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  )سوم ی مقاله− گذرد؟  در ایران چه می(

  

  آیا در ایران کودتا شده است؟

  چیست؟ ماجرا اگر نه، پس

  ای است؟ او چه پدیده. نژاد است ی کلیدی ماجرا احمدی یک چهره

  ؟سیر رویدادها چه منطقی دارد :و پرسش دیگر اینکه

  

  اقی افتاده است؟چه اتف

ی قدرت نیست؟ آیـا چیـزی رخ    ای خارق عادت در عرصه شده است؛ ولی مگر کودتا حادثه" کودتا"گویند  می

  داده که خالف نظم عادی امور باشد؟

کابینـه  . آید دادند، باز جهشی کیفی در امور پدید نمی اگر به میرحسین موسوی اذن تشکیل کابینه را می

ی بیشتری از گرانیگاه قدرت داشته باشد، همـان کـاری کـه در زمـان      ردند که فاصلهک را در جایی مستقر می

  . تر ی زمانی طوالنی در یک فاصله اماکردند،  باز هم امیدها را به یأس تبدیل می. خاتمی کردندمحمد 

هـای   درهـای شـعبه  . به مردم حّتـا یـک شـب هـم فرصـت انتظـار ندادنـد       . زمان فشرده شدولی این بار 

واکنشـی بـود بـه ایـن      ،خرداد ۲۲جنبش پس از  .رده استنژاد ُب بسته نشده بود که گفتند احمدی یریگ رأی

. بدنها گـرم شـده بـود    ،پیشتر. های بزرگی از مردم ریختند زمان کوتاه شده، به این آب سردی که روی بخش

د که تغییری رخ خواهـد داد و  مطمئن بودن به تغییر امید بسته بودند و کاماًل بزرگ  ای تودهچند هفته بود که 

  .زده شدند و فریاد برکشیدند شگفت ،چون رخ نداد

ی ساده برای تعیـین   توجه به این نکته. خرداد برانگیخت ۲۲خرداد را جنبش پیش از  ۲۲جنبش پس از 

چرخشی کـه صـورت گرفـت، از امیـد بـه       .بودخرداد چرخشگاه  ۲۲شامگاه  .خصلت جنبش بسیار مهم است

بـه انتخابـات امیـد     ،ی متوسط شـهری  طبقهویژه  بهبخش بزرگی از مردم، . ز انتظار به ناکامی بودخشم بود، ا

تصـور  ایـن طبقـه را بیاغـازد؛    تعـاملی سـازنده بـا     ،کرد این شانس وجود دارد که سیستم تصور می ؛بسته بود

که ی سیاستی  ان نمایندهنژاد به عنو نژاد پس رانده شود، احمدی کرد شانسی وجود دارد برای آنکه احمدی می

  .آزارد شعور مدنی را میوجود و  گرش ی مدیریت چکشی ویران اش، با شیوه اش، با زهد ریایی گرایی وامبا ع

نظر به افقی است کـه   گوییم با وقتی در اینجا از طبقه سخن می. اند میان طبقات اجتماعی دیوار نکشیده

جمهـوری اسـالمی و   در برابـر  . خاص در یک دوره اسـت نمای سنخی  ی یک شأن اجتماعی است و سنخ ویژه

هایی بیشترین بازتاب را یافـت،   آن مخالفت. شود ها شده است و می ای از مخالفت نژاد مجموعه احمدیشخص 

طـور   بهمنظور در اینجا . گنجد ی متوسط شهری ایران می بیانی طبقه تکرار شد و پژواک ایجاد کرد که در افِق

کردگـان و متخصصـان اسـت،     حال شهرهای بزرگ، بویژه زنان و مردان جوان، تحصیل مشخص قشرهای میان

ی کـادرگزینی آن، فرهنـگ و سـلیقه     هـای اقتصـادی و اجتمـاعی آن، نحـوه     کسانی که منش دستگاه، برنامه
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نـژاد، کـه از روز نخسـت پسـت و      احمـدی . شناسی آن به پس راندن و خرد کردن آنـان گـرایش دارد   وزیبایی

ایـن مقاومـت   . کوچکی است که آمده است تا آنان را کوچک کندآدم  انمدادش کردند، در چشم آنقل زمخت

  .در برابر کوچک شدن، جنبش ضد آن آدم کوچک را برانگیخت

منطق . ی کوچک کردن نیست ی جنبش کارگری است، نقد از زاویه نما برای افق فکر بدیل، که ویژه سنخ

کند، بلکه زدن زیر مناسـباتی اسـت کـه     دارش می نیست که کسی خدشهای  حفظ بزرگی و نجابت ذاتی ،فکر

  .آید تا حقارت ایجاد کند خواهد در آن بزرگ باشد، بزرگ بماند و درست در چارچوب آن کسی می کسی می

همـه در چـارچوب بودنـد، همـه     . در جنبش اخیر کسی از گردانندگان بر آن نبود که زیر مناسبات بزنـد 

هایی که دادند، نه خروج از چارچوب قانونی موجود، بلکه بازگشت به قـانون   کل برنامه. ردندک قانونی رفتار می

ها در برابر آن، برابرتر  تر باشد، انسان و قانون هر چه صوری ؛شد صوری قانون برجسته می ها وجِه در برنامه. بود

شـوند و بـاز    نشانده می بینبرابر ظاهرًاهای  های نابرابر در برابر قانون کسی اعتراض نداشت که انسان. شوند می

هـای دیگـر    های حکومت اسالمی، برابربینی ظاهری نظام قانوناما . شود، نابرابری است میای که حاصل  نتیجه

 ۲۲هـای اصـلی جنـبش     اساس این آپارتاید مورد انتقاد چهـره . دینی و جنسی استوارند تبعیِضرا ندارند و بر 

  .خرداد نبود و نیست

پای  .آید، چیزی از خود عرضه نکرد که با شعار عدالت به میدان می ،برابر پوپولیسم فاشیستی جنبش در

. شکلی بود که رژیم به آن دسترسی بیشـتری دارد  بی ی  توده ،طرح تقسیم پول نفت به وسط آمد، اما مخاطِب

. اعتنـا مانـد   های صنفی بی ای نپرداخت و به انبوهی از خواسته به موضوع بیکاری توده ،مهمتر از همهجنبش، 

دولتـی،   ی های ورشکسته های کارگران کارخانه از جمله خواسته(های صنفی  اگر پالتفرمی برای طرح خواسته

د، ز کرد و خواست سیاسی و خواست صنفی را به هم پیوند می ایجاد می) کارگران پیمانی، معلمان و پرستاران

  .داشت هایی اساسی وا می نشینی بیشتر که رژیم را به عقبیافت، شاید چنان  نیروی اجتماعی بیشتری می

جنبش جنبایی خود را داشت و رهبـران را هـم بـا    . حرکت، یکباره پدید نیامد و گسترده و پرشتاب نشد

تواند آنچه را در سینه نهان  دموکراتیسم آن مدام رشد کرد و جامعه به یکبار این حس را کرد که می .خود برد

م خودآگاهی دیگری بـه دسـت   مرد. ندشد ها گشوده می فرصت کم بود، وگرنه بسیاری عقده. دکرده، برون ریز

در آنان نیز انتظارهایی برانگیخته شده که برآورده شدن . نژاد پشتیبانی کردند آوردند، حّتا آنانی که از احمدی

 در پـی هـایی جـدی    گید، سـرخورد نوشـ  کند و اگر بـرآورده نشـوند، کـه نمـی     زده می ها رژیم را بحران همان

  .دنآور می

، بـرای  نـد بود "هـا  خـودی "هـایی میـان    جـدل هـا، کـه    او در منـاظره . کـار نیسـت   محافظـه  ،نژاد احمدی

او رئیس است و بایـد   اکنون. هایی در درون خود نظام اشاره کرد اش با فساد به مانع اش و مبارزه خواهی عدالت

توافـق   ومراجع سنتی در درون نظام بر سر ا. آفرینی ممکن است حراناین کار تنها با ب. ها را کنار زند این مانع

، گیرد ای از دستگاه می انرژی ،دود و این دویدن میبه نوعی نژاد هم  رود، احمدی جنبش که پیش می. نداشتند

بـه  ای است که نظـام اسـالمی    ترین چهره نژاد انقالبی ی پس از خمینی، احمد. برد اش را به تحلیل می که بنیه

 ، معرفیانتقاد است ی شایسته ، خوداو ی های انتقادی درباره ای است؟ آنچه در تحلیل او چه پدیده. خود دیده

او امـا  . ایرانیـت نیسـت   ی ای غریب است، معرفی او به عنوان کسی است که پنداری برازنده به عنوان پدیده او

  .ستما ای از همین ایرانیت جلوه
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  نژاد احمدی ی پدیده

برخـورد خشـن و    در چشم بسیار کسان یـادآور  او رفتار. ی غریب و همهنگام آشنایی است پدیده نژاد احمدی

شـوند   محترمی است که چنان تحقیـر مـی  تفنگ به دست در برابر شهروندان  بسیجِی آمیز یک جوانِک توهین

شـود،   ن لگدکوب میشا ی سلیقهمنش و  شان و ارج فرهنگیشان،  اجتماعی شأن. فهمند که دیگر جهان را نمی

زند کـه بایـد شـکرگزار     و دستگاه تبلیغاتی مدام از در و دیوار جار می ،شود شان تجاوز می به زندگی خصوصی

کنـد تـا    نژاد حاشیه را بسـیج مـی   احمدی. رخ داده است" ی سوم ی هزاره معجزه"این در کشورشان باشند که 

بـه  در حـالی کـه   دوند،  دواند و آنان می ماشین خود میمرکز قدرت را تقویت کند، مردم مستمند را به دنبال 

آن سـالطینی اسـت کـه    تبار از  نژاد محمود احمدی .کنند هیاهو و گرد و خاک می و زنند تنه میدیگر عابران 

کند، تا سرحدات را نه آباد، بلکه از نو تصرف کند و بـه   ی مرکز را تهی می خزانهاو . اند مدام در حال جهاد بوده

او مهندس نظام است، اما نه از آن مهندسانی که در ابتدای حکومت اسالمی در خدمت  .درآورد ارادت ی حلقه

در ابتـدا تکنیـک در   . ی پیوند ایمان و تکنیک را به نمایش بگذارنـد  مالها درآمدند تا سازندگی کنند و معجزه

مهندس شـده  -مالی است که دکتراو ر. نژاد، ایمان خود امری تکنیکی است در مورد احمدی. خدمت ایمان بود

نـژاد بـه    احمـدی . انـد  در کنار هم ردیف شدهو موشک معراج اتم، معجزه و سانتریفوژ،  در ذهن او جن و. است

پـیش لـوطی هـم    . دهـد  در مجلـس آخونـدی هـم درس دیـن مـی     . او ختم روزگار است. دهد همه درس می

  .کند عنتربازی می

هـای فرهنگـی مـا را در     ای از بدترین خصلت مجموعهاو . وحی استل ترکیبی از رذالت و ساده نژاد احمدی

کنـد،   غلـو مـی   .گوید و ای بسا صـادقانه  دروغ می: کند خود جمع کرده، به این جهت بسی خودمانی جلوه می

در وجـود   .ات مایـه بگـذاری و جبـران کنـی     زرنگیتوانی از  هر جا کم آوردی، میکند  زرنگ است و تصور می

مـان   گی ماند از عقب با آزردگی نژاد وجود دارد و درست این آن بخشی است که وقتی احمدی ی ما قدری همه

ایـن وجـه   بـاز  ایـم،   زنیم و خودشـیفته  اما آن هنگام نیز که الف می .کنیم ، از آن ابراز نفرت میزنیم حرف می

سرشـار  . کنـد  تحقیر میای است که خود  ه نژاد تحقیر شد احمدی. یابد نژادی وجود ماست که نمود می احمدی

پندارد مبعوث شده است تـا او را از ضـاللت    نگرد، می به موضوع نفرتش که می. از نفرت است، اما کرامت دارد

  .نجات دهد

مانـدگی مـدرن مـا و مـدرنیت      او مظهر عقـب . کرده به مدرنیت سنتی است جهش ی نژاد نماینده احمدی

  .استاعالم ورشکستگی فرهنگ  او. ماست ی مانده عقب

ی نور او را دربرگرفته، حق بود کـه   هاله ،آن زمان که در قم گفت. نشان فقدان جدیت ماست نژاد احمدی

درنـد تـا   رحجج اسالم این حجت را جدی گیرند، عمامه بر زمین کوبند، سینه چاک کنند و لباس بر تـن او ب 

، ای در آشـپزخانه سـخن گفـت    ستهانرژی ه دستیابی بهآن زمان که از . ای به قصد تبرک به چنگ آورند تکه

ایـن  "نوشـتند   ، حـق بـود بـر سـردر آمـوزش و پـرورش مـی       شدند میها تعطیل  ها و دانشگاه حق بود مدرسه

  .کردند و آموزگاران از شرم رو نهان می" شده تا اطالع ثانوی تعطیل است خراب

نژاد بـا گروهـی از رهبـران     یمیان احمد. های ما هستند طرفداران او نیز هموالیتی. نژاد از ماست احمدی

نژادیسم وجود دارد، آنجـایی کـه یـاوه     در روشنفکری ایرانی هم نوعی احمدی. یستاپوزیسیون فرق چندانی ن

ی نژاد احمدی از دیرباز ایران، افراطیچپ در وجود . شود میگوید و در عین غیر جدی بودن، سخت جدی  می

آنجلس همگی  لوسسرهنگهای . فتار و مناسک دیگری دارد، یا با مذهبی که گاست منهای مذهب رخنه کرده
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نژاد رضاشاهی است با تعصـب مـذهبی، البتـه رضاشـاهی در      احمدی .نژاد در درون خود دارند مقداری احمدی

   .اوایل کارش

ای کـه اکثـر منتقـدان آن     جمهوری اسـالمی اسـت، جنبـه   " مردمی" ی جنبه ی دهنده نژاد نشان احمدی

هـای دولـت و    ها و همسویی ند و از همدستیا نوز از انتقاد از دولت به انتقاد از جامعه نرسیدهبینند، زیرا ه نمی

تقلبی صـورت گرفتـه، کـه ابعـاد آن را     . شود اکنون همه چیز با تقلب و کودتا توضیح داده می .اند جامعه غافل

هـا را بـر    تحلیـل  ی م اسـت همـه  برای اینکه نیروی پوپولیسم فاشیستی دینی را نادیده نگیریم، الز. دانیم نمی

اجتمـاعی فاشیسـم دینـی را     ی نژاد یک میلیون هم باشد، بایستی ریشه رأی احمدی. تقلب و کودتا بنا نکنیم

  .جدی بگیریم

  

  موقعیت نیروها

سیسـتم از او حمایـت   کـه   بـود معلـوم  . برنده اعالم شـد  ،به هر حال، با هر میزان رأیی که داشت نژاد احمدی

و دستگاه در او کارگزار معتمـد خـود را    ؛اش را داشته باشد کند که دستگاه کارکرد واقعی اری میاو ک. کند می

اطرافیـان ولـی فقیـه هـر چـه      . او به رهبری واقعی تبدیل شد ی اند که رهبر در دوره به درستی گفته. بیند می

. کنـد  ته را به هم جور مـی رئیس جمهور در و تخخاص والیت پیشوا و صغارت . تر است صغیرتر باشند، او ولی

خدمه و حشمه نیز عزت و مقام . اند آنان راضی. بینند تنظیم امور، نظم بهینه را می کنونی ی نظامیان در شیوه

  .بینند خود را محفوظ می

کننـد، بـه    مخالفان را سرکوب می. توانند با زور و پول حل کنند مسائل را می ی پندارند که بقیه شاید می

روحانیـت هـم کـه در    . روی نکنند و به جهاد نفـس بپردازنـد   کنند که زیاده قدرت عتاب می ی منتقدان دایره

ت خود به ولی نعم .نفر اعتراض کردند، بقیه دم برنیاوردند سه دو. ماجرای اخیر خوب امتحان خود را پس داد

به مردم هم که . هم دینشان را دارند، هم دنیایشان را ،آید، و این گونه از دینشان جز این برنمی. پشت نکردند

  .سازی اورانیوم را سازی فقرا را، غنی سازی والیات را، غنی دهند، غنی جانبه را می سازی همه غنی ی وعده

، مانع از آن شد که ورشکستگی اقتصادی آشـکار  نژاد، باال رفتن بهای نفت اول ریاست احمدی ی در دوره

سـازی اورانیـوم    سازی بـه غنـی   ها رخ ندهد و پوپولیسم غنی جدید، ممکن است از این معجزه ی در دوره. شود

. کنـد  بیشـتری پیـدا مـی    ی عالقـه  مهر چه رژیم خود را بیشتر در معرض تهدید بیند، به اورانیو. محدود شود

با شناختی کـه  . اتمی رسیده است بست شکست و سقوط صدام حسین به یک جمع ی گویند پیشوا در باره می

توانست او را  نمی" دشمن"آید که گفته باشد، اگر صدام حسین واقعًا بمب اتمی داشت،  از او داریم، جور درمی

  .براندازد

و تصـدق   شوونیسم، بالهت، تروریسم دینی. خالصه شده است" سازی غنی"کل ایدئولوژی رژیم اینک در 

استضـعاف اسـت و مقابـل     ی چـاره " سـازی  غنـی . "اند جمع شده" سازی غنی"همه در " مستضعفان"دینی بر 

ای بـرای آزادی،   باید با آن با برنامه. ما را غنی کند ی ما و زرادخانه ی خواهد ایمان ما، کیسه رژیم می. استکبار

رسان پوپولیسم  های فرهنگی ما یاری ماندگی قبها و ع ناآگاهی. عدالت، صلح و حفظ محیط زیست مقابله کرد

من به گوش خود از جمعـی از اهـالی روسـتاهای اطـراف مرکـز اتمـی آب سـنگین اراک        . هستندسازی  غنی
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کـه   کننـد  درسـت مـی  کنند، گفتند آبـی را   دانید در این مرکز چه می ام که در برابر این پرسش که می شنیده

  .رمایه استبرای کشاورزی خیلی خوب است، چون پ

حّتا در نزد اپوزیسیون خـارج  . دار بودن تکنولوژی اتمی در شعور ناسیونالیستی مردم جا گرفته است مایه

در " اتـم " − های منتقد ایـن تکنولـوژی باشـند    جریان ی های پیشرفته که البد باید در جریان بحث−  از کشور

خطرهـای   ی وانـد ده صـفحه مـتن جـدی دربـاره     ت کل این اپوزیسیون پرادعا نمی. کند ذات خود بد جلوه نمی

. برای انسان و محیط زیست، برای صلح در خاورمیانـه و نزدیـک و در جهـان روی میزبگـذارد     اتمی تکنولوژی

بسـیاری از   ی دهنـده  یـک دگردیسـی ناسیونالیسـم اسـت، توضـیح      ی،اسـالم سیاسـ   جنـبش  این سـخن کـه  

 .طلبـی  هـای ناسیونالیسـم و عظمـت    ن بـرای دیگـر شـکل   آ موضـعیِ  جذابیِت هاست، از جمله واقعیِت واقعیت

او البته به قصد فریب ایـن شـعارها را   . کند فریبی می مردم ،طلبی ملی و عدالت نژاد با دو شعار عظمت احمدی

  .خواهی از ارکان الهیات سیاسی هستند طلبی و هم نوعی از عدالت هم عظمت. دهد نمی

جدایی  ،اگر زمانی گسستی صورت گیرد، این جدایی. ه نیستگسست ایدئولوژیک از رژیم هنوز پیش رفت

. آن بینش و منشی نیست که سیستم سیاسی آپارتاید جنسـی و دینـی نمـودی از آن اسـت     ی یکباره از همه

زاری  وقتی ایـن بـی  . خود سخن زاری از سخنگو، نه لزومًاکند و بی صورت نافرمانی بروز می نخست به ،گسست

آن خودآگـاهی و   ی شـود کـه مشخصـه    بخش آغـاز مـی   ، یک روند رهایییاد زده شودبیان شود و فردر جمع 

آید تا رهایی تا حد پس راندن ایدئولوژی پـیش رود،   هایی پدید می اینجاست که امکان. اطمینان به خود است

  .دیگری شود ی ، سوژه)نهاد انسانی(سوژه  ،دیگری شکل گیرد و به اصطالحی فنی  آگاهی

آمـوزد، کـه ممکـن اسـت در ظـرف ده سـال        انسان در عرض یک روز چیزهایی می ،جنبشهای   در دوره

به  گیها بست پایداری آموزش .کند انقالبی فکری ایجاد می ،های فشرده و نافذ روزهای جنبش آموزش. نیاموزد

نهـا را  آبایسـتی  جامعـه اسـت کـه    . فردی ی انباشته شدن و حفظ آنها دارد، آن هم نه تنها در حافظه ی نحوه

. نگهـداری کنـد  ) یادآوری، نمادها ی های ویژه ها و زمان مکان ،ها انجمن(های خاصی  در محفظه و مجتمع کند

وگویی آغـاز   ها گفت میان نسل. آورند ها را به یاد جامعه می پرسند و ازیادرفته جوانان اکنون دارند از جامعه می

دانسـتند   دانستند و نمـی  ها می ها و ناکامی ئول شکستجوانان پیران را مس. شده است که مدتها وجود نداشت

کننـد   وجو مـی  چه هستند و پرس ها ه مشکلبینند ک اکنون خود با چشم خویش می. بر آنان چه گذشته است

  .اند  که چه بوده

تـرین نـوا از آن    ای از تار وجود جامعه نخورده است کـه قـوی   رسد که هنوز زخمه بر آن نقطه به نظر می

که این طبقه هنوز نتوانسته است یست یا اینمتوسط شهری ن ی جادویی، یا در میان طبقه ی آن نقطه .برخیزد

  .مردم منتقل کند ی های خود را به بقیه ارتعاش

دیدن این موضوع نه امتیاز دادن به دستگاه، بلکه دعوت بـه  . داردمردم رژیم هنوز پایگاهی قوی در میان 

انقـالب  . ای رژیـم اسـت   ایگـاه تـوده  رط مقابله با دستگاه سرکوب، رسـوخ در پ ش. جویی است بینی و چاره واقع

بهمن نشان داد که برای از کار افتادن دستگاه سرکوب، بایستی میان بدنه و سر آن شکاف افتد و شـرط ایـن   

نیروی نظامی را مردد کند، فلج کنـد، بـه    ی کار آن است که جریان اجتماعی مخالف چنان قوی شود که بدنه

  .سمت خود بکشد

در ایـن مـورد   . ای نیسـت  قدرت جنبش دموکراتیک هنوز در حد پیشبرد فراخوان به یک اعتصـاب تـوده  

اعتصـابی کـه بـرای     .های جنبش پی برد توان به ضعف تالش ناموفقی صورت گرفت، که با تحلیل آن بهتر می
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اعتصـاب  "نـوعی اسـت کـه بـدان     هـایی داده شـده بـود، از     خرداد فراخـوان  ۲۶شنبه  برگزاری آن در روز سه

کننـدگان قـدرت    و بـا آن اعتصـاب  ) مثاًل یـک روز (این نوع اعتصاب، زمان محدودی دارد . گویند می "نمایشی

طـرف مقابـل   کننـد کـه    این هدف را دنبال میدهند و  میگذارند، پیامی قوی به جامعه  خود را به نمایش می

پـیش از آن بایسـتی ارتبـاط و همبسـتگی الزم میـان      . کننـد  نشینی خود را بترسانند و احیانا مجبور به عقب

گیـرد،   وسـیعی را دربرمـی   ی ای، اعتصابی است کـه تـوده   اعتصاب نمایشی توده. کنندگان برقرار باشد اعتصاب

درآمـد اعتصـاب    پـیش . ، کل کشور راکل یک منطقه راکل یک صنف را،  ،ها را، کل بازار را از کارخانه ی ا رشته

ای چنـان بـزرگ رخ    گاه حادثـه . های کوچکتر است ها و حرکت ای از اعتصاب ای معمواًل مجموعه نمایشی توده

اخیر حادثه بزرگ بود، اما گویـا بـرای    ی در نمونه. شود برگزار می  درآمد دهد که اعتصاب بزرگ بدون پیش می

زننـد یـا فـورا بـا     تصـاب  چنان بزرگ نبود که خود به این فکر افتند که دست به اع قشرهای جامعه آن ی همه

  .شنیدن لفظ اعتصاب آن را در هوا بقاپند

ای ندارد،  خود را در اعتصاب توده ی نقش گذشتهسنتی بازار . کارگر است ی طبقهقلب اعتصاب همگانی، 

اعتصـاب عمـومی در ایـران بـه یـک      . شـود  هر چند هنوز بستن حجره و مغازه نماد اعتصاب عمومی تصور می

ای  دهـد کـه مجموعـه    نشـان مـی   ۱۳۵۷انقالب . این جبهه هنوز شکل نگرفته است. ز داردمردمی نیا ی جبهه

 کننـده  سـرایت  یا  پدیده ،اعتصاب. هستنددرآمد اعتصاب عمومی  های کوچک صنفی و سیاسی پیش ازاعتصاب

یـاج بـه   سرایت احت. دنوجود داشته باش ی تقلیدپذیریالگوهااجتماعی و روانی سرایت و  ی زمینههر گاه  ،است

های الزم پدیـد   ها و همدلی نوز کاناله. ای دارد های طبقاتی و جبهه های روانی و همدلی اشتراک منافع، کانال

ای نیسـت کـه انقـالب را ایجـاد      اعتصـاب تـوده  : زا لوگزامبورگ باشد که گفتـه اسـت  شاید حق با ُر. اند نیامده

بایسـتی  . در انقالب ایران چنین بـوده اسـت  . دهد یای میدان م کند، بلکه انقالب است که به اعتصاب توده می

  .های آن بازگشت مدام به درس

امـا اکنـون گویـا آن    . اند، نه دولـت آن دولـت اسـت    نه مردم ما آن مردم. تکرارشدنی نیست انقالب طبعًا

  .ای نترسند پدید آمده است، تا مردم از تحول عمیق تازه ۵۷الزم با انقالب ویرانگر  ی فاصله

های درونی رژیم است؟ آیا مردم خود آن انگیزه و زور را  ولی که ممکن است پیش آید، تابع شکافآیا تح

گذارد،  ندارند، که در برابر کلیت رژیم صفی را تشکیل دهند و بدون توجهی خاص به آنچه در داخل دولت می

ش دموکراتیک بـا اسـتفاده از   موضوع را نبایستی این گونه ببینم و از این که جنب خود را پیش برند؟ ی مبارزه

  موضوع چیست؟. رود، احساس شرم کنیم تضادهای دستگاه پیش می

رونـد،   دولـت و جامعـه درهـم مـی    . های آن با جامعه است ویژگی دولت برآمده با انقالب بهمن همپوشی

ایی و های کودتـ  مثل دولت شاه، مثل حکومت(سیار بیشتر از آنی که در یک دولت غیردمکراتیک ولی عادی ب

همگـانی   ی َروی گسترش پهنه در پیوند با این همپوشی و درهم. شود دیده می) های اشرافی نظامی، مثل نظام

هایش آن  گی کوشد این پهنه را محدود سازد، در عین حال به دلیل ویژ دولت می. در ایران پس از انقالب است

ای از آنهـا چنـین    که بیان ساده دو چیزندگانی، هم ی در رابطه با بحث پهنهها  این ویژگی. کند را گسترده می

اینـان منبـر    ی نخست اینکه حکومت اسالمی، به عنوان حکومت آخوندها تأسیس شـده اسـت و پیشـه   : است

توانـد فقـط یکـی     آخوند بدون منبر معنا ندارد و منبر نمی. عمومی است ی رفتن است، یعنی حضور در عرصه

شـود کـه    هـایی ایجـاد مـی    ها همـواره گوشـه   کند و در میان جمع ایجاد میها را  تعدد منابر تعدد جمع. باشد

کل دولت یک دستگاه تبلیغاتی است و دستگاه تبلیغاتی بدون  .صداهایی بیرون از مسجد در آن منعکس شود
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از هـر نظـر   تـوان   نمیاینان که گردآیند، دیگر . داردنحضار، بدون شنوندگان و بینندگان و خوانندگان معنایی 

ای  یک انقالب توده ی جمهوری اسالمی با یک ائتالف طبقاتی گسترده بر پایهدوم اینکه . ر اختیارشان داشتد

ای را در درون خود حل کند، بی آنکه کار به بسیج نیروی بیرونی  عمده ی   شکل گرفت و نتوانست هیچ مسئله

آن هد و با اینکه مبتکر در گسترش د عمومی را گسترش می ی همین امر عرصه. های وسیع بکشد گری و آوازه

  .توان مرز گذاشت همگانی نمی ی بر پهنه. نظام حاکم است، آن عرصه منطق رشد خود را دارد

های میان دولت و جامعه این بازتـاب   همپوشی .یابند همگانی و نظام در هم بازتاب می ی های پهنه جریان

هـم   ،نگـرد  بـر دسـتگاه مـی    ،از جایی که خود ایستاده عنصری از درون دستگاه، هم. کند متقابل را تقویت می

 ی درجـه  ی مشـاهده " )سیستمی لومان ی در نظریه(این امکانی که بدان . همگانی ی از جایی در پهنه محتماًل

، در جمهوری اسـالمی  )است" ۱ ی درجه ی مشاهده"گری سیستم که  در تفاوت با خودمشاهده( گویند می" ۲

گـری را   امکـان خوداصـالح  " ۲ ی گری درجـه  مشاهده. "ه شدت گسترده شده استپیشین ب ی نسبت به دوره

  .شود زا می گری در درون سیستم تنش آورد و همین تمایل به خوداصالح پدید می

جمهـوری اسـالمی   . گیرد جمهوری اسالمی قرار و آرامش را میبنابر این در نهایت این جامعه است که از 

جمهـوری اسـالمی همچـون آن    . گاه به ساحل سالمت نخواهـد رسـید   ، هیچبه خود رنگ آرامش نخواهد دید

 سـرانجام  اثر ارنست همینگوی است که مـاهیگیر پیـر  " مرد پیر و دریا"صیدشده در داستان  عظیِم ماهِی نیزه

را  ای از آن ای تکه کنند و با هر حمله ها پیاپی بدان حمله می ماهی کوسه. آن را به ساحل برساندشود  نمی ادرق

  .ماند دست آخر اسکلتی به جا می. کنند می

و  رسـواتر رژیـم،  . ایران دیگـر آن ایـران پـیش از جنـبش نیسـت     . مهمی بود ی خرداد حمله ۲۲جنبش 

های درونی آن ایجاد شده است کـه موضـوع آن تعیـین     ای از تنش تازه ی  مرحله. تر از پیش شده است وحشی

  .استای از کادرهای قدیمی رژیم  سرنوشت عده

انـرژی   کیفیت و کمیـت  .مدتی ادامه خواهد یافت، نبایستی ناامید شد از آرامشی که برقرار شده و احیانًا

ها و روزهای مشرف به آن  توانست چندان فراتر از چیزی باشد که در هفته خرداد، نمی ۲۲از  پس های تحرک

  .ای دیگر برای جمع کردن انرژی الزم است دوره. انباشته شده بود

  

  ۱۳۸۸تیر  ۱۰

  

  
  

  پیوندها

  ی یکم مقاله− گذرد؟  در ایران چه می
http://www.nilgoon.org/archive/mohammadrezanikfar/articles/Nikfar_Election_88.html 

  ی دوم مقاله− گذرد؟  در ایران چه می
http://www.nilgoon.org/archive/mohammadrezanikfar/articles/Nikfar_Election_88_2.html 

  

  

  


