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ر پیکا ز  ا پیــش  شکســت  و  ِچپ  نی  و ر ِد د  ا نســد ا
کسیس پرا

بـاب  »در  جـزوه ی  پایانـِی  سـخن  در 

رخـداد  مهم تریـن  از   ]"*"[ گسسـت« 

یـاد  )ایـران(  اخیـر  سـال های  سیاسـی 

بـه  مـردم  شـدن  سیاسـی  از  کردیـم: 

احیـای  نویـد  کـه  خیابـان  میانجـی 

سیاسـت مردمـی را مـی داد، از رضورت 

بازیابـِی مازادهـای آن جنبـش فرومـرده، 

و رسانجام از رضورت گسسـت و فراروی 

در  جنبـش.  آن  شی گشـته ی  بقایـای  از 

آن جـا گفتیـم کـه: »از ایـن پـس بـر کنار 

از دوره ی تنـاوب بوق و کرنـای تبلیغاتـی 

درون مایـه ی  بـه  بایـد  اصالح طلبـان، 

بـه  و   ۸۸ اعرتاضـی  جنبـش  رادیـکال 

تجربیـات روشـنگر آن بازگردیم تـا مازاد 

دسـتامیه ی  و  کنیـم  خـود  آِن  از  را  آن   

قـرار  مـان  فـردای  و  امـروز  مبـارزات 

دهیـم«. 

اینک بار دیگر در می یابیم که در مسـیر 

مبـارزات سیاسـی فراتر رفنت از شکسـِت 

گذشـته، الزمـه ی تـن زدن از فرورفـنت و 

نابـود شـدن آینـده اسـت و این فـراروی 

جـز بـا وفـاداری بـه تـداوم دیالکتیکـی 

مبـارزه جمعـی ممکـن نیسـت؛ در غیـر 

ایـن صورت فردای شکسـت آوار سـنگین 

ناامیـدی و رسخوردگـی هـر آنچـه که به 

مـرارت طـی سـالیان حاصـل شـد را در 

خـود ویـران خواهـد سـاخت و دسـتگاه 

همیـن  بسـرت  بـر  نیـز  جبـاران  رسکـوب 

ویرانه هـا میـدان تـازه ای بـرای ترکتـازی 

و پیـروی خـود فراهم خواهد سـاخت. 

آنچـه کـه در ماه هـا و هفته هـای اخیـر 

بـه تلخی شـاهد آن هسـتیم  پیامد زنده 

و تراژیکـی از رونـد عقـب نشـینی فـوق 

فرورفـنت جمعـی  ایـن  چـه  اگـر  اسـت. 

کـه  چـرا  نبـود،  انتظـار  از  دور  چنـدان 

جریـان  واسـطه ی  -بـه  سـبز  جنبـش 

آن-  بـر  غالـب  گفتامنـِی  و  سیاسـی 

تناقضـات مهلکـی را دربـاره ی نوع درک 

مـی  خـود حمـل  درون  در  سیاسـت  از 

کـرد کـه خود برسـازنده ی روند اسـتحاله 

و شکسـت نهایـی آن بودنـد؛ گـو اینکـه 

ایـن شکسـت همـواره انکار شـده اسـت 

عمومـی  سـطح  در  هیـچ گاه  الجـرم  و 

انتقـادی  بازخوانـی  و  بازشناسـی  مـورد 

قـرار نگرفتـه اسـت. در پیونـد بـا همیـن 

تناقضـات -که اینک عنـارص عینی فضای 

شکسـت، دسـتامیه ی بازمنایِی واژگونه یا 

انـکار آنهـا قـرار مـی گیـرد- ایـن بـار نیز 

در بـازه ی زمانـی پیشـا انتخابـات شـاهد 

بوده ایـم که چگونه در فضای سیاسـی ای 

کـه بـه عرصـه ی بالمنـازع بـازی بـزرگان 

از  کثیـری  عـده ی  اسـت،  شـده  بـدل 

کنش گـران و حامیت گران سـابق جنبش، 

بـار دیگـر بـه دنبالـه روی منفعالنـه روی 

آورده انـد -و فعاالنـه در توجیـه آن مـی 

کوشـند. بـه تلخـی شـاهد بوده ایـم کـه 

فعالیـن  از  وسـیعی  چگونـه طیف هـای 

بـا تکثیـر راهکارهـا و انگاره هـای عقیـم 

اصالح طلبـان رونـد بازگشـت بـه دوران 

می بخشـند  رسـمیت  را  پیشـاجنبش 

چهـره ای  بـا  رسانجـام  اینـان  چگونـه  و 

مغمـوم ولـی حق به جانـب، در ضیافـت 

فروپاشـی  -در  حاکمیـت  پیـروزِی 

حضـوری  مردمـی-  مبـارزات  تاریـخ 

یافتنـد.  »واقع گرایانـه« 

در ایـن میان، مسـیری کـه طیف هایی از 

نیروهـای فکری و سیاسـی چپ در پیش 

گرفته انـد بـه بیـامری مزمـِن جان سـختی 

در پیکـره ی چـپ ارجـاع می دهـد که در 

خور نقادی و تأمل جدی اسـت؛ گرایشی 

کـه مجمـوع نحلـه  )هـای( حامـل آن را 

رفورمیسـت«   »چـپ  می تـوان  تلویحـا 

نامیـد )فـارغ از داللـت هـای هنجـاری 

ایـن ترکیـب لغوی(. بـا توجه به تشـدید 

عینـی فالکـت و سـتم اجتامعـی و نیز با 
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توجـه بـه تاریخی که بـه میانجی جنبش 

پسـاانتخاباتی ۸۸ از رس گذراندیـم، علـی 

االصـول نیروهـای چـپ بایـد بـا جدیـت 

بیشـرتی در راسـتای بسرتسـازی سیاسـت  

در  کننـد؛  دخالت گـری  فرودسـتان 

حالی کـه در غیـاب برنامـه ای مـدون از 

سـوی کلیـت چپ بـرای تـدارک مبارزات 

مسـتقل خود در بسـرت رشایط انضاممی، 

طیف هایـی از نیروهـای داعیـه دار چـپ 

مـی  بازی هایـی  اسـتقبال  بـه  همچنـان 

قواعـد  دل  از  بناسـت  گویـا  کـه  رونـد 

بـازی حریف، سـنگ بنای پیـروزی نهایی 

ایشـان باشـد. در مجمـوع چنیـن به نظر 

رادیکالیسـم  یک سـو  از   کـه  می رسـد 

مسـائل  بـا  مواجهـه  در  چـپ  سیاسـی 

و  رسدرگرمـی  دچـار  ایـران  انضاممـی 

پریشـان گویی اسـت؛ و در سـوی مقابل، 

انضاممـی چـپ در  آنچـه کـه سیاسـت 

عرصـه ی عمـل قلمـداد می گـردد، بیـش 

از آن کـه پاسـخ پراگامتیسـتِی چـپ بـه 

نسـخه های  عمدتـا  باشـد،  وضعیـت 

پولیتیـک  رئـال  از  شـده ای  رنگ آمیـزی 

همـواره  آن  نهایـی  ماحصـل  کـه  اسـت 

ترویـج »سیاسـت انفعالـی« بوده اسـت. 

عالوه بر این، مدتی است که در عرصه ی 

رسـانه ای شـاهد افتتـاح پـروژه ی تـازه ای 

توسـط بازوهـای رسـانه ای اصالح طلبـان 

هسـتیم  همسـو  سیاسـِی  طیف هـای  و 

کـه بـه موجـب آن، اصالح طلبـان در پـی 

کارگـری  جنبـش  بالقوه گی هـای  جـذب 

از  مانـده  جـا  بـه  بی جـاِن  پیکـر  در 

جنبـش سـبز  هسـتند؛ پـروژه ای کـه بـه 

واقـع شـگردی حسـاب شـده در جهـت 

بـرای  خـود  چانه زنـی  تـوان  بـردن  بـاال 

حاکـم  قـدرت  سـاختار  در  باقی مانـدن 

اسـت. بـا ایـن حال ایـن بار  هم بخشـی 

از چـپ فـارغ از تناقضـات دورنـی ایـن 

معجـوِن »نئولیربالیسـمِ کارگری«، و فارغ 

از پیامدهـای ایـن هژمونی طلبِی راسـت 

بـر رسنوشـت جنبش کارگری به اسـتقبال 

ایـن متهیـد سیاسـی رفتـه اسـت. 

نحله هـای  ایـن  سیاسـی،  سـاحت  در 

چـپ هامن هـا هسـتند کـه بـا اضطراری 

نامیـدن وضعیـت، اسـب تـروای اصـالح 

طلبـی را یگانـه امـکان نفـوذ به سـاحت 

سیاسـی کشـور و دخالتگری در وضعیت 

در طـی  منظـر  از همیـن  ]و  می داننـد 

تریبون هـای  بـه  نیـز  سـبز  جنبـش 

بـه هم پیامنـان  و  گفتـامن اصالح طلبـی 

فرودسـِت جریـان سیاسـی مربوطـه بدل 

شـدند[. در سـاخت نظـری، ایـن نحله ها 

رسمایـه داری  برابـر  در  بدیلـی  عمومـا 

کشـورهایی  بـرای  حداقـل  و  منی بیننـد 

نظیـر ایـران تـالش بـرای ایجاد مناسـبات 

دموکراتیک تـری از رسمایـه داری را افقـی 

واقع بینانـه پیش روی مبـارزات نیروهای 

چـپ تلقـی می کننـد و درسـت از همین 

زاویـه، آرمانگرایـی چـپ را سـم مهلکـی 

بـرای حیـات سیاسـی آن می دانند. چنین 

گفتـامن  نـوع  از  مسـتقل  رویکـردی، 

فلسـفی و دسـتگاه نظری ای که در قالب 

آن عرضـه شـود، بازگویی امـروزِی منطق 

بـا  گیریـم  اسـت،  دموکراسـی  سوسـیال 

صورت بنـدی تـازه تـر و ادبیـات سیاسـِی 

پیچیده تـر یـا پرشـورتر.

حـوزه ی  سـه  از  یـک  هـر  در  اینکـه 

)نحـوه  شـده  یـاد  عینـی  سـوگیری های 

تعامـل بـا جنبش سـبز، نحـوه دخالتگری 

در فضای پیشـاانتخاباتی  و نوع مواجهه 

اصالح طلبـان(  اخیـر  کارگـری  خیـز  بـا 

چـپ  از  میعنـی  و طیف هـای  نحله هـا 

می یابیـم،  اصالح طلبـان  اردوگاه  در  را 

قطعـاً امـری تصادفـی نیسـت، بلکـه بـه 

طـور روشـنی شـاخص های یـک رویکـرد 

اسـرتاتژیک را منایـان می سـازد که برآمده 

از املان هـای خاص یک دسـتگاه مفهومی 

اسـت. همچنیـن تصادفی نیسـت که در 

سـاحت رتوریک و ادبیات سیاسـی، نفی 

و انـکاری کـه از سـوی ایـن طیف ها نثار 

»رادیکالیسـم چـپ« یـا »چـپ انقالبی« 

می شـود، بـا آنچـه که از سـوی نحله های 

می شـود  انجـام  ایرانـی  راسـت گرای 

دالیـل  حتی-بـه  گاه  و  می کنـد  برابـری 

تحقیر آمیـز  سـویه های  فهمـی-  قابـل 

اسـت  واضـح  می شـود.   گزنده تـر  آن 

آمیـز  خفقـان  سیاسـی  فضـای  در  کـه 

ایـران کـه گفتـامن اصالح طلبـی صـدای 

بـوده  آن  درونـی  اپوزیسـیون  غالـب 

اسـت، نفـوذ سیاسـی این طیـف از چپ 

سـایر  از  بیـش  اخیـر-  دهـه ی  دو  -در 

نحله هـای چـپ بـوده باشـد. همیـن امر 

بـه نوبـه ی خـود -در کنـار سـایر عوامـل 

سیاسـی و سـاختاری- در به حاشـیه رفنت 

خوانش هـای رادیکال تـر از اندیشـه  های 

چـپ  مبارزاتـی  سـنت های  و  سیاسـی 

ترتیـب  همیـن  بـه  اسـت.  بـوده  مؤثـر 

شـاید روشـن شـده باشـد که به کارگیری 

ارجـاع  در  رفرمیسـت«  »چـپ  ترکیـب 

فکری/سیاسـی  گرایش هـای  ایـن  بـه 

بـر  ناظـر  بلکـه  نـدارد،  هنجـاری  بـار 

ویـژه ای  نـوع  سیاسـی  هستی شناسـی 

از چـپ اسـت کـه ضمـِن درونی سـازِی 

نابـاوری  سوسیال دموکراسـی،  منطـق 

خـود بـه تـوان سـوژه گی مـردم و امـکان 

»سیاسـت از پاییـن« را در بی بـاوری بـه 

بـه  دوخـنت  چشـم  و  انقالبـی  سیاسـت 

بـاال«  بـه  رو  »نـگاه  و  قـدرت  سـاحت 

همیـن  مبنـای  بـر  می سـازد.  منایـان 

هستی شناسـی سیاسـی اسـت کـه رئـال 

قطب منـای  مهمرتیـن  بـه  پولیتیـک 

و  می شـود  بـدل  طیـف  ایـن  سیاسـی 

بـه  طلبـان  اصـالح  سـایه ی  در  حرکـت 

آن.  عینـی  ترجـامن 
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درباره این ویژه نامه:

متاخـر  ایـران  تجربـه ی  کـه  هامن طـور 

حیـات  اسـت  آن  گویـای  روشـنی  بـه 

سیاسـی تحت سـایه ی اسـتبداد و حضور 

فراگیـر گفتـامن نئولیـربال، نـه تنهـا بـه 

چـپ  گفتـامن  رشـد  بـه  خودی خـود 

رادیـکال منی انجامـد، بلکـه در حـوزه ی 

شـدن  فربـه   بـه  بیشـرت  چـپ  نحیـف 

اشـکال  در  سوسیال دموکراسـی  منطـق 

بـاب روز منجـر  و  و گفتارهـای جدیـد 

می شـود. ترجامن سیاسـِی چنین منطقی 

نظـم  رویه هـای  بـا  سـازش  مسـیِر  در 

مسـلط، در قالـب »چـپ رفورمیسـت« 

در  را  و سیاسـی خـود  فکـری  قلمـروی 

سـاحت محـدود چـپ گسـرتانده اسـت. 

بـا چنیـن منظری و بـا هـدف دخالتگری 

نقادانـه در رشایـط پیش رو، برآن شـدیم 

کـه بـا همراهـی رفقـای عالقمنـد، ویـژه 

نامـه ای بـا محوریت موضـوع زیر منتر 

کنیـم:

»بررسـی انتقـادی موانع احیای سیاسـت 

در  رادیـکال چـپ  یـا سیاسـت  مردمـی 

رشایـط امـروز ایران: زمینه هـای تاریخی، 

نیروهایـی  و  گفتامن هـا  مـادی،  عوامـل 

امـکان  تنهـا  بـه  را  اصالح طلبـی  کـه 

سیاسـت ورزی در ایـران بـدل کرده انـد.«

هـدف ایـن فراخـوان بررسـی مجموعـه 

عواملی بود که از یکسـو موجب ناتوانی 

سیاسـت  حـوزه ی  در  رادیـکال  چـپ 

انضاممـی شده اند/می شـوند و در عیـن 

حـال، زمینه سـاز رشـد نحله هـای فکـری 

مختلـف »چـپ رفورمیسـت« شـده اند، 

که تجلی سیاسـِی آنها در قالب سـهولت 

مفصل بنـدی با راهکارهـای اصالح طلبانه 

قابـل مشـاهده اسـت. بسـیاری از رفقـا 

در پاسـخ بـه ایـن فراخـوان بـا تاکیـد بـر 

موضـوع انتخابات، که مسـاله روز فضای 

کوشـیدند  هسـت،  هـم  ایـران  سیاسـی 

موضـوع  بـه  انضاممی تـری  طـور  بـه 

ایـن  بپردازنـد.  ویژه نامـه  ایـن  محـوری 

امـر موجـب شـده اسـت کـه ایـن دفـرت 

دربـاره  ویژه نامـه ای  هم زمـان  بتـوان  را 

انتخابـات )مشـخصا: نقـد رویکرد »چپ 

رفورمیسـت« نسـبت بـه انتخابـات( هم 

دانسـت. بـا ایـن حـال بـر آنیـم کـه ایـن 

مترکـز بـر موضـوع انتخابـات لزومـا بـه 

معنـای دور شـدن از اصل بحث نیسـت؛ 

چـرا کـه انتخابـات -در ایـران- مهمرتیـن 

رویکردهایـی  آن  در  کـه  عرصه ای سـت 

امـر سیاسـی  بـه  کـه درکـی باالدسـتانه 

دارنـد بـا هـم تالقـی می کننـد. بنابرایـن 

از  یکـی  انتخاباتـی  سیاسـت ورزی 

پیکریابـِی  مصداق هـای  عینی تریـن 

منطـق سیاسـِی یـاد شـده اسـت. بـا این 

را  متـون  ایـن مجموعـه  بی گـامن  حـال 

رصفـا بایـد طـرح بحثـی در ایـن زمینـه 

تلقـی کـرد کـه امیدواریـم بتوانـد توجـه 

سـایر رفقـا را بـه اهمیـت ایـن مقولـه و 

آن  تحلیلـی  و  نظـری  پیگیـری  رضورت 

جلـب کنـد. 

در پایـان ضمـن سپاسـگزاری و قدردانـی 

عزیزانـی  زحـامت  و  اعتـامد  حسـن  از 

مـا  بـا  جـزوه  ایـن  انتشـار  در  کـه 

همراهـی کردنـد، ایـن دفـرت را به همه ی 

کوشـندگانی تقدیـم می کنیـم کـه در این 

سـال های رسکـوب و خفقان بـه مبارزه ی 

رغـم  بـه  و  ماندنـد  وفـادار  جمعـی 

همـه ی فشـارها و محدودیت ها، اشـکال 

سـاحت های  در  را  مبـارزه  از  متنوعـی 

و  تـداوم  مختلـف  سیاسـی  و  زیسـتی 

ارتقـاء بخشـیدند؛ بـه ویـژه بـه کارگـران 

و فعالیـن کارگـری گمنامـی که بـا وجود 

هزینه هـای  و  مضاعـف  دشـواری های 

سـازماندهی  در  فعاالنـه  بسـیار،  فـردی 

جمعـی  اعرتاضـات   تـدارک  و  کارگـران 

حضـور  و  تـالش  بی گـامن  می کوشـند. 

ارزنـده ی همـه ی آنهـا گواه زنده ای سـت 

مبنـی بر اینکـه حتی تحـت مخوف ترین 

راه هـای  هـم  اسـتبدادی  نظام  هـای 

نیسـت.  مسـدود  جمعـی  مبـارزه ی 

سیاسـت  ملزومـات  دیگـر،  بیـان  بـه 

رهایی بخـش بـا هیـچ عـذر و بهانـه ای با 

انگاره هـای »سیاسـت از بـاال« جمع پذیر 

نیسـت. 
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یی؟ بها ــه  چ به  ــی  س سیا مر  ا تقدم 
ینافرجامی ر ســا

در  را  ایـران  چـپ  از  ای  عمـده  بخـش 

رویکـردش بـه وضعیـت سیاسـی کنونـی 

کـرد:  تقسـیم  بخـش  دو  بـه  تـوان  مـی 

یـک بخـش بـه همـه ی بازیهـای درون 

حکومتـی بـی اعتنـا اسـت بـه هـر گونه 

حکومتـی  هـای  جنـاح  درونـی  دعـوای 

بدبیـن اسـت و منی تواند یـا منی خواهد 

آمـدن  پدیـد  امـکان  بـر  را  آن  تاثیـرات 

تحـرکات تـوده ای ببینـد و تصدیـق کند. 

بخـش دومی هم هسـت که عمال چشـم 

بـه بـاال دوخته اسـت و هر گونـه تحرک، 

فعالیـت و خالقیـت را فقـط و فقـط از 

رهگـذر تقویـت هژمونـی جنـاح اصـالح 

سیاسـت  و  برنامـه  و  دانـد  مـی  طلـب 

خـود را دادن دسـت آشـتی »موقـت« و 

انتقـادی بـه کسـانی مـی داند کـه بنا به 

اعرتاف خودشـان طبقـه ی کار و زحمت 

در کشـور را بـه وقـت حکمرانـی خـود 

دوم  رویکـرد  ایـن  کردنـد.  سـالح  خلـع 

بـه نظـر می رسـد فعـال تـر از رویکـرد 

ی  جامعـه  هـای  »فاکـت«  بـا  نخسـت 

ایـران درگیـر اسـت و با آنهـا برخورد می 

و  اجتامعـی سیاسـی  سـاختارهای  کنـد. 

اقتصـادی را در تحلیل های خود به میان 

مـی کشـد و نوعـی آرایـش سـاختارمند 

فاکـت هـا را در بحـث خـود دارد و در 

ضمـن بـه نظـر مـی رسـد بـه تدریـج به 

یمـن مطرح شـدن رسـانه ای چهـره های 

آن و فقـدان تحلیـل هـای حاوی فاکت و 

بحـث پیرامـون سـاختارهای جامعـه نزد 

بخـش دیگـر چـپ، دارای وزن و اعتبـار 

بیشـرتی شـده اسـت. این بخـش از چپ 

کـه بـا تحلیـل »موقعیـت مشـخص« )در 

تحلیـل  دارد  سـطحی حداقلـی( رسوکار 

خـود را چنـان می چیند کـه از مقدماتی 

کـه بالقوه بسـیاری از ما حـول آن توافق 

داریـم بـه نتایجـی می رسـد کـه همه ی 

مـا منـی توانیـم بـا آن موافـق باشـیم. از 

وضعیـت بیـن املللـی، از به محـارصه در 

آمـدن حکومـت ایـران در مقابـل صـف 

آرایـی جدیـد منطقـه ای، خطـر تجزیـه 

هـای قومـی و ملـی در کشـور و تهدیـد 

یـک جنـگ آتـی با غـرب تصویـری چنان 

اغـراق آمیـز بـه دسـت داده مـی شـود 

کـه هـر کسـی را کـه نگـران فروپاشـی 

کشـور اسـت وامـی دارد تـا هـر آنچـه را 

کـه در دسـت دارد وانهـد و بـه دنبـال 

بگـردد.  نجـات  راه  تریـن  دسـرتس  در 

آن راه نجـات هـم چیـزی نیسـت مگـر 

گـردن نهادن بـه هژمونی اصـالح طلبان. 

از ضعـف سـاختاری طبقـه ی کارگرکـه 

خـود آنهـا هـم ثابت مـی کنند دسـتاورد 

سیاسـت هـای همیـن جنـاح از حکومت 

بـوده اسـت به ایـن نتیجه می رسـند که 

ایـن طبقـه در چنان وضعیت اسـتیصالی 

بـه رس مـی برد که بهرتیـن راه پیش روی 

آن بـرای خـروج از ایـن وضعیـت دسـت 

آشـتی دادن بـه هامن کسـانی اسـت که 

طـی »حکومـت هـای پیاپـی اصالحـات« 

آنهـا را سـازمان زدایی و سـاخت شـکنی 

کـرده انـد. در مقابـل، ایـن طبقـه بایـد 

کالبـد  بـه  پـول  تزریـق  چشـم انتظار 

خویـش باشـد و دریافت پوشـش رسـانه 

ای. بـه ایـن معنـا شـاهد نوعـی دهـش 

گفتـار  بـود:  خواهیـم  متقابـل  سـتان  و 

چـپ کارگـری یعنـی آمـوزه ی عدالـت 

اجتامعـی بـه اردوگاه مقابـل تزریـق می 

شـود و پـول و رسـانه هـای آن اردوگاه 

نیـز بـه ایـن سـو هدایـت مـی شـوند تـا 

مبـارزات کارگـری امـکان بروز در شـکل 

های سـازمان یافته تری را بیابند. از آنجا 

کـه چـپ و روشـنفکران چـپ مسـتقیام 

ربطـی به بدنـه ی طبقه کارگـر و زندگی 

روزمـره ی آنهـا ندارنـد اهمیـت زیـادی 

هـم در ایـن صف بنـدی منی یابنـد. زیرا 

کـه ایـن مقطـع بـه چنـان درجـه ای از 

اضطـرار همگانـی آغشـته اسـت که منی 

تـوان بـه چـپ و بویـژه پراتیـک تئوریک 

آن چشـم امیـد داشـت. پیـروی گام به 

پیـش  کـه  غلیظـی  مـه سیاسـی  در  گام 

روی مـا اسـت بهرتیـن راه حـل پیـش رو 
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قلمـداد می شـود. در همین راسـتا گفته 

مـی شـود کـه اصـالح طلبـان پـس از آن 

کـه از انتخابـات پیـش رو بـا رسافکندگی 

بـه بیـرون رانـده شـدند از دنبـال کـردن 

برداشـته  دسـت  اصالحـات  سیاسـت 

خواهنـد  روی  انقـالب  سیاسـت  بـه  و 

آورد. در ایـن حالـت مـا همگـی همـراه 

بـا اصالح طلبـان و بـه رسکردگـی آنهـا تـا 

مرحله ی رسنگونی اسـتبداد جان سـخت 

دینـی خواهیـم رفـت. پـس از رسنگونـی 

اسـتبداد دینـی با گشـودگی افق سیاسـی 

پیـش رویـامن مواجـه خواهیم شـد. این 

ای  پنجـره  سیاسـی  خـالء  یـا  گشـودگی 

اسـت رو بـه آینـده و سـوژه ای کـه باید 

خـود را در خـالل ایـن وضعیـت سـازمان 

بدهـد. یعنـی ایـن کـه در ایـن مرحلـه 

از  ناشـی  )خـالء(   گشـودگی  علـت  بـه 

تغییـرات سـاختاری و تـا هنگام سـازمان 

و  چـپ  جدیـد،  حکومـت  یـک  یافـنت 

طبقـه ی کارگـر امـکان آن را دارد کـه از 

ایـن اتحـاد بگسـلد و خـود را بـه شـکل 

و  بدهـد  نیـروی هژمـون سـازمان  یـک 

اگـر نتوانـد گنـاه از خـود اوسـت. به این 

ترتیـب از یـک مقطـع بـه یـک مقطـع 

دیگـر جهـش مـی کنیـم از یـک گـذرگاه 

بـه یـک گـذرگاه دیگـر عبـور مـی کنیم. 

امـا هیچ معلـوم نیسـت مبنـای تئوریک 

چنیـن سیاسـتی چیسـت. معلوم نیسـت 

بـا  کـه  حاکمیـت  از  بخـش  ایـن  چـرا 

هـزاران پیونـد به طبقه ی سیاسـی حاکم 

گـره  خـورده اسـت بخواهـد بـه ناگهـان 

در  کالسـیکی  اسـرتاتژی  چنیـن  یـک 

پیـش بگیـرد؟ هیـچ معلـوم نیسـت کدام 

وضعیـت  در  ماننـده  درون  امکانـات 

کنونـی بـه ایـن سـمت و سـو اشـاره می 

کننـد. هیـچ معلوم نیسـت چـرا طبقه ی 

کارگـر ایـران باید به ایـن کورمال رفنت به 

ایـن بـی برنامگـی سیاسـی و بـه تابعیت 

سیاسـی خـود از این جنـاح حکومتی تن 

بدهـد؟  یـک چنیـن تحلیلـی رابطـه ای 

مکانیکـی بیـن حرکات کارگـری و فعاالن 

آن با پول و پوشـش رسـانه ای بورژوازی 

اصـالح طلـب برقـرار مـی کند کـه مبنای 

توضیـح  آن خـوب  تئوریـک  و  تاریخـی 

بـا  داده منـی شـود. تضادهـای موجـود 

و  میانجیگـری  اندکـی  بسـیار  توضیـح 

رفـع مـی شـوند و همیـن یـک خصلـت 

تصادفـی بـه ایـن سیاسـت ائتالفـی مـی 

دهد. 

مشـغول  دل  را  گـران  تحلیـل  ایـن  مـن 

سیاسـت مقطـع مـی دانـم. به ایـن معنا 

کـه فقـط دل مشـغول یک مقطـع خاص 

دل مشـغولی   حـال  ایـن  بـا  و  هسـتند 

شـان بـه یـک مقطـع از تاریخ معـارص را 

از رشایـط مشـخص«  »تحلیـل مشـخص 

هـر  از  بیـش  آنهـا  تحلیـل  دانـم.  منـی 

چیـز مصـداق رضب املثـل از ایـن سـتون 

نیـز  )خـود  اسـت   فـرج  سـتون  آن  بـه 

انـد(. همـه ی وضعیـت  بـدان معـرتف 

بـرای آنهـا گـذرگاه اسـت و همـه تحلیل 

برایشـان تحلیـل مقطـع اسـت. در ضمن 

مقطـع  ایـن  پیرامـون  توضیحات شـان 

دارد.  مکانیکـی  خصلـت  بنظـرم  هـا 

هامنطـور کـه گفتـم گویـی مـه غلیظـی 

همـه جـا را فـرا گرفتـه اسـت و مـا بایـد 

شـکرگزار باشـیم اگـر اصـوال قـدم از قدم 

برمـی داریـم. یعنی منـی توان بـه دورها 

پرداخـت؛ خـواه ایـن دورهـا گذشـته ی 

تاریخـی این کشـور بوده باشـد یـا آینده 

ای کـه قـرار اسـت سـاخته شـود. اگرچه 

در سـنت اندیشـه ی سیاسـی مارکسـی 

تحلیـل مشـخص از رشایط مشـخص یکی 

از هـدف هـای اصلـی تحلیـل اسـت امـا 

بـرای رسـیدن بـه همیـن سـطح ازتحلیل 

دنیایـی تدارک نظری و عملی الزم اسـت 

کـه منونـه ی آن را نـزد لنیـن بویـژه مـی 

تـوان یافـت. فـارغ از ایـن که شـخصیت 

و عملکـرد لنیـن را چگونـه ارزیابی کنیم 

و  او  تئوریـک  پراتیـک  بـه  تـوان  منـی 

بازاندیشـی سیاسـت نـزد او بـی توجهـی 

تحلیـل  ی  ارائـه  بـرای  او  داد.  نشـان 

مشـحص از رشایـط مشـخص روسـیه در 

اثبـات خصلـت  در  کتابـی  گام نخسـت 

روسـیه  ی  جامعـه  ی  دارانـه  رسمایـه 

نوشـت تـا ثابـت کند کـه بـر روی کمون 

هـای روسـتایی روسـیه منـی تـوان رشط 

بنـدی کرد و مسـیر گذار به سوسیالیسـم 

از ایـن کمـون هـا منـی گـذرد. زیـرا کـه 

بـه رسنوشـت جهـان  رسنوشـت روسـیه 

رسمایـه داری گـره خـورده اسـت -جـای 

دادن امـر خـاص در امر عـام- و به علت 

ادغـام روسـیه در بـازار جهانی، سـوژه ی 

تغییـر نـه دهقانان کـه کارگـران صنعتی 

کارخانـه ها هسـتند. در مرحله ی بعدی 

امپریالیسـم  پیرامـون  مکتوبـی  بحـث 

مثابـه  بـه   را  روسـیه  و  کـرد  ارائـه 

ضعیـف تریـن حلقـه ی جهـان رسمایـه 

کـه  کـرد  ارزیابـی  امپریالیسـتی  داری 

امـکان درهـم شکسـنت آن بیـش از دیگر 

کشـورهای امپریالیسـت وجـود دارد. در 

آغـاز جنـگ جهانـی اول به رغـم رسزنش 

برخـی رفقـای حزبـی مشـغول خوانـدن 

علـم منطـق هگل شـد و بـه بیـان کوین 

آندرسـن بـاز هـم سـوژه های بیشـرتی را 

بـه عنـوان متحدیـن کارگـران روسـیه در 

امپراتـوری  رسکوب شـده ی  ملـل  سـطح 

بـا  رسانجـام  و  کـرد.  شناسـایی  روسـیه 

تکیـه بـه ایـن سـوژه هـای نو کـه میراث 

سیاسـی  حاکمیـت  ننگیـن  ی  گذشـته 

روسـیه را بـه دوش منی-بردنـد و سـوژه 

هایـی کامـال نـو و ناشـناخته بودنـد از 

تبدیل جنگ امپریالیسـتی اول در سـطح 

کـرد.  دفـاع  داخلـی  جنـگ  بـه  جهانـی 

بـه نظـرم ایـن نـوع پراتیـک تئوریـک و 

شناسـایی سـوژه هـای بالفعـل و بالقـوه 

ی انقـالب -تغییر رادیـکال- هامن چیزی 

اسـت کـه فقـدان آن در سـپهر سیاسـی 

ایـران حـس مـی شـود. نـه یـک خوانـش 

تئوریـک از تاریـخ ایران در دسـت داریم 

کـه بـه واسـطه ی آن سـاختارهای اصلی 
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و نسـبتا ثابـت ایـن کشـور در طول یکی 

دو سـده ی گذشـته را بتوانیـم شناسـایی 

کنیـم و نـه شـناخت مناسـبی از سـاختار 

طبقاتـی و ملـی کشـور داریم تـا بتوانیم 

سـوژه هـای تغییـر و رابطـه ی آنهـا بـا 

یکدیگـر را ارزیابـی درسـتی کنیـم.  

ریشـخندی کـه در رویکـرد معطـوف بـه 

تقـدم امـر سیاسـی نسـبت بـه پراتیـک 

اسـت  رو  آن  از  دارد  وجـود  تئوریـک 

کـه تصـور مـی شـود هـدف از رویکـرد 

تئوریـک ایجـاد یـک تئوری فلسـفی عام 

در بـاره ی جامعه ی رسمایه داری اسـت 

و قرار نیسـت در باره ی مسائل مشخص 

حـرف زده شـود. یعنـی ایـن عـده نگران 

برعکـس شـدن رابطـه ی بیـن نظریـه و 

عمـل هسـتند. زیـرا ایـن عـده پراتیـک 

تئوریـک را تابع پراتیک سیاسـی روز می 

داننـد. اهمیـت نظریـه را فقـط در پرتـو 

حـل مسـئله هـای مشـخص مـی داننـد 

بـی ارتبـاط جـدی بـه گذشـته و آینـده 

هایـی کـه بایـد از همیـن حـاال بـه آنهـا 

اندیشـید. رویکرد معطوف بـه تقدم امر 

سیاسـی و یافـنت راه حلـی بـرای همیـن 

مقطـع بـه مثابـه سـکویی بـرای جهـش 

اینجـا  در  نامعلـوم  آینـده ی  بـه سـوی 

بـه رویکـردی پراگامتیسـتی فـرو کاسـته 

مـی شـود. یعنـی رویکردی کـه بی توجه 

بـه بنیـان هـای تئوریک-علمی )هسـتی 

شـناختی( امـر سیاسـی در پی مهندسـی 

چنیـن  در  اسـت.  اجتامعی-سیاسـی 

حالتـی سیاسـت به امـری اتفاقـی تبدیل 

مـی شـود. بـورژوازی دیـن بـاور نولیربال 

از  ناگهـان  بـه  حکومتـی  درون  منـش 

مسـیر تاکنونـی خـود منحـرف می شـود 

و نـه تنهـا ایـن کـه حتـی انقالبـی نیـز 

مـی گـردد. همیـن تصادفـات اسـتعالیی 

اسـت کـه مطالعـه ی گرایشـات قانومنند 

اجتامعـی را  را ناممکـن می کند.  سـوژه 

ی تحلیـل کارگـران و »مردم« و سـوژه ی 

عمـل اصـالح طلبـان مـی  شـوند. تضـاد 

هـا  سـوژه  دوگانگـی  ایـن  در  موجـود 

هامنطـور کـه گفتـم بـه سـادگی و بـی 

هیـچ توضیـح زیـادی میانجـی گـری می 

شـود و ذهنیـت سـوژه ی نخسـت آماده 

ی پذیـرش هژمونـی تقریبـا قاطع سـوژه 

ی دوم مـی شـود.  

خرداد ۱۳۹۲
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ل  یکا د ا ر ســت  سیا
یی  ا گر ــع  ق ا و و  بودن  می  نضما ا ی  خطــا و 

گیالسیان به  وز ر

مقدمه:

مـا  اعتقادنـد کـه  ایـن  بـر  •   عـده ای 
مـا  کنیـم،  انقـالب  »منی توانیـم«  دیگـر 

تنهـا می توانیـم در رویـای انقالب زندگی 

انقالبیـون  مـن  را  دسـته  ایـن  کنیـم. 

نوسـتالژیک می نامـم. بـرای آنهـا انقالب 

در  مفقـودی  و  رفتـه  ازدسـت  ابـژه ی 

اسـت.  گذشـته 

•   دسـته ای بـر ایـن اعتقادنـد کـه مـا 
دیگـر »منی خواهیـم« انقـالب کنیـم )نـه 

منی خواهیـم(؛  بلکـه  منی توانیـم  اینکـه 

اینـان انقالبیـون پشـیامن هسـتند. 

•   دسـته ای بـر ایـن اعتقادنـد کـه مـا 
امـا  کنیـم  انقـالب  منی توانیـم  دیگـر 

مجبوریـم کـه از انقـالب صحبـت کنیـم. 

کـه  هسـتند  روحانیونـی  چونـان  اینـان 

می داننـد خـدا مـرده اسـت، امـا بـا ایـن 

حـال خـود را مجبور و موظـف می دانند 

انقالبیـون  اینـان  بگوینـد.  سـخن  آن  از 

هسـتند. متقلـب 

•   دسـته ای هسـتند کـه می گوینـد مـا 
می توانیـم انقـالب کنیـم، امـا نـه اکنـون 

موقعیـت  و  وقـت  بـه  بلکـه  اینجـا  و 

آینـده  بـه  را  انقـالب  اینـان  مناسـب. 

در  انقالبیـون  اینـان  می دهنـد.  حوالـه 

هسـتند. انتظـار 

می گوینـد  کـه  هسـتند  دسـته ای     •
بـا  و  کنیـم  انقـالب  »می خواهیـم«  مـا 

بی فایـده  و  مفیـد  یـا  امکان ناپذیـری 

توانسـنت  بـا  مـا  نداریـم.  کار  آن  بـودن 

آنچـه  مـا  نداریـم،  كار  نتوانسـنت  یـا 

»می خواهیـم« را محقـق می کنیـم. اینان 

هسـتند.   اراده بـاور  انقالبیـون 

می تـوان  هـم  را  دیگـری  ]دسـته های 

در ایـن میـان جعـل و نامگـذاری كـرد. 

امـا می تواننـد  نیسـتند  كـه  دسـته هایی 

ایـن  باشـند.  می توانسـتند  یـا  باشـند 

بعضـن  و  ذهنـی  هـای  دسـته بندی 

موجـود را رصفـن بـه عنـوان مقدمـه ای 

بـر بحثـی آوردم کـه در پـی خواهد آمد. 

نیسـت.  انقـالب  مقالـه،  ایـن  موضـوع 

مـن ایـن موضـوع را در جـزوه انقالب از 

منظـری بررسـی كـرده ام. آنچـه در اینجا 

آمـد بـه خاطـر اهمیـت واقعیـت اسـت 

نـه انقـالب و آنچـه در ادامـه مقالـه بـه 

آن می پـردازم نقـش محـوری چیـزی بـه 

اسـت[. »واقعیـت«  اسـم 

چکیده 

در ایـن مقالـه می کوشـم نشـان دهم که 

چگونـه سیاسـت رادیـکال بایـد در اولین 

مرحلـْه واقعیـت را جا بیانـدازد تا بتواند 

گونـه ای  بـه  را  ممکـن  امـر  قلمـروی 

یکـه تسـخیر منایـد. نشـان خواهـم داد 

نسـبت امـر انضاممـی بـا آنچـه واقعیت 

می خوانیـم چیسـت و چگونـه می تـوان 

انتزاعـی نبـود امـا از میـدان ثقـل آنچـه 

واقعیـت خوانـده می شـود گریخـت. 

در آخـر خواهـم گفت سیاسـت رادیکال 

بلکـه  منی شـود  رشوع  »می توانیـم«  از 

می شـود.  رشوع  »می خواهیـم«  مـا  از 

در  می آیـد،  بـر  »می توانیـم«  از  آنچـه 

زمینـه یـک پیـروی در درون واقعیتـی 

می توانـد  تنهـا  شـده،  داشـته  مفـروض 

نـه  منایـد  تعییـن  را  پیـروی  نحـوه 

را.  آن  امکان ناپذیـری 

جا انداخنت واقعیت 

می شـود  خوانـده  واقعیـت  آنچـه 

منی خواهـم  اینجـا  در  مـن  چیسـت؟ 

مسـاله واقعیت )جهان خـارج( و دوگانه 

عین-ذهـن، کـه در طـول تاریـِخ فلسـفه 

اندیشـیدن  وسـایل  و  مسـائل  از  یکـی 

بـوده اسـت، را دوبـاره و از نـو مطـرح 

سـاخته و بـه آن پاسـخ گویـم. هدف من 

از پرسـِش از واقعیـت بـه خاطـر اهمیت 

استنادهای سیاسـی به آن است. منظورم 

واقعیـت  از  سیاسـی  هـای  اسـتفاده  از 

هـم نـه تنهـا آن اسـتفاده ی دم دسـتی و 

مبتـذل از واقعیـت بـه عنـوان شـاهد و 

مثالـی بـرای تاییـد یـک نظریـه، بلکه آن 

لحظـه ی کلیـدی اسـت کـه هـر کنشـگر 

رسـیدن  جهـت  اسـرتاتژی  تعییـِن  بـرای 

بـه هدفـش مجبـور بـه تحلیل چیـزی به 

منی خواهـد  او  می شـود.  واقعیـت  نـام 

او منی خواهـد  کنـد،  اثبـات  را  واقعیـت 

از واقعیـت بـه نفـع نظریه اش شـهادت 

بطلبـد؛ بلکـه می خواهـد بدانـد چگونـه 

بایـد خـود را و طـرح و نقشـه اش را بـا 

چیـزی بـه اسـم واقعیـت بسـنجد تـا بـا 

شکسـت مواجـه نگـردد. 

از  پرسـش  ایـن  بیـن  بایـد  ابتـدا  در 

سـایر  بـا  آن  سـازی  مسـاله  و  واقعیـت 

متایـز  واقعیـت  از  ممكـن  پرسـش های 

گذاشـت. بـه طور مثال من  پرسـم که آیا 

آرای مـردم در انتخابـات پیـش رو، آرای 

نیسـت؟ همچنیـن  یـا  آنهاسـت  واقعـی 

اگـر مشـارکت ۷۰ درصـدی در انتخابـات 

اعـالم شـود، منی پرسـم واقعیـت دارد یـا 

نـدارد؟ ]گرچـه این سـوال هـا را می توان 

پرسـید و اسـتفاده هـای ویـژه ای از آنهـا 
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بـرد؛ امـا مـن می خواهـم حیطـه داللتـی 

پرسـش خود از واقعیت را محدود کنم[. 

همچنیـن از واقعیـت بـرای اثبات نظریه 

خـود یـا ابطـال نظریـه دیگری اسـتفاده 

منی کنـم ]گرچـه گاهـی ایـن کار را بایـد 

کـرد[. مثـال اگـر نظریـه مـن ایـن باشـد 

کـه مـردم بـه دلیـل کسـب هویـت در 

انتخابـات، مشـارکت حداکـری می کنند؛ 

منی آیـم پـس از انتخابات بگویـم: دیدید 

نظریـه هویـت مـن تایید شـد! البتـه باز 

هـم تاکیـد می کنـم همـه ایـن کارهـا به 

صـورت فی نفسـه نـه چیـز بـدی اسـت 

نـه عنـرصی از بالهـت و نادانـی در خود 

سـاخنت  محـدود  تنهـا  مـن  قصـد  دارد، 

پرسـش خود از واقعیت و به این وسـیله 

نشـان دادن حیطـه داللتـی مختـص آن 

است. 

ویـژه  صـورت  بـه  را  پرسـش  می تـوان 

کـه  کـرد  صورت بنـدی  طریـق  ایـن  بـه 

و  تصمیـم  در  نقشـی  چـه  واقعیـت 

یـک  بـه  رسـیدن  بـرای  مـا  اسـرتاتژی 

ایـن  مسـلم  طـور  بـه  دارد؟  هـدف 

پرسـش نسـبتی بـا پرسـش های قدیمـی 

فلسـفه دارد؛ امـا بـه گونـه ای بخصـوص 

نشـات گرفتـه از ایـن تـز کلـی و تا حدی 

نیاندیشـیده اسـت کـه تئوری هـای ما و 

نیـز کنش هـای سیاسـی مـان منی تواننـد 

بـه دور از واقعیـت باشـند. كلیشـه هایی 

از  جـدا  روشـنفکری  نبایـد  »مـا  نظیـر: 

تـوده و واقعیـِت زندگی باشـیم«، »نباید 

تزهـای خـود را از کتابخانه ها اسـتخراج 

واقعیـت  از  بایـد همـواره  بلکـه  کنیـم، 

و چیـزی کـه ایـن روزهـا بـه تکـرار بـه 

انضاممـی  و  بـودن  انضاممـی  عنـوان 

اندیشـیدن مـورد خطـاب قرار مـی گیرد، 

مناییـم«. تبعیـت 

می خواهـم در ایـن مقالـه بـه بعضـی از 

بپـردازم.  شـده  اسـتحاله  تاکیـداِت  ایـن 

آغـاز  در  اسـت  ممکـن  کـه  تاکیداتـی 

و  کلیـدی  مفاهیمـی  تولیدشـان  تاریـخ 

راهنـام بـوده باشـند، امـا به دلیـل تکرار 

شـدن هـای بی کاربسـت، دچـار نوعـی 

بدفهمـی شـده و حتـی بـا کارکـرد اولیـه 

بـه  گرفته انـد.  قـرار  تناقـض  در  خـود 

گامنـم مـا نیازمندیم برخـی از این مبانی 

کـه بـه صـورت مـد روز شـده ای تبدیـل 

بـه لـق  لقـه  زبـان شـده و رصفـا کارکـرد 

توجیـه کننـده و پرکننـده در گفتـامن ها 

را یافته انـد، مجـددا مـورد پرسـش قـرار 

مثـال  طـور  )بـه  ایده هـا  ایـن  دهیـم. 

همیـن ایـده انضاممـی بـودن( تـا زمانی 

کـه یـک هشـدار هسـتند، بسـیار گیـرا 

و موثرنـد امـا زمانـی کـه مبـدل بـه تـرم 

می شـوند،  شـده ای  پذیرفتـه  تئوریـک 

خاصیـت دیالکتیکـی خـود را از دسـت 

بـازی  را  مالتـی  نقـش  رصفـا  و  داده 

پـر  می کننـد کـه شـکاف نظریـه هـا را 

می سـازد و پـس از تکـرار معنـای خـود 

و بـر اثـر اسـتمرار مـرصف، تیـزی خـود 

را از دسـت داده و در نهایـت مبـدل بـه 

یـک ژارگـون و ژسـت می شـوند که رصفا 

می تـوان مثل آیـه مقدس یا ذکـری آن را 

تکـرار و سـخن خـود را متـربك کـرد. 

بگذاریـد ایـن تـز خـام را بررسـی كنیـم 

کـه »نظریـه بایـد از واقعیـت اسـتخراج 

شـود و کاربسـت آن و تحقـق آن بایـد 

بـه نحـو اکیـدی واقعیـت هـا را مـد نظر 

و مالحظـه قـرار دهـد«. در ابتـدا بایـد 

»اسـتخراج نظریـه از واقعیـت« را معنـا 

مناییـم. مسـلام بایـد در این جـا واقعیت 

را بـا نوعـی تفسـیر واقعیـت جایگزیـن 

کنیـم. آنچـه به عنـوان واقعیـت خوانده 

می شـود، نوعـی تفسـیر مـا از واقعیـت 

هـای  نظریـه  نظریـه،  عـامل  در  اسـت. 

متبایـن و بعضـا متناقضـی وجـود دارنـد 

کـه هـر یـک بـه نوعـی مدعـی ایـن امر 

هسـتند کـه از بطـن واقعیـت اسـتخراج 

مـورد  در  می تـوان  چگونـه  شـده اند. 

ادعـای هـر یـک از آنهـا قضـاوت کـرد؟ 

در اینجـا می تـوان بحـث پردامنـه ای که 

در فلسـفه علـم راجـع بـه ایـن مسـائل 

مطـرح شـده اسـت را پیـش کشـید. امـا 

مـن قصـد نـدارم وارد آن حیطـه شـوم؛ 

می کنـم  اشـاره  مسـاله  ایـن  بـه  رصفـا 

کـه مسـاله اسـتخراج نظریـه از واقعیـت 

و نیـز تاییـد نظریـه توسـط فاکـت هـا 

ابطـال آن در حیطـه نسـبتا دقیقـی  یـا 

چـون علوم طبیعـی، علی االصـول به زیِر 

سـوال اسـت. حـال چـه برسـد بـه علـوم 

می خواهنـد  کـه  انسـانی  اصطـالح  بـه 

نظریاتشـان را بـر اسـاس واقعیـت هـای 

کننـد.  پایه ریـزی  اجتامعـی 

واقعیـت  دل  از  نظریـه  یـک  چـه  اگـر 

همچنیـن  امـا  منی شـود،  اسـتخراج 

بی ارتباط با آن نیز نیسـت، بلکه نسـبتی 

بـا واقعیت دارد. این نسـبت بـه میانجِی 

بسـیاری نظریـه هـا و فرضیـاِت کمکـی 

دیگـر برقـرار می شـود. نظریـه نـه تنهـا 

از واقعیـت اسـتخراج منی شـود، بلکه هر 

واقعیتـی در دل نظریـه ای معنـا یافتـه 

كاركـرد واقعیـت در  و عیـان می گـردد. 

نظریـه یـا مجموعـه ای از كاربسـت های 

غیرنظـری واقعیـت، واقعیِت برهنه را كه 

از اسـاس چیزی درك ناشـدنی است قابل 

درك مـی منایـد. نظریـْه دریچـه یـا روزن 

یـا پرسـپکتیوی می شـود کـه واقعیـت از 

خـالل آن درک می شـود. حـال صحبـت 

و پرسـش ایـن اسـت کـه در ایـن صورت 

نسـبتی  می توانـد  چگونـه  نظریـه  یـک 

بـا واقعیـت پیـدا کنـد که هـم بتوانـد با 

آن درگیـر شـود و هـم بتوانـد آن را بـر 

اسـاس خواسـت و اهـداف خویـش بـه 

گونـه ای تغییـر دهـد کـه هـم خـود را و 

هـم اهدافـش را محقـق سـازد. 

واقعیـت برهنه وجـود دارد اما وجود آن 

قابـل اشـا ره نیسـت. منی تـوان از آن نـام 

برد یا آن را در نسـبت با چیزی سـنجید. 

واقعیـت آن چیـزی اسـت كـه واقعیـت 

خوانـده می شـود. واقعیـت برهنه رصفن 

دادن  نشـان  جهـت  نظـری  تـرم  یـك 
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كنیـد  فـرض  اسـت.  آن  امكان ناپذیـری 

بـرای رفـنت از شـهری بـه یك شـهر دیگر، 

پـس از طی مسـافتی بـا یك كـوه مواجه 

می شـویم كـه بایـد الجـرم بـرای رسـیدن 

به شـهر مقصـد از آن عبـور كنیم. چیزی 

كـه مـا بـا آن مواجـه هسـتیم »واقعیـت 

»آیـا  اسـت  ایـن  پرسـش  اسـت.  كـوه« 

كـوه بـه عنـوان كـوه، مسـتقل از اینكـه 

مـا بخواهیـم سـفر كنیـم یـا نـه در جای 

ایـن وجـود  آیـا  نـدارد؟  خویـش وجـود 

برهنـه  واقعیـت  نوعـی  كـوه  مسـتقل 

نیسـت كـه بی ارتبـاط بـه مـا و طـرح و 

دارد؟«. وجـود  نقشـه مان 

برهنـه  واقعیـت  كـه  اسـت  ایـن  پاسـخ 

می توانـد وجوِد فی نفسـه داشـته باشـد، 

داشـنت  وجـود  ایـن  بخواهـد  اگـر  امـا 

توسـط دیگـری تاییـد شـود، دیگـر ایـن 

بـود. مسـاله  وجـوْد فی نفسـه نخواهـد 

فاقـد  برهنـه  واقعیـت  كـه  اسـت  ایـن 

هرگونـه اسـتناد اسـت. در صورتیكـه مـا 

قصـد سـفر بـه آنجـا را نداشـته باشـیم، 

حتـی  هسـت،  خـودش  جـای  رس  کـوه 

بی آنكـه مـا بدانیـم؛ اما چگونـه می توان 

در مـورد آن حـرف زد؟ چیـزی كـه حتـی 

چیـزی از آن منی دانیـم و هیـچ نسـبتی 

واقعیـت  اسـت  ایـن  منی یابـد:  مـا  بـا 

برهنـه كـه بـه اطمینـان می تـوان گفـت 

وجـود نـدارد؛ چـون وجـود داشـنت بـرای 

دیگـری محتـاج برقراری نوعی نسـبت با 

دیگـری اسـت. چیـزی كـه درك منی شـود 

بـرای مـا وجـود نـدارد؛ آیا بـرای خودش 

وجـود دارد؟ این را دیگـر باید از خودش 

پرسـید. 

پـس آنچـه مـا از كـوه و واقعیـت كـوه 

قبـال  در  كـه  اسـت  چیـزی  می فهمیـم، 

یـك طـرح و پالن پیـروی به عنـوان یك 

مانـع خـود را می منایـد. در ایـن صـورت 

زیبایـی  یـك  نـه  دیگـر  كـوه،  واقعیـِت 

طبیعـی یـا چینـی بـر روی چینـی، بلكـه 

بـه عنـوان جزئـی از یـك مسـیر پیروی 

طریـق  ایـن  بـه  كـوه  می شـود.  درك 

دیگـر برهنـه منی مانـد بلكـه بـا توجه به 

تجهیزاتـی كـه بـرای عبـور مهیـا داریـم، 

می شـود  شناسـایی  و  شـده  مسـیریابی 

راه  دامنـه؟  شـیب  سـنگ ها؟  ]جنـس 

عبـور محلـی و ... چیزهایـی اسـت كـه 

می سـازند[.  را  كـوه  واقعیـت 

معلومـی  پیـش  از  چیـز  واقعیـت  پـس 

ایـن  واقعیـت  گفـت  منی تـوان  نیسـت. 

گفـت  می تـوان  همـواره  بلكـه  اسـت. 

كـه واقعیـت در ایـن زمینـه ایـن گونـه 

می منایـد. اینكـه واقعیـت چیـز از پیـش 

هـم  معنـا  ایـن  بـه  نیسـت  معلومـی 

و  زاده  رصفـن  واقعیـت  كـه  نیسـت 

پـرورده زمینـه و طرح های نظری اسـت. 

بلكـه واقعیـِت برهنه از طریـق مواجه با 

ایـن طـرح هـا، درك و سـاخته و پرداخته 

می شـود. واقعیـِت برهنـه كـوه می تواند 

یـك حـدس نظـری باشـد، امـا برخـورد با 

آن در مسـیر پیـروی، آن حـدس نظـری 

را مبـدل بـه واقعیتـی ملبـس می كنـد.

 حتـام متوجـه هسـتید كـه مـن بـه عمد 

مثـال كـوه را انتخـاب كـردم تـا دشـواری 

را  ابژكتیـو  نامگـذاری هـای  بـه  اسـتناد 

برشـمرم وگرنـه سـخن گفـنت از واقعیـت 

هایی نظیر فقـر، رسكوب، تضاد طبقاتی، 

ركـود،  سیاسـی،  آزادی  اجتامعـی،  رفـاه 

پیرفـت و ... به طریق حادتری وابسـته 

بـه زمینـه نظـری و جایگاهـی اسـت كـه 

و  كـرده  تعریـف  را  هـا  واقعیـت  ایـن 

بـی آنكـه بخواهیـم  متعیـن می سـازند. 

نظـری  ایده هایـی  تنهـا  اینهـا  بگوییـم 

هسـتند كـه در زبـان یـا گفتـامن تجلـی 

می یابنـد؛ بـا اشـاره ای كـه بـه واقعیـت 

برهنـه كردیـم باید گفت هر یـك از اینها 

برهنـه  واقعیتـی  بـه صـورت  می تواننـد 

-خـارج از بسـرتی نظـری- وجـود داشـته 

باشـند. می تواننـد بـی آنكـه بدانیـم یـا 

بشناسیم  شـان مانـع یـك جنبش سیاسـی 

شـوند یا خـود انقالبـی را رقم بزننـد، اما 

آنچـه مهـم هسـت نـام ناپذیـر و برهنـه 

نتیجـه  در  و  هـا  واقعیـت  ایـن  بـودن 

اشـاره و اسـتنادناپذیری آنهاسـت.

بگذاریـد از ایـن مقدمـه نسـبتا طوالنـی 

قسـمت  ایـن  تیـرت  بـه  و  كنیـم  گـذر 

بپردازیم: »جاانداخـنت واقعیت«. منظور 

مـن از جاانداخـنت واقعیـت بـه معنـای 

دوگانـه واژه »جـا انداخنت« بـر می گردد. 

جاانداخـنت، هم به معنـای نادیده گرفنت 

و نوعـی اهـامل بـه كار مـی رود و هـم 

بـه معنـای پذیرفتنی و قابـل فهم و درك 

سـاخنت. معنـای اول بـه نوعی فراموشـی 

اشـاره دارد؛ ماننـِد »جـا انداخـنت لغـت« 

نوعـی  بـه  دوم  معنـای  یـك جملـه.  در 

شـناخت و درك از وضعیـت بر می گردد؛ 

مثـِل »جـا انداخـنت مطلبـی« بـرای یـك 

شـاگرد. پـس هنگامـی كـه از جاانداخـنت 

واقعیـت صحبـت می كنیـم بـه هـر دو 

یعنـی  داریـم.  نظـر  معنـا  ایـن  سـوی 

واقعیـت را بایـد هـم نادیـده گرفـت و 

آن را در پرانتـز گذاشـت و هـم بایـد آن 

را بـرای دیگـران پذیرفتنـی سـاخته و در 

اصطـالح جاانداخـت.

جاانداخـنِت  گانـه   دو  معنـای  ایـن  امـا 

واقعیـت، چگونـه بـا مسـائل پیش گفتـه 

ارتبـاط می یابـد؟ هـامن طـور كـه اشـاره 

اسـتناِد  مـورد  منی توانـد  واقعیـت  شـد، 

پیشـینی قـرار گیـرد؛ منی تـوان واقعیـت 

تعریـف  بـرای  منبـع  یـك  عنـوان  بـه  را 

فعالیـت و نحـوه آغـاز فعالیـت در نظـر 

گرفـت. چیـزی كه یـك سیاسـت رادیكال 

بایـد درك كنـد همیـن اسـتناد خـام بـه 

واقـع  اسـت.  واقعیـت  نـام  بـه  چیـزی 

گرایـی سیاسـی در معنـای رایـج آن بـه 

مـا می گویـد كـه آرمـان هـای خـود را بـا 

واقعیـت تطبیـق دهیـد و از ایـن طریـق 

خود را به سـطح پسـت واقعیت موجود 

بچسـبانید. مسـاله ایـن اسـت كـه هامن 

طـور كـه نشـان دادیـم واقعیـت چیـزی 

برهنـه و عـام نیسـت و متـام آن كسـانی 
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واقع بیـن  مـا سـفارش می كننـد  بـه  كـه 

را  خـود  ایده هـای  و  و طرح هـا  باشـید 

بـر اسـاس ابعـاد واقعیـت موجـود بـرش 

دهیـد، دچـار ایـن درك غلـط از واقعیت 

هسـتند كه همـواره آن را چیـزی بیرونی 

بسـرت  هـر  از  خـارج  سـنجش  قابـل  و 

می داننـد.  نظری یـی 

پـس اولیـن معنـای جاانداخـنت واقعیـت 

ایـن اسـت كـه آرمـان هـای خـود را بـا 

واقعیـت  بلكـه  نزنیـد  محـك  واقعیـت 

خـود  هـای  آرمـان  مطابـق  هایـی 

نوعـی  محتـاج  امـر  ایـن  بیافرینیـد. 

نادیـده گرفـنت واقعیت اسـت. هـر آنچه 

كـه به عنـوان واقعیت، توسـط رسـانه ها 

هـای  رصدخانـه  مراجـع  و  نظریه هـا  و 

پخـش  و  تولیـد  واقعیـت  اعـالم  رسـمِی 

و اشـاعه می شـوند، بایـد نادیـده گرفتـه 

شـوند. از ایـن جهـت بـرای یك سیاسـت 

رادیـكال واقعیـت یك مانع نیسـت، بلكه 

اسـت.  تكیـه گاه  نقطـه  و  لنگـرگاه  یـك 

همچنیـن واقعیـت نقطـه آغـاز حركـت 

منی توانـد باشـد كـه بـا آن مسـیر حركت 

مشـخص شـود، بلكه واقعیـت در دل یك 

مسـیر و بـر اسـاس یـك نقشـه پیـروی 

بـه  گاهـی  و  مانـع  عنـوان  بـه  را  خـود 

دهنـده  پـرواز  تاییدگـِر  یـك  عنـوان 

می سـازد.  مشـخص 

از سـوی دیگـر بایـد برخـورد بـا واقعیت 

را در معنـای دوِم جاانداخـنت هـم مـد 

نظـر قـرار داد. یعنـی بایـد واقعیـت را 

مطابـق طـرح خویـش درك پذیـر سـاخته 

و آن را بـرای همـگان به عنـوان واقعیت 

اول،  معنـای  در  اگـر  پـس  جاانداخـت. 

واقعیـت را بـه عنـوان یـك مانـع نبایـد 

جـدی گرفـت، در معنـای دوم آن را باید 

بـه نوعـی مطابـق طـرح خویـش تغییـر 

داد. می تـوان در ایـن معنـا سیاسـت را 

عرصـه درگیـری واقعیت ها نامیـد. اینكه 

واقعیـت چیسـت همچنـان مهـم اسـت؛ 

امـا می تـوان موقعیتی را متصور شـد كه 

واقعیـت از عرصه سیاسـت حذف شـود. 

بـرای مسـتند سـاخنت حـرف  كـه  روزی 

خویـش یـا تاییـد آن یا حتی پیشـربی آن، 

واقعیـت نـه تنهـا مهـم نیسـت بلكـه به 

بی توجهـی  آن  بـه  ای  بیامرگونـه  طـرز 

را  واقعیـت  بایـد  روز  آن  تـا  می شـود. 

جاانداخـت؛ در هـر دو معنـای آن

.خطای انضاممی بودن 

خطـای رایـج در درك انضاممیت، متصور 

شـدن واقعیـت بـه عنـوان امـری از پیش 

موجـود اسـت. بـه این طریـق، انضاممی 

بـودن بـه معنـای ضمیمـه شـدن بـه یك 

فهـم می گـردد.  متامـا موجـود  واقعیـِت 

واقعیـت امـا یـك امـر خارجـی و ایسـتا 

نیسـت؛ واقعیـت در یـك منظومه نظری 

اسـت كـه بـه صـورت عینـی و واقعـی 

فـرض شـده و قابـل درك می شـود. پـس 

انضاممـی بـودن بایـد بـه هـامن میـزاِن 

تفسـیرپذیری و پویایـی واقعیـت، جنبان 

و متحـرك باشـد. 

بـه ایـن طریـق بـه یـك لیـوان منی تـوان 

بـه طـور انضاممـی اندیشـید؛ مگـر آنكه 

لیـوان را نه یك شـی حـارض در برابرمان، 

بلكـه آن را بـه مثابـه یـك وضعیـت در 

كـه  اینجاسـت  كنیـم.  درك  وضعیـت 

انضاممـی بـودِن اندیشـه راه خـود را از 

می كنـد.  جـدا  خـام  پوزیتیویسـم  درك 

واقعیـت، امـری خنثـی و تقـرب بـه آن، 

پوزیتیویسـم  نیسـت.  بی جهـت  امـری 

جایـگاه  از  متفـاوت  را  فكـر  جایـگاه 

بـه  می دهـد  قـرار  شـناخت  موضـوع 

ایـن طریـق قصـد می كنـد بـا پرداخـت 

بـه جزئیـات لیـوان آن را توصیـف كنـد، 

امـا ایـن توصیـف معلـوم نیسـت در چه 

بسـرتی و بـه عنـوان چـه نیرویـی عمـل 

خواهـد كـرد. هـر توصیـف جزئـی از یك 

واقعـه بایـد بتوانـد خـود را با یـك كلیت 

نظـری پیونـد زده یـا یـك كلیـت نظـری 

را در هـم كوبـد. ایـن كاركـرد دوگانـه ِی 

توصیفـات جزئـی در صورتی كـه خود را 

در میـدان نـزاع و پیونـدی از این دسـت 

از  بی خاصیتـی  نـوع  تنهـا  ندهـد،  قـرار 

انشـاء نویسـی هـا را بـه ارمغـان خواهد 

آورد. 

پـس به جای تكـرار انضاممی بـودِن خام 

كـه بـه طور معمـول نوعی مستندسـازی 

انشـائی از واقعیـت را الگـو قـرارداده و 

تیرچـراغ  بـه  پرداخـنت  بـا  فكـر می كنـد 

بـرق، صندلی، اتوبوس، تاكسـی و ... نوع 

اندیشـیدن  نـام  بـه  اندیشـه  از  ویـژه ای 

انضاممـی را كشـف كـرده و آن را یگانـه 

شـكل درسـت اندیشـیدن می دانـد، بایـد 

طریـق پویـا و جنبـان تـری از انضاممیت 

را تعریـف كرد. 

بایـد تصدیـق كـرد كـه مـن بـا ایـن نـوع 

از اندیشـیدن كـه موضوعـش را ابـژه ای 

جزئـی قـرارداده و بـه صـورت جزئـی و 

مسـتند بـه آن پرداختـه و زوایـای آن را 

كاویـده و انرژی هـای نهفتـه آن را آزاد 

می كنـد كه تاكنون نااندیشـیده بوده اند، 

مخالـف نیسـتم. مخالفت من بـا معرفی 

بـه  اندیشـیدن،  طریـق  ایـن  سـاخنت 

عنـوان انضاممـی اندیشـیدن و نیز یگانه 

شـكل اصیـل تفكـر اسـت. می تـوان ایـن 

نـوع اندیشـه را تبارشناسـی كـرد، نقـاط 

و خصوصیـات آن را بـر شـمرد و حتـی 

تاریـخ تولـد و رواج یافنت و اضمحالل آن 

را در چندسـاله اخیر بررسـی كرد. با این 

حـال من فعـال در اینجا بـه همین میزان 

اكتفـا می كنـم. 

بـا آنچـه در قسـمت پیشـین در خصوص 

واقعیـت و جاانداخـنت واقعیـت گفتیـم، 

درك مـا از انضاممیت نیـز تغییر می كند. 

انضاممـی بـودن در ایـن صـورت نوعـی 

پیونـد زدن اندیشـه، نـه با ابـژه های تك 

افتـاده و نیـز نـه حتی با وضعیـت؛ بلكه 

یـك  رونـد  در  اندیشـه  خـوردن  پیونـد 

طـرح نظـری بـا قطعـات واقعیت اسـت. 

در ایـن صـورت انضاممـی بودن اندیشـه 

اسـت.  نتیجـه  یـك  نیسـت،  قصـد  یـك 
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یعنـی منی تـوان قصـد كرد كه بـه صورت 

انضاممـی اندیشـید و نیـز هیـچ متـد از 

پیـش تعریـف شـده ای بـرای انضاممـی 

یـك  آنچـه  نـدارد.  وجـود  اندیشـیدن 

اندیشـه را انضاممـی می سـازد، بسـتگی 

بـه نوعـی درگیـرِی پسـینی اندیشـه بـا 

سـامانه واقعیـت هـا و واقعیـت خوانده 

هـا دارد. در ایـن صـورت انتزاعـی تریـن 

نوعـی  بـه  می توانـد  نیـز  هـا  اندیشـه 

ایـن بسـتگی  انضاممیـت ختـم شـود و 

بـه نحـوه برخـورد آتـی و نیـز بخـت یـا 

بدبیـاری اندیشـه دارد. آیـا چنیـن چیزی 

بـه ایـن معناسـت كـه باید اندیشـه را به 

حـال خـود رها سـاخت و هیچ كوششـی 

بـرای انضاممـی كـردن آن صـورت نـداد؟

 بـه گامنـم اولین كوشـش بایـد رهانیدِن 

اندیشـه از نوعـی درك خـام از انضاممی 

اندیشـیدن باشـد. اندیشـه انضاممی باید 

بسـازد،  را  انضاممیـت  موضـوع  خـوْد 

نـه اینكـه موضوع هایـش را بـه صـورت 

زندگـی  از  آمـاده  و  حـارض  هـای  ابـژه 

اخـذ كنـد. اندیشـه، واقعیـت برهنـه را 

مبـدل بـه واقعیـت ویـژه ای می كنـد تـا 

بتوانـد چنگه هـای انضاممیـت را در آن 

فـرو بـرد. اندیشـه نـه تنهـا قـادر اسـت 

واقعیـت برهنـه را آشـكار سـازد، بلكـه 

حتـی قادر اسـت از فضای تهـْی واقعیت 

انضاممیـت  صـورت  ایـن  در  بسـازد. 

چیـزی جـز آنچـه از پس اندیشـه می آید 

نیسـت. انضاممیـت امـری قابـل پیگیری 

اسـت، امـا نـه پیـش از صـدور اندیشـه، 

بلكـه همـراه بـا آن بـا سـاخنت پیوندهای 

فكـر  دلبخواهـی،  حتـی  یـا  و  تصادفـی 

شـده و یـا حتـی فكـر ناشـده. 

دوگانه خواسنت / توانسنت 

مقاله  این  پایانی  بخش  به  اكنون 

مقدمه  به  می خواهیم  می رسیم؛ 

»می توانیم«  میان  نسبتی  چه  برگردیم: 

كسانی  دارد؟  وجود  »می خواهیم«  و 

انقالب  »منی توانیم«  ما  می گویند  كه 

می گویند  كه  آنانی  با  نسبتی  كنیم، چه 

دارند؟  كنیم  انقالب  »منی خواهیم«  ما 

وضعیت،  یك  از  می توان  چگونه 

نتیجه  را  ناپذیری  امكان  یا  »نتوانسنت« 

تغییر  وضعیت  صورتیكه  در  و  گرفت؟ 

كند چگونه می توان »توانسنت« یا »امكان 

پذیری« را مسلم دانست؟ 

آنـان كـه از نتوانسـنت سـخن می گوینـد، 

مبنـای نتیجه گیـری خـود را از واقعیـت 

آنهـا  می گیرنـد.  موجـود  رشایـط  و 

اسـت،  شـده  عـوض  رشایـط  می گوینـد 

تحقـق  یـا  كاری  چنیـن  امـكان  دیگـر 

همـه  و  نـدارد  وجـود  آرمانـی  چنیـن 

از  خویـش  درك  دل  از  را  نتیجـه  ایـن 

واقعیـت موجـود می گیرنـد. نكتـه ای كه 

ایـن وسـط مغفـول می مانـد ایـن اسـت 

كـه اتفاقـا چیـزی كـه بایـد تغییـر كنـد 

هـامن واقعیـت و هـامن رشایـط اسـت. 

بـه همیـن جـا ختـم منی شـود؛  مشـكل 

بلكـه بـه طـرز بی رشمانـه ای واقعیت به 

عرصـه آرمـان نیـز دسـت درازی می كنـد. 

 « می شـود:  ایـن  بعـدی  نتیجه گیـری 

چـون رشایط ایـن گونه اسـت و واقعیت 

بـه مـا اینگونـه دیكتـه می كنـد، پـس مـا 

بیاندیشـیم،  اینگونـه  منی توانیـم  دیگـر 

بلكـه بایـد ... «. 

بایـد« می آیـد،  از »بلكـه  و آنچـه بعـد 

پذیرفتـه  آرمـاِن  خـالف  چیـزی  اغلـب 

شـده اسـت. یعنـی نـه تنهـا واقعیـت به 

تحقـق  امـكان  كـه  می كنـد  دیكتـه  مـا 

مـا  بلكـه  نیسـت،  فراهـم  آرمان مـان 

خـالف  چیـزی  كـه  می كنـد  مجبـور  را 

آرمان مـان را انتخـاب كنیـم. در حالیكـه 

بـا آنچـه مـا در مـورد عرصـه واقعیـت 

تاكنـون گفتیـم، چنین نتیجه گیـری هایی 

و  تسـلیم پذیری  نشـانه ی  جـز  چیـزی 

دسـت شسـنت از آرمـان نیسـت. چیـزی 

بـه  سیاسـی  ادبیـات  در  امـروزه  كـه 

چیـزی  اسـت،  شـده  ملقـب  واقع بینـی 

جـز بی ناموسـی نیسـت. واقع بیـن بودن 

در ایـن وضعیـت یعنـی دیـدِن واقعیـِت 

بـودن  واقع بیـن  پـس  رسمایـه؛  تسـلط 

یعنـی پذیرفنت این سـلطه و تـن دادن به 

آن. چیـزی كـه امـروز در مـورد انتخابات 

اخیـر ایـران نیـز مشـهود اسـت همیـن 

ذوق زدگـی روشـنفكران در واقع بینـی و 

اسـت.  بـه هاشـمی  دادن  رای  پذیرفـنت 

ایـن  موضـوع  اهمیـت  كـه  اینجاسـت 

مقاله بار دیگر آشـكار می شـود: اهمیت 

واقعیـت و نقـش آن در گفتـامن هـا و 

توجیـه هـا و تعریـِف نقشـه هـا و پـالن 

هـای پیروی، نـه برای تسـخیر واقعیت 

بلكـه بـرای تصویـر آن و نیـز جاانداخـنت 

آن. نبایـد مقهـور چیزی به اسـم واقعیت 

شـد، بلكـه بایـد آن را مقهـور كـرد. نباید 

آرمـان را راِم واقعیـت كـرد، بلكـه بایـد 

افسـار آرمان را بر گردن واقعیت بسـت. 

ایـن دریافـت از واقعیـت بـه بسـیاری از 

جمله هـای موهـوم و نتیجه گیـری هـای 

پایـان  اگـر  سیاسـت  عرصـه  در  باطـل 

ندهـد، آنهـا را بی اعتبـار خواهـد كـرد.  

مـا  می گوینـد  كسـانی  دیگـر  سـوی  از 

یـا  توانسـنت  از  اینـان  »می خواهیـم«؛ 

نتوانسـنت حرفـی منی زنند، بلكـه جهان را 

سـاخته اراده شـان می دانند. رشوع كردن 

»می توانیـم«  نـه  و  »می خواهیـم«  از 

بایـد تكیه گاه هر سیاسـت رهایی بخشـی 

باشـد. امـا آنچه این نحوه سیاسـت ورزی 

اتـكای  می سـازد،  مواجـه  مشـكل  بـا  را 

تـالش  عـدم  و  خواسـت  بـر  آن  رصف 

بـرای تحلیـل وضعیـت و فراهـم سـاخنت 

اسـت.  واقعیـت  در  پیـروی  نقشـه 

بایـد  چگونـه  امـا  »می خواهیـم«،  مـا 

بخواهیـم؟ ایـن چگونـه خواسـنت اسـت 

در  عمـل  بـه  را  اراده  و  خواسـت  كـه 

از  منظـور  می زنـد.  پیونـد  واقعیـت 

چگونـه خواسـنت، چگونگی مطـرح كردن 

نیسـت،  یـا یـک مطالبـه  یـک خواسـته 

بلكـه مسـاله این اسـت كه یك خواسـت 

-و نـه خواسـته یـا مطالبـه- را چگونـه تا 
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رسحـد امـكان پذیـری بـه پیـش بـرد. 

رضب املثـل قدیمـی »خواسـنت، توانسـنت 

اسـت« نسبتی با حقیقت و درستی دارد. 

و آن اینکـه بایـد اولویـت را به خواسـت 

هـا. سیاسـتی  توانسـنت  بـه  نـه  داد  هـا 

کـه بـا آنچـه می توانیـم رشوع می شـود، 

یـک واقع گرایـِی  دام  بـه  افتـادن  بـا در 

را  می خواهیـم  آنچـه  پیـش  از  خـام، 

تسـلیم واقعیـت می سـازد. آنچـه بـه نام 

واقع گرایـی در سیاسـت معـروف شـده 

اسـت، یک هـدف را دنبـال می کند و آن 

ایـن اسـت که به ما گوشـزد کنـد هرچیز 

را منی شـود خواسـت. واقع بینـی بـه مـا 

دسـتور می دهـد که خواسـت  هـای خود 

را غـالم حلقـه بـه گوش واقعیت سـازیم. 

در حالـی که آنچه یک سیاسـت رادیکال 

بـه آن احتیـاج دارد تابـع سـازِی واقعیت 

یـا  واقـع  امـر  اسـت.  خواسـت  توسـط 

و  دریافـت  واقعیـت  عنـوان  بـه  آنچـه 

معرفـی می شـود منی توانـد و نیـز نبایـد 

ذره ای مـا را از خواسـت خویـش عقـب 

نشـاند. متاسـفانه آن دامـی کـه امـروز 

پهـن  رادیکالـی  سیاسـت ورز  هـر  بـرای 

شـده اسـت، همیـن سـنجه هایی اسـت 

کـه در قالـب »عقل چه حکـم می کند؟« 

پهن شـده اسـت. 

بـا دو مثـال به این بحـث پایان می دهم. 

از  رو  پیـش  انتخابـات  در  کـه  کسـانی 

موضـع سیاسـت ورزی رادیـکال برای رای 

دادن بـه هاشـمی سـعی در جمـع آوری 

هـای  واقعیـت  از  عقالنـی  منظومـه ای 

در  هسـتند،  مملکـت  رشایـط  جـارِی 

هـای  واقعیـت  فـرْض  بـر  کـه  صورتـی 

جامعـه خویـش را بـه درسـتی شـناخته 

معقـول  هایشـان  نتیجه گیـری  متـام  و 

بـه نظـر آیـد، دچـار ایـن درک ناصحیـح 

کـه خواسـت  از سیاسـت ورزی هسـتند 

واقعیـت  پـای  بـر  را  خویـش  آرمـان  و 

موجـود قربانـی می سـازند. مـا در بخش 

»جاانداخـنت واقعیـت«، بـه ایـن معضـل 

چـه  اسـاس  از  واقعیـت  کـه  پرداختیـم 

رسشـت نـا اسـتواری دارد. بـا ایـن حـال 

از  اینـان  کـه  طرحـی  کنیـم  فـرض  اگـر 

یـک  مطابـق  می دهنـد  ارائـه  واقعیـت 

نقشـه ی پیـروِی درسـت تـدارک دیـده 

شـده باشـد؛ آسـیبی کـه ایـن گونـه دفاع 

هـای  موضع گیـری  و  بی مبـاالت  هـای 

معمـول  گـامن  بـه  -امـا  نااندیشـیده 

می زنـد،  شـده  اتخـاذ  اندیشـمندانه- 

تاریخـْی یـک سیاسـت ورزی  بـه وجهـه 

رادیـکال و نوعـی آرمـان خواهـی اسـت 

اصطـالح  بـه  واقعیـِت  خاطـر  بـه  کـه 

پدیـده  از  اسـت  شـده  حـارض  موجـود 

نوظهـور، اما تاریـخ داری، چون هاشـمی 

دفـاع کنـد. چیـزی کـه تنها پیامـد ممکن 

و  روشـنفکری  سـازی  بی تاریـخ  آن 

سیاسـت ورزی رادیـکال اسـت. ایـن مـرز 

باریکـی اسـت کـه متایـز بیـن واقعیت و 

خواسـت را آشـکار می سـازد. آنچـه برای 

مهـم  بایـد  رادیـکال  سیاسـت ورز  یـک 

باشـد، نـه تن دادن به واقعیت هاشـمی، 

بـه خواسـت خویـش و  بلکـه وفـاداری 

سـاخنت واقعیت ویژه آن خواسـت است. 

چیزی کـه از یک سیاسـت ورزی رادیکاْل 

پافشـاری  همیـن  می سـازد،  تاریـخ 

نـه  اسـت،  خویـش  هـای  خواسـت  بـر 

واقع بینـی خـام کـه تنهـا او را در تاریـخ 

بـه یـک مضحکـه مبـدل می کنـد. بهایـی 

کـه روشـنفکری مـا بـا ایـن نـوع عقالنی 

سـازی و تابع سـازی خـود می پـردازد، از 

بیـن بـردن تاریـخ یکـه مقاومـت بـر رس 

خواسـت و آرمـان اسـت.

و امـا مثـال پایانـی ما که حالـت عام تری 

دارد بـه عرصـه جهانی مربوط می شـود. 

چـپ  کهنـه ی  پرسـش  ایـن  همیشـه 

کـه  اسـت  بـوده  گشـوده  برابرمـان  در 

»آیـا رشایـط جهانـی بـرای یـک انقـالب 

مهیـا  رسمایـه داری  علیـه  کمونیسـتی 

هسـت یا نیسـت؟«؛ ایـن پرسـش اگرچه 

داشـته  درسـتی  هـای  داللـت  می توانـد 

باشـد، امـا بـار دیگـر مشـاهده می کنیـم 

ایـن پرسـش چگونـه بـا تکـرار خویش نه 

تنهـا خـود را از معنـا تهـی سـاخته، بلکه 

پاسـخی  اسـت.  یافتـه  واژگـون  معنایـی 

کـه معمولـن از طـرف واقع گرایـی خـام 

بـه این پرسـش داده می شـود این اسـت 

کـه »نـه دقیقا رشایـط مهیا نیسـت. باید 

امـوری از دخالـت هـای رسمایـه داری را 

پذیرفـت، بایـد معقـول بود و شـعارها و 

آرمـان هـا را تعدیل کـرد. تعدیلی که در 

نهایـت چیـزی جـز تبدیـل کـردن آنها به 

ضـد خـود نبـوده یـا دسـت کـم آنهـا را 

مبـدل بـه آرمان رسد و خنثایی می سـازد.

وقتـی کـه از آنهـا می پرسـیم چـرا بایـد 

تعدیـل  را  رویاهایـامن  و  هـا  آرمـان 

کنیـم؟ پاسـخ آنها به راسـتی قانـع کننده 

نیسـت«.  آمـاده  اسـت: »چـون رشایـط 

امـا در جـواب بایـد گفت آنچـه از آماده 

نبـودن رشایـط مـراد می کنیـد، اگـر هـم 

کـه درسـت )بـه معنـای مطابقـت با یک 

طرح و نقشـه باشـد(، نتیجـه ای که باید 

آرمـان،  تعدیـل  یـا  تعویـض  نـه  گرفـت 

اسـت.  تغییـر رشایـط  و  تعویـض  بلکـه 

بـار دیگـر متایـز بیـن واقع گرایـی خـام و 

وفـاداری بـه خواسـت و آرمـاْن خـود را 

بـروز می دهـد. یک سیاسـت رادیکال، از 

بیـن ایـن دو بـه آن »خواسـت« وفـادار 

می مانـد؟ آیـا ایـن خواسـت بـه راسـتی 

تـالش  او  امـا  شـاید  اسـت؟  نامعقـول 

تـالش  او  سـازد.  معقـول  را  آن  می کنـد 

می کنـد ایـن واقعیـت جدیـد مطابـق بـا 

خواسـت را جـا بیانـدازد. بـه راسـتی آیـا 

هیـچ گاه رسمایـه داری از خود این سـوال 

را می پرسـد کـه »آیـا رشایـط بـرای بـروز 

مـن مهیـا اسـت؟«؛ بـه محضـی کـه ایـن 

شـود  مطـرح  بـرای رسمایـه داری  سـوال 

-کـه بـه گـامن مـن مطـرح شـده اسـت- 

رونـد سـقوط آن آغـاز می شـود. 

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
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یخ:  ر تا ن  ــا ی پا ه ی  ر نگا ا
یی ا عملگر و  یــی  ا خالقگر ا نــه ی  گا و د ر  د چــپ  ســی  سیا شیه نشــینی  حا

نلرزاده خا مینــا 

در رشایـط فعلـی مـا، عملگرایـی لیربال-

چـپ یـا اصالح طلب-چپ خـودش را در 

خـال سیاسـی و تاریخـی تصـور می کنـد 

رادیکال تـر،  چـپ  از  دیگـری  گـروه  و 

عملگرایـی  مختلـف  فرصت هـای  کـه 

)یـا شـبه عمگرایـی( را در مـنت تاریخـی 

قـرار می دهـد،  آنهـا  معنـای سیاسـی  و 

بـه انـدازه ای از دولـت و سیسـتم عقـب 

کشـیده اسـت کـه در برخـی مـوارد بـه 

لحـاظ عملـی در نهایـت بـه رویکـردی 

پـس  پساسیاسـی  اخالق گرایانـه ی 

می نشـیند. منظـور از اخالق گرایـی چپ، 

اینجـا گوشـه ی عزلـت گزیـدن و حاشـیه 

نشـینی در غیـاب برنامه ریـزی سیاسـی، 

سـازماندهی و روشـی بـرای بـرون رفـت 

از رشایـط امتیـزه شـده ی چـپ در سـی 

سـال گذشـته در ایـران اسـت. خـو کردن 

بـه حاشـیه ای امـن )از بعـد اخالقـی( در 

ایـن  از  برون رفـت  بـرای  تـالش  غیـاِب 

بن بسـت، بخشـی از نیـروی چـپ را بـه 

اتخـاذ رصف مواضعـی اخالقـی در بـاب 

مسـایل جـاری فروکاسـته اسـت. منظـور 

از اخالق گرایـی چـپ اینجـا آرمانگرایـی 

نیسـت، کـه بـه عکـس، در ایـن نوشـته 

آرمانگرایـی از طریـق توجـه بـه گذشـته 

و بـه منظـور انتقـاد از حـال حـارض، راه 

عبـور از بن بسـت کنونی تلقی می شـود. 

آرمانگرایـی بـرای تصویـر کـردِن دنیـای 

ممکـِن دیگری کـه نشـانه هایی از آن -و 

امـکان سـاخنت آن- در حـال حارض وجود 

دارد رضروی است. در غیاب آرمانگرایی، 

بـه  راه  کنونـی  سیاسـی  نارضایتی هـای 

یـک عاملیـت بالقـوه ی جمعـی منی برند 

سـوژه ها  حارضگـرا  حـالِ   عملگرایـِی  و 

بـه راه حـل هـای مقطعـی و کنونـی  را 

محـدود می کنـد، بی آنکـه توانایـی ایجاد 

تصـور دسـته جمعـی از آنچه کـه در این 

زمـان و مـکان ناممکـن به نظر می رسـد 

داشـته باشـد. در این بازبینِی گذشته )به 

منظـور نقـد حـال حـارض( بـرای تصویـر 

کـردن دنیاهـای ممکـن و آلرتناتیـو هـم 

تجربه هـای  بـر حسـب  آرمانگرایـی  بـه 

آرمانگرایـی  بـه  هـم  و  گذشـته  واقعـی 

بـر  آرمانگرایـی  داریـم:  نیـاز  انتزاعـی 

حسـب تجربیـات واقعـی، بـرای امید به 

ایجـاد سـوژگی جمعـی؛  و  امـر ممکـن 

و  آرمانگرایـی انتزاعـی، بـرای نقـد حـال 

حـارض و تصویـر رشایـط دیگـر.

زیربناهـای ایدیولوژیـک ایـن دو رویکرد 

یعنی رادیکالیسـمی که بازآرایی سـاختار 

دولتـی را تحـت هیـچ رشایطـی هـدف 

در  را  خـود  کـه  عملگرایـی ای  و  نگیـرد 

خـال تاریخـی تصـور می کنـد و جـز فعل 

دیگـری  راه  سیسـتم  درون  از  سیاسـی 

منی شناسـد، همپوشـانی هایی دارنـد: هر 

دو تاریـخ را در ایـران بـه انتهـا رسـیده 

تلقـی می کننـد. بـه پایـان رسـیدن تاریخ 

منسـوخ انگاری  همـراه  بـه  ایـران  در 

مفهوم/نظریـه ی انقـالب یکـی از ارکان 

بـود  اصالح طلبـی  ایدیولـوژی  اساسـی 

کـه قـرار بـود محـل بـه تعـادل رسـیدن 

پایـان تاریـخ در ایـران بـه عنـوان محـور 

پایـان  سـمت  بـه  دینـی  مردم سـاالری 

تاریـخ مـامس بشـود. 

از  سیاسـی  پیکربنـدی  از  شـکل  ایـن 

لیربال/اصالح طلب-چپ و رادیکالیسـم-

اخالق گرایانه مختـص رشایط امروز ایران 

نیسـت، زیـرا بـاوری عـام در خصوص به 

خصیصـه ی  -کـه  تاریـخ  رسـیدن  پایـان 

را  پیکربنـدی  ایـن  سـت-  مـا  عـرص 

جهانـی  منونه هـای  کـه  می کنـد  ایجـاد 

منونـه ی  نیسـتند.  کـم  آن  )یونیورسـال( 

ایـن دسـت پیکربنـدی بـه عنـوان مثـال 

در جامعـه ی آمریـکا هم دیده می شـود 

کاپیتالیسـم  بـه  اعتقـاد  از  ناشـی  کـه 

عنـوان  بـه  غربـی  لیربال-دموکراسـِی  و 

ایـن  نتیجـه ی  اسـت.  تاریـخ  انتهـای 

رویکرد، لیربالیسـمی سـت کـه در آمریکا 

عمـل سیاسـی را هـر چهـار سـال یک بار 

در انتخـاب بیـن بـد و بدتـر می بینـد و 

سـلطه ی  بـه  عمیقـا  کـه  رادیکالیسـمی 
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چالش ناپذیـر کاپیتالیسـم تن داده اسـت 

-و الجـرم در مسـیر دیگری انـگاره پایان 

تاریـخ را پذیرفتـه اسـت-  و نقش خود را 

رصفـا صـدای اعـرتاض و صـدای اخالقـی 

نظـر می گیـرد. در  جامعـه 

ایـن تصـور کـه تاریـخ در ایـران بـه انتها 

بـه عملگرایـی  منجـر  یـا  اسـت  رسـیده 

لحظـه،  در  صندوقیسـم  نـوع  از 

تجربیـات  و  عواطـف  تاریـخ،  از  خـارج 

بـه رادیکالیسـم  یـا  سیاسـی می شـود و 

بـه  کـه  می انجامـد  ای  اخالق گرایانـه 

شـواهد مسـتند تاریخی برای کناره گیری 

روی  می کنـد.  اشـاره  سیسـتم  از  کامـل 

دیگـر بـه امتـام رسـیدن تاریـخ در ایـران 

ایـن اسـت که نیروهـای کمرت سیاسـی از 

میـان کسـانی کـه آرزوی بهبـود اوضـاع 

اسـتیصال  روی  -از  دارنـد  را  سیاسـی 

سیاسـی- گاهـی امیـد را در هیئـت یـک 

حمـالت  ماننـد  بیرونـی  نجات بخـش 

نظامـی بردوسـتانه جسـتجو می کننـد. 

می توانـد  کـه  نیرویـی  تنهـا  گویـی  تـو 

بایسـتد  تاریـخ  ایـن متـام شـدن  مقابـل 

ویرانـی حاصـل از جنگ اسـت.  به بیانی 

دیگـر ایـن رویکـرد هـامن خودکشـی به 

آرزوی تولد در دنیایی از ویرانه ها سـت، 

بـه ایـن امیـد کـه از یـک پایـان تاریخـی 

بـه مسـیر دیگـری در راسـتای یـک پایان 

تاریخـی دیگر از نوع کاپیتالیسـم جهانی 

و لیربال-دموکراسـی غربـی بتوان رسـید. 

ایـن دسـت رویکـرد واکنشـی کـه ناشـی 

از اسـتیصال سیاسـی اسـت هـم در خـال 

تاریخـی می اندیشـد، زیـرا کـه تاریـخ و 

تجربیات عاطفی سیاسـی مردم در عراق 

و افغانسـتان از عواقـب جنـگ )آلودگـی 

محیـط زیسـت و بیامری هـای ناشـی از 

آن، آوارگـی میلیون ها نفر، کشـته شـدن، 

فسـاد سیاسـی-اقتصادی نوین و غیره( را 

نامربـوط  تلقـی می کنـد.

اینجـا سـت کـه می تـوان دید کـه از یک 

سیاسـی  مختلـف  رویکردهـای  نظریـه 

نتیجـه می شـوند کـه لزوما بـا هدف های 

اگـر  ندارنـد:  همخوانـی  اول  نظریـه ی 

پایـان تاریـخ در ایران بـرای اصالح طلبان 

مـردم- اثبـات  بـرای  خامتـی  جملـه  از 

سـاالری دینی بـه عنوان آخریـن گزینه ی 

بـرای  بـود،  ایـران  در  مرتقـی  تاریخـی 

راه  تاریـخ  پایـان  ایـن  دیگـری  عـده ی 

برابـر  در  آوردن  رسفـرود  جـز  دیگـری 

ویرانـی و جنـگ نداشـت و نـدارد.

رادیکالیسـم از نـوع اخالق گرایـی فاقـد 

مـدون  انضاممـی  سیاسـی  برنامـه ی 

بـوده اسـت، و در غیـاب آن طـی سـه 

و  کـردن  سـازی  تاریـخ   اخیـر  دهـه ی 

جایگزیـن  را  گرفـنت  اخالقـی  مواضـع 

سـازماندهی و فعالیـت منسـجم سـاخته 

لیـربال- سیاسـی  طیف هـای  اسـت. 

چـپ هـم بـرای اینکـه تنهـا راه ممکـن 

جلـوه  صندوق-محـور  عملگرایـی  را 

بدهنـد، بـه تاریخچـه ی ناامنـی صندوق 

و بـه شـیفت سیاسـی جامعـه اشـاره ای 

بـه  جامعـه  سیاسـی  شـیفت  منی کننـد. 

ایـن معنـا کـه بخش قابـل توجهـی دیگر 

اصالح طلبـی را پایان تاریـخ در ایران )در 

سـاحت نظـر و عمـل( تلقـی منی کننـد و 

یـا در مثبت تریـن رویکـرد، بـه پتانسـیل 

بـه  عمیقـا  اصالح طلبـی  رهایی بخشـی 

دیـده ی تردیـد می نگرنـد. از یـک طـرف 

را  صنـدوق  شـدن  )فتیشـزه(  بـت واره  

می بینیـم کـه بـی در نظـر گرفـنت رشایط 

سیاسـی و امنیت صندوق بـه عنوان تنها 

فعـل سیاسـی ممکـن از آن بـرای دادن 

چکی سـفید به قدرت اسـتفاده می شـود 

را  دیگـری  رویکـرد  دیگـر  طـرف  از  و 

سیاسـی  فعـل  شـاخص ترین  کـه  داریـم 

اش به طـرح مطالبات متعـدد غیرممکن 

از دولـت کنونـی و یـا دولتـی در آینـده 

محـدود می شـود. چنیـن کنشـی هرچند 

در ترسـیم کردن آنچه که مطلوب اسـت 

رضوری اسـت، اما در نهایت نبوِد برنامه 

بـرای دخالتگـری در وضعیـت انضاممـی 

پنهـان  اخالقـی  پـس موضع گیـری  را در 

می سـازد. هرچند مواضـع چپ-اخالقگرا 

در زنـده نـگاه داشـنت روح دغدغه هـای 

بسـیاری مهـم و رضوری بوده اسـت، اما 

بـا توجـه بـه تجربیـات تاریخـی می توان 

دیـد کـه تنهـا در حضـور ایـن دغدغه هـا 

در مـنت جنبش هـای گسـرتده ی اجتامعی 

سـت کـه مفهـوم سیاسـی شـان همه گیر 

مثـال،  عنـوان  بـه  می شـوند.  روشـن  و 

گروههـای  توسـط  سـالها  خـاوران  روح 

رادیکال-اخالقگـرا  جملـه  از  مختلـف 

زنـده نـگاه داشـته بـود، ولی خـاوران در 

پـس  سـال های  دسـته جمعی  مبـارزات 

از خـرداد ۸۸ بـود کـه بـه عنـوان یـک 

واقعیت اجتامعی-سیاسـی بـه دغدغه ی 

عمـده تبدیـل شـد، طـوری کـه نخسـت 

دولـِت  کارکنـان  باقـی  و  وقـت  وزیـر 

اتخـاذ  و  توضیـح  بـه  مجبـور  زمـان  آن 

موضـع در برابـر آن شـدند ]۱[. اگـر کـه 

فرصت طلبـان سـال ها نیروهـای چـپ را 

بـه فسـیل های تاریخی تشـبیه می کردند 

کـه وسـواس به خـاوران )گذشـته( باعث 

سیاسـی  روز  بـه  حـوادث  از  کـه  شـده 

دور مباننـد، مبـارزات خـرداد ۸۸ بـه آنها 

ثابـت کـرد کـه فهـم رشایـط کنونـی از 

فهـم خـاوران باید آغـاز بشـود و اال فهم 

امـروز بی فهـم خـاوران ممکن نیسـت و 

چـه بسـا کـه »اگـر آن روزها به خـاوران 

اعـرتاض کـرده بودند خود امـروز زندانی 

چپ-اخالقگـرا  نیروهـای  و  منی شـدند« 

هـم بـه وضـوح دیدنـد کـه دغدغه هـای 

شـان در کنش جمعی سیاسـی اسـت که 

از امـر اخالقـی بـه امـر سیاسـی شـیفت 

می کنـد. 

دیـد  می تـوان  حـوادث  ایـن  بطـن  در 

کـه  نیسـت  ایـران  جامعـه ی  ایـن  کـه 

بازمنایـی  بلکـه  اسـت،   ]۲[ »کلنگـی« 

برخـی  روایت هـای  در  وضعیـت  ایـن 

حارضگـرا  حـال  پـردازان  نظریـه  از 

اسـت کـه کلنگـی می شـود؛ کـه در هـر 
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دوره ای تصویـر جامعـه ی ایـران را دچـار 

اساسـی  گسسـت  های  یـا   جابجایی هـا 

نسـبت بـه گذشـته ی آن ترسـیم می کنند 

و در نتیجـه تاریـخ و تجربیـات عاطفـِی 

می کننـد.  تلقـی  نامربـوط  را  سیاسـی 

انفجـار  انقـالب ۵۷ را  بـه عنـوان مثـال 

ضـد  دینـی،  پدرسـاالری  دگامتیسـم، 

دموکراسـی و ضـد حقـوق بـر در نظـر 

می گیرنـد و در برابـر آن نسـل کنونـی را 

در پـی سیاسـِت خوشـگذرانی و نوعـی 

دموکراسـی فراسیاسـی تئوریـزه می کنند؛ 

نسـلی کـه می خواهـد بـر مبنـای  نـوع 

ویـژه ای از روش هاِی مهندسـی اجتامعی 

مشـکالت روز را تبدیـل بـه عـدد و ارقام 

کرده و سـپس پاسـخ مشـخصی برای آنها 

بیابـد. حال آنکه سیاسـِت خوشـگذارانی 

ایـن  بـه  نیسـت  سیاسـی  تعهـد  مقابـل 

در  را  کـه سـوژه وظیفـه ی خـود  دلیـل 

تـالش بـرای دسـتیابی بـه لـذت جسـتجو 

می کنـد و لذت جویـی خـود در فضـای 

تعهـد و وظیفـه صـورت می گیـرد و در 

تعهـد  برابـر  در  را  آن  منی تـوان  نتیجـه 

سیاسـی داشـنت قـرار داد و نتیجـه آنکـه 

سیاسـِت لذت جویـْی »دیگرِی« سیاسـِت 

تعهـد و آرمانگرایـی نیسـت و بـه عکس.     

امـکان ایجـاد تغییـرات جزیـی از طریـق 

در  رو  پیـش  انتخابـات  در  صنـدوق 

 ۸۸ سـال  از  آن  رشوع  از  پیـش  ایـران 

مـردود اعالم شـده بـود. با توجـه به این 

رشایـط بـه نظر می رسـد که هـر رویکرد 

عملگرایانـه ای به صنـدوق، ابتدا به عدم 

شـاید  و  می پرداخـت  بایـد  آن  امنیـت 

سیسـتم  از  مطالبـه  عملگرایانه تریـن 

می توانسـت اصـالح پروسـه ی انتخابـات 

باشـد، بـه نوعـی کـه راه هرگونـه تقلـب 

در آن بسـته بشـود. امـا واکنش هـا بـه 

انتخابـات اخیـر بیـش از اینکـه امیـد بـه 

ایجـاد تغییـرات هرچنـد جزیـی از درون 

سیسـتم را بازتـاب بدهـد، نشـان داد که 

نیـاز بـه پروسـه ی انتخابـات پیـش از هر 

درمانـِی  روان  بـرای  اسـت  نیـازی  چیـز 

)هرچنـد  انتخـاب  هنـوز  کـه  گروهـی 

)هرچنـد  حادثه آفرینـی  و  جعلـی( 

عملگرایـی  بداننـد.  ممکـن  را  جعلـی( 

بـه شـکلی کـه در کمپین هـای انتخاباتی 

اخیـر منایش داده شـد، لزومـا روی دیگر 

انفعـال نیسـت، یـا رصفـا اسـتوار بـر امر 

بقـا سـت، یـا در مـواردی دیگـر درگیـری 

بـا حوادث روز بـرای به تعویـق انداخنت 

رو در رو شـدن بـا عـدم برنامه ریـزی و 

نبـود کنـش جمعـی اسـت. پس کشـیدن 

دیگـری  رویکـرد  انتخابـات  از  خیابـان 

سـت کـه متشـکل از نیروهایی سـت که 

بخشـی از فعالیـن و یا حامیـان مبارزات 

چنـد سـال اخیـر در ایـران بوده انـد. در 

چنیـن رشایطـی رویکـرد مشـاهده گرانه 

ای کـه  در پـی فهم چندوچون شکسـت 

مبـارزاِت چنـد سـال اخیـر و چگونگـی 

بـه  اسـت  واقعـی  حادثـه ی  شـکل گیری 

امیدبخش تـر  و  صادقانه تـر  مراتـب 

ست. ا

خرداد ۱۳۹۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[ کارکنـان دولتـی حـال حـارض از شـدت پدیـده ی خـاوران بـرای برتری جویـی سیاسـی خـود نسـبت بـه رویـه ی اصالح طلبـان و 

آیت اللـه خمینـی سواسـتفاده می کردنـد و بهطـور گسـرتده در مـورد رابطـه ی تاریخی-سیاسـی خـاوران بـا حـوادث سیاسـی زمان 

بحـث می شـد.

]۲[ نظریـه ی »جامعـه ی کلنگـی« از هـام کاتوزیـان اسـت. هـام کاتوزیـان: »نکتـه اصلـی هـامن کوتاه مـدت بـودن اسـت. یعنـی 

جامعـه ای کـه در آن چشـم انداز بلندمدتـی چـه در زندگـی کالن و چـه در زندگـی خـرد وجـود نـدارد. یعنـی اینکـه هـم در 

چشـم انداز جامعـه کوتـاه مـدت اسـت و هـم در زندگـی فـردی.« لینـک مطلـب:

 http://homakatouzian.com/?p=691 

http://homakatouzian.com/?p=691
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پاهایش وی  ر ــو  ی بد لن  آ
پالسچی هژیر 

بـا نزدیک تـر شـدن بـه موعـد انتخابـات 

ریاسـِت جمهوری اسـالمی، فضـای مبهم 

و  آشـکارتر  پیـش  سـال های  مه آلـود  و 

عرصـه ی  در  سیاسـی  نـربد  صف هـای 

از هـم منفک تـر می شـود. آن  عمومـی 

نیرویـی کـه منطـق سیاسـت انتخاباتـی 

را  انتخابـات  صنـدوق  بت واره گـی  و 

دامچالـه ی  در  نفـی می کنـد، منی توانـد 

دوگانـه ی تقلبـی رای می دهـم/ منی دهم 

می تـوان  کـه  البتـه  شـود.  گرفتـار 

فرصت طلبانـه سـکوت کـرد، امـا اتفاقـن 

اگـر قصدیتـی بـرای مداخله در سیاسـت 

همیـن  در  درسـت  بایـد  دارد،  وجـود 

وضعیـت از ایـن دوگانـه فراتـر رفـت و 

بـر تـداوم پیـکار رهایی بخش پـای فرد.

نربد پروفایل ها

در روزهـای منتهـی بـه انتخابـات تعداد 

زیـادی از پروفایل هـای فیس بوکـی تغییر 

کـرده اسـت. بسـیاری از »دوسـتان مان« 

آنهـا  جـای  بـه  و  شـده اند  ناپدیـد 

اغلـب  در  و  شـکل  یـک  پروفایل هـای 

کـه  اسـت  نشسـته  هم رنگـی  مـوارد 

پروفایـل  ایـن  دارنـده ی  می کنـد  اعـالم 

دوگانه یـی  منی دهـد.  یـا  می دهـد  رای 

هـم در ایـن میـان شـکل گرفتـه اسـت. 

الیک هایـی کـه هـر پروفایـل تغییر کرده 

پیش بینی انـد.  قابـل  تقریـن  می گیـرد، 

و  پروفایل هـا  تغییردهنـده گان  رفتـار 

اراده ی  یـک  غیبـت  در  آنهـا  مشـوقان 

یـا رای  کـه رای دادن  جمعـی منسـجم 

نـدادن بخشـی از تاکتیـک یـا اسـرتاتژی 

آن باشـد، بیشـرت شـبیه رفتـار هـواداران 

تقابلـی  تـا  اسـت  فوتبـال  تیم هـای 

سیاسـی. اسـتدالل های کسـانی کـه یـک 

سـوی ایـن بـازی را تبلیـغ می کنند از هم 

متحـد  چهره هایـی  منی شـود،  تفکیـک 

شـکل می گیرنـد که تاریـخ انقضای اتحاد 

انتخابـات  از  پـس  روز  چنـد  تنهـا  آنهـا 

خواهـد بـود. نتیجـه ی انتخابـات هرچـه 

بـه  پروفایلـی  وحـدت  ایـن  باشـد  کـه 

رسعـت از هـم خواهـد پاشـید و چیـزی 

از آن باقـی نخواهـد مانـد، چـرا کـه حتا 

در وضعیـت فعلـی هـم چیـزی نیسـت 

کـه در آینـده چیـزی از آن باقـی مبانـد. 

مـوارد  اغلـب  در  و  پروفایل هـا،  ایـن 

تیـزی  و  تنـد  تحلیلـی  یادداشـت های 

هیـچ  می شـوند،  الصـاق  آنهـا  بـه  کـه 

چیـزی را بیـان منی کننـد. آنهـا در غیبـت 

»ما«یـی کـه وجود نـدارد به رغـم ظاهر 

هـامن  نهایـت  در  خودشـان  آراینـده ی 

باشـند:  می تواننـد  کـه  هسـتند  چیـزی 

تصمیمـی فردی که تـالش دارد خودش را 

بخشـی از یـک تصمیـم جمعـی جـا بزند 

یـا خـودش را درون یـک تصمیـم جمعی 

اتحادهـای  و  دوگانـه  ایـن  دهـد.  جـای 

حـول آن بـه وضـوح تقلبی اسـت بـا این 

وجـود تقابـل جدی تـری هـم در پس این 

اسـت. جریـان  در  پروفایل هـا 

انحصاری که شکسته شد

در  »دموکراسـی  کتـاب  مقدمـه ی  در 

کـدام وضعیت؟« کـه توسـط »منجنیق« 

منتـر شـد، نوشـته شـده بـود: »چـپ 

جنبـش  میـراث  از  بخشـی  ایـران 

کمونیسـتی را بـه دلیل عناد بـا مرتجامن 

ایـن  آنهـا و »عمـل سیاسـی« مرتجـامن 

آثـار دور ریخته اسـت. در جهـان واقعی 

بحث هـای  نیسـت. هرچنـد  چنیـن  امـا 

تنـد و جـدی و مهمی میان اندیشـمندان 

جنبـش کمونیسـتی در جریـان اسـت اما 

هـر کـدام آنهـا بخشـی از سـپهر ایـده ی 

کمونیسم محسـوب می شوند. از مارکس 

و لنیـن و تروتسـکی و مائـو تـا بدیـو و 

ژیـژک و آگامـن و رانسـیر، از بن سـعید 

و کالینیکـوس و آندرسـون و سـمیر امین 

آدورنـو  و  نگـری  و  هالـووی  جـان  تـا 

از  بخشـی  همـه  و  همـه  مارکـوزه،  و 

دسـتاوردهای جنبش کمونیسـتی و افت 

و خیزهـای آن بـه حسـاب می آینـد. اگـر 

بناسـت گامـی بـه پیـش برداریـم و اگـر 
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مبارزه یـی  خدمـت  در  ترجمـه  بناسـت 

باشـد کـه بـا آن درگیـر می شـویم، بایـد 

هـر ایـده ی رهایی بخشـی را بـه چنـگ 

آوریـم و از آن خـود کنیـم. بایـد برخـی 

جایـی  هـامن  بـه  را  منت هـا  ایـن  از 

برگردانیـم کـه بـه آن تعلـق دارنـد. بـه 

بتـوان  شـاید   .]۱[ انقالبـی«  مبـارزه ی 

آلـن  کمونیسـتی  احیـای  را  پـروژه  ایـن 

نگـری،  آگامـن،  رانسـیر،  ژیـژک،  بدیـو، 

نامیـد.  آنهـا  ماننـد  و  بالنشـو  نانسـی، 

بـا  مباحثـه  و  افتـادن  در  سـو  یـک  از 

بخشـی از جنبـش کمونیسـتی کـه ایـن 

برچسـب  بـا  را  نظریه پـردازان  دسـت 

از  پسامارکسیسـت«  »نظریه پـردازان 

جنبـش کمونیسـتی اخـراج می کـرد و از 

سـوی دیگـر مرتجـامن و پیروانـی که هر 

سـویه ی انقالبـی نظریه ی آنـان را حذف 

می کردنـد تـا آنهـا را بـه کاالیـی شـیک 

و مجلسـی فـرو بکاهنـد. چیـزی مقبـول 

جامعـه ی مرصفی که نظریـه را تنها برای 

می کـرد. مـرصف  نظریـه 

مالکیتـی انحصـاری امـا در هـم شکسـته 

اسـت. تالشـی آگاهانـه بـرای بازگرداندن 

بخشی از سنت نظری جنبش کمونیستی 

بـه مـنت مبـارزه ی انقالبـی شـکل گرفتـه 

کـه واکنـش خصامنـه ی مالـکان »حقوق 

سـخت  را  نظریه پـردازان  ایـن  معنـوی« 

برآشـفته می کنـد. چنیـن اسـت کـه در 

تقابـل  آنهـا در  اخیـر جبهـه ی  روزهـای 

بـا حکومـت، در تقابـل بـا نولیربال هایـی 

که بـه نفع امـکان دخالت بردوسـتانه، 

تحریـم انتخابـات را تبلیـغ می کننـد و نه 

حتـا در تقابـل بـا گرایش هـای سـنتی تر 

فعـال  »تحریـم  بـه  اغلـب  کـه  چـپ 

انتخابـات« اعتقـاد دارنـد، شـکل نگرفته 

جمعـی  تهاجـم  اصلـی  سـویه ی  اسـت. 

کسـانی  اغلـْب  آنهـا،  خشـمگینانه ی  و 

نظـرِی  دسـتاوردهای  از  کـه  هسـتند 

نظریه پـردازان پیش گفتـه بهـره می برنـد 

و اغلـب آنهـا حتـا تحریـم انتخابـات یـا 

رای نـدادن را هـم تبلیـغ منی کننـد. 

در  اسـت  آشـکار  آنهـا  تهاجـم  دلیـل 

هـامن مقدمـه ی »دموکراسـی در کـدام 

»آن  بـود:  شـده  نوشـته  وضعیـت؟« 

ایده یـی  بـه  منی خواهـد  کـه  مرتجمـی 

کـه آن را ترجمـه می کنـد، وفـادار مبانـد، 

تاجـر اسـت. آن کسـی کـه تفکـر تولیـد 

اسـت  قـرار  را  تولیداتـش  ولـی  می کنـد 

دیگرانـی بیـرون از او »مـرصف« کننـد، 

چـرا کـه متفکـر بـزرگ پشـت »زندگـی 

مارکـس« سـنگر گرفتـه و فروتنانـه بـرای 

بسـت  کتابخانـه  در  بریـت  نجـات 

نشسـته اسـت، کَالش اسـت. او به هامن 

اسـت  کـرده  ترجمـه  کـه  ایده هایـی 

تنهـا  را  آنهـا  کـه  چـرا  می کنـد  خیانـت 

بـرای  می کنـد،  ترجمـه  »منایـش«  بـرای 

حتـا  او  بـزرگ.  تـراژدی  دکـور  تکمیـل 

مفهـوم »وفـاداری« را واروونـه می کنـد 

کـه  تئوریکـی  دسـت مایه های  بـا  و 

بـه واسـطه ی دسرتسـی بیشـرت خـود بـه 

وفـاداری  آموختـه، عـدم  اصلـی«  »مـنت 

خـودش را بـا ترکیـب گاه حتـا بی ربـط 

آنهـا و یـا برجسـته کـردن هـر سـویه ی 

دور  گوشـه ی  یـک  در  انفعال طلبانه یـی 

تنهـا »شـکل  عنـوان  بـه  مـنت،  افتـاده ی 

ایـن  او  می زنـد.  جـا  وفـاداری«  ممکـن 

انفعـال را نـه تنهـا تبلیغ می کنـد، نه تنها 

ترویـج می کنـد، بلکـه آن را تنهـا »امکان 

حاکـم  وضعیـت  در  رهایی بخـش« 

یانـد«. می منا

آنهـا بـه خوبی می دانند کـه اینک امکان 

انحصـاری آنها در دسرتسـی به این متون 

و حـق انحصـاری آنهـا بـرای اسـتفاده از 

ایـن متـون و گرایـش انحصـاری آنهـا بـه 

نظریه پردازانـی کـه ایـن متـون را تولیـد 

کرده انـد، در هـم شکسـته اسـت. دیگـر 

بـرای توجیه انفعـال منی توان پشـت این 

حملـه  بـرای  و  گرفـت  سـنگر  کلمه هـا 

بـه مبـارزه ی انقالبـی، نظریـه ی رادیکال 

رادیکالـی  سـویه ی  هـر  از  را  معـارص 

تهـی کـرد. پـس تضـاد تقلبـی داخـل و 

خـارج را سـاختند و هـرگاه چیـزی بـاب 

میـل آنهـا از خـارج کشـور شـنیده شـد 

و چیـزی مخالـف نظـر آنهـا در داخـل 

برسـاخته ی  آشـتی ناپذیر  تضـاد  کشـور، 

فراموشـی  دسـت  بـه  را  خودشـان 

سـپردند. از تبلیغـات انتخاباتـی مسـعود 

بهنود و مسـیح علی نژاد و سـید ابراهیم 

نبـوی اسـتقبال کردنـد و رادیـو فنـگ را 

می شـود،  پخـش  تهـران  از  هنـوز  کـه 

مسـکوت گذاشـتند. دروغ و دغـل گفتند 

و واقعیـت را وارونـه کردند و هر کجایی 

کـه توانسـتند دهان بـه یاوه گشـودند و 

سـنگ ها را بسـتند ]۲[. آنهـا بـه خوبـی 

و  خواسـت  آن  کـه  داده انـد  تشـخیص 

اراده ی جمعـی بـرای بازگردانـدن برخـی 

تعلـق  آن  بـه  کـه  بـه جایـی  از منت هـا 

صـورت  انقالبـی  مبـارزه ی  بـه  دارنـد، 

تحقـق یافته اسـت، و البتـه در این میان 

تـالش مضاعـف خـود آنـان نیز بـی تاثیر 

نبـوده اسـت که مصداقی مـادی و عینی 

از آن کسـانی کـه نوشـته شـده  شـدند 

بودند.

دوباره از هامن خیابان ها

باشـد،  پیش بینی ناپذیـر  »رخـداد«،  اگـر 

تشـبثات اغلـب فیس بوکی بـرای آفریدن 

بـه  درسـت  وضعیـت،  دل  از  رخـداد 

تهـی  و  پـوچ  ترکیـب  هـامن  انـدازه ی 

اسـت.  ابلهانـه  فیس بوکـی«  »انقـالب 

آنهایـی کـه هـر امکانی را بـرای مبارزه و 

مقاومـت در وضعیتی کـه حاکم نخواهد 

و اجـازه ندهـد، نفـی می کننـد، آنهایـی 

کـه تنهـا و یگانـه راه تغییـر وضعیـت را 

و  می کننـد  ترسـیم  انتخابـات  صنـدوق 

تنها راه مشـارکت سیاسـی در رسنوشـت 

جمعـی را رای دادن و رای ندادن را عین 

امـروز  همیـن  از  می زننـد؛  جـا  انفعـال 

و پیـش از واگـذاری قـدرت سیاسـی بـه 

دشـمن، فرودسـتان را از لحـاظ جسـمی 
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و روانـی خلـع سـالح می کننـد. آنهـا حتا 

اگـر کاندیـدای حداقلی شـان بـه قـدرت 

شـکلی  بـرای  را  راه  پیشـاپیش  برسـد، 

چنـان  و  گشـوده اند  جامعـه  اداره ی  از 

رخنه یـی در باروهـای دفاعی فرودسـتان 

ایجـاد کرده انـد کـه منطـق بهره کشـی و 

سـود، بـا تـداوم سیاسـت های اقتصـادی 

نولیربالـی در صـورت پیـروزی هـر کـدام 

اسـتخوان  انتخاباتـی،  نامزدهـای  از 

فرودسـتان را خـرد کنـد.

ترکیـه،  بـا  ایـران  گفتـار  ایـن  در  وقتـی 

کجـای  هـر  و  سـوریه  تونـس،  مـرص، 

دیگـری کـه شـکلی از مقاومـت جمعـی 

شـکل گرفتـه اسـت، تفـاوت دارد و ایران 

تنها کشـوری اسـت روی کره ی خاکی که 

یگانه امکان شـکل گرفـنت »مردم« در آن 

هـر چهـار سـال یـک بـار و بـه میانجـی 

گشـوده  انتخابـات  ماشـین  در  رشکـت 

می شـود؛ وقتـی قدرت دسـتگاه رسکوب، 

مطلـق و امـکان هـر مقاومـت جمعـی 

و سـوژه مندی، مسـدود منایانـده و حتـا 

در بازخوانـی تجربـه ی جنبـش ۸۸ تنهـا 

دلیل شکسـت جنبش، رسکـوب حکومتی 

اشـاره یی  حتـا  و  می شـود  دانسـته 

مردمـی،  سـازمان یابی  عـدم  بـه  هـم 

عـدم  بـه  و  مـردم  نشـدن  متشـکل  بـه 

وجـود هم بندی هـای مردمـی منی شـود، 

ایدئولوژیکـی  رساپـا  ابـزار  پیشـاپیش 

وحشـی ترین  کـه  اسـت  شـده  فراهـم 

اشـکال اسـتبداد هـم در صـورت پیروزی 

بـرای دسرتسـی بـی دردرس بـه اهدافـش 

بـه آن نیـاز خواهـد داشـت. 

درسـت اینجاسـت که پافشـاری بر تداوم 

و  مبـارزه  امـکان  و  پیـکار رهایی بخـش 

مقاومـت جمعـی تنهـا رضورت موجـود 

خواهـد  هـم  روز  چنـد  ایـن  اسـت. 

گذشـت و همـه ی مـا از روز انتخابـات 

انگشـت های  بـا  کـرد،  خواهیـم  گـذر 

جوهـری یـا بدون انگشـت های جوهری. 

فـردای آن روز امـا همـه بـا هـم خیلـی 

کار داریـم. جبهه هـای جدیـدی گشـوده 

شـده و صف هـای نوینـی شـکل گرفتـه 

اسـت.

خرداد ۱۳۹۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[ کتاب دموکراسی در کدام وضعیت؟ را در این آدرس ببینید

http://docs.manjanigh.com/index.html
]۲[ از آن جملـه یکـی از ایـن حـرات در صفحـه ی فیس بوکـی اش بـا ارجـاع بـه یادداشـت نگارنـده در شـامره ی پنجـم نریـه ی 

شـبانه )در ایـن آدرس  http://communarium.org/?P622(  نوشـته اسـت کـه نگارنـده از »کنـش 

موسـوی در مقابـل هاشـمی« متجیـد کـرده ام، در حالـی کـه »خـوب یاد«شـان اسـت کـه »پیـش از ایـن همیـن موسـوی را چگونه 

نفـی« می کـرده ام و »حـاال در مقابـل هاشـمی او را علـم« کـرده ام. تحلیلـی کـه مـن در آن یادداشـت از میرحسـین موسـوی بـه 

دسـت داده ام از قضـا دقیقـن در تـداوم تحلیل هایـی بـوده اسـت که پیش از این و الاقل از سـال ۸۹ به آن رسـیده و آن را نوشـته 

بـوده ام، منتهـا منتقـد مجـرب داسـتان مـا »خـوب« یـادش نبـوده اسـت یـا نخواسـته بوده که باشـد. بـرای اثبـات این مدعـا نگاه 

کنیـد بـه ایـن یادداشـت ها از مـن کـه از قضـا دو مـورد آن در مـورد کشـتارهای دهـه ی شـصت بوده اسـت

»شانه تکان دادیم و زخم شانه ها را تکاندیم«، منتر شده در ۲ مرداد ۱۳۸۹

http://goo.gl/6808T
»شصت و هفتی از آن خودشان«، منتر شده در ۲۹ مرداد ۱۳۸۹

http://goo.gl/0PNjL
»دوباره از رس خط، دوباره اول کار«، منتر شده در ۲۲ تیر ۱۳۹۰

http://goo.gl/dPuuW

http://docs.manjanigh.com/index.html
http://communarium.org/?p=622
http://communarium.org/?p=622
http://goo.gl/6808T
http://goo.gl/0PNjL
http://goo.gl/dPuuW
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ان یر ا م  د مر تیــک  ا کر دمو جنبــش  ر  د مرض  مــالن  حا و  مرض 
دیکال ا ر صداهای  میــان  ز  ا

معطـوف  بایـد  نقـد  کـه  »موضوعـی 
بـدان گـردد، دیگـر در درجـه نخسـت، 
پیش تـر  )تاریـخ  نیسـت  بـورژوازی 
دربـاره ی او داوری کـرده اسـت(، بلکـه 
جنـاح راسـت و مرکـز جنبـش کارگـری، 
کـه  اسـت  دمکراسـی  سوسـیال  یعنـی 
یـاری آن، رسمایـه داری در هیـچ  بـدون 
و  چشـم انداز  کوچک تریـن  کشـوری 
بحـراِن  بـر  موقتـی  غلبـه  بـرای  امیـدی 
موجـود منـی داشـت.« )لـوکاچ، دربـاره 

پارملانتایسـم(. پرسـش 

ایـن جملـه ی لـوکاچ را می تـوان بـه یـک 

معنا دسـتور کار سیاسـی امـروز مبارزان 

کمونیسـت و معتقـد بـه اولویـت منافع 

طبقـه ی کارگـر در ایران دانسـت.

قریـب بـه ۱۵ سـال اسـت کـه عمـده ی 

انـرژی فعـاالن جنبـش کارگـری و چـپ 

بـا  مجادلـه  و  نقـد  مـرصوف  ایـران 

چـپ  جنـاح  )بخوانیـد  اصالح طلبـان 

بـر  مبنـی  می شـود؛  حاکـم(  بـورژوازی 

اینکـه دسـت از بازی در زمینی پوسـیده 

از  »فشـار  اسـرتاتژی  کـه  چـرا  بردارنـد، 

عمـل  در  بـاال«  از  چانه زنـی  و  پاییـن 

همـواره می شـود »مصالحـه با بـاال برای 

مانـدن در قـدرت، حتـی بـه قیمـت لـه 

مـردم«. شـدن 

طی این ۱۵ سال با وجود تذکر و هشدار 

بسـیاری از نیروهـای چـپ و کارگـری در 

اصالح طلبـان  مـورد  در  اینکـه  خصـوص 

آن هـا  نشـویم،  تردیـد  و  شـک  دچـار 

)حتـی  حاکمیت انـد  بدنـه ی  از  بخشـی 

همیـن االن کـه بـه ظاهـر بـه متامـی از 

در  انـد!(،  رفتـه  کنـار  سیاسـی  قـدرت 

عمـل نتوانسـت هژمونـی کسـب کنـد و 

تـا همیـن امـروز بـا نزدیکـی انتخابـات 

مجلـس یـا ریاسـت جمهوری، ایـن خوره 

بـه جـان جنبش ها و خیزش هـای مردمی 

و نارضایتـی عمومـی از حاکمیـت افتاده 

اسـت کـه »چـاره ای نیسـت، نگذاریم از 

ایـن بدتـر بشـود«، و بـاز هم تکـرار یک 

سـیکل بیامرگونـه.

»سـازندگی«،  گذشـته  سـال   ۲۳ طـی 

»اصول گرایـی«  و  »اصالح طلبـی« 

بـرای  شـدند  رنگارنگـی  تاکتیک هـای 

و  رسمایه دارانـه  اسـرتاتژی  پیشـربد 

در  اجتامعـی  و  سیاسـی  رسکوب هـای 

قتل هـای  از  آن:  اشـکال  شـدیدترین 

پیشـربدن  تـا  سانسـور،  و  زنجیـره ای 

امـا   .  ... و  سـاختاری  تعدیـل  برنامـه ی 

)رئـال  واقع گـرا«  »سیاسـت  مـرض  ایـن 

افـول  هنگامـه ی  در  کـه  پولیتیـک(، 

مردمـی  جنبش هـای  و  خیزش هـا 

دامن گیرمـان می شـود، را چه کسـانی به 

می اندازنـد؟ مـا  جـان 

لـوکاچ  قـول  بـه  کـه  هـا  اصالح طلـب 

قضـاوت  درباره شـان  پیش تـر  »تاریـخ 

ایـن  سـوژه ی  اسـت«، منی تواننـد  کـرده 

بحـث باشـند. آنهـا بارهـا تکلیف شـان را 

روشـن کردنـد که خواهـان متامیت وضع 

هیـأت  در  گاهـی  اگـر  و  انـد  موجـود 

منتقـد و در فضـای بعـد از انتخابات ۸۸ 

ظاهـر  داخلـی  اپوزیسـیون  صـورت  بـه 

می شـوند، تنها از آن روسـت کـه بتوانند 

مجـاری ای بـرای حضـور خـود در سـپهر 

سیاسـی بگشـایند. آنچـه ایشـان را هرگز 

بـر مـدار ایسـتادن متـام عیـار در برابـر 

وضـع موجـود قـرار منی دهد، از یک سـو 

بـه خاطـر داشـنت پیوندهـای فامیلـی بـا 

بخش هایـی از جنـاح راسـت بـورژوازی 

حاکـم، و از سـوی دیگـر رشیـک بـودن 

اقتصـاد  ی  راسـت گرایانه  روندهـای  در 

امـروز  ایـران  انحصـاری  رسمایـه داری 

اسـت.

خامتـی و دوسـتان او تـا زمـان برقـراری 

کـه  اسـت  کنونـی  بـازی  زمیـِن  کلیـت 

را  خـود  سیاسـی  لحـاظ  بـه  می تواننـد 

چـپ جـا بزننـد و بـه عبـارت درسـت تر 

برچسـب »چپ سیاسـی« را جعـل کنند. 

و  سیاسـی  چـپ  دوگانه سـازی  همیـن 

راسـت اقتصـادی کـه می توانـد در یـک 

جنـاح جمع شـود، یعنی تفکیک سـاحت 

سیاسـت از اقتصاد و توامنندی این جناح 

از بـورژوازی حاکم، بـرای گول زدن مردم 

و نخبـگان تحول خـواه کافـی اسـت کـه 
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تأییـد »سیاسـت واقع گـرا«  بـه رصافـِت 

بیفتنـد.

حامـل  اصالح طلبـان  آنکـه  خالصـه 

مـرِض مـورد نظـر مـا نیسـتند. آنهـا خود 

از  اسـت  عبـارت  مسـئله  مرض انـد. 

شناسـایی حامـل مرض بـه درون جنبش.

بـه اعتبـار تاریـِخ پـر فراز و نشـیب چپ 

انگشـت  می تـوان  جهـان،  رسارس  در 

هـا  سوسـیال دمکرات  متوجـه  را  اشـاره 

کـرد. الزم به توضیح نیسـت کـه ما اینجا 

ترکیـب  یـک  را  دموکراسـی«  »سوسـیال 

از  رایجـی  شـکِل  بـرای  نامـی  و  واحـد 

فرصت طلبـی درون جنبش هـای مردمـی 

می دانیـم کـه منشـاء ایـن فرصت طلبـی 

بـه  معطـوف  اراده ی  از  متاثـر  یـا  اش 

قـدرت و یـا بی مایگـی اخالقـی متأثـر از 

ضعـف تئوریـک اسـت.

ایـران بازگردیـم و ببینیـم مصادیـق  بـه 

ایـن حامـالن مرض طی ۲۳ سـال گذشـته 

چـه جریان هایـی بودنـد:

چـپ ایـران چنـدان خـوش شـانس نبود؛ 

چـه اینکـه درسـت در آسـتانه ی تعمیـق 

مناسـبات رسمایـه داری -از بعد از جنگ- 

بـه یمـن برنامـه ی تعدیـل سـاختاری کـه 

رادیـکال  موضـع  یـک  برآمـدن  زمـان 

منسـجم و سـازمان یافته بـود، بـه سـبب 

بـه   ۶۰ دهـه ی  سیاسـی  حذف هـای 

درسـت تر   بـود.  شـده  تبعیـد  زیرزمیـن 

از  جزئـی  خـود  تبعیـد  ایـن  بگوییـم: 

بقایـای  بـود.  مناسـبات  تعمیـق  پـروژه 

و  اکریـت  فدایـی  چریک هـای  جریـان 

حامـالن  نخسـتین  بایـد  را  هـا  تـوده ای 

مـرض مذکـور در جریـان دوم خـرداد ۷۶ 

دانسـت. بورژوازی حاکم که با اسـم رمز 

حکومـت سـیلی خوردگان روی کار آمـده 

توده هـای  واکنش هـای  بـه سـبب  بـود، 

مردمـی بـه تبعات فاز اول اجـرای برنامه 

تعدیـل سـاختاری در جریان شـورش های 

اسالم شـهر، قزوین، مشـهد و ... داشت از 

ایـن سـیلی خوردگان سـیلی می خـورد؛ از 

ایـن رو تاکتیک جدید بـورژوازی انتخاب 

اسـم رمـز جدیـدی بـود بـه نـام »آزادی 

سیاسـی و جامعـه مدنـی«. البتـه که این 

سـادگی  بـه  حضـورش  زمـان  در  رساب 

در نـگاه اول قابـل تشـخیص نبـود، امـا 

بـه خـرج دادن کمـی وسـواس در دیـدن 

کلیـت پـروژه ای کـه از اواخـر ۵۸ به دوم 

خـرداد ۷۶ منجـر شـده بـود، این مسـئله 

را قابـل تشـخیص می کـرد کـه چطـور بر 

روی خیـزش مردمـی، مـوج سـواری شـد 

تـا ایـن قطـاِر از ریـل خـارج شـده بـار 

دیگـر بـه مـدار برگـردد و بـورژوازی بـار 

دیگر پروسـه ی انباشـت رسمایـه را اینبار 

بـا درهـم شکسـنت مقاومـت اجتامعی از 

گسـرتده،  هـای  خصوصی سـازی  طریـق 

حیـات  پارامرتهـای  کاالیی سـازی 

اجتامعی )مسـکن، آموزش، بهداشـت( و 

ایجـاد انحصارهـای مالـی بـه پیـش بـرد.

چـپ  جنـاح  عنـوان  بـه  اصالح طلبـان 

بـورژوازی حاکـم با هوشـیاری متام نقش 

حسـاس و مؤثـر این حامالن مـرض را در 

گسـرتاندن اندیشـه های خـود بـه بطـن 

جامعـه درک کردنـد و لـذا کوشـیدند بـا 

فراهـم کـردن تریبون هایی برای ایشـان، 

هرچـه بیشـرت آنان را به خدمـت بگیرند. 

برآمـدن جریاناتی چـون »چپ فرهنگی« 

و »گفتـامن پسـت مدرن« محصـول ایـن 

انتخابـات  هنگامـه ی  در  کـه  دوران انـد 

ریاسـت جمهوری سـال ۱۳۸۴، به یکباره 

صحبـت از »صـدای پای فاشـیزم« کردند 

و از قصاب سیاسـی و اقتصادی دهه ۷۰ 

یـک بـورژوازی مرتقـی صنعتـی سـاختند 

اصیـل  رشـد  مسـیر  برنـده ی  راه  کـه 

رسمایـه داری اسـت. راهـی کـه تنهـا بـا 

پیمـوده شـدن آن، زمینـه ی رسبـرآوردن 

یـک سوسیالیسـم راسـتین فراهم خواهد 

بـود! حامـالن این گفتامن هامن کسـانی 

از  پـس  اول  ماه هـای  در  کـه  بودنـد 

انقـالب ۵۷ در دفـاع از ایده ی »راه رشـد 

غیـر رسمایه داری« رگ هایشـان از گردن 

مـی زد. بیرون 

در آسـتانه ی انقـالب، ایدئولـوژی مذکور 

از پاسـخ بـه ایـن پرسـش طفـره می رفت 

کـه »پـس آن رونـدی کـه از بعـد از روی 

کار آمـدن رضاخـان دنبال شـده و بعد از 

اصالحـات ارضـی دهـه ۱۳۴۰ انسـجام و 

رسعـت بیشـرتی پیـدا کـرده، چیـزی غیر 

از راه رشـد رسمایـه داری بوده اسـت؟«.

رسمایـه داری«  غیـر  رشـد  »راه  بـاری 

خـود را اینطـور توضیـح مـی داد کـه در 

بـا  می تـوان  فئودالیسـم  عـرص  پایـان 

درس گرفـنت از تجربـه ی کشـورهایی کـه 

پذیـرای رسمایه داری شـدند و نیـز با اتکا 

زمینـه ی  روسـتایی«  »کمونته هـای  بـه 

گـذار مسـتقیم بـه کمونیسـم را فراهـم 

کـرد. اگر خواسـته باشـیم بـه پردازنده ی 

مذکـور،  ایـده  ی  تحریف ناشـده  اصـل 

یعنـی مارکـس، ارجـاع دهیـم، او چنیـن 

اسـتدالل کـرده بـود:

»کشـور توسـعه یافته تر از لحـاظ صنعتی 

بـه کشـورهایی کـه در مسـیر صنعتی از 

پـی آن می آینـد، فقط تصویر آینده شـان 

را نشـان می دهـد« )جلـد اول کاپیتال(.

بـه عبارتـی کشـورهایی کـه از پـی چنین 

مسـیری نیاینـد، می تواننـد بخـت خـود 

غیـر رسمایـه  رشـد  »راه  پیمـودن  در  را 

سـال  ایـراِن  آیـا  امـا  بیازماینـد.  داری« 

صنعتـی  مسـیری  پـی  از  پیشـرت   ،۱۳۵۷

بـود؟ نیامـده 

 ،۱۳۸۴ سـال  در  سـیاق  همیـن  بـه  و 

مدافعـان »راه رشـد غیـر رسمایـه داری« 

توضیـح منی دادنـد که »ببخشـید تا پیش 

از ایـن انتخابـات کـه راه مـورد نظرتـان 

هـر  شکسـنت  و  طریـق  طـی  حـال  در 

بـود، در  از مقاومـت اجتامعـی  شـکلی 

حـال طـی طریـق و شکسـنت هر شـکلی 

از مقاومـت اجتامعـی بود، چـرا صحبتی 

در  کارگـران  حقـوق  و  سوسیالیسـم  از 

انتقـاد  از  شـکلی  هـر  و  نبـود  میـان 

سـنگ اندازی مرتجعانـه پیـش پـای سـید 
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خندان اصالحات تلقی می شد؟«.

در  کـه  بودنـد  کسـانی  هـامن  این هـا 

بـا  احمدی نـژاد،  سـکان داری  سـال های 

ارتقـاء درجـه دادن »تحریـم کننـدگان« 

آنهـا  »حرامی هـا«،  بـه   ۸۴ انتخابـات 

ایـران،  عقب ماندگـی  اصلـی  دلیـل  را 

اسـتیالی فاشـیزم و سـقط کـردن کـودک 

جامعـه ی مدنـی معرفـی کردنـد. گویـی 

کـه تـا پیـش از این بهشـتی برقـرار بوده 

اسـت.

طفـره  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  از  آنـان 

راه  »مگـر رسمایـه داری،  کـه:  می رفتنـد 

دارد؟«. هـم  اصیـل  غیـر  رشـد 

سـوی  از  هایـی  موضع گیـری  چنیـن 

گـواه  کامـالً  هـا  سوسـیال دموکرات 

نئولیربالـی  آموزه هـای  کـه  بـود  آن 

مکتـب اتریشـی، در خصـوص برسـاخنت 

دوگانـه ی کاذِب »رسمایـه داری خـوب«/ 

اسـت. افتـاده  جـا  بـد«  »رسمایـه داری 

جریـان  در  اصالح طلبـان  نیـاوردن  رأی 

بـرای  بـود  دسـتاویزی   ۸۴ انتخابـات 

بلندگوهـای سوسـیال دموکرات شـان کـه 

تـداوم حامیـت خـود را از اصالح طلبـان، 

پروسـه ی  نشـدن  تکمیـل  سـبب  بـه 

»راه رشـد اصیـل رسمایـه داری« عنـوان 

بـه  منی توانسـتند  آنـان  بـاری  کننـد. 

وظایـف سوسیالیسـتی خـود عمـل کنند، 

مادامـی کـه راه مذکـور هنـوز بـه طـور 

اینجـا آدم  کامـل پیمـوده نشـده بـود!! 

بی اختیـار بـه یاد ایـن جمله ی درخشـان 

»آنـان  کـه:  می افتـد  لوگزامبـورگ  رزا 

کـه چشـم بـه انتظـار انقـالب انـد، برای 

همیشـه چشـم بـه انتظار باقـی خواهند 

مانـد«.

بـه انتخابـات ۸۸ می رسـیم: بحران هـای 

متعـدد اجتامعـی و اقتصـادی محصـول 

۲۳ سـال حامقـت بـا نام هـای سـازندگی، 

اصالحـات و اصولگرایی، که اصالح طلبان 

را  آن  همـه ی  مسـئولیت  می کوشـیدند 

کننـد  اصول گرایـان  مدیریـت  متوجـه 

)بنگریـد به یادداشـت های ایـن روزهای 

سـعید لیـالز( و دسـتان خـود را از هـر 

تخطئـه ی  دارنـد،  نگـه  پاکیـزه  گناهـی 

تحریـم کننـدگان ۸۴ به خاطر بحران های 

مذکـور کـه ناشـی از عـدم رشکت ایشـان 

بـود و نیـز اعـالم حضـور دو کاندیـدای 

اصالح طلـب، یکـی بـا گرایشـات متامیـل 

اقتصـادی  چـپ(  نـه  )و  چـپ  بـه 

گرایشـات  بـا  دیگـری  و  ]موسـوی[ 

تبلیغـات  زمینـه ی  ]کروبـی[،  لیربالـی 

بـرای سوسـیال دموکرات هـا  گسـرتده را 

خیابانـی  کارناوال هـای  کـرد.  فراهـم 

مهمرتیـن  هـا  سوسـیال دموکرات  بـرای 

صحـت  و  مواضـع  درسـتی  نشـانه ی 

نربیـم  یـاد  از  امـا  بـود.  انتخاب شـان 

صداقـت موسـوی را آنـگاه کـه در یکـی 

از آخریـن بیانیه هایـش خـود را گزینه ای 

»بـد« در مقابـل یـک »بدتریـن« قلمداد 

کـرد. البتـه کـه سوسـیال دموکرات هـای 

قصـه ی مـا، همپـای اصالح طلبـان ایـن را 

بـه حسـاب شکسـت نفسـی مهنـدس و 

بـودن  اش  از جملـه نشـانه های منجـی 

می گذارنـد! هرچنـد برای سیاسـت ورزی 

عرصـه ی  همـواره  را  سیاسـت  کـه  ای 

انتخـاب میـان بـد و بدتـر می دانـد، مگر 

می کنـد؟! هـم  فرقـی 

در  امـروز  اخالقـی،  بی مایه هـای  ایـن 

اسـتقبال  بـه  نـرم  خیلـی  کـه  حالـی 

انتخابـات پیـش رو می رونـد و بـا تجلیل 

فضـای  پولیتیـک(  )رئـال  واقع گرایانـه ی 

بازگشـت  را  چـاره   ،۸۸ خـرداد  از  پـس 

بـه اصالحـات )اینبـار بـه روایـت عـارف، 

می کننـد،  عنـوان  نجفـی(  و  جهانگیـری 

در مواجهـه بـا رسبـاز کردن شـکاف های 

سـبز«،  »جنبـش  در  راسـت  و  چـپ 

ایـن  بـه  زننـدگان  دامـن  تـا  می کوشـند 

کودکـی  »بیـامری  گرفتـار  را  شـکاف ها 

چپ روی« و »دشـمنان وحـدت جنبش« 

کننـد. معرفـی 

جنبشـی کـه در آن میـان سـلطنت طلب 

و مجاهـد و کمونیسـت و اصالح طلب و 

ایـن اواخـر خانـواده ی بـزرگ رسمایه دار 

پـس از انقـالب آن چنـان وحدتـی برقرار 

اسـت کـه بیـا و ببین. تکر ایـن جنبش و 

دموکراسـی درون آن تـا بـه آنجاسـت که 

چپ هـا خفـه شـوند و از فرصت طلبـی 

هـای ایـن رنگین کـامن حامقـت سـخنی 

بـه میـان نیاورند.

جنبـش سـبز دقیقـاً بـه سـبب ارصار بـر 

وجـود چنین تکری، در عیـن دیکتاتوری 

یـک جریـان بـرای مصـادره ی آن و قـرار 

 ،۷۶ خـرداد  دوم  ادامـه ی  در  دادنـش 

جانـش را از دسـت داد و امـروز بـرای 

برپـا دارندگانـش جـز مشـتی خاطـره و 

آزادی  تـا  انقـالب  از خیابـان  نوسـتالژی 

باقـی نگذاشـته اسـت.

ایـن موجـود بی جـان شـده، امـا میراثـی 

بیشـرت  هرچـه  آن  و  گذاشـت  جـا  بـه 

آشـکار شـدن مواضـع حقیقی بـورژوازی 

دموکـراِت  سوسـیال  تریبون هـای  و 

مدافعش بود. تنها شـوکی مثل عاشـورای 

۸۸ الزم بـود تـا آنهـا بـه ایـن جمع بنـدی 

برسـند کـه رشکت شـان در اعرتاضات پس 

از انتخابـات حامقـت بـوده و با به حرص 

رفـنت موسـوی و کروبـی مجـوز گذراندن 

تعطیـالت آخر هفتـه در آب رسد دماوند 

صـادر شـود و عباس عبدی بانـگ برآورد 

کـه »آهـان! همینه«.

ایـن  آغازیـن  مسـئله ی  بـه  اگـر  بـاری، 

نوشـتار برگردیـم باید اینطـور جمع بندی 

: کرد

همیشـه  طلبـی[  ]اصـالح  مـرض 

مـرض  انتقـال  واسـطه های  هسـت، 

دریابیـم. را  هـا[  ]سوسـیال دموکرات 
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طلبی صــالح  ا میــک  ینا د
ده ا ز ولی  وحید 

بـرای ناظـری کـه بـر عرصـه ی سیاسـت 

تشـخیص  اسـت،  دوختـه  چشـم  ایـران 

ایـن واقعیـت چنـدان دشـوار نیسـت که 

اصالح طلبـی گفتـامن غالب بر این عرصه 

اسـت و افق هـا و چشـم اندازهای کنـش 

سیاسـی در ایـران را تـا حد زیـادی قالب 

می دهـد. صداهـای دیگـری نیـز موجود 

اسـت. اما هیـچ یک ابعـاد اجتامعی این 

امـا  نیاورده انـد.  دسـت  بـه  را  گفتـامن 

چـرا و چگونـه این گفتـامن چنین فضای 

حیـات مـا را تسـخیر کـرده اسـت؟ آیا به 

راسـتی حقیقـت در دسـتان آنهاسـت؟ 

مـن تـالش می کنـم در این نوشـته نشـان 

دهـم کـه چگونـه اصالح طلبـان در نـربد 

در  ممکـن  چهارچوب هـای  تعییـن  بـر 

پیـروز  ایـران  سیاسـت ورزی  و  تفکـر 

شـدند، راهکارهـای آنهـا چگونـه بـود، و 

صالحیـت اخالقـی آنـان در چـه میـزان 

اسـت. 

موتور کوچک و موتور بزرگ

ایـن اسـتعاره را مارکسیسـت های دهه ی 

بـار  نخسـتین  بـرای  خورشـیدی   ۴۰

اسـتفاده کردند. این اسـتعاره از قلمروی 

مکانیـک اخـذ شـده بـود. در برخـی از 

ماشـین آالت بزرگ و سـنگین برای به راه 

انداخـنت موتـور اصلی آن، از یـک موتور 

کوچـک اسـتفاده می شـود. ایـن موتـور 

کوچـک کـه با انـرژی محدودتـری رشوع 

بـه کار می کنـد، نیرویـی تولیـد می کنـد 

اصلـی  موتـور  راه انـدازی  بـه  قـادر  کـه 

بـرای نشـان دادن  ایـن اسـتعاره  باشـد. 

چریکـی  سـازمان  یـک  تاثیـر  چگونگـی 

بـر جامعـه مـورد اسـتفاده شـد. بـا ایـن 

احمـدزاده می خواسـت نشـان  اسـتعاره 

نیسـتند  بـاور  ایـن  بـر  آنهـا  کـه  دهـد 

کـه یـک گـروه کوچـک پـروژه دگرگونـی 

ایـن  بلکـه  را متحقـق می کنـد.  جامعـه 

امـر را تـوده مـردم، و بـه طـور خاص تـر 

طبقـه کارگـر، یعنی موتـور اصلی حرکت 

در  امـا  داد.  خواهنـد  انجـام  تاریـخ، 

رشایطـی کـه ایـن موتـور اصلـی خاموش 

اسـت، سـازمان چریکی نقـش یک موتور 

کوچکـی را ایفـا می کنـد کـه بـا تحـرک 

خویـش، بتوانـد نیـروی اولیـه بـرای بـه 

کـه  را  مـردم  تـوده ی  انداخـنت  حرکـت 

لخـت و سـاکن اسـت تولیـد کنـد. وقتی 

ایـن موتـور اصلی به راه افتـاد، دگرگونی 

می شـود.  زده  رقـم  اجتامعـی 

تقریبـا کمرت مقاله یا بررسـی ای درباره ی 

جنبش چریکی دهه ۴۰ و ۵۰ خورشـیدی 

اسـت کـه در آن حکـم بـه تقلیل گرایـی 

ایـن اسـتعاره نداده باشـد و یـا ابطال آن 

را بـا خوشـحالی اعـالم نکـرده باشـد. اما 

مـن نشـان می دهـم کـه ایـن اسـتعار، یا 

بـه تعبیر دقیق تر مدلسـازی، مدل سـازی 

معتـربی از تحـوالت اجتامعـی اسـت کـه 

هژمونـی  کسـب  بـرای  پـروژه ای  هـر 

آن عمـل  اسـاس  بـر  اجتامعـی سیاسـی 

خـورده  قسـم  دشـمنان  حتـی  می کنـد. 

مارکسیسـت های  سـایر  و  احمـدزاده 

ایرانی.

عرصـه ی  در  اصالح طلبـی  چیرگـی 

سیاسـت ورزی را می تـوان بـا همین مدل 

موتور کوچک، موتـور بزرگ توضیح داد. 

آنچـه مـا به عنـوان گفتـامن اصالح طلبی 

می شناسـیم، بـه لحاظ فکـری و گفتامنی 

از حلقـه ی کوچکـی در مرکـز مطالعـات 

اسـرتاتژیک ریاسـت جمهـوری آغاز شـد. 

جامعـه  فیلسـوفان،  از  کوچکـی  تیـم 

و  سیاسـی  علـوم  کارشناسـان  شناسـان، 

دینـی از ابتـدای دهـه ی هفتـاد دسـت 

بـه تولید بسـته های اولیه ی ایـن گفتامن 

زدنـد. ایـن تولیـدات، که عمدتـا گزینش 

تـالش  بین املللـی، و  منابعـی  آگاهانـه ی 

بـرای مـرصف  آنهـا  بومـی سـازی  بـرای 

در داخـل ایـران بـود، ابتـدا در مجـالت 

تخصصـی و کتاب هـا عرضـه شـد. هدف 

کـردن  روشـن  کوچـک،  موتـور  ایـن 

یـک موتـور متوسـط بـود. در فاصلـه ی 

بـه  کوتاهـی جمـع نسـبتا گسـرتده تری، 

نفـر،  هـزار  چنـد  نفـر،  ده  چنـد  جـای 
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ثانویـه ای  بسـته های  سـاخت  بـه  قـادر 

بسـته های  هـامن  محتـوای  کـه  بودنـد 

اولیـه را در بسـته های متنـوع و سـاده تر 

بـه  موسـوم  روزنامه هـای  کننـد.  تکثیـر 

اخیرتـر  سـال های  در  و  خـردادی،  دو 

تلویزیـون  و  وبسـایت ها  از  شـبکه ای 

ایـن  نقالـه  تسـمه  برون مـرزی،  هـای 

موتـور متوسـط بـه موتـور بـزرگ بـود. 

نظـر  مـورد  ایدئولوژیـک  محتـوای  آن 

حلقـه ی محـدودی کـه بـا نواخـت یـک 

کتـاب در سـال و یـا یـک مجلـه در مـاه 

تآثیرگـذاری  گسـرته ی  و  می شـد  تولیـد 

چنـد هزارنفـری داشـت، اکنون هـرروزه 

و هر سـاعت تکثیر می شـود و گسـرته ای 

چنـد میلیونـی یافته اسـت. موتـور بزرگ 

اینـک در جهـت فرمـان موتـور کوچـک 

می چرخـد.

امـا موفقیـت ایـن پـروژه به چنـد پروژه 

کـه  اسـت  بـوده  وابسـته  نیـز  جانبـی 

شـاید نادیده گیـری آنها، جنایت پیشـگی 

لطافـت  ردای  زیـر  در  را  اصالح طلبـان 

کنـد.  گـم  گفتامنی شـان 

موفقیـت ایـن موتـور کوچـک در گـروی 

از کار انداخـنت متـام موتورهـای کوچـک 

هـزار  پنـج  حـدود  کشـتار  بـود.  دیگـر 

رهـربان  تقریبـا  کـه  سیاسـی،  زندانـی 

فکـری و نظـری متـام جریانـات سیاسـی 

انقالبـی در میـان آنهـا بودنـد، و تعقیب 

و بـه تبعیـد رانـدن باقـی آنـان، رشایـط 

آزمایشـگاهی مناسـب را بـرای به حرکت 

اصالح طلبـان  کوچـک  موتـور  درآوردن 

مهیـا کرده بـود. تقریبا متـام اعضای اهل 

اجتامعـی  دغدغـه ی  دارای  و  مطالعـه 

ایـران، بـه جـز آنـان کـه در رکاب رژیـم 

بـه  خورشـیدی   ۶۰ دهـه  در  بودنـد، 

لحـاظ فیزیکـی نابـود شـده یـا از کشـور 

تبعیـد شـده بودنـد. ایـن کشـتارجمعی 

رضوری  و  الزم  جزئـی  اندیشـه ورزان 

کوچـک  موتـور  آتـی  موفقیـت  بـرای 

بـود.  اصالح طلبـان 

مهم تریـن  سانسـور،  دیگـر،  طـرف  از 

کسـب  در  طلبـان  اصـال   همدسـت 

هژمونـی فکـری سیاسـی در جامعه بود. 

هیچ اندیشـه ی انتقـادی انقالبـی مرتبط 

بـا جامعـه ی ایران اجازه انتشـار نداشـته 

و نـدارد. موتورهـای کوچـک دیگـر هیچ 

زمـان قـادر بـه برقـراری متـاس راحـت و 

نشـدند.  متوسـط  موتـور  بـا  بـی دردرس 

و  کالسـیک  ادبیـات  سانسـور  در  تنهـا 

بـود  شـاهد  می تـوان  فارسـی  معـارص 

کـه قوچانـی نـر رسوش را شـاهکار نـر 

فارسـی بخوانـد. تنهـا در سانسـور متـام 

و کـامل ادبیـات یـک جامعـه اسـت کـه 

روزنامـه ی زنجیره ای دو خردادی توسـط 

تشـنگان مـنت خوانـده شـود.

روزنامه هـای  راه انـدازی  دیگـر،  پـروژه 

دهنـده  نشـان  کـه  بـود  دوخـردادی 

ظرفیت هـای مادی سیاسـی اصالح طلبان 

بـود. آنهـا آن دوران را آزادی مطبوعـات 

می داننـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه 

هیـچ سـازمان یا جریـان سیاسـی دیگری 

خـارج از طیـف اصالح طلبـان قـادر بـه 

انتشـار روزنامه ای در ایران نبوده اسـت. 

مطبوعـات  آزادی  از  می تـوان  زمانـی 

رقیـب  گفتامن هـای  کـه  گفـت  سـخن 

آنهـا، بـه طـور مثـال قرائـت مجاهدینـی 

و  کمونیسـتی  گفتامن هـای  یـا  اسـالم 

سوسیالیسـتی، قـادر بـه انتشـار روزنامه 

در ایـران باشـند. ایـن کـه روزنامه هـای 

هنگفـت،  رسمایه هـای  بـا  و  متعـددی، 

فعالیـت  شهرسـتان ها  و  تهـران  در 

داشـتند نشـانگر ایـن اسـت کـه گفتـامن 

حامیـان  آنچنـان  دارای  اصالح طلبـی 

قدرمتنـد و ثرومتنـدی در نظـام بـود کـه 

موتـور  اختیـار  در  در  امکاناتـی  چنیـن 

متوسـط ایـن پـروژه قـرار دهنـد.

مکـث بـر ایـن نـکات از ایـن رو رضوری 

اسـت کـه نشـان دهـم چنـربه ی کنونـی 

اصالح طلبـی بـر فضـای سیاسـی جامعـه 

ایـران، بـه دلیـل تفـوق فکـری یـا قدرت 

اسـتدالالت آنهـا نیسـت. ایـن هژمونـی 

و  نویسـندگان  بـه  کـه  انـدازه  هـامن 

اسـت،  مدیـون  اصالح طلـب  متفکـران 

بـه جـالدان و بازجویـان و نیـز صاحبـان 

جمهـوری  نظـام  در  قـدرت  و  ثـروت 

نیـز مدیـون اسـت. اسـالمی 

اصالح طلبـی اکنـون چنـان کنـرتل حرکت 

موتـور بـزرگ را در دسـت دارد کـه برای 

اسـت.  شـده  چالش ناپذیـر  بسـیاری 

بسـیاری  ترجیـح می دهنـد کـه رس در 

فـرود آورده و در چهارچوبـه  برابـر آن 

هـای آن حرکـت خـود را تنظیـم کننـد. 

امـا حقیقـت آن اسـت که تاریـخ یکبار و 

برای همیشـه ساخته منی شـود. نیروهای 

هژمونیـک همواره بـا مقاومت نیروهای 

ضدهژمونیـک مواجه انـد. سـازمان دادن 

بـه پیـکار جدیدی کـه گفتامنـی را حاکم 

کنـد کـه بـر آزادی و برابـری بنـا شـده 

و  اسـیران  کـه  اسـت  وظیفـه ای  اسـت، 

محکومـان را فرامـی خوانـد.

خرداد ۱۳۹۲
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! صفر ز  ا ــا  ی بات  نتخا ا ز  ا
؟ د کر ز  غا آ ــد  ی با کجا  ز  ا

یی رضا بد  عا

بازتــاب  رصفــا  -کــه  رو  پیــش  مــنت 

ــده اســت- در  ــات شــخصی نگارن تجربی

ــای  ــادی نیروه ــون انتق ــایر مت ــار س کن

چــپ رادیــکال -و علی الخصــوص فعالین 

راســتای  در  اســت  تالشــی  جوان تــر- 

ــایی  ــود و راهگش ــت موج ــن وضعی تبیی

از  بــرای برون رفــت  نظــری و عملــی 

بحــران کنونــی جامعــه ای کــه از ســویی 

پدیــد  اجتامعــی  گســیختگی  هــم  از 

آمــده از ماهیــت دیکتاتــوری و اختنــاق 

ــر  ــر خط ــویی دیگ ــه داری و از س رسمای

امپریالســم و فاشیســم هــر لحظــه آنــرا 

بیشــرت تهدیــد می کنــد.

جنبش ۸۸ و گسست از احزاب

نحلــه  مختلــف  طیف هــای  تاکنــون 

چــپ، بســیار در رابطــه بــا پدیــده ی 

کرده انــد،  قلم فرســایی  انتخابــات 

نوشــته هایی بعضــاً راهــربدی و بعضــا 

ــا وجــه مشــرتک  ــه، ام ــدان پرمای ــه چن ن

آنهــا »تأخیــر« بــوده اســت. بــرای منونــه 

بــر  بیاندازیــم  نگاهــی  اســت  کافــی 

وقایــع انتخابــات ســال ۸۸: بخشــی از به 

اصطــالح رادیکال تریــن تحلیل هــا در آن 

ــر بایکــوت جنبــش،  ــود ب ــی ب دوره مبتن

چــرا کــه آن را اساســاً جنبشــی بورژوایــی 

ــوع  ــی( و آن هــم از ن ــا خرده بورژوای )ی

در  و  می  خواندنــد  درون حکومتــی 

تحلیل هــا  از  دیگــری  بخــش  مقابــل، 

چنیــن تحــرکات سیاســی ای را هــامن 

و  سوسیالیســتی  آرمانــی،  انقــالب 

ــا  ــه آی ــتند. این ک ــش می دانس رهایی بخ

تحلیل هایــی ایــن چنیــن می توانســت 

راهگشــا باشــد یــا خیــر در ایــن مبحــث 

اســت  ایــن  نکتــه  امــا  منی گنجــد، 

ــز  ــا نی ــوت و ی ــکار بایک ــی راه ــه حت ک

ــزاب  ــوی اح ــش از س ــارکت در جنب مش

و ســازمان های چــپ آن چنــان دیــر از 

ــا  ــز را ب ــه چی ــیل هم ــه س ــید ک راه رس

خــود بــرده بــود. شــخصا بــه عنــوان یــک 

کنش گــر حــارض در روزهــای خیــزش ۸۸، 

ــان  ــردم کــه در طوف ــخصا تجربــه ک ش

ــت ورق  ــی فرص ــا حت ــوادث آن روزه ح

رســیده  راه  از  دیــر  تحلیل هــای  زدن 

برایــامن وجــود نداشــت؛ ضمــن ایــن کــه 

فیلرتینــگ اینرتنــت، هیجــان عمومــی، 

رســانه های  تبلیغــات  مــوج عظیــم  و 

جریــان اصلــی، همــه از جملــه عواملــی 

بــود کــه دسرتســی بــه مطالــب راهــربدی 

در مــورد اســرتاتژی رادیــکال )در تقابــل 

بــا اســرتاتژی عقیــم اصالح طلبــان( را 

می منــود. محــدود 

ــه  ــل را -در مواجه ــن معض ــع ای  در واق

و  سیاســی  حرکت/جنبــش  یــک  بــا 

ــد نتیجــه ی  موضع گیــری نســبت آن- بای

ــدت  ــک اســرتاتژی بلندم ــدم وجــود ی ع

از ســوی ســازمان ها و خصوصــا احــزاب 

چپ گــرا در افــق سیاســی ایران دانســت. 

دســتگاه های  دیگــر،  تعبیــری  بــه 

تحلیلــی احــزاب چپ گــرا، بــا جایگزیــن 

ــرتاتژی در  ــای اس ــه ج ــک ب ــردن تاکتی ک

ــه  ــیل -ب موقعیت هــای جــاری شــدن س

ــه  ــه مرحل ــی ب ــاد- حت ــر زی ــل تاخی دلی

بارگــزاری مصالــح در راســتای بنــا کــردن 

از  ایجــاد ســیل بند هــم منی رســند.  و 

ــی  ــل یک ــن معض ــازنده ی ای ــل برس دالی

دوری ایــن جریانــات از بســرت عینــی 

جامعــه ی  در  کشــمکش های طبقاتــی 

ــد  ــه می توان ــران اســت و آن یکــی -ک ای

پیامــد دلیــل قبلــی باشــد- ایــن حقیقــت 

اســت کــه ایــن ســازمان ها و احــزاب 

اجتامعــی ای  پشــتوانه   فاقــد  چــپ 

ــی-اقتصادی  ــدرت سیاس ــه ق ــتند ک هس
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ــد. ــاف بطلب ــه مص ــم را ب حاک

خالصــه ی کالم آن کــه، عــدم انســجام 

برخــورد  در  احــزاب چپ گــرا  نظــری 

ــه  ــوط ب ــی مرب ــای اجتامع ــا چالش ه ب

منافــع زحمتکشــان منجــر بــه رسدرگمــی 

ــه  ــا -و ب ــود گاه ــن خ ــه ای ــود ک می ش

ــاذ  ــه اتخ ــد ب ــته- می توان ــور ناخواس ط

مواضعــی در ضدیــت بــا منافــع آنهــا 

از  رفــنت  طفــره  بنابرایــن  بیانجامــد. 

ــزی نیســت جــز عــدم  ــن امــری چی چنی

بــه  وفــاداری  و  مســئولیت  احســاس 

بدنــه ی اجتامعــی و گفتامنــی خــود. اگــر 

در جامعــه ی پــر از خفقــان ایــران، وقایع 

ــه  ــاگاه ب ــه ن ــه ب ــی  ای ک ــی مردم سیاس

ــده  ــه روان ش ــیل درون جامع ــد س مانن

و همــه را بــا خــود می برنــد، امــری 

در  غافل گیــری  پــس  اســت،  محتمــل 

هنــگام مواجهــه و -در پــی آن- عــدم 

ــای  ــه احی ــک ب ــکل دهی و کم ــوان ش ت

ــز  ــدادی نی ــن رخ ــن چنی ــارزه در حی مب

قابــل پیش بینــی اســت.

جنبــش  از  ســال  چهــار  بــه  نزدیــک 

نظــر  بــه  و  می گــذرد   ۸۸ اعرتاضــی 

از چــپ، در  بزرگــی  بخــش  می رســد 

حالــی در صــدد تعریــف رویکــرد خــود 

در وضعیــت کنونــی اســت کــه از وقایــع 

آن دوره درســی نگرفتــه اســت. بــه بیــان 

دیگــر، در مقطــع کنونــی نیــز، در مســیر 

ــری  ــدان تغیی ــن طیــف چن و رویکــرد ای

ــود  ــن رو می ش ــود، و از ای ــده منی ش دی

انتظــار داشــت کــه هــر جهت گیــری 

سیاســی  ای در آینــده از ســوی آنهــا، 

ــر  ــان کم تأثی ــا آن چن ــر و ی ــری بی تأثی ام

باشــد کــه حتــی آن قــدر بــه حســاب 

یــا  بــا نظــرات موافــق  منی آیــد کــه 

ــود.  ــرو ش ــدی روب ــف ج مخال

ــوان  ــی می ت ــه ی عین ــه ی منون ــرای ارائ ب

بــه رویکــرد دو جریــان مدافــع و مخالف 

خیــزش مردمــی ۸۸ در ایــن طیف اشــاره 

کــرد: اولــی »حــزب کمونیســت کارگــری 

ایــران« کــه چیــزی منانــده بــود »جنبــش 

ــتی  ــالب سوسیالیس ــامن انق ــبز« را ه س

و  بپنــدارد،  خــود  رویــای  آرمانــِی  و 

دومــی، حــزب »کمونیســت کارگــری-

حکمتیســت«، کــه یــک رسه وقایــع آن 

دوره را مــورد نکوهــش قــرار داده و 

مشــارکت در آن را حتــی بــه نوعــی 

انقــالب  دانســت.  امــر  بــه  خیانــت 

ــن  ــن کــه اگــر ای ــراه نیســت گفــنت ای بی

دو خوانــش مذکــور در دل آن رشایــط 

وجــود نداشــت هــم -هیــچ- تغییــری در 

ــد  ــع آن دوره پدی ــیر وقای شــکل گیری س

ــی  ــن رویکردهای ــع چنی منی آمــد. در واق

ــی  ــن احزاب ــار چنی ــا اعتب ــد ت ــبب ش س

بیــش از پیــش نــزد کنش گــران هــر چــه 

بیشــرت  رنــگ  باختــه و پایــگاه اجتامعــی 

ــپ و  ــن چ ــان فعالی ــان در می ــدک ش ان

کمونیســت -خصوصــا جوان تــر- نیــز در 

ــد.  ــره بیافت مخاط

ــرتاتژیک  ــت اس ــر، شکس ــان دیگ ــه بی ب

ــودن-  ــرتاتژی ب ــم بی اس ــرت بگویی ــا به -ی

ــان  ــدی ش ــدم کارآم ــات و ع ــن جریان ای

ــه در  ــران -ک ــی ای ــت انضامم در وضعی

ــبب  ــت- س ــان گش ــل منای ــه ی عم پروس

شــد تــا بخشــی از نســل جدیــد نیروهای 

پیش تــر  کــه  چپ گــرا  و  انقالبــی 

نیم نگاهــی بــه ایــن جریانــات و احــزاب 

ــه  ــد ک ــوق یابن ــمتی س ــه س ــتند، ب داش

خــود در راســتای تقویــت صــدای بدیــل 

و رادیــکال در فضــای سیاســی، بــه خلــق 

حلقه هــا و هســته های مســتقل چــپ 

ــد. ــدام مناین اق

ــه  ــرد ک ــان ک ــا اذع ــد همینج ــه بای البت

تالش هایــی ایــن چنینــی در موقعیــت 

ــد  ــه ی امی ــد روزن ــا می توان ــی تنه کنون

ایــن  از درون  باشــد، چــرا کــه  فــردا 

ــوز  ــاه، هن ــن مــدت کوت ــات در ای اقدام

اســرتاتژی راهــربدی که بتواند پاســخگوی 

نیازهــای جامعــه در راســتای احیــای 

مبــارزه باشــد، شــکل نگرفتــه اســت. 

ــا و  ــن حلقه ه ــای ای ــال اعض ــن ح ــا ای ب

ــت  ــا از خــالل تجربه هــای فعالی جمع ه

در بیــش از یــک دهــه اخیــر، آموخته اند 

کــه بــرای احیــای مقاومــت و پیــکار 

جمعــی چــه در برابــر بــورژوازی حاکــم 

ــه  ــی در مقابل و چــه در ســاحت گفتامن

بــا آلرتناتیوهــای نئولیربالــی، منی تــوان 

بــه ســازمان ها و احــزاب کنونــی کــه 

خــود -اغلــب- بــه جــا مانــده از رشایــط 

خــاص اجتامعــی دیگــری هســتند )قیــام 

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــد بس ۵۷(، امی

اغلــب نیروهــای نســل جــوان چــپ، 

بــه رضورت یــک گسســت سیاســی از 

گفتــامن چــپ قدرت مــدار موجــودی 

کــه فاقــد پویایــی نظــری می باشــد پــی 

برده انــد و بــا ایــن حقیقــت روربــرو 

گشــته اند کــه بــرای تبیــن نــوع دیگــری 

از سیاســت انقالبــی بایــد بــه جمع هایــی 

ــتی(  ــته های کمونیس ــود )هس ــر خ نظی

کــه مســتقل از احــزاب موجــود فعالیــت 

می کننــد، امیــد ببندنــد.

ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــا، بای در اینج

کنــم کــه رضورت گسســت از ســازمان ها 

ــی  ــه میانج ــط ب ــود، فق ــزاب موج و اح

ــه  ــود ک ــال ۸۸ نب ــوادث س ــات ح تجربی

کارایــی  عــدم  بلکــه  شــد،  احســاس 

گفتــامن آنهــا در دوران جنبــش، همچون 

تیــر خالصــی بود که از شکســت سیاســی 

)انتشــار  مــی داد  خــرب  احــزاب  ایــن 

ــان« و  ــر »خیاب ــتقلی نظی ــات مس نری

»اتحــاد دانشــجویان ضــد فاشیســم« در 

ــان  ــا همز م ــش -و ی ــش از جنب دوران پی

بــا حضــور مــردم در خیابــان- را بایــد در 

ــد ]۱ و ۲[(. ــتا دی ــن راس همی

انتخــاب: مشــارکت در ســاحت قانونــی 

ــکال ــری رادی ــا دخالت گ ی

و  آمــد  انتخابــات  از  جدیــدی  دور 

ــر  همــه ی فضــای سیاســی را تحــت تاثی

انتخابــات  رصفــا  مســاله  داد.  قــرار 
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ــد  ــه بای ــوری نیســت، بلک ریاســت جمه

از هم اکنــون انتخابــات مجلــس آتــی 

را نیــز - هرچنــد بــا اهمیتــی کمــرت- در 

ــول  ــا ح ــن بحث ه ــت. بنابرای ــر داش نظ

رشکــت یــا عــدم رشکــت در انتخابــات در 

بیــن عمــوم جامعــه همچــون هم اکنــون 

احتــامال  و  داشــت.  خواهــد  جریــان 

شــاهد طــرح دوبــاره بحــث »بایــد کاری 

کــرد« در رابطــه بــا انتخابــات، از ســوی 

ــه -و  ــی، از جمل ــات سیاس ــواع جریان ان

بــه ویــژه- برخــی طیف هــای چپگــرا 

خواهیــم بــود؛ چپگرایانــی کــه -عمدتــا- 

ــد  ــط پدی ــود در رشای ــراز وج ــد اب مرتص

سیاســی  تنش هــای  درون  از  آمــده 

ــت  ــب در ســاختار حاکمی ــات رقی جریان

-بــه معنــای عــام آن- هســتند. رشایطــی 

کــه گویــی تنهــا در دوره ی کوتاهی پیش 

می گــردد.  مهیــا  امــکان  انتخابــات  از 

پرســش واضحــی کــه پیــش می آیــد ایــن 

اســت کــه آیــا ایــن جریانــات می تواننــد 

برهه هــای  بــا دخالت گــری در  رصفــا 

زمانــی مشــخص، زمینــه را بــرای مطــرح 

شــدن یــا تقویــت گفتــامن چــپ آمــاده 

ــد؟ کنن

بــه جــای پاســخ بــه ایــن پرســش، کافــی 

ــر چگونگــی  ــم ب اســت نگاهــی بیاندازی

ابــراز وجــود جریانــات گوناگــون رقیــب 

نحــوه ی  و  حاکمیــت؛  ســاختار  در 

آنهــا  دخالت گــری  و  برنامه ریــزی 

بــرای رشکــت و حضــور در انتخابــات. 

ــا  ــی، تنه ــد قدرت یاب ــن مت ــا ای ــرای آنه ب

ــه  ــت. منون ــدت نیس ــاه م ــه ای کوت پرس

ــد  ــی رون ــه، بررس ــن رابط ــن در ای روش

ــه  ــان موســوم ب ــی هــامن جری قدرت یاب

احمــدی نژاد-مشــائی اســت کــه چیــزی 

حــدود یــک دهــه -و شــاید بیشــرت- 

ــدرت  ــه ق ــدن ب ــت یازی ــتای دس در راس

نهایــت  در  و  منودنــد  ســاختار  درون 

ــد.  ــه کنن ــدرت را قبض ــدند ق ــق ش موف

ــی  ــف سیاس ــک طی ــوان ی ــه عن ــا، ب آنه

درون ســاختاری، بــه طــور غیــر قابــل 

ــه  ــرتی ب ــل بیش ــدان عم ــه ای می مقایس

نســبت جریانــات چپ گــرا -کــه ماهیتــا 

بــه دلیــل حمــل ایدئولــوژی محرومــان و 

ــاوی  ــه، ح ــان جامع ــران و ستم کش کارگ

گفتــار رادیــکال می باشــند- دارنــد، ولــی 

بــا ایــن حــال حضــور فعاالنه در ســاحت 

ــی و  ــق زمینه یاب ــا از طری سیاســی را تنه

برنامه ریــزی و ســازمان دهی در مــدت 

طوالنــی و مســتمر ممکــن می داننــد. 

»رفقــا«  کــه  اســت  چگونــه  حــال 

مقاطــع   در  تنهــا  مــا  چپ گــرای  ی 

را  کــرد«  کاری  »بایــد  پیشــاانتخاباتی 

پیــش روی خــود می گذارنــد؟

ــم ارز  ــد ه ــه قص ــت ک ــح اس ــه واض البت

کــردن زمینــه  ی دخالت گــری سیاســی 

بــرای جناح هــای در قــدرت و جریانــات 

چــپ رادیــکال را نــدارم؛ چــرا کــه اصــال 

چــپ رادیــکال از طریــق نفــوذ دروِن 

قــدرِت بروکراتیــک دولتــی و حکومتــی، 

سیاســتی  حامــل  توانــد  منــی  دیگــر 

جریانــات  اگــر  امــا  باشــد.  رادیــکال 

حکومــت  نهــاد  درون  در  حکومتــی 

کاخ می زننــد تــا بــر علیــه آحــاد مــردم، 

ستمکشــان و کارگــران اقــدام مناینــد، 

نیــروی  وظیفــه  وضعیتــی  چنیــن  در 

سیاســی چــپ، چــه امــری می توانــد 

باشــد جــز نقــب زدن در دورن »شــهر« 

هامنجایــی  یعنــی  حاشــیه ها؛   و  هــا 

ــد ؟ و  ــران می زین ــه ستمکشــان و کارگ ک

ایــن یکــی از نقاطــی اســت کــه رویکــرد 

چــپ  نحلــه  از  طیف هــای  متناقــض 

منایــان می شــود؛ جایــی کــه آنهــا بــا 

بزرگنامیــی عــدم امــکان دخالت گــری 

ــطح  ــی در س ــی، حت ــن فضاهای در چنی

هیــچ  نیــز  گفتــار  و  برنامه ریــزی 

چنیــن  ایــن  رضورتــی  بــه  اشــاره ای 

ــت  ــا نیس ــی بن ــد؛ گوی ــن منی کنن بنیادی

ــود  ــامن خ ــی گفت ــه اجتامع ــا بدن ــه ب ک

پیوندیابــی کننــد، وقتــی هیــچ دغدغه ای 

در ایــن بــاره مطــرح منی گــردد، پــس 

نبایــد از ایــن غافل گیــر شــد کــه کــه 

ــف از چــپ در ســاحت عمــل،  ــن طی ای

ــاع  ــود را در دف ــری خ ــه دخالت گ عرص

ــروی کار جامعــه و همــه ی  ــاف نی از من

)و  تولیــد  عرصــه  در  زحمتکشــان 

منی بینــد. بازتولیــد( 

امــا آیــا واقعــا ارتباط گیــری چــپ بــا 

چنیــن  ایــن  خــود،  اجتامعــی  بدنــه 

شــاید  اســت؟  ناشــدنی  و  ناممکــن 

ــرت از  ــی به ــای تاریخ ــه مثال ه ــوع ب رج

هــر تحلیــل و اســتداللی بطــالن ناممکن 

بــودن سیاســت رادیــکال را برای مــان 

مــرور  منونــه،  بــرای  کنــد.  منایــان 

فعالیت هــای ســازمان های کمونیســتی 

نســل گذشــته، یعنــی هــامن جریان هــای 

چریکــی  ای کــه احــزاب و جریانــات 

موجــود آن را غیرکارگــری و ماجراجــو و 

یــا اعــامل اش را غیرمعقــول می خواننــد، 

در  می تــوان  کــه  می دهــد  نشــان 

ــان و رسکــوب -خصوصــا  ــت خفق وضعی

سیاســت  بــه  کمونیســت ها-  علیــه 

رادیــکال پایبنــد بــود و بــا مخاطبــان 

سیاســت  راســتین  )ســوژه های( 

و  کــرد  برقــرار  ارتبــاط  کمونیســتی 

ــه ی  ــت. نتیج ــت یاف ــا مقبولی ــان آنه می

رویکــرد نامتناقــض آنهــا و تالش هــا و 

ــخ  ــه در تاری ــان ک پایداری هایشــان آنچن

قیــام ۵۷ می بینیــم، مــورد انتخــاب و 

ــا  ــوی صده ــدن از س ــع ش ــت واق حامی

ــت در  ــا نیس ــه بن ــود ]البت ــر ب ــزار نف ه

اینجــا بــه طــور یکســویه و متــام قــد از 

مشــی نظــری آن ســازمان ها دفــاع کنــم، 

بلکــه موضــوع برجســته کــردن رویکــرد 

ــا بدنــه ی  موفــق آنهــا در ارتباط گیــری ب

ــل آن  ــه حام ــود ک ــاری ب ــی گفت اجتامع

بودنــد[.

بــه طــور کلــی هــم پروســه مبــارزه 

متشــکل و ســازمان یافتــه ی رادیــکال 

)هــامن کــه جریــان چــپ امــروز ایــران 
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فاقــد آن اســت( نــه از طریــق چهارچوب 

قوانیــن حکومتــی کــه در جهــت حفــظ 

ــده،  ــن ش ــلط تبیی ــه ی مس ــع طبق مناف

بلکــه در خــارج از ایــن چهارچــوب و 

ــود  ــی رود. منی ش ــش م ــه اش پی ــر علی ب

ــگ نظــام  ــه جن ــی ب ــن بورژوائ ــا قوانی ب

ــارت  ــه عب ــت. ب ــم رف ــه داری حاک رسمای

ــد در  ــکال منی توان ــت رادی ــر، سیاس دیگ

زمیــن بــازی اجــرا شــود کــه قوانیــن  آن 

توســط دشــمن نوشــته شــده اســت. از 

ایــن رو هیــچ راه دیگــری بــرای پیشــربد 

ــا وضــع موجــود  ــارزه آشــتی نادذیر ب مب

منی تــوان متصــور شــد، بــل فعالیــت 

محدودیت هــای  از  فراتــر  یــا  خــالف 

وضــع  حاکــم  توســط  کــه  قانونــی 

بــه  کــه  آنچــه  یعنــی  اســت.  شــده 

نفــع حاکمیــت نیســت، هــم رضورت 

دارد و هــم ممکــن اســت! در میــدان 

واقعــی جنــگ اســرتاتژی ها در تضــاد 

بــا یکدیگــر و در جهــت نقــض هــم 

ــن  ــد؛ بنابرای ــارزه می آین ــدان مب ــه می ب

ــروی از اســرتاتژی دشــمن  ــه پی هــر گون

ــروی از  ــای پی ــه معن ــگ، ب ــن جن در زمی

دشــمن و در نتیجــه غلبــه آن بــر نیروهــا 

ــا در نظــر گرفــنت تضــاد  خواهــد شــد. ب

آنتاگونیســتی چــپ )رادیــکال( بــا نظــم 

مســتقر، می تــوان گفــت تئوریــزه کــردن 

انتخــاب بیــن گزینه هــای موجــود در 

ــی  ــم در یک ــی، آن ه ــات حکومت انتخاب

از درنده خوتریــن آنهــا یعنــی جمهــوری 

اســالمی، نــه یــک تاکتیــک کــه بیــش از 

ــکال و  ــرتاتژی ای غیررادی ــز اس ــر چی ه

ــت. ــی اس ــد انقالب ض

بــا نگاهــی بــر تاریخچــه ی جریانــات 

چــپ ایــران، ایــن امــر بــر مــا بــه وضــوح 

و  مشــارکت  کــه  می گــردد  روشــن 

دخالت گــری چــپ در روابــط قــدرت 

در  حاکمیــت،  قوانیــن  مبنــای  بــر  و 

ســاحت کلــی هیــچ دســتاوردی جــز 

ادغــام گفتــامن چــپ در منطــق حاکــم 

و  باورهــا  از  انحــراف  هم زمــان  و 

آرمان هــای چــپ و در نهایت دور شــدن 

از مســیری خواهــد بــود کــه کل مبنــای 

ایــن نحلــه بــر حرکــت در آن مســیر 

ــت  ــامن حامی ــی ه ــد؛ یعن ــا می یاب معن

و  کارگــر  طبقــات  منافــع  پیشــربد  و 

فرودســت جامعــه بــا افــق بــر هــم زدن 

وضعیتــی کــه منجــر بــه فرودست ســازی 

آنهــا می گــردد. بــرای منونــه، جریــان 

ــا  ــود را ب ــه خ ــی ک ــوده از زمان ــزب ت ح

قوانیــن معلوم الحــاِل موجــوِد بــورژوازی 

رویکــرد  از  و  منــوده  منطبــق  حاکــم 

انقالبــی بــه رویکــردی رفرمیســتِی درون 

ــک رسه  ــع داد، ی ــر موض ــی تغیی حکومت

از مبــارزه ی ضدرسمایــه داری حاکــم و 

فعالیــت در راســتای احیــا و بازســازی 

فرودســت  و  کارگــر  طبقــه  مبــارزات 

انــدک  در  و  شســته  دســت  جامعــه 

ــا  ــه ب ــید ک ــی رس ــه جای ــی کارش ب زمان

ــی  ــیاحت سیاس ــون از س ــذف انقالبی ح

هم نــوا شــد ]و البتــه کــه همچنــان ایــن 

جریــان از انحــراف سیاســی خــود در آن 

رو در  ایــن  از  و  دفــاع می کنــد  دوره 

هــامن مســیر قــدم برمــی دارد[. بنابرایــن 

محــدود کــردن مبــارزات و فعالیت هــای 

جریانــات چــپ از طریــق مجراهــای 

قانونــی حاکمیــت )در ایــران( از هــامن 

اســت.  شکســت  بــه  محکــوم  ابتــدا 

ــامل  ــتگاه اع ــط دس ــه توس ــتی ک شکس

هژمونــی حاکــم در جهــت حــذف و 

ــه  ــامن چــپ صــورت پذیرفت ــام گفت ادغ

ــامن  ــالن آن گفت ــی عام ــذف فیزیک و ح

ــتگاه  ــط دس ــزوم- را توس ــورت ل -در ص

قهــر نظامــی تســهیل می کنــد. در واقــع 

مســاله در اینجــا ایــن نیســت کــه بــازی 

ــت  ــا خواس ــم، ب ــدرت حاک ــن ق در زمی

قدرت خواهــی جریــان چــپ مــورد نظــر 

و بــه رســمیت شــناخته شــدن از ســوی 

ــا ایــن کــه  حاکمیــت انجــام بپذیــرد و ی

ــرای  ــه ب ــاد فضــا و زمین ــتای ایج در راس

احیــای مبــارزه رادیــکال صــورت پذیرفته 

باشــد. آن چــه مهــم اســت یکــی ادغــام 

و حــذف گفتــامن چــپ در یــک رویکــرد 

رفرمیســتی عقیــم و دیگــری کانالیــزه 

ــر- در  ــت -و رضورت تغیی ــدن خواس ش

ــم  ــن حاک ــه قوانی ــت ک ــی اس چهارچوب

تعریف/بازتعریــف  را  آن  بــار  هــر 

ــان  ــی چن ــن قوانین ــا چنی ــد؛ طبع می کنن

ــگیری از  ــرای پیش ــی ب ــوپاپ اطمینان س

تغییــر رادیــکال را در خــود داراســت 

ــه  ــه تــن دادن ب کــه پیشــاپیش هــر گون

آن قوانیــن و بــازی در ســاحت تعریــف 

ــت و  ــارغ از نی ــای آن -ف ــر مبن ــده ب ش

ــد  ــویی خواه ــمت و س ــه س ــدف- ب ه

رفــت کــه هــر چــه باشــد در جهــت 

نفــع  بــه  موجــود  وضعیــت  تغییــر 

ستمکشــان و کارگــران نخواهــد بــود، 

ــنت  ــردی آبس ــن رویک ــس چنی ــه بالعک ک

ــح و  ــه توضی ــت ک ــی اس ــی اخته گ نوع

ــای  ــر مبن ــی ب ــه طــول کل اســتدال ل اش ب

عــدم مــکان هــر گونــه دخالت گــری 

رادیــکال می باشــد. آن چــه در آینــده 

ــن  ــق چنی ــه خل ــز، ن ــد نی ــاق می افت اتف

بلکــه دور شــدن هــر چــه  امکانــی، 

سیاســت ورزی  رضورت  از  بیشــرت 

ــاره  ــه اش ــور ک ــت. هامنط ــکال اس رادی

و  تــوده  حــزب  حرکــت  رونــد  شــد، 

ــه ای  ــوان منون ــه عن ــی اش ب موضــع  کنون

ــه گویاســت. ــن زمین ــاع در ای ــل ارج قاب

ماجرای »چه باید کرد« ها!

ســتم  هجمــه ی  یعنــی  اینهــا،  همــه 

سیاســت های  و  متحجــر  حکومــت 

و  ســویی  از  رسکوب هــا  و  نئویربالــی 

ــت ها و  ــا شکس ــان، ب ــخ مبارزاتی م تاری

ــل  ــه نس ــه مثاب ــا را ب ــش، م پیروزی های

واداشــته  بــدان  انقالبیــون  از  نوینــی 

ــی  ــدرت نظام ــر ق ــا در براب ــه تنه ــه ن ک

و پلیســی روزافــزون حاکمیــِت طبقاتــی 

در اشــکال گوناگــوِن جهانــی اش، کــه 

ــارزه ی  ــه مب ــی ک ــن وضعیت ــر ای در براب
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بالــذات  صــورت  بــه  را  رهایی بخــش 

مختــوم می دانــد، بــه »چــه بایــد کــرد« 

هــای نویــن بیاندیشــیم. 

هســتیم  دوره ای  در  مــا  کــه  چــرا 

و  طبقاتــی  مبــارزه ی  ســویی  از  کــه 

ــا  ــا وضعیــت موجــود و ب آشــتی ناپذیر ب

ــی  ــی مبتن ــان جامعه/جوامع ــق و آرم اف

ــدت  ــه ش ــل، ب ــدی بدی ــط تولی ــر رواب ب

مســتهلک و پراکنــده شــده و بســیاری از 

ــوب  ــپ مرع ــزاب چ ــازمان های و اح س

نظــم حاکــم شــده اند و در وضعیــت 

وا  طــوری  آنهــا  گشــته آند.  ادغــام 

حوزه هایــی  در  حتــی  کــه  داده انــد 

ــن و  ــه فاحش تری ــلطه ب ــتم و س ــه س ک

هارتریــن شــکل ممکــن منایــان می شــود 

نیــز آن طــور که بایــد حضور ندارنــد. این 

وضعیــت اســفناک تــا حــدی پیــش رفتــه 

کــه آنهــا نــه تنهــا خطــری بــرای وضعیت 

محســوب منی شــوند بلکــه جریانــات 

فاشیســتی و افراطــی راســت گرا هــم بــه 

آنهــا بــه عنــوان مانعــی بــرای پیــش روی 

خــود منی نگرنــد. آن طــور کــه امــروز در 

اروپــا شــاهدیم کــه فاشیســم دوبــاره پــا 

ــان و  ــورت عی ــه ص ــان ب ــه؛ در یون گرفت

در حامیــت دولــت بــه حــذب هــواداران 

بیشــرت می پــردازد و در فرانســه فعالیــن 

ــه  ــت را ب ــکال و آنتی فایشس ــپ رادی چ

قتــل می رســاند، در آملــان بــه کمــک 

حزب/احــزاب اولــرتا راســت گام بــه گام 

بــه پیــش مــی رود و در هلنــد -و برخــی 

بــه وقیحانه تریــن  کشــورهای دیگــر- 

شــکل ممکن در ســاحت سیاســت گذاری 

هــای مهاجرســتیز و پناهنده ســتیز بــروز 

می کنــد. چنــدی پیــش در یونــان، دو 

کارفرمــا ۳۰۰ کارگــر خارجــی را -کــه 

بودنــد-  زندانــی  شــکل برده وار  بــه 

ــاد  ــل اتح ــتند و در مقاب ــه بس ــه گلول ب

چپ هــای رادیــکال آنــرا تنهــا عملــی 

نژادپرســتانه خوانــد؛ گویــی ایــن اتفــاق 

سیاســت گذاری  بــا  ارتباطــی  هیــچ 

هــای فاشیســتی علیــه کارگــران خارجــی 

ــی  ــه طــور کل ــدون اجــازه اقامــت و ب  ب

و  نــدارد  کشــور  آن  در  مهاجریــن 

ایــن تنهــا حادثــه ای از دو کارفرمــای 

ــه،  ــن منون ــود و بــس. همی نژادپرســت ب

خــود بــه روشــنی گویــای افتضاحــی 

اســت کــه دامــن جریانــات چــپ رســمی 

را گرفتــه اســت. مناینــدگان فاشیســت ها 

نــه  و  نشســته اند  پارملــان  هــامن  در 

تنهــا اقداماتــی ایــن چنیــن وحشــیانه را 

ــدی  ــر از چن ــه ه ــد بلک ــه می کنن توجی

بــر لــزوم تشــدید مهاجرســتیزی )بــه 

عنــوان یکــی از اشــکال بــروز فاشیســم( 

در صحــن مجلــس و دولــت قانونــی 

تاکیــد می کننــد، و در مقابــل احــزاب 

ــرتیم ترین  ــه اکس ــی ک ــی زمان ــپ، حت چ

حالــت ممکــن )گلولــه بســته شــدن 

می افتــد  اتفــاق  خارجــی(  برده هــای 

موضــوع رو بــه ســوء رفتــار و باورهــای 

تقلیــل  جنایــت  عامــالن  افراطــی 

ــد نشــانه ای باشــد از  ــد، می توان می دهن

محــدوده ای کــه ملزومــات مشــارکت در 

ســاحت قانونــی قــدرت بــر رضورت های 

مبــارزه ی آنتاگونیســتی اعــامل می کنــد. 

دقیقــا ایــراد کار از آنجاســت کــه احــزاب 

چــپ کــه از طریــق انتخابــات بــه پارملان 

ــامن  ــی از ه ــک بخش ــد، این راه یافته ان

شــده آند،  یونــان  در  حاکــم  روابــط 

روابطــی کــه اجــازه  می دهــد تــا رسمایــه 

ــی،  ــع و مضاعف ــورت فجی ــه ص ــی ب مل

ستمکشــان و کارگــران را اســتثامر کنــد. 

چگونــه می شــود ایــن جریانــات شــاهد 

ــام  ــتی نظ ــویه های فاشیس ــری س اوج گی

پارملــان  هم زمانــدر  و  باشــند  حاکــم 

حضــور دارنــد ولــی پاســخی بــه رضورت 

ســازمانیابی ضــد فاشیســم -فراتــر از 

قانونــی- ندهنــد؟  محدود ه هــای 

بــا ایــن اوصــاف، بــه نظــر می رســد 

بــه  بــار  ایــن  بایــد  رادیــکال  چــپ 

ــارزه  ــای مب ــرای احی ــری ب ــور جدی ت ط

موجــود  نظــم  بــا  آشــتی ناپذیر 

ــر  ــت اگ ــراق نیس ــد. اغ ــی کن چاره جوی

بگوییــم متــام تالش هایــی کــه طــی یــک 

دهــه گذشــته توســط فعالیــن چــپ 

صــورت پذیرفتــه، در بهرتیــن حالــت 

ــوده  ــه سیاســی احزابــی ب در حــد زنگول

در  حتــی  بعضی هایشــان  دیگــر  کــه 

ســاحت سیاســی ایــران در حــد یــک 

ــام و نریــه هــم موجودیــت ندارنــد.  ن

متــام تالش هــا تاریــخ شــده و تاریخ مــان 

کــه  اســت  تالش هایــی  از  خاطــره ای 

بــه بن بســت رســیده، و مــا بی آن کــه 

بــه  دالیــل  و  را  گذشــته  تالش هــای 

و  بازبینــی  را  رسیدن شــان  بن بســت 

موشــکافی کنیــم، بــاز »چــه بایــد کــرد« 

هایــی را مطــرح می کنیــم کــه گویــی 

ــه  ــت؛ ب ــود اس ــش موج ــخ اش از پی پاس

بیــان دیگــر تالشــی جــدی بــرای فــرا 

رفــنت از وضعیــت، حتــی در حــد تببیــن 

و تحلیــل و برنامه ریــزی نظــری هــم 

ــاری  ــوض، انتظ ــده منی شــود. و در ع دی

غریــب بــرای ظهــور نیرویــی موعــود، یــا 

قســمی رخــداد رهایــی بخــش کاربســت 

چــپ شــده اســت؛ و هــر از چنــدی 

ــه در  ــت منفعالن ــرای دخال ــالش ب ــز ت نی

جهتایــن کــه بیــن آنهــا یکــی معتدل تــر 

رضایتــی  این گونــه  و  شــود  انتخــاب 

جلــب شــود کــه از قبضــه ی قــدرت 

جلوگیــری  افراطــی  راســت  توســط 

کرده ایــم. 

آن چــه پیداســت نتیجــه ی ایــن همــه 

ــدن  ــت انجامی ــه شکس ــی، و ب رسخوردگ

ــدان  ــا را ب ــد م ــا، بای ــرد ه ــد ک ــه بای چ

مســتقل  حرکتــی  مبتکــر  تــا  دارد  وا 

خودمــان باشــیم؛ و بــرای حرکــت بــه آن 

ســمت از هم  اکنــون بــا روشــی متفــاوت 

از گذشــته بــه چاره اندیشــی جمعــی در 

ــویم.  ــغول ش ــری مش ســطح دقیق ت

بــودن  مســتقل  از  منظــورم  البتــه 

حرکــت، تنهــا بــه معنــای اســتقالل از 
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نهادهــای قــدرت زمیــن بــازی حاکمیــت 

ــی ۸۸   ــش مردم ــه جنب ــرا ک ــت، چ نیس

منونــه ای از اســت کــه از ایــن بابــت 

مســتقل بــود، ولــی تحــت هژمونــی 

گفتــامن اصالح طلبــان قــرار داشــت و 

رسانجــام آن را هــم دیدیــم کــه چگونــه 

همیــن ســلطه ی گفتامنــی بــه منجــر 

در  و  رادیــکال  ســویه های  افــول  بــه 

بنابرایــن  شــد.  آن  شکســت  نهاســت 

ــویه ای  ــه س ــا، ب ــتقالل در اینج ــن اس ای

کــه  دارد  اشــاره  جمعــی  حرکــت  از 

مســیر  در  غیرمتناقضــی  طــور  بــه 

ــش  ــع فرودســتان و زحمتکشــان پی مناف

تاکتیــک  و  اســرتاتژی  و الجــرم  بــرود 

و اهــداف اش مبتنــی بــر نحــوه ای از 

بــه  باشــد کــه  دخالت گــری سیاســی 

ــدرت،  ــط ق ــه رواب ــنت ب ــر داش ــای نظ ج

و شــکاف های حاکمیــت، و بــه طــور 

ــه حــوزه سیاســت  کلــی دخیــل بســنت ب

سیاســت ورزی  امــکان  بــر  رســمی، 

ــه  ــدد و ب ــد ببن ــکال امی ــی و رادی مردم

احیــا و تقویــت مبــارزات زحمتکشــان و 

کارگــران یــاری رســاند.  

از صفر رشوع می کنیم

بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد می تــوان 

رهنمودهــای زیــر را بــرای پایه ریــزی 

چنیــن حرکتــی در نظــر داشــت:

تحــرکات  از  اســتقالل  رضورت   .۱

سیاســت  ســاحت  در  کــه  سیاســی ای 

می پذیــرد. صــورت  رســمی 

۲. بــاور بــه ایــن کــه آلرتناتیوهــای چــپ 

و انقالبــی موجــود، پاســخ قابــل اتکایــی 

کمونیســتی  سیاســت  احیــای  بــرای 

ایجــاد  فکــر  بــه  بایــد  و  نیســتند 

باشــیم. خودمــان  بدیل هــای 

۳. رضورت گسســت کامــل نظری-عملــی 

از جریانــات چــپ تــا کنــون موجــود.

ســخن آخــر آن کــه ما بــه عنــوان فعالین 

چشــم گشــوده در عــرص پساشــوروی، و 

ــه ی ۵۷،  ــه محــاق رفت بعــد از انقــالب ب

ــدی  ــی ج ــا عزم ــه ب ــم ک ــاره ای نداری چ

مبــارزات  پیشــربد  و  بازســازی  بــرای 

ــم.  ــر بیاغازی ــد از صف ــان بای ــی  م سیاس

بــرای ایــن کار ابتــدا بایــد بــه شناســایی 

نقــاط صفــر بــر روی مختصــات سیاســی 

ــارزه را در  ــه و از آنجــا مب ــران پرداخت ای

جمع هایــی هــر چنــد کوچــک و بــا 

ــان  ــه بی اشــکال گوناگــون آغــاز منــود؛ ب

دیگــر بــا ایجــاد هســته های کمونیســتی 

بــه  هســته ها  ایــن  پیوندیابــی  بــا  و 

نظــری  تبییــن  بــرای  جمعــی  طــور 

همــت  نظــری  جــدی  رهیافت هــای 

گــامرد تــا برآینــد ایــن تحــرکات سیاســی 

و نتیجــه نظــری بــر آمــده از آنهــا بتوانــد 

باشــد.  موجــود  بن بســت  راهگشــای 

آگاه  کــه  اســت  آن  نکتــه  مهم تریــن 

باشــیم کــه مســیری ســخت و شــاید 

ــم. ــی را در پیــش داری طوالن

رفـقـا بـه پـیـش!

خرداد ۱۳۹۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[ آرشیو نریه خیابان: 

http://www.iran-archive.com/start/325
]۲[ آرشیو نریه اتحاد، ارگان اتحاد دانشجویان ضد فاشیسم: 

http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0156/
nash0156.html

http://www.iran-archive.com/start/325
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0156/nash0156.html
http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/nashriat/nash0156/nash0156.html
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گری ر کا جنبــش  ینه های  گز بــر  ملــی  تأ
مین حصوری ا

محمـد مالجـو در مطلبـی کـه اخیـراً بـا 

کارگـری  جنبـش  »گزینه هـای  عنـوان 

سیاسـی«  اقتصـاد  »نقـد  در  ایـران«  در 

منتـر کـرده اسـت، بـه موضـوع بسـیار 

نحـوه ی  بـا  کـه  اسـت  پرداختـه  مهمـی 

تعییـن اسـرتاتژی بـرای جنبـش کارگـری 

پیونـد نزدیکـی دارد: این کـه بخش فعال 

طبقـه کارگـر در برابر رشایـط کنونی چه 

در  کـه  کنـد  اتخـاذ  می توانـد  سیاسـتی 

جهـت منافـع درازمـدت  اش قـرار گیـرد. 

بـر مبنـای دسـته بندی ای کـه مالجـو در 

ابتـدای مقالـه از مجموعـه نیروهـای بـه 

چالـش گیرنـده ی وضعیـت موجـود ارایه 

مطلـب،  پایانـی  بخـش  در  می دهـد، 

راهـکار معقـول پیـش روی طبقـه کارگر 

را همراهـی بـا مبـارزات ضـد اسـتبدادی 

خواهـان  کـه  می دانـد  طیف هایـی 

زمامـداری  شـیوه های  در  دگرگونـی 

هسـتند، بی آن کـه بـه دگرگونـی بنیـادی 

- مـورد نظـر طبقـه کارگـر- در سـاختار 

اقتصادی نظری داشـته باشـند ]می دانیم 

کـه هژمونـی ایـن نـوع از تحول خواهـی 

بـا جریانـات اصالح طلب داخلی اسـت[.

بـرای  اسـرتاتژی  تعییـن  حـوزه ی  در 

پراتیـک سیاسـی/اجتامعی طبقـه کارگـر، 

در میـان عالقمنـدان و فعـاالن کارگـری 

زبـان  فارسـی  رسـانه های  فضـای  در 

عمدتـاً بـا دو دیـدگاه قطبی شـده مواجه 

تکیـه  بـا  دو  ایـن  از   یکـی  می شـویم: 

سندیکالیسـم،  خدشـه ناپذیر  اصـل  بـر 

مهم تریـن وظیفـه ی پیـش روی کارگـران 

-و فعـاالن کارگـری- را پافشـاری بر طرح 

شـدن  متشـکل  صنفـی،  خواسـته های 

بـرای  تـالش  و  خواسـته ها  ایـن  حـول 

رسـمیت  و  سـندیکاها  عمومـی  احیـای 

قانونـی حـق تشـکیل سـندیکا و  یافـنت 

بـرای کارگـران می دانـد.  حـق اعتصـاب 

از ایـن منظـر درگیـر شـدن کارگـران در 

پیکارهـای سیاسـی -حتـی اگـر رضورتـی 

بـه ایـن کار باشـد- موجـب تضعیـف و 

کارگـران  شـدن  دور  و  آنهـا  پراکندگـی 

خواهـد  طبقاتی شـان  اولویت هـای  از 

شـد؛ ضمـن این کـه در رشایـط بسـته و 

محدودیت هـای فـراوان قانونی- حقوقی 

نفـس پافشـاری بـر خواسـته های صنفی 

و حـق تشـکیل سـندیکا و حـق اعتصاب 

در بطـن خـود ماهیتـی سیاسـی دارد که 

خـود می توانـد مهم ترین سیاسـت طبقه 

کارگـر در رشایـط کنونـی باشـد.

دسـته ی دیگر ضمـن اینکـه فعالیت های 

را  بـه سـندیکا  یـا معطـوف  سـندیکایی 

بـدون پیوند با ملزومات سیاسـی طبقه ی 

کارگـر -در راسـتای عدالـت اجتامعـی و 

یا افق سوسیالیسـتی- نارسـا و در تناقض 

طبقـه  تاریخـی  نیازهـای  و  جایـگاه  بـا 

کارگر می دانند، مشـارکت سیاسـی طبقه 

کارگـر در حرکت هـا و جنبش هایی را که 

مشـخصاً رنـگ و بـوی کارگـری نداشـته 

کارگـر  طبقـه  خواسـته های  یـا  و  باشـد 

می شـامرند.  مـردود  ندهـد،  بازتـاب  را 

همیـن  بـر  رویکـرد،  ایـن  بـه  قائلیـن 

سیاسـی  رویدادهـای  در خصـوص  مبنـا 

گاه  -و  انفعالـی  موضعـی   ۱۳۸۸ سـال 

نفی آمیـز- اتخاذ کردند و آن را بی ارتباط 

بـا خواسـته های طبقـه ی کارگـر قلمـداد 

کردنـد. آنهـاً عمدتـا هژمونـی جناح های 

اصالح طلـب بـر جنبـش پسـاانتخاباتی را 

مبنایـی بـرای صحـت ایـن رویکـرد خـود 

می کننـد. قلمـداد 

رشایـط کالن کشـور بـه لحـاظ نحـوه ی 

عمـده  جناح هـای  میـان  قـوا  موازنـه ی 

هـامن  واجـد  همچنـان  موجـود، 

انسـدادهایی اسـت کـه بـه التهاب هـای 

سـال ۱۳۸۸ انجامیـد، ازایـن رو بـه نظـر 

می رسـد کـه انتخابات ریاسـت جمهوری 

آبسـنت  می توانـد  آن  نتایـج  و  رو  پیـش 

رویدادهایـی باشـد کـه سـمت و سـوی 

اقتصـادی  و  سیاسـی  حیـات  بـرای  آن 

آتـی مـردم تعیین کننـده اسـت. به ویـژه 

گذشـته  سـال  چهـار  طـی  این کـه 

فشـارهای معیشـتی حاصـل از پیـروی 

http://pecritique.com/2013/02/01/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7/
http://pecritique.com/2013/02/01/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7/
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حادتر سیاسـت های اقتصـادی نولیربالی، 

تنش هـای تـازه ای را بـه فضـای عمومـی 

ایـن  بـا  اسـت.  کـرده  تحمیـل  جامعـه 

توضیحـات، بـه نظر می رسـد مقاله اخیر 

محمـد مالجـو کامبیش با در نظر داشـنت 

چنیـن مؤلفه هایـی از وضعیـت موجـود 

بدیـل  راهـکاری  اتخـاذ  رو-  پیـش  -و 

بـرای دخالتگـری سیاسـی طبقـه ی کارگر 

در روندهـا و تحـوالت سیاسـی آتـی را 

می شـامرد. رضوری 

بـا ایـن حـال از دیـد نگارنـده، مقالـه ی 

جـدی  ابهامـات  برخـی  واجـد  یادشـده 

تعامـل طبقـه کارگـر  دربـاره ی نحـوه ی 

فرایندهـای  بـا  کارگـری(  )جنبـش 

تحول خواهانـه ی دموکراتیـک و نیروهای 

درگیـر در آن اسـت. روشـن نکـردن ایـن 

نویسـنده  اسـت  ممکـن  -کـه  ابهامـات 

آن را بـه فرصـت دیگـری واگـذار کـرده 

باشـد- می توانـد یـا بـه تکـرار بدیهیاتـی 

منجـر شـود که مازادی سیاسـی/راهربدی 

)گزاره هایـی  نیسـت  مرتتـب  آن هـا  بـر 

نظیـر اینکـه طبقـه کارگـر نبایـد نسـبت 

بـه تحـوالت سیاسـی بی اعتنا باشـد( و یا 

بـه تکرار و تأییـد راهـکاری بیانجامد که 

از قضـا در فضـای پسـاانتخاباتی پیشـین 

فعالیـن  از  طیف هایـی  سـوی  از  هـم 

سیاسـی حامـی طبقـه کارگـر بـا جدیـت 

دنبـال و ترویـج شـد، بی آن کـه در عمـل 

یـا  و  جنبـش  رسنوشـت  در  گشایشـی 

حیـات سیاسـی طبقه ی کارگر بـه ارمغان 

آورد ]رویکرد یادشـده را می توان تالشـی 

غیـر دیالکتیکـی برای یافـنت هم نهادی از 

میـان دو رس قطب بنـدی راهـربدی یـاد 

شـده در بـاال دانسـت[.

-کـه  مقالـه  ایـن  در  مالجـو  مشـخصاً 

تلقـی  نامتـام  مطلبـی  را  آن  نگارنـده 

می کنـد-  روشـن منی سـازد کـه در رونـد 

تعامـل در فراینـد تحول خواهی سیاسـی 

)ناظـر بـر تغییـر شـیوه های زمامـداری( 

فاعیلـت کارگـران در ایـن فراینـد از چـه 

جنسـی اسـت: آیـا کارگـران بـا هویـت 

طبقاتـی  مطالبـات  و  مسـتقل  سیاسـی 

خـود در ایـن فراینـد حضـور می یابنـد، 

بی شـکل  تـوده ای  به مثابـه  رصفـاً  یـا 

نیروهایـی  دسـته  آن  سیاسـی  متحـدان 

خواهنـد بـود کـه هژمونی ایـن مبارزه ی 

این جـا  در  دارنـد.  به دسـت  را  سیاسـی 

ممکـن اسـت این تصور  مطرح شـود که 

در رشایـط حـارض، کارگـران ایرانـی فاقد 

هـر گونه هویـت طبقاتی و نیز انسـجام 

حضـوری  بـرای  حداقلـی  تشـکیالتی 

سیاسـی  کالن  فرایندهـای  در  مسـتقل 

می تـوان  نـگاه  ایـن  رد  در  هسـتند. 

تجمعـات  و  اعرتاضـات  بـاالی  آمـار  بـه 

کارگـری در دهـه ی اخیـر اشـاره کـرد که 

همگـی به رغـم محدودیت هـای قانونـی 

موجـود و برخوردهـای بازدارنـده شـکل 

گرفته انـد و از قضـا نوشـته اخیـر مالجـو 

هـم بـر آن تأکیـد دارد و بخشـی از آن 

را به خوبـی انعـکاس می دهـد. وانگهـی 

پیـش نهادن هـر راهـکار دخالت گرانه ای 

بـرای ارتقـای وضعیـت طبقـه ی کارگـر، 

مسـتلزم ایـن پیش فرض اسـت که اساسـاً 

بخـش فعالـی در ایـن طبقه  وجـود دارد 

از  حـدی  دارای  بالقـوه  طـور  بـه  کـه 

امـکان تأثیرگـذاری بـر بدنـه ی طبقـه ی 

بـر معـادالت کالن  ایـن رو  از  و  کارگـر 

از  یکـی  این کـه  ]ضمـن  اسـت  سیاسـی 

اهـدف ضمنی هـر پالتفرم سیاسـی برای 

طبقـه ی کارگـر، رشـد انسـجام و تحـرک 

بخـش فعـال ایـن طبقـه، بـا همگرایـی 

حـول آن پالتفـرم اسـت[.

جـز  رویـه ای  اگـر  کـه  اینجاسـت  نکتـه 

صف بنـدی  بـا  هشـیارانه  دخالتگـری 

مسـتقل طبقاتـی مدنظر باشـد )بـه امید 

فردایـی کـه از برکت مواهب سیاسـی آن 

کارگـران خود را بـرای مطالبات بنیادی تر 

متشـکل  سـاختاری  دگرگونی هـای  و 

هـامن  ایـن  صـورت  ایـن  در  سـازند(، 

رویـه ایسـت که امـروزه -پـس از ناکامی 

سیاسـی  طیف هـای  سـوی  از  پیشـین- 

اصالح طلـب هـم دنبـال می شـود: یعنـی 

برسـازی یـک گفتامن »مهندسـی شـده« 

از  اسـتفاده  یک سـو  از  کـه  کارگـری  ی 

بزرگـی  بخـش  نارضایتی هـای  پتانسـیل 

از جامعـه و هدایـت »مطلـوب« آن در 

امکان پذیـر سـازد،  را  منازعـات سیاسـی 

و از سـوی دیگـر بـا پـرورش چهره هـا و 

جریانـات شـاخصی در بطن این گفتامن، 

امـکان مهـار سـوگیری های رادیـکال در 

جنبـش کارگـری و تضمیـن هژمونـی آتی 

خـود را بـر ایـن طبقـه فراهـم کنـد. در 

همیـن زمینـه می تـوان بـه ایـن واقعیت 

اغلـب  پیـش  مدتـی  از  کـه  کـرد  اشـاره 

رسـانه های وابسـته بـه ایـن طیف هـا و 

نیـز حامیـان رسـانه ای آنـان در جریـان 

اصلـی رسـانه های فارسـی زبـان، مباحث 

برنامه هـای  رسفصـل  بـه  را  کارگـری 

مسـئله  ایـن  فهـم  افزوده انـد.  خـود 

دشـوار نیسـت کـه آن چـه ایـن رسـانه ها 

عرضـه   خـود  کارگـری  برنامه سـازی  در 

حاکـم  گفتـامن  ادامـه ی  در  می کننـد، 

نولیـربال بر این رسـانه ها، سیاسـت زدایی 

پیونـد  و  کارگـری  مسـایل  عرصـه ی  از 

ابرگفتـامن حقـوق  بـا  ایـن حـوزه  دادن 

بـری اسـت. ضمـن این کـه بـه تجربه ی 

بـا  تاریخـی نزدیـک هـم می دانیـم کـه 

حوزه هـای  برخـی  شـدن  پروبلامتیـک 

نیازهـای اجتامعـی که با زیسـت جمعی 

و خواسـته های انبـوه مـردم پیوند دارند، 

بـا  می کوشـند  قدرمتـدار  گفتامن هـای 

در  پتانسـیل ها  ایـن  ادغـام  و  جـذب 

سـاختار گفتامنی خـود، صورتبندی عقیم 

جامعـه  بـه  را  آن  از  تحریف شـده ای  و 

امـکان  ترتیـب  بدیـن  تـا  کننـد  عرضـه 

بسـیج خودانگیخته ی نیروهای اجتامعی 

حـول آن شـکاف های معین را بـه امکان 

بسـیج توده هـا حـول روایت خـود از آن 

 ۱۳۷۶ سـال  در  کننـد.  بـدل  شـکاف ها 

نیروهـای اصالح طلـب بر مبنـای الگویی 
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کـه  را  نارضایتی هایـی  انباشـت  مشـابه، 

شـکل  مدنـی  و  سیاسـی  مسـائل  حـول 

گرفتـه بـود بـه مثابه رسمایـه ی اجتامعی 

خـود بـرای بازپس گیـری سـاحت قـدرت 

بـه کار گرفتنـد؛ بـی آن کـه بـرای سـایر 

نیروهـا و جریانـات فضایـی بـرای تحرک 

حـول ایـن نیازهای عمومـی فراهم کنند.

بـا ایـن فـرض کـه همراهـی کارگـران بـا 

خواهـان  کـه  تحول طلبـی  نیروهـای 

هسـتند،  زمامـداری  نویـن  شـیوه های 

بـه امکاناتـی نظـر دارد کـه در پـس ایـن 

تحـوالت احتاملـی موفقیت آمیـز نصیـب 

جامعـه ی کارگـری می شـود، می تـوان به 

احتاملـی  پی آمدهـای  و  امکانـات  ایـن 

کار  ایـن  بـرای  کـرد:   نـگاه  دقیق تـر  آن 

معقـول بـه نظـر می رسـد کـه کارنامـه ی 

سیاسـی و اقتصـادی اصالح طلبـان را در 

دوره ی هشت سـاله ای کـه قـوای اجرایی 

داشـتند  اختیـار  در  را  قانونگـذاری  و 

بازخوانـی کنیـم. دلیـل این امر آن اسـت 

کـه بـه رغـم بـازه ی زمانـی سپری شـده 

بـه  مربـوط  سیاسـی  رویدادهـای  و 

بـه  تـا جایـی کـه  دوران پسـااصالحات، 

میانگیـن تأثیرگـذار جناح هـای مختلـف 

)یعنـی  می شـود  مربـوط  اصالح طلـب 

برآمـد سیاسـی عینـی اصالح طلبـان(، بـه 

نظـر منی رسـد که تغییر قابـل توجهی در 

براینـد دیدگاه هـای سیاسـی و اقتصـادی 

آنـان رخ داده باشـد، جـز این کـه گرایش 

بـاور  و  نولیربالـی  سیاسـت های  بـه 

جهانـی  بـازار  در  ادغـام  رضورت  بـه 

شـده  پررنگ تـر  آنـان  در  رسمایـه داری 

در  حتـی  کـه  بیاوریـم  یـاد  ]بـه  اسـت 

یارانه هـا،  حـذف  طـرح  اجـرای  زمـان 

انتقـاد رهـربان اصالح طلـب نـه بـه اصـل 

ایـن طـرح، بلکـه بـه نحـوه ی اجـرای آن 

و امـکان تخلفـات دولتـی در پیشـربد آن 

بـود[.

در این جـا مجالی برای بررسـی کارنامه ی 

سیاسـی دوره ی اصالحـات نیسـت، جـز 

کـه  اصالح طلبـی  ای  پـروژه ی  این کـه 

در بنیـاد خـود بـه ملزومـات اصالحـات 

سیاسـی و اجتامعـی پایبنـد نبـود و فاقد 

انگیـزه و جسـارت و شـفافیت الزم بـرای 

میـدان دادن به مشـارکت بدنه ی مردمی 

خـود بـود، دسـتاوردی جـز رسخوردگـی 

عمومی نداشـت کـه چنیـن موقعیتی بنا 

بـر تجربیـات تاریخـی متعدد،  زمینه سـاز 

پوپولیسـتی  جریانـات  قدرت یابـی 

نکتـه هـم رضوری  ایـن  ذکـر  می شـود. 

اسـت کـه آن چـه کـه برخـی -بـه شـکل 

گفتـامن  رشـد  زمینـه ی  در  اغراق آمیـز- 

بـه  شـهروندمداری  و  مدنـی  حقـوق 

سیاسـت های اجرایـی دوره ی اصالحـات 

از  آن کـه  از  بیـش  می دهنـد،  نسـبت 

اصالح طلبـان  سیاسـی  دسـتگاه  سـوی 

بـه جامعـه اعطـا شـده باشـد، نتیجـه ای 

بـود از دینامیـزم تحـوالت درونـی یـک 

جامعـه ی جـوان و در معـرض مناسـبات 

»جهانی شـده«  دنیـای  ارزش هـای  و 

کـه همچنیـن بـر میراثـی صـد سـاله از 

مبـارزات آزادیخواهانـه تکیـه داشـت. از 

قضـا در تحلیـل نهایـی همیـن پتانسـیل 

بـود کـه بـه انکشـاف سیاسـی پـروژه ی 

انجامیـد.  -۱۳۷۶ سـال  -در  اصالحـات 

دوره ی  اقتصـادی  کارنامـه ی  لحـاظ  بـه 

خـود  مالجـو  »اصالحـات«،  بـه  موسـوم 

یکـی از مدون تریـن گزارش هـای مسـتند 

بـر  این بـاره گـردآورده اسـت کـه  را در 

مبنـای آن سیاسـت های نولیربالـی آغـاز 

بـا شـدت  شـده در دوران »سـازندگی« 

و حـدت بیش تـری در دوره ی اصالحـات 

و  قانونـی  زمینه هـای  و  شـد  پی گیـری 

حقوقـی الزم در جهـت خلـع یـد هر چه 

بیشـرت از نیـروی کار و بی حقوقی بیشـرت 

کارگـران فراهـم شـد تا بـا وابسـتگی هر 

کارمـزدی،  بـه  کار  نیـروی  بیش تـر  چـه 

»آزادسـازی نیـروی کار« کـه پیـش رشط 

اسـت  رسمایـه  حرکـت  بیشـرت  آزادی 

فراهـم گـردد، تـا نهایتـاً اقتصاد با شـتاب 

بیش تری به سـمت »آزادی« بازار حرکت 

ایـن حـال در مقالـه ی حـارض  بـا  کنـد. 

مالجـو بـه هیـچ رو ترصیـح منی کنـد کـه 

چـرا طیـف دوم از نیروهـای تحول خـواه 

)در دسـته بندی سـه گانه ی وی(،  اساسـاً 

دگرگونی هـای  ایجـاد  بـرای  انگیـزه ای 

سـاختاری در سـاحت اقتصـادی نـدارد.

امـا حداقـل بـر مبنـای روایتی کـه مالجو 

در مقاالتـی دیگـر از کارنامـه ی اقتصادی 

اسـت،  داده  ارایـه  اصالحـات  دوران 

اصولـی  گرایـش  کـه  دریافـت  می تـوان 

اصالح طلبـان به پیـروی از الگوی اقتصاد 

نولیربالـی -کـه زمینه هـای مـادی تفـوق 

چنیـن گرایشـی را قطعـاً بایـد در جایگاه 

مناسـبات  در  آن هـا  طبقاتـی  منافـع  و 

اقتصـادی جـاری جسـتجو کـرد- مانـع از 

آن می شـود که تحول طلبی دسـته ی دوم 

-تحـت هژمونـی جریانـات اصالح طلب- 

اساسـاً مایـل بـه سـمت گیری بـه سـوی 

دگرگونی هـای بنیادیـن اقتصـادی باشـد.

جسـت وجو  گفـت  می تـوان  مقابـل  در 

ایـن دگرگونی هـای سـاختاری  تـدارک  و 

اقتصـادی بـر عهـده ی نیروهـای وابسـته 

بـه طبقـه ی کارگـر اسـت و بخـش فعـال 

و منسـجم تر طبقـه ی کارگـر باید مرتصد 

بخشـیدن  تحقـق  بـرای  فرصت هایـی 

بـه ایـن خواسـته های خـود باشـد.ماجرا 

دقیقـاً در همیـن جـا نهفتـه اسـت کـه 

تـداوم  پـی  در  اساسـاً  کـه  نیرویـی  آن 

مناسـبات اقتصـادی مغایـر بـا نیازهـا و 

هیـچ گاه  اسـت،  کارگـر  طبقـه ی  منافـع 

نیرویـی نخواهـد بـود که ایـن »فرصت« 

را در اختیـار بخـش فعـال طبقـه کارگـر 

در  تنهـا  فرصتـی  ]چنیـن  دهـد  قـرار 

هدفمنـد  و  خودانگیختـه  عمـل  خـالل 

فراهـم  کارگـر  طبقـه ی  فعـال  بخـش 

منطقـی  نتیجـه ی  امـا  شـد[.  خواهـد 

ایـن گـزاره -در پیونـد بـا موضـوع ایـن 

نوشـتار- ابـداً ایـن نیسـت کـه طبقـه ی 

کارگـر الجـرم بایـد نسـبت بـه روندهای 

http://pecritique.com/2012/09/22/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/
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سیاسـِی »غیـر خـودی« بی اعتنـا باشـد، 

همسـازی های  و  ائتالف هـا  پـی  در  یـا 

مقطعـی بـا سـایر نیروهـای سیاسـی در 

جهـت منافـع خـود نباشـد. برعکـس، از 

آن جـا که همه ی روندهای کالن سیاسـی 

بـر موقعیت و سونوشـت طبقـه ی کارگر 

دخالتگـری  گذاشـت،  خواهنـد  تأثیـر 

-و  مشـخصاً  اسـت؛  الزامـی  آن هـا  در 

سیاسـی  آزادی هـای  مقولـه ی  به ویـژه- 

-کـه بـه شـیوه ی زمامـداری هـم مرتبـط 

اسـت- نیـاز بی واسـطه ی طبقـه ی کارگر 

از هـر قـر و طبقـه ای- اسـت  -بیـش 

تغییـر  بـرای  را  مبـارزات اش  بتوانـد  تـا 

وضعیـت فالکت بـار خـود سـازمان دهد. 

امـا نبایـد از یـاد برد کـه تنهـا در صورت 

اتخـاذ اسـرتاتژی و شـیوه های مبارزاتـی 

کارگـر  طبقـه ی  کـه   اسـت  مناسـب 

می توانـد یـک روند سیاسـی خـاص را به 

عرصـه ی مبارزاتـی خـود بـدل و مهـر و 

نشـان خـود را بـر آن حـک کنـد.

در ایـن صـورت، مسـئله ی بنیـادی ایـن 

اسـت کـه ملزومـات فاعلیـت و هویـت 

در  کارگـری  جنبـش  مسـتقل  سیاسـی 

همراهـی آن بـا یک فراینـد تحول جویانه 

و آزادی خواهانه چیسـت؟ نخست آن که 

ائتـالف  یـک  تجربـه ی  بـرای  الزم  رشط 

سیاسـی موفـق، قـرار گفـنت مؤلفه هـای 

ایـن ائتـالف در جایگاهـی برابر یا نسـبتاً 

برابـر اسـت؛ یعنـی رصف داشـنت هـدف 

تضمین کننـده ی  مشـرتک،  مقطعـی 

موفقیـت چنیـن ائتالفـی نیسـت. امـا از 

آن جـا کـه خواه بـه لحاظ برخـورداری از 

ظرف هـای سیاسـی و نیـروی تشـکیالتی 

منسـجم و خـواه بـه لحـاظ جایـگاه بـه 

رسـمیت شناخته شـده در سـاختار قدرت 

و امکانات مالی و رسـانه ای، بخش فعال 

طبقـه کارگـر فاقـد حداقل هـای برابـری 

بـا طیف هـای اصـالح طلـب اسـت، بایـد 

اذعـان کـرد که طبقـه ی کارگر پیشـاپیش 

احتاملـی  ائتـالف  ایـن  بازنـده ی  قطـب 

خواهـد بـود.

مفهـوم  از  گرامشـی  تعبیـر  بـر  بنـا 

-تحـت  جامعـه ای  هـر  »هژمونـی«، 

حاکمیـت بـورژوازی- بیش وکـم عرصه ی 

مـورد  در  اسـت.  هژمونیـک  پیکارهـای 

ایـران، از آن جـا کـه طبقـه ی کارگـر بنـا 

جایگاهـی  متعـدد،  تاریخـی  دالیـل  بـه 

پهنـه ی  در  فرودسـت  و  نـازل  بسـیار 

هژمونـی  بـا  عمـالً  دارد،  پیکارهـا  ایـن 

مواجه ایـم،  بـورژوازی  تثبیت شـده ی 

یعنـی نتیجـه ی ایـن فرودسـتی، بازتولید 

طبقـه ی  )ارزش هـای  بـورژوازی  منطـق 

در  آن  درونی شـدن  طریـق  از  مسـلط( 

بدنـه ی  در  به ویـژه  و  طبقـات  سـایر 

کـه  اسـت،  کارگـر  طبقـه ی  اجتامعـی 

ایـن امر خـود ضامـن بازتولید مناسـبات 

اقتصادی-سیاسـی نظام بورژوازی اسـت. 

چنیـن رشایطی پیـش از هر چیز رضورت 

تـدارک پیکارهای ضـد هژمونیک را پیش 

روی جامعـه ی کارگـری قـرار می دهد. از 

قضـا بـا توجـه بـه رونـد پرولرتیزه شـدن 

فزاینـده ی جامعـه -و از جمله فروپاشـی 

طبقـه ی  فرودسـت  الیه هـای  اقتصـادی 

پیکارهـای  اصلـی  میـدان  متوسـط- 

هژمونیـک آینده، نربد بر رس شـکل دادن 

بـه محتـوای آگاهـی و ذهنیـت سیاسـی 

»کارگر-شـهروندان« خواهـد بـود. از این 

مـازاد  حداقـل  گفـت  می تـوان  منظـر 

طبقـه ی  بـرای  کـه  بالقـوه ای  سیاسـی 

کارگـر طـی دهـه ی پـر تالطم اخیـر، پس 

شـدید  دشـواری های  شـدن  متحمـل  از 

معیشـتی و پـس از تجمع هـای اعرتاضـی 

پرشـامر و بی رسانجـام و مبـارزات نابرابر 

فعـاالن و نهادهـای کارگـری، قابل تصور 

اسـت، دسـت یابی بـه حـدی از ارتقـای 

هویـت طبقاتـی آن اسـت. بنابرایـن این 

رسمایـه را نباید به سـادگی خـرج نیرویی 

کـرد کـه بی تردیـد در جهـت چنـد شـقه 

کـردن بخـش فعال طبقـه کارگـر خواهد 

کوشـید و بـا هژمونیـک سـازی گفتـامن 

رشـد  حـال  در  فراینـد  خـود،  سیاسـی 

هویت یابـی طبقاتـی کارگـران را به طور 

سیسـتامتیک مختـل -یـا نابـود- خواهـد 

مجموعـه  این کـه  توضیـح  سـاخت. 

نیروهـای جنـاح اصالح طلـب در صـورت 

قـدرت،  سـاحت  در  دوبـاره  برآمـدن 

جایـگاه  تثبیـت  منظـور  بـه  حداقـل 

بازتولیـد  جهـت  در  خـود،  بین املللـی 

مبنـای  -بـر  روابـط رسمایـه داری  فعـال 

خواهنـد  آن-  امـروز  جهانـی  ملزومـات 

کوشـید. الزمـه ی ایـن کار تـداوم پیگیـر 

هـامن رونـد فرهنگ سـازی و بسرتسـازی 

حقوقی/قانونـی اسـت کـه طـی دوره ی 

آن  شـاهد  اصالحـات  هشت سـاله ی 

بودیـم: رونـدی کـه از یک سـو ناظـر بـر 

آزادسـازی هـر چـه بیش تـر نیـروی کار، 

در عیـن تربیـت طبقـه ی کارگـری مطیع 

بـود و از سـوی دیگر آزادی های سیاسـی 

در  نیـز  را  محـدود  و  نسـبی  مدنـی  و 

خدمـت پیشـربد پـروژه هـای هژمونیـک 

گفتـامن  اجتامعـی  گسـرتش  هـدف  -بـا 

نولیـربال- قـرار داده بـود ]۱[ ]برای مثال 

بایـد بـه خاطر داشـت کـه هـامن آزادی 

نسـبی رسـانه ای که در مقطعی از دوران 

بـه  عمـالً  بودیـم،  آن  شـاهد  اصالحـات 

پرورش نسـل تـازه ای از ژورنالیسـت ها و 

روشـنفکران جوان انجامید کـه بزرگرتین 

بدیهی انـگاری  آنهـا  مشـرتک  وجـه 

مناسـبات رسمایـه داری نولیـربال و بـاور 

بـه پیونـد ذاتـی دموکراسـی و بـاراز آزاد 

بـوده اسـت[. ضمـن این کـه اگـر تغییـر 

شـیوه های زمامـداری بـه شـیوه ی مـورد 

نظـر اصالح طلبـان محقـق شـود، پـس از 

کشـمکش های طوالنـی بـر رس گشـایش 

فضـای سیاسـی، نیروهای تـازه به قدرت 

رسـیده از مروعیـت کافی برای پیشـربد 

علیـه  -بـر  خـود  هژمونیـک  طرح هـای 

منافـع سـاختاری طبقه کارگـر- برخوردار 

خواهنـد بـود.

به اختصـار  می تـوان  اوصـاف  ایـن  بـا 
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مسـئله را این گونـه بازسـازی کـرد: هـم 

بخش هایـی از بـورژوازی دور از قـدرت 

هـم  و  اصالح طلبـان-  هژمونـی  -تحـت 

طبقـه ی کارگـر بـرای اهدافـی متفـاوت 

نیازمنـد تغییـر در شـیوه های زمامـداری 

آن  مشـخصه ی  مهم تریـن  کـه  هسـتند 

گشایشـی در جهـت فضـای بـاز سیاسـی 

اسـت. اولـی بـرای بازآرایـی بهـرت قـوای 

مطمـن  بازگشـت  جهـت  در  اجتامعـی 

بـه عرصـه ی قـدرت نیازمنـد ایـن فضـای 

بـرای  دومـی  و  اسـت  سیاسـی  بـاز 

زمینه سـازی سـازمان یابی تـوده ای خـود 

در جهـت تحقـق حقـوق پایامل شـده و 

نیـز بسرتسـازی مبـارزات درازمـدت برای 

دگرگونـی سـاختارهای اقتصـادی. در این 

طبقـه  روی  پیـش  راهـی  چـه  رشایـط 

کارگـر بـرای پیـروی بـه سـوی نیازها و 

اهـداف طبقاتـی آن اسـت؟

موازنـه ی  وضعیـت  چگونگـی  بی گـامن 

قـوا در رشایـط کنونـی، رضورت نوعـی 

همسـازی میـان نیروهـای دارای اهداف 

می کنـد،  تأییـد  را  مشـرتک  مقطعـی 

از  مکانیکـی  و  سـاده  درکـی  اگـر  امـا 

اصـل موازنـه ی قـوا را مبنـا قـرار دهیـم، 

در  نیروهـا  تـوازن  وضیعیـت  یعنـی 

ایـن  تشـکیل دهنده ی  نیروهـای  میـان 

آتـی  جهت گیری هـای  نیـز  و  همسـازی 

ایـن  نتیجـه ی  بگیریـم،  نادیـده  را  آنهـا 

همسـازی می توانـد تنهـا نیازهـای طرف 

فرادسـت ایـن همسـازی را تأمین کند، و 

جامعـه ی کارگـری را در مقابـل وضعیت 

بازدارنـده تـازه ای قـرار دهـد.

بایـد  وضعیتـی  چنیـن  بـا  مواجهـه  در 

مغفول مانـده  بنیـادی  اصـل  یـک  بـه 

بازگشـت: این که مبارزه بـرای آزادی های 

اولویتـی اساسـی در مبـارزات  سیاسـی، 

طبقـه کارگـر اسـت. تجربیـات تاریخـی 

در بسـیاری از جوامع مؤید آن اسـت که 

رشـد آزادی هـای شـهروندی و گشـایش 

فضای سیاسـی همواره رابطه ای مستقیم 

با سمت وسـو و میـزان مبـارزات کارگری 

تاریخـی  رشایـط  در  -و  اسـت  داشـته 

هولنـاک  رضبـات  نیـز  معـارص  ایـران 

از  بیـش  سیاسـی  آزادی هـای  فقـدان 

همـه بـر حیات طبقـه کارگـر و نیروهای 

اسـت.  شـده  وارد  آن  مدافـع  سیاسـی 

بنابرایـن اگـر بخـش فعـال طبقـه کارگـر 

دارای چنـان وزن و پتانسـیلی اسـت کـه 

بتـوان از آن انتظـار داشـت در روندهای 

معیـن  جهتـی  در  رو  پیـش  سیاسـی 

دخالتگـری فعـال کنـد، پـس علی االصول 

جامعـه ی  بخـش  همیـن  از  می تـوان 

انتظـار داشـت کـه در تدویـن  کارگـری 

خـود،  مبارزاتـی  گفتـامن  و  اسـرتاتژی 

مطالبـه ی فضـای بـاز سیاسـی را با سـایر 

نیازهـای حیاتـی ایـن طبقـه پیونـد بزنـد 

و آن را در صـدر خواسـته ها و اهـداف 

بالفصـل جنبـش کارگری بنشـاند. در این 

درونـی  هم پیونـدِی  مبنـای  بـر  صـورت 

هسـت  امـکان  ایـن  برابـری،  و  آزادی 

کـه در کشـور مـا نیـز جنبـش کارگـری 

آزادی خواهانـه  مطالبـات  پرچمـدار 

گـردد و وزن اجتامعـی عظیـم خـود را 

پشـتوانه ی ایـن سـیر نامتام تاریخـی قرار 

دهـد، نـه آن کـه جامعـه ی کارگـری رصفاً 

دنبالـه رو تاکتیکـِی نیروهایـی باشـد کـه 

آزادی خواهـی  -به نادرسـت- کارویـژه ی 

آن هـا  اختصاصـی  قلمـرو  یـا  سیاسـی 

می شـود.  قلمـداد 

نیروهـای  سـایر  اگـر  فرضـی،  چنیـن  بـا 

پـروژه ی تحول خواهـی  نیـز در  موجـود 

مـورد نظـر خـود -بـرای تغییـر شـیوه ی 

باشـند،  مصمـم  سیاسـی-  زمامـداری 

مسـیر  ایـن  در  آنهـا  تحـرکات  قطعـاً 

کارگـر  طبقـه  آزادیخواهانـه  پویـش  بـا 

هم سـازی هایی  و  هم پوشـانی ها 

خواهـد یافـت کـه نتیجـه ی آن بی تردید 

اجتامعـی در  نیروهـای  هم افزایـی وزِن 

جهـت گشـایش فضـای سیاسـی خواهـد 

بـود. امـا تفاوت مهـم در این جاسـت که 

بـه ایـن ترتیـب طبقـه ی کارگـر نـه تنهـا 

رسمایه دارانـه ی  هژمونیـک  گفتـامن  در 

منی شـود،  ادغـام  رقیـب  نیروهـای 

هژمونیـک  جهـت  در  می توانـد  بلکـه 

سـازی گفتـامن خـود و تثبیـت جایـگاه 

آتـی  تحـوالت  در  خـود  مؤثـر  سیاسـی 

گام مؤثـری بـردارد. از ایـن منظـر، بخش 

فعـال طبقـه ی کارگـر در مسـیر تدویـن 

اسـرتاتژی مبارزاتـی خـود بـرای آینـده ی 

و  بازسـازی  بـه  می  بایسـت  نزدیـک، 

تکثیـر گفتـامن مؤثـری از آِن خود همت 

گـامرد: گفتامنـی که دموکراسـی سیاسـی 

و دموکراسـی اقتصـادی را الزم و ملـزوم 

می دانـد. یکدیگـر 

بهمن ۱۳۹۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[ ر.ک.  فروغ اسدپور، روشنفکران و پروژه های هژمونیک )با نگاهی به آرای هایک و نولیربال های ایرانی(
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ید! نما مــی  منســوخ«  « که  ســتی  سیا ن  هما
پراکسیس

رونـد فـراز و فرودهای عرصه ی سیاسـی 

ایـران، در پیونـد بـا سـپهر عـام سیاسـت 

شـدن  بدیهـی  بـه  امـروز،  جهـان  در 

انجامیـده اسـت کـه  ایـن بـاور مسـلط 

از نظـم  گویـا هیـچ مفـر و گریزگاهـی 

موجـود قابل تصور نیسـت یا تـدارک آن 

ناممکـن اسـت؛ اینکـه در رشایـط حارض 

-بـه هـر دلیـل- تحقـق سـوبژکتیویته ی 

خیـال  و  خـواب  و  ناشـدنی  جمعـْی 

اسـت؛ اینکـه بایـد از تکرار شـعارگونه ی 

پـا  آرمان هـای سیاسـی دسـت کشـید و 

در زمیـن »واقعیـت« نهـاد؛ اینکـه بایـد 

بـه  در چارچـوب همیـن نظـم موجـود 

اندیشـید؛  وضعیـت  تدریجـی  »بهبـود« 

اینکـه جامعـه کارگـری بایـد بـه اصـالح 

مسـتقل  خـود،  معیشـتی  وضعیـت 

سیاسـی  چارچوب هـای  و  باورهـا  از 

بیاندیشـد؛ اینکه دوران مبارزات رادیکال 

نیروی کار گذشـته است و باید در مسیر 

ائتالف هـای  بـه  سیاسـی«  »عقالنیـت 

»مسـاملت آمیز«  مبـارزات  و  فراطبقاتـی 

و نهایتـا بـه میزهـای مذاکـره روی آورد؛ 

اینکـه افق سیاسـی کارگـران ایـران نهایتا 

رقابت هـای  عرصـه  بـه  راهیابـی  بایـد 

بـرای  تـالش  و  باشـد  »آینـده«  پارملانـی 

بایـد  نیـز  کارگـری  اتحادیه هـای  ایجـاد 

در خدمـت ایـن افـق قـرار گیـرد؛ اینکـه 

و  کار  محیط هـای  و  خیابان هـا  اشـغال 

دفـاع و تعـرض متشـکل و سـازمان یافته 

محکوم به شکسـت اسـت و اگـر هم در 

جاهـا و مقاطعی شـدنی باشـد، مصداق 

زیـان  بـه  و  اسـت  »خشـونت ورزی« 

جنبـش کارگـری؛ اینکه در صـورت اتخاذ 

و تداوم مشـی سیاسـی »عقالنی«، بخش 

عقالنـی طبقـه بـورژوازی و یـا منایندگان 

آتـی،  یـا  فعلـی  حاکمیـت  در  آنـان 

رسانجـام سـهمی از »کیـک سیاسـت« را 

بـه کارگـران خواهند داد؛ اینکـه می توان 

بـر اسـب رسکـش »بـازار آزاد« مهـار زد 

و بخشـی از جریـان بی پایـان سـودهای 

اقتصـادی و »ارزش مبادلـه« را بـه بهبود 

وضعیـت کارگـران اختصـاص داد؛ اینکـه 

آشـتی طبقاتـی می توانـد رسآغـاز ورود 

ما به مسـیر توسـعه و دموکراسـی باشد؛ 

عقالنـی«  ملـی  »رسمایـه داری  اینکـه 

فاجعه بـار  فالکت هـای  بـه  می توانـد 

کارگـران ایـران پایـان ببخشـد -و احتامال 

اقتصـادی  بحران هـای  فشـار  از  بخشـی 

را بـه طبقـات کارگـر کشـورهای فقیرتـر 

خالصـه  و   .  .  . کنـد-  منتقـل  خـود  از 

اینکـه گویـا همـه رشایـط و »رضورت« 

کـه  می کننـد  ایجـاب  تاریخـی  هـای 

طبقـه کارگـر واقع بیـن باشـد و رویاهای 

تاریخـی خـود را زمیـن بگـذارد!

نیروهـای  از  بسـیاری  دیگـر  سـوی  در 

سیاسـی چـپ و سوسیالیسـت و مدافـع 

طبقـه کارگـر چنـان بـه سـویه های ملـی 

کلـی  بـه  کـه  شـده اند،  خیـره  مبـارزه 

فرامـوش کرده اند که رسنوشـت مبارزات 

وابسـته  یکدیگـر  بـه  جهـان  کارگـران 

اسـت؛ همچنانکـه مکانیزم هایـی که آنها 

را بـه بنـد می کشـند نیز ماهیتـی جهانی 

دارنـد. به این ترتیـب آنها نه تنها خود را 

از تجربیـات و پیرفت هـای جنبش های 

محـروم  کشـورها  سـایر  در  کارگـری 

کرده انـد، بلکه در سـاحت راهـربدی نیز، 

محکـوم بـه آن  انـد کـه تنهـا بـه تـوان و 

ظرفیت هـای بالفعـل طبقـه کارگـر ایران 

کـه  روسـت  همیـن  از  کننـد.  اسـتناد 

آنـان از یکسـو امکانـات و رضورت هـای 

در  را  فرودسـتان  جهانـی  همبسـتگی 

از  و  منی کننـد  وارد  خـود  محاسـبات 

مبارزاتـی  بالقوه گی هـای  دیگـر  سـوی 

آن  برانگیخـنت  راه هـای  و  کارگـر  طبقـه 

-در جهـت تحقق یابـی- را بـه فراموشـی 

سـپرده و در عوض به رشـد شکاف ها در 

سـاختار قـدرت حاکم و امکان باز شـدن 

آنهـا  بسـته اند.  دل  تصادفـی  فضاهـای 

از فـرط واقع بینـی و نـگاه بـه امکانـات 

را  سیاسـی  تغییـر  »امکانـات«  موجـود، 

بـاز  بـرای  و  می جوینـد  بـاال  در  رصفـا 
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شـدن فضای انسـداد سیاسـی، کارگران و 

فعالیـن جامعـه کارگـری را به همدسـتی 

بـا بخش های باال دسـِت نیروهـای رانده 

شـده از هـرم قـدرت دعـوت می کنند.

در مقابـِل ایـن رویه هـا و باورها چاره ای 

بالقوه گی هـای  بـه  آنکـه  جـز  نیسـت 

نیـروی  هـامن  بـه  بازگردیـم؛  واقعـی 

عظیـم و مختل کننـده ای کـه در مبارزات 

خودانگیختـه و متشـکل کارگـران نهفتـه 

جایـگاه  بـه  مـدام  ناچاریـم  اسـت. 

واقعـی آنتاگونیسـم طبقاتـی و از آنجـا 

طبقاتـی  هویـت  تقویـت  رضورت  بـه 

کارگـران ارجـاع دهیـم؛ بـر مکانیزم هـای 

خـرد کننـده ی پویـش جهانـی رسمایـه و 

بـر ماهیـت ویرانگـر امپریالیسـم تاکیـد 

کنیـم و از آنجا به هم رسنوشـتِی کارگران 

جهـان ارجـاع بدهیـم؛ و نیز بـه امکانات 

شـگرفی کـه در همبسـتگی جنبش هـای 

کارگـری در مناطق مختلـف جهان نهفته 

اسـت؛ همچنان کـه تا کنون نیـز مبارزات 

همـواره  سـتمدیدگان  و  فرودسـتان 

الهام بخـش یکدیگـر بوده اند و تـا زمانی 

گرفتـار  قدرت مـدارن  اسـارت  بـه  کـه 

بوده انـد  یکدیگـر  پشـتیبان  نیامدنـد، 

]بـرای مثـال کافـی اسـت رصفـا رشـته ای 

که در سـال های اخیـر جنبش کارگری در 

یونـان، جنبش هـای بهـار عربـی، جنبـش 

اشـغال وال اسـرتیت، جنبـش برآشـفتگان 

در  مردمـی  خیـزش  اخیـرا  و  اسـپانیا 

ترکیـه را بـه هـم پیونـد می دهـد دنبـال 

کنیـم[. در مقابـل آن رویه هـا و باورهـا، 

ناچاریـم نسـبت بـه خطـر هژمونی یابی 

اندیشـه ها و نیروهای سیاسـی راسـت بر 

بخـش فعـال طبقـه کارگر یا روشـنفکران 

همبسـته بـا ایـن طبقـه هشـدار بدهیـم 

توانایی هـای  بـه  ارجـاع  بـا  و هم زمـان، 

مبارزاتـی عظیـم کارگـران، بـه امکانـات 

خودآگاهـی  از  حاصـل  رهایی بخـش 

شکسـنت  هـم  در  بـرای  کارگـر  طبقـه 

ماشـین رسکـوب و قـدرت دولتـی نویـد 

بدهیـم؛ و بـه طـور خالصـه ناچاریـم به 

هـامن سیاسـتی دعـوت کنیم کـه امروزه 

رسـمی  گفتامن هـای  هژمونـی  تحـت 

قلمـداد  منسـوخ  یـا  و  می منایـد  کهنـه 

می شـود: سیاسـت رزمندگـی کارگـری و 

کمونیسـتی!

اردیبهشت ۱۳۹۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ایـن مـنت در واقـع بخشـی از مـنت بلندتـری اسـت کـه -چنـدی پیـش- بـه همـراه روایتـی ویدئویـی از جنبـش معدن چیـان 

آسـتوریاس، بـه مناسـبت روز کارگـر، در وبسـایت »پراکسـیس« منتـر شـده اسـت. لینـک دسرتسـی بـه آن مطلـب:

http://praxies.org/?p=1850

http://praxies.org/?p=1850
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؟  زی! ــا س منجی  یا  ی  ز ــا س تیو  نا لتر آ
؟ بی! یا ن   ما ز ــا س یا  ی  ز سا ه   د تو     

م پیا ذر آ میثم 

اِعامل بیش از سه دهه خشونت از سوی 

جمهـوری اسـالمی ایـران علیـه مخالفان، 

از اعدام هـای روزهـای نخسـت انقـالب 

سیاسـی  زندانیـان  عـام  قتـل  تـا  گرفتـه 

در دهـه شـصت و قتل هـای زنجیـره ای 

دگراندیشـان در دهـه ی هفتـاد، در کنـار 

مـوارد بی شـامر دیگری از قتـل و ترور و 

اعـدام و شـکنجه، باعـث شـده اسـت تـا 

با گذشـت زمان سـایه ی رعب و وحشـت 

فضـای  و  سـنگین تر  جامعـه  سـطح  بـر 

سیاسـی جامعـه در وضعیـت فروبسـته 

و پرمخاطـره تـری قـرار گیـرد. از یکسـو 

فروبسـته بـودن فضـای سیاسـی جامعـه 

و تسـلط )اقتـدار یـا چیرگـی( جمهـوری 

اسـالمی بـر شـئون مختلف زندگـی مردم 

در  جامعـه  از  بخشـی  تـا  شـده  باعـث 

چنـان ناآگاهـی فـرو رود کـه حضـور در 

پای صندوق های رای را، رسخوشـانه، اوِج 

یـک اقدام سیاسـی قلمداد کند. از سـوی 

دیگـر پرمخاطـره بـودن فضـای سیاسـی 

جامعـه و حـذف خشـونت بار مخالفیـن 

توسـط جمهـوری اسـالمی باعـث شـده 

تـا متایـل بـه کنشـگری سیاسـی در طیف 

آگاه جامعـه کاهـش یابـد؛ بـه گونـه ای 

کـه ایـن طیـف نیـز در نهایـت بـا چنـد 

شـقه شـدن، یـا بـه امیـِد اسـتقراِر انـدک 

فضـای بازتـر به سـمت صندوق های رای 

)منـاد کنش منـدی سیاسـی در جمهـوری 

بـدون  یـا  و  شـده  متامیـل  اسـالمی( 

هیچگونـه برنامـه ای، صحنه ی کنشـگری 

وقـوع  امیـد  بـه  نیـز  را  رایـی  صنـدوق 

بـدون  کنـد.  تـرک  آینـده،  در  اتفاقاتـی 

شـک وابسـته کـردن کنشـگری سیاسـی 

بـه یـک عامـِل رصف نظیـر مخاطره آمیز 

واقعیـت  تقلیـل  سیاسـی،  وضـع  بـودن 

اسـت. در یـک بحـث دقیق تـر، می تـوان 

کاهـش  بـر  اثرگـذار  عوامـل  سـایر  بـه 

جامعـه  سـطح  در  سیاسـی  کنشـگری 

نظیر مشـغولیت معیشـتی افراد جامعه، 

برخورداری از سـطح نسـبی رفاهمندی و 

... نیـز دسـت یافـت. اما آنچـه در بحث 

حـارض مـد نظـر نگارنـده اسـت بررسـی 

رابطـه میـان مخاطره آمیـز بـودن فضـای 

سیاسـی بـا کنشـگری سیاسـی اسـت. 

وضعیـت مخاطره آمیـز سیاسـی، ویژگـی 

مشـرتک متامی حکومت هـای دیکتاتوری 

در ادوار مختلـف تاریـخ اسـت. بـا ایـن 

حـال اسـتقرار چنیـن وضعیتی در سـطح 

جامعـه، حتی پلیسـی ترین حکومت های 

مسـتبد را هم نتوانسته از گزند فروپاشی 

نـگاه دارد. پـس  بدسـت مـردم مصـون 

بـه گـواه تاریـخ می تـوان چنیـن نتیجـه 

گرفـت کـه رابطـه ی میـان مخاطره آمیـز 

بودن وضع سیاسـی با کنشـگری سیاسـی 

لزومـاً یک رابطـه ی معکوس نیسـت. اما 

شـواهد تاریخـی در جامعه ی ما در سـی 

سـال گذشـته چنیـن می منایانـد کـه ایـن 

رابطـه معکوس اسـت، بدیـن معنا که به 

نظر می رسـد حکومت اسـالمی توانسـته 

بـا ایجـاد فضـای پلیسـی، بخـش عظیمی 

بـه  رصفـن  را  جامعـه  آگاه  طیـف  از 

واسـطه ی مخاطره آمیـز بـودن سیاسـت، 

کنشـگری  حیطـه ی  بـه  شـدن  وارد  از 

سیاسـی منـرصف کند. ما در متام سـالیان 

اعرتاضـی  فراخوان هـای  بـا  گذشـته 

سیاسـی  طیف هـای  سـوی  از  متعـددی 

مخالـف حکومـت مواجـه بوده ایـم کـه 

از  بـا بی توجهـی  از دیگـری  پـس  یکـی 

سـوی مردم مواجـه شـده اند. اصلی ترین 

دلیـل بی توجهـی بـه ایـن فراخوان هـا را 

می بایسـت در پاسـخ پرسشـی جسـتجو 

فـرد  هـر  ذهـن  بـه  بی گـامن  کـه  کـرد 

خطـور خواهد کـرد: چرا باید خـود را به 

خطـر انداخـت!؟ از رهگـذر پاسـخ ایـن 

پرسـش اسـت کـه می تـوان بـه مولفه ای 

رسـید کـه خطر کردن یا نکـردن را موجه 

می سـازد و آن مولفـه »آلرتناتیـو« اسـت. 

آلرتناتیوهـای  جامعـه  افـراد  کـه  زمانـی 

سیسـتم  جایگزینـی  بـرای  را  موجـود 

نیـز  دلیلـی  منی یابنـد،  مناسـب  حاکـْم 

بـرای همراهـی کـردن بـا فراخوان هـا و 
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انداخـنت  بـه مخاطـره  بـه طـور کلی تـر 

خـود منی بیننـد. بنابراین فقـدان آلرتناتیو 

امـری اسـت کـه بی متایلـی و بی رغبتـی 

رشایـط  در  را  سیاسـی  کنشـگری  بـه 

تشـدید  جامعـه  سیاسـی  مخاطره آمیـز 

حکومـت  یـک  برانـدازی  امـا  می کنـد. 

وجـود  مسـتلزم  تنهـا  نـه  دیکتاتـوری 

»آلرتناتیـو« بلکـه نیازمنـد »سـازمانیابی« 

و  نسـبت  هسـت.  نیـز  آلرتناتیـو  حـول 

بـه  امـا،  مولفـه،  دو  ایـن  خویشـاوندی 

گونـه ای اسـت که اگـر افقـی از آلرتناتیو 

مناسـب پدیـدار نباشـد، سـازمانیابی هم 

در کار نخواهـد بـود. بنابراین »آلرتناتیو« 

آن  بـر »سـازمانیابی« و الزمـه ی  مقـدم 

اسـت. 

حـال  در  چنـدی  سیاسـی  جریان هـای 

حـارض در تـالش و تکاپـو بـرای معرفـی 

خـود به عنـوان آلرتناتیو هسـتند، اما این 

اعـالن چیـزی فراتر از شـعار نیسـت زیرا 

آنچـه ایـن جریان هـا در واقـع در حـال 

»آلرتناتیوسـازی«  نـه  آن هسـتند  انجـام 

یـا  فـرد  یـک  از  »منجـی سـازی«  بلکـه 

جریان سیاسـی با اسـتفاده از پوپولیسـم 

جریان هـای  اعتبـار،  ایـن  بـه  اسـت. 

مردمـی  پایـگاه  فاقـد  حـارض  سیاسـی 

هسـتند زیـرا هیچگونـه برنامـه و حتـی 

مـردم  بـه  نقـش  واگـذاری  بـرای  نیتـی 

اجتامعـی  سـازمانیابی  ایـرو  از  ندارنـد، 

هیچـگاه  موجـود  جریان هـای  حـول 

تاریـخ  اگرچـه  گرفـت.  نخواهـد  شـکل 

نشـان داده اسـت که پوپولیسـم از چنان 

می توانـد  کـه  اسـت  برخـوردار  قدرتـی 

توده هـا را حـول جریانـات سیاسـی گـرد 

را  پوپولیسـتی  توده سـازی  امـا  آورد، 

اشـتباه  اجتامعـی  سـازمانیابی  بـا  نبایـد 

مبتنـی  اجتامعـی  سـازمانیابی  گرفـت. 

توده هـای  فعاالنـه ی  کنشـگری  بـر 

حالی کـه  در  اسـت،  اجتامعـی  مختلـف 

چشـم  انبـوه  پوپولیسـتی  توده هـای 

انتظارانـی اسـت کـه تنها ابـزار بازی های 

سیاسـی قـرار می گیرنـد. از ایرو نـه تنها 

مامنعـت  کـه  دیکتاتـور  یـک  برانـدازی 

از ظهـور دیکتاتـور دیگـر نیـز مسـتلزم 

در  اجتامعـی  آلرتناتیوسازی-سـازمانیابی 

گـواه  بـه  اگرچـه  اسـت.  جامعـه  بطـن 

شـواهد دور و نزدیـک تاریخی می دانیم 

را  جامعـه ای  می توانـد  جرقـه  یـک  کـه 

حکومتـی  سـقوط  زمینـه ی  و  ملتهـب 

را فراهـم سـازد، امـا حتـی اطمینـان از 

سـقوط قریـب الوقـوع هـم نبایـد مـا را 

از لـزوم توجـه به دوگانه آلرتناتیوسـازی-

سـازمانیابی غافـل کند؛ زیـرا منی خواهیم 

قـرون  حکومـت  یـک  سـقوط  پـی  در 

واپسـگرای  حکومـت  یـک  وسـطایی، 

حکومـت  عملکـرد  کنـد.  ظهـور  دیگـر 

اسـالمی در سـی و چنـد سـال گذشـته 

تاریخـی  حافظـه ی  و ضعـف  یکسـو  از 

بخشـی از جامعه از سـوی دیگر، فرصتی 

جریان هـای  تـا  آورده  فراهـم  مغتنـم 

سیاسـی نظیـر سـلطنت طلبان با اتـکا به 

مولفه هـای نژادی و تاریخ سـازی، دسـت 

توده هـا  پوپولیسـتی  گـردآورِی  کاِر  بـه 

می منایـد  بدیهـی  شـوند.  خـود  حـول 

کـه هـر نـوع برانـدازی و جایگزینـی بـا 

چیـزی  پوپولیسـتی  توده هـای  نیـروی 

نخواهـد  پـی  در  واپسـگرایی  جـز 

داشـت، زیـرا در چنیـن حالتـی بـه دلیل 

در  و  اجتامعـی  سـازمانیابی  فقـدان 

نتیجـه عـدم توزیـع کنشـگری اجتامعـی 

جامعـه  معضـالت  جامعـه،  سـطح  در 

از  مانـد.  خواهنـد  زمیـن  بـر  همچنـان 

تنهـا سـاقط کـردن حاکمیـت  نـه  ایـرو 

فعلـی کـه جلوگیـری از ظهـور هـر نـوع 

حکومـت واپسـگرای دیگـر هـم نیازمنـد 

توجـه ویـژه بـه دوگانـه آلرتناتیوسـازی-

سـازمانیابی می باشـد. سـازمانیابی بدون 

بـدون  آلرتناتیوسـازی  و  آلرتناتیوسـازی 

از  اسـت.  ناممکـن  مـردم  نقش آفرینـی 

ایـن رو مسـاله ی اصلـی »آلرتناتیوسـازی 

توسـط مـردم« اسـت. اگـر نتوانیـم ایـن 

تئـوری  چارچـوب  در  ابتـدا  را  مسـاله 

مـورد  عمـل  چارچـوب  در  سـپس  و 

چاره جویـی قـرار دهیـم، در آن صـورت، 

کـه  گفـت  شـام خواهـم  بـه  پیشـاپیش 

و  واپسـگراها  آن  از  نیـز  فـردا  پیـروزی 

بـود. خواهـد  فاشیسـت ها 

خرداد ۱۳۹۲
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سیاســت قعی  ا و نا عرصــه  ر  د گــری  کیمیا
غزنویان محمــد 

اذعـان بـه خصلـت بحران سـاِز دسـتگاه 

بـرای  اسـالمی،  جمهـوری  ایدئولوژیـک 

اشـارات  ترجیع بنـد  متـامدی  سـالیان 

نظـری مخالفانـش بـوده اسـت. در ایـن 

برداشـت، بازتولید بحران از لوازمی است 

که بـه مهـار پارادایم متزلـزل مروعیت 

یـاری می رسـاند. اگـر چـه ایـن خصلـت 

سیاسـت  صحنه گردانـی  در  راسـتی  بـه 

ایـران حائـز نقش باشـد، اما خـود مولوِد 

زمزمه هـای  و  امیـد  روزنه هـای  معـدود 

تغییـر نیـز بـوده اسـت. در واقـع ارصار 

بـر قـدرت فائقـه ی جمهوری اسـالمی در 

بازتولیـد بحـران و مدیریـت همزمان آن، 

حکومت را در کسوت اژدهایی هفت رس 

بازمنایـی می کنـد کـه خود آتـش می دمد 

را  ُدم کوباندنـی شـعله  بـه  نیـز  و خـود 

فـرو می نشـاند! ایـن در حالـی اسـت که 

بحـران، در مراحـل تکویـن تاریخی خود، 

خاسـتگاه خالف آمـِد نیـات حکومـت نیز 

خویـش،  در  فی نفسـه  و  بـود  خواهـد 

تعـرض و تعـدی به صحنه گردانـان را نیز 

می پروانـد. 

گسسـت های  و  شـکاف ها  تنش هـا، 

حاکمیـت، نـه تنهـا ابعـادی مهارنشـدنی 

بلکـه  هسـتند،  بحران هـا  تکویـن  از 

حامـالن خلـِقِ فضای حیاتی بـرای بالیدن 

نیـز  موجـود  فرماسـیون  آلرتناتیوهـای 

ذات  در  بحـران  بنابرایـن  می باشـند. 

خـود نـه بدشـگون و دسـتامیه ی رخوت، 

بلکـه خـود گواهـی اسـت بر روح نـاآرام 

حیـات  مختلـف  سـطوح  در  تحـوالت 

اجتامعـی. همیـن تضادهـا بـود کـه بـه 

تحقـق ایـده ی اصالح طلبـی، آن هـم در 

سـاحت حکومـت متامیـت گـرای شـیعی 

انجامیـد. وگرنـه می تـوان ترصیـح کـرد، 

می توانسـت،  اگـر  اسـالمی  جمهـوری 

قطعـا منی خواسـت روش کشـور داری بـه 

منش سـلطان جائر را وا گذارد. شـیوه ای 

شـصت  دهـه ی  در  تحقیـق،  بـه  کـه 

شمسـی بـه شـدیدترین اشـکال ممکـن 

یکه تـازی می کـرد و چـون خلفـای صـدر 

اسـالم، سـنگرهای نقد و کفـر و عقیده و 

دانـش را یکـی پـس از دیگـری فتـح و به 

می کشـید. آتـش 

سیاسـت  منظـر  از  اسـالمی  جمهـوری 

واقع گـرا، بـا مهارتـی درخشـان توانسـته 

ضمـن از کـف نـدادن رس رشـته ی کالف 

نفـع  بـه  نهایـت  در  را  آنهـا  بحران هـا، 

خـود مدیریـت کنـد. بخشـی از پـروژه ی 

مدیریـت بحران هـای سـاختاری، قلـع و 

مسـتقلی  چهره هـای  و  جریانـات  قمـع 

داشـته اند  سـعی  کـه  اسـت  بـوده 

تبییـن ماهیـت  ضمـن برجسته سـازی و 

از  معکوسـی  نیت خوانـی  بحران هـا، 

طبقـات  و  مدنـی  جامعـه  نفـع  بـه  آن 

فرودسـت داشـته باشـند. اوج عملیاتـی 

شـدن ایـن پـروژه جایـی بـود کـه مقارن 

بـا برخاسـنت بـوی الرحمـن پیـر جـامران 

جبهه هـا،  بـاروت  بـوی  کشـیدن  تـه  و 

و  جنگـی  اقتصـاد  تضادهـای  انکشـاف 

میـل بـه جهانـی کـردن مملکـت، روبـان 

مجموعـه ای  و  چپ گرایـان  عـام  قتـل 

از  خـارج  مخالـف  نیروهـای  از  بـزرگ 

شـد. قیچـی  حکومـت 

جمهوری اسـالمی بـدون کمرتین تردیدی 

در پتانسیل بحران زای این نیروها و برای 

مامنعـت از بروز هر گونـه تهدید جدی، 

کمرتیـن درنگـی در اجـرای این پـروژه ی 

فاشیسـتِی قتل عام درمانـی بـه خـود راه 

رسعـت  بـه  حکومـت  نداد/منی دهـد. 

بسـرتی مسـاعد بـرای بالیـدن قـری از 

می کنـد  فراهـم  ارگانیـک  روشـنفکران 

ایدئولوگ هـا  بـرای  و ذوالفقـار خـود را 

از رو می بنـدد.  و روشـنفکران مسـتقل 

فراینـدی که بـدون توقف، تا بطن دولت 

اصالحـات نیـز پیـش رفـت و هـر گونـه 

صدایـی را کـه بـه هـر نحـوی از انحـاء 

بـه بازتولیـد بحـران بـر علیـه ایدئولوژی 

رسـمی همـت گامشـت، خامـوش کـرد. 

نکتـه ی مهـم آنکـه روشـنفکران مقتـول، 

عمومـا کسـانی بودنـد کـه ضمـن حفـظ 

قـدرت،  سـویه های  متـام  از  اسـتقالل 

قـادر بودنـد در لحظـات بروز تضـاد و با 

اسـتفاده از ظرفیت هـای لحظـه ی گـذار، 

ضمـن فـراروی از نقدهـای مجـاز، پـا به 

عرصه هـای ممنوعـه گذارنـد.

مهیـب  تضادهـای  همچنیـن  حکومـت 

 - جنـگ  از  پـس  سـال های  در  برآمـده 

در بحبوحـه ی فـرود آمـدن کلنـگ رسدار 

جامعـه  زیریـن  سـطوح  در  سـازندگی- 

را نیـز بـا خشـونت متـام مدیریـت کـرد. 

بـازار  اقتصـاد  کلنـگ  ارتعاشـات  وقتـی 

آزاد و تعدیـل سـاختاری، طبقـه کارگـر 

و تهیدسـتان شـهری ایـران را از اراک و 

مشـهد تـا قزویـن و اسالم شـهر بـه تـکان 

وامی داشـت، بـا هـامن رسعتـی کـه سـد 

بسـته مـی شـد،  کارون  بـر رود  خاکـی 

پاسـداران  سـپاه  کامندوهـای  از  سـدی 
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پیـش روی تهیدسـتان بـه صـف شـد تـا 

بـر روح نـاآرام حاصل از ایـن تحول مهار 

. بزند

کنـرتل خونیـن این اعرتاضات گسـرتده به 

نئولیربالیسـم  مـادی  پایه هـای  اسـتقرار 

در  کـه  انجامیـد  ایـران  در  اقتصـادی 

نهایـت بـا دولـت پسـا سـازندگی، خـود 

را به فرهنگ و فلسـفه سیاسـِی همسـاز 

نیـز تجهیـز سـاخت. در امتـداد رسکـوب 

حواشـی شـهر، رسزندگی »دنیای شـهر و 

شـهر دنیـا« فراهـم شـد، چنان کـه گفتـه 

شـد امکانـی بی بدیل در انشـعاب راهی 

خـود  در  حکومـت داری  واحـد  راه  از 

داشـت. با این حال کسـانی که خویشـنت 

را مناینـدگان اکریـت خامـوش و توزیـع 

ایرانیـان«  همـه  بـرای  »ایـران  کننـدگاِن 

می دانسـتند، از پیـش چنیـن امکانـی را 

در ذهـن مزمـزه کـرده بودنـد! آنهـا نیـز 

بـه درسـتی و بـه تناسـب مـزاج طبقاتـی 

خـود دانسـته و دریافتـه بودنـد کـه این 

در  را  شـیرینی  کـه  نیسـت  آنـی  مـزه، 

کامشـان پایـدار کنـد. آنهـا می دانسـتند 

بـا پربهـا دادن بـه »مـردم« و رُخصت بر 

شـاکله بندِی آگاهـی طبقـات اجتامعـی، 

رهنمـون  نهایتـی  بـه  تحـوالت  مسـیر 

زیـر  بـه  نیـز  را  آنهـا  کـه  شـد  خواهـد 

خواهـد کشـید.

اگـر چـه ایـن اتفـاق، خواهـی  نخواهـی 

بـه وقـوع می پیوسـت، امـا دولـت عقـل 

و اعتـدال، مرجـح دانسـت تـا بـه جـای 

برهـم زدن نظـم بنیادیـن، ضمـن قـدری 

و  کتـاب  بـازار  در  منادیـن  دسـتکاری 

بازارچـه ی »زنـده بـاد مخالـف مـن«، پـا 

پـس بکشـد و در نوبت بعـدی به انتظار 

بنشـیند. به عنوان منونه در همین دوران 

نسـبتا طوالنـی، و در قالـب تشـکیالتی 

تحـت عنوان »سـازمان ملـی جوانان« که 

تالش هایـی کم نظیر در جهت گسـرتاندن 

مشـارکت اجتامعـی و احیـای رسمایـه ی 

اجتامعـی از پاییـن صـورت داد، رشایـط 

بـرای رسبـرآوردن صدها سـازمان مردمی 

بـا محوریـت جوانـان مهیـا شـد و گامـی 

خاطـرات  در  آنچـه  از  جدی تـر  بسـیار 

مطبوعـات دوم خردادی و نیز شـوراهای 

شـهر و روسـتا ثبت اسـت، برداشـته شد. 

امـا همیـن دولـت بـا اتصـال بنـد نـاف 

ایـن سـازمان ها بـه بود جه هـای دولتـی، 

و  اسـتقالل  نشـناخنت  رسـمیت  بـه  و 

امـکان سـازماندهی در قالـب اتحادیه ها 

بـه  تنهـا  نـه  رسارسی،  شـبکه های  و 

کـرد،  قناعـت  مردم سـاالرانه  دیسـیپلین 

بلکـه فرصت ذی قیمـت برهم زدن نحوه 

بسـیج سیاسـی-اجتامعی از پاییـن و در 

برابـر بخش هـای متامیت گـرای حکومـت 

کـه  بـود  حالـی  در  ایـن  کـرد.  تلـف  را 

امتـداد مـادی همیـن طرز تلقی سیاسـی 

در جریـان وقایـع پـس از انتخابات سـال 

۱۳۸۸ و اندکـی بعـد از مسـتولی شـدن 

حکومـت  امنیتی-نظامـی  شـاخه های 

برسـاخنت  اهمیـت  بـه  اعرتاضـات،  بـر 

امـا  شـد.  واقـف  مردمـی  شـبکه های 

چنانکـه می دانیـم حتـی در هـامن زمان 

و در رشایـط حضـور میلیونـی مـردم در 

خیابـان نیـز مـورد اقبـال قـرار نگرفـت. 

بنابرایـن ایـن بـار نیـز جمعیت تـا پایان، 

بـه  تحـول  از  و  مانـد  باقـی  جمعیـت 

شـونده،  بازتولیـد  متکـرِ  جمعیت هـای 

ماند. بـاز 

ماه هـای  در  اصالحـات  جمهـور  رئیـس 

پایانـی کار خـود در حالی کـه بغـض در 

مجلـس  علنـی  صحـن  در  داشـت  گلـو 

شـورای اسـالمی اذعـان کـرد دولـت وی 

تجربـه  را  بحـران«  یـک  روز  نُـه  »هـر 

بـه  نتوانسـت  هرگـز  امـا  اسـت،  کـرده 

ایـن  سـویه گی  یـک  چرایـی  ایضـاح 

بحران هـا بپـردازد. او نتوانسـت توضیـح 

دهـد چطور با پشـتوانه ی ده هـا میلیون 

از وجاهـت عمومـی  بهره منـدی  و  رای 

نـه  هـر  نتوانسـت  حتـی  فوق العـاده، 

مـاه یـک بحـران بـه نفـع آنچـه »جامعه 

کنـد.  »مدیریـت«  نامیـد  مـی  مدنـی« 

از هـراِس  در حالـی  او و همراهـان اش 

دامن گیـر شـدن بحران ها در پیشـگاه آن 

»دیگـری بـزرگ« رشمسـار بودنـد، هرگز 

امـا در رابطـه بـا رسکـوب بی رحامنـه ی 

کارگـران خاتون آبـاد کرمان، دانشـجویان 

کوی دانشـگاه تهران و دانشـگاه تربیز و 

نیـز دگراندیشـان و نویسـندگان مقتـول، 

رشمـی بـه خویـش راه ندانـد.

***

پایـه ی  و  ثقـل  مرکـز  را  بحـران  اگـر 

آن گاه  دهیـم  قـرار  خـود  تحلیـل 

جامعـه ی  کـه  می کنیـم  درک  بهـرت 

و  غیرمتشـکل  و  احـزاب  فاقـد  مدنـی 

انتخابـات  چگونـه  ایرانـی،  کوتاه مـدت 

و  یگانـه  امکانـی  را  جمهـوری  ریاسـت 

تعطیلـی  می کنـد.  درک  منحرصبه فـرد 

بـه  نهادهـای مدنـی و تقلیـل سیاسـت 

»بحـث سیاسـی«، هـر چهـار سـال یکبار 

فضایـی را ایجـاد می کنـد کـه دوگانـه ای 

از تحریم/مشـارکت در رویاروی یکدیگر 

قـرار گرفتـه و علی رغـم طیفـی وسـیع و 

متنـوع از نظـرات و تحلیل هـا، همگـی 

بـر صنـدوق رای بـه مثابـه یگانـه امکان 

اراده ی معطـوف بـه قـدرت مفصل بندی 

ایـن  صورتبنـدی  سـطحی ترین  شـوند. 

دو گانـه، کسـانی هسـتند کـه بـا ذوب 

در »وظیفـه رشعـی« بـه هـر حـال پـای 

بـا  کـه  کسـانی  و  می رونـد  صنـدوق 

انجـامد در »وظیفـه رهایی بخشـی« بـه 

هـر حال پـای صنـدوق منی رونـد ]و صد 

کمرتیـن  دسـته  دو  هـر  ایـن  کـه  البتـه 

کنشـی بـه جـز رفـنت یـا نرفـنت مرتکـب 

فرهیخته تـر  بخش هـای  منی شـوند[. 

نیـز بـا بررسـی مجموعـه ای از شـقوق و 

امکان هـا و گامنه زنـی پیرامـون شـدن یـا 

نشـدن و ایضـاح سـود و زیـاِن حاصل از 

رشکـت یـا تحریـم انتخابـات، پیرامون آن 

موضع گیری می کنند. 
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بـه در هـم شکسـنت  امیـدی  اگـر چـه   

چنیـن دوگانـه ای مفـروض نباشـد، امـا 

بـه اعتبـار توصیـه ی نیچـه کـه می گفت: 

»هـر گاه بـر رس دوراهـی  قـرار گیـرم، 

راه سـوم را انتخـاب می کنـم«، می تـوان 

نسـبت بـه امـکان چنین راهـی در آینده 

کرد. درنـگ 

در  کـه  اسـت  رفقایـی  بـا  سـخن  روی 

عطـش عمـل سیاسـی و عقـب نیفتـادن 

از عینیـت، هـر گونه نقـدی را بر مواضع 

»توهـم  حسـاب  بـه  انتخاباتی شـان، 

پهلوان پنبـه  چـپ روی« و چس ناله هـای 

هـای فیس بوکـی می گذارنـد. و همزمـان 

رفقایـی کـه بـا منزه طلبِی سیاسـی، دیگر 

سازشـکاری  و  اپورتونیسـم  بـه  را  رفقـا 

آن  رس  ابـداً  نگارنـده  می کننـد.  متهـم 

نـدارد تـا با رشکـت در انتخابات همچون 

بـه  رای  ریخـنت  و  کـرده  برخـورد  تابـو 

صنـدوق جمهـوری اسـالمی را مصـادف 

بـا حکـم ارتـداد بـر فـالن فعـال چپ گرا 

بدانـد، و نیـز رای نـدادن و کپـی پیسـت 

کـردن جمـالت لنیـن و تزهـای فوئربـاخ 

را مصـادف بـا انقالبی گـری تلقـی کنـد. 

بلکـه قصـد دارم بـه تقـدم تاریخی چپ 

در برسـاخنت هویـت جنبشـی در تاریـخ 

اینکـه بـه  ایـران اشـاره کنـم و  معـارص 

یـاد بیـاورم بـا وجود یـک دهه قتـل عام 

آزادی  پرچم هـای  چگونـه  رسکـوب  و 

بهـت  چشـامن  پیـش  چـپ  برابـرِی  و 

زد ه ی جمهـوری اسـالمی برافراشـته شـد. 

یـادآوری کنـم کـه طبقـه کارگر ایـران در 

تیره تریـن و اختناق آمیـز تریـن روزهـای 

کشـور، چگونـه در مقابل اسـتانداری ها 

و دفاتـر قـوای مجریـه و مقننـه صـف 

کشـید/ می کشـد و بـر پیگیـری مطالبات 

کرد/می کنـد.  ارصار  خـود  واقعـی 

بحـث آن نیسـت کـه چـپ حـق رشکـت 

در انتخابـات نـدارد، بلکـه سـخن بـر رس 

آن اسـت کـه بـر اسـاس کـدام مطالبـات 

مشـخص و حداقلی، چنیـن حقی را برای 

خـود مفـروض می دانـد. نکته تاسـف بار 

از  توجهـی  قابـل  بخـش  کـه  آنجاسـت 

چـپ ایـران نـه تنها بـه ماهیت جنبشـی 

تـوان سـازماندهی  و  نـدارد  بـاور  خـود 

از  کوچکـی  هسـته های  و  بخش هـا 

طبقـه کارگـر را در خـود منی یابـد، بلکـه 

از مـدون کـردن مطالبـات طبقاتـی خود 

نیـز طفـره مـی رود. 

تاکتیـک  بـر  بنـا  چـپ زمانـی می توانـد 

از رفسـنجانی یـا خامتـی دفـاع کنـد کـه 

ترسیـع پیـروزی آنهـا را تسـهیل پیگیـری 

مطالبـات سـاختاری خـود بدانـد. چـپ 

سیاسـت  جاذبـه ی  میـدان  در  هنگامـی 

رسـمی ذوب منی شـود کـه مـردم را بـه 

مثابـه تـوده ای خـام و بی قـواره در نظـر 

نگیـرد و آن را آماسـی از منافـع متضـاد 

طبقـات متعـارض قلمداد کنـد. حکومت 

را بـه دولـت، دولـت را بـه فـرد و فـرد را 

بـه رایـی کـه در دماونـد می دهـد تقلیل 

ندهـد. مـا در حال گام نهـادن در طریق 

تعابیـر  پرخطـری هسـتیم کـه برخـالف 

شـاعرانه کتابهـای جیبی، »سیاسـت« نام 

دارد. سیاسـت هرگـز پیـش پـای مـا زانـو 

نخواهـد زد و روی گشـاده خـود را بـه 

کرشـمه ای بـر مـا آشـکار نخواهـد کـرد؛ 

دسـتان شـعبده باز سیاسـت از انقالبیون 

»امریکـن  پـردازان  نظریـه  آتشـه،  دو 

اینـرت پرایـز« بیـرون کشـیده اسـت؛ و از 

سـینه  حامیـان  انقـالب،  تئورسـین های 

بـه  امپریالیسـم  چـاک حملـه ی نظامـی 

خاورمیانـه. 

امـکان  عـدم  و  رسکوب هـا  وجـود  بـا 

و  طبقاتـی  بسـیج  و  سـازمانی  فعالیـت 

مردمـی، آنچه چـپ را از نیروهای رقیب 

متامیـز  اسـالمی  جمهـوری  در  قـدرت 

مجموعـه  کـردن  مـدون  کـرد،  خواهـد 

شـناخت واقعی خـود از جامعه و تبدیل 

آن به برنامه و مطالبات مشـخصی اسـت 

کـه دسـت کـم در آسـتانه ی انتخابـات با 

نامزدهـای مختلف ریاسـت جمهوری در 

میـان بگذارد. در این رشایط مطالبات به 

طور بسـته بندی شـده به سیاسـت مدارن 

و سیاسـت بازان حرفه ای حواله منی شـود 

بـه شـو و شـعار  تبدیـل  نهایـت  تـا در 

اهـرم  بلکـه همچـون  گـردد،  انتخاباتـی 

فشـاری عمـل می کنـد کـه فالن نامـزد را 

در تعامـل بـا چـپ قـرار دهـد. در واقـع 

چـپ بایـد قـادر باشـد اوال از بحران هـا 

بـه نفـع طبقـه کارگر بهـره گیـرد و دوما 

خـود کاتالیـزور بحـران باشـد. پرسـش از 

برنامه هـای کاندیـدای مـورد نظـر، ارائـه 

خطـاب  پیشـنهادی  مـدون  برنامـه ی 

بـه وی )امـا در  واقـع رو بـه جامعـه(، 

یـادآوری نقـض تعهـدات پیشـین و کمـر 

بسـنت بر رسکـوب مطالبات طبقـه کارگر، 

و ... حداقـل کاری اسـت کـه نیروی چپ 

فـارغ از انداخـنت یـا نینداخـنت رایـی بـه 

تـازه  دهـد.  انجـام  می توانـد  صنـدوق 

اسـت  بـاره  ایـن  در  گامنه زنـی  از  پـس 

بـه  چـپ  بـرای  تحریم/مشـارکت  کـه 

یـک انتخابـات بـدل می شـود. جـز ایـن، 

و بـا چنـگ انداخـنت بـه ایـن گفتـامن و 

مشـارکت  توجیـه  بـرای  فرا گفتـامن  آن 

و نجـات جعلـی بـه نـام »مـردم«، چـپ 

همکار کیمیاگری اسـت که در شـب کاله 

می شـود  متصـور  را  جبارانـی  سیاسـت، 

تنظیـم  بیـرون می آینـد.  کـه »مردمـی« 

سیاسـت  بـا  چـپ  نیـروی  مناسـبات 

انتخاباتـی و اراده کـردن مطالباتی که به 

زعـم او جنبه های عینی خواهد داشـت، 

ناواقعـی  عرصـه  در  کیمیاگـری  وی  از 

کـه  کیمیاگـری  می سـازد؛  بـر  سیاسـت 

می پنـدارد بـا تجهیـز فلسـفه بـه سـالح 

عملـی »مـردم« و الصـاق آن بـه اشـکال 

رسـمی سیاسـت ورزی، کیـام خواهد کرد 

پیش مرگـی  جبـاران،  پیش قـراول  از  و 

بـرای خیابـان خواهـد سـاخت. 

اردیبهشت ۱۳۹۲
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نظری ــی  س ر بر یک 
شیســم« فا لیدگــری  تو ز با و  بــات  نتخا ا «

سیاوش.س.

بـه  آن  در  کـه  موجـودی  رشایـط  در 

برگـزاری  ناخـواه  خـواه   می بریـم،  رس 

در  هـم  آن  کشـور  یـک  در  انتخابـات 

سـطح کالن بـرای تعییـن رئیـس دولـت 

آینـده، منایشـی به جز »گـردش نخبگان« 

نیسـت. پـر واضـح اسـت نخبگانـی کـه 

بـازی  می یابنـد  عرصـه حضـور  ایـن  در 

و  پذیرفته انـد  را  موجـود  وضعیـت  در 

آنهـا  سیاسـت ورزی  اصـول  عبارتـی  بـه 

مطابـق با بـازی ای می باشـد کـه از پیش 

نیـز بـرای حرکـت  تعییـن شـده و آنهـا 

دادن مهره هـای خـود در زمینـی از پیش 

آمـاده، خـود را مهیـا می سـازند. از ایـن 

»گـردش  مفهـوم  حـول  اسـت  بهـرت  رو 

بـه بحـث بنشـینیم. نخبـگان« کمـی 

مـاری کوالبینسـکا، در کتابـی بـا عنـوان 

»گـردش نخبـگان در فرانسـه«، سـه نوع 

اسـت:  کـرده  از هـم متامیـز  را  گـردش 

دسـته های  میـان  کـه  گردشـی  نخسـت 

رخ  حاکـم  نخبـهء  گـروه  مختلـف 

می دهـد. دوم گـردش میـان گـروه نخبـه 

و بقیـه مـردم کـه خود می توانـد به یکی 

از دو شـکل باشـد: الـف( ممکـن اسـت 

افـرادی از قرهـای پایین تـر، موفـق بـه 

موجـود  نخبـهء  گـروه  درون  بـه  ورود 

می شـوند، یـا ب( ممکـن اسـت افـرادی 

از قرهـای پایین تـر، گروه هـای نخبـهء 

جدیـدی تشـکیل دهنـد و سـپس بـر رس 

وارد  موجـود  نخبـهء  گـروه  بـا  قـدرت 

.]۱[ مبـارزه گردنـد 

از  فـارغ  اسـت  روشـن  برایـامن  آنچـه 

تحقیـق تجربـی ایـن کتـاب در زمینـهء 

گرفـنت  نظـر  در  بـا  نخبـگان،  گـردش 

نظـری  زمینـهء  و  مـا  موجـوِد  واقعیـت 

موافقـت  هیـچ  منی تـوان  خودمـان، 

ایـن سـه نـوع  از  بـا هیـچ یـک  نظـری 

گـردش پیـش گفتـه پیـدا کـرد، بـه دلیـل 

اینکـه: یـک. در نـوع اول و دوم-الـف، 

امتـداد نظـری چنیـن گردشـی چیـزی به 

پـی  بازتولیدگـری نظـم مسـلط در  جـز 

در  اساسـی  تحولـی  و  داشـت  نخواهـد 

جهـت فعلیـت بخشـیدن بـه توانایی هـا 

و توامنندی هـای مـردم صـورت نخواهـد 

دوری  در  قـدم  رو  ایـن  از  و  گرفـت 

نـوع  در  دو.  می باشـد.  گذاشـنت  باطـل 

دوم-ب، نیـز بـه ایـن صـورت در ذهـن 

متبـادر می شـود کـه نخبگانی بر حسـب 

رضورت هـای تاریخی و بسـته بـه اوضاع 

حسـب  بـر  یـا  خـود  دوران  احـوال  و 

مشـیت الهـی، وظیفـهء پیاده سـازی ایـن 

رضورت و موجبیـت نیروهـای پنهـان و 

رازآلـود را بـر عهـده می گیرنـد و دسـت 

می زننـد  مسـلط  نظـم  بـا  مبـارزه  بـه 

کـه  زد  حـدس  می تـوان  پیشـاپیش  کـه 

آنهـا انتظام بخشـِی خـود را بـه گونـه ای 

دیگـر و بـا رنـگ و لعابـی دیگـر تحمیل 

می کننـد. کـه در تاریـخ نیـز کـم نبـوده 

اسـت ایـن چنین گـردش نخبگانـی که از 

خـارج قصد دگرگونـی وضعیتی انضاممی 

)مشـخص( را داشـته اند و در نهایـِت امر 

چیـزی بـه جـز فاجعـه و نکبت بـر جای 

نگذاشـته اند.

بـا ایـن اوصاف می تـوان اهمیـت و لزوم 

پرسـش از جایـگاه و موقعیـت »مـردم« 

قسـم  ایـن  در  کـه  چـرا  کـرد.  حـس  را 

ندارنـد  حضـوری  مـردم  یـا  گردش هـا 

ابزارگونـه دارنـد. خواهیـم  یـا حضـوری 

سـاختار  درونـِی  کـه  مردمـی  پرسـید: 

نیسـتند یعنـی در معـادالت قدرت جایی 

ندارنـد چگونه می توانند بـا در نظرگیری 

چنیـن رونـدی )گـردش نخبـگان( قـدرت 

دهنـد؟  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  توتالیـرت 

قدرتـی کـه تاکیـد تـام و متـام خـود را به 

حفـظ نظم پایگانی دارد و هر جایگاهی 

بـرای مـردم خاصـی نشـانه گذاری شـده 

اسـت، بـر ایـن اسـاس، چطـور می تـوان 

مردمـی  مشـارکت  بـرای  امـکان  تنهـا 

سیاسـی  امـر  در  آنهـا  دخالت گـری  و 

دانسـت؟  نخبـگان  گـردش  فرآینـد  را 

تقلیل پذیـر  بیرونـی،  مـردِم  کلیـت  آیـا 

می باشـد؟  گـردش  ایـن  در  رشکـت  بـه 
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در  فرآینـد  ایـن  کـه  نیسـت  ایـن  جـز 

صورت بنـدی و شـکل پذیر کـردن مجـدد 

می کنـد؟    نقش آفرینـی  مـردم 

بـا توجـه بـه ایـن پرسـش های مطروحه، 

می شـود مشـاهده کـرد کـه در فرآینـد 

بـه  چیـزی  »مـردم«  نخبـگان  گـردش 

غیـر از ابـزار رصف در دسـت نخبـگان، 

نبوده انـد  قـدرت  بـه  دسـت یابی  بـرای 

و  کارکـرد  نیـز  انتخابـات  و  نیسـتند؛  و 

معنایـی بـه جـز اجـرای متام عیـار همین 

راسـت  داشـت.  نخواهـد  زنـده  منایـش 

آن اسـت کـه انتخابـات حـس فاعلیت و 

سـوبژکتیویتهء سیاسـی  را بـه مـردم در 

یـک جامعـهء سیاسـی اعطـا می کنـد تـا 

بتوانـد آینـده ای را کـه برایشـان مفهـوم 

عـدم وجـود هـامن آینـده اسـت را رقـم 

انتخاباتـی  چنیـن  آن،  از  پیـش  و  بزنـد. 

و  حـارض  دوگانـهء  یـک  در  را  مـردم 

رسنوشـت  کـه  داده  قـرار  آمـاده ای 

خـود را بیـن تنهـا دو گزینـه می بیننـد: 

بـه  بدتـر«.  فاشیسـم  و  بـد  »فاشیسـم 

»فربه تـر  تعبیـر  می تـوان  دلیـل  همیـن 

کـردن فاشیسـم« را بـرای انتخابـات در 

وضعیـت موجـود به کار برد. فاشیسـمی 

بـاد  و  بی جـان  مردمـی  مبنـای  بـر  کـه 

کـرده اسـتوار اسـت و خودرسکوب گـری، 

جامعـهء  خردسـتیزی،  دیگری سـتیزی، 

گسسـته و چنـد پـاره و... از ویژگی هـای 

می باشـد.  آن  برجسـتهء 

»سپهر عمومی بخت برگشته«

سیاسـی  کنـش  بورژوایـی  جوامـع  در 

خـود  بـه  واسـطه مند  شـکلی  انسـان 

واسـطهء  بـه  انسـان ها  اسـت.  گرفتـه 

نریـات،  سیاسـی،  باشـگاه های 

جـدل  و  بحـث  بـه  و...  ادبـی  محافـل 

موضوعـات  و  مسـائل  مـورد  در 

بـه شـکلی عقالنی-انتقـادی  عمومـی و 

مشـغول می شـوند و از ایـن طریـق بـر 

سیاسـت های خـرد و کالن دولت ها تاثیر 

می گذارنـد. علـت واسـطه مند شـدن این 

کنـش نیز برخاسـته از تفکیکی اسـت که 

بیـن جامعـهء مدنـی و دولـت )جامعـهء 

سیاسـی( و حـوزهء خصوصـی و حـوزهء 

عمومـی برقـرار می شـود. چیـزی بـه نام 

دو  ایـن  بیـن  واسـط  عمومـی«  »سـپهر 

جامعـه اسـت یعنـی هـامن باشـگاه ها، 

مجـالت، سـالن ها همـراه بـا اجتامعـات 

مردمی می باشـد. رشح کوتاهـی دربارهء 

ویژگی هـای آن از ایـن قـرار اسـت: »در 

کسـوت  در  انسـان ها  عمومـی،  سـپهر 

معامله گرانـی سـوداگر ظاهـر منی شـوند 

کـه در پـی خرید و فروش آنچه به بخش 

خصوصـی زندگی شـان مربـوط می شـود 

باشـند، و چـون کارگـزاران یـک حکومت 

ایفـای نقـش منی کننـد تـا اراده و آزادی 

خـود را تحـت اجبـارات و بوروکراسـی و 

دولـت بـه کنـاری نهنـد« ]۲[. 

سـپهر عمومی مذکـور فضا-زمانی اسـت 

کـه مـردم نسـبت بـه امـر عمومـِی در 

در  می کننـد،  کسـب  معرفـت  جریـان 

عیـن حالـی کـه دارای ذهنـی خصوصـی 

هسـتند اما در نهایت بر مبنای اسـتدالل 

ذهنـی  بـه  عقالنی-انتقـادی  تفاهـم  و 

و  می یابنـد   دسـت  مشـرتک  و  جمعـی 

خـود را بـه سـوی قـدرت دولتـی تـرسی 

قـرار  تاثیـر  تحـت  را  آن  و  می دهنـد 

می دهند. ولی ناگفته پیداسـت مسـئلهء 

آرمانـی  از سـپهر عمومـی  متفـاوت  مـا 

می باشـد کـه هابرمـاس در سـطح نظری 

آن را کاوش کـرده اسـت و اینجاسـت که 

ایـن موضـوع بـرای مـا دردرسسـاز مـی 

. شود

فاشیسـم پـس از در اختیـار گرفنت قدرت 

و حاکمیـت رسمایـه و بـر اسـاس منطـق 

رسمایـه داری خـود و نشـان دادن چهرهء 

وحشـی و درنـده از خـود و متعاقب آن، 

بـا بکارگیـری متـام دم و دسـتگاه و سـاز 

کار  بـه  خـود،  ایدئولوژیـک  کارهـای  و 

و  نیم بنـد  عمومـی  سـپهر  ایـن  ویرانـی 

یـک پـا در هوا مشـغول شـد و در ادامه 

فرمـان  باشـگاه های تحـت  و  انجمن هـا 

و کنـرتل خـود را جایگزیـن کـرد کـه جزء 

الیتجزای حیات سـاختاری آن می باشـند. 

ایـن درهـم کوبیـدن هـا و رسکوب هـا، با 

هـم بـودن هـا و اجتامعـات مردمـی در 

واقـع پیامـی آشـکار داشـت و آن، ایـن 

بـود کـه: »حرکـت سـاختارهای فاشیسـم 

از کنـرتل و مدیریـت امـر خصوصی آغاز 

می شـود«. بنابرایـن ایـن سـپهر عمومـی 

بدیـل چیـزی جـز یـک جلـوهء شـیک و 

صـورت  ایـن  بـه  نیسـت.  شـده  تزییـن 

»مـردم  از  را  خـود  نفـرت  فاشیسـم 

نشـان  مردمـی  سیاسـِت  و  غیرخـودی« 

در  می خواهنـد  کـه  مردمـی  می دهـد. 

نهایت به صورتی بی واسـطه و بر اسـاس 

بالقوگی هـا  و  توامنندی هـا  کنـش خـود، 

و ذات انسـانی خـود را تحقـق ببخشـند 

را رصف  خـود  نیروهـای  و  انرژی هـا  و 

رهایـی، رفـع از خـود بیگانگـی، تبعیض، 

نابرابـری طبقاتـی و... کننـد.

یـک  از  کـم  چیـزی  پس گشـتی  چنیـن 

فاجعـهء انسـانی نـدارد، بـه ایـن دلیـل 

دوران  متـام دسـت آوردهای  کـه  روشـن 

مـدرن در زمینهء مشـارکت واقعی مردم 

بـه نابـودی  در سـپهر عمومـی را متامـاٌ 

کشـاند و آن را بـه حـوزهء امر خصوصی 

پرتـاب کـرد. مسـئله بـه همیـن جـا ختم 

منی شـود. نیروهایـی موسـوم بـه مصلـح 

اجتامعـی بـا وقاحـت بی مثالـی در ایـن 

بـرای  و  می شـوند  وارد  صحنه آرایـی 

بی وقفـه  تالشـی  فاشیسـم  رنگ آمیـزی 

نظـم  اقتضـای  بـه  و  می دهنـد  انجـام 

راهـکار  را  سـاختاری  تعدیـل  مسـلط 

بـرای  می دهنـد.  قـرار  خـود  پیـش روی 

اصالح طلـب  نخبـگان  از  یکـی  مثـال 

»تاکیـد  اسـت:  آورده  مقالـه ای  در 

مثبـت«  »موازنـهء  بـر  اصالح طلبـان 

از  در درون قـدرت و حکومـت، ناشـی 

نیسـت،  قرمـز  صندلی هـای  چسـبندگی 

سـال  پنـج  و  بیسـت  تجربـهء  بلکـه 
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سیاسـت ورزی مسـتمر آنان که همسو با 

آخریـن نظریات اندیشـمندان در سـطح 

جهـان و نیـز هامهنـگ بـا جنبش هـای 

کشـورهای  در  دموکراسـی خواهی 

گوناگـون اسـت، ثابـت می کنـد کـه گذار 

در حـال  در کشـورهای  بـه دموکراسـی 

قـدرت«  »توزیـع  جـز  مسـیری  رشـد 

از  جنـاح  یـک  کـه  گونـه ای  بـه  نـدارد، 

نخبـگان قـادر به حـذف رقیب یـا رقبای 

خود نباشـد. بـه بیان دیگر بررسـی روند 

کشـورهایی کـه بـه مردم سـاالری دسـت 

نتیجـه  ایـن  بـه  را  متفکـران  یافته انـد، 

رسـانده اسـت که در کشـورهای در حال 

توسـعه »نظریـات دولت محـور« بیش از 

کننـده  توجیـه  جامعه محـور«  »تزهـای 

رونـد »گـذار بـه دموکراسـی« هسـتند« 

.]۳[

پیـروی  بـا  نویسـنده  اینکـه  بـر  عـالوه 

پوزیتیویسـتی  نظریـه  سـنت  از 

)اثبات گرایانـه(، نظریـه جامعه محـور را 

بـا واقعیـت موجـود همخـوان منی دانـد 

ابطال پذیـر  واقعیـت  برابـر  در  را  آن  و 

آنهـا  نظـر  از  همچنیـن  و  می دانـد 

امکانـی برای رشـد و منـو جامعه )جنبش 

مردمـی( بـرای حرکـت و پیـش روی بـه 

بـه  پـس  نـدارد،  وجـود  تغییـر  سـمت 

ناگزیـر مشـی سیاسـِت واقعـی را پیـش 

کـه  نتیجـه اش آن می شـود  می گیرنـد و 

از  یکـی  زبـان  از  پیشـین  پاراگـراف  در 

می تـوان  پـس  خواندیـد.  اصالح طلبـان 

بـازی  در  نیروهـا  ایـن  کـه  دریافـت 

مصلحانـهء خود هیچـگاه قصد فراگذری 

بـه  و  نداشـته اند  را  موجـود  نظـم  از 

آلرتناتیـو سـازی از بـاال معتقـد بوده انـد، 

چـرا کـه منافـع آنها وابسـته بـه بازتولید 

چنیـن سـاختاری اسـت و خـود نیـز بـه 

ایـن موضـوع اذعان دارنـد و در نظریات 

خود »دسـت مرئـی دولت« را بـه عنوان 

ابـزاری بـرای دموکراتیـک سـازی جامعه، 

مناسـبات و شـهروندان معرفـی می کنند، 

تنهـا  مرئـی  دسـت  ایـن  کـه  حالـی  در 

توانسـته انرژی هـای حیاتـی مـردم را از 

بیـن بـرد و بـه قهقـر-ا بکشـاند.

هایـی  سیاسـت ورزی  دیگـر  جانـب  از 

ماننـد »دسـت مرئـی دولـت« و تعابیری 

مشـابه و نتایـج اعالم شـده )دموکراتیک 

شـدن جامعـه، آزادی، حقوق شـهروندی 

و...( از زبـان مصلحـان، آشـکارا آینده ای 

چـون  را  ناپذیـر  پیش بینـی  و  نادیـده 

بـرای  الهـی،  وحـی  دارنـدهء  پیـام آوری 

را  آینـده  و  می آورنـد  ارمغـان  بـه  مـا 

ُچنـان چیزی دسـرتس پذیر و ملس شـونده 

بـه  آینـده  از  و  می کننـد  تصویرسـازی 

اسـتفاده  واره(  )بـت  فتیـش  مثابـه 

می کننـد تـا بـرای خـود اعتبـار و وجهـه 

اخالقـی ایجـاد کننـد.

»سیاسـت  بدانیـم:  بایـد  آنکـه  حـال 

را  آینـده  گُـوهء  تیـز  لبـهء  رهایی بخـش 

در قلـب تنـهء حـال حـارض وارد می کند. 

سیاسـت رهایی بخـش پلـی اسـت میـان 

حـال و آینـده، نقطـهء تالقـی میـان ایـن 

دو. امـا هـم حـال و هم آینـده از ذخایر 

در  گذشـته  می کننـد،  تغذیـه  گذشـته 

سیاسـی  سـنت های  گنجینه هـای  مقـام 

گران بهایـی کـه بایـد جنگید تـا زنده نگه 

شـان داشـت« ]۴[.

در پایـان شـاید بتـوان محـل حرکت خود 

را، امـر خصوصـی در نظـر گرفـت. زیـرا 

بنـا بـه رشح بـاال یقینـاٌ نقطهء تعـارض با 

فاشیسـم محسـوب می شـود.

فروردین ۱۳۹۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[ نخبـگان و جامعـه: بـه انضـامم درآمـدی بـر روش های تحقیـق تجربی دربارهء نخبـگان / نویسـنده: تی.بی.باتامـور؛ ترجمه و 

تحقیـق علیرضـا طیـب - تهران: موسسـه نر و پژوهـش شـیرازه، ۱۳۷۷. / ص ۵۷-۵۶.

]۲[ سپهر عمومی: روایتی دیگر از سیاست: نظریات آرنت و هابرماس / مسعود پدرام. - تهران: یادآوران، ۱۳۸۸. / ص ۹۳.

]۳[ سیاست ورزی اصالح طلبانه در ایران / نوشتهء سید مصطفی تاجزاده. - تهران: قلم، ۱۳۸۶. / ص ۱۵۲.

]۴[ پرسش هایی از مارکس / تری ایگلتون؛ ترجمهء رحامن بوذری، صالح نجفی.- تهران: مینوی خرد، ۱۳۹۱./ ص ۶۷. 



تامالتی در باب  ِانتخابات ...................................................... در  نقِد سیاسِت امکان 

۵۱

امکاِن »سیاست«، سیاسِت امکان | پراکسیس | خرداد 1392

مید ا ســت  سیا علیه  ت  ا ر مقــدو ســت  سیا
بادی نصرآ پریســا 

جمهـوری  سـاختاری  بحـران  ارزیابـی 

منازعـات جـاری  در چارچـوب  اسـالمی 

حول مسـئله انتخاباْت قابـل حّل و فصل 

نیسـت، کـه یـک نیـروی سیاسـی جـّدی 

چـپ ولـو در سـطح تحلیـل بخواهـد بـه 

آن دامـن بزنـد. ریشـه های ایـن بحـران 

و  سـی  قدمـت  از  بیـش  درازایـی  کـه 

پنـج سـاله جمهـوری اسـالمی دارد، حتی 

پـی  پهلـوی  بایسـتی در رستـارس دوران 

گرفته شـود تا از خـالل آن بتوان تضادها 

و تناقضـات درون سـاختاری و بازیگـران 

دقیق تـر  را  جدال هـا  صحنه گردانـان  و 

درک  آن  پرتـو  در  و  منـوده  شناسـایی 

دقیق تـری از بحـران هـای سیاسـی ایران 

در اِِشـل داخلـی، منطقـه ای و جهانـی، 

و بحـران هـای اقتصـادی و اجتامعـی به 

دسـت آورد و از ایـن زاویـه مـی توان آن 

را پـروژه ای اسـرتاتژیک دانسـت که وارد 

نشـدن چـپ تا ایـن لحظـه بـه آن، نافی 

اهمیـت و رضورت اش نیسـت.

***

سـاختار سیاسـی جمهوری اسالمی عمیقاً 

بحرانـی اسـت. از نـربد هژمونیـک گـروه 

افزایـش  بـرای  مختلـف  سیاسـی  هـای 

قـدرت و اختیـارات کـه بگذریم، بررسـی 

طـرح پارملانـی شـدن ریاسـت جمهـوری 

ماه هـای  طـی  کـه  خـربگان  مجلـس  در 

اخیر جّدی تر شـده، ناشـی از بحران های 

هـای سیاسـی کنـرتل شـده ای اسـت کـه 

در دوره هـای مختلـف از حیات سیاسـی 

جمهـوری اسـالمی حول انتخاب ریاسـت 

و  انتخـاب  نظیـر  داده،  رخ  جمهـوری 

بنی صـدر،  ابوالحسـن  برکنـاری  سـپس 

حکومـت  رئیس جمهـور  نخسـتین 

اسـالمی ایـران، انتخـاب محمـد خامتی و 

ظهـور »نهضـت دوم خـرداد«، دهمیـن 

در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  دوره 

بـه  منجـر  کـه  و هشـت  هشـتاد  سـال 

انتخـاب  و  شـد  گسـرتده ای  اعرتاضـات 

محمـود احمدی نـژاد و اختالفـات عمیق 

وی و دولـت اش بـا ارگان هـای حکومتـی 

لـزوم  بـر  تأکیـد  اسـت.  شـده  دیگـر 

بررسـی ایـن طرح، در رشایـط ویژه ای که 

جمهـوری اسـالمی در آن بـه رس می بـرد، 

خـرب از وقـوع تغییـرات اساسـی و مهّمی 

می دهـد کـه در صـورت اجرایـی شـدن، 

زمیـن سیاسـت را به کلّـی تغییر می دهد 

دسـت  دیگـری،  گـروه  هـر  از  بیـش  و 

آن عـّده از کنشـگران سیاسـی کـه هـر 

چهارسـال یـک بـار، در هیئت انـدام واره 

ظهـور  انتخاباتـی  کمپین هـای  هـای 

انتخابـات  یافـنت  پایـان  بـا  و  می کننـد 

بـه جـای مألـوف خـود می خزنـد، را در 

پوسـت گـردو خواهـد نهـاد.

اصلـی  هدف گـذاری  اسـاس،  ایـن  بـر 

انتخابـات  در  )خامنـه ای(  حاکـم  بلـوک 

ریاسـت جمهوری پیِش رو نیز این اسـت 

کـه تعـادل و آرایـش جدیـد قـوا پـس از 

سـال هشـتاد و هشـت را کامـالً تثبیـت 

اخاللگـر  نیروهـای  مجموعـه  و  منـوده، 

ایـن رشایـط  و تشـدیدکننده بحـران در 

اسـاس  بـر  اگـر  منایـد.  حـذف  را  ویـژه 

منطـق قـدرت متجّمع در دسـت یکی از 

سـه ضلـع بحران سـاز در سـاخت قدرت 

سیاسـی جمهـوری اسـالمی نـگاه کنیـم، 

بـه نظـر می رسـد کـه انتخابـات ریاسـت 

فرصتـی  می توانـد  جـاری،  جمهـوری 

باشـد،  بـرای رهـربی  مناسـب و مغتنـم 

تـا ضمـن وجـود کمرتیـن شـائبه تقلّـب 

و دسـتکاری آراء، تکلیـف جریـان فتنـه 

و انحرافـی را، یـک جـا و همزمـان، و از 

خـالل صندوق هـای رأی روشـن منایـد و 

بدیـن ترتیـب، زمانـی چهارسـاله را بـرای 

سـاختار  جدیـد  آرایـش  کـردن  اجرایـی 

قـدرت در جهـت رفـع تنش هـای درون 

سـاختاری و دوشـّقه گی نظـام سیاسـی، 

تضمیـن منایـد.

***
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دولِت )در مفهوم عام( جمهوری اسالمی 

از یک سو به مثابه یک دولت رسمایه داری 

دولت  هر  که  است  بحران هایی  حامل 

رسمایه داری با آن مواجه است، و از سوی 

دیگر، همواره با بحرانی دست به گریبان 

در  موجود  تناقضات  محصول  که  بوده 

ایران  در  دولت-ملت  شکل گیری  روند 

است. این تناقض عمیق و کشنده که از 

دوران پهلوی تا کنون چندین دهه است 

واقعیت  این  از  مانده، حاکی  پابرجا  که 

اعطای  و  ملت سازی  پروژه  که  است 

حقوق شهروندی و دموکراتیک به توده 

از  مجموعه ای  وقوع  به  مروط  مردم 

اصالحات اجتامعی است که در نبوِد آن، 

پدیده ای  به  دموکراتیزاسیون  برای  تالش 

صوری و ابزار دست نظام سیاسی مستبد 

جمهوری  دولت  در  شد.  خواهد  بدل 

اسالمی نیز، گروه های مختلف بورژوازی 

در بلوک قدرت همواره با هم در رقابت 

مختلف  طرق  به  بحران  این  حل  برای 

بوده اند و پاسخ های متفاوتی را به رفع 

این بحران در پیش گرفته اند.

جمهوری اسالمی از یک سو با یک بحران 

ساختاری دیرینه در ساخت کلّی اقتصاد 

ایران مواجه است،  در  سیاسی و دولت 

مشابهی  مسئله  زاویه همواره  این  از  و 

دوران  در  مختلف  کابینه های  مقابل 

اسالمی  جمهوری  دوره  در  و  پهلوی 

می توان  جمله  از  که  است،  داشته  قرار 

بدل  از  ناتوانی  کار و رسمایه،  تقابل  به 

پیرفته  کشور  یک  به  ایران  ساخنت 

شهری،  حاشیه نشینان  مسئله  صنعتی، 

دولت  بحرانی  تعامل  و  ملّی  مسئله 

تعارض  ستم،  تحت  ملّت های  با  مرکزی 

با  خرده بورژوازی  مختلف  اقشار  منافع 

پیدا  تعیّن   ۵۷ انقالب  در  که  بورژوازی 

تقسیم  نقشه  در  ایران  جایگاه  کرد، 

امپریالیسم  ابرقدرت ها و مسئله  جهاِن 

منود.  اشاره  آن  نظایر  و  خاورمیانه  در 

با  اسالمی  جمهوری  اما،  دیگر  سوی  از 

یک بحران داخلی و درون گفتامنی نیز 

و  تضارب  حاصل  که  است  بوده  مواجه 

تقابل جناح های مختلف بورژوازی ایران 

و راه حل های آنان برای حفظ یکپارچگی 

حاکمیت در عین حّل تضادها و بحران 

ها بوده است.

گروه های سیاسی که در قدرت هستند، 

هیچ یک معادل نعل به نعل فراکسیون 

های درون طبقه بورژوازی ایران نیستند.  

بورژوازی در قدرت مشتمل بر مجموعه 

باندهایی است که موازی با هم و ذیل 

ایران،  دولت-ملت  ساخنت  کلی  پروژه 

با  هریک  و  اند  رقابت  در  یکدیگر  با 

ارائه راه حل هایی در جهت حّل بحران 

زیر-پروژه  می کنند  سعی  جاری  سیاسی 

ها و راه حّل های خود را ارتقاء داده و 

گرفنت  نظر  در  رو  این  از  منایند.  غالب 

دو نکته بسیار حائز اهمیت است: اوالً 

قدرت  ساخت  با  سیاسی  گروه های  این 

ثانی،  در  و  اند  تنیده  هم  در  دولت 

ساختار  در  بحران  بازتولید  و  تداوم 

این  از  حاکی  اسالمی  جمهوری  سیاسی 

امر است که این ساختار با سازوکارهای 

تاکنون موجودی که این گروه ها در پیش 

گرفته اند، رفرم پذیر نیست. 

و  سـی  نـربد هژمونیـک  ایـن  میانـه  در 

مختلـف  بخش هـای  میـان  سـاله  پنـج 

بـورژوازی در قـدرت جمهـوری اسـالمی، 

تـالش  باندهـا  از  هریـک  آن  طـی  کـه 

را  خـود  توامننـدی  و  کارایـی  کرده انـد 

طبقـه  شـکننده  هژمونـی  کنـرتل  در 

فرادسـت ایـران بـه کّل طبقـه بـورژوازی 

و هم پیامنـان در بانـد مشرتکشـان نشـان 

داده و اثبـات مناینـد، پـروژه اصالح طلبی 

نیـز کلیـد خـورد و از آن جایـی کـه بـا 

سـاخت  انعطاف ناپذیـری  و  شـکنندگی 

همخـوان  اسـالمی  جمهـوری  سیاسـی 

نبـود )و نیسـت( بـه رسعت با بن بسـت 

مواجـه  اسـرتاتژیک-عملیاتی  انسـداد  و 

گردیـد. بـه نظـر می رسـد کـه از هـامن 

بـوده  محافظـه کاران  بـا  حـق  آغـاز، 

اصالح طلبـی  پـروژه  انتهـای  کـه  اسـت 

اسـالمی  جمهـوری  پاشـیدن  هـم  از  را 

می دانسـتند و بـر مبنـای یـک ارزیابـی 

طبقـه  کلّیـت  منافـع  از  واقع بینانـه 

حاکمـه در چارچـوب جمهوری اسـالمی، 

هرچنـد  برخاسـتند.  مقابلـه  بـه  آن  بـا 

اصالح طلبـی  جنبـش  اراده  اساسـاً  کـه 

جمهـوری  از  فـراروی  بـه  هرگـز  نیـز 

اسـالمی تعلّـق نگرفتـه و ادامـه منطـق 

محافظـه کاران،  و  اصالح طلبـان  جنـگ 

قـدرت  از  سـهم خواهی  چارچـوب  در 

. می گنجـد

یـک  مثابـه  بـه  اصالح طلبـی  پـروژه 

لیربالیـزه  بـرای  ایدئولوژیـک  پـروژه 

طـور  بـه  کـه  سیاسـی  سـاختار  کـردن 

رسـمی از سـال ۷۶ کلیـد خـورده، بارهـا 

و در مقاطـع مختلـف بـه سـبب ممتنـع 

بـودن و نابسـندگی اش از درون شـکاف 

برداشـته و نیروهـای مختلفی را از درون 

بخش هایـی  اسـت.  کـرده  آزاد  خـود 

و  افراطـی  راسـت  بـه  نیروهـا  ایـن  از 

بخش هایـی نیـز به چـپ غلتیده انـد، اما 

مجمـوع آن هـا در هـر بزنـگاه بـه التقاء 

یکدیگـر نائـل می آینـد و بـاز در مصافی 

دیگـر علیـه به قـدرت رسـیدن گروه های 

رقیـب، بـا یکدیگـر هم راسـتا می شـوند. 

گرچـه به نظر می رسـد سـازمان سیاسـی 

سـال  در  اصالحـات  سیاسـی  جنبـش 

۸۴ در هـم شکسـته باشـد و از آن جـز 

باشـد،  منانـده  باقـی  هایـی  تک چهـره 

بسـیج  قـدرت  هنـوز  اصالح طلبـی  امـا 

از  را  گفتامنـی اش  مـدار  در  نیروهـای 

ایـن چیـزی اسـت کـه  دسـت نـداده و 

امـروز شـاهد اش هسـتیم. همیـن 

***
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نوشـته  و  گفتـه  بـاره  ایـن  در  مکـّرراً 

شـده اسـت کـه بـا کاهـش قیمـت نفت 

و تقلیـل حجـم رسمایه گـذاری و منابـع 

ارزی، افزایـش فشـار اقتصـادی ناشـی از 

هشـت  جنـگ  معیشـتی،  بـد  وضعیـت 

توّجـه جمعیـت  قابـل  افزایـش  و  سـاله 

بـه  قـادر  دیگـر  دولـت  تـا  شـد  باعـث 

تأمیـن نیازهـای جنـگ، معیشـت و وارد 

مـورد  صنعتـی  و  غذایـی  منابـع  کـردن 

نیـاز مردم نباشـد و نیازی مـربم به منابع 

ارزی خارجـی پیـدا کنـد. در ایـن راسـتا 

دی   ۲۳ در  رفسـنجانی  هاشـمی  اکـرب 

مـاه ۱۳۶۸ در منـاز جمعـه تهـران اولیـن 

نشـانه های فـراروی جمهوری اسـالمی از 

دولتـی در وضعیـت اضطـراری -کـه بـه 

ویـژه حامـل اقتصـاد جنگی بوده اسـت- 

بـه دولت متعارف رسمایه داری را آشـکار 

کـرد. او اعـالم کـرد کـه »رسمایـه خارجی 

ذاتاً رّش نیسـت و می توانـد در طرح های 

امـا  باشـد«.  جامعـه  نفـع  بـه  تولیـدی 

بـرای اخـذ چنیـن منابـع ارزی نیـاز بـود 

تـا بـورژوازی درون حاکمیـت جمهـوری 

وام هـای  اخـذ  ملـزوم  رشایـط  اسـالمی 

بـه  آنـان  بپذیرنـد.  نیـز  را  بین املللـی 

درسـتی دریافتـه بودنـد کـه بـرای حفظ 

و بقـای سیاسـی ناگزیرند تا شـالوده های 

مـاّدی و اقتصـادی خـود را محکم منایند، 

رونـد سـاخته شـدن دولت رسمایـه داری 

در ایـران را کـه در دوران پهلـوی آغـاز 

و پـس از انقـالب ۵۷ دچار خدشـه شـده 

بـود را بـه مسـیر اصلـی خـود بازگردانند 

بازارهـای جهانـی رسمایـه  بـا  تعامـل  و 

داری را رسلوحـه کار خویـش قرار دهند.

بـود  الزاماتـی  تحّقـق چنیـن  در جهـت 

کـه در سـال ۶۹ مناینـدگان بانـک جهانی 

تهـران  وارد  پـول  بین املللـی  و صنـدوق 

شـدند و پـس از دیدار بـا مقامات ایرانی 

در گـزارش نهایـی خویـش اعـالم کردنـد 

کـه: »مقامـات ایرانـی عـزم خـود را برای 

حرکـت به سـوی تعدیـل اقتصـادی کالن 

قوی تـر  نقـش  آوردن  فراهـم  کشـور، 

بـرای بخـش خصوصی و حـذف تدریجی 

کـرده  ابـراز  اقتصـادی  بندهـای  و  قیـد 

انـد«. دولـت موظـف بـود تـا بـا حـذف 

تدریجـی یارانه هـا، آزادسـازی قیمت ها، 

اقتصـادی  موسسـات  خصوصی سـازی 

نـرخ  کـردن  شـناور  دولـت،  دسـت  در 

اقتصـاد،  در  دولـت  نقـش  کاهـش  ارز، 

فعالیـت مطمـن و آزاِد بخش خصوصی، 

آزادسـازی رونـد حرکتـی رسمایـه داخلی 

بندهـای دسـت  و  قیـد  از  بین املللـی  و 

و پاگیـر، برابـری رسمایـه داران در برابـر 

قـدرت، پرهیـز دولت از دخالت سیاسـی 

جهـت  در  آن  نظایـر  و  اقتصـاد  در 

اقتصـاد جهانـی و  بـه سیسـتم  پیوسـنت 

رعایـت دسـتور العمـل نهادهـای متبوع 

آن حرکـت منایـد. از سـوی دیگـر، بحران 

سیاسـی منطقه ای باعث بـروز بحران در 

بازارهـای نفـت و افزایـش قیمـت نفـت 

گردیـد، بـه طـوری کـه درآمـد جمهـوری 

یکبـاره  بـه  نفـت  فـروش  از  اسـالمی 

همیـن  و  یافتـه  چشـمگیری  افزایـش 

امـر موجـب رونـق نسـبی در وضعیـت 

سـال های  بـه  نسـبت  کشـور  اقتصـادی 

گذشـته گردیـد و اجـازه پیشـربد برخـی 

سیاسـت های مـد نظـر بانـک جهانـی و 

صنـدوق بین املللـی پـول را بـه جمهوری 

زمینـه  رشایطـی  چنیـن  داد.  اسـالمی 

اجـرای برخـی اقدامـات اولیـه و اجـرای 

سیاسـت تعدیـل اقتصـادی را در دوران 

رفسـنجانی فراهـم آورد کـه دارای چنـد 

وجـه مشـخص کننـده بـود:

و  معـارض  نیروهـای  مجموعـه   .۱

اپوزسـیون اصلی رژیم جمهوری اسالمی، 

یعنـی نیروهـای چـپ و کمونیسـت، بـه 

کلّـی قلـع و قمع شـده بودنـد. همچنین 

اجرایـی شـدن این سیاسـت ها بـه نحوی 

اتحـاد  فروپاشـی  بـا  مقـارن  غیراتفاقـی 

جامهیـر شـوروی نیـز بـود.

و  شـاهد شـکل گیری  دوران  ایـن  در   .۲

قدرت یابـی  زمینه هـای  آمـدن  فراهـم 

ایـران  جدیـد  بـورژوازی  اقتصـادی 

. هسـتیم

بازارهـای  بـا  ارتبـاط  اولیـه  زمینـه   .۳

جهانـی رسمایه پـس از وقفـه انقالب ۵۷ 

و جنـگ هشـت سـاله فراهـم شـد.

۴. درسـت مطابـق پیش بینـی هایـی کـه 

بـر مبنـای تجارب تاریخی )مانند شـیلی( 

صـورت می گرفـت، دوره ای از فشـارهای 

بـر  معیشـتی  طاقت فرسـای  و  سـخت 

طبقـات تحتانـی جامعـه تحمیـل شـد.

بسـط  و  توسـعه  زمینه هـای  برخـی   .۵

کشـور  در  را  رسمایه دارانـه  مناسـبات 

ایجـاد منـود، امـا نـه می توانسـت و نـه 

می خواسـت کـه در آن مقطـع تاریخـی 

ایـران  بـورژوازی  متعـارف  دولـت  بـه 

گـردد.  تبدیـل 

مجموعــه ایــن عوامــل، زمینــه مــاّدی 

سیاســی  جنبــش  فــرازروی  بــرای 

دوران  منــود.  فراهــم  را  اصالحــات 

ســال  در  پنجــم  مجلــس  انتخابــات 

در  شــکاف  شــدن  آشــکار  بــه   ۱۳۷۴

تغییــرات  انعــکاس  و  هیــات حاکمــه 

ــدرت  ــوک ق ــوای بل ــادل ق ــد در تع جدی

طرفــدار  اسالمیســت های  انجامیــد: 

لیربالیزاســیون اقتصــادی و تکنوکــرات ، 

بــا عنــوان جدیــد »کارگــزاران ســازندگی« 

و  روحانیــت  جامعــۀ  از  را  خــود  راه 

جــدا  بــورژوازی  ســنتّی  بخش هــای 

کردنــد. رهــربی در مقابــل، بــرای حفــظ 

تعــادل و مهــار ایــن بلــوک تازه ســاز، 

بــه رسعــت جانــب جامعــۀ روحانیــت را 

گرفــت. دوران انتخابــات مجلــس پنجــم 

ــای  ــا احی ــد ب ــان ش ــم زم ــالوه ه ــه ع ب

انقــالب  مجاهدیــن  ســازمان  مجــدد 

اســالمی توســط جنــاح خــط امامــی کــه 

ــب  ــای کس ــتجوی راه ه ــال جس ــه دنب ب

موضوعیــت و مطــرح شــدن در رشایــط 

جدیــد داخلــی و بین املللــی )پــس از 

شــوروی(  جامهیــر  اتحــاد  فروپاشــی 
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ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــود. در انتخاب ب

برگزیــده  کاندیــدای   ،۱۳۷۶ ســال 

ــه  ــه ک ــات موئتلف ــه روحانیت-هی جامع

ــدرت  ــوک ق ــزای بل ــی اج ــت متام حامی

ــای  ــپاه و بنیاده ــا س ــربی ت ــت ره از بی

رنگارنــگ اقتصــادی بــه غیــر از هاشــمی 

رفســنجانی و بخشــی از دولــت او را بــا 

خــود داشــت، در مقابــل محمــد خامتــی 

ــن واقعــه،  شکســت خــورد. متعاقــب ای

مجلــس  انتخاباتــی  دوران  محصــول 

ــران  ششــم، تشــکیل حــزب مشــارکت ای

ــای  ــی ه ــه از خط امام ــود ک ــالمی ب اس

لیربالیــزه و روزآمــد شــده و مدیــران 

در  می شــد.  تشــکیل  خامتــی  دولــت 

رشایــط پرتالطــم آن ســال و فشــار شــدید 

افــکار عمومــی بــر هیــات حاکمــه، ایــن 

حــزب توانســت اکریــت کرســی های 

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــس را ب مجل

مقطــع انتخابــات دورۀ هفتــم شــوراهای 

ــه دوران  ــا، ب ــال ۱۳۸۱ ام اســالمی در س

زایــش جریانــی جدیــد در چارچــوب 

ــد.  ــل ش ــالمی تبدی ــوری اس ــم جمه رژی

دوران  در  جریــان  ایــن  چهره هــای 

هاشــمی رفســنجانی به یکی از منتقدین 

پاقــرص سیاســت های  و  پــر  و  ثابــت 

اقتصــادی و فرهنگــی دولــت تبدیــل 

ــان از طیــف وســیع و  ــن جری شــدند. ای

متنــوع از نیروهایــی تشــکیل می شــد 

کــه وجــه اشــرتاک آنــان را مخالفــت 

شــدید بــا لیربالیــزه شــدن جمهــوری 

ــک  ــمت ی ــه س ــت آن ب ــالمی و حرک اس

کاپیتالیســتی  تــر  متعــارف  حکومــت 

ــن  ــان چندی ــن جری ــی داد. ای ــکیل م تش

ســال پیاپــی صیقــل خــورد تــا نهایتــاً 

ایــن  از  کاندیدایــی   ۱۳۸۴ ســال  در 

ــه ریاســت جمهــوری منصــوب  طیــف ب

شــد. ایــن گــروه، در ســطح سیاســی 

ــد، در  ــربی اداره می ش ــت ره ــط بی توس

بــا دســتگاه های  ایدئولوژیــک  ســطح 

ایدئولوژیــک مصبــاح یــزدی شــناخته 

نیــز  اقتصــادی  ســطح  در  و  می شــد 

اقتصــادی و  بنیادهــای  بــا محوریــت 

بــورژوازی نظامی-بوروکــرات فعالیــت 

می منــود. ایــن وضعیــت در دوره دوم 

بــه  احمدی نــژاد  جمهــوری  ریاســت 

ــه  ــی ک ــا جای ــد، ت ــزل گردی ــّدت متزل ش

شــاهد بوده ایــم کــه چگونــه کاندیــدای 

انتخابــات  در  دولــت  مــورد حامیــت 

در   ،۱۳۹۲ ســال  جمهــوری  ریاســت 

تقابــل بــا کاندیــدای رهــربی قــرار گرفتــه 

ــود. ب

***

ندیدنــد  رضوری  هرگــز  اصالح طلبــان 

ایــن  خــود  جنبشــی  بدنــه  بــه  کــه 

ــد کــه اســرتاتژی آن هــا  ــح را بدهن توضی

ــه یــک نظــام دموکراســی  ــرای گــذار ب ب

ــت  ــرار اس ــه ق ــت و چگون ــربال چیس لی

بــه احقــاق مطالبــات عمومــی آزادی 

بدیــن  شــود.  منجــر  دموکراســی  و 

و  نئــوکان  یکــی  شــاخه،  دو  ترتیــب 

رسخوردگــی  بــا  چپ گــرا،  دیگــری 

گردیدنــد  منشــعب  اصالح طلبــی  از 

بــه ســمت  بــا چرخیــدن  اولــی  کــه 

سیاســت های ایــاالت متحــده و نظامــی 

گــری در منطقــه خاورمیانــه و بــه ویــژه 

در  ایــران،  هســته ای  مســئله  حــول 

قامــت مدافــع راهکارهــای امپریالیســتی 

از جملــه لشکرکشــی نظامــی بــه ایــران 

ظاهــر گردیــد، و دومــی، بــا بــذل تّوجــه 

ــت  ــمت سیاس ــه س ــتان و ب ــه فرودس ب

چرخیــد.  اجتامعــی  جنبش هــای 

ــه  اگرچــه شکســت جنبــش اصالحــات ب

ــدن  ــزه ش ــه و پالری ــن بدن ــزی ای فروری

شــان در دوقطــب چــپ و راســت منتهی 

تــن  پاره هــای  ایــن  گردیــده، معهــذا 

جنبــش اصالح طلبــی، همــواره همچــون 

ــت آهــن  تراشــه های آهــن -کــه خصل

مــدار  در  می کننــد-  حفــظ  را  بــودن 

اصالح طلبــی باقــی مانده انــد. و در هــر 

بزنــگاه سیاســی نظیــر وقایــع انتخاباتــی، 

مغناطیســی  میــدان  کــه  گویــی 

ــن  اصالح طلبــی تشــکیل شــده باشــد، ای

تراشــه ها همگــی جــذب آهــن ربــای 

شــده اند. اصالحــات 

ــان مــا را گرفتــه  ایــن ســوال بارهــا گریب

ــر  ــه در ه ــود ک ــه می ش ــه چ ــت، ک اس

کشــتی های  سیاســی،  طوفــان زار 

»سیاســت مردمــی«، »امیــد بــاوری«، 

»کنشــگری  پاییــن«،  از  »ســازماندهی 

بــه  این هــا،  نظایــر  و  نّقادانــه« 

منفعالنه تریــن  و  می نشــیند،  گِل 

و  بروزهــا  تریــن  تســلیم طلبانه  و 

عملکردهــا را در پــی خــود مــی آورد؟ 

ــا  ــواع تئوری ه ــه از ان ــت ک ــه اس چگون

در  چــپ،  اندیشــمندان  از  طیفــی  و 

ــاس  ــی، لب ــه سیاس ــچ و گردن ــر تندپی ه

تئوریــک آبرومندانــه ای بــرای پوشــاندن 

ــه از کار در  ــش اصالح طلبان ــن کن ــه ت ب

مــی آیــد و پــس از انتخابــات، همــه 

ــت  ــابق اش رجع ــت س ــه وضعی ــز ب چی

ــز جــز درک مشــرتکی  ــد؟ چــه چی می کن

از مفاهیــم، و اشــرتاک در چشــم انداز 

باشــد  میــان  در  می توانــد  سیاســی 

کــه بــه مثابــه واســطه ای در جهــت 

ــد و  ــل منای ــی عم ــتار گفتامن ــن پیوس ای

سیاســت مردمــی را در هــر دســت انداز 

مقــدورات«  »سیاســت  بــه  سیاســی 

فروبکاهــد و »سیاســت ورزی« را بــه 

»سیاســت نــورزی« بــدل منایــد؟

یکــی از ایــن اِلاِمن هــا، فهــم مشــرتک 

اغلــب  چنیــن  هــم  و  اصالح طلبــان 

ــان  ــا آن ــو ب ــرای همس ــای چپ گ نیروه
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از »جامعــه مدنــی« اســت. در دو دهــه 

اخیــر، بــه ویــژه پــس از فروپاشــی اتحــاد 

)در  بلــوک رشق  و  شــوروی  جامهیــر 

»جامعــه  پســاجنگ رسدی(،  سیاســت 

مدنــی« از مفاهیــم کلیدی و اســرتاتژیک 

بــوده و در کاربســت نوینــی کــه در 

ــاً  ــرده، اساس ــدا ک ــد پی ــن دوران جدی ای

درک و انگیــزه ای متفــاوت از آن چــه 

بــرای منونــه مارکــس یــا گرامشــی بــرای 

تفکیــک مفهومــی میان دولــت و جامعه 

بورژوایــی، و یــا فراهــم آوردن عرصــه ای 

ســاحت  در  ایدئولوژیــک  نــربد  بــرای 

ــر آن حاکــم  ــا مــد نظــر داشــتند، ب روبن

بــوده اســت. بــرای منونــه، در کشــورهای 

ــای جامعــه  ــزه احی ــی، انگی ــای رشق اروپ

فراهــم  جــز  نبــوده  چیــزی  مدنــی، 

آوردن توپخانــه ای ایدئولوژیــک علیــه 

ــه نیروهــای اپوزســیون  ــه ب دولت هــا، ک

پروغــرب ایــن فرصــت را مــی داد کــه 

در  جنبش هــا  از  ملغمــه ای  بتواننــد 

ــای  ــی، آزادی ه ــوق سیاس ــاع از حق دف

فرهنگــی و تجدیــد حیــات رسمایــه داری 

در اقتصادهــای بحــران زده ایــن کشــورها 

در دوران پساشــوروی را در کنــار هــم 

پیــش بربنــد. از ایــن منظــر، »جامعــه 

ــوده اســت  ــزی ب ــا اســم رم ــی« تنه مدن

ــازماندهی شــده ای  ــرای آن تحــّرک س ب

ــات  ــب انقالب ــاً خــود را در قال ــه نهایت ک

ــرد. ــی ک ــی بازمنای ــی و مخمل رنگ

برداشــت اصالح طلبــان از جامعــه مدنــی 

نیــز بــه وضــوح منطبــق بــا همیــن 

رویکــرد و منبعــث از نظریه پردازانــی 

چــون هانتینگتــون بــوده اســت کــه 

ــه  ــذار ب ــاره گ ــدی روشــنی درب فرمول بن

دموکراســی در جوامــع در حــال تغییــر و 

دگرگونــی ارائــه کــرده اســت. بــر مبنــای 

ایــن فهــم هانتیگتونــی، اصالح طلبــان 

از یــک ســو، توصیه هــای هانتیگتــون 

در تفکیــک میــان جوامــع اروپایــی و 

جوامــع اســتبداد زده ای چــون ایــران 

بــه  و  می گیرنــد،  جــّدی  بســیار  را 

در  را  وی  توصیــه  ایــن  ترتیــب  ایــن 

اســرتاتژی هایشــان نهادینــه می کننــد 

کــه در جوامــع دارای نهادهــای سیاســی 

ــاال،  ــی ب ــیج عموم ــوان بس ــف و ت ضعی

و  هــرج  و  »خشــونت  خطــر  بایــد 

ــه گفــنت  مــرج« را جــّدی گرفــت ]الزم ب

ــش  ــون و هم فکران ــه هانتینگت ــت ک اس

در چنیــن مــواردی عمومــاً نظــر بــه 

جنبش هــای فاشیســتی ندارنــد، بلکــه 

ــکل گیری  ــه ش ــبت ب ــان نس حساسیت ش

جنبــش هایــی اســت کــه پتانســیل بــدل 

ــد  ــوده ای را دارن ــای ت ــه قیام ه ــدن ب ش

ــه ایــن ترتیــب عنــان و کنــرتل  شــان  و ب

ــن جوامــع -کــه  ــازان ای ــت نوس از دس

ــارج  ــتند- خ ــون هس ــب هانتینگت مخاط

می گــردد؛ نظیــر هراســی کــه بعــد از 

ششــم دی مــاه هشــتاد و هشــت در 

افتــاد و بــه دســت  دل اصالح طلبــان 

ــش از آن کــه  ــا پی و پایشــان انداخــت ت

ــد  ــر ترفن ــه ه ــا را ب ــود، فتیله ه ــر ش دی

ممکــن پاییــن بکشــند[؛ و از ایــن رو 

ــی در  ــه مدن ــه جامع ــت ک ــرت آن اس به

چنیــن جوامعــی تقویت نشــود و دســت 

ــن سیاســی  ــر از ســطح و ویرتی کــم فرات

ریشــه ندوانــد، چــرا کــه عمیقــاً بــه 

ــه  ــاز ب ــت و نی ــت  اس ــم دول رضر تحکی

ــی  ــروژه اصالح طلب ــه پ ــدارد ک ــح ن توضی

ــی  ــای سیاس ــات جغرافی ــز در مختص ج

جمهــوری اســالمی معنایــی نــدارد و بــه 

ــه ای  ــدارد خدش ــا ن ــداً بن ــار اب ــن اعتب ای

ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــت دول در متامی

وارد شــود.

اصالح طلبــان  امــا،  دیگــر  ســوی  از 

ــرای  ــی ب ــرو مدل های ــواره دل در گ هم

سیاســی  ســاختار  در  تغییــر  ایجــاد 

داشــته اند کــه بی شــباهت بــه پــروژه 

نبــوده  رنگی-مخملــی  انقالب هــای 

اســت. بــا ایــن تفــاوت اساســی کــه 

ــات  ــن دســت از انقالب ــوع ای ــکان وق ام

بــه دالیــل ســاختاری و ویــژه بــودن 

بســرت وقــوع تحــوالت در ایــن دو نقطــه 

بســیار نامحتمــل و عمــالً منتفــی بــه 

ــان  ــت و اصالح طلب ــیده اس ــر می رس نظ

کــه  نداشــته اند  متایلــی  هرگــز  نیــز 

و  امپریالیــزم  حامیــت  از  مســتقیامً 

کشــورهای غربــی برخــوردار شــوند. چــرا 

ــان  کــه ایــن امــر فــوراً زمینــه اخــراج آن

کــه  را فراهــم مــی آورد  از حاکمیــت 

ــت،  ــان نیس ــالح طلب ــوب اص ــداً مطل اب

زیــرا اســرتاتژی آنــان در بلنــد مــدت، 

باقــی مانــدن در الیه هایــی از قــدرت و 

حفــظ ایــن رابطــه بــا بلــوک حاکــم ولــو 

بــه صــورت رفــت و برگشــتی اســت.  

انقالبهاي  شــبیه  مدلــی  رو  ایــن  از 

ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــی-مخميل می توان رنگ

ــا دامئــی  ــی مــدت و ی ــه خــروج طوالن ب

اصالح طلبــان از بلــوک حاکمــه منجــر 

اســتفاده  قابــل  و  مطلــوب  نشــود، 

باشــد. چنیــن تحرّکاتــی کــه بــه ســادگی 

ــن  ــدن آن ت ــالب خوان ــه انق ــوان ب منی ت

داد )شــاید بــه تعبیــر حّجاریــان بتوان آن 

ــد(، اغلــب در هنگامــه  را اصقــالب نامی

كشورهايي  در  و  انتخابات  برگــزاری 

ــت كه انتخابات آزاد  ــه اس ــورت گرفت ص

ــود  ــی آن وج ــوم لیربال و رقابتي در مفه

مطلــوب  رو  ایــن  از  و  اســت  نداشته 

بیــرون  معــارض  و  رقیــب  گروههاي 

از قــدرت اســت چــرا كه در حــول و 

حــوش انتخابــات تــا حــّدی بــه گشــوده 

شــدن فضاي سیاســی-اجتامعی منجــر 

تجمعات  شــکل گیری  بــه  می شــود، 

اعرتاضاتگسرتده  و  مساملتآميز 

و  داخيل  رسانهاي  بُــرد  از  می انجامــد، 

اعرتاضــات  ميشــود،  استفاده  خارجي 

حاكم  گروه  به  مختلــف  اشــکال  بــه 

بــروز داده می شــود و فراینــد تحــول 

سیاســی  آرایــش  در  جابه جایــی  و 

نیروهــای بلــوک حاکــم را دســتکاری/

ترسیــع می کنــد. 
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ــه  ــت ک ــی اس ــابه اتفاق ــاً مش ــن دقیق ای

در کارنــاوال هــای انتخاباتــی پیــش از 

ــال  ــوری در س ــت جمه ــات ریاس انتخاب

هشــتاد و هشــت بــه وضــوح قابــل 

محتــوای  در  گرچــه  و  بــود  رؤیــت 

ــواع  ــا ان ــاوت چشــمگیری ب سیاســی، تف

شــناخته شــده و پیــاده شــده آن در 

ــا  ــدارد. ام ــوروی ن ــای پساش حکومت ه

افــرتاق مهــم دارد، و آن  یــک نقطــه 

ایــن اســت کــه -برخــالف ایــن مدل هــای 

تجربــه شــده- اصالح طلبــان هرگــز مرکــز 

ثقــل و نقطــه هدایــت ایــن تحــواّلت 

را بــه خــارج از مــدار قــدرت داخلــی 

منتقــل نکــرده و در برهه هــای مختلــف 

همــواره  گوناگــون،  بهانه هــای  بــه  و 

بــه  را  خودشــان  التــزام  و  وفــاداری 

ــام  ــای نظ ــی و چارچوب ه ــول، مبان اص

جمهــوری اســالمی اعــالم کرده انــد. 

امــا آن بخشــی از ایــن چــپ کــه اکنــون 

محــل بحــث ماســت، هرگــز از گفتــامن 

ــت  ــل گسس ــور کام ــه ط ــی ب اصالح طلب

نکــرده و همــواره در بزنگاه هایــی چــون 

کاندیداهــای  انتخاباتــی  کمپین هــای 

اصالح طلــب، بــه ســمت ایــن جریــان 

خــم شــده اســت. ایــن گرایــش از چــپ 

زاییــده ی آن گونــه تلّقــی اســت کــه 

ســپهر سیاســی را نــه بــه مثابــه تابعــی از 

ســپهر اقتصــادی، کــه عمالً مســتقل از آن 

ــچ  ــرد، و همــواره در تندپی ــر می گی در ب

هــای سیاســی کــه جامعــه تصّنعــاً دچــار 

هیجانــات مقطعــی برای ایجــاد تغییرات 

جزئــی در آرایــش سیاســی گروه هــای 

مختلــف بــورژوازی در قــدرت از خــالل 

صندوق هــای رأی شــده، عمــالً در صــف 

ــب  ــی اصالح طل ــای سیاس ــامن نیروه ه

گرایــش، هرگــز  ایــن  قــرار می گیــرد. 

ایدئولــوژی  مــاّدی  مبنــای  رابطــه 

بــه  را  لیربالیــزم  یعنــی  اصالح طلبــان 

درســتی در نیافــت؛ بــه عبــارت دقیق تــر 

نتوانســت رابطــه میــان ســاختار ایده هــا 

درون  در  ایدئولوژیــک  ســاختار  و 

موشــکافانه  را  اصالح طلبــی  گفتــامن 

تبییــن منایــد، از ایــن رو، علــی رغــم 

اســتفاده مکــّرر و شــعارگونه از »جامعــه 

مدنــی« در برابــر قــدرت دولتــی، هرگــز 

توّجــه خــود را بــه ســازماندهی جمعــی 

دموکراتیــک جامعــه مبــذول نکــرد و 

ــت  ــه ماهی ــبت ب ــادی نس ــه درک انتق ب

اصالح طلبــان  سیاســی-ایدئولوژیک 

ــد. ــل نیام نائ

عمــده آن دســته از چپ گرایانــی کــه 

را  اصالح طلبــان  بــا  عملــی  همراهــی 

چــون  موقعیت هایــی  در  ویــژه  بــه 

انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه منصــه 

می کننــد  اذعــان  می رســانند،  ظهــور 

کــه بــر جایــگاه طبقاتــی و تاریخچــه 

کاندیداهــای اصالح طلــب بــه خوبــی 

واقف انــد امــا علی رغــم آن بــر ایــن 

نیروهــای  بــه  نبایــد  کــه  انــد  بــاور 

راســت رادیــکال مجــال داد تــا بیــش 

ــح  ــه را فت ــد و جامع ــش بیاین ــن پی از ای

کننــد؛ نبایــد بــه حاکمیــت بیــش از 

ایــن اجــازه داد کــه قــدرت سیاســی 

را در خــودش متمرکــز کنــد و نبایــد 

مدنــی  جامعــه ی  نیروهــای  گذاشــت 

بیــش از ایــن تضعیــف شــوند. بگذریــم 

از ایــن قــدر مســلّم  کــه اتفاقــاً احمــدی 

نــژاد و بانــد حامــی اش، تاکنــون بهرتیــن 

تــالش بــرای فــراروی از ســاخت سیاســی 

ــد و  ــوری اســالمی را انجــام داده ان جمه

ــن  ــتانداردهای ای ــا اس ــم ب ــر بخواهی اگ

برویــم،  پیــش  چپ گرایــان  از  دســته 

احمدی نــژاد  هژمونیــک  پــروژه  در 

رویکردهــای بســیار رادیکالــی می گنجــد 

ــداً  ــان اب ــروژه اصالح طلب ــل پ ــه در ذی ک

منونــه  بــرای  نیســت.  تصــّور  قابــل 

بــا  بانــد  ایــن  سیســتامتیک  مقابلــه 

ــن پرســش  ــه ای مراجــع و آخوندیســم ک

را بــر می انگیــزد کــه چــرا نبایســتی 

بــه ایجــاد شــکاِف کاری در حاکمیــت 

ــایی  ــد احمــدی نژاد-مّش ــا واســطه بان ب

رشایطــی  در  هــم  آن  بســت؟  امیــد 

ــاّم  ــرتاکات ت ــنت اش ــر گرف ــا در نظ ــه ب ک

اقتصــادی  پروژه هــای کالن ســختاری- 

ــنجانی،  ــالمی، رفس ــوری اس ــم جمه رژی

رئیــس  نیــز  و  خامتــی و احمدی نــژاد 

ــب از صندوق هــا  جمهــوری کــه عن قری

ــک  ــت و در ی ــد، هــم جه ــرون می آی بی

امتــداد قابــل ارزیابــی هســتند.

بــه هــر روی ایــن اســتدالل بــه روشــنی 

از آن ذهنیتــی بــر می خیــزد کــه قــدرت 

ــز  ــت متمرک ــکارا در دول ــی را آش طبقات

در  را  طبقاتــی  ســلطه  و  می بینــد 

ــی  ــای فرهنگ ــه و رویه ه ــارس جامع رست

یــا  ذهنیتــی،  چنیــن  منی بینــد.   آن 

ــع  ــه و جم ــه مجموع ــه مثاب ــت را ب دول

جــربی نهادهــا فهــم می کنــد کــه خــارج 

ــا  ــده اند و ی ــع ش ــت واق ــه دول از عرص

دولــت را بــه مثابــه ابــزاری در نظــر 

می گیــرد کــه بســته بــه ایــن امــر کــه بــه 

ــروه از  ــدام گ ــدام شــخص و ک دســت ک

قــدرت بیافتــد، در نحــوه بــه کارگیری آن 

تفــاوت ایجــاد می شــود؛ بــه ایــن معنــی 

کــه بــا واســطه جامعــه مدنــی می تــوان 

ــزار تأثیــر چشــمگیر  ــر کاربســت آن اب ب

نهــاد و مطلقــاً فرامــوش می کنــد کــه 

نحــوه  و  ســاختار  در  دولــت  هــدف 

اعــامل قــدرت اش حکاکــی و تنیــده 

شــده اســت. چنیــن درکــی از دولــت 

ــای  ــا بنیان ه ــه تنه ــی، ن ــه مدن و جامع

اقتصــادی و طبقاتــی دولــت و گــروه 

 ای مختلــف حــارض در آن را بــه بــاد 

ــای  ــه از رویکرده ــپارد، ک ــیان می س نس

ایدئولوژیــک ایــن گروه هــای ذی نفــع 

در قــدرت دولتــی نیــز بــه طــرز فاحشــی 

چنیــن  امتــداد  در  می کنــد.  غفلــت 

ــد  ــول می مان ــم مغف ــن مه ــی، ای ذهنیت

کــه گفتــامن دموکراســی خواهی تابــع 

ــلّط  ــه مس ــک طبق ــارهای ایدئولوژی فش

ــوده  ــیونی از آن( ب ــم فراکس ــت ک )دس
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اســت کــه در یــک دوره تاریخــی معیّــن 

و ذیــل یــک پــروژه سیاســی-طبقاتی 

مشــّخص بــرای عبــور از یــک بحــران 

ــی )ســاختاری/ درون  ــر دو وجه نفس گی

حکومتــی( شــکل گرفتــه اســت؛ لــذا 

نیــروی  بیگانگــی  مســتلزم  تنهــا  نــه 

از  آشــکار  گسســت  و  دمکراتیــک 

قــدرت مردمــی بــه عنــوان مــالک اصلــی 

ارزش هــای دموکراتیــک بــوده اســت، 

ــه از  ــه و آگاهان ــواره، عامدان ــه هم بلک

مردمــی  قــدرت  فعاالنــه  کنش هــای 

روی برتافتــه و بــه بهــره داری منفعالنــه 

و  ای  آئیین نامــه  قانونــی،  حقــوق  از 

اکتفــا  انتخاباتــی  ادواری  روزنه هــای 

منــوده اســت تــا ضمــن گارانتــی پرهیــز 

دموکراتیــک  جمعــی  ســازماندهی  از 

جامعــه و مرتاکــم  کــردن قــدرت جمعــی 

طبقــات تحــت ســلطه، هــر چهــار ســال 

شــهروندان  افتخــار  بــه  و  یک بــار 

از  یکــی  خوش بخــت،  نســبتاً  منفــرد 

ارزشــمندترین دارایــی هــای آنــان، یعنی 

برابــری حقوقــی و حــق رأی همگانــی و 

امــکان رشکــت در یــک انتخابــات دیگــر 

ــد. ــزد کن ــان گوش ــه آن را ب

***

ــی  ــروی سیاس ــک نی ــوان ی ــور می ت چط

ــد« اش  ــه »امی ــد، ک ــّور ش ــپ را متص چ

را بــه ســناریوی دشــمن طبقاتــی اش 

ــداد«  ــوع »رخ ــودای وق ــد و س ــره بزن گ

ــه  ــر ن ــرورد؟ مگ ــان را در رس بپ در فنج

ایــن کــه »امیــد«، عالی تریــن ظهــور 

ــت  ــه وضعی ــان علی ــنودی و عصی ناخش

دم  هــر  وضعیتــی  اســت؛  موجــود 

ــدا  ــه پی ــه ادام ــونده، ک ــتناک تر ش دهش

کــردن اش تنهــا در حکــم فاجعــه ایســت 

اســتقبالش  بــه  جمعــی  دســته  کــه 

می رویــم؟

»امیــد«، اگــر ایــن جهانــی باشــد -و 

الجــرم  ندهــد-  رجــوع  مــاوراء  بــه 

منی توانــد طبقاتــی نباشــد و سیاســت 

ــتی  ــرم سیاس ــز الج ــد نی ــر امی ــی ب مبتن

طبقاتــی اســت؛ لــذا منی توانــد خیــل 

نشــانه  را  زنجیــر  در  اکریــت  آن 

نــرود و بــا آرمــان جهانــی دیگــر در 

هــم نیامیــزد. بــه ایــن اعتبــار امیــد، 

علیــه  همه جانبــه  صف آرایــی  یــک 

رو،  ایــن  از  و  اســت  فاجعــه  وقــوع 

امیــد، منی توانــد نســبتی بــا تفّکــرات 

و  مصلحت اندیشــانه  فرصت طلبانــه، 

ــری  ــش واقع نگ ــه )در پوش عافیت جویان

باشــد  داشــته  عقالنیت محــوری(  و 

ــن  ــدارد و در کمرتی ــده ن ــه آین ــه رو ب ک

ــد را  ــی امی ــدارک تباه ــّور، ت ــان متص زم

 . می بینــد

تاریــخ مخزنی از پتانســیل هــا و بالقوگی 

هایــی اســت کــه حکــم گزینه هایــی 

زنــده بــرای کنش هــای آینــده را دارنــد. 

ــا  ــح اســت ام ــزاره ای صحی ــن گ ــی، ای بل

ــه  ــه بالفاصل ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ای

ــف  ــّم و کی ــی ک ــمت بررس ــه س ــا را ب م

تغییــرات در ایــن یــا آن کاندیــدا در 

ــِش رو  ــوری پی ــت جمه ــات ریاس انتخاب

و ســایر تحــرّکات مهندســی شــده از 

ــن  ــازد! ای ــون س ــه، رهنم ــاال در جامع ب

ــد  ــل دادن امی ــکل تقلی ــخیف ترین ش س

دشــوار  وظایــف  بــرای  طرح ریــزی  و 

تاریخــی مــان اســت کــه ابــداً محــل 

چطــور  باشــد.  منی توانــد  مــا  بحــث 

بزنیــم و  تــن  از جنگیــدن  می توانیــم 

بســاط شکســتی دیگــر را مهیّــا کنیــم؟ ما 

ــم  ــوز ســالح مان را پرداخــت نکرده ای هن

و بــه امــر مغفــول »ســازماندهی« هّمت 

ــم رو  ــن رو موظّف ای ــته ایم؛ از ای نگامش

بــه خودمــان صحبــت کنیــم و خودمــان 

را در معــرض پرســش هایی مهلــک قــرار 

دهیــم کــه در اکنونیــت و آینده مــان 

لرزه هایــی ســهمگین می افکنــد. ایــن 

تنهــا معــرب رســتگاری مــا در حوالــی 

ــه اســت. ــوع فاجع وق

خرداد ۱۳۹۲
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ِملت میــن  ز بات؛  نتخا ِا ی  ز ــا ب
خوشبویی ســهراب 

ایـن طیـف یا آن جناح؟ این یـا آن؟ قرمز 

یـا آبـی؟ اینها سـواالتی از یـک جنس اند 

شباهت شـان  یکبـار  چهارسـال  هـر  کـه 

منایان تـر می شـود. هـر چهارسـال یکبـار 

چمـِن زمیـِن انتخابـات را تـازه می کننـد 

تزریـق  هیجـان  شـهر  پوسـت  زیـر  و 

می کننـد: بـرای برگـزاری مسـابقه ای کـه 

بـزرگ و جـذاب بنامیـد، رسـانه ها رشوع 

بـه رجزخوانـی می کننـد. مسـابقه ای بـا 

خودشـان،  قوانیـن  خودشـان،  بازیکنـان 

داوران خودشـان و بـا نتیجـه ای کـه در 

اسـت.  خودشـان  دلخـواه  صـورت  هـر 

در ایـن میـان بـرای مـا مـردم هـم نقـش 

ثابتـی در نظـر گرفتـه شـده؛ نقـش مهـِم 

»هـوادار بودن«. هرچه با شـور بیشـرتی 

هـواداری کنیـم، بهـرت؛ چنـدان مهـم هم 

نیسـت کـه هوای کـدام جریان را داشـته 

شیم. با

مـردم را - جـز عـده ای برگزیـده- حتـی 

بـه ورزشـگاه راه نخواهنـد داد، ایـن را 

»اجـازه«  ایـن  ولـی  پیـش می دانیـم.  از 

صفحـات  از  کـه  داشـت  خواهیـم  را 

»نظاره گـر«  خانه هایـامن  دیجیتالـی 

حتـی  کـه  گونـه ای  بـه  باشـیم، 

فحش هایـامن  احیانـا  و  تشـویق هایامن 

هـم بـه گوش شـان نرسـد؛ هیاهـوی مـا 

تنهـا بـرای خودمـان تـدارک دیده شـده. 

بـازی باید بـه دور از هرگونه تشـویش و 

حاشـیه ی غیـر قابـل قبـول انجـام شـود. 

دخالتگـری  حـق  هیچکـس  مـردم،  از 

بـازی  ی  »نتیجـه«  و  چـون  و  چنـد  در 

می تـوان  تنهـا  و  داشـت  نخواهـد  را 

همـه  را  هـا  ایـن  کـرد.  »گامنه زنـی« 

می دانیـم، امـا بـه مـا »آزادی انتخـاب« 

ایـن »حـق«  داده شـده و منی خواهیـم 

را از دسـت بدهیـم. مـا رجزخوانی هـا و 

سـخرانی های پرطمطـراق را می شـنویم 

جمـع  در  می خوانیـم.  را  تحلیل هـا  و 

و  شـدت  بـا  اطرافیان مـان  و  دوسـتان 

نظرمـان حامیـت  مـورد  تیـم  از  حـدت 

دعـوا  می کنیـم،  بحـث  می کنیـم. 

می کنیـم، عصبانـی می شـویم و از کـوره 

در می رویـم. فحـش می دهیـم و ثابـت 

می کنیـم کـه تیـم مـا »اصلـح« اسـت یـا 

خواهـد بُـرد. چنـان در صـدد کـم کـردن 

خـود  گویـی  کـه  روی حریـف هسـتیم 

را بـا تیمـی کـه هـوادارش هسـتیم یکـی 

خـود  بـرد  را  آنهـا  بـرد  و  می پنداریـم 

کـه  برده ایـم  یـاد  از  گویـی  می دانیـم. 

نتیجـه ی بـازی هرچـه باشـد، تغییری در 

رشایـط مـا حاصـل نخواهـد کـرد. مـا بـه 

عنـوان مـردم، قانون مدارانـه از مرزهـای 

هـر نـوع زمیـن بـازی و تاثیرگـذاری بـر 

رونـد و نتیجـه ی همـه ی بازی هـا بیرون 

رانده شـده ایم. عالوه بـر آن، داوران این 

و  از خطـا  دور  بـه  بازی هـا خدایگانـی 

اشـتباه اند کـه »اعرتاض« به داوری شـان 

اسـت! بـزرگ  عذابـی  مسـتوجب 

وضعیـت  ایـن  از  کـه  مـا  از  گروهـی 

ناراضـی هسـتیم بـا ژسـتی روشـنفکرانه 

و  می گردانیـم  بـر  روی  ماجـرا  کل  از 

مسـابقه را الیـق درگیـر کـردن خـود و 

افکارمـان منی دانیـم. دامئـا غـر می زنیـم 

و زیـر لـب بـه همـه ی تیم هـای همـه ی 

و  فحـش  هوداران شـان  همـه ی  و  دنیـا 

را  آسـایش مان  کـه  می گوییـم؛  ناسـزا 

کوتـاه  بـرای  را  زندگی مـان  و  ربوده انـد 

مدتـی از روند معمولی و همیشـگی اش 

کـه  می آیـد  بـر  چنیـن  سـاخته اند.  دور 

ایـن دسـته از مـا بـا ایـن کـه زمیـن بازی 

را بـه »آنهـا« واگـذار کرده ایـم همیشـه 

برنده ایـم. از ایـن رو فـارغ از نتیجـه ی 

هیجـاِن  کـردن  فروکـش  از  پـس  بـازی، 

مـان  فیلسـوف مآبانه  مسـابقه، »کنـش« 

می منایـد. دوراندیشـانه  بسـیار 

ایـاْم  ایـن  مـا  از  دیگـری  عـده ی  بـرای 

روزهـای کسـب و کار اسـت. صبـح در 

و  می زنیـم  قلـم  تیـم  فـالن  نریـه ی 

ترکیـب بازیکنانـش را به رخ جناح مقابل 

زندگـی  وصـف  در  عـرص  و  می کشـیم 

شـخصی فـالن بازیکْن داسـتان جانسـوز 
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می نویسـیم تـا بـا برانگیخنت حـس ترحْم 

در  کنیـم.  جـذب  تـازه ای  طرفـداران 

خیابـان از مـردم می پرسـیم کـه بـا کـدام 

تیـم هسـتند یـا کـدام بازیکـن را بیشـرت 

دوسـت دارنـد و تصاویر را چنـان مونتاژ 

می کنیـم کـه تصادفـا درصـد معینـی از 

آنهـا طرفـدار تیـم مـورد نظـر ما باشـند. 

هنگامـی کـه بـه طـور کامـال اتفاقـی بـا 

دوربین مـان از جلـوی هتـل محل اقامت 

فـالن بازیکن عبور می کنیـم، از جمعیتی 

کـه بـرای گرفـنت امضـا از بازیکـن مـورد 

عالقه شـان بـه صـورت کامـال خودجـوش 

شـده اند  آورده  محـل  بـه  اتوبـوس  بـا 

تصاویـری ضبـط می کنیـم و بـه دسـت 

از  رصفنظـر  می سـپاریم.  خریـداران اش 

نتیجـه ی بـازی، ایـن دسـته از مـا از ایـن 

را  روزهـا  و  می کنیـم  ارتـزاق  بازی هـا 

در انتظـار مسـابقه ی بعـدی بـه صـورت 

می شـامریم. معکـوس 

امـا در سـویی دیگـر، گروهـی از مـا بـی 

مسـابقه  بـه  هرچـه  مواجـب،  و  مـزد 

مـان  زندگـی  و  کار  می شـویم  نزدیکـرت 

بـرای  و  می کنیـم  تعطیـل  بیشـرت  را 

تیـم یـا بازیکـن مـورد نظرمـان کمپیـن 

تبلیغاتـی راه می اندازیـم. عکس بازیکن 

محبوب مـان را -کـه قرار اسـت دروازه ی 

حریـف را بلزرانـد- بـه شیشـه ی ماشـین 

بـه  خیابـان  در  و  می چسـبانیم  مـان 

همـه V )وی( نشـان می دهیـم! بـرای 

روز مسـابقه در خانه مـان پارتـی برگـزار 

و  همسـایه  و  در  همـه ی  و  می کنیـم 

دوسـت و آشـنا را جمـع می کنیـم و در 

حـد توان می کوشـیم تـا آخریـن لحظاْت 

هـوادار جـذب کنیـم تـا باالخـره اتفاقـی 

بیافتـد. و نهایتـا در پایاِن بـازی حتی اگر 

نتیجـه، نتیجـه ی مـورد نظرمـان نباشـد، 

تـا حـدی خشـنودیم؛ خشـنود از اینکـه 

و هیجـاِن  بـا شـور  نبودیـم؛  بی تفـاوت 

بـازْی زندگـی کرده ایـم و اینکـه قادریـم 

تـا مسـابقه ی بعدی، حول اشـتباه داوری 

یـا پنالتـی ای که گل نشـد بحـث کنیم و 

مظلومیت مـان را به رخ همگان بکشـیم.

گـروه دیگـری از مـا کـه متاشـاگر بـودن 

خـود  از  دامئـا  منی کنـد،  مـان  راضـی 

می پرسـیم در برابـر بـازی ای کـه هیـچ 

چیـزش را تعییـن نکرده ایم، هیـچ تاثیری 

بـر نتیجـه اش نداریـم و بدتـر از همـه، 

نتیجـه ی آن هیـچ تغییـری در رشایـط ما 

ایجـاد نخواهـد، کـرد چـه بایـد بکنیـم؟ 

بـرای  کـه  اسـت  ایـن رصفـا دیگـی  آیـا 

رضرمـان  بـه  اینکـه  یـا  منی جوشـد،  مـا 

لـذت  در حـرسِت  کـی  تـا  می جوشـد؟! 

و هیجـان یـک »بـازی واقعـی« باشـیم؟ 

اصـال چـرا زمینـی نیسـت کـه همـه ی ما 

بتوانیـم در آن بـازی کنیـم؟ آیـا مشـکل 

تنهـا  کـه  اسـت  رسـمی  بـازی  زمیـن  از 

بـرای برگزیـدگان معـدود جـا دارد؟ و یـا 

قوانیـن بـازی مجالـی بـرای حضـور مـا 

کـه  نگذاشـته اند؟ و می اندیشـیم  باقـی 

ای کاش می توانسـتیم زمین هـای بازی را 

از آن خـود کنیـم و بـا قوانیـن خودمـان، 

بـازی خودمان را داشـته باشـیم؛ ای کاش 

می توانسـتیم حرست برگزاری مسـابقه ی 

بعـدی را بـه دل برگزارکننـدگان بگذاریم 

احساسـات مان  از  کـه  ندهیـم  اجـازه  و 

برای منافع شـان اسـتفاده کننـد. ای کاش 

متاشـاگری مان  رخت هـای  می توانسـتیم 

را از تـن بیـرون کنیـم و همـه بازیکـن 

شـویم و قوانیـن بـازی را چنـان تعییـن 

برنـده  مـردم  همـه ی  تنهـا  کـه  کنیـم 

باشـند!

امـا اگـر متاشـاگر بـودن را منی پسـندیم، 

قـرار  مـان  روی  پیـش  پرسـش  ایـن 

می گیـرد کـه: بـه راسـتی زمیـن بـازی را 

چگونـه پـس بگیریـم؟! آیـا ممکن اسـت 

بـازِی اصلـی مـا همیـن باشـد؟!

فروردین ۱۳۹۲
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۹۲؛ بــات  نتخا ا
نه صالح طلبا ا ِی  ز ر ســت و سیا بــه  خالص  تیــر    

مینی ا م  بهنــا

انتخابـات در جمهـوری اسـالمی چیـزی 

در  اسـت.  گردن زنـی  مراسـم  بـه  شـبیه 

هـر دوره، بعضـی گـردن زننـدگان سـابق 

گردن زده شـده اند. از انتخابات ریاسـت 

جمهوری در سـال 84 به بعد این مراسـم 

بـه عیان تریـن شـکل ممکـن و بی هیـچ 

پرده پوشـی صـورت گرفتـه اسـت. بـا این 

همیشـه  باشـیم،  مـا  کـه  مردمـی  حـال 

و تقریبـا بـه شـکلی پرشـور دعـوت بـه 

گفته ایـم.  مثبـت  پاسـخ  را  مراسـم  ایـن 

بـد نیسـت کمـی بـه ایـن مسـأله فکـر 

کنیـم کـه چـرا هربـار مجـاب می شـویم 

کـه اینچنیـن بی قـرار در صحنـه حـارض 

باشـیم؟ آیـا این پاسـخ که انتخابـات تنها 

گزینـه ممکـن و کم هزینـه تریـن شـیوه 

تغییـر اسـت بیش از حـد تقدیرگرایانه و، 

بـه همین میـزان، گمـراه کننده نیسـت؟ 

زمـان آن فـرا نرسـیده اسـت کـه دعـوت 

بـه ایـن مراسـم را بی پاسـخ بگذاریـم و 

یـا حتـی بـه فکـر خلـع سـالح میرغضب 

و  نخسـتین  کـه  می دانـم  باشـیم؟ 

شـوربختانه،  البتـه،  و  دم دسـت ترین 

پربسـامدترین پاسـخ برای خارج نشـینی 

کـه از این دسـت حرف هـا می زند هامن 

اسـت کـه زمانی پـرودون هـم گفته بود: 

نیسـتید«. بیـش  خالی بندهایـی  »شـام 

زوال اصالح طلبی 

حداقـل از 1384 بـه بعـد بلـوک حاکـم 

در قـدرت بـا محوریت خامنه ای آشـکارا 

بـه نیروهـای خواهـان تغییر ایـن پیام را 

رسـانده اسـت کـه گورتـان را گـم کنیـد، 

مـا را بـه شـام نیـازی نیسـت، بـه صغیـر 

کـرد.  نخواهیـم  رحـم  هـم  کبیرتـان  و 

آنهـا نشـان داده انـد کـه قـادر بـه حذف 

اصطـالح  بـه  از  مخالفـی  نیـروی  هـر 

نخبـگان تـا جنبش هـای مردمی هسـتند. 

ایـن حقیقتـی اسـت کـه سیاسـت ورزی 

اصالح طلبانـه عامدانـه نادیـده می گیـرد، 

زیـرا کـه در صـورت قبـول آن عمال مرگ 

بدنـه  و  کـرده  اعـالم  را  خـود  سیاسـی 

اجتامعـی خـود را از دسـت خواهـد داد 

انتخابات محـور  اسـرتاتژی  نتیجـه  در  و 

داشـت.  نخواهـد  توجیهـی  هیچ گونـه 

در عـوض شـاهد هسـتیم کـه ایـن سـنخ 

سیاسـت ورزی به نام منافع مردم و برای 

بقـای خـود در هـر مراسـم گردن زنـی به 

دنبـال بـه دسـت آوردن دل جالد اسـت، 

بی آنکـه روشـن کنـد چـه دلیلـی وجـود 

دارد کـه بلـوک حاکـم بـا آن همـه یـال 

آنهـا  همچـون  ناتوانانـی  بـه  کوپـال  و 

روی خـوش نشـان دهـد؟ اصالح طلبـان 

حاکـم  جنـاح  کـه  می داننـد  بـه خوبـی 

از  تهدیـدی  هیـچ  نهایـی  تحلیـل  در 

ایـن  بـه  منی کنـد  احسـاس  آنهـا  سـوی 

دلیـل سـاده کـه سـقف تحـرک سیاسـی 

اصالح طلبـان مانورهـای انتخاباتی اسـت 

کـه آنهـا هم کامـال قابـل کنرتل هسـتند. 

بـه رشایـط مشـخص  ایـن کنـرتل بسـته 

انتخابـات  از  پیـش  فشـار  صـورت  بـه 

)خامتـی(، تقلـب نسـبی )دور اول 8۴(، 

کودتـای انتخاباتـی )88( و رد صالحیـت 

)رفسـنجانی( صـورت می پذیـرد. بـا ایـن 

فضـای  گونـه ای  بـه  اصالح طلبـان  حـال 

سیاسـی را بـرای هـواداران خـود ترسـیم 

می کننـد کـه گویـی تنهـا مشـکل جنـاح 

در  تأثیرگـذار  متغیـر  یگانـه  و  حاکـم 

سیاسـی  وزن  آنهـا،  هـای  تصمیم گیـری 

و اجتامعـی اصالح طلبـان اسـت. آنهـا از 

آن جایـی کـه هیچ گونـه آینـده ای بـدون 

متصـور  خـود  بـرای  اسـالمی  جهمـوری 

واقـع  در  و  اصـالح  راه  تنهـا  و  نیسـتند 

بازگشـت خـود بـه قـدرت را از طریـق 

انتخاباتـی  هـر  می داننـد،  انتخابـات 

جلـوه  گریزناپذیـر  و  یگانـه  فرصتـی  را 

می دهنـد. توصیفاتـی کـه کارل مارکـس 

بـه دمکرات هـا در جریان انقـالب ۱8۴8 

در فرانسـه نسـبت می دهـد، تـا حـدود 

زیـادی بـه رفتارهـا و نوع سیاسـت ورزی 

اسـت.  اطـالق  قابـل  اصالح طلبـان 

مارکـس در هژدهم برومـر لویی بناپارت 

* می نویسـد: »هیـچ حزبـی بـه انـدازه 

حـزب دمکـرات ]اصالح طلبـان[ در بـاب 

وسـایل و امکاناتـی کـه در اختیـار دارد 

انـدازه  بـه  هیچ کـس  منی کنـد.  اغـراق 

این هـا ایـن قـدر دچـار توهامت نیسـت 

... پیـش از ورود بـه مبـارزه، نیـازی بـه 

ارزیابـی منافع و موقعیت هـای متفاوت 

طبقاتـی ندارنـد. نیـازی هـم ندارنـد کـه 

در مـورد مناسـب بـودن وسـایل مبـارزه 

نشـان  خـود  از  حـد  از  زیـاده  وسـواس 

بدهنـد. فقـط کافـی اسـت رس بجنباننـد 

تـا مـردم بـا همـه منابـع متـام نشـدنی 
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سـتمگران  جـان  بـه  و  برخیزنـد  خـود 

بیفتنـد. اگـر در عمـل معلـوم شـد نفـع 

و  منی ارزیـده،  صنـار  نظرشـان  مـورد 

بی نیرویـی  عیـن  واقـع  در  نیرویشـان 

گـردن  بـه  تقصیـرش  بـوده،  ناتوانـی  و 

کـه  اسـت  جنایتـکاری  سفسـطه بازان 

مـردم یکپارچـه را به گروه هـای متخاصم 

بـه  یـا  می کننـد،  تقسـیم  یکدیگـر  بـا 

گـردن ارتـش ]بخوانیـد سـپاه[ اسـت که 

درک  از  مانـع  نابینایـی اش  و  حامقـت 

ایـن موضـوع شـده کـه هدف هـای پاک 

دمکراسـی هامنـا هدف هـای پـاک خـود 

اسـت کـه در  بـه دلیـل آن  یـا  اوسـت، 

جریـان اجـرای برنامـه اشـتباه کوچکـی 

پیـش آمـده اسـت، و باالخـره بـرای  آن 

قابـل  کـه  تصـادف،  دسـت  کـه  اسـت 

پیش بینـی هـم نبـوده، باعـث شـده کـه 

ایـن دفعـه بـازی را ببازنـد. خالصـه ایـن 

کـه دمکـرات آن چنـان موجـودی اسـت 

مثـل  شکسـت ها  رشم آورتریـن  از  کـه 

زمانـی کـه وارد مبـارزه می شـد، پـاک و 

منـزه بیـرون می آیـد، با اعتقـادی تازه به 

ایـن کـه بایـد پیـروز شـد و آن هـم نه از 

ایـن رو کـه وی یـا حـزب اش می بایسـت 

بلکـه  بکشـند،  دسـت  خـود  دیـدگاه  از 

برعکـس از ایـن جهـت کـه رشایـط بایـد 

بـرای پیـروزی آمـاده گـردد«.

موفـق  زیـادی  حـدود  تـا  اصالح طلبـان 

بـه  را  نگاهـی  چنیـن  کـه  شـده اند 

گروه هـای سیاسـی و اجتامعـی دیگـری 

کـه الزامـا منافـع مشـرتکی با آنهـا ندارند 

کـه  جاسـت  همیـن  بقبوالننـد.  نیـز 

می بایسـت بـا تحلیـل انتخابات ریاسـت 

جمهـوری از 8۴ بـه بعد و نسـبت آنان با 

اسـرتاتژی کلـی بلـوک حاکـم، از این نگاه 

گسسـت. اصالح طلبانـه  غالـب 

در  احمدی نـژاد  شـدن  برکشـیده 

انتخابـات سـال 8۴ در حقیقـت منایانگـر 

اتخـاذ اسـرتاتژی درازمـدت و مشـخصی 

بیـت  از سـوی جریـان مسـلط سـپاه و 

رهـربی بـود. پـس از حملـه آمریـکا بـه 

افغانسـتان و عـراق و حضـور تهدیدآمیز 

نیروهـای غربـی در دو سـوی مرزهـای 

محـور  بـر  نظـام  کلـی  سیاسـت  ایـران، 

در  و  رژیـم  منطقـه ای  منافـع  حفـظ 

نتیجـه حفـظ موجودیت خـود در مقابل 

قبضـه  گرفـت.  قـرار  غـرب  تهدیـدات 

کـردن نیـروی نظامـی و درآمدهای کالن 

نفتـی بـه بلـوک حاکـم این امـکان را داد 

کـه از یـک سـو چهـره ای تـازه نفـس و 

منطبـق بـا ایـده آل رهـرب و بیـت و بانـد 

حاکـم بـر سـپاه را بـه ریاسـت جمهوری 

بگامرنـد تـا هـم در سیاسـت داخلـی و 

صورتـی  بـه  خارجـی  سیاسـت  در  هـم 

مواجـه  غـرب  تهدیـدات  بـا  هامهنـگ 

شـوند و از سـوی دیگـر هـر نیرویـی که 

بـه زعـم بلـوک حاکم انـدک نشـانه ای از 

مسـاملت جویی و نرمـش از خـود نشـان 

دهـد از ارکان قـدرت بیـرون بیندازنـد. 

حتـی  اوضـاع  امسـال  انتخابـات  در 

بغرنج تـر و پیچیده تـر هم شـده اسـت و 

دلیل آن بحران سـوریه اسـت که جنبه ای 

حیاتـی بـرای جنـاح حاکـم دارد. هـم از 

ایـن رو اسـت کـه کوچکرتین انحـراف از 

اصـول )مشـایی( بانـد حاکـم و یـا متایـل 

بـه میانـه روی )رفسـنجانی( قابل اغامض 

نیسـت. در نتیجه ما بـا وضعیتی روبه رو 

نیسـتیم که بتـوان با شـامورتی بازی های 

دقیقـه نـود انتخاباتـی و انتظـار حقیرانه 

طرح هـای  و  حکومتـی  حکـم  بـرای 

مضحکـی همچـون حامیـت همـه جانبه 

از عـارف یـا روحانـی )همـه جانبه تـر از 

موسـوی؟!( اثـری بـر اسـرتاتژی سـنجیده 

و عقالنـی گروه حاکم گذاشـت. سـادگی 

اسـرتاتژی اصالح طلبـان در  بی مایگـی  و 

چنیـن مقاطعـی بـه چشـم می زنـد، آن 

بـه  کامـال  کـه  مقابـل حریفـی  در  هـم 

بازی سـوار اسـت.

آینده اصالح طلبی 

شـوربختانه نشـانه روشـنی از تغییـرات 

رهایی بخـش در افق تحـوالت خاورمیانه 

قـد  عرصـه ی  خاورمیانـه  نیسـت.  پیـدا 

اسـت  قدرمتنـدی  نیـروی  دو  کشـیدن 

کـه رضورتـا و ماهیتـا توجـه چندانـی به 

آزدی خواهـی و برابری طلبـی ندارنـد. در 

یـک طـرف اسـالم گرایی سیاسـی از نـوع 

القاعـده و در طـرف دیگـر نئولیربالیسـم 

افسارگسـیخته ای کـه متـام هم وغـم  اش 

گـردش رسمایـه اسـت و حـارض اسـت بـا 

بلـوک حاکـم  هـر رژیـم سیاسـی حتـی 

نبـود  در  شـود.  معاملـه  وارد  ایـران  در 

ایدئولـوژی رادیـکال و نیـروی اجتامعـی 

حامل آن، ارصار بر تداوم پروژه شکسـت 

خـورده رشکـت در انتخابات، رصفا پایگاه 

اجتامعـی اصالح طلبـان را تحلیـل برده و 

یـا به سـمت دو نیـروی مذکـور رهنمون 

می کنـد. فـارغ از لـزوم تشـکیل ائتالفـی 

رسارسی از متامـی گروه هـا و نیروهای به 

حاشـیه رانده شـده بر محور دمکراسـی، 

برابـری و آزادی هـای مدنـی بـه رهـربی 

منتخبیـن مـردم یعنی موسـوی و کروبی، 

هـم  اصالح طلـب  شـاخص  چهره هـای 

می تواننـد بـرای رشوع حداقل بـه اندازه 

سـلف تئوریـک خود، بـازرگان، جسـارت 

بـه خـرج داده و بـا رصاحـت خطـاب به 

حاکمیـت بگوینـد: »مـا آخریـن گروهـی 

هسـتیم که با تأکید بر قانون اساسـی ... 

مبـارزه مـی کنیـم«. البتـه بـه رشطـی که 

بـه چیـزی بـه نـام مبـارزه پایبند باشـند!

خرداد ۱۳۹۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نقل قول ها از کتاب هجدهم برومر لویی بناپارت اثر کارل مارکس، برگردان باقر پرهام هستند.

** این مطلب پیش تر در وبسایت اخبار روز منتر شده است.
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بات نتخا ا موســم  ر  د زی  ر و ســت  سیا
مین حصوری ا

ند و یشــا خو ســی  ِسیا د  یکر و ر و   د رِ   و مر ول:  ا بخــش 

طرح بحث

در رشایـط رخـوِت مزمـن و رسخوردگـی 

نسـبِی  شـدن  »فعـال«  شـاید  عمومـی 

بخشـی از مردم در فضای پیشـاانتخاباتی 

را بایـد بـه فـال نیـک بگیریم. امـا مهمرت 

و پیشـرت از آن باید اندکی از این هیجان 

ایـن  جنـس  و  گرفـت  فاصلـه  عمومـی 

»فعالیـت« را بـه محـک نقـد نهـاد؛ بـه 

ویـژه آنکـه ایـن فضـای هیجـان زده ایـن 

بـار بیش از همیشـه بیامرگونـه می مناید 

]بـه برخی از سـیمپتوم هـای این بیامری 

در این منت اشـاره خواهد شـد[. تا جایی 

کـه به نقش ذهنیت عمومی در انسـداد 

می شـود،  مربـوط  جمعـی  سـوژه گی 

بی گـامن پرداخـنت بـه دالیل ایـن بیامری 

اهمیتـی کمـرت از پیامدهـای آن نـدارد. 

این نوشـتار  می کوشـد فـارغ از دوگانه ی 

رایج »مشـارکت یا تحریـم«، رویکردهای 

امـروزِی مدافـع مشـارکت انتخاباتـی را 

طـور  بـه  دوگانـه  دسـته بندی  یـک  در 

فـرده توصیـف منایـد و هم زمـان از دل 

نـگاه انتقـادی به ایـن رویکردهـا، برخی 

مختصـات فعالیت بدیل در فضای حارض 

را ترسـیم کنـد. طبعـا طـرح عمومـی این 

نقـد و دامـن زدن بـه چنیـن بحث هایـی 

مـی توانـد خـود حـدی از کنشـگری در 

فضـای پیشـاانتخاباتی تلقـی گـردد. امـا 

نگارنـده امیـدوار اسـت ایـن مـنت ناظـر 

بـه فهـم و تقویـت انواعـی از کنشـگری 

باشـد کـه بهره گیـری از فضـای موجود را 

در جهت بسـط سیاسـت سـتمدیدگان را 

هـدف قـرار می دهنـد.

یک منای کلی

نـگاه  دو  اینجـا  تـا  می رسـد  نظـر  بـه 

فعالیـت  رضورت  از  دفـاع  در  عمـده 

در فضـای انتخاباتـی وجـود دارد: نـگاه 

نخسـت، ضمـن بدیهی انگاشـنت رضورت 

سـایر  نبـود  -در  انتخابـات  در  رشکـت 

امکانـات دخالتگـری- بیشـرت بـه نتیجـه 

آن  نهایـی  برنـده  و  انتخابـات  مسـتقیم 

)رئیـس جمهـور آینـده( نظـر دارد و بـه 

تاثیـر رئیـس جمهـور آینـده در گشـایش 

بهبـود  یـا  و  سیاسـی  فضـای  حداقلـی 

امیـد می بنـدد؛ نـگاه  اقتصـادی  رشایـط 

مشـارکت  از  ناخرسـندی  ضمـن  دوم 

انسـداد سیاسـی،  انتخاباتـی در رشایـط 

بحرانـی بـودن وضعیـت حـارض را دلیلی 

بـرای ایـن دخالتگـرِی ناگزیـر می داند؛ با 

ایـن حـال عـالوه بـر کیسـتِی کاندیـدای 

انتخابـات  از  پیـش  فراینـد  بـه  پیـروز، 

-بـرای بـه صحنـه کشـاندن مـردم- نیـز 

بـر  عـالوه  کـه  چـرا  می دهـد،  اهمیـت 

بـه  قـوا،  موازنـه  در  احتاملـی  تغییـر 

شـدِن  سیاسـی  در  نهفتـه  امکانـات 

دوبـاره ی فضـای عمومی هم امیـد دارد. 

نـگاه،  دو  ایـن  بـر همپوشـانی های  بنـا 

طبعـا تلفیقـی از ایـن دو نـگاه نیـز بـه 

عنـوان نـگاه سـوم قابـل تصور اسـت که 

در اینجـا نیـازی بـه بحـث مسـتقل از آن 

از  نیسـت. در زمینـه ی همپوشـانی هـا 

آنجایـی کـه هـر دو رویکـرد یـاد شـده 

-از منظرهـای مختلـف- بـه انتخابات به 

مثابـه امکانـی بـرای تغییـر در آرایـش و 

موازنـه قوا در سـاختار قـدرت می نگرند، 

در  رشکـت  رضورت  از  دفـاع  در  نهایتـا 

انتخابـات هم داسـتان می شـوند و کامـال 

محتمل اسـت کـه نهایتا در مسـیر جلب 

آراء عمومـی بـه نفـع کاندیدایـی معیـن 

لحـاظ  بـه  شـوند.  همـراه  و  هم صـدا 

حامـالن  سیاسـی،  گرایش هـای  نـوع 

اجتامعـی  بدنـه  عمدتـا  نخسـت  نـگاه 

و  وسـیع(  معنـای  )در  اصالح طلبـان 

لیربال هـای همسـو بـا آنان و نیز بخشـی 

مـدرن«  )»سـنتی های  سـنتی  چـپ  از 

اصالح طلـب(  جریانـات  هم پیامنـان  یـا 

هسـتند؛ و حامالن نـگاه دوم طیف هایی 

)عمدتـا  چـپ  جـوان  فعالیـن  از 

سوسـیال  نیروهـای  پسامارکسیسـت(، 

لیربا ل هـای  از  نیـز بخشـی  و  دموکـرات 

مسـتقل هسـتند. در یک برآورد کلی، در 

حالیکـه رویکـرد نخسـت عمومـا بازتاب 

نگاهـی عامیانه و کلیشـه ای به سیاسـت 

اسـت، رویکـرد دوم بنا به خاسـتگاه های 

اندیشـه های  معـرف  آن،  سیاسـی 

طیف هایـی از نخبـگان فکری و سیاسـی 

اسـت. بایـد در نظـر داشـت که بـه رغم 

رضورت  از  دوم  طیـف  نهایـی  دفـاع 

رشکـت در انتخابات، بسـیاری از کسـانی 

هسـتند،  نـگاه  ایـن  حامـل  کـه  اسـت 

تاکتیـک  یـک  رصفـا  را  خـود  رویکـرد 

الزامـات  بـه  پاسـخ  سیاسـی رضوری در 

وضعیـت انضاممـی تلقـی می کنند، و در 

سـطح آمـال سیاسـی احتـامال بـه چیـزی 

کمـرت از سـقوط حاکمیـت کنونـی قایـل 

نیسـتند.
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رویکرد اول

بـه  انتخابـات  وقتـی  کـه  اسـت  راسـت 

عنوان مهمرتین عرصه کنشـگری سیاسـی 

پیش فـرض گرفتـه شـود، و در رشایطـی 

آوردن  روی  بـرای  امـکان  فضـای  کـه 

بـه سـایر حوزه هـای کنشـگری محـدود 

بنامیـد، مشـارکت در انتخابـات به امری 

کامبیش قدسـی بدل شـده و دفاع از آن 

وظیفـه ای حیاتـی قلمـداد می گـردد. از 

ایـن رو جـای شـگفتی نیسـت کـه بـرای 

طیفـی که متاثـر از انـگاره ی »باید کاری 

کرد« در اسـارت کلیشـه ی خودساخته ای 

می شـوند،  گرفتـار  »سیاسـت ورزی«  از 

گزینـش  بـرای  مجرایـی  همیشـه 

واقع بینانـه پیدا می شـود )هامن انتخاب 

بـر مبنـای دوگانـه کذایـی بـد و بدتـر(، 

بی آنکـه انـگاره ی وسـواس گونه ی »بایـد 

کاری کـرد« پیونـدی معنـادار بـا پرسـش 

»چـه بایـد کرد« بیابـد. آنها چشم پوشـی 

انفعـال  مصـداق  را  انتخـاب«  »حـق  از 

و وانهـادِن حداقـل امکان هـای موجـود 

بـرای تاثیرگـذاری بـر رشایـط می دانند و 

خـود را موظـف می داننـد دالیلـی کافی 

بـه یکـی  در توجیـه رضورت رای دادن 

از کاندیداهـای موجـود پیـدا کننـد. دو 

قطبـی سـازِی رسـانه اِی فضـای سیاسـی 

کـه در قالـب پیـکاری آشـتی ناپذیر میان 

و جنـاح مخالـف  مقتـدِر حاکـم  جنـاح 

سـوی  از  اغراق آمیـز-  گونـه ای  -بـه  آن 

کار  می شـود،  بازمنایـی  جنـاح  دو  هـر 

انتخـاب جبهـه ی خـودی را تسـهیل مـی 

کنـد ]منـود این امـر در فضـای انتخاباتی 

بـه  از خامتـی  بی درنـگ  اخیـر چرخـش 

تصـور  قابـل  کامـال  و  بـود  رفسـنجانی 

اسـت کـه اگـر ایـن دومـی فرضـا بـه هر 

دلیـل مرتکب آن اقدام منایشـِی دقیقه ی 

فـوق  اجـامع عملگرایانـه  نـود منی شـد، 

بـه رسعـت روی حسـن روحانـی، عـارف 

و یـا حتـی قالیبـاف مترکـز می یافـت. بـه 

هـر روی از طنـز تلخ تاریـخ اینک رئیس 

از  »نظـام«  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 

سـوی بسـیاری بـه سـان منجـی »مـردم« 

قلمـداد می شـود و ورودش بـه عرصـه ی 

انتخابـات با هلهله و شـادمانِی موحشـی 

اسـتقبال شـده اسـت[.

در ایـن رویکـرد حداقـل دو پیش فـرض 

اساسـی غیـر قابـل اتـکاء وجـود دارد: 

اسـت  آن  نادرسـت  پیش فـرض  یـک   •

کـه گویـا در فضـای اسـتبداد و رسکـوب 

بـرای هـر گونـه  بـه طـور کلـی عرصـه 

و  اسـت  بسـته  سیاسـی  دخالتگـری 

موسـم  تنهـا  و  امـکان  تنهـا  انتخابـات 

مهمرتیـن  اسـت.  سیاسـی  دخالتگـری 

تـوان  -کـه  انـگاره  ایـن  ناقـض  دلیـل 

سـلطه و کنـرتل حاکمیـت را مطلق فرض 

می کنـد- افـراد و جمع هایـی هسـتند که 

در همـه ی ایـن سـالیان بـه رغـم رشایـط 

مختلفـی  سـطوح  رسکـوب  و  خفقـان 

سیاسـی  مبـارزه  و  فعـال  دخالتگـری  از 

همین طـور  بخشـیده اند؛  تـداوم  را 

سـایر  تاریخـی  تجربیـات  بـه  می تـوان 

کـه  کـرد  اشـاره  اسـتبدادی  کشـورهای 

مبـارزات  از  تلفیقـی  همـواره  آنهـا  در 

علنـی و زیرزمینـی جریان داشـته اسـت. 

تـداوم  مسـتبد  حکومت هـای  واقـع  در 

چیـز  هـر  از  بیـش  را  خـود  اسـتیالی 

شـده ی  درونـی  انگاره هـای  مدیـون 

مـردم دربـاره ی ناتوانـی مطلق خـود در 

برابـر قـدرت مطلـِق حاکمیـت هسـتند. 

نـگاه موسـمی بـه فعالیـت سیاسـی -بـا 

محوریـت انتخابـات- بـا تکیـه کـردن بر 

و  تقویـت  بـه  واقـع  در  انـگاره  همیـن 

می رسـاند. یـاری  آن  وسـیع تر  تثبیـت 

•  تاکیـد لیربالـی بـر اینکـه نبایـد »حق« 

بدیهـی شـهروندی در خصـوص »انتخاب 

کـردن« را وانهـاد، موجـب چشـم بسـنت 

کـه  می شـود  انتخاب هایـی  سـایر  بـر 

حـق  ایـن  آگاهانـه ی  وانهـادن  بـا  تنهـا 

می گیرنـد.  قـرار  در چشـم انداز  صـوری 

زمانـی  انتخابـات  در  مشـارکت  کنـش 

سـویه انتخابـی اش کامـل مـی شـود کـه 

امتنـاع آگاهانـه از ایـن انتخـاب را هـم 

شـامل شـود. از سـوی دیگر همین تاکید 

مفـرط بـر روی »حـق انتخـاب« موجـب 

ایـن  سیاسـی  پیامدهـای  کـه  می شـود 

انتخـاِب صـوری و اجبـاری، مـورد تامـل 

حکومـت  حـال  هـر  در  نگیـرد.  قـرار 

بـا  غیراسـتبدادی-  -و  اسـتبدادی  هـای 

حق مـدار  گفتـامِن  همیـن  پشـتگرمی 

رشایـط  شـهروندی،  حـس  پمپـاژ  بـا  و 

انتخـاب را بـه دلخواه خـود تحت اختیار 

می گیرنـد.

آنچـه کـه به اختصـار در جمع بنـدی این 

کـه  اسـت  آن  گفـت  می تـوان  رویکـرد 

ایـن گفتـار از یکسـو از نگرانـِی عمومـی 

وضعیـت  تـداوِم  خطـرات  بـه  نسـبت 

نابـاوری مفـرط مـردم  از  حـارض و نیـز 

کنشگری شـان  توانایی هـای  بـه  نسـبت 

خـود  نوبـه  بـه  -و  می کنـد  تغذیـه 

سـوی  از  و  می کنـد-  تقویـت  را  آنهـا 

کـردِن  بـازی  بـه  فـرط عـادت  از  دیگـر 

)حاکـم(  حریـف  زمیـن  در  نامـروط 

از  نامحـدود  دنبالـه روِی  بـه  پیشـاپیش 

اسـت.  داده  تـن  حریـف  تاکتیک هـای 

ایـن  بـه  نسـبت  تنهـا  نـه  حالیکـه  در 

خـود  کنـش  بلکـه  نیسـت،  واقـف  امـر 

را مصداقـی عینـی از عقالنیـت سیاسـی 

-در تقابـل بـا شـعار زدگی و آرمانگرایـِی 

را  آن  و  می کنـد  تلقـی  بی پشـتوانه- 

منونـه  ی شـاخصی از »فعـال« بـودن، در 

برابر »انفعـاِل غیرمسـئوالنه ی بی تفاوت 

 هـا و بی عمـالن« می انـگارد. از ایـن رو 

بـه نظـر می رسـد کـه حاکمیت توانسـته 

اسـت اقتـدار خـود را در ایـن سـال ها به 

گونـه ای بسـط دهـد که نـوع تلقی خود 

از سیاسـِت حکمرانـی -بـه مثابـه عرصـه 

مدیریت جامعه- را به طور مشـابهی در 

بخش هایـی از فعالیـن جامعـه مدنـی و 

حتی نیروهای اپوزیسـیون درونی سـازد؛ 

بـه ایـن معنا که اینـان نیز بـرای مواجهه 
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بـا حکومـت بـه الگویی از سیاسـت روی 

می آورنـد کـه از هـامن جنـس مدیریـت 

)هزینـه و فایـده( و مهندسـی اجتامعـی 

اسـت. ترجـامن رصیـح آن عبـارت اسـت 

ممکـن«  »امـر  مثابـه  بـه  سیاسـت  از 

از  تقلیل آمیـز  شـدت  بـه  الگویـی  ]۱[؛ 

بـر  تاکیـد  رغـم  بـه  کـه  سیاسـت ورزی 

تاریـخ  از  آشـکارا  انضاممـی،   رشایـط 

بی واسـطه ی جامعه گسسـته اسـت و به 

شـدت غیرتاریخـی اسـت ]ایـن گسسـت 

کـه  اسـت  گسسـتی  هـامن  سـنخ  از 

حاکمیـت با انکار رسـمی ایـن تاریخ، در 

صـدد تحمیـل آن بـوده اسـت[. در واقع 

نـوع  لحـاظ  -بـه  سـتمدیده  و  سـتمگر 

درک از سیاسـت و نـگاه غیرتاریخـی بـه 

جامعـه- هم ریخـت شـده اند. متاسـفانه 

رشایـط عمومـی کشـور به گونه ای  سـت 

کـه ایـن رویکـرد می توانـد بـه راحتی بر 

فـراز مولفه هـای روانـی فضـای شکسـت 

اسـقرار یابد. برای مثال یکسـویگی شـور 

و رصاحتـی کـه اینـک طیفـی از فعالیـن 

از  حامیـت  در  روشـنفکران  و  سیاسـی 

از آن  ابـراز می کننـد، بیـش  رفسـنجانی 

از  پیـش  مقطـع  در  کـه  اسـت  چیـزی 

انتخابات ۸۸ نسبت به موسوی و کروبی 

ابـراز می شـد. و این به نوبـه خود بیانگر 

آن اسـت کـه یکی از پیامدهای شکسـت 

جنبـش سـبز آن بـوده که سیاسـت ورزِی 

امـروز بیـش از همیشـه بـه صندوق های 

رای گـره بخـورد. و ایـن شـاید تعبیر تلخ 

رویایـی اسـت کـه عبـاس عبـدی در اوج 

جنبـش خیابانـی تابسـتان و پاییـز ۸۸ -و 

در مخالفـت بـا تظاهـرات خیابانـی- بـر 

زبـان آورده بـود؛ اینکـه »بایـد پتانسـیل 

ایـن جنبـش را بـه سـمت صندوق هـای 

رای هدایـت کـرد« )نقـل بـه مضمـون(. 

بـا ایـن اوصـاف غلبـه ی فضـای شکسـت 

اگر بـرای بخش فعال جامعه دسـتاوردی 

جـز محتاط تـر شـدن و قانع تـر بـودن و 

واقع بیـن شـدن هـر چه بیشـرت نداشـت، 

جناح هـای  و  اصالح طلبـان  بـرای  امـا 

بـرای  کـرد  فراهـم  فرصتـی  قدرت مـدار 

بازگشـت مجـدد اقبـال عمومـی نسـبت 

آنـان؛  مطلـوب  سیاسـت ورزی  بـه 

هـامن چیـزی کـه امـروزه بـه بـه مثابـه 

»سیاسـتی ناگزیـر« قلمـداد می شـود. بـا 

در  نظـر می رسـد  بـه  فضـا  ایـن  تـداوم 

آینـده ی نزدیـک، پایانی بـر این چرخه ی 

باطـل و انفعالـی متصـور نیسـت. یعنـی 

نیـز  انتخابـات  بعـدی  موسـم های  در 

-هامننـد دوره هـای انتخاباتـی پیشـین- 

عـده ی زیـادی بـا اسـتدالل هایی مشـابه 

بـر همیـن رویکـرد خودفریبانـه و شـبه 

فعـال تکیـه خواهنـد زد. 

رویکرد دوم

در سـطحی عام تر شـاید بتوان خاسـتگاه 

تحلیلـی ایـن رویکـرد را چنیـن خالصـه 

بـاور  انتخابـات  بـه  »حاکمیـت  کـرد: 

امـا بـه لحـاظ صـوری  نیـازی نـدارد،  و 

چهـار  هـر  اینکـه  جـز  نـدارد  چـاره ای 

صحنـه  ایـن  تـدارک  بـه  یکبـار  سـال 

نبـود  -در  پـس  دهـد.  تـن  نامطبـوع 

و  نهادهـای سیاسـِی مردمـی  و  احـزاب 

سـایر اهرم هـای سیاسـت ورزی مسـتمر- 

مقطـع  در  می تـوان  دیـد چگونـه  بایـد 

انتخابـات ایـن صحنـه را بحرانـی کـرد و 

اجبـار حاکمیـت را به پاشـنه ی آشـیل آن 

بـدل کـرد؛ هزینه هایـی را بـر آن تحمیل 

کـرد و فرصت هایـی را بـرای مـردم خلق 

کـرد یـا مجراهایـی بـرای گسـرتش کنـش 

گشـود«.  جمعـی  سیاسـی 

بیانگـر  فـرده  صورتبنـدی  ایـن  البتـه 

رهیافـت کلـِی آغازین این رویکرد اسـت 

واقعگرایانه تـری  نسـخه ی  زودی  بـه  و 

از آن بـه مـوازات ملتهـب  شـدن فضـای 

پیشـاانتخاباتی عرضـه شـد، که بـر مبنای 

کاندیـد  یـک  بـه  دادن  رای  آن رضورت 

مشـخص، برآمـِد منطقـِی گزاره های فوق 

بـوده و بـه لحـاظ مختصـات وضعیـت 

در  آنهاسـت.  بـا  همبسـته  انضاممـی، 

مجمـوع همـه آنچـه کـه پیش تـر گفتـه 

بـرای  الزم  مقدمـه ای  می تـوان  را  شـد 

دوم  رویکـرد  بـه  دقیق تـر  پرداخـنت 

دانسـت. چـون رویکـرد اول بـه لحـاظ 

پشـتوانه ی نظـری چنـدان جـدی نیسـت 

]هـر چنـد بـه لحـاظ دامنـه ی اجتامعـی 

آن  تاثیرگـذاری  قطعـا  سیاسـی  وزن  و 

و  نبـوده  چشم پوشـی  قابـل  هیـچ گاه 

نیسـت[.

از  بـاال  در  کـه  فـرده ای  صورتبنـدی 

خاسـتگاه فکـری ایـن رویکـرد ارائه شـد 

کامـال قابـل دفـاع خواهـد بود اگـر آن را 

بدیـن صـورت بازسـازی کنیـم: »بایـد از 

ایـن فضای ناگزیر به موثرترین شـکل در 

جهت زمینه سـازی برای تقویت سیاسـت 

مردمی اسـتفاده کرد«. امـا تاکید رویکرد 

مـورد بحـث بـر بحرانی سـازی وضعیـت 

تنهـا  یـک هـم ظاهـرا  ایـن  کـه  اسـت؛ 

بـا فعال سـازی مـردم در جـو انتخاباتـی 

بـه نفـع یـک کاندیـدای معیـن حاصـل 

می شـود. 

ایـن  مشـخصا  رویکـرد  ایـن  بطـن  در 

اگـر  کـه  دارد  وجـود  جـدی  پیش فـرض 

نتایـج  از  )فـارغ  انتخابـات  در  رشکـت 

گسـرتده  سـطحی  در  آن(  مسـتقیم 

انتخـاب  بـه  معطـوف  و  شـود  انجـام 

کاندیدایـی باشـد کـه پذیـرش آن بـرای 

جنـاح حاکـم چالـش برانگیـز اسـت )در 

این دوره: رفسـنجانی(، از یکسـو برآمدن 

او میزانـی از تغییـرات در موازنـه قـوا و 

را  مـردم-  نفـع  - بـه  کالن  سیاسـت های 

از سـوی  و  داشـت؛  دنبـال خواهـد  بـه 

دیگـر حتـی حـذف یـا شکسـت نهایـی 

بـه نظـام  نیـز لزومـا هزینه هایـی را  او 

گشـایش هایی  یـا  کـرد  خواهـد  تحمیـل 

را در حـوزه امکانـات کنشـگری سیاسـی 

ایجـاد خواهـد کـرد )احتـامال در جهـت 

»سـوژه گی«  آن  مجـدد  شـکل گیری 

جمعـی(.
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در تاکیـد ایـن رویکرد بر »بحرانی سـازی 

وضعیـت« اگر قلمرو اصلی این بحران را 

حـاد شـدن تنش میـان مـردم و حاکمیت 

طـرد  واسـطه  بـه  )مثـال  کنیـم  فـرض 

حذفـی کاندیـدای مـورد قبـول اکریت(، 

بـا ایـن پرسـش مواجه ایم که آیـا مازادها 

و افق هـای محتمـل ایـن سـویه از بحراِن 

چیـزی  آن  از  فراتـر  می توانـد  احتاملـی 

باشـد که در مقطع انتخابـات جنبش ۸۸ 

حاصـل شـد؟ یعنـی آیـا این بـار می توان 

کامبیـش  خیـزش  از  بیـش  هزینه هایـی 

خودانگیختـه ی بعـد از انتخابـات ۸۸ را 

بـه نظـام تحمیل کرد؟ اساسـا آن عواملی 

که جنبـش خودانگیخته ی پسـاانتخاباتی 

شکسـت  بـه  و  گذاشـت  نامتـام  را   ۸۸

کشـانید کدام انـد؟ و بـا در نظـر گرفـنت 

دسـت  در  شـواهدی  آیـا  عوامـل،  ایـن 

هسـت کـه امـروز از آن محدودیـت هـا 

بنابرایـن  باشـیم؟  رفتـه  فراتـر  موانـع  و 

ایـن  ایـن مـورد مشـکل اساسـی در  در 

انـگاره نهفتـه اسـت کـه گویا نظـام فاقد 

توانایـی الزم بـرای مهـار و مدیریـت این 

هزینه هـای فرضـی اسـت ]۲[.

شـدِن  بحرانـی  اصلـِی  قلمـرو  اگـر  امـا 

تنش هـا  تشـدید  را  وضعیـت  احتاملـِی 

در درون سـاختار قـدرت حاکـم در نظـر 

اجبـاری  جـذب  واسـطه  )بـه  بگیریـم 

کاندیـدای مـورد قبوِل اکریـت( فرض بر 

آن است که این تنش ها در ادامه ی خود 

با افزایش شـکنندگِی سـاحت قـدرت، به  

چرخـش ناگزیر در برخی سیاسـت گزاری 

هـا منجـر می شـوند )ماننـد تنش زدایـی 

خارجـی، رفـع تحریم هـا و خطـر جنـگ، 

بـرای  امـا  اقتصـادی(.  بیشـرت  عقالنیـت 

اسـتنتاج چنیـن مسـیری بـه مثابـه یـک 

بایـد  رویکـرد  ایـن  معقـول،  احتـامِل 

مفروضاتی را مسـلم بگیرد که به شـدت 

نامحتمل انـد: ناچـار اسـت آگاهـی خود 

بـر نـوع انتخـاب جنـاح حاکـم )طیـف 

را  نظامـی(  رهـرب و حواریـون و رشکای 

مسـلم و قطعـی بگیرد؛ یعنـی باید ورود 

رفسـنجانی به پهنـه انتخابات را به مثابه 

تـن دادن نظـام به حرکتی اجبـاری تلقی 

کنـد تـا بتوانـد سیاسـت ورزی انتخاباتـِی 

خـود را در سـوی مخالـِف ایـن انتخـاِب 

نظـر  ایـن  از  کنـد.  تنظیـم  حاکمیـت 

همچنیـن بایـد مسـلم بگیـرد کـه ورود 

قـوه ی  بـه سـاحت  رفسـنجانی و رشکاء 

را  نظـام  درونـی  بحران هـای  مجریـه 

تشـدید خواهـد کـرد. بایـد مسـلم بگیرد 

رفسـنجانی  اجرایـی  سیاسـت های  کـه 

بـورژوازی  بـا  موفـق  نسـبتا  تقابلـی  در 

تغییراتـی در  بـه  نظامیـاِن والیت مـدار، 

بایـد  می انجامـد.  کشـور  کالن  رشایـط 

رفسـنجانی  اصـوال  کـه  بگیـرد  مسـلم 

تاکنـون جایـی در مرزهـای نظـام حاکـم 

بخـش  اینـک  و  اسـت  بـوده  ایسـتاده 

مسـلط نظام عـزم جدی به حـذف کامل 

وی دارد؛ یعنـی نظـام دیگر قادر نیسـت 

در جهـت بازسـازی موقعیـت درونـی و 

بیرونـی خـود، شـکلی از ادغـام مجـدد 

رفسـنجانی در سـاختار قـدرت را بپذیرد؛ 

حاکـم  بـورژوازی  در  مسـلط  بلـوک  ا 

قـادر نیسـت در پاسـخ بـه رضورت هـای 

کلـی نظـام، بـه بازآرایـی ترکیـِب دورنـی 

بگیـرد  مسـلم  بایـد  کنـد.  اقـدام  خـود 

حاکمیـت  نظامـی  قدرمتنـد  بدنـه  کـه 

بـه مهـار رفسـنجانی نیسـت )آن  قـادر 

گونـه کـه خامتـی را با هـواداران بیسـت 

میلیونـی اش مهـار کـرد(. . . در حالیکـه 

بـه  »فرضیـات«  ایـن  همـه ی  می دانیـم 

شـدت سسـت و شـکننده اند. ایـن شـق 

بـر  فقـط  نـه  بحران سـازی،  فرضیـه  از 

شـکننده ای  هـای  پیش فـرض  چنیـن 

بـا  همسـویی  در  بلکـه  می کنـد،  تکیـه 

دیدگاه هـای عامیانـه نسـبت به سـاحت 

و  نقـش  بـر  افراطـی  تاکیـد  بـا  قـدرت، 

زیرسـاخت های  سیاسـی،  نخبـگان  وزن 

پایه هـای  و  دولتـی  قـدرت  برسـازنده ی 

نادیـده می گیـرد.  مـادی اسـتیالی آن را 

مواجهـه  در  فـوق  رویکـرد  مقابـل،  در 

درونـِی  تناقضـات  و  بیرونـی  موانـع  بـا 

پروژه ی بحرانی سـازی وضعیـت، به طور 

امکانـات  و  احتـامالت  بـر  اغراق آمیـزی 

ایـن  می کنـد.  تاکیـد  ناپذیـر  پیش بینـی 

مطلق منایـی  و  تحریـف  بـا  خـود  امـر 

رادیـکال  سیاسـی  فلسـفه  از  مفاهیمـی 

تسـهیل می شـود )نظیـر مفهـوم رخـداد 

نـزد بدیـو(؛ اینکه سیاسـت عرصه ی امور 

رشایـط  در  و  اسـت  ناشـده  پیش بینـی 

رخـداد از مـردم هـر چیـزی بـر می آیـد. 

بـا ایـن حـال همیـن رویکـرد از تحلیـل 

زمینه هـای تاریخـی »رخـداد ۸ « و بـه 

ویـژه دالیـل شکسـت آن طفـره مـی رود 

و ترجیـح می دهـد در »تکیـن بوده گـی« 

رخـداد منـزل کنـد. در همین کانتکسـت 

سیاسـت  فرآینـد  می گوینـد  برخـی 

مشـی  تغییـر  بـه  را  نخبـگان  می توانـد 

سیاسی شـان وا دارد -و حتـی از امکانات 

»سبز سـازِی« رفسنجانی سـخن گفته اند 

]۳[؛ بـر چنیـن مبنایـی در رشایـط حارض 

یـک امـکان موجود بـرای سیاسـت ورزی 

کشـاندن  بـرای  تـالش  می توانـد 

رفسـنجانی بـه مرکـز بحـران و همزمـان، 

تـالش بـرای جلـب حامیـت مـردم از این 

جابجایـی باشـد. در اینجـا فـرض بـر این 

اسـت کـه در ایـن پروسـه ی انتقـال هـر 

دو سـو متاثـر از اکسـیر سیاسـت تحـول 

گام  برداشـنت  بـرای  رشایـط  و  می یابنـد 

بعـدی مهیـا می شـود. در همیـن راسـتا 

بـه تغییـر تدریجـی موسـوی و کروبـی 

در طـی جنبـش سـبز بـه مثابـه مثالـی 

داده مـی شـود، بی آنکـه  ارجـاع  عینـی 

حضـور  یکسـو  از  کـه  شـود  یـادآوری 

خیابان هـا  در  مـردم  میلیونـی  تـوده ی 

حـدی از تغییـر در همراهـی بـا بخشـی 

از خواسـته های مـردم را بـه ایـن دو تـن 

حتـی  دیگـر  سـوی  از  و  کـرد؛  تحمیـل 

آن حضـور میلیونـی نیـز رجالـی ماننـد 

رفسـنجانی و خامتـی و بسـیاری دیگـر از 
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را  اصالحـات  مصلحت اندیـِش  اصحـاب 

بـه جبهـه ی مـردم سـوق نـداد.  

بـه نظـر می رسـد همـه ایـن تناقض های 

در  بنیـادی  تناقضـی  از  متاثـر  جزئـی 

بحـث  مـورد  رویکـرد  انگاره هـای 

اسـت و آن اینکـه آنچـه کـه بـه عنـوان 

در  می شـود  نامیـده  مـردم«  »سیاسـت 

میانجیگـری  بـه  وابسـته  عمـل همـواره 

اسـت:  بـوده  حاکمیـت  از  بخشـی 

اسـتبداد  رشایـط  در  می شـود  گفتـه 

فراگیـر، ایـن حاکمیـت اسـت کـه الجـرم 

عرضـه  را  سیاسـت ورزی  موقعیت هـای 

یـا تضادهـای میـان جناح هـای  می کنـد 

محمـل  کـه  اسـت  حاکمیـت  درونـی 

اصلـی سیاسـت ورزی واقع می شـوند. تو 

گویـی مـردِم اسـتبداد زده اساسـا بـدون 

یـک میانجـِی باالدسـت قـادر بـه »مردم 

سیاسـت  آن  بنابرایـن  نیسـتند.  شـدن« 

ورای  رویکـرد،  ایـن  کـه  انضاممـی ای 

بـدان  خـود،  پرشـور  سیاسـی  ادبیـات 

بـاور  یـک  از  برخاسـته  عمـال  می رسـد 

نابسـندگی مـردم و  بـه  ناگفتـه  درونـِی 

یـا بـه عبارتـی ناتوانـی مـردم اسـت ]بـا 

غلبـه ی این نابـاوری، الجرم مبـارزه علیه 

اسـتبداد همـواره به جسـتجوی راه هایی 

خلـق  بـرای  کاتالیزورهایـی  یـا  میان بـر 

اسـت:  فرو کاسـته شـده  مبـارزه  امـکان 

ارتقـای وضعیـت بـه مرحله ای کـه مردم 

بتواننـد از آنجـا پیکار سیاسـی خود علیه 

اسـتبداد را آغـاز کننـد. تـا آن زمـان و در 

تـدارک ایـن ملزومـات، مـردم می باید از 

بـازی اپوزیسـیون درونـی نظـام حامیت 

کننـد[. 

بسـرتهای  برخـی  بـه  رجـوع  بـا  البتـه 

مـادی و تاریخـی خواهیـم دیدکـه حمل 

ایـن تناقـِض فاحـش چنـدان هـم محـل 

شـگفتی نیسـت: بـه لحـاظ تبارشناسـی 

از  فکری/سیاسـی  نحلـه ی  آن  تاریخـی، 

رویکـردی حامیـت  از چنیـن  کـه  چـپ 

و  سیاسـی  بسـرت  در  خـود  می کنـد 

فرهنگـی دوران اصالحـات و غلبه فضای 

و  شـد  زاییـده  اصالح طلبـی  گفتامنـی 

بالیـد. در فراینـد رشـد ایـن نـوع تفکـر 

دو  یافتـه ی  تداخـل  حضـور  سیاسـی، 

شـاخص مهم فرهنگی و سیاسـی همواره 

مشـهود بـوده اسـت: یکـی غالـب بودن 

شکسـت  از  برآمـده  فرهنگـِی  فضـای 

و  جهانـی  سـطح   )در  چـپ  تاریخـی 

محلی( و دیگری انسـداد فضای سیاسـی 

بسـرتهای  رسـیدِن  نظـر  بـه  مسـدود  و 

رشایطـی  چنیـن  در  پاییـن.  از  حرکـت 

جـای خالـی نیرویـی بدیـل در سـاحت 

سیاسـی چـپ، بـا آموزه هـای کلیشـه ای 

دربـاره انقالب هراسـی و تحریـف تاریـخ 

شـعارزدگی هاِی  بـه  آن  تقلیـل  و  چـپ 

پـر  چـپ  نیروهـای  ارتدوکس تریـن 

می شـد. بـه لحـاظ بسـرتهای مـادی نیـز 

همـواره  چـپ  از  جـوان  نحلـه ی  ایـن 

ناچار بوده اسـت در مدارا و همزیسـتی 

کنـد  رشـد  اصالح طلبـی  گفتـامن  بـا 

طیـف  ایـن  حامـالن  گسـرتده  ]حضـور 

منونـه ای  اصالح طلـب  رسـانه های  در 

اسـت[.  زمینـه  ایـن  در  مشـخص 

امــا پرســش اینجاســت کــه ماحصــل 

ــرای  ــی ب ــازی طوالن ــه ی همس ــن روی ای

اســتبدادی  ضــد  مبــارزه ی  تــدارک 

ــدت  ــن م ــا در ای ــت؟ آی ــوده اس ــه ب چ

ــه  ــردم ب ــع م ــه نف ــان ب دراز، اصالح طلب

مرزبنــدی جــدی بــا حاکمیــت رســیده اند 

و وزن سیاســی آنهــا در جهــت تغییــر 

ــت؟  ــه اس ــرار گرفت ــود ق ــت موج وضعی

آیــا بخش هــای ناراضــی مــردم توانســته 

تــدارک  بــرای  الزم  توانایــی  بــه  انــد 

مبــارزه ای مســتقل و بیــرون از هژمونــی 

یابنــد؟  دســت  اصالح طلبــان  سیاســی 

بــی تردیــد -حداقــل- بــا نظــر بــه تاریــخ 

اوج و شکســت جنبــش ســبز پاســخ ایــن 

هــر دو پرســش منفــی اســت. بــه همیــن 

ترتیــب واضــح اســت کــه آن بخشــی از 

اندیشــه ی سیاســی چــپ کــه همــواره در 

اصالح طلبــان  اردوگاه  امکانــات  ســایه 

ــت  ــرده اس ــت ک ــای آن حرک و در مرزه

هیــچ گاه نتوانســته اســت بــا بدنــه ی 

ــد و  ــرار کن ــری برق ــاط موث ــه ارتب جامع

ــع  ــط در حــد »چــپ رســانه ای مداف فق

ــن  ــت )ای ــده اس ــی مان ــات« باق اصالح

تناقــض  رغــم  بــه  مجعــول  ترکیــب 

ــی در  ــی عین ــود، مصداق های ــوری خ ص

ــوض  ــران دارد(. در ع ــی ای ــای واقع فض

گرایــش  ایــن  رســالت های  از  یکــی 

ــا چــپ  ــل ب ــوده کــه در تقاب چــپ آن ب

الگــوی  انقالبــی،  چــپ  یــا  رادیــکال 

جدیــدی از سیاســت ورزی چــپ عرضــه 

کنــد کــه مغایرتــی بــا تــداوم ملزومــات 

اصالح طلبــی نداشــته باشــد. ماهیــت 

ــت ورزی  ــوی سیاس ــن الگ ــز ای تقلیل آمی

را می تــوان بدیــن صــورت جمع بنــدی 

ــی  ــرتش اجتامع ــکان گس ــر ام ــرد: »اگ ک

گفتــامن چــپ فراهــم نیســت، می تــوان 

گفتــامن سیاســی چــپ را بــه قامــت 

وضــع موجــود تغییــر داد تــا امــکان 

گســرتش آن فراهــم شــود«. بــر ایــن 

کــه  نیســت  شــگفتی  جــای  اســاس 

ــِی  رضورت مشــارکت در فضــای انضامم

ــارکت در  ــه مش ــهولت ب ــه س ــارزه ب مب

هــر انتخاباتــی اســتحاله می یابــد. منــود 

ایــن امــر در فضــای انتخاباتــی اخیــر 

ــی  ــای متوال ــته ای از عقب نشــینی ه رش

انتخابــات  ســازی  »مــروط  از  بــود: 

بــه آزادی رهــربان جنبــش ســبز« بــه 

و  خامتــی«؛   سیاسی ســازی  »رضورت 

از آنجــا بــه اظهــار شــادی محتاطانــه 

ــا ارجــاع  ــوری رفســنجانی )ب از کاندیدات

ــاری  ــازِی اجب ــکال س ــات رادی ــه امکان ب

رفســنجانی( و نهایتــا بــه جمــع آوری 

فعــاِل آراء بــرای رفســنجانی.
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ها ر هکا ا ر سـوی  به  ها  قـض  تنا ز  ا   : م و د بخش 

خویشاوندی در شواهد و نقاط اتکاء 

بخـش  در  شـده  توصیـف  رویکـرد  دو 

و  شـباهت ها  برخـی  کنـار  در  پیشـین 

رضورت  در  رسانجـام  همپوشـانی ها 

جلـب مشـارکت عمومی بـرای رای دادن 

بـه یـک کاندیـدای معین با هـم به طور 

کامـل مفصل بنـدی می شـوند. در توجیه 

مشـارکت  جلـب  در  و  رضورت  ایـن 

درجـات  بـه  رویکـرد  دو  هـر  مردمـی، 

مختلـف -و احتـامال با ادبیاتـی متفاوت- 

بـر شـواهدی معیـن تاکیـد کـرده و بـه 

در  می کننـد.  تکیـه  مشـابهی  عوامـل 

ایـن  از  برخـی  بـه  اشـاره  اینجـا ضمـن 

مجموعـه شـواهد و عوامـل، هـر یـک از 

آنهـا را بـا نگاهـی انتقـادی مورد بررسـی 

می دهیـم:   قـرار 

- تاکیـد افراطـی بـر اینکـه بایـد حتام در 

انتخاباتـی »کاری کـرد«،  همیـن فضـای 

چنیـن  بـود.  خواهیـم  بازنـده  وگرنـه 

تاکیـدی یـا متکـی بـر حیاتـی پنداشـنت 

نتیجـه ی انتخابـات اسـت و یـا ناممکـن 

دانسـنِت کنش سیاسـی معنادار، هدفمند 

و پیوسـته در غیـاِب فضـای انتخاباتـی. 

در اینجـا خاطـره ی جنبـش سـبز به طور 

مبهمـی به بـازی گرفته می شـود بی آنکه 

بـر روی آن بـه درسـتی مکث شـود: تنها 

در همیـن حـد کـه »آن بـار هـم  مـا از 

مسـیر انتخابـات گذشـتیم«، و الغیـر. بـا 

ایـن حـال ایـن رویکـرد نهایتـا بـا دعوِت 

حاکـم بـرای بازگشـت به فضـای پیش از 

می شـود  ۸۸ هم صـدا  اعرتاضـی  خیـزش 

سیاسـت ورزِی  بـر  تاکیـد  ایـن   .]۴[

انتخاباتـی همچنیـن بـر حیاتی انگاشـنت 

سیاسـی  هـرم  باالدسـِت  در  اختالفـات 

اسـتوار اسـت و اینکـه تنهـا راهـی کـه 

مـردم می تواننـد از ایـن »جنـگ قدرت« 

غنیمتـی برباینـد، آن اسـت کـه بـه نفـع 

صف آرایـی  درگیـر  نیروهـای  از  یکـی 

 . کنند

ترکیـب  از  دوگانه سـازی خیـر و رشی   -

تشـدید  بـه  ارجـاع  بـا  قـدرت  سـاختار 

مختلـف  جناح هـای  شـکاف های 

خـواه  دوگانه سـازی  ایـن  حاکمیـت. 

رصفـا  نـه  اسـت؛  تحریف آمیـز  ناخـواه 

بـه دلیـل دعـوت بـه فراموشـِی موقتـِی 

گذشـته ی سیاسـِی کاندیـدای مـورد نظـر 

)رفسـنجانی(، بلکـه بـه ایـن خاطـر کـه 

تصویـری غیرواقعـی از جایـگاه و کارکرد 

سیاسـی امـروزی او می سـازد تـا بتوانـد 

پتانسـیل های احتاملـی وی را بـه مثابـه 

بدیلـی ممکن در برابـر تصویر رشگونه ای 

کـه از جنـاح مقابـل ترسـیم کـرده اسـت 

بقبوالنـد؛ همچنانکـه تصویـر مخدوشـی 

-اگـر نگوییـم واژگونـه-  از کلیـت فضای 

می کنـد.  عرضـه  موجـود  سیاسـِی 

شـدت  افزایـش  دربـاره  بزرگنامیـی   -

در  نظامـی  حملـه  خطـر  و  تحریم هـا 

صـورت پیـروزی رقبـای رفسـنجانی. ایـن 

بزرگنامیـی آشـکارا حربـه ای تبلیغاتـی و 

از جنـس پروپاگانـداری سیاسـی اسـت. 

بـرای درسـت بـودن چنین تصویـری باید 

فـرض کنیـم آنچـه کـه بـه تنش زایـی در 

عرصـه ی روابـط خارجـی تعبیر می شـود 

نهـاد  و  مجریـه  قـوه  تصمیـم  از  متاثـر 

ریاسـت جمهـوری اسـت )چیـزی از ایـن 

دسـت که گویـا احمدی نـژاد تدوین گر و 

تصمیم سـاز سیاسـت خارجـی و رویکـرد 

ایـران بـوده اسـت(. و دیگـر  هسـته ای 

بـه  کـه  آنچـه  کنیـم  فـرض  بایـد  اینکـه 

تهاجـم  خطـر  و  اقتصـادی  تحریم هـای 

نظامـی مربـوط می شـود امری یکسـویه 

سیاسـت گزاری  نـوع  بـه  وابسـته  و 

از  مسـتقل  و  بـوده  ایـران  حکومـت 

دولت هـای  سیاسـتگزاری های  نـوع 

اسـت.  امپریالیسـتی 

یکدسـت  خطـر  دربـاره ی  هشـدار   -

خطـر  و  حاکمیـت  فزآینـده ی  شـدِن 

حکومـت.  فاشیسـتی  سـویه های  رشـد 

عرصـه ی  شـده گی  یکدسـت  رونـد 

از  حداقـل  ایـران  در  سیاسـی  قـدرت 

دو دهـه ی پیـش آغـاز شـد. ایـن رونـد 

بـورژوازی  رشـد  مـوازات  بـه  بایـد  را 

ایـران دنبـال کـرد ]۵[  کـه  نظامـی در 

خـود مکانیزمـی رضوری بـرای چرخـش 

رسیـع سـاختار اقتصادی ایران به سـمت 

نیـروی  بناسـت  اگـر  بـود.  نئولیربالیسـم 

سیاسـی اصالح طلبـان بتوانـد مانعـی در 

برابـر رشـد رونـد نظامی گـری سیاسـت 

ایجـاد کنـد، بایـد پرسـید چـرا در دوره ۸ 

سـاله انتخابـات -کـه اقبـال عمومـی بـه 

اصالح طلبـان بسـیار بیشـرت از امـروز بود 

و وزن و اقتـدار حریـف نیـز بـه مراتـب 

کمـرت بـود- چنیـن اتفاقـی رخ نـداد؟ در 

واقـع مهـار کـردن سـویه های فاشیسـتی 

حکومـت تنهـا بـا توامنندسـازی جامعـه 

مدنـی و نهادهـای مردمـی در برابـر کل 

حاکمیـت امکان پذیر اسـت، نـه با دخیل 

بسـنت مـردم بـه امکاناتی کـه گویا بخش 

ناراضـِی )در آسـتانه حـذف؟!( حاکمیت 

بـا  وانگهـی  آورد.  خواهـد  ارمغـان  بـه 

در  قـدرت  تشـنه ی  نیـروی  ایـن  ادغـام 

منطـق وضعیـت، حاکمیـت بـا سـهولت 

فعلـی اش  بـه مسـیر  بیشـرتی می توانـد 

ادامـه دهـد. در واقـع ارصار حاکمیـت 

نـه  اسـت  درونـی  وفـاق  بـر  بیشـرت 

لزومـا -آن گونـه کـه بازمنایـی می شـود- 

قـدرت  سـاحت  مطلـق  یکدست سـازِی 

کـه در عمـل ناممکـن و شـکننده اسـت. 

نهایـت  در  بـورژوازی  رسورِی  تاریـخ 

همـواره تاریـخ وفـاق اجـزای درونـی آن 

و تاریـخ تفرقـه ی سـتمدیدگان و طبقات 

اسـت.  بـوده  فرودسـت 

- تاکیـد مفـرط بر سیاسـت ورزِی موسـم 
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انتخابـات بـه مثابـه اصلی تریـن و حتـی 

یگانـه امـکاِن کنشـگری سیاسـی. چنیـن 

تاکیـدی بـا پدیـده ی عام تـری در قالـب 

همبسـته  سیاسـت«  »موسمی سـازِی 

بـه   دارد  زیـادی  شـباهت  کـه  اسـت 

پدیـده ای کـه می تـوان آن را »سیاسـت 

بـه مثابـه کارنـاوال« نامیـد ]در حالی کـه 

وضعیـت،  در  گشایشـی  ایجـاد  بـرای 

انسـداد سیاسـی هـر مشـارکتی بایـد در 

امتـداد یـک پیوسـتار سیاسـی جهـت دار 

باشـد، نـه به مثابـه بخشـی از کنش های 

ایـن  ریشـه های  بی تعیـن[.  و  گسسـته 

ناپیگیـری در سیاسـت ورزی را می تـوان 

از  داد؛  نسـبت  متعـددی  عوامـل  بـه 

جملـه: بـه جایـگاه اجتامعـی و طبقاتـی 

مبلغـان و حامـالن آن؛ بـه غلبه ی رشایط 

و  سیاسـی  فضـای  انسـداد  و  اختنـاق 

نیـز بازمنایـی مطلق گونـه ی آن؛ بـه نبـود 

نهادیـِن  سـنت های  بـودن  کمرنـگ  یـا 

مبـارزات مردمـی؛ و بـه ضعـف مطلـق 

گفتـامن سیاسـی چـپ به لحـاظ دامنه ی 

بـه  اینجـا  در  غیـره.  و  اجتامعـی  نفـوذ 

اختصـار بـه دو عامل نخسـت می پردازم 

عوامـل،   سـایر  دربـاره  فـرده  ]بحثـی 

در بنـد بعـدی -پیامدهـا- ارائـه خواهـد 

: ] شد

• در میـان حاملیـن عام تـر ایـن رویکـرد، 

کنـار  -بـا  اجتامعـی  جایـگاه  لحـاظ  بـه 

گذشـنت بخش هـای همبسـته بـا نظـام- 

کـه  مواجه ایـم  طیف  هایـی  و  افـراد  بـا 

و  اجتامعـی  پیوسـتگی های  بـه  بنـا 

مقاطـع  در  تنهـا  عالیـق طبقاتـی خـود 

بحران های خربسـاز یا فضاهـای پرهیاهو 

در  می آورنـد.  روی  سیاسـت ورزی  بـه 

-بـه  بـه مثابـه تفنـن«  واقـع »سیاسـت 

سیاسـِت  غلبـه ی  عینـِی  پیامـد  مثابـه 

بعـد  خصـوص  )بـه  امـروزه  نخبـگان- 

اتیکـِت  و  رسگرمـی  بـه   )۸۸ خیـزش  از 

گاهگاهـِی انبـوه فرزندان طبقه متوسـط 

بـدل شـده اسـت و نیـز بـرای آنهایی که 

بـه رغـم خاسـتگاه و یـا جایـگاه طبقاتِی 

کارگـری خـود، در فضای فرهنگـِی طبقه 

متوسـط تنفـس می کننـد؛ هامن هـا کـه 

نظـام  فردگرایانـه ی  ارزش هـای  غالبـا 

بـه  و  کرده انـد  درونـی  را  رسمایـه داری 

می اندیشـند.  دایمـی  فـردِی  پیرفـت 

»کار  کـه  پذیرفته انـد  عمومـا  آنهـا 

سیاسـت« را بـه نخبگان بسـپارند و برای 

خـود در بهرتیـن حالـت -تنهـا در هـامن 

حامیتـی  نقش هـای  بحرانـی-  مقاطـع 

یـا اطالع رسـانی -در فضاهـای مجـازی- 

حـال  همـه  در  البتـه  و  باشـند  قایـل 

بـر«  بـرای »حقـوق  ویـژه ای  اهمیـت 

قایـل باشـند. واضـح اسـت که ایـن درک 

از سیاسـت، پیشـاپیش در منطق سیستم 

ادغام شـده اسـت و توانایی هـای آن نیز 

تنهـا در حـوزه ی واکنـش بـه مقتضیـاِت 

می شـود،  فعـال  شـده  تعییـن  پیـش  از 

سیاسـِی  کنـش  تـدارِک  سـطح  در  نـه 

مسـتقل و خالقانـه. از قضـا رویکردهـای 

نوشـتار  ایـن  در  نقـد  مـورد  دوگانـه ی 

عمدتـا همیـن بخش از جامعـه را هدف 

آموزه هـای  متقابـال،  و  می دهنـد  قـرار 

آنهـا در گفتـار و منـش سیاسـی همیـن 

تکثیـر  و  بازتـاب  اجتامعـی  بخش هـای 

»بـی. چـون  ]رسـانه هایی  می یابـد 

آمریـکا«،  »صـدای  فارسـی«،  بی.سـی 

فارسـی«،  »دویچه ولـه  فـردا«،  »رادیـو 

و  »جـرس«  »کلمـه«،  »روزآنالیـن«، 

غیـره نیـز بـه تکثیـر همیـن صـدا بـرای 

دسـته های مختلفـی از مخاطبـان خـود 

دارنـد[. اشـتغال 

• امـا اختنـاق فراگیـر بـر خـالف تصـور 

منی توانـد  هیـچ گاه  رایـج  کلیشـه ای 

بـرای  مبـارزه  روزنه هـای  همـه ی 

ببنـدد. الزمـه ی  را  امـر جمعـی  تـدارک 

تاثیـرات سیاسـت ورزی در  مطلق سـازِی 

قـدرت  مطلق سـازِی  انتخابـات،  مقطـع 

نظـارت و رسکـوِب حاکمیـت اسـت کـه 

هامن طـور کـه گفتـه شـد هم زمـان بـه 

مـالزِم  و  مـردم  ناتوان پنـدارِی  معنـای 

اسـت.  انـگاره  ایـن  عمومـِی  تقویـت 

در حالی کـه قـدرت حاکـم همیشـه در 

موازنـه ای شـکننده بـا قـدرت مـردم قرار 

دارد و درک ایـن دومـی از میـزان تـوان 

خـودش می توانـد نـوع مواجهـه بـا اولی 

و رسانجـام چگونگـِی این موازنه را تغییر 

دهـد. وانگهـی تاریـخ واقعـِی زندگی در 

فضـای اختنـاق، تاریـخ مبارزات مسـتمر 

در سـاحت های متنـوع زیسـت جمعـی 

بالقوه گـی  از  شـدت  بـه  کـه  اسـت 

پیونـد یافـنت بـه هـم -در رویارویـی بـا 

عامـل کالن بازتولیـد سـلطه- برخـوردار 

انـد. بزرگنامیـی دربـاره اهمیـت مقطـع 

انتخابـات خواه ناخـواه بـا نادیـده گرفنت 

امکانـات  نیـز  و  تاریـخ  ایـن  اجـزای 

واقعـی بـرای بسـط و مفصل بنـدی ایـن 

در  اسـت.  همـراه  پراکنـده  مبـارزاِت 

عـوض، جایـی کـه -از سـوی حاملین این 

رویکـرد- وجـوِد اشـکال برجسـته تری از 

ایـن مبـارزات تصدیـق می شـود، بـه آنها 

امـکان  مویـِد  واقعیت هایـی  مثابـه  بـه 

سیاسـت ورزی پیوسـته و غیـر موسـمی 

ارجـاع داده منی شـود؛ بلکـه بـا اشـاره به 

پراکندگـی و کـم اثـر بـودن آنهـا تـالش 

منادیـِن  و  مـادی  رسمایـه ی  می شـود 

آنهـا ضمیمـه ی دال اعظـم مبـارزه یعنی 

رقابت هـای  -و  انتخاباتـی  ی  مبـارزه 

گـردد.  جناحـی- 
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برخی پیامدهای این رویکردها از منظر سیاست فرودستان

بـر مبنـای همیـن نـوع واقع بینـِی فراگیر 

و متکـی بر نـگاه »هزینه و فایده« گفته 

بـرای  انتخابـات  می شـود: مشـارکت در 

»مـا« )کـدام »مـا«؟!( یـک امـکان اسـت 

کـه حتـی بـه فـرض متحقـق نشـدن هم 

مراتـی در پـی نـدارد؛ پـس چـرا بایـد 

بـا کلبـی مسـلکِی انفعالـی از آن چشـم 

پوشـید؟ ]بـا ارجاع به آنچه که گفته شـد 

از ایـن امـر در می گذریـم که بـرای خلق 

»امـکان« از دل این پروسـه ی انتخاباتی، 

قابلیت هـای  شـکننده،  احتامالتـی  جـز 

پاسـخ  نـدارد[.  وجـود  درون مانـدگاری 

هـامن  بـر  ناظـر  پرسـش  ایـن  بـه  مـن 

الزامـات شـکل گرفـنت یـک  امکانـات و 

»مـا«ی واقعـی و غیـر مبهـم اسـت کـه 

حامـل بالقوه گـِی سـوژه گی تغییر باشـد؛ 

کـه  همبسـته ای  کامبیـش  نیـروی  آن 

جبهـه ی  و خواسـته های  منافـع  معـرف 

و  جامعـه  سـتمدیدگان  و  فرودسـتان 

از  باشـد.  آنهـا  جمعـی  اراده ی  تجسـم 

بـا  پیونـد  در  می کوشـم  منظـر  همیـن 

نسـخه ی نهایِی سیاسـت ورزی انتخاباتی 

بهـرت(  کاندیـدای  بـه  دادن  رای  )یعنـی 

شـده ی  انـکار  همـواره  مـراِت  برخـی 

ایـن نـوع سیاسـت ورزی را برشـامرم: 

از منظـر سیاسـت فرودسـتان مهمرتیـن 

متوجـه  انتخاباتـی  مشـارکت  بـر  نقـد 

تاثیـرات آن بـر ذهنیـت عمومـی جامعه 

اسـت. در رشایطـی نظیـر ایـران که هیچ 

برآمـده  احـزاب،  و  کاندیداهـا  از  یـک 

برون دادهـای  بلکـه  نبـوده  مـردم  از 

محسـوب  سیسـتم  خـود  متفـاوت 

و  تشـکل ها  غیـاب  در  و  می شـوند، 

ایدئولوژی هـا و جنبش هـای مردمـی کـه 

میراث بـِر مازادهـای احتاملـِی مشـارکِت 

تاکتیکـی در انتخابـات باشـند، رای دادن 

بـه کاندیدایـی معیـن چیـزی نیسـت جز 

تقویت هژمونـِی طیف هایی از نیروهای 

سیاسـی کـه حـول آن کاندیـدا اجـامع و 

تقویـت  نیـز  و  کرده انـد  رسمایه گـذاری 

اندیشـه ی سیاسـی پیونـد دهنـده ی ایـن 

طیف هـا )نظر به سـویه های رسـمِی این 

اندیشـه ها، نـه آمال هـای فرضـِی پنهـان 

داشـته ی آنهـا(. در عیـن حـال مشـارکت 

در انتخابـات خواسـته یـا ناخواسـته بـه 

تالش هـای  از  بخـش  آن  سـازِی  بـارور 

بـه  معطـوف  می انجامدکـه  حاکمیـت 

ایجـاد تفرقه در میـان بخش های ناراضی 

مـردم و نیـز ایجـاد گسسـت در تاریـِخ 

مبـارزات مردمـی بـوده اسـت ]تنهـا در 

قالـِب نازل تریـن گفتارهـای قدرت مـدار 

»صنعت رسـانه ای سـبز« می تـوان تاریخ 

جنبـش اعرتاضـی ۸۸ را بـا مشـارکت در 

انتخابـات اخیـر جمع پذیـر جلـوه داد[. 

امـا اهمیـت ایـن پیوسـتگی تاریخـی و 

بـه  چیسـت؟  در  اعرتاضـی  همبسـتگی 

سـادگی بایـد گفـت: برای شـکل دادن به 

نوع خاصی از ذهنیت عمومی در جهت 

از  مـردم.  مبارزاتـی  ارتقـای خودبـاوری 

ایـن نظر بازگشـت بـه صندوق هـای رای 

بـا هـر توجیهـی که انجام شـود بـه طور 

ضمنـی حامـل ایـن گزاره اسـت کـه »در 

حـال حـارض« چـاره ی دیگـری جـز ایـن 

بـه  امـا  نیسـت.  تاکتیکـی  عقب نشـینی 

زمانـی  گسـرته ی  کـه  می دانیـم  خوبـی 

 ۱۳۷۲ سـال  از  حـارض«  حـال  »در  ایـن 

تاکنـون پیوسـته متدیـد شـده اسـت -و 

بـا چنیـن منطقـی بـاز هـم متدیدخواهد 

شـد. در عمل، آنچه رضورت ناگسسـتنِی 

مشـارکت انتخاباتـی در دو دهـه ی اخیر 

بـرای مـا بـه ارمغـان آورده اسـت، ایجاد 

شـکل گیری  رونـد  در  دایمـی  گسسـتی 

آگاهـی انتقـادِی مشـرتک در میان هامن 

بخش هایی از مردم اسـت که می بایست 

سـوژه ی تغییـر اجتامعی باشـند؛ این امر 

مخدوش سـازِی  می تـوان  تعبیـری  بـه  را 

هویـت  شـکل گیری  رونـد  نظام منـد 

جمعـی و طبقاتـِی سـتمدیدگان نامیـد. 

در واقـع همبسـتگی دایمـی بـا بخشـی 

از بـورژوازی -بـر علیه بخش هـای هارتر 

آن- هـامن سیاسـت واقعگرایانه ای  سـت 

تـدارک سیاسـت مسـتقل  اینجـا  تـا  کـه 

اسـت.  بـرده  محـاق  بـه  را  فرودسـتان 

ایـن بـه محـاق بـردن در وهلـه نخسـت 

از طریـق همـراه کـردن فعالیـِن جامعـه 

مدنـی و حتـی -و بـه ویـژه- طیف هایی 

از نیروهای چپ بوده اسـت که در برابر 

منسـوخ منایِی سیاسـِت آرمان گرایانـه، بـه 

رویه ای موسـوم به »سیاسـت انضاممی« 

دعـوت می شـدند. از ایـن زاویـه حاصـل 

ایـن کار تـا امروز پراکنده سـازی مسـتمر 

نیروهـای چـپ بـوده اسـت کـه ضمـن 

جلوگیری از شـکل گیری رویه ای منسـجم 

برای مقابله با اسـتبداد سیاسـی، مانع از 

بـه چالـش گرفـنِت هژمونـِی گفتامن هـای 

راسـت شـده اسـت. در واقـع طـی سـه 

در  چـپ  از  بخش هایـی  اخیـر  دهـه ی 

ادبیـات  و  مناد هـا  از  بهره گیـری  عیـن 

سیاسـی چپ، به طـور دایمی در ائتالفی 

نیروهـای  از  طیف هایـی  بـا  تاکتیکـی 

بـا  )عمومـا  بوده انـد  راسـت  سیاسـی 

اصالح طلبـان(  و در ازای ایـن همراهـی 

و هم صدایـی از تریبون هایـی برخـوردار 

شـده اند که به آنان امکان داده اسـت با 

سـهولت بیشـرتی گفتـامن سیاسـی خاص 

خـود را در جهـت تضعیـف گفتامن چپ 

رادیـکال بسـط دهند. بـه ایـن ترتیب از 

آنجـا کـه منطقا انتظار مـی رود فعالین و 

نیروهـای چـپ، مدافع و مروج سیاسـت 

فرودسـتان، و در سـطح گفتامنـی زبـاِن 

حـاِل آنـان باشـند، بدیهی اسـت کـه این 

رونـد پراکنده سـازی نیروهـای چـپ بـه 

تضعیـف کنـش سیاسـی رادیـکال و بـه 

سیاسـت ورزِی  مـداوم  انداخـنت  تعویـق 

همسـو بـا منافـع فرودسـتان انجامیـده 

اسـت. بنابرایـن بحـث از نفی »سیاسـت 

بـا  آن  دانسـنت  همسـان  و  عمل گـرا« 

»سیاسـت رسـمی« نیسـت؛ بلکـه بحـث 
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شـیوه ها  کـه چگونـه  اسـت  آن  بـر رس 

عمل گرایـی  از  معینـی  مضامیـِن  و 

می تواننـد نتیجـه ی »سیاسـت عمل گـرا« 

را در درون مرزهـای »سیاسـت رسـمی« 

جـای دهنـد و نهایتـا در خدمـت تثبیـت 

هژمونـی نیروهـای راسـت قـرار گیرنـد. 

خالصــه ی کالم: آنچــه کــه ســتمدیدگان را 

ــاز مــی دارد و  ــدارک مبارزات شــان ب از ت

آنهــا را در موقعیتــی پراکنــده و انفعالــی 

ــا  ــادی ی ــی م ــه ناتوان ــد، ن ــرار می ده ق

ــودن  ــه ب ــه رازورزان ــا، بلک ــِی آنه تاریخ

ــِی  ــی و سیاس ــبات اجتامع ــای مناس فض

تحمیــل شــده بر آنهاســت. از ایــن منظر 

ــت  ــات فرودس ــنفکراِن طبق ــش روش نق

مســتقیم  ســازماندهی  لزومــا  نــه 

ســتمدیدگان، بلکــه در وهلــه ی نخســت 

مناســبات  رازورزانه گی هــای  رفــع 

مســتقر اســت. بــر ایــن اســاس، دعــوت 

رســمی  مناســک  از  دنبالــه روی  بــه 

حکومــت -بــا هــر توجیــه تاکتیکــی- در 

تقابــل بــا وظایــف سیاســِی روشــنفکران 

و  می گیــرد  قــرار  فرودســت  طبقــات 

ــی  ــامن مرات ــی از ه ــش مهم ــن بخ ای

ــده  ــه نادی ــا عامدان ــهوا ی ــه س ــت ک اس

می شــود.  گرفتــه 

اینــک بــا نگاهــی بــه رویکــرد »تحریــم 

فعــال« می کوشــم ضمــن پاســخگویی 

بــه نارســایی، تصویرســازی های رایــج 

دربــاره ایــن مقولــه، بحــث بــاال را کمــی 

ــم: ــال کن ــر دنب انضاممی ت

بـه درسـتی می گوینـد تحریـم انتخابـات 

راهـکار  یـک  فـردی  کنشـی  سـان  بـه 

کـه  چـرا  منی شـود،  محسـوب  سیاسـی 

انفعـال  و  بی تفاوتـی  بـا  آن  مرزهـای 

اخیـرا  امـا  اسـت.  نامعلـوم  سیاسـی 

قبلـی  گـزاره ی  بـر  هـم  را  گـزاره    ایـن 

افزوده انـد کـه »تحریم فعـاِل« انتخابات 

)بـه مثابـه یـک راهـکار جمعـی( واجـد 

تناقض هـای منطقـی و امتنـاع کاربـردی 

اسـت، چـون هیـچ گاه امکان پذیر نشـده 

و نخواهـد شـد و در عیـن حـال دسـت 

حاکمیـت را بـرای پیشـربد سیاسـت های 

انتخاباتـی اش بازتـر مـی گـذارد. ضمـن 

سـویه های  از  فـردی  سـطح  در  اینکـه 

اخالقـِی کنـش تحریـم دفـاع می کنم ]۶[  

امتنـاع  یعنـی  دوم  داعیـه ی  بـه  مایلـم 

»تحریـم فعـال« بپـردازم. در ایـن مـورد، 

نخسـت بایـد بـه ایـن نکتـه ارجـاع داد 

کـه چـرا تحریـم فعـاِل انتخابـات تاکنون 

علـت  اسـت؟  نشـده  محقـق  هیـچ گاه 

چیـز  هـر  از  پیـش  آن  نشـدن  محقـق 

مکانیزم هـای  هـامن  همیشـگی  حضـوِر 

اسـت  نظام منـدی  سیاسـِی  و  گفتامنـی 

رازورزانه گـی  تشـدید  کاِر  در  کـه 

ذهنیـت  -در  موجـود  مناسـبات  هـای 

دایمـِی  پراکنده سـازی  نیـز  و  جامعـه- 

بوده انـد.  فعـال  اپوزیسـیون  نیروهـای 

ایـن مکانیزم هـا در سـطح عـام مانـع از 

شـکل گیرِی آگاهـی و عـزم جمعـی برای 

مقابلـه   بـا وضـع موجـود شـده اند و در 

سـطح خـاص -بـه سـهم خـود- گسـرتش 

را  رادیـکال  چـِپ  گفتـامن  اجتامعـِی 

ناممکـن سـاخته اند؛ و در نهایت مانع از 

شـکل گیرِی جبهـه ی واحـدی از نیروهای 

سیاسـِی مخالـِف نظـم مسـتقر شـده اند. 

انتخاباتـی  مقطـع  هـر  در  مشـخصا 

بخـش  اخیـر(،  دهـه ی  دو  در  )حداقـل 

مهمی از اپوزیسـیون رویکـرد دخالتگری 

انتخابـات را -بنـا بـه دالیلـی  فعـال در 

»تاکتیکـی«-  مصالـح  یـا  »اضطـراری« 

برگزیـده اسـت. این امـر در کنار رویه ها 

و تاکتیک هـای تبلیغاتـِی حاکمیـت برای 

جلـب مشـارکت عمومـی، امـکان تحقق 

تجربـه ی تحریم انتخابـات را از مخالفان 

بـه  اسـت.  کـرده  سـلب  موجـود  وضـع 

ایـن ترتیـب طیف هایـی کـه از ناممکـن 

بـودِن »تحریـم فعاِل« انتخابـات، به نفع 

اسـتدالل  انتخابـات  در  رضورِت رشکـت 

طیف هایـی  هـامن  دقیقـا  می کننـد 

هسـتند کـه رصف نظـر از ماهیـت ایـن 

آن(  گشـوده گی  یـا  )بسـته گی  امـکان 

گـرم  جهـت  در  قـوا  متـام  بـا  همـواره 

کـردن تنـور انتخابـات کوشـیده اند و بـه 

را  وسـیعی  اقدامـات  نظام منـد،  طـور 

علیـه شـکل گیری اجـامع وسـیع نسـبت 

بـه رضورت هـر گونـه امتنـاع جمعـی یا 

داده انـد.  سـازمان  تحریـم 

بحثی مقدماتی در باب راهکارها 

از بحـث فوق باید به مقوله ی »نافرمانی 

فعـال  تحریـم  کـه  رسـید، چـرا  مدنـی« 

شـکل  می توانسـت/می تواند  انتخابـات 

مدنـی  نافرمانـی  تجربـه ی  از  ملموسـی 

در سـطحی گسـرتده و کـم هزینه باشـد. 

مقـدم بـر بحث شـیوه ها و اشـکاِل موثر 

جایـگاه  پرسـید  بایـد  مدنـی،  نافرمانـی 

نافرمانی مدنی در کشـورهای اسـتبدادی 

»سیاسـت  بـا  آن  نسـبت  و  کجاسـت 

سـتمدیدگان« چیسـت؟ در واقع برخالف 

آن درکـی کـه بـا اشـاره به رشایـط خاص 

تشـکل های  و  احـزاب  نبـود  کشـور،  

مردمـی را دلیـل موجهی برای چنگ زدن 

بـه طنـاب انتخابـات )یـا همراه شـدن با 

بخـش ناراضـی حاکمیت( تلقـی می کند، 

بایـد گفـت تا جایـی که به توامنند سـازی 

می شـود  مربـوط  فرودسـتان  مبارزاتـِی 

نبـود بسـرتهاِی رسـمی و قانونـی بـرای 

مشـارکت و تاثیرگـذاری سیاسـِی اکریِت 

و  منطقـی  دلیـل  بهرتیـن  خـود  مـردم، 

بسـرت عینی بـرای تـدارک نافرمانی مدنی 



تامالتی در باب  ِانتخابات ...................................................... در  نقِد سیاسِت امکان 

۷۱

امکاِن »سیاست«، سیاسِت امکان | پراکسیس | خرداد 1392

اسـت. اگـر ایجـاد خودبـاوری مبارزاتـی 

را  سـتمدیدگان  و  فرودسـتان  میـان  در 

قدمـی رضوری بـرای بـه چالـش گرفـنت 

سـاختارهای مسـلط فـرض کنیم، اشـکال 

کنـار  در  مدنـی،  نافرمانـی  از  مختلفـی 

مشـخص  سیاسـِی  و  اجتامعـی  تاثیـرات 

راسـتا  ایـن  در  مهمـی  ابـزار  خـود، 

بایـد  راسـتا  همیـن  در  بـود.  خواهنـد 

پرسـید آیا تاکنون پشـتیبانی نامروط و 

در واقـع دنبالـه روی تـام از اصالح طلبان 

سیاسـی  نیروهـای  دامنـه ی  اینـک  -کـه 

شـگرفی  طـور  بـه  آنهـا  برسـازنده ی 

گسـرتده شـده اسـت- هیـچ گاه فرصتـی 

ایجـاد  مدنـی  نافرمانـی  متریـن  بـرای 

کـرده اسـت؟ یـا بـه عکـس، متامـا آن را 

مشـخصا  اسـت؟  انداختـه  تعویـق  بـه 

مشـارکت در انتخابـات چـه نسـبتی بـا 

کـه  اسـت  واضـح  دارد؟  موضـوع  ایـن 

بـه واسـطه ی غالـب بـودن نگـرش مـورد 

ابزارهـای  بـه  بی اعتنایـی  بـا  و  بحـث 

و  سـتمدیده  بخش هـای  توامنندسـازِی 

سـیکلی  اسـارِت  در  جامعـه،  ناراضـِی 

همـواره   سیاسـی  مشـارکت  معیـوب، 

و  اصالح طلبـان  میانجی گـری  نیازمنـد 

قلمـداد  انتخاباتـی  رسـمی  بسـرتهاِی 

سیاسـت  حالی کـه  در  اسـت.  شـده 

عملگـرای واقعـی می توانسـت سیاسـتی 

دنبـال  بـه  را  اصالح طلبـان  کـه  باشـد 

از  یکـی  بـه  را  آنهـا  و  بکشـاند  مـردم 

اهرم هـای سیاسـِی موقتـِی مبـارزه بـدل 

کشـاندن  یعنـی  بالعکـس،  نـه  کنـد، 

بـدل  و  اصالح طلبـان  دنبـال  بـه  مـردم 

رضایت منـِد  ابژه هـای  بـه  آنهـا  کـردن 

نظـر  ایـن  از  انتخاباتـی.  منایش هـای 

می تـوان گفـت رویکـردی کـه از منظـر 

انتخاباتـی  مشـارکت  بـر  واقع گرایـی 

نوعـی  دچـار  واقـع  در  می کنـد  تاکیـد 

وسـواس و شـتاب عملگرایانه اسـت؛ چرا 

کـه از رس تعجیـل بـرای یافـنت راه هـای 

کوتـاه و میانـه، انتخـاب دم دسـت ترین 

تصادفـا  -کـه  را  سیاسـت ورزی  راه هـای 

از  »سیاسـت  رهیافت هـای  بـا  همـواره 

بناکـردِن  جدیـِت  بـر  متناظرنـد!-  بـاال« 

جهـت ِ  در  بلند مـدت  پروسـه های 

ارتقـای  و  سـتمدیدگان  توامنند سـازی 

داشـته  مقـدم  آنـان  مبارزاتـی  نیـروی 

»سیاسـت زدگی«  ایـن  شـاید  اسـت. 

توضیـح دهنـده ی ایـن تـراژدِی تاریخـی 

مـا باشـد کـه چـرا همـواره بخـش قابـل 

توجهـی از روشـنفکران تحول خواه )جدا 

از روشـنفکران ارگانیـک طبقـه مسـلط( 

در عمـل در خدمـت پیشـربد پروژه هـای 

هژمونیـک حکومت هـا قـرار گرفته اند و 

ناخواسـته همدسـت روندهـای سیاسـی 

پیامدهـای  کـه  شـده اند  تاریخـی ای  و 

آنهـا هیـچ گاه مطلـوب خـود آنهـا نبوده 

اسـت. بـه هر حـال تـا زمانی کـه بدیهی 

انـگارِی رویکـرد مشـارکت انتخاباتـی را 

کنـار نگذاریـم، بـه رصافـت جسـتجوی 

نخواهیـم  بدیـل  راهکارهـای  خالقانـه ی 

رسـید. 

بـرای  فضایـی  هـر  از  بایـد  بی گـامن 

ایجـاد  مـردم،  بـا  ارتبـاط  گسـرتش 

و  مـردم  در  مبارزاتـی  خودبـاوری 

و  طـرد  صداهـای  وسـیع تر  بازتـاب 

ایـن  از  کـرد.  اسـتفاده  حذف شـدگان 

زاویه فضای پشـاانتخاباتی، به واسـطه ی 

عمومـی،  حساسـیت های   برانگیختگـِی 

عرصـه ی مناسـبی بـرای گسـرتش دامنه ی 

تحرک هـای  و  انتقـادی  فعالیت هـای 

علنی اسـت. امـا نحوه ی اسـتفاده از این 

فرصـت به هیـچ رو امری بدیهی نیسـت 

و ایـن درسـت هـامن دقیقـه ی شـکافی 

رهایی بخـش  سیاسـِت  مـرز  کـه  اسـت 

مـی  مشـخص  را  فرادسـتان  سیاسـت  و 

کـه حاکمیـت  اسـت  ]۷[. واضـح  سـازد 

را  انتخابـات  بـازی  بسـاط  اجبـار  بـه 

می گشـاید، امـا تنهـا در صورتـی می توان 

ایـن بـازی موسـمی را بـه فرصتـی بـرای 

قواعـِد  بـا  کـه  کـرد  بـدل  سـتمدیدگان 

قواعـِد  بـا  نـه  کـرد،  بـازی  خـاِص خـوْد 

رسـمی و چینش هـای موجـود. بـا توجـه 

بـه آنچه کـه گفته شـد، در چنین فضایی 

می بایسـت  دفـاع  قابـل  سیاسـت ورزِی 

تقویـت  بـه  معطـوف  کالن  سـطح  در 

و  سـتمدیدگان  مبارزاتـی  خودبـاوری 

فرودسـتان و ارتقـای هویـت جمعـی و 

طبقاتـی آنهـا باشـد )در تقابـل بـا کلیت 

سـاختار قـدرت و مکانیزم هـای سـلطه(. 

در سـطح خردتـر، فضـای پیشـاانتخاباتی 

از یکسـو مترینـی بـرای گسـرتش ایـده ی 

نافرمانـی مدنـی و بسرتسـازی مـادی و 

فرهنگی برای آن اسـت؛ و از سـوی دیگر 

بسـرتی اسـت بـرای مجموعـه راهکارهـا 

ارتقـای  جهـت  در  فعالیت هایـی  و 

جنبش هـای  خـرده  مردمـی  پایه  هـای 

در  رو  پیـش  فضـای   .]۸[ اجتامعـی 

بـرای  اسـت  فرصتـی  نخسـت  وهلـه ی 

تعامـل و پیوندیابـِی فعالیـن سیاسـی و 

اجتامعـی بـا یکدیگـر و بـا تـوده مـردم 

بـرای دامـن زدن بـه گفتارهـای انتقـادی 

و  موانـع  و  موجـود  انسـداد  دربـاره ی 

راهکارهـای مداخله گـری موثـر سیاسـی. 

معرفـی  امـکان  تعامـل،  ایـن  در ضمـِن 

گسـرتده تر خـرده جنبش هـای اجتامعـی 

معرفـی  معنـای  بـه  می شـودکه  فراهـم 

بخش هـای  شـده ی  رسکـوب  مطالبـات 

خـود  کـه  هسـت؛  نیـز  مـردم  مختلـف 

جسـارت  ارتقـای  بـرای  رضوری  گامـی 

سیاسـی سـتمدیدگان و تقویـت و تثبیِت 

معطـوف  جنبش هـای  خـرده  اجتامعـِی 

بـه آنهاسـت. بـه مـوازات آن می توان در 

جهـت ایجـاد پیوندهـای جدی تـر میـان 

)خـواه  کـرد  تـالش  ایـن خرده جنبش هـا 

سـطح  در  خـواه  فعالیـن،  سـطح  در 

مفصل بنـدی  سـهولِت  کـه  گفتامن هـا(، 

زمینه سـازی  را  آنهـا  آینـده ی  سیاسـِی 

خواهـد کـرد. بـه همیـن ترتیـب فضـای 

بـرای  اسـت  فرصتـی  پیشـاانتخاباتی 

ایجـاد و تقویـت هسـته ها و شـبکه های 
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مقاومت؛ هسـته ها و شـبکه هایی که در 

پیونـد بـا یکدیگر و بـا خرده جنبش های 

موجـود، امـکان تـداوم سیاسـت ورزی را 

فراهـم می سـازند و بـاور به سیاسـت به 

مثابـه امـر جمعـی را گسـرتش می دهند. 

در  مسـتمر  و  فعـال  مشـارکت  بـدون 

سـازماندهی مسـتقل نیروهـای مردمـی 

اشـکال و سـطوح ممکـن(  )در همـه ی 

بـه  سیاسـت ورزی  کـه  اسـت  بدیهـی 

گـره می خـورد و در  انتخابـات  موسـوم 

انتخاباتـی  موسـم های  میـان  فاصلـه ی 

غارهـای  از  درماندگـی  ناله هـای  تنهـا 

امنیـت فـردی بـه گـوش می رسـد.
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]۱[ برای منونه به این مطلب رجوع کنید:

»با رفسنجانی چه کنیم؟« | جواد طالعی

]۲[ در مقالـه زیـر -در کنـار طـرح نکاتـی بسـیار ارزنـده- بـه قابلیت هـای نظـام در مهـار هزینه هـای اجتامعـِی پروژه هـای 

سیاسـی اش اشـاره شـده اسـت: 

»کیمیاگری در عرصه ناواقعی سیاست« | محمد غزنویان

]۳[ مقالـه زیـر کوشـیده اسـت بـا تفکیـک »رفسـنجانِی« دهه هـای ۶۰  و ۷۰ را از »هاشـمِی« دهه هـای ۸۰  و ۹۰، بـه برخـی 

امکانـات عینـی و تاریخـی رادیـکال سـازِی رفسـنجانی ارجـاع دهـد:

»از عالیجناب رسخ پوش تا عالیجناب سبزپوش« |  اکرب گنجی

]۴[ بی گـامن حاکمیـت بـه خوبـی بـر ایـن نکتـه واقـف اسـت کـه برگـزاری یـک انتخابـات پرشـور بـرای بـه خاکسـپاری خاطره ی 

جمعـی از انتخابـاِت ۸۸  و خیـزش پیامـِد آن رضوری اسـت؛ مجرایـی کـه انرژی هـای ناراضـی و رسگـردان را کانالیـزه می کنـد و 

بالقوه گـی بازگشـایی یـک زخـم تاریخـی را منجمـد می سـازد.

]۵[ درباره نظامی گری در کشورهای پیرامونی | امین حصوری

]۶[ بـه مثابـه فـرد اگـر بناسـت تنهـا سـهم مـا از مشـارکت سیاسـی محدود بـه رای دادن یـا رای نـدادن در یک انتخابات بسـته و 

فرمایشـی تحـت یـک نظـام سـلطه گر باشـد، هـامن بهرت که با به رسـمیت نشـناخنت این منایـش الاقل به طـور درونـی از این نظم 

گسسـت کنیـم و بـا »نـه« گفنت بـه آن، حریـم درونی خـود را از قلمرو اقتـدار حاکمیت مصـون بداریم.

]۷[ ایـن دیـدگاه طبعـا مغایـر با آن دسـته رویکردهای نسـبی گرایی اسـت که در نهایـت رای دادن یا رای نـدادن را کنش هایی هم 

ارز معرفـی می کننـد، نظیـر آنچـه کـه برخـی یادداشـت های علـی عیلـزاده تا اینجـا مبلغ  آن بـوده اسـت. در این گونـه رویکردها 

برشـمردن مزایـا و معایـب هـر یـک از دو کنـش رای دادن و رای نـدادن، بـا نوعی هم ارز سـازی آنها همراه  اسـت که گویا بناسـت 

مـا را از انتخـاب رصیـح سیاسـی معـاف کنـد و یـا امـکان دوسـتی ها و همگرایـی هـای بعـدی مـا را بـه رغـم انتخاب هـای کنونی 

مخالـف مـان محفـوظ بـدارد. هـر چنـد کـه احتـامال قطبـی شـدن بیشـرت فضـا بـه زودی همـگان را بـه موضع گیـری رصیح تـری 

خواهـد کشـاند. بـرای حفظ این رویکرد سـانتیامنتال نخسـت باید بتـوان پیامدهای سیاسـی ناهمخوان و متنافر ایـن انتخاب های 

مشـخص را -حداقـل در سـطح نسـبت آنهـا بـا موانـع شـکل گیری سـوژه گی جمعـی-  انکار کـرد و در عین حـال باید نشـان داد که 

آنتاگونیسـم سـتیز های اجتامعـی بـه نفـع رضورت یک آشـتی طبقاتی اساسـا الغاءپذیر اسـت. 

]۸[ واضـح اسـت کـه می تـوان همـه ی ایـن وظایـف »تخیلـی« را وانهاد و بـا نگاهی واقعگـرا به »اضطـراری« بـودِن وضعیت، در 

جهـت تبلیـغ کاندیدایـی معیـن کوشـید تا به واسـطه ی برآمـدن احتاملـی او مجراهایی بـرای تخفیـف دردهای فرودسـتان فراهم 

گردد!

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/160047.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/160047.php
http://praxies.org/?p=1994
http://praxies.org/?p=1994
http://www.radiozamaneh.com/69893#.UZT1LEqGOM9
http://www.radiozamaneh.com/69893#.UZT1LEqGOM9
http://praxies.org/?p=1725
http://praxies.org/?p=1725
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: »۹۲ بات  نتخا ا ر  د ــوی  موس به  ی  ا ر «
لژی؟ نوســتا ی  ا بر مرهمی  ــا  ی ســی  سیا ه ی  ز ر مبا

ده ا نلرز خا مینــا 

رویکردهـای  از  بسـیاری  در  مقدمـه: 

وظیفـه  بـه  ایـران  در  انتخابـات  اخیـر، 

تبدیـل  فراشـهروندی  و  فراسیاسـی  ای 

شـده اسـت، بـه طـوری کـه گویـا دیگـر 

نتیجـه، دسـتاورد، چگونگـی و پیامدهای 

بلکـه رصفـا  نـدارد؛  اهمیتـی  انتخابـات 

رشکـت در انتخابـات مهـم اسـت. بـرای 

همیـن  از  اخیـرا  عبـدی  عبـاس  مثـال 

منظـر چنیـن گفتـه اسـت ]۱[: »بـه چـه 

كسـی رأی خواهـم داد؟ مسـأله اصلـی 

بـرای مـن، ابتـدا مشـاركت در انتخابـات 

}اسـت{«.

انتخابـات  رویکـرد،  تغییـر  ایـن  پـی  در 

دیگـر حتـی محلی بـرای سیاسـت ورزی 

معطـوف  یعنـی  نخبه گرایانـه  مرسـوم 

بـه چانه زنـی از بـاال هـم نیسـت؛ چـون 

در آن صـورت نیروهایـی کـه در رونـد 

کودتـای ۸۸ از قـدرت رانده شـده بودند 

پیـش رشط هایـی  اتخـاذ  بـا  می بایسـت 

بـرای رشکـت در انتخابـات )دسـت کـم 

آزادی  بـاال  دسـت  و  صنـدوق  امنیـت 

بـه  را  مقولـه  ایـن  سیاسـی(  زندانیـان 

امـری سیاسـی و به محل مناقشـه تبدیل 

می کردنـد. بـر مبنـای چنیـن بینشـی، از 

شـهروندانی که رای شـان را در انتخابات 

تضمینـی  و  نگرفته انـد  پـس   ۸۸ سـال 

در  رای هایشـان  شـدن  خوانـده  بـرای 

سـال ۹۲ هـم نیسـت، انتظار مـی رود که 

همچنـان در انتخابـات رشکـت کنند. این 

نـوع مشـارکت نـه بـرای  فرمولـه کـردن 

اسـت  شـهروندی  حقـوق  از  دسـته  آن 

کـه شـهروندان می بایسـت می داشـتند، 

و هرگـز نداشـته اند )مثـل حـق خوانـده 

شـدن رای شـان(؛ و نه برای ایجاد فضایی 

جهـت تجربـه و متریـن مجـدد حقوقـی 

کـه شـهروندان منی بایسـت می داشـتند، 

امـا گاه در مقاطـع کوتاهـی داشـته انـد 

خـرداد  از  پـس  خیابـان  اشـغال  )ماننـد 

۸۸(. بلکـه بر مبنـای روایت های اخیر از 

نحـوه ی مشـارکت شـهروندی، نفس رای 

دادن هـم ارز بـا زنـده بـودن )سیاسـی( 

قلمـداد شـده اسـت. در نتیجـه تنهـا راه 

نظـر  از  کـه  ای  )زندگـی  مانـدن  زنـده 

سیاسـی شایسـته باشـد( رای دادن است 

]۲[ و رشایـط، چگونگـی و دسـتاوردهای 

آن محـل بحـث نیسـت یـا -در بهرتیـن 

قـرار  اهمیـت  دوم  درجـه  در  حالـت- 

دارد. ایـن بن بسـت فکـری را مـی تـوان 

»صندوق-محـوری« افراطـی نامیـد که با 

بت وارگـی صنـدوق همبسـته اسـت: در 

ایـن نـوع بینـش مبـارزه منی توانـد خـود 

در  و  رای  صنـدوق  ورای  مکانـی  در  را 

زمانـی بیـرون از بـازه ی انتخابـات تصور 

بکنـد. به بیان دیگـر، »مقصود« صندوق 

اسـت، نتیجـه و چگونگـی و امر سیاسـی 

همـه »بهانـه« انـد! ادامـه  ی منطقی این 

بینـش آن اسـت کـه سـوژه بـرای زنـده 

مانـدن )از نظـر سیاسـی( الزم اسـت کـه 

حتـام رای بدهـد، فـارغ از اینکه این رای 

دادن رصفـا عملی شـخصی-روحی باشـد 

و یا کنشـی سـمبلیک، مثـل رای دادن به 

موسـوی و یـا رای سـفید. بخشـی از ایـن 

وسـواس بـه رای دادن بـرای هنجارمنـد 

)یـا نرمـال( سیاسـی در نظر گرفته شـدن 

غالـب  گفتـامن  کـه  سالهاسـت  اسـت. 

حکومتـی وآن بخشـی از اپوزیسـیون که 

خـود را مطابق اسـتانداردها و ارزش های 

برسـاخته ی حکومـت معقول تـر قلمـداد 

می کنـد، بی توجهـی بـه انتخابـات )و یـا 

تحریـم انتخابات( را معـادل »براندازی« 

تعـادل  عـدم  معـادل  را  »برانـدازی«  و 

هنجارمندی هـاِی  ضـد  سیاسـی،  روانـِی 

سیاسـی  بودگـی  فسـیل  یـا  و  سیاسـی 

از  بخشـی  نتیجـه  در  کرده انـد.  ترسـیم 

منایـش وفـاداری بـه صنـدوِق انتخابـات 

مفهـوم  از  انتخابـات  کـه  حـدی  )تـا 

سیاسـِی ممکن آن تهی بشـود و مفاهیم 

زیـر  نیـز  سیاسـی  امـر  و  شـهروندی 

سـوال برونـد( بـه دلیل فـرار سـوژه ها از 

غیرهنجارمنـد و نامتعـادل سیاسـی تلقی 

شـدِن آنـان اسـت: چنیـن اسـت کـه در 
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ایـن رشایـط رشکـت در انتخابـات به هر 

بهایـی )حتی عاری کردن خـود انتخابات 

آن(  انـدک  پتانسـیل های  و  مفاهیـم  از 

بـه دغدغـه ی بسـیاری )دسـت کـم برای 

»سـامل سیاسـی« بـه نظـر رسـیدن( بـدل 

است. شـده 

.۱

تـا پیـش از رویدادهـای انتخاباتـی اخیـر 

)خـودداری خامتی از رشکت در انتخابات 

و ورود و رد صالحیـت رفسـنجانی( ایـن 

تصـور وجـود داشـت کـه »شـاید اگـر به 

حـد کافـی تـالش کنیـم بتوانیـم ایـن بـار 

هـم از صندوق هـای رای یـک جنبـش/

مبارزه ی اجتامعـی بیرون بیاوریم«: این 

فـرض را بـرای مثـال اکـرب گنجـی پیش تر 

بـه میان کشـیده بود ]۳[؛ پـس از او هم 

-تـا  فعـال سیاسـی  و  تحلیلگـر  چندیـن 

همیـن چنـدی پیـش- ایـن ایـده را تکرار 

کردنـد. عـدم درک جامـع از حوادث پس 

همـه ی  فروکاسـنت  و   ۸۸ انتخابـات  از 

رویدادهـای پـس از انتخابـات آن سـال 

بـه صنـدوق رای -بـه مثابه علـت العلل- 

باعـث شـده بـود کـه عـده ای همچنـان 

غـرق خیـال انتخابـات باشـند و بپندارند 

مثـل  قادرنـد  رای  صندوق هـای  کـه 

جنبشـی/مبارزه  بـار  هـر  جـادو  چـراغ 

انـگاره ی  سـازند.  پدیـدار  اجتامعـی  ای 

مهـم دیگـری که شـالوده ی چنیـن بینش 

درک  عـدم  اسـت،  ای  کاهش گرایانـه 

زمینه هـا و دالیل شکسـت مبـارزات پس 

از انتخابـات ۸۸ اسـت. شـاید عـدم تامل 

موجـب  زیـر  سـاده ی  پرسـش های  در 

جان سـختِی ایـن توهـم )اشـغال دوبـاره 

خیابـان از راه صنـدوق انتخابـات( شـده 

اسـت: چـه عواملی مسـبب تـرک خیابان 

و بـه خانـه بازگشـنت نیروهـای مردمـی 

شـدند؟ آیـا آن دسـته عوامـل شکسـت 

کـه در مضمـون آگاهـی سیاسـی مـردم 

ریشـه داشـته اند از میـان رفته انـد و یـا 

اینکـه آیـا چـاره ای بـرای آنها اندیشـیده 

شـده اسـت؟ بخش عمـده ی تحلیلگرانی 

کـه صنـدوق انتخابـات را مولـد مبارزات 

هنـوز  و   ]۴[ می کننـد  تلقـی   ۸۸ سـال 

هـم بـه درجاتـی مشـارکت در انتخابات 

از  فعـال  شـکل  تنهـا-  حتـی  -گاهـی  را 

مبـارزه اجتامعـی می داننـد، تنهـا عامـل 

تـرک خیابـان -در انتهـای مبـارزات سـال 

۸۸- را رسکـوب حکومـت و یـا به خودی 

خـود کم رنـگ شـدن مبـارزات در نظـر 

می گیرنـد. آنهـا بـرای مثـال، تناقض هـای 

نظـری و عملـی موجـود در گفتامن های 

»صنـدوق محـور« و مبـارزات خیابانی و 

نیـز تضـاد منافع میـان نیروهای سیاسـی 

از  عمـده ای  بخـش  و  مردمـی  مسـتقل 

نیروهـای تـازه از حکومت رانده شـده را 

در نظـر منی گیرنـد.

.۲ 

ارتبـاط  ایـده ی  شـدن  رسد  از  پـس 

صنـدوق و خیـزش اجتامعـی، رویکـردی 

و  شـد  بـاب  عملگرایانه تـر  ظاهـری  بـا 

آن ایـن بـود کـه راه نجـات در رای دادن 

اسـت؛  کاندیـدای اصالح طلـب  یـک  بـه 

و چـه بهـرت کـه ایـن کاندیـدا خامتـی یـا 

حتـی رفسـنجانی باشـد. دراینجـا فقـدان 

و  صندو ق هـا  امنیـت  بـرای  ضامنـت 

گرفتـه  پـس  اصطـالح  بـه  رای هـای  یـا 

نشـده ی سـال ۸۸ و تغییـرات الزم بـرای 

جلوگیـری از تکـرار آن رویـه ی انتخاباتی 

دیگـر محـل بحـث نبـود. چـون موضوع 

رصفـا رای دادن بـود: گویـا خـود ِعمـل 

رای دادن نجات بخـش اسـت و نتیجـه ی 

بـه طـور پیشـینی بخشـی  احتاملـی آن 

از ماجـرا نیسـت. امـا ایـن رویکـرد بیش 

معنـی  )بـه  باشـد  عملگرایانـه  آنکـه  از 

برنامه ریـزی  بـا  معیـن  هدفـی  تعقیـب 

منسـجم سیاسـی در جهت دستاوردهای 

حداقلی( بیشـرت رویکـردی روحی-روانی 

بی رحامنـه  را  او  کـه  کسـی  مثـل  بـود. 

هـر  او  و  کننـد  اخـراج  کارش  محـل  از 

حـارض  رسکارش  در  کار  لبـاس  بـا  روز 

نـه  بشـود. مسـلام حضـور او در رسکار 

را  شـده  او  بـه  گذشـته  در  کـه  ظلمـی 

تغییـر می دهـد و نـه تـا ایجـاد تغییراتی 

حداقلـی او می توانـد ظلـم را بـا عمـل 

بـه رسکار رفـنت خنثـی کنـد و چیـزی را 

در  شـدن  حـارض  عمـل  بدهـد.  تغییـر 

رس کار از سـوی او بیشـرت از هرچیـزی 

تسـکین روانـی و انـکار رشایـط جدیـد و 

انـکار ظلمی سـت کـه بر او رفته اسـت. 

بـه عنـوان رویکـردی واقعـا عملگرایانـه، 

اصالح طلبـان می توانسـتند بـرای رشکـت 

امنیـت  )عـدم(  موضـوع  انتخابـات  در 

صنـدوق را مطـرح کننـد و یـا رشوطـی 

ماننـد رفـع حـرص از موسـوی و کروبـی 

و آزادی زندانیـان سیاسـی را بـه عنـوان 

پیـش رشط حضـور خود مطـرح کنند. اما 

آنـان ایـن رویکـرد عملگرایانه و سیاسـی 

را وانهادنـد و بـه رویکـردی غیرسیاسـی 

و رصفـا روحی-روانـی متوسـل شـدند و 

نهایتـا صحنـه ی بـازی را متامـا بـه دسـت 

حریـف سـپردند.

.۳

و  رفسـنجانی  صالحیـت  رد  از  پـس 

سیاسـت  بـازی  زمیـن  شـدن  واضح تـر 

کـه در آن قـرار نیسـت صنـدوق )دسـت 

کـم طبـق روال سـال ۸۸( مـکان مانـور 

بیشـرت  بلکـه  باشـد،  رای هـا  منادیـن 

جنبـه ی تزییناتی و فانتـزی دارد، عده ای 

بـه  می تـوان  کـه  کردنـد  مطـرح  چنیـن 

طور سـمبلیک بـه موسـوی رای داد ]۵[. 

دالیلـی کـه بـرای رای دادن سـمبلیک به 

موسـوی مطرح شـد یکی جنبه ی تسـالی 

روحـِی شـخصی اسـت، دیگـری منایـش 

اینکـه »مـا بی شـامریم«، و دلیـل دیگـر 

اینکه شـاید میرحسـین موسوی در حبس 

خانگـی اش خـرب رای گرفـنت را شـنیده و 

دلخـوش بشـود ]ای رأی کـه مـی روی به 

سـویش از جانـب مـن ببـوس روی اش[. 

دو خصیصـه ی مهـم در ایـن راهـکار بـه 

خصیصـه،  یـک  الـف(  می آیـد:  چشـم 
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دسـرتس  در  پذیـرِش  از  شـگفت  امتنـاع 

نبـودِن صنـدوق بـرای شـهروندان اسـت 

و اینکـه صنـدوق دیگر فاقد سـویه هایی 

اسـت کـه در انتخابات هـای سـال هـای 

کـه  روسـت  ایـن  از  داشـت؛   ۸۰ و   ۷۶

بت وارگـی صنـدوق مـا را بـر آن می دارد 

امـر  در شـکل گیری  تاثیـر  از  فـارغ  کـه 

سیاسـی  کنـش  شـبه  هـم  بـاز  جمعـی، 

خـود را حول صندوق رای شـکل بدهیم. 

ب( خصیصـه ی دیگـری کـه در اینجـا به 

بـه  نسـبت  نوسـتالژی  می آیـد  چشـم 

گذشـته )دوران جنبـش سـبز( اسـت کـه 

در  جعلـی  طـور  بـه  کنونـی  زمـان  در 

قالـب کنشـی فردی/ شـخصی جسـمیت 

می یابـد.

بـه  دادن  رای  بـرای  کـه  دالیلـی  بیـن 

انتخابـات  ایـن  در  موسـوی  میرجسـین 

مطـرح شـده، تنهـا بازنـر انـگاره ی »ما 

بی شـامریم« دلیلـی عمل گرایانـه به نظر 

می رسـد. امـا ایـن ادعـای عملگرایی هم 

بـه ماننـد مـوارد دیگـر توضیحـی بـرای 

چگونگـی پدیدار شـدن بیرونـِی مقوله ی 

»مـا بی شـامریم« نـدارد. آیـا قـرار اسـت 

که شامرندگان رای میزان آرای داده شده 

به میرحسـین موسـوی را اعالم کنند؟ آیا 

قـرار اسـت که رای دهندگان به موسـوی 

باطـل  اعـالم دقیـق رای هـای  از طریـق 

شـده تقریبـی از تعـداد افـراد همسـو با 

خـود را بـه دسـت بیاورنـد؟ پاسـخ ایـن 

پرسـش ها مسـلام منفی اسـت، چون هر 

دوی آنهـا بـه لحـاظ واقعـی ناممکن اند. 

چنیـن کنشـی در نهایـت ممکـن اسـت 

کـه منجـر بـه چنـد داسـتان شـخصی از 

فعالیـن سیاسـی بشـود. به نظر می رسـد 

کـه فردگرایـی و نخبه گرایی کـه در عمق 

چنیـن رویکـردی نهادینـه شـده موجـب 

می شـود کـه جنبه ی شـخصی-روحی این 

ایـده بـر جنبـه ی عملگرایانـه آن بچربد. 

انـگاره ی  منسـجم،  مبـارزه ای  نبـود  در 

کنونـی »مـا بی شـامریم« بیشـرت بـه ایـن 

کـه مـا یـک زمانـی در گذشـته بی شـامر 

بودیـم می ماند، که بیشـرت ژسـت مبارزه 

اسـت تا خـود مبـارزه.

نشـات  ماجـرا  شـخصی  جبنـه ی  امـا 

گرفتـه از مشـکل بـزرگ سیاسـی کنونـی 

منی توانیـم  کاری  وقتـی  کـه  ماسـت 

بکنیـم صادقانـه فرصـت رودررو شـدن 

بـا واقعیـت را بـه خـود منی دهیـم و از 

فـرط اسـتیصال هـر شـبه عملـی را عمل 

سیاسـی و هر شـبه واقعـه ای را به مثابه 

می کنیـم.  روایـت  سیاسـی  رخـدادی 

شـعار  مشـابه  برخـورد  نـوع  ایـن  آیـا 

ویدئـوی انتخاباتـی علیـه انتقـاد نیسـت 

کـه »اگـر کاری بلـدی انجـام بـده، و اگر 

بلـد نیسـتی انتقـاد نکـن«؟ ]۶[ چه بسـا 

ایـن رشایـط احسـاس گنـاه از کاری  در 

نکـردن در مقایسـه بـا احسـاس رضایـت 

خاطـر از انتخـاب اخالقی/شـخصی خود 

)بابـت رای دادن سـمبلیک به موسـوی( 

نتایـج موثرتر سیاسـی به ارمغـان بیاورد. 

عـده ای حتـی در کامنت هـای فیسـبوکی 

مطـرح کـرده بودنـد کـه دسـتبند سـبز 

بسـنت و رای دادن بـه موسـوی روحیـه ی 

از دسـت رفتـه را بـه مـا بازمی گردانـد. 

روزهـای  بـرای  منایـان  نوسـتالژی  ایـن 

همبسـتگی گسـرتده در جامعـه از جنس 

دور ه ی  یـک  بـه  بازگشـت  بـه  متایـل 

زمانـی خاصـی اسـت کـه از دسـت رفته، 

ولـی هنـوز از دسـت رفـنت آن عـزاداری 

نشـده و رشایـط و اقتضائـات کنونـی آن 

نیـز باور نشـده اسـت. در واقـع بازتولید 

جعلی گذشـته در زمـان کنونی، در قالب 

احسـاس نوسـتالژیک برای گذشـته، بیش 

از اینکه محرک مبارزه ای سیاسـی باشـد، 

فـرار از زمـان حـارض و رضورت درافتادن 

با دشـواری های آن اسـت. این نوستالژی 

در پـی ایجـاد همبسـتگی واقعـی بنـا بر 

رشایـط کنونـی نیسـت، بلکه تنهـا در پی 

چشـیدن لحظـه ای از طعـم گذشـته در 

طـی بازتولیـد جعلـی آن اسـت. حرکـت 

جمعـی آن روزهاسـت کـه رنـگ سـبز و 

رای دادن بـه موسـوی را بـرای مـا امـری 

نوسـتالژیک می کنـد و کاهش دادن اینها 

بـه حرکتی شـخصی و سـمبولیک موجب 

اصطـالح  بـه  و  دسـتاوردها  آن  احیـای 

امـا  منی شـود.  خیابـان«  بـه  »بازگشـت 

در ایـن میـان نکتـه ی نگران کننـده عدم 

آن  مقتضیـات  و  زمـان  تغییـر  پذیـرش 

اسـت؛ چـرا کـه نوسـتالژی رنـگ سـبز و 

شکسـت  انـکار  موسـوی  بـه  دادن  رای 

یـک دوره اسـت و بازتولیـد احساسـاتی 

آن در عملـی رصفـا شـخصی و سـمبلیک 

است.

خشــم ناشــی شــده از ســتم سیاســی کــه 

گاهــی تــوام بــا عــزاداری دســته جمعــی 

بیشــرتی  سیاســی  پتانســیل  اســت 

بــا  تــا تســالی خاطــر  در خــود دارد 

شــبه حرکت  هــای سیاســی شــخصی، کــه 

در مــنت شــبه رویدادهــای سیاســی واقــع 

می شــوند. در همیــن راســتا شــاید اشــاره 

شــکل گیری  در  کربــال  عــزاداری  بــه 

ــنگرانه  ــیعیان روش ــی ش ــوژگی تاریخ س

ــرای  ــی ب ــته جمع ــزاداری دس ــد: ع باش

روح  حســین،  شــیعیان،  ســوم  امــام 

ــارزه و ســوژگی سیاســی در فرهنــگ  مب

ــن  ــه همی شــیعه را تشــکیل می دهــد. ب

دلیــل اندیشــمندانی در گذشــته حضــور 

ــوری را  ــتم جمه ــک سیس ــاعران در ی ش

مخــرب می دانســتند. حکومــت ایــران بــا 

حکومتــی کــردن عزاداری ها و جشــن ها، 

ــی  ــای عاطف ــِی واکنش ه ــویه ی سیاس س

ــل کــرده اســت، و  ــم و تعدی ــا را تنظی م

غیرحکومتــی  سیاســی  عزاداری هــای 

اغلــب بــا سانســور و بازداشــت تــوام 

بــوده و هســتند. عــزاداری عمومــی بــر 

ــته  ــق برجس ــه، از طری ــدادی ظاملان روی

ــن  ــداد، در بط ــتم و بی ــس س ــازی نف س

ــلطه گر و  ــله مراتبی س ــم سلس ــود نظ خ

سیســتم ارزشــگذاری پشــتوانه ی آن را 

ــرد. ــش می گی ــه چال ب
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نوسـتالژی پـس از مدتـی کـه رشایـط و 

رغبـت به بازگشـت بـه بازتولیـد دورانی 

منجـر  سـودازدگی  بـه  بـرود  بیـن  از 

جـای  بـه  بایـد  مقابـل،  در  می شـود. 

سیاسـت اسـتیصال بـه » سیاسـت امید« 

]۷[، بـه جـای » شـبه عمـل سیاسـی« به 

آفرینـش عمل سیاسـی، به جـای محدود 

کـردن خودمـان بـه شـبه وقایـع سیاسـی 

وقایـع  بـرای  برنامه ریـزی  و  تـدارک  بـه 

و  سـاده  پاسـخ های  جـای  بـه  سیاسـی، 

گـذرا بـه رشایط بغرنج کنونـی به پذیرش 

رشایـط عزادارانه ی جمعی بیاندیشـیم. و 

بـه طـور کلـی بایـد بـه آنچـه کـه امـروز 

ناممکـن می رسـد امـا بارقه هایـی از آن 

در اینجـا و اکنـون موجـود روی بیاوریم. 

شـاید نخسـتین و مهم ترین قـدم در این 

سـوژگی  ایجـاد  بـه  اندیشـیدن  مسـیر، 

امـر  از  تـازه ای  نـوع  تـدارک  و  جمعـی 

سیاسـی  باشـد کـه ورای شـخص محـوری 

) کیـش شـخصیت( و صنـدوق محـوری 

ست. ا

خرداد ۱۳۹۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[ عباس عبدی در بخشی از یادداشت اخیر خود چنین آورده است:

»به چه كسـی رأی خواهم داد؟ مسـأله اصلی برای من، ابتدا مشـاركت در انتخابات و سـپس فعال شـدن نیروهای منتقد اسـت. 

منتقدیـن بایـد از رفتـار آقـای هاشـمی درس بگیرنـد. همـه رهـربان منتقـد بـا حذف خـود، نه تنها كمكی بـه اصالحـات نكردند كه 

بیـش از همیشـه اثرگـذاری خـود را در جامعـه كاهـش دادنـد، ولـی آقـای هاشـمی پـس از ردصالحیتـی كه بـه مخیّله کمرت كسـی 

خطـور می كـرد، حتـی تغییـر لحن هم ندادند و جالب تر این که خواهان ایجاد حامسـه سیاسـی شـدند و شـنبه گذشـته در مجمع 

تشـخیص مصلحـت كنـار آقـای جنتـی جلسـه گردانی كردند، و از اولین افرادی اسـت کـه رای خواهد داد. بنده نیـز از همین زاویه 

دیـد و انگیـزه بـود كه حتـی در انتخابات مجلس گذشـته نیز رشكـت كردم«.

]۲[  رای می دهم، پس هستم.

]۳[ خامتی؛ آماج تیرها از دو سو | اکرب گنجی:

»فـرض کنیـم رهـربی نظـام محمـد خامتـی و اصالح طلبان معتقد به مواضـع او را به انتخابـات آینده راه دهـد. در آن صورت آقای 

خامتـی و اصالح طلبـان منی تواننـد بـا منـاد سـبز -کـه رژیـم آن را مناد فتنه سـبز قلمـداد می کنـد- وارد انتخابات شـوند. فرض کنیم 

کـه آنـان بـا منـاد زرد وارد انتخابـات شـوند. از چنـد مـاه مانـده بـه انتخابـات فعالیت هـا آغاز شـده و سـتادها در کل کشـور برپا 

می شـوند. بدیـن ترتیـب، »شـبکه های واقعـی« )بالفعـل( پدیدار می شـوند. شـور جدیدی بـا مناد زرد برپـا خواهد شـد. می توانید 

- اگـر دوسـت دارید- آن را »جنبـش زرد« بنامید«.

]۴[  برخـالف رویکـردی کـه مبـارزات پـس از انتخابـات سـال ۸۸ را بـه انتخابـات تقلیـل داده و می دهـد: میرحسـین موسـوی در 

بسـیاری از بیانیه هایـش، مبـارزات پـس از انتخابـات را ادامـه ی انقالب هـای مروطـه و ۵۷ در نظـر می گرفت: بازگشـت مبارز ای 

کـه توسـط رسکـوب حکومت سـال ها بـه تعویـق افتاده بوده اسـت.

]۵[ برخی یادداشت هایی که از »راهکار« رای دادن به میرحسین موسوی سخن گفته اند:

 نیم دایره: وبالگ فاطمه شمس | چرا به میرحسین موسوی رای می دهم؟

وبالگ آق بهمن | یادداشت اول: چرا تصمیم دارم در برگه رأیم بنویسم »میرحسین موسوی خامنه«؟

وبالگ آق بهمن | یادداشت دوم: توضیحی بر نوشته قبلی )چرا به موسوی رای می دهم(.

]۶[ تبلیغ انتخاباتی علیه منتقد و انتقاد.

]۷[ سیاست مقدورات علیه سیاست امید | پریسا نرصآبادی.

http://www.ayande.ir/1392/03/post_1366.html
https://www.youtube.com/watch?v=dqSzs3MsXWk
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110519_l42_ganji_khatami.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110519_l42_ganji_khatami.shtml
http://fatemehshams.com/2013/06/06/post_693/
http://fatemehshams.com/2013/06/06/post_693/
http://bahmanagha.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post.html
http://bahmanagha.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post.html
http://bahmanagha.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post_6.html
http://bahmanagha.blogspot.co.uk/2013/06/blog-post_6.html
https://www.youtube.com/watch?v=xsnP_Dmuqk
http://praxies.org/?p=2059
http://praxies.org/?p=2059
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مردمی مــت  و مقا زی  ســا ز با منظر  ز  ا ــی  ت با نتخا ا کت  ر مشــا
مین حصوری ا

.۱

  بحث هایـی کـه در فضای عمومی حول 

انتخابات ۱۳۹۲ در گرفته اند، به نسـبت 

شـدت و وسـعِت خـود گفتامن هایـی را 

بازمنایـی می کننـد که برآمـده از واقعیت 

زیسـته ی مـا )و رسکـوِب درونـی شـده ی 

همبسـته بـا آن( هسـتند و توامان به آن 

شـکل می دهنـد. بـرای بازشناسـی بهـرت 

ایـن وضعیـت و دخالتگری فعـال در آن، 

بایـد مولفه هـای هـای فکـری  بی گـامن 

برسـازنده ی این گفتارهای عمومی شـده 

را مـورد تامل و بحـث و نقادی قرار داد. 

ریاسـت  انتخابـات  رویدادهـای  سـیر 

هـم  جـا  همیـن  تـا   ۱۳۹۲ جمهـوری 

نشـان دهنده ی انسـداد سیاسـی ویـژه ای 

رونـد  اخیـر   سـال های  در  کـه  اسـت 

شـکل گیری و قـوام یابـِی موثـر مبـارزات 

متاخـِر مـردِم مـا را مختل سـاخته اسـت. 

سیاسـت  عرصـه  ی  بـودن  بسـته  ورای 

و  رسکـوب  دایمـی  جریـان  )و  رسـمی 

مهـم  سـویه ی  انسـداد  ایـن  خفقـان(، 

مفصل بنـدی  در  کـه  دارد  هـم  دیگـری 

بـا سـویه ی نخسـت، کیفیت ویـژه ای به 

کلیت انسـداد سیاسـی موجود بخشـیده 

اسـت.  این سـویه از انسـداد - که  کمرت 

به آن توجه می شـود- چیزی نیسـت جز 

فقـدان حداقلـی از همبسـتگی اعرتاضی 

و پیکر یابـی جمعـی در میـان خیل انبوه 

ناراضیـان، منتقـدان و مخالفـان سیاسـی 

و  واگرایـی   مقابـل،  در  )و  حاکمیـت 

پراکندگـی مفـرط(. ایـن سـویه ی مردمی 

اگـر چـه در اشـل دراز مـدت،  انسـداد 

خـود متاثر از سـویه ی رسـمی و تحمیلی 

انسـداد است، اما در کوتاه مدت و میان 

مـدت بـه تثبیت و دوام انسـداد رسـمی 

می انجامـد. حاکمیـت بـه طـور عـام از 

طریـق نوعـی میدان دادِن مهار شـده  به 

اپوزیسـیون درونـی اصـالح طلـب و بـه 

طـور خـاص از طریـق حربـه ی انتخابات 

قـادر شـده اسـت نارضایتی هـای بخـش 

قابـل توجهـی از مـردم را در مسـیرهایی 

از پیـش تعییـن شـده کانالیـزه و نهایتـا 

پتانسـیل  رادیکالیـزه شـدن آنهـا را مهـار 

انتخابـات ۸۸  کنـد )هـر چنـد اسـتثنای 

گویـای آن اسـت کـه پیامدهـای جانبـی 

بـه کارگیـری ایـن حربـه لزومـا همیشـه 

نـدارد(.  قـرار  حاکمیـت  کنـرتل  تحـت 

جایـگاه  در  نیـز  طلبـان  اصـال ح  قطعـا 

سـهم  خواهـان  )و  قانونـی  اپوزیسـیون 

بیشـرتی از قدرت( همواره مشـوق مردم 

کانال هـای  ایـن  بـه  آوردن  روی  بـرای 

در  ترتیـب  ایـن  بـه  بوده انـد.  رسـمی 

مولفه هـای  پذیـرش  اخیربـا  دهـه ی  دو 

سیاسـت ورزی اصالح طلبـان )و هژمونـی 

آنـان( از سـوی بخش هایـی از ناراضیـان،  

قـوای درونـِی بخـش ناراضـی و مسـتعد 

بـه  میـل  همـواره  جامعـه  مخالفـِت 

پراکندگـی داشـته اسـت. انتخابات ۱۳۸۸ 

مـی توانسـت نقطـه ی پایانـی بـرای این 

چرخـه ی باطل باشـد تا یک عـزم جمعی 

و همگرایـی نسـبی بـرای رویارویـی بـا 

کلیـت ایـن نظـام در بخش هـای ناراضی 

جامعه شـکل بگیرد. بی گامن جسـتجوی 

جمعـی بـرای راهکارهـای مبارزاتی موثر 

تحقـق خالقانـه  بـرای  تـالش جمعـی  و 

شـکل  از  پـس  تنهـا  آنهـا  مرحلـه ای  و 

تصـور  قابـل  جمعـی  عـزم  ایـن  گیـری 

اسـت. بـه بیـان دیگـر آن بخـش وسـیع 

مـردم کـه پیونـد ارگانیکـی بـا حاکمیـت 

از حوزه هـای مختلـف  ندارنـد و)متاثـر 

مختلفـی  سـطوح  حامـل  رسـمی(  سـتم 

از نارضایتـی و بالقوه گی هـای اعرتاضـی 

هسـتند، هیـچ گاه - بـه جـز برهه هـای 

هویـت  از  حـدی  بـه  گـذرا-  تاریخـی 

جمعی و عزم مشـرتک دسـت نیافتند. از 

ایـن منظـر خیـزش ۸۸ اسـتثنای مغتنمی 

بـود کـه متاسـفانه پیـش از آنکـه بتوانـد 

را  پراکندگـی  و  واگرایـی  چرخـه ی  ایـن 

متوقـف سـازد، خـود مغلـوب پراکندگـی 

مخالفـان مردمـی و انسـجام قدرمتـدران 

نظـام-   اپوزیسـیون  و  پوزیسـیون  در   -

انفعالـی  اقبـال  اساسـا  اینکـه  گـو  شـد. 

خـود  اصالح طلبـان  رویکردهـای  بـه 

پراکندگـی  از رشایـط  جانبـی  محصولـی 

اندازهـای  چشـم  فقـدان  و  مخالفـان 

امیدبخـش مبارزاتـی بـوده اسـت. 

 .۲

شـاید از یـک منظـر بتـوان گفـت تاریـخ 

دو دهـه ی اخیـر مـا تاریـخ عیـان شـدن 

تناقض هـای درونی گفتـامن اصالح طلبی 

از  یکـی  حـال  ایـن  بـا  اسـت.  بـوده 

مـا  متاخـر  سیاسـی  تاریـخ  تراژدی هـای 

رغـم  بـه  گفتـامن  ایـن  حیـات  تـدوام 

تناقض هـای فاحـش و مهلـک آن و نیـز 

بازتولیـد آن در اشـکالی اسـت کـه بعضا 

اولیـه ی  صورتبندی هـای  واپس گراتـراز 

برسـیر  فـرده ای  مـرور  هسـتند.  آن 

بـه  نسـبت  اصـالح طلبـان  رویکردهـای 

انتخابـات ۱۳۹۲ و نیـز برخـی برآمدهای 

بـرای  رویکرد هـا  ایـن  بـا  همبسـته 

روشـن تر شـدن مقصـود مفیـد خواهـد 

بـود: 
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سیاسـی  نیروهـای  وسـیع  طیـف  

طلبـان  اصـالح  اردوگاه  کـه  »حرفـه ای« 

واجـد  همـواره  می دهـد،  تشـکیل  را 

ایـن  اسـت؛  بـوده  جـدی  شـکاف  هایی 

نحـوه ی  در  خـود  سـهم  بـه  شـکاف ها 

درونـی  تناقض هـای  بازمنایـی  و  کارکـرد 

انـد  بـوده  موثـر  اصالح طلبـی  گفتـامن 

بدنـه ی  میـان  در  ترتیـب  همیـن  بـه  و 

یـا  اصالح طلبـان  بـه  وابسـته  مردمـی 

متاثـر از گفتـامن سیاسـی آنـان بازتـاب 

پیونـد  انـد. در حـال حـارض در  داشـته 

بـا فضـای انتخاباتـی اخیـر برخـی از این 

شـکاف ها رس بـاز کـرده انـد )بـه رغـم 

در  طلبـی  اصـالح  بخـت  سـتاره  اینکـه 

سـاختار قـدرت بـه رسعـت رو بـه افـول 

اسـت(. نخستین شـکاف - دراین زمینه- 

از مدت هـا پیـش بر رس نحـوه ی رویکرد 

بـه انتخابـات مطـرح شـد؛ اینکـه چگونه 

مـی تـوان میـان تاریخچه ی جنبش سـبز 

)یـا آن قـاب تزئینـی باقیامنـده از آن( و 

رشکـت در انتخابـات ۹۲ پیونـدی قابـل 

قبـول )از سـوی مـردم( برقـرار سـاخت. 

امـا ایـن شـکاف خیلـی زود )و بـه طـور 

مشـارکت«  »رضورت  نفـع  بـه  قاطـع( 

رفـع شـد، چـون بخـش مسـلط حاکمیت 

حـارض نبـود قدمـی بـه نفـع معـذورات 

اصالح طلبـان پـا پـس بکشـد تـا زمینه ای 

بـرای امکان یابـی سـناریویی جمع پذیر با 

جنبـش سـبز فراهم سـازد. سـپس همین 

شـکاف بار دیگر حول نحوه ی مشـارکت 

در انتخابـات )مـروط یـا غیـر مـروط 

و بـا چـه رشوطـی( عیـان شـد، کـه ایـن 

بـار نیز بـدون درنگ )یـا مخالفت( قابل 

توجهـی، بـه نفع مشـارکت غیـر مروط 

حـل شـد. در ادامـه بـرای مدتـی یافـنت 

بتوانـد  کـه  شـاخصی  سیاسـی  چهـره ی 

ایـن  در  را  طلبـان  اصـالح  کلـی  منافـع 

کنـد محـل چالـش  انتخابـات منایندگـی 

بـه کناره گیـری خامتـی  بـود، کـه نهایتـا 

و ورود رفسـنجانی انجامیـد. اینـک امـا 

شـکاف  رفسـنجانی،  صالحیـت  رد  بـا 

مرحلـه ی  بـه  طلبـان  اصـالح  درونـی 

جدی تـری رسـیده اسـت: از یکسـو پـس 

از رد صالحیـت کاندیـدای نامربده برخی 

مراکـز ثقـل اصالح طلبـی مانند »سـازمان 

مجاهدیـن انقـالب اسـالمی« و »شـورای 

طـور  بـه  امیـد«  سـبز  راه  هامهنگـی 

صحبـت  انتخابـات  تحریـم  از  ضمنـی 

می کننـد )]۱[ و ]۲[(؛ و در سـوی دیگـر 

عبـاس  ماننـد  صاحب نامـی  چهره هـای 

انتخاباتـی  مشـارکت  از رضورت  عبـدی 

مثابـه  بـه  گویـا   - هـر رشایطـی  تحـت 

فضـای  مانـدن  بـاز  بـرای  الزم  اقدامـی 

می گوینـد]۳[.  سـخن  مشـارکت- 

پس از رد صالحیت رفسنجانی و همزمان 

بـا عیان شـدن این شـکاِف راهربدی اخیر 

در جبهـه ی اصالح طلبـان ) گـو اینکه این 

شـکافی موقتـی هـم بـا اجـامع  عمومی 

حـول حسـن روحانـی رفـع شـده اسـت 

در  کـه  طیف هایـی  از  بخشـی   ،)]۴[

آسـتانه ی ورود خامتی و سـپس در مقطع 

ورود رفسـنجانی بـه انتخابـات و پـس از 

پرشـور رضورت مشـارکت  مدافعـان  آن 

بودنـد، در دوراهـی انتخاب قرار گرفتند؛ 

در اینجـا عـده ای از آنـان کـه بـا تاکیـد 

بر»اضطـراری« بـودن وضعیـت و امیـد 

بـه بـر هـم زدن »تـوازن قـوا« در درون 

حاکمیـت، بـه رفسـنجانی نظـر مسـاعد 

داشـتند، پـس از اظهار تردید هـای اولیه، 

بـه آرامـی و بـا احتیـاط، اندکی به سـوی 

گفتـار تحریـم فردی یا اخالقـی انتخابات 

چرخیدنـد )بـی آنکـه بـه امکان سیاسـی 

سـازِی کنش تحریم باور داشـته باشـند(.  

گـروه دیگرامـا ضمـن ابـراز تاسـف از رد 

صالحیت رفسـنجانی، همچنـان قاطعانه 

بر رضورت رای دادن تاکید دارد و هامن 

طـور کـه قابـل پیش بینی بـود به رسعت 

جایگزینـی بـرای رفسـنجانی تـدارک دید 

ایـن  در  بسـیج عمومـی  بـرای  اینـک  و 

جهـت فعاالنـه تبلیـغ مـی کنـد. حضـور 

بـی تزلزل این رویکـرد در فضای عمومی 

)کـه شـکل نظام یافته تـر آن را نزد عباس 

عبـدی  می بینیـم( نشـانگر ظهـور نوعی 

افراطـی در میـان نسـل  راسـت کیشـی 

جوانـی اسـت کـه در دو دهـه ی اخیـر 

پـرورش  اصالحـات  مکتـب  سـایه ی  در 

سیاسـی  گرایـش  بـا  )خـواه  انـد  یافتـه 

چـپ و خـواه لیـربال(. چـرا که بـر مبنای 

افراطـی،  و  ذاتگرایانـه  رویکـرد  ایـن 

از  مسـتقل  اساسـا  انتخاباتـی  مشـارکت 

رشایـط انضاممـی و هـر پیـش رشطـی، 

خـود رضورتـی اولیـه اسـت کـه فراتـر از 

رضورت هـای دیگـر قرار می گیـرد. به یاد 

می آوریـم کـه تا پیـش ازایـن و درمقاطع 

بـد  میـان  »انتخـاب  پیشـین،  انتخاباتـی 

اقدامـی  مثابـه  بـه  همـواره  بدتـر«   و 

توجیـه  تاکیتکـی  اجبـاری  و  حداقلـی 

می شـد. امـا اینک بـر مبنای ایـن رویکرد 

بدتـر«    و  بـد  میـان  »انتخـاب  نوظهـور، 

می شـود  بازمنایـی  رضورتـی  همچـون 

کـه بـا ذات انتخـاب و مسـئولیت فـردی 

پیونـد دارد وتخطـی از آن بـه مثابـه فرو 

نهـادن »حـق  شـهروندی«  اسـت. یعنـی 

درسـت  همـواره  گـزاره ای  بـا  اینجـا  در 

و ابطـال ناپذیـر روبـرو هسـتیم. ]فـارغ 

از اینکـه حاکمیـت بـا تشـدید فیلرتهـای 

گزینشـی خـود، مـدام تفاوت هـای میـان 

کاندیداهـا را کاهـش دهد و از این طرق 

)و روش هـای دیگـر( مضمـون »انتخاب 

میـان بـد و بدتـر« را مـدام محدودتـر و 

سـازد.[  مبتذل تـر 

 .۳

 بـه ایـن ترتیـب با شکسـت جنبش سـبز 

از  تنهـا  نـه  بـر خـالف تصـور بسـیاری، 

مدارعقیـم اصـالح طلبـی عبـور نکردیـم، 

بلکـه اینـک بـا طیف هـا و گرایش هایـی 

مواجـه هسـتیم کـه بـه لحـاظ سیاسـی 

متوسـط  از  ارتدوکس تـر  و  تـر  راسـتگرا 

طلـب  اصـالح  متعـارف  نیروهـای 

هسـتند]۵[. بـا این وجـود، همـه ی اینها 
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مانـع از آن منی شـود کـه گرایش هـای یاد 

شـده خـود را میـراث دار جنبـش سـبز 

نکننـد.  قلمـداد 

زمینه هـای  بررسـی  می رسـد  نظـر  بـه 

دلیـل  بـه  پدیـده، دسـت کم  ایـن  بـروز 

تبعـات منفـی آن بـر شـکل گیـری عـزم 

حداقلـِی  انسـجام  و  مبارزاتـی  مشـرتک 

مخالفـان نظـام، نیازی رضوری اسـت. به 

عنـوان یک بـرآورد اولیه شـاید بتـوان به 

سـه منظـر کلی )ولـی مرتبط( بـرای فهم 

ارجـاع  پدیـده  ایـن  بیشرتخاسـتگاه های 

داد: 

از منظـر نخسـت مـی توان گفـت تحت 

انسـداد  و  شکسـت  فضـای  سـیطره ی 

منطـق  می شـود  قـادر  حاکـم  سیاسـی، 

را  خـود  مطلـوب  سیاسـی  مشـارکت 

درونـی  شـهروندان  از  طیف هایـی  در 

سـازد. یعنـی پیشـاپیش مسـیرهایی برای 

میـل  و  مشـارکت جویی  حـس  ارضـای 

دخالتگرانـه ی آنهـا تـدارک می بینـد کـه 

در مجمـوع متابعـت از آنهـا »منطقـی« 

بـا در  بـه نظـر می رسـد.  یـا »رضوری« 

نظـر گرفـنت تاکیـدات افراطـی بـر »حـق 

انتخـاب« و نظایـر آن، ایـن نـوع رویکرد 

سیاسـت  شـاخص های  برخـی  حامـل 

ورزی لیـربال اسـت کـه از قضـا امـروزه 

بخـش  میـان  در  زیـادی  جذابیت هـای 

میانـی و فوقانـی طبقـه ی متوسـط دارد.

سیاسـت  نـوع  ایـن  اصلـی  مشـخصه ی 

ورزی، موسـمی بـودن آن اسـت. یعنـی 

نوعـی کنشـگری گسسـته و بـدون پیوند 

بـا پیوسـتار رویدادهای سیاسـی گذشـته 

و  تحـوالت  سـیر  بـا  ارتبـاط  بـدون  و 

ملزومـات دخالتگـری آینـده.  بـه همین 

اقبـال عمومـی  بـا  ایـن رویکـرد   دلیـل 

گسـرتده ای همـراه اسـت، چـون پیوندی 

نیـز  و  گذشـته  بـا  تحلیلـی  و  انتقـادی 

حاملیـن  متوجـه  را  پسـینی  مسـئولیتی 

همیـن  بـه  درسـت  و  منی سـازد.  خـود 

بـه  رویکـرد  ایـن  کـه  اسـت  خاطـر 

راحتـی  مـی توانـد ارتباط میـان مقوله ی 

انتخابـات ۹۲  بـا انتخابـات ۸۸ و جنبـش 

سـبز را نادیـده بگیـرد. 

امـا از منظـری طبقاتـی، بـه مثابـه منظر 

دوم نـگاه بـه ایـن مسـاله، مـی تـوان در 

مضمـون طـرح شـده در منظـر نخسـت 

نیروهایـی  طیـف  ترشـد:  دقیـق  کمـی 

جوانـان،  انبـوه  رویکـرد  ایـن  حامـل 

هسـتند  فرهیختگانـی  و  دانشـجویان 

جایـگاه  و  خاسـتگاه  لحـاظ  بـه  کـه 

طبقاتـی عمدتا بـه سـاحت های مختلف 

بایـد  دارنـد.  تعلـق  متوسـط  طبقـه ی 

در نظـر داشـت کـه بـه رغـم اینکـه بـه 

لحـاظ کمـی بخـش فرودسـت طبقـه ی 

بسـیار  همپوشـانی های  )بـا  متوسـط 

حـوزه ی هسـتی  در  کارگـر  طبقـه ی  بـا 

شـمول  دامنـه ی  دارای  اجتامعـی( 

وسـیعی در کلیـت جامعـه بـه طـور عام 

و در پهنـه  ی طبقـه ی متوسـط بـه طـور 

بـا مفهومـی  امـروزه  امـا  اسـت،  خـاص 

مواجهیـم:  متوسـط  طبقـه ی  از  دوگانـه 

بـه ایـن معنـا کـه مضمـون و بنیان هـای 

داللت هـا  بـا  متوسـط  طبقـه  اقتصـادی 

تثبیـت شـده ی  و کارکردهـای فرهنگـی 

آن همپوشـانی نـدارد )در واقـع شـکاف 

فاحشـی میان آنها وجود دارد(. مشـخصا 

آنچـه کـه در حـوزه ی درک و کنشـگری 

طبقـه  »فرهنـگ  تـوان  مـی  سیاسـی 

متوسـط« نامیـد، گفتـاری هژمونیـک از 

سـوی بخـش فرادسـت طبقـه ی متوسـط 

و  مـادی  پیوندهـای  خـود  کـه  اسـت 

بـا  نزدیکـی  مضمونـی  گرایش هـای 

مـوازات  بـه  دارد.  بورژوایـی  فرهنـگ 

و  ایـران  در  مـرصف  فرهنـگ  غلبـه ی 

گفتامن هـای  ضعـف  واسـطه ی  بـه 

یکه تـازی  برابـر  )در  بدیـل  و  انتقـادی 

فرهنگـی بـورژوازی و صورتبندی ایرانی/

نولیـربال(،  گفتـامن  اصالح طلبانـه ی 

امروزه حتـی بخش هـای فوقانی طبقه ی 

کارگـر نیـز بـه لحـاظ فرهنگی به شـدت 

متوسـط«  طبقـه  »فرهنـگ  از  متاثـر 

هسـتند. بـه ایـن ترتیـب در میـان خیـل 

شـده  یـاد  جمعیتـی  بخش هـای  انبـوه 

نوعـی گرایش به سیاسـت ورزی »فسـت 

فودی« رواج یافته اسـت: نوعی سیاست 

ورزی کـه بـه مـوازات تـالش بـی وقفـه 

بـرای کسـب امنیـت اقتصـادی بیشـرت و 

جایـگاه اجتامعـی باالتـر )بخوانیـد میـل 

بـه »پیرفـت فـردی دایمـی«(  بتـوان به 

آن بـه مثابـه دغدغـه ای جانبـی و حتـی 

کنشـی هویت سـاز یـا تفننـی پرداخـت؛ 

رونـد  در  اختاللـی  کمرتیـن  کـه  چیـزی 

»پیرفـت فـردی دایمی« ایجـاد منی کند 

گسـرتده  میانجـی  بـه  حـال  عیـن  در  و 

و  الکرتونیکـی  ارتباطـات  فضـای  شـدن 

شـبکه های اجتامعـی و غیره به سـهولت 

در دسـرتس قـرار دارد.  بـه طـور خالصـه 

کـه  فردگرایانـه  سیاسـت ورزی  نوعـی 

هیـچ نسـبتی بـا ملزومات کنش سیاسـی 

مسـتمر،  جمعـی  کار  )ماننـد  جمعـی 

نظریـه ی سیاسـی مـدون و سـازمان یابی 

گرایـش  عـوض  در  و  نـدارد،  غیـره(  و 

زیادی به »سـپردن کار به افـراد کاردان « 

دارد کـه خـود تجلـی امـروزی گسـرتش 

اسـت.    نخبـه گان«  »سیاسـت  قلمـروی 

بـه عنـوان منظـر سـوم و در پیونـد بـا 

مولفه هـای  بـه  بایـد  قبلـی،  منظـر  دو 

در  دخیـل  اجتامعـِی  روانشناسـی 

یـک  کـرد:  توجـه  گرایـش  ایـن  خلـق 

فضـای  بسـنت  بـا  اسـتبدادی  نظـام 

تعامـالت  و  جمعـی  زیسـت  آزادانـه ی 

انسـانی، امـکان بـرآورده شـدن میـل بـه 

»شناسـایی« )به رسمیت شـناخته شدن( 

را از افـراد دریـغ می کنـد. به ایـن تریب 

هـر کنـش جمعی محـدود، خود بسـرتی 

میـل  ایـن  یافتـه ی  تشـدید  بـروز  بـرای 

رسکـوب شـده می گـردد. بـه ایـن معنـا 

کـه فرضـا اگر در پی پـاره ای از تصادفات 

بیرونـی و گرایش هـای فکـری تصادفـی 

پیامـد آنهـا، دفـاع از کنـش ایکـس )مثـال 
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رای دادن( محملـی بـرای هویـت یابـی 

بیرونـِی فـرد واقع گردد، هـر چقدر تکیه 

بـه ایـن محمـل جدی تر و پرشـورتر بوده 

باشـد، رهایـی از ایـن پوسـته ی هویتـی 

تغییـر  از  )مسـتقل  می گـردد  دشـوارتر 

رشایـط بیرونـی یـا عیـان شـدن شـواهد 

مخالـف(. بـه ایـن ترتیـب ایـن سـویه ی 

گرایش هـای  موقعیـت،  روانشناسـانه ی 

نسـبتی  در  را  آن  بـا  همبسـته  سیاسـی 

مخاطـره آمیـز بـا مقولـه ی وفـاداری بـه 

اسـت  بدیهـی  قـرار می دهـد.  حقیقـت 

کـه ایـن معضـل بـه طـور کلـی در مورد 

سیاسـی  گرایش هـای  انـواع  همـه ی 

سیاسـِی  کنش گر ی هـای  یـا  و  تصادفـی 

دربـاره ی  یعنـی  اسـت؛  صـادق  تفننـی 

آن دسـته از گرایش هـا و کنشـگری  های 

عینـی  خاسـتگاه  از  کـه  سیاسـی ای 

سـتم دیدگی یـا درک ملمـوس  آن ناشـی 

منی شـوند، بلکـه رصفـا میانجـی حضـور 

اجتامعـی فـرد ومنبـع هویـت منادیـن او 

هسـتند. ]در ادبیـات سیاسـی چـپ ایـن 

بـا  عمومـا  سیاسـی  جایگاه هـای  نـوع 

»روشـنفکرانه«  صفت/خصلـت  اطـالق 

نفـی می گردنـد، امـا بنـا بـه کارکردهـای 

رضوری  روشـنفکران طبقـات فرودسـت، 

بـه نظـر می رسـد ایـن نامگـذاری مبتنی 

بـر درک تقلیل آمیزی از هسـتی شناسـی 

ایـن  بـه  اجتامعـی روشـنفکران اسـت.[ 

ایـن  ترتیـب جـای شـگفتی نیسـت کـه 

از  بیـش  هویتـی،  سیاسـت ورزی  نـوع 

آنکـه ناظـر به اهـداف عملـی و محدود 

خـود باشـد، از مخالـف خوانـی و تهاجم 

بـه منتقـدان سیاسـی خـود تغذیـه  کنـد.  

در مجمـوع شـاید دالیـل فـوق تـا حدی 

روشـن کننـده ی زمینه هـای اقبال وسـیع 

بـه مشـارکت در انتخابـات ۱۳۹۲ باشـد؛ 

جـوان  نیروهـای  از  طیفـی  کـه  اقبالـی 

نیـز شـامل مـی شـود: آنهایـی  چـپ را 

بـا برجسته سـازی »وضعیـت  کـه خـواه 

یابـی  قـدرت  خطـر  )مثـل  اضطـراری« 

»رئـال  بـر  تاکیـد  بـا  وخـواه  جلیلـی( 

پولیتیـک« و درک خاصـی از »سیاسـت 

انضاممـی«، و اسـتفاده ی عملگرایانـه از 

همـه  ی »فرصـت « هـای موجـود )بـرای 

سـازی(،   فضـا  و  حاکـم  قـدرت  مهـار 

مشـارکت  رضورت  کـردن  تئوریـزه  بـه 

پرداختنـد؛ بـی آنکه بر پیامدهـای منفی 

شـیوه ی  ایـن  فرصت  سـوزی های  و 

سیاسـت ورزی درنـگ کننـد. در حالیکـه 

منطـق  بـه  عملگرایانـه  پایبنـدی  حتـی 

سـود و زیـان نیـز ایجاب می کنـد که در 

مقابـل دسـتاوردهای احتاملـی حداقلـی 

یـک کنـش سیاسـی معیـن، خرسان  هـای 

احتاملـی پیامـد آن نیـز در نظـر آورده 

شـوند )کـه در این مـورد از قضا در مقام 

مقایسـه، زیان هایـی حداکری هسـتند(.  

  .۴

از  معیـن  منـودی  مثابـه  )بـه  اسـتبداد 

نظـام سـلطه( نـه تنها می کوشـد راه های 

مبـارزه بـا خـود را از طریـق خفقـان و 

رسکـوب مسـتقیم مسـدود منایـد، بلکـه 

همچنین می کوشـد منطق مبارزات علیه 

خـود را نیـز متاثـر سـازد، تـا بخش هایـی 

و  آموزه هـا  دایـره ی  بـه  را  مخالفـان  از 

شـیوه های قابـل کنـرتل هدایـت کنـد و 

نهایتـا آنـان را در بخـش بیرونـی پیکره ی 

خـود ادغـام سـازد. بـه بیان دیگـر بخش 

رسکوبگـر  نظام هـای  تـالش  از  مهمـی 

در مهـار مبـارزات سـتمدیدگان همـواره 

معطـوف بـه تحمیـل هژمونـی فکـری و 

سیاسـی خـود در میـان آنان بوده اسـت. 

یـک نتیجـه ی ملمـوس ایـن رویـه، ایجاد 

شـکاف های درونـی در میـان مخالفـان 

اسـت که بـه معنای  پراکندگـی مبارزاتی 

آنهاسـت.  اثرگـذاری  قـوای   تضعیـف  و 

در همیـن خصـوص می تـوان از تاثیـرات 

نفـوذ منطـِق »اصـالح طلبِی مهار شـده« 

دو  طـی  مـا  مـردم  مبـارزات  رونـد  در 

دهـه  ی اخیـر یـاد کـرد، کـه تاثیـرات آن 

در فضـای انتخاباتـی اخیـر را می توان به 

اختصـار ایـن گونـه جمع بنـدی کـرد:  

انتخابـات  در  مشـارکت  بـود  بنـا 

را  باالدسـت  در  موجـود  شـکاف  های 

بـه  یـا  و  سـازد  بحرانـی  یـا  و  تشـدید 

تعدیـل موازنـه ی قوا )به نفـع بخش های 

عقالنی تـر نظـام( بیانجامـد. در حالیکـه 

پـس از رد صالحیـت رفسـنجانی، درعمل 

ایـن  در  انتقـادی  بازبینـی  جـای  بـه 

منطـق، شـاهد ظهـور گسـرتده ی اشـکال 

تشـدید یافتـه ی آن بودیم )چیـزی مانند 

»فـرار به جلـو«(. اما کارکـرد بیرونی این 

منطـق تـا اینجـا چـه بـوده اسـت؟

نه تنها شکافی در درون حاکمیت تشدید 

نشـد، بلکه از یکسـو شـکاف های درونی 

اصـالح طلبـان عمق بیشـرتی یافـت و از 

سـوی دیگر شـکاف در پیکـره ی نارضیان 

و مخالفـاِن وضعیت بـه مرزهای بحرانی 

اسـت  کـرده  میـل  ترمیم ناپذیـری  و 

)طـوری کـه حضـور هویتـی و تقابلی در 

یـک سـوی ایـن دوگانه ها، عمـال بر اصل 

مبـارزه بـا حاکمیت تقـدم یافته اسـت(. 

بـه بیـان دیگـر، بـا تضعیـف سـویه های 

آنتاگونیسـتی مبـارزه با نظم مسـتقر،  از 

مرحلـه ی بازسـازی عـزم جمعی مشـرتک 

بـرای تـدارک مبـارزه ی مسـتمر بـا ایـن 

نظـام فاصلـه ی بیشـرتی گرفته ایـم. ایـن 

در حالی اسـت کـه مـازاد منادیـن جنبش 

تاریخـی  رسمایـه ای  می توانسـت  سـبز 

مبارزاتـی  عـزم  یـک  برسـاخنت  بـرای 

مشـرتک و پیکریابـی مقاومـت باشـد. در 

مقابـل، در سـایه ی ترویـج فراگیـر بـرای 

تاکتیکـی  رضورت مشـارکت مـروط و 

در انتخابـات، کـه خیلـی زود به رضورت 

اسـرتاتژیک  و  نامـروط  مشـارکت 

بـدل شـد، نـه تنهـا ایـن فرصـت مهـم از 

دسـت رفـت، بلکـه حاکمیت موفق شـد 

جنبـش سـبز را بـه بخـش سپری شـده ای 

از تاریـخ انـکار شـده ی مـا بـدل سـازد و 

پتانسـیل های آن را بـرای همیشـه خنثـی 

سازد.   
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لحـاظ  بـه  کـه  رویکـردی  بنابرایـن 

اولویت بنـدی، بـه تشـدید شـکاف ها در 

سـاختار قـدرت و بـه طور کلی بـه تقدم 

ایجـاد تغییـرات در باالدسـت نظـر دارد، 

خـواه نـا خـواه محکـوم بـه آن اسـت که 

به منطق سیاسـت ورزی رسـمی تن دهد 

و حتـی آن را درونـی سـازد. این رویه که 

عملگرایانـه«  »سیاسـت زدگی  مصـداق 

مضامیـن  و  ظرف هـا  و  اشـکال  اسـت 

از  سیاسـی  مجراهـای  بـا  را  مبـارزه اش 

پیش تعریف شـده از سـوی حاکمیت )یا 

اپوزیسـیون رسـمی آن( تطبیـق می دهد 

و بـه ایـن ترتیـب، قدرتـی را کـه کنـش 

افسـون زدایی  پـی  در   - آمیـز«  نفـی   «

سـتمدیدگان  بـه  سیاسـت-  پهنـه ی  از 

درک  از  برآمـده  )همبسـتگی  می دهـد 

مشـرتک از بینان هـای سـتم( بـه سـخره 

مـی گیـرد و الجـرم تحقـق آن را مختـل 

رهایی بخـش  اصـل  اینجـا  در  می سـازد. 

»امیـد« از خاسـتگاه اصلـی اش در تـوان 

بـه  نیـروی »مـردم« جـدا می شـود و  و 

مرجعـی بیـرون ازمـردم احالـه می شـود 

کـه  احتامالتـی  بـازی  بـا  پیونـد  در  تـا 

رسنوشـت آن در فرادست ساختار قدرت 

انفعالـی  انتظـاری  بـه  تعییـن می شـود، 

همچنانکـه  گـردد؛  بـدل  توهم آمیـز  و 

کـه »آرمانگرایـی«، کـه ضامنتگـر تـداوم 

زائـده ای  اسـت،  رهایی بخـش  مبـارزات 

قلمـداد  »رادیکالیسـم«  بـه  منتسـب 

شـده و بـه واسـطه ی تقابل بـا ملزومات 

قـرار  هجـو  مـورد  انضاممـی،  سیاسـت  

می گیـرد. 

امـا در مقابـِل ایـن رویکـرد، مـی تـوان 

متفاوتـی  کامـال  منظـر  از  را  مسـاله 

نگریسـت: بـرای موضع گیـری و انتخـاب 

سیاسـی  رویـه ی  و  کنـش  هـر  بـاب  در 

بـا  مواجهـه  نحـوه ی  )نظیـر  معیـن 

از  پیـش  تـوان  مـی  انتخاباتـی(  فضـای 

هـر چیـزی تاثیـرات آن را بـر تقویـت/

تضعیـف جبهـه ی مقاومت سـتمدیدگان  

و بـر فضای ذهنی همبسـته بـا مقاومت 

مـورد  در  مشـخصا  سـنجید.  جمعـی 

بـه  می تـوان  انتخابـات،  مثـال  همیـن 

جـای  مترکـز بـر تاثیـرات احتاملـی کنش 

انتخاباتـی در سـاختار درونـی قدرت، به 

بـر شـکل گیـری  تاثیـرات آن  چگونگـی 

پیکـره ی مبارزاتـی فرودسـتان اندیشـید؛ 

بـر  تاثیـری  چـه  کنـش  ایـن  اینکـه 

زمینه  سـازی ذهنـی و سیاسـی جامعه در 

جهـت مادیـت یابـی آن سـوژه ی جمعی 

غایـب خواهـد نهاد. اگـر از همین منظر 

بـه صحنـه ی انتخابات اخیر دقیق شـویم 

مشـارکت  رویکـرد  کـه  می یابیـم  در 

شـدت  بـه  را  رضورت  ایـن  انتخاباتـی 

فرآینـد  والجـرم  اسـت  کـرده  مخـدوش 

شـکل گیری آن را مختـل سـاخته اسـت. 

بـرای  نخسـت  قـدم  شـاید  بنابرایـن 

نظـام  بـا  مبـارزه  راه هـای  شناسـایی 

کـه  اسـت  مکانیزم هایـی  فهـم  سـلطه، 

بـه میانجـی آنهـا ایـن نظـام بـه منطـق 

مبارزاتـی مخالفـان خـود راه می یابـد و 

می سـازد.  تکثیـر  را  خـود 

خرداد ۱۳۹۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[ بیانیه ی انتخاباتی »سازمان مجاهدین انقالب اسالمی«.

]۲[ بیانیه ی انتخاباتی »شورای هامهنگی راه سبز امید«.

]۳[ مشخصا عباس عبدی در این باره چنین گفته است:

 »به چه كسـی رأی خواهم داد؟ مسـأله اصلی برای من، ابتدا مشـاركت در انتخابات و سـپس فعال شـدن نیروهای منتقد اسـت. 

منتقدیـن بایـد از رفتـار آقـای هاشـمی درس بگیرنـد. همـه رهـربان منتقـد بـا حذف خـود، نه تنها كمكی بـه اصالحـات نكردند كه 

بیـش از همیشـه اثرگـذاری خـود را در جامعـه كاهـش دادنـد، ولـی آقـای هاشـمی پـس از ردصالحیتـی كه بـه مخیّله کمرت كسـی 

خطـور می كـرد، حتـی تغییـر لحن هم ندادند و جالب تر این که خواهان ایجاد حامسـه سیاسـی شـدند و شـنبه گذشـته در مجمع 

تشـخیص مصلحـت كنـار آقـای جنتـی جلسـه گردانی كردند، و از اولین افرادی اسـت کـه رای خواهد داد. بنده نیـز از همین زاویه 

دیـد و انگیـزه بـود كه حتـی در انتخابات مجلس گذشـته نیز رشكـت كردم.«

]۴[ اطالعیه شامره چهار شورای مشورتی اصالح طلبان

]۵[ اسـتقبال انبـوه از رهنمودهـای امثـال بهنـود، نبـوی، نگهـدار و فعالیـن و اکتیویسـت- ژورنالیسـت هایی از ایـن دسـت در 

بـاب انتخابـات، نشـانگر آن اسـت کـه در فضـای اکتیویسـم موسـمی، اکریـت غالـب از آِن بیشـنی اسـت کـه نـه تنهـا به نسـبِت 

بالقوه گی هـای رادیـکال جنبـش سـبز واپس گراسـت، بلکـه بـه لحـاظ سیاسـی در جایگاهـی نازل تـر از میانگیـن درک کنونـِی 

اصالح طلبـان قـرار دارد. ایـن اسـتقبال انبـوه بیانگـر در واقـع شـکلی از پوپولیسـم طبقـه ی متوسـطی اسـت )تحـت هژمونـی 

فرهنگـی الیـه ی فرداسـت طبقـه ی متوسـط( کـه خطـر آن بـرای روند سیاسـی ایـران کمرت از پوپولیسـمی نیسـت کـه احمدی نژاد 

بـر آن متکـی بـود و یـا امثـال جلیلـی بـه تکـرار آن امیـد بسـته اند. 

http://archives.emruznews.com/2013/06/post-17421.php
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=53141
http://www.ayande.ir/1392/03/post_1366.html
http://www.khatami.ir/fa/news/1176.html


امکاِن »سیاست«، سیاسِت امکان | پراکسیس | خرداد 1392

83  ............................................................................................................ دریچه ای به فراسوی انتخابات | پراکسیس  

سخِن پایانی | پراکسـیس



سخِن پایانی.........................................................دریچه ای به فراسوی انتخابات

امکاِن »سیاست«، سیاسِت امکان | پراکسیس | خرداد 1392

۸۳

بات نتخا ا ســوی  ا فر ــه  ب ی  یچه ا ر د
کسیس پرا

مقدمه

ایـن بـار هم در مقطع پیـش از انتخابات 

ریاسـت جمهـوری بـه طـور چشـمگیری 

کـه هـر  بودیـم  رویـه ای  شـاهد هـامن 

از  منـادی  همچـون  یکبـار  سـال  چهـار 

مـا  جمعـی  رسنوشـت  عقیـم  چرخـه ی 

تکـرار می شـود: بـار دیگـر فراگیرسـازی 

تصویـری آخر الزمانـی از رشایـط موجود، 

دسـتامیه ی بسـیج عمومـی مـردم بـرای 

رشکـت در انتخابات قـرار گرفت؛ مردمی 

مشـکالت  از  بخشـی  بی گـامن  کـه 

را  خویـش  بی پایـان  نگرانی هـای  و 

می یابنـد.  بـاز  تصویـری  چنیـن  در 

جریان هـای رسـانه ای غالـب در حـوزه ی 

بـار  ایـن  نظـام،  »مقتـدر«  اپوزیسـیون 

در همپوشـانی تأمـل انگیـزی بـا فضـای 

تـوان  متـام  مجـازی(  )عمومـا  کنشـگری 

انتخابـات  تـا  گرفتنـد  کار  بـه  را  خـود 

تاثیرگـذاری  مجـرای  یگانـه  سـان  بـه  را 

بـه  سیاسـی جلـوه دهنـد؛ و کوشـیدند 

رشکـت  کـه  بقبوالننـد  خـود  مخاطبـان 

در انتخابـات مصـداق بـه کارگیـری حـق 

و  آنهاسـت  شـده ی  انـکار  شـهروندِی 

کـه  می کنـد  حکـم  سیاسـی  عقالنیـت 

مـردم ایـن فرصت هـای دخالتگـری را وا  

نگذارنـد. اینکـه در رشایـط ضعـِف قوای 

در  موجـود  اختالفـات  از  بایـد  مردمـی 

بخش هـای  مهـار  بـرای  قـدرت  سـاختار 

تنـدروی نظـام و به نفع فضاسـازی برای 

همزمـان  کـرد.  اسـتفاده  مـردم  تنفـس 

از  زدن  تـن  کـه  داده می شـود  هشـدار 

ایـن »مشـارکِت مسـئوالنه«، بـه معنـی 

کمـک بـه مهیـا شـدن رشایـط برای رشـد 

و  فاشیسـتی  گرایش هـای  پیـش روی  و 

در  اسـت.  نظـام  درون  در  بنیادگرایانـه  

و  انتخابـات  در  مشـارکت  نفـی  نتیجـه 

اجتنـاب از رأی دادن، معـادِل همدسـتی 

قلمـداد  متامیت طلبـی  طیف هـای  بـا 

می شـود کـه کشـور را بـه پرتـگاه جنـگ 

بـا  ]البتـه  می برنـد   ویرانـی  و  فقـر  و 

 - تـب  ایـن  رفسـنجانی  صالحیـت  رد 

موقتـا - تـا حـدی فـرو نشسـته اسـت، 

امـا کارکردهـا و پیامدهـای سیاسـی ایـن 

شـکاف  تبلیغاتـی،  و  تهاجمـی  رویکـرد 

و پراکندگـی مؤثـری در میـان نیروهـای 

اسـت؛  کـرده  ایجـاد  مخالـف حاکمیـت 

انـرژی ،  و  زمـان  اتـالف  بـا  کـه  طـوری 

بـدل کـردن ایـن فضـا بـرای زمینه سـازی 

نافرمانی مدنی را بسـیار دشـوار سـاخته 

اسـت[.

داعیه هـای  رغـم  بـه  رویکـردی  چنیـن 

خـوْد  »واقع گرایانـه«  ی  و  »منطقـی« 

بسـیاری از سـویه  های مسـاله را نادیـده 

گفتامنـی  تناقضـات  حامـل  و  می گیـرد 

مهمـی اسـت، کـه در ادامـه مختـرصا به 

نقـادی برخـی از ایـن مـوارد می پردازیـم 

بـر  حـد  از  بیـش  تاکیـد  اینکـه  گـو   -

از  سـویه هایی  ندیـدن  بـا  واقع گرایـی 

واقعیـت همبسـته اسـت. بدیهـی اسـت 

کنش گـران  و  هم سـو  رسـانه های  کـه 

همبسـته بـا ایـن نـوع گفتـامن سیاسـی، 

عامدانـه ی  گرفـنت  نادیـده  بـا  تنهـا 

و  رویکـرد  ایـن  متناقـض  سـویه های 

تکـرار بی وقفـه ی سـویه هایی گزینشـی 

قـادر بـه جلـب اقبال نسـبی مـردم برای 

مشـارکت در انتخابـات خواهنـد بـود - 

بـه ویـژه آنکـه بخـش زیـادی از مـردم 

هنـوز رسنوشـت انتخابـات ۸۸ و جنبـش 

دارنـد.  یـاد  بـه  را  از آن  پـس  اعرتاضـی 

و  زمینه هـا  فهـم  بی گـامن  رو  ایـن  از 

دالیـل اقبـال نسـبی بـه انتخابـات اخیـر 

وضعیـت  پیچیدگی هـای  بـر  می توانـد 

در  کـه  راهـی  دشـواری های  و  حـارض 

بیافکنـد. روشـنی  داریـم  پیـش 
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بـرای  کـه  موثـری  حربه هـای  از  یکـی 

کشـاندن دگربـاره ی شـهرونداِن مطیـع و 

مسئولیت شـناس بـه صحنـه ی انتخابـات 

بـه کار گرفتـه می شـود، تأکید مـداوم بر 

اضطـراری بـودن وضعیت اسـت؛ که این 

»وضعیـت اضطـراری« خـود در پیونـد با 

بحران هـای زیسـتی و معیشـتی، پررنـگ 

شـدن چهره ی نظامـی حاکمیت و تحریم 

اقتصـادی و تهدید هـای نظامـی تـا حدی 

بدیهـی می منایـد. بدین ترتیـب هر گونه 

پرسـش گری ناقدانـه دربـاره ی مشـارکت 

انتخاباتـی، هـم ارز بـا عـدم فهـم رشایط 

بـه  نسـبت  بی مالحظه گـی  و  انضاممـی 

مشـکالت مـردم جلـوه داده می شـود. 

چیـزی که در اینجا بدان اشـاره منی شـود 

آن اسـت کـه وضعیـت عمومـی جامعـه 

مدت هاسـت که اضطراری اسـت و خطر 

مترکـز قـدرت و پیامدهای خوفناک آن بر 

مناسـبات حاکـم بـر جامعـه نیـز مختص 

این دوره نیسـت، بلکـه تاریخچه ی روند 

عوامـل  و  حاکمیـت  شـدن  یک دسـت 

برسـازنده ی آن نقـش قاطعـی در تنظیـم 

مناسـبات درونـی سـاختار قـدرت حاکـم 

پیامد هـای  از  دارد.  کنونـی  مقطـع  در 

دو  از  حداقـل  کـه  رونـد  ایـن  متاخـر 

دهـه ی پیـش آغاز شـده اسـت آن اسـت 

کـه بـورژوازی نظامـی )نظامیـان والیـت 

مـدار( سـکان داری بلوک مسـلِط طبقه ی 

حاکم را به دسـت گرفته و در همسـویی 

بـا ولـی فقیـه، نقشـی فرادسـت در هرم 

قـدرت یافته اسـت. 

ــارکت  ــر رضورت مش ــد ب ــع تاکی در واق

در انتخابــات بــا ترســیم افقــی هولنــاک 

و آخرالزمانــی از مقطــع کنونــی، بــدون 

اشــاره بــه رونــد و پروســه   ای کــه منجــر 

اســت،  شــده  وضعیتــی  چنیــن  بــه 

کانالیــزه  بــرای  هدفمنــد  راهــکاری 

کــردن نارضایتی هــای مردمــی بــه ســوی 

ــت.  ــب اس ــاح  اصالح طل ــت از جن حامی

چنیــن راهــکاری - بیــش و کــم - بخشــی 

اصالح طلبــان  بنیادیــن  راهــربد  از 

بــوده  انتخاباتــی  در همــه ی مقاطــع 

ــت  ــود در خدم ــه ی خ ــه نوب ــت و ب اس

ــوب سیاســی  ــن چرخــه ی معی ــداوم ای ت

ــرای  ــن راهــربد ب ــرار داشــته اســت. ای ق

هدایــِت ذهنیــت عمومــی در جهــت 

پذیــرش ناگزیــِر اصالح طلبــان کنونــی 

متعــارف(  اصالح طلبــِی  نــه حتــی  )و 

دارد:  تکیــه  اصلــی  مولفــه ی  دو  بــر 

جریانــات  قدرت یابــی  خطــر  یکــی 

ناممکن/نامطلــوب  افراطــی و دومــی 

بــودن تغییــرات رادیــکال. در رشایــط 

حــارض کــه جریانــات اصول گــرا پــس 

ــی و  ــوای اجرای ــال اداره ی ق از هشت س

قانونگــذاری، بــه لحــاظ اقبــال عمومــی 

قــرار  جایــگاه سیاســی  نازل تریــن  در 

دارنــد، اصــالح طلبــان بــر ایــن امــر امیــد 

بســته اند کــه بــا تکــرار هــامن چرخــه ی 

مالــوف، امــکان جابجایــی دگربــاره ی 

فراهــم  را  آن هــا  ســمت  بــه  قــدرت 

شــود. در حالیکــه انتخابــات ریاســت 

گــواه  روشــنی  بــه   ۱۳۸۸ جمهــوری 

ــی  ــاختار درون ــن در س ــی بنیادی چرخش

قــدرت حاکــم بــود کــه بــر مبنــای آن از 

ــن چرخــه ی  ــرار ای ــاهد تک ــس ش ــن پ ای

ــود.  ــم ب ــی نخواهی قدیم

عـزم   ۸۸ انتخاباتـی  کودتـای  واقـع  در 

جـدی بخـش فرادسـت حاکمیـت بـرای 

بـه   - قـدرت  سـاختار  یکدست سـازی 

هـر قیمـت ممکـن - را بـه متامـی منایان 

سـاخت. اگـر تـا آن زمـان هنـوز امـکان 

اصالح پذیـری نظـام )بـه درجاتـی( بـرای 

افـراد یـا طیف هایی از نیروهای سیاسـی 

مطـرح بـود، بـا انتخابـات ۸۸ پرونـده ی 

آن  مـوازات  بـه  و  نظـام  اصالح پذیـری 

کـه   - اصالح طلبـی  پـروژه ی  پرونـده ی 

در ایـران رصفـاً یـک نـام تزیینـی و پـر 

طمطـراق بـود - بـه طـور قاطـع بسـته 

شـد. بـا ایـن حـال نیروهـای اصالح طلب 

و نزدیـکان سیاسـی آنـان )بـا چهره هـای 

شـاخصی ماننـد خامتـی و رفسـنجانی و 

غیـره( بـا ندیـدن ایـن واقعیـت آشـکار 

تاریخـی و ارصار بـر تحمیـل رویکردهای 

متعـارف خـود بـر جنبـش سـبز یـا حفظ 

مشـی سیاسـی مامشـات جویانه ی سـابق 

خـود - کـه ریشـه در جایـگاه سیاسـی و 

هسـتی اجتامعـی آنان دارد - درسـت در 

هـامن زمـان به دسـت خود از خویشـنت،  

مطالبـات  احتاملـی  منایندگـی  بـرای 

ایـن  ]و  کردنـد  صالحیـت  رد  مردمـی، 

حتـی فـارغ از کارنامه ی سیاسـی پیشـین 

آنهاسـت[. بنابرایـن تجربـه ی انتخابـات 

۸۸ و رونـد تراژیـک خیـزش مردمـِی پس 

زنـده ی  گـواه  آخریـن  مثابـه  بـه  آن،  از 

تاریخـی بـا هزینه هـای انسـانی بسـیار، 

تکـرار  تـا  بـود  گویـا  کافـی  قـدر  بـه 

انتخابـات ۱۳۹۲،  افسـانه پردازی دربـاره 

چارچـوب  در  اصالح طلبـی  راسـتای  در 

نظـام سیاسـی حـارض، مایه ی شـگفتی و 

هـراس و بیـزاری گـردد.

خاطــره ی  کــه  رشایطــی  در  قطعــاً 

ــی ۱۳۸۸ و  ــای انتخابات ــی از کودت جمع

رسکوب هــای خونیــن خیــزش مردمــی 

ســخت جانِی  اســت،  زنــده   هنــوز 

رویکــرد سیاســِی همبســته بــا ایــن نــوع 

امــا  گفتــامن شــگفت انگیز می منایــد. 

ایــن ســخت جانی در  واقــع - تــا حــدی - 

حاصــل احســاس عجــزی اســت کــه اینک 

بــه واســطه ی شکســت جنبــش اعرتاضــی 

جلــب  بــرای  عینی تــری  زمینــه ی 

همدلــی عمومــی و افزایــش تحــرکات 

خــود یافتــه اســت، تــا سیاســت ورزی 

بــر مبنــای اســتیصال را بــر داربســتی 

عقالنیــت  و  واقعگرایــی  از  ظاهــری 

سیاســی بنــا ســازد. همدســتی تاثــر  بــاِر 

بخــش بزرگــی از فضــای اکتیویســتی 

ــا  ــدرت ی ــای در ق ــه پ ــانه  هایی ک ــا رس ب

ــن  ــد، محصــول چنی ــرو آن دارن دل در گ

تعامــل دو  ســویه ای اســت. 
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بـه بـاور بسـیاری از کنش گـران، از جمله 

فکـری/ نحله هـای  و  گرایش هـا  برخـی 

سیاسـی چپ، بـه رغم کارنامـه  و اغراض 

سیاسـی غیـر قابـل دفـاع اصالح طلبـان و 

نـو اصالح طلبـان )نظیـر تکنوکرات هـای 

همسـو با طیـف »کارگزاران سـازندگی«( 

وجهـی  رصفـا  انتخابـات  در  حضـور 

می توانـد  کـه  چـرا  دارد؛  تاکتیکـی 

و  تشـدید  بـرای  سـازد  فراهـم  امکانـی 

سـاختار  در  شـکاف ها  بحرانی شـدن 

حاکمیـت، و در عیـن حـال شـاید سـیر 

وقایـع پیش بینـی ناشـده حول مشـارکت 

زمینه سـاز  دیگـر  بـار  بتوانـد  انتخاباتـی 

بازگشـت دوبـا ره ی مـردم بـه »خیابـان« 

در  کـه  آنچـه  مشـابه  چیـزی   - باشـد 

سـال های ۸۸ یـا ۷۶ تجربـه کردیـم. اینان 

همچنیـن بـر ایـن باورنـد کـه حتـی اگـر 

بـه هیچ یـک از  موارد فوق هم نرسـیم، 

بـه رصف اتخـاذ این تاکتیک چیـزی را از 

داد. نخواهیـم  دسـت 

هامن طـور کـه پیش تـر نیـز گفتـه شـد، 

رونـد جهت گیـری  تغییـرات در سـاحت 

نشـان  اخیـز  سـال  چنـد  طـی  قـدرت 

دهنـده ی آن اسـت کـه اراده ی حاکمیت 

دسـته  آن  از  دوری  راسـتای  در  کامـال 

اسـت  درونـی  بحران هـای  و  تنش هـا 

بازیگـران  سیاسـی  پراکندگـی  از  کـه 

واقعـی قـدرت ناشـی می شـوند ]اینـک 

بـا رد صالحیـت هاشـمی رفسـنجانی و 

مشـایی جایـی بـرای تردیـد در ایـن بـاره 

گونـه  هـر  بنابرایـن  منی مانـد[؛  باقـی 

سیاسـی  فضـای  شـدن  بحرانـی  امـکان 

در  گسـرتده  مشـارکت  واسـطه ی  بـه 

انتخابـات، تنهـا به حضـور خیابانی مردم 

قابـل ترجمـه اسـت. در این صـورت باید 

کـه  دارد  وجـود  تضمینـی  چـه  پرسـید 

ایـن بـار نیـز پلـی میـان نهـاد رسـمی و 

محافظـت شـده ی انتخابـات و سیاسـت 

خیابـان برقرار شـود ]و چگونه اسـت که 

هـر گـذرگاه دیگـری بـرای بازپس گیـری 

می شـود[؛  قلمـداد  غیرممکـن  خیابـان 

گـو اینکـه کاندیدایـی کـه بنا بـود چنین 

کشـاندن  خیابـان  بـه  )یعنـی  احتاملـی 

)هاشـمی  سـازد  محقـق  را  مـردم( 

بیانیـه ی  دومیـن  در  خـود  رفسـنجانی( 

بـود  گفتـه  رصاحـت  بـه  انتخاباتـی اش 

»هـر کـه در خیابان کارنـاوال راه بیندازد 

اگـر  حتـی  وانگهـی،  نیسـت«.  مـا  از 

تصادفـاً درسـت هامننـد دوره ی گذشـته 

خیابان هـا را فتـح کنیـم، با چـه متهیداتی 

اصالح طلبـان  هژمونـی  تحـت  بناسـت 

از تکـرار تجربـه ی شکسـت جنبش سـبز 

پرهیـز کنیـم؟ بـه ویـژه اینکـه دسـتگاه 

رسکـوب حاکمیـت نیـز شـیوه های مهـار 

اعرتاضـات خیابانـِی بی برنامه و موسـمی 

را آموختـه اسـت. طنـز تلخـی  اسـت کـه 

در متـام دوره ی پویایـی »جنبـش سـبز«، 

تـالش اصالح طلبـان بـر مهـار رزمندگـی 

نهایـی  کانالیزه کـردِن  و  مـردم  خیابانـی 

جهـت  در  نارضایتی هـا  و  اعرتاضـات 

»سیاسـت صنـدوق رای« بـود، و اینـک 

عـده ای بـرای توجیـه »سیاسـت صندوق 

اصـالح  از  تاکتیکـی  حامیـت  و  رای« 

طلبـان بـه امکانات احیـای خیابان ارجاع 

می دهنـد. در چنـربه ی همیـن تناقضـات 

مسـیر  در  طیف هـا  ایـن  کـه  اسـت 

تقلیـل کنشـگری سیاسـی بـه چارچـوب 

حضـور  می شـوند  ناچـار  رأی،  صنـدوق 

خیابانـی مـردم در رخـداد ۸۸ را نتیجه ی 

بی واسـطه ی حضـور پیشـینی آن هـا پای 

کننـد.  قلمـداد  رأی  صندوق هـای 

در واقـع حضـور خیابانـِی محتمـل مردم 

در  ابعـادی  و  گسـرتدگی  اگـر  حتـی 

حـد خیـزش ۸۸ هـم داشـته باشـد، بـاز 

در  بسـرتی  و  جمعـی  عزمـی  نبـود  در 

جهـت سـازماندهی و تـدارک »سیاسـت 

از پاییـن« محکـوم بـه شکسـت اسـت. 

مـردم در جایـی کـه بـرای توامنندسـازی 

تـدارک  جهـت  در  خـود  مبارزاتـی 

کلیـت  بـا  آنتاگونیسـتی  مبـارزه ای 

نهایـت  در  نکننـد  تـالش  حاکمیـت 

بازنده انـد و دشـوار نیسـت نشـان دادن 

اینکـه ایـن دسـت مشـارکت انتخاباتـی 

نـه تنهـا بـه توامنندسـازی مـردم کمکـی 

منی کنـد، بلکـه مغیر روندهـای الزم برای 

دسـت  ایـن  از  فرصتـی  هـر  اسـت.  آن 

کـه بـه جـای افسون سـازی از مناسـبات 

تجدیـد  و  بازسـازی  رصف  مسـتقر، 

و  حاکمیـت  تحمیلـی  توهـامت  آرایـش 

اپوزیسـیون برسـاخته ی آن گـردد، چیزی 

نیسـت جـز غیـررضوری قلمـداد کـردن 

سـاختارهای  بـا  آنتاگونیسـتی  مبـارزه ی 

سـتمی کـه با ایـن حاکمیت همبسـته اند 

و نهایتـاً تخدیـر عمومی بـرای به تعویق 

انداخـنت ایـن مبـارزه تـا زمانـی نامعلوم. 

ذهنیـت  بـر  تاثیـر  لحـاظ  بـه  بنابرایـن 

تثبیـت هژمونـی فرهنگـی و  جامعـه و 

در  رشکـت  مسـلط،  نظـم  ایدئولوژیـک 

کـه  دارد  زیـادی  هزینه هـای  انتخابـات 

بـه  قـادر  پولیتیـک  رئـال  دیـدگاه  البتـه 

نیسـت.  آن هـا  شناسـایی 

۳

نخبـگان سیاسـی و رسـانه ای اصالح طلب 

انتخاباتـی  کمپین هـای  گرداننـدگان  و 

اپوزیسـیون  جایـگاه  کـه  طیف هایـی  و 

نظـام حـارض را غصـب کرده انـد، غالبـا 

بی شـکل  و  همگـن  تـوده ای  را  مـردم 

فـرض می کننـد کـه بایـد بـه آن هـا فـرم 

و جهـت داد. بـا ایـن حـال درسـت بـر 

مبنـای منافـع طبقاتی خـود و طیف های 

سیاسـی متبوع شـان، سـویه های طبقاتی 

می پوشـانند؛  را  حـارض  سیاسـی  بحـران 

همچنانکـه طـی »جنبـش سـبز« نیـز بـا 

متوسـط  از طبقـه  آرمانـی  تصویرسـازی 

)بـه مثابـه طبقـه ی سیاسـی پیشـاهنگ( 

از  فراطبقاتـی  تصویـری  کوشـیدند 

اعرتاضات مردمـی عرضه کنند تا هدایت 

مسـیرهای  در  جنبـش  آن  آتـی  کـردِن 

ایـن  گـردد.  تسـهیل  معلـوم  طبقاتـِی 
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رویـه در کنـار آنچـه کـه پیش تـر اشـاره 

شـد بـه روشـنی نشـان می دهـد کـه این 

بـرای  جایگاهـی  نخبـگان  طیف هـای 

دخالت گـری سیاسـی مردم در مناسـبات 

جـاری قائـل نیسـتند، و در واقـع درکـی 

ابـزاری نسـبت بـه مـردم دارنـد. بـا ایـن 

حـال برای روشـن تر شـدن ایـن بحث در 

می شـویم: دقیـق  »مـردم«  تـرم 

بخشـی  آن  »مـردم«  کـه  بپذیریـم  اگـر 

از جامعـه هسـتند کـه بـه طـور بالقـوه 

امـکان وفـاداری بـه رخـداد رهایی بخش 

را دارنـد، درمی یابیـم کـه تـرم »مـردم« 

بـه رغـم وسـعت معنایـی لغـوی خـود 

و  منی گیـرد  بـر  در  را  جامعـه  همـه ی 

درسـت بـه همیـن خاطـر واژه ای مبهـم 

اسـت: چـون همـواره طبقـه ی حاکمـی 

در  را  خـود  برتـری  و  نفـع  کـه  هسـت 

یـا  و  حفـظ وضعیـت موجـود می بینـد 

الیه هایـی از طبقـات میانـی هسـتند که 

تقسـیم  نظـام  در  جایگاهشـان  بـه  بنـا 

کار اجتامعـی و نـوع پیونـد بـا سـاختار 

توزیـع ثـروت اجتامعـی، در همدسـتی 

دارنـد  قـرار  بـا طبقـه  حاکـم  ارگانیکـی 

و نیـز الیه هایـی از طبقـات زیریـن کـه 

تحـت تأثیر افسـون  ایدئولوژی مسـلط و 

یـا ارتـزاق مسـتقیم از آن به پیـاده نظام 

ایـن حـال  بـا  بـدل شـده اند.  حاکمیـت 

امـروزه وسـعت دامنـه ی سـلطه و سـتم 

از  - در بخش هـای وسـیعی  اسـتثامر  و 

جهـان - به  قدری اسـت که سـتمدیدگان 

و فرودسـتان اکریـت جوامـع را تشـکیل 

پیـروی  بـا  ]وانگهـی  می دهنـد 

رسمایـه داری قلمـروی اجتامعـی طبقه ی 

کارگـر، کـه بـه لحـاظ تاریخی بـار اصلی 

رونـد اسـتثامر نظـم رسمایه دارانـه را بـه 

یافتـه  زیـادی  گسـرتش  می کشـد،  دوش 

اسـت[. همیـن اکریـت بـه طـور بالقوه 

آن  برسـازنده ی  پشـتوانه ی  می توانـد 

رهایی بخـش  سـوژه ی  باشـدکه  نیرویـی 

اکریـت  ایـن  کـه  زمانـی  اسـت:  تاریـخ 

سـتمدیده بـه جایـگاه تاریخـی و هویت 

واقـف  خـود  درونـی  تـوان  و  جمعـی 

از  کـه  اسـت  دقیقـه ای  هـامن  شـود، 

زاده  »مـردم«  بی شـکل،  جمعیـت  دل 

فردیت هـای  بـر  غلبـه  بـا  تـا  می شـود 

ترس خـورده، متکـر شـده و بـار رهایـی 

کل جامعـه را بـه دوش بگیـرد. در  واقـع 

ایـن کامبیـش هـامن مفهومـی اسـت که 

زمانـی مارکـس در دل تـرم »پرولتاریـا« 

»سیاسـت  اسـاس  ایـن  بـر  بـود.  نهـاده 

رهایی بخـش« سیاسـتی اسـت معطـوف 

و  »مـردم«،  مفهـوم  از  درک  ایـن  بـه 

زمینه سـازی بـرای شـکل گیری سیاسـی و 

تاریخـی آن. پـس سیاسـت رهایی بخـش 

الجـرم »سیاسـت از پاییـن« اسـت و بـا 

رویکردهایـی کـه از رس مصلحت جویـی 

یـا انواعـی از عقل مـداری و واقعگرایـی، 

دارنـد  همسـویی  نخبـگان  سیاسـت  بـا 

نسـبتی نـدارد. بـر ایـن اسـاس مهمرتیـن 

قطب منـای »سیاسـت مـردم« و »رخـداد 

مردمـی« پایبندی به ملزومات »سیاسـت 

از پاییـن« اسـت. 

۴

بـه لحـاظ مختصـات عینـی و تاریخـی، 

موفقیت نسـبی رویکرد سیاسـی فوق در 

جلـب اقبال و همراهی بخشـی از مردم، 

ناشـی از غلبه ی رشایط روانی شکست و 

نیـز نگرانی عمومی نسـبت بـه وضعیت 

پیـش رو اسـت؛ از ایـن رو می تـوان گفت 

چنیـن رویکـردی بـر مبنـای »مهندسـی 

اجتامعـِی« دغدغه هـای روانی مـردم بنا 

شـده اسـت. در سـطح گفتامنـی، تکثیـر 

خودانگیختـه ی ایـن نـوع دیـدگاه ناشـی 

از آن اسـت کـه طـی دو دهـه ی اخیـر 

اصالح طلبـی - بـر بسـرت تاریخـی خفقان 

مردمـی-  سیاسـت  خـالء  و  رسکـوب  و 

توانسـته اسـت همچـون یـک ابرگفتامن 

سیاسـی در میـان بسـیاری از منتقـدان و 

مخالفـان نظـام نفوذ کنـد و حتی منطق 

سیاسـی خـود را در بیـن نحله هایـی از 

تفکـر سیاسـی چـپ نیـز درونـی سـازد. 

چـپ  سیاسـی  اندیشـه  از  نحله هایـی 

بـودن  پیش بینی ناپذیـر  دسـتاویز  بـا 

صحنـه ی سیاسـی و تأکیـد بـر شـکاف ها 

سـاختار  بدنـه  در  کـه  حفره هایـی  و 

اسـتفاده ی  انـد،  کـرده  بـاز  رس  قـدرت 

هوشـمندانه از اهـرم انتخابـات و فضای 

می داننـد  رضوری  را  پیشـاانتخاباتی 

دیـدگاه  ایـن  مخالفـان  آن هـا  دیـد  ]از 

دگامتیـک  یـا  اخالقـی  رویکـرد  دچـار 

بـه سیاسـت هسـتند و از درک رشایـط 

انضاممـی ناتواننـد[. امـا ارصار بـر ایـن 

از فضـای  نـوع اسـتفاده ی هوشـمندانه 

موجـود، که نهایتـاً در رضورت رأی دادن 

)احتـامالً  یافـت  تبلـور  رفسـنجانی  بـه 

جایگزیـن دیگـری برای او یافـت خواهد 

شـد(، از یک سـو تـوان مدیریت سیسـتم 

نادیـده  را  درونـی اش  شـکاف های  بـر 

می گیـرد و از سـوی دیگر سـایر جهت ها 

و امکاناتـی که دخالتگری هوشـمندانه ی 

آن هـا  بـه  معطـوف  می توانـد  مردمـی 

گـردد را ناچیـز می  انـگارد یـا وجود آن ها 

را انـکار می کنـد. ایـن انکار که بـا ارجاع 

بـودن  کـم وزن  یـا  بـودن  ناموجـود  بـه 

ایـن حوزه هـای مبارزاتـی مسـتقل انجام 

می شـود، مشـخصه ی آن نـوع سیاسـتی 

اسـت کـه امـر بالقـوه را بـه نفـع امـر 

موجـود وا  مـی نهـد و درسـت بـه همین 

باالدسـت  امکانـات  بـه  همـواره  دلیـل 

اصلـی  مایـه ی  درون  مـی دوزد.  نظـر 

مـردم  تـوان  بـه  نابـاوری  رویکـرد  ایـن 

بـرای تغییـر وضعیت اسـت ]خیره شـدن 

مسـتمر بـه امکانات و شـکاف ها و فعل 

و انفعـاالت باالدسـت، طبعا تـوان دیدن 

امکانـات و قابلیت هـای اعرتضـی پاییـن 

دسـت را زایـل می سـازد[. 

اگـر امیـد بسـنت بـه »تغییـر از بیـرون« 

دولت هـای  هـای  )آلرتناتیوسـازی 

امپریالیسـتی( و »تغییر از باال« )مشخصا 

طیف هـای  و  اصالح طلـب  اپوزیسـیون 
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سیاسـی همسـو( را به مثابه بی باوری به 

نیروی سیاسی سـتمدیده گان تلقی کنیم، 

بزنگاه هایـی  هـامن  از  یکـی  انتخابـات 

»تغییـر  رویکـرد  ظهـور  بـرای  سیاسـی 

از بـاال« اسـت )بـا تاکیـد بـر اضطـراری 

بـودن وضعیـت یـا نظایـر آن(. دقیقـا از 

»منطـق  نقـد  کـه  اسـت  زاویـه  همیـن 

از  بخش هایـی  بـر  حاکـم  رفرمیسـتی 

چـون  می یابـد.  اهمیـت  ایـران«  چـپ 

در تنگنـای دوگانه هـای تحمیلـی، چـپ 

سـومی  راه  گشـاینده ی  همیشـه  بایـد 

معطـوف بـه سیاسـت فرودسـتان باشـد. 

ترجـامن مشـخص تر ایـن تعهـد سیاسـی، 

سیاسـت  فضـای  در  فعـال  دخالتگـری 

حلقه هـای  یافـنت  جهـت  در  انضاممـی 

بـا  موثـر  پیوند یابـی  بـرای  میانجـی 

الیه هـای زیریـن جامعـه اسـت. چنیـن 

توامـان  تاثیرگـذاری  مسـتلزم  مسـیری 

بـر فضـای تالقـی گفتامن هـای سیاسـی 

و نیـز فضـای تالقـی کنشـگری سیاسـی 

اسـت )گـو اینکـه ایـن دو فضـا تعامـل 

و همپوشـانی  زیـادی دارنـد( کـه فضـای 

انتخاباتـی در ایـران مجـال بیشـرتی برای 

می کنـد. فراهـم  آن 

۵

معنـای  بـه  همـواره  سیاسـت  بی گـامن 

دخالتگـری فعـال در امـر انضاممـی در 

اسـت،  تغییـر وضعیـت موجـود  جهـت 

تعاملـی  در  بایـد  دخالتگـری  ایـن  امـا 

یعنـی  باشـد،  کلـی  امـر  بـا  پیوسـته 

و  منافـع  بـا  دیالکتیکـی  پیونـدی  در 

کـه  سـتمدید گان  کالن  جهت گیری هـای 

ایـن یـک، خـود از درک وضعیـت کالن 

و چشـم اندازهای آن اسـتخراج می شـود. 

بـه رغـم ایـن، آنچـه کـه امـروز بـه نـام 

بعضـا  انضاممـی«،  »سیاسـت  رضورت 

بـه  چـپ  گفتامنـی  بسـته بندی های  در 

فعالیـن عرضـه می شـود فاقـد هـر پیوند 

معنـاداری بـا امر کلی اسـت و در عوض، 

بـه طـور غریبی متکی بـر مجموعه ای از 

تصادفـات و احتـامالت اسـت، تـا جایـی 

در  متافیزیکـی  سـویه هایی  برخـی  کـه 

آن قابـل شناسـایی اسـت. و مهمرت اینکه 

ایـن نـوع سیاسـت ورزی ناظـر بـه خلـق 

یـا تقویـِت نظام منـد سـوژه گی جمعـی 

ناگهانـی  بازگشـایی  بـه  بلکـه  نیسـت، 

شـکاف هایی )پیش بینـی ناپذیـر( در دل 

سیسـتم امیـد دارد کـه گویـا بـه میانجی 

آن هـا سـوژه ی جمعی »ظهـور« خواهند 

امـا  ظهـور  ایـن  تـدارک  راه  یافـت. 

تحریـک کـردن آماس هـا و شـکاف های 

سیسـتم بـه دسـت بازیگـران درونـی آن 

بـا چنیـن  »بـازی کـردن« رسخوشـانه  و 

فرصت هایـی معرفـی می شـود. از همین 

رهیافت هـای  بـر  بنـا  کـه  اسـت  منظـر 

فـوق، سیاسـت ورزی موسـمی در مقطع 

جنـاح  کاندیـدای  نفـع  بـه  انتخابـات 

معیـن، بـه جـای کنـش مسـتمر سیاسـی 

مبارزاتـی  توامنندسـازی  جهـت  در 

می نشـیند. سـتمدیدگان 

یانی پا سخن 

تاکنـون  پیـش  سـده ی  یـک  از  بیـش  از 

بـرای  تـالش  در  مـا  بی قـرار  تاریـخ 

پوسـت اندازی از نظم کهنه ی استبدادی، 

و  مردمـی  خیزش هـای  آبسـنت  مـدام 

جنبش هـای انقالبـی بـوده اسـت؛ و هـر 

بـار دشـواری های ایـن فرآینـد نافرجـام، 

در کنار تجربیات و دسـتاوردهای آن، به 

نسـل های بعـدی میـراث رسـیده اسـت 

تـا آرمان هـای جمعـی را تـداوم بخشـد 

بـه   برانگیـزد.  را  دیگـری  جنبش هـای  و 

زمانـی  تـا  گفـت  می تـوان  تعبیـر  ایـن 

 ۵۷ نامتـام  انقـالب  آرمان هـای  کـه 

تحقـق نیابـد، مـا نامتـام مانده ایـم و از 

یادگیری مسـتمر و عزم مـداوم برای فتح 

خیابـان و سـنگربندی فضاهـای عمومـی 

جنبش هـای  تجربـه ی  نیسـت.  گریـزی 

مردمـی و از جملـه تجربه هـای متاخـر 

جنبـش سـبز و خیزش هـای بهـار عربـی 

نیـز نشـان داده اسـت کـه مـا مـردم بـه 

عنـوان انبـوه سـتمدیدگان بـدون باور به 

سـازماندهی  بـدون  و  خـود  قدرمتنـدی 

و بنـا کـردن حرکت هـای مسـتقل خـود 

معـادالت  بـر  تاثیـری  منی توانیـم  هرگـز 

جمعی مـان  حیـات  بـر  حاکـم  سیاسـی 

»سیاسـت  کـه  رشایطـی  در  بگذاریـم. 

بـر  تاریخـی اش  چیرگـی  در  رسـمی« 

»سیاسـت مردمـی« همـه ی عرصه هـای 

اسـت،  کـرده  تسـخیر  را  مـا  زیسـتی 

بایـد بـه تـدارک سیاسـت بـه مثابـه امـر 

جمعـی سـتم دید گان روی آورد. رخـداد 

بازگشـتنی اسـت و مـا را خطـاب خواهد 

کـرد، امـا تـا آن زمـان بـه جـای ارصار بـر 

دل  از  خـود  موقعیـت  واژگونـه ی  فهـم 

بایـد  تاریـخ،  فرادسـتانه ی  بازمنایی هـای 

تـوان خـود را رصف سـازمان دهی خـود 

کنیـم، تـا دیگـر نـه سـایه ای روی دیـوار 

و سـیاهه ای در افـق، کـه »مـردم« شـده 

باشـیم؛ یعنی سـتمدیده گانی کـه با درک 

رضورت تغییـر وضعیـت، بـه هویـت و 

عـزم جمعـی می رسـند تـا سـوژه ی تغییر 

تاریـخ خـود باشـند.
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تـــا  اســـت  وســـیع   مبـــارزه  مرزهـــای 

هرآنجـــا کـــه افق هـــای امیـــد و امکانـــاِت 

ــه  ــاور بـ ــد. بـ ــعت دارنـ ــتگی، وسـ همبسـ

امـــکاِن رهایـــی ســـتمدیدگان و کوشـــیدن 

ـــتنی دارد  ـــدی ناگسس ـــیر، پیون ـــن مس در ای

ـــِت  ـــارزه و قابلی ـــاِت مب ـــه امکان ـــاور ب ـــا ب ب

انســـان های تحـــت ســـتم.  همبســـتگی 

ـــد  ـــی توان ـــه م ـــاوری اســـت ک ـــن ب ـــا چنی تنه

بالقوه گی هـــای  جســـتجوی  محـــرک 

ـــه فعلیـــت  ـــرای ب ـــارزه و تـــالش جمعـــی ب مب

ـــا »امـــکاِن سیاســـت«  ـــا باشـــد ت درآوردن آنه

ــاوری  ــس، نابـ ــه عکـ ــد؛ بـ ــق بخشـ را تحقـ

ــبب  ــر مسـ ــن امـ ــه ایـ ــبت بـ ــی نسـ درونـ

برســـاخنت انـــواع توجیهـــات »عقالنـــی« بـــرای 

ـــکال  ـــری رادی ـــوه دادِن دخالتگ ـــن جل ناممک

در وضعیـــت و روی آوردن بـــه »سیاســـِت 

ـــی  ـــی زمان ـــک تالق ـــم این ـــت. ه ـــکان« اس ام

خیـــزش اعرتاضـــی مـــردم ترکیـــه بـــا آنچـــه 

ـــات ریاســـت جمهـــوری  کـــه پیرامـــون انتخاب

ایـــران در فضـــای گفتامنـــِی غالـــب پیـــش 

مـــی رود، قبـــل از هـــر چیـــز آشـــکار کننـــده ی 

رخـــوت و جمـــودی اســـت کـــه بینـــش 

غالـــب بـــر فضـــای سیاســـی کشـــور مـــا را 

ـــب  ـــن ترتی ـــه همی ـــت. ب ـــه اس ـــر گرفت در ب

مبارزاتـــی کـــه در نقـــاط مختلـــف جهـــان 

علیـــه مجریـــان »قانونـــی« ســـاختارهای 

ــلط  ــِم مسـ ــدگاِن نظـ ــلطه و به پا ی دارنـ سـ

ـــد  ـــک موی ـــر ی ـــامن ه ـــد، بی گ ـــان دارن جری

ــه ی  ــد و همـ ــات بی شـــامِر مبارزه انـ امکانـ

ـــکاِل  ـــازی رادی ـــرای بازس ـــد ب ـــا می توانن اینه

و  الهام بخـــش  مـــا  سیاســـی  مبـــارزاِت 

درس آمـــوز باشـــند.
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