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سکوت، سخنان ناگفته و قضایای دیگر
            هژیر پالسچی
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حاال که کم کم شادمانی آن پیروزی هم دارد به پایان می رسد و مبارزان دو هفته یی به کارهای قبلی 

خودشان مشغول می شوند، حاال که به جای انگشت های با چسب زخم و بدون چسب زخِم جوهری 

و نشان های من رای می دهم/ نمی دهم و کاریکاتورهای گوسفند و خر دوباره عکس رقابت های 

جایزه ی اسکار و بحث بر سر برنامه ی استیج و عکس های مهمانی های آخر هفته و ظرف های غذا 

و لیوان های نوشیدنی روی صفحه ها می آید و به متن های عمیق در مورد هیچ پیوست می شود و 

صحنه خالی، زمان آن می رسد که پشت این گرد و غبار آشکار شود. البته چیزهای زیادی می توان 

از  را  ما  اما  حاشیه ها  این  نوشت.  هفته  دو  این  دردناک  توامان  طور  به  و  مضحک  حواشی  مورد  در 

دیدن سیمای اصلی نبردی که در جریان است باز خواهد داشت.

سکوت برخی از ما در روزهای منتهی به انتخابات البته دالیل مختلفی داشت. یکی از دالیل آن 

این بود که مطلقن اهمیتی نداشت کسی را از شرکت در انتخابات منصرف یا در مورد آن مردد کنیم. 

که  بود  دلیل  این  به   92 سال  در  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پیش  روزهای  بحث های  در  مداخله 

مخاطره ی واگذاری سوژه گی جمعِی واقعن موجود به بدن حاکم آشکار بود. ایدئولوژی حاکم در 

شمایل »تدبیر و امید« داشت همه چیز را می بلعید و سیاست انتخاباتی نه تنها به عنوان یگانه راه 

ممکن بلکه به عنوان مطلوب ترین راه موجود تبلیغ می شد. این بار اما هر آنچه باید واگذار می شد در 

دو سال گذشته واگذار شده بود. با شرکت پر شور حضرات در انتخابات نه از چیزی روی برگردانده 

می شد، نه چیزی فرو می پاشید. همه چیز پیش از آن و در جریان حمایت بی چرای سلحشوران از 

اراده ی دولتِی حاکم از هم پاشیده بود.

از  بازتر شود و  کار کردن  تا فضا برای  رای می دهیم  انتخابات 92 توجیه می آوردند که  آنها که در 

آمدن  کار  روی  فرصت های  و  امکان ها  از  انتخابات،  از  بعد  روزهای  در  »ابداع«  و  »شورمندی« 
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هیات  از  استقبال  مراسم  کردند:  سازماندهی  را  چیزهایی  می نوشتند،  میانه رو«  »دولت  یک 

مذاکره کننده ی دولت در فرودگاه، تجمع در شهرهای خارج از کشور در حمایت از توافق هسته یی به 

انضمام صدور بیانیه های مشعشع و البته یکی دو کارگروه »پیگیری مطالبات« دانشجویی و زنان 

که هر کدام تنها به صفحه هایی در فیس بوک ختم شد که چند ماهی کامنت گرفتند و الیک خوردند 

و بعد به فراموشی سپرده شدند. در تمام این دو سال آنها که قرار بود در مقابل پروژه های اقتصادی 

دولتی که به آن رای داده بودند مقاومت را سازماندهی کنند، به چماقداران مجازی دولِت مستقر 

تبدیل شدند و هر کجایی که نقدی به برنامه ها و پروژه های دولت دیدند سر رسیدند تا با قیل و قال از 

دولِت منتخبشان دفاع کنند و در بهترین حالت سکوت کردند و مشغول تامالت فلسفی شدند.

رای  مبلغان  صف  نداشت.  وجود  مجلسین  انتخابات  در  غافلگیرکننده یی  عنصر  هیچ  بنابراین 

پیش تر از این معلوم بود و آن ژست های پوکی که ادعا می کردند با دیدن فالن عکس و رای دادن 

فالن فرد حجت بر آنها تمام شده است، خودشان هم به خوبی می دانستند که خیلی قبل از روزهای 

به ماجرای  تا  گذشت  قضایا  حواشی  از  باید  حال  این  با  بودند.  را گرفته  تصمیمشان  و امید«  »شور 

اصلی رسید، ماجرای اصلی ای که سیمای نبردهای ما در سال های سگی پیِش رو را آشکار می کند.

ایده ی امنیت و شهروند/پلیس های مشارکت جو

دولتی  آوردن  کار  روی  برای  رای  حق  از  استفاده  دموکراتیک  منطق   92 سال  انتخابات  در  اگر 

میانه روتر به منظور گشوده شدن فضایی حداقلی برای فعالیت، محور اصلی تبلیغات مشارکت جویان 

بود، در انتخابات 94 بخشی از آنها منطق دیگری را جایگزین کردند. این منطق اما همان منطقی 

بود که از 25 خرداد 92 و در خالل »جشن آشتی ملی« شکل گرفت و ادامه یافت. آن شبی که به 

افتخار دولِت منتخب و با نظارت پلیس، ملت در خیابان پایکوبی کردند و زنده خورهای مشارکت جو 

ضمن خوشحالی از آرامش ماموران نیروی انتظامی، در همه جا نعره می کشیدند که هنوز دیر نشده 

است و می توانید با ملت همراه شوید.

پس از آن 11 اردیبهشت سال 1393 شاید بعد از سال های سیاه دهه ی شصت، اولین روز جهانی 

کارگری بود که مجوز برگزاری مراسم حتا به راهپیمایی ای که بلندگوی اصلی آن انحصارن در اختیار 

خانه ی کارگر است و تحت هژمونی این نهاد حکومتی برگزار می شود، هم داده نشد. کارگران را به 

سالنی سربسته بردند تا با سخنرانی »ریاست محترم جمهوری« برای آنها جشن برگزار کنند و بعد 
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هم جشنواره بر پا کردند و جایزه دادند و سر و ته روز جهانی کارگر را هم آوردند. طبقه ی کارگر در 

روزی که بنا بود از آِن خودش باشد یک قدم عقب رانده شد، یک قدم عقب تر از قهقرایی که در آن به 

سر می ُبرد. صحنه گردان این سناریوی سیاه کسی نبود غیر از علی ربیعی، همان مقام امنیتی سابق 

موسوی  میرحسین  مشاوران  میان  در  حضور  سابقه ی  دلیل  به  که  فعلی  اصالح طلب  تکنوکرات  و 

در انتخابات 88 به عنوان یکی از نقاط ارتباط دولت جدید با »جنبش سبز«، مورد حمایت فعاالن 

سابق جنبش سبز و حامیان فعلی دولت جدید بود.

روز جهانی کارگر اما اولین روزی نبود که با برنامه ریزی کابینه ی جدید به سالن ها تبعید شد. پیش 

سخنرانی  با  البته  و  بود  شده  کشانده  سالن ها  به  دانشگاه  صحن  از  نیز  دانشجو  روز  آذر،   16 آن  از 

تنش آلود  خیابان های  آن  مهار  برای  قدم ها  اولین  در  جدید  دولت  جمهوری«.  محترم  »ریاست 

بازمانده از 88 باید بالقوه گی های رهایی بخش خیابان را مهار می کرد. به همین دلیل در روزهایی که 

از سال ها پیش، محل بروز بحران و تشنج بود، خیابان ها را تخلیه و برای آن که بحران را مدیریت 

کند، مراسمی دولتی و رسمی در سالن های سرپوشیده جایگزین آن کرد، جایی که دیوارها به مثابه 

نگهبانان وضع موجود بر شرکت کننده گان احاطه داشتند تا آب از آب تکان نخورد و خیابان را چنان از 

معنا تهی و رمق آخرین بارقه های سیاست مردمی را چنان تخلیه کند، که اجرای مناسک در خیابان 

بی خطر باشد. همان طور که برای حذف ادغامی مازاد جنبش 88، هواداران آن را که حاال به قامت 

حامیان دولت جدید درآمده بودند، در سالگرد انقالب 57 به راهپیمایی 22 بهمن دعوت کردند، تا 

در روزی که از یک سو نشانه گان مسیحایی انقالب 57 دوباره ظهور می کند و از سوی دیگر حاکم از 

هر روزی بیشتر بر خیابان سیطره دارد میان آنها و شرکت کننده گان سنتی این راهپیمایی حکومتی، 

عقد اخوت بخوانند. طبعن نیازی به گفتن نیست که سخنران انتهای راهپیمایی کسی نبود غیر از 

»ریاست محترم جمهوری«. دولتی که سوژه گی سیاسی جمعی در 24 خرداد به آن اعطا شده بود و 

قرار بود »ملت« آشتی کرده را جایگزین »مردم« متخاصم کند، حاال داشت به وظیفه ی تاریخی _ 

سیاسی اش عمل می کرد. محل نمایش اقتدار دولتی درست آنجایی بود که چیزی بیرون از حکومت 

وجود داشت.

اقتصادی  سیاست  منطقی  ادامه ی  روحانی  دولت  سیاسی   _ تاریخی  وظایف  مهم ترین  از  یکی 

احمدی نژاد و از جمله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود. هرچند دولت احمدی نژاد در سطح 
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سیاسی با شکست سختی مواجه شد اما در اجرای پروژه های کالن اقتصادی جمهوری اسالمی 

بسیار موفق بود. اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، طرحی بود که از شانزده سال پیش و از دوران 

زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، در دستور کار دولت های جمهوری اسالمی قرار داشت اما 

هیچ دولتی نتوانسته بود آن را به تمامی اجرایی کند. دولت احمدی نژاد چنان این طرح را اجرا کرد 

که کارشناسان صندوق بین المللی پول، درست در زمانی که هنوز خون معترضان 88 را از خیابان ها 

و  تقدیر  این که  از  غیر  نداشتند  چاره یی  هیچ  می بردند،  سر  به  زندان ها  در  نفر  ده ها  و  بودند  نشسته 

شگفتی خودشان را از چگونگی اجرای این طرح توسط دولت کودتا ابراز کنند.

حذف  طرح  اجرای  لزوم  به  باور  در  نه  روحانی  دولت  و  احمدی نژاد  دولت  میان  اصلی  تفاوت 

یارانه ها و پیشبرد برنامه ی خصوصی سازی، بلکه در چگونگی اجرای آن بود. محمود احمدی نژاد 

وقتی با شعار نفت سر سفره های مردم به میدان انتخابات آمد، هوشمندانه کسانی را هدف گرفته 

اصالح طلبان  و  رفسنجانی  دولت  اعتدالیون  زمامداری  ساله ی  شانزده  دوران  در  تنها  نه  که  بود 

دولت خاتمی، فراموش شده و به حاشیه رانده شده بودند، بلکه با استیالی ادبیات طبقه متوسطی 

در ستایش مصرف، شهرنشینی، مدرنیته و تمدن، شانزده سال بار سنگین تحقیر و توهین را هم 

شادکاِم  ملت  از  بخشی  را  خودشان  شهرها  حاشیه ی  و  روستاها  در  تنها  نه  آنها  بودند.  کرده  تحمل 

شهرنشیِن مدرن نمی دیدند بلکه از تصویر شهرهایی که در آن زندگی می کردند هم کسر می شدند.

تبلیغات و رفتار پوپولیستی دولت دهم روی هم دلی و همراهی تهی دستان حساب باز کرده بود. 

به همین دلیل با جمع بندی تجربه ی افزایش بهای سوخت که به آتش زدن پمپ بنزین ها و هجوم 

به برخی مظاهر سرمایه داری مدرن شهری مانند فروشگاه شهروند منجر شد، هم زمان با اجرای 

به  یارانه،  نقدی  پرداخت های  و  یارانه ها«  »هدفمندی  عنوان  تحت  یارانه ها  حذف  طرح  اول  فاز 

مقطعی  شدن  ارزان  نتیجه  در  و  برقی  خانگی  لوازم  شده ی  برنامه ریزی  و  مصنوعی  واردات  مدد 

آن، کاالیی را در دسترس خانواده های اغلب پر جمعیت تهی دستان قرار داد که پیش از آن امکان 

از  که  می آورد  کسی  هر  یاد  به  و  است  چشم  جلوی  همیشه  که  چیزی  نداشتند.  را  آن  به  دسترسی 

پرداخت نقدی یارانه ها چه سودی به او رسیده است. برنامه های اقتصادی دیگری مانند مسکن 

مهر و سهام عدالت را نیز می توان در راستای همین سیاست عمومی دولت احمدی نژاد دانست. با 

این حال محتوای واقعی این طرح و نیز اضافه شدن عوامل تعیین کننده یی نظیر تشدید تحریم های 
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به  دوران  تا  را  دوم  فاز  اجرای  سوریه،  در  داخلی  جنگ  نتیجه ی  در  خاورمیانه  بحران  و  بین المللی 

قدرت رسیدن دولت روحانی به تعویق انداخت.

دولت روحانی برخالف احمدی نژاد، تمرکز تبلیغاتی اش را روی طبقه ی متوسط گذاشت. همان 

فقر  هولناک  پرتگاه  به  سقوط  آستانه ی  در  را  خودش  طرح  اول  فاز  اجرای  نتیجه ی  در  که  طبقه یی 

می دید و در انتخابات 92 به میدان آمد تا از منافع بالواسطه ی طبقاتی اش دفاع کند. دولت روحانی 

دست  به  را  شهری  متوسط  طبقه ی  هم دلی  و  همراهی  تا  انداخت  کار  به  را  تبلیغاتی اش  ابزار  تمام 

آورد. طبقه یی که بیش از همه در معرض شبکه های مجازی اینترنتی و ماهواره یی و وسایل ارتباط 

جمعی قرار دارد و از خالل این برنامه ها قرار بود تغییر وضعیت را قبول کند. با این وجود به همان 

اندازه که در دولت احمدی نژاد، نفت به سفره های تهی دستان رسید، آزادی های وعده داده شده 

به طبقه ی متوسط هم در دولت روحانی تحقق یافته است. لغو سانسور، بازگشت ایرانیان خارج از 

کشور، رفع توقیف از نشریات توقیف شده، رفع حصر و نظایر آن در این دو سال به جایی نرسید و 

کسی هم البته پیگیر نشد که سرانجام این وعده ها چه شده است. حاصل تنها همان هوراهایی بود 

که هنگام اعالم این وعده ها کشیده می شد و بعد هیچ.

در کنار تمام آن وعده های پوچ اما تنها نقطه ی اتکای دولت و حامیانش در عرصه ی تبلیغات به 

نتیجه رساندن »برجام« بود. به راستی وارد شدن به عرصه ی این بحث که آیا برجام حاصل روی 

کار آمدن دولت روحانی و رای مشارکت جویان به این دولت بود یا نه، ورود به یک بحث نامتناهی 

و عبث است چرا که مشارکت جویان به خوبی می دانند گرفتن چنین تصمیماتی بدون تائید باالترین 

روی  از  درست  اما  ندارد  امکان  امنیتی اش  و  نظامی  مشاوران  و  اسالمی  جمهوری  سیاسی  مقام 

سرمشق دولت متبوعشان دروغ می گویند. بنابراین به جای تن دادن به چنین کلنجار بی نتیجه یی 

فرض آنها را برای چند لحظه بپذیریم و تائید کنیم که اگر هر دولت دیگری غیر از دولت روحانی بر 

سر کار می آمد حاال به جای برجام، مردم باید به پناه گاه های زیرزمینی پناه می بردند.

چنین بود که گفتاِر حاکم پسابرجام که نطفه های آن در »جشن آشتی ملی« شکل گرفته بود، موجب 

انشعابی اعالم نشده در میان حامیان دولت شد. گسست از ایده ی دموکراسی اما به راست. گفتار 

اصلی دولِت رییس سابق شورای عالی امنیت ملی که حاال بر صندلی ریاست جمهوری تکیه کرده 

بود، چیزی نبود غیر از امنیت ملی. بیهوده نبود که به همان اندازه که در دوران ریاست جمهوری 
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محمد خاتمی از جامعه ی مدنی، گفتمان )ترجمه ی اشتباهی برای دیالوگ(، گفت وگوی تمدن ها، 

پلورالیسم و ترهاتی نظیر این که نه در حد دولت منتخب در جمهوری اسالمی بود و نه در اختیارش، 

حرف زده می شد، در دولت جدید از امنیت ملی با تمام تبعات آن حرف زده می شود و حامیان دولت 

حول چنین گفتاری مفصل بندی می شوند.

تبعات امنیت ملی یعنی چیزی که در اعدام های شش ماهه ی نخست دولت روحانی حد و حدود 

خودش را روشن کرد. اجرای حکم اعدام چند عضو پژاک و کومله، چند نفر از هواداران سازمان 

مجاهدین خلق و تعدادی بلوچ و عرب البته جدید نبود اما اجرای تئاتریکال آنها و سکوت گسترده ی 

حامیان دولت در قبال اجرای این احکام معنای روشنی داشت. در پی آن هم البته موج حمایت از 

حضور نظامی ایران در منطقه شکل گرفت. حامیان دولت در وفاداری به ایده ی امنیت ملی به خوبی 

می دانستند امنیت ملی تنها توافقات جواد ظریف در نشست با کشورهای غربی را شامل نمی شود، 

بلکه هم چنین حضور نظامی سردار قاسم سلیمانی و نیروهای آموزش دیده اش در سوریه و مناطق 

دیگر را هم در بر می گیرد.

گفتار  موج  بر  سال ها  که  روزنامه نگارانی  دسته  آن  از  بهنود،  مسعود  که  نبود  عجیب 

دموکراسی خواهی در ایران سوار شده بود ناگهان از قاسم سلیمانی به عنوان »سردار عارف« نام برد 

و محمود دولت آبادی در گفت وگو با مهرنامه گفت: »هم ظریف می خواهیم، هم قاسم سلیمانی«. 

پیوسته  هم  به  بسته ی  یک  سلیمانی"  "ظریف/  »اقتدار  نوشت:  مهرنامه  سردبیر  قوچانی،  محمد 

است«، چهره های برگزیده ی روزنامه نگاران در سال 93 ظریف و سلیمانی و علی مطهری بودند 

و در میان کسانی که به قاسم سلیمانی نمره ی باالیی داده بودند نام های معنی دار سعید حجاریان، 

آرش خوشخو، محمود دعایی، احسان مازندرانی، حامد زارع، جواد دلیری، بهروز گرانپایه، کریم 

ارغنده پور، روزبه کریمی و اکبر منتجبی به چشم می خورد.

نام  این  به  ترتیب  هر  به  که  آنچه  یا  چپ،  میان  در  جریان  این  چهره های  نمونه وارترین  از  یکی 

و  شد  برکشیده   88 سال  مردمی  جنبش  درون  از  که  کسی  است،  علیزاده  علی  می شود  خوانده 

به  آرام آرام  بعد  و  کرد  پیدا  راه  فارسی  شبکه های  به  جنبش  مورد  در  متفاوتش  دیدگاه  دلیل  به  ابتدا 

 ،92 انتخابات  جریان  در  علیزاده  شد.  تبدیل  چیز  همه  مورد  در  فارسی  بی بی سی  مدعو  کارشناس 

تا شب پیش از انتخابات از مخالفان شرکت در آن بود و یک شب قبل از برگزاری انتخابات اعالم 
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مسلطی  گفتارهای  برابر  در  مبارزه  و  »مقاومت  دانستن  عملی تر  جمله  از  مختلف  دالیل  به  که  کرد 

چهار  صندوق  طریق  از  تنها  که  مردم  زور  متنوع  بسیار  اشکال  بروز  طریق  از  نه  را  دموکراسی  که 

آن  از  پس  داد.)1(  خواهد  رای  تاکتیکی  انتخاب  یک  عنوان  به  و  درون  از  می دانند«  بار  یک  سال 

بود اما که رفته رفته این تاکتیک به استراتژی تبدیل شد و عملن علیزاده را در جریان یک روند به 

سخنگوی غیررسمی وزارت امور خارجه ی ایران در بی بی سی فارسی و فیس بوک تبدیل کرد. او 

که زمانی اظهار تاسف می کرد »از مبارزان خیابانی به کمپین کنندگان اینترنتی رای دادن و یا رای 

ندادن و از رای دهندگان به تماشاچیان و منتظران دست دادن یا دست ندادن مردان قدرت تبدیل 

شدیم.«)2( حاال نه تنها اعتقاد دارد رای دادن برجام را ممکن کرد بلکه تمام قد در قامت مدافع آن 

چیزی ظاهر می شود که آن را »برجام داخلی« می خواند یعنی »حفظ دو جناح. چون جناح دیگه 

ما  رو  دیگه  جناح  می کنن.  دفاع  ایران  امنیت  از  و  می جنگن  سوریه  در  دارن  که  هستن  کسانی  هم 

نمی خوایم حذف کنیم«.)3( او که زمانی نگران »حل کردن امید در دولت« و خواهان »گسترش 

فرهنگ اعتراض« بود در بحث های دو هفته ی اخیر می نویسد: »ادعا می کنید نیروی منتقد و چپ 

به  فقط  من  وجه.  هیچ  به  دارد.  را  حذف شدگان  دغدغه ی  که  گرفته ام  نادیده  را  غربی  از  مستقل  و 

علت نزدیکی ریشه های سیاسی، پارتی بازی کرده ام و رفتار شرم آور این نیروی کوچک سیاسی را 

برای ثبت در تاریخ برجسته نکرده ام. این نیروی چپی که می گویید به رغم صدای جذابش "در عمل" 

در چند سال گذشته همان جایی از موقعیت سیاست ایستاد که طرفداران تحریم و حمله ی نظامی. 

این نیرو نه در مقابل خطر جنگ انگشتی تکان داد و نه در زمان هشت سال تحریم نیم قدمی برای 

تحلیل مفهوم تحریم برداشت. صداهای بسیاری از این نیروی چپ در گرماگرم مذاکرات، به جای 

آن که به صلح مهمات برساند اعالم نگرانی می کرد که وضعیت کارگران در دوره ی پسابرجام بدتر 

خواهد شد.«)4( وقاحت شهروند/پلیس های عصر اعتدال درست به اندازه ی همان هایی است که 

نه تنها در سوریه می جنگند بلکه ید طوالیی در نوشتن نیمه ی پنهان و تولید انبوهی از محصوالت 

گفته  نادانی  سر  از  چون  است  وقیحانه  علیزاده  حرف های  دارند.  نظام«  »دشمنان  علیه  فرهنگی 

نشده است. او به خوبی از انبوه مطالبی که توسط همین »نیروی سیاسی کوچک« علیه جنگ و 

ولی  دارد)5(  خبر  است  شده  ترجمه  و  نوشته  تحریم  و  جنگ  حامی  نیروهای  با  مبارزه  در  و  تحریم 

از آن میان ترجیح می دهد مطلب محمد سهیمی را در نقد این جریان معرفی کند و محمد سهیمی 
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کسی نیست غیر از همان استاد دانشگاهی که چند سال قبل مطلبی در توجیه جنایت های جمهوری 

اسالمی نوشت، شهروند/پلیسی مانند خود علیزاده.)6( او هم چنین از تظاهرات و تجمع هایی که 

توسط همین »نیروی سیاسی کوچک« سازماندهی شده است خبر دارد. و چه جرم بزرگی: حرف 

زدن از وضعیت کارگران در دوران پسابرجام! علیزاده نه تنها امیدش، بلکه همه چیز را در دولت حل 

کرده است و از همه می خواهد آنها هم چنین کنند. او خواهان این است که هیچ صدای معترضی در 

برابر اراده ی دولتِی حاکم وجود نداشته باشد.

اولیه ی  »مفاهیم  دارد  پیشنهاداتی  آن  جای  به  و  می کند  گسست  دموکراسی  ایده ی  از  علیزاده 

فلسفه ی سیاسی مدرن مانند امنیت و ملیت و منافع ملی«. او البته تنها نیست، خیل مشارکت جویانی 

او  کنار  در  امنیت  ایده ی  به  ماندن  وفادار  از  غیر  ندارند  چاره یی  هیچ  مستقر  دولت  از  دفاع  برای  که 

به  اول  دقایق  همان  از  و  داد  خواهند  سلبی  رای  می کردند  اعالم  مزورانه  که  آنهایی  ایستاده اند. 

این  رای شان  ایجابی  سویه ی  و  بودند  داده  سلبی  رای  آنها  به  که  شدند  تبدیل  کسانی  چماقداران 

تا با »اپوزیسیون افراطی چپ و راست« مرزبندی کنند.  بود که از فرصت پدید آمده استفاده کنند 

»افراطی گری«  جایگزین  اعتدال  آنها  سعی  به  آینده  سال های  در  بناست  که  شهروند/پلیس هایی 

شود. شوالیه های سال های سگی.

میدانی از آن خودمان

مشکل به هیچ وجه مردمی نیستند که در انتخابات شرکت می کنند یا در آن شرکت نمی کنند. نه 

باید مرعوب عربده جویی های پوپولیستی آنهایی شد که دست همدیگر را می فشارند و از »پیروزی 

و  می کنند  تاسف  ابراز  »مردم«  برای  که  شد  آنهایی  دنباله روی  باید  نه  و  می زنند  حرف  مردم« 

کاریکاتورهای نفرت انگیز گوسفند و خر را تکثیر می کنند. اتفاقن آن چیزی که باید روی آن انگشت 

تنها  نه  که  است  اعتدال  سرطان  این  است.  مردمی  راستین  سیاست  و  »مردم«  فقدان  گذاشت 

حوزه ی سیاست به معنای اخص کلمه، بلکه مفهوم »امر سیاسی« را عفونی می کند؛ تا جایی که 

رفته رفته جامعه را، در غیاب هرگونه ایده ی مستحکِم رهایی بخش، در ابتذالی همه جانبه و آشکار 

فرو برده و مسیر انحطاط آن را هموار می کند.

کار  و  ساز  تمام  با  دولت  دارد.  را  خودش  سراسری  و  وسیع  سازمان های  موجود  واقعن  دشمِن 

دادگاه ها،  آن،  حافظ  و  وضع کننده  نهادهای  و  قانون  امنیتی،  و  سیاسی  پلیس  پیچیده اش، 
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زندان ها، بانک های خصوصی و دولتی، سرمایه گذاری های »کارآفرینان خیراندیش«، نهادهای 

وابسته به مذهب رسمی و حکومتی، ارگان های فرهنگی و هنری مروج ایدئولوژی حاکم و اشکال 

استخوان های  کردن  خرد  برای  ستمگرانه  جمعِی  اراده ی  یک  سازماندهی  از  گوناگونی  و  دیگر 

ستمدیده گان.

آن نقطه ی بحرانی ای که پیشاپیش با تقلیل سیاست به صندوق انتخاباتی، برای به حاشیه راندن 

هر ایده ی رهایی بخشی، برای به سکوت راندن مبارزات روزمره ی ستمدیده گان، با تبلیغ دوگانه ی 

اراده ی  مقابل  در  غرب«،  امپریالیستِی  مداخله ی  با  یا  اسالمی  جمهوری  حاکمان  با  »یا  دروغیِن 

دولتِی سرکوبگر به بهانه ی اولویت منافع و امنیت ملی و در نهایت تقلیل امر ممکن به امر موجود و 

از این رهگذر این همان سازی امر موجود با امر مطلوب خلع سالح شده، زیست واقعی فرودستان 

است که به شکل نمادینی آخرین تهاجم به زندگی آنان درست در گرماگرم رقابت های انتخاباتی با 

تعیین حداقل دستمزد انجام گرفت.

ما هیچ چاره یی نداریم غیر از این که ارگان های مقاومت خودمان را در برابر وضعیت بنا کنیم. پس 

باید سازمان یابی کنیم، ما برای رهایی به پروژه یی سیاسی با اراده ی معطوف به پیروزی نیاز داریم و 

بدون سازماندهی خودمان و آنچه در اطرافمان وجود دارد امکان پیگیری مداوم و پافشاری بر یک 

پیکار سیاسی رهایی بخش وجود ندارد. ترویج و تبلیغ سازمان یابی، امری است مربوط به ساحت 

عمل. از قضا در عصر تسلیم و رضا بیش از هر زمان دیگر، ترویج عملِی ایده ی سازمان یابی، یعنی 

امکان های  و  زمینه ها  میدانِی  و  مادی  جستجوی  حول  شدن  سازمان یافته تر  شدن،  سازمان یافته 

مداخله ی سیاسی، نه برای مشارکت در بازی، بلکه برای بر هم زدن زمین بازی و تغییر رادیکال و 

واقعِی هر چیز و همه چیز، تنها طریقی است که ما و همه گان را رستگار خواهد کرد.

که  نیست  این  فقط  مسئله  داریم.  نیاز  تحریم«  »مشارکت/  دموکراتیک  منطق  از  گسست  به  ما 

تحریم هیچ ما به ازای عینی مبلغ و اجرا کننده یی ندارد یا در شرایط فعلی بخشی از هیچ سیاستی 

اشتباه  نشانی  نبرد  پهنه ی  مورد  در  مشارکت،  مانند  درست  تحریم  که  است  آن  مشکل  نیست، 

ملی«  و  »آزادیخواه  کاندیداهای  با  موازی  صندوق  انتخابات  روزهای  در  که  نیرویی  آن  می دهد. 

برگزار می کند یا در مقابل ویدئوهای تبلیغاتِی هنرپیشه های سینما و ستاره های ورزش، ویدئوهایی 

از کادرها و اعضای حزبی اش می سازد که از توده های مردم می خواهند رای ندهند، حتا گاهی بیشتر 
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از خود مبلغان مشارکت در انتخابات به صندوق مقدس اعتقاد دارد. ما به پیکاری گسترش یابنده تر، 

پیش رونده تر و رزمنده تر نیاز داریم. به گسست از ایده ی دموکراسی، جمهوری و انتخابات آزاد. ما 

سرمایه دارِی  تهاجم  اشکال  هارترین  مقابل  در  بتوانیم  آن  به  وفاداری  در  که  داریم  ایده یی  به  نیاز 

معاصر ایستادگی و اشکال هر دم نو شونده و پویایی از مبارزه را ابداع کنیم.

باید همدیگر را بیرون از استاتوس های فیس بوکی پیدا کنیم، باید به انضباطی خودآیین و پویا تن 

دهیم، باید آشکار کنیم که ایدئولوژی عصر اعتدال چگونه در کار بلعیدن همه چیز است و در پیوند با 

هم راه های مقاومت جمعی در برابر آن را پیدا کنیم. خبر تاسف بار این است که ما و تمامی محرومان 

و تهی دستان باید برای روزهای سخت تری آماده شویم.

پانوشت ها:

1 _ صفحه ی شخصی علی علیزاده در فیس بوک

2 _ همان

3 _ مناظره ی علی علیزاده با مجید محمدی در برنامه ی شصت دقیقه ی بی بی سی فارسی

4 _  نگاه کنید به این کامنت 

5 _ تنها برای نمونه نگاه کنید به مجموعه مطالبی که در سایت پراکسیس در مورد تحریم و جنگ منتشر شده است

و در مورد جریانات حامی جنگ و تحریم:

مرثیه یی برای صلح:

آنها در »کمپین صلح به دنبال چیستند؟

وقتی لیبرال ها عصبانی می شوند

آزادی تجارت جنسی و تسویه حساب با مارکسیسم

و این البته تنها بخشی از مطالب منتشر شده توسط بخش کوچکی از آن »نیروی سیاسی کوچک« است.

6 _ برای شناخت بیشتر از محمد سهیمی این مطلب را ببینید:

آقای سهیمی چه کسی سرکوب را تمام نمی کند؟

 

https://www.facebook.com/Alizadeh.Ali/posts/10151761034867784
https://www.facebook.com/Alizadeh.Ali/posts/10151761034867784
https://www.facebook.com/Alizadeh.Ali/posts/10151982755102784
https://www.facebook.com/Alizadeh.Ali/posts/10151982755102784
https://www.facebook.com/bbcpersian/videos/10153695342032713/
https://www.facebook.com/bbcpersian/videos/10153695342032713/
https://www.facebook.com/Alizadeh.Ali/posts/10154087774732784?comment_id=10154088928032784&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/Alizadeh.Ali/posts/10154087774732784?comment_id=10154088928032784&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
http://praxies.org/?cat=17
http://praxies.org/?cat=17
https://www.facebook.com/notes/hazhir-pelaschi/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD/10150706781968209
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تاملی کوتاه با صدای بلند
     مینا خانی
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)1

که  ـ  را  اصولی  و  بزرگ  خطری  می توان  بنگریم،  »مساله«  مثابه  به  اخیر  انتخابات   روند  به  اگر 

مهم  آسیب  یک  عنوان  به  ـ  بود  شده  پنهان  مدت ها  هستم«  پس  می دهم،  رأی  »من  سایه ی  زیر 

بازشناسایی کرد. خطر بزرگی که )خصوصن در بعد تحلیل( با این همان شدن با نظِم حاکم، این همان 

شدن با سازوکار سرکوب و تجلیل از آن به بهانه ی »امنیت« خود را نمایان می کند. مشخصه ی این 

و  مهم  عنصری  عنوان  به  سیاست  خود  و  سیاسی  مازاد  حذف  واقعی  شکل  به  این همان ساز  تفکر 

مقاومت کننده در دل نظم موجود است. به این معنا که نظام با مردم یکی شود. )یکی کردن هر آن 

کس که به هر دلیلی از یأس تا به واسطه ی یک ایدولوژی سیاسی از »رای دادن« سرباز زده است 

و  استیصال  سر  از  که  تفکری  نشناخته است(.  رسمیت  به  »تغییر«  امکان  یگانه  معنای  به  را  آن  و 

عدم امکان مداخله گری خود را با قدرت و دولت یکی می کند و مردم را دیگر به عنوان آن چیزی که 

هستند )می توانند بشوند( باز نمی شناسد بلکه در این تفکر مردم هر آن کسی ست که با صندوق بیعت 

عنوان  به  را  مردم  تعریف  ظرف  غالب،  این همان کننده ی  تحلیلی  دستگاه  بر  منطبق  و  کرده باشد 

»مردم« تنگ و کوچک کند. تفکری که قرار است مردمانی یک دست »رای دهنده و بشارت گر« 

نا امیدان  با  امید«  »بشارت دهندگاِن  مالل آور.  نشسته  اند  »خوارجی«  آن سویشان  که  بسازد 

سرناسازگاری دارند. آن ها دایمن از دل وضعیت موجود یک موقعیت »اضطراری« می سازند که 

به فراخور آن نا امیدی نا امیدان، فرودستان، حذف شدگان، و من حیث المجموع نا امیدی کسانی 

شود.  یکی  جنگ«  »خطر  با  شوند  امید وارتر  تا  دارند  احتیاج  صندوق  از  غیر  دیگری  امکاني  به  که 

جایی که امروز اصالح طلبان  به عنوان نماینده ی یک تفکر بر فرازش ایستاده اند یک پرتگاِه عمیق 

در دل  شکاِف یک وضعیت است. جایی که گفتمان »زنده باد مخالف من« با تناقض واقعی درون 
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فعلی،  وضعیت  با  نا همگونان  مرگ  می نوازد.  صلح  صدای  با  را  مرگی  و  شده است  مواجه  خودش 

مرگ تن های بی شکل و بدقواره ی جداماندگان از»آشتی ملی بزرگ.«

)2

انسداد و بن بست سیاست وضعیتی را در دل خود به وجود آورد که انتخابات اخیر آن را به خوبی 

نمایان می کند. افرادی بیشتر نا شناخته که ارتباطشان حتی با خود گفتمان اصالح طلبی مشخص 

نیست در لیست اصالح طلبان حضور داشتند در حالی که تحلیل گران و نیروهای فکری گرداننده ی 

در،  این  پاشنه ی  بر  منطقه  ناآرام  شرایط  بر  تأکید  با  داخل  از  چه  و  خارج  از  چه  انتخاباتی  فضای 

و  تأکید  می کردند.  روغن کاری  را  اصالح طلبان  طرف  از  لیستی  چنین  ظهور  زنگ زده ی  لوالهای 

که  بود  اساس  همین  بر  هم  انتخابات  برگه های  روی  لیست  دو  افراد  تمام  نام  نوشتن  بر  »تکرار« 

»معنا« دار می شد. تأکید و تکراری که حتی پرسش کردن در مورد افراد حاضر در لیست ها را امری 

عالحده تعبیر می کرد و پرسش کنندگان را به خاطر چیز مبهمی به نام »امنیت« کشور تحت فشار  

رأی  اصالح طلبان  لیست  به  »اگر  بود:  سؤاالت  تمام  به  کلی  پاسخ  گزاره  یک  تنها  می داد..  قرار 

ندهید وضع خطرناک می شود، پس به آن ها رأی بدهید تا کسانی رأی نیاورند که وضع را خراب تر 

و  می شد  اعالم  منطقه  بغرنج  وضعیت  پیش رو،  خطر  توضیح  تنها  گزاره هایی  چنین  در  می کنند«. 

در  »الاقل«  اما  نبودند  مطلوب  گرچه  که  گزینه هایی  به  رأی  »بحران«  این  از  برون رفت  راه  تنها 

لیست اصالح طلبان حضور داشتند و خب همین مساله طبیعتن برای جنگ طلب خواندن مخالفان 

کفایت می کرد. در این شرایط دیگر احساس خطر کردن از شکاف های اقتصادی حاصل از رویکرد 

نئولیبرالی در حاکمیت ایران، احساس خطر کردن از خفقان سیاسی حاصل از امنیتی کردن فضا، 

حتی احساس خطر کردن از بیشتر و بیشتر شدن اعدام ها و احکام نجومی حبس برای فعالین سیاسی 

همه و همه احساس خطر هایی نابخردانه و بعضن فاقد اهمیت در شرایط »حساس کنونی« تعریف 

شدند.

)3

رخداد 88 که به میانجی انتخابات و مقاومت سران جنبش تبدیل به شکافی میان حاکمیت و مردم 

شده بود قرار بود »ناکارآمد« تعریف شود. رخدادی که به واسطه ی آن شکاف حاکمیت و مردم به 

یک شکاف عینی تبدیل شده بود. زیرا که 88 توده های بی شکل مردم را در وضعیتی قرار می داد که 
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موقعیت بینابینی )اعتدال( در آن جایی نداشت. به واقع در بحبوحه ی جنبش، مردم ناگریز بودند از 

میان خونابه های داغ ریخته شده بر سنگفرش خیابان ها و حاکمیت، میان آن »نه« بزرگ و »خس 

و خاشاک« خواندن مردم، میان کهریزک )از زاویه ی حبس شدگان( و کهریزک )فرمی از سرکوب( 

یکی را انتخاب کنند. به این ترتیب اگر چیزی 88 را به امکان و فضایی برای شکوفایی امید تبدیل 

کرده بود مساله ی انتخابات به مثابه یک روند برای تعیین شدن »رییس جمهور« نبود بلکه شکافی 

بود که از دل آن اجازه ی نمایان شدن و اظهار وجود پیدا کرد. مردمی که برای امکان تغییر در وضعیت 

داخلی و مانع شدن از جنگ و حمله ی خارجی به دست های خود »فکر« می کردند. اما انتخابات 

پس از 88 دیگر قرار نبود امکان چنین مداخله ای را فراهم کند. قرار بود خیابان از »مردم« زدوده 

شود و جای خود را به پهنای باند و فیلتر شکن و تلگرام بدهد. قرار بود به واسطه ی زندگی در فضای 

مجازی استحاله ای بزرگ در زیست روزمره شکل بگیرد و از طرفی به کنشگران این حوزه این حس 

را القاء کند که این رویکرد سیاسی و این دست »فعالیت ها« نیست که از آن ها کنشگران و فعالین 

مجازی می سازد بلکه این رویکرد آن ها به صندوق و مساله ی »آشتی ملی« است که آن ها را واقعی 

یا مجازی می کند. حتی ظهور شکل دیگری از بدبینی به خارج از کشور قرار نبود به معنای واقعی 

کلمه میان کنشگران داخلی و خارجی شکاف بیندازد بلکه در آن جا نیز رویکرد به مساله ی انتخابات 

و صندوق بود که دیگران را داخلی )واقعی( یا خارجی )مجازی( تعبیر می کرد.

)4

صندوقیسم یا آن رویکرد صندوق محورانه ی فعالین انتخابات 92 و 94 از طرفی و تحریم انتخابات  

با ایده ی مشروعیت زدایی از نظام از طرف دیگر مساله ی رأی را بعد از 92 به یک مساله ی حیثیتی 

تبدیل کرده است. سیاسی خواندن رأی به ری شهری و دری نجف آبادی دقیقن در این بستر است 

که معنای سیاسی خود را پیدا می کند. حافظان نظم موجودی که با وجود تنش های درونی و داخلی 

تعارفات  بدون  روزها   این  می بینند  رسیدن  قدرت  به  امکان  برای  موجود  ظرف  تنها  را  نظام  هنوز 

را  موجود  وضع  نافیان  که  است  بستر  همین  در  دقیقن  و  می کشند  پیش  را  امنیت  گفتمان  معمول 

دشمنان خود تعریف می کنند. نتیجه ی واقعی گفتمان غالب حاصل آمده از جنجال ها و شکاف های 

نمایان شده در 92، این روزها به خوبی قابل رویت و تعمق است. تحلیل گرانی که از گشایش سیاسی 

به عنوان یکی از نتیجه های احتمالِی برد انتخاباتی اصالح طلبان میانه رو )معتدلین( حرف می زدند، 
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الزم  ارکان   از  یکی  عنوان  به  سیاسی«  »گشایش  مساله ی  سر  بر  تعامل  میز  زیر  بالکل  روزها  این 

برای تسهیِل امکاِن تحقق ایده های آرمان خواهانه زده اند و تحریم کنندگان کالسیک هم هر چه 

بیشتر با تقدیس خودداری از رأی دادن مساله ی مشروعیت دادن به نظام را به نیروهای مقابلشان 

نسبت می دهند. به این معنا گشایش سیاسی برای مبلغان شرکت در انتخابات ولو به صرف رأی به 

قاتل قتل های زنجیره ای، در ایجاد فضای الزم برای فعالیت های سیاسی با هزینه های کمتر برای 

از  با لیستی پر  نیروهای پیشرو نیست بلکه آن ها در بهترین حالت خود وجود اصالح طلبان، حتی 

بحث و حرف و حدیث را »گشایش سیاسی« قلمداد می کنند. در چنین فضایی است که از قضا باید 

نه  تنها رو به روی این منطق تقدس سازانه از صندوق ایستاد و دو سوی این بحث را به چالش کشید 

)هم آن سویی که فکر می کند از دل صندوق کنش سیاسی بر می آید و هم آن سویی که فکر می کند از 

دل رأی ندادن کنش سیاسی ای انجام داده است و مشروعیت چیزی را گرفته است( بلکه باید بیش 

از پیش با این مساله روبه رو شد که تنها امکان موجود برای سرپیچی از این مناسک، بازسازی خود 

به عنوان یک نیروی آشتی ناپذیر با وضع موجود است.
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دموکراسی بدون طبقه ی کارگر
           مهران جنگلی مقدم
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یکم- در روزهای منتهی به انتخابات ٩٢ دو تن از فعاالن کارگری شناخته شده )پروین محمدی 

و جعفرعظیم زاده از اعضای اتحادیه ی آزاد کارگران و از هماهنگ کننده گان طومار اعتراضی سی 

هزار نفری کارگران( به نهادهای امنیتی احضار می شوند و ضمن بازجویی با تهدید از آن ها خواسته 

می شود که تا روز انتخابات از برگزاری هرگونه تجمع خیابانی اجتناب کنند.)1(

در همان روزهای 92، به رغم سرکوب اعتراض های خیابانی بعد از انتخابات 88، خیابان های 

اعالم  برای  که  انتخاباتی  نامزدهای  هواداران  از  بود  مملو  بزرگ  شهرهای  از  بسیاری  و  تهران 

هواداری از نامزدهای مورد عالقه شان در خیابان ها و میادین مرکز به باالی شهر با مشایعت پلیس 

هواداران  راهپیمایی  به  می توان  مشخص  نمونه ای  در  می کردند.  برگزار  را  خود  تجمعات  امنیت 

همراهی  و  حضور  با  شیرودی  شهید  ورزشگاه  تا  او  انتخاباتی  ستاد  از  که  کرد  اشاره  روحانی  حسن 

نیروی انتظامی برگزار شد.

با در نظر گرفتن این که همواره سطوح مهمی از ممنوعیت و کنترل در روزهای انتخاباتی در شهرها 

تجمعات  مانند  می شود،  تعریف  ملی«  »امنیت  حوزه ی  از  بیرون  آن چه  تا  می شود  گرفته  کار  به 

 94 انتخابات  از  بعد  ارشاد  وزیر  معاون  معنادار  توئیت  به  می توان  شود،  رانده  خیابان  از  کارگری 

اشاره کرد که نوشته بود: »برگ برنده ی انتخابات، امنیتی نبودن آن است؛ بدون بستن شبکه های 

ارتباطی ومخابراتی؛ بدون ظاهر امنیتی شهرها. سطح مشارکت و پختگی نامزدها و هوادارانشان 

از  روشنی  تصویر  به  بتوان  نشدند،  دیده  که  رسمی  ممنوعیت های  آن  و  توئیت  این  ذیل  تا  هم.«، 

مفهوم امنیتی نبودن انتخابات، ماهیت هوادارن نامزدها که برابرنهاد »مردم« قرار داده می شوند 

و حذف عامدانه ی مطالباتی که هسته ی سخت قدرت را به چالش می گیرند رسید و هراس ناشی از 

تجمعات کارگری را تدقیق کرد.
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با آن که همیشه و در مقاطع مختلف تجمعات کارگری و هرگونه فعالیت برای افزودن به قدرت 

طبقاتی کارگران با تندترین برخوردهای امنیتی روبرو می شد، اما این بار همزمانی این ممانعت با 

حضور هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری در خیابان، واجد معنای افزون تری بود.

سازمان یافته ی  فقدان  علت  به  که  مناسبت هایی ست  چنین  در  دقیقن  که  دلیل  این  به  امر  بدو  در 

صدای طبقه ی کارگر، امکان ایجاد هارمونی در وضعیت و هژمونیک شدن نگاه رسمی پمپاژ شده 

به مجراهای از پیش گشوده فراهم می آید.

در سطح گفتار می توان به محتوای تبلیغ شده در تریبون ها و صداهای رسمی توجه کرد که در آن 

از امکان های تمرین دموکراسی و سیاست ورزی مدنی و پیوند خوردن دوباره ی خیابان و مردم در 

می شود،  نامیده  »مردم«  گفتار  این  در  آن چه  می شود.  گفته  سخن  انتخابات  مسالمت جوی  فرم 

کلیت غیرقابل تعّین یافتنی ست که تنها کارکردش پنهان کردن و به حاشیه راندن صورت بندی های 

جمله ی  از  و  شده  سرکوب  اجتماعی  گروه های  دگراندیشان،  اقلیت ها،  اتنیک ها،  مانند  اجتماعی 

این ها طبقه ی کارگر است. مسئله ی مسّلم اینست که بخش های بزرگی از جامعه )به دالیل مختلف( 

در انتخابات شرکت می کنند اما مسئله ی مسّلم تر که کمتر بیان می شود این است که این بخش ها در 

به  جز  نسبت  و  اجتماعی اند  صورت بندی های  از  بخش هایی  صرفن  درصدی  هر  با  و  وضعیتی  هر 

ادامه ی  می شود  انجام  »مردم«  کلیدواژه ی  با  که  کل  جای  به  جز  برنشاندن  کارویژه ی  دارند.  کل 

سرکوب دولتی و حذف و به حاشیه راندن گروه های اجتماعی ست.

افشاگر  انتخاباتی،  میتینگ های  برگزاری  آزادی  این  و  کارگری  تجمعات  ممنوعیت  آن  دوم- 

منطق دوگانه ی حاکمیت در برخورد با مطالبه گری در فضای سیاسی و اجتماعی ست. این منطق 

دولت  آمدن  کار  روی  از  بعد  که  کند  بازیابی  را  سیاسی اش  توان  بیشترین  توانست  زمانی  دوگانه 

آسیب های  که  آن  طرفه  هسته ای.  بحران  پایان  کرد؛  برقرار  پیوند  مشخص  مطالبه ای  با  روحانی 

ناشی از بحران هسته ای که در تحریم های اقتصادی سرریز شده بود بیش از همه به طبقه ی کارگر 

می رسید. با این حال آن چه به دنبال توقف بحران هسته ای و از بابت توافق هسته ای برای طبقه ی 

در  ادغام  به  اقتصاد  عمده ی  گرایش  دلیل  به  بود(  پیش بینی  قابل  که  )همانطور  آمد  دست  به  کارگر 

تضعیف شده ی  توان  بازیافت  و  خارجی  سرمایه گذاری  برای  جذابیت  ایجاد  و  جهانی  بازارهای 

سرمایه داری داخلی، از دست رفتن حداقل توان اجتماعی برای طبقه ی کارگر بود.



23

سایه ی مستدام صندوق

نتیجه ی نهایی توافق هسته ای را اگر بتوان جلب سرمایه گذاری خارجی و گشوده شدن درهای 

بازار جهانی به روی اقتصاد ایران در نظر گرفت، به دالیل ساختاری مابه ازای اقتصادی آن برای 

فعاالن  برای  مطالبه گری  بیشتر  شدن  امنیتی تر  جز  بود(  نخواهد  )و  نیست  چیزی  کارگر  طبقه ی 

کارگری و سرکوب بیشتر از راه عدم افزایش دستمزدها متناسب با خط فقر و تغییرات ضدکارگری 

در قوانین کار و تامین اجتماعی.

پیش  از  بیش  شدن  رانده  حاشیه  به  و  طبقاتی  نابرابری  یافتن  افزایش  که  نیست  تصادفی  این  اما 

طبقه ی کارگر با رویدادهایی همپوشان می شود که سایر الیه ها و طبقات اجتماعی )چه به صورت 

ذهنی و چه به صورت عینی( طی آن به پیروزی های سیاسی و کسب منافع نمادین دست می یابند. 

آن چیز که تضاد آشتی ناپذیر طبقاتی نامیده می شود به عینی ترین شکل ممکن طی این رویدادها، 

طی مناسکی جمعی به نام »انتخابات« و با توافق اکثریت شرکت کننده در آن نمایان می شود.

اولن  که  است  این  ساخت  آشکار  را  طبقاتی اش  خصلت  و  کرد  رازگشایی  آن  از  باید  که  چیز  آن 

و  گرفتنی ست  نادیده  و  حذف  چه  واجد  و  معنا  چه  حاوی  رویدادها  این  جمعی  خصلت  دهیم  نشان 

فرایندهای شکل گیری این مناسک جمعی از چه روندهای متضمن سرکوبی گذشته است و از کجا 

به بعد این رویداد جمعی دیگر حاوی معنای جعلی »مردم« نیست و دومن روشن سازیم که چگونه 

این مناسک جمعِی واجد سرکوب، به تضعیف هر چه بیشتر توان طبقاتی کارگران می انجامد.

سوم- اما قبل از هر چیز برای آن که تداوم سرکوب طبقاتی را در اجزای خرد و هر روزه اش نشان 

دهیم باید به حادثه ای دیگر که از نظر هم زمانی با رویداد انتخابات حایز اهمیت نمادین است اشاره 

کنیم:

دو سال بعد از ممنوعیت تجمع کارگران در روزهای انتخابات 92 در روزهای منتهی به انتخابات 

٩٤ برخی خبرگزاری ها نوشتند که در تجمع کارکنان و کارگران معادن شرکت البرز شرقی مقابل نهاد 

ریاست جمهوری، یکی از معترضان تالش کرد با سوزاندن خود به دیدار رییس جمهور نایل آید.

»دفتر  مقابل  شده  واگذار  خصوصی«  »بخش  به  که  صنعتی  واحد  یک  کارگر  خودسوزی  خبر 

ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری« هر چند در ابعادی واقعی و دلخراش روی می دهد اما در 

عین حال از ساحتی نمادین برخوردار است، درست در زمانی که همه ی توان سیاسی »جامعه ی 

مدنی« صرف چانه زنی برای شرکت در انتخابات است و علی رغم این که این خبر در ردیف خبرهای 
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برای  را  روشن اش  معنای  اما  نمی شود  پرداخته  آن  به  و  می شود  طبقه بندی  خبری  ارزش  فاقد 

طبقه ی کارگر حفظ می کند.

مثابه  به  خصوصی  بخش  به  صنعتی  واحدهای  واگذاری  به  اعتراض  بگوییم  اگر  نیست  گزاف 

یکی از حلقه های اصلی ظهور بورژوازی غیردولتی که از قضا با مقاومت و اعتراضات کارگران طی 

سالیان اخیر مواجه بوده، محل اصلی نزاع بین طبقات اجتماعی در ایران است. آن چیز که تاکنون 

مازاد این نزاع طبقاتی برای طبقه ی کارگر بوده، در شکل های مختلف سرکوب امنیتی و اقتصادی 

و سرکوب ایدئولوژیک خودش را نشان داده است. اگر بتوان دولت و نهادهای حکومتی را متولیان 

اصلی سرکوب امنیتی و اقتصادی دانست، بدون شک متولی گری سرکوب ایدئولوژیک به طبقات 

و الیه های اجتماعی فرادستی می رسد که در قامت انواع گفتارهای تحقیرکننده و واجد بی اعتنایی 

و نادیده انگاشتن و همچنین همدستی با پروژه های اقتصادی و سیاسی دولت خودش را نمایان و 

در مقاطعی مانند انتخابات، نیروهای پراکنده اش را با ادغام بیشتر در سیستم  سازمان دهی می کند.

در این وضعیت خودسوزی _ خودکشی های ناشی از شرایط فاجعه بار زیست طبقاتی که اکنون در 

حال تبدیل شدن به یک رویه و روش تقریبن عادی در الیه های فرودست است معنای سیاسی اش 

بلکه  »فرد«،  مقام  در  کارگر  روانی  بن بست های  و  التهاب ها  در  نه  اینجا  خودسوزی  بازمی یابد.  را 

مسلط  سیاسی  ساختارهای  که  می دهد  نشان  و  دارد  ریشه  کارگر  طبقه ی  اجتماعی  وضعیت  در 

چگونه همه ی توان سیاسی طبقه ی کارگر را برای بقا در شرایط نابرابر اجتماعی به اضمحالل برده 

و این طبقه تنها دارایی بازتولید شده- بدن-اش را در فقدان هرگونه امکان سیاسی دیگر یکباره 

را  خود  بدهد،  دست  از  شده«  بیگانه  »کار  توسط  سال ها  طی  است  قرار  که  آن چه  تا  می کند  نابود 

»فقدان  می زند  رقم  را  سرکوب  وضعیت  این جا  آن چه  کند.  برجسته  ممکن،  زمان  فشرده ترین  در 

هرگونه امکان سیاسی« است.

آن چه تجمع کارگران را به رغم ظاهر صنفی مطالبات شان مانند پرداخت حقوق معوقه، جلوگیری 

که  می کند  سیاسی  آن چنان  محتوایی  واجد  خصوصی سازی،  به  اعتراض  و  کارگران  اخراج  از 

اجتماعی  طبقات  اقتصادی  مطالبات  با  دارد  اساسی  ارتباط  شود  منجر  ممنوعیت اش  به  می تواند 

فرادست که بنا به خصلت های ساختارِی شیوه ی تولید سرمایه داری می بایست دوره های انباشت 

ثروت را از مسیر عدم بازپرداخت ارزش اضافی تولید شده در اقتصاد به کارگران طی کند. در واقع 
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تداوم  تا  می دهد  دست  از  برابری  آوردن  دست  به  برای  را  سیاسی اش  امکان های  کارگر  طبقه ی 

منافع اقتصادی طبقات فرادست تضمین گردد.

آن چه این جا وجود عینی و مادی دارد همان تضاد بین نیروی کار و سرمایه است که توسط دولت 

می زند  پیوند  انتخابات  به  را  وضعیت  این  آن چه  می شود.  کنترل  و  مدیریت  کارگر  طبقه ی  زیان  به 

این است که نیروی سرمایه همواره می تواند جدال بین نیروهای درونی اش را به میانجی صندوق 

رای مدیریت کند، در حالی که طبقه ی کارگر و تضادی که زیست او را شکل داده است توسط چنین 

مکانیسمی نمایندگی نمی شود و همواره بنیان های مادی نابرابری مانند »حق سلب مالکیت« )یا 

از  بیشتر  سهم بری  اندکی  است-  بلند  هوارش  و  داد  ایران  در  آن چه  اصالحی-  رویکردی  در  حتا 

ثروت انباشت شده در اقتصاد( بیرون از مکانیسم صندوق باقی می ماند و به رای گذاشته نمی شود. 

به عبارتی صریح تر باید گفت که فقدان امکان های سیاسی برای طبقه ی کارگر بیش از هر چیز ناشی 

از هژمونی طبقاتی گروه های فرادست اجتماعی است.

تحلیل انتزاعی ساختار قدرت در ایران، فقدان امکان های موثر سیاسی برای طبقه ی کارگر را به 

نمودهای سیاسی استقرار »رژیم تمامیت خواه« مانند قانون، نهادهای اجرایی و نظایر آن نسبت 

و  تمامیت خواهی  نمودهای  رفتن  میان  از  به  می کند  موکول  را  طبقاتی  توان  بازگشت  و  می دهد 

این  در  تحلیل  این  ضعف  اما  سیاسی.  رژیم  رفتار  در  مترقی  وجوه  ایجاد  و  سیاسی  آزادی  بازگشت 

عینیت  اجتماعی  طبقات  اقتصادی  منافع  در  که  را  تمامیت خواهی  این  زیرساختارهای  که  است 

می باید نادیده می گیرد.هر چند که گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف از خصلت های تمامیت خواه 

دلیل  به  اما  می بینند  مشترک  ظاهر(  )به  آسیب های  سانسور  و  درفش  و  داغ  از  سیاسی،  رژیم  یک 

بین  از  را  اجتماعی  گروه های  سیاسی  و  اقتصادی  توان  اندازه،  یک  به  هرگز  آسیب ها  این  این که 

یکدیگر  از  متفاوت  اساسن  اجتماعی  مختلف  الیه های  و  طبقات  در  آسیب  این  عینیِت  و  نمی برد 

تمامیت خواه  سیاسی  رژیم  برابر  در  طبقاتی«  »آشتی  با  توام  و  واحد  مبارزه ی  به  نمی توان  است، 

مطالبات  در  موجود  آنتاگونیسم  بود.  امیدوار  دیگری  سوی  از  یکی  بنیادین  مطالبات  نمایندگی  و 

میان  از  سیاسی  رژیم  یک  در  تمامیت خواهی  نمودهای  تغییر  با  اساسن  کارگر  طبقه ی  رادیکال 

نخواهد رفت. کما این که بارها ثابت شده است که »طبقه ی متوسط« در مسیر دست یابی به منافع 

اقتصادی اش هرگز ابایی از زدن لگد به پهلوی فرودستان و طبقه ی کارگر نداشته است.
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بر این اساس هرگونه امکان سیاسی موثر برای چانه زنی طبقه ی کارگر با دولت به مثابه کارفرما، 

ساقط  اقتدار  و  مشروعیت  از  جامعه  متن  در  اقتصادی  هژمونی  دارای  نیروهای  توسط  پیشاپیش 

شده است. تصادفی نیست که نه ممنوعیت تجمع کارگران همزمان با روزهای انتخابات ٩٢ و نه 

جمهوری«  ریاست  دفتر  مردمی  »نهاد  روبروی  خصوصی شده  اقتصادی  واحد  کارگر  خودسوزی 

همزمان با روزهای انتخابات ٩٤، هیچ کدام واجد معنای سیاسی سرکوب برای هواداران شرکت 

در انتخابات نیست.

چهارم- فقدان امکان های سیاسی برای بقای کم رنج تِر طبقه ی کارگر از اساس ساخت و بافتی 

طبقاتی دارد. آن چه طبقه ای اجتماعی را واجد امکان های سیاسی برای تغییر وضعیت می سازد، 

و  ایران  در  کارگر  طبقه ی  بر  حاکم  تاریخی  مؤلفه های  دارد.  تولید  ابزار  قبال  در  که  جایگاهی ست 

تاریخی  گسست های  و  پیرامونی  سرمایه داری  اقتضائات  از  ناشی  سیاسِی  توسعه نیافتگی  شرایط 

در تولید ادبیات سیاسی فرودستان، موجب شده است که طبقه ی کارگر نتواند نسبت اش را با ابزار 

تولید و منشأ قدرت بر اساس برهم زدن هژمونی طبقه ی حاکم تنظیم کند.

در  عاملیت  یافتن  و  داوطلبانه  ورود  به  منجر  تنها  نه  کارگر  طبقه ی  مطالبات  اساس  این  بر 

برای  وجه المصالحه  و  تمسخر  و  دهن کجی  مورد  مختلف  شکل های  به  بلکه  نمی گردد  انتخابات 

راستی  دست  پوپولیسم  این  نمادین  صورت  می گیرد.  قرار  نیز  سیاسی  پوپولیستی  وزن کشی های 

را در برنامه های اقتصادی احمدی نژاد و حذف عامدانه از گفتار انتخاباتی را هم می توان در برخی 

شعارهای جناح اصالح طلب مانند »هر چی جواد مواده/ با احمدی نژاده« دید. این شعار به تنهایی 

نه فقط پایگاه اجتماعی طبقه ی متوسط به باالی شهرنشین هوادار اصالحات را افشا می کند بلکه 

دهاتی ها  و  شهرستانی ها  شهری ها،  جنوب  فرودستان،  از  هم  را  آن  طبقاتی  تنفر  و  انزجار  میزان 

زمینه های  ایجاد  در  را  متفرعن  و  فرادستانه  انزجار  این  همدستی  می دهد.  نشان  کارگر  طبقه ی  و 

و  محبوب  دولت  توسط  کارگر  طبقه ی  زیست  روزانه ی  سرکوب  برای  الزم  اجتماعی  و  فرهنگی 

منتخب همین طبقه ی اجتماعی در قالب انواع برنامه های نئولیبرالیستی و هجوم به حداقل های 

معاش فرودستان می توان دید.

گفتاری که حول نتایج دستکاری شده ی انتخابات 88 صورت بندی شد و به شکل اعتراض های 

خصیصه ی  همین  حامل  یافت،  بروز  حاکمیت  جانب  از  معترضین  گسترده ی  سرکوب  و  خیابانی 
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طبقاتی هژمونی یافته در فضای سیاسی و اجتماعی بود. غیبت طبقه ی کارگر در این جنبش ناشی 

این  بین  اتصال  حلقه ی  فقدان  و  بود  سیاسی  رسمی  گفتارهای  از  طبقه  این  سیستماتیک  حذف  از 

اساسن  بلکه  کارگر  طبقه ی  مطالبات  نبودن  مترقی  از  ناشی  نه  کارگر،  طبقه ی  با  سیاسی  جنبش 

محسوب  کارگر  طبقه ی  سرکوب  زنجیره ی  از  بخشی  شهری  متوسط  طبقه ی  که  بود  این  دلیل  به 

می شد.

ماهیت  شیفته ی  و  تشنه  چقدر  که  است  داده  نشان  بارها  شهری  متوسط  طبقه ی  این که  ضمن 

مداوم  عقب نشینی  و  جهانی  سرمایه داری  در  کامل  ادغام  بر  مبتنی ست  که  است  دولت  اقتصادی 

از برنامه های حمایتی از الیه های پایین دست اقتصادی و افزایش تصدی گری بخش خصوصی و 

در نتیجه سهم بری بیشتر طبقه ی متوسط شهری از اقتصاد، حذف یارانه ها و از موضوعیت خارج 

کردن تدریجی قانون کار.

از  دفاع  است.  کار  نیروی  ممتد  و  دامنه دار  تضعیف  به  مشروط  جهانی  بازار  در  ادغام  پروژه ی 

خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد و حذف تدریجی یارانه ها در امتداد پدیده ی تاریخی دموکراسی 

مبتنی بر»حق رای« کالسیک فرد مالک و تقویت جایگاه اقتصادی و سیاسی او و خارج کردن بیش 

از پیش موازنه ی قدرت در جامعه به نفع کسانی ست که در جایگاه اقتصادی فرادست ایستاده اند.

در این وضعیت که صریحن علیه منافع حیاتی و زیست جمعی کارگران است، عجیب نیست که 

هیچ کدام از تشکل های مستقل کارگری با همه ی فشارهای سیاسی که آن ها را تهدید می کند برای 

شرکت »مردم« در انتخابات که قرار است بخشی از تکامل پروژه ی اقتصاد نئولیبرالی باشد بیانیه 

و  سیاسی  زندانی های  برخی  دادن  رای  رغم  )به  زندانی  کارگر  فعاالن  از  یک  هیچ  یا  نکنند  صادر 

دعوت شان به مشارکت مردم در انتخابات( برای شرکت آحاد مردم و کارگران در انتخابات دعوت 

به عمل نیاورند.

بعد از ادغام بی قید و شرط بخش های بزرگی از طبقه ی متوسط شهری در اراده ی دولت نئولیبرال 

از  باز کردن فضا«، اینک نوبت کسانی ست که  به میانجی انتخابات و »مبارزه برای دموکراسی و 

سازگاری »سیاست مردمی« و پیکار انتخاباتی سخن می گفتند تا به این پرسش اساسی پاسخ بدهند 

که چگونه می توان سیاست مردمی را در غیاب طبقه ی کارگر با مناسک جمعی انتخابات پیوند زد؟ 

چگونه می توان پیکار برای دموکراسی را از مجرای »استاندارد« صندوق عبور داد و برای پی ریزی 
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سیاست رادیکال کارگری دچار امتناع طبقاتی نبود؟

پانوشت ها:

)1(

/66456/http://www.rahesabz.net/story

)2(

این خودسوزی تنها خودسوزی در روزهای انتخابات نبود، دست فروشی به نام امیر هم یک روز پیش از انتخابات 7 اسفند 

در تهران خودش را به آتش کشید.

http://www.tabnak.ir/fa/news/568465/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/568465/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/568465/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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