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ــود؛  ــان خانــه ی دوم مــا شــده ب خیاب

خانه هــای  از  فراخ تــر  و  تازه تــر 

تنــگ و بی روزنــی کــه از دیربــاز 

فردیــِت لگدکــوب شــده ی مــا را 

ــا  ــان م ــد. در خیاب ــان می کردن پنه

ــم و  ــدا کردی ــود را پی ــکفتیم و خ ش

ــال ها  ــه س ــه ک ــر آنچ ــگفتی ب ــا ش ب

ــق  ــرد فای ــدا می ک ــم ج ــا را از ه م

آمدیــم. بــا جمــع شــدِن بدن هامــان 

فریادهــای  هم صدایــِی  بــا  و 

ــک  ــه ی ــتیم ب ــان، داش ــورده م فروخ

ــا  ــی ب ــدیم؛ بدن ــل می ش ــدن تبدی ب

ــه در  ــر ک ــرهای متکث ــت ها و س دس

ــود،  ــد ب ــدن واح ــک ب ــال ی ــن ح عی

چــون خشــم آبدیده از ســتم ســالیان 

و عــزم مشــترک بــرای رهایــی، 

بــه هــم  اجــزای بی شــمار آن را 

ــا«  ــه در »م ــی ک ــت. مردم می پیوس

ــت  ــر آن داش ــت، س ــان می گرف ج

کــه داغ ننــگ و لعنــت را از پیشــانی 

تاریــخ مــا بزدایــد. پــس جــان 

قدرتمــداران  و  حاکمــان  چرکیــِن 

ــن  ــا از ای ــا م ــاد؛ ام ــو افت ــه تکاپ ب

طلیعــه ی »شــدن« شــاد و سرمســت 

ــا  ــده. م ــه آین ــدوار ب ــم و امی بودی

ــتیم  ــر داش ــت ها نظ ــه دوردس ــا ب ام

و شــکننده بــودِن پیکــر جمعــی مــان 

را نمی دیدیــم. پــس از آن روزهــا، 

از آن زمــان کــه خیابــان بــه محــاِق 

غیــاب رفــت، مــا چشــم های هــم را 

ــه  ــان ناباوران ــم و تن هام ــم کردی گ

ــقف های  ــای س ــا منته ــر ت ــار دیگ ب

ــی  ــد؛ خانه های ــا خزیدن ــاِه خانه ه کوت

کــه حــاال ناامن تــر و غریبه تــر از 

ــه  ــان ب ــد و دیوارهایش ــه بودن همیش

ــی  ــادی و جدای ــگ بی اعتم زودی رن

ــا شــد.  ــدان وحشــت م ــت و زن گرف

ــودش  ــرای خ ــمی ب ــر چش ــاال ه ح

ــودش  ــا خ ــی ب ــر دل ــد، و ه می دوی

رنــج می بــرد، و هــر ذهنــی خــودش 

آرام  وهمــی  یــا  نفرینــی  بــا  را 

دیگــر  بــار  روزمره گــی  می کــرد. 

ــرگ زای  ــوِن م ــا افس ــد ت ــم ش حاک

ــده گان بدمــد. دیگــر  ــر زن خــود را ب

هیــچ جنبشــی نبــود و جنبنــده ای 

هــم،  مگــر آن واپســین ذره هــای 

ــر  ــد ب ــه می ش ــه صائق ــت ک مقاوم

ــن«. ــماِن »اوی آس

ــا ســنگینی عــوض می شــد،  ــم ب تقوی

ــری  ــوز تلنگ ــا هن ــِم م ــی در چش ول

ــان  ــه زم ــا ک ــم عقربه ه ــود از زخ ب

ــر  ــان را ب ــد، زم ــش نمی بردن را پی

مــی گرداندنــد بــه آن بهمــن، بــه آن 

ــه همــه ی  ــرداد. ب ــه آن م خــرداد، ب

ــرا  ــد، زی ــه نمی گذرن ــا ک آن زمان ه

ــان و  ــر زم ــد ب ــازادی« دارن ــه »م ک

مــکان، کــه بازگشــت ابــدی بــه 

می ســازد.  گریزناپذیــر  را  آن هــا 

ــرای  ــازاد فروگذاشــته ی گذشــته ب م

بی تابــی  حــال  در  شــدن  زاده 

 . می کنــد

شکســت،  نمی شــد  را  آینــه 

بــا  پــس  شکســت؛  نمی تــوان 

ــه  ــاده ی گریخت ــرو افت ــانه های ف ش

ــه  ــرز، در آین ــدان و م ــم و زن از وه

نگریســتیم: در خــود نگریســتیم و 

ــا« شــدن.  ــد ناتمــام »م در آن فرآین

مواجهــه بــا آن »مــا« یــی کــه 

اینــک پراکنــده بــود و هیــچ امیــدی 

ــت،   ــهامت می خواس ــت، ش نمی آموخ

ــاره ای  ــا چ ــد؛ ام ــهامت می خواه ش

نبــود و نیســت مگــر چشــم بــاز نگــه 

ــه  ــری ک ــِت تصوی ــر تمامی داشــتن ب

بــه دیــدن اجــزای گسســته ای از آن 

در روزنه هایــی آشــنا خــو کــرده 

از مسیر رفته تا امروز
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ــت  ــا لکن ــه ب ــای اولی ــم. تقاله بودی

بــود، امــا تــن زدن از آن بــه ابــدی 

کــردن شکســت پهلــو مــی زد؛ و 

نمی خواهیــم  نمی خواســتیم/  مــا 

ــه  ــس ب ــیم. پ ــدی باش ــده ی اب بازن

صــدا درآمدیــم؛ صــدای مــا بخشــی 

از همــان صداهایــی بــود کــه در اوج 

حیــات جنبــش خیابــان ناشــنیده 

مانــد: »صــدای بی صدایــان«. مــا 

از حنجــره ی کســانی بــه ســخن 

بودنــد  محکــوم  کــه  درآمدیــم 

ــد و  ــوش بمانن ــد و خام ــاد کنن اعتم

جــز صــدای غالــب راا تکــرار نکننــد. 

پــس ایــن بــار طنیــن مشــترک 

صــدای مــا »چــه بایــد کــرد« بــود؛ 

پرسشــی کــه ســوژه ی بالقــوه تاریــخ 

را فــرا می خوانــد تــا خویشــتن را در 

ــژه ی  ــا وضعیــت مســتقر، اب ــد ب پیون

نــگاه خــود ســازد؛ تــا بــه میانجی آن 

ــوژه گی  ــق س ــمت تحق ــه س ــی ب راه

ــم  ــش ه ــن پرس ــاید. ای ــود بگش خ

اینــک نیــز پیــش روی ماســت، زیــرا 

کــه پاســخ عامــی وجــود نــدارد، جــز 

آنکــه انعــکاِس مــدام ایــن پرســش 

بــه  و بســط همدالنــه آن، آن را 

پرسشــی »همگانــِی« ســتمدیدگان 

بــدل کنــد. بــه پرســش آنهایــی کــه 

ــده ای  ــوْد آین ــع موج ــداوم وض در ت

ــه  ــان ک ــد؛ آن ــود نمی بیین ــرای خ ب

بــه ضــرورت هســتی اجتماعــی خــود 

ــته  ــاده ی گذش ــازاد وانه ــه م ــد ب بای

وفــادار بماننــد؛ تــا بــه خــود وفــادار 

ــان فصــل  ــن گذشــته هم ــد. ای بمانن

ــت  ــی س ــه ی زمان های ــترک هم مش

آمدنی انــد؛  و  نگذشــته اند  کــه 

ــا  ــه تن ه ــا ک ــان ه ــه ی آن زم هم

خوانده انــد:  فــرا  خیابــان  بــه  را 

فصــل مشــترکی کــه همــواره بــرای 

بازگشــت بــه خیابــان و »مــا« شــدن 

فراخــوان می دهــد.

ــیر  ــاره در مس ــه دوب ــا آن روز ک  ت

»مــردم« شــدن همدیگــر را مالقــات 

کنیــم، همدســت شــده ایم بــرای 

ایــن مایــی کــه از  نفــِی مکــرر 

می گریــزد؛  خــود  بــا  مواجهــه 

همدســت شــده ایم بــرای کمــک 

ــه  ــه ب ــی ک ــا« ی ــن آن »م ــه تکوی ب

ــود  ــی خ ــد و رهای ــی می اندیش رهای

را شــرط رهایــی »همــگان« می دانــد. 

آنچــه در ایــن مجموعــه می خوانیــد 

روایــت ماســت از ایــن مواجهــه؛ 

ــرون زدن  ــرای بی ــت ب ــالش ماس ت

ــر  ــاوت را ب ــه تف ــی ک از آن مرزهای

کوشــیده  سرســختانه  و  نمی تابــد 

اســت و می کوشــد فــرا روایــت 

خــود را بــر اذهــان نگــران همراهــان 

ــر  ــد. پــس ب ــل کن جنبــش تحمی

ــش  ــطوره ي »جنب ــه از اس ــم ک آنی

و  کنیــم  افســون زدایی  ســبز« 

گریزناپذیــر  شکســِت  زمینه هــای 

ــن مســیر  ــم. در ای آن را واکاوی کنی

ــون  ــنایی چ ــب های آش ــم برچس زخ

وقــت ناشــناس، افراطی )رادیــکال؟!(، 

بی تعهــد  خرابــکار،  سکتاریســت، 

و غیــره را بــه جــان می خریــم و 

ــه  ــم:  بل ــالم می کنی ــنی اع ــه روش ب

هــر گسســتی بــا ویــران کــردن 

ــم  ــر آنی ــز ب ــا نی ــت و م ــراه اس هم

ــه  ــرده ای را ک ــرو م ــد ف ــا آن کالب ت

ــش  ــده ی جنب ــراث زن ــه می ــه مثاب ب

ــران  ــود وی ــی می ش ــی بازنمای مردم

تــا مــازاد گمشــده ی آن  کنیــم، 

جنبــش راهــی بــه آینــده بیابــد. مــا 

ــر آنیــم کــه  ــه ســهم خــود ب نیــز ب

ــان  ــر را عی ــن پیک ــودن ای بی جــان ب

ــه  ــم ک ــن باوری ــر ای ــون ب ــم؛ چ کنی

هــر زایشــی بــا گسســت آغــاز 

می شــود: گسســتی دیالکتیکــی در 

ــراروی. ــت ف جه

ــده  ــه آین ــی ب ــا راه ــت بی ای دوس

ــتنی  ــه خواس ــی ک ــم!  راه ــاز کنی ب

ــت!  ــی اس ــه رفتن ــی ک ــت؛ راه اس
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ــن و  ــن آغازی ــار دو مت ــد در کن ــش رو داری ــه پی ــزوه ای ک ج
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــی اســت ک ــی، شــامل دو فصــل اصل پایان
ــی اســت.  ــادی و تحلیل ــون انتق ــه ای از مت ــده ی مجموع در بردارن
ــه  ــتارهایی اســت ک ــده ای از سلســله نوش ــامل گزی فصــل اول ش
ــرد«  ــد ک ــه بای ــش »چ ــول پرس ــی ح ــه  ی جمع ــک پروس در ی
تولیــد و منتشــر شــده اند )در بــازه زمانــی اردیبهشــت تــا دیمــاه 
ــه  ــه ب ــا توج ــند ب ــته ها می کوش ــن نوش ــک از ای ــر ی ۱۳۹۰( . ه
چالش هایــی کــه )در مقطــع زمانــی انتشــار آن( پیــش روی 
ــی ۱۳۸۸  ــش اعتراض ــده از جنب ــای مان ــه ج ــی ب ــراث سیاس می
ــد  ــه بای ــا پرســش »چ ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــرار داشــت، مدخل ق
ــر،  ــا طــرح پرســش های عینی ت ــا حداقــل ب ــاز کننــد و ی کــرد« ب
ــارکت  ــد. مش ــک نماین ــث کم ــن بح ــردن ای ــی  ک ــه انضمام ب
جمعــی در تولیــد ایــن متن هــا و نیــز رویکــرد انتقــادی و  
ــد  ــبب ش ــر، س ــه یکدیگ ــون نســبت ب ــن مت ــب ای ــی اغل بینامتن
ــک پروســه »هم اندیشــی  ــه ی ــی شــش ماه ــازه زمان ــا در آن ب ت
ــرد  ــکل گی ــرد« ش ــد ک ــه بای ــش »چ ــون پرس ــی« پیرام جمع
)متأســفانه در گســتره ای محــدود(؛ همیــن امــر انگیــزه اصلــی مــا 
ــه در  ــی جداگان ــب فصل ــته ها در قال ــن نوش ــردن ای ــزا ک در مج
ــی  ــاوی متن های ــزوه ح ــن ج ــل دوم ای ــود. فص ــه ب ــن ویژه نام ای
خرده رســانه ها،  و  شــب نامه ها  در  آنهــا  اغلــب  کــه  اســت 
مســیر  در  و  ســبز«  »جنبــش  آسیب شناســی  چارچــوب  در 
ــع  ــت از موان ــا برون رف ــی آن ی ــای کیف ــرای ارتق ــی ب چاره جوی
ــک  ــر ی ــد. ه ــار یافته ان ــی  آن انتش ــدادهای بیرون ــی و انس دورن
از ایــن متــون در مقاطــع زمانــی مختلــف بــه نقــادی زمینه هــا و 
ــی  ــول و شکســت نهای ــف، اف ــه در تضعی ــد ک ــی پرداخته ان عوامل
ــه  ــن نوشــته ها ب ــد. ای ــا نمودن »جنبــش ســبز« نقــش مهمــی ایف
لحــاظ دوره زمانــی؛ روزهــای آغازیــن جنبــش، دوره هــای فــراز و 
فــرود آن، رونــد افــول تــا شکســت نهایــی جنبــش و نیــز دوره ی 
ــه  ــم ک ــدی نداری ــوند. تردی ــامل می ش ــاجنبش را ش ــی پس انفعال
ــردی و چــه در  ــه صــورت ف ــده ی بســیاری - چــه ب ــون ارزن مت
شــب نامه ها و نشــریه های جمعــی دیگــر - در ایــن زمینــه 
ــادی  ــی و م ــای عمل ــل محدودیت ه ــه دلی ــه ب ــد شــده اند ک تولی
ــه  ــن ک ــن ای ــن رو ضم ــده اند؛ از ای ــزوه درج نش ــن ج ــا در ای م
ــای  ــتی ه ــه ی کاس ــز هم ــتی ها و نی ــل کاس ــن قبی ــل ای ــه دلی ب
ــم  ــم، امیدواری ــوزش می خواهی ــان پ ــی کار  از مخاطبان م مضمون
جمع هــا و رفقــای دیگــر در تکمیــل ایــن پــروژه ی جمعــی ناتمــام 
ــم را  ــده مه ــن پرون ــری از ای ــای دیگ ــد و برگ ه ــارکت کنن مش
بگشــایند. نیــازی بــه تأکیــد نیســت کــه از نظــر مــا، ایــن جــزوه 

راهنمایــی جامــع بــرای »همــگان« نیســت، تــا فرضــا آنچــه بایــد 
از »جنبــش ســبز« بیاموزیــم و یــا آنچــه کــه بایــد از آن گسســت 
کنیــم را بــه صــورت بســته  بندی شــده در اختیــار مخاطبــان قــرار 
ــوب! (؛ انتشــار  ــه مطل ــن اســت و ن ــه ممک ــن کاری ن ــد )چنی ده
ــادی  ــی انتق ــا تالشــی اســت در مســیر بازخوان ــن جــزوه صرف ای
ــرای  ــت ب ــی اس ــش از آن، دعوت ــت؛ و بی ــه گذش ــی ک جنبش
ــای  ــاره ی زمینه ه ــر درب ــادی عمیق ت ــی انتق ــیدن و بازبین اندیش
ــم  ــر آنی ــردم. ب ــات بســط فاعلیــت م شکســت جنبــش و ملزوم
ــود  ــه ب ــی متهوران ــد، تالش ــش زاده ش ــن جنب ــا ای ــه ب ــه آنچ ک
ــه رغــم  ــخ ســتم بارمان، کــه ب ــرای دگرگون ســازی مســیر تاری ب
ــد،  ــه ش ــرای آن هزین ــه ب ــیاری ک ــای بس ــا و زندگی ه خون ه
ــا ایــن وجــود، ایــن عــزم و تــالش  ــد؛ امــا ب ــاکام مان ســرانجام ن
ــوژه گی  ــای س ــه احی ــد ب ــی از اُمی ــان جوانه های ــی، بی گم جمع

ــت. ــان آورده اس ــه ارمغ ــتمدیدگان را ب س
ــی را  ــه ی جانب ــن نکت ــر ای ــا ذک ــر متن ه ــوه بازنش ــورد نح در م
ــرای کــم حجــم شــدن ایــن مجموعــه  ضــروری می دانیــم کــه ب
ــی  ــا جای ــا را ت ــی متن ه ــاالت، برخ ــدن مق ــده ش و تســهیل خوان
کــه ســاختار مضمونــی و همچنیــن ارتبــاط منطقــی اجــزای آنهــا 
خدشــه دار نشــود، خالصه ســازی کرده ایــم و در مــوارد الزم 
ویرایش هــای نگارشــی مختصــری بــرای روان تــر شــدن مطالــب 
ــر  ــا پیش ت ــب متن ه ــه اغل ــی ک ــا از آن جای ــم.  ام ــام داده ای انج
منتشــر شــده اند، لینــک دسترســی بــه نســخه کامــل ایــن متــون 
)در منبــع اصلــی آنهــا( را روی عنــوان هــر متــن درج نموده ایــم؛ 
مخاطــب عالقه منــد می توانــد بــا کلیــک کــردن بــر روی عنــوان 

هــر مطلــب بــه نســخه کامــل آن دسترســی پیــدا کنــد.
بحث هــای  در  کــه  و جمع هایــی  افــراد  همــه  از  پایــان  در 
»چــه بایــد کــرد« بــا مــا همــراه شــدند و رفقایــی کــه از 
ــت(  ــک شکس ــی ی ــل دوم )آسیب شناس ــان در فص نوشته های ش
ــزوه  ــن ج ــه ای ــن ک ــم، سپاســگزاریم. پیشــاپیش از ای ــره بردی به
ــر آن  ــر و تکثی ــما در بازنش ــی ش ــز از همراه ــد و نی را می خوانی

صمیمانــه قدردانــی می کنیــم. 
ایــن مکتــوب و ایــن تــالش جمعــی ناچیــز را بــا فروتنــی تقدیــم 
ــه خصــوص آنهایــی کــه  ــه همــه شــهدای جنبــش؛ ب می  کنیــم ب

نام شــان را هیــچ گاه نشــنیده ایم و نمی دانیــم.
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ــرد« در  ــد ک ــه بای ــه »چ ــیدن ب ــان از اندیش ــی م در ناتوان
ــا  ــود را ب ــا خ ــی از م ــت، گروه ــونت حاکمی ــا خش ــه ب مقابل
ماخولیــای شــیرین گفتگــوی خردورزانــه بــا حاکــم، بــه رغــم 
آگاهــی از ناممکــن بودنــش، تســکین می دهــد؛ گروهــی دیگــر 
ــام  ــه ن ــی اش را ب ــی بی عمل ــش یعن ــن واکن ــی تری غیراخالق
ــخ  ــد . پاس ــه می کن ــونت توجی ــدم خش ــی و ع ــالق سیاس اخ
ــهراب  ــل س ــل در عم ــا تأم ــا ب ــرد« تنه ــد ک ــه بای ــه »چ ب
ــورای  ــده عاش ــوش ش ــته و فرام ــهدای کش ــا، ش ــی  ه اعراب
ــل  ــراز جرثقی ــد را از ف ــازی جدی ــه آغ ــی ک ــر امین ۸۸، اکب
ــن  ــر ممک ــدی صاب ــحابی و ه ــه س ــش هال ــرد و کن ــالم ک اع
ــت  ــی از درون وضعی ــر سیاس ــای تفک ــه ج ــا ب ــود. ام می ش
ــا وارد  ــان و نشــانه های ســنت خــود، م ــا زب خــاص خــود و ب
ــا رنــگ هنــد و  کننــدگان جامعه شناســی هــای تطبیقــی، گاه ب
افریقــای جنوبــی و گاه بــا لعــاب یوگســالوی و جنبــش ســیاهان 
ــای  ــت آورد ه ــاع از دس ــه دف ــی ب ــم. آن یک ــکا بوده ای آمری
دوم خــرداد می پــردازد؛ چــرا کــه آن را بــا شــاخص های 
ــن می ســنجد. دیگــری  ــکای التی عــددی دموکراســی در آمری
در الگوســازی اش از جنبــش عــدم خشــونت یوگســالوی 
ســخنی از تضعیــف حاکمــان صــرب بــر اثــر حملــه نامشــروع 
ــد، و دیگــری پــس از دو ســال ســتایش  ــو نمی گوی نظامــی نات
ــه  ــاع مشــروع ب ــزوم دف ــار او را در ل ــدی گفت ــه گان پیامبرگون
ــه متوســط،  ــد. افســانه طبق صــورت گزینشــی سانســور می کن
ــانه  ــرده و افس ــل ک ــوان و تحصی ــه ج ــته جامع ــانه خواس افس
ــخ  ــف تاری ــه تحری ــط ب ــه فق ــات ن ــد ارتباط ــوژی جدی تکنول
ــه دادن از رشــادت  ــری اخت ــه تصوی ــد بلکــه ب بســنده نمی کن
انقالبــی مردمــان تونــس و مصــر و ســوریه و یمــن در مبــارزه 
ــا تبعیض هــای سیاســی و اقتصــادی، یعنــی واقعیــت آشــکار  ب
ــز کشــیده  ــان حاضــر نی ــا در زم ــل چشــمان م شــده در مقاب
ــندیکاهای  ــان و س ــران و زحمتکش ــور کارگ ــود. از حض می ش
کارگــری در ایــن انقالب هــا ســخن نمی گویــد. نمی گویــد 
ــک  ــده از بان ــل ش ــادی تحمی ــرال اقتص ــت های نئولیب سیاس
ــی - چیــزی کــه تحقــق اش خــود غایــت آرزوی بســیار  جهان
ــر و  ــر مص ــت – ب ــبز اس ــش س ــده جنب ــگان خودخوان از نخب
تونــس محرکــی اصلــی در ایــن دو انقــالب بــوده. از اعتــراض 
ایــن انقالبیــون بــه مبــارک و بــن علــی بــرای عــدم اســتقالل 

ــر  ــا در براب ــت اســد ه ــا مماشــات حکوم ــرب و ی  شــان از غ
دســت  بــه  گزکــی  مبــادا  نمی گویــد،  ســخن  اســرائیل 
حاکمــان جمهــوری اســالمی دهــد. گفتــاری چنیــن بــه شــدت 
ایدئولــوژی زده، کــه بی وقفــه از دهــان کارشناســان و نخبــگان 
ــر روز  ــکا ه ــدای آمری ــی و ص ــت بی بی س ــه هم ــی و ب فرهنگ
ــک  ــر ایدئولوژی ــود را غی ــگاه خ ــد آن ــرار می  یاب ــال تک مج
ــر  ــا را در زی ــاله م ــد س ــارزه ص ــخ مب ــد و کل تاری می خوان
ــا همــه  ــوای آرمانگرایــی تحقیــر می کنــد. شــریعتی را کــه ب ل
ــوان تفکــر از درون ســنت خــود و بازتعریــف  کاســتی هایْش ت
ــه هیــوالی  ــک اســطوره های ایــن ســنت را داشــت، ب و بازتملّ
مســوول خشــونت های جمهــوری اســالمی تبدیــل می کنــد تــا 
جایگاهــش را بــه واعظــان وارد کننــده نظریــه جامعــه بــاز پوپر 
و نظریــه گفتگــوی هابرمــاس و متالهیــن مســیحی دهــه هفتــاد 
ــاب »چــه بایــد  ــازه ای در ب ــکا دهــد کــه هیــچ ســخن ت آمری
ــان  ــه ماجراجوی ــژاد را ب ــرخی و حنیف ن ــد. گلس ــرد« ندارن ک
آرمانخــواه و تاریــِخ مصــرف گذشــته تقلیــل می دهــد و گــوش 
بــه روزنامه نــگاری می دهــد کــه از یــک طــرف از هــر عمــل 
رادیــکال و خواســت عمیقــی حــذر می دهــد و از طــرف دیگــر 
فریبکارانــه نویــد غیرقابــل بازگشــت بــودن دموکراســی را مــی 

دهــد.
ــی  ــحابی، زندان ــه س ــوس و هال ــِر محب ــدی صاب ــد و ه پورزن
ــر شــدیدترین  ــد کــه در زی ــده، نشــان دادن ــه مرخصــی آم ب
هــم  روزنه هــا  کوچک تریــن  خــالل  از  و  محدودیت هــا 
ــاب  ــت ارب ــود را از رعی ــرد و خ ــی ک ــی سیاس ــوان کنش می ت
ــی از  ــدن جهش ــان ش ــا داد. انس ــانی آزاد ارتق ــه انس ــدت ب ق
فــراز مغــاک میــان آزادی بالقــوه در انتخــاب و انتخــاب 
ــاک آزادی  ــن مغ ــوی ای ــک س ــت. در ی ــل آزادی اس بالفع
فــردی و محــدودی می گنجــد کــه امــروزه شــکلی از خریــد در 
بــازار آزاد هویت هــای فرهنگــی و جنســی و اعتقــادی و نحــوه 
ــی  ــوردار از دموکراس ــع برخ ــه در جوام ــده. آنچ ــت ش زیس
شــکلی ولــی تهــی شــده از سیاســت مردمــی غــرب می بینیــم. 
و در ســوی دیگــر ایــن مغــاک روایــت فــرد نمی توانــد 
ــا ســاختارهای  ــه ب جــدا از از روایــت مبــارزه جمعــی در مقابل
ــْد  ــد. پورزن ــدرت باش ــان ق ــر همس ــی در جوه ــون ول گوناگ
ــی  ــرده – یعن ــراف ک ــوش شــده، روشــن فکر اعت ــی فرام زندان

از رادیکالیسم بابی ساندز ایرانی
علی علیزاده
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بــه دســت خویــش خــود را تحقیــر کــرده از منظــر حاکمــان 
– نــه فقــط بــر علیــه قانــون خشــونت حاکــم طغیــان کــرد کــه 
خــود را از قربانــِی صــرف ایــن خشــونت بــه صاحــب و مالــک 
سرنوشــت خویــش تبدیــل کــرد. تنهــا حاکمــان خواهــان ایــن 
ــوق  ــت حق ــیم؛ صنع ــوش باش ــان خام ــا قربانی ــه م نیســتند ک
ــم  ــی ه ــر دلســوز غرب ــه ظاه ــانه های ب ــی و رس بشــری جهان
مــا را حداکثــر نامــی و عــددی در لیســت بــاال بلنــد مؤسســات 
ــی از مــوارد نقــض حقــوق بشــر حکومتــی خودکامــه  بین الملل
ــا  ــدا آق ــه ن ــانه هایی ک ــد. رس ــان می خواهن ــوی جه در آن س
ــد  ــی از مخاطــرۀ چن ــم آگاه ــه رغ ــه ب ســلطان را - کســی ک
ســاعت شــهروند بــودن بــه میــدان آمــده بــود - بــه قربانــی 
منفعــل شــیفته زندگــی آزاد آمریکایــی بــدل می کننــد )اشــاره 
بــه مســتند اچ بــی اُ کــه بــه صــورت کنایــی بــا صــدای شــهره 
آغداشــلو - ایــن مدافــع سرســخت حملــه نظامــی بــه ایــران 
ــا  ــد م ــح می دهن ــه ترجی ــود(. و موسســاتی ک ــرا شــده ب - اج
همــه ســکینه آشــتیانی باشــیم تــا آن هــا بتواننــد بــه جــای مــا 
ســخن بگوینــد و از حقــوق مــا دفــاع کننــد. هاله ســحابی مدافع 
ــه شــدت روشــن  خســتگی ناپذیر عمــل بی خشــونْت مــرزی ب
ــل  ــه عم ــق منفعالن ــی و تعوی ــل و بی عمل ــه عم ــان این گون می
ــه شــکلی  ــت را ب سیاســی کشــید و اینســان خشــونت حاکمی
حداکثــری پدیــدار کــرد. و هــدی صابــْر محــروم از هــر گونــه 
ــْش بــدن خویــش؛ یعنــی  ــرای بیــان اعتــراض خوی صدایــی ب
ــزار یــک زندانــی را بــه محــل پدیــداری متمرکــز  آخریــن اب
خشــونت حاکمــان - و از ایــن راه بــه ســالحی بــرای مبــارزه 
- تبدیــل کــرد. هــدی صابــر هــم جنــازه دزدیــده شــده هالــه 
ســحابی را بــا عمــل خویــش از حاکــم پــس گرفــت و هــم از 
ــه  ــان کــه تنهــا ب ــه دســت آن ــه ب تحریــف معنــی مــرگ هال
ــد  ــی بشــارت می دهن ــر جهان ــدل دیگ ــه ع ــه و ب ــْر توصی صب
ــن از  ــی روش ــه مثال ــود را ب ــی خ ــرد و زندگ ــری ک جلوگی
عمــل متعیــن سیاســی بــه جــای خشــم غیرمتعیــن و زودگــذر 
ــه  ــن ســه ن ــرد. ای ــل ک ــده تبدی ــزوا بَرن ــه ان ــا افســردگِی ب ی
ــال  ــران فع ــه بازیگ ــوْم ک ــی محت ــوش وضعیت ــان خام قربانی

تاریــخ جمعــی مــا هســتند.
از ایــن منظــر پورزنــد، هالــه ســحابی و هــدی صابــر را بایــد 
بــه صراحــت و بــدون تردیــد شــهید خوانــد. نــه آنگونــه کــه 
ــه بت وارگــی  غاصبــان انقــالب ۵۷ ایــن مفهــوم فرادینــی را ب
مــرگ مختــص دینــدارن در بشــارت بهشــت بریــن آن جهانی 
ــه شــدت از درون  ــی ب ــه معنــی انتخاب ــد. بلکــه ب تقلیــل دادن
زندگــی، بــه منظــور بازتعریــف زندگــی در ارتبــاط ناگزیــرش 
ــرای  ــا انتخــاب آزادی کــه از جایــگاه کنــش خــود حــدی ب ب
خــود نمی شناســد. نــه فقــط مــرگ را نمی ســتاید و در آغــوش 

نمی کشــد بلکــه در دفــاع از آرمانــی کــه بــه زندگــی اش، و از 
آن منظــر بــه زندگــی بــه مثابــه امــری کلــی، معنــی می دهــد، 
ــرد.  ــاوت می نگ ــم بی تف ــق ه ــاب مطل ــن ارب ــرگ؛ ای ــه م ب
چنیــن لحظــه ای؛ یعنــی شــهادت دادن نامحــدود بــه حقیقــت 
آرمانــی جهانشــمول، تمامــی نظریه هــای کارشناســانه در 
ــر را در  ــی بهت ــرای زندگ ــط ب ــه متوس ــته طبق ــاره خواس ب
ــت انســانی  ــاع از کرام ــی دف ــه مدع ــا ک ــزد. آن ه ــم می ری ه
ــن  ــت را در چنی ــن کرام ــی ای ــه تجل ــای اینک ــه ج ــتند ب هس
لحظاتــی ببیننــد و عمــل و ســخن خــود را بــا آن تطبیــق دهنــد 
ــا  ــد ت ــتفاده کرده ان ــی اس ــر موقعیت ــته از ه ــال گذش در دو س
ــی  ــه بی عمل ــا را ب ــردْم م ــای م ــردن هزینه ه ــم ک ــام ک ــه ن ب
دعــوت کننــد. اگــر اعتصــاب غذایــی در کار بــوده بــه جــای 
پیوســتن بــه آن خواهــان پایانــش شــده ایم و اگــر در خیابــان 
مردمــی بــه دفــاع از حــق انســان بــودن خــود برخاســته انــد و 
نــام دیکتاتــور را بــه خشــم فریــاد کرده انــد خواهــان آرامــش 

ــده ایم. ــه ش جامع
ــین و  ــه تحس ــوان ب ــبز می ت ــش س ــالگرد جنب ــن س  در دومی
تشــویق خــود پرداخــت. می تــوان بــه خــود امیــد داد کــه هــر 
چــه زمــان بگــذرد مــا مســتهلک نمی شــویم بلکــه مســتحکم 
ــرژی سیاســی خــود  ــان تمامــی ان ــوان همچن می شــویم. و می ت
ــای  ــی افش ــت یعن ــایه های حاکمی ــا س ــارزه ب ــروف مب را مص
ــردم  ــاع از م ــه اش در دف ــتانداردهای دوگان ــا و اس ریاکاری ه
ــوریه  ــود و س ــردم خ ــر م ــکوت در براب ــن و س مصــر و بحری
کــرد. می تــوان همچنــان بــه نقــد شــادمانه از ســخنان جنتــی 
و امامــان جمعــه ای پرداخــت کــه بی خردیشــان ضعفــی 
ــه از زور  ــرد ک ــه از خ ــان ن ــه قدرتش ــود، ک ــوب نمی ش محس
ــش را در  ــای جنب ــی ناکامی ه ــوان تمام ــد. می ت ــم می آی حاک
ــْت  ــرکوب حاکمی ــدید س ــزان ش ــی می ــه؛ یعن ــک کلم ــر ی زی
ــه گســترش  ــود ک ــن ب ــد ای ــه امی ــوان ب ــرد و می ت ــه ک توجی
ــا کار  ــد. اّم ــی بیانجام ــه رهای ــود ب ــودی خ ــه خ ــی ب آگاه
حاکمــان ســرکوب اســت و ایــن نبایــد مــا را شــگفت زده کنــد. 
ــخص  ــای مش ــردن راه ه ــدا ک ــروف پی ــد مص ــا بای ــرژی م ان
ــی  ــره زدن آگاه ــی و گ ــارزه جمع ــت و مب ــازماندهی مقاوم س
ــار  ــت اعتب ــدت هاس ــز م ــان نی ــد حاکم ــود. نق ــل ش ــا عم ب
ــردم و  ــق م ــان منط ــاوت می ــه تف ــت داده ک ــود را از دس خ
ــل  ــض تبدی ــتانه تناق ــارض در آس ــه تع ــت ب ــق حاکمی منط
ــد  ــه بای ــود اســت ک ــد از خ ــد نق ــده اســت. آنچــه می مان ش
ــان،  ــتفاده حاکم ــنود و سوء اس ــرس از ش ــدون ت ــا و ب بی محاب
ــام  ــش انج ــده در جنب ــان باقی مان ــی مردم ــای عموم در فض

شــود.
۲۳ خرداد ۱۳۹۰
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]در حاشــیه »شــهادت« هــدی صابــر 
ــذای نامحــدود  ــه اعتصــاب غ ــدام ب و  اق

دوازده تــن از زندانیــان سیاســی *[

ــان  ــذای زندانی ــاب غ ــب اعتص مخاط
ــه  ــود را ب ــای خ ــه تن ه ــی، ک سیاس
ــه  ــنگر، ب ــکان و س ــن ام ــه آخری مثاب
ــتم  ــای س ــرای افش ــارزه ب ــه مب عرص
ــدل  ــلطه ب ــاختار س ــه س ــراض ب و اعت
نهادهــای  یــا  حاکمــان  می کننــد، 
ــن کار  ــاج ای ــتند؛ آم ــی نیس بین الملل
در دنیایــی کــه بــه اخبــار فجایــع خــو 
ــی  ــکار عموم ــی اف ــر حت ــرده، دیگ ک
جهــان و نهادهــای مرســوم حقــوق 
ــن  ــان ای ــت! مخاطب ــم نیس ــری ه بش
»شــهادت تــن«، همــه انســان ها و 
ــوه« ای هســتند کــه در  ــارزان بالق »مب
بیــرون از زندان هــا بــه ســر می برنــد؛ 
خــواه جایــی در آزادی نســبی و خــواه 
جایــی در دنیــای ظاهــرا »آزاد«؛ یعنــی 
در  می تواننــد  کــه  کســانی  همــه 
ــه  ــی هم ــارزه« ســهیم شــوند؛ یعن »مب

مــا!
ــن  ــون ای ــران اطــالع رســانی پیرام نگ
ــن کار را  ــیم! ای ــذا نباش ــاب غ اعتص
ســازمان یافته ای  بســیار  نحــو  بــه 
»صنعــت  زنجیــره ای  رســانه های 
ســبز« خواهنــد کــرد! )پــس از هضــم 
سیاســی  گفتمــان  در  کار  جوهــره 
ــخصیت ها  ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــود(. ع خ
ــود  ــادی وج ــه« زی ــای »موج و نهاده
دارنــد کــه قطعــا »بــه نمایندگــی 
جــان  بــرای  مــا«  نگرانی هــای  از 
ــن  ــا لح ــده، ب ــاب کنن ــان اعتص زندانی

همدالنــه ای آنهــا را دعــوت بــه »خلــع 
ســالح« و یــا شکســتن اعتصــاب غــذا 
ــا بــه اشــتراک  خواهنــد کــرد. پــس ب
اینترنتــی،  لینک هــای  گذاشــتن 
صــورت مســاله را پــاک نکنیــم و 
بدیــن وســیله بــا تســکین وجدان هــای 
ــاب  ــم هایمان را از اعتص ــذب، چش مع

ــم!  ــر نداری ــذا ب غ
برخــی رفقــا بــا تصمیــم بــه همراهــی با 
اعتصــاب غــذای زندانیــان بــه صورت 
ــا  ــالم آن(، ب ــردی )و اع ــاب ف اعتص
ــی  ــود، گام مهم ــردن از خ ــروع ک ش
برداشــته اند در نشــان دادن اینکــه 
ــود را مخاطــب  ــوان و بایســتی خ می ت
ــان  ــدود زندانی ــذای نامح ــاب غ اعتص
دانســت! بــدون مخاطــب دانســتن 
مســتقیم خــود و پذیــرش فــردِی بــار 
مســئولیت ایــن مواجهــه، قــدم بعــدی 
کــه اقــدام بــه کار موثــر جمعــی 
اســت، امکان پذیــر نخواهــد بــود، و 
ــود! ــه نب ــم ک ــال دیدی ــن دو س در ای

پــس اگر بــرای ســویه انســانی کار این 
زندانیــان ارزش و احتــرام قائلیــم، بایــد 
»جــان مایــه« ی پیامــی را درک کنیــم 
کــه آنهــا جانشــان را میانجــی انتقــال 
آن قــرار داده انــد؛ و ایــن بی گمــان 
ــداوم  چیــزی نیســت جــز ضــرورت ت
مبــارزه در اشــکال موثــر و مفقــوده آن! 
بــه ایــن اعتبــار، کار مــا اطالع رســانی 
نیســت. کار مــا طــرح عمومی پرســش 
قدیمــی و جاودانــی »چــه بایــد کــرد؟« 
ــر  ــر س ــی ب ــه جمع ــه بی وقف و مباحث

آن اســت!
ــر و دوســت همراهــش در  هــدی صاب

بخشــی از پیــام کوتــاه اعتصــاب غذای 
ــی  ــچ تقاضای ــد »هی خــود نوشــته بودن
تقاضایــی  »هیــچ  ایــن  نداریــم«! 
ــار  ــر انتظ ــود مگ ــزی نب ــتن« چی نداش
ــر  ــان درک جوه ــه هم ــری ک جدی ت
ــان های  ــوی انس ــان از س ــام اقدامش پی
»آزاد« بــود. و دیدیــم کــه هــدی صابر 
در راه تحقــق ایــن انتظــار بــزرگ جــان 
خــود را نهــاد! بــا ایــن وجــود بایــد بــه 
ــی سیاســی در  ــه زندان ــاد داشــت ک ی
ــه  ــارزه )ب ــکل از مب ــن ش ــاب ای انتخ
رغــم ســخن گفتــن بــا مخاطبــان(، در 
ــن  ــکل ممک ــن ش ــه عریان تری ــع ب واق
وفــاداری خــودش را بــه خــودش 

تحقــق می بخشــد.
بــر ایــن مبنــا و بــه طــور مشــخص تر، 
)و  مخاطبــان  مــا  اصلــی  کار 
کــه  اســت  آن  بالقــوه(  مبــارزان 
ــان  ــه زندانی ــی ای ک ــات اعتراض امکان
اعتصاب کننــده از آنهــا محروم هســتند 
ــداوم  ــای ت ــی بالقوگی ه ــه طــور کل و ب
ــه  ــم. و از جمل ــق کنی ــارزه را متحق مب
ــان را  ــه مبارزات م ــژه( اینک ــه وی )و ب
ــفانه  ــم. متاس ــجام دهی ــازمان و انس س
بایــد اعتــراف کــرد کــه از ایــن نظــر، 
خبــر ایــن اعتصاب هــا هماننــد ضربــه 
ــادآوری  ــا ی ــه م ــر، ب ــر س ــی ب پتک
می کننــد کــه مــا )بــه طــور مشــخص 
ــق  ــور( در متحق ــارج کش ــای خ بچه ه
ــه  ــی ب ــارزه، خیل ــات مب ــردن امکان ک

ــم. ــان بدهکاری خودم

۲۸ خرداد ۱۳۹۰

ما مخاطبان معذب خاموش
امین حصوری
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ــحابی  ــه س ــدِن هال ــته ش ــِت کش در به
ــدی  ــا ه ــه رض ــم ک ــه بودی ــرو رفت ف
ــن  ــرد؛ و ای ــن« اش را آزاد ک ــر »ت صاب
ــوز  ــکاه و درس آم ــدر جان ــگ آنق درن
بــود کــه ســودای آزاد کــردِن تــن  
هامــان در جــان مــان شــعله بکشــد؛ امــا 
ــادت  ــی ع ــای انفعال ــه واکنش ه ــا ب م
دســت های  از  کــه  آنقــدر  کردیــم؛ 
ــم؛  ــگاه کردی ــد؛ ن ــر نمی آم ــا کاری ب م
ــد  ــن بع ــن؛ اوی ــه اوی ــم ب ــم دوختی چش
ــه  ــا را ب ــه ی م ــی ِ هم ــر، زنده گ از صاب

ــید. ــش کش پرس
پاســخی کــه هــر کســی در برابــر 
تصویــِر شــفاف و درخشــاِن هــدی صابر 
می نویســد می توانــد چنــدان کارا نباشــد؛ 
ــه تلقــی شــود؛ مــی  می توانــد خودآزاران
ــد؛  ــاتی گری بغلط ــه داِم احساس ــد ب توان
و بــه بــاوِر مــن همــه ی اینهــا »انســانی« 
ــند  ــان باش ــتانی در می ــی دس ــد وقت ان
کــه از کنــد و کاو در چرایــی و چگونگــِی 

ــوند. ــته نش ــخ ها خس پاس
ایــن روزهــای اضطــرار و اســتیصال بــه 
ــتری  ــای بیش ــی ه ــتی و هم فهم هم دس
احتیــاج دارنــد؛ مســئله ایــن ســت کــه 
هــر کــس از خــودش بپرســد وراِی 
ایــن مــِن مــن چــه چیــزی وجــود 
ــه  ــازاِد زندگــی« ســت و ب دارد کــه »م
ــس  ــر ک ــد؛ ه ــوان جنگی ــرش می ت خاط
ــا می توانــی کنــج  از خــودش بپرســد آی
وضعیــِت  بگیــری؛  ســنگر  خانــه ات 
ــی،  ــی و اندک ــازی کن ــن را شبیه س اوی
فقــط اندکــی شــانه های معــذب ات 
ــا  ایــن انفرادی هــای  ســبک شــوند؟ آی
متــروک کــه در جــای جــاِی ایــن 
ــاختیم،  ــرمگین س ــِی ش ــای جهان جغرافی

ــتقر؟ ــن آِه مس ــر ای ــد ب ــی می زن راه
ــم؛  ــخیر کردی ــان را تس ــا خیاب ــا باره م
بارهــا روی همیــن ســنگفرش هــای 
ــذراِن  ــا رهگ ــم؛ باره ــا کوبیدی ــس پ خی
ــورِت  ــه ص ــان، ب ــای آزاِد جه خیابان ه
پاشــیدند و خونســردانه  لبخنــد  مــا 
گفتنــد: امیدواریــم تمــدن بــه ســرزمیِن 
شــما هــم برســد؛ بارهــا رو بــه روی هــم 
نشســتیم و خواســتیم ایــن من هــای 
منفــرد »مایــی« متشــکل را ســازمان 
ــدِی  ــم بن ــر ه ــا س ــاید ب ــا ش ــد ت دهن
ایــن تن هــای جــدا از هــم  بتــوان 
ــود؛  ــه مداخلــه کــرد و اثرگــذار ب فعاالن
بارهــا دســت بــه اعتصــاب غــذا زدیــم 
و دوربین هــای بی تفــاوِت رســانه ها از 
ــذر  ــا گ ــوِد م ــماِن بهت آل ــوی چش جل
ــان را  ــا طبیعــِت بی جــاِن خیاب ــد ت کردن

ــد. ــر کنن تصوی
مــا ایــن تاریــِخ بی قــراری و بیهودگی هــا 
ــاندِن  ــس، در کش ــچ ک ــم؛ هی را حامل ای
ایــن تن هــای ســنگین مــا را یــاری 
نمی کنــد؛ مــا خــود ســزاواِر تقــالی 
ــا  ــت ب ــخِت واقعی ــته ی س ــم؛ هس خودی
تیزی هایــش  دهشــتناکی اش  همــه ی 
ــن  ــد؛ ای ــرو می کن ــا ف ــن« م ــه »ت را ب
ایــن  و  آورد  تــاب  بایــد  را  روزهــا 
ــاوِم  ــِن مق ــِن ت ــه یم ــد ب فرصــت را بای
هــدی صابــر و دوازده پیشــاهنِگ اویــن 

ــت. ــم دانس مغتن
ــم و  ــاد کنی ــی ایج ــکان های ــان- م زم
همدیگــر را دوبــاره مالقــات کنیــم؛ 
بــه  ننویســیم  سرســری  پاســخ های 
ــِش روی  ــه پی ــی ک ــش های عمیق پرس
ــه اعتصــاب  ماســت؛ دعــوِت همــگان ب
ــی  ــیاری حت ــه بس ــی ک ــذا در وضعیت غ

کنــِش جســورانه ی زندانیــان را هــم 
از  را  مــا  می کننــد،  انــکار  ناباورانــه 
ــت  ــرار نیس ــد؛ ق ــت نمی رهان ــن بس ب
هــر کــس کنــج خانــه اش از خــوردن و 
ــج ش را  ــد و رن ــت بکش ــیدن دس نوش
درونــی کنــد؛ قــرار ســت مــا دوبــاره در 
خیابــان همدیگــر را مالقــات کنیــم؛ بــه 
چشــم های همدیگــر نــگاه کنیــم و بــاور 
ــاِل،  ــتیصال و انفع ــن اس ــه ای ــم ک کنی
ــی  ــت؛ حت ــه نیس ــا از مداخل ــهِم م س
طــرِف  ایــن  مــا  بی حــاِل  تن هــای 
ــاِف  ــه مص ــد ب ــان، نمی توان ــداِن جه زن
ــده  ــه آن فراخوان ــه ب ــرود ک ــردی ب نب

ــده. ش
هیــچ روزنــه ای را نبندیــم؛ در برابــِر 
گفتمانــی کــه اعتصــاب غــذا را تخطئــه 
ــردِن اعتصــاب  ــی ک ــا همگان ــد، ب می کن
مشــابه،  کمپین هــای  ایجــاِد  و  غــذا 
ویترینــی  و  خط کشــی ها  داِم  بــه 
ــش  ــاِن نمای ــز در جه ــر چی ــردِن ه ک
ــن«  ــا ای ــت ی ــن اس ــئله ای ــم؛ مس نیفتی
ــل  ــم متص ــه ه ــرض ب ــای معت ــن« ه ت
ــه  ــالق« و ن ــای خ ــوند و »کنش ه می ش
ــد  ــل« متول ــرر و منفع ــای مک »واکنش ه
ــکیِن  ــه کاِر تس ــت ب ــا دس ــود ی می ش

ــانیم. ــرگردان و پریش ــوِد س خ

ــه«  ــه دادِن »نقط ــد دارم در راِه ادام امی
ــر و در راِه  ــدی صاب ــِر ه ــد نظ ــای م ه
»هــم آغوشــی عقــل و رادیکالیســم« بــه 
ــِد اندیشــه همــت  ــِد نوشــتار و تولی تولی
بگماریــم؛ »چــه بایــد کــرد« دغدغــه ی 
ــِخ  ــکل گیری پاس ــت در ش ــه ی ماس هم

جمعــی همدلــی کنیــم.

۳۱ خرداد ۱۳۹۰

چه باید کرد؟ 
م.ی.

http://ham-andishi.blogspot.nl/2011/06/blog-post_27.html
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نــه تنهــا بــرگ بــرگ تاریــخ، کــه خــط بــه خــط 

ــه ی  ــه نقط ــت ک ــواه آن اس ــته مان گ ــِخ زیس تاری

پایانــی بــر مبــارزات و جانفشــانی های مــردم 

ــن دو ســاالنه ی خــون  ــران متصــور نیســت. ای ای

ــت  ــاهد ماس ــن ش ــز آخری ــان نی ــام و عصی و قی

بــه زنــده بــودن روح مقاومــت و مبــارزه در 

ماه هــا  کــه  آزاده ای  جان هــای  آن  تک تــک 

ــان از  ــا خیاب ــد. ام ــود کردن ــان را از آن خ خیاب

مــا پــس گرفتــه شــد؛ کــه حاکمــان قتــال تــاب 

زنــده شــدن و زنــده مانــدن خیابــان را نداشــتند 

و مــا نیــز مســلح بــه تجربــه ی  زیســته ای نبودیــم 

کــه تســخیر خیابــان را در حافظــه ی خــود داشــته 

ــده ی  ــور و زن ــه عرصــه پرش ــون گرچ باشــد. اکن

مبــارزه ی خیابانــی از آن مــا نیســت، امــا یــاد آن 

یگانــه شــدن ها، یــاد آن حضــور پرقــدرت اراده و 

ــچ  خواســت جمعــی در دهلیزهــای حافظه مــان پی

ــا از پــس اندیشــیده شــدن و  ــاب می خــورد ت و ت

ــاره  ــر شــده و دوب ــاز اندیشــیده شــدن آبدیده ت ب

از نــو  زاده شــود. ایــن فرصتــی اســت کــه شــاید 

ــه  ــرد ک ــق می گی ــلی تعل ــه نس ــار ب ــک ب ــا ی تنه

ــد  ــی و نق ــاز اندیش ــد و ب ــه کن ــارزه را تجرب مب

ــو خــود را  ــاره از ن ــاورد و دوب ــاب بی آن را نیــز ت

ــه  بیافرینــد. فرصتــی کــه تنهــا از آن ماســت و ن

بــه قدرتمنــدان در راس یــا در حاشــیه ی قدرتــی 

متعلــق اســت کــه مــا را بــا مصلحت جویــی هــای 

ــق  ــی تعل ــه تقدیرگرایان ــه ب ــد و ن ــود بفریبن خ

ــه ی  ــاپیش در آین ــا را پیش ــت م ــه شکس دارد ک

ــن فرصــت  ــده باشــند. در ای ــه ی خــود دی واژگون

یگانــه از همــه دوســتان و همراهانــی کــه دغدغــه 

برقــراری سیاســت مــردم را دارنــد دعــوت 

می کنیــم تــا بــا مــا پیرامــون پرســش »چــه بایــد 

ــد. ــه گفتگــو و هــم  اندیشــی بپردازن کــرد؟« ب

ــو و  ــن گفتگ ــرای ای ــا ب ــای پیشــنهادی م  محوره

هــم اندیشــی بدیــن شــرح اســت: آسیب شناســی 

ــش؛  ــی جنب ــرد کل ــی و رویک ــط مش ــش؛ خ جنب

ســازماندهی؛  جنبــش؛  هدایــت  و  رهبــری 

ــک  ــات؛ تاکتی ــل مطالب ــرای تحصی ــتراتژی ب اس

ــارزه. ــت و مب مقاوم

۱۵ تیر ۱۳۹۰

پیراموِن هم اندیشی  به  فراخوان 

 »چه باید کرد«
      

پراکسیس

http://praxies.org/?p=10
http://praxies.org/?p=10
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نوشــتار  ایــن  مخاطبــان  مقدمــه: 

کســانی هســتند کــه مایلنــد و تــالش 

رخــداد  ایــن  بــه  کــه  می کننــد 

بماننــد. )هــر چنــد در  »وفــادار« 

ــاز  ــان آغ ــاید از هم ــا ش ــت ی نهای

ناچاریــم از ســویه های عــام و شــکننده 

»وفــاداری« فاصلــه بگیریــم و بــه 

اشــکال »اصیــل« وفــاداری بیندیشــیم، 

ــل و  ــه از ســطح تمای ــی آنچــه ک یعن

ــی رود و در  ــر م ــر فرات ــالش بی ثم ت

ــدن »رخــداد« و  ــده مان ــه زن عمــل ب

ــش  ــای رهایی بخ ــی ه ــد بالقوه گ رش

ــن نوشــتار  ــد(. هــدف ای آن می انجام

کــه بــا گفتارهــای موضوعــی دیگــری 

)در پیونــد بــا جنبــش( ادامــه خواهــد 

ــی  ــه بحث های ــن زدن ب ــت، دام یاف

ــد  ــع از رون ــن مقط ــه در ای ــت ک اس

ــی  ــی جمع ــرای هم اندیش ــْش ب جنب

در مــورد پرســش »چــه بایــد کرد؟« 

ــاس از  ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــروری ان ض

پراکندگــی و ناتمامــی ایــن متــن )هــا( 

ــت! ــی نیس باک

ــل  ــودن آن از عم ــده ب ــش و زن جنب

جمعــی مــا جــدا نیســت؛ امــا از آنجــا 

ــای گســترده  ــا« در معن ــن »م ــه ای ک

ــی  ــی معین ــای جمع آن توســط نهاده

مجراهایــی  و  نمی شــود  نمایندگــی 

بــرای بیــان گرایش هــای درونــی 

خــود نــدارد، قضــاوت در مــورد 

ــا نزولــی »عمــل  گرایــش صعــودی ی

جمعــی مــا« بــه ســادگی میســر 

نیســت؛ اگــر مشــاهدات شــخصی 

ــواه  ــای دلخ ــای تعمیم ه ــود را مبن خ

قــرار ندهیــم و یــا زنجیــره رســانه ای 

ــری  »صنعــت ســبز« را دریچــه معتب

بــرای مشــاهده واقعیــِت جنبــش 

ــودن  ــده ب ــاخص های زن ــم، ش ندانی

در  بایســتی  را  جنبــش  زوال  یــا 

آن  بیرونــی  بی واســطه  تاثیــرات 

جســتجو کنیــم؛ امــا در یــک ســاختار 

تمامــی  بــه  مســلح  و  ســرکوبگر 

سانســور،  و  تحریــف  ابزارهــای 

اثــرات  ایــن  نظام منــِد  پی گیــری 

ــردن شــیب  ــل رصــد ک ــی )مث بیرون

ــت. در  ــر نیس ــد( امکان پذی ــک رون ی

ــای  ــی، فض ــر ابهام ــرایط پ ــن ش چنی

ــه  پراکنــی هــای  مناســب بــرای گمان

ــات و نگرش هــای  دو دســته از جریان

از  اســت:  شــده  فراهــم  سیاســی 

همــواره  کــه  جریاناتــی  یکســو 

ــا تحقیــر  ــکار ی واقعیــت جنبــش را ان

ــه  ــل، از جمل ــر دلی ــه ه ــد )ب کرده ان

حضــور اصــالح طلبــان در جنبــش و 

ــران  ــا عــدم حضــور متشــکل کارگ ی

ــود  در جنبــش(، اینــک جنبــش را ناب

و مضمحــل قلمــداد می کننــد و از 

چنیــن »مشــاهده ای« بــه درســتِی 

ــود در  ــین خ ــع پیش ــرات و مواض نظ

ــا  ــد؛ ت ــاع می دهن ــش ارج ــال جنب قب

ــت  ــر حقانی ــر ب ــار دیگ ــت ب در نهای

ــر  ــوال از ه ــه اص ــود )ک ــی خ سیاس

»رخــدادی« مســتقل اســت( پــای 

بفشــارند. در ســوی دیگــر، جریاناتــی 

ــش  ــزاری از جنب ــتفاده اب ــر اس ــه ب ک

ــاداب  ــش را »ش ــد، جنب ــه دارن تکی

ــو  ــد؛ ت ــوه می دهن ــر« از همیشــه جل ت

ــل  ــوه تعام ــر از نح ــی صرف نظ گوی

ــخص  ــای مش ــا موقعیت ه ــش ب جنب

ــه  ــی و نحــوه پاســخ دادن آن ب بیرون

ســیر  درونــی اش،  ضرورت هــای 

ــد  ــودی خواه ــواره صع جنبــش هم

ــروزی  ــه »پی ــه ب ــی ک ــا زمان ــود، ت ب

مــورد نظــر« برســد؛ الزمه برســاختن 

»پیــروزی« ای کــه مســتقل از مســیر 

یــک  طبــل  بــر  نواختــن  باشــد، 

گفتمــان هژمونیــک اســت کــه تعییــن 

معیارهــا و تعریــف مصداق هــای ایــن 

پیــروزی را هماننــد ســایر حوزه هــای 

ــود  ــار خ ــش در انحص ــِی جنب بازنمای

بگیــرد؛ واضــح اســت کــه از گفتمــان 

ــخن  ــب س ــاح اصالح طل ــی جن سیاس

آیا جنبش زنده است؟

امین حصوری

http://sarbalaee.blogspot.com/2011/06/blog-post_23.html
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می گوییــم:

ــطه  ــه واس ــب ب ــات اصالح طل جریان

تــوان  سیاســی،  ســازمان یافتگی 

ــی، پشــتوانه های رســانه ای، و نیــز  مال

پیوندهایــی دیریــن و نزدیکی هــای 

ایدئولوژیــک بــا ســاختار قــدرت )کــه 

ــور را در  ــکان مان ــدی از ام ــوز ح هن

ــا فراهــم  ــرای آنه چارچــوب نظــام ب

هژمونــی  توانســته اند  می ســازد(، 

گفتمانــی خــود را بــر جنبــش تحمیــل 

ــه امــروز حفــظ کننــد.  ــا ب کــرده و ت

البتــه آنهــا در ایــن مســیر از همکاری 

ــان  ــی زب ــانه های فارس ــگ رس تنگاتن

ــوردار  ــر خ ــم ب ــی ه ــای غرب دولت ه

جریــان  ایــن  دیــد  از  بوده انــد. 

آنهــا  هم پیمانــان  نیــز  و  سیاســی 

اپوزیســیون، جنبــش  از  در طیفــی 

همــواره ســیر صعــودی داشــته اســت 

اولیــه  خــام  فازهــای  از  اینــک  و 

خــود کــه بــا تظاهــرات خیابانــی 

ــاز مذاکــره و  ــه ف شــناخته می شــد، ب

مصالحــه بــا حاکمیــت رســیده اســت 

ــح و  ــخنان صری ــورد، س ــن م ]در ای

ــی  ــی مزروع ــای رجبعل ــی آق جنجال

تفاوتــی  ماهیتــا   ،]۱[ بی بی ســی  در 

ــم ملیحــه  ــه ســانتیمانتال خان ــا مقال ب

محمــدی در روز آنالیــن ]۲[ نــدارد[.

ــه دو  ــق ب ــای متعل ــر نیروه ــالوه ب ع

گرایــش سیاســی یــاد شــده، بــا خیــل 

وســیعی از افــراد عمومــا گمنامــی 

مواجهیــم کــه از ســر تمایــل بــه 

ــاور  ــا ب »وفــاداری« بــه »رخــداد« و ب

ــی،  ــش اجتماع ــر جنب ــه »ه ــه اینک ب

ــت«،  ــکان اس ــای ام ــترش افق ه گس

بــه اصالح طلبــان بــه عنــوان »موتــور 

بســتند  امیــد  جنبــش  محرکــه« 

)بــا دامنــه متنوعــی از درک هــا و 

الجــرم  و  سیاســی(،  تحلیل هــای 

ــم  ــا ک ــش ی سرنوشــت جنبــش را بی

بــه نحــوه عملکــرد اصالح طلبــان 

پیونــد زدنــد. اکنــون امــا بــا آشــکار 

ــزاری  ــگاه اب ــش ن ــش از پی شــدن بی

ــه  ــا ب ــش )ی ــه جنب ــان ب اصالح طلب

ــن  ــن منحط تری ــه یافت ــری، غلب تعبی

تعییــن  در  اصالح طلبــان  جنــاح 

مشــی اســتراتژیک مشــترک آنهــا( و 

در شــرایطی کــه جنبــش پیشــروی و 

دســتاورد سیاســی ملموســی نداشــته 

کــه  می رســد  نظــر  بــه  اســت، 

ــار  ــراد دچ ــن اف ــادی از ای بخــش زی

چنیــن  از  و  شــده اند  ســرخوردگی 

ــی  ــرای جنبــش ســیر نزول منظــری ب

ــد. قایلن

از  در عیــن حــال بخــش مهمــی 

بــه  ســوم،  دســته بندی  افــراد 

پیــِش  از  بیــش  رغــم آشــکارگی 

میــدان، هنــوز امیــد خــود را بــه 

ــواه  ــد )خ ــظ کرده ان ــان حف اصالح طلب

بــه دالیــل نظــری و تاکتیکــی و خــواه 

بــه دالیــل روان شناســانه(؛ هــر چنــد 

بســیاری از آنــان بــرای اســتوار نگــه 

داشــتن ایــن امیــد، ناچارنــد دیــدگاه 

سیاســی خــود را بــه طــور منظــم بــا 

تحلیل هــای روشــنفکران ارگانیــک 

ــد  ــد. از دی ــق دهن ــاح تطبی ــن جن ای

ایــن بخــش، در نبــود چشــم انداز 

ــدان  ــه فق ــزی ک ــارزه )چی ــل مب بدی

ســرکوب  شــدِت  بــا  صرفــا  آن 

حاکمیــت توضیــح داده می شــود(، هــر 

مرجعــی کــه از جنبــش دفــاع کنــد و 

زنــده بــودن آن را )کــه آرزوی درونی 

ــته  ــد، شایس ــادآوری کن ــت( ی آنهاس

ــی  ــت؛ حمایت ــت اس ــروی و حمای پی

ــر  ــتادگی« ب ــاداش »ایس ــه پ ــه ب ک

»قــدار«  دســتاویز  بــه  و  جنبــش 

بــودن حریــف، عمومــا غیــر انتقــادی 

ــا  ــل تنه ــراد در عم ــن اف ــت. ای اس

جنبــش  در  موثــر  مشــارکت  راه 

می داننــد  تصویــری  آن  تکثیــر  را 

ــی  ــرای بازنمای ــان ب ــه اصالح طلب ک

ــراه  ــه هم ــد، ب ــه می کنن ــش ارائ جنب

ــه  ــترونی ک ــای س ــرش راهکاره پذی

ایــن تصویــر زاده می شــود.  از دل 

واضــح اســت کــه پافشــاری حاکمیت 

روز  تحقیــر  و  جنبــش  انــکار  بــر 

ــرکوب  ــراه س ــه هم ــردم ب ــزون م اف

بیرونــی  نمــود  هــر  بی رحمانــه 

جنبــش، ســماجت در چنیــن گرایشــی 

ــر  ــای جوان ت ــژه در الیه ه ــه وی را ب

جنبــش تقویــت می کنــد؛ رونــدی 

کــه تــا اینجــای کار هــم بــه تشــدید 

ســویه های پوپولیســتی در جنبــش 

ــت. ــده اس انجامی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110602_l10_mazroui_green_movement_compromise.shtm
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/june/14/article/-5e78d12fdd.html
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ــودن جنبــش را  ــده ب اگــر مــالک زن

از یکســو میــزان گرایــش و آمادگــی 

و  در آن  بــرای مشــارکت  مــردم 

از ســوی دیگــر وجــود بســترها و 

ــارکت  ــن مش ــق ای ــای تحق راهکاره

جمعــی )و ســازوکارهایی بــرای رشــد 

و قــوام آن( بدانیــم، بایــد گفــت 

در  بلکــه  اســت،  نمــرده  جنبــش 

تعلیــق اســت؛ در تعلیــق اســت چــون 

ــل اول  ــورداری از عام ــم برخ ــه رغ ب

)کــه تظاهــرات ۲۵ بهمــن مویــد 

ــل دوم  ــان از عام ــت(، همچن آن اس

محــروم مانــده اســت. تعلیــق جنبــش 

ــرکوب  ــل س ــوح در می ــه وض ــه ب ک

شــده عمومــی بــه فتــح خیابــان 

)مثــال در شــبه تظاهــرات ۲۲ خــرداد 

ــان  ــر آن( نمای ــی نظی و مناســبت های

ــه  ــد پــس از چنــدی ب اســت، می توان

نابــودی و زوال آن بیانجامــد؛ چون در 

صورتبنــدی ذکــر شــده از مالک های 

زنــده بــودن جنبــش، عامــل اول 

ــه  ــت؛ ب ــل دوم نیس ــتقل از عام مس

ــای  ــدان بدیل ه ــر، در فق ــان دیگ بی

مناســبی از مقاومت و مبــارزه توده ای، 

کــه بــه رغــم برقــراری شــرایط 

ــق و گســترِش  ــکان تحق ــرکوب ام س

مشــارکت  از  مختلفــی  ســطوح 

ــد  ــم کنن ــش فراه ــی را در جنب مردم

و بــا پــرورش و بســط خودانگیختگــی 

مبارازاتــی  خالقیت هــای  و  هــا 

انگیــزه  باشــند،  ســازگار  مردمــی 

جمعــی بــرای حضــور در جنبــش 

دیــر یــا زود فروکــش می کنــد و 

نهایتــا بــا تــداوم و تشــدید ســرکوب 

ــی  ــد اجتماع ــت، امی ــوی حاکمی از س

بنیــان کــن، بــه ســرخوردگی عمومــی 

ویرانگــر بــدل می شــود.

در واقــع، عــدم وجــود انســجام و 

تشــکل یافتگــی در بدنــه جنبــش )که 

ــخ  ــز محصــول تاری ــر چی ــش از ه پی

ــت(  ــرکوب اس ــتبداد و س ــیاه اس س

ــه  ــا الی ــار تنه ــی در اختی فضــای کاف

ســازمان یافته آن )اصــالح طلبــان( 

ــان سیاســی خــود  ــا گفتم ــرار داد ت ق

ــد؛  ــرار دهن ــش ق ــراز جنب ــر ف را ب

ــد  ــل و در رون ــه در عم ــی ک گفتمان

ــان  ــش نش ــیب جنب ــراز و نش ــر ف پ

داده اســت کــه نــه تنهــا قــادر بــه پر 

کــردن خــالء عامــل دوم )بدیل هــا و 

ــارزه(  ــر مب ــبرد موث ــای پیش راهکاره

ــم  ــزه ای ه ــی انگی ــه حت ــت، بلک نیس

بــرای ایــن کار نــدارد. در مقابــل 

ــش،  ــز جنب ــی تحریف آمی ــا بازنمای ب

چنیــن فقدانــی و ضــرروت جبــران آن 

را انــکار می کنــد و بــا ادامــه رویکــرد 

انحصارگرایانــه و قدرتمــدار )بــی پروا 

ــا و  ــش(، خالقیت ه از سرنوشــت جنب

خودانگیختگــی هــای مردمــی را عقیــم 

می ســازد.

ــد  ــر می رس ــه نظ ــاس ب ــن اس ــر ای ب

می توانــد  کــه  شــاخصی  تنهــا 

در ایــن مقطــع بــر ســر زندگــی 

جنبــش گواهــی دهــد، فراگیــر شــدن 

نشــانه های گــذار از گفتمــان سیاســی 

غالــب بــر آن اســت. بــه ســخن 

دیگــر، زنــده بــودن جنبــش بــه واقــع 

محقــق نمی شــود، مگــر آنکــه جنبــش 

از مرحلــه انتظــار و تعلیــق کنونــی بــه 

ــد؛  ــی برس ــتقالل و پویای ــه اس مرحل

ــه  ــت ک ــی اس ــان ضرورت ــن هم و ای

ــک  ــه آن این ــخگویی ب ــواری پاس دش

همــه خــرد و تــوان جمعــی مــا را بــه 

ــش  ــه جنب ــرا ک ــرد؛ چ ــش می گی چال

بــرای گام نهــادن بــه حیــات پویــای 

ــه از  ــز آنک ــدارد ج ــاره ای ن ــود چ خ

پوســت کهنــه خــود بــه در آیــد 

ــی و  ــوان اجتماع ــه ت ــد هم ــا بتوان ت

بالقوگی هــای درونــی خــود را بازیابــد 

ــازمان یابی و  ــوده س ــای مفق و حلقه ه

ــان  ــه گم ــد. ب ــان نه ــارزه را بنی مب

ــرد؟«  ــد ک ــه بای ــن »پرســش از چ م

ــون  ــه، همچ ــن نقط ــت در همی درس

ــرا  ــرای ف ــر ب ــه ای اجتناب ناپذی مرحل

رفتــن از ایــن بــرزخ مقابــل مــا قــرار 

ــه اســت. گرفت

گفتــه  زمانــی  حجاریــان  ســعید 

ــاد  ــده ب ــرد، زن ــات م ــود: »اصالح ب

ــه  ــت ک ــت آن اس ــات!«؛ وق اصالح

ــی  ــش متک ــم: »جنب ــم بگویی ــا ه م

ــاد  ــده ب ــر اصــالح طلبــان مــرد، زن ب

جنبــش مردمــی!«.

۲ تیر ۱۳۹۰
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آن دور تنــد وقایــع، بــا تظاهــرات  هــا 

ــا  ــوردن ه ــک خ ــا و کت ــدن ه و دوی

ــازه  ــس ت ــا و نف ــتن ه ــب نشس و عق

کــردن هــا و بازگشــتن ها و شــعارها و 

خشــم هــا و ســنگ هــا و ســرکوب هــا 

ــت  ــات، از حرک ــا و التهاب ــس ه و عک

بــاز ایســتاد. آن هیــوالی زیبایــی کــه 

ناگهــان از زیــر ســطح روزمرگــی هــا 

و ترافیــک هــای همیشــگی و خســتگی 

و  عصــر  و  صبــح  هــای  صــورت 

نشســتن  فــرو  و  هــا  پاســاژگردی 

تلویزیونــی  رخــوت  مبلمــان  در 

ســر بــرآورده بــود و بــا تحــرک 

ــش  ــوره ی دهان ــا تن ــرش، ب تخریب گ

ــام  ــزش، نظ ــه انگی ــای رعش و گام ه

شــهری را مختــل کــرد و مدیــران آن 

را آسیمه ســر و دســتخوش هــرج و 

ــوی و در  ــوی و آنس ــه اینس ــرج، ب م

ــد،  ــی تاران ــا م ــگاه ه ــتجوی پناه جس

ــه  ــر ســطح رفت ــه زی ــاره ب اینــک دوب

ــای  ــدای دری ــاق ناپی ــه اعم ــت، ب اس

اخــوان  واژگان  بــه  خــود.  موطــن 

ــث: ثال

ــد آرام و رام /   ــده ان ــا خوابی ــوج ه م

ــاده اســت ــوا افت ــان از ن ــل توف طب

ــات  ــد از انتخاب ــه بع ــی ک آن جنبش

شــکل گرفــت، و بــا ســرپیچی از فصل 

الخطــاب خامنــه ای زبانــه کشــید، 

ــوک  ــک و ت ــت و ت ــدا اس ــک ناپی این

ــتعل  ــکارات، مش ــا و ابت ــوان ه فراخ

ــکوفا  ــه ش ــا ک ــود و آن امیده نمی ش

شــد، دیــری اســت کــه پژمــرده 

اســت و پرپــر می شــوند. در ایــن 

ــق  ــی، و رون ــی خیابان ــای خموش فض

رســانه ای،  هــای  خیمه شــب بازی 

ــخ  ــرد؟« پاس ــد ک ــه بای ــش »چ پرس

موقعیــت  از  تحلیلــی  در  را  خــود 

امیــن  مقالــه  و  می یابــد.  کنونــی 

ــده ی  ــک کنن ــام تحری ــا ن حصــوری ب

»آیــا جنبــش زنــده اســت؟« موقعیت 

ــد.  ــی را از نگاهــی ترســیم می کن کنون

ترســیم ناواقعــی موقعیــت کنونــی امــا 

ــش  ــه آن پرس ــر را دارد ک ــن خط ای

کانونــی »چــه بایــد کــرد؟« را پاســخی 

غیــر اثربخــش بیافرینــد. مــن در ایــن 

ــم نشــان دهــم  ــالش می کن نوشــتار ت

ــه پاســخ حصــوری  ــرا و چگون ــه چ ک

بــه پرســش آیــا جنبــش زنــده اســت 

مفاهیــم و ایده هایــی را در بــر دارد 

ــی  ــت انضمام ــا واقعی ــا ب ــه تنه ــه ن ک

ــد  ــه بای ــه »چ ــت، بلک ــوان نیس همخ

کــرد؟« را از تــوان انفجــاری آن تهــی 

می کنــد.

ــا  مــن آن جنبــش اعتراضــی را کــه ب

ســنگرهای آن همــراه بــودم شکســت 

نتیجــه  در  و  می دانــم.  خــورده 

ــرد؟« را در  ــد ک ــه بای ــه »چ ــخ ب پاس

می جویــم.  متفــاوت  چشــم اندازی 

ــم.  ــع ســوم واقعیــت آغــاز کنی از ضل

ــوری  ــن حص ــه امی ــومی ک ــع س ضل

مشــخص می کنــد بــه نظــر مــن ضلــع 

ســوم واقعیــت سیاســی بــوده و هســت 

ــش.  ــت جنب ــوم واقعی ــع س ــه ضل و ن

ــه  ــطح آنچ ــی، در س ــطح سیاس در س

نمایندگــی سیاســی نامیــده می شــود و 

بــا احــزاب، شــخصیت هــا و ســازمان 

ــن  ــود، ای ــا می ش ــی معن ــای سیاس ه

ســه قطــب مــورد اشــاره ی حصــوری 

ترســیم  کــه  نحــوی  همــان  بــه 

ــی  ــود داشــت. ضلع ــرده اســت وج ک

ــر  ــرده و تحقی ــوت ک ــش را بایک جنب

ــت از  ــالش داش ــی ت ــود، ضلع می نم

ــع  ــرد، و ضل ــزاری ب ــتفاده ی اب آن اس

ســومی کــه اصــالح طلبــان را موتــور 

محرکــه می  دیــد و اگــر چــه بــه 

آنهــا نقــد داشــت، امــا بــه آنهــا امیــد 

بســت و هنــوز نیــز چــاره ای جــز 

ــه. ــان نیافت ــت از آن حمای

جنبــش،  واقعیــت  ســطح  در  امــا 

بــه گمــان مــن، موقعیــت کمــی 

بودنــد  گروهــی  بــود.  دیگرگــون 

ــد  ــارکت نکردن ــش مش ــه در جنب ک

گروهــی  نداشــتند.  بــدان  کاری  و 

ــار  ــور مه ــه منظ ــه ب ــد ک ــز بودن نی

نه، جنبِش خیابان زنده نیست!

وحید ولی زاده

http://ham-andishi.blogspot.nl/2011/06/blog-post_3670.html
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آن و اســتفاده ابــزاری از آن در آن 

ــروه ســوم،  ــا گ ــد. ام مشــارکت کردن

ــود،  ــه جنبــش ب ــور محرک همــان موت

یعنــی آن مردمــی کــه بــرای مبــارزه 

و اعتــراض بــه خیابان هــا آمدنــد. 

»موتــور محرکــه« ایــن مــردم بودنــد. 

آنانــی کــه یــک رالــی اعتراضــی را در 

ــد  ــش بردن ــران پی ــای ته ــان ه خیاب

ــه  ــد ب ــت خوردن ــه شکس ــی ک و زمان

ــا کشــته  ــه هایشــان بازگشــتند. ب خان

هــا و زخمــی هــا و اسرایشــان. موتــور 

محــرک اصــالح طلبــان نبودنــد. چــرا 

ایــن صــورت می بایســت  کــه در 

بعــد از یــورش گســترده بــه ســازمان 

هــا و فعالیــن سیاســی آنهــا در همــان 

روزهــای اول جنبــش، ایــن موتــور 

از حرکــت بــاز می مانــد. امــا بــه 

ــا  ــدان ه ــت زن ــوج نخس ــم آن م رغ

ــان  ــش در خیاب ــا، جنب ــت ه و بازداش

هــا در حــال تحــرک و تعمیق بــود. در 

واقــع در فاصلــه ی دی مــاه تــا بهمــن 

مــاه بــود کــه جنبــش از حرکــت بــاز 

مانــد. یعنــی درســت در فاصلــه ای که 

ــاوت  ــم متف ــرکوب رژی ــت س سیاس

ــه خــود را متوجــه  ــوک حمل شــد و ن

هــای  ســازمان یابی  و  محافــل 

ــترده  ــطحی گس ــان در س ــرد جوان خ

ــر  ــدام ب ــایه ی اع ــدن س ــرد. افکن ک

جوانــان دســتگیر شــده در عاشــورا، و 

کوچانــدن هــزاران جــوان بــه تبعیــد، 

ــان  ــر از جوان ــزار نف ــا ۱۰ ه ــن ۵ ت بی

ــش  ــه نق ــی ک ــش خیابان ــر جنب پیگی

ــش  ــی در جنب ــازمانده و فعال ــای س ه

یــا  و  کــرد  زمین گیــر  را  داشــتند 

ــه  ــی روان ــای پناهجوی ــپ ه ــه کم ب

ــای  ــت ه ــع فعالی ــی در واق ــرد. یعن ک

را  هزارنفــری   ۵۰ ی  پیکــره  یــک 

ــش  ــداوم جنب ــم در ت ــی مه ــه نقش ک

ــرد و از  ــل ک ــی داشــت را مخت خیابان

ــن  ــادن ای ــا از کار افت ــت. ب کار انداخ

ــان  ــش در خیاب ــه، جنب ــور محرک موت

ــن نقطــه جنبــش  ــت. در ای ــان یاف پای

خیابــان شکســت خــورد. امــا جنبــش 

ــه ای  ــن از زاوی ــد. م ــده مان ــبز زن س

ــا حکــم خانــم ملیحــه  دیگــر کامــال ب

ــرده  ــان ک ــه بی ــم ک ــدی موافق محم

اســت »جنبــش ســبز جنبــش خیابــان 

ــت«. نیس

امیــن حصــوری حیــات یــک جنبــش 

را منــوط بــه دو عامــل می دانــد. 

ــه  ــردم ب ــل م ــود تمای ــت وج نخس

ــزار  ــود اب مشــارکت در آن و دوم وج

ــارکت.  ــن مش ــی ای ــتر تحقق یاب و بس

ــام  ــد ن ــل نمی توان ــن دو عام ــا ای ام

ــتاد و  ــال هش ــران در س ــه در ای آنچ

ــا  ــد. ب ــف کن ــت رخ داد را تعری هش

ــی  ــر انتخابات ــوان ه ــل می ت ــن عوام ای

را نیــز یــک جنبــش نامیــد. چــرا کــه 

انتخابــات می توانــد ابــزار و بســتر 

ــد  ــی باش ــارکتی مردم ــی مش تحقق یاب

کــه متمایــل بــه شــرکت در آننــد. در 

جمهــوری اســالمی نیــز تقریبــا ســالی 

نیســت کــه انتخاباتــی در کار نباشــد. 

ــی، آنچــه رخ داد  ــه لحــاظ عین ــا ب ام

ــیار  ــای بس ــزء رخداده ــوان ج را می ت

ــل از  ــه حداق ــرد ک ــف ک ــژه تعری وی

ــاهد آن  ــون ش ــا کن ــصت ت ــال ش س

نبودیــم. امــا چــه چیــز آن را بــه یــک 

جنبــش تبدیــل کــرد؟ مطالبــه ای 

مشــخص؟ رهبــری معیــن؟ ســازمان 

ــد؟ ــو پدی سیاســی ن

ــدار کــرد،  ــن جنبــش را پدی آنچــه ای

ــه ی »رای مــن کجاســت؟«  ــه مطالب ن

از  نخســت  هفتــه ی  همــان  کــه 

رهبــری  نــه  افتــاد؛  موضوعیــت 

از  جنبــش  معمــوال  کــه  معینــی، 

پاییــن راه خــود را بــاز می کــرد و 

هیــچ نقشــه و طــرح مشــخصی از 

ــت؛  ــود نداش ــش وج ــرای جنب ــاال ب ب

و نــه تشــکیالت سیاســی فراگیــر 

نوپدیــدی بــود، کــه اینــک کــه مــوج 

ــکیالت  ــرده، تش ــش ک ــی فروک مردم

توانایــی  هــای اصالح طلــب حتــی 

ــره  ــع صــد نف ــک تجم ــازماندهی ی س

را نیــز ندارنــد؛ بلکــه تظاهــرات هــای 

ــا  ــان ه ــوده ای در خیاب ــترده ی ت گس

بــود. خیابــان همــان نقشــی را داشــت 

کــه میــدان تحریــر مصــر در انقــالب 

ــی  ــرد. درنتیجــه خال ــا می ک مصــر ایف

شــدن خیابــان از تظاهــرات هــای 

ــن  ــان رفت ــای از می ــه معن ــی ب مردم

کــه  چــه  آن  اســت.  جنبــش  آن 

اکنــون تحــت نــام منشــور ســبز 



۲۳

انتقادی »جنبش   سبز« بازخوانی                              ۱۳۹۲ اردیبهشت   | پراکسیس   

موســوی باقــی مانــده اســت، رونــد یــا 

ــل  ــه حداق ــی سیاســی اســت ک حرکت

از دو خــرداد ۷۶ وجــود داشــته و 

هنــوز نیــز وجــود دارد و پایــان نیافتــه 

ــش  ــا جنب ــز ب ــزی متمای ــت. چی اس

ــراه  ــم محمــدی بی ــس خان ــان. پ خیاب

می گویــد  کــه  زمانــی  نمی گویــد 

خیابــان  جنبــش  ســبز  »جنبــش 

ــت«. نیس

ایــران  در  جنبــش  اینکــه  گفتــن 

شکســت خــورده اســت، برخــالف 

ــای  ــه معن ــا ب نظــر حصــوری، ضرورت

خوشــحالی از ثابــت شــدن نظریــه 

هــا و مواضــع بــی تفــاوت نســبت بــه 

جنبــش مــردم نیســت. بلکــه بــه نظــر 

ــده  ــوی آین ــه س ــایی ب ــن راهگش م

ــه  ــت ک ــر اس ــی امکان پذی ــا زمان تنه

موقعیــت را درســت جمــع کــرده 

ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــز ب ــیم. نی باش

ــا  ــان ه ــه خیاب ــر ب ــردم دیگ ــه م ک

ــران  ــی در ای ــد و جنبش ــد آم نخواهن

ــم  ــت. دینامیس ــد گرف ــکل نخواه ش

تحــوالت اجتماعــی در ایــران مســیری 

بــرای  مــردم  مبــارزه  از  طوالنــی 

ــان  ــی را نش ــت اجتماع آزادی و عدال

ــوند  ــا زاده می ش ــش ه ــد. جنب می ده

بــدون  بخورنــد،  شکســت  اگــر  و 

آنکــه مطالبات شــان تحقــق یافتــه 

باشــد، بــار دیگــر جنبشــی جدیــد زاده 

ــی  ــالهای س ــش س ــد. جنب ــد ش خواه

کــه شکســت خــورد، در پایــان دهــه 

چهــل جنبــش نویــن انقالبــی زاده 

شــد، و اگــر در ســال ۵۵ آن جنبــش 

شکســت خــورد امــا کمتــر از دو 

ــار  ــی طوم ــی مردم ــد جنبش ــال بع س

ــال  ــر در س ــد، و اگ ــلطنت را برچی س

شــصت جنبــش مدافعــان آرمــان 

هــای انقــالب در برابــر خمینــی و 

ــی  ــورد، س ــت خ ــد شکس ــم جدی رژی

ــوده ای  ــاره جنبشــی ت ــد دوب ــال بع س

بــرای آزادی و برابــری زاده شــد.

اهمیــت قبــول شکســت در آن اســت 

جمعــی  بــه صــورت  را  مــا  کــه 

تجربــه  ایــن  در  کــه  مــی دارد  وا 

بازنگــری کنیــم و بــرای جنبــش فــردا 

درس بیاموزیــم. از نظــرگاه مــن یکــی 

ــت  ــه در شکس ــی ک ــل مهم از عوام

ــا کــرد  ــان نقــش ایف جنبــش در خیاب

ــه«  ــور محرک ــه آن »موت ــود ک آن ب

نمایندگــی  نشــد  قــادر  جنبــش 

سیاســی خــود را بیافرینــد. و درنتیجــه 

بــا باالرفتــن هزینــه هــا، امیــد خــود را 

ــن از دســت  ــی نوی ــش راه ــه آفرین ب

داد. چنیــن امیــدی را آن آلترناتیــو 

ــگاه  ــده ن ــت زن ــی ای می توانس سیاس

ــل  ــت تبدی ــدرت و خواس ــه ق دارد ک

و  شــعارها  در  را  مــردم  مطالبــات 

مشــخص  سیاســی  هــای  برنامــه 

داشــته باشــد. مردمــی کــه در خیابان 

هــا می رزمیدنــد و خــون از پیکــره 

شــان چکــه می کــرد و جامعــه ای 

عــاری از تحقیــر، تبعیــض و اســتبداد 

ــد خــود  ــج امی ــه تدری ــد، ب می طلبیدن

ــا  ــه تنه ــرا ک ــد چ ــت دادن را از دس

ــد  ــی بودن ــی آنان ــای سیاس آلترناتیوه

کــه بــر همیــن نظــام تحقیــر، تبعیــض 

ــد. ــزم بودن ــتبداد ملت و اس

ــود  ــالف خ ــن اخت ــه آخری ــا ب اینج

ــم.  ــوری می رس ــن حص ــث امی ــا بح ب

ــه  ــود ب ــرِد« خ ــد ک ــه بای او در »چ

ضــرورت فــراروی از گفتمــان مســلط 

اشــاره  جنبــش  بــر  اصالح طلبــی 

ــه مــدار باالتــری از  می کنــد. رفتــن ب

ــده  ــری از ای ــراز باالت ــن گفتمــان. ت ای

ــا  ــود. ام ــق موج ــش معل ــای جنب ه

ایــن چیــز معلــق موجــود، آن جنبــش 

ــش شکســت  ــردم نیســت. آن جنب م

ــالب  ــان »انق ــه گفتم ــرا ک ــورد؛ چ خ

در وضــع موجــود« خــام و ناقــص 

ــروی  ــک نی ــه ی ــود و ب ــف ب و ضعی

نقطــه ی  نشــد.  تبدیــل  سیاســی 

ــر  ــردن ب ــت کار ک ــت می بایس عزیم

روی ایــن روشــنایی کوچــک و لــرزان 

باشــد، تــا در جنبــش آتــی بــه آن حد 

از توانمنــدی، اســتحکام و انعطــاف 

ــس  ــه از پ ــد ک ــیده باش ــان رس توام

ــده  ــد. ای ــی برآی ــان تاریخ ــن زایم ای

هــای مســلط را نمی تــوان بــه تــرازی 

ــای  ــده ه ــل داد. ای رهایی بخــش تکام

ــل را بایســت از تاریکــی در آورد  بدی

ــل داد. ــش تکام ــزاری اثربخ ــه اب و ب

۳ تیر ۱۳۹۰
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ــر  ــری ب ــد و نظ ــی زاده در نق ــد ول ــدم وحی ــت ارجمن دوس
مطلــب »آیــا جنبــش زنــده اســت؟« بــه درســتی بــر  ایــن 
نکتــه کلیــدی تاکیــد نهــاد کــه »نــه، جنبــش خیابــان زنــده 
ــبت  ــی نس ــا بررس ــم ب ــتار می کوش ــن نوش ــت«. در ای نیس
ــی  ــه برخ ــش«، ب ــات جنب ــا »پرســش از حی ــا« ب ــان »م می
ــان و  ــخ ایش ــر پاس ــخ هایی نظی ــرش پاس ــای پذی داللت ه
ــت قصــدم آن  ــردازم. در نهای ــا بپ ــی آنه پیامدهــای احتمال
اســت کــه نشــان دهــم چــرا )از دیــد مــن( امــروز تــالش 
ــا و  ــای ظرفیت ه ــر مبن ــش ب ــای جنب ــرای احی ــی ب جمع
ــه در  ــرورت دارد و اینک ــده از آن ض ــیل های باقی مان پتانس
عیــن حــال گسســت از جنبــش در چــه معنایــی ضــروری 

اســت.
حرکــت تعمیم گرایانــه از ایــن واقعیــت کــه »جنبــش 
خیابــان زنــده نیســت« بــه ایــن گــزاره کــه »عمــر جنبــش 
بــه ســر رســیده اســت«، در بطــن خــود بــر تقلیــل هســتی 
اجتماعــی جنبــش بــه ســویه بیرونــی آن، گیریــم مهمتریــن 
چنیــن  در  اســت.  اســتوار  خیابــان  یعنــی  ســویه اش، 
ــه  ــت از آن ن ــه غیب ــت ک ــه ایس ــان عرص ــتی خیاب برداش
ــت  ــزار و نمــود جنبــش، بلکــه موجودی ــن اب ــا اصلی تری تنه
ــه  ــالف آنچ ــر خ ــان ب ــد. بی گم ــلب  می کن ــز س آن را نی
ــان  ــی اصالح طلب ــتگاه تبلیغات ــته دس ــال گذش ــه در دو س ک
ــل آن  ــا و تحمی ــعی در الق ــا س ــی آنه ــای سیاس و دنباله ه
ــه  ــن عرص ــان مهمتری ــتند، خیاب ــش داش ــن جنب ــر فعالی ب
بیــان اعتراضــات عمومــی و مهمتریــن حــوزه تکویــن 
ــان  ــا خیاب ــن معن ــت.  بدی ــی اس ــوژه جمع ــل س ــا تکمی ی
ــوزه  ــن ح ــی( اصلی تری ــای عموم ــی فضاه ــور کل ــه ط )و ب
ــن  ــان مهمتری ــی و هم زم ــش اعتراض ــک جنب ــداری ی پدی
ابــزار پیشــروی آن اســت ]فعالیــن جنبــش نیــز در عمــل، 
بــا حضــور خودانگیختــه در خیابان هــا بارهــا و بارهــا ابطــال 
ــان شــده  ــِب پنه ــان هژمونی طل ــزاره محــورِی گفتم ــن گ ای
در پــس »نقــاب ســبز« را نشــان دادنــد و تناقــض درونــی 
ــش،  ــاع از جنب ــام دف ــه ن ــه ب ــد )اینک ــکار کردن آن را آش
ــه شــکل گیری و  ــه ب ــزاری ک ــازی کــردن از اب اعــالم بی نی
ــای اعتراضــی  دوام جنبــش منجــر شــد(. وانگهــی جنبش ه

تونــس و مصــر و ســوریه و یمــن و بحریــن نیــز بــه خوبــی 
بــر جایــگاه محــوری خیابــان در پیشــبرد اعتراضــات 

ــد[. ــد نهادن ــر تایی ــی مه عموم
بــا ایــن وجــود نادیــده گرفتــن شــرایطی کــه بــه ضــرورِت 
ــه  ــرایطی ک ــز ش ــد و نی ــان می انجامن ــح خیاب ــف و فت کش
ــه  ــد ب ــد، می توان ــن ســنگر می انجامن ــه از دســت دادن ای ب
ــل  ــی تقلی ــود؛ یعن ــش منجــر ش ــی فرمالیســتی از جنب درک
دادن هســتی اجتماعــی جنبــش بــه اشــکال بــروز اجتماعی و 
مســیرهای قــوام یافتــن آن. مهمتریــن پیامــد نظــری حاصل 
از چنیــن درکــی، گسســته دیــدن جنبش هــای اجتماعــی در 
ــور  ــاس ظه ــر اس ــا ب ــزاِی آنه ــایی مج ــدت و شناس میان م
خیابانــی آنهاســت، کــه خــواه نــا خــواه بــه معنــای نادیــده 
ــت. در  ــی اس ــوالت اجتماع ــی تح ــزم درون ــن دینامی گرفت
ــی  ــش اعتراض ــردن جنب ــی ک ــه تلق ــان یافت ــا، پای ــن معن ای
ــتوار باشــد  ــار اس ــا انتظ ــن تصــور ی ــر ای ــد ب ــر می توان اخی
ــا  ــر ب ــار دیگ ــاال ب ــه احتم ــه ک ــن، آنچ ــد از ای ــه بع ک
اعتراضــات خیابانــِی کمابیــش مســتمر مــردم رقــم خواهــد 
ــام  ــوان ن ــه می ت ــود ک ــد ب ــری خواه ــش دیگ ــورد، جنب خ
دیگــری بــر آن نهــاد و مختصاتــی از جنــس دیگــر برایــش 
ــا ســرخوردگی  ــدواری ی ــوع امی ــن ن ــا ای ــد.  ام متصــور ش
کــه مــا را متمایــل بــه مجــزا و گسســته دیــدن رویدادهــای 
کالن اجتماعــی می کنــد، لزومــا منجــر بــه آن نخواهــد شــد 
ــی از معایــب و نواقــص جنبــش  کــه جنبــش اعتراضــی آت
ــد )یعنــی همــان نارســایی های مهلکــی  کنونــی مصــون بمان
ــاِن بســیاری از  ــادِن آس ــه وانه ــش را ب ــرانجام جنب ــه س ک

ــتاوردهایش کشــاند(.  دس
ــه  ــم، ب ــی را ضــروری بدانی ــش کنون ــر گسســت از جنب اگ
ــم  ــا را ه ــا و نماده ــوزه نام ه ــد ح ــت بای ــن گسس ــع ای طب
ــه  ــت ب ــالن از ران ــل اصالح طلب ــا حداق ــود، ت ــامل ش ش
کارگیــرِی دوبــاره نــام و نمــاد جنبــش بــرای تســلط دوبــاره 
بــر آن محــروم گردنــد )آنهــا شــروع پدیــداری جنبــش بــا 
ــد  ــه نســب نامه ای قلمــداد می کنن ــه مثاب ــات ۸۸ را ب انتخاب
کــه مالکیــت ازلــی آنــان بــر جنبــش را تضمیــن می کنــد(. 
ــذاری و   ــوزه نامگ ــر  از ح ــت فرات ــه گسس ــاد مقول ــا ابع ام

 در ضرورت احیای جنبش و در ضرورت گسست

امین حصوری

http://sarbalaee.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
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ــه  ــتی ک ــت. گسس ــل ماس ــارات بالفص ــر از انتظ پیچیده ت
ــا انتظــارات مــا و در خدمــت  ــد در عمــل همســو ب می توان
آرمان هــای یــک جنبــش مردمــی رادیــکال و مترقــی 
ــد،  ــاق نمی افت ــا اتف ــطح نام ه ــا در س ــچ گاه تنه ــد، هی باش
بلکــه )در چنیــن گسســتی( دیالکتیــک نفــِی مرحلــه کنونــی 
ــت  ــر مثب ــم عناص ــذب و هض ــا ج ــن از آن، ب ــر رفت و فرات
ــا  ــن معن ــه ای ــود. ب ــاز می ش ــی آغ ــت کنون ــِد موقعی و مفی
ــا  ــرای بن ــی )ب ــش کنون ــت از جنب ــه گسس ــن نمون بهتری
نهــادن جنبشــی نــو(، از طریــق شــناخت نزدیکتــر موقعیــت 
ــر  ــده اش امکان پذی ــر زاین ــا عناص ــک ب ــد ارگانی آن و پیون

ــر آن.  ــتن ب ــم بس ــی چش ــا روش ذهن ــه ب ــردد، ن می گ
ــویم:  ــر ش ــق ت ــی دقی ــا کم ــض نم ــوِع متناق ــن موض در ای
ــه  ــود و همیش ــالء زاده نمی ش ــوده ای از خ ــش ت ــک جنب ی
متاثــر از تاریخچــه بالفصــل مبارزاتــی پیــش از خــود اســت، 
ــته های  ــات و خواس ــیاری از مطالب ــه بس ــور ک ــان  ط و هم
ــه  ــم ب ــد )گیری ــل می کن ــود حم ــده را در خ ــته ش انباش
طــور گنــگ(، بــه همــان ترتیــب هــم بــا شکســت )یــا بــه 
ــی و  ــرات بیرون شکســت کشــانیده شــدن( ایــن جنبــش، اث
ــه  ــوند؛ ب ــو نمی ش ــه زودی مح ــی آن ب ــای درون محمول ه
ــا و  ــد تضاده ــش اعتراضــْی نخســت از برآین ــی، جنب عبارت
تحــوالت و مبــارزات پیــش از خــود، در پهنــه یــک فرصــت 
یــا گــپ تاریخــِی نــه چنــدان قابــل پیش بینــی زاده 
می شــود و ســپس در طــی گســترش و انکشــاف خــوْد کل 
فضــای جامعــه را متاثــر می ســازد، تــا در انتهــای حرکتــش 
ــه  ــا ب ــد )ی ــل کن ــه تحمی ــر جامع ــری را ب ــات دیگ مختص
ارمغــان بیــاورد(. بــه طــور مشــخص جنبــش ذهــن و روان 
ــردم و  ــین م ــبات پیش ــازد و مناس ــر می س ــه را متاث جامع
حاکمیــت و درک عمومــی از چنیــن مناســباتی را بــه درجات 
ــش از  ــداد جنب ــن امت ــد. بنابرای ــون می کن ــف دگرگ مختل
خیابــان بــه درون مــردم )ذهنیــت عمومــی جامعــه( جریــان 
دارد و بســته بــه نحــوه پایان بنــدِی جنبــْش ســطح دیگــری 
ــال  ــه دنب ــان را ب ــت کلی ش ــا موقعی ــردم ب ــی م از رویاروی
دارد. بــه ایــن معنــی شــرایط پســاجنبش بی هیــچ تردیــدی 
ــل  ــود حم ــا خ ــش را ب ــی از دوران جنب ــر رنگ ــان پ نش
ــک  ــطح ی ــش را از س ــه جنب ــت ک ــن اس ــد و همی می کن
ــاء  ــی ارتق ــد تاریخ ــک فرآین ــطح ی ــه س ــْی ب ــاق مقطع اتف
می دهــد. بــر ایــن اســاس حتــی پــس از تــرک خیابــان نیــز 
ــی  ــا مدت ــوز ت ــش هن ــادی جنب ــیل های بنی ــی از پتانس برخ
ــور  ــه ط ــه ب ــا ن ــند )قطع ــس می کش ــه نف ــطح جامع در س
نامحــدود(، کــه نادیــده انگاشــتن آنهــا بــه معنــای وانهــادن 

نــا اُمیدانــه ی جنبــش و تــن ســپردن بــه تقدیــر بــرای بــه 
ــادن »جنبشــی دیگــر« اســت. راه افت

ــن  ــائلی ممک ــن مس ــن چنی ــده گرفت ــر نادی ــوی دیگ از س
ــا حــدی از ایــن درک ناشــی شــود کــه »جنبشــی  اســت ت
کــه ناقــص و توهــم زده اســت، همــان بهتــر کــه در نتیجــه 
دینامیــزم معیــوِب خــود بــه فنــا بــرود تــا فرصــت بــرای 
ــه  ــا بدبختان ــود«. ام ــم ش ــدی فراه ــر بع ــش حقیقی ت جنب
یــک جنبــش عمومــی شکســت خــورده درســت بــه دلیــل 
امتدادیافتگــی اجتماعــی اش، تاریــخ بالفصــل پــس از خود را 
ــان ســرخوردگی  ــد چن ــد و می توان ــر می کن ــه شــدت متاث ب
و یاســی را بــر جامعــه تحمیــل کنــد کــه اساســا در فاصلــه 
مــورد انتظــاْر هیــچ فرصتــی بــرای پاگیــری جنبــش مطلوب 
ــر عهــده ماســت  ــر ایــن اســاس ب بعــدی فراهــم نشــود. ب
ــان،  ــی کــه شکســت جنبــش در عرصــه خیاب کــه در فصای
بــا گســترش نســبی واقع بینــی عمومــی همــراه بــوده و چشــم 
بســیاری از فعالیــن جنبــش را بــر نقــش مخــرب متولیــان 
ــوده  ــان گش ــی آن ــض و تک صدای ــان متناق ــش و گفتم جنب
ــه  ــر از هم ــش و مهمت ــت جنب ــتاوردهای مثب ــت، از دس اس
از روح عمومــی جنبــش کــه بــر کشــیدن »امیــد اجتماعــی 
بــه تغییــر« و »خودبــاوری جمعــی« بــرای بــه عهــده 
ــظ و  ــم و در حف ــاع کنی ــود دف ــر ب ــوژه گی تغیی ــن س گرفت
ارتقــای ایــن ســویه ها بکوشــیم. بــه بیــان دیگــر بــه جــای 
خداحافظــی پیشــرس بــا جنبــش کنونــی، بایــد در چگونگــی 
پایان بنــدی مرحلــه کنونــی جنبــش فعاالنــه دخالــت کنیــم و 
ضمــن بازخوانــی نقادانــه عوامــل افــول جنبــش، بــا بازیابــی 
ــل را  ــش بدی ــدن جنب ــادی برآم ــای م ــش پایه ه روح جنب
فراهــم کنیــم؛ جنبشــی کــه اگــر چــه از خرابه هــای جنبــش 
کنونــی ســر بــر مــی آورد، ولــی ناچــار اســت از مصالــح ایــن 
ــر  ــش اخی ــه جنب ــی ک ــوژه گی جمع ــه س ــش و تجرب جنب
ــن  ــه بهتری ــه ارمغــان آورد ب ــی از اجتمــاع ب ــرای الیه های ب

نحــو اســتفاده کنــد.
بــدون یــاری گرفتــن از پیوندهــای مــادی بــا مــازاد جنبــش 
ــتاوردهای آن،  ــات و دس ــی و تجربی ــه مردم ــی و بدن کنون
جامعــه بایــد برهــوت تاریخــی دیگــری را انتظــار بکشــد که 
حاکمیــت قــدار، بــر تــرس و ســرخوردگی درونــی شــده ی 
مــردم برپــا خواهــد ســاخت. بــه گمــان مــن تنهــا راه نجات 
از ایــن کابــوس نزدیــک،  وفــاداری بــه جنبــش و پایبنــدی 

بــه دیالکتیــک مبــارزه اســت.

۱۹ تیر ۱۳۹۰
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دراینبنبست
بن بســتی  در  کــه  اســت  روشــن 
گرفتاریــم و بایــد بــرای خــروج از آن 
ــه  ــن  ک ــرای ای ــی بیندیشــیم. ب چاره ی
بتــوان راهــی یافــت یــا راهی ســاخت 
ــم  ــه بتوانی ــن  ک ــرای ای ــا ب ــا حت ی
ــت  ــن وضعی ــروج از ای ــورد خ در م
گفتگــو کنیــم امــا ابتــدا بایــد تاریــخ 
ایــن بن بســت را بــازکاوی کنیــم. 
بایــد به پیــش از ۲۵ بهمــن بازگردیم 
ــم.  ــل کنی ــه تام ــی در آن نقط و کم
زمزمه  هــای  بهمــن   ۲۵ از  پیــش 
»پایــان جنبــش« از گوشــه و کنــار بــه 
ــی  ــران ول ــید. زمزمه  گ ــوش می  رس گ
ــا  ــد و ب ــی بودن ــای گوناگون از تباره
ــش«  ــان جنب ــات متضــادی از »پای نی

ســخن می  گفتنــد.
ــد کــه از ابتــدا  ــی بودن دســته  یی آنان
فرمودنــد ایــن جنبــش، درگیــری 
بــورژوازی  مختلــف  جناح هــای 
اســت و ربطــی بــه »مــا« نــدارد. 
آنهــا تمــام ایــن ماه هــا را انتظــار 
شکســت  جنبــش  تــا  کشــیدند 
ــاز  ــان« آغ ــش خودم ــورد و »جنب بخ
شــود. دســته ی بعــدی آنانــی بودنــد 
ــی  ــتی تاریخ ــک رودربایس ــه در ی ک
ــا جنبــش اعتراضــی همــراه شــدند.  ب
آنهــا از اعمــاق جانشــان روزگار را 
ــی آکنــده  ــا دل ــد و ب ــن می کردن نفری
از انــدوه بــه دنبــال توده ی خشــمگین 
شــدن  همــراه  می شــدند.  روان 
ــه و  ــون از روی مالحظ ــا چ ــا ام آنه

ــک  ــد ی ــور بودن ــود، مجب ــاری ب ناچ
صورت بنــدی واحــد را از جنبــش 
ــان جنبــش  ــگاه این ــد. از ن ــه دهن ارائ
ــود و  ــی« ب ــان روز اول »انقالب از هم
»انقالبــی« مانــد تــا زمانــی کــه »تمام 
شــد« و خیــال همــه را راحــت کــرد. 
ــد  ــی بودن ــا آنهای ــوم ام ــته ی س دس
ســویه  های  بــه  دل  ابتــدا  از  کــه 
رهایی بخــش جنبــش واقعــن موجــود 
بســتند. در کنــار »مــردم« آن ماندنــد 
و مبــارزه کردنــد. نشــریه درآوردنــد، 
بــه خیابــان رفتنــد، اعتصــاب کردنــد، 
خواندنــد،  شــعر  دادنــد،  شــعار 
ــان  ــا گفتم ــه ب ــی ک ــتند. آنهای نوش
ــران  ــه نگ ــدند ک ــاخ ش ــب سرش غال
ــد  ــردم بودن ــش و م ــت جنب سرنوش
و می دیدنــد گفتمــان غالــب چــه 
سرنوشــت شــومی را تــدارک می بیند. 
هشــدار دادنــد. زخمــی شــدند. از یک 
ــه  ــد ک ــی بودن ــار آنان ــر فش ــو زی س
می خواســتند درون »مــردم« صــف 

ــند. ــتقل بکش مس

دوبارهبهمِن»بهمن«
را  جهــان  خــواب   ۸۹ زمســتان 
مبــارزه ی  کــه  زمانــی  برآشــفت. 
ــه  ــد هفت ــد از چن ــس بع ــردم تون م
بــه  خبــری  ســکوت  و  سانســور 
ــدا  ــی راه پی ــزرگ جهان ــانه های ب رس
ــرد  ــاور نمی ک ــی ب ــوز کس ــرد، هن ک
شــمال  و  خاورمیانــه  عرب هــای 
ــد.  ــار کنن ــا، زمســتان ۸۹ را به آفریق

بهــار در زمســتان امــا بــا فــرار »زیــن 
 العابدیــن بــن علــی«، دیکتاتــور مــورد 
ــره ی  ــم جزی ــرب و حاک ــت غ حمای
آرامــش نولیبرال هــای شــمال آفریقــا، 
انقــالب کــه  بــوی  از راه رســید. 
ــور  ــه کش ــور ب ــت کش ــدن گرف وزی
پیــش رفــت. الجزایــر و یمــن و مصــر 
و مراکــش و بحریــن و ســوریه، یکــی 
ــم  ــان خش ــا طوف ــری ب ــی دیگ از پ
مردمــی روبــه  رو شــدند کــه ســال ها 
از صحنــه ی سیاســت رســمی حــذف 
ــا  ــه خیابان ه ــک ب ــد و این ــده بودن ش
کننــد.  سیاســت  تــا  می آمدنــد 
»حســنی مبــارک«، دومیــن دیکتاتــور 
منطقــه بــود کــه پــس از روزهــا 
توســط  التحریــر  میــدان  تســخیر 
و  کــرد  تــرک  را  قاهــره  مــردم، 
ــوم  ــی از مفه ــار عرب ــد. به ــام ش تم
ــاال  ــرد. ح ــی ک ــالب« هراس زدای »انق
مردمــان  همــه  از  بیــش  و  همــه 
می شــود  می دانســتند  خاورمیانــه 

ــرود. ــور« ب ــه »دیکتات ک
موســوی و کروبــی امــا روش متفاوتــی 
صــدور  بــا  آنهــا  برگزیدنــد.  را 
حضــور  از  جداگانه یــی  بیانیه هــای 
بهمــن   ۲۵ تظاهــرات  در  مــردم 
ــا در  ــن بیانیه ه ــد. ای ــی کردن قدردان
واقــع اعــالم وفــاداری آنهــا بــود 
غریبــی  وفــاداری  »خیابــان«.  بــه 
ــا بخشــی از  ــا را در تضــاد ب ــه آنه ک
حامیــان اصالح طلــب شــان قــرار 
داد. هرچنــد دوپاره گــی و ســرگردانی 

دوباره از سر خط، دوباره اول کار

هژیر پالسچی

http://ham-andishi.blogspot.nl/2011/07/blog-post_13.html
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ــالب و  ــن انق ــی بی ــوی و کروب موس
ــردم  ــن سیاســت م ــالب، بی ضــد انق
ــالب  ــن انق ــه گان، بی ــت نخب و سیاس
ــن  ــام« در همی ــای ام ۵۷ و »آرمان ه
بیانیه هــای آخــر هــم خــودش را 
ــن  ــا ای ــی داد، ب ــه روشــنی نشــان م ب
ــداوم  ــه ت ــل ب ــالم تمای ــود آن اع وج
سیاســت خیابانــی موجــب شــد تنهــا 
بــه فاصلــه ی ســه روز، هــر دوی 
زندانــی  خانه هایشــان  در  ایشــان 
شــوند. حصــری خانگــی کــه تــا 
ــته  ــه داش ــم ادام ــروز ه ــن ام همی

ــت. اس
چشمهایباِزکاملنبسته

اتفاقــی  بهمــن   ۲۵ تظاهــرات 
ــس  ــه هیچ ک ــود ک ــزرگ ب ــان ب چن
نمی توانســت در برابــر آن ســکوت 
ــای آن نیندیشــد.  ــه پیامده ــد و ب کن
ایــن ســوال  امــا  همــه  از  بیــش 
مطــرح بــود کــه آیــا پــس از دســت 
طوالنــی  بن بســتی  در  زدن  پــا  و 
بن بســت  دیوارهــای  ســرانجام 
آن  تکلیــف  و  ریخته انــد؟  فــرو 
زمزمه هــای »جنبــش تمــام شــد« 

ــود؟ ــی  ش ــه م چ
ــال در  ــه ی فع ــی از بدن ــش بزرگ بخ
ــرات ۲۵  ــی تظاه ــم در پ ــش ه جنب
بمهــن، تنهــا از ایــن شــاد بودنــد کــه 
ــه  ــرور از جنبشــی ک ــا غ ــد ب می توانن
»هنــوز زنــده اســت« ســخن بگوینــد 
ــن  ــش از ای ــه پی ــانی ک ــرای کس و ب
ــه آشــکار و نهــان از »تمــام شــدن  ب
ــاخ و  ــد، ش ــرف می زدن ــش« ح جنب
شــانه بکشــند. سرخوشــی آنهــا از آن 
ــتر از  ــزرگ بیش ــی ب ــروش مردم خ
آن بــود کــه بخواهنــد بــه دیوارهایــی 
ــب  ــک وج ــا ی ــه تنه ــند ک بیندیش
جلوتــر از جایــی کــه ایســتاده بودنــد 

هنــوز پابرجــا بــود. محکــم و قطــور و 
ــتوار. اس

سهشنبههایبالتکلیفورهبران
پنهانی

یــک روز پیــش از ۲۵ بهمــن، نهــادی 
تحــت عنــوان »شــورای هماهنگــی راه 
ســبز امیــد« اعــالم موجودیــت کرد و 
طــی فراخوانــی کــه در آن از »مــردم 
ــش  ــروان جنب ــران و ره ــریف ای ش
ســبز« خواســته شــده بــود »بــا عــزم 
راســخ و حفــظ آرامــش در ایــن 
راهپیمایــی مســالمت  آمیــز« شــرکت 
ــوذی  ــل نف ــه عوام ــه »ب ــد و البت کنن
حالتــی  هــر  در  خشــونت طلبان 
اجــازه ی تغییــر رونــد راهپیمایــی 
و اعمــال خشــونت« را ندهنــد، از 
تظاهــرات ۲۵ بهمــن پشــتیبانی کــرد.

رســمی  غیــر  بازداشــت  از  پــس 
ــه  ــورا ک ــن ش ــی؛ ای ــوی و کروب موس
بــه رغــم حــدس و گمان هــا نــام 
اعضــای آن هنــوز هــم مخفــی مانــده 
ــه  ــد ب ــه بای ــرد ک ــان ک ــت، گم اس
»رهبــران  آنچــه  از  نماینده گــی 
ســبز« می خوانــد، نقــش رهبــری 
ــان  ــرد. آن ــده بگی ــر عه ــش را ب جنب
هیجــان  زده از خــروش ۲۵ بهمــن 
کــه  شــدند  توهــم  ایــن  دچــار 
مــردم  سه شــنبه  هــر  می تواننــد 
ــژه  ــه وی ــانند. ب ــان بکش ــه خیاب را ب
ــن  ــان دومی ــورا در هم ــن ش ــه ای ک
بیانیــه اش نشــان داده بــود پیــش 
از وفــاداری بــه سیاســت خیابــان، 
ــت.  ــادار اس ــبز« وف ــران س ــه »رهب ب
ــت  ــه در دوران هش ــی ک اصالح طلبان
ــی و در  ــد خاتم ــت محم ــاله ی دول س
ــتاد  ــس از آن، اس ــای پ ــی روزه تمام
ــی  ــای تاریخ ــاد دادن فرصت ه ــر ب ب
ــار دیگــر تمــام  ــد، یــک ب شــده بودن

 ۲۵ از  برآمــده  بالقوه گــی  هــای 
ــر  ــذل و ابت ــرح مبت ــا ط ــن را ب بهم
ــا  ــه فن ــراض« ب ــای اعت ــنبه  ه »سه ش

ــد. بردن
ــای  ــنبه  ه ــرح »سه ش ــا شکســت ط ب
اعتــراض« نــه تنهــا ایــن شــورا 
ــا  ــه کاره ره ــورد نیم ــخی در م پاس
ــه از  ــداد، بلک ــرح ن ــن ط ــردن ای ک
مــردم دعــوت کــرد در ســالگرد ۲۲ 
خــرداد دســت بــه راهپیمایی ســکوت 
ــه رغــم تمامــی تجربه هــای  بزننــد. ب
تاریخــی ای کــه می شــد در طــی 
ــن دو ســال اندوختــه شــده باشــد،  ای
ــی کــه حــول  ــان و نیروهای اصالح طلب
و حــوش ایــن شــورا ســازماندهی 
ــی و  ــم مال ــات عظی ــدند و از امکان ش
ــغ  ــتیبانی های بی دری ــانه یی و پش رس
ــت  ــتند، ثاب ــد گش ــی بهره من بین الملل
کردنــد حتــا حامــل ذره ای شــعور 
سیاســی هــم نیســتند. آنهــا نــه تنهــا 
ــا  ــه حت ــران، بلک ــت دیگ از سرگذش
ــچ  ــم هی ــان ه ــت خودش از سرگذش

ــد. ــزی نفهمیدن چی

انقالبدرفیسبوک
ــم.  ــس و مصــر برگردی ــه تون ــد ب بای
بــار  یــک  اگــر  مصــر  و  تونــس 
موجــب شــدند ســکوت چندیــن 
ــد  ــکنیم، می توانن ــم بش ــه را دره ماه
آرایه هــای  شــوند  موجــب 
گفتمــان غالــب را از هــم بدریــم. 
غربــی  نمایشــی  دموکراســی های 
ــورش در  ــا از ش ــه ی م ــش از هم بی
جزیــره ی ثبــات نولیبرالیســم شــگفت 
ــیر  ــی س ــا نگران ــا ب ــدند. آنه زده ش
تحــوالت خاورمیانــه و شــمال آفریقــا 
را تحــت نظــر گرفتند و در هــراس از 
امــکان ســر بــر کشــیدن فــرم دیگری 
از مبــارزه و زندگــی در خاورمیانــه 
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بــر خــود لرزیدنــد. پــس دســت بــه 
ــه  ــت جلس ــه پش ــدند و جلس کار ش
خاورمیانه یــی  در  راه جویــی  بــرای 
خاورمیانــه ی  تــا  می رفــت  کــه 
»مــردم« شــود. آنــان عــالوه بــر 
ــا  ــدار ب ــه ی دی ــه بهان ــه ب ــن  ک ای
ــه  ــانه ها ب ــه در رس ــی ک ــد لیبیای چن
»نماینــده گان اپوزیســیون لیبــی« فــرا 
بــا موشــک های  رویانــده شــدند، 
هوشــمند و نیروهــای نظامــی زمینــی 
بــه دنبــال جــای پایــی در قلــب 
ــش  ــا ارت ــمال آفریق ــه ش ــوالت ب تح
ــدد  ــه م ــد ب ــعی کردن ــیدند، س کش
بــزرگ،  و  »معتبــر«  رســانه های 
ــب  ــی را قل ــای عرب ــت انقالب ه ماهی
کــرده و آنهــا را در ســاختار نمادیــن 

ــد. ــام کنن ادغ
چنیــن بــود کــه بــا شــدیدترین 
ــد  ــالش کردن ــانه یی ت ــات رس تبلیغ
ــدان را  ــان و می ــه خیاب ــی را ک مردم
تصــرف کــرده بودنــد از چهــره ی 
انقــالب حــذف کننــد. هیــچ گزارشــی 
از تشــکیل کمیته هــای انقــالب در 
کارخانه هــا  دانشــگاه ها،  محله هــا، 
و ادارات منتشــر نشــد، در حالــی 
کــه مبــارزان تونســی و مصــری و 
کســانی کــه از ایــن کشــورها دیــدار 
کرده انــد، شــهادت می دهنــد کــه 
ســطحی از ســازمان یابی بــرای تــداوم 
ــه  ــارزه و پیشــبرد آن شــکل گرفت مب
بــوده اســت. در عــوض گزارش هــای 
ــزار  ــا ه ــرات ده ه ــددی از تظاه متع
ــوان  ــک فراخ ــه ی ــخ ب ــر در پاس نف
ــی  ــران فیس بوک ــی و از رهب فیس بوک
منتشــر شــد. رســانه های عظیــم نــام 
»انقــالب فیس بوکــی« را همه گیــر 
کردنــد. آنهــا بــا ایــن همــان کــردن 
ــی  ــه فرم ــی« ک ــبکه های مبارزات »ش
از ســازمان یابی بــود بــا »شــبکه ی 

نقــش  فیس بــوک«،  اجتماعــی 
ــا  ــه در خیابان ه ــی را ک ــردم واقع م
ــد، نفــی  ــد خــورده بودن ــه هــم پیون ب

می کردنــد.

درستایشامید
حاشــیه ی  در  ژیــژک،  اســالوی 
در   ۲۰۰۹ مارکسیســم  فســتیوال 
لنــدن، بــه خبرنــگار رادیــو زمانــه در 
ــه  ــران گفت ــردم ای ــش م ــورد جنب م
ــاس و  ــی حس ــون لحظه ی ــود: »اکن ب
سرنوشت ســاز اســت، بــه خاطــر ایــن 
ــت؛  ــه هس ــی ک ــوق عظیم ــور و ش ش
امــا هــر ابلهــی می توانــد پــر شــور و 
ــی پیــدا  شــوق باشــد. مســئله ی حیات
ــرم حداقــل ســازمانی  کــردن یــک ف
اســت کــه تــداوم داشــته باشــد. بــه 
ــن  ــر ای ــن خط ــن بزرگ تری ــر م نظ
ــت  ــن اس ــتی ای ــورش های پوپولیس ش
کــه شــما ایــن جنبــش عظیــم را 
ــد، همــه  ــد، همــه تــوی خیابان ان داری
بــا هــم همبســتگی داریــد و ایــن کار 
ــر  ــا هن ــد؛ ام ــی برمی آی ــر ابله از ه
ــرم  ــک ف ــه ی ــت ک ــن اس ــی ای واقع
واقعــی بــرای ایســتادگی پیــدا کنیــد«.

ــد  ــژک می توان ــخنان ژی ــدن س خوان
بــرای مــا دردنــاک باشــد، چــرا کــه 
پیــش می دانیــم  از  بیــش  امــروز 
و  ایســتاده ایم  بن بســت  در  کــه 
ــای  ــم، آن خیابان ه ــش عظی آن جنب
همبســتگی  آن  و  شــده  تســخیر 
ــه  ــدارد. چ ــود ن ــر وج ــی دیگ مردم
بایــد کــرد؟ دو فراخــوان بــه وضــوح 
ــوان اول  ــد. فراخ ــوش می رس ــه گ ب
آن فراخوانــی اســت کــه بــا تاکتیــک 
یکــی بــه نعــل و یکــی بــه میــخ، یــا 
ــالل  ــردن انح ــول ک ــت قب ــه قیم ب
احــزاب اصالح طلــب، یــا از درون 
ــی  ــان عموم ــد گفتم ــدان می خواه زن

ــی  ــش اعتراض ــان جنب ــده در جری ش
را در قالــب گفتمــان »دوم خــردادی« 
ــد.  ــه عقــب بران ــد و آن را ب ــرو کن ف
انتخابــات ســخن  از مشــارکت در 
درگیــری  کــه  البتــه  و  می گویــد 
را بــه درگیــری »اقتدارگرایــان« و 
می کنــد.  محــدود  »اصالح طلبــان« 
فراخــوان دوم امــا می خواهــد بــه 
دوران پیــش از ۲۲ خــرداد ۱۳۸۸ 
ــن فراخــوان می خواهــد  ــم. ای بازگردی
جنبــش  بــاره ی  یــک   نفــی  بــا 
ــی  ــارزه را از همــان جای اعتراضــی مب
آغــاز کنــد کــه بــه گمــان آن در ۲۲ 
خــرداد »نیمه تمــام« مانــد. بازگشــت 
بــه بســتر جنبش هــای اجتماعــی 
ــرای  ــالش ب پیــش از خــرداد ۸۸ و ت

ــا. ــای آنه ــازی و احی بازس
ــود. راه  ــوان گش ــا می ت ــومی ام راه س
ســومی کــه امیــن حصــوری آن را در 
»نفــی دیالکتیکــی« جنبــش اعتراضــی 
ــر  ــک دیگ ــد. این ــدی می کن صورت بن
ســخن گفتــن از مبــارزه ی جمعــی 
ــی،  ــارزه ی مخف ــت، مب ــب نیس عجی
شــب  نامه،  ســازمان یابی،  تشــکل، 
ــتر  ــر بس ــت ب ــی و مقاوم شعارنویس
جنبــش اعتراضــی و مبــارزه ی واقعــی 
ــده اند.  ــنایی ش ــای آش ــردم، واژه ه م
فرهنــگ نولیبرالــی حاکــم بــر فضــای 
ــود  ــه خ ــن وج ــل در ای ــی الاق سیاس
ــد  ــد امی ــت. بای ــته اس ــم شکس در ه
داشــت، بایــد مقاومــت کــرد و پیــش 
از همــه بایــد بــرای مقاومــت کــردن، 
متشــکل شــد. شــکل گیری اراده ی 
ــی راز  ــارزه ی واقع ــرای مب ــی ب جمع
آشــکاری اســت کــه دیــوار بن بســت 

ــد شــکافت.  ــم خواه را از ه

۲۲ تیر ۱۳۹۰
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بــه نظــر مــن بــرای رســیدن بــه »چه 
ــازی  ــوان بازس ــد ت ــرد« بای ــد ک بای
ــه از  ــی« ک ــداد اجتماع ــی »رخ مفهوم
ــیم.  ــته باش ــم را داش ــر گذرانده ای س
ســطح  از  بازســازی  ایــن  گرچــه 
شــناخت شــخصی آغــاز می شــود 
هستی شــناختی  ظرفیت هــای  امــا 
آن بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه 
در  را  اجتماعــی اش   تعریــف  بــاز 
ــد.  ــر نمای ــف امکان پذی ــطوح مختل س
ــازی  ــاز س ــن ب ــروع ای ــه ش ــا نقط ام
زعــم  بــه  کجاســت؟  مفهومــی 
ــن  ــد از یافت ــازی بای ــن بازس ــن ای م
ــان »رخــداد اجتماعــی« مــورد  مخاطب
نظرمــان آغــاز شــود. تصــور مــن ایــن 
ــا  ــان ن ــا، مخاطب ــه م ــه هم ــت ک اس
همگــون ایــن متــن، جنبــش اعتراضــی 
ســال ۱۳۸۸ )یــا همــان جنبــش ســبز(  
را یــک »رخــداد اجتماعــی« می دانیــم. 
قبــول ایــن پیــش فــرض بــه معنــای 
آن اســت کــه می پذیریــم جنبــش 
ــا«  ــی »م ــت جمع ــر سرنوش ــبز ب س
ــر مســتقیم  ــا غی تاثیــری مســتقیم و ی
ــه در  ــه ک ــد داشــت و همان گون خواه
متــون پیشــین ایــن مجموعــه )نوشــته 
ــوری،  ــن حص ــا امی ــط رفق ــده توس ش
ــچی(  ــر پالس ــی زاده و هژی ــد ول وحی
ــم  ــر ه ــن تاثی ــده، ای ــاره ش ــدان اش ب
ــی  ــی- اجتماع ــخ سیاس ــد تاری برآین
ــده  ــوده و هــم برســازنده آین ــران ب ای
سیاســی-  اجتماعــی ایــران اســت. 
ــن کــه  پــس چــاره ای نیســت جــز ای
پیــش از هرچیــزی ایــن »مــا« را 

ــم. ــف کنی تعری
بــا قطعیــت می تــوان گفــت کــه 

ــج همچــون سرنوشــت   ــای رای قالب ه
سیاســی، اقتصــادی، قومیتــی، دینــی و 
ــی  ــی خاص ــای اجتماع ــره، گروه ه غی
کــه  می آفریننــد  بــاز  برایمــان  را 
کلیتــی پــاره پــاره و جــدا از هــم 
ــزاری از  ــتفاده اب ــفانه اس ــد. متاس دارن
ایــن قالب هــا بــرای بازســازی ســلطه 
ــاق  ــور اتف ــه وف ــدر ب ــران آن ق در ای
افتــاده کــه نــه تنهــا اعتمــاد اجتماعــی 
ــه  ــته، بلک ــم را فروکاس ــن مفاهی از ای
تعاریــف ایــن مفاهیــم را هــم مخدوش 
نمــوده اســت. از ســوی دیگــر تجربــه 
جنبــش ســبز بــه مــا نشــان می دهــد 
کــه اســتفاده از هــر یــک از ایــن 
قالب هــا بــه تنهایــی کمکــی بــه ارائــه 

ــد. ــا« نمی کن ــجم »م ــف منس تعری
جنبــش ســبز در عمــل بــا تکیــه 
ــه  ــش طبق ــودن نق ــوری نم ــر مح ب
متوســط تــالش نمــود گرایــش خــود 
ــد  ــا« مشــخص نمای ــف »م را در تعری
ــا« شــکل نگرفــت و بســیاری  ــا »م ام
بیابنــد.  نتوانســتند خــود را در آن 
پــس بــه نظــر می رســد  تعریــف 
ــت و  ــه از جامعی ــکلی ک ــه ش ــا« ب »م
یکپارچگــی خاصــی برخــوردار شــده و 
ــش  ــک جنب ــای ی ــد و اندازه ه در ح
اجتماعــی باشــد مشــکل اساســی ایــن 
ــا  ــه ت ــت ک ــی« اس ــش اجتماع »جنب
ــه  ــی ب ــد گام ــد نمی توان ــش نکن حل
جلــو بــردارد. در ایــن میــان بــه نظــر 
ــای  ــر جریان ه ــه اخی ــد تجرب می رس
ــه  ــی ب ــداد اجتماع ــن رخ ــر ای بازیگ
ویــژه اصالح طلبــان در اســتفاده از 
مفهــوم توافــق بــه جــای سرنوشــت و 
تشــکیل »شــورای هماهنگــی« هــم بــه 

شکســت انجامیــده اســت. تــا آن جــا 
ــانه های  ــواهد رس ــاس ش ــر اس ــه ب ک
ــوی  ــود الگ ــا نم ــوان ادع ــبز می ت س
ــدن  ــا ش ــز ره ــرانجامی ج ــق، س تواف
هماهنگــی  »شــورای  پی ریــزان 
بن بســتی  در  امیــد«  ســبز  راه 
بی بازگشــت نداشــته اســت. بنابرایــن 
ــن  ــه از ای ــی ک ــن درس ــر م ــه نظ ب
ــرای  ــورده ب ــت خ ــای شکس تالش ه
گرفــت  می تــوان  »مــا«  تعریــف 
ــرد  ــالف »رویک ــه برخ ــت ک آن اس
توافــق« کــه حقــوق بشــری  هــا را نیــز 
در خــود حــل کــرده و تالشــی اســت 
ــان  ــاری بی ــردن مج ــی ک ــرای یک ب
گرایش هــای متفــاوت اجتماعــی، بایــد 
ــه  ــا مفهومــی جدیــد ب تــالش کــرد ت
ــود  ــه ش ــران عرض ــی ای ــوزه عموم ح
کــه بــا پذیــرش مجراهــای بیــان 
گونه گــون  اجتماعــی  گرایش هــای 
مفهــوم  آن  امــا  باشــد.  ســازگار 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت؟ چگون ــدام اس ک
چهارچوب هــای نظــری آن دســت 
بایــد منتظــر مانــد  یافــت؟ آیــا 
شــکل  روشــنفکری  حلقه هــای  تــا 
ــوب  ــا چهارچ ــرای م ــه ب ــد ک بگیرن
نظــری مــورد نظــر را تعریــف کننــد؟ 
ــک  ــی در ی ــوزه عموم ــتی ح ــا بایس ی
ــف آن  ــه تعری ــارکتی ب ــه مش پروس

چهارچــوب مبــادرت ورزد؟
از بحــث زنــده بــودن یــا نبــودن 
جنبــش ســبز می گــذرم چــون اساســا 
ایــن پرســش را فاقــد وجاهــت منطقی 
می دانــم. بــه نظــر مــن ایــن پرســش 
ــی  در چهارجــوب گفتمــان حاکــم یعن
گفتمــان مســلط دینــی شــکل گرفتــه 

مردم سوژگی
آرش کیا

http://ham-andishi.blogspot.nl/2011/07/blog-post_16.html
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اســت  بهتــر  بــه جایــش  اســت. 
ــده  ــر ش ــای عینی ت ــال محتوی ه دنب
ــیم  ــی« باش ــداد اجتماع ــن »رخ از ای
کــه در بازســازی مفهومــی بیشــتر بــه 
کارمــان آیــد، یعنــی تحلیــل بازیگــران 

ــی. ــن رخــداد اجتماع ای
برداشــت مــن در زمینــه جریان هــای 
ــش  ــا بی ــبز کم ــش س ــل در جنب دخی
در امتــداد دو رویکــرد ارائــه شــده در 
ــط  ــین توس ــده پیش ــته ش ــون نوش مت
امیــن حصــوری و وحیــد ولــی زاده 
ــیم بندی  ــاوت در تقس ــا تف ــت. تنه اس
ــوژه  ــرد »س ــتفاده از رویک ــر اس حاض
ــن در  ــح م ــه ترجی ــت ک ــور« اس مح
ــازندگان  ــه س ــران، و ن ــل بازیگ تحلی
ایــن رخــداد اجتماعــی اســت. عــالوه 
ــازنده گان  ــن س ــر م ــه نظ ــن ب ــر ای ب
ایــن جنبــش ایــن جریانــات نیســتند. 
ــم  ــی روی ه ــل متفاوت ــله عوام سلس
انباشــته شــده اند کــه ســازنده های 
اصلــی ایــن رخــداد بوده انــد. همــه اش 
ــردم آن را  ــا م ــی نیســت. تنه اجتماع
نســاخته اند. تمــام المان هــای ســازنده 
ــی و  ــتگاه سیاس ــی و دس ــوزه عموم ح
ــل  ــی عوام ــی و حت مناســبات بین الملل
دخیــل  خلقــش  در  تکنولوژیکــی 
بوده انــد.  بــا رویکــرد ســوژه محور 
ــه  ــر را رائ ــیم بندی زی ــوان تقس می ت

ــود: نم
تنهــا  ســوژه  کــه  جریانــی  اول، 
ــت.  ــی« اس ــت سیاس ــش »حقانی برای
ــه  ــی ب ــت سیاس ــتفاده از حقانی ــا اس ب
اجتماعــی  مشــروعیت یابی  دنبــال 
اســت. بدیهــی اســت کــه همان طــور 
ــاره  ــدان اش ــین ب ــون پیش ــه در مت ک
شــده اســت ایــن »حقانیــت سیاســی« 
مســتقل از هــر رویــدادی اســت.  
بدیــل ایــن گــروه همــان لیســت  
بلنــد بــاالی ســازمان ها و احــزاب 
ــه  ــه ب ــت ک ــت اس ــف حاکمی مخال

ــد  ــارزه ض ــراث دوران مب ــی می نوع
ســلطنت هســتند.

دوم، جریانــی کــه ســوژه برایــش 
پیــروزی گفتمــان هژمونیــک خــودش 
اســت. این پیــروزی هم، مســتقل از هر 
رخــداد اجتماعــی اســت. بدیــل این هــا 
دین محــوری  اصالح طلــب  احــزاب 
می تــوان  بی شــک  کــه  هســتند 
خمینــی  دوران  میــراث  را  آن هــا 
گفتمــان  ســاخت  طعــم  دانســت. 
هژمونیــک هنــوز زیــر زبانشــان مــزه 
ــتفاده  ــا اس ــار ب ــک ب ــد. ی ــزه می کن م
از المان هــای ســازنده گفتمان هــای 
لبــه  از  توانســتند  لیبــرال  چــپ و 
ــپ و  ــت های چ ــد سکوالریس ــز نق تی
ــود را  ــی خ ــد و هژمون راســت بگریزن
ــاال  ــد و ح ــن نماین ــه جایگزی در جامع
ــد.  ــره می برن ــه به ــان حرب ــم از هم ه
قــدرت  کســب  تنهــا  هدف شــان 
ــازمان یافتگی  ــطه س ــه واس ــت و ب اس
پشــتوانه  و  مالــی  تــوان  سیاســی، 
رســانه ای توانســته اند ســوار مــوج 

ــوند. ــی ش ــداد اجتماع رخ
کــه  بی ســوژه«  »جریــان  ســوم، 
همان هایــی نمایندگــی اش می کننــد 
ــراد  ــوان »خیــل وســیع اف ــه عن کــه ب
عمومــا گمنــام« و یــا » موتــور محرکه 
یــاد می شــود.  از آن هــا  جنبــش« 
ــان ســوژه را از دســت داده  ــن جری ای
ــروع  ــی مش ــال مرجع ــه دنب ــا ب و تنه
بــرای تغییــر اجتماعــی می گــردد. 
ــان امــا میــراث ســی ســال  ــن جری ای
ــی اســت  ــی اســت. بالی ــتبداد دین اس
تمامیت خواهــی  و  دین زدگــی  کــه 
توامــان بــر ســر حــوزه عمومــی آورده 
ــد«  ــا »امی ــش اش ب ــای نق اســت.  ایف
در  نوســان  بــه  و  خــورده  پیونــد 
ــروزی  ــته پی ــال »شایس ــد. دنب می آی
وقتــی  می گــردد.  حمایــت«  و 
ــش  ــد امیدهای ــم باش ــته« مبه »شایس

خیابــان  از  و  می شــوند  کم رنــگ 
ــه  ــی ک ــان جای ــه هم ــردد ب ــر می گ ب

ــت. ــوده اس ــن ب ــش از ای پی
سوژه شــان  دوم  و  اول  جریان هــای 
ــده  ــم تنی ــدرت در ه ــاخت ق ــا س ب
ــک  ــازی دموکراتی ــت. بازس ــده اس ش
ــان  ــوع مخاطب ــد موض ــان نمی توان ش
»ســاخت  امــا  باشــد.  متــن  ایــن 
ــرای  ــوم )ب ــان س ــرای جری ــوژه« ب س
ــود  ــته ایم خ ــوز نتوانس ــه هن ــا« ک »م
را بــه شــکل یــک بدنــه منســجم 
تعریــف کنیــم، امــا کمــا بیــش خــود 
ــم(  ــر می آوری ــی از آن در نظ را جزی
می توانــد موضــوع اصلــی مرتبــط 
ــود.   ــته ش ــی دانس ــداد اجتماع ــا رخ ب
مــن اگــر مختــار بــه نامیــدن جریــان 
ــام »مــردم« را برایــش  ســوم باشــم ن
»مــردم«  چــرا  می کنــم.  انتخــاب 
کرده انــد؟   گــم  را  سوژه شــان 
ــوند؟  ــوژه دار ش ــد س ــه می توانن چگون
آیــا بــدون داشــتن ســوژه تــوان ایفای 
ــردم« در  ــاد م ــوان »نه ــه عن ــش ب نق
ــد  ــی را خواهن ــداد اجتماع ــک رخ ی

ــت؟      داش
ــی سیاســی-  ــن فعل ــه مت ــری ک تصوی
اجتماعــی ایــران بــرای مــن می ســازد 
ــین  ــون پیش ــه در مت ــت ک ــان اس هم
بــه کــرات بــدان اشــاره شــده اســت. 
ــی در  ــای عموم ــه نارضایتی ه ــن ک ای
ایــران روز بــه روز عمیق تــر مــی 
ــدن  ــترده تر ش ــه گس ــن ک ــوند. ای ش
اجتماعــی  و  معیشــتی  مشــکالت 
ــه  ــی کاری گرفت ــورم و ب ــردم از ت م
لجام گســیخته  تجاوزهــای  تــا 
سیســتماتیک بــه حقــوق مدنــی افــراد 
و گروه هــای اجتماعــی ایــن رونــد 
ــیده  ــرعت بخش ــدن را س ــق ش عمی
اســت. از طرفــی بــه درســتی بــه 
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــه اش ــن نکت ای
ــر روز  ــا تحقی ــه ب ــت، عامدان حاکمی
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افــزون مــردم و بــه همــراه ســرکوب 
بی رحمانــه هــر نمــود بیرونــی جنبــش 
ســبز در تــالش اســت تــا ســویه های 
نمایــد.  تقویــت  را  آن  پوپولیســتی 
ــی  ــکاف های درون ــن ش ــر ای ــزون ب اف
ــجام  ــدم انس ــتر ع ــت در بس حاکمی
ــی  ــای کاف ــی فض ــای اجتماع جنبش ه
اختیــار اصالح طلبــان حکومتــی  در 
قــرار می دهنــد تــا مانعــی شــوند 
گفتمــان  از  »عبــور  راه  ســر  بــر 
سیاســی غالــب«. امــا نتیجه گیــری 
مــن مختصــری بــا دوســتان متفــاوت 
اســت. بــه نظــر مــن ایــن همــه 
جنبــش را بــه حــال تعلیق در نیــاورده 
اســت. برعکــس در تــالش اســت تــا 
ــزاع  ــه ن نقــش جنبــش اجتماعــی را ب
قــدرت  بــه  بــرای  بــا حاکمیــت 
ــد،  ــل ده ــان تقلی ــاندن اصالح طلب رس
ــان  ــت هم ــه عل ــدودی ب ــا ح ــه ت ک
ــق  ــوم موف ــان س ــوژه گی« جری »بی س
ــر آن  ــر مهم ت ــا تاثی ــت. ام ــوده اس ب
درک  شــکل گیری  از  جلوگیــری 
بــدان  جمعــی اســت کــه کمتــر 

می شــود. پرداختــه 
تصــور کلــی ایــن اســت کــه انــگاری 
می کنیــم.  تجربــه  هــم  بــا  همــه 
امــا مانعــی نــم  گــذارد بــه درک 
آن  برســیم.  محرکه هــا  مشــترک 
مانــع کــدام اســت؟ اگــر ایــن تصــور 
کلــی درســت باشــد بایــد بــه دنبــال 
عامــل درونــی شــده در »مــردم« 
بــود کــه مانــع شــکل گیری درک 
بــرای  می شــود.  مشترک شــان 
تحلیــل ایــن عامــل درونــی شــده 
ــی«  ــد هژمون ــوی ض ــوان از »الگ می ت
ــی  ــت. گرامش ــک گرف ــی کم گرامش
ــاور اســت کــه حکومــت و  بــر ایــن ب
بــه تبــع آن دولــت در دوران مــدرن 
ــد و  ــر اســتفاده از تهدی ــه کمــی ب تکی
ــالش  ــش ت ــه جای ــته و ب ــار داش اجب

ــن  ــرش قوانی ــه پذی ــا زمین ــد ت می کن
ــم  ــه را فراه ــوی جامع ــت از س حکوم
تــالش  نــگاه،  ایــن  مطابــق  آورد. 
ــودن  ــی نم ــر درون ــت ب ــی حکوم اصل
ــت  ــت« در اکثری ــی حکوم »جهان بین
مــردم تشــکیل دهنــده جامعــه مدنــی 
متمرکــز شــده اســت بــه طــوری 
حکومــت«  تحلیلــی  »منطــق  کــه 
ــاوت  ــا قض ــی و تنه ــف اصل ــه تعری ب
بدیهــی در زندگــی روزمــره بــدل 
ــدرن،  ــت م ــار دول ــن رفت می شــود. ای
مفهومــی را در مناســبات سیاســی- 
اجتماعــی بــه نــام »قــدرت مبتنــی بــر 
 consensual( طرفیــن«  رضایــت 
کــه  می کنــد  برجســته   )power
ــتراتژی های  ــی اس ــه اصل ــا بن مای اتفاق
سیاســی  تغییــرات  بــرای  توســعه 
اجتماعــی در نظــر گرفتــه مــی شــود. 
ــه نظــر می رســد راه حــل  ــن ب بنابرای
کلــی کــه می تــوان بــه یــاری اش 
زمینه هــای دســتیابی بــه درک جمعــی 
را فراهــم نمــود، بــه واســطه تضعیــف 
»بنیان هــای توافقــی حکومــت« یــا 
ــه  ــلط« در درون جامع ــان مس »گفتم
ــم  ــن مه ــد و ای ــق می یاب ــی تحق مدن
ــی  ــا هژمون ــارزه ب ــق مب ــا از طری تنه
ــان  ــعه گفتم ــلط و توس ــان مس گفتم

ــود. ــی ش ــی م ــن عمل جایگزی
بنابرایــن بایــد بــه دنبــال عرضــه 
چهارچوبــی بــه حــوزه عمومــی ایــران 
بــود کــه بــا اســتقالل در بیــان درونــی 
گوناگــون  اجتماعــی  گرایش هــای 
ــه  ــا ب ــد. ت ــام نشــان ده ــازگاری ت س
واســطه اش تعریــف »مــا« تکثرگــرای 
ــد در  ــود. بای ــر ش ــه امکان پذی یکپارچ
بنیان هــای  از  تکه هایــی  جســتجوی 
ــود کــه در  توافقــی گقتمــان مســلط ب
ــت.  ــده اس ــی ش ــی درون ــه مدن جامع
ــن تکه هــا در تمامــی ارکان جامعــه  ای
ــانه های  ــده اند. رس ــده ش ــی پراکن مدن

ــن  ــد ای ــای بازتولی ــلط کارخانه ه مس
بایــد  هســتند.  توافقــی  بنیان هــای 
کــرد،  پیدایشــان  را  تکه هــا  ایــن 
نقدشــان کــرد و فعاالنــه نفی شــان 
کــرد تــا امــکان تجربــه درک جمعــی 
بــرای مــا مهیــا شــده و بــه خودآگاهی 
ــم مــردم  ــا بتوانی اجتماعــی برســیم. ت
ــا  ــه این ه ــن هم ــاور م ــه ب ــویم.  ب ش
راهــش از ســاخت فضاهــای اجتماعــی 
و اشــغال فضاهــای اجتماعــی موجــود 
و  ایجــاد  بــرای  بایــد  می گــذرد. 
ــرون  ــی بی ــوی اجتماع ــت گفتگ تقوی
فضاهایــی  دیواری هامــان  چهــار  از 
ــر  ــه درگی ــی ک ــم. مادام ــم کنی فراه
خانه ای مــان  صنــدوق  خاطــرات 
ــری  ــور دیگ ــوان درک حض ــیم ت باش
را  اجتماعــی  گفتگــوی  ســاخت  و 
نخواهیــم داشــت. بایــد از رهگــذر 
گقتگــوی  نقــش  کــردن  محــوری 
شــکل دهی  بــه  آزاد،  اجتماعــی 
تــا  برســیم  جایگزیــن  گفتمــاِن 
مــردْم ســوژه دار شــوند و مهم تــر 
باشــند.  آن کــه ســوژه خودشــان 
ــش  ــر از نق ــن پ ــان جایگزی ــا گفتم ت
درونــی شــد ه ی مــردم باشــد. بنابراین 
ــن  ــری را جایگزی ــش دیگ ــن پرس م
ــه  ــم: چگون ــد کــرد؟« می کن »چــه بای
می تــوان فضاهــای اجتماعــی آزاد و 
ــی  ــوزه عموم ــی در دل ح دموکراتیک
ایــران ســاخت؟ در حالــی کــه حــوزه 
ــی  ــغال هژمون ــا در اش ــی تمام عموم
گفتمــان مســلط گرفتــار آمــده و 
ــروع  ــا مش ــد ب ــالش می کن ــا ت دایم
و  مذاکــره  انتخابــات،  دادن  جلــوه 
ــن  ــق تعیی ــت، ح ــا حکوم ــه ب مصالح
سرنوشــت آینــده مــردم ایــران را 

ــد. ــادره نمای مص

۲۵ تیر ۱۳۹۰
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مســیر »چه بایــد کرد« نه مســیری از 
پیــش تعییــن شــده اســت که عــده ای 
تنهــا خــود را محــق بــه گام گــذاردن 
در آن بداننــد و نــه مســیری تقدیــس 
شــده اســت کــه عــده ای بــا زدن مهر 
ــع از  ــود مان ــانی خ ــر پیش ــدس ب تق
ــوند!  ــه آن ش ــا ب ــر مقدس ه ورود غی
ــیر  ــرد؟« مس ــد ک ــه بای ــیر »چ مس
ــی اســت کــه در پــس بحــث  ناپیدای
ــا  ــی و طاقت فرس ــای طوالن و جدل ه
در چهارچوبــی تقدیــس نشــده خود را 
نمایــان خواهــد کــرد. بــدون در نظــر 
گرفتــن عامــل شــناخت، انتظــار یافتن 
ــد  ــرای ســوال »چــه بای پاســخ هایی ب
کــرد« بیهــوده خواهــد بــود. از ســوی 
ــتورالعمل  ــه دس ــه ک ــر همان گون دیگ
هــای حیاتــی بــرای یــک موجــود در 
وضعیــت ســالمت متفــاوت از حالــت 
ــناخت  ــوع ش ــت، موض ــالت اس کس
پیکــره ی جنبــش اهمیــت دو چندانــی 

می یابــد. 
اگــر بخواهیــم جنبــش خــرداد ۸۸ را 
از ســپیده دم طلــوع آن در خیابــان تــا 
ایــن شــامگاه تیرمــاه ۹۰ کــه جنبــش 
شیشــه ای  دیوارهــای  پشــت  بــه 
ایــن فضــای مجــازی عقب نشــینی 
ــم،  ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــرده م ک
می توانیــم ســه نقطــه مهــم را در 
مســیر ایــن تحــول بــه صــورت 
ــه اول:  ــم. نقط ــان دهی ــته نش برجس
ــه دوم:  ــش. نقط ــدن جنب ــی ش خیابان
خانه نشــین شــدن جنبــش. نقطــه 
ســوم: ســوار شــدن اصالح طلبــان بــر 

جنبــش. نقطــه اول نقطــه ای اســت که 
ــور آن  ــاهد ظه ــی ش ــه صــورت آن ب
ــا  ــدان معن ــی در اینجــا ب هســتیم ]آن
نیســت کــه جنبــش یــک شــبه بــارور 
ــن معناســت  ــه بدی ــده اســت، بلک ش
ــاره  ــه یکب ــدن آن ب ــی ش ــه خیابان ک
رخ داده اســت[. در ایــن نقطــه گویــی 
ــد و  ــاری رخ می ده ــاره انفج ــه یکب ب
خیــل کثیــری از مــردم بــه خیابانهــا 
بــارزه ی  مهمتریــن  می ریزنــد. 
ــه  ــت ک ــه آن اس ــن نقط ــناختی ای ش
هیــچ طیــف سیاســی رهبــری حرکت 
مــردم در خیابان هــا را بــر عهــده 
ــی  ــت کس ــه خواس ــردم ب ــدارد. م ن
وارد خیابــان نشــده اند. بیانیه هــای 
عنــوان  بــه  اصالح طلــب  طیــف 
ــف  ــن طیــف سیاســی مخال درگیرتری
ــب  ــده، اغل ــود آم ــِت بوج در وضعی
اعتراضــی  حرکت هــای  از  بعــد 
قهرآمیــز  برخوردهــای  و  مــردم 
ــراز  ــرای اب ــا ب ــی تنه حکومــت و گوی
وجــود و احســاس شــرمند گی نکــردن 
ــران  ــده صــادر می شــوند. رهب در آین
اصالح طلــب بــه عنــوان رهبــران 
ــف،  ــی مخال ــف سیاس ــن طی مهمتری
پشــت ســر مــردم و عقب تــر از آنهــا 
ــت  ــه، خواس ــن مرحل ــتند. در ای هس
ــود  ــت خ ــدن، خواس ــان آم ــه خیاب ب
ــه  ــردم ب ــدن م ــت و آم ــردم اس م
ــچ طیــف  ــری هی ــان تحــت رهب خیاب

ــت.  ــی نیس سیاس
ــه ی  ــه و در جبه ــن مرحل ــا در ای ام
مقابــل یعنــی در صــف حکومــت 

ــال انجــام  ــارز در ح ــدام ب ــز دو اق نی
اســت. حکومــت ضمــن حفظ ماشــین 
ــه از  ــان ک ــود در خیاب ــرکوبگر خ س
ــن اعتراضــات  ــان لحظــات آغازی هم
ــود  ــور خ ــونت حض ــنگینی و خش س
معترضــان  رخ  بــه  را  خیابــان  در 
دســتگیری  بــه  اســت،  کشــانده 
ــف  ــای مختل گســترده اعضــای رده ه
ــادرت  ــز مب ــب نی ــف اصالح طل طی
ــوع آن از ســوی  ــی ورزد! آنچــه وق م
ــا  ــه ب ــوری در مقابل ــی دیکتات حکومت
ــی  ــاًل طبیع ــی کام ــان خیابان معترض
ــن  ــز و خش ــورد قهرآمی ــت برخ اس
حکومــت بــا آنــان اســت. امــا ســوالی 
ــن  ــود ای ــا مطــرح می ش ــه در اینج ک
اســت کــه چــرا اصــالح طلبــان 
ــورد  ــترده م ــان گس ــی چن ــه صورت ب
ــد؟  ــرار گرفته ان ــت ق ــب حکوم غض
را  اعتراضــات  اصالح طلبــان  مگــر 
ــن  ــا چنی ــه ب ــد ک ــری می کرده ان رهب
حجــم کم نظیــر دســتگیری و پــس از 
آن محاکمــه در دادگاه های فرمایشــی 
اعتقــاد  بــه  شــده اند؟  مواجــه 
ــت  ــه حکوم ــن مرحل ــده در ای نگارن
ایــران بــا یــک تیــر در حــال زدن دو 
نشــانه اســت! از یکســو بــا دســتگیری 
گســترده  حجــم  در  اصالح طلبــان 
اعتراضــات  از  را  اخبــار رســانه ای 
دســتگیری  ســمت  بــه  خیابانــی 
اصالح طلبــان منحــرف می کنــد. از 
ســوی دیگــر شــرایط را بــرای ســوار 
ــی کــه در کنتــرل  شــدن اصالح طلبان
خــود آنهــا هســتند بــر گــرده ی 

جنبش در آزمایشگاه شناخت
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جنبــش فراهــم می ســازد! تحــت 
ــت  ــرکوبگر حکوم ــین س ــر ماش تاثی
کــه در خیابــان مســتقر اســت و نیــز 
تحــت تاثیــر پــر رنــگ شــدن اخبــار 
دســتگیری اصالح طلبــان، اعتراضــات 
خیابانــی شــروع بــه فروکــش کــردن 
ــدون  ــه ب ــی ک ــه مردم ــد و ب می کن
ــی  ــری سیاس ــه رهب ــت هیچ گون دخال
وارد خیابــان شــده بودنــد چنیــن 
وانمایانــده می شــود کــه حرکــت 
آنــان دارای رهبــری بــوده اســت 
ــان،  ــه آن ــتگیری و محاکم ــا دس و ب
ــداف  ــبرد اه ــه پیش ــادر ب ــش ق جنب
ظــرف  بنابرایــن  نیســت.  خــود 
مــدت کوتاهــی جنبــش خانــه نشــین 

می شــود.
از ایــن مرحلــه بــه بعــد دیگــر 
جنبشــی بــه معنــای آغازیــن آن 
ــرده  ــدا ک ــی پی ــان تجل ــه در خیاب ک
ــه آن  ــی ک ــدارد. گوی ــود ن ــود وج ب
انفجــار آغازیــن کــه بــه یکبــاره 
ــز  ــاره نی ــه یکب ــود ب ــرده ب ــور ک ظه
ــه  ــن نقط ــرده اســت. از ای ــروب ک غ
حضــور  بــرای  مجــال  بعــد  بــه 
اصالح طلــب  طیــف  ســخنگویان 
در رســانه های خارجــی و دعــوای 
خارج نشــین  سیاســی  طیف هــای 
بــر پیکــره ی بی جــان جنبــش فراهــم 
می شــود. هــر کســی تــالش می کنــد 
ــود را  ــْی خ ــش خیابان ــود جنب در نب
بــر گوشــه ای از پیکــره ی بی جــان 
جنبــش بچســباند. امــا کســی بــه فکر 
نیســت؛  جنبــش  پیکــر  بی جانــِی 
ــه  ــت مداران وارفت ــه سیاس ــی ک گوی
طیف هــای سیاســی رنگارنــگ بــا 
مــچ بندهــای ســبز مشترک شــان 
خــود  ذهــن  تاریــک  گوشــه  در 
ــش را  ــزه وار جنب ــن معج ــان گرفت ج

می بیننــد و در خیــال خــام خــود 
چنیــن تصــور می کننــد کــه اگــر 
پیکــر  ایــن  بــه  را  خــود  امــروز 
ــان  ــا ج ــردا ب ــبانند، ف ــان نچس بی ج
ــهمی در  ــش س ــاره جنب ــن دوب گرفت
ــه در  ــت! آنچ ــد داش ــدرت نخواهن ق
ــت  ــوع اس ــال وق ــه در ح ــن مرحل ای
ــت  ــتوری بی محتواس ــای دس بیانیه ه
کــه از ســوی طیف هــای سیاســی 
گوناگــون صــادر می شــوند امــا گــوش 

ــت. ــکار نیس ــا بده ــه آنه ــی ب کس
ــد  ــه بع ــه دوم ب ــه از نقط ــا آنچ ام
ــاهد  ــه نقطــه ســوم ش ــا رســیدن ب ت
تدریجــی  شــدن  ســوار  هســتیم، 
ــش  ــرده ی جنب ــر گ ــان ب اصالح طلب
اســت. ایــن ســوار شــدن بــه معنــای 
ــان  ــا دارای چن ــه آنه ــت ک آن نیس
قدرتــی هســتند کــه بــا تحمیــل خــود 
بــر جنبــش قــادر بــه بخشــیدن جــان 
ــه آن باشــند. بیانیه هــای  ــاره ای ب دوب
آنــان نیــز بــه زحمــت چنــد صــد نفر 
ــی  ــد! جنبش ــع می کن ــم جم را دور ه
کــه بــدون رهبــری اصالح طلبــان 
شــکل گرفتــه بــود اکنــون در چنــگال 
ــود در  ــه خ ــت ک ــی اس اصالح طلبان
ــدن  ــوار ش ــد و س ــگال حکومت ان چن
ــش  ــرده ی جنب ــر گ ــان ب اصالح طلب
بدیــن معناســت کــه همــه چیــز 
تحــت کنتــرل حکومــت اســت. همــه 
چیــز گویــا بــر اســاس مهندســی 
حکومــت پیــش مــی رود. ســوار بــودن 
ــش  ــرده ی جنب ــر گ ــان ب اصالح طلب
بهتــر از ســوار بــودن هــر طیــف دیگر 
ــچ  ــودن هی ــوار نب ــر از س ــز بهت و نی
طیفــی اســت. در چنیــن وضعیتــی 
ــوب  ــن در چهارچ ــرار گرفت ــرط ق ش
ــت  ــودن اس ــب ب ــش، اصالح طل جنب
و هــر گفتمانــی خــارج از چهارچــوب 

اصالح طلبــی خــارج از چهارچــوب 
جنبــش اســت و در آن جایــی نــدارد. 
ــوع  ــه وق ــه ب ــن مرحل ــه در ای آنچ
پیوســته اســت در حقیقــت ایجــاد 
ــت  ــوی حکوم ــخت از س ــواری س دی
ــل  ــی در مقاب ــح اصالح طلب ــا مصال ب
بخشــی از مخالفــان اســت کــه خــود 
را مقیــد بــه چهارچــوب اصالح طلبــی 
نمی داننــد. بــا وجــود چنیــن دیــواری 
حکومــت بــه ســرگرمی های خــود 
اصالح طلبــان  می دهــد،  ادامــه 
در پــی گفتمان هایشــان بــا خــود، 
ــایر  ــد و س ــب می کنن ــان را ش روزش
مخالفــان بــرای عــرض انــدام یــا باید 
ــان در  ــا اصالح طلب ــه ب از در مصالح
آینــد و رنــگ اصالح طلبــی بــه خــود 
بزننــد یــا پشــت دیــوار اصالح طلبــان 

ــد.  ــی بمانن باق
ــت  ــده نهای ــان دهن ــوم نش ــه س نقط
انحرافــی اســت کــه پیکــره ی جنبــش 
ــود در  ــت خ ــن حرک از مســیر آغازی
ــار آن  ــروز دچ ــه ام ــا ب ــه اول ت نقط
ــن  ــش همی ــر جنب ــت. اگ ــده اس ش
گونــه بــه حرکــت خــود ادامــه 
ــی آن  ــیب و مســیر حرکت ــد و ش ده
ــر  ــان تغیی ــای خواه ــوی نیروه از س
نگــردد  اساســی  تحــوالت  دچــار 
جنبــش  کامــل  مــرگ  می تــوان 
ــوان  ــه عن ــک را ب ــده ای نزدی در آین
ــی  ــی حرکــت آن پیش بین نقطــه پایان
نمــود. نقطــه ای کــه داغ شــدن تنــور 
ــه  ــک ب ــن دادن مضح ــات و ت انتخاب
تــز انتخــاب میــان بــد و بدتــر بــدون 
کوتــاه شــدن ذره ای از دســتان دزدان 
آرای مــردم از صندوق هــای رای از 

نشــانه های آن خواهــد بــود.
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ــال  ــی انفع ــن ریشــه اصل ــه نظــر م ب
ــی  ــت: یک ــئله اس ــگران دو مس کنش
مجــازی بــودِن فضــای کنش هــا و 
دومــی واکنشــی بــودن اقدامــات مــا. 
هــر کــدام از ایــن دو، دالیــل فــراوان، 
انــکاری  قابــل  غیــر  و  مشــترک 
ــوان  ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــد. ب دارن
ــل  ــی را دلی ــدید خیابان ــرکوب ش س
»مجــازی شــدن« کنش هــا و نیــز 
بــرای  موثــر  راهکار هــای  فقــدان 
ــل »واکنشــی  ــش را دلی پیشــبرد جنب
شــدن« کنش هــا دانســت. بــا نگاهــی 
کــه  می شــویم  متوجــه  دقیق تــر 
ــر  ــه ای زی ــه گون ــودن« ب ــازی ب »مج
ــت.  ــودن« اس ــی ب ــه »واکنش مجموع
از منظــری دیگــر می تــوان گفــت 
اگــر جنبــش از رویــه »واکنشــی« 
ــاز  ــر ف ــی« تغیی ــرد »کنش ــه رویک ب
دهــد، بی شــک شــاهد حضــور آن 
نیــز خواهیــم  در صحنــه حقیقــی 
بــود. از ایــن رو پرســش معــروف 
ــن  ــاور م ــه ب ــرد؟« ب ــد ک ــه بای »چ
ــد دارد  ــه تاکی ــن نکت ــر ای مشــخصا ب
کــه چگونــه می تــوان »جنبــش ســبز« 
را بــه روز هــای پــر ُکنــش آغازینــش 
ــن  ــر در ای ــوی دیگ ــد. از س بازگردان
ــش  ــای جنب ــه احی ــت ک ــکی نیس ش
ــری  ــه دخالت گ ــر گون ــع ه و در واق
فعــال کنش گــران در رونــد نمــو 
آْن تنهــا از طریــق پیشــبرد امــر 
اســت.  امکان پذیــر  ســازمان یابی 

ــدازه ای  ــه ان ــفانه ب ــه متاس ــری ک ام
کــه بایــد جــدی گرفتــه نشــده و یــا 
بــه دلیــل برخــی موانــع موجــود بــه 
ــی  ــبرد رضایت بخش ــه پیش ــچ وج هی
نداشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
ــدم  ــل ع ــه ی دالی ــوان هم ــه نمی ت ک
ــی و  ــی از کار جمع ــق حداقل های تحق
ســازمان یابی در داخــل کشــور را بــه 
ــی  ــرایط امنیت ــرکوب و ش ــای س فض
ــوط  ــل داد. نا مرب ــور تقلی ــل کش داخ
نیســت اگــر بگوییــم کــه تــا بــه حــال 
ــات فضــای  حتــی از ســاده ترین امکان
مجــازی بــرای ایجــاد شــبکه های 
ــم. ــره نبرده ای ــی به ــی حقیق اجتماع

می شــود  شــد  گفتــه  چــه  آن  از 
از  فــراروی  کــه  گرفــت  نتیجــه 
ــد  ــا ح ــر ت ــی حاض ــت انفعال وضعی
ــاد  ــا در ایج ــی م ــه توانای ــادی ب زی
دارد.  بســتگی  حقیقــی  شــبکه های 
حقیقــی  اجتماعــی  شــبکه های 
کــه غیبت شــان امــروز خســارت 
ــل  ــش تحمی ــه جنب ــه بدن ــنگینی ب س
اســت  ویژگی هایــی  دارای  کــرده 
ــه دو مــورد مهــم از  کــه در ادامــه ب
اشــاره می کنــم. شــبکه های  آنهــا 
ــرد و  ــد خ ــی( در ح ــی )حقیق اجتماع
کالْن اســتقاللی را طلــب می کننــد 
اســتفاده  امــکان  ناخــودآگاه  کــه 
ابــزاری از تــوان و انــرژی آن هــا را به 
ــد  ــدار چشــمگیری کاهــش می ده مق
رســانه های  نبــود  در  طرفــی  از  و 

ــد  ــی  قی ــی ب ــار طلب ــتقل و انحص مس
و شــرط تریبــون داران جنبــش ســبز، 
ــا داشــتن حتــی  گروه هــای مســتقل ب
ــه  ــد ب ــاده می توانن ــالگ س ــک وب ی
بیــان مطالباتشــان بپردازنــد و نهایتــا 
در راســتای مطالبــات خــود »عمــل« 
کننــد. نکتــه بعــدی ایــن کــه بــا بــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــدن ش ــود آم وج
پژوهــش،  مطالعــه،  در  می تــوان 
بومــی ســازی و عملیاتــی کــردن 
ــت  ــارزه هم ــف مب ــیوه های مختل ش
ارزشــمندی  نتیجه هــای  و  نهــاد 
بدســت آورد. حتــی بــا فــرض اینکــه 
مــا بهتریــن و کاراتریــن شــیوه ی 
مبــارزه را بــا تمــام ســاز و کار هایــش 
یافتــه  باشــیم، مگــر نــه آن اســت کــه 
ــاع  ــت اجتم ــه دس ــیوه ها ب ــن ش ای
مردمــی حقیقــی عملیاتــی می شــوند؟

بنابرایــن تشــکیل شــبکه های کــم 
ــد در قــدم اول  تعــداد محلــی می توان
ــگران،  ــان کنش ــاط می ــاد ارتب ــا ایج ب
ــا  ــه آن ه ــن روحی ــاال رفت ــب ب موج
چــه در داخــل و چــه در خــارج 
ــه را  ــدْی زمین ــدم بع ــده، و در ق ش
بــرای بررســِی شــیوه های مبــارزه 
ــای  ــن آن در فض ــه تمری ــاز ب و آغ

ــازد. ــم س ــی فراه حقیق
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ــه گاه و  ــرد« ک ــد ک ــه بای ــوال »چ س
بیــگاه اینجــا و آنجــا پرســیده می شــود 
ــت  ــی اهمی ــاص تاریخ ــرایط خ در ش
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــژه ای می یاب وی
ــق ســوال و بحــث  صــرف طــرح دقی
ــکان  ــورد آن ام ــو در م ــت و گ و گف
ــی  ــروی سیاس ــه نی ــدن ب ــل ش تبدی
بــه  پیــدا می کنــد کــه  را  عینــی 
ــرایط  ــادر اســت ش ــوه ق صــورت بالق
ــرایط  ــد. ش ــون کن ــی را دیگرگ سیاس
خــاص سیاســی کــه طــرح ایــن 
ســوال را اضطــراری می کنــد، معمــوال 
ــه  ــی ک ــرزی؛ وقت ــت م ــرایطی اس ش
ــول  ــی اف ــر اجتماع ــه گی ــی هم جنبش
پیــدا کــرده ولــی نابــود نشــده؛ آتــش 
آن فروکــش کــرده امــا خامــوش 
ــی هــر  ــرده ول نشــده؛ کــم و بیــش ُم
لحظــه پتانســیل احیــا شــدن دارد. در 
ــه  ــت ک ــی اس ــرایط بینابین ــن ش چنی
ــی کــه درســت  ایــن ســوال در صورت
ناامیــدی  می توانــد  شــود  تبییــن 
ــی؛ شــک و  ــد جمع ــه امی ــی را ب جمع
ــرس  ــه ت ــن؛ و البت ــه یقی ــد را ب تردی
جمعــی را بــه اعتمــاد بــه نفــس 

ــد. ــل کن ــی تبدی جمع
تبییــن  جهــت  نوشــتار  ایــن  در   
پرســش »چــه بایــد کــرد؟« بــه 
ــم  ــوع خواه ــی رج ــه های کس اندیش
ــدای  ــوال را در ابت ــن س ــه ای ــرد ک ک

بلنــد  صــدای  بــا  بیســتم  قــرن 
ــن  ــه همی ــز ب ــزوه ای نی ــید و ج پرس
ــه در طــول  ــام نوشــت؛ جــزوه ای ک ن
ــایانی  ــت ش ــه اهمی ــر آین ــخ ه تاری
ــن  ــگارش ای ــن در ن ــت. قصــد لنی یاف
ــم  ــه اول رد اکونومیس ــزوه در وهل ج
بــود؛ آمــوزه ای تقدیرگرایانــه کــه 
ســرمایه داری  جهــان  می انگاشــت 
»خــود بــه خــود« در اثــر تناقض هــای 
درونــی اقتصــادی ســاخته ی خــود 
منهــدم شــده و بــه سوسیالیســم و یــا 
کمونیســم گــذار می یابــد. بــر خــالف 
ــود  ــر آن ب ــن ب ــگاره ای، لنی ــن ان چنی
ــرایط  ــه ش ــر چ ــد اگ ــان ده ــه نش ک
ــده ی  ــادی مهیاکنن ــود اقتص تناقض آل
فضــا بــرای انقــالب خواهــد بــود امــا 
انقــالب امــری جزمــی و تقدیــری 
نیســت و بایســتی توســط عامــالن 
ــه  ــردم« ب ــی »م ــخ؛ یعن ــی تاری واقع
انجــام رســد. اکنــون بعــد از گذشــت 
ــت  ــن اس ــال ممک ــد س ــش از ص بی
محتــوای نوشــته های لنیــن کهنــه 
ــر  ــه نظ ــته ب ــرف گذش ــخ مص و تاری
او  اندیشــه ی  جوهــر  امــا  رســد؛ 
کمــاکان ارزشــمند اســت و توجــه 
ــی اســت. بایســتی  ــی حیات ــه آن حت ب
ــادآوری  ــود ی ــه خ ــدام ب ــم و م بدانی
ــخ  ــت تاری ــرف گذش ــه ص ــم ک کنی
اگــر  و  نمی کنــد  بهتــر  را  چیــزی 

قــرار اســت چیــزی تغییــر کنــد، 
 - »تاریــخ«  نــه  تغییردهنده گانــش 
ــو  ــی ت ــودی انتزاع ــوان موج ــه عن ب
 - خودبســنده  ذاتــی  دارای  گویــی 
ــی  ــازنده ی آن؛ یعن ــالن س ــه عام بلک
خــود مــا - مــردم - هســتند. در ایــن 
مقالــه قصــد مــا رجــوع بــه آن جــزوه 
نیســت؛ آن جــزوه در شــرایط خــاص 
تاریخــی نوشــته شــده کــه شــاید بــه 
ــتقیم  ــط مس ــا رب ــی م ــت کنون وضعی
و بالواســطه ای نیابــد؛ امــا کنــش 
سیاســی لنیــن در آن روزگار - چــه در 
ــل  ــگارش آن جــزوه چــه قب ــگام ن هن
ــی  ــد از آن - حــاوی بصیرت و چــه بع
اســت: کنــش سیاســی  درخشــان 
ثمربخــش  و  معنــادار  صورتــی  در 
ــات و  ــی از هیجان ــه ناش ــه ن اســت ک
احساســات لحظــه ای بلکــه اســتوار بــه 
ــد؛  ــه باش ــی و نظری ــر و خودآگاه تفک
ــی  ــت انضمام ــه از واقعی ــه ای ک نظری

موجــود آغــاز می کنــد.
 لنیــن - کــه موجز و ســاده می نوشــت 
ــت را در  ــوال سیاس ــن س - اصلی تری
ــدی  ــاه صورت بن ــعاری کوت ــب ش قال
ــه  ــا »چ ــی؟« ) ی ــر ک ــی ب ــرد: »ک ک
ــه روســی:  ــر چــه کســی؟« ب کســی ب
ــان دیگــر آن  ــه بی ــو کوگــو؟”(. ب “کت
ــت  ــت اس ــده سیاس ــن کنن ــه تعیی چ
ــفه،  ــی، فلس ــه شناس و آن را از جامع

چه باید کرد؟ و چه کسی باید آن را انجام دهد؟

سوده بینا

http://praxies.org/?p=179
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ــی،  ــای اجتماع ــای جنبش ه پژوهش ه
و یــا انسان شناســی و غیــره جــدا 
ــا  ــه سیاســت ب ــد، آن اســت ک می کن
ــخصی  ــر ش ــای غی ــری گزاره ه یکس
ــی  ــالح عین ــه اصط ــور ب ــاره ام درب
بلکــه  نــدارد،  کاری  و  ســر  دنیــا 
ــانی«  ــاره »کس موضــوع سیاســت درب
ــی  ــانی« اعمال ــه »کس ــه علی ــت ک اس
ــی،  ــش سیاس ــد. کن ــام می دهن را انج
بــه همیــن رو، هرگــز معنایــی نخواهــد 
داشــت اگــر تنهــا شــرایط عینــی 
قــرار  تاریخــی را موضــوع بحــث 
»مفعــوالن«  و  »فاعــالن«  از  و  داده 
بــه  کنیــم.  چشم پوشــی  سیاســت 
»چــه  پرســش  خالصه تــر،  بیــان 
ــا  ــا ب ــه ضرورت ــرد؟« همیش ــد ک بای
ــد  ــی آن را بای ــه کس ــش »و چ پرس
انجــام دهــد؟« آمیختــه اســت. بــدون 
پرســش دوم، پرســش نخســت صرفــا 
پرسشــی آکادمیــک )بــه مفهــوم غیــر 
ــم  ــه الجــرم عقی ــردی( اســت ک کارب
مانــده و تاثیــر ملمــوس اجتماعــی 

ــت. ــد گذاش نخواه
 پاســخ بــه ســوال »چــه کســی« البتــه 
راه هرگونــه سیاســت رهایی بخشــی 
ــی  ــرال دموکراس ــای لیب را از آموزه ه
جــدا می کنــد. بــر طبــق دومــی، 
ــت مداران  ــوص سیاس ــت مخص سیاس
بــه  کاری  مــردم  عمــوم  اســت. 
سیاســت نبایــد داشــته باشــند و البتــه 
هــم ندارنــد. بلکــه گروهــی بــه عنــوان 
وجــود  حرفــه ای  سیاســت مدار 
ــا  ــد؛ از رییــس جمهــور گرفتــه ت دارن
اعضــای پارلمــان تــا اعضــای احــزاب 
ــه  ــده« ک ــناخته ش ــمیت ش ــه رس »ب
کار و بــار آنــان سیاســت اســت و 

تغییــرات سیاســی از »چانــه زدن« 
ــراد  ــن اف ــر و کلــه زدن ای ــا س و ی
ــع  ــرد. در واق ــات می گی ــم نش ــا ه ب
همیــن برداشــت نادرســت از سیاســت 
ــرال  ــی لیب ــایی های اصل ــی از نارس یک
ــی آورد:  ــود م ــه وج ــی را ب دموکراس
ــره سیاســت  ــاختن دای ــا محــدود س ب
ــردم  ــه ای، م ــه سیاســت مداران حرف ب
ــه و  ــه گرفت ــوزه ی سیاســی فاصل از ح
ــه  ــن ب ــوند و ای ــت گریز می ش سیاس
نوبــه ی خــود، راه را بــرای ظهــور انواع 
ــب و  ــای اقتدارطل ــف گرایش ه مختل
فاشیســت بــاز می کنــد. در مقابــل 
فرصــت  سیاســت ورزی  چنیــن 
طلبانــه ای، کــه هــدف اصلــی آن 
قبضــه ی قــدرت بــه منظــور بازتولیــد 
ــع  ــه نف ــارت ب ــاول و غ ــه چپ چرخ
ــش؛  ــت رهایی بخ ــت، سیاس ــود اس خ
حــال از هــر نــوع نحلــه ای کــه باشــد؛ 
قــرار دارد کــه سیاســت را بــه عامالن 
واقعــی آن یعنــی مــردم حوالــت دهــد 
ــر  ــرای تغیی ــب راه را ب ــن ترتی و بدی
بنیادیــن ســاختار سیاســی فراهــم 
مــی آورد؛ چــرا کــه ســاختار سیاســی 
ــر  ــمت خی ــه س ــد ب ــه می توان چگون
ــدون  ــد، ب ــدا کن ــود اســتحاله پی و بهب
ــی  ــق آن ناش ــه عم ــق ک ــر عمی تغیی
از درگیــری آحــاد مــردم در امــر 

ــت؟ ــی اس سیاس
 اکنــون کــه »جنبــش ســبز« بــه افــول 
گراییــده، بایســتی ایــن ســوال لنیــن را 
موکــداً پرســید؛ »چــه کســی« عامــل 
امــر سیاســی در ایــران کنونی اســت؟ 
ــالح  ــود را »اص ــه خ ــان ک ــواب آن ج
ــن پرســش  ــه ای ــد ب ــب« می خوانن طل
بــوده:  مبرهــن  و  واضــح  همیشــه 

خودشــان. فرمــول اصالح طلبــی در 
»چانــه  آن  شــکل  رادیکال تریــن 
ــوده  ــن« ب ــار از پایی ــاال، فش ــی از ب زن
اســت. ترتیــب ایــن دو عبــارت خــود 
ــان  ــق در گفتم ــاوری عمی ــی از ب حاک
ــردم  ــور م ــت: حض ــی اس اصالح طلب
تــا آنجایــی الزم اســت، کــه بــه امــر 
ــاری  ــان ی ــود ایش ــی« خ ــه زن »چان
»اصــالح  کــه  صورتــی  در  کنــد. 
ــور  ــهمی درخ ــه س ــود ب ــی« خ طلب
بدیــن  و  یابــد  دســت  قــدرت  از 
ــر را  ــی« موث ــه زن ــکان »چان ــو ام نح
ــور  ــه حض ــرای ادام ــی ب ــد، دلیل بیاب
و مشــارکت سیاســی مــردم باقــی 
نمی مانــد. و البتــه بیشــتر از ایــن: 
ــور  ــا حض ــرایطی، اساس ــن ش در چنی
مــردم دســت و پاگیــر و اضافــی 
می شــود  باعــث  حتــی  و  اســت 
ــا  ــد و ی ــات« را کن ــان »اصالح جری
ــه  ــتی توج ــه بایس ــد. البت ــف کن متوق
از  صورت بنــدی  چنیــن  داشــت 
ــان  ــعید حجاری ــط س ــات توس اصالح
ــن  ــه کــه از رادیکال تری صــورت گرفت
اصالح طلبــان  میــان  در  نیروهــا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــوده؛ و درس ب
توســط حکومــت تــرور شــد؛ و در 
دوم  بخــش  اصالح طلبــی  عمــل 
ــه  ــه و ب ــده گرفت ــول را نادی ــن فرم ای
چانه زنــی سیاســت مداران حرفــه ای 
بــر ســر تقســیم قــدرت اکتفــا کــرده 

ــت. اس
 اگــر پاســخ بــه ســوال »چــه کســی« 
رهایی بخــش  سیاســت  هــر  در 
ــتی  ــد، بایس ــردم« باش ــا؛ م ــود م »خ
ــژاد  ــر و احمدی ن ــن رهب ــزاع بی ــه ن ب
بی اعتنایــی  بــا  اخیــر  ماه هــای  در 
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ــه  ــر چ ــی اگ ــن نزاع ــت. چنی نگریس
ــوری در  ــری ص ــت تغیی ــن اس ممک
ــا  ــد، ام ــدرت ایجــاد کن ــاز و کار ق س
ــخ  ــل پاس ــه دلی ــوال - ب ــا و اص اساس
اشــتباه بــه ســوال »چــه کســی« 
- قــادر نیســت موجــب تغییــری 
ســاختاری و ریشــه ای در سیاســت 
بــا  بایســتی  رو،  همیــن  از  شــود. 
کســانی کــه بــه شــکاف و تـَـَرک بیــن 
ــرای  ــی« ب ــوان »مکان ــه عن ــن دو ب ای
ــک  ــا ش ــد، ب ــت ورزی می نگرن سیاس
ــراد  ــن اف ــرد. ای ــورد ک ــد برخ و تردی
ــه کاران  ــی از محافظ ــامل طیف ــه ش ک
البتــه  و  پیشــروتر  اصطــالح  بــه 
می شــوند،  کهنــه کار  اصالح طلبــان 
ســاختار  در  حفــره ای  چنیــن  بــه 
ــه  ــرا ک ــتند، چ ــد هس ــدرت عالقمن ق
ــا  ــره را همان ــن حف ــد کــه ای می پندارن
خــود می تواننــد پــر کننــد. پــر شــدن 
چنیــن حفــره ای توســط اصالح طلبــان 
بیــرون رانــده شــده از حکومــت اگــر 
ــه  ــر شــدن« و »فرب ــه »بزرگ ت چــه ب
تــر شــدن« دســتگاه حاکمیــت ممکــن 
ــه  ــت ب ــا درس ــد، ام ــت بیانجام اس
همیــن دلیــل ناتــوان از ایجــاد تغییری 
انضمامــی در ســاختار سیاســی جامعــه 

ــود. ــد ب خواه
ــی  ــالن واقع ــردم« عام ــر »م ــا اگ  ام
ــوان  ــه می ت ــتند، چگون ــت هس سیاس
از  را  رهایی بخــش  سیاســت 
پوپولیســم تمیــز داد؟ تمایــز مفهومــی 
ــی  ــر اول ــت: اگ ــکار اس ــن دو آش ای
مــردم را کنش گــران واقعــی سیاســت 
می دانــد، دومــی مــردم را صرفــا 
ــع از  ــه موق ــه ب ــد ک ــزاری می دان اب

آن بایســتی »بهــره بــرداری سیاســی« 
ــردم  ــت م ــرد. در پوپولیســم، عاملی ک
- اگــر بخواهیــم از اصطالحــی کانتــی 
بــه عنــوان  بگیریــم - هرگــز  وام 
»غایــت در خــود« شــمرده نمی شــود، 
ــا »وســیله«  ــن عاملیــت صرف بلکــه ای
نیــروی  اســت در خدمــت آن  ای 
ــر  ــی، اگ ــتی. وانگه ــی پوپولیس سیاس
ایــن تمایــز در ســطح مفهومــی روشــن 
ــود را در  ــزی خ ــن تمای ــت، چنی اس
واقعیــت چگونــه نشــان می دهــد؟ 
بایســتی توجــه داشــت کــه توده هــای 
بــه  می تواننــد  مــردم  بی شــکل 
شــکل های مختلــف چنــان بــر ســاخته 
ــه  ــون ب ــه در شــرایط گوناگ شــوند ک
ایدئولــوژی حکومــت و یــا نیــروی 
پوپولیســتی یــاری رســانده و آن را 
تقویــت کننــد. در واقــع امــر، ســیمای 
جمهــوری اســالمی ایــران مشــحون از 
تصاویــری از  »مــردم« اســت؛ مردمــی 
ــع الزم  ــدان آزادی را در موق ــه می ک
ــس  ــتقبال ریی ــه اس ــد، ب ــر می کنن پ
جمهــور می رونــد و یــا دنبــال ماشــین 
ــه  ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــر می دون رهب
بهره بــرداری حکومــت از مــردم تنهــا 
هنگامــی میســر اســت کــه مــردم بــه 
صــورت بــدون فــرم و نامتعیــن باقــی 
بماننــد. و البتــه جــای تردیــد نیســت 
ــرا  ــای اقتدارگ ــی حکومت ه ــه تمام ک
گونــه حــزب  از شــکل گیری هــر 
واقعــی، و یــا نهاد سیاســی جوشــیده از 
مــردم بــا چنــگ و دنــدان جلوگیــری 
می کننــد، تــا بدیــن نحــو هــر گاه 
کــه خــود می خواهنــد »مــردم« را 
آن جــور کــه مطابــق میــل آنهاســت 

تــا  کننــد  بازنمایــی  و  بازســازی 
مبنایــی بــرای مشروعیت شــان باشــد. 
ــت  ــردم را از حال ــع م ــه در واق آنچ
می کنــد،  خــارج  بی شــکل  مومــی 
اســت  نهادهــای سیاســی  پیدایــی 
کــه خواســت و دیــدگاه مــردم را 
ــد  ــان می کنن ــن بی ــورت متعی ــه ص ب
. در واقــع مــردم بــه واســطه ی اُرگان، 
ســازمان، حــزب، نهــاد - اســم آن را 
ــه  ــم - ب ــم بگذاری ــه می خواهی ــر چ ه
قولــی »مفصــل بنــدی« ]۱[ می شــوند 
باقــی  مایعــی  چونــان  دیگــر  و 
نمی ماننــد کــه بــه شــکل ظرفــی کــه 
ــد  ــان را در آن می خواه ــت آن حکوم

ــد. ــزد در آین بری
 پــس پاســخ مــا بــه پرســش حیاتــی 
ــد کــرد؟« واضــح و آشــکار  »چــه بای
ــوال  ــه س ــازمان دهی« و ب ــت: »س اس
ــد آن  همبســته آن »و چــه کســی بای
را انجــام دهــد؟« نیــز همین طــور 
ــد از  ــردم«. بع ــا؛ م ــود م ــن: »خ روش
 ۷۶ ســال  از  متعــدد  شکســت های 
ــیده  ــت آن رس ــر وق ــو دیگ ــن س بدی
را  خــود  سیاســی  عاملیــت  کــه 
ــتراتژی هایی  ــه اس ــم و و ب ــاور کنی ب
ــن  ــای انداخت ــه ج ــه ب ــیم ک بیاندیش
تــوپ بــه زمیــن حریــف )اصطالحــی 
مشــهور ولــی بــه لحــاظ سیاســی 
ــاس دادن  ــا پ فاســد و نامشــروع( و ی
ــاز  ــود آغ ــان«، خ ــه »اصالح طلب آن ب
ــه ســاختن نهادهــای سیاســی کنیــم  ب
ــان -  ــت خودم ــت و خواس ــه ذهنی ک
ــی  ــور عین ــردم - در آن تبل ــی م یعن

ــد. یاب
۲۰ تیر ۱۳۹۰
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ــی  ــم اندیش ــی ه ــوب کل ــه چارچ ــه ب ــی ک ــا جای ــک( ت ی
پیرامــون »چــه بایــد کــرد؟« مربــوط می شــود، از دیــد مــن 
اگــر چــه ایــن بنــا بــر ماهیــت حــوزه مــورد بررســی، ناظــر 
بــه یــک واقعیــت کالن بیرونــی اســت، امــا ســوژه طــرح و 
پیشــبرد چنیــن بحثــی بــه ناچــار تنهــا بخــش بســیار اندکــی 
از آن »مردمــی« را شــامل می شــود کــه در تعامــل مســتقیم 
بــا ایــن واقعیــت و همزمــان در اســارت آن هســتند. امــا این 
محــدود بــودن دامنــه شــرکت کننــدگان در ایــن بحث هــای 
نوشــتاری، خــواه نــا خــواه دامنــه اعتبــار راهکارهــای احتمالی 
ــرار  ــد ق ــش و تردی ــرض پرس ــته ها را در مع ــن نوش در ای
می دهــد. بــه ایــن معنــا کــه می تــوان پرســید )و برخــی بــه 
راســتی پرســیدند( آیــا جمــع محــدودی اساســا دارای ایــن 
صالحیــت هســت کــه یــک مشــکل عــام را )از زاویــه نــگاه 
خــود( مــورد بررســی قــرار دهــد و بــرای نحــوه مواجهــه بــا 
آن راهــکار عرضــه کنــد؟! بــه بیــان دیگــر آیــا ایــن جمــع 
ــه ســوژه عــام اجتماعــی راهــکار  ــد )مجــاز اســت( ب می توان
ارائــه کنــد؟! در پاســخ بــه ایــن تشــکیک روشــنگرانه 
پیــش از هــر چیــز بایــد گفــت: اینکــه یــک جمــع محــدود 
ــر  ــل در آن ب ــی و تام ــن پرسش ــرح چنی ــه ط ــان( ب )همزم
ــخی  ــه پاس ــواه، بلک ــی و دلبخ ــری تصادف ــه ام ــد، ن ــی آی م
ــد وقایعــی کــه  ــه رون ــه( ب ــم اولی اســت خودانگیختــه )گیری
ــا در  ــی م ــت جمع ــوزه زیس ــی در ح ــع تاریخ ــن مقط در ای
حــال وقــوع اســت. دیگــر آنکــه نفــس تــالش بــرای تحلیــل 
ــا  ــه ب ــای مواجه ــتجوی راهکاره ــت و جس ــناخت واقعی و ش
ــبت  ــری نس ــال و دخالتگ ــش فع ــطحی از کن ــود س آن، خ
ــن  ــد ویرانگــر واقعیــت محســوب می شــود و بنابرای ــه رون ب
ــا  ــرض م ــش ف ــا پی ــرار دارد. طبع ــاختن« ق ــیر »س در مس
ــی و  ــم پیچیدگ ــه رغ ــی ب ــت اجتماع ــه واقعی ــن اســت ک ای
ــطحی  ــل در س ــدی آن، حداق ــودن و الیه من ــدی ب ــد بع چن
کــه افق هــای مناســب حرکــت و کنشــگری را ترســیم کنــد، 
بــرای ذهــن انســانی قابــل تجزیــه و تحلیــل و فهم و شــناخت 
ــوان  ــه عن ــر در مســیر هم اندیشــی و ب ــژه اگ ــه وی اســت؛ ب
موضــوع دیالــوگ انتقــادی، مــورد نقــادی و کنــکاش جمعــی 

واقــع شــود.

دو( بــر مبنــای آنچــه گفتــه شــد، چنیــن جمعــی بــا 

ــرد؟«، و از  ــد ک ــه بای ــاره »چ ــی درب ــکاش و هم اندیش کن
ــی  ــت کل ــود، در حال ــای خ ــرح و بحــث دیدگاه ه ــق ط طری
تاثیرگــذاری بــر گفتمان هــای عمومــی را هــدف قــرار 
می دهــد؛ چــرا کــه کنــش جمعــی در باال تریــن ســطوح آن 
ــود.  ــری می ش ــی میانجی گ ــج سیاس ــای رای ــط گفتمان ه توس
ــکار »از  ــدور راه ــی و ص ــام نخبه گرای ــه اته ــن زمین در ای
بــاال« ناشــی از منفعــل پنداشــتن مــردم در مواجهــه ی 
ــن  ــت. همچنی ــی اس ــر گفتمان ــای متکث ــا آموزه ه ــان ب آن
ــم  ــن توه ــر ای ــز ب ــرون« نی ــکار »از بی ــدور راه ــه ص داعی
ــی  ــارزات مردم ــور در مب ــی حض ــه گوی ــت ک ــتوار اس اس
ــا  ــن بحث ه ــت. در ای ــای اس ــت جغرافی ــه موقعی ــته ب وابس
ــه  ــوند ک ــی می ش ــرح و بررس ــی ط ــش ها و راهکارهای پرس
ــف  ــای مختل ــارزه در حوزه ه ــک مب ــات و پراتی از دل الزام
ــد و  ــر آمده ان ــارزات داخــل کشــور( ب ــه فضــای مب )از جمل
ــه  ــد ب ــود می توان ــه خ ــه نوب ــز ب ــا نی ــن بحث ه ــورد ای بازخ
ــارزه  ــف مب ــای مختل ــا حوزه ه ــردد ت ــل گ ــا منتق آن فضا ه
ــرای  ــال ب ــد. مث ــد دهن ــم پیون ــه ه ــی ب ــدی تعامل را در رون
ــان  ــجویان و پناهجوی ــازمانیابی دانش ــیوه های س ــث از ش بح
ــا  ــور و ی ــارج کش ــی در خ ــران( ایران ــدگان و مهاج )و پناهن
ــاره اشــکال موثــر کنــش سیاســی همبســته در  کنــکاش درب
ــه از  ــن اینک ــور. ضم ــارج کش ــای خ ــی در فض ــع کنون مقط
دل ایــن بحث هــا بی تردیــد ارتباطــات فعالــی هــم زاده 
ــت  ــا تقوی ــکل گیری ی ــه ش ــد ب ــود می توان ــه خ ــود ک می ش

ــود. ــر ش ــازمانیابی منج ــطوحی از س س

ــع  ــن جم ــه »ای ــد ک ــن تردی ــه ای ــی ب ــه( در بازاندیش س
ــوژه  ــه س ــاب ب ــر خط ــه و معتب ــکاری موج ــد راه نمی توان
ــام  ــوژه ع ــوم »س ــد مفه ــد« بای ــه کن ــی عرض ــام اجتماع ع
ــت  ــن اس ــر ای ــن ب ــاور م ــت. ب ــو نگریس ــی« را از ن اجتماع
کــه »ســوژه عــام اجتماعــی« مفهومــی انتزاعــی اســت 
ــت  ــوان گف ــر می ت ــن نظ ــدارد و از ای ــی ن ــود خارج و وج

سوژه پرسش »چه باید کرد« کیست؟

امین حصوری

http://praxies.org/?p=273
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ــه  ــی ب ــوژه گی اجتماع ــت. س ــر اس ــده معتب ــاد ش ــد ی تردی
ــری  ــار ام ــه ناچ ــه ب ــر جامع ــم ب ــاختارهای حاک ــطه س واس
ــوژه های  ــا »س ــل ب ــر در عم ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــد اس الیه من
اجتماعــی« مواجهیــم: الیه هایــی بــا منافــع متفــاوت و ســطوح 
تضــاد و نیــز محدوده هایــی از همپوشــانی؛ الیه هایــی بــا 
ســهم های متفاوتــی از بهره منــدی از وضعیــت موجــود و 
ــل و  ــذاری بالفع ــوان تاثیرگ ــی از ت ــات متفاون ــا درج از آنج
بالقــوه بــر رونــد جامعــه. بــا ایــن توضیــح کــه گاه یــک فــرد 
معیــن می توانــد در دو جایــگاه ســوژه گی بایســتد ) مثــال 
موقعیــت زنــی کــه هــم ســتم و تبعیــض جنســیتی را متحمــل 
می شــود و هــم نابرابــری و محرومیت هــای اقتصــادی را(. 
ــام اجتماعــی، امــری  ــرار دادن ســوژه ع ــن مخاطــب ق بنابرای
ــه  ــد ب ــر چن ــت. ه ــتی اس ــا پوپولیس ــی و ی ــوم و انتزاع موه
ــی  ــای اجتماع ــی از الیه ه ــانی برخ ــای همپوش ــل حوزه ه دلی
ــل  ــوژگْی قاب ــد س ــای چن ــرت جایگاه ه ــل کث ــه دلی ــا ب و ی
ــر  ــود( ب ــزم ب ــا مل ــوان )ی ــی بت ــه در مقاطع ــت ک ــور اس تص
ــه  ــی از جامعــه ب ــان الیه هــای معین حوزه هــای همپوشــانی می
طــور مشــروطی تکیــه کــرد تــا بــر مبنــای آن مبــارزات چنــد 

ســویه را »مفصل بنــدی« کــرد.
ــر  ــوژه تغیی ــودن س ــام نب ــر )ع ــن خاط ــه همی ــت ب  درس
اجتماعــی(، دخالتگــری سیاســی نیــز در پیونــد بــا ایــن 
الیه منــدی ســوژه های اجتماعــی امکان پذیــر اســت؛ بــه 
ــطه ی  ــه واس ــواه ب ــز خ ــگر نی ــرد کنش ــوِد ف ــه خ ــژه آنک وی
خاســتگاه اجتماعــی و خــواه منافــع کنونــی و عالیــق سیاســی و 
ــاع  ــدی اجتم ــن الیه من ــراز ای ــر ف ــد ب ــادی اْش نمی توان اقتص
ــد.  ــرار ده ــب ق ــهم مخاط ــک س ــه ی ــگان را ب ــتد و هم بایس
ــا  ــا الیه هــای معینــی از مــردم را ب بنابرایــن اگــر همســویی ب
ــی  ــته ها و بالقوه گ ــی و خواس ــگاه اجتماع ــن جای ــر گرفت در نظ
ــن  ــد م ــم )از دی ــرار دهی ــدف ق ــا ه ــش آنه ــای رهایی بخ ه
فرودســتان و محرومــان و زحمتکشــان و نیــز همــه آنهایــی که 
آزادی و برابــری را همبســته می داننــد؛ یعنــی بخــش بــزرگ 
ــه  ــی ک ــردن وزن گفتمان های ــاال ب ــه(، ب ــی از جامع ــا متعین ام
ــی را  ــن دســته از ســوژه های اجتماع ــع و خواســته های ای مناف
)بــه طــور نامتناقضــی( پوشــش می دهنــد، بخشــی ضــروری از 
مبــارزه بــرای تغییــر مناســبات هژمونیــک در ســپهر عمومــی 

جامعــه اســت.

ــوت  ــن دع ــان م ــه گم ــی ب ــد قبل ــه بن ــه ب ــا توج ــار( ب  چه
ــه  ــا ک ــرد؟« از آنج ــد ک ــه بای ــاره »چ ــی درب ــه هم اندیش ب

ــت  ــی اس ــک سیاس ــا - پراتی ــد ب ــه - و در پیون ــوف ب معط
ــه دور  ــم ب ــن توه ــد از ای ــک، بای ــبه آکادمی ــک کار ش ــه ی ن
باشــد کــه گویــی می توانــد و یــا بایســتی شــامل نمایندگانــی 
ــات  ــر توضیح ــالوه ب ــد. ع ــی باش ــای اجتماع ــه الیه ه از هم
بــاال در حــوزه دالیــل منطقــی، بــا رجــوع بــه زمینــه )تاریخــی( 
شــکل گیری ایــن فراخــوان نیــز می تــوان الزامــات ایــن 
ــت در  ــن حرک ــت: ای ــذاری را دریاف ــا تمایزگ ــدی ی مرزبن
واکنــش بــه رونــد شکســت تراژیــک جنبــش شــکل گرفــت و 
بــه طبــع در گسســت بــا گفتمــان مســلطی کــه بــا تناقضــات 
ــه شکســت کشــانید. و از  ــش را ب ــن جنب ــود ای ــاختاری خ س
آنجــا پرســش »چــه بایــد کــرد؟« اگــر معطــوف بــه رهایــی 
ــت از  ــتلزم گسس ــا مس ــد ضرورت ــود باش ــت موج از وضعی
گفتمان هــای برســازنده ی ایــن وضعیــت اســت. بنابرایــن 
مســیر کنــکاش دربــاره »چــه بایــد کــرد؟« منطقــا نمی توانــد 
از طریــق هم اندیشــی بــا افــراد یــا جریاناتــی طــی شــود کــه 
بــه لحــاظ خاســتگاه فکــری یــا تعلقــات سیاســی بــه چارچــوب 
گفتمــان مســلط تعلــق دارنــد. در غیر ایــن صــورت واکاوی این 
وضــع و جســتجوی راهکارهــای فراتــر رفتــن از آن کاری عبث 
ــی  ــرار گفتگوهای ــه تک ــت ب ــن حال ــه در بهتری ــود ک ــد ب خواه
ــا  ــیری بن ــن مس ــد. چنی ــا( می انجام ــم )دور از ضرورت ه عقی
بــر تجربــه هــای عینــی ایــن دوســال، حاصلــی جــز فرســایش 
ــی آن خواهــد  ــا فرجــام نهای ــی راهه نخواهــد داشــت و جدای
ــگاه  ــن ن ــد، ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه ک ــر خــالف آنچ ــود. ب ب
ــا  ــه صرف ــت، بلک ــف نیس ــدگاه مخال ــذف دی ــای ح ــه معن ب
ــن  ــت. بنابرای ــل اس ــوزه عم ــر ح ــف دقیق ت ــای تعری ــه معن ب
از دیــد مــن ایــن دیالــوگ و چاره جویــی جمعــی خــواه 
ــم دلبســتگی  ــه رغ ــه ب ــه کســانی اســت ک ــق ب ــواه متعل ناخ
ــته اند.  ــی در آن نداش ــگاه صدای ــْش هیچ ــا جنب ــی ب و همراه
کســانی کــه بــه همــراه ســایر محرومــان و بی صدایــان حتــی 
درون جنبشــی هــم کــه بنــا بــود »مــردم« را نمایندگــی کنــد 
ــیع تر  ــی وس ــدند. در بیان ــرکوب ش ــذف و س ــی ح ــه نوع ب
ــط  ــه فق ــه ن ــت ک ــانی اس ــه کس ــق ب ــی متعل ــن هم اندیش ای
ــای آن  ــا بنیان ه ــه ب ــتم، بلک ــلطه و س ــای س ــا مصداق ه ب
نیــز ســر ســتیز دارنــد. کســانی کــه کنــکاش در »چــه بایــد 
ــا  ــد ب کــرد؟« را بخشــی از پروســه کنــش سیاســی و در پیون

ــد. ــی می دانن ــرای رهای ــارزه ب ــک مب ــات پراتی الزام

۱۶ مرداد ۱۳۹۰
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جنبــشافــولکــردهاســتچــه
ــم! ــهنخواهی ــمچ ــمبپذیری بخواهی

بــه  نیــز  شــما  می کنــم  گمــان 
ــراز و  ــن ف ــه در اولی ــد ک ــاد داری ی
نشــیب های جنبــش پــس از روزهــای 
حضــور در خیابــان، از »جنبــش ســبز« 
بــه عنــوان کودکــی یــاد می شــد 
ــدن و  ــغ ش ــرای بال ــه راه درازی ب ک
بــدل شــدن بــه جنبشــی واقعــی کــه 
می توانــد بــا بهره گیــری از نیــروی 
بالقــوه مــردم معتــرْض وضعیــت 
موجــود را بــه نفــع مــردم تغییــر 
دهــد، در پیــش رو دارد. امــا اگر امروز 
)پــس از گذشــت دو ســال( بــا دیــدی 
ــه  ــه مســیری ک ــادی ب ــی و انتق تحلیل
پشــت ســر گذاشــته ایم بنگریــم، اثری 
از بلــوغ و تکاملــی کــه گفتــه می شــد 
نمی بینیــم. دوره رشــد جنبــش صرفــا 
ــی  ــی کوتاه ــازه زمان ــه ب ــدود ب مح
خیابــان  توانســت  کــه  می گــردد 
بــرای معترضــان  تریبونــی  بــه  را 
بــه نتایــج انتخابــات و منتقــدان و 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــان نظ مخالف
ــوان  ــان می ت ــن می ــد. در ای ــدل کن ب
ــن  ــی ۲۵ بهم ــع اعتراض ــت تجم گف
محســوب  اســتثناء  یــک   )۱۳۸۹(
می گــردد. خیزشــی کــه بیــش از 
آنکــه محصــول تدبیــر و برنامه ریــزی 
نیروهــای فعــال باشــد، معلــوِل فضــای 
انقالبــی حاکــم بــر منطقــه خاورمیانــه 
بــود. هــر چنــد آن روزهــای اســتثنائْی 
فرصــت مناســبی را بــرای حضــور در 

ــا ایــن  ــان در اختیارمــان نهــاد، ب خیاب
حــال بــه بــاور نگارنــده می تــوان 
از  نــادر  فرصت هایــی  مترصــد 
ایــن دســت )۲۵ بهمــن( بــود و از 
ــش  ــات جنب ــد حی ــر، تجدی ــن نظ ای
از  دور  کامــال  خیابــان«  »نهــاد  در 
ــول  ــه اف ــاره ب ــت. اش ــترس نیس دس
ــه از  ــا ب ــه صرف ــا، ن ــش در اینج جنب
ــه  ــی، بلک ــور خیابان ــت دادن حض دس
بــه خــط ســیر انفعالــی نیروهــای فعال 
ــوی  ــود تکاپ ــدم وج ــش و ع در جنب
ــای  ــیم دورنم ــت ترس ــی در جه جمع
ــاع  ــش ارج ــل جنب ــق بدی ــر و اف تغیی
دقیق تــر  اشــاره  بــرای  می دهــد. 
می تــوان ایــن چنــد مــورد را نــام 
بــرد: عــدم وجــود حرکتــی جــدی در 
جهــت ســازمان یابی و یــا متشــکل 
شــدن بــا هــدف مبــارزه جمعــی؛ 
ــت  ــه فعالی ــی ب ــش سیاس ــل کن تقلی
در شــبکه های اجتماعــی مجــازی و 
وبــالگ نویســی کــه بیشــتر مســکنی 
موقتــی بــرای درد مشــترک اســت تــا 
حرکتــی در جهــت پیشــبرد »سیاســت 
مــردم«؛ روی آوردن بــه حرکت هــای 
واکنشــی حداقلــی کــه نــه تنهــا موثــر 
ــرای  ــت ب ــی اس ــه کمک ــت بلک نیس
بازگردانــدن شــرایط بحرانــی مرتبــط 
بــا هــر موضــوع بــه وضعیــت عــادی؛ 
عــدم همخوانــی عمــل کنشــگران 
ــده  ــان ش ــی بی ــعارهای آرمان ــا ش ب
ــی  ــْی مترق ــه عبارت ــا ب ــش ی در جنب
اصطــالح  بــه  نیروهــای  نبــودن 

ــا  ــه نحــوی ن ــه بعضــا ب ترقی خــواه ک
ــان  ــر گفتم ــت تاثی ــده تح ــد کنن اُمی
)از طریــق  ارتجاعــی اصالح طلبــان 
قــرار  عدیده شــان(  رســانه های 

ــر.  ــواردی دیگ ــد؛ و م دارن
ــای  ــه معن ــکات ب ــن ن ــر ای ــه ذک البت
نادیــده گرفتــن دســتاوردهای جنبــش 
نبــوده و ناگفتــه پیداســت کــه در 
ــدی و  ــا اُمی ــذر ن ــیدن ب ــتای پاش راس
یــا کوبیــدن بــر طبــل مــرگ جنبــش 
حکومتــی(  هــای  رســانه  )نظیــر 
ــی  ــر حقیقت ــد ب ــه تاکی ــت. بلک نیس
ناآگاهانــه  و  آگاهانــه  کــه  اســت 
ــی  ــا حت ــود و ی ــه می ش ــده گرفت نادی
داده  جلــوه  وارونــه  مــواردی  در 
ــکار  ــت ان ــلم اس ــه مس ــود. آنچ می ش
افــول جنبــش و ضعف هــای آن و 
ــر  ــی ب ــم مبن ــار توه ــوض انتش در ع
نیروهــای  جانبــه  همــه  گســترش 
آن، نتیجــه ای جــز عــدم بــرآورد 
ــردن  ــی ک ــگام اجرای ــت در هن درس
ــه  ــدارد؛ ک ــان ن ــا در خیاب فراخوان ه
ــی  ــوه دادن تصنع ــا جل ــر )پوی ــن ام ای
جنبــش( خــود ســبب از دســت دادن 
ــای  ــن هزینه ه ــاال رفت ــا و ب فرصت ه
مــردم  توســط  شــده  پرداختــه 
می گــردد. پرداخــت چنیــن بهــای 
ســنگینی بــرای گفتــن اینکــه »جنبــش 
ــت و  ــوب اس ــه مطل ــت« ن ــده اس زن

ــد. ــه مفی ن
بــا ایــن حــال پویــا جلــوه دادن جنبش، 
بی شــک بــرای جریانــات سیاســی 

چه کسی جنبش ما را جا به جا کرد؟

طاها زینالی

http://praxies.org/?p=376
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ــتفاده  ــال اس ــه دنب ــه ب ــخصی ک مش
ابــزاری از جنبــش و نیروهــای مردمی 
بــرای تقویــت پشــتوانه اجتماعــی 
ــره هســتند  ــز مذاک ــای می خــود در پ
جریاناتــی  اســت.  رضایت بخــش 
کــه از یکســو بــرای پیشــبرد مقاصــد 
خــود در ســاختار سیاســی حاکــم 
ــی« تحــت  ــش حداقل ــای »جنب ــه بق ب
ــاز  ــود نی ــی خ ــان ارتجاع ــر گفتم تاثی
ــد و از ســوی دیگــر شــکل گیری  دارن
ــل  ــی بدی ــا گفتمان »جنبــش مــردم« ب
را گشــوده شــدن مســیری غیــر قابــل 
کنتــرل پیــِش روی جنبــش تلقــی 
می کننــد؛ کــه بــه معنــای پشــت 
ســر نهــاده شــدن و ناکامــی سیاســی 
ــه  ــود. الزم ب ــد ب ــا خواه ــود آنه خ
ــت گذاری  ــرور سیاس ــت م ــر اس ذک
 هــا و اظهــارات نماینــدگان جنــاح 
از  پــس  خصوصــا  اصالح طلــب 
تظاهــرات ۲۵ بهمــن و حصــر رهبــران 
ــاهدی  ــود ش ــش ]۱[، خ ــن جنب نمادی
ــه خــط مشــی  ــن مدعاســت ک ــر ای ب
اصالح طلبــان بــا ســیری کــه جنبــش 
ــرای  ــبی ب ــوغ نس ــل و بل ــه تکام را ب
ــه ســمت آرمان هــای  گام برداشــتن ب
و  تضــاد  در  می رســاند،  متعالــی 
تقابــل قــرار دارد. بــا ایــن اوصــاف از 
جریــان اصالح طلبــان و رســانه های 
کــه  نمــی رود  انتظــار  متعددشــان 
رونــد  از  واقع بینانــه ای  تحلیــل 
جنبــش منتشــر کننــد. چــرا کــه 
ــان  ــوان متولی ــه عن ــورت ب در آن ص
ــد  ــش، بای ــر جنب ــب ب ــان غال گفتم
ــش  ــی فروک ــل اصل ــل دالی ــه تحلی ب
ــد و  ــردم« بپردازن ــش م ــردن »جنب ک
ــت گذاری ها  ــد سیاس ــی بای ــه عبارت ب
و اســتراتژی نادرســتی را کــه خــود در 
ایــن مــدت بــه بدنــه جنبــش تحمیــل 

نموده انــد را مــورد نقــد قــرار دهنــد.

اگرتغییرنکنیازبینمیروی!

ــرا  ــه ظاه ــت ک ــکل اینجاس ــا مش ام
تعبیــری  کنشــگران  از  بســیاری 
نادرســت از حــس مســئولیت نســبت 
و  داشــته  جنبــش  سرنوشــت  بــه 
نســبت  واکنشــی  رویکــردی  بــا 
)همچــون  داخلــی  بــه رســانه های 
کیهــان( سرســختانه از زنــده بــودن و 
ــه  ــد؛ بی آنک ــاع می کنن ــی آن دف پویای
بــه قــدر کافــی در ایــن مــورد تامــل 
نمــوده و بــه طــور مســتدل ایــن 
ــرا  ــد. ظاه ــل نماین ــوع را تحلی موض
یاس پراکنــْی  از  واهمــه  و  تــرس 
عامــل اصلــی پرهیــز از قبــول و بیــان 
واقعیاتــی اســت کــه داده هــای عینــی 

می کنــد.  تاییــد  را  درستی شــان 
در  کنشــگران  از  بســیاری  پاســخ 
مــورد ســوال »آیــا ســیر جنبــش 
نزولــی اســت و یا صعــودی؟« مشــابه 
ــاالی  ــه از ب ــت ک ــردی اس ــخ ف پاس
ســاختمانی بــه پاییــن پریــده اســت و 
ــادی  ــواب فری ــای راه در ج در نیمه ه
ــد  ــت می گوی ــال اوس ــای ح ــه جوی ک
ــوب  ــز خ ــه چی ــه هم ــاال ک ــا ح »ت
اســت!«؛ یعنــی تــرس از روبــرو شــدن 
ــده  ــه نادی ــیاری را ب ــْت بس ــا واقعی ب
ترغیــب  آن  کتمــان  یــا  گرفتــن 
ــش  ــه جنب ــول اینک ــه قب ــد. البت می کن
ــدازه ای  ــه ان ــه ب ــچ وج ــه هی ــبز ب س
پیشــرفت  بودیــم  متصــور  کــه 
نداشــته بــه معنــی پایــان کار نیســت. 
پذیــرش ضعف هــای  بــه عکــس، 
ــی درک  ــه معن ــش ب ــود در جنب موج
ــر  ــه ب ــا تکی ــای آن ب ــرورت احی ض
ــد  ــکل دهی رون ــوت اش و ش ــاط ق نق
جدیــدی از مبــارزه ی ســازمان یافته 

ــت.  اس
دورنمــای کنونــی جنبــش بیــش از هر 
جریانــْی مطلــوب جریــان اصالح طلبان 
ــا  ــاه ت ــد م ــه چن ــه در فاصل اســت ک
ــود  ــس، خ ــات مجل ــزاری انتخاب برگ
را در یــک قدمــی حضــور مجــدد در 
ارکان قــدرت می بیننــد. از ایــن رو 
اگــر کنشــگراْن ضــرورت احیــای 
جنبــش را جــدی نگرفتــه و بــه همیــن 
ــی نمی کشــد  ــد ادامــه دهنــد طول رون
واقعیــت  ســخت  زمیــن  بــا  کــه 
برخــورد کننــد. افــول جنبــش تــا مرز 
ناکامــی آن پیــش خواهــد رفــْت اگــر 
ــه هــر دلیلــی چشم شــان  کنشــگران ب
را بــر ســیر نزولــی آن ببندنــد و 
ــی  ــازی جریانات ــازی ظاهرس ــر ب درگی
ــات  ــودن حی ــوری ب ــه ص ــوند ک ش
ــا  ــن م ــت. ای ــان اس ــش مطلوبش جنب
هســتیم کــه در قبــال آگاهــی خــود و 
مــردم نســبت بــه رونــد ســیر جنبش 
ــم  ــه نپذیری ــی ک ــا زمان ــئولیم. ت مس
ــه  ــم ب ــی گرفته ای ــه در پ ــیری ک مس
تصمیــم  می شــود  ختــم  بن بســت 
ــت.  ــم گرف ــیر نخواهی ــر مس ــه تغیی ب
پــس بایــد بــا قبــول ضعف هــا و 
اشــتباهاتمان عملکــرد خــود را بــه 
نقــد بگذاریــم و نیــز بــا تحلیــل مســیر 
طــی شــده، بــرای تــدارک روش هــای 
نویــن مبــارزه بــه هــم اندیشــی و 
ــش از  ــدوارم پی ــم. امی ــدام بپردازی اق
ــوال  ــر س ــب از یکدیگ ــا تعج ــه ب آنک
کنیــم کــه »چــه کســی جنبــش مــا را 
ــم و  ــاز کنی ــمانمان را ب ــد«، چش دزدی

ــویم. ــرو ش ــت روب ــا واقعی ب

۱ شهریور ۱۳۹۰
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مســیر »چــه بایــد کــرد« مســیری از 

پیــش تعییــن شــده نیســت و آنچــه 

ــا  ــم، تنه ــیر می دانی ــن مس ــا از ای م

ــه  ــک نقط ــی و ی ــه ابتدای ــک نقط ی

ابتدایــی  نقطــه ی  اســت.  ثانــوی 

ــه در آن  ــه جامع ــی اســت ک وضعیت

بــه ســر می بــرد و نقطــه ثانــوْی 

ــد و اراده ی  ــه قص ــت ک ــی اس هدف

رســیده بــه آن را داریــم. آنچــه 

ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــم ای نمی دانی

ــه نقطــه دوم برســیم.  از نقطــه اول ب

ــه  ــاره »چ ــی درب ــدف از هم اندیش ه

ــدن  ــاری طلبی ــه ی ــرد؟« ب ــد ک بای

یکدیگــر جهــت یافتــن ایــن چگونگــی 

بــوده اســت. بــا ایــن همــه بــه نظــر 

»چــه  پیرامــون  هم اندیشــی  مــن 

بایــد کــرد« تــا کنــون موفــق نبــوده 

ــت.  اس

ــون  ــه پیرام ــل ک ــن دلی ــه ای اول ب

ــه شــده، هم اندیشــی  نوشــته های ارائ

ــر  ــن ام ــه اســت. ای ای شــکل نگرفت

می توانــد دالیــل خــاص خــود را 

ــل  ــن دلی ــا مهمتری داشــته باشــد، ام

آن بــه نظــر می رســد منفــک بــودن 

نوشــته های مختلــف از یکدیگــر و 

ــت  ــم جه ــا و ه ــودن آنه ــده ب پراکن

نبــودن آنهــا باشــد. بــه عبــارت دیگر 

ــه جــای اینکــه  ــن کار مشــترک ب ای

ــی و  ــرای هم اندیش ــه ای ب ــه عرص ب

جایــی بــا روح بــرای گفتگــو و بحــث 

ــریه  ــه نش ــود، ب ــل ش ــدل تبدی و ج

ماننــدی بــدل شــده کــه هــر فــردی 

در  و  می نویســد  خــودش  بــرای 

ــر،  ــاق فک ــک ات ــای ی ــه ج ــه ب نتیج

ــدد  ــاالت متع ــا مق ــریه ای ب ــه نش ب

ــزه ای را  ــه انگی ــده اســت ک ــدل ش ب

بــرای مشــارکت دیگــران بــه وجــود 

ــی  ــر ناکام ــل دوم ب ــی آورد. دلی نم

ایــن کار مشــترک را می تــوان در 

ــد  ــه بای ــه »چ ــخ ب ــه پاس ــدم ارائ ع

کــرد« )تــا کنــون( دانســت. چندیــن 

هم اندیشــی  ایــن  آغــاز  از  مــاه 

ــته های  ــت و نوش ــده اس ــپری ش س

ــر  ــه اگ ــده اند ک ــد ش ــددی تولی متع

چــه مطالــب انتقــادی مهمــی مطــرح 

ــا  ــدون دانســتن آنه ــه ب می شــوند ک

بایــد  چــه  مســیر  در  نمی تــوان 

ــن وجــود  ــا ای ــرد گام برداشــت، ب ک

نوشــته ها  غالــب  در  نقــص  ایــن 

ــخی  ــه پاس ــورد ک ــم می خ ــه چش ب

بــه »چــه بایــد کــرد« در  آنهــا 

ــای  ــن رو ج ــود و از ای ــت نمی ش یاف

ــردی تمامــی  تعجــب نیســت اگــر ف

ــود  ــد و از خ ــته ها را بخوان ــن نوش ای

ــد  ــه بای ــره چ ــوب باالخ ــد »خ بپرس

ــد! در  ــی نیاب ــه و جواب ــرد؟« و البت ک

ــته هایی  ــدود نوش ــز مع ــه ج ــع ب واق

ــانی،  ــکان خراس ــته ی اش ــر نوش نظی

ــو  ــه جل ــی ب ــته ها گام ــایر نوش در س

در ســویه ایجابــی مباحــث برداشــته 

نداشــته شــده اســت. آنچه در بیشــتر 

نوشــته ها بــه چشــم می خــورد و 

مــا بیشــتر بــر آن متمرکــز شــده ایم 

پیرامــون »چــه هســت؟« و »چــه 

ــا حــدودی »چــه  نبایــد باشــد؟« و ت

ــه  ــان ب ــد باشــد؟« اســت و آنچن بای

»چــه بایــد کــرد؟« پرداختــه نشــده 

ــا  ــه م ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب اس

هنــوز وارد مســیر »چــه بایــد کــرد« 

ــه  ــه ی اول ک ــا در نقط ــده ایم؛ م نش

تبییــن وضــع موجــود اســت متوقــف 

شــده ایم. تبییــن نقطــه اوْل قطعــا 

ــم  ــدون آن نمی توانی ــت و ب الزم اس

گام هــای بعــدی را برداریــم، امــا 

اصــل و اســاْس یافتــن نقطه هــای 

ــا را  ــه م ــزی ک ــت؛ چی ــدی اس بع

ــت. ــم آورده اس ــرد ه گ

۶ مهر ۱۳۹۰ 

خوب باالخره چه باید کرد؟

میثم آذرپیام

http://deevaar.blogspot.com/2011/09/blog-post_27.html


۴۸

انتقادی »جنبش   سبز« بازخوانی                              ۱۳۹۲ اردیبهشت   | پراکسیس   

انگیــزه ی نوشــتن ایــن متــن کوتــاه، نگاهــی اســت بــر 
نوشــتاری کــه بــا عنــوان »خــوب، باالخــره چــه بایــد کــرد؟« 
در وبــالگ »دیوارنوشــته« منتشــر شــده اســت. نقــد بــه جاِی 
ــازمان یابی  ــن گشــایش مبحــث س ــته« و همچنی ــوار نوش »دی
در نوشــته ي اشــکان خراســانْی بهانــه ای اســت بــرای بحثــی 
متمرکز تــر و تفصیلی تــر حــول مقولــه ســازمان یابی. امــا 
بــه نظــر مــن پیــش از ورود بــه مبحــث ســازمان یابی بهتــر 
اســت در مــورد چنــد مالحظــه و یــا پرســش بیشــتر تامــل 

کــرد.

پرســشاول: آیــا پاســخ بــه »چــه بایــد کــرد« می توانــد در 
هیــچ ســطحی، از بحــث در مــورد »چــه هســت« و »چــه بایــد 
باشــد« منفــک و مجــزا باشــد؟ مشــخصا در مــورد جنبــش 
ــش  ــوالت جنب ــیر تح ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ــا ب ــبز آی س
ــمار تر  ــدادی پرش ــا و تع ــی موفقیت ه ــل برخ ــبز و دالی س
ــرد«  ــد ک ــه بای ــه »چ ــت ب ــم توانس ــای آن خواهی ناکامی ه
بپردازیــم؟ یــا اگــر مســاله ی »چــه بایــد باشــد« - یعنــی آن 
ــی  ــتیم - را در اولویت ــق آن هس ــی تحق ــه در پ ــده ای ک آین
پایین تــر نســبت بــه شبکه ســازی و ســازمان یابی قــرار 
ــی  ــازمان یابی مطلوب ــه س ــت ب ــم توانس ــا خواهی ــم، آی دهی
ــن تشــکل یابی  ــرود کــه ای ــم؛ بی آنکــه بیــم آن ب دســت یابی
و ســاختارمندی اساســا در جهتــی خــالف ایــده آل هــای مــا 

رشــد پیــدا کنــد؟ 
پاســخ مــن بــه هــر دو ســواْل منفــی اســت و از ایــن رو فکــر 
ــه  ــخصا ب ــه مش ــی ک ــاالت هم اندیش ــی از مق ــم بخش می کن
ــن  ــش و همچنی ــته ی جنب ــادی گذش ــل انتق ــه ی تحلی مقول
طــرح مالحظاتــی کــه بــا آینــده و دورنمــای جنبــش مرتبــط 
ــر  ــر اهمیــت و اجتناب ناپذی ــد، ســویه ای پُ هســتند پرداخته ان
ــد.  ــرار داده ان ــر ق ــد نظ ــرد« را م ــد ک ــه بای ــاله ی »چ از مس
ــن  ــه بنابرای ــوان گفــت ک ــه نظــر مــن نمی ت ــر آنکــه ب مهم ت
چنیــن مباحثــی قبــال پوشــش داده شــده اند و حــاال وقــت آن 
اســت کــه بــه جــای نقــد بــه ارایــه ی راه حــل بپردازیــم: زیرا 
دالیلــی کــه موجــب ناکامــی ما در گذشــته شــده اند بــه   همان 
قــوت و همچنــان وجــود دارنــد و هرگونــه ســازمان یابی کــه 

ــد  ــاق می افت ــران اتف ــی ای ــی اجتماع ــی سیاس ــای عین در فض
بــه درجــات متفــاوت متاثــر از آن هــا خواهــد بــود. بنابرایــن 
ــه ورود  ــه چگون ــت ک ــم آن اس ــش داری ــه در پی ــی ک چالش
ــا  ــان ب ــوازات و همزم ــه م ــازمان یابی را ب ــه ی س ــه پروس ب
پرداختــن بــه مباحــث فــوق پیــش ببریــم. بــه عنــوان مثــاْل 
اگــر طــرح »ایجــاد شــبکه های حقیقــی« را مبنــا قــرار دهیــم، 
چگونــه می توانیــم ایــن نــوع ســازمان یابی را در برابــر برخــی 
از عوامــل ناکامــی جنبــش، نظیــر ســرکوب حاکمیــت، گفتمان 
ــردرگمی  ــز س ــی و نی ــالح طلب ــرای اص ــی و انحصارگ انفعال

ــم. ــای اپوزیســیون محافظــت نمایی ــایر بخش ه ریشــه اِی س

پرســشدوم: دومیــن نکتــه یــا مالحظــه مربوط بــه پیچیدگی 
مســاله ی ســازمان یابی اســت. غافــل مانــدن از پیچیدگــی امــر 
ــود  ــی ش ــه ی راهکارهای ــب ارای ــد موج ــازمان یابی می توان س
کــه نــه تنهــا در دراز مــدت دوامــی نخواهنــد یافــت، بلکــه 
ــث  ــازمان یابْی باع ــت و س ــوری از مقاوم ــه ی کاریکات ــا ارای ب
ــکل یابی  ــه ی تش ــتر پروس ــدن بیش ــه ش ــدن و اخت ــوث ش ل
اتفاقــی کــه دامن گیــِر تالش هایــی  می گردنــد؛ هماننــد 
ــای  ــنبه ه ــران، »سه ش ــازار ته ــع در ب ــرح تجم ــل ط از قبی
اعتراضــی« و اغلــب کمپین هــای ســامان یافته در فضــای 
ــه همــه آنهــا -  شــده اســت. گــر چــه اذعــان  مجــازی - ن
دارم تــرس از اینکــه یــک تــالش جمعــی بــه شــکل مطلــوب 
ــِن  ــه یافت ــردن و ادام ــاز ک ــع از آغ ــد مان ــرود، نبای ــش ن پی
ــر  ــه نظ ــا ب ــود؛ ام ــازمان یابی ش ــیر س ــا در مس ــالش م ت
ــو،  ــه کاری ن ــدن ب ــن دســت یازی ــن شــور و شــوق آغازی م
ــای  ــرایط و بالقوگی ه ــق از ش ــرآوردی دقی ــتن ب ــدون داش ب
یــک جمــع و بــدون داشــتن راهکارهایــی بــرای ادامــه دادن 
ایــن حرکــت )در مقطعــی کــه شــور و شــوق اولیــه فروکــش 
ــت.  ــی اس ــازمان یابی ناکاف ــد س ــداوم فراین ــرای ت ــرده(، ب ک
در چنیــن شــرایطی در صورتــی کــه بالقوگی هــای الزم بــرای 
ــن  ــد در مــورد ای ــا نیســت )بای ــوع ســازمان یابی مهی ــک ن ی
بالقوگــی هــا بحــث کــرد(، شــاید آغــاز نکــردن یــک جریــان 
ــن کار ممکــن  ــی مناســب تر مفیدتری ــردن موقعیت و رصــد ک

باشــد.

مورد سازمان یابی در  مقدماتی  بحث 

چند پرسش در پاسخ به »خوب، باالخره چه باید کرد؟«

سوده بینا
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ــن  ــه تعیی ــوط اســت ب ــوم مرب ــه س  پرســشســوم: مالحظ
ــک  ــا: هیچی ــازمان یابِی نیروه ــا س ــد ب ــا در پیون ــگاه م جای
ــوی  ــم الگ ــه بتوانی ــم ک ــرار نگرفته ای ــی ق ــا در جایگاه از م
ــع  ــم. در واق ــه کنی ــرای ســازمان یابی ارای ــری ب ــام و فراگی ع
ــچ  ــه هی ــم ب ــه آن داری ــه رو ب ــه ای ک ــا و جامع بخشــی از م
ــی  ــا حت ــخنگو و ی ــده، س ــر، نماین ــود رهب ــتار وج رو خواس
راهنمایــی نیســتند کــه خطــوط مبــارزه و ســازمان یابی 
را مشــخص می کننــد و بقیــه را بــه دنبالــه روی دعــوت 
ــا  ــی- ب ــروه فرض ــک گ ــی ی ــا - یعن ــن م ــد. بنابرای می کنن
ــف  ــه آن واق ــه ب ــان ک ــی خودم ــرایط انضمام ــه ش ــه ب توج
ــان )و  ــازمان یابی خودم ــرای س ــم ب ــا می توانی ــتیم، تنه هس
ــو و مســیر ســازمان یابی را مشــخص  ــی مشــابه( الگ جمع های
کنیــم. بــا ایــن کار، ویژگی هــای اختصاصــی ســازمان یابی مــا 
بــه عنــوان یــک گــروه دانش آمــوزی یــا دانشــجویی، منتشــر 
کننــدگان یــک نشــریه ی سیاســی-اجتماعی، یــک گــروه بحث 
ــد  ــث و نق ــروه بح ــی روز، گ ــایل سیاس ــول مس ــو ح و گفتگ
ــره  ــی و غی ــه ی رادیوی ــک برنام ــدگان ی ــه کنن ــم، تهی فیل
ــی  ــل برخ ــه دلی ــا ب ــد. ام ــن می یابن ــده و تعی ــخص ش مش
ــاره ای از ایــن ویژگی هــا عام تــر  اشــتراکات و همپوشــانی ها، پ
و فراگیر تــر هســتند. بــه عنــوان مثــال ســاختار تصمیم گیــری 
ــی  ــله مراتبی و هرم ــورت سلس ــه ص ــد ب ــروه می توان ــک گ ی
یــا غیــر سلســله مراتبــی و غیــر عمــودی باشــد. از دیــد مــن، 
ظرافــت مســاله ی ســازمان یابی در آن اســت کــه ضمــن در 
ــالش  ــدْف ت ــاِص ه ــای خ ــای گروه ه ــن ویژگی ه ــر گرفت نظ
می کنــد در فرآینــدی جمعــی بــه مفصل بنــدی الگویــی 
ــش  ــه، پرس ــن مقدم ــا ای ــردازد. ب ــر بپ ــر و عمومی ت فراگیر ت
ــه می توانیــم هم زمــان ویژگی هــای  مــن آن اســت کــه چگون
ــم؟ ــن کنی ــل و تعیی ــازمان یابی را تحلی ــام س اختصاصــی و ع

ــه   پرســشچهــارم: ایــن پرســش/مالحظه مربــوط اســت ب
نــوع ارتبــاط مــا بــا رخداد هــا: رخداد هــا اتفاقاتــی هســتند بــا 
بالقوگــِی بــه حرکــت در آوردِن گروه هــای مختلــف اجتماعــی. 
ــه  ــا اینک ــود و ی ــق ش ــراد خل ــط اف ــد توس ــداد می توان رخ
ــکل  ــده ش ــادث ش ــل ح ــه از قب ــی ک ــه اتفاق ــش ب در واکن
ــغال  ــاب، اش ــل اعتص ــی مث ــکل رادیکال ــه در ش ــرد؛ چ بگی
ــر  ــا در سراس ــن روز ه ــه ای ــی ک ــی - از نوع ــای عموم فضاه
ــه  ــکل کم هزین ــه در ش ــت -  و چ ــه اس ــکل گرفت ــا ش دنی
ــدم  ــر ع ــی؛ نظی ــی مدن ــف نافرمان ــواع مختل ــر ان ــری نظی ت
پرداخــت قبــوض گاز و بــرق و غیــره. رخــداد هــم می توانــد 
ــش  ــرده و پی ــیج ک ــکل یافته را بس ــش تش ــای از پی گروه ه

برانــد و هــم می توانــد بــه منزلــه ی نقطــه ای ارجاعــی بــرای 
ــداد  ــا رخ ــد. ام ــل کن ــد عم ــای جدی ــن گروه ه ــکل گرفت ش
بــه خــودی خــوْد توانایــی تــداوم و اســتمرار و شــدت یافتــن 
را نــدارد. رخــداْد بــه مثابــه جرقــه ای اولیــه می توانــد 
ــه  ــره ای ب ــورت زنجی ــه ص ــا را ب ــه ای از واکنش ه مجموع
دنبــال داشــته باشــد؛ یــا برعکــْس می توانــد آتــش پرســوز و 
گــدازی باشــد کــه ســریع زبانــه می کشــد و بــه ســرعت هــم 
ــای  ــا و جمع ه ــود گروه ه ــه وج ــر چ ــود. اگ ــوش می ش خام
ــْه  ــواد محرق ــه م ــه منزل ــد ب ــازمان یافته می توان ــش س از پی
ــد،  ــترش ده ــه آن را گس ــه دارد و دامن ــده نگ ــداد را زن رخ
امــا الزامــا نمی توانــد بــه واکنش هــاِی زنجیــره اِی مرتبــط بــا 
هــم منجــر شــود. واکنــش زنجیــره ای تنهــا در صورتــی اتفــاق 
ــدِن  ــی ش ــری، بحران ــراق پذی ــه ای از احت ــه درج ــد ک می افت
ــای  ــتعال پذیری در گروه ه ــن اش ــاِل ای ــِت انتق ــا و قابلی فض
مختلــف وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن آنچــه یــک رخــداد را 
رخــداد می کنــد و آنــرا از یــک اتفــاق منفــرد و تــک افتــاده 
ــردن  ــی ک ــِت بحران ــن قابلی ــا همی ــازْد دقیق ــز می س متمای
شــرایط و بــه جریــان انداختــن مجموعــه ای از اتفاقــات اســت. 
بــا ایــن مالحظــاْت جنبــش ســبز تنهــا تــا آنجایــی مشــمول 
تعریــِف رخــداد می شــود کــه آن را در نقــش فراهــم کــردن 
زمینــه ای بــرای شــکل گیــرِی فعالیت هــای جمعــِی جدیــدی 
در جامعــه در نظــر بگیریــم. در مقابــل، تقریبــا هیــچ اتفاقــی را 
نمی تــوان ســراغ گرفــت کــه توانســته باشــد بــه زنجیــره ای 
از اتفاقــات مرتبــط بــا هــم و بحــران ســاز - بــرای حاکمیــت 
ــره ای  ــا زنجی ــد. تنه ــده باش ــل ش ــلطه - تبدی ــاختار س و س
ــل  ــبز قاب ــش س ــروزی جنب ــت ام ــه در واقعی ــات ک از اتفاق
مشــاهده اســت، نوعــی ماراتــون بــرای درج اخبــار و عینیــت 
بخشــیدِن نقــِش »هــر شــهروند یــک رســانه« اســت؛ یعنــی 
ــه  ــی ک ــا. در حال ــه در آن ه ــدون مداخل ــات ب ــی اتفاق بازنمای
ــا  ــن کارکــرد شــبکه های حقیقــی دقیق ــه نظــر مــن مهم تری ب
آن اســت کــه زمینــه ای فراهــم کننــد کــه رخداد هــا بتواننــد 
شــکل بگیرنــد و از صــورت اتفاقــات مجــزا و منفــرْد خــارج 
شــده و بــه یــک مجموعــه ی منســجم تر بــدل شــوند. اینکــه 
نقطــه ی شــروع دقیقــا کجاســْت بــرای مــن هــم مبهــم اســت 
ــر از  ــه آن راه دیگــری غی ــرای رســیدن ب و فکــر نمی کنــم ب

ــد. ــته باش ــود داش ــا وج ــن بحث ه ــتمر تر ای ــداوم مس ت

۲۶ مهر ۱۳۹۰
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حقیقــی«  اجتماعــی  »شــبکه های 

ــم  ــای گ ــن حلقه ه ــی از مهمتری یک

ــد.  ــر و تحول ان ــیر تغیی ــده در مس ش

ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــن رو ب از ای

ایــن  بــه  پرداختــن  انکارناپذیــر 

ــب  ــن مطل ــای گمشــده، در ای حلقه ه

ــد  ــر نق ــه ب ــا تکی ــم ب ــعی می کن س

یــک فراخــوان  بــه کنــش اعتراضــی 

شــبکه های  در  شــده  منتشــر 

مجــازی، خــال موجــود در مــورد 

ــی  ــی حقیق ــبکه های اجتماع ــق ش خل

ــم. ــته  کن را برجس

ــاه ۹۰( در  ــش )۱۸ مهرم ــدی پی چن

ــه  ــان )ک ــبوکی آذربایج ــه فیس صفح

ــه خشــک  ــراض ب ــت اعت ــا محوری ب

ــدازی  ــه راه ان ــه ارومی ــدن دریاچ ش

شــده( خبــری مبنــی بــر »برگــزاری 

ــی  ــان غرب ــی آذربایج ــه فرهنگ هفت

در تهــران« بــه اطــالع مخاطبــان 

رســانده شــد و از مخاطبــان تهرانــی 

ــور در  ــا حض ــه ب ــد ک ــته ش خواس

نمایشــگاه، اعتــراض خــود بــه عــدم 

بــه  را  ارومیــه  دریاچــه  نجــات 

ــوال  ــانند. س ــئولین برس ــوش مس گ

ــت  ــن اس ــا ای ــرح در اینج ــل ط قاب

ــن  ــن چنی ــی ای ــا فراخوان های ــه آی ک

ــه،  ــر ن ــود؟ اگ ــد ب ــاز خواهن کارس

دالیــل آن چیســت؟ اگرچــه بــه 

ــای  ــه فراخوان ه ــم ک ــه دیده ای تجرب

اینترنتــی نیــز هماننــد بیانیه هــای 

ــتثنائی  ــوارد اس ــز م ــه ج ــی ب سیاس

تقریبــا هیــچ گاه باعــث خلــق حرکتــی 

نشــده اند، امــا جســتجوی دالیــل 

ناکامــی چنیــن فراخوان هایی بــا مورد 

توجــه قــرار دادن اســتثناها مــا را بــه 

ســمت نقاط روشــنی ســوق دهــد. در 

مــورد دالیــل ناکامــی ایــن فراخــوان 

فراخوان هــای  ســایر  )همچــون 

اعتقــاد  بــه  کار  اشــکال  مشــابه( 

ــد  ــه ی هم پیون ــه ریش ــن دارای س م

معترضیــن  اینکــه  اول  اســت. 

یکدیگــر را نمی شناســند. البتــه بایــد 

ــن  ــه منظــور از شــناخت ای ــت ک گف

ــایر  ــرض س ــر معت ــه ه ــت ک نیس

معترضیــن را بــه اســم بشناســد، 

ــم  ــرای ه ــان ب ــه چهره هایش ــا اینک ی

ــال  ــزی مح ــن چی ــد. چنی ــنا باش آش

اســت، بلکــه منظــور ایــن اســت کــه 

معیارهــا و نشــانه هایی وجــود داشــته 

باشــد کــه از روی آن معترضیــن 

ــه یکدیگــر متصــل شــوند  ــد ب بتوانن

ــه  ــی از دامن ــبتًا دقیق ــرآورد نس و ب

گســتردگی خــود داشــته باشــند. 

ســازماندهی  قبــل  از  اینکــه  دوم 

نحــوه ی  اینکــه  ســوم  نشــده اند. 

نمی داننــد.  را  کــردن  اعتــراض 

خــود ریشــه اول از معضــل دیگــری 

بــه نــام ضعــف ســازماندهی نشــات 

بــرای  ایــن رو  از  گرفتــه اســت؛ 

بحــث  وارد  می بایســتی  آن  حــل 

ســازماندهی شــد. مشــکل عجیــب و 

غریبــی کــه در ایــن فضــای مجــازی 

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــر ماس گریبانگی

تصــور می کنیــم بــا پیوســتن بــه 

ــر  شــبکه های اجتماعــی مجــازی نظی

فیس بــوک و راه انــدازی یــک صفحــه 

ــوان  ــرف فراخ ــه ص ــروه و ب ــا گ ی

ــش  ــه جنب ــم در جامع دادن می توانی

ایجــاد کنیــم! بارهــا و بارهــا در 

فضــای مجــازی بــا فراخوان هــای 

ــون  ــای گوناگ ــی در زمینه ه اعتراض

ــخ  ــا در پاس ــته ایم؛ ام ــورد داش برخ

هیچ گونــه  فراخوان هــا  ایــن  بــه 

برانگیختگــی قابــل مالحظــه ای را در 

ــم.  ــاهد نبوده ای ــت ش ــای واقعی دنی

ــه در  ــر اگرچ ــن ام ــی ای ــل اصل دلی

بحث هــای عامیانــه بــه مخاطــب 

ــا  ــود، ام ــبت داده می ش ــردم( نس )م

واقعیت - سازماندهی - واقعیت

در مورد فراخوان های فیســبوکی

میثم آذرپیام

http://deevaar.blogspot.nl/2011/10/blog-post_19.html
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در واقعیــت امــر و در درجه نخســت 

ناشــی از ضعــف فرخــوان دهنــده گان 

ــدگان اســت. ریشــه  ــازمان  دهن و س

ســوم کــه بــاز بــا بحــث ســازماندهی 

بــودن  معنــادار  می خــورد  گــره 

بــه  توجــه  بــا  اســت.  اعتــراض 

اینکــه ایــن بخــش مــورد بحــث مــن 

تنهــا بــرای مشــخص تر  نیســت، 

شــدن منظــورم بــه ایــن مثــال اکتفــا 

ــم کــه در ســیر جنبــش ســبز  می کن

ــر  ــت پ ــات از حال ــوه ی اعتراض نح

ــْی کم کــم دچــار چنــان  رنــگ خیابان

ــر  ــه اهلل اکب ــه ب ــد ک ــتگی ش فروکاس

گفتــن در پشــت بامهــا و پــس از آن 

ــه محــو  ــودن، ب ــا ب ــه دلیــل بی معن ب

شــدن آن ختــم شــد! مثــال دیگــر از 

ــراض،  ــوه ی اعت ــودن نح ــا ب بی معن

اعتصــاب دانشــجویی پــس از ســاعت 

ــک  ــودن ی ــا دار ب ــت! معن اداری اس

بــا  مســتقیم  ارتبــاط  اعتــراْض 

اعتــراض  آن  کــه  دارد  اختاللــی 

ــت اداره  ــم )وضعی ــتم حاک در سیس

یــک  تولیــد  چرخــه ی  مملکــت، 

کارخانــه، کالس هــای درس یــک 

می کنــد،  ایجــاد   )... و  دانشــگاه 

میــزان  چقــدر  هــر  رو  ایــن  از 

باشــد،  کمتــر  مختل کننده گــی 

ــر  ــی تهی ت ــاظ معنای ــراض از لح اعت

ــراض  ــی اعت ــن تهی بودگ ــت.  ای اس

از معنــا نیــز یکــی از عوامــل ناکامــی 

فراخــوان هاســت.  در ادامــه ی بحــث 

از میــان ســه اشــکال ذکــر شــده بــر 

اشــکال دوم )ســازماندهی( تمرکــز 

می کنــم و بحــث خــود را بــا تمرکــز 

ــه ی  ــی صفح ــوان اعتراض ــر فراخ ب

ــه  ــک نمون ــوان ی ــه عن آذربایجــان ب

ادامــه می دهــم.

بــه نظــر  در بحــث ســازماندهی 

ــی  ــت ارتباط ــه می بایس ــد ک می رس

ــرار  ــطح برق ــه س ــان س ــی می منطق

باشــد تــا بتــوان از وجــود یــک 

ــرد:  ــام ب ــی ن ــی حقیق ــبکه اجتماع ش

میانــی -  ســطح ورودی - ســطح 

ــطح ورودی،  ــی. در س ــطح خروج س

ــاًل  ــوع )مث ــک موض ــول ی ــراد ح اف

شــدن  خشــک  بــه  اعتــراض 

دریاچــه ارومیــه( گــرد می آینــد. 

در ســطح میانــی، افــراد ســازماندهی 

در  می یابنــد.  نظــم  و  می شــوند 

ــک  ــه این ــراد ک ــی، اف ــطح خروج س

داده انــد  تشــکیل  را  جمــع  یــک 

ــر  ــد. اگ ــکل می دهن ــراض را ش اعت

نــاکام  فراخوان هــای  بخواهیــم 

ــی  ــوان اعتراض ــر فراخ ــی نظی اینترنت

ــوارد  ــا م ــان را ب ــه ی آذربایج صفح

ــم،  ــق مقایســه کنی انگشت شــمار موف

چنــد تفــاوت عمــده را مشــاهده 

خواهیــم کــرد: اول اینکــه در مــوارد 

دنیــای  در  ورودی  ســطح  موفــق، 

واقعــی شــکل گرفتــه اســت، امــا در 

ــا،  ــث م ــورد بح ــه م ــوص نمون خص

ســطح ورودی در دنیــای مجــازی 

ــاوت  ــن تف ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ش

حائــز اهمیــت اســت، از ایــن جهــت 

کــه شــکل گیری ســطح ورودی در 

دنیــای واقعــی خــود بــه خــود باعــث 

ــراد از لحــاظ  ــان اف ــد می ایجــاد پیون

می گــردد،  عاطفــی  و  انگیزشــی 

ورودی  ســطح  در  کــه  حالــی   در 

ــازی  ــای مج ــه در دنی ــکل گرفت ش

ــک محــور  ــول ی ــراد ح ــه اف ــر چ اگ

ــدت از  ــه ش ــا ب ــده اند، ام ــع ش جم

ــًا  ــتند و اساس ــک هس ــر منف یکدیگ

آنــان  میــان  پیونــدی  آن چنــان 

ــاظ  ــه از لح ــی، ن ــاظ عاطف ــه از لح ن

ــه از  ــوارد ن ــب م ــی و در غال انگیزش

لحــاظ جغرافیایــی وجــود نــدارد. دوم 

اینکــه در مــوارد موفــق، ســازماندهْی 

یــک فرآینــِد محــوری اســت کــه بــه 

ــروه  ــک گ ــط ی ــا توس ــق ی ــر طری ه

خــاص، یــا توســط سرشــاخه ها یــا از 

ــه ســطح  ــق همفکــری جمعــی ب طری

حالیکــه  در  می شــود،  تزریــق  اول 

ــًا  ــا اساس ــث م ــورد بح ــه م در نمون

وجــود  ســازماندهی  گونــه  هیــچ 

ــذا اساســًا گــذر از ســطح  ــدارد و ل ن

اول بــه ســطح ســوم ناممکــن اســت. 

ــن دو  ــه همی ــت کم ب ــن دس بنابرای

ــی  ــای اینترنت ــر فراخوان ه ــل، اکث دلی

بــا شکســت مواجــه مــی شــوند. ایــن 

واقعیــت تلخــی اســت که بایــد آن را 

بپذیریــم تــا بتوانیــم بــه جــای تــداوم 

ناموفــق ایــن تجربــه، کــه اثــری جــز 

تشــدید ســرخوردگی جمعــی در پــی 

نــدارد، بــه دنبــال یافتــن راهکارهایی 

بــرای رفــع نقــاط ضعــف آن باشــیم.

۲۷ مهر ۱۳۹۰
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ــازمان  ــه س ــم ک ــرض بگیری ــر ف اگ
یــک  مــا  جامعــه  در  نایافتگــی 
معضــل ریشــه دار اســت کــه اکنــون 
ــه  ــه دوام آنچ ــی ب ــپهر اجتماع در س
ــر  ــاند؛ اگ ــاری می رس ــم ی نمی خواهی
فــرض بگیریــم کــه بــرای مقابلــه بــا 
از  ناشــی  ناکامی هــای  و  آشــفتگی 
شکســت و درس گیــری از سرنوشــت 
ــته ای  ــرفصل برجس ــبز س ــش س جنب
از بحــث »چــه بایــد کــرد« مســاله ی 
ســازمان یابی اســت، در ایــن صــورت 
نخســت نیازمندیــم بــه ایــن پرســش 
ــا  ــازمان یابی آی ــه س ــم ک ــخ دهی پاس
ــر  ــام و فراگی ــلوبی ع ــد اس ــی توان م
را  پرســش  ایــن  باشــد؟  داشــته 
ــر  ــوان داد اگ ــته نمی ت ــخی شایس پاس

ابتــدا بــرای خــود روشــن نســازیم که 
منظــور از ســازماندهی بــه طــور دقیق 
ــل  ــم تبدی ــازماندهی عل ــت؟ س چیس
ــده  ــای پراکن ــه ای از کنش ه مجموع
نظام منــد،  بــه کنشــی  متقاطــع  و 
اســت.  هدف محــور  و  جهت یافتــه 
پذیــرش ایــن تعریــف، ســازماندهی را 
مقــدم بــر هــر چیــز بــه دســته بندی 
علت هــای  مطالعــه  و  کنش هــا 
بنیــادی پاره گــی هــا و ناهمگرایــی 
هــای کنشــگرانه ی تکــرار شــونده در 
ســپهر اجتماعــی دعــوت می کنــد. 
بــه دیگــر ســخن می طلبــد کــه 
هســتی اجتماعــی طبقــات و الیه هــای 

گوناگــون از منظــر کنشــگرانه تحلیــل 
شــود و چیســتی و منطــق آنهــا فهــم 
گــردد. روح رابطــه ســازماندهی و 
هســتی اجتماعــی در همیــن چیســتی 
ولــی  اســت.  متبلــور  آن  فهــم  و 
ــه  ــه ای ک ــی در جامع ــتی اجتماع هس
عیــان و آشــکار بــه طبقــات متفــاوت 
و منافــع متخاصــم تقســیم شــده و در 
آن نــان یکــی ای بســا خــون دیگــری 
ــه ای از  ــز مجموع ــت ج ــت چیس اس
ــه  ــع ناهمگــرا؟ روشــن اســت ک مناف
در چنیــن جامعــه ای همــه طبقــات و 
الیه هــای اجتماعــی بــه شــکلی واحــد 
ــی  ــت و همگان ــی ثاب ــر محورهای و ب
نیســتند؛  نیســتند.  ســازمان پذیر 
و  ندارنــد  یکســان  منافعــی  زیــرا 

سرشــت ایــن منافــع و بخصــوص 
تفــاوت درجــه بســط درونــی آن 
و الزماتــش از جنســی اســت کــه 
همســان  حوزه هــای  و  شــکل ها 
یــک  برنمی تابــد.  را  ســازمان یابی 
نمی تواننــد  کارفرمایــان  از  گــروه 
ــندیکا  ــکیل س ــرای تش ــران را ب کارگ
ســازمان دهنــد. یــک گــروه از زنــان 
شــیوه  بــه  نمی تواننــد  فمینیســت 
ــت  ــارزه در جه ــرای مب ــندیکایی ب س
ســبدی از مطالبــات صنفــی متشــکل 
ــی  ــن ویژگ ــن و مهم تری ــوند. اولی ش
ــت منعطــف  ــازمان یابی تابعی ــام س ع
از  هــدف  تابعیــت  هــدف،  از  آن 

ــازد  ــق س ــد متحق ــه بای ــی ک منافع
ــده ی  ــر دو از قاع ــن ه ــت ای و تابعی
ناهمســازی منافــع اجتماعــی طبقــات 
ــت  ــن اس ــر چنی ــت. اگ ــاوت اس متف
ــه  ــاره ســازماندهی ب ــی در ب هــر بحث
شــرطی از پهندشــت فلســفی تجریــد 
ــای  ــتری واقعیت ه ــن خاکس ــه زمی ب
سرســخت زمینــی پــا می نهــد کــه بــه 
بحثــی مشــخص در بــاره ی طبقــات و 
الیه هــای مشــخص اجتماعــی تبدیــل 
شــود. مهــم اســت روشــن شــود کدام 
ــی  ــه اجتماع ــا طبق ــه ی ــا الی ــر ی قش
را می خواهیــم کــه ســازمان یابــد 
تــا ســپس بتوانیــم بــرای نقطــه 
ــی  ــازمان یابی اش هم اندیش ــاز س آغ
کنیــم و روشــن کنیــم کــه خــود ایــن 

ــی  ــه منطق ــا چ ــاز را ب ــه ی آغ نقط
ــن کار  ــرد. ای ــتخراج ک ــوان اس می ت
ــث  ــم را در بح ــره مه ــک حف ــه ی ک
بــه  می کنــد  پــر  ســازمان یابی 
پُرثمــر  و  تــر  کم هزینــه   مراتــب 
ــا  ــوردی ی ــد م ــه و نق ــر از مطالع ت
ــرد  ــی و منف ــل پدیدارهــای جزئ تحلی
اســت. چــون پایــه ی تفکیک روشــمند 
میــان ویژگی هــای اختصاصــی و عــام 
می ســازد.  فراهــم  را  ســازمان یابی 
نقطــه عزیمــت هــر ســازمان یابی 
ــا  ــر ی ــل قش ــی و بالفص ــه اصل مطالب
الیــه محمــول آن ســازمان یابی اســت 
کــه اغلــب از ســوی مســتعدترین 

دو حفره مهم در بحث سازمان یابی

سامنه | وبالِگ »از شام«
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و آگاه تریــن فعالیــن اش از طریــق 
و  مســتقل  رخدادهــای  اســتخراج 
ــل  ــود و قاب ــردازش می ش ــی پ واقع

ــت. ــناخت اس ش
بحــث  در  مهــم  حفــره  دومیــن 
پنداشــت  )کــه  ســازمان یابی 
همچــون  را  دیگــری  نادرســت 
بازتولیــد  خویــش  زیرمجموعــه 
می کنــد( فقــر شــناخت آناتومیــک از 
مطالبــات اصلــی و بالفصــل قشــرها و 
ــازمان یابی  ــه س ــت ک ــی اس الیه های
آنهــا مطــرح اســت. در حقیقــت 
بحــث  در  کنش هــا  دســته بندی 
ســازمان یابی همیــن جاســت کــه 
نقــش مهــم ایفــا می کنــد و مضمــون 
آن عاملیتــی را مــی ســازد کــه »چــه 
هســت« را بــه بســتری بــرای »آنچه 

بایــد باشــد« تبدیــل می کنــد.
دو  آناتومیــک  شــناخت  ذیــل 
یــادآوری مهــم اســت. نخســتین 
یــادآوری بــه ماهیــت این شــناخت و 
آگاهــی مربــوط اســت. ایــن شــناخت 
الزامــا خصلــت تئوریــک نــدارد. 
ــن  ــه فعالی ــد اســت ک ــه مفی ــر چ اگ
ــد  ــا بتوانن ــد ی ــازمانگران بخواهن و س
ــردازش  ــه پ ــی ب ــکل تخصص ــه ش ب
داده هــای واقعــی رو کننــد و شــناختی 
حــوزه ی  از  عمیق تــر  چــه  هــر 
ســازمان یابی خویــش بدســت آورند، 
ــواره  ــی هم ــطح از آگاه ــن س ــا ای ام
ــوده ای  ــطح ت ــت. در س ــدود اس مح
ــک قشــر  از انســان های ســازنده ی ی
ــز  ــی نی ــز اجتماع ــه ی متمای ــا الی ی
ــه  ــور توج ــازمان یابِی آن مح ــه س ک
ــان  ــی می ــن همان اســت، رابطــه ای ای

آگاهــی تئوریــک و ســطح کنشــگری 
وجــود نــدارد. و حتــی برعکــس 
ــرای  ــه ب اســت. یــک کارگــر کارخان
نــدارد  نیــازی  کــردن  اعتصــاب 
کــه مبحــث ارزش اضافــی را در 
»کاپیتــال« خوانــده و درک کــرده 
بــه  هــم  آکادمیســین ها  باشــد. 
خاطــر آگاهــی تئوریــک شــان الزامــا 
آوانــگارد و انقالبــی نیســتند. آگاهــی 
معطــوف بــه عمــل و مســتعد اقــدام، 
بــه  کــه  اســت  آن  از  بغرنج تــر 
ســطح دریافــت خبرهــای واقعــی 
ــطح  ــه س ــا ب ــود و ی ــته ش فروکاس
ــود.  ــا داده ش ــک ارتق ــی تئوری آگاه
ــل  ــل قب ــه عم ــوف ب ــی معط آگاه
ــی نســبی نســبت  ــز آگاه ــر چی از ه
و  خویشــتن  حقیقــی  منافــع  بــه 
ــکل هایی  ــا ش ــکل ی ــه ش ــبت ب نس
از واکنــش اســت کــه ایــن منافــع را 
ــق بایســته ی  ــا تحق ــد ی ــظ می کن حف
ایــن نــگاه  آن را دوام می بخشــد. 
می توانــد  همانقــدر  آگاهــی  بــه 
درک  بــر  مبتنــی  محافظــه کاری 
تــوازن قــوای نامســاعد در نیروهــای 
ــب  ــرایط عق ــی را در ش ــا انقالب ذات
نشــینی و شکســت توضیــح دهــد کــه 
رادیکالیســم توحش آمیــز مبتنــی بــر 
درک تــوازن قــوای مســاعد از ســوی 
ــا ارتجاعــی در شــرایط  نیروهــای ذات

پیشــروی و پیــروزی را.
ــه عینیــت شــناخت  ــادآوری دوم ب ی
ایــن  اســت.  مربــوط  آناتومیــک 
پیش فــرض  از  تابعــی  شــناخت 
ــگران  ــی از کنش ــی جمع ــای ذهن ه
نیســت، تابــع پویــش درونــی نیــروی 

ــازمان یابی آن  ــه س ــه ای اســت ک پای
مطــرح اســت و از هســتی اجتماعــی 
می گیــرد.  سرچشــمه  نیــز  آن 
ــون  ــران در کان ــات دبی ــرش هی پذی
نویســندگان ایــران از ســوی شــاعران 
ــون،  ــن کان ــو ای ــندگان عض و نویس
معنایــش امضــای ســند فقــر شــعور 
نویســندگان  و  شــاعران  مســتقل 
عضــو ایــن کانــون و بازیچــه دســت 
ــات  ــود هی ــان نیســت. وج ــودن آن ب
مدیــره در ســندیکای شــرکت واحــد 
ــدارد. تعفــن  ــای مشــابهی ن هــم معن
شــکل های بــه رســمیت شــناخته 
ــخنگویی« و  ــی«، »س ــده »نمایندگ ش
»راهنمایــی« در ســپهر حاکمــان )کــه 
گویــا قــرار اســت بــاز هــم محدودتــر 
ــه  ــود ک ــبب ش ــد س ــود( نمی توان ش
همــه ی شــکل های نمایندگــی بــه 
ــش  ــود. پی ــته ش ــار گذاش ــی کن کل
ــوِع  ــر ن ــه رد ه ــه گزین ــی ک فرض
قابــل تصــور از نمایندگــی، ســخنگویی 
عالمت گــذاری  را  راهنمایــی  و 
ســازمان یابی  بحــث  در  می کنــْد 
الیه هــای اجتماعــی بــه بن بســت 
ــاز و  ــه س ــودن ب ــل ب ــد. قائ می رس
کار هایــی کــه گروه هــای مرجــع 
را  اجتماعــی  الیه هــای  میــان  در 
ــواب  ــرداری ناص ــمت بهره ب ــه س ب
ــد  ــت فرادســت ســوق نده از موقعی
ــر شــکل  ــدن ه ــوری خوان ــا دیکتات ب
از ســازماندهی مبتنــی بــر نمایندگــی 

ــت. ــاوت اس متف

۸ آبان ۱۳۹۰
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همزمــاْن  می توانیــم  چگونــه 
عــام  و  اختصاصــی  ویژگی هــای 
تعییــن  و  تحلیــل  را  ســازمان یابی 
ــن پرســش  ــرح ای ــه ط ــم؟ زمین کنی
ــوده اســت  ــن مســاله ب ــه ای توجــه ب
ــانی  ــه ی کس ــی هم ــا« ؛ یعن ــه »م ک
ــن در  ــر بنیادی ــزوم تغیی ــه ل ــه ب ک
وضعیــت موجــود بــاور داریــم و 
ــم،  ــالش می کنی ــق آن ت ــرای تحق ب
نگرفته ایــم  قــرار  جایگاهــی  در 
ــرای  ــری ب ــام و فراگی ــه الگــوی ع ک
ــی  ــم. بخش ــه کنی ــازمان یابی ارای س
از جامعــه بــه هیــچ رو خواســتار 
ــا حتــی  رهبــر، نماینــده، ســخنگو و ی
خطــوط  کــه  نیســت،  راهنمایــی 
ــخص  ــازمان یابی را مش ــارزه و س مب
کنــد و بقیــه را بــه دنبالــه روی دعوت 
ــم  ــا می توانی ــا تنه ــن م ــد. بنابرای کن
الگویــی بــرای ســازمان یابی خــود 
ــان  ــاید هم زم ــا ش ــم. ام ــه کنی ارای
قــادر باشــیم مشــخصه های عــام 
و  تحلیــل  را  ســازمان یابی  ایــن 
تعییــن کــرده و آن را در اختیــار 
دهیــم.  قــرار  دیگــر  گروه هــای 
احتمــاال اولیــن برداشــتی کــه از ایــن 
ــادر می شــود  ــه ذهــن متب پرســش ب
آن اســت کــه در اینجــا اساســا لــزوم 
وجــود هرگونــه رهبــری، نمایندگــی و 
ــه  ــود، بی آنک ــی می  ش ــخنگویی نف س
مشــخص شــود در نبــود چنیــن 
ــه  ــی چگون ــازمان یاب ــاختارهایی س س

ــود.  ــد ب ــن خواه ممک
یکــی از دیدگاه هــای طــرح شــده 
ایــن زمینــه )مطلــب »رهبــر  در 
ممنــوع« ]۱[( ایــن بــوده اســت کــه 
غایــت، اســطوره زدایی )در معنــای 
رهبرزدایــی( از جنبــش اســت، زیــرا 
جنبش هــای متکــی بــه رهبــرْی ذاتــا 
حامــل دیکتاتــوری هســتند. نگارنــده 
بــا تاکیــد بر ضــرورت اســطوره زدایی 
ــه وجــود  از جنبــش، اهمیــت دادن ب
رهبــر کاریزماتیــک بــرای بقــای 
ــرار داده  ــاد ق ــورد انتق ــش را م جنب
ــادآوری اینکــه انتظــار  ــا ی اســت و ب
ــک  ــری کاریزماتی ــور رهب ــرای ظه ب
یکــی از دالیــل ســکون و انفعــال 
جامعــه در مقاطــع تاریخــی مختلــف 
ــه را  ــالش دارد توج ــت، ت ــوده اس ب
بــه نقــش مهم تــر مــردم بــه عنــوان 
ســوژه های اصلــی سیاســت و مبــارزه 
جلــب کنــد تــا ضعــف و عــدم 
خودبــاوری مــردم بــرای مداخلــه در 
امــور، بــا خودبســندگی و خودبــاوری 
جایگزیــن گــردد. همچنیــن نویســنده 
ــش  ــه نق ــر ]۲[ ب ــته ای دیگ در نوش
اپوزیســیون - یعنــی کســانی کــه 
رهبــران بالقــوه ی مبــارزه فــرض 
بــا  مواجهــه  در  می شــوند- 
رخدادهــای سیاســی-اجتماعی اشــاره 
می کنــد. اپوزیســیونی کــه در عــوِض 
تبدیــل موقعیــت بــه فرصتــی بــرای 
بــه  را  رخداد هــا  مبــارزه،  بســط 

ــود  ــود خ ــراز وج ــرای اب ــی ب فرصت
بــدل کــرده اســت و در واقــع تنها در 
صــدد اســت بــر مــوِج جنبــش ســوار 
ــری  ــی رهب ــع مقتض ــود و در موق ش
ــا  آن را بــه دســت گیــرد. احتمــاال ب
ــن  ــه ای ــن اســتداللی نویســنده ب چنی
ــی  ــش متک ــه جنب ــیده ک ــه رس نتیج
ــوری  ــه دیکتات ــا ب ــری نهایت ــه رهب ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد انجامی خواه
ــا« در  ــش »م ــش نق ــر پرس در براب
اشــاره  نویســنده  ســازمان یابی، 
نیســت  قــرار  مــا  کــه  می کنــد 
کســی را ســازمان بدهیــم، بلکــه بایــد 
ــل  ــازمان یابی را تحلی ــای س راهکاره

ــم.  کنی
تحلیــل  از   ]۳[ دیگــر  نوشــته ی 
آغــاز  ســازمان یابی  مفهــوم 
ــم  ــای مه ــی از ویژگی ه ــد. یک می کن
ــف آن  ــت منعط ــازمان یابْی تابعی س
از هــدف، تابعیــت هــدف از منافــع و 
ــی  ــا از واقعیت ــت هــردوی این ه تابعی
ــا عنــوان ناهمســازی منافــع  اســت ب
طبقــات مختلــف اجتماعــی. بــه دلیل 
ــروع  ــه ی ش ــر نقط ــورد آخ ــن م ای
ــروه  ــن گ ــد از تعیی ــازمان یابی بای س
هــدف و منافــع مشــخص آن هــا 
آغــاز شــود. دســتیابی بــه ایــن 
ــق  ــا از طری ــات تنه ــع و مطالب مناف
تئوریــک میســر  آگاهــی  کســب 
نیســت، بلکــه نیازمنــد نوعــی آگاهــی 
ــه از  ــت ک ــل اس ــه عم ــف ب منعط

سازمان یابی و مساله رهبری و نمایندگی؛ رفع ابهامات

سوده بینا
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هســتی اجتماعــی نیروهایــی کــه بــه 
می پردازنــد  خــود  ســازمان یابی 
نشــات می گیــرد. حــال ارتبــاط ایــن 
نیرو هــا بــا ویژگی هــای مشــخص 
اجتماعی شــان  زیســت  عینــی  و 
ــی  ــری و نمایندگ ــاله ی رهب ــا مس ب
چگونــه اســت؟ نویســنده معتقــد 
بــر  وارد  ایــرادات  کــه  اســت 
شــکل های بــه رســمیت شــناخته 
ــخنگویی«  ــی«، »س ــده ی »نمایندگ ش
و »راهنمایــی« در ســپهر حاکمــان 
ــه  ــه هم ــود ک ــبب ش ــد س نمی توان
کلــی  بــه  نمایندگــی  شــکل های 
ــن  ــر ای ــود، در غی ــته ش ــار گذاش کن
ــا رد تمــام اینهــا(،  صــورت )یعنــی ب
نیروهــای  ســازمان یابِی  بحــث  در 
بن بســت خواهیــم  بــه  اجتماعــی 
نگاهــی  بــا  فــوق  متــن  رســید. 
ــازمان یابی،  ــاله س ــه مس ــر ب دقیق ت
ــده ی  ــر ای ــرادی مهــم و اساســی ب ای
ــی و  ــری، نمایندگ ــه رهب ــر گون رد ه
ــار  ــد. حــال کن ــی وارد می دان راهنمای
هــم قــرار دادن ایــن نوشــته ها مــا را 
ــه چــه ســنتزی در مــورد رهبــری  ب
ــن  ــاند؟ در ای ــازمان یابی می رس و س
ــز اصلــی را  ــا ت مــورد چنــد مدعــا ی
طــرح می کنــم و تــالش می کنــم 
بــه ســنتز اولیــه ای دســت پیــدا 

ــم: کن
ــرد و  ــد ک ــه بای ــش چ ــک. پرس  ی
نیرو هــا  ســازمان یابی  مســاله ی 
اساســا کســانی را مخاطــب قــرار 
ــف  ــا مخال ــه تنه ــه ن ــت ک داده اس
ایــران هســتند،  فعلــی  حاکمیــت 
ــان مســلط  ــه گفتم ــه مشــخصا ب بلک
بــر جنبــش ســبز و اشــکال مختلــف 
آن،  در  »نمایندگــی«  و  »رهبــری« 

ــک  ــای تئوری ــر پایه ه ــی ب ــه متک ک
ــد  ــاد دارن ــد انتق ایــن گفتمــان بوده ان
ــتند.  ــت از آن هس ــان گسس و خواه
ــا  ــاط ب ــه طــور مشــخص و در ارتب ب
مســاله ی  و  نیرو هــا  ســازمان یابی 
اجتماعــی  طبقــات  یــا  گروه هــا 
عنــوان  بــا  نوشــتاری  هــدف، 
»ســوژه ی پرســش از چــه بایــد کــرد 
ــخص تر  ــاله را مش ــت« ]۴[ مس کیس
ایــن  می کنــد:  بیــان  عینی تــر  و 
رونــد  بــه  واکنــش  در  حرکــت 
شکســت تراژیــک جنبــش شــکل 
ــا  ــع در گسســت ب ــه طب ــت و ب گرف
ــا تناقضــات  ــه ب ــان مســلطی ک گفتم
ــه  ســاختاری خــود ایــن جنبــش را ب
ــن بخشــی  ــانید. بنابرای شکســت کش
از نــگاه انتقــادی بــه مســاله رهبــری 
و نمایندگــی و ســخنگویی، مشــخصا از 
ــود  ــکال موج ــه اش ــی ب روی نارضایت
جنبــش  در  نمایندگــی  و  رهبــری 

ــت. ــوده اس ــبز ب س
 دو. گسســت از رونــد آزمــوده ی 
ضــرورت  بــر  تاکیــد  و  جنبــش 
آغــاز رویه هــای نــو قــرار اســت 
ــورت  ــردم ص ــا« م ــت »م ــه دس ب
گیــرد. از ایــن رو همان طــور کــه 
در نوشــته ی »رهبــر ممنــوع« آمــده 
اســت، قــرار نیســت منتظــر رهبــری 
کاریزماتیــک بمانیــم، تــا از ایــن 
ــویم.  ــارج ش ــی خ ــت بی عمل وضعی
ــیون  ــت اپوزیس ــرار نیس ــن ق همچنی
یــا  داخــل  در  موجــود  سیاســی 
ســال ها  از  پــس  ایــران،  خــارج 
و  ضعــف  ناتوانــی،  تناقض گویــی، 
ــاره راه  ــک ب ــه ی ــکار، ب ــتت اف تش
ــرای مبــارزه و غلبــه  حلــی طالیــی ب
ــد. راه حــل  ــدا کن ــوری پی ــر دیکتات ب

هایــی کــه ایــن طیف هــا ارایــه 
ــای  ــود تفاوت ه ــا وج ــد داد ب خواهن
امــر مشــترک  صــوری در یــک 
خواهنــد بــود و آن اینکــه بــه احتمال 
قریــب بــه یقیــن »مــردم« و عاملیــت 
پیــش حــذف  از  سیاســی آن هــا 
ــاد از  ــطح، انتق ــن س ــده اند. در ای ش
مســاله ی لــزوم رهبــری و نمایندگــی 
بــه ایــن معناســت کــه در وضعیــت 
ــه  ــد ب ــه می توان ــان ن ــود نگاه م موج
پشــت ســر باشــد و نــه بــه آســمان، 
ــوت  ــدون ف ــان ب ــد خودم ــه بای بلک

ــویم. ــکل ش ــت متش وق
ــری و  ــزوم رهب ــاع از ل ــه. در دف  س
ــی از  ــری و نمایندگ ــی: رهب نمایندگ
ــی  ــای اجتماع ــن گروه ه ــکل گرفت ش
مجــزا  آن هــا  یافتــن  ســازمان  و 
شــبکه ی  هــر  نیســت.  منفــک  و 
ــی  ــاالن و تشــکل نوی ــدی از فع جدی
واقــع  در  سیاســی  کنشــگران  از 
گروه هــای  و  خــود  خواســته های 
و  می کنــد  نمایندگــی  را  مشــابه 
ــش  ــِی پی ــیر مبازرات ــت در مس حرک
رو را راهبــری می کنــد. در مســیر 
رهبــری  وجــود  ســازمان یابی، 
جنبــْش  ســطح  در  نمایندگــی  و 
و  انســجام  موجــب  می توانــد   گاه 
بــه  شــود.  بیشــتر  تشــکل یافتگی 
خصــوص در زمان هایــی کــه بــا 
ــده  ــکل ش ــش متش ــای از پی نیروه
و قدرت مــدار مواجــه هســتیم. در 
ــای  ــوال نیروه ــرایطی معم ــن ش چنی
ــی  ــو در وضعیت ــا آلترناتی ــرو ی پیش
ــد.  ــرار گرفته ان ــر ق ــه شــدت نابراب ب
معنــای ایــن نابرابــری آن اســت کــه 
ــا در سلســله  ــا صــدای آن ه ــه تنه ن
شــنیده  مســتقر  قــدرت  مراتــب 
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جریان هــای  در  بلکــه  نمی شــود، 
ــی از  ــم تریبون ــن ه ــف مخالفی مختل
ــرای  ــن ب ــت. بنابرای ــا نیس آِن آن ه
آنکــه صــدای مســتقل مــا تــا آنجــا 
کــه ممکــن اســت بلنــد و قــوی 
ــه  ــم ک ــاز داری ــا نی ــه تنه ــد، ن باش
ــن  ــد ای ــه بای ــویم، بلک ــکل ش متش
ــن  ــه ممک ــا ک ــا آنج ــکل ها را ت تش
اســت بــرای مداخلــه در امــر واقعــی 
ــن  ــازیم. در ای ــد س ــوی و نیرومن ق
آن  نیازمنــد  مــواردی  در  میــان 
ــا  ــری و ی ــش رهب ــه نق ــتیم ک هس
نمایندگــی جریانــی را بــه عهــده 
بگیریــم. بــه عنــوان مثــال، اســتراتژی 
ــون  ــبز را تاکن ــش س ــی جنب مبارزات
و  کرده انــد  تعییــن  اصالح طلبــان 
تــا بــه حــال تصمیــم گرفته انــد 
ــوع.  ــت و ممن ــد اس ــالب ب ــه انق ک
ــوج  ــای مع ــان خوانش ه ــن می در ای
فرهنگ مــان،   - مــا  از  متفاوتــی 
اجتماعــی  هســتی  و  مطالبات مــان 
بی آنکــه  می شــود،  ارایــه  مــان- 
ــرای  ــت ب ــزاری در دس ــچ اب ــا هی م
ــان در  ــدای خودم ــای ص ــال رس انتق

ــیم. ــته باش ــت داش دس
ــه  ــه ن ــتیم ک ــد آن هس ــا نیازمن م
تنهــا جبهــه ی مشــترکی از مخالفــان 
ــم،  دخالتگــری خارجــی تشــکیل دهی
تــا  باشــیم  آمــاده  بایــد  بلکــه 
ــه  ــه را ک ــی از جامع ــت بخش خواس
مخالــف جنــگ هســتند و صدایشــان 
در عرصــه ملتهــب سیاســت داخــل 
ــت  ــده اس ــم ش ــران گ ــارج ای و خ
ــی  ــن نمایندگ ــم. ای ــی« کنی »نمایندگ
ــزاع  ــک ن ــه ی ــرای ورود در عرص ب
ــزاع میــان  ــِی واقعــی اســت: ن گفتمان
کســانی کــه طرفــدار جنــگ یــا نوعی 

ــران هســتند و  ــزه شــدن ای آمریکانی
راه یــک انقــالب مردمــی را مســدود 
ــانی  ــد- و کس ــا می کنن ــد- ی می دانن
ــه  ــا مداخل ــان و ب ــن گفتم ــا ای ــه ب ک
ــر  ــا راه تغیی ــد و تنه ــی مخالفن خارج
ــش  ــک جنب ــود را ی ــت موج وضعی
ــن  ــد. بنابرای ــی مردمــی می دانن انقالب
در چنیــن وضعیتــی رد لــزوم وجــود 
در  نیرو هــا  راهنمایــی  و  رهبــری 
ــلیم در  ــای تس ــه معن ــا ب ــع تنه واق
یافتــه ی  ســازمان  قــدرت  برابــر 

ــود. ــد ب ــا خواه ــل م مقاب
رهبــری  لــزوم  نقــد  در  چهــار.   
یــک جنبــش  اگــر  نمایندگــی:  و 
پشــتوانه ی  بــه  متکــی  مردمــی 
طبقــات  و  گروه هــا  از  قــوی 
نباشــد،  ســازمان یافته  مختلــف 
نمایندگــی  و  رهبــری  بــه  اتــکا 
یــک گــروه خــاص- هــر چنــد 
ــد  ــی منتق ــو و حت ــرو و آلترناتی پیش
ــت  ــد در   نهای ــداری- می توان قدرتم
ــوری شــود.  ــروز دیکتات ــه ب منجــر ب
در ایــن ارتبــاط نــه تنهــا وجــود 
مختلــف  گرایش هــای  و  گروه هــا 
ســازمان یافته، بلکــه مکانیســم های 
ــه  شــفاف و مشــخصی الزم اســت ک
مشــارکت همــه گروه هــای هــدف را 
تســهیل کنــد و اختیــارات گروه هایــی 
ــا  ــری ی ــش رهب ــی نق ــه در مقطع ک
محــدود  داشــته اند  را  راهنمایــی 
نمایــد. عــالوه بــر آن، شــکل گرفتــن 
اضطــراری«  »وضعیــت  گفتمــان 
ــت  ــرورت و فوری ــه ض ــی ک )وضعیت
ــه  ــد ک ــا آن اقتضــا می کن ــه ب مواجه
ــو تر  ــدی همس ــا ح ــی ت ــع جمع مناف
تعریــف شــوند و عــده ای بــه عنــوان 
راهبــران و نماینــدگان ایــن منافــع در 

ــد  ــز می توان ــوند( نی ــه ش ــر گرفت نظ
شــدن  برطــرف  از  بعــد  و  قبــل 
ــی  ــیر نوع ــراری مس ــت اضط وضعی
ــد.  ــوار نمای ــن را هم ــوری نوی دیکتات
در واقــع بــا ایــن صورتبنــدْی وجــود 
تضــادی  نمایندگــی  و  رهبــری 
ــوش  ــازمان یابی خودج ــا س ــی ب ذات
ــا  ــل آن ه ــتقالل عم ــی و اس اجتماع
ــا در خــالء ناشــی  ــه تنه ــدارد، بلک ن
ــازمان یافته  ــی س ــای اجتماع از نیروه
راهبــر  کــه خــود   - قدرتمنــد  و 
و  هســتند-،  خــود  خواســته های 
نظارتــی  مکانیســم های  نبــود  در 
شــفاف و دقیــق و نیــز در غیــاب 
ــی  ــت وحدت بخــش )هویت ــک هوی ی
اضطــراری(  وضعیــت  از  خــارج 
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــه ب ــت ک اس
ــا  ــرد ی ــک ف ــی ی ــری و نمایندگ رهب
ــه  ــد ب ــاص می توان ــدف خ ــروه ه گ
بازتولیــد تمامیت خواهــی و ســلطه 

ــود. ــر ش منج
ــرْی  ــت از رهب ــدی. صحب ــع بن جم
بــه شــکلی پــاره شــده و منفــک 
اساســا  ســازمان یابْی  بســتر  از 
نادرســت اســت. شــرایط ویــژه ی 
ــل و  ــای دخی ــازمان یابی و گروه ه س
ــه  ــم هایی ک ــه مکانیس ــر از هم مهم ت
ــی و  ــارکت جمع ــهیل مش ــرای تس ب
محــدود کــردن تــک صدایــی تعبیــه 
ــوب  ــده ی مطل ــن کنن ــده اند، تعیی ش
ــری  ــود رهب ــودن وج ــردود ب ــا م ی
و نمایندگــی بــرای یــک جنبــش 

ــت. ــی اس مردم
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مقالــه »دو حفــره مهــم در بحــث 
ــزان  ــر از می ــی« صرفنظ ــازمان یاب س
ــون آن،  ــا مضم ــری ب ــویی نظ همس
ــق  ــری در مســیر تعمی ــه طــور موث ب
ــازمان  ــاره س ــین درب ــای پیش بحث ه
محوری تریــن  مثابــه  )بــه  یابــی 
ــرد«(  ــد ک ــه بای ــش »چ ــش پرس بخ
ــر  ــتار زی ــه در نوش ــرار دارد. آنچ ق
مــی آیــد تعاملــی انتقــادی اســت بــا 

ــوق. ــه ف ــون مقال مضم

یکــم( در ابتــدای متــن فــوق تعریفــی 
از »ســازماندهی« ارائــه شــده کــه 
ــدی  ــتدالل های بع ــور اس ــا مح تقریب
ــف  ــن تعری ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ق
در درون خــود خصلتــی دارد کــه 
ــه جایــگاه ویــژه ای  ــا قائــل شــدن ب ب
را  ویــژه ای  منظــر  »مــا«،  بــرای 
بــر نتایــج بعــدی بحــث تحمیــل 
در  شــده  یــاد  خصلــت  می کنــد. 
ایــن تعریــف تــا حــد زیــادی در بــه 
ــه  ــازماندهی« ب ــه »س ــری کلم کارگی
ــد.  ــود می یاب ــازمانیابی« نم ــای »س ج
حاضــر  بحث هــای  در  حالیکــه  در 
ــه از  ــور آگاهان ــه ط ــا و ب ــا عمدت م
ترکیــب دوم )ســازمانیابی( در مقابــل 
کرده ایــم؛  اســتفاده  »ســازماندهی« 
ــه  ــدار تجرب ــد را وام ــن تاکی ــه ای ک
ناتمــام یــا نــاکام »دیالــوگ« هســتیم. 
ــه  ــف، ب ــوری ظری ــاوت ص ــن تف ای
لحــاظ مضمونــی امــا بــه تفــاوت 
کــه  می دهــد  ارجــاع  جدی تــری 
ــرح  ــگاه ط ــز جای ــت ج ــزی نیس چی
ــا  ــا ت ــب م ــث. اغل ــن بح ــده ای کنن

ــه  ــم ک ــاور بوده ای ــن ب ــر ای ــا ب اینج
ــه  ــن زدن ب ــرورت دام ــم ض ــه رغ ب
کــرد؟«  بایــد  »چــه  بحث هــای 
و بــه ویــژه بحــث »ســازمانیابی«، 
ــه  ــت ک ــدی اس ــازمان یابی فرآین س
در ســطوح مختلــف جامعــه )در میان 
طبقــات و الیه هــای هــدف(، مســتقیما 
ــق  ــی تحق ــوژه های اجتماع ــط س توس
ســازمان یابی  افق هــای  می یابــد؛ 
ــطح را  ــد دو س ــا بای ــث م ــورد بح م
)در دو اشــل متفــاوت( پوشــش دهند: 
در ســطح مســتقیم ایــن افق هــای 
و راهکارهــای همبســته بــا آن هــا 
بایــد از پتانســیل متشــکل کــردن 
ــجویان  ــان و دانش ــی از جوان طیف های
ــی )در  ــن سیاس ــان و فعالی و پناهجوی
قالــب واحدهــای مختلــف( برخــوردار 
باشــند؛ همزمــان ولــی در ســطح غیــر 
مســتقیم، ایــن افق هــا و راهکار هــا 
ــث را  ــر بح ــویه های کالن ت ــد س بای
ــی  ــد: یعن ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــم م ه
ــران  ــخص ای ــرایط مش ــه در ش اینک
و بــه رغــم پراکندگی هــا و فشــار 
ســرکوب و فراگیــری گفتمان هــای 
بازتولیــد کننــده نظــم مســلط )و نبــود 
ســنت های پایــدار مبــارزه تشــکل 
یافتــه(، بــه مجموعــه امکانــات و 
ــرای  ــای مناســب ب ــات و الگوه اقدام
ــت و  ــار فرودس ــدن اقش ــکل ش متش
ــن  ــد. بنابرای تحــت ســتم ارجــاع ده
ــن  ــه ای ــدارد ک ــود ن ــن تصــور وج ای
ــد  ــوه می توان ــور بالق ــه ط ــا ب بحث ه
ــم  ــی )گیری ــیج اجتماع ــت بس در جه

بخش هــای معینــی از جامعــه( عمــل 
ــز  ــا نی ــگاه م ــع آن، جای ــه تب ــد؛ ب کن
ــازمان  ــا س ــده ی ــیج کنن ــگاه بس جای

ــت.  ــده نیس دهن

 دوم( در نوشــته یــاد شــده بــا تاکیــد 
بــر ســاختارمندی جامعه و ناهمســویی 
ــف،  ــای مختل ــات و الیه ه ــع طبق مناف
ایــن فراخوان/دعــوت دیــده می شــود 
ــات و  ــردن طبق ــخص ک ــا مش ــه ب ک
ــا را از  ــم بحث ه ــدف، ه ــای ه الیه ه
تناقضــات مفهومــی و نظــری برهانیــم 
و هــم ســمت و ســوی بحث ســازمانی 
ــه  ــی، ب ــای انتزاع ــی  ه را از کلی گوی
ــم.  ــی ببری ــای انضمام ــمت بحث ه س
ــا  در مــورد نفــس چنیــن ضرورتــی ب
ــم و  ــال موافق ــب کام ــنده مطل نویس
قبــال هــم در مقاله »ســوژه پرســش از 
چــه بایــد کــرد کیســت؟« ]۱[ ضمــن 
اشــاره بــه بخشــی از ایــن تناقاضــات، 
ــه  ــی ک ــا و طبقات ــه الیه ه کوشــیدم ب
بــه طــور بالقــوه حامــل پتانســیل های 
هســتند  رهایی بخــش  ســوژه گی 
بــا  نوشــته  آن  در  دهــم.  ارجــاع 
مشــابه  کمابیــش  اســتدالل هایی 
ــک  ــه در ی ــد ک ــد ش ــخصا تاکی مش
ــر مســتقیم  ــان غی اشــل کالن مخاطب
یــا »جامعــه هــدف مــا« فرودســتان و 
زحمتکشــان و ســتمدیدگان اجتماعــی 
ــده  ــاد ش ــن ی ــا، مت ــتند. در اینج هس
ــازمانیابی«(  ــث س ــره در بح )»دو حف
بــه طــور ضمنــی قایــل بــه آن اســت 
کــه بــا تعییــن چنیــن جامعــه هدفــی، 
ــی  ــد مبتن ــا بای ــای م ــیر بحث ه مس

مالحظاتی درباره روش

امین حصوری

http://praxies.org/?p=541
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بــر آموزه هــا و ادبیــات مارکسیســتی 
ــه ای کــه در  ــه عنــوان نظری باشــد )ب
ســپهر تحلیلــی و سیاســی خــود منافع 
ــن  ــش ای ــای رهایی بخ ــی  ه و بالقوه گ
ــود  ــتمایه خ اقشــار را موضــوع و دس
قــرار می دهــد(. بــا اینکــه بســیاری از 
مــا از منظــر چــپ رادیــکال و برخــی 
مارکسیســتی  منظــر  از  مشــخصا 
ــان  ــا گم ــم، ام ــائل می نگری ــه مس ب
ــتراتژی و روِش  ــاب اس ــم در ب می کن
ــت  ــن حرک ــداف ای ــا اه ــب ب متناس
ــاذ  ــه اتخ ــود دارد ک ــی وج مالحظات
چنیــن مســیر پیشــنهادی را از دایــره 
ــازد. ــدی دور می س ــا ح ــا ت ــل م عم

در  درگیــر  افــراد  همــه  الــف( 
بــاور  رغــم  بــه  بحث هــا،  ایــن 
بــه ضــرورت برابــری و عدالــت 
ــر از  ــا متاث اجتماعــی، در چارچــوب ی
نظریــه مارکسیســتی نمی اندیشــند؛ 
همیــن امــر در الیــه ای بیرونی تــر 
ــورد  ــی در م ــز صــادق اســت: یعن نی
ــا،  ــای م ــتقیم بحث ه ــان مس مخاطب
ایــن بحث هــا را در  کســانی کــه 
فضــای مجــازی بــا مشــارکت کمتــر 
ــال  ــارکت دنب ــدون مش ــی ب ــا حت ی
ــی  ــن پراکندگ ــو ای ــد. از یکس می کنن
ــن و  ــدی فعالی ــوزه باورمن ــبی ح نس
تفاوت هــای  از  بازتابــی  مخاطبــان، 
عینــی موجــود در پهنــه اجتمــاع 
و  الیه هــا  میــان  در  جملــه  از  )و 
ــوی  ــت؛ و از س ــدف( اس ــات ه طبق
دیگــر وجــود حــدی از تفاوت هــا 
بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد 
بــه  واقعی تــری  شــرایط  در  کــه 
ــورد  ــان م ــترش گفتم ــاختن و گس س
ــم. بخــش مهمــی  نظــر خــود بپردازی
از چالــش  رویارویــی بــا ایــن شــرایط 
ــت  ــی اس ــه زبان ــتیابی ب ــی، دس واقع
ــی  ــع و بالقوه گ ــای مناف ــر مبن ــه ب ک

 هــای مشــترِک موجــود در الیه هــای 
اجتماعــی هــدف، از توانایــی برقــراری 
ارتبــاط و تعامــل بــا ایــن الیه هــا )بــه 
ــی  رغــم تنوعــات و تفاوت هــای درون
آن هــا( برخــوردار باشــد؛ از دیــد مــا 
ــی تنهــا در پروســه عمــل  ــن توانای ای
و در رونــدی از مشــارکت جمعــی 

ــت. ــدنی اس ــب ش کس
ــوده  ــن ب ــر ای ــی ب ــق ضمن ب( تواف
ــکار  ــه راه ــیدن ب ــد رس ــه فرآین ک
)اگــر  ســازمان یابی  بــرای  بدیــل 
پاســخ کلــی معینــی بــه ایــن پرســش 
متصــور باشــد( مبتنــی بــر یــک روش 
ــر مبنــای روندهــای عــام  جمعــی و ب
ــر  ــر و موثر ت ــد. مفید ت ــتداللی باش اس
ــتدالل هایی  ــن اس ــه چنی ــت ک آن اس
عمومــی  بحث هــای  مســیر  در 
طــرح شــوند تــا ضمــن پــرورش 
ــش  ــت آفرین ــر، در خدم ــن بهت یافت
ــد؛  ــرار گیرن ــی« ق ــک »پاســخ جمع ی
ــال در  ــراد فع ــه اف ــه هم ــخی ک پاس
»هــم اندیشــی« در مراحــل خلــق آن 
مشــارکت داشــته و بــا طــرح نقد هــا 
مختلــف،  زوایــای  از  نظراتشــان  و 
بــه تعمیــق و جامعیــت آن یــاری 
رســانند. بــه عبارتــی ترجیــح مــا آن 
ــی،  ــیری دیالکتیک ــه در مس ــوده ک ب
یعنــی در رونــد بحــث و نقــد جمعــِی 
مســتمر و فــرا روی پیوســته، بــه فهــم 
جمعــی از راهکارهــای بدیــل برســیم. 
وانگهــی بــر ایــن باوریــم کــه امکانات 
ســازمان یابی مــا خــود جــدا از برخــی 
ــیر  ــه در مس ــی ک ــای تعامل قابلیت ه
می شــوند  خلــق  بحث هــا  ایــن 
گســترش  اینکــه  ضمــن  نیســت؛ 
ــرد )در  ــک رویک ــر ی ــی موث اجتماع
ــار همــه عوامــل دیگــر( مســتلزم  کن
چــه  هــر  عــده  شــدن  درگیــر 
بیشــتری در خلــق آن رویکــرد اســت. 

ــتداللی  ــای اس ــا گزاره ه ــن مبن ــر ای ب
)از هــر منظــری( طبعــا بایــد از ســطح 
ــوری  ــوند، ط ــرح ش ــام ط ــق ع منط
کــه قضــاوت در مــورد آن هــا لزومــا 
ــه پیش فــرض  هــای  ــاور ب مســتلزم ب

ــد. ــی نباش ــری معین ــتگاه نظ دس
ج( اگــر چــه ســازمان یابی مــورد 
ــه  ــت و ب ــه نخس ــا در وهل ــر م نظ
امکانــات  رشــد  بی واســطه  طــور 
ــا  ــر م ــگرانی نظی ــازمان یابی کنش س
را هــدف قــرار می دهــد و از پــی 
الگــوی بهینــه و قابــل گسترشــی 
در ایــن خصــوص می کوشــد، امــا 
ــد در  ــتقیم بی تردی ــدف مس ــن ه ای
خدمــت هــدف کالن تــری قــرار دارد 
کــه   همــان تقویــت مقاومــت جمعــی 
در  مبــارزه  رادیــکال  ســویه های  و 
فضــای داخلــی اســت. در ایــن میــان 
ــش روی  ــه ای پی ــش و وظیف ــه نق چ
ــت  ــا )در موقعی ــر م ــی نظی جمع های
چنیــن  می گیــرد؟  قــرار  تبعیــد( 
پیوندهــای  رغــم  بــه  جمع هایــی 
ــاختاری  ــا س ــتگاهی ی ــی خاس احتمال
ــه رغــم تعلقــات و تعهــدات  ــز ب و نی
مبــارزات  بــه  سیاســی  و  نظــری 
ــده، در  ــاد ش ــای ی ــات و الیه ه طبق
ــای  ــه میانجــی ظرف ه ــا ب ــل تنه عم
گفتمانــی قــادر خواهنــد بــود بــا 
جامعــه هــدف خــود ارتبــاط برقــرار 
کننــد؛ حتــی اگــر مجموعــه ای از 
ــی  ــیون های مبارزات ــرکات و اکس تح
ــه جمع هــا کــه  نیــز توســط ایــن گون
مخاطبــان مســتقیم ایــن بحث هــا 
ــوان  ــاز نمی ت ــرد، ب هســتند انجــام گی
ــن  ــی ای ــدف نهای ــه ه ــد ک ــر ش منک
ــای  ــر فض ــذاری ب ــا تاثیرگ حرکت ه
خواهــد  هــدف  جامعــه  ذهنــی 
بــود. نبایــد فرامــوش کــرد کــه 
گفتمانــی  ظرف هــای  و  میانجی هــا 
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اگــر چــه تاثیــر مســتقیمی بــر رونــد 
ــه  ــی جامع ــرایط ذهن ــکل گیری ش ش
دارنــد، امــا متاســفانه محتــوای آن هــا 
اغلــب )بــه ویــژه در اســتمرار شــرایط 
گفتمــان  بــا  ســرکوب(  و  خفقــان 
مســلط و در بســتر مناســبات قــدرت 
ــد  ــه بازتولی ــا ب ــود و نهایت ــر می ش پ
ــرش  ــدوام پذی ــا ت ــود ی ــع موج وض

می انجامــد.  آن  اجتماعــی 

ســوم( بــا فــرض اعتبــار چنیــن 
بــه  موقعیــت،  از  صورتبنــدی ای 
گمــان مــن وظیفــه مهــم پیــش روی 
ــرای  کوشــندگانی نظیــر مــا تــالش ب
تقویــت میانجــی گفتمانــِی بدیلــی 
اســت کــه خــالء ارتباطــی یــاد شــده 
ــر  ــا جامعــه هــدف( را پــر کنــد. ب )ب
آورده شــدن چنیــن مقصــودی خــود 
ــی  ــای اجتماع ــود الیه ه ــتلزم وج مس
بینابینــی اســت کــه در ســطوحی 
ــد  ــی رش ــالن اجتماع ــاوت حام متف
گســترش صورتبنــدی  و  تکثیــر  و 
گفتمــان بدیــل خواهنــد بــود. کســانی 
ــک،  ــای هژمونی ــه نبرده ــه در پهن ک
ــات  ــنفکران طبق ــش روش ــه نق آگاهان
تحــت  الیه هــای  و  فرودســت 
ــا  ــد و ب ــده می گیرن ــه عه ــتم را ب س
شــیوه های مختلــف ایــن گفتمــان 
ــن  ــای فعالی ــا تالش ه ــد ب را در پیون
و پیشــروان ایــن اقشــار اجتماعــی 
)بــه مثابــه بخش هــای بی واســطه 
ــن  ــک ای ــنفکران ارگانی ــری از روش ت
طبقــات( قــرار دهنــد و در عیــن 
ــارزات  ــدی مب ــکان مفصل بن ــال ام ح
مختلــف جــاری در ایــن حوزه هــا 
تالش هــای  می ســازند.  فراهــم  را 
مــا در بهتریــن حالــت در مســیر 
ــی  ــای بینابین ــن الیه ه ــرورش چنی پ
ــی در  ــور کل ــه ط ــرد و ب ــرار می گی ق
ــی  ــت اجتماع ــازی و تقوی ــل بازس ذی

ــی از گفتمــان چــپ  صورتبنــدی بدیل
قابــل تعریــف اســت. چنیــن تالشــی 
در شــرایط حاضــر بیــش از همیشــه 
از  کــه  می نمایــد، چــرا  ضــروری 
ــل تشــدید بســترهای  ــه دلی یکســو ب
ــژه  ــه وی ــران )ب ــتم در ای ــی س عین
ــی(  ــیتی و قوم ــی و جنس ــتم طبقات س
ــش اعتراضــی  ــی جنب ــی ناکام و در پ
ــر آن  و بی اعتبــاری گفتمــان غالــب ب
و از ســوی دیگــر در ســایه تجربیــات 
و  عربــی«  »بهــار  جنبش هــای 
بــه ویــژه در هفته هــای اخیــر بــا 
بازتــاب جهانــی »جنبــش اشــغال 
نبردهــای  رشــد  اســتریت«،  وال 
هژمونیــک نمودهــای محســوس تــری 

ــت.  ــه اس ــی یافت ــای عموم در فض
ــه  ــم ک ــر آن ــگاره ای، ب ــن ان ــا چنی ب
ــوف  ــی معط ــازمان یاب ــیوه های س ش
حقیقــی«  »شــبکه های  ایجــاد  بــه 
ــوی  ــتی از س ــه درس ــون ب ــه تاکن ک
ــده و در  ــرح ش ــتان مط ــی دوس برخ
ــه  ــداد یافت ــایرین  امت ــته های س نوش
اســت، تــا حــد زیــادی در چارچــوب 
بینابینــی  الیه هــای  همــان  ایجــاد   
)حاملیــن و بســط دهنــدگان گفتمــان 
بدیــل( جــای می گیــرد. گــو اینکــه در 
پهنــه عمــل ممکــن اســت نقش هــای 
میلیتانتــی یــا عملگرایانــه تــری بــرای 
ــور  ــل تص ــبکه ها قاب ــن ش ــن ای فعالی
باشــد. در مقابــل، جایــی کــه بایــد بــر 
ــای هســتی اجتماعــی فرودســتان  مبن
ــتر  ــر بس ــه و ب ــتمدیدگان جامع و س
شــکاف های  و  انضمامــی  شــرایط 
موجــود، راهکارهایــی بــرای گســترش 
امــکان ســازمان یابــی در میــان آنــان 
طــرح شــود، بــه جــز برخــی اشــارات 
ــی در  ــدم چندان ــی، ق ــای کل و ایده ه
خــالل ایــن بحث هــا برداشــته نشــده 
اســت. و همچنیــن در ســطح نظــری، 

شــبکه های  آن  ارتبــاط  چگونگــی 
حقیقــی بــا گفتمــان معطــوف بــه 
میــان  در  مبــارزات  ســازمان یابی 
نیــز  و  فرودســتان  و  زحمتکشــان 
ــبکه ها  ــن ش ــی ای ــای انتقال کارکرده
بینابینــی  الیه هــای  عنــوان  بــه 
)تلویحــا روشــنفکران ارگانیــک( هنــوز 
مــورد بحــث و نقــادی قــرار نگرفتــه 
ــخصی در  ــرح مش ــدان ط ــت. فق اس
حیطــه دوم )معطــوف بــه اشــل کالن 
ــزی  ــان چی ســازمان یابی( از قضــا   هم
اســت کــه بــه درســتی از ســوی 
ــورد  ــما« م ــالگ »از ش ــنده وب نویس
ــل  ــت. تحلی ــه اس ــرار گرفت ــد ق تاکی
ــی و  ــرایط انضمام ــن ش ــات ای مختص
نشــان دادن امکانــات و فرصت هــا 
ــازمان یابی  ــرای س ــه ب ــی ک و الگوهای
فراهــم  ســتم  تحــت  توده هــای 
ــح  ــی از مصال ــش مهم ــد، بخ می کنن
کــه  اســت  بدیلــی  گفتمــان  آن 
ــردن  ــی ک ــا غن ــرورش ی ــد در پ بای
همــت  آن  اجتماعــی  گســترش  و 
ــود  ــن کمب ــردن ای ــر ک ــت. پ گماش
مســتلزم تالشــی نظام منــد بــرای 
ــی  ــرایط انضمام ــی ش ــه تحلیل مطالع
ــادی  ــی انتق ــراه بررس ــه هم ــران ب ای
تجــارب مبارزاتی ســایر کشورهاســت 
)نظیــر تجربیــات اخیــر مــردم مصــر 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــس(. بدیه و تون
ــدون  ــد ب ــی نمی توان ــه و بررس مطالع
میانجــی نظریــه انجــام شــود. بنابراین 
ــای  ــا بحث ه ــا ب ــه این ه ــی هم تالق
اجتناب ناپذیــر  تنهــا  نــه  نظــری 
ــی  ــای کیف ــه ارتق ــه الزم ــت، بلک اس

ــت. ــی ماس ــتجوهای جمع جس
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ــی  ــم اندیش ــرد« و ه ــد ک ــه بای ــش »چ ــرح پرس ــه: ط مقدم
ــه  ــی اســت نویدبخــش ک ــه خــودی خــود حرکت حــول آن، ب
مــی توانــد بارقــه هایــی از امیــد را در جســتجوی افــق هــای 
ــرای  ــا ب ــگاه دارد، خصوص ــده ن ــگران زن ــن کنش ــر در بی تغیی
ــر  ــی اخی ــش اعتراض ــای جنب ــان در فض ــه صدایش ــا ک آنه
ــی از ســلطه و ســتم،  ــرای رهای ــد؛ کســانی کــه ب ناشــنیده مان
ــه  ــه جــای حمــل و اجــرای راهکارهــای سیاســی نخبــگان، ب ب
فاعلیــت ســتمدیدگان بــاور دارنــد و بــرای بســط کنــش جمعی 
در چنیــن مســیری هــم اندیشــی و چاره جویــی می کننــد. 
ــدی  ــرورت پایبن ــد، ض ــر دور بمان ــد از نظ ــه نبای ــا آنچ ام
ــای  ــه راهکاره ــن ب ــْت و پرداخت ــارزه و مقاوم ــک مب ــه پراتی ب
عملــی اســت. یعنــی خــودداری از غــرق شــدن در آن دســت 
بحــث هــای تئوریکــی کــه بــر واقعیــت پیرامــون مــا منطبــق 
ــد.  ــی مانن ــی م ــری باق ــن نظ ــد تبیی ــواره در ح ــت و هم نیس
در اینجــا بایــد بــه ایــن گفتــه مارکــس بازگشــت کــه »خــود 
ــت  ــه( صح ــدارد، )بلک ــر ن ــتی اش را در ب ــوری درس ــک تئ ی
ــم  ــر بپذیری ــت«. اگ ــه اس ــک آن نهفت ــوری در پراتی ــک تئ ی
ــورْی  ــر تئ ــاختن ه ــی س ــْی عمل ــش سیاس ــه در عرصــه کن ک
ــه ســازمان یابی بــه  نیازمنــد عامــل انســانی اســت، پــس مقول
ــوان  ــه عن ــا ب ــی و ی ــک اجتماع ــر پراتی ــاز ه ــش نی ــوان پی عن
ــش روی  ــه پی ــن مقول ــل، مهمتری ــوری و عم ــن تئ ــط بی راب
کنشــگران در رونــد ایــن هم اندیشــی هاســت. از ایــن رو 
ایــن نوشــتار می کوشــد بــه ســهم خــود، بــه برخــی ابهامــات 
ــی/ ــازمان یاب ــث س ــا مبح ــاط ب ــه در ارتب ــش هایی ک و پرس

ســازمان دهــی مطــرح اســت پاســخ دهــد.

درموردزمینهعمومیبرایسازمانیابی
ــن  ــه ای ــا ب ــش، باره ــر در مبحــث آسیب شناســی جنب  پیش ت
ــش،  ــل زوال جنب ــن دالی ــه از مهمتری ــاره شــد ک موضــوع اش
ــودن/ ــب ب ــر جنبــش و غال ــان ب ــی اصالح طلب ــرِی تحمیل رهب

شــدن اســتراتژی و گفتمــان سیاســی آنــان بــر بدنــه جنبــش 
بــود، کــه مــردم معتــرض را کمابیــش بــه مجــری راهبردهــای 
عقیــم صــادره از بــاال بــدل می ســاخت. امــا تحقــق خــود ایــن 
امــر، ریشــه در متشــکل نبــودن »مــردم« و در نتیجــه ناتوانــی 
ــای  ــتراتژی ه ــه اس ــود انگیخت ــبرد خ ــزی و پیش در برنامه ری

الزم از ســوی آنــان داشــت.

ــی تشــکیل  امــا »مــردم« از الیه هــا و طبقــات و اقشــار متفاوت
شــده اســت کــه از نظــر خاســتگاه فرهنگــی و عقیدتــی و نیــز 
ــوده و  ــتا نب ــم راس ــطح و ه ــم س ــی، ه ــادی و طبقات ــع م مناف
ــرار  ــر ق ــا یکدیگ ــل ب ــارض و تقاب ــی از آن در تع بخش های
ــد  ــه بای ــه هســت؟« و »چ ــای »چ ــخ ه ــن پاس ــد. بنابرای دارن
ــوری  ــس تئ ــت. پ ــان نیس ــردم یکس ــه م ــرای هم ــد؟« ب باش
میانجــی کننــده ایــن دو پرســش و نیــز پروســه عملــی شــدن 
ــه ســازمان یابی را هــم در  راهکارهــای ایــن تئــوری )کــه مقول
بــر دارد(، بــر حســب جایــگاه اجتماعــی و منافــع طبقاتِی اقشــار 
و الیه هــای مختلــف جامعــه، متفــاوت خواهنــد بــود. هــر چنــد 
در عرصــه پراتیــک اجتماعــی و سیاســی، بی گمــان اشــتراکات 
و همپوشــانی هایــی بیــن دیدگاه هــا و راهکارهــای مــورد قبــوِل 
طبقــات و الیه هــای متفــاوت جامعــه قابــل تصــور اســت. امــا 
مســلما متشــکل شــدن مــردم در یــک ســاختار یکپارچــه نــه 
ــه دلیــل وجــود موقعیت هــا  ــه مطلــوب. و ب ممکــن اســت و ن
ــوی  ــچ الگ ــو، هی ــاوت و ناهمس ــای متف ــع و گرایش ه و مناف
ــوان متصــور  ــردم« نمی ت ــازمان دهی »م ــرای س ــری را ب فراگی
ــارزات  ــن ترتیــب منظــور مــا از متشــکل شــدن مب شــد. بدی
مــردم، الجــرم ســازمان یافتــن آن طبقــات، الیه هــا و اقشــار 
تحــت ســتمی اســت کــه بنــا بــه عینیــت زیستی شــان حامــل 
بالقوه گــی هــای رهایی بخــش باشــند. ایــن امــر بــه معنــای آن 
ــد  ــا، بی تردی ــر م ــورد نظ ــازمان یابی م ــد س ــه فرآین ــت ک اس
ــه همــه  ــود، ن ــد ب ــک »جامعــه هــدف« خواه ــه ی معطــوف ب

مــردم جامعــه )در معنــای پلورالیســتی آن(.

چهکسیمخاطببحثسازمانیابیاست؟
 آرش کیــا در مقالــه »مــردم ســوژگی« جریاناتــی کــه بازیگــر 
ــش  ــه بخ ــه س ــد را ب ــر بودن ــی اخی ــش اعتراض ــداد جنب رخ
تقســیم می کنــد: دســته اول، شــامل برخــی ســازمان ها و 
احــزاب سیاســی مخالــف حکومــت )اپوزســیون ســنتی( اســت، 
ــطه  ــه واس ــا ب ــی اند ت ــت سیاس ــب حقانی ــی کس ــه در پ ک
ــد.  ــان را بازیابن ــه ش ــت رفت ــی از دس ــروعیت اجتماع آن مش
ــت  ــب اس ــات اصالح طل ــزاب و جریان ــامل اح ــته دوم، ش دس
ــش، در صــدد  ــر جنب ــی خــود ب ــظ ســلطه گفتمان ــا حف ــه ب ک
دســتیابی مجــدد بــه مســند قــدرت در تالش انــد. و از 
ــرد کــه  ــام می ب ــی بی ســوژه ن ــوان جریان ــه عن دســته ســوم ب

سازمان یابی از تئوری تا عمل 

طاها زینالی

http://praxies.org/?p=568
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ــامل  ــد ش ــا می توان ــه از قض ــود ک ــش ب ــه جنب ــور محرک موت
ــن  ــاور م ــه ب ــد. ب ــازمان یابی باش ــث س ــوه بح ــان بالق مخاطب
ــردم  ــا »م ــدف« ی ــه ه ــی از »جامع ــا بخش ــوم تنه ــته س دس
ــال  ــن ح ــا ای ــه کل آن را. ب ــرد ن ــر می گی ــرض« را در ب معت
ــدف  ــد ه ــام« می توان ــا گمن ــراد عموم ــیع اف ــل وس ــن »خی ای
اولیــه و مســتقیم مقولــه ســازمان یابی باشــد. ایــن مجموعــه از 
کنشــگران بــه لحــاظ محــدوده ســنی عمدتــا شــامل جوانانــی 
ــی در  ــنی دخالت ــت س ــر محدودی ــه خاط ــب ب ــه اغل اســت ک
جریــان انقــالب ۵۷ نداشــته اند؛ و بــه لحــاظ خاســتگاه طبقاتــی 
عمومــا در برگیرنــده الیه هــای میانــی و پایینــی طبقــه متوســط 
اســت کــه بــه دلیــل آشــنایی و دسترســی بــه وســایل ارتباطی 
مــدرن، از امــکان دسترســی بــه آن ســوی دیوارهــای سانســور 

ــد. ــاق برخوردارن و اختن
بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت کــه اگــر چــه فرآینــد کلــی 
ــتان  ــت فرودس ــارکت و فاعلی ــه مش ــوط ب ــْی من ــر سیاس تغیی
ــْی  ــرایط فعل ــا در ش ــت، ام ــتمدیده اس ــروم و س ــار مح و اقش
مخاطبــان و ســوژه های مســتقیم پرســش »چــه بایــد کــرد؟«، 
بدنــه فعــال جنبــش اعتراضــی اخیــر خواهنــد بــود )بــه مثابــه 
»جامعــه هــدف« اولیــه(. از ایــن منظــر مخاطبــان اولیــه بحــث 
ســازمان یابْی نیروهایــی هســتند کــه از آنهــا بــه عنــوان 
»موتــور محرکــه« جنبــش نــام بردیــم؛ بــا ایــن بــاور کــه در 
شــرایط مناســب چنیــن نیروهایــی می تواننــد در جهــت ایجــاد 
ــا اقشــار فرودســت و ســتمدیده جامعــه  حلقه هــای ارتباطــی ب

موثــر عمــل نماینــد.

سازماندهی
جریانــات سیاســی ای کــه بــه طــور مســتمر از منافــع طبقــه یــا 
قشــری خــاص دفــاع و حمایــت  کننــد و قــادر بــه برقــراری 
ــه  ــد ب ــج می توانن ــه تدری ــند، ب ــان باش ــا مخاطبانش ــاط ب ارتب
پایــگاه اجتماعــی الزم بــرای گســترش گفتمــان سیاســی خــود 
ــی  ــرا عل ــن مج ــد و از همی ــت یابن ــه دس ــن آن طبق در بی
االصــول واجــد حــدی از تــوان ســازماندهی آن طبقــه خواهنــد 
ــه  ــدد، پهن ــی متع ــل تاریخ ــه دالی ــا ب ــفانه بن ــا متاس ــد. ام ش
سیاســی ایــران فاقــد جریانــات و یــا احــزاب سیاســی ای اســت 
کــه در انطبــاق بــا ایــن خصلــت، واجــد تــوان بســیج سیاســی 
ــی  ــوذ سیاس ــاهد نف ــل، ش ــند )در عم ــت باش ــات فرودس طبق
ــوذ  ــز نف ــه و نی ــی جامع ــای میان ــان در بخش ه ــالح طلب اص
ــتیم(.  ــه هس ــنتی جامع ــای س ــون در بخش ه ــن روحانی دیری
ــات  ــع طبق ــع مناف ــات سیاســی مداف ــود جریان ــن در نب بنابرای
فرودســت و اقشــار تحــت ســتم، وظیفــه کوشــندگان سیاســی 

ــد. ــی اهمیتــی مضاعــف مــی یاب در مقطــع کنون

ــای  ــته جوی ــه دو دس ــی را ب ــندگان سیاس ــوان کوش ــر بت اگ
کســب قــدرت و منتقــدان ســاختارهای قــدرت تفکیــک کــرد، 
کنشــگرانی کــه بــه فعالیــت در راســتای کســب قــدرت بــاور 
ــدم نهــادن در در راه  ــرای ق ــًا عــزم بیشــتری ب ــد، قاعدت دارن
تحــزب دارنــد. ایــن طیــف از فعالیــن بــرای برقــراری پیونــد 
ــد  ــود الزم می بینن ــر خ ــورد نظ ــی م ــان اجتماع ــا مخاطب ب
کــه نخســت خــود را در قالــب حــزب یــا ســازمانی متشــکل 
نماینــد کــه عمومــا در ســاختاری عمــودی و بــا بهره گیــری از 
ــز  ــی نی ــی انجــام می شــود، و در ســاحت گفتمان ــد نمایندگ مت
چنیــن الگویــی را بــرای ســازماندهی مردمــی تکثیــر مــی کنــد. 
ــه  ــت مقول ــه اهمی ــه بخشــا ب ــم اینک ــه رغ ــته دوم، ب ــا دس ام
تشــکل یابی واقفنــد، در ســاحت عملــی تاکنــون الگــوی معینــی 

بــرای گســترش اجتماعــی ایــن امــر ارائــه نکــرده انــد.

سازمانیابی
ــروم  ــات مح ــتمدیدگان و طبق ــی س ــه رهای ــم ک ــر بپذیری اگ
جامعــه از ســاختارهای ســتم تنهــا بــه دســت خودشــان میســر 
ــط معطــوف  ــه فق ــارزه سیاســی ن ــن صــورت مب اســت، در ای
ــدارک  ــه ت ــوف ب ــه معط ــی، بلک ــت سیاس ــر حاکمی ــه تغیی ب
فرآینــدی اســت کــه در جهــت نفــی و لغــو مناســبات ســتم 
حاکــم بــر جامعــه باشــد. چنیــن بــاوری مســتلزم دوری از هــر 
ــلطه را در  ــد س ــات بازتولی ــه امکان ــه ســاختاری اســت ک گون
دل خــود حمــل مــی کنــد. بنابرایــن نــگاه »مــا« بــه »جامعــه 
هــدف« یــا همــان ســتمدیدگان و محرومــان جامعــه، نــه بــه 
ــگان  ــری نخب ــا بازیگ ــی )ب ــژه« ی تحــوالت اجتماع ــه »اب مثاب
ــر  ــد تغیی ــه »ســوژه« فراین ــه مثاب ــد ب آزادی خــواه(، بلکــه بای
باشــد. چــون اساســا تحقق یابــی فراینــد تغییــْر وابســته بــه آن 
ــات  ــوان و امکان ــْم ت ــِی عظی ــروی اجتماع ــن نی ــه ای ــت ک اس
ــرای  ــی ب ــر تالش ــن رو  ه ــد. از ای ــاز یاب ــود را ب ــوژه گی خ س
ــوف  ــد معط ــدف« بای ــه ه ــای »جامع ــازی نیروه منسجم س
ــازمانیابی(  ــری )س ــازمان گ ــیل های خودس ــد پتانس ــه رش ب
ــت  ــه می بایس ــدی ک ــه فراین ــه مثاب ــازمان یابی ب ــد. س باش
ــوژه های  ــط س ــتقیمًا توس ــه، و مس ــف جامع ــطوح مختل در س
ــدی در  ــن فرآین ــا چنی ــد. طبع ــق یاب ــی تحق ــوه اجتماع بالق
ســطح نخســت شــامل خــوِد کنشــگران و افــراد و جمع هایــی 
ــی(  ــام اجتماع ــوژه ع ــی از س ــوان بخش ــه عن ــه )ب ــت ک اس
ــد؛ و در ســطح دیگــر،  ــر واقفن ــن ام ــه ضــرورت تاریخــی ای ب
معطــوف بــه گســترش اجتماعی/گفتمانــِی ایــده ســازمانیابی و 

ــت. ــدی آن اس ــی از کارآم ــی عین ــه الگوهای ارائ

۱ آذر ۱۳۹۰
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ــای  ــر مبن ــد ب ــر می کوش ــن حاض مت
ــازمانیابی،  ــرورت س ــه ض ــدی ب پایبن
بــه مثابــه پیــش نیــازی اساســی برای 
ــی  ــت جمع ــش و مقاوم ــدارک کن ت
رادیــکال، بــه بررســی برخــی عوامــل 
)در  امــری  چنیــن  تحقــق  عینــی 

ــردازد. ــر( بپ ــرایط حاض ش
ــا در  ــیاری از م ــخصی بس ــه ش تجرب
حــوزه جنبــش ســبز بیانگــر آن اســت 
کــه در هنــگام وقــوع یــک »رخــداد« 
کنشــگران مســتقل بــرای انجــام اقدام 
مشــخص در راســتای تحقــق مطالبات 
خــود و یــا صرفــا اعتــراض بــه وضــع 
موجــود، نیــاز بــه ســازمانیابی و خــالء 
ــی احســاس  ــر زمان ــش از ه آن را بی
می کننــد. بــا فاکتــور گیــری از مقولــه 

ــه مســتقیمی  ــواره رابط ــرکوب، هم س
ــدرت و سرنوشــت  ــس و ق ــان جن می
رخدادهــا و نــوع ســازمان یابی هــا 
وجــود دارد. رابطــه ای کــه بــه موجب 
ــداد  ــر در رخ ــران حاض آْن مداخله گ
گاه حتــی بــدون درک تئوریــک از 
بــه  ضــرورت ســازمانیابی صرفــا 
صــورت ناخــودآگاه و اجتنــاب ناپذیر 
ــد  ــق و گســترش )نظام من ــی خل در پ
ارتباطــی  بی قاعــده( ظــرف  یــا  و 
بــه  قوت بخشــی  و  مداخله گــران 
ــا  ــد. طبع ــر می آین ــا ب ــه آنه مداخل
ــراد از ملزومــات کار  میــزان درک اف

ــه  ــرعت و دامن ــدت و س ــی، ش جمع
ــات،  ــطح مطالب ــس و س ــداد، جن رخ
ــر در  ــل موث ــه عوام ــی از جمل همگ
کیفیــت ایــن گونــه ســازمانیابی ها 
ــتند؛  ــا هس ــی آنه ــتاوردهای آت و دس
ــورت  ــه ص ــه ب ــال آنچ ــن ح ــا ای ب
ــه  ــل مشــاهده اســت رابط ــی قاب عین
ــکالی از  ــور اش ــداد و ظه ــان رخ می
ــت.  ــه اس ــازمانیابی های خودانگیخت س
از ایــن منظــْر نبــود ســازمانیابی و یــا 
بــه بیــان بهتــر، نبــود انگیــزه و عــزم 
جمعــی بــرای تحقــق آن پیــش از هــر 
چیــز در ناپدیــد شــدن رخداد ریشــه 
دارد، نــه فرضــا ناتوانــی عمومــی 
ترتیــب  همیــن  بــه  آن.  خلــق  از 
عامــل محدودیــت هــای امنیتــی 

ــازمان  ــِس س ــت و حب ــر بازداش نظی
دهنــدگان تشــکل های کارگــری و 
دانشــجویی و  غیــره، در جایگاهــی 

ــرار دارد. ــی ق ــوی و فرع ثان
ــان  ــتگی ای می ــن وابس ــول چنی ــا قب ب
رخــداد و ســازمانیابی، ســوالی کــه بــه 
ذهــن مخاطــب می رســد ایــن اســت 
ــا  ــرد؟ ی ــود ک ــه می ش ــال چ ــه: ح ک
بــه عبــارت دقیق تــر، ســازمانیابی 
ــد  ــه می توان ــداد چگون ــود رخ در نب

ــق شــود؟ محق
ــه  ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــالش ب ت
پاســخ مســتلزم بررســی وضعیــت 

اکنــون اســت: وضعیــت افــراد و 
ــور.  ــل کش ــال در داخ ــای فع گروه ه
ــور  ــل کش ــر در داخ ــال حاض در ح
ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــای فعال نیروه
بــه زیــر ضــرب مســائل امنیتــی 
همچنــان حــدی از فضــای کنشــگری 
ایــن  داشــته اند.  نگــه  زنــده  را 
نیــروی فعــاْل متشــکل از افــرادی بــا 
ســابقه فعالیــت سیاســی نســبتا بلنــد 
ــا  مــدت و نیــز کســانی اســت کــه ب
جنبــش ســبز وارد عرصــه کنشــگری 
میــان  مشــترک  وجــه  شــده اند. 
ــرادی  ــی، انف ــگران داخل ــوم کنش عم
و اتمیــزه بــودن آنهاســت. تــا حــدی 
کــه بــه مســائل امنیتــی مربــوط 
علنــی  فعالیــت  عــدم  می شــود، 

ــول  ــی و معق ــال فهمیدن ــی کام گروه
اســت. امــا بــه بــاور نگارنــده مانعــی 
ــان  ــی در می ــائل امنیت ــر از مس فرات
اســت و آن اینکــه میــل بــه فعالیــت 
ــای  ــه از فض ــت ک ــی مدت هاس جمع
کنشــگری داخــل کشــور رخت بســته 
اســت و عمــوم کنشــگران مســتقل از 
پرداختــن بــه مقولــه ســازمانیابی ســر 
ــن  ــل ای ــن دلی ــد. مهمتری ــاز می زنن ب
خــودداری افــول رخــدادی اســت 
آن  رهایی بخــش  ســویه های  کــه 
بســیاری از مــا را امیــدوار کــرده 
بــود. امــا عــالوه بــر آن، عوامــل 

سازمانیابی در نبود رخداد

اشکان خراسانی
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ــای  ــد: پیامده ــم دخیل ان ــری ه دیگ
ــه  ــی ک ــرکوب عیان ــا س ــه ب مواجه
ــره  ــت روزم ــوزه زیس ــه ح ــر ب دیگ
مشــکالت  نمی کنــد؛  رحــم  هــم 
اقتصــادی و فشــارهای معیشــتی کــه 
در اثــر پیامدهــای تحریــم  )فــاز 
ــتانه«(  ــر دوس ــالت بش ــه »مداخ اولی
ــه  ــره. هم ــه اســت؛ و غی شــدت یافت
اینهــا باعــث شــده اســت کــه فعالیــن 
امکانــی بــرای فعالیــت جمعــی از 
مســیری آزمــوده نشــده نبیننــد و در 
ــت  ــی در جه ــل جمع ــی آن از عم پ
ــن  ــد. ای ــاز زنن ــر شــرایط ســر ب تغیی
ــرای  ــی ب ــاد آمادگ ــا ایج ــر قطع ام
ــز  ــر را نی ــدادی دیگ ــا رخ ــه ب مواجه

می ســازد. مســدود 
ــه شــد،  ــه آنچــه کــه گفت ــا نظــر ب ب
شــکل گیری  رخــداد  نبــود  در 
در  هســته ای  هــای  ســازمانیابی 
ــکل گیری  ــد ش ــور نیازمن ــل کش داخ
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس گروه های
ــای  ــد پایه ه ــی بتوانن ــای عین نمونه ه
ــه  ــوت ب ــرای دع ــه ای ب ــادی اولی م
تــداوم مبــارزه و مقاومــت فراهــم 
ســازند. یعنــی در شــرایط فقــدان 
مبــارزات مشــهود در ســطح عمومــی، 
ــازمانیابی  ــکلی از س ــر ش ــدارک ه ت
هســته ای در وهلــه نخســت مســتلزم 
ــبکه  ــکالی از ش ــش اش ــود و پیدای وج
هاســت. یــک امــکان موجــود در ایــن 
راســتا آن اســت کــه شــکل گیری 
بســتر  بــر  هســته ها  ایــن  اولیــه 
شــبکه های  و  مجــازی  ارتباطــات 
ــگران  ــد. کنش ــود در آن رخ ده موج
منفــرد فضــای مجــازی غالبــا در 

حلقه هایــی نامتعیــن یکدیگــر را از 
ــم  ــب ه ــردن مطال ــال ک ــق دنب طری
و  حضــوری  دیــدار  می شناســند. 
ارتبــاط رودررو میــان ایــن »دوســتان 
ــرای  ــتری ب ــد بس ــازی« می توان مج
ایجــاد اعتمــاد متقابــل فراهــم ســازد 
می توانــد  خــود  نوبــه  بــه  کــه 
ــکل گیری  ــرای ش ــد ب ــه ای باش زمین
هســته ای کوچــِک چنــد نفــره از 
ارتبــاط  بــر  تاکیــد  کنشــگران. 
مســتقیم از ایــن رو اســت که اســتفاده 
بلندمــدت از فضــای مجــازی، گســتره 
بــه  وابســته  را  مــا  خالقیت هــای 
ابزارهــای فضــای مجــازی کــرده 
ــازی  ــای مج ــه فض ــت؛ در حالیک اس
عمومــا توانمنــدی هــای واقعــی را بــه 
کنشــی حقیقــی پیونــد نمی زنــد. پــس 
از شــکل گیری گروه هــای کوچــک، 
انجــام  و  عملــی  ایده هــای  طــرح 
پروژه هــای مشــترک )و محــدود(، 
گروه هــای  شــدِن  نزدیک تــر  بــه 
تعیین یابــی  و  همســو  کوچــِک 
واقــع  در  می شــود.  منجــر  آنهــا 
پروژه هــای  انجــام  بــا  می تــوان 
اشــکالی  عملــی،  مــدت  کوتــاه 
ــرد  ــای خ ــازمانیابی ه ــی از س مقدمات
را متحقــق کــرد. گســترش ایــن گونــه 
ســازمانیابی هــای خــرد در نبــود 
ــارزه و  ــداوم مب ــا هــدف ت رخــداد )ب
ــن دســتاوردش  مقاومــت(، ابتدایی تری
ــه  ــانی ک ــه کس ــود ک ــد ب ــن خواه ای
حضــور و کنشــگری آنــان در رخــداد 
ــود،  ــرادی ب ــورت انف ــه ص ــین ب پیش
در  بعــدی  رخــداد  در  می تواننــد 
قالــب هســته های خــرد )۴ یــا ۵ 

ــا  ــی ب ــد. از طرف ــور یابن ــره( حض نف
ــرد  ــته های خ ــن »هس ــکل گیری ای ش
ــان  ــی آن ــکاِن پیوندیاب ــت« ام مقاوم
)در شــرایط مناســب( فراهــم خواهــد 
شــد کــه ایــن امــر هــم اثــرات 
هســته های  فعالیت هــای  بیرونــی 
منفــرد را تقویــت خواهــد کــرد و هــم 
ــترک  ــای مش ــوگیری ه ــه ی س زمین
هســته ها و شــکل گیری گروه هــای 
ــاخت.  ــد س ــم خواه ــر را فراه بزرگت
بــه هــر حــال مهــم آن اســت کــه بــا 
ــت  ــرد مقاوم ــته های خ ــکیل هس تش
از دل بســترهای ارتباطــی موجــود 
ــای  ــا ج ــازی(، ت ــای مج ــی فض )حت
ــه و  ــت فردمحوران ــر خصل ــن ب ممک
اتمیــزه ی حاکــم بــر فضای کنشــگری 
ترتیــب  ایــن  بــه  کنیــم.  غلبــه 
در  را  مبارزاتــی  روحیــه  می تــوان 
ــر  ــرد و ب ــاء ک ــگران احی ــان کنش می
ــی  ــرخوردگِی تحمیل ــی س ــو عموم ج
از ســوی ماشــین ســرکوب غلبــه 
کــرد. حرکــت در جهــت تشــکیل 
ــن  ــْت در عی ــرد مقاوم ــته های خ هس
ــدارک  ــاِز ت ــد زمینه س ــال می توان ح
ــد، و  ــی باش ــکل تر آت ــات متش اقدام
از ایــن طریــْق آمادگــی جمعــی بــرای 
دخالتگــری موثــر در فرصت هــای 
ــه  ــا ب ــد. تنه ــت کن ــش رو را تقوی پی
ــی )در  ــل همبســته جمع میانجــی عم
ــوان  ــه می ت ــت ک ــطحی( اس ــر س ه
ــه  ــود ب ــی« موج ــت انفعال از »سیاس
ســوی »سیاســت فعــال« آینــده گــذر 

ــرد. ک

۲۷ آذر ۱۳۹۰
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ــی  ــارزه سیاس ــکان مب ــان« م »خیاب

جامعــه ای  در  اســت.  فرودســتان 

ــدرت  ــای ق ــم قلعه ه ــواری ضخی دی

ــدا  ــردم ج ــای م ــی را از دری سیاس

کــرده اســت و هیــچ ســخن معتــرض 

و مخالفــی، در نظــام سیاســی جامعــه 

در  نمی شــود،  سیاســی  نمایندگــی 

جامعــه ای کــه ســرکوب و دیکتاتوری 

عریــان، هــر ســطحی از ســازمان یابی 

و تشــکل یابی را بــرای محرومیــن 

جامعــه  ســتِم  تحــت  طبقــات  و 

ــان آن  ــن ســاخته اســت، خیاب ناممک

ــواره گشــوده ای اســت  عرصــه ی هم

کــه سیاســت در معنــای واقعــی 

ــت  ــی اس ــد. کاف ــان می یاب آن جری

توافقــی نانوشــته شــکل بگیــرد و 

مختلــف  گروه هــای  و  دســته ها 

خانه هــای  از  جویبارهایــی  چــون 

خفقــان آوِر  و  اجــاره ای  و  تنــگ 

خــود بیــرون بزننــد و برخــالف هــر 

ــه ســمت  ــه جــای حرکــت ب روزه، ب

کارخانه هــا و اداره هــا و دفاتــر کاِر 

ــوند.  ــاری ش ــان ج ــد خیاب ــه مقص ب

در هــر کوچــه ای ایــن جویبارهــا بــه 

را  نهــری  و  می یپوندنــد  یکدیگــر 

ــود  ــع خ ــا تقاط ــد و ب ــکل می دهن ش

ــیل وار  ــود را س ــا، راه خ در چهارراه ه

ــایند. ــان بگش ــو خیاب ــه س ب

دگرگــون  سیاســت  لحظــه ای،  در 

و  رســمی  سیاســِت  می شــود. 

بی خــون و محافظــه کار و دروغ گــو 

و  پارلمان هــا  سرســراهای  در 

روزنامــه ی  و  هــا  وزارت خانــه 

و  تلویزونــی  مجله هــای  و  رســمی 

ــود و  ــی دود می ش ــه آن ــی ب رادیوی

ــران  ــه ی ناظ ــی رود و هم ــوا م ــه ه ب

اتــو  کارشناســاِن  و  مفســران  و 

ــرت  ــی از حی ــا دهان های ــیده ب کش

حدقــه  از  چشــم هایی  و  گشــوده 

هــای  پشــت بام  از  زده،  بیــرون 

خــود بلنــد می شــوند و بــه ایــن 

گام هــای  کــه  می نگرنــد  غــول 

ــرزه  ــه ل ــهر را ب ــمارش کل ش بی ش

»مــردم«. اســت:  درآورده 

را  آنچــه  همــه  ناگهــان  خیابــان 

بــر ســنگفرش های خــود تجربــه 

دهه هــا  و  ســال ها  کــه  می کنــد 

از حیــات رســمی ســرکوبگر جامعــه 

ــی  ــده اند. آن خواب زدگان ــذف ش ح

کــه سیاســت را از رنگین نامــه هــای 

ــر  ــا پُ ــای کاذب، ام ــمی و مجراه رس

ــد،  ــال می کردن ــان دنب ــِت حاکم زین

در مقابــل سیاســت نوظهــوِر خیابانــی 

ــده ی آن،  ــر و رو کنن ــای زی و تکان ه

بــه عبــث بــه دنبــال تکیه گاهــی 

ــه آن،  ــا چســبیدن ب ــا ب ــد ت می گردن

ــم  ــم عظی ــدن در تالط ــرق ش از غ

اجتماعــی نجــات یابنــد. زهــی خیــال 

ــل! باط

پوشــالی،  قــدرت  قلعه هــای  در 

ــی را  ــر نوین ــاز عض ــژاد آغ احمدی ن

اعــالم می کنــد. خامنــه ای پیاپــی 

ــرس،  ــه از ت ــگ باخت ــی رن ــا صدای ب

حاکمیــت الهــی خــود را یــادآور 

ــش  ــان نق ــان چن ــود، و حاکم می ش

کاخ  گویــی  کــه  می کننــد  بــازی 

ســتِم آنهــا ابــدی و زوال ناپذیــر 

اســت. امــا در خیابان هــای سیاســت 

غیــر رســمی، مــردم قــدرت جدیدی 

را کشــف کرده انــد؛ قدرتــی کــه 

جنبش هــای زیریــن و ســرکوب شــدْه 

ــی آورده  ــدان عموم ــه می ــا را ب آنه

اســت. قدرتــی کــه مترســک های 

ــه  ــی ب ــه تکان ــی را ب ــدار حکومت اقت

کپــه ای کاه و لته هــای بی مصــرف 

بــدل می کنــد.

۱۷ تیر ۱۳۸۸

سیاست در خیابان

امیر.ک.
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انتظــار  کــه  کودتایــی  حکومــت 
نداشــت مــردم چنیــن همبســته و 
شــجاعانه در مقابــل وی بایســتند، 
تمرکــز خــود را از دســت داده اســت. 
ــد و  ــگ می زن ــی چن ــت پی در پ حکوم
ــش  ــاره روی پای ــد دوب ــعی می کن س
ــه  ــدام حوکــت ب ــا هــر اق بایســتد. ام
ــه  ــود. در بره ــدل می ش ــود ب ضــد خ
انقــالْب هــر اقدامــی کــه نظــاِم ســلطه 
ــد،  ــام می ده ــود انج ــظ خ ــرای حف ب

را عمیق تــر می کنــد: گــورش 
لگدمــال  را  مــردم  رای  حکومــت 
ــت  ــق حاکمی ــکارا از ح ــد و آش می کن
ــاع  ــه دف ــر جامع ــراْد ب ــی از اف قلیل
بــه  مــردم  حاکمیــِت  می کنــد؛ 

خواســتی عمومــی بــدل می شــود. 
نیم بنــد  رســانه های  حکومــت 
ــانه ها  ــدد؛ آزادی رس ــود را می بن موج
تبدیــل  عمومــی  خواســتی  بــه 
ــدگان  ــْت بازداشت ش ــود. حکوم می ش
را شــکنجه می کنــد؛ غیــر قانونــی 
شــدن شــکنجه بــه خواســتی عمومــی 
ســپاه  حکومــت  می شــود.  تبدیــل 
مــردم  کشــتن  بــه  را  بســیج  و 
ــای  ــن نهاده ــالل ای ــتد؛ انح می فرس
ســرکوب بــه خواســتی همگانــی بــدل 
ــان سیاســی  می شــود. حکومــت مخالف
مــردم  می انــدازد،  زنــدان  بــه  را 

زندانیــان  تمــام  آزادی  خواســتار 
ــان  ــان و زن ــت جوان ــوند. حکوم می ش
را ســرکوب می کنــد؛ جوانــان و زنــان 
ــد.  ــدان می آین ــه می ــی ب ــرای رهای ب
حکومــت بــا ادلــه مذهبــی حــق 
ــود  ــِت خ ــن سرنوش ــر تعیی ــردم ب م
ــت  ــی حکوم ــد؛ جدای ــکار می کن را ان
بــه خواســتی عمومــی  از مذهــب 
ــن  ــل می شــود. حکومــت از قوانی تبدی
مــردم  ســرکوب  بــرای  موجــود 
اســتفاده می کنــد؛ مــردم خواســتار 
تغییــر قانــون می شــوند. حکومــت 
ــری  ــرای جلوگی ــادی ب ــار اقتص از فش
ــردم  ــرد؛ م ــره می گی ــاب به از اعتص
خواهــان جامعــه ای می شــوند کــه 

زندگــی  بــرای  اقتصــادی  اجبــار 
حکومــت  شــود.  حــذف  کــردن 
جلــوی ابــراز عقیــده را می گیــرد؛ 
آزادِی ابــراز عقیــده بــه خواســتی 
ــت  ــود. حکوم ــل می ش ــی تبدی عموم
ــد؛  ــالم می کن ــوع اع ــات را ممن تجمع
ــوند  ــتمی می ش ــان سیس ــردم خواه م
ــراض  ــع و اعت ــه در آن آزادِی تجم ک
ــد.  ــده باش ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب
ــه  ــوان را ب ــان ج ــوی زن ــت گل حکوم
گلولــه می بنــدد؛ صــدای زنــان جــوان 
بلندتــر و فراگیــر برمی آیــد. حکومــت 
می کنــد؛  زندانــی  را  نویســندگان 

همگانی تــر  خواســتی  قلــم  آزادِی 
می شــود. حکومــت ارتبــاط میــان 
و  آزادی  می کنــد؛  قطــع  را  مــردم 
ــی  ــبکه های ارتباط ــی ش ــهل الوصول س
ــی می شــود. صاحبــان  خواســتی همگان
در  تولیــدی  مراکــز  و  کارخانه هــا 
ــر خواســت اعتصــاب می ایســتند؛  براب
ــری  ــرل کارگ ــتار کنت ــران خواس کارگ
تولیــدی  و  صنعتــی  مراکــز  بــر 
را  مــردم  حکومــت  می شــوند. 
احــزاب  در  عضویــت  اتهــام  بــه 
زندانــی  سیاســی  ســازمان های  و 
احــزاب  فعالیــِت  آزادی  می کنــد؛ 
خواســتی  سیاســی  ســازمان های  و 
حکومــت  می شــود.  گســترده تر 

حیــات  می کشــد؛  ددمنشــانه 
می یابــد. اهمیــت  شــرافتمندانه 

دگرگونــی آغــاز شــده اســت؛ در 
رویاهــای  فشــرده.  زمــان  همیــن 
جدیــدی در ذهــن جامعــه شــکل 
بــه همــه ی  اندیشــیدن  می گیــرد. 
می نمــود،  ناپذیــر  امــکان   آنچــه 
مشــغله هــر روز ه ی همــگان شــده 
ــل  ــیدن و عم ــارِت اندیش ــت. جس اس
ورزیــدن همگانــی شــده اســت. بــرق 
را  »انقــالب«  بنگریــد؛  را  چشــم ها 

. می بینیــد
۶ تیر ۱۳۸۸

مردم چه  می خواهند؟
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بــاروت گــرم در خیابــان همــه را بــه فکــر وا داشــته اســت. 
ــداز و راه  ــت می ان ــرد، پوس ــتاب می گی ــی ش ــش مردم جنب
بــاز می کنــد. هم زمــان در ســه ســوی میــدان انقــالب، 

ــد: ــش می پردازن ــل جنب ــه تعاوی ــه ب ــای کهن ایده ه

ــبز«  ــرم س ــه ی »رف ــتند از چلچل ــم نیس ــم ه ــا ک ۱. بعضی ه
در اینترنــت و پیــروزی طبقــه ی متوســط )!( می گوینــد ]کــه 
بایــد ایــن رویکــرد را در نســبت بــا فوبیــای »انقــالب« درک 
ــه و آگاه  ــرم ســبْز« بخردان ــک »رف ــا، این ــرد[: از نظــر آنه ک
ــه  ــاندن ب ــارت رس ــدون خس ــرمایه، ب ــای س ــه موهبت ه ب
ــت.  ــده اس ــه کار ش ــت ب ــی، دس ــی و خصوص ــوال عموم ام
ــت  ــان را از دوردس ــه برنامه هاش ــبکه هایی ک ــک ش ــه کم ب
پخــش می کننــد - و اگــر خــود مــاه نباشــند، تصویــر 
ــد -  ــم ماهواره ان ــت ک ــند، دس ــم نباش ــاه ه ــی در م مردان
مبــارزه ای مســالمت آمیز در جریــان اســت. اینــان از توهیــن 
بــه مقدســات و نظــام بــه دورنــد، چــرا در ُکنیــه ی جان شــان 
ــودن،  ــی معاصــر ب ــودن یعن ــرال ب ــد. و لیب مســلمان لیبرال ان
ــه در  ــی ک ــه آن ــبیه ب ــت ش ــزی اس ــودن چی ــر ب و معاص
ــی  ــیقی تلفیق ــی موس ــد؛ یعن ــم« می نامن ــی »پسامدرنیس فارس
ــد  ــن می گوین ــان همچنی ــا. این ــوی تمدن ه ــه گفتگ ــه اضاف ب
ــد.  ــزی نمی دان ــالب ۵۷ چی ــی از انق ــوان ایران ــل ج ــه نس ک
می گوینــد طبقــه  متوســط   مــان جوانانــی زاییــده کــه گذشــته 
از قبــض و بســط فقــه، خوانــش صلــح ابــدی کانــت، و تعامــل 
و تســامح، و همچنیــن بــه گوهــری نویــن دســت یافتــه اســت: 
کاری بــه کار مســائل اجتماعــی نــدارد، عاشــق پارلمانتاریســم 
و دموکراســی اســت و عشــق اش چــون ایرانــی اســت حــد و 
مــرزی و هــم نــدارد، همیــن شــورای نگهبــان هــم برایشــان 
ــد  ــان می خواهن ــد این ــت. می گوین ــه  الک اس ــی اندیش تجل
همچــون همــه جوانــان دنیــا - کــه تصویرشــان را در 
ــند.  ــد - آزاد باش ــی دیده ان ــی آمریکای ــریال های تلویزیون س
دردشــان زندگانــی متعــارف در همیــن نظــم جهانــی اســت. و 

ــالمی. ــهامی اس ــرکت های س ــاد ش ــان ایج آمال ش
امــا ایــن مــردم، برخی شــان بــه نظــر بــه مقدســات نظــام و 

بیــرون نظــام هــم تعــرض کرده انــد، چنــدان هــم بــه بانــک 
ــد.  ــی نمی نهن ــاره وقع ــورد اش ــان م ــواری نگهب ــی و ش جهان
ــه  ــه آن چ ــان( ب ــان )پوشش ش ــه قیافه ش ــم ک ــی دیده ای گاه
در تصورتــان طبقــه متوســط می باشــد هــم نمی خــورد. کفــش 
کتانی شــان مــارک شــناخته ای نــدارد. شــاید همیــن بچه هایــی 
ــا  ــر، ب ــن فق ــه دام ــا دلهــره ی پدران شــان از ســقوط ب ــه ب ک
فقیــران بیگانــه بودنــد، در خیابــان پــی برده انــد کــه فقیــران 
ــمارند و  ــد، بی ش ــن مبارزانن ــه بهتری ــتند. ک ــان نیس دشمن ش
راهبرانــی شــجاع. و ایــن فقــر اســت کــه چنــدش آور اســت. 
اگــر دقــت کنیــد، آن جــزوه »دولــت امیــد« )برنامــه آقــای 
موســوی( هــم چنــدان ربطــی بــه رهنمودهــای بــازار جهانــی 
ــه اســالم  ــه هــر دلیلــی- ب ــگار می خواســت - ب نداشــت و ان
ــا  ــال ب ــر ح ــه ه ــردد. ب ــالب برگ ــال های اول انق ــاب س ن
ــم اســت،  ــه اقتصــاد عل ــد ک ــر می کنن ــه فک ــی ک اقتصاددانان
نــه سیاســت؛ و نولیبرالیســْم گــزاره ای علمــی، فاصلــه داشــت.

ــب تنــگ  ــه شــما )دســته اول( گفــت کــه شــاید قال ــد ب بای
ــتگاه های ایدئولوژیــک شــما ظرفــی اســت نامناســب  دس
ــان  ــه این ــان: ک ــی جوان ــته های اجتماع ــت خواس ــرای واقعی ب
بی کارنــد و خســته از کنکورهــای هــر ســال، خســته از 
توســری خــوردن از کارفرمایــان، خســته از آگهی هــای 
ــدم  ــان از ع ــه این ــاد؛ ک ــت ارش ــاد و گش ــی، اعتی تلویزون
امــکان اعمــال اراده شــان بی تابنــد. کــه اینــان در همبســتگی 
ــا،  ــه کتاب ه ــد ک ــیدن یافته ان ــرای اندیش ــی ب ــی زبان مردم
ــت  ــتَرَونی اس ــه ی ِس ــروتر از اندیش ــال ها پیش ــهر ها و س ش
ــگار،  ــی روزنامه ن ــازبفروش، کم ــی بس ــوده، کم ــی ل ــه کم ک
ــا  ــد. اگــر گــوش بســپارید، در هــر مواجهــه ب ــل می کن تحلی
ــن  ــه ای ــرا ک ــنوید. چ ــاز می ش ــعارهای ۵۷ را ب ــرکوب، ش س
ــای  ــر کتاب ه ــی اگ ــد؛ حت ــاد می آورن ــه ی ــاره ب ــردم دوب م
مدرســه را بــا وارونویســي ۵۷ تــا ۶۰ پـُـر کــرده باشــند. اگــر 
ــنویم:  ــاتر می ش ــر روز رس ــی را ه ــپاریم، صدای ــوش بس گ
ــن تر  ــی روش ــروز افق ــی، ام ــم اجتماع ــن نظ ــردن ای ــا ک کله پ

دارد.

چهارسوی انقالب

میالد.س.

http://www.negah1.com/xyaban/xyaban27.pdf
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۲. دیگرانــی می گوینــد کــه ایــن اعتراضــی ارتجــاع فرادســتان 
ــد در  ــران. می گوین ــران و کارگ ــرض فقی ــر تع اســت در براب
برابــر احمدی نــژاد، ُگنده ســرمایه داران صــف کشــیده اند. 
بســیجی ها بچه هــای واقعــی اعماق انــد. می گوینــد: مگــر 
ــراه  ــتان، هم ــداِن فرادس ــِگ فرزن ــن جن ــه ای ــد ک نمی بینی
ــروم،  ــای مح ــر توده ه ــین، در براب ــط شهرنش ــه متوس طبق
ــر  ــد مگ ــا می گوین ــت؟ ی ــان اس ــای دهق ــژه توده ه ــه وی ب
نمی بینیــد کــه ایــن جنــِگ دو طــرف، دعوایــی اســت بــر ســر 
ــه حکومــت  ــد ک ــاول؟ برخــی می افزاین ــکان چپ ــدرت و ام ق
ــه  ــژاد قرین ــت و احمدی ن ــران اس ــئله دوران در ای ــی مس مل

ــاوز. بولیواریســم و متحــد چ
شــاید امــا شــما دوران تــان را بــد درک کرده ایــد: حکومــت 
ملــی در ۱۳۸۸ در ایــران یعنــی چــه، بولیواریســم در ایــران 
ــتان  ــاح فرادس ــوای دو جن ــراب دارد؟ دع ــی از اع ــه محل چ
هــم کــه در برهــوت کویــر رخ نمی دهــد، بــر بســتر 
ــم از  ــاح ه ــن دو جن ــود ای ــد. خ ــی رخ می ده ــه انقالب جامع
ــد.  ــری نیامده ان ــای دیگ ــد، از ج ــالب بوده ان ــای انق ثمره ه
ــد کــه در مناطــق  نیروهــای بســیج، نیروهــای شــبه نظامی ان
در  دارنــد.  کارگــری حضــور چشــم گیری  و  فقیرنشــین 
هشــت ســال گذشــته مــا شــاهد گــردش تدریجــی در ایــن 
ــا  ــهر اینه ــورش اسالم ش ــان ش ــر در زم ــتیم. اگ ــا هس نیروه
ــد،  ــا بودن ــدرت توده ه ــر ق ــام زدن ب ــرل و لج ــتگاه کنت دس
ــده  ــر ش ــتخوش تغیی ــدودی دس ــا ح ــان ت ــروز کارکرد ش ام
ــژادی  ــان احمدی ن ــوب گفتم ــا در چارچ ــن نیروه ــت. ای اس
سعی شــان نمایندگــی فقیــران بــوده اســت. امــا ایــن ابتــکاری 
ــی و  ــای امنیتی-نظام ــیله نهاده ــه وس ــده ب ــی ش ــود طراح ب
بــا کمــک مشاوران شــان، نوعــی ســکه زدن بولیواریســم 
اســالمی در ترکیــب بــا حــزب اهلل لبنــان. اینهــا جــای خالــی 
ــاز دادن  ــرای امتی ــا ســامانه هایی ب ســازمان های مردمــی را ب
بــه معــدودی عــوض کرده انــد. ایــده آل اینــان ایجــاد نوعــی 
ــا  ــت. ام ــوده اس ــت ب ــی در دول ــه ای در تبان ــت محل حکوم
پایــه کارشــان توزیــع بخــش کوچکــی از درآمــد رانتییــر در 
میــان فقــرا بــود، و فــرو کاســتن مطالبــات مردمــی بــه امــکان 
ــوض از  ــر. در ع ــت و فق ــه فالک ــن از مهلک ــردِی در رفت ف
تــوده ی فقیــران انتظــار دارنــد کــه در متــن جنبــش مردمــِی 
ــان  ــد. از آن ــرکوب برخیزن ــال از س ــِت فع ــه حمای ــْر ب حاض
ــش  ــردارانی کرن ــر س ــی در براب ــه همگ ــد ک ــار دارن انتظ
کننــد کــه در حــال چپــاول ثمــره ی کار و درآمدهــای 
متعلــق بــه همگاننــد، در راه ایــن ســروران از جان شــان 

ــن اشــتباه  ــرادران و خواهران شــان را بکشــند. ای ــد و ب بگذرن
ــا واقعیــت هم خوانــی  محاســبه اِی اینــان اســت. انتظارشــان ب
نــدارد. فقیــران هیــچ انگیــزه ای بــرای حمایــت فعــال از ایــن 
دســتگاه را کــه ندارنــد هیــچ، در مســیر انکشــاِف ایــن جنبش 
ــِت  ــه حمای ــت ب ــن اصــرار حکوم ــبب همی ــه س ــد ب می توانن
ــویی  ــا از س ــش در خیابان ه ــور جنب ــویی، و حض ــال از س فع
ــش  ــتقل خوی ــازمان های مس ــاد س ــه ایج ــت ب ــر، دس دیگ
بزننــد. گفتمــان عظمت طلــب گــرد مســئله اتمــی نیــز نیــروی 
ــن  ــه ای ــدارد؛ درســت ب ــن مناطــق ن بســیج  کننــده  ای در ای
دلیــل کــه مســئله کارگــران و فقــرا حکومــت ملــی نیســت. 
ــد؛  ــی یابن ــت رهای ــه از فالک ــت ک ــن اس ــران ای ــئله فقی مس
ــد.  ــمیت بشناس ــه رس ــان را ب ــوق انسانی ش ــه حق ــه جامع ک
شــاید نطفــه ایــن ســازمان ها در دل همــان مســجد و همــان 
تکیــه بســته شــود و خــود ایــن پوســته ، کــه بیــش از پیــش 
ــاری  ــه کن ــت، را ب ــده اس ــدل ش ــرکوب ب ــتگاه س ــه دس ب
ــای  ــا برنامه ه ــر ب ــن ام ــد. کمونیســت ها در راســتای همی نه
ــی می کوشــند.  ــات اجتماع ــی رســانی و اقدام ــی و آگاه تبلیغ
ــن  ــزرگ حاکمــان هــم ای ــا آن جــا کــه می دانیــم تــرس ب ت
ــان   ــوْد صاحب زم ــه خ ــد ک ــی ببرن ــا پ ــه توده ه ــت ک اس
انــد. ورشکســتی مالــی دولــت در ماه هــای آینــده، بــه هیــچ 
وجــه مجالــی بــرای ریخــت و پــاش  هــای الزم بــرای اجــرای 
ــت  ــد. درک درس ــهر روی را نمی ده ــواری در ش ــر بولی تئات
ــش  ــی و کوش ــته های اجتماع ــازمان یابی، خواس ــع س از موان
در جهــت فائــق آمــدن بــر آنهــا کار کمونیســت  هاســت، نــه 
تاویــل ســکوت نســبی تــوده بــه حمایــت ضمنــی از ســرکوب 

ــان.  ــع طبقاتی ش ــه مناف ــر پای ب
ــان هســتند بیــش از  ــی کــه در خیاب از ســوی دیگــر مردمان
پیــش بــه ایــن امــر پــی خواهنــد بــرد کــه تصــوراِت دور از 
واقعیتــی کــه گــروه اول ترویــج می کننــد کارگشــا کــه نبــوده 
ــر ســر پیشروی شــان اســت و آن تصــورات  ــی ب ــچ، مانع هی
ــرای  ــته هایی ب ــاد خواس ــاس و ایج ــا تم ــم ب ــاید کم ک را ش
همــه مــردم، فقیــران، کارگــران و نیــروی کار تکمیــل کننــد. 

ــد.  ــد باش ــتا بای ــن راس ــان در همی ــت ها تال ش ش کمونیس

ــه ی  ــش مرحل ــن جنب ــه ای ــد ک ــومی می گوین ــروه س ۳. گ
خواســت های دموکراتیــک و بورژوایــی اســت. چــرا کــه 
ــران در  ــی در ای ــای عظیم ــا توده ه ــای م ــاس آماره ــر اس ب
مناســباِت دهقانــی روزگار می گذارننــد و خرده مالک انــد. 
ــای  ــاره اروپ ــی از مارکــس درب ــل قول ــا، نق ــن مدع شــاهد ای
ــم  ــر می کنی ــق فک ــون دقی ــا چ ــت. و م ــم اس ــده ی نوزده س
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ــدا  ــتی ج ــه سوسیالیس ــته ها را از مرحل ــن خواس ــه ای مرحل
کرده ایــم. چــون ایــن خواســته ها در ایــراِن عقــب افتــاده، بــا 
یــک ســرمایه دارِی نامتعــارف، هنــوز از نظــر تاریخــی مترقــی 
ــن  ــرای تضمی ــرده، و ب ــت ک ــا از آن حمای ــس م ــت. پ اس
پیــروزی ایــن جنبــش یــک نقشــه خیلــی دقیــق داریــم. مــا 
ــات  ــرای همــه جزئی ــا ب ــم. م ــی تســخیر قلعــه قدرت ای در پ
ــی  ــل قول ــر اســاس نق ــز را ب ــم و همــه چی هــم فکــر کرده ای
ــا  ــم. م ــبه کرده ای ــالدی محاس ــال ۱۸۹۹ می ــن در س از لنی
مهندســاِن پیمــان کاِر پــروژه ی پل ســازی هســتیم، پلــی 
می ســازیم کــه نامــش دموکراتیــک اســت. بعدهــا کــه 
کارگــران صنعتــی اکثریــت را در جامعــه بــه دســت آوردنــد، 
ــت  ــان مالکی ــگاه دولت م ــم و آن ــر می کنی ــان را درازت پل م
ــن  ــه از ای ــرده و هم ــی ک ــد را ملغ ــایل تولی ــِی وس خصوص
بخش نامــه ی دولتــی طبعیــت خواهنــد کــرد. می گوینــد 
ــم را  ــه سوسیالیس ــم ک ــر کرده ای ــق فک ــدر دقی ــا آنق ــه م ک
از کمونیســم، انقــالب سیاســی را از انقــالب اجتماعــی، شــیوه 
تولیــد را از سیاســت جــدا کرده ایــم. مــا فعــال منتظریــم کــه 
ــد  ــه دموکراتیک ان ــان، ک ــران و دهقان اتحــاد شــوراهای کارگ
امــا نــه سوسیالیســت، بــه مــا بپیوندنــد و مــا یــک جمهــوری 

ــم.  ــم کنی ــران حاک ــر ای ــک را ب دموکراتی
که این طور؟

یکــم ایــن کــه کــدام توده هــای دهقــان؟ ۲۵ درصــد ایرانیــان 
کشــاورزند بــه اســتثنای اســتان های شــمالی، بقیــه در 
برهــوت کویــر در روســتاهای کوچــک و هــر روز کوچک تــر 
پخش انــد. بــاغ داری در نزدیکــی شــهرهای بــزرگ و در 
ــوده  ــی ب ــا، یکــی از اشــکال تاریخــی مناســبات دهقان حومه ه
ــه ســرعت در حــال  ــه خــود ب ــه نوب ــز ب ــن نی ــه ای اســت ک
ــرن  ــمالِی ق ــای ش ــاره اروپ ــس درب ــت. مارک ــالل اس اضمح
نوزدهــم بــر پایــه تراکــم جمعیــت روســتایی می نویســد، کــه 
ــرای  ــت. ب ــود اس ــا موج ــی از اروپ ــم در بخش های ــوز ه هن
درک ایــن منظــر تنهــا کافــی اســت یــک عکــس ماهــواره ای 
ــرا  ــد چ ــر کرده ای ــچ فک ــد. هی ــگاه کنی ــران را ن ــالت ای از ف
روســتاییان در جنبش هــای اجتماعــی و سیاســی از مشــروطه 
بدیــن ســوی نقــش تعییــن کننــده ای نداشــته اند؟ بلــه ایــن 
مناســبات در حــال تغییــر اســت، امــا نــه بــدان ســمت و بدان 
شــکلی کــه شــما می پنداریــد؛ بــر عکــس، آن معــدوِد موجــود 

ــد. ــار می گذارن ــی را کن ــم خرده مالک ه
دوم، کــدام مناســباِت متعــارِف ســرمایه داری؟ اینجــا مجــال 
بحــث تنــگ اســت. امــا ســرمایه داری هنگامــی کــه در ایــران 

فــرود می آیــد، بــاور کنیــد همیــن هســت کــه هســت. شــما 
ــردن،  ــی ک ــی صنعت ــد، یعن ــایل تولی ــل وس ــودای تکام در س
بــا بهــره وری از انباشــت اولیــه از طریــق محصــول روســتاها 
هســتید. چیزهایــی دربــاره شــوروی دهــه ۲۰ و ۳۰ خوانده ایــد 
کــه ســطری هجایــی ربطــی بــه ایــران و کاپیتالیســم معاصــر 
نــدارد. ایــن کــه در جریــان ایــن نبــرد فعلــی بــر ایــن باوریــم 
کــه شــعار ابطــال انتخابــات مترقــی اســت، بــرای این نیســت 
کــه کســی واقعــا فکــر می کنــد کــه اقــای موســوی هــر چــه 
ــوق  ــه تف ــد ک ــد، می توان ــه بخواه ــه صادقان ــم ک ــدرت ه ق
ــتگاه  ــی و دس ــرمایه تجاری-مال ــرا س ــدی را ب ــرمایه تولی س
ــوع  ــال بالموض ــی اص ــن تفوق ــد. چنی ــن کن ــری تضمی رانتیی
ــن  ــعار در ای ــن ش ــه ای ــت ک ــن اس ــرای ای ــه ب ــت؛ بلک اس
مرحلــه، امــکان گســترش مداخلــه ی مردمــی در محیــط کار 
ــروی  ــرخ نی ــه ن ــد. ب ــم می کن ــدی فراه ــا ح ــی را ت و زندگ
ــد؛ آن را  ــگاه کنی ــران ن ــی در ای ــد صنعت ــه تولی کار و هزین
ــه  ــن مقایس ــرقی و چی ــوب ش ــیای جن ــورهای آس ــا کش ب
کنیــد؛ ایــن ســرمایه داری هــم هرگــز در عصــر ســرمایه دارِی 
ــی را  ــران صنعت ــق کارگ ــرت مطل ــران، کث پســاصنعتی، در ای
نمی زایــد، مگــر ایــن کــه دولــِت مــورد نظــر شــما کارش را 
ــه  ــد، ک ــروع کن ــروی کار ش ــرخ نی ــاِر ن ــش فاجعه ب ــا کاه ب

ایــن چنــدان فکــر بکــری نیســت. 
ســوم اینکــه، شــیوه تولیــدی هــم چیــزی غیرسیاســی نیســت، 
بــاز بــه بــاورم، اشــتباه می کنیــد. معنــای سیاســت را 
ــای  ــای فض ــر رکن ه ــان و دگی ــت، پارلم ــه دول ــته ب ناخواس
عمومــی محــدود می کنیــد. مداخلــه در شــیوه تولیــِد ثــروت 
اجتماعــی عیــن سیاســت اســت، مداخلــه در نحــوه ی گرداندِن 
ــا یــک محــل کار عیــن سیاســت اســت. الزم  ــه ی یــک محل
ــول  ــل ق ــا نق ــتاهای اروپ ــاره ی روس ــس درب ــت از مارک نیس
ــک  ــس ی ــال مارک ــه کاپیت ــم ک ــت بفهمی ــد، الزم اس بیاوری
ــرایط  ــن ش ــت، تبیی ــاد نیس ــاب اقتص ــی در ب ــاب تخصص کت
ــد، اندیشــه ی  ــیوه تولی ــی در ش ــه ای اجتماع سیاســت، مداخل
ــه  ــه گفت ــن ب ــرای همی ــت. ب ــری اس ــش کارگ ــای جنب پایه پ

خــود نویســنده، نوشــته شــده اســت. 
ســر آخــر ایــن کــه، ایــن پِل شــما روســوی کــوه قــاف، نامش 
ــه کوهــی در کار اســت  دقــت تئوریــک نیســت، چــرا کــه ن
ــن  ــی همی ــی در ط ــوند؛ یعن ــیمرغ می ش ــیمرغی. س ــه س و ن
مبــارزه در ایــن کــوی و بــزرن، در آن محیــط کاری، مــردم 
بــه ایــن الغــای مالکیــت دســت می یابنــد، نــه بــا بخش نامــه 
دولــت پرولتاریــا. ایــن کــه ایــن دســتیابی، ایــن در نوردیــدن 
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ــن را  ــد، ای ــاق می افت ــای ســرمایه، در چــه اشــکالی اتف مرزه
ــت  ــی طبیع ــش اجتماع ــخ و جنب ــون تاری ــم، چ ــا نمی دانی م
ــر گــرد خورشــید نیســت و  نیســت، مــدار گــردش زمیــن ب
ــر  ــد تئوریک ت ــته ایم. بگذاری ــه ننشس ــم در رصدخان ــا ه م
ــق  ــد نیســت کــه دقی ــم: کمونیســم از آن روی قدرتمن بگویی
اســت، بلکــه قــدرت اش در وافــاداری اش بــه حقیقــت نهفتــه 
ــای  ــر پل ه ــاری زی ــه ی ج ــت، آن رودخان ــن حقیق ــت. ای اس
ــان  ــد، مسیرش ــد، جنبش ان ــیال اند، جاری ان ــا س ــال، اینه خی
ــد  ــر نطلبن ــه اگ ــد ک ــود را می طلبن ــاص خ ــای خ را و نام ه
ــاور نیســتند. طــول و عــرض شــان بســته  ــر خودب ــه دیگ ک
اســت بــه مقاومــت دشــمن، بــه درجــه همبســتگی، بــه تــوان 
ــق،  ــِق اف ــن  اســت. تدقی ــه روش ــی ک ــه افق ــن و ب ــر رفت فرات
آنالیــِز شــرایط توســط روشــنفکران نیســت، بلکــه در همپایــی 

ــد. ــق می یاب ــردم تحق ــِل مشــخِص م اندیشــه و عم

۴. بــه بــاورم هــر ســه، ورای ایدئولوژی شــان، بــه مشــاهداتی 
تکیــه می کننــد کــه نــه درســت اســت نــه غلــط؛ اشتباه شــان 
ــه  ــان از س ــر کدام ش ــت. ه ــاهده اس ــاز مش ــم نامج در تعمی
کنــج میــدان انقــالب، یک ســویه و بخشــی از حرکــت مــردم 
ــه پیچیدگــی  ــا راه اشــراف ب ــا تنه ــد. ام ــدان را دیده ان در می
وضعیــت، بــه وســط میــدان رفتــن اســت. در وســط میــدان، 
ــور  ــه حض ــر ثانی ــالب را، در ه ــاف انق ــال انکش ــما ۳۰ س ش
دســته جمعی، تجربــه می کنیــد. مســئله اصلــی، نــه فرزنــدان 
فرادســتان اند، نــه باورهــای دســت راســتی، نــه جنــگ 
فقیــران و فرادســتان، نــه شــکل حکومــت، مســئله اصلــِی ایــن 
جنبــش ایــن اســت کــه مــردم می خواهنــد در اداره ی جامعــه 
شــرکت کننــد، در هــر ســطح ممکــن، در ســطح کشــوری و 
ــی کــه در آن کار  ــا جای ــه ای کــه در ســاکن اند ی ــا در محل ی
ــه  ــانده اند ک ــاْن کار را بدانجــا رس ــه حاکم ــرا ک ــد. چ می کنن
ــران  ــردم ای ــده ی م ــای برازن ــان را دیب ــِی مطلق ش بی کفایت
ــداد.  ــاد ام ــِر بنی ــر و صدقه گی ــردم را باج گی ــد و م می پندارن
ــد  ــن خواه ــش را تعیی ــوی جنب ــمت و س ــه س ــی ک پرسش
ــم،  ــزی را می خواهی ــن چی ــر چنی ــا اگ ــت: م ــن اس ــرد ای ک
ــو  ــی عض ــه عنوان ــت چ ــال تح ــت مان اص ــن خواس ــا ای ب
جامعــه هســتیم؟ ملــت، اُمــت، مســتضعف، منتظــران ظهــور 
ــی  ــه، و آنان ــت فقی ــش والی ــت پوش ــران، تح ــدی، صغی مه
ــا  ــر م ــی ب ــه حق ــه چ ــد ب ــته هامان را نمی پذیرن ــه خواس ک
ســتم روا می دارنــد؟ چــون ســالح در دســت دارنــد؟ چــون 
ثروتمند نــد و ثمــره ی کار مــا، ثــروت معــادن ایــن ســرزمین 
ــد  ــق را خداون ــن ح ــون ای ــده اند؟ چ ــب ش ــه زور صاح را ب

ــح المســائل نوشــته اند؟  ــان داده  اســت؟ چــون توضی ــه این ب
یــا ســرداران شکســت خــورده ی جنگ انــد؟ جنبــش کنونــی 
افــق آن خواســت تبییــن دســته جمعی  گنــگ نیســت؛ 
ــن پرســش های روشــن اســت. طــرح  پاســخ های ممکــن بدی

پرســش نیمــی از پاســخ اســت.

ــن  ــق ای ــدان، در صــدد تحق ــم در وســط می کمونیســت ها ه
پاســخ ها همــراه مردم انــد. کمونیســت ها بیــرون قــدرت 
دولتــی و گفتمــان دولــت زده، تالش شــان ســازمان دهی و 
آگاهانــدن مــردم، تهدیــد قــدرت دولــت و تحمیــل مطالبــات 
ــن را در گفتارشــان و  ــه دســتگاه دولتــی اســت. ای مردمــی ب
در اعمال شــان می تــوان دیــد و همیــن ســبِب اعتمــاد مــردم 
ــه  ــود. کمونیســت ها تکنســین سیاســت نیســتند ک ــد ب خواه
تنهــا دغدغه شــان کســب قــدرت دولتــی یــا تالیــف دفترچــه 
ــدازی باشــند. کمونیســت ها در راه  راهنمــای شــگردهای بران
ــه تبعیــض،  ــر علی ــد. ب ــارزه می کنن گســترش دموکراســی مب
ــای  ــل، برنامه ه ــداد و جه ــه بی ــر علی ــاد، ب ــه فس ــر علی ب
مشــخص می آورنــد، آینــده را بــه پاســداری از محیــط کار و 
زندگــی مــردم، طبیعــت و محیــط زیســت، ترجمــه می کننــد، 
ــان را  ــت ها برنامه ش ــورد. کمونیس ــه م ــورد ب ــا و م ــه ج هم
بــا ســازمان های مردمــی بــه پیــش می برنــد نــه بــا قــدرت 
دولتــی، قــدرت دولتــی را مجبــور می کننــد بــه خواســته های 
همگانــی گــردن گــذارد یــا ایــن کــه بــرود. جایــگاهایــدهی
کمونیســم،همیشــهوبــدوناســتثناء،دربیــرونازقــدرت

ــود. ــفمیش ــیتعری ــازمانهایمردم ــی،درس دولت
مهندســان سیاســی بــه مــا خواهنــد خندیــد و خواهنــد گفــت 
کــه ایــن چــه کار ابلهانــه ای اســت، هنگامــی کــه همیــن کار 
ــه ســرانجام  ــوان ب ــا همــان قــدرت دولتــی می ت ــر ب را موثرت
ــه  ــت ب ــم و درس ــخیر کنی ــت آن را تس ــی اس ــاند؛ کاف رس
ــه  ــا ب ــن ت ــا از دولت شــهر آت ــاور آنه ــن ب ــم. همی کارش بری
امــروز، ایدئولــوژی دولت ســاالران در برابــر دموکراســی بــوده 
اســت؛ همیــن ایدئولــوژی فرادســتان تــا بــورژوازی در برابــر 
ــرای کمونیســت ها،  ــوده اســت. دموکراســی ب امــر سیاســی ب
ــر اســت و  ــش مداخله گ ــک جنب ــک شــکل نیســت، ی ــا ی ام

ایــن همــان تعریــف سیاســت اســت.
ــی از  ــه در یک ــالب، ن ــارم انق ــوی چه ــه، س ــن ک ــه ای نکت

کنج هــای آن، بلکــه در وســط میــدان اســت.

۲۸ تیر ۱۳۸۸
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نبــرد مردمــی در هــر گامــش مرزهــای عــادت را می شــکند. 
ــد را  ــا را از هــم جــدا می کنن ــه محله ه ــی ک ــای نامرئ دیواره
خــراب می کنــد، فضاهــای نویــی ایجــاد مــی کنــد کــه شــاید 
تــا همیــن دیــروز نمی شــناختیم. هــر شــبنامه، هــر روزنامــه ی 
مردمــی، هــر گردهمایــی در محــل کار یــا زندگــی، در خیابــان 
ــی، در  ــتادیوم ورزش ــا در اس ــینما ی ــگاه، در س ــا در دانش ی
ــازه ی  ــای ت ــون ه ــن کان ــارک، بخشــی از همی ــا در پ اداره ی
ــل کار،  ــن مح ــا، در ای ــه در اینج ــا ک ــا م ــت. ام ــارزه اس مب
در ایــن محلــه و در ایــن شــهر هســتیم، چــه مــی خواهیــم؟ 
ــی  ــردم، یعن ــی از م ــای کوچک ــروه ه ــنبه، گ ــح ش ــاید صب ش
ــه صحــن محــل  ــن پرســش مشــترک را ب ــروی کار، همی نی
کار بیاورنــد. شــاید جوانانــی کــه بــه ســبب بیــکاری گســتردْه 
ــرای  ــوان آنهــا محــروم شــده اســت، ب جامعــه از دانــش و ت
ــوند.  ــع ش ــی جم ــم در جای ــش دور ه ــن پرس ــیدن همی پرس
نکتــه همــه ایــن اســت کــه پاســخ هــای ایــن پرســش را هیــچ 
ــود،  ــکل های خ ــا تش ــه ب ــد و هم ــدا نمی دان ــدا ج ــس ج ک
ــر  ــند. اگ ــدان می رس ــارزه ب ــدان مب ــه می ــتن کار ب ــا پیوس ب
ــن  ــد در تعیی ــا کارون، می خواهن ــی از ارس ت ــا ایران میلیون ه
ــش  ــتراک بی ــن اش ــوند، آن گاه ای ــریک ش ــان ش سرنوشت ش
ــد.  ــش را می طلب ــتقل خوی ــازمان یابی مس ــزی س ــر چی از ه
ــه، صنــف، شــورا،  نامــش هــر چــه می خواهــد باشــد؛ اتحادی
کمیتــه. چــرا؟ بدیــن دلیــل کــه در ایــن جامعــه مناســباتی که 
رابطــه ی کارگــران و جنبش سیاســی، دســتگاه امنیتــی و دولت 
را تعریــف می کنــد، هــر تشــکلی پیرامــون خواســته های 
ــم  ــه ی مه ــت. نکت ــت اس ــوِد سیاس ــی، خ ــخص اجتماع مش
صفتــی اســت کــه ایــن نــام را توصیــف می کنــد. ایــن 
ــد  ــته باش ــخصی را نداش ــای مش ــان از ج ــر نش ــت اگ صف
)منظــورم لزومــا اعــالن رســمی ایــن امــر نیســت، کــه ایــن 
ــورا  ــر ش ــت(، اگ ــی اس ــات امنیت ــه مالحظ ــروط ب ــود مش خ
ــهرکی  ــی در ش ــاد، کارگاه ــام آب ــی در نظ ــه ی محل ــا کمیت ی
صنعتــی، اداره ای در چابهــار نباشــد، اگــر عزیمت گاهــش 
همــان واقعیــت تجربــه شــده در همــان محــل کار یــا زندگــی 

ــود.  ــر ضــرب خواهــد ب نباشــد، زی

ــدن  ــردم در گردان ــه ی م ــت هم ــی دخال ــی یعن ــر سیاس ام
شــهر، کشــور. امــر سیاســی خــوِد دموکراســی اســت. هنگامــی 
ــق  ــق و فت ــک رت ــه تکنی ــت را ب ــداران سیاس ــه دولت م ک
تقلیــل می دهنــد، و در رقابت هــای دوره ای شــان  امــور 
مــردم  بــرای  را  نمایندگانــی  محــدود  مجموعه هــای  در 
دســت چین می کننــد، در واقــع امــر سیاســی را، و بــه همــراه 
ــه از  ــی ک ــس هنگام ــد. پ ــذف کرده ان ــی را ح آن دموکراس
پیوســتگی مطالبــات اجتماعــی مشــخص و حقــوق همه شــمول 
ــت  ــن اس ــور ای ــم، منظ ــی می گویی ــر سیاس ــوان ام ــه عن ب
ــش را  ــی معنای ــی آن یک ــی ب ــته اند و یک ــن دو همبس ــه ای ک
ــتگی  ــل کار پیوس ــان و مح ــان خیاب ــد. می ــت می ده از دس
ــتگاه های  ــی و دس ــدرت دولت ــه ق ــود دارد ک ــادی ای وج م
ــازمان های  ــن س ــد. ای ــقه می خواه ــی اش آن را شقه ش نظام
مســتقل مردمــی و کثــرت ســیال ایــن ســازمان هاســت کــه 
ایــن همبســتگِی ضــروری و پیوســتگی مــادی را معنــا بخشــیده 
و بدیــن ترتیــب، و تنهــا بدیــن طریــق، رهبــری موثــر جنبــش 
ــه  ــد را( ک ــری واح ــه رهب ــد )و ن ــن می کنن ــردم را تضمی م
ــچ  ــوری در هی ــن تص ــت. چنی ــی اس ــگ خیابان ــده جن فرمان
ــه و  ــق یافت ــه تحق ــران ن ــی در ای ــه ای از پروســه ی انقالب بره
نــه مطلــوب اســت. بــه تجربــه و دانــش مــان از ۵۶ تــا ۶۰ 
نــگاه کنیــد. دانــش جمعــی ایــن مجموعــه ی از ســازمان های 
مردمــی بی نهایــت کارســازتر، هشــیارتر و در برابــر ترفندهای 
ــار مــا  امنیتــی رویین تــر از هــر رهبــری خواهــد بــود. ایــن ب
تجربــه ی همــه ی جنبش هــای پیشــین را راهبرمــان می کنیــم. 
ــچ  ــر را هی ــرات ۱۸ تی ــوان تظاه ــد فراخ ــک بنگری ــر نی اگ
مرکــز فرماندهــی ای صــادر نکــرد، ۱۸ تیــر خــوِد فراخــوان 
بــود. همین گونــه خواهــد بــود چهلــم یــک شــهید، ســالمرگ 
ــز، ۱۹ بهمــن،  ــام تبری یــک شــاعر مردمــی، ۱۷ شــهریور، قی
ــت  ــر هف ــا، ه ــالش، م ــال ت ــد س ــس از ص ــن. پ ۲۲ بهم
روز یــک فراخوانیــم و تقویم مــان را از روزشــمار رســمی 
ــی،  ــه ی غن ــان تجرب ــاس هم ــر اس ــروز ب ــم. ام ــدا کرده ای ج
ــرد؛  ــا می گی ــهرها پ ــه ی ش ــان در هم ــتگی کار و خیاب همبس
ــش، تقویمــی  ــه های ــش و روزنام ــا، اعــالن های ــا شــبنامه  ه ب

نه امیدی صرف، بلکه با همه  توانمان

میالد.س.
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ــه ی  ــان گوش ــرکوب را در هم ــروی س ــاخته و نی ــد س جدی
ــد گذاشــت.  ــا خواه ــدان ج می

امــا برخــی مضطرب انــد؛ از سندیکالیســم، یــا از امتــزاج 
ــه  ــاز ب ــند. ب ــی هراس ــی م ــر سیاس ــی  و ام ــات صنف مطالب
ــکلی  ــه تش ــر گون ــم. ه ــران برگردی ــرایط ای ــات ش مختص
ــان  ــه ی می ــع از رابط ــد مان ــد بخواه ــکلی هدفمن ــه ش ــر ب اگ
مطالبــات مــوردی، مالــی و مطالبــات ناظــر بــر اداره ی محــل 
کار، ناظــر بــر رابطــه ی محــل کار و محــل زندگــی، ناظــر بــر 
رابطــه ی ایــن دو و کلیــت جامعــه گــردد، آن گاه دســتگاهی 
ــت  ــع دول ــده ی مناف ــواه نماین ــوده و خواه ناخ ــک ب ایدئولوژی
ــندیکای زرد  ــی س ــک کالم یعن ــه، در ی ــب کارخان ــا صاح ی
ــری،  ــش سراس ــر جنب ــی، در ه ــگاه تاریخ ــر بزن اســت. در ه
همچــون امــروز در ایــران، چنیــن تشــکلی یــا از ســوی 
ــا از درون متحــول.  کارگــران و مردمــان ایزولــه می شــود و ی
چــرا؟ چــون کــه مــا هنــوز در انقالبیــم؛ یعنــی وســط میــداِن 
ــارزه  ــش مب ــال برای ــد س ــش از ص ــه بی ــی ک ــراز حقوق اح
کرده ایــم. و از یــاد نبریــم کــه ایــن مبــارزه آن قــدر کارآمــد 
ــران  ــروی کار در ای ــات نی ــوق و امکان ــه حق ــت ک ــوده اس ب
ــاد  ــت. از ی ــر ماس ــورهای دور و ب ــروتر از کش ــا پیش دهه ه
ــزرگ  ــرض ب ــش تع ــه ی حیات ــن دو ده ــم ج.ا. در آخری نبری
و تاکنــون بدفرجامــی را بــه همیــن آخریــن ســنگرهای فتــح 
شــده ی مــردم آغــاز کــرده بــود. کوتــاه گفتــه باشــم، آن ثبات 
سراســری کــه ســندیکاهای ایدئولوژیــک را بــر گــرده ی مردم 
ــات  ــود. آن ثب ــرار ش ــد برق ــران نمی توان ــد، در ای ــوار کن س
را قدرت پرســتان تنهــا در خــواب مــی بیننــد. از همیــن 
ــی از  ــد؛ یک ــان می گوین ــوده پریش ــدارْی خواب آل روی، در بی
ــدن  ــری از ذوب ش ــت و دیگ ــتاخیز می گف ــد رس ــزب واح ح
میلیون هــا آدم در یــک فــرد. عقــل مــذاب اینــان، در وســط 

ــت. ــوا خواهــد رف ــه ه ــدان دود شــده ب می
اســت،  آموختــه  تجربه هــا  از  کــه  کمونیســمی  پــس، 
ــوازن  ــد کــه در ت قدرتمندتریــن همــراه مــردم اســت. می دان
ــروی  ــر نی ــی، ه ــم ایدئولوژیک ــچ توه ــی هی ــا، ب ــی نیروه فعل
ــرف  ــد ص ــم امی ــن کمونیس ــت. ای ــت الزم اس ــی فرص حائل
ــه  ــاری ب ــن گفت ــت. چنی ــی اس ــوان همگان ــق ت ــت، تحق نیس
ــودن  ــوش ب ــال خودج ــا کام ــودن ی ــودی ب ــای خودبه خ معن
ــل خودجوشــی و آگاهــی از  جنبــش هــم نیســت. اساســا تقاب
بیــرون، بحثــی گنــگ اســت. خودجوشــی چــه معجونــی اســت 
و چگونــه در برابــر آگاهــی ایســتاده اســت؟ ایــن واژه هــا ســی 
ــه  ــود ک ــی ب ــدن مبارزان ــر ش ــاِن غافلگی ــش ترجم ــال پی س

ــد.  ــی دور بودن ــارزه ی مردم ــن مب ــان از بط ــبب خفق ــه س ب
ــه  ــی ب ــت. آگاه ــی اس ــج آگاه ــردم، نض ــازمان یابی م خودس
ــم  ــه می خواهی ــی ک ــخْص آن ــای مش ــر ج ــه در ه ــزی ک چی

ــویم. بش
ــر  ــم، بهت ــش روی ــان پی ــر اســاس تجربه هام ــم ب ــر بخواهی اگ
و  بــه طبقه بنــدی و تجزیــه  از عالقــه ی مفــرط  اســت 
بخش بخــش کــردن مدرســه ای امور دســت برداریــم. از مجزا 
ــم.  ــت برداری ــی دس ــر سیاس ــی« از ام ــت »صنف ــردن صف ک
ــیر و  ــتا، مس ــای ایس ــد از مقوله ه ــتی بلن ــا فهرس ــه ب ــرا ک چ
ــو را  ــد تکاپ ــه بای ــا ک ــم؛ آن ج ــه را نمی بینی ــت و پروس حرک
افــزون کنیــم، ســاکنیم و آن جــا کــه بایــد آرام تــر حرکــت 
ــری  ــای فک ــن معضل ه ــه ی ای ــم. تاریخچ ــد می روی ــرد، تن ک
برمی گــردد بــه بحث هــای جنبــش کارگــری در اروپــا و 
ــاره ی یونیونیســم. در  ــرن بیســتم درب ــل ق در روســیه در اوای
ــن تاریخچــه،  ــوف بدی ــا وق ــران در ۱۳۸۸، ب ــرای ای ــران، ب ای
ــن  ــروی ابتکارشــان از ای ــای منطــق حرکــت مــردم و نی همپ
ــن  ــم کارش روش ــنفکر کمونیس ــم. روش ــر رفته ای ــخ فرات تاری
اســت: پــا بــه پــای نبــرد مردمــی، نــه دنبالــه رو و نــه فرمانده. 
اگــر کســی دانــش ســازماندهی یــا تجربــه ای کارا از گذشــته 
ــدازه ی توانــش  ــه ان ــا دارد، آن را همچــون دیگــران ب ــا دنی ی
ــه و  ــدازه ی نیــازش از تجرب ــه ان عرضــه کــرده و خــوِد وی ب
دســتاوردهای اقــدام مشــترک بهــره می بــرد. امــا کســی کــه 
عضــو ســازمانی مردمــی در جایــی مشــخص نباشــد، یکــی از 
ــاد  ــه ای از ی ــد لحظ ــود. بگذاری ــردم نمی ش ــر م ــزاران رهب ه
ــدرت  ــه دار و پُرق ــران، ریش ــت ها در ای ــه کمونیس ــم ک نبری
ــر و فرهنــگ  ــه خاطــر اینکــه پایه گــذار تئات ــه فقــط ب ــد؛ ن ان
ــی  ــر خیابان ــا تئات ــین ت ــد )از نوش ــران بوده ان ــدرن در ای م
»عبــاس آقــا کارگــر ایــران ناســیونال«(؛ نــه بــه خاطــر اینکــه 
ــا اینکــه نخســتین  ــد ی ــا، همراهشــان بودن ــا نیم ــت ت از هدای
ــرای  ــا ب ــه تنه ــد؛ ن ــا کردن ــا را برپ ــا و کتابخانه ه اتحادیه ه
ــان  ــا پیشــروان اندیشــه در جه ــی را ب ــه ی ایران ــه جامع اینک
ــر  ــن خاط ــز، بدی ــر چی ــش از ه ــه پی ــد؛ بلک ــنا می کنن آش
ــدام  ــم در اق ــض، ه ــه و تبعی ــای خراف ــروای بنده ــی  پ ــه ب ک
ــن  ــای کارشــان ای ــات اشــتراک راهنم ــم در اثب مشــترک، ه
اســت: »از هرکــس بــه انــدازه ی توانــش، بــه هــر کــس بــه 

ــازش«. ــدازه ی نی ان

۳ مرداد ۱۳۸۸
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در اینکــه در یــک جامعــه ی خفقــان زده خیــزش عمومــی علیــه 
ــتبداد  ــو اس ــت آزادی و مح ــا محوری ــا ب ــود غالب ــع موج وض
ــه  ــا ب ــن لزوم ــا ای ــگفتی نیســت؛ ام ــای ش ــود، ج ــاز می ش آغ
ــات  ــه مطالب ــات از جمل ــایر مطالب ــه س ــای آن نیســت ک معن
ویــژه ی کارگــران و محرومــان را در ایــن جنبــش جایی نیســت 
یــا نخواهــد بــود. در مــورد خــاص جنبــش جــاری در ایــران، 
بــرای فهــم زمینه هــای غیبــت حضــور متشــکِل کارگــران یــا 
مطالبــات اقتصــادی آنهــا می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه 
ــت و  ــاری از فالک ــی مصیبت ب ــرایط عین ــود ش ــم وج ــه رغ ب
ســتم و اســتثمار، گفتمــان کارگــری یــا بــه طــور کلــی گفتمــان 
ــه  ــن گون ــه کــردن و عرضــه ی عمومــی ای ــرای فرمول چــپ ب
ــوده  ــی جنبــش ضعیــف و نارســا ب ــات در فضــای درون مطالب
اســت )ضعفــی قدیمــی و مزمــن کــه حتــی پــس از آغــاز ایــن 
ــده  ــی برآم ــای تاریخ ــداری فرصت ه ــگرف و پدی ــِش ش جنب
ــی کــه  از آن هــم - تاکنــون - درمــان نشــده اســت(. در حال
ــی  ــات لیبرال ــت مطالب ــا محوری گفتمــان عــام آزادی خواهــی ب
ــه در  ــت ک ــیاری مدت هاس ــل بس ــه دالی ــا ب ــدود(، بن )مح
ــورت و  ــت و ص ــرده اس ــاز ک ــه راه ب ــی جامع ــای عموم فض
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــه اس ــی یافت ــش همگان ــی کمابی بیان
ــی  ــرح برخ ــردن و ط ــاز ک ــر ب ــی س ــت زمان ــاظ موقعی لح
مطالبــات دموکراتیــک در جنبــش از ســوی مــردم عــالوه بــر 
زمینه هــای عینــی از پشــتوانه های تشــکیالتی و رســانه ای 
ــه فعــال  ــی ک ــوده اســت )طیف ــان هــم برخــوردار ب اصالح طلب
ــا  ــا بقــای سیاســی خــود را در حمایــت و همراهــی ب ــع ی مناف
ایــن مطالبــات می بینــد(. امــا در مقابــل، بــرای طــرح مطالبــات 
ــن  ــچ گاه چنی ــه، هی ــان جامع ــران و محروم ــادی کارگ اقتص
پشــتوانه ی بیرونــی در میــان نبــوده و نیســت. چــرا کــه فرضــا 
ــت  ــا هوی ــود و ب ــخص خ ــات مش ــا مطالب ــه ب ــن طبق ــر ای اگ
ــد،  ــری بیاب ــور موث ــی حض ــش کنون ــتقل در جنب ــی مس طبقات
ــاال مــی رود  ــه ی گفتمــان چــپ در جنبــش ب از یــک ســو وزن
ــن  ــل مخالفی ــذاری خی ــور و تاثیرگ ــه ی حض ــرم زمین و الج
ــوی  ــردد؛ و از س ــم می گ ــش فراه ــام در درون جنب ــپ نظ چ

ــای  ــط اهرم ه ــش توس ــدن جنب ــزه ش ــکان رادیکالی ــر ام دیگ
ــش  ــد افزای ــار دارن ــران در اختی ــه کارگ ــتقیمی ک ــار مس فش
می یابــد. در هــر دو حالــت ســیطره ی اصالح طلبــان بــر 
ــل شــده«  ــی گفتمــان »اســالم سیاســِی تعدی جنبــش و هژمون
بــر فضــای فکــری جنبــش بــه خطــر خواهــد افتــاد. بــه همیــن 
خاطــر اصــال  طلبــان حتــی بــه طــور مصلحتــی هــم ســخنی از 
ــران  ــات کارگ ــتی و مطالب ــادی و معیش ــای اقتص محرومیت ه
و محرومــان ســخنی بــه میــان نمی آورنــد. بــرای مثــال، 
ــا  ــش، زمینه ه ــی جنب ــرایط عین ــه ش ــی ک ــی در برهه های حت
و ضرورت هــای ویــژه ای بــرای فراخــوان بــه اعتصــاب 
عمومــی )در حــد محــدود و صرفــا بــرای ایجــاد خودبــاوری و 
همبســتگی جمعــی در میــان مــردم( ایجــاد کــرده بــود، ســران 
ــی  ــن راهکارهای ــردن چنی ــان ک ــب از امتح ــف اصالح طل طی
ســر بــاز زدنــد؛ اگــر چــه داعیــه ی آن را داشــتند و دارنــد کــه 
ــکان پیوســتن  ــه ام ــه و مســالمت آمیزی ک ــر روش کم هزین ه
ــد،  ــم کن ــش فراه ــه جنب ــردم را ب ــیع تری از م ــای وس توده ه
ــت.  ــروری اس ــد و ض ــش مفی ــترش جنب ــداوم و گس ــرای ت ب
ــه در رده ی  ــچ وج ــه هی ــزی ب ــای تناقض آمی ــن رفتاره چنی
ــز  ــر چی ــش از ه ــه پی ــد، بلک ــی نمی گنج ــتباهات تاکتیک اش
ناشــی از آن اســت کــه آنــان بــه طــور آگاهانــه مایلنــد ایــن 
ــول«  ــد »غ ــح می دهن ــد. ترجی ــه بمان ــان خفت ــول«، همچن »غ
ــری  ــر حیطــه ی راهب ــا ب ــدار شــود کــه تســلط آنه ــی بی زمان
ــر(  ــوس« و بی خط ــن« و »مان ــای »ام ــه گذرگاه ه ــش )ب جنب
قطعیــت یافتــه باشــد. بــه هــر حــال اصالح طلبــان هنــوز هــم 

ــد.  ــره می رون ــن« طف ــکار »نامطمئ ــن راه ــه ای ــل ب از توس
بــا ایــن وجــود، همــه ی ایــن حرف هــا بــه معنــای ایــن نیســت 
کــه کارگــران و محرومــان در ایــن جنبــش حضــور ندارنــد، یــا 
ایــن جنبــش بــا منافــع آنــان پیونــدی نــدارد. ســخن تنهــا بــر 
ســر ایــن اســت حضــور کارگــران در جنبــش )متاســفانه( در 
هیاتــی فاقــد هــر گونــه تشــکل و هویت مســتقل طبقاتــی و تنها 
بــه صــورت فــردی و شــهروندی اســت، کــه خــواه نــا خــواه 
بــا تبعیــت از »گفتمــان غالــب« همــراه اســت؛ بــه طــوری کــه 

درباره ی حضور کارگران در جنبش

امین حصوری

http://www.negah1.com/xyaban/xyaban58.pdf
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ــی  ــران - یعن ــا شــعارهای خــاص زحمتکشــان و مزدبگی نهایت
ــته  ــودی نداش ــش نم ــون در جنب ــری - تاکن ــات کارگ مطالب
اســت؛ همچنــان کــه گفتمــان چــپ در گفتمان هــای سیاســی 
ــا و  ــدارد )زمینه ه ــه جنبــش حضــور محسوســی ن معطــوف ب
ــه  ــورد نحــوه ی مواجه ــی چــپ در م ــل ســردرگمی عموم عل
یــا همراهــی بــا ایــن جنبــش خــود بحــث مفصلــی اســت کــه 
ــل و  ــی دالی ــه بررس ــان ک ــد، همچن ــری می طلب ــال دیگ مج
ریشــه های ضعــف مزمــن گفتمــان سیاســی چــپ در ایــران(. 
ــات  ــدگان طبق ــداران و نماین ــه قدرتم ــر اینک ــان دیگ ــه بی ب
ــی  ــش نمایندگ ــن جنب ــران را در ای ــی کارگ ــع کل ــاز مناف ممت
نخواهنــد کــرد، بــه معنــای آن نیســت کــه ایــن جنبــش ربطی 
ــوان شــهروند( در  ــه عن ــا کارگــران )ب ــدارد ی ــه کارگــران ن ب

ــن جنبــش ســهمی نداشــته اند.  ــی و پیشــبرد ای برپای
ــتبداد  ــی اس ــه خواســت آزادی و نف ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
موضوعــی جــدا از زندگــی اجتماعــی و حتــی معیشــتی 
ــورزوازی  ــی ب ــاظ تاریخ ــه لح ــه ب ــر چ ــت؛ اگ ــران نیس کارگ
پــس از ســوار شــدن بــر امــواج لیبرالیســم و اســتقرار و تثبیــت 
خــود بــه عنــوان طبقه ی مســلط، تعابیــر خاصــی از لیبرالیســم، 
نظیــر فردگرایــی منفعت محــور، تقــدس مالکیــت خصوصــی و 
رقابــت آزاِد فــارغ از نظــارت دولتــی را بــه عنــوان پایه هــای 
ایدئولوژیــک نظــام اجتماعــی نویــْن برجســته و فراگیــر 
ســاخت؛ امــا بــه واقــع تحقــق بســیاری از خواســت های 
مســتلزم  دموکراتیــک  آزادی هــای  و  لیبرالــی  اولیــه ی 
حــدودی از برابــری اجتماعــی، نظیــر برابــری جایــگاه حقوقــی 
ــهروندان  ــی ش ــارکت سیاس ــر در مش ــق براب ــهروندان، ح ش
ــت  ــردی اس ــد ف ــات رش ــه امکان ــی ب ــری در دسترس و براب
ــرایط  ــای ش ــرای ارتق ــادی الزم ب ــای م ــه زمینه ه ــه مثاب )ب
واقعــی مشــارکت سیاســی شــهروندان(. از ایــن منظــر ایــده ی 
ــه  ــش ب ــری واکن ــه تعبی ــن آن ب ــای نوی سوسیالیســم در معن
ــی  ــای لیبرال ــِر آرمان ه ــدن اجتناب ناپذی ــم مان انحــراف و عقی
و اومانیســتی در مناســبات جهــان ســرمایه داری بــوده اســت. 
ــت  ــه وضعی ــاع ب ــا ارج ــه موضــوع و ب ــر ب ــی عینی ت در نگاه
کــه  می یابیــم  در  اخیــر  دهه هــای  در  ایــران  کارگــران 
ــران  ــی کارگ ــی و سیاس ــای مدن ــدان آزادی ه ــل فق ــه دلی ب
ــر داشــتن  ــوق خــود نظی ــن حق ــواره از داشــتن ابتدایی تری هم
ــاب،  ــق اعتص ــری، ح ــتقل کارگ ــانه های مس ــا و رس تریبون ه
ــزاب مســتقل  ــندیکا و تشــکل ها و اح ــورداری از س ــق برخ ح
ــه  ــه )ک ــوق اولی ــن حق ــدان ای ــد. فق ــری محــروم بوده ان کارگ
تــا حــدودی و بــه درجــات مختلــف در بســیاری از کشــورهای 

متروپــل ســرمایه داری بــه رســمیت شــناخته می شــوند( بــدون 
شــک عامــل بازدارنــده ی مهمــی بــود که حضــور کارگــران در 
ــا کنــون چنیــن بی شــکل و فاقــد  ایــن جنبــش اعتراضــی را ت
هویــت سیاســی ســاخته اســت. بــه رغــم ایــن واقعیــات در طی 
ماه هــای اخیــر برخــی از مدافعــان »نظــری« طبقــه ی کارگــر 
ــران در  ــات کارگ ــی و مطالب ــودن حضــور طبقات محســوس نب
ایــن جنبــش را بــه معنــای ارتجاعــی بــودن ایــن جنبــش تعبیر 
کرده انــد و دیــوار ضخیمــی میــان مطالبــات آزادی خواهانــه ی 
جنبــش و زندگــی اقتصــادی طبقــه ی کارگــر قائــل شــده اند؛ 
ــه  ــا ارجــاع ب ــه« کــه ب نگاهــی ســیاه و ســفید و »غایت مداران
ــه  وضعیــت آرمانــی و حقانیــت جویــی از آْن از پاســخگویی ب
ــن  ــی ای ــق درون ــی رود. منط ــره م ــاری طف ــای ج ضرورت ه
نــوع نــگاه تــا حــد زیــادی منطبــق بــر ایــن گفتــه اســت کــه 
ــت!«.  ــا نیس ــازی م ــیم، ب ــده نباش ــه در آن برن ــازی ای ک »ب
ایــن دســته از پیــروان »ارتدوکــس« مارکــس قطعــا فرامــوش 
کرده انــد کــه زندگــی سیاســی مارکــس خــود گــواه آن بــود 
ــای  ــک جنبش ه ــات دموکراتی ــه مطالب ــن زدن ب ــه وی دام ک
اجتماعــی را وظیفــه ای جــدی پیــِش روی نیروهــای اجتماعــی 

ــت. ــی می دانس مترق
در هــر حــال »آزادی« نیــازی همگانــی اســت؛ نیــازی اساســی 
کــه مبــارزه بــا اســتبداد در بزنگاه هــای تاریخــی را بــه امــری 
فراگیــر و عمومــی بــدل می ســازد. هــر چنــد قشــرها و طبقــات 
مختلــف اجتماعــی تلقی هــا و کارکردهــای متفاوتــی از آزادی را 
برجســته می ســازند و یــا بــه درجــات مختلــف و در پاســخ بــه 
نیازهــای متفاوتــی ضــرورت آن را حــس می کننــد. مهــم آن 
ــه نظــم  ــی )ک ــر اجتماع ــای فراگی ــه در دل جنبش ه اســت ک
کهنــه ی جامعــه را آبســتن تحوالتــی عظیــم می ســازند( و در 
ــزان  ــی می ــای اجتماعی-سیاس ــادن آزادی ه ــان نه ــیر بنی مس
حضــور آگاهانــه و مشــارکِت منســجم الیه هــا و طبقــات 
ــای  ــا و مجراه ــِی تعبیره ــْف ســرانجام چگونگ ــی مختل اجتماع
اســتقرار و تحقــق ایــن آزادی هــا را در نظــام سیاســی آینــده 
تعییــن خواهــد کــرد. بــر ایــن اســاس طبقــه ی کارگــر بــرای 
ــن  ــد از همی ــده بای ــای آین ــر از فرصت ه ــردن موث ــهم ب س
امــروز )بــه مثابــه یــک طبقــه( وارد کارزار سیاســی )جنبــش( 
ــن ورود و  ــرای چنی ــی ب ــان زمینه ســازِی گفتمان ــردد. بی گم گ
حضــوری در ایــن مقطــْع وظیفــه ی تاریخــی نیروهــای فکــری 

و فعالیــن سیاســی چــپ اســت.

۸ دی ماه ۱۳۸۸
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ــوان برنهــاد کــه وقایــع پــس از خــرداد ۸۸ و تجربــه ی  ۱. می ت
ــده  ــن کنن ــدرت تعیی ــردم« از ق ــورده ی »م ــت نخ ــوز شکس هن
ــه ی همیشــه ناروشــن اصالحــات  ــر دوگان ــود ب ــی ب شــان، پایان
ــوز  ــروزی هن ــطه ی پی ــه واس ــر ب ــه اگ ــی ک ــالب. خیزش و انق
دســت نایافتــه اش نتــوان آن را انقــالب خوانــد، برچســب کنــش 
ــه آن  ــِی آن هــم آشــکارا ب ــج ایران ــی رای ــه در معان اصالح طلبان
ــًا زایــد کــه بگذریــم،  نمی چســبد. از تعارفــات مرســوم و مطمئن
ــوده باشــد، در  »جنبــش ســبز« خواســته های اولیــه اش هرچــه ب
حضــور دامنــه دار خیابانــی اش نشــان داده اســت کــه ضدیــت اش 
ــا« ی  ــه ی »م ــه ای اســت و دوگان ــم ریش ــبات حاک ــا مناس ب
جنبشــیون و »آنهــا« ی حکومتیــوْن واقعــی و تخفیف ناپذیــر 
اســت و »مــا« بــرای اقامــه ی »زندگــی نیــک« ناگزیــر از 
ــدن  ــق آم ــف و فائ ــای مختل ــت در عرصه ه ــا حکوم ــارزه ب مب
بــر نیروهــای »آنهــا« اســت، و کیســت کــه ندانــد پیــروزی بــر 
ســاختار فاســد ج.ا هــر هنــگام کــه رخ دهــد نــام اش »انقــالب« 

ــود. خواهــد ب
۲. امــا در روشــنایی و ســادگی ِ فرضیــه ی فــوق چگونــه 
ــح  ــی را توضی ــش مردم ــروز جنب ــت ام ــام وضعی ــوان ابه می ت
داد؟ اطــالق صفــت مبهــم بــه وضعیــت یــک جنبــش تــا قبــل 
ــن  ــت دارد، و ای ــره ای از حقیق ــواره به ــی هم ــروزی نهای از پی
موضــوع بــه آرایــش درونــی اجــزاء ســازنده ی »مــا« و »آنهــا« 
ــه  ــی ک ــا جای ــردد. ت ــان برمی گ ــای  متقابل ش ــش ه و اندرکن
ــدن  ــکیل ش ــود، تش ــوط می ش ــش مرب ــل جنب ــرف مقاب ــه ط ب
ــش  ــزش و روی ــم و ری ــف و گاه متخاص ــزاء مختل ــا از اج آنه
ــا  ــا م ــال و وهــم نیســت، ام ــًا خی ــن اجــزاء هیــچ گاه تمام در ای
شــناخت چندانــی از مناســبات درونــی آنهــا نداریــم )برخــالف 
ــران  ــده ی »تحلیل گ ــدرس ش ــرار من ــرِط تک ــه های از ف کلیش
ــا حاکمــان  ــی از نزدیــک هــم ب سیاســی« کــه بسیاریشــان زمان
ــان  ــه خودم ــم ب ــل می توانی ــن دلی ــه همی ــد( و ب ــور بوده ان دمخ
ــویم،  ــگفت زده می ش ــت ش ــع درون حاکمی ــار از وقای ــه هرب ک
ــات  ــن تخاصم ــن ای ــه شــدت گرفت ــم ک ــان را بدهی ــن اطمین ای
ــا  ــد و ت ــد نمی کن ــا« را تهدی ــت »آنه ــه خــودِی خــود موجودی ب
ــا«  ــر »م ــال خشــونت ب ــی انحصــاری اعم ــه توانای ــه ب ــی ک جای
ــروزِی  ــی پی ــل نهای ــا مراح ــا ت ــتگی آنه ــود، پیوس ــوط می ش مرب
ــام  ــن ابه ــا« در ای ــا ســهم »م ــد شــد. ام ــظ خواه ــًا حف ــا یقین م
حیاتی تریــن مســئله ای اســت کــه بایــد بــا تکیــه بــر تجربــه ی 
تاریخــی ای کــه از ســر گذرانده ایــم روشــن تر شــود. بــرای ایــن 

کار ضمــن اینکــه بایــد تاکیــد کــرد کــه »مــا« در وجــود عینــی 
و مــادی اش در »خیابــان« هیچــگاه بــه هیــچ یــک از طیف هــای 
ســازنده اش تقلیــل داده نشــد )بــرای مثــال بدنــه ی جنبــش در 
عیــن اینکــه فراخوان هــای آقایــان موســوی و کروبــی بــه حضــور 
خیابانــی را از ســایر فراخوان هــا جدی تــر گرفتــه و پاســخ 
مــی داد، در ســردادن شــعارها همــواره خودمختارتــر از خواســت 
ــی رســانه ای اش توســط  ــا در بازنمای ــان عمــل می کــرد(، ام آقای
ــبز« -  ــِی س ــان اصل ــانه های جری ــه »رس ــوم ب ــانه های موس رس
ــول  ــبز آزادی، تح ــدای س ــرس، ن ــه، ج ــایت های کلم ــامل س ش
ــای  ــه ی طیف ه ــگاه هم ــا - هیچ ــزون رس ــراً تلوی ــبز و اخی س
ســازنده ی آن بــه شــمار آورده نشــد. همیــن امــر باعــث شــده 
اســت کــه جلــوه ی رســانه اِی »مــا« بــر خــالف حضــور خیابانــِی 

ــد. ــده باش ــف و پراکن آْن سســت، ضعی
۳. اگــر در وجــود ابهــام ذکر شــده در باال در وضعیت »ما« شــک 
نکنیــم - کــه خــوِد ترکیــب »رســانه های جریــان اصلــی ِ ســبز« 
ــی  ــن دوگانه گ ــر ای ــه تاثی ــد ک ــوان دی ــت - می ت ــد آن اس موی
ــاط سیاســی در  ــز خــود را در عــدم وجــود انضب بیــش از هرچی
ــه یــک »اپوزیســیون متشــکل« نشــان  ــه مثاب »جنبــش ســبز« ب
داده اســت. قدرت نمایــی هــای مــا در خیابــان البتــه کــه منجــر 
ــا  ــِی م ــور خیابان ــه حض ــی هرچ ــت ول ــده اس ــروزی نش ــه پی ب
مــردم جلــوه ی آشــکار »مبــارزه« بــا حکومــت اســت، بازنمایــِی 
رســانه اِی وضعیــت جنبــش امــا حکایــت دیگــری دارد و بیــش 
از آنکــه بــه نظــم درونــی و روابــط طیف هــای مختلــف جنبــش 
ــی و  ــک اپوزیســیون مردم ــات موضــع ی ــه مقتضی ــه و ب پرداخت
قدرتمنــد پایبنــد باشــد، مخاطــب قــرار دادن هیــات حاکمــه بــا 
ادبیــات اصالح طلبانه/ریاکارانــه ی پیــش از ۲۲ خــرداد در آنهــا 
ــم  ــه علی رغ ــت ک ــتا اس ــن راس ــت و در همی ــج اس ــکه ی رای س
ــر آشــکار در  ــن فق ــق حکومــت و همچنی آشــکارگِی فســاد مطل
مطــرح کــردن ایده هــای واقعــی بــرای تحقــق بحث هــای 
اصالح طلبانــه ی خویــش، از بازنمایــِی نقدهــای صریــح مبارزاتــی 
ــتقبال  ــم اس ــرنگونی طلْب علی رغ ــت های س ــی و خواس و تاکتیک
ایــن ایده هــا پرهیــز می شــود. ایده هایــی کــه  مردمــی از 
ــکار  ــراوان، وجــه مشترک شــان عــدم ان علی رغــم تفاوت هــای ف
ــای  ــده ی خیابان ه ــرر ش ــر مک ــاال دیگ ــوس و ح ــت ملم واقعی
شــهرهای ایــران مبنــی بــر وضعیــت جنگــِی بیــن »مــا« و »آنهــا« 

اســت.
۱۹ اردیهبشت ۱۳۹۰

نام جدید »ما« : اپوزیسیون
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در ۲۴ ســاعتی کــه از تظاهــرات مــردم تهــران و چنــد شهرســتان 
در روز عاشــورا گذشــته بحثــی حیاتــی، بخشــی از جنبــش 
ــونت.  ــث خش ــت: بح ــرده اس ــغول ک ــودش مش ــه خ ــبز را ب س
ــش  ــال ها پی ــه آن را س ــیدن ب ــد اندیش ــا بای ــه م ــی ک موضوع
ــی و  ــای فیزیک ــت بدن ه ــه سال هاس ــرا ک ــم؛ چ ــاز می کردی آغ
سیاســی و اجتماعــی مــا، ابژه هــای تزریــق خشــونت سیســتماتیک 
ــر  ــد ســال اخی ــن چن ــه در ای ــی ک حکومــت شــده اســت؛ تزریق
کشــور را بــه آزمایشــگاه خشــونت در دســت رادان و مرتضــوی و 
احمدی مقــدم و انصــار حــزب اهلل هــای تحــت وینــدوز و قاضیانــی 
ــد،  ــگاه می اندازن ــده ن ــه پرون ــد ب ــد و بع ــدام می کنن ــه اول اع ک

ــل کــرده اســت.  تبدی
ــداران تســاهل و  ــره دارد و از شکســت طرف ــود دله مســعود بهن
ــی  ــا قربان ــه خــود باره ــد و عــزت اهلل ســحابی ک تســامح می گوی
ــه  ــت ن ــوده اس ــاهی ب ــالمی و شاهنش ــت اس ــونت حکوم خش
ــه  ــد، ک ــردم می کن ــی م ــه خویشــتن داری فیزیک ــوت ب ــط دع فق
ــد!  ــه مصلحــت نمی دان ــری نظــام را ب ــر ضــد رهب ــا شــعار ب حت
ســحابی بــه امیــد بحثــی خردگرایانــه بــا رهبــری اســت تــا بــه 
او بقبوالنــد کــه احمدی نــژاد برایــش خطرآفریــن اســت. بهنــود 
پوپولیســتی  رگه هایــی  احمدی نــژاد  چــون  می کنــد  فکــر 
ــیک  ــم کالس ــوب پوپولیس ــال در چارچ ــوان او را کام دارد، می ت
گذاشــت و قصه پــردازی کــرد. بهنــود از درک اینکــه پوپولیســم 
ــت  ــل از کش ــا قب ــی حت ــکلش، یعن ــن ش ــژاد در بهتری احمدی ن
ــۀ  ــا روی ــتی ب ــرمایه داری فاشیس ــز س ــزی ج ــا، چی ــتار ه و کش
ــته  ــه هس ــت. از اینک ــز اس ــه نیســت عاج ــات موعودگرایان االهی
مرکــزی چنیــن پوپولیســمی چیــزی جــز خشــونت برهنــه نیســت. 
ــن خشــونت اســت  ــدن ای ــه رو آم ــا ب ــه رخ داده تنه ــزی ک چی
ــورداری  ــرای کش ــم ب ــری ه ــژاد راه دیگ ــه احمدی ن ــه اینک ن
ــرداد ۸۸  ــش از ۳۰ خ ــگار پی ــه ان ــحابی ک ــا س ــت. ام می دانس
ــری و  ــن رهب ــن بی ــه انداخت ــه فاصل ــه ب ــد توصی ــی می کن زندگ
ــا  ــن م ــا ای ــه آی ــد ک ــحابی نمی پرس ــد. س ــژاد می کن احمدی ن
ــا شــخص  ــری را ب ــم کــه سرنوشــت سیاســی شــخص رهب بودی
احمدی نــژاد گــره زدیــم؟ آیــا در شــش مــاه گذشــته حتــا یــک 
ــود  ــول وج ــان دادن قب ــرای نش ــری ب ــف از رهب ــیگنال ضعی س
ــن دادن  ــا ت ــه حت ــردم - و ن ــان م ــاوت در می ــته ای متف خواس
ــاه  ــش م ــی در ش ــه کس ــده؟ چ ــده ش ــته - دی ــن خواس ــه ای ب
ــرد؟  ــخص ک ــه را مش ــیر فتن ــه مس ــه مرحل ــه ب ــته مرحل گذش
بــرای ســحابی انــگار کــه زنــان و مــردان میان ســالی کــه 

ــل شــلیک مســتقیم می ایســتند، از روی  ــان در مقاب ــای جوان همپ
ــد.  ــد کرده ان ــود را تن ــعارهای خ ــکیبایی ش ــا ناش ــی ی ماجراجوی
ــرون  ــد بی ــرداد نبای ــردم در روز ۳۰ خ ــحابی، م ــق س ــا منط ب
ــردم  ــنوی م ــوز حرف ش ــان و رجانی ــه کیه ــا روزنام ــد ت می آمدن
از والیــت مطلقــه را جشــن بگیرنــد. ولــی در آن صــورت امــروز 

ــد؟ ــی می مان ــبز باق ــش س ــزی از جنب ــه چی چ
ــت زده  ــه وحش ــه هم ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــورا چ ــا در عاش ام
ــه  ــن ب ــای پرداخت ــه ج ــه ب ــزی رخ داده ک ــه چی ــده ایم؟ چ ش
ــای  ــه ج ــر، ب ــتگیری ۱۰۰۰ نف ــر و دس ــل ۱۰ نف ــتن حداق کش
پرداختــن بــه از بیــن رفتــن تابــوی تقــدس روز عاشــورای 
مردمــی کــه دینشــان هــم توســط دولــت مصــادره شــده اســت؛ 
ــای  ــروه ه ــن گ ــک را در بی ــه شــکاف ایدولوژی ــی ک نقطــه عطف
ــه شکســت  ــر خواهــد کــرد، اعــالم ب ــه شــدت عمیق ت ســنتی ب
ســبزی )صلح طلبــی( جنبــش ســبز می کنیــم؟ از تیرانــدازی 
کــه صدایــش در هیــچ نقطــه ی تهــران قطــع نشــد کــه بگذریــم، 
ــراف  ــم در اط ــردم ه ــوردن م ــه خ ــیاری از قم ــای بس خبره
ــده  ــره ش ــورا مخاب ــم در روز عاش ــوعا ه ــب تاس ــاوران در ش نی
اســت. زیــر کــردن مــردم بــا ون هــای انتظامــی بــا موبایل هــای 
تظاهــر کننــده هــا مســتند شــده اســت. تهــران در روز عاشــورا 
ــا  ــانه ها و خبره ــه نش ــد. هم ــل ش ــک تبدی ــزه ای کوچ ــه غ ب
ــای  ــان نیروه ــرِز فرمانده ــد و م ــی ح ــونت ب ــتور خش از دس
ــه  ــه ب ــربازان ک ــرد س ــر تم ــد؛ و اگ ــت می کن ــرکوب حکای س
مــردم پیوســتند نبــود، صدهــا نفــر بایــد کشــته می شــدند. آنچــه 
ــر  ــاع« مــردم از خــود در براب ــار رخ داده »دف ــرای نخســتین ب ب
»حیــدر حیــدر« گویانــی اســت کــه تمــام پیروزی شــان در ایــن 
ــوده کــه آن هــا هســتند کــه  ــه ایــن امــر ب ــا تظاهــر ب ســال ها ب
ــا  ــدال گاز را ت ــد و پ ــان کنده ان ــه فرم ــک طرف ــی ی در خیابان
ــد  ــن رفته ان ــر زمی ــه زی ــی ب ــه گروه های ــد. ن ــار داده ان ــه فش ت
ــای  ــه ج ــه کســی ب ــد، ن ــب داده ان ــلحانه را ترتی ــرکات مس و ح
ــه تعقیــب فیزیکــی مســببان  ــر ضــد تفکــر کهریزکــی ب شــعار ب
مــدال گرفتــه ی کهریــزک رفتــه اســت، نــه بمــب دست ســازی 
ســاخته شــده، نــه حتــا در خشــم ناگهانــی آنانــی کــه جــان خــود 
ــر  ــک آور و تی ــن گاز اش ــاعت ها در بی ــد و س ــف گرفته ان ــه ک ب
و باتــوم محاصــره شــده اند حرکتــی رخ داده جــز چنــد مشــت و 
لگــد بــه ســربازانی کــه هــر چنــد وظیفه انــد و خــود قربانــی، امــا 
ــی  ــا دقایق ــی، ت ــدان مســلح خشــونت دولت ــه دن ــا ب ــات ت در هی
قبــل از آن بــه مــردم حملــه می کرده انــد. اتفاقــا همــه ایــن هــا 

در مذمت خشونت و در ستایش دفاع سبز
علی علیزاده

https://www.facebook.com/notes/aliz-alizadeh/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2/263746262032
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کــه نــام بــردم ممکــن بــود، اگــر عاشــورای دیــروز هــم مثــل ۱۳ 
ــردم می شــد.  ــع و قمــع م ــه ی قل ــک طرف ــه ی ــان )۸۸( صحن آب
نتیجه گیــری بهنــود؛ کــه نهادینــه شــدن خشــونِت پــس از 
انقــالب اســالمی را محصــول جنــگ خیابانــی »مــردم« در 
ــب  ــه زدن قری ــه در له ل ــْد ن ــن می دان ــه بهم ــی ب ــای منته روزه
ــالمی( در  ــر اس ــالمی و غی ــی )از اس ــران سیاس ــاق رهب ــه اتف ب
رقابــت بــرای بــه دســت آوردن قــدرت دولتــی، نیــز بــه همــان 
مقــدار بی پایــه اســت. چنیــن خوانشــی در ۱۲ ســال گذشــته هــر 
روز از هــر منبــر اصالح طلبــی تکــرار شــده، تــا ســروش و بهنــود 
و دیگــران از انقــالب ۵۷ تبــری جوینــد و بــه مــا بیاموزنــد کــه 

ــا خشــونت یکــی اســت.  انقــالب ب
ــدا شــده کــه واقعیــت جنبــش را  تازگی هــا هــم کــه دباشــی پی
ــکا  ــیاهان امری ــی س ــش مدن ــا جنب ــه ب ــد ک ــول کن ــا قب ــا آنج ت
قابــل ســنجش باشــد. آن هــم خوانــش تقلیل گرایانــه ای کــه نــه 
از »پلنــگ هــای ســیاه« ســخن می گویــد، نــه از گرایــش بخشــی از 
همیــن جنبــش از جملــه مالکــوم ایکــس بــه اســالم انقالبــی، و نــه 
از تکامــل و تغییــر خــود مارتیــن لوتــر کینــگ در پیــش از مــرگ.

»انقــالب« اســم منفــور مشــترک تمامــی لیبرال هــای ایرانیســت؛ 
امــا هیــچ کــدام نمی گوینــد کــه اگــر جنبــش ســبزی در 
ایــران هســت - کــه در حــال حاضــر قوی تریــن جنبــش 
دموکراســی خواهی خاورمیانــه یــا حتــا جهــان ســوم امــروز 
هســت - ایــن چیــزی جــز ماحصــل همــان انقــالب ۵۷ نیســت. 
همــان انقالبــی کــه بــرای اولیــن بــار در آْن مــردم ایــران بــاور 
ــود  ــی خ ــت سیاس ــر سرنوش ــدر ب ــد مق ــه می توانن ــد ک کردن
ــد  ــه معنــای عــام بودن ــار؛ چــون ایــن مــردم ب باشــند ]اولیــن ب
کــه بازیگــران ۵۷ بودنــد نــه روشــنفکران و گــروه قلیــل پیشــرو 
ماننــد مشــروطه[. همــان انقالبــی کــه در آن مــردم بــرای ایــن 
ــوج  ــر خــالف م ــه ب ــد ک ــری برگزیدن ــه رهب ــی را ب ــام خمین ام
غالــب در فعــاالن سیاســِی واقعیــت اندیــِش آنــروز ماننــد 
ــات آزاد  ــال انتخاب ــه دنب ــر ب ــه حداکث ــازرگان - ک ــحابی و ب س
ــردم را  ــِی م ــت عموم ــِز خواس ــه ی تمرک ــد - نقط ــس بودن مجل
پیــدا کــرد و در یــک جملــه ی بی پیرایــه بــر آن اصــرار ورزیــد: 
ــره  ــا سرنوشــت ۵۷ گ ــرود«. آنچــه خشــونت را ب ــد ب ــاه بای »ش
زد؛ خشــم انقالبــی مردمــی کــه بــا هــم یکــی شــده بودنــد و از 
همــه چیــز بــرای هــم می گذشــتند نبــود، بلکــه آن تفکــری بــود 
کــه چیــزی جــز پیــروزی در نبــرد هژمونیــک در ســر نداشــت؛ 
ــری  ــان تفک ــد. هم ــدن نمی فهمی ــر ش ــل و وزی ــز وکی ــزی ج چی
کــه امــام خمینــِی جمهوری خــواِه پاریــس را هــم بــه ولــی فقیــِه 
تهــران بــدل کــرد. بخــش حکومتــِی آن تفکــْر امــروز نماینــده ای 
ــاز  ــازه کارش را آغ ــه ت ــژاد، ک ــز احمدی ن ــدارد ج ــران ن در ای
کــرده و در وهلــه بعــدی بایــد دنبــال اســناد جاسوســی ســاختن 

بــرای علــی الریجانــی و توکلــی و قالیبــاف هــم بــرود. شرمســاِر 
انقــالب ۵۷ نبــودن نقطــه ی تفــاوت موســوی از طرفــداران خاتمی 
ــودن،  ــد روز نب ــم ُم ــه رغ ــه ب ــه ای ک ــود. نکت ــارکتی ها ب و مش
توســط موســوی بــه صراحــت در انتخابــات بــر آن تاکیــد شــده 
بــود. ســبز بــودن بــه معنــای مســاوات حقوقــِی تک تــک افــراد 
جامعــه اســْت فــارغ از رنــگ و مــرام، نــه چســبیدِن دگماتیــک 
ــود.  ــاب می ش ــاص انتخ ــای خ ــه در برهه ه ــی ک ــه تاکتیک های ب
ــود  ــال بهن ــه امث ــزی ک ــوان انقــالب ســبز هــم داشــت. چی می ت
ــبز  ــش س ــه جنب ــت ک ــن اس ــد ای ــد درک کنن ــگار نمی خواهن ان
تاییــد رفتــار ۱۲ ســاله ی آن دســته اصالح طلبــان حکومتــی کــه 
حداکثــْر مــردم را وســیله ی فشــار از پاییــن بــرای چانــه زنــی از 
بــاالی خــود می دانســتند نیســت، بلکــه اعــالم پایــان »تاکتیــک« 
هــای آنهاســت، و اعــالم آغــاز مرحلــه ای جدیــد در روش هــای 

ــق دموکراســی. تحق
دفــاع جمعــی مــردِم خــارج از حکومت از خــوْد چــه در انتفاضه ی 
ــتان در  ــورش انگلس ــد ش ــس ض ــر پلی ــه در براب ــطین، چ فلس
ــت  ــس دول ــر پلی ــه در براب ــراق، و چ ــگ ع ــد جن ــرات ض تظاه
ــتی را  ــط زیس ــداران محی ــرات طرف ــن تظاه ــه همی ــارک ک دانم
ســرکوب کــرد - کــه اعتراض شــان بــه ســرمایه دارِی بی مــرزی 
ــان را  ــره کشــیده اســت و هوایم ــه توب ــان را ب ــه زمین م ــود ک ب
ــن  ــر چنی ــد. اگ ــونت نامی ــوان خش ــت - را نمی ت ــده اس دزدی
ــای  ــر حکومت ه ــم در براب ــلمان ه ــراب مس ــرای اع ــی ب امکان
دست نشــانده شــان بــود، آنهــا هــم بــه دام القاعــده و بنیادگرایــی 
ــرد  ــن نب ــه در نابرابرانه تری ــی ک ــد. آنان ــم نمی افتادن و تروریس
ــی  ــتماتیِک ملت ــودِی سیس ــال ناب ــی۶۰ س ــر، یعن ــخ معاص تاری
ــونت  ــرت از خش ــی و نف ــت صلح طلب ــطین، ژس ــام فلس ــه ن ب
ــر  ــرای ه ــونت را ب ــی خش ــورت کل ــه ص ــط ب ــد و فق می گیرن
ــوم  ــط مفه ــه فق ــد، ن ــوم می کنن ــان محک ــه یکس ــرف ب دو ط
ــریکند.  ــونتی ش ــن خش ــه در چنی ــد بلک ــونت را نفهمیده ان خش
آنهــا احتمــاال در صحــرای کربــال هــم در بیــن خشــونِت ماشــین 
ــدک  ــْی ان ــاِع گروه ــم »اســالمی« و دف ــی امپراطــوری عظی نظام
ــت؛  ــد بی بازگش ــه ای ش ــورای ۸۸ نقط ــد. عاش ــی نمی بینن تفاوت
ــا  ــد تنه ــه یمــن شــجاعت درخشــان مردمــی کــه نشــان دادن ب
ــه  ــت ک ــرزمینی اس ــردن در س ــه از م ــاری هم ــان ب هراس ش
ــزون باشــد.  ــا از آزادی آدمــی اف ــزِد رادان هــا و مرتضــوی ه ُم
ــه  ــون ن ــردم را اکن ــن م ــِی ای ــر ینصرن ــن ناص ــل م ــدای ه ص
ــر  ــه دیگ ــی، ک ــوق بشــِر غرب ــل و ســازمان های حق ــو بین المل عف
مردمــان همیــن ســرزمین بایــد بشــنوند. آنهــا کــه تــا بــه حــال 
یــا مــردد بوده انــد یــا ترجیــح داده انــد کــه بــرای ســکوِت خــود 

ــد. ــاور کنن ــان را ب ــای حاکم دروغ ه

۷ دی ۱۳۸۸
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ــک جنبــش  ــروزی ی ــداوم و پی ــرای ت ب
ضــد اســتبدادی در برابــر ســرکوب 
ســازمان یافته ي  حاکمیتــی کــه تنهــا راه 
بقایــش را در تشــدید ســرکوب های 
آمادگــی  کســب  می یابــد،  عریــان 
ــرای  ــل ب ــردم، حداق ــط م ــی توس جمع
ــظ  ــر و حف ــکل« از یکدیگ ــاع متش »دف
ــی اساســی اســت. امــا  جنبــش، ضرورت

در گفتــار کلیشــه ای و تحریف شــده 
ــارزه ي  بی خشــونت« )کــه در  ای از »مب
متــن گفتمــان غالــب بــر جنبــش تکثیــر 
خــالف  رویــه ای  دقیقــا  می شــود( 
می گــردد.  تجویــز  و  تئوریــزه  آن 
بــا  ســبز««  »صنعــت  تریبون هــای 
تکیــه بــر درکــی ســطحی از » مبــارزه ي 
ــع از رشــد  ــون مان ــا کن بی خشــونت« ت
ــرورت  ــون ض ــی پیرام ــوگ عموم دیال
و  شــده اند  یافتــه«  تشــکل  »دفــاع 
ــاب  ــس حج ــرورت« را در پ ــن »ض ای
خشــونت ورزی  از  همگانــی  بیــزاری 
ــای  ــن فض ــاخته اند. در چنی ــان س پنه
ــا  ــی« )ی ــدار اخالق ــزی از »اقت توهم آمی
ــوم  ــرا(، مفه ــالِق اقتدارگ ــع اخ در واق
اســت  شــده  مخــدوش  خشــونت 
و ایجــاد آمادگــی در مــردم بــرای 
ســازمان دادِن آگاهانــه بــه »دفــاع 
تشــکل یافتــه« بــه محــاق رفتــه اســت. 
ــه  ــن رویکــرد از ســوی بدن ــرش ای پذی
باشــد  جنبــش می توانــد مقدمــه ای 
ــتگاه  ــه دس ــان ب ــذاری خیاب ــرای واگ ب

ــرکوب.  س
نحــوه بازنمایــی وقایــع روز عاشــورا 
ســوی  از  خونیــن(  )یکشــنبه ی 
جنبــش،  فرادســت  رســانه  های 
گفتمــان  تجلــی  عرصــه  مهم تریــن 
ــه  ــی ک ــود؛ جای ــز« ب ــونت پرهی »خش
ــرکوب  ــتگاه س ــا دس ــردم ب ــه م مواجه
بــه مثابــه شکســت جنبــش تلقــی 

بی آنکــه   ،)]۴[ و   ]۳[  ،]۲[  ،]۱[( شــد 
ــرکوب  ــتماتیک و س ــونت سیس از خش
افسارگســیخته ی رژیــم و تفــاوت میــان 
ــا  ــت ب ــتماتیک حاکمی ــونت سیس خش
واکنش هــای آنــی و دفاعــی مــردم 
ــران  ــد. تحلیل گ ــان آی ــه می ــخنی ب س
وابســته بــه جریــان غالــب، همصــدا بــا 
ــردم  ــه م ــش خودانگیخت ــر، واکن یکدیگ
ــا آموزهــای  ــه دلیــل ناســازگاری ب را ب
تجویــزی خــود نکوهــش کردنــد و  بــه 
ایــن ترتیــب نشــان دادنــد کــه »درک 
ــح  ــل تصحی ــی قاب ــا جای ــا ت ــط« تنه غل
ــی  ــع سیاســی معین ــا مناف ــه ب اســت ک
همبســته نباشــد. امــا بــرای مــردم 
ــر  ــش در براب ــن جنب ــای ای ــان، بق خیاب
حاکمیــت،  همه جانبــه ی  ســرکوِب 
ــردازی  ــه نظریه پ ــر گون ــر ه ــدم ب مق
ــن  ــه ای ــود ک ــدوار ب ــد امی ــت و بای اس

ــد. ــه بمان گون
بــه  حرفــه ای«،  »کارشناســان  ایــن 
را  اســتدالل های خــود  آنکــه  رغــم 
بــا نــام بــردن مکــرر از گانــدی و 

می کننــد،  تزئیــن   ]۵[ لوترکینــگ 
بــه راحتــی آموزه هــای ایــن افــراد 
ــود  ــی خ ــرد سیاس ــا رویک ــق ب را مطاب
ــرای  ــال ب ــرای مث ــد. ب ــف می کنن تحری
ــکار  ــه راه ــت ک ــویه اس ــا علی الس آنه
پیشــنهادی گانــدی در مواجهــه بــا 
تهاجــم خشــونت باِر حریــف )در هنــگام 

ــه  ــی( چ ــات عموم ــات و تجمع اعتراص
ــدی  ــه گان ــم ک ــت؛ و می دانی ــوده اس ب
در ایــن مــوارد، قاطعانــه بــر ضــرورت 
دفــاع جمعــی در برابــر تهاجــم حریــف 
تاکیــد داشــت؛ چــرا کــه بــر ایــن بــاور 
بــود کــه عــدم دفــاع منســجم در برابــر 
ــکان  ــردم و ام ــه ی م ــان، روحی مهاجم
مقاومــت آنهــا را تضعیــف خواهــد 
کــرد و بــه درســتی تاکیــد داشــت کــه 
»مبــارزه ی بی خشــونت« بــه معنــی 
برخــورد انفعالــی نیســت ]رجــوع کنیــد 
ــد«  ــردم برادرن ــه ی م ــاب: »هم ــه کت ب

ــی[. ــود تفضل ــه: محم ترجم
نکتــه مهــم دیگــری کــه در ایــن 
ــالِب  ــه ی انق ــا از تجرب ــه روایت ه گون
ــد  ــول« می مان ــد »مغف ــِش هن رهایی بخ
از  مهمــی  بخــش  کــه  اســت  آن 
اتــکاء  توفیــق سیاســی گانــدی )در 
یــا  خشــونت پرهیز  مبــارزات  بــه 
پشــتوانه ی  از  ناشــی  »ســاتیاگراها«(، 
ــما(  ــی آزاری« )آهیس ــل »ب ــی اص مذهب
در مکاتــب هندویســم و بودیســم بــوده 
اســت. بنابرایــن تعمیــم مطلــق )و البتــه 

پیرامون »خشونت پرهیزی« در جنبش

امین حصوری | وبالگ رسباالیی

http://sarbalaee.blogspot.nl/2010/01/blog-post_05.html
http://masoudbehnoud.com/2009/12/blog-post_27.html
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-21d0b63b73.html
http://www.rahesabz.net/story/6763/
http://www.rahesabz.net/story/6979/
http://zamaaneh.com/nilgoon/2010/01/post_188.html
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ــه  ــدی ب ــکار گان ــده( راه ــف ش تحری
ســایر جوامــع خطــای آشــکاری اســت؛ 
ــای  ــه طیف ه ــتگان ب ــه وابس ــه البت ک
بــرای  مهمــی  دالیــل  اصالح طلــب 
ــر  ــد. عــالوه ب ــن خطــا دارن ــکاب ای ارت
و  حضــور  روایت هــا  ایــن  در  ایــن، 
تاثیــر سیاســی بســیاری از ســازمان های 
انقالبــی مســلح )عمومــا بــا مشــی 
سیاســی چــپ( در مبــارزات مــردم 

هنــد اساســا انــکار می شــود.  
بــه همیــن ترتیــب جــای شــگفتی 
ــف شــده  ــه در نســخه تحری نیســت ک
رســانه های یــاد شــده از »نافرمانــی 
مدنــی«، کــه بــا ارجــاع بــه نــام 
مارتیــن لوتــر کینــگ اعتبــار می گیــرد، 
ایــن آمــوزه اساســی لوترکینــگ نادیــده 
ــه  ــون ناعادالن ــه »قان ــود ک ــه ش گرفت
را بــه رســمیت نمی شناســیم«؛ چــرا 
ــی  ــه »نافرمان ــخه اصالح طلبان ــه نس ک
ــت در  ــم اس ــاپیش مصم ــی« پیش مدن
ــالمی  ــوری اس ــن جمه ــدوده قوانی مح

ــد. ــی بمان باق
بــا ایــن توضیحــات، ادامــه ایــن بحــث 
را بــا طــرح پرســش های زیــر پــی 

می گیریــم: 

خشــونت  عینــی  مصداق هــای   -۱
کدامنــد؟ آیــا خشــونت تنهــا بــه 
ــود،  ــالق می ش ــی اط ــل فیزیک ــک عم ی
ــار  ــک هنج ــی و ی ــد قانون ــک بن ــا ی ی
می توانــد  هــم  ســنتی  و  نهــادی 
ــون  ــا قان مصــداق خشــونت باشــد؟ آی
ــداق  ــد مص ــاص می توان ــدام و قص اع
خشــونت باشــد؟ در ایــن صــورت چــرا 
ــای  ــونت، اعدام ه ــدم خش ــان ع مدعی

ــدام  ــس اع ــا نف ــر و اساس ــای اخی ماه ه
ــورد  ــرا در م ــد؟ چ ــوم نکرده ان را محک
قوانیــن اســالمی کــه پشــتوانه ی اقتــدار  
خانواده انــد  در  مــرد  خشــونت آمیِز 
ــر تســلط  ــان ب ســاکت اند؟ چــرا همچن
سیاســی مذهــب شــیعه یــا اســالم 
سیاســی کــه خشــونت را در لبــاس 
شــرعی تئوریــزه و تقدیــس می کنــد 

می کننــد؟ پافشــاری 

میــان خشــونِت ســازمان یافته ی   -۲
ــِی  ــرکوب خیابان ــی س ــی در ط حکومت
جنبــش و واکنش هــای آنــی و پراکنــده 
ــبتی  ــه نس ــدگان چ ــوی تظاهرکنن از س
وجــود دارد؟ چــه چیــز آنهــا را از هــم 
ــش  ــر واکن ــا ه ــد؟ آی ــز می کن متمای
دفاعــی کــه در قالــب فیزیکــی نمــودار 
شــود مصــداق خشــونت اســت؟ بــرای 
مثــال؛ آیــا ســنگ پرانی از ســوی مــردم 
بــرای جلوگیــری از پیشــروری و یــورش 
ــت؟  ــونت اس ــرکوب خش ــای س نیروه
]در ایــن صــورت محافــل اصالح طلــب 

ــر هــم می توانســتند  ــاه زودت ــن م چندی
ــم  ــونت ورزی مته ــه خش ــش را ب جنب
کــردن  ســالح  خلــع  آیــا  کننــد[. 
ــودن  ــش گش ــا آت ــلح ب ــان مس مهاجم
ــرم(  ــالح گ ــا س ــان )ب ــه روی مهاجم ب

ــت؟ ــم وزن اس ــس و ه هم جن

جمعــِی  »دفــاع  مرزهــای   -۳
بی خشــونت« تــا کجاســت؟ و  چــه 
خصلت هایــی آنهــا را از »تهاجــم خشــن 
ــد؟ )]۶[،  ــز می کن ــازمان یافته« متمای س
]۷[( اگــر در طــی یــک جنبــش، مــردم 
بــه ضــرورِت دفــاع جمعــی بــرای حفظ 
ــند،  ــود برس ــش خ ــای جنب ــود و بق خ

ــش و  ــده از آن جنب ــول برآم ــا تح آی

ــر  ــا ب ــد آن، لزوم ــِن پیام ــه ی نوی جامع
ــد؟  ــد ش ــا خواه ــونت بن ــه ی خش پای
ــه  ــای آن جامع ــن و هنجاره ــا قوانی آی
لزومــا خشــونت پرور خواهــد بــود؟ 
ــه ای  ــن جامع ــا در چنی ــال آی ــرای مث ب
ــم  ــو حک ــون لغ ــب قان ــوان تصوی نمی ت

ــت؟  ــار داش ــدام را انتظ اع

اصالح طلبــان  چرخــش  دالیــل   -۴
حکومتــی بــه ســوی قرائــت خاصــی از 
ــت؟  ــونت پرهیز« چیس ــارزات »خش مب
آیــا تغییــری در باورهــای بنیادیــن آنها 
نســبت بــه کرامــت انســانها و راه هــای 
پاسداشــت آن حاصــل شــده اســت؟ در 
ایــن صــورت چــرا ایــن تغییــِر رویکــرْد 
همــه ی مصداق هــای خشــونت را در 
بــر نمی گیــرد، و در کنــار آن، بازخوانــی 
انتقــادی گذشــته را در پــی نــدارد؟ یــا 
ــا  ــونت پرهیزی را تنه ــا خش ــه آنه اینک
بــه عنــوان یــک اصــل تاکتیکــی بــرای 
پیشــبرد و موفقیــت جنبــش مــد نظــر 

ــورد دوم(  ــن صــورت )م ــد؟ در ای دارن
بایــد پرســید آیــا هــدف از تاکیــد بــر 
ایــن تاکتیــْک گســترش و بقــای جنبــش 

اســت یــا کنتــرل مرزهــای جنبــش؟

ــونت  ــل »خش ــر اص ــد ب ــر تاکی ۵- اگ
و  گســترش  هــدف  بــا  پرهیــزی« 

ــا  ــرد، طبع ــام می گی ــش انج ــای جنب بق
در راســتای چنیــن هدفــی، ایجــاد و 
حفــظ خودبــاوری جمعــی در میــان 
ــکار  ــی ان ــم ضرورت ــش ه ــن جنب فعالی
ناپذیــر اســت]۸[؛ ضرورتــی کــه البتــه 
راهکارهــای خــاص خــود را دارد: از 
دعــوت بــه دفــاع ســازمان یافته در 

http://khabar.gooya.com/politics/archives/2009/12/098435.php
http://khabar.gooya.com/politics/archives/2009/12/098435.php
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000710/071082eo.pdf
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ــوت  ــا دع ــه ت ــان گرفت ــر مهاجم براب
ــدود و  ــِی مح ــای همگان ــه اعتصاب ه ب
ســمبولیک. پرســش اینجاســت کــه چرا 
ــن  ــان از ای ــب همچن ــران اصالح طل س

ــد؟  ــره می رون ــده طف ــکاِر ُعم دو راه

۶- اگــر جنبــش در پــی اتخــاذ برخــی 
رویکردهــای معطــوف به بقا و گســترْش 
ــاوری و  ــازه ای از خودب ــای ت ــه مرزه ب
ــوان  ــا می ت ــذارد، آی ــای بگ ــتقالل پ اس
ــظ  ــا حف ــه تنه ــه »ن ــن اندیشــید ک چنی
ــد شــد،  چارچــوب نظــام دشــوار خواه
بــر  اصالح طلبــان  هژمونــی  بلکــه 

ــش  ــوی جنب ــمت و س ــات و س مطالب
نیــز بــه خطــر خواهــد افتــاد«؟ از ایــن 
»خشــونت پرهیزاِن«  نگرانــی  منظــر، 
وطنــی از کــدام قســمت وقایــع روز 
عاشــورا بیشــتر اســت: از آلــوده شــدن 
مــردم بــه خشــونت؟ از گســترش 
دامنــه ی شــعارها بــه ارکان نظــام؟ 
یــا از حرکــت جنبــش بــه ســوی 
در  خودبنیــادی؟  و  خودســازمان یابی 
ــا  ــید آی ــوان پرس ــتا می ت ــن راس همی
تالشــی  موســوی  هفدهــم  بیانیــه ی 
بــرای ترســیم و تثبیــت »مرزهــای 
رســمی جنبــش« بــرای مهــار دینامیــزم 

پیش بینــی ناپذیــر آن نبــود؟!

تریبون هــای  در  کــه  آنجــا  از   -۷
ــم  ــاْن رادیکالیس ــره ای اصالح طلب زنجی
و  انقالبی گــری  بــا  متــرادف 
ــا خشــونت ورزی  انقالبی گــری همــزاد ب
ــردد،  ــغ می گ ــی( تبلی )و خشونت اندیش
آیــا نمی تــوان نتیجــه گرفــت کــه تاکید 
ــزاری  ــا اب ــر »خشــونت پرهیزی« صرف ب
ایدئولوژیــک برای تضعیــف رویکردهای 

ــا  ــار، آی ــن اعتب ــه ای ــی اســت؟ ب انقالب
ایــن روایــت از »خشــونت پرهیزی« بــه 
راســتی همــان طــور کــه ادعــا می کنــد 
پیشــروی  بــرای  پرنســیپی اخالقــی 
ســوی  بــه  تــر  کم هزینــه  و  بهتــر 
ــه  ــا اینک ــی اســت؟ ی ــات اجتماع مطالب
ــی  ــالق )درک ــرار دادن اخ ــتاویز ق دس
ــا تمهیــدی اســت  انتزاعــی از آن( صرف
ــل  ــای دخی ــایر نیروه ــذف س ــرای ح ب
در جنبــش و تــک صدایــی کــردن 

ــش؟ جنب

ــا  ــر در خیابان ه ــردم حاض ــر م ۸- اگ

از خــود دفــاع نکننــد و تعبیــر ویــژه ی 
»خشــونت پرهیزی«  از  اصالح طلبــان 
ــود،  ــر ش ــه گی ــش هم ــطح جنب در س
ــرکوب های  ــدت س ــت از ش ــا حکوم آی
ــر گام  ــا ه ــت؟ آی ــد کاس ــود خواه خ
ســوی  از  صلح آمیــز  عقب نشــینی 
مــردم بــا ده هــا گام پیشــروی خشــن از 
ســوی حکومــت مواجــه نخواهــد شــد؟ 
ــردم در ۳۰  ــکوت م ــرات س ــا تظاه آی
ــرکوب گران  ــای س ــا گلوله ه ــرداد ب خ
آیــا  نشــد؟  کشــیده  خــون  بــه 
ــدید  ــا تش ــی ب ــه انفعال ــا مواجه اساس
خودبــاوری  ســلب  بــه  ســرکوب ها 
ــان  ــروزی در می ــه پی ــد ب ــی و امی جمع
مــردم نخواهــد انجامیــد و جنبــش 
را بــه فرســایش و اســتهالک ســوق 

نخواهــد داد ]۹[؟

ــه ی  ــن گفت ــه ای ــل ب ــا توس ــا ب ۹- آی
درســت کــه »نبایســت بــه بــازی 
رژیــم  عالقــه ی  مــورد  خشــونت 
ــاع  ــوان »ضــرورت دف ــد«، می ت درغلطی
جمعــی« را بــرای حفــظ و تــداوم جنبش 

انــکار کــرد؟ بــرای چنیــن انــکاری الزم 
ــود« را  ــاع از خ ــاپیش »دف ــت پیش اس
ــداد  ــونت ورزی قلم ــداق خش ــم مص ه
ــن  ــد ای ــر از دی ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ک
ــاع  ــگاه دف ــب، جای ــاِن هژمونی طل جری
جمعــی در جنبــش خیابانــی کجاســت؟ 
ــاوری بــه خیابــان  ]البتــه اگــر اساســا ب

ــد[. ــته باش ــود داش وج

ــان  ــود دارد می ــبتی وج ــه نس ۱۰- چ
ــش  ــی از جنب ــه نمایندگ ــه ب کســانی ک
مــردم،  از  نمایندگــی  بــه  و  ســبز 
ــن و  ــبز را تدوی ــش س ــات جنب مطالب

بیــان می کننــد ]۱۰[ و جریانــی کــه 
ــم  ــونت ورزی و رادیکالیس ــت خش نخس
ــپس  ــد و س ــداد می کن ــان قلم را یکس
از فــراز مکان هــای امــن خــود، فرمــان 
ــد؟  ــادر می کن ــونت ص ــز از خش پرهی
منزه طلبانــه  نــگاه  ایــن  میــان  آیــا 
بــه مبــارزه و آن نــگاه قدرتمدارانــه 
ــد  ــی( پیون ــر سیاس ــش )و ام ــه جنب ب

ــدارد؟ ــود ن ــهودی وج مش

از  بحــث  آنکــه  پایانــی  ســخن  و 
ــا در  ــتی ب ــش بایس ــونت در جنب خش
آن  جوانــب  همــه ی  گرفتــن  نظــر 
ــی  ــوان روش ــه عن ــه ب ــردد، ن ــرح گ ط
ابــزاری و انحصارطلبانــه بــرای نیــل بــه 
ــن  ــان م ــه گم ــه. ب ــداف قدرتمداران اه
آنچــه تاکنــون در بــاب نفــی خشــونت 
ــک  ــتر در ی ــت بیش ــده اس ــرح ش ط
ــدرت  ــه ق ــوف ب ــِی معط ــتر گفتمان بس
بــوده اســت، تــا گفتمانــی معطــوف بــه 
ــی. ــه تحــول مردم ــد ب ــت و پایبن حقیق

۱۴ دی ۱۳۸۸
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مجموعــه  ای  ســبز«  جنبــش  »افســانه های  جــزوه ی 
سیاســت ورزی  نقــد  در  کــه  اســت  یادداشــت هایی  از 
ــت.  ــده اس ــر ش ــک منتش ــب نامه میخ ــبز در ش ــش س جنب
ــر  ــم ب ــوژی حاک ــد ایدئول ــان می دهن ــه نش ــت هایی ک یادداش
جنبــش ســبز چگونــه مبــارزه سیاســی آن را شــکل داد و چــه 

ــت.  ــارزه داش ــن مب ــت ای ــهمی در شکس س
یکــی از محورهــای اصلــی ایــن مجموعــه نقــد اصالح طلبــی و 
اصالحــات اســت، و ریشــه های ایــن نقــد از بازخوانــی انقــالب 
۵۷ برمی آیــد. از ایــن منظــر انقــالب ۵۷ همــان روایتــی 
نیســت کــه جمهــوری اســالمی از آن ارائــه می کنــد؛ روایتــی 
کــه از قضــا کمابیــش بــا فهــم بســیاری از نیروهــای مخالــف 
ــت  ــی دارد. شکس ــالب همخوان ــالمی از آن انق ــوری اس جمه
انقــالب، مثلــه و مصــادره شــدنش، باعــث تجدیــد نظــر در آن 
شــد و بــه ایــن ترتیــب در حالــی کــه جســم انقــالب بــه چنگ 
ــاده، روح آن  ــن گروه هــای جمهــوری اســالمی افت ارتجاعی تری
نیــز هــدف حمــالت پیاپــی قــرار گرفتــه اســت. حمالتــی کــه 
بــه طیفــی وســیع، از ســلطنت طلب و لیبــراِل طرفــدار آمریــکا 
تــا چــِپ تجدیدنظرطلــب، ملی-مذهبــی و اصالح طلــب، 
ــا  ــن نیروه ــردن ای ــه ک ــی مشــابه می بخشــد. یک کاس مواضع
ــن اســت کــه  البتــه کــه ســاده لوحانه اســت، امــا واقعیــت ای
اغلــب آنــان زبــان مشــترک خــود را در نفــی انقــالب ۵۷، و 

ــد. ــی، می یابن ــه طــور کل ــده انقــالب« ب »ای
سیاســت  و  بــود؛  انقــالب  بی واســطه  نفــی  اصالحــاْت 
و  طبقاتــی  جهت گیــری  فرهنگ گرایــی،  نخبه گرایانــه، 
ــی  ــن نف ــه از ای ــش هم ــه روِی ایدئولوژیک ــم و میان لیبرالیس
برمی آمدنــد. جنبــش ســبز هــم گسســتی شــهودی و غریــزی 
از اصالحــات بــود، امــا نتوانســت از اصالح طلبــی بگســلد. ایــن 
ــای  ــکل آموزه ه ــن ش ــروز عالی تری ــه ب ــا عرص ــش اتفاق جنب
اصالح طلبــی شــد؛ نســبت بــه انقــالب ۵۷ مــردد مانــد و بــه 
ــد. ــه کاره مان ــی نیم ــتن اش از اصالح طلب ــل گسس ــن دلی همی

ــا آســتانه های  ــه نظــر می رســد کــه جنبــش ســبز ت اینــک ب

ظرفیــت خــود پیــش رفتــه و شکســت خــورده اســت. 
ناســازگاری افســانه های ایدئولوژیــک حاکــم بــر جنبــش 
ــد  ــع از ایــن شــد کــه جنبــش بتوان ــا واقعیــت سیاســی، مان ب
اهدافــی مشــخص را در چارچوبــی سیاســی طــرح کنــد 
ــبز  ــش س ــرد. جنب ــی بگی ــا پ ــن آن ه ــرای تعی ــارزه  را ب و مب
ــاختن  ــود و س ــراز خ ــدْن از اب ــک ش ــراس از ایدئولوژی ــا ه ب
معنــا بازمانــد. بــا تــرس از انقــالْب امــکان کنــش رادیــکال و 
مداخلــه ی موثــر در ســاختار قــدرت را از کــف داد. از تــرس 
ــای  ــت نیروه ــکیالْت نتوانس ــتبداد تش ــدن در اس ــار ش گرفت
خــود را ســازمان دهی و بســیج کنــد و آنــان را بــه ســربازانی 

ــرد. ــدل ک ــرد ب ــانه های خ ــه رس ــده در جبه پراکن
گامــی بــه پیــش گذاشــتْن مســتلزم نقــد و نفــی ایــن 
آموزه هــای ایدئولوژیــک اســت، نقــدی کــه ناگزیــر بــه 
ــد.  ــود، می انجام ــه ب ــان ک ــبز، آنچن ــش س ــتن از جنب گسس
گسســتن از جنبــش ســبز البتــه بــه معنــی گسســتن از 
جنبــش ســبز اســت؛ پــای در آن داشــتن و ســپس فــرا رفتــن. 
انــکار و نفــی پیشــینی جنبــش ســبز در تمامیــت آْن موضعــی 
تنزه طلبانــه و فراتاریخــی اســت و نمی تــوان تاریــخ را از 
ــا  ــد م ــه بای ــش ن ــت جنب ــرد. شکس ــش ب ــه پی ــرون آن ب بی
ــاک  ــی و پ ــی آرمان ــد جنبش ــرِی پیش آم ــار تخدی را در انتظ
ــت دســت کشــیدن از سیاســت  ــه صراف ــه ب ــرد، و ن ــرو بب ف
مردمــی و جســتن راهــی در سیاســت قــدرت و بــرای اصــالح 
ــای  ــا قدرت ه ــی ب ــا چانه زن ــر ت ــا رهب ــی ب ــاال، از چانه زن از ب
ــه  ــم ک ــی داری ــن حــاال هــم نظام ــه همی ــدازد، ک ــی، بین جهان
ــر کار  ــرای س ــد، ب ــود را اداره نمی کنن ــور خ ــود ام ــردم خ م

ــت. ــاره نیس ــت دوب ــه زحم ــازی ب ــر نی ــی دیگ آوردن یک

۱۲ آبان ۱۳۹۱
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ــای  ــدوده مرزه ــواه در مح ــب )خ ــای غال ــروزه گفتمان ه ام
یــک جنبــش سیاســی و خــواه در گســتره هنجارهــای 
»دهکــده جهانــی«( در حالــی کــه حقانیــت فرضــِی خــود را 
ــا  ــوژی بن ــه ایدئول ــر گون ــه ه ــدم وابســتگی ب ــدار ع ــر پن ب
می کننــد، از ورود نگرش هــای ایدئولوژیــک بــه باورهــا 
و حرکت هــای جمعــی هــراس دارنــد و نســبت بــه آن 
ــرار  ــلط« اص ــوژِی مس ــع »ایدئول ــد. در واق ــدار می دهن هش
ــده  اش  ــر ش ــای فراگی ــرض ه ــا و پیش ف ــی ورزد آموزه ه م
را بــه دلیــل همیــن فراگیــر بــودن همچــون اصولــی بدیهــی 
ــن  ــا بدی ــد و دقیق ــداد کن ــی( قلم ــت )سیاس ــور عقالنی و تبل
ــت  ــرای مقبولی ــد. ب ــک بنام ــر ایدئولوژی ــود را غی ــاْر خ اعتب
ــِی  ــرایط عین ــترها و ش ــا بس ــعبده ای طبع ــن ش ــن چنی یافت
فراگیــر شــدن و مکانیزم هــای بازتولیــد و بقــای »ایدئولــوژی 
مســلط« بایــد پنهــان گردنــد؛ یعنــی بایــد تاریــخ بــه طــور 
ــادی ســرکوب  سیســتماتیک تحریــف گــردد و اندیشــه انتق

ــا بایکــوت گــردد. ی
ــت  ــانه های »صنع ــته رس ــال گذش ــه در دو س ــرای نمون ب
ــر  ــب ب ــان غال ــه در گفتم ــه آگاهان ــی ک ــبز« و جریانات س
ــای  ــه نگاه ه ــش هم ــدند، کمابی ــام ش ــبز« ادغ ــش س »جنب
انتقــادِی کوشــندگان مســتقل جنبــش اعتراضــی را بــه 
ــا  ــن نقادی ه ــه ای ــب ب ــک« منتس ــرش ایدئولوژی ــرم »نگ ج
ــه نشــان های  ــات سیاســی ک ــن ادبی ــزوا کشــاندند. ای ــه ان ب
برجســته ی ایدئولــوژی معینــی را بــر پیشــانی خــود داشــت، 
ــن  ــه ای ــاوران ب ــرای ناب ــبز« ب ــش س ــام »جنب ــا ن ــواره ب هم
ــرد؛  ــادر می ک ــر ص ــم تکفی ــده حک ــزک ش ــوژِی ب ایدئول
ــی  ــاد اعتراض ــش نم ــش از پی ــر روز بی ــه ه ــی ک و در حال
ــی اردوگاه  ــای سیاس ــه باوره ــش را در مجموع ــبِز« جنب »س
ــز  ــش را نی ــای جنب ــرد، مرزه ــام می ک ــان ادغ اصالح طلب
ــا همیــن خط کشــی »ســبز« بــه محــدوده باورهــا و منافــع  ب
سیاســی عامــالن فرادســت فــرو می کاســت )نظیــر صــورت 
تحریــف شــده ای از گفتمــان خشــونت پرهیزی( بی آنکــه 
لحظــه ای از تکــرار صفــت »فــرا ایدئولوژیــک« بــودِن جنبــش 

ــل شــود.  غاف
در ســوی دیگــر و در ســطح جهانــی نیــز گفتمــان کالنــی کــه 
ــر سیاســی«  ــا »غی ــوق بشــر« اســت ب ــاع از »حق مدعــی دف
قلمــداد کــردن حــوزه »حقــوق بشــر«، آن را مقولــه ای 
ــا  ــل ب ــان در عم ــن گفتم ــد. ای ــک می خوان ــرا ایدئولوژی ف
چشم پوشــی بــر زمینه هــا و بســترهای نقــض وســیع و 
ــان ها )در  ــوق انس ــن حق ــتماتیک ابتدایی تری ــه و سیس بی وقف
کالن تریــن ابعــاد ممکــن(، مقولــه »حقــوق بشــر« را بــه یــک 
گفتــار فانتــزی »قربانــی محــور« بــدل کرده اســت کــه از قضا 
بدیــل جهانــی بســیار مناســبی بــرای جهــاِن سیاســت زدایی 
شــده ی متاخــر اســت. چون پیشــاپیش بحــث از ســاختارهای 
قــدرت و مکانیزم هــای کالن بازتولیــد ســلطه و ســتم را بــه 
ــه  ــا در توجی ــر عموم ــوق بش ــان حق ــرد. گفتم ــاق می ب مح
ــبب  ــک را مس ــای ایدئولوژی ــود، نظام ه ــت گریزِی خ سیاس
ــع آن  ــه تب ــد و ب ــی می کن ــر معرف ــان معاص ــع جه فجای
ــی  ــا نف ــا ایدئولوژی ه ــد ب ــل پیون ــه دلی ــی را ب ــش سیاس کن
می کنــد. بــه ایــن ترتیــب گفتمــان »حقــوق بشــر« بــه یــاری 
ــی  ــه از ناتوان ــود - ک ــه خ ــه و معصومان ــویه های بی طرفان س
ــه در  ــک نهفت ــای ایدئولوژی ــتگاه ها و پیامده در درک خاس
ــه  ــر می آیــد - ســهم بزرگــی در دامــن زدن ب ایــن تفکــر ب
ــی  ــرد؛ هراس ــده می گی ــه عه ــی« ب ــازی »ایدئولوژی هراس ب

ــد. ــی می رس ــای جمع ــای فوبی ــه مرزه ــه گاه ب ک
ــِی  ــش سیاس ــه کن ــا ک ــی - و از آنج ــن درک ــای چنی برمبن
ــادی  ــگاه انتق ــژه ن ــز اب ــود را نی ــان خ ــد همزم ــد بای هدفمن
ــه ای  ــوژْی مرحل ــه ایدئول خــود قــرار دهــد - تامــل در مقول
ضــروری بــرای تــدارک هــر مبــارزه جمعــی آگاهانــه 
اســت. ایــن نوشــتار کوتــاه بــا چنیــن انگیــزه ای و در مســیر 
ــرد؟«  ــد ک ــه بای ــش »چ ــاره پرس ــی درب ــی جمع هم اندیش
ــر  ــن عمیق ت ــه پرداخت ــی ک ــت؛ پرسش ــده اس ــم گردی تنظی

ــت. ــیاری اس ــی بس ــای مقدمات ــتلزم بحث ه ــه آن مس ب
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ــطوره و  ــْی اس ــوژی اصالح طلب  ایدئول

ــد  ــا تاکی اتوپیاســتیز اســت. همــواره ب

ــود  ــرایط موج ــود از ش ــر درک خ ب

بــر عملگرایــی و پرهیــز از افتــادن در 

ــان  ــارد. گفتم ــای می فش ــل پ دام تخی

کــردن  متهــم  بــا  اصالح طلبانــه 

منتقــدان بــه تخیلــی و اتوپیایــی بــودن 

و نداشــتن برنامــه ای آنــی بــرای 

ــن  ــای ممک ــا ج ــل ت ــر عم ــل، ب عم

در حــد ظرفیــت هــای قانــون تاکیــد 

می کنــد. ایــن عملگرایــی امــا بــه 

ــه ی آْن  ــرِم الزم اصالح طلبان ــل ف دلی

تنهــا حــرکات در محــدوده ی قانون را 

بــه رســمیت می شناســد و هــر گونــه 

ــون  ــوب قان ــارج از چهارچ ــی خ عمل

ــده ی مبهــم  ــه دلیــل خطــر و آین را ب

ــا تخیــل رد  ــوای توهــم ی آن تحــت ل

اصالح طلبــی  ایدئولــوژی  می کنــد. 

رادیــکال  انتقــاد  هــر  برابــر  در 

ــا  ــودن انتقاده ــت ب ــخنی از نادرس س

و ایــده آل هــا نمی زنــد، بلکــه بــر 

ــزوم  ــودن آنهــا و ل ــل تحقــق ب غیرقاب

می فشــارد.   پــای  »واقع گرایــی« 

اصالح طلبــی،  مقابــِل  نقطــه ی  در 

ــرای  ــت ف ــی اس ــبز جنبش ــش س جنب

ــه  ــر علی ــود( و ب ــم موج ــون )نظ قان

ــای  ــا ادع ــه ب ــت ک ــی اس آن. حرکت

نمایندگــی ســوژه ي جمعــی، بــه جــای 

ــوری و  ــر ریاســت جمه ــان، دفت پارلم

ــل  ــه مح ــی ک ــای قانون ــی نهاده باق

ــتند  ــه هس سیاســت ورزی اصالح طلبان

بــر سیاســت ورزِی مردمــی در فضــای 

ــع هســتی  ــه دارد. در واق عمومــی تکی

اصالح طلبــی  نفــی  ســبز  جنبــش 

اســت. در بُعــد ایدئولوژیــک  امــا 

ایدئولــوژی  بــه  آنچنــان  جنبــش 

اســت  خــورده  گــره  اصالح طلبــی 

ــب  ــی دم از ذات اصالح طل ــه گروه ک

جنبــش ســبز می زننــد!

بحرانــی کــه ایــن روزهــا جنبــش 

ــا تجزیــه ي تدریجــی ســوژه ي  ســبز ب

جمعــِی شــکل گرفتــه در ســالیان اخیر 

گرفتــاِر آن گردیــده را می تــوان در 

رهایی بخشــی  ایدئولــوژی  فقــدان 

ــوذ  ــش و نف ــا هســتی جنب متناســب ب

ــی در  ــوژی اصالح طلب گســترده ایدئول

آن جســتجو کــرد. امــا چــرا از ســوژه 

جمعــی شــکل گرفتــه در دل جنبــش 

ــت؟  ــری نیس ــه خب ــت ک مدت هاس

فرآینــد تجزیــه تدریجــی ایــن ســوژه 

جمعــی چــرا و چگونــه اتفــاق می افتد؟ 

چــه تفاوت هایــی میــان جنبــش ســبز 

ــی  ــش مردم ــال جنب ــوان مث ــه عن و ب

ــود  ــا وج ــه ب ــود دارد؛ ک ــوریه وج س

ــوریه  ــش س ــن تْر جنب ــرکوب خش س

ــود؟ ــی ش ــر م ــه بزرگ ت ــر هفت ه

پایــه  ســواالت  ایــن  جــواب  در 

اســتدالل مــا بــر خصلــت غیرعقالنــِی 

شــکل گیری ســوژه جمعــی اســتوار 

اســت. بــر خــالف تصــور رایــْج 

دنبــال  بــه  تنهــا  ســوژه مردمــی 

ــرد.  ــکل نمی گی ــم ش ــه ظل ــی ب آگاه

تــا زمانــی کــه ایــن آگاهــی بــا 

ــدرت و  ــاس ق ــروزی، احس ــور پی تص

ــردد  ــل نگ ــی کام ــای اتوپیای المان ه

بــه  »مــردم«  شــکل دهی  توانایــی 

را  تاریخــی  نیــروی  یــک  عنــوان 

نخواهــد داشــت. افــرادی کــه در یــک 

جنبــش همگانــی سیاســی شــرکت 

ــود را در  ــی خ ــل سیاس ــد، عم می کنن

ــرد  ــر نب ــه ای از تصاوی ــب مجموع قال

تصــور می کننــد کــه در ایــن تصاویــر 

ــان برنــده نهایــی  آرمــان بــه حــق آن

ــر  ــن مجموعــه تصاوی ــود. ای خواهــد ب

می دهنــد  شــکل  را  اســطوره هایی 

کــه ســوژه سیاســی حــول آنهــا شــکل 

گرفتــه، احســاس قــدرت کــرده و 

فقــدان  در   .]۱[ کنــد  مــی  عمــل 

ــان های آگاه  ــا، از انس ــطوره و اتوپی اس

ــان  ــه ای از آدمی ــز مجموع ــزی ج چی

اتمیــزه شــده، نااُمیــد و ناتــوان از 

در نقد اسطوره ستیزی
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ــطوره ها؛  ــد.  اس ــی نمی مان ــل باق عم

چــه در قالــب دینی شــان هماننــد 

الزمانــِی  آخــر  اســطوره های 

نمونه هــای  کنــار  در  کاتولیســم، 

سکوالرشــان ماننــد انقــالب، اعتصــاب 

عمومــی و در مــوارد اخیــر تظاهــرات 

اصلــی  هســته  خیابانــی،  عظیــم 

ــکل گیری ســوژه جمعــی ســخت  ش

سیاســی بوده انــد. هــر چــه ایــن 

ــی« در  ــر »علم ــاور اســطوره ای و غی ب

ــد  ــر باش ــه دار ت ــا ریش ــان توده ه می

دنبــال  بــه  شــکل گرفته  ســوژه ی 

ــت  ــدی و شکس ــا اُمی ــر ن آن در براب

ــک  ــرای ی ــود. ب ــد ب ــر خواه مصون ت

ــرا،  ــرال، چپ گ ــت لیب ــارز میلیتان مب

ــف  ــای مختل ــک در دوره ه ــا کاتولی ی

ــچ گاه  ــی هی ــِت مقطع ــْی شکس تاریخ

ــته و  ــی را نداش ــت نهای ــی شکس معن

تنهــا بــر عــدم آمادگــی کافــی داللــت 

ــر  ــد ب ــرش بای ــه در براب ــد، ک می کن

ــه  ــود چراک ــد نم ــاره تاکی شــروع دوب

و  اســت  حتمــی  نهایــی  پیــروزی 

ــج  ــد داده شــده اســت. شــیوه رای نوی

همــراه  اتوپیــای  و  اســطوره  رد  در 

هماننــد  تاریخــی  مثال هایــی  آن 

ــته  ــا برجس ــه ب ــتند ک ــا هس انقالب ه

اتوپیــای  نشــدن  متحقــق  کــردن 

ــروزی، آن  ــد پی ــطوره بع ــراه اس هم

را باطــل نشــان دهنــد. در پاســخ بــه 

ایــن مســاله بایــد تاکیــد نمــود کــه در 

ــان  ــد می ــطوره ها بای ــن اس ــی ای بررس

آنهــا و نتایــج عمــل سیاســی متاثــر از 

ــه آنهــا  ــل شــد و ب آنهــا تفکیــک قائ

بــه چشــم یــک کل و نیــروی تاریخــی 

ــه  ــل تجزی ــطوره ها قاب ــت. اس نگریس

ــا  ــده آنه ــای تشــکیل دهن ــه المان ه ب

نیســتند کــه بــا گوشــزد کــردن عــدم 

ــی  تحقــق بخشــی از المان هــای اتوپیای

بتــوان رای به رد کل آن داد. اســطوره 

ــه  ــد ک ــکل می دهن ــی« را ش ــا »کل ه

ــوده و  ــزی بیشــتر از اجــزای آن ب چی

ــخ  ــوژه در تاری ــه س ــیر مداخل از مس

ــالن  ــط بط ــر خ ــی و تقدی ــر ناتوان ب

ــروزی  ــس پی ــه در پ ــد. اینک می کش

اتفاقــی می افتــد  انقالب هــا چــه  و 

کــه  اســطوره هایی  بــه  ارتباطــی 

ســوژه را بــه ســمت غلبــه بــر وضــع 

موجــود و نابــودی آن ســوق می دهــد 

نــدارد، بلکــه نتیجــه شــرایط آبجکتیــو 

و کشــمکش سیاســی متعاقــب لحظــه 

ــت. ــروزی اس پی

ــل  ــه دلی ــروز ب ــا ام ــبز ت ــش س جنب

و  اســطوره ها  تولیــد  در  ضعــف 

ایدئولــوژی رهایی بخــش، در برابــر 

مشــکالت عملــی پیــش روی خــود به 

ــی  ــی و عملگرای ــوژی اصالح طلب ایدئول

پوچــش پنــاه بــرده اســت. ایــن فقدان 

اســطوره بــه طــور مشــخص در فضای 

عمومــی ای کــه جنبــش در آن تنفــس 

می کنــد و بُعــد زیبایی شــناختی آن 

قابــل مشــاهده اســت. انبــوه طرح هــا، 

ویدیو هــا و ســرودهایی کــه سرشــارند 

ــان  ــب آن ــر قال ــه، و تصوی از آه و نال

ــد  ــِی قدرتمن ــوژه سیاس ــای س ــه ج ب

ــوم دارد. در  ــی مظل ــان از قربانیان نش

ــروزی و  ــه پی ــاوری ب ــن ناب ــر ای براب

ــرای  ــبز ب ــش س ــف، جنب ــس ضع ح

ــل  ــز گسســتی کام ــاره ای ج ــد چ رش

بــا اصالح طلبــی و تولیــد محتــوای 

نــدارد.  رهایی بخــش  ایدئولوژیــک 

بــا  کــه  رهایی بخشــی  ایدئولــوژی 

ــه اســطوره های خــود  ــودن ب مجهــز ب

و مــدد تخیــل، ســوژه جمعــی جنبــش 

ــی  ــای اصالح طلب ــا زمزمه ه ــه ب را ک

در القــای ناتوانــی - نبــود راهــی جــز 

مصالحــه و عمــل در محــدوده قانون - 

لــرزان و نحیــف گردیــده، دوبــاره بــه 

ــوال  ــد. س ــت بازگردان ــه سیاس عرص

ــا از  ــروزه تنه ــرد« ام ــد ک ــه بای »چ

ــوآوری در  ــا ن مجــرای ســازماندهی ی

روش هــای عمــل خیابانــی نمی گــذرد. 

تفکــر  ســاختن  امکان پذیــر  بــرای 

»راه  مــورد  در  عمومــی  تخیــل  و 

ــد  ــز بای ــر چی ــش از ه ــن«، پی جایگزی

ــی  ــک اصالح طلب ــط ایدئولوژی ــر تس ب

بــر جنبــش و تحقیــر مســتمر هرگونــه 

آن  جانــب  از  اســطوره  و  تخیــل 

پایــان داد. روزی کــه دوبــاره بتوانیــم 

جامعــه ای آزاد و برابــر را تخیــل کنیم 

ــروزی  ــرای پی ــردم ب ــدرت م ــه ق و ب

ــوان انتظــار  ــاور داشــته باشــیم می ت ب

ــا و  ــردم در خیابان ه ــوه م ــوده ی انب ت

ــید. ــم را کش ــرنگونی ظال س

۳۰ تیر ۱۳۹۰
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ــی  ــه خوانش ــر گون ــه ه ــن ک اول ای

ــوالت  ــیر تح ــبز« و س ــش س از »جنب

ــگاه  ــن جای ــر گرفت ــدون در نظ آن ب

ایــن  در  اصالح طلبــان  باالدســت 

جنبــش - کــه خــود دالیــل بســیاری 

ــل  ــرای تحمی ــا ب ــالش آنه دارد - و ت

گفتمــان سیاســی خــود بــر رونــد 

ــه  جنبــش ناشــدنی اســت. ایــن کار ب

انتزاعــی غیــر تاریخــی می انجامــد 

کــه بخــش مهمــی از نیروهــای موثــر 

هســتی  و  جنبــش  دینامیســم  در 

اجتماعــی آن را نادیــده می گیــرد.

ــار  ــورد انتظ ــان م ــه مخاطب دوم آنک

نوشــته های مــا انبــوه فعالیــن کمابیش 

مســتقل و گمنامــی بودند/هســتند کــه 

اگــر چــه در پویــش آزادی خواهانــه و 

تحول طلبانــه خــود بــا جنبــش همــراه 

هــای آن  بالقوه گــی  بــه  و  شــدند 

امیــد بســتند، امــا در عمــْل اکثریــت 

آنهــا تحــت تاثیــر گفتمــان غالــب بــر 

ــا  ــد و خواســته ی ــرار گرفتن جنبــش ق

رهیافت هــای  ناخواســته در مســیر 

عقیــم اصالح طلبانــه گام بــر داشــتند. 

ــا از  ــدف م ــه ه ــا ک ــن از آنج بنابرای

ــری  ــتارها دخالتگ ــله نوش ــن سلس ای

در فضــای انضمامــی اعتراضــات و 

تقویــت ســویه ها و بالقوه گــی هــای 

مبــارزات رادیــکال بود )نه گــردآوری 

نقدهــای روشــنفکرانه و تحلیل هــای 

شــبه آکادمیــک یــا برقــراری دیالوگ 

انتقــادی بــا جریانــات قدرت مــدار 

نمی توانســتیم  اصالح طلــب!(، 

ــر  ــدون در نظ ــود را ب ــای خ بحث ه

گرفتــن فضــای ذهنــی حاکــم بــر 

فعالیــن بدنــه جنبــش - که کنشــگران 

پیــش   - بودنــد  جنبــش  واقعــی 

ــم و هســتیم  ــر آن بودی ــا ب ــم. م ببری

ــات گسســت دیالکتیکــی از  کــه امکان

ــانیده  ــت کش ــه شکس ــه ب ــی ک جنبش

ــش  ــدارک جنب ــت ت ــد - در جه ش

ــی  ــان طیف های ــده - در می ــل آین بدی

نهفتــه اســت کــه بیــش از همــه شــور 

چرا نقد اصالح طلبان؟

ــتاری در  ــای نوش ــیس« بحث ه ــه »پراکس ــی دوره ای ک ط

خصــوص آسیب شناســی جنبــش و جســتجوی راه هــای 

ــتور  ــش را در دس ــت زوال جنب ــت از بن بس ــل برون رف بدی

ــان و  ــوی مخاطب ــا از س ــت، باره ــرار داده اس ــود ق کار خ

ــه  ــاد مواج ــن انتق ــا ای ــک ب ــای دور و نزدی ــتان و رفق دوس

ــه  ــادی ب ــگاه انتق ــته ها ن ــن نوش ــرا در ای ــه چ ــدیم ک ش

جریانــات اصالح طلــب و نقــد گفتمــان هژمونیــک »جنبــش 

باالیــی  وزن  چنیــن  اصالح طلبــان(  )برســاخته  ســبز« 

ــا  ــادات عموم ــن انتق ــا ای ــته ب ــی همبس ــکار ضمن دارد. راه

ــش  ــی جنب ــی و آسیب شناس ــه در ارزیاب ــود ک ــامل آن ب ش

ــرد  ــگاه و کارک ــرای جای ــری ب ــش کمت ــت اوال نق می بایس

اصالح طلبــان در ایــن جنبــش قائــل شــد؛ و دومــا بهتــر آن 

ــازی و  ــلبِی برجسته س ــرد س ــای رویک ــه ج ــه ب ــود ک می ب

نقــد عملکــرد )مخــرب( اصالح طلبــان )و جریانــات همســو( 

ــه راهکارهــای  ــق ارائ ــی از طری در جنبــْش رویکــردی ایجاب

بدیــل و مشــی مبارزاتــی مســتقل دنبــال می شــد. بــر 

ــد نحــوه ی  ــای منتق ــف از رفق ــن طی ــا از ســوی ای ــن مبن ای

پرداختــن »پراکســیس« بــه مقولــه ی »چــه بایــد کــرد« تــا 

حــد زیــادی انفعالــی بــوده اســت. از ایــن رو بــر آن شــدیم 

تــا بــه صــورت فشــرده در متنــی کــه در ادامــه می خوانیــد 

ــم: ــوق  پاســخ دهی ــاد ف ــه انتق ب
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تغییــر بــه ســر داشــتند/دارند، امــا یــا 

در گفتمــان غالــب بــر جنبــش جایــی 

ــا  ــارات آنه ــا و انتظ ــرای دغدغه ه ب

نبــود و یــا بــه رغــم هزینه هایــی کــه 

خواســته های  و  نظــرات  پرداختنــد 

ــه شــد. ــچ گرفت ــه هی ــا ب آنه

وانگهــی رویکــرد مــا بــه پرســش »چه 

بایــد کــرد« اگــر چــه بــه طــور ســلبی 

ــاز  ــان آغ ــد گفتمــان اصالح طلب ــا نق ب

ــد  ــا ح ــوای آن ت ــا اوال در ل ــد، ام ش

ــی همبســته  ــای نولیبرال ــواْن آموزه ه ت

مــورد  نیــز  را  گفتمــان  ایــن  بــا 

ــی  ــم؛ یعن ــرار دادی ــدی ق ــادی ج نق

ــی  ــانه ای عام ــای رس ــرض ه پیش ف

کــه باورپذیــری عمومــی گفتمــان 

ــاخته اند/ ــهیل س ــه را تس اصالح طلبان

ــی نقــد گفتمــان  ــه عبارت می ســازند. ب

فراگیــر نولیبرالــی بــا ارجــاع بــه یکــی 

از نمونه هــای زنــده و موثــر آن در 

ایــران  انضمامــی  سیاســی  فضــای 

همــراه شــد. همچنیــن بــا تمرکــز بــر 

بحث هــای  و  ســازمانیابی  موضــوع 

مقدماتــی در خصــوص ضرورت هــا 

و اشــکال ســازمانیابی بدیــل ســیر 

نوشــتاری »پراکســیس« در عمــْل وارد 

رویکردهــای ایجابــی هــم شــد. جایــی 

ــت  ــر آن بود/هس ــا ب ــالش م ــه ت ک

ــی  ــل ناکام ــه دالی ــاع ب ــا ارج ــه ب ک

جنبــش مخاطبــان احتمالــی خــود 

را بــا ضــرورت ســازمانیابی هــای 

ــگاه داشــتن  ــده ن ــرای زن مســتقل - ب

ــی  ــای کیف ــی و ارتق ــات جمع اعترض

ــه  ــی - مواج ــارزات مردم ــطح مب س

کنیــم. از دیــد مــا تنهــا بــا بازخوانــی 

افــول و شکســت جنبــش  دالیــل 

می تــوان انگیــزه عینــی الزم بــرای 

اندیشــیدِن مســتقل بــه ضــرورت 

ــت و  ــداوم مقاوم ــرای ت ــازمانیابی ب س

ــه  ــر را در جامع ــارزه موث ــدارک مب ت

ــرد. ــت ک تقوی

ــد  ــه اختصــار بای ــات ب ــن مقدم ــا ای ب

ــه  ــی ک ــره گاه های ــن گ ــت مهمتری گف

ــادات  ــه انتق ــخ ب ــد - در پاس می توان

ــرد  ــده ی رویک ــح  دهن ــوق - توضی ف

ــان  ــه گفتم ــبت ب ــا نس ــه ی م نقادان

ــد: ــن قرارن ــد از ای ــی باش اصالح طلب

ــا  ــاور م ــه ب ــر - و ب ــش موث ــی نق یک

حســاب شــده - گفتمــان اصالح طلبــی 

از معــادالت  در حــذف »خیابــان« 

ــردن  ــروم ک ــرم مح ــش - و الج جنب

جنبــش از مهمتریــن امکانــات بقایــش 

ــر  ــرای »هدایت پذی ــخصا ب ــه مش - ک

ســاختن« جنبــش و کنتــرل ابعــاد 

»مطلــوب«  اندازه هــای  در  آن 

مــرور  ]بــرای  می نمــود  ضــروری 

فشــرده ی ایــن مســتندات رجــوع 

ــان  ــذاری خیاب ــن »واگ ــه مت ــد ب کنی

بازخوانــی  اســتراتژی؛  مثابــه  بــه 

نقــش اصالح طلبــان در رونــد زوال 

جنبــش«[.

موثــر  حضــور  و  دوام  دیگــری  و 

یــاد  گفتمــان  اساســی  المان هــای 

شــده نــزد بســیاری از فعالیــن ســابق 

جنبــش و نیــز بخــش وســیعی از 

ــش را از  ــوالت جنب ــه تح ــی ک مردم

مین اســتریم  رســانه های  دریچــه 

ــن  ــد. ای ــال کرده ان ــان دنب ــی زب فارس

ــم زوال و  ــه رغ ــی - ب ــلطه گفتمان س

نابــودی جنبــش - بی گمــان تاثیــرات 

مخربــی بــر مســیر و افــق آینــده 

ــد  ــردم خواه ــی م ــوالت اعتراض تح

گذاشــت؛ بــه ویــژه آنکــه اینــک 

اصالح طلبــان - و جریانــات همســو 

ــرای  ــه ب ــات خــود را ن ــوا و امکان - ق

ــی،  ــدرت سیاس ــدن در ق ــریک ش ش

بلکــه در جهــت جایگزینــی آتــی نظام 

حاضــر آرایــش می دهنــد ]همســو 

ســازی  آلترناتیــو  پروژه هــای  بــا 

پروژه هــای  و  بــزرگ  قدرت هــای 

موســوم بــه »انقالبــات انفعالــی«[. 

ــه  ــال جامع ــر، بخــش فع ــن منظ از ای

و  انگاره هــا  چنبــره  در  هنــوز  مــا 

ــه  ــه ب ــت ک ــیر اس ــی اس گفتمان های

و   - اصالح طلبــان  آنهــا  میانجــی 

جریانــات قدرت مــدار همســو - را 

ــه ی تحــوالت سیاســی  ــدان دار پهن می

ــن  ــر ای ــا ب ــاخت. م ــد س ــی خواه آت

تــدارک هــر گونــه  باوریــم کــه 

کنــار  در  رهایی بخــش  سیاســت 

همــه ی ملزومــات اجتماعــی و سیاســی 

ــی و  ــن هژمون ــد ای خــوْد از مســیر نق

ــا آن  ــته ب ــال« همبس ــت انفع »سیاس

می گــذرد. 

۴ خرداد ۱۳۹۱
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مقدمــه: متــن پیــش رو شــامل گــردآوری و تدویــن برخــی 
مســتنداتی اســت کــه بــه بررســی نقــش اصــالح طلبــان در 
زوال جنبــش خیابانــی می پــردازد. اهمیــت ایــن بحــث از آن 
روســت کــه بســیاری هنــوز برآننــد کــه بــه دلیــل غــدار 
بــودن حاکمیــت و تــوان ســرکوب بــاالی آن، افــول جنبــش، 
سرنوشــت محتــوم آن بــود؛ یعنــی بــه ایــن ترتیــب عاملیت 
ــد.  ــده می گیرن ــر را نادی ــت تغیی ــردم در جه ــوژه گی م و س
بنابرایــن فهــم دالیــل واقعــی از دســت دادن »خیابــان« نــه 
ــر  ــان ب ــی اصالح طلب ــی کنون ــتن هژمون ــرای شکس ــط ب فق
ــرای  ــن ب ــه همچنی ــه، بلک ــه ی تحــرکات سیاســی جامع پهن
فتــح دوبــاره »خیابــان« و حفــظ و ســنگربندی آن ضــروری 

اســت.

انکارشکستجنبشیافروکاستندالیلآن؛
روایتهاییخویشاوند!

از آخریــن حضــور خیابانــی جنبــش در ۲۵ بهمــن ۸۹ 
ــوان  ــه بی فراخ ــی ک ــذرد. جنبش ــال می گ ــک س ــش از ی بی
ــت.  ــان گذاش ــه خیاب ــا ب ــرداد پ ــه در روز ۲۳ خ و بی بیانی
ــا آرزوی  ــار آن، ب ــام عی ــی و تم ــح واقع ــس از فت ــا پ ام
تجربــه ی روزهــای آغازینــش خانه نشــین شــد. اغلــب 
ــن  ــا منتقدی ــش و ی ــده در جنب ــارکت کنن ــگران مش کنش
ــکان  ــْش پی ــی جنب ــینِی تحمیل ــای اوِل خانه نش آن، در ماه ه
انتقــادات خــود را بــه ســوی مردمــی کــه در مســیر ماشــین 
ــر،  ــوی دیگ ــد. در س ــد گرفتن ــده بودن ــه ش ــرکوب کوفت س
گفتمــان اصالح طلبــِی غالــب بــر جنبــْش از مدتــی پیش تــر 
آشــکارا »تــرک خیابــان« را در دســتور کار خــود قــرار داده 
بــود و آن را بــه طــور نظام منــد توجیــه و تئوریــزه می کــرد. 
ایــن چنیــن بــود کــه ضــرورِت »تــرک خیابــان« در 
پوشــش آموزه هایــی نظیــر »جنبــش ســبز، جنبــش خیابــان 
نیســت!«، »مبــارزه فقــط در خیابــان تعریــف نمی شــود«، از 
ــطح  ــبز« در س ــت س ــاری »صنع ــانه های انحص ــق رس طری
ــن  ــد. در همی ــج می ش ــش تروی ــه جنب ــان بدن ــه و می جامع
ــته  ــا خاس ــه پ ــردم ب ــت م ــا سرنوش ــاس ب ــتا و در قی راس

در »بهــار عربــی«، )گویــا در رویکــردی جامعه شــناختی بــه 
جنبــش( بــه ایــن امــر اســتناد می شــد کــه »مــردم ایــران 

ــا ســوریه شــود«! ــران ماننــد لیبــی ی نخواســتند کــه ای
ــینی  ــی خانه نش ــم اصل ــردم« مته ــب گاه »م ــن ترتی ــه ای ب
جنبــش قلمــداد می شــدند و آمــاج نقدهــای فرهنگــی 
تحقیرآمیــز )بــا ترجیع بنــد »ایرانــی جماعــت«( قــرار 
ــه واســطه انفعال شــان محکــوم می شــدند؛ و گاه  ــه و ب گرفت
همیــن »مــردم« از ایــن بابــت کــه »خشــونت را بــر نتافتنــد 
ــه  ــت دادن ب ــل اولوی ــه دلی ــد«، ب ــا کردن ــه را ره و صحن
ــد  ــرار می گرفتن ــتایش ق ــورد س ــه م ــالمت جامع ــظ س حف
و بــه ایــن ترتیــب دعــوت می شــدند تــا خانه نشــینی 

ــد.  ــم نمای ــانه ای هض ــرز واالمنش ــه ط ــش را ب جنب
ــی  ــدی  های ــکارا صورتبن ــوْق آش ــه ی ف ــای دوگان دیدگاه ه
ــد.  تک وجهــی از واقعیــت شکســت جنبــش ترســیم می کنن
ــت  ــد شکس ــرخوردگِی پیام ــت س ــت وضعی ــب نخس قط
و ناکامــی را بازتــاب می دهــد؛ و قطــب دوم بــا انــکار 
شکســت جنبــش و یــا کمرنــگ کــردن آْن اهــداف سیاســی 
ــداد یــک اســتراتژی قدرت مــدار تعقیــب  معینــی را در امت
می کنــد. اگــر بازیگــران جــدال سیاســی ســه ســاله ی اخیــر 
ــان  ــت، اصالح طلب ــی حاکمی ــته کل ــه دس ــه س ــران را ب ای
و شــبکه های کنشــگران اجتماعــی تقســیم کنیــْم قطعــا 
ــینی  ــته در خانه نش ــه دس ــن س ــای ای ــه رویکرده مجموع
جنبــش ســهیم بــوده اســت؛ حاکمیــت بــه واســطه ماشــین 
ــوان  ــه عن ــان ب ســرکوب خشــن و گســترده آن، اصالح طلب
گفتمان ســازان »جنبــش ســبز« و اتــاق فکــر تجویــز کننــده ی 
ــه  ــا ب ــی، و شــبکه های اجتماعــی عمدت تاکتیک هــای مبارزات
ــا  ــر جنبــش. ب ــب ب ــوان مدافعــان گفتمــان سیاســی غال عن
ــازنده ي  ــوط برس ــش خط ــی جنب ــل و در ط ــه در عم اینک
ــم  ــته بســیار در ه ــن ســه دس ــرد ای ــی و عملک مشــی عمل
ــل  ــل دالی ــا در تحلی ــوده، ام ــر ب ــر از یکدیگ ــده و متاث تنی
ــر  ــه غی ــم کــه ب ــر شــاهد آن بوده ای شکســت جنبــش کمت
از دو عامــل ســرکوب حاکمیــت و انفعــال مــردم بــه نقــش 

واگذاری خیابان به مثابه استراتژی 
بازخوانی نقش »اصالح طلبان« در روند زوال جنبش

اشکان خراسانی

http://praxies.org/?p=792
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ــا  ــب و ب ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــاره ش ــان اش ــر اصالح طلب موث
انــکار نقــش مدیریتــی اصالح طلبــان و کارکردهــای گفتمــان 
ــت  ــش سرنوش ــت جنب ــاْن شکس ــک آن ــی هژمونی سیاس
ــوی  ــک س ــه در ی ــردد ک ــداد می گ ــی قلم ــوم وضعیت محت
آْن حاکمیــت ســرکوبگر ایســتاده بــود و در ســر دیگــر آن 
مــردم منفعــل یــا پراکنــده. یعنــی دالیــل شکســت جنبــش 
ــی  ــش طبیع ــت و واکن ــتناک حاکمی ــرکوب وحش ــه س ب
ــرکوب(  ــی از س ــال ناش ــرس و انفع ــال آن )ت ــردم در قب م

فروکاســته مــی شــود. 
بــا ایــن توضیحــات، قصــد ایــن نوشــتار پرداختــن بــه نقــش 
ــی  ــت؛ یعن ــش اس ــینی جنب ــن دوْم در خانه نش ــر رک موث
ــادن  ــی در وانه ــان اصالح طلب ــان و گفتم ــش اصطالح طلب نق
»خیابــان« و شکســت جنبــش. ایــن متــن می کوشــد نشــان 
دهــد کــه پیــش از آنکــه شــبکه های اجتماعــی کنشــگران 
ــد،  ــپر بیندازن ــت س ــرکوب حاکمی ــین س ــل ماش در مقاب
ــان«  ــرک خیاب ــتراتژی »ت ــده اس ــاد ش ــی ی ــان سیاس گفتم
ــانه ای  ــبکه رس ــی ش ــه میانج ــود و ب ــرده ب ــزی ک را پایه ری
ــن  ــی ای ــرش عموم ــی در پذی ــی اساس ــود نقش ــترده خ گس
ــی  ــات خیابان ــول اعترض ــرای اف ــازی ب ــگاره و زمینه س ان
داشــت؛ رویــه ای کــه ســرانجام بــه نابــودی جنبــش 

ــد. انجامی

دربارهدرکاصالحطلبانازمبارزهسیاسی
در بررســی چگونگــی تاثیــر رویکــرد اصالح طلبــان در 
خانه نشــینِی جنبــش ابتــدا بایــد نگاهــی بیاندازیــم بــه درک 
آنهــا نســبت بــه مبــارزه سیاســی و ســپس رویکــرد عملــی 
ــن گفتمان ســازان جنبــش  ــوان اصلی تری ــه عن ــن طیــف ب ای
ــه  ــوان ب ــان می ت ــا بررســی خــط مشــی اصالح طلب ــبز. ب س
ســادگی دریافــت کــه آنهــا عرصــه مبــارزه سیاســی را نــه 
بــه مثابــه صحنــه بــروز کنــش هــای جمعــی و برآیندیابــی 
ــرای مهندســی کنش هــای جمعــی  آنهــا، بلکــه صحنــه ای ب
ــگان  ــت نخب ــت آن در صالحی ــا مدیری ــه طبع ــد ک می بینن
)یعنــی خــود اصالح طلبــان( اســت. عرصــه ای کــه در 
ــد و  ــه تناســب صالحدی ــات سیاســی فرادســت ب آن جریان
نیازهــای خــود مطالبــات جامعــه را غربــال، تدویــن و مطرح 
ــازی  ــرای برجسته س ــی را ب ــبکه های اجتماع ــازند و ش می س
آنهــا بســیج می کننــد و بــه حرکــت بــر می انگیزنــد. 
تغییــرات سیاســی- تحقــق  آنــان  نــگاه  در  همچنیــن 
ــویی  ــه اذن و همس ــوط ب ــه من ــت جامع ــی در کلی اجتماع
ــت.  ــی اس ــی و مذهب ــزرگان سیاس ــول ب ــدان و فح قدرتمن

کســانی چــون هاشــمی رفســنجانی، خاتمــی، مراجــع تقلیــد 
بی بــاوری  در  اصالح طلبــان  کــه  اســتوانه هایی  همــه  و 
ــل  ــا دخی ــاعد« آنه ــدام مس ــه »اق ــردم، ب ــوژه گی م ــه س ب
ــبکه های  ــوی ش ــار از س ــزوم فش ــه ل ــب ب ــد و اغل می بندن
اجتماعــی بــرای بــه حرکــت در آوردن ایــن مهره هــا 
ــار  ــزوم فش ــا از ل ــان آنه ــن می ــد. در ای ــرار می ورزن اص
ــی  ــای بین الملل ــخصیت ها و نهاده ــه ش ــی« ب ــکار عموم »اف
هــم غافــل نیســتند و مســتقال بــه نیابــت »افــکار عمومــی« 
ــد.  ــری( می کنن ــی )البی گ ــی رایزن ــن مراجــع بین الملل ــا ای ب
ایــن رایزنــی هــای »رهجویانــه« حتــی شــامل مــراودات بــا 
ــا  ــال ب ــرای مث ــم می شــود ]ب ــت ه ــای کالن حاکمی چهره ه
ــه  ــی ب ــن نامه نویس ــر »کمپی ــی نظی ــازی اقدامات برجسته س
رهبــری« از ســوی محمــد نوریــزاد، همچنــان بــر لــزوم ایــن 
ــی هــا و حفــظ ارتباطــات مصالحه آمیــز تاکیــد  ــه رایزن گون

می شــود[.
ــادی  ــیار ع ــدی بس ــی از رون ــر اجزای ــه ظاه ــا ب ــه اینه هم
و معقــول  می آیــد، امــا اشــکال کار اینجاســت کــه اوال 
شــکل گیری مطالبــات سیاســی طیف هــای مختلــف جامعــه 
ــان  ــه بی ــد. ب ــق بیاب ــن تحق ــدی از پایی ــت در رون می بایس
دیگــر حضــور شــبکه های اجتماعــی بــا مطالبــات مشــخص 
اســت کــه طیف هــای سیاســی را بــرای تحقــق آنهــا بســیج 
می کنــد و حاصــل پیونــد ایــن دو، تحقــق مطالبــات مردمــی 
)و نــه مطالبــات جریانــات سیاســی فرادســت( را در دســتور 
کار »سیاســت« و جنبش هــای سیاســی قــرار می دهــد. 
ــود در  ــات موج ــیاری از مطالب ــادی بس ــای بنی ــا پایه ه ثانی
ــت  ــاد وضعی ــی در ایج ــل مهم ــی عام ــان اصالح طلب گفتم
کنونــی اســت. کافــی اســت بــرای مثــال نگاهــی بیاندازیــم 
ــال  ــه س ــن س ــول ای ــی در ط ــد خاتم ــای محم ــه گفته ه ب
]از جملــه ســخنرانی اش در یادبــود دوم خــرداد ۱۳۹۱، کــه 
ــه را تطهیــر می کنــد و خــروج از  کلیــت نظــام والیــت فقی
ــن  ــد[. از ای ــوه می ده ــدن« جل ــاون کوبی آن را »آب در ه
رو اصالح طلبــان همــواره مطالبــات و اهــداف ویــژه خــود را 
ــارغ از  ــد، ف ــان کرده ان ــردم بی ــته های م ــوان خواس ــه عن ب

ــد. ــه می خواه ــه چ ــه جامع آنک
نــوع پیوندیابــی و ارتبــاط آنهــا بــا شــبکه های اجتماعــی نیــز 
ــا تکــرار  ــا ب ــه ایــن نیــاز بــوده اســت ت در جهــت پاســخ ب
مطالبــات آنهــا از زبــان شــبکه های اجتماعــْی ایــن مطالبــات 
ــا  ــده ی ــی ش ــی موجه نمای ــه عموم ــه در عرص قدرت مداران

»مردمــی« قلمــداد شــود.
بــا ایــن وجــود، هــر بــار کــه ایــن شــبکه ها پــا را فراتــر از 
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مطالبــات و راهکارهــای محــدوِد اصالح طلبــان گذاشــته اند، 
ــه  ــا ب ــد و ی ــرار نگرفته ان ــف ق ــن طی ــت ای ــورد حمای ــا م ی
ــی  ــر جنجال ــده اند ]نظی ــرل ش ــا کنت ــط آنه ــدت توس ش
کــه در اولیــن روزهــای اوج گیــری صفحــه فیســبوکی »۲۵ 

بهمــن« شــاهد بودیــم[.
امــا بــه گواهــی تاریــِخ دو دهــه اخیــْر ایــن رویکــرد 
ــا  ــان صرف ــوی اصالح طلب ــت« از س ــدم حمای ــرل / ع »کنت
انحصارجویــی آنهــا در »جنبــش ســبز« محــدود  بــه 
ــار  ــه ب ــای فاجع ــجویی و پیامده ــش دانش ــود. جنب نمی ش
۱۸ تیــر ۷۸ )در تهــران و تبریــز( نخســتین قربانــی چنیــن 
ــی  ــات خیابان ــترش اعتراض ــا گس ــا ب ــت. ام ــردی اس رویک
ــرد  ــن رویک ــوری ای ــگاه مح ــرداد ۸۸ جای ــد از ۲۲ خ بع
ــت.  ــوس آْن وضــوح بیشــتری یاف ــرات ملم ــه واســطه اث ب
ــش و  ــون« و نکوه ــیر قان ــت در مس ــرر »حرک ــرار مک تک
ــن  ــای آغازی ــکال« در روزه ــعارهای »رادی ــری از ش جلوگی
ــردی در  ــن رویک ــه چنی ــوارد غلب ــن م ــش از عیان تری جنب
ــا و  ــط از بیانیه ه ــر خ ــت. در ه ــان اس ــف اصالح طلب طی
توصیه هــای آنــان اگــر بــه تقلــب اشــاره می شــد، در خــط 
ــه  ــن ب ــت موازی ــتن داری و رعای ــرورت خویش ــدی ض بع

معترضیــن گوشــزد می شــد.

مروریبررونداعتراضاتمردمیتاپیشاز۲۵
بهمن۱۳۸۹

ــعارهای  ــول ش ــدن کپس ــاز ش ــرداد ۸۸ و ب ــس از ۳۰ خ پ
رادیــکال، عقب نشــینی اصالح طلبــان تــا آنجــا رفــت 
کــه دهمیــن ســالگرد ۱۸ تیــر بــدون بیانیــه آنهــا برگــزار 
شــد ]البتــه ناگفتــه نمانــد کــه عواقــب تظاهــرات ۱۸ تیــر 
آن ســال، کهریــزک بــود و واژه »کهریــزک« در حالــی 
ــان  ــای اصالح طلب ــام« در بیانیه ه ــم نظ ــوان »جهن ــه عن ب
ــرات آن روز  ــه در تظاه ــت ک ــت می گش ــه دس ــت ب دس
ــا خشــن تر شــدن  ــه ب ــتند[. رفته رفت ــچ مشــارکتی نداش هی
ــعارها  ــتره ش ــش گس ــت و افزای ــرکوب حاکمی ــین س ماش
و مطالبــات رادیــکال، حضــور و حمایــت اصالح طلبــان 
کمرنگ تــر می شــد. اعتراضــات خیابانــی عاشــورای ۸۸ 
ــری(  ــت اهلل منتظ ــت آی ــن روز درگذش ــا هفتمی ــارن ب )مق
ــه  ــد ک ــزار ش ــان برگ ــت اصالح طلب ــدون حمای ــی ب در حال
صحنــه یکــی از وحشــیانه ترین ســرکوب های خیابانــی 
ــادی از  ــده زی ــورا، ع ــع عاش ــس از وقای ــود. پ ــال ب آن س
 - ســبز  زنجیــره ای  رســانه های  در   - اصالح طلبــان 
»خشــونت مــردم« را محکــوم کردنــد. عــده ای دیگــر 

ساختارشــکنان را بــه تنــدروی متهــم نمودنــد و برخــی هــم 
ــم!« ]۱[.  ــت خوردی ــا شکس ــتند: »م ــزرگ نوش ــر ب ــا تیت ب
پــس از آْن زمزمه هــای رو بــه رشــدی در رســانه های 
برون مــرزی اصالح طلبــان برخاســت کــه بــه طــور آشــکار 
یــا تلویحــی ارزش حضــور خیابانــی را تقلیــل مــی داد و چنین 
ــی  ــاره ی کار نیســت. طول ــان چ ــه خیاب ــرد ک ــداد می ک قلم
ــروژه  ــوی پ ــین موس ــفند ۸۸ میرحس ــه در ۸ اس ــید ک نکش
»تــرک خیابــان« را بــا شــفافیت بیشــتری اعــالم کــرد و در 
ــا نــام »گســترش آگاهی هــا؛ اســتراتژی جنبــش  بیانیــه ای ب
ــزی  ــی آن را پایه ری ــری و سیاس ــترهای نظ ــبز« ]۲[ بس س
کــرد. توجیــه رهیافــت »تــرک خیابــان« زمانــی بــه پــروژه 
ــازی«  ــش مج ــاز »جنب ــروع ف ــال« )ش ــانی فع »آگاهی رس
ــش  ــه جنب ــورد ک ــد خ ــش( پیون ــا مجــازی شــدن جنب و ی
حــدود ۸ مــاه زیــر ســخت ترین فشــارها در خیابــان مانــده 
بــود و بــرای اولیــن ســالگرد تولــدش آمــاده می شــد. پــس 
گرفتــن بیانیــه حضــور خیابانــی در ســالگرد جنبــش، آن هــم 
در آخریــن دقایــق شــامگاه ۲۱ خــرداد ســال ۸۹ از ســوی 
ــود را  ــه خ ــان ک ــر آن ــر پیک ــود ب ــردی ب ــوی، آب س موس
ــردن اعتراضــات  ــده ک ــرای زن ــام فشــارها ب ــود تم ــا وج ب
ــه  ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــد. ب ــرده بودن ــاده ک ــی آم خیابان
ــا وجــود آنکــه  ــد کــه ب ــوان دی رویدادهــای ســال ۸۸ می ت
از ســوی جریانــات اصالح طلــب تنهــا هشــت بیانیــه بــرای 
حضــور خیابانــی صــادر شــده بــود، جنبــش مردمــی حــدود 
۲۰ اعتــراض خیابانــی کوچــک و بــزرگ را از ســر گذرانــده 
بــود ]از جملــه اعتراضــات خیابانــی: مراســم تنفیــذ، مجلــس 
قبــا، بهشــت زهــرا و ...[. از ایــن میــان اعتراضــات خیابانــی  
ای کــه  بــدون فراخــوان اصالح طلبــان انجــام شــد، تشــیع 

ــی داشــت. ــادی میلیون ــر منتظــری و عاشــورا ابع پیک
ــر  ــار و مســتندات آن مقطــع بهت ــه اخب ــا رجــوع ب ــا ب قطع
می تــوان فهــم کــرد کــه چــه نیروهایــی اساســا بــه 
ــه  ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــل داشــتند. ب  شــینی جنبــش تمای
ــی  ــگاه تحلیل ــا ن ــزی« ب ــرد »خیابان پرهی ــی رویک همخوان
عبــاس عبــدی در آن مقطــع ارجــاع داد کــه در مقــاالت و 
ــی«  ــویه های خیابان ــا »س ــت ب ــن مخالف ــش ضم مصاحبه های
ــرای  ــش ب ــظ پتانســیل های جنب ــر ضــرورت حف ــش، ب جنب
ــرد ]۳[. ــد می ک ــدی تاکی ــات بع ــه در انتخاب ــب نتیج کس

امــا ســخن بــه همیــن جــا پایــان نمی یابــد. همان طــور کــه 
ــن  ــس گرفت ــرداد ۸۹ و پ ــوی در ۲۱ خ ــینی موس عقب نش
بیانیــه اْش تــداوِم تظاهــرات خیابانــی را کــور کــرد، عبــورش 
ــور در  ــرای حض ــور« ب ــوز وزارت کش ــز »مج ــط قرم از خ

http://masoudbehnoud.com/2009/12/blog-post_27.html
http://www.kaleme.com/1388/12/08/klm-12528/
http://is.gd/XV7cSR
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ــت  ــرک بازگش ــی مح ــه نوع ــز ب ــن ۸۹ نی ــع ۲۵ بهم تجم
بــه خیابــان بــود ]هــر چنــد در ایــن مــورد تأثیــرات آغــاز 
ــر  ــد از نظ ــی« را نبای ــار عرب ــای »به ــور خیزش ه ــر ش پُ
ــه  ــد ب ــاد اُمی ــری در ایج ــل موثرت ــه عام ــت ک دور داش
ــردم  ــان م ــش در می ــای جنب ــان و احی ــری خیاب بازپس گی

ــود[. ب

مروریبررونداعتراضاتمردمیپسازتظاهرات
۲۵بهمن۱۳۸۹

در خصــوص ۲۵ بهمــن و حــوادث مربــوط بــه آن نمی تــوان 
بــه ایــن چنــد ســطر بســنده کــرد؛ زیــرا اتفاقــات پیــش و 
ــان -  ــل اصالح طلب ــینی کام ــر عقب نش ــس از آن نمایانگ پ
ــی  ــدی کروب ــوی و مه ــی - از مواضــع میرحســین موس حت
ــار مربوطــه در  ــر اخب ــرور مختص ــا بــا م بــود. در اینج
ایــن مقطــع زمانــی برخــی از مهمتریــن شــاخص های 
ــوی  ــین موس ــع پیش ــان - از مواض ــینی اصالح طلب عقب نش
و کروبــی - را بــر می شــماریم. بــا ایــن توضیــح کــه غــرض 
ــد و  ــه تایی ــینی ن ــن عقب نش ــای ای ــمردن مصداق ه از برش
دفــاع از مواضــع موســوی و کروبــی، بلکــه صرفــا یــادآوری 

ــن عقب نشــینی اســت. ــه ای ــر گســتره و دامن ــد ب و تاکی
محمــد خاتمــی در تاریــخ ۷ دی مــاه ۸۹ پــس از کپی برداری 
ــب  ــه موســوی در قال ــه ۱۷ موســوی شــروطی را ک از بیانی
راهکارهــای برون رفــت از بحــران پیشــنهاد کــرده بــود بــه 
ــات  ــرای انتخاب ــان ب ــی اصالح طلب ــروط حداقل ــوان ش عن
ــق  ــرایط محق ــن ش ــر ای ــت: اگ ــرد و گف ــن ک ــس معی مجل
ــا  ــم ]۴[. ب ــل کنی ــم چگونــه عم ــم می گیری ــد، تصمی ش
اینکــه از زمــان اعــالم شــروط خاتمــی تــا زمــان بازداشــت 
موســوی و کروبــی حــدود دو مــاه و هفــده روز فرصــت بــود، 
ــرح  ــت و از ط ــخنی نگف ــات س ــگاه از انتخاب ــوی هیچ موس
ــن  ــورد همچنی ــن م ــرد. در ای ــت نک ــی حمای ــن بحث چنی
مقالــه محمــد علــی ابطحــی )پــس از بازداشــت موســوی و 
کروبــی( در نکوهــش فراخــوان تظاهــرات ۲۵ بهمــن قابــل 

ــل اســت ]۵[. تام
ایــن رونــد در حالــی پیــش می رفــت کــه بــرای اولیــن بــار 
هاشــمی رفســنجانی و ناطــق نــوری؛ دو شــخصیتی کــه تا آن 
روز موضــع شــفافی در قبــال جنبــش ســبز نگرفتــه بودنــد، 
ــد و ایــن  ــه ساختارشــکنی کردن جنبــش ســبز را محکــوم ب
محکومیــت را از تریبون هــای رســمی اعــالم نمودنــد ]۶[. از 
ایــن رو بازداشــت موســوی و کروبــی زمانــی اتفــاق افتــاد که 
ــی چــون خاتمــی و طیــف رفســنجانی  ــت اصالح طلبان حمای

از پشــت آن هــا برداشــته شــد. ســپس »شــورای هماهنگــی 
راه ســبز امیــد« بی آنکــه واکنــش درخــوری بــه بازداشــت 
ــا انتشــار ویراســت دوم  ــی نشــان دهــد، ب موســوی و کروب
منشــور جنبــش ســبز - کــه شــامل عقب نشــینی در 
مواضــع بــود - کوشــید موجودیــت سیاســی خــود را تثبیــت 
ــار  ــا فش ــه ب ــراض« ک ــای اعت ــنبه ه ــرح »سه ش ــد. ط کن
ــتور  ــازی در دس ــای مج ــگران در فض ــوی کنش وارده از س
ــا تاخیــر  کار ایــن شــورا قــرار گرفتــه بــود نیــز آن قــدر ب
ــود )ماننــد  و رخــوت و شــلختگی در برنامه ریــزی همــراه ب
ــا عــدم شــکل گیری  حــذف روز زن از ســه شــنبه دوم و ی
آکســیون برون مــرزی( کــه اساســا نتوانســت بــه پیشــنهاد 
»رالــی اعتراضــی« )طــرح شــده از ســوی برخــی کنشــگران( 
ــار  ــی ب ــب اعتراضــات خیابان ــن ترتی ــود؛ و بدی ــک ش نزدی

دیگــر بــه ناگزیــر فروکــش کــرد.
ــم  ــات - علی رغ ــه انتخاب ــن مشروعیت بخشــی ب ــن بی در ای
 - جنبــش  کنشــگران  از  بســیاری  منفــی  واکنش هــای 
ــد.  ــاژ می ش ــبز« پمپ ــت س ــانه های »صنع ــان در رس همچن
ــا نادیــده گرفتــن  ــا آن جــا کــه فیــض اهلل عرب ســرخی ب ت
ــه در راســتای شــرکت  ــن مهــم کــه شــروط موســوی ن ای
ــداد  ــت از انس ــرای برون رف ــه ب ــس بلک ــات مجل در انتخاب
سیاســی طــرح شــده بــود، در مقالــه ای چنیــن عنــوان کــرد:  
ــی  ــر خاتمــی چــه تفاوت ــد پرســید ســخنان اخی ــون بای »اکن
بــا اهــداف مطــرح شــده در بیانیــه شــماره ۱۷ داشــت کــه 
ــه  ــه ب ــه و بی تابان ــبز آن را برنتافت ــتان س ــده ای از دوس ع
نقــد آن پرداختنــد؟« ]۷[. در همیــن راســتا محســن کدیــور 
نیــز در حمایــت از شــروط خاتمــی و بــا تاکیــد بــر ضرورت 
عقب نشــینی مــردم از خواسته هایشــان در مقالــه خــود 
ــت  ــری« انگش ــارکت حداکث ــی، مش ــات حداقل ــر »مطالب ب
ــوْر«  ــات مح ــاِن »انتخاب ــْب گفتم ــن ترتی ــه ای ــاد ]۸[. ب نه
ــتور کار  ــت را در دس ــه حاکمی ــان دادن ب ــبز نش ــراغ س چ
ــی در  ــااهلل مهاجران ــتا عط ــن راس ــود. در همی ــرار داده ب ق
مصاحبــه ای کــه بــا واکنــش شــدید کنشــگران روبــرو شــد 
چنیــن گفــت: »بــا وجــود آنکــه منتقــد آیــت اهلل خامنــه ای 
ــک  ــی تاری ــه حت ــتری - ن ــه خاکس ــک نقط ــا ی ــتم، ام هس
ــم« ]۹[.  ــی بین ــش نم ــادی او و خاندان ــده اقتص -  در پرون
ــکان  ــظ ام ــِت حف ــری سیاس ــتری و در پیگی ــن بس در چنی
ــِی  ــرای بازیاب ــی ب ــدرت و راهجوی ــه ســاحت ق بازگشــت ب
ــدم را  ــی ق ــد خاتم ــد محم ــدی بع ــات، چن ــاد انتخاب نه
ــی  ــه - حت ــب ک ــار نظــری عجی ــر گذاشــت و در اظه فرات
ــه هــر دو  ــت! - اعــالم کــرد: »ب ــز انتظــار نمی رف از وی نی

http://advar-news.biz/article10138.html
http://www.webneveshteha.com/weblog/?m=11&y=1389
http://is.gd/qYcyK3
http://www.rahesabz.net/story/30682
http://www.rahesabz.net/story/34595
http://www.youtube.com/watch?v=lkRyZbOOhgs
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طــرف ظلــم شــده اســت و همــگان بایــد گذشــت کننــد و 
بــه فــردای بهتــر بیاندیشــند« ]۱۰[. چنــدی بعــد رجبعلــی 
مزروعــی نیــز بــا اظهــار نظــری در مســتند »خــط و نشــان 
رهبــر« نقــش مشــابهی در پیشــبرد سیاســت »چــراغ ســبز« 
ایفــا کــرد و چنیــن گفــت: »در واقــع می شــود گفــت آقــای 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا روش ــت؛ منته ــی اس ــر قابل ــه ای مدی خامن
ــه اســت«  ــه اقتدارگرایان ــت خــودش در پیــش گرفت مدیری

.]۱۱[
ــی از  ــا موج ــو ب ــک س ــْع از ی ــب در آن مقط ــن ترتی بدی
کــه  بودیــم  مواجــه  اصالح طلــب  نخبــگان  اظهــارات 
ــد؛  ــر می کردن ــام را تطهی ــری نظ ــم رهب ــش و ک ــی بی همگ
ــی،  ــیوه های مبارزات ــج ش ــطح تروی ــر، در س ــوی دیگ و از س
انبــوه گفتارهــا و نوشــتارهای رســانه های ســبز بــر خیابانــی 
ــگان  ــان نخب ــن می ــد. در ای ــودِن جنبــش تاکیــد می کردن نب
اتــاق فکــر جنبــش در توجیــه خــالء حضــور خیابانــِی جنبْش 
نیروهــای ســرکوب در مناســبت های  حضــور ســنگین 
ــی  ــبت م ــبز نس ــش س ــودن جنب ــده ب ــه زن ــی را ب تقویم
ــش  ــرای جنب ــروزی ب ــی پی ــه نوع ــه مثاب ــد و آن را ب دادن
ــدان  ــه می ــِت ب ــر نوب ــال دیگ ــد ]۱۲[. ح ــداد می کردن قلم
ــه عنــوان تنهــا  ــات آزاد« ب آمــدن آشــکارتر طــرح »انتخاب
راهــکار بدیــل بــود؛ راهــکاری کــه ایــن بــار رونمایــی از آن 
ــط  ــات آزاد« توس ــوم »انتخاب ــگرفی از مفه ــف ش ــا تحری ب
ــا  ــوال ها و انتقاده ــاده ترین س ــود. س ــراه ب ــان هم اصالح طلب
ــد  ــخ می مان ــی اش بی پاس ــات آزاد و چگونگ ــاره انتخاب درب

.]۱۳[
چهره هــای  توســط  یکســو  از  اصالح طلبــان  بنابرایــن 
سیاســی خــوْد گفتمــاِن رهبــری محــور ]۱۴[ را بــرای نــرم 
کــردن حاکمیــت و زمینه ســازِی حضــور در انتخابــات 
ــج  ــا تروی ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــش می بردن ــس پی مجل
»انتخابــات آزاد« بــه مثابــه مطالبــه »جنبــش ســبز« ســعی 
ــات  ــور در انتخاب ــرای حض ــش ب ــردن جنب ــد ک ــر متقاع ب
ــیار در  ــیب های بس ــراز و نش ــس از ف ــتند. پ ــس داش مجل
ــزاده در ۲۱ آذر  ــی تاج ــه مصطف ــود ک ــه ای ب ــن پروس چنی
ــق شــود می بایســت  ــر شــروط محق ســال ۹۰ نوشــت: »اگ

ــرد« ]۱۵[. ــکر ک ــری تش از رهب
اصالح طلبــان کــه بــه خطــر جریــان انحرافــی بــرای 
حاکمیــت و مذاکــرات هاشــمی و کســب اجــازه بــرای 
شــرکت در انتخابــات دلبســته بودنــد، پــس از بــه در 
ــو ورود  ــه تابل ــد ک ــا دریافتن ــه تالش ه ــوردن هم ــته خ بس
ــد  ــر می کردن ــه فک ــر از آنچ ــام محکم ت ــر نظ ــوع رهب ممن

ــدم  ــه ع ــود ک ــس از آن ب ــت. پ ــده اس ــیمان کاری ش س
مشــارکت در انتخابــات و نــه حتــی تحریــم آن ]۱۶[ را در 
دســتور کار خــود قــرار دادنــد و در برجســتگی آن از هیــچ 
ــه موســوی  ــب آنجاســت ک ــد. جال ــی نکردن تالشــی کوتاه
خوئینی هــا پــرده از ســخیف بــودن اعــالم عــدم مشــارکت 
اصالح طلبــان برداشــته بــود و در مصاحبــه ای عنــوان 
کــرد: »مــا را راه نمی دهنــد تــا در انتخابــات شــرکت 
کنیــم« ]۱۷[.  در نهایــت ترویــج مطالبــه »انتخابــات آزاد« 
ــف شــده از آن، ســرانجامی جــز حضــور  ــی تحری ــا تعریف ب
خاتمــی در پــای صنــدوق رای انتخابــات مجلــس نداشــت! 
در ســاحتی نمادیــن، جملــه اخیــر مصطفــی تاجــزاده )»چنــان 
چــه شــروط خاتمــی محقــق شــود بایــد از رهبــری تشــکر 
کــرد«( در کنــار رهنمــود ســید محمــد خاتمــی در دی مــاه 
ــه  ــم چگون ــم می گیری ــود، تصمی ــق ش ــروط محق ۸۹ )»ش
عمــل کنیــم«( بــه روشــنی تیــر خــالص اصالح طلبــان بــر 

ــازد. ــان می س ــش را نمای ــان جنب ــه ج ــر نیم پیک

سخنپایانی
آنچــه بــه طــور فشــرده در بندهــای بــاال مــرور شــد بیانگــر 
ــه  ــات خــود ب ــش ســبز« در طــی حی ــه »جنب آن اســت ک
شــدت متاثــر از راهکارهــای صــادره از ســوی اصالح طلبــان 
بــود و گفتمــان غالــب اصالح طلبــی نقــش موثــری در زوال 
ــدی  ــک جمع بن ــوان ی ــه عن ــت. ب ــته اس ــش داش ــن جنب ای
مختصــر می تــوان گفــت »جنبــش ســبز« پــس از شــروعی 
اُمیدبخــش در ماه هــای نخســت، دو مرحلــه نزولــی را 
ســپری کــرد کــه بــه افــول نهایــی آن انجامیــد؛ در مرحلــه 
اول بــا تــن دادن بــه تــز تحمیلــِی اصالح طلبــان خیابــان را 
رهــا کــرد و در مرحلــه بعــدی - بــه ناچــار در غیــاب نقطــه 
قــوت و خودانگیختگــی اش - بیــش از پیــش زیــر ســیطره 
ــدن  ــار ش ــا گرفت ــت. ب ــرار گرف ــان ق ــرل اصالح طلب و کنت
ــی  ــش اعتراض ــی جنب ــه زمان ــه ک ــی، آنچ ــن تنگنای در چنی
شــورانگیزی بــود الجــرم بــه یــک »شــبه جنبــش مجــازی« 
ــن  ــود ای ــالش می ش ــا ت ــک ام ــت. این ــتحاله یاف ]۱۸[ اس
ناجنبــش بــه عنــوان امتــداد زنــده ی آن جنبــِش فــرو مــرده 
ــوی جنبــش اعتراضــی ۸۸  ــا ســرمایه معن عرضــه شــود، ت
ــه  ــی ب ــا مشروعیت بخش ــی ی ــای سیاس ــی ه ــرای چانه زن ب
پروژه هــای آلترناتیــو ســازی سیاســی قابــل اســتفاده باشــد.

۲ خرداد ۱۳۹۱
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http://www.rahesabz.net/story/46119
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http://blog.youthdialog.net/?p=628
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»درمحاصرهیمرغانماهیخوار«

مبــارزه  تــداوم  بــر  مــا  اصــرار   
مبــارزه  عــدم  بــه  مســالمت آمیز 
انجامیــده اســت. نتیجــه آن شــده 
ــا  ــده ی م ــیوه ی برگزی ــه ش ــت ک اس
بــرای ادامــه دادن راه مبــارزه، مبارزان 
سیاســی را همچــون ماهیانــی در برابــر 
ــا  ــوار تنه ــان ماهی خ ــره ی مرغ محاص
گذاشــته اســت. آن هــا در راه مبــارزه  
می میرنــد، مــا در خیابان هــا قــدم 
بی شــکل  شــکل  ایــن  می زنیــم. 
از مبــارزه سیاســی بی آنکــه هیــچ 
نتیجــه ی روشــنی داشــته باشــد تنهــا 
بــا تحمیــل هزینــه ی بیشــتر بــه جمــع 
بیشــتری از مــردم ماه هاســت کــه 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــه پی ادام
ــده  ــف نش ــا متوق ــه تنه ــا ن اعدام ه
اســت کــه بــا اضافــه شــدن شــهادت 
هاله ســحابی در مراســم خاک ســپاری 
عــزت ســحابی، شــهادت محســن 
ــدم  ــی ع ــدان در پ ــی در زن دگمه چ
ــهادت  ــاال ش ــکی و ح ــیدگی پزش رس
ــذا در  ــاب غ ــا اعتص ــر ب ــدی صاب ه
ــه ی  ــری از هزین ــکل دیگ ــدان، ش زن
مبــارزه سیاســی رخ نمــوده اســت، کــه 
دســتگاه ســرکوب ســعی می کنــد 
جملگــیِ  آنــان را بــا نــام عارضــه قلبی 
ــر  ــه اگ ــه ای ک ــد. عارض ــش ده پوش
ــام  ــک پی ــا ی ــن اســت ام چــه دروغی

روشــن دارد، از ایــن پــس قرارســت ما 
بــه مــرگ طبیعــی بمیریــم، مرگــی که 
ــد. ــر باش ــت بی هزینه ت ــرای حکوم ب

»هیچمرگیبیشازدرسنگرماندن
وشلیکنکردنزودرسنیست«

ــت  ــه پش ــا ب ــداوم م ــینی م  عقب نش
از  گاه گاه مــان  عبــور  و  مانیتورهــا، 
ــار  ــره ی تمام عی ــا، در محاص خیابان ه
پلیــس نشــان می دهــد کــه مــا ابتــکار 
ــر ۲۵  ــم. اگ ــل را از دســت داده ای عم
ــن  ــه ای ــد، ب ــرداد ش ــرداد ۲۵ خ خ
ــتگاه  ــس و دس ــه پلی ــود ک ــر نب خاط
ســرکوب قصــد نداشــت کــه بــه مــا 
درگیری هــای  کــه  کنــد،  تعــرض 
ــهادت  ــان آن روز و ش ــن در پای خونی
شــماری از معترضــان )و از جملــه 
ســهراب اعرابــی( نشــان داد کــه 
پلیــس در زمــان مقــرر و الزم تعــرض 
خواهــد کــرد. بنابرایــن اســتراتژی 
تظاهــرات خیابانــی در ســکوت در 
همــان روز پایــان یافــت. روزهــای 
باقی مانــده صــرف تحمــل جنبــش 
شــد تــا هــم تــالش شــود کــه 
رهبــران جنبــش بــه وســاطتی گــردن 
نهنــد و هــم دســتگاه ســرکوب بتوانــد 
بــا  مقابلــه  بــرای  اســتراتژی الزم 
راه پیمایــی خیابانــی را بیابــد. نتیجــه ی 
آزمــون و خطــای حاکمیــت در برابــر 
تظاهــرات خیابانــی و مذاکــره بــا 

رهبــران جنبــش تکلیــف را دســت کم 
کــرد؛  یک ســره  طــرف  یــک  از 
ســرکوب تنهــا راه بقــاء حاکمیــت 

ــت. اس
پیــام روز عاشــورا آن قــدر کــه بــرای 
حاکمیــت روشــن بــود، بــرای بخشــی 
خــود  حتــی  و  اصالح طلبــان  از 
ــرای  ــود. ب فعــاالن جنبــش روشــن نب
ــت  ــرای بازگش ــی ب ــا راه ــش م جنب
از عاشــورا وجــود  پیــش  بــه روز 
ــرای  ــی ب ــه راه ــور ک ــدارد، همان ط ن
ــرداد.  ــش از ۲۵ خ ــه پی ــت ب بازگش
و در طــرف مقابــل روشــن اســت 
ــرای  ــی ب ــت راه ــرای حاکمی ــه ب ک
ــرداد  ــش از ۲۲ خ ــه پی ــت ب بازگش
ممکــن نیســت. خــون مــردم بــر 
جــاری  خیابــان  ســنگ فرش های 
ــود دارد  ــی وج ــت. دیوارهای ــده اس ش
ــاوز و  ــر و تج ــس آن تحقی ــه در پ ک
مــرگ قطره چکانــی مبــارزان سیاســی 
در جریــان بــوده و هســت و ایــن یعنی 
ــد  ــه بای ــت ک ــده اس ــاز ش ــی آغ راه
پایــان یابــد. ایــن پایــان می توانــد 
غیر خشــونت بار  یــا  خشــونت بار 
باشــد و ایــن چیــزی نیســت کــه تنهــا 
ــاب اش  ــد انتخ ــی بتوان ــش مردم جنب
ــن  ــه شــیوه ی رفت ــد. همان طــور ک کن
»علــی عبــداهلل صالــح«، » حســنی 
ــابه  ــی« مش ــر قذاف ــارک« و » معم مب

درس هایی از جنبش چریکی: یا چرا باید تعرض کنیم؟

http://mikhak.info/?p=297
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ــود. نب
ــه پیــش از  ــرای بازگشــت ب تــالش ب
ــال  ــن ح ــار و در عی ــای پرافتخ روزه
پــر درد دو ســال گذشــته تــالش 
ــچ اســت  ــه دســت آوردن هی ــرای ب ب
ــن  ــه ای ــم ک ــد بدانی ــا بای ــه ی م و هم
ــه  ــه ای دارد، ک ــه وجه المصالح معامل
هــزاران تــن در ایــن دو ســال عــذاب 
کشــیده اند و داغ داده انــد کــه آن 
ــود آزادی  ــرار ب ــر ق ــد. اگ را نپردازن
ــرا  ــاًل چ ــم، اص ــدا کنی ــت را ف و عدال
وارد ایــن راه پــر خطــر شــدیم؟ اگــر 
ــه  ــود ببخشــیم چــرا دســت  ب ــرار ب ق
کار شــدیم؟ اگــر قــرار بــود فرامــوش 
کنیــم اصــاًل چــرا آمدیــم و ماندیــم؟

»منفردماندننابودشدناست«

در پاســخ بــه همــه ی انتقاد هــا در 
برابــر ترکیــب نامعلــوم »شــورای 
هماهنگــی راه ســبز امیــد« تنهــا و 
تنهــا یــک دلیــل اقامــه شــده اســت؛ 
ــا  ــورا ام ــی. ش ــرایط امنیت ــت ش رعای
مــردم را بــه خیابان هــا می خوانــد. 
ــره ی  ــا در محاص ــردم در خیابان ه م
ــی کــه در  نیروهــای پلیســی و در حال
ــتند  ــی هس ــال راه پیمای ــکوت در ح س
دســتگیر  می شــوند،  مضــروب 
ــل  ــتگاه ها منتق ــه بازداش ــوند و ب می ش
ــایی  ــس از شناس ــی پ می گردند.گروه
و طــی فرآینــد گرفتــن عکــس و 
آزاد   ... و  تعهــد  و  ضمانت نامــه 
می شــوند. بخشــی کــه احتمــاالً از 
ــذف  ــش ح ــدی جنب ــای بع حرکت ه
خواهنــد شــد. گروهــی هــم بــه زندان 
می رونــد چــون پیش تــر شناســایی 
شــده بودنــد یــا ســابقه داشــتند. 

ــرای  ــی ب ــه ی سیاس ــن هزین بیش تری
ــت  ــه پرداخ ــن نتیج ــت کم تری دریاف
طــرف  دو  از  هیچ کــدام  می شــود. 
ــت  ــر موجودی ــر س ــت ب ــر نیس حاض
سیاســی مــا چیــزی پرداخــت یــا 
دریافــت کنــد. حکومــت بــا تظاهــرات 
آرام بــه زبــان رعــب و وحشــت 
ــزی را  ــه چی ــا چ ــد. م ــخن می گوی س

می کنیــم؟ جســتجو 
ــنگرها،  ــا در س ــاله ی م ــور دو س حض
ــک  ــا ی ــدن تنه ــان مان ــرای در ام ب
ــرو  ــزش نی ــت؛ ری ــته اس ــه داش نتیج
جنبــش.  تــوان  بــردن  بیــن  از  و 
»شــورای هماهنگــی« ناشــناس مانــده 
اســت و ایــن تنهــا یــک ارمغــان 
برایــش آورده اســت؛ آن هــا کــه 
ــرده  ــال آن ســکوت ک ــر در قب پیش ت
بودنــد هــم بــه زبــان آمده انــد و 
ــه نظــر  خواســتار شــفافیت هســتند. ب
ــا  ــن م ــی آرام و مطمئ ــد مش می رس
ــه  ــان ضرب ــن آرامــش و اطمین از همی
پذیرفتــه اســت. در ایــن رابطــه حرف 
آخــر را امیرپرویــز پویــان ســال ها 
پیــش زده اســت »پنهــان کاری یــک 
بــه  امــا  اســت  دفاعــی  شــیوه ی 
تنهایــی یــک شــیوه ی دفاعــی منفعــل 
اســت و تــا زمانــی کــه قــدرت آتــش 
ــک شــیوه ی دفاعــی  نداشــته باشــد ی
ــدون  ــا ب ــد«. م ــی می مان ــل باق منفع
ــه  ــزی ب ــم و چی ــرض کنی ــه تع آنک
ــی  ــی قطع ــار مرگ ــم دچ دســت آوری
ــا  ــو ب ــه از یک س ــی ک ــده ایم. مرگ ش
ــارزان سیاســی در  حــذف فیزیکــی مب
زندان هــا همــراه اســت و از ســوی 
ــطح  ــا در س ــزش نیروه ــا ری ــر ب دیگ

ــاع. اجتم

ــکل  ــرای متش ــی ب ــه تالش ــکلی ک تش
ــًا  ــد دقیق ــش نمی کن ــردن نیروهای ک
در  اســت؟  کاری  چــه  مشــغول 
دو ســال گذشــته ادبیــات جنبــش 
ــا نتوانســته اســت در حــد  سیاســی م
یــک جــزوه ی چنــد صفحــه ای تولیــد 
محتــوا بکنــد. تولیــد محتــوای جنبــش 
بــر دوش مبــارزان گمنــام و منفــردی 
ــر  ــا یکدیگ ــاط ب ــی ارتب ــه ب ــت ک اس

مشــغول کنــش سیاســی اند.
ــازمان دهی  ــرای س ــه ای ب ــچ برنام هی
هیــچ  نیســت.  در دســت   نیروهــا 
ــون  ــنی پیرام ــا افــق روش ــالش ی ت
سیاســی  نیروهــای  ســازمان دهی 
مخالــف وضــع موجــود وجــود نــدارد. 
مــا تنهاتــر از گذشــته ایم. اگــر زمانــی 
نقــل محافــل مــا تــالش عــده ای 
از مــردم بــرای رهانیــدن عــده ای 
دســتگیر شــده در تظاهــرات خیابانــی 
ــا توصیه هــای دوســتان مــا در  ــود، ب ب
ــد«  ــبز امی ــی راه س ــورای هماهنگ »ش
دیــروز مــردم بــرای حفــظ ســکوت و 
بر هــم نــزدن نظــم راه پیمایی ســکوت 
در مقابــل دســتگیری ها هیــچ واکنشــی 
نشــان نمی دادنــد. ایــن پیــام بــدی بــه 
ــد؛  ــه می ده ــر در صحن ــردم حاض م
ــن  ــده ایم و ای ــر ش ــش تنهات ــا از پی م

ــت. ــروزی نیس ــم پی رس

 * میــان تیترهــا همــه از »ضــرورت 

مبــارزه مســلحانه و رد تئــوری بقــاء« 

نوشــته امیرپرویــز پویــان.

۲۳ خرداد ۱۳۹۰
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»چــه بایــد کــرد؟« پرسشــی اســت کــه 
جــزوه  ایــن  می پرســیم.  ماه هاســت 
)شــب نامه  مــا  کــه  اســت  پاســخی 
میخــک( بــه ســهم خــود بــه ایــن 
ــخ،  ــن پاس ــم. ای ــه می کنی ــش عرض پرس
ــی  ــرایط کنون ــا از ش ــل م ــاوی تحلی ح
و در پــی آن پیشــنهادی بــرای عمــل 
اســت. در ایــن تحلیــل و پیشــنهاد عمــل 
همچــون همیشــه گرایــش سیاســی خــود 

عیــن  در  امــا  نکرده ایــم،  پنهــان  را 
حــال بــه چشــم انداز عملــی جمعــی 
ــد طیــف وســیعی  اندیشــیده ایم کــه بتوان
از آزادی خواهــان را بــا خــود همــراه کنــد؛ 
زیــرا بــاور داریــم تنهــا بــا تحقــق چنیــن 
چشــم اندازی اســت کــه تغییــری بنیادیــن 

ــن  ــم ای ــما می خواهی ــت. از ش ــن اس ممک
جــزوه بخوانیــد، اگــر بــا آن موافقیــد بــه 
ــه  ــل ب ــوان عم ــه عن ــد، و ب کارش ببندی
بخشــی از پیشــنهاد آن، جــزوه را بــه 
ــه  ــا ب ــخ م ــانید. پاس ــم برس ــران ه دیگ
ــا در  ــرد؟« تنه ــد ک ــه بای ــش »چ پرس
صورتــی در عمــل پاســخی موفــق خواهــد 
بــود کــه همراهــان بســیاری بیابــد؛ »چــه 
بایــد کــرد« میخــک را بخوانیــد، بــه نقــد 

ــانید. ــم برس ــران ه ــه دیگ ــد و ب بگذاری

۱۸ تیر ۱۳۹۰

نسخه  پی دی اف: 
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ــا  ــرزمین م ــردم س ــاد دارد، م ــه ی ــخ ب ــه تاری ــان ک از آن زم
ــه  ــتبدادی ک ــد. اس ــج برده ان ــتبد رن ــی مس ــواره از حاکمیت هم
ــه  ــواره ب ــته و هم ــود می دانس ــق خ ــه ح ــور را یگان اداره کش
ــی  طریقــی از مشــارکت مردمــی جلوگیــری کــرده اســت. حت
در دورانــی کــه ســرانجام دولــت و مجلــس ملــی در راســتای 
تاثیرگــذاری مــردم در امــور اجرایــی و قانونــی کشــور شــکل 
ــکار در راســتای خدمــت  ــل ان ــر قاب ــه ای غی ــه گون ــد، ب گرفتن
ــا  ــد و ب ــل کردن ــود عم ــان خ ــتبد زم ــای مس ــه حکومت ه ب
ــتبداد  ــت اس ــج و تثبی ــیر تروی ــی، در مس ــر حداقل ــظ ظاه حف
ــز  ــه ای ج ــتبدادی نتیج ــاختار اس ــته اند. س ــم گام برداش حاک
تشــدید سلســله مراتب اجتماعــی و تعمیــق شــکاف میــان 
الیه هــای مختلــف جامعــه در بــر نــدارد. افــراد پرورش یافتــه 
ــه ســان  ــن سلســله مراتب را ب ــا ای ــه ای عموم ــن جامع در چنی
ــی از  ــه یک ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــی می پذیرن ــی بدیه واقعیت
ــدف(  ــه ه ــه مثاب ــی )ب ــده ی اجتماع ــف ش ــای تعری جایگاه ه
تــالش می کننــد. در امتــداد چنیــن تالشــی اســت کــه افــراْد 
بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه بازتولیــد ایــن ســاختار 
معیــوب کمــک می کننــد. امــا هنگامــی کــه فــردی بــا توجــه 
بــه موقعیــت عینــی خــوْد از چگونگــی کارکــرد ایــن سیســتم و 
ــود  ــد می ش ــار تردی ــود، دچ ــای آن آگاه می ش ــی پیامده برخ
ــات  ــرش بدیهی ــاع از پذی ــه ی امتن ــه مرحل ــت ب ــن اس و ممک
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــا ب ــد. ام ــارزه برس ــه ی مب ــه مرحل ــی ب و حت
یــک نظــام ســلطه یــا یــک ســاختار اســتبدادی، در اولیــن قــدم 
ــی موجــود در  ــا ارزش گــذاری هــای تحمیل ــه جــدال ب ــد ب بای
آن رفــت. از چنیــن منظــری، ایــن نوشــتار بــر آن اســت کــه 
ــش  ــر جنب ــم ب ــر ســاختار سلســله مراتبی حاک ــی ب ــد کوتاه نق

ســبز عرضــه کنــد.
ــه حــذف  ــد ب ــای معتق ــی شــک جنبشــی متشــکل از نیروه ب
ســاختار سلســله مراتبْی در راســتای مبــارزه ی مســتقیم و 
ــت  ــد توانس ــا خواه ــذاری ه ــام آن ارزش گ ــا تم ــادی ب بنی
ــت  ــف اس ــای تاس ــا ج ــکند. ام ــم بش ــتبداد را دره ارکان اس
ــه تنهــا نتوانســته اســت سلســله مراتــب  کــه جنبــش ســبز ن
تحمیــل شــده توســط حاکمیــت را نشــانه رود، بلکــه در درون 
خــود نیــز بــه بازتولیــد سلســله مراتب تــازه ای پرداختــه 
اســت. ایــن بازتولیــد ســه وجــه مجــزا امــا در هــم تنیــده دارد: 
ــان  ــط گفتم ــده توس ــرح ش ــات ط ــت، مطالب ــه نخس در وج

سیاســی حاکــم بــر جنبــش ســبز مملــو از تکیــه بــر ســازه های 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــم اســت؛ ب ــلطه ي حاک ــام س ــازنده ي نظ برس
صرفــا صورتبنــدی جدیــدی از تقســیم حقــوق اجتماعــی معرفی 
می شــود کــه بــا وضعیــت کنونــی تنهــا اندکــی تفــاوت شــکلی 
ــوه  ــوان در نح ــی می ت ــر را حت ــن ام ــی. ای ــه ماهیت دارد و ن
ــد  ــوح دی ــه وض ــری ب ــوق بش ــات حق ــان از مطالب درک آن
ــالق  ــه ش ــاد ضرب ــه هفت ــان ب ــراض اصالح طلب ــون اعت ]مضم
پیمــان عــارف چنــان بــود کــه گویــا اگــر او بــه جــرم ُشــرب 
خمــر تازیانــه می خــورد حقوقــش نقــض نشــده بــود[؛ و یــا بــه 
عنــوان مثــال می تــوان بــه نوشــته های محمــد نوریــزاد اشــاره 
ــه بازنشــر آنهــا  ــادی ب کــرد کــه رســانه های ســبز عالقــه زی
دارنــد: در چهــارده نامــه  ای کــه تاکنــون نوریــزاد خطــاب بــه 
ــد  ــی را نق ــر کنون ــری نظــام نوشــته اســت، عملکــرد رهب رهب
ــوز  ــان و دلس ــری مهرب ــش رهب ــای نق ــه ایف ــرده و او را ب ک
ــل  ــروز حاص ــت ام ــام نکب ــه تم ــال آنک ــد؛ ح ــوت می کن دع

اصــل رهبریــت اســت!
ــی جنبــش ســبز اســت؛  ــه ســاختار درون ــوط ب وجــه دوم مرب
ــی  ــا نگاه ــبز ب ــش س ــر در جنب ــب حاض ــای اصالح طل طیف ه
پدرانــه )یــا همــان دلســوزی اســتبدادی( و در بســیاری مــوارد 
بــرای رســیدن بــه قــدرت، پیشــبرد و رهبــری جنبــش ســبز 
را حــق »خــودی هــا« می داننــد و از ورود و تاثیرگــذاری 
ــری  ــق ممکــن جلوگی ــه هــر طری دیگــر طیف هــای سیاســی ب
ــب  ــای اصالح طل ــانه ای طیف ه ــی و رس ــوان مال ــد. ت می کنن
ــذف  ــل از ح ــالء حاص ــی، خ ــای اجتماع ــیج نیروه ــرای بس ب
ــران،  ــی ای ــپهر سیاس ــیون در س ــزاب اپوزیس ــات و اح جریان
ــای  ــان دولت ه ــی زب ــانه های فارس ــت رس ــدی از حمای بهره من
غربــی و غیــره بــه اصالح طلبــان ایــن امــکان را داده اســت کــه 
ــه فقــط گفتمــان سیاســی خــود را در فضــای جنبــش بســط  ن
دهنــد، بلکــه همچنیــن رویــه ای حذفــی را نســبت بــه حضــور 

ــا دخالتگــری »دگراندیشــان« در جنبــش حاکــم ســازند. ی
امــا وجــه ســوم کــه تاکیــد اصلــی ایــن نوشــته اســت، بازتولیــد 
ــش  ــگران جنب ــی کنش ــط برخ ــتبدادی توس ــاختارهای اس س
ــردازم. همان طــور  ــه آن می پ ســبز اســت کــه کمــی بیشــتر ب
ــه صــرف  کــه پیشــتر گفتــه شــد فــرد فــرد جامعــه ایــران ب
پــرورش یافتــن در فضــای اســتبدادی برخــی خصایــص آن را 
بــا خــود حمــل می کننــد.  آنچــه در پــی می آیــد بــه خصلــت 

مکلفان در مبارزه با استبداد ناکامند!
اشکان خراسانی

http://praxies.org/?p=616
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ــلطه در  ــی س ــاختار درون ــراری س ــه برق ــر دارد ک ــی نظ خاص
»جنبــش ســبز« را تســهیل ســاخته اســت. 

تقابل»مکلفان«باحقتعیینسرنوشت
ــا  ــه تنه ــا ن ــه م ــالمی جامع ــگ ایرانی-اس ــای فرهن ــای ج ج
ــه  ــت بلک ــاعه داده اس ــله مراتبی را اش ــام سلس ــه نظ ــاور ب ب
ــد. از  ــد می دان ــندیده و هنجارمن ــری پس ــه آن را ام ــد ب تعه
شــاهنامه فردوســی گرفتــه تــا اشــعار ســعدی و یــا ســنت جــا 
افتــاده مرجــع تقلیــد، همگــی تمکیــن فــرد نســبت بــه ســاختار 
سلســله مراتبی را ســتایش می کننــد. تقدیربــاوری و حــس 
ناتوانــی در اثرگــذاری بــر مناســبات قــدرْت امــری اســت کــه 
ــن  ــا تمکی ــا جــاری اســت. ام ــان روزمــره بســیاری از م در زب
ــام  ــه ن ــی آورد ب ــار م ــه ب ــه ای ب ــله مراتْب عارض ــه سلس ب
»تکلیــف«؛ آفتــی کــه بســیاری از کنشــگران جنبــش ســبز نیــز 
ــی  ــت کنون ــن بن بس ــتاوردش همی ــد و دس ــج می برن از آن رن
اســت. بــاور بــه مکلــف بــودن بــا خــود دو چیــز را مــی آورد:  

ــف. ــن تکلی ــده؛  و ۲( مت ــف دهن ۱( تکلی
فــرد بــا قبــول مکلــف بــودن می پذیــرد کــه فــرد یــا گروهــی 
دیگــر همــواره بــه جــای او فکــر کــرده و پــس از آن بــرای او 
ــه  ــود ک ــث می ش ــه باع ــن پروس ــد. ای ــخص کنن ــی مش وظایف
ــود  ــف« خ ــام »وظای ــه انج ــْه ب ــگ و اندیش ــدوِن درن ــرد ب ف
بپــردازد و هــر چــه بیشــتر از امــر »اندیشــیدن« - کــه »حــق 
ــا  فــردی« اوســت - فاصلــه بگیــرد. در غیــاب اندیشــه گی و ب
اعتیــاد بــه تکلیــف پــس از مدتــی رشــد ذهنــی فــرد متوقــف 
ــره  ــه جوه ــادی ک ــرد انتق ــه خ ــتیابی ب ــکان دس ــود و ام می ش

ــردد. ــدود می گ ــت مس ــی اس آزادی خواه
بــا توجــه بــه آنچــه حــول »تکلیــف« گفتــه شــد، بــه جنبــش 
ــده  ــد کنن ــوان وجــه ســوم بازتولی ــه عن ســبز و کنشــگرانش ب
ــگراْن  ــیاری از کنش ــر بس ــم. در نظ ــاز گردی ــله مراتب ب سلس
ــور در  ــرف حض ــه ص ــب ب ــی اصالح طل ــخصیت های سیاس ش
ــتند و در  ــر هس ــد فک ــده دار تولی ــران عه ــی ای ــه سیاس عرص
ایــن زمینــه از حقــوق بیشــتری نســبت بــه دیگــر طیف هــای 
ــد،  ــا وارد نمی دانن ــه آنه ــا را ب ــد. انتقاده ــی برخوردان سیاس
ــای  ــد. ادع ــج می برن ــی رن ــای تحمیل ــذاری ه ــرا از ارزش گ زی
»جنبــش بی رهبــر« از همــان روزهــای آغازیــن جنبــش 
بســیاری از منتقــدان را خامــوش کــرد، امــا بــه واقــع چگونــه 
اســت کــه کنــش سیاســی بســیاری از کنشــگران محــدود بــه 
انتشــار فیلــم و عکــس و نماآهنــگ دربــاره میرحســین موســوی 

می شــود؟
تکلیــف دقیقــا همیــن جــا گریبان گیــر کنشــگران اســت، 
ــه  ــال ک ــد و ح ــام داده ان ــف انج ــروز تکلی ــه ام ــا ب ــرا ت زی
ــوان انتشــار  ــر هــر مصلحتــی ت ــا ب ــاق فکــر اصالح طلبــی بن ات

تکلیف هایــی نظیــر »اهللُ اکبــر هــای شــبانه« را هــم نــدارد، آنهــا 
ــی - در  ــد. تکلیف گرای ــال« می پردازن ــانی فع ــه »آگاهی رس ب
ــان در  ــه مکلف ــردی - موجــب می شــود ک ــا آزادی ف ــل ب تقاب
مقابــل نتیجــه بــه دســت آمــده توســط جنبــش از خــود ســلب 
مســئولیت کننــد و در ایــن راســتا حتــی رونــد افــول و شکســت 
جنبــش را نیــز بــه صورتبنــدی هــای جعلــی دربــاره مشــکالت 
ــراد کار را در  ــی ای ــد ]۱[. یعن ــت دهن ــه حوال ــی جامع فرهنگ
ــد. در  ــتجو کنن ــت« جس ــی جماع ــاده »ایران ــگ عقب افت فرهن
ــت، نقــص کار در نحــوه انجــام تکلیــف جســتجو  ــن حال بهتری
ــری!  ــس تکلیف پذی ــا نف ــف و ی ــن تکلی ــه در مت ــود، ن می ش
بدیــن ترتیــب کنشــگر تکلیف مــداْر قربانــِی بن بســتی از 
ــدی -  ــف بع ــار تکلی ــا انتش ــت و ت ــده اس ــی ش ــش طراح پی
کــه می توانــد انتخابــات بعــدی باشــد - »صبــر« و »ســکوت« 
ــداوم ســیکل  ــردد. متاســفانه ت ــی می گ ــل تلق ــکاری بی بدی راه
معیــوب فــوق باعــث شــده اســت کــه بســیاری از »کنشــگران 
مکلــف« خــود را بــرای ارائــه راهــکار بــه منظــور برون رفــت 
از بن بســت کنونــی - کــه مــن آن را مــرگ جنبــش ســبز مــی 
خوانــم - واجــد شــرایط نداننــد و هیــچ چــاره ای بــرای گریــز از 

ایــن سرنوشــت شــوم نجوینــد. 
در امتــداد همیــن تکلیف محــوری و انفعــال عمومــْی گســتره ی 
ــاخص  ــای ش ــه چهره ه ــا ب ــت تنه ــوردار از مصونی ــراد برخ اف
اصالح طلــب ختــم نمی شــود: آســیب دیــدگان ایــن دو ســال، 
ــاگان  ــواده جانباخت ــا، خان ــراری ه ــا، ف ــه ه ــدان رفت ــم از زن اع
بیــان  در  مضاعــف  حقوقــی  گویــی  از  نیــز  زندانیــان  و 
ــه  ــدی ب ــر نق ــد و ه ــود برخوردارن ــی خ ــه های سیاس اندیش
آن هــا پاســخی احساســی و دندان شــکن از طــرف کنشــگران را 
ــب  ــراه دارد. نظــارت اســتصوابی رســانه های اصالح طل ــه هم ب
ــای  ــاص از تریبون ه ــرادی خ ــورداری انحصــاری اف ]۲[ و برخ
جنبــش ســبز محمــل دیگــری اســت بــرای حــذف صداهــای 

ــد. ــاوت و منتق متف
ــله مراتب در  ــده سلس ــد کنن ــاختارهای بازتولی ــی س ــدم نف ع
هــر شــکل و قالبــش و مانــدن در فــاز انجــام تکالیــف بــه جــای 
ــه -  ــارکت دخالت جویان ــردی و مش ــوق ف ــه حق ــدی ب باورمن
حتــی اگــر ۲۵ خــرداد دیگــری رقــم بخــورد - نتیجــه ای جــز 
ــدک  ــده و ان ــام نش ــاه تم ــت! آذر م ــد داش ــت نخواه شکس
ــاد محمــد مختــاری  ــده ی ــی از ســالگرد کشــته شــدن زن زمان
مــی گــذرد. یــادش را گرامــی مــی دارم کــه طنیــن کلماتــش 

ــده اســت. ــه اســتقالل اندیشــه هنــوز زن در دعــوت ب

۲۴ آذر ۱۳۹۰
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مبــارزه  کــه  جامعــه ای  در  یکــم. 
ــود  ــع موج ــر وض ــرای تغیی ــی ب جمع
ــی رود،  ــول م ــه اف ــل رو ب ــر دلی ــه ه ب
ــم  ــروری فراه ــرای قهرمان  پ ــه ب زمین
ــتند  ــانی هس ــان کس ــود. قهرمان می ش
کــه بخشــی از نارضایتی هــا و مطالبــات 
مــردم را به شــیوه خــود و بــا رویکردی 
فقــدان  می دهنــد.  انعــکاس  معیــن 
جنبش هــای اجتماعــی و پروســه های 
جمعــی اعتراضــی موجــب می شــود 
کــه در برابــر اهمیــت انعکاس )بخشــی 
ــی  ــی، چگونگ ــای عموم از( نارضایتی ه
و مضمــون عمــل ایــن »نمایندگــِی 
ــه  ــی ک ــد. مردم ــده بمان ــی« نادی اتفاق
خــود را در برابــر ســاختار قــدرت 
ــق  ــد، ســوژه گی نامحق ــوان می انگارن نات
ــان  ــل قهرم ــود و عم ــود را در وج خ
همذات پنــداری می کننــد. بــه ایــن 
ترتیــب ســیل حمایت هــای معنــوی بــه 
ســوی قهرمــان ســرازیر می شــود تــا بــا 
تکثیــر آن در رســانه های پوپولیســتی و 
ــاد  ــْه ابع ــطح جامع ــر آن در س بازتکثی
رشــد  قهرمانانــه  کنــش  حماســی 
بیابــد. در نهایــت بــرای قهرمانــان 
ــود  ــم می ش ــته فراه ــروعیتی نانوش مش
تــا برداشــت خــود از خواســته ها و 
ــی  ــر اجتماعی/سیاس ــای تغیی راهکاره
را بــه نــام کلیــت جامعــه بیــان کننــد 
و  تقلیل یافتــه  صورتــی  الجــرم  و 

ــی را  ــت اجتماع ــز از وضعی تحریف آمی
بازتــاب دهنــد. مهمتریــن بســتر بــروز 
اجتماعــی  پذیــرش  قهرمانی گــری و 
تصــور  ایــن  )قهرمان پــروری(،  آن 
ــش  ــا کن ــان ب ــا قهرم ــه گوی ــت ک اس
جبهــه  خــود  فداکارانــه ی  فــردِی 
نبــرد تــازه ای در مقابــل نظــام مســتبد 
ــی  ــایش جمع ــه راه گش ــاید ک می گش
ــِد  ــن رون ــد. در ای ــدود می نمای آن مس
ــه  ــارزات اجتماعــْی ن فــردی شــدِن مب
ــا  ــرد ی ــه ف ــتیزنده ب ــوژه ی س ــط س فق
تــک  چهــره هــا فــرو کاســته می شــود، 
ــار  ــه ناچ ــم ب ــتبد ه ــام مس ــه نظ بلک
ــخص  ــا تش ــی ی ــراد تجل ــره اف در چه
می یابــد؛ مثــال محمــد نوریــزاد در 
برابــر ســید علــی خامنــه ای؛ یــا کمــی 
ــر  ــوی در براب ــین موس ــتر میرحس پیش

احمدی نــژاد.

دوم. مهندســین اجتماعــِی جریانــات 
اصالح طلــب بــه یــاری رســانه های 
ــال  ــان »رئ ــبز« و همراه ــت س »صنع
ــوزه ی  ــود در ح ــراِی خ ــک« گ پولیتی
ــرال، در  ــپ لیب ــا چ ــرال ی ــت لیب راس
تمامــی دورانــی کــه جنبــش اعتراضــی 
در ســطح جامعــه و در فضــای عمومــی 
ــاد  ــن نم ــه مهمتری ــه مثاب ــان )ب و خیاب
زنــده ای  حضــور  عمومــی(  فضــای 
و  همه جانبــه  تــالش  داشــت، 
نظام منــدی بــه کار گرفتنــد تــا گفتمان 

سیاســی ویــژه ای را بــر جنبــش تحمیــل 
کننــد و در چارچــوب آْن مرزهــا و 
خطــوط قرمــز خــود را بــرای تحــوالت 
درونــی و افق هــای بیرونــی جنبــش 
ــا  ــه اینه ــد. هم ــت کنن ــیم و تثبی ترس
ــاِن  ــن گفتم ــه ای ــود ک ــم آن ب ــه رغ ب
سیاســی هــم بــا پراکندگــی خواســته ها 
مــردم  اعتراضــی  خاســتگاه های  و 
اعتراضــات  مضمــون  و  شــیوه ها  و 
آنــان ناســازگار بــود و هــم بــه لحــاظ 
ــد  ــردی فاق ــی و راهب ــون سیاس مضم
پیشــبرد  و  گســترش  قابلیت هــای 
ــر  ــای تغیی ــوی افق ه ــه س ــش ب جنب
ــود. در  ــوژه گی« ب ــردم س ــد »م و رش
حواریــون  و  اصالح طلبــان  عــوض 
ــه  ــدارها را ب ــادات و هش ــی انتق تمام
بدنیتــی »رادیــکال  هــا« و بیگانگــی 
ــبت  ــه نس ــات جامع ــا واقعی ــان ب آن
ــای  ــه داعیه ه ــم هم ــه رغ ــد و ب دادن
پلورالیســتی، رویــه ی حــذف و تحریــف 
ــدان را در  ــدای منتق ــتماتیِک ص سیس
ــش  ــود در پی ــدد خ ــای متع تریبون ه
ــان  ــی آن ــی گفتمان ــا هژمون ــد ت گرفتن

ــد. ــوظ بمان ــش محف ــر جنب ب
ــت  ــال اس ــک یکس ــه نزدی ــون ک اکن
اثــر  در  اعتراضــی  جنبــش  کــه 
پیامدهــای گفتمــان انحصــاری یــاد 
ــن  ــه، ای ــاق رفت ــه مح ــال ب ــده کام ش
طریــق  از  قدرت مــدار  جریانــات 

»جنبش« نامه نگاری و بحران سوژه گی جمعی

امین حصوری

http://praxies.org/?p=628
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پرشــمار  تریبون هــای  و  رســانه ها 
ــه  ــور ن ــارج کش ــل و خ ــود در داخ خ
ــرد خــود  ــر عملک ــدی ب ــچ نق ــا هی تنه
ــود  ــن وانم ــه چنی ــد، بلک روا نمی دارن
ــده  ــاکان زن ــش کم ــه جنب ــد ک می کنن
و پویاســت تــا بتواننــد از ســرمایه 
ــال  ــع آم ــه نف ــان ب ــوی آن همچن معن
ــان  ــد! اصالح طلب ــت کنن ــود برداش خ
ــه  ــد ک ــت می گوین ــی درس ــه لحاظ ب
آنچــه از آن جنبــش اعتراضــی بــر 
ــش  ــان »جنب ــده هم ــده( مان ــای )زن ج
ــه در  ــت ک ــی اس ــتاندارد« و مطلوب اس
ــات واقعــی  ــدی حی طــول یکســال و ان
را  آن  می کردنــد  تــالش  جنبــش 
بــدان اســتحاله دهنــد؛ »شــبه جنبشــی 
نخبــگان  کــه  مجــازی«  و  نمادیــن 
ــار  ــی مه ــه تمام ــد ب ــت بتوانن باالدس
آن را بــه دســت بگیرنــد. بنابرایــن 
ــران  ــه بازیگ ــت ک ــگفتی نیس ــای ش ج
و خبرســازان و معترضیــن ایــن »شــبه 
ــا  ــره ه ــک چه ــازی«، ت ــش مج جنب
ــراض  ــارزه و اعت ــوی مب ــند و الگ باش
ــه  ــگاری ب نیــز روش هایــی نظیــر نامه ن

ــد. ــان باش حاکم
امــا هالــه ی قهرمانــی ای که رســانه های 
»صنعــت ســبز« بــه دور ســر قهرمانــان 
ــس  ــند، از جن ــود می کش ــروزی خ ام
همــان هاله ایســت کــه در طــی جنبش 
ــوی و  ــر موس ــراز س ــر ف ــی ب اعتراض
ــه  ــا هم ــد، ت ــیم می کردن ــی ترس کروب
چیــز بــا ســنجه نظــرات و رویکردهــای 
ــع آن،  ــه تب ــود و ب ــنجیده ش ــا س آنه
»اصحــاب« نزدیــک ایشــان نیــز از 
حــق تفســیر انحصــاری ایــن رویکردهــا 
و نظــرات برخــورادر گردنــد. بنابرایــن 

قهرمان گرایــی و پذیــرش اجتماعــِی 
ــان  ــه در هم ــان، ریش ــروزِی قهرمان ام
پوپولیســمی دارد کــه معضلــی آزار 
ــش  ــدیافته در دل »جنب ــده و رش دهن
احســاس  همچنانکــه  بــود؛  ســبز« 
ــروری  ــد قهرمان پ ــِی مول ــِی جمع ناتوان
در  جنبــش  شکســت  مولــود  نیــز 
رفــع تضادهــای درونــی اش بــود و 
ــطح  ــای س ــی آن در ارتق ــرم ناتوان الج
ســازمان یابی و خودبــاوری مبارزاتــی 

ــردم. م

جنبــش«  »توهــم  القــای  ســوم. 

تقویــت  و  پــرورش  مقابــل  در   -
مردمــی  ســازمان یافته  مقاومــت 
ــه  ــر چ ــی - اگ ــای آت ــرای خیزش ه ب
کارکــردی در ایجــاد تغییــرات مترقــی 
سیاســی و اجتماعــی نــدارد، امــا کارکرد 
مشــخص و مهمــی بــرای حفــظ جایــگاه 
انحصــاری اصالح طلبــان - و جریانــات 
همســو - بــه عنــوان اپوزیســیون اصلــی 
نظــام سیاســی حاضــر دارد. ایــن امر به 
ــت اســت  ــن رو دارای اهمی ــژه از ای وی
ــی  ــر مردم ــتمی غی ــی سیس ــه وقت ک
بــه دوران ناپایــداری حیــات خــود 
ــود  ــکان آن وج ــر دم ام ــد، ه می رس
دارد کــه بحران هــا و نارضایتی هــای 
انباشــته شــده در شــکاف های مختلــف 
ــه  ــی ب ــی و اجتماع ــادی و سیاس اقتص
صــورت خشــم اعتراضــی تــوده ای ســر 
ــتقر را  ــام مس ــالوده  نظ ــد و ش ــاز کن ب
ــد. در  ــرار ده ــقوط ق ــیبی س در سراش
ــه  ــات قهرمانان ــتری اقدام ــن بس چنی
چندگانــه  کارکردهایــی  و  اهــداف 
می یابــد؛ از یکســو بــا هزینــه کــردن از 

شخص/اشــخاص در شکســتن خطــوط 
قرمــز اعتراضــْی ســویه های نهایــی 
ــه  ــْر ب ــی حاض ــت بحران ــداوم وضعی ت
ــود،  ــزد می ش ــت( گوش ــم )حاکمی حاک
ــی  ــات سیاس ــر جریان ــوی دیگ و از س
حامــی قهرمانــان یــا منتســب بــه آنــان 
همچنــان در درون محــدوده ی خطــوط 
قرمــز تعییــن شــده باقــی می ماننــد تــا 
ــه »عقالنیــت سیاســی«  راه بازگشــت ب
)بــر ســر عقــل آمــدن حاکــم( مســدود 

ــود. نش
ــه  ــه گفت ــه ک ــر آنچ ــا ب ــارم. بن چه
ــِب  ــخص مخاط ــور مش ــه ط ــد، ب ش
نوریــزاد  امثــال  هــای  نامه نــگاری 
ــالمی  ــت اس ــه حکوم ــر فرزان ــه رهب ن
بلکــه آحــاد مــردم ایــران و بــه ویــژه 
ناراضیــان و معترضــاِن بالقــوه هســتند، 
تا بــه »قهرمــان« مشــروعیت نمایندگی 
ــاح  ــت جن ــه حقانی ــرم ب ــد و الج بدهن
ــی  ــان و هژمون ــِی قهرم ــی حام سیاس
ــا  ــد؛ ت ــن دهن ــی آن ت ــان سیاس گفتم
در  »تکلیف مــداری«  چرخــه  نهایتــا 
پروژه هــای سیاســی بــه گــردش خــود 

ــد. ــه ده ادام
ــه  ــگاری ب ــی، نامه ن ــگاه کل ــک ن در ی
ــاالی  ــه ب ــگاه رو ب ــزرگاْن از جنــس ن ب
طیــف  و  اصالح طلبــان  همیشــگی 
وســیعی از حقــوق بشــر گرایــاِن ایرانــی 
اســت کــه بــرای ایجــاد تغییــرات 
ــه  ــود را ن ــکای خ ــه ات ــی نقط اجتماع
ــرار  ــدرت ق ــای ق ــه نهاده ــردْم بلک م
می دهنــد. اینکــه در ایــن گونــه متــون 
بــه نــدرت مــردم مخاطــب واقــع 
ــون در  ــت؛ چ ــی نیس ــوند تصادف می ش
نگــرش مهندســی اجتماعــی - کــه بــه 
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تبــِع گرایــش قدرتمــدار خــود، عرصــه 
سیاســت را عرصــه مدیریــت تحــوالت 
ــردم  ــش م ــگارد - نق ــا می ان و توده ه
ــاده  ــوج ســربازان پی ــا همچــون ف نهایت
ایســت کــه بــرای فتــح ســریر قــدرْت 
وجــوِد حمایتــی آنــان الزم اســت. برای 
جلــب حمایــت مطیعانــه یــا شــیفته وار 
ــای  ــا گفتمان ه ــا را ب ــد آنه ــردم بای م
دو گانــه و پوپولیســتی مغزشــویی کــرد؛ 
از زبــان آنــان ســخن گفــت و همزمــان 
ــدود  ــان را مح ــری آن ــکان دخالتگ ام
ــزار  ــردم اب ــر م ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ک
ــگان  ــوب« نخب ــت »مطل ــر در جه تغیی

ــر! ــوژه های تغیی ــه س ــتند، ن هس
ــاگرانه« از  ــای »افش ــه متن ه ــن گون ای
ســوی تــک چهــره هــای اصالح طلــب 
ــای  ــه نمونه ه ــاع ب ــا ارج ــوان ب را می ت
ادبیــاْت  تاریــخ  در  آن  کالســیک 
نامه هــای »انــذار بــه حاکمــان« نامیــد. 
نامه هــای  آْن  تیپیــک  نمونــه  کــه 
عبدالکریــم ســروش و محمــد نوریــزاد 
بــه رهبــری نظــام اســت. کلیشــه 
نامه نــگاری  ایــن گونــه  مســلط در 
هــای تبلیغاتــی آن اســت کــه بــه 
ــه  ــی ک ــوص خطرات ــان در خص حاکم
در صــورت ادامــه عــدول از »اصــول و 
ــه  ــالب« از ناحی ــه انق ــای اولی آرمان ه
ــه  ــمگین متوج ــردم خش ــات م اعتراض
داده  هشــدار  شــد،  خواهــد  آنــان 
می شــود. حاکمــان دعــوت بــه اصــالح 
رویــه خــود می شــوند و البتــه بــه طــور 
ــته  ــان خواس ــح از آن ــا صری ــی ی ضمن
می شــود تــا بــر ســر »عقــل« بیاینــد و 
ــان  ــذف اصالح طلب ــر ح ــاری ب از پافش
ــان  ــه بی ــند. ب ــت بکش ــدرت دس از ق

نظــام  ســاختاری  تناقضــات  دیگــر 
بنیادهــای ضــد مردمــی  مســلط و 
ــا  ــا ی ــاده روی ه ــا و زی ــه خطاه آن ب
ــرادی  ــا اف ــرد ی ــای ف ــی ه زیاده خواه
طــور  بــه  و  می شــود  داده  نســبت 
ضمنــی امــکان اصالحــات از بــاال بــرای 
رفــع ایــن نارســایی هــا - بــه مخاطبــان 
دیگــر  گوشــزد می شــود. ســویه   -
ــگاری  ــن نامه ن ــج در ای کلیشــه های رای
هــای تبلیغاتــی آن اســت کــه تاریخچه 
انحــراف نظــام از مســیر »قابــل قبــول« 
آن بــه زمانــی بــاز می گــردد کــه 
ــیر  ــج در مس ــه تدری ــان ب اصالح طلب
خلــع قــدرت قــرار گرفتنــد و بازگشــت 
بــه روال تقســیم قــدرت از طریــق 
انتخابــات )نــه حتــی انتخاباتــی بــا 
ــی(  ــای سیاس ــه طیف ه ــارکت هم مش
بــه مثابــه راه حــل نهایــی معرفــی 
ــد  ــوع کنی ــال رج ــرای مث ــردد. ب می گ
بــه نامــه ای کــه اخیــرا آقــای ســروش 
فراخــوان  بــه  لبیک گویــی  بــرای 
ــارکت در  ــرای مش ــزاد ب ــای نوری آق
ــه  ــه ب ــی محترمان ــن نامه نویس »کمپی
ــودی  ــانه های خ ــری« ]۱[ در رس رهب
ــه  ــت ]۲[. مقایس ــاخته اس ــر س منتش
ــا برخــی  ــا ب ــگاری ه ــل نامه ن ــن قبی ای
ــل  ــم قاب ــر ه ــی دیگ ــای تاریخ نمونه ه
ــروف  ــه مع ــد نام ــت؛ مانن ــل اس تام
ــه خامنــه ای کــه  ســعیدی ســیرجانی ب

ــد ]۳[.  ــام ش ــش تم ــت جان ــه قیم ب
ــش«  ــم جنب ــای »توه ــدی: الق جمع بن
ــانه ای در  ــدن رس ــق دمی ــه از طری ک
ــازی«  ــبز مج ــش س ــبه جنب ــاد »ش ابع
خدمــت  در  نــه  می شــود  دنبــال 
طــور  بــه  بلکــه  تغییــر،  آرمــان 

پروژه هــای  خدمــت  در  مشــخص 
بــرای  اصالح طلبــان  قدرتمدارنــه 
در  قــدرت  گریزناپذیــر  جابجایــی 
ــه سیاســی  ــن روی ــرار دارد. ای ــران ق ای
ــردم  ــکار ســوژه گی م ــر ان ــه خــود ب ک
ــت، در  ــی اس ــه آن متک ــاوری ب و بی ب
تــداوم خــوْد در رونــد شــکل گیری 
»مــردم ســوژه گی« اختــالل و وقفــه 
ــگرانی  ــن و کنش ــد. فعالی ــاد می کن ایج
ــان  ــان بنی ــک می ــه تقکی ــل ب ــه قائ ک
اعتراضــِی  جنبــِش  مردمــِی  هــای 
قدرتمدارنــه  اهــداف  و  افول یافتــه 
جریانــات  انحصارگرایانــه  مشــی  و 
ــد  ــتعد آنن ــتند، مس ــب نیس اصالح طل
کــه بــا رویکــردی نوســتالژیک نابــودی 
جنبــش پیشــین را انــکار کننــد و بــرای 
ــش  ــم جنب ــه اس ــه ب ــی ک ــر ندای ه
ــل  ــت قائ ــود حقانی ــادر می ش ــبز ص س
ــه بیــان دیگــر شی گشــتگی و  شــوند. ب
بت واره گــی جنبــش موجــب آن شــده 
کــه عــده زیــادی بــا تصــور خدمــت به 
ــْی  ــد تحــوالت مترق ــه امی ــش و ب جنب
ــان  ــی گفتم ــر انفعال ــرار و تکثی ــه تک ب
ــان روی  ــدار اصالح طلب ــِی قدرتم سیاس
بیاورنــد. ایــن رویکــرد نــه تنهــا کمکــی 
به ســر بــر آوردن جنبشــی بدیــل - در 
ــا جنبــش پیشــین  ــن ب گسســت بنیادی
ــازی  ــه مغشوش س ــه ب ــد، بلک - نمی کن
ذهنیــت جامعــه منجــر می شــود و 
ســوژه گی  شــکل گیری  ناخواســته 

جمعــی را ســد می کنــد.

۳ دی ۱۳۹۰
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آیــا کار دشــواری اســت کــه بــا 
ــع  ــم ها، وقای ــت کاری اس ــی دس اندک
و تاریخ هــا، مقــاالت، ســخنرانی ها و 
دهــه  در  اصالح طلبــان  بیانیه هــای 
۷۰ و ۸۰ را بــه جــای متونــی متعلــق 
بــه ســال ۱۳۹۰ جــا بزنیــم؟ چیزهــای 
ــا در  ــا آی ــادی عــوض شــده اند، ام زی
ــت؟  ــده اس ــوض ش ــزی ع ــان چی این
ــا  ــی، عمدت ــی ایران ــار اصالح طلب گفت
ــی  ــم و نواندیش ــزه ای از لیبرالیس آمی
دینــی، در نزدیــک بــه دو دهــه عمــر 
نظــری  از گشایشــی  خــود عاجــز 
بــوده اســت؛ نــه ســوال بنیادیــن 
نویــی طــرح کــرده و نــه حتــی بــرای 
ــر  ــه غی ــخی ب ــه پاس ــوال های کهن س
از مکررگویی هــای همیشــگی خــود 
دارد. بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی 
نیــز عمــل ایــن جریــان، هم بســته بــا 
ضعــف مفــرط نظریــش، در دوری 
ــش  ــت. کن ــده اس ــار آم ــل گرفت باط
سیاســی اینــان عمــال بــه شــرکت در 
انتخابــات بــا توســل بــه منطــق بــد و 
ــرکت در  ــود. ش ــه می ش ــر خالص بدت
انتخابــات کــه تــا دیــروز یــک تکلیف 
شــرعی بــود، امــروز بــه تکلیفــی 
مدنــی و شــهروندی بــرای اینــان 
ــم  ــروز می بینی ــت؛ ام ــده اس ــدل ش ب
ــرای ادای  ــور ب ــه ط ــی چ ــه خاتم ک

می کنــد.  بی تابــی  تکلیــف  ایــن 
امــا حلــزون صبــور اصالحــات در 
ــه  ــا پیــش نرفت ــن مــدت آن قدره ای
ــی  ــا ترس خوردگ ــه ب ــرا ک ــت، چ اس
ــا واقعیــت  دائمــی خــود از مواجهــه ب
بــر  به جــای خزیــدن  و  هراســیده 
خــاک آلــوده هســتی، در النــه پاکیــزه 
ــورده و آرام  ــچ خ ــاخته اش پی خودس

ــت. ــه اس گرفت
ــان  ــن واقعیتــی کــه اصالح طلب تازه تری
بــا پس نشســتن بــه خانــه خیــال خود 
ــد، ۲۵  ــش می پرهیزن ــدن تمامیت از دی
بهمــن اســت. آنــاْن هــم اراده مردمــی 
ــم زد،  ــن روز را رق ــه ای ــتواری ک اس
هــم صف بنــدی محکــم علیــه آن 
اراده را کــه حاکمیــت تمــام اجزایــش 
واداشــت،  آن  در  شــرکت  بــه  را 
ــم  ــان ه ــده می گیرند.گوش هایش نادی
ــردم بســته اســت و  ــر شــعارهای م ب
ــردای آن  ــه ف ــعارهایی ک ــر ش ــم ب ه
ــران  ــه س ــس علی روز در صحــن مجل
ــردم( داده  ــام اراده م ــم ع ــه )اس فتن
شــد. بــه ایــن ترتیــب این هــا متوجــه 
نمی شــوند کــه بــا فریــاد »مــرگ 
بــر کروبــی و موســوی« از دهــان 
اصالح طلب شــان  همراهــان  آن 
ــدرت  ــی در ق ــای لنگ ــوز پ ــه هن ک
دارنــد، ایــن مجلــس و ایــن حکومــت 

دیگــر فضایــی بــرای اصالحــات و 
ــت.  ــته اس ــی نگذاش ــان باق اصالح طلب
ــت  ــم ماهی ــب از فه ــن ترتی ــه همی ب
ــه در  ــتی ک ــه ی خواس غیراصالح طلبان
ــن  ــارک، ب ــر »مب ــعار همه گی ــس ش پ
علــی، نوبــت ســید علــی« بــود ســرباز  
ــه در ۲۵  ــی ک ــرز قاطع ــد. م می زنن
حاکمیــت  و  مــردم  میــان  بهمــن 
ــی آن  ــد و ب ــد را نمی بینن ــیده ش کش
ــد  ــاده باش ــدی افت ــاق جدی ــه اتف ک
می خواهنــد آن را مخــدوش کننــد. 
ــز را  ــه تناقض آمی ــن رابط ــان همی این
ــز  ــبز نی ــش س ــرداد و جنب ــا ۲۵ خ ب
ــک آن  ــه اول از تفکی ــد. در وهل دارن
ــا  ــت ب ــات گذش ــس از انتخاب ــه پ چ
جریــان  در  آن  از  پیــش  چــه  آن 
ــن  ــه دوم ای ــد و در وهل ــود ناتوانن ب
ــم و کاســت  ــی ک ــداوم ب ــر دو را ت ه
اصالح طلبــی بــه شــیوه خودشــان 
ــه  ــت را ک ــن واقعی ــد. ای ــا می زنن ج
پــس از کودتــا دیگــر حکومــت تغییــر 
بــا  و  می زننــد  دور  داده  ماهیــت 
ــه و شــبه اخالقی  ــان ناصحان همــان زب
ــت  ــت و عقالنی ــه عطوف ــم را ب حاک
دعــوت می کننــد. ایــن را کــه مــرگ 
ــتن از  ــان خواس ــور را در خیاب دیکتات
بُــن متفــاوت اســت بــا رای دادن بــه 
ــده  ــت ش ــد صالحی ــزد تایی ــک نام ی

تاریخ ناگسل اصالح طلبی
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ــبز برایشــان  ــش س ــد و جنب نمی فهمن
بــه تمامــی در تبلیغــات انتخاباتــی 
ــد  ــوش می کنن ــود. فرام ــام می ش ادغ
ــرد  ــک ف ــود را »ی ــوی خ ــه موس ک
انقالبــی« خوانــد و هیــچ گاه تمــام 
ــتاد و  ــات نایس ــه اصالح ــد در جبه ق
ــر  ــود س ــدن خ ــب نامی از اصالح طل
ــی  ــب کروب ــن ترتی ــه همی ــاز زد. ب ب
نیــز مدت هــا بــود کــه ذیــل جریــان 
نمی گنجیــد.  اصالح طلبــی  اصلــی 
ــه  ــرمایه ای ک ــام س ــم تم ــاز ه ــا ب ام
ــب  ــن دو نااصالح طل ــتادگی ای از ایس
ــود  ــاب خ ــه حس ــده را ب ــل ش حاص
کــه  نمی کننــد  درک  می ریزنــد. 
حمایــت گســترده مردمــی از ایــن دو 
حاصــل گسســت قاطعشــان از ســنت 
اســت  اصالح طلبانــه ای  سیاســی 
ــدون  ــت، و ب ــا انداخ ــی ج ــه خاتم ک
ــی  ــت اساس ــن گسس ــه ای ــاداری ب وف
همــان فــرم و محتــوای خاتمــی را 
ــل  ــز تحمی ــی نی ــوی و کروب ــه موس ب

می کننــد، بــه ویــژه هنگامــی کــه 
ــد  ــتند و نمی توانن ایــن دو در بازداش

ــد. ــح کنن ــود را تصری ــای خ مرزه
ــش  ــان جنب ــن رابطــه می مشــابه همی
می تــوان  را  اصال ح طلبــان  و  ســبز 
و  خــرداد   ۲ بــا  نسبت شــان  در 
ــر  ــن ه ــد. در ای ــز دی ــالب ۵۷ نی انق
دو اراده مردمــی را بــا نوســان های 
حاصــل از آن در راس قــدرت اشــتباه 
ــان  ــک می ــد و رابطــه دیالکتی می گیرن
ــه  ــاال ب ــه و از ب ــک طرف ــن دو را ی ای
ــای  ــایش فض ــد. گش ــن می پندارن پایی
سیاســی پــس از ۲ خــرداد را نــه 

و  مــردم  آمــدن  پیــش  محصــول 
تکاپــوی نیروهــای مســتقل گوناگــون، 
کــه حاصــل حضــور خــود در قــدرت 
می داننــد. اهمیتــی نمی دهنــد کــه 
بــه واســطه مــردم  ایــن حضــور 
ممکــن و معنــی دار شــده و بابــت 
ــدرت  ــریر ق ــر س ــود ب ــه خ قدم رنج
ــد.  ــت می گذارن ــردم من ــر م ــر س ب
بــه همیــن ترتیــب هــم از ســویی 
ــا خشــونت حکومتــی  انقــالب ۵۷ را ب
دهــه ۶۰ اشــتباه می گیرنــد و بــه 
همیــن دلیــل از شــنیدن نــام انقــالب 
ــر  ــویی دیگ ــد و از س ــت می کنن وحش
ارتباطشــان بــا رهبــری انقــالب را بــه 

می کشــند. رخ 
ــان  سلســله وقایعــی را کــه اصالح طلب
هم زمــان  و  نیــرو  آنــان  از 
می تــوان  می گیرنــد  نادیده شــان 
ــان  ــه داد. این ــن ترتیــب ادام ــه همی ب
ــود را در  ــئولیت های خ ــا مس ــه تنه ن
ــای  ــد در بزنگاه ه ــه بای ــال آن چ قب

ــد  ــا نمی کردن ــد ی ــخص می کردن مش
از  اساســا  کــه  می برنــد،  یــاد  از 
سیاســی  کنــش  بــودن  تاریخ منــد 
غافلنــد و جایــی بیــرون از تاریــخ 
نقــش خویشــند.  دلخــوش تکــرار 
ــته  ــه بس ــد روزنام ــت چن ــم نیس مه
ــود،  ــی ش ــجو زندان ــد دانش ــود، چن ش
ــه قتــل برســانند  چنــد روشــنفکر را ب
یــا مــردم را کــف خیابــان بــه گلولــه 
ببندنــد، صدهــا و بلکــه هزارهــا نفــر را 
ــن همــه  ــد و ...؛ ای ــدان بیندازن ــه زن ب
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی اس بداخالقی های
بخشیدشــان. بخششــی کــه البتــه ایــن 

بــار جهتــش معکــوس هــم شــده و از 
ــرای بخشــیده  ــتم دیدگان ب تضــرع س
شــدن می گویــد. هــواداران اصالحــات 
ــی  ــرف خاتم ــن ح ــای همی ــی معن حت
ایــن را کــه  نیــز نمی فهمنــد و  را 
چنیــن موضــع ضعیفــی گرهــی از کار 
کتمــان  نمی گشــاید  فروبســته مان 
سیاســت  فضــای  آنــان  می کننــد. 
مردمــی را بــا هیــکل فربــه و ایســتای 
ــه  ــرار ب ــا اص ــد. ب ــر کرده ان ــود پ خ
ــن و  ــق خش ــا منط ــه ب ــدم مواجه ع
ــش  ــد نق ــت، می خواهن ــف واقعی کثی
ــه  ــد ک ــار کنن ــزه را اختی ــی پاکی ناج
فراتــر از دعواهــای دو طــرف می تواند 
ــا  ــد. ام ــه بخوان ــه مصالح ــه را ب هم
ــردم  ــده، م ــیده ش ــی کش ــرز قاطع م
ایــن  تفاوت هــای خــود  بــا همــه 
ــای  ــه تضاده ــا هم ــت ب ســْو و حاکمی
درونــی خــود آن ســو. مــردم خســته 
و زخمــی هســتند، حاکمیــت هــم 
ــدی  ــاق جدی ــا اتف ــت، ام ــار اس گرفت

نیفتــاده کــه تکــرار خیالبافــی مصالحــه 
وجاهتــی داشــته باشــد. دمیــدن مــدام 
رویــای  صورتــی  بادکنک هــای  در 
صلحــی ناممکــن و تخیلــی، باعــث 
ــگ  ــروزی در جن ــرای پی ــود ب می ش
واقعــی ســختی کــه درگیــرش هســتیم 

ــم. ــم بیاوری ــس ک نف
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مــدت زمــان زیــادی بــه انتخابــات مجلــس جمهــوری 
اســالمی باقــی نمانــده اســت. ایــن روزهــا بحــران عمیقــی کــه 
ــوان در  ــه بیــش از پیــش می ت ــی را فراگرفت ــی ایران اصالح طلب
ــات  ــم انتخاب ــا تحری ــرکت ی ــه ش ــبت ب ــا نس ــری ه موضع گی
مشــاهده کــرد. ایــن بحــران عالمــت ســوال بزرگــی در برابــر 
ایــده امــکان تغییــر و کارآمــدی  حضــور حداقلــی یــا حداکثری 
در نهادهــای نیمــه دمکراتیــک جمهــوری اســالمی قــرار داده.  
پاســخ هایی کــه بــه ایــن بحــران از طیف هــای مختلــف 
ــه  ــوان ب ــود را می ت ــنیده می ش ــبز« ش ــش س ــواداران »جنب ه

ســه دســته تقســیم کــرد:
ــرکت  ــنتی ش ــداران س ــامل طرف ــران ش ــه بح ــخ ب ــن پاس اولی
ــرف  ــود از ط ــن می ش ــورت ممک ــر ص ــه ه ــات ب در انتخاب
خاتمــی.  محمــد  بــه  نزدیــک  اصالح طلــب  طیف هــای 
اســتدالل ایــن گــروه همــان اســتفاده حداکثــر از ظرفیت هــای 
ــات  ــبرد اصالح ــرای پیش ــالمی ب ــوری اس ــک جمه دمکراتی
ــی از  ــه یک ــی ب ــکان نزدیک ــی از ام ــی صحبت های ــت. حت اس
ــر جمهــوری اســالمی در آســتانه  ــاح اصول گــرای درگی دو جن
انتخابــات شــنیده می شــود. در واقــع ایــن طیف هــا بــا رد وجــود 
ــه بحرانــی در ایدئولــوژی اصالح طلبــی ایرانــی صــورت  هرگون
مســاله را پــاک می کننــد. ایــن گــروه بــا اظهــر مــن الشــمس 
شــدن ناکارآمــدی متدولــوژی حرکــت خزنــده و پراگماتیســتی 
ــع  ــی وقای ــر منعطــف جمهــوری اســالمی در پ در ســاختار غی
اخیــر، بــرد هژمونیکــی را کــه پیــش از ایــن در اختیــار خــود 
داشــت از دســت داده اســت. امــروزه کمتــر کســی اســت کــه 
ــق شــرکت در  ــده باشــد حرکــت اصالحــی آرام از طری نفهمی
ــه پیشــرفت  نهادهــای شــبه دمکراتیــک جمهــوری اســالمی ن

ــت. ــدم اس ــه ق ــدم ب ــینی ق ــه عقب نش ذره ذره ک
از  طیف هایــی  جانــب  از  بحــران  بــه  پاســخ  دومیــن 
ــتراتژی  ــدی اس ــه ناکارآم ــه ب ــود ک ــان داده می ش اصالح طلب
ــام از  ــالح نظ ــی و اص ــر قیمت ــه ه ــات ب ــرکت در انتخاب ش
ــک  ــات ایدئولوژی ــل تعلق ــه دلی ــا ب ــد، ام ــی برده ان ــل پ داخ
ــی  ــن آگاه ــج ای ــا نتای ــی ب ــود از رویاروی ــه ی خ اصالح طلبان
طفــره می رونــد. پاســخی کــه ایــن گــروه بــه بحــران می دهــد 
ــرد و از  ــران را می پذی ــود بح ــی وج ــت. از طرف ــفاف نیس ش
ــه  ــران در مواجه ــن بح ــه ای ــخی ب ــه پاس ــر از ارائ ــوی دیگ س
ــت۱.  ــز اس ــات( عاج ــاله انتخاب ــی آن )مس ــش اساس ــا پرس ب
ریشــه ایــن ناتوانــی در یافتــن جوابــی بــرای بحــران را بایــد در 

ــرد.  ــتجو ک ــی جس ــی ایران ــک اصالح طلب ــای ایدئولوژی پایه ه
اصالح طلبــی ایرانــی در جــدال خــود بــرای آزادی آن را 
ــد  ــی )مجــاز( توصیــف می کن تنهــا در محــدوده سیاســی قانون
)اصــرار بــر حرکــت در راســتای قانــون اساســی( کــه شــامل 
نهادهــای شــبه دمکراتیــک جمهــوری اســالمی می شــود. 
ــط  ــوان اســت از در نظــر گرفتــن رواب ایــن درک از آزادی نات
ــد( و  ــی )تولی ــه غیرسیاس ــه در پس زمین ــی ک ــد و قدرت تولی
ــام  ــخت نظ ــته س ــدرت(، هس ــک )ق ــی غیردمکراتی ــا سیاس ی
ــط  ــاز محی ــی مج ــدوده سیاس ــر مح ــد و ب ــکل می دهن را ش
ــاظ  ــه لح ــک ب ــف دمکراتی ــای نحی ــع بخش ه ــتند. در واق هس
ســاختاری فاقــد نقــش تعیین کننــده  ای می باشــند و تنهــا 
ــده  ــه عه ــام ب ــی نظ ــگان را در بروکراس ــردش نخب ــه گ وظیف
ــر در محــدوده سیاســی  ــه در تغیی ــی ن ــد. آزادی واقع می گیرن
مجــاْز بلکــه در دگرگونــی پس زمینــه و هســته ی ســخت 
نظــام ریشــه دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه دفــاع فرمــال 
از نهادهــای شــبه دمکراتیــِک نظــام )دفــاع از نهــاد انتخابــات( 
بــدون در نظــر گرفتــن روابــط محیــط تولیــد و قــدرت وابســته 
ــد.  ــی نمی ده ــی ایران ــران اصالح طلب ــه بح ــی ب ــه آْن جواب ب

ــازد. ــوش می س ــم و مغش ــرا مبه ــا آن تنه
ــت  ــوان در »سیاس ــران را می ت ــن بح ــه ای ــخ ب ــومین پاس س
ــبز«  ــش س ــی »جنب ــزم ابتدای ــه دینامی ــتی ک ــی« )سیاس مردم
ــرم  ــش ف ــه از فتی ــتی ک ــود. سیاس ــتجو نم ــکل داد( جس را ش
رهــا گشــته و بــه دور از آوانچریســم و سکتاریســم بــه ظاهــر 
ــی  ــط تولیــد و قــدرت زیربنای ــکاْل هســته ی ســخت، رواب رادی
ــا  ــوژی اصالح طلبــی ایرانــی ب نظــام را هــدف می گیــرد. ایدئول
ــه  ــی ب ــون و بی توجه ــی قان ــدوده سیاس ــر مح ــود ب ــز خ تمرک
روابــط تولیــد و قــدرت عمــال عملکــردی سکتاریســتی دارد و 
ــذارد  ــرون می گ ــش بی ــران را از جنب ــد کارگ ــی همانن گروه های
و ســدی اســت در برابــر شــکل گیری بلــوک تاریخــی »مــردم« 
ــن  ــا رد ای ــی ب ــت مردم ــخ سیاس ــی(. پاس ــر گرامش ــه تعبی )ب
ــه  ــون ب ــدوده قان ــارزه از مح ــال مب ــعی در انتق ــوژی س ایدئول
ــوژی ای  ــق ایدئول ــدرت از طری ــی و ق ــط زیربنای محــدوده رواب
جایگزیــن دارد. ایدئولــوژی ای کــه مشــابه ســیماْن بلوک هــای 
اجتماعــی بــا منافــع متضــاد را بــه هــم پیونــد داده و هــدف آن 

ــون نباشــد.  ــا تســخیر محــدوده دمکراتیــک قان تنه

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

بحران اصالح طلبی ایران

http://odpornosc.wordpress.com/2011/05/11/%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b7%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
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ــران  شــرکت رئیس جمهــور پیشــین ای

در انتخاباتــی کــه حتــی محافظــه کاران 

بــه  رغبــت چندانــی  هــم  ســنتی 

ــه  ــتند در وهل ــارکت در آن نداش مش

اول شــگفت انگیز بــود، آمــاج خشــم و 

دشــنام. امــا دیــری نگذشــت کــه ایــن 

ــوب  ــادگی در چارچ ــه س عمــل او ب

خــط سیاســیش گنجیــد و هوادارانــش 

ــای  ــتدالل ها و لفاظی ه ــان اس ــا هم ب

ــتایش  ــی س ــه و حت ــه توجی ــی ب قدیم

دادن  رای  پرداختنــد.  او  انتخــاب 

خاتمــی در نمایــش انتخابــات مجلــس 

ــت اســت و  ــه خــودی خــود بی اهمی ب

ــه از  ــد ک ــی می مان ــا کار واقع ــه تنه ب

ــش او  ــر کن ــت. اگ ــده اس او برمی آم

ــی  ــم توضیح ــر بگیری ــرد در نظ را منف

بــرای ایــن کــه چــرا ایــن بــار عملــش 

ــز و شــگفتی آور  ــن نفرت انگی ــن چنی ای

ــه او  ــرا ک ــم داشــت؛ چ اســت نخواهی

ــه دانشــجویان  ــان کســی اســت ک هم

را در ۱۸ تیــر تنهــا گذاشــت، کــه 

ــه ای  ــف فل ــگاران را در توقی روزنامه ن

ــندیکاهای  ــه س ــه ب ــت، ک ــا گذاش تنه

کارگــری اجــازه عمــل نــداد، کــه اقوام 

ــه حــال خــود رهــا کــرده  ــی را ب ایران

بــود. اویــی کــه امــروز جایــزه اســکار 

را ارج می نهــد، دیــروز بــا بخــل و 

ــادی را  ــیرین عب ــل ش ــوزی نوب کین ت

ــان کســی  ــود. او هم ــه ب ــده گرفت نادی

اســت کــه بــر ســر لوایــح پیشــنهادی 

او مجــری  نایســتاد.  خــودش هــم 

انتخابــات مخــدوش ۸۴ و از مقصــران 

ــر  ــی ب ــت افراط ــلط راس ــی تس اصل

کشــور اســت.

شــبه اخالقی  صفت هــای  انتســاب 

چــون ترســو یــا خائــن کافــی نیســت؛ 

ــی  ــه خاتم ــی ک ــط سیاس ــد آن خ بای

را بــه تــرس و خیانــت وامــی دارد 

ــر  ــی دیگ ــه خاتم ــن ک ــناخت. ای بازش

حتــی نمی توانــد نقــش سیاســتمدار 

کــه  را  مردمگــرای ترس خــورده ای 

بــود دوبــاره بــازی کنــد و حتــی 

ــادار باشــد  ــودش وف ــه خ ــد ب نمی توان

ــت  ــه واقعی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب

ــش  ــوه رادیکال ــا وج ــران ب ــی ای سیاس

ــی  ــای منطق ــه انته ــی را ب اصالح طلب

دیگــر  و  کشــانده  فروپاشــی  و  آن 

جایــی بــرای فانتــزی میانــه روی باقــی 

ــت  ــه بن بس ــن ب ــت. ای ــته اس نگذاش

رســیدن خــط سیاســی خاتمــی اســت 

کــه چنیــن واکنشــی را بــه رای دادنش 

از  اصالح طلبــان  اســت.  برانگیختــه 

ــرای  ــی ب ــره خاتم ــتن پنج ــاز گذاش ب

ســازش احتمالــی می گوینــد، آنــان 

ســال ها اســت کــه چنیــن رویایــی 

ــی  ــط فارق ــک خ ــا این ــد، ام می پردازن

روشــن خیانت آمیــز بــودن چنیــن 

و  معصومانــه  رویاپردازی هــای 

خیراندیشــانه ای را افشــا می کنــد. و 

همیــن اســت کــه رای اخیــر خاتمــی را 

ــت  ــز و درش ــای ری ــه خیانت ه از هم

پیشــینش متمایــز می ســازد.

خاتمــی بارهــا و بارهــا نشــان داده 

اســت کــه بــه نیــروی مــردم اعتقــادی 

نــدارد و آنــان را جز سیاهی لشــکرهای 

ــی  ــورت برگه های ــه ص ــه ب ــی ک مطیع

ــدوق  ــس صن ــج قف ــاکت و آرام کن س

رای می افتنــد نمی بینــد. او در ایــن 

ــی  ــت، اصالح طلب ــا نیس ــت تنه برداش

مــردم،  کــه  ایــن  بــه  ماهیتــا 

ــی  ــای معمول ــا آدم ه ــتان و م فرودس

می اندیشــیم و کنــش سیاســی خــود را 

ــرد.  ــوظن می نگ ــا س ــم ب ــم می زنی رق

بــه  اصالح طلبــان  بــرای  سیاســت 

ــود  ــام می ش ــت ادغ ــی در حکوم تمام

اســت.  آن  الزمــه  نخبه گرایــی  و 

ــل  ــه عم ــه در توجی ــی ک ــه توصیفات ب

خاتمــی از او می شــود بنگریــد: »او بــه 

مصلحتــی عالی تــر آگاه اســت کــه مــا 

از آن بی خبریــم« ، »او سیاســتمداری 

قهرمــان  نمی خواهــد  کــه  اســت 

ــه  ــودش را هزین ــروی خ ــد و آب باش

ــام  ــه انج ــت ب ــا کار درس ــد ت می کن

برســد« و یــا آن کــه »انتظــار شــما از 

خیانت پرنعمت خاتمی

http://mikhak.info/?p=537
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ــنفکری  ــتباه اســت، او روش ــی اش خاتم

فرهنگ دوســت اســت و آدم سیاســت 

ــه  ــه چ ــن ک ــم از ای ــت«. بگذری نیس

ــم  ــر او را ه ــک نف ــواداران ی ــور ه ط

و  می داننــد  زیــرک  سیاســتمداری 

ــش  ــه مزاج ــی ک ــنفکر لطیف ــم روش ه

سیاســت  پلشــتی   و  دهشــت  بــا 

ســازگار نیســت؛ فصــل مشــترک همــه 

ایــن توصیفــات دادن جایگاهــی ممتــاز 

ــت. ــی اس ــه خاتم ــی ب و ماورای

تناقضــی  گرفتــار  اصالح طلبــان 

اشــتباهات  از  وقتــی  ویرانگرنــد، 

ــان  ــم ده ــراد می گیری ــان ای سیاسی ش

مــا را بــا مالحظــات اخالقــی می بندنــد 

و وقتــی از رذایــل اخالقی شــان، چــون 

خیانــت، می گوییــم از واقع گرایــی و 

ــد. و  ــرف می زنن ــی ح ــح سیاس مصال

بــه ایــن ترتیــب بــا مخــدوش کــردن 

دو تــراز متفــاوت ســنجش، یعنــی 

ــن  ــود ای ــرای خ سیاســت و اخــالق، ب

کــه  می آورنــد  فراهــم  را  امــکان 

ــت  ــا خیان ــر دوی آنه ــه ه ــان ب همزم

ــان در شــعار  ــرای آن ــد. اخــالق ب کنن

»ادب مــرد بــه ز دولــت اوســت« 

متجلــی اســت و ایــن یعنــی می تواننــد 

ــت  ــر خیان ــه ه ــی« ب ــدون »بی ادب ب

سیاســت  بزننــد.  دســت  اخالقــی 

را نیــز هزارتــوی پنهــان حکومــت 

می بیننــد کــه بزرگانــی چــون خاتمــی 

ــد  ــو می توانن ــرار مگ ــالع از اس ــا اط ب

رقــم  را  مــردم  سرنوشــت  آن  در 

بزننــد. مــا مــردم را بــه ایــن داالن هــا 

راهــی نیســت و تنهــا می توانیــم بــرای 

تشــویق ایــن برگزیــدگان دســت و 

ســوت بزنیــم، یــا اخیــرا: ســکوت 

ــم. کنی

انتخابــات  در  خاتمــی  دادن  رای 

ســکه ای  دیگــر  روی  آن  مجلــس 

ــبز را  ــی  س ــش مردم ــه جنب ــت ک اس

ســوت  بی خشــونتی،  داالن هــای  در 

ــینی  ــن و خانه نش ــالق نمادی ــبز، ش س

اعتراضــی بــه رخــوت و بی عملــی 

ــه  ــی ک ــی سیاس ــان مش ــاند. هم کش

و  مــردم  نیــروی  بــه  بی اعتمــاد 

ــا  ــن ب ــری بنیادی ــت زده از تغیی وحش

ــای  ــه ج ــود ب ــی خ ــواس های ذهن وس

آن کــه ســخنگوی اراده مــردم و تحقق 

ــان  ــن آن ــد، صداخفه ک ــان باش فریادش

شــد و یک ســره از آنــان خواســت 

تــا ســاکت بماننــد. و تــازه خاتمــی بــا 

ــش  ــرد تکلیف ــت ک ــه داد ثاب ــی ک رای

ــنتر اســت. رای او  ــودش روش ــا خ ب

ــش  ــر از همراهان ــه بهت ــان داد ک نش

ــیوه  ــه ش ــر و ب ــد و بدت ــق ب ــه منط ب

ــت  ــت. واقعی ــد اس ــی پایبن اصالح طلب

ــان  ــر اصالح طلب ــه دیگ ــت ک ــن اس ای

ــی  ــه راه ــق ارائ ــبز اف ــگان س و نخب

عملــی بــرای بازگشــت بــه حکومــت و 

ــد. در  ــا اصــالح ســاختاری آن ندارن ی

انتخاباتــی کــه از ماه هــا پیــش روشــن 

اســت کســی در آن شــرکت نمی کنــد 

فراخــوان »خانه نشــینی« دادن و ســپس 

بی رونــق بــودن رای گیــری را پیــروزی 

ــدی اســت  ــا ترفن ــا زدن، تنه خــود ج

کــه یــک نیــروی سیاســی ســرگردان 

کــه بــا خــود تعــارف دارد و از مواجهه 

ــظ  ــرای حف ــد ب ــت می ترس ــا واقعی ب

ــه کار می بنــدد. ایــن ترفنــد  روحیــه ب

ــدن  ــر ش ــه پ ــت ک ــان اس ــل هم مث

ــداران  ــرکوبگران و چماق ــان از س خیاب

بدانیــم.  خــود  پیــروزی  نشــانه  را 

بنابرایــن وقتــی راه بدیلــی نیســت 

بایــد بــه در جــا زدن در صنــدوق رای 

ــود. ــوش ب دلخ

خیانــت خاتمــی بــه مــردم و بــه 

او  وفــاداری  ســر  از  اصالح طلبــان، 

بــه اصالح طلبــی اســت. آنانــی کــه از 

رای او و زیرپــا گذاشــتن عهــد تحریــم 

ــد  ــد، بای ــمگین و متعجبن ــفته، خش آش

آن را در متن ۱۴ ســال سیاســت ورزی 

ــن  ــن ای ــد روش ــه پیون ــد و ب او ببینن

ــد.  ــی بنگرن ــی اطالح طلب ــا مش رای ب

ــا ریختــن رای بــه صنــدوق،  خاتمــی ب

و  کــرد  دفــن  را  خــود  تنهــا  نــه 

ــت  ــش در سیاس ــارک خوی ــرگ مب م

را مــژده داد، کــه آخریــن میــخ را 

بــه تابــوت اصالح طلبــان کوبیــد و 

ــود  ــا رای خ ــراه ب ــی را هم اصالح طلب

در گــور گذاشــت؛ اصالح طلبــی دیگــر 

مــرده ای اســت کــه نبایــد گذاشــت از 

جــا بجنبــد و شــبانه از تابوتــش بیــرون 

آیــد و از گلــوی سیاســت مردمــی 

ایــران خــون بمکــد. دفــن ایــن مــرده 

ســرگردان و بــه تابــوت برگشــتن 

خون آشــام نشــانه خوبــی هــم هســت: 

ــت. ــک اس ــپیده نزدی س

۱۵ اسفند ۱۳۹۰
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تبیین هــای ســاده انگارانه از پایــگاه طبقاتــی اصالح طلبــان، 
ــد.  ــط می کن ــط مرتب ــه ی متوس ــه طبق ــا را ب ــت آن ه یک راس
هنــوز هــم، چنیــن تبیین هایــی چــه در میــان مخالفــان و چــه 
در میــان موافقــاِن آن هــا روایــی دارد. البتــه بیــش از همــه خود 
ــده ی  ــکلی بازتاب دهن ــود را به ش ــند خ ــان می کوش اصالح طلب
عمیق تریــن خواســت ها و نیازهــای ایــن طبقــه جــا بزننــد. حتــا 
ــت حاشیه نشــین ها  ــه اهمی ــا ب ــه گوی ــا ک ــد آن ه ــِت جدی ژس
ــد  ــی تأیی ــکلی ضمن ــه ش ــد، ب ــی برده ان ــردِم فرودســت پ و م
ــه  ــالح طبق ــع به اصط ــا از موض ــه آن ه ــر این ک ــذارد ب می گ

ــد. ــخن می گوین ــط س متوس
ــه های  ــه ریش ــد ب ــری، بای ــن موضع گی ــر ای ــم بهت ــرای فه ب
ــه  ــل ب ــا قائ ــم. آن ه ــان بروی ــی اصالح طلب ــی و سیاس تاریخ
تقســیم بندی ای طبقاتــی می شــوند کــه در آن، طبقه ای متوســط 
ــرای  ــا ب ــه آن ه ــب این ک ــود. جال ــا می ش ــق آن ه ــِک طل ِمل
بازشناســِی جایــگاه طبقاتــِی خــود، بــه ابــزار نظــرِی رویکــردی 
ــوده و  ــا در ســتیز ب ــا آن ه ــن ب ــه از بیخ وب ــد ک ــگ می زنن چن
بنیادهــای آن هــا را بــه چالــش گرفتــه اســت. آن هــا خــود را 
ــد  ــم بای ــن را ه ــه ای ــد. البت ــود می یابن ــرِی خ ــه دیگ در آیین
ــه آن  ــی - ب ــیم بندی طبقات ــن تقس ــا ای ــه تنه ــه ن ــم ک بیفزای
شــکلی کــه اصالح طلبــان از آن برداشــت کــرده انــد - دیگــر 
ــی خــوِد  ــز یعن ــدارد، بلکــه اجــزای آن نی ــی از اعــراب ن محل
ــه پافشــاری  ــده اســت ک ــون ش ــان دگرگ ــه متوســط چن طبق
ــه نشــان از پشــت گرمی  ــش از آن ک ــر آن، بی ــان ب اصالح طلب
آن هــا بــه ایــن طبقــه داشــته باشــد، از حســرت ازدســت دادِن 
ــه  ــم دلخــوش ب ــوز ه ــان هن ــد. اصالح طلب ــت می کن آن حکای
آن الیه هــای اجتماعــی هســتند کــه در واکنــش بــه فشــارهای 
اقتصــادی و بعضــاً سیاســِی دولــت ســازندگی و کم توانــی 
ــرای  ــا پاســتور را ب ــد ت ــان رأی دادن ــه آن ــل، ب ــای بدی نیروه
ــی از آن خــود کننــد. و البتــه نمی داننــد کــه آن  ۸ ســال پیاپ
الیه هــای اجتماعــی نــه تنهــا دیگــر ســر جــای خــود نیســتند 
و در دیگــر الیه هــا ادغــام شــده یــا گســترش یافته انــد 

ــِی  ــز از اصالح طلب ــود را نی ــِی خ ــی کل ــش سیاس ــه گرای بلک
ــذِب  ــی مع ــد. آگاه ــی برگردانده ان ــاِن وطن ــوع اصالح طلب ن
اصالح طلبــان بــه این کــه گویــا دیگــر نمی تــوان روی آن 
ــت  ــرد، اس ــاب ک ــین حس ــتیبان پیش ــی پش ــای اجتماع الیه ه
ــتان  ــتان و تهی دس ــاد فرودس ــه ی ــته ب ــا را واداش ــه آن ه ک
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــود جای ــادالت خ ــند در مع ــد و بکوش بیفتن
ــه آن  ــاری ب ــر ناچ ــًا از س ــا صرف ــه آنه ــد؛ کاری ک ــاز کنن ب
دســت یازیده انــد. آگاهــی معــذب اصالح طلبــان نتیجــه 
بــه  واپس نشســتن  و  هژمونی شــان  ازکــف دادِن  مســتقیِم 

محفل هایشــان اســت.
ــت دادن  ــه ازدس ــًا ب ــان صرف ــرای اصالح طلب ــئله ب ــه مس البت
ــی  ــر نمی گــردد، بلکــه هژمون ــی سیاســی و اقتصــادی ب هژمون
یکه تــازی  شکســِت  می گیــرد؛  بــر  در  نیــز  را  فرهنگــی 
ــا از ســال ۱۳۸۴  ــی آن ه ــان و ازدســت رفتن هژمون اصالح طلب
ــوان آن  ــه می ت ــد - ک ــه بع ــم( ب ــت جمهوری نه ــاز ریاس )آغ
را بــه قبــل از آن یعنــی آغــاز دولــت دوم خاتمــی نیــز بســط 
ــم  ــود و ه ــادی ب ــی و اقتص ــای سیاس ــم در عرصه ه داد - ه
در عرصــه فرهنگــی. عامــالن سیاســی جدیــدی کــه در چنــد 
ســال آخــر مانــده بــه پایــان دولــت خاتمــی شــکل گرفتنــد و 
ــد، اول از  ــان دادن ــات ۱۳۸۴ نش ــان را در انتخاب ــد اراده ش بع
نظــر اقتصــادی، بعــد سیاســی و در آخــر از نظــر فرهنگــی در 

ــتند. ــرار داش ــان ق ــا اصالح طلب ــف ب ــی مخال جایگاه
تغییــرات اقتصــادی و سیاســی از ســال ۱۳۸۱ بــه بعــد 
ــش  ــه گرای ــه نتیج ــی( ک ــت جمهوری خاتم )دوره ی دوم ریاس
ــت های  ــر سیاس ــا ب ــز آن ه ــه و تمرک ــم ب ــان حاک اصالح طلب
از  دور  و  آرام آرام  بــود،  نولیبرالــی  سیاســی  و  اقتصــادی 
ــادی را در  ــی بنی ــا، تغییرات ــدرت آن ه ــرق در ق چشــم های غ
ــه روزی ســبب شــدند  ــرد ک ــی ای ایجــاد ک ــای اجتماع الیه ه
اصالح طلبــان ســر کار بیاینــد. آن الیه هــای اجتماعــی از بیــخ 
وبــن دگرگــون شــدند و عمــاًل به آرامــی از سیاســت های 
اصالح طلبــان روی برگرداندنــد. از همــان آغــاز هــم نمی شــد 

اصالح طلبان و طبقه متوسط

روزبه آقاجری | وبالگ پرسش از جامعه طبقاتی

http://class-society-question.mihanblog.com/post/3


۱۲۱

انتقادی »جنبش   سبز« بازخوانی                              ۱۳۹۲ اردیبهشت   | پراکسیس   

ــا  ــه ی  متوســط« داد، ام ــاِم »طبق ــه آن الیه هــای اجتماعــی ن ب
برخــی نظریه پــردازاِن وابســته بــه اصالح طلبــان مرتکــب ایــن 
ــی  ــای اجتماع ــدن آن الیه ه ــا نامی ــدند و ب ــزرگ ش ــتباه ب اش
ــار  ــان را دچ ــه متوســط«، اصالح طلب ــان »طبق ــا ن ــون ب گونانگ
ــدگان  ــا نماین ــه آن ه ــد ک ــه کردن ــم خوش خیاالن ــن توه ای
ــری،  ــتباه نظ ــن اش ــتند. ای ــران هس ــی ای ــط کنون ــه متوس طبق
در ســال ۱۳۸۴ گریبان شــان را گرفــت و بــرای آن هــا گــران 
ــان آش  ــد آش هم ــر می کردن ــوز فک ــا هن ــد. آن ه ــام ش تم

ــود. اســت و کاســه همــان کاســه؛ امــا چنیــن نب
ــا،  ــان و کارگزارانی ه ــت زده اصالح طلب ــمان به ــر چش در براب
اکثریــت - و از جملــه همــان الیه هــای پشــتیبان اولیــه - بــه 
ســمت شــعارهایی جــذب شــدند کــه مشــخصًا و صریحــًا بــر 
دو خواســت بنیــادی تأکیــد می کردنــد: جلوگیــری از فســاد، و 
عدالــت اقتصــادی؛ همــان دو چیــزی کــه اصالح طلبــان آن هــا 
را بــه اســم توســعه سیاســی و آزادی هــای موعــوِد لیبرالــی در 

دوره حاکمیت شــان زیــر پــای خــود لــه کــرده بودنــد.
ــِت  ــرق در به ــا غ ــه آن ه ــود ک ــدادی ب ــن روی ــی چنی در پ
ــه  ــود در طبق ــتیبان خ ــی پش ــای اجتماع ــت دادن الیه ه ازدس
ــی  ــکلی ذهن ــه ش ــیدند ب ــت، کوش ــه  فرودس ــط و طبق متوس
و انتزاعــی، عناصــر پراکنــده دوروبــر خــود را »طبقــه ای 
ــدام وار  ــه روشــنفکران ان اجتماعــی« فــرض کننــد و خــود را ب
آن هــا تبدیــل کننــد. آن هــا صریحــًا خــود را جریانــی دانســتند 
برخاســته از طبقــه متوســط؛ طبقــه متوســطی کــه دیگــر وجــود 
ــان  ــده نش ــر پراکن ــن عناص ــه ای ــاه ب ــی کوت ــت. نگاه نداش
ــه  ــی ب ــای طبقات ــا را ُعلقه ه ــه آن ه ــش  از آن ک ــد، بی می ده
ــد دهــد، گرایــش سیاســی خــاص آن هــا، گردشــان  هــم پیون

ــی آورد. م
ــده را  ــر پراکن ــان عناص ــی هم ــال ۸۸ فروپاش ــای س رویداده
ــناِک  ــی و هراس ــته  واقع ــا هس ــان را ب ــم زد و اصالح طلب رق
ــا  ــوِش آن ه ــای خ ــه ی خیال ه ــرد. هم ــان رودررو ک فانتزی ش
ــی  ــود. تمــام آن تحلیل های ــه ب ــوا رفت ــه ه ــود و ب دود شــده ب
کــه کوشــیدند به شــکلی تظاهرات کننــدگان ۸۸ را ذیــل طبقــه 
متوســط گــرد بیاورنــد عمــاًل آب در هــاون می کوبیدنــد، چــرا 
ــا را  ــود کــه بشــود آن ه ــر از آن  ب ــان، متفرق ت ــن جری کــه ای

ذیــل یــک نــام گــرد آورد.
ــای  ــم و بی برنامگی ه ــم و ده ــت نه ــردوکار دول ــد ک ــر چن ه
ــی  ــه گرایش ــت ک ــده اس ــث ش ــِی آن، باع ــادی و سیاس اقتص

بــه ســمت ایده هــا و برنامه هــای نولیبرالــی اصالح طلبــان 
ــا  ــه مجله ه ــالف آن چ ــم - برخ ــوز ه ــا هن ــرد، ام ــکل بگی ش
ــد -  ــرده ان ــا ک ــوق و کرن ــب در ب ــای اصالح طل و روزنامه ه
ــه ی  ــای طبق ــت ها و نیازه ــده خواس ــان نماین ــه اصالح طلب ن
متوســط اند و نــه طبقــه متوســط امــروز چنــان همگــن اســت 
ــده  ــی برعه ــی آن را به تمام ــد نمایندگ ــی بخواه ــه گروه ک
ــوان  ــه عن ــود ب ــدِن خ ــا نامی ــع ب ــان درواق ــرد. اصالح طلب گی
ــد  ــالش می کنن ــد ت ــط، دارن ــه متوس ــری طبق ــای فک نیروه
»طبقــه متوســط خــود« را بســازند و آن را بــه جــای واقعیــت 
ــر  ــه فک ــه ب ــت ک ــگاه اس ــن جای ــد و از ای ــا بزنن ــی ج بیرون
ــود  ــعارهای خ ــه ســمت ش ــه ی فرودســت را ب ــد طبق افتاده ان

ــد. جــذب کنن
نکتهایمهم

آن هــا در ایــن میــان به واکنــش عمومی مــردم بــه دو پدیده ی 
ــژاد و  ــت احمدی ن ــردوکار دول ــته اند: اول ک ــود دل بس موج
ــن دلخوشــی  ــه ای ــا ب ــی آن ه ــواره ای. یعن دوم شــبکه های ماه
گرایــش دارنــد کــه واکنــش عمومــی مــردم )دلســردی از اولی 
ــوان  ــه عن ــا ب ــود آن ه ــبب می ش ــی( س ــه دوم ــتگی ب و دلبس
تنهــا بدیــل ممکــن مطــرح شــوند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــا  ــا، واکاوی ه ــیار، موضع گیری ه ــاط بس ــا احتی ــی و ب به آرام
ــِش  ــا گرای ــد کــه ب ــه ســمتی برده ان و رویکردهــای خــود را ب
ــی و  ــد بی بی س ــواره ای مانن ــبکه های ماه ــر ش ــم ب ــی حاک کل
... )نولیبرالیســم اقتصــادی و سیاســی و پسامدرنیســم فرهنگــی 
ــر  ــم اســت. ه ــه ای مه ــن نکت ــد. ای ــگ باش نســبی گرا( هماهن
ــب  ــان اصالح طل ــواره ای و جری ــبکه های ماه ــان ش ــد جری چن
ــا  ــد، ام ــم دارن ــا ه ــی ب ــای کوچک ــی تفاوت ه ــکلی طبیع به ش
در گرایش هــای کلــی اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــِی خــود بــا 
ــد. آن هــا  ــد و ســر در یــک آخــور دارن یکدیگــر هم کاســه ان
ــی دیگــر  ــد کــه از درگیری هــای درون ــه تمامــی در تالش ان ب
ــرداری  ــا بهره ب ــی ب ــی کنون ــال در فضــای سیاس ــای فع نیروه
ــای  ــع احی ــه نف ــاال، ب ــده در ب ــی« ذکرش ــِش عموم از »واکن
ــد.  ــود جوین ــود س ــتیباِن خ ــی پش ــای اجتماع ــاره ی الیه ه دوب
ــه  ــازند. کاری ک ــود را بس ــر خ ــی مؤث ــل سیاس ــی عام یعن
درنظرگرفتــن  زمــان،  بــه  نیــاز  آن  به سرانجام رســیدن 

ــر دارد. ــف دیگ ــل مختل ــال و عوام ــای فع ــذاری نیروه اثرگ

۱ بهمن ۱۳۹۱
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ــا  ــش بن ــن پرس ــول ای ــتار ح ــن نوش ای
ــیب های  ــراز و نش ــه ف ــت ک ــده اس ش
چــه   ۸۸ انتخاباتــی  پســا  جنبــش 
درس هایــی در شــناخت ســاز و کارهای 
سیاســت بیــن الملــل بــرای مــا داشــته 
ــی  ــش اعتراض ــورد جنب ــت؟ در م اس
در ایــران رویکــرد کلــی دولت هــای 
قابــل  دســته بندی  دو  در  قدرتمنــد 
بررســی اســت: رویکــرد چین و روســیه، 
هم پیمانــان  و  آمریــکا  رویکــرد  و 

ــی اش.  ــی و غرب اروپای
پرداختــن بــه رویکــرد چیــن و روســیه 
ایــن بحــث چنــدان مــد نظــر  در 
ایــن دو  نیســت. چــون دولت هــای 
ــهم خواهی  ــد س ــراری ندارن ــور اص کش
هــای خــود در مناســبات بیــن المللــی و 
ــای  ــود از دیکتاتوری ه ــای خ حمایت ه
ــرب را در  ــکا و غ ــِب آمری ــورد غض م
ــد؛  ــان کنن ــه پنه ــش های رازورزان پوش
بلکــه بــه عکــْس بــا حداقــل تشــریفات 
ــت  ــوْم نخس ــای مرس ــی ه و پرده پوش
ــود را در کشــورهای  ــوذ خ ــه ی نف دامن
بایکــوت شــده )یــا نیمــه بایکــوت 
ــترش  ــکاری گس ــرز آش ــه ط ــده( ب ش
ــار  ــپس در کن ــند، س ــدت می بخش و ش
و  اقتصــادی مســتقیم  منافــع  انبــوه 
ــه  ــددی ک ــاری متع ــای انحص مزیت ه
مصــداق روشــنی از روابط نواســتعماری 
اســت از نفــوذ در ایــن کشــورها بــرای 

ــا  ــتراتژیک ب ــالت اس ــی و معام چانه زن
رقبــای غربــی خــود اســتفاده می کننــد. 
از ایــن منظــر بــدون شــک تاریــخ 
ــا  ــران ب ــالمی ای ــت اس ــط حکوم رواب
دولت هــای چیــن و روســیه )و شــوروی 
ــِخ  ــْر تاری ــه  ی اخی ــه ده ــابق( در س س
ــردم  ــه م ــرم آوری اســت ک ــیاه و ش س
ایــران سالهاســت ورق ورِق ایــن تاریــخ 
ــور  ــده ي کش ــران ش ــاد وی ــا اقتص را ب
فزآینــده ي  معیشــتِی  فالکت هــای  و 
خــوْد زندگــی می کننــد. دو دولــت 
ــف  ــد کــه مخال ــی ندارن ــاد شــده ابای ی
ــورهاِی  ــردِم کش ــی م ــت عموم خواس
زیــر نفــوذ خــود بایســتند، همچنانکــه از 
قضــاوت افــکار عمومــی جهانــی پروایــی 
ندارنــد )ایــن رویــه اینــک در حمایــت 
ــد  ــت بشــار اس ــن از دول ــیه و چی روس
ــاس  ــن اس ــر ای ــت(. ب ــان اس ــز نمای نی
تقســیم  نحــوه  می رســد  نظــر  بــه 
ــورهای  ــی، کش ــطح جهان ــدرت در س ق
معینــی را بــرای دوره هایــی در حــوزه ي 
بلوک هــای  از  یکــی  اقتدار/نفــوذ 
مســلط جهانــی )امپریالیســتی( قــرار 
می دهــد. امــا ایــن اقتــدار بیــش از 
هــر چیــز بنیــان و دوام خــود را - کــه 
مرهــون غیــر مردمــی بــودِن نهــاد 
ــوذ  ــت نف ــورهای تح ــت در کش حکوم
اســت - بــه حمایت هــای آشــکار و 
وابســته  بــزرگ  پنهــان دولت هــای 

می ســازد. از ســوی دیگــر نبایــد از 
ــاکش های  ــن کش ــه کل ای ــرد ک ــاد ب ی
هــای  بلوک بنــدی  و  بین المللــی 
عمــده ي آْن تنهــا بــا منطــق ســرمایه و 
ــای  ــا و پیامده در چارچــوب ضرورت ه
تقســیم کار بــازار جهانــی و رقابت هــای 
امپریالیســتی قابــل توضیــح اســت؛ 
همچنانکــه تعامــالت و توافقــات دایمــی 
بلوک هــای جهانــی قــدرت - بــه رغــم 
همیشــگی  و  تنگاتنــگ  رقابت هــای 
آنهــا - نیــز از همیــن منظــر قابــل 

ــت. ــی اس بررس
بنابرایــن تاکیــد مــا در ایــن بررســی بــر 
دســته دوم کشــورهای مســلط متمرکــز 
ســمت گیری  کــه  آنهایــی  اســت: 
سیاســت های کالن خــود را در پوشــش 
ــتانه  ــک و بشردوس ــدات دموکراتی تعه
ــی  ــبات سیاس ــد و مناس ــام می دهن انج
ــاری  ــی را ع ــطح بین الملل ــود در س خ
از منطــق ســود و مســتقل از کارکردهــا 
ــا  ــادی آنه ــای اقتص ــری ه و جهت گی
ــرد  ــر عملک ــد ب ــد. تاکی ــوه می دهن جل
ــر  ــن نظ ــژه از ای ــه وی ــورها ب ــن کش ای
ضــروری اســت کــه آنهــا درســت بــه 
ــتقیم  ــت مس ــه از حمای ــر ک ــن خاط ای
از حکومتــی نظیــر حکومــت ایــران 
ــته  ــی پیوس ــد )و حت ــاب می ورزن اجتن
بــه شــماتت آن می پردازنــد( و از آنجــا 
کــه خــود را حامــی مــردم و در ســمت 

بازخوانی تجربیات جنبش در پیوند با مناسبات جهانی

امین حصوری
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مــردم  ترقی خواهانــه  خواســت های 
جلــوه می دهنــد، از تــوان باالیــی بــرای 
تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی داخــل 
کشــور برخوردارنــد. آنهــا از ایــن تــواِن 
ــی  ــکار عموم ــر اف ــان ب ــذاری ش تاثیرگ
گفتمان ســازی  عرصــه ی  در  هــم 
ــه  ــی ک ــد - جای ــره می برن ــی به سیاس
بــا  مخالفــت  »مطلــوب«  الگوهــای 
دیکتاتــورِی موجــود بــه طــور هنجــاری 
ــزه و محــدود می شــوند  ــف، کانالی تعری
ــت  ــت و تقوی ــت حمای ــم در جه - و ه
ــر( و  ــی خط ــا ب ــو )ی ــات همس جریان
حکومــت  »مطلــوب«  آلترناتیوهــای 
اضطــراری  شــرایط  بــرای  فعلــی 
ــورْد  ــر دو م ــد در ه ــده. و بی تردی آین
زبــان  فارســی  عمومــی  رســانه های 
ــر  ــزار تاثیرگــذاری آنهــا ب ــن اب مهمتری
افــکار عمومی ســت. بــه طــور مشــخص 
در مــورد جنبــش اعتراضــی ایــران  
ــای  ــان دولت ه ــی زب ــانه های فارس رس
ــرف  ــوان خــود را ص غربــی تمــام ت
و  اصالح طلبــی  گفتمــان  از  حمایــت 
ــه  ــش ب ــه از جنب ــت اصالح طلبان قرائ
کار بردنــد. در واقــع بنــا بــر ناپایــداری 
خودکامــه،  حکومت هــای  ذاتــی 
ــه ی  ــه گزین ــی همیش ــای غرب دولت ه
بدیــل خــود را از دل اپوزیســیون آن 
نظــام بــر می گزیننــد یــا پــرورش 
را  خــود  امکانــات  تــا  می دهنــد، 
ــی، و  ــرایط بحران ــا ش ــه ب ــرای مواجه ب
مهارپذیــر ســاختِن رونــد تنــد تحــوالِت 
محتمــل افزایــش دهنــد و در عیــن 
بــی  و  گاه  برجسته ســازِی  بــا  حــال 
گاه آلترناتیــو )هــای( خــود و مانــور 
ــی  ــای چانه زن ــر روی آْن ابزاره دادن ب
ــد  ــران را در رون ــت ای ــا حکوم ــود ب خ

تعامــالت نیمه پنهــان ولــی مســتمر 
ــد. ــاء دهن ــی ارتق اقتصادی-سیاس

ــن  ــه چندی ــم ک ــورد می دانی ــن م در ای
جنبــش  برآمــدن  از  پیــش  ســال 
از  طیف هایــی   ۱۳۸۸ اعتراضــی 
ــور  ــارج کش ــه خ ــه ب ــان ک اصالح طلب
تدریــج  بــه  بودنــد  کــرده  کــوچ 
متعــدد  حمایتــی  حلقه هــای  در 
ــدند وزن  ــق ش ــی موف ــای غرب دولت ه
ــارج  ــود را در فضــای اپوزیســیون خ خ
کشــور افزایــش دهنــد. تنهــا بــا ظهــور 
ــود کــه اهمیــت و  جنبــش اعتراضــی ب
ــارج  ــیون خ ــبه اپوزیس ــن ش ــدرت ای ق
ــازی و  ــی( در گفتمان س ــین )صادرات نش
ســمت دهی بــه خــط مشــی اعتراضــات 
ــل  ــا فهــم دالی ــان شــد. ام مردمــی عی
در  اصالح طلبــان  از  غــرب  حمایــت 
ــد  ــه برآین ــت ک ــه اس ــه نهفت ــن نکت ای
اصالح طلبــان  بــه  موســوم  طیــف 
ــا سیاســت های  ــچ مشــکلی ب اساســا هی
ــا  ــد. از قض ــرال ندارن ــادی نئولیب اقتص
ــن  ــه روی از ای ــرش و دنبال ــر پذی از نظ
سیاســت ها، در ســاختار سیاســی ایــران 
ــب  ــای اصالح طل ــان جناح ه ــی می تفاوت
و اقتدارگــرا وجــود نــدارد. بنابرایــن 
عنــوان  بــه  اصالح طلبــان  پــرورش 
تغییــرات  بــرای  »مناســب«  بدیــل 
احتمالــی در وضعیت سیاســی ایــران، در 
واقــع تضمینــی اســت بــرای جلوگیــری 
از یــک تغییــر جــدی در وضعیــت 
خنثی ســازی  جهــت  در  یــا  ایــران 

پیشــینِی آن.
در کنــار این هــا برخــی بــر ایــن نظرنــد 
کــه بنــا بــه مختصــات ژئوپلتیــک 
خــاص حاکــم بــر خاورمیانــه، حکومــت 
ــا  ــا اینج ــران ت ــر ای ــم ب ــی حاک جنجال

در  عمدتــا  ناخواســته  یــا  خواســته 
ــت های  ــع و سیاس ــن مناف ــت تامی جه
هم پیمانــان  و  آمریــکا  راهبــردی 
ایــن  بــه  اســت؛  کــرده  آن عمــل 
ــران  ــش و بح ــاد تن ــا ایج ــه ب ــا ک معن
دائمــی در منطقــه، همــواره موجــب 
ــت  ــی از اتمســفر »وضعی ــراری نوع برق
بــه  اســت کــه  بــوده  اضطــراری« 
نوبــه ی خــود تامیــن کننــده بســیاری از 
ــت های  ــرای سیاس ــتوانه های الزم ب پش
ــه  ــا در منطق ــن قدرت ه ــردی ای راهب
ــور  ــل حض ــت هایی از قبی ــت: سیاس اس
ــوذ  ــت نف ــرای تثبی ــی گســترده )ب نظام
ــرقی و  ــای ش ــر رقب ــه ای در براب منطق
ــک  ــی(، تحری ــریان های نفت ــرل ش کنت
ــا  ــه ب ــورهای منطق ــکام کش ــی ح دائم
ــه  ــل خاورمیان ــران« و تبدی ــر ای »خط
ــیری ناپذیر  ــی و س ــه دائم ــه زرادخان ب
ــاد  ــش اقتص ــی )چرخ ــلیحات نظام تس
صنعــت جنــگ افــزار(، مشــروعیت دهی 
دیکتاتوری هــای  از  حمایــت  بــه 
و  عربســتان  ویــژه  )بــه  منطقــه ای 
ســایر شــیوخ عــرب(، مشــروعیت دهی 
ــرائیل،  ــت اس ــی دول ــی تهاجم ــه مش ب
نحــوه ی  بــر  تاثیرگــذاری  افزایــش 
چینــش ژئوپلتیــک آینــده منطقــه و 
ــه  ــم ک ــری ه ــم دیگ ــورد مه ــره. م غی
بــه طــور کلــی بایــد بــه خاطــر داشــت 
ــب  ــه ی ملته ــه خاورمیان ــت ک آن اس
ــرمایه  ــرار س ــم ف ــع مه ــی از مناب یک
مالــی و ســرمایه انســانی بــه کشــورهای 
ــی اســت. از یکســو شــرایط ناشــی  غرب
بخــش  اســتبداْد  و  خودکامگــی  از 
زیــادی از منابــع و ســرمایه ملــی را 
در اختیــار قدرتمنــدان و حاکمــان و 
ــد  ــرار می ده ــا ق ــکان آن ه ــه نزدی حلق
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ــبیل  ــر س ــی از آن ب ــهم مهم ــه س ک
ــورهای  ــی در کش ــاط و دوراندیش احتی
خارجــی )عمومــا غربــی( پس انــداز 
از  می شــود؛  ســرمایه گذاری  یــا 
ســوی دیگــر فســاد اقتصــادی عمیــق و 
ــای رســمی  ــواری  ه گســترده و رانت خ
ــادی  ــای زی ــتبداد، ثروت ه ناشــی از اس
ــران و  ــی مدی ــای میان ــب الیه ه را نصی
خادمــان دســتگاه حاکــم می ســازد کــه 
ــی  ــادی از آن راه ــش زی ــم بخ ــاز ه ب
]۱[؛  می گــردد  خارجــی  بانک هــای 
اســت  ثروت هایــی  از  جــدا  ایــن  و 
کــه بــه دلیــل تــداوم یــا تشــدید 
ــا  ــی، ب ــادی و اجتماع ــای اقتص ناامنی ه
ــه  ــر طبق ــای مرفه ت ــرت بخش ه مهاج
متوســط از کشــور خــارج می شــود. 
تــداوم شــرایط ناامنی هــای اقتصــادی و 
اجتماعــْی در کنــار بحران هــای سیاســی 
ــی و فقــدان آزادی هــای فــردی و  متوال
ــی  ــل اصل ــال دلی ــن ح ــی، در عی مدن
ــانی  ــروی انس ــت( نی ــروج )بی بازگش خ
تحصیــل کــرده محســوب می شــود. 
ــران  ــر ای ــه ي اخی ــه در دو ده ــر چ اگ
ــرار  ــای ف ــن نرخ ه ــی از بزرگ تری یک
ــن  ــا ای ــا را داشــته اســت ]۲[، ام مغز ه
پدیــده مختــص ایــران نیســت و در 
ــتبداد  ــورهای اس ــر از کش ــی دیگ برخ
زده یــا محنــت زده هــم پدیــده رایجــی 
کــه  اینجاســت  نکتــه  امــا  اســت. 
ــفر  ــن س ــد ای ــی مقص ــورهای معین کش
هســتند؛ کشــورهایی کــه از ســطح 
ــد  ــی برخوردارن ــادی باالی ــد اقتص رش
نیروهــای  زیــادی  اشــتهای  بــا  و 
ــان  ــر جه ــرده را از سراس ــل ک تحصی
جــذب و هضــم می کننــد: آمریــکا، 
فرانســه،  آلمــان،  کانــادا،  انگلیــس، 

اســترالیا و تعــداد معــدودی دیگــر. ایــن 
منبــع  انســانی  عظیــم  ســرمایه های 
ــانی  ــروی انس ــن نی ــرای تامی ــی ب مهم
متخصــص مراکــز صنعتــی و پژوهشــی 
محســوب  غربــی  کشــورهای  در 
می شــوند و در واقــع تــداوم رشــد 
ــن  ــی ای ــی و تکنولوژیک ــیطره علم و س
کشــور ها را ممکــن می ســازند و بــه 
ایــن ترتیــب چشــم انداز حفــظ برتــری 
ــور ها را  ــن کش ــادی ای ــی و اقتص صنعت

می بخشــند. تحقــق 
از چنیــن منظــری و بــا ارجــاع بــه 
ــی آن در  ــش جنجال ــران و نق ــث ای بح
ــور  ــن »مح ــت ای ــد گف ــه، بای خاورمیان
»مفیــد«  کارکردهــای  هنــوز  شــر« 
ــی از  ــای جهان ــرای قدرت ه ــود را ب خ
ــداده اســت. مثــال هنــوز هــم  دســت ن
ــن  ــمنی های ای ــش دش ــه نمای ــاع ب ارج
ــه  ــه ب ــا توج ــکا، ب ــا آمری ــت ب حکوم
بی اعتبــاری مطلــق حکومــت ایــران 
ــبی  ــتاویز مناس ــی، دس ــطح جهان در س
بــرای بی اعتبــار جلــوه دادن هــر گونــه 
مخالفــت بــا سیاســت های آمریکاســت. 
ــیدن های آن  ــان کش ــط و نش ــا خ و ی
ــرای اســرائیل و حمایتــش از حمــاس  ب
ــده ی  ــه  کنن ــان، توجی ــزب اهلل لبن و ح
اســرائیل  تهاجمــی  سیاســت های 
آمریــکا  بی دریــغ  حمایت هــای  و 
از اســرائیل اســت. و یــا ســناریوی 
و  موشــکی  آزمایشــات  و  هســته ای 
ــت  ــی دول ــای نمایش ــی  ه مخالف خوان
ــن  ــرای ناام ــی ب ــتاویز خوب ــران دس ای
حضــور  بــرای  منطقــه  دادن  جلــوه 
ــه و  ــی در منطق ــدان غرب ــی متح نظام
ــای تســلیحاتی  ــه رقابت ه ــن زدن ب دام
اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد 

بــا چنیــن کارکردهایــی تــا زمانــی 
ــبی  ــات نس ــران از ثب ــت ای ــه حکوم ک
ــای  ــر دولت ه ــت از منظ ــوردار اس برخ
غربــی ضــرورت عاجلــی بــرای ســقوط 
ــدارد.  ــود ن ــذی« وج ــر کاغ ــن »بب ای
ــادات  ــه انتق ــم هم ــه رغ ــل، ب در عم
محکومیت هــای  و  رســانه ای  مکــرر 
یکســو  از  دیپلماتیــک،  صــوری 
ــر«  ــور ش ــا »مح ــمی ب ــبات رس مناس
ــان دارد  ــود جری ــگی خ در روال همیش
ــای سیاســی  ــر رایزنی ه و از ســوی دیگ
پنهــان و نیمه پنهــان بــا نماینــدگان 
ــران و  ــت ای ــی حکوم ــای درون جناح ه
ــه  ــب آن ب ــیون اصالح طل ــز اپوزیس نی
طــور مســتمر ادامــه دارد. در کنــار 
همــه اینهــا روابــط اقتصــادی نیــز 
ــود  ــگی خ ــدار همیش ــر م ــاکان ب کم
ــد؛ گــو اینکــه تحریم هــای  ــان دارن جری
بــر  را  محدودیت هایــی  اقتصــادی 
بــا  معاملــه  طــرف  شــرکت های 
ایــران تحمیــل کــرده اســت کــه البتــه 
غیررســمی  و  نیمه رســمی  راه هــای 
ــود  ــا وج ــرای دور زدن آنه ــادی ب زی
ــوش  ــم خطاپ ــا از چش ــه از قض دارد ک
دولت هــای غربــی نیــز  پنهــان نیســت. 
ــه  ــن شــرایطی واضــح اســت ک در چنی
ــرکت ها(  ــا و ش ــی )دولت ه ــرف غرب ط
ــاری و  ــالت تج ــم معام ــوه تنظی در نح
ــه  ــگاه ب ــادی، در جای ــای اقتص قراداده
ــرد و  ــی گی ــرار م ــری ق ــب باالت مرات
ــا  ــز نهایت ــادی نی ــود اقتص ــان س جری

می شــود. تقویــت 

۲۰ مهر ۱۳۹۰

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15345307,00.html
http://www.radiofarda.com/content/f3_brain_drain_iran/24345666.html




۱۲۷

انتقادی »جنبش   سبز« بازخوانی                              ۱۳۹۲ اردیبهشت   | پراکسیس   

جنبــش  فرودهــای  و  فــراز  رونــد 
بــا گشــودن  نهایــی آن،  افــول  تــا 
ــش در  ــه نمای ــازه و ب ــای ت موقعیت ه
آوردن برخــی گره گاه هــای سیاســی، 
تجربه هــای زیــادی بــه همــراه داشــت. 
ــت  ــا در آن اس ــن تجربه ه ــت ای اهمی
ــی و  ــای انتزاع ــه بســیاری از آموزه ه ک

باورهــای پراکنــده و ایدئولوژیــک را بــه 
حقایقــی بــه طــور بالقــوه لمس پذیــر در 
گســتره ای جمعــی بــدل کردنــد. اینــک 
ایــن »حقایــق تجربــی« بخشــی از مــازاد 
ــن رو  ــتند و از ای ــش هس ــی جنب تاریخ
ــا  ــر آنه ــی و رمزگشــایی و تکثی بازخوان
الزمــه فــراروی از موقعیــت حاضــر 
ــری  ــه جهت گی ــر ب ــا نظ ــا ب ــت. ام اس
متعــارِض  حتــی  و  متفــاوت  هــای 
سیاســی در گســتره انســانِی فعــاالِن 
راســتی  بــه  بــا جنبــش،  همبســته 
ــه  ــا چ ــده را ت ــاد ش ــِی ی ــق تجرب حقای
ــت  ــر« دانس ــوان »لمس پذی ــد می ت ح
و بــه مثابــه میراثــی »مشــترک« تلقــی 

ــرد؟  ک
ــر  ــش اگ ــده در جنب ــای آزاد ش نیروه
چــه بــه میانجــِی برخــی آمال مشــترک 
ــه آن حیــات  ــه جنبــش پیوســتند و ب ب
ــات سیاســی  ــل، حی ــد - و در مقاب دادن
ــا  ــد - ام ــش وام گرفتن ــود را از جنب خ
ــری،  ــای فک ــه ه ــاوت در پیش زمین تف
ــال  ــوه اتص ــی و نح ــای اجتماع جایگاه ه
آنهــا بــا جنبــش بــه گونــه ای بــود کــه 

ــه  ــا ب ــگاه آنه ــای ن ــرانجام منظره س
جنبــش و مشــی های سیاســی آنهــا 
در بطــن جنبــْش واجــد تفاوت هــا و 
ــه  شــکاف های بســیاری شــد. آنچــه ک
در شــرایط حاضــر بســتری عینــی برای 
نوعــی ادراِک جمعــی از »هم سرنوشــت 
ــه  ــت ک ــد آورده، آن اس ــودن« پدی ب

ــوْع  ــای متن ــن نیروه ــه ي ای ــک هم این
ــت اند؛  ــراث داراِن شکس ــواه می خواه ناخ
ــه  ــان دقیق ــت هم ــن شکس ــرش ای پذی
هولناکــی ســت کــه می توانــد ایــن 
حقایــق تجربــی را بــه میــراث مشــترک 
ــی  ــه مردم ــی از بدن ــای مختلف طیف ه
جنبــش بــدل کنــد. ایــن امــر بــه نوبه ی 
خــود گسســت دیالکتیکــی از شکســت 
ــر  ــداوم موثرت ــوی ت ــه س ــراروی ب و ف
ــوه  ــور بالق ــه ط ــی را - ب ــت انقالب حرک
- ممکــن می ســازد. بــا ایــن وجــود 
نبایــد از یــاد بــرد کــه گســتره حقایــق 
نــزد افــراد همچنیــن وابســته بــه منظــر 
ــی  ــتی اجتماع ــه هس ــت ک ــی اس نگاه
هــر فــرد بــرای او رقــم می زنــد، و 
از ایــن رو وابســته بــه انتخاب هایــی 
ــه  ــرد ب ــه وابســتگی ف ــه درج اســت ک
نــوع خاصــی از هســتی اجتماعــی را 
از  یکــی  قضــا  از  می کننــد.  تعییــن 
ــداد  ــر رخ ــش ه ــویه های رهایی بخ س
ــردی را  ــای ف ــه انتخاب ه ــت ک آن اس
ــا را  ــازد و آنه ــیال می س ــدی س ــا ح ت
- بــه درجاتــی - از قیــد ترس هــا و 

ــره  ــِی روزم ــج زندگ حســابگری های رای
ــه  ــویه ای ک ــان س ــازد ]هم ــا می س ره
ــز،  ــای اغراق آمی ــی روایت ه گاه در برخ
همچــون اعجــاز »سیاســت مــردم« 
امــا  می یابــد[.  متافیزیکــی  منزلتــی 
ــرای  ــا ب ــل لزوم ــن عام ــویی، ای از س
ــه یکســان عمــل نمی کنــد؛ و  همــگان ب

از ســوی دیگــر، شــرایط پســا رخــدادْی 
ــی  ــات« زندگ ــه ی »ملزوم ــرایِط غلب ش
بدیهــی  بنابرایــن  اســت.  روزمــره 
اســت کــه در شــرایط حاضــر، همــگان 
ــه  ــند ک ــری برس ــه منظ ــد ب نمی توانن
پذیــرش شکســت را ممکــن ســازد 
و یــا اساســا بــا خوانشــی رادیــکال 
ــر  ــن ام ــد. ای ــازگار باش ــش س از جنب
بازتــاب دیگــری اســت از ایــن واقعیــت 
ــم  ــه رغ ــوده ای ب ــارزه ی ت ــر مب ــه ه ک
بازنمایی هــای  و  جهت گیری هــا 
سیاســی آن، خواه ناخــواه عرصــه ظهــور 
شــکاف های طبقاتــی هــم هســت؛ و 
ــکار  ــتمدیدگان و ان ــرانجام س ــه س اینک
شــدگان هســتند کــه می تواننــد نیــروی 
محرکــه یــک مبــارزه رهایی بخــش 

ــند.  باش
بــا ایــن همــه آنچــه کــه پیــش از ایــن 
ــه همراهــان جنبــش(  ــه مثاب ــا )ب ــه م ب
ــن  ــوژه گی بخشــید و در ای ــی از س درک
ــا را  ــی از م ــوف بخش های ــاِت مخ ظلم
ــه  ــی ب ــوژه گی جمع ــق س ــت خل در جه
ــود  ــی ب ــاخت، فضای ــک س ــم نزدی ه

از تجربیات »جنبش سبز« چه می توان آموخت؟
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ــرای مــا گشــوده  ــا رخــداد ۸۸ ب کــه ب
شــد. اینــک امــا در امتــداد پیامدهــا و 
ــا پرســش هایی  ــن فضــا ب ــای ای مازاده
بــه  مــا  وفــاداری  کــه  مواجه ایــم 

ضــرورت تغییــر را می آزماینــد:  

دوامــی  مردمــی  اعتراضــات  چــرا 

ــه  ــی چگون ــات خیابان ــت؟ اعتراض نیاف
می توانــد بــه اهــرم تاثیرگــذار تحــوالت 
اجتماعــی تبدیــل شــود؟ اشــکال متنــوع 
زیســت جمعــی و محیط هــای کار و 
ــرای  ــی ب ــه قابلیت های ــا چ ــی م زندگ
ــی  ــای عموم ــان و فضاه ــخیر خیاب تس

دارنــد؟ چگونــه مطالبات سرکوب شــده 
برســازنده ای  طــور  بــه  را  مــان 
مفصل بنــدی کنیــم؟ و چگونــه بــار 
دیگــر صداهــا و بدن هایمــان را بــه 
هــم پیونــد بزنیــم تــا »مــا« شــدن را به 
طــور بی تناقــض و ناشــکننده ای تجربــه 
ــای  ــه ی انقالب ه ــه ادام ــم؟ چگون کنی
ناتمــام تاریــخ صدســاله مــان باشــیم و 
در شکســت های آنهــا از هــم نپاشــیم؟ 

ــن  ــه یافت ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاور م ب
پاســخ های مؤثــر و انضمامــی بــرای ایــن 
پرســش ها بیــش از هــر چیــز مســتلزم 
ــادی جمعــی در تجربیــات  بازبینــی انتق
ــه  ــو اینک ــت؛ گ ــر ماس ــی متاخ تاریخ
ــر  ــای دیگ ــی ملت ه ــات مبارزات تجربی
نیــز پیــش روی ماســت. از ایــن منظــر 
بازگشــت انتقــادی بــه »جنبــش ســبز« 
ــا نوســتالوژی و  ــه ب ــی اســت ک ضرورت
ــا  ــدارد. تنه ــبتی ن ــار نس ــال و انتظ انفع
در ایــن صــورت اســت کــه درس هــای 
ــل،  ــد در عم ــش می توانن ــده جنب پراکن
بــه حقایــق تجربــی و جمعــی بدل شــوند 
و یــا بــه بیــان دقیق تــر، حقایقــی از آِن 

مــا ســتمدیدگان گردنــد! آنچــه در پــی 
می آیــد صورتبنــدی فشــرده ی ماســت 
ــازی  ــاید نی ــات؛ ش ــن تجربی ــم ای از اه
بــه تاکیــد نباشــد کــه ایــن امــر صرفــا 
ــرای تامــل جمعــی در  دعوتــی اســت ب
ــه منحصــر  ــش، ن ــات جنب ــاب تجربی ب
دانســتن آنهــا بــه ایــن مــوارد یــا ایــن 

ــوع صورتبنــدی معیــن از آنهــا.  ن

ایــن ســال های مــرگ و  بــاری، در 
خفقــان و زنــدان و آواره گــی، شــاید بــه 

ــه: ــیم ک ــه باش ــه آموخت تجرب

۱. تنهــا بــا آمــدن بــه خیابان هــا، بــدون 
تــدارکات پیشــینی و ســازمانیابی هــای 

متنــوع، نمی تــوان جنبــش تــوده ای 
ــه  ــون در وهل ــکل داد. چ ــی را ش موفق
ــرکوب  ــین س ــر ماش ــت در براب نخس
و  بــود  بی دفــاع خواهیــم  حکومــت 
ــه ها  ــورها و حماس ــه ش ــم هم ــه رغ ب
خشــونت  تشــدید  بــا  ســرانجام 
ســازمان یافته دولتــی، از خیابان هــای 

ــا و  ــا و زندان ه ــج خانه ه ــه کن آزادی ب
یــا بــه پشــت مرزهــا تارانــده می شــویم؛ 
ســپس بــا هــر قــدم کناره گیــرِی مــا از 
ــری  ــای بزرگت ــان قدم ه ــان، حاکم خیاب
بــرای پــر کــردن جــای مــا می گیرنــد، 
تــا بــا هیاهــوی تمــاْم مــارش پیــروزی 
خیــِل  ی  رژه  بــا  و  دهنــد،  ســر 
مزدورانشــان، و بــا لباس هــای نظامــی و 
ــت ناپذیری  ــان، شکس ــای دارش چوبه ه
ــس  ــد. پ ــش دهن ــا نمای ــه م ــود را ب خ
بــدون ســازمانیابی هــای مردمــی و 
حضــور تشــکل یافتــه، ســرانجام پراکنده 
ــا و  ــار ســنگین زخمی ه ــا ب می شــویم، ب
ــِم  ــا زخ ــان؛ ب ــی  هایم ــته ها و زندان کش

هایمــان.  ســر خوردگی  کارِی 

از  پــس  مردمــی،  جنبــش  اگــر   .۲
ــه،  ــه ی اولی ــزِش خودانگیخت ــه خی مرحل
ملمــوس  نیارهــای  بــا  پیونــد  در 
ــا مشــارکت  ــد، و ب مــردم حرکــت نکن
پاییــن  از  مــردْم  متکثــر  و  واقعــی 
ــتاوردهای  ــدک دس ــود، ان ــت نش هدای
ــز  ــردم و نی ــه م اعتراضــات خودانگیخت
بالقوه هــای آتــی آن بــه راحتــی توســط 
ــادره  ــت مص ــی فرادس ــات سیاس جریان
قدرتمــداران  یک ســو  از  می گــردد. 
داخلــی انگیــزه باالیــی دارنــد کــه مهــار 

جهــت  در  را  مردمــی  خیزش هــای 
اهــداف سیاســی خــود بــه دســت 
ــع  ــر در مقاط ــوی دیگ ــد؛ و از س بگیرن
وقــوع بحــران در کشــورهای پیرامونــی، 
تکاپــوی  در  بین المللــی  قدرت هــای 
ــوالت  ــوی تح ــمت و س ــه س ــد ک آنن
ــد  ــوق دهن ــب« س ــی »مناس را در جهت
ــده  ــاهد زن ــی ش ــار عرب ــات به ]تجربی
ــب وحشــت  ــن ترتی ــه ای آن اســت[. ب

ــدرت  ــوالت و ق ــرِی تح ــار ناپذی از مه
گرفتــن احتمالــِی فرودســتان، همــان 
ــِر«  ــای فک ــه »اتاق ه ــت ک ــی اس عامل
بــورژوازی داخلــی )از جملــه جنــاح 
ــی  ــای جهان ــیون آن( و قطب ه اپوزیس
ــا  ــا در اتحــاد ب ســرمایه را وامــی دارد ت
یکدیگــر جنبــِش خــاص خــود را از دِل 
ــن  ــد. از ای ــق کنن ــی خل ــِش مردم جنب
ــه  ــی از جمل ــای مردم ــر، خیزش ه منظ
وابســتگی  کــه  هســتند  پهنه هایــی 
ــی  ــی و خارج ــورژوازی داخل ــل ب متقاب
ــی گاه و  ــای گاه و ب ــم تنش ه ــه رغ را، ب
تفاوت هــای ایدئولوژیــک آنهــا، آشــکار 

می ســازند. 
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۳. نحــوه بازنمایــی عمومــی هــر جنبــش 
در سرنوشــت آن جنبــش مؤثــر اســت. 
ــم  ــش ه ــک جنب ــران در ی ــی حاض حت
می تواننــد تجربــه مســتقیم خــود از 
جنبــش را بــه میانجــی تصاویــر بازنمایی 
شــده از جنبــش )از ســوی فرادســتان( 
تفســیر کننــد. بــرای مثــال دیدیــم کــه 
چگونــه وقتــی مــردم در خیابان هــا 
در  می شــدند،  زخمــی  و  کشــته 
ــتریم  ــانه های مین اس ــازی رس تصویرس
ــزی از  ــری فانت ــان، تصاوی ــی زب فارس
ــال  ــد: مث ــر می ش ــبز« تکثی ــش س »جنب
تصاویــری از کمپین هــای انتخاباتــی، بــا 
ــا دســتبندها  دختــران و پســرانی کــه ب
و هدبندهــای ســبز سرخوشــانه بــه 
ــا  ــد. آن روزه ــد می زدن ــن لبخن دوربی
و  خبــری  تیترهــای  کــه  دیدیــم 
ــانه ها  ــن رس ــای ای ــون گزارش ه مضم
ــود.  ــز ب ــویه و تحریف آمی ــدر یکس چق
ــت ها  ــگان و ژورنالیس ــوه نخب ــل انب خی
و کارشناســانی را دیدیــم کــه همزمــان 
و  ســبز«  »صنعــت  رســانه های  در 
ــای  ــاِن دولت ه ــی زب ــانه های فارس رس
غربــی »دســت بــه کار« بودند تــا کلیت 
جنبــش را بــه قامــت اغــراض سیاســِی 
ــا در  ــه ی این ه ــد. و هم ــود درآورن خ
ــِش  ــک جنب ــه ی ــود ک ــت ب ــن جه ای
ریشــه دار بــا خاســتگاه ها و اهــداف 
رادیــکال را بــه جنبشــی انتخاباتــی 
تقلیــل دهنــد؛ جنبشــی »متمدنانــه« 
مرســوم  چارچوب هــاِی  بــه  کــه 
»قانون مــداری« و »خشــونت پرهیزی« 
شــیوه های  بــه  و  اســت  پایبنــد 
ــود از  ــهم خ ــتجوی س ــز« در جس »تمی
ــی  ــی دموکراس ــاِی جهان ــته بندی ه بس

ــت.  ــر اس ــوق بش و حق

ــتمدارن  ــدارن و سیاس ــرای قدرتم ۴. ب

حرفــه ای، حقــوق بشــر بــه لعنــت 
خــدا هــم نمــی ارزد؛ اگــر چــه بــه نــام 
»حقوق بشــر« - و گســترش دموکراســی 
در جهــان ســوم - نهادهــای رنگارنــگ 
می ســازند و بــا صداهــای لــرزان از 
ــه فعالیــن »حقــوق بشــر« در  شــعف، ب
جایزه هــای  زده  بحــران  کشــورهای 
نفیــس می دهنــد! دولت مردان/زنــان 
ــته ها  ــار کش ــه آم ــان ک ــی هم زم غرب
رســانه ای  اخبــار  در  را  زندانی هــا  و 
وارد  خــود  دیپلماتیــک  نطق هــای  و 
ــم  ــرکت های معظ ــت ش ــد، دس می کنن
ــارت  ــه »تج ــا ب ــد ت ــاز می گذارن را ب
آزاد« بــا ســفاک ترین دیکتاتوری هــا  
ــن  ــه آخری ــان را ب ــد و آن ــه دهن ادام
دســتاوردهای تکنولوژی هــای کنتــرل 
و شــنود و ســرکوْب مســلح ســازند. 
ــش،   ــات جنب ــی دوره حی ــل، ط در مقاب
شــاهد دریوزگی هــاِی متوهمــان بــه 
لیبــرال دموکراســی هــای غربــی بودیــم 
ــته ی  ــل آراس ــالن ها و محاف ــه در س ک
دولت هــای  نماینــدگان  از  سیاســی، 
فخیمــه تقاضــا می کردنــد تــا از جنبــش 
اعتراضــی مــردم ایــران حمایــت کنند و 
یا به کشــور مــا »دموکراســی« و »حقوق 
ــی از  ــد! بخــش مهم بشــر« صــادر کنن
اپوزیســیون اصالح طلــب )مســلمان و 
لیبــرال و یــا سوســیال دموکرات( در 
ــرد  ــه ک ــت را پیش ــن رهیاف ــی ای حال
کــه از نیروهــای اپوزیســیون انتظــار 
می رفــت تــا بــا اعتراضــات خــود 
ایــن  دوگانــه  اســتانداردهای  علیــه 
ــردان/ ــواب آرام دولت م ــا، خ دولت ه

ــای  ــای پایتخت ه ــان را در خیایان ه زن
اروپــا و آمریــکای شــمالی ســلب کننــد. 
در واقــع اعتراضــاِت خونیــن مــردم 
ــی  ــه طیف های ــد ک ــتمایه ی آن ش دس
ــود را  ــیوْن خ ــدِل اپوزیس ــاس مب در لب
نماینــده مــردم ایــران قلمــداد کننــد و 
بــه دنبــال تثبیــت جایــگاه سیاســِی خود 
ــر،  ــام حاض ــو نظ ــوان آلترناتی ــه عن ب
ــا  ــگان برپ ــدِد نخب ــای متع کنفرانس ه
ســازند. و ســرانجام ســوغاِت همــه ایــن  
طنازی هــا بــرای مــردم مــا رســاتر 
ــود  ــی ب ــای نظام ــگ تهدیده شــدن بان
و البتــه تحریم هــای اقتصــادی، کــه 
ــه ای را  ــی بی رحمان ــوش ول ــگ خام جن
علیــه فرودســتان جامعــه مــا کلیــد زده 

ــت. اس

جنبــش  یــک  واقعــی  مطالبــات   .۵
بایــد از دل واقعیــات زیســت جمعــی و 
نیازهــای ملمــوس مــردم شــکل بگیــرد، 
ــاال« ســامان داده شــود  ــه آنکــه »از ب ن
و تزریــق گــردد. مطالبــات کلــی و 
ــی، در  ــر آزادی و دموکراس ــی نظی گنگ
انتــزاع از شــرایط مــادی و تاریخــی 

ــده  ــل  ش ــعارهایی تحمی ــه ش ــه، ب جامع
از بــاال شــباهت دارنــد کــه قــادر 
ــش  ــا جنب ــی ب ــه تمام ــا را ب نیســتند م
ــه درســتی  ــا را ب ــا م ــد و ی ــد دهن پیون
بــه هــم نزدیــک ســازد. مفاهیــم آزادی 
بــا  ارتبــاط  در  بایــد  دموکراســی  و 
ــِی  ــکاف های طبقات ــزون ش ــد روزاف رش
جامعــه مــا و منافــع واقعــی فرودســتان 
فهمیــده شــوند. بــرای آنکــه آزادْی 
آزادِی همــگان باشــد نــه آزادی طبقــه 
تــداوم چپــاول جامعــه،  در  مســلط 
بــرای آنکــه آزادِی همــگان باشــد 
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ــد  ــرای رشــد توانمنــدی هایشــان، بای ب
مفهــوم دموکراســی را از پوســته تنــگ و 
متناقــض خــود خــارج کــرد و آن را بــه 
نظــارت دموکراتیــک جامعــه بــر همــه 
ــه  ــی )از جمل ــت جمع ــای زیس حوزه ه
- و بــه ویــژه - ســاحت مهــم اقتصــاد( 

ــط داد. بس

ــه  ــاری ک ــِی فاجعه ب ــای سیاس ۶. کودت
ــًا  ــه صرف ــاد ن ــاق افت ــال ۸۸ اتف در س
انحصــار قــدرت و انســداد سیاســی، آن 
گونــه کــه اصالح طلبــان و لیبرال هــا 
بازنمایــی می کننــد، بلکــه نقطــه عطفــی 
بــود در مســیر بســط منافــع اقتصــادی 
ــدرت و  ــان ق ــدی از صاحب ــف جدی طی
ــگاه  ــت جای ســرمایه و در راســتای تثبی
ــاب  ــا بازت ــن کودت ــان. ای ــی آن سیاس
بیرونــی یــک جابجایــی و پوســت اندازی 
ــه اقتصــادی  ــوک مســلط در طبق در بل
ــی  ــکل فجیع ــه ش ــه ب ــود، ک ــم ب حاک
ــی  ــورژوازی نظام ــی ب ــتقرار قطع از اس
ــورژوازی  ــت. ب ــرده برداش ــران پ در ای
تضمیــن  و  حفــظ  بــرای  نظامــی 
ــی  ــود، نخســت م ــده ی خ ــع فزاین مناف
ــه  ــورژوازی را ب ــه ب ــت کل طبق بایس
ــپس  ــود در آورد و س ــرداری خ فرمانب
ــتقر  ــِی مس ــم نولیبرال ــت از نظ محافظ
ــِی آن  ــکاندارِی سیاس ــِق س را - از طری
ــون  ــرد. اکن ــده بگی ــه عه ــتقیما ب - مس
دولــت )حکومــت( مســتقیم تر و الجــرم 
خدمــت  در  همیشــه  از  روشــن تر 
تضمیــن منافــع طیــف مســلِط طبقــه ي 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــم ق حاک

۷. ایــن چهــار ســال؛ برزخــی بــود کــه 

ــت  ــش فالک ــاعت اش را در آت ــر س ه
نیــز  و  داخلــی  حــکام  ســرکوِب  و 

ریاکارانــه  سیاســت های  و  تحریم هــا 
ــر  ــوختیم، و در ه ــی س ــان جهان حاکم
ســوی  از  تــازه ای  زخم هــای  روزش 
ــر  ــرال ب ــم نولیب ــی نظ ــان داخل محافظ
ــردان و دانشــجویان و  ــان و م ــر زن پیک
ــد.  ــا وارد آم ــروی کار م ــان و نی جوان
معصومانــه ی  نقــد  از  بایــد  پــس 
ــه  ــای اصالح طلبان ــتبداد، در قالب ه اس
یــا اقتدارگرایانــه، بــه نقــد ســاختارهای 
ــتبداد و  ــازنده اس ــه برس ــری ک بینانی ت
بازتولیــد کننــده آن هســتند رســید؛ و از 
آنجــا بــه »نقــد اقتصــاد سیاســی« روی 
آورد. بایــد از جامعــه مدنــی صــوری و 
ــده و  ــه جامعــه ی سیاســی زن ــب، ب غای
ــای  ــی او« ه ــید؛  از »ان ج ــر رس حاض
ــته های  ــه هس ــت، ب ــه دول ــته ب وابس
نهادهــای  و  تشــکل ها  از  مقاومــت؛ 
ــه  تشــکل ها  ــی و جناحــی، ب شــبه دولت
بایــد  »مردم نهــاد«.  ســازمان های  و 
فروتنانــه  فــردِی  گفت وگوهــای  از 
ــه  ــرمایه، ب ــدرت و س ــان ق ــا صاحب ب
ــا  ــا آنه ــی ب ــارزه جمع ــتادگی و مب ایس
ــال ها  روی آوریــم. اینکــه در ایــن س
ــری از  ــه ی دیگ ــه گون ــا ب ــی از م بخش
ــاره ای از  ــتره ت ــی و گس ــات سیاس ادبی
دایــره لغــات و مفاهیــم و کتاب هــا 
گرایــش یافتیــم،  نشــانگر آن اســت 
ــیع  ــای وس ــه کارکرده ــبت ب ــه نس ک
ــده ایم.  ــر ش ــی آگاه ت ــای طبقات تضاده

۸. بــرای تــداوم یــک جنبــش مردمی و 
تضمیــن رشــد درونــی آن بایــد بــه طور 
ــداف و اســتراتژی  ــن اه ــال در تدوی فع
و تاکتیک هــای آن مشــارکت کــرد. 
ــا  ــار ب ــه ناچ ــورت ب ــن ص ــر ای در غی
بســته بندی  تحمیلــِی  برنامه هــای 

مواجــه  فرادســتان  ســوی  از  شــده 
را  مــا  کــه  همان هایــی  می شــویم؛ 
ــی  ــال سیاس ــا و آم ــام طرح ه پیاده نظ
دیگــر  ســوی  از  می خواهنــد.  خــود 
بــرای هــر گونــه مشــارکت فعالــی 
نیازمنــد فضاهــای جمعــی بــرای گفتگــو 
ــی  ــتیم؛ فضاهای ــتقیم هس ــل مس و تعام
خفقــان  متوالــِی  دســتگاه های  کــه 
کرده انــد.  ســلب  مــا  از  دیربــاز  از 
پــس بایــد بــا تشــکیل هســته های 
ــی  ــای کار و زندگ ــت در محل ه مقاوم
ــارزه را اســتحکام  ــِی مب ــای مردم پایه ه
ــا  ــه ی تکثره ــد از دل هم ــید. بای بخش
ــکل  ــع متش ــه ی موان ــم هم ــه رغ و ب
ــل  ــا تحلی ــم ب ــالش کنی ــد ت شــویم. بای
ماتریالیســتی جامعــه، جایــگاه خــود 
در مبــارزات بی وقفــه میــان نیــروی 
کنیــم؛  مشــخص  را  ســرمایه  و  کار 
همچنانکــه بــه واســطه هویت هــای 
متداخــل کارگــران، زنــان، دانشــجویان، 
ــی،  ــی و مذهب ــی و زبان ــای قوم اقلیت ه
و  جنســیتی  و  جنســی  اقلیت هــای 
مواجهه مــان  نحــوه ی  بایــد  غیــره، 
بــا مکانیزم هــای بازتولیــد کننــده ی 
حوزه هــای مختلــِف ســتمِ  نظام منــد 
را تعییــن کنیــم. بایــد بــه مفصل بنــدی 
بــرای  تالش هایمــان  و  مبــارزات 
ــازنده  ــای برس ــا مکانیزم ه ــی ب رویاروی

ــم.  ــتم روی بیاوری س

ــه  ــن را ب ــن مت ــه ی ای ــه ی نقادان ادام
می گذاریــم!  وا  مخاطبــان 

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
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ــاز  ــران آغ ــل ای ــی مث ــه در جای ــی ک ــورش و خیزش ــر ش ه
شــود همــواره عناصــری از ارتجــاع را در خــود خواهــد داشــت؛ 
خــواه بــه مثابــه بخشــی از خاســتگاه خــود و خــواه بــه مثابــه 
ــه  ــام را ب ــد قی ــالش می کنن نیروهــای ســازمان یافته ای کــه ت
قامــت منافــع و اهــداف ضدمردمــی خــود در آورنــد و آن را 
ابــزار اغــراض سیاســی خــود ســازند. چنیــن وضعیتــی بــه ویژه 
از آن رو در ایــران حادتــر اســت که پیوســتار دیرینه ســرکوب 
ــع از شــکل گیری خودآگاهــی جمعــی و  و خفقــان، همــواره مان
ــتان و  ــتقل فرودس ــکل های مس ــا و تش ــز نهاده ــی و نی طبقات

کارگــران و ســتمدیدگان شــده اســت.
ــی در  ــت و نارضایت ــتم و فالک ــی س ــال بســتر عین ــن ح ــا ای ب
ــه حــدی گســترده اســت کــه هــر خیزشــی  ــران ب جامعــه ای
ــد  ــوه می توان ــه طــور بالق ــزه و خاســتگاهی( - ب ــا هــر انگی - ب
ــارزات مبتنــی  ــر دیالکتیــک نیازهــای جمعــی و مب تحــت تاثی
بــر آنهــا مســیر متفاوتــی را بپیمایــد. از ایــن رو تــا جایــی کــه 
ــپ  ــای چ ــا نیروه ــردد، م ــاز می گ ــی ب ــات خیابان ــه اعتراض ب
ــن  ــای زمی ــازی در کمین گاه ه ــی ب ــاب چگونگ ــم در ب ناچاری
غیرخــودی تامــل کنیــم و بــر مبنــای ناهمگونــی هــای درونــی 
گریزناپذیــر ایــن شــورش ها و نارضایتی هــا و شــکاف های 
موجــوْد اشــکال فعــال و هوشــیارانه ای از ایــن بــازی اجبــاری را 
پــی بریزیــم، تــا در وهلــه نخســت الیه هــای آگاه تــر طبقــات 
اجتماعــی مــورد حمایــت مــا در جهــت منافــع طبقاتی خــود به 
کارزار پیکارهــای سیاســی گام نهنــد. مشــارکت مســتقل ایــن 
الیه هــا در خیزش هــای نامنتظــر و خودانگیختــه می توانــد 
بدانهــا تجربــه سیاســی و خودآگاهــی ای ببخشــد کــه بــه نوبــه 
ــی  ــازمانیابی مبارزات ــی و س ــی طبقات ــد خودآگاه ــود در رش خ
ــی  ــق آرمان ــود. اف ــع ش ــر واق ــت مؤث ــات فرودس در کل طبق
آن خواهــد بــود کــه بــه مــوازات تــداوم جنبــش تــوده ای و در 
تعامــل انتقــادی بــا آْن کارگــران و فرودســتان بتواننــد ضمــن 
متشــکل کــردن خــوْد مبارزاتشــان را بــا مطالبات ســایر اقشــار 
تحــت ســتم جامعــه - بــه مثابــه هم پیمانــان سیاســی شــان - 

در جهــت کســب هژمونــِی جنبــْش مفصل بنــدی کننــد؛ تــا در 
نهایــت حرکــت جمعــی کارگــران و فرودســتان و ســتمدیدگان 
ــد  ــرانجام بتوانن ــه س ــردد ک ــد گ ــترده و نیرومن ــان گس چن
زمیــن بــازی را از آن خــود ســازند یــا زمینــی یکســره از آن 

خــود خلــق کننــد.
امــا در بدبینانه تریــن ســناریو  حتــی شورشــی تمامــا ارتجاعــی 
ــد در  ــز می توان ــی(  نی ــات طبقات ــتگاه و مطالب ــه لحــاظ خاس )ب
شــرایط امــروز حــدی از تغییــر اتمســفر سیاســی جامعــه را در 
ــک  ــتفاده های پراتی ــرورت اس ــه ض ــد ]۱[، ک ــته باش ــی داش پ
از ایــن تغییــر اتمســفر خــود دســتور کار تــازه ای را در جهــت 
بســط امکانــات پراتیــِک مبــارزه جمعــی، پیــش روی انقالبیــون 

ــد.  ــرار می ده ق
ــکاِل جامعــْه  ــه بیــان دیگــر وظیفــه نیروهــای سیاســی رادی  ب
انتظــار بــرای فرارســیدن آن »جنبــش نــاِب خــودی« نیســت؛ 
بلکــه وظیفــه آنــان اســت کــه بــر بســتر عینیت هــای 
ــات مــادی جامعــْه فضــای ذهنــی مناســب را  موجــود و امکان
ــی  ــرایط مبارزات ــر ش ــی از دل فق ــن جنبش ــروج چنی ــرای ع ب
ــی  ــکال برخ ــویه های رادی ــخصا س ــد و مش ــی بریزن ــر پ حاض
ــکار  ــط پی ــت بس ــود را در جه ــی موج ــای اعتراض گفتمان ه

ــد. ــر کنن ــت و تکثی ــتان تقوی ــازمانیابی فرودس ــی و س طبقات
ــم  ــاره بگیری ــه کن ــه منزه طلبان ــت ک ــاده تر آن اس ــه س البت
ــات  ــه تالطم ــراز صحن ــر ف ــْی ب ــگان سیاس ــون نخب و همچ
اجتماعــی انتظــار بکشــیم و احیانــًا بــا تحلیل هــای شــبه 
ــم  ــرمان پرچ ــراز س ــر ف ــان ب ــت های تمیزم ــکال، از دس رادی
ــن  ــی از لنی ــِل عبارت ــاید نق ــوص ش ــن خص ــازیم. در ای بس
دربــاره قیــام مــردم دوبلیــن علیــه حکومــت بریتانیــا )در ســال 
۱۹۱۶( بی مناســبت نباشــد: »هــر کســی کــه منتظــر انقــالب 
اجتماعــی نــاب اســت، در طــول عمــر خــود هرگــز شــاهد آن 
ــد،  ــالب را می گوی ــق انق ــخصی، تمل ــن ش ــود. چنی ــد ب نخواه

ــت«. ــالب چیس ــد انق ــه بفهم بی آنک

۱۶ آبان ۱۳۹۰

در باب مواجهه با خیزش های محتمل پیش رو

امین حصوری
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ازجنبشتاناجنبش
تظاهــرات ۲۵ بهمــن ۱۳۸۹ بارقــه امیــدی بــود بــرای 
احیــای جنبــش، پــس از رونــد زوالــی کــه پــس از تظاهــرات 
ــن  ــد ای ــود. فرآین ــده ب ــار ش ــدان گرفت ــورای ۱۳۸۸ ب عاش
زواِل تحمیلــی خــود دو مولفــه عمــده داشــت: یکی ســرکوب 
بی امــان از ســوی حکومتــی وحشــت زده، و دیگــری گفتمــان 
ــا  ــت ب ــر جنبــش. از یکســو حاکمی ــم ب ــم حاک سیاســِی عقی
ــای  ــِی فض ــْر برپای ــن تر و خونین ت ــه خش ــر چ ــرکوب ه س
ــه ی  ــان بدن ــود را در اذه ــا خ ــرد ت ــال می ک ــاب را دنب ارع
جنبــش شکســت ناپذیر بنمایانــد و بــا بــاال بــردن هزینه هــای 
الیه هــای  بــه  جنبــش  گســترش  امــکان  دخالتگــری 
وســیع تر جامعــه را مســدود ســازد، و از ســوی دیگــر 
اصالح طلبــان نیــز از چنــدی پیشــتر بــا نگرانــی نســبت بــه 
رشــد خطــر »رادیکالیســم« در جنبــش و امــکان فــراروی آن 
ــان« را در  ــل قبــول«، عقب نشــینی از »خیاب از مرزهــای »قاب
ــز  ــزه و تجوی ــود تئوری ــدد خ ــای متع ــانه ها و تریبون ه رس
ــردن  ــال ک ــرای فع ــکاری ب ــچ راه ــه هی ــد؛ بی آنک می کردن
ــه  ــی عرض ــای عموم ــی در فض ــیل های اعتراض ــایر پتانس س
کننــد. در حالیکــه ســرکوب قاطــع از ســوی حاکمیــت بنــا 
بــه ماهیــت و تاریخچــه و موقعیــت متزلــزِل آن قابــل تصــور 
و قریــن انتظــار بــود، امــا عقب نشــینی جنبــش از »خیابــان« 
ــه  ــی )ب ــای فضــای عموم ــال آن از همــه عرصه ه ــه دنب و ب
ــوم  اســتثنای فضــای مجــازی( می توانســت سرنوشــت محت
جنبــش نباشــد ]۱[. واضــح اســت کــه ایــن دو رویــه نهایتــا 
و بــه طــور دیالکتیکــْی اثربخشــِی یکدیگــر را تقویــت کردنــد.
ــورای ۱۳۸۸  ــرات عاش ــس از تظاه ــه پ ــخصا بالفاصل مش
ــه - در  ــان ک ــوی اصالح طلب ــا همس ــته ی ــانه های وابس رس
ــت  ــش - قرائ ــان« جنب ــا »متولی ــی ب ــای ارتباط ــش پل ه نق
»رســمی« از »جنبــش ســبز« را عرضــه می کردنــد، بــا تمــام 
ــر  ــخن س ــم داد س ــونت و رادیکالیس ــش خش ــوا در نکوه ق
دادنــد و اندرزنامه هــا و کیفرخواســت های خــود را بــا 
ــد. اســتراتژی  ــدی کردن ــان« جمع بن ــرک »خیاب ضــرورت ت

ــه  ــود ک ــال« ب ــانی فع ــا »آگاهی رس ــوی آنه ــن از س جایگزی
ســرانجام پــس از تحمیــل تدریجــی و پذیــرش انفعالــی آن 
ــِی - آن  ــل پیــش بین ــا ثمــره ی - قاب ــن، تنه از ســوی فعالی
افــول و اســتحاله جنبــش بــه یــک »شــبه جنبــش مجــازی« 
بــود کــه کالبــد نیمه جــان آن همچنــان بــه میانجــی 
ــود  ــن وج ــا ای ــود. ب ــظ می ش ــی حف ــن و آیین ــی نمادی فضای
ــبه  ــن »ش ــبز« ای ــت س ــانه های »صنع ــت رس ــت هدای تح
ــا امــروز هیــچ گاه حاضــر نشــده اســت  جنبــش مجــازی« ت
بــه مشــی و مســیر گذشــته خــود نگاهــی انتقــادی بیافکنــد؛ 
چــرا کــه هــدف فرادســتاِن ایــن »شــبه جنبــش« نــه احیــای 
پتانســیل های سیاســی-اجتماعِی آزاد شــده توســط »جنبــش 
ســبز«، بلکــه در انحصــار گرفتــن ســرمایه معنــوی جنبــش 
بــرای نبردهــای هژمونیــک پیــِش رو بــود. همیــن ســرمایه 
ــرزی  ــف برون م ــرای طی ــو ب ــروز از یکس ــه ام ــت ک اس
ــا  ــرده ت ــم ک ــی الزم را فراه ــتوانه تبلیغات ــان پش اصالح طلب
ــردم  ــان م ــزد اذه ــی و خــواه ن خــواه در عرصــه ی بین الملل
ــای  ــاِن دولت ه ــی زب ــانه های فارس ــاری رس ــه ی ــران - ب ای
ــر  ــام حاض ــل نظ ــا بدی ــه  تنه ــه مثاب ــود را ب ــی - خ غرب
ــی  ــای داخل ــرای حلقه ه ــر ب ــد؛ و از ســوی دیگ ــی کنن معرف
ــار  ــا ب ــن امــکان را فراهــم مــی آورد ت ــز ای ــان نی اصالح طلب
ــه  ــش ســبز« را ب ــواداران »جب ــژه ه ــه وی ــردم و ب ــر م دیگ
ــه  ــکاری ک ــانند )راه ــات بکش ــازی انتخاب ــازه ای از ب دور ت
عبــاس عبــدی در همــان ماههــای آغازیــن جنبــش پیــش 

ــود ]۲[ (. ــاده ب نه
امــا یــک ســال بعــد )دیمــاه ۱۳۸۹( ظهــور ناگهانــی 
ــریع  ــد س ــر و رش ــس و مص ــی در تون ــای مردم جنبش ه
دامنه هــای اعتراضــی آنهــا بســیاری از فعالیــن و هــواداران 
ــت  ــه اهمی ــر متوج ــار دیگ ــبز« را ب ــش س ــرخورده »جنب س
و در  فضاهــای عمومــی ســاخت  تســخیر  و  »خیابــان« 
ــت ناپذیرِی  ــودن شکس ــانه ب ــای افس ــا افش ــال ب ــن ح عی
نظام هــای مســتبد، امیــد بــه احیــای جنبــش و امــکان چیــره 
شــدن بــر دســتگاه ســرکوب را در میــان آنــان بــر انگیخــت. 

درباره وفاداری به جنبش و هواداری از موسوی

http://praxies.org/?p=928
http://praxies.org/?p=792
http://is.gd/XV7cSR
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ــی از  ــتقبال گســترده مردم ــه اس ــود ک ــی ب ــن فضای در چنی
ــمبولیک از  ــت س ــرای حمای ــی ب ــوی و کروب ــوان موس فراخ
ــه  ــه ب ــورد، ک ــم خ ــا رق ــمال افریق ــی ش ــای مردم جنبش ه
تظاهــرات بــزرگ ۲۵ بهمــن  انجامیــد. هــر چنــد از یکســو 
ــی پتانســیل های ایــن خیــزش  ــرای بازیاب اراده ای منســجم ب
دوبــاره وجــود نداشــت و از ســوی دیگــر فرصــت تاریخــی 
»رخــداد ۸۸« بــدون ایجــاد مــازاد محسوســی در ســازمانیابی 
بــا طبقــات  ارتباطــی موثــر  مردمــی و یــا برقــراری 
ــود. در عــوض  ــادی ســپری شــده ب ــا حــد زی فرودســت ت
ــا دســتگیری و حبــس خانگــی موســوی و کروبــی، بخــش  ب
ــت  ــه نیاب ــاب آن دو و ب فرادســت جنبــش توانســت در غی
ــان -  ــدیافته ی آن ــت رش ــطه محبوبی ــه واس ــان - و ب از آن
بــه جایــگاه فرادســت خــود در جنبــش وجهــه ای رســمی تر 
و کارکــردی بوروکراتیک تــر بدهــد. مهمتریــن مصــداق 
ــی راه  ــورای هماهنگ ــرآوردن »ش ــر ب ــر س ــن ام ــی ای بیرون
ســبز امیــد« بــود. بــه ایــن ترتیــب آنچــه کــه تــا پیــش از 
ــِن »جنبــش ســبز« قلمــداد  ــوان رهبــری نمادی ــه عن ــن ب ای
می شــد، اینــک پیکــری مــادی یافتــه بــود کــه مشــخصا بــا 
صــدور بیانیه هایــی عقیــم از جایــگاه نهادیــن رهبــری، بــرای 
ــرد  ــن می ک ــی تعیی ــط مش ــبز« خ ــش س ــده »جنب بازمان
ــردی  ــه لحــاظ درک ضرورت هــای راهب ــی کــه ب ]بیانیه های
ــی و  ــوی و کروب ــای موس ــر از بیانیه ه ــب عقب ت ــه مرات ب
بــه شــدت عقب تــر از ســطح مطالبــات و انتظــارات فعــاالن 

ــد[. ــش بودن ــه جنب بدن

دستهایآنفاعلبزرگ
ــید  ــوان پرس ــا می ت ــوق، در اینج ــات ف ــای مقدم ــر مبن ب

ــت را  ــوان و فاعلی ــن ت ــان ای ــه اصــالح طلب ــی ب ــه عوامل چ
ــن نقــش بزرگــی در سرنوشــت جنبــش  ــا چنی بخشــیدند ت
ــتگاه  ــونت دس ــر خش ــالوه ب ــا - ع ــد م ــد؟ از دی ــا کنن ایف
دلیــل  بــه  را  خیابــان  از  عقب نشــینی  کــه  ســرکوب 
ــل  ــاخت - حداق ــر می س ــزاف آن توجیه پذی ــای گ هزینه ه
ــف( را  ــای مختل ــا وزن ه ــط )ب ــش مرتب ــِل کمابی ــار عام چه

ــمرد: ــر ش ــه ب ــن زمین ــوان در ای می ت
ــان در  ــی اصالح طلب ــوان عملیات ــازمان یافتگی و ت ــم: س یک
ــگاه  ــتگاه و جای ــا خاس ــد ب ــور، در پیون ــارج کش ــل و خ داخ
سیاســی آنــان در بدنــه نظــام و انباشــت امکانــات برآمــده 
از آن؛ در مقابــل پراکندگــِی دیریــن مــردم و اتمیــزه بــودن 
ــکل های  ــزاب و تش ــا و اح ــدان نهاده ــه و فق ــای جامع فض

مســتقل مردمــی. ایــن تقابــل بــه ویــژه از ایــن نظــر 
ــان و  ــتبداد و خفق ــی اس ــه دیرپای ــود ک ــده ب ــن کنن تعیی
پراکندگی هــای ناشــی از آن، خودبــاوری مــردم بــرای 
ســازمان دادن مســتقل بــه اعتراضات شــان را از آنهــا ســلب 
کــرده بــود و در غیــاب بســترهای مــادی حداقلــی الجــرم 
ــه ایــن ســمت ســوق مــی داد کــه خواســت های  مــردم را ب
خــود را صرفــا در تکاپــوی قــدرت کوچکتــری کــه داعیــه ی 

ــد. ــی کنن ــر را داشــت فرافکن ــدرت بزرگت ــا ق ســتیز ب
دوم: اقبــال نســبی اصالح طلبــان در میــان مــردم، بــه ویــژه 
ــی  ــجویان و طیف های ــوان و دانش ــل ج ــی از نس در الیه های
ــاله  ــره ای از دوران هشــت س ــه ثم ــه مثاب ــنفکران؛ ب از روش
اصالحــات کــه طــی آن اصالح طلبــان در تقابــل بــا هســته 
ــا  ــه بعده ــی ک ــد ]تقابل ــرار گرفتن ــت ق ــر حاکمی منفورت
تشــدید شــد و اصالح طلبــان را بــه عنــوان پادزهــری علیــه 
ــژاد  ــه ای و احمدی ن ــه خامن ــته ب ــای وابس ــت جناح ه بربری
ــات درک  ــاله اصالح ــت س ــرد[. در دوره هش ــر می ک تصوی
خاصــی از سیاســت - بــه مثابــه عرصــه مدیریــت تغییــرات 
ــت  ــگان سیاســی - گســترش یاف ــت نخب ــا هدای تدریجــی ب
کــه ظهــور نســلی از ژورنالیســت های )نئــو( لیبــرال را 
ــا  ــت ها - ب ــف از ژورنالیس ــن طی ــت. ای ــال داش ــه دنب ب
ــگاه همیشــگی رو  ــا ن ــه ای از وبالگ نویســاِن همســو - ب عقب
بــه باال/قــدرْت در طــی حیــات »جنبــش ســبز« چرخدنــده 
ــر  ــبز« - و تکثی ــت س ــانه های »صنع ــبرنده رس ــای پیش ه

آموزه هــای آن - بودنــد.
ــی و  ــیون قدیم ــن اپوزیس ــی مزم ــف و پراکندگ ــوم: ضع س
ــیون و  ــپ اپوزیس ــای چ ــی نیروه ــتت درون ــژه تش ــه وی ب
ســردرگمی کلــی آنــان در مواجهــه بــا اعتراضــات مردمــی. 
در چنیــن شــرایطی نبــود گفتمــان سیاســی منســجمی 
ــم  ــان عقی ــر گفتم ــپ - در براب ــر چ ــد از منظ ــه بتوان ک
اصالح طلبــان - بدیلــی بــرای مواجهــه بــا شــرایط انضمامــی 
ــه  ــد، ب ــه کن ــای آن عرض ــی ه ــت بالقوه گ ــش و تقوی جنب
ــد. در  ــان انجامی ــان اصالح طلب ــریع گفتم ــدن س ــه ش فرب
ــود و  ــذار ب ــم اثرگ ــری ه ــی دیگ ــل جانب ــه عام ــن زمین ای
ــی  ــی جریان های آن همراهــی و همســویی رســانه ای و گفتمان
از اپوزیســیون بــود کــه از دیربــاز خــود را میــراث دار 
ــل  ــه دالی ــال ب ــن ح ــی در عی ــد، ول ــپ می دانن ــش چ جنب
ــرد عشــق  ــه( از چنــدی پیشــتر ن اســتراتژیک )قدرت جویان
ــا اصالح طلبــان باختــه بودنــد ]نظیــر حــزب تــوده ایــران  ب
و  اکثریــت و دنباله هــای سیاســی  و ســازمان قداییــان 
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ــان[. ــی آن اجتماع
ــی در  ــش مهم ــوده ای نق ــطح ت ــه در س ــی ک ــارم: عامل چه
ــش  ــی جنب ــان در ط ــان اصالح طلب ــدن گفتم ــک ش هژمونی
ســبز داشــت، پشــتیبانی آشــکار دولت هــای غربــی از 
ــی  ــه گفتمان ــه مثاب ــود )ب ــان مشــخص ب ــن گفتم ــت ای تثبی
همخــوان بــا ملزومــات گســترش آلترناتیوهــای نئولیبرالــی(. 
ــن گفتمــاْن  ــات حامــل ای ــژه آنکــه چهره هــا و جریان ــه وی ب
در عمــل نیــز پایبنــدی خــود بــه آداب و ملزومــات 
ــارغ  ــد. ف ــان داده بودن ــک« را نش ــال پولتی ــروزی »رئ ام
ایــن دولت هــا  از حمایت هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــال  ــان )امث ــن گفتم ــاخص ای ــدگان ش ــا و نماین از چهره ه
ســازگارا، نوریــزاده، افشــاری، کدیــور، مهاجرانــی، مزروعــی، 
ــا  ــر ارجمنــد، واحــدی، و انبوهــی از نام هــای دیگــر(  و ی امی
حمایــت از تشــکل های همســویی نظیــر »دانشــجویان و 
دانــش آموختــگان لیبــرال«، مهمتریــن بخــش این پشــتیبانی 
پوشــش رســانه ای وســیع بــرای گســترش اجتماعــی و تثبیت 

ــود. ــش ب ــراز جنب ــر ف ــان ب ــان اصالح طلب ــی گفتم نهای

دشواریهایوفاداری
بــا ایــن اوصــاف بــه پرســش مهمــی مــی رســیم کــه در ایــن 

متــن نیــز جایگاهی تعییــن کننــده دارد:
ــی  ــا توهم ــه لزوم ــش ک ــه جنب ــن بدن ــی از فعالی آن بخش
اصالح طلبــان  رهایی بخــش  پتانســیل  و  ماهیــت  بــه 
ــت  ــش و از دس ــت جنب ــهمی در شکس ــه س ــتند، چ نداش
رفتــن بالقوه گــی هــای جنبــش داشــته اســت؟؛ یعنــی 
همــه ی کســانی کــه صرفــا بــا توجــه بــه مختصــات 
ــرش موســوی و  ــای پذی ــر مبن ــال ب ــی - مث شــرایط انضمام
ــالش  ــش - ت ــن جنب ــای نمادی ــوان چهره ه ــه عن ــی ب کروب
ــل  ــا حداق ــا »جنبــش ســبز« را ب ــد همراهی شــان ب می کردن
اصطــکاک بــا گفتمــان غالــب بــر جنبــش دنبــال کننــد ]ایــن 
پرســش را نبایــد صرفــا کالبدشــکافی تاریخــی امــر گذشــته 
تلقــی کــرد؛ برعکــس، چنانکــه خواهیــم دیــد، بایــد هســته 
ــروز  ــک ام ــی و پراتی ــای سیاس ــی آن را در راهجویی ه اصل

ــد[. ــده - دی - و آین
بــه بــاور مــا ســهم ایــن دســته از فعالیــن مســتقل و 
نیروهــای سیاســی )عمدتــا منفــرد، ولــی تاثیرگــذار( مغفــول 
ــادی و  ــترش خودبنی ــکل گیری و گس ــرورت ش ــذاردن ض گ
چندصدایــی در جنبــش بــود؛ مولفه هایــی کــه فقــدان آنهــا 
ــوذ آن  ــه نف ــش -از جمل ــی جنب ــترش اجتماع ــکان گس ام

ــکل گیری  ــز ش ــان - و نی ــتان و زحمتکش ــان  فرودس در می
ــی از ســازمان یابی هــای مســتقل مردمــی را  اشــکالی حداقل
ــی  ــاف بالقوه گ ــد و انکش ــرای رش ــی ب ــرد و مجال ــلب ک س
ــاد  ــف ی ــت. طی ــی نگذاش ــش باق ــش جنب ــای رهایی بخ ه
ــای  ــت پیکاره ــه اهمی ــا عملگرایان ــی عمدت ــه دالیل ــده، ب ش
ــد و در  ــده گرفتن ــش - را نادی ــک - در درون جنب هژمونی
عمــْل ناخواســته بــه گســترش نگاهــی غیرانتقــادی در درون 
جنبــش و تقویــت ســویه های پوپولیســتی آن یاری رســاندند؛ 
فرآینــدی کــه نهایتــا - متاثــر از مجمــوع عوامــل یــاد شــده 
- بــه تثبیــت اقتــدار اصالح طلبــان بــر جنبــش ختــم شــد. 
ــن مســیری پوشــش های تئوریکــی  ــرای اتخــاذ چنی ــا ب طبع
ــش  ــد ]کمابی ــده می ش ــدارک دی ــا ت ــود داشــت ی ــم وج ه
مشــابه آنچــه کــه رســانه های وابســته بــه برخــی جریانــات 
ــازمان های  ــواداران س ــردن ه ــد ک ــرای متقاع ــیون ب اپوزیس
تــدارک  اصالح طلبــان  از  دنبالــه روی  بــه  متبوعشــان 
ــاد  ــدن نم ــش ش ــه فتی ــان ب ــال آن ــرای مث ــد[. ب می دیدن
ســبز و ادغــام شــدن آن در یــک دســتگاه قــدرت نمادیــن 
و بــه خصــوص بــه امــکان شــی وارگی مفهــوم جنبــش، کــه 
مــدام در ترســیم مرزهایــی مشــکوک بــا »دیگــران« عیــان 
می شــد بی توجــه بودنــد. بــه طــور خالصــه آنــان دینامیــزم 
ــی جنبــش - در مواجهــه  ــا دینامیــزم بیرون جنبــش را صرف
بــا حاکمیــت - می دیدنــد و از دینامیــزم درونــی آن غافــل 
بودنــد و بــا ســادگی کمابیــش معصومانــه ای بــه بهــای زنــده 
مانــدن و حضــور مــادی جنبــش، بــه هژمونــی قدرت طلبــان 
ــر شــدن ســویه های پوپولیســتی در جنبــش  ــر آن و فراگی ب

تــن دادنــد.
ــی  ــث اصل ــا بح ــد ب ــخص تر و در پیون ــور مش ــه ط ــا ب ام
ــش  ــل نق ــن در تحلی ــته از  فعالی ــن دس ــتار، ای ــن نوش ای
ــا و نیت منــدی  ــر از باوره ــی - فرات ــی موســوی و کروب عمل
ــی  ــار خطای ــن - دچ ــن دو ت ــردی ای ــای ف ــا و قابلیت ه ه
ــن  ــود کــه ای ــر آن ب ــا ب ــان عمدت جــدی شــدند. تصــور آن
ــت  ــه متابع ــور ب ــا مجب ــه نهایت ــتند ک ــان هس اصالح طلب
از مســیری خواهنــد شــد کــه موســوی و کروبــی بــه 
ــه ســان رهبــران معنــوی  ــگاه نویافتــه شــان - ب ــاِر جای اجب
جنبــش - و بــه مقتضــای ملزومــاِت رشــد جنبــِش مردمــْی 
گشــاینده ی آن خواهنــد بــود. در ایــن زمینــه آنــان نــه تنهــا 
ــی در پیوســتار تاریخی-سیاســی  ــگاه موســوی و کروب از جای
ــگاه/ ــن جای ــاختاری ای ــای س ــان و محدودیت ه اصالح طلب

ــون  ــان مضم ــک می ــه از دیالکتی ــد، بلک ــل بودن ــد غاف پیون
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ــان و تحــوالت  ــک اصالح طلب ــای هژمونی سیاســت گذاری ه
ــوژگی«  ــی س ــاف »مردم ــزان انکش ــش - و می ــی جنب کیف
ــوی و  ــی موس ــس خانگ ــه حب ــد. اینک ــل بودن ــز غاف - نی
ــی  ــراض و حرکت ــچ اعت ــه درازا کشــیدن آن هی ــی و ب کروب
را برنیانگیخــت )بــه جــز اعتراضــات انفعالــی دنیــای ملتهــب 
ــاز  ــش از آغ ــه پی مجــازی(، آشــکار حاکــی از آن اســت ک
ــه بن بســت خــود رســیده  ــع جنبــش ب ــن حبــس، در واق ای
بــود و در ایــن معنــا ایــن حبــس صرفــا ســویه تراژدیــک آن 
ــار  ــن اعتب ــه ای ــان می کــرد. ب ــر را نمای شکســت اجتناب پذی
حبــس خانگــی موســوی و کروبــی صرفــا نمــودی بیرونــی از 
وضعیــت پارادوکســیکال آنــان بــر فــراز جنبشــی بــود کــه 

ــود. ــده ب ــالح ش ــع س ــش خل ــتر از قابلیت های پیش

دربارهآنجایگاهپارادوکسیکال
ــش  ــا در »جنب ــت گذاری ه ــد سیاس ــه رون ــدی ب ــر نق ه

ســبز« - در طــی حیــات آن - همــواره بــه ســد این پرســش 
بــر خــورده اســت کــه »نقــش و جایــگاه موســوی و کروبــی 
را چگونــه می تــوان تحلیــل کــرد؟«. بی گمــان کســی 
ــراوان  ــی ف ــر شــواهد عین ــدون چشــم بســتن ب ــد ب نمی توان
منکــر نقــش رهبــری نمادیــن موســوی و کروبــی در جنبشــی 
کــه گذشــت باشــد. از دیــد مــا نــه تنهــا در حــوزه قضــاوت 
ــی  ــای سیاس ــی کارکرده ــوزه بررس ــه در ح ــاری، بلک هنج
نیــز بایســتی جایــگاه آنهــا را بــر حســب نسبت شــان 
ــه  ــت )ن ــش نگریس ــوغ جنب ــد و بل ــای رش ــا ضرورت ه ب
ــد  ــن وجــود بای ــا ای ــود(. ب بالعکــس، آن چنانکــه مرســوم ب
ــن  ــردی ای ــت های ف ــش و خواس ــر از من ــوع را فرات موض
ــرد  ــی شــروع ک ــد از جای ــی بای ــرد؛ یعن ــن بررســی ک دو ت
کــه مواضــع سیاســی ایــن دو در ارتبــاط بــا هســتی 
ــاح اصالح طلــب  اجتماعــی و رویکردهــای سیاســی کالن جن
ــد  ــت برآین ــد گف ــری بای ــن منظ ــرد. از چنی ــرار می گی ق
ــش  ــد آرای ــه تجدی ــان را ب ــه اصالح طلب ــی ک ضرورت های
قــوا - در مقابــل جنــاح حاکــم - و حضــور در ایــن جنبــش 
ــای  ــتقل از باوره ــادی مس ــد زی ــا ح ــاند، ت ــی کش اعتراض
ــه طــور مشــخص  سیاســی و منــش فــردی اشــخاص - و ب
ایــن دو تــن - اســت ]گــو اینکــه نمی تــوان طیــف رنگارنــگ 
ــی  ــای سیاس ــا و رویکرده ــاظ باوره ــه لح ــب را ب اصالح طل
ــای  ــکان پویش ه ــد ام ــال بای ــن ح ــد، و در عی ــه دی یکپارچ
ــی را  ــش اجتماع ــک جنب ــا ی ــی ب ــن همراه ــردی در ضم ف
ــْی  ــای سیاس ــِد ضرورت ه ــن برآین ــت[. همی ــر داش در نظ

ــه  ــان را - ک ــالح طلب ــر اص ــای رادیکال ت ــی زود الیه ه خیل
موســوی و کروبــی را هــم می تــوان در ایــن دســته گنجانــد 
ــد. در واقــع از همــان آغــاز قابــل تصــور  - بــه حاشــیه ران
ــن دو  ــی از ســوی ای ــه اعــالم هــر تصمی ــود ک و مشــهود ب
تــن بــرای اتخــاذ یــک راهــکار سیاســی مشــخص در رونــد 
جنبــْش پیشــاپیش می بایســت از داالن هــای تودرتــوی 
ــد  اجمــاع و مصالحــه بگــذرد؛ مصالحــه ای کــه اگــر در چن
مــاه نخســت بــه دلیــل وزِن بیرونــِی جنبــْش اجتناب ناپذیــر 
می نمــود، بعدهــا و بــا فروکــش کــردن ســویه های خیابانــِی 
جنبــش دیگــر تــن دادن بــه آن بــرای الیه هــای »مصلحــت« 
گــرای اصالح طلبــان قابــل توجیــه نبــود. در عمــْل گرایــِش 
ــه نوعــی  ــه مثاب ــا - ب ــه ضرورت هــای اصــل بق بازگشــت ب
ــوس تری  ــد محس ــد از ۱۶ آذر ۱۳۸۸ رش ــتراتژی - بع اس
ــانه های  ــگ رس ــای هماهن ــه اوج آْن واکنش ه ــت، و نقط یاف
داخلــی و خارجــی اصالح طلبــان بــه حــوادث عاشــورای ۸۸ 

بــود.
ــتی  ــف درس ــا مخال ــر عمیق ــی اگ ــی حت ــوی و کروب موس
ایــن اســتراتژی و رویــه درونــی تحمیــل کننــده آن بودنــد، 
ــتادگی و  ــرای ایس ــوان الزم ب ــزه و ت ــد انگی ــْل فاق در عم
ــه  ــد: جبه ــف بودن ــه ی مخال ــان در دو جبه ــارزه همزم مب
قــدار حکومــت و جبهــه نیروهــای خــودی )بــه مثابــه یــک 
ــان نقطــه ای  پیوســتار سیاســی-تاریخی(. اینجــا درســت هم
بــود کــه آنهــا از همراهــی بــا دینامیــزم جنبــش بــاز ماندند، 
ــر  ــواه بناب ــخصی و خ ــل ش ــه دالی ــواه ب ــا خ ــه آنه ــرا ک چ
ــد  ــادر نبودن ــی ق ــای عمل ــا محدودیت ه ــی ی ــح جمع مصال
ــه  ــد. در حالیک ــرون بگذارن ــا بی ــادی پ ــتار م ــن پیوس از ای
انبــوه هــوادارن جنبــش چشــم ها را بــه انتظــار بــر دســت و 
دهــان آنهــا دوختــه بودنــد؛ انتظــاری کــه بــا پــس گرفتــن 
ــرداد ۱۳۸۹(  ــش )۲۲ خ ــالگرد جنب ــرات س ــوان تظاه فراخ

ــد. ــرخوردگی گرایی ــت و س ــه به ب
ــان« -  از ایــن منظــر غلبــه یافتــن اســتراتژی حــذف »خیاب
ــر  ــز کمت ــان« نی ــالح طلب ــرای اص ــد مصلحت گ ــه »برآین ک
از حاکمیــت مشــتاق و مترصــد آن نبــود - مقدمــه ای شــد 
بــرای حــذف تدریجــی کروبــی و موســوی از صحنــه تدویــن 
اســتراتژی بــرای نحــوه حضــور اصالح طلبــان در بازمانــده ی 
ــخ  ــان تاری ــرای اصالح طلب ــی ب ــْس گوی ــن پ ــش. از ای جنب
ــپری  ــر س ــبز« دیگ ــش س ــن »جنب ــران نمادی ــرِف رهب مص
ــن  ــوزه نمادی ــمبولیک در ح ــارف س ــز مص ــود و ج ــده ب ش
ــا  ــا ب ــر آنه ــر تصاوی ــل تکثی ــتی )مث ــای پوپولیس و بازی ه
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ــر  ــای نقشــی جدی ت ــگ( ایف ــان ســبز رن ــا روب ــه ی پس زمین
ــان  ــت اصالح طلب ــرای کلی ــت ب ــا می توانس ــوی آنه از س
ــتانه  ــن مشــکل در آس ــودن ای ــدی ب ــد. ج ــاز باش مشکل س
ــش  ــی پی ــع زمان ــد: در مقط ــان ش ــن ۱۳۸۹ نمای ۲۵ بهم
ــام  ــبز« را تم ــش س ــْم »جنب ــتگاه حاک ــخ، دس ــن تاری از ای
ــه  ــود اینک ــا وج ــان ب ــرد و اصالح طلب ــداد می ک ــده قلم ش
از چنــدی پیشــتر ســازهای »عقالنیــت سیاســی« و »آشــتی 
ملــی« را بــا نوایــی رســاتر از همیشــه کــوک کــرده بودنــد، 
کمتــر توجهــی از ســوی حاکمیــت می دیدنــد. در ایــن 
میــان تندبــاد حوادثــی کــه از شــمال آفریقــا وزیــدن گرفتــه 
ــرد و  ــل ک ــدی مخت ــا ح ــین را ت ــای پیش ــود، برآورده ب
ــر داد. دســتگیری موســوی  ــا تغیی ــی را موقت محاســبات قبل
ــوده تر  ــه گش ــال ب ــرات، عم ــن تظاه ــس از ای ــی پ و کروب
ــر( در  ــه بزرگت ــد« )وزن ــروی »برآین ــت آن نی ــدن دس ش
ــن  ــب منجــر شــد. درســت در همی ــاح اصالح طل ــان جن می
ــه  ــو از انگاره هــای ظالمانه/مظلومان ــی ممل زمــان، و در فضای
ــی، »شــورای هماهنگــی راه ســبز  از حبــس موســوی و کروب
امیــد« بــا پشــتوانه برآینــد محافظــه کار اصالح طلبــان 
متولــد شــد. از ایــن منظــر حبــس موســوی و کروبــی مقــارن 
بــود بــا رســمیت یافتــن چیرگــی الیه هــای منحــط جریــان 
ــوه  ــش و نح ــت گذاری جنب ــد سیاس ــر فرآین ــب ب اصالح طل
تعامــل بــا آن ]بــا چهره هــای شــاخصی چــون ســید محمــد 
خاتمــی، موســوی خوئینــی هــا، رجبعلــی مزروعــی، اردشــیر 
ــره؛  ــدی و غی ــاس عب ــور، عب ــن کدی ــد، محس ــر ارجمن امی
الیه هایــی کــه دامنــه پراگماتیســم سیاسی شــان آنقــدر 
گشــاد اســت کــه بــار دیگــر رســما از ضــرورت جایگزیــن 
ــردم دم  ــت م ــای سیاس ــه ج ــگان ب ــت نخب ــردن سیاس ک
ــن  ــج ای ــان و تروی ــی در بی ــال پروای ــرای مث ــد و ب می زدن
راهــکار نداشــتند کــه بــرای بقــای جنبــش بایــد آن را زیــر 
نگیــن پدرخوانده گــی هاشــمی رفســنجانی بــرد )بمانــد کــه 
ــه تلــه  ــه محاســبات خــود، ســرانجام دم ب ایــن یــْک بنــا ب

ــداد!([. ن
جــان کالم اینکــه اگــر چــه موســوی و کروبــی در همراهــی 
ــن  ــای ای ــدند و همپ ــول ش ــی متح ــه درجات ــش ب ــا جنب ب
ــان  ــی آن ــتی اجتماع ــا هس ــد، ام ــتادگی کردن ــوْل ایس تح
نمی توانســت )و نتوانســت( بــا آهنــگ چنیــن تحولــی تغییــر 
ــه  ــاری ک ــت ب ــد گف ــل بای ــن دلی ــه همی ــت ب ــد. درس یای
همراهــان و فرادســتان جنبــش - بــا دالیلــی متفــاوت - بــر 
ــه  ــه ب ــود ک ــر از آن ب ــد، ثقیل ت ــن نهادن ــن دو ت دوش ای

ــود. ــل تصــور ب ــش قاب ــه از پی ــن البت ــزل برســد و ای من

دامچالهتکرار
بــا پخــش خبــری دربــاره بیمــاری قلبــی موســوی بــار دیگــر 
موجــی از پســماندهای عاطفــی و نوســتالژیک »جنبش ســبز« 
ــان را در  ــی زب ــده فارس ــانه های عم ــازی و رس ــای مج فض
ــدن  ــک ب ــین ی ــنج های واپس ــد تش ــت همانن ــد؛ درس نوردی
ــی  ــر مجال ــار دیگ ــتری ب ــن بس ــر چنی ــار. ب ــه احتض رو ب
ــگان«  ــت نخب ــازه ای از »سیاس ــای ت ــور مصداق ه ــرای ظه ب
فراهــم آمــد )همــان سیاســتی کــه همــواره نظــر بــه »بــاال« 
ــر  ــه دبی ــگاری ب ــر »نامه ن ــی نظی ــا راهکارهای دارد ]۳[(؛ ب
ــا موســوی«. آنچــه در  ــات ب ــرای مالق کل ســازمان ملــل ب
ــوی  ــالمت موس ــرای س ــش ب ــوادارن جنب ــل ه ــی خی نگران
)فــارغ از اشــکال ســخیفی نظیــر فراخــوان بــه دعــا کــردن( 
ــی آن  ــت انفعال ــت ماهی ــده اس ــران کنن ــده و نگ آزار دهن
ــی و بی عملــی  اســت. اینکــه جمعیــت کثیــری تمامــی ناتوان
ــزد  ــر می خی ــان ب ــه توان ش ــاوری ب ــه از ناب ــود را  -ک خ
ــا  ــد و ب ــد می زنن ــرد پیون ــک ف ــی ی ــتی فیزیک ــا هس - ب
تعالــی بخشــیدن بــه یــک فــرد بــه مثابــه عصــاره ی جنبش، 
ــی  ــی آن ته ــی و مردم ــش را از عصــاره جمع ــع جنب در واق
می کننــد. ایــن رویکــرد از یکســو نااُمیــد کننــده اســت؛ چون 
ــز  ــان نی ــفتگی عاطفی ش ــانی آن در اوج برآش ــالن انس حام
همچنــان پــای در بنــد انفعــال دارنــد ]۴[؛ و از ســوی دیگــر 
آزار دهنــده اســت چــون ایــن خیــل انبــوه هنــوز سرســختانه 
ــک  ــت ی ــه نمی بایس ــد ک ــن می زنن ــا ت ــن خط ــدن ای از دی
ــه  ــی بخشــیدند ک ــردی تجســد م ــی را در ف جنبــش مردم

ــه پاشــنه آشــیل جنبــش بــدل شــود. بعدهــا خــود ب
ــدام  ــر اق ــه ه ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــن اســاس، می ت ــر ای ب
ــا محــور قــرار دادن موســوی بــه  ــار دیگــر ب فرضــی کــه ب
انجــام برســد، قدمــی رو بــه جلــو نخواهــد بــود و در بهتریــن 
حالــت مــا را بــه چرخــه ای می رســاند کــه بی فرجــام 
ــم. در  ــس کرده ای ــک لم ــی تراژی ــودن آن را در تجربیات ب
ــه  ــاداری ب ــاوِت وف ــوع متف ــه آن ن ــد ب ــا نیازمن ــوض، م ع
»جنبــش ســبز« هســتیم کــه بــر مبنــای ضــرورت گسســت 
ــه  ــیدن ب ــان رس ــد. بی گم ــده باش ــا ش ــی از آن بن دیالکتیک
ــراروی از  ــت و ف ــای گسس ــم ضرورت ه ــه فه ــی ک جایگاه
ــطح  ــوه - در س ــور بالق ــه ط ــان را - ب ــان اصالح طلب گفتم
ــه  ــتاوردهای تجرب ــود از دس ــازد، خ ــر س ــیعی امکان پذی وس
ــا از از  ــب تنه ــر ترتی ــه ه ــا ب ــت. ام ــبز« دانس ــش س »جنب
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ــه حضــور  ــوان ب ــه می ت ــن گسســتی اســت ک مجــرای چنی
ــای  ــه افق ه ــرد و ب ــذر ک ــده گ ــای آین ــر در رویداده موثرت
تغییــر وفــادار مانــد. ایــن گسســت الجــرم شــامل گسســت 
ــم می شــود ]گرچــه آزادی  ــره موســوی ه ــت چه از مرجعی
او و همــه زندانیــان سیاســی بخشــی از مطالبــات هــر جنبــش 

ــود[. ــد ب ــه ای خواه آزادی خواهان
ــر  ــان ه ــور مشــخص تر - بی گم ــه ط ــر - و ب از ســوی دیگ
تحــول نزدیکــی در ایــران در بازنمایــی اش توســط نیروهــای 
هژمونیــک آن، بــه ســان میــراث دار جنبــش ســبز و تــداوم 
دســتاوردهای آن قلمــداد خواهــد شــد و در ایــن میــان طبعا 
آن نیرویــی هژمونــی خواهــد یافــت کــه بیــش از ســایرین 
ــرده  ــک ک ــین ح ــش پیش ــر جنب ــود را ب ــان خ ــر و نش مه
ــْی  ــکال در تحــوالت آت ــن فهــم رویکــرد رادی باشــد. بنابرای
الجــرم همبســته اســت بــا تامــل انتقــادی در نســبت مــا بــا 
ــا  ــد ت ــه مصمم ان ــتی ای ک ــای پوپولیس ــته تالش ه آن دس
ســرمایه معنــوی جنبــش - از جملــه محبوبیــت چهره هــای 
نمادیــن آن - را نردبانــی بــرای عــروج سیاســی خــود قــرار 
دهنــد. بــه بیــان دیگــر ســرمایه نمادیــن جنبــش اعتراضــی 
ــی  ــاب هژمون ــه حس ــاپیش - ب ــون - پیش ــم اکن ۸۸ از ه
آتــی اصالح طلبــان بــر تحــوالت پیــش رو و بــه نفــع 
سیاســت هایی کــه آنهــا بــرای آینــده ایــران در ســر دارنــد 

واریــز شــده اســت.
ــود اگــر هماننــد  ــر ایــن اســاس اشــتباه بزرگــی خواهــد ب ب
بســیاری دیگــر ایــن گونــه تصــور کنیــم کــه »مــا نخســت 
بایــد نظــام دیکتاتــوری را بــر اندازیــم، تــا ســپس در 
ــز  ــات متمای ــی و مطالب ــت سیاس ــر هوی ــر ب ــی آزادت فضای
ــت تمامیت خواهــی  خــود متمرکــز شــویم«. چــرا کــه خصل
ــن  ــه در ضم ــت ک ــه گونه ایس ــتی ب ــای پوپولیس جنبش ه
عــروج طیــف اصلــی بــه قــدرت، همــه فضاهــا و مجراهــای 
ــزات باشــند،  ــر آن تمای عمومــی کــه دســتمایه پافشــاری ب
پیشــاپیش تســخیر می شــوند ]تجربــه انقــالب ۵۷ هــم 
مویــد ایــن مدعاســت[. در ایــن میــان نیروهــای جانبــْی یــا 
در مقتضیــات پیکــره تــازه ی نظــاِم قــدرت ادغــام می شــوند 
ــت« حــذف  ــت از »خواســت مل ــه نیاب ــادگی ب ــه س ــا ب و ی
خواهنــد شــد. از ایــن رو بــرای ایســتادگی در مقابــل 
ــت  ــر هوی ــد از همــان آغــاز ب روندهــای ادغــام ســازی بای
ــای  ــر مبن ــرد و ب ــای فش ــود پ ــتقل خ ــی مس ــق سیاس و اف
چنیــن تفاوتــی، نیروهــای اجتماعــی همســو بــا افــق خــود را 

ــازمان داد. س

جمعبندی:بهپویندگانمستقل
ــه  ــرام ب ــن احت ــا ضم ــد م ــه ش ــه گفت ــای آنچ ــر مبن ب
»وفــاداری« بســیاری از فعالیــن جــوان و کوشــندگان سیاســی 
بــه ســویه های رهایی بخــش جنبــش ۸۸، رونــد کنونــی 
ــاز  ــای آن را زمینه س ــبز« و نماده ــش س ــی »جنب بت وارگ
ــوالت  ــش در تح ــاک آن جنب ــف هولن ــاط ضع ــتمرار نق اس
ــوان  ــه می ت ــی ای ک ــه « سیاس ــا »نتیج ــم. تنه ــی می دانی آت
بــر ایــن رونــد متصور شــد تــدوام ســاختار قــدرت همبســته 
بــا »جنبــش ســبز« و بازتولیــد هژمونــی نیروهــای فرادســت 
ــازی  ــرد« س ــر م َ ــورد »اب ــخصًا در م ــود. مش ــد ب آن خواه
هــای رســانه ای از موســوی، بــر ایــن بارویــم کــه اگــر ایــن 
ــی و رشــد  ــه گســترش اجتماع ــی ب ــش شــخصیت کمک کی
کیفــی جنبــش می کــرد، اساســا موســوی بــه حصــر خانگــی 

ــد(. ــدگار نمی ش ــا مان ــت )و در آنج نمی رف
ــد  ــتن امی ــه داش ــده نگ ــرورت زن ــه ض ــز ب ــا نی ــا م طبع
اجتماعــی و دامــن زدن بــه نشــانه های همبســتگی مبارزاتــی 
بــرای ارتقــای مقاومــت جمعــی واقفیــم؛ امــا بــاور نداریــم که 
ــن  ــه ای ــخ گویی ب ــرای پاس ــده ب ــاذ ش ــیوه های اتخ ــه ش هم
ضــرورت، هــم ارز و خالــی از تناقض هــای درونــی باشــند. در 
مقابــل از دیــد مــا بایــد بــا شــهامت بــه بازخوانــی انتقــادی 
»جنبــش ســبز« نشســت تــا بتــوان بــه طــور دیالکتیکــی از 
ــی  ــن نمادگرای ــه ای ــت. در حالیک ــر رف ــت و فرات آن گسس
ــه احیــای آن جنبــش خامــوش شــده  هــا بیــش از آنکــه ب
کمــک کننــد، امــکان ایــن بازخوانــی انتقــادی بــرای تــدارک 
جنبــش متفــاوت آینــده را مســدود می ســازند؛ و نهایتــا بــه 
ــه از  ــوند ک ــر می ش ــت منج ــی فرادس ــی جریانات قدرت یاب
امکانــات زیــادی بــرای ادغــام این گونــه نمادهــا در گفتمــان 

هژمونیــک خــود برخوردارنــد.
ــه بالقوه گــی  ــا« ب ــه »م ــم ک ــن بگذاری ــر ای ــرض را ب ــر ف اگ
هــای تحقق نیافتــه جنبــش متعهدیــم، در ایــن صــورت 
بایــد پذیرفــت کــه مانــدگار شــدن نوســتالوژیک در فعلیــت 
جنبــش، دعوتــی ناخواســته اســت بــه »شــی وارگی جنبــش«. 
ــد،  ــر برس ــه نظ ــی ب ــم حماس ــدر ه ــر ق ــدگاری ه ــن مان ای
بــاز از جنــس وفــاداری بــه جنبــش »مــردم« نیســت، بلکــه 

نقــض غــرض و عقبگــردی آشــکار اســت. 

دهم شهریور ۱۳۹۱
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انضمامــی  کــه شــرایط  آنجــا  از 

از  نزدیکــی  چشــم انداز  جامعــه 

کارگــری  مبــارزات  میــدان داری 

نمی دهــد،  نویــد  را  طبقاتــی  و 

ــن  ــپ در عی ــای چ ــی از نیروه برخ

فاصله گیــری انفعالــی از تحــوالت 

ــد  ــر امی ــن ام ــه ای ــا ب سیاســی، گوی

ــادی و  ــران اقتص ــه بح ــته اند ک بس

ــواه  ــه خ ــر جامع ــتی دامن گی معیش

نــا خــواه ســمت و ســوی تحــوالت را 

بــه ســمتی ببــرد کــه زمینــه ی الزم 

بــرای مداخله گیــری آنــان - بــه 

نیابــت طبقــه کارگــر - فراهم شــود. 

ــان  ــی نش ــه تاریخ ــه تجرب در حالیک

داده اســت کــه ســمت و ســوی 

ــچ  ــودی هی ــه خ ــود ب ــوالِت خ تح

ــتان  ــارزات فرودس ــع مب ــه نف گاه ب

و  چــپ  تحــرکات  زمینه یابــی  و 

سوسیالیســتی نیســت. ضمــن اینکــه 

ــه مصــر  ــز تجرب در ســوی دیگــر نی

و تونــس نشــان داده اســت کــه 

ثمــره سیاســی جنبش هــای ضــد 

ــت  ــود زیس ــا بهب ــوری لزوم دیکتات

ــت؛  ــتمدیدگان نیس ــتان و س فرودس

ــان در  ــذاری آن ــزان اثرگ ــه می بلک

تحــوالت نهایــی، دقیقــا وابســته 

اســت بــه میــزان خودآگاهــی و 

ــش  ــد جنب ــه در فرآین ــجامی ک انس

در  مبــارزات  پراکســیس  طــی  و 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــان ایج ــوف آن صف

در مــورد شــرایط ایــران و تکیــه 

ــر  کــردن برخــی طیف هــای چــپ ب

ــادی  ــت اقتص ــتم و فالک ــت س عینی

ــل  ــی حاص ــی مبارزات و خودانگیختگ

ــه خاطــر داشــت کــه  از آن، بایــد ب

امــروزه حتــی اصالح طلبــان هــم 

ــاز  ــه در ف ــد ک ــی دریافته ان ــه خوب ب

بعــدی جنبــْش یــا در تحــرکات 

ــدات  ــا تمهی ــد ب ــده بای ــِی آین سیاس

ــه  ــم را ب ــه ی پوپولیس ــْب دامن مناس

ــم  ــتان ه ــران و فرودس ــوزه کارگ ح

ــم  ــژاد ه ــی احمدی ن ــانند ]حت بکش

ــن  ــد ســال پیشــتر در اجــرای ای چن

ترفنــد تــا حــدی توفیــق یافته بــود[. 

یعنــی، فالکــت اقتصــادی لزومــا 

محرومــان  و  کارگــران  توده هــای 

ــی  ــای سیاس ــه ســمت رویکرده را ب

چــپ متمایــل نمی کنــد.

ــن اگــر ضــرورت دخالتگــری  بنابرای

فعــال نیروهــای چــپ در تحــرکات و 

جنبش هــای سیاســی را بپذیریــم، بــا 

ایــن پرســش مواجهیــم کــه جایــگاه 

چــپ در ایــن جنبش هــا چیســت؟ از 

آنجــا کــه جنبــش ضــد دیکتاتــوری 

ــه  ــه ب ــتگاه و ن ــاظ خاس ــه لح ــه ب ن

ــار  ــد و پیامدهایــش برکن لحــاظ رون

از صف بنــدی  هــا و کشــاکش هــای 

طبقاتــی و ســایر شــکاف های حامــل 

ــا  ســتم سیســتماتیک نیســت، کار م

ــی اســت  ــا آن صف های ــی ب پیوندیاب

سخن کوتاهی با نیروهای چپ:

  پیرامون دخالت گری مستقل در جنبش
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کــه آنهــا را حامــل پتاســیل های 

کلیــت  بــرای  رهایی بخــش 

کــه  ]آنهایــی  می دانیــم  جامعــه 

ــد  ــی ندارن ــب صدای ــان غال در گفتم

ــد  ــور نظام من ــه ط ــان ب ــا صدایش ی

ــت  ــی تقوی ــود[؛ یعن ــف می ش تحری

خودبــاوری سیاســی و ســازمانیابی 

ــتان  ــای فرودس اعتراضــی در صف ه

بدیهــی  جامعــه.  زحمتکشــان  و 

اســت کــه بــرای ایــن کار بایــد 

زبــان ارتباط یابــی بــا کارگــران و 

ســتمدیدگان را بیاموزیــم تــا بتوانیــم 

ــویه آزادی  ــگ و دو س ــد تنگاتن پیون

و برابــری را محملــی بنیادیــن بــرای 

ــن  ــه ای ــارزات هم ــدی مب مفصل بن

ــم. ــرار دهی ــا ق الیه ه

مشــخصا دربــاره شــرایط امــروز 

کــه  کــرد  اذعــان  بایــد  ایــران 

و  اصالح طلبــان  بی شــک 

آنــان  نئولیبــرال  هم پیمانــان 

بازیگــران اصلــی تحــوالت آتــی 

ــطه  ــه واس ــود و ب ــد ب ــران خواهن ای

ــانی  ــر پیش ــود ب ــه از خ ــری ک ُمه

»جنبــش ســبز« نهادنــد و ســایر 

ــه از آن  ــی ک ــات و حمایت های امکان

برخوردارنــد )از جملــه همســویی های 

ــن  ــش تعیی ــان نق ــی(، بی گم بین الملل

نهایــی  سرنوشــت  در  ای  کننــده 

ــازی خواهنــد کــرد  ایــن تحــوالت ب

ــه  ]طبعــا محبوبیــت موســوی هــم ب

ــد  ــرای پیون ــی ب ــب تروای ــان اس س

ــا ســمت  زدن قاطــع نئولیبرالیســم ب

و ســوی تحــوالت آتــی ایــران مــورد 

پوپولیســتی  هــای  بهره بــرداری 

ــه  ــت ب ــا درس ــرد[. ام ــرار می گی ق

همیــن دلیــل راه مــا آن نیســت 

کــه بــه انتظــار صدقــه فــردای 

امروزمــان  مبــارزه  اصالح طلبــان، 

را در ســایه چتــر آنهــا پــی بگیریــم 

ســازمان های  و  احــزاب  )هماننــد 

پیمانــان  هــم  کــه  قدرتگرایــی 

سیاســی خــود را بــر مبنــای موازنــه 

ــر  ــروی قاه ــان از نی ــوا و درک ش ق

ــرای  ــس ب ــد(؛ برعک ــم می کنن تنظی

ــه تحــوالت  ــم در پروس ــه بتوانی آنک

حضــور  آن  فــردای  در  و  آتــی 

اجتماعــی و سیاســی خودمــان را بــر 

ــک  ــروی هژمونی ــر نی ــا ه ــان - ی آن

دیگــر - تحمیــل کنیــم، بایــد در 

تــدارک برســاختن و تقویــت صفوف 

و  باشــیم  مســتقل مان  مبارزاتــی 

ــی  ــی و گســترش کم ــر رشــد کیف ب

آنهــا پافشــاری کنیــم. طبعــا در 

مســتقیم  آمــاج  کنونــْی  شــرایط 

ــا  ــارزه ب ــتقل، مب ــوف مس ــن صف ای

دیکتاتــوری خواهــد بــود )نــه فرضــا 

ــا  ــان(؛ ام ــالح طلب ــا اص ــارزه ب مب

تفــاوت مهــم در اینجاســت کــه 

درک از ملزومــات رهایــی در دل 

ایــن صفــوف بــه گونــه ای اســت کــه 

ــان راه،  ــه پای ــورْی ن ــقوط دیکتات س

بلکــه تنهــا قدمــی اولیــه و ضــرروی 

بــرای گشــودن مســیر رهایی اســت. 

بــر همیــن اســاس نحــوه پیونــد 

ــن  ــر ســازنده ی ای ــردِم« ب ــاِن »م می

صفــوف بــا »امــر سیاســی«، بــر 

ــْش  ــق رهایی بخ ــات اف ــای الزام مبن

ــا  ــف و بازســازی می شــود. تنه تعری

ســویه های  تــدراک  صــورت  در 

ضــروری چنیــن مبــارزه ایســت 

ــی  ــادی و مردم ــتوانه ای م ــه پش ک

بــرای مواجهــه آتــی بــا امــواج 

»پســا انقالبــی« فراهــم می شــود؛ 

ــالب  ــک »انق ــِس ی ــه در پ ــرا ک چ

سیاســت های  پیشــبرد  انفعالــی« 

ــق ســرکوب  ــز از طری ــی ج نئولیبرال

و  سوسیالیســتی  گرایش هــای 

انحــراف بــه راســِت تشــکل های 

ــت. ــن نیس ــری ممک کارگ

۱۴ شهریور ۱۳۹۱
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ــات  ــتانه انتخاب ــی در آس پرســش مهم
ــن  ــوری )۱۳۹۲( در ذه ــت جمه ریاس
ــرایط  ــد: »نســبت ش بســیاری می چرخ
ــی  ــش اعتراض ــا جنب ــران ب ــروز ای ام
ــت؟«. در  ــی ۱۳۸۸ چیس ــا انتخابات پس
دل ایــن پرســش، ســواالت دیگــری نیز 
ــش  ــر جنب ــر س ــه ب ــه اســت: »چ نهفت
ــر ســر  ــد؟«؛ »چــه ب اعتراضــی ۸۸ آم
خیــل انبــوه کســانی آمــد کــه انــرژی 
تظاهرات هــای  تمــام  در  را  خــود 
ــان  ــه خیاب ــه عرص ــال ۸۸ )و ۸۹( ب س
ــد و  ــا رفتن ــد؟ کج ــانه ها آوردن و رس

ــدند؟« و ... . ــه ش چ

اگــر چــه جنبــش  از دیــدگاه مــا 

تراژیــک  اعتراضــی ۸۸ در رونــدی 
خامــوش شــد و نتوانســت بــه اهــداف 
سیاســی خــود دســت یابــد و در واقــع 
تاریخــی  بالقوه گــی هــای  از تحقــق 
مازادهایــی  امــا  مانــد،  بــاز  خــود 
ــد  ــه می توانن ــت ک ــته اس ــدی داش ج
دســتمایه ی گشــودن راه هــای جدیــدی 
بــه ســوی امــر سیاســی و مبــارزه 
جمعــی باشــند. شــکی نیســت کــه 
ایــن  پــرورش  و   جــذب  بــدون 
ــترهای  ــا بس ــا ب ــق آنه ــا و تلفی مازاده
مــادی ســتم و ضرورت هــای تاریخــی، 
احتمالــِی  اعتراضــی  خیزش هــای 
آینــده هــم محکــوم بــه شکســت 
ــخ  ــه تاری ــه ک ــود. همان گون ــد ب خواهن

مبــارزات صــد ســاله مــردِم ســرزمین 
درخــوری  »فتــح«  بــه  هنــوز  مــا 

نیانجامیــده اســت.

یکم.ازسیاسیشدنمردم،تا
مردمیشدنسیاست

امــا مازادهــای آن رخداد ســپری شــده 

ــم  ــر بگویی ــت اگ ــراه نیس ــد؟ بی کدامن
ــش آن  ــن جنب ــتاورد ای ــن دس مهمتری
بــود کــه جامعــه ای گریزان از سیاســت 
)بــه ویــژه نســل جــوان( را بــا سیاســت 
کاذب  بهــار  از  پــس  داد.  آشــتی 
ــزان  ــه زودی در خ ــه ب ــرداد ۷۶ ک خ
خونیــن تیــر ۷۸ فــرو مــرد، بــه ســختی 
ــر  ــه ام ــت ک ــانی را یاف ــد کس می ش
ــود  ــه از خ ــه ای بیگان ــی را مقول سیاس
نشــمارند. تــا پیــش از خیــزش مردمــی 
۸۸ وضــع کمابیــش بــه همیــن منــوال 
باقــی بــود. بــرای مثــال در همیــن 
ــجویان  ــوه دانش ــان انب ــال ها در می س
ــی  ــور و حت ــارج از کش ــران خ و مهاج
نســل تــازه پناهجویــان، بایــد بــا چــراغ 
ــر می آمــدی  ــه جســتجوی کســانی ب ب
سیاســی  فعالیــت  دغدغــه ی  کــه 
داشــتند ]گــر چــه آوارگــی آنهــا خــود 
ــا  ــود[. ام ــت ب ــِی سیاس ــوِل جانب محص
خیــزش ۸۸ نــه تنهــا ثمــرات چندیــن 
ســاله سیاســت زدایی را جــاروب کــرد، 
ــت را  ــری از سیاس ــکل دیگ ــه ش بلک
ــزی  پیــش روی مــردم نهــاد کــه تمای

ــِن نخبــگان  ــا سیاســت دیری بنیادیــن ب
داشــت؛ سیاســتی کــه در خیابــان رقــم 
مــی خــورد. »خیابــان« همــان بســتری 
ــوم  ــه طــور بی واســطه مفه ــه ب ــود ک ب
»سیاســت مــردم« را در معــرِض دیــد 
و تجربــه ی همــگان قــرار داد و درســت 
ــی  ــان میانج ــار، خیاب ــن اعتب ــه همی ب
زایــش مفهــوم تــازه ای از »مــردم« 
و  گیریــم در شــکلی جنینــی  شــد؛ 
هنــوز ناتمــام. در واقــع ایــن طلیعــه ی 
سیاســی شــدِن جامعــه، تنهــا مقدمــه ای 
ــت،  ــدن سیاس ــی ش ــرای مردم ــود ب ب
می توانســت  خــود  تــداوم  در  کــه 
بــه ملزومــاِت »سیاســت از پاییــن« 
مادیــت بخشــد. امــا متاســفانه جنبــش 
اعتراضــی ۸۸ از رســیدن بــه ایــن 
ــیاری از  ــون بس ــد، چ ــاز مان ــه ب مرحل
امکانــات آن بــرای انکشــاف تــوان 
و نیــروی مردمــی ناگشــوده مانــد؛ 
چــون بــه ســازمانیابی های مردمــی 
را  مبــارزه  و  مقاومــت  تــداوم  کــه 
تضمیــن کننــد منجــر نشــد؛ چــون بــه 
رغــم همــه ابتــکارات خودانگیختــه، 
ــی و  ــل کار و زندگ ــه مح ــان را ب خیاب
ــون  ــزد؛ چ ــد ن ــره پیون ــت روزم زیس
ــتمدیدگان را  ــی از س ــای بزرگ بخش ه
خطــاب قــرار نــداد؛ چــون بــرای دفــاع 
ــرکوب  ــتگاه س ــر دس ــود در براب از خ
برنامــه ای نداشــت و الجــرم خیابــان را، 
ــی  ــای اجتماع ــه عرصه ه ــپس هم و س

در مسیر بازسازی مبارزه انقالبی
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را، وانهــاد و بــه دنیــای مجــازی رانــده 
ــای  ــه پاه ــود و ب ــوان ب شــد؛ چــون ج
ــه  ــت و ب ــاد نداش ــود اعتم ــزران خ ل
رغــم همــه شــورها و فداکاری هــا، 
هنــوز رو بــه »بــاال« می نگریســت؛ 
چــون بازتــاب صداهــای متکثــر خــود 
ــنید  ــدی می ش ــدای واح ــا در ص را تنه
تصــور  همان گونــه  را  خــود  و 
می کــرد؛ چــون نتوانســت از کلیــت 
ــری بســازد  ــود، تصوی خــود، چنانکــه ب
ــان  ــوژه گی همراه ــش س ــه الهام بخ ک
بی شــمارش باشــد؛ چــون در برابــر 
ــود.  ــا ب ــدرش تنه ــمنان مقت ــه دش هم
بــه ایــن ترتیــب گرایــش عمومــی بــه 
سیاســت در بزنگاه هــای تاریخــی لزومــا 
خصلتــی پایــدار و دائمــی نــدارد و خــط 
ســیر آن نیــز لزومــا بــه دور از تباهــی 
نیســت. از ایــن نظــر، اگــر چــه رخــداد 
انقالبــی،  آســتانه های  هماننــد   ۸۸
ــد و  ــود کــه جامعــه ی نااُمی ــه ای ب تکان
ــه »سیاســت« کشــاند،  رخــوت زده را ب
امــا انکشــاف آن ناتمــام بود و بســیاری 
آن  رهایی بخــِش  قابلیت هــای  از 
ــد. اینکــه چنیــن رخــدادی  مغفــول مان
ــتن  ــخ را آبس ــتی تاری ــه راس ــد ب بتوان
تغییــر کنــد، وابســته بــه ســمت و 
ســوی حرکت هــا و دینامیــزم تحــوالت 
ــده  ــل بازدارن ــا عوام ــاف ب آن در مص
درونــی و بیرونــی اســت؛ یعنــی نتیجــه 
ــه مضمــون سیاســت  ــی وابســته ب نهای
ــت.  ــای آن( اس ــری، ژرف ــه تعبی ــا ب )ی
بــه بیــان دیگــر، ماحصــل نهایــی 
رخــداد بــه کیفیــت و ژرفــای سیاســی 
ــات  ــه امکان ــی ب ــه، یعن ــدِن جامع ش
بــرای  رخــداد  دل  از  شــده  خلــق 
مشــارکت همگانــی در امــر جمعــی 

منظــر،  ایــن  از  می یابــد.  بســتگی 
میــزان وفــاداری بــه رخــداْد تابــع 
ــر در آرایــش نیروهــای  چگونگــی تغیی
ــر  ــرای تاثیرگــذاری فعــال ب مردمــی ب
دینامیــزم تحــوالت آن اســت؛ کــه این 
یــک، بــه نوبــه ي خــوْد ژرفــای رخــداد 
و گســتره ی امکانــات دگرگون ســاِز آن 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــن می کن را تعیی
بازنمایی هــای  برخــی  خــالف  بــر 
ــد  ــی همانن ــبه متافیزیکی، رخدادهای ش
انقــالب ۵۷، جنبــش اعتراضــی ۸۸، 
ــه  ــره ب ــی و غی ــار عرب ــای به خیزش ه
ــد و  ــزه« نمی کنن ــود »معج ــودی خ خ
ــه  ــردم را ب ــطه م ــور بی واس ــه ط ــا ب ی
ــش  ــت رهایی بخ ــاذ سیاس ــوی اتخ س
- و یــا وفــاداری بــه آن - غســل 
ــا از دل  ــه آنه ــد، بلک ــد نمی دهن تعمی
انســداد و دلمردگــی دیریــن، گســتره ی 
ــردم  ــایند و م ــاز می گش امکانــی را ب
را بــه ســوژه گِی تاریخ شــان دعــوت 
ســمت گیری  رو  ایــن  از  می کننــد. 
 - تاریخــی  تکانه هــای  ایــن  نهایــی 
کــه در برهه هایــی معیــن سیاســت 
دور  رســمی  قــدرت  انحصــار  از  را 
ــوی  ــه س ــم ب ــان ه ــازند - توام می س
ــت  ــوی شکس ــه س ــم ب ــروزی و ه پی
نــوع  نهایــت  در  اســت؛  گشــوده 
ــن  ــداد تعیی ــا رخ ــی ب ــه ی جمع مواجه
کننــده ی پیــروزی یــا شکســت نهایــی 

ــود!   ــد ب خواه
ــن حــال سیاســی شــدن نســبی  ــا ای  ب
ــه  ــت ک ــازادی اس ــان م ــه، هم جامع
تاریــِخ پــس از خیــزش ۸۸ را از زمــان 
ــد  ــز می کن ــش از آن متمای تاریخــِی پی
در  نیــز.  را  رو  پیــش  مســیرهای  و 
ــر  ــه دقیق ت ــن مقول ــی در ای ــه کم ادم

ــن  ــاوت ای ــویه های متف ــویم و س می ش
ــور  ــه ط ــت را ب ــه سیاس ــتگی ب آغش
ــم از آن  ــا ببینی ــم، ت فشــرده وا می کاوی
جنبــش شــور و امیــد، بــه راســتی چــه 
ــازاد  ــه م ــه مثاب ــی ب ــای سیاس طیف ه
آن رخــداد در دســتمان مانــده اســت.

دوم.نیروهایسیاسِیمستقِل
آزادشدهدرجنبش:مازادی

مهمولیپراکنده!
ــرای بســیاری  جنبــش اعتراضــی ۸۸ ب

بــرای  عطفــی  نقطــه  جوانــان  از 
پیونــد فعــال بــا سیاســت بــود. از 
ــر  ــا ب ــادی بن ــده ی زی ــان ع ــن می ای
ــی  ــی و سیاس ــای فرهنگ ــه ه پس زمین
ــاِن  ــذب گفتم ــه، ج ــر جامع ــب ب غال
جنبــش  فرادســت  اصالح طلبانــه ی 
را  بــه جنبــش  وفــاداری  و  شــدند 
ــدای  ــادی از ص ــر انتق ــروی غی در پی
ــن  ــد. از ای ــش دیدن ــر جنب ــلط ب مس
طیــِف انبــوه، آنــان کــه هنــوز بــه وادی 
ــای  ــد، در آموزه ه ســرخوردگی نغلتیدن
ــر روزه  ــه ه ــتقر - ک ــم مس ــِج نظ رای
رســانه های  در  مختلــف  اشــکال  در 
 - می شــود  تکــرار  اصلــی  جریــان 
ذاتگرایانــه  درکــی  شــدند:  ادغــام 
اصالح طلبــی،  و  قانون مــداری  از 
حقــوق  اســتقالل  انقالب هراســی، 
ــی،  ــت، ایدئولوژی هراس ــر از سیاس بش
ــازار آزاد،  ــی و ب ــتگِی دموکراس همبس
تقابــل منافــع فــردی و جمعــی و غیــره. 
فعال تریــن اینهــا، درســت از منظــر 
ــای  ــه حلقه ه ــش، ب ــا جنب ــی ب همراه
)فرهنگــی،  نخبــگاِن  میــان  واســِط 
از  برآمــده  اجتماعــی(  و  سیاســی 
ــدل  ــردم ب ــا م ــب ب ــل اصالح طل محاف
ــان بعضــا خــود  شــدند و بخشــی از آن
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جــذب پــاره ای از ایــن محافــل نخبــگان 
ــرزی  ــانه اِی برون م ــای رس ــا بازوه و ی
گــروه،  ایــن  شــدند.  اصالح طلبــان 
ــق  ــدی و عمی ــرات ج ــه تغیی ــر گون ه
سیاســی  و  اقتصــادی  ســاختار  در 
غیرضــروری  را  ایــران  بــر  حاکــم 
ــه  ــتبداد مطلق ــه اس ــرا ک ــد، چ می دان
می انــگارد  مشــکالت  علت العلــل  را 
را  زمامــداری  در شــیوه ي  تغییــر  و 
ــا. از  ــِی م ــای تاریخ ــه مشکل گش یگان
ــان جایگزینــی هیئــت حاکمــه  دیــد آن
ــا یــک هیئــت حاکمــه پایبنــد  فعلــی ب
بــه »عقالنیــت سیاســی« گشــاینده 
ــد  ــی« خواه ــوی »دموکراس ــه س راه ب
بــود. بــر مبنــای گرایــش فکــری 
غالــب در ایــن طیــف، جنبــش ۸۸ 
جنبــش اعتراضــی طبقــه متوســط بــود، 
چــون از دیــد آنــان طبقــه محــروم یــا 
ــا و ضرورت هــای  ــه درک مزای ــادر ب ق
ــه  ــود ب ــا خ ــی« نیســت و ی »دموکراس
نوعــی همدســت حاکمیتــی اســت کــه 
ــتضعفان و  ــوق مس ــع حق ــود را مداف خ
ــی  ــیب پذیر جامعــه معرف اقشــار آس
ــی  ــوع بازنمای ــان در مجم ــد. آن می کن
جنبــش در رســانه های فرادســت را 
عیــن جنبــش گرفته انــد، همچنــان کــه 
ــای کالن  ــش و رهیافت ه ــوع بین در ن
سیاســی نیــز نزدیکی هــای بســیاری 
بــه محصــوالت گفتمانــی اصالح طلبــان 
دارنــد. نهایتــا ایــن طیــف از همراهــاِن 
ــش  ــی »جنب ــاداران کنون ــا وف ــابق ی س
ــته ها و  ــاد هس ــه ایج ــادر ب ــبز« ق س
شــبکه های مســتقل بــرای پیگیــری 
ــر  ــه اکث ــی نشــدند. بلک مقاومــت جمع
ــان  ــه آن ــبکه هایی ک ــا ش ــا و ی حلقه ه
ــتقیم  ــرد، مس ــذب ک ــود ج ــه خ را ب

ــه نهادهــای  ــا غیرمســتقیم وابســته ب ی
اصالح طلــب بــود، کــه در بهتریــن 
حالــت تســخیر فضــای مجــازی را 

ــود. ــرار داده ب ــدف ق ه
از  دیگــری  دســته  بیــن  ایــن  در 
مراتــب  )بــه  جنبــش  همراهــان 
ــد  ــز بودن ــی( نی ــر از دســته قبل کوچکت
ــون  ــل افس ــختی در مقاب ــا سرس ــه ب ک
و  جنبــش  بــر  مســلط  رســانه های 
نهادهــای وابســته بــه گفتمــان نئولیبرال 
مقاومــت کردنــد. بــرای آنــان همراهی 
ــدن  ــای ذوب ش ــه معن ــش ب ــا جنب ب
مقابــل،  نبــود، و در  فعلیــت آن  در 
هــای  بالقوه گــی  فعال ســازی  بــه 
رهایی بخــش جنبــش نظــر داشــتند. از 
ایــن رو همراهــی آنــان بــا جنبــش بــه 
ــادی  ــف، مســتقل و انتق درجــات مختل
بــود. در همیــن راســتا آنهــا بــه هیــچ 
تشــکیالتی،  وابســتگی  از  ســطحی 
ایدئولوژیــک و مالــی بــه  سیاســی، 
تــن  جنبــش  فرادســت  نهادهــای 
ندادنــد، همچنانکــه هیچــگاه نســبت به 
»کمــک« هــای قدرت هــای جهانــی 
ــی  ــش مردم ــکوفایی« جنب ــرای »ش ب
در ایــران توهمــی نداشــتند. بخشــی از 
ــک  ــته های کوچ ــاد هس ــه ایج ــان ب آن
کــه  آوردنــد، چــرا  مقاومــت روی 
تکثیــر هســته های خودبنیــاد در دل 
ــرای گســترش  ــه ای ب ــش را مقدم جنب
قــوام  و  جنبــش  ســازمان یافته گِی 
یافتــن مبــارزه ارزیابــی می کردنــد. 
ــان،  ــری از آن ــش دیگ ــد بخ ــر چن ه
ــری در  ــردی دخالتگ ــاِی ف ــه قالب ه ب
جنبــش بــاور داشــتند یــا بــه اجبــار در 
ایــن قالــب ماندنــد. انتشــار وبالگ هــا، 
شــب نامه ها  و  هــا  خرده رســانه 

را بایــد کوششــی در همیــن جهــت 
ــن  ــه ای ــا ب ــون آنه ــرد. چ ــی ک ارزیاب
ــه میانجــی  ــم می توانســتند ب ــق ه طری
ــِن  ــایر فعالی ــا س ــان ب ــدای خودش ص
ــم  ــد، و ه ــد بگیرن ــش پیون ــه جنب بدن
ــد  ــت کنن ــازی حرک ــیر نهادس در مس
و بســترهایی بــرای کار جمعــی فراهــم 
آورنــد. ایجــاد حلقه هــای بحــث و 
ــن  ــوان در همی ــم می ت ــی را ه کتابخوان
ــا  ــن طیف ه ــد ]بخشــی از ای ــتا دی راس
ــا مشــاهده ی نشــانه های  ــج ب ــه تدری ب
ــان  ــادن خیاب ــر وانه ــش )نظی زوال جنب
ــِی  ــه ی نهای و فضاهــای عمومــی( و غلب
ــش، از  ــر جنب ــان ب ــدای اصالح طلب ص
همراهــی بــا صــورت اســتحاله یافتــه ي 
جنبــش )»شــبه جنبــش مجــازی«( 
ــار  ــی دچ ــده ای حت ــاز ایســتادند و ع ب

ســرخوردگی و بی تفاوتــی شــدند[.
ایــن  رویکــرد  کلــی  طــور  بــه 
پراکنــده  و  مســتقل  طیف هــای 
فراگیــر  جنبــش  درون  در  هیچــگاه 
ــا  ــه آنه ــر ک ــن خاط ــه ای ــه ب ــد؛ ن نش
مردمــِی  ســاحت  در  پــای  احیانــا 
جنبــش نداشــتند، بلکــه بــه ایــن دلیــل 
ــیرهای  ــده کــه بــرای آنهــا مس عم
ــه  ــا بدن ــی ب ــل ارتباط ــرای تعام الزم ب
جنبــش کمابیــش مســدود بــود؛ خــواه 
ــد و  ــادی پیون ــای م ــاظ مجراه ــه لح ب
رســانش و خــواه بــه لحــاظ بســترهای 
ایدئولوژیــِک موجــود. در مــورد عامــل 
ــای  ــودِن مجراه ــدود ب ــت )مس نخس
دو  بــه  می تــوان  پیونــد(  مــادی 
پیش زمینــه اشــاره کــرد: از یکســو 
اغلــب ایــن حلقه هــا و خرده رســانه 
بــا  ارتباطــی  یافتــِن زبــان  هــا در 
مــردم و تلفیــق ادبیــات سیاســی مــورد 
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ــی  ــتره متنوع ــا گس ــود )عمدت ــر خ نظ
بــا  اندیشــه های سیاســی چــپ(  از 
نــاکام  انضمامــی جامعــه  وضعیــت 
ــدر  ــه ق ــر ب ــوی دیگ ــد؛ و از س بودن
ــر و  ــا یکدیگ ــری ب ــی در پیوندگی کاف
ــت  ــت و تقوی ــبکه های مقاوم ــاد ش ایج
در  مســتقل  همبســته ی  صداهــای 
ــد  ــا فاق ــیدند و ی ــش نکوش درون جنب
انعطــاف نظــری و پراتیــک الزم بــرای 
ــد. در  ــیری بودن ــن مس ــهیل چنی تس
نهایــت صداهــای آنــان بــا انبــوه 
بی صدایــاِن  پراکنــده ی  صداهــای 
جنبــش پیونــد نیافــت و الجــرم در 
ــی«  ــان اصل ــانه های »جری ــام رس ازدح
مــورد  در  شــد.  گــم  فارســی زبان 
ــی  ــی ناش ــداد ارتباط ــل دوم )انس عام
ایدئولوژیــک موجــود(  از بســترهای 
ــاله ی  ــت س ــت در دوره هش ــد گف بای
زمامــداری اصالح طلبــان فضــای ذهنــی 
ــان  ــح گفتم ــا مصال ــیعا ب ــه وس جامع
ــود  ــده ب ــدی ش ــه پیکربن اصالح طلبان
و جامعــه مدنــِی حداقلــِی موجــود 
ــان( در  ــف اقتدارگرای ــتقل از طی )مس
ــه  ــود. ب ــه ب ــوام یافت ــن بســتری ق چنی
ــِت  ــْی گسس ــه های تاریخ ــاظ ریش لح
ــه  ــپ از صحن ــیون چ ــِی اپوزیس حذف
عمومــی، تشــدید فضــای ســرکوب 
و خفقــان سیاســی، در کنــار تقابــل 
اقتدارگــرای  بخــش  فرادســتانه ي 
اصالح طلــب،  جنــاح  بــا  حکومــت 
مجموعــا موجــب آن شــد کــه گفتمــان 
اصالح طلبــی - و برخــی چهره هــای 
شــاخص آن - جایــگاه باالیــی نــزد 
عمــوم مــردم پیــدا کننــد و تناقضــات 
ــن  ــد. در عی ــده بمان ــی آن نادی درون
مولفه هــای  برخــی  ادغــام  حــال 

دموکراســی طلبی  و  آزادی خواهــی 
اصالح طلبــان  سیاســِی  گفتمــان  در 
ــه های  ــی اندیش ــه جهان ــار غلب در کن
انقالب هراســی  )نظیــر  نئولیبرالــی 
و ضدیــت بــا رادیکالیســم سیاســی، 
در  نخبه گرایــی  و  تخصص گرایــی 
ســاحت سیاســی، و ...(، بســتر مناســبی 
بــرای مقبولیــت دیدگاه هــا و گســترش 
ــم آورد.  ــان فراه ــی آن ــگاه اجتماع پای
ــه  ــت ک ــر داش ــد در نظ ــن بای همچنی
پراکندگــی جامعــه و فقــدان مطلــق 
ــه  ــی و ب ــکل های مردم ــا و تش نهاده
طــور کلــی ماهیــت اتمیســتی جامعــه، 
سیاســی  خودبــاوری  درازمــدت  در 
ــود  ــرده ب ــف ک ــان تضعی ــردم را چن م
و  اصالح طلبــان  تشــکل یافتگی  کــه 
جایــگاه نســبی آنــان در ســاختار حاکــم 
ــم و  ــی مه ــه مزیت ــه مثاب ــواه ب خواه ناخ
ــر  ــش جلوه گ ــه ای نجات بخ ــی وزن حت
ــد  ــل در پیون ــن عوام ــه ای ــد. هم می ش
بــا هــم ســبب شــدند کــه جریان هــای 
اصالح طلــب بــه مثابــه تنهــا آلترناتیــو 
ــوه  ــم جل ــرکوبگر حاک ــم س ــن نظ ممک

ــد.  کنن

سوم.شکستسرنوشتمقدرما
نبود،همچنانکهپیروزی

ایــن همــه بــه معنــای آن نیســت 

ــاپیش  ــی ۸۸ پیش ــش اعتراض ــه جنب ک
محکــوم بــه آن بــود کــه بــه بن بســتی 
ــار  ــدان گرفت ــرانجام ب ــه س ــد ک برس
ــای  ــی پهنه ه ــای مردم ــد. جنبش ه ش
امــکان و امیدنــد و تــوان خودانگیختگی 
ــا شــکاف ها  ــد ب هــای مردمــی در پیون
ــور  ــه ط ــده ب ــی ش ــای بحران و تضاده
بالقــوه می تواننــد روندهــای تــازه ای 

خلــق کننــد که بــه رشــد خودبــاوری و 
انســجام مــردم بیانجامــد، و بــه نوبــه ی 
ــا و -  ــه ی نیروه ــت موازن ــود وضعی خ
بــه تبــع آن - ذهنیــت سیاســی مــردم 
را متحــول ســازند. وانگهــی، همچنانکــه 
ــک  ــتقر ی ــی مس ــم سیاس ــاختار نظ س
ــای  ــت، جنبش ه ــل نیس ــت بی خل کلی
اعتراضــی هــم پدیده هایــی همگــن، 
ــتند. از  ــر نیس ــی پذی ــتا و پیش بین ایس
ایــن منظــر به رغــم همــه ی بســترهای 
ــد  ــری، بای ــای نظ ــی و برآورده تاریخ
در هــر جنبــش مردمــی بــه طــور 
ــا  ــته ه ــرد. دانس ــری ک ــال دخالتگ فع
ــارکت را  ــوه مش ــا نح ــات، تنه و تجربی
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــن می کنن تعیی
اعتراضــِی  جنبــش  یــک  شکســت 
تــوده ای بــه معنــای پایــاِن کار آن 
ــه  ــالب نقط ــیر انق ــون مس ــت، چ نیس
پایانــی نــدارد ]حتــی آنــگاه کــه نظمــی 
ــیر  ــت، مس ــازد[. شکس ــرنگون س را س
ــد.  ــح می کن ــی را تصحی ــت انقالب حرک
ــز در  ــبز« نی ــش س ــا، »جنب ــن معن بدی
دل خــود مســیر تــازه ای گشــود؛ بــرای 
ــش  ــویه های رهایی بخ ــه س ــاداری ب وف
ــه درون  ــام ۵۷. همچنانک ــالب ناتم انق
مایــه ایــن جنبــش نیــز  بازگشــت بــه 
ــده ی آن  ــرکوب ش ــای س ــی ه بالقوه گ

ــود.    انقــالب ب
ــب  ــرده ی ترکی ــرور فش ــن م ــا همی ام
ــده در  ــای آزاد ش ــبی نیروه و وزن نس
ــن  ــی ای ــز سرنوشــت نهای جنبــش و نی
ــیر  ــه مس ــد ک ــان می ده ــش نش جنب
ــه  ــت در وهل ــن دس ــی از ای رخدادهای
ــی  ــه عموم ــر از تاریخچ ــت متاث نخس
جامعــه در مقطــع زمانــِی پیــش از 
ــز  ــالب ۵۷ نی ــی انق آنهاســت ]بازخوان
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مــا را بــه نتیجــه مشــابهی می رســاند[. 
ــی  ــک تکینگ ــی ی ــداد سیاس ــی رخ یعن
»پیشــا  زمــان  از  مســتقل  تاریخــِی 
الجــرم  و  نیســت؛  ی  رخــداد« 
ــوق  ــزاره ی ف ــز. گ ــای آن نی برآمده
در ارتبــاط بــا تجربــه »جنبــش ســبز« 
ــل بررســی  ــل در ســه ســطح قاب حداق
ــان  ــه اصالح طلب ــرایطی ک اســت: ۱. ش
ــانس  ــا ش ــرار داد ت ــی ق را در موقعیت
گفتمــان  تحمیــل  بــرای  بیشــتری 
ــش و  ــای جنب ــر فض ــود ب ــی خ سیاس
ــوی آن  ــمت و س ــر س ــذاری ب تاثیرگ
داشــته باشــند، آشــکارا در مختصــات 
ــت؛  ــه داش ــاجنبش ریش ــت پیش وضعی
ســازمان یافتگی  دلیــل  بــه  خــواه 
ــان در  سیاســی و تشــکیالتی اصالح طلب
برابــر پراکندگــی مــادی و ایدئولوژیــک 
واســطه ی  بــه  خــواه  و  جامعــه، 
ــه  ــل ب ــت متمای ــودِن ذهنی ــب ب غال
ــا  ــه ]بن ــطح جامع ــی در س اصالح طلب
ــن  ــه همی ــه[. ۲. ب ــل پیش گفت ــه دالی ب
ــه  ــه ب ــی ک ــراد و نیروهای ــب، اف ترتی
هــر دلیــل از ادغــام در گفتمــان غالــب 
بــر جنبــش تــن زدنــد و بــر همراهــی 
ــتند  ــد داش ــش تاکی ــا جنب ــادی ب انتق
نیــز در خــال پــا نگرفتنــد، بلکــه مشــی 
ــادی  ــای م فکــری و سیاســی و پیونده
حداقلــی آنــان، بیــش و کــم در خــرده 
ــه  ــکل گرفت ــی ای ش ــای اجتماع فضاه
بــود کــه تنفــس نیم بنــد اندیشــه 
ــاخت.  ــر می س ــپ را میس ــی چ سیاس
ــور  ــد حض ــب ش ــه موج ــه ک ۳. آنچ
وزن  هیــچ گاه  در جنبــش  کارگــران 
و نمــود سیاســی محسوســی نیابــد، 
ــر در آن  ــا نف ــه میلیونه ــی ک و جنبش
ســهیم بودنــد عمــال بــه عنــوان جنــش 

طبقــه متوســط بازنمایــی شــود )در 
بیــرون و درون خــود(، نامتشــکل بــودن 
ــای سیاســی  ــری و نیروه ــه کارگ جامع
مدافــع کارگــران و بــه طــور کلــی 
ضعــف مفــرط گفتمــان چــپ در ســطح 
جامعــه بــود، کــه طبعــا ایــن امــر  نیــز 
ــود را دارد.  ــاص خ ــِی خ ــه عل تاریخچ
بــا ایــن همــه بــه نظــر می رســد 
ــته  ــِی همبس ــه اعتراض ــه پروس ــر چ ه
بــا یــک رخــداد طوالنی تــر باشــد 
و دامنــه ی نیروهــای درگیــر در آن 
ــر گــردد، خودانگیختگــی هــای  متنوع ت
مبارزاتــی مــردم و بالقوه گــی هــای 
ظهــور  مجــال  آنــان  رهایی بخــش 
بیشــتری می یابنــد. ایــن امــر بــه نوبــه 
ــه وابســتگی  خــود موجــب می شــود ک
مولفه هــای  برخــی  بــه  رخــداد 
بازدارنــده ی »پیشــا رخــداد« ی کاهش 

ــد.  بیاب

چهارم.دروفاداریبهسیاستِ
مردم؛دروفاداریبهانقالب

اینــک بــه راســتی از چــه باید گسســت 

و بــه چــه روی آورد؟ مــا نســلی بودیم 
کــه در نوجوانــی و طلیعــه ی جوانــی بــه 
ــت از  ــی دس ــاس اصالح طلب ــه ی ی آی
مبــارزه ی رادیــکال شســتیم و از میراث 
انقالبــی تاریــِخ خــود شرمســار شــدیم. 
دیگــر رویــای تغییــرات بــزرگ را 
نمی پروراندیــم. دیگــر نمی خواســتیم 
تاریخ ســاز باشــیم. تنهــا در پــی راه حــل 
هــای کوچــک بــرای فجایــع اجتماعــی 
ــد  ــم. بای ــان بودی ــان م ــزرگ و بی پای ب
پذیرفــت »جنبــش ســبز« هــم بــه 
ــکال و  ــای رادی ــم خودانگیختگــی ه رغ
بالقوه گــی هــای امیدبخــش آن، بــه 

واســطه پیش زمینــه تاریخــی خــود، 
ــود  ــن ب ــی عجی ــن آموزه های ــا چنی ب
ــن  ــد چنی ــر نظام من ــره تکثی و در چنب
آموزه هایــی بــه تدریــج فقیــر و ناتــوان 
اجتناب پذیــِر  شکســت  بــه  و  شــد 
خــود تــن داد. امــروز امــا در مقایســه 
ــا روزهــای ملتهــب ســال ۸۸ )و ۸۹(  ب
چشــمهایمان بازتــر اســت. اگــر بدانیــم 
ــع  ــم و موان ــم و کجایی ــه می خواهی چ
حرکــت مــا چیســت، بی تردیــد دیگــر 
ــای  ــداز و وعده ه ــعارهای غلط ان ــه ش ب
گنــگ و مبهــم سیاســی کاراِن قدرتمدار 
ــی  ــدارک راه ــه ت ــپاریم و ب دل نمی س
ــد:  ــان باش ــه راه خودم ــم ک ــر می آیی ب
راه مــردم ســتمدیده. از همیــن روســت 
ــا  کــه برکنــار از دوره تنــاوب بوق و کرن
هــای تبلیغاتــی اصالح طلبــان، بایــد 
بــه درون مایــه ی جنبــش اعتراضــی ۸۸ 
و بــه تجربیــات روشــنگِر آن بازگردیــم 
کنیــم  خــود  آِن  از  را  آن  مــازاد  و 
امروزمــان  مبــارزات  دســتمایه ی  و 
ــه از  ــی ک ــن زمان ــم. بنابرای ــرار دهی ق
گسســت ســخن می گوییــم، منظــور 
جهان بینــی،  از  گسســت  دقیقــا 
ارزش هــا و گفتمــان سیاســی ای اســت 
ــه صراحــت آن را  ــان ب کــه اصالح طلب

کرده اند/می کننــد. نمایندگــی 
بــا ایــن حــال اصالح طلبــان صرفــا 
ــرد  ــن رویک ــته ای از ای ــاخص برجس ش
ــه  ــه یگان ــتند، ن ــی بوده اند/هس سیاس
مصــداق عینــی آن. گفتمــان ضــد 
انقــالب، صورتبنــدی هــای ایدئولوژیک 
و نماینــدگان سیاســی متنوعــی دارد. 
ــدی  ــن صورتبن ــترک ای ــخصه مش مش
ــا تحریــف تاریــخ  هــا آن اســت کــه ب
برســازنده  مولفه هــای  تحریــف  و 
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شکســت های  از  حــال،  موقعیــت 
تاریخــی، بــه ناتوانــی ذاتــِی مــردم 
ــند. و  ــه می رس ــِی جامع ــرای دگرگون ب
از آنجــا، دوگانــه جعلــی اصالح/انقالب 
ــی و  ــای اصالح ــع رویکرده ــه نف را ب
ــت سیاســی« حــل  ــر »عقالنی ــی ب مبتن
ــی از  ــت سیاس ــن عقالنی ــد. ای می کنن
یکســو بــا تکیــه بــر نــگاه کارشناســانه 
بــه سیاســْت سیاســت ورزِی نخبــگان را 
ــردم  ــوده م ــِی ت ــات احساس ــر هیجان ب
ــا  ــد، و از ســوی دیگــر ب مرجــح می دان
ــال  ــرا )رئ ــت واقعگ ــت سیاس بزرگداش
بــه  آرمانــی  رویکردهــای  پلتیــک( 
سیاســت را ایدئولــوژی زده و تخیلــی 
ــر  ــی ه ــور کل ــه ط ــد و ب ــی می کن تلق
گونــه رادیکالیســم سیاســی را بی نتیجــه 
و مضــر بــه حــال عمــوم معرفــی 
می کنــد. بــه این ترتیــب، ایــن عقالنیت 
سیاســی همــه ی مشــخصات الزم بــرای 
خلــع ســالح کــردِن »سیاســت مــردم« 
ــت  ــا »سیاس ــازی آن ب ــن س و جایگزی
ــاال« را داراســت؛ چــرا کــه اساســا  از ب
ــردم  ــوژه گی م ــات س ــکار امکان ــر ان ب
اســتوار اســت. البتــه از آنجــا کــه 
ــت  ــب حمای ــدون جل ــچ سیاســتی ب هی
نمی رســد،  »نتیجــه«  بــه  مردمــی 
ــز  ــی نی ــت سیاس ــه عقالنی ــالن ب قائ
ــای  ــت راهکاره ــرورِت کاربس ــه ض ب
»مهندســی اجتماعــی« بــرای مدیریــت 
ــی  ــای اجتماع ــی ه ــت نارضایت و هدای
ــی -  ــای مردم ــوی حمایت ه ــه س - ب
ــتکاری و  ــا دس ــن رو آنه ــد؛ از ای واقفن
ــه  ــی« را عرص ــان عموم ــخیر »اذه تس
ــت  ــه اهمی ــد و ب ــرد می دانن ــی نب واقع
ــه  ــه ب ــن زمین ــانه ها درای ــاالی رس ب

ــد.  ــی واقفن خوب

ــن  ــران، ای ــر ای ــخ دو دهــه اخی در تاری
ــه سیاســت  ــوع رویکــرد »عقالنــی« ب ن
کــردن  رصــد  حــال  در  همــواره 
شــاخص های موازنــه قــوا در میــان 
نیروهــای منتقــد یــا مخالــف وضعیــت 
موجــود بــوده اســت، تــا بــه آن نیــروی 
قاهــری بپیونــدد کــه شــانس بیشــتری 
ــی دارد. از  ــال عموم ــب اقب ــرای جل ب
اصالح طلبــان  کــه  روســت  همیــن 
همــواره از ســوی طیــف وســیعی از 
نیروهــای سیاســِی »واقعگــرا« حمایــت 
و  ســکوالر  لیبرال هــای  از  شــده اند: 
ملی-مذهبــی تــا گســتره ی وســیعی 
سوســیال   مجــرِب  چپ هــای  از 
دموکــرات - کــه البتــه بخشــی از 
شــاِن  کســر  را  لقــب  ایــن  آنــان 
ســوابق سیاســی »درخشــان« خــود 
می داننــد. بــه ایــن ترتیــب جــای 
شــگفتی نیســت کــه اصالح طلبــان 
ــادگی  ــه س ــد - ب ــادر بوده ان ــواره ق هم
ــک  ــی هژمونی ــروی سیاس ــگاه نی - جای
در اپوزیســیون ایــران را کســب کننــد. 
ــه  ــا ک ــی ه ــا و ملی-مذهب از لیبرال ه
بــرای  آنــان  )انگیزه هــای  بگذریــم 
ائتــالِف همیشــگی بــا اصالح طلبــان 
ــر  ــه نظ ــت(، ب ــن اس ــدی روش ــا ح ت
ــد رویکــرد سوســیال  ــه بای می رســد ک
دموکــرات هــا را بــه طــور بنیــادی بــه 
شــالق انتقــاد گرفــت؛ خــواه بــه دلیــل 
ــی فاحــش آن و خــواه  تناقضــات درون
بــه واســطه پیامدهــای سیاســی آن 
ــپ  ــی چ ــارزات عموم ــه مب در عرص
ــان  ــا حافظ ــک ب ــای هژمونی و پیکاره
نظــم مســلط. سوســیال دموکــرات هــا 
نیروهایــی هســتند کــه می خواهنــد 
عدالــت اجتماعــی را بــدون مــردم و بــا 

اســتعانت از دموکراســی لیبــرال بــرای 
ــد ]ترجمــان  ــه ارمغــان بیاورن مــردم ب
ــه  ــت ک ــن اس ــرد ای ــن رویک ــی ای عین
ــد  ــد و نیازمن ــف و صغیرن ــردْم ضعی م
حمایــت و قیمومیــِت سیاســت ورزاِن 
ــت  ــرط عقالنی ــان از ف ــه ای[. آن حرف
و  کمونیســت  نیروهــای  از  سیاســی 
مخالفــان رادیــکال نظــم ســرمایه دارانه 
سیاســِی  هم پیمانــان  و  گریزاننــد 
ــازار  ــع »ب ــای مداف ــود را در نیروه خ
آزاد« می جوینــد ]البتــه ایــن مانــع 
صورتبنــدی  کــه  نمی شــود  آن  از 
ــای  ــان ه ــات و یادم ــی« از ادبی »معقول
ــای  ــه فعالیت ه ــتی را ضمیم سوسیالیس
تبلیغاتــی خــود کننــد[. آنهــا از پِس دو 
دهــه دخیــل بســتن بــه رشــد شــکاف 
در ســاختار حاکمیــت، خــود بــه رنــگ 
ــد و  ــاختار درآمده ان ــن س ــح همی مصال
بــه بخشــی از چرخدنــده هــای بیرونــی 

آن بــدل شــده اند. 
ــطح  ــروزه در س ــر ام ــا اگ ــاور م ــه ب ب
نیروهــای  از  گسســت  سیاســْی 
همیشــه  از  بیــش  اصالح طلــب 
منطــِق  ســطح  در  دارد،  ضــرورت 
»سیاســت  از  گسســت  سیاســی 
عقالنیــت  پوشــش  )در  واقعگــرا« 
سیاســی( ضرورتــی جدی تــر بــرای 
وفــاداری بــه »سیاســت مــردم« اســت. 
ــرا«  ــت واقعگ ــِی »سیاس ــان واقع ترجم
ــان  ــپ و مخالف ــای چ ــه نیروه در حیط
سوســیال  منطــق  ســرمایه داری، 
دموکراســی اســت کــه در واقــع منطــِق 
ــای  ــر مبن ــکال، ب ــت رادی ــرد سیاس ط
بــودن  ناممکــن  پیشــینِی  پذیــرش 
ــه  ــبت ب ــم نس ــز توه ــت؛ و نی آن اس
ــرمایه داری.  ــل س ــری و تعدی مهارپذی
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نابــاوری بــه تــوان مــردم و انــکار 
امکانــات ســوژه گِی دگرگون ســاز آنــان 
ــه منطــق  ــه ای ســت ک ــان درونمای هم
سوســیال دموکراســی را بــه منطــق 
ــه  تســلیم و انفعــال و چشــم دوختــن ب
»باالدســت« نزدیــک می ســازد ]بــا 
شــرایط  »اکنــون  ترجیع بنــد:  ایــن 
ــرای آن شــیوه ها مســاعد نیســت!«[.  ب
در موقعیــت حاضــر، رشــد فزآینــده ی 
چنیــن منطقــی در میــان طیف وســیعی 
از نیروهــای چــپ )بــا دســتگاههای 
شــبه  حتــی  و  متنــوع  مفهومــی 
رادیــکال( چیــزی نیســت جــز بازتــاب 
پیامدهــاِی شکســت جنبــش؛ شکســتی 
ــود  ــکار می ش ــرف ان ــطح ح ــه در س ک
اما در ســطح اتخــاذ اســتراتژی و روش، 
ــای  ــینی ه ــا عقب نش ــای آن ب نموده
ــپردگی  ــود. سرس ــان می ش ــزرگ عی ب
بــه  منطــق  ایــن  بــه  ابژکتیــو 
از ســویه های  تهی ســازی کنشــگری 
سیاســِی رادیــکال آن انجامیــده اســت، 
ــاِر  ــرایط رخوت ب ــاد ش ــود در ایج و خ
و   - اســت  داشــته  نقــش  کنونــی 
همزمــان بــه طــور دیالکتیکــی متاثــر از 
آن بــوده اســت. گسســت از هنجارهــا، 
ــن  ــخ های ای ــم و پاس ــف، مفاهی تعاری
ضــروری  شــرط  سیاســی،  منطــِق 
ــرای  ــل ب ــی بدی ــدارک گفتمان ــرای ت ب

ــت. ــش روس ــارزات پی مب

فراخوان
ــال های پســاجنبش بســیار  ــن س  در ای

ــی  ــای ناکام ــم؛ تالش ه ــن خورده ای زمی
ــدن  ــکل ش ــازمانیابی و متش ــرای س ب
موانــع  و  مشــکالت  بــا  کرده ایــم؛ 
ــا  ــز ب ــده ایم؛ و نی ــرو ش ــیاری روب بس

اختــالف نظــرات بســیار کــه بخشــی از 
آنهــا حــل ناشــده مانده انــد؛ گروه هایــی 
ــوس شــدند و  ــا از کار جمعــی مای از م
ــوزه  ــه ح ــت ب ــاز سیاس ــه ی ب از عرص
درون گرایــی نــاب کــوچ کرده انــد؛ 
از هــم  بازمانــدگان  از  و گروه هایــی 
ــه  ــق ب ــک بی رم ــر ی ــدند و ه ــدا ش ج
ــوز  ــال هن ــن ح ــا ای ــد. ب ــویی رفته ان س
ــان  ــت آرم ــه حقانی ــم و ب ــده « ای »زن
ــداد  ــوز رخ ــم. هن ــان داری ــان ایم هایم
ــم  ــر می آوری ــه خاط ــی ۸۸ را ب سیاس
و بــه آن وفاداریــم، و از اســطوره ی 
ــرو  ــان« نی ــدن در »خیاب ــردم« ش »م
 ۸۸ اعتراضــی  جنبــش  می گیریــم. 
امــکان سیاســت ورزی  از  پهنه هایــی 
ــه  ــکال را در برابرمــان گشــود و ب رادی
ــی  ــت انقالب ــه سیاس ــان داد ک ــا نش م
خــواب و خیــال نیســت، غیــر عقالنــی 
ــی نیســت  ــردازِی انتزاع نیســت، رؤیاپ
]گــو اینکــه بــاور داریــم هــر سیاســت 
عنصــر  نیازمنــِد  رهایی بخشــی 
رویاســت؛ جایــی کــه بدیــل واقعیت در 
تصــور جــان می گیــرد و امــکان تحقــق 
الهام بخــش می شــود[. سیاســت  آن 
ــا  ــت ورزی ه ــه ي سیاس ــی از هم انقالب
اگــر  اســت،  واقعی تــر و عقالنی تــر 
ــم و  ــاور کنی ــود را ب ــی خ ــوان جمع ت
بــه طــور فعــال در تــدارک جامعــه ای 
ــرْد  ــر ف ــد ه ــه در آن رش ــیم ک باش
الزمــه ی رشــد همــگان باشــد؛ اگــر بــه 
ســتمدیدگان و توده هــای بی صــدای 
ــاء  ــا منش ــه تنه ــم، ک ــردم بازگردی م
تغییــرات راســتین جامعه انــد؛ اگــر 
ــارگاه  ــه ب ــتن ب ــل بس ــای دخی ــه ج ب
بــه  بین المللــی،  و  ملــی  بــورژوازی 
سرچشــمه ی » معجــزه« ی سیاســی 

ــرای  ــم و خــود را ب ــادار بمانی خــود وف
ــم. ــاده کنی ــی آم ــتاخیز سیاس رس

پــس بیاییــد بــه جــای تکثیــر نااُمیــدی 
هــر  در  انفعــال،  و  ســر خوردگی  و 
را  مبارزات مــان  ممکــن  ســطح 
ســازماندهی کنیــم ]ســازمانیابی های 
و  گســترش  و  هســته ای،  و  خــرد 
هدفــی  می توانــد  آنهــا  پیوندیابــی 
ــاد  ــه ی ــته ب ــد[. پیوس ــی باش مقدمات
ــا  ــران تنه ــت ای ــه حکوم ــم ک بیاوری
ــان  ــوری در جه ــای دیکتات ــوی یکت الگ
معاصــر نیســت. بــه تجربیــات مبارزاتی 
مــردم در نقــاط مختلــف جهــان رجــوع 
ــز؛  ــان نی ــات خودم ــه تجربی ــم و ب کنی
ــد  ــز بی تردی ــت نی ــه حاکمی همچنانک
تجربیــات همتایانــش را بــرای تثبیت و 
ــه  ــه و ب ــه کار گرفت ــدارش ب دوام اقت
ــش  ــت از همتایان ــرد: حکوم کار می گی
را  کالســیک  آمــوزه  ایــن  حداقــل 
آموختــه اســت کــه اســتیالیش را 
ــی جمعــی مــردم و  ــر احســاس ناتوان ب
ــن احســاس مســتقر  ــردن ای ــی ک دائم

ــد. کن

ــکال از  ــت رادی ــر گسس ــا را ب ــر بن اگ

ــق  ــای »منط ــود و احی ــت موج وضعی
بی گمــان  بگذاریــم،  مبــارزه« 
چرخــه ی  احیــای  بــرای  راه هایــی 
مقاومــت  ســازماندهی،  »آمــوزش، 
نــوام  )تعبیــر  آلترناتیوســازی«  و 
چامســکی( خواهیــم یافــت. میــدان 
مبــارزه پیــش رویمــان گشــوده اســت و 
مــا را بــه وفــاداری بــه آرمــان هایمــان 

می خوانــد.  فــرا 
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