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جایگاه"چپ" در مواجهه با واقعیت "مردم"

«میثم . ک»

 اول از همه می توان پرسید دلیل واگرایی بین فعالین "چپ" چیست ؟ فکر می کنم سر راس��ت تری��ن پاس��خ ای��ن

 است: ترس از مواجهه با واقعیت "مردم". در اینجا مردم همان "جامعه هدف" فعالین سیاسی است. یعنی م��ردم

 ورای آنچه که در تئوری های مشخصا "مارکسیستی" وجود دارد، "طبقه کارگر نه به عنوان س��وژه مب��ارزاتی و ن��ه

 به عنوان یک واحد صرف جامعه ش��ناختی" بلک��ه ب��ه عن��وان طبق��ه ای گن��گ ک��ه آمی��زه ایس��ت از مق��اومت و اب��زار

 سرکوب خود، مردمی منفعل شده و تحریف شده توسط ارزش های لیبرالی و ی��ا نیروگ��ذاری ای��دئولوژی م��ذهبی،

 "مردم" در این شکل نه فقط توده ای سرکوب شده توسط نهادهای سرکوب گر، اتمیزه شده توس��ط قلمروگ��ذاری

 نظم پلیس، و اسیر مناسبات روزمره طاقت فرسا که بدن ها را فرسوده و اذهان را خشک و سرد می کن��د؛ بلک��ه

 حامل ساحتی هستند تحت عنوان جامعه روانی توده ها که می تواند ابزار اعم��ال ق��درت باش��د و در فرآین��د می��ل

 ورزی و خواست اشکال از پیش آماده شده فرهنگ بسیار فعال باشند. کار گروهی در ایران برای افرادی که قص��د

 دارند به سیاست مردم وفادار باشند و هسته های مقاومتی مردمی تشکیل دهند، دشوار، فرساینده، رن��ج آور و

 ملل آور است و این بسی بیش از "خطرناک بودن و امنیتی وجود جامعه" عامل بازدارنده تشکیل گروه های فعال

 چپ است. پر بیراه نیست که بگوییم تاریخ سرکوب و کشتار و ط��رد فع��الین مارکسیس��ت منج��ر ش��ده اس��ت ک��ه

 فعالین چپ قبل از همه آن زبان و ادبیات ارتباط با "مردم" را از دس��ت بدهن��د، و ای��ن ب��ه م��وازات از حی��ثیت افت��ادن

 مفهوم "برابری" توسط جمهوری اسلمی و شکست بلوک ش��رق و مص��ادره مفه��وم" آزادی" توس��ط ش��کل ه��ای

 ایدئولوژیک سرمایه داری غربی است. اگر هدف نامعلوم و مورد تردید باش��د، "زب��ان" چ��پ چگ��ونه می��ل و ذهنی��ت

 مردمان را برانگیزد و جهت دهد؟ مگر آنکه بر نقاط پر اهمیت و رهایی بخشی انگش��ت بگ��ذاریم ک��ه در روان ام��روز

 ناراضیان ( و نه صرفا "معترضین") دارای عملکرد است که این نوع تلش معم��ول "توس��ط کهن��ه کومونیس��ت ه��ا!"

 برچسب روش اپورتونیستی می خورد. البته قصد من تلوت آیه یاس نیست که بیش از می خواهم ب��ه ای��ن مه��م

 اشاره کنم که از دلیل مهم عدم تشکیل گروه های مبارز در این س��ال ه��ا همی��ن ت��رس از م��واجه ب��ا ای��ن هس��ته

بحرانی درون واقعیت مردم است.

 فکر می کنم این تروما خود را در قالب فیگوری هیولیی از حکومت پنهان می کند، همان که همه نقشه ه��ا را در

 هم می ریزد و همه شکست ها را می توان به گردن آن انداخت، حجی��م ش��دن کالب��د ای��ن هی��ول در ب�اور م��ردم و

 ناامید شدن از هر روزنه رهایی بخش که می تواند مق��اومت مردم��ی از داخ��ل و ی��ا ش��کاف ه��ای خ��ود ای��دئولوژی
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 باشد همزمان است با انتظاری چه بسا شهوانی و ولع آمیز برای پایان زندگی هیول توسط هیولیی دیگر که ای��ن

دومی درخورجین خود لذت فیزیکی، کالی مصرفی و اقتداری وحدت بخش تدارک دیده.

 فکر می کنم چپ قبل از آنکه خود را نماینده مردم بداند باید "مردم" ش را بسازد! یعنی در براب��ر فرهن��گ س��اخته

 شده "خوشبختی" فرهنگی از مقاومت و آزادی خواهی را تعریف و ترویج دهد که یکی از ابزارهای لزم این هدف

 تولید نمادها و نشانه ها است که ساحتی جدید در روان اعتراضی جامعه باز کند و ب��ه ج��ای واکن��ش ه��ای تن��د و

 دادخواهی برای گذشته از دست رفته، کنش گر و فعال باشد. و همچنین با انسجام خود و برنامه های بلند مدت

 فکری و گسترش نیروها، پس از تشکیل "مردم" در س��احت عم��ومی بتوان��د ت��وده ی ن��اهمگون را در مب��ارزات ب��ی

امان هژمونیک به سمت خود جذب کند.

 من از آن جهت از این دریچه سخن گفتم (که می دانم به راحتی تاویل به ایدئولوژی فرهنگ گرا خواه��د ش��د) ک��ه

 مقصر اصلی در روشن کردن آتش جنگ را سیاست های حکومتی می دانم، حکومتی ک��ه افس��ار گس��یخته و رم

 کرده و فعل "هیچ مصلحت اندیش" و دلسوزی از درون یا برون آن توان بر س��ر عق��ل آوردن��ش را ن��دارد، نتیجت��ا ه��ر

 تلشی که خود را به محدود به عمل در دایره فعالن سیاسی بکند آنچنان که باید نتیجه بخ��ش نیس��ت. از ط��رف

دیگر هواخواهان و مشتاقان مداخله بشر دوستانه و جنگ بر ضد جمهوری اسلمی در بین مردم کم نیستند.

 همانطور که ب��ه خ��وبی م��ی دانی��م ای��دئولوژی اس��لمی س��لطه هژمونی��ک خ��ود را در پنه��انی تری��ن زوای��ای ح��وزه

 خصوصی اعمال می کند، مجموعه قوانینی که به پشتوانه تولید توهم و قلمرو گذاری امیال انسانی، ریزترین کرد

 و کارهای اعمال خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد و فرمان های خود را در بدن ها حک و ثبت می کن��د، نتیجت��ا

 بی دلیل نیست که ما با اشکال گسترده و پراکن��ده مق��اومت روبرویی��م ک��ه از هم��ان ح��وزه خصوص��ی ش��روع م��ی

 شوند، اما چه تصاویری و در چه فرهنگی این مقاومت های اغلب ناروشن و ناکافی و گاه��ا "بس��یار مرتجع��انه" را

 نمایندگی می کنند؟ می توان جواب داد که فرهنگی لیبرالی با آن تاکید بسیارش بر جداسازی حوزه خصوص���ی و

 عمومی و اصرارش بر سیاست زدایی از توده و مدیریت قلمروی کنش های سیاسی و فرآین��دهای تص��میم گی��ری

 بر اقتصاد بوسیله ابزارهای بسیارش و قدرت هژمونیکش بر شبکه های اطلع رسانی و س��رگرمی س��ازی چنی��ن

 نماینده ای است که البته بخش عظیمی از ب��دیل ه��ای رفت��اری و فرهنگ��ی را تولی��د ک��رده و ب��ه ای��ن ش��کل ه��ای

نارضایتی دامن زده است.

 اما این اشکال متفاوت و انبوه نارضایتی و مخالفت از سلطه حکومت لزوما " سیاست ورزی" نیس��ت، ب��ه عب��ارتی

 هر مخالفتی با دولت و نظم پلیس سیاسی نیست، "اما م��ی توان��د مخ��الفتی پیش��ا سیاس��ی باش��د ک��ه لزم��ه

 سیاست رادیکال است". اما در عین حال این مخالفت ها یا نارضایتی ها م��ی توانن��د خ��ود در دالن ه��ا و لبیرن��ت

 های قدرت مسلط قرار بگیرند و خود جزئی از مرزکشی ها و شبکه بندی های نظ��م پلی��س ش��وند. هم��انطور ک��ه
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 اقتصادزدایی از فرهنگ مبارزه و محو تمایزات طبقاتی خ��ود از رئوس اص��لی چنی��ن فرهن��گ مس��لطی اس��ت ک��ه از

طریق رسانه های مستقل! ترویج می شود.

 آنچه که همه ما از بی کنشی، انفع��ال (درک ن��اقص از آگ��اهی بخش��ی ک��ه ب��دل ب��ه خبررس��انی ش��ده) فرهن��گ

 اعتراض فیس بوکی، ترک خیابان و مبارزه جدی و دائمی با حکومت نام می بریم به شکلی می تواند در این حال

 و روز تا حدی مایه امید هم باشد، یعنی اینکه فرصتی بدس��ت آم��ده ت��ا ای��ن "نارض��ایتی ه��ای پیش��ا سیاس��ی" و

 "مخ��الفت ه��ای ص��رفا واکنش��ی" و "مق��اومت منفعلن��ه" را جه��تی ب��دهیم و امکان��ات و ب��القوه گ��ی ه��ای آن را

شناسایی و بپروریم، تا با اصرارمان بر تغییر سریع شکل موجود حکومتی، خود را از چاله به چاه پرتاب نکنیم.

 همچنین این نگاه موجب می شود که ما بتوانیم "سیاستی از بند رسته" را تعریف کنیم که همگ��ان را ب��ه ن��وعی

 مورد خطاب قرار دهد. چه کارگران و زحمتکشانی را که جایگاه ساختاری شان در نظ��م مس��تقر امک��ان نارض��ایتی

 فعال و قدرت وارد کردن ضربات اقتصادی را دارد، و چه لیه های میانی جامعه که با وجود داشتن وق��ت و امکان��ات

 مالی بیشتری فرصت بحث و تبادل نظر و پیگیری بیشتر دغ��دغه ه��ای سیاس��ی را دارن��د، و ب��ه ش��دت در فض��ای

سیاسی ایران تاثیر گذارند.

خیال صبح می بندد به دل این ظلمت شب

پر از خنده هزاران خنده او را بر شیار روی غمناکان
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