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 رود!قطاری که خالی می

 امین حصوری

 

 

وقفه ارزیابی و داوری و دخالت کنیم؛ حتی اگر در مقاطعی هیچ رغبتی به رسد که باید بینظر میچنین به

خیزد کاه شکست و خودتخریبی برمیهایش بوی جانی پردهدرگیرشدن دگرباره با روندهای نمایشی که از همه

خوردگی است یا از تی ما صرفًا حاصل سررغبمعلوم نیست که این بی یقینما بهنداشته باشیم؛ گواینکه بر 

ثمر بودن این درگیری. اما دلیل این اجبار )باید( بسیار ساده است، و همزمان قاطع: این اطمینان نسبی به بی

مسیر بخشی از  کموکند، بلکه بیشامروزمان را ترسیم می هایفقط واقعیت زندگینمایْش واقعی است و نه

های بعدی نمایش(. پس روشن است که کند )گیریم در هیات پردهفرازهای آتی این واقعیت را هم ترسیم می

نیاز به تصمیم پیشین کنیم، نوعی مداخله است، بیکنیم و یا نمیمی -در برابر روند جاری-هر کاری که آگاهانه 

الم بیرونی و حتی درونِی این تصمیم. از این منظر، ارزیابی و گیری، یا فرضًا اعگری یا کنارهما برای مداخله

مان( درگیر آن هستیم. اگر هایمندیناخواه )فارغ از نیتای است که خواهی مداخلهی برسازندهداوری ما پایه

ر قدم تری قرار دهیم، یعنی دتر و فعالمان را در مسیر جمعیهایها و مداخلهچنین است چه بهتر که ارزیابی

ست ایفقط رویهگفتن )با صدای بلند( نهمعنا، سخندر این«. دیگران»های ها و داورینخست در معرض ارزیابی

ی امر عمومی(، ورزی دربارهشدن و شنیدن و خلق امکانات بازاندیشی و فراروی )در ساحت اندیشهبرای شنیده

ها و رویکردهای ما )جبر تاریخ؟!(؛ چرا که اندیشهبلکه همچنین ضرورتی است برای غلبه بر انزوایی اجباری 

میانجی اند، بهها و سرنوشت جمعی ما را در دستان خود گرفتهنسبت به نیروها و ساختارهای کالنی که زندگی

ای جمعی را در پیکار علیه ساز اند؛ و دشوار بتوان سوژهصدایی و تکثیر رویکردهای متجانس، هویتو هم بازیابی

نیاز از یک هویت جمعی باشد: گیریم هویتی متکثر، که صرفًا در ساحت لط به تصور درآورد که بینظم مس

ست )در قالب آید مشارکت ناچیزیکند. جستاری که در پی میخلق می« ما»گیری استراتژیک یک جهت

تر و یب زمختبه این فرآینِد مفروض؛ فرآیندی که تاریخ متاخر ما هر دم با نهقطعاتی پراکنده( معطوف

 شود: انگیزتری ضرورت برسازی آن را یادآور میهراس

با -ی بخش قابل توجهی از جامعه شدن موسمی و دگرباره« فعال»صدا درآمدن ناقوس انتخابات و به

کند، ها و قوانین آن را ترسیم میای که حاکمیت محدودهدر پهنه -های متفاوت و حتی متعارضمندینیت

 ایم!پیش نرفته« ما»اقعیت تلخ است که چهار سال دیگر هم سپری شده است و گویای این و
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ی ی خود داغ شده است و انبوهی از مردم به شیوهوسیاق ویژهاینکه فضای سیاسی ایران بار دیگر به سبک 

ت؛ امروزه ی غریبی نیسهیچ رو پدیدهاند، دیگر بهشده« های سیاسیبحث»از( درگیر جم  مرسوم و ُمجاز )و 

تواند ادعا کند که پدیداری مجدد ی موجهی میگونهراحتی و بهی مسیر تاریخی متاخر بههرکسی به پشتوانه

همه، نباید تصور کرد که روند تاریخ انضمامی چیزی ایستاست بینی بوده است. با ایناین فضا برایش قابل پیش

ی وضعیت حاضر نیستند. هرآنچه امروز در صحنههای ویژگی-های تاریخی محسوس، نافی خودو یا شباهت

ها و میانجی انسانو به ی یک جامعهرسد، در پهنهنظر میآن تکراری به« مردمی»های سیاسی کشور و حاشیه

اند و خود حاصل آن دینامیزم ی تاریخی دینامیزمی را طی کردهافتد که طی یک پروسهنیروهایی اتفاق می

ها و مروز )خواه وضعیت درونی حاکمیت و امکانات تداوم سیاسی آن و خواه بینشهستند. یعنی موقعیت ا

چیز تواند عینًا مانند گذشته باشد. پس در شرایطی که همهگاه نمیی مردم( هیچهای سیاسی تودهگرایش

سیمای  بخشی از وضعیت امروز )و ظاهر ایستای آن( باید بتوانددستخوش حرکت و تغییر است، شناخت اطمینان

ی حرکت آن توضیح دهد. بدیهی است که تنها ازطریق شناخت واسطهرا درست به«( تکراری)»این واقعیت 

ی فهم تضادها و واسطهنفسه پویاست، و بهبخش وضعیتی که فیتحلیلی سازوکارهای برسازنده و تداوم

بخش را ارزیابی کرد؛ ی رهاییهای کنش سیاستوان امکانات و محدودیتهای درونی آن، میتناقصات و شکاف

های سیال مبارزه گام بعدی است. اما مساله این است که در نبود و طبعا تدوین خطوط استراتژی و تاکتیک

ای حول های استراتژیک و بسیج تودهمند آموزههای کالسیک که اغلب از توان گسترش نظاماحزاب و سازمان

حد ی اتمیزه و غیرسیاسی تا چهاز استراتژی مبارزه در یک جامعه ها برخوردار بودند، سخن گفتناین آموزه

زدن به باور من، حتی در چنین شرایطی )بگوییم خفقان مدرن( دامنتواند واجد موضوعیت و اعتبار باشد؟ بهمی

تواند محرک فرآیندهایی به تدوین استراتژی )در بسترهای ممکن/موجود(، خود میروندهای عمومی معطوف

های سازی نقادانه )در پیکار با گفتماند اما تکثیرپذیر باشد که توامان عناصر و امکاناتی در جهت گفتمانُخر

های کنند؛ پیوندهایی که یحتمل نخست در سطح حلقههای سیاسی را در خود حمل میهژمونیک( و پیوندیابی

بت به ضرورت تداوم و تعمیق چنین دهد که نستر فعالین سیاسی و در میان کسانی رخ میتر و منسجممصمم

تر در روندها و مباحثات معطوف به بیان دیگر، مشارکت وسیعکنند. بههایی احساس تعهد بیشتری میبحث

شده و های الزم بیانجامد، بلکه در فضای اجتماعی اتمیزهتر شدن بحثتواند به غنیفقط میتدوین استراتژی نه

های سیاسی فراهم مندتر فعالین/حلقهای عینی برای تعامالت بیشتر و هدفانجیتواند میگریِز کنونی میسیاست

تری از فعالین سیاسی امکان ادای سهم در روند خلق ی وسیعحال چون به دامنهسازد. چنین مشارکتی درعین

ِک مورد های استراتژیدهد، میزان شناخت و تعهد درونی آنان نسبت به آموزهی فکری مشترک را مییک ثمره

های دیگری سعی در تأمین شیوههای سیاسی گذشته بهدهد )کارکردهایی که سازمانتوافق را نیز افزایش می

تواند با ی خود مینوبهآلیزه کنم، بهآنکه بخواهم ثمرات احتمالِی آن را ایدهآنها داشتند(. چنین روندی، بی
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مید مبارزاتی، اشکالی از هویت جمعی )حول مضمون ی جمعی و گسترش ادادن امکاناتی برای مبارزهنشان

فرض من آن است که هژمونی دیرین گفتمان ضدانقالبی )در ا شکال متنوع آن( بر مقاومت( بیافریند. پیش

های خلق یا بروز چنین هویتی همراه بوده است: طور مستمر با سرکوب زمینهسیاسی ایران، به-فضای اجتماعی

 جوید!کند و راهی به فراسوی آن مینفی می هویتی جمعی که حاکم را

  

۲ 

، های وضعیت سیاسی حاضر را برشماریم، یعنی آنچه این وضعیت را خاص، مهمترین مولفهاگر بخواهیم مهم

( 1کوشم از منظر )الجرم محدوِدکند، چه عواملی را خواهیم یافت: میتوجه، تاثیرگذار و غیره میآور، قابلرنج

نظام حاکم بار دیگر فرایندی از تجدید آرایش سیاسی را طی  الف(این عوامل را برشمارم: خودم برخی از 

ی نظام، و خواه های درونی نیروهای برسازندهلحاظ بازآرایی منازعات و رقابتکند؛ فرآیندی ضروری خواه بهمی

ی یک نظام مثابهبه اشلحاظ الزامات ساختاری نظام به حفظ انسجام سیاسی و تمدید مشروعیت سیاسیبه

ها و امکانات ی تمهیدات متعارف و خالقیتهای رسمی و غیررسمی نظام حاکم با همهتریبونب(  حکمرانی؛

آورند و به عمل میبیشتر در انتخابات دعوت بههرچه« مشارکت»های اجتماعی( از مردم برای نوین )نظیر شبکه

های در جریان جدال پ(کنند؛ ن انتخابات را گوشزد میی ایکنندههای ممکن اهمیت تعیینی شیوههمه

های درونی ساخت قدرت در قالب انتقادهای تند متقابل سر باز کرده است، که دامنه و شدت انتخاباتی نزاع

سازی فضای انتخابات، از حدود متعارف آن های درونی و نیز ملزومات مهیجانتقاداْت متناسب با تشدید نزاع

)عمدتا شهرنشین( که به درجاتی به اخبار و مباحث فضای  توجهی از جامعهبخش قابل ت(ست؛ تجاوز کرده ا

های اصلی را دنبال کند و تا جای ممکن بحثای دسترسی دارند، وضعیت حاضر را مهم ارزیابی میرسانه

دهد )مثاًل از طریق ها واکنش نشان میکند )حداقل مناظرات تلویزیونی( و در حد توان و امکاناتش به بحثمی

هوشمند  های تلفنهای ارتباط جمعی از طریق گوشیرشد پلتفرم ث(های اجتماعی مجازی(؛ های شبکهبحث

مراتب های مجازی بازتاب اجتماعی بههای جاری در شبکه)در چند سال اخیر(، موجب شده است که بحث

ها و امکانات پوپولیستی شدن رویداد تبع آن خصلتی قبلی انتخابات بیابد و بهتری در مقایسه با دورهوسیع

های سیاسی حاضر در ی گرایشدگرباره« شدِنقطبی» ج(گیری بیابد؛ سیاسی اخیر رشد و گسترش چشم

طور علنی در هایی که بهشان( و تنشی نمایندگان/کاندیداهای مشخصواسطهی مبارزات انتخاباتی )بهعرصه

تری از یک سو تصویر روشنها سر باز کرده است، از یکمتقابل آن« هایِ گریافشا»ها و جریان رویارویی

ی واسطهرا در معرض دید مخاطبان میلیونی قرار داده است، و از سوی دیگر به« جنگ قدرت واقعی»

                                                 
 کند. هایی بر امکانات شناخت من از روندهای جاری ایران تحمیل میقطعًا محدودیت« نشین*نشینان خارجآسوده»که زیستن در وضعیت خصوص این. به۱

 ایرانی(« پولیتیِکرئال»و فعالین چپ مدافع « طلبیاصالح»ی بسیاری از هواداران جریان )* تعبیر مورد عالقه
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عمومی نسبت  جامعه هراس« اقشار ناراضِی»، در میان «(شرتر»)یا « قطب شر»ی سازی خطرات بالقوهبرجسته

ها الجرم با ایجاد بندیی واکنش به این قطبکه نحوهه پیامدهای احتمالی انتخابات ایجاد کرده است؛ گو اینب

در نبود نیروهای اپوزیسیون مستقل  چ(جامعه همراه است؛ « اقشار ناراضِی»هایی در میان یا تشدید شکاف

وکارهای منع و سرکوب مستمر برای و نیز ساز« غیِر خودی»ی سرکوب و حذف تاریخی جریانات واسطه)به

ی حاکمیت )و مشخصا کاندیداهای گیری چنین نیروهایی در سطح سیاسی( نیروهای برسازندهجلوگیری از شکل

یک اعتبار که هیچایناند و بهبین و منتقِد وضعیت را برعهده گرفتهریاست جمهوری( ایفای نقش نیروهای روشن

بر برخی از « دالورانه»مشی کالن سیستم برخوردار نبوده است، سیم خطاز آنان از قدرت مطلقی برای تر

هایی ترین این نیروها همانند سالیان گذشته آنزنند؛ محبوبروندهای سیاسی گذشته و حال شالق نقد می

حاکمیت را « ی سختهسته»، حداکثر فاصله از «2طلبیاصالح»خود به جریان « اتصال»هستند که بتوانند با 

های دلیل، انبوهی از هنرمندان و شخصیتاز سوی دیگر، و باز به همان ح( ذهن مخاطبان تداعی کنند؛در 

بخش سیاسی به ها و مراتب مختلف اعتبار اجتماعی و فرهنگی( بار دیگر نقش عناصر الهامفرهنگی )در حوزه

و « هشیاری»ود مردم را به ی خاند تا هر یک به شیوهرا متقبل شده« موقعیت خطیر کنونی»ها در توده

ترین که نازلهای اخیر، تا حدیسیاسی فرا بخوانند. رشد عجیب این رویه در سال« پذیریمسئولیت»

بخشی ی مشابه دیگر( را هم به قامت الگوهای الهامها نمونههای فضای مجازی )امثال امیر تتلو و دههسلبریتی

که همزمان  3ی عمومی استُزدایی از عرصهپیامدهای وخیم سیاستسیاسی ارتقاء بخشیده است، بارزترین گواه 

حذف سیاسی یا بیولوژیک  خ(دهد؛ های پوپولیستی خبر میها وگرایشاز رشد منحطترین ا شکال رویه

هایی را ها و نگرانیی رهبریت کنونی نظام، بحثی قدرت در کنار وضعیت سالمتی شکنندهرفسنجانی از عرصه

نی رهبری و ساختارهای کالن آتی حاکمیت برانگیخته است.  پیامدهای این بحث با نظر به درخصوص جانشی

ی سخت هسته»ی سیاسی رفسنجانی )و لذا در نوعی تقابل با عنوان دنبالهاینکه حسن روحانی مؤکدًا به

ستراتژیک شود( و از سوی دیگر، برخی از کاندیداهای کنونی در پیوندهای سیاسی و اتصویر می« حاکمیت

ی داشته است و عموما  انگاره شوند، در نوع نگاه به انتخابات اخیر بازتابتری با جناح رهبری فرض مینزدیک

های اخیر موجب ی خاورمیانه در سالتشدید وضعیت بحرانی و شکننده د( خطیربودِن آن را تقویت کرده است؛ 

ایران و یا « شدِنسوریه»مرج سیاسی و وتمالی هرجشده است که جریاناتی در درون حاکمیت بکوشند خطر اح

                                                 
گونه که از ام؛ چراکه )همانطلبی در فضای سیاسی ایران است، آن را در گیومه گنجاندهطلبی، ناظر بر جریان رایج اصالحی اصالحدر این نوشتار هرجا که واژه.  2

واقع مغایر ملزومات بر کارکردهایش بهها و هم بنابه ماهیت و خاستگاهرایج در ایراْن هم بنا« طلبیاصالح»های متن پیداست(، از دید من ن برخی استداللمضمو
 هاست.گیرِی آنطلبی و مانع شکلاصالح

های حال بازتابی است از رشد سریع فناوریداشت که این پدیده درعین ای است؛ برای مثال، باید درنظرهای مفصل و جداگانه. این مساله در خور بررسی 3
نوعی های شاخصی از آن هستند، و از این نظر بهزدایی از سپهر عمومی گرایشمند فردگرایی بازارمحور و سیاستارتباطی دیجیتال در عصری که رشد نظام

های جمعی و ای که اکثریت شهروندانش از امکانات حداقلِی خلق کنشقی با مختصات جامعههای عام در تالحال، این خصلتای جهانی است. با اینپدیده
 کند. هایی اکستریم خلق میاند، وضعیتیابی اجتماعی و سیاسی محرومهویت
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را برجسته کنند. این « داعشی»های پارچگی انحصاری بافت قدرت سیاسی در ایران و رشد گرایشخطر یک

ی گفتمانی حضور محسوسی دارد، و عمدتا از سوی جریانات سان یک مولفهدیدگاه که در انتخابات اخیر هم به

کوشد ضرورت ایجاد نوعی ، می«آشتی ملی»شود، ضمن تأکید بر ضرورت ترویج می« طلباناصالح»همسو با 

را برجسته سازد و از آنجا به ضرورت تقویت قطب اعتدالی « ی سخت حاکمیتهسته»ی قوا در برابر موازنه

سی برخی ( فعالین و نمایندگان مدنی و سیاذهای نزدیک به حسن روحانی( برسد؛ و حلقه« طلباناصالح»)جناح 

های قومی و های اجتماعی که تحت سازوکارهای ستم و تبعیض مضاعف قرار دارند )نظیر زنان و اقلیتاز الیه

( گرایش بدان دارند که در جنگ قدرت موجود با دفاع از جناح روحانی امکاناتی برای مشارکت بیشتر 4مذهبی

های آتی خلق کنند. این مساله در دو سال ها دری سرکوبکاهش دامنه -حداقل-سیاسی خود و یا -اجتماعی

های ها و طیفنفوذ بیشتری در میان این الیه« طلبیاصالح»ی اخیر موجب آن شده است که گفتمان دهه

های مهم بخشی از نیروها و فعالین مدنِی ها و محرکاجتماعی بیابد. کمابیش همین فاکتور یکی از انگیزه

 ر(نفع مشارکت انتخاباتی در حمایت از جناح روحانی است؛ یری آنان بهگغیروابسته به حاکمیت در موضع

های فراگیر و نیروها و کارشناسان سیاسی مجرِب تحت خدمت خود بر میانجی رسانههای خارجی بهقدرت

های بندیورزند و همانند سالیان گذشته آخرین صورتدر ایران تأکید می« اعتدال سیاسی»ضرورت حفظ 

ی مجرای مثابهآل بودِن دولت روحانی بهکنند. ایدهرا در سطح انبوه تکثیر می« طلبیصالحا»گفتمان 

ی سو همهدیپلماتیک رشد روابط اقتصادی و سیاسی با ایران، موجب آن شده است که از چهارسال پیش بدین

ان گوی سبقت را از از فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایر« آلایده»ها در بازنمایی تصویری این رسانه

خطیر بودن »نفع ها بهی استداللشود، بر شاهراه همهها به ُرم ختم میی راهاگر پایان همه ز(یکدیگر بربایند؛ 

ی نژاد و خطر تکرار دگرگونهی دولت احمدیسالهی هشتُبردهای عظیمی در نکوهش کارنامهنیز بیل« وضعیت

گیری جناح رئیسی )حتی با ذکر است. اینک مشخصًا خطر قدرت نصب و آذین شده« ترامای اجتماعی»این 

ای و گفتمانی برجسته شده است، که درحالی در فضای رسانه«( های مرگدادگاه»نقش مؤثر وی در جریان 

ی »فاجعه»اتکای آْن خطر تکرار گردد و بهتأکید می« نژادباند احمدی»همزمان بر پیوند ارگانیک وی با 

 سازی خطر سعید جلیلی در دور قبلی انتخابات(. شود )کمابیش یادآور برجستهیادآوری می ۱۳۸۴انتخابات 

 

   

۳ 

شک ناقص و ام )که بیمایلم به خطوطی که در بند قبلی از مختصات فضای مقارن انتخابات کنونی ترسیم کرده

-های فکریگیریها و جهتدغهنشان دغ و ها قطعًا مهری گزینش و بیان آناند؛ جدا از اینکه نحوهناتمام

                                                 
 های استان گلستان. نظیر ترکمن 4
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سیاسی مؤلف را بر خود دارند( یک مورد ویژه اضافه کنم؛ اما هرچه کردم نتوانستم آن را در میان عوامل باال 

مایلند موقتًا بنابه « مندان و نگرانان وضعیتاکثر دغدغه»جای بدهم، چون ناظر بر بخشی از واقعیت است که 

اساسًا آن را در خور توجه  قابل فهم ای بنا به دالیلیاشیه برانند )گواینکه پارهآن را به ح ترمهممصالح سیاسِی 

های انتخاباتی نیافته است. منظورم رو، این پاره از واقعیِت حاضر ایران اساسًا پیوندی با بحثدانند(؛ و از ایننمی

تر رومان اجتماعی است. دقیقستان و محودی کارگر و انبوه فروضعیت طبقه« آوربحث تکراری و مالل»همان 

های انتخاباتی نیافته که بنگریم در اینکه این پاره از واقعیت سرسخِت اجتماعی مناسبتی با مباحثات و دغدغه

« واقعیتِ »است، پای تبعیض یا حذف سیاسی کارگران در میان نیست، بلکه این امر صرفًا بازتابی است از 

های یک از گرایشکه بگذریم، هیچ «توزیع پول نقد یا پول نفت»آمیز وهین: از شعارهای تبلیغاتی و ت5انتخابات

ی اقتصادی متفاوتی با دیگران ندارد، که بتواند ها( برنامهی انتخاباتی )یا نمایندگان آنسیاسی حاضر در صحنه

 ای برای بهبود آتی وضعیت کار و معیشت کارگران بگشاید.روزنه

گمان کارگرانی که مقارن با روز کارگر در اعماق کنم بیی که در این بند ترسیم میخواندر تصویر ویژه و ناهم

که آن دو کارگری که طی دو روز ای دارند؛ همچنانمدفون شدند جایگاه نمادین ویژه« 6دورافتاده»آن معدن 

( جان سپردند؛ و اخیر در حوادث کاری )یکی در سکوهای نفتی جنوب و دیگری در کارگاهی ساختمانی در تبریز

شان با بهایها که اخیرًا خونها و فوالدهای پالسکو )هماننشانان مدفون در زیر آوار بتونتر آتشکمی عقب

دیده پرداخت شد(؛ و صدها کارگری که ی داغجمهور به هر خانوادهاز سوی رئیس« خودروی ملی»اهدای یک 

هایی طوالنی بدون ها هزار کارگری که مدتتر، دهی وسیعهای اخیر قربانی حوادث کاری شدند؛ و کمدر سال

کنند(؛ و صدها هزارکارگری که با اند )میشان کار کردهلرزان دریافت دستمزد ماهانه و صرفًا برای حفظ شغل

شان هایکنند و خود و خانوادهغایت نامطمئن کار میقراردادهایی موقتی و بعضا سفیدامضاء در مشاغلی به

شدِن طور آشکارتری روند پایمالها کارگری که هر روز بهکنند؛ و میلیونبا اضطرابی دایمی را تجربه می زیستن

ی وقفهرغم مبارزات و اعتراضات پراکنده اما بیگیرد، و بهشان صورت قانونی به خود میانسانی و کاری حقوق

یابند(، امکانات ورزی بازتاب درخوری نمییاستشوند و در فضای مالوف سآنان )مبارزاتی که توامان سرکوب می

ها انسانی که حتی از گردد؛ و نیز میلیونشان در برابر این وضعیت بیش از گذشته مسدود میو مقاومت دفاع

خدمات  تعدیلشدِن مناسبات اجتماعی و اند و در روند شتابان کاالییکارشان محرومفروش نیروی« نعمت»

ها که روند آنای ندارند؛ همحاشیه و زیست« کارهای غیررسمی»ای جز رو آوردن به اجتماعی دولتی، چاره

آنکه ها را از امکانات معیشتی سابق محروم کرده است )خلع ید(، بیی ایرانی آنالخلقهعجیب« مدرنیزاسیون»

                                                 
 بوک. در فیس ت علی شهبازییادداش. برای نمونه، نگاه کنید به  5

 های دورافتادهخاطرسپاری نام مکانشود، چه حاجت به بهشود و در مرکز انباشت میختم می مرکزچیز به ! اساسا وقتی همهبود« یورت»کنم اسمش . گمان می 6
اهمیت دارد، نه  آیددرمیها اولویت اصلی جامعه است، پولی که از این مکان روکافضای کسب؛ وانگهی وقتی بهبود «آبادخاتون»و « یورت»ای چون و حاشیه
 کند.می عملها ها و زبانشده است، و مستقل از نامقدر کافی معتبر و شناختههای استخراج آن؛ پولی که بهمیانجی

https://www.facebook.com/ali.shahbazi.31
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نشینان شهرهای بزرگ. ها بدهد: انبوه حاشیهبه آن« بازار کار»حتی جایی به وسعت تأمین خوراک روزانه در 

شدگان راندهحاشیهی کارگر و محرومان و بهبار طبقهتوان وضعیت محنتدانم چطور میصادقانه بگویم، نمی

گویم که مسایل، بندی کرد. از اکثریت جامعه سخن میاجتماعی ایران را با فضای انتخاباتی اخیر مفصل

در ایران ندارد؛ چنین « ورزیسیاست»وز و زبان رسمی شان ترجمانی در مباحث سیاسی رمشکالت و مبارزات

حال ملزومات بازتولید گذارد، و درعینسیاستی که راهی برای مشارکت اکثریت جامعه )فرودستان( باقی نمی

سیاست »ی طبقاتی است و هیچ نام دیگری جز ی سیطرهکند، امتداد ظفرمندانهوضعیت را از زبان آنان بیان می

ای سیاسی و خادمان ایدئولوژی مسلط با جدیت و حرارت مشغول ارد. البته بازاریابان حرفهند« فرادستان

ی دولت روحانی برای مصالح آتی ند که چرا انتخاب دوبارها»کشاقشار ضعیف و زحمت»سازِی افکار این روشن

« اقشار شریف»ت این اندازی برای تغییر وضعیآنان بهتر است. اما از دید من چون این انتخابات هیچ چشم

مجلس خصوصی است؛ هروقت نوبت »ها گفته شود: تر آن است که طی مباحثات جاری به آن، صادقانه7ندارد

 «!   تان را تقدیم حاکم کنیدمکتوب هایزنیم، تا تحفهتان میشما رسید صدای به

 

۴ 

کنند وضوح عمل میاب کنونی نیز بههای مسلط که در فضای پرالتهفرضای از پیشکوشم پارهن بند مییدر ا

ی اساسی نه مضمون منطقی و چالش بکشم. با این توضیح که در شرایطی این چنین پوپولیستی، مسالهرا به

ها و رویکردهای سیاسی ها و ساختارهایی است که گرایش نسبی به سمت انتخابها، بلکه رویهتحلیلی استدالل

ها و انگاشتهای تاریخی معین که برخی پیشختارهایی با خاستگاهسازند؛ سامی« گیرهمه»معینی را 

حال، در چارچوب نوشتار محدود این بخشند. باها و رویکردهایی بدیهی اعتبار میسان فاکتها را بهگیریجهت

ی ارهی برخی نکات انتقادی دربگذرم. برای رعایت اختصار به طرح فشردهناچار از این بحث دوم درمیحاضر به

اینکه بسیاری کنم، ضمنهای مسلط بر فضای سیاسی کنونی بسنده میفرضترین پیشای از این مهمپاره

 . 8اندها نوشتهفرضی هر یک از این پیشتفصیل دربارهبه

                                                 
انگارد، و منافع فرودستان را به منافع اقتصادی سپهر اقتصادی جدا میطور انتزاعی از . ممکن است این ایراد مطرح شود که چنین درکی سپهر سیاسی را به 7
های اقتصادی واسطه در خدمت رویههای سیاسی چنین مستقیم و بیکاهد. پاسخ من این است که در کمتر جایی از دنیای کنونی رویهها فرو میی آنواسطهبی

ی ایستادن در کنم برای کسانی که دغدغهی اخیر را انکار کند. تصور میدهه ای اقتصادی در ایران سههاند. و کیست که بتواند سمت و سوی ویرانگر رویهبوده
تر در امتداد مسیر گذشته است، دشوار نباشد؛ دولتی که از «موزون»، حرکتی «اعتدال ملی»ی اقتصادی دولت که کارنامهجانب حقیقت را داشته باشند، فهم این

ناظر بر منافع صاحبان « وکاْرکسب»که های اقتصادی خود قرار داد، و تا جاییی برنامهرا سرلوحه« کاربهبود فضای کسب و»پوشْی شعار ردهگونه پقضا بدون هیچ
 خوبی بدان وفادار بوده است.      سرمایه است، به

 ی زیر: جوع کنید به دو نوشتهام. برای نمونه رها پرداختهفرضتر در حد بضاعت به برخی از این پیش. من هم پیش 8

 ، تارنمای پراکسیسزدایی نولیبرالیی امر سیاسی در عصر سیاستدرباره 
 ، تارنمای پراکسیساشی در ایران: جمهوری اسالمی در پیوستار تاریخیزایش تراژد-وری بر روند بازمر 

http://praxies.org/?p=5319
http://praxies.org/?p=4666
http://praxies.org/?p=4666
http://praxies.org/?p=4666
http://praxies.org/?p=4666
http://praxies.org/?p=4666
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 هایبحران تحریمنژاد کشور را به پرتگاه نابودی کشاند: ایم و خواهیم شنید که دولت احمدیبارها شنیدهالف( 

ویژه در ها )و بهی عرصههای اجرایی در همهاقتصادی و خطر جنگ و بلبشوی اجتماعی و سیاسی و ناکارآمدی

جمهور در ی اختیارات قانونی و متعارف مقام رئیسگمان پرسش از دامنهی دیپلماتیک(. این مساله بیعرصه

ر اختیارات حداکثری برای مقام ریاست گنژاد نشانکه احمدیکشد. درحالیساختار سیاسی ایران را پیش می

یحتمل  اند؟اختیارات جمهوری است، چرا دیگر روسای جمهور )که ظاهرًا درایت سیاسی بیشتری دارند( فاقد آن

ی موهوم چه رسمی بیشتری برخوردار بود! اما از آن پشتوانهی سیاسی رسمی و نیمهنژاد از پشتوانهاحمدی

نژاد خود بهترین گواه نمادین است که انگیز امروز احمدیاه سیاسی متزلزل و ترحمچیزی برجا مانده است؟ جایگ

 خود هم ابزاری در دست مقاصد صاحبان اصلی قدرت بوده است. وانگهی، تحریم« دوران اوج»او حتی در 

کمیت بنابه ای بود که حانژاد نبود، بلکه بخشی از پروسهدرایتی سیاسی احمدیاقتصادی و خطر جنگ رهاورد بی

و برای پیشبرد آن تا جای  9وارد آن شداش و با اجبارها و مقاصدی معین تاریخچه و دینامیزم درونی و بیرونی

ی تهدید تهاجم ها و رفع سایههمین ترتیب، بهبود وضعیت تحریمنژاد بازی کرد. بهممکن با کارت احمدی

پنهان حاکمیت ایران با ای از توافقات نیمهنظامی، نه ماحصل درایت دولت روحانی، بلکه محصول رشته

نژاد هم های غربی بود که از قضا پیش از برآمدن دولت روحانی آغاز شد. سیاست اقتصادی دوران احمدیقدرت

سازی و تعدیل اقتصادی( های کالن نئولیبرالی )خصوصیبه پیشبرد برنامههای قبلی معطوفدر امتداد دولت

عنوان اش بهدلیل جدیت، که از قضا به10المللی پول بودبانک جهانی و صندوق بین مطابق با استانداردهای

 ۸۸خونین جنبش  . سرکوب11المللی پول قرار گرفتمورد تشویق صندوق بین« گر اقتصادی موفقیک اصالح»

نژاد احمدی ی پیامد آن را دشوار بتوان به پای دولتهای مقارن آن و تعقیبات امنیتی دورهو کشتار و شکنجه

                                                 

 پراکسیستارنمای ، ای(ی توافق هستهطلبی )نکاتی در حاشیههای رایج تحولدر نقد انگاره. امین حصوری:  9

های رفسنجانی و خاتمی، ذیل عنوان پیشبرد و نژاد را همانند دولتهای اقتصادی دولت احمدیسیاست در اینجا ممکن است این انتقاد مطرح شود که اگر . 10
ایم. در پاسخ نژاد به طبقات محروم( چشم پوشیدهویژه توجه احمدیها )بههای مهم رویکردهای طبقاتی این دولتی نولیبرالی بگنجانیم، بر تفاوتگسترش پروژه

یعنی پویایی تاریخی «(. مسکن مهر»ی ها، نظیر پروژههای اقتصادی برخی از آنرغم سویهاند )بهها عمدتا در سطح سیاسی قابل ارزیابیتباید گفت که این تفاو
های مختلف ها و ستیزهای درونی جناحها و تفاوتطبقاتی(، درکنار رقابتطبقاتی و میانشرایط کالن جامعه )از جمله تغییرات دایمی در آرایش قوای درونی

ها و الگوهای سیاسی یکسانی پیش ببرند. از این منظر، از های اقتصادی کالن را با برنامهداران متوالی نتوانند سیاستشوند که زمامی حاکم موجب میطبقه
های نولیبرالی ی پیشبرد برنامهساله ۱۶طی روند ی اجتماعی بود که های گستردهسازیهای برآمده از محرومبر موجی از نارضایتینژاد میراثآنجاکه دولت احمدی

ی دانیم که پاسخ ویژهتفاوت به این واقعیت حاد تنظیم کند؛ و میهای سیاسی و اجتماعی خود را بیتوانست برنامهدر دو دولت پیشین انباشت یافته بود، نمی
گونه که اش بود )همانو همزمان بسیج سیاسی آنان علیه رقبای سیاسی« ار محرومحمایت از اقش»نژاد به این وضعیت تاریخی، نوعی سیاست پوپولیستی احمدی

ی نوع دیگری از سیاست مایهرا دست« گشایش سیاسی»به خفقان سیاسی بود، های وسیعی که هنوز عمدتا معطوفبری نارضایتیدولت خاتمی با میراث
هایی از وضعیت زیستی بخشی از محرومان و حتی توزیع بخش اندکی از درآمدهای نفتی برای بهبود جنبه های عینی و تاریخی،پوپولیستی قرار داد(. اما این تفاوت

های شاخص اقتصاد که تمامی مولفهنژاد چیزی جز بسط مناسبات نولیبرالی باشد، چرای اقتصادی کالن دولت احمدیشود که کارویژهاجتماعی، موجب نمی
نژاد دیی اقتصادی دولت احماز کارنامه المللی پولصندوق بینتقدیرآمیز گزارش ی وی حضور دارند. از این نظر، باید اذعان کرد ی اقتصادنولیبرالی در کارنامه

ها و شعارهای خوبی توانستند میان داعیهی این نهاد امپریالیستی به«خبره»چراکه کارشناسان  است،« غیرایدئولوژیک»ی شاخصی از یک داوری عینی و نمونه
از سطِح پدیدار به »، و به قول فالسفه های اقتصادی وی تمایز بگذارندهای واقعی سیاستگیری و داللتنژاد و جهتاحمدی« پناهیمستضعف»ضدامپریالیستی و 

 «.  ذات برسند

 (.این خبر)همچنین نگاه کنید به  المللی پول از عملکرد دولت احمدی نژادگزارش صندوق بین.  11

http://praxies.org/?p=4897
http://praxies.org/?p=4897
http://www.tebyan-zn.ir/up/sporbayat/202972/صندوق_بينالمللي_پول_از_عملكرد_اقتصادي_احمدي_نژاد_تقدير_كرد/default.html
http://www.tebyan-zn.ir/up/sporbayat/202972/صندوق_بينالمللي_پول_از_عملكرد_اقتصادي_احمدي_نژاد_تقدير_كرد/default.html
http://www.tebyan-zn.ir/up/sporbayat/202972/صندوق_بينالمللي_پول_از_عملكرد_اقتصادي_احمدي_نژاد_تقدير_كرد/default.html
http://www.tebyan-zn.ir/up/sporbayat/202972/صندوق_بينالمللي_پول_از_عملكرد_اقتصادي_احمدي_نژاد_تقدير_كرد/default.html
http://www.tebyan-zn.ir/up/sporbayat/202972/صندوق_بينالمللي_پول_از_عملكرد_اقتصادي_احمدي_نژاد_تقدير_كرد/default.html
http://alef.ir/vdcawun6o49nou1.k5k4.html?194209
http://www.tebyan-zn.ir/up/sporbayat/202972/صندوق_بينالمللي_پول_از_عملكرد_اقتصادي_احمدي_نژاد_تقدير_كرد/default.html
http://www.tebyan-zn.ir/up/sporbayat/202972/صندوق_بينالمللي_پول_از_عملكرد_اقتصادي_احمدي_نژاد_تقدير_كرد/default.html
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شدن کنند. نظامیدر مواقع الزم با فراغ بال چنین کردند/می« طلباصالح» های طیفنگاشت، هرچند رسانه

داری تری یافت، نه پیامد زمامنژاد نمودهای روشنی احمدیسالهی سیاسی کشور که در دوران هشتعرصه

از  پیش از وی کلید خورده بود: انباشت ثروِت برآمدهها وی، بلکه تجلی تاریخِی ثمرات فرآیندی بود که از مدت

های اقتصادی مورد وثوق حاکمیت؛ های کالن ملی نزد صاحبان قدرت، نهادها و سازمانثروت« سازیخودی»

( از بستر یک دهه سرکوب خونین ۵۷های پس از در حاکمیتی که روند تثبیت ضدانقالبی آن )در سال

گری و سرکوب نظامی از سوز گذشته است، یعنی در حاکمیتی که نظامیمانسال جنگ خان ۸دگراندیشان و 

کنند و طلب منصبان نظامی رشد میگیری نهایی آن بوده است، بدیهی است که نهادها و صاحبارکان شکل

ها را از توان آنشود، مگر میها گسترده میکنند. و هنگامی که خوان ثروت ملی به روی خودیسهم می

نژاد و حامیان محروم کرد؟ از قضا هاشمی رفسنجانی، که مخالفان احمدی« اقتصادِی انقالب اسالمی ثمرات»

کنند، نخستین کسی بود که در کنونی تلقی می« سیاست اعتداِل»گاه دولت روحانی وی را خاستگاه و تکیه

ارمغان آورد )و در لوای به« دنیای استکبار»آور نولیبرالی را از های فالکتدوران زمامداری خود هم سیاست

، که 12شدن اقتصادی نظامیان هموارتر ساختکرد(، و هم راه را برای فربه بومیها را آن« دوران سازندگْی»

یافت. و ُطرفه ازای سیاسی میها دیر یا زود مابهشدن اقتصادی سپاه پاسدارن و دیگر ارگانطبعا این روند فربه

هایی که برآمده از تصمیمات استراتژیک کل نظام بود، به پای دولت یاستکه اینک ثمرات روندها و سآن

چندم خودی )و برای ی دستبهای قربانی کردن یک مهرهشود. این فرافکنی سیاسی بهنژاد نوشته میاحمدی

دور از انتظار نیست؛ اما بخش بزرگی از « ی سخت حاکمیتهسته»الوصول( از جانب کسب تطهیری سهل

های ها و تکثیر المانکنند، و حمل نشاننیز قلمداد می« هسته»نژاد خود را مخالف آن امروزی احمدی مخالفان

کنند. این یکی از را صرفًا تاکتیکی اجباری برای مخالفت اصلی خود قلمداد می« طلبیاصالح»گفتمانِی جریان 

حقیقت، تطهیر و دوام حاکمیت را ممکن پاشیدن در چشم با خاک« طلبیاصالح»هایی است که گفتمان گاهگره

 (. 13تری داردسازد )هر چند این مساله ابعاد ساختاری مهممی

ی اصلی کند، بلکه مسالهنژاد کم نمیکفایتی سیاسی احمدینیازی به تأکید نیست که سطور باال چیزی از بی

شود(، یت سیاسی وی داده شده )مینژاد و فاعلدادن آن است که وزن بسیار گزافی که به خطاهای احمدینشان

                                                 
های نولیبرالی در دهد که پیشبرد ضربتی پروژهی کشورهای دیگری نظیر پاکستان، ترکیه، مصر و بسیاری از کشورهای آمریکای التین نشان می. تجربه 12

منصبان نظامی بخشی از الیگارشی گری دارند، بلکه صاحبفقط پیوند تنگاتنگی با نظامیست که نهایهای سیاسی بستهنیازمند ساختار« جنوب»بسیاری از جوامع 
 ی زیر تحقیق مقدماتی بسیار مفیدی است: ی حاکم هستند. درخصوص روند رشد انحصارهای اقتصادی در ایران متاخر، مقالهاقتصادی در طبقه

 ، لوموند دیپلماتیک فارسی«اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایرانند؛ اانحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده»رامین معتمدنژاد:  

 . برای نمونه رجوع کنید به این دو نوشتار: 13

 منجنیق، ۵۹، فالخن «ناپذیِر رفسنجانیصعود مقاومت»امین حصوری:  

 ، در گفتگو با تارنمای آسو. «کندجمهوری اسالمی را بازتولید می طلبیاصالحجنبش »کامران متین:  

 

 
 

http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article339
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2017/02/falakhan59.pdf
http://manjanigh.com/?p=2007
http://manjanigh.com/?p=2007
http://aasoo.org/articles/351/
http://aasoo.org/articles/351/
http://aasoo.org/articles/351/
http://aasoo.org/articles/351/
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ی واقعیت مند برای بازنمایی وارونهای نظامنه اغراقی سهوی یا بخشی از تحریفات متعارف سیاسی، بلکه رویه

ی سخت هسته»و هم وابستگان « طلباناصالح»ای که هم جریانات همسو با سیاسی متاخر ایران است، رویه

 تند. اند و هسدر آن فعال بوده« حاکمیت

نژاد دارد. نخستین پرسش مراتب بهتر از دولت احمدیای بهی دولت روحانی کارنامهشود کارنامهگفته می ب(

ی چه معیارهایی؟ در مقابل این هایی از اجتماع( و بر پایهاین است که از منظر چه کسانی )چه طبقات و الیه

نژاد بود، هاجم نظامی که ماحصل دوران احمدیهای اقتصادی و خطر تشنویم که بحران تحریمپاسخ را می

ها نیز رهاورد دولت روحانی بود. در بند قبلی گیر آنگیر تمامی جامعه بود که رفع یا تخفیف چشممعضالتی دامن

ها محصول فرآیندها و سازوکارهایی شد که چگونه ایجاد و رفع نسبی این بحران تا حدی به این مساله پرداخته

اند )برای بحثی در این زمینه گیری و اجرای نهاد ریاست جمهوری بودهی تصمیمداری و دایرهزمامورای دوران 

انی بنا به مجموع تردید دولت روحدهم(. بیارجاع می  ۹و  ۸های مخاطب را به مطالب ذکرشده در پانویس

ی سیاست خارجی داشته است، اما باز هم باید پرسید ماحصل این تری در عرصهشرایط موجود دیپلماسی موفق

هایی و برای چه اقشاری از اجتماع به ثمرات ملموسی بدل شد؟ از دید من، ثمرات این توفیق توفیق در چه حوزه

ی آن( شد، که با تکیه بستهی اجتماعی همکمیت )و طبقهطور انحصاری نصیب کلیت حای نخست و بهدر وهله

و شرایط عمومی مقارن آن، توانست «( آشتی ملی»ی نژاد به روحانی )پروژهی تغییر فاز احمدیبر فرآیند ویژه

گیری بهبود طور چشمی روحانی بهاش پیش از دورهثبات خارجی و داخلی خود را در مقایسه با وضعیت شکننده

های رایج گوییگوییم، باید از این کلیی دولت روحانی سخن میبا این وصف، هنگامی که از کارنامه بخشد.

ای و برای چه کسانی تغییر کرده است. یک حوزه طور مشخص ببینیم که چه چیزی، در چهعبور کنیم و به

هایی از حیات اجتماعی هشود هر تفاوت مشهودی در مولفدرک رایج غلط در این زمینه آن است که تصور می

های ناگزیْر تغییر پنداشته شود. یعنی تفاوتسیاسی محسوب می-دارْی یک تغییر اجتماعیی زمامبین دو دوره

تواند به طور ی این درک آن است که گویا حاکمیت کلیت صلبی است که میفرض نااندیشیدهشوند. پیشمی

که ای اجتماعی و دستخوش تغییرات تاریخی است، طورید پدیدهکه حاکمیت خوایستایی پایدار بماند. درحالی

ریزی و تغییرات دیگری را مدیریت نکند، اساسًا در روند اگر به حدی از تغییرات تن ندهد و نیز تغییراتی را برنامه

 بیان دیگر، حاکمیت قدرت مطلقی برفراز جامعه وشود. بهتغییرات تاریخی ناخواسته و سهمگین منهدم می

کوشد ضمن حفظ مستقل از آن نیست، بلکه درست بدین دلیل که پای در جامعه دارد و بدان وابسته است، می

طور های مادی قدرت خود را بر مبنای شرایط و اقتضائات و روندهای موجود بهاش، پایهانسجام کلی درونی

ه قامت نیازها و اقتضائات بازتولیِد خود موازات آْن تا جای ممکن جامعه را بدایمی بازسازی و تقویت کند، و به

هایی در برخی نمودهای اجتماعی و سیاسی و گمان با تغییرات و دگرگونیبازآفرینی کند. تمامی این فرآیندها بی

اند. اما در کانتکست مورد نظر ما مالک ارزیابی نهایی، دامنه و قدرت نسبی روندهایی است که فرهنگی همراه

http://praxies.org/?p=4666
http://praxies.org/?p=4897
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یابی واقع ساختارها و سازوکارهایی برای قدرتی حاکم را مهار کنند یا بهقدرت انباشته هایبتوانند تعدی

گیری شکلتوان بهی زمامداری دولت روحانی میی حاکمیت فراهم آورند. آیا در بازهنیروهای بیرون از دایره

اندازی را نوید بدهند. اگر مهایی از حیات اجتماعی اشاره کرد که چنین چشساختارها و سازوکارهایی در حوزه

، 15، زنان14های معیشت و کارگریزا را برشماریم )مثل حوزههای دستخوش تضادهای تنشترین حوزهمهم

های سیاسی، نظام آموزشی، نظام بهداشتی، عدالت قضایی،  بیان، آزادی های قومی، آزادیمحیط زیست، اقلیت

یابی نیروهای بیرون از حاکمیت نویدبخش مهار قدرت و قدرت فضای شهری و غیره(، نه فقط از خلق روندهای

برای از آِن خودسازی سپهرهای بیرون از « دولت»مند های نظامیابیم، بلکه بیش از هرچیز با تالشاثری نمی

قوه ی حاکمیت و لذا بالطور متعارف بیرون از دایرهسازِی هر آنچه بهشویم: روندی از ادغام و درونیآن مواجه می

« گیرانهتهاجم پیش»، که چیزی از جنس «آشتی ملی»در روند « هاتبدیل تهدیدها به فرصت»خطرآفرین باشد: 

ای ی مدنییابی )در جهت خلق جامعهمند دولت برای وسعتی مدیریت جامعه است. این تالش هدفدر عرصه

سازی شد شتابان و تهاجمی روند کاالییشود که راز آن خود( درست در بطن شرایط پرتضاد و پررنجی انجام می

شوند که بر این، خدمات اجتماعی و دولتی درحالی کوچک می. و عالوه16بر اکثریت جامعه تحمیل کرده است

ی اجتماعی و سیاسی خود را برای تأمین ملزومات انباشِت هرچه بیشتِر سرمایه گسترش نهاد دولت پیکره

 بخش(.  یابی به یک هژمونی اطمینانای در جهت دستدهد )همچون پروژهمی

 

های موجود و هایی برای نفوذ در شکافهای حاکمیت، فرصتبندیها در قطبشود که تشدید نزاعگفته می پ(

توان میانجی آن میآورد که بهراندن ساختارهای مسلط فراهم میزدن به و عقبها در جهت ضربهتشدید آن

بات مترقی و رشد مبارزاتی در این جهت گشود. ترجمان این حرف در کانتکست فضا و امکاناتی برای طرح مطال

ی آن )یا نیروهای سیاسی برندهسیاسی پیش و جناح« طلبیاصالح»ی سیاسی ایران چنین است: پروژه

ی پیش شکافی در ساحت قدرت ایجاد کرده است که باید با مستقر شدن خواه از دو دههنای آن( خواههمبسته

استبدادی را تقویت کرد و سپس  -خواهی قطب ارتجاعیر آن نخست نیروهای موجود علیه پیشروی و تمامیتد

هیج رو مخالفتی با این تر فراهم ساخت. من بههای بزرگای برای گامهای سیاسی تازهاز رهگذر آن فرصت

تواند رویکردهایی هشیارانه میطلبی در شرایط تاریخی معین و بر اساس دیدگاه کلی ندارم که سیاست اصالح

                                                 
 ی دستمزد کارگران نگاه کنید به:ی رویکرد دولت روحانی به مسالهبرای مثال، درباره . 14

 ؛ رادیو زمانه«کندمی« وتو»دولت افزایش دستمزدها را »غالمرضا عباسی:  

 ، منجنیق۷۰فالخن ؛ «های پرهای خالی و جیبدست»اردالن باستانی:  

 ی زنانی دولت روحانی در حوزهی کارنامهدرباره فاطمه صادقی سخنرانی.  15

و   ۴۴های اصل اجرای صحیح سیاستد را ی اصلی خوهای تعدیل اقتصادی است و کارویژهدولت حسن روحانی وفادارترین دولت به سیاست».  16
 برگرفته از:«. فراهم کند جذب سرمایهو راه را برای  زداییمقرراتکار وداند، تا از فضای کسبمی ی ابعادسازی در همهخصوصی

 یق، منجن۶۹فالخن ، «آزاد مناطقِ  آزادِی»حنیف صابر:  

 

https://www.radiozamaneh.com/318964
http://manjanigh.com/?p=2189
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2017/05/falakhan70.pdf
https://www.pscp.tv/w/1yoKMBmQDLeGQ
https://www.pscp.tv/w/1yoKMBmQDLeGQ
https://www.pscp.tv/w/1yoKMBmQDLeGQ
http://manjanigh.com/?p=2177
http://manjanigh.com/?p=2177
http://manjanigh.com/?p=2177
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2017/05/falakhan69.pdf
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هایی برای بسط سیاست انقالبی )در جهت تغییرات بنیادین( باشد. اما باور ندارم که در ایران ساز فرصتزمینه

نام از دو کننده تحت همینای گمراهگونهطلبی جریان داشته است: آنچه بهمتاخر چیزی از جنس سیاست اصالح

ایم در تحلیل نهایی بخشی از مدیریت سیاسی راهبردی حاکمیت برای مهار ی پیش تاکنون شاهدش بودهدهه

در ایران متاخر همواره بخشی « طلبیاصالح»فقط از آن رو که جریان بوده است. نه های درونی جامعهتنش

(، و نیست« اصالحات از باال»های الگوی ی حاکمیت بوده است )تاریخ جهان عاری از نمونهجدانشدنی از پیکره

ویژه( بر اساس رقیب، بلکه همچنین )و به ها با جناحسبِب همخوانی رویکردهای اقتصادی کالن آننه به

طی دو دهه حیات سیاسِی پرهیاهوی « طلباناصالح»ی سیاسی بسیار متناقض، ناپیگیر و غیرشفاف کارنامه

رغم برخورداری از پشتیبانی وسیع به« طلبیحاصال»ی اخیر به مساله بنگریم، جریان آنان. اگر صرفًا از این زاویه

حتی در چارچوب شعارهای تنگ و ترساِن خود « طلبی از باالاصالح»ی هایی از پروژهمردمی، از پیشبرد حداقل

باشد. به باور من « ساالری دینیمردم»نیز ناتوان بوده است، یعنی آنچه که بنا بود گشایش سیاسی در چارچوب 

ی سخت حاکمیت( )هسته« جناح رقیبْ »ی مطلق ی سیطرهکاری بر اساس انگاره«پرهیز»انی و تحلیل این ناتو

ویژه اگر این واقعیت تاریخی را در نظر آوریم که جریان نگرِی محض است. بهباوری و سطحیخوش

های سیاسی ترین مانع رشد مطالبات و مشارکتکننده خود به مهمهایی تعیینسو در برههاز یک« طلبیاصالح»

« پرورشِ »سازی و نهادسازْی به اش بدل شد؛ و از سوی دیگر، در روندهای مستمری از گفتمانهای مردمیپایه

« طلبِیاصالح»قد از طلبْی دفاع تمامخود( پرداخت که تحت نام اصالحمنِد نیروهایی ارگانیک )وابسته بهنظام

ای خود قرار دادند؛ که ماحصل این دو ی مسلکی و حرفهرا فریضههای انتقادی و بدیل موجود در برابر دیدگاه

های اجتماعِی موجود بود. از دید کشاندن جنبشبیراههطلبی در جامعه و بههای تحولسازی پتانسیلرونْد زایل

این ی نهاد قدرت در ایران، دینامیزم تاریخی کاری را باید در ساخت ویژه«پرهیز»ی این ناتوانی و من ریشه

« طلباناصالح»در این کلیت جستجو کرد. « طلباناصالح»نهاد و مواجهات بیرونی آن، و تاریخچه و جایگاه 

های درونِی دیرین حاکمیت زاده شدند، و در مشی سیاسی خود این ها و شکافحکومتی اگرچه از دل تنش

 های محکم وابستگیبه رشته: الف( بناای بدان افزودند، اما درمجموعها را بازتاب دادند و ابعاد تازهشکاف

که: تر اینشان( را نداشتند؛ و مهمسیاسی هاینفع داعیهبه حاکمیت، اراده و توان رویارویی با آن )به ساختاری

بخش برای کلیت حاکمیت در رویارویی با تضادها و شان کارکردی توازنب( حتی در پیشبرد ستیزهای جناحی

تر در آن پیش« طلباناصالح»ش داشتند. )در تحلیل ساخت حاکمیت ایران و نقش و جایگاه اهای بیرونیبحران

دهم(. بنابراین، ، که برای کوتاهی کالم مخاطب عالقمند را به آن ارجاع می 17امطور نسبتًا مفصل نوشتهبه

نش مربوط اری از هواداری بسیاهای آن و امیدهای صادقانهی سیاسی متناقضی تاجایی که به داعیهچنین پروژه

ی و پروژه« دولت اعتدال»ی نهایی آن در نظر، استحالهبیانجامد. از این« فتحی»توانست به شود اساسًا نمیمی

                                                 
 ، منجنیق۵۹فالخن ، «ناپذیِر رفسنجانیصعود مقاومت»امین حصوری: .  17

http://manjanigh.com/?p=2007
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2017/02/falakhan59.pdf
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ی ماهیت و ظرفیت درونی آن بوده است. اما اگر از منظر دهندهنه نشانگر شکست آن، بلکه نشان« آشتی ملی»

عیار بوده است، چراکه با درمجموع یک موفقیت تمام« طلبیاصالح»ی ژهحاکمیت به مساله بنگریم، رهاورد پرو

طلبی جامعه به های تحولها و پتانسیلبازنمایی یک دوقطبی حاد در ساختار حاکمیت و جذب و هدایت انگیزه

کلیت زده را برای ای پرتنش و بحرانخوبی توانسته است امکانات مدیریت سیاسِی جامعهسمت این دوقطبی، به

سازی فقط کمکی به برآوردهنه« طلبیاصالح»ی بیان دیگر، و در یک نگاه کالن، پروژهحاکمیت فراهم سازد. به

ها( نکرده است، بلکه در مقابْل جویی آنحدی از مطالبات مردمی )یا رشد بسترها و ابزارهای ضروری برای پی

کوشد از منظر یحات، در برابر رویکردی که می. با این توض18به بازتولید کلیت حاکمیت خدمت کرده است

ورزی انضمامِی مترقی عرضه کند، باید گفت این رهیافتی برای سیاست« های درونی حاکمیتتشدید شکاف»

 گری دارد. ترمیم-شکاف گرایشی ساختاری به خود

 

روحانی( از ساختار )مشخصًا تحت هدایت « طلباصالح»شود که با تضعیف و حذف احتمالی جناح گفته می ت(

 ی سیاست بههنهگیرد و پگرای حاکمیت قرار میتمامی در اختیار جناح تمامیتسیاسی کشور،  نهاد قدرت به

ی آنان و نظایر آن( بدل بستهگرایان تندرو و نهادهای نظامی همنیروهای سیاسی افراطی )اسالم جوالنگاه

، حاکمیت ایران تدوام یکپارچگی نسبِی خود را مدیون . در امتداد آنچه در بند قبلی گفته شد19شودمی

گیری کنونی آن با ایجاد ی حیات این نظام و موقعیت و جهتاش است. چراکه تاریخچهبندی درونیقطب

های ساختاری در سطح جامعه همراه بوده است که هر یک از آنان منبع کن و شکافای تضادهای بنیانپاره

ی انبوه سالهی سرکوب مستقیم چندینو هست. حاکمیت ایران نه فقط برپایه هایی حاد بودهمولد تنش

دلیل تضادها و یابی بعدی آن )بهانقالبیون و مخالفان سیاسی استقرار یافته است، بلکه روند تثبیت و گسترش

بوده است.  کند( مستلزم سازوکارهای متنوعی از سرکوب دایمی جامعهای که بازتولید میهای ساختاریشکاف

کند االصول در بحرانی دایمی زیست میآفریند، علیی تقابلی که با اکثریت جامعه میواسطهچنین حاکمیتی به

رفتنی نیست که منابع اصلی این تقابْل ازمیاننظر، تا زمانیکند. از اینهایی شکننده عبور میواقع از وضعیتو به

رسد که حاکمیت ناچار است برای سرکوب نظر میو غیره(، به )نظیر منطق سرمایه یا منطق حکومتی اسالم

آمیز با جامعه مهیا باشد. اما از آنجاکه آمادگی برای سرکوب دایمِی فرودستان و دایمی مواجهات احتمالی تنش

طلبد و ضمنا پیامدهای سرکوب کاربردهای بعدی آن را مادی عظیمی می ستمدیدگان )اکثریت جامعه(، ظرفیت
                                                 

 ی زیر: بر متن فوق نگاه کنید به نوشتهخصوص عالوه. در این 18

 ، در گفتگو با تارنمای آسو. «کندجمهوری اسالمی را بازتولید می طلبیاصالحجنبش »امران متین: ک 

   

های نادرستی ارزسازیتواند به  همسازی خطر لوپن( جریان داشته است، میسازی خیر و شری با آنچه اخیرًا در انتخابات فرانسه )با برجسته. تقارن این تصویر 19
های کالن اقتصادی مشیکننده است ]گرچه حتی این دومی هم تاجایی که به خطی فرانسه تعیینهمان اندازهکه نتایج انتخابات در ایران بهدامن بزند: الف( این

کننده است؛ ج( راستی تعیینکه انتخاب در ایران هم به قدر فرانسه آزاد است و رأی مردم بهکننده نیست[؛ ب(  اینشود تعیینشود، به قدری که ادعا میمربوط می
 شده در فرانسه واقعی است. دوقطبی سیاسی برجسته یهمان اندازهکه دوقطبی سیاسی برساخته در فضای ایران )تخاصم و تعارض رویکردهای رقیب( بهاین

http://aasoo.org/articles/351/
http://aasoo.org/articles/351/
http://aasoo.org/articles/351/
http://aasoo.org/articles/351/
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بایست بین توان های غیرمردمی( میکند، در عمْل حاکمیت ایران )همانند بسیاری از حکومتتر میدشوار

واقع خود شکل دیگری با جامعه توازنی ایجاد کند، وفاقی که به« وفاق سیاسی»سرکوب مستقیم و دسترسی به 

با عراق(، نفوذ های پس از جنگ )از سرکوب و امتداد سیاسی آن است. مقارن با مرگ خمینی و سال

گیری کاهش یافته بود و از این رو سرکوب طور چشماش بهایدئولوژیک حاکمیت ایران و توان بسیج سیاسی

خفقان سیاسی  کار مهار تضادهای جامعه باشد. از سوی دیگر، برپایی یک دههتوانست یگانه راهمستقیم نمی

ی ات فضای جنگی(، مجالی برای رشد جامعهمحض و سرکوب خونین و بندوبست مخالفان سیاسی )به مواز

رو، گری کند فراهم نبود. از اینای که بتواند نوعی از وفاق سیاسی میان مردم و حاکمیت را میانجیمدنی

ی های درونِی انباشتهتدریج شکافحاکمیت برای برقراری سرفصل جدیدی در حیات سیاسی خود، ناچار بود به

رو به سوی « معقول»ای گونهها بود( بهرایط اضطراری مانع از تشدید علنی آنخود را )که حضور خمینی و ش

ای یابی به حدی از وفاق سیاسی با جامعه ایجاد گردد. چنین رویهجامعه باز کند تا بستری قابل مهار برای دست

انقالب اسالمی  داری میراثها از سوی هر یک از دو جناح سیاسی عمدهنخست با رشد برخی نهادسازیدر گام

جمهوری رفسنجانی انجام شد، که در امتداد تحوالت ی نخست ریاستدر دوره«( راست و چپ اسالمی)»

را تسهیل ساخت. از آن پس، « طلبیاصالح»ی ی خود امکان ظهور پروژهنوبهسیاسی حاد عصر رفسنجانی به

-توان حیات سیاسی حاکمیت ایران را میی پیامدها و رویدادهای سیاسی بنگریم، سیر اگر صرفًا به حوزه

ترین ها و ساختارهای حاکمیت نامید. مهمی مدنی متناسب با بنیانی ساخت یک جامعهپروسه -تعبیریبه

معنا که هر یک از دو  از باالی آن حول دوقطبی دروِن حاکمیت بوده است، بدینِ گیریویژگی این فرآیند، شکل

امکانات اقتصادی، نهادین و سیاسی خویش کوشید بخشی از نیروهای اجتماعی  گیری ازقطب یادشده با بهره

مند چنین نیروهایی ها و اهداف خود سازماندهی کند و مسیری برای پرورش نظامموجود را در چارچوب آموزه

و با رشد  ی مدنِی برساختهترین کارکرد این فرآیند آن بود که با گسترش تدریجی این جامعهخلق کند. اما  مهم

های اعتراضی، مطالبات و ی نفوذ اجتماعی و سیاسی آن، توان مؤثر آن برای ادغام سرکوبگر پتانسیلدامنه

لحاظ سیاسی فروبسته( افزایش یافت؛ یعنی با هدایت و شدت تضادمند، اما بهای بهتحرکات درونی جامعه )جامعه

چپ و راست »ی یکی از دو جبهه تحرکات بهلبات و ُخردهها و مطاکردن بخش قابل توجهی از نارضایتیکانالیزه

ی شده؛ روندی از خلق هدایت«(گراییاصول»؛ و «طلبیاصالح»تر: سوی )یا به تعبیر امروزی« اسالمی

اند. ی عمومیُزدایی از عرصهسیاست اش معطوف بهدر فضایی که اغلب ساختارهای عمده« ورزیسیاست»

ت حضور همیشگی حدی از سرکوب مستقیم )در گستره و درجاتی قابل تنظیم(، با موازاترتیب، بهبدین

ی مدنِی خاص، میانجی مادی و تاریخی الزم برای کسب حدی از وفاق میان حاکمیت شدن این جامعهبرساخته

ای کل سان صدبه« ی مدنیجامعه»و جامعه فراهم گشت. اما کارکرد مؤثر چنین وفاقی وابسته به برنمایِی این 
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کلید خورده « آشتی ملی»ی ی مدنی است که پروژهیابی همین جامعهی استحکامجامعه بود/هست و به پشتوانه

 است.  

فقط نیازی به یکپارچگی مطلق ندارد )چون در عین تکثر، توان گفت حاکمیت ایران نهبا این توضیحات، می

اش( نیازمند وجود حدی از تضادها و های اصلیدهواحد است(، بلکه اساسًا تداوم هستی سیاسی آن )بر شالو

های ها پایهرو تصنعی یا نمایشی نیستند، بلکه خلق و تداوم آنهیچانشقاقات درونی است؛ تضادهایی که به

شان، و رغم ستیزهای درونیی این کلیت، بههای سیاسِی اصلی برسازندهرو، قطبمادی و تاریخی دارد. از این

اند تا تدوام حیاِت این کلیْت تضمین و متغیرشان، به کارکردهای یکدیگر وابسته ی سیاسی متفاوتهارغم وزنبه

طلب، مستلزم بیان دیگر، یکپارچگی سیاسی مطلق حاکمیت ازطریق حذف فرضِی جناح اعتدالی/اصالحگردد. به

زده ای تضادمند و بحرانمستقیم جامعه آن است که یا جناح مقتدرتر حاکمیت به قدرت مطلقی برای سرکوب

تِر آن، یعنی مدافعان ی مدنِی برساخته )از قضا بخش کوچککه بخشی از آن جامعهدست یافته باشد، و یا این

های درونی کل جامعه برخوردار شده باشد. شاید نیازمند استدالل نباشد گرایان(، از نفوذی مطلق بر گرایشاصول

ی هسته»کنم که حال تصور نمیمناسبتی با واقعیت امروز ندارند. درعین که هیچ یک از این دو حالِت فرضیْ 

ای تن بدهد؛ ای از فشار و اضطرار وجودی رسیده باشد، که بخواهد به چنین مخاطرهمرحلهبه« سخت حاکمیت

 های متوالِی بحران مشروعیتِ طور خاص، در پی سالطور کلی و این بخش از حاکمیت بهعکس، حاکمیت بهبه

گذراند که اش را میترین فازهای حیات سیاسیی خارجی، اینک یکی از آسودهثباتی در عرصهداخلی و بی

های بسیار انداْز ضرورتی این چشمسیاسی است. تخریب خودخواسته« ثباِت»اندازی از نویدبخش چشم

 محکمی می طلبد.  

 

ری آن است که رأی شهرونداْن هم تأثیرگذار و های جای بسیاری از بحثانگاشته بدیهی فرضیک پیش ث(

خواهد شد و هم انتخاب مشخص « شمرده»ست. معنای این حرف این است که هم رأی شهرونداْن هم حیاتی

شدن بیشتر فضا توسط جناح ترشدن وضعیت )بستهتواند از خطر عینِی وخیم، می«رومیانه»نفع روحانِی آنها به

شود، بدیهی نیستند. چنان که ادعا میبسته آنهای همیک از این گزارهید من هیچرئیسی( جلوگیری کند. از د

ها به نفع روشنی نشان داده است که توان دستکاری در رایبه ۱۳۸۸حاکمیت جمهوری اسالمی در انتخابات 

ی آن ندهدههم نشان ۸۸انتخاباتی -از سوی دیگر، روند و سرنوشت جنبش پسا 20.را دارد« مصالح کلی نظام»

دهندگان علیه یک تقلب انتخاباتِی ممکن )حتی در باالترین سطح شور مردمی است که اعتراضات احتمالی رای

اعتدالی ادغام خواهد شد. « طلبانِ اصالح»ناچار در درون چارچوب اهداف و استراتژی و بسیج سیاسی( به

                                                 
( جستجو کرد، که رقم ۱۳۵۸بهشت اردی ۱۲« )پرسی نظام جمهوری اسالمیهمه». اولین جعل عظیم انتخاباتی در تاریخ حیات جمهوری اسالمی را باید در  20

های برگه« آری خواندِن« »انقالبی»ها( از دستور ی متعدد )مسئولین صندوقکه شاهدان عینهای آن بیرون آمد. با ایناز صندوق« آری»درصد  ۹۸.۲ای افسانه
 ی آن انجام نشده است )یا امکان آن فراهم نشده است(. دانم تاکنون هیچ تحقیق تاریخی مستندی دربارهکه میرأی سخن گفتند، اما تا جایی
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های بند قبلی، تنها بر شکاف حاد نابر استداللکند، بتأکید می« خطر عینِی بدترشدِن وضعیت»دیدگاهی که بر 

ی میان آن دو را که رابطهآنکند، بیها تأکید میهای ملموس میان آنمیان دوقطب سیاسی موجود و بر تفاوت

ها را مورد توجه قرار دهد. های ساختاری آندر بستر کلیت حاکمیت به بحث بگذارد و از این نظر شباهت

های اخیر درکی تا حد زیادی قابل فهم است، چون آنچه در سطح رویدادهای سیاسی در سالنمایِی چنین بدیهی

مشهود است، حاکی از رشد تعارضات و ستیزهای میان این دو قطب اصلی سیاسی است، که در موسم رقابت 

فضای کنونی های نمایشی و تهییجِی انتخاباتی طبعا ابعاد جدیدی از آن عیان شده است، و در ترکیب با سویه

حاکمیت  فرض همانند آن است که بپذیریم سرنوشت کلیتحال، پذیرش این پیشوزن باالیی یافته است. با این

یک هم در های میان این دو قطب وابسته است، که اینطور سیالی به مسیر آتی رقابت آْن جامعه( بهِ تبع)و به

ثریت مردم است. از دید من همچنان که مقام اک« انتخاب سیاسِی»ی مقطع کنونی وابسته به نحوه

روندهای کالن  جمهوری جایگاهی میانی در راس هرم قدرت سیاسی دارد و الجرم نقش آن در تعیینریاست

ست ایگذاری محدود است، بافت قدرت حاکمیت )در مقام یک کلیت( نیز واجد ساختارهای مقیدکنندهسیاست

های میان این دو قطب سیاسی سوی رقابتوکلیْت تابع سیالی از سمت موجب آن نه فقط سرنوشت اینکه به

بیان بخشی به ابعاد و پیامدهای این رقابت وجود دارد. بههایی برای تعدیل و جهتنیست، بلکه سازوکارها و اهرم

ی منفرد هاضامن آن است که رقابت میان سرمایه -در بیان کالسیک –که وجود نهاد دولت  گونهدیگر، همان

های دعنوان یکی از کارکرداری را به خطر نیاندازد )بهی مناسبات سرمایهو سیطره« ی سرمایهرابطه»منافع عام 

داری(، قابل تصور است که کلیت حاکمیت در فضای کنونی ایران نیز ضامن اساسی دولت تحت نظام سرمایه

های جناحی در برابر منافع و موقعیت و موقعیت همسازی امر خاص و امر عام است، یعنی ضامن همسازِی منافع

-شود(. اما چنین تصوری بیش از آن که صرفًا تجریدیمناسبات عام حاکم )که در کلیت حاکمیت پیکریابی می

ی های قدرت در تاریخچهسیاسِی حلقه-ها و ستیزهای اقتصادیمنطقی باشد، متکی بر روند تجربی رقابت

گرایان عینی بودن خطر اصول»منظر که به مساله نگاه کنیم، در برابر روایتی که  جمهوری اسالمی است. از این

طور که بر مبنای مصالح توان این روایت را پیش گذاشت که حاکمیت همانسازد، میرا برجسته می« افراطی

رآمدن روحانی مذاکرات نژاد را از شرکت در این انتخابات کنار بگذارد، یا پیش از باش قادر است احمدیدرونی

سان قادر است شرایطی را تأمین کند که همینبخش با نمایندگان ایاالت متحده را سامان بدهد، بهتفاهم

طورخالصه با خطر انهدام روبرو نشود. پس مدعای این تحلیل به« آشتی ملی»ی تاکنون موفق اما ناتماِم پروژه

های انتخاباتی و از طریق رأی مردم آتی آْن در رقابت وسوی حرکتچنین است: سرنوشت حاکمیت یا سمت

توانند بخشی از مسیر استراتژیک ناگزیر و مورد توافق ارکان های انتخاباتی میشود، بلکه رقابتتعیین نمی

بیشتری )درحدی که عمومی « وفاق سیاسِی»کنند تا پیشبرد این استراتژی با سهولت و « مردمی»حاکمیت را 
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های سیاسی درونِی حاکمیت مسیری سیال و خودبنیاد را بندی. ستیزهای قطب21پذیر گرددامکان نظر برسد(به

 تاریخِی مشخص، کلیت حاکمیت را برسازد؛ بلکه خوِد این کلیت ِ ها در هر مقطعکنند، تا برآیند آننمی طی

کند و ین ستیزها را تعیین میی مجاز اموجود با هستی مادی و تاریخی معین، محدودهعنوان ساختاری ازپیشبه

جمهورْی خود پیکریابی مادی و تاریخی -ها و نهادهای فراها ِاشراف دارد )از قضا وجود انواع و اقسام مقامبر آن

معنای آن خواهد بود که حاکمیْت انسجام و تامیِن چنین ضرورتی است(. از دست دادن چنین قابلیتی، به

سان یک کلیت( را از دست داده است و در سراشیب فروپاشی و اش )بهبخشیتداوم-الزم برای خود« عقالنیت»

« آشتی ملی»ی ی موفقیت سیاسی پروژهاضمحالل قرار گرفته است. از آنجا که حاکمیت کنونی به واسطه

م که ورفاصله گرفته است، من بر این بای فروپاشی درونی( های گذشته از چنین موقعیتی )آستانهبیش از سال

هراسند، از یابی جناح رئیسی میی کسانی که از خطر قدرتقالنیت مشترِک کلیت حاکمیت بیش از همهع

ُبرد را -جمهوری روحانی استقبال خواهد کرد، تا در فردای انتخابات بار دیگر یک بازی ُبردی ریاستتجدید دوره

تصادِی طیف اعتدال( جشن بگیرد. اق-ی جامعه )درکنار نیروهای ارگانیک دستگاه سیاسیزدهبا بخش هراس

طور کامل به بار نیامده است و هنوز سالیانی باقی است به« آشتی ملی»باید اذعان کرد که هنوز ثمرات درخت 

اقتصادِی -های سیاسی و پیامدهای اجتماعیتا فرارسیدن خزان ناگزیر این درخِت وسوسه )با انبوه سرخوردگی

ی سمت ارعاب مستقیم )آن چهرهی کنونِی حاکمیت بهه( تجدید رویهشدمانده و سرکوبتضادهای پنهان

 . 22افراطی( را ضروری سازد

 

توانند خود را متقاعد کنند که در انتخابات در نکوهش کسانی که باوجود هیاهوی فضای سیاسِی مسلط نمی ج(

کار دارند، دو دسته استدالل  زدن از اینهای رأی بروند، یا بعضا دالیل روشنی برای تنکنونی به پای صندوق

نما بدل هایی بدیهیگزارهها را بهها کمابیش آنی تهاجمی آنشود، که رواج گستردهبسته بیان میاصلی و هم

ربطی به مبارزه برای تغییر نظم مسلط عملی( است و هیچکرده است: یکی اینکه رأی ندادن عملی انفعالی )یا بی

نظم مستقر، درست درجهتی خالف  ی مخالفت بادیگر اینکه رأی ندادن از زاویه ی ایران ندارد؛ وبر جامعه

                                                 
زای جامعه باز هم پنهان بماند و تشدید تهاجمات اقتصادی اصلی بحران ب گردید تا شکافشده با برآمدن  دولت روحانی موجبرای مثال، وفاق نسبی حاصل.  21

مشخصًا اعتراضات علیه این رویه طی «. هضم گردد»انجام گیرد و  ی کارگر با سهولت هرچه بیشتری)با اجراگری دولت روحانی( علیه منافع طبقه حاکمیت
ها ترین پیامدهای این سیاستواسطهاز بی پذیری مستقیمآسیب ی کارگر بود، که در معرضهای طبقهن بخشتریزدهتنها از جانب بحران چهار سال گذشته

کارگر در معنای وسیع آن، شامل بخش فروشندگان نیروی کار )طبقه تر هرم پایینیهای وسیعکه این اعتراضات مورد توجه و حمایت بخشدرحالی بودند؛
اینک نکرده باشد( را لمس تر خواهد کرد )اگر هممتالطم ها راسط( واقع نشدند؛ تو گویی خطر عظیمی که زیست دشوار کنونی آنی متوطبقه تحتانی پرشمار

ی چنین از دید من سازوکار برسازنده. …نبودم،  ها رفتند؛ من یهودیاول به سراغ یهودی»یادآور این شعر برتولت برشت است که:  کنند. این امرنمی
ی شدهپیامدهای کمابیش  تثبیت و ی بسیار در خور تاملی برای فهم رویهتراژدی جمعی ندارد؛ هرچه هست، مساله هی آشکاری هیچ کم از یکتوجبی
 . در ایران کنونی است.« ورزیسیاست»

ی حاکمیت یافته است که میان این دو چهره طور نسبی عمومیتاینک این گفتمان به« ی حاکمیتی مدنی برساختهجامعه».  با گسترش نفوذ و فرادستی  22
های رویارویی انتقادی و سهم خود زمینهآمیزی با فروپوشاندن پیکر مشترک حامل این دو چهره، بهشکاف و تفاوتی بنیادین وجود دارد. گسترش چنین بینش اغراق

 اعتراضی با بنیادهای نظم مستقر را تضعیف کرده است.
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شود که گیری بیشتر نیروهایی میکند، چون در عمْل موجب قدرتآن عمل می«( معموالن)»مندی عامالن نیت

لحاظ به خانوادهی همدهند. این دو گزارهو فروبستگِی بیشتر سوق می« ناعقالنیت»وضعیت حاضر را به سمت 

ها تا ارگانیک و انبوه هواداران آن« طلباناصالح»های پرشمار طیف ها از تریبونبیاِن آن های سیاسیخاستگاه

ها بند ثابتْی در کنار سایر فاکتترجیع ، همچون«گراواقع»های های طیف محدود چپنوشتهها و دلرسانهُخرده

یاتی تهاجمی و طلبکارانه و دیگری عمدتا با دعوت به خردمندی شوند )اولی با ادبها تکرار میو استدالل

توان گفت دو مرجع یادشده در پافشاری بر این که نمینمایی(. با این«رادیکال»سیاسی، در برابر دگماتیسِم 

و  نبوهبازتولید ا»توان نادیده گرفت که این دوگزاره در بستر کنند، اما نمیها اهداف یکسانی را دنبال میگزاره

دلیل که در شرایطی که اکثریت سازی است. بدینها کارکرد مشترکی دارند که همانا مرعوبآن «نماِیبدیهی

ی وضعیت زیست جمعی خود ندارد، هر کنش هایی مستقل دربارهجامعه سازوبرگی برای پروراندن دیدگاه

گیرد. بنابراین شاید ا همسازی با حاکم قرار میخردی یانتقادی )و الجرم تردیدآمیز!( پیشاپیش در مظان اتهام بی

های نماییآن باشد که باید در برابر این بدیهی« باید از جامعه دفاع کرد»ی فوکو که های گفتهیکی از مصداق

در سطح جامعه نابود نگردد. اغراق نیست که  ورزی انتقادی مستقِلامکان اندیشهکننده ایستادگی کرد تا سرکوب

نوعی جبر جغرافیایی و تاریخی ماست، حدود بیست سال است که گفتمان ر سرزمینی که بهبگوییم د

ی اندیشیدن به ی آن( حوزهحاکمیت و معطوف به بازسازی مقتدرانه سان گفتمانی از درون)به« طلبیاصالح»

های نهادینی و برگی سازوانحصار خود در آورده است )با همههای بهبود جامعه را بهوضعیت کالن و رهیافت

های سیاسِی منتقد/مخالِف وضعیت های قدرتی که از آن برخوردار بوده است(. بخشی از نیروها و گرایشپشتوانه

های نشینی و حذف سیاسی تن بدهند، کوشیدند ادبیات و رهیافتآسانی به جبر حاشیهکه حاضر نبودند به

خلق کنند. اما ماحصل « گراواقع»دهند تا سنتزی  طبیقطلبی تاصالح« ناگزیرِ »سیاسی خود را با چارچوب 

سازی تفکر مستقل و )الجرم به( ی آنان تاکنون این بوده است که در عمْل ناخواسته به روند مرعوبواقعی رویه

های سیاسی، تولیدات فکری، و که آنان در کنشاند: چراهیاری رساند« طلبیاصالح»یابی بیشتر گفتمان سیطره

« طلبیِ اصالح»چارچوب متعارِف  ورزی در شرایط حاضر را بهی خود کوشیدند امکان سیاستیات روشنفکرانهادب

طور ی روشنفکرِی انتقادی بهآن محدود سازند و درنتیجْه پیشبرد این روند ساختاری را تسهیل کردند که عرصه

ی که مقولهای آن بدل گردد )درحالیهفرضو مبلغ پیش« طلبیاصالح»ای از تفکر روزافزونی به دنباله

ی اجتماعی وسیعی مدرن، دامنه« ارتباطیِ »ی مقارن با عصر زدهویژه در جوامع خفقانروشنفکرِی انتقادی، به

 دادن به فضاهای مقاومت برخوردار است(.    های مهمی در شکلها و کارویژهجهت از قابلیتدارد، و از این

دادن تر کردن این متن برای نشانام، مرا از طویلتفصیل بیان کردهازهای پیشین بهشاید آنچه در بندها و فر

های هر اشاراتی گذرا به برخی داللت نما معاف کند. با چنین امیدی، صرفًا بههای بدیهیگی این گزارهپایهبی

 کنم: یک از این دو گزاره بسنده می
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 23ع( درصورتی که صرفًا برآمده از ترس/هراس یا خشم/نفرتهر رویکردی به صندوق رأی )مشارکت یا امتنا

ها واجد حدی از درجاتی رویکردی واکنشی و انفعالی است، گو اینکه در سطح کنش فردی هر دوی آنباشد، به

گرایی( ارزیابی موجهی از این پدیده ارائه توان )بدون خطر پیشینیگری است. پس در این سطح نمیانتخاب

معنا که برآورد نهایی از ها و پیامدهای آن داوری کرد. بدینگیریچار باید آن را از منظر جهتناکرد، و به

چیزی را مایلیم ی این کنش چهواسطهدادن( وابسته به آن است که بهندادن )و رایتاثیری رایتأثیرگذاری یا بی

ندادن در گیری، اگر رای. از منظر جهتهاییانداز و میانجیچیزی را بسازیم، و با چه چشمتغییر دهیم و چه

نشدن در منطق گی خویش باشد )یعنی کنشی برای ادغامبه حفظ سوژهی نخست )سطح فردی( معطوفوهله

دادن را کاری ناالزم، نامفید و یا مضر اش رایعام وضعیت مسلط، در شرایطی که شخص در تحلیل نهایی

کننده ی اجتماعی نفیه مشارکت در حفظ و گسترش یک سوژهبی بعدی معطوفارزیابی کند(، و در وهله

فقط کنشی انفعالی نیست، بلکه کنشی سیاسی و موجه ی مقاومت( باشد، نهی سنگ بنای پروسهمثابه)به

که این کنش کوشم نشان دهم چرا تاجاییی آنچه تاکنون گفته شد می. در بند بعدی برپایه24است

 دانم. ر یک فرایند برساختِن مقاومت از پایین باشد، آن را تاثیرگذار میمقطعی/موسمی بخشی از پیوستا

گرایی سیاسی در درون حاکمیت کنونْی رشد افراط« حاد»ندادن در وضعیت نما که پیامد رایی بدیهیاین گزاره

ش سمت به قهقرای سیاسی است )و لذا از منظر مبارزه، کنشی متناقض است(، پیشاپیو تسهیل حرکت به

تر کند و راه را برای بررسی جامعمحدود می« های سیاسیزنیگمانه»ی تنگ حوزهندادن را  بهپیامدهای رای

احتماالت « طلبیْ اصالح»زنی سیاسی در فضای مسلط بندد؛ اما گمانهپیامدهای این عمل از منظر استراتژی می

گرا، از داالن عقلِی احتیاْط های افراطچشمگیر حکومتسازد تا با ارجاع به پیامدهای تاریخی منفی را برجسته می

شناختِی ترس راه بیابد. و از آنجا که چنین احتیاطی درخصوص سرنوشت جمعی و تاریخْی همواره به مغاِک روان

زنی )یعنی عینی بودِن خطر( عموما محل ی این گمانهدادهنماید، ماحصل پیشامری موجه )و شرط عقل( می

تخیل »سهِم خود راه را برای ظهور داده، بهزنی سیاسِی پیشترتیب، این گمانهشود. بدیننمی تردید واقع

ی ترس رها شود تا کنندهبندد، یعنی این امکان که ذهن جمعی از فشار فلجدر سطح جامعه می« استراتژیک

شود، می رخالف آنچه مکرر گفتهاین اعتبار، ببتواند به )خلِق( امکانات سیاسی/مبارزاتِی بدیل بیاندیشد. به

گیری از وقوع عملی سلبی است )برای پیش 25«طلبْیاصالح»دادن در فضای برانگیخته از گفتمان رأی

                                                 
های سیاسی و خاستگاهای از سازوکارهای بازتولید وضعیت مسلط با ترس/هراس از وضعیت محتمل آینده لزومًا ناظر بر دغدغه باور من خشم/نفرت. به 23

 گیی ایران من در اولی امکانات سوژهنظر بیاید، اما در شرایط تاریخی کنونی جامعهای صرفا رتوریک و برانگیزاننده بهاجتماعی یکسانی نیستند. شاید داعیه
 بینم تا در دومی. )در بند بعدی به این مساله خواهم پرداخت(     بیشتری می

کننده وجود ندارد، ازقضا ناخواسته بر ضرورت راهبردی ی نفییابِی یک سوژهی مشکوک که در شرایط کنونی ایران بستر امکان برای گسترش. این داعیه 24
 گذارد.  آمیز صحه میهای نفیتقویت کنش

های در معنای متعارف نیستند؛ حتی ممکن است از خاستگاه این المان« طلباصالح»های این گفتمان لزومًا ید نیازی به تأکید نباشد که حامالِن آموزه. شا 25
 تلقی کنند.  « طلباناصالح»خبر باشند، و یا حتی خود را در مجموْع مخالف مشی سیاسی گفتمانی بی
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گیری تدریجِی تواند عملی ایجابی باشد )برای کمک به شکلندادن میکه در همین فضا رأی، درحالی«(چیزی»

 ی جمعی(.یک سوژه

 

 

۵ 

بندی کنم که بتوانم ای جمعگونهزده و نامنسجم و ناتمام را بهکوشم این نوشتار شتابیدر این بند پایانی م

که در این بستر محدود و طور مشخص اینی انتخابات درنگ کنم؛ و بههای ایجابی مسالهقدری بر سویه

 کنندگِی برسازنده. تواند کنشی ایجابی باشد: یعنی یک نفیندادن میموسمی چگونه رای

 

دهیم تا از رشد می چپ شروع کنیم: رای« گرایانواقع»های ی مشترک استداللمایهبگذارید از جان

مان با کلیت .؛ یعنی باوجود مخالفت26تندروی دروِن حاکمیت( جلوگیری کنیم گرایِی سیاسی )توسط جناحافراط

کار را از  یری کنیم و فرصت اینکوشیم بدین وسیله از فروبستگی بیشتر فضای سیاسی جلوگساختار حاکم می

 .27نیروهای مترصِد آن )راست افراطی(  بگیریم

گرایی های موجوِد آن است. طبعا خطر عینی رشد افراطو حفاظت از حداقل« سپهر سیاسی»پس بحث بر سر 

ونه گبودن چنین خطری )آنها در ساختار حاکمیت نیست، بلکه عینیسیاسی صرفًا ناشی از واقعیت حضور آن

مردمی به سمت  هایی در دل جامعه باشد که گرایشگیباید ناشی از رشد بالقوهویژه میشود( بهکه ادعا می

چنین نیروهایی )در دل حاکمیت( را افزایش داده است. در همین راستا، تاجایی که این خطر جدی باشد، 

ای برای نیروهای تندرو بسیج توده سمتی رفته است که امکانبه مجموع شرایطتوان دریافت که یحتمل می

که بخواهند به چیزی شبیه کودتای نظامی یا یک نظام سیاسِی مبتنی درون حاکمیت رشد یافته است )مگر این

طور به آن شرایطبر مشت آهنین متوسل شوند(. بر این اساس، در وضعیت کنونی، بخشی از جامعه که بنابه 

یا مسیر حرکت آن را با تهدیدهایی جدی مواجه « سرنوشت جامعه»ست، دروه و بالفعل متمایل به جناح تنبالقو

                                                 

ی مدنی راستی نباید در این رفراندوم پیروز شوند. جامعهحاکمیتی بدل شده است. تندروهای دستیِش رو عماًل به یک رفراندوم درونانتخابات پ». حسام سالمت:  26
ثروتی که از مجرای شان از مناصب دولتی و منابع قدرت و داشتنزدن آنها و دورنگهها را ندارد. پسی افراطیپذیر ایران توان ایستادگی در برابر هجمهشکننده و آسیب
ی سیاسی آنها به واسطه-شود یک ضرورت تاریخی است. هر کنشی که پیشروِی بیش از پیش آنها در جامعه را ُکند کند و در برابر تثبیِت قدرِت اقتصادیدولت توزیع می

 «.  دفاعی استشان را مختل کند کنش موجه قابلفتح دولت بایستد و بازآرایی اجتماعی قوای

اتاق »نظامی: -تقابل انتخاباِت پیِش رو از منظر اقتصاد سیاسی تقابل بورژوازی بازارگرای هوادار بخش خصوصی است با بورژوازی انحصاری»سام سالمت: . ح 27
ای کنندهاختالف تعیین« کمیتاقتصاد کالن حا»های نولیبرالیستی در مقام میان این دو جناح بورژوازی از حیث اجرای سیاست«. قرارگاه خاتم»در برابر « بازرگانی

زدایی و ها، مقرراتسازیهای پیشبرد خصوصیها و روشکه در شیوه« ی اقتصادهای کلی نظام در حوزهسیاست»وجود ندارد. اختالفی اگر باشد نه در چارچوب 
این « روبنای سیاسِی»همه دعوای اصلی در ده است. با اینهاست که خود این، عمیقًا به عالیق و منافع هر یک از این دو جناح بورژوازی گره خورآزادسازی

است. سیاست خارجی و سیاست داخلی مطلوب هر یک از این دو جناح بورژوازی، که مستقیمًا بازتاب همین اختالف « سازیاختالف در روش نولیبرال»
ی نظامی جامعه را باری دیگر، در حوزه-ا یکدیگر دارند. بورژوازی انحصاریای بکنندههای تعیینهای نولیبرالیستی است، تفاوتشناختی در اجرای سیاستروش

انداز اندازد که هیچ چشمکند و، درقلمرو سیاست داخلی، به دام بدترین اشکال انسداد سیاسی و اجتماعی میسیاست خارجی، با خطر تحریم و جنگ مواجه می
 «.روشنی برای خالصی از آن وجود ندارد
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خود از « درایت سیاسِی»باید با تجمیع تر جامعه میخواهتر و ترقینسبت( آگاهکرده است. در نتیجه، بخش )به

وغان و خواهی جناح اردخواهان ترکیه در برابر تمامیتتحقق چنین کابوسی جلوگیری کند )نظیر موقعیت ترقی

کند که انبوه حامیان وی یا مشابه آن در فضای انتخاباتی اخیر ایاالت متحد(. اما خطیر بودن اوضاع ایجاب می

ای که در نبود شان بسیج شوند، وظیفههای سیاسیتر جامعه در جهت همگرایی خواستهای نسبتًا آگاهبخش

شود، چراکه هم نهاده می« طلبان اعتدالیصالحا»ی جناح بنیاد، الجرم بر عهدهها و احزاب مردمسازمان

کند که این وظیفه را جدی بگیرند، و هم از نهادها و ابزارها و موقعیت شکننده و مصالح سیاسی آنان ایجاب می

حکومتی هم تمام نیروها و تجارب الزم برای این بسیج سیاسی برخوردارند. از سوی دیگر، جناح تندروی درون

 بندد، چون خود را درگیر ستیزهایکار میاش بهی بسیج سیاسی هواداران بالقوه و بالفعلتوان خود را برا

ناخواه با ظهور و رویارویی دو نوع پوپولیسم د. پس تا اینجای کار خواهینبسازی با جناح رقیب میسرنوشت

 سیاسی مواجهیم: یکی پوپولیسم ضروری )و پراگماتیستی(، و دیگری پوپولیسم خطرناک. 

ها از پیوند آنان انگاشِت این سناریو )یعنی برک ندن تنازعات قطبآمیز پیشسازی تقلیلپوشی از دوقطبیبا چشم

سال از ظهور و تشدید . حداقل بیست28شده چندان تازگی نداردبا کلیت نظام حاکم( این موقعیِت نهایِی ترسیم

تکراری است آن را جدی « خطْر»نیست که چون  گذرد. معنی این سخن اینهایی میمتناوب چنین رویارویی

مان ی تحلیلی اصلی بازنگری در نحوهنگیریم )یا رویکردی ایستا به تحوالت تاریخی اتخاذ کنیم(، بلکه مساله

سو های نوشونده( از یکاست. نفس همین تکرار )گیریم در اشکال و ظرفیت« خطراتی»از ماهیت تکرار چنین 

گویی از سوی های این اغراقکم انگیزهشود )دستاغراق می« خطر عینی» در میزان آن دهد که اواًلنشان می

تری مورد بررسی ی زمانی بسیار وسیعشناسیم(؛ و ثانیا، باید مساله را در گسترهحکومتی را مینیروهای درون

 دگرگونی آن دست یافت.   ی بازتولید وضعیت، به فهم موانع و امکاناتهای چرخهقرار داد تا با شناخت بنیان

ها خطر ی برپایی و بازتولید آنواسطهها که بهبرگردیم؛ همان« مجموع شرایط»بر این اساس ناچاریم به آن 

ی این است. تعمق درباره خطری بالقوه« راست افراطی»سوی جناح حکومتی هایی از جامعه بهگرایش بخش

دهد؛ یعنی رساند که سپهر سیاسی را به سپهر اقتصادی پیوند میمیگاهی ناچار ما را به گرهبه مجموع شرایط

ساِن دو یابد. نه بهورزی در سپهر اقتصادی میورزی در سپهر سیاسی امتداد منطقی خود را در اندیشهاندیشه

نهند، بلکه سپهر اقتصادی همچون سپهر شوند یا برهم تأثیر میهایی به هم وصل میسپهری که با میانجی

 ی آن است: اقتصاد سیاسی.مانندهراگیرتری که سیاست درونف

 

                                                 
کند، ها در روند تاریخ تأکید میی تاریخی عینًا یکسان نیستند. و نیز واقفم که در برابر دیدگاهی که بر سازوکارهای مولد مشابهتهیچ دو دقیقه . واقفم که 28

شدید تدریجی کند. در کانتکست این بحث تاریخی مشخص، قطعًا رویکرد دوم تهای هر وضعیت معین تأکید میگیویژه-ها و خودبودگیدیدگاهی بر خاص
متن باره قباًل در داند. در اینها میای )تا حذف نسبی رفسنجانی از هرم قدرت( را گواهی بر رد مشابهتی خامنهی رفسنجانی و جبههها و ستیزهای جبههرقابت

 ام.  نوشته قدر بضاعتبه دیگری

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2017/02/falakhan59.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2017/02/falakhan59.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2017/02/falakhan59.pdf
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ها پیش تاکنون های تهاجمی خود از سالآن( با پیشروی محدودپس در شرایطی که سپهر اقتصادی )در معنای 

ست، و مشخصًا روند «انسانی»ی سپهرهای اجتماعی و فضاهای حیاتی ی همهدرکاِر فروبلعیدِن فزآینده

ای باِن تمامی مناسبات انسانی )و طبیعت(، امر جمعی )و الجرم سیاسی( را هرچه بیشتر به زائدهسازی شتاکاالیی

سهم خود مایلم بر این داعیه تأکید بگذارم که داری بدل کرده است، من نیز بهاز پیشروی ماشین اقتصاد سرمایه

تضاد »یا « شکاف اقتصادی»در چنین فضایی تضاد اصلی همان چیزی است که در بیان کالسیک اصطالحًا 

ی عزیمت آن  ورزی و نقطهی اصلی سیاستبیان دیگر، در چنین بستری حوزه؛ به29شودنامیده می« طبقاتی

نظر آن( است، چرا که سیاست الجرم در دل آن است، و هر آنچه که سیاسی به وسیعسپهر اقتصادی )در معنای 

تاکید نباشد که چنین منظری اساسًا متفاوت ابد. شاید نیازی بهیهای خود را در آن میرسد بنیادها و محرکمی

کوشد نقد از منظری است که با بیرونی دیدن پیوندهای سیاست و اقتصاد با یکدیگر، در بهترین حالت می

برآمده از »اقتصادی مارکس را )مثاًل در قالب توجه نسبی به رویدادهای کارگری( به یک رهیافت سیاسِی 

دارانه فاصله نگرفته باشد. تفاوت اصلی الصاق کند، تا فرضًا از رویکرد رادیکال و ضدسرمایه« امیْ وضعیت انضم

ترین رکن مهمدر این است که  رهیافت سیاسی بدیل باید از دل همان نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بیرون بیاید. 

« موجوْد مجموع شرایطِ »ی رسازندهآید که بنا بر دینامیزم بها درمیی از دل واکاوی این پرسشنشچنین بی

یابی ها در مسیر فعلیتگیسازوکارهایی مانع از رشد این بالقوهی تغییر اجتماعِی مترقی کیست؟ چهی بالقوهسوژه

« سیاست»گْی به فضای شدن این سوژهتوان از منظر ملزومات فعالشوند؟ و سرانجام اینکه چگونه میها میآن

توان به های استراتژیک است که میجوییها و راهی کرد؟ تنها پس از این مرحله از تحلیلورزاندیشید و سیاست

 تر وارد شد.  های عملیهای مناسب برای برداشتن گامی تاکتیکحوزه

طور بهورزی در شرایط کنونی بنگریم، از دید من بخش بزرگی از جامعه ی سیاستاگر از چنین منظری به مساله

داری در ایران شباهت ی رشد مناسبات سرمایهی تغییر است، چرا که نحوهدرجات مختلف سوژههو ب بالقوه

ی ی حاکم و بخش فوقانی طبقهجز طبقهدارد و درنتیجه به« انباشت از طریق سلب مالکیت»زیادی به مسیر 

، کمتر قشری وضعیت هستند( یهایی که در پیوندی ارگانیک با سازوکارهای برسازندهطور کلی الیهمیانی )و به

حال، این ی آن نباشد. با ایناین تهاجم در امان مانده باشد یا در معرض تهدیدات فزآینده است که از گزند

قدر با نام خودش نامیده نشده است، که وقتی نام شده است. و آنقدر عظیم است که بیبخش بزرگ جامعه آن

)یا تلویحا: ستمدیدگان( هم با آن « نامانبی»خش قابل توجهی از همین شود، حتی بی کارگر برده مینام طبقه

بار کالسیک طور خودکار یادآور آن موقعیت فالکتبه« کارگر»ی احساس بیگانگی دارند: سالیانی است که واژه

ی عظیم فرساترین کارهای بدنی و سطح نازل فرهنگی( است که بخش عظیمی از این توده)توأم با طاقت
                                                 

هایی که مستقیمًا خاستگاه اقتصادی ندارند )نظیر جنسیت و مذهب(، چه سهم و جایگاهی در این وضعیت . این پرسش اساسی که سازوکارها و شکاف 29
به آن هم در این نوشتار  ای است که حتی اشارات مختصرکنند )مثاًل چه نسبتی با شکاف اقتصادی دارند(، نیازمند بررسی بسیار مفصل و پیچیدهپیدا می

 ام خالی است(. ی که استخراج کرده«حکم»ها در روند استداللی گنجد )گرچه قطعًا جای خالی آننمی
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شدِن نئولیبرالیسم هم های ایدئولوژیک عصر خانگیکنند؛ حتی اگر از دافعهنامان هم با آن احساس غرابت میبی

 آیند و چندی حس ترحم درگاه به درد می« زدگانفالکت»های این ی رنجمتأثر نشده باشند، بخشا از مشاهده

گرفتن کوشند با فاصلهحال میدارد(؛ اما در عینفاصله « همبستگی»ها با مفهوم شود )که فرسنگآنها بیدار می

، از موقعیت واقعِی لزران خودشان روی «آنان»انگاشتن « دیگری»پنداری با آن( و همذات )عدم« کارگر»از نام 

کنند می« کار»ها در مقابْل بیشتر ؛ آن(«30شوداین داستان خود توست که روایت می»برگردانند )غافل از اینکه: 

کوشند از طریق کسب مدارج و رنج بیشتری می های کاری بیشتر یا اشتغاالت موازی( و با ولعشیفت )مثاًل

واقع امنیت اقتصادی نسبی خود را تضمین کنند، تا از خطر تخصصی باالتر امکان فروش نیروی کارشان یا به

طی آیند و برای بازار درمی رنگ منطقسقوط )بگوییم پرولتریزه شدن( فاصله بگیرند؛ حتی در صورت لزوم به

و یا «( فرهنگ پیشرفت)»روند شان باال میرنجهای همسایه و همکار و همهای ترقی از شانهکردن پله

کوشند با مصرفی که بیش از توان اقتصادی آنهاست )همان اپیدمی مصرف امروزی(، بر موقعیت حقیقی خود می

سازی مناسبات اجتماعی و پرولتریزه کردن خشن اکثریت د کاالییکه رونچنانبیان خالصه، همچشم ببندند. به

گیرد؛ یعنی اغلب این فزونی می« ی کارگرموقعیت طبقه»گیرد، میل به گریز مادی و روانی از جامعه شدت می

 هستند.  « جابجایی طبقاتی»ای تراژیک و با تلخکامی در آرزوی گونهنام بهستمدیدگان بی

 کشان وضعیت را با نام حقیقی آنها ننامد و نگاه نگران و مضطربیاستی که وضعیْت و ستمدر چنین شرایطی، س

شان دعوت کند، چه پیامدی جز تسهیل امیدش را به منظر دیگری غیر از بنیادهای استیصال -مخاطبان نا

گی ژهورزی هرچه هست، ربطی به ارتقای سوهای بازتولید این وضعیت خواهد داشت؟ این سیاستچرخه

گرداند، تر( روی برمیعاجل از شکاف اقتصادی )به نفع شکاف ستمدیدگان ندارد؛ و در تناقضی آشکار، درحالی

کند. باید اذعان های اقتصادی را خطری برای رشد پوپولیسم راست افراطی تلقی میکه تلویحا رشد محرومیت

قادانه باشد، ماحصل تاریخی عصر شکست و ورزی نورزی بیش از آن که محصول اندیشهکرد که این سیاست

کنند. تحت این وضعیت، میل می« مدار صفر»الجرم به « معیارهای سنجش»انسداد سیاسی است؛ عصری که 

های تحت میان تودهشود. در شرایطی که رفتن بهتعبیر می« ممکن»سان هر سیاست ورزی انضمامی بهسیاست

دادن به ی آنان( در جهت شکلگفتن به زبان آنان و از زیست روزمره ی یکی از آنان )یا سخنستم به مثابه

نماید، و چنان صبر و چنان دشوار است که ناممکن میآن« سیاست از پایین»هایی ُخرد برای بسترسازی ظرف

کنیم که « پیشه»تر است که سیاستی را سازد، بسی راحتمی« تخیلی»طلبد که آن را استقامت بلندمدتی می

با سهولت بیشتری قابل تکثیر اند و « های از پیش موجودکانال»خوانی با های آن در همتمان و راهبردیگف

جاست گذارد(. اما مشکل اساسی اینی دیگر پرندگان تخم میدارند )همانند فاخته که در النه« ُبرد اجتماعی»

ست که حامالن و همراهان چنین ی عصر شکست همچنین مانع از آن بوده اکنندهکه ظاهرًا فشار ُخرد

                                                 
 ی مارکس بر کاپیتال. مضمون از مقدمه. نقل به 30
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ها پیش در آن گرفتار آمده است، واقف بستی که این سیاست از سالهای این رویه و بنرویکردی به تناقض

برای « حاکم»گونه که رسند، درست هماناز راه می ایهای تازه«اضطرار»گردند. در مقابل، از منظر آنان مدام 

 یابد. می« وضعیت اضطراری/استثنایی»تمدید تعلیق سیاسْت پیاپی دالیلی برای 

 

گی جمعی به بحث انتخابات بخشیدن به این نوشتار، از منظر ضرورت ارتقای سوژهاما اجازه بدهید برای پایان

 پیِش رو بازگردیم: 

دادن )بر اساس این احساس خطر( به روحانی حاصل شده رایحول ای که ظاهرًا و همگرایِی نسبینظر اتفاق

گی جمعی باشد، خواه از آن رو که پیشاپیش و بنایی برای خلق یک سوژهتواند چیزی از جنس سنگست، نمیا

نظر که برای گی به مراجع باالتر بنا شده است، و خواه از ایندر رویکردی واکنشْی بر واگذارِی امکاِن سوژه

بسا بر دشواری آنان در رمزگشایی از چه ها باشد ندارد، ومخاطبان و همراهان خود نامی که گویای وضعیت آن

شوند که وارد افزاید. مخاطبان و همراهان چنین سیاستی دعوت میشان میهای وضعیت کالن زیستیرازآمیزی

یک بورژوازی »یت وقگردند، برای پیدایش و ت« بورژوازی ملی تولیدمحور»گیری یک جنگی نیابتی برای شکل

سازد، و در دل پیشرفت داری را تشدید و مضاعف نمیاجباری در قفس سرمایههای زیستن که رنج« ترعقالنی

ی . در رد این درک خطی از سیر توسعه31گشایدعلیه مناسبات سلطه می ناچار امکاناتی برای مبارزهخود به

ا به توان مفصل نوشت، که متأسفانه در این نوشتار مجال آن نیست. تنهمیداری در کشورهای جنوب سرمایه

 دهم: ارجاع می 32فرازی از یکی از مقاالت محمد مالجو

مدت نقش پیشگام بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروز نه قادر است در میان»

ی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش ی اقتصادی را ایفا كند و گرهتوسعه

سازی قدرت مطلق در ر شود و در درازمدت به مشروطهی سیاسی ظاهکن توسعهصافجاده

حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است كه ی سیاسی یاری برساند. درعینپهنه

ی هژمونی طبقاتی دهندهمنافع طبقاتی خودش را در هیئت منافع ملی جا بزند. این در واقع نشان

که به بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی بورژوازی است. معتقدم نقد نقش پیشگامی 

ی اقتصاد سیاسی مترقی سپرده شده است شرط الزم، هرچند نه كافی،برای هرگونه پروژه

 «.خواهانه در ایران امروز استتحول

                                                 
 افت: روشنی یتوان رد این تفکر را بهی پرصدای تارنمای پروبلماتیکا هم می. برای مثال، در این بیانیه 31

 «ای ایران و غربچپ در مواجهه با احتمال توافق هسته»پروبلماتیکا:  

 ، نقد اقتصاد سیاسی«ی نقداسی دولت یازدهم در بوتهی اقتصاد سیپروژه». محمد مالجو:  32

 رابطه نگاه کنید به متن زیر:  کمابیش در همین 

 ،  نقد اقتصاد سیاسی«های جنبش کارگریتأملی بر گزینه»امین حصوری:  

 

http://problematicaa.com/nucleariranandwest/
https://pecritique.com/2015/10/04/پروژهی-اقتصاد-سیاسی-دولت-یازدهم-در-ب/
https://pecritique.com/2013/02/12/تأملی-بر-گزینههای-جنبش-کارگری-امین-ح/
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  ازای ایجابی این تحلیل انتقادی، در رویارویی با وضعیت مشخصی مانند انتخابات کنونی چیست؟اما مابه

مانند مقطعی کوتاه از فرآیند ضروری ورزی در فضای انتخابات اخیر هم بهگفته شد من به سیاستبه آنچهابن

بخشی هرچه نگرم. چگونه؟ از طریق تالش برای انسجامی جمعی میگیری یک سوژهبسترسازی برای شکل

یابِی شناسی( و هویترسمیتود )بهای برای اعالم وجی دریچهمثابهگویند، و بهمی« نه»بیشتر به صداهایی که 

ی سیاست ایران باور دارند. امروزه ی کسانی که به ضرورت برساختن راه سوم در صحنهها، نیروها، و همهطیف

ورزی از سر خطای تحلیلی و لجاجت»بسیاری معتقدند که بخش قابل توجهی از ناراضیان از وضعیت کنونی، 

ها و اقشاری وجود مادی دارند، پس دهند. بسیار خوب، اگر چنین طیفرأی نمیعامدانه و آگاهانه « نامسئوالنْه

میانجی برساختن صدایی رساتر از برآیند بهترین باورهای آنان، این تواند فرصتی باشد که بهی انتخابات میبرهه

مان آن چیزی نیست نام انتقال داد که تنها امکان مشارکت در حیات جمعیخودباوری را به دیگر ستمدیدگان بی

االصول قابل تصور است که بتوان به میانجی آید. به بیان دیگر، علیی سیاست رسمی به چشم میکه در عرصه

شدن در هیات یک نیروی اجتماعی سوق گی بالقوه( را به سمت فعالفعالیت هدفمنْد این پتانسیل مادی )سوژه

شان فراخواند. اگر انتخابات یکی گیری مالوفبازنگری در جهتهای سوژگی را به گیداد، و همزمان دیگر بالقوه

ای حداقلی تواند تکانهاز مجراهای اساسی درگیر شدن مردم در مباحثات سیاسی است، تحریم فعال انتخابات می

ی نخست از ی جمعی متکثر باشد؛ و در وهلهها( در جهت پیدایش و رشد تدریجی یک سوژه)و یکی از تکانه

نظم  ناپذیری آنان باای است بر حدی از آشتیشان نشانهگیری سیاسی آگاهانهسانی که نفس موضعمیان ک

سازی نشدن در فرآیندهای مستحیلهای جزئی )و احیانًا بخشا متناقِض( آنان برای  ادغاممسلط و بر تالش

سازند؛ و از بسیار ناهمگون می هایی پیکریی آشتی ملی(. اما از سویی چنین طیفیر پروژهظنحاکم و محکوم )

تر چنین پیکری نیازمند فرایندهای طوالنی و مستمری از تناقضتر، استوارتر و بیسوی دیگر، خلق همگون

های نمادین و مقطعی ها و تجلیسان فرصتهایی چون انتخابات، تنها بهزمان-ی سیاسی است که مکانمبارزه

بر این نظر نیستم که هر آن نیرویی که از در مخالفت با بنیادهای هیچ رو کنند. طبعا من بهآن عمل می

نفسه مترقی است و بالعکس. حرف من آن است که در شرایط انسداد سیاسی حاکمیت فعلی درآید فی

های یک مقاومت معطوف گیری نخستین گامتوانند بستری مادی برای شکلی موجود میهای پراکندهمخالفت

 باشند. بخش به امر رهایی

پذیر قابل تصور است که بتوان کارزاری جمعی برای تحریم فعال عنوان الگویی کاماًل ساده و دسترسمثاًل به

است در قالب  طور ساختاری ناممکناندازی کرد، که طی آن مطالباتی که تحقق آنان در فضای کنونی بهراه

و برجسته گردند تا محور نوعی همگرایی اولیه و  دادن طرحعنوان دالیل خودداری از رایپلتفرمی مشترک به

تاثیراتی برانگیزاننده و روشنگرانه داشته باشد  سهم خودبهتواند روشنگری سیاسی واقع شوند. چنین کارزاری می
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ای مترقی ی صفر درجا نزنند و برپایی راه سوم برای تدارک مبارزهطلب همیشه در نقطهتا نیروهای تحول

ی خام، که مسلما از طریق ِخرِد جمعی قابل پرورش و نظر نرسد. طرح بسیار دیرهنگام این ایدهبهرویایی محال 

که نفی  نمافرض بدیهیبا این پیشبهبود کیفی و اجرایی است، صرفًا کارکردی سمبولیک دارد و آن رویارویی 

ی قصد من س چکیدهورزی جمعی است. پکاری ایجابی در معنای سیاستشرکت در انتخابات فاقد راه

و  انداز کالنهکاری وجود دارد، بلکه تاجایی که بتواند با چشمدادن تحلیلی آن بود که نه فقط چنین رانشان

بست اعتباِر ضرورت رویارویی با بنگی پیوند بیابد، راهی مترقی است؛ و بههای سوژهگیبلندمدت رشد بالقوه

، راهی ضروری برای دعوت همگانی برای خروج از این «طلبیحاصال»ورزی موسمِی در چارچوب تنگ سیاست

 آور است.   ی باطل و خفقانچرخه
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