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از مسیر رفته تا امروز
پراکسیس
خیابــان خان ـهی دوم مــا شــده بــود؛

امــا بــه دوردســتها نظــر داشــتیم

بــود از زخــم عقربههــا کــه زمــان

تازهتــر و فراختــر از خانههــای

و شــکننده بـ ِ
ـودن پیکــر جمعــی مــان

را پیــش نمیبردنــد ،زمــان را بــر

تنــگ و بیروزنــی کــه از دیربــاز

را نمیدیدیــم .پــس از آن روزهــا،

مــی گرداندنــد بــه آن بهمــن ،بــه آن

ِ
فردیــت لگدکــوب شــدهی مــا را

از آن زمــان کــه خیابــان بــه محـ ِ
ـاق

خــرداد ،بــه آن مــرداد .بــه هم ـهی

پنهــان میکردنــد .در خیابــان مــا

غیــاب رفــت ،مــا چش ـمهای هــم را

آن زمانهــا کــه نمیگذرنــد ،زیــرا

شــکفتیم و خــود را پیــدا کردیــم و

گــم کردیــم و تنهامــان ناباورانــه

کــه «مــازادی» دارنــد بــر زمــان و

بــا شــگفتی بــر آنچــه کــه ســالها

بــار دیگــر تــا منتهــای ســقفهای

مــکان ،کــه بازگشــت ابــدی بــه

مــا را از هــم جــدا میکــرد فایــق

کوتــا ِه خانههــا خزیدنــد؛ خانههایــی

آنهــا را گریزناپذیــر میســازد.

آمدیــم .بــا جمــع شـ ِ
ـدن بدنهامــان

کــه حــاال ناامنتــر و غریبهتــر از

مــازاد فروگذاشــتهی گذشــته بــرای

فریادهــای

همیشــه بودنــد و دیوارهایشــان بــه

زاده شــدن در حــال بیتابــی

فروخــورده مــان ،داشــتیم بــه یــک

زودی رنــگ بیاعتمــادی و جدایــی

میکنــد .

بــدن تبدیــل میشــدیم؛ بدنــی بــا

گرفــت و زنــدان وحشــت مــا شــد.

آینــه را نمیشــد شکســت،

دســتها و ســرهای متکثــر کــه در

حــاال هــر چشــمی بــرای خــودش

نمیتــوان شکســت؛ پــس بــا

عیــن حــال یــک بــدن واحــد بــود،

میدویــد ،و هــر دلــی بــا خــودش

شــانههای فــرو افتــادهی گریختــه

چــون خشــم آبدیده از ســتم ســالیان

رنــج میبــرد ،و هــر ذهنــی خــودش

از وهــم و زنــدان و مــرز ،در آینــه

و عــزم مشــترک بــرای رهایــی،

را بــا نفرینــی یــا وهمــی آرام

نگریســتیم :در خــود نگریســتیم و

اجــزای بیشــمار آن را بــه هــم

میکــرد .روزمرهگــی بــار دیگــر

در آن فرآینــد ناتمــام «مــا» شــدن.

میپیوســت .مردمــی کــه در «مــا»

ِ
افســون مــرگزای
حاکــم شــد تــا

مواجهــه بــا آن «مــا» یــی کــه

جــان میگرفــت ،ســر آن داشــت

خــود را بــر زنــدهگان بدمــد .دیگــر

اینــک پراکنــده بــود و هیــچ امیــدی

کــه داغ ننــگ و لعنــت را از پیشــانی

هیــچ جنبشــی نبــود و جنبنــدهای

نمیآموخــت ،شــهامت میخواســت،

تاریــخ مــا بزدایــد .پــس جــان

هــم ،مگــر آن واپســین ذرههــای

شــهامت میخواهــد؛ امــا چــارهای

چرکیــنِ حاکمــان و قدرتمــداران

مقاومــت کــه صائقــه میشــد بــر

نبــود و نیســت مگــر چشــم بــاز نگــه

بــه تکاپــو افتــاد؛ امــا مــا از ایــن

ِ
آســمان «اویــن».

داشــتن بــر تمامیـ ِ
ـت تصویــری کــه

طلیع ـهی «شــدن» شــاد و سرمســت

تقویــم بــا ســنگینی عــوض میشــد،

بــه دیــدن اجــزای گسســتهای از آن

بودیــم و امیــدوار بــه آینــده .مــا

چشــم مــا هنــوز تلنگــری
ولــی در
ِ

در روزنههایــی آشــنا خــو کــرده

و بــا همصدایــیِ
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بودیــم .تقالهــای اولیــه بــا لکنــت

بــه ضــرورت هســتی اجتماعــی خــود

ســبز» افســونزدایی کنیــم و

بــود ،امــا تــن زدن از آن بــه ابــدی

بایــد بــه مــازاد وانهــادهی گذشــته

ِ
شکســت گریزناپذیــر
زمینههــای

کــردن شکســت پهلــو مــیزد؛ و

وفــادار بماننــد؛ تــا بــه خــود وفــادار

آن را واکاوی کنیــم .در ایــن مســیر

مــا نمیخواســتیم /نمیخواهیــم

بماننــد .ایــن گذشــته همــان فصــل

زخــم برچســبهای آشــنایی چــون

بازنــدهی ابــدی باشــیم .پــس بــه

مشــترک همــهی زمانهایــی ســت

وقــت ناشــناس ،افراطی (رادیــکال؟!)،

صــدا درآمدیــم؛ صــدای مــا بخشــی

کــه نگذشــتهاند و آمدنیانــد؛

سکتاریســت ،خرابــکار ،بیتعهــد

از همــان صداهایــی بــود کــه در اوج

همــهی آن زمــان هــا کــه تنهــا

و غیــره را بــه جــان میخریــم و

حیــات جنبــش خیابــان ناشــنیده

را بــه خیابــان فــرا خواندهانــد:

بــه روشــنی اعــام میکنیــم :بلــه

مانــد« :صــدای بیصدایــان» .مــا

فصــل مشــترکی کــه همــواره بــرای

هــر گسســتی بــا ویــران کــردن

از حنجــرهی کســانی بــه ســخن

بازگشــت بــه خیابــان و «مــا» شــدن

همــراه اســت و مــا نیــز بــر آنیــم

درآمدیــم کــه محکــوم بودنــد

فراخــوان میدهــد.

تــا آن کالبــد فــرو مــردهای را کــه

اعتمــاد کننــد و خامــوش بماننــد و

تــا آن روز کــه دوبــاره در مســیر

بــه مثابــه میــراث زنــدهی جنبــش

جــز صــدای غالــب راا تکــرار نکننــد.

«مــردم» شــدن همدیگــر را مالقــات

مردمــی بازنمایــی میشــود ویــران

پــس ایــن بــار طنیــن مشــترک

کنیــم ،همدســت شــدهایم بــرای

کنیــم ،تــا مــازاد گمشــدهی آن

صــدای مــا «چــه بایــد کــرد» بــود؛

نفــیِ مکــرر ایــن مایــی کــه از

جنبــش راهــی بــه آینــده بیابــد .مــا

پرسشــی کــه ســوژهی بالقــوه تاریــخ

مواجهــه بــا خــود میگریــزد؛

نیــز بــه ســهم خــود بــر آنیــم کــه

را فــرا میخوانــد تــا خویشــتن را در

همدســت شــدهایم بــرای کمــک

بیجــان بــودن ایــن پیکــر را عیــان

پیونــد بــا وضعیــت مســتقر ،ابــژهی

بــه تکویــن آن «مــا» یــی کــه بــه

کنیــم؛ چــون بــر ایــن باوریــم کــه

نــگاه خــود ســازد؛ تــا بــه میانجی آن

رهایــی میاندیشــد و رهایــی خــود

هــر زایشــی بــا گسســت آغــاز

راهــی بــه ســمت تحقــق ســوژهگی

را شــرط رهایــی «همــگان» میدانــد.

میشــود :گسســتی دیالکتیکــی در

خــود بگشــاید .ایــن پرســش هــم

آنچــه در ایــن مجموعــه میخوانیــد

جهــت فــراروی.

اینــک نیــز پیــش روی ماســت ،زیــرا

روایــت ماســت از ایــن مواجهــه؛

ای دوســت بیــا راهــی بــه آینــده

کــه پاســخ عامــی وجــود نــدارد ،جــز

تــاش ماســت بــرای بیــرون زدن

بــاز کنیــم! راهــی کــه خواســتنی

آنکــه انعـ ِ
ـکاس مــدام ایــن پرســش

از آن مرزهایــی کــه تفــاوت را بــر

اســت؛ راهــی کــه رفتنــی اســت!

و بســط همدالنــه آن ،آن را بــه

نمیتابــد و سرســختانه کوشــیده

پرسشــی «همگانــیِ » ســتمدیدگان

اســت و میکوشــد فــرا روایــت

بــدل کنــد .بــه پرســش آنهایــی کــه

خــود را بــر اذهــان نگــران همراهــان

در تــداوم وضــع موجــو ْد آینــدهای

جنبــش تحمیــل کنــد .پــس بــر

بــرای خــود نمیبیینــد؛ آنــان کــه

آنیــم کــه از اســطورهي «جنبــش

اردیبهشت ۱۳۹۲
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توضیحاتی درباره این دفتر
جــزوهای کــه پیــش رو داریــد در کنــار دو متــن آغازیــن و
پایانــی ،شــامل دو فصــل اصلــی اســت کــه هــر یــک از آنهــا
در بردارنــدهی مجموع ـهای از متــون انتقــادی و تحلیلــی اســت.
فصــل اول شــامل گزیــدهای از سلســله نوشــتارهایی اســت کــه
در یــک پروســهی جمعــی حــول پرســش «چــه بایــد کــرد»
تولیــد و منتشــر شــدهاند (در بــازه زمانــی اردیبهشــت تــا دیمــاه
 . )۱۳۹۰هــر یــک از ایــن نوشــتهها میکوشــند بــا توجــه بــه
چالشهایــی کــه (در مقطــع زمانــی انتشــار آن) پیــش روی
میــراث سیاســی بــه جــای مانــده از جنبــش اعتراضــی ۱۳۸۸
قــرار داشــت ،مدخلــی بــرای مواجهــه بــا پرســش «چــه بایــد
کــرد» بــاز کننــد و یــا حداقــل بــا طــرح پرس ـشهای عینیتــر،
بــه انضمامــی کــردن ایــن بحــث کمــک نماینــد .مشــارکت
جمعــی در تولیــد ایــن متنهــا و نیــز رویکــرد انتقــادی و
بینامتنــی اغلــب ایــن متــون نســبت بــه یکدیگــر ،ســبب شــد
تــا در آن بــازه زمانــی شــش ماهــه یــک پروســه «هماندیشــی
جمعــی» پیرامــون پرســش «چــه بایــد کــرد» شــکل گیــرد
(متأســفانه در گســترهای محــدود)؛ همیــن امــر انگیــزه اصلــی مــا
در مجــزا کــردن ایــن نوشــتهها در قالــب فصلــی جداگانــه در
ایــن ویژهنامــه بــود .فصــل دوم ایــن جــزوه حــاوی متنهایــی
اســت کــه اغلــب آنهــا در شــبنامهها و خردهرســانهها،
در چارچــوب آسیبشناســی «جنبــش ســبز» و در مســیر
چارهجویــی بــرای ارتقــای کیفــی آن یــا برونرفــت از موانــع
دورنــی و انســدادهای بیرونــی آن انتشــار یافتهانــد .هــر یــک
از ایــن متــون در مقاطــع زمانــی مختلــف بــه نقــادی زمینههــا و
عواملــی پرداختهانــد کــه در تضعیــف ،افــول و شکســت نهایــی
«جنبــش ســبز» نقــش مهمــی ایفــا نمودنــد .ایــن نوشــتهها بــه
لحــاظ دوره زمانــی؛ روزهــای آغازیــن جنبــش ،دورههــای فــراز و
فــرود آن ،رونــد افــول تــا شکســت نهایــی جنبــش و نیــز دورهی
انفعالــی پســاجنبش را شــامل میشــوند .تردیــدی نداریــم کــه
متــون ارزنــدهی بســیاری  -چــه بــه صــورت فــردی و چــه در
شــبنامهها و نشــریههای جمعــی دیگــر  -در ایــن زمینــه
تولیــد شــدهاند کــه بــه دلیــل محدودیتهــای عملــی و مــادی
مــا در ایــن جــزوه درج نشــدهاند؛ از ایــن رو ضمــن ایــن کــه
بــه دلیــل ایــن قبیــل کاســتیها و نیــز همــهی کاســتی هــای
مضمونــی کار از مخاطبانمــان پــوزش میخواهیــم ،امیدواریــم
جمعهــا و رفقــای دیگــر در تکمیــل ایــن پــروژهی جمعــی ناتمــام
مشــارکت کننــد و برگهــای دیگــری از ایــن پرونــده مهــم را
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 بســتهبندی شــده در اختیــار مخاطبــان قــرار
دهــد (چنیــن کاری نــه ممکــن اســت و نــه مطلــوب!)؛ انتشــار
ایــن جــزوه صرفــا تالشــی اســت در مســیر بازخوانــی انتقــادی
جنبشــی کــه گذشــت؛ و بیــش از آن ،دعوتــی اســت بــرای
اندیشــیدن و بازبینــی انتقــادی عمیقتــر دربــارهی زمینههــای
شکســت جنبــش و ملزومــات بســط فاعلیــت مــردم .بــر آنیــم
کــه آنچــه بــا ایــن جنبــش زاده شــد ،تالشــی متهورانــه بــود
بــرای دگرگونســازی مســیر تاریــخ ســتمبارمان ،کــه بــه رغــم
خونهــا و زندگیهــای بســیاری کــه بــرای آن هزینــه شــد،
ســرانجام نــاکام مانــد؛ امــا بــا ایــن وجــود ،ایــن عــزم و تــاش
جمعــی ،بیگمــان جوانههایــی از اُمیــد بــه احیــای ســوژهگی
ســتمدیدگان را بــه ارمغــان آورده اســت.
در مــورد نحــوه بازنشــر متنهــا ذکــر ایــن نکتــهی جانبــی را
ضــروری میدانیــم کــه بــرای کــم حجــم شــدن ایــن مجموعــه
و تســهیل خوانــده شــدن مقــاالت ،برخــی متنهــا را تــا جایــی
کــه ســاختار مضمونــی و همچنیــن ارتبــاط منطقــی اجــزای آنهــا
خدشــهدار نشــود ،خالصهســازی کردهایــم و در مــوارد الزم
ویرایشهــای نگارشــی مختصــری بــرای روانتــر شــدن مطالــب
انجــام دادهایــم .امــا از آن جایــی کــه اغلــب متنهــا پیشتــر
منتشــر شــدهاند ،لینــک دسترســی بــه نســخه کامــل ایــن متــون
(در منبــع اصلــی آنهــا) را روی عنــوان هــر متــن درج نمودهایــم؛
مخاطــب عالقهمنــد میتوانــد بــا کلیــک کــردن بــر روی عنــوان
هــر مطلــب بــه نســخه کامــل آن دسترســی پیــدا کنــد.
در پایــان از همــه افــراد و جمعهایــی کــه در بحثهــای
«چــه بایــد کــرد» بــا مــا همــراه شــدند و رفقایــی کــه از
نوشتههایشــان در فصــل دوم (آسیبشناســی یــک شکســت)
بهــره بردیــم ،سپاســگزاریم .پیشــاپیش از ایــن کــه ایــن جــزوه
را میخوانیــد و نیــز از همراهــی شــما در بازنشــر و تکثیــر آن
صمیمانــه قدردانــی میکنیــم.
ایــن مکتــوب و ایــن تــاش جمعــی ناچیــز را بــا فروتنــی تقدیــم
میکنیــم بــه همــه شــهدای جنبــش؛ بــه خصــوص آنهایــی کــه
نامشــان را هیــچگاه نشــنیدهایم و نمیدانیــم.
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

از رادیکالیسم بابی ساندز ایرانی
علی علیزاده

در ناتوانــی مــان از اندیشــیدن بــه «چــه بایــد کــرد» در
مقابلــه بــا خشــونت حاکمیــت ،گروهــی از مــا خــود را بــا
ماخولیــای شــیرین گفتگــوی خردورزانــه بــا حاکــم ،بــه رغــم
آگاهــی از ناممکــن بودنــش ،تســکین میدهــد؛ گروهــی دیگــر
غیراخالقــی تریــن واکنــش یعنــی بیعملــیاش را بــه نــام
اخــاق سیاســی و عــدم خشــونت توجیــه میکنــد  .پاســخ
بــه «چــه بایــد کــرد» تنهــا بــا تأمــل در عمــل ســهراب
اعرابــی هــا ،شــهدای کشــته و فرامــوش شــده عاشــورای
 ،۸۸اکبــر امینــی کــه آغــازی جدیــد را از فــراز جرثقیــل
اعــام کــرد و کنــش هالــه ســحابی و هــدی صابــر ممکــن
میشــود .امــا بــه جــای تفکــر سیاســی از درون وضعیــت
خــاص خــود و بــا زبــان و نشــانههای ســنت خــود ،مــا وارد
کننــدگان جامعهشناســی هــای تطبیقــی ،گاه بــا رنــگ هنــد و
افریقــای جنوبــی و گاه بــا لعــاب یوگســاوی و جنبــش ســیاهان
آمریــکا بودهایــم .آن یکــی بــه دفــاع از دســتآورد هــای
دوم خــرداد میپــردازد؛ چــرا کــه آن را بــا شــاخصهای
عــددی دموکراســی در آمریــکای التیــن میســنجد .دیگــری
در الگوســازیاش از جنبــش عــدم خشــونت یوگســاوی
ســخنی از تضعیــف حاکمــان صــرب بــر اثــر حملــه نامشــروع
نظامــی ناتــو نمیگویــد ،و دیگــری پــس از دو ســال ســتایش
پیامبرگونــه گانــدی گفتــار او را در لــزوم دفــاع مشــروع بــه
صــورت گزینشــی سانســور میکنــد .افســانه طبقــه متوســط،
افســانه خواســته جامعــه جــوان و تحصیــل کــرده و افســانه
تکنولــوژی جدیــد ارتباطــات نــه فقــط بــه تحریــف تاریــخ
بســنده نمیکنــد بلکــه بــه تصویــری اختــه دادن از رشــادت
انقالبــی مردمــان تونــس و مصــر و ســوریه و یمــن در مبــارزه
بــا تبعیضهــای سیاســی و اقتصــادی ،یعنــی واقعیــت آشــکار
شــده در مقابــل چشــمان مــا در زمــان حاضــر نیــز کشــیده
میشــود .از حضــور کارگــران و زحمتکشــان و ســندیکاهای
کارگــری در ایــن انقالبهــا ســخن نمیگویــد .نمیگویــد
سیاســتهای نئولیبــرال اقتصــادی تحمیــل شــده از بانــک
جهانــی  -چیــزی کــه تحق ـقاش خــود غایــت آرزوی بســیار
از نخبــگان خودخوانــده جنبــش ســبز اســت – بــر مصــر و
تونــس محرکــی اصلــی در ایــن دو انقــاب بــوده .از اعتــراض
ایــن انقالبیــون بــه مبــارک و بــن علــی بــرای عــدم اســتقالل

شــان از غــرب و یــا مماشــات حکومــت اســد هــا در برابــر
اســرائیل ســخن نمیگویــد ،مبــادا گزکــی بــه دســت
حاکمــان جمهــوری اســامی دهــد .گفتــاری چنیــن بــه شــدت
ایدئولــوژی زده ،کــه بیوقفــه از دهــان کارشناســان و نخبــگان
فرهنگــی و بــه همــت بیبیســی و صــدای آمریــکا هــر روز
مجــال تکــرار مییابــد آنــگاه خــود را غیــر ایدئولوژیــک
میخوانــد و کل تاریــخ مبــارزه صــد ســاله مــا را در زیــر
لــوای آرمانگرایــی تحقیــر میکنــد .شــریعتی را کــه بــا همــه
کاســتی ْ
هایش تــوان تفکــر از درون ســنت خــود و بازتعریــف
و بازتملّــک اســطورههای ایــن ســنت را داشــت ،بــه هیــوالی
مســوول خشــونتهای جمهــوری اســامی تبدیــل میکنــد تــا
جایگاهــش را بــه واعظــان وارد کننــده نظریــه جامعــه بــاز پوپر
و نظریــه گفتگــوی هابرمــاس و متالهیــن مســیحی دهــه هفتــاد
آمریــکا دهــد کــه هیــچ ســخن تــازهای در بــاب «چــه بایــد
کــرد» ندارنــد .گلســرخی و حنیفنــژاد را بــه ماجراجویــان
ـخ مصــرف گذشــته تقلیــل میدهــد و گــوش
آرمانخــواه و تاریـ ِ
بــه روزنامهنــگاری میدهــد کــه از یــک طــرف از هــر عمــل
رادیــکال و خواســت عمیقــی حــذر میدهــد و از طــرف دیگــر
فریبکارانــه نویــد غیرقابــل بازگشــت بــودن دموکراســی را مــی
دهــد.
پورزنــد و هــدی صابــ ِر محبــوس و هالــه ســحابی ،زندانــی
بــه مرخصــی آمــده ،نشــان دادنــد کــه در زیــر شــدیدترین
محدودیتهــا و از خــال کوچکتریــن روزنههــا هــم
میتــوان کنشــی سیاســی کــرد و خــود را از رعیــت اربــاب
قــدت بــه انســانی آزاد ارتقــا داد .انســان شــدن جهشــی از
فــراز مغــاک میــان آزادی بالقــوه در انتخــاب و انتخــاب
بالفعــل آزادی اســت .در یــک ســوی ایــن مغــاک آزادی
فــردی و محــدودی میگنجــد کــه امــروزه شــکلی از خریــد در
بــازار آزاد هویتهــای فرهنگــی و جنســی و اعتقــادی و نحــوه
زیســت شــده .آنچــه در جوامــع برخــوردار از دموکراســی
شــکلی ولــی تهــی شــده از سیاســت مردمــی غــرب میبینیــم.
و در ســوی دیگــر ایــن مغــاک روایــت فــرد نمیتوانــد
جــدا از از روایــت مبــارزه جمعــی در مقابلــه بــا ســاختارهای
پورزنــد
گوناگــون ولــی در جوهــر همســان قــدرت باشــد.
ْ
زندانــی فرامــوش شــده ،روشــنفکر اعتــراف کــرده – یعنــی
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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 قربانــیِ صــرف ایــن خشــونت بــه صاحــب و مالــک
سرنوشــت خویــش تبدیــل کــرد .تنهــا حاکمــان خواهــان ایــن
نیســتند کــه مــا قربانیــان خامــوش باشــیم؛ صنعــت حقــوق
بشــری جهانــی و رســانههای بــه ظاهــر دلســوز غربــی هــم
مــا را حداکثــر نامــی و عــددی در لیســت بــاال بلنــد مؤسســات
بینالمللــی از مــوارد نقــض حقــوق بشــر حکومتــی خودکامــه
در آن ســوی جهــان میخواهنــد .رســانههایی کــه نــدا آقــا
ســلطان را  -کســی کــه بــه رغــم آگاهــی از مخاطــرۀ چنــد
ســاعت شــهروند بــودن بــه میــدان آمــده بــود  -بــه قربانــی
منفعــل شــیفته زندگــی آزاد آمریکایــی بــدل میکننــد (اشــاره
بــه مســتند اچبـیا ُ کــه بــه صــورت کنایــی بــا صــدای شــهره
آغداشــلو  -ایــن مدافــع سرســخت حملــه نظامــی بــه ایــران
 اجــرا شــده بــود) .و موسســاتی کــه ترجیــح میدهنــد مــاهمــه ســکینه آشــتیانی باشــیم تــا آنهــا بتواننــد بــه جــای مــا
ســخن بگوینــد و از حقــوق مــا دفــاع کننــد .هاله ســحابی مدافع
ـونت مــرزی بــه شــدت روشــن
خســتگیناپذیر عمــل بیخشـ ْ
میــان اینگونــه عمــل و بیعملــی و تعویــق منفعالنــه عمــل
سیاســی کشــید و اینســان خشــونت حاکمیــت را بــه شــکلی
ـر محــروم از هــر گونــه
حداکثــری پدیــدار کــرد .و هــدی صابـ ْ
صدایــی بــرای بیــان اعتــراض خویـ ْ
ـش بــدن خویــش؛ یعنــی
آخریــن ابــزار یــک زندانــی را بــه محــل پدیــداری متمرکــز
خشــونت حاکمــان  -و از ایــن راه بــه ســاحی بــرای مبــارزه
 تبدیــل کــرد .هــدی صابــر هــم جنــازه دزدیــده شــده هالــهســحابی را بــا عمــل خویــش از حاکــم پــس گرفــت و هــم از
تحریــف معنــی مــرگ هالــه بــه دســت آنــان کــه تنهــا بــه
ـر توصیــه و بــه عــدل دیگــر جهانــی بشــارت میدهنــد
صبـ ْ
جلوگیــری کــرد و زندگــی خــود را بــه مثالــی روشــن از
عمــل متعیــن سیاســی بــه جــای خشــم غیرمتعیــن و زودگــذر
یــا افســردگیِ بــه انــزوا بَرنــده تبدیــل کــرد .ایــن ســه نــه
قربانیــان خامــوش وضعیتــی محتــو ْم کــه بازیگــران فعــال
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
غاصبــان انقــاب  ۵۷ایــن مفهــوم فرادینــی را بــه بتوارگــی
مــرگ مختــص دینــدارن در بشــارت بهشــت بریــن آن جهانی
تقلیــل دادنــد .بلکــه بــه معنــی انتخابــی بــه شــدت از درون
زندگــی ،بــه منظــور بازتعریــف زندگــی در ارتبــاط ناگزیــرش
بــا انتخــاب آزادی کــه از جایــگاه کنــش خــود حــدی بــرای
خــود نمیشناســد .نــه فقــط مــرگ را نمیســتاید و در آغــوش
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نمیکشــد بلکــه در دفــاع از آرمانــی کــه بــه زندگـیاش ،و از
آن منظــر بــه زندگــی بــه مثابــه امــری کلــی ،معنــی میدهــد،
بــه مــرگ؛ ایــن اربــاب مطلــق هــم بیتفــاوت مینگــرد.
چنیــن لحظ ـهای؛ یعنــی شــهادت دادن نامحــدود بــه حقیقــت
آرمانــی جهانشــمول ،تمامــی نظریههــای کارشناســانه در
بــاره خواســته طبقــه متوســط بــرای زندگــی بهتــر را در
هــم میریــزد .آنهــا کــه مدعــی دفــاع از کرامــت انســانی
هســتند بــه جــای اینکــه تجلــی ایــن کرامــت را در چنیــن
لحظاتــی ببیننــد و عمــل و ســخن خــود را بــا آن تطبیــق دهنــد
در دو ســال گذشــته از هــر موقعیتــی اســتفاده کردهانــد تــا
بــه نــام کــم کــردن هزینههــای مــرد ْم مــا را بــه بیعملــی
دعــوت کننــد .اگــر اعتصــاب غذایــی در کار بــوده بــه جــای
پیوســتن بــه آن خواهــان پایانــش شــدهایم و اگــر در خیابــان
مردمــی بــه دفــاع از حــق انســان بــودن خــود برخاســته انــد و
نــام دیکتاتــور را بــه خشــم فریــاد کردهانــد خواهــان آرامــش
جامعــه شــدهایم.
در دومیــن ســالگرد جنبــش ســبز میتــوان بــه تحســین و
تشــویق خــود پرداخــت .میتــوان بــه خــود امیــد داد کــه هــر
چــه زمــان بگــذرد مــا مســتهلک نمیشــویم بلکــه مســتحکم
میشــویم .و میتــوان همچنــان تمامــی انــرژی سیاســی خــود
را مصــروف مبــارزه بــا ســایههای حاکمیــت یعنــی افشــای
ریاکاریهــا و اســتانداردهای دوگانــهاش در دفــاع از مــردم
مصــر و بحریــن و ســکوت در برابــر مــردم خــود و ســوریه
کــرد .میتــوان همچنــان بــه نقــد شــادمانه از ســخنان جنتــی
و امامــان جمعــهای پرداخــت کــه بیخردیشــان ضعفــی
محســوب نمیشــود ،کــه قدرتشــان نــه از خــرد کــه از زور
حاکــم میآیــد .میتــوان تمامــی ناکامیهــای جنبــش را در
ـت
زیــر یــک کلمــه؛ یعنــی میــزان شــدید ســرکوب حاکمیـ ْ
توجیــه کــرد و میتــوان بــه امیــد ایــن بــود کــه گســترش
آگاهــی بــه خــودی خــود بــه رهایــی بیانجامــد .ا ّمــا کار
حاکمــان ســرکوب اســت و ایــن نبایــد مــا را شــگفت زده کنــد.
انــرژی مــا بایــد مصــروف پیــدا کــردن راههــای مشــخص
ســازماندهی مقاومــت و مبــارزه جمعــی و گــره زدن آگاهــی
بــا عمــل شــود .نقــد حاکمــان نیــز مــدت هاســت اعتبــار
خــود را از دســت داده کــه تفــاوت میــان منطــق مــردم و
منطــق حاکمیــت بــه تعــارض در آســتانه تناقــض تبدیــل
شــده اســت .آنچــه میمانــد نقــد از خــود اســت کــه بایــد
بیمحابــا و بــدون تــرس از شــنود و سوءاســتفاده حاکمــان،
در فضــای عمومــی مردمــان باقیمانــده در جنبــش انجــام
شــود.
 ۲۳خرداد ۱۳۹۰
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ما مخاطبان معذب خاموش
امین حصوری
[در حاشــیه «شــهادت» هــدی صابــر
و اقــدام بــه اعتصــاب غــذای نامحــدود
دوازده تــن از زندانیــان سیاســی *]

مخاطــب اعتصــاب غــذای زندانیــان
سیاســی ،کــه تنهــای خــود را بــه
مثابــه آخریــن امــکان و ســنگر ،بــه
عرصــه مبــارزه بــرای افشــای ســتم
و اعتــراض بــه ســاختار ســلطه بــدل

میکننــد ،حاکمــان یــا نهادهــای
بینالمللــی نیســتند؛ آمــاج ایــن کار
در دنیایــی کــه بــه اخبــار فجایــع خــو
کــرده ،دیگــر حتــی افــکار عمومــی
جهــان و نهادهــای مرســوم حقــوق
بشــری هــم نیســت! مخاطبــان ایــن
«شــهادت تــن» ،همــه انســانها و
«مبــارزان بالقــوه» ای هســتند کــه در
بیــرون از زندانهــا بــه ســر میبرنــد؛
خــواه جایــی در آزادی نســبی و خــواه
جایــی در دنیــای ظاهــرا «آزاد»؛ یعنــی
همــه کســانی کــه میتواننــد در
«مبــارزه» ســهیم شــوند؛ یعنــی همــه
مــا!
نگــران اطــاع رســانی پیرامــون ایــن
اعتصــاب غــذا نباشــیم! ایــن کار را
بــه نحــو بســیار ســازمانیافتهای
رســانههای زنجیــرهای «صنعــت
ســبز» خواهنــد کــرد! (پــس از هضــم
جوهــره کار در گفتمــان سیاســی
خــود) .عــاوه بــر ایــن ،شــخصیتها
و نهادهــای «موجــه» زیــادی وجــود
دارنــد کــه قطعــا «بــه نمایندگــی
از نگرانیهــای مــا» بــرای جــان
زندانیــان اعتصــاب کننــده ،بــا لحــن

همدالنـهای آنهــا را دعــوت بــه «خلــع
ســاح» و یــا شکســتن اعتصــاب غــذا
خواهنــد کــرد .پــس بــا بــه اشــتراک
گذاشــتن لینکهــای اینترنتــی،
صــورت مســاله را پــاک نکنیــم و
بدیــن وســیله بــا تســکین وجدانهــای
معــذب ،چشــمهایمان را از اعتصــاب
غــذا بــر نداریــم!
برخــی رفقــا بــا تصمیــم بــه همراهــی با
اعتصــاب غــذای زندانیــان بــه صورت
اعتصــاب فــردی (و اعــام آن) ،بــا
شــروع کــردن از خــود ،گام مهمــی
برداشــتهاند در نشــان دادن اینکــه
میتــوان و بایســتی خــود را مخاطــب
اعتصــاب غــذای نامحــدود زندانیــان
دانســت! بــدون مخاطــب دانســتن
مســتقیم خــود و پذیــرش فــردیِ بــار
مســئولیت ایــن مواجهــه ،قــدم بعــدی
کــه اقــدام بــه کار موثــر جمعــی
اســت ،امکانپذیــر نخواهــد بــود ،و
در ایــن دو ســال دیدیــم کــه نبــود!
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 دادهانــد؛ و ایــن بیگمــان
چیــزی نیســت جــز ضــرورت تــداوم
مبــارزه در اشــکال موثــر و مفقــوده آن!
بــه ایــن اعتبــار ،کار مــا اطالعرســانی
نیســت .کار مــا طــرح عمومی پرســش
قدیمــی و جاودانــی «چــه بایــد کــرد؟»
و مباحثــه بیوقفــه جمعــی بــر ســر
آن اســت!
هــدی صابــر و دوســت همراهــش در

بخشــی از پیــام کوتــاه اعتصــاب غذای
خــود نوشــته بودنــد «هیــچ تقاضایــی
نداریــم»! ایــن «هیــچ تقاضایــی
نداشــتن» چیــزی نبــود مگــر انتظــار

جدیتــری کــه همــان درک جوهــر
پیــام اقدامشــان از ســوی انســانهای
«آزاد» بــود .و دیدیــم کــه هــدی صابر
در راه تحقــق ایــن انتظــار بــزرگ جــان
خــود را نهــاد! بــا ایــن وجــود بایــد بــه
یــاد داشــت کــه زندانــی سیاســی در
انتخــاب ایــن شــکل از مبــارزه (بــه
رغــم ســخن گفتــن بــا مخاطبــان) ،در
واقــع بــه عریانتریــن شــکل ممکــن
وفــاداری خــودش را بــه خــودش
تحقــق میبخشــد.
بــر ایــن مبنــا و بــه طــور مشــخصتر،
کار اصلــی مــا مخاطبــان (و
مبــارزان بالقــوه) آن اســت کــه
امکانــات اعتراضــیای کــه زندانیــان
اعتصابکننــده از آنهــا محروم هســتند
و بــه طــور کلــی بالقوگیهــای تــداوم
مبــارزه را متحقــق کنیــم .و از جملــه
(و بــه ویــژه) اینکــه مبارزاتمــان را
ســازمان و انســجام دهیــم .متاســفانه
بایــد اعتــراف کــرد کــه از ایــن نظــر،
خبــر ایــن اعتصابهــا هماننــد ضربــه
پتکــی بــر ســر ،بــه مــا یــادآوری
میکننــد کــه مــا (بــه طــور مشــخص
بچههــای خــارج کشــور) در متحقــق
کــردن امکانــات مبــارزه ،خیلــی بــه
خودمــان بدهکاریــم.
 ۲۸خرداد ۱۳۹۰
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چه باید کرد؟
م.ی.
ِ
ِ
شــدن هالــه ســحابی
بهــت کشــته
در
فــرو رفتــه بودیــم کــه رضــا هــدی
صابــر «تــن» اش را آزاد کــرد؛ و ایــن
درنــگ آنقــدر جانــکاه و درسآمــوز
ِ
کــردن تــن
بــود کــه ســودای آزاد
هامــان در جــان مــان شــعله بکشــد؛ امــا
مــا بــه واکنشهــای انفعالــی عــادت
کردیــم؛ آنقــدر کــه از دســتهای
مــا کاری بــر نمیآمــد؛ نــگاه کردیــم؛

چشــم دوختیــم بــه اویــن؛ اویــن بعــد
از صابــر ،زندهگــی ِ همــهی مــا را بــه
پرســش کشــید.
پاســخی کــه هــر کســی در برابــر
تصویـ ِر شــفاف و درخشـ ِ
ـان هــدی صابر
مینویســد میتوانــد چنــدان کارا نباشــد؛
میتوانــد خودآزارانــه تلقــی شــود؛ مــی
توانــد بــه دا ِم احساســاتیگری بغلطــد؛
و بــه بــاو ِر مــن همـهی اینهــا «انســانی»
انــد وقتــی دســتانی در میــان باشــند
کــه از کنــد و کاو در چرایــی و چگونگــیِ
پاســخها خســته نشــوند.
ایــن روزهــای اضطــرار و اســتیصال بــه
همدســتی و همفهمــی هــای بیشــتری
احتیــاج دارنــد؛ مســئله ایــن ســت کــه
هــر کــس از خــودش بپرســد ورایِ
ایــن مــنِ مــن چــه چیــزی وجــود
دارد کــه «مــازا ِد زندگــی» ســت و بــه
خاطــرش میتــوان جنگیــد؛ هــر کــس
از خــودش بپرســد آیــا میتوانــی کنــج
ِ
وضعیــت
خانــهات ســنگر بگیــری؛
اویــن را شبیهســازی کنــی و اندکــی،
فقــط اندکــی شــانههای معــذب ات
ســبک شــوند؟ آیــا ایــن انفرادیهــای
متــروک کــه در جــای جــایِ ایــن
جغرافیــای جهانــیِ شــرمگین ســاختیم،

راهــی میزنــد بــر ایــن آ ِه مســتقر؟
مــا بارهــا خیابــان را تســخیر کردیــم؛
بارهــا روی همیــن ســنگفرش هــای
ِ
رهگــذران
خیــس پــا کوبیدیــم؛ بارهــا
ِ
صــورت
خیابانهــای آزا ِد جهــان ،بــه
مــا لبخنــد پاشــیدند و خونســردانه
گفتنــد :امیدواریــم تمــدن بــه ســرزمینِ
شــما هــم برســد؛ بارهــا رو بــه روی هــم
نشســتیم و خواســتیم ایــن منهــای
منفــرد «مایــی» متشــکل را ســازمان
دهنــد تــا شــاید بــا ســر هــم بنــدیِ
ایــن تنهــای جــدا از هــم بتــوان
فعاالنــه مداخلــه کــرد و اثرگــذار بــود؛
بارهــا دســت بــه اعتصــاب غــذا زدیــم
ِ
تفــاوت رســانهها از
و دوربینهــای بی
ِ
چشــمان بهتآلــو ِد مــا گــذر
جلــوی
کردنــد تــا طبیعـ ِ
ـت بیجـ ِ
ـان خیابــان را
تصویــر کننــد.
ـخ بیقــراری و بیهودگیهــا
مــا ایــن تاریـ ِ
را حاملایــم؛ هیــچ کــس ،در کشـ ِ
ـاندن
ایــن تنهــای ســنگین مــا را یــاری
نمیکنــد؛ مــا خــود ســزاوا ِر تقــای
خودیــم؛ هســتهی سـ ِ
ـخت واقعیــت بــا
همــهی دهشــتناکیاش تیزیهایــش
را بــه «تــن» مــا فــرو میکنــد؛ ایــن
روزهــا را بایــد تــاب آورد و ایــن
فرصــت را بایــد بــه یمــنِ تــنِ مقــاو ِم
ِ
ـاهنگ اویــن
هــدی صابــر و دوازده پیشـ
مغتنــم دانســت.
زمــان -مــکان هایــی ایجــاد کنیــم و
همدیگــر را دوبــاره مالقــات کنیــم؛
پاســخهای سرســری ننویســیم بــه
ِ
پیــش روی
پرســشهای عمیقــی کــه
ماســت؛ دعـ ِ
ـوت همــگان بــه اعتصــاب
غــذا در وضعیتــی کــه بســیاری حتــی

ِ
کنــش جســورانهی زندانیــان را هــم
ناباورانــه انــکار میکننــد ،مــا را از
بــن بســت نمیرهانــد؛ قــرار نیســت
هــر کــس کنــج خان ـهاش از خــوردن و
نوشــیدن دســت بکشــد و رنــج ش را
درونــی کنــد؛ قــرار ســت مــا دوبــاره در
خیابــان همدیگــر را مالقــات کنیــم؛ بــه
چش ـمهای همدیگــر نــگاه کنیــم و بــاور
ِ
انفعــال،
کنیــم کــه ایــن اســتیصال و
ســهم مــا از مداخلــه نیســت؛ حتــی
ِ
حــال مــا ایــن طــرفِ
ِ
تنهــای بی
ِ
ِ
مصــاف
زنــدان جهــان ،نمیتوانــد بــه
نبــردی بــرود کــه بــه آن فراخوانــده
شــده.
هیــچ روزنــهای را نبندیــم؛ در برابــ ِر
گفتمانــی کــه اعتصــاب غــذا را تخطئــه
میکنــد ،بــا همگانــی کـ ِ
ـردن اعتصــاب
غــذا و ایجــا ِد کمپینهــای مشــابه،
بــه دا ِم خطکشــیها و ویترینــی
ِ
ِ
جهــان نمایــش
کــردن هــر چیــز در

نیفتیــم؛ مســئله ایــن اســت یــا ایــن»
تــن» هــای معتــرض بــه هــم متصــل
میشــوند و «کنشهــای خــاق» و نــه
«واکنشهــای مکــرر و منفعــل» متولــد
میشــود یــا دســت بــه کا ِر تســکینِ
خــو ِد ســرگردان و پریشــانیم.
ِ
دادن «نقطــه»
امیــد دارم در را ِه ادامــه
هــای مــد نظــ ِر هــدی صابــر و در را ِه
«هــم آغوشــی عقــل و رادیکالیســم» بــه
ـد نوشــتار و تولیـ ِ
تولیـ ِ
ـد اندیشــه همــت
بگماریــم؛ «چــه بایــد کــرد» دغدغــه ی
پاســخ
همــهی ماســت در شــکلگیری
ِ
جمعــی همدلــی کنیــم.
 ۳۱خرداد ۱۳۹۰

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

۱۷

پیرامون
فراخوان به هماندیشی
ِ
«چه باید کرد»
پراکسیس
نــه تنهــا بــرگ بــرگ تاریــخ ،کــه خــط بــه خــط

مبــارزه را تجربــه کنــد و بــاز اندیشــی و نقــد

ـخ زیســتهمان گــواه آن اســت کــه نقطــهی
تاریـ ِ

آن را نیــز تــاب بیــاورد و دوبــاره از نــو خــود را

پایانــی بــر مبــارزات و جانفشــانیهای مــردم

بیافرینــد .فرصتــی کــه تنهــا از آن ماســت و نــه

ایــران متصــور نیســت .ایــن دو ســاالنهی خــون

بــه قدرتمنــدان در راس یــا در حاشــیهی قدرتــی

و قیــام و عصیــان نیــز آخریــن شــاهد ماســت

متعلــق اســت کــه مــا را بــا مصلحتجویــی هــای

بــه زنــده بــودن روح مقاومــت و مبــارزه در

خــود بفریبنــد و نــه بــه تقدیرگرایانــی تعلــق

تکتــک آن جانهــای آزادهای کــه ماههــا

دارد کــه شکســت مــا را پیشــاپیش در آینــهی

خیابــان را از آن خــود کردنــد .امــا خیابــان از

واژگون ـهی خــود دیــده باشــند .در ایــن فرصــت

مــا پــس گرفتــه شــد؛ کــه حاکمــان قتــال تــاب

یگانــه از همــه دوســتان و همراهانــی کــه دغدغــه

زنــده شــدن و زنــده مانــدن خیابــان را نداشــتند

برقــراری سیاســت مــردم را دارنــد دعــوت

ی زیســتهای نبودیــم
و مــا نیــز مســلح بــه تجربـه 

میکنیــم تــا بــا مــا پیرامــون پرســش «چــه بایــد

کــه تســخیر خیابــان را در حافظـهی خــود داشــته

کــرد؟» بــه گفتگــو و ه ـم اندیشــی بپردازنــد.

باشــد .اکنــون گرچــه عرصــه پرشــور و زنــدهی

محورهــای پیشــنهادی مــا بــرای ایــن گفتگــو و

مبــارزهی خیابانــی از آن مــا نیســت ،امــا یــاد آن

هــم اندیشــی بدیــن شــرح اســت :آسیبشناســی

یگانــه شــدنها ،یــاد آن حضــور پرقــدرت اراده و

جنبــش؛ خــط مشــی و رویکــرد کلــی جنبــش؛

خواســت جمعــی در دهلیزهــای حافظهمــان پیــچ

رهبــری و هدایــت جنبــش؛ ســازماندهی؛

و تــاب میخــورد تــا از پــس اندیشــیده شــدن و

اســتراتژی بــرای تحصیــل مطالبــات؛ تاکتیــک

بــاز اندیشــیده شــدن آبدیدهتــر شــده و دوبــاره

مقاومــت و مبــارزه.

از ن ـو زاده شــود .ایــن فرصتــی اســت کــه شــاید
تنهــا یــک بــار بــه نســلی تعلــق میگیــرد کــه

 ۱۵تیر ۱۳۹۰

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

۱۸

آیا جنبش زنده است؟
امین حصوری
مقدمــه :مخاطبــان ایــن نوشــتار

بــرای بیــان گرایشهــای درونــی

در جنبــش) ،اینــک جنبــش را نابــود

کســانی هســتند کــه مایلنــد و تــاش

خــود نــدارد ،قضــاوت در مــورد

و مضمحــل قلمــداد میکننــد و از

میکننــد کــه بــه ایــن رخــداد

گرایــش صعــودی یــا نزولــی «عمــل

چنیــن «مشــاهدهای» بــه درســتیِ

«وفــادار» بماننــد( .هــر چنــد در

جمعــی مــا» بــه ســادگی میســر

نظــرات و مواضــع پیشــین خــود در

نهایــت یــا شــاید از همــان آغــاز

نیســت؛ اگــر مشــاهدات شــخصی

قبــال جنبــش ارجــاع میدهنــد؛ تــا

ناچاریــم از ســویههای عــام و شــکننده

خــود را مبنــای تعمیمهــای دلخــواه

در نهایــت بــار دیگــر بــر حقانیــت

«وفــاداری» فاصلــه بگیریــم و بــه

قــرار ندهیــم و یــا زنجیــره رســانهای

سیاســی خــود (کــه اصــوال از هــر

اشــکال «اصیــل» وفــاداری بیندیشــیم،

«صنعــت ســبز» را دریچــه معتبــری

«رخــدادی» مســتقل اســت) پــای

یعنــی آنچــه کــه از ســطح تمایــل و

ِ
بــرای مشــاهده
واقعیــت جنبــش

بفشــارند .در ســوی دیگــر ،جریاناتــی

تــاش بیثمــر فراتــر مــیرود و در

ندانیــم ،شــاخصهای زنــده بــودن

کــه بــر اســتفاده ابــزاری از جنبــش

عمــل بــه زنــده مانــدن «رخــداد» و

یــا زوال جنبــش را بایســتی در

تکیــه دارنــد ،جنبــش را «شــاداب

رشــد بالقوهگــی هــای رهاییبخــش

تاثیــرات بیواســطه بیرونــی آن

تــر» از همیشــه جلــوه میدهنــد؛ تــو

آن میانجامــد) .هــدف ایــن نوشــتار

جســتجو کنیــم؛ امــا در یــک ســاختار

گویــی صرفنظــر از نحــوه تعامــل

کــه بــا گفتارهــای موضوعــی دیگــری

ســرکوبگر و مســلح بــه تمامــی

جنبــش بــا موقعیتهــای مشــخص

(در پیونــد بــا جنبــش) ادامــه خواهــد

ابزارهــای تحریــف و سانســور،

بیرونــی و نحــوه پاســخ دادن آن بــه

یافــت ،دامــن زدن بــه بحثهایــی

ِ
منــد ایــن اثــرات
پیگیــری نظام

ضرورتهــای درونــیاش ،ســیر

اســت کــه در ایــن مقطــع از رونــد

بیرونــی (مثــل رصــد کــردن شــیب

جنبــش همــواره صعــودی خواهــد

ْ
جنبــش بــرای هماندیشــی جمعــی

یــک رونــد) امکانپذیــر نیســت .در

بــود ،تــا زمانــی کــه بــه «پیــروزی

در مــورد پرســش «چــه بایــد کرد؟»

چنیــن شــرایط پــر ابهامــی ،فضــای

مــورد نظــر» برســد؛ الزمه برســاختن

ضــروری انــد؛ بــر ایــن اســاس از

مناســب بــرای گمان ـه پراکنــی هــای

«پیــروزی» ای کــه مســتقل از مســیر

پراکندگــی و ناتمامــی ایــن متــن (هــا)

دو دســته از جریانــات و نگرشهــای

باشــد ،نواختــن بــر طبــل یــک

باکــی نیســت!

سیاســی فراهــم شــده اســت :از

گفتمــان هژمونیــک اســت کــه تعییــن

جنبــش و زنــده بــودن آن از عمــل

یکســو جریاناتــی کــه همــواره

معیارهــا و تعریــف مصداقهــای ایــن

جمعــی مــا جــدا نیســت؛ امــا از آنجــا

واقعیــت جنبــش را انــکار یــا تحقیــر

پیــروزی را هماننــد ســایر حوزههــای

کــه ایــن «مــا» در معنــای گســترده

کردهانــد (بــه هــر دلیــل ،از جملــه

بازنمایــیِ جنبــش در انحصــار خــود

آن توســط نهادهــای جمعــی معینــی

حضــور اصــاح طلبــان در جنبــش و

بگیــرد؛ واضــح اســت کــه از گفتمــان

نمایندگــی نمیشــود و مجراهایــی

یــا عــدم حضــور متشــکل کارگــران

سیاســی جنــاح اصالحطلــب ســخن
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میگوییــم:

«وفــاداری» بــه «رخــداد» و بــا بــاور

سیاســی خــود را بــه طــور منظــم بــا

جریانــات اصالحطلــب بــه واســطه

بــه اینکــه «هــر جنبــش اجتماعــی،

تحلیلهــای روشــنفکران ارگانیــک

ســازمانیافتگی سیاســی ،تــوان

گســترش افقهــای امــکان اســت»،

ایــن جنــاح تطبیــق دهنــد .از دیــد

مالــی ،پشــتوانههای رســانهای ،و نیــز

بــه اصالحطلبــان بــه عنــوان «موتــور

ایــن بخــش ،در نبــود چشــمانداز

پیوندهایــی دیریــن و نزدیکیهــای

محرکــه» جنبــش امیــد بســتند

بدیــل مبــارزه (چیــزی کــه فقــدان

ایدئولوژیــک بــا ســاختار قــدرت (کــه

(بــا دامنــه متنوعــی از درکهــا و

ِ
آن صرفــا بــا
شــدت ســرکوب

هنــوز حــدی از امــکان مانــور را در

تحلیلهــای سیاســی) ،و الجــرم

حاکمیــت توضیــح داده میشــود) ،هــر

چارچــوب نظــام بــرای آنهــا فراهــم

سرنوشــت جنبــش را بیــش یــا کــم

مرجعــی کــه از جنبــش دفــاع کنــد و

میســازد) ،توانســتهاند هژمونــی

بــه نحــوه عملکــرد اصالحطلبــان

زنــده بــودن آن را (کــه آرزوی درونی

گفتمانــی خــود را بــر جنبــش تحمیــل

پیونــد زدنــد .اکنــون امــا بــا آشــکار

آنهاســت) یــادآوری کنــد ،شایســته

کــرده و تــا بــه امــروز حفــظ کننــد.

شــدن بیــش از پیــش نــگاه ابــزاری

پیــروی و حمایــت اســت؛ حمایتــی

البتــه آنهــا در ایــن مســیر از همکاری

اصالحطلبــان بــه جنبــش (یــا بــه

کــه بــه پــاداش «ایســتادگی» بــر

تنگاتنــگ رســانههای فارســی زبــان

تعبیــری ،غلبــه یافتــن منحطتریــن

جنبــش و بــه دســتاویز «قــدار»

دولتهــای غربــی هــم بــر خــوردار

جنــاح اصالحطلبــان در تعییــن

بــودن حریــف ،عمومــا غیــر انتقــادی

بودهانــد .از دیــد ایــن جریــان

مشــی اســتراتژیک مشــترک آنهــا) و

اســت .ایــن افــراد در عمــل تنهــا

سیاســی و نیــز همپیمانــان آنهــا

در شــرایطی کــه جنبــش پیشــروی و

راه مشــارکت موثــر در جنبــش

در طیفــی از اپوزیســیون ،جنبــش

دســتاورد سیاســی ملموســی نداشــته

را تکثیــر آن تصویــری میداننــد

همــواره ســیر صعــودی داشــته اســت

اســت ،بــه نظــر میرســد کــه

کــه اصالحطلبــان بــرای بازنمایــی

و اینــک از فازهــای خــام اولیــه

بخــش زیــادی از ایــن افــراد دچــار

جنبــش ارائــه میکننــد ،بــه همــراه

خــود کــه بــا تظاهــرات خیابانــی

ســرخوردگی شــدهاند و از چنیــن

پذیــرش راهکارهــای ســترونی کــه

شــناخته میشــد ،بــه فــاز مذاکــره و

منظــری بــرای جنبــش ســیر نزولــی

از دل ایــن تصویــر زاده میشــود.

مصالحــه بــا حاکمیــت رســیده اســت

قایلنــد.

واضــح اســت کــه پافشــاری حاکمیت

[در ایــن مــورد ،ســخنان صریــح و

در عیــن حــال بخــش مهمــی از

بــر انــکار جنبــش و تحقیــر روز

جنجالــی آقــای رجبعلــی مزروعــی

افــراد دســتهبندی ســوم ،بــه

افــزون مــردم بــه همــراه ســرکوب

در بیبیســی [ ،]۱ماهیتــا تفاوتــی

ِ
پیــش
رغــم آشــکارگی بیــش از

بیرحمانــه هــر نمــود بیرونــی

بــا مقالــه ســانتیمانتال خانــم ملیحــه

میــدان ،هنــوز امیــد خــود را بــه

جنبــش ،ســماجت در چنیــن گرایشــی

محمــدی در روز آنالیــن [ ]۲نــدارد].

اصالحطلبــان حفــظ کردهانــد (خــواه

را بــه ویــژه در الیههــای جوانتــر

عــاوه بــر نیروهــای متعلــق بــه دو

بــه دالیــل نظــری و تاکتیکــی و خــواه

جنبــش تقویــت میکنــد؛ رونــدی

گرایــش سیاســی یــاد شــده ،بــا خیــل

بــه دالیــل روانشناســانه)؛ هــر چنــد

کــه تــا اینجــای کار هــم بــه تشــدید

وســیعی از افــراد عمومــا گمنامــی

بســیاری از آنــان بــرای اســتوار نگــه

ســویههای پوپولیســتی در جنبــش

مواجهیــم کــه از ســر تمایــل بــه

داشــتن ایــن امیــد ،ناچارنــد دیــدگاه

انجامیــده اســت.
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اگــر مــاک زنــده بــودن جنبــش را

جمعــی بــرای حضــور در جنبــش

جنبــش گواهــی دهــد ،فراگیــر شــدن

از یکســو میــزان گرایــش و آمادگــی

دیــر یــا زود فروکــش میکنــد و

نشــانههای گــذار از گفتمــان سیاســی

مــردم بــرای مشــارکت در آن و

نهایتــا بــا تــداوم و تشــدید ســرکوب

غالــب بــر آن اســت .بــه ســخن

از ســوی دیگــر وجــود بســترها و

از ســوی حاکمیــت ،امیــد اجتماعــی

دیگــر ،زنــده بــودن جنبــش بــه واقــع

راهکارهــای تحقــق ایــن مشــارکت

بنیــان کــن ،بــه ســرخوردگی عمومــی

محقــق نمیشــود ،مگــر آنکــه جنبــش

جمعــی (و ســازوکارهایی بــرای رشــد

ویرانگــر بــدل میشــود.

از مرحلــه انتظــار و تعلیــق کنونــی بــه

و قــوام آن) بدانیــم ،بایــد گفــت

در واقــع ،عــدم وجــود انســجام و

مرحلــه اســتقالل و پویایــی برســد؛

جنبــش نمــرده اســت ،بلکــه در

تشــکل یافتگــی در بدنــه جنبــش (که

و ایــن همــان ضرورتــی اســت کــه

تعلیــق اســت؛ در تعلیــق اســت چــون

پیــش از هــر چیــز محصــول تاریــخ

دشــواری پاســخگویی بــه آن اینــک

بــه رغــم برخــورداری از عامــل اول

ســیاه اســتبداد و ســرکوب اســت)

همــه خــرد و تــوان جمعــی مــا را بــه

(کــه تظاهــرات  ۲۵بهمــن مویــد

فضــای کافــی در اختیــار تنهــا الیــه

چالــش میگیــرد؛ چــرا کــه جنبــش

آن اســت) ،همچنــان از عامــل دوم

ســازمانیافته آن (اصــاح طلبــان)

بــرای گام نهــادن بــه حیــات پویــای

محــروم مانــده اســت .تعلیــق جنبــش

قــرار داد تــا گفتمــان سیاســی خــود

خــود چــارهای نــدارد جــز آنکــه از

کــه بــه وضــوح در میــل ســرکوب

را بــر فــراز جنبــش قــرار دهنــد؛

پوســت کهنــه خــود بــه در آیــد

شــده عمومــی بــه فتــح خیابــان

گفتمانــی کــه در عمــل و در رونــد

تــا بتوانــد همــه تــوان اجتماعــی و

(مثــا در شــبه تظاهــرات  ۲۲خــرداد

پــر فــراز و نشــیب جنبــش نشــان

بالقوگیهــای درونــی خــود را بازیابــد

و مناســبت هایــی نظیــر آن) نمایــان

داده اســت کــه نــه تنهــا قــادر بــه پر

و حلقههــای مفقــوده ســازمانیابی و

اســت ،میتوانــد پــس از چنــدی بــه

کــردن خــاء عامــل دوم (بدیلهــا و

مبــارزه را بنیــان نهــد .بــه گمــان

نابــودی و زوال آن بیانجامــد؛ چون در

راهکارهــای پیشــبرد موثــر مبــارزه)

مــن «پرســش از چــه بایــد کــرد؟»

صورتبنــدی ذکــر شــده از مالکهای

نیســت ،بلکــه حتــی انگیــزهای هــم

درســت در همیــن نقطــه ،همچــون

زنــده بــودن جنبــش ،عامــل اول

بــرای ایــن کار نــدارد .در مقابــل

مرحلــهای اجتنابناپذیــر بــرای فــرا

مســتقل از عامــل دوم نیســت؛ بــه

بــا بازنمایــی تحریفآمیــز جنبــش،

رفتــن از ایــن بــرزخ مقابــل مــا قــرار

بیــان دیگــر ،در فقــدان بدیلهــای

چنیــن فقدانــی و ضــرروت جبــران آن

گرفتــه اســت.

مناســبی از مقاومت و مبــارزه تودهای،

را انــکار میکنــد و بــا ادامــه رویکــرد

ســعید حجاریــان زمانــی گفتــه

کــه بــه رغــم برقــراری شــرایط

انحصارگرایانــه و قدرتمــدار (بــی پروا

بــود« :اصالحــات مــرد ،زنــده بــاد

ســرکوب امــکان تحقــق و گسـ ِ
ـترش

از سرنوشــت جنبــش) ،خالقیتهــا و

اصالحــات!»؛ وقــت آن اســت کــه

ســطوح مختلفــی از مشــارکت

خودانگیختگــی هــای مردمــی را عقیــم

مــا هــم بگوییــم« :جنبــش متکــی

مردمــی را در جنبــش فراهــم کننــد

میســازد.

بــر اصــاح طلبــان مــرد ،زنــده بــاد

و بــا پــرورش و بســط خودانگیختگــی

بــر ایــن اســاس بــه نظــر میرســد

جنبــش مردمــی!».

هــا و خالقیتهــای مبارازاتــی

تنهــا شــاخصی کــه میتوانــد

مردمــی ســازگار باشــند ،انگیــزه

در ایــن مقطــع بــر ســر زندگــی

 ۲تیر ۱۳۹۰
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جنبش خیابان زنده نیست!
نه،
ِ
وحید ول یزاده
آن دور تنــد وقایــع ،بــا تظاهــراتهــا

اینــک ناپیــدا اســت و تــک و تــوک

پاســخ بــه «چــه بایــد کــرد؟» را در

و دویــدن هــا و کتــک خــوردن هــا

فراخــوان هــا و ابتــکارات ،مشــتعل

چشــماندازی متفــاوت میجویــم.

و عقــب نشســتن هــا و نفــس تــازه

نمیشــود و آن امیدهــا کــه شــکوفا

از ضلــع ســوم واقعیــت آغــاز کنیــم.

کــردن هــا و بازگشــتن ها و شــعارها و

شــد ،دیــری اســت کــه پژمــرده

ضلــع ســومی کــه امیــن حصــوری

خشــم هــا و ســنگ هــا و ســرکوب هــا

اســت و پرپــر میشــوند .در ایــن

مشــخص میکنــد بــه نظــر مــن ضلــع

و عکــس هــا و التهابــات ،از حرکــت

فضــای خموشــی خیابانــی ،و رونــق

ســوم واقعیــت سیاســی بــوده و هســت

بــاز ایســتاد .آن هیــوالی زیبایــی کــه

خیمهشــببازی هــای رســانهای،

و نــه ضلــع ســوم واقعیــت جنبــش.

ناگهــان از زیــر ســطح روزمرگــی هــا

پرســش «چــه بایــد کــرد؟» پاســخ

در ســطح سیاســی ،در ســطح آنچــه

و ترافیــک هــای همیشــگی و خســتگی

خــود را در تحلیلــی از موقعیــت

نمایندگــی سیاســی نامیــده میشــود و

صــورت هــای صبــح و عصــر و

کنونــی مییابــد .و مقالــه امیــن

بــا احــزاب ،شــخصیت هــا و ســازمان

پاســاژگردی هــا و فــرو نشســتن

حصــوری بــا نــام تحریــک کننــدهی

هــای سیاســی معنــا میشــود ،ایــن

در مبلمــان رخــوت تلویزیونــی

«آیــا جنبــش زنــده اســت؟» موقعیت

ســه قطــب مــورد اشــارهی حصــوری

ســر بــرآورده بــود و بــا تحــرک

کنونــی را از نگاهــی ترســیم میکنــد.

بــه همــان نحــوی کــه ترســیم

تخریبگــرش ،بــا تنــورهی دهانــش

ترســیم ناواقعــی موقعیــت کنونــی امــا

کــرده اســت وجــود داشــت .ضلعــی

و گام هــای رعشــه انگیــزش ،نظــام

ایــن خطــر را دارد کــه آن پرســش

جنبــش را بایکــوت کــرده و تحقیــر

شــهری را مختــل کــرد و مدیــران آن

کانونــی «چــه بایــد کــرد؟» را پاســخی

مینمــود ،ضلعــی تــاش داشــت از

را آسیمهســر و دســتخوش هــرج و

غیــر اثربخــش بیافرینــد .مــن در ایــن

آن اســتفادهی ابــزاری بــرد ،و ضلــع

مــرج ،بــه اینســوی و آنســوی و در

نوشــتار تــاش میکنــم نشــان دهــم

ســومی کــه اصــاح طلبــان را موتــور

جســتجوی پناهــگاه هــا مــی تارانــد،

کــه چــرا و چگونــه پاســخ حصــوری

محرکــه میدیــد و اگــر چــه بــه

اینــک دوبــاره بــه زیــر ســطح رفتــه

بــه پرســش آیــا جنبــش زنــده اســت

آنهــا نقــد داشــت ،امــا بــه آنهــا امیــد

اســت ،بــه اعمــاق ناپیــدای دریــای

مفاهیــم و ایدههایــی را در بــر دارد

بســت و هنــوز نیــز چــارهای جــز

موطــن خــود .بــه واژگان اخــوان

کــه نــه تنهــا بــا واقعیــت انضمامــی

حمایــت از آنــان نیافتــه.

ثالــث:

همخــوان نیســت ،بلکــه «چــه بایــد

امــا در ســطح واقعیــت جنبــش،

مــوج هــا خوابیــده انــد آرام و رام /

کــرد؟» را از تــوان انفجــاری آن تهــی

بــه گمــان مــن ،موقعیــت کمــی

طبــل توفــان از نــوا افتــاده اســت

میکنــد.

دیگرگــون بــود .گروهــی بودنــد

آن جنبشــی کــه بعــد از انتخابــات

مــن آن جنبــش اعتراضــی را کــه بــا

کــه در جنبــش مشــارکت نکردنــد

شــکل گرفــت ،و بــا ســرپیچی از فصل

ســنگرهای آن همــراه بــودم شکســت

و کاری بــدان نداشــتند .گروهــی

الخطــاب خامنــهای زبانــه کشــید،

خــورده میدانــم .و در نتیجــه

نیــز بودنــد کــه بــه منظــور مهــار
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آن و اســتفاده ابــزاری از آن در آن

پیگیــر جنبــش خیابانــی کــه نقــش

نیســت کــه انتخاباتــی در کار نباشــد.

مشــارکت کردنــد .امــا گــروه ســوم،

هــای ســازمانده و فعالــی در جنبــش

امــا بــه لحــاظ عینــی ،آنچــه رخ داد

همــان موتــور محرکــه جنبــش بــود،

داشــتند را زمینگیــر کــرد و یــا

را میتــوان جــزء رخدادهــای بســیار

یعنــی آن مردمــی کــه بــرای مبــارزه

بــه کمــپ هــای پناهجویــی روانــه

ویــژه تعریــف کــرد کــه حداقــل از

و اعتــراض بــه خیابانهــا آمدنــد.

کــرد .یعنــی در واقــع فعالیــت هــای

ســال شــصت تــا کنــون شــاهد آن

«موتــور محرکــه» ایــن مــردم بودنــد.

یــک پیکــره ی  ۵۰هزارنفــری را

نبودیــم .امــا چــه چیــز آن را بــه یــک

آنانــی کــه یــک رالــی اعتراضــی را در

کــه نقشــی مهــم در تــداوم جنبــش

جنبــش تبدیــل کــرد؟ مطالبــهای

خیابــان هــای تهــران پیــش بردنــد

خیابانــی داشــت را مختــل کــرد و از

مشــخص؟ رهبــری معیــن؟ ســازمان

و زمانــی کــه شکســت خوردنــد بــه

کار انداخــت .بــا از کار افتــادن ایــن

سیاســی نــو پدیــد؟

خانــه هایشــان بازگشــتند .بــا کشــته

موتــور محرکــه ،جنبــش در خیابــان

آنچــه ایــن جنبــش را پدیــدار کــرد،

هــا و زخمــی هــا و اسرایشــان .موتــور

پایــان یافــت .در ایــن نقطــه جنبــش

نــه مطالب ـهی «رای مــن کجاســت؟»

محــرک اصــاح طلبــان نبودنــد .چــرا

خیابــان شکســت خــورد .امــا جنبــش

کــه همــان هفتــهی نخســت از

کــه در ایــن صــورت میبایســت

ســبز زنــده مانــد .مــن از زاویــهای

موضوعیــت افتــاد؛ نــه رهبــری

بعــد از یــورش گســترده بــه ســازمان

دیگــر کامــا بــا حکــم خانــم ملیحــه

معینــی ،کــه معمــوال جنبــش از

هــا و فعالیــن سیاســی آنهــا در همــان

محمــدی موافقــم کــه بیــان کــرده

پاییــن راه خــود را بــاز میکــرد و

روزهــای اول جنبــش ،ایــن موتــور

اســت «جنبــش ســبز جنبــش خیابــان

هیــچ نقشــه و طــرح مشــخصی از

از حرکــت بــاز میمانــد .امــا بــه

نیســت».

بــاال بــرای جنبــش وجــود نداشــت؛

رغــم آن مــوج نخســت زنــدان هــا

امیــن حصــوری حیــات یــک جنبــش

و نــه تشــکیالت سیاســی فراگیــر

و بازداشــت هــا ،جنبــش در خیابــان

را منــوط بــه دو عامــل میدانــد.

نوپدیــدی بــود ،کــه اینــک کــه مــوج

هــا در حــال تحــرک و تعمیق بــود .در

نخســت وجــود تمایــل مــردم بــه

مردمــی فروکــش کــرده ،تشــکیالت

واقــع در فاصلـهی دی مــاه تــا بهمــن

مشــارکت در آن و دوم وجــود ابــزار

هــای اصالحطلــب حتــی توانایــی

مــاه بــود کــه جنبــش از حرکــت بــاز

و بســتر تحققیابــی ایــن مشــارکت.

ســازماندهی یــک تجمــع صــد نفــره

مانــد .یعنــی درســت در فاصلـهای که

امــا ایــن دو عامــل نمیتوانــد نــام

را نیــز ندارنــد؛ بلکــه تظاهــرات هــای

سیاســت ســرکوب رژیــم متفــاوت

آنچــه در ایــران در ســال هشــتاد و

گســتردهی تــوده ای در خیابــان هــا

شــد و نــوک حملــه خــود را متوجــه

هشــت رخ داد را تعریــف کنــد .بــا

بــود .خیابــان همــان نقشــی را داشــت

محافــل و ســازمانیابی هــای

ایــن عوامــل میتــوان هــر انتخاباتــی

کــه میــدان تحریــر مصــر در انقــاب

خــرد جوانــان در ســطحی گســترده

را نیــز یــک جنبــش نامیــد .چــرا کــه

مصــر ایفــا میکــرد .درنتیجــه خالــی

کــرد .افکنــدن ســایهی اعــدام بــر

انتخابــات میتوانــد ابــزار و بســتر

شــدن خیابــان از تظاهــرات هــای

جوانــان دســتگیر شــده در عاشــورا ،و

تحققیابــی مشــارکتی مردمــی باشــد

مردمــی بــه معنــای از میــان رفتــن

کوچانــدن هــزاران جــوان بــه تبعیــد،

کــه متمایــل بــه شــرکت در آننــد .در

آن جنبــش اســت .آن چــه کــه

بیــن  ۵تــا  ۱۰هــزار نفــر از جوانــان

جمهــوری اســامی نیــز تقریبــا ســالی

اکنــون تحــت نــام منشــور ســبز
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موســوی باقــی مانــده اســت ،رونــد یــا

چهــل جنبــش نویــن انقالبــی زاده

میطلبیدنــد ،بــه تدریــج امیــد خــود

حرکتــی سیاســی اســت کــه حداقــل

شــد ،و اگــر در ســال  ۵۵آن جنبــش

را از دســت دادنــد چــرا کــه تنهــا

از دو خــرداد  ۷۶وجــود داشــته و

شکســت خــورد امــا کمتــر از دو

آلترناتیوهــای سیاســی آنانــی بودنــد

هنــوز نیــز وجــود دارد و پایــان نیافتــه

ســال بعــد جنبشــی مردمــی طومــار

کــه بــر همیــن نظــام تحقیــر ،تبعیــض

اســت .چیــزی متمایــز بــا جنبــش

ســلطنت را برچیــد ،و اگــر در ســال

و اســتبداد ملتــزم بودنــد.

خیابــان .پــس خانــم محمــدی بیــراه

شــصت جنبــش مدافعــان آرمــان

اینجــا بــه آخریــن اختــاف خــود

نمیگویــد زمانــی کــه میگویــد

هــای انقــاب در برابــر خمینــی و

بــا بحــث امیــن حصــوری میرســم.

«جنبــش ســبز جنبــش خیابــان

رژیــم جدیــد شکســت خــورد ،ســی

او در «چــه بایــد کــر ِد» خــود بــه

نیســت».

ســال بعــد دوبــاره جنبشــی تــودهای

ضــرورت فــراروی از گفتمــان مســلط

گفتــن اینکــه جنبــش در ایــران

بــرای آزادی و برابــری زاده شــد.

اصالحطلبــی بــر جنبــش اشــاره

شکســت خــورده اســت ،برخــاف

اهمیــت قبــول شکســت در آن اســت

میکنــد .رفتــن بــه مــدار باالتــری از

نظــر حصــوری ،ضرورتــا بــه معنــای

کــه مــا را بــه صــورت جمعــی

ایــن گفتمــان .تــراز باالتــری از ایــده

خوشــحالی از ثابــت شــدن نظریــه

وا مــیدارد کــه در ایــن تجربــه

هــای جنبــش معلــق موجــود .امــا

هــا و مواضــع بــی تفــاوت نســبت بــه

بازنگــری کنیــم و بــرای جنبــش فــردا

ایــن چیــز معلــق موجــود ،آن جنبــش

جنبــش مــردم نیســت .بلکــه بــه نظــر

درس بیاموزیــم .از نظــرگاه مــن یکــی

مــردم نیســت .آن جنبــش شکســت

مــن راهگشــایی بــه ســوی آینــده

از عوامــل مهمــی کــه در شکســت

خــورد؛ چــرا کــه گفتمــان «انقــاب

تنهــا زمانــی امکانپذیــر اســت کــه

جنبــش در خیابــان نقــش ایفــا کــرد

در وضــع موجــود» خــام و ناقــص

موقعیــت را درســت جمــع کــرده

آن بــود کــه آن «موتــور محرکــه»

و ضعیــف بــود و بــه یــک نیــروی

باشــیم .نیــز بــه ایــن معنــا نیســت

جنبــش قــادر نشــد نمایندگــی

سیاســی تبدیــل نشــد .نقطــهی

کــه مــردم دیگــر بــه خیابــان هــا

سیاســی خــود را بیافرینــد .و درنتیجــه

عزیمــت میبایســت کار کــردن بــر

نخواهنــد آمــد و جنبشــی در ایــران

بــا باالرفتــن هزینــه هــا ،امیــد خــود را

روی ایــن روشــنایی کوچــک و لــرزان

شــکل نخواهــد گرفــت .دینامیســم

بــه آفرینــش راهــی نویــن از دســت

باشــد ،تــا در جنبــش آتــی بــه آن حد

تحــوالت اجتماعــی در ایــران مســیری

داد .چنیــن امیــدی را آن آلترناتیــو

از توانمنــدی ،اســتحکام و انعطــاف

طوالنــی از مبــارزه مــردم بــرای

سیاســی ای میتوانســت زنــده نــگاه

توامــان رســیده باشــد کــه از پــس

آزادی و عدالــت اجتماعــی را نشــان

دارد کــه قــدرت و خواســت تبدیــل

ایــن زایمــان تاریخــی برآیــد .ایــده

میدهــد .جنبــش هــا زاده میشــوند

مطالبــات مــردم را در شــعارها و

هــای مســلط را نمیتــوان بــه تــرازی

و اگــر شکســت بخورنــد ،بــدون

برنامــه هــای سیاســی مشــخص

رهاییبخــش تکامــل داد .ایــده هــای

آنکــه مطالباتشــان تحقــق یافتــه

داشــته باشــد .مردمــی کــه در خیابان

بدیــل را بایســت از تاریکــی در آورد

باشــد ،بــار دیگــر جنبشــی جدیــد زاده

هــا میرزمیدنــد و خــون از پیکــره

و بــه ابــزاری اثربخــش تکامــل داد.

خواهــد شــد .جنبــش ســالهای ســی

شــان چکــه میکــرد و جامعــهای

کــه شکســت خــورد ،در پایــان دهــه

عــاری از تحقیــر ،تبعیــض و اســتبداد

 ۳تیر ۱۳۹۰

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲
۲۵

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

در ضرورت احیای جنبش و در ضرورت گسست
امین حصوری
دوســت ارجمنــدم وحیــد ولــیزاده در نقــد و نظــری بــر

تونــس و مصــر و ســوریه و یمــن و بحریــن نیــز بــه خوبــی

نکتــه کلیــدی تاکیــد نهــاد کــه «نــه ،جنبــش خیابــان زنــده

عمومــی مهــر تاییــد نهادنــد].

مطلــب «آیــا جنبــش زنــده اســت؟» بــه درســتی بــر ایــن
نیســت» .در ایــن نوشــتار میکوشــم بــا بررســی نســبت

میــان «مــا» بــا «پرســش از حیــات جنبــش» ،بــه برخــی

داللتهــای پذیــرش پاســخهایی نظیــر پاســخ ایشــان و
پیامدهــای احتمالــی آنهــا بپــردازم .در نهایــت قصــدم آن
اســت کــه نشــان دهــم چــرا (از دیــد مــن) امــروز تــاش

جمعــی بــرای احیــای جنبــش بــر مبنــای ظرفیتهــا و

پتانســیلهای باقیمانــده از آن ضــرورت دارد و اینکــه در

عیــن حــال گسســت از جنبــش در چــه معنایــی ضــروری

اســت.

بــر جایــگاه محــوری خیابــان در پیشــبرد اعتراضــات

ِ
بــا ایــن وجــود نادیــده گرفتــن شــرایطی کــه بــه ضـ
ـرورت
کشــف و فتــح خیابــان میانجامنــد و نیــز شــرایطی کــه
بــه از دســت دادن ایــن ســنگر میانجامنــد ،میتوانــد بــه

درکــی فرمالیســتی از جنبــش منجــر شــود؛ یعنــی تقلیــل
دادن هســتی اجتماعــی جنبــش بــه اشــکال بــروز اجتماعی و
مســیرهای قــوام یافتــن آن .مهمتریــن پیامــد نظــری حاصل

از چنیــن درکــی ،گسســته دیــدن جنبشهــای اجتماعــی در

میانمــدت و شناســایی مجــزایِ آنهــا بــر اســاس ظهــور
خیابانــی آنهاســت ،کــه خــواه نــا خــواه بــه معنــای نادیــده

حرکــت تعمیمگرایانــه از ایــن واقعیــت کــه «جنبــش

گرفتــن دینامیــزم درونــی تحــوالت اجتماعــی اســت .در

بــه ســر رســیده اســت» ،در بطــن خــود بــر تقلیــل هســتی

اخیــر میتوانــد بــر ایــن تصــور یــا انتظــار اســتوار باشــد

خیابــان زنــده نیســت» بــه ایــن گــزاره کــه «عمــر جنبــش
اجتماعــی جنبــش بــه ســویه بیرونــی آن ،گیریــم مهمتریــن

ســویهاش ،یعنــی خیابــان اســتوار اســت .در چنیــن
برداشــتی خیابــان عرصــه ایســت کــه غیبــت از آن نــه

تنهــا اصلیتریــن ابــزار و نمــود جنبــش ،بلکــه موجودیــت
آن را نیــز ســلب میکنــد .بیگمــان بــر خــاف آنچــه

کــه در دو ســال گذشــته دســتگاه تبلیغاتــی اصالحطلبــان
و دنبالههــای سیاســی آنهــا ســعی در القــا و تحمیــل آن
بــر فعالیــن جنبــش داشــتند ،خیابــان مهمتریــن عرصــه

بیــان اعتراضــات عمومــی و مهمتریــن حــوزه تکویــن
یــا تکمیــل ســوژه جمعــی اســت .بدیــن معنــا خیابــان

(و بــه طــور کلــی فضاهــای عمومــی) اصلیتریــن حــوزه

پدیــداری یــک جنبــش اعتراضــی و همزمــان مهمتریــن
ابــزار پیشــروی آن اســت [فعالیــن جنبــش نیــز در عمــل،

بــا حضــور خودانگیختــه در خیابانهــا بارهــا و بارهــا ابطــال

ایــن گــزاره محــوریِ گفتمــان هژمونیطلـ ِ
ـب پنهــان شــده
در پــس «نقــاب ســبز» را نشــان دادنــد و تناقــض درونــی
آن را آشــکار کردنــد (اینکــه بــه نــام دفــاع از جنبــش،

اعــام بینیــازی کــردن از ابــزاری کــه بــه شــکلگیری و
دوام جنبــش منجــر شــد) .وانگهــی جنبشهــای اعتراضــی

ایــن معنــا ،پایــان یافتــه تلقــی کــردن جنبــش اعتراضــی
کــه بعــد از ایــن ،آنچــه کــه احتمــاال بــار دیگــر بــا

اعتراضــات خیابانــیِ کمابیــش مســتمر مــردم رقــم خواهــد

خــورد ،جنبــش دیگــری خواهــد بــود کــه میتــوان نــام

دیگــری بــر آن نهــاد و مختصاتــی از جنــس دیگــر برایــش

متصــور شــد .امــا ایــن نــوع امیــدواری یــا ســرخوردگی

کــه مــا را متمایــل بــه مجــزا و گسســته دیــدن رویدادهــای
کالن اجتماعــی میکنــد ،لزومــا منجــر بــه آن نخواهــد شــد
کــه جنبــش اعتراضــی آتــی از معایــب و نواقــص جنبــش

کنونــی مصــون بمانــد (یعنــی همــان نارســاییهای مهلکــی
ـادن آسـ ِ
کــه ســرانجام جنبــش را بــه وانهـ ِ
ـان بســیاری از

دســتاوردهایش کشــاند).

اگــر گسســت از جنبــش کنونــی را ضــروری بدانیــم ،بــه

طبــع ایــن گسســت بایــد حــوزه نامهــا و نمادهــا را هــم
شــامل شــود ،تــا حداقــل اصالحطلبــان از رانــت بــه
کارگیــریِ دوبــاره نــام و نمــاد جنبــش بــرای تســلط دوبــاره
بــر آن محــروم گردنــد (آنهــا شــروع پدیــداری جنبــش بــا

انتخابــات  ۸۸را بــه مثابــه نس ـبنامهای قلمــداد میکننــد
کــه مالکیــت ازلــی آنــان بــر جنبــش را تضمیــن میکنــد).

امــا ابعــاد مقولــه گسســت فراتــر از حــوزه نامگــذاری و
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

پیچیدهتــر از انتظــارات بالفصــل ماســت .گسســتی کــه

نــا اُمیدان ـهی جنبــش و تــن ســپردن بــه تقدیــر بــرای بــه

آرمانهــای یــک جنبــش مردمــی رادیــکال و مترقــی

از ســوی دیگــر نادیــده گرفتــن چنیــن مســائلی ممکــن

میتوانــد در عمــل همســو بــا انتظــارات مــا و در خدمــت
باشــد ،هیــچگاه تنهــا در ســطح نامهــا اتفــاق نمیافتــد،
بلکــه (در چنیــن گسســتی) دیالکتیــک نفــیِ مرحلــه کنونــی

راه افتــادن «جنبشــی دیگــر» اســت.

اســت تــا حــدی از ایــن درک ناشــی شــود کــه «جنبشــی
کــه ناقــص و توهــم زده اســت ،همــان بهتــر کــه در نتیجــه

دینامیــزم معیـ ِ
ـوب خــود بــه فنــا بــرود تــا فرصــت بــرای

و فراتــر رفتــن از آن ،بــا جــذب و هضــم عناصــر مثبــت
ِ
مفیــد موقعیــت کنونــی آغــاز میشــود .بــه ایــن معنــا
و

جنبــش حقیقیتــر بعــدی فراهــم شــود» .امــا بدبختانــه

نهــادن جنبشــی نــو) ،از طریــق شــناخت نزدیکتــر موقعیــت

امتدادیافتگــی اجتماعـیاش ،تاریــخ بالفصــل پــس از خود را

بهتریــن نمونــه گسســت از جنبــش کنونــی (بــرای بنــا
آن و پیونــد ارگانیــک بــا عناصــر زاینــدهاش امکانپذیــر

میگــردد ،نــه بــا روش ذهنــی چشــم بســتن بــر آن.

یــک جنبــش عمومــی شکســت خــورده درســت بــه دلیــل
بــه شــدت متاثــر میکنــد و میتوانــد چنــان ســرخوردگی

و یاســی را بــر جامعــه تحمیــل کنــد کــه اساســا در فاصلــه

موضــوع متناقــض نمــا کمــی دقیــق تــر شــویم:
در ایــن
ِ

مــورد انتظــا ْر هیــچ فرصتــی بــرای پاگیــری جنبــش مطلوب

متاثــر از تاریخچــه بالفصــل مبارزاتــی پیــش از خــود اســت،

کــه در فصایــی کــه شکســت جنبــش در عرصــه خیابــان،

یــک جنبــش تــودهای از خــاء زاده نمیشــود و همیشــه
و همــان طــور کــه بســیاری از مطالبــات و خواســتههای

انباشــته شــده را در خــود حمــل میکنــد (گیریــم بــه
طــور گنــگ) ،بــه همــان ترتیــب هــم بــا شکســت (یــا بــه
شکســت کشــانیده شــدن) ایــن جنبــش ،اثــرات بیرونــی و
محمولهــای درونــی آن بــه زودی محــو نمیشــوند؛ بــه

ـی نخســت از برآینــد تضادهــا و
عبارتــی ،جنبــش اعتراضـ ْ
تحــوالت و مبــارزات پیــش از خــود ،در پهنــه یــک فرصــت

یــا گــپ تاریخــیِ نــه چنــدان قابــل پیشبینــی زاده
میشــود و ســپس در طــی گســترش و انکشــاف خــو ْد کل

فضــای جامعــه را متاثــر میســازد ،تــا در انتهــای حرکتــش
مختصــات دیگــری را بــر جامعــه تحمیــل کنــد (یــا بــه
ارمغــان بیــاورد) .بــه طــور مشــخص جنبــش ذهــن و روان

جامعــه را متاثــر میســازد و مناســبات پیشــین مــردم و
حاکمیــت و درک عمومــی از چنیــن مناســباتی را بــه درجات

مختلــف دگرگــون میکنــد .بنابرایــن امتــداد جنبــش از
خیابــان بــه درون مــردم (ذهنیــت عمومــی جامعــه) جریــان

دارد و بســته بــه نحــوه پایانبنــدیِ جنبـ ْ
ـش ســطح دیگــری
از رویارویــی مــردم بــا موقعیــت کلیشــان را بــه دنبــال
دارد .بــه ایــن معنــی شــرایط پســاجنبش بیهیــچ تردیــدی

نشــان پــر رنگــی از دوران جنبــش را بــا خــود حمــل

میکنــد و همیــن اســت کــه جنبــش را از ســطح یــک
مقطعــی بــه ســطح یــک فرآینــد تاریخــی ارتقــاء
اتفــاق
ْ

میدهــد .بــر ایــن اســاس حتــی پــس از تــرک خیابــان نیــز

برخــی از پتانســیلهای بنیــادی جنبــش هنــوز تــا مدتــی
در ســطح جامعــه نفــس میکشــند (قطعــا نــه بــه طــور

نامحــدود) ،کــه نادیــده انگاشــتن آنهــا بــه معنــای وانهــادن

بعــدی فراهــم نشــود .بــر ایــن اســاس بــر عهــده ماســت

بــا گســترش نســبی واقعبینــی عمومــی همــراه بــوده و چشــم

بســیاری از فعالیــن جنبــش را بــر نقــش مخــرب متولیــان
جنبــش و گفتمــان متناقــض و تکصدایــی آنــان گشــوده

اســت ،از دســتاوردهای مثبــت جنبــش و مهمتــر از همــه

از روح عمومــی جنبــش کــه بــر کشــیدن «امیــد اجتماعــی
بــه تغییــر» و «خودبــاوری جمعــی» بــرای بــه عهــده

گرفتــن ســوژهگی تغییــر بــود دفــاع کنیــم و در حفــظ و

ارتقــای ایــن ســویهها بکوشــیم .بــه بیــان دیگــر بــه جــای

خداحافظــی پیشــرس بــا جنبــش کنونــی ،بایــد در چگونگــی
پایانبنــدی مرحلــه کنونــی جنبــش فعاالنــه دخالــت کنیــم و

ضمــن بازخوانــی نقادانــه عوامــل افــول جنبــش ،بــا بازیابــی
روح جنبــش پایههــای مــادی برآمــدن جنبــش بدیــل را

فراهــم کنیــم؛ جنبشــی کــه اگــر چــه از خرابههــای جنبــش
کنونــی ســر بــر مـیآورد ،ولــی ناچــار اســت از مصالــح ایــن
جنبــش و تجربــه ســوژهگی جمعــی کــه جنبــش اخیــر
بــرای الیههایــی از اجتمــاع بــه ارمغــان آورد بــه بهتریــن

نحــو اســتفاده کنــد.

بــدون یــاری گرفتــن از پیوندهــای مــادی بــا مــازاد جنبــش

کنونــی و بدنــه مردمــی و تجربیــات و دســتاوردهای آن،
جامعــه بایــد برهــوت تاریخــی دیگــری را انتظــار بکشــد که

حاکمیــت قــدار ،بــر تــرس و ســرخوردگی درونــی شــدهی
مــردم برپــا خواهــد ســاخت .بــه گمــان مــن تنهــا راه نجات

از ایــن کابــوس نزدیــک ،وفــاداری بــه جنبــش و پایبنــدی

بــه دیالکتیــک مبــارزه اســت.

 ۱۹تیر ۱۳۹۰
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۲۷

دوباره از سر خط ،دوباره اول کار
هژیر پالسچی
در این بنبست
روشــن اســت کــه در بنبســتی
گرفتاریــم و بایــد بــرای خــروج از آن

چارهیــی بیندیشــیم .بــرای ایــن کــه
بتــوان راهــی یافــت یــا راهی ســاخت
یــا حتــا بــرای ایــنکــه بتوانیــم
در مــورد خــروج از ایــن وضعیــت

گفتگــو کنیــم امــا ابتــدا بایــد تاریــخ
ایــن بنبســت را بــازکاوی کنیــم.
بایــد به پیــش از  ۲۵بهمــن بازگردیم

و کمــی در آن نقطــه تامــل کنیــم.

پیــش از  ۲۵بهمــن زمزمههــای

«پایــان جنبــش» از گوشــه و کنــار بــه

گــوش میرســید .زمزمهگــران ولــی
از تبارهــای گوناگونــی بودنــد و بــا
نیــات متضــادی از «پایــان جنبــش»

ســخن میگفتنــد.

دســتهیی آنانــی بودنــد کــه از ابتــدا
فرمودنــد ایــن جنبــش ،درگیــری

جناحهــای مختلــف بــورژوازی
اســت و ربطــی بــه «مــا» نــدارد.
آنهــا تمــام ایــن ماههــا را انتظــار

کشــیدند تــا جنبــش شکســت

ناچــاری بــود ،مجبــور بودنــد یــک

صورتبنــدی واحــد را از جنبــش
ارائــه دهنــد .از نــگاه اینــان جنبــش
از همــان روز اول «انقالبــی» بــود و
«انقالبــی» مانــد تــا زمانــی کــه «تمام

شــد» و خیــال همــه را راحــت کــرد.

دســتهی ســوم امــا آنهایــی بودنــد

کــه از ابتــدا دل بــه ســویههای
رهاییبخــش جنبــش واقعــن موجــود
بســتند .در کنــار «مــردم» آن ماندنــد

و مبــارزه کردنــد .نشــریه درآوردنــد،

بــه خیابــان رفتنــد ،اعتصــاب کردنــد،
شــعار دادنــد ،شــعر خواندنــد،
نوشــتند .آنهایــی کــه بــا گفتمــان

غالــب سرشــاخ شــدند کــه نگــران

سرنوشــت جنبــش و مــردم بودنــد
و میدیدنــد گفتمــان غالــب چــه

سرنوشــت شــومی را تــدارک میبیند.
هشــدار دادنــد .زخمــی شــدند .از یک

ســو زیــر فشــار آنانــی بودنــد کــه
میخواســتند درون «مــردم» صــف
مســتقل بکشــند.

دوباره بهمنِ «بهمن»

بخــورد و «جنبــش خودمــان» آغــاز

زمســتان  ۸۹خــواب جهــان را

کــه در یــک رودربایســتی تاریخــی

مــردم تونــس بعــد از چنــد هفتــه

آنهــا از اعمــاق جانشــان روزگار را

رســانههای بــزرگ جهانــی راه پیــدا

از انــدوه بــه دنبــال تودهی خشــمگین

عربهــای خاورمیانــه و شــمال

شــود .دســتهی بعــدی آنانــی بودنــد

برآشــفت .زمانــی کــه مبــارزهی

بــا جنبــش اعتراضــی همــراه شــدند.

سانســور و ســکوت خبــری بــه

نفریــن میکردنــد و بــا دلــی آکنــده

کــرد ،هنــوز کســی بــاور نمیکــرد

روان میشــدند .همــراه شــدن

آفریقــا ،زمســتان  ۸۹را بهــار کننــد.

آنهــا امــا چــون از روی مالحظــه و

بهــار در زمســتان امــا بــا فــرار «زیــن

العابدیــن بــن علــی» ،دیکتاتــور مــورد
حمایــت غــرب و حاکــم جزیــرهی
آرامــش نولیبرالهــای شــمال آفریقــا،

از راه رســید .بــوی انقــاب کــه

وزیــدن گرفــت کشــور بــه کشــور
پیــش رفــت .الجزایــر و یمــن و مصــر

و مراکــش و بحریــن و ســوریه ،یکــی

از پــی دیگــری بــا طوفــان خشــم
مردمــی روبــهرو شــدند کــه ســالها
از صحن ـهی سیاســت رســمی حــذف
شــده بودنــد و اینــک بــه خیابانهــا

میآمدنــد تــا سیاســت کننــد.

«حســنی مبــارک» ،دومیــن دیکتاتــور

منطقــه بــود کــه پــس از روزهــا
تســخیر میــدان التحریــر توســط
مــردم ،قاهــره را تــرک کــرد و

تمــام شــد .بهــار عربــی از مفهــوم
«انقــاب» هراسزدایــی کــرد .حــاال
همــه و بیــش از همــه مردمــان

خاورمیانــه میدانســتند میشــود

کــه «دیکتاتــور» بــرود.

موســوی و کروبــی امــا روش متفاوتــی
را برگزیدنــد .آنهــا بــا صــدور

بیانیههــای جداگانهیــی از حضــور
مــردم در تظاهــرات  ۲۵بهمــن
قدردانــی کردنــد .ایــن بیانیههــا در

واقــع اعــام وفــاداری آنهــا بــود
بــه «خیابــان» .وفــاداری غریبــی

کــه آنهــا را در تضــاد بــا بخشــی از
حامیــان اصالحطلــب شــان قــرار
داد .هرچنــد دوپارهگــی و ســرگردانی
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موســوی و کروبــی بیــن انقــاب و

هنــوز پابرجــا بــود .محکــم و قطــور و

بالقوهگــی هــای برآمــده از ۲۵

و سیاســت نخبــهگان ،بیــن انقــاب

سهشنب ه های بالتکلیف و رهبران

«سهشــنبههــای اعتــراض» بــه فنــا

ضــد انقــاب ،بیــن سیاســت مــردم
 ۵۷و «آرمانهــای امــام» در همیــن

بیانیههــای آخــر هــم خــودش را

بــه روشــنی نشــان م ـیداد ،بــا ایــن
وجــود آن اعــام تمایــل بــه تــداوم

سیاســت خیابانــی موجــب شــد تنهــا
بــه فاصلــهی ســه روز ،هــر دوی
ایشــان در خانههایشــان زندانــی
شــوند .حصــری خانگــی کــه تــا

همیــن امــروز هــم ادامــه داشــته

اســت.

چشمهای با ِز کاملن بسته

تظاهــرات  ۲۵بهمــن اتفاقــی

چنــان بــزرگ بــود کــه هیچکــس
نمیتوانســت در برابــر آن ســکوت
کنــد و بــه پیامدهــای آن نیندیشــد.
بیــش از همــه امــا ایــن ســوال

مطــرح بــود کــه آیــا پــس از دســت

و پــا زدن در بنبســتی طوالنــی
ســرانجام دیوارهــای بنبســت

فــرو ریختهانــد؟ و تکلیــف آن
زمزمههــای «جنبــش تمــام شــد»

چــه مــیشــود؟

بخــش بزرگــی از بدنــهی فعــال در

جنبــش هــم در پــی تظاهــرات ۲۵

بمهــن ،تنهــا از ایــن شــاد بودنــد کــه
میتواننــد بــا غــرور از جنبشــی کــه

«هنــوز زنــده اســت» ســخن بگوینــد
و بــرای کســانی کــه پیــش از ایــن

بــه آشــکار و نهــان از «تمــام شــدن

جنبــش» حــرف میزدنــد ،شــاخ و
شــانه بکشــند .سرخوشــی آنهــا از آن
خــروش مردمــی بــزرگ بیشــتر از
آن بــود کــه بخواهنــد بــه دیوارهایــی

بیندیشــند کــه تنهــا یــک وجــب

جلوتــر از جایــی کــه ایســتاده بودنــد

اســتوار.

پنهانی
یــک روز پیــش از  ۲۵بهمــن ،نهــادی
تحــت عنــوان «شــورای هماهنگــی راه

ســبز امیــد» اعــام موجودیــت کرد و
طــی فراخوانــی کــه در آن از «مــردم
شــریف ایــران و رهــروان جنبــش
ســبز» خواســته شــده بــود «بــا عــزم
راســخ و حفــظ آرامــش در ایــن

راهپیمایــی مســالمتآمیــز» شــرکت
کننــد و البتــه «بــه عوامــل نفــوذی

خشــونتطلبان در هــر حالتــی
اجــازهی تغییــر رونــد راهپیمایــی
و اعمــال خشــونت» را ندهنــد ،از

تظاهــرات  ۲۵بهمــن پشــتیبانی کــرد.
پــس از بازداشــت غیــر رســمی
موســوی و کروبــی؛ ایــن شــورا کــه

بــه رغــم حــدس و گمانهــا نــام

اعضــای آن هنــوز هــم مخفــی مانــده
اســت ،گمــان کــرد کــه بایــد بــه

نمایندهگــی از آنچــه «رهبــران
ســبز» میخوانــد ،نقــش رهبــری

جنبــش را بــر عهــده بگیــرد .آنــان
هیجــانزده از خــروش  ۲۵بهمــن
دچــار ایــن توهــم شــدند کــه
میتواننــد هــر سهشــنبه مــردم

را بــه خیابــان بکشــانند .بــه ویــژه
کــه ایــن شــورا در همــان دومیــن

بیانیــهاش نشــان داده بــود پیــش
از وفــاداری بــه سیاســت خیابــان،

بــه «رهبــران ســبز» وفــادار اســت.

اصالحطلبانــی کــه در دوران هشــت
ســالهی دولــت محمــد خاتمــی و در
تمامــی روزهــای پــس از آن ،اســتاد

بــر بــاد دادن فرصتهــای تاریخــی

شــده بودنــد ،یــک بــار دیگــر تمــام

بهمــن را بــا طــرح مبتــذل و ابتــر

بردنــد.

بــا شکســت طــرح «سهشــنبههــای
اعتــراض» نــه تنهــا ایــن شــورا

پاســخی در مــورد نیمــه کاره رهــا
کــردن ایــن طــرح نــداد ،بلکــه از
مــردم دعــوت کــرد در ســالگرد ۲۲

خــرداد دســت بــه راهپیمایی ســکوت

بزننــد .بــه رغــم تمامــی تجربههــای
تاریخــیای کــه میشــد در طــی

ایــن دو ســال اندوختــه شــده باشــد،
اصالحطلبــان و نیروهایــی کــه حــول

و حــوش ایــن شــورا ســازماندهی
شــدند و از امکانــات عظیــم مالــی و

رســانهیی و پشــتیبانیهای بیدریــغ
بینالمللــی بهرهمنــد گشــتند ،ثابــت

کردنــد حتــا حامــل ذرهای شــعور

سیاســی هــم نیســتند .آنهــا نــه تنهــا
از سرگذشــت دیگــران ،بلکــه حتــا
از سرگذشــت خودشــان هــم هیــچ

چیــزی نفهمیدنــد.

انقالب در فیسبوک
بایــد بــه تونــس و مصــر برگردیــم.
تونــس و مصــر اگــر یــک بــار
موجــب شــدند ســکوت چندیــن

ماهــه را درهــم بشــکنیم ،میتواننــد

موجــب

شــوند

آرایههــای

گفتمــان غالــب را از هــم بدریــم.
دموکراســیهای نمایشــی غربــی
بیــش از همــهی مــا از شــورش در

جزیــرهی ثبــات نولیبرالیســم شــگفت
زده شــدند .آنهــا بــا نگرانــی ســیر
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

اجتماعــی

نقــش

شــده در جریــان جنبــش اعتراضــی

بــرای راهجویــی در خاورمیانهیــی

بــه هــم پیونــد خــورده بودنــد ،نفــی

فــرو کنــد و آن را بــه عقــب برانــد.

کار شــدند و جلســه پشــت جلســه
کــه میرفــت تــا خاورمیانــهی
«مــردم» شــود .آنــان عــاوه بــر
ایــنکــه بــه بهانــهی دیــدار بــا
چنــد لیبیایــی کــه در رســانهها بــه

«نماینــدهگان اپوزیســیون لیبــی» فــرا
رویانــده شــدند ،بــا موشــکهای

هوشــمند و نیروهــای نظامــی زمینــی

بــه دنبــال جــای پایــی در قلــب
تحــوالت بــه شــمال آفریقــا ارتــش

کشــیدند ،ســعی کردنــد بــه مــدد
رســانههای «معتبــر» و بــزرگ،

ماهیــت انقالبهــای عربــی را قلــب
کــرده و آنهــا را در ســاختار نمادیــن

ادغــام کننــد.

چنیــن بــود کــه بــا شــدیدترین
تبلیغــات رســانهیی تــاش کردنــد
مردمــی را کــه خیابــان و میــدان را

تصــرف کــرده بودنــد از چهــرهی
انقــاب حــذف کننــد .هیــچ گزارشــی

از تشــکیل کمیتههــای انقــاب در
محلههــا ،دانشــگاهها ،کارخانههــا
و ادارات منتشــر نشــد ،در حالــی
کــه مبــارزان تونســی و مصــری و

کســانی کــه از ایــن کشــورها دیــدار
کردهانــد ،شــهادت میدهنــد کــه
ســطحی از ســازمانیابی بــرای تــداوم
مبــارزه و پیشــبرد آن شــکل گرفتــه

بــوده اســت .در عــوض گزارشهــای

متعــددی از تظاهــرات دههــا هــزار
نفــر در پاســخ بــه یــک فراخــوان

فیسبوکــی و از رهبــران فیسبوکــی
منتشــر شــد .رســانههای عظیــم نــام
«انقــاب فیسبوکــی» را همهگیــر

کردنــد .آنهــا بــا ایــن همــان کــردن

«شــبکههای مبارزاتــی» کــه فرمــی
از ســازمانیابی بــود بــا «شــبکهی

فیسبــوک»،

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

مــردم واقعــی را کــه در خیابانهــا
میکردنــد.

در ستایش امید
اســاوی ژیــژک ،در حاشــیهی
فســتیوال مارکسیســم  ۲۰۰۹در

لنــدن ،بــه خبرنــگار رادیــو زمانــه در

مــورد جنبــش مــردم ایــران گفتــه

بــود« :اکنــون لحظهیــی حســاس و

سرنوشتســاز اســت ،بــه خاطــر ایــن
شــور و شــوق عظیمــی کــه هســت؛

امــا هــر ابلهــی میتوانــد پــر شــور و
شــوق باشــد .مســئلهی حیاتــی پیــدا
کــردن یــک فــرم حداقــل ســازمانی
اســت کــه تــداوم داشــته باشــد .بــه
نظــر مــن بزرگتریــن خطــر ایــن

شــورشهای پوپولیســتی ایــن اســت
کــه شــما ایــن جنبــش عظیــم را

داریــد ،همــه تــوی خیابانانــد ،همــه
بــا هــم همبســتگی داریــد و ایــن کار

از هــر ابلهــی برمیآیــد؛ امــا هنــر

واقعــی ایــن اســت کــه یــک فــرم
واقعــی بــرای ایســتادگی پیــدا کنیــد».

خوانــدن ســخنان ژیــژک میتوانــد
بــرای مــا دردنــاک باشــد ،چــرا کــه
امــروز بیــش از پیــش میدانیــم

کــه در بنبســت ایســتادهایم و

آن جنبــش عظیــم ،آن خیابانهــای
تســخیر شــده و آن همبســتگی
مردمــی دیگــر وجــود نــدارد .چــه

بایــد کــرد؟ دو فراخــوان بــه وضــوح

بــه گــوش میرســد .فراخــوان اول
آن فراخوانــی اســت کــه بــا تاکتیــک

یکــی بــه نعــل و یکــی بــه میــخ ،یــا

بــه قیمــت قبــول کــردن انحــال
احــزاب اصالحطلــب ،یــا از درون
زنــدان میخواهــد گفتمــان عمومــی

را در قالــب گفتمــان «دوم خــردادی»
از مشــارکت در انتخابــات ســخن

میگویــد و البتــه کــه درگیــری
را بــه درگیــری «اقتدارگرایــان» و

«اصالحطلبــان» محــدود میکنــد.

فراخــوان دوم امــا میخواهــد بــه
دوران پیــش از  ۲۲خــرداد ۱۳۸۸
بازگردیــم .ایــن فراخــوان میخواهــد

بــا نفــی یــک بــارهی جنبــش

اعتراضــی مبــارزه را از همــان جایــی
آغــاز کنــد کــه بــه گمــان آن در ۲۲

خــرداد «نیمهتمــام» مانــد .بازگشــت
بــه بســتر جنبشهــای اجتماعــی

پیــش از خــرداد  ۸۸و تــاش بــرای

بازســازی و احیــای آنهــا.

راه ســومی امــا میتــوان گشــود .راه

ســومی کــه امیــن حصــوری آن را در
«نفــی دیالکتیکــی» جنبــش اعتراضــی

صورتبنــدی میکنــد .اینــک دیگــر

ســخن گفتــن از مبــارزهی جمعــی

عجیــب نیســت ،مبــارزهی مخفــی،
تشــکل ،ســازمانیابی ،شــبنامه،
شعارنویســی و مقاومــت بــر بســتر

جنبــش اعتراضــی و مبــارزهی واقعــی
مــردم ،واژههــای آشــنایی شــدهاند.
فرهنــگ نولیبرالــی حاکــم بــر فضــای

سیاســی الاقــل در ایــن وجــه خــود
در هــم شکســته اســت .بایــد امیــد
داشــت ،بایــد مقاومــت کــرد و پیــش

از همــه بایــد بــرای مقاومــت کــردن،

متشــکل شــد .شــکلگیری ارادهی
جمعــی بــرای مبــارزهی واقعــی راز
آشــکاری اســت کــه دیــوار بنبســت
را از هــم خواهــد شــکافت.

 ۲۲تیر ۱۳۹۰
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

مردم سوژگی
آرش کیا
بــه نظــر مــن بــرای رســیدن بــه «چه

قالبهــای رایــج همچــون سرنوشــت

شکســت انجامیــده اســت .تــا آن جــا

مفهومــی «رخــداد اجتماعــی» کــه از

غیــره ،گروههــای اجتماعــی خاصــی

ســبز میتــوان ادعــا نمــود الگــوی

بایــد کــرد» بایــد تــوان بازســازی

ســر گذراندهایــم را داشــته باشــیم.
گرچــه ایــن بازســازی از ســطح
شــناخت شــخصی آغــاز میشــود
امــا ظرفیتهــای هستیشــناختی

آن بایــد بــه گونــهای باشــد کــه
بــاز تعریــف اجتماعــیاش را در

ســطوح مختلــف امکانپذیــر نمایــد.
امــا نقطــه شــروع ایــن بــاز ســازی
مفهومــی کجاســت؟ بــه زعــم

مــن ایــن بازســازی بایــد از یافتــن

مخاطبــان «رخــداد اجتماعــی» مــورد
نظرمــان آغــاز شــود .تصــور مــن ایــن

اســت کــه همــه مــا ،مخاطبــان نــا
همگــون ایــن متــن ،جنبــش اعتراضــی

ســال ( ۱۳۸۸یــا همــان جنبــش ســبز)
را یــک «رخــداد اجتماعــی» میدانیــم.

قبــول ایــن پیــش فــرض بــه معنــای

آن اســت کــه میپذیریــم جنبــش
ســبز بــر سرنوشــت جمعــی «مــا»

تاثیــری مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم
خواهــد داشــت و همانگونــه کــه در
متــون پیشــین ایــن مجموعــه (نوشــته
شــده توســط رفقــا امیــن حصــوری،

وحیــد ولــی زاده و هژیــر پالســچی)
بــدان اشــاره شــده ،ایــن تاثیــر هــم
برآینــد تاریــخ سیاســی -اجتماعــی
ایــران بــوده و هــم برســازنده آینــده

سیاســی -اجتماعــی ایــران اســت.
پــس چــارهای نیســت جــز ایــن کــه
پیــش از هرچیــزی ایــن «مــا» را

تعریــف کنیــم.

بــا قطعیــت میتــوان گفــت کــه

سیاســی ،اقتصــادی ،قومیتــی ،دینــی و
را برایمــان بــاز میآفریننــد کــه
کلیتــی پــاره پــاره و جــدا از هــم

دارنــد .متاســفانه اســتفاده ابــزاری از

ایــن قالبهــا بــرای بازســازی ســلطه
در ایــران آن قــدر بــه وفــور اتفــاق

افتــاده کــه نــه تنهــا اعتمــاد اجتماعــی
از ایــن مفاهیــم را فروکاســته ،بلکــه
تعاریــف ایــن مفاهیــم را هــم مخدوش

نمــوده اســت .از ســوی دیگــر تجربــه

جنبــش ســبز بــه مــا نشــان میدهــد
کــه اســتفاده از هــر یــک از ایــن

قالبهــا بــه تنهایــی کمکــی بــه ارائــه
تعریــف منســجم «مــا» نمیکنــد.

کــه بــر اســاس شــواهد رســانههای
توافــق ،ســرانجامی جــز رهــا شــدن

پیریــزان

«شــورای

هماهنگــی

راه ســبز امیــد» در بنبســتی
بیبازگشــت نداشــته اســت .بنابرایــن

بــه نظــر مــن درســی کــه از ایــن

تالشهــای شکســت خــورده بــرای
تعریــف «مــا» میتــوان گرفــت

آن اســت کــه برخــاف «رویکــرد

توافــق» کــه حقــوق بشــری هــا را نیــز
در خــود حــل کــرده و تالشــی اســت

بــرای یکــی کــردن مجــاری بیــان
گرایشهــای متفــاوت اجتماعــی ،بایــد

تــاش کــرد تــا مفهومــی جدیــد بــه

جنبــش ســبز در عمــل بــا تکیــه

حــوزه عمومــی ایــران عرضــه شــود

متوســط تــاش نمــود گرایــش خــود

گرایشهــای اجتماعــی گونهگــون

بــر محــوری نمــودن نقــش طبقــه
را در تعریــف «مــا» مشــخص نمایــد
امــا «مــا» شــکل نگرفــت و بســیاری

نتوانســتند خــود را در آن بیابنــد.
پــس بــه نظــر میرســد تعریــف
«مــا» بــه شــکلی کــه از جامعیــت و

یکپارچگــی خاصــی برخــوردار شــده و
در حــد و اندازههــای یــک جنبــش
اجتماعــی باشــد مشــکل اساســی ایــن

«جنبــش اجتماعــی» اســت کــه تــا
حلــش نکنــد نمیتوانــد گامــی بــه

جلــو بــردارد .در ایــن میــان بــه نظــر
میرســد تجربــه اخیــر جریانهــای
بازیگــر ایــن رخــداد اجتماعــی بــه
ویــژه اصالحطلبــان در اســتفاده از
مفهــوم توافــق بــه جــای سرنوشــت و
تشــکیل «شــورای هماهنگــی» هــم بــه

کــه بــا پذیــرش مجراهــای بیــان
ســازگار باشــد .امــا آن مفهــوم

کــدام اســت؟ چگونــه میتــوان بــه

چهارچوبهــای نظــری آن دســت
یافــت؟ آیــا بایــد منتظــر مانــد

تــا حلقههــای روشــنفکری شــکل

بگیرنــد کــه بــرای مــا چهارچــوب
نظــری مــورد نظــر را تعریــف کننــد؟

یــا بایســتی حــوزه عمومــی در یــک
پروســه مشــارکتی بــه تعریــف آن

چهارچــوب مبــادرت ورزد؟

از بحــث زنــده بــودن یــا نبــودن

جنبــش ســبز میگــذرم چــون اساســا
ایــن پرســش را فاقــد وجاهــت منطقی
میدانــم .بــه نظــر مــن ایــن پرســش

در چهارجــوب گفتمــان حاکــم یعنــی

گفتمــان مســلط دینــی شــکل گرفتــه
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اســت .بــه جایــش بهتــر اســت

نوعــی میــراث دوران مبــارزه ضــد

کمرنــگ میشــوند و از خیابــان

از ایــن «رخــداد اجتماعــی» باشــیم

دوم ،جریانــی کــه ســوژه برایــش

پیــش از ایــن بــوده اســت.

اســت .این پیــروزی هم ،مســتقل از هر

بــا ســاخت قــدرت در هــم تنیــده

دنبــال محتویهــای عینیتــر شــده
کــه در بازســازی مفهومــی بیشــتر بــه
کارمــان آیــد ،یعنــی تحلیــل بازیگــران
ایــن رخــداد اجتماعــی.

ســلطنت هســتند.

پیــروزی گفتمــان هژمونیــک خــودش
رخــداد اجتماعــی اســت .بدیــل اینهــا
هســتند کــه بیشــک میتــوان

ایــن متــن باشــد .امــا «ســاخت

برداشــت مــن در زمینــه جریانهــای
در امتــداد دو رویکــرد ارائــه شــده در

آنهــا را میــراث دوران خمینــی

متــون نوشــته شــده پیشــین توســط
امیــن حصــوری و وحیــد ولــیزاده

اســت .تنهــا تفــاوت در تقســیمبندی
حاضــر اســتفاده از رویکــرد «ســوژه
محــور» اســت کــه ترجیــح مــن در

تحلیــل بازیگــران ،و نــه ســازندگان
ایــن رخــداد اجتماعــی اســت .عــاوه
بــر ایــن بــه نظــر مــن ســازندهگان

ایــن جنبــش ایــن جریانــات نیســتند.

سلســله عوامــل متفاوتــی روی هــم

انباشــته شــدهاند کــه ســازندههای
اصلــی ایــن رخــداد بودهانــد .همـهاش
اجتماعــی نیســت .تنهــا مــردم آن را
نســاختهاند .تمــام المانهــای ســازنده
حــوزه عمومــی و دســتگاه سیاســی و

مناســبات بینالمللــی و حتــی عوامــل
تکنولوژیکــی در خلقــش دخیــل

بودهانــد .بــا رویکــرد ســوژهمحور
میتــوان تقســیمبندی زیــر را رائــه
نمــود:

دانســت .طعــم ســاخت گفتمــان

هژمونیــک هنــوز زیــر زبانشــان مــزه

مــزه میکنــد .یــک بــار بــا اســتفاده

از المانهــای ســازنده گفتمانهــای
چــپ و لیبــرال توانســتند از لبــه
تیــز نقــد سکوالریســتهای چــپ و

راســت بگریزنــد و هژمونــی خــود را
در جامعــه جایگزیــن نماینــد و حــاال

هــم از همــان حربــه بهــره میبرنــد.

هدفشــان تنهــا کســب قــدرت
اســت و بــه واســطه ســازمانیافتگی

سیاســی ،تــوان مالــی و پشــتوانه
رســانهای توانســتهاند ســوار مــوج

رخــداد اجتماعــی شــوند.

عمومــا گمنــام» و یــا « موتــور محرکه

جنبــش» از آنهــا یــاد میشــود.
ایــن جریــان ســوژه را از دســت داده

بــرای تغییــر اجتماعــی میگــردد.

دنبــال مشــروعیتیابی اجتماعــی

اســتبداد دینــی اســت .بالیــی اســت

کــه در متــون پیشــین بــدان اشــاره

توامــان بــر ســر حــوزه عمومــی آورده

بدیــل ایــن گــروه همــان لیســت

بلنــد بــاالی ســازمانها و احــزاب
مخالــف حاکمیــت اســت کــه بــه

را بــه شــکل یــک بدنــه منســجم

تعریــف کنیــم ،امــا کمــا بیــش خــود
را جزیــی از آن در نظــر میآوریــم)
میتوانــد موضــوع اصلــی مرتبــط
بــا رخــداد اجتماعــی دانســته شــود.

مــن اگــر مختــار بــه نامیــدن جریــان

ســوم باشــم نــام «مــردم» را برایــش
انتخــاب میکنــم .چــرا «مــردم»

سوژهشــان را گــم کردهانــد؟
چگونــه میتواننــد ســوژهدار شــوند؟
آیــا بــدون داشــتن ســوژه تــوان ایفای

نقــش بــه عنــوان «نهــاد مــردم» در

یــک رخــداد اجتماعــی را خواهنــد

کــه بــه عنــوان «خیــل وســیع افــراد

بــا اســتفاده از حقانیــت سیاســی بــه

مســتقل از هــر رویــدادی اســت.

«مــا» کــه هنــوز نتوانســتهایم خــود

اجتماعــی ایــران بــرای مــن میســازد

همانهایــی نمایندگــیاش میکننــد

ایــن جریــان امــا میــراث ســی ســال

شــده اســت ایــن «حقانیــت سیاســی»

ســوژه» بــرای جریــان ســوم (بــرای

ســوم« ،جریــان بیســوژه» کــه

اول ،جریانــی کــه ســوژه تنهــا

اســت .بدیهــی اســت کــه همانطــور

شــان نمیتوانــد موضــوع مخاطبــان

داشــت؟

و تنهــا بــه دنبــال مرجعــی مشــروع

برایــش «حقانیــت سیاســی» اســت.

جریانهــای اول و دوم سوژهشــان
شــده اســت .بازســازی دموکراتیــک

احــزاب اصالحطلــب دینمحــوری

دخیــل در جنبــش ســبز کمــا بیــش

بــر میگــردد بــه همــان جایــی کــه

کــه دینزدگــی و تمامیتخواهــی

اســت .ایفــای نقــشاش بــا «امیــد»
پیونــد خــورده و بــه نوســان در
میآیــد .دنبــال «شایســته پیــروزی

و حمایــت» میگــردد .وقتــی
«شایســته» مبهــم باشــد امیدهایــش

تصویــری کــه متــن فعلــی سیاســی-
همــان اســت کــه در متــون پیشــین

بــه کــرات بــدان اشــاره شــده اســت.
ایــن کــه نارضایتیهــای عمومــی در
ایــران روز بــه روز عمیقتــر مــی

شــوند .ایــن کــه گســتردهتر شــدن
مشــکالت معیشــتی و اجتماعــی

مــردم از تــورم و بــیکاری گرفتــه
تــا

تجاوزهــای

لجامگســیخته

سیســتماتیک بــه حقــوق مدنــی افــراد
و گروههــای اجتماعــی ایــن رونــد

عمیــق شــدن را ســرعت بخشــیده
اســت .از طرفــی بــه درســتی بــه

ایــن نکتــه اشــاره شــده اســت کــه

حاکمیــت ،عامدانــه بــا تحقیــر روز
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افــزون مــردم و بــه همــراه ســرکوب

میکنــد تــا زمینــه پذیــرش قوانیــن

مســلط کارخانههــای بازتولیــد ایــن

ســبز در تــاش اســت تــا ســویههای

آورد .مطابــق ایــن نــگاه ،تــاش

ایــن تکههــا را پیدایشــان کــرد،

بیرحمانــه هــر نمــود بیرونــی جنبــش
پوپولیســتی آن را تقویــت نمایــد.
افــزون بــر ایــن شــکافهای درونــی

حاکمیــت در بســتر عــدم انســجام
جنبشهــای اجتماعــی فضــای کافــی
در اختیــار اصالحطلبــان حکومتــی

قــرار میدهنــد تــا مانعــی شــوند
بــر ســر راه «عبــور از گفتمــان

سیاســی غالــب» .امــا نتیجهگیــری
مــن مختصــری بــا دوســتان متفــاوت
اســت .بــه نظــر مــن ایــن همــه

جنبــش را بــه حــال تعلیق در نیــاورده
اســت .برعکــس در تــاش اســت تــا
نقــش جنبــش اجتماعــی را بــه نــزاع

بــا حاکمیــت بــرای بــه قــدرت

رســاندن اصالحطلبــان تقلیــل دهــد،
کــه تــا حــدودی بــه علــت همــان

«بیســوژهگی» جریــان ســوم موفــق
بــوده اســت .امــا تاثیــر مهمتــر آن

جلوگیــری از شــکلگیری درک
جمعــی اســت کــه کمتــر بــدان

پرداختــه میشــود.

حکومــت از ســوی جامعــه را فراهــم
اصلــی حکومــت بــر درونــی نمــودن

«جهانبینــی حکومــت» در اکثریــت
مــردم تشــکیل دهنــده جامعــه مدنــی
متمرکــز شــده اســت بــه طــوری

کــه «منطــق تحلیلــی حکومــت»
بــه تعریــف اصلــی و تنهــا قضــاوت

بدیهــی در زندگــی روزمــره بــدل
میشــود .ایــن رفتــار دولــت مــدرن،

مفهومــی را در مناســبات سیاســی-

اجتماعــی بــه نــام «قــدرت مبتنــی بــر
رضایــت طرفیــن» (consensual

عامــل درونــی شــده در «مــردم»
بــود کــه مانــع شــکلگیری درک

مشترکشــان

میشــود.

بــرای

تحلیــل ایــن عامــل درونــی شــده
میتــوان از «الگــوی ضــد هژمونــی»
گرامشــی کمــک گرفــت .گرامشــی

بــر ایــن بــاور اســت کــه حکومــت و

بــه تبــع آن دولــت در دوران مــدرن

تکیــه کمــی بــر اســتفاده از تهدیــد و

اجبــار داشــته و بــه جایــش تــاش

اجتماعــی برســیم .تــا بتوانیــم مــردم
شــویم .بــه بــاور مــن همــه اینهــا
راهــش از ســاخت فضاهــای اجتماعــی

و اشــغال فضاهــای اجتماعــی موجــود
میگــذرد .بایــد بــرای ایجــاد و

تقویــت گفتگــوی اجتماعــی بیــرون
از چهــار دیواریهامــان فضاهایــی
فراهــم کنیــم .مادامــی کــه درگیــر

توســعه بــرای تغییــرات سیاســی

اجتماعــی در نظــر گرفتــه مــی شــود.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد راه حــل
کلــی کــه میتــوان بــه یــاریاش
زمینههــای دســتیابی بــه درک جمعــی
را فراهــم نمــود ،بــه واســطه تضعیــف

«بنیانهــای توافقــی حکومــت» یــا
«گفتمــان مســلط» در درون جامعــه

امــا مانعــی نــم گــذارد بــه درک

کلــی درســت باشــد بایــد بــه دنبــال

بــرای مــا مهیــا شــده و بــه خودآگاهی

و ســاخت گفتگــوی اجتماعــی را

اتفاقــا بنمایــه اصلــی اســتراتژیهای

گفتمــان مســلط و توســعه گفتمــان

مانــع کــدام اســت؟ اگــر ایــن تصــور

کــرد تــا امــکان تجربــه درک جمعــی

 )powerبرجســته میکنــد کــه

تصــور کلــی ایــن اســت کــه انــگاری

مشــترک محرکههــا برســیم .آن

نقدشــان کــرد و فعاالنــه نفیشــان

خاطــرات صنــدوق خانهایمــان

مدنــی تحقــق مییابــد و ایــن مهــم

همــه بــا هــم تجربــه میکنیــم.

بنیانهــای توافقــی هســتند .بایــد

تنهــا از طریــق مبــارزه بــا هژمونــی

جایگزیــن عملــی مــی شــود.

باشــیم تــوان درک حضــور دیگــری
نخواهیــم داشــت .بایــد از رهگــذر
محــوری کــردن نقــش گقتگــوی

اجتماعــی آزاد ،بــه شــکلدهی
ِ
گفتمــان جایگزیــن برســیم تــا
مــرد ْم ســوژهدار شــوند و مهمتــر
آن کــه ســوژه خودشــان باشــند.

تــا گفتمــان جایگزیــن پــر از نقــش
درونــی شـدهی مــردم باشــد .بنابراین

مــن پرســش دیگــری را جایگزیــن

«چــه بایــد کــرد؟» میکنــم :چگونــه
میتــوان فضاهــای اجتماعــی آزاد و

بنابرایــن بایــد بــه دنبــال عرضــه

دموکراتیکــی در دل حــوزه عمومــی

بــود کــه بــا اســتقالل در بیــان درونــی

عمومــی تمامــا در اشــغال هژمونــی

چهارچوبــی بــه حــوزه عمومــی ایــران
گرایشهــای اجتماعــی گوناگــون

ســازگاری تــام نشــان دهــد .تــا بــه
واســطهاش تعریــف «مــا» تکثرگــرای

یکپارچــه امکانپذیــر شــود .بایــد در
جســتجوی تکههایــی از بنیانهــای
توافقــی گقتمــان مســلط بــود کــه در
جامعــه مدنــی درونــی شــده اســت.
ایــن تکههــا در تمامــی ارکان جامعــه
مدنــی پراکنــده شــدهاند .رســانههای

ایــران ســاخت؟ در حالــی کــه حــوزه

گفتمــان مســلط گرفتــار آمــده و
دایمــا تــاش میکنــد بــا مشــروع
جلــوه دادن انتخابــات ،مذاکــره و
مصالحــه بــا حکومــت ،حــق تعییــن

سرنوشــت آینــده مــردم ایــران را
مصــادره نمایــد.
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جنبش در آزمايشگاه شناخت
میثم آذرپیام
مســیر «چه بایــد کرد» نه مســیری از

جنبــش .نقطــه اول نقطـهای اســت که

نیــز دو اقــدام بــارز در حــال انجــام

تنهــا خــود را محــق بــه گام گــذاردن

هســتیم [آنــی در اینجــا بــدان معنــا

ســرکوبگر خــود در خیابــان کــه از

پیــش تعییــن شــده اســت که عــدهای
در آن بداننــد و نــه مســیری تقدیــس

شــده اســت کــه عــدهای بــا زدن مهر
تقــدس بــر پیشــانی خــود مانــع از
ورود غیــر مقدسهــا بــه آن شــوند!
مســیر «چــه بایــد کــرد؟» مســیر
ناپیدایــی اســت کــه در پــس بحــث

و جدلهــای طوالنــی و طاقتفرســا
در چهارچوبــی تقدیــس نشــده خود را

نمایــان خواهــد کــرد .بــدون در نظــر

گرفتــن عامــل شــناخت ،انتظــار یافتن

پاســخهایی بــرای ســوال «چــه بایــد
کــرد» بیهــوده خواهــد بــود .از ســوی

دیگــر همانگونــه کــه دســتورالعمل
هــای حیاتــی بــرای یــک موجــود در

وضعیــت ســامت متفــاوت از حالــت
کســالت اســت ،موضــوع شــناخت

پیکــرهی جنبــش اهمیــت دو چندانــی
مییابــد.

بــه صــورت آنــی شــاهد ظهــور آن
نیســت کــه جنبــش یــک شــبه بــارور

شــده اســت ،بلکــه بدیــن معناســت
کــه خیابانــی شــدن آن بــه یکبــاره

رخ داده اســت] .در ایــن نقطــه گویــی
بــه یکبــاره انفجــاری رخ میدهــد و
خیــل کثیــری از مــردم بــه خیابانهــا
میریزنــد.

مهمتریــن

بــارزهی

شــناختی ایــن نقطــه آن اســت کــه
هیــچ طیــف سیاســی رهبــری حرکت
مــردم در خیابانهــا را بــر عهــده
نــدارد .مــردم بــه خواســت کســی

وارد خیابــان نشــدهاند .بیانیههــای

طیــف اصالحطلــب بــه عنــوان

میتوانیــم ســه نقطــه مهــم را در
مســیر ایــن تحــول بــه صــورت
برجســته نشــان دهیــم .نقطــه اول:

خیابانــی شــدن جنبــش .نقطــه دوم:
خانهنشــین شــدن جنبــش .نقطــه
ســوم :ســوار شــدن اصالحطلبــان بــر

کشــانده اســت ،بــه دســتگیری
گســترده اعضــای ردههــای مختلــف

طیــف اصالحطلــب نیــز مبــادرت
مــیورزد! آنچــه وقــوع آن از ســوی

حکومتــی دیکتاتــوری در مقابلــه بــا
معترضــان خیابانــی کامــ ً
ا طبیعــی
اســت برخــورد قهرآمیــز و خشــن
حکومــت بــا آنــان اســت .امــا ســوالی

کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن

اســت کــه چــرا اصــاح طلبــان

مــردم و برخوردهــای قهرآمیــز

حکومــت و گویــی تنهــا بــرای ابــراز

ایــن شــامگاه تیرمــاه  ۹۰کــه جنبــش

کــرده مــورد بررســی قــرار دهیــم،

در خیابــان را بــه رخ معترضــان

رهبــری میکردهانــد کــه بــا چنیــن

بعــد از حرکتهــای اعتراضــی

اصالحطلــب بــه عنــوان رهبــران

ایــن فضــای مجــازی عقبنشــینی

ســنگینی و خشــونت حضــور خــود

غضــب حکومــت قــرار گرفتهانــد؟

اگــر بخواهیــم جنبــش خــرداد  ۸۸را

بــه پشــت دیوارهــای شیشــهای

همــان لحظــات آغازیــن اعتراضــات

درگیرتریــن طیــف سیاســی مخالــف
ِ
در
وضعیــت بوجــود آمــده ،اغلــب

وجــود و احســاس شــرمندگی نکــردن

از ســپیدهدم طلــوع آن در خیابــان تــا

اســت .حکومــت ضمــن حفظ ماشــین

در آینــده صــادر میشــوند .رهبــران

مهمتریــن طیــف سیاســی مخالــف،
پشــت ســر مــردم و عقبتــر از آنهــا
هســتند .در ایــن مرحلــه ،خواســت
بــه خیابــان آمــدن ،خواســت خــود
مــردم اســت و آمــدن مــردم بــه

خیابــان تحــت رهبــری هیــچ طیــف
سیاســی نیســت.

امــا در ایــن مرحلــه و در جبهــهی

مقابــل یعنــی در صــف حکومــت

بــه صورتــی چنــان گســترده مــورد
مگــر اصالحطلبــان اعتراضــات را

حجــم کمنظیــر دســتگیری و پــس از
آن محاکمــه در دادگاههای فرمایشــی

مواجــه شــدهاند؟ بــه اعتقــاد
نگارنــده در ایــن مرحلــه حکومــت

ایــران بــا یــک تیــر در حــال زدن دو
نشــانه اســت! از یکســو بــا دســتگیری

اصالحطلبــان در حجــم گســترده
اخبــار رســانهای را از اعتراضــات

خیابانــی بــه ســمت دســتگیری
اصالحطلبــان منحــرف میکنــد .از

ســوی دیگــر شــرایط را بــرای ســوار
شــدن اصالحطلبانــی کــه در کنتــرل

خــود آنهــا هســتند بــر گــردهی
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جنبــش فراهــم میســازد! تحــت

میبیننــد و در خیــال خــام خــود

اصالحطلبــی خــارج از چهارچــوب

کــه در خیابــان مســتقر اســت و نیــز

امــروز خــود را بــه ایــن پیکــر

آنچــه در ایــن مرحلــه بــه وقــوع

تاثیــر ماشــین ســرکوبگر حکومــت
تحــت تاثیــر پــر رنــگ شــدن اخبــار

دســتگیری اصالحطلبــان ،اعتراضــات
خیابانــی شــروع بــه فروکــش کــردن

میکنــد و بــه مردمــی کــه بــدون
دخالــت هیچگونــه رهبــری سیاســی
وارد خیابــان شــده بودنــد چنیــن
وانمایانــده میشــود کــه حرکــت
آنــان دارای رهبــری بــوده اســت

و بــا دســتگیری و محاکمــه آنــان،

جنبــش قــادر بــه پیشــبرد اهــداف
خــود نیســت .بنابرایــن ظــرف

چنیــن تصــور میکننــد کــه اگــر

بیجــان نچســبانند ،فــردا بــا جــان
گرفتــن دوبــاره جنبــش ســهمی در
قــدرت نخواهنــد داشــت! آنچــه در
ایــن مرحلــه در حــال وقــوع اســت

بیانیههــای دســتوری بیمحتواســت
کــه از ســوی طیفهــای سیاســی
گوناگــون صــادر میشــوند امــا گــوش

کســی بــه آنهــا بدهــکار نیســت.

جنبــش اســت و در آن جایــی نــدارد.
پیوســته اســت در حقیقــت ایجــاد
دیــواری ســخت از ســوی حکومــت

بــا مصالــح اصالحطلبــی در مقابــل

بخشــی از مخالفــان اســت کــه خــود
را مقیــد بــه چهارچــوب اصالحطلبــی

نمیداننــد .بــا وجــود چنیــن دیــواری

حکومــت بــه ســرگرمیهای خــود
ادامــه میدهــد ،اصالحطلبــان

امــا آنچــه از نقطــه دوم بــه بعــد

در پــی گفتمانهایشــان بــا خــود،

هســتیم ،ســوار شــدن تدریجــی

مخالفــان بــرای عــرض انــدام یــا باید

تــا رســیدن بــه نقطــه ســوم شــاهد

روزشــان را شــب میکننــد و ســایر

اصالحطلبــان بــر گــردهی جنبــش

از در مصالحــه بــا اصالحطلبــان در

از ایــن مرحلــه بــه بعــد دیگــر

آن نیســت کــه آنهــا دارای چنــان

بزننــد یــا پشــت دیــوار اصالحطلبــان

کــه در خیابــان تجلــی پیــدا کــرده

بــر جنبــش قــادر بــه بخشــیدن جــان

مــدت کوتاهــی جنبــش خانــه نشــین

میشــود.

جنبشــی بــه معنــای آغازیــن آن
بــود وجــود نــدارد .گویــی کــه آن
انفجــار آغازیــن کــه بــه یکبــاره

ظهــور کــرده بــود بــه یکبــاره نیــز
غــروب کــرده اســت .از ایــن نقطــه
بــه بعــد مجــال بــرای حضــور

ســخنگویان طیــف اصالحطلــب
در رســانههای خارجــی و دعــوای

طیفهــای سیاســی خارجنشــین
بــر پیکــرهی بیجــان جنبــش فراهــم

میشــود .هــر کســی تــاش میکنــد
خیابانــی خــود را
در نبــود جنبــش
ْ
بــر گوشــهای از پیکــرهی بیجــان

جنبــش بچســباند .امــا کســی بــه فکر
بیجانــیِ پیکــر جنبــش نیســت؛
گویــی کــه سیاســتمداران وارفتــه

طیفهــای سیاســی رنگارنــگ بــا
مــچ بندهــای ســبز مشترکشــان
در گوشــه تاریــک ذهــن خــود

جــان گرفتــن معجــزهوار جنبــش را

اســت .ایــن ســوار شــدن بــه معنــای
قدرتــی هســتند کــه بــا تحمیــل خــود

دوبــارهای بــه آن باشــند .بیانیههــای
آنــان نیــز بــه زحمــت چنــد صــد نفر
را دور هــم جمــع میکنــد! جنبشــی

کــه بــدون رهبــری اصالحطلبــان
شــکل گرفتــه بــود اکنــون در چنــگال

اصالحطلبانــی اســت کــه خــود در

چنــگال حکومتانــد و ســوار شــدن
اصالحطلبــان بــر گــردهی جنبــش
بدیــن معناســت کــه همــه چیــز

تحــت کنتــرل حکومــت اســت .همــه

چیــز گویــا بــر اســاس مهندســی
حکومــت پیــش مـیرود .ســوار بــودن

اصالحطلبــان بــر گــردهی جنبــش
بهتــر از ســوار بــودن هــر طیــف دیگر
و نیــز بهتــر از ســوار نبــودن هیــچ

طیفــی اســت .در چنیــن وضعیتــی
شــرط قــرار گرفتــن در چهارچــوب

جنبــش ،اصالحطلــب بــودن اســت
و هــر گفتمانــی خــارج از چهارچــوب

آینــد و رنــگ اصالحطلبــی بــه خــود

باقــی بماننــد.

نقطــه ســوم نشــان دهنــده نهایــت

انحرافــی اســت کــه پیکــرهی جنبــش
از مســیر آغازیــن حرکــت خــود در

نقطــه اول تــا بــه امــروز دچــار آن
شــده اســت .اگــر جنبــش همیــن

گونــه بــه حرکــت خــود ادامــه
دهــد و شــیب و مســیر حرکتــی آن
از ســوی نیروهــای خواهــان تغییــر

دچــار تحــوالت اساســی نگــردد

میتــوان مــرگ کامــل جنبــش
در آینــدهای نزدیــک را بــه عنــوان
نقطــه پایانــی حرکــت آن پیشبینــی

نمــود .نقط ـهای کــه داغ شــدن تنــور
انتخابــات و تــن دادن مضحــک بــه

تــز انتخــاب میــان بــد و بدتــر بــدون
کوتــاه شــدن ذرهای از دســتان دزدان
آرای مــردم از صندوقهــای رای از

نشــانههای آن خواهــد بــود.
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پاسخی به چه باید کرد؟
اشکان خراسانی
بــه نظــر مــن ریشــه اصلــی انفعــال

امــری کــه متاســفانه بــه انــدازهای

مســتقل و انحصــار طلبــی بــیقیــد

کنشــگران دو مســئله اســت :یکــی

ِ
بــودن فضــای کنشهــا و
مجــازی

کــه بایــد جــدی گرفتــه نشــده و یــا

و شــرط تریبــونداران جنبــش ســبز،

بــه دلیــل برخــی موانــع موجــود بــه

گروههــای مســتقل بــا داشــتن حتــی

دومــی واکنشــی بــودن اقدامــات مــا.

هیــچ وجــه پیشــبرد رضایتبخشــی

یــک وبــاگ ســاده میتواننــد بــه

هــر کــدام از ایــن دو ،دالیــل فــراوان،

نداشــته اســت .الزم بــه ذکــر اســت

بیــان مطالباتشــان بپردازنــد و نهایتــا

مشــترک و غیــر قابــل انــکاری

کــه نمیتــوان همــهی دالیــل عــدم

در راســتای مطالبــات خــود «عمــل»

دارنــد .بــه عنــوان نمونــه میتــوان

تحقــق حداقلهایــی از کار جمعــی و

کننــد .نکتــه بعــدی ایــن کــه بــا بــه

ســرکوب شــدید خیابانــی را دلیــل

ســازمانیابی در داخــل کشــور را بــه

وجــود آمــدن شــبکههای اجتماعــی

«مجــازی شــدن» کنشهــا و نیــز

فضــای ســرکوب و شــرایط امنیتــی

میتــوان در مطالعــه ،پژوهــش،

فقــدان راهکارهــای موثــر بــرای

داخــل کشــور تقلیــل داد .نامربــوط

بومــی ســازی و عملیاتــی کــردن

پیشــبرد جنبــش را دلیــل «واکنشــی

نیســت اگــر بگوییــم کــه تــا بــه حــال

شــیوههای مختلــف مبــارزه همــت

شــدن» کنشهــا دانســت .بــا نگاهــی

حتــی از ســادهترین امکانــات فضــای

نهــاد و نتیجههــای ارزشــمندی

دقیقتــر متوجــه میشــویم کــه

مجــازی بــرای ایجــاد شــبکههای

بدســت آورد .حتــی بــا فــرض اینکــه

«مجــازی بــودن» بــه گونــهای زیــر

اجتماعــی حقیقــی بهــره نبردهایــم.

مــا بهتریــن و کاراتریــن شــیوهی

مجموعــه «واکنشــی بــودن» اســت.

از آن چــه گفتــه شــد میشــود

مبــارزه را بــا تمــام ســاز و کارهایــش

از منظــری دیگــر میتــوان گفــت

نتیجــه گرفــت کــه فــراروی از

یافتـ ه باشــیم ،مگــر نــه آن اســت کــه

اگــر جنبــش از رویــه «واکنشــی»

وضعیــت انفعالــی حاضــر تــا حــد

ایــن شــیوهها بــه دســت اجتمــاع

بــه رویکــرد «کنشــی» تغییــر فــاز

زیــادی بــه توانایــی مــا در ایجــاد

مردمــی حقیقــی عملیاتــی میشــوند؟

دهــد ،بیشــک شــاهد حضــور آن

شــبکههای حقیقــی بســتگی دارد.

بنابرایــن تشــکیل شــبکههای کــم

در صحنــه حقیقــی نیــز خواهیــم

شــبکههای

حقیقــی

تعــداد محلــی میتوانــد در قــدم اول

بــود .از ایــن رو پرســش معــروف

کــه غیبتشــان امــروز خســارت

بــا ایجــاد ارتبــاط میــان کنشــگران،

«چــه بایــد کــرد؟» بــه بــاور مــن

ســنگینی بــه بدنــه جنبــش تحمیــل

موجــب بــاال رفتــن روحیــه آنهــا

مشــخصا بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد

کــرده دارای ویژگیهایــی اســت

چــه در داخــل و چــه در خــارج

کــه چگونــه میتــوان «جنبــش ســبز»
را بــه روزهــای پــر ُکنــش آغازینــش

کــه در ادامــه بــه دو مــورد مهــم از
آنهــا اشــاره میکنــم .شــبکههای

شــده ،و در قــدم
بعــدی زمینــه را
ْ
بــرای بررســیِ شــیوههای مبــارزه

بازگردانــد .از ســوی دیگــر در ایــن

اجتماعــی (حقیقــی) در حــد خــرد و

و آغــاز بــه تمریــن آن در فضــای

شــکی نیســت کــه احیــای جنبــش

کالن اســتقاللی را طلــب میکننــد
ْ

حقیقــی فراهــم ســازد.

و در واقــع هــر گونــه دخالتگــری

کــه ناخــودآگاه امــکان اســتفاده

فعــال کنشگــران در رونــد نمــو

ابــزاری از تــوان و انــرژی آنهــا را به

آن تنهــا از طریــق پیشــبرد امــر
ْ

مقــدار چشــمگیری کاهــش میدهــد

ســازمانیابی امکانپذیــر اســت.

و از طرفــی در نبــود رســانههای

اجتماعــی

 ۱۸تیر ۱۳۹۰

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

۳۸

چه باید کرد؟ و چه کسی باید آن را انجام دهد؟
سوده بینا
ســوال «چــه بایــد کــرد» کــه گاه و

قــرن بیســتم بــا صــدای بلنــد

قــرار اســت چیــزی تغییــر کنــد،

بیــگاه اینجــا و آنجــا پرســیده میشــود

پرســید و جــزوهای نیــز بــه همیــن

تغییردهندهگانــش نــه «تاریــخ» -

در شــرایط خــاص تاریخــی اهمیــت

نــام نوشــت؛ جــزوهای کــه در طــول

بــه عنــوان موجــودی انتزاعــی تــو

ویــژهای مییابــد؛ بــه گونــهای کــه

تاریــخ هــر آینــه اهمیــت شــایانی

گویــی دارای ذاتــی خودبســنده -

صــرف طــرح دقیــق ســوال و بحــث

یافــت .قصــد لنیــن در نــگارش ایــن

بلکــه عامــان ســازندهی آن؛ یعنــی

و گفــت و گــو در مــورد آن امــکان

جــزوه در وهلــه اول رد اکونومیســم

خــود مــا  -مــردم  -هســتند .در ایــن

تبدیــل شــدن بــه نیــروی سیاســی

بــود؛ آمــوزهای تقدیرگرایانــه کــه

مقالــه قصــد مــا رجــوع بــه آن جــزوه

عینــی را پیــدا میکنــد کــه بــه

میانگاشــت جهــان ســرمایهداری

نیســت؛ آن جــزوه در شــرایط خــاص

صــورت بالقــوه قــادر اســت شــرایط

«خــود بــه خــود» در اثــر تناقضهــای

تاریخــی نوشــته شــده کــه شــاید بــه

سیاســی را دیگرگــون کنــد .شــرایط

درونــی اقتصــادی ســاختهی خــود

وضعیــت کنونــی مــا ربــط مســتقیم

خــاص سیاســی کــه طــرح ایــن

منهــدم شــده و بــه سوسیالیســم و یــا

و بالواســطه ای نیابــد؛ امــا کنــش

ســوال را اضطــراری میکنــد ،معمــوال

کمونیســم گــذار مییابــد .بــر خــاف

سیاســی لنیــن در آن روزگار  -چــه در

شــرایطی اســت مــرزی؛ وقتــی کــه

چنیــن انــگارهای ،لنیــن بــر آن بــود

هنــگام نــگارش آن جــزوه چــه قبــل

جنبشــی همــه گیــر اجتماعــی افــول

کــه نشــان دهــد اگــر چــه شــرایط

و چــه بعــد از آن  -حــاوی بصیرتــی

پیــدا کــرده ولــی نابــود نشــده؛ آتــش

تناقضآلــود اقتصــادی مهیاکننــدهی

درخشــان اســت :کنــش سیاســی

آن فروکــش کــرده امــا خامــوش

فضــا بــرای انقــاب خواهــد بــود امــا

در صورتــی معنــادار و ثمربخــش

نشــده؛ کــم و بیــش ُمــرده ولــی هــر

انقــاب امــری جزمــی و تقدیــری

اســت کــه نــه ناشــی از هیجانــات و

نیســت و بایســتی توســط عامــان

احساســات لحظـهای بلکــه اســتوار بــه

چنیــن شــرایط بینابینــی اســت کــه

واقعــی تاریــخ؛ یعنــی «مــردم» بــه

تفکــر و خودآگاهــی و نظریــه باشــد؛

ایــن ســوال در صورتــی کــه درســت

انجــام رســد .اکنــون بعــد از گذشــت

نظریــهای کــه از واقعیــت انضمامــی

تبییــن شــود میتوانــد ناامیــدی

بیــش از صــد ســال ممکــن اســت

موجــود آغــاز میکنــد.

جمعــی را بــه امیــد جمعــی؛ شــک و

محتــوای نوشــتههای لنیــن کهنــه

لنیــن  -کــه موجز و ســاده مینوشــت

تردیــد را بــه یقیــن؛ و البتــه تــرس

و تاریــخ مصــرف گذشــته بــه نظــر

 -اصلیتریــن ســوال سیاســت را در

جمعــی را بــه اعتمــاد بــه نفــس

رســد؛ امــا جوهــر اندیشــهی او

قالــب شــعاری کوتــاه صورتبنــدی

جمعــی تبدیــل کنــد.

کمــاکان ارزشــمند اســت و توجــه

کــرد« :کــی بــر کــی؟» ( یــا «چــه

در ایــن نوشــتار جهــت تبییــن

بــه آن حتــی حیاتــی اســت .بایســتی

کســی بــر چــه کســی؟» بــه روســی:

پرســش «چــه بایــد کــرد؟» بــه

بدانیــم و مــدام بــه خــود یــادآوری

“کتــو کوگــو؟”) .بــه بیــان دیگــر آن

اندیشــههای کســی رجــوع خواهــم

کنیــم کــه صــرف گذشــت تاریــخ

چــه تعییــن کننــده سیاســت اســت

کــرد کــه ایــن ســوال را در ابتــدای

چیــزی را بهتــر نمیکنــد و اگــر

و آن را از جامعــه شناســی ،فلســفه،

لحظــه پتانســیل احیــا شــدن دارد .در
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پژوهشهــای جنبشهــای اجتماعــی،

تغییــرات سیاســی از «چانــه زدن»

خودشــان .فرمــول اصالحطلبــی در

و یــا انسانشناســی و غیــره جــدا

و یــا ســر و کلــه زدن ایــن افــراد

رادیکالتریــن شــکل آن «چانــه

میکنــد ،آن اســت کــه سیاســت بــا

بــا هــم نشــات میگیــرد .در واقــع

زنــی از بــاال ،فشــار از پاییــن» بــوده

یکســری گزارههــای غیــر شــخصی

همیــن برداشــت نادرســت از سیاســت

اســت .ترتیــب ایــن دو عبــارت خــود

دربــاره امــور بــه اصطــاح عینــی

یکــی از نارســاییهای اصلــی لیبــرال

حاکــی از بــاوری عمیــق در گفتمــان

دنیــا ســر و کاری نــدارد ،بلکــه

دموکراســی را بــه وجــود مــیآورد:

اصالحطلبــی اســت :حضــور مــردم

موضــوع سیاســت دربــاره «کســانی»

بــا محــدود ســاختن دایــره سیاســت

تــا آنجایــی الزم اســت ،کــه بــه امــر

اســت کــه علیــه «کســانی» اعمالــی

بــه سیاس ـتمداران حرف ـهای ،مــردم

«چانــه زنــی» خــود ایشــان یــاری

را انجــام میدهنــد .کنــش سیاســی،

از حــوزهی سیاســی فاصلــه گرفتــه و

کنــد .در صورتــی کــه «اصــاح

بــه همیــن رو ،هرگــز معنایــی نخواهــد

سیاســتگریز میشــوند و ایــن بــه

طلبــی» خــود بــه ســهمی درخــور

داشــت اگــر تنهــا شــرایط عینــی

نوبـهی خــود ،راه را بــرای ظهــور انواع

از قــدرت دســت یابــد و بدیــن

تاریخــی را موضــوع بحــث قــرار

مختلــف گرایشهــای اقتدارطلــب و

نحــو امــکان «چانــه زنــی» موثــر را

داده و از «فاعــان» و «مفعــوالن»

فاشیســت بــاز میکنــد .در مقابــل

بیابــد ،دلیلــی بــرای ادامــه حضــور

سیاســت چشمپوشــی کنیــم .بــه

چنیــن سیاســتورزی فرصــت

و مشــارکت سیاســی مــردم باقــی

بیــان خالصهتــر ،پرســش «چــه

طلبانــهای ،کــه هــدف اصلــی آن

نمیمانــد .و البتــه بیشــتر از ایــن:

بایــد کــرد؟» همیشــه ضرورتــا بــا

قبضـهی قــدرت بــه منظــور بازتولیــد

در چنیــن شــرایطی ،اساســا حضــور

پرســش «و چــه کســی آن را بایــد

چرخــه چپــاول و غــارت بــه نفــع

مــردم دســت و پاگیــر و اضافــی

انجــام دهــد؟» آمیختــه اســت .بــدون

خــود اســت ،سیاســت رهاییبخــش؛

اســت و حتــی باعــث میشــود

پرســش دوم ،پرســش نخســت صرفــا

حــال از هــر نــوع نحلـهای کــه باشــد؛

جریــان «اصالحــات» را کنــد و یــا

پرسشــی آکادمیــک (بــه مفهــوم غیــر

قــرار دارد کــه سیاســت را بــه عامالن

متوقــف کنــد .البتــه بایســتی توجــه

کاربــردی) اســت کــه الجــرم عقیــم

واقعــی آن یعنــی مــردم حوالــت دهــد

داشــت چنیــن صورتبنــدی از

مانــده و تاثیــر ملمــوس اجتماعــی

و بدیــن ترتیــب راه را بــرای تغییــر

اصالحــات توســط ســعید حجاریــان

نخواهــد گذاشــت.

بنیادیــن ســاختار سیاســی فراهــم

صــورت گرفتــه کــه از رادیکالتریــن

پاســخ بــه ســوال «چــه کســی» البتــه

مــی آورد؛ چــرا کــه ســاختار سیاســی

نیروهــا در میــان اصالحطلبــان

راه هرگونــه سیاســت رهاییبخشــی

چگونــه میتوانــد بــه ســمت خیــر

بــوده؛ و درســت بــه همیــن دلیــل

را از آموزههــای لیبــرال دموکراســی

و بهبــود اســتحاله پیــدا کنــد ،بــدون

توســط حکومــت تــرور شــد؛ و در

جــدا میکنــد .بــر طبــق دومــی،

تغییــر عمیــق کــه عمــق آن ناشــی

عمــل اصالحطلبــی بخــش دوم

سیاســت مخصــوص سیاســتمداران

از درگیــری آحــاد مــردم در امــر

ایــن فرمــول را نادیــده گرفتــه و بــه

اســت .عمــوم مــردم کاری بــه

سیاســی اســت؟

چانهزنــی سیاســتمداران حرفــهای

سیاســت نبایــد داشــته باشــند و البتــه

اکنــون کــه «جنبــش ســبز» بــه افــول

بــر ســر تقســیم قــدرت اکتفــا کــرده

هــم ندارنــد .بلکــه گروهــی بــه عنــوان

گراییــده ،بایســتی ایــن ســوال لنیــن را

اســت.

موکــدا ً پرســید؛ «چــه کســی» عامــل

اگــر پاســخ بــه ســوال «چــه کســی»

دارنــد؛ از رییــس جمهــور گرفتــه تــا

امــر سیاســی در ایــران کنونی اســت؟

در هــر سیاســت رهاییبخــش

اعضــای پارلمــان تــا اعضــای احــزاب

جــواب آنــان کــه خــود را «اصــاح

«خــود مــا؛ مــردم» باشــد ،بایســتی

«بــه رســمیت شــناخته شــده» کــه

طلــب» میخواننــد بــه ایــن پرســش

بــه نــزاع بیــن رهبــر و احمدینــژاد

کار و بــار آنــان سیاســت اســت و

همیشــه واضــح و مبرهــن بــوده:

در ماههــای اخیــر بــا بیاعتنایــی

سیاســتمدار حرفــهای وجــود
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نگریســت .چنیــن نزاعــی اگــر چــه

آن بایســتی «بهــره بــرداری سیاســی»

بازســازی و بازنمایــی کننــد تــا

ممکــن اســت تغییــری صــوری در

کــرد .در پوپولیســم ،عاملیــت مــردم

مبنایــی بــرای مشروعیتشــان باشــد.

ســاز و کار قــدرت ایجــاد کنــد ،امــا

 -اگــر بخواهیــم از اصطالحــی کانتــی

آنچــه در واقــع مــردم را از حالــت

اساســا و اصــوال  -بــه دلیــل پاســخ

وام بگیریــم  -هرگــز بــه عنــوان

مومــی بیشــکل خــارج میکنــد،

اشــتباه بــه ســوال «چــه کســی»

«غایــت در خــود» شــمرده نمیشــود،

پیدایــی نهادهــای سیاســی اســت

 -قــادر نیســت موجــب تغییــری

بلکــه ایــن عاملیــت صرفــا «وســیله»

کــه خواســت و دیــدگاه مــردم را

ســاختاری و ریشــهای در سیاســت

ای اســت در خدمــت آن نیــروی

بــه صــورت متعیــن بیــان میکننــد

شــود .از همیــن رو ،بایســتی بــا

سیاســی پوپولیســتی .وانگهــی ،اگــر

ـرک بیــن
کســانی کــه بــه شــکاف و تَـ َ

ایــن تمایــز در ســطح مفهومــی روشــن

ســازمان ،حــزب ،نهــاد  -اســم آن را

اســت ،چنیــن تمایــزی خــود را در

هــر چــه میخواهیــم بگذاریــم  -بــه

سیاســتورزی مینگرنــد ،بــا شــک

واقعیــت چگونــه نشــان میدهــد؟

قولــی «مفصــل بنــدی» [ ]1میشــوند

و تردیــد برخــورد کــرد .ایــن افــراد

بایســتی توجــه داشــت کــه تودههــای

و دیگــر چونــان مایعــی باقــی

کــه شــامل طیفــی از محافظــهکاران

بیشــکل مــردم میتواننــد بــه

نمیماننــد کــه بــه شــکل ظرفــی کــه

بــه اصطــاح پیشــروتر و البتــه

شــکلهای مختلــف چنــان بــر ســاخته

حکومــت آنــان را در آن میخواهــد

اصالحطلبــان کهنــهکار میشــوند،

شــوند کــه در شــرایط گوناگــون بــه

بریــزد در آینــد.

بــه چنیــن حفــرهای در ســاختار

ایدئولــوژی حکومــت و یــا نیــروی

پــس پاســخ مــا بــه پرســش حیاتــی

قــدرت عالقمنــد هســتند ،چــرا کــه

پوپولیســتی یــاری رســانده و آن را

«چــه بایــد کــرد؟» واضــح و آشــکار

میپندارنــد کــه ایــن حفــره را همانــا

تقویــت کننــد .در واقــع امــر ،ســیمای

اســت« :ســازماندهی» و بــه ســوال

خــود میتواننــد پــر کننــد .پــر شــدن

جمهــوری اســامی ایــران مشــحون از

همبســته آن «و چــه کســی بایــد آن

چنیــن حفــرهای توســط اصالحطلبــان

تصاویــری از«مــردم» اســت؛ مردمــی

را انجــام دهــد؟» نیــز همینطــور

بیــرون رانــده شــده از حکومــت اگــر

کــه میــدان آزادی را در موقــع الزم

روشــن« :خــود مــا؛ مــردم» .بعــد از

چــه بــه «بزرگتــر شــدن» و «فربــه

پــر میکننــد ،بــه اســتقبال رییــس

شکســتهای متعــدد از ســال ۷۶

تــر شــدن» دســتگاه حاکمیــت ممکــن

جمهــور میرونــد و یــا دنبــال ماشــین

بدیــن ســو دیگــر وقــت آن رســیده

اســت بیانجامــد ،امــا درســت بــه

رهبــر میدونــد .بدیهــی اســت کــه

کــه عاملیــت سیاســی خــود را

همیــن دلیــل ناتــوان از ایجــاد تغییری

بهرهبــرداری حکومــت از مــردم تنهــا

بــاور کنیــم و و بــه اســتراتژیهایی

انضمامــی در ســاختار سیاســی جامعــه

هنگامــی میســر اســت کــه مــردم بــه

بیاندیشــیم کــه بــه جــای انداختــن

خواهــد بــود.

صــورت بــدون فــرم و نامتعیــن باقــی

تــوپ بــه زمیــن حریــف (اصطالحــی

امــا اگــر «مــردم» عامــان واقعــی

بماننــد .و البتــه جــای تردیــد نیســت

مشــهور ولــی بــه لحــاظ سیاســی

سیاســت هســتند ،چگونــه میتــوان

کــه تمامــی حکومتهــای اقتدارگــرا

فاســد و نامشــروع) و یــا پــاس دادن

از

از شــکلگیری هــر گونــه حــزب

آن بــه «اصالحطلبــان» ،خــود آغــاز

پوپولیســم تمیــز داد؟ تمایــز مفهومــی

واقعــی ،و یــا نهاد سیاســی جوشــیده از

بــه ســاختن نهادهــای سیاســی کنیــم

ایــن دو آشــکار اســت :اگــر اولــی

مــردم بــا چنــگ و دنــدان جلوگیــری

کــه ذهنیــت و خواســت خودمــان -

مــردم را کنشگــران واقعــی سیاســت

میکننــد ،تــا بدیــن نحــو هــر گاه

یعنــی مــردم  -در آن تبلــور عینــی

میدانــد ،دومــی مــردم را صرفــا

کــه خــود میخواهنــد «مــردم» را

یابــد.

ابــزاری میدانــد کــه بــه موقــع از

آن جــور کــه مطابــق میــل آنهاســت

ایــن دو بــه عنــوان «مکانــی» بــرای

سیاســت

رهاییبخــش

را

 .در واقــع مــردم بــه واســطهی اُرگان،

 ۲۰تیر ۱۳۹۰
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سوژه پرسش «چه باید کرد» کیست؟
امین حصوری
یــک) تــا جایــی کــه بــه چارچــوب کلــی هــم اندیشــی
پیرامــون «چــه بایــد کــرد؟» مربــوط میشــود ،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 میشــود کــه در تعامــل مســتقیم
بــا ایــن واقعیــت و همزمــان در اســارت آن هســتند .امــا این

محــدود بــودن دامنــه شــرکت کننــدگان در ایــن بحثهــای
نوشــتاری ،خــواه نــا خــواه دامنــه اعتبــار راهکارهــای احتمالی

در ایــن نوشــتهها را در معــرض پرســش و تردیــد قــرار

میدهــد .بــه ایــن معنــا کــه میتــوان 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

میتوانــد (مجــاز اســت) بــه ســوژه عــام اجتماعــی راهــکار
ارائــه کنــد؟! در پاســخ بــه ایــن تشــکیک روشــنگرانه
پیــش از هــر چیــز بایــد گفــت :اینکــه یــک جمــع محــدود
(همزمــان) بــه طــرح چنیــن پرسشــی و تامــل در آن بــر

مــی آیــد ،نــه امــری تصادفــی و دلبخــواه ،بلکــه پاســخی
اســت خودانگیختــه (گیریــم اولیــه) بــه رونــد وقایعــی کــه

در ایــن مقطــع تاریخــی در حــوزه زیســت جمعــی مــا در

حــال وقــوع اســت .دیگــر آنکــه نفــس تــاش بــرای تحلیــل

و شــناخت واقعیــت و جســتجوی راهکارهــای مواجهــه بــا
آن ،خــود ســطحی از کنــش فعــال و دخالتگــری نســبت
بــه رونــد ویرانگــر واقعیــت محســوب میشــود و بنابرایــن
در مســیر «ســاختن» قــرار دارد .طبعــا پیــش فــرض مــا
ایــن اســت کــه واقعیــت اجتماعــی بــه رغــم پیچیدگــی و

چنــد بعــدی بــودن و الیهمنــدی آن ،حداقــل در ســطحی
کــه افقهــای مناســب حرکــت و کنشــگری را ترســیم کنــد،
بــرای ذهــن انســانی قابــل تجزیــه و تحلیــل و فهم و شــناخت

اســت؛ بــه ویــژه اگــر در مســیر هماندیشــی و بــه عنــوان
موضــوع دیالــوگ انتقــادی ،مــورد نقــادی و کنــکاش جمعــی

واقــع شــود.
دو) بــر مبنــای آنچــه گفتــه شــد ،چنیــن جمعــی بــا
کنــکاش و هماندیشــی دربــاره «چــه بایــد کــرد؟» ،و از

طریــق طــرح و بحــث دیدگاههــای خــود ،در حالــت کلــی
تاثیرگــذاری بــر گفتمانهــای عمومــی را هــدف قــرار

میدهــد؛ چــرا کــه کنــش جمعــی در باالتریــن ســطوح آن
توســط گفتمانهــای رایــج سیاســی میانجیگــری میشــود.

در ایــن زمینــه اتهــام نخبهگرایــی و صــدور راهــکار «از

بــاال» ناشــی از منفعــل پنداشــتن مــردم در مواجهــهی
آنــان بــا آموزههــای متکثــر گفتمانــی اســت .همچنیــن

داعیــه صــدور راهــکار «از بیــرون» نیــز بــر ایــن توهــم
اســتوار اســت کــه گویــی حضــور در مبــارزات مردمــی
وابســته بــه موقعیــت جغرافیــای اســت .در ایــن بحثهــا

پرســشها و راهکارهایــی طــرح و بررســی میشــوند کــه
از دل الزامــات و پراتیــک مبــارزه در حوزههــای مختلــف
(از جملــه فضــای مبــارزات داخــل کشــور) بــر آمدهانــد و

بازخــورد ایــن بحثهــا نیــز بــه نوبــه خــود میتوانــد بــه
آن فضاهــا منتقــل گــردد تــا حوزههــای مختلــف مبــارزه
را در رونــدی تعاملــی بــه هــم پیونــد دهنــد .مثــا بــرای

بحــث از شــیوههای ســازمانیابی دانشــجویان و پناهجویــان

(و پناهنــدگان و مهاجــران) ایرانــی در خــارج کشــور و یــا
کنــکاش دربــاره اشــکال موثــر کنــش سیاســی همبســته در

مقطــع کنونــی در فضــای خــارج کشــور .ضمــن اینکــه از

دل ایــن بحثهــا بیتردیــد ارتباطــات فعالــی هــم زاده
میشــود کــه خــود میتوانــد بــه شــکلگیری یــا تقویــت
ســطوحی از ســازمانیابی منجــر شــود.

ســه) در بازاندیشــی بــه ایــن تردیــد کــه «ایــن جمــع

نمیتوانــد راهــکاری موجــه و معتبــر خطــاب بــه ســوژه

عــام اجتماعــی عرضــه کنــد» بایــد مفهــوم «ســوژه عــام

اجتماعــی» را از نــو نگریســت .بــاور مــن بــر ایــن اســت

کــه «ســوژه عــام اجتماعــی» مفهومــی انتزاعــی اســت
و وجــود خارجــی نــدارد و از ایــن نظــر میتــوان گفــت
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تردیــد یــاد شــده معتبــر اســت .ســوژهگی اجتماعــی بــه

معطــوف بــه  -و در پیونــد بــا  -پراتیــک سیاســی اســت

الیهمنــد اســت .بــه بیانــی دیگــر در عمــل بــا «ســوژههای

باشــد کــه گویــی میتوانــد و یــا بایســتی شــامل نمایندگانــی

واســطه ســاختارهای حاکــم بــر جامعــه بــه ناچــار امــری

اجتماعــی» مواجهیــم :الیههایــی بــا منافــع متفــاوت و ســطوح

تضــاد و نیــز محدودههایــی از همپوشــانی؛ الیههایــی بــا
ســهمهای متفاوتــی از بهرهمنــدی از وضعیــت موجــود و
از آنجــا درجــات متفاونــی از تــوان تاثیرگــذاری بالفعــل و

بالقــوه بــر رونــد جامعــه .بــا ایــن توضیــح کــه گاه یــک فــرد
معیــن میتوانــد در دو جایــگاه ســوژهگی بایســتد ( مثــا
موقعیــت زنــی کــه هــم ســتم و تبعیــض جنســیتی را متحمــل

میشــود و هــم نابرابــری و محرومیتهــای اقتصــادی را).
بنابرایــن مخاطــب قــرار دادن ســوژه عــام اجتماعــی ،امــری

موهــوم و انتزاعــی و یــا پوپولیســتی اســت .هــر چنــد بــه

دلیــل حوزههــای همپوشــانی برخــی از الیههــای اجتماعــی
ســوژگی قابــل
و یــا بــه دلیــل کثــرت جایگاههــای چنــد
ْ
تصــور اســت کــه در مقاطعــی بتــوان (یــا ملــزم بــود) بــر

حوزههــای همپوشــانی میــان الیههــای معینــی از جامعــه بــه
طــور مشــروطی تکیــه کــرد تــا بــر مبنــای آن مبــارزات چنــد

ســویه را «مفصلبنــدی» کــرد.

نــه یــک کار شــبه آکادمیــک ،بایــد از ایــن توهــم بــه دور
از همــه الیههــای اجتماعــی باشــد .عــاوه بــر توضیحــات
بــاال در حــوزه دالیــل منطقــی ،بــا رجــوع بــه زمینــه (تاریخــی)

شــکلگیری ایــن فراخــوان نیــز میتــوان الزامــات ایــن
مرزبنــدی یــا تمایزگــذاری را دریافــت :ایــن حرکــت در
واکنــش بــه رونــد شکســت تراژیــک جنبــش شــکل گرفــت و
بــه طبــع در گسســت بــا گفتمــان مســلطی کــه بــا تناقضــات

ســاختاری خــود ایــن جنبــش را بــه شکســت کشــانید .و از
آنجــا پرســش «چــه بایــد کــرد؟» اگــر معطــوف بــه رهایــی

از وضعیــت موجــود باشــد ضرورتــا مســتلزم گسســت از

گفتمانهــای برســازندهی ایــن وضعیــت اســت .بنابرایــن
مســیر کنــکاش دربــاره «چــه بایــد کــرد؟» منطقــا نمیتوانــد

از طریــق هماندیشــی 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
خواهــد بــود کــه در بهتریــن حالــت بــه تکــرار گفتگوهایــی

درســت بــه همیــن خاطــر (عــام نبــودن ســوژه تغییــر

عقیــم (دور از ضرورتهــا) میانجامــد .چنیــن مســیری بنــا

الیهمنــدی ســوژههای اجتماعــی امکانپذیــر اســت؛ بــه
ویــژه آنکــه خــو ِد فــرد کنشــگر نیــز خــواه بــه واســطهی

نخواهــد داشــت و جدایــی راههــا فرجــام نهایــی آن خواهــد

بــود .بــر خــاف آنچــه کــه بــه نظــر میرســد ،ایــن نــگاه

اقتصــادی ْ
اش نمیتوانــد بــر فــراز ایــن الیهمنــدی اجتمــاع

بــه معنــای تعریــف دقیقتــر حــوزه عمــل اســت .بنابرایــن

اجتماعــی) ،دخالتگــری سیاســی نیــز در پیونــد بــا ایــن

خاســتگاه اجتماعــی و خــواه منافــع کنونــی و عالیــق سیاســی و

بایســتد و همــگان را بــه یــک ســهم مخاطــب قــرار دهــد.
بنابرایــن اگــر همســویی بــا الیههــای معینــی از مــردم را بــا

در نظــر گرفتــن جایــگاه اجتماعــی و خواســتهها و بالقوهگــی

هــای رهاییبخــش آنهــا هــدف قــرار دهیــم (از دیــد مــن
فرودســتان و محرومــان و زحمتکشــان و نیــز همــه آنهایــی که
آزادی و برابــری را همبســته میداننــد؛ یعنــی بخــش بــزرگ

امــا متعینــی از جامعــه) ،بــاال بــردن وزن گفتمانهایــی کــه

منافــع و خواســتههای ایــن دســته از ســوژههای اجتماعــی را
(بــه طــور نامتناقضــی) پوشــش میدهنــد ،بخشــی ضــروری از

مبــارزه بــرای تغییــر مناســبات هژمونیــک در ســپهر عمومــی
جامعــه اســت.

چهــار) بــا توجــه بــه بنــد قبلــی بــه گمــان مــن دعــوت

بــه هماندیشــی دربــاره «چــه بایــد کــرد؟» از آنجــا کــه

بــر تجربــه هــای عینــی ایــن دوســال ،حاصلــی جــز فرســایش

بــه معنــای حــذف دیــدگاه مخالــف نیســت ،بلکــه صرفــا
از دیــد مــن ایــن دیالــوگ و چارهجویــی جمعــی خــواه

ناخــواه متعلــق بــه کســانی اســت کــه بــه رغــم دلبســتگی
ْ
جنبــش هیچــگاه صدایــی در آن نداشــتهاند.
و همراهــی بــا
کســانی کــه بــه همــراه ســایر محرومــان و بیصدایــان حتــی

درون جنبشــی هــم کــه بنــا بــود «مــردم» را نمایندگــی کنــد
بــه نوعــی حــذف و ســرکوب شــدند .در بیانــی وســیعتر
ایــن هماندیشــی متعلــق بــه کســانی اســت کــه نــه فقــط

بــا مصداقهــای ســلطه و ســتم ،بلکــه بــا بنیانهــای آن
نیــز ســر ســتیز دارنــد .کســانی کــه کنــکاش در «چــه بایــد

کــرد؟» را بخشــی از پروســه کنــش سیاســی و در پیونــد بــا

الزامــات پراتیــک مبــارزه بــرای رهایــی میداننــد.

 ۱۶مرداد ۱۳۹۰
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

۴۴

چه کسی جنبش ما را جا به جا کرد؟
طاها زینالی
جنبــش افــول کــرده اســت چــه
بخواهیــم بپذیریــم چــه نخواهیــم!

حــال بــه بــاور نگارنــده میتــوان

ترقیخــواه کــه بعضــا بــه نحــوی نــا
اُمیــد کننــده تحــت تاثیــر گفتمــان

گمــان میکنــم شــما نیــز بــه

مترصــد فرصتهایــی نــادر از

ارتجاعــی اصالحطلبــان (از طریــق

ایــن دســت ( ۲۵بهمــن) بــود و از

رســانههای

قــرار

ایــن نظــر ،تجدیــد حیــات جنبــش

دارنــد؛ و مــواردی دیگــر.

در «نهــاد خیابــان» کامــا دور از

البتــه ذکــر ایــن نــکات بــه معنــای

دســترس نیســت .اشــاره بــه افــول

نادیــده گرفتــن دســتاوردهای جنبــش

جنبــش در اینجــا ،نــه صرفــا بــه از

نبــوده و ناگفتــه پیداســت کــه در
راســتای پاشــیدن بــذر نــا اُمیــدی و

بــه خــط ســیر انفعالــی نیروهــای فعال

یــا کوبیــدن بــر طبــل مــرگ جنبــش

در جنبــش و عــدم وجــود تکاپــوی

(نظیــر رســانه هــای حکومتــی)

جمعــی در جهــت ترســیم دورنمــای

نیســت .بلکــه تاکیــد بــر حقیقتــی

تغییــر و افــق بدیــل جنبــش ارجــاع

اســت کــه آگاهانــه و ناآگاهانــه

میدهــد .بــرای اشــاره دقیقتــر

نادیــده گرفتــه میشــود و یــا حتــی

میتــوان ایــن چنــد مــورد را نــام

در مــواردی وارونــه جلــوه داده

بــرد :عــدم وجــود حرکتــی جــدی در

میشــود .آنچــه مســلم اســت انــکار

جهــت ســازمانیابی و یــا متشــکل

افــول جنبــش و ضعفهــای آن و

شــدن بــا هــدف مبــارزه جمعــی؛

در عــوض انتشــار توهــم مبنــی بــر

تقلیــل کنــش سیاســی بــه فعالیــت

گســترش همــه جانبــه نیروهــای

در شــبکههای اجتماعــی مجــازی و

آن ،نتیجــهای جــز عــدم بــرآورد

وبــاگ نویســی کــه بیشــتر مســکنی

درســت در هنــگام اجرایــی کــردن

موقتــی بــرای درد مشــترک اســت تــا

فراخوانهــا در خیابــان نــدارد؛ کــه

حرکتــی در جهــت پیشــبرد «سیاســت

ایــن امــر (پویــا جلــوه دادن تصنعــی

مــردم»؛ روی آوردن بــه حرکتهــای

جنبــش) خــود ســبب از دســت دادن

واکنشــی حداقلــی کــه نــه تنهــا موثــر

فرصتهــا و بــاال رفتــن هزینههــای

نیســت بلکــه کمکــی اســت بــرای

پرداختــه شــده توســط مــردم

بازگردانــدن شــرایط بحرانــی مرتبــط

میگــردد .پرداخــت چنیــن بهــای

بــا هــر موضــوع بــه وضعیــت عــادی؛

ســنگینی بــرای گفتــن اینکــه «جنبــش

عــدم همخوانــی عمــل کنشــگران

زنــده اســت» نــه مطلــوب اســت و

بــا شــعارهای آرمانــی بیــان شــده

نــه مفیــد.

عبارتــی مترقــی
در جنبــش یــا بــه
ْ

بــا ایــن حــال پویــا جلــوه دادن جنبش،

یــاد داریــد کــه در اولیــن فــراز و
نشــیبهای جنبــش پــس از روزهــای
حضــور در خیابــان ،از «جنبــش ســبز»
بــه عنــوان کودکــی یــاد میشــد
کــه راه درازی بــرای بالــغ شــدن و
بــدل شــدن بــه جنبشــی واقعــی کــه
میتوانــد بــا بهرهگیــری از نیــروی
معتــرض وضعیــت
بالقــوه مــردم
ْ
موجــود را بــه نفــع مــردم تغییــر
دهــد ،در پیــش رو دارد .امــا اگر امروز
(پــس از گذشــت دو ســال) بــا دیــدی
تحلیلــی و انتقــادی بــه مســیری کــه
پشــت ســر گذاشــتهایم بنگریــم ،اثری
از بلــوغ و تکاملــی کــه گفتــه میشــد
نمیبینیــم .دوره رشــد جنبــش صرفــا
محــدود بــه بــازه زمانــی کوتاهــی
میگــردد کــه توانســت خیابــان
را بــه تریبونــی بــرای معترضــان
بــه نتایــج انتخابــات و منتقــدان و
مخالفــان نظــام جمهــوری اســامی
بــدل کنــد .در ایــن میــان میتــوان
گفــت تجمــع اعتراضــی  ۲۵بهمــن
( )۱۳۸۹یــک اســتثناء محســوب
میگــردد .خیزشــی کــه بیــش از
آنکــه محصــول تدبیــر و برنامهریــزی
نیروهــای فعــال باشــد ،معلـ ِ
ـول فضــای
انقالبــی حاکــم بــر منطقــه خاورمیانــه
ـتثنائی
بــود .هــر چنــد آن روزهــای اسـ
ْ
فرصــت مناســبی را بــرای حضــور در

خیابــان در اختیارمــان نهــاد ،بــا ایــن

دســت دادن حضــور خیابانــی ،بلکــه

نبــودن نیروهــای بــه اصطــاح

عدیدهشــان)

بیشــک بــرای جریانــات سیاســی
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مشــخصی کــه بــه دنبــال اســتفاده

نمودهانــد را مــورد نقــد قــرار دهنــد.

اســت.

ابــزاری از جنبــش و نیروهــای مردمی

اگر تغییر نکنی از بین می روی!

دورنمــای کنونــی جنبــش بیــش از هر

بــرای تقویــت پشــتوانه اجتماعــی
خــود در پــای میــز مذاکــره هســتند
رضایتبخــش اســت .جریاناتــی
کــه از یکســو بــرای پیشــبرد مقاصــد
خــود در ســاختار سیاســی حاکــم
بــه بقــای «جنبــش حداقلــی» تحــت
تاثیــر گفتمــان ارتجاعــی خــود نیــاز
دارنــد و از ســوی دیگــر شــکلگیری
«جنبــش مــردم» بــا گفتمانــی بدیــل
را گشــوده شــدن مســیری غیــر قابــل

ِ
پیــش روی جنبــش تلقــی
کنتــرل
میکننــد؛ کــه بــه معنــای پشــت
ســر نهــاده شــدن و ناکامــی سیاســی
خــود آنهــا خواهــد بــود .الزم بــه
ذکــر اســت مــرور سیاســتگذاری
هــا و اظهــارات نماینــدگان جنــاح
اصالحطلــب خصوصــا پــس از
تظاهــرات  ۲۵بهمــن و حصــر رهبــران
نمادیــن جنبــش [ ،]۱خــود شــاهدی
بــر ایــن مدعاســت کــه خــط مشــی
اصالحطلبــان بــا ســیری کــه جنبــش
را بــه تکامــل و بلــوغ نســبی بــرای
گام برداشــتن بــه ســمت آرمانهــای
متعالــی میرســاند ،در تضــاد و
تقابــل قــرار دارد .بــا ایــن اوصــاف از
جریــان اصالحطلبــان و رســانههای
متعددشــان انتظــار نمــیرود کــه
تحلیــل واقعبینانــهای از رونــد
جنبــش منتشــر کننــد .چــرا کــه
در آن صــورت بــه عنــوان متولیــان
گفتمــان غالــب بــر جنبــش ،بایــد
بــه تحلیــل دالیــل اصلــی فروکــش
کــردن «جنبــش مــردم» بپردازنــد و
بــه عبارتــی بایــد سیاســتگذاریها
و اســتراتژی نادرســتی را کــه خــود در
ایــن مــدت بــه بدنــه جنبــش تحمیــل

امــا مشــکل اینجاســت کــه ظاهــرا
بســیاری از کنشــگران تعبیــری
نادرســت از حــس مســئولیت نســبت
بــه سرنوشــت جنبــش داشــته و
بــا رویکــردی واکنشــی نســبت
بــه رســانههای داخلــی (همچــون
کیهــان) سرســختانه از زنــده بــودن و
پویایــی آن دفــاع میکننــد؛ بیآنکــه
بــه قــدر کافــی در ایــن مــورد تامــل
نمــوده و بــه طــور مســتدل ایــن
موضــوع را تحلیــل نماینــد .ظاهــرا
پراکنــی
تــرس و واهمــه از یاس
ْ
عامــل اصلــی پرهیــز از قبــول و بیــان
واقعیاتــی اســت کــه دادههــای عینــی
درستیشــان را تاییــد میکنــد.
پاســخ بســیاری از کنشــگران در
مــورد ســوال «آیــا ســیر جنبــش
نزولــی اســت و یا صعــودی؟» مشــابه
پاســخ فــردی اســت کــه از بــاالی
ســاختمانی بــه پاییــن پریــده اســت و
در نیمههــای راه در جــواب فریــادی
کــه جویــای حــال اوســت میگویــد
«تــا حــاال کــه همــه چیــز خــوب
اســت!»؛ یعنــی تــرس از روبــرو شــدن
واقعیــت بســیاری را بــه نادیــده
بــا
ْ
گرفتــن یــا کتمــان آن ترغیــب

میکنــد .البتــه قبــول اینکــه جنبــش
ســبز بــه هیــچ وجــه بــه انــدازهای
کــه متصــور بودیــم پیشــرفت
نداشــته بــه معنــی پایــان کار نیســت.
بــه عکــس ،پذیــرش ضعفهــای
موجــود در جنبــش بــه معنــی درک
ضــرورت احیــای آن بــا تکیــه بــر
نقــاط قــوتاش و شــکلدهی رونــد
جدیــدی از مبــارزهی ســازمانیافته

ـی مطلــوب جریــان اصالحطلبان
جریانـ ْ
اســت کــه در فاصلــه چنــد مــاه تــا

برگــزاری انتخابــات مجلــس ،خــود
را در یــک قدمــی حضــور مجــدد در
ارکان قــدرت میبیننــد .از ایــن رو
کنشــگران ضــرورت احیــای
اگــر
ْ

جنبــش را جــدی نگرفتــه و بــه همیــن
رونــد ادامــه دهنــد طولــی نمیکشــد
کــه بــا زمیــن ســخت واقعیــت
برخــورد کننــد .افــول جنبــش تــا مرز
ـت اگــر
ناکامــی آن پیــش خواهــد رفـ ْ

کنشــگران بــه هــر دلیلــی چشمشــان
را بــر ســیر نزولــی آن ببندنــد و
درگیــر بــازی ظاهرســازی جریاناتــی
شــوند کــه صــوری بــودن حیــات
جنبــش مطلوبشــان اســت .ایــن مــا
هســتیم کــه در قبــال آگاهــی خــود و
مــردم نســبت بــه رونــد ســیر جنبش
مســئولیم .تــا زمانــی کــه نپذیریــم
مســیری کــه در پــی گرفتهایــم بــه
بنبســت ختــم میشــود تصمیــم
بــه تغییــر مســیر نخواهیــم گرفــت.
پــس بایــد بــا قبــول ضعفهــا و
اشــتباهاتمان عملکــرد خــود را بــه
نقــد بگذاریــم و نیــز بــا تحلیــل مســیر
طــی شــده ،بــرای تــدارک روشهــای
نویــن مبــارزه بــه هــم اندیشــی و
اقــدام بپردازیــم .امیــدوارم پیــش از
آنکــه بــا تعجــب از یکدیگــر ســوال
کنیــم کــه «چــه کســی جنبــش مــا را
دزدیــد» ،چشــمانمان را بــاز کنیــم و
بــا واقعیــت روبــرو شــویم.
 ۱شهریور ۱۳۹۰
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خوب باالخره چه بايد کرد؟
میثم آذرپیام
مســیر «چــه بایــد کــرد» مســیری از

ایــن کار مشــترک بــه جــای اینکــه

بپرســد «خــوب باالخــره چــه بایــد

پیــش تعییــن شــده نیســت و آنچــه

بــه عرصــهای بــرای هماندیشــی و

کــرد؟» و البتــه و جوابــی نیابــد! در

مــا از ایــن مســیر میدانیــم ،تنهــا

جایــی بــا روح بــرای گفتگــو و بحــث

واقــع بــه جــز معــدود نوشــتههایی

یــک نقطــه ابتدایــی و یــک نقطــه

و جــدل تبدیــل شــود ،بــه نشــریه

نظیــر نوشــتهی اشــکان خراســانی،

ثانــوی اســت .نقطــهی ابتدایــی

ماننــدی بــدل شــده کــه هــر فــردی

در ســایر نوشــتهها گامــی بــه جلــو

وضعیتــی اســت کــه جامعــه در آن

بــرای خــودش مینویســد و در

در ســویه ایجابــی مباحــث برداشــته

ثانــوی
بــه ســر میبــرد و نقطــه
ْ

نتیجــه بــه جــای یــک اتــاق فکــر،

نداشــته شــده اســت .آنچه در بیشــتر

هدفــی اســت کــه قصــد و ارادهی

بــه نشــریهای بــا مقــاالت متعــدد

نوشــتهها بــه چشــم میخــورد و

رســیده بــه آن را داریــم .آنچــه

بــدل شــده اســت کــه انگیــزهای را

مــا بیشــتر بــر آن متمرکــز شــدهایم

نمیدانیــم ایــن اســت کــه چگونــه

بــرای مشــارکت دیگــران بــه وجــود

پيرامــون «چــه هســت؟» و «چــه

از نقطــه اول بــه نقطــه دوم برســیم.

نمــیآورد .دلیــل دوم بــر ناکامــی

نبایــد باشــد؟» و تــا حــدودی «چــه

هــدف از هماندیشــی دربــاره «چــه

ایــن کار مشــترک را میتــوان در

بایــد باشــد؟» اســت و آنچنــان بــه

بایــد کــرد؟» بــه یــاری طلبیــدن

عــدم ارائــه پاســخ بــه «چــه بایــد

«چــه بایــد کــرد؟» پرداختــه نشــده

یکدیگــر جهــت یافتــن ایــن چگونگــی

کــرد» (تــا کنــون) دانســت .چندیــن

اســت .بــه نظــر میرســد کــه مــا

بــوده اســت .بــا ایــن همــه بــه نظــر

مــاه از آغــاز ایــن هماندیشــی

هنــوز وارد مســیر «چــه بایــد کــرد»

مــن هماندیشــی پیرامــون «چــه

ســپری شــده اســت و نوشــتههای

نشــدهایم؛ مــا در نقطــهی اول کــه

بایــد کــرد» تــا کنــون موفــق نبــوده

متعــددی تولیــد شــدهاند کــه اگــر

تبییــن وضــع موجــود اســت متوقــف

اســت.

چــه مطالــب انتقــادی مهمــی مطــرح

شــدهایم .تبییــن نقطــه ْ
اول قطعــا

اول بــه ایــن دلیــل کــه پیرامــون

میشــوند کــه بــدون دانســتن آنهــا

الزم اســت و بــدون آن نمیتوانیــم

نوشــتههای ارائــه شــده ،هماندیشــی

نمیتــوان در مســیر چــه بایــد

گامهــای بعــدی را برداریــم ،امــا

ای شــکل نگرفتــه اســت .ایــن امــر

کــرد گام برداشــت ،بــا ایــن وجــود

اســاس یافتــن نقطههــای
اصــل و
ْ

میتوانــد دالیــل خــاص خــود را

ایــن نقــص در غالــب نوشــتهها

بعــدی اســت؛ چیــزی کــه مــا را

داشــته باشــد ،امــا مهمتریــن دلیــل

بــه چشــم میخــورد کــه پاســخی

گــرد هــم آورده اســت.

آن بــه نظــر میرســد منفــک بــودن

بــه «چــه بایــد کــرد» در آنهــا

نوشــتههای مختلــف از یکدیگــر و

یافــت نمیشــود و از ایــن رو جــای

پراکنــده بــودن آنهــا و هــم جهــت

تعجــب نیســت اگــر فــردی تمامــی

نبــودن آنهــا باشــد .بــه عبــارت دیگر

ایــن نوشــتهها را بخوانــد و از خــود

 ۶مهر ۱۳۹۰
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بحث مقدماتی در مورد سازمانیابی
چند پرسش در پاسخ به «خوب ،باالخره چه باید کرد؟»

سوده بینا
انگیــزهی نوشــتن ایــن متــن کوتــاه ،نگاهــی اســت بــر

در فضــای عینــی سیاســی اجتماعــی ایــران اتفــاق میافتــد

در وبــاگ «دیوارنوشــته» منتشــر شــده اســت .نقــد بــه جایِ

چالشــی کــه در پیــش داریــم آن اســت کــه چگونــه ورود

نوشــتاری کــه بــا عنــوان «خــوب ،باالخــره چــه بایــد کــرد؟»

بــه درجــات متفــاوت متاثــر از آنهــا خواهــد بــود .بنابرایــن

«دیــوار نوشــته» و همچنیــن گشــایش مبحــث ســازمانیابی

بــه پروســهی ســازمانیابی را بــه مــوازات و همزمــان بــا
پرداختــن بــه مباحــث فــوق پیــش ببریــم .بــه عنــوان مثـ ْ
ـال

بــه نظــر مــن پیــش از ورود بــه مبحــث ســازمانیابی بهتــر

چگونــه میتوانیــم ایــن نــوع ســازمانیابی را در برابــر برخــی

ـانی بهان ـهای اســت بــرای بحثــی
در نوشــتهي اشــکان خراسـ ْ
متمرکزتــر و تفصیلیتــر حــول مقولــه ســازمانیابی .امــا
اســت در مــورد چنــد مالحظــه و یــا پرســش بیشــتر تامــل

کــرد.

پرســش اول :آیــا پاســخ بــه «چــه بایــد کــرد» میتوانــد در
هیــچ ســطحی ،از بحــث در مــورد «چــه هســت» و «چــه بایــد

باشــد» منفــک و مجــزا باشــد؟ مشــخصا در مــورد جنبــش

ســبز آیــا بــدون در نظــر گرفتــن ســیر تحــوالت جنبــش
ســبز و دالیــل برخــی موفقیتهــا و تعــدادی پرشــمارتر
ناکامیهــای آن خواهیــم توانســت بــه «چــه بایــد کــرد»
بپردازیــم؟ یــا اگــر مســالهی «چــه بایــد باشــد»  -یعنــی آن
آینــدهای کــه در پــی تحقــق آن هســتیم  -را در اولویتــی

پایینتــر نســبت بــه شبکهســازی و ســازمانیابی قــرار

دهیــم ،آیــا خواهیــم توانســت بــه ســازمانیابی مطلوبــی
دســت یابیــم؛ بیآنکــه بیــم آن بــرود کــه ایــن تشــکلیابی
و ســاختارمندی اساســا در جهتــی خــاف ایــدهآل هــای مــا

رشــد پیــدا کنــد؟

اگــر طــرح «ایجــاد شــبکههای حقیقــی» را مبنــا قــرار دهیــم،
از عوامــل ناکامــی جنبــش ،نظیــر ســرکوب حاکمیــت ،گفتمان

انفعالــی و انحصارگــرای اصــاح طلبــی و نیــز ســردرگمی

ریشــهایِ ســایر بخشهــای اپوزیســیون محافظــت نماییــم.

پرســش دوم :دومیــن نکتــه یــا مالحظــه مربوط بــه پیچیدگی
مســالهی ســازمانیابی اســت .غافــل مانــدن از پیچیدگــی امــر

ســازمانیابی میتوانــد موجــب ارایــهی راهکارهایــی شــود
کــه نــه تنهــا در دراز مــدت دوامــی نخواهنــد یافــت ،بلکــه
یابی باعــث
بــا ارایــهی کاریکاتــوری از مقاومــت و ســازمان ْ

لــوث شــدن و اختــه شــدن بیشــتر پروســهی تشــکلیابی
میگردنــد؛ هماننــد اتفاقــی کــه دامنگیــ ِر تالشهایــی
از قبیــل طــرح تجمــع در بــازار تهــران« ،سهشــنبه هــای

اعتراضــی» و اغلــب کمپینهــای ســامانیافته در فضــای
مجــازی  -نــه همــه آنهــا  -شــده اســت .گــر چــه اذعــان

دارم تــرس از اینکــه یــک تــاش جمعــی بــه شــکل مطلــوب
پیــش نــرود ،نبایــد مانــع از آغــاز کــردن و ادامــه یافتــنِ

پاســخ مــن بــه هــر دو سـ ْ
ـوال منفــی اســت و از ایــن رو فکــر

تــاش مــا در مســیر ســازمانیابی شــود؛ امــا بــه نظــر

مقولــهی تحلیــل انتقــادی گذشــتهی جنبــش و همچنیــن

بــدون داشــتن بــرآوردی دقیــق از شــرایط و بالقوگیهــای

میکنــم بخشــی از مقــاالت هماندیشــی کــه مشــخصا بــه
طــرح مالحظاتــی کــه بــا آینــده و دورنمــای جنبــش مرتبــط
هســتند پرداختهانــد ،ســویهای پُــر اهمیــت و اجتنابناپذیــر
از مســالهی «چــه بایــد کــرد» را مــد نظــر قــرار دادهانــد.

مهمتــر آنکــه بــه نظــر مــن نمیتــوان گفــت کــه بنابرایــن

چنیــن مباحثــی قبــا پوشــش داده شــدهاند و حــاال وقــت آن
اســت کــه بــه جــای نقــد بــه ارایـهی راه حــل بپردازیــم :زیرا
دالیلــی کــه موجــب ناکامــی ما در گذشــته شــدهاند بــه همان

قــوت و همچنــان وجــود دارنــد و هرگونــه ســازمانیابی کــه

مــن شــور و شــوق آغازیــن دســت یازیــدن بــه کاری نــو،

یــک جمــع و بــدون داشــتن راهکارهایــی بــرای ادامــه دادن

ایــن حرکــت (در مقطعــی کــه شــور و شــوق اولیــه فروکــش

کــرده) ،بــرای تــداوم فراینــد ســازمانیابی ناکافــی اســت.

در چنیــن شــرایطی در صورتــی کــه بالقوگیهــای الزم بــرای
یــک نــوع ســازمانیابی مهیــا نیســت (بایــد در مــورد ایــن
بالقوگــی هــا بحــث کــرد) ،شــاید آغــاز نکــردن یــک جریــان

و رصــد کــردن موقعیتــی مناســبتر مفیدتریــن کار ممکــن

باشــد.
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پرســش ســوم :مالحظــه ســوم مربــوط اســت بــه تعییــن

برانــد و هــم میتوانــد بــه منزل ـهی نقط ـهای ارجاعــی بــرای

از مــا در جایگاهــی قــرار نگرفتهایــم کــه بتوانیــم الگــوی

بــه خــودی خــو ْد توانایــی تــداوم و اســتمرار و شــدت یافتــن

جایــگاه مــا در پیونــد بــا ســازمانیابیِ نیروهــا :هیچیــک
عــام و فراگیــری بــرای ســازمانیابی ارایــه کنیــم .در واقــع
بخشــی از مــا و جامعــهای کــه رو بــه آن داریــم بــه هیــچ
رو خواســتار وجــود رهبــر ،نماینــده ،ســخنگو و یــا حتــی
راهنمایــی نیســتند کــه خطــوط مبــارزه و ســازمانیابی

را مشــخص میکننــد و بقیــه را بــه دنبالــهروی دعــوت

میکننــد .بنابرایــن مــا  -یعنــی یــک گــروه فرضــی -بــا
توجــه بــه شــرایط انضمامــی خودمــان کــه بــه آن واقــف

هســتیم ،تنهــا میتوانیــم بــرای ســازمانیابی خودمــان (و
جمعهایــی مشــابه) الگــو و مســیر ســازمانیابی را مشــخص
کنیــم .بــا ایــن کار ،ویژگیهــای اختصاصــی ســازمانیابی مــا

بــه عنــوان یــک گــروه دانشآمــوزی یــا دانشــجویی ،منتشــر
کننــدگان یــک نشــریهی سیاســی-اجتماعی ،یــک گــروه بحث

و گفتگــو حــول مســایل سیاســی روز ،گــروه بحــث و نقــد
فیلــم ،تهیــه کننــدگان یــک برنامــهی رادیویــی و غیــره

مشــخص شــده و تعیــن مییابنــد .امــا بــه دلیــل برخــی
اشــتراکات و همپوشــانیها ،پــارهای از ایــن ویژگیهــا عامتــر

و فراگیرتــر هســتند .بــه عنــوان مثــال ســاختار تصمیمگیــری

یــک گــروه میتوانــد بــه صــورت سلســلهمراتبی و هرمــی
یــا غیــر سلســله مراتبــی و غیــر عمــودی باشــد .از دیــد مــن،

شــکل گرفتــن گروههــای جدیــد عمــل کنــد .امــا رخــداد
را نــدارد .رخــدا ْد بــه مثابــه جرقــهای اولیــه میتوانــد
مجموعــهای از واکنشهــا را بــه صــورت زنجیــرهای بــه

ـس میتوانــد آتــش پرســوز و
دنبــال داشــته باشــد؛ یــا برعکـ ْ

گــدازی باشــد کــه ســریع زبانــه میکشــد و بــه ســرعت هــم
خامــوش میشــود .اگــر چــه وجــود گروههــا و جمعهــای
از پیــش ســازمانیافته میتوانــد بــه منزلــه مــواد محرقــ ْه
رخــداد را زنــده نگــه دارد و دامنــه آن را گســترش دهــد،

امــا الزامــا نمیتوانــد بــه واکنشهــایِ زنجیــرهایِ مرتبــط بــا
هــم منجــر شــود .واکنــش زنجیــرهای تنهــا در صورتــی اتفــاق
میافتــد کــه درجــهای از احتــراق پذیــری ،بحرانــی شـ ِ
ـدن
ِ
ِ
انتقــال ایــن اشــتعالپذیری در گروههــای
قابلیــت
فضــا و
مختلــف وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن آنچــه یــک رخــداد را

رخــداد میکنــد و آنــرا از یــک اتفــاق منفــرد و تــک افتــاده
ِ
قابلیــت بحرانــی کــردن
متمایــز میســاز ْد دقیقــا همیــن

شــرایط و بــه جریــان انداختــن مجموعـهای از اتفاقــات اســت.
ـات جنبــش ســبز تنهــا تــا آنجایــی مشــمول
بــا ایــن مالحظـ ْ
تعریـ ِ
ـف رخــداد میشــود کــه آن را در نقــش فراهــم کــردن

زمین ـهای بــرای شــکل گیــریِ فعالیتهــای جمعــیِ جدیــدی
در جامعــه در نظــر بگیریــم .در مقابــل ،تقریبــا هیــچ اتفاقــی را

ظرافــت مســالهی ســازمانیابی در آن اســت کــه ضمــن در
ـاص هـ ْ
نظــر گرفتــن ویژگیهــای گروههــای خـ ِ
ـدف تــاش

از اتفاقــات مرتبــط بــا هــم و بحــران ســاز  -بــرای حاکمیــت

فراگیرتــر و عمومیتــر بپــردازد .بــا ایــن مقدمــه ،پرســش

از اتفاقــات کــه در واقعیــت امــروزی جنبــش ســبز قابــل

میکنــد در فرآینــدی جمعــی بــه مفصلبنــدی الگویــی

مــن آن اســت کــه چگونــه میتوانیــم همزمــان ویژگیهــای

اختصاصــی و عــام ســازمانیابی را تحلیــل و تعییــن کنیــم؟

پرســش چهــارم :ایــن پرســش/مالحظه مربــوط اســت بــه

نــوع ارتبــاط مــا بــا رخدادهــا :رخدادهــا اتفاقاتــی هســتند بــا
ِ
آوردن گروههــای مختلــف اجتماعــی.
بالقوگــیِ بــه حرکــت در
رخــداد میتوانــد توســط افــراد خلــق شــود و یــا اینکــه
در واکنــش بــه اتفاقــی کــه از قبــل حــادث شــده شــکل

بگیــرد؛ چــه در شــکل رادیکالــی مثــل اعتصــاب ،اشــغال
فضاهــای عمومــی  -از نوعــی کــه ایــن روزهــا در سراســر
دنیــا شــکل گرفتــه اســت  -و چــه در شــکل کمهزینــه

تــری نظیــر انــواع مختلــف نافرمانــی مدنــی؛ نظیــر عــدم
پرداخــت قبــوض گاز و بــرق و غیــره .رخــداد هــم میتوانــد

گروههــای از پیــش تشــکلیافته را بســیج کــرده و پیــش

نمیتــوان ســراغ گرفــت کــه توانســته باشــد بــه زنجیــرهای
و ســاختار ســلطه  -تبدیــل شــده باشــد .تنهــا زنجیــرهای

مشــاهده اســت ،نوعــی ماراتــون بــرای درج اخبــار و عینیــت
بخشـ ِ
ـیدن نقـ ِ
ـش «هــر شــهروند یــک رســانه» اســت؛ یعنــی
بازنمایــی اتفاقــات بــدون مداخلــه در آنهــا .در حالــی کــه
بــه نظــر مــن مهمتریــن کارکــرد شــبکههای حقیقــی دقیقــا

آن اســت کــه زمینـهای فراهــم کننــد کــه رخدادهــا بتواننــد
شــکل بگیرنــد و از صــورت اتفاقــات مجــزا و منفــر ْد خــارج

شــده و بــه یــک مجموع ـهی منســجمتر بــدل شــوند .اینکــه
ـت بــرای مــن هــم مبهــم اســت
نقطـهی شــروع دقیقــا کجاسـ ْ

و فکــر نمیکنــم بــرای رســیدن بــه آن راه دیگــری غیــر از

تــداوم مســتمرتر ایــن بحثهــا وجــود داشــته باشــد.

 ۲۶مهر ۱۳۹۰
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واقعیت  -سازماندهی  -واقعیت
ـبوکی
در مورد فراخوا نهای فیسـ

میثم آذرپیام
«شــبکههای اجتماعــی حقیقــی»

کارســاز خواهنــد بــود؟ اگــر نــه،

گســتردگی خــود داشــته باشــند.

یکــی از مهمتریــن حلقههــای گــم

دالیــل آن چیســت؟ اگرچــه بــه

دوم اینکــه از قبــل ســازماندهی

شــده در مســیر تغییــر و تحولانــد.

تجربــه دیدهایــم کــه فراخوانهــای

نشــدهاند .ســوم اینکــه نحــوهی

از ایــن رو بــا توجــه بــه ضــرورت

اینترنتــی نیــز هماننــد بیانیههــای

اعتــراض کــردن را نمیداننــد.

انکارناپذیــر پرداختــن بــه ایــن

سیاســی بــه جــز مــوارد اســتثنائی

خــود ریشــه اول از معضــل دیگــری

حلقههــای گمشــده ،در ایــن مطلــب

تقریبــا هیـچگاه باعــث خلــق حرکتــی

بــه نــام ضعــف ســازماندهی نشــات

ســعی میکنــم بــا تکیــه بــر نقــد

نشــدهاند ،امــا جســتجوی دالیــل

گرفتــه اســت؛ از ایــن رو بــرای

یــک فراخــوان بــه کنــش اعتراضــی

ناکامــی چنیــن فراخوانهایی بــا مورد

حــل آن میبایســتی وارد بحــث

منتشــر شــده در شــبکههای

توجــه قــرار دادن اســتثناها مــا را بــه

ســازماندهی شــد .مشــکل عجیــب و

مجــازی ،خــا موجــود در مــورد

ســمت نقاط روشــنی ســوق دهــد .در

غریبــی کــه در ایــن فضــای مجــازی

خلــق شــبکههای اجتماعــی حقیقــی

مــورد دالیــل ناکامــی ایــن فراخــوان

گریبانگیــر ماســت ایــن اســت کــه

را برجســتهکنــم.

(همچــون ســایر فراخوانهــای

تصــور میکنیــم بــا پیوســتن بــه

چنــدی پیــش ( ۱۸مهرمــاه  )۹۰در

مشــابه) اشــکال کار بــه اعتقــاد

شــبکههای اجتماعــی مجــازی نظیــر

صفحــه فیســبوکی آذربایجــان (کــه

مــن دارای ســه ریشــهی همپیونــد

فیسبــوک و راهانــدازی یــک صفحــه

بــا محوریــت اعتــراض بــه خشــک

اســت .اول اینکــه معترضیــن

یــا گــروه و بــه صــرف فراخــوان

شــدن دریاچــه ارومیــه راهانــدازی

یکدیگــر را نمیشناســند .البتــه بایــد

دادن میتوانیــم در جامعــه جنبــش

شــده) خبــری مبنــی بــر «برگــزاری

گفــت کــه منظــور از شــناخت ایــن

ایجــاد کنیــم! بارهــا و بارهــا در

هفتــه فرهنگــی آذربایجــان غربــی

نیســت کــه هــر معتــرض ســایر

فضــای مجــازی بــا فراخوانهــای

در تهــران» بــه اطــاع مخاطبــان

معترضیــن را بــه اســم بشناســد،

اعتراضــی در زمینههــای گوناگــون

رســانده شــد و از مخاطبــان تهرانــی

یــا اینکــه چهرههایشــان بــرای هــم

برخــورد داشــتهایم؛ امــا در پاســخ

خواســته شــد کــه بــا حضــور در

آشــنا باشــد .چنیــن چیــزی محــال

بــه ایــن فراخوانهــا هیچگونــه

نمایشــگاه ،اعتــراض خــود بــه عــدم

اســت ،بلکــه منظــور ایــن اســت کــه

برانگیختگــی قابــل مالحظ ـهای را در

نجــات دریاچــه ارومیــه را بــه

معیارهــا و نشــانههایی وجــود داشــته

دنیــای واقعیــت شــاهد نبودهایــم.

گــوش مســئولین برســانند .ســوال

باشــد کــه از روی آن معترضیــن

دلیــل اصلــی ایــن امــر اگرچــه در

قابــل طــرح در اینجــا ایــن اســت

بتواننــد بــه یکدیگــر متصــل شــوند

بحثهــای عامیانــه بــه مخاطــب

کــه آیــا فراخوانهایــی ایــن چنیــن

و بــرآورد نســبت ًا دقیقــی از دامنــه

(مــردم) نســبت داده میشــود ،امــا
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در واقعیــت امــر و در درجه نخســت

میکنــم و بحــث خــود را بــا تمرکــز

ایجــاد پیونــد میــان افــراد از لحــاظ

ناشــی از ضعــف فرخــوان دهنــدهگان

بــر فراخــوان اعتراضــی صفحــهی

انگیزشــی و عاطفــی میگــردد،

و ســازمان دهنــدگان اســت .ریشــه

آذربایجــان بــه عنــوان یــک نمونــه

در حالــی کــه در ســطح ورودی

ســوم کــه بــاز بــا بحــث ســازماندهی

ادامــه میدهــم.

شــکل گرفتــه در دنیــای مجــازی

گــره میخــورد معنــادار بــودن

در بحــث ســازماندهی بــه نظــر

اگــر چــه افــراد حــول یــک محــور

اعتــراض اســت .بــا توجــه بــه

میرســد کــه میبایســت ارتباطــی

جمــع شــدهاند ،امــا بــه شــدت از

اینکــه ایــن بخــش مــورد بحــث مــن

منطقــی میــان ســه ســطح برقــرار

یکدیگــر منفــک هســتند و اساســ ًا

نیســت ،تنهــا بــرای مشــخصتر

باشــد تــا بتــوان از وجــود یــک

آن چنــان پیونــدی میــان آنــان

شــدن منظــورم بــه ایــن مثــال اکتفــا

شــبکه اجتماعــی حقیقــی نــام بــرد:

نــه از لحــاظ عاطفــی ،نــه از لحــاظ

میکنــم کــه در ســیر جنبــش ســبز

ســطح ورودی  -ســطح میانــی -

انگیزشــی و در غالــب مــوارد نــه از

نحــوه ی اعتراضــات از حالــت پــر

ســطح خروجــی .در ســطح ورودی،

لحــاظ جغرافیایــی وجــود نــدارد .دوم

ـی کمکــم دچــار چنــان
رنــگ خیابانـ ْ

افــراد حــول یــک موضــوع (مثــ ً
ا
اعتــراض بــه خشــک شــدن

ـازماندهی
اینکــه در مــوارد موفــق ،سـ
ْ

یــک فرآینـ ِ
ـد محــوری اســت کــه بــه

گفتــن در پشــت بامهــا و پــس از آن

دریاچــه ارومیــه) گــرد میآینــد.

هــر طریــق یــا توســط یــک گــروه

بــه دلیــل بیمعنــا بــودن ،بــه محــو

در ســطح میانــی ،افــراد ســازماندهی

خــاص ،یــا توســط سرشــاخهها یــا از

شــدن آن ختــم شــد! مثــال دیگــر از

میشــوند و نظــم مییابنــد .در

طریــق همفکــری جمعــی بــه ســطح

بیمعنــا بــودن نحــوهی اعتــراض،

ســطح خروجــی ،افــراد کــه اینــک

اول تزریــق میشــود ،در حالیکــه

اعتصــاب دانشــجویی پــس از ســاعت

یــک جمــع را تشــکیل دادهانــد

در نمونــه مــورد بحــث مــا اساســ ًا

اداری اســت! معنــا دار بــودن یــک

اعتــراض را شــکل میدهنــد .اگــر

هیــچ گونــه ســازماندهی وجــود

اعتــراض ارتبــاط مســتقیم بــا
ْ

بخواهیــم فراخوانهــای نــاکام

نــدارد و لــذا اساس ـ ًا گــذر از ســطح

اختاللــی دارد کــه آن اعتــراض

اینترنتــی نظیــر فراخــوان اعتراضــی

اول بــه ســطح ســوم ناممکــن اســت.

در سیســتم حاکــم (وضعیــت اداره

صفحــهی آذربایجــان را بــا مــوارد

بنابرایــن دســتکم بــه همیــن دو

مملکــت ،چرخــهی تولیــد یــک

انگشتشــمار موفــق مقایســه کنیــم،

دلیــل ،اکثــر فراخوانهــای اینترنتــی

کارخانــه ،کالسهــای درس یــک

چنــد تفــاوت عمــده را مشــاهده

بــا شکســت مواجــه مــی شــوند .ایــن

دانشــگاه و  )...ایجــاد میکنــد،

خواهیــم کــرد :اول اینکــه در مــوارد

واقعیــت تلخــی اســت که بایــد آن را

از ایــن رو هــر چقــدر میــزان

موفــق ،ســطح ورودی در دنیــای

بپذیریــم تــا بتوانیــم بــه جــای تــداوم

مختلکنندهگــی کمتــر باشــد،

واقعــی شــکل گرفتــه اســت ،امــا در

ناموفــق ایــن تجربــه ،کــه اثــری جــز

اعتــراض از لحــاظ معنایــی تهیتــر

خصــوص نمونــه مــورد بحــث مــا،

تشــدید ســرخوردگی جمعــی در پــی

اســت .ایــن تهیبودگــی اعتــراض

ســطح ورودی در دنیــای مجــازی

نــدارد ،بــه دنبــال یافتــن راهکارهایی

از معنــا نیــز یکــی از عوامــل ناکامــی

شــکل گرفتــه اســت .ایــن تفــاوت

بــرای رفــع نقــاط ضعــف آن باشــیم.

فراخــوان هاســت .در ادامـهی بحــث

حائــز اهمیــت اســت ،از ایــن جهــت

از میــان ســه اشــکال ذکــر شــده بــر

کــه شــکلگیری ســطح ورودی در

اشــکال دوم (ســازماندهی) تمرکــز

دنیــای واقعــی خــود بــه خــود باعــث

فروکاســتگی شــد کــه بــه اهللاکبــر

 ۲۷مهر ۱۳۹۰
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دو حفره مهم در بحث سازمانیابی
ِ
وبالگ «از شام»
سامنه |
اگــر فــرض بگیریــم کــه ســازمان

گوناگــون از منظــر کنشــگرانه تحلیــل

منافعــی کــه بایــد متحقــق ســازد

نایافتگــی در جامعــه مــا یــک

شــود و چیســتی و منطــق آنهــا فهــم

و تابعیــت ایــن هــر دو از قاعــدهی

معضــل ریش ـهدار اســت کــه اکنــون

گــردد .روح رابطــه ســازماندهی و

ناهمســازی منافــع اجتماعــی طبقــات

در ســپهر اجتماعــی بــه دوام آنچــه

هســتی اجتماعــی در همیــن چیســتی

متفــاوت اســت .اگــر چنیــن اســت

نمیخواهیــم یــاری میرســاند؛ اگــر

و فهــم آن متبلــور اســت .ولــی

هــر بحثــی در بــاره ســازماندهی بــه

فــرض بگیریــم کــه بــرای مقابلــه بــا

هســتی اجتماعــی در جامعــهای کــه

شــرطی از پهندشــت فلســفی تجریــد

آشــفتگی و ناکامیهــای ناشــی از

عیــان و آشــکار بــه طبقــات متفــاوت

بــه زمیــن خاکســتری واقعیتهــای

شکســت و درسگیــری از سرنوشــت

و منافــع متخاصــم تقســیم شــده و در

سرســخت زمینــی پــا مینهــد کــه بــه

جنبــش ســبز ســرفصل برجســتهای

آن نــان یکــی ای بســا خــون دیگــری

بحثــی مشــخص در بــارهی طبقــات و

از بحــث «چــه بایــد کــرد» مســالهی

اســت چیســت جــز مجموعــهای از

الیههــای مشــخص اجتماعــی تبدیــل

ســازمانیابی اســت ،در ایــن صــورت

منافــع ناهمگــرا؟ روشــن اســت کــه

شــود .مهــم اســت روشــن شــود کدام

نخســت نیازمندیــم بــه ایــن پرســش

در چنیــن جامع ـهای همــه طبقــات و

قشــر یــا الیــه یــا طبقــه اجتماعــی

پاســخ دهیــم کــه ســازمانیابی آیــا

الیههــای اجتماعــی بــه شــکلی واحــد

را میخواهیــم کــه ســازمان یابــد

مــی توانــد اســلوبی عــام و فراگیــر

و بــر محورهایــی ثابــت و همگانــی

تــا ســپس بتوانیــم بــرای نقطــه

داشــته باشــد؟ ایــن پرســش را

ســازمانپذیر نیســتند .نیســتند؛

آغــاز ســازمانیابی اش هماندیشــی

پاســخی شایســته نمیتــوان داد اگــر

زیــرا منافعــی یکســان ندارنــد و

کنیــم و روشــن کنیــم کــه خــود ایــن

ابتــدا بــرای خــود روشــن نســازیم که

سرشــت ایــن منافــع و بخصــوص

نقطــهی آغــاز را بــا چــه منطقــی

منظــور از ســازماندهی بــه طــور دقیق

تفــاوت درجــه بســط درونــی آن

میتــوان اســتخراج کــرد .ایــن کار

چیســت؟ ســازماندهی علــم تبدیــل

و الزماتــش از جنســی اســت کــه

کــه یــک حفــره مهــم را در بحــث

مجموعــهای از کنشهــای پراکنــده

شــکلها و حوزههــای همســان

ســازمانیابی پــر میکنــد بــه

و متقاطــع بــه کنشــی نظاممنــد،

ســازمانیابی را برنمیتابــد .یــک

جهتیافتــه و هدفمحــور اســت.

گــروه از کارفرمایــان نمیتواننــد

مراتــب کمهزینــه تــر و پُرثمــر

تــر از مطالعــه و نقــد مــوردی یــا

پذیــرش ایــن تعریــف ،ســازماندهی را

کارگــران را بــرای تشــکیل ســندیکا

تحلیــل پدیدارهــای جزئــی و منفــرد

مقــدم بــر هــر چیــز بــه دســتهبندی

ســازمان دهنــد .یــک گــروه از زنــان

اســت .چــون پایـهی تفکیک روشــمند

کنشهــا و مطالعــه علتهــای

فمینیســت نمیتواننــد بــه شــیوه

میــان ویژگیهــای اختصاصــی و عــام

بنیــادی پارهگــی هــا و ناهمگرایــی

ســندیکایی بــرای مبــارزه در جهــت

ســازمانیابی را فراهــم میســازد.

هــای کنشــگرانهی تکــرار شــونده در

ســبدی از مطالبــات صنفــی متشــکل

نقطــه عزیمــت هــر ســازمانیابی

ســپهر اجتماعــی دعــوت میکنــد.

شــوند .اولیــن و مهمتریــن ویژگــی

مطالبــه اصلــی و بالفصــل قشــر یــا

بــه دیگــر ســخن میطلبــد کــه

عــام ســازمانیابی تابعیــت منعطــف

الیــه محمــول آن ســازمانیابی اســت

هســتی اجتماعــی طبقــات و الیههــای

آن از هــدف ،تابعیــت هــدف از

کــه اغلــب از ســوی مســتعدترین
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و آگاهتریــن فعالیــناش از طریــق

آگاهــی تئوریــک و ســطح کنشــگری

پایــهای اســت کــه ســازمانیابی آن

اســتخراج رخدادهــای مســتقل و

وجــود نــدارد .و حتــی برعکــس

مطــرح اســت و از هســتی اجتماعــی

واقعــی پــردازش میشــود و قابــل

اســت .یــک کارگــر کارخانــه بــرای

آن نیــز سرچشــمه میگیــرد.

شــناخت اســت.

اعتصــاب کــردن نیــازی نــدارد

پذیــرش هیــات دبیــران در کانــون

دومیــن حفــره مهــم در بحــث

کــه مبحــث ارزش اضافــی را در

نویســندگان ایــران از ســوی شــاعران

پنداشــت

«کاپیتــال» خوانــده و درک کــرده

و نویســندگان عضــو ایــن کانــون،

نادرســت دیگــری را همچــون

باشــد .آکادمیســینها هــم بــه

معنایــش امضــای ســند فقــر شــعور

زیرمجموعــه خویــش بازتولیــد

خاطــر آگاهــی تئوریــک شــان الزامــا

مســتقل شــاعران و نویســندگان

میکنــد) فقــر شــناخت آناتومیــک از

آوانــگارد و انقالبــی نیســتند .آگاهــی

عضــو ایــن کانــون و بازیچــه دســت

مطالبــات اصلــی و بالفصــل قشــرها و

معطــوف بــه عمــل و مســتعد اقــدام،

بــودن آنــان نیســت .وجــود هیــات

الیههایــی اســت کــه ســازمانیابی

بغرنجتــر از آن اســت کــه بــه

مدیــره در ســندیکای شــرکت واحــد

آنهــا مطــرح اســت .در حقیقــت

ســطح دریافــت خبرهــای واقعــی

هــم معنــای مشــابهی نــدارد .تعفــن

دســتهبندی کنشهــا در بحــث

فروکاســته شــود و یــا بــه ســطح

شــکلهای بــه رســمیت شــناخته

ســازمانیابی همیــن جاســت کــه

آگاهــی تئوریــک ارتقــا داده شــود.

شــده «نمایندگــی»« ،ســخنگویی» و

نقــش مهــم ایفــا میکنــد و مضمــون

آگاهــی معطــوف بــه عمــل قبــل

«راهنمایــی» در ســپهر حاکمــان (کــه

آن عاملیتــی را مــی ســازد کــه «چــه

از هــر چیــز آگاهــی نســبی نســبت

گویــا قــرار اســت بــاز هــم محدودتــر

هســت» را بــه بســتری بــرای «آنچه

بــه منافــع حقیقــی خویشــتن و

شــود) نمیتوانــد ســبب شــود کــه

بایــد باشــد» تبدیــل میکنــد.

نســبت بــه شــکل یــا شــکلهایی

همــهی شــکلهای نمایندگــی بــه

ذیــل شــناخت آناتومیــک دو

از واکنــش اســت کــه ایــن منافــع را

کلــی کنــار گذاشــته شــود .پیــش

یــادآوری مهــم اســت .نخســتین

حفــظ میکنــد یــا تحقــق بایســتهی

نــوع
فرضــی کــه گزینــه رد هــر
ِ

یــادآوری بــه ماهیــت این شــناخت و

آن را دوام میبخشــد .ایــن نــگاه

قابــل تصــور از نمایندگــی ،ســخنگویی

آگاهــی مربــوط اســت .ایــن شــناخت

بــه آگاهــی همانقــدر میتوانــد

و راهنمایــی را عالمتگــذاری

الزامــا خصلــت تئوریــک نــدارد.

محافظــهکاری مبتنــی بــر درک

کنــد در بحــث ســازمانیابی
می
ْ

اگــر چــه مفیــد اســت کــه فعالیــن

تــوازن قــوای نامســاعد در نیروهــای

الیههــای اجتماعــی بــه بنبســت

و ســازمانگران بخواهنــد یــا بتواننــد

ذاتــا انقالبــی را در شــرایط عقــب

میرســد .قائــل بــودن بــه ســاز و

بــه شــکل تخصصــی بــه پــردازش

نشــینی و شکســت توضیــح دهــد کــه

کار هایــی کــه گروههــای مرجــع

دادههــای واقعــی رو کننــد و شــناختی

رادیکالیســم توحشآمیــز مبتنــی بــر

در میــان الیههــای اجتماعــی را

هــر چــه عمیقتــر از حــوزهی

درک تــوازن قــوای مســاعد از ســوی

بــه ســمت بهرهبــرداری ناصــواب

ســازمانیابی خویــش بدســت آورند،

نیروهــای ذاتــا ارتجاعــی در شــرایط

از موقعیــت فرادســت ســوق ندهــد

امــا ایــن ســطح از آگاهــی همــواره

پیشــروی و پیــروزی را.

بــا دیکتاتــوری خوانــدن هــر شــکل

محــدود اســت .در ســطح تــودهای

یــادآوری دوم بــه عینیــت شــناخت

از ســازماندهی مبتنــی بــر نمایندگــی

از انســانهای ســازندهی یــک قشــر

آناتومیــک مربــوط اســت .ایــن

متفــاوت اســت.

یــا الیــهی متمایــز اجتماعــی نیــز

شــناخت تابعــی از پیشفــرض

کــه ســازمانیابیِ آن محــور توجــه

هــای ذهنــی جمعــی از کنشــگران

اســت ،رابط ـهای ایــن همانــی میــان

نیســت ،تابــع پویــش درونــی نیــروی

ســازمانیابی

(کــه
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سازمانیابی و مساله رهبری و نمایندگی؛ رفع ابهامات
سوده بینا
ممکــن خواهــد بــود.

فرصتــی بــرای ابــراز وجــود خــود

چگونــه

میتوانیــم

همزمــان
ْ

ویژگیهــای اختصاصــی و عــام

یکــی از دیدگاههــای طــرح شــده

بــدل کــرده اســت و در واقــع تنها در

ســازمانیابی را تحلیــل و تعییــن

در ایــن زمینــه (مطلــب «رهبــر

کنیــم؟ زمینــه طــرح ایــن پرســش

ممنــوع» [ )]۱ایــن بــوده اســت کــه

ـوج جنبــش ســوار
صــدد اســت بــر مـ ِ

شــود و در موقــع مقتضــی رهبــری

توجــه بــه ایــن مســاله بــوده اســت

غایــت ،اســطورهزدایی (در معنــای

آن را بــه دســت گیــرد .احتمــاال بــا

کــه «مــا» ؛ یعنــی همــهی کســانی

رهبرزدایــی) از جنبــش اســت ،زیــرا

چنیــن اســتداللی نویســنده بــه ایــن

کــه بــه لــزوم تغییــر بنیادیــن در
وضعیــت موجــود بــاور داریــم و

ـری ذاتــا
جنبشهــای متکــی بــه رهبـ ْ

نتیجــه رســیده کــه جنبــش متکــی

حامــل دیکتاتــوری هســتند .نگارنــده

بــرای تحقــق آن تــاش میکنیــم،

بــا تاکیــد بر ضــرورت اســطورهزدایی

خواهــد انجامیــد .بــه همیــن دلیــل

در جایگاهــی قــرار نگرفتهایــم

از جنبــش ،اهمیــت دادن بــه وجــود

در برابــر پرســش نقــش «مــا» در

کــه الگــوی عــام و فراگیــری بــرای

رهبــر کاریزماتیــک بــرای بقــای

ســازمانیابی ،نویســنده اشــاره

ســازمانیابی ارایــه کنیــم .بخشــی

جنبــش را مــورد انتقــاد قــرار داده

میکنــد کــه مــا قــرار نیســت

از جامعــه بــه هیــچ رو خواســتار

اســت و بــا یــادآوری اینکــه انتظــار

کســی را ســازمان بدهیــم ،بلکــه بایــد

رهبــر ،نماینــده ،ســخنگو و یــا حتــی

بــرای ظهــور رهبــری کاریزماتیــک

راهکارهــای ســازمانیابی را تحلیــل

راهنمایــی نیســت ،کــه خطــوط

یکــی از دالیــل ســکون و انفعــال

کنیــم.

مبــارزه و ســازمانیابی را مشــخص

جامعــه در مقاطــع تاریخــی مختلــف

نوشــتهی دیگــر [ ]۳از تحلیــل

کنــد و بقیــه را بــه دنبالـهروی دعوت

بــوده اســت ،تــاش دارد توجــه را

مفهــوم

آغــاز

کنــد .بنابرایــن مــا تنهــا میتوانیــم

بــه نقــش مهمتــر مــردم بــه عنــوان

میکنــد .یکــی از ویژگیهــای مهــم

الگویــی بــرای ســازمانیابی خــود

ســوژههای اصلــی سیاســت و مبــارزه

ارایــه کنیــم .امــا شــاید همزمــان

جلــب کنــد تــا ضعــف و عــدم

یابی تابعیــت منعطــف آن
ســازمان ْ
از هــدف ،تابعیــت هــدف از منافــع و

قــادر باشــیم مشــخصههای عــام

خودبــاوری مــردم بــرای مداخلــه در

تابعیــت هــردوی اینهــا از واقعیتــی

ایــن ســازمانیابی را تحلیــل و

امــور ،بــا خودبســندگی و خودبــاوری

اســت بــا عنــوان ناهمســازی منافــع

تعییــن کــرده و آن را در اختیــار

جایگزیــن گــردد .همچنیــن نویســنده

طبقــات مختلــف اجتماعــی .بــه دلیل

گروههــای دیگــر قــرار دهیــم.

در نوشــتهای دیگــر [ ]۲بــه نقــش

ایــن مــورد آخــر نقطــهی شــروع

احتمــاال اولیــن برداشــتی کــه از ایــن

اپوزیســیون  -یعنــی کســانی کــه

ســازمانیابی بایــد از تعییــن گــروه

پرســش بــه ذهــن متبــادر میشــود

رهبــران بالقــوهی مبــارزه فــرض

هــدف و منافــع مشــخص آنهــا

آن اســت کــه در اینجــا اساســا لــزوم

میشــوند-

بــا

آغــاز شــود .دســتیابی بــه ایــن

وجــود هرگونــه رهبــری ،نمایندگــی و

رخدادهــای سیاســی-اجتماعی اشــاره

منافــع و مطالبــات تنهــا از طریــق

ســخنگویی نفــی میشــود ،بیآنکــه

میکنــد .اپوزیســیونی کــه در عـ ِ
ـوض

کســب آگاهــی تئوریــک میســر

مشــخص شــود در نبــود چنیــن

تبدیــل موقعیــت بــه فرصتــی بــرای

نیســت ،بلکــه نیازمنــد نوعــی آگاهــی

ســاختارهایی ســازمان یابــی چگونــه

بســط مبــارزه ،رخدادهــا را بــه

منعطــف بــه عمــل اســت کــه از

در

مواجهــه

بــه رهبــری نهایتــا بــه دیکتاتــوری

ســازمانیابی
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هســتی اجتماعــی نیروهایــی کــه بــه

کــه متکــی بــر پایههــای تئوریــک

هایــی کــه ایــن طیفهــا ارایــه

ســازمانیابی خــود میپردازنــد

ایــن گفتمــان بودهانــد انتقــاد دارنــد

خواهنــد داد بــا وجــود تفاوتهــای

نشــات میگیــرد .حــال ارتبــاط ایــن

و خواهــان گسســت از آن هســتند.

صــوری در یــک امــر مشــترک

نیروهــا بــا ویژگیهــای مشــخص

بــه طــور مشــخص و در ارتبــاط بــا

خواهنــد بــود و آن اینکــه بــه احتمال

و عینــی زیســت اجتماعیشــان

ســازمانیابی نیروهــا و مســالهی

قریــب بــه یقیــن «مــردم» و عاملیــت

بــا مســالهی رهبــری و نمایندگــی

گروههــا یــا طبقــات اجتماعــی

سیاســی آنهــا از پیــش حــذف

چگونــه اســت؟ نویســنده معتقــد

هــدف ،نوشــتاری بــا عنــوان

شــدهاند .در ایــن ســطح ،انتقــاد از

اســت کــه ایــرادات وارد بــر

«ســوژهی پرســش از چــه بایــد کــرد

مســالهی لــزوم رهبــری و نمایندگــی

شــکلهای بــه رســمیت شــناخته

کیســت» [ ]۴مســاله را مشــخصتر

بــه ایــن معناســت کــه در وضعیــت

شــدهی «نمایندگــی»« ،ســخنگویی»

و عینیتــر بیــان میکنــد :ایــن

موجــود نگاهمــان نــه میتوانــد بــه

و «راهنمایــی» در ســپهر حاکمــان

حرکــت در واکنــش بــه رونــد

پشــت ســر باشــد و نــه بــه آســمان،

نمیتوانــد ســبب شــود کــه همــه

شکســت تراژیــک جنبــش شــکل

بلکــه بایــد خودمــان بــدون فــوت

شــکلهای نمایندگــی بــه کلــی

گرفــت و بــه طبــع در گسســت بــا

وقــت متشــکل شــویم.

کنــار گذاشــته شــود ،در غیــر ایــن

گفتمــان مســلطی کــه بــا تناقضــات

ســه .در دفــاع از لــزوم رهبــری و

صــورت (یعنــی بــا رد تمــام اینهــا)،

ســاختاری خــود ایــن جنبــش را بــه

نمایندگــی :رهبــری و نمایندگــی از

در بحــث ســازمانیابیِ نیروهــای

شکســت کشــانید .بنابرایــن بخشــی

شــکل گرفتــن گروههــای اجتماعــی

اجتماعــی بــه بنبســت خواهیــم

از نــگاه انتقــادی بــه مســاله رهبــری

و ســازمان یافتــن آنهــا مجــزا

رســید .متــن فــوق بــا نگاهــی

و نمایندگــی و ســخنگویی ،مشــخصا از

و منفــک نیســت .هــر شــبکهی

دقیقتــر بــه مســاله ســازمانیابی،

روی نارضایتــی بــه اشــکال موجــود

جدیــدی از فعــاالن و تشــکل نویــی

ایــرادی مهــم و اساســی بــر ایــدهی

رهبــری و نمایندگــی در جنبــش

از کنشــگران سیاســی در واقــع

رد هــر گونــه رهبــری ،نمایندگــی و

ســبز بــوده اســت.

خواســتههای خــود و گروههــای

راهنمایــی وارد میدانــد .حــال کنــار

دو .گسســت از رونــد آزمــودهی

مشــابه را نمایندگــی میکنــد و

هــم قــرار دادن ایــن نوشــتهها مــا را

جنبــش و تاکیــد بــر ضــرورت

حرکــت در مســیر مبازراتــیِ پیــش

بــه چــه ســنتزی در مــورد رهبــری

آغــاز رویههــای نــو قــرار اســت

رو را راهبــری میکنــد .در مســیر

و ســازمانیابی میرســاند؟ در ایــن

بــه دســت «مــا» مــردم صــورت

ســازمانیابی،

رهبــری

مــورد چنــد مدعــا یــا تــز اصلــی را

گیــرد .از ایــن رو همانطــور کــه

ْ
جنبــش
و نمایندگــی در ســطح

طــرح میکنــم و تــاش میکنــم

در نوشــتهی «رهبــر ممنــوع» آمــده

گاه میتوانــد موجــب انســجام و

بــه ســنتز اولیــهای دســت پیــدا

اســت ،قــرار نیســت منتظــر رهبــری

تشــکلیافتگی بیشــتر شــود .بــه

کنــم:

کاریزماتیــک بمانیــم ،تــا از ایــن

خصــوص در زمانهایــی کــه بــا

یــک .پرســش چــه بایــد کــرد و

وضعیــت بیعملــی خــارج شــویم.

نیروهــای از پیــش متشــکل شــده

مســالهی ســازمانیابی نیروهــا

همچنیــن قــرار نیســت اپوزیســیون

و قدرتمــدار مواجــه هســتیم .در

اساســا کســانی را مخاطــب قــرار

سیاســی موجــود در داخــل یــا

چنیــن شــرایطی معمــوال نیروهــای

داده اســت کــه نــه تنهــا مخالــف

خــارج ایــران ،پــس از ســالها

پیشــرو یــا آلترناتیــو در وضعیتــی

حاکمیــت فعلــی ایــران هســتند،

تناقضگویــی ،ناتوانــی ،ضعــف و

بــه شــدت نابرابــر قــرار گرفتهانــد.

بلکــه مشــخصا بــه گفتمــان مســلط

تشــتت افــکار ،بــه یــک بــاره راه

معنــای ایــن نابرابــری آن اســت کــه

بــر جنبــش ســبز و اشــکال مختلــف

حلــی طالیــی بــرای مبــارزه و غلبــه

نــه تنهــا صــدای آنهــا در سلســله

«رهبــری» و «نمایندگــی» در آن،

بــر دیکتاتــوری پیــدا کنــد .راهحــل

مراتــب قــدرت مســتقر شــنیده

وجــود
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نمیشــود ،بلکــه در جریانهــای

آمریکانیــزه شــدن ایــران هســتند و

نظــر گرفتــه شــوند) نیــز میتوانــد

مختلــف مخالفیــن هــم تریبونــی از

ِ
آن آنهــا نیســت .بنابرایــن بــرای

راه یــک انقــاب مردمــی را مســدود

قبــل و بعــد از برطــرف شــدن

میداننــد -یــا میکننــد -و کســانی

وضعیــت اضطــراری مســیر نوعــی

آنکــه صــدای مســتقل مــا تــا آنجــا

کــه بــا ایــن گفتمــان و بــا مداخلــه

دیکتاتــوری نویــن را همــوار نمایــد.

کــه ممکــن اســت بلنــد و قــوی

خارجــی مخالفنــد و تنهــا راه تغییــر

باشــد ،نــه تنهــا نیــاز داریــم کــه

وضعیــت موجــود را یــک جنبــش

ـدی وجــود
در واقــع بــا ایــن صورتبنـ ْ

رهبــری و نمایندگــی تضــادی

متشــکل شــویم ،بلکــه بایــد ایــن

انقالبــی مردمــی میداننــد .بنابرایــن

ذاتــی بــا ســازمانیابی خودجــوش

تشــکلها را تــا آنجــا کــه ممکــن

در چنیــن وضعیتــی رد لــزوم وجــود

اجتماعــی و اســتقالل عمــل آنهــا

اســت بــرای مداخلــه در امــر واقعــی

رهبــری و راهنمایــی نیروهــا در

نــدارد ،بلکــه تنهــا در خــاء ناشــی

قــوی و نیرومنــد ســازیم .در ایــن

واقــع تنهــا بــه معنــای تســلیم در

از نیروهــای اجتماعــی ســازمانیافته

میــان در مــواردی نیازمنــد آن

برابــر قــدرت ســازمان یافتــهی

و قدرتمنــد  -کــه خــود راهبــر

هســتیم کــه نقــش رهبــری و یــا

مقابــل مــا خواهــد بــود.

خواســتههای خــود هســتند ،-و

نمایندگــی جریانــی را بــه عهــده

چهــار .در نقــد لــزوم رهبــری

در نبــود مکانیســمهای نظارتــی

بگیریــم .بــه عنــوان مثــال ،اســتراتژی

و نمایندگــی :اگــر یــک جنبــش

شــفاف و دقیــق و نیــز در غیــاب

مبارزاتــی جنبــش ســبز را تاکنــون

مردمــی متکــی بــه پشــتوانهی

یــک هویــت وحدتبخــش (هویتــی

اصالحطلبــان تعییــن کردهانــد و

قــوی از گروههــا و طبقــات

خــارج از وضعیــت اضطــراری)

تــا بــه حــال تصمیــم گرفتهانــد

مختلــف ســازمانیافته نباشــد،

اســت کــه بــه رســمیت شــناختن

کــه انقــاب بــد اســت و ممنــوع.

اتــکا بــه رهبــری و نمایندگــی

رهبــری و نمایندگــی یــک فــرد یــا

در ایــن میــان خوانشهــای معــوج

یــک گــروه خــاص -هــر چنــد

گــروه هــدف خــاص میتوانــد بــه

متفاوتــی از مــا  -فرهنگمــان،

پیشــرو و آلترناتیــو و حتــی منتقــد

بازتولیــد تمامیتخواهــی و ســلطه

مطالباتمــان و هســتی اجتماعــی

قدرتمــداری -میتوانــد درنهایــت

منجــر شــود.

مــان -ارایــه میشــود ،بیآنکــه

منجــر بــه بــروز دیکتاتــوری شــود.

مــا هیــچ ابــزاری در دســت بــرای

در ایــن ارتبــاط نــه تنهــا وجــود

جمــع بنــدی .صحبــت از
رهبــری
ْ

بــه شــکلی پــاره شــده و منفــک

انتقــال رســای صــدای خودمــان در

گروههــا و گرایشهــای مختلــف

دســت داشــته باشــیم.

ســازمانیافته ،بلکــه مکانیســمهای

یابی اساســا
از بســتر ســازمان ْ
نادرســت اســت .شــرایط ویــژهی

مــا نیازمنــد آن هســتیم کــه نــه

شــفاف و مشــخصی الزم اســت کــه

ســازمانیابی و گروههــای دخیــل و

تنهــا جبه ـهی مشــترکی از مخالفــان

مشــارکت همــه گروههــای هــدف را

مهمتــر از همــه مکانیســمهایی کــه

دخالتگــری خارجــی تشــکیل دهیــم،

تســهیل کنــد و اختیــارات گروههایــی

بــرای تســهیل مشــارکت جمعــی و

بلکــه بایــد آمــاده باشــیم تــا

کــه در مقطعــی نقــش رهبــری یــا

محــدود کــردن تــک صدایــی تعبیــه

خواســت بخشــی از جامعــه را کــه

راهنمایــی را داشــتهاند محــدود

شــدهاند ،تعییــن کننــدهی مطلــوب

مخالــف جنــگ هســتند و صدایشــان

نمایــد .عــاوه بــر آن ،شــکل گرفتــن

یــا مــردود بــودن وجــود رهبــری

در عرصــه ملتهــب سیاســت داخــل

گفتمــان «وضعیــت اضطــراری»

و نمایندگــی بــرای یــک جنبــش

و خــارج ایــران گــم شــده اســت

(وضعیتــی کــه ضــرورت و فوریــت

مردمــی اســت.

«نمایندگــی» کنیــم .ایــن نمایندگــی

مواجهــه بــا آن اقتضــا میکنــد کــه

بــرای ورود در عرصــه یــک نــزاع

منافــع جمعــی تــا حــدی همســوتر

گفتمانــیِ واقعــی اســت :نــزاع میــان

تعریــف شــوند و عــدهای بــه عنــوان

کســانی کــه طرفــدار جنــگ یــا نوعی

راهبــران و نماینــدگان ایــن منافــع در

 ۱۳آبان ۱۳۹۰
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مالحظاتی درباره روش
امین حصوری
مقالــه «دو حفــره مهــم در بحــث

اینجــا بــر ایــن بــاور بودهایــم کــه

بخشهــای معینــی از جامعــه) عمــل

همســویی نظــری بــا مضمــون آن،

بحثهــای «چــه بایــد کــرد؟»

جایــگاه بســیج کننــده یــا ســازمان

ســازمان یابــی» صرفنظــر از میــزان
بــه طــور موثــری در مســیر تعمیــق
بحثهــای پیشــین دربــاره ســازمان
یابــی (بــه مثابــه محوریتریــن

بخــش پرســش «چــه بایــد کــرد»)
قــرار دارد .آنچــه در نوشــتار زیــر
مــی آیــد تعاملــی انتقــادی اســت بــا
مضمــون مقالــه فــوق.

یکــم) در ابتــدای متــن فــوق تعریفــی

از «ســازماندهی» ارائــه شــده کــه

تقریبــا محــور اســتداللهای بعــدی
قــرار گرفتــه اســت .ایــن تعریــف

در درون خــود خصلتــی دارد کــه
بــا قائــل شــدن بــه جایــگاه ویــژهای
بــرای «مــا» ،منظــر ویــژهای را

بــر نتایــج بعــدی بحــث تحمیــل
میکنــد .خصلــت یــاد شــده در

ایــن تعریــف تــا حــد زیــادی در بــه
کارگیــری کلمــه «ســازماندهی» بــه

جــای «ســازمانیابی» نمــود مییابــد.
در حالیکــه در بحثهــای حاضــر

مــا عمدتــا و بــه طــور آگاهانــه از

ترکیــب دوم (ســازمانیابی) در مقابــل
«ســازماندهی» اســتفاده کردهایــم؛
کــه ایــن تاکیــد را وامــدار تجربــه
ناتمــام یــا نــاکام «دیالــوگ» هســتیم.

ایــن تفــاوت صــوری ظریــف ،بــه
لحــاظ مضمونــی امــا بــه تفــاوت

جدیتــری ارجــاع میدهــد کــه
چیــزی نیســت جــز جایــگاه طــرح

کننــده ایــن بحــث .اغلــب مــا تــا

بــه رغــم ضــرورت دامــن زدن بــه
و بــه ویــژه بحــث «ســازمانیابی»،

ســازمانیابی فرآینــدی اســت کــه

در ســطوح مختلــف جامعــه (در میان
طبقــات و الیههــای هــدف) ،مســتقیما
توســط ســوژههای اجتماعــی تحقــق
مییابــد؛ افقهــای ســازمانیابی
مــورد بحــث مــا بایــد دو ســطح را
(در دو اشــل متفــاوت) پوشــش دهند:

در ســطح مســتقیم ایــن افقهــای

و راهکارهــای همبســته بــا آنهــا
بایــد از پتانســیل متشــکل کــردن

طیفهایــی از جوانــان و دانشــجویان
و پناهجویــان و فعالیــن سیاســی (در
قالــب واحدهــای مختلــف) برخــوردار

باشــند؛ همزمــان ولــی در ســطح غیــر
مســتقیم ،ایــن افقهــا و راهکارهــا
بایــد ســویههای کالنتــر بحــث را
هــم مــد نظــر قــرار دهنــد :یعنــی

اینکــه در شــرایط مشــخص ایــران
و بــه رغــم پراکندگیهــا و فشــار
ســرکوب و فراگیــری گفتمانهــای
بازتولیــد کننــده نظــم مســلط (و نبــود

ســنتهای پایــدار مبــارزه تشــکل
یافتــه) ،بــه مجموعــه امکانــات و

اقدامــات و الگوهــای مناســب بــرای
متشــکل شــدن اقشــار فرودســت و

تحــت ســتم ارجــاع دهــد .بنابرایــن
ایــن تصــور وجــود نــدارد کــه ایــن
بحثهــا بــه طــور بالقــوه میتوانــد
در جهــت بســیج اجتماعــی (گیریــم

کنــد؛ بــه تبــع آن ،جایــگاه مــا نیــز

دهنــده نیســت.

دوم) در نوشــته یــاد شــده بــا تاکیــد

بــر ســاختارمندی جامعه و ناهمســویی

منافــع طبقــات و الیههــای مختلــف،
ایــن فراخوان/دعــوت دیــده میشــود
کــه بــا مشــخص کــردن طبقــات و
الیههــای هــدف ،هــم بحثهــا را از

تناقضــات مفهومــی و نظــری برهانیــم
و هــم ســمت و ســوی بحث ســازمانی
را از کلیگویــیهــای انتزاعــی ،بــه

ســمت بحثهــای انضمامــی ببریــم.
در مــورد نفــس چنیــن ضرورتــی بــا
نویســنده مطلــب کامــا موافقــم و

قبــا هــم در مقاله «ســوژه پرســش از
چــه بایــد کــرد کیســت؟» [ ]۱ضمــن

اشــاره بــه بخشــی از ایــن تناقاضــات،

کوشــیدم بــه الیههــا و طبقاتــی کــه
بــه طــور بالقــوه حامــل پتانســیلهای
ســوژهگی رهاییبخــش هســتند
ارجــاع دهــم .در آن نوشــته بــا

اســتداللهایی کمابیــش مشــابه
مشــخصا تاکیــد شــد کــه در یــک
اشــل کالن مخاطبــان غیــر مســتقیم

یــا «جامعــه هــدف مــا» فرودســتان و

زحمتکشــان و ســتمدیدگان اجتماعــی
هســتند .در اینجــا ،متــن یــاد شــده
(«دو حفــره در بحــث ســازمانیابی»)
بــه طــور ضمنــی قایــل بــه آن اســت

کــه بــا تعییــن چنیــن جامعــه هدفــی،
مســیر بحثهــای مــا بایــد مبتنــی
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بــر آموزههــا و ادبیــات مارکسیســتی

هــای مشـ ِ
ـترک موجــود در الیههــای

بــر ایــن مبنــا گزارههــای اســتداللی

ســپهر تحلیلــی و سیاســی خــود منافع

ارتبــاط و تعامــل بــا ایــن الیههــا (بــه

منطــق عــام طــرح شــوند ،طــوری

باشــد (بــه عنــوان نظری ـهای کــه در

ی هــای رهاییبخــش ایــن
و بالقوهگــ 
اقشــار را موضــوع و دســتمایه خــود

قــرار میدهــد) .بــا اینکــه بســیاری از
مــا از منظــر چــپ رادیــکال و برخــی
مشــخصا از منظــر مارکسیســتی

اجتماعــی هــدف ،از توانایــی برقــراری
رغــم تنوعــات و تفاوتهــای درونــی
آنهــا) برخــوردار باشــد؛ از دیــد مــا
ایــن توانایــی تنهــا در پروســه عمــل

و در رونــدی از مشــارکت جمعــی
کســب شــدنی اســت.

(از هــر منظــری) طبعــا بایــد از ســطح
کــه قضــاوت در مــورد آنهــا لزومــا
مســتلزم بــاور بــه پیشفــرض هــای

دســتگاه نظــری معینــی نباشــد.

ج) اگــر چــه ســازمانیابی مــورد
نظــر مــا در وهلــه نخســت و بــه

ب) توافــق ضمنــی بــر ایــن بــوده

طــور بیواســطه رشــد امکانــات

متناســب بــا اهــداف ایــن حرکــت

بدیــل بــرای ســازمانیابی (اگــر

را هــدف قــرار میدهــد و از پــی

چنیــن مســیر پیشــنهادی را از دایــره

متصــور باشــد) مبتنــی بــر یــک روش

بــه مســائل مینگریــم ،امــا گمــان

ِ
روش
میکنــم در بــاب اســتراتژی و

مالحظاتــی وجــود دارد کــه اتخــاذ
عمــل مــا تــا حــدی دور میســازد.

کــه فرآینــد رســیدن بــه راهــکار

پاســخ کلــی معینــی بــه ایــن پرســش
جمعــی و بــر مبنــای روندهــای عــام

الــف) همــه افــراد درگیــر در

اســتداللی باشــد .مفیدتــر و موثرتــر

بــه ضــرورت برابــری و عدالــت

در مســیر بحثهــای عمومــی

ایــن بحثهــا ،بــه رغــم بــاور

اجتماعــی ،در چارچــوب یــا متاثــر از

نظریــه مارکسیســتی نمیاندیشــند؛

همیــن امــر در الیــهای بیرونیتــر
نیــز صــادق اســت :یعنــی در مــورد

مخاطبــان مســتقیم بحثهــای مــا،
کســانی کــه ایــن بحثهــا را در

فضــای مجــازی بــا مشــارکت کمتــر
یــا حتــی بــدون مشــارکت دنبــال

میکننــد .از یکســو ایــن پراکندگــی
نســبی حــوزه باورمنــدی فعالیــن و
مخاطبــان ،بازتابــی از تفاوتهــای

عینــی موجــود در پهنــه اجتمــاع
(و از جملــه در میــان الیههــا و
طبقــات هــدف) اســت؛ و از ســوی
دیگــر وجــود حــدی از تفاوتهــا
بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد
کــه در شــرایط واقعیتــری بــه

ســاختن و گســترش گفتمــان مــورد
نظــر خــود بپردازیــم .بخــش مهمــی

از چال ـش رویارویــی بــا ایــن شــرایط
واقعــی ،دســتیابی بــه زبانــی اســت
کــه بــر مبنــای منافــع و بالقوهگــی

آن اســت کــه چنیــن اســتداللهایی
طــرح شــوند تــا ضمــن پــرورش

یافتــن بهتــر ،در خدمــت آفرینــش
یــک «پاســخ جمعــی» قــرار گیرنــد؛
پاســخی کــه همــه افــراد فعــال در

«هــم اندیشــی» در مراحــل خلــق آن
مشــارکت داشــته و بــا طــرح نقدهــا
و نظراتشــان از زوایــای مختلــف،

بــه تعمیــق و جامعیــت آن یــاری
رســانند .بــه عبارتــی ترجیــح مــا آن

بــوده کــه در مســیری دیالکتیکــی،
یعنــی در رونــد بحــث و نقــد جمعــیِ

ســازمانیابی کنشــگرانی نظیــر مــا

الگــوی بهینــه و قابــل گسترشــی
در ایــن خصــوص میکوشــد ،امــا

ایــن هــدف مســتقیم بیتردیــد در

خدمــت هــدف کالنتــری قــرار دارد
کــه همــان تقویــت مقاومــت جمعــی
و ســویههای رادیــکال مبــارزه در

فضــای داخلــی اســت .در ایــن میــان
چــه نقــش و وظیفــهای پیــش روی
جمعهایــی نظیــر مــا (در موقعیــت

تبعیــد) قــرار میگیــرد؟ چنیــن
جمعهایــی بــه رغــم پیوندهــای

احتمالــی خاســتگاهی یــا ســاختاری
و نیــز بــه رغــم تعلقــات و تعهــدات

نظــری و سیاســی بــه مبــارزات

طبقــات و الیههــای یــاد شــده ،در
عمــل تنهــا بــه میانجــی ظرفهــای
گفتمانــی قــادر خواهنــد بــود بــا

مســتمر و فــرا روی پیوســته ،بــه فهــم

جامعــه هــدف خــود ارتبــاط برقــرار

وانگهــی بــر ایــن باوریــم کــه امکانات

تحــرکات و اکســیونهای مبارزاتــی

جمعــی از راهکارهــای بدیــل برســیم.
ســازمانیابی مــا خــود جــدا از برخــی

قابلیتهــای تعاملــی کــه در مســیر
ایــن بحثهــا خلــق میشــوند
نیســت؛ ضمــن اینکــه گســترش

اجتماعــی موثــر یــک رویکــرد (در

کنــار همــه عوامــل دیگــر) مســتلزم
درگیــر شــدن عــده هــر چــه
بیشــتری در خلــق آن رویکــرد اســت.

کننــد؛ حتــی اگــر مجموعــهای از
نیــز توســط ایــن گونــه جمعهــا کــه

مخاطبــان مســتقیم ایــن بحثهــا
هســتند انجــام گیــرد ،بــاز نمیتــوان

منکــر شــد کــه هــدف نهایــی ایــن
حرکتهــا تاثیرگــذاری بــر فضــای

ذهنــی جامعــه هــدف خواهــد
بــود .نبایــد فرامــوش کــرد کــه

میانجیهــا و ظرفهــای گفتمانــی
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اگــر چــه تاثیــر مســتقیمی بــر رونــد

صورتبنــدی بدیلــی از گفتمــان چــپ

چگونگــی ارتبــاط آن شــبکههای

دارنــد ،امــا متاســفانه محتــوای آنهــا

در شــرایط حاضــر بیــش از همیشــه

ســازمانیابی مبــارزات در میــان

شــکلگیری شــرایط ذهنــی جامعــه
اغلــب (بــه ویــژه در اســتمرار شــرایط

خفقــان و ســرکوب) بــا گفتمــان
مســلط و در بســتر مناســبات قــدرت

پــر میشــود و نهایتــا بــه بازتولیــد
وضــع موجــود یــا تــدوام پذیــرش

اجتماعــی آن میانجامــد.

ســوم) بــا فــرض اعتبــار چنیــن

صورتبنــدیای از موقعیــت ،بــه
گمــان مــن وظیفــه مهــم پیــش روی
کوشــندگانی نظیــر مــا تــاش بــرای

تقویــت میانجــی گفتمانــیِ بدیلــی

اســت کــه خــاء ارتباطــی یــاد شــده
(بــا جامعــه هــدف) را پــر کنــد .بــر

آورده شــدن چنیــن مقصــودی خــود
مســتلزم وجــود الیههــای اجتماعــی

بینابینــی اســت کــه در ســطوحی

متفــاوت حامــان اجتماعــی رشــد
و تکثیــر و گســترش صورتبنــدی

گفتمــان بدیــل خواهنــد بــود .کســانی

کــه در پهنــه نبردهــای هژمونیــک،
آگاهانــه نقــش روشــنفکران طبقــات
فرودســت و الیههــای تحــت

ســتم را بــه عهــده میگیرنــد و بــا

شــیوههای مختلــف ایــن گفتمــان
را در پیونــد بــا تالشهــای فعالیــن

و پیشــروان ایــن اقشــار اجتماعــی
(بــه مثابــه بخشهــای بیواســطه

تــری از روشــنفکران ارگانیــک ایــن

طبقــات) قــرار دهنــد و در عیــن
حــال امــکان مفصلبنــدی مبــارزات
مختلــف جــاری در ایــن حوزههــا
را فراهــم میســازند .تالشهــای
مــا در بهتریــن حالــت در مســیر

پــرورش چنیــن الیههــای بینابینــی
قــرار میگیــرد و بــه طــور کلــی در
ذیــل بازســازی و تقویــت اجتماعــی

قابــل تعریــف اســت .چنیــن تالشــی

حقیقــی بــا گفتمــان معطــوف بــه

ضــروری مینمایــد ،چــرا کــه از

زحمتکشــان و فرودســتان و نیــز

عینــی ســتم در ایــران (بــه ویــژه

بــه عنــوان الیههــای بینابینــی

یکســو بــه دلیــل تشــدید بســترهای

ســتم طبقاتــی و جنســیتی و قومــی)
و در پــی ناکامــی جنبــش اعتراضــی

و بیاعتبــاری گفتمــان غالــب بــر آن
و از ســوی دیگــر در ســایه تجربیــات

جنبشهــای «بهــار عربــی» و
بــه ویــژه در هفتههــای اخیــر بــا
بازتــاب جهانــی «جنبــش اشــغال

وال اســتریت» ،رشــد نبردهــای

هژمونیــک نمودهــای محســوس تــری
در فضــای عمومــی یافتــه اســت.

کارکردهــای انتقالــی ایــن شــبکهها
(تلویحــا روشــنفکران ارگانیــک) هنــوز

مــورد بحــث و نقــادی قــرار نگرفتــه

اســت .فقــدان طــرح مشــخصی در

حیطــه دوم (معطــوف بــه اشــل کالن
ســازمانیابی) از قضــا همــان چیــزی

اســت کــه بــه درســتی از ســوی
نویســنده وبــاگ «از شــما» مــورد
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت .تحلیــل

مختصــات ایــن شــرایط انضمامــی و
نشــان دادن امکانــات و فرصتهــا

بــا چنیــن انــگارهای ،بــر آنــم کــه

و الگوهایــی کــه بــرای ســازمانیابی

بــه ایجــاد «شــبکههای حقیقــی»

میکننــد ،بخــش مهمــی از مصالــح

شــیوههای ســازمان یابــی معطــوف
کــه تاکنــون بــه درســتی از ســوی
برخــی دوســتان مطــرح شــده و در

نوشــتههای ســایرین امتــداد یافتــه
اســت ،تــا حــد زیــادی در چارچــوب
ایجــاد همــان الیههــای بینابینــی

(حاملیــن و بســط دهنــدگان گفتمــان
بدیــل) جــای میگیــرد .گــو اینکــه در
پهنــه عمــل ممکــن اســت نقشهــای

میلیتانتــی یــا عملگرایانــه تــری بــرای
فعالیــن ایــن شــبکهها قابــل تصــور
باشــد .در مقابــل ،جایــی کــه بایــد بــر
مبنــای هســتی اجتماعــی فرودســتان
و ســتمدیدگان جامعــه و بــر بســتر

شــرایط انضمامــی و شــکافهای

موجــود ،راهکارهایــی بــرای گســترش
امــکان ســازمان یابــی در میــان آنــان

طــرح شــود ،بــه جــز برخــی اشــارات

و ایدههــای کلــی ،قــدم چندانــی در
خــال ایــن بحثهــا برداشــته نشــده

اســت .و همچنیــن در ســطح نظــری،

تودههــای تحــت ســتم فراهــم

آن گفتمــان بدیلــی اســت کــه

بایــد در پــرورش یــا غنــی کــردن

و گســترش اجتماعــی آن همــت
گماشــت .پــر کــردن ایــن کمبــود
مســتلزم تالشــی نظاممنــد بــرای

مطالعــه تحلیلــی شــرایط انضمامــی
ایــران بــه همــراه بررســی انتقــادی
تجــارب مبارزاتی ســایر کشورهاســت

(نظیــر تجربیــات اخیــر مــردم مصــر
و تونــس) .بدیهــی اســت کــه ایــن
مطالعــه و بررســی نمیتوانــد بــدون
میانجــی نظریــه انجــام شــود .بنابراین

تالقــی همــه اینهــا بــا بحثهــای

نظــری نــه تنهــا اجتنابناپذیــر
اســت ،بلکــه الزمــه ارتقــای کیفــی

جســتجوهای جمعــی ماســت.

 ۲۱آبان ۱۳۹۰
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سازمان یابی از تئوری تا عمل
طاها زینالی
مقدمــه :طــرح پرســش «چــه بایــد کــرد» و هــم اندیشــی
حــول آن ،بــه خــودی خــود حرکتــی اســت نویدبخــش کــه
مــی توانــد بارقــه هایــی از امیــد را در جســتجوی افــق هــای
تغییــر در بیــن کنشــگران زنــده نــگاه دارد ،خصوصــا بــرای
آنهــا کــه صدایشــان در فضــای جنبــش اعتراضــی اخیــر
ناشــنیده مانــد؛ کســانی کــه بــرای رهایــی از ســلطه و ســتم،
بــه جــای حمــل و اجــرای راهکارهــای سیاســی نخبــگان ،بــه
فاعلیــت ســتمدیدگان بــاور دارنــد و بــرای بســط کنــش جمعی

در چنیــن مســیری هــم اندیشــی و چارهجویــی میکننــد.
امــا آنچــه نبایــد از نظــر دور بمانــد ،ضــرورت پایبنــدی
ـت و پرداختــن بــه راهکارهــای
بــه پراتیــک مبــارزه و مقاومـ ْ
عملــی اســت .یعنــی خــودداری از غــرق شــدن در آن دســت
بحــث هــای تئوریکــی کــه بــر واقعیــت پیرامــون مــا منطبــق
نیســت و همــواره در حــد تبییــن نظــری باقــی مــی ماننــد.
در اینجــا بایــد بــه ایــن گفتــه مارکــس بازگشــت کــه «خــود
یــک تئــوری درســتیاش را در بــر نــدارد( ،بلکــه) صحــت
یــک تئــوری در پراتیــک آن نهفتــه اســت» .اگــر بپذیریــم
ـوری
ـی عملــی ســاختن هــر تئـ ْ
کــه در عرصــه کنــش سیاسـ ْ
نیازمنــد عامــل انســانی اســت ،پــس مقولــه ســازمانیابی بــه
عنــوان پیــش نیــاز هــر پراتیــک اجتماعــی و یــا بــه عنــوان
رابــط بیــن تئــوری و عمــل ،مهمتریــن مقولــه پیــش روی
کنشــگران در رونــد ایــن هماندیشــی هاســت .از ایــن رو
ایــن نوشــتار میکوشــد بــه ســهم خــود ،بــه برخــی ابهامــات
و پرســشهایی کــه در ارتبــاط بــا مبحــث ســازمان یابــی/
ســازمان دهــی مطــرح اســت پاســخ دهــد.
در مورد زمینه عمومی برای سازمانیابی
پیشتــر در مبحــث آسیبشناســی جنبــش ،بارهــا بــه ایــن
موضــوع اشــاره شــد کــه از مهمتریــن دالیــل زوال جنبــش،
رهبــریِ تحمیلــی اصالحطلبــان بــر جنبــش و غالــب بــودن/
شــدن اســتراتژی و گفتمــان سیاســی آنــان بــر بدنــه جنبــش
بــود ،کــه مــردم معتــرض را کمابیــش بــه مجــری راهبردهــای
عقیــم صــادره از بــاال بــدل میســاخت .امــا تحقــق خــود ایــن
امــر ،ریشــه در متشــکل نبــودن «مــردم» و در نتیجــه ناتوانــی
در برنامهریــزی و پیشــبرد خــود انگیختــه اســتراتژی هــای
الزم از ســوی آنــان داشــت.

امــا «مــردم» از الیههــا و طبقــات و اقشــار متفاوتــی تشــکیل
شــده اســت کــه از نظــر خاســتگاه فرهنگــی و عقیدتــی و نیــز
منافــع مــادی و طبقاتــی ،هــم ســطح و هــم راســتا نبــوده و
بخشهایــی از آن در تعــارض و تقابــل بــا یکدیگــر قــرار
دارنــد .بنابرایــن پاســخ هــای «چــه هســت؟» و «چــه بایــد
باشــد؟» بــرای همــه مــردم یکســان نیســت .پــس تئــوری
میانجــی کننــده ایــن دو پرســش و نیــز پروســه عملــی شــدن
راهکارهــای ایــن تئــوری (کــه مقولــه ســازمانیابی را هــم در

بــر دارد) ،بــر حســب جایــگاه اجتماعــی و منافــع طبقاتیِ اقشــار
و الیههــای مختلــف جامعــه ،متفــاوت خواهنــد بــود .هــر چنــد
در عرصــه پراتیــک اجتماعــی و سیاســی ،بیگمــان اشــتراکات
و همپوشــانی هایــی بیــن دیدگاههــا و راهکارهــای مــورد قبـ ِ
ـول
طبقــات و الیههــای متفــاوت جامعــه قابــل تصــور اســت .امــا
مســلما متشــکل شــدن مــردم در یــک ســاختار یکپارچــه نــه
ممکــن اســت و نــه مطلــوب .و بــه دلیــل وجــود موقعیتهــا
و منافــع و گرایشهــای متفــاوت و ناهمســو ،هیــچ الگــوی
فراگیــری را بــرای ســازماندهی «مــردم» نمیتــوان متصــور
شــد .بدیــن ترتیــب منظــور مــا از متشــکل شــدن مبــارزات
مــردم ،الجــرم ســازمان یافتــن آن طبقــات ،الیههــا و اقشــار
تحــت ســتمی اســت کــه بنــا بــه عینیــت زیستیشــان حامــل
بالقوهگــی هــای رهاییبخــش باشــند .ایــن امــر بــه معنــای آن
اســت کــه فرآینــد ســازمانیابی مــورد نظــر مــا ،بیتردیــد
معطــوف بــه یــک «جامعــه هــدف» خواهــد بــود ،نــه همــه
مــردم جامعــه (در معنــای پلورالیســتی آن).
چه کسی مخاطب بحث سازمان یابی است؟
آرش کیــا در مقالــه «مــردم ســوژگی» جریاناتــی کــه بازیگــر
رخــداد جنبــش اعتراضــی اخیــر بودنــد را بــه ســه بخــش
تقســیم میکنــد :دســته اول ،شــامل برخــی ســازمانها و
احــزاب سیاســی مخالــف حکومــت (اپوزســیون ســنتی) اســت،
کــه در پــی کســب حقانیــت سیاســیاند تــا بــه واســطه
آن مشــروعیت اجتماعــی از دســت رفتــه شــان را بازیابنــد.
دســته دوم ،شــامل احــزاب و جریانــات اصالحطلــب اســت
کــه بــا حفــظ ســلطه گفتمانــی خــود بــر جنبــش ،در صــدد
دســتیابی مجــدد بــه مســند قــدرت در تالشانــد .و از
دســته ســوم بــه عنــوان جریانــی بیســوژه نــام میبــرد کــه
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موتــور محرکــه جنبــش بــود کــه از قضــا میتوانــد شــامل
مخاطبــان بالقــوه بحــث ســازمانیابی باشــد .بــه بــاور مــن
دســته ســوم تنهــا بخشــی از «جامعــه هــدف» یــا «مــردم
معتــرض» را در بــر میگیــرد نــه کل آن را .بــا ایــن حــال
ایــن «خیــل وســیع افــراد عمومــا گمنــام» میتوانــد هــدف
اولیــه و مســتقیم مقولــه ســازمانیابی باشــد .ایــن مجموعــه از
کنشــگران بــه لحــاظ محــدوده ســنی عمدتــا شــامل جوانانــی
اســت کــه اغلــب بــه خاطــر محدودیــت ســنی دخالتــی در
جریــان انقــاب  ۵۷نداشــتهاند؛ و بــه لحــاظ خاســتگاه طبقاتــی
عمومــا در برگیرنــده الیههــای میانــی و پایینــی طبقــه متوســط
اســت کــه بــه دلیــل آشــنایی و دسترســی بــه وســایل ارتباطی
مــدرن ،از امــکان دسترســی بــه آن ســوی دیوارهــای سانســور
و اختنــاق برخوردارنــد.
بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه اگــر چــه فرآینــد کلــی
ـی منــوط بــه مشــارکت و فاعلیــت فرودســتان
تغییــر سیاسـ ْ
ـی
و اقشــار محــروم و ســتمدیده اســت ،امــا در شــرایط فعلـ ْ
مخاطبــان و ســوژههای مســتقیم پرســش «چــه بایــد کــرد؟»،
بدنــه فعــال جنبــش اعتراضــی اخیــر خواهنــد بــود (بــه مثابــه
«جامعــه هــدف» اولیــه) .از ایــن منظــر مخاطبــان اولیــه بحــث
یابی نیروهایــی هســتند کــه از آنهــا بــه عنــوان
ســازمان ْ
«موتــور محرکــه» جنبــش نــام بردیــم؛ بــا ایــن بــاور کــه در
شــرایط مناســب چنیــن نیروهایــی میتواننــد در جهــت ایجــاد
حلقههــای ارتباطــی بــا اقشــار فرودســت و ســتمدیده جامعــه
موثــر عمــل نماینــد.
سازماندهی
جریانــات سیاسـیای کــه بــه طــور مســتمر از منافــع طبقــه یــا
قشــری خــاص دفــاع و حمایــتکننــد و قــادر بــه برقــراری
ارتبــاط بــا مخاطبانشــان باشــند ،بــه تدریــج میتواننــد بــه
پایــگاه اجتماعــی الزم بــرای گســترش گفتمــان سیاســی خــود
در بیــن آن طبقــه دســت یابنــد و از همیــن مجــرا علــی
االصــول واجــد حــدی از تــوان ســازماندهی آن طبقــه خواهنــد
شــد .امــا متاســفانه بنــا بــه دالیــل تاریخــی متعــدد ،پهنــه
سیاســی ایــران فاقــد جریانــات و یــا احــزاب سیاسـیای اســت
کــه در انطبــاق بــا ایــن خصلــت ،واجــد تــوان بســیج سیاســی
طبقــات فرودســت باشــند (در عمــل ،شــاهد نفــوذ سیاســی
اصــاح طلبــان در بخشهــای میانــی جامعــه و نیــز نفــوذ
دیریــن روحانیــون در بخشهــای ســنتی جامعــه هســتیم).
بنابرایــن در نبــود جریانــات سیاســی مدافــع منافــع طبقــات
فرودســت و اقشــار تحــت ســتم ،وظیفــه کوشــندگان سیاســی
در مقطــع کنونــی اهمیتــی مضاعــف مــی یابــد.

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

اگــر بتــوان کوشــندگان سیاســی را بــه دو دســته جویــای
کســب قــدرت و منتقــدان ســاختارهای قــدرت تفکیــک کــرد،
کنشــگرانی کــه بــه فعالیــت در راســتای کســب قــدرت بــاور
دارنــد ،قاعدت ـ ًا عــزم بیشــتری بــرای قــدم نهــادن در در راه
تحــزب دارنــد .ایــن طیــف از فعالیــن بــرای برقــراری پیونــد
بــا مخاطبــان اجتماعــی مــورد نظــر خــود الزم میبیننــد
کــه نخســت خــود را در قالــب حــزب یــا ســازمانی متشــکل
نماینــد کــه عمومــا در ســاختاری عمــودی و بــا بهرهگیــری از
متــد نمایندگــی انجــام میشــود ،و در ســاحت گفتمانــی نیــز
چنیــن الگویــی را بــرای ســازماندهی مردمــی تکثیــر مــی کنــد.
امــا دســته دوم ،بــه رغــم اینکــه بخشــا بــه اهمیــت مقولــه
تشــکلیابی واقفنــد ،در ســاحت عملــی تاکنــون الگــوی معینــی
بــرای گســترش اجتماعــی ایــن امــر ارائــه نکــرده انــد.
سازمانیابی
اگــر بپذیریــم کــه رهایــی ســتمدیدگان و طبقــات محــروم
جامعــه از ســاختارهای ســتم تنهــا بــه دســت خودشــان میســر
اســت ،در ایــن صــورت مبــارزه سیاســی نــه فقــط معطــوف
بــه تغییــر حاکمیــت سیاســی ،بلکــه معطــوف بــه تــدارک
فرآینــدی اســت کــه در جهــت نفــی و لغــو مناســبات ســتم
حاکــم بــر جامعــه باشــد .چنیــن بــاوری مســتلزم دوری از هــر
گونــه ســاختاری اســت کــه امکانــات بازتولیــد ســلطه را در
دل خــود حمــل مــی کنــد .بنابرایــن نــگاه «مــا» بــه «جامعــه
هــدف» یــا همــان ســتمدیدگان و محرومــان جامعــه ،نــه بــه
مثابــه «ابــژه» ی تحــوالت اجتماعــی (بــا بازیگــری نخبــگان
آزادی خــواه) ،بلکــه بایــد بــه مثابــه «ســوژه» فراینــد تغییــر
ـر وابســته بــه آن
باشــد .چــون اساســا تحققیابــی فراینــد تغییـ ْ
عظیــم تــوان و امکانــات
اســت کــه ایــن نیــروی اجتماعــیِ
ْ
ســوژهگی خــود را بــاز یابــد .از ایــن رو هــر تالشــی بــرای
منسجمســازی نیروهــای «جامعــه هــدف» بایــد معطــوف
بــه رشــد پتانســیلهای خودســازمان گــری (ســازمانیابی)
باشــد .ســازمانیابی بــه مثابــه فراینــدی کــه میبایســت
در ســطوح مختلــف جامعــه ،و مســتقیم ًا توســط ســوژههای
بالقــوه اجتماعــی تحقــق یابــد .طبعــا چنیــن فرآینــدی در
ســطح نخســت شــامل خــو ِد کنشــگران و افــراد و جمعهایــی
اســت کــه (بــه عنــوان بخشــی از ســوژه عــام اجتماعــی)
بــه ضــرورت تاریخــی ایــن امــر واقفنــد؛ و در ســطح دیگــر،
معطــوف بــه گســترش اجتماعی/گفتمانــیِ ایــده ســازمانیابی و
ارائــه الگوهایــی عینــی از کارآمــدی آن اســت.
 ۱آذر ۱۳۹۰
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سازمانیابی در نبود رخداد
اشکان خراسانی
متــن حاضــر میکوشــد بــر مبنــای

جمعــی ،شــدت و ســرعت و دامنــه

اکنــون اســت :وضعیــت افــراد و

پایبنــدی بــه ضــرورت ســازمانیابی،

رخــداد ،جنــس و ســطح مطالبــات،

گروههــای فعــال در داخــل کشــور.

بــه مثابــه پیــش نیــازی اساســی برای

همگــی از جملــه عوامــل موثــر در

در حــال حاضــر در داخــل کشــور

تــدارک کنــش و مقاومــت جمعــی

کیفیــت ایــن گونــه ســازمانیابیها

نیروهــای فعالــی وجــود دارنــد کــه

رادیــکال ،بــه بررســی برخــی عوامــل

و دســتاوردهای آتــی آنهــا هســتند؛

بــه زیــر ضــرب مســائل امنیتــی

عینــی تحقــق چنیــن امــری (در

بــا ایــن حــال آنچــه بــه صــورت

همچنــان حــدی از فضــای کنشــگری

شــرایط حاضــر) بپــردازد.

عینــی قابــل مشــاهده اســت رابطــه

را زنــده نگــه داشــتهاند .ایــن

تجربــه شــخصی بســیاری از مــا در

میــان رخــداد و ظهــور اشــکالی از

نیــروی فعـ ْ
ـال متشــکل از افــرادی بــا

حــوزه جنبــش ســبز بیانگــر آن اســت

ســازمانیابیهای خودانگیختــه اســت.

ســابقه فعالیــت سیاســی نســبتا بلنــد

کــه در هنــگام وقــوع یــک «رخــداد»
کنشــگران مســتقل بــرای انجــام اقدام

ـر نبــود ســازمانیابی و یــا
از ایــن منظـ ْ

مــدت و نیــز کســانی اســت کــه بــا

بــه بیــان بهتــر ،نبــود انگیــزه و عــزم

مشــخص در راســتای تحقــق مطالبات

جمعــی بــرای تحقــق آن پیــش از هــر

شــدهاند .وجــه مشــترک میــان

خــود و یــا صرفــا اعتــراض بــه وضــع

چیــز در ناپدیــد شــدن رخداد ریشــه

عمــوم کنشــگران داخلــی ،انفــرادی

موجــود ،نیــاز بــه ســازمانیابی و خــاء

دارد ،نــه فرضــا ناتوانــی عمومــی

و اتمیــزه بــودن آنهاســت .تــا حــدی

آن را بیــش از هــر زمانــی احســاس

از خلــق آن .بــه همیــن ترتیــب

کــه بــه مســائل امنیتــی مربــوط

میکننــد .بــا فاکتــور گیــری از مقولــه

عامــل محدودیــت هــای امنیتــی

میشــود ،عــدم فعالیــت علنــی

ســرکوب ،همــواره رابطــه مســتقیمی

ِ
نظیــر بازداشــت و
حبــس ســازمان

گروهــی کامــا فهمیدنــی و معقــول

میــان جنــس و قــدرت و سرنوشــت

دهنــدگان تشــکلهای کارگــری و

اســت .امــا بــه بــاور نگارنــده مانعــی

رخدادهــا و نــوع ســازمانیابی هــا

دانشــجویی و غیــره ،در جایگاهــی

فراتــر از مســائل امنیتــی در میــان

وجــود دارد .رابطـهای کــه بــه موجب

ثانــوی و فرعــی قــرار دارد.

اســت و آن اینکــه میــل بــه فعالیــت

آن مداخلهگــران حاضــر در رخــداد
ْ

بــا قبــول چنیــن وابســتگیای میــان

جمعــی مدتهاســت کــه از فضــای

گاه حتــی بــدون درک تئوریــک از

رخــداد و ســازمانیابی ،ســوالی کــه بــه

کنشــگری داخــل کشــور رخت بســته

ضــرورت ســازمانیابی صرفــا بــه

ذهــن مخاطــب میرســد ایــن اســت

اســت و عمــوم کنشــگران مســتقل از

صــورت ناخــودآگاه و اجتنــاب ناپذیر

کــه :حــال چــه میشــود کــرد؟ یــا

پرداختــن بــه مقولــه ســازمانیابی ســر

در پــی خلــق و گســترش (نظاممنــد

بــه عبــارت دقیقتــر ،ســازمانیابی

بــاز میزننــد .مهمتریــن دلیــل ایــن

و یــا بیقاعــده) ظــرف ارتباطــی

در نبــود رخــداد چگونــه میتوانــد

خــودداری افــول رخــدادی اســت

مداخلهگــران و قوتبخشــی بــه

محقــق شــود؟

کــه ســویههای رهاییبخــش آن

مداخلــه آنهــا بــر میآینــد .طبعــا

تــاش بــرای نزدیــک شــدن بــه

بســیاری از مــا را امیــدوار کــرده

میــزان درک افــراد از ملزومــات کار

پاســخ مســتلزم بررســی وضعیــت

بــود .امــا عــاوه بــر آن ،عوامــل

جنبــش ســبز وارد عرصــه کنشــگری
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دیگــری هــم دخیلانــد :پیامدهــای

حلقههایــی نامتعیــن یکدیگــر را از

نفــره) حضــور یابنــد .از طرفــی بــا

مواجهــه بــا ســرکوب عیانــی کــه

طریــق دنبــال کــردن مطالــب هــم

شــکلگیری ایــن «هســتههای خــرد

دیگــر بــه حــوزه زیســت روزمــره

میشناســند .دیــدار حضــوری و

ِ
امــکان پیوندیابــی آنــان
مقاومــت»

هــم رحــم نمیکنــد؛ مشــکالت

ارتبــاط رودررو میــان ایــن «دوســتان

(در شــرایط مناســب) فراهــم خواهــد

اقتصــادی و فشــارهای معیشــتی کــه

مجــازی» میتوانــد بســتری بــرای

شــد کــه ایــن امــر هــم اثــرات

در اثــر پیامدهــای تحریــم (فــاز

ایجــاد اعتمــاد متقابــل فراهــم ســازد

بیرونــی فعالیتهــای هســتههای

اولیــه «مداخــات بشــر دوســتانه»)

کــه بــه نوبــه خــود میتوانــد

منفــرد را تقویــت خواهــد کــرد و هــم

شــدت یافتــه اســت؛ و غیــره .همــه

زمینــهای باشــد بــرای شــکلگیری

زمینــهی ســوگیری هــای مشــترک

اینهــا باعــث شــده اســت کــه فعالیــن

ِ
کوچــک چنــد نفــره از
هســتهای

هســتهها و شــکلگیری گروههــای

امکانــی بــرای فعالیــت جمعــی از

کنشــگران .تاکیــد بــر ارتبــاط

بزرگتــر را فراهــم خواهــد ســاخت.

مســیری آزمــوده نشــده نبیننــد و در

مســتقیم از ایــن رو اســت که اســتفاده

بــه هــر حــال مهــم آن اســت کــه بــا

پــی آن از عمــل جمعــی در جهــت

بلندمــدت از فضــای مجــازی ،گســتره

تشــکیل هســتههای خــرد مقاومــت

تغییــر شــرایط ســر بــاز زننــد .ایــن

خالقیتهــای مــا را وابســته بــه

از دل بســترهای ارتباطــی موجــود

امــر قطعــا ایجــاد آمادگــی بــرای

ابزارهــای فضــای مجــازی کــرده

(حتــی فضــای مجــازی) ،تــا جــای

مواجهــه بــا رخــدادی دیگــر را نیــز

اســت؛ در حالیکــه فضــای مجــازی

ممکــن بــر خصلــت فردمحورانــه و

مســدود میســازد.

عمومــا توانمنــدی هــای واقعــی را بــه

اتمیــزهی حاکــم بــر فضای کنشــگری

بــا نظــر بــه آنچــه کــه گفتــه شــد،

کنشــی حقیقــی پیونــد نمیزنــد .پــس

غلبــه کنیــم .بــه ایــن ترتیــب

در نبــود رخــداد شــکلگیری

از شــکلگیری گروههــای کوچــک،

میتــوان روحیــه مبارزاتــی را در

ســازمانیابی هــای هســتهای در

طــرح ایدههــای عملــی و انجــام

میــان کنشــگران احیــاء کــرد و بــر

داخــل کشــور نیازمنــد شــکلگیری

پروژههــای مشــترک (و محــدود)،

جــو عمومــی ســرخوردگیِ تحمیلــی

گروههایــی اســت کــه بــه عنــوان

ِ
شــدن گروههــای
بــه نزدیکتــر

از ســوی ماشــین ســرکوب غلبــه

نمونههــای عینــی بتواننــد پایههــای

ِ
کوچــک همســو و تعیینیابــی

کــرد .حرکــت در جهــت تشــکیل

مــادی اولیــهای بــرای دعــوت بــه

آنهــا منجــر میشــود .در واقــع

ـت در عیــن
هســتههای خــرد مقاومـ ْ

تــداوم مبــارزه و مقاومــت فراهــم

میتــوان بــا انجــام پروژههــای

حــال میتوانــد زمینهســا ِز تــدارک

ســازند .یعنــی در شــرایط فقــدان

کوتــاه مــدت عملــی ،اشــکالی

اقدامــات متشــکلتر آتــی باشــد ،و

مبــارزات مشــهود در ســطح عمومــی،

مقدماتــی از ســازمانیابی هــای خــرد

ـق آمادگــی جمعــی بــرای
از ایــن طریـ ْ

تــدارک هــر شــکلی از ســازمانیابی

را متحقــق کــرد .گســترش ایــن گونــه

دخالتگــری موثــر در فرصتهــای

هســتهای در وهلــه نخســت مســتلزم

ســازمانیابی هــای خــرد در نبــود

پیــش رو را تقویــت کنــد .تنهــا بــه

وجــود و پیدایــش اشــکالی از شــبکه

رخــداد (بــا هــدف تــداوم مبــارزه و

میانجــی عمــل همبســته جمعــی (در

هاســت .یــک امــکان موجــود در ایــن

مقاومــت) ،ابتداییتریــن دســتاوردش

هــر ســطحی) اســت کــه میتــوان

راســتا آن اســت کــه شــکلگیری

ایــن خواهــد بــود کــه کســانی کــه

از «سیاســت انفعالــی» موجــود بــه

اولیــه ایــن هســتهها بــر بســتر

حضــور و کنشــگری آنــان در رخــداد

ســوی «سیاســت فعــال» آینــده گــذر

ارتباطــات مجــازی و شــبکههای

پیشــین بــه صــورت انفــرادی بــود،

کــرد.

موجــود در آن رخ دهــد .کنشــگران

میتواننــد در رخــداد بعــدی در

منفــرد فضــای مجــازی غالبــا در

قالــب هســتههای خــرد ( ۴یــا ۵

 ۲۷آذر ۱۳۹۰
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سیاست در خیابان
امیر.ک.
«خیابــان» مــکان مبــارزه سیاســی

در چهارراههــا ،راه خــود را ســیلوار

در مقابــل سیاســت نوظهــو ِر خیابانــی

فرودســتان اســت .در جامعــهای

بــه ســو خیابــان بگشــایند.

و تکانهــای زیــر و رو کننــدهی آن،

دیــواری ضخیــم قلعههــای قــدرت

در لحظــهای ،سیاســت دگرگــون

بــه عبــث بــه دنبــال تکیهگاهــی

سیاســی را از دریــای مــردم جــدا

ِ
سیاســت رســمی و
میشــود.

میگردنــد تــا بــا چســبیدن بــه آن،

کــرده اســت و هیــچ ســخن معتــرض

بیخــون و محافظــهکار و دروغگــو

از غــرق شــدن در تالطــم عظیــم

و مخالفــی ،در نظــام سیاســی جامعــه

در سرســراهای پارلمانهــا و

اجتماعــی نجــات یابنــد .زهــی خیــال

نمایندگــی سیاســی نمیشــود ،در

وزارتخانــه هــا و روزنامــهی

باطــل!

جامعـهای کــه ســرکوب و دیکتاتوری

رســمی و مجلههــای تلویزونــی و

در قلعههــای قــدرت پوشــالی،

عریــان ،هــر ســطحی از ســازمانیابی

رادیویــی بــه آنــی دود میشــود و

احمدینــژاد آغــاز عضــر نوینــی را

و تشــکلیابی را بــرای محرومیــن

بــه هــوا مــیرود و همــهی ناظــران

اعــام میکنــد .خامنــهای پیاپــی

ســتم جامعــه
و طبقــات تحــت
ِ

ِ
کارشناســان اتــو
و مفســران و

بــا صدایــی رنــگ باختــه از تــرس،

ناممکــن ســاخته اســت ،خیابــان آن

کشــیده بــا دهانهایــی از حیــرت

حاکمیــت الهــی خــود را یــادآور

عرصــهی همــواره گشــودهای اســت

گشــوده و چشــمهایی از حدقــه

میشــود ،و حاکمــان چنــان نقــش

کــه سیاســت در معنــای واقعــی

بیــرون زده ،از پشــتبام هــای

بــازی میکننــد کــه گویــی کاخ

آن جریــان مییابــد .کافــی اســت

خــود بلنــد میشــوند و بــه ایــن

ســتم آنهــا ابــدی و زوالناپذیــر
ِ

توافقــی نانوشــته شــکل بگیــرد و

غــول مینگرنــد کــه گامهــای

اســت .امــا در خیابانهــای سیاســت

دســتهها و گروههــای مختلــف

بیشــمارش کل شــهر را بــه لــرزه

غیــر رســمی ،مــردم قــدرت جدیدی

چــون جویبارهایــی از خانههــای

درآورده اســت« :مــردم».

را کشــف کردهانــد؛ قدرتــی کــه

تنــگ و اجــارهای و خفقــانآو ِر

خیابــان ناگهــان همــه آنچــه را

جنبشهــای زیریــن و ســرکوب شــد ْه

خــود بیــرون بزننــد و برخــاف هــر

بــر ســنگفرشهای خــود تجربــه

آنهــا را بــه میــدان عمومــی آورده

روزه ،بــه جــای حرکــت بــه ســمت

میکنــد کــه ســالها و دهههــا

اســت .قدرتــی کــه مترســکهای

کارخانههــا و ادارههــا و دفاتــر کا ِر

از حیــات رســمی ســرکوبگر جامعــه

اقتــدار حکومتــی را بــه تکانــی بــه

بــه مقصــد خیابــان جــاری شــوند.

حــذف شــدهاند .آن خوابزدگانــی

کپــهای کاه و لتههــای بیمصــرف

در هــر کوچ ـهای ایــن جویبارهــا بــه

کــه سیاســت را از رنگیننامــه هــای

بــدل میکنــد.

یکدیگــر مییپوندنــد و نهــری را

رســمی و مجراهــای کاذب ،امــا پُــر

شــکل میدهنــد و بــا تقاطــع خــود

ِ
زینــت حاکمــان دنبــال میکردنــد،

 ۱۷تیر ۱۳۸۸
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مردم چهمیخواهند؟

حکومــت کودتایــی کــه انتظــار

خواســتار آزادی تمــام زندانیــان

آزادیِ قلــم خواســتی همگانیتــر

نداشــت مــردم چنیــن همبســته و

میشــوند .حکومــت جوانــان و زنــان

میشــود .حکومــت ارتبــاط میــان

شــجاعانه در مقابــل وی بایســتند،

را ســرکوب میکنــد؛ جوانــان و زنــان

مــردم را قطــع میکنــد؛ آزادی و

تمرکــز خــود را از دســت داده اســت.

بــرای رهایــی بــه میــدان میآینــد.

ســهل الوصولــی شــبکههای ارتباطــی

حکومــت پیدرپــی چنــگ میزنــد و

حکومــت بــا ادلــه مذهبــی حــق

خواســتی همگانــی میشــود .صاحبــان

ســعی میکنــد دوبــاره روی پایــش

ِ
سرنوشــت خــود
مــردم بــر تعییــن

کارخانههــا و مراکــز تولیــدی در

بایســتد .امــا هــر اقــدام حوکــت بــه

را انــکار میکنــد؛ جدایــی حکومــت

برابــر خواســت اعتصــاب میایســتند؛

ضــد خــود بــدل میشــود .در برهــه

از مذهــب بــه خواســتی عمومــی

کارگــران خواســتار کنتــرل کارگــری

ـاب هــر اقدامــی کــه نظــا ِم ســلطه
انقـ ْ

تبدیــل میشــود .حکومــت از قوانیــن

بــر مراکــز صنعتــی و تولیــدی

موجــود بــرای ســرکوب مــردم

میشــوند .حکومــت مــردم را

گــورش را عمیقتــر میکنــد:

اســتفاده میکنــد؛ مــردم خواســتار

بــه اتهــام عضویــت در احــزاب

حکومــت رای مــردم را لگدمــال

تغییــر قانــون میشــوند .حکومــت

و ســازمانهای سیاســی زندانــی

میکنــد و آشــکارا از حــق حاکمیــت

از فشــار اقتصــادی بــرای جلوگیــری

ِ
فعالیــت احــزاب
میکنــد؛ آزادی

قلیلــی از افــرا ْد بــر جامعــه دفــاع

از اعتصــاب بهــره میگیــرد؛ مــردم

و ســازمانهای سیاســی خواســتی

ِ
حاکمیــت مــردم بــه
میکنــد؛

خواهــان جامعــهای میشــوند کــه

گســتردهتر میشــود .حکومــت

خواســتی عمومــی بــدل میشــود.

اجبــار اقتصــادی بــرای زندگــی

ددمنشــانه

حیــات

نیمبنــد

کــردن حــذف شــود .حکومــت

شــرافتمندانه اهمیــت مییابــد.

موجــود را میبنــدد؛ آزادی رســانهها

جلــوی ابــراز عقیــده را میگیــرد؛

دگرگونــی آغــاز شــده اســت؛ در

بــه خواســتی عمومــی تبدیــل

آزادیِ ابــراز عقیــده بــه خواســتی

همیــن زمــان فشــرده .رویاهــای

حکومــت بازداشتشــدگان
میشــود.
ْ

عمومــی تبدیــل میشــود .حکومــت

جدیــدی در ذهــن جامعــه شــکل

را شــکنجه میکنــد؛ غیــر قانونــی

تجمعــات را ممنــوع اعــام میکنــد؛

میگیــرد .اندیشــیدن بــه همــهی

شــدن شــکنجه بــه خواســتی عمومــی

مــردم خواهــان سیســتمی میشــوند

آنچــه امــکان ناپذیــر مینمــود،

تبدیــل میشــود .حکومــت ســپاه

کــه در آن آزادیِ تجمــع و اعتــراض

مشــغله هــر روزهی همــگان شــده

و بســیج را بــه کشــتن مــردم

بــه رســمیت شــناخته شــده باشــد.

اســت .جسـ ِ
ـارت اندیشــیدن و عمــل

میفرســتد؛ انحــال ایــن نهادهــای

حکومــت گلــوی زنــان جــوان را بــه

ورزیــدن همگانــی شــده اســت .بــرق

ســرکوب بــه خواســتی همگانــی بــدل

گلولــه میبنــدد؛ صــدای زنــان جــوان

چشــمها را بنگریــد؛ «انقــاب» را

میشــود .حکومــت مخالفــان سیاســی

بلندتــر و فراگیــر برمیآیــد .حکومــت

میبینیــد .

را بــه زنــدان میانــدازد ،مــردم

نویســندگان را زندانــی میکنــد؛

بــرای حفــظ خــود انجــام میدهــد،

حکومــت

رســانههای

میکشــد؛
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چهارسوی انقالب
میالد.س.
بــاروت گــرم در خیابــان همــه را بــه فکــر وا داشــته اســت.

بیــرون نظــام هــم تعــرض کردهانــد ،چنــدان هــم بــه بانــک

بــاز میکنــد .همزمــان در ســه ســوی میــدان انقــاب،

گاهــی دیدهایــم کــه قیافهشــان (پوشششــان) بــه آن چــه

 .۱بعضیهــا کــم هــم نیســتند از چلچلــهی «رفــرم ســبز»

کتانیشــان مــارک شــناختهای نــدارد .شــاید همیــن بچههایــی

جنبــش مردمــی شــتاب میگیــرد ،پوســت میانــداز و راه
ایدههــای کهنــه بــه تعاویــل جنبــش میپردازنــد:

در اینترنــت و پیــروزی طبق ـهی متوســط (!) میگوینــد [کــه
بایــد ایــن رویکــرد را در نســبت بــا فوبیــای «انقــاب» درک

کــرد] :از نظــر آنهــا ،اینــک «رفــرم ســب ْز» بخردانــه و آگاه
بــه موهبتهــای ســرمایه ،بــدون خســارت رســاندن بــه
امــوال عمومــی و خصوصــی ،دســت بــه کار شــده اســت.

بــه کمــک شــبکههایی کــه برنامههاشــان را از دوردســت

پخــش میکننــد  -و اگــر خــود مــاه نباشــند ،تصویــر
مردانــی در مــاه هــم نباشــند ،دســت کــم ماهوارهانــد -

مبــارزهای مســالمتآمیز در جریــان اســت .اینــان از توهیــن
بــه مقدســات و نظــام بــه دورنــد ،چــرا در ُکنیـهی جانشــان
مســلمان لیبرالانــد .و لیبــرال بــودن یعنــی معاصــر بــودن،

و معاصــر بــودن چیــزی اســت شــبیه بــه آنــی کــه در

فارســی «پسامدرنیســم» مینامنــد؛ یعنــی موســیقی تلفیقــی
بــه اضافــه گفتگــوی تمدنهــا .اینــان همچنیــن میگوینــد
کــه نســل جــوان ایرانــی از انقــاب  ۵۷چیــزی نمیدانــد.

میگوینــد طبقـه 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 عش ـقاش چــون ایرانــی اســت حــد و
مــرزی و هــم نــدارد ،همیــن شــورای نگهبــان هــم برایشــان

تجلــی اندیشــه الک اســت .میگوینــد اینــان میخواهنــد
همچــون همــه جوانــان دنیــا  -کــه تصویرشــان را در

ســریالهای تلویزیونــی آمریکایــی دیدهانــد  -آزاد باشــند.
دردشــان زندگانــی متعــارف در همیــن نظــم جهانــی اســت .و

آمالشــان ایجــاد شــرکتهای ســهامی اســامی.

امــا ایــن مــردم ،برخیشــان بــه نظــر بــه مقدســات نظــام و

جهانــی و شــواری نگهبــان مــورد اشــاره وقعــی نمینهنــد.

در تصورتــان طبقــه متوســط میباشــد هــم نمیخــورد .کفــش
کــه بــا دلهــرهی پدرانشــان از ســقوط بــه دامــن فقــر ،بــا
فقیــران بیگانــه بودنــد ،در خیابــان پــی بردهانــد کــه فقیــران

دشمنشــان نیســتند .کــه بهتریــن مبارزاننــد ،بیشــمارند و
راهبرانــی شــجاع .و ایــن فقــر اســت کــه چنــدشآور اســت.

اگــر دقــت کنیــد ،آن جــزوه «دولــت امیــد» (برنامــه آقــای
موســوی) هــم چنــدان ربطــی بــه رهنمودهــای بــازار جهانــی

نداشــت و انــگار میخواســت  -بــه هــر دلیلــی -بــه اســام
نــاب ســالهای اول انقــاب برگــردد .بــه هــر حــال بــا

اقتصاددانانــی کــه فکــر میکننــد کــه اقتصــاد علــم اســت،

ـم گــزارهای علمــی ،فاصلــه داشــت.
نــه سیاســت؛ و نولیبرالیسـ ْ

بایــد بــه شــما (دســته اول) گفــت کــه شــاید قالــب تنــگ

دســتگاههای ایدئولوژیــک شــما ظرفــی اســت نامناســب
بــرای واقعیــت خواســتههای اجتماعــی جوانــان :کــه اینــان

بیکارنــد و خســته از کنکورهــای هــر ســال ،خســته از

توســری خــوردن از کارفرمایــان ،خســته از آگهیهــای
تلویزونــی ،اعتیــاد و گشــت ارشــاد؛ کــه اینــان از عــدم
امــکان اعمــال ارادهشــان بیتابنــد .کــه اینــان در همبســتگی

مردمــی زبانــی بــرای اندیشــیدن یافتهانــد کــه کتابهــا،
شــهرها و ســالها پیشــروتر از اندیشــهی ِســ َتر َونی اســت
کــه کمــی لــوده ،کمــی بســازبفروش ،کمــی روزنامهنــگار،
تحلیــل میکنــد .اگــر گــوش بســپارید ،در هــر مواجهــه بــا

ســرکوب ،شــعارهای  ۵۷را بــاز میشــنوید .چــرا کــه ایــن

مــردم دوبــاره بــه یــاد میآورنــد؛ حتــی اگــر کتابهــای
مدرســه را بــا وارونویســي  ۵۷تــا  ۶۰پُــر کــرده باشــند .اگــر

گــوش بســپاریم ،صدایــی را هــر روز رســاتر میشــنویم:
کلهپــا کــردن ایــن نظــم اجتماعــی ،امــروز افقــی روشــنتر

دارد.
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 .۲دیگرانــی میگوینــد کــه ایــن اعتراضــی ارتجــاع فرادســتان

اســت در برابــر تعــرض فقیــران و کارگــران .میگوینــد در
برابــر احمدینــژادُ ،گندهســرمایهداران صــف کشــیدهاند.
بســیجیها بچههــای واقعــی اعماقانــد .میگوینــد :مگــر
ِ
ِ
فرزنــدان فرادســتان ،همــراه
جنــگ
نمیبینیــد کــه ایــن

طبقــه متوســط شهرنشــین ،در برابــر تودههــای محــروم،

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

بگذرنــد و بــرادران و خواهرانشــان را بکشــند .ایــن اشــتباه
محاســبهایِ اینــان اســت .انتظارشــان بــا واقعیــت همخوانــی

نــدارد .فقیــران هیــچ انگیــزهای بــرای حمایــت فعــال از ایــن
دســتگاه را کــه ندارنــد هیــچ ،در مســیر انکشـ ِ
ـاف ایــن جنبش
میتواننــد بــه ســبب همیــن اصــرار حکومــت بــه حمایـ ِ
ـت

فعــال از ســویی ،و حضــور جنبــش در خیابانهــا از ســویی

بــه ویــژه تودههــای دهقــان اســت؟ یــا میگوینــد مگــر
نمیبینیــد کــه ایــن جنـ ِ
ـگ دو طــرف ،دعوایــی اســت بــر ســر

بزننــد .گفتمــان عظمتطلــب گــرد مســئله اتمــی نیــز نیــروی

ملــی مســئله دوران در ایــران اســت و احمدینــژاد قرینــه

دلیــل کــه مســئله کارگــران و فقــرا حکومــت ملــی نیســت.

قــدرت و امــکان چپــاول؟ برخــی میافزاینــد کــه حکومــت
بولیواریســم و متحــد چــاوز.

دیگــر ،دســت بــه ایجــاد ســازمانهای مســتقل خویــش
ج کننــده ای در ایــن مناطــق نــدارد؛ درســت بــه ایــن
بســی 

مســئله فقیــران ایــن اســت کــه از فالکــت رهایــی یابنــد؛

شــاید امــا شــما دورانتــان را بــد درک کردهایــد :حکومــت

کــه جامعــه حقــوق انسانیشــان را بــه رســمیت بشناســد.

چــه محلــی از اعــراب دارد؟ دعــوای دو جنــاح فرادســتان

تکیــه بســته شــود و خــود ایــن پوســته  ،کــه بیــش از پیــش

ملــی در  ۱۳۸۸در ایــران یعنــی چــه ،بولیواریســم در ایــران

شــاید نطفــه ایــن ســازمانها در دل همــان مســجد و همــان

هــم کــه در برهــوت کویــر رخ نمیدهــد ،بــر بســتر

بــه دســتگاه ســرکوب بــدل شــده اســت ،را بــه کنــاری

ثمرههــای انقــاب بودهانــد ،از جــای دیگــری نیامدهانــد.

تبلیغــی و آگاهــی رســانی و اقدامــات اجتماعــی میکوشــند.

جامعــه انقالبــی رخ میدهــد .خــود ایــن دو جنــاح هــم از
نیروهــای بســیج ،نیروهــای شــبه نظامیانــد کــه در مناطــق
فقیرنشــین و کارگــری حضــور چشــمگیری دارنــد .در
هشــت ســال گذشــته مــا شــاهد گــردش تدریجــی در ایــن

نیروهــا هســتیم .اگــر در زمــان شــورش اسالمشــهر اینهــا
دســتگاه کنتــرل و لجــام زدن بــر قــدرت تودههــا بودنــد،
امــروز کارکردشــان تــا حــدودی دســتخوش تغییــر شــده

اســت .ایــن نیروهــا در چارچــوب گفتمــان احمدینــژادی

سعیشــان نمایندگــی فقیــران بــوده اســت .امــا ایــن ابتــکاری
بــود طراحــی شــده بــه وســیله نهادهــای امنیتی-نظامــی و
بــا کمــک مشاورانشــان ،نوعــی ســکه زدن بولیواریســم

اســامی در ترکیــب بــا حــزباهلل لبنــان .اینهــا جــای خالــی

ســازمانهای مردمــی را بــا ســامانههایی بــرای امتیــاز دادن
بــه معــدودی عــوض کردهانــد .ایــدهآل اینــان ایجــاد نوعــی

حکومــت محلــهای در تبانــی در دولــت بــوده اســت .امــا
پایــه کارشــان توزیــع بخــش کوچکــی از درآمــد رانتییــر در

میــان فقــرا بــود ،و فــرو کاســتن مطالبــات مردمــی بــه امــکان

فــردیِ در رفتــن از مهلکــه فالکــت و فقــر .در عــوض از

تــودهی فقیــران انتظــار دارنــد کــه در متــن جنبــش مردمــیِ
ِ
حمایــت فعــال از ســرکوب برخیزنــد .از آنــان
حاضــر بــه
ْ
انتظــار دارنــد کــه همگــی در برابــر ســردارانی کرنــش
کننــد کــه در حــال چپــاول ثمــرهی کار و درآمدهــای

متعلــق بــه همگاننــد ،در راه ایــن ســروران از جانشــان

نهــد .کمونیســتها در راســتای همیــن امــر بــا برنامههــای
تــا آن جــا کــه میدانیــم تــرس بــزرگ حاکمــان هــم ایــن

اســت کــه تودههــا پــی ببرنــد کــه خــو ْد صاحبزمــان

انــد .ورشکســتی مالــی دولــت در ماههــای آینــده ،بــه هیــچ

وجــه مجالــی بــرای ریخــت و پــاش هــای الزم بــرای اجــرای

تئاتــر بولیــواری در شــهر روی را نمیدهــد .درک درســت

از موانــع ســازمانیابی ،خواســتههای اجتماعــی و کوشــش
در جهــت فائــق آمــدن بــر آنهــا کار کمونیسـت هاســت ،نــه
تاویــل ســکوت نســبی تــوده بــه حمایــت ضمنــی از ســرکوب

بــر پایــه منافــع طبقاتیشــان.

از ســوی دیگــر مردمانــی کــه در خیابــان هســتند بیــش از
پیــش بــه ایــن امــر پــی خواهنــد بــرد کــه تصـ ِ
ـورات دور از

واقعیتــی کــه گــروه اول ترویــج میکننــد کارگشــا کــه نبــوده
هیــچ ،مانعــی بــر ســر پیشرویشــان اســت و آن تصــورات
را شــاید کمکــم بــا تمــاس و ایجــاد خواســتههایی بــرای

همــه مــردم ،فقیــران ،کارگــران و نیــروی کار تکمیــل کننــد.

الششــان در همیــن راســتا بایــد باشــد.
کمونیســتها ت 

 .۳گــروه ســومی میگوینــد کــه ایــن جنبــش مرحلــهی

خواســتهای دموکراتیــک و بورژوایــی اســت .چــرا کــه
بــر اســاس آمارهــای مــا تودههــای عظیمــی در ایــران در
ِ
مناســبات دهقانــی روزگار میگذارننــد و خردهمالکانــد.
شــاهد ایــن مدعــا ،نقــل قولــی از مارکــس دربــاره اروپــای

ســدهی نوزدهــم اســت .و مــا چــون دقیــق فکــر میکنیــم
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مرحلــه ایــن خواســتهها را از مرحلــه سوسیالیســتی جــدا

فــرود میآیــد ،بــاور کنیــد همیــن هســت کــه هســت .شــما

یــک ســرمایهداریِ نامتعــارف ،هنــوز از نظــر تاریخــی مترقــی

بــا بهــرهوری از انباشــت اولیــه از طریــق محصــول روســتاها

کردهایــم .چــون ایــن خواســتهها در ایـ ِ
ـران عقــب افتــاده ،بــا
اســت .پــس مــا از آن حمایــت کــرده ،و بــرای تضمیــن
پیــروزی ایــن جنبــش یــک نقشــه خیلــی دقیــق داریــم .مــا

در پــی تســخیر قلعــه قدرتایــم .مــا بــرای همــه جزئیــات

هــم فکــر کردهایــم و همــه چیــز را بــر اســاس نقــل قولــی

از لنیــن در ســال  ۱۸۹۹میــادی محاســبه کردهایــم .مــا

ِ
مهندســان پیمــانکا ِر پــروژهی پلســازی هســتیم ،پلــی
میســازیم کــه نامــش دموکراتیــک اســت .بعدهــا کــه
کارگــران صنعتــی اکثریــت را در جامعــه بــه دســت آوردنــد،

پلمــان را درازتــر میکنیــم و آنــگاه دولتمــان مالکیــت
خصوصــیِ وســایل تولیــد را ملغــی کــرده و همــه از ایــن
بخشنامــهی دولتــی طبعیــت خواهنــد کــرد .میگوینــد

کــه مــا آنقــدر دقیــق فکــر کردهایــم کــه سوسیالیســم را
از کمونیســم ،انقــاب سیاســی را از انقــاب اجتماعــی ،شــیوه

تولیــد را از سیاســت جــدا کردهایــم .مــا فعــا منتظریــم کــه
اتحــاد شــوراهای کارگــران و دهقانــان ،کــه دموکراتیکانــد
امــا نــه سوسیالیســت ،بــه مــا بپیوندنــد و مــا یــک جمهــوری

دموکراتیــک را بــر ایــران حاکــم کنیــم.
که این طور؟

در ســودای تکامــل وســایل تولیــد ،یعنــی صنعتــی کــردن،
هســتید .چیزهایــی دربــاره شــوروی دهــه  ۲۰و  ۳۰خواندهایــد

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 میکنــد کــه اقــای موســوی هــر چــه

قــدرت هــم کــه صادقانــه بخواهــد ،میتوانــد کــه تفــوق
ســرمایه تولیــدی را بــرا ســرمایه تجاری-مالــی و دســتگاه

رانتییــری تضمیــن کنــد .چنیــن تفوقــی اصــا بالموضــوع
اســت؛ بلکــه بــرای ایــن اســت کــه ایــن شــعار در ایــن

مرحلــه ،امــکان گســترش مداخل ـهی مردمــی در محیــط کار
و زندگــی را تــا حــدی فراهــم میکنــد .بــه نــرخ نیــروی
کار و هزینــه تولیــد صنعتــی در ایــران نــگاه کنیــد؛ آن را
بــا کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی و چیــن مقایســه
کنیــد؛ ایــن ســرمایهداری هــم هرگــز در عصــر ســرمایهداریِ

پســاصنعتی ،در ایــران ،کثــرت مطلــق کارگــران صنعتــی را
نمیزایــد ،مگــر ایــن کــه دولـ ِ
ـت مــورد نظــر شــما کارش را
بــا کاهــش فاجعهبــا ِر نــرخ نیــروی کار شــروع کنــد ،کــه
ایــن چنــدان فکــر بکــری نیســت.

یکــم ایــن کــه کــدام تودههــای دهقــان؟  ۲۵درصــد ایرانیــان

ســوم اینکــه ،شــیوه تولیــدی هــم چیــزی غیرسیاســی نیســت،

برهــوت کویــر در روســتاهای کوچــک و هــر روز کوچکتــر

ناخواســته بــه دولــت ،پارلمــان و دگیــر رکنهــای فضــای
عمومــی محــدود میکنیــد .مداخلــه در شــیوه تولیـ ِ
ـد ثــروت

کشــاورزند بــه اســتثنای اســتانهای شــمالی ،بقیــه در

پخشانــد .بــاغداری در نزدیکــی شــهرهای بــزرگ و در
حومههــا ،یکــی از اشــکال تاریخــی مناســبات دهقانــی بــوده
اســت کــه ایــن نیــز بــه نوبــه خــود بــه ســرعت در حــال

اضمحــال اســت .مارکــس دربــاره اروپــای شــمالیِ قــرن
نوزدهــم بــر پایــه تراکــم جمعیــت روســتایی مینویســد ،کــه

هنــوز هــم در بخشهایــی از اروپــا موجــود اســت .بــرای
درک ایــن منظــر تنهــا کافــی اســت یــک عکــس ماهــوارهای

از فــات ایــران را نــگاه کنیــد .هیــچ فکــر کردهایــد چــرا
روســتاییان در جنبشهــای اجتماعــی و سیاســی از مشــروطه
بدیــن ســوی نقــش تعییــن کننــدهای نداشــتهاند؟ بلــه ایــن

مناســبات در حــال تغییــر اســت ،امــا نــه بــدان ســمت و بدان
شــکلی کــه شــما میپنداریــد؛ بــر عکــس ،آن معــدو ِد موجــود
هــم خردهمالکــی را کنــار میگذارنــد.
ـبات متعـ ِ
دوم ،کــدام مناسـ ِ
ـارف ســرمایهداری؟ اینجــا مجــال
بحــث تنــگ اســت .امــا ســرمایهداری هنگامــی کــه در ایــران

بــاز بــه بــاورم ،اشــتباه میکنیــد .معنــای سیاســت را

ِ
گرداندن
اجتماعــی عیــن سیاســت اســت ،مداخلــه در نحــوهی

یــک محلــه یــا یــک محــل کار عیــن سیاســت اســت .الزم

نیســت از مارکــس دربــارهی روســتاهای اروپــا نقــل قــول
بیاوریــد ،الزم اســت بفهمیــم کــه کاپیتــال مارکــس یــک

کتــاب تخصصــی در بــاب اقتصــاد نیســت ،تبییــن شــرایط
سیاســت ،مداخلــهای اجتماعــی در شــیوه تولیــد ،اندیشــهی
پایهپــای جنبــش کارگــری اســت .بــرای همیــن بــه گفتــه
خــود نویســنده ،نوشــته شــده اســت.

ســر آخــر ایــن کــه ،ایــن پلِ شــما روســوی کــوه قــاف ،نامش

دقــت تئوریــک نیســت ،چــرا کــه نــه کوهــی در کار اســت
و نــه ســیمرغی .ســیمرغ میشــوند؛ یعنــی در طــی همیــن

مبــارزه در ایــن کــوی و بــزرن ،در آن محیــط کاری ،مــردم
بــه ایــن الغــای مالکیــت دســت مییابنــد ،نــه بــا بخشنامــه

دولــت پرولتاریــا .ایــن کــه ایــن دســتیابی ،ایــن در نوردیــدن
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مرزهــای ســرمایه ،در چــه اشــکالی اتفــاق میافتــد ،ایــن را

بــه اینــان داده اســت؟ چــون توضیــح المســائل نوشــتهاند؟

نیســت ،مــدار گــردش زمیــن بــر گــرد خورشــید نیســت و

گنــگ نیســت؛ افــق آن خواســت تبییــن دســتهجمعی

مــا نمیدانیــم ،چــون تاریــخ و جنبــش اجتماعــی طبیعــت
مــا هــم در رصدخانــه ننشســتهایم .بگذاریــد تئوریکتــر

بگوییــم :کمونیســم از آن روی قدرتمنــد نیســت کــه دقیــق

اســت ،بلکــه قــدرتاش در وافــاداریاش بــه حقیقــت نهفتــه
اســت .ایــن حقیقــت ،آن رودخانــهی جــاری زیــر پلهــای

خیــال ،اینهــا ســیالاند ،جاریانــد ،جنبشانــد ،مسیرشــان
را و نامهــای خــاص خــود را میطلبنــد کــه اگــر نطلبنــد
کــه دیگــر خودبــاور نیســتند .طــول و عــرض شــان بســته

اســت بــه مقاومــت دشــمن ،بــه درجــه همبســتگی ،بــه تــوان
فراتــر رفتــن و بــه افقــی کــه روشــن اســت .تدقیــقِ افــق،

آنالیـ ِز شــرایط توســط روشــنفکران نیســت ،بلکــه در همپایــی
اندیشــه و عمــلِ مشـ ِ
ـخص مــردم تحقــق مییابــد.

یــا ســرداران شکســت خــوردهی جنگانــد؟ جنبــش کنونــی

پاس ـخهای ممکــن بدیــن پرس ـشهای روشــن اســت .طــرح
پرســش نیمــی از پاســخ اســت.

کمونیســتها هــم در وســط میــدان ،در صــدد تحقــق ایــن
پاســخها همــراه مردمانــد .کمونیســتها بیــرون قــدرت

دولتــی و گفتمــان دولــتزده ،تالششــان ســازماندهی و
آگاهانــدن مــردم ،تهدیــد قــدرت دولــت و تحمیــل مطالبــات

مردمــی بــه دســتگاه دولتــی اســت .ایــن را در گفتارشــان و

در اعمالشــان میتــوان دیــد و همیــن سـ ِ
ـبب اعتمــاد مــردم

خواهــد بــود .کمونیســتها تکنســین سیاســت نیســتند کــه
تنهــا دغدغهشــان کســب قــدرت دولتــی یــا تالیــف دفترچــه
راهنمــای شــگردهای برانــدازی باشــند .کمونیس ـتها در راه

 .۴بــه بــاورم هــر ســه ،ورای ایدئولوژیشــان ،بــه مشــاهداتی

گســترش دموکراســی مبــارزه میکننــد .بــر علیــه تبعیــض،

در تعمیــم نامجــاز مشــاهده اســت .هــر کدامشــان از ســه

مشــخص میآورنــد ،آینــده را بــه پاســداری از محیــط کار و

تکیــه میکننــد کــه نــه درســت اســت نــه غلــط؛ اشتباهشــان
کنــج میــدان انقــاب ،یکســویه و بخشــی از حرکــت مــردم

در میــدان را دیدهانــد .امــا تنهــا راه اشــراف بــه پیچیدگــی
وضعیــت ،بــه وســط میــدان رفتــن اســت .در وســط میــدان،

شــما  ۳۰ســال انکشــاف انقــاب را ،در هــر ثانیــه حضــور

بــر علیــه فســاد ،بــر علیــه بیــداد و جهــل ،برنامههــای
زندگــی مــردم ،طبیعــت و محیــط زیســت ،ترجمــه میکننــد،

همــه جــا و مــورد بــه مــورد .کمونیســتها برنامهشــان را
بــا ســازمانهای مردمــی بــه پیــش میبرنــد نــه بــا قــدرت

دولتــی ،قــدرت دولتــی را مجبــور میکننــد بــه خواســتههای

دســتهجمعی ،تجربــه میکنیــد .مســئله اصلــی ،نــه فرزنــدان

همگانــی گــردن گــذارد یــا ایــن کــه بــرود .جایــگاه ایــدهی

فقیــران و فرادســتان ،نــه شــکل حکومــت ،مســئله اصلــیِ ایــن

دولتــی ،در ســازمانهای مردمــی تعریــف میشــود.

فرادســتاناند ،نــه باورهــای دســت راســتی ،نــه جنــگ
جنبــش ایــن اســت کــه مــردم میخواهنــد در ادارهی جامعــه
شــرکت کننــد ،در هــر ســطح ممکــن ،در ســطح کشــوری و

یــا در محل ـهای کــه در ســاکناند یــا جایــی کــه در آن کار
ـان کار را بدانجــا رســاندهاند کــه
میکننــد .چــرا کــه حاکمـ ْ

بیکفایتــیِ مطلقشــان را دیبــای برازنــدهی مــردم ایــران
میپندارنــد و مــردم را باجگیــر و صدقهگیــ ِر بنیــاد امــداد.

پرسشــی کــه ســمت و ســوی جنبــش را تعییــن خواهــد
کــرد ایــن اســت :مــا اگــر چنیــن چیــزی را میخواهیــم،

کمونیســم ،همیشــه و بــدون اســتثناء ،در بیــرون از قــدرت

مهندســان سیاســی بــه مــا خواهنــد خندیــد و خواهنــد گفــت
کــه ایــن چــه کار ابلهان ـهای اســت ،هنگامــی کــه همیــن کار
را موثرتــر بــا همــان قــدرت دولتــی میتــوان بــه ســرانجام

رســاند؛ کافــی اســت آن را تســخیر کنیــم و درســت بــه

کارش بریــم .همیــن بــاور آنهــا از دولتشــهر آتــن تــا بــه
امــروز ،ایدئولــوژی دولتســاالران در برابــر دموکراســی بــوده

اســت؛ همیــن ایدئولــوژی فرادســتان تــا بــورژوازی در برابــر

امــر سیاســی بــوده اســت .دموکراســی بــرای کمونیس ـتها،

امــا یــک شــکل نیســت ،یــک جنبــش مداخلهگــر اســت و

بــا ایــن خواســتمان اصــا تحــت چــه عنوانــی عضــو
جامعــه هســتیم؟ ملــت ،اُمــت ،مســتضعف ،منتظــران ظهــور

ایــن همــان تعریــف سیاســت اســت.

کــه خواســتههامان را نمیپذیرنــد بــه چــه حقــی بــر مــا

کنجهــای آن ،بلکــه در وســط میــدان اســت.

مهــدی ،صغیــران ،تحــت پوشــش والیــت فقیــه ،و آنانــی

ســتم روا میدارنــد؟ چــون ســاح در دســت دارنــد؟ چــون
ثروتمندنــد و ثمــرهی کار مــا ،ثــروت معــادن ایــن ســرزمین
را بــه زور صاحــب شــدهاند؟ چــون ایــن حــق را خداونــد

نکتــه ایــن کــه ،ســوی چهــارم انقــاب ،نــه در یکــی از
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نه امیدی صرف ،بلکه با همه توانمان
میالد.س.
نبــرد مردمــی در هــر گامــش مرزهــای عــادت را میشــکند.

امــر سیاســی یعنــی دخالــت همــهی مــردم در گردانــدن
شــهر ،کشــور .امــر سیاســی خــو ِد دموکراســی اســت .هنگامــی

تــا همیــن دیــروز نمیشــناختیم .هــر شــبنامه ،هــر روزنامـهی

امــور تقلیــل میدهنــد ،و در رقابتهــای دورهای شــان

دیوارهــای نامرئــی کــه محلههــا را از هــم جــدا میکننــد را

خــراب میکنــد ،فضاهــای نویــی ایجــاد مــی کنــد کــه شــاید
مردمــی ،هــر گردهمایــی در محــل کار یــا زندگــی ،در خیابــان

یــا در دانشــگاه ،در ســینما یــا در اســتادیوم ورزشــی ،در
اداره یــا در پــارک ،بخشــی از همیــن کانــون هــای تــازه ی
مبــارزه اســت .امــا مــا کــه در اینجــا ،در ایــن محــل کار،
در ایــن محلــه و در ایــن شــهر هســتیم ،چــه مــی خواهیــم؟

شــاید صبــح شــنبه ،گــروه هــای کوچکــی از مــردم ،یعنــی

نیــروی کار ،همیــن پرســش مشــترک را بــه صحــن محــل

کــه دولتمــداران سیاســت را بــه تکنیــک رتــق و فتــق
در مجموعههــای محــدود نمایندگانــی را بــرای مــردم

دس ـتچین میکننــد ،در واقــع امــر سیاســی را ،و بــه همــراه

آن دموکراســی را حــذف کردهانــد .پــس هنگامــی کــه از
پیوســتگی مطالبــات اجتماعــی مشــخص و حقــوق همهشــمول

بــه عنــوان امــر سیاســی میگوییــم ،منظــور ایــن اســت
کــه ایــن دو همبســتهاند و یکــی بــی آن یکــی معنایــش را
از دســت میدهــد .میــان خیابــان و محــل کار پیوســتگی

کار بیاورنــد .شــاید جوانانــی کــه بــه ســبب بیــکاری گســترد ْه
جامعــه از دانــش و تــوان آنهــا محــروم شــده اســت ،بــرای

نظامــی اش آن را شقهشــقه میخواهــد .ایــن ســازمانهای

نکتــه همــه ایــن اســت کــه پاســخ هــای ایــن پرســش را هیــچ

ایــن همبســتگیِ ضــروری و پیوســتگی مــادی را معنــا بخشــیده

پرســیدن همیــن پرســش دور هــم در جایــی جمــع شــوند.
کــس جــدا جــدا نمیدانــد و همــه بــا تشــکلهای خــود،
بــا پیوســتن کار بــه میــدان مبــارزه بــدان میرســند .اگــر

میلیونهــا ایرانــی از ارس تــا کارون ،میخواهنــد در تعییــن

سرنوشتشــان شــریک شــوند ،آنگاه ایــن اشــتراک بیــش
از هــر چیــزی ســازمانیابی مســتقل خویــش را میطلبــد.

نامــش هــر چــه میخواهــد باشــد؛ اتحادیــه ،صنــف ،شــورا،
کمیتــه .چــرا؟ بدیــن دلیــل کــه در ایــن جامعــه مناســباتی که

رابطـهی کارگــران و جنبش سیاســی ،دســتگاه امنیتــی و دولت
را تعریــف میکنــد ،هــر تشــکلی پیرامــون خواســتههای
مشــخص اجتماعــی ،خــو ِد سیاســت اســت .نکتــهی مهــم
صفتــی اســت کــه ایــن نــام را توصیــف میکنــد .ایــن

صفــت اگــر نشــان از جــای مشــخصی را نداشــته باشــد

(منظــورم لزومــا اعــان رســمی ایــن امــر نیســت ،کــه ایــن

خــود مشــروط بــه مالحظــات امنیتــی اســت) ،اگــر شــورا
یــا کمیتــهی محلــی در نظــام آبــاد ،کارگاهــی در شــهرکی

صنعتــی ،ادارهای در چابهــار نباشــد ،اگــر عزیمتگاهــش
همــان واقعیــت تجربــه شــده در همــان محــل کار یــا زندگــی

نباشــد ،زیــر ضــرب خواهــد بــود.

مــادیای وجــود دارد کــه قــدرت دولتــی و دســتگاههای

مســتقل مردمــی و کثــرت ســیال ایــن ســازمان هاســت کــه
و بدیــن ترتیــب ،و تنهــا بدیــن طریــق ،رهبــری موثــر جنبــش

مــردم را تضمیــن میکننــد (و نــه رهبــری واحــد را) کــه

فرمانــده جنــگ خیابانــی اســت .چنیــن تصــوری در هیــچ
برهــهای از پروســهی انقالبــی در ایــران نــه تحقــق یافتــه و

نــه مطلــوب اســت .بــه تجربــه و دانــش مــان از  ۵۶تــا ۶۰
نــگاه کنیــد .دانــش جمعــی ایــن مجموع ـهی از ســازمانهای
مردمــی بینهایــت کارســازتر ،هشــیارتر و در برابــر ترفندهای

امنیتــی رویینتــر از هــر رهبــری خواهــد بــود .ایــن بــار مــا

تجربـهی همـهی جنبشهــای پیشــین را راهبرمــان میکنیــم.
اگــر نیــک بنگریــد فراخــوان تظاهــرات  ۱۸تیــر را هیــچ
مرکــز فرماندهــی ای صــادر نکــرد ۱۸ ،تیــر خــو ِد فراخــوان

بــود .همینگونــه خواهــد بــود چهلــم یــک شــهید ،ســالمرگ
یــک شــاعر مردمــی ۱۷ ،شــهریور ،قیــام تبریــز ۱۹ ،بهمــن،

 ۲۲بهمــن .پــس از صــد ســال تــاش ،مــا ،هــر هفــت
روز یــک فراخوانیــم و تقویممــان را از روزشــمار رســمی

جــدا کردهایــم .امــروز بــر اســاس همــان تجربــهی غنــی،
همبســتگی کار و خیابــان در همــهی شــهرها پــا میگیــرد؛
بــا شــبنامه هــا ،اعــان هایــش و روزنامــه هایــش ،تقویمــی
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جدیــد ســاخته و نیــروی ســرکوب را در همــان گوشــهی

بــه ســبب خفقــان از بطــن مبــارزهی مردمــی دور بودنــد.

امــا برخــی مضطربانــد؛ از سندیکالیســم ،یــا از امتــزاج

مشــخص آنــی کــه میخواهیــم
چیــزی کــه در هــر جــای
ْ

مختصــات شــرایط ایــران برگردیــم .هــر گونــه تشــکلی

اگــر بخواهیــم بــر اســاس تجربههامــان پیــش رویــم ،بهتــر

میــدان جــا خواهــد گذاشــت.

مطالبــات صنفــی و امــر سیاســی مــی هراســند .بــاز بــه

اگــر بــه شــکلی هدفمنــد بخواهــد مانــع از رابطــهی میــان
مطالبــات مــوردی ،مالــی و مطالبــات ناظــر بــر ادارهی محــل

کار ،ناظــر بــر رابطـهی محــل کار و محــل زندگــی ،ناظــر بــر

رابط ـهی ایــن دو و کلیــت جامعــه گــردد ،آن گاه دســتگاهی
ایدئولوژیــک بــوده و خواهناخــواه نماینــدهی منافــع دولــت

یــا صاحــب کارخانــه ،در یــک کالم یعنــی ســندیکای زرد
اســت .در هــر بزنــگاه تاریخــی ،در هــر جنبــش سراســری،
همچــون امــروز در ایــران ،چنیــن تشــکلی یــا از ســوی

کارگــران و مردمــان ایزولــه میشــود و یــا از درون متحــول.
چــرا؟ چــون کــه مــا هنــوز در انقالبیــم؛ یعنــی وســط میـ ِ
ـدان

خودســازمانیابی مــردم ،نضــج آگاهــی اســت .آگاهــی بــه
بشــویم.

اســت از عالقــهی مفــرط بــه طبقهبنــدی و تجزیــه و

بخشبخــش کــردن مدرسـهای امور دســت برداریــم .از مجزا
کــردن صفــت «صنفــی» از امــر سیاســی دســت برداریــم.

چــرا کــه بــا فهرســتی بلنــد از مقولههــای ایســتا ،مســیر و

حرکــت و پروســه را نمیبینیــم؛ آن جــا کــه بایــد تکاپــو را

افــزون کنیــم ،ســاکنیم و آن جــا کــه بایــد آرامتــر حرکــت

کــرد ،تنــد میرویــم .تاریخچــهی ایــن معضلهــای فکــری
برمیگــردد بــه بحثهــای جنبــش کارگــری در اروپــا و

در روســیه در اوایــل قــرن بیســتم دربــارهی یونیونیســم .در
ایــران ،بــرای ایــران در  ،۱۳۸۸بــا وقــوف بدیــن تاریخچــه،

احــراز حقوقــی کــه بیــش از صــد ســال برایــش مبــارزه

همپــای منطــق حرکــت مــردم و نیــروی ابتکارشــان از ایــن

بــوده اســت کــه حقــوق و امکانــات نیــروی کار در ایــران

اســت :پــا بــه پــای نبــرد مردمــی ،نــه دنبالـهرو و نــه فرمانده.

کردهایــم .و از یــاد نبریــم کــه ایــن مبــارزه آن قــدر کارآمــد
دهههــا پیشــروتر از کشــورهای دور و بــر ماســت .از یــاد
نبریــم ج.ا .در آخریــن دو دهــهی حیاتــش تعــرض بــزرگ
و تاکنــون بدفرجامــی را بــه همیــن آخریــن ســنگرهای فتــح

شــدهی مــردم آغــاز کــرده بــود .کوتــاه گفتــه باشــم ،آن ثبات

سراســری کــه ســندیکاهای ایدئولوژیــک را بــر گــردهی مردم
ســوار کنــد ،در ایــران نمیتوانــد برقــرار شــود .آن ثبــات
را قدرتپرســتان تنهــا در خــواب مــی بیننــد .از همیــن
بیــداری خوابآلــوده پریشــان میگوینــد؛ یکــی از
روی ،در
ْ

حــزب واحــد رســتاخیز میگفــت و دیگــری از ذوب شــدن
میلیونهــا آدم در یــک فــرد .عقــل مــذاب اینــان ،در وســط
میــدان دود شــده بــه هــوا خواهــد رفــت.

تاریــخ فراتــر رفتهایــم .روشــنفکر کمونیســم کارش روشــن

اگــر کســی دانــش ســازماندهی یــا تجرب ـهای کارا از گذشــته

یــا دنیــا دارد ،آن را همچــون دیگــران بــه انــدازهی توانــش
عرضــه کــرده و خــو ِد وی بــه انــدازهی نیــازش از تجربــه و
دســتاوردهای اقــدام مشــترک بهــره میبــرد .امــا کســی کــه

عضــو ســازمانی مردمــی در جایــی مشــخص نباشــد ،یکــی از

هــزاران رهبــر مــردم نمیشــود .بگذاریــد لحظــهای از یــاد

نبریــم کــه کمونیســتها در ایــران ،ریشــهدار و پُرقــدرت
انــد؛ نــه فقــط بــه خاطــر اینکــه پایهگــذار تئاتــر و فرهنــگ
مــدرن در ایــران بودهانــد (از نوشــین تــا تئاتــر خیابانــی

«عبــاس آقــا کارگــر ایــران ناســیونال»)؛ نــه بــه خاطــر اینکــه
از هدایــت تــا نیمــا ،همراهشــان بودنــد یــا اینکــه نخســتین

پــس ،کمونیســمی کــه از تجربههــا آموختــه اســت،

اتحادیههــا و کتابخانههــا را برپــا کردنــد؛ نــه تنهــا بــرای

فعلــی نیروهــا ،بــی هیــچ توهــم ایدئولوژیکــی ،هــر نیــروی

آشــنا میکننــد؛ بلکــه پیــش از هــر چیــز ،بدیــن خاطــر

قدرتمندتریــن همــراه مــردم اســت .میدانــد کــه در تــوازن
حائلــی فرصــت الزم اســت .ایــن کمونیســم امیــد صــرف

نیســت ،تحقــق تــوان همگانــی اســت .چنیــن گفتــاری بــه

معنــای خودبهخــودی بــودن یــا کامــا خودجــوش بــودن
جنبــش هــم نیســت .اساســا تقابــل خودجوشــی و آگاهــی از

بیــرون ،بحثــی گنــگ اســت .خودجوشــی چــه معجونــی اســت
و چگونــه در برابــر آگاهــی ایســتاده اســت؟ ایــن واژههــا ســی

ِ
ترجمــان غافلگیــر شــدن مبارزانــی بــود کــه
ســال پیــش

اینکــه جامعــهی ایرانــی را بــا پیشــروان اندیشــه در جهــان
کــه بــی پــروای بندهــای خرافــه و تبعیــض ،هــم در اقــدام
مشــترک ،هــم در اثبــات اشــتراک راهنمــای کارشــان ایــن

اســت« :از هرکــس بــه انــدازهی توانــش ،بــه هــر کــس بــه

انــدازهی نیــازش».

 ۳مرداد ۱۳۸۸
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دربارهی حضور کارگران در جنبش
امین حصوری
در اینکــه در یــک جامعـهی خفقــانزده خیــزش عمومــی علیــه

دیگــر امــکان رادیکالیــزه شــدن جنبــش توســط اهرمهــای

آغــاز میشــود ،جــای شــگفتی نیســت؛ امــا ایــن لزومــا بــه

مییابــد .در هــر دو حالــت ســیطرهی اصالحطلبــان بــر

وضــع موجــود غالبــا بــا محوریــت آزادی و محــو اســتبداد
معنــای آن نیســت کــه ســایر مطالبــات از جملــه مطالبــات

ویــژهی کارگــران و محرومــان را در ایــن جنبــش جایی نیســت

یــا نخواهــد بــود .در مــورد خــاص جنبــش جــاری در ایــران،
بــرای فهــم زمینههــای غیبــت حضــور متشــکلِ کارگــران یــا
مطالبــات اقتصــادی آنهــا میتــوان چنیــن اســتدالل کــرد کــه
بــه رغــم وجــود شــرایط عینــی مصیبتبــاری از فالکــت و
ســتم و اســتثمار ،گفتمــان کارگــری یــا بــه طــور کلــی گفتمــان

چــپ بــرای فرمولــه کــردن و عرض ـهی عمومــی ایــن گونــه
مطالبــات در فضــای درونــی جنبــش ضعیــف و نارســا بــوده
اســت (ضعفــی قدیمــی و مزمــن کــه حتــی پــس از آغــاز ایــن

ِ
جنبــش شــگرف و پدیــداری فرصتهــای تاریخــی برآمــده
از آن هــم  -تاکنــون  -درمــان نشــده اســت) .در حالــی کــه

گفتمــان عــام آزادیخواهــی بــا محوریــت مطالبــات لیبرالــی
(محــدود) ،بنــا بــه دالیــل بســیاری مدتهاســت کــه در
فضــای عمومــی جامعــه راه بــاز کــرده اســت و صــورت و

بیانــی کمابیــش همگانــی یافتــه اســت .از ســوی دیگــر بــه
لحــاظ موقعیــت زمانــی ســر بــاز کــردن و طــرح برخــی

مطالبــات دموکراتیــک در جنبــش از ســوی مــردم عــاوه بــر

زمینههــای عینــی از پشــتوانههای تشــکیالتی و رســانهای

اصالحطلبــان هــم برخــوردار بــوده اســت (طیفــی کــه فعــا

فشــار مســتقیمی کــه کارگــران در اختیــار دارنــد افزایــش
جنبــش و هژمونــی گفتمــان «اســام سیاســیِ تعدیــل شــده»
بــر فضــای فکــری جنبــش بــه خطــر خواهــد افتــاد .بــه همیــن

خاطــر اصــا طلبــان حتــی بــه طــور مصلحتــی هــم ســخنی از
محرومیتهــای اقتصــادی و معیشــتی و مطالبــات کارگــران
و محرومــان ســخنی بــه میــان نمیآورنــد .بــرای مثــال،

حتــی در برهههایــی کــه شــرایط عینــی جنبــش ،زمینههــا
و ضرورتهــای ویــژهای بــرای فراخــوان بــه اعتصــاب

عمومــی (در حــد محــدود و صرفــا بــرای ایجــاد خودبــاوری و
همبســتگی جمعــی در میــان مــردم) ایجــاد کــرده بــود ،ســران

طیــف اصالحطلــب از امتحــان کــردن چنیــن راهکارهایــی

ســر بــاز زدنــد؛ اگــر چــه داعیـهی آن را داشــتند و دارنــد کــه
هــر روش کمهزینــه و مســالمتآمیزی کــه امــکان پیوســتن

تودههــای وســیعتری از مــردم را بــه جنبــش فراهــم کنــد،
بــرای تــداوم و گســترش جنبــش مفیــد و ضــروری اســت.

چنیــن رفتارهــای تناقضآمیــزی بــه هیــچ وجــه در ردهی

اشــتباهات تاکتیکــی نمیگنجــد ،بلکــه پیــش از هــر چیــز
ناشــی از آن اســت کــه آنــان بــه طــور آگاهانــه مایلنــد ایــن
«غــول» ،همچنــان خفتــه بمانــد .ترجیــح میدهنــد «غــول»

زمانــی بیــدار شــود کــه تســلط آنهــا بــر حیط ـهی راهبــری
جنبــش (بــه گذرگاههــای «امــن» و «مانــوس» و بیخطــر)

منافــع یــا بقــای سیاســی خــود را در حمایــت و همراهــی بــا

قطعیــت یافتــه باشــد .بــه هــر حــال اصالحطلبــان هنــوز هــم

اقتصــادی کارگــران و محرومــان جامعــه ،هیــچگاه چنیــن

بــا ایــن وجــود ،همـهی ایــن حرفهــا بــه معنــای ایــن نیســت

ایــن مطالبــات میبینــد) .امــا در مقابــل ،بــرای طــرح مطالبــات
پشــتوانهی بیرونــی در میــان نبــوده و نیســت .چــرا کــه فرضــا
اگــر ایــن طبقــه بــا مطالبــات مشــخص خــود و بــا هویــت
طبقاتــی مســتقل در جنبــش کنونــی حضــور موثــری بیابــد،
از یــک ســو وزن ـهی گفتمــان چــپ در جنبــش بــاال م ـیرود

و الجــرم زمینــهی حضــور و تاثیرگــذاری خیــل مخالفیــن

چــپ نظــام در درون جنبــش فراهــم میگــردد؛ و از ســوی

از توســل بــه ایــن راهــکار «نامطمئــن» طفــره میرونــد.

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
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نهایتــا شــعارهای خــاص زحمتکشــان و مزدبگیــران  -یعنــی

متروپــل ســرمایهداری بــه رســمیت شــناخته میشــوند) بــدون

اســت؛ همچنــان کــه گفتمــان چــپ در گفتمانهــای سیاســی

ایــن جنبــش اعتراضــی را تــا کنــون چنیــن بیشــکل و فاقــد

مطالبــات کارگــری  -تاکنــون در جنبــش نمــودی نداشــته
معطــوف بــه جنبــش حضــور محسوســی نــدارد (زمینههــا و

علــل ســردرگمی عمومــی چــپ در مــورد نحــوهی مواجهــه
یــا همراهــی بــا ایــن جنبــش خــود بحــث مفصلــی اســت کــه
مجــال دیگــری میطلبــد ،همچنــان کــه بررســی دالیــل و

ریش ـههای ضعــف مزمــن گفتمــان سیاســی چــپ در ایــران).

بــه بیــان دیگــر اینکــه قدرتمــداران و نماینــدگان طبقــات
ممتــاز منافــع کلــی کارگــران را در ایــن جنبــش نمایندگــی
نخواهنــد کــرد ،بــه معنــای آن نیســت کــه ایــن جنبــش ربطی

بــه کارگــران نــدارد یــا کارگــران (بــه عنــوان شــهروند) در

برپایــی و پیشــبرد ایــن جنبــش ســهمی نداشــتهاند.

شــک عامــل بازدارنــدهی مهمــی بــود که حضــور کارگــران در
هویــت سیاســی ســاخته اســت .بــه رغــم ایــن واقعیــات در طی

ماههــای اخیــر برخــی از مدافعــان «نظــری» طبق ـهی کارگــر
محســوس نبــودن حضــور طبقاتــی و مطالبــات کارگــران در
ایــن جنبــش را بــه معنــای ارتجاعــی بــودن ایــن جنبــش تعبیر

کردهانــد و دیــوار ضخیمــی میــان مطالبــات آزادیخواهانـهی
جنبــش و زندگــی اقتصــادی طبق ـهی کارگــر قائــل شــدهاند؛
نگاهــی ســیاه و ســفید و «غایتمدارانــه» کــه بــا ارجــاع بــه
آن از پاســخگویی بــه
وضعیــت آرمانــی و حقانیــت جویــی از ْ

ضرورتهــای جــاری طفــره مــیرود .منطــق درونــی ایــن
نــوع نــگاه تــا حــد زیــادی منطبــق بــر ایــن گفتــه اســت کــه

نبایــد فرامــوش کــرد کــه خواســت آزادی و نفــی اســتبداد

«بــازیای کــه در آن برنــده نباشــیم ،بــازی مــا نیســت!».

کارگــران نیســت؛ اگــر چــه بــه لحــاظ تاریخــی بــورزوازی

کردهانــد کــه زندگــی سیاســی مارکــس خــود گــواه آن بــود

موضوعــی جــدا از زندگــی اجتماعــی و حتــی معیشــتی
پــس از ســوار شــدن بــر امــواج لیبرالیســم و اســتقرار و تثبیــت

خــود بــه عنــوان طبقهی مســلط ،تعابیــر خاصــی از لیبرالیســم،

ایــن دســته از پیــروان «ارتدوکــس» مارکــس قطعــا فرامــوش
کــه وی دامــن زدن بــه مطالبــات دموکراتیــک جنبشهــای

اجتماعــی را وظیف ـهای جــدی پیـ ِ
ـش روی نیروهــای اجتماعــی

نظیــر فردگرایــی منفعتمحــور ،تقــدس مالکیــت خصوصــی و
رقابــت آزا ِد فــارغ از نظــارت دولتــی را بــه عنــوان پایههــای

در هــر حــال «آزادی» نیــازی همگانــی اســت؛ نیــازی اساســی

ســاخت؛ امــا بــه واقــع تحقــق بســیاری از خواســتهای

فراگیــر و عمومــی بــدل میســازد .هــر چنــد قشــرها و طبقــات

نویــن برجســته و فراگیــر
ایدئولوژیــک نظــام اجتماعــی
ْ

اولیــهی لیبرالــی و آزادیهــای دموکراتیــک مســتلزم

حــدودی از برابــری اجتماعــی ،نظیــر برابــری جایــگاه حقوقــی

شــهروندان ،حــق برابــر در مشــارکت سیاســی شــهروندان
و برابــری در دسترســی بــه امکانــات رشــد فــردی اســت

(بــه مثابــه زمینههــای مــادی الزم بــرای ارتقــای شــرایط

واقعــی مشــارکت سیاســی شــهروندان) .از ایــن منظــر ایــدهی

سوسیالیســم در معنــای نویــن آن بــه تعبیــری واکنــش بــه
انحــراف و عقیــم مانــدن اجتنابناپذیــ ِر آرمانهــای لیبرالــی
و اومانیســتی در مناســبات جهــان ســرمایهداری بــوده اســت.

در نگاهــی عینیتــر بــه موضــوع و بــا ارجــاع بــه وضعیــت

کارگــران ایــران در دهههــای اخیــر در مییابیــم کــه

بــه دلیــل فقــدان آزادیهــای مدنــی و سیاســی کارگــران
همــواره از داشــتن ابتداییتریــن حقــوق خــود نظیــر داشــتن

تریبونهــا و رســانههای مســتقل کارگــری ،حــق اعتصــاب،
حــق برخــورداری از ســندیکا و تشــکلها و احــزاب مســتقل

کارگــری محــروم بودهانــد .فقــدان ایــن حقــوق اولیــه (کــه
تــا حــدودی و بــه درجــات مختلــف در بســیاری از کشــورهای

مترقــی میدانســت.

کــه مبــارزه بــا اســتبداد در بزنگاههــای تاریخــی را بــه امــری

مختلــف اجتماعــی تلقیهــا و کارکردهــای متفاوتــی از آزادی را
برجســته میســازند و یــا بــه درجــات مختلــف و در پاســخ بــه

نیازهــای متفاوتــی ضــرورت آن را حــس میکننــد .مهــم آن
اســت کــه در دل جنبشهــای فراگیــر اجتماعــی (کــه نظــم
کهن ـهی جامعــه را آبســتن تحوالتــی عظیــم میســازند) و در
مســیر بنیــان نهــادن آزادیهــای اجتماعی-سیاســی میــزان
ِ
مشــارکت منســجم الیههــا و طبقــات
حضــور آگاهانــه و
اجتماعــی مختلـ ْ
ـف ســرانجام چگونگــیِ تعبیرهــا و مجراهــای
اســتقرار و تحقــق ایــن آزادیهــا را در نظــام سیاســی آینــده

تعییــن خواهــد کــرد .بــر ایــن اســاس طبق ـهی کارگــر بــرای

ســهم بــردن موثــر از فرصتهــای آینــده بایــد از همیــن
امــروز (بــه مثابــه یــک طبقــه) وارد کارزار سیاســی (جنبــش)

گــردد .بیگمــان زمینهســازیِ گفتمانــی بــرای چنیــن ورود و
ـع وظیف ـهی تاریخــی نیروهــای فکــری
حضــوری در ایــن مقطـ ْ
و فعالیــن سیاســی چــپ اســت.

 ۸دی ماه ۱۳۸۸
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نام جدید «ما»  :اپوزیسیون
 .۱میتــوان برنهــاد کــه وقایــع پــس از خــرداد  ۸۸و تجرب ـهی
هنــوز شکســت نخــوردهی «مــردم» از قــدرت تعییــن کننــده
شــان ،پایانــی بــود بــر دوگانــهی همیشــه ناروشــن اصالحــات
و انقــاب .خیزشــی کــه اگــر بــه واســطهی پیــروزی هنــوز
دســت نایافتــه اش نتــوان آن را انقــاب خوانــد ،برچســب کنــش
اصالحطلبانــه در معانــی رایــج ایرانــیِ آن هــم آشــکارا بــه آن
نمیچســبد .از تعارفــات مرســوم و مطمئن ـ ًا زایــد کــه بگذریــم،
«جنبــش ســبز» خواســتههای اولی ـهاش هرچــه بــوده باشــد ،در
حضــور دامنـهدار خیابانـیاش نشــان داده اســت کــه ضدیـتاش
بــا مناســبات حاکــم ریشــهای اســت و دوگانــهی «مــا» ی
حکومتیــون واقعــی و تخفیفناپذیــر
جنبشــیون و «آنهــا» ی
ْ
اســت و «مــا» بــرای اقامــهی «زندگــی نیــک» ناگزیــر از
مبــارزه بــا حکومــت در عرصههــای مختلــف و فائــق آمــدن
بــر نیروهــای «آنهــا» اســت ،و کیســت کــه ندانــد پیــروزی بــر
ســاختار فاســد ج.ا هــر هنــگام کــه رخ دهــد نــاماش «انقــاب»
خواهــد بــود.
 .۲امــا در روشــنایی و ســادگی ِ فرضیــهی فــوق چگونــه
میتــوان ابهــام وضعیــت امــروز جنبــش مردمــی را توضیــح
داد؟ اطــاق صفــت مبهــم بــه وضعیــت یــک جنبــش تــا قبــل
از پیــروزی نهایــی همــواره بهــرهای از حقیقــت دارد ،و ایــن
موضــوع بــه آرایــش درونــی اجــزاء ســازندهی «مــا» و «آنهــا»
و اندرکنــش هــای متقابلشــان برمیگــردد .تــا جایــی کــه
بــه طــرف مقابــل جنبــش مربــوط میشــود ،تشــکیل شــدن
آنهــا از اجــزاء مختلــف و گاه متخاصــم و ریــزش و رویــش
در ایــن اجــزاء هیــچ گاه تمام ـ ًا خیــال و وهــم نیســت ،امــا مــا
شــناخت چندانــی از مناســبات درونــی آنهــا نداریــم (برخــاف
ِ
فــرط تکــرار منــدرس شــدهی «تحلیلگــران
کلیشــههای از
سیاســی» کــه بسیاریشــان زمانــی از نزدیــک هــم بــا حاکمــان
دمخــور بودهانــد) و بــه همیــن دلیــل میتوانیــم بــه خودمــان
کــه هربــار از وقایــع درون حاکمیــت شــگفتزده میشــویم،
ایــن اطمینــان را بدهیــم کــه شــدت گرفتــن ایــن تخاصمــات
بــه خــودیِ خــود موجودیــت «آنهــا» را تهدیــد نمیکنــد و تــا
جایــی کــه بــه توانایــی انحصــاری اعمــال خشــونت بــر «مــا»
مربــوط میشــود ،پیوســتگی آنهــا تــا مراحــل نهایــی پیــروزیِ
مــا یقینــ ًا حفــظ خواهــد شــد .امــا ســهم «مــا» در ایــن ابهــام
حیاتیتریــن مســئله ای اســت کــه بایــد بــا تکیــه بــر تجرب ـهی
تاریخ ـیای کــه از ســر گذراندهایــم روش ـنتر شــود .بــرای ایــن

کار ضمــن اینکــه بایــد تاکیــد کــرد کــه «مــا» در وجــود عینــی
و مــادیاش در «خیابــان» هیچــگاه بــه هیــچ یــک از طیفهــای
ســازندهاش تقلیــل داده نشــد (بــرای مثــال بدن ـهی جنبــش در
عیــن اینکــه فراخوانهــای آقایــان موســوی و کروبــی بــه حضــور
خیابانــی را از ســایر فراخوانهــا جدیتــر گرفتــه و پاســخ
م ـیداد ،در ســردادن شــعارها همــواره خودمختارتــر از خواســت
آقایــان عمــل میکــرد) ،امــا در بازنمایــی رســانهایاش توســط
رســانههای موســوم بــه «رســانههای جریــان اصلــیِ ســبز» -
شــامل ســایتهای کلمــه ،جــرس ،نــدای ســبز آزادی ،تحــول
ســبز و اخیــرا ً تلویــزون رســا  -هیچــگاه همــهی طیفهــای
ســازندهی آن بــه شــمار آورده نشــد .همیــن امــر باعــث شــده
اســت کــه جلــوهی رســانهایِ «مــا» بــر خــاف حضــور خیابانــیِ
آن سســت ،ضعیــف و پراکنــده باشــد.
ْ
 .۳اگــر در وجــود ابهــام ذکر شــده در باال در وضعیت «ما» شــک
نکنیــم  -کــه خــو ِد ترکیــب «رســانههای جریــان اصلــی ِ ســبز»
مویــد آن اســت  -میتــوان دیــد کــه تاثیــر ایــن دوگانهگــی
بیــش از هرچیــز خــود را در عــدم وجــود انضبــاط سیاســی در
«جنبــش ســبز» بــه مثابــه یــک «اپوزیســیون متشــکل» نشــان
داده اســت .قدرتنمایــی هــای مــا در خیابــان البتــه کــه منجــر
بــه پیــروزی نشــده اســت ولــی هرچــه حضــور خیابانــیِ مــا
مــردم جلــوهی آشــکار «مبــارزه» بــا حکومــت اســت ،بازنمایــیِ
رســانهایِ وضعیــت جنبــش امــا حکایــت دیگــری دارد و بیــش
از آنکــه بــه نظــم درونــی و روابــط طیفهــای مختلــف جنبــش
پرداختــه و بــه مقتضیــات موضــع یــک اپوزیســیون مردمــی و
قدرتمنــد پایبنــد باشــد ،مخاطــب قــرار دادن هیــات حاکمــه بــا
ادبیــات اصالحطلبانه/ریاکاران ـهی پیــش از  ۲۲خــرداد در آنهــا
ســکهی رایــج اســت و در همیــن راســتا اســت کــه علیرغــم
آشــکارگیِ فســاد مطلــق حکومــت و همچنیــن فقــر آشــکار در
مطــرح کــردن ایدههــای واقعــی بــرای تحقــق بحثهــای
اصالحطلبانـهی خویــش ،از بازنمایــیِ نقدهــای صریــح مبارزاتــی
طلب علیرغــم اســتقبال
و تاکتیکــی و خواســتهای ســرنگونی ْ
مردمــی از ایــن ایدههــا پرهیــز میشــود .ایدههایــی کــه
علیرغــم تفاوتهــای فــراوان ،وجــه مشترکشــان عــدم انــکار
واقعیــت ملمــوس و حــاال دیگــر مکــرر شــدهی خیابانهــای
شــهرهای ایــران مبنــی بــر وضعیــت جنگــیِ بیــن «مــا» و «آنهــا»
اســت.
 ۱۹اردیهبشت ۱۳۹۰
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در مذمت خشونت و در ستایش دفاع سبز
علی علیزاده
در  ۲۴ســاعتی کــه از تظاهــرات مــردم تهــران و چنــد شهرســتان
در روز عاشــورا گذشــته بحثــی حیاتــی ،بخشــی از جنبــش
ســبز را بــه خــودش مشــغول کــرده اســت :بحــث خشــونت.
موضوعــی کــه مــا بایــد اندیشــیدن بــه آن را ســالها پیــش
آغــاز میکردیــم؛ چــرا کــه سالهاســت بدنهــای فیزیکــی و
سیاســی و اجتماعــی مــا ،ابژههــای تزریــق خشــونت سیســتماتیک
حکومــت شــده اســت؛ تزریقــی کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر
کشــور را بــه آزمایشــگاه خشــونت در دســت رادان و مرتضــوی و
احمدیمقــدم و انصــار حــزباهلل هــای تحــت وینــدوز و قاضیانــی
کــه اول اعــدام میکننــد و بعــد بــه پرونــده نــگاه میاندازنــد،
تبدیــل کــرده اســت.
مســعود بهنــود دلهــره دارد و از شکســت طرفــداران تســاهل و
تســامح میگویــد و عــزتاهلل ســحابی کــه خــود بارهــا قربانــی
خشــونت حکومــت اســامی و شاهنشــاهی بــوده اســت نــه
فقــط دعــوت بــه خویشــتنداری فیزیکــی مــردم میکنــد ،کــه
حتــا شــعار بــر ضــد رهبــری نظــام را بــه مصلحــت نمیدانــد!
ســحابی بــه امیــد بحثــی خردگرایانــه بــا رهبــری اســت تــا بــه
او بقبوالنــد کــه احمدینــژاد برایــش خطرآفریــن اســت .بهنــود
فکــر میکنــد چــون احمدینــژاد رگههایــی پوپولیســتی
دارد ،میتــوان او را کامــا در چارچــوب پوپولیســم کالســیک
گذاشــت و قصهپــردازی کــرد .بهنــود از درک اینکــه پوپولیســم
احمدینــژاد در بهتریــن شــکلش ،یعنــی حتــا قبــل از کشــت
و کشــتار هــا ،چیــزی جــز ســرمایهداری فاشیســتی بــا رویــۀ
االهیــات موعودگرایانــه نیســت عاجــز اســت .از اینکــه هســته
مرکــزی چنیــن پوپولیســمی چیــزی جــز خشــونت برهنــه نیســت.
چیــزی کــه رخ داده تنهــا بــه رو آمــدن ایــن خشــونت اســت
نــه اینکــه احمدینــژاد راه دیگــری هــم بــرای کشــورداری
میدانســت .امــا ســحابی کــه انــگار پیــش از  ۳۰خــرداد ۸۸
زندگــی میکنــد توصیــه بــه فاصلــه انداختــن بیــن رهبــری و
احمدینــژاد میکنــد .ســحابی نمیپرســد کــه آیــا ایــن مــا
بودیــم کــه سرنوشــت سیاســی شــخص رهبــری را بــا شــخص
احمدینــژاد گــره زدیــم؟ آیــا در شــش مــاه گذشــته حتــا یــک
ســیگنال ضعیــف از رهبــری بــرای نشــان دادن قبــول وجــود
خواســتهای متفــاوت در میــان مــردم  -و نــه حتــا تــن دادن
بــه ایــن خواســته  -دیــده شــده؟ چــه کســی در شــش مــاه
گذشــته مرحلــه بــه مرحلــه مســیر فتنــه را مشــخص کــرد؟
بــرای ســحابی انــگار کــه زنــان و مــردان میانســالی کــه

همپــای جوانــان در مقابــل شــلیک مســتقیم میایســتند ،از روی
ماجراجویــی یــا ناشــکیبایی شــعارهای خــود را تنــد کردهانــد.
بــا منطــق ســحابی ،مــردم در روز  ۳۰خــرداد نبایــد بیــرون
میآمدنــد تــا روزنامــه کیهــان و رجانیــوز حرفشــنوی مــردم
از والیــت مطلقــه را جشــن بگیرنــد .ولــی در آن صــورت امــروز
چــه چیــزی از جنبــش ســبز باقــی میمانــد؟
امــا در عاشــورا چــه اتفاقــی افتــاده کــه همــه وحشــتزده
شــدهایم؟ چــه چیــزی رخ داده کــه بــه جــای پرداختــن بــه
کشــتن حداقــل  ۱۰نفــر و دســتگیری  ۱۰۰۰نفــر ،بــه جــای
پرداختــن بــه از بیــن رفتــن تابــوی تقــدس روز عاشــورای
مردمــی کــه دینشــان هــم توســط دولــت مصــادره شــده اســت؛
نقطــه عطفــی کــه شــکاف ایدولوژیــک را در بیــن گــروه هــای
ســنتی بــه شــدت عمیقتــر خواهــد کــرد ،اعــام بــه شکســت
ســبزی (صلحطلبــی) جنبــش ســبز میکنیــم؟ از تیرانــدازی
کــه صدایــش در هیــچ نقطـهی تهــران قطــع نشــد کــه بگذریــم،
خبرهــای بســیاری از قمــه خــوردن مــردم هــم در اطــراف
نیــاوران در شــب تاســوعا هــم در روز عاشــورا مخابــره شــده
اســت .زیــر کــردن مــردم بــا ونهــای انتظامــی بــا موبایلهــای
تظاهــر کننــده هــا مســتند شــده اســت .تهــران در روز عاشــورا
بــه غــزهای کوچــک تبدیــل شــد .همــه نشــانهها و خبرهــا
از دســتور خشــونت بــی حــد و مــر ِز فرماندهــان نیروهــای
ســرکوب حکایــت میکنــد؛ و اگــر تمــرد ســربازان کــه بــه
مــردم پیوســتند نبــود ،صدهــا نفــر بایــد کشــته میشــدند .آنچــه
بــرای نخســتین بــار رخ داده «دفــاع» مــردم از خــود در برابــر
«حیــدر حیــدر» گویانــی اســت کــه تمــام پیروزیشــان در ایــن
ســالها بــا تظاهــر بــه ایــن امــر بــوده کــه آنهــا هســتند کــه
در خیابانــی یــک طرفــه فرمــان کندهانــد و پــدال گاز را تــا
تــه فشــار دادهانــد .نــه گروههایــی بــه زیــر زمیــن رفتهانــد
و حــرکات مســلحانه را ترتیــب دادهانــد ،نــه کســی بــه جــای
شــعار بــر ضــد تفکــر کهریزکــی بــه تعقیــب فیزیکــی مســببان
مــدال گرفت ـهی کهریــزک رفتــه اســت ،نــه بمــب دستســازی
ســاخته شــده ،نــه حتــا در خشــم ناگهانــی آنانــی کــه جــان خــود
بــه کــف گرفتهانــد و ســاعتها در بیــن گاز اشــکآور و تیــر
و باتــوم محاصــره شــدهاند حرکتــی رخ داده جــز چنــد مشــت و
لگــد بــه ســربازانی کــه هــر چنــد وظیفهانــد و خــود قربانــی ،امــا
در هیــات تــا بــه دنــدان مســلح خشــونت دولتــی ،تــا دقایقــی
قبــل از آن بــه مــردم حملــه میکردهانــد .اتفاقــا همــه ایــن هــا
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کــه نــام بــردم ممکــن بــود ،اگــر عاشــورای دیــروز هــم مثــل ۱۳
آبــان ( )۸۸صحنــه یــک طرفــهی قلــع و قمــع مــردم میشــد.
ِ
خشــونت پــس از
نتیجهگیــری بهنــود؛ کــه نهادینــه شــدن
انقــاب اســامی را محصــول جنــگ خیابانــی «مــردم» در
ـد نــه در لهلــه زدن قریــب
روزهــای منتهــی بــه بهمــن میدانـ ْ
بــه اتفــاق رهبــران سیاســی (از اســامی و غیــر اســامی) در
رقابــت بــرای بــه دســت آوردن قــدرت دولتــی ،نیــز بــه همــان
مقــدار بیپایــه اســت .چنیــن خوانشــی در  ۱۲ســال گذشــته هــر
روز از هــر منبــر اصالحطلبــی تکــرار شــده ،تــا ســروش و بهنــود
و دیگــران از انقــاب  ۵۷تبــری جوینــد و بــه مــا بیاموزنــد کــه
انقــاب بــا خشــونت یکــی اســت.
تازگیهــا هــم کــه دباشــی پیــدا شــده کــه واقعیــت جنبــش را
تــا آنجــا قبــول کنــد کــه بــا جنبــش مدنــی ســیاهان امریــکا
قابــل ســنجش باشــد .آن هــم خوانــش تقلیلگرایانــه ای کــه نــه
از «پلنــگ هــای ســیاه» ســخن میگویــد ،نــه از گرایــش بخشــی از
همیــن جنبــش از جملــه مالکــوم ایکــس بــه اســام انقالبــی ،و نــه
از تکامــل و تغییــر خــود مارتیــن لوتــر کینــگ در پیــش از مــرگ.
«انقــاب» اســم منفــور مشــترک تمامــی لیبرالهــای ایرانیســت؛
امــا هیــچ کــدام نمیگوینــد کــه اگــر جنبــش ســبزی در
ایــران هســت  -کــه در حــال حاضــر قویتریــن جنبــش
دموکراســیخواهی خاورمیانــه یــا حتــا جهــان ســوم امــروز
هســت  -ایــن چیــزی جــز ماحصــل همــان انقــاب  ۵۷نیســت.
آن مــردم ایــران بــاور
همــان انقالبــی کــه بــرای اولیــن بــار در ْ
کردنــد کــه میتواننــد مقــدر بــر سرنوشــت سیاســی خــود
باشــند [اولیــن بــار؛ چــون ایــن مــردم بــه معنــای عــام بودنــد
کــه بازیگــران  ۵۷بودنــد نــه روشــنفکران و گــروه قلیــل پیشــرو
ماننــد مشــروطه] .همــان انقالبــی کــه در آن مــردم بــرای ایــن
امــام خمینــی را بــه رهبــری برگزیدنــد کــه بــر خــاف مــوج
ِ
اندیــش آنــروز ماننــد
غالــب در فعــاالن سیاســیِ واقعیــت
ســحابی و بــازرگان  -کــه حداکثــر بــه دنبــال انتخابــات آزاد
مجلــس بودنــد  -نقطــهی تمرکــ ِز خواســت عمومــیِ مــردم را
پیــدا کــرد و در یــک جمل ـهی بیپیرایــه بــر آن اصــرار ورزیــد:
«شــاه بایــد بــرود» .آنچــه خشــونت را بــا سرنوشــت  ۵۷گــره
زد؛ خشــم انقالبــی مردمــی کــه بــا هــم یکــی شــده بودنــد و از
همــه چیــز بــرای هــم میگذشــتند نبــود ،بلکــه آن تفکــری بــود
کــه چیــزی جــز پیــروزی در نبــرد هژمونیــک در ســر نداشــت؛
چیــزی جــز وکیــل و وزیــر شــدن نمیفهمیــد .همــان تفکــری
کــه امــام خمینــیِ جمهوریخــوا ِه پاریــس را هــم بــه ولــی فقی ـ ِه
ـر امــروز نماینــدهای
تهــران بــدل کــرد .بخــش حکومتــیِ آن تفکـ ْ
در ایــران نــدارد جــز احمدینــژاد ،کــه تــازه کارش را آغــاز
کــرده و در وهلــه بعــدی بایــد دنبــال اســناد جاسوســی ســاختن
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بــرای علــی الریجانــی و توکلــی و قالیبــاف هــم بــرود .شرمســا ِر

انقــاب  ۵۷نبــودن نقطـهی تفــاوت موســوی از طرفــداران خاتمی
و مشــارکتیها بــود .نکتــهای کــه بــه رغــم ُمــد روز نبــودن،
توســط موســوی بــه صراحــت در انتخابــات بــر آن تاکیــد شــده
بــود .ســبز بــودن بــه معنــای مســاوات حقوقــیِ تکتــک افــراد
ِ
ـبیدن دگماتیــک
ـت فــارغ از رنــگ و مــرام ،نــه چسـ
جامعــه اسـ ْ
بــه تاکتیکهایــی کــه در برهههــای خــاص انتخــاب میشــود.
میتــوان انقــاب ســبز هــم داشــت .چیــزی کــه امثــال بهنــود
انــگار نمیخواهنــد درک کننــد ایــن اســت کــه جنبــش ســبز
تاییــد رفتــار  ۱۲ســالهی آن دســته اصالحطلبــان حکومتــی کــه
ـر مــردم را وســیلهی فشــار از پاییــن بــرای چانــه زنــی از
حداکثـ ْ
بــاالی خــود میدانســتند نیســت ،بلکــه اعــام پایــان «تاکتیــک»
هــای آنهاســت ،و اعــام آغــاز مرحل ـهای جدیــد در روشهــای
تحقــق دموکراســی.
دفــاع جمعــی مــرد ِم خــارج از حکومت از خــو ْد چــه در انتفاضهی
فلســطین ،چــه در برابــر پلیــس ضــد شــورش انگلســتان در
تظاهــرات ضــد جنــگ عــراق ،و چــه در برابــر پلیــس دولــت
دانمــارک کــه همیــن تظاهــرات طرفــداران محیــط زیســتی را
ســرکوب کــرد  -کــه اعتراضشــان بــه ســرمایهداریِ بیمــرزی
بــود کــه زمینمــان را بــه توبــره کشــیده اســت و هوایمــان را
دزدیــده اســت  -را نمیتــوان خشــونت نامیــد .اگــر چنیــن
امکانــی بــرای اعــراب مســلمان هــم در برابــر حکومتهــای
دستنشــانده شــان بــود ،آنهــا هــم بــه دام القاعــده و بنیادگرایــی
و تروریســم نمیافتادنــد .آنانــی کــه در نابرابرانهتریــن نبــرد
ِ
تاریــخ معاصــر ،یعنــی ۶۰ســال نابــودیِ
سیســتماتیک ملتــی
بــه نــام فلســطین ،ژســت صلحطلبــی و نفــرت از خشــونت
میگیرنــد و فقــط بــه صــورت کلــی خشــونت را بــرای هــر
دو طــرف بــه یکســان محکــوم میکننــد ،نــه فقــط مفهــوم
خشــونت را نفهمیدهانــد بلکــه در چنیــن خشــونتی شــریکند.
آنهــا احتمــاال در صحــرای کربــا هــم در بیــن خشـ ِ
ـونت ماشــین
ـی انــدک
نظامــی امپراطــوری عظیــم «اســامی» و دفـ ِ
ـاع گروهـ ْ
تفاوتــی نمیبیننــد .عاشــورای  ۸۸نقطــهای شــد بیبازگشــت؛
بــه یمــن شــجاعت درخشــان مردمــی کــه نشــان دادنــد تنهــا
هراسشــان بــاری همــه از مــردن در ســرزمینی اســت کــه
ُمــز ِد رادان هــا و مرتضــوی هــا از آزادی آدمــی افــزون باشــد.
صــدای هــل مــن ناصــر ینصرنــیِ ایــن مــردم را اکنــون نــه
عفــو بینالملــل و ســازمانهای حقــوق بشــ ِر غربــی ،کــه دیگــر
مردمــان همیــن ســرزمین بایــد بشــنوند .آنهــا کــه تــا بــه حــال
یــا مــردد بودهانــد یــا ترجیــح دادهانــد کــه بــرای سـ ِ
ـکوت خــود
دروغهــای حاکمــان را بــاور کننــد.
 ۷دی ۱۳۸۸
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۸۶

پیرامون «خشونتپرهیزی» در جنبش
امین حصوری | وبالگ رسباالیی
بــرای تــداوم و پیــروزی یــک جنبــش

ســرکوب.

لوترکینــگ [ ]۵تزئیــن میکننــد،

ضــد اســتبدادی در برابــر ســرکوب

نحــوه بازنمایــی وقایــع روز عاشــورا

بــه راحتــی آموزههــای ایــن افــراد

ي حاکمیتــی کــه تنهــا راه
ســازمانیافته 

(یکشــنبهی خونیــن) از ســوی

را مطابــق بــا رویکــرد سیاســی خــود

بقایــش را در تشــدید ســرکوبهای

رســانههای

جنبــش،

تحریــف میکننــد .بــرای مثــال بــرای

عریــان مییابــد ،کســب آمادگــی

مهمتریــن عرصــه تجلــی گفتمــان

آنهــا علیالســویه اســت کــه راهــکار

جمعــی توســط مــردم ،حداقــل بــرای

«خشــونت پرهیــز» بــود؛ جایــی کــه

پیشــنهادی گانــدی در مواجهــه بــا

«دفــاع متشــکل» از یکدیگــر و حفــظ

مواجهــه مــردم بــا دســتگاه ســرکوب

تهاجــم خشــونتبا ِر حریــف (در هنــگام

جنبــش ،ضرورتــی اساســی اســت .امــا

بــه مثابــه شکســت جنبــش تلقــی

اعتراصــات و تجمعــات عمومــی) چــه

در گفتــار کلیشــهای و تحریفشــده

شــد ([ ]۳[ ،]۲[ ،]۱و [ ،)]۴بیآنکــه

بــوده اســت؛ و میدانیــم کــه گانــدی

ای از «مبــارزهي بیخشــونت» (کــه در

از خشــونت سیســتماتیک و ســرکوب

در ایــن مــوارد ،قاطعانــه بــر ضــرورت

متــن گفتمــان غالــب بــر جنبــش تکثیــر

افسارگســیختهی رژیــم و تفــاوت میــان

دفــاع جمعــی در برابــر تهاجــم حریــف

میشــود) دقیقــا رویــهای خــاف

خشــونت سیســتماتیک حاکمیــت بــا

تاکیــد داشــت؛ چــرا کــه بــر ایــن بــاور

آن تئوریــزه و تجویــز میگــردد.

واکنشهــای آنــی و دفاعــی مــردم

بــود کــه عــدم دفــاع منســجم در برابــر

تریبونهــای «صنعــت ســبز»» بــا

ســخنی بــه میــان آیــد .تحلیلگــران

مهاجمــان ،روحیــهی مــردم و امــکان

تکیــه بــر درکــی ســطحی از « مبــارزهي

وابســته بــه جریــان غالــب ،همصــدا بــا

مقاومــت آنهــا را تضعیــف خواهــد

بیخشــونت» تــا کنــون مانــع از رشــد

یکدیگــر ،واکنــش خودانگیختــه مــردم

کــرد و بــه درســتی تاکیــد داشــت کــه

دیالــوگ عمومــی پیرامــون ضــرورت

را بــه دلیــل ناســازگاری بــا آموزهــای

«مبــارزهی بیخشــونت» بــه معنــی

«دفــاع تشــکل یافتــه» شــدهاند و

تجویــزی خــود نکوهــش کردنــد و بــه

برخــورد انفعالــی نیســت [رجــوع کنیــد

ایــن «ضــرورت» را در پــس حجــاب

ایــن ترتیــب نشــان دادنــد کــه «درک

بــه کتــاب« :همــهی مــردم برادرنــد»

بیــزاری همگانــی از خشــونتورزی

غلــط» تنهــا تــا جایــی قابــل تصحیــح

ترجمــه :محمــود تفضلــی].

پنهــان ســاختهاند .در چنیــن فضــای

اســت کــه بــا منافــع سیاســی معینــی

نکتــه مهــم دیگــری کــه در ایــن

توهمآمیــزی از «اقتــدار اخالقــی» (یــا

همبســته نباشــد .امــا بــرای مــردم

ِ
انقــاب
گونــه روایتهــا از تجربــهی

ِ
اخــاق اقتدارگــرا) ،مفهــوم
در واقــع

خیابــان ،بقــای ایــن جنبــش در برابــر

ِ
بخــش هنــد «مغفــول» میمانــد
رهایی

خشــونت مخــدوش شــده اســت

ِ
ســرکوب همهجانبــهی حاکمیــت،

آن اســت کــه بخــش مهمــی از

و ایجــاد آمادگــی در مــردم بــرای

مقــدم بــر هــر گونــه نظریهپــردازی

توفیــق سیاســی گانــدی (در اتــکاء

ِ
دادن آگاهانــه بــه «دفــاع
ســازمان

اســت و بایــد امیــدوار بــود کــه ایــن

بــه مبــارزات خشــونتپرهیز یــا

تشــکل یافتــه» بــه محــاق رفتــه اســت.

گونــه بمانــد.

«ســاتیاگراها») ،ناشــی از پشــتوانهی

پذیــرش ایــن رویکــرد از ســوی بدنــه

ایــن «کارشناســان حرفــهای» ،بــه

مذهبــی اصــل «بــیآزاری» (آهیســما)

جنبــش میتوانــد مقدمــهای باشــد

رغــم آنکــه اســتداللهای خــود را

در مکاتــب هندویســم و بودیســم بــوده

بــرای واگــذاری خیابــان بــه دســتگاه

بــا نــام بــردن مکــرر از گانــدی و

اســت .بنابرایــن تعمیــم مطلــق (و البتــه

فرادســت
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تحریــف شــده) راهــکار گانــدی بــه

ماههــای اخیــر و اساســا نفــس اعــدام

آیــا تحــول برآمــده از آن جنبــش و

ســایر جوامــع خطــای آشــکاری اســت؛

را محکــوم نکردهانــد؟ چــرا در مــورد

جامعــهی نویــنِ پیامــد آن ،لزومــا بــر

کــه البتــه وابســتگان بــه طیفهــای

قوانیــن اســامی کــه پشــتوانهی اقتــدار

پایــهی خشــونت بنــا خواهــد شــد؟

اصالحطلــب دالیــل مهمــی بــرای

خشــونتآمی ِز مــرد در خانوادهانــد

آیــا قوانیــن و هنجارهــای آن جامعــه

ارتــکاب ایــن خطــا دارنــد .عــاوه بــر

ســاکتاند؟ چــرا همچنــان بــر تســلط

لزومــا خشــونتپرور خواهــد بــود؟

ایــن ،در ایــن روایتهــا حضــور و

سیاســی مذهــب شــیعه یــا اســام

بــرای مثــال آیــا در چنیــن جامعــهای

تاثیــر سیاســی بســیاری از ســازمانهای

سیاســی کــه خشــونت را در لبــاس

نمیتــوان تصویــب قانــون لغــو حکــم

انقالبــی مســلح (عمومــا بــا مشــی

شــرعی تئوریــزه و تقدیــس میکنــد

اعــدام را انتظــار داشــت؟

سیاســی چــپ) در مبــارزات مــردم

پافشــاری میکننــد؟

هنــد اساســا انــکار میشــود.

 -۴دالیــل چرخــش اصالحطلبــان

ِ
خشــونت ســازمانیافتهی
 -۲میــان

حکومتــی بــه ســوی قرائــت خاصــی از

حکومتــی در طــی ســرکوب خیابانــیِ

مبــارزات «خشــونتپرهیز» چیســت؟

جنبــش و واکنشهــای آنــی و پراکنــده

آیــا تغییــری در باورهــای بنیادیــن آنها

از ســوی تظاهرکننــدگان چــه نســبتی

نســبت بــه کرامــت انســانها و راههــای

وجــود دارد؟ چــه چیــز آنهــا را از هــم

پاسداشــت آن حاصــل شــده اســت؟ در

متمایــز میکنــد؟ آیــا هــر واکنــش

ایــن صــورت چــرا ایــن تغییـ ِر رویکــر ْد

دفاعــی کــه در قالــب فیزیکــی نمــودار

همــهی مصداقهــای خشــونت را در

شــود مصــداق خشــونت اســت؟ بــرای

بــر نمیگیــرد ،و در کنــار آن ،بازخوانــی

مثــال؛ آیــا ســنگپرانی از ســوی مــردم

انتقــادی گذشــته را در پــی نــدارد؟ یــا

بــرای جلوگیــری از پیشــروری و یــورش

اینکــه آنهــا خشــونتپرهیزی را تنهــا

نیروهــای ســرکوب خشــونت اســت؟

بــه عنــوان یــک اصــل تاکتیکــی بــرای

[در ایــن صــورت محافــل اصالحطلــب

پیشــبرد و موفقیــت جنبــش مــد نظــر

چندیــن مــاه زودتــر هــم میتوانســتند

دارنــد؟ در ایــن صــورت (مــورد دوم)

جنبــش را بــه خشــونتورزی متهــم

بایــد پرســید آیــا هــدف از تاکیــد بــر

میگیریــم:

کننــد] .آیــا خلــع ســاح کــردن

ایــن تاکتیـ ْ
ـک گســترش و بقــای جنبــش

مهاجمــان مســلح بــا آتــش گشــودن

اســت یــا کنتــرل مرزهــای جنبــش؟

 -۱مصداقهــای عینــی خشــونت

بــه روی مهاجمــان (بــا ســاح گــرم)

کدامنــد؟ آیــا خشــونت تنهــا بــه

همجنــس و هــموزن اســت؟

 -۵اگــر تاکیــد بــر اصــل «خشــونت

بــه همیــن ترتیــب جــای شــگفتی
نیســت کــه در نســخه تحریــف شــده
رســانههای یــاد شــده از «نافرمانــی
مدنــی» ،کــه بــا ارجــاع بــه نــام
مارتیــن لوتــر کینــگ اعتبــار میگیــرد،
ایــن آمــوزه اساســی لوترکینــگ نادیــده
گرفتــه شــود کــه «قانــون ناعادالنــه
را بــه رســمیت نمیشناســیم»؛ چــرا
کــه نســخه اصالحطلبانــه «نافرمانــی
مدنــی» پیشــاپیش مصمــم اســت در
محــدوده قوانیــن جمهــوری اســامی
باقــی بمانــد.
بــا ایــن توضیحــات ،ادامــه ایــن بحــث
را بــا طــرح پرســشهای زیــر پــی

یــک عمــل فیزیکــی اطــاق میشــود،
یــا یــک بنــد قانونــی و یــک هنجــار
نهــادی و ســنتی هــم میتوانــد
مصــداق خشــونت باشــد؟ آیــا قانــون
اعــدام و قصــاص میتوانــد مصــداق
خشــونت باشــد؟ در ایــن صــورت چــرا
مدعیــان عــدم خشــونت ،اعدامهــای

-۳

مرزهــای

«دفــاع

پرهیــزی» بــا هــدف گســترش و
جمعــیِ

بقــای جنبــش انجــام میگیــرد ،طبعــا

بیخشــونت» تــا کجاســت؟ و چــه

در راســتای چنیــن هدفــی ،ایجــاد و

خصلتهایــی آنهــا را از «تهاجــم خشــن

حفــظ خودبــاوری جمعــی در میــان

ســازمانیافته» متمایــز میکنــد؟ ([،]۶

فعالیــن جنبــش هــم ضرورتــی انــکار

[ )]۷اگــر در طــی یــک جنبــش ،مــردم

ناپذیــر اســت[]۸؛ ضرورتــی کــه البتــه

ِ
ـرورت دفــاع جمعــی بــرای حفظ
بــه ضـ

راهکارهــای خــاص خــود را دارد :از

خــود و بقــای جنبــش خــود برســند،

دعــوت بــه دفــاع ســازمانیافته در

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲
۸۸

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

برابــر مهاجمــان گرفتــه تــا دعــوت

انقالبــی اســت؟ بــه ایــن اعتبــار ،آیــا

انــکار کــرد؟ بــرای چنیــن انــکاری الزم

بــه اعتصابهــای همگانــیِ محــدود و

ایــن روایــت از «خشــونتپرهیزی» بــه

اســت پیشــاپیش «دفــاع از خــود» را

ســمبولیک .پرســش اینجاســت کــه چرا

راســتی همــان طــور کــه ادعــا میکنــد

هــم مصــداق خشــونتورزی قلمــداد

ســران اصالحطلــب همچنــان از ایــن

پرنســیپی اخالقــی بــرای پیشــروی

کــرد .بــه بیــان دیگــر از دیــد ایــن

دو راهــکا ِر ُعمــده طفــره میرونــد؟

بهتــر و کمهزینــه تــر بــه ســوی

ِ
جریــان هژمونیطلــب ،جایــگاه دفــاع

 -۶اگــر جنبــش در پــی اتخــاذ برخــی

مطالبــات اجتماعــی اســت؟ یــا اینکــه

جمعــی در جنبــش خیابانــی کجاســت؟

دســتاویز قــرار دادن اخــاق (درکــی

[البتــه اگــر اساســا بــاوری بــه خیابــان

انتزاعــی از آن) صرفــا تمهیــدی اســت

وجــود داشــته باشــد].

بــرای حــذف ســایر نیروهــای دخیــل

 -۱۰چــه نســبتی وجــود دارد میــان

رویکردهــای معطــوف به بقا و گسـ ْ
ـترش
بــه مرزهــای تــازهای از خودبــاوری و
اســتقالل پــای بگــذارد ،آیــا میتــوان
چنیــن اندیشــید کــه «نــه تنهــا حفــظ

در جنبــش و تــک صدایــی کــردن

کســانی کــه بــه نمایندگــی از جنبــش

جنبــش؟

ســبز و بــه نمایندگــی از مــردم،

بلکــه هژمونــی اصالحطلبــان بــر

 -۸اگــر مــردم حاضــر در خیابانهــا

مطالبــات جنبــش ســبز را تدویــن و

مطالبــات و ســمت و ســوی جنبــش

از خــود دفــاع نکننــد و تعبیــر ویــژهی

بیــان میکننــد [ ]۱۰و جریانــی کــه

نیــز بــه خطــر خواهــد افتــاد»؟ از ایــن

اصالحطلبــان از «خشــونتپرهیزی»

نخســت خشــونتورزی و رادیکالیســم

ِ
پرهیزان»
منظــر ،نگرانــی «خشــونت

در ســطح جنبــش همــه گیــر شــود،

را یکســان قلمــداد میکنــد و ســپس

وطنــی از کــدام قســمت وقایــع روز

آیــا حکومــت از شــدت ســرکوبهای

از فــراز مکانهــای امــن خــود ،فرمــان

عاشــورا بیشــتر اســت :از آلــوده شــدن

خــود خواهــد کاســت؟ آیــا هــر گام

پرهیــز از خشــونت صــادر میکنــد؟

مــردم بــه خشــونت؟ از گســترش

عقبنشــینی صلحآمیــز از ســوی

آیــا میــان ایــن نــگاه منزهطلبانــه

دامنــهی شــعارها بــه ارکان نظــام؟

مــردم بــا دههــا گام پیشــروی خشــن از

بــه مبــارزه و آن نــگاه قدرتمدارانــه

یــا از حرکــت جنبــش بــه ســوی

ســوی حکومــت مواجــه نخواهــد شــد؟

بــه جنبــش (و امــر سیاســی) پیونــد

خودســازمانیابی و خودبنیــادی؟ در

آیــا تظاهــرات ســکوت مــردم در ۳۰

مشــهودی وجــود نــدارد؟

همیــن راســتا میتــوان پرســید آیــا

خــرداد بــا گلولههــای ســرکوبگران

بیانیــهی هفدهــم موســوی تالشــی

بــه خــون کشــیده نشــد؟ آیــا

و ســخن پایانــی آنکــه بحــث از

بــرای ترســیم و تثبیــت «مرزهــای

اساســا مواجهــه انفعالــی بــا تشــدید

رســمی جنبــش» بــرای مهــار دینامیــزم

ســرکوبها بــه ســلب خودبــاوری

پیشبینــی ناپذیــر آن نبــود؟!

جمعــی و امیــد بــه پیــروزی در میــان

 -۷از آنجــا کــه در تریبونهــای

مــردم نخواهــد انجامیــد و جنبــش

چارچــوب نظــام دشــوار خواهــد شــد،

طلبــان رادیکالیســم
زنجیــرهای اصالح
ْ

را بــه فرســایش و اســتهالک ســوق

خشــونت در جنبــش بایســتی بــا در
نظــر گرفتــن همــهی جوانــب آن
طــرح گــردد ،نــه بــه عنــوان روشــی
ابــزاری و انحصارطلبانــه بــرای نیــل بــه
اهــداف قدرتمدارانــه .بــه گمــان مــن
آنچــه تاکنــون در بــاب نفــی خشــونت

نخواهــد داد []۹؟

طــرح شــده اســت بیشــتر در یــک

انقالبیگــری همــزاد بــا خشــونتورزی

 -۹آیــا بــا توســل بــه ایــن گفتــهی

بســتر گفتمانــیِ معطــوف بــه قــدرت

(و خشونتاندیشــی) تبلیــغ میگــردد،

درســت کــه «نبایســت بــه بــازی

بــوده اســت ،تــا گفتمانــی معطــوف بــه

آیــا نمیتــوان نتیجــه گرفــت کــه تاکید

خشــونت مــورد عالقــهی رژیــم

حقیقــت و پایبنــد بــه تحــول مردمــی.

بــر «خشــونتپرهیزی» صرفــا ابــزاری

درغلطیــد» ،میتــوان «ضــرورت دفــاع

ایدئولوژیــک برای تضعیــف رویکردهای

جمعــی» را بــرای حفــظ و تــداوم جنبش

متــرادف

بــا

انقالبیگــری

و

 ۱۴دی ۱۳۸۸
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۹۰

افسانههای جنبش سبز :نقد مبانی ایدئولوژیک یک شکست

جــزوهی «افســانههای جنبــش ســبز» مجموعــهای

ظرفیــت خــود پیــش رفتــه و شکســت خــورده اســت.

از یادداشــتهایی اســت کــه در نقــد سیاســتورزی

ناســازگاری افســانههای ایدئولوژیــک حاکــم بــر جنبــش

جنبــش ســبز در شــبنامه میخــک منتشــر شــده اســت.

بــا واقعیــت سیاســی ،مانــع از ایــن شــد کــه جنبــش بتوانــد

یادداشــتهایی کــه نشــان میدهنــد ایدئولــوژی حاکــم بــر

اهدافــی مشــخص را در چارچوبــی سیاســی طــرح کنــد

جنبــش ســبز چگونــه مبــارزه سیاســی آن را شــکل داد و چــه

و مبــارزه را بــرای تعیــن آنهــا پــی بگیــرد .جنبــش ســبز

ســهمی در شکســت ایــن مبــارزه داشــت.

شــدن از ابــراز خــود و ســاختن
بــا هــراس از ایدئولوژیــک
ْ

یکــی از محورهــای اصلــی ایــن مجموعــه نقــد اصالحطلبــی و
اصالحــات اســت ،و ریشـههای ایــن نقــد از بازخوانــی انقــاب

ـاب امــکان کنــش رادیــکال و
معنــا بازمانــد .بــا تــرس از انقـ ْ

مداخلـهی موثــر در ســاختار قــدرت را از کــف داد .از تــرس

 ۵۷برمیآیــد .از ایــن منظــر انقــاب  ۵۷همــان روایتــی
نیســت کــه جمهــوری اســامی از آن ارائــه میکنــد؛ روایتــی

تشــکیالت نتوانســت نیروهــای
گرفتــار شــدن در اســتبداد
ْ
خــود را ســازماندهی و بســیج کنــد و آنــان را بــه ســربازانی

کــه از قضــا کمابیــش بــا فهــم بســیاری از نیروهــای مخالــف

پراکنــده در جبهــه رســانههای خــرد بــدل کــرد.

جمهــوری اســامی از آن انقــاب همخوانــی دارد .شکســت
انقــاب ،مثلــه و مصــادره شــدنش ،باعــث تجدیــد نظــر در آن

گذاشــتن مســتلزم نقــد و نفــی ایــن
گامــی بــه پیــش
ْ
آموزههــای ایدئولوژیــک اســت ،نقــدی کــه ناگزیــر بــه

شــد و بــه ایــن ترتیــب در حالــی کــه جســم انقــاب بــه چنگ

گسســتن از جنبــش ســبز ،آنچنــان کــه بــود ،میانجامــد.

ارتجاعیتریــن گروههــای جمهــوری اســامی افتــاده ،روح آن

گسســتن از جنبــش ســبز البتــه بــه معنــی گسســتن از

نیــز هــدف حمــات پیاپــی قــرار گرفتــه اســت .حمالتــی کــه

جنبــش ســبز اســت؛ پــای در آن داشــتن و ســپس فــرا رفتــن.

بــه طیفــی وســیع ،از ســلطنتطلب و لیبـ ِ
ـرال طرفــدار آمریــکا

آن موضعــی
انــکار و نفــی پیشــینی جنبــش ســبز در تمامیــت ْ

چــپ تجدیدنظرطلــب ،ملی-مذهبــی و اصالحطلــب،
تــا
ِ

تنزهطلبانــه و فراتاریخــی اســت و نمیتــوان تاریــخ را از

مواضعــی مشــابه میبخشــد .یککاســه کــردن ایــن نیروهــا

بیــرون آن بــه پیــش بــرد .شکســت جنبــش نــه بایــد مــا

البتــه کــه ســادهلوحانه اســت ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه

را در انتظــار تخدیــریِ پیشآمــد جنبشــی آرمانــی و پــاک

اغلــب آنــان زبــان مشــترک خــود را در نفــی انقــاب  ،۵۷و

فــرو ببــرد ،و نــه بــه صرافــت دســت کشــیدن از سیاســت

«ایــده انقــاب» بــه طــور کلــی ،مییابنــد.

مردمــی و جســتن راهــی در سیاســت قــدرت و بــرای اصــاح

اصالحــات نفــی بیواســطه انقــاب بــود؛ و سیاســت
ْ

از بــاال ،از چانهزنــی بــا رهبــر تــا چانهزنــی بــا قدرتهــای

نخبهگرایانــه ،فرهنگگرایــی ،جهتگیــری طبقاتــی و

جهانــی ،بینــدازد ،کــه همیــن حــاال هــم نظامــی داریــم کــه

لیبرالیســم و میانــهرویِ ایدئولوژیکــش همــه از ایــن نفــی

مــردم خــود امــور خــود را اداره نمیکننــد ،بــرای ســر کار

برمیآمدنــد .جنبــش ســبز هــم گسســتی شــهودی و غریــزی

آوردن یکــی دیگــر نیــازی بــه زحمــت دوبــاره نیســت.

از اصالحــات بــود ،امــا نتوانســت از اصالحطلبــی بگســلد .ایــن
جنبــش اتفاقــا عرصــه بــروز عالیتریــن شــکل آموزههــای

 ۱۲آبان ۱۳۹۱
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در نقد ایدئولوژی هراسی
امین حصوری | وبالگ رسباالیی
امــروزه گفتمانهــای غالــب (خــواه در محــدوده مرزهــای

غافــل شــود.

«دهکــده جهانــی») در حالــی کــه حقانیــت فرضــیِ خــود را

مدعــی دفــاع از «حقــوق بشــر» اســت بــا «غیــر سیاســی»

یــک جنبــش سیاســی و خــواه در گســتره هنجارهــای
بــر پنــدار عــدم وابســتگی بــه هــر گونــه ایدئولــوژی بنــا

میکننــد ،از ورود نگرشهــای ایدئولوژیــک بــه باورهــا

و حرکتهــای جمعــی هــراس دارنــد و نســبت بــه آن
هشــدار میدهنــد .در واقــع «ایدئولــوژیِ مســلط» اصــرار
مــیورزد آموزههــا و پیشفــرض هــای فراگیــر شــدهاش

را بــه دلیــل همیــن فراگیــر بــودن همچــون اصولــی بدیهــی

و تبلــور عقالنیــت (سیاســی) قلمــداد کنــد و دقیقــا بدیــن
اعتبــا ْر خــود را غیــر ایدئولوژیــک بنامــد .بــرای مقبولیــت
یافتــن چنیــن شــعبدهای طبعــا بســترها و شــرایط عینــیِ

در ســوی دیگــر و در ســطح جهانــی نیــز گفتمــان کالنــی کــه
قلمــداد کــردن حــوزه «حقــوق بشــر» ،آن را مقولــهای

فــرا ایدئولوژیــک میخوانــد .ایــن گفتمــان در عمــل بــا

چشمپوشــی بــر زمینههــا و بســترهای نقــض وســیع و
بیوقفــه و سیســتماتیک ابتداییتریــن حقــوق انســانها (در

کالنتریــن ابعــاد ممکــن) ،مقولــه «حقــوق بشــر» را بــه یــک
گفتــار فانتــزی «قربانــی محــور» بــدل کرده اســت کــه از قضا

بدیــل جهانــی بســیار مناســبی بــرای جهـ ِ
ـان سیاس ـتزدایی

شــدهی متاخــر اســت .چون پیشــاپیش بحــث از ســاختارهای
قــدرت و مکانیزمهــای کالن بازتولیــد ســلطه و ســتم را بــه

فراگیــر شــدن و مکانیزمهــای بازتولیــد و بقــای «ایدئولــوژی

محــاق میبــرد .گفتمــان حقــوق بشــر عمومــا در توجیــه

سیســتماتیک تحریــف گــردد و اندیشــه انتقــادی ســرکوب

فجایــع جهــان معاصــر معرفــی میکنــد و بــه تبــع آن

مســلط» بایــد پنهــان گردنــد؛ یعنــی بایــد تاریــخ بــه طــور
یــا بایکــوت گــردد.

سیاســتگریزیِ خــود ،نظامهــای ایدئولوژیــک را مســبب
کنــش سیاســی را بــه دلیــل پیونــد بــا ایدئولوژیهــا نفــی

بــرای نمونــه در دو ســال گذشــته رســانههای «صنعــت

میکنــد .بــه ایــن ترتیــب گفتمــان «حقــوق بشــر» بــه یــاری

«جنبــش ســبز» ادغــام شــدند ،کمابیــش همــه نگاههــای

در درک خاســتگاهها و پیامدهــای ایدئولوژیــک نهفتــه در

ســبز» و جریاناتــی کــه آگاهانــه در گفتمــان غالــب بــر
انتقــادیِ کوشــندگان مســتقل جنبــش اعتراضــی را بــه
جــرم «نگــرش ایدئولوژیــک» منتســب بــه ایــن نقادیهــا

بــه انــزوا کشــاندند .ایــن ادبیــات سیاســی کــه نشــانهای

برجســتهی ایدئولــوژی معینــی را بــر پیشــانی خــود داشــت،
همــواره بــا نــام «جنبــش ســبز» بــرای نابــاوران بــه ایــن

ایدئولــوژیِ بــزک شــده حکــم تکفیــر صــادر میکــرد؛

و در حالــی کــه هــر روز بیــش از پیــش نمــاد اعتراضــی

«ســبزِ» جنبــش را در مجموعــه باورهــای سیاســی اردوگاه
اصالحطلبــان ادغــام میکــرد ،مرزهــای جنبــش را نیــز
بــا همیــن خطکشــی «ســبز» بــه محــدوده باورهــا و منافــع

سیاســی عامــان فرادســت فــرو میکاســت (نظیــر صــورت
تحریــف شــدهای از گفتمــان خشــونتپرهیزی) بیآنکــه
لحظـهای از تکــرار صفــت «فــرا ایدئولوژیــک» بـ ِ
ـودن جنبــش

ســویههای بیطرفانــه و معصومانــه خــود  -کــه از ناتوانــی
ایــن تفکــر بــر میآیــد  -ســهم بزرگــی در دامــن زدن بــه

بــازی «ایدئولوژیهراســی» بــه عهــده میگیــرد؛ هراســی
کــه گاه بــه مرزهــای فوبیــای جمعــی میرســد.

برمبنــای چنیــن درکــی  -و از آنجــا کــه کنــش سیاســیِ

هدفمنــد بایــد همزمــان خــود را نیــز ابــژه نــگاه انتقــادی
ـوژی مرحل ـهای
خــود قــرار دهــد  -تامــل در مقولــه ایدئولـ ْ

ضــروری بــرای تــدارک هــر مبــارزه جمعــی آگاهانــه
اســت .ایــن نوشــتار کوتــاه بــا چنیــن انگیــزهای و در مســیر

هماندیشــی جمعــی دربــاره پرســش «چــه بایــد کــرد؟»
تنظیــم گردیــده اســت؛ پرسشــی کــه پرداختــن عمیقتــر

بــه آن مســتلزم بحثهــای مقدماتــی بســیاری اســت.

 ۱۰تیر ۱۳۹۰
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در نقد اسطوره ستیزی

نمایندگــی ســوژهي جمعــی ،بــه جــای
پارلمــان ،دفتــر ریاســت جمهــوری و

تر جنبــش ســوریه
ســرکوب خشــن ْ

طلبــی اســطوره و
ایدئولــوژی اصالح
ْ

هــر هفتــه بزرگتــر مــی شــود؟

بــر درک خــود از شــرایط موجــود

باقــی نهادهــای قانونــی کــه محــل

در جــواب ایــن ســواالت پایــه

بــر عملگرایــی و پرهیــز از افتــادن در

سیاســتورزی اصالحطلبانــه هســتند

اســتدالل مــا بــر خصلــت غیرعقالنــیِ

دام تخیــل پــای میفشــارد .گفتمــان

بــر سیاسـتورزیِ مردمــی در فضــای

شــکلگیری ســوژه جمعــی اســتوار

اصالحطلبانــه بــا متهــم کــردن

عمومــی تکیــه دارد .در واقــع هســتی

رایــج
اســت .بــر خــاف تصــور
ْ

منتقــدان بــه تخیلــی و اتوپیایــی بــودن

جنبــش ســبز نفــی اصالحطلبــی

ســوژه مردمــی تنهــا بــه دنبــال

و نداشــتن برنامــهای آنــی بــرای

اســت .در بُعــد ایدئولوژیــک امــا

آگاهــی بــه ظلــم شــکل نمیگیــرد.

عمــل ،بــر عمــل تــا جــای ممکــن

جنبــش آنچنــان بــه ایدئولــوژی

تــا زمانــی کــه ایــن آگاهــی بــا

در حــد ظرفیــت هــای قانــون تاکیــد

اصالحطلبــی گــره خــورده اســت

تصــور پیــروزی ،احســاس قــدرت و

میکنــد .ایــن عملگرایــی امــا بــه

کــه گروهــی دم از ذات اصالحطلــب

المانهــای اتوپیایــی کامــل نگــردد

آن
دلیــل فــر ِم الزم اصالحطلبانــهی ْ

جنبــش ســبز میزننــد!

توانایــی شــکلدهی «مــردم» بــه

تنهــا حــرکات در محــدودهی قانون را

بحرانــی کــه ایــن روزهــا جنبــش

عنــوان یــک نیــروی تاریخــی را

بــه رســمیت میشناســد و هــر گونــه

ســبز بــا تجزی ـهي تدریجــی ســوژهي

نخواهــد داشــت .افــرادی کــه در یــک

عملــی خــارج از چهارچــوب قانــون

جمعــیِ شــکل گرفتــه در ســالیان اخیر

جنبــش همگانــی سیاســی شــرکت

را بــه دلیــل خطــر و آینــدهی مبهــم

گرفتــا ِر آن گردیــده را میتــوان در

میکننــد ،عمــل سیاســی خــود را در

آن تحــت لــوای توهــم یــا تخیــل رد

فقــدان ایدئولــوژی رهاییبخشــی

قالــب مجموعــهای از تصاویــر نبــرد

میکنــد .ایدئولــوژی اصالحطلبــی

متناســب بــا هســتی جنبــش و نفــوذ

تصــور میکننــد کــه در ایــن تصاویــر

در برابــر هــر انتقــاد رادیــکال

گســترده ایدئولــوژی اصالحطلبــی در

آرمــان بــه حــق آنــان برنــده نهایــی

ســخنی از نادرســت بــودن انتقادهــا

آن جســتجو کــرد .امــا چــرا از ســوژه

خواهــد بــود .ایــن مجموعــه تصاویــر

و ایــدهآل هــا نمیزنــد ،بلکــه بــر

جمعــی شــکل گرفتــه در دل جنبــش

اســطورههایی را شــکل میدهنــد

غیرقابــل تحقــق بــودن آنهــا و لــزوم

مدتهاســت کــه خبــری نیســت؟

کــه ســوژه سیاســی حــول آنهــا شــکل

«واقعگرایــی» پــای میفشــارد.

فرآینــد تجزیــه تدریجــی ایــن ســوژه

گرفتــه ،احســاس قــدرت کــرده و

در نقطــهی مقابــلِ اصالحطلبــی،

جمعــی چــرا و چگونــه اتفــاق میافتد؟

عمــل مــی کنــد [ .]۱در فقــدان

جنبــش ســبز جنبشــی اســت فــرای

چــه تفاوتهایــی میــان جنبــش ســبز

اســطوره و اتوپیــا ،از انســانهای آگاه

قانــون (نظــم موجــود) و بــر علیــه

و بــه عنــوان مثــال جنبــش مردمــی

چیــزی جــز مجموعــهای از آدمیــان

آن .حرکتــی اســت کــه بــا ادعــای

ســوریه وجــود دارد؛ کــه بــا وجــود

اتمیــزه شــده ،نااُمیــد و ناتــوان از

اتوپیاســتیز اســت .همــواره بــا تاکیــد
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عمــل باقــی نمیمانــد .اســطورهها؛

آنهــا تفکیــک قائــل شــد و بــه آنهــا

نشــان از قربانیانــی مظلــوم دارد .در

چــه در قالــب دینیشــان هماننــد

بــه چشــم یــک کل و نیــروی تاریخــی

برابــر ایــن نابــاوری بــه پیــروزی و

الزمانــیِ

نگریســت .اســطورهها قابــل تجزیــه

حــس ضعــف ،جنبــش ســبز بــرای

کاتولیســم ،در کنــار نمونههــای

بــه المانهــای تشــکیل دهنــده آنهــا

رشــد چــارهای جــز گسســتی کامــل

سکوالرشــان ماننــد انقــاب ،اعتصــاب

نیســتند کــه بــا گوشــزد کــردن عــدم

بــا اصالحطلبــی و تولیــد محتــوای

عمومــی و در مــوارد اخیــر تظاهــرات

تحقــق بخشــی از المانهــای اتوپیایــی

ایدئولوژیــک رهاییبخــش نــدارد.

عظیــم خیابانــی ،هســته اصلــی

بتــوان رای به رد کل آن داد .اســطوره

ایدئولــوژی رهاییبخشــی کــه بــا

شــکلگیری ســوژه جمعــی ســخت

هــا «کلــی» را شــکل میدهنــد کــه

مجهــز بــودن بــه اســطورههای خــود

سیاســی بودهانــد .هــر چــه ایــن

چیــزی بیشــتر از اجــزای آن بــوده و

و مــدد تخیــل ،ســوژه جمعــی جنبــش

بــاور اســطورهای و غیــر «علمــی» در

از مســیر مداخلــه ســوژه در تاریــخ

را کــه بــا زمزمههــای اصالحطلبــی

میــان تودههــا ریشــهدار تــر باشــد

بــر ناتوانــی و تقدیــر خــط بطــان

در القــای ناتوانــی  -نبــود راهــی جــز

ســوژهی شــکلگرفته بــه دنبــال

میکشــد .اینکــه در پــس پیــروزی

مصالحــه و عمــل در محــدوده قانون -

آن در برابــر نــا اُمیــدی و شکســت

و انقالبهــا چــه اتفاقــی میافتــد

لــرزان و نحیــف گردیــده ،دوبــاره بــه

مصونتــر خواهــد بــود .بــرای یــک

ارتباطــی بــه اســطورههایی کــه

عرصــه سیاســت بازگردانــد .ســوال

مبــارز میلیتانــت لیبــرال ،چپگــرا،

ســوژه را بــه ســمت غلبــه بــر وضــع

«چــه بایــد کــرد» امــروزه تنهــا از

یــا کاتولیــک در دورههــای مختلــف

موجــود و نابــودی آن ســوق میدهــد

مجــرای ســازماندهی یــا نــوآوری در

ِ
شکســت مقطعــی هیــچگاه
تاریخــی
ْ

نــدارد ،بلکــه نتیجــه شــرایط آبجکتیــو

روشهــای عمــل خیابانــی نمیگــذرد.

و کشــمکش سیاســی متعاقــب لحظــه

بــرای امکانپذیــر ســاختن تفکــر

تنهــا بــر عــدم آمادگــی کافــی داللــت

پیــروزی اســت.

و تخیــل عمومــی در مــورد «راه

میکنــد ،کــه در برابــرش بایــد بــر

جنبــش ســبز تــا امــروز بــه دلیــل

جایگزیــن» ،پیــش از هــر چیــز بایــد

شــروع دوبــاره تاکیــد نمــود چراکــه

ضعــف در تولیــد اســطورهها و

بــر تســط ایدئولوژیــک اصالحطلبــی

پیــروزی نهایــی حتمــی اســت و

ایدئولــوژی رهاییبخــش ،در برابــر

بــر جنبــش و تحقیــر مســتمر هرگونــه

نویــد داده شــده اســت .شــیوه رایــج

مشــکالت عملــی پیــش روی خــود به

تخیــل و اســطوره از جانــب آن

در رد اســطوره و اتوپیــای همــراه

ایدئولــوژی اصالحطلبــی و عملگرایــی

پایــان داد .روزی کــه دوبــاره بتوانیــم

آن مثالهایــی تاریخــی هماننــد

پوچــش پنــاه بــرده اســت .ایــن فقدان

جامعـهای آزاد و برابــر را تخیــل کنیم

انقالبهــا هســتند کــه بــا برجســته

اســطوره بــه طــور مشــخص در فضای

و بــه قــدرت مــردم بــرای پیــروزی

کــردن متحقــق نشــدن اتوپیــای

عمومـیای کــه جنبــش در آن تنفــس

بــاور داشــته باشــیم میتــوان انتظــار

همــراه اســطوره بعــد پیــروزی ،آن

میکنــد و بُعــد زیباییشــناختی آن

تــودهی انبــوه مــردم در خیابانهــا و

را باطــل نشــان دهنــد .در پاســخ بــه

قابــل مشــاهده اســت .انبــوه طرحهــا،

ســرنگونی ظالــم را کشــید.

ایــن مســاله بایــد تاکیــد نمــود کــه در

ویدیوهــا و ســرودهایی کــه سرشــارند

بررســی ایــن اســطورهها بایــد میــان

از آه و نالــه ،و تصویــر قالــب آنــان

آنهــا و نتایــج عمــل سیاســی متاثــر از

بــه جــای ســوژه سیاســیِ قدرتمنــد

اســطورههای

آخــر

معنــی شکســت نهایــی را نداشــته و

 ۳۰تیر ۱۳۹۰
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۹۵

چرا نقد اصالحطلبان؟

طــی دورهای کــه «پراکســیس» بحثهــای نوشــتاری در

اصالحطلبــان در ایــن جنبــش قائــل شــد؛ و دومــا بهتــر آن

خصــوص آسیبشناســی جنبــش و جســتجوی راههــای

میبــود کــه بــه جــای رویکــرد ســلبیِ برجستهســازی و

بدیــل برونرفــت از بنبســت زوال جنبــش را در دســتور

نقــد عملکــرد (مخــرب) اصالحطلبــان (و جریانــات همســو)

کار خــود قــرار داده اســت ،بارهــا از ســوی مخاطبــان و

در جنبـ ْ
ـش رویکــردی ایجابــی از طریــق ارائــه راهکارهــای

دوســتان و رفقــای دور و نزدیــک بــا ایــن انتقــاد مواجــه

بدیــل و مشــی مبارزاتــی مســتقل دنبــال میشــد .بــر

شــدیم کــه چــرا در ایــن نوشــتهها نــگاه انتقــادی بــه

ایــن مبنــا از ســوی ایــن طیــف از رفقــای منتقــد نحــوهی

جریانــات اصالحطلــب و نقــد گفتمــان هژمونیــک «جنبــش

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

ســبز» (برســاخته اصالحطلبــان) چنیــن وزن باالیــی

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

دارد .راهــکار ضمنــی همبســته بــا ایــن انتقــادات عمومــا

تــا بــه صــورت فشــرده در متنــی کــه در ادامــه میخوانیــد

شــامل آن بــود کــه در ارزیابــی و آسیبشناســی جنبــش

بــه انتقــاد فــوق پاســخ دهیــم:

میبایســت اوال نقــش کمتــری بــرای جایــگاه و کارکــرد

اول ایــن کــه هــر گونــه خوانشــی

مســتقل و گمنامــی بودند/هســتند کــه

نقدهــای روشــنفکرانه و تحلیلهــای

از «جنبــش ســبز» و ســیر تحــوالت

اگــر چــه در پویــش آزادیخواهانــه و

شــبه آکادمیــک یــا برقــراری دیالوگ

آن بــدون در نظــر گرفتــن جایــگاه

تحولطلبانــه خــود بــا جنبــش همــراه

انتقــادی بــا جریانــات قدرتمــدار

باالدســت اصالحطلبــان در ایــن

شــدند و بــه بالقوهگــی هــای آن

اصالحطلــب!)،

نمیتوانســتیم

جنبــش  -کــه خــود دالیــل بســیاری

امیــد بســتند ،امــا در عمـ ْ
ـل اکثریــت

بحثهــای خــود را بــدون در نظــر

دارد  -و تــاش آنهــا بــرای تحمیــل

آنهــا تحــت تاثیــر گفتمــان غالــب بــر

گرفتــن فضــای ذهنــی حاکــم بــر

گفتمــان سیاســی خــود بــر رونــد

جنبــش قــرار گرفتنــد و خواســته یــا

فعالیــن بدنــه جنبــش  -که کنشــگران

جنبــش ناشــدنی اســت .ایــن کار بــه

ناخواســته در مســیر رهیافتهــای

واقعــی جنبــش بودنــد  -پیــش

انتزاعــی غیــر تاریخــی میانجامــد

عقیــم اصالحطلبانــه گام بــر داشــتند.

ببریــم .مــا بــر آن بودیــم و هســتیم

کــه بخــش مهمــی از نیروهــای موثــر

بنابرایــن از آنجــا کــه هــدف مــا از

کــه امکانــات گسســت دیالکتیکــی از

در دینامیســم جنبــش و هســتی

ایــن سلســله نوشــتارها دخالتگــری

جنبشــی کــه بــه شکســت کشــانیده

اجتماعــی آن را نادیــده میگیــرد.

در فضــای انضمامــی اعتراضــات و

شــد  -در جهــت تــدارک جنبــش

دوم آنکــه مخاطبــان مــورد انتظــار

تقویــت ســویهها و بالقوهگــی هــای

بدیــل آینــده  -در میــان طیفهایــی

نوشــتههای مــا انبــوه فعالیــن کمابیش

مبــارزات رادیــکال بود (نه گــردآوری

نهفتــه اســت کــه بیــش از همــه شــور
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تغییــر بــه ســر داشــتند/دارند ،امــا یــا

ســطح مبــارزات مردمــی  -مواجــه

مردمــی کــه تحــوالت جنبــش را از

در گفتمــان غالــب بــر جنبــش جایــی

کنیــم .از دیــد مــا تنهــا بــا بازخوانــی

دریچــه رســانههای میناســتریم

بــرای دغدغههــا و انتظــارات آنهــا

دالیــل افــول و شکســت جنبــش

فارســی زبــان دنبــال کردهانــد .ایــن

نبــود و یــا بــه رغــم هزینههایــی کــه

میتــوان انگیــزه عینــی الزم بــرای

ســلطه گفتمانــی  -بــه رغــم زوال و

پرداختنــد نظــرات و خواســتههای

ِ
اندیشــیدن مســتقل بــه ضــرورت

نابــودی جنبــش  -بیگمــان تاثیــرات

آنهــا بــه هیــچ گرفتــه شــد.

ســازمانیابی بــرای تــداوم مقاومــت و

مخربــی بــر مســیر و افــق آینــده

وانگهــی رویکــرد مــا بــه پرســش «چه

تــدارک مبــارزه موثــر را در جامعــه

تحــوالت اعتراضــی مــردم خواهــد

بایــد کــرد» اگــر چــه بــه طــور ســلبی

تقویــت کــرد.

گذاشــت؛ بــه ویــژه آنکــه اینــک

بــا نقــد گفتمــان اصالحطلبــان آغــاز

بــا ایــن مقدمــات بــه اختصــار بایــد

اصالحطلبــان  -و جریانــات همســو

شــد ،امــا اوال در لــوای آن تــا حــد

گفــت مهمتریــن گــرهگاه هایــی کــه

 -قــوا و امکانــات خــود را نــه بــرای

ـوان آموزههــای نولیبرالــی همبســته
تـ ْ

میتوانــد  -در پاســخ بــه انتقــادات

شــریک شــدن در قــدرت سیاســی،

بــا ایــن گفتمــان را نیــز مــورد

فــوق  -توضیــح دهنــدهی رویکــرد

بلکــه در جهــت جایگزینــی آتــی نظام

نقــادی جــدی قــرار دادیــم؛ یعنــی

نقادانــهی مــا نســبت بــه گفتمــان

حاضــر آرایــش میدهنــد [همســو

پیشفــرض هــای رســانهای عامــی

اصالحطلبــی باشــد از ایــن قرارنــد:

بــا پروژههــای آلترناتیــو ســازی

کــه باورپذیــری عمومــی گفتمــان

یکــی نقــش موثــر  -و بــه بــاور مــا

قدرتهــای بــزرگ و پروژههــای

اصالحطلبانــه را تســهیل ســاختهاند/

حســاب شــده  -گفتمــان اصالحطلبــی

موســوم بــه «انقالبــات انفعالــی»].

میســازند .بــه عبارتــی نقــد گفتمــان

در حــذف «خیابــان» از معــادالت

از ایــن منظــر ،بخــش فعــال جامعــه

فراگیــر نولیبرالــی بــا ارجــاع بــه یکــی

جنبــش  -و الجــرم محــروم کــردن

مــا هنــوز در چنبــره انگارههــا و

از نمونههــای زنــده و موثــر آن در

جنبــش از مهمتریــن امکانــات بقایــش

گفتمانهایــی اســیر اســت کــه بــه

فضــای سیاســی انضمامــی ایــران

 -کــه مشــخصا بــرای «هدایتپذیــر

میانجــی آنهــا اصالحطلبــان  -و

همــراه شــد .همچنیــن بــا تمرکــز بــر

ســاختن» جنبــش و کنتــرل ابعــاد

جریانــات قدرتمــدار همســو  -را

موضــوع ســازمانیابی و بحثهــای

آن در اندازههــای «مطلــوب»

میــداندار پهنــهی تحــوالت سیاســی

مقدماتــی در خصــوص ضرورتهــا

ضــروری مینمــود [بــرای مــرور

آتــی خواهــد ســاخت .مــا بــر ایــن

و اشــکال ســازمانیابی بدیــل ســیر

فشــردهی ایــن مســتندات رجــوع

باوریــم کــه تــدارک هــر گونــه

نوشــتاری «پراکســیس» در عمـ ْ
ـل وارد

کنیــد بــه متــن «واگــذاری خیابــان

سیاســت رهاییبخــش در کنــار

رویکردهــای ایجابــی هــم شــد .جایــی

بــه مثابــه اســتراتژی؛ بازخوانــی

همـهی ملزومــات اجتماعــی و سیاســی

کــه تــاش مــا بــر آن بود/هســت

نقــش اصالحطلبــان در رونــد زوال

خــو ْد از مســیر نقــد ایــن هژمونــی و

کــه بــا ارجــاع بــه دالیــل ناکامــی

جنبــش»].

«سیاســت انفعــال» همبســته بــا آن

جنبــش مخاطبــان احتمالــی خــود

و دیگــری دوام و حضــور موثــر

میگــذرد.

را بــا ضــرورت ســازمانیابی هــای

المانهــای اساســی گفتمــان یــاد

مســتقل  -بــرای زنــده نــگاه داشــتن

شــده نــزد بســیاری از فعالیــن ســابق

اعترضــات جمعــی و ارتقــای کیفــی

جنبــش و نیــز بخــش وســیعی از

 ۴خرداد ۱۳۹۱
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واگذاری خیابان به مثابه استراتژی
بازخوانی نقش «اصالحطلبان» در روند زوال جنبش
اشکان خراسانی
مقدمــه :متــن پیــش رو شــامل گــردآوری و تدویــن برخــی

در «بهــار عربــی»( ،گویــا در رویکــردی جامعهشــناختی بــه

زوال جنبــش خیابانــی میپــردازد .اهمیــت ایــن بحــث از آن

نخواســتند کــه ایــران ماننــد لیبــی یــا ســوریه شــود»!

مســتنداتی اســت کــه بــه بررســی نقــش اصــاح طلبــان در

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

و ســوژهگی مــردم در جهــت تغییــر را نادیــده میگیرنــد.
بنابرایــن فهــم دالیــل واقعــی از دســت دادن «خیابــان» نــه
فقــط بــرای شکســتن هژمونــی کنونــی اصالحطلبــان بــر

پهنــهی تحــرکات سیاســی جامعــه ،بلکــه همچنیــن بــرای

فتــح دوبــاره «خیابــان» و حفــظ و ســنگربندی آن ضــروری
اســت.

انکار شکست جنبش یا فروکاستن دالیل آن؛
روایتهایی خویشاوند!

از آخریــن حضــور خیابانــی جنبــش در  ۲۵بهمــن ۸۹

بیــش از یــک ســال میگــذرد .جنبشــی کــه بیفراخــوان
و بیبیانیــه در روز  ۲۳خــرداد پــا بــه خیابــان گذاشــت.

امــا پــس از فتــح واقعــی و تمــام عیــار آن ،بــا آرزوی
تجربــهی روزهــای آغازینــش خانهنشــین شــد .اغلــب

جنبــش) بــه ایــن امــر اســتناد میشــد کــه «مــردم ایــران

بــه ایــن ترتیــب گاه «مــردم» متهــم اصلــی خانهنشــینی
جنبــش قلمــداد میشــدند و آمــاج نقدهــای فرهنگــی

تحقیرآمیــز (بــا ترجیعبنــد «ایرانــی جماعــت») قــرار
گرفتــه و بــه واســطه انفعالشــان محکــوم میشــدند؛ و گاه
همیــن «مــردم» از ایــن بابــت کــه «خشــونت را بــر نتافتنــد

و صحنــه را رهــا کردنــد» ،بــه دلیــل اولویــت دادن بــه

حفــظ ســامت جامعــه مــورد ســتایش قــرار میگرفتنــد
و بــه ایــن ترتیــب دعــوت میشــدند تــا خانهنشــینی

جنبــش را بــه طــرز واالمنشــانهای هضــم نمایــد.

دیدگاههــای دوگانــهی فــوقْ آشــکارا صورتبنــدی هایــی
تکوجهــی از واقعیــت شکســت جنبــش ترســیم میکننــد.

قطــب نخســت وضعیــت ســرخوردگیِ پیامــد شکســت
و ناکامــی را بازتــاب میدهــد؛ و قطــب دوم بــا انــکار

آن اهــداف سیاســی
شکســت جنبــش و یــا کمرنــگ کــردن ْ
معینــی را در امتــداد یــک اســتراتژی قدرتمــدار تعقیــب

میکنــد .اگــر بازیگــران جــدال سیاســی ســه ســالهی اخیــر
ایــران را بــه ســه دســته کلــی حاکمیــت ،اصالحطلبــان

کنشــگران مشــارکت کننــده در جنبــش و یــا منتقدیــن
آن ،در ماههــای ِ
ْ
جنبــش پیــکان
اول خانهنشــینیِ تحمیلــی

کنیــم قطعــا
و شــبکههای کنشــگران اجتماعــی تقســیم
ْ

ســرکوب کوفتــه شــده بودنــد گرفتنــد .در ســوی دیگــر،

جنبــش ســهیم بــوده اســت؛ حاکمیــت بــه واســطه ماشــین

انتقــادات خــود را بــه ســوی مردمــی کــه در مســیر ماشــین

گفتمــان اصالحطلبــیِ غالــب بــر جنبـ ْ
ـش از مدتــی پیشتــر

آشــکارا «تــرک خیابــان» را در دســتور کار خــود قــرار داده

بــود و آن را بــه طــور نظاممنــد توجیــه و تئوریــزه میکــرد.
ِ
ضــرورت «تــرک خیابــان» در
ایــن چنیــن بــود کــه
پوشــش آموزههایــی نظیــر «جنبــش ســبز ،جنبــش خیابــان
نیســت!»« ،مبــارزه فقــط در خیابــان تعریــف نمیشــود» ،از

طریــق رســانههای انحصــاری «صنعــت ســبز» در ســطح
جامعــه و میــان بدنــه جنبــش ترویــج میشــد .در همیــن

راســتا و در قیــاس بــا سرنوشــت مــردم بــه پــا خاســته

مجموعــه رویکردهــای ایــن ســه دســته در خانهنشــینی
ســرکوب خشــن و گســترده آن ،اصالحطلبــان بــه عنــوان

گفتمانســازان «جنبــش ســبز» و اتــاق فکــر تجویــز کننــدهی
تاکتیکهــای مبارزاتــی ،و شــبکههای اجتماعــی عمدتــا بــه
عنــوان مدافعــان گفتمــان سیاســی غالــب بــر جنبــش .بــا
اینکــه در عمــل و در طــی جنبــش خطــوط برســازندهي
مشــی عملــی و عملکــرد ایــن ســه دســته بســیار در هــم

تنیــده و متاثــر از یکدیگــر بــوده ،امــا در تحلیــل دالیــل

شکســت جنبــش کمتــر شــاهد آن بودهایــم کــه بــه غیــر
از دو عامــل ســرکوب حاکمیــت و انفعــال مــردم بــه نقــش
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موثــر اصالحطلبــان اشــاره شــود .بــه ایــن ترتیــب و بــا

کســانی چــون هاشــمی رفســنجانی ،خاتمــی ،مراجــع تقلیــد

آنــان شکســت جنبــش سرنوشــت
سیاســی هژمونیــک
ْ

بــه ســوژهگی مــردم ،بــه «اقــدام مســاعد» آنهــا دخیــل

انــکار نقــش مدیریتــی اصالحطلبــان و کارکردهــای گفتمــان

محتــوم وضعیتــی قلمــداد میگــردد کــه در یــک ســوی

آن حاکمیــت ســرکوبگر ایســتاده بــود و در ســر دیگــر آن
ْ
مــردم منفعــل یــا پراکنــده .یعنــی دالیــل شکســت جنبــش
بــه ســرکوب وحشــتناک حاکمیــت و واکنــش طبیعــی
مــردم در قبــال آن (تــرس و انفعــال ناشــی از ســرکوب)

فروکاســته مــی شــود.

بــا ایــن توضیحــات ،قصــد ایــن نوشــتار پرداختــن بــه نقــش

و همــه اســتوانههایی کــه اصالحطلبــان در بیبــاوری

میبندنــد و اغلــب بــه لــزوم فشــار از ســوی شــبکههای

اجتماعــی بــرای بــه حرکــت در آوردن ایــن مهرههــا
اصــرار میورزنــد .در ایــن میــان آنهــا از لــزوم فشــار

«افــکار عمومــی» بــه شــخصیتها و نهادهــای بینالمللــی
هــم غافــل نیســتند و مســتقال بــه نیابــت «افــکار عمومــی»
بــا ایــن مراجــع بینالمللــی رایزنــی (البیگــری) میکننــد.

ایــن رایزنــی هــای «رهجویانــه» حتــی شــامل مــراودات بــا

موثــر رکــن دو ْم در خانهنشــینی جنبــش اســت؛ یعنــی

چهرههــای کالن حاکمیــت هــم میشــود [بــرای مثــال بــا

«خیابــان» و شکســت جنبــش .ایــن متــن میکوشــد نشــان

رهبــری» از ســوی محمــد نوریــزاد ،همچنــان بــر لــزوم ایــن

نقــش اصطالحطلبــان و گفتمــان اصالحطلبــی در وانهــادن
دهــد کــه پیــش از آنکــه شــبکههای اجتماعــی کنشــگران

در مقابــل ماشــین ســرکوب حاکمیــت ســپر بیندازنــد،

گفتمــان سیاســی یــاد شــده اســتراتژی «تــرک خیابــان»

را پایهریــزی کــرده بــود و بــه میانجــی شــبکه رســانهای

گســترده خــود نقشــی اساســی در پذیــرش عمومــی ایــن
انــگاره و زمینهســازی بــرای افــول اعترضــات خیابانــی
داشــت؛ رویــهای کــه ســرانجام بــه نابــودی جنبــش
انجامیــد.

درباره درک اصالحطلبان از مبارزه سیاسی

در بررســی چگونگــی تاثیــر رویکــرد اصالحطلبــان در

خانهنشــینیِ جنبــش ابتــدا بایــد نگاهــی بیاندازیــم بــه درک
آنهــا نســبت بــه مبــارزه سیاســی و ســپس رویکــرد عملــی

ایــن طیــف بــه عنــوان اصلیتریــن گفتمانســازان جنبــش

ســبز .بــا بررســی خــط مشــی اصالحطلبــان میتــوان بــه
ســادگی دریافــت کــه آنهــا عرصــه مبــارزه سیاســی را نــه
بــه مثابــه صحنــه بــروز کنــش هــای جمعــی و برآیندیابــی
آنهــا ،بلکــه صحن ـهای بــرای مهندســی کنشهــای جمعــی

میبیننــد کــه طبعــا مدیریــت آن در صالحیــت نخبــگان

(یعنــی خــود اصالحطلبــان) اســت .عرصــهای کــه در
آن جریانــات سیاســی فرادســت بــه تناســب صالحدیــد و

نیازهــای خــود مطالبــات جامعــه را غربــال ،تدویــن و مطرح

میســازند و شــبکههای اجتماعــی را بــرای برجستهســازی

آنهــا بســیج میکننــد و بــه حرکــت بــر میانگیزنــد.

همچنیــن در نــگاه آنــان تحقــق تغییــرات سیاســی-

اجتماعــی در کلیــت جامعــه منــوط بــه اذن و همســویی

قدرتمنــدان و فحــول بــزرگان سیاســی و مذهبــی اســت.

برجستهســازی اقداماتــی نظیــر «کمپیــن نامهنویســی بــه
گونــه رایزنــی هــا و حفــظ ارتباطــات مصالحهآمیــز تاکیــد
میشــود].

همــه اینهــا بــه ظاهــر اجزایــی از رونــدی بســیار عــادی
و معقــولمیآیــد ،امــا اشــکال کار اینجاســت کــه اوال

شــکلگیری مطالبــات سیاســی طیفهــای مختلــف جامعــه
میبایســت در رونــدی از پاییــن تحقــق بیابــد .بــه بیــان
دیگــر حضــور شــبکههای اجتماعــی بــا مطالبــات مشــخص

اســت کــه طیفهــای سیاســی را بــرای تحقــق آنهــا بســیج
میکنــد و حاصــل پیونــد ایــن دو ،تحقــق مطالبــات مردمــی
(و نــه مطالبــات جریانــات سیاســی فرادســت) را در دســتور

کار «سیاســت» و جنبشهــای سیاســی قــرار میدهــد.

ثانیــا پایههــای بنیــادی بســیاری از مطالبــات موجــود در
گفتمــان اصالحطلبــی عامــل مهمــی در ایجــاد وضعیــت

کنونــی اســت .کافــی اســت بــرای مثــال نگاهــی بیاندازیــم
بــه گفتههــای محمــد خاتمــی در طــول ایــن ســه ســال

[از جملــه ســخنرانیاش در یادبــود دوم خــرداد  ،۱۳۹۱کــه
کلیــت نظــام والیــت فقیــه را تطهیــر میکنــد و خــروج از
آن را «آب در هــاون کوبیــدن» جلــوه میدهــد] .از ایــن

رو اصالحطلبــان همــواره مطالبــات و اهــداف ویــژه خــود را
بــه عنــوان خواســتههای مــردم بیــان کردهانــد ،فــارغ از

آنکــه جامعــه چــه میخواهــد.

نــوع پیوندیابــی و ارتبــاط آنهــا بــا شــبکههای اجتماعــی نیــز
در جهــت پاســخ بــه ایــن نیــاز بــوده اســت تــا بــا تکــرار
ـی ایــن مطالبــات
مطالبــات آنهــا از زبــان شــبکههای اجتماعـ ْ

قدرتمدارانــه در عرصــه عمومــی موجهنمایــی شــده یــا
«مردمــی» قلمــداد شــود.

بــا ایــن وجــود ،هــر بــار کــه ایــن شــبکهها پــا را فراتــر از
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مطالبــات و راهکارهــای محــدو ِد اصالحطلبــان گذاشــتهاند،

ساختارشــکنان را بــه تنــدروی متهــم نمودنــد و برخــی هــم

شــدت توســط آنهــا کنتــرل شــدهاند [نظیــر جنجالــی

آن زمزمههــای رو بــه رشــدی در رســانههای
پــس از ْ

یــا مــورد حمایــت ایــن طیــف قــرار نگرفتهانــد و یــا بــه
کــه در اولیــن روزهــای اوجگیــری صفحــه فیســبوکی «۲۵
بهمــن» شــاهد بودیــم].

تاریــخ دو دهــه
امــا بــه گواهــی
اخیــر ایــن رویکــرد
ِ
ْ

بــا تیتــر بــزرگ نوشــتند« :مــا شکســت خوردیــم!» [.]۱
برونمــرزی اصالحطلبــان برخاســت کــه بــه طــور آشــکار
یــا تلویحــی ارزش حضــور خیابانــی را تقلیــل مـیداد و چنین

قلمــداد میکــرد کــه خیابــان چــارهی کار نیســت .طولــی

«کنتــرل  /عــدم حمایــت» از ســوی اصالحطلبــان صرفــا

نکشــید کــه در  ۸اســفند  ۸۸میرحســین موســوی پــروژه

نمیشــود .جنبــش دانشــجویی و پیامدهــای فاجعــه بــار

بیانی ـهای بــا نــام «گســترش آگاهیهــا؛ اســتراتژی جنبــش

بــه انحصارجویــی آنهــا در «جنبــش ســبز» محــدود
 ۱۸تیــر ( ۷۸در تهــران و تبریــز) نخســتین قربانــی چنیــن

رویکــردی اســت .امــا بــا گســترش اعتراضــات خیابانــی
بعــد از  ۲۲خــرداد  ۸۸جایــگاه محــوری ایــن رویکــرد

آن وضــوح بیشــتری یافــت.
بــه واســطه اثــرات ملمــوس ْ
تکــرار مکــرر «حرکــت در مســیر قانــون» و نکوهــش و

جلوگیــری از شــعارهای «رادیــکال» در روزهــای آغازیــن

جنبــش از عیانتریــن مــوارد غلبــه چنیــن رویکــردی در

طیــف اصالحطلبــان اســت .در هــر خــط از بیانیههــا و
توصیههــای آنــان اگــر بــه تقلــب اشــاره میشــد ،در خــط
بعــدی ضــرورت خویشــتنداری و رعایــت موازیــن بــه

معترضیــن گوشــزد میشــد.

مروری بر روند اعتراضات مردمی تا پیش از ۲۵
بهمن ۱۳۸۹

پــس از  ۳۰خــرداد  ۸۸و بــاز شــدن کپســول شــعارهای

رادیــکال ،عقبنشــینی اصالحطلبــان تــا آنجــا رفــت

کــه دهمیــن ســالگرد  ۱۸تیــر بــدون بیانیــه آنهــا برگــزار

شــد [البتــه ناگفتــه نمانــد کــه عواقــب تظاهــرات  ۱۸تیــر
آن ســال ،کهریــزک بــود و واژه «کهریــزک» در حالــی

بــه عنــوان «جهنــم نظــام» در بیانیههــای اصالحطلبــان
دســت بــه دســت میگشــت کــه در تظاهــرات آن روز
هیــچ مشــارکتی نداشــتند] .رفتهرفتــه بــا خشــنتر شــدن
ماشــین ســرکوب حاکمیــت و افزایــش گســتره شــعارها
و مطالبــات رادیــکال ،حضــور و حمایــت اصالحطلبــان

کمرنگتــر میشــد .اعتراضــات خیابانــی عاشــورای ۸۸

(مقــارن بــا هفتمیــن روز درگذشــت آیــتاهلل منتظــری)
در حالــی بــدون حمایــت اصالحطلبــان برگــزار شــد کــه

صحنــه یکــی از وحشــیانهترین ســرکوبهای خیابانــی
آن ســال بــود .پــس از وقایــع عاشــورا ،عــده زیــادی از

اصالحطلبــان  -در رســانههای زنجیــرهای ســبز -
«خشــونت مــردم» را محکــوم کردنــد .عــدهای دیگــر

«تــرک خیابــان» را بــا شــفافیت بیشــتری اعــام کــرد و در

ســبز» [ ]۲بســترهای نظــری و سیاســی آن را پایهریــزی

کــرد .توجیــه رهیافــت «تــرک خیابــان» زمانــی بــه پــروژه

«آگاهیرســانی فعــال» (شــروع فــاز «جنبــش مجــازی»

و یــا مجــازی شــدن جنبــش) پیونــد خــورد کــه جنبــش
حــدود  ۸مــاه زیــر ســختترین فشــارها در خیابــان مانــده

بــود و بــرای اولیــن ســالگرد تولــدش آمــاده میشــد .پــس
گرفتــن بیانیــه حضــور خیابانــی در ســالگرد جنبــش ،آن هــم
در آخریــن دقایــق شــامگاه  ۲۱خــرداد ســال  ۸۹از ســوی

موســوی ،آب ســردی بــود بــر پیکــر آنــان کــه خــود را
بــا وجــود تمــام فشــارها بــرای زنــده کــردن اعتراضــات

خیابانــی آمــاده کــرده بودنــد .بــا نگاهــی اجمالــی بــه
رویدادهــای ســال  ۸۸میتــوان دیــد کــه بــا وجــود آنکــه

از ســوی جریانــات اصالحطلــب تنهــا هشــت بیانیــه بــرای

حضــور خیابانــی صــادر شــده بــود ،جنبــش مردمــی حــدود
 ۲۰اعتــراض خیابانــی کوچــک و بــزرگ را از ســر گذرانــده
بــود [از جملــه اعتراضــات خیابانــی :مراســم تنفیــذ ،مجلــس

قبــا ،بهشــت زهــرا و  .]...از ایــن میــان اعتراضــات خیابانـی
ای کــه بــدون فراخــوان اصالحطلبــان انجــام شــد ،تشــیع

پیکــر منتظــری و عاشــورا ابعــادی میلیونــی داشــت.

قطعــا بــا رجــوع بــه اخبــار و مســتندات آن مقطــع بهتــر
میتــوان فهــم کــرد کــه چــه نیروهایــی اساســا بــه

شــینی جنبــش تمایــل داشــتند .بــرای مثــال میتــوان بــه
همخوانــی رویکــرد «خیابانپرهیــزی» بــا نــگاه تحلیلــی

عبــاس عبــدی در آن مقطــع ارجــاع داد کــه در مقــاالت و
مصاحبههایــش ضمــن مخالفــت بــا «ســویههای خیابانــی»
جنبــش ،بــر ضــرورت حفــظ پتانســیلهای جنبــش بــرای

کســب نتیجــه در انتخابــات بعــدی تاکیــد میکــرد [.]۳

امــا ســخن بــه همیــن جــا پایــان نمییابــد .همانطــور کــه
عقبنشــینی موســوی در  ۲۱خــرداد  ۸۹و پــس گرفتــن

بیانیـه ْ
اش تــداو ِم تظاهــرات خیابانــی را کــور کــرد ،عبــورش
از خــط قرمــز «مجــوز وزارت کشــور» بــرای حضــور در
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تجمــع  ۲۵بهمــن  ۸۹نیــز بــه نوعــی محــرک بازگشــت

از پشــت آنهــا برداشــته شــد .ســپس «شــورای هماهنگــی

پُــر شــور خیزشهــای «بهــار عربــی» را نبایــد از نظــر
دور داشــت کــه عامــل موثرتــری در ایجــاد اُمیــد بــه

موســوی و کروبــی نشــان دهــد ،بــا انتشــار ویراســت دوم
منشــور جنبــش ســبز  -کــه شــامل عقبنشــینی در

بــود].

کنــد .طــرح «سهشــنبه هــای اعتــراض» کــه بــا فشــار

بــه خیابــان بــود [هــر چنــد در ایــن مــورد تأثیــرات آغــاز

بازپسگیــری خیابــان و احیــای جنبــش در میــان مــردم

مروری بر روند اعتراضات مردمی پس از تظاهرات
 ۲۵بهمن ۱۳۸۹

در خصــوص  ۲۵بهمــن و حــوادث مربــوط بــه آن نمیتــوان

بــه ایــن چنــد ســطر بســنده کــرد؛ زیــرا اتفاقــات پیــش و

پــس از آن نمایانگــر عقبنشــینی کامــل اصالحطلبــان -
حتــی  -از مواضــع میرحســین موســوی و مهــدی کروبــی
بــود .در اینجــا بــا مــرور مختصــر اخبــار مربوطــه در

ایــن مقطــع زمانــی برخــی از مهمتریــن شــاخصهای

عقبنشــینی اصالحطلبــان  -از مواضــع پیشــین موســوی
و کروبــی  -را بــر میشــماریم .بــا ایــن توضیــح کــه غــرض

از برشــمردن مصداقهــای ایــن عقبنشــینی نــه تاییــد و
دفــاع از مواضــع موســوی و کروبــی ،بلکــه صرفــا یــادآوری
و تاکیــد بــر گســتره و دامنــه ایــن عقبنشــینی اســت.

محمــد خاتمــی در تاریــخ  ۷دیمــاه  ۸۹پــس از کپیبرداری

از بیانیــه  ۱۷موســوی شــروطی را کــه موســوی در قالــب

راهکارهــای برونرفــت از بحــران پیشــنهاد کــرده بــود بــه

عنــوان شــروط حداقلــی اصالحطلبــان بــرای انتخابــات
مجلــس معیــن کــرد و گفــت :اگــر ایــن شــرایط محقــق

شــد ،تصمیــم میگیریــم چگونــه عمــل کنیــم [ .]۴بــا
اینکــه از زمــان اعــام شــروط خاتمــی تــا زمــان بازداشــت

موســوی و کروبــی حــدود دو مــاه و هفــده روز فرصــت بــود،
موســوی هیچــگاه از انتخابــات ســخنی نگفــت و از طــرح

چنیــن بحثــی حمایــت نکــرد .در ایــن مــورد همچنیــن
مقالــه محمــد علــی ابطحــی (پــس از بازداشــت موســوی و
کروبــی) در نکوهــش فراخــوان تظاهــرات  ۲۵بهمــن قابــل
تامــل اســت [.]۵

ایــن رونــد در حالــی پیــش میرفــت کــه بــرای اولیــن بــار

هاشــمی رفســنجانی و ناطــق نــوری؛ دو شــخصیتی کــه تا آن
روز موضــع شــفافی در قبــال جنبــش ســبز نگرفتــه بودنــد،

جنبــش ســبز را محکــوم بــه ساختارشــکنی کردنــد و ایــن

محکومیــت را از تریبونهــای رســمی اعــام نمودنــد [ .]۶از
ایــن رو بازداشــت موســوی و کروبــی زمانــی اتفــاق افتــاد که

حمایــت اصالحطلبانــی چــون خاتمــی و طیــف رفســنجانی

راه ســبز امیــد» بیآنکــه واکنــش درخــوری بــه بازداشــت

مواضــع بــود  -کوشــید موجودیــت سیاســی خــود را تثبیــت

وارده از ســوی کنشــگران در فضــای مجــازی در دســتور
کار ایــن شــورا قــرار گرفتــه بــود نیــز آن قــدر بــا تاخیــر

و رخــوت و شــلختگی در برنامهریــزی همــراه بــود (ماننــد

حــذف روز زن از ســه شــنبه دوم و یــا عــدم شــکلگیری
آکســیون برونمــرزی) کــه اساســا نتوانســت بــه پیشــنهاد
«رالــی اعتراضــی» (طــرح شــده از ســوی برخــی کنشــگران)

نزدیــک شــود؛ و بدیــن ترتیــب اعتراضــات خیابانــی بــار

دیگــر بــه ناگزیــر فروکــش کــرد.

در ایــن بیــن مشروعیتبخشــی بــه انتخابــات  -علیرغــم

واکنشهــای منفــی بســیاری از کنشــگران جنبــش -

همچنــان در رســانههای «صنعــت ســبز» پمپــاژ میشــد.
تــا آن جــا کــه فی ـضاهلل عربســرخی بــا نادیــده گرفتــن

ایــن مهــم کــه شــروط موســوی نــه در راســتای شــرکت
در انتخابــات مجلــس بلکــه بــرای برونرفــت از انســداد
سیاســی طــرح شــده بــود ،در مقالـهای چنیــن عنــوان کــرد:

«اکنــون بایــد پرســید ســخنان اخیــر خاتمــی چــه تفاوتــی
بــا اهــداف مطــرح شــده در بیانیــه شــماره  ۱۷داشــت کــه

عــدهای از دوســتان ســبز آن را برنتافتــه و بیتابانــه بــه

نقــد آن پرداختنــد؟» [ .]۷در همیــن راســتا محســن کدیــور

نیــز در حمایــت از شــروط خاتمــی و بــا تاکیــد بــر ضرورت

عقبنشــینی مــردم از خواستههایشــان در مقالــه خــود
بــر «مطالبــات حداقلــی ،مشــارکت حداکثــری» انگشــت
ِ
ترتیــب
نهــاد [ .]۸بــه ایــن
گفتمــان «انتخابــات محــو ْر»
ْ

چــراغ ســبز نشــان دادن بــه حاکمیــت را در دســتور کار
قــرار داده بــود .در همیــن راســتا عطــااهلل مهاجرانــی در

مصاحبـهای کــه بــا واکنــش شــدید کنشــگران روبــرو شــد

چنیــن گفــت« :بــا وجــود آنکــه منتقــد آی ـتاهلل خامن ـهای

هســتم ،امــا یــک نقطــه خاکســتری  -نــه حتــی تاریــک
 در پرونــده اقتصــادی او و خاندانــش نمــی بینــم» [.]۹ِ
در چنیــن بســتری و در پیگیــری
سیاســت حفــظ امــکان
بازگشــت بــه ســاحت قــدرت و راهجویــی بــرای بازیابــیِ

نهــاد انتخابــات ،چنــدی بعــد محمــد خاتمــی قــدم را

فراتــر گذاشــت و در اظهــار نظــری عجیــب کــه  -حتــی

از وی نیــز انتظــار نمیرفــت!  -اعــام کــرد« :بــه هــر دو
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طــرف ظلــم شــده اســت و همــگان بایــد گذشــت کننــد و

ســیمان کاری شــده اســت .پــس از آن بــود کــه عــدم

مزروعــی نیــز بــا اظهــار نظــری در مســتند «خــط و نشــان

دســتور کار خــود قــرار دادنــد و در برجســتگی آن از هیــچ

بــه فــردای بهتــر بیاندیشــند» [ .]۱۰چنــدی بعــد رجبعلــی

رهبــر» نقــش مشــابهی در پیشــبرد سیاســت «چــراغ ســبز»
ایفــا کــرد و چنیــن گفــت« :در واقــع میشــود گفــت آقــای
خامنــهای مدیــر قابلــی اســت؛ منتهــا روشــی کــه بــرای
مدیریــت خــودش در پیــش گرفتــه اقتدارگرایانــه اســت»

[.]۱۱

مشــارکت در انتخابــات و نــه حتــی تحریــم آن [ ]۱۶را در
تالشــی کوتاهــی نکردنــد .جالــب آنجاســت کــه موســوی

خوئینیهــا پــرده از ســخیف بــودن اعــام عــدم مشــارکت
اصالحطلبــان برداشــته بــود و در مصاحبــه ای عنــوان
کــرد« :مــا را راه نمیدهنــد تــا در انتخابــات شــرکت
کنیــم» [ .]۱۷در نهایــت ترویــج مطالبــه «انتخابــات آزاد»

بدیــن ترتیــب در آن
مقطــع از یــک ســو بــا موجــی از
ْ

بــا تعریفــی تحریــف شــده از آن ،ســرانجامی جــز حضــور

همگــی بیــش و کــم رهبــری نظــام را تطهیــر میکردنــد؛

در ســاحتی نمادیــن ،جملــه اخیــر مصطفــی تاجــزاده («چنــان

اظهــارات نخبــگان اصالحطلــب مواجــه بودیــم کــه
و از ســوی دیگــر ،در ســطح ترویــج شــیوههای مبارزاتــی،

خاتمــی در پــای صنــدوق رای انتخابــات مجلــس نداشــت!

چــه شــروط خاتمــی محقــق شــود بایــد از رهبــری تشــکر

انبــوه گفتارهــا و نوشــتارهای رســانههای ســبز بــر خیابانــی
نبـ ِ
ـودن جنبــش تاکیــد میکردنــد .در ایــن میــان نخبــگان

«( ۸۹شــروط محقــق شــود ،تصمیــم میگیریــم چگونــه

حضــور ســنگین نیروهــای ســرکوب در مناســبتهای

پیکــر نیمــه جــان جنبــش را نمایــان میســازد.

ْ
جنبش
اتــاق فکــر جنبــش در توجیــه خــاء حضــور خیابانــیِ

تقویمــی را بــه زنــده بــودن جنبــش ســبز نســبت مــی

کــرد») در کنــار رهنمــود ســید محمــد خاتمــی در دی مــاه

عمــل کنیــم») بــه روشــنی تیــر خــاص اصالحطلبــان بــر

سخن پایانی

دادنــد و آن را بــه مثابــه نوعــی پیــروزی بــرای جنبــش
ِ
قلمــداد میکردنــد [ .]۱۲حــال دیگــر
نوبــت بــه میــدان

آن اســت کــه «جنبــش ســبز» در طــی حیــات خــود بــه

راهــکار بدیــل بــود؛ راهــکاری کــه ایــن بــار رونمایــی از آن

بــود و گفتمــان غالــب اصالحطلبــی نقــش موثــری در زوال

اصالحطلبــان همــراه بــود .ســادهترین ســوالها و انتقادهــا

مختصــر میتــوان گفــت «جنبــش ســبز» پــس از شــروعی
اُمیدبخــش در ماههــای نخســت ،دو مرحلــه نزولــی را

بنابرایــن اصالحطلبــان از یکســو توســط چهرههــای
سیاســی خــو ْد گفتمـ ِ
ـان رهبــری محــور [ ]۱۴را بــرای نــرم

اول بــا تــن دادن بــه تــز تحمیلــیِ اصالحطلبــان خیابــان را
رهــا کــرد و در مرحلــه بعــدی  -بــه ناچــار در غیــاب نقطــه

مجلــس پیــش میبردنــد و از ســوی دیگــر بــا ترویــج

و کنتــرل اصالحطلبــان قــرار گرفــت .بــا گرفتــار شــدن

بــر متقاعــد کــردن جنبــش بــرای حضــور در انتخابــات

شــورانگیزی بــود الجــرم بــه یــک «شــبه جنبــش مجــازی»

چنیــن پروســهای بــود کــه مصطفــی تاجــزاده در  ۲۱آذر

ناجنبــش بــه عنــوان امتــداد زنــدهی آن جنبـ ِ
ـش فــرو مــرده

از رهبــری تشــکر کــرد» [.]۱۵

بــرای چانهزنــی هــای سیاســی یــا مشروعیتبخشــی بــه

آنچــه بــه طــور فشــرده در بندهــای بــاال مــرور شــد بیانگــر

آمــدن آشــکارتر طــرح «انتخابــات آزاد» بــه عنــوان تنهــا

شــدت متاثــر از راهکارهــای صــادره از ســوی اصالحطلبــان

بــا تحریــف شــگرفی از مفهــوم «انتخابــات آزاد» توســط

ایــن جنبــش داشــته اســت .بــه عنــوان یــک جمعبنــدی

دربــاره انتخابــات آزاد و چگونگــیاش بیپاســخ میمانــد

[.]۱۳

ســپری کــرد کــه بــه افــول نهایــی آن انجامیــد؛ در مرحلــه

کــردن حاکمیــت و زمینهســازیِ حضــور در انتخابــات

قــوت و خودانگیختگــی اش  -بیــش از پیــش زیــر ســیطره

«انتخابــات آزاد» بــه مثابــه مطالبــه «جنبــش ســبز» ســعی

در چنیــن تنگنایــی ،آنچــه کــه زمانــی جنبــش اعتراضــی

مجلــس داشــتند .پــس از فــراز و نشــیبهای بســیار در

[ ]۱۸اســتحاله یافــت .اینــک امــا تــاش میشــود ایــن

ســال  ۹۰نوشــت« :اگــر شــروط محقــق شــود میبایســت

عرضــه شــود ،تــا ســرمایه معنــوی جنبــش اعتراضــی ۸۸

اصالحطلبــان کــه بــه خطــر جریــان انحرافــی بــرای

پروژههــای آلترناتیــو ســازی سیاســی قابــل اســتفاده باشــد.

شــرکت در انتخابــات دلبســته بودنــد ،پــس از بــه در

 ۲خرداد ۱۳۹۱

حاکمیــت و مذاکــرات هاشــمی و کســب اجــازه بــرای

بســته خــوردن همــه تالشهــا دریافتنــد کــه تابلــو ورود

ممنــوع رهبــر نظــام محکمتــر از آنچــه فکــر میکردنــد
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۱۰۴

درسهایی از جنبش چریکی :یا چرا باید تعرض کنیم؟

«در محاصرهی مرغان ماهیخوار»

روشــن دارد ،از ایــن پــس قرارســت ما

رهبــران جنبــش تکلیــف را دس ـتکم

اصــرار مــا بــر تــداوم مبــارزه

بــه مــرگ طبیعــی بمیریــم ،مرگــی که

از یــک طــرف یکســره کــرد؛

بــرای حکومــت بیهزینهتــر باشــد.

ســرکوب تنهــا راه بقــاء حاکمیــت

مســالمتآمیز بــه عــدم مبــارزه
انجامیــده اســت .نتیجــه آن شــده
اســت کــه شــیوهی برگزیــدهی مــا
بــرای ادامــه دادن راه مبــارزه ،مبارزان
سیاســی را همچــون ماهیانــی در برابــر
محاصــرهی مرغــان ماهیخــوار تنهــا
گذاشــته اســت .آنهــا در راه مبــارزه
میمیرنــد ،مــا در خیابانهــا قــدم
میزنیــم .ایــن شــکل بیشــکل
از مبــارزه سیاســی بیآنکــه هیــچ
نتیج ـهی روشــنی داشــته باشــد تنهــا
بــا تحمیــل هزینـهی بیشــتر بــه جمــع
بیشــتری از مــردم ماههاســت کــه
ادامــه پیــدا کــرده اســت.
اعدامهــا نــه تنهــا متوقــف نشــده
اســت کــه بــا اضافــه شــدن شــهادت
هاله ســحابی در مراســم خاکســپاری
عــزت ســحابی ،شــهادت محســن
دگمهچــی در زنــدان در پــی عــدم
رســیدگی پزشــکی و حــاال شــهادت
هــدی صابــر بــا اعتصــاب غــذا در
زنــدان ،شــکل دیگــری از هزینــهی
مبــارزه سیاســی رخ نمــوده اســت ،کــه
دســتگاه ســرکوب ســعی میکنــد

جملگــی ِ آنــان را بــا نــام عارضــه قلبی
پوشــش دهــد .عارضــهای کــه اگــر
چــه دروغیــن اســت امــا یــک پیــام

«هیچ مرگی بیش از در سنگر ماندن
و شلیک نکردن زودرس نیست»

عقبنشــینی مــداوم مــا بــه پشــت
مانیتورهــا ،و عبــور گاهگاهمــان از
خیابانهــا ،در محاصــرهی تمامعیــار
پلیــس نشــان میدهــد کــه مــا ابتــکار
عمــل را از دســت دادهایــم .اگــر ۲۵
خــرداد  ۲۵خــرداد شــد ،بــه ایــن
خاطــر نبــود کــه پلیــس و دســتگاه
ســرکوب قصــد نداشــت کــه بــه مــا
تعــرض کنــد ،کــه درگیریهــای
خونیــن در پایــان آن روز و شــهادت
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
باقیمانــده صــرف تحمــل جنبــش
شــد تــا هــم تــاش شــود کــه
رهبــران جنبــش بــه وســاطتی گــردن
نهنــد و هــم دســتگاه ســرکوب بتوانــد
اســتراتژی الزم بــرای مقابلــه بــا
راهپیمایــی خیابانــی را بیابــد .نتیجـهی
آزمــون و خطــای حاکمیــت در برابــر
تظاهــرات خیابانــی و مذاکــره بــا

اســت.
پیــام روز عاشــورا آنقــدر کــه بــرای
حاکمیــت روشــن بــود ،بــرای بخشــی
از اصالحطلبــان و حتــی خــود
فعــاالن جنبــش روشــن نبــود .بــرای
جنبــش مــا راهــی بــرای بازگشــت
بــه روز پیــش از عاشــورا وجــود
نــدارد ،همانطــور کــه راهــی بــرای
بازگشــت بــه پیــش از  ۲۵خــرداد.
و در طــرف مقابــل روشــن اســت
کــه بــرای حاکمیــت راهــی بــرای
بازگشــت بــه پیــش از  ۲۲خــرداد
ممکــن نیســت .خــون مــردم بــر
ســنگفرشهای خیابــان جــاری
شــده اســت .دیوارهایــی وجــود دارد
کــه در پــس آن تحقیــر و تجــاوز و
مــرگ قطرهچکانــی مبــارزان سیاســی
در جریــان بــوده و هســت و ایــن یعنی
راهــی آغــاز شــده اســت کــه بایــد
پایــان یابــد .ایــن پایــان میتوانــد
خشــونتبار یــا غیرخشــونتبار
باشــد و ایــن چیــزی نیســت کــه تنهــا
جنبــش مردمــی بتوانــد انتخــاباش
کنــد .همانطــور کــه شــیوهی رفتــن
«علــی عبــداهلل صالــح» « ،حســنی
مبــارک» و « معمــر قذافــی» مشــابه
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نبــود.

بیشتریــن هزینــهی سیاســی بــرای

تــاش بــرای بازگشــت بــه پیــش از

دریافــت کمتریــن نتیجــه پرداخــت

روزهــای پرافتخــار و در عیــن حــال

میشــود .هیچکــدام از دو طــرف

مشــغول چــه کاری اســت؟ در

پــر درد دو ســال گذشــته تــاش

حاضــر نیســت بــر ســر موجودیــت

دو ســال گذشــته ادبیــات جنبــش

بــرای بــه دســتآوردن هیــچ اســت

سیاســی مــا چیــزی پرداخــت یــا

سیاســی مــا نتوانســته اســت در حــد

و همــهی مــا بایــد بدانیــم کــه ایــن

دریافــت کنــد .حکومــت بــا تظاهــرات

یــک جــزوهی چنــد صفح ـهای تولیــد

معاملــه وجهالمصالحــهای دارد ،کــه

آرام بــه زبــان رعــب و وحشــت

محتــوا بکنــد .تولیــد محتــوای جنبــش

هــزاران تــن در ایــن دو ســال عــذاب

ســخن میگویــد .مــا چــه چیــزی را

بــر دوش مبــارزان گمنــام و منفــردی

کشــیدهاند و داغ دادهانــد کــه آن

جســتجو میکنیــم؟

اســت کــه بــی ارتبــاط بــا یکدیگــر

را نپردازنــد .اگــر قــرار بــود آزادی

و عدالــت را فــدا کنیــم ،اصــ ً
ا چــرا

حضــور دو ســالهی مــا در ســنگرها،

مشــغول کنــش سیاســیاند.

بــرای در امــان مانــدن تنهــا یــک

هیــچ برنامــهای بــرای ســازماندهی

وارد ایــن راه پــر خطــر شــدیم؟ اگــر

نتیجــه داشــته اســت؛ ریــزش نیــرو

نیروهــا در دســت نیســت .هیــچ

قــرار بــود ببخشــیم چــرا دس ـت بــه

و از بیــن بــردن تــوان جنبــش.

تــاش یــا افــق روشــنی پیرامــون

کار شــدیم؟ اگــر قــرار بــود فرامــوش

«شــورای هماهنگــی» ناشــناس مانــده

ســازماندهی نیروهــای سیاســی

اســت و ایــن تنهــا یــک ارمغــان

مخالــف وضــع موجــود وجــود نــدارد.

برایــش آورده اســت؛ آنهــا کــه

مــا تنهاتــر از گذشــتهایم .اگــر زمانــی

پیشتــر در قبــال آن ســکوت کــرده

نقــل محافــل مــا تــاش عــدهای

بودنــد هــم بــه زبــان آمدهانــد و

از مــردم بــرای رهانیــدن عــدهای

خواســتار شــفافیت هســتند .بــه نظــر

دســتگیر شــده در تظاهــرات خیابانــی

میرســد مشــی آرام و مطمئــن مــا

بــود ،بــا توصیههــای دوســتان مــا در

از همیــن آرامــش و اطمینــان ضربــه

«شــورای هماهنگــی راه ســبز امیــد»

پذیرفتــه اســت .در ایــن رابطــه حرف

دیــروز مــردم بــرای حفــظ ســکوت و

آخــر را امیرپرویــز پویــان ســالها

بر هــم نــزدن نظــم راهپیمایی ســکوت

پیــش زده اســت «پنهــان کاری یــک

در مقابــل دســتگیریها هیــچ واکنشــی

شــیوهی دفاعــی اســت امــا بــه

نشــان نمیدادنــد .ایــن پیــام بــدی بــه

تنهایــی یــک شــیوهی دفاعــی منفعــل

مــردم حاضــر در صحنــه میدهــد؛

اســت و تــا زمانــی کــه قــدرت آتــش

مــا از پیــش تنهاتــر شــدهایم و ایــن

نداشــته باشــد یــک شــیوهی دفاعــی

رســم پیــروزی نیســت.

کنیــم اص ـ ً
ا چــرا آمدیــم و ماندیــم؟
«منفرد ماندن نابود شدن است»

در پاســخ بــه همــهی انتقادهــا در
برابــر ترکیــب نامعلــوم «شــورای
هماهنگــی راه ســبز امیــد» تنهــا و
تنهــا یــک دلیــل اقامــه شــده اســت؛
رعایــت شــرایط امنیتــی .شــورا امــا
مــردم را بــه خیابانهــا میخوانــد.
مــردم در خیابانهــا در محاصــرهی
نیروهــای پلیســی و در حالــی کــه در
ســکوت در حــال راهپیمایــی هســتند
مضــروب

میشــوند،

دســتگیر

میشــوند و بــه بازداشــتگاهها منتقــل
میگردند.گروهــی پــس از شناســایی
و طــی فرآینــد گرفتــن عکــس و
ضمانتنامــه و تعهــد و  ...آزاد
میشــوند .بخشــی کــه احتمــاالً از
حرکتهــای بعــدی جنبــش حــذف
خواهنــد شــد .گروهــی هــم بــه زندان
میرونــد چــون پیشتــر شناســایی
شــده بودنــد یــا ســابقه داشــتند.

منفعــل باقــی میمانــد» .مــا بــدون
آنکــه تعــرض کنیــم و چیــزی بــه
دســت آوریــم دچــار مرگــی قطعــی
شــدهایم .مرگــی کــه از یکســو بــا
حــذف فیزیکــی مبــارزان سیاســی در
زندانهــا همــراه اســت و از ســوی
دیگــر بــا ریــزش نیروهــا در ســطح
اجتمــاع.

تشــکلی کــه تالشــی بــرای متشــکل
کــردن نیروهایــش نمیکنــد دقیقــ ًا

* میــان تیترهــا همــه از «ضــرورت
مبــارزه مســلحانه و رد تئــوری بقــاء»
نوشــته امیرپرویــز پویــان.

 ۲۳خرداد ۱۳۹۰
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چه باید کرد؟
هستههای مقاومت دموکراتیک برای برپایی دموکراسی مردمی

«چــه بایــد کــرد؟» پرسشــی اســت کــه

ممکــن اســت .از شــما میخواهیــم ایــن

ماههاســت میپرســیم .ایــن جــزوه

جــزوه بخوانیــد ،اگــر بــا آن موافقیــد بــه

پاســخی اســت کــه مــا (شــبنامه

کارش ببندیــد ،و بــه عنــوان عمــل بــه

میخــک) بــه ســهم خــود بــه ایــن

بخشــی از پیشــنهاد آن ،جــزوه را بــه

پرســش عرضــه میکنیــم .ایــن پاســخ،

دیگــران هــم برســانید .پاســخ مــا بــه

حــاوی تحلیــل مــا از شــرایط کنونــی

پرســش «چــه بایــد کــرد؟» تنهــا در

و در پــی آن پیشــنهادی بــرای عمــل

صورتــی در عمــل پاســخی موفــق خواهــد

اســت .در ایــن تحلیــل و پیشــنهاد عمــل

بــود کــه همراهــان بســیاری بیابــد؛ «چــه

همچــون همیشــه گرایــش سیاســی خــود

بایــد کــرد» میخــک را بخوانیــد ،بــه نقــد

را پنهــان نکردهایــم ،امــا در عیــن

بگذاریــد و بــه دیگــران هــم برســانید.

حــال بــه چشــمانداز عملــی جمعــی
اندیشــیدهایم کــه بتوانــد طیــف وســیعی
از آزادیخواهــان را بــا خــود همــراه کنــد؛
زیــرا بــاور داریــم تنهــا بــا تحقــق چنیــن
چشـماندازی اســت کــه تغییــری بنیادیــن

 ۱۸تیر ۱۳۹۰
نسخه پیدیاف:
چه باید کرد؟ | هستههای مقاومت دموکراتیک
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

مکلفان در مبارزه با استبداد ناکامند!
اشکان خراسانی
از آن زمــان کــه تاریــخ بــه یــاد دارد ،مــردم ســرزمین مــا
همــواره از حاکمیتــی مســتبد رنــج بردهانــد .اســتبدادی کــه
اداره کشــور را یگانــه حــق خــود میدانســته و همــواره بــه
طریقــی از مشــارکت مردمــی جلوگیــری کــرده اســت .حتــی
در دورانــی کــه ســرانجام دولــت و مجلــس ملــی در راســتای
تاثیرگــذاری مــردم در امــور اجرایــی و قانونــی کشــور شــکل
گرفتنــد ،بــه گون ـهای غیــر قابــل انــکار در راســتای خدمــت
بــه حکومتهــای مســتبد زمــان خــود عمــل کردنــد و بــا
حفــظ ظاهــر حداقلــی ،در مســیر ترویــج و تثبیــت اســتبداد

حاکــم گام برداشــتهاند .ســاختار اســتبدادی نتیجــهای جــز
تشــدید سلســلهمراتب اجتماعــی و تعمیــق شــکاف میــان
الیههــای مختلــف جامعــه در بــر نــدارد .افــراد پرورشیافتــه
در چنیــن جامعــهای عمومــا ایــن سلســلهمراتب را بــه ســان
واقعیتــی بدیهــی میپذیرنــد و بــرای رســیدن بــه یکــی از
جایگاههــای تعریــف شــدهی اجتماعــی (بــه مثابــه هــدف)
تــاش میکننــد .در امتــداد چنیــن تالشــی اســت کــه افــرا ْد
بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه بازتولیــد ایــن ســاختار
معیــوب کمــک میکننــد .امــا هنگامــی کــه فــردی بــا توجــه
بــه موقعیــت عینــی خــو ْد از چگونگــی کارکــرد ایــن سیســتم و
برخــی پیامدهــای آن آگاه میشــود ،دچــار تردیــد میشــود
و ممکــن اســت بــه مرحلــهی امتنــاع از پذیــرش بدیهیــات
و حتــی بــه مرحلــهی مبــارزه برســد .امــا بــرای مبــارزه بــا
یــک نظــام ســلطه یــا یــک ســاختار اســتبدادی ،در اولیــن قــدم
بایــد بــه جــدال بــا ارزشگــذاری هــای تحمیلــی موجــود در
آن رفــت .از چنیــن منظــری ،ایــن نوشــتار بــر آن اســت کــه
نقــد کوتاهــی بــر ســاختار سلســلهمراتبی حاکــم بــر جنبــش
ســبز عرضــه کنــد.
بــی شــک جنبشــی متشــکل از نیروهــای معتقــد بــه حــذف
مراتبی در راســتای مبــارزهی مســتقیم و
ســاختار سلســله
ْ
بنیــادی بــا تمــام آن ارزشگــذاری هــا خواهــد توانســت
ارکان اســتبداد را درهــم بشــکند .امــا جــای تاســف اســت
کــه جنبــش ســبز نــه تنهــا نتوانســته اســت سلســله مراتــب
تحمیــل شــده توســط حاکمیــت را نشــانه رود ،بلکــه در درون
خــود نیــز بــه بازتولیــد سلســلهمراتب تــازهای پرداختــه
اســت .ایــن بازتولیــد ســه وجــه مجــزا امــا در هــم تنیــده دارد:
در وجــه نخســت ،مطالبــات طــرح شــده توســط گفتمــان

سیاســی حاکــم بــر جنبــش ســبز مملــو از تکیــه بــر ســازههای
برســازندهي نظــام ســلطهي حاکــم اســت؛ بــه گونــهای کــه
صرفــا صورتبنــدی جدیــدی از تقســیم حقــوق اجتماعــی معرفی
میشــود کــه بــا وضعیــت کنونــی تنهــا اندکــی تفــاوت شــکلی
دارد و نــه ماهیتــی .ایــن امــر را حتــی میتــوان در نحــوه
درک آنــان از مطالبــات حقــوق بشــری بــه وضــوح دیــد
[مضمــون اعتــراض اصالحطلبــان بــه هفتــاد ضربــه شــاق
پیمــان عــارف چنــان بــود کــه گویــا اگــر او بــه جــرم شُ ــرب
خمــر تازیانــه میخــورد حقوقــش نقــض نشــده بــود]؛ و یــا بــه

عنــوان مثــال میتــوان بــه نوشــتههای محمــد نوریــزاد اشــاره
کــرد کــه رســانههای ســبز عالقــه زیــادی بــه بازنشــر آنهــا
دارنــد :در چهــارده نامـه ای کــه تاکنــون نوریــزاد خطــاب بــه
رهبــری نظــام نوشــته اســت ،عملکــرد رهبــر کنونــی را نقــد
کــرده و او را بــه ایفــای نقــش رهبــری مهربــان و دلســوز
دعــوت میکنــد؛ حــال آنکــه تمــام نکبــت امــروز حاصــل
اصــل رهبریــت اســت!
وجــه دوم مربــوط بــه ســاختار درونــی جنبــش ســبز اســت؛
طیفهــای اصالحطلــب حاضــر در جنبــش ســبز بــا نگاهــی
پدرانــه (یــا همــان دلســوزی اســتبدادی) و در بســیاری مــوارد
بــرای رســیدن بــه قــدرت ،پیشــبرد و رهبــری جنبــش ســبز
را حــق «خــودی هــا» میداننــد و از ورود و تاثیرگــذاری
دیگــر طیفهــای سیاســی بــه هــر طریــق ممکــن جلوگیــری
میکننــد .تــوان مالــی و رســانهای طیفهــای اصالحطلــب
بــرای بســیج نیروهــای اجتماعــی ،خــاء حاصــل از حــذف
جریانــات و احــزاب اپوزیســیون در ســپهر سیاســی ایــران،
بهرهمنــدی از حمایــت رســانههای فارســی زبــان دولتهــای
غربــی و غیــره بــه اصالحطلبــان ایــن امــکان را داده اســت کــه
نــه فقــط گفتمــان سیاســی خــود را در فضــای جنبــش بســط
دهنــد ،بلکــه همچنیــن روی ـهای حذفــی را نســبت بــه حضــور
یــا دخالتگــری «دگراندیشــان» در جنبــش حاکــم ســازند.
امــا وجــه ســوم کــه تاکیــد اصلــی ایــن نوشــته اســت ،بازتولیــد
ســاختارهای اســتبدادی توســط برخــی کنشــگران جنبــش
ســبز اســت کــه کمــی بیشــتر بــه آن میپــردازم .همانطــور
کــه پیشــتر گفتــه شــد فــرد فــرد جامعــه ایــران بــه صــرف
پــرورش یافتــن در فضــای اســتبدادی برخــی خصایــص آن را
بــا خــود حمــل میکننــد .آنچــه در پــی میآیــد بــه خصلــت
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خاصــی نظــر دارد کــه برقــراری ســاختار درونــی ســلطه در
«جنبــش ســبز» را تســهیل ســاخته اســت.

تقابل «مکلفان» با حق تعیین سرنوشت

جــای جــای فرهنــگ ایرانی-اســامی جامعــه مــا نــه تنهــا
بــاور بــه نظــام سلســلهمراتبی را اشــاعه داده اســت بلکــه
تعهــد بــه آن را امــری پســندیده و هنجارمنــد میدانــد .از
شــاهنامه فردوســی گرفتــه تــا اشــعار ســعدی و یــا ســنت جــا
افتــاده مرجــع تقلیــد ،همگــی تمکیــن فــرد نســبت بــه ســاختار
سلســلهمراتبی را ســتایش میکننــد .تقدیربــاوری و حــس
ـدرت امــری اســت کــه
ناتوانــی در اثرگــذاری بــر مناســبات قـ ْ
در زبــان روزمــره بســیاری از مــا جــاری اســت .امــا تمکیــن
مراتب عارضــهای بــه بــار مــیآورد بــه نــام
بــه سلســله
ْ
«تکلیــف»؛ آفتــی کــه بســیاری از کنشــگران جنبــش ســبز نیــز
از آن رنــج میبرنــد و دســتاوردش همیــن بنبســت کنونــی
اســت .بــاور بــه مکلــف بــودن بــا خــود دو چیــز را مــی آورد:
 )۱تکلیــف دهنــده؛ و  )۲متــن تکلیــف.
فــرد بــا قبــول مکلــف بــودن میپذیــرد کــه فــرد یــا گروهــی
دیگــر همــواره بــه جــای او فکــر کــرده و پــس از آن بــرای او
وظایفــی مشــخص کننــد .ایــن پروســه باعــث میشــود کــه
ِ
بــدون درنــگ و اندیشــ ْه بــه انجــام «وظایــف» خــود
فــرد
بپــردازد و هــر چــه بیشــتر از امــر «اندیشــیدن»  -کــه «حــق
فــردی» اوســت  -فاصلــه بگیــرد .در غیــاب اندیش ـهگی و بــا
اعتیــاد بــه تکلیــف پــس از مدتــی رشــد ذهنــی فــرد متوقــف
میشــود و امــکان دســتیابی بــه خــرد انتقــادی کــه جوهــره
آزادی خواهــی اســت مســدود میگــردد.
بــا توجــه بــه آنچــه حــول «تکلیــف» گفتــه شــد ،بــه جنبــش
ســبز و کنشــگرانش بــه عنــوان وجــه ســوم بازتولیــد کننــده
کنشــگران
سلســلهمراتب بــاز گردیــم .در نظــر بســیاری از
ْ
شــخصیتهای سیاســی اصالحطلــب بــه صــرف حضــور در
عرصــه سیاســی ایــران عهــدهدار تولیــد فکــر هســتند و در
ایــن زمینــه از حقــوق بیشــتری نســبت بــه دیگــر طیفهــای
سیاســی برخوردانــد .انتقادهــا را بــه آنهــا وارد نمیداننــد،
زیــرا از ارزشگــذاری هــای تحمیلــی رنــج میبرنــد .ادعــای
«جنبــش بیرهبــر» 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
میشــود؟
تکلیــف دقیقــا همیــن جــا گریبانگیــر کنشــگران اســت،
زیــرا تــا بــه امــروز تکلیــف انجــام دادهانــد و حــال کــه
اتــاق فکــر اصالحطلبــی بنــا بــر هــر مصلحتــی تــوان انتشــار

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

تکلیفهایــی نظیــر «اهللُاکبــر هــای شــبانه» را هــم نــدارد ،آنهــا
بــه «آگاهیرســانی فعــال» میپردازنــد .تکلیفگرایــی  -در
تقابــل بــا آزادی فــردی  -موجــب میشــود کــه مکلفــان در
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
فرهنگــی جامعــه حوالــت دهنــد [ .]۱یعنــی ایــراد کار را در
فرهنــگ عقبافتــاده «ایرانــی جماعــت» جســتجو کننــد .در
بهتریــن حالــت ،نقــص کار در نحــوه انجــام تکلیــف جســتجو
میشــود ،نــه در متــن تکلیــف و یــا نفــس تکلیفپذیــری!
بدیــن ترتیــب کنشــگر تکلیفمــدا ْر قربانــیِ بنبســتی از
پیــش طراحــی شــده اســت و تــا انتشــار تکلیــف بعــدی -
کــه میتوانــد انتخابــات بعــدی باشــد « -صبــر» و «ســکوت»
راهــکاری بیبدیــل تلقــی میگــردد .متاســفانه تــداوم ســیکل
معیــوب فــوق باعــث شــده اســت کــه بســیاری از «کنشــگران
مکلــف» خــود را بــرای ارائــه راهــکار بــه منظــور برونرفــت
از بنبســت کنونــی  -کــه مــن آن را مــرگ جنبــش ســبز مــی
خوانــم  -واجــد شــرایط نداننــد و هیــچ چــارهای بــرای گریــز از
ایــن سرنوشــت شــوم نجوینــد.
ـی گســترهی
در امتــداد همیــن تکلیفمحــوری و انفعــال عمومـ ْ
افــراد برخــوردار از مصونیــت تنهــا بــه چهرههــای شــاخص
اصالحطلــب ختــم نمیشــود :آســیب دیــدگان ایــن دو ســال،
اعــم از زنــدان رفتــه هــا ،فــراری هــا ،خانــواده جانباختــاگان
و زندانیــان نیــز از گویــی حقوقــی مضاعــف در بیــان
اندیشــههای سیاســی خــود برخوردارنــد و هــر نقــدی بــه
آنهــا پاســخی احساســی و دندانشــکن از طــرف کنشــگران را
بــه همــراه دارد .نظــارت اســتصوابی رســانههای اصالحطلــب
[ ]۲و برخــورداری انحصــاری افــرادی خــاص از تریبونهــای
جنبــش ســبز محمــل دیگــری اســت بــرای حــذف صداهــای
متفــاوت و منتقــد.
عــدم نفــی ســاختارهای بازتولیــد کننــده سلســلهمراتب در
هــر شــکل و قالبــش و مانــدن در فــاز انجــام تکالیــف بــه جــای
باورمنــدی بــه حقــوق فــردی و مشــارکت دخالتجویانــه -
حتــی اگــر  ۲۵خــرداد دیگــری رقــم بخــورد  -نتیج ـهای جــز
شکســت نخواهــد داشــت! آذر مــاه تمــام نشــده و انــدک
زمانــی از ســالگرد کشــته شــدن زنــده یــاد محمــد مختــاری
مــی گــذرد .یــادش را گرامــی م ـیدارم کــه طنیــن کلماتــش
در دعــوت بــه اســتقالل اندیشــه هنــوز زنــده اســت.
 ۲۴آذر ۱۳۹۰
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«جنبش» نامهنگاری و بحران سوژهگی جمعی
امین حصوری
یکــم .در جامعــهای کــه مبــارزه

تحریفآمیــز از وضعیــت اجتماعــی را

سیاســی ویــژهای را بــر جنبــش تحمیــل

جمعــی بــرای تغییــر وضــع موجــود

بازتــاب دهنــد .مهمتریــن بســتر بــروز

آن مرزهــا و
کننــد و در چارچــوب ْ

بــه هــر دلیــل رو بــه افــول مــیرود،

قهرمانیگــری و پذیــرش اجتماعــی

خطــوط قرمــز خــود را بــرای تحــوالت

زمینــه بــرای قهرمانپــروری فراهــم

آن (قهرمانپــروری) ،ایــن تصــور

درونــی و افقهــای بیرونــی جنبــش

میشــود .قهرمانــان کســانی هســتند

اســت کــه گویــا قهرمــان بــا کنــش

ترســیم و تثبیــت کننــد .همــه اینهــا

کــه بخشــی از نارضایتیهــا و مطالبــات

فــردیِ فداکارانــهی خــود جبهــه

بــه رغــم آن بــود کــه ایــن گفتمـ ِ
ـان

مــردم را به شــیوه خــود و بــا رویکردی

نبــرد تــازهای در مقابــل نظــام مســتبد

سیاســی هــم بــا پراکندگــی خواســتهها

معیــن انعــکاس میدهنــد .فقــدان

میگشــاید کــه راه گشــایش جمعــی

و خاســتگاههای اعتراضــی مــردم

جنبشهــای اجتماعــی و پروســههای

ِ
رونــد
آن مســدود مینمایــد .در ایــن

و شــیوهها و مضمــون اعتراضــات

جمعــی اعتراضــی موجــب میشــود
کــه در برابــر اهمیــت انعکاس (بخشــی

فــردی شـ ِ
ـی نــه
ـدن مبــارزات اجتماعـ ْ

آنــان ناســازگار بــود و هــم بــه لحــاظ

فقــط ســوژهی ســتیزنده بــه فــرد یــا

از) نارضایتیهــای عمومــی ،چگونگــی

ت ـک چهــره هــا فــرو کاســته میشــود،

قابلیتهــای گســترش و پیشــبرد

و مضمــون عمــل ایــن «نمایندگــیِ

بلکــه نظــام مســتبد هــم بــه ناچــار

جنبــش بــه ســوی افقهــای تغییــر

اتفاقــی» نادیــده بمانــد .مردمــی کــه

در چهــره افــراد تجلــی یــا تشــخص

و رشــد «مــردم ســوژهگی» بــود .در

خــود را در برابــر ســاختار قــدرت

مییابــد؛ مثــا محمــد نوریــزاد در

عــوض اصالحطلبــان و حواریــون

ناتــوان میانگارنــد ،ســوژهگی نامحقــق

برابــر ســید علــی خامن ـهای؛ یــا کمــی

تمامــی انتقــادات و هشــدارها را بــه

خــود را در وجــود و عمــل قهرمــان

پیشــتر میرحســین موســوی در برابــر

ل هــا» و بیگانگــی
بدنیتــی «رادیــکا 

همذاتپنــداری میکننــد .بــه ایــن

احمد ینــژاد.

آنــان بــا واقعیــات جامعــه نســبت

ترتیــب ســیل حمایتهــای معنــوی بــه

دوم .مهندســین اجتماعــیِ جریانــات

دادنــد و بــه رغــم همــه داعیههــای

ســوی قهرمــان ســرازیر میشــود تــا بــا
تکثیــر آن در رســانههای پوپولیســتی و
بازتکثیــر آن در ســطح جامعــ ْه ابعــاد
حماســی کنــش قهرمانانــه رشــد
بیابــد .در نهایــت بــرای قهرمانــان
مشــروعیتی نانوشــته فراهــم میشــود
تــا برداشــت خــود از خواســتهها و
راهکارهــای تغییــر اجتماعی/سیاســی
را بــه نــام کلیــت جامعــه بیــان کننــد
و الجــرم صورتــی تقلیلیافتــه و

اصالحطلــب بــه یــاری رســانههای
«صنعــت ســبز» و همراهــان «رئــال
پولیتیــک» گــرایِ خــود در حــوزهی
راســت لیبــرال یــا چــپ لیبــرال ،در
تمامــی دورانــی کــه جنبــش اعتراضــی
در ســطح جامعــه و در فضــای عمومــی
و خیابــان (بــه مثابــه مهمتریــن نمــاد
فضــای عمومــی) حضــور زنــدهای
داشــت،

تــاش

همهجانبــه

و

نظاممنــدی بــه کار گرفتنــد تــا گفتمان

مضمــون سیاســی و راهبــردی فاقــد

پلورالیســتی ،رویـهی حــذف و تحریــف
ِ
سیســتماتیک صــدای منتقــدان را در
تریبونهــای متعــدد خــود در پیــش
گرفتنــد تــا هژمونــی گفتمانــی آنــان
بــر جنبــش محفــوظ بمانــد.
اکنــون کــه نزدیــک یکســال اســت
کــه جنبــش اعتراضــی در اثــر
پیامدهــای گفتمــان انحصــاری یــاد
شــده کامــا بــه محــاق رفتــه ،ایــن
جریانــات قدرتمــدار از طریــق
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رســانهها و تریبونهــای پرشــمار

قهرمانگرایــی و پذیــرش اجتماعــیِ

شخص/اشــخاص در شکســتن خطــوط

خــود در داخــل و خــارج کشــور نــه

امــروزیِ قهرمانــان ،ریشــه در همــان

تنهــا هیــچ نقــدی بــر عملکــرد خــود

پوپولیســمی دارد کــه معضلــی آزار

اعتراضــی ســویههای نهایــی
قرمــز
ْ

روا نمیدارنــد ،بلکــه چنیــن وانمــود

دهنــده و رشــدیافته در دل «جنبــش

حاضــر بــه
تــداوم وضعیــت بحرانــی
ْ

حاکــم (حاکمیــت) گوشــزد میشــود،

میکننــد کــه جنبــش کمــاکان زنــده

ســبز» بــود؛ همچنانکــه احســاس

و از ســوی دیگــر جریانــات سیاســی

و پویاســت تــا بتواننــد از ســرمایه

ناتوانــیِ جمعــیِ مولــد قهرمانپــروری

حامــی قهرمانــان یــا منتســب بــه آنــان

معنــوی آن همچنــان بــه نفــع آمــال

نیــز مولــود شکســت جنبــش در

همچنــان در درون محــدودهی خطــوط

خــود برداشــت کننــد! اصالحطلبــان

رفــع تضادهــای درونــیاش بــود و

قرمــز تعییــن شــده باقــی میماننــد تــا

بــه لحاظــی درســت میگوینــد کــه

الجــرم ناتوانــی آن در ارتقــای ســطح

راه بازگشــت بــه «عقالنیــت سیاســی»

آنچــه از آن جنبــش اعتراضــی بــر

ســازمانیابی و خودبــاوری مبارزاتــی

(بــر ســر عقــل آمــدن حاکــم) مســدود

جــای (زنــده) مانــده همــان «جنبــش

مــردم.

نشــود.

اســتاندارد» و مطلوبــی اســت کــه در

ســوم .القــای «توهــم جنبــش»

چهــارم .بنــا بــر آنچــه کــه گفتــه

طــول یکســال و انــدی حیــات واقعــی
جنبــش تــاش میکردنــد آن را
بــدان اســتحاله دهنــد؛ «شــبه جنبشــی
نمادیــن و مجــازی» کــه نخبــگان
باالدســت بتواننــد بــه تمامــی مهــار
آن را بــه دســت بگیرنــد .بنابرایــن
جــای شــگفتی نیســت کــه بازیگــران
و خبرســازان و معترضیــن ایــن «شــبه
جنبــش مجــازی» ،تــک چهــره هــا
باشــند و الگــوی مبــارزه و اعتــراض
نیــز روشهایــی نظیــر نامهنــگاری بــه
حاکمــان باشــد.
امــا هالـهی قهرمانــی ای که رســانههای
«صنعــت ســبز» بــه دور ســر قهرمانــان
امــروزی خــود میکشــند ،از جنــس
همــان هاله ایســت کــه در طــی جنبش
اعتراضــی بــر فــراز ســر موســوی و
کروبــی ترســیم میکردنــد ،تــا همــه
چیــز بــا ســنجه نظــرات و رویکردهــای
آنهــا ســنجیده شــود و بــه تبــع آن،
«اصحــاب» نزدیــک ایشــان نیــز از
حــق تفســیر انحصــاری ایــن رویکردهــا
و نظــرات برخــورادر گردنــد .بنابرایــن

 در مقابــل پــرورش و تقویــتمقاومــت ســازمانیافته مردمــی
بــرای خیزشهــای آتــی  -اگــر چــه
کارکــردی در ایجــاد تغییــرات مترقــی
سیاســی و اجتماعــی نــدارد ،امــا کارکرد
مشــخص و مهمــی بــرای حفــظ جایــگاه
انحصــاری اصالحطلبــان  -و جریانــات
همســو  -بــه عنــوان اپوزیســیون اصلــی
نظــام سیاســی حاضــر دارد .ایــن امر به
ویــژه از ایــن رو دارای اهمیــت اســت
کــه وقتــی سیســتمی غیــر مردمــی
بــه دوران ناپایــداری حیــات خــود
میرســد ،هــر دم امــکان آن وجــود
دارد کــه بحرانهــا و نارضایتیهــای
انباشــته شــده در شــکافهای مختلــف
اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی بــه
صــورت خشــم اعتراضــی تــودهای ســر
بــاز کنــد و شــالوده نظــام مســتقر را
در سراشــیبی ســقوط قــرار دهــد .در
چنیــن بســتری اقدامــات قهرمانانــه
اهــداف و کارکردهایــی چندگانــه
مییابــد؛ از یکســو بــا هزینــه کــردن از

ِ
شــد ،بــه طــور مشــخص
مخاطــب
نامهنــگاری هــای امثــال نوریــزاد
نــه رهبــر فرزانــه حکومــت اســامی
بلکــه آحــاد مــردم ایــران و بــه ویــژه
ناراضیــان و معترضـ ِ
ـان بالقــوه هســتند،
تا بــه «قهرمــان» مشــروعیت نمایندگی
بدهنــد و الجــرم بــه حقانیــت جنــاح
سیاســی حامــیِ قهرمــان و هژمونــی
گفتمــان سیاســی آن تــن دهنــد؛ تــا
نهایتــا چرخــه «تکلیفمــداری» در
پروژههــای سیاســی بــه گــردش خــود
ادامــه دهــد.
در یــک نــگاه کلــی ،نامهنــگاری بــه
ـزرگان از جنــس نــگاه رو بــه بــاالی
بـ
ْ
همیشــگی اصالحطلبــان و طیــف
وســیعی از حقــوق بشــر گرایـ ِ
ـان ایرانــی
اســت کــه بــرای ایجــاد تغییــرات
اجتماعــی نقطــه اتــکای خــود را نــه
مــرد ْم بلکــه نهادهــای قــدرت قــرار

میدهنــد .اینکــه در ایــن گونــه متــون
بــه نــدرت مــردم مخاطــب واقــع
میشــوند تصادفــی نیســت؛ چــون در
نگــرش مهندســی اجتماعــی  -کــه بــه
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ـع گرایــش قدرتمــدار خــود ،عرصــه
تبـ ِ

دیگــر تناقضــات ســاختاری نظــام

مشــخص در خدمــت پروژههــای

سیاســت را عرصــه مدیریــت تحــوالت

مســلط و بنیادهــای ضــد مردمــی

قدرتمدارنــه اصالحطلبــان بــرای

و تودههــا میانــگارد  -نقــش مــردم

آن بــه خطاهــا و زیــادهروی هــا یــا

جابجایــی گریزناپذیــر قــدرت در

نهایتــا همچــون فــوج ســربازان پیــاده

زیادهخواهــی هــای فــرد یــا افــرادی

ایــران قــرار دارد .ایــن رویــه سیاســی

ـدرت
ایســت کــه بــرای فتــح ســریر قـ ْ

نســبت داده میشــود و بــه طــور

کــه خــود بــر انــکار ســوژهگی مــردم

وجــو ِد حمایتــی آنــان الزم اســت .برای

ضمنــی امــکان اصالحــات از بــاال بــرای

و بیبــاوری بــه آن متکــی اســت ،در

جلــب حمایــت مطیعانــه یــا شــیفتهوار

رفــع ایــن نارســایی هــا  -بــه مخاطبــان

تــداوم خــو ْد در رونــد شــکلگیری

مــردم بایــد آنهــا را بــا گفتمانهــای

 -گوشــزد میشــود .ســویه دیگــر

«مــردم ســوژهگی» اختــال و وقفــه

دو گانــه و پوپولیســتی مغزشــویی کــرد؛

کلیش ـههای رایــج در ایــن نامهنــگاری

ایجــاد میکنــد .فعالیــن و کنشــگرانی

از زبــان آنــان ســخن گفــت و همزمــان

هــای تبلیغاتــی آن اســت کــه تاریخچه

کــه قائــل بــه تقکیــک میــان بنیــان

امــکان دخالتگــری آنــان را محــدود

انحــراف نظــام از مســیر «قابــل قبــول»

ِ
هــای مردمــیِ
جنبــش اعتراضــیِ

کــرد .بــه بیــان دیگــر مــردم ابــزار

آن بــه زمانــی بــاز میگــردد کــه

افولیافتــه و اهــداف قدرتمدارنــه

تغییــر در جهــت «مطلــوب» نخبــگان

اصالحطلبــان بــه تدریــج در مســیر

و مشــی انحصارگرایانــه جریانــات

هســتند ،نــه ســوژههای تغییــر!

خلــع قــدرت قــرار گرفتنــد و بازگشــت

اصالحطلــب نیســتند ،مســتعد آننــد

ایــن گونــه متنهــای «افشــاگرانه» از

بــه روال تقســیم قــدرت از طریــق

کــه بــا رویکــردی نوســتالژیک نابــودی

ســوی تــک چهــره هــای اصالحطلــب

انتخابــات (نــه حتــی انتخاباتــی بــا

جنبــش پیشــین را انــکار کننــد و بــرای

را میتــوان بــا ارجــاع بــه نمونههــای

مشــارکت همــه طیفهــای سیاســی)

هــر ندایــی کــه بــه اســم جنبــش

ادبیــات
کالســیک آن در تاریــخ
ْ

بــه مثابــه راه حــل نهایــی معرفــی

ســبز صــادر میشــود حقانیــت قائــل

نامههــای «انــذار بــه حاکمــان» نامیــد.

میگــردد .بــرای مثــال رجــوع کنیــد

شــوند .بــه بیــان دیگــر شیگشــتگی و

آن نامههــای
کــه نمونــه تیپیــک ْ

بــه نامـهای کــه اخیــرا آقــای ســروش

بتوارهگــی جنبــش موجــب آن شــده

عبدالکریــم ســروش و محمــد نوریــزاد

بــرای لبیکگویــی بــه فراخــوان

کــه عــده زیــادی بــا تصــور خدمــت به

بــه رهبــری نظــام اســت .کلیشــه

آقــای نوریــزاد بــرای مشــارکت در

مســلط در ایــن گونــه نامهنــگاری

«کمپیــن نامهنویســی محترمانــه بــه

ـی
جنبــش و بــه امیــد تحــوالت مترقـ ْ
بــه تکــرار و تکثیــر انفعالــی گفتمــان

هــای تبلیغاتــی آن اســت کــه بــه

رهبــری» [ ]۱در رســانههای خــودی

سیاســیِ قدرتمــدار اصالحطلبــان روی

حاکمــان در خصــوص خطراتــی کــه

منتشــر ســاخته اســت [ .]۲مقایســه

بیاورنــد .ایــن رویکــرد نــه تنهــا کمکــی

در صــورت ادامــه عــدول از «اصــول و

ایــن قبیــل نامهنــگاری هــا بــا برخــی

به ســر بــر آوردن جنبشــی بدیــل  -در

آرمانهــای اولیــه انقــاب» از ناحیــه

نمونههــای تاریخــی دیگــر هــم قابــل

گسســت بنیادیــن بــا جنبــش پیشــین

اعتراضــات مــردم خشــمگین متوجــه

تامــل اســت؛ ماننــد نامــه معــروف

 -نمیکنــد ،بلکــه بــه مغشوشســازی

آنــان خواهــد شــد ،هشــدار داده

ســعیدی ســیرجانی بــه خامن ـهای کــه

ذهنیــت جامعــه منجــر میشــود و

میشــود .حاکمــان دعــوت بــه اصــاح

بــه قیمــت جانــش تمــام شــد [.]۳

ناخواســته شــکلگیری ســوژهگی

رویــه خــود میشــوند و البتــه بــه طــور

جمعبنــدی :القــای «توهــم جنبــش»

جمعــی را ســد میکنــد.

ضمنــی یــا صریــح از آنــان خواســته

کــه از طریــق دمیــدن رســانهای در

میشــود تــا بــر ســر «عقــل» بیاینــد و

ابعــاد «شــبه جنبــش ســبز مجــازی»

از پافشــاری بــر حــذف اصالحطلبــان

دنبــال میشــود نــه در خدمــت

از قــدرت دســت بکشــند .بــه بیــان

آرمــان تغییــر ،بلکــه بــه طــور

 ۳دی ۱۳۹۰
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تاریخ ناگسل اصالحطلبی

آیــا کار دشــواری اســت کــه بــا

ایــن تکلیــف بیتابــی میکنــد.

دیگــر فضایــی بــرای اصالحــات و

اندکــی دســتکاری اســمها ،وقایــع

امــا حلــزون صبــور اصالحــات در

اصالحطلبــان باقــی نگذاشــته اســت.

و تاریخهــا ،مقــاالت ،ســخنرانیها و

ایــن مــدت آن قدرهــا پیــش نرفتــه

بــه همیــن ترتیــب از فهــم ماهیــت

بیانیههــای اصالحطلبــان در دهــه

اســت ،چــرا کــه بــا ترسخوردگــی

غیراصالحطلبانــهی خواســتی کــه در

 ۷۰و  ۸۰را بــه جــای متونــی متعلــق

دائمــی خــود از مواجهــه بــا واقعیــت

پــس شــعار همهگیــر «مبــارک ،بــن

بــه ســال  ۱۳۹۰جــا بزنیــم؟ چیزهــای

هراســیده و بهجــای خزیــدن بــر

علــی ،نوبــت ســید علــی» بــود ســرباز

زیــادی عــوض شــدهاند ،امــا آیــا در

خــاک آلــوده هســتی ،در النــه پاکیــزه

میزننــد .مــرز قاطعــی کــه در ۲۵

اینــان چیــزی عــوض شــده اســت؟

خودســاختهاش پیــچ خــورده و آرام

بهمــن میــان مــردم و حاکمیــت

گفتــار اصالحطلبــی ایرانــی ،عمدتــا

گرفتــه اســت.

کشــیده شــد را نمیبیننــد و بــیآن

آمیــزهای از لیبرالیســم و نواندیشــی

تازهتریــن واقعیتــی کــه اصالحطلبــان

کــه اتفــاق جدیــدی افتــاده باشــد

دینــی ،در نزدیــک بــه دو دهــه عمــر

بــا پس نشســتن بــه خانــه خیــال خود

میخواهنــد آن را مخــدوش کننــد.

خــود عاجــز از گشایشــی نظــری

از دیــدن تمامیتــش میپرهیزنــد۲۵ ،

اینــان همیــن رابطــه تناقضآمیــز را

بــوده اســت؛ نــه ســوال بنیادیــن

ـان هــم اراده مردمــی
بهمــن اســت .آنـ ْ

بــا  ۲۵خــرداد و جنبــش ســبز نیــز

نویــی طــرح کــرده و نــه حتــی بــرای

اســتواری کــه ایــن روز را رقــم زد،

دارنــد .در وهلــه اول از تفکیــک آن

ســوالهای کهنــه پاســخی بــه غیــر

هــم صفبنــدی محکــم علیــه آن

چــه پــس از انتخابــات گذشــت بــا

از مکررگوییهــای همیشــگی خــود

اراده را کــه حاکمیــت تمــام اجزایــش

آن چــه پیــش از آن در جریــان

دارد .بــه عنــوان یــک نیــروی سیاســی

را بــه شــرکت در آن واداشــت،

بــود ناتواننــد و در وهلــه دوم ایــن

نیــز عمــل ایــن جریــان ،همبســته بــا

نادیــده میگیرند.گوشهایشــان هــم

هــر دو را تــداوم بــی کــم و کاســت

ضعــف مفــرط نظریــش ،در دوری

بــر شــعارهای مــردم بســته اســت و

اصالحطلبــی بــه شــیوه خودشــان

باطــل گرفتــار آمــده اســت .کنــش

هــم بــر شــعارهایی کــه فــردای آن

جــا میزننــد .ایــن واقعیــت را کــه

سیاســی اینــان عمــا بــه شــرکت در

روز در صحــن مجلــس علیــه ســران

پــس از کودتــا دیگــر حکومــت تغییــر

انتخابــات بــا توســل بــه منطــق بــد و

فتنــه (اســم عــام اراده مــردم) داده

ماهیــت داده دور میزننــد و بــا

بدتــر خالصــه میشــود .شــرکت در

شــد .بــه ایــن ترتیــب اینهــا متوجــه

همــان زبــان ناصحانــه و شــبهاخالقی

انتخابــات کــه تــا دیــروز یــک تکلیف

نمیشــوند کــه بــا فریــاد «مــرگ

حاکــم را بــه عطوفــت و عقالنیــت

شــرعی بــود ،امــروز بــه تکلیفــی

بــر کروبــی و موســوی» از دهــان

دعــوت میکننــد .ایــن را کــه مــرگ

مدنــی و شــهروندی بــرای اینــان

آن

اصالحطلبشــان

دیکتاتــور را در خیابــان خواســتن از

بــدل شــده اســت؛ امــروز میبینیــم

کــه هنــوز پــای لنگــی در قــدرت

کــه خاتمــی چــه طــور بــرای ادای

دارنــد ،ایــن مجلــس و ایــن حکومــت

بُــن متفــاوت اســت بــا رای دادن بــه

همراهــان

یــک نامــزد تاییــد صالحیــت شــده
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نمیفهمنــد و جنبــش ســبز برایشــان

محصــول پیــش آمــدن مــردم و

بــار جهتــش معکــوس هــم شــده و از

بــه تمامــی در تبلیغــات انتخاباتــی

تکاپــوی نیروهــای مســتقل گوناگــون،

تضــرع ســتمدیدگان بــرای بخشــیده

ادغــام میشــود .فرامــوش میکننــد

کــه حاصــل حضــور خــود در قــدرت

شــدن میگویــد .هــواداران اصالحــات

کــه موســوی خــود را «یــک فــرد

میداننــد .اهمیتــی نمیدهنــد کــه

حتــی معنــای همیــن حــرف خاتمــی

انقالبــی» خوانــد و هیــچگاه تمــام

ایــن حضــور بــه واســطه مــردم

را نیــز نمیفهمنــد و ایــن را کــه

قــد در جبهــه اصالحــات نایســتاد و

ممکــن و معنــیدار شــده و بابــت

چنیــن موضــع ضعیفــی گرهــی از کار

از اصالحطلــب نامیــدن خــود ســر

قدمرنجــه خــود بــر ســریر قــدرت

فروبســتهمان نمیگشــاید کتمــان

بــاز زد .بــه همیــن ترتیــب کروبــی

بــر ســر مــردم منــت میگذارنــد.

میکننــد .آنــان فضــای سیاســت

نیــز مدتهــا بــود کــه ذیــل جریــان

بــه همیــن ترتیــب هــم از ســویی

مردمــی را بــا هیــکل فربــه و ایســتای

اصلــی اصالحطلبــی نمیگنجیــد.

انقــاب  ۵۷را بــا خشــونت حکومتــی

خــود پــر کردهانــد .بــا اصــرار بــه

امــا بــاز هــم تمــام ســرمایهای کــه

دهــه  ۶۰اشــتباه میگیرنــد و بــه

عــدم مواجهــه بــا منطــق خشــن و

از ایســتادگی ایــن دو نااصالحطلــب

همیــن دلیــل از شــنیدن نــام انقــاب

کثیــف واقعیــت ،میخواهنــد نقــش

حاصــل شــده را بــه حســاب خــود

وحشــت میکننــد و از ســویی دیگــر

ناجــی پاکیــزه را اختیــار کننــد کــه

میریزنــد .درک نمیکننــد کــه

ارتباطشــان بــا رهبــری انقــاب را بــه

فراتــر از دعواهــای دو طــرف میتواند

حمایــت گســترده مردمــی از ایــن دو

رخ میکشــند.

همــه را بــه مصالحــه بخوانــد .امــا

حاصــل گسســت قاطعشــان از ســنت

سلســله وقایعــی را کــه اصالحطلبــان

مــرز قاطعــی کشــیده شــده ،مــردم

سیاســی اصالحطلبانــهای اســت

از آنــان نیــرو و همزمــان

بــا همــه تفاوتهــای خــود ایــن

کــه خاتمــی جــا انداخــت ،و بــدون

نادیدهشــان میگیرنــد میتــوان

وفــاداری بــه ایــن گسســت اساســی

بــه همیــن ترتیــب ادامــه داد .اینــان

ســ ْو و حاکمیــت بــا همــه تضادهــای
درونــی خــود آن ســو .مــردم خســته

همــان فــرم و محتــوای خاتمــی را

نــه تنهــا مســئولیتهای خــود را در

و زخمــی هســتند ،حاکمیــت هــم

بــه موســوی و کروبــی نیــز تحمیــل

قبــال آن چــه بایــد در بزنگاههــای

گرفتــار اســت ،امــا اتفــاق جدیــدی

میکننــد ،بــه ویــژه هنگامــی کــه

مشــخص میکردنــد یــا نمیکردنــد

نیفتــاده کــه تکــرار خیالبافــی مصالحــه

ایــن دو در بازداشــتند و نمیتواننــد

از یــاد میبرنــد ،کــه اساســا از

وجاهتــی داشــته باشــد .دمیــدن مــدام

مرزهــای خــود را تصریــح کننــد.

تاریخمنــد بــودن کنــش سیاســی

در بادکنکهــای صورتــی رویــای

مشــابه همیــن رابطــه میــان جنبــش

غافلنــد و جایــی بیــرون از تاریــخ

صلحــی ناممکــن و تخیلــی ،باعــث

ســبز و اصالحطلبــان را میتــوان

دلخــوش تکــرار نقــش خویشــند.

میشــود بــرای پیــروزی در جنــگ

در نسبتشــان بــا  ۲خــرداد و

مهــم نیســت چنــد روزنامــه بســته

واقعــی ســختی کــه درگیــرش هســتیم

انقــاب  ۵۷نیــز دیــد .در ایــن هــر

شــود ،چنــد دانشــجو زندانــی شــود،

نفــس کــم بیاوریــم.

دو اراده مردمــی را بــا نوســانهای

چنــد روشــنفکر را بــه قتــل برســانند

حاصــل از آن در راس قــدرت اشــتباه

یــا مــردم را کــف خیابــان بــه گلولــه

میگیرنــد و رابطــه دیالکتیــک میــان

ببندنــد ،صدهــا و بلکــه هزارهــا نفــر را

ایــن دو را یــک طرفــه و از بــاال بــه

بــه زنــدان بیندازنــد و ...؛ ایــن همــه

پاییــن میپندارنــد .گشــایش فضــای

بداخالقیهایــی اســت کــه میتــوان

سیاســی پــس از  ۲خــرداد را نــه

بخشیدشــان .بخششــی کــه البتــه ایــن
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بحران اصالحطلبی ایران
مــدت زمــان زیــادی بــه انتخابــات مجلــس جمهــوری
اســامی باقــی نمانــده اســت .ایــن روزهــا بحــران عمیقــی کــه
اصالحطلبــی ایرانــی را فراگرفتــه بیــش از پیــش میتــوان در
موضعگیــری هــا نســبت بــه شــرکت یــا تحریــم انتخابــات
مشــاهده کــرد .ایــن بحــران عالمــت ســوال بزرگــی در برابــر
ایــده امــکان تغییــر و کارآمــدی حضــور حداقلــی یــا حداکثری
در نهادهــای نیمــه دمکراتیــک جمهــوری اســامی قــرار داده.
پاســخهایی کــه بــه ایــن بحــران از طیفهــای مختلــف
هــواداران «جنبــش ســبز» شــنیده میشــود را میتــوان بــه
ســه دســته تقســیم کــرد:
اولیــن پاســخ بــه بحــران شــامل طرفــداران ســنتی شــرکت
در انتخابــات بــه هــر صــورت ممکــن میشــود از طــرف
طیفهــای اصالحطلــب نزدیــک بــه محمــد خاتمــی.
اســتدالل ایــن گــروه همــان اســتفاده حداکثــر از ظرفیتهــای
دمکراتیــک جمهــوری اســامی بــرای پیشــبرد اصالحــات
اســت .حتــی صحبتهایــی از امــکان نزدیکــی بــه یکــی از
دو جنــاح اصولگــرای درگیــر جمهــوری اســامی در آســتانه
انتخابــات شــنیده میشــود .در واقــع ایــن طیفهــا بــا رد وجــود
هرگونــه بحرانــی در ایدئولــوژی اصالحطلبــی ایرانــی صــورت
مســاله را پــاک میکننــد .ایــن گــروه بــا اظهــر مــن الشــمس
شــدن ناکارآمــدی متدولــوژی حرکــت خزنــده و پراگماتیســتی
در ســاختار غیــر منعطــف جمهــوری اســامی در پــی وقایــع
اخیــر ،بــرد هژمونیکــی را کــه پیــش از ایــن در اختیــار خــود
داشــت از دســت داده اســت .امــروزه کمتــر کســی اســت کــه
نفهمیــده باشــد حرکــت اصالحــی آرام از طریــق شــرکت در
نهادهــای شــبه دمکراتیــک جمهــوری اســامی نــه پیشــرفت
ذره ذره کــه عقبنشــینی قــدم بــه قــدم اســت.
دومیــن پاســخ بــه بحــران از جانــب طیفهایــی از
اصالحطلبــان داده میشــود کــه بــه ناکارآمــدی اســتراتژی
شــرکت در انتخابــات بــه هــر قیمتــی و اصــاح نظــام از
داخــل پــی بردهانــد ،امــا بــه دلیــل تعلقــات ایدئولوژیــک
اصالحطلبانــهی خــود از رویارویــی بــا نتایــج ایــن آگاهــی
طفــره میرونــد .پاســخی کــه ایــن گــروه بــه بحــران میدهــد
شــفاف نیســت .از طرفــی وجــود بحــران را میپذیــرد و از
ســوی دیگــر از ارائــه پاســخی بــه ایــن بحــران در مواجهــه
بــا پرســش اساســی آن (مســاله انتخابــات) عاجــز اســت.1
ریشــه ایــن ناتوانــی در یافتــن جوابــی بــرای بحــران را بایــد در

پایههــای ایدئولوژیــک اصالحطلبــی ایرانــی جســتجو کــرد.
اصالحطلبــی ایرانــی در جــدال خــود بــرای آزادی آن را
تنهــا در محــدوده سیاســی قانونــی (مجــاز) توصیــف میکنــد
(اصــرار بــر حرکــت در راســتای قانــون اساســی) کــه شــامل
نهادهــای شــبه دمکراتیــک جمهــوری اســامی میشــود.
ایــن درک از آزادی ناتــوان اســت از در نظــر گرفتــن روابــط
تولیــد و قدرتــی کــه در پسزمینــه غیرسیاســی (تولیــد) و
یــا سیاســی غیردمکراتیــک (قــدرت) ،هســته ســخت نظــام
را شــکل میدهنــد و بــر محــدوده سیاســی مجــاز محیــط
هســتند .در واقــع بخشهــای نحیــف دمکراتیــک بــه لحــاظ
ســاختاری فاقــد نقــش تعیینکننــدهای میباشــند و تنهــا
وظیفــه گــردش نخبــگان را در بروکراســی نظــام بــه عهــده
میگیرنــد .آزادی واقعــی نــه در تغییــر در محــدوده سیاســی
مجــا ْز بلکــه در دگرگونــی پسزمینــه و هســتهی ســخت
نظــام ریشــه دارد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه دفــاع فرمــال
از نهادهــای شــبه دمکراتیـ ِ
ـک نظــام (دفــاع از نهــاد انتخابــات)
بــدون در نظــر گرفتــن روابــط محیــط تولیــد و قــدرت وابســته
آن جوابــی بــه بحــران اصالحطلبــی ایرانــی نمیدهــد.
بــه ْ
تنهــا آنــرا مبهــم و مغشــوش میســازد.
ســومین پاســخ بــه ایــن بحــران را میتــوان در «سیاســت
مردمــی» (سیاســتی کــه دینامیــزم ابتدایــی «جنبــش ســبز»
را شــکل داد) جســتجو نمــود .سیاســتی کــه از فتیــش فــرم
رهــا گشــته و بــه دور از آوانچریســم و سکتاریســم بــه ظاهــر
رادیـ ْ
ـکال هســتهی ســخت ،روابــط تولیــد و قــدرت زیربنایــی
نظــام را هــدف میگیــرد .ایدئولــوژی اصالحطلبــی ایرانــی بــا
تمرکــز خــود بــر محــدوده سیاســی قانــون و بیتوجهــی بــه
روابــط تولیــد و قــدرت عمــا عملکــردی سکتاریســتی دارد و
گروههایــی هماننــد کارگــران را از جنبــش بیــرون میگــذارد
و ســدی اســت در برابــر شــکلگیری بلــوک تاریخــی «مــردم»
(بــه تعبیــر گرامشــی) .پاســخ سیاســت مردمــی بــا رد ایــن
ایدئولــوژی ســعی در انتقــال مبــارزه از محــدوده قانــون بــه
محــدوده روابــط زیربنایــی و قــدرت از طریــق ایدئولــوژیای
ـیمان بلوکهــای
جایگزیــن دارد .ایدئولــوژیای کــه مشــابه سـ ْ
اجتماعــی بــا منافــع متضــاد را بــه هــم پیونــد داده و هــدف آن
تنهــا تســخیر محــدوده دمکراتیــک قانــون نباشــد.
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۱۱۸

خیانت پرنعمت خاتمی

شــرکت رئیسجمهــور پیشــین ایــران

نادیــده گرفتــه بــود .او همــان کســی

روشــن خیانتآمیــز بــودن چنیــن

در انتخاباتــی کــه حتــی محافظـهکاران

اســت کــه بــر ســر لوایــح پیشــنهادی

رویاپردازیهــای

و

ســنتی هــم رغبــت چندانــی بــه

خــودش هــم نایســتاد .او مجــری

خیراندیشــانهای را افشــا میکنــد .و

مشــارکت در آن نداشــتند در وهلــه

انتخابــات مخــدوش  ۸۴و از مقصــران

همیــن اســت کــه رای اخیــر خاتمــی را

اول شــگفتانگیز بــود ،آمــاج خشــم و

اصلــی تســلط راســت افراطــی بــر

از همــه خیانتهــای ریــز و درشــت

دشــنام .امــا دیــری نگذشــت کــه ایــن

کشــور اســت.

پیشــینش متمایــز میســازد.

عمــل او بــه ســادگی در چارچــوب

انتســاب صفتهــای شــبهاخالقی

خاتمــی بارهــا و بارهــا نشــان داده

خــط سیاســیش گنجیــد و هوادارانــش

چــون ترســو یــا خائــن کافــی نیســت؛

اســت کــه بــه نیــروی مــردم اعتقــادی

بــا همــان اســتداللها و لفاظیهــای

بایــد آن خــط سیاســی کــه خاتمــی

نــدارد و آنــان را جز سیاهیلشــکرهای

قدیمــی بــه توجیــه و حتــی ســتایش

را بــه تــرس و خیانــت وامــیدارد

مطیعــی کــه بــه صــورت برگههایــی

انتخــاب او پرداختنــد .رای دادن

بازشــناخت .ایــن کــه خاتمــی دیگــر

ســاکت و آرام کنــج قفــس صنــدوق

خاتمــی در نمایــش انتخابــات مجلــس

حتــی نمیتوانــد نقــش سیاســتمدار

رای میافتنــد نمیبینــد .او در ایــن

بــه خــودی خــود بیاهمیــت اســت و

مردمگــرای ترسخــوردهای را کــه

برداشــت تنهــا نیســت ،اصالحطلبــی

بــه تنهــا کار واقعــی میمانــد کــه از

بــود دوبــاره بــازی کنــد و حتــی

ماهیتــا بــه ایــن کــه مــردم،

او برمیآمــده اســت .اگــر کنــش او

نمیتوانــد بــه خــودش وفــادار باشــد

فرودســتان و مــا آدمهــای معمولــی

را منفــرد در نظــر بگیریــم توضیحــی

بــه ایــن دلیــل اســت کــه واقعیــت

میاندیشــیم و کنــش سیاســی خــود را

بــرای ایــن کــه چــرا ایــن بــار عملــش

سیاســی ایــران بــا وجــوه رادیکالــش

رقــم میزنیــم بــا ســوظن مینگــرد.

ایــن چنیــن نفرتانگیــز و شــگفتیآور

اصالحطلبــی را بــه انتهــای منطقــی

سیاســت بــرای اصالحطلبــان بــه

اســت نخواهیــم داشــت؛ چــرا کــه او

آن و فروپاشــی کشــانده و دیگــر

تمامــی در حکومــت ادغــام میشــود

همــان کســی اســت کــه دانشــجویان

جایــی بــرای فانتــزی میانـهروی باقــی

و نخبهگرایــی الزمــه آن اســت.

را در  ۱۸تیــر تنهــا گذاشــت ،کــه

نگذاشــته اســت .ایــن بــه بنبســت

بــه توصیفاتــی کــه در توجیــه عمــل

روزنامهنــگاران را در توقیــف فلــهای

رســیدن خــط سیاســی خاتمــی اســت

خاتمــی از او میشــود بنگریــد« :او بــه

تنهــا گذاشــت ،کــه بــه ســندیکاهای

کــه چنیــن واکنشــی را بــه رای دادنش

مصلحتــی عالیتــر آگاه اســت کــه مــا

کارگــری اجــازه عمــل نــداد ،کــه اقوام

برانگیختــه اســت .اصالحطلبــان از

از آن بیخبریــم» « ،او سیاســتمداری

ایرانــی را بــه حــال خــود رهــا کــرده

بــاز گذاشــتن پنجــره خاتمــی بــرای

اســت کــه نمیخواهــد قهرمــان

بــود .اویــی کــه امــروز جایــزه اســکار

ســازش احتمالــی میگوینــد ،آنــان

باشــد و آبــروی خــودش را هزینــه

را ارج مینهــد ،دیــروز بــا بخــل و

ســالها اســت کــه چنیــن رویایــی

میکنــد تــا کار درســت بــه انجــام

کینتــوزی نوبــل شــیرین عبــادی را

میپردازنــد ،امــا اینــک خــط فارقــی

برســد» و یــا آن کــه «انتظــار شــما از

معصومانــه
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خاتمــی اشــتباه اســت ،او روشــنفکری

تشــویق ایــن برگزیــدگان دســت و

بــا واقعیــت میترســد بــرای حفــظ

فرهنگدوســت اســت و آدم سیاســت

ســوت بزنیــم ،یــا اخیــرا :ســکوت

روحیــه بــه کار میبنــدد .ایــن ترفنــد

نیســت» .بگذریــم از ایــن کــه چــه

کنیــم.

مثــل همــان اســت کــه پــر شــدن

طــور هــواداران یــک نفــر او را هــم

رای دادن خاتمــی در انتخابــات

خیابــان از ســرکوبگران و چماقــداران

سیاســتمداری زیــرک میداننــد و

مجلــس آن روی دیگــر ســکهای

را نشــانه پیــروزی خــود بدانیــم.

هــم روشــنفکر لطیفــی کــه مزاجــش

اســت کــه جنبــش مردمــی ســبز را

بنابرایــن وقتــی راه بدیلــی نیســت

بــا دهشــت و پلشــتی سیاســت

در داالنهــای بیخشــونتی ،ســوت

بایــد بــه در جــا زدن در صنــدوق رای

ســازگار نیســت؛ فصــل مشــترک همــه

ســبز ،شــاق نمادیــن و خانهنشــینی

دلخــوش بــود.

ایــن توصیفــات دادن جایگاهــی ممتــاز

اعتراضــی بــه رخــوت و بیعملــی

خیانــت خاتمــی بــه مــردم و بــه

و ماورایــی بــه خاتمــی اســت.

کشــاند .همــان مشــی سیاســی کــه

اصالحطلبــان ،از ســر وفــاداری او

تناقضــی

بیاعتمــاد بــه نیــروی مــردم و

بــه اصالحطلبــی اســت .آنانــی کــه از

ویرانگرنــد ،وقتــی از اشــتباهات

وحشــتزده از تغییــری بنیادیــن بــا

رای او و زیرپــا گذاشــتن عهــد تحریــم

سیاسیشــان ایــراد میگیریــم دهــان

وســواسهای ذهنــی خــود بــه جــای

آشــفته ،خشــمگین و متعجبنــد ،بایــد

مــا را بــا مالحظــات اخالقــی میبندنــد

آن کــه ســخنگوی اراده مــردم و تحقق

آن را در متن  ۱۴ســال سیاسـتورزی

و وقتــی از رذایــل اخالقیشــان ،چــون

فریادشــان باشــد ،صداخفهکــن آنــان

او ببیننــد و بــه پیونــد روشــن ایــن

خیانــت ،میگوییــم از واقعگرایــی و

شــد و یکســره از آنــان خواســت

رای بــا مشــی اطالحطلبــی بنگرنــد.

مصالــح سیاســی حــرف میزننــد .و

تــا ســاکت بماننــد .و تــازه خاتمــی بــا

خاتمــی بــا ریختــن رای بــه صنــدوق،

بــه ایــن ترتیــب بــا مخــدوش کــردن

رایــی کــه داد ثابــت کــرد تکلیفــش

نــه تنهــا خــود را دفــن کــرد و

دو تــراز متفــاوت ســنجش ،یعنــی

بــا خــودش روشــنتر اســت .رای او

مــرگ مبــارک خویــش در سیاســت

سیاســت و اخــاق ،بــرای خــود ایــن

نشــان داد کــه بهتــر از همراهانــش

را مــژده داد ،کــه آخریــن میــخ را

امــکان را فراهــم میآورنــد کــه

بــه منطــق بــد و بدتــر و بــه شــیوه

بــه تابــوت اصالحطلبــان کوبیــد و

همزمــان بــه هــر دوی آنهــا خیانــت

اصالحطلبــی پایبنــد اســت .واقعیــت

اصالحطلبــی را همــراه بــا رای خــود

کننــد .اخــاق بــرای آنــان در شــعار

ایــن اســت کــه دیگــر اصالحطلبــان

در گــور گذاشــت؛ اصالحطلبــی دیگــر

«ادب مــرد بــه ز دولــت اوســت»

و نخبــگان ســبز افــق ارائــه راهــی

مــردهای اســت کــه نبایــد گذاشــت از

متجلــی اســت و ایــن یعنــی میتواننــد

عملــی بــرای بازگشــت بــه حکومــت و

جــا بجنبــد و شــبانه از تابوتــش بیــرون

بــدون «بیادبــی» بــه هــر خیانــت

یــا اصــاح ســاختاری آن ندارنــد .در

آیــد و از گلــوی سیاســت مردمــی

اخالقــی دســت بزننــد .سیاســت

انتخاباتــی کــه از ماههــا پیــش روشــن

ایــران خــون بمکــد .دفــن ایــن مــرده

را نیــز هزارتــوی پنهــان حکومــت

اســت کســی در آن شــرکت نمیکنــد

ســرگردان و بــه تابــوت برگشــتن

میبیننــد کــه بزرگانــی چــون خاتمــی

فراخــوان «خانهنشــینی» دادن و ســپس

خونآشــام نشــانه خوبــی هــم هســت:

بــا اطــاع از اســرار مگــو میتواننــد

بیرونــق بــودن رایگیــری را پیــروزی

ســپیده نزدیــک اســت.

در آن سرنوشــت مــردم را رقــم

خــود جــا زدن ،تنهــا ترفنــدی اســت

بزننــد .مــا مــردم را بــه ایــن داالنهــا

کــه یــک نیــروی سیاســی ســرگردان

راهــی نیســت و تنهــا میتوانیــم بــرای

کــه بــا خــود تعــارف دارد و از مواجهه

اصالحطلبــان

گرفتــار

 ۱۵اسفند ۱۳۹۰
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اصالحطلبان و طبقه متوسط
روزبه آقاجری | وبالگ پرسش از جامعه طبقاتی
تبیینهــای ســادهانگارانه از پایــگاه طبقاتــی اصالحطلبــان،
یکراســت آنهــا را بــه طبقــهی متوســط مرتبــط میکنــد.
هنــوز هــم ،چنیــن تبیینهایــی چــه در میــان مخالفــان و چــه

بلکــه گرایــش سیاســی کلــیِ خــود را نیــز از اصالحطلبــیِ

ِ
ِ
معــذب
طلبــان وطنــی برگرداندهانــد .آگاهــی
نــوع اصالح

اصالحطلبــان بــه اینکــه گویــا دیگــر نمیتــوان روی آن

در میــان موافقـ ِ
ـان آنهــا روایــی دارد .البتــه بیــش از همــه خود

الیههــای اجتماعــی پشــتیبان پیشــین حســاب کــرد ،اســت

اصالحطلبــان میکوشــند خــود را بهشــکلی بازتابدهنــدهی

کــه آنهــا را واداشــته بــه یــاد فرودســتان و تهیدســتان

عمیقتریــن خواسـتها و نیازهــای ایــن طبقــه جــا بزننــد .حتــا

بیفتنــد و بکوشــند در معــادالت خــود جایــی بــرای آنهــا

و مــرد ِم فرودســت پــی بردهانــد ،بــه شــکلی ضمنــی تأییــد

دســت یازیدهانــد .آگاهــی معــذب اصالحطلبــان نتیجــه

ژسـ ِ
ـت جدیــد آنهــا کــه گویــا بــه اهمیــت حاشیهنشــینها
میگــذارد بــر اینکــه آنهــا از موضــع بهاصطــاح طبقــه
متوســط ســخن میگوینــد.

بــاز کننــد؛ کاری کــه آنهــا صرفــ ًا از ســر ناچــاری بــه آن
مســتقیم ازکــف ِ
دادن هژمونیشــان و واپسنشســتن بــه
ِ
محفلهایشــان اســت.

بــرای فهــم بهتــر ایــن موضعگیــری ،بایــد بــه ریشــههای

البتــه مســئله بــرای اصالحطلبــان صرفــ ًا بــه ازدســتدادن

تاریخــی و سیاســی اصالحطلبــان برویــم .آنهــا قائــل بــه

هژمونــی سیاســی و اقتصــادی بــر نمیگــردد ،بلکــه هژمونــی

تقســیمبندیای طبقاتــی میشــوند کــه در آن ،طبقهای متوســط

ِم ِ
لــک طلــق آنهــا میشــود .جالــب اینکــه آنهــا بــرای

ِ
شکســت یکهتــازی
فرهنگــی را نیــز در بــر میگیــرد؛

اصالحطلبــان و ازدس ـترفتن هژمونــی آنهــا از ســال ۱۳۸۴

بازشناســیِ جایــگاه طبقاتــیِ خــود ،بــه ابــزار نظــریِ رویکــردی

(آغــاز ریاســتجمهوری نهــم) بــه بعــد  -کــه میتــوان آن

چنــگ میزننــد کــه از بیخوبــن بــا آنهــا در ســتیز بــوده و

را بــه قبــل از آن یعنــی آغــاز دولــت دوم خاتمــی نیــز بســط

بنیادهــای آنهــا را بــه چالــش گرفتــه اســت .آنهــا خــود را

داد  -هــم در عرصههــای سیاســی و اقتصــادی بــود و هــم

در آیینــه دیگــریِ خــود مییابنــد .البتــه ایــن را هــم بایــد

در عرصــه فرهنگــی .عامــان سیاســی جدیــدی کــه در چنــد

بیفزایــم کــه نــه تنهــا ایــن تقســیمبندی طبقاتــی  -بــه آن

ســال آخــر مانــده بــه پایــان دولــت خاتمــی شــکل گرفتنــد و

شــکلی کــه اصالحطلبــان از آن برداشــت کــرده انــد  -دیگــر

بعــد ارادهشــان را در انتخابــات  ۱۳۸۴نشــان دادنــد ،اول از

محلــی از اعــراب نــدارد ،بلکــه اجــزای آن نیــز یعنــی خــو ِد

نظــر اقتصــادی ،بعــد سیاســی و در آخــر از نظــر فرهنگــی در

طبقــه متوســط چنــان دگرگــون شــده اســت کــه پافشــاری

جایگاهــی مخالــف بــا اصالحطلبــان قــرار داشــتند.

اصالحطلبــان بــر آن ،بیــش از آنکــه نشــان از پشــتگرمی

تغییــرات اقتصــادی و سیاســی از ســال  ۱۳۸۱بــه بعــد

آنهــا بــه ایــن طبقــه داشــته باشــد ،از حســرت ازدسـت ِ
دادن

(دورهی دوم ریاســتجمهوری خاتمــی) کــه نتیجــه گرایــش

آن حکایــت میکنــد .اصالحطلبــان هنــوز هــم دلخــوش بــه

اصالحطلبــان حاکــم بــه و تمرکــز آنهــا بــر سیاســتهای

آن الیههــای اجتماعــی هســتند کــه در واکنــش بــه فشــارهای

اقتصــادی و سیاســی نولیبرالــی بــود ،آرامآرام و دور از

اقتصــادی و بعضــ ًا سیاســیِ دولــت ســازندگی و کمتوانــی

چشــمهای غــرق در قــدرت آنهــا ،تغییراتــی بنیــادی را در

نیروهــای بدیــل ،بــه آنــان رأی دادنــد تــا پاســتور را بــرای

الیههــای اجتماعــیای ایجــاد کــرد کــه روزی ســبب شــدند

 ۸ســال پیاپــی از آن خــود کننــد .و البتــه نمیداننــد کــه آن

اصالحطلبــان ســر کار بیاینــد .آن الیههــای اجتماعــی از بیــخ

الیههــای اجتماعــی نــه تنهــا دیگــر ســر جــای خــود نیســتند
و در دیگــر الیههــا ادغــام شــده یــا گســترش یافتهانــد

وبــن دگرگــون شــدند و عمــ ً
ا بهآرامــی از سیاســتهای
اصالحطلبــان روی برگرداندنــد .از همــان آغــاز هــم نمیشــد
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بــه آن الیههــای اجتماعــی نــا ِم «طبق ـهیمتوســط» داد ،امــا

ِ
ـردازان وابســته بــه اصالحطلبــان مرتکــب ایــن
برخــی نظریهپـ

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

بــه ســمت ایدههــا و برنامههــای نولیبرالــی اصالحطلبــان
شــکل بگیــرد ،امــا هنــوز هــم  -برخــاف آنچــه مجلههــا

اشــتباه بــزرگ شــدند و بــا نامیــدن آن الیههــای اجتماعــی

و روزنامههــای اصالحطلــب در بــوق و کرنــا کــرده انــد -

گونانگــون بــا نــان «طبقــه متوســط» ،اصالحطلبــان را دچــار

نــه اصالحطلبــان نماینــده خواســتها و نیازهــای طبقــهی

ایــن توهــم خوشخیاالنــه کردنــد کــه آنهــا نماینــدگان

متوس ـطاند و نــه طبقــه متوســط امــروز چنــان همگــن اســت

طبقــه متوســط کنونــی ایــران هســتند .ایــن اشــتباه نظــری،

کــه گروهــی بخواهــد نمایندگــی آن را بهتمامــی برعهــده

در ســال  ۱۳۸۴گریبانشــان را گرفــت و بــرای آنهــا گــران

ِ
نامیــدن خــود بــه عنــوان
گیــرد .اصالحطلبــان درواقــع بــا

تمــام شــد .آنهــا هنــوز فکــر میکردنــد آش همــان آش

نیروهــای فکــری طبقــه متوســط ،دارنــد تــاش میکننــد

اســت و کاســه همــان کاســه؛ امــا چنیــن نبــود.

«طبقــه متوســط خــود» را بســازند و آن را بــه جــای واقعیــت

در برابــر چشــمان بهــتزده اصالحطلبــان و کارگزارانیهــا،

بیرونــی جــا بزننــد و از ایــن جایــگاه اســت کــه بــه فکــر

اکثریــت  -و از جملــه همــان الیههــای پشــتیبان اولیــه  -بــه

افتادهانــد طبقــهی فرودســت را بــه ســمت شــعارهای خــود

ســمت شــعارهایی جــذب شــدند کــه مشــخص ًا و صریح ـ ًا بــر

دو خواســت بنیــادی تأکیــد میکردنــد :جلوگیــری از فســاد ،و
عدالــت اقتصــادی؛ همــان دو چیــزی کــه اصالحطلبــان آنهــا

جــذب کننــد.

نکتهای مهم

آنهــا در ایــن میــان به واکنــش عمومی مــردم بــه دو پدیدهی

را بــه اســم توســعه سیاســی و آزادیهــای موعــو ِد لیبرالــی در

موجــود دل بســتهاند :اول کــردوکار دولــت احمدینــژاد و

دوره حاکمیتشــان زیــر پــای خــود لــه کــرده بودنــد.

دوم شــبکههای ماهــوارهای .یعنــی آنهــا بــه ایــن دلخوشــی

ِ
بهــت
در پــی چنیــن رویــدادی بــود کــه آنهــا غــرق در

گرایــش دارنــد کــه واکنــش عمومــی مــردم (دلســردی از اولی

ازدســتدادن الیههــای اجتماعــی پشــتیبان خــود در طبقــه

و دلبســتگی بــه دومــی) ســبب میشــود آنهــا بــه عنــوان

متوســط و طبقــه فرودســت ،کوشــیدند بــه شــکلی ذهنــی

تنهــا بدیــل ممکــن مطــرح شــوند .بــه همیــن دلیــل اســت کــه

و انتزاعــی ،عناصــر پراکنــده دوروبــر خــود را «طبقــهای

بهآرامــی و بــا احتیــاط بســیار ،موضعگیریهــا ،واکاویهــا

اجتماعــی» فــرض کننــد و خــود را بــه روشــنفکران انــداموار

و رویکردهــای خــود را بــه ســمتی بردهانــد کــه بــا گرایـ ِ
ـش

آنهــا تبدیــل کننــد .آنهــا صریحـ ًا خــود را جریانــی دانســتند

کلــی حاکــم بــر شــبکههای ماهــوارهای ماننــد بیبیســی و

برخاســته از طبقــه متوســط؛ طبقــه متوســطی کــه دیگــر وجــود

( ...نولیبرالیســم اقتصــادی و سیاســی و پسامدرنیســم فرهنگــی

نداشــت .نگاهــی کوتــاه بــه ایــن عناصــر پراکنــده نشــان

نســبیگرا) هماهنــگ باشــد .ایــن نکتــهای مهــم اســت .هــر

میدهــد ،بیــش از آنکــه آنهــا را ُعلقههــای طبقاتــی بــه

چنــد جریــان شــبکههای ماهــوارهای و جریــان اصالحطلــب

هــم پیونــد دهــد ،گرایــش سیاســی خــاص آنهــا ،گردشــان

بهشــکلی طبیعــی تفاوتهــای کوچکــی بــا هــم دارنــد ،امــا

مــیآورد.

در گرایشهــای کلــی اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــیِ خــود بــا

رویدادهــای ســال  ۸۸فروپاشــی همــان عناصــر پراکنــده را

یکدیگــر همکاســه انــد و ســر در یــک آخــور دارنــد .آنهــا

ِ
هراســناک
رقــم زد و اصالحطلبــان را بــا هســته واقعــی و

بــه تمامــی در تالشانــد کــه از درگیریهــای درونــی دیگــر

فانتزیشــان رودررو کــرد .همــهی خیالهــای خـ ِ
ـوش آنهــا

نیروهــای فعــال در فضــای سیاســی کنونــی بــا بهرهبــرداری

دود شــده بــود و بــه هــوا رفتــه بــود .تمــام آن تحلیلهایــی

ِ
«واکنــش عمومــی» ذکرشــده در بــاال ،بــه نفــع احیــای
از

کــه کوشــیدند بهشــکلی تظاهراتکننــدگان  ۸۸را ذیــل طبقــه

ِ
ـتیبان خــود ســود جوینــد.
دوبــارهی الیههــای اجتماعــی پشـ

متوســط گــرد بیاورنــد عمـ ً
ا آب در هــاون میکوبیدنــد ،چــرا

یعنــی عامــل سیاســی مؤثــر خــود را بســازند .کاری کــه

کــه ایــن جریــان ،متفرقتــر از آن بــود کــه بشــود آنهــا را

بهسرانجامرســیدن آن نیــاز بــه زمــان ،درنظرگرفتــن

ذیــل یــک نــام گــرد آورد.

اثرگــذاری نیروهــای فعــال و عوامــل مختلــف دیگــر دارد.

هــر چنــد کــردوکار دولــت نهــم و دهــم و بیبرنامگیهــای
اقتصــادی و سیاســیِ آن ،باعــث شــده اســت کــه گرایشــی

 ۱بهمن ۱۳۹۱

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

۱۲۳

بازخوانی تجربیات جنبش در پیوند با مناسبات جهانی
امین حصوری
ایــن نوشــتار حــول ایــن پرســش بنــا

چانهزنــی و معامــات اســتراتژیک بــا

میســازد .از ســوی دیگــر نبایــد از

شــده اســت کــه فــراز و نشــیبهای

رقبــای غربــی خــود اســتفاده میکننــد.

یــاد بــرد کــه کل ایــن کشــاکشهای

جنبــش پســا انتخاباتــی  ۸۸چــه

از ایــن منظــر بــدون شــک تاریــخ

بینالمللــی و بلوکبنــدی هــای

درسهایــی در شــناخت ســاز و کارهای

روابــط حکومــت اســامی ایــران بــا

آن تنهــا بــا منطــق ســرمایه و
عمــدهي ْ

سیاســت بیــن الملــل بــرای مــا داشــته

دولتهــای چیــن و روســیه (و شــوروی

در چارچــوب ضرورتهــا و پیامدهــای

اســت؟ در مــورد جنبــش اعتراضــی
در ایــران رویکــرد کلــی دولتهــای

تاریــخ
اخیــر
ســابق) در ســه دهــهی
ِ
ْ

تقســیم کار بــازار جهانــی و رقابتهــای

ســیاه و شــرمآوری اســت کــه مــردم

قدرتمنــد در دو دســتهبندی قابــل

ایــران سالهاســت ورق ِ
ورق ایــن تاریــخ

همچنانکــه تعامــات و توافقــات دایمــی

بررســی اســت :رویکــرد چین و روســیه،

را بــا اقتصــاد ویــران شــدهي کشــور

بلوکهــای جهانــی قــدرت  -بــه رغــم

و رویکــرد آمریــکا و همپیمانــان

و فالکتهــای معیشــتیِ فزآینــدهي

رقابتهــای تنگاتنــگ و همیشــگی

اروپایــی و غربــیاش.

خــو ْد زندگــی میکننــد .دو دولــت

آنهــا  -نیــز از همیــن منظــر قابــل

امپریالیســتی قابــل توضیــح اســت؛

پرداختــن بــه رویکــرد چیــن و روســیه

یــاد شــده ابایــی ندارنــد کــه مخالــف

در ایــن بحــث چنــدان مــد نظــر
نیســت .چــون دولتهــای ایــن دو

خواســت عمومــی مــرد ِم کشــورهایِ

زیــر نفــوذ خــود بایســتند ،همچنانکــه از

دســته دوم کشــورهای مســلط متمرکــز

کشــور اصــراری ندارنــد ســهمخواهی

قضــاوت افــکار عمومــی جهانــی پروایــی

اســت :آنهایــی کــه ســمتگیری

هــای خــود در مناســبات بیــن المللــی و

ندارنــد (ایــن رویــه اینــک در حمایــت

سیاس ـتهای کالن خــود را در پوشــش

حمایتهــای خــود از دیکتاتوریهــای

روســیه و چیــن از دولــت بشــار اســد

تعهــدات دموکراتیــک و بشردوســتانه

ِ
غضــب آمریــکا و غــرب را در
مــورد

نیــز نمایــان اســت) .بــر ایــن اســاس

انجــام میدهنــد و مناســبات سیاســی

پوشــشهای رازورزانــه پنهــان کننــد؛

بــه نظــر میرســد نحــوه تقســیم

خــود در ســطح بینالمللــی را عــاری

ـس بــا حداقــل تشــریفات
بلکــه بــه عکـ ْ

قــدرت در ســطح جهانــی ،کشــورهای

از منطــق ســود و مســتقل از کارکردهــا

معینــی را بــرای دورههایــی در حــوزهي

و جهتگیــری هــای اقتصــادی آنهــا

اقتدار/نفــوذ یکــی از بلوکهــای

جلــوه میدهنــد .تاکیــد بــر عملکــرد

بایکــوت شــده (یــا نیمــه بایکــوت

مســلط جهانــی (امپریالیســتی) قــرار

ایــن کشــورها بــه ویــژه از ایــن نظــر

شــده) بــه طــرز آشــکاری گســترش

میدهــد .امــا ایــن اقتــدار بیــش از

ضــروری اســت کــه آنهــا درســت بــه

و شــدت میبخشــند ،ســپس در کنــار

هــر چیــز بنیــان و دوام خــود را  -کــه

ایــن خاطــر کــه از حمایــت مســتقیم

و پردهپوشــی هــای مرســو ْم نخســت
دامنــهی نفــوذ خــود را در کشــورهای

بررســی اســت.
بنابرایــن تاکیــد مــا در ایــن بررســی بــر

ِ
مرهــون غیــر مردمــی
بــودن نهــاد

از حکومتــی نظیــر حکومــت ایــران

مزیتهــای انحصــاری متعــددی کــه

حکومــت در کشــورهای تحــت نفــوذ

اجتنــاب میورزنــد (و حتــی پیوســته

مصــداق روشــنی از روابط نواســتعماری

اســت  -بــه حمایتهــای آشــکار و

بــه شــماتت آن میپردازنــد) و از آنجــا

اســت از نفــوذ در ایــن کشــورها بــرای

پنهــان دولتهــای بــزرگ وابســته

کــه خــود را حامــی مــردم و در ســمت

انبــوه منافــع اقتصــادی مســتقیم و
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خواســتهای ترقیخواهانــه مــردم

تعامــات نیمهپنهــان ولــی مســتمر

خواســته یــا ناخواســته عمدتــا در

جلــوه میدهنــد ،از تــوان باالیــی بــرای

اقتصادی-سیاســی ارتقــاء دهنــد.

جهــت تامیــن منافــع و سیاســتهای

تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی داخــل

کشــور برخوردارنــد .آنهــا از ایــن تـ ِ
ـوان

در ایــن مــورد میدانیــم کــه چندیــن

راهبــردی آمریــکا و همپیمانــان

ســال پیــش از برآمــدن جنبــش

آن عمــل کــرده اســت؛ بــه ایــن

تاثیرگــذاری شــان بــر افــکار عمومــی

اعتراضــی  ۱۳۸۸طیفهایــی از

معنــا کــه بــا ایجــاد تنــش و بحــران

هــم در عرصــهی گفتمانســازی

اصالحطلبــان کــه بــه خــارج کشــور

دائمــی در منطقــه ،همــواره موجــب

سیاســی بهــره میبرنــد  -جایــی کــه

کــوچ کــرده بودنــد بــه تدریــج

برقــراری نوعــی از اتمســفر «وضعیــت

الگوهــای «مطلــوب» مخالفــت بــا

در حلقههــای حمایتــی متعــدد

اضطــراری» بــوده اســت کــه بــه

دیکتاتــوریِ موجــود بــه طــور هنجــاری

دولتهــای غربــی موفــق شــدند وزن

نوبـهی خــود تامیــن کننــده بســیاری از

تعریــف ،کانالیــزه و محــدود میشــوند

خــود را در فضــای اپوزیســیون خــارج

پشــتوانههای الزم بــرای سیاســتهای

 -و هــم در جهــت حمایــت و تقویــت

کشــور افزایــش دهنــد .تنهــا بــا ظهــور

راهبــردی ایــن قدرتهــا در منطقــه

جریانــات همســو (یــا بــی خطــر) و

جنبــش اعتراضــی بــود کــه اهمیــت و

اســت :سیاســتهایی از قبیــل حضــور

آلترناتیوهــای «مطلــوب» حکومــت

قــدرت ایــن شــبه اپوزیســیون خــارج

نظامــی گســترده (بــرای تثبیــت نفــوذ

فعلــی بــرای شــرایط اضطــراری

نشــین (صادراتــی) در گفتمانســازی و

منطقــهای در برابــر رقبــای شــرقی و

آینــده .و بیتردیــد در هــر دو مــور ْد

ســمتدهی بــه خــط مشــی اعتراضــات

کنتــرل شــریانهای نفتــی) ،تحریــک

مردمــی عیــان شــد .امــا فهــم دالیــل

دائمــی حــکام کشــورهای منطقــه بــا

مهمتریــن ابــزار تاثیرگــذاری آنهــا بــر

حمایــت غــرب از اصالحطلبــان در

«خطــر ایــران» و تبدیــل خاورمیانــه

افــکار عمومیســت .بــه طــور مشــخص

ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه برآینــد

بــه زرادخانــه دائمــی و ســیریناپذیر

در مــورد جنبــش اعتراضــی ایــران

طیــف موســوم بــه اصالحطلبــان

تســلیحات نظامــی (چرخــش اقتصــاد

رســانههای فارســی زبــان دولتهــای

اساســا هیــچ مشــکلی بــا سیاس ـتهای

صنعــت جنــگ افــزار) ،مشــروعیتدهی

غربــی تمــام تــوان خــود را صــرف

اقتصــادی نئولیبــرال ندارنــد .از قضــا

بــه حمایــت از دیکتاتوریهــای

حمایــت از گفتمــان اصالحطلبــی و

از نظــر پذیــرش و دنبالــهروی از ایــن

منطقــهای (بــه ویــژه عربســتان و

قرائــت اصالحطلبانــه از جنبــش بــه

سیاس ـتها ،در ســاختار سیاســی ایــران

ســایر شــیوخ عــرب) ،مشــروعیتدهی

کار بردنــد .در واقــع بنــا بــر ناپایــداری

تفاوتــی میــان جناحهــای اصالحطلــب

بــه مشــی تهاجمــی دولــت اســرائیل،

خودکامــه،

و اقتدارگــرا وجــود نــدارد .بنابرایــن

افزایــش تاثیرگــذاری بــر نحــوهی

دولتهــای غربــی همیشــه گزینــهی

پــرورش اصالحطلبــان بــه عنــوان

چینــش ژئوپلتیــک آینــده منطقــه و

بدیــل خــود را از دل اپوزیســیون آن

بدیــل «مناســب» بــرای تغییــرات

غیــره .مــورد مهــم دیگــری هــم کــه

نظــام بــر میگزیننــد یــا پــرورش

احتمالــی در وضعیت سیاســی ایــران ،در

بــه طــور کلــی بایــد بــه خاطــر داشــت

میدهنــد ،تــا امکانــات خــود را

واقــع تضمینــی اســت بــرای جلوگیــری

آن اســت کــه خاورمیانــهی ملتهــب

بــرای مواجهــه بــا شــرایط بحرانــی ،و
مهارپذیــر ســاختنِ رونــد تنــد تحـ ِ
ـوالت

از یــک تغییــر جــدی در وضعیــت

یکــی از منابــع مهــم فــرار ســرمایه

ایــران یــا در جهــت خنثیســازی

مالــی و ســرمایه انســانی بــه کشــورهای

محتمــل افزایــش دهنــد و در عیــن

پیشــینیِ آن.

غربــی اســت .از یکســو شــرایط ناشــی

حــال بــا برجستهســازیِ گاه و بــی

در کنــار اینهــا برخــی بــر ایــن نظرنــد

گاه آلترناتیــو (هــای) خــود و مانــور

کــه بنــا بــه مختصــات ژئوپلتیــک

از خودکامگــی و اســتبدا ْد بخــش

زیــادی از منابــع و ســرمایه ملــی را

آن ابزارهــای چانهزنــی
دادن بــر روی ْ

خــاص حاکــم بــر خاورمیانــه ،حکومــت

در اختیــار قدرتمنــدان و حاکمــان و

خــود بــا حکومــت ایــران را در رونــد

جنجالــی حاکــم بــر ایــران تــا اینجــا

حلقــه نزدیــکان آنهــا قــرار میدهــد

رســانههای عمومــی فارســی زبــان

ذاتــی

حکومتهــای
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کــه ســهم مهمــی از آن بــر ســبیل

اســترالیا و تعــداد معــدودی دیگــر .ایــن

بــا چنیــن کارکردهایــی تــا زمانــی

احتیــاط و دوراندیشــی در کشــورهای

ســرمایههای عظیــم انســانی منبــع

کــه حکومــت ایــران از ثبــات نســبی

خارجــی (عمومــا غربــی) پسانــداز

مهمــی بــرای تامیــن نیــروی انســانی

برخــوردار اســت از منظــر دولتهــای

یــا ســرمایهگذاری میشــود؛ از

متخصــص مراکــز صنعتــی و پژوهشــی

غربــی ضــرورت عاجلــی بــرای ســقوط

ســوی دیگــر فســاد اقتصــادی عمیــق و

در کشــورهای غربــی محســوب

ایــن «ببــر کاغــذی» وجــود نــدارد.

گســترده و رانتخــواری هــای رســمی

میشــوند و در واقــع تــداوم رشــد

در عمــل ،بــه رغــم همــه انتقــادات

ناشــی از اســتبداد ،ثروتهــای زیــادی

و ســیطره علمــی و تکنولوژیکــی ایــن

مکــرر رســانهای و محکومیتهــای

را نصیــب الیههــای میانــی مدیــران و

کشــورها را ممکــن میســازند و بــه

صــوری دیپلماتیــک ،از یکســو

خادمــان دســتگاه حاکــم میســازد کــه

ایــن ترتیــب چش ـمانداز حفــظ برتــری

مناســبات رســمی بــا «محــور شــر»

بــاز هــم بخــش زیــادی از آن راهــی

صنعتــی و اقتصــادی ایــن کشــورها را

در روال همیشــگی خــود جریــان دارد

بانکهــای خارجــی میگــردد []۱؛

تحقــق میبخشــند.

و از ســوی دیگــر رایزنیهــای سیاســی

و ایــن جــدا از ثروتهایــی اســت

از چنیــن منظــری و بــا ارجــاع بــه

پنهــان و نیمهپنهــان بــا نماینــدگان

کــه بــه دلیــل تــداوم یــا تشــدید

بحــث ایــران و نقــش جنجالــی آن در

جناحهــای درونــی حکومــت ایــران و

ناامنیهــای اقتصــادی و اجتماعــی ،بــا

خاورمیانــه ،بایــد گفــت ایــن «محــور

نیــز اپوزیســیون اصالحطلــب آن بــه

مهاجــرت بخشهــای مرفهتــر طبقــه

شــر» هنــوز کارکردهــای «مفیــد»

طــور مســتمر ادامــه دارد .در کنــار

متوســط از کشــور خــارج میشــود.

خــود را بــرای قدرتهــای جهانــی از

همــه اینهــا روابــط اقتصــادی نیــز

تــداوم شــرایط ناامنیهــای اقتصــادی و

دســت نــداده اســت .مثــا هنــوز هــم

کمــاکان بــر مــدار همیشــگی خــود

ـی در کنــار بحرانهــای سیاســی
اجتماعـ ْ

ارجــاع بــه نمایــش دشــمنیهای ایــن

جریــان دارنــد؛ گــو اینکــه تحریمهــای

حکومــت بــا آمریــکا ،بــا توجــه بــه

اقتصــادی محدودیتهایــی را بــر

مدنــی ،در عیــن حــال دلیــل اصلــی

بیاعتبــاری مطلــق حکومــت ایــران

شــرکتهای طــرف معاملــه بــا

خــروج (بیبازگشــت) نیــروی انســانی

در ســطح جهانــی ،دســتاویز مناســبی

ایــران تحمیــل کــرده اســت کــه البتــه

تحصیــل کــرده محســوب میشــود.

بــرای بیاعتبــار جلــوه دادن هــر گونــه

راههــای نیمهرســمی و غیررســمی

اگــر چــه در دو دهــهي اخیــر ایــران

مخالفــت بــا سیاس ـتهای آمریکاســت.

زیــادی بــرای دور زدن آنهــا وجــود

یکــی از بزرگتریــن نرخهــای فــرار

و یــا خــط و نشــان کشــیدنهای آن

دارد کــه از قضــا از چشــم خطاپــوش

مغزهــا را داشــته اســت [ ،]۲امــا ایــن

بــرای اســرائیل و حمایتــش از حمــاس

دولتهــای غربــی نیــز پنهــان نیســت.

پدیــده مختــص ایــران نیســت و در

و حــزب اهلل لبنــان ،توجیــ ه کننــدهی

در چنیــن شــرایطی واضــح اســت کــه

برخــی دیگــر از کشــورهای اســتبداد

سیاســتهای تهاجمــی اســرائیل

طــرف غربــی (دولتهــا و شــرکتها)

زده یــا محنــت زده هــم پدیــده رایجــی

و حمایتهــای بیدریــغ آمریــکا

در نحــوه تنظیــم معامــات تجــاری و

اســت .امــا نکتــه اینجاســت کــه

از اســرائیل اســت .و یــا ســناریوی

قرادادهــای اقتصــادی ،در جایــگاه بــه

کشــورهای معینــی مقصــد ایــن ســفر

هســتهای و آزمایشــات موشــکی و

مراتــب باالتــری قــرار مــی گیــرد و

هســتند؛ کشــورهایی کــه از ســطح

مخالفخوانــیهــای نمایشــی دولــت

جریــان ســود اقتصــادی نیــز نهایتــا

رشــد اقتصــادی باالیــی برخوردارنــد

ایــران دســتاویز خوبــی بــرای ناامــن

تقویــت میشــود.

و بــا اشــتهای زیــادی نیروهــای

جلــوه دادن منطقــه بــرای حضــور

تحصیــل کــرده را از سراســر جهــان

نظامــی متحــدان غربــی در منطقــه و

جــذب و هضــم میکننــد :آمریــکا،

دامــن زدن بــه رقابتهــای تســلیحاتی

انگلیــس ،کانــادا ،آلمــان ،فرانســه،

اســت .بنابرایــن بــه نظــر میرســد

متوالــی و فقــدان آزادیهــای فــردی و

 ۲۰مهر ۱۳۹۰
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از تجربیات «جنبش سبز» چه میتوان آموخت؟

رونــد فــراز و فرودهــای جنبــش

ســرانجام منظرهــای نــگاه آنهــا بــه

حســابگریهای رایــج زندگــیِ روزمــره

تــا افــول نهایــی آن ،بــا گشــودن

جنبــش و مشــیهای سیاســی آنهــا

رهــا میســازد [همــان ســویهای کــه

موقعیتهــای تــازه و بــه نمایــش در

ْ
جنبــش واجــد تفاوتهــا و
در بطــن

گاه در برخــی روایتهــای اغراقآمیــز،

آوردن برخــی گرهگاههــای سیاســی،

شــکافهای بســیاری شــد .آنچــه کــه

همچــون اعجــاز «سیاســت مــردم»

تجربههــای زیــادی بــه همــراه داشــت.

در شــرایط حاضــر بســتری عینــی برای

منزلتــی متافیزیکــی مییابــد] .امــا

اهمیــت ایــن تجربههــا در آن اســت

ِ
ادراک جمعــی از «هم سرنوشــت
نوعــی

از ســویی ،ایــن عامــل لزومــا بــرای

کــه بســیاری از آموزههــای انتزاعــی و

بــودن» پدیــد آورده ،آن اســت کــه

همــگان بــه یکســان عمــل نمیکنــد؛ و

باورهــای پراکنــده و ایدئولوژیــک را بــه

متنــوع
اینــک همــهي ایــن نیروهــای
ْ

ـدادی
از ســوی دیگــر ،شــرایط پســا رخـ
ْ

حقایقــی بــه طــور بالقــوه لمسپذیــر در

ِ
داران شکســتاند؛
خواهناخــواه میــراث

ِ
شــرایط غلبــهی «ملزومــات» زندگــی

گســترهای جمعــی بــدل کردنــد .اینــک

پذیــرش ایــن شکســت همــان دقیقــه

روزمــره اســت .بنابرایــن بدیهــی

ایــن «حقایــق تجربــی» بخشــی از مــازاد

هولناکــی ســت کــه میتوانــد ایــن

اســت کــه در شــرایط حاضــر ،همــگان

تاریخــی جنبــش هســتند و از ایــن رو

حقایــق تجربــی را بــه میــراث مشــترک

نمیتواننــد بــه منظــری برســند کــه

بازخوانــی و رمزگشــایی و تکثیــر آنهــا

طیفهــای مختلفــی از بدنــه مردمــی

پذیــرش شکســت را ممکــن ســازد

الزمــه فــراروی از موقعیــت حاضــر

جنبــش بــدل کنــد .ایــن امــر بــه نوبهی

و یــا اساســا بــا خوانشــی رادیــکال

اســت .امــا بــا نظــر بــه جهتگیــری

خــود گسســت دیالکتیکــی از شکســت

از جنبــش ســازگار باشــد .ایــن امــر

ِ
متعــارض
هــای متفــاوت و حتــی

و فــراروی بــه ســوی تــداوم موثرتــر

بازتــاب دیگــری اســت از ایــن واقعیــت

ِ
فعــاالن
سیاســی در گســتره انســانیِ

حرکــت انقالبــی را  -بــه طــور بالقــوه

کــه هــر مبــارزهی تــودهای بــه رغــم

همبســته بــا جنبــش ،بــه راســتی

 -ممکــن میســازد .بــا ایــن وجــود

جهتگیریهــا

بازنماییهــای

حقایــق تجربــیِ یــاد شــده را تــا چــه

نبایــد از یــاد بــرد کــه گســتره حقایــق

سیاســی آن ،خواهناخــواه عرصــه ظهــور

حــد میتــوان «لمسپذیــر» دانســت

نــزد افــراد همچنیــن وابســته بــه منظــر

شــکافهای طبقاتــی هــم هســت؛ و

و بــه مثابــه میراثــی «مشــترک» تلقــی

نگاهــی اســت کــه هســتی اجتماعــی

اینکــه ســرانجام ســتمدیدگان و انــکار

کــرد؟

هــر فــرد بــرای او رقــم میزنــد ،و

شــدگان هســتند کــه میتواننــد نیــروی

نیروهــای آزاد شــده در جنبــش اگــر

از ایــن رو وابســته بــه انتخابهایــی

محرکــه یــک مبــارزه رهاییبخــش

چــه بــه میانجــیِ برخــی آمال مشــترک

اســت کــه درجــه وابســتگی فــرد بــه

باشــند.

بــه جنبــش پیوســتند و بــه آن حیــات

نــوع خاصــی از هســتی اجتماعــی را

بــا ایــن همــه آنچــه کــه پیــش از ایــن

دادنــد  -و در مقابــل ،حیــات سیاســی

تعییــن میکننــد .از قضــا یکــی از

بــه مــا (بــه مثابــه همراهــان جنبــش)

خــود را از جنبــش وام گرفتنــد  -امــا

ســویههای رهاییبخــش هــر رخــداد

درکــی از ســوژهگی بخشــید و در ایــن

تفــاوت در پیشزمینــه هــای فکــری،

آن اســت کــه انتخابهــای فــردی را

ِ
ظلمــات مخــوف بخشهایــی از مــا را

جایگاههــای اجتماعــی و نحــوه اتصــال

تــا حــدی ســیال میســازد و آنهــا را

در جهــت خلــق ســوژهگی جمعــی بــه

آنهــا بــا جنبــش بــه گونـهای بــود کــه

 -بــه درجاتــی  -از قیــد ترسهــا و

هــم نزدیــک ســاخت ،فضایــی بــود

و
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کــه بــا رخــداد  ۸۸بــرای مــا گشــوده

مــا ســتمدیدگان گردنــد! آنچــه در پــی

کاریِ ســرخوردگی هایمــان.

شــد .اینــک امــا در امتــداد پیامدهــا و

میآیــد صورتبنــدی فشــردهی ماســت

مازادهــای ایــن فضــا بــا پرســشهایی

از اهــم ایــن تجربیــات؛ شــاید نیــازی

 .۲اگــر جنبــش مردمــی ،پــس از

مواجهایــم کــه وفــاداری مــا بــه

بــه تاکیــد نباشــد کــه ایــن امــر صرفــا

ضــرورت تغییــر را میآزماینــد:

دعوتــی اســت بــرای تامــل جمعــی در

چــرا اعتراضــات مردمــی دوامــی

بــاب تجربیــات جنبــش ،نــه منحصــر

نیافــت؟ اعتراضــات خیابانــی چگونــه
میتوانــد بــه اهــرم تاثیرگــذار تحــوالت
اجتماعــی تبدیــل شــود؟ اشــکال متنــوع
زیســت جمعــی و محیطهــای کار و
زندگــی مــا چــه قابلیتهایــی بــرای
تســخیر خیابــان و فضاهــای عمومــی
دارنــد؟ چگونــه مطالبات سرکوبشــده
مــان را بــه طــور برســازندهای
مفصلبنــدی کنیــم؟ و چگونــه بــار
دیگــر صداهــا و بدنهایمــان را بــه
هــم پیونــد بزنیــم تــا «مــا» شــدن را به
طــور بیتناقــض و ناشــکنندهای تجربــه
کنیــم؟ چگونــه ادامــهی انقالبهــای
ناتمــام تاریــخ صدســاله مــان باشــیم و
در شکس ـتهای آنهــا از هــم نپاشــیم؟
بــاور مــا بــر ایــن اســت کــه یافتــن
پاسـخهای مؤثــر و انضمامــی بــرای ایــن
پرس ـشها بیــش از هــر چیــز مســتلزم
بازبینــی انتقــادی جمعــی در تجربیــات

دانســتن آنهــا بــه ایــن مــوارد یــا ایــن

در ایــن صــورت اســت کــه درسهــای
پراکنــده جنبــش میتواننــد در عمــل،
بــه حقایــق تجربــی و جمعــی بدل شــوند
و یــا بــه بیــان دقیقتــر ،حقایقــی از ِ
آن

هدایــت نشــود ،انــدک دســتاوردهای

بــاری ،در ایــن ســالهای مــرگ و
خفقــان و زنــدان و آوارهگــی ،شــاید بــه
تجربــه آموختــه باشــیم کــه:
 .۱تنهــا بــا آمــدن بــه خیابانهــا ،بــدون
تــدارکات پیشــینی و ســازمانیابی هــای
متنــوع ،نمیتــوان جنبــش تــودهای
موفقــی را شــکل داد .چــون در وهلــه
نخســت در برابــر ماشــین ســرکوب
حکومــت بیدفــاع خواهیــم بــود و
بــه رغــم همــه شــورها و حماســهها
ســرانجام بــا تشــدید خشــونت
ســازمانیافته دولتــی ،از خیابانهــای
آزادی بــه کنــج خانههــا و زندانهــا و
یــا بــه پشــت مرزهــا تارانــده میشــویم؛
ســپس بــا هــر قــدم کنارهگیــریِ مــا از
خیابــان ،حاکمــان قدمهــای بزرگتــری
بــرای پــر کــردن جــای مــا میگیرنــد،

نیــز پیــش روی ماســت .از ایــن منظــر

انفعــال و انتظــار نســبتی نــدارد .تنهــا

واقعــی و متکثــر مــرد ْم از پاییــن

بالقوههــای آتــی آن بــه راحتــی توســط

مزدورانشــان ،و بــا لباسهــای نظامــی و

ضرورتــی اســت کــه بــا نوســتالوژی و

مــردم حرکــت نکنــد ،و بــا مشــارکت

نــوع صورتبنــدی معیــن از آنهــا.

تاریخــی متاخــر ماســت؛ گــو اینکــه

بازگشــت انتقــادی بــه «جنبــش ســبز»

در پیونــد بــا نیارهــای ملمــوس

اعتراضــات خودانگیختــه مــردم و نیــز

تــا بــا هیاهــوی تمــا ْم مــارش پیــروزی

تجربیــات مبارزاتــی ملتهــای دیگــر

مرحلــه خیـ ِ
ـزش خودانگیخت ـهی اولیــه،

ســر دهنــد ،و بــا رژه ی خیــلِ

چوبههــای دارشــان ،شکســتناپذیری
خــود را بــه مــا نمایــش دهنــد .پــس
بــدون ســازمانیابی هــای مردمــی و
حضــور تشــکل یافتــه ،ســرانجام پراکنده
میشــویم ،بــا بــار ســنگین زخمیهــا و
ـم
کشــتهها و زندانــی هایمــان؛ بــا زخـ ِ

جریانــات سیاســی فرادســت مصــادره
میگــردد .از یکســو قدرتمــداران
داخلــی انگیــزه باالیــی دارنــد کــه مهــار
خیزشهــای مردمــی را در جهــت
اهــداف سیاســی خــود بــه دســت
بگیرنــد؛ و از ســوی دیگــر در مقاطــع
وقــوع بحــران در کشــورهای پیرامونــی،
قدرتهــای بینالمللــی در تکاپــوی
آننــد کــه ســمت و ســوی تحــوالت
را در جهتــی «مناســب» ســوق دهنــد
[تجربیــات بهــار عربــی شــاهد زنــده
آن اســت] .بــه ایــن ترتیــب وحشــت
از مهــار ناپذیــریِ تحــوالت و قــدرت
گرفتــن احتمالــیِ فرودســتان ،همــان
عاملــی اســت کــه «اتاقهــای فکــرِ»
بــورژوازی داخلــی (از جملــه جنــاح
اپوزیســیون آن) و قطبهــای جهانــی
ســرمایه را وام ـیدارد تــا در اتحــاد بــا
ـش خــاص خــود را از ِ
یکدیگــر جنبـ ِ
دل
ِ
جنبــش مردمــی خلــق کننــد .از ایــن
منظــر ،خیزشهــای مردمــی از جملــه
پهنههایــی هســتند کــه وابســتگی
متقابــل بــورژوازی داخلــی و خارجــی
را ،بــه رغــم تنشهــای گاه و بــیگاه و
تفاوتهــای ایدئولوژیــک آنهــا ،آشــکار
میســازند.
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 .۳نحــوه بازنمایــی عمومــی هــر جنبــش

و حقــوق بشــر اســت.

زنــان را در خیایانهــای پایتختهــای

در سرنوشــت آن جنبــش مؤثــر اســت.

 .۴بــرای قدرتمــدارن و سیاســتمدارن

اروپــا و آمریــکای شــمالی ســلب کننــد.

حتــی حاضــران در یــک جنبــش هــم
میتواننــد 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 خیابانهــا
کشــته و زخمــی میشــدند ،در
تصویرســازی رســانههای میناســتریم
فارســی زبــان ،تصاویــری فانتــزی از
«جنبــش ســبز» تکثیــر میشــد :مثــا
تصاویــری از کمپینهــای انتخاباتــی ،بــا
دختــران و پســرانی کــه بــا دســتبندها
و هدبندهــای ســبز سرخوشــانه بــه
دوربیــن لبخنــد میزدنــد .آن روزهــا
دیدیــم کــه تیترهــای خبــری و

حرفــهای ،حقــوق بشــر بــه لعنــت
خــدا هــم نم ـیارزد؛ اگــر چــه بــه نــام
«حقوق بشــر»  -و گســترش دموکراســی
در جهــان ســوم  -نهادهــای رنگارنــگ
میســازند و بــا صداهــای لــرزان از
شــعف ،بــه فعالیــن «حقــوق بشــر» در
کشــورهای بحــران زده جایزههــای
نفیــس میدهنــد! دولتمردان/زنــان
غربــی همزمــان کــه آمــار کشــتهها
و زندانیهــا را در اخبــار رســانهای
و نطقهــای دیپلماتیــک خــود وارد
میکننــد ،دســت شــرکتهای معظــم
را بــاز میگذارنــد تــا بــه «تجــارت
آزاد» بــا ســفاکترین دیکتاتوریهــا

ِ
اعتراضــات خونیــن مــردم
در واقــع
دســتمایهی آن شــد کــه طیفهایــی
ِ
اپوزیســیون خــود را
مبــدل
در لبــاس
ْ
نماینــده مــردم ایــران قلمــداد کننــد و
بــه دنبــال تثبیــت جایــگاه سیاســیِ خود
بــه عنــوان آلترناتیــو نظــام حاضــر،
کنفرانسهــای متعــد ِد نخبــگان برپــا
ِ
ـوغات همــه ایـن
ســازند .و ســرانجام سـ
طنازیهــا بــرای مــردم مــا رســاتر
شــدن بانــگ تهدیدهــای نظامــی بــود
و البتــه تحریمهــای اقتصــادی ،کــه
جنــگ خامــوش ولــی بیرحمانــهای را
علیــه فرودســتان جامعــه مــا کلیــد زده
اســت.

ادامــه دهنــد و آنــان را بــه آخریــن

 .۵مطالبــات واقعــی یــک جنبــش

چقــدر یکســویه و تحریفآمیــز بــود.

دســتاوردهای تکنولوژیهــای کنتــرل

بایــد از دل واقعیــات زیســت جمعــی و

ســرکوب مســلح ســازند.
و شــنود و
ْ

نیازهــای ملمــوس مــردم شــکل بگیــرد،

و کارشناســانی را دیدیــم کــه همزمــان

شــاهد دریوزگیهــایِ متوهمــان بــه

و تزریــق گــردد .مطالبــات کلــی و

لیبــرال دموکراســی هــای غربــی بودیــم

گنگــی نظیــر آزادی و دموکراســی ،در

کــه در ســالنها و محافــل آراســتهی

انتــزاع از شــرایط مــادی و تاریخــی

سیاســی ،از نماینــدگان دولتهــای

جامعــه ،بــه شــعارهایی تحمیــل شــده

فخیمــه تقاضــا میکردنــد تــا از جنبــش

از بــاال شــباهت دارنــد کــه قــادر

اعتراضــی مــردم ایــران حمایــت کنند و

نیســتند مــا را بــه تمامــی بــا جنبــش

یا به کشــور مــا «دموکراســی» و «حقوق

پیونــد دهنــد و یــا مــا را بــه درســتی

بشــر» صــادر کننــد! بخــش مهمــی از

بــه هــم نزدیــک ســازد .مفاهیــم آزادی

اپوزیســیون اصالحطلــب (مســلمان و

و دموکراســی بایــد در ارتبــاط بــا

لیبــرال و یــا سوســیالدموکرات) در

رشــد روزافــزون شــکافهای طبقاتــیِ

حالــی ایــن رهیافــت را پیشــه کــرد

جامعــه مــا و منافــع واقعــی فرودســتان

کــه از نیروهــای اپوزیســیون انتظــار

آزادی
فهمیــده شــوند .بــرای آنکــه
ْ

مضمــون گزارشهــای ایــن رســانهها
خیــل انبــوه نخبــگان و ژورنالیســتها
در رســانههای «صنعــت ســبز» و
ِ
زبــان دولتهــای
رســانههای فارســی
غربــی «دســت بــه کار» بودند تــا کلیت
جنبــش را بــه قامــت اغــراض سیاســیِ
خــود درآورنــد .و همــهی اینهــا در
ِ
جنبــش
ایــن جهــت بــود کــه یــک
ریشــهدار بــا خاســتگاهها و اهــداف
رادیــکال را بــه جنبشــی انتخاباتــی
تقلیــل دهنــد؛ جنبشــی «متمدنانــه»
کــه بــه چارچوبهــایِ مرســوم
«قانونمــداری» و «خشــونتپرهیزی»
پایبنــد اســت و بــه شــیوههای
«تمیــز» در جســتجوی ســهم خــود از
بســتهبندی هــایِ جهانــی دموکراســی

در مقابــل ،طــی دوره حیــات جنبــش،

نــه آنکــه «از بــاال» ســامان داده شــود

میرفــت تــا بــا اعتراضــات خــود

آزادیِ همــگان باشــد نــه آزادی طبقــه

علیــه اســتانداردهای دوگانــه ایــن

مســلط در تــداوم چپــاول جامعــه،

دولتهــا ،خــواب آرام دولتمــردان/

بــرای آنکــه آزادیِ همــگان باشــد
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بــرای رشــد توانمنــدی هایشــان ،بایــد

تحریمهــا و سیاســتهای ریاکارانــه

شــده از ســوی فرادســتان مواجــه

مفهــوم دموکراســی را از پوســته تنــگ و

حاکمــان جهانــی ســوختیم ،و در هــر

میشــویم؛ همانهایــی کــه مــا را

متناقــض خــود خــارج کــرد و آن را بــه

روزش زخمهــای تــازهای از ســوی

پیادهنظــام طرحهــا و آمــال سیاســی

نظــارت دموکراتیــک جامعــه بــر همــه

محافظــان داخلــی نظــم نولیبــرال بــر

خــود میخواهنــد .از ســوی دیگــر

حوزههــای زیســت جمعــی (از جملــه

پیکــر زنــان و مــردان و دانشــجویان و

بــرای هــر گونــه مشــارکت فعالــی

 -و بــه ويــژه  -ســاحت مهــم اقتصــاد)

جوانــان و نیــروی کار مــا وارد آمــد.

نیازمنــد فضاهــای جمعــی بــرای گفتگــو

بســط داد.

پــس بایــد از نقــد معصومانــهی

و تعامــل مســتقیم هســتیم؛ فضاهایــی

 .۶کودتــای سیاســیِ فاجعهبــاری کــه

اســتبداد ،در قالبهــای اصالحطلبانــه

کــه دســتگاههای متوالــیِ خفقــان

یــا اقتدارگرایانــه ،بــه نقــد ســاختارهای

از دیربــاز از مــا ســلب کردهانــد.

بینانیتــری کــه برســازنده اســتبداد و

پــس بایــد بــا تشــکیل هســتههای

بازتولیــد کننــده آن هســتند رســید؛ و از

مقاومــت در محلهــای کار و زندگــی

آنجــا بــه «نقــد اقتصــاد سیاســی» روی

پایههــای مردمــیِ مبــارزه را اســتحکام

آورد .بایــد از جامعــه مدنــی صــوری و

بخشــید .بایــد از دل همــهی تکثرهــا

غایــب ،بــه جامع ـهی سیاســی زنــده و

و بــه رغــم همــهی موانــع متشــکل

حاضــر رســید؛ از «ان جــی او» هــای

شــویم .بایــد تــاش کنیــم بــا تحلیــل

وابســته بــه دولــت ،بــه هســتههای

ماتریالیســتی جامعــه ،جایــگاه خــود

مقاومــت؛ از تشــکلها و نهادهــای

در مبــارزات بیوقفــه میــان نیــروی

شــبه دولتــی و جناحــی ،بــه تشــکلها

کار و ســرمایه را مشــخص کنیــم؛

و ســازمانهای «مردمنهــاد» .بایــد

همچنانکــه بــه واســطه هویتهــای

از گفتوگوهــای فــردیِ فروتنانــه

متداخــل کارگــران ،زنــان ،دانشــجویان،

بــا صاحبــان قــدرت و ســرمایه ،بــه

اقلیتهــای قومــی و زبانــی و مذهبــی،

ایســتادگی و مبــارزه جمعــی بــا آنهــا

اقلیتهــای جنســی و جنســیتی و

روی آوریــم .اینکــه در ایــن ســالها

غیــره ،بایــد نحــوهی مواجههمــان

بخشــی از مــا بــه گونــهی دیگــری از

بــا مکانیزمهــای بازتولیــد کننــدهی

ادبیــات سیاســی و گســتره تــارهای از

ِ
ســتم نظاممنــد
مختلــف
حوزههــای
ِ

در ســال  ۸۸اتفــاق افتــاد نــه صرفــ ًا
انحصــار قــدرت و انســداد سیاســی ،آن
گونــه کــه اصالحطلبــان و لیبرالهــا
بازنمایــی میکننــد ،بلکــه نقطــه عطفــی
بــود در مســیر بســط منافــع اقتصــادی
طیــف جدیــدی از صاحبــان قــدرت و
ســرمایه و در راســتای تثبیــت جایــگاه
سیاســی آنــان .ایــن کودتــا بازتــاب
بیرونــی یــک جابجایــی و پوسـتاندازی
در بلــوک مســلط در طبقــه اقتصــادی
حاکــم بــود ،کــه بــه شــکل فجیعــی
از اســتقرار قطعــی بــورژوازی نظامــی
در ایــران پــرده برداشــت .بــورژوازی
نظامــی بــرای حفــظ و تضمیــن
منافــع فزاینــدهی خــود ،نخســت مــی
بایســت کل طبقــه بــورژوازی را بــه
فرمانبــرداری خــود در آورد و ســپس

دایــره لغــات و مفاهیــم و کتابهــا

را تعییــن کنیــم .بایــد بــه مفصلبنــدی

گرایــش یافتیــم ،نشــانگر آن اســت

مبــارزات و تالشهایمــان بــرای

کــه نســبت بــه کارکردهــای وســیع

رویارویــی بــا مکانیزمهــای برســازنده

تضادهــای طبقاتــی آگاهتــر شــدهایم.

ســتم روی بیاوریــم.

روشــنتر از همیشــه در خدمــت

 .۸بــرای تــداوم یــک جنبــش مردمی و

ادامــهی نقادانــهی ایــن متــن را بــه

تضمیــن منافــع طیــف مسـ ِ
ـلط طبق ـهي

تضمیــن رشــد درونــی آن بایــد بــه طور

مخاطبــان وا میگذاریــم!

حاکــم قــرار گرفتــه اســت.

فعــال در تدویــن اهــداف و اســتراتژی

 .۷ایــن چهــار ســال؛ برزخــی بــود کــه

و تاکتیکهــای آن مشــارکت کــرد.

محافظــت از نظــم نولیبرالــیِ مســتقر
را  -از طریــقِ ســکانداریِ سیاســیِ آن
 مســتقیما بــه عهــده بگیــرد .اکنــوندولــت (حکومــت) مســتقیمتر و الجــرم

هــر ســاعتاش را در آتــش فالکــت
ِ
ســرکوب حــکام داخلــی و نیــز
و

در غیــر ایــن صــورت بــه ناچــار بــا
برنامههــای تحمیلــیِ

بســتهبندی
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در باب مواجهه با خیزشهای محتمل پیش رو
امین حصوری
هــر شــورش و خیزشــی کــه در جایــی مثــل ایــران آغــاز

در جهــت کســب هژمونــیِ جنبـ ْ
ـش مفصلبنــدی کننــد؛ تــا در

شــود همــواره عناصــری از ارتجــاع را در خــود خواهــد داشــت؛

نهایــت حرکــت جمعــی کارگــران و فرودســتان و ســتمدیدگان

خــواه بــه مثابــه بخشــی از خاســتگاه خــود و خــواه بــه مثابــه

چنــان گســترده و نیرومنــد گــردد کــه ســرانجام بتواننــد

نیروهــای ســازمانیافته ای کــه تــاش میکننــد قیــام را بــه

زمیــن بــازی را از آن خــود ســازند یــا زمینــی یکســره از آن

قامــت منافــع و اهــداف ضدمردمــی خــود در آورنــد و آن را

خــود خلــق کننــد.

ابــزار اغــراض سیاســی خــود ســازند .چنیــن وضعیتــی بــه ویژه

امــا در بدبینانهتریــن ســناری و حتــی شورشــی تمامــا ارتجاعــی

از آن رو در ایــران حادتــر اســت که پیوســتار دیرینه ســرکوب

(بــه لحــاظ خاســتگاه و مطالبــات طبقاتــی) نیــز میتوانــد در

و خفقــان ،همــواره مانــع از شــکلگیری خودآگاهــی جمعــی و

شــرایط امــروز حــدی از تغییــر اتمســفر سیاســی جامعــه را در

طبقاتــی و نیــز نهادهــا و تشــکلهای مســتقل فرودســتان و

پــی داشــته باشــد [ ،]۱کــه ضــرورت اســتفادههای پراتیــک

کارگــران و ســتمدیدگان شــده اســت.

از ایــن تغییــر اتمســفر خــود دســتور کار تــازهای را در جهــت

بــا ایــن حــال بســتر عینــی ســتم و فالکــت و نارضایتــی در

بســط امکانــات پراتیـ ِ
ـک مبــارزه جمعــی ،پیــش روی انقالبیــون

جامعــه ایــران بــه حــدی گســترده اســت کــه هــر خیزشــی

قــرار میدهــد.

 -بــا هــر انگیــزه و خاســتگاهی)  -بــه طــور بالقــوه میتوانــد

بــه بیــان دیگــر وظیفــه نیروهــای سیاســی رادیـ ِ
ـکال جامع ـ ْه

تحــت تاثیــر دیالکتیــک نیازهــای جمعــی و مبــارزات مبتنــی

انتظــار بــرای فرارســیدن آن «جنبــش نـ ِ
ـاب خــودی» نیســت؛

بــر آنهــا مســیر متفاوتــی را بپیمایــد .از ایــن رو تــا جایــی کــه

بلکــه وظیفــه آنــان اســت کــه بــر بســتر عینیتهــای

بــه اعتراضــات خیابانــی بــاز میگــردد ،مــا نیروهــای چــپ

موجــود و امکانــات مــادی جامع ـ ْه فضــای ذهنــی مناســب را

ناچاریــم در بــاب چگونگــی بــازی در کمینگاههــای زمیــن

بــرای عــروج چنیــن جنبشــی از دل فقــر شــرایط مبارزاتــی

غیرخــودی تامــل کنیــم و بــر مبنــای ناهمگونــی هــای درونــی

حاضــر پــی بریزنــد و مشــخصا ســویههای رادیــکال برخــی

گریزناپذیــر ایــن شــورشها و نارضایتیهــا و شــکافهای

گفتمانهــای اعتراضــی موجــود را در جهــت بســط پیــکار

موجــو ْد اشــکال فعــال و هوشــیارانهای از ایــن بــازی اجبــاری را

طبقاتــی و ســازمانیابی فرودســتان تقویــت و تکثیــر کننــد.

پــی بریزیــم ،تــا در وهلــه نخســت الیههــای آگاهتــر طبقــات

البتــه ســادهتر آن اســت کــه منزهطلبانــه کنــاره بگیریــم

اجتماعــی مــورد حمایــت مــا در جهــت منافــع طبقاتی خــود به

سیاســی بــر فــراز صحنــه تالطمــات
و همچــون نخبــگان
ْ

الیههــا در خیزشهــای نامنتظــر و خودانگیختــه میتوانــد

رادیــکال ،از دســتهای تمیزمــان بــر فــراز ســرمان پرچــم

بدانهــا تجربــه سیاســی و خودآگاهــی ای ببخشــد کــه بــه نوبــه

بســازیم .در ایــن خصــوص شــاید نقــلِ عبارتــی از لنیــن

خــود در رشــد خودآگاهــی طبقاتــی و ســازمانیابی مبارزاتــی

دربــاره قیــام مــردم دوبلیــن علیــه حکومــت بریتانیــا (در ســال

در کل طبقــات فرودســت مؤثــر واقــع شــود .افــق آرمانــی

 )۱۹۱۶بیمناســبت نباشــد« :هــر کســی کــه منتظــر انقــاب

آن خواهــد بــود کــه بــه مــوازات تــداوم جنبــش تــودهای و در

اجتماعــی نــاب اســت ،در طــول عمــر خــود هرگــز شــاهد آن

آن کارگــران و فرودســتان بتواننــد ضمــن
تعامــل انتقــادی بــا ْ

نخواهــد بــود .چنیــن شــخصی ،تملــق انقــاب را میگویــد،

متشــکل کــردن خــو ْد مبارزاتشــان را بــا مطالبات ســایر اقشــار

بیآنکــه بفهمــد انقــاب چیســت».

کارزار پیکارهــای سیاســی گام نهنــد .مشــارکت مســتقل ایــن

تحــت ســتم جامعــه  -بــه مثابــه همپیمانــان سیاســی شــان -

اجتماعــی انتظــار بکشــیم و احیانــ ًا بــا تحلیلهــای شــبه
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۱۳۳

درباره وفاداری به جنبش و هواداری از موسوی

از جنبش تا ناجنبش
تظاهــرات  ۲۵بهمــن  ۱۳۸۹بارقــه امیــدی بــود بــرای
احیــای جنبــش ،پــس از رونــد زوالــی کــه پــس از تظاهــرات

عاشــورای  ۱۳۸۸بــدان گرفتــار شــده بــود .فرآینــد ایــن
ِ
زوال تحمیلــی خــود دو مولفــه عمــده داشــت :یکی ســرکوب
بیامــان از ســوی حکومتــی وحشـتزده ،و دیگــری گفتمــان

سیاســیِ عقیــم حاکــم بــر جنبــش .از یکســو حاکمیــت بــا

تــر برپایــیِ فضــای
ســرکوب هــر چــه خشــنتر و خونین ْ
ارعــاب را دنبــال میکــرد تــا خــود را در اذهــان بدنــهی

جنبــش شکسـتناپذیر بنمایانــد و بــا بــاال بــردن هزینههــای
دخالتگــری امــکان گســترش جنبــش بــه الیههــای

وســیعتر جامعــه را مســدود ســازد ،و از ســوی دیگــر

اصالحطلبــان نیــز از چنــدی پیشــتر بــا نگرانــی نســبت بــه
رشــد خطــر «رادیکالیســم» در جنبــش و امــکان فــراروی آن

از مرزهــای «قابــل قبــول» ،عقبنشــینی از «خیابــان» را در
رســانهها و تریبونهــای متعــدد خــود تئوریــزه و تجویــز
میکردنــد؛ بیآنکــه هیــچ راهــکاری بــرای فعــال کــردن

ســایر پتانســیلهای اعتراضــی در فضــای عمومــی عرضــه
کننــد .در حالیکــه ســرکوب قاطــع از ســوی حاکمیــت بنــا
بــه ماهیــت و تاریخچــه و موقعیــت متزلـ ِ
ـزل آن قابــل تصــور
و قریــن انتظــار بــود ،امــا عقبنشــینی جنبــش از «خیابــان»

و بــه دنبــال آن از همــه عرصههــای فضــای عمومــی (بــه
اســتثنای فضــای مجــازی) میتوانســت سرنوشــت محتــوم

جنبــش نباشــد [ .]۱واضــح اســت کــه ایــن دو رویــه نهایتــا
ـی اثربخشــیِ یکدیگــر را تقویــت کردنــد.
و بــه طــور دیالکتیکـ ْ
مشــخصا بالفاصلــه پــس از تظاهــرات عاشــورای ۱۳۸۸

رســانههای وابســته یــا همســوی اصالحطلبــان کــه  -در
نقــش پلهــای ارتباطــی بــا «متولیــان» جنبــش  -قرائــت
«رســمی» از «جنبــش ســبز» را عرضــه میکردنــد ،بــا تمــام
قــوا در نکوهــش خشــونت و رادیکالیســم داد ســخن ســر
دادنــد و اندرزنامههــا و کیفرخواســتهای خــود را بــا

ضــرورت تــرک «خیابــان» جمعبنــدی کردنــد .اســتراتژی

جایگزیــن از ســوی آنهــا «آگاهیرســانی فعــال» بــود کــه

ســرانجام پــس از تحمیــل تدریجــی و پذیــرش انفعالــی آن

از ســوی فعالیــن ،تنهــا ثمــرهی  -قابــل پیــش بینــیِ  -آن

افــول و اســتحاله جنبــش بــه یــک «شــبه جنبــش مجــازی»
بــود کــه کالبــد نیمهجــان آن همچنــان بــه میانجــی
فضایــی نمادیــن و آیینــی حفــظ میشــود .بــا ایــن وجــود
تحــت هدایــت رســانههای «صنعــت ســبز» ایــن «شــبه

جنبــش مجــازی» تــا امــروز هی ـچگاه حاضــر نشــده اســت
بــه مشــی و مســیر گذشــته خــود نگاهــی انتقــادی بیافکنــد؛
چــرا کــه هــدف فرادسـ ِ
ـتان ایــن «شــبه جنبــش» نــه احیــای
پتانســیلهای سیاســی-اجتماعیِ آزاد شــده توســط «جنبــش

ســبز» ،بلکــه در انحصــار گرفتــن ســرمایه معنــوی جنبــش
بــرای نبردهــای هژمونیــک پیـ ِ
ـش رو بــود .همیــن ســرمایه

اســت کــه امــروز از یکســو بــرای طیــف برونمــرزی

اصالحطلبــان پشــتوانه تبلیغاتــی الزم را فراهــم کــرده تــا

خــواه در عرصــهی بینالمللــی و خــواه نــزد اذهــان مــردم
ِ
زبــان دولتهــای
ایــران  -بــه یــاری رســانههای فارســی
غربــی  -خــود را بــه مثابــه تنهــا بدیــل نظــام حاضــر

معرفــی کننــد؛ و از ســوی دیگــر بــرای حلقههــای داخلــی
اصالحطلبــان نیــز ایــن امــکان را فراهــم م ـیآورد تــا بــار
دیگــر مــردم و بــه ویــژه هــواداران «جبــش ســبز» را بــه
دور تــازهای از بــازی انتخابــات بکشــانند (راهــکاری کــه

عبــاس عبــدی در همــان ماههــای آغازیــن جنبــش پیــش

نهــاده بــود [.) ]۲

امــا یــک ســال بعــد (دیمــاه  )۱۳۸۹ظهــور ناگهانــی

جنبشهــای مردمــی در تونــس و مصــر و رشــد ســریع
دامنههــای اعتراضــی آنهــا بســیاری از فعالیــن و هــواداران

ســرخورده «جنبــش ســبز» را بــار دیگــر متوجــه اهمیــت

«خیابــان» و تســخیر فضاهــای عمومــی ســاخت و در
عیــن حــال بــا افشــای افســانه بــودن شکســتناپذیریِ

نظامهــای مســتبد ،امیــد بــه احیــای جنبــش و امــکان چیــره

شــدن بــر دســتگاه ســرکوب را در میــان آنــان بــر انگیخــت.
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

در چنیــن فضایــی بــود کــه اســتقبال گســترده مردمــی از

مســتقل مردمــی .ایــن تقابــل بــه ویــژه از ایــن نظــر

جنبشهــای مردمــی شــمال افریقــا رقــم خــورد ،کــه بــه

پراکندگیهــای ناشــی از آن ،خودبــاوری مــردم بــرای

فراخــوان موســوی و کروبــی بــرای حمایــت ســمبولیک از
تظاهــرات بــزرگ  ۲۵بهمــن انجامیــد .هــر چنــد از یکســو

ارادهای منســجم بــرای بازیابــی پتانســیلهای ایــن خیــزش
دوبــاره وجــود نداشــت و از ســوی دیگــر فرصــت تاریخــی

«رخــداد  »۸۸بــدون ایجــاد مــازاد محسوســی در ســازمانیابی

تعییــن کننــده بــود کــه دیرپایــی اســتبداد و خفقــان و
ســازمان دادن مســتقل بــه اعتراضاتشــان را از آنهــا ســلب

کــرده بــود و در غیــاب بســترهای مــادی حداقلــی الجــرم
مــردم را بــه ایــن ســمت ســوق م ـیداد کــه خواس ـتهای

خــود را صرفــا در تکاپــوی قــدرت کوچکتــری کــه داعیـهی

مردمــی و یــا برقــراری ارتباطــی موثــر بــا طبقــات

ســتیز بــا قــدرت بزرگتــر را داشــت فرافکنــی کننــد.

بــا دســتگیری و حبــس خانگــی موســوی و کروبــی ،بخــش

در الیههایــی از نســل جــوان و دانشــجویان و طیفهایــی

فرودســت تــا حــد زیــادی ســپری شــده بــود .در عــوض

فرادســت جنبــش توانســت در غیــاب آن دو و بــه نیابــت
از آنــان  -و بــه واســطه محبوبیــت رشــدیافتهی آنــان -

بــه جایــگاه فرادســت خــود در جنبــش وجه ـهای رســمیتر

و کارکــردی بوروکراتیکتــر بدهــد .مهمتریــن مصــداق

بیرونــی ایــن امــر ســر بــرآوردن «شــورای هماهنگــی راه

ســبز امیــد» بــود .بــه ایــن ترتیــب آنچــه کــه تــا پیــش از
ایــن بــه عنــوان رهبــری نمادیــنِ «جنبــش ســبز» قلمــداد

میشــد ،اینــک پیکــری مــادی یافتــه بــود کــه مشــخصا بــا

صــدور بیانیههایــی عقیــم از جایــگاه نهادیــن رهبــری ،بــرای
بازمانــده «جنبــش ســبز» خــط مشــی تعییــن میکــرد

[بیانیههایــی کــه بــه لحــاظ درک ضرورتهــای راهبــردی
بــه مراتــب عقبتــر از بیانیههــای موســوی و کروبــی و
بــه شــدت عقبتــر از ســطح مطالبــات و انتظــارات فعــاالن

بدنــه جنبــش بودنــد].

دستهای آن فاعل بزرگ
بــر مبنــای مقدمــات فــوق ،در اینجــا میتــوان پرســید
چــه عواملــی بــه اصــاح طلبــان ایــن تــوان و فاعلیــت را

دوم :اقبــال نســبی اصالحطلبــان در میــان مــردم ،بــه ویــژه

از روشــنفکران؛ بــه مثابــه ثمــرهای از دوران هشــت ســاله
اصالحــات کــه طــی آن اصالحطلبــان در تقابــل بــا هســته
منفورتــر حاکمیــت قــرار گرفتنــد [تقابلــی کــه بعدهــا

تشــدید شــد و اصالحطلبــان را بــه عنــوان پادزهــری علیــه
بربریــت جناحهــای وابســته بــه خامنــهای و احمدینــژاد
تصویــر میکــرد] .در دوره هشــت ســاله اصالحــات درک

خاصــی از سیاســت  -بــه مثابــه عرصــه مدیریــت تغییــرات

تدریجــی بــا هدایــت نخبــگان سیاســی  -گســترش یافــت
کــه ظهــور نســلی از ژورنالیســتهای (نئــو) لیبــرال را

بــه دنبــال داشــت .ایــن طیــف از ژورنالیســتها  -بــا
عقب ـهای از وبالگنویسـ ِ
ـان همســو  -بــا نــگاه همیشــگی رو
ـدرت در طــی حیــات «جنبــش ســبز» چرخدنــده
بــه باال/قـ ْ

هــای پیشــبرنده رســانههای «صنعــت ســبز»  -و تکثیــر

آموزههــای آن  -بودنــد.

ســوم :ضعــف و پراکندگــی مزمــن اپوزیســیون قدیمــی و
بــه ویــژه تشــتت درونــی نیروهــای چــپ اپوزیســیون و

ســردرگمی کلــی آنــان در مواجهــه بــا اعتراضــات مردمــی.

در چنیــن شــرایطی نبــود گفتمــان سیاســی منســجمی

بخشــیدند تــا چنیــن نقــش بزرگــی در سرنوشــت جنبــش

کــه بتوانــد از منظــر چــپ  -در برابــر گفتمــان عقیــم

ســرکوب کــه عقبنشــینی از خیابــان را بــه دلیــل

جنبــش و تقویــت بالقوهگــی هــای آن عرضــه کنــد ،بــه

چهــار عامــلِ کمابیــش مرتبــط (بــا وزنهــای مختلــف) را

ایــن زمینــه عامــل جانبــی دیگــری هــم اثرگــذار بــود و

یکــم :ســازمانیافتگی و تــوان عملیاتــی اصالحطلبــان در

از اپوزیســیون بــود کــه از دیربــاز خــود را میــراثدار

ایفــا کننــد؟ از دیــد مــا  -عــاوه بــر خشــونت دســتگاه

اصالحطلبــان  -بدیلــی بــرای مواجهــه بــا شــرایط انضمامــی

هزینههــای گــزاف آن توجیهپذیــر میســاخت  -حداقــل

فربــه شــدن ســریع گفتمــان اصالحطلبــان انجامیــد .در

میتــوان در ایــن زمینــه بــر شــمرد:

آن همراهــی و همســویی رســانهای و گفتمانــی جریانهایــی

داخــل و خــارج کشــور ،در پیونــد بــا خاســتگاه و جایــگاه

جنبــش چــپ میداننــد ،ولــی در عیــن حــال بــه دالیــل

از آن؛ در مقابــل پراکندگــیِ دیریــن مــردم و اتمیــزه بــودن

بــا اصالحطلبــان باختــه بودنــد [نظیــر حــزب تــوده ایــران

سیاســی آنــان در بدنــه نظــام و انباشــت امکانــات برآمــده

اســتراتژیک (قدرتجویانــه) از چنــدی پیشــتر نــرد عشــق

فضــای جامعــه و فقــدان نهادهــا و احــزاب و تشــکلهای

و ســازمان قداییــان اکثریــت و دنبالههــای سیاســی و
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اجتماعــی آنــان].

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

در میــان فرودســتان و زحمتکشــان  -و نیــز شــکلگیری

چهــارم :عاملــی کــه در ســطح تــودهای نقــش مهمــی در

اشــکالی حداقلــی از ســازمانیابی هــای مســتقل مردمــی را

ســبز داشــت ،پشــتیبانی آشــکار دولتهــای غربــی از

هــای رهاییبخــش جنبــش باقــی نگذاشــت .طیــف یــاد

هژمونیــک شــدن گفتمــان اصالحطلبــان در طــی جنبــش

تثبیــت ایــن گفتمــان مشــخص بــود (بــه مثابــه گفتمانــی
همخــوان بــا ملزومــات گســترش آلترناتیوهــای نئولیبرالــی).

ســلب کــرد و مجالــی بــرای رشــد و انکشــاف بالقوهگــی

شــده ،بــه دالیلــی عمدتــا عملگرایانــه اهمیــت پیکارهــای
هژمونیــک  -در درون جنبــش  -را نادیــده گرفتنــد و در
عمـ ْ
ـل ناخواســته بــه گســترش نگاهــی غیرانتقــادی در درون

ـان
بــه ویــژه آنکــه چهرههــا و جریانــات حامــل ایــن گفتمـ ْ
در عمــل نیــز پایبنــدی خــود بــه آداب و ملزومــات

جنبــش و تقویــت ســویههای پوپولیســتی آن یاری رســاندند؛

از حمایتهــای مســتقیم و غیرمســتقیم ایــن دولتهــا

 -بــه تثبیــت اقتــدار اصالحطلبــان بــر جنبــش ختــم شــد.

امــروزی «رئــال پولتیــک» را نشــان داده بودنــد .فــارغ

از چهرههــا و نماینــدگان شــاخص ایــن گفتمــان (امثــال
ســازگارا ،نوریــزاده ،افشــاری ،کدیــور ،مهاجرانــی ،مزروعــی،
امیــر ارجمنــد ،واحــدی ،و انبوهــی از نامهــای دیگــر) و یــا
حمایــت از تشــکلهای همســویی نظیــر «دانشــجویان و
دانــش آموختــگان لیبــرال» ،مهمتریــن بخــش این پشــتیبانی

پوشــش رســانهای وســیع بــرای گســترش اجتماعــی و تثبیت
نهایــی گفتمــان اصالحطلبــان بــر فــراز جنبــش بــود.

دشواریهای وفاداری
بــا ایــن اوصــاف بــه پرســش مهمــی مــی رســیم کــه در ایــن

متــن نیــز جایگاهی تعییــن کننــده دارد:

آن بخشــی از فعالیــن بدنــه جنبــش کــه لزومــا توهمــی

بــه ماهیــت و پتانســیل رهاییبخــش اصالحطلبــان

نداشــتند ،چــه ســهمی در شکســت جنبــش و از دســت
رفتــن بالقوهگــی هــای جنبــش داشــته اســت؟؛ یعنــی
همــهی کســانی کــه صرفــا بــا توجــه بــه مختصــات

شــرایط انضمامــی  -مثــا بــر مبنــای پذیــرش موســوی و
کروبــی بــه عنــوان چهرههــای نمادیــن جنبــش  -تــاش

میکردنــد همراهیشــان بــا «جنبــش ســبز» را بــا حداقــل
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
اصلــی آن را در راهجوییهــای سیاســی و پراتیــک امــروز
 -و آینــده  -دیــد].

بــه بــاور مــا ســهم ایــن دســته از فعالیــن مســتقل و

نیروهــای سیاســی (عمدتــا منفــرد ،ولــی تاثیرگــذار) مغفــول

گــذاردن ضــرورت شــکلگیری و گســترش خودبنیــادی و
چندصدایــی در جنبــش بــود؛ مولفههایــی کــه فقــدان آنهــا

امــکان گســترش اجتماعــی جنبــش -از جملــه نفــوذ آن

فرآینــدی کــه نهایتــا  -متاثــر از مجمــوع عوامــل یــاد شــده
طبعــا بــرای اتخــاذ چنیــن مســیری پوش ـشهای تئوریکــی
هــم وجــود داشــت یــا تــدارک دیــده میشــد [کمابیــش
مشــابه آنچــه کــه رســانههای وابســته بــه برخــی جریانــات

اپوزیســیون بــرای متقاعــد کــردن هــواداران ســازمانهای
متبوعشــان بــه دنبالــهروی از اصالحطلبــان تــدارک
میدیدنــد] .بــرای مثــال آنــان بــه فتیــش شــدن نمــاد

ســبز و ادغــام شــدن آن در یــک دســتگاه قــدرت نمادیــن
و بــه خصــوص بــه امــکان ش ـیوارگی مفهــوم جنبــش ،کــه
مــدام در ترســیم مرزهایــی مشــکوک بــا «دیگــران» عیــان
میشــد بیتوجــه بودنــد .بــه طــور خالصــه آنــان دینامیــزم

جنبــش را صرفــا دینامیــزم بیرونــی جنبــش  -در مواجهــه
بــا حاکمیــت  -میدیدنــد و از دینامیــزم درونــی آن غافــل
بودنــد و بــا ســادگی کمابیــش معصومانـهای بــه بهــای زنــده

مانــدن و حضــور مــادی جنبــش ،بــه هژمونــی قدرتطلبــان

بــر آن و فراگیــر شــدن ســویههای پوپولیســتی در جنبــش
تــن دادنــد.

امــا بــه طــور مشــخصتر و در پیونــد بــا بحــث اصلــی

ایــن نوشــتار ،ایــن دســته از فعالیــن در تحلیــل نقــش
عملــی موســوی و کروبــی  -فراتــر از باورهــا و نیتمنــدی

هــا و قابلیتهــای فــردی ایــن دو تــن  -دچــار خطایــی

جــدی شــدند .تصــور آنــان عمدتــا بــر آن بــود کــه ایــن
اصالحطلبــان هســتند کــه نهایتــا مجبــور بــه متابعــت
از مســیری خواهنــد شــد کــه موســوی و کروبــی بــه

اجبــا ِر جایــگاه نویافتــه شــان  -بــه ســان رهبــران معنــوی
جنبــش  -و بــه مقتضــای ملزومـ ِ
ـات رشــد جنبـ ِ
ـی
ـش مردمـ ْ
گشــایندهی آن خواهنــد بــود .در ایــن زمینــه آنــان نــه تنهــا

از جایــگاه موســوی و کروبــی در پیوســتار تاریخی-سیاســی

اصالحطلبــان و محدودیتهــای ســاختاری ایــن جایــگاه/

پیونــد غافــل بودنــد ،بلکــه از دیالکتیــک میــان مضمــون
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

سیاســتگذاری هــای هژمونیــک اصالحطلبــان و تحــوالت

خیلــی زود الیههــای رادیکالتــر اصــاح طلبــان را  -کــه

 -نیــز غافــل بودنــد .اینکــه حبــس خانگــی موســوی و

 -بــه حاشــیه رانــد .در واقــع از همــان آغــاز قابــل تصــور

کیفــی جنبــش  -و میــزان انکشــاف «مردمــی ســوژگی»
کروبــی و بــه درازا کشــیدن آن هیــچ اعتــراض و حرکتــی
را برنیانگیخــت (بــه جــز اعتراضــات انفعالــی دنیــای ملتهــب

مجــازی) ،آشــکار حاکــی از آن اســت کــه پیــش از آغــاز
ایــن حبــس ،در واقــع جنبــش بــه بنبســت خــود رســیده
بــود و در ایــن معنــا ایــن حبــس صرفــا ســویه تراژدیــک آن

شکســت اجتنابپذیــر را نمایــان میکــرد .بــه ایــن اعتبــار
حبــس خانگــی موســوی و کروبــی صرفــا نمــودی بیرونــی از

وضعیــت پارادوکســیکال آنــان بــر فــراز جنبشــی بــود کــه

پیشــتر از قابلیتهایــش خلــع ســاح شــده بــود.

درباره آن جایگاه پارادوکسیکال
هــر نقــدی بــه رونــد سیاســتگذاری هــا در «جنبــش

موســوی و کروبــی را هــم میتــوان در ایــن دســته گنجانــد
و مشــهود بــود کــه اعــام هــر تصمیــی از ســوی ایــن دو

تــن بــرای اتخــاذ یــک راهــکار سیاســی مشــخص در رونــد

ْ
جنبــش پیشــاپیش میبایســت از داالنهــای تودرتــوی

اجمــاع و مصالحــه بگــذرد؛ مصالح ـهای کــه اگــر در چنــد
مــاه نخســت بــه دلیــل ِ
وزن بیرونــیِ جنبـ ْ
ـش اجتنابناپذیــر
مینمــود ،بعدهــا و بــا فروکــش کــردن ســویههای خیابانــیِ

جنبــش دیگــر تــن دادن بــه آن بــرای الیههــای «مصلحــت»
گــرای اصالحطلبــان قابــل توجیــه نبــود .در عمـ ْ
ـل گرایـ ِ
ـش
بازگشــت بــه ضرورتهــای اصــل بقــا  -بــه مثابــه نوعــی
اســتراتژی  -بعــد از  ۱۶آذر  ۱۳۸۸رشــد محســوستری

آن واکنشهــای هماهنــگ رســانههای
یافــت ،و نقطــه اوج ْ
داخلــی و خارجــی اصالحطلبــان بــه حــوادث عاشــورای ۸۸

ســبز»  -در طــی حیــات آن  -همــواره بــه ســد این پرســش

بــود.

را چگونــه میتــوان تحلیــل کــرد؟» .بیگمــان کســی

ایــن اســتراتژی و رویــه درونــی تحمیــل کننــده آن بودنــد،
ْ
در
عمــل فاقــد انگیــزه و تــوان الزم بــرای ایســتادگی و

کــه گذشــت باشــد .از دیــد مــا نــه تنهــا در حــوزه قضــاوت

قــدار حکومــت و جبهــه نیروهــای خــودی (بــه مثابــه یــک

نیــز بایســتی جایــگاه آنهــا را بــر حســب نسبتشــان

بــود کــه آنهــا از همراهــی بــا دینامیــزم جنبــش بــاز ماندند،

بالعکــس ،آن چنانکــه مرســوم بــود) .بــا ایــن وجــود بایــد

مصالــح جمعــی یــا محدودیتهــای عملــی قــادر نبودنــد

دو تــن بررســی کــرد؛ یعنــی بایــد از جایــی شــروع کــرد

انبــوه هــوادارن جنبــش چشـمها را بــه انتظــار بــر دســت و

اجتماعــی و رویکردهــای سیاســی کالن جنــاح اصالحطلــب

فراخــوان تظاهــرات ســالگرد جنبــش ( ۲۲خــرداد )۱۳۸۹

ضرورتهایــی کــه اصالحطلبــان را بــه تجدیــد آرایــش

از ایــن منظــر غلبــه یافتــن اســتراتژی حــذف «خیابــان» -

اعتراضــی کشــاند ،تــا حــد زیــادی مســتقل از باورهــای

از حاکمیــت مشــتاق و مترصــد آن نبــود  -مقدم ـهای شــد

ایــن دو تــن  -اســت [گــو اینکــه نمیتــوان طیــف رنگارنــگ

اســتراتژی بــرای نحــوه حضــور اصالحطلبــان در بازمانــدهی

بــر خــورده اســت کــه «نقــش و جایــگاه موســوی و کروبــی
نمیتوانــد بــدون چشــم بســتن بــر شــواهد عینــی فــراوان

موســوی و کروبــی حتــی اگــر عمیقــا مخالــف درســتی

منکــر نقــش رهبــری نمادیــن موســوی و کروبــی در جنبشــی

مبــارزه همزمــان در دو جبهــهی مخالــف بودنــد :جبهــه

هنجــاری ،بلکــه در حــوزه بررســی کارکردهــای سیاســی

پیوســتار سیاســی-تاریخی) .اینجــا درســت همــان نقطــهای

بــا ضرورتهــای رشــد و بلــوغ جنبــش نگریســت (نــه

چــرا کــه آنهــا خــواه بــه دالیــل شــخصی و خــواه بنابــر

موضــوع را فراتــر از منــش و خواســتهای فــردی ایــن

از ایــن پیوســتار مــادی پــا بیــرون بگذارنــد .در حالیکــه

کــه مواضــع سیاســی ایــن دو در ارتبــاط بــا هســتی

دهــان آنهــا دوختــه بودنــد؛ انتظــاری کــه بــا پــس گرفتــن

قــرار میگیــرد .از چنیــن منظــری بایــد گفــت برآینــد

بــه بهــت و ســرخوردگی گراییــد.

قــوا  -در مقابــل جنــاح حاکــم  -و حضــور در ایــن جنبــش

کــه «برآینــد مصلحتگــرای اصــاح طلبــان» نیــز کمتــر

سیاســی و منــش فــردی اشــخاص  -و بــه طــور مشــخص

بــرای حــذف تدریجــی کروبــی و موســوی از صحنــه تدویــن

اصالحطلــب را بــه لحــاظ باورهــا و رویکردهــای سیاســی

پــس گویــی بــرای اصالحطلبــان تاریــخ
جنبــش .از ایــن
ْ
ِ
مصــرف رهبــران نمادیــن «جنبــش ســبز» دیگــر ســپری

یکپارچــه دیــد ،و در عیــن حــال بایــد امــکان پویشهــای
فــردی در ضمــن همراهــی بــا یــک جنبــش اجتماعــی را
ِ
سیاســی
برآینــد ضرورتهــای
در نظــر داشــت] .همیــن
ْ

شــده بــود و جــز مصــارف ســمبولیک در حــوزه نمادیــن

و بازیهــای پوپولیســتی (مثــل تکثیــر تصاویــر آنهــا بــا
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پسزمینــه یــا روبــان ســبز رنــگ) ایفــای نقشــی جدیتــر
از ســوی آنهــا میتوانســت بــرای کلیــت اصالحطلبــان

مشکلســاز باشــد .جــدی بــودن ایــن مشــکل در آســتانه
 ۲۵بهمــن  ۱۳۸۹نمایــان شــد :در مقطــع زمانــی پیــش

از ایــن تاریــخ ،دســتگاه
حاکــم «جنبــش ســبز» را تمــام
ْ

شــده قلمــداد میکــرد و اصالحطلبــان بــا وجــود اینکــه
از چنــدی پیشــتر ســازهای «عقالنیــت سیاســی» و «آشــتی

ملــی» را بــا نوایــی رســاتر از همیشــه کــوک کــرده بودنــد،
کمتــر توجهــی از ســوی حاکمیــت میدیدنــد .در ایــن
میــان تندبــاد حوادثــی کــه از شــمال آفریقــا وزیــدن گرفتــه
بــود ،برآوردهــای پیشــین را تــا حــدی مختــل کــرد و

محاســبات قبلــی را موقتــا تغییــر داد .دســتگیری موســوی
و کروبــی پــس از ایــن تظاهــرات ،عمــا بــه گشــودهتر

شــدن دســت آن نیــروی «برآینــد» (وزنــه بزرگتــر) در

میــان جنــاح اصالحطلــب منجــر شــد .درســت در همیــن
زمــان ،و در فضایــی مملــو از انگارههــای ظالمانه/مظلومانــه
از حبــس موســوی و کروبــی« ،شــورای هماهنگــی راه ســبز
امیــد» بــا پشــتوانه برآینــد محافظــهکار اصالحطلبــان

متولــد شــد .از ایــن منظــر حبــس موســوی و کروبــی مقــارن
بــود بــا رســمیت یافتــن چیرگــی الیههــای منحــط جریــان

اصالحطلــب بــر فرآینــد سیاســتگذاری جنبــش و نحــوه
تعامــل بــا آن [بــا چهرههــای شــاخصی چــون ســید محمــد
خاتمــی ،موســوی خوئینــی هــا ،رجبعلــی مزروعــی ،اردشــیر
امیــر ارجمنــد ،محســن کدیــور ،عبــاس عبــدی و غیــره؛

الیههایــی کــه دامنــه پراگماتیســم سیاسیشــان آنقــدر
گشــاد اســت کــه بــار دیگــر رســما از ضــرورت جایگزیــن
کــردن سیاســت نخبــگان بــه جــای سیاســت مــردم دم

میزدنــد و بــرای مثــال پروایــی در بیــان و ترویــج ایــن
راهــکار نداشــتند کــه بــرای بقــای جنبــش بایــد آن را زیــر

نگیــن پدرخواندهگــی هاشــمی رفســنجانی بــرد (بمانــد کــه
ایــن یـ ْ
ـک بنــا بــه محاســبات خــود ،ســرانجام دم بــه تلــه
نــداد!)].

جــان کالم اینکــه اگــر چــه موســوی و کروبــی در همراهــی

بــا جنبــش بــه درجاتــی متحــول شــدند و همپــای ایــن
ْ
تحــول ایســتادگی کردنــد ،امــا هســتی اجتماعــی آنــان

نمیتوانســت (و نتوانســت) بــا آهنــگ چنیــن تحولــی تغییــر
یایــد .درســت بــه همیــن دلیــل بایــد گفــت بــاری کــه
همراهــان و فرادســتان جنبــش  -بــا دالیلــی متفــاوت  -بــر

دوش ایــن دو تــن نهادنــد ،ثقیلتــر از آن بــود کــه بــه

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

منــزل برســد و ایــن البتــه از پیــش قابــل تصــور بــود.

دامچاله تکرار
بــا پخــش خبــری دربــاره بیمــاری قلبــی موســوی بــار دیگــر

موجــی از پســماندهای عاطفــی و نوســتالژیک «جنبش ســبز»
فضــای مجــازی و رســانههای عمــده فارســی زبــان را در
نوردیــد؛ درســت هماننــد تشــنجهای واپســین یــک بــدن

رو بــه احتضــار .بــر چنیــن بســتری بــار دیگــر مجالــی
بــرای ظهــور مصداقهــای تــازهای از «سیاســت نخبــگان»
فراهــم آمــد (همــان سیاســتی کــه همــواره نظــر بــه «بــاال»

دارد [)]۳؛ بــا راهکارهایــی نظیــر «نامهنــگاری بــه دبیــر

کل ســازمان ملــل بــرای مالقــات بــا موســوی» .آنچــه در

نگرانــی خیــل هــوادارن جنبــش بــرای ســامت موســوی
(فــارغ از اشــکال ســخیفی نظیــر فراخــوان بــه دعــا کــردن)
آزار دهنــده و نگــران کننــده اســت ماهیــت انفعالــی آن

اســت .اینکــه جمعیــت کثیــری تمامــی ناتوانــی و بیعملــی
خــود را -کــه از نابــاوری بــه توانشــان بــر میخیــزد
 -بــا هســتی فیزیکــی یــک فــرد پیونــد میزننــد و بــا

تعالــی بخشــیدن بــه یــک فــرد بــه مثابــه عصــارهی جنبش،
در واقــع جنبــش را از عصــاره جمعــی و مردمــی آن تهــی
میکننــد .ایــن رویکــرد از یکســو نااُمیــد کننــده اســت؛ چون

حامــان انســانی آن در اوج برآشــفتگی عاطفیشــان نیــز

همچنــان پــای در بنــد انفعــال دارنــد []۴؛ و از ســوی دیگــر
آزار دهنــده اســت چــون ایــن خیــل انبــوه هنــوز سرســختانه

از دیــدن ایــن خطــا تــن میزننــد کــه نمیبایســت یــک

جنبــش مردمــی را در فــردی تجســد مــی بخشــیدند کــه
بعدهــا خــود بــه پاشــنه آشــیل جنبــش بــدل شــود.

بــر ایــن اســاس ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــر اقــدام

فرضــی کــه بــار دیگــر بــا محــور قــرار دادن موســوی بــه
انجــام برســد ،قدمــی رو بــه جلــو نخواهــد بــود و در بهتریــن

حالــت مــا را بــه چرخــهای میرســاند کــه بیفرجــام

بــودن آن را در تجربیاتــی تراژیــک لمــس کردهایــم .در
ِ
متفــاوت وفــاداری بــه
عــوض ،مــا نیازمنــد بــه آن نــوع

«جنبــش ســبز» هســتیم کــه بــر مبنــای ضــرورت گسســت
دیالکتیکــی از آن بنــا شــده باشــد .بیگمــان رســیدن بــه
جایگاهــی کــه فهــم ضرورتهــای گسســت و فــراروی از
گفتمــان اصالحطلبــان را  -بــه طــور بالقــوه  -در ســطح

وســیعی امکانپذیــر ســازد ،خــود از دســتاوردهای تجربــه

«جنبــش ســبز» دانســت .امــا بــه هــر ترتیــب تنهــا از از

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۳۸

مجــرای چنیــن گسســتی اســت کــه میتــوان بــه حضــور

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»
جمعبندی :به پویندگان مستقل

موثرتــر در رویدادهــای آینــده گــذر کــرد و بــه افقهــای

بــر مبنــای آنچــه گفتــه شــد مــا ضمــن احتــرام بــه

از مرجعیــت چهــره موســوی هــم میشــود [گرچــه آزادی

بــه ســویههای رهاییبخــش جنبــش  ،۸۸رونــد کنونــی

آزادیخواهانــه ای خواهــد بــود].

اســتمرار نقــاط ضعــف هولنــاک آن جنبــش در تحــوالت

تغییــر وفــادار مانــد .ایــن گسســت الجــرم شــامل گسســت

«وفــاداری» بســیاری از فعالیــن جــوان و کوشــندگان سیاســی

او و همــه زندانیــان سیاســی بخشــی از مطالبــات هــر جنبــش

بتوارگــی «جنبــش ســبز» و نمادهــای آن را زمینهســاز

از ســوی دیگــر  -و بــه طــور مشــخصتر  -بیگمــان هــر

آتــی میدانیــم .تنهــا «نتیجــه» سیاســی ای کــه میتــوان

هژمونیــک آن ،بــه ســان میــراثدار جنبــش ســبز و تــداوم

بــا «جنبــش ســبز» و بازتولیــد هژمونــی نیروهــای فرادســت
آن خواهــد بــود .مشــخص ًا در مــورد «ابَــر مــرد» ســازی

مهــر و نشــان خــود را بــر جنبــش پیشــین حــک کــرده

کیــش شــخصیت کمکــی بــه گســترش اجتماعــی و رشــد

تحــول نزدیکــی در ایــران در بازنمایـیاش توســط نیروهــای
دســتاوردهای آن قلمــداد خواهــد شــد و در ایــن میــان طبعا

بــر ایــن رونــد متصور شــد تــدوام ســاختار قــدرت همبســته

آن نیرویــی هژمونــی خواهــد یافــت کــه بیــش از ســایرین

هــای رســانهای از موســوی ،بــر ایــن بارویــم کــه اگــر ایــن

ـی
باشــد .بنابرایــن فهــم رویکــرد رادیــکال در تحــوالت آتـ ْ
الجــرم همبســته اســت بــا تامــل انتقــادی در نســبت مــا بــا

کیفــی جنبــش میکــرد ،اساســا موســوی بــه حصــر خانگــی

نمیرفــت (و در آنجــا مانــدگار نمیشــد).

ســرمایه معنــوی جنبــش  -از جملــه محبوبیــت چهرههــای

اجتماعــی و دامــن زدن بــه نشــانههای همبســتگی مبارزاتــی

دهنــد .بــه بیــان دیگــر ســرمایه نمادیــن جنبــش اعتراضــی

همــه شــیوههای اتخــاذ شــده بــرای پاســخگویی بــه ایــن

آتــی اصالحطلبــان بــر تحــوالت پیــش رو و بــه نفــع

مقابــل از دیــد مــا بایــد بــا شــهامت بــه بازخوانــی انتقــادی

واریــز شــده اســت.

آن گسســت و فراتــر رفــت .در حالیکــه ایــن نمادگرایــی

آن دســته تالشهــای پوپولیســتی ای کــه مصممانــد تــا

طبعــا مــا نیــز بــه ضــرورت زنــده نگــه داشــتن امیــد

نمادیــن آن  -را نردبانــی بــرای عــروج سیاســی خــود قــرار

بــرای ارتقــای مقاومــت جمعــی واقفیــم؛ امــا بــاور نداریــم که

 ۸۸از هــم اکنــون  -پیشــاپیش  -بــه حســاب هژمونــی

ضــرورت ،هـمارز و خالــی از تناقضهــای درونــی باشــند .در

سیاسـتهایی کــه آنهــا بــرای آینــده ایــران در ســر دارنــد

«جنبــش ســبز» نشســت تــا بتــوان بــه طــور دیالکتیکــی از

بــر ایــن اســاس اشــتباه بزرگــی خواهــد بــود اگــر هماننــد

هــا بیــش از آنکــه بــه احیــای آن جنبــش خامــوش شــده

بایــد نظــام دیکتاتــوری را بــر اندازیــم ،تــا ســپس در

جنبــش متفــاوت آینــده را مســدود میســازند؛ و نهایتــا بــه

خــود متمرکــز شــویم» .چــرا کــه خصلــت تمامیتخواهــی

امکانــات زیــادی بــرای ادغــام اینگونــه نمادهــا در گفتمــان

عــروج طیــف اصلــی بــه قــدرت ،همــه فضاهــا و مجراهــای

اگــر فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه «مــا» بــه بالقوهگــی

پیشــاپیش تســخیر میشــوند [تجربــه انقــاب  ۵۷هــم

بایــد پذیرفــت کــه مانــدگار شــدن نوســتالوژیک در فعلیــت

در مقتضیــات پیکــره تــازهی نظــا ِم قــدرت ادغــام میشــوند

ایــن مانــدگاری هــر قــدر هــم حماســی بــه نظــر برســد،

خواهنــد شــد .از ایــن رو بــرای ایســتادگی در مقابــل

نقــض غــرض و عقبگــردی آشــکار اســت.

بســیاری دیگــر ایــن گونــه تصــور کنیــم کــه «مــا نخســت

کمــک کننــد ،امــکان ایــن بازخوانــی انتقــادی بــرای تــدارک

فضایــی آزادتــر بــر هویــت سیاســی و مطالبــات متمایــز

قدرتیابــی جریاناتــی فرادســت منجــر میشــوند کــه از

جنبشهــای پوپولیســتی بــه گونهایســت کــه در ضمــن

هژمونیــک خــود برخوردارنــد.

عمومــی کــه دســتمایه پافشــاری بــر آن تمایــزات باشــند،

هــای تحققنیافتــه جنبــش متعهدیــم ،در ایــن صــورت

ـی یــا
مویــد ایــن مدعاســت] .در ایــن میــان نیروهــای جانبـ ْ

جنبــش ،دعوتــی ناخواســته اســت بــه «شـیوارگی جنبــش».

و یــا بــه ســادگی بــه نیابــت از «خواســت ملــت» حــذف

بــاز از جنــس وفــاداری بــه جنبــش «مــردم» نیســت ،بلکــه

روندهــای ادغــام ســازی بایــد از همــان آغــاز بــر هویــت

و افــق سیاســی مســتقل خــود پــای فشــرد و بــر مبنــای
چنیــن تفاوتــی ،نیروهــای اجتماعــی همســو بــا افــق خــود را

ســازمان داد.

دهم شهریور ۱۳۹۱
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سخن کوتاهی با نیروهای چپ:

پیرامون دخالتگری مستقل در جنبش

از آنجــا کــه شــرایط انضمامــی

و تونــس نشــان داده اســت کــه

حــوزه کارگــران و فرودســتان هــم

جامعــه چشــمانداز نزدیکــی از

ثمــره سیاســی جنبشهــای ضــد

بکشــانند [حتــی احمدینــژاد هــم

میــدانداری مبــارزات کارگــری

دیکتاتــوری لزومــا بهبــود زیســت

چنــد ســال پیشــتر در اجــرای ایــن

و طبقاتــی را نویــد نمیدهــد،

فرودســتان و ســتمدیدگان نیســت؛

ترفنــد تــا حــدی توفیــق یافته بــود].

برخــی از نیروهــای چــپ در عیــن

بلکــه میــزان اثرگــذاری آنــان در

یعنــی ،فالکــت اقتصــادی لزومــا

فاصلهگیــری انفعالــی از تحــوالت

تحــوالت نهایــی ،دقیقــا وابســته

تودههــای کارگــران و محرومــان

سیاســی ،گویــا بــه ایــن امــر امیــد

اســت بــه میــزان خودآگاهــی و

را بــه ســمت رویکردهــای سیاســی

بســتهاند کــه بحــران اقتصــادی و

انســجامی کــه در فرآینــد جنبــش

چــپ متمایــل نمیکنــد.

معیشــتی دامنگیــر جامعــه خــواه

و طــی پراکســیس مبــارزات در

بنابرایــن اگــر ضــرورت دخالتگــری

نــا خــواه ســمت و ســوی تحــوالت را

صفــوف آنــان ایجــاد شــده اســت.

فعــال نیروهــای چــپ در تحــرکات و

بــه ســمتی ببــرد کــه زمین ـهی الزم

در مــورد شــرایط ایــران و تکیــه

جنبشهــای سیاســی را بپذیریــم ،بــا

بــرای مداخلهگیــری آنــان  -بــه

کــردن برخــی طیفهــای چــپ بــر

ایــن پرســش مواجهیــم کــه جایــگاه

نیابــت طبقــه کارگــر  -فراهم شــود.

عینیــت ســتم و فالکــت اقتصــادی

چــپ در ایــن جنبشهــا چیســت؟ از

در حالیکــه تجربــه تاریخــی نشــان

و خودانگیختگــی مبارزاتــی حاصــل

آنجــا کــه جنبــش ضــد دیکتاتــوری

داده اســت کــه ســمت و ســوی

از آن ،بایــد بــه خاطــر داشــت کــه

نــه بــه لحــاظ خاســتگاه و نــه بــه

ِ
تحــوالت خــود بــه خــودی هیــچ

امــروزه حتــی اصالحطلبــان هــم

لحــاظ رونــد و پیامدهایــش برکنــار

گاه بــه نفــع مبــارزات فرودســتان

بــه خوبــی دریافتهانــد کــه در فــاز

از صفبنــدی هــا و کشــاکش هــای

و زمینهیابــی تحــرکات چــپ و

ْ
جنبــش یــا در تحــرکات
بعــدی

طبقاتــی و ســایر شــکافهای حامــل

سوسیالیســتی نیســت .ضمــن اینکــه

سیاســیِ آینــده بایــد بــا تمهیــدات

ســتم سیســتماتیک نیســت ،کار مــا

در ســوی دیگــر نیــز تجربــه مصــر

مناســب دامنــهی پوپولیســم را بــه
ْ

پیوندیابــی بــا آن صفهایــی اســت
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کــه آنهــا را حامــل پتاســیلهای

کننــده ای در سرنوشــت نهایــی

ایــن صفــوف مســتقل ،مبــارزه بــا

کلیــت

ایــن تحــوالت بــازی خواهنــد کــرد

دیکتاتــوری خواهــد بــود (نــه فرضــا

جامعــه میدانیــم [آنهایــی کــه

[طبعــا محبوبیــت موســوی هــم بــه

مبــارزه بــا اصــاح طلبــان)؛ امــا

در گفتمــان غالــب صدایــی ندارنــد

ســان اســب تروایــی بــرای پیونــد

تفــاوت مهــم در اینجاســت کــه

یــا صدایشــان بــه طــور نظاممنــد

زدن قاطــع نئولیبرالیســم بــا ســمت

درک از ملزومــات رهایــی در دل

تحریــف میشــود]؛ یعنــی تقویــت

و ســوی تحــوالت آتــی ایــران مــورد

ایــن صفــوف بــه گونـهای اســت کــه

خودبــاوری سیاســی و ســازمانیابی

بهرهبــرداری هــای پوپولیســتی

دیکتاتــوری نــه پایــان راه،
ســقوط
ْ

اعتراضــی در صفهــای فرودســتان

قــرار میگیــرد] .امــا درســت بــه

بلکــه تنهــا قدمــی اولیــه و ضــرروی

و زحمتکشــان جامعــه .بدیهــی

همیــن دلیــل راه مــا آن نیســت

بــرای گشــودن مســیر رهایی اســت.

اســت کــه بــرای ایــن کار بایــد

کــه بــه انتظــار صدقــه فــردای

بــر همیــن اســاس نحــوه پیونــد

زبــان ارتباطیابــی بــا کارگــران و

اصالحطلبــان ،مبــارزه امروزمــان

میـ ِ
ـان «مــرد ِم» بــر ســازندهی ایــن

ســتمدیدگان را بیاموزیــم تــا بتوانیــم

را در ســایه چتــر آنهــا پــی بگیریــم

صفــوف بــا «امــر سیاســی» ،بــر

پیونــد تنگاتنــگ و دو ســویه آزادی

(هماننــد احــزاب و ســازمانهای

ْ
بخــش
مبنــای الزامــات افــق رهایی

و برابــری را محملــی بنیادیــن بــرای

قدرتگرایــی کــه هــم پیمانــان

تعریــف و بازســازی میشــود .تنهــا

مفصلبنــدی مبــارزات همــه ایــن

سیاســی خــود را بــر مبنــای موازنــه

در صــورت تــدراک ســویههای

الیههــا قــرار دهیــم.

قــوا و درکشــان از نیــروی قاهــر

ضــروری چنیــن مبــارزه ایســت

مشــخصا دربــاره شــرایط امــروز

تنظیــم میکننــد)؛ برعکــس بــرای

کــه پشــتوانهای مــادی و مردمــی

ایــران بایــد اذعــان کــرد کــه

آنکــه بتوانیــم در پروســه تحــوالت

بــرای مواجهــه آتــی بــا امــواج

و

آتــی و در فــردای آن حضــور

«پســا انقالبــی» فراهــم میشــود؛

آنــان

اجتماعــی و سیاســی خودمــان را بــر

ِ
پــس یــک «انقــاب
چــرا کــه در

بازیگــران اصلــی تحــوالت آتــی

آنــان  -یــا هــر نیــروی هژمونیــک

انفعالــی» پیشــبرد سیاســتهای

ایــران خواهنــد بــود و بــه واســطه

دیگــر  -تحمیــل کنیــم ،بایــد در

نئولیبرالــی جــز از طریــق ســرکوب

ُمهــری کــه از خــود بــر پیشــانی

تــدارک برســاختن و تقویــت صفوف

گرایشهــای

و

«جنبــش ســبز» نهادنــد و ســایر

مبارزاتــی مســتقلمان باشــیم و

ِ
راســت تشــکلهای
انحــراف بــه

امکانــات و حمایتهایــی کــه از آن

بــر رشــد کیفــی و گســترش کمــی

کارگــری ممکــن نیســت.

برخوردارنــد (از جملــه همســوییهای

آنهــا پافشــاری کنیــم .طبعــا در

بینالمللــی) ،بیگمــان نقــش تعییــن

کنونــی آمــاج مســتقیم
شــرایط
ْ

رهاییبخــش

بــرای

بیشــک

اصالحطلبــان

همپیمانــان

نئولیبــرال

سوسیالیســتی

 ۱۴شهریور ۱۳۹۱

سخن پایانی

					
پراکسیس | اردیبهشت ۱۳۹۲

بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

۱۴۴

در مسیر بازسازی مبارزه انقالبی
پراکسیس
پرســش مهمــی در آســتانه انتخابــات
ریاســت جمهــوری ( )۱۳۹۲در ذهــن

مبــارزات صــد ســاله مــرد ِم ســرزمین
مــا هنــوز بــه «فتــح» درخــوری

بســیاری میچرخــد« :نســبت شــرایط

نیانجامیــده اســت.

امــروز ایــران بــا جنبــش اعتراضــی
پســا انتخاباتــی  ۱۳۸۸چیســت؟» .در
دل ایــن پرســش ،ســواالت دیگــری نیز
نهفتــه اســت« :چــه بــر ســر جنبــش
اعتراضــی  ۸۸آمــد؟»؛ «چــه بــر ســر
خیــل انبــوه کســانی آمــد کــه انــرژی
خــود را در تمــام تظاهراتهــای
ســال ( ۸۸و  )۸۹بــه عرصــه خیابــان
و رســانهها آوردنــد؟ کجــا رفتنــد و
چــه شــدند؟» و . ...

یکم .از سیاسی شدن مردم ،تا
مردمی شدن سیاست
امــا مازادهــای آن رخداد ســپری شــده
کدامنــد؟ بیــراه نیســت اگــر بگوییــم
مهمتریــن دســتاورد ایــن جنبــش آن
بــود کــه جامعـهای گریزان از سیاســت
(بــه ویــژه نســل جــوان) را بــا سیاســت
آشــتی داد .پــس از بهــار کاذب
خــرداد  ۷۶کــه بــه زودی در خــزان
خونیــن تیــر  ۷۸فــرو مــرد ،بــه ســختی

از دیــدگاه مــا اگــر چــه جنبــش

میشــد کســانی را یافــت کــه امــر

اعتراضــی  ۸۸در رونــدی تراژیــک

سیاســی را مقولــهای بیگانــه از خــود

خامــوش شــد و نتوانســت بــه اهــداف
سیاســی خــود دســت یابــد و در واقــع
از تحقــق بالقوهگــی هــای تاریخــی
خــود بــاز مانــد ،امــا مازادهایــی
جــدی داشــته اســت کــه میتواننــد
دســتمایهی گشــودن راههــای جدیــدی
بــه ســوی امــر سیاســی و مبــارزه
جمعــی باشــند .شــکی نیســت کــه
بــدون جــذب و پــرورش ایــن
مازادهــا و تلفیــق آنهــا بــا بســترهای
مــادی ســتم و ضرورتهــای تاریخــی،
خیزشهــای اعتراضــی احتمالــیِ
آینــده هــم محکــوم بــه شکســت
خواهنــد بــود .همانگونــه کــه تاریــخ

نشــمارند .تــا پیــش از خیــزش مردمــی
 ۸۸وضــع کمابیــش بــه همیــن منــوال
باقــی بــود .بــرای مثــال در همیــن
ســالها در میــان انبــوه دانشــجویان
و مهاجــران خــارج از کشــور و حتــی
نســل تــازه پناهجویــان ،بایــد بــا چــراغ
بــه جســتجوی کســانی بــر میآمــدی
کــه دغدغــهی فعالیــت سیاســی
داشــتند [گــر چــه آوارگــی آنهــا خــود

محصـ ِ
ـول جانبــیِ سیاســت بــود] .امــا
خیــزش  ۸۸نــه تنهــا ثمــرات چندیــن
ســاله سیاس ـتزدایی را جــاروب کــرد،
بلکــه شــکل دیگــری از سیاســت را
پیــش روی مــردم نهــاد کــه تمایــزی

بنیادیــن بــا سیاســت دیریــنِ نخبــگان
داشــت؛ سیاســتی کــه در خیابــان رقــم
مــی خــورد« .خیابــان» همــان بســتری
بــود کــه بــه طــور بیواســطه مفهــوم
«سیاســت مــردم» را در معـ ِ
ـرض دیــد
و تجربـهی همــگان قــرار داد و درســت
بــه همیــن اعتبــار ،خیابــان میانجــی
زایــش مفهــوم تــازهای از «مــردم»
شــد؛ گیریــم در شــکلی جنینــی و
هنــوز ناتمــام .در واقــع ایــن طلیع ـهی

سیاســی شـ ِ
ـدن جامعــه ،تنهــا مقدمـهای
بــود بــرای مردمــی شــدن سیاســت،
کــه در تــداوم خــود میتوانســت

ِ
ملزومــات «سیاســت از پاییــن»
بــه
مادیــت بخشــد .امــا متاســفانه جنبــش
اعتراضــی  ۸۸از رســیدن بــه ایــن
مرحلــه بــاز مانــد ،چــون بســیاری از
امکانــات آن بــرای انکشــاف تــوان
و نیــروی مردمــی ناگشــوده مانــد؛
چــون بــه ســازمانیابیهای مردمــی
کــه تــداوم مقاومــت و مبــارزه را
تضمیــن کننــد منجــر نشــد؛ چــون بــه
رغــم همــه ابتــکارات خودانگیختــه،
خیابــان را بــه محــل کار و زندگــی و
زیســت روزمــره پیونــد نــزد؛ چــون
بخشهــای بزرگــی از ســتمدیدگان را
خطــاب قــرار نــداد؛ چــون بــرای دفــاع
از خــود در برابــر دســتگاه ســرکوب
برنامـهای نداشــت و الجــرم خیابــان را،
و ســپس همــه عرصههــای اجتماعــی
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را ،وانهــاد و بــه دنیــای مجــازی رانــده

بســتگی مییابــد .از ایــن منظــر،

میشــویم و ســویههای متفــاوت ایــن

شــد؛ چــون جــوان بــود و بــه پاهــای
لــزران خــود اعتمــاد نداشــت و بــه

میــزان وفــاداری بــه رخــدا ْد تابــع

آغشــتگی بــه سیاســت را بــه طــور

چگونگــی تغییــر در آرایــش نیروهــای

رغــم همــه شــورها و فداکاریهــا،

مردمــی بــرای تاثیرگــذاری فعــال بــر

جنبــش شــور و امیــد ،بــه راســتی چــه

هنــوز رو بــه «بــاال» مینگریســت؛

دینامیــزم تحــوالت آن اســت؛ کــه این

طیفهــای سیاســی بــه مثابــه مــازاد

چــون بازتــاب صداهــای متکثــر خــود
را تنهــا در صــدای واحــدی میشــنید

یــک ،بــه نوبـهي خــو ْد ژرفــای رخــداد

آن رخــداد در دســتمان مانــده اســت.

و گســترهی امکانــات دگرگونســا ِز آن

و خــود را همانگونــه تصــور

را تعییــن میکنــد .بــر ایــن اســاس،

میکــرد؛ چــون نتوانســت از کلیــت

بــر خــاف برخــی بازنماییهــای

خــود ،چنانکــه بــود ،تصویــری بســازد

شــبهمتافیزیکی ،رخدادهایــی هماننــد

کــه الهامبخــش ســوژهگی همراهــان

انقــاب  ،۵۷جنبــش اعتراضــی ،۸۸

بیشــمارش باشــد؛ چــون در برابــر

خیزشهــای بهــار عربــی و غیــره بــه

همــه دشــمنان مقتــدرش تنهــا بــود.

خــودی خــود «معجــزه» نمیکننــد و

بــه ایــن ترتیــب گرایــش عمومــی بــه

یــا بــه طــور بیواســطه مــردم را بــه

سیاســت در بزنگاههــای تاریخــی لزومــا

ســوی اتخــاذ سیاســت رهاییبخــش

پسزمینــه هــای فرهنگــی و سیاســی

خصلتــی پایــدار و دائمــی نــدارد و خــط

 -و یــا وفــاداری بــه آن  -غســل

ســیر آن نیــز لزومــا بــه دور از تباهــی

تعمیــد نمیدهنــد ،بلکــه آنهــا از دل

اصالحطلبانــهی فرادســت جنبــش

نیســت .از ایــن نظــر ،اگــر چــه رخــداد

انســداد و دلمردگــی دیریــن ،گســترهی

 ۸۸هماننــد آســتانههای انقالبــی،
تکان ـهای بــود کــه جامع ـهی نااُمیــد و

امکانــی را بــاز میگشــایند و مــردم
را بــه ســوژهگیِ تاریخشــان دعــوت

مســلط بــر جنبــش دیدنــد .از ایــن

رخــوتزده را بــه «سیاســت» کشــاند،

میکننــد .از ایــن رو ســمتگیری

امــا انکشــاف آن ناتمــام بود و بســیاری

نهایــی ایــن تکانههــای تاریخــی -

ســرخوردگی نغلتیدنــد ،در آموزههــای

ِ
بخــش آن
از قابلیتهــای رهایی

کــه در برهههایــی معیــن سیاســت

رایــج نظــم مســتقر  -کــه هــر روزه
ِ

مغفــول مانــد .اینکــه چنیــن رخــدادی

را از انحصــار قــدرت رســمی دور

بتوانــد بــه راســتی تاریــخ را آبســتن

میســازند  -توامــان هــم بــه ســوی

جریــان اصلــی تکــرار میشــود -

تغییــر کنــد ،وابســته بــه ســمت و

پیــروزی و هــم بــه ســوی شکســت

ســوی حرکتهــا و دینامیــزم تحــوالت

گشــوده اســت؛ در نهایــت نــوع

آن در مصــاف بــا عوامــل بازدارنــده

مواجهــهی جمعــی بــا رخــداد تعییــن

درونــی و بیرونــی اســت؛ یعنــی نتیجــه

کننــدهی پیــروزی یــا شکســت نهایــی

نهایــی وابســته بــه مضمــون سیاســت

خواهــد بــود!

(یــا بــه تعبیــری ،ژرفــای آن) اســت.

بــا ایــن حــال سیاســی شــدن نســبی

بــه بیــان دیگــر ،ماحصــل نهایــی

جامعــه ،همــان مــازادی اســت کــه

رخــداد بــه کیفیــت و ژرفــای سیاســی

ِ
شــدن جامعــه ،یعنــی بــه امکانــات

ـخ پــس از خیــزش  ۸۸را از زمــان
تاریـ ِ

همراهــی بــا جنبــش ،بــه حلقههــای

تاریخــیِ پیــش از آن متمایــز میکنــد

خلــق شــده از دل رخــداد بــرای

و مســیرهای پیــش رو را نیــز .در

سیاســی و اجتماعــی) برآمــده از

مشــارکت همگانــی در امــر جمعــی

ادمــه کمــی در ایــن مقولــه دقیقتــر

فشــرده وا میکاویــم ،تــا ببینیــم از آن

دوم .نیروهای سیاسیِ مستقلِ
آزاد شده در جنبش :مازادی
مهم ولی پراکنده!
جنبــش اعتراضــی  ۸۸بــرای بســیاری
از جوانــان نقطــه عطفــی بــرای
پیونــد فعــال بــا سیاســت بــود .از
ایــن میــان عــدهی زیــادی بنــا بــر
ِ
گفتمــان
غالــب بــر جامعــه ،جــذب

شــدند و وفــاداری بــه جنبــش را
در پیــروی غیــر انتقــادی از صــدای
طیـ ِ
ـف انبــوه ،آنــان کــه هنــوز بــه وادی

در اشــکال مختلــف در رســانههای
ادغــام شــدند :درکــی ذاتگرایانــه
از قانونمــداری و اصالحطلبــی،
انقالبهراســی ،اســتقالل حقــوق
بشــر از سیاســت ،ایدئولوژیهراســی،
همبســتگیِ دموکراســی و بــازار آزاد،
تقابــل منافــع فــردی و جمعــی و غیــره.
فعالتریــن اینهــا ،درســت از منظــر
ِ
ِ
نخبــگان (فرهنگــی،
واســط میــان
محافــل اصالحطلــب بــا مــردم بــدل
شــدند و بخشــی از آنــان بعضــا خــود
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جــذب پــارهای از ایــن محافــل نخبــگان

یــا غیرمســتقیم وابســته بــه نهادهــای

را بایــد کوششــی در همیــن جهــت

و یــا بازوهــای رســانهایِ برونمــرزی

اصالحطلــب بــود ،کــه در بهتریــن

ارزیابــی کــرد .چــون آنهــا بــه ایــن

اصالحطلبــان شــدند .ایــن گــروه،

حالــت تســخیر فضــای مجــازی را

طریــق هــم میتوانســتند بــه میانجــی

هــر گونــه تغییــرات جــدی و عمیــق

هــدف قــرار داده بــود.

صــدای خودشــان بــا ســایر فعالیــنِ

در ســاختار اقتصــادی و سیاســی

در ایــن بیــن دســته دیگــری از

بدنــه جنبــش پیونــد بگیرنــد ،و هــم

حاکــم بــر ایــران را غیرضــروری

همراهــان جنبــش (بــه مراتــب

در مســیر نهادســازی حرکــت کننــد

میدانــد ،چــرا کــه اســتبداد مطلقــه

کوچکتــر از دســته قبلــی) نیــز بودنــد

و بســترهایی بــرای کار جمعــی فراهــم

را علتالعلــل مشــکالت میانــگارد

کــه بــا سرســختی در مقابــل افســون

آورنــد .ایجــاد حلقههــای بحــث و

و تغییــر در شــیوهي زمامــداری را

رســانههای مســلط بــر جنبــش و

کتابخوانــی را هــم میتــوان در همیــن

یگانــه مشکلگشــای تاریخــیِ مــا .از

نهادهــای وابســته بــه گفتمــان نئولیبرال

راســتا دیــد [بخشــی از ایــن طیفهــا

دیــد آنــان جایگزینــی هیئــت حاکمــه

مقاومــت کردنــد .بــرای آنــان همراهی

بــه تدریــج بــا مشــاهدهی نشــانههای

فعلــی بــا یــک هیئــت حاکمــه پایبنــد

بــا جنبــش بــه معنــای ذوب شــدن

زوال جنبــش (نظیــر وانهــادن خیابــان

بــه «عقالنیــت سیاســی» گشــاینده

در فعلیــت آن نبــود ،و در مقابــل،

و فضاهــای عمومــی) و غلب ـهی نهایــیِ

راه بــه ســوی «دموکراســی» خواهــد

بــه فعالســازی بالقوهگــی هــای

صــدای اصالحطلبــان بــر جنبــش ،از

بــود .بــر مبنــای گرایــش فکــری

رهاییبخــش جنبــش نظــر داشــتند .از

همراهــی بــا صــورت اســتحاله یافتـهي

غالــب در ایــن طیــف ،جنبــش ۸۸

ایــن رو همراهــی آنــان بــا جنبــش بــه

جنبــش («شــبه جنبــش مجــازی»)

جنبــش اعتراضــی طبقــه متوســط بــود،

درجــات مختلــف ،مســتقل و انتقــادی

بــاز ایســتادند و عــدهای حتــی دچــار

چــون از دیــد آنــان طبقــه محــروم یــا

بــود .در همیــن راســتا آنهــا بــه هیــچ

ســرخوردگی و بیتفاوتــی شــدند].

قــادر بــه درک مزایــا و ضرورتهــای

ســطحی از وابســتگی تشــکیالتی،

بــه طــور کلــی رویکــرد ایــن

«دموکراســی» نیســت و یــا خــود بــه

سیاســی ،ایدئولوژیــک و مالــی بــه

طیفهــای مســتقل و پراکنــده

نوعــی همدســت حاکمیتــی اســت کــه

نهادهــای فرادســت جنبــش تــن

هیچــگاه در درون جنبــش فراگیــر

خــود را مدافــع حقــوق مســتضعفان و

ندادنــد ،همچنانکــه هیچــگاه نســبت به

نشــد؛ نــه بــه ایــن خاطــر کــه آنهــا

اقشــار آســیبپذیر جامعــه معرفــی

«کمــک» هــای قدرتهــای جهانــی

احیانــا پــای در ســاحت مردمــیِ

میکنــد .آنــان در مجمــوع بازنمایــی

بــرای «شــکوفایی» جنبــش مردمــی

جنبــش نداشــتند ،بلکــه بــه ایــن دلیــل

جنبــش در رســانههای فرادســت را

در ایــران توهمــی نداشــتند .بخشــی از

عمــده کــه بــرای آنهــا مســیرهای

عیــن جنبــش گرفتهانــد ،همچنــان کــه

آنــان بــه ایجــاد هســتههای کوچــک

الزم بــرای تعامــل ارتباطــی بــا بدنــه

در نــوع بینــش و رهیافتهــای کالن

مقاومــت روی آوردنــد ،چــرا کــه

جنبــش کمابیــش مســدود بــود؛ خــواه

سیاســی نیــز نزدیکیهــای بســیاری

تکثیــر هســتههای خودبنیــاد در دل

بــه لحــاظ مجراهــای مــادی پیونــد و

بــه محصــوالت گفتمانــی اصالحطلبــان

جنبــش را مقدمــهای بــرای گســترش

رســانش و خــواه بــه لحــاظ بســترهای
ایدئولوژیـ ِ
ـک موجــود .در مــورد عامــل

دارنــد .نهایتــا ایــن طیــف از همراهـ ِ
ـان

ســازمانیافتهگیِ جنبــش و قــوام

ســابق یــا وفــاداران کنونــی «جنبــش

یافتــن مبــارزه ارزیابــی میکردنــد.

ســبز» قــادر بــه ایجــاد هســتهها و

هــر چنــد بخــش دیگــری از آنــان،

مــادی پیونــد) میتــوان بــه دو

شــبکههای مســتقل بــرای پیگیــری

بــه قالبهــایِ فــردی دخالتگــری در

پیشزمینــه اشــاره کــرد :از یکســو

مقاومــت جمعــی نشــدند .بلکــه اکثــر

جنبــش بــاور داشــتند یــا بــه اجبــار در

اغلــب ایــن حلقههــا و خردهرســانه

حلقههــا و یــا شــبکههایی کــه آنــان

ایــن قالــب ماندنــد .انتشــار وبالگهــا،

هــا در یافتــنِ زبــان ارتباطــی بــا

را بــه خــود جــذب کــرد ،مســتقیم

خردهرســانه هــا و شــبنامهها

مــردم و تلفیــق ادبیــات سیاســی مــورد

ِ
نخســت (مســدود
بــودن مجراهــای
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نظــر خــود (عمدتــا گســتره متنوعــی

آزادیخواهــی و دموکراســیطلبی

خلــق کننــد که بــه رشــد خودبــاوری و

از اندیشــههای سیاســی چــپ) بــا

در گفتمــان سیاســیِ اصالحطلبــان

انســجام مــردم بیانجامــد ،و بــه نوبـهی

وضعیــت انضمامــی جامعــه نــاکام

در کنــار غلبــه جهانــی اندیشــههای

خــود وضعیــت موازنــهی نیروهــا و -

بودنــد؛ و از ســوی دیگــر بــه قــدر

نئولیبرالــی (نظیــر انقالبهراســی

بــه تبــع آن  -ذهنیــت سیاســی مــردم

کافــی در پیوندگیــری بــا یکدیگــر و

و ضدیــت بــا رادیکالیســم سیاســی،

را متحــول ســازند .وانگهــی ،همچنانکــه

ایجــاد شــبکههای مقاومــت و تقویــت

تخصصگرایــی و نخبهگرایــی در

ســاختار نظــم سیاســی مســتقر یــک

صداهــای همبســتهی مســتقل در

ســاحت سیاســی ،و  ،)...بســتر مناســبی

کلیــت بیخلــل نیســت ،جنبشهــای

درون جنبــش نکوشــیدند و یــا فاقــد

بــرای مقبولیــت دیدگاههــا و گســترش

اعتراضــی هــم پدیدههایــی همگــن،

انعطــاف نظــری و پراتیــک الزم بــرای

پایــگاه اجتماعــی آنــان فراهــم آورد.

ایســتا و پیشبینــی پذیــر نیســتند .از

تســهیل چنیــن مســیری بودنــد .در

همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه

ایــن منظــر به رغــم همـهی بســترهای

نهایــت صداهــای آنــان بــا انبــوه

ِ
صدایــان
صداهــای پراکنــدهی بی

پراکندگــی جامعــه و فقــدان مطلــق

تاریخــی و برآوردهــای نظــری ،بایــد

نهادهــا و تشــکلهای مردمــی و بــه

در هــر جنبــش مردمــی بــه طــور

جنبــش پیونــد نیافــت و الجــرم در

طــور کلــی ماهیــت اتمیســتی جامعــه،

فعــال دخالتگــری کــرد .دانســته هــا

ازدحــام رســانههای «جریــان اصلــی»

در درازمــدت خودبــاوری سیاســی

و تجربیــات ،تنهــا نحــوه مشــارکت را

فارســیزبان گــم شــد .در مــورد

مــردم را چنــان تضعیــف کــرده بــود

تعییــن میکننــد .بــه عبــارت دیگــر،

عامــل دوم (انســداد ارتباطــی ناشــی

کــه تشــکلیافتگی اصالحطلبــان و

شکســت یــک جنبــش اعتراضــیِ

از بســترهای ایدئولوژیــک موجــود)

جایــگاه نســبی آنــان در ســاختار حاکــم

بایــد گفــت در دوره هشــت ســالهی

خواهناخــواه بــه مثابــه مزیتــی مهــم و

نیســت ،چــون مســیر انقــاب نقطــه

زمامــداری اصالحطلبــان فضــای ذهنــی

حتــی وزنــهای نجاتبخــش جلوهگــر

پایانــی نــدارد [حتــی آنــگاه کــه نظمــی

جامعــه وســیعا بــا مصالــح گفتمــان

میشــد .همــه ایــن عوامــل در پیونــد

را ســرنگون ســازد] .شکســت ،مســیر

اصالحطلبانــه پیکربنــدی شــده بــود

بــا هــم ســبب شــدند کــه جریانهــای

حرکــت انقالبــی را تصحیــح میکنــد.

و جامعــه مدنــیِ حداقلــیِ موجــود

اصالحطلــب بــه مثابــه تنهــا آلترناتیــو

بدیــن معنــا« ،جنبــش ســبز» نیــز در

(مســتقل از طیــف اقتدارگرایــان) در

ممکــن نظــم ســرکوبگر حاکــم جلــوه

دل خــود مســیر تــازهای گشــود؛ بــرای

چنیــن بســتری قــوام یافتــه بــود .بــه

کننــد.

وفــاداری بــه ســویههای رهاییبخــش

حذفــیِ اپوزیســیون چــپ از صحنــه

سوم .شکست سرنوشت مقدر ما
نبود ،همچنانکه پیروزی

انقــاب ناتمــام  .۵۷همچنانکــه درون

ِ
گسســت
تاریخــی
لحــاظ ریشــههای
ْ

عمومــی ،تشــدید فضــای ســرکوب
و خفقــان سیاســی ،در کنــار تقابــل
فرادســتانهي بخــش اقتدارگــرای
حکومــت بــا جنــاح اصالحطلــب،
مجموعــا موجــب آن شــد کــه گفتمــان
اصالحطلبــی  -و برخــی چهرههــای
شــاخص آن  -جایــگاه باالیــی نــزد
عمــوم مــردم پیــدا کننــد و تناقضــات
درونــی آن نادیــده بمانــد .در عیــن
حــال ادغــام برخــی مولفههــای

ایــن همــه بــه معنــای آن نیســت
کــه جنبــش اعتراضــی  ۸۸پیشــاپیش
محکــوم بــه آن بــود کــه بــه بنبســتی
برســد کــه ســرانجام بــدان گرفتــار
شــد .جنبشهــای مردمــی پهنههــای
امــکان و امیدنــد و تــوان خودانگیختگی
هــای مردمــی در پیونــد بــا شــکافها
و تضادهــای بحرانــی شــده بــه طــور
بالقــوه میتواننــد روندهــای تــازهای

ِ
پایــان کار آن
تــودهای بــه معنــای

مایــه ایــن جنبــش نیــز بازگشــت بــه
بالقوهگــی هــای ســرکوب شــدهی آن
انقــاب بــود.
امــا همیــن مــرور فشــردهی ترکیــب
و وزن نســبی نیروهــای آزاد شــده در
جنبــش و نیــز سرنوشــت نهایــی ایــن
جنبــش نشــان میدهــد کــه مســیر
رخدادهایــی از ایــن دســت در وهلــه
نخســت متاثــر از تاریخچــه عمومــی
جامعــه در مقطــع زمانــیِ پیــش از
آنهاســت [بازخوانــی انقــاب  ۵۷نیــز
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مــا را بــه نتیجــه مشــابهی میرســاند].

طبقــه متوســط بازنمایــی شــود (در

واســطه پیشزمینــه تاریخــی خــود،

یعنــی رخــداد سیاســی یــک تکینگــی

بیــرون و درون خــود) ،نامتشــکل بــودن

بــا چنیــن آموزههایــی عجیــن بــود

تاریخــیِ مســتقل از زمــان «پیشــا

جامعــه کارگــری و نیروهــای سیاســی

و در چنبــره تکثیــر نظاممنــد چنیــن

رخــداد» ی نیســت؛ و الجــرم

مدافــع کارگــران و بــه طــور کلــی

آموزههایــی بــه تدریــج فقیــر و ناتــوان

برآمدهــای آن نیــز .گــزارهی فــوق

ضعــف مفــرط گفتمــان چــپ در ســطح

شــد و بــه شکســت اجتنابپذیــ ِر

در ارتبــاط بــا تجربــه «جنبــش ســبز»

جامعــه بــود ،کــه طبعــا ایــن امــر نیــز

خــود تــن داد .امــروز امــا در مقایســه

حداقــل در ســه ســطح قابــل بررســی

تاریخچــه علــیِ خــاص خــود را دارد.

بــا روزهــای ملتهــب ســال ( ۸۸و )۸۹

اســت .۱ :شــرایطی کــه اصالحطلبــان

بــا ایــن همــه بــه نظــر میرســد

چشــمهایمان بازتــر اســت .اگــر بدانیــم

را در موقعیتــی قــرار داد تــا شــانس

هــر چــه پروســه اعتراضــیِ همبســته

چــه میخواهیــم و کجاییــم و موانــع

بیشــتری بــرای تحمیــل گفتمــان

بــا یــک رخــداد طوالنیتــر باشــد

حرکــت مــا چیســت ،بیتردیــد دیگــر

سیاســی خــود بــر فضــای جنبــش و

و دامنــهی نیروهــای درگیــر در آن

بــه شــعارهای غلطانــداز و وعدههــای

تاثیرگــذاری بــر ســمت و ســوی آن

متنوعتــر گــردد ،خودانگیختگــی هــای

داشــته باشــند ،آشــکارا در مختصــات

مبارزاتــی مــردم و بالقوهگــی هــای

دل نمیســپاریم و بــه تــدارک راهــی

وضعیــت پیشــاجنبش ریشــه داشــت؛

رهاییبخــش آنــان مجــال ظهــور

بــر میآییــم کــه راه خودمــان باشــد:

خــواه بــه دلیــل ســازمانیافتگی

بیشــتری مییابنــد .ایــن امــر بــه نوبــه

راه مــردم ســتمدیده .از همیــن روســت

سیاســی و تشــکیالتی اصالحطلبــان در

خــود موجــب میشــود کــه وابســتگی

کــه برکنــار از دوره تنــاوب بوقوکرنــا

برابــر پراکندگــی مــادی و ایدئولوژیــک

رخــداد بــه برخــی مولفههــای

هــای تبلیغاتــی اصالحطلبــان ،بایــد

جامعــه ،و خــواه بــه واســطهی

بازدارنــدهی «پیشــا رخــداد» ی کاهش

بــه درونمایـهی جنبــش اعتراضــی ۸۸

بیابــد.

و بــه تجربیــات روشــنگ ِر آن بازگردیــم

ِ
بــودن ذهنیــت متمایــل بــه
غالــب
اصالحطلبــی در ســطح جامعــه [بنــا
بــه دالیــل پیشگفتــه] .۲ .بــه همیــن
ترتیــب ،افــراد و نیروهایــی کــه بــه
هــر دلیــل از ادغــام در گفتمــان غالــب
بــر جنبــش تــن زدنــد و بــر همراهــی
انتقــادی بــا جنبــش تاکیــد داشــتند
نیــز در خــا پــا نگرفتنــد ،بلکــه مشــی
فکــری و سیاســی و پیوندهــای مــادی
حداقلــی آنــان ،بیــش و کــم در خــرده
فضاهــای اجتماعــی ای شــکل گرفتــه
بــود کــه تنفــس نیمبنــد اندیشــه
سیاســی چــپ را میســر میســاخت.
 .۳آنچــه کــه موجــب شــد حضــور
کارگــران در جنبــش هیــچگاه وزن
و نمــود سیاســی محسوســی نیابــد،
و جنبشــی کــه میلیونهــا نفــر در آن
ســهیم بودنــد عمــا بــه عنــوان جنــش

چهارم .در وفاداری به سیاستِ
مردم؛ در وفاداری به انقالب
اینــک بــه راســتی از چــه باید گسســت
و بــه چــه روی آورد؟ مــا نســلی بودیم
کــه در نوجوانــی و طلیعـهی جوانــی بــه
آیــهی یــاس اصالحطلبــی دســت از
مبــارزهی رادیــکال شســتیم و از میراث
ـخ خــود شرمســار شــدیم.
انقالبــی تاریـ ِ

دیگــر رویــای تغییــرات بــزرگ را

نمیپروراندیــم .دیگــر نمیخواســتیم
تاریخســاز باشــیم .تنهــا در پــی راهحــل
هــای کوچــک بــرای فجایــع اجتماعــی
بــزرگ و بیپایــان مــان بودیــم .بایــد
پذیرفــت «جنبــش ســبز» هــم بــه
رغــم خودانگیختگــی هــای رادیــکال و
بالقوهگــی هــای امیدبخــش آن ،بــه

ِ
کاران قدرتمدار
گنــگ و مبهــم سیاس ـی

و مــازاد آن را از ِ
آن خــود کنیــم
و دســتمایهی مبــارزات امروزمــان
قــرار دهیــم .بنابرایــن زمانــی کــه از
گسســت ســخن میگوییــم ،منظــور
دقیقــا گسســت از جهانبینــی،
ارزشهــا و گفتمــان سیاســی ای اســت
کــه اصالحطلبــان بــه صراحــت آن را
نمایندگــی کردهاند/میکننــد.
بــا ایــن حــال اصالحطلبــان صرفــا
شــاخص برجســتهای از ایــن رویکــرد
سیاســی بودهاند/هســتند ،نــه یگانــه
مصــداق عینــی آن .گفتمــان ضــد
انقــاب ،صورتبنــدی هــای ایدئولوژیک
و نماینــدگان سیاســی متنوعــی دارد.
مشــخصه مشــترک ایــن صورتبنــدی
هــا آن اســت کــه بــا تحریــف تاریــخ
و تحریــف مولفههــای برســازنده
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موقعیــت حــال ،از شکســتهای

در تاریــخ دو دهــه اخیــر ایــران ،ایــن

اســتعانت از دموکراســی لیبــرال بــرای

تاریخــی ،بــه ناتوانــی ذاتــیِ مــردم

نــوع رویکــرد «عقالنــی» بــه سیاســت

مــردم بــه ارمغــان بیاورنــد [ترجمــان

بــرای دگرگونــیِ جامعــه میرســند .و

همــواره در حــال رصــد کــردن

عینــی ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه

از آنجــا ،دوگانــه جعلــی اصالح/انقالب

شــاخصهای موازنــه قــوا در میــان

را بــه نفــع رویکردهــای اصالحــی و

نیروهــای منتقــد یــا مخالــف وضعیــت

مــرد ْم ضعیــف و صغیرنــد و نیازمنــد

مبتنــی بــر «عقالنیــت سیاســی» حــل

موجــود بــوده اســت ،تــا بــه آن نیــروی

حرفــهای] .آنــان از فــرط عقالنیــت

میکننــد .ایــن عقالنیــت سیاســی از

قاهــری بپیونــدد کــه شــانس بیشــتری

سیاســی از نیروهــای کمونیســت و

یکســو بــا تکیــه بــر نــگاه کارشناســانه

بــرای جلــب اقبــال عمومــی دارد .از

مخالفــان رادیــکال نظــم ســرمایهدارانه

ـت سیاسـتورزیِ نخبــگان را
بــه سیاسـ ْ

همیــن روســت کــه اصالحطلبــان

گریزاننــد و همپیمانــان سیاســیِ

همــواره از ســوی طیــف وســیعی از

خــود را در نیروهــای مدافــع «بــازار

مرجــح میدانــد ،و از ســوی دیگــر بــا

نیروهــای سیاســیِ «واقعگــرا» حمایــت

آزاد» میجوینــد [البتــه ایــن مانــع

بزرگداشــت سیاســت واقعگــرا (رئــال

شــدهاند :از لیبرالهــای ســکوالر و

از آن نمیشــود کــه صورتبنــدی

پلتیــک) رویکردهــای آرمانــی بــه

ملی-مذهبــی تــا گســترهی وســیعی

«معقولــی» از ادبیــات و یادمــان هــای

سیاســت را ایدئولــوژیزده و تخیلــی

ِ
مجــرب سوســیال
از چپهــای

سوسیالیســتی را ضمیمــه فعالیتهــای

تلقــی میکنــد و بــه طــور کلــی هــر

دموکــرات  -کــه البتــه بخشــی از

تبلیغاتــی خــود کننــد] .آنهــا از ِ
پس دو

بــر هیجانــات احساســیِ تــوده مــردم

ِ
ِ
ورزان
قیمومیــت سیاســت
حمایــت و

ِ
آنــان ایــن لقــب را کســر
شــان

دهــه دخیــل بســتن بــه رشــد شــکاف

و مضــر بــه حــال عمــوم معرفــی

ســوابق سیاســی «درخشــان» خــود

در ســاختار حاکمیــت ،خــود بــه رنــگ

میکنــد .بــه این ترتیــب ،ایــن عقالنیت

میداننــد .بــه ایــن ترتیــب جــای

مصالــح همیــن ســاختار درآمدهانــد و

سیاســی همـهی مشــخصات الزم بــرای
خلــع ســاح کـ ِ
ـردن «سیاســت مــردم»

شــگفتی نیســت کــه اصالحطلبــان

بــه بخشــی از چرخدنــده هــای بیرونــی

همــواره قــادر بودهانــد  -بــه ســادگی

آن بــدل شــدهاند.

و جایگزیــن ســازی آن بــا «سیاســت

 -جایــگاه نیــروی سیاســی هژمونیــک

بــه بــاور مــا اگــر امــروزه در ســطح

از بــاال» را داراســت؛ چــرا کــه اساســا

در اپوزیســیون ایــران را کســب کننــد.

بــر انــکار امکانــات ســوژهگی مــردم

از لیبرالهــا و ملی-مذهبــی هــا کــه

سیاســی گسســت از نیروهــای
ْ
اصالحطلــب بیــش از همیشــه

اســتوار اســت .البتــه از آنجــا کــه

بگذریــم (انگیزههــای آنــان بــرای

ضــرورت دارد ،در ســطح منطــقِ

گونــه رادیکالیســم سیاســی را بینتیجــه

ِ
ائتــاف همیشــگی بــا اصالحطلبــان

سیاســی گسســت از «سیاســت

مردمــی بــه «نتیجــه» نمیرســد،

تــا حــدی روشــن اســت) ،بــه نظــر

واقعگــرا» (در پوشــش عقالنیــت

قائــان بــه عقالنیــت سیاســی نیــز
ِ
ضــرورت کاربســت راهکارهــای
بــه

میرســد کــه بایــد رویکــرد سوســیال

سیاســی) ضرورتــی جدیتــر بــرای

دموکــرات هــا را بــه طــور بنیــادی بــه

وفــاداری بــه «سیاســت مــردم» اســت.

«مهندســی اجتماعــی» بــرای مدیریــت

شــاق انتقــاد گرفــت؛ خــواه بــه دلیــل

ترجمــان واقعــیِ «سیاســت واقعگــرا»

و هدایــت نارضایتــی هــای اجتماعــی

تناقضــات درونــی فاحــش آن و خــواه

در حیطــه نیروهــای چــپ و مخالفــان

 -بــه ســوی حمایتهــای مردمــی -

بــه واســطه پیامدهــای سیاســی آن

ســرمایهداری ،منطــق سوســیال

واقفنــد؛ از ایــن رو آنهــا دســتکاری و

در عرصــه مبــارزات عمومــی چــپ

دموکراســی اســت کــه در واقــع منطــقِ

تســخیر «اذهــان عمومــی» را عرصــه

و پیکارهــای هژمونیــک بــا حافظــان

طــرد سیاســت رادیــکال ،بــر مبنــای

واقعــی نبــرد میداننــد و بــه اهمیــت

نظــم مســلط .سوســیال دموکــرات هــا

پذیــرش پیشــینیِ ناممکــن بــودن

بــاالی رســانهها درایــن زمینــه بــه

نیروهایــی هســتند کــه میخواهنــد

آن اســت؛ و نیــز توهــم نســبت بــه

خوبــی واقفنــد.

عدالــت اجتماعــی را بــدون مــردم و بــا

مهارپذیــری و تعدیــل ســرمایهداری.

هیــچ سیاســتی بــدون جلــب حمایــت
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بازخوانی انتقادی «جنبش سبز»

نابــاوری بــه تــوان مــردم و انــکار

اختــاف نظــرات بســیار کــه بخشــی از

خــود وفــادار بمانیــم و خــود را بــرای

امکانــات ســوژهگیِ دگرگونســاز آنــان

آنهــا حــل ناشــده ماندهانــد؛ گروههایــی

رســتاخیز سیاســی آمــاده کنیــم.

همــان درونمایــهای ســت کــه منطــق

از مــا از کار جمعــی مایــوس شــدند و

سوســیال دموکراســی را بــه منطــق

از عرصــهی بــاز سیاســت بــه حــوزه

و ســرخوردگی و انفعــال ،در هــر

تســلیم و انفعــال و چشــم دوختــن بــه

درونگرایــی نــاب کــوچ کردهانــد؛

ســطح ممکــن مبارزاتمــان را

«باالدســت» نزدیــک میســازد [بــا

و گروههایــی از بازمانــدگان از هــم

ســازماندهی کنیــم [ســازمانیابیهای

ایــن ترجیعبنــد« :اکنــون شــرایط

جــدا شــدند و هــر یــک بیرمــق بــه

خــرد و هســتهای ،و گســترش و

بــرای آن شــیوهها مســاعد نیســت!»].

ســویی رفتهانــد .بــا ایــن حــال هنــوز

پیوندیابــی آنهــا میتوانــد هدفــی

در موقعیــت حاضــر ،رشــد فزآینــدهی

«زنــده» ایــم و بــه حقانیــت آرمــان

مقدماتــی باشــد] .پیوســته بــه یــاد

چنیــن منطقــی در میــان طیف وســیعی

هایمــان ایمــان داریــم .هنــوز رخــداد

بیاوریــم کــه حکومــت ایــران تنهــا

از نیروهــای چــپ (بــا دســتگاههای

سیاســی  ۸۸را بــه خاطــر میآوریــم

الگــوی یکتــای دیکتاتــوری در جهــان

مفهومــی متنــوع و حتــی شــبه

و بــه آن وفاداریــم ،و از اســطورهی

معاصــر نیســت .بــه تجربیــات مبارزاتی

رادیــکال) چیــزی نیســت جــز بازتــاب

«مــردم» شــدن در «خیابــان» نیــرو

مــردم در نقــاط مختلــف جهــان رجــوع

پیامدهــایِ شکســت جنبــش؛ شکســتی

میگیریــم .جنبــش اعتراضــی ۸۸

کنیــم و بــه تجربیــات خودمــان نیــز؛

کــه در ســطح حــرف انــکار میشــود

پهنههایــی از امــکان سیاســتورزی

همچنانکــه حاکمیــت نیــز بیتردیــد

اما در ســطح اتخــاذ اســتراتژی و روش،

رادیــکال را در برابرمــان گشــود و بــه

تجربیــات همتایانــش را بــرای تثبیت و

نمودهــای آن بــا عقبنشــینی هــای

مــا نشــان داد کــه سیاســت انقالبــی

دوام اقتــدارش بــه کار گرفتــه و بــه

بــزرگ عیــان میشــود .سرســپردگی

خــواب و خیــال نیســت ،غیــر عقالنــی

کار میگیــرد :حکومــت از همتایانــش

ابژکتیــو بــه ایــن منطــق بــه

نیســت ،رؤیاپــردازیِ انتزاعــی نیســت

حداقــل ایــن آمــوزه کالســیک را

تهیســازی کنشــگری از ســویههای

[گــو اینکــه بــاور داریــم هــر سیاســت

آموختــه اســت کــه اســتیالیش را

سیاســیِ رادیــکال آن انجامیــده اســت،

رهاییبخشــی

عنصــر

بــر احســاس ناتوانــی جمعــی مــردم و

و خــود در ایجــاد شــرایط رخوتبــا ِر

رویاســت؛ جایــی کــه بدیــل واقعیت در

دائمــی کــردن ایــن احســاس مســتقر

کنونــی نقــش داشــته اســت  -و

تصــور جــان میگیــرد و امــکان تحقــق

کنــد.

همزمــان بــه طــور دیالکتیکــی متاثــر از

آن الهامبخــش میشــود] .سیاســت

آن بــوده اســت .گسســت از هنجارهــا،

انقالبــی از همــهي سیاســتورزی هــا

اگــر بنــا را بــر گسســت رادیــکال از

تعاریــف ،مفاهیــم و پاســخهای ایــن

واقعیتــر و عقالنیتــر اســت ،اگــر

منطــقِ سیاســی ،شــرط ضــروری

تــوان جمعــی خــود را بــاور کنیــم و

بــرای تــدارک گفتمانــی بدیــل بــرای

بــه طــور فعــال در تــدارک جامع ـهای

مبــارزات پیــش روســت.

باشــیم کــه در آن رشــد هــر فــر ْد

فراخوان
در ایــن ســالهای پســاجنبش بســیار
زمیــن خوردهایــم؛ تالشهــای ناکامــی
بــرای ســازمانیابی و متشــکل شــدن
کردهایــم؛ بــا مشــکالت و موانــع
بســیاری روبــرو شــدهایم؛ و نیــز بــا

ِ
نیازمنــد

الزمـهی رشــد همــگان باشــد؛ اگــر بــه
ســتمدیدگان و تودههــای بیصــدای
مــردم بازگردیــم ،کــه تنهــا منشــاء
تغییــرات راســتین جامعهانــد؛ اگــر
بــه جــای دخیــل بســتن بــه بــارگاه
بــورژوازی ملــی و بینالمللــی ،بــه
سرچشــمهی « معجــزه» ی سیاســی

پــس بیاییــد بــه جــای تکثیــر نااُمیــدی

وضعیــت موجــود و احیــای «منطــق
مبــارزه»

بگذاریــم،

بیگمــان

راههایــی بــرای احیــای چرخــهی
«آمــوزش ،ســازماندهی ،مقاومــت
و آلترناتیوســازی» (تعبیــر نــوام
چامســکی) خواهیــم یافــت .میــدان
مبــارزه پیــش رویمــان گشــوده اســت و
مــا را بــه وفــاداری بــه آرمــان هایمــان
فــرا میخوانــد.
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