
 !در جنبش کجاست؟ »چپ«جایگاه 

  ھای ھمراھی منتقدانه با جنبش و دشواریھا پيرامون ضرورت 

 امين حصوری

در نوع نگرش و عملکرد مردم نسبت به جنبش  که با تغيير فازا پس از تجدید حيات جنبش، ھین روزا
ھای دوگانه نخبگان و سياستگزاران اص3ح طلب نسبت به جنبش و ادامه رخوردھم ھمراه بوده، ب

جنبشی که آشکارا به سمت و سوی دیگری گرایش فراز برای تحميل گفتمان خود بر  اننت3ش آ
، که انتقادات به جایگاه  اص3ح طلبان در جنبش را موجب شده استتردیدھا و دارد، موج تازه ای از 

عملکرد اص3ح طلبان را در جنبش  ،وسيع تربه مراتب و در سطحی بسيار تندتر و بی پروا از سابق 
پرسش اینجاست که آیا این انتقادات به خودی خود تضعيف جایگاه ھژمونيک  .به چالش می کشد

غنای درونی  اص3ح طلبان را به دنبال خواھد داشت و در نتيجه به چند صدایی شدن جنبش و تقویتِ 
د می تواند به آزاد شدن پتانسيل ھای مغفول مانده وشرایطی که به نوبه خ(آن یاری می رساند؟ 
  )منه آن یاری برساندجنبش و گسترش دا

گفتمان چپ قادر خواھد بود  ،تازه انتقادات و با این دور شرایط جدیددر ھمين طور می توان پرسيد آیا 
از دید من به رغم وجود شرایط عينی در گفتمان عمومی جنبش بياید؟  و شایسته تری سھم بيشتر

شرایط متاسفانه  بدھيم، مثبت دو پرسش فوق پاسخمتمایل می کند به ما را در وھله اول ای که 
در (، ھنوز غایب است؛ شرایطی که فراھم باشدبرای تحقق چنين انتظاراتی بایست دیگری که 

در مجموع بر فضای ذھنی جنبش تاثير گذاشته و دیالکتيک ميان عين و ذھن ) صورت فراھم بودن
   . جنبش را تکميل می کنند

 ياری از آموزه ھادر بساینکه رغم  بهکه ھستند رفقای چپ این نوشتار  اصلی مخاطباناین منظر از 
ماه  20حدود گذشت پس از (ھنوز ھم ، ندبا ھم اشتراک نظر دار) و نه لزوما در روش ھا( و آرمان ھا

 مواجھه با جنبش دست نيافته اند هبه مشی نسبی یا خطوط کلی مشترکی در نحو )از آغاز جنبش
جنبش ترسيم می را در فضای عمومی  »چپ«از  متفاوتی خود تصویرھر یک به سھم از این نظر و 

تصور گویا در مقطع کنونی اما  .)کنون تاریک بوده استآیند آن تاچندگانه ای که بر تصویر(کنند 
 فاز جدیددر  نارویکردش ناکارآمدی دیدن این بوده که اص3ح طلبان بااز رفقا   ناخودآگاه برخی

 !خواھند گذاشتانحصاری خود را با دیگران به اشتراک جایگاه  اعتراف به شکست، ضمن ،جنبش
که به رغم ھمه شواھد و ضرورت ھا از چنين کاری طفره  ندھست "وقيح"نابينا یا نقدر آکه  لپس حا

...  !"تاخت"نھا آ رباید به ھر نحو ممکن برفته و حتی برای تسلط بيشتر بر جنبش خيز بر داشته اند، 
ه ای گرفت، باشد، نه تنھا نمی توان بر این رویکرد خرد" نقد کردن" ،تا جایی که منظور از تاختنالبته 

این نوشتار بر آن است   ولی. بلکه به عنوان مرحله ای از نقد درونی جنبش باید بر آن ھمت گماشت
، به نقض غرض بدل شودحتی که می تواند است  چنان ین کاراپيچيدگی ھا و دشواری ھای که 

گردد؛ از این رو جایگاه ھژمونيک اص3ح طلبان منجر تقویت در جنبش و یعنی به تضعيف جایگاه چپ 
به کار اصلی دشواری  .تامل کنيم دقيق تر در مورد شيوه ھای این نقادیکمی شایسته است 

، می تواند به در جنبش نقد اص3ح طلبان و مخالفت با جایگاه انحصاری آنھااینجاست که در اختصار 
عبيری بيانجامد یا چنين تن آانکار امکانات رھایی بخش یا  شجنببا ضدیّت نفی و ی به مرزھای راحت

نماینده چنين دیدگاھی معرفی را » چپ«یا حتی ناخواسته اندیشه  ؛را در سطح عمومی تقویت کند
کافی است از برای چنين لغزشی ؛ ترسيم نماید نزد افکار عمومیوده و تصویر نادرستی از آن نم

و طيفی که در ھدایت جنبش جایگاه  ميان بدنه جنبش ،ات خوددور شویم یا در انتقاد »نقد«مرزھای 
 انه تنھا باید بدر این مورد  وثرنقد درست و م حاليکهدر . دارند، تمایز قایل نشویمرا رادست ف

به سھم و  دبی اعتبار سازا فریب یا توھم ر حوزه ھایروشنگری و پرسش افکنی،  ھای معقولِ  روش
جایگاه در مجموع بلکه باید ، در جنبش تقویت کند) انهفرمانبردارنگاه در مقابل (نگاه انتقادی را خود 

 .ارتقاء دھدھم در جنبش  اگفتمان چپ ر



که نفعی و (آن فوقانی ھرم ست نه اما بدنه جنبش نقدھای مخاطب از آنجا که بر این اساس 
دنه ب. دنقوله اع3م برائت باشنباید صرفا از م ییھانقدچنين  ،)ندای به شنيدن انتقادات ما ندار ع3قه

به ) کمابيش(ن داد که به ضرورت بقای جنبش و حتا اھای بعدی نش بھمن و روز ٢۵جنبش اما در 
ھای   تن به نسخه پيچیبيش از این به رغم محدودیت ھای موجود، و است برده   ن پیآالزامات 

 ت جنبش و امکاناتیصرف وجود طيفی فرادست در ھدایبنابراین  .ھدد انحصار گرایانه نخبگان نمی
ميان  "ھمانی این" قایل بودن به با که( آنانران افراطی او یا برخی ھواد دپر رنگ ميکن اکه نقش آنھا ر

 گردد، نباید باعث )ندبر باv می ار پوپوليستی جنبش سویه اتخطر ،)1(طيف فرادستاین جنبش و 
در  .یمشوتاثير گذاری بر گفتمان جنبش غافل راھکارھای بدنه جنبش و یا  با از امکانات ارتباط گيری

آسيب ھا و و  جنبش ھدایتِ  ھایِ  این صورت پيش از ھر چيز باید مراقب بود که انتقاد به شيوه
کليت یا نفی ھواداران جنبش ، به تحقير کنونی" ھدایتگران"مشی سياسی نھفته در  خطرات

 .رسدننظر  گونه بهین از زاویه نگاه بيرونی ایا و  شودنن منجر آتفاوتی نسبت به   جنبش یا بی

، باید )نگارندهاز جمله ( دھدایت جنبش باور یا اعتماد ندارن که به طيف فرادست در  کسانیبنابراین 
و شيوه ھای ھای انفعالی، به حضور فعاvنه تر و خ3قانه تر در جنبش  به جای برخوردپيش از ھر چيز 

اتی که برای طرح نوع ادبيدر این راستا به طور مشخص  .ندیشندابيبدیع تری برای تعامل با آن 
برای حذف صداھای منتقد در جنبش به  :بسيار مھم استگيریم  ن به کار میاانتقادی م دیدگاھھای
با به کارگيری ادبيات کليشه ای  خودپس به جاست که  ؛دتمھيدات باvدستانه وجود دار  قدر کافی
بين  به ویژه vزم است که ھمواره. ماعتبار نسازی یشاندامن نزنيم و برا چنين تمھيداتی بهمتداول، 

یا مخالفت با   نقد اولی یم و نگذاریم کهشونبش تمایز قائل طيف فرادست جنبش و بدنه ج
به یاد داشته باشيم که این جنبش با  !د، به پيوند و ھمراھی ما با جنبش لطمه بزن آن ایھعملکرد

و  ھا پتانسيلھنوز و  است "وضع موجود"ش ھمچنان تنھا سرمایه مردم برای تغيير یتمام کاستی ھا
تحقق یا عدم تحقق آنھا سرنوشت نھایی آن را تعيين ھست که  این جنبشزیادی در  قابليت ھای
ھمراھان " فعاليت منسجمھمسازی و  از طریقتنھا فعال شدن آنھا پتانسيل ھایی که  ؛خواھد کرد

به منافع مردم و فرودستان  واقعاً  که  به ھمين دليل ھمه کسانی .امکان پذیر است "منتقد جنبش
 .د، باید با ھشياری و تعھد مضاعفی با این جنبش برخورد کننھندد اھميت می

نيم و نه اتو ما نه می در مورد نحوه مواجھه با اص3ح طلبان باید این را ھم به خاطر داشت که
بخشی از کار ما اساساً به عنوان نيروھای چپ (م اص3ح طلبان را از جنبش حذف کني بایست می

به طبع منافع و  دنھا در این جنبش سھم دارنآقطعا ). ست حذفی  ھای ھا و گفتمان مبارزه با روند
به نام کل مردم و به عنوان  ااین منافع ر ھر چند بدبختانه ؛دکنن ھم تعقيب می ان راویژه خودش

"). فھم قابل"  به دvیلی( کنند تحميلش مردم به  می کوشندیا  دزنن جنبش جا می کل مصلحت
که تا اینجا در مواقعی ھم به دوام است قای این جنبش باعث شده نھا به بآوابستگی منافع  ماا

عمق یافتن راھکارھای معطوف یه از ھمواره مشابه   به دvیلیباز ھم گر چه د؛ جنبش کمک کنن
 یتناقضاتکار ما نشان دادن  ين خاطره ھمب. شته اندن به شدت پرھيز داآجنبش یا گسترش دامنه 

بر جنبش دارند و نيز آسيب ھایی که از ن آسعی بر تحميل  اص3ح طلبانگفتمانی است که  درونیِ 
جنبش رشد و بلوغ جه متو ،جایگاه فرادست آنھا در جنبشرھگذر و از مشی سياسی آنان ناحيه 
با منافع  )تا این مقطع( جنبش دوامِ   عملِی◌ِ  ھمپوشانی الزاماتِ   از طرفی. گرددمی است یا  هگشت

به عنوان  ،موسوی و کروبیاص3ح طلبان باعث شده که بسياری از مردم به رھبری نمادین   نونیک
به رغم تفاوت در دیدگاھھا و ھم  منالبته [ ھندتن بد تنھا امکان یا حتی بھترین امکان موجود

ستایش  مراه ھستندمردم ھجنبش  اکه ب  تا زمانی انھا رآایستادگی راھکارھای معطوف به جنبش، 
در  و نھایتا ].نظر می آورممثل خاتمی در   کسانی تفاوت منش آنان را با  به خصوص وقتی ؛کنم می
جنبش واقعی  رھبریبه  به تدریج ،نمادین رھبرینقش ، این ی بسيج سياسیبدیل ھاسایر نبود 

به کار گيری ادبيات و  اص3ح طلبان اردوگاهدر  نادیده گرفتن تفاوت ھااینک بنابرین  .دگردیسی یافت
رد و رویکرد در ھنگام نقد عملک )!ھای زنده باد مرده باد با شعار( رھبران جنبشبه ھيستيریک نسبت 

 یدر فضای جنگ رو در رو با نظام عمل کند و ھمچون شمشير دو لبه نداتو در جنبش، می آنان
؛ و این و بی اعتماد سازدنسبت به حسن نيت منتقدان بدبين  ابخشی از بدنه جنبش رسرکوبگر، 



و  "دیگری" اکه منتقدان ر خواھد بود بر جنبش غالب یِ ن گفتمان تک صداابه نفع ھمدر نھایت 
  .دکن قلمداد میبيگانگان  متاثر ازیا   "یغيرخود" مغرض و

؛ به عکس، نيست یانتقاددیدگاھھای و ھا  ح نقدالبته به معنای چشم پوشی از طر انسخن این
برای (ست که نحوه طرح و بيان آنھا اھميت می یابد این نقدھا و لزوم طرحِ  اھميتدرست به دليل 

نيروھای چپ نبایستی با بسنده کردن به نقادی گفتمان  با این وجود ).در جنبشبازخورد موثر 
 ستبایابل آنھا می در مق: مسلط، در جایگاھی سلبی نسبت به روند ھدایت جنبش قرار گيرند

به   ھم برای پاسخ گویی شان راراھکارھای مشخص و بدیل  ) جمعی  ھم اندیشی ترجيحا از راه(
و در فضای عمومی  کردهپيدا  آن مرحله ایھای  گذار از دشواریبرای و  ی مشخص جنبشھا ضرورت
تدارک مقاومت توده ای و  براینبش ند؛ به ویژه آنجا که به شيوه ھای خودسازمان یابی جطرح کن

 مشارکتنيز به و  مربوط می شود) مبارزات خيابانی پيشبرد موثرترِ از جمله (نافرمانی مدنی 
اگر از وضعيت موجود  که آن استحرف بر سر بنابراین  .کارگران در جنبشفرودستان و سازمان یافته 

طرح این نگرانی ھا ھای موثر و معقولی برای  شيوهدر قدم نخست باید می کنيم،  احساس نگرانی
تاثير بدنه جنبش جستجو کنيم؛ و در قدم بعدی باید به روش ھایی نظام مند برای  با سایر فعاليِن◌ِ 

 »چپ«اندیشيد که ھم با امکانات محدود و جایگاه تحریف شده جنبش   گذاری بر گفتمان عمومی
و ھم با پرنسيپ ھایی که به عنوان نيروھای چپ خواھان پایبندی و گسترش آنھا باشد سازگار ) 2(

در این ميان دقت در انتخاب نوع ادبيّات برای تعامل با بدنه جنبش و نقد  .، ھمخوان باشدھستيم
زنگری در ادبيات د، که این البته در یک سطح به معنای حدی از باگفتمان حاکم اھميت زیادی دار

در سویه ھای امروزی گفتمان چپ ھم در سطح دیگر و  »چپ ایرانی«مرسوم و موروثی 
به جای ادبيات شعار زده، باید در این روند تعامل و گفتگو با جنبش نيازی به تاکيد نيست که  .ھست

که نباید   معنیبه این : وندش که از جایگاھی برابر طرح می داد  به بحث و استدvلھایی ار  وزن اصلی
ھای موجود در دیدگاه سياسی ما یا به  انتظار داشته باشيم، مخاطبان ما لزوما به پيش فرض

اصول  که این است نآن دادن انش از کار،  اتفاقاً بخش مھمی. دحقانيت سياسی ما باور داشته باشن
مردم برای تغيير  اتمبارزدر روند  انھا رآو چرا باید  ندھا بر چه مبنایی قابل دفاع ھست پيش فرض و

 در غير این صورت نباید تعجب کنيم که بسياری از نقدھا و راھکارھای بدیل؛ وارد کردوضع موجود 
نکات مھم، عم3 در فضای طرح ھای درست یا  مایه ، به رغم درونارائه شده از سوی نيروھای چپ

 .می گردندقدر   ای مسلط، لوث و بی رسانه

-ھمراھان و خواهنيروھای چپ در جایگاه خواه ن بود که تاکيد بر آ برای ی شتابزدهھا ھمه این حرف
) به دليل ارتباطش با سرنوشت مردم(آن مستقلی که به سرنوشت این جنبش و ارتقای  منتقدانِ  

است   نه راه کسانی )به گمان من( راه ما: ای پيش رو داریم ، راه دشوار و پيچيدهیمع3قمند و متعھد
در اینجا ( و به دليل غدار بودن حریف دزنن باvدست مھر تائيد می ھر شرایطی به گفتمان که در

ھم   نھاییآراه  در عين حالراه ما . قایلند" پياده نظام" این جنبش نقشروند در  ، برای خود)حاکميت
برای مشارکت در ساختن یا باز سازی جنبش، تنھا به نقد منزه  تعھدینيست که بدون احساس 

مسوليتی به  حسو بدون  دکنن جنبش بسنده می )از موضع باv( ھای تحقير آميز طلبانه یا حتا انتقاد
 ھند؛د جایگاه سياسی خود اھميت مییا  ن دادن حقانيت دیدگاهاسرنوشت جنبش، تنھا به نش

ما سرنشينان آن سرگشته می شویم و با غرق ھمه به مقصد نرسد،   این کشتی رغافل از اینکه اگ
تنھا نقطه قوت ما برای متعھد ماندن به این راه  بی گمان .... میوش غرق میا شدن آن نيز، ھمه م

 .ماست  دشوار، عزم و خرد و خ3قيت جمعی

و  دیدگاھھا، با طرح و انتشار ندناسھيم ميد ھا در این دغدغه ار که خودری اميدوارم رفقای دیگ
 .بخشندب در خور یو غنای عمق آن به و ددامن بزنن مھم به این بحث یشانراھکارھا

 ١٣٨٩اسفند یازدھم 
  

  



  : پانوشت

به عنوان سکان (در تحليل نھایی احساس وابستگی بيش از حد بخشی از جوانان به اص3ح طلبان  )1(
 .جنبش استسرنوشت این به  جواناندلبستگی احساس تعلق و ناشی از  )داران بی بدیل جنبش

عمومِی  یپيش داوری ھا ناظر برکلی  بياننزد افکار عمومی در یک » چپ«جایگاه تحریف شده  )2(
ھجمه از  ھمو  بر می خيزد چپ شوشمغ تاریخیِ -سياسی وابقساز  ھمایست که  انباشته شده

 .)جھانیخواه در مقياس داخلی و  سطحخواه در ( رسانه ایو سازمان یافته مستمر ی ھا


