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 یايراننقد گفتمان سیاسي 
  شھريارمداري

 "انديشیدن در باره سیاست بدون سیاسي انديشیدن"
 

از آن . اپوزيسیون چپ ايران است نزد  به ويژه »سیاست« د، نقيبعد يھا يتأمل ما در اين مقاله و در قلمیار يهگستر
خود  يو تكلیف عمل يفكر يآن را دغدغه يگرسازدو  يدانیم و بازنگر ياز اين جريان م يجا كه ما خود را بخش

 .باشد يآن م يما نیز عمدتاً متوجه دشماريم، لذا نق يم
پیشین تحت  يانجام خواھیم داد كه در گفتارھا يھا و مفاھیم ھا، مقوله از ايده يگیر را اما ما با بھره يچنین تالش

ھا را در  آن  مشخص تسبرد و كارب، تبیین كرديم و اكنون كار ماركسو   از پروتاگوراس يعنوان نقد سیاست در پرتو قرائت
، ۴٧، ۴۵ ،٤٤ يھا نو شماره يرجوع كنید به طرح(. دھیم يدر ايران مد نظر قرار م »يكار سیاس«و  »سیاست«مورد 

۵٠ ،۵١.( 
ريشه در ذات حركت كرديم كه  )بحران سیاست( يھا، ما از واقعیت آشكار بحران كنیم كه در آن بحث ييادآور

. ، با آن عجین بوده استيو اختصاص يا مجزا، حرفه يا حوزه يبه مثابهاين پديدار   تأسیس يدارد و از ابتدا »سیاست«
 : كرديم يزير بررس يمفھوم  را نیز حول سه محور »سیاست«مختصات 
 .»سیاست چیز« Transcendance يراباشفو يا  اييست، ماورگس، ايييكم، جد

 .يو رستگار   نجات يهبا وعد messianisme گرا باور و موعود ساز، ايقان پسند، توھم  عامه يندوم، گفتما
  .aliénation يوابستگ  -يماندگ جدا  ، سلطه ويرآمدسبر  يمبتن کو سوم، عمل يا پراتی

ورد توجه قرار ايران را م ن پوزيسیونگفتما ييعن  گونش نه گو يھا حاكمیت در روند يدر اين مقال، گفتمان سیاس
يا استیصال سكوالريسم در  يخاتم "تحت عنوان  يمقاالت يدر اين رابطه، ما به سھم خود در گذشته، ط. دھیم ينم

ھا و  تناقض    - نو يدوستان در طرح يھا چنین در مقاله و ھم  -يو جامعه مدن ياجتماع  و يا پیرامون جنبش" ايران
 ي؟؟، دمكراسيدين يجامعه مدن( ينظر يھم در زمینه ايران را " طلبان اصالح"گوھرين جريان موسوم به  يھا محدوديت

نگاه كنید به  از جمله (ايم  ، نشان داده )ياسالم ياز باال در چھارچوب نظام جمھور يرفرم   -نا( يو ھم عمل )...؟؟يدين
 ).در ھمین نشريه ٢٩و ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٣ يھا شماره

قرار  يو نقاد يآن تحت بررس يترين بنیادھا يدر اساس را  يايران يسیاس" اپوزيسیون "خود، ما گفتمان  يدر بحث كنون
 يومان اييموعودگر... نظم موجود تا  اصالح يهشھريار بر شالود ينما  روشنفكر   -از گفتمان مشاورين دمكرات:  دھیم يم

  و سپس )يپروگرام ( يا برنامه  نقد گفتمانديگر، به  يھا در فرصت. )يمدار شھريار(بر محور قدرت و حاكمیت  يچپ سنت
  .خواھیم پرداخت" اپوزيسیون "نزد ھمین  يسیاس يھا  پراتیك

 يسیاس  مشخص يھا نظريه دپیشین، موضوع كار ما نق يھا كه در بحث ھمان طور. شماريمرا جايز مي يابتدا، تذكر
ما را  يمشغولنیز، دل يبود، در بحث كنون universal شمول عام و ھمه يپديدار يمثابه به »سیاست« دنبود بلكه نق

ھا در جدل با يكديگر بھتر از  كه گويندگان آن يدھد، كار يدر ايران تشكیل نم يمتنوع سیاس ياقوال يا ديسكورھا دنق
 ا سنخبه عنوان نوع ي »يسیاس  گفتمان«بغرنج ما در اين جا، نقد . دھند يتوانند انجام دھند و انجام نیز م يم يھر كس

type و كنكرت كه نزد اين يا   تظاھر مشخص ھايلمنتزع از شكباشد،  يآن م يشمول در عامیت و ھمه  خاص يگفتمان
 .مشخص نیز مبادرت خواھیم ورزيد يھا در اين راستا، البته، به ذكر نمونه. گیرد يبه خود م يفعال سیاس آن جريان يا 

  
 : دھیم يگونه زير انجام م خصلت يا حول سه مؤلفهايران ر )چپ(اپوزيسیون  ينقد گفتمان سیاس

كه بنا بر طبیعت و  يگفتمان يهدھند انديشآنه و تقلیل ، سادهmanichaean  ييا مانَو dualiste انگار خصلت دوگانه  -١
انگیز  ذھن و پرسش كهملرا  يگانگ و چند يگونه و چندگانه را دريابد و نه بغرنج بغرنج تنه قادر است واقعی  اش غايت

 .مستمر خود سازد
را در  يكه گفتمان سیاس ي ھا و ھم نسبت به خود ھم نسبت به جھان انسان يانتقاد كارانه و غیر محافظه تخصل  -٢

و  يو بیگانه نسبت به تجربیات اجتماع يمند انديش يھا منفصل از ديگر حوزه يور و سخن يگر ينھايت به يك لفاظ
و غرق  يماند كه از خالقیت تھ يم يگفتمان  -خود  -ييا برا يگفتمان   -به تك يگفتمان سیاس. سازديل مدب، يشھروند

 .باشد يم  ھايش  در مسلمات و ايقان
 يهبا وعد وزيسیونپ حفظ سلطه و اقتدار  ر، يا ديسكوياپوزيسیون ايران رايج  يو باالخره اين كه گفتمان سیاس  -٣

ھا و بر مدار  نجات انسان يهوقت با وعد نوزيسیوپ" ينف " راست يا ديسكو )شھريار تنصیح(ترمیم آن  اصالح و
 ندر ھر دو حالت، گفتما  پس. شھريار است يا رقیب شھريار   يا آينه. )!يشھريار و نه شھريار ينف(گر د يوزيسیونپ

 .ھا است آن و بازدارنده ياجتماع يمختار  -و خود  رھايش   -امتناع از خود
 
  گفتمان سیاسي Apories ھاي وريپآ  -١

گفتمان  يورپآ( الينحل ي، ھمواره با مشكل خاص به طورآن  ياپوزيسیون و  يعام و سنخ ايران به طور يگفتمان سیاس
و  يحقیق برخوردار است كه آن را غیر اييھ اييھا و ناتوان اين گفتمان از محدوديت. رو بوده و ھست   به  رو )يسیاس

 .زير نشان داد يتوان در عوامل ساختار يھا و علل اين وضعیت را م ريشه. سازد ياعتبار م يب
النه كرده است كه  )كلمه  اخص به طور »سیاست«( يآن چیز تطبیع داول، در خو يناگشا  عامل نخست يا مشكل -

خیزد،  يبرم »سیاست« درشت خواز س ييعن. آن باشد يخواھد ترجمان كالم يم )يديسكور يا سخن سیاس(گفتمان 
تفكر و عمل  يھا ، مستقل و منفصل از ديگر حوزهي، تخصص خاص يتفكر و عمل يهكه حوز ي »سیاست«از . تابد يم بر

اعمال ( يدار آن را امر حكومت و حكومت يكه كانون مغناتیس يرملو يفضا به معناي »سیاست«از . دھد يرا تشكیل م



، يناپذير گريز به صورت،  خاص يهاين حوز يواقع يھا ھا و ضعف از اين رو، محدويت. ددھ يتشكیل م )يسیاس يسلطه
 .دارد يپ  ناظر بر آن را در نگفتما يھا ھا و ضعف محدوديت

ساخته، پرداخته و ايراد  يمعین و خاص )كاست(، توسط دسته يامروز »عصر تخصص«در  به ويژه، يگفتمان سیاس -
است كه در باال  يبه معناي »سیاست«شان،  يذھن  شان يا مشغله ي كه حرفه يزاب و افرادھا، اح توسط گروه. شود يم

توان در  يديگر را م ’aportique کتیراز اين رو يك عامل آپو. مان، تبیین كرديم يقبل يھا و پیشتر از اين در بحث
 )يا حرفه(كارشناسان  ، اينيگفتمان سیاس ين اجتماعحامال يو عمل ي، كاستي، طبقاتيذھن يھا محدوديت

 .، سراغ گرفت»سیاست«
آن  يو در راستا »سیاست«شدن  يا و حرفه يبودن آن كه محصول اختصاص يحقیق و نا يگفتمان سیاس  ياعتبار يب -

  بخش به ويژهو  ياپوزيسیون ايران  ھا است، در مورد خاص از ديگر حوزه يسیاس نگفتما يجدا شدن و جدا افتادن حوزه
مستمر حكومت و دستگاه  اييمايش و فعال يزيرا كه شرايط استبداد. گیرند يناك موحشت يآن، ابعاد يكشورخارج از 

 يو فعالیت نیروھا ياجتماع يھا ، جنبشيمدن يجامعه يگر و ژرف دخالت يو ضعف تاريخ يک سواز  يقدرت مركز
-ديگر، ھر چه بیشتر حوزه ياز سو...    - ز و حكومتدر استقالل از مرك   -يمختار اجتماع ده وخود سامان  ، خود مؤسس  خود

 )يشھريار (قدرت و حكومت  transcendental برینبسته و  يكننان آن را به درون و مركز دايره يو باز »سیاست« ي
ند و در نتیجه ھر چه بیشتر ک يھا را تقويت و تحكیم مآن وييو فراس اييكنند، ھر چه بیشتر خصلت جد يپرتاب م

اپوزيسیون خارج از كشور نیز  اييجغرافی اييجد. بخشند يشدت م را يبودن گفتمان سیاس يحقیق و غیر ياعتبار يب
 .به تأكید ندارد يگردد كه نیاز يبر عوامل فوق م يفاكتور مضاعف ديگر

ابل و متق ي ، مراودهيا يكوش ، ھمي، چالشي، قرابتيپیوند يايران ياست كه گفتمان سیاس يدر چنین شرايط -
، تاريخ، يشناس ، روانيشناس ، مردميشناس چون فلسفه، علوم، جامعه يفكر يھا با ديگر حوزه ييا ديالوگ يمتعارض

ھا در  اين حوزه يھا يھا و نابسامان با ھمه ضعف( يشھروند يو تجرب يعمل يھا و با فعالیت... اقتصاد، ادبیات، ھنر
است  يحال و راض خود خوش  راباشف، منفصل و  موقعیت و ذھنیت خاص ھمواره از يگفتمان سیاس. ندارد )ايران امروز

ھا و  و رقابت با ديگر حوزه  جنگ و ستیز و چالش ي، به معنا»ياختصاص  -امر   -سیاست«نگھبان  يھا دژ يچون فروپاش
 يعاً موجود به معناواق ين گفتمان سیاسحامال يھا و سرانجام برا محتوم و ايقان يباورھا يفروپاش يدر نتیجه به معنا

و  »سیاست«( يخصوص  - يسھام   -شركت ياست كه در كارمند ياز دست دادن موقعیت، امتیازات و منافع
 .شود يھا م عايد آن )يكار»يسیاس«
تفكر و  يھا آن با ديگر حوزه يچالش و كم يرابطگ ، كميگفتمان سیاس ياز علل آپور ي، يكيگفتیم كه چون ويژگ -

بسنده  يا روشن كردن منظور خود، به ذكر نمونه يبرا. ديگر است ياز سو يو تجربیات شھروند ويک سانديشه از 
 .كنیم يم

راست،  يھا نسبت به ديگر نگرش )"يماركسیست"(و تمايز چپ   ترين شاخص نه چندان دور، مھم ياگر در گذشته
تجزيه و  "اصطالح    جامعه و جھان با اتكأ به يك به يآنان در بررس" يموضع طبقات "اصطالح    در به... ي، لیبرالي، مذھبيمل

و " جوانان"، "مردم"، "جامعه"پارچه، از  بود، امروز، ھمه، يك صدا و يك" ياجتماع  -ياز فرماسیون اقتصاد يتحلیل علم
تاه و نادر كه بسیار كو ييھا در لحظه حتادانیم،  يكه م يدر حال. رانند يسخن م ياجتماع يھا به عنوان سوژه"... زنان"

را  ي، چندانه و متضاد ھمواره پديدار نامتجانس »مردم«كند،  يم يتجل يا جامعه ياز سو يواحد يهتصمیم و اراد
و چون آنان، متكثر، منقسم،  »مردم«از ھمان  اييھ نیز، به عنوان بخش" زانان"و آن " جوانان"اين . اند تشكیل داده

، يو ھم به لحاظ منافع، آگاھ يا و منطقه ي، قومي، اجتماعياظ موقعیت طبقات، ھم از لح متفاوت، متمايز و متعارض
 .باشند يھا و امیال م فرھنگ، تجربه، خواسته

 يھمه چیز را طبقات(  اش تنھا در اين نیست كه از دگماتیسم مبتذل گذشته يايران پچ ياما بحران گفتمان رايج سیاس
 يپوپويلسم، سرنوشت محتوم ھر گفتمان سیاس. ل در غلطیده استسان مبتذ ھمان به يبه پوپولیسم )نماياندن

كه در بھترين حالت  »يچیز«:  را انجام دھد  اش يو تاكنون يكالسیك، سنت يبه معنا يخواھد كار سیاس ياست كه م
 »مردم«عمال حاكمیت بر ا ي، برا»مردم« اي، جلب آر»يمردم«ت كسب مشروعی ي، به معنا شناخته شده و موجودش

كه گفتیم، از آن جا  ھمان طور، يگفتمان سیاس ياعتبار يتر، ب  اما از اين مھم. است )"يساالر مردم"( »مردم«به نام  و
. ، كمتر استوار استياجتماع يو عمل يفكر يھا ساير حوزه يو تجربه ي، كار میدان گردد كه بر شناخت يم يناش

ترين  ، از كميشناس ، روانيشناخت ، جامعهيفلسف يھا ، عموماً اگر نه كامالً، از كمترين دادهيسخن سیاس
 يجامعه يو انجمن ياجتماع يھا  فعالیت  و از كمترين تجربیات يو تاريخ ي، پژوھشي، آمارياقتصاد يھا آمده دست

 يھا ظريهاز ديگر اقوال و ن  و انفصالش اييجد ي، در شرايط واقعيسیاس در نتیجه، قول. گیرد يم  بھره... يمدن
و  يآورد در نم ياز ھر چیز به احكام  ، بیشينیروھا و فعاالن اجتماع يھا پراتیك به ويژهمتنوع،  يھا برخاسته از پراتیك

سريع و  يھا ، رويداد نشده يماند كه ھنوز از زبان جار يگونه م پیامبر يھا وييگ كوالسون و به پیشپ، به اس اساس يب
 .كنند يو مات م  را بور، كیش" يمرد سیاس"اند و  كرده  ھا را باطلسرسخت زمانه آن

، از يسیاس يھا فعاالن و سازمان يتوان به اظھار نظرھا يخروار است، م يدر مورد اخیر و به سیاق مشت نمونه
كه  يھپرتگا ياخیر در ايران استناد كرد تا به ژرفا ياز انتخابات رياست جمھور  و پس  از خود ما، در پیش يجمله دوستان

 .ردب يديگر است، ھر چه بیشتر پ ياز سو ياجتماع يھا و رويدادھا و واقعیت يک سواز  يمیان ديسكور سیاس
ماند و آن ھم در  ياز ھر چیز به يك حكم رسوالنه م  كه بیش يگفتمان سیاس گرايانه تبیین  از آن جمله است گرايش

در  يدوست. )نددآم كه در زمان خود او نیز عموماً غلط از آب در(  ماركس يسیاس يھا نظر گويانه اظھار تقلید از سبك پیش
 ٢١از   را با بیش يخرداد كه خاتم ١٨از انتخابات   و چند روز پیش )..."يخاتم ياگر آقا "، ٥٢شماره (ھمین نشريه 

 يدر زدودن اين توھم كه جمھوراو  يتاريخ  پايان نقش تمام از  يكند، با قاطعیت يم ابقدر سمت خود ا يمیلیون رأ
بحث  يكه خود جا ي، به رغم تحلیل»تاريخ «به وكالت از  يخوب، چنین حكم. راند يرفرم پذير است، سخن م ياسالم

 .پاشد   يم   روف منتظره، از ھم منتظره يا غیر ايو يا حادثه يدارد، در برابر كمترين پرسش
او  يتاريخ  نقش  او بوده است و چون اين امر متحقق شده، پس" اييزد توھم "در  يخاتم" يتاريخ  نقش "يكم اين كه اگر 

ھمچنان ادامه دارد، زيرا كه   رسید كه اين نقش  از انتخابات اخیر بايد به اين نتیجه  نیز به پايان رسیده است، البد پس
و " يتاريخ  نقش "د گفته شود كه اين بھتر باش )؟؟(در حقیقت، شايد. برند يم سر  اكثريت بزرگ جامعه ھنوز در توھم به



" شده  زدوده"و " پايان يافته"ايران  ياز اپوزيسیون سیاس يبخش تذھنی يكوچك و بسته يتنھا در دنیا اييزد توھم"آن 
از اپوزيسیون چون  يم بخشويیگ يم(. نشاند يآن م يپندارد و در جا يجامعه م نكه ذھنیت خود را از آ ياست، ذھنیت

 ). كرد يبه خاتم  ير و مھم از آن دعوت به شركت در انتخابات و رأديگ  يبخش
 

كوتاه  يتاريخ تعیین خواھد كرد، آن ھم نه در يك برھه درا خو" يسیاس يھا شخصیت " يتاريخ  دوم اين كه، پايان نقش
 يفراز و نشیب و دگرگونكه مملو از  يتاريخ يتوانیم خود را به جا يما چگونه م. ھاآن يبلكه در طول زمان حیات سیاس

... يتاريخ  پايان بخشیدن سريع به نقش يتمايل ما برا عجوالنه حكم صادر كنیم؟ آن از يو به نمايندگ یمدھاست قرار 
 يتاريخ يھا ييافتن پايان. ديگر است يچیز )يزمان تاريخ  در مقیاس( يتاريخ  نقش يگرفتن تاريخ يك چیز است، پايان

 .، خود نیز، نیاز به فرصت دارنديتاريخ يھا فرصت. اند يخود نیز تاريخ
در تاريخ نباشیم و » مجدد جھش«و » يگشت زبر و  زير«، »بازگشت«، »تكرار«نیست كه شاھد  يسوم اين كه مگر روز

از  يكه روزگار ي؟ پادشاھ كسنامطلق مار يالبته نه ھمیشه و ضرورتاً به صورت تراژيك، بر خالف فرمول جالب ول
البته درست است كه اين . )بلغارستان( گردد يم تاريخ باز يباره به صحنه نیم قرن بعد دو ،شود يتاريخ محو م يصفحه

عزلت  يهاز يك دور  ديگر كه اكنون پس ياست، احتماالً با افكار و كردار" فرد "ھمان  ينیست، ول يھمان اول يدوم
خوانده  فرا ي، به صحنه سیاس »يتاريخ نقش«يك  يايفا يو احتماالً شايد برا يديگر يدر موقعیت باره و دو يطوالن

 .شود يم
وقايع، . شود ي، ھمواره غافلگیر ميجنین ماترالیسم تاريخ تاريخ، اين سقط يو دستور ي، مكانیكيدترمینیست  بینش
بر   اين بینش يچون شالوده. كند ينامد او را مات و مبھوت م يم" ريخنیرنگ تا"ھگل  يچه كه به درست ، و آناتفاق
را ترسیم  يرين و ترافرازنده كه غايت محتومب وييايمان به نیر. ، ريخته شده استي، از نوع مذھبيمتافیزيك يباور ايمان

، "ايده"، "سیاست"، "دولت"، "تاريخ "ديگر چون " اييقدرت ماور "تواند خدا باشد يا ھر  يكه م ويينیر  راف. كند يو تعیین م
 ...و" خرد"، "يترق "، "تكنیك"، "اقتصاد"، "طبقه"
 
 گري گفتمان سیاسي انديشي و فروكاست ساده  -٢

به يگانه  يمناسبات اجتماع يھمواره مترصد تحويل معادالت چند مجھول يگفتمان سیاس يو طبیع يعموم  گرايش
 يباشد، در جھان بغرنج و پیچیده يچون رياضیات عمل  ه اگر در علوم دقیقهك يكار. است يفرمول ساده و تك مجھول

 .، نه میسر است و نه مفیديروابط اجتماع
. باشد يخود م يھا ايقان يتوده در راستا يبا ھدف رھنمون ياحراز مشروعیت مردم يدر پ يگفتیم كه ديسكور سیاس

و  يبند ، شرطيگانگ ، چندي، چنداني، مجھولي، نامسلميدانشك، تزلزل، نا. تابد ير نمبرا  ياز اين جھت، بغرنج
. در چنته دارد يھمه چیز پاسخ يندارد بلكه ھمواره برا  يھیچ پرسش. شود يشناسد و يا منكر م يرا نم اييمعم

يد و گو يآن را م  زند، ظھر عكس  يرا كه صبح م يحرف. دھد يه ميكار ارا پیچد و راه يكند، نسخه م يداند، يقین م يم
 . جلب شوند و بس"  يافكار عموم "، مھم آن است كه ياز منظر گفتمان سیاس.... كند  يشب، ھر دو را توجیه م

 عبارت ديگر با تقلیل به. reductionnisme يگر رسد مگر از طريق فروكاست يمقصود خود نم به  يگفتمان سیاس
. باشد يم  اش ينمايندگ يسازد كه در پ يم يسو، قطب در ذھن خود، از يك. يكردن چندان  وانمود بخشیدن و دوگانه

ديگر در برابر  ياز سو... كند  شكل كند، ھم كند، مسطح دست كند، يك كند، نامتعارض گون كند، ھم آن را بايد ساده   پس
 يك كند، گون ، بايد ساده كند، ھم»يسیاس يمبارزه«سھولت  يدھد كه آن را نیز، برا يمتخاصم قرار م يآن، قطب

را در مقابل يكديگر قرار  يمانَو »تنھاي«، اين دو »بد«و  »نیك«. كند يم يقطب    -از اين رو، دو... كند  دست كند، نامتعارض
  .كند يرشد و نمو خود را پیدا م يآب حیات و بستر طبیع يگرايانه سیاس چنین است كه ديسكور ساده اين . دھد  يم

نیست كه يحتمل قابل تصحیح باشد بلكه از يك الزام و  يتفكر اتفاق يك شیوهتنھا ي يگفتمان رايج سیاس تمانوي
ي ، بايد جامعه را به دو دستهيبر چنین ضرورت و الزام بنا. مردم ياحراز نمايندگ:  خیزد يرمب »سیاست« يضرورت عین

در ... ر نمايددکھا را  يمتناجس د، ناگیر" فاكتور "ھا را  ، اختالف"زند   جمع"تقسیم كند و در درون ھر يك،  »شر«و  »خیر«
ھا،  كار راه يھا و ب يپاسخ يب نھا، گفتما يجانب ھا و چند يھا و تضادھا، گفتار بغرنج اختالف ن، گفتمااييچنین دنی

 .از اعراب ندارند يمحل... ينجات و رستگار يهبدون وعد رديسكو
بارز  ييھا  اخیر در كشورمان، نمونه يھا از آن با تحوالت سال ينوع برخورد اپوزيسیون چپ ايران و خود ما به عنوان بخش

اشاره  يدر زير به مورد. گذارندمي  نمايش را به يسیاس يھا يھا و ارزياب در تحلیل يگر و فروكاست يانديش از ساده
       .كنیم يم
سمبلیك   است كه ھمواره نقش ييختار يھا از نمونه ربط  يب  ي، الگوبرداريگفتمان سیاس يگردان از موارد ساده ييك 

 ياساس  نقش يتاريخ يھا ھا و الگو و استفاده از سمبل يساز دلم يدانیم كه در ساختار گفتمان سیاس يم. دارند
تدقیق و  يھا، جاتكوين آن  يھا، در شرايط تاريخ است كه ھم در تعريف و تفھیم اين نمونه يو اين در حال. كنند يايفا م

. باشد يحاصل م يناروا و ب يديگر، تشبث يھا در شرايط تاريخ آن يمكانیك تسباست و ھم كار يباقچنان  ھم  تفحص
توانند  يم يو مصنوع يسطح يھا يساز البته قرينه. ايران ياسالم ياين چنین است اطالق فاشیسم به نظام جمھور

 يلو. ر واقع گردندث، مؤيعات خارج از كشور، آن ھم در تجميآن، چند صباح جراي يبه معنا يگر و افشا يكار تبلیغ يبرا
عمال اختناق، سركوب، شكنجه و زيرا كه به جز ا. افتند يد ممزود از كار، اثر و  يبا واقعیت ندارند، خیل يچون ربط

 يفاشیست يھا ايران با رژيم ياسالم يدر جھان از نوع جمھور يو ديكتاتور يكه وجوه مشترك ھر رژيم استبداد... ترور
كه در  ينظام   - فاشیسم يهشد و شناخته ياصل يل و كاراكترھايرژيم حاكم در كشور ما از ھیچ يك از خصا است،
 . خوردار نیست بر   -مسقر شد... ايتالیا، آلمان ياز تاريخ قرن بیستم در كشورھا يا برھه

برخوردار است، با اين كه در آن جا پیشوا و  يفاشیست دست بالمنازع و يك ينه از سیستم سیاس ايران  يرژيم اسالم
 يريز و برنامه يمتمركز، بوروكراتیك، نظام يفقیه داريم، نه از سازماندھ يدوچه داشتیم و در اين جا واليت مطلقه

 يدر ابتدا حتا(مردم، برخوردار است  يھا توده يامور جامعه، از اقتصاد و فرھنگ گرفته تا بسیج فاشیست يهشد
و سرانجام  )مردم مقدور نگرديد يفاشیست encadrement انقالب نیز بسیج و آنكادرمان يو در فردا يسالما يجمھور

. باشد يسرزمین و انقیاد ملل ديگر، برخوردار م يرژيم به انبساط جھان" نیاز "و  ييا قوم ينژاد يبرتر ينه از ايدئولوژ



واحد و  يفقدان يك اراده ييعن يدستگ ، چنديقدرت ند، چيمركز است كه چند ياست كه اين ھمه در حال يگفتن نا
تا به   ياسالم ي، از بدو جمھور)در درون كاست مستبد تئوكراتیك حاكم حتا(فقیه  يمتمركز، به رغم واليت مطلقه

و  يواز نوع شور(توتالیتر  يھا در مقايسه با ديگر رژيم ياين نظام استبداد يدھنده و تمیز ياصل يھا امروز، از شاخص
 .بوده است )غیره

با  يو مصنوع ي، سطحيخیال يتنھا در اين نیست كه قرابت الگوبردارانه يچنین ديسكورھا يشكال اساسا
 يھا يجديد و كشف ويژگ يموجود دارند، بلكه در اين است كه راه شناخت پديدارھا يو سیاس ياجتماع يھا واقعیت

را ترغیب  يانديش در حقیقت، اين گونه گفتمان سھل. كنند يد مچون استبداد تئوكراتیك در ايران را مسدو ينظام
گذشته كار دشوار برخورد با  يتاريخ يھا ندارد كه حل كند، زيرا كه به استناد نمونه ايينمايد، چون مشكل و معم يم

، يشابلون يھا رمول، با توسل به ف در ارايه نظريه ياين گفتمان سیاس. كند يم و آينده را ساده يجديد، كنون يھا پديدار
 يزند، ول يفقط حرف م. آفريند يرا نم يكند، چیز يرا كشف نم يچیز  پس. دھد يبه خود راه نم يرنج و زحمت

  ."كند يھنوز انديشه نم "ندارد يا به قول ھايدگر،  يا انديشه
  
 .محوري گفتمان سیاسي  -شھرياري  - ٣

 ينه اب. بودن آن است يمحور  - ي، شھرياريسیاس يھا مانچون غالب گفت ، يايران يديگر گفتمان سیاس  يك شاخص
اينان، در  در نتیجه، . دھند يكاران را مناسبات با قدرت و حكومت تشكیل م يذھن سیاس يمعنا كه شايبه

تحوالت و  يهبه گستر يدرون حاكمیت دارند تا رو يسیاس يھا كشمكش يهشان، نگاه به باال، به حوز عمومیت
معنا  ينه ااست، ب يانتقاد   - اساساً غیر يواقعاً موجود، گفتمان يسرانجام، ديسكور سیاس. يق اجتماععمی يرويدادھا

او اما  يشھريار است يا ناف ي يا آينه يگفتمان سیاس. گر خود است رد، ھمواره توجیهب يال موكه كمتر خود را زير س
 .يلغو شھريار يچون يك رقیب و نه از برا

وقت منقسم شده  تحاكمی يحاكم و شعار برانداز يھا مماشات با قدرت يواره بر سر دو راھاپوزيسیون ايران ھم
از اين اپوزيسیون ھمیشه بر مدار  اييھ  دسته. اند ديگرکي يكه در واقع، نه در جھات مخالف بلكه مواز يدو راھ. است

شان پوزيسیون است،   اينان، مخاطب. دھند يو م اندخود ادامه داده ياز حاكمیت به حیات سیاس يحاكمیت يا بخش
در . پوزيسون است يكردشان، تفسیر، تصحیح و ناصح پوزيسیون است، كار يھا يمشغولشان دل يھا يمشغولدل

ھستند كه شھريار را به  يگويان نويسان و پند اندرزنامه . نامند يداران شھريار م ھا يا آينه ، اينان را آينه»سیاست«تاريخ 
. العموم، ھمواره چنین بوده است و چنین رفتار كرده است ي، عل»سیاست«. نمايند يويق و ترغیب منیك تش يكارھا

خارج از  ن، مستشارا"يطلب اصالح "جريان موسوم به  ينیستند، در شرايط امروز ايران و به شكرانه ياينان كه مستثن
سبقت از يكديگرند كه اطالق  يربودن گو شھريار، چنان سرگرم ياينان، در مشاور. اند ھا شده قدرت يباز تقدر

آور   آنان ننگ يھا، ھم برابه آن    -  بودن است  معترض  -منتقد ياساساً به معنا كه  يدو چیز  -   يو روشنفكر ياپوزيسیون
 .اين دو صفات ارزنده ياست و ھم برا

ديسكور اينان نیز، . كند يو ماست يق كرده طر ينیز عموماً بر ھمان سیاق ط" برانداز " يھا " اپوزيسیون "اما گفتمان 
-دل. خواھند يوقت را نم توقت و قدر تزند، با اين تفاوت كه حاكمی يرد حاكمیت و قدرت، دور ماول، بر گ يمانند دسته

مخاطب . خواھند يرا نم ياينان نیز، ھمواره پوزيسیون است، با اين تفاوت كه پوزيسون حاكم كنون  يذھن يمشغول
خود را  »نجات«است كه راه  يیز ھمواره پوزيسیون است، با اين تفاوت كه با واسطه است ، با وساطت مردماينان ن

 .بیابند گر د ي، بلكه در پوزيسیونيمختار و خود  رھايش در خود يخود، يعن يبايد نه در نیرو )باشد؟ ياگر نجات(
يا دو  يپارگ ه از يك تقسیم كار آھنین، يك دو، ھمواريمدرن امروز »سیاست«در عصر  به ويژه، يسیاس يانديشه

 يبر پايه. آن تكوين يافته است  ناپذير، حركت كرده و بر اساس جاودانه و تغییر يعنوان اصل ، به شده نھادينه ينیمگ
است و  )...يبوروكراتیك و احزاب سیاس يھا امر نھاد يبه زبان امروز(، امر شھريار »يدار كشور« يه، حوزيچنین اصل

طبق اين تقسیم . )...ياجتماع يھا سنديكاھا، انجمن ( يمدن يامر جامعه... ي، اقتصاديمطالبات صنف يهحوز
" يسیاس"امر  يبه معنا" كالن "، امر ياجتماع  فعالیت و جنبش يهھا، حوز وظائف و مسئولیت" يعقالن"و " يطبیع"

 يبرگه" يجامعه مدن. و غیره است" اعتراضات"، "فشار  يھا ينیرو"، "مطالبات "، "يافكار عموم" ينیست، بلكه فضا
 »سیاست« ي"ااتك "است، نقطه  ياحزاب سیاس ياجتماع" پايگاه "است،  »سیاست« ي"زير جبھه"است، " يرأ

ناپذير  مرز نفوذ ينبايد از آستانه  اش  »يگر دخالت«اين كه :  تواند باشد يدر يك كالم ھر چه ھست، يك چیز نم... است
 .ناپذير خود رسیده است آخر خط سرخ عبور شود، زيرا كه به  جا بايد متوفق  در ھمان. سیاست فراتر رود«

و است فوق سیر كرده  يهعموماً پذيرفته شد" يهقاعد "ھمواره بر روال و  »سیاست«دريافت اپوزيسیون چپ ايران از 
 يھا يگزار ھا و ارزش يبخش ايران و در اين رابطه، اولويت ير جامعهبه اوضاع و تحوالت اخی آن برخورد ينمونه. كند يم

، فكر، گفتمان و »سیاست«و حاكم از  يسنت  اره در چھارچوب بینشوبارز اين واقعیت است كه اين جريان ھم ي، گوياآن
نیست كه در كوچك و بزرگ  ياجتماع يھا ، فعالیتآن يعمده ي، عطف توجهآن ياصل يذھن يمشغله. كند يعمل م

گرفته تا  يو انشارات ي، ھنريفرھنگ يھا اند، از فعالیت يگیر بطن جامعه و به رغم سركوب و اختناق حاكم در حال نضج
ھا نزد  اين... و  يك و مذھبيیال يانديش ، نوينظر يھا و يا فعالیت يبشر و حقوق ي، مدني، مشاركتيانجمن يھا تالش

و پر اھمیت نزد اين  يموضوعات اساس. كننده نیستند "تعیین"اند، كالن نیستند،  يا كم ارزش  ارزش يب ياو موضوعات
" طلبان اصالح "میان  يمختلف حاكمیت است، دعوا يھا و جناح قدرت  حول و حوش يچپ، ھمانا فعل و انفعاالت سیاس

 ياجتماع يھا پ، جنبشنزد اين چ... ھا استآن  يعمل يتعرضات اينان و ب يست، ماجراا ھاو مخالفان آن يحكومت
 يبرا يسیاس يھا در دست گروه يتبلیغات يھا گیرند، به عنوان وسیله يكار مورد توجه و استفاده قرار م » ابزار «چون 
 .با آن اييحاكمیت و زورآزم يافشا

ست، در نی ياجتماع يمختار و خود  رھايش خود ي، مبارزه و غايت اين چپ در مشاركت برايھست يين ترتیب، معناه اب
شھروندان درآيد، بلكه در حفظ  تصرف به )نخستین و اصیل آن يبه معنا( politeia يدار اين آرمان نیست كه امر شھر

و قیمومیت  ياره در منقاد، وابستگوھم ياجتماع  موجود كه در آن شھروندان و جنبش يوضع. وضع موجود است
آن را   كه ماركس يچیز  ،  )جديد(گر د يديگر، تحت قدرت و حاكمیت يكلدر ظاھر و ش   »سیاست«باشند،  »سیاست«
 . نامید يناسیون سیاست میآل



 ي، به گفتمانيدار  -از امر شھر يچنین درك و بینش  ، بر اساسيايران دواقعاً موجو پچ يدر نتیجه، گفتمان سیاس
و  »يسیاس«تقد در سطح است، در سطح اشكال زيرا راديكال و من. ماند كه فقط در ظاھر راديكال و منتقد است يم
 يانتقاد جوھراً غیر يدر حقیقت امر، چنین گفتمان  پس! يبرانداختن شھريار و نه شھريار:  اييروبن ي، يعن»يحقوق«

   .است يمدار شھريار. قرار دارد يمركز  -بر محور شھريار. چرخد يم ياست زيرا كه ھمچنان بر حول خورشید شھريار


