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توضیح پراکسیس
اعتاضات خیابانی پببس از انتخابببات  ۱۳88بببرای بسببیاری بببه گببونهای خبباطرهی جمعببی )و عمببدتاا
نوسببتالوژیک( ببدل شببده اسببت کبه تأمببل دربببارهی چیسببتی و س انجام آن دخلببی ببه وضببعیت و
ضورتهای امروز جامعهی ما ندارد .در مقابل چنین درکی ،میتوان گفت جنبش اعتاضببی  ،88یببا
آنچه که عموم اا »جنبش سبز« نام گرصفت ،بخشی مهم از تاریخ بلصفصل ماست که تاثیراتی جببدی بببر
گفتمنهای حاکم بر صفضای کنشگری سیاسی بر جای نهاده اسببت؛ رد ایببن تبباثیرات را تببا انتخابببات
 ۱۳92و حتی صفضای »آشتی ملی« پس از آن -تا امروز -میتوان پیگرصفت .در این معنا ،ایببن جنبببش
بیببش از آنکببه شببکافهای دیریببن درون آرایببش سیاسببی حبباکمیت را عیببان کنببد ،واقعیتهببایی از
وضعیت ازهمگسیختهی جامعهی امروز ایران و شکافها و گرایشهای درونی آن را آشکار سبباخت.
به همین اعتبار» ،جنبش سبز« بهمثابهی یک رویداد پرآشوب سیاسی گسببلهای بزرگببی در بببدنهی
کنشگران چپ )در معنای وسببیع کلمببه( ایجبباد کببرد ،و همزمببان ،زمینههببای پیشببینی بببروز چنیببن
گسببلهایی را نیببز آشببکار سبباخت .بنببابراین ،تببا جببایی کببه بببه ضببورتهای پیریببزی مبببارزات
رادیکال/انقلبی بازمیگردد ،بررسببی مبباهیت ایببن جنبببش و سنوشببت آن حببداقل از دو نظببر دارای
اهمیت است :نخست ،برای صفهم روندهای کلن حاکم بر جببامعه و تنشهببا و گرایشهببای عمببومی
موجود در آن ،از طریق بررسی برخببی تجلیهببای سیاسببی شبباخص آن در مقبباطع انتخابببات؛ و دوم
برای صفهم چگونگی )و چرایی( مواجههی مجموعه نیروهببای چببپ بببا ایببن جنبببش و نیببز زمینههببای
عینی تاریخی و نظری تنوع پرتعارض رویکردهای آنان.
نویسندهی مقالت گردآمده در این دصفتچه تل ش کرده است تببا از موضببعی مارکسیسببتی و منظببری
طبقاتی تحلیلی از ماهیت و پیامدهای »جنبش سبز« عرضه کرده و دنبالههای آن را تا شایط امروز
مورد بررسی قرار دهد .وی بر مبنای این تحلیل نقببادانه ،آموزههببایی از تجببربهی تبباریخی »جنبببش
سبز« استخراج میکند و بهمیانجی آن سیاست انتخاباتی در صفضای سیاسی حاکم بر ایران را به نقببد
میکشد و برخی تعینهای اساسی سیاستورزی رادیکال در چنین صفضایی را بیان میکند .از دید ما،
بهمثابهی مخاطب این مقالت ،تحلیل ارائهشده در این مجموعه ،تلشی است ارزنببده کببه دربببارهی
یکی از مهمترین موضوعات انضممی سیاستورزی در ایران طببرح مسبباله مینایببد و پرسببشهایی
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جدی را به میان میکشد؛ پرسشهایی کببه همهی کنشگرانببی را کببه خواهببان مببداخلهی سیاسببی از
پایین و رادیکال در وضعیت هستند مخاطب قرار میدهد.
در عین حال ،از کاستیهای مقالت این مجموعه ،میتوان به ایببن مببورد اشبباره کببرد کبه از دیببد مببا
دستهبندی ارائهشده در مقالهی اول از رویکردهای چپ نسبت به »جنبش سبز« میتوانست اندکی
جامعتر باشد ،چرا که به نظر میرسد در اینجا رویکردهایی در قببالب نببوعی سادهسببازی توصببیفی-
تحلیلی در یکدیگر ادغام شدهاند .برای مثال ،آن رویکرد سیاسی در نظر گرصفته نشده اسببت کببه بببر
لزوم مداخلهی انتقادی نیروهای کمونیست در »جنبش سبز« و تقویت سویههای رادیکال آن تأکید
داشت؛ چرا که معتقد بود خیز ش مردم در خیابانها در آن دوره را نباید بببه »جنبببش رأی مببن کببو«
صفببرو کاسببت ،و اینکببه اعتاضببات خیابببانی مببردم ،بهرغببم همهی ضببعفها و ناپختگیهببایش،
بالقوهگیهایی بببرای گسسببت از سببیطرهی گفتمببنی اصببلحطلبان داشببت کببه حببداقل میتوانسببت
زمینهساز تدارک مبارزات رادیکال آتی علیه حبباکمیت از سببوی بخشببی از بببدنهی آن جنبببش باشببد.
بهطور کلی ،بر مبنای چنین رویکردی تدارک مبارزات ضببدهژمونیک بیببش از هببر زمببانی در مقطببع
عروج جنبشهایی اجتمعی که از قضا مهر هژمونی بورژوازی را بببر پیشببانی خببود دارنببد ،ض ورت
مییابد .رویکرد ما در پراکسیس نیز ،در کنار برخی صفعببالین و گروههببای کمونیسببت دیگببر ،در ایببن
دسته قرار میگیرد .در این خصوص ،خوانندهی علقهمند را به مقالت این دصفببت :در ببباب گسسببت:
در بازخوانی انتقادی »جنبش سبببز« یببا بهطببور صفش دهتر بببه مقببالهی از جنبببش اعتاضببی  88چببه
میتوان آموخت؟ ارجاع میدهیم.۱
مجموعه مقالت مندرج در دصفت حاض دعوتی است جدی از نیروهای چپ بببرای بببازنگری انتقببادی
در شیوههای مرسوم مداخلهگری سیاسی در شایط انضممی ایران و دللتها و پیامدهای آن؛ برای
نونه ،مقالهی چهارم )»جنبش نولیبال سبز«( شاخصی تحلیلی از اهمیت امروزی ایببن بببازنگری بببه
دست میدهد .چنین دعوتی را بیگمن باید جدی گرصفت ،چرا کببه حببداقل بببه گببواهی رویببدادهای
سالهای اخیر ،بخش بزرگی از بدنهی چپ مدام اشتباهات صفاجعهبار ش را با گردنببی اصفراشببته تکببرار
میکنببد و بهطببور متناقضببی بببه تجدیببد هژمببونی بببورژوازی و گفتمنهببای همبسببته بببا آن یبباری
میرساند .اینک بار دیگر در آستانهی گشایش موسم انتخابات جدید نجواهای چنین نگرشببی هببردم
 ۱در همین امتداد پراکسیس در آستانهی انتخابات  ۱۳92مجموعهمقالتی در نقد مشی سیاسی »چپ اصببلحطلب«
منتش ساخت :امکان سیاست ،سیاست امکان /جستارهایی در نقد چپ اصلحطلب
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بلندتر میشوند تا در صفرآیند بسیج سیاسی پیش رو با همهمهی سازوبرگهای حاکمیت درآمیزند .از
این رو ،بار دیگر با طنین پرنهیب این پرسش دیرین مواجهیم که» :در عص سیطرهی ضببد-انقلب و
صفضای غیرانقلبی ،تدارک سیاست انقلبی چگونه و از چه مسیری ممکن است؟«.
در پایان ،با اعلم همسویی با دغدغهمندیهای نگارنده ،تل ش متعهدانهی ایببن رصفیببق گرامببی را ارج
مینهیم؛ و به مشارکت جدی رصفقای دیگببر پیرامببون موضببوعات طرحشببده در ایببن دصفببت در جهببت
غنیتر و عمیقتر شدن درک جمعی نیروهای کمونیست حول آنها امید میبندیم.

پراکسیس
دی ماه ۱۳92

6

مقدمه
جزوهی حاض شامل چهار مقاله است که در صفاصلهی زمانی شهریور  ۱۳9۳تا آذر مبباه  ۱۳94نگاشببته
شدهاند .آنچه این چهار مقالهی مستقل از یکدیگر را در قالب این جببزوه کنببار هببم نشببانده اسببت،
همنطور که از عنوان جزوه پیداست ،ترکز بر دو موضوع »نسبت کنشگران چپ با جنبببش سبببز« و
»تعیین تکلیف با اصلحطلبان و مسئلهی انتخابات در ایببران« اسببت .البتببه صفببارغ از ترکببز موضببوعی
چهار مقالهی این جزوه بر موارد مذکور ،آنچه سبب پیوند آنها با یکدیگر است ،بهرهگیری از تحلیل
طبقاتی و محوریت وضعیت سمایهداری نولیبال در ایران برای توضیح و تبیین موضوعهاست.
مقالهی »چپ و مسئلهی گذار از سمایهداری در ایران« میکوشد با نگاهی به آرای سببعید رهنمبب در
خصوص مسئلهی گذار از سمایهداری ،مواجههی کنشگران چپ ایران را با چنین صببورت مسببئلهای از
خلل صفبندیهای ایشان در جریان صفراز و صفرود جنبش سبز ،پروبلمتیک کند .در این مقاله بیش از
آنکه بدیل و به اصطلح »چه باید کرد؟«ی برای صورت مسئلهی مطروحه ارائه گردد ،سعی شببده تببا
با طرح پرسشهایی ،منبعث از چالشهای نظری و عملیای که به اعتبببار جنبببش سبببز متببوجه چببپ
شد ،بحث »چه باید کرد؟« هرچه بیشت جلوهی انضممی به خود بگیرد.
در مقالهی »پیام موسوی و شادی چپهای سبز« ،همنطور کببه از عنببوان آن پیداسببت ،سببعی شببده
است به بهانهی آخرین پیامی که از »میرحسین موسوی« در حصبب منتشبب شببد و شببعف آندسببته از
کنشگرانی که در عین چپدانست خود همچنان تعلق خاطر صفراوان به جنبش سبز و شخص موسببوی
دارند ،بر بحرانی که میتوان به آن نام »هژمونی منش تودهای-اکثیببتی در چببپ ایببران« داد ،دسببت
گذاشته شود و تناقضات چنین گفتمنی نشان داده شود.
مقالهی »چگونه سبزها در تحلیل انتخابات معجزه میکنند« برخلف دو مقببالهی قبلببی ،مشخصبباا بببر
مسئلهی چگونگی تحلیل نتایج انتخابات ریاست جمهببوری سببال  ۱۳92ترکببز میکنببد و میکوشببد تببا
پاشنهی آشی لل رویکردی را که معتقد است »حضور گستده در انتخاباتهببای ایببران احتمببل تقلببب را
کم و آن را به سازوکاری کارآمد برای تغییر مناسبات سیاسی و اجتمعی بدل میکنببد« ،آشببکار سببازد.
در این مقبباله بببا نقببد یکببی از منسببجمترین تحلیلهببای جامعهشناسببانه از نتایببج انتخابببات ریاسببت
جمهوری  ۱۳92که مبتنی بر رویکرد مذکور است ،چرایی ضورت تحریم هر نوع انتخابببات در ایببران
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تا زمان قوام جامعهی مدنی ،تبیین میشود .شاید بتوان گفت مخاطب این مقاله صصفاا چپ نیسببت و
دایرهی وسیعتری از کنشگران مدنی را دربر میگیرد؛ کنشگرانی که البته سودای قدرت دولتی نداشته
و تغییرات بنیادی و ماندگار در جامعه را مدنظر دارند.
و در آخر ،مقالهی »جنبش نولیبال سبز« که با تأکید بر صحبتهای آصف بیات ،پژوهشگر برجسبببته
و شناختهشدهی حوزهی جنبشهای اجتمعی ،و از خلل مصاحبهی نشیهی »اندیشهی پویا« بببا وی،
به صفقدان طرح مطالبهی عدالت اجتمعی و برابری در جنبش سبز و نتایببج سیاسببی و اجتمببعی ایببن
صفقدان میپردازد .همچنین نشان داده میشود چرا با نگریست از منظر »بحرانزایی نولیبالیسببم« بببه
مناسبات سیاسی و اجتمعی جامعهی ایران ،ضورتهای بببه اصببطلح نبباگزیر انتخاببباتی برگزیببدن از
میان اصلحطلبان ،اعتدالگرایان یا اصولگرایان میانهرو ،کاذب است و به تشدید بحران میانجامد.
بدیهی است که دللت معنایی چپ در این جزوه ،گستهی وسیعی را در بر میگیرد کببه ص صفاا شببامل
کمونیستهای انقلبی نیشود ،چرا که به زعببم نگارنببده بخشهببای وسببیعی از کنشببگران چببپی کببه
صفعالیتشان معطوف به جامعهی ایران است ،علیرغم اختلفهای جدی نظری-تحلیلیای که دارنببد،
در پراکسیس تا اندازهی زیادی ادامهدهندهی راه و رو ش »حزب توده«اند .به ایببن معنببا یکببی کببردن
طیفهای مختلف چپ زیر یک عنوان واحد ]یعنی چببپ[ در ایببران بیببش از آنکبه نبباظر بببر اشببتاک
ایشان در مخالفت با سمایهداری و دصفاع از صفرودسببتان باشببد ،نبباظر بببر جبباری و سبباری بببودن منببش
تودهای در پراتیکشان است.
مشکل آن جاست که »حزب توده« در ایران همواره یا غرق در ستایش بوده است یا نفرین و دشنام،
این وسط راه و رو ش این حزب آن چنان که باید به تیغ تیز یببک نقببد مارکسببی سببپرده نشببده اسببت.
مسئله صفقط این نیست که ما با سایهگستی منش تودهای در پراتیک چپ ایران روبهروایم ،بلکه ایببن
راستترین گرایش مجموعهی چپ ایران در تولید ضد چپروانهی )بیمری کودکی( خببود ،نیببز نقببش
ایفا میکند و لذا چرخهی معیوبی را شکل میدهد که پژوهش ،پرسش و نبد برای تغییببر بببه شببکلی
توأمان ،همواره غایب بزرگ پراتیک مجموعهی چپ ایران بوده و هست.
امید است این جزوه بتواند دست کم در حد طرح مسئله ،گامی هر چنببد کوچببک در راسببتای اعتلی
کمونیسم انقلبی در ایران برداشته باشد.
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در استقبال از طرح مسألهی سعید رهنم
هدف از این مقاله ،یک مواجههی بومی با طرح مسألهای است کققه سققعید رهنمقق در چنققد مقققاله و
گفتگو در سایت »نقد اقتصاد سیاسی« مطرح کرد ،و به ویببژه در مقببالهی »س مایهداری و مسببألهی
گذار از آن و پاسخی به نقدها« نسبت به رصفع هر شکلی از ابهام در خصوص موضببعا ش در برابببر دو
رویکرد رایج به گذار از سمایهداری )»سوسیال دموکراسی منحط« و »انقلب ناگهانی«( اقدام کرد.
من در این مقاله میکوشم تا مواجههی مببذکور را بببا ترکببز بیشببت بببر جنبببش سبببز و صببفبندیهای
جریانهای مختلف چپ ایران با آن صورتبندی کنم.
سه مواجههی شناختهشده از سوی جریانهای چپ ایران با جنبش سبز اتفاق اصفتاد:
جریان اول که آن را »چپهای سققبز« مینببامم ،بببا ایببن تحلیببل کببه صققدمات ناشققی از تققداومم دوران
زمامدارمی نو-اصولگرایان میتواند پیامققدهای جبانناپققذیری بققرای اقتصققاد و دموکراسققی بببه همببراه
داشته باشد و نیز نظر به فروکش کققردن مققوج جنبققش کققارگری-دانشققجویی نیمهی دوم دههی 80ببو
ناتوانی چپ در ایجاد حزبی فراگیر و تأثیرگذار و نیز عبور از بحران انشعابهای پیدرپی ،بببا تببوجه
به اینکه میر حسین موسوی فردی است که به لحققاظ گفتمققنی بققه جنققاح چققپ کلسققیک جمهققوری
اسلمی تعلق دارد بب) جناحی که مسألهی عدالت اجتمببعی و ضببدیت بببا گفتمببن تعببدیل سبباختاری و
همچنین اهمیت قش مستضعفین ،جزء اصول آن به شمر میرود( میتوان از کنش سببنتی »تحریببم«
با این استدلل که رأیدادن مشوعیتبخشی به نظام حاکم اسببت -بببه نفببع یببک گشببایش سیاسببی-اقتصادی با هدف ایجاد ت رررک در بدنهی گفتمنی-نهادی بیست سالهی »نولیبالیسم« -بببا سببه قرائببت
کارگزارانی ،اصلحطلبانه ،نو-اصولگرایانه -صفنظر کرد.
در این بین هژمونیکشدن گفتمن چپ نو با محوریت آرای متفکرانی چببون ژیببژک ،بببدیو ،آگببامب و
رانسیر در میان بخشی از چپ داخل کشور ،سبب شببده بببود تببا جنببب و جو شهببای خیابببانی دوران
تبلیغات انتخاباتی ،در نظر این بخش از چپ مصادیقی باشد برای مفاهیمی چون بب»سققوژهی حسققاس
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هگلی«» ،رخداد«» ،هوموساکر« و »سیاست«.
به این مجموعه میتوان خو شبینی نسبت به حل نشببدن اختلصفببات دههی شصببتی میببان موسببوی و
رهب کنونی نظام را به عنوان عقدهی بازنشدهای که در صورت لزوم میتواند به کار بیاید هم اضبباصفه
کرد.
با اعلم نتایج انتخابات و آغاز نا-آرامیها ،ایققن بخققش از چققپ فعققالنه در جریققان اعتاضققات حاضقق
شدند و کوشیدند در بین انواع و اقسببام گفتمنهببای حاضبب بب-از اصببلحطلبی تببا سببلطنتطلبی -بببر
ایدهی ائتلف طبقاتی و رنگ و بوی عدالتطلبانه بخشیدن به خواستههای جنبش تأکید کنند.
برای این مجموعه شعارهایی که در جریببان راهپیمییهببای اعتاضببی سبببزها در روزهببای »قببدس« و
»سیزده آبان« بیشت شنیده شد )یعنی مشخصاا » نببه غببزه ،نببه لبنببان ،جببانم صفببدای ایببران«ببو » اوبامببا،
اوباما ،یا با اونا یا با ما«( زنگ خطری بود که تهدید رخنهی گفتمنهای »پان ایرانیسم« و »لیبالیسم
آمریکایی« را در بدنهی جنبش سبز جدی ببینند و آن را به گو ش رهبانش برسانند.
در ادامه ،انتشار بیانیهی موسوم به »منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران« از جببانب چهببار تشببکل
کارگری مستقل )»سندیکای شکت واحد«» ،سندیکای نیشببکر هفتتپببه«» ،اتحببادیه آزاد کببارگران« و
» انجمن صنفی کارگران برق و صفلز کار کرمانشبباه«( در بهمببن مبباه  ،۱۳88نشببانهی دیگببری ببود ببرای
بهاصطلح »چپهای سبز« که باید مطالبات و تواناییهای طبقهی کارگر در جنبش از سوی رهبان و
بدنهی اصلی معتضان )یعنی طبقهی متوسط( جدی گرصفته شود .امببا بببا وجببود مشببارکت صفعببال ایببن
گروه در جنبش سبز و تل ششان برای گفتمنسببازی ،عببدم تببوجه و نیببز عببدم وجببود علقهمنببدی بببه
مشارکت طبقهی کارگر از سوی جنبش سبز ،روز جهانی کارگر سال  ۱۳89را ،به اعتبار انتشار بیانیهای
ضعیف از سوی موسوی و نیز عدم صفراخوان از جانب سبببزها بببرای راهپیمببیی در ایببن روز ،بببدل بببه
نقطهی سخوردگی تام عیار »چپهای سبز« از جنبش کرد .آنان حال خود را ریشخندشده از جببانب
آن دسته از چپهایی میدیدند که گفتمن »ائتلف طبقبباتی« را نشببانهای از رویزیونیسببم سوسببیال-
دموکراسی و »امید بست به جناح چپ کلسیک جمهببوری اسببلمی« را مصببداقی از سببادهلوحی و در
عین حال خیانت ،از نوع تودهای-اکثیتی آن ،عنوان میکردند.
بقایای این گرایش را شاید بتوان در دست انببدرکاران نشببیهی »کلمهی کببارگری« در سببایت »کلمببه«
ارگان رسمی جنبباح اصببلحطلبان و هببواداران موسببوی در جنبببش سبببز -س اغ گرصفببت کببه علیرغببم۱0
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تأکیدهایی که بر مطالبات کارگران و تواناییهای جنبش کارگری در کنار نقد به عملکرد اصببلحطلبان
و کبببارگزاران در دوران زمامداریشبببان در خصبببوص بیتبببوجهی ببببه گفتمبببن عبببدالت اجتمبببعی و
توانمندسازی طبقهی کارگر دارند ،اما در نهببایت نبه توانسببتند گفتمنشببان را در مجمببوعهی سببایت
کلمه هژمونیک کنند و نه اعتمد از دست رصفتهی »چپهای )سابقاا( سبز« و »صفعالن کارگری سبز« را
برگردانند .انتخابات ریاست جمهوری سال  ۹۲ققو رویکار آمدن نولیبالهای موسوم به »اعتدالگققرا«
و »تدبیر و امید« برای ایققن جنققاح از چققپ بققه مثققابهی مققرگ قطعققی چیققزی بققه نققام جنبققش سققبز و
آرمانهایش بود.
جریان دوم که ایشان را »چپهای رمانتیک« مینامم ،با این استدلل که نسققبت بققه سققالهای سققیاه
دههی شصت چیزی تغییر نکرده و موسوی و کروبی در زمرهی جنایتکارانی هسبتند کبه در جریببان
تصفیههای خونین زندانیان سیاسی ،با توجه به لسرمت حکومتیشان ،اگر نگببوییم مشببارکت مسببتقیم،
دسلتکم مشارکت غیرمستقیم داشتهاند ،هر شکلی از آریگویی بقه فراخقوان شکت در انتخابقات را
فارغ از مشوعیتبخشی به نظام ،خیانت به آرمانهای کسانی میدانستند که جان بر س اندیشهی
چپ گذاشتند ؛ اندیشهای که به زعم ایشان اگر هنببوز رنببگ و بببویی از آن در ایببران مانببده اسببت بببه
خاطر سخی خون همین جانباختگان است.
برای این گروه مسائل اقتصادی و وضعیت طبقهی کارگر چندان پر رنگ نبود و بیشت نگاهی سیاسببی
متأثر از یک ترومببا )دههی سببیاه شصببت( مهببم بببود .مطرحشببدن مببباحثی همچببون »دههی طلیققی
شصت« از جانب موسوی در جریببان تبلیغببات انتخاببباتی ،یببا تشبکیل شبدن »سبتاد بسبیج« و »سبتاد
اصولگرایان حامی موسوی« در اردوگاه انتخاباتی سبببزهای پببس از ایببن ،بببرای »چپهققای رمانتیققک«
نشانههای بازتولید گفتمنی بود که به مسلخ نیروهای چپ در دههی شصت تبدیل شد؛ گفتمنی که
طی سالهای بعد از آن دهه ،بببرای بازمانببدگان و بببه یادآورنببدگانش ،نببه »از یبباد رصفتبب«ی بببود و نببه
»بخشیدن«ی .
با شوع نا -آرامیهای پس از اعلم نتایج انتخابات ،حضور میلیونی گروههببایی از مببردم در تظبباهرات
خیابانی از یک سو و وقوع حوادثی نظیر کشتهشدن معتضببان در خیاببان ب ه ضب گلبوله و صفجبایع
»بازداشتگاه کهریزک« از سوی دیگر ،بخشهایی از »چپهققای رمانتیققک« را قببانع کببرد کببه بببا حفببظ
صفاصلهی گفتمنیشان با اصلحطلبان و رهبان جنبش سبز ،به حمیت از آن جنببش بپردازنبد .در ایبن
میان آنچه برای ایشان مهم بود تأکید بببر مسببألهی »شببکنجه« و »حببذف سیاسببی« گببروه دیگببری از
۱۱
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بدنهی نظام توسط گروه مسلط بود.
آنان استدلل میکردنققد بازتولیققد شققکنجه بققه سققبک دههی شصققتی آن )تجققاوز بققه بازداشتشققدگان
اعتاضات خیابانی سبزها در »بازداشتگاه کهریزک«( محصول مسکوت گذاشته شدنش )شققکنجه( در
طول دههی شصت و سالهای پس از آن توسط معتضققان کنققونی )سققبزها و اصققلحطلبها( اسققت.
شاید اگر این صدای معتض به جز آیتالله منتظببری ،حنجببرهی دیگببری هببم داشببت کببار بببه اینجببا
نیرسید.
همچنین ایشان استدلل میکردند که قاعدهی »آسیاب به نوبت« سانجام دامن سبزها و اصلحطلبان
که خود زمانی در صف اول حذفکنندگان دههی شصتی بودند -را هم گرصفت .آنان با یادآوری شببعرمعروف برشت  ،خطاب به معتضان کنونی به حذف سیاسی توسط اقتدارگرایان ،میگفتند که اگببر بببر
این طبل انحصارطلبی از ابتدای انقلب کوبیده نیشد یا دست کم از سوی ایشببان )سبببزها و اصببلح
طلبان( در طببول سبالهای پبس از دههی شصبت نق د میگردیبد ،کبار ببه اینجبا نیرسبید .در نظبر
»چپهای رمانتیک« این تاوانی بود که اصلحطلبان و سبزها حداقل بابت سبکوت در تبام سبالهای
حص خانگی منتظری میپرداختند.
برگزیده شدن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۳92و مشارکت بخش قابل توجهی
از بدنهی جنبش سبز در آن ،برای این جناح از چپ نیز بببه مثببابهی چرخیببدن در بببر همببن پاشببنهی
قبلی بود .راضی شدن از موسوی به روحانی نه نشانهی پویایی و انعطافپذیری جنبش ،بلکه در نظر
اینان مصداق چرخشی ارتجاعی بود.
و اما جریان سوم کبه آن را »چپهققای انقلبقی« مینببامم ،کسببانی بودنببد کبه تحریبم هبر شبکلی از
انتخابات در جمهوری اسلمی را چنین استدلل میکردند:
یک .در کشوری مثل ایران که چپ یک دوره حذف صفیزیکی را از س گذرانببده و بببه اصببطلح بعببد از
چندی موصفق شده ققنوسوار از خاکسببتهایش برخیببزد و نیببز طبقهی کببارگر در مببوقعیت شبکنندهی
بازبینی تجربهی تازه سکوب شدهی احیای سنت سندیکالیسم است ،وظیفهی کمونیسببتهای اصببیل
کمک به بازسازی این بدنه است .مادامی که حداقلی از سازماندهی باثبات در میببان چببپ و طبقهی
کارگر شکل نگرصفته باشد ،شکت در انتخابات هرگز نیتواند در سطح یک تاکتیک مققورد تققوجه قققرار
بگیرد.
۱2
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دو .وقتی ما از اصلحطلبی به عنوان یک تاکتیک در دل استاتژی انقلبی حرف میزنیم بببه چیببزی از
جنس شکت بلشویکها در دوماهای تزاری اشاره داریم .به عبببارت دیگببر ایببن اصببلحاتی اسببت کببه
مجببری آن نیروهببای انقلبیانببد؛ یببا دسببلتکم اگببر هببم از نیروهببای اصببلحطلب حببرف میزنیببم بببه
نونههایی چون آلنده اشاره داریم .بببورژوازی ملی در کشور ما همواره یک اسطوره بوده تا واقعیببت،
و اصلحطلبان ایرانی در عمل بیشت »دفرمیست« هستند تا »رفرمیست«.
سه .این ایده کبه میگویبد »ببا تبداوم دوران زمببامداری نببو-اصببولگرایان خطبلر برجبا مانببدن تبعباتی
جبانناپذیر برای اقتصاد و دموکراسی ما را تهدید میکند« و به اصطلح »ما در وضعیت اولویت دصفع
خطر صفاشیسم هستیم«  ،بیشت از آن که تحلیلی برآمده از واقعیت باشد ،ایدئولوژی اصلحطلبان است
برای صفریبدادن تحریمکنندگان و یگانه گزینهی رهاییبخش جلببوه دادن خببود در برابببر بلببوک دیگببر
بورژوازی حاکم .مسألهی صفاشیسم ،هستهی مرکزی ایدئولوژی حبباکمیت جمهببوری اسببلمی اسببت کببه
عبارت است از ولیت صفقیه ،و اصبلحطلبان هببم آن را قبببول دارنبد؛ در ثببانی اگقر از زاویهی طبقهی
کارگر به واقعیت جامعهی ایران بنگریم ،اصلحطلب یا اصققولگرا در تغییققر وضققعیت ایشققان چنققدان
فرقی ندارد؛ به قول معروف میدان ندادن »چققپ« و »طبقهی کققارگر« بببرای هببر دو بلببوک بببورژوازی
ایران به مثابهی قاعدهای است که تحت هیچ شایطی نباید از آن عقبنشینی کرد.
با شوع نا-آرامیهای پس از انتخابات ،حضور میلیونی گروههایی از مردم در اعتاض به آنچه تقلبببب
مینامیدند )که در ادبیات »چپهای انقلبی« ،خردهبورژوازی و طبقهی متوسط نامیده میشدند( و
نیز عدم عقبنشینی موسوی و کروبی از مواضع خود حتی پس از خطبههای نبباز جمعهی ۱۳88/0۳
 /29رهب جمهوری اسلمی و همچنین سکوب خونین معتضان در روز  ،۱۳88/0۳/۳0برای چپهببای
انقلبی کمی غیرمنتظره و دور از انتظببار بببود .بببا ایببن وجببود ایشببان ترجیببح دادنببد سبباکت باشببند و
نظارهگر حوادثی که هنوز قادر به تحلیل تام و کملش نبودند و در ماهیت متقی آن تردید داشببتند
 به ویژه تبدیل رنگ سبز به ناد مخالفان ،برای این جریان چپ یادآور انقلبهای رنگببی آمریکاسببازبود.
آنها تنها در محدود اظهارنظرهببایی کببه داشببتند ،سکوبهای خشببن خیابببانی معتضببان را محکببوم
کردهاند .با انتشار بیانیهی موسوم به »منشور مطالبات حققداقلی کققارگران ایققران« ،چپهببای انقلبببی
سکوت خود را شکستند و این بیببانیه را نقطهی عطفببی در مبببارزات کببارگران ایببران دانسببتند کببه در
هجمهی تبلیغاتی طبقهی متوسط و خردهبورژوازی برای انقلب رنگیا ش ،نه تنها برخلف »چپهققای
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سبز« رنگ سخش را نیالوده ،بلکه عامدانه اقدام به جدا کردن صف مبارزها ش هم میکند.
سکوت سبزها در روز کارگر سال  ۱۳89و همچنین اوج گرصفت اعتاضات کارگری در این سال -به ویژه
اعتصاب موصفق کارگران پتوشیمی تبیز -برای این گروه از چپ نشانههایی بودند بر درستی مواضعی
که از ابتدای ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری سال  88اتخاذ کرده بودند.
روی کار آمدن حسن روحانی در سال  92برای گروه مزبور تنها تکهی دیگری بود که پازل نولیبالیسلم
اصفسارگسیختهی ایرانی را کامل میکرد؛ و اینکه چرا مشارکت مردم در منبباطق محببروم بببال بببود هببم
دلیلش پر واضح :عدم وجود آگاهی طبقاتی ،که خود بر میگشببت بببه موانببع و مشببکلت پیببش روی
چپ برای صفعالیت کردن.
اکنون که به توصیف نظرگاله سه جریان در چپ ایران در مواجهه با یک جنبش اجتمعی به محوریت
طبقات متوسط و خردهبورژوازی پرداختیم ،میتوانیم با نظر به پرسشهایی که سببعید ببرهنمبب مطببرح
کرده است ،به ویژه بحث »گذار مسالتآمیز از سمایهداری در آرای مارکس و انگلس« ،مواضبع هببر
یک از سه جریان مورد بحببث را بببه نقببد بگببذاریم .بببرای ایببن کببار سببه نکتهی اساسببی را از مقببالهی
»سمایهداری و مسألهی گذار از آن و پاسخی به نقدها«ی سعید رهنم نقل میکنم:
اولین نکته ،نقل قولی است از مارکس» :اگر ببرای مثبال در انگلیبس ,یبا در ایبالت متحبده ،طبقهی
کارگر در شایطی باشد که بتواند در پارلان و در کنگره اکثیت را بببه دسببت آورد ،میتوانببد از ططببرق
قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توسعهی آنها شده رها سازد ،اما ایببن در ش ایطی
است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد) «.تأکید از من است(.
دومین نکته » :انقلبهایی که از نوع اکثیت آگاه نباشند ،محکوم به شکستند ...طبقهی کارگر بببرای
کسب آگاهی به تشکلهای مستقل نیاز دارد ،تشکلهای مستقل بدون وجود دموکراسی امکانناپذیر
است و دموکراسی بدون مبارزات همگانی و فراطبقاتی امکانی ندارد ) «.تأکید از من است(.
و سومین نکته» :سوسیالیزم زمانی میتواند صفرا رسببد کببه در عرصققهی جهققانی دولتهققا و نهادهققای
بینالللی سیاستهای سوسیالیستی را در پیش گیرند«) .تأکید از من است(.
به اعتبار »نکتهی دوم« معتقدم تأکید »چپهای سبز« بر خطببر بببر جببا مانببدن تبعبباتی جبانناپببذیر
برای اقتصاد و دموکراسی در صورت زمامداری نو-اصولگرایان ،مسألهای است واقعی و اگر دو تبصه
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بر آن بیاصفزاییم مشمول نقد »چپهای انقلبی« مبنی بر اینکه گزارهی مزبور ایدئولوژی اصلحطلبانه
است برای صفریب تحریمیها ،نیشود:
تبصهی اول( اصلحطلبان و کارگزاران به عنوان طیف چپ بورژوازی ایران که در مقابل اصببولگرایان
و نواصولگرایان تعریف میشوند ،در پیش بردن نسخهی مکتب اتریشی برنامهی »تعدیل سبباختاری«
به عنوان شاهبیت برنامههای نولیبالیسم در کشورهای در حال توسعه مصمم تببر و بابرنامهترنببد .بببه
عبارت دیگر اصلحطلبان و کارگزاران را میتوان نایندهی نولیبالیسم سکولر و ساختارمند در برابققر
اصولگرایان و نواصولگرایان به عنوان نایندهی نولیبالیسم اسلمگرایانه و پوپولیستی تعریف کرد.
تبصهی دوم( درک اصلحطلبان از دموکراسی همچنان گرصفتار دوگانهی »خودی/غیرخودی« اسببت و
علیرغم تام تلشی که برای جلببب آرای بببه اصببطلح تحریمیهببا در هببر دورهی انتخاببباتی میکننببد،
حاض نیستند پس از به قدرت رسیدن ،کوچکتین تریبونی در اختیار گروههای محذوف سببی سببالهی
جمهببوری اسببلمی قببرار بدهنببد .آنببان بببه شببدت سبباز شکار و نبباپیگیر در پیشبببرد خواسببتهای
دموکراتیکاند .اما واقعی بودن خطری که »چپهای سبز« بببر آن تأکیببد میورزنببد از اینجببا نشببأت
میگیرد که به سبب گستدگی دایرهی دخالت و اثرگذاری دولت در زندگی مردم در کشورهایی نظیببر
ایران و توسعهنیاصفتگی ساختار سیاسی ،با هر بار دستبهدست شدن دولت میبان جناحهببا ،زیبر و رو
شدن مجموعهای از قوانین ،معلق ماندن مصوبات گذشته و به طور کلی یک انقلب سیاسی از بال را
به همراه دارد .به همین خاطر برای عموم مردم اینکه چه جناحی در چه موقعیتی قببرار اسببت روی
کار بیاید ،بدل به مسئلهی مرگ و زندگی میشببود .اینچنیبن اسببت کبه انتخابببات در ایبران همببواره
عرصهی چالش برانگیز سیاست بوده و دیگر کنشگریها را تحت تأثیر خود قرار داده است.
در این مرحله بنا ندارم که از این صورتبندی چنین نتیجه بگیرم کببه اساسبباا تحریبم انتخابببات ،کباری
غلط و هزینهزا است و ما وظیفببه داریببم ،و البتببه بببه سبببب مببوقعیت شببکنندهی چببپ نبباگزیر هببم
هستیم ،که به اصلحطلبان رأی دهیم تا دست کم حداقلهایی را از دست ندهیم؛ بلکه مسببأله تنهببا
پذیرصفت این واقعیت است که زمامداری اصولگرایان و نو-اصولگرایان هزینههای بیشتی برای کشببور
و به طور خاص طبقهی کارگر و جریان چپ به همراه دارد.
اما به اعتبار »نکته اول« معتقدم تأکید »چپهای انقلبی« بر ضورت و اولببویتدار بببودلن بازسببازی
بدنهی چپ و سازمانمند شدن طبقهی کارگر در جامعهی »بهبلوغ نرسببیده«ی ایببران ،تأکیببدی اسببت
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بهجا و واقعی .در این معنا ما مشمول ایدهی »گذار مسالتآمیز از سمایهداری« ببمارکس نیشببویم،
چون وضعیتمان از جنس کشورهای اروپایی نیست که بالخره احزاب سوسیالیسببت و کمونیسببت و
سبز و سوسیال دموکرات در کنار اتحادیهها و سندیکاهای کارگری رسما مشغول بببه صفعالیتانببد و در
پارلان کرسیهایی دارند .در ایران طبقهی کارگر و چپها حببتی از داشببت یببک روزنببامه یببا نشببیهی
رسمی محروماند.
از طرف دیگر تأمل در »نکته دوم« و مقولهی »مبارزهی فراطبقاتی« -بببا عنایت به تجربیات جهببانی-
از زاویهی تجربهی ایران ،نقدهای جریانهای »چپ رمانتیک« و »چپ انقلبی« بببه طبقهی متوسببط
ایران و نخبگانش را ،مبنی بر اینکه »ناپیگیر«» ،سازشکار« و به شدت »خودبین« هستند تا انبببدازهی
زیادی واجد معنا میکنند .به عبارت دیگر پرسش اصلی عبارت از این است که :چپ ایققران بققا ائتلف
با کدام نیروها میخواهد درصدد پیشبردن یک مبارزهی دموکراسی خواهانهی فراطبقاتی برآید؟
وقتی ذهنیت مسلط در طبقهی متوسط و نخبگببانش از مفهببوم چببپ ،خلصببه میشببود در نامهببایی
چون »حزب توده«» ،اکثیت«» ،شوروی«» ،استالین«» ،پول پوت«» ،مائو« و »چاوز ]به عنوان کسببی
که رصفیق احمدینژاد بود[« و صداهای دیگر حاض در مجموعهی چپ عامدانه نادیده گرصفته میشود
)بنگرید به نشیاتی چون »مهرنامه« و »اندیشه پویا«( ،چه میتوان کرد؟
و به اعتبار »نکتهی سوم« معتقدم چپ کنونی ایران اساساا در مرحلهی طفولیت به س میبرد و ما تا
رسیدن به مرز تفکر انتناسیونال راهی بسیار طولنی را در پیش داریم ؛ چه اینکه ما هنوز نتوانستیم
تجربهی تاریخی یکصد سالهی چپ در ایران را بازخوانی کنیم و در سطح گفتمنسازی در موقعیببتی
هستیم که نولیبالیسم از بسیاری جهات دست بال را دارد .برای مثببال بببا وجببود انبببوهی از اسببناد و
خاطرات باقیمنده از احببزاب و گروههببای چببپ و کببارگری ،معببدود »آثببار تحلیلببی« قابببل رجببوع در
عرصهی تاریخپژوهی چپ ،کارهای یرواندببآبراهامیان ,خس وببشبباکری،ببمازیبباربببهببروز و محمدحسببین
خسوپناه است که تقریب اا هیچ کدام تحولت جریانات چپ از بعد از دههی پنجاه را در بر نیگیببرد.
در مورد طبقهی کارگر که وضع از این هم خرابتر است .نگاهی به تک ستارهای چون »طبقه و کققار
در ایران«ببنوشتهی سهراب بهداد و صفرهاد نعمنی که ضمن ارزشببمند بببودن ببه سبببب تل ش بببرای بببه
دسبت دادن تحلیلبی تجرببی از وضببعیت طبقبات در ایبران پبس از انقلب ،از منظبر مارکسبی دارای
ایرادات بسیار جدی است ،خود گواه صفقر پژوهشببی و در یببک کلم شببناخت محببدود مببا از گسببتهای
است که در آن واقع شدهایم اما مدام دربارها ش نظریهپردازی میکنیم.
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از این رو گمن میکنم ما در موقعیتی نیستیم که عملل قادر به درک مثال نقد لنیببن بببه کائوتسببکی و
لوکزامبورگ یا متقابال نقد آنها به لنین ،نقد مارکس به گسد و لصفارگ و یببا همیببن پاسببخهای سببعید
رهنم به منتقدانش باشیم .دقت کنیم که میگویم »عملل«؛ به این معنی که ما به لحبباظ عملببی روی
یک زمین بایر ایستادهایم وگرنه به لحاظ تولیدات نظری و ترجمه در وضعیت بدی نیستیم  .بنا ندارم
با کوبیدن بر طبل ناامیدی و برجسته کردن طبعد تراژیک ماجرا تامی تل شها را پوچ جلوه دهببم ،چببه
اینکه اگر اینطور بود دست به کار نوشت این مت نیشدم.
بحث من شفاف کردن پرسشهای عملی پیش روی چپ ایبران و آغباز صفرآینبد پاسبخ عملبی دادن ب ه
آنها است؛ پرسشهایی که من آنها را به این قرار میدانم:
 -۱ما نیازمند یک مبارزهی دموکراسی خواهانهی فراطبقاتی هستیم  ،اما چپ و طبقهی کارگر
چگونه میتواند با طبقهی متوسط و خردهبببورژوای تببا حبد زیببادی خبودبین ایببران ببر سبب
حداقلهای دموکراتیک ائتلف کند؟ دیوار بیاعتمدی کنونی چگونه باید از میان برود؟
 -2در وضعیت صفقدان احزاب صفراگیر و تأثیرگذار چپ در داخل ،پراکندگی و غیر-متشکلبودن
اعتاضات کارگری و نیز مسألهی اهمیت نقش دولت در اثرگذاری ببر سبباختارهای کشببور و
زندگی مردم ،آیا با وجود کارنامهی نامناسب اصببلح طلبببان در خصببوص تببوجه بببه عببدالت
اجتمعی ،باز هم باید انتخابات را جدی گرفت و به ایشان رأی داد؟
 -۳آیا میشود گفت تا زمان به درآمدن از بنبست کنونی ،میان تل ش برای ایجاد حزب صفراگیر
چپ ،سازمانیابی طبقهی کارگر و شکت در انتخابات و رأیدادن به اصببلحطلبان تناقضببی
وجود نببدارد ،و ایببن یببک تاکتیببک موقببتی اسببت تببا چببپ و طبقهی کببارگر بببه حببداقلی از
اثرگذاری برسد؟ آیا چپ در حالی ک ه بقرای سقازمانیابی خقود و طبقهی کقارگر میکوشقد،
شکت کردنش در انتخابات نافی تلشاش نخواهد بود؟ چه اینکه با توجه بببه علقهمنببدی
اصلحطلبان به ایدهی تعدیل ساختاری و در دستور کار قرار گرصفت آن از سوی ایشببان پببس
از به قدرت رسیدن ،عمال وضعیت طبقهی کارگر را بدتر خواهد کرد .آیا میشود بببه انببدک
گشایش سیاسی در جامعهی مدنی که ممکن است با روی کار آمدن اصلحطلبان به وجببود
آید ،امید به مهبار ایبدههای اقتصبادی نولیبالیسبم در عرصبهی اجبرا ببه اعتببار اعتاضبات
کارگری و چپ داشت؟ از آن بیشت ،آیا میتوان به قدرت رسیدن اصلحطلبان را به چشققم
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فرصتی برای پیریزی یک انقل ب سوسیالیستی از نوع اکثیت آگاه آن نگریست؟
 -۴آیا انتخابات برای چپ صفلا باید عرصهای برای تبلیغات کمونیستی باشققد یققا اینکققه نفققس
انتخا ب کردن میان بد و بدتر اهمیتی سیاسی دارد؟
 -5مؤلفههای یک فعالیت اثربخش و فراگیر چپ در داخل ایران چیست؟

فکر میکنم پاسخ دادن به پرسشهای فوق نقش مهمی در خارج شدن از بنبست بقه قققول مققارکس
»کلم افروزی انقلبی« ققچپ به عوض کار انقلبی از یک سو و »خودبینی طبقققاتی« ققطبقهی متوسققط
از سوی دیگر ،که ما امروز گرفتارش هستیم ،دارد.
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 -۲پیام موسوی و شادی چپهای سبز
یک .پس از مدتها ،بار دیگر پیامی از میرحسین موسوی در حص منتش شده است ،که ضمن تأکید
بر کذب بودن ادعای امثال مهدی طائب در خصوص تفهیم شدن اتهببام اقببدام علیببه امنیببت ملببی بببه
خود ش و اعلم آمادگی برای حاض شدن در دادگاه ب رای دصفبباع از خبود ،ب ه سبیاق تبامی بیانیههبا و
سخنانیهای منتش شده از وی ،حاوی تأکیدی ویژه بر »صفقرا«» ،پابرهنگان« و »مستضعفان« است و
اینکه براندازان حقیقی کسانیاند که از جیب این بینوایان میدزدند.
دو .موسوی از ابتدای حضور ش به عنوان نخستوزیر در جمهوری اسلمی تا به همین امروز ،همواره
خود را به عنوان مهمترین چهرهی جناح چپ کلسیک جمهوری اسلمی شناسانده است .جنبباحی کببه
مداصفع جهتگیریهای سیاسی و به ویژه اقتصادی به نفع آنچه آیتالله خمینی و روحببانیون هببوادار
او برای اجتناب از یکی شدن با گفتمن چپ مارکسیستی» ،مستضعفان« )به جای »طبقققهی کققارگر«(
نامیدند ،است .حواشی مربوط به قانون کار و زمین شهری در دههی شصت ،تصویب نشدن برنامهی
پنج سالهی توسعهی تنظیمشده توسط دولت او ،ببا ایبن اتهبام ک ه »سوسیالیسبتی« اسبت و از همبه
مشهورتر اختلصفات آیتالله خامنهای به عنوان رئیسجمهور وقت در دههی شصت بببا وی کببه نهایتبباا
کار را به دخالت آیتالله خمینی برای انتخاب مجدد موسوی به عنوان نخستوزیر کشببانید ،همببه و
همه به نوعی به اختلصفات جناح موسوم به »بورژوازی تجاری« به سکردگی مؤتلفه با جریان موسوم
به »خط امامی«ها بر س آرمانهای انقلب برمیگشت .مسئلهی محوری این دعوا تعیین و تکلیف با
میراث گفتمنی چپ مارکسیستی -که در روزهببای اوج ایببن دعببوا تقریببباا بخببش اعظببم جریببان چببپ
مارکسیستی سکوب شده بود -بود :یعنی »طبقهی کارگر« )بخوانید »مستضققعفان«( و »امپریالیسققم«
)بخوانید »استکبار جهانی«(.
سققه .موسببوی بیسببت سببال از صببحنهی اجرایببی کشببور کنببارهگیری کببرد و در هببر بببار انتخابببات
ریاستجمهوری که اصلحطلبان )خط امامیهای سابق که اینک به لحاظ تفکر اقتصادی راست شده
بودند( به ساغش رصفتند ،با طرح بهانههایی )نظیر در اختیار داشت یک شبکهی تلویزیونی( از آمببدن
خودداری کرد .جالب آنکه در سال 88ببهم که موسوی پس از اعلم کاندیببداتوری خبباتی وارد مبباجرا
شد و حاض نشد از چهرههای شاخص اصلحطلب به عنوان مشاور و گردانندهی ستادهایش اسببتفاده
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کند ،بسیاری این رصفتارهای موسوی را به حساب صفاصلهگذاریا ش با تفکببر راسببت آنهببا کببه ۱6ببسببال
سکالن ادارهی کشور را در دست داشتند ،گذاشتند .حتی بعداا روشن شد که مشاورانش هببم بببا تأکیببد
خبباص و ویببژهای کببه او در بیببانیهی ورود بببه انتخابببات و یببا سببخنانیهایش بببر »مستضببعفان« ببو
»پابرهنگببان« و »کببارگران«ببمیگذاشببت ،مواصفببق نبودنبد و بببا کهنببه و دههی شصببتی خوانببدن چنیببن
ادبیاتی ،نگران رأیآوری از طرف طبقهی متوسط بودند؛ اما گویا موسوی بر »خط قرمببز بببودن« ایببن
گفتمن تأکید کرده است .به این کارنامه بیاصفزایید امتناع او از امضای سند اولین برنامهی پنج سببالهی
توسعهی مصوب در جمهوری اسلمی )که در دوران ریاستجمهوری هاشمی رصفسببنجانی اجببرا شببد و
به عنوان اولین گام در پیادهسازی سیاستهای »تعدیل ساختاری« ببدر ایران شناخته میشببود( کببه آن
را » بستهی بانک جهانی برای کشیدن شیرهی جان کشورهای در حال توسعه« نامید.
چهار .از ابتدای انقلب به این سو دو گرایش کلی در چپ مارکسیستی ایران قابل رد گیری است:
یکی رویکرد موسوم به »تودهای-اکثیتی«ببکه قائل به بازی در زمیلن واقعاا موجببولد جمهببوری اسببلمی
است و تل شا ش را مصوف تقویت و تبلیغ گفتمن چپ کلسببیک درون نظببام حبباکم میکنببد و آنجببا
هم که خبی از حاملن این گفتمن نباشد ،به اصلحطلبان تببن میدهببد .ایببن رویکببرد قائببل بببه یببک
بهاصطلح »مارکسیسم چراغ خاموش«بباست که چندان امیدی به کنشگری طبقهی کبارگر نبدارد )هبر
چند دغدغهی ایشان را دارد( و امیدوار به صفشارهای سیاسی-اجتمعی طبقهی متوسببط از یببک سببو و
جهتگیری دولت ببه »رفقاه اجتمقعی«بباز سببوی دیگبر اسببت .جریبان موسببوم ببه »چپهببای سبببز«
چپهای مداصفع جنبش سبز -در واقع به نوعی )با این تفاوت که نسبببت بببه مسببئلهی دموکراسببی وآزادیهای اجتمعی حساسترند( ادامهدهندگان رویکرد مذکور به شمر میآیند.
رویکرد دیگر که آن را »ضد تودهای-اکثیتی«ببمینامم ،هرگز قائببل بببه بببازی در زمیببن واقعبباا موجببود
جمهوری اسلمی نبوده و تل شا ش را مصوف تقققویت و تبلیققغ گفتمققن مارکسیسققتی و توانندسققازی
طبقهی کارگر بب) چه از نظر سازماندهی و چه از نظر تعمیق آگاهی طبقاتی( کرده است .این گببروه بببا
اعتقاد به کنشگری طبقهی کارگر ،انتخابات را همواره محملی دانسته که بیشت از آنکه گشایشی در
وضعیت سیاسی و اجتمعی پدیبد آورد ،صقحنهی تحمیققق تودههققا و بقازآرایی طبققاتی در جمهققوری
اسلمی بوده است .به زعم ایشان طبقهی حبباکم همببواره بببورژوازی بببوده اسببت و رصفببت و آمببدهای
جناحی در هر انتخاباتی ،صصفاا نبد بلوکهببای قببدرت درون بببورژوازی اسببت کببه در آن نفعببی بببرای
طبقهی کارگر نخواهد بود.
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پنج.ببجنبش سبز به عنوان حرکتی که روز ۲۵ققخرداد ۱۳88ققتولد خود را اعلم کرد ،شکسققت خققورده
است و اینکه ندای »یا حسین ،میرحسببین«ببدر روز ۱6ببآذر یببا انتخابببات 92ببدر دانشبگاه و خیابببان
شنیده میشود ،دلیلی بر حیات این جنبش نیست .این جنبش مشخصاا به سه دلیل بب»تغییر گفتمببن«،
»از دست دادن امکان نایش قدرت خیابانی« ببو »کاهش جمعیت باورمندان به آن« ببشکسببت خببورده
است:
 گفتمنش عبارت بود از »اجرای بدون تنببازل قببانون اساسببی«» ،دموکراتیزاسببیون در معنببای
وسیع کلمه« و خواست اصلیا ش »تجدید انتخابات« .مورد آخر کببه مطلقبباا محقببق نشببد و
دست آخر به رضایت دادن به انتخابشدن روحانی در انتخابات بعدی منجر شد )بخوانیببد
بنفششدن سبزها( .از طرصفی دو مورد دیگر هببم اختصاصبی جنببش سببز نبودنبد )ببه ایببن
معنی که پیش از این جنبش هم از سوی دیگرانی طرح شده بود( ،هر چند میتببوان گفببت
که به اعتبار این جنبش به طور وسیعتری محبل تبوجه قبرار گرصفتن د .امبروز امبا گروههبا و
سایتهای منتسب به این جنببش عمبدتاا حبامی دولبت یببازدهم و خواسبتار رصفبع حصبب از
رهبان جنبشاند.
در واقع خواست »دموکراسی حداکثی« ببکه متعاقب آن شعار »جذب حداکثی ،دصفببع حببداقلی« هببم
مطرح شد ،امروز تبدیل به یک »دموکراسی حداقلی«ببشده است که عبببارت اسببت از »خواسققت رفققع
حص از رهبان جنبش سبز«» ،آزادی زندانیان سبز« ببو »بازگشت به قدرت اصلح طلبان« .البته ما بببا
این مشکل هم از جانب هواداران جنبش سبز مواجهایم که تامی مطالبات گروههای مختلف مردم و
حرکتهای اجتمعی منتقد وضع موجود را )البته اگر رنگ و بوی چپ و کببارگری نداشببته باشببد( بببه
حساب خود میگذارند )از حضور در مرگ پاشایی تا مشارکت در دیدن صفیلببم کیببانو ش عیبباری( ،حببال
آنکه چنین ربط منطقیای قابل اثبات نیست .از سوی دیگبر ایبن مسبئله هبم هسبت کبه هبواداران
جنبش ،این بهاصطلح »حداقلی شدن دموکراسی« را نه نشانهی عقبنشینی از آرمانهای اولیه ،بلکه
به حساب پویایی ،انعطافپذیری و واقعبینی جنبش میگذارند ،حال آنکه دیگرالن منتقد آن را دقیقبباا
به حساب عقبنشینی میگذارند.
 تسخیر صفضای شهری بدون شک یکی از لالانهای هر جنبشی است .در واقع میتوان گفبت
این مقوله به مثابهی »تن« جنبش است؛ و جنبشی که این امکان را از دست دهد محکببوم
است به مجازی شدن .سکوب ،عقبنشینی موقت یا هر اسم دیگری که بببر ایببن از دسببت
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دادن امکان حضور در خیابان بگذارید ،معنایا ش ایببن اسببت کببه جنبققش مققورد نظققر قابققل
دیدن نیست.
 واضح است که از همن شوع جنبش اختلفنظرهای متعددی میان شکتکنندگان در آن
بود ،که البته تا مقطعی از حیات این جنبش علببی رغببم تفبباوت دیببدگاهها ،اصفببراد قائببل بببه
همزیسببتی کنببار یکببدیگر بودنببد .امببا مرحلهبهمرحلببه ایببن وضببعیت جببای خببود را بببه
»خودبنیادی طبقهی متوسطی اصلحطلبانهی شوونیستی« داد:
تبلور شعارهایی چون »نه غزه ،نه لبنان ،جبانم صفبدای ایبران«» ،جمهببوری ایرانبی« ،ایبدهی تظبباهرات
سکوت و غیر -خشونتآمیز ،عدم تایل برنامهریزان راهپیمییها به تعیین مسببیر در منبباطق جنببوبی
شهر تهران ،بیتفاوتی به مناسبتهایی چون »روز کارگر« یببا »سببالمرگ کشببتار زنببدانیان سیاسببی در
سال  «67ببو  ...از جملهی مواردی بود که در روزهای پس از به حص رصفت رهبببان جنبببش بببه س عت
منجر به ناامیدی و قهر گروههایی از جنبش شد و روز به روز آن را منحص در همن جریان موسببوم
به اصلحطلبان کرد .جالب آنکه پیش از به حص رصفت موسوی ،ساز و کبباری تعبببیه شببد کببه »سببایت
جرس« ،نگاه محدود و غیر متکث »سایت کلمه« را جبان کند.
نکتهی مهم از این بحببث امببا اشبباره بببه ایببن اسببت کببه گفتمققنی کققه موسققوی خققود را ناینققدهی آن
میدانست )مستضعفان( ،تا همین امروز در مجموعهی جنبش سبز جز خود او صدای دیگققری پیققدا
نکرد .به عبارت دیگر جنبش سبز اساس اا خود را به عنوان نقطهی مقابل گفتمن مستضعفان شناساند.
حتی اگر این توهم را داشته باشیم که موسوی یک کمونیست انقلبی بببود ،بیتردیببد جنبشببی کببه او
رهب ش بود ،جنبش طبقهی متوسطیای بود که هژمونی گفتمنیاش با »شوونیسم«» ،انقل ب رنگی«
و البته »لیبالیسم متقی« بود .در این خصوص توضیح این نکات مهم است:
 طبقهیمتوسطی بودن این جنبش به این معنی است که شعارها و مطالبات برجسته شده
در آن حول محور مناصفع این طبقه میچرخید؛ حال ممکببن اسببت تعببداد قابببل تببوجهی از
طبقهی کارگر هم در آن بببوده باشببند ،امببا ایببن اصفببراد جببذب در گفتمببن طبقهی متوسببط
بودند .باز هم دقت کنیم که چنین نتیجهای گرصفته نشود که خواست کارگری مساوی است
با معیشت و دستمزد و خواست طبقهی متوسببطی مسبباوی اسببت بببا آزادی و دموکراسببی.
مسئله ،همن تفاوت و در ادامه تضاد میان »درک بنیادی« از دموکراسی و آزادی با »درک
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سطحی« از آن است.ببکارگران هم خواسققتار برخققورداری از »حققق تشققکل مسققتقل«» ،حققق
اعتصا ب« و »حق راهپیمیی« هستند ،و به دصفعات ایببن مطلببب را ابببراز کردنببد و بببابتش
هزینههای سنگین پرداخت کردند ،اما آیا آزادی و دموکراسی مورد مطالبهی جنبببش سبببز،
چنین مواردی را در بر میگرصفت؟
 شوونیسم ب یتردید یکی از مهمترین مصادیق بارز و ضبهزننده به جنبش سبز بود  .زمانی
که شعار »جمهوری ایرانی« و استفادههای نابهجا از لالانهای میهنببی ،نظیببر »س ود مببرز
پرگهر« یا »تقدیس جنگ هشت ساله« )هر چند با ادبیاتی خلف ادبیات تبلیغببی »صببدا و
سیم«( ،گروههای بسیاری از »فعالن جنبش ملی آذربایجان« تا »فعالن کققرد« و »عققر ب«
را نسبت به این جنبش بدبین کرد و حتی به مقابلهبهمثل وادار کرد.
 و اما متقی بودن لیبالیسم این جنبش صصفاا اشاره به برجستگی مفهوم »شببهروندی« ببدارد
که تجلی آن را میشد در مواردی نظیر تأکید بر »اصل  «۲۷قانون اساسی )حق راهپیمیی
مسالت آمیز( مشاهده کرد.
شش.ببچپهای سبز این روزها ممکن است با دیدن پیببام موسببوی گببل از گلشببان شببکفته باشببد کببه
» دیدید انتخاب ما درست بود ،او همچنان بر آرمان مستضعفان ایستاده است !«؛ اما پرسش اینجاست
که ساختارها چه میشوند؟ موسوی به عنوان یک صفرد نسبتاا کاریزماتیک و غیرسازشگر در مقام رهببب
یک جنبش نتوانست به گفتمن آن شکل دهد .امروز نبولد او از بودنش برای اصلحطلبان و هواداران
جنبببش سبببز طپرصفایببدهتر اسببت ،چببرا کببه بببا گفتمببن »رصفببع حصبب« میشببود کلببی پطببز رادیکالیسببم و
دموکراتیسم داد .آنچه اما همچنان باید مغفول بانببد خواسببت عببدالت و برابببری اسببت .موسببوی و
کروبی برای جنبش سبز واقعاا موجود ،مصداق این بیتاند که:

زندها ش موی دماغه  /مردها ش چشم و چراغه
این مهم را میشود از موقعی که او در پیامی به کتاب »گزار ش یک آدم ربایی« اشاره کرد ،صفهمید :در
حالی که او در بیانی استعاری سعی داشت به هوادارنا ش بگوید که »مرا ربودند و چه شد آن شعار
موسوی دستگیر بشه ،ایران قیامت میشه؟!« ،اما در کمل کمدی-تراژدی ،هواداران طببی یببک حرکببت
رادیکال)!( اقدام به خرید کتاب )تا درجهی نایاب شدن آن( و لیک کردن پاراگرافهای جذاب آن در
صفیسبوک کردند .در واقع ماجرا تبدیل به یکجور سلبیتی ) (celebrityشد!
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هفت .چپهای سبز احتمال از س داشت دغدغهی عدالت و دموکراسی در این جنبش شکت کردند،
اما سؤال اینجاست:
آیا چپ مجاز است مادامی که خود از قدرت همسنگ با طبقهی متوسط برخببوردار نیسببت -اعببم از
اینکه حزب صفراگیر و قدرتنببد در داخبل کشببور نبدارد یبا بببا طبقهی کببارگری پراکنبده ،غیرمتشببکل و
بیبهره از آگاهی طبقاتی درخور روبهروست -به مقولهی ائتلف طبقاتی بیاندیشد؟
آیا دقیقاا به خاطر همین ضعف چپ ،چپهای سبز تبدیل به طفیلی جنبش سبز نشدند؟ آیا گفتمن
طبقهی متوسط ایشان را مصف نکرد؟
آیا به سبب این ائتلف زود هنگام ،تقویت گفتمن چپ و توانندسازی طبقهی کارگر فققدای بالنقدگی
طبقهی متوسط نشد؟
تراژدی موسوی در جنبش سبز نشان میدهد که ساختارها بسققیار قدرتنققدتر از افرادنققد ،لببذا شببادی
کردن از بابت تفاخر به انتخابکردن درست یک شخص ،چیزی نیست جز لببذت خردهبورژوامآبببانه از
یک موصفقیت صفردی .پیام موسوی بیش از هببر چیبز بایببد یببادآور شکسببتهای یببک جنبببش و نبباتوانی
رهبی صفردی در پیش برد یک حرکت باشد.
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 -۳چگونه سبزها در تحلیل انتخابات معجزه میکنند؟
یا چرا در انتخابات  88تقلب شد اما در انتخابات  92نه؟!
بگذارید کار را یک راست با تحلیل »بوردیو«یی دکققت شققهرام پرسققتش در ارتببباط بببا نتایببج انتخابببات
ریاست جمهوری سال ) 92با عنوان »فهم شگفتی« /مهرنامه /شمره  /۳6صص  (80_8۳که منجر به
روی کار آمدن »حسن روحانی« و دولت موسوم به »تدبیر و امید« شد ،شوع کنیم.
دلیل انتخاب این مقاله را برای شوع نقد منوط میکنم به خواندن ادامه مطلب و صصفاا به ذکر ایببن
مختص بسنده میکنم کببه ببه نظببرم در میببان تببامی تحلیلهببایی کبه راجببع بببه نتایببج انتخابببات 92
خواندم ،این مقاله از انسجام نظببری بیشببت و نیببز بینببش جامعهشناسببانهی قابببل تببأملتری دربببارهی
جامعهی ایران و رصفتار سیاسی شهروندان برخوردار بود.
به نظر ایشان:
» رویکرد رابطهگرا بهدنبال الگویی است که بتواند کنش مردم در انتخابات ریاست جمهوری
92ببرا با توجه به شایط تاریخی ایران تبیین کند .به بیببان دیگببر کنققش انتخابققاتی محصققول
دیالکتیک منش کنشگران و میدان انتخابات است؛ که با توجه به میببزان س مایهی سیاسببی
بال ،مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات را به لحاظ نظری توجیه میکند .منش نخبگببان
سیاسی با این نوع کنش سازگار است .در مقابل ،سمایهی سیاسببی کببم بببه کنببش احساسببی
متمیل است که تقلید و تبعیت در آن نقش عمببدهای دارنببد .منببش اکببثیت غیببر صفعببال در
میدان سیاست بیشت مواصفق با این نوع کنش است .به طور کلی کنش احساسققی در میققدان
انتخابات به کنش عقلنققی تکیققه میکنققد و بققا آن همولققوژی سققاختاری دارد ،تققا جققایی کققه
استاتژی عمل نخبگان را به زبان خود برمیگرداند ...کنش متقابل بیببن مرکببز و پیرامببون در
میدان انتخابات همنند نحوهی تعاملت کنشگران مرکزی و حاشیهای در میببدانهای دیگببر
است .مرکز پاسخگوی پرسشهای پیرامون است .بین کنشگران حرصفهای و غیر حرصفهای عببال
سیاست رابطهی دیالکتیکی برقرار است؛ بببه گببونهای کببه جسببتجوی نقطهی ش وع ،راه بببه
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جایی نیبرد .در میدان انتخابات ،خواست مببردم علیالقاعببده بببا دسببتورالعمل رهبانشببان
همراهی دارد .به همین دلیل در انتخابات اخیر استاتژی عمل مردم عادی با استاتژی عمل
بازیگران حرصفهای عال سیاست همولوژی داشت .مببردم بببه همببن انببدازه دسببت از ایببدهآل
پروری برداشته بودند ،که رهبانشان واقعگرایانهتر عمل میکردند .صفضببیلت تقببدم بببا هیببچ
یکشان نیست ... .کنش عامهی مردم با کنش خواص در میدان انتخابببات 92ببشببباهت دارد.
اما ،سرشتههای احتیاط مردم در حاشیههای میدان با اعتدال رهبان سیاسی در مرکز بسیار
متفاوت است .اکثیت مردم در قالب کنش احساسی به تبعیببت از رهبببان صفکببری خببود در
انتخابات شکت کردند؛ در حالی که نخبگان سیاسی در قالب کنش عقلنی بهتین گببزینهی
ممکن را اختیار نودند ... .کنش انتخاباتی یکدست نیسببت ،بلکببه بببا تببوجه ببه ویژگیهببای
میدان انتخابات به سمت عقلگرایی یا بالعکس احساسگرایی میل میکنببد .بببه ایببن جهببت
رفتار انتخاباتی ایرانیان از جهت عقلنی بودن اقلیت و احساسی بودن اکققثیت بققا جوامققع
دیگر شباهت دارد .اما ،تفاوت میدان انتخاباتی ایران با جوامع دیگر در ثبات آن است کققه
تحت تأثیر میدان قدرت ققرار دارد.ببدر وضببعیت اسببتقلل میبدان؛ اسببتاتژی عمببل ایرانیبان
مشببارکت حببداکثی در انتخابببات اسببت ... .بببر اسبباس ایببن الگببوی رابطهگرایببانه ،تبببیین
جامعهشناختی رصفتار انتخاباتی ایرانیان در انتخابات اخیببر مسببتلزم بررسببی ش ایط تبباریخی
میببدان انتخابببات و سببیر نفببوذ قببدرت در آن ،مواضببع نخبگببان سیاسببی در ایببن میببدان و
موضببعگیریهای آنهببا دربببارهی مشببارکت یببا عببدم مشببارکت در انتخابببات ،و سببانجام
انگیزههای شناختی مردم درکنش انتخاباتی شان است«.
این تحلیل علیرغم آن که خود را از دوگانهی »عقلنی بودن-احساسی بودن« رصفتار انتخاباتی ایرانیان
میرهاند ،اما سه ایراد جدی دارد:
 .۱مدل نظریهی میدان »بوردیو« با صفرض جامعهای تدوین شده که در آن شاهد حد بببالیی از
»تایز یاصفتگی« میادین مختلبف کنشورزی جببامعه از یکببدیگریم؛ امبا بببا ایببن وجببود نگباه
تبباریخی بببه »میببدان« مسببئلهای اسببت کببه از اهمیببت اساسببی در یببک تحلیببل بوردیببویی
برخوردار است .آقای پرستش روشن نیکند که میدان انتخابققات در ایققران چققه پیشققینهای
دارد .بباهمیت این بررسی از آن جایی است که نشان میدهد میدان مورد نظر چببه میراثببی
از گذشته به ارث برده است.
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 .2وقتی بناست چنین مبدلی را ببرای جبامعهای مثببل ایببران ببا درجهی پببایین تبایز یبباصفتگی
میادینا ش به کار ببید ،لزم است که نسبت میان میادینا ش را هم در نظببر بگیریببد .بببرای
مثال اگر میدان انتخابات را در نسبت با میدان قدرت و دین و سیاست ببینیم چه خواهد
شد؟ چگونه پیشاپیش صفرض کردیم علت مشارکت بال ،استقلل میببدان انتخابببات اسببت؟ از
این بنیادیتر با چه معیارهایی فرض کردیم میققدان انتخابققات ۹۲ققاسققتقلل داشققته اسققت؟
ممکن است چنیبن پاسبخ داده شبود ک ه مبا علبت و معلبولی نیبینیبم و رابطهای تحلیبل
میکنیم .نسبت مشارکت بال و استقلل میدان را نیتوان علت و معلولی تحلیببل کببرد .بببه
بیان دیگر »تقدم با هیچ یکشان نیست« .اما این تحلیل بیش از آنکه توضیحدهنده باشببد،
گرصفتار دور است؛ نه چون نیخواهد علت و معلولی نباشد ،بلکه چون پسینی است؛ یعنی
نتایج انتخابات را معیار مستقل بودن یا نبودن انتخاببات قبرار میدهبد )اگبر کاندی دای ببا
تفکببرات اصببلحطلبانه رأی آورد میببدان مسببتقل اسببت و در غیببر ایببن صببورت خیببر!( .در
حقیقت از عبارات موجود در تحلیل شهرام ققپرستش میتوان فهمیققد کققه او دارد از عینققک
طبقهی متوسط به مسئله مینگرد؛ چه اینکه این نخبگانی که او عملشان را واقعگرایققانه
میخواند و نیز مردمی که دست از ایدهآلپروری برداشتهاند ،چه کسانیاند؟
 .۳سوألی که در انتهای ایراد دوم بیان کردیم ،سومین ایراد تحلیببل پرسببتش را آشببکار میکنببد:
نادیده گرفت میدان نبد طبقاتی .با رویکرد »بوردیو«یی هم که به مسأله نگباه کنی م ،ایبن
واضح است که گروههای مختلف مردم ،چشم به نخبگان خاص خود دارند .برای مثببال اگببر
میدان »دین« را در نظر بگیریم ،یک گروه از اعضای آن که »طلبببه«هببا باشببند ،احتمببال در
انتخابهای خود به نظر مراجعشان چشم دارند .یا مثال صببنف س مایهگذاران منبباطق آزاد
هم همینطور .به همین شبکل اگقر نگققاه مارکسقی را بقا بوردیقویی درآمیزیققم :در طبقهی
متوسط ،گروههایی به خاتی ،هاشمی ،مصباح یزدی ،احمدینژاد یا نشیاتی چون شق و
مهرنامه و کیهان در تصمیمگیریشان نظر دارند ،حال آنکقه گروههقایی دیگقر بقه علیرضقا
نوریزاده ،رضا پهلوی ،مریم رجققوی یققا شققبکههایی چققون بققی.بققی.سققی ،صققدای آمریکققا و
سیمی آزادی.بباز طرصفی باید توجه داشت که گروههببایی از مببردم -مثببل طبقهی کببارگر -در
برخورداری از یک حکومت جمعی آگاهانه با موانع متعددی مواجهاند؛ در نتیجه ،عمدهی
اینان رصفتاری که از خود بروز میدهند یببا ناشببی از »آگبباهی شببهودی«-در خببود -اسببت یببا
»واکنش«ی تلصفی جویانه.
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اما نسبت این نوع از تحلیل انتخابات  ۹۲با جنبش سبز چیست؟
توضیح این نسبت را من از اینجا آغاز میکنم که نخبگانی که آقای پرستش از ایشببان یبباد میکنببد ،و
من آنها را »اصلح طلبان« و گروههای نزدیک به ایشببان -اعببم از »تحلیلگببران مسببتقل و جریانببات
ملی-مذهبی« مینامم ،همن کسانی هسبتند ک ه پبس از اعلم نتایبج انتخاببات 88بباعلم کردنبد کبه
میدان انتخابات استقللا ش را از دست داده و بل-تأثیر شده است .به واقع باور گروههببایی از مببردم
و در صدر همهی آن ها طبقهی متوسط -به این تشخیص نخبگان مذکور ،جرقهی اولیهی اعتاضبباتسال  88را زد .به عبارت دیگر صورتبندی ماجرا به طور خلصه عبارت از این بود:
» نهققاد انتخابققات در ایققران کققاراییاش را از دسققت داده ،و لققذا اگققر میخققواهیم گرفتققار
دیکتاتوری نشویم ،چارهای نداریم جققز احیققای آن؛ و از آنجققایی کققه نتایققج انتخابققات اعلم
شده ،چارهای نداریم جز اعتاض خیابانی مسالتآمیز از سققوی دسققت کققم کسققانی کققه در
انتخابات شکت کردهانققد و بققاور دارنققد کققه ایققن نهققاد کققاراییاش را از دسققت داده اسققت.
مداومت در این اعققتاض بایققد تققا ابطققال نتایققج اعلم شققده و اعلم پیققروزی کاندیققدای مققا
)میرحسین موسوی( باشد«.
اینجا منظور از »جنبش سبز« را ص صفاا باورمنببدان بببه ،و تل شگببران در راسببتای هببدف صفببوق در نظببر
میگیرم و نه دیگر گروههایی که با خواستهایی غیر از خواستهی مذکور )ابطببال نتایببج اعلمشببدهی
انتخابات( به صف معتضان خیابانی پیوستند-هرچند که این کببار بببه لحبباظ جامعهشببناختی درسببت
نیست ،اما من برای نتایجی که میخواهم بگیرم این انببتزاع را انجببام میدهببم .ایببن کبه میگببویم ببه
لحاظ جامعهشناختی درست نیست ،از آن روست که یک جنبش ،چون حز ب نیست ،وقتی که شوع
میشود ،در جریان فعالیتش ممکن است به نحققوی گسققتش یابققد کققه لزومققال مققد نظققر آغازکننققدگان
حرکت نباشد.
یک جنبش در فرآینققد حیققاتاش از یققک آغققاز متحققد ،بققه میققانهی اختلفققات جنققاحی و فراکسققیونی
میرسد و در پایققان بققا تضققاد آشققتیناپذیر منققافع جناحهققا و فراکسققیونها بققه بنبسققت میرسققد و
موجودیتش را در مقام آن کل متکث نخستین از دست می دهققد.ببدر موضببوع مببورد بررسببی مببا هببم
گروههای معتقد به صورتبندی ارائه شده ،در واقع یک گروه از »جنبش سبز« را تشببکیل میدهنببد؛
گروهی که البته مهمتریببن در میببان سببایرین دسببتهبندی شبده تحببت نببام »جنبببش سبببز«انبد .آنهببا
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مهمتیناند ،چون گفتمنشان به مدد رسانه موصفق شد در نبد با دیگر گفتمنهببای قائببل بببه جنبببش
سبزز هژمونیک گردد.
بسیار خوب ،نخبگان این گروه تشخیص دادند که باید در انتخابات 92ببشکت کرد و به روحببانی رأی
داد .در حالی که رهبانش همچنان در حصند ،برخی نخبگانش در تبعید و زندان ،و نه تنها نشانهای
هم دال بر بهبود وضعیت نهاد انتخاببات دیبده نیشبود ،بلکبه ببا رد صبلحیت هاشبمی رصفسبنجانی
نگرانیها بیشت هم میشود .منطق اا باید چه نتیجهای بگیریم؟ آیا غیر از این است که جنبش سبببز بببا
ویژگیهایی که برشمردیم شکست خورده و دچار نقض غرض شده است؟ اینکه روحققانی رأی آورده
و نه جلیلی یا قالیباف را باید به حسا ب پیروزی جنبش گذاشت؟ محتملترین پاسخ مثبت به پرسش
صفوق از این قرار است:
»درسببت اسببت کببه رأی بببه روحببانی و پیببروزی او در قیبباس بببا اهببداف جنبببش سبببز یببک
عقبنشینی به حساب میآید ،اما رأی نیاوردن کاندیداهای دلخواه جریبان حباکم نشبانهی
تأثیر مخالفخوانیهای سبزها در طول چهار سال از  88تا  92و عقبنشینی حاکمیت در
برابر آن است؛ چه اینکه میتوانست مثل سال  ،88نتایج را ببه نحببو دیگببری اعلم کنببد امببا
این کار را نکرد .به بیان جامعهشناسانه )از نوع کارکردگرایانها ش( هر جنبشی دستاوردها یببا
کارکردهای ناخواسته دارد :درست اسققت کققه میرحسققین موسققوی رئیققس جمهققور نشققد امققا
استقلل نهاد انتخابات احیا شد .پس جنبش در دستیابی به هدف کلیاش کققه جلققوگیری از
استیلی دیکتاتوری بوده به پیروزی رسیده است«.
ایراد پاسخ صفوق اینجاسببت کببه جببوابی بببرای ایببن پرسببش نببدارد کببه اگققر میپققذیریم کققه »حققاکمیت
میتوانست مثل  88ققنتایج را دستکاری کند«  ،چرا این طور تحلیل نکنیم که این کار را نکققرد چققون
نظرش به روحانی بود و مشکلی با روی کار آمدنش نداشققت؟ و اینکببه وانببود میکببرد کاندیببداهای
مورد حمیتش هم جلیلی و قالیبافاند ،صصفاا ببرای گرمکببردن تنببور انتخابببات بببود .ببه عبببارت دیگبر
روحانی رئیسجمهور شد چبون هبم مببردم خواسبتند و هببم حبباکمیت .برآمببدن از پبس ایبراد مبذکور
مستلزم استدلل این نکته است که در صفاصلهی  88بتا  92ببه سبب آنکه حاکمیت تا انبدازهی زیبادی
در سطح داخلی و بینالللی مشوعیتش را از دست داد و درگیر بحرانهای متعدد شد ،لببذا تببوان آن
را نداشت که بخواهد در برابر رأی اکثیت در انتخابات 92ببدسببتکاری کنببد .بببه طببور خلصببه یببک
صفرضیهی محتمل این است:
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موسوی و کروبی باید تأیید صلحیت میشدند تا تنور انتخابات گرم شود ،اما نباید پیققروز میشققدند
چون فراتر از خط قرمزها عمل میکردنققد؛ در حققالی کققه در مققورد خققاتی در سققال ۷6ققو 80ققو نیقز
روحانی در سال  ،۹۲این ملحظه وجققود نداشققت .بققدون شققک گفتققه خواهققد شققد کققه صققحبتهای
نخبگان جریان حاکمیت در سالهای ۷6ققو 80ققگواهی میدهققد کققه اتفاقققال نگققاه بققه روی کارآمققدن
خاتی  ،از نوع عبور از خط قرمزها بود؛ بققه ویققژه بققا تققوجه بققه حققوادث ۷6ققتققا .۷۹قق پققس مشققارکت
حداکثی میتواند معادلت حاکمیت را برهم بزند و ایستادن در برابر اکققثیت تنهققا مسققتلزم میققزان
توانایی حاکمیت است که آن بسته به کمیت و کیفیت بحرانهایی است که با آنها مواجه است.
در خصوص صفرضیهی »حاکمیت ضعیف« میتوان به دو نکته اشاره کرد:
 .۱این ابهام به جای خود باقی است که چرا حاکمیت فقط در سالهای  80 ،۷6و  ۹۲ناتوان
بوده و نققه در دیگققر دورههققا؟ البتببه کببه گفتببه میشببود سبیر وقببایع و انباشببت بحببران در
سالهای مذکور علت انتخاب آنها به عنوان لحظهی تجلی حاکمیت ضببعیف میباشببد .بببا
این وجود همچنان باید بتوان استدلل کرد که چرا بین سالهای  8۴تا  88حاکمیت ناتوان
در نظر گرفته نیشود؟ مگر نه اینکه دقیقاا همین استدلل »مشارکت بال تضببمینکنندهی
عدم مدیریت رأیها« در سال 88ببباور داشت که به دلیببل هزینههببایی کببه بببابت 4ببسببال
ریاست جمهوری راستهای جوان به حاکمیت تحمیل شده ،حاکمیت به انتخاب دوبببارهی
وی تن در نخواهد داد و اساس اا توان رویارویی با مشارکتی در این ابعاد را نخواهد داشت؟
یا مثال چرا در مورد سال 72ببچنین استدللی )حبباکمیت ضببعیف( ارائببه نیشببود؟ تنهببا راه
پاسبخگویی ببه ایبن پرسبشها ایبن اسبت کبه هبواداران صفرضبیهی »حباکمیت ضبعیف« ببا
سنجههایی بسیار دقیق اثبات کنند که مثال ضعف حاکمیت در سال  92در قیاس با  88به
نحوی بود که توان مدیریت آرا را نداشت .به نظر میرسد با توجه به عدم شببفاصفیت نظببام
انتخابات در ایران اساساا امکان پژوهش در این باب وجود ندارد.
 .2در مورد شخص روحانی هم بببا تببوجه بببه اینکببه در قیبباس بببا هاشببمی ،خبباتی ،موسببوی و
کروبی  ،صفردی نزدیکتر به مجموعهی حاکمیت و همچنین یک چهرهی امنیتی است که در
عین حال ویژگیهای ارضاکنندهی طبقهی متوسبط را هبم داراسبت ،میتبوان ایبن صفببرض را
مورد توجه قرار داد که حاکمیت به نحوی مهرههققای شققطرنج انتخابققات را در برابققر افکققار
عمومی قرار میدهد که در نظر اکثیتشان روحانی بدل به منجی شود.
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به این ترتیب صفرض »حاکمیت ضعیف« را برای سال های 76ببو 80بببه اعتبار اینکببه مجمببوعهی تیببم
جدید رهبی تازه از سال 68ببسکان را به دست گرصفته و تببا سببال  ،80مجموعبباا ۱2ببسببال از حضببور ش
میگذشته ،میتوان با احتیاط پذیرصفت؛ چه اینکه با توجه به عدم برخببورداری رهببب جدیببد از اقتببدار
کاریزماتیک رهب قبلی ،باید میکوشید تا با اتکا به بدنهی بوروکراسی مجموعهی بیببت رهبببی ،انببواع
دیگری از اقتدار را برای خود دستوپا کند .اما این صفرض برای سالهای  8۳به بعد قابل قبول به نظر
نیرسد.
به این اعتبار ایدهی »مشارکت بققال در انتخابققات=احتمققل بققالی عققدم امکققان مققدیریت آرا«ببکببه در
هنگامهی هر انتخاباتی از جانب اصلحطلبان به عنوان یگانه رو ش ممکن و کم هزینه برای اثر بخش
کردن تل شهای جامعهی مدنی تبلیغ میشود ،صفلا یققک خققوشبینی بیپشققتوانهی تققاریخی-اسققنادی
اسققت ؛ یببک جببور قصببهی بببا پایببان خببو ش کببه اصببلحطلبان و عمببدهی طبقهی متوسببط ایببران )کببه
اصلحطلبان را بهعنوان نخبهی خود میپذیرد( بببرای تببوجیه بیعملیشببان در برپببایی یببک جببامعهی
مدنی پویای مستقل از کنش و واکنشهای حاکمیتی میببان جناحهببا ،بببرای خببود تعریببف میکننبد تببا
خوابشان ببد.
در واقع تامی این توجیهات برای آن آورده میشود که »ذهن« در مواجهه با این پرسش که »آیا جققز
آمادگی برای انتخابات و رأی دادن در ایران ،فعقالیت سیاسقی دیگقری هقم میشقود تعریقف کقرد؟«
صفشل و ناتوان گردد .چنین است که باید گفت اساسال دعوت به شکت در انتخابققات در ایققران کنققونی
که جامعهی مدنی در معنای یک نیروی فشار موثر بققر حققاکمیت موجققودیت نققدارد ،تنهققا کققارکردش
مشوعیتبخشی به دم و دستگاه اقتدارگرای حاکمیت است .ببهر شکلی از گشببایش سیاسببی در ایببن
موقعیت محصول دلخواست حاکمیت است :تشخیص بدهببد شببل میگیببرد ،تشببخیص بدهببد سببفت
میگیببرد .ایببن وسببط صفشببار از نبباحیهی جببامعه مطلقبباا تببأثیری در بهاصببطلح عقبنشببینیها یببا
تامیتخواهیهای حاکمیت ندارد .چون اگر بپذیریم که زبان گویای یک جببامعه نبدهببای جبباری در
عرصهی مدنیا ش است ،باید پذیرصفت که جامعهی ایران از این حیث لل است .انتخاباتهای ریاست
جمهوری  88و  92پیغام بسیار واضحی در ارتباط با بحث ما داشت:
در جامعهای مثل ایران که لل است ،حاکمیت درست در لحظهای که دست بببه گریبببان بببا
بسببیاری از بحرانهاسببت و انتظببار میرود از موضببع اقتببدارگرایانهی خببود عقببب بنشببیند،
برعکس کامال سفت میگیرد )مورد  ،(88و در موقعیتی که به نظر میرسببد بببه سبببب عببدم
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وجود صفشار اجتمعی موثر ،میتواند روالهای مطلوب اقتدارگرایانها ش را پیش گیرد ،چنیببن
نیکند و نرم رصفتار میکند )مورد .(92بب البته که کسی ممکن است بگوید شم صفبباکتور مهببم
»شایط بینالللی« را از تحلیلتان بیرون گذاشتید .طببرح ایببن چببالش بببه واقببع مهببر تأییببد
دیگری است بر نتیجهگیری ما ،چه اینکه دارید از »صفشار بینالللی« سبخن میگوییببد و نببه
»صفشار داخلی« )یا همن جامعهی مدنی( .پس چیزی عوض نیشود :جامعه همچنان صفشببل
است و نقشی در عقب نشینیهای حاکمیت ندارد )نونه :تواصفق هستهای(.
در چنین وضعی اتفاق اا حتی اگر حال و حوصلهی صفعالیت جدی مدنی هم نداشته باشید ،مهببم اسببت
که در انتخابات شکت نکنید .جببامعهای کببه از خببود صبدایی نبدارد ،بایببد دسببت کببم سببعی کنببد تببا
میتواند صدای حاکمیت نشود .البته که این کار مشکلی برای بازی با اعداد از جانب حاکمیت ،بببرای
اثبات مشوعیت صوریا ش ایجاد نیکند؛ اما دو مزیت دارد:
 .۱رأیسازان در مجموعهی حاکمیت ،متوجه میشوند کببه در حببال حکمرانببی بببر جببامعهای
هستند که اهمیتی برای کلیشهی پوسیدهی »ض ورت انتخققا ب بققد در مقابققل بققدتر«ببقائببل
نیست؛ لذا حاکمیت ممکن است بببرخلف میببل و برنبامها ش ،اقبدام ببه عقبب نشببینیهای
پیشبینینشده ناید که خروجی مثبت ناخواستها ش بببرای جببامعه ،صفراهمشببدن زمینههببای
صفعالسازی جامعهی مدنی باشد.
 .2شم به عنوان کسی که تا قبل از تصمیم به عدم شکت در انتخابببات ،حکببم بببرگهی رأی را
برای حاکمیت داشتید ،به مرور متوجه میشوید که شکت یا عدم شکت گسققتدهی امثققال
خودتان ،منجر به بروز حققادثهی خارقالعققادهای نیشققود ،و ش ایط فاجعهبققار بققا انققدکی
تفاوتهققای ظققاهری همچنققان برقققرار خواهققد بققود و هببر تغییببر و تحببولی هببم ناشببی از
دلخواستهای حاکمیت -صفارغ از نگرانیا ش از ناحیهی صفشار جامعه است .این امببر ذهببن
شم را متوجه امکانهای موثر دیگر صفعالیت سیاسی و اجتمعی ،غیر از شکت در انتخابات
)به عنوان غیر-موثرترین کنش در ایران( میکند.
در پایان بنا بر آنچه استدلل شد ،نتیجه میگیرم ،هقر شقکلی از دعققوت بقه شکت در انتخابققات در
شایط فعلی تنها و تنها شایستهی نام »فرصت طلبی« و »عافیت طلبی« است.

۳2

 -۴جنبش نولیبال سبز
نگاهی انتقادی به چشمانداز سیاسی انتخابات پیشرو با ترکز بر آرای آصف بیات
»من پروژهای دارم دربارهی تحولت انقلبی اخیر .در این پروژهی تحقیقی ،این انقلبها را
با آنچه که خودم  ۳5سال قبل در ایران و نیکاراگوئه شاهد بودم مقایسه میکنببم .میبینببم
که تغییر صفاحشی به وجود آمببده و چیزهببای زیببادی در ایببن  ۳5سببال اتفبباق اصفتبباده اسببت.
مهمترین این اتفاقها هژمونی نولیبالیسم در دنیاست .منظور نولیبالیسببم صفقببط بهعنببوان
یک سیاست اقتصادی نیست ،بلکه بهعنوان شیوهی رصفتاری و حکومتداری است کببه غلبببه
پیدا کرده .خب این یک روند ثابت در برههی پس از جنگ سد اسببت کببه تببأثي مسببتقیمی
هم روی جنبشهای اجتمعی و شکل اعتاضات گذاشببته .جنبشهببای اخیببر در پسزمینهای
از تفکر نولیبالیسم صببورت گرصفتببه و در نببتیجه اغلببب ایببن نیروهببای انقلبببی ،بببازار آزاد و
س مایهداری را زیببر سببوأل نبدهانببد .اغلببب ایببن جنبشهببا در دورهی پببس از سوسیالیسببم
]منظور پس از صفروپاشی شوروی[ بهوجود آمدند و بنابراین به راهکارهای سوسیالیستی ،بببه
ارز شهای برابری و عدالت اجتمعی اهمیت درخوری نیدهند«.
)آصف بیات /مصاحبه با نشیه اندیشه پویا با عنوان »پیشروی آرام ضد-انقلب« /شمره  / 24ویبببژه
نوروز  /۱۳94ص (۱9
این نقلقول از مصاحبهی بسیار مهم نشیه »اندیشه پویا« با آصف بببیات ،به زعببم مببن عینکببی را در
اختیار ما میگذارد کببه میتببوانیم بببا اتکببای بببه آن تببا حببد زیببادی صفببارغ از احساسببات یببا مببواجههی
ایدئولوژیکی هیستیک ،با واقعیات جنبشی که به نام »سبز« در ایران مشهور شد ،روبرو شویم .البته
که نقدهای بسیار عالیای طی سالهای گذشته درباره »جنبش سبز« نوشته شببده کببه از قضببا نکتهی
مد نظر آصف بیات را بببا دستگذاشببت بببر مببواردی چببون »غیبببت طبقهی کببارگر در جنبببش سبببز«،
»هژمونی گفتمن بورژوایی اصلح طلبان« یا »خودخببواهی طبقهی متوسببط« بببه نحببوی طببرح کببرده
است )در این خصوص بنگرید به تحلیلهای گروه پروسه(.
آنچه که در این صببورتبندی میتوانببد حامببل پرسببش جدیببدی باشببد ،عبببارت اسببت از ایببن کببه آیققا
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نولیبالیسققم ص فلا بققا تکیققه بققر سیاسققتهای تعققدیل سققاختاری عملققی میشققود یققا اینکققه میتوانققد
جنبشهای اجتمعیای را بققه منظققور تحقققق هرچققه بیشققت خققویش سققامان دهققد؟ اینجببا منظببور از
ساماندادن میتواند هم شکلگیری جنبشهایی باشد کببه مطالبههببای نولیبببالی دارنببد )مثل جنبببش
بازرگانببان خواهببان تجببارت آزاد( و هببم سببوار شببدن بببر جنبشهببایی باشببد کببه اساسبباا نولیبالیسببم
مسئلهشان نیست )مثل جنبش حق طلق برای زنان(؛ به عبارت بهت بهرهبرداری از نتایج )خواسببته یببا
ناخواسته( به بار آمده به واسطهی صفعالیت این جنبشهببا در راسببتای تعمیببق مناسبببات س مایهداری
نولیبال.
اهمیت صورتبندی بیات برای من آن جایی است که به تأسببی از ایببدهی ابببداعی خببود او در کتبباب
معروف »سیاستهای خیابانی« یعنی ایدهی »پیشروی آرام« میتوان گفت که این نولیبالیسم است
که پس از جنگ سد توانسته است آرام آرام تامی سنگرها را فتقح کن د؛ فتحقی کقه گرچقه در آغقاز
]نیمهی دوم دهه [۱۹۷0قق بققه اتکققای سکو ب و خققونریزی توسققط دولققت در سققپهر اقتصققاد نصققیب
نولیبالیسم شد ،اما پس از چندی به اتکای روشنفکران ،هنمندان و مبارزان آزادیخواه توانسققت در
سپهر فرهنگ هم حاصل شود.
صورتبندی آصفبببیات به ما کمک میکند تببا از درک نولیبالیسببم ص صفاا بببه مثببابهی مجمببوعهای از
سیاستهای اقتصادی با عنوان »تعدیل ساختاری« صفراتر رصفته و آن را همچون یک صفرهنگ و شببیوهی
زیست درک کنیم؛ شیوهی زیستنی که حتی میتواند در زندگی یک مبببارز مارکسیسببت دوآتشببه هببم
مشاهده شود .اگر موضوع بحث را محدود به ایران کنیم ،آنگاه میتببوان مسببئلهی طببرح شببده را از
پس از دهه  ۱۳70شمسی ]یعنی دورانی که با روی کار آمدن دولت هاشمی رصفسنجانی و پیادهسازی
سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد به عنوان آغازگاه نولیبالیسم در ایران شببناخته میشببود[ ردیببابی
کرد و به اوج آن یعنی انتخاب حسن روحانی بهعنوان رئيسجمهور رسید.
منظور از جنبش نولیبالی در معنای غیرمسققتقیم آن ]یعنققی جنبشققی کققه مطققالبهی نولیققبال )نظیققر
تجارت آزاد( ندارد[ چیست؟ منظور دقیقلا عبققارت اسققت از خاموشمانققدن دربققارهی مسققائلی چققون
شیوهی تولید سمایهداری ،فقر ،عدالت اجتمعی و فاصلهی طبقاتی .ایببن بببه نببوعی یببادآور جملهی
مشهور هورکهایمر است که »هرکس مایببل نیسببت دربببارهی س مایهداری بحببث کنببد ،بایببد در مببورد
صفاشیسم هم سکوت کند« .واقعاا هببم در ش ایطی کببه تعیینکننببده بببودلن قابببل تببوجه اقتصبباد بببرای
حوزههای سیاست ،اجتمع و صفرهنگ ،تقریباا از سوی قریب به اتفاق پارادایمهای رشببتههای مختلببف
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علوم ،امری قطعی و مسلم است ،آیا میشود درباهی منطق جبباری بببر اقتصبباد جهببان )نولیبالیسببم(
ساکت بود؟ بیشک نولیبالیسم صصفاا با تکیه ببر سکوب ،قببادر ببه تببداوم نبببود و هضمشببدن آن در
صفرهنگ جوامع است که ساپا نگهش داشته است .نقش نولیبالیسم در شکلدادن صفرهنگی کببه لزومبباا
تبلیغ به نفع سیاست بازار آزاد نبوده ،بلکه تشویق به بلموضوع کببردن عببدالت و برابببری و سببازوکار
استثمر در سمایهداری بوده است :همین که در خصوص موارد برشمرده شده ،سبباکت باشببید ،راه را
برای »پیشوی آرام نولیبالیسم« هموار کردید.
به نظر میرسببد از ابتببدای دههی ۱۳70ببتببا بببه امببروز ،صفرهنببگ حبباکم بببر جببامعهی ایببران از چنیببن
سازوکاری پیببروی کببرده اسببت .بببرای چگببونگی دخببالتگری مببؤثر ضببدنولیبال در اتفاقببات سیاسبی-
اجتمعی پیش رو و نیز خیز شهای جاری و آتی احتملی علیه وضع موجببود ،تحلیببل جنبببش سبببز در
پرتو این ایده ،میتواند راهگشا باشد.
آصفبببیات در بخش دیگری از مصاحبهی خود ،بببا ترکببز بببر مببورد مصبب ،توضببیح میدهببد کببه چببرا
انقلبهای موسوم به »بهار عربی« را »انقلبهای دوران نولیبال« میداند:
» ما مدام بر این ترکز کردهایم که این انقلبها چه میخواستند و مثل انقلبیهببا صفرامببو ش
میکنیم که مهمتین مسئلهی مفقود در این انقلبها ،عدالت اقتصادی و اجتمببعی اسببت.
به همین دلیل است که من این انقلبهببا را انقلبهببای دوران نولیبببال میدانببم .عببدالت
اقتصادی تقاضای بسیاری از آدمهببای عببادی جببامعه ببود ،امببا تقریببباا همهی روشبنفکران و
رهبان انقلب ،چه اخوانیها و چه سکولرها ،هیچ آلتناتیوی برای بازار و سببمایهداری آزاد
نداشتند .این ضعف صفقط مربوط به جنبشهای عربی نیسببت .در واقببع همهی جنبشهببای
اعتاضی نظیر اشغال در اروپا یا آمریکا که نسبت به تأثيات سمایهداری اعببتاض میکننببد،
سیستمتیک با این مسئله برخورد نکردهاند .این جنبشها برنامهی جایگزین ندارند«.
حتی اگر هم آلتناتیوی ارائه شده و میشود ،به سبب عدم داشت درکی عمیق از منطق سمایهداری،
به شکل دیگری ،دستمیهی نولیبالیسم واقع میشود؛ چنانکه احمد سیف در مقالهی ارزشمند خببود
)»مشکل آقای توماس پیکتی«( در نقببد کتبباب جنجببالی تومبباس پیکببتیبب)»س مایه در قببرن بیسببت و
یکم«(  ،راهحل پیشنهادی وی را برای کاهش نببابرابری )مالیببات تصبباعدی بببر ثروتنببدان( ،بببه درسببتی
»نولیبالی« میخواند:
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»دﺭ ﺍینکه یاصفتههاﯼ پیکتی ﺩﺭ ﺍین کتاﺏ مهمﺍند ترﺩیدﯼ نیست ﻭ باید قدﺭشناﺱ ﺯحم ﺕ
گستﺩﻩ نویسندگاﻥ ﺍین کتاﺏ بوﺩ ،ﻭلی ﺩﺭ عین حاﻝ نباید صفرﺍموﺵ کرﺩ که کتاﺏ پیکتی با
بهرﻩگیرﯼ ﺍﺯ تئوﺭﯼ باﺯﺩهی نهایی میکوشد ﺭشد نابرﺍبرﯼ ﺩﺭﺁمد ﻭ ثرﻭ ﺕ ﺭﺍ توضیح ﺩهد  .به
گفتهی پیکتی با بیشتشدﻥ شکاﻑ بین باﺯﺩﻩ نهایی سمایه ﻭ نرﺥ ﺭشد ﺍقتصاﺩﯼ ،نابرﺍبرﯼ
هم بیشت میشوﺩ .ﺩﺭ ﺍینجا نکته مهم ،ترکز ﺩﺭ مالکیت سمایه ﺍست چوﻥ باعث میشوﺩ
ﺭشد ﺩﺭﺁمد ثرﻭتندﺍﻥ ﺍﺯ متوسلط ﺭشلد ﺩﺭﺁمد ﺩﺭ جامعه بیشتر باشد .ﺍلگوﯼ ﺭشد کتاﺏ
پیکتی هم یک ﺍلگوﯼ ﺭشد نئولیبﺍلی ﺍست ﻭ ﺍحتمل به همین ﺩلیل هم ﺍست که ﺭﺍﻩحل
پیکتی هم مالیا ﺕ میشوﺩ .ﺩﺭ کتاﺏ حجیم پیکتی سخنی ﺍﺯ نهاﺩها ﻭ ساختاﺭ قدﺭ ﺕ
ﺍقتصاﺩﯼ نیست ﻭ ﺍحتمل ﺩلیل ﺍین ﺍمر ﺁﻥ ﺍست که ﺍین مقولهها ﺩﺭ ﺍقتصاﺩ نئولیبﺍلی که
ﺍساﺱ برﺭسی پیکتی ﺍست ﻭجوﺩ ندﺍﺭﺩ .ﻭلی مساله ﺍین ﺍست که ﺭﺍﻩحل ﺍحتملی پیکتی ﺩﺭ
بهتین حالت ساﺩﻩﺍنگاﺭﺍنه ﺍست؛ چوﻥ پیکتی میزﺍﻥ کنتﻝ سمایه بر صفرﺁیند سیاست ﻭ
سیاستپرﺩﺍﺯﯼ ﺩﺭ جوﺍمع سمایهﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ناﺩیدﻩ گرصفته ﻭ شاید به همین ﺩلیل خوﺩﺵ ﺭﺍﻩ
برﻭﻥﺭصفت پیشنهاﺩﯼﺍﺵ ﺭﺍ»ناکجا-ﺁباﺩﯼ« میخوﺍند .ﺩﺭ ﺍلگوﯼ ﺍقتصاﺩﯼ نولیبﺍلی نرﺥ سوﺩ
مستقل ﺍﺯ ساختاﺭ قدﺭ ﺕ ﻭ نهاﺩها ،باﺯﺩهی نهایی سمایه ﺭﺍ تعیین میکند«.
)برای مطالعه یک خلصهی عالی از کار پیکتی و نقد مارکسی از آن نگاه کنید بببه» :نقببدی بببر کتبباب
»سمایه«ی توماس پیکتی« نوشتهی صفریدا آصفاری(.
احمد سیف در ادامه با تشیح ضعفهای این الگوی رشد ،سخنی مشابه بیات ،بیان میکند:
» مسبببببببأله ﺍین ﺍست که برﺍﯼ یاصفت پرسشهایی که ﺩﺭباﺭﻩ چگونگی کاﺭکرﺩ نظاﻡ ﺍقتصاﺩﯼ
حاکم برجهاﻥ ﺩﺍﺭیم ،باید ﺩﺭباﺭﻩ سمایهﺩﺍﺭﯼ بیشتر سخن بگوییم ﻭ ﺍین کاﺭﯼ ﺍست که
پیکتی ﺩﺭ ﺍین کتاﺏ نیکند«.
در نگاهی گستدهتر ،ایببن کبباری اسببت کببه هیببچ یببک از مببا در جریببان کنشهببای سیاسببی انجببامش
نیدهیم.
به این اعتبار باید ،بری از هر احساساتی» ،جنبش سبز« را جنبشی نولیبال بدانیم کببه بببا مطالبببات و
نحوهی سازمانیابیا ش ضبهی جبانناپذیری به مبارزهی ضد-نولیبالیسببم زد .جنبشببی کببه علیرغببم
شناختهشدن مهمتین چهرها ش )میرحسین ببموسوی( به عدالت خواهی ،نببه تنهببا عببدالت و برابببری و
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ضدیت با نولیبالیسم ،جزئی از مطالباتش نشد ،بلکه در سال  ،۱۳92قریب به اتفاق کسانی که هنببوز
به شکست جنبش باور نداشتند و به نحوی از آن مأیوس نشده بودند ،دست بببه حمببیتی گسببتده از
حسببنببروحببانی زدنببد؛ کسبی کببه صفرزندخوانبدهی صفکبری-سیاسببی هاشببمیببرصفسببنجانیبب)پببدر معنببوی
نولیبالیسم در ایران( به شمر میرود.
شاید گفته شود به این که هر شکلی از تل ش برای شوریدن علیه وضع موجود را صصفاا به دلیببل آنکببه
مارکسی نیست ،متهم به نولیبال بودن میشود و به این ترتیب با برساخت دوگانهی »یا مارکسببی یببا
نولیبالی« ،کلیهی تحولخواهان ) از اصلحطلب و جمهوریخواه گرصفته تببا صفعببالن محیطزیسببت( بببه
صف نداشت بینش مارکسی در مواجهه با وضع موجود ،در صف دشمن قرار میگیرند .در موقعیببتی
که صصف اا به اعتبار وضعیت نگرانکنندهی محیطزیست و تکببثیر بنیادگراییهببای مببذهبی ،هببر لحظببه
بیش از پیش دوگانهی لوکزامبورگی »یا سوسیالیسم یا بربریت« خود را مینایاند ،و متأسفانه حرکببت
جامعهی جهانی هم مایل بببه سببمت »بربریببت« اسببت ،صفقببدان بینببش مارکسببی در توضببیح و تبببیین
پدیدارهای جهان و ارائهی راهحل بر اساس آن به نوعی بازیکردن در زمین نولیبالیسم است.
واقعیت اجتمعیای به نام نولیبالیسم به قدری پررنگ است که مشخص نکردن موضببع در برابببر آن
) که دقیقترین و عمیقترین موضعگیریها در برابر آن ،موضعگیری مارکسی است( ،مصداق سببکوتی
خواهد بود که مویی با خیانت صفاصله ندارد .برای مثال چه باید گفت دربارهی پژوهشگر اجتمعیای
که آمارهای فقر و اعتیاد و فاصلهی طبقاتی را میبیند ،و نیز نقش نولیبالیسم بققه عنققوان مهمققتین
عامل بهوجود آمدن آنها ،اما با این وجود به آحاد جامعه توصیه میکند تا در انتخابات مجلققس بققه
یکی از دو جناح سیاسی موجود در کشور )اصلحطلب و اصولگرا( رأی بدهند؟! ببجناحهببایی کببه در
پیشبد سیاستهای نولیبالی تنها در تاکتیکها باهم تفاوت دارند؛ درست چیزی شبیه به تفاوتهای
راست و چپ در کشورهای اروپای امروز )صفرانسوا اولنلد سوسیالیسببت صفرانسببوی همببن قببدر راسببت
است که نیکول سارکوزی(.
مشخصتر صحبت کنیم :چببرا بایبد ببه علببی مطهببری رأی ببدهیم؟ چببون او مببدام دربببارهی ض ورت
شکستهشدن حص و آزادیهای اجتمعی سخنس ایی میکنببد؟ مطهببری دربببارهی ریشببههای صفقببر و
صفاصلهی طبقاتی چه میگوید؟ مطهری دربارهی برابری زن و مرد چه میگوید؟ راهحلهایش بهعنببوان
نایندهی احتملیای که رأیا ش میتواند در تصویب یببا رد لوایبح نولیبببالی و ضبدزن تأثيگبذار باشببد
چیست؟ چرا شکستهشدن حصبب رهبببان جنبببش سبببز بایببد از مبببارزه بببا صفقببر و صفاصببلهی طبقبباتی و
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مردسالری مهمتر باشد؟ مگر همن موسوی هم در حص معتض به »ایجاد صفسادهای عظیم از جیب
مستضعفان و پابرهنگان و صفقرا« نشد )اشاره به آخرین پیام منتش ه از وی(؟ پببس طبیعتبباا از نگبباه او
هم که به ماجرا بنگریم »مبارزه با صفقر« باید بر شکستهشدن حص ش اولویت داشته باشد )البتببه اگببر
گفتمن موسوی را بهعنوان تنها گفتمن چپ سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلمی مببورد شناسببایی
قرار دهیم و نه گفتمنی در خانوادهی اصلحطلبی یا اصولگرایی که هر دو راست اقتصادیاند -باند
که برداشت موسوی و نهادگرایانی چون صفرشادببمؤمنی از مفهوم عببدالت و برابببری و ریشببههای صفقببر،
چیزی در حد حزب توده }تازه با غیاب تحلیل طبقاتی از آن{ است؛ با این وجود نکتهی اصلی مدنظر
من برجستهکردن اولویت مبارزه با صفقر به عوض رصفبع حصبب در نگباه یببک جنببش سببزی معتقبد ببه
اندیشههای موسوی است(؛ یا اساساا گیریم که نظر بر این است که رصفع حصبب و نبببد بببا نولیبالیسببم
هر دو به یببک انبدازه اهمیببت دارنبد ،بسببیار خببوب ،راهحلشببان چیسببت؟ رأی بببه امثببال مطهببری و
پزشکیان و صفائزه ببهاشمی ؟ تسکجست به تئوری نخناشدهی صفشار از پایین و چانهزنی از بببال؟ شبباید
میان خواهان »رصفع حص بودن« و »به چنین کسانی رأی دادن« تناقضی وجود نداشته باشد )که روی
کار آمدن دولت یازدهم و میزان تل شهای آن برای »رصفببع حصبب« خببود نببونهای براصفراشببته اسببت در
خصوص چنین اعتمدهایی و وجود یا عدم وجود تناقض میان مطببالبه »رصفببع حصبب« و »رأی دادن«(،
اما قطعاا میان خواهان »رصفع صفقر بودن« و »رأی دادن به چنیببن اصفببرادی« تنبباقض هسببت .امثببال ایببن
اصفراد در طول تاریخ مجالس پس از  ۱۳57نشان دادهاند که نه تنها دغدغهای در خصوص آسیبهای
اجتمعی ندارند ،بلکه به اعتبار درک مرتجعانهای که از مفهوم توسعه و پیش صفت دارنببد ،آسببیبهای
اجتمعی را پیامد طبیعی کلیشهی اسطورهگونی میدانند که نام زیبا و علمیا ش »دوران گذار« است.
هببر وقببت بببه آنهببا نقببد کنببی کببه پببس چببه شببد تحقببق وعببدهها؟ پاسببخ میدهنببد »تحمببل کنیببد،
سیاستگذاریهای ما بلند مدت است و آثار و پیامدهای کوتاه مدتش ممکن اسببت خوشببایند نباشببد
اما قطعاا در کل به نفع کشور است« و وقببتی هببم کببه پببس از سببالها نشببانهای از پیش صفت و رصفبباه
پدیدار نگردد ،تقصیر را به گردن این میاندازند که »ما مداوم بببر سبب کببار نبببودیم«» ،نگذاشببتند کببه
طبق برنامه پیشبرویم« .ما بیش از صد سال است که »در حال گذار«یببم! و حتمابب ایببن هببم طبببیعی
است» :توسعه و پیشصفت ،صب و تحمل میخواهد ،به غببرب بنگریببد«! آدم بببه یبباد تئوریهببای امببام
زمانی کلهبردارانهای چون »صفروپاشی خودبهخودی سمایهداری پس از به منتهای درجه رسیدنش« یببا
»گذار به سوسیالیسم در اتحاد جمهیر شوروی« میاصفتد .در این منطق ،طبقهی کببارگر و تهیدسببتان
شهری همواره باید منتظر بانند و رسالت تاریخیشان هم نه شببور ش بببر علیببه نظببم س مایهدارانهی
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موجود ،بلکه تل ش برای هرچه بالندگی سمایهداری است تا به اصطلح زودتر صفروپاشد ،درست مانند
باغبانی که پای درخت سیبش عرق میریزد تا سیبها برسند و به سبب سنگینی و رسیدگیشان خود
بر زمین اصفتند.
تام این ارصفاقهایی که من در بحث صفوق داشتم در حالی اسببت کببه دیببدیم حببتی راهحببل بببه ظبباهر
رادیکال توماس پیکتی هم پا را صفراتر از چارچوبهای پراتیک نولیبالیسم نیگببذارد ،حببال دیگببر چببه
رسد به اصلحطلبان و اعتدالگرایان تا گردن نولیبال وطنی.
ما واقع اا صفرصت چندانی برای نجات نوع انسان از صفرواصفتادن به بربریت نداریم؛ بالتر گفتبم کبه تنهبا
توجه به دو نونه »وضعیت محیط زیست« و »گست ش بنیادگرایی مذهبی« در جهان کبباصفی اسببت تببا
بفهمیم »صفرصت نداشت برای اشتباهکردن« چگونه معنای مرگ و زندگی به خود میگیرد.
دست آخر اگر گفته شود که باید توأمان هم نظر بببه ترمیببم سبباختار دولببت و پارلببان داشببت و هببم
جنبشهای اجتمعی ضدنولیبال را سامان داد ،پس تناقضی میان رأیدادن به اصلحطلبان )به عنببوان
حرکتی در راستای عقب نشاندن توتالیتاریسم صفقاهتی( و ایجاد جنبشهای ضببد-کالییسببازی حیببات
اجتمعی ) بهعنوان حرکتی در راستای مهار میل نولیبال اصلحطلبان( نیست .صفارغ از ایراد نظری این
اسبتدلل در خصببوص جبدا-انگاشببت سبپهر سیاسببت از اقتصبباد ،شببم هببر وقببت دومبی )جنبشهببای
اجتمببعی( را راه انداختیببد و پیگیرانببه دنبببالش کردیببد ،بببه هرکببه دلتببان خواسببت هببم رأی بدهیببد.
بهاصطلح »اول برادریتان را ثابت کنید« که صصفاا ارادهی معطوف به صندوق رأی ندارید ،بعد راجع
به رأیدادن هم صحبت میکنیم.
اما اگر از منظری که آصف بببیات پیش رویمان میگذارد با مسئله برخورد کنیم )نولیبالیسم به مثببابه
صفرهنگ ،شیوهای برای زیست }ظالانه{( باید گفت که از قضا اصلحطلبان در شببکلدادن نولیبالیسببم
نقش بسیار حسابشدهتر و سازمانیاصفتهتری را ایفا کرده و میکنند تا اصولگرایان )که عمدتاا به صفکر
س و سامان دادن به ظاهر دینی این نولیبالیسم و توجیه شعی آناند(.
اصلحطلبان با سخنگفت از ضورت آزادیهای سیاسی سعی در دصفنکردن مسئلهی عدالت و برابببری
و صفاصله طبقاتی میکند و حتی آنجا که از اصفتضاح صفساد اقتصادی امثبال باببک زنجبانی مرثیهس ایی
میکنند ،در واقع آنرا معلول عدم اجراییشدن درسببت نسبخهی آزادسببازی بازارهببا معرصفببی میکننبد.
اصولگرایان هم با وامصیبتا سدادن از نفوذ غربی ،با طرح مطببالبهی هرچببه امنیببتیتر کببردن صفضببای
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جامعه ،سعی در کشت هر شکلی از اندیشهی برپا داشت جنبشهای اجتمعی ضدنولیبال دارند.
از سال ۱۳62ببکه کار بازآرایی ساختار دوگانهی حاکمیت )پلیس سیاسی و اداره زیسببت-سیاسببت( تببا
اندازهی زیادی به سانجام رسید ،اصلحطلبان همواره پیشبرندهی سیاستهای اقتصادی و اجتمببعی
و صفرهنگی نولیبالیسم بودند ،و اصولگرایان صفراهم کننده زمینههای سیاسی پیشوی ایببن نولیبالیسببم
) سکوب چپ و جنبشهای ضد سمایهداری ،به ویژه جنبش طبقهی کارگر(.
با روی کار آمدن هر یببک از آنهببا ،دوگببانهای تقببویت میشببود کببه منطقا ش عبببارت اسببت از لببزوم
ترجیحدادن یکی بر دیگری؛ البته که در ترکیبهای پسامدرنی و بهاصببطلح صفراجنبباحی روز ،نببه تنهببا
تضادی میان خواست ظریف و توأمان سدارببسببلیمنی نیسببت ،بلکببه اتفاقبباا حببذفکردن هببر یببک از
آنهاست که ما را در معرض خطر قرار میدهد :اگر ظریف نباشد ،پروندهی ایران به شببورای امنیببت
میرود ،تحریم میشویم و دیگر کسی برای سمایهگذاری اینجا نیآید؛ اگر سلیمنی نباشببد ،امنیببت
ملی به خطر میاصفتد و س و کارمان با »داعش« خواهببد بببود .بببه ایببن ترتیببب حببتی میتببوان نبتیجه
گرصفت که خوب است مجلسی داشته باش یم ک ه هبم کوچکزادههبا در آن باشبند و هبم مطهریهبا؛
اعتدال یعنی همین :میانمایگی تا بینهایت! این گونه است کببه مسببئلهی نولیبالیسببم زیببر خروارهببا
ترجیح کاذب سیاسی دصفن میشود و اوضاع در بنیانش بدتر از قبل ادامه مییابد.
اینجا توصیهی من به آنانی که واقف به خطبر گفتمنهببای اصبلحطلبی و اصبولگرایی در ارتببباط ببا
مسئلهی نولیبالیسم هستند ،اما انگیزه ،جرأت یا حوصلهی صفعالیت جنبشمحببور را هببم ندارنببد ،ایببن
است که »از تو خیری نرسد ،ش مرسان« .به عبارت دیگر خواهشمندیم نگران روی کببار آمببدن امثببال
کوچکزادهها به عوض مطهری ها نباشید ،چون اگر چنین نگرانیای داشته باشید ،آن وقببت بیتردیببد
تام نگرانیهایتان دربارهی صفقر و صفاصله طبقاتی و محیط زیست ،دروغ محض و ریا کاری است.
به زعم من امروز با توجه به کمیت و کیفیت پژوهشهای منتششده درببباره نولیبالیسببم )بببه زبببان
صفارسی -چه تأليف و چه ترجمه(  ،اصال پذیرصفته نیست که کسی بگوید من ربط نولیبالیسم را با تل ش
برای حضور هرچه بیشت اصلحطلبان و اعتدالگرایان در قدرت نیصفهمم .ربطش این طنز تلخ اسببت
که عضو جمعیت خیریهی امام علی هستی و برای بهبود وضع آسیبدیدگان اجتمببعی تل ش میکنببی
) تازه صفرض میکنیم که این کار شم در یک مؤسسهی خیریه از س عببذاب وجببدان طبقبباتی نیسببت و
واقعاا دغدغه داری(  ،اما با تل ش توأمانی هم کببه بببرای روی کببار آمببدن اصببلحطلبان و اعتببدالگرایان
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میکنی ،دستکم به ازای هر یک آسیب دیدهی اجتمعیای که زیر چت حمیتی مؤسسببهی خیببریهی
مطبوعهات درمیآید ،ده نفر آسیب دیدهی دیگر به خبباطر تببداوم سیاسببتهای نولیبببالی حاصببل از
مصوبات دولت و مجلس در جامعه تولید میشود.
آصف بیات در پایان همن مصاحبه میگوید:
»اگر تسلط پول یا سمایه روی سیاسزت نظم کنونی را شکل میدهد ،چه بدیلی وجود دارد؟
در چنین شایطی به نظر من ضوری است کبه مببا بببه دنبببال تصببور یوتوپیببا باشببیم .مببا در
زمانهای زندگی میکنیم که تصور آرمانشببهر در بیببن روشببنفکران و مببردم عببادی مببرده .در
حالی که نخبگان قدرت و ثروت به شدت به پروژههای یوتوپیایی رو آوردهانببد .نگبباه کنیببد
به بنگاههای سمایهداری ،به اتاقهای صفکری محاصفظهکار نگاه کنید؛ به »سیلیکون ولی« کببه
چهطور مشغول پروژههببایی اتوپیببایی هسببتند و بیلیونهببا دلر هببم خببرج میکننببد کببه آن
یوتوپیاها را تحقق ببخشند .مثل میخواهند محدودیت عمر را از بین ببند و یا طرح ایجاد
شهرهای بزرگ در داخل دریاها که صفارغ از قوانین دولتها باشند .تام تینکتانکهایشببان
برای این مسئله صفکر میکنند ،اما وقتی ما روشنفکران بخواهیم دربارهی ایجاد یک جامعهی
مبتنی بر عدالت صفکر کنیم ،میگویند که غیرعملی است ...وقتی از اتوپیببا صببحبت میکنیببم
منظورمان تصورات بدون اساس عینی و عقلنی نیست .تنها خیال نیست .بلکه باید از آن با
تعقل و دلیل دصفاع کرد«.
آری ممکن است با این رویکردی که من توصیه میکنم امثببال کوچکزادههببا و جلیلیهببا بببرای چنببد
دوره قدرت را در دست بگیرند ،اما اگبر تببو دغبدغهی راسبتین داشببته باشبی ،نگببران محبدودیتهای
احتملی سیاسی و اجتمعی نخواهی بود ،و برای صفوران اجتمعی دست به کار میشببوی و ش وع بببه
ابداع و خلقکردن امکانهای نو میکنی.
در آخر برای آنکه از »چه باید کرد؟« وضعیتی که ترسیمش کردیم هم به طور مشخص سببخنی گفتببه
باشم ،ابتدا بار دیگر به نقل بخش دیگری از مصاحبه آصف بیات میپردازم:
» در جنبشهای اجتمعی وجود وصفاداری ،پشتکار ،امید و شجاعت بسیار مهم اسببت .اینهببا
منابع انسانی لزم برای کارهای انقلبی هستند .نفس اینکه حاض باشببی بببه خیابببان بببروی
بدون این که از گلوله بتسی در کشورهای عربی مهم است .اما رسانههای جدیببد ]بخوانیببد
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صفیسبوک ،توئیت و  [...اصفرادی را بسیج و وارد جنبش میکند که ضورتاا توجه جدی بببه کببار
سیاسی ندارند .سیاست ،کسب و کارشان نیست .بنابراین ممکن است این تصببور بببه وجببود
آید که جنبش خیلی بزرگ است ،ولی در واقع اینطور نباشد«.
آری ما امروز برای غلبه بر نولیبالیسم نیازمند کسانی هستیم که کسب و کارشان سیاست اسببت و از
گلوله نیترسند .امروز ما نیازمند آنیم که از صفیسبوکهایمان خارج شویم ،با هم مرتب قرار بگذاریم
و اگر احتمل هزینهدادن آن بالست ولی گریزی هم از انجامش نیست ،لاقل این هزینببه در راسببتای
زدن نولیبالیسم باشد و نه در شوآفهای سیاسی مناسب سوژهی رسانه شدن .اگر هم که خببود را در
چنین حد و اندازههایی نیبینیم ،اما به درستلی چنین راهی باور داریم یا دستکم استدللی علیها ش
نداریم ،بهت است کسب و کار آنانی که کسب و کارشان سیاست ورزی ضد نولیبببال اسببت را خببراب
نکنیم.
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