انتقبباد
یت کمابیش پوپولیستی مواجه شود. به بیببان دیگببر، پیوسته چگونه می تواند با کمترین تناقض درونی با این وضعی
چگونه می توان به طور فعال با این وضعیت رویارو شد، بی آنکه در دام محدودیت ها و تناقض های آن گرفتار آمد؟

سش زمانی برجسته می شود که فرآیند انتخابات و مضامین گفتمانی و پیامدهای اجتماعی-سیاسیاهمیت این پر
ی ایببن واقعیببتآن را بخشی از پیکره ی واقعیت های جامعه تلقببی کنیببم کببه از کلیببت آن جدایی ناپذیرنببد. بببرا

اجتماعی می توان -حداقل- مولفه های مشخص زیر را برشمرد: رفتببار «سیاسببی» بخشببی از مببردم و زمینه هببای
ساختاری و دللت های ذهنی آن؛ پیامدهای جدی گرفتن (یا نگرفتن) دعوت حاکمیت به «مشارکت سیاسی» بر
ملزومات روبنایی تداوم ساخت قدرت؛ پیامدهای سیاسی مشخص هر انتخابات در «تغییر» آرایش سیاسی سببپهر
قدرت یا ترکیب هیات حاکمه؛ و مازادهایی که نوع/سطح کنش های عمومی در مقطع انتخابات بر فضای ذهنی و

کنش گری جامعه بر جای می گذارند. 

علوه بر این، به نظر می رسد بی اعتنایی به فرآیند انتخابات از منظر یبباد شببده تببا جببایی کببه کنببش مببدافعان و
مخالفان مشارکت را بدون هیچ تبصره ای هم جنس تلقی می کند، به یک خطای مهببم دامببن می زنببد و آن اینکببه
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شکل سیاست ورزی واکنشی را با مضمون آن هم ارز می سازد. چنین نگرشی صببرفا بببر ایببن وجببه مسبباله تأکیببد
می ورزد که افراد و طیف هایی که به طور واکنشی تنها در فواصل چهارساله در قببالب تحریببم انتخابببات بببه صببدا
درمی آیند (و اغلب بببا دلیلببی نببه چنببدان انضببمامی و حببتی شببعاری و کلیشببه ای)، هماننببد دسببته ی نخسببت
ین نامشروط (انبوه امیدواران) از معنای درست سیاست ورزی به دورند. اما وجهببی کببه عمومببا مغفببول رأی دهندگا
می ماند آن است که وسعت این رویکرد واکنشی خود بخشی از پیامدهای فضایی است که در آن هرگببونه بببدیل
مادی-تاریخی  برای سیاست ورزی انتقادی و مستقل (نظیر اعتراضات و اعتصابات کارگری، تشکل یابی سیاسببی و
غیره) به شدت سرکوب شده است، و از این نظر، برای بخش قابل تببوجهی از طیببف ناراضببیان، تحریببم موسببمی
انتخابات همچون بدیلی در دسترس برای سیاست ورزی جلوه می کند. بر این اساس، به راحتی نمی تببوان بنببا بببر
یی شکل کنش گری این طیف با طیف رای دهندگان نامشروط، بر تفاوت های مضمونی میان آن هببا چشببم هم سنخ
فروپوشید. با این همه، خواه رویکرد سلبی و واکنشی نافیان انتخابببات، و خببواه رویکببرد عمل  گرایببانه ی حامیببان
مشارکت در انتخابات، در عناصر جزئی برسازنده شان، کم یا بیش درک ها و دغدغه های قابببل دفبباعی نسبببت بببه
کلیت وضعیت حاکم را بازتاب می دهند. در این معنا، اگر بپذیریم که حقیقت اجتماعی امری وابسببته بببه منظببر
است و از این رو هر مبارزه ای حقیقت ویژه ی خود را شکل می دهد، برای کمک به شببکل گیری سببوژه ی جمعببی
تغییر اجتماعی، باید تکه پاره های این حقیقت را در مقیاس اجتماعی بازیابی و پیکربندی و تصریح کرد (گو اینکه

دامنه ی شمول این سوژه ی جمعی بی تردید دارای محدودیت هایی ساختاری است). 

بر این اساس، شاید روند بی تنبباقض تر آن باشببد کببه از یک سببو شببرح دهیببم از چببه منظببری در شببرایط حاضببر
«سیاست ورزی رایج انتخاباتی» (نه فقط انتخابات) را نقد و نفی (تحریم) می کنیببم؛ و از سببوی دیگببر، بببدیل مان
برای سیاست ورزی انتقادی (از جمله در چنین مقاطعی) را به بحث بگذاریم. در همین خصوص شاید بتوان ایبببن
استدلل را پیش نهاد که از آنجا که در مقطع انتخابات، گفتمان مسلط سیاست ورزی، به مثابه بازتابی از شببرایط
مسلط، برخی از شالوده های خود را عریان می سازد، بایببد سسببتی ایببن شببالوده  ها را بببا تصببریح پیش فرض هببا و
ارزش های نهفته در آنها و روشن سازی خاستگاه های مادی آنها نشان داد. به بیان دیگر، در این مقطببع، ضببرورت
پیکارهای گفتمانی برای به چالش کشیدن هژمونی نظم مستقر بر ساحت ذهنی جامعه، به طور روشن تری عیببان
می شود. چنین پیکارهایی در نهایت این هدف/ضرورت را دنبال می کننببد کببه نگببرش انتقببادی سببتمدیدگان بببه
هستی اجتماعی شان و به شکاف های وضعیت را غنا بخشند، تا از این طریق به امکانببات سببوژگی جمعببی آن هببا
ارجاع دهند. در چنین عرصه ای، بازدارندگی  های ناشی از رازورزی های نظم مسلط، و امکببان نفوذ پببذیری آگبباهی
انتقادی در لیه  مندی های جامعه ای بحران زده، همچون دو گرایش متضاد و ستیزنده عمببل می کننببد. از ایببن رو،
پی گیری مستمر پیکارهای گفتمانی در قالب های پراتیک مختلف شرطی لزم برای تغییر وضع موجود است، اگر
چه هیچ گاه به تنهایی شرط کافی برای آن نخواهد بود. دامنه ی اثرگذاری این پیکارها بیش از هر چیز بببه میببزان
سازمان یافتگی آن ها مربوط است: خواه به لحاظ مسیرهای عملی شکل گیری و گسترش یک گفتار ضدهژمونیک،

و خواه به لحاظ پتانسیل هایی که برای کار سازمان یافته در چنین مسیری خلق می کنند.   
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۲.
یکی از ویژگی های مهمی که در رویکردهای دو-قطبی کنونی نسبت به انتخابات به چشم می خورد آن است کبببه
طرفین دعوا در بحث از واقعیت های سپهر سیاسی داعیه ی حقیقت عام را دارند، بدین معنا که از منظر حقیقببتی
فراگیر، به نیابت از منافع کل جببامعه سببخن می گوینببد. امببا بببرای جببامعه ای شببقه شببده بببه بخش هببایی دارای
هستی  های اجتماعی متفاوت و متعارض، دشوار بتوان از حقیقتی فراگیر سخن گفت. رویکرد متعببارف بببورژوازی
(طبقه ی حاکم) آن است که بببا در انحصببارگرفتن مجراهببای بیببان گری و گفتمان سببازی، دیببدگاه ها، ارزش هببا و
رهیافت های خود را از زبان کل جامعه بیان می کند؛ بدین ترتیب، تصویری یک دست از جامعه عرضببه می کنببد و
در جهت تحمیل آن بر کل جامعه می کوشببد. چنیببن رویکببردی کببه بببا تحریببف سببپهر واقعیببت و پنهان سببازی
تضادهای اجتماعی همراه است، خود آشکارا بخشی از پروسه ی سرکوب فرودستان و ابزاری در جهببت آن اسببت.
در همین راستا برای مثال چنین قلمداد می شود که تغییر آرایببش سیاسببی در صببحنه ی قببدرت، تنهببا شببیوه ی
«بهبود» وضعیت کل جامعه است. چنین پیش فرضی، ضمن تایید جایگاه ویببژه ی نخبگببان سیاسببی، پیشبباپیش
مسیر و افق های سیاست ورزی را برای مردم تحت حبباکمیت ترسببیم می کنببد. در جببامعه ی ایببران تببأثیرات رواج
یی تشدید می شود،  چرا که در چنین دیدگاهی بی گمان در ترکیب با واقعیت زمخت سرکوب های ساخت استبداد
ممجاز و کم هزینه ای برای طرح ریزی اشببکال دیگببری از سیاسببت ورزی بببر جببای لل فضای  دل چنین ساختاری عم
یک از ثبات نسبی (و هژمونیببک) برخببوردار نمی ماند. به این ترتیب، تا جایی که این معجون ساختاری و ایدئولوژی
است، در حالت کلی و انتزاعی می توان گفت چنین جامعه ای بببرای تعییببن مسببیر سرنوشببت  خببود بببا موقعیببتی
انفعالی مواجه است. از این منظر، چنین به نظر می رسد که التهابات سیاسی ورم کرده در مقاطع انتخابات، عموما
تلشی است برای انکار همین انفعال، خواه از سوی بخش  هایی از جامعه و خببواه از سببوی حبباکمیت (گیریببم بببا

دلیلی متفاوت).  

یی یت در ساحت انضمامی تر آن نیست. شکل گیری هببر فرماسببیون اجتمبباعی-تبباریخ با این حال، این همه ی واقعی
یی ساختارهایی معین بر آن (از جمله یک حاکمیت سیاسی مشخص)، طی یک روند تاریخی معین تا تسلط مقعط
پرستیز رخ می دهد که تضادهای موجود در این فرآیند لزوملا در تاریخچه ی آن دفن نمی شببوند. از سببوی دیگببر،
نیازمندی های عینی موجود در جامعه ای تضادمند و تحت سرکوب، در تلقی با استیلی حبباکمیتی کببه آن هببم
شکاف هایی مشخص و محدودیت هایی سبباختاری را در خببود حمببل می کنببد، پویایی هببایی را می آفرینببد کببه در
تنش های سپهر سیاسی بازتاب می یابند. بنابراین، تحت استیلی چنین شببرایطی تببأثیرات بببالقوه ی انتخابببات را
نمی توان به طور کلی و پیشینی نفی کرد، بلکه فهم نحوه ی مواجهه با فضای سیاسی موجود، از جمله انتخابببات،

نیازمند «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» است. 

ین متاخر و روند شکل گیری آن، چه درکی از نحوه ی مببواجهه بببا فضببای سیاسببی کنببونی اما شرایط مشخص ایرا
(شامل انتخابات پیش رو) به دست می دهند؟ عده ای به طور تلویحی یا تصریحی بر این باورند که تضاد عمببده ی
یی آتی را باید در ساحت شکاف های درونی حاکمیت جستجو کببرد. از ایببن منظببر، هببر برسازنده ی امکانات سیاس
مقطع انتخابات فرصتی است توامان هم برای بحرانی کردن این شکاف ها و هم برای «سیاسی » کببردن جببامعه ای
که پیوندش را با سیاست (و نیز خودباوری سیاسی اش را) از دست داده است. چنین رویکردی با افت  و خیزهایی

یی۱۳۷۶مقطعی و با سطوح متفاوتی از خودآگاهی از سال   تاکنون رویکبرد مسبلط در فضبای کنش گبری سیاسب
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تحول خواه بوده است. دسته ای دیگر، سرخورده از امکانات نسبت داده شده به شکاف های درونببی حبباکمیت (کببه
امروزه در قالب «اصلح طلبان و اصول گرایان» پولریزه و قالب بندی می شود)، به شکاف های میان کلیت حاکمیت
با برخی قدرت های خارجی امید می بندند، و از این رهگذر به ااشکال متفاوتی از مداخله جویی  خارجی خوش آمببد
یم تحببت می گوید. هر دو دسته ی فوق، به طور تلویحی -و به درجات مختلف- به امکانببات سببوژگی سیاسببی مببرد
انقیاد بی باورند: دسته ی اول امکانات خودبنیادی این سوژگی را نفی می کند و تحقق یابی چنیببن امکببانی را ذیببل
یی آتببی آن قببرار می دهببد. دسببته ی دوم به  اعتبببار گسترش سوژگی بخش «مترقی»تر حاکمیت و گام های سیاسبب
برقراری ساختارهای استبدادی موجود، به طور کلی منکر وجود امکاناتی برای سوژگی مردم تحت ستم است. اما
دسته ی سومی هم هست که تضاد امکان ساز اصلی را در شکاف میان حبباکمیت و مببردم می بینببد و رویکردهببای
یر پتانسیل های این شکاف را نفی می کند. اما این دسته ی سوم حداقل از آنجا که به این شببکاف سیاسیی  تضعیف گ
عمومیت می بخشد و کمابیش همه ی مردم را -فارغ از هستی اجتماعی و منافع عینی شان- در تقابل با حبباکمیت
یل رویه ای خلف فرض می کند، با واقعیتی تناقض آمیز مواجه می شود: اینکه بخش قابل تببوجهی از مببردم در عمبب
یی آنان (از جمله در موسم انتخابات) ملزومات این شکاف فرضی را در پیش می گیرند و کنش های سیاسی گهگاه
یر جببامعه حببداقل به اعتبببار در راستای دیدگاه دسته ی نخست تجلی می یابد. به واقع ایببن بخش هببای رویت پببذیرت
مصببلب تر آن امیببد یی جناحی از حاکمیت در برابببر جنبباح  «انتخاب »های سیاسی موسمی شان، به امکانات رویاروی
می بندند و به تقویت قوای سیاسی آن نظر دارند. به ویژه در سال های اخیر، متأثر از پیامدهای سیاسی-اقتصببادی
دوره ی منتسب به دولت احمدی نژاد و در سایه ی معضل تحریم های اقتصادی و سببپس کشبباکش های پروسببه ی
ید دیرین به طور چشمگیری تقببویت شببده اسببت. چنیببن درکببی مشخصببلا بببر فضببای توافق هسته ای، این رویکر
انتخاباتی اخیر به طور مشهودی سایه انداخته است، تا جایی که هر گونه نشانه ای که این انتخابات را با شکاف ها
و تنازعات درونی حاکمیت مرتبط سازد، دستاویزی منطقی برای ضببرورت مشببارکت در انتخابببات تلقببی/قلمببداد
می شود. و این واقعیت به رغم وجود تناقض های آشببکار و تکان دهنببده ای اسببت کببه در مضببامین و مصببداق های
امروزی اصلح طلبی یافت می شود؛ تناقض هایی که بی بنیادی پروژه ی متعارف اصببلح طلبی در ایببران را بیببش از
گذشته آشکار ساخته  است، و در ترکیب با هیاهوی پشتیبانی از اصلح طلبان، وضعیت رقت بار انتخابات کنببونی و

یی تراژیک بدل ساخته است.    یی متعارف را به یک کمد سپهر سیاست ورز

۳ .
وضعیتی که اکنون همچون یک کمدی تراژدیک به نظر می رسد بی گمان وضعیتی خودبنیاد نیسببت، بلکببه بخشببا
بازتابی است از بحرانببی شببدن سیاسببت در جببامعه ی سیاسببت زدوده ی ایببران؛ جببایی کببه امببر سیاسببی معببانی
اصیل/واقعی خود را از دست داده است و لجرم در اشکال دگردیسی شده ای پیوسته به روی صحنه می آیببد. بببه
طور مشخص، «سیاست همگان» (که خوید ترجمانی است از سیاست نخبگان) چنان به میانجی سیطره ی دیرپای
یت فراگیر شده است، که واقعیت شکاف های حاد طبقاتی و ستیز طبقاتی و نسبت آن ها با تحولت جببامعه حاکمی
به کلی از نظرها پنهان مانده است؛ حتی و به ویژه نزد طبقببات و لیه هببای فرودسببت ایببن سببتیزها. درحببالی کببه
وضعیت مسلط بر جامعه ی ایران طی دو دهه ی اخیر -در نگاهی کلن- چیببزی جببز بسببط شببتابان سببازوکارهای
سرمایه دارانه و تشدید شکاف طبقاتی و سرکوب فرودستان نبوده است.  روندی که طببی آن سببپهر اقتصببادی در
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جهت بازتولید و بسط منطق سرمایه دارنه  اش، به طور فزآینده ای دیگر سپهرهای حیات اجتمبباعی را تسببخیرکرده
است/می کند و طی وسعت بخشیدن به خود، بخش هر چه بزرگتری از افراد جامعه را به ابژه های منفرد و بی دفاع
تمامیت خواهی  سرمایه بدل ساخته اسببت/می سببازد. بنببابراین، آن امببر سیاسببی واقعببی و پنهان شببده، همه ی آن
مبارزات پراکنده  ای است که حول شکاف عظیم اقتصادی جریببان دارد، و به ویببژه همه ی پتانسببیل های مبببارزاتی
مغفول مانده در این حوزه. با این همه، اعتبار صحنه ی متمرکز «سیاست رسمی» چنببان بببدیهی و مسببلم فببرض
می شود و سازوکارهای خیره کنندگی این صحنه چنان اند که صحنه ی وسیع مبارزات خاموش کارگران بیننببده ای
نمی یابد، و لجرم بازشناسی نمی شود، حتی در ذهنیت تببوده ی عظیببم کببارگران و فرودسببتان اجتمبباعی. بببدین
ترتیب، طبقه ی بالقوه ای که خود را به ابژه ی نگاهش بدل نمی سازد، در بببالقوه گی خببویش محبببوس می مانببد، و

همچنان همان توده ی میلیونی از آدم های منفرد باقی می ماند. 

در چنین وضعیتی جای شگفتی نیست که لیه هایی از جامعه که تحول وضعیت بر مدار منافع آنان سیر می کند،
یا حداقل خطری ملموس را متوجه آن ها نمی سازد، بببا تصببدیق «سیاسببت رسببمی»، خببوانش طبقه ی حبباکم از
وضعیت را تأیید و تکثیر کنند. اما مساله بر سر رویکرد آن اکثریت محروم از بیان گری و حیات  اجتمبباعی اسببت
که در برابر تشدید تهاجمات سرمایه هرچه بی دفاع تر می شوند. اینان در وهله ی نخست در تکاپوهای فردی شببان،
در بستر جامعه ای به شدت اتمیزه شده، می کوشببند از هسببتی  اجتمبباعی خببود (یببا واقعیببت کببارگر بودن شببان)
بگریزند؛ از همین رو بخش قابل توجهی از آنببان -در رویه ای متنبباقض- مجببذوب صببحنه ی «سیاسببت همگببان» 
یه امیدی برای یی سیاست بدیل (رهایی بخش) نه فقط در چینش این صحن می شوند. چرا که در غیاب نفوذ اجتماع

، محملی برای دفبباع از1مهار یا رفع مشکلت بی واسطه ی خود می بینند، بلکه تأکید لیبرالی بر انتخاب های فردی 
هستی انکار شده  شان برای آنان فراهم می سازد. به تعبیری می توان گفت بخش هایی از طبقه ی بالقوه ای که تحت
ساختارهای استبدادی موجود صدایی از آن خود ندارند (و بنا به سیر تحولت جامعه، چشم اندازی هم برای غلبه

. ایببن روییببه شبباید تببا2بر این ساختارها نمی بینند)، با ادغام در صدای حاکم به جستجوی امنیت فردی برمی آیند
ه به واقبع ببه خبود آنببان تعلبق دارد را حدی گرایش کنونی این طیف کثیر به روگردانی از صحنه ی سیاسبتی ک
توضیح دهد؛ و در عین حال بخشا توضیح دهنده ی آن است که چرا فرآیند «آشببتی ملببی» چنیببن بببه سببرعت و
سهولت استقرار یافته است، درحالی که دولت کنونی برخلف دولت های قبلی بدون هیچ گونه پرده پوشی تعهدات
عمیق خود به گسترش قلمرو سرمایه (تحت عنوان «رونق بازار کسب و کار») را پی می گیرد، کببه پیامببدهای آن

نیز (به رغم  آنچه به اثرات تحریم ها نسبت داده می شود) هر روز آشکارتر می شود.   

یر راهبردی در جهت مهار شکاف مردم و حاکمیت یا مثبات بخشی بببه دسببتگاه پروسه ی آشتی ملی، اگرچه در ظاه
حاکم به نظر می رسد، اما درواقع و در تأثیرات نهایی اش پروسه ای است برای مهار اصلی ترین شببکاف موجببود در
جامعه در مرحله ی کنونی تحولت زیرساختی آن، یعنی شکاف فزآینده ی سپهرهای کببار و سببرمایه. بببرای فهببم
کلی این مساله ضرورتلا نیازی به دانبش عمیببق از اقتصبباد سیاسبی نیسبت، همچنببان که شبباید نیبازی ببه مبرور

. صوری  بودن این انتخاب فردی در ساختارهای موجود کمابیش یادآور حق فروش آزادانه ی نیروی کار است، که ثمربخشببی نسبببی1
آن نیازمند تکاپوی بی امان برای «پیشرفت» فردی است، که این تکاپو خود متکی بر باور به امکان چنین پیشرفتی است.

. طبعا در هر انتخاب سیاسی مشخص سطوح مختلفی از اسببتدلل های انضببمامی، چنیببن انتخببابی را بببرای افببراد مختلببف تببوجیه2
می کنند.
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تاریخچه ی پیشروی نولیبرالیسم در کشورهای جنوب و اشکال انضمامی سیاست ها و پیامدهای آن نباشد؛ شبباید
حتی نیازی نباشد که روند تشدید نظام مند وضعیت بی حقببوقی کببارگران (در معنببای وسببیع کلمببه) وگسببترش
دامنه ی محرومان اجتماعی و به حاشیه  رانده شدن هرچه بیشتر آنان در سال های اخیر ایران را دنبال کنیم؛ حتی
می توانیم بر گزارش های روزانه ی مربوط به ستم های عینی وارد بر کارگران و اعتصابات و اعتراضات پراکنده -امببا
مستمر- آنان و سرکوب های عریان کارگران معترض و فعالین کارگری چشم فرو ببندیم [جایی که «امر سیاسی»
تنها در صحنه ی «سیاست رسمی» جستجو می شود، چنین کاری قاعدتلا دشببوار نیسببت]؛ بلکببه کببافی اسببت در

معنای بی واسطه ی برخی رویدادها و چرخش های اساسی درنگ کنیم. برای مثال، در معنای این رویداد اخیر: 

در کنار پلیس ویژه ی بازار (برای برچیدن دست فروشان از «فضای کسب و کار» شهری)، اینک طرح ایجاد پلیس
ویژه ی سرکوب اعتصابات کارگری در دستور قرار گرفته است. 

، وجه  مسببلم آن اسببت کببه3فارغ از اینکه چنین تبباملی اساسببلا انجببام گیببرد یببا بببه چببه نببتیجه ای منجببر شببود
استراتژیست های حاکمیت نیک به «خطرات» روند تشدید شکاف طبقاتی واقف انببد. چببرا کببه میلیتبباریزه کببردن
فضای جامعه علیه طبقه  ی کارگر و فرودست ترین لیه های اجتماعی (افزون بر هر آنچه تبباکنون در سببازوکارهای
امنیتی و قضایی وجود داشت)، آن هم در عصر اعتببدال و میببانه روی و آشببتی سیاسببی بببا درون و بیببرون، پیببام
آشکاری دارد و آن اینکه حاکمیت برای پیگیری راسخ تر طرح های کلن ساختاری اش، خببود را علیببه پیامببدها و

موانع ساختاری آن مسلح می کند.  

اما نظام حاکم تنها با اطمینان از بی خطر بودن و پراکندگی طبقه ی کارگر (در معنای بببالقوه ی طبقببه) می توانببد
اجزای معترض آن را با سهولت و قاطعیت هر چه بیشتر سرکوب کند و همزمان چنین آشکارا در برابر کلیت این

 (از5. به واقع از این نظر مهم ترین کارکرد پروسببه ی آشببتی ملببی4طبقه و آینده  ی آن آرایش نظامی به خود بگیرد

. تأمل در انتخاب های فردی  هنوز هم رویه ای هنجاری و ساختاری نزد «عقل سلیم» است، حتی در نسخه ی رایببج امببروزی آن کببه3
عمدتا در روند تثبیت ایدئولوژی متاخر سرمایه داری شکل گرفته  است. اما لزمه ی چنین قابلیتی، تأمل همزمببان در شببرایط بیرونببی
برای فهم تأثیرات محیط به منظور جهت یابی فردی است. بر این اساس قابلیت تأمل در تحولت محیط پیرامون نمی تواند محل تردید
باشد، بلکه کیفیت این تاملت محل بحث است که در این مورد نمی توان انکببار کببرد کببه گسببترش هنجارهببای تفکببر پوزیتیویسببتی

تأثیرات منفی مشهودی بر کیفیت تأمل درباره ی دنیای پیرامون داشته اشت. 

.  دستیابی به موازنه ای نسبی در عرصه ی سیاست خارجی قطعلا یکببی از عببواملی اسببت کببه بببه حبباکمیت فراغببت بیشببتری بببرای4
«پی گیری راسخ تر طرح های کلن ساختاری اش» اعطا کرده اسببت. طبقه ی کببارگر ایببران بی گمببان هنببوز طبقه ای بسببیار پراکنببده و
ناهمگون و مصداقی از مفهوم «طبقه ی درخود» است، با این همه، روند شتابان انباشت سرمایه در دو دهه ی اخیببر، کمببابیش هماننببد
«انباشت بدوی سرمایه»، با خلع  ید گسترده از فرودستان اجتماعی و کالیی سازی گسترده ی نیروی کار همراه بوده است. ایببن رونببد
شتابان پرولتریزه کردن، اکثریت جامعه را به فروشندگان صرف نیروی کار بدل ساخته است که بخش بزرگی از آنان بدنه ی اجتماعی
آن چیزی را شکل می دهند که تلویحا می توان آن را «طبقه ی کارگر» نامید. بر این اساس، صف بندی نظامی حاکمیت علیه کببارگران
مراکز تولیدی، به منزله ی تجلی صف بندی نظامی علیه طبقه ی کارگر، به واقع آرایش نظببامی علیببه اکببثریت جببامعه اسببت. از چنیببن
منظری، از یک سو می توان دید که ملزومات دینامیزم خودپوی سرمایه حاکمیت را به اتخاذ سیاسببت هایی خطیببر و تبباریخی کشببانده

است، و از سوی دیگر روشن است که چنین اقدام خطیری مستلزم فراغت حاکمیت از درگیری در جبهه های دیگر است. 

. پیشبرد موفقیت آمیز پروسه ی آشتی ملی وابسته به کارکردهای درهم تنیده ی عوامل متعببددی اسببت، از جملببه: شکسببت تراژیببک5
جنبش سبز و پیشروی دستگاه سرکوب که در نهایت به افول شدید گرایببش بببه کنش   انتقببادی در سببپهر عمببومی انجامیببد (یببا بببه
تعبیری: صلح اجباری در موقعیت شکست)؛ انباشت نارضایتی هایی که به طور هدایت شده صرفا به ناکارآمدی های دولببت احمببدی نژاد
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 که با برجسته سازی هر چه بیشتر صحنه ی رسمی سیاسببت،6 تاکنون) آن بوده است۹۲مقطع پیش از انتخابات 
این پراکندگی طبقاتی را هر چه گسترده تر سازد. کارکرد این پروسه در معنای یبباد شببده طبعببا آن نیسببت کببه
لیه هایی از جامعه را که اساسا نفعی بنیادی در رویارویی با سیاست های حاکمیت ندارند از این رویارویی فرضببی
یا از جهت گیری احتمالی به سوی کارگران (!) بازدارد، بلکه کارکرد اساسی آن این بوده است که اعضای طبقه ی

بالقوه  ی کارگر، امر سیاسی خود و صحنه ی سیاست خود را گم کنند. 

شبن شببده باشببد کبه پرسبش از «سیاسبت ورزی» (از جملببه در بسبتربر اساس آنچه گفته شد شاید تا حدی رو
انتخابات کنونی) پاسخ یگانه ای ندارد که فرضلا همه ی نیروهای تحول خببواه بتواننببد حببول آن گبرد بیاینبد؛ بلکببه

» او وابسته7کنش سیاسی فرد به طور کلی به مضمون درک  طبقاتی وی از وضعیت و نیز به «جهت گیری طبقاتی
یک خود برآمد پیچیده ای است از تعامل میان هستی اجتم اعی فرد، تبباریخچه ی زیسببته و درجه یاست، که این ی

روشن بینی انتقادی اش، شرایط تاریخی محاط کننده ی وی و غیره. از این منظر، شاید متن حاضببر صببرفلا تلشببی
 برای گفتگو با کسانی که به هر دلیل خود را به سرنوشت طبقه ی کارگر و فرودستان اجتماعی (یا حببداقل8است

به ایجاد دنیایی انسانی تر) متعهد می دانند. در همین راستا این متن کوشید به امر سیاسببی پنهان مانببده در پببس
ساختارهای نظم کنونی ارجاع دهد؛ اینکه چگونه صحنه ی پرهیاهوی سیاست رسمی در وضعیت حاضر ایران امر
سیاسی و پی ریزی سیاست بدیل را بیش از گذشته به حاشیه برده است. بدیهی است که موضوع این گفتگببو بببه
هیچ رو منحصر به فضای انتخابات کنونی نیست، بلکه ناظر بر پرسشی استراتژیک است که کماکان پرسشببی ببباز
یر ایران، چه نوع سیاسببتی بببا بهبببود شببرایط کلببی پیش روی طیف یاد  شده است: اینکه در شرایط تاریخی حاض
طبقه ی کارگر و ارتقای وضعیت مبارزاتی آن همخوانی دارد؟ شاید ترجمان جانبی و محدودتر این پرسش -بببرای

«چه نوع سیاست ورزی ای با تعهدات سیاسی کلن ما همخوانی دارد؟»مخاطبان متن حاضر- چنین باشد: 

۱۳۹۴اسفند ماه 

معطوف گشت؛  تشدید پیامدهای زیستی و معیشتی تحریم های اقتصادی و نگرانی های عمببومی نسبببت بببه تهدیببد دخببالت نظببامی
خارجی؛ تشدید شکاف های درونی میان جناح های حاکمیت در دومین دوره ی دولت احمدی نژاد؛ داعیه ی جناحی از حاکمیت مبنببی
بر عزم راسخ آن برای رفع تحریم های اقتصادی و عادی سازی مناسبات بحرانببی بین المللببی (بی آنکببه گفتگببویی اجتمبباعی و انتقببادی
درباره ی خاستگاه های آنها در بگیرد)، که خود مبنای چرخش کلیت حاکمیت به سمت دستیابی به دور تازه ای از تعادل و ثبات واقببع
شد؛ «موفقیت» دولت جدید در رفع تحریم ها و بازسازی رابطه با قدرت های غربی؛ و سببرانجام بحرانی شببدن هرچببه بیشببتر وضببعیت

خاورمیانه پس از ظهور و عروج داعش. 

.  شاید طرح ادعاهایی از این دست که «حاکمیت در سوریه می  جنگد تا امنیت مردم ما در داخببل کشببور تببأمین شببود» [نقببل بببه6
مضمون از مصاحبه ی اخیر علی  علیزاده در شبکه ی بی.بی. سی. فارسی] به خوبی نشان دهد که پیشرفت موفقیت آمیز پروژه ی آشببتی
ملی داعیه ای انتزاعی نیست؛ به ویژه اگر طرح رسانه ای بی دغدغه ی چنین داعیه هایی را نه به منزله ی انتخابی فردی و سلیقه ای، بلکببه
یی پروسببه ی آشببتی ملببی) زمببانی مبتنی بر پشتوانه ی اجتماعی  گفتار مربوطه در نظر بگیریم. اهمیببت ایببن مسبباله (و ابعبباد پیش رو

برجسته تر می شود که اذعان کنیم بخشی از اپوزیسیون پیشین حاکمیت نیز اینک حامل و مروج چنین گفتارهایی است.

. آنچه در این متن از مفهوم «جهت گیری طبقاتی» متن مراد شده، در مطلب زیر آمده است: 7

 | پراکسیسدرباره ی لیه مندی آنتاگونیستی روشنفکرانامین حصوری: 

. این متن موجز و شتاب زده بی گمان فاصله ی زیادی از یک «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» دارد؛ شاید فقط بخشی از خطوط8
کلی آن را ترسیم کرده باشد.

 صفحه ی   7    
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