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ممکن اسـت بـا    ،"کودتا"و " تقلب انتخاباتی"توضیح رخدادهای امروزین ایران با 

ایـن  . سازند بنیاد رخدادها را میای همراه باشد که  های اجتماعی غفلت از جریان

  .اجتماعی ژرِفهای  توجه به جریان جلبمقاله کوششی است برای 

  

  وضعیت ی صهخال

 و جـویی  تقابـل  ی انـد و روحیـه   هـا هنـوز بـه نخواسـتن کامـل نرسـیده       تواننـد، پـایینی   ها هنوز می باالیی

. ایم اعتالی انقالبی نرسیده ی پس ما هنوز به مرحله. شان تا حد اعتصاب عمومی هم نرسیده است فداکاری

 ها نیز بـه عنـوان یـک    نوان یک کل و پایینیها به ع باالیی در مورد اعتالی انقالبی، مشهور لنین در فرموِل

بایسـتی  در آن، با نظر به وضعیت مشخصی که در ایران امروز پـیش رو داریـم،   . اند کل در نظر گرفته شده

قضیه از این قرار . های موجود در هر یک از این دو را ببینیم ها و تباین این تصحیح را وارد کنیم که شکاف

بخـش کـوچکی از آنـان ناراضـی     . کنونی را ادامه دهند توانند وضعیِت می نوزها ه اصلی باالیی بخِش: است

خواهند، ولی  ها نمی بخشی از پایینی. قرار دارندخودشان برای خروج از صحنه  مؤتلفاِن و زیر فشاِر هستند

بخشـی هـم سـرگردان     یا آنکه بدیل دیگری برایشان جذاب نشـده اسـت؛   خواهند هنوز میاز آنان بخشی 

از  گروهـی جسـارت رویـارویی را دارنـد، اینـان امـا آن       کیبخَشتنها  ،خواهند بخش که نمیاز آن . هستند

ای ایجاد کند و نظم عادی امور را چنان بـه هـم    جامعه نیستند که خیزششان یک کنش و واکنش زنجیره

ان با چشم. پس غلو نکنیم. تر شود و جامعه به سوی انفجار نهایی پیش رود تر و عمیق زند که بحران عمیق

  .باز بنگریم که چه خبر است

  

  دوری ناگزیر حکومت اسالمی از خیراالمور

. متوسط ایران برای داشـتن جـای پـایی در سیسـتم اسـت      ی طبقه ی امید ناامیدشده ،روز اصلِی ی مسئله

ایـن فیلسـوف   . رسـیم  آن را از دید ارسـطو برمـی  . تابد  مشکل سیستم است که خیر خود را برنمی  مشکل،

بهترین «: بیند و معتقد است که خیراالمور اوسطها جوست، عدالت را در تعادل می تعادل در سیاست ،رونده

او بر این پایـه برنهـاده اسـت کـه      )1295b، کتاب چهارم، سیاست(» هر چیز در میانه یا میانگین آن است

و چـون  » دوزد به اندازه مال مـی «ای که به پندار او  متوسط است، طبقه ی بهترین حکومت، حکومت طبقه

نظر خـود را  ) سیاستدر کتاب پنجم (او بر همین پایه ). همانجا(» گوش به فرمان خرد دارد«چنین است 

و ایـن اسـت کـه آشـوب     نظـر ا  ی خالصه. کند های آن بیان می های مختلف آن و علت درباب انقالب، گونه

  .نابسامان گردد ،راربر این ق ،تعادل دور شود و وضع که سامان سیاسی از خط گاهگیرد، آن درمی



  ۲

سیاسـی وضـعی وجـود دارد کـه      ی  در هر سامانه: کنیم بازخوانی می تناسب با نیازمانمنظر ارسطو را 

. های مختلف در آن سـامانه مجتمـع شـوند    ها و منفعت ای از گرایش بیشترین تعداد مردم و متوسط بهینه

. هـای حـاکم یکـی نیسـت     ر با خیر گـروه خیراالمو. زا است خیراالمور است و دوری از آن بحران ،این وضع

فـالن   درازمدِت آید که بگویند منفعِت گاه پیش می. ممکن است منافع درازمدت آنها را تأمین کند یا نکند

دی از حـ معلوم نیست که چنین سخنی چـه  . رژیم در این است که نظر بهمان گروه منتقد خود را بپذیرد

رد که گویا از دیـدی خنثـا و از منظـری خـارج از مـاجرا      ، زیرا این جمله باری ارزشی دااشته باشدد صدق

رژیـم امـا   . ماند اگر خود را تغییر دهد تواند این باشد که رژیم پایدار می یک معنای آن می. شود برگفته می

بیند کـه آنچـه    در این می ،خواهد خود را تغییر دهد و منفعت خود را به عنوان آنچه هم اکنون هست نمی

  .هویت برقرار خود را تقویت کند هست بماند و خطوط

ارسـطو بـه   " بـورژوایی  خـرده "دیـد  بـا  . گیریم خیراالمور را به عنوان یک وضعیت آرمانی در نظر نمی

ار ای بـا سـاخت   ، در جامعـه نهیم که خیراالمور برای یک سـامان سیاسـی متعـارف    نگریم و برمی موضوع می

 ،متوسط جذب نظام شـود و بـا انتگـره شـدن ایـن طبقـه       ی وضعیتی است که طبقه شکل، پیازی درآمدِی

ای کـه   از انـرژی  ،متوسـط  ی طبقـه  انتگره شدِن. یافته بپندارند ها خود را در آن پاسخ متوسطی از خواسته

جز ایـن اگـر   . کاهد کند، می سیستم باید برای مرزکشی میان خود و پیرامونش و کال حفظ خود صرف می

  .باشد، سیستم باید انرژی کالنی را صرف مقابله با نیروی گریز از مرکز کند

فرصتی تـاریخی پدیـد آمـد تـا در      ،دهم ی دوره ریاست جمهوری با انتخابات ،برای جمهوری اسالمی

میـانی از شـدت نیـروی     ی هایی از طبقـه  چارچوب موجود گامی به سوی خیراالمور بردارد و با جذب الیه

آرایشی از نیروهاست، دولتی است در رابطـه و   "جمهوری اسالمی"در اینجا منظور از  .بکاهد زگریز از مرک

بـه ایـن فیگـور نظـری نیـاز      . ای است در رابطه و ترکیبی خاص با دولـت  ترکیبی خاص با جامعه و جامعه

ای از  مجموعـه . تـوان توضـیح داد   داریم، چون رخدادهای ایران امروز را تنها با تقابـل دولـت و ملـت نمـی    

ها وجود دارد که نادیـدن آنهـا بـه معنـای نادیـدن بخـش        ها و همدستی ها، همسویی ها، انطباق روی درهم

 (constellation)عنصـر مهمـی در پیکربنـدی     ،حکومـت  .اساسی جامعه و سیاسـت در ایـران امـروز اسـت    

 ی ت اسـت از همـه  حکومت در اینجا عبـار . کند ، اما تمام مقدرات آن را تعیین نمیجمهوری اسالمی است

چنـد و چـون و   هایی از قدرت که در مورد زندان کردن، کشتن، توزیع بودجه، گزینش کادرها و  آن کانون

محمد خـاتمی، رئـیس جمهـور مملکـت     . گیرنده هستند فشار ایدئولوژیک و روانی بر جامعه تصمیم سمت

وسیعی از قراین و شواهد حاکی  ی همجموع. بود، اما بارها اعتراف کرد که در مرکز قدرت قرار نداشته است

در آن . آدم نظـام بـوده و هنـوز هسـت     او امـا . که اعتراف او در این مورد صـادقانه بـوده اسـت    ستااز آن 

 ی ، در نماز جمعهای خامنه. کند کرده و هنوز می ای که جمهوری اسالمی نام دارد، نقشی ایفا می پیکربندی

. ابـات ریاسـت جمهـوری بـه عنـوان مـردان نظـام نـام بـرد         از هر چهار کاندیدای انتخ )۱۳۸۸( خرداد ۲۹

میرحسین موسوی و مهدی کروبی هـر دو از عناصـر پیکربنـدی جمهـوری اسـالمی هسـتند، امـا عناصـر         

  .حکومت نیستند

. های قدرت حکومتی فرق بگذاریم توانیم میان خیراالمور جمهوری اسالمی و خیراالمور کانون پس می

ای بر این باور هستند که نیرویـی   از خیر خود دور شد و عده )۱۳۸۸( خرداد ۲۲جمهوری اسالمی در روز 

توان ماجرا را تحلیل کرد، بدون استفاده از مقـوالتی   می .امور شد شتگکودتا کرد و با تقلب در آرا مانع به
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 :ولی بهتر آن است که بگوییم. نظر رایج بر این است که حکومت با تغییر مخالفت کرد. چون کودتا و تقلب

اگر چنین باشد، برای تغییر بایستی از جمهوری اسـالمی   .را برنتابید" تغییر"پیکربندی جمهوری اسالمی 

  .های حاکم تحمیل کرد توان به گروه گذر کرد، نه اینکه فقط پنداشت چیزی را می

برای نیروی مخالف جدی آن نیز بایسـتی همـان چیـزی    . آنچه برای رژیم مهم است، اصل نظام است

هـایی کـه    ارگـان  ی اصل نظام عبارت است از ولی فقیه و همـه  .باشد که برای کانون قدرت مهم استمهم 

اصل . یابد های بحرانی به آن تقلیل می اصل نظام آنی است که نظام در هنگامه. اند سرراستانه به وی وابسته

  .ین، زور و پول استای از د آمیزه ی حکومت مقدسی که اقتدار آن برپایه ،نظام، حکومت اسالمی است

  .شود اصالت خود از خیراالمور خویش دور می ی نظام برپایه

  

  متوسط ی موقعیت طبقه

اصلی جنـبش کنـونی    ی وابسته به میرحسین موسوی، که چهره" کلمه"، در سایت )۱۳۸۸( تیر ۴در روز 

شـی از  بنـابر ایـن گـزارش، بخ    .شناسـان  دیـدار او بـا گروهـی از جامعـه     ی است، خبری منتشر شد درباره

گـزارش کوتـاه اسـت و    . متوسط اختصاص داشته است ی های موسوی در این دیدار به وضعیت طبقه گفته

بعید نیست که کسی یـا کسـانی   . کند که چرا سخن به وضعیت این طبقه کشیده شده است مشخص نمی

گونـه   نبـاری، موسـوی، آ  . متوسط است ی تذکر داده باشند که حامل اصلی جنبش اعتراضی کنونی، طبقه

ـ  یخودآگاه کی یفعل طیدر شرا«: گزارش کرده، گفته است" کلمه"که سایت   جـاد یا یانیـ قشـر م  نیدر ب

خواهـد   دیـ مف اریکشور بس ندهیساختن آ یاست که برا یمثبت یشده است که اگر هدف داشته باشد انرژ

معتقـد   یموسـو «: آمـده اسـت  " کلمه" گزارِش ی در ادامه» .شود یبود و اگر سرخورده شود مشکل ساز م

کنـد   افـت یشده است که اگر پاسخ مثبـت در  نیجامعه عج یمل یازهایقشر متوسط با ن یازهایاست که ن

موسـوی  » .دیـ آ یمـ  دیـ در جامعـه پد  یبزرگـ  یدگرنکنـد سـرخو   افتیخوب است اما اگر پاسخ مثبت در

  ».ستیبه آن ن یدیندارد و ام یبرنامه ا یفعل طیقشر در شرا نیا یدولت برا« :همچنین گفته است

. بیان شـده اسـت   سبتًا خوبنایران در وضعیت فعلی  ی بروز کرده در جامعه ی در این سخنان، مسئله

شروع به . د بلندگویی در نظام داشته باشندنمتوسط امید بسته بودند که بتوان ی های بزرگی از طبقه بخش

ـ این پشـتیبانی را پذیرفتنـد و    و آنان نیز به هر دلیلپشتیبانی پرشوری از موسوی و نیز کروبی کردند  ه ب

  .دادخواهند پشتیبانی آن  هب ای درشناسانهقپاسخ  ،که در صورت پیروزی هایی اعالم کردند شکل

مـدنی در ایـران    ی جامعـه . متوسط در ایران جایگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهمی دارد ی طبقه

راضـی زنـان، دانشـجویان و    های اعت حرکت. گستراند متوسط می ی کند که طبقه اساسا بر بستری رشد می

ترین طبقه برای پذیرش  متوسط جدید در ایران آماده ی طبقه. آیند جوانان و روشنفکران از این طبقه برمی

هـای   هـا دارد، از قابلیـت و امکـان    سـی را بـه رسـانه   این طبقـه بیشـترین دستر  . فرهنگ باز سکوالر است

سـازد، رقیـب اصـلی     برخوردار است و فرهنگی که میای برای الگوسازی رفتاری و گفتاری  مقایسه غیرقابل

بیشترین تحقیر فرهنگی از طرف حاکمیـت اسـالمی، از   . کند فرهنگی است که رژیم به جامعه تحمیل می

در مقابـل، بیشـترین خرابکـاری در بنـای     . متوسط جدید بوده اسـت  ی گیریش متوجه طبقه ابتدای شکل

  .است فرهنگی اسالمی رژیم را هم این طبقه کرده
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هـای خـود نیـز     رژیـم در درون خانـه   هـای  دیمیقـ . ای دارد متوسط حساسیت ویـژه  ی رژیم به طبقه

تدبیر که بخواهند نشان دهنـد  . کند جذب می نسل جوان را ،این طبقه که چگونه فرهنگ دنیوِی بینند یم

گـزار   ای که در رژیـم سیاسـت   ند، اما پوپولیسم فاشیستیده کنند و به آن رشوه می این طبقه را تحمل می

، حملـه  "داری سـرمایه "حمله به استکبار و غرب، حمله به . کند است، مدام با این طبقه درگیری ایجاد می

برانگیختن حاشیه برای دفـاع از مرکـز قـدرت،    اخالقی،  گرایی، حمله به فساد و بی طلبی و مصرف به تجمل

  .آیند متوسط جدید درمی ی طبقه همه به صورت فشار بر

که میان دولـت   (overlap) ای همپوشی. متوسط با رژیم به صورت ستیز مطلق نیست ی طبقه ی رابطه

متوسـط نیـز بـروز     ی کند، در سـطح طبقـه   و جامعه وجود دارد و به صورت همدستی و همسویی بروز می

خیزند و بدون خدمت آنان کار رژیم پـیش   رمیبسیاری از کارگزاران و مهندسان از دل این طبقه ب. کند می

چیزی که نبایسـتی از آن   .اند ها در میان این طبقه ضامن بقای رژیم بوده پذیری ها و رشوه سازش. رود نمی

مرکـزی ایـدئولوژی رژیـم، اراده بـه      ی هسته. این طبقه است ایدئولوژیک رژیم در میان ی رخنه ،غافل شد

کل آموزه بر اسـاس فرمـان، قهـر و    . شود خدای این ایدئولوژی با قدرت و قهرش مشخص می. قدرت است

طلبـی   کند، آنگاه که به صورت تکنیـک، قـدرت   ناسیونالیستی ایجاد می ی اراده به قدرت جاذبه. مکر است

. ، اراده به دستیابی به فناوری اتمی استنمود بازر اراده به قدرتیک . کند اقتصادی و ژئوپولیتیک بروز می

جمله به با این خواست از سر ناآگاهی و مهمتر از آن به دلیل همسنخی ایدئولوژیک همدلی وجود دارد، از 

خیزند و در میان  فناوران و مبلغان فناوری از دل این طبقه برمی. متوسط ی در میان طبقه نحو چشمگیری

بـه مسـئله   " اتم"در دوران تبلیغات انتخاباتی . ای برنخاسته است تا کنون هیچ صدای انتقادی جدی اینان

. تبدیل نشد و تنها در این حد که مذاکرات با غرب بهتر است چگونه پیش بـرده شـود، بـه آن اشـاره شـد     

 ی ، ناشی از رخنـه آن برگردد ی تبدیل نشدن آن به مسئله، بیشتر از آنکه به ممنوعیت مطلق بحث در باره

اسـت کـه حّتـا اپوزیسـیون      بـزرگ   ننـگ یک فضاحت و  ی این نشانه. ایدئولوژی اتمی در میان مردم است

زایی رژیم در سیاست  پردازد و تنها در حد انتقاد از تنش نمیاین موضوع  هسکوالر چپ در خارج از کشور ب

  .کند خارجی به آن اعتنا می

به تنهـایی   ین طبقها .که از ایدئولوژی رژیم نگسسته استاین نیست  نهاتمتوسط،  ی طبقهمشکل اما 

همگانی به مثابه مظهر همگانی شدن نبرد، مبتنی بـر  اعتصاب . توان پیشبرد یک اعتصاب همگانی را ندارد

داغ "توانـد   کارگر مـی  ی قط طبقهف .کارگر است ی طبقه ،رکن اصلی این جبهه. طبقاتی است ی یک جبهه

ای از آنـان زیـر پـرچم     مانع از آن شود که بخـش قابـل مالحظـه   ی جامعه را بسیج کند و "ها خورده لعنت

ارگران در کـانون اعتصـاب   کـ تنها آن هنگام که  ،ادن نشان دکه انقالب بهمان همچن. فاشیسم دینی روند

ـ آید کـه کسـی    این احساس همگانی در جامعه پدید می ،همگانی قرار گیرند چیـزی از دسـت   اعتصـاب   اب

  .تواند آن را در جامعه بدمد کارگر است و این طبقه است که می ی این احساس، خاص طبقه. دهد نمی

قط بخشی از جوانان شهرهای بزرگ بودند که با این احساس به جنگ پلیس رفتند فجنبش اخیر، در 

  .بودنشور، برای تکان دادن کل جامعه کافی این . دهند که چیزی را در این نبرد از دست نمی

بـه یـک   یشـتر  ب. های صنفی و اقتصادی همـراه نشـد   بزرگ جنبش اخیر این بود که با خواستضعف 

به آن به عنوان جنـبش خودشـان   دستان  و تهیکارگران اکثر . زننده رهمبتوفانی مانست تا  بهاری می گبارر

   .جمعیتیبودند حل شده در  یننگریستند و اگر در آن شرکتی هم کردند، جمع
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اخالقـی جامعـه شـد،     ی ای باعـث تزکیـه   حد امیدوارکنندها ت .بخش بود پیروز نشد، اما رهاییجنبش 

طلبی به سنت انقالبـی را بـه    استعداد لغزیدن از اصالح ر عرض چند روزدای را ایجاد کرد،  خودآگاهی تازه

نوز توانایی ایستادن بر روی پـای خـود را نـدارد و    طلبی ه حد که اصالاگذاشت و از این راه نشان دنمایش 

جامعه در عرض چند روز چیزهایی آموخت که  .تواند پیش رود بیشتر نمی امگاگر هم داشته باشد یکی دو 

  .لوژیک رژیم خالص شدندتور ایدئواز  ،بسیاری ِنواناج .توانست در عرض ده سال یاد بگیرد نمی

  

  حقیقت رژیم

هایی از آن  کافی نیست که فقط گوشه ای توده برای رهایی. بسیار گسترده است هنوز یمتور ایدئولوژیک رژ

رهبـران   بـا وادادنِ ممکن اسـت  متوسط، که جنبش کنونی را برانگیخت،  ی هم اکنون طبقه .را پاره کنیم

روحیه، بلکه همچنـین   به دلیل ترس و از دست دادِن تنهاخود از تب و تاب بیفتد، آن هم نه  ،این جنبش

و هـای ایـدئولوژیک بهـره بـرد      که رژیم در تعاملش با رهبران جنبش ممکن است از همسـنخی به دلیل آن

بـه   ،دهد می ارد را به حق یحقکه  هم آنجاییرژیم، . دهی رو کند رشوه ی شده شناخته ی هنگام به شیوههم

دهـد،   ه میکسی رشو. رابطه دوسویه است. پروری کند ، به صورت رشوه، تا بندهفرماید عطا میصورت لطف 

  .پذیرد کسی رشوه می

 ی کمیتـه "شود و از لزوم تشکیل یـک   این موضوع که رژیم به رژیم تقلب و کودتا فروکاسته می خوِد 

مگـر   .ایـدئولوژیک برخاسـته باشـد    رود، مشکوک به آن است که از یک همسنخِی سخن می" یاب  حقیقت

مـاجرای   هـا را بازشـماری کـرد؟    ی رأرژیم ناروشن است که بایستی برای روشن شدن آن نخست  حقیقت

. عـادتی نیسـت   خارِق هیچ اتفاِق. نظام نبوده است ی انتخابات اخیر یک سانحه در حین کار عادی کارخانه

و نیـز عـوض    اگر حقیقت این باشد که تقلبی صورت نگرفتـه  ،شود هیچ چیزی در تحلیل رژیم عوض نمی

در این صورت، باز داستان خـاتمی تکـرار   . شد اعالم میانتخابات  ی اگر موسوی به عنوان برنده گردید، نمی

دستگاه حّتا اگر . ماند، که بود شود و رژیم همانی می سه تبدیل می ی پادوهای درجه اتاق به کابینه :شد می

داد و تـا حـد    داد، به تغییر در ترکیب قدرت رضـایت نمـی   ریاست جمهوری موسوی تن می به به هر دلیل

  .رفت متوسط پیش نمی ی طبقه امتیازهایی جدی به دادِن

نژاد، بـه هـر حـال     رأی احمدی. دانستیم هر کاندیدایی واقعا چقدر رأی آورده است خوب بود می البته

  .کننده همین است پایین نیست و نگران

کنـد کـه انقـالب اسـالمی، کـه       او تصور مـی . نباید هیجان برانگیزد همهای موسوی  میزان باالی رأی

ای را  توانست چنـین نتیجـه   می در اصل برای مردم آزادی و سعادت به همراه آورد یاخمینی بود،  رهبرش

 بـورژازیِ  خـرده  هـای  تـوهم  خواهد و می خواست ست، به این معنا که می"گرا اصول"او . در پی داشته باشد

 یـن ااز  - به لحاظ حسابگری سیاسی، ایـن موضـع  . ایران در مورد انقالب را احیا کند و بازی را از سر گیرد

هـای رأس   کنـد و در مـورد خیانـت    بین میدنظر که فالن پاسدار و بسیجی را نسبت به رهبری حکومت ب

ـ رسـد، امـا    بد به نظر نمی − دارد های انقالب به اندیشه وامی نظام به آرمان خواهـد   کـه مـی   ه خـاطر ایـن  ب

در ایـن   شدر صورت پیروز شدن موسوی، ی فایده. است آور زیانای از اساس باخته را تکرار کند، بسی  بازی

اندکی نفـس   ،ای ایجاد شود و جامعه فرصت یابد گشایش رسانهخاتمی  ی بود که ممکن بود همچون دوره
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گویـد و شـب و روز چشـم و     نژاد یکریز یاوه نمـی  احمدی مچونه ،محجوبی استهمین که او آدم . بکشد

  .جامعه خوب بود روانِی آزارد، برای بهداشِت گوش مردم را نمی

یـن مشـکل، بـه    ا .نظام به اصل آن اسـت  فرِع تواند انجام دهد، تبدیِل نمییا کروبی که موسوی کاری 

های بحرانی بـه   اصل نظام آنی است که نظام قاعدتًا در هنگامهکه پیشتر گفتیم . گردد اینان برنمیشخص 

فروکاسـته   ،اسـت " جمهوری"که نوعی  ،نظام ولی ممکن است در وضعیتی به فرع خود. یابد آن تقلیل می

ترکیب رژیم بحرانی اساسی پدید آید، در ترکیب رژیمی که چیسـتی آن  منظور بایستی در برای این . شود

اه اگر انتخابات اخیر با چنین بحرانی همـر . اقتصادی است-نظامی-ایدئولوژیک ی است که یک سازهدر این 

چنین بحرانی هنوز در ارکان رژیم پدید ولی  .بسی امید بست ،به موسوی و کروبی حّتاو  ،شد بدان بود، می

  هنوز .نیامده است

دینی مواجـه نشـده اسـت،     ی ایدئولوژی دولتی استوار است و با چالشی جدی از درون جبهه −

  یدئولوژیک کارکرد عادی خود را دارد،دستگاه ا

پیونـد استراتژیکشـان بـا ولـی فقیـه       ،اند اند، در مجموع یکپارچه نظامیان به سهم خود راضی− 

  مستحکم است و با مشکل شکاف میان پایین و باال مواجه نیستند،

ـ   عمل میآن  ی پرورانه مالداری اسالمی مبتنی بر پول نفت و توزیع بنده−  ه دلیـل پـر   کنـد و ب

  .بودن نسبی خزانه با بحرانی جدی مواجه نیست

هنـوز   اش ارجمنـدی  ی با همـه این جنبش . چیزی را در این وضعیت عوض نکرده است جنبش اخیر

  .شاخص یک گسست نیست

  

  در انتظار گسست

  گسست چیست؟اما 

در کنـار   به نظر او که − مفهوم ایدئولوژی و دستگاه ایدئولوژیک ی لویی آلتوسر، در هنگام بحث درباره

در . تزنـد کـه پـرآوازه شـده اسـ      مثالی می−  دولت است ی سازنده کن اصلِیردو دستگاه سرکوب یکی از 

ایـن  !". بله سرکار: "گوید رود و می زند و فرد مخاطب به سمت او می مأمور پلیس کسی را صدا می ،خیابان

بلـه  . "آید، از کل آموزشی که او در خانه و مدرسـه و جامعـه گرفتـه اسـت     از درون فرد برمی" بله سرکار"

هـای   د آدمـی را همـین رخنـه   و نهـا  ،دیـ آ ایدئولوژیک به درون نهـاد آدمـی برمـی    ی از یک رخنه!" سرکار

بـا عنـوان   (ای که به مناسبت رویدادهای اخیر ایران نوشـته   اسالُوی ژیژک، در مقاله. دنساز ایدئولوژیک می

او کـه  . که یادآور مثـال آلتوسـر اسـت    نماید صویری را بازمیت") آیا گربه به درون پرتگاه فروخواهد افتاد؟"

 ۱۳۵۶ − ۵۷از رژیم فرارسیده، یاد گسسـت انقـالب   »گسست« ی جوی این پرسش است که آیا هنگامه پی

 ینـ یاز انقـالب خم  یکیکالس گزارش، که "اهنششاه"در کتاب  ینسکیکاپوش ژاردیر«: نویسد افتد و می می

 سیپلای که  تظاهرکنندهدر تهران،  یبر سر چهارراه: کند مشخص میگسست را  نیا قیدق ی است، لحظه

زده شـد و پـا پـس     خجالـت  ،مأمور. مأمور سر باز زد ، از تبعیت ازدکه حرکت کن داد کشیده بود شبر سر

چنـد   یابـان یخ یهـا  یریـ درگاز قضیه با خبر بودند و هـر چنـد   تهران  در بعد، همه عتدوسا یکی .کشید

  ».به پایان رسیده است یکه باز خبر داشتند یهمه به نوعاما ، یافتادامه دیگر  ی  هفته
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ایـن یـک   » دهد؟ مشابهی رخ می جرایامد داراکنون  ایآ« :پرسد می این تصویر ازنمایِیبپس از  ژیژک

کند، با دیدی آلتوسری  نقل می ینسکیکاپوشماجرایی را که او از قول پرسش اساسی است، به شرط اینکه 

نافرمـانی ایـدئولوژیک اسـت؛ معیـار تبـدیل       ،معیار نیست؛ معیار ،عریان بیرونِی یک نافرمانِی. تفسیر کنیم

" سـبز " جنـبشِ  شناسـیِ  نشـانه . دیگر است خودآگاهِی متفاوت است، رسیدن به یک ی شدن به یک سوژه

هنـوز کادرهـای ایـن جنـبش از     . نیسـت  کننـده  ا کمیت و کیفیتـی تعیـین  بهنوز حاکی از چنین چیزی 

های خود  اند، جنبشی با نشانه آنانی هم که پنداری گسسته. گویند درونشان به پلیس ایدئولوژیک لبیک می

 .را ندارند
 برای گسسـت  که استعدادهای آن رانه گسست قطعی بخش بزرگی از شهروندان، بل ،رویدادهای اخیر

جوانان نیز اینـک  . روشن بود مابیشکبر معترضان میانسال و کهنسال، حقیقت رژیم . به نمایش گذاشتند

نیرویی آزاد شـده  . این دوره آشنا شوند ی اند که با گذشته خود را دارند و آن آمادگی را پیدا کرده ی تجربه

 ی جامعـه "شناسان به درستی بر  ر دیدارش با جامعهموسوی د اما چگونه؟. که بایستی حفظ و تقویت شود

بـه کـار    ییدر جـا  یانـرژ  نیـ ا دیبا «: گوید او می. کند منتقد اشاره می ی عنواِن ظرف حفظ نیرو به" مدنی

و اسـتفاده از   دیـ ام جـاد یا یبـرا . مهم اسـت  اریبس یدولت ریغ یها نقش تشکل نیب نیگرفته شود که در ا

به وجـود   دیبا یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد یها از تشکل یا آزاد شده شبکه یو انرژ یانیطبقات م تیظرف

  ».کند یباز ینقش بزرگ نهیزم نیرانده شده از بدنه دولت در ا تیریو مد دیآ

اکنون در برابر اسالم سیاه حکومتی، یـک  . نبرد ایدئولوژیک است ی عمده ی مدنی یک عرصه ی جامعه

ایدئولوژی نیروگیرنده، هم با ایدئولوژی حکومتی خویشاوندی دارد، هم این . اسالم رنگی شکل گرفته است

این اسـالم رنگـی، در وضـعیتی کـه     . استعداد دموکراتیک قابل توجهی برای مقابله با آن برخوردار استاز 

ها گردیده و ریـزش از میـان    اعتبار شده، جامعه دستخوش بحران ارزش روحانیت سنتی و مزدور دولت بی

به آن باید با دیدی مثبت نگاه کرد و تنهـا  . ای دارد افزون است، اهمیت ویژه اران حاکمیت دمصفوف طرفد

مرکـز اسـت و    فاقـد این اسـالم،  . آن را معیار داوری قرار نداد ی اش را با دین دولتی و گذشته خویشاوندی

بـه ایـن   . خود را از دست بدهـد  گرای ثرتکخصلت  ،هایی بعید است که در صورت تبلور در حزب یا حزب

گفت این  ایدب طور کلی هب. های درونی آن غافل بود ها و خط کاسه کرد و از شکاف جهت نبایستی آن را یک

 ثـرت گـرا  کهای دموکراتیـک یـک اسـالم     رفیتظگیری از  بدون بهرهدر ایران توان  می تصور تباه است که

با نیروهای دینی . به یک دموکراسی پایدار دست یافت )هاست و به این نکته اذعان دارد اسالمی که اسالم(

به توافق  ،توان بر روی درکی مبتنی بر شرایط ایران از سکوالریزاسیون اندیشی می دینی ی نهیا دارای پیشی

روحانیـان، رفـع تبعـیض در مـورد      امتیازهای سیاسی و اقتصـادی  ی جدایی دین و دولت، لغو همه: رسید

بینـی و سـبک    توجـه بـه دیـن و مـذهب و جهـان      شـهروندان بـی   ی زنان، برابری سیاسی و حقوقی همـه 

  .شان دگیزن

یأسـی کـه جامعـه را فـرا     . دهی برای جذب نیـروی از دسـت رفتـه خواهـد کوشـید      رژیم از راه رشوه

تـابع مسـتقیم پـولی     ،دهـی  حد توانایی رژیم برای رشوه .دستگاه است رسان این فسادکارِی گیرد، یاری می

ورم باال ت .فزوده خواهد شدااقتصادی موجود  های لشکمبر که  نندک بینی می پیش. است که در خزانه دارد

ای  ای است که هیچ راه حل بهینـه  وضعیت به گونه .کند شود، تولید افت می تر می رود، بیکاری گسترده می

و رژیـم در   جامعه اکنون شـجاعت بیشـتری یافتـه   . آورد رمیبجایی سر از به هر حال وجود ندارد و بحران 



  ۸

یعنـی   ،ای توان با یـک جنـگ جبهـه    نمی این رژیم را. خورده است ترس ،هایش نمایی با وجود قدرت ،مقابل

نبرد همچنـان  . از پادرآورد ،به عنوان کلیت دیگردولت  ی مردم به عنوان یک کلیت در برابر جبهه ی جبهه

ـ     رود و به نظر می سنگر به سنگر پیش می هـایی اساسـی در    روز شـکاف رسد گسست قطعـی همگـانی بـا ب

اقتصادی در نظر گیریم، انتظار بایـد  -نظامی-ینید ی دستگاه را اگر یک همتافته. دستگاه همراه خواهد بود

هـا،   اللـه  فرمانـدهان نظـامی و آیـت    ی هـایی در رابطـه    ، بحـران رون روحانیـت دآن باشد که رقابت و ستیز 

بحـران اقتصـادی و دعـوای درونـی بـر سـر        ای مسلح و نیز طبعًاه هایی میان پایین و باال در ارگان شکاف

بـه  عیـد  ب .شاید هم زمانی کل دستگاه بترکد و فـرو پاشـد  . دندر آن ترک ایجاد کن ،اندازی به بودجه چنگ

های مغزی شود، آرام آرام بمیرد یا سـکته کنـد و    مرگ سلول ی عارضهوه یا قرسد که رژیم دچار ل نظر می

  .ان اجتماعی به خاک سپرده شودبسان رژیم فرانکو در اسپانیا طی مراسمی بدون طغی

هایشان روند و منتظر باشند تـا بـازی دیگـری آغـاز      بازی به این صورت نیست که همه به خانهپایان 

بـرای همـه،   . اند انگیزش خوانده آید، از هرچه دل بیزاری پدید می. شوند ، دگرگون میها ذهن ،ها سوژه. شود

کنند، این است که میان خدای خود و خدای آنهـا   م میمرد ی که تودهاری ک. بود این جنگ با خدا نخواهد

ین بـار  ا .چنین خواهان کرد و این حق آنان استباز هم ، اند ردهکچنین تاریخ  در طولمردم . گذارندبفرق 

باز هم این بار، خدای ایـن طـرف و خـدای آن طـرف     . اند اول نیست که مردم در برابر مقدسان قرار گرفته

خـدایان هنـوز بـه جنـگ      ،جنبش این روزهادر . یابد ای زمینی می کنند و ستیز، زمینه یکدیگر را خنثا می

سـاز آنـان    توانیم با نظر به نقش سوژه برند و می آنان هنوز در سازش با یکدیگر به سر می. اند یکدیگر نرفته

  .اند نشدههایی یکسر متفاوت  ها، هنوز سوژه بگوییم که سوژه

بایستد، خـدایان و   أمور دولتمشاه این است که تنها نباید تظاهرکننده در برابر  ی تفاوت نبرد با دوره

،  بـاوری فـردی، ذهنـی    ،این طـرف  از این است کهاسازنما ن .آرایی کنند ها نیز باید در برابر هم صف مقدس

. گیرد قرار میآن طرف  زابین، انحصار طلب و تروریست  مطلقگرا در برابر باوری با خصلتی  کثرتخو و نرم

 ؟چـه  در سـطح عملـی  اما  .آری در سطح نظری؟ رآیدبآن درشت از پس هماوردی با تواند  نرم می یناآیا 

 پاسـخِ و اینهـا   ،شـود  تبـدیل مـی    به چمـاق و تفنـگ  در عمل حریف  ،گونه که در این روزها دیدیم همان

فرق چندانی بـا پاسـخ بـه     ،کننده تعیین "الله ومی"آن در به حکومت اسالمی اسخ پ .خود را دارند ی هآزمود

فرامـوش نکنـیم کـه    و  خـود را داشـت   دیرپـای  نکنیم که شاه هم ایدئولوژیراموش ف .حکومت شاه ندارد

  .زدیای ِه ّروالیت فقیه، چیزی نیست جز روایتی از ایدئولوژی سلطانی با ف
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