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پهنه خالی سیاست و همگرایی راههایی که به »بال« ختم می شوند!

»امین حصوری«

 .۱تقابل دو نوع سیاست:
زمینهای اس ت ب رای آنک ه

زیس تن ام ری همگ انی اس ت و کیفی ت آن دغ دغه ای عم ومی و همی ن
سیاست به طور بالقوه حوزه مش ارکت همگ ان باش د )ک ه ش رط لزم ره ایی اس ت( .درس ت همی ن
بالقوه گی است که در پیوند با ساختارهای موجود و تضاد واقعی منافع در درون و میان جوامع ،گرای ش
میکند .خاستگاه تقابل دایمی میان سیاس ت رو

به انحصاری شدن سیاست را در دنیای امروز تشدید
به قدرت و سیاست رو به حقیقت/ره ایی نی ز همی ن جاس ت )سیاس ت فرادس تان در براب ر سیاس ت
فرودستان( .سیاست معطوف به قدرت یا سیاس ت انحص اری ،همزم ان ه م عام ل انس داد سیاس ی
است و هم تغذیه کننده از آن .چرا که میزان اقبال و رشد سیاست انحصاری ب ا درج ه ناک امی جنب ش
سرخوردگی و انفعال عمومی نسبتی مستقیم دارد .سیاست انحصاری در عی ن

های مردمی و شدت
رقابته ای انحص اری در س طوح

میداند ،به دلیل وج ود

اینکه سیاست را عرصه حضور و عمل نخبگان
بال ،به جلب حمایت مردم نیازمند است و همین نیاز به ناچار آن را ب ه س مت پروپاگان دای پوپولیس تی
میکوش د س کان ه دایت جنب ش ه ای اجتم اعی را ب ه

می راند .سیاست انحصاری با همین رویکرد
دست گیرد تا ضمن مونوپولیزه کردن جنبش ها و فروکاستن آنها به »خواست پیرایش ی ق درت« ،ب دنه
اجتماعی آن را به پیاده نظام اهداف/مشی سیاسی خود بدل کند.
در حوزه سیاسی مربوط به ایران ،با شکست جنبش مردمی پسا انتخاباتی در تغییر نظام قدرت حاکم،
اینک ب ار دیگ ر برخ ی خص لتهای س نخ نم ای سیاس ت انحص ار گ را ب ه گ ونهای »خطرن اک« نمای ان
میکوشد بر آن پیش زمینه بنیادی ای انگشت نه د ک ه ظه ور و رش د همزم ان

شدهاند .این یادداشت

میس ازد )دین امیزم

چنین سیاست ه ایی را ام ری فرات ر از روی دادهای سیاس ی تص ادفی و پراکن ده
بیوقفه کنش ها و رویدادها در پیوس تاری ت اریخی س ت و در مقاب ل،

تحولت سیاسی ،حاصل تعامل
کنش ها و رویدادها نیز به ساختارها و تضادهای یک دوره تاریخی معین و نیز به سطح مبارزات مردمی
میشوند(.

در آن دوره ،محدود و مشروط

دروغهای ملوکانه:

 .۲رمزگشایی از
آنگاه که کسب قدرت انحصاری هدف سیاست باشد ،اولین قربانی این می دان حقیق ت اس ت.

پایبندی قدرتگرایان به حقیقت تا جایی است ک ه از س وی عم وم م ردم رس ما دروغگ و نامی ده
نشوند ) نیاز به همراهی عموم ،تن دادن ظاهری به برخ ی معیاره ای اخلق ی رای ج را ض روی
می س ازد( .ام ا س ایر اتهام ات را ق درتگرایان میتوانن د ب ه م اهیت تنازع ات عرص ه سیاس ی
نسبت بدهند؛ به ویژه آنکه در سیاست متعارف» ،بی طرفی« اصلی بنی ادین اس ت ک ه هم ه
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دلیل له ی ا علی ه چی زی را پیش ابیش ه م ارز و مس طح م ی س ازد .در ای ن پهن ه ی واقعی ات
مسطح ،برجسته سازی یک دلیل برای بازنمایی»حقیقت مطل وب« ،وابس ته اس ت ب ه می زان
دسترسی به منابع قدرت و کارایی پروپاگاندای رسانه ای )از این نظر ،اتهام دروغگ ویی عموم ا
به عدم بلوغ سیاسی رقبا و مخالفان در زیر پا نهادن قواعد دیپلماتیک نسبت داده می شود !(.

در سیاست قدرتگرا تحریف حقیقت ن ه ی ک قص ور اخلق ی ی ا اش تباه سیاس ی ،بلک ه اص لی
ضروری در امتداد روش نظام مند پیشبرد پیکاره ای هژمونی ک اس ت؛ اص لی ک ه نح وه رع ایت
ظریف و قاطعانه آن ،به حوزه »هن ر سیاس ت« تعل ق دارد )ب ا اس طوره ه ایی چ ون وینس تون
چرچیل( .با این اوصاف ،فرح دیبا در آنچه که در ویدیوی تبلیغاتی اخیرش ب ه نم ایش گذاش ت )

 (۱اشتباهی نکرده و یا دچار فراموشی تاریخی نشده ،بلکه صرفا gاز ملزومات سیاست قدرتگرا
پی روی ک رده اس ت )گیری م ب ا اجرای ی کم ابیش آم اتور( .ای ن درس ت اس ت ک ه جایگ اه
اجتماعی/طبقاتی آدمها منظر نگاه ویژه ای )یا فیلتر شده ای( را بر آنها تحمیل میکند ،تا در
تعقیب »منافع خ ود« ی ا ادام ه ش یوه زیس ت خ ود دچ ار تعارض ات درون ی نگردن د؛ ام ا تحری ف
حقیقت در مصاحبه فرح پهلوی فراتر از آن بود که بتوان با تع ابیر روانش ناختی آن را ب ه س طوح
ناهشیار آگاهی وی نسبت داد .گفتگوی اخیر فرح پهلوی بخشی از پروژه سیاسی معطوف به
قدرتی است که رضا پهلوی و حلقه های سیاس ی گ رد آم ده ب ر ک انون او از م دتها پی ش در
سطوح دیپلماتیک و به طور حرفهای در پیش گرفته اند] .آخرین نمود این تلشهای »ح رفهای«

معطوف به قدرت ،شرکت فعال نماین ده ارش د »ش اهزاده«  -ش هریار آه ی – ب ه عن وان عض و
کمیته برگزار کننده در کنفرانس بروکسل بود ،که این خود موضوع بن د بع دی اس ت[ .در چنی ن
تقسیم کاری و بر بستر چنان رویکردی به سیاست ،ف رح پهل وی مل زم نیس ت ک ه ب ه حق ایق
تاریخی یا حافظه جمعی مردم پایبند باشد؛ بلکه او تنها بای د در بخ ش پروپاگان دای عم ومیتر
این پروژه )که مردم عادی و توده ی عوام جامعه مخاطبان آن هستند( نقش ایفا کند و طبعا هر
چه پرسوز و گدازتر و دراماتیک تر ،بهتر!

بنابراین  -رفقا و فعالین سیاسی -لطفا gبه گیرنده های خود دست نزنید! در چنین شرایطی ب ه
جای صرف وق ت و ان رژی ب رای اثب ات دروغه ای ملوک انه/هم ایونی ،بای د ب ر تحلی ل ش رایطی
متمرکز شد که ب ه ظه ور ف از ت ازهای از ای ن دس ت پروپاگان دای سیاس ی می دان داده اس ت؛
شرایطی که همزمان پیش زمینههای سیاسی اجتماعی اقبال عمومی این پروپاگاندا را نیز در
بر دارد و مستلزم واکاوی و روشنگری است ]تا زمان نوشتن این متن بیش از  ۲۲۰ه زار نف ر از
ویدئوی مربوطه در سایت یوتیوب دیدن کرده اند[.

 .۳اجماع فرادستان برای»نجات ملی«:
طی یکسال گذشته کنفرانس های متعددی میزبان نخبگان سیاس ی بخشه ایی از اپوزیس یون ای ران
فعالیتها به مدخل ) (۲در پی نوش ت رج وع کنی د[ .گوی ا

بودهاند ]برای یک مرور تحلیلی فشرده بر این
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آنهایی که همواره دغدغه »نجات ملی« را در س ر داش تهاند
شکست جنبش مردمی در ایران تکاپوی 
آنها بر آنند که )نقل به مضمون(:
افزون کرده است .

» در شرایطی که مردم توان دفاع از خود )در برابر قدرت شیطانی حاکمیت( را ندارن د بای د ب رای نج ات
نمیتوان با منزه طلبی بر آمده از باورهای انتزاعی دست روی دست گذاش ت

مردم و میهن کاری کرد.
بلکه باید به نمایندگی مردم قدمی واقعی به سوی دموکراسی برداشت .و این ممکن نیست مگر آنکه
نیروهای اپوزیسون به رسالت تاریخی خود تن دهند و به رغم هم ه اختلف ات سیاس ی ب ه ی ک اتح اد
عمل دست یابند«.

گویا همه این دغدغه ها و استدلل های »متین« به قدر کافی مجاب کننده بوده اند تا از خیل فع الینی
اینگونه مجالس قدرت بپیوندن د و زین ت بخ ش

داشتهاند نیز عده ای به

که – تاکنون -کمتر داعیه قدرت
آنها باشند .دومین نشست »اتحاد برای دموکراسی« با چنین پیش زمینهای در ماه جولی در بروکسل
برگزار شد )نشست نخست در ماه فوریه در اس تکهلم ) .((۳ش رایط انس داد سیاس ی مض اعف ام روز
ایران و نیز شکست جنب ش ه ای مردم ی در »به ار عرب ی« در کن ار ه م م وجب م وجه نم ایی رش ته
استدللهای فوق شده است تا پیش زمینهها و دلل ت ه ای سیاس ی ای ن پ روژه ه ا و نی ز خواس ت

آنها پوشیده بماند؛ و مهمتر از همه چنین گزاره هایی موجه بنماید:
محوری نقش آفرینان اصلی 

قدرتهای فایقه قابل تغییر نیست .پ س

»امروزه سرنوشت هیچ ملتی/کشوری بدون همراهی مساعد
باید بر فراز سر مردم به نیروی سیاسی متحدی شکل داد که به دلیل تنوع سیاسی و وزن کمی خ ود
به عنوان »طرف گفتگو« از سوی قدرت های غربی به رسمیت شناخته شود )در حدی که بتوانند آن را
نماینده خواست های مردم قلمداد کنند( .ماموریت ملی/میهنی این نیروی متحد آن خواه د ب ود ک ه در
میانجیگری سیاسی »پروسه گذار به دموکراسی« را بر عهده بگیرد«.

شرایط مساعد آتی ماموریت

در فضای عمومی شکست ،این روزها تکرار ترجیع بند »دموکراسی« در دل هر جمله ،چن ان ب ه گ وش
مینشیند که از این پس م ی ت وان پ روژه

آمدهاندخوش

مردمی که از اختناق و ستم و سرکوب به جان
های آلترناتیو سازی از بال را دیگر به طور علنی پیش برد! درست به پشتوانه همین فض ای شکس ت و
انسداد سیاسی است که قدرتگرایان در گفتمان س ازی مت اخر خ ود مق وبه ه ایی نظی ر »اس تقلل از
میکنن د)(۴؛ ی ا در

دخالت های دول خارجی« را با ژستی نوگرایانه ،متعلق به ادبیاتی منس وخ قلم داد
مقابل ترم سیاسی »امپریالیسم« ،که از دید آنان کهنه و سراپا ایدیولوژیک است ،بر وجود عزم و منافع
مشترک جهانی در جهت گسترش دموکراسی در خاورمیانه و لزوم بهره گیری از این »فرصت ت اریخی«
میکنند ) !(۵از این رو کنفرانس بروکس ل ب ر خلف کنفران س اس تکهلم در پش ت دره ای بس ته

تأکید
برگزار نشد و این صرفا gبرای دفع انتقادات و اتهامات به نشس ت قبل ی نب ود؛ برعک س ،ب ا در دس ترس
قرار دادن آنلین نام شرکت کنندگان و مفاد گفتگوها ) (۶به همراه پوشش خ بری مناس ب رس انههای
فارسی زبان غربی ،برگزار گنندگان کنفرانس توانستند وفاداریشان به ش فافیت سیاس ی را ک ه لزم ه
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پایبندی ب ه »دموکراس ی« اس ت در مع رض نم ایش همگ ان بگذارن د )همگ انی ک ه س رانجام بای د ب ه
زمینههای عینی و تاریخی یاد ش ده ،کنفران س بروکس ل

سیادت نخبگان تن دهند( .با مهیا بودن پیش
همچنین توانست میزبان تعداد قابل توجهی از فعالن سیاسی جوان و جویای نامی باشد ک ه اش تیاق
وافر خود به »حرفه سیاست« و توانایی خود در »حرفه ای« عمل کردن را بارها ب ه اثب ات رس انده ان د؛
خواه به مثابه فعالین تحکیم وحدت و خواه به عنوان دانش آموختگان لیبرال .اما آنچ ه هم ه ای ن اف راد و
میس ازد ،ن ه ص رفاg

تفاوتها در تاریخچه و مشی سیاسی به هم نزدیک

گروههای رنگارنگ را به رغم
اشتیاق به کسب قدرت سیاسی ،بلکه نحوه نگاه آنان ب ه سیاس ت اس ت :یعن ی سیاس ت ب ه مث ابه
کن ش نخبگ ان و عرص ه مهندس ی اجتم اعی .مشخص ا gبخ ش عم دهای از ش رکت کنن دگان در ای ن
کنفرانس حامل این پیشینه سیاسی مشترک هستند که در زمان حیات جنبش اعتراض ی  ۱۳۸۸ب رای
بسط و تثبیت گفتمان اصلح طلبان بر جنبش و تضمین هژمونی آن بسیار کوش یدند .ای ن خویش اوندی
سیاسی ریشه در همین نوع نگاه به سیاست دارد که مردم را فاقد ت وان لزم ب رای س وژه گ ی تغیی ر
میبیند .از این نظر آنان شکست جنبش را نه نتیجه تناقضات درونی گفتمان هژمونیک تحمیل ش ده ب ر

آن ،بلکه تأییدی بر درستی بنیادهای نظری مشی سیاسی خود )امتناع تغییر از پایین( می انگارند.

اما در این میان جایگاه پلورالیسم سیاس ی ک ه کنفران س بروکس ل و حامی ان »رئال پولیتی ک« م دعی
)ضرورت( پایبندی به آن هستند کجاست؟ باید اذعان کرد امروزه پلورالیس م ه م مانن د دموکراس ی ب ه
یک ترم سیاسی لوکس ،ولی جزمی و شی گشته بدل شده است )هنجاری غی ر تاریخمن د و ب ر ف راز
انسانها( .به این معنا که به رغ م داعی ه تک ثرگرایی ای ک ه نقط ه ق وت پلورالیس م تلق ی م ی ش ود،

امروزه پافشاری بر این هنجار رایج سیاسی عمل برای پنهان سازی یک اش تراک بنی ادین ب ه ک ار م ی
رود :باور مشترک به ضرورت پرهیز از سیاس ت رادیک ال و ملزوم ات آن ) .(۷مشخص ا gدر م ورد کنفران س
بروکسل ،داعیه پلورالیسم برای پنهان کردن آن خط سیاس ی پررنگ ی اس ت ک ه همانن د ن خ تس بیح،
همه این گروهها و افراد/دانه های متنوع را به هم متصل می کند :نوع نگ اه ب ه سیاس ت )سیاس ت از
بال( .چنین نگاهی در این کانتکست معی ن ،لج رم ب ا ض رورت »آری گ ویی« ب ه اش کالی از دخ التگری
خارجی همبسته است :خواه اشکالی از تحریم های هوشمند و خواه اشکالی از نظامی گری و نهایت اg
هر راهکاری که همچنان »بر روی می ز ق درت ه ا« ب وده و ب ه لح اظ پراگماتیس تی ،لزم ه تحق ق پ روژه
آلترناتیو سازی از بال باشد .این »آری گویی« نه تنها در رویک رد سیاس ی بس یاری از ش رکت کنن دگان
)نسبت به تحریم و جنگ و دخالت خارجی( عیان است ،بلکه در بخشه ایی از مض مون کنفران س ه م
قابل شناسایی است ).(۸
اگر چه کنفرانس بروکسل ممکن است مستقیما gب ه تش کیل ش ورایی نظی ر »ش ورای مل ی س وریه«
نینجامد ) ،(۹اما گامی مهم ب رای س وق دادن بخش ی از نیروه ای اپوزیس یون )عموم ا راس تگرا و پ رو
آمریکا( به این سمت و نیز زمینه سازی ب رای پ ذیرش عم ومی چنی ن راهکاره ای »ب دیلی« اس ت .ب ه
رسانههای مین استریم فارسی در هم وار ک ردن ای ن مس یر نی ز از هی چ کوشش ی

رسم همیشگی،
فروگذار نکرده و نخواهند کرد.
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 .۴سکانداری سیاست بر امواج رسانهها
میرسد تلش های »دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاهای ایران« س رانجام ب ه ب ار

به نظر
گرفتهاند که بدان باور دارند و در جهت وفاداری

آنها اینک در زمره بازیگران روندی جای
نشسته است و 
به آن کوشیده اند .اینکه آنان مسیر این عروج سیاسی را به تنهایی نپیم وده ان د تناقض ی ب ا باوره ای
آنه ا هی چ گ اه داعی ه اس تقلل نداش تهاند؛ برعک س ،تکی ه ب ر هم ه »امکان ات
آنها ندارد ،چون 
خود 
میدانن د )از نظ ر آن ان طبیعت ا gدوس تی و دش منی سیاس ی

موجود« را لزمه »خردمن دی سیاس ی«
مفاهیمی نسبی و سیال و پراگماتیستی هستند( .این تشکل سیاسی بر مبن ای نظ رات چه ره ه ای
رسانه ای اش گاه از ضرورت »سرمایه داری بیشتر« دفاع کرده ) (۱۰گاه از ضرورت تحریم های بیشتر و
مداخلت بشردوستانه ) (۱۱و گاه از ض رورت شکس تن »ت ابوی غ رب هراس ی« و جل ب حم ایت ه ای
آنه ا
میت وان ب ه 

بیشتر دولت های غربی ) .(۱۲تنها انتقادی که در س طح رع ایت تش ریفات متع ارف
داشت این است که از جایگزینی صفت لیبرال با نئولی برال طف ره م ی رون د؛ درح الیکه تم ام خ وانش و
درک آنان از لیبرالیسم )و نی ز مش ی سیاس ی آن ان( از دریچ ه نئولیبرالیس م انج ام م ی ش ود .دان ش
آموختگان)نئو(لیبرال اینک به مث ابه عص اره ای از جنب ش دانش جویی ب ه آیک ون ه ای رس انههای می ن
شدهاند؛ جایی ک ه بناس ت می انگین نظ رات سیاس ی فع الین ج وان ایران ی

استریم فارسی زبان بدل
آنها در چتر حمایت بنیادهای شبه دول تی ح امی »دموکراس ی و ب ازار آزاد« از
بازنمایی شود؛ اگر چه 
رسانههای خاص خود هم برخوردارند )] (۱۳دغدغه اصلی این بنیاده ا ،ک ه اغل ب در آمریک ا متمرکزن د،

گسترش فرهنگ »بازار آزاد« در کشورهای پیرامونی است .اما ج وهره اس تدلل ه ای عرض ه ش ده در
فضای گفتمانی» ،همبسته بودن بنیادین دموکراسی و بازار آزاد« است[.

میکند که حضور فعال این تشکل سیاسی را در عرصه عمومی

اما اگر باور به رواداری سیاسی ایجاب
بپذیریم ،پس این سطرها برای چیست؟ آیا رویه های آشکار و خصمانه چپ ستیزی آنها دلی ل نوش تن
اینهاست؟ قطعا gنه .چون چپ ستیزی )بیان شده یا نشده( بخشی از ماهیت وجودی دان ش آموختگ ان
)نئو(لیبرال و جزیی اساسی از آن کار ویژه سیاسی است که م وجب رش د ب رق آس ای ای ن جری ان در
ساحت »سیاست بزرگان« بوده است ]چرا که اگر مقص د » آزادی و دموکراس ی« تنه ا از مس یر »ب ازار
آزاد« بگذرد ،بدیهی است که اندیشه سیاسی چپ مانع بزرگی است که باید از میان برداشته ش ود )
شیوههای پوپولیس تی ای ک ه جری ان ی اد ش ده ب رای تص رف عرص ه

میگردد به

 .[(۱۴موضوع دقیقا gبر
شیوهها )در این مت ن( اگ ر چ ه در چ ارچوب نبرده ای گفتم انی

عمومی به کار می گیرد .اشاره به این
مصداقهای امروزی »سیاست معطوف به قدرت

آنها بیشتر برای نشان دادن
قابل فهم است ،اما ذکر 
اس ت و نی ز ب رای هش دار درب اره همگرای ی خطرن اک ای ن سیاس تها )در س ایه تاکتی ک ه ای
پوپولیستی/رسانه ای( ،در برهه جدی شدن پروژه های آلترناتیو سازی از بال ).(regime change

اگر از منظ ر ب ه ک ارگیری تاکتی ک ه ای پوپولیس تی/رس انه ای ب ه ب ازخوانی کارن امه سیاس ی دان ش
آموختگان )نئو(لیبرال تنها در گذشته بسیار نزدیک بسنده کنیم ،با این موارد روبرو می شویم:
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ال88ف( ]اس88فند  :[۱۳۹۰در جری ان »کمپی ن دوس تی می ان م ردم ای ران و اس رائیل« دان ش آموختگ ان
)نیو(لیبرال با راه اندازی کمپینی با عنوان »از ایران برای صلح و دموکراسی« ب ه پش تیبانی ای ن حرک ت
برآمدند .اما این گرایش ناگهانی به »صلح دوستی« ،در تضاد کامل با همسویی تلویحی این تش کل ب ا
آنها از ضرورت تحریم و مداخله
سیاستهای جنگ طلبانه نئوکانها ) (۱۵و دولت اسرائیل و دفاع جانانه 

گری خارجی بود ) .(۱۶علوه بر این در دللت های این »صلح دوستی« پراگماتیس تی ،س تمی ک ه ب ر
مصاحبههای متع دد

میرود هیچ جایی نداشت؛ چرا که نمایندگان این تشکل در

مردم فلسطین رفته و
خود ،پیوستن به این کمپین را بر مبنای اولویت مقوله »منافع ملی« توضیح می دادند ) .(۱۷ام ا از آنج ا
رسانههای مین استریم ب ه عم ق مس ایل علقمندن د و ن ه ای ن جری ان ض رورتی در توض یح ای ن

که نه
میدی د/م ی بین د ،م ا ب ه ازای بیرون ی ای ن »تاکتی ک عش قی –

تناقض آشکار در رویه سیاس ی خ ود
سیاسی« نزد مخاطبان عام پایبندی این تشکل به »صلح طلبی« و »مدنیت« بود )ب رای ک اهش دامن ه
میده م( .وج ود ای ن گ ونه تن اقض ه ا ب ه هم راه

کلم خواننده را به این متن های انتقادی ) (۱۸ارجاع
نمیگ ذارد ک ه دان ش آموختگ ان

شواهد مشابه در کارنامه سیاسی این تش کل ،ج ای تردی دی ب اقی
)نئو(لیبرال این بار هم ص رفا ب ر م وج نف رت عم ومی از پروپاگان دای ض د اس راییلی حک ومت ای ران ق رار
گرفتند ،تا در اذهان عمومی مترقی جلوه کنند.

ب( ]فروردین  :[۱۳۹۱در یکی از برهه های اوج گیری تناوبی مناقشه های دیپلماتی ک ب ر س ر »جزای ر
سه گانه« و پیامدهای رسانه ای آن درفضای رس انه ای ای ران ،دان ش آموختگ ان )نئو(لی برال بی انیه ای
آنه ا ب ار
صادر کردند ) (۱۹تا پایبندی خود به آب و خاک سرزمین پرگهر را به همگان ی ادآوری کنن د .ام ا 
نکتهای کلیدی را نادیده گرفتند و آن اینکه اوج گیری متناوب مناقشات بر سر این جزای ر بخش ی از

دیگر
سناریوی همیشگی تفرقه افکن ی می ان همس ایگان اس ت؛ س ناریویی ک ه از قض ا س رنخ ه ای آن در
قدرتهایی اس ت ک ه تش کل دان ش آموختگ ان )نئو(لی برال در ص دد ت ابو زدای ی از اذه ان

دست همان
آنهاست .فعالین این تشکل به خصوص
عمومی نسبت به همسویی و جلب همکاری )دخالت( بیشتر 
میکنن د ک ه از تحری م

آنها انس انهایی زیس ت
میبرند که در محدوده مرز پر گهر مورد دغدغه 

از یاد
آنها و دولت های فخیمه همسو با آنان به شدت رنج م ی کش ند .آنگ اه ک ه داعی ه
های مورد حمایت 
دف اع از »مل ک و مل ت« ف ارغ از رن ج اک ثریت م ردم آن س رزمین باش د چ ه ن امی ج ز پوپولیس م
میتوان بر آن نهاد؟! به این ترتیب مانور رسانه ای دانش آموختگان )نئو(لیبرال بر مق وله

ناسیونالیستی
»جزایر سه گانه« چیزی نبود جز سیاست ورزی بر امواج هیجانات ملی گرایی ،برای نفوذ به قلب ه ای
تحقیر شده.

خانههای آنان ک ه

ج( ]تیر ماه  :[۱۳۹۱در پی رویداد تهاجم به مهاجرین افغان در یزد و به آتش کشیدن
م وجی از خش م و عواط ف انس انی هم دلنه را در فض ای رس انه ای ب ر انگیخ ت دان ش آموختگ ان
)نئو(لیبرال بیانیه ای در محکومیت این اقدام صادر کردن د ) .(۲۰ن ه تنه ا تن اقض ای ن اق دام ب ا مانوره ای
میدهند

ناسیونالیستی پیشین این جریان بلکه حتی تناقضات درونی متن بیانیه نیز به روشنی نشان
تاکتیکه ای رس انه ای ب رای م ترقی جل وه ک ردن در اذه ان عم ومی اس ت.

که این اقدام هم یکی از
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ستمهای قومی/نژادی ،همچنین از این زاویه مورد تردید است ک ه

دغدغه واقعی این تشکل نسبت به
ای ن تش کل در بی انیه ه ای متع دد و مک رر خ ود )ب ه ج ز کلی ات رتوری ک رای ج حق وق بش ری( هیچگ اه
میکن د اعتراض ی

مستقیما gبه ستمی که حاکمیت ایران بر شهروندان ترک ،عرب ،ک رد و بل وچ اعم ال
نکرده است ]برخی از آخرین شاخص های این ستم نظام مند عبارتند از :اعدام  ۹شهروند عرب اهوازی
اردیبهش ت  ۱۳۹۰و اع دام  ۴فع ال ع رب در خ رداد م اه گذش ته )[(۲۱؛ در ح الیکه ب رای تأکی د ب ر

در
»مالکیت ایرانی جزایر سه گانه« ،به دلیل جذابیت های ناسیونالیستی آن )برای ج ذب مخ اطب ع ام(،
بیانیه جداگانه می دهند .بیانیه یاد شده در مورد تهاجم ب ه مه اجران نی ز ض من انک ار ه ر گ ونه س ویه
بینق ص م ا ایرانی ان( ،از آزار مه اجران افغ ان،

راسیستی در این ته اجم )ب ا ارج اع ب ه تاری خ و فرهن گ
بهخصوص به دلیل هم زبان و هم فرهنگ بودن آنان با »ایرانیان« اظهار تأس ف ک رده و انگش ت اته ام را

تنها به سوی حاکمیت نشانه رفته است .پاراگراف آخر بیانیه هم در قالب هشدار به کسانی ک ه »ای ن
رسواتر فری اد بزنن د و آرزوی ن ابودی و

ساختهاند تا نوای شوم ایران ستیزی شان را

ماجراها را بهانهای

عقبمان ده چ پ و کمونیس ت اختص اص دارد ،ت ا از

تجزیه ایران را علنا بیان کنند« ،ب ه تخطئه نیروه ای
هزینههای جدید برای ملت ایران پرهیز کنند«.

تجربیات تلخ تاریخی درس بگیرند و »از ایجاد

د( ]مرداد » :[۱۳۹۱کمپین نه به حجاب اجباری« آخرین و بزرگترین دستاورد ت اکتیکی دان ش آموختگ ان
)نئو(لیبرال در راستای سیاست تسخیر قلب ها و اذهان عمومی است .از آنجا که ملزومات بازاری ابی و
بزرگت ر از ق امت ای ن تش کل و ب ه واق ع بخش ی از پ روژه ی مش ترک

بازنم ایی رس انه ای ای ن پ روژه
راستگرایان است ،کمی بیشتر به آن می پرداریم:

بخشهای سازمان یافته همراهان

با توجه به رویکرد »عقلنیت محور« دانش آموختگان )نئو(لیبرال و نیز
میتوان تصور کرد تا چن دی پی ش ه ر جری انی ک ه از لغ و حج اب

آنان در »کمپین نه به حجاب اجباری«
نمیشد ،حداقل

میزد ،اگر از سوی اینان – به دلیل موقعیت ناشناسی -به سخره گرفته

اسلمی دم
میت وان در

مصداقهای ای ن عقلنی ت سیاس ی مص لحت گ را را

میشد ]

بیاعتنایی سردی مواجه

با
نحوه همراهی این جریانات با »جنبش سبز« و پرهیز مقدس مابانه آنان از راهکارهای رادیک ال جس تجو
کرد[ .پس اکنون چه عاملی می تواند این چرخش جدی و ناگهانی را توضیح دهد؟ ای ن چرخ ش را تنه ا
میتوان با بحرانی شدن ناپایداری سیاسی در ایران و دورخیز جدی نیروه ای طی ف راس ت ب ه س مت

قدرت توضیح داد ،که لزمه آن بازسازی وجهه عمومی جریانات عمده راستگراست )پس از تن زل ی افتن
آن در مراحل افول و شکست جنبش( .این بازسازی در این مقطع درست به این دلی ل اهمی ت دارد ک ه
گرفتهاند که باید خود را تنها بدیل نظام حاض ر

نمایندگان سیاسی نئولیبرالیسم ایرانی در بزنگاهی قرار
بهخصوص در شرایطی که تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی داخلی و بحران اقتص اد
قلمداد کنند؛ 
جهانی و خیزش های متعدد در نقاط مختلف جهان ،شرایط عینی گس ترش آم وزه ه ای چ پ و تح رک
سیاسی بیشتر نیروهای چپ را فراهم آورده اند .این تکاپوی سیاسی ب ه لح اظ مقط ع زم انی ،ب ا اوج
گیری پروژه های آلترناتیو سازی از بال از سوی ق درت ه ای غرب ی مق ارن ش ده اس ت؛ از قض ا برخ ی
نیروه ای ش اخص تش کیلدهنده ای ن ائتلف راس تگرایان ،گرای ش ه ای پروآمریک ایی خ ود را پنه ان
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نمیکنند و حتی آن را در اش کال مختل ف ،از جمل ه در ق الب ض رورت گسس ت از توهم ات ای دئولوژیک

سابق ،تئوریزه می کنند .در هر ح ال لزم ه تحق ق ای ن بلن د پ روازی سیاس ی ارائه تص ویری م ترقی و
مردمی از خود است که این یک نی ز مس تلزم دس ت نه ادن ب ر ش کاف ه ای فع الی اس ت ک ه موج د
نارضایتی های جدی در میان بخشهایی از مردم اند )به ویژه در میان طبقه متوسط( .سیاست تسخیر
شکاف های موجد نارضایتی اجتماعی همان اسب تروایی اس ت ک ه در مقط ع خ رداد  ۷۶و س الهای
اولیه پس از آن اصلح طلبان را با شعارهای »جامعه مدنی و فضای ب از سیاس ی« ب ه می ان م ردم ب رد
)بی آنکه عزم و توانی برای پاسخگویی به نارضایتی ها در میان باشد( .احیای همین سیاس ت زم انی
به باند احمدی نژاد این امکان را بخشید که بر بستر نارضایتی و سرخوردگی عمومی از کارنامه اص لح
سیاستهای عملگرایانه خود کند.

بخشهای فرودست جامعه را مسحور دورنمای

طلبان

بنابراین فهم کارکرد سیاسی »کمپین نه به حجاب اجباری« ،ب دون در نظ ر گرفت ن جایگ اه آن در بس تر
میانجام د ک ه

یک سیاست کلن تر )در راستای پیکارهای هژمونی ک( ن اممکن اس ت و ب ه خطاه ایی
دامن برخی از نیروهای مترقی را نیز گرفته است .جانمایه این سیاس ت کلن ت ر ک ه در یک ی دو س ال
اخیر اغلب جریانات راست پروآمریکایی را با یکدیگر همراه ساخته است ،پر کردن خل ء سیاسی موجود
آنهایی که تنها بر سویه های مثبت این کمپین )نظیر زمینه سازی
با جادوی پوپولیسم است .از این رو 
میزنن د ک ه گوی ا بناس ت

میکنند ،دست به انتزاعی یکسویه

فرهنگی برای لغو حجاب اجباری( تأکید
آنها با موج ام روزی پوپولیس م در جبه ه اپوزیس یون را بپوش اند .در ح الیکه در پهن ه کن ونی
همراهی 
همراهیهای »ظری ف و مش روط« ،پیش اپیش کاربرده ایی انض مامی در

اینگونه

پیکارهای هژمونیک،
بسط مناسبات قدرت می یابند ).(۲۱
نمیتوان از »کمپی ن

وانگهی حتی در سطح انتزاع این حرکت از کلیت پهنه پیکارهای سیاسی ،باز هم
بیآنک ه وزن ت اثیرات بازدارن ده آن
نه به حجاب اجباری« انتظار ت أثیرات واقع ی در س ویه م ردم داش ت ) 
س نگینتر باش د( .چنی ن رویک ردی در مب ارزه ب ا مص ادیق س تم سیس تماتیک ،از س نخ هم ان رویک رد
»آگاهی رسانی فع ال« اس ت ک ه در مقط ع اوج گی ری مج دد جنب ش اعتراض ی ،ج ایگزین »سیاس ت
خیابان« شد تا گویا بالقوه گی های جنبش اعتراضی را تداوم ببخشد! ناتوانی آن »سیاست ج ایگزین«
در تکثیر اجتماعی سوژه های آگاه )که به تلخی آن را تجربه کردیم( ،بیش از هر چیز ناشی از تناقض ی
بنیادین در بطن آن بود؛ به این معنا که »آگاهی« تنها در پروسه کنش های جمعی فع ال )ک ه ب ه اف راد
میبخش ند( ،ک ارکردی رادیک ال در جه ت تغیی ر اجتم اعی و همبس تگی مب ارزاتی

تجرب ه س وژه گ ی
آنه ا بناس ت
پارهای اطلعات در باب موض وعاتی معی ن ،ک ه گوی ا تک ثیر انفع الی 

مییابد؛ نه به مثابه

جامعه را رشد دهد و به ضرورت تغییر و اقدام جمعی در آن جهت برساند!
به طور مشابه »کمپین نه به حجاب اجباری« هم ق ادر نیس ت پروس های واقع ی ب رای »درگی ر ک ردن«
افراد در مبارزه علیه حجاب اجباری خلق کند )و حتی به نسبت مثال یاد شده به مراتب شانس کمتری
دارد؛ چون در آن مقطع ،فضای انضمامی جنبش هنوز واقعیتی زنده بود(؛ در عوض این کمپی ن )همانن د
اغلب کمپین ه ای سیاس ی در فض ای مج ازی( تص وری ک اذب از مش ارکت در مب ارزه سیاس ی ب رای
مخاطبانش می آفریند ،تا وجدان های معذب با توسل به آن خود را تسکین دهند و دنب اله مب ارزه را ب ه
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تکثیر تصاویر واگذار کنند ]به بیان دیگر بسیاری از مخاطبان این کمپین نی ز ب ه لح اظ هس تی اجتم اعی
خود ،آم ادگی پ ذیرش ای ن بس ته بن دی سیاس ی را ب ه مث ابه س هم خ ود از مب ارزه دارن د[ .در نه ایت
پتانسیل های اعتراضی این شکاف )حجاب اجب اری( نی ز در واگ ویه ه ای عقی م و مک رر فض ای مج ازی
بیآنکه مازادی عینی در فضای انضمامی مبارزه بر جای بماند؛ همانند آنچ ه

میشوند،

مسخ و تحریف
که بر مبارزات پرهیاهوی مجازی علیه افزایش روند اعدام ها ،علیه بازداشت خانگی موسوی و کروبی،
و علیه دستگیری فعالین سیاسی گذشت )ادغام و استحاله خش م و نارض ایتی عم ومی در بازنم ایی
مکرر و روزمره مبارزه در فضای سترون مجازی(.

اما در سطحی فراتر )و در پیوند با مسیر ترسیم شده در سطرهای فوق( ،ام روزه بای د خط ر رش د ای ن
ش یوه ه ای مب ارزاتی ام ن و ب ی دغ دغه در فض ای مج ازی را )ب ه مث ابه ج ایگزینی ب رای مش ارکت
آنه ا از طری ق ش بکههای اجتم اعی و ب ا
سیاسی( جدی گرفت؛ به ویژه به دلیل امکان فراگی ر ش دن 
رسانههای ماهواره ای و غیره .چ را ک ه ای ن »ش یوه ه ای مب ارزاتی« در واق ع س بک زیس ت

پشتوانه
تازهای برای همزیستی و انطباق روانی با واقعیت پر آشوب سیاسی/اجتماعی خلق ک رده ان د .در ای ن

میش وند )کاله ایی سیاس ی ب ا

شیوه ها مردم به مصرف کنندگان کاله ای رنگارن گ مب ارزاتی ب دل
بسته بندی های احساسی و عاطفی مناسب( .و از آنجا که مصرف بن ا ب ه م اهیت ب ا انفع ال آمیخت ه
است ،در این روند مردم سیاست نمی ورزند ،در حالیکه چنین تصوری دارند )ب ه واق ع م ردم ب ه س مت
وراجیه ای

این دریافت هدایت می شوند( .در ای ن ح الت پهن ه فض ای عم ومی در ح الی از هی اهوی
مییابد )برای درگی ر

میشود که کنش واقعی سیاسی ،که در سازمان یابی ها تجلی

سیاسی آکنده
نمیافتد یا به ندرت رخ می دهد .همچنین از آنج ا ک ه

شدن در فضای انضمامی زیست جمعی( ،اتفاق
همگرایی در نوع مصرف )یا مصرف انبوه( ،هویت جمعی نمی آفریند ،کمپی ن ه ای سیاس ی در فض ای
زمینهساز خلق سوژه جمعی باشد ایج اد نم ی کنن د .برعک س ،مص رف

مجازی نیز همبستگی ای که
کالهای سیاسی نیز )همانند کالهای مادی( افراد را هر چه بیشتر به فردهای مجزا فرو می کاهد )در
حالی که تصور کاذبی از همسان بودن می آفریند ،که به غلط به »با هم بودن« تعبیر می شود( .بر این
اساس چنین شیوه ای ،خواسته یا ناخواسته در جهت سیاست زدایی از عرص ه عم ومی حرک ت م ی
اینگونه کنش سیاسی )در قالب کمپین های فضای مجازی( م ردم ع ادی مش تریان ب القوه ای

کند .در
آنها اعمال می شود .برنده آن کسی است که با توجه ب ه دغ دغه
هستند که اصول بازاریابی در مورد 
جذابتری را در بس ته بن دی

ایدههای »ناب تر« یا

های دوره ای موجود در میان مردم )کاربران اینترنت(،
حرفهای تری( عرضه کن د )کاله ای چش م ن واز ت ر( .ام ا واقع ا gچ ه »ارزش ی« در ای ن داد و س تد

های
میشود که »برنده« شدن را معنا دار می کند؟ آن جریان سیاسی که از ت وان رس انه

سیاسی مبادله
میتواند در جریان کمپی ن ه ای سیاس ی مج ازی ب ا م دیریت دغ دغه ه ای

ای بالتری برخوردار باشد
روانی )برآمده از نارضایتی های عینی( اعتماد عمومی بیشتری را به حقانیت سیاسی خود جلب کند؛
و به این طریق مشتریان ثابتی دست و پا کند ک ه ح املن انس انی گفتم ان سیاس ی م ورد علق ه آن
جریان خواهند بود .به این ترتیب متاع گفتمانی آن جریان سیاسی در رقابت دایمی ب ازار گفتم ان ه ای
میکن د ت ا همچ ون س رمایه معن وی ب رای کس ب ق درت سیاس ی در

سیاسی ،وزن بیشتری کس ب
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شرایط مناسب آتی به کار آید .تأکید بر این استعاره ها از آن روست که بر کمپین های سیاسی فضای
آدمه ا

حرفهای تر آنها( .در این منطق

نمونههای

مجازی نیز عمدتا »منطق بازار« حاکم است )حداقل بر
هدف نیستند ،بلکه در حد همان مصرف کننده های خاموش ،وسیله هایی هستند که چرخه مبادله را
بیآنکه انگیزه جدی یا توانایی لزم ب رای تولی د

اینگونه کمپین ها

متحقق می سازند .در واقع در خلل
)تغیی ر( در می ان باش د ،ص رفا gروی دغ دغه ه ای عم ومی )ب ه مث ابه س هام ی ک ب ورس مج ازی(
میشود ،تا نهایتا gب ه س ود واقع ی )اعتب ار اجتم اعی ب رای کس ب ق درت( بیانجام د .در

سرمایهگذاری
چنین فرآیندی نه امکان خلق سوژه گی جمعی وج ود دارد ،و ن ه اساس ا gچنی ن ض رورتی ف رض گرفت ه
می شود.
اما از آنجا که دانش آموختگان )نئو(لیبرال به لحاظ نظری برای »منطق بازار« جایگاه )هستی شناس ی(
دادهان د ک ه ب رای گش ایش اعتب ار در بالدس ت ،ی ا کس ب ن تیجه

ویژه ای قایلند و در عمل هم نش ان
آنه ا در
میش مارند ،بن ابراین ج ای ش گفتی نیس ت ک ه 

وسیلهای را مجاز

)سود( در پایین دست هر
فصای مجازی به بازاریابی سیاسی ب رای گس ترش دای ره مخاطب ان )مش تریان( خ ود اش تغال داش ته
یکس و تکی ه ب ر ق درتهای

باشند؛ ]و این ترجمان دیگری است از همان پراگماتیس م سیاس ی ک ه از
میکن د و از س وی دیگ ر ب رای جل ب اعتم اد و حم ایت

غربی برای تغیی ر سیاس ی در ای ران را تئوری زه
مخاطبان گسترده به بهره گیری از شیوه های پوپولیستی روی می آورد[ .تناقض ات برش مرده ش ده در
میده د نی ز

نحوه برخورد این تشکل با مقولتی که موضوع بیانیه ها و کمپین های سیاسی خود ق رار
بر همین اساس قابل فهم است که در »منطق بازار« ،تنه ا ارزش ب ه رس میت ش ناخته ش ده» ،ارزش
مبادله« است نه »ارزش مصرف«.

 .۵جمعبندی:
به رغم اینکه وضعیت اسفبار جامعه با بسط نارضایتی همگ انی هم راه اس ت ،ام ا ش کلگیری س وژه
گی جمعی معطوف به تغییر همچنان دور از دست می نماید .چون شکست جنبش و پیشروی متعاقب
سرخوردگی عم ومی اس ت ک ه فرات ر رفت ن از پراکن دگی ه ای

دستگاه سرکوب هنوز منبع عظیمی از
مزمن را برای جامعه اتمیزه ما دش وار م ی س ازد .ب ر ای ن اس اس انس داد سیاس ی و خل ء سیاس ت
مردمی رادیکال در ایران اینک فضایی فراهم آورده است که قدرتمداران برای به ره ب رداری »مطل وب« از
تلشه ا )ک ه این ک ب ه ط رز محسوس ی گرای ش ب ه

اینگ ونه

کردهاند .مهمترین مشخصه

آن پا سفت
همگرایی دارند( استفاده از امکانات رسانه ای برای تس خیر پوپولیس تی اذه ان عم ومی اس ت .اتخ اذ
این استراتژی بر این واقعیت متکی اس ت ک ه تعمی ق ش کاف ه ای اقتص ادی و اجتم اعی و ناپای داری
بینالملل ی ب ر س ر مس ایل

عرصه قدرت در ایران ،در کنار وضعیت بحرانی خاورمیانه و رشد تنش ه ای
هسته ای ،فضای سیاسی ایران را آبستن تحولتی جدی ساخته است .یعنی شیب تند روند رویدادها
قدرتگرایان را به سمتی سوق داده است که برای کس ب هژم ونی )در جایگ اه اپوزیس یون ب دیل نظ ام
حاضر( و تضمین نقش آتی خود در مدیریت ای ن تح ولت خی ز بردارن د .در ای ن می ان سیاس ت »همس و
لیهه ای مختل ف

سازی افک ار عم ومی« علوه ب ر زمین ه س ازی ع روج سیاس ی ق درتگرایان در می ان
جامعه ،قاعدتا gباید این حقیقت مهم را نیز بپوشاند که این مدعیان در واقع فاقد توان ایی ح ل معض لتی
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هستند که بنیان های نارضایتی های عمیق امروزی را م ی س ازند .ای ن ن اتوانی ن ه ص رفا ب ه واس طه
مشی سیاسی قدرتگرا و بی باوری عمیق آنان به نیروی مردم )که خود به طور پارادوکس یال در اتخ اذ
شیوه های پوپولیستی نمود می یابد( ،بلکه همچنین به اعتبار چشم اندازی است که از تغیی رات آت ی
میکنند .همه اینها بار دیگر شاهدی است ب ر تأیی د ای ن تجرب ه ت اریخی ک ه

و مسیر تحقق آنها عرضه
مقصد اصلی سواری بر امواج نارضایتی مردم رسیدن به جزیره قدرت است نه تامین رضایت م ردم )اگ ر
چه ممکن است بسیاری از همراهان این کاروان ،ب ه ش عارهای ج ذاب آن دل بس ته باش ند( .از چنی ن
منظری ،تأکید متن حاضر بر نشان دادن آن همپوشانی های بنیادی در میان جریانات عمده راستگرا بود
)به لحاظ مشی سیاسی و نوع نگ اه ب ه سیاس ت( ک ه در م واجهه ب ا خل ء کن ونی در عرص ه مب ارزات
یوههای پوپولیس تی در جه ت

آنها را به سوی همگرایی های پراگماتیستی و اتخ اذ ش
مردمی ،همه 
تسخیر قدرت سوق داده است .این متن همچنین کوشیده است با ارجاع به برخ ی روی دادهای اخی ر و
آنها ،بازیگران اصلی این روند همگرایی فرادستان را معرفی کند؛ رون دی
نشان دادن پیوستگی درونی 
که در صورت میدان یافتنز می تواند تراژدی دیگری را برای مردم رقم بزند )واکاوی بیشتر این موض وع در
پانوشت دنبال شده است(.

و سخن پایانی اینکه مبارزه با نظم ضد انس انی مس تقر در ای ران ج دا از مب ارزه ب ا رون دی نیس ت ک ه
بنیانهای آن بر مردم تحمیل کند )نام و ق البی ت ازه ب رای

تازهای از همین نظم را با حفظ

بناست شکل
آنها که خود را در جانب ستمدیدگان و زحمتکشان و فرودستان م ی
تداوم روابط سلطه و ستم( .برای 
یابند مبارزه با استبداد جمهوری اسلمی نباید به فتیشی بدل شود که مضمون و س مت و س وی ای ن
میت وان ترجم ان وف اداری ب ه مض مون ره ایی

بیاهمیت بسازد .به این اعتبار رادیکالیس م را

مبارزه را
بخش مبارزه دانست؛ یعنی وفاداری به ضرورت تغییر بنیاده ای س لطه و س تم ،ن ه مص داقهای آنه ا.
برای حفظ آینده جامعه از »سیاست فرادستان« و تکرار نامردمی ه ا ،بای د خل ء سیاس ی موج ود را ب ا
آنه ا پ ر ک رد؛ بای د در هم ه
مقاومت سازمان یافته در حوزه های مختلف زیست جمعی و مفصل بندی 
سطوح ممکن جمع های خود را حول مبارزات مشخص برای اشغال فضاهای عمومی سازمان داد و ب ه
این ترتیب فرودستان و ستمدیدگان را به سازمان دادن نیروی عظیم شان ب رای مب ارزهای وس یعتر ف را
خواند.

هجدهم مرداد ۱۳۹۱

پانوشت:

) (۱ویدئوی »از تهران تا قاهره«
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) (۲تحرکات اپوزیسیون راستگرا برای اتحاد در یکسال گذشته عم دتا ش امل دو مجم وعه تلش م وازی
بوده است که البته همپوشانی های مهمی با هم دارند:
ال ف( در دس ته نخس ت مشخص ا gش اخه ب رون م رزی اص لح طلب ان )وابس تگان و نزدیک ان »ش ورای
هماهنگی راه سبز امید«( و هم پیمانان نزدیک آنان )مثل طی ف ف رخ نگه دار و مه دی فت اپور( مح وریت
دارند ،که در کنار آنان چهره هایی نظیر تقی رحمانی )از طیف ملی-مذهبی( ه م زین ت بخ ش مجل س
اند .اینان پس از برگزاری دو کنفرانس )در پشت درهای بسته( در پاریس و لندن ،کنفران س بع دی خ ود
را به صورت علنی تر با عنوان »دومی ن نشس ت س فیران س بز امی د« از  ۱۲ت ا  ۱۵ج ولی در گوتن برگ
سوئد برگزار کردند:

دبیرخانه نشست سفیران سبز امید

از قض ا رئی س بنی اد اولف پ المه ک ه در م اه ف وریه  ۲۰۱۱میزب انی نخس تین نشس ت »اتح اد ب رای
دموکراسی« در استکهلم را ب ر عه ده داش ت نی ز یک ی از س خنرانان ای ن س مینار )»دومی ن نشس ت
سفیران سبز امید«( بود:

اولف پالمه و تلش برای سازماندهی جامعه مدنی/ینس اوربک
ب( دسته دوم در کنار »وزن ه« ه ای ث ابتی چ ون محس ن س ازگارا ،علیرض ا ن وریزاده و )اخی را( مجت بی
واحدی و نیز نمایندگانی از جانب طی ف ه ای مش روطه خ واه و س لطنت طل ب )نظی ر ش هریار آه ی(،
ش امل نیروه ا و چه ره ه ایی اس ت ک ه بن ا ب ه س وابق فع الیت خ ود در اپوزیس یون ،عم دتا وجه ه
»دموکرات« دارند )بخشی از اینان پیش از این در »اتحاد جمهوری خواهان« فعال بوده اند( .در این می ان
میتوان به بخشی از نیروهای دارای سوابق چپ یا داعیه چپ اشاره کرد )نظیر حس ن ش ریعتمداری،

حسن ماسالی و فریدون احمدی( که نقش عمده آنان پر کردن جای اپوزیسیون چ پ در ای ن اتح اد ،ب ه
منظور محکم کردن پایههای پلورالیستی آن است .بدیهی است که کنفرانس بروکسل همچنین میزبان
چهره های شاخص ژورنالیسم راس تگرا نظی ر هوش نگ اس دی و نوش ابه امی ری )س ردبیر و نویس نده
سایت روز »آنلین«( هم بوده اس ت .هم انطور ک ه گفت ه ش د ،طی ف اخی ر پ س از برگ زاری نخس تین
کنفران س غی ر علن ی در اس تکهلم ،دومی ن کنفران س خ ود را ب ه ط ور علن ی ب ا عن وان »اتح اد ب رای
دموکراسی« در  ۷و  ۸جولی در بروکسل برگزار کرده است:

وبسایت کنفرانس بروکسل

با این حال بر خلف آنچه که ممکن است به نظر برسد ،این دو دسته بن دی ب ه هی چ وج ه در تقاب ل ب ا
آنها به نوعی مکمل یکدیگر است )نظیر دایره مخاطبان ایرانی یا
یکدیگر قرار ندارند ،بلکه کار ویژه های 
وضعیتهای محتمل متفاوت در تحولت آتی ایران( و در شرایط لزم از امکان ادغام سریع

پاسخگویی به
در یکدیدگر برخوردارند؛ این دو طیف علوه بر اشتراک نظری عمده در نحوه نگاه به سیاست )نگاه رو به
بال یا سیاست انحصاری/قدرتگرا( ،همپوش انی ه ای مهم ی نی ز ب ه لح اظ ترکی ب سیاس ی نیروه ای
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تشکیلدهنده خود دارند :مشخصا gدر هر دو مجم وعه نیروه ایی از طی ف اص لح طل ب و نی ز نیروه ایی

وابسته به سازمان فداییان اک ثریت )ب ه ص فت حض ور ف ردی!( حض ور دارن د ک ه در جری ان جنب ش س بز
همکاری تشکیلتی نزدیکی با هم داش ته ان د .ب ه همی ن ترتی ب دور از انتظ ار نخواه د ب ود اگ ر دان ش
آموختگان )نئو(لیبرال هم ،که وزن قابل ت وجهی در کنفران س بروکس ل داش تهاند ،در پیون د ارگانی ک ب ا
»شورای سفیران سبز امید« نیز باشند .به ویژه آنکه این تشکل علوه بر خویشاوندی نزدی ک ب ا ه ر دو
دسته بندی فوق در نحوه نگاه به سیاست ،همکاری مستمری هم با شاخه برونمرزی اصلح طلبان در
طی جنبش سبز داشته است )در ساحت رسانه ای ،سایت »روز آنلین« یکی از محل های تلقی این
همراهی بود و نیز تارنمای »جرس« که خود وابسته به طیف »شورای سفیران سبز امید« است(.

میرسد که »شورای سفیران سبز امید« به ط ور ج دی

علوه بر این ،در حوزه کارویژه ها چنین به نظر
تری عهده دار »سازماندهی جوانان وابسته به جنبش سبز« در خارج کشور و تأمین بدنه مردمی ب رای
وزن دادن به گفتمان سیاسی خاص خود است .برای نمونه رجوع کنید ب ه س خنرانی مه دی فت اپور در
»دومین نشست سفیران سبز امید« در دانشگاه چلمرز شهر گوتنبرگ:

امکانات مان را در راستای شکل دهی تشکل دانشجویان و جوانان ب ا خواس ت ه ای عم ومی
به کار گیریم/مهدی فتاپور

شکلگیری کنفرانس های دوگانه »اتح اد ب رای دموکراس ی« ب ا گ ذر از نشس ت

لزم به ذکر است که
های جانبی دیگری )بین همین طیف های معین از اپوزیسیون( همراه بوده است ک ه کنفران س دو روزه
آنهاست:
»گذار به دموکراسی« در واشنگتن )فروردین  (۱۳۹۱یکی از 

گذار به دموکراسی؛ کنفرانسی در واشینگتن

در کنار اینها همایش های دیگری هم در مسیر اتحاد طیف راست اپوزیسیون برگزار شده اس ت ک ه ب ه
لحاط ترکیب نیروهای سیاسی همپوشانی قابل توجهی با دو دسته فوق دارند .برای نم ونه م ی ت وان
به برگزاری »سومین همایش اتحاد برای س کولر دموکراس ی در ای ران« در ش هر دالس آمریک ا )س ی
ژوئن و یک م ج ولی  (۲۰۱۲اش اره ک رد .ای ن هم ایش اگ ر چ ه ب ه دع وت و در ادام ه حرک ت »س کولر
دموکرات های شمال آمریکا« )تحت عنوان »اتحاد برای پیش برد س کولر دموکراس ی در ای ران«( برگ زار
شد ،اما به لحاظ ترکیب نیروهای سیاسی شرکت کننده ،حضور چه ره ه ایی چ ون مجت بی واح دی و
مهدی فتاپور و نیز نمایندگانی از تش کل دان ش آموختگ ان )نئو(لی برال را م ی ت وان فص ل مش ترک ای ن
حرکت وحدت گرایانه با دو دسته یاد شده در بال دانست.

گزارش کامل سومین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولر دموکراسی در ایران

) (۳نخستین کنفرانس »اتحاد برای دموکراسی« در استکهلم )به میزبانی بنیاد اولف پالمه(
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میشود ،برای نمونه رجوع کنید ب ه

) (۴در مورد تطهیر استعمار و نفی آنچه که »غرب ستیزی« خوانده
گفتگوی نشریه »چراغ آزادی« با جمشید اسدی )یکی از سخنرانان کنفرانس بروکسل(:

از فاجعه استعمار تا ایدئولوژی امپریالیسم /مصاحبه با جمشید اسدی
در مورد منسوخ بودن مفه وم »اس تقلل مل ی« ،ب رای نم ونه رج وع کنی د ب ه سلس له مق الت ک اظم
علمداری از فعالین »اتحاد جمهوری خواهان« .در ای ن مجم وعه نوش ته ه ا مق وله »غ رب س تیزی« در
ادبیات سیاسی ایران به مثابه رهاورد سازمان های چپ و کمونیس تی آم اج اص لی نق د اس ت .از ای ن
منظر نقش مخرب نیروهای چپ )به تعبیر ایشان چپ سنتی( در مبارزات آزادیخواهانه کن ونی ب ه دلی ل
تکیه آنان بر مفهوم »امپریالیسم« مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:

استقلل ،حاکمیت دولتی ،حاکمیت ملی ،و حاکمیت مردم )بخش نخست( /کاظم علمداری
غربستیزی و پارادوکس آمریکای "قدرقدرت" /علی افشاری

) (۵در مورد منسوخ بودن مفهوم امپریالیسم برای نمونه رجوع کنید به گفتگوی نشریه »چ راغ
آزادی« با حسن شریعتمداری )یکی از سخنرانان کنفرانس بروکسل(:
عصر امپریالیسم را پشت سر گذاشته ایم /مصاحبه با حسن شریعتمداری
و یا رجوع کنید به مقالت زیر )از مولفانی متعلق به منظومه فکری و سیاسی فوق(:
امپریالیسم و ادبیات لجن مالی در سنت سیاسی چ پ /مجی د محم دی )عض و هیئت علم ی
سایت توانا(
ناتوانیهای نگاه دو قطبی /مجید محمدی

امپریالیستها و جنبش اعتراضی سبز؛
جنبش وال استریت و چپ سنتی /کاظم علمداری

) (۶وبسایت خبری کنفرانس بروکسل

وسیعتر می توان گفت اگر کنش سیاسی جمعی )و اتحاد عمل( در جهت تغییر ،بر مبنای

) (۷در سطح
پلورالیسم بنا شود به ناچار حامل تناقضی ویرانگر خواهد بود .به این معنا که جامعه ای که عرصه تضاد
نمیتواند واجد نیروهای سیاس ی ای باش د ک ه حام ل جه ت گی ری

منافع و شکاف های متعدد است
های متعارض در پیوند با این تضادها نباشند .از ای ن نظ ر تص ور راهک اری واقع ی ک ه ب ر ف راز هم ه ای ن
میزند و در عمل نی ز همک اری مش ترک هم ه ای ن نیروه ا،

تضادها پل بزند ،به توهم و خودفریبی پهلو
آنه ا خواه د ب ود )ای ن
تنها بستری صوری – اما لزم ب ه لح اظ پروپاگان دا -ب رای ق درت ی ابی م وثرترین 
قسمت را آن بخشی از نیروهای حاضر در کنفرانس که داعیه چپ دارند دو بار بخوانند – طبع ا منظ ورم
وابستگان به سازمان فداییان اکثریت نیس ت( .در س طح ایج ابی ،ب اور ب ه پلورالیس م یعن ی تص دیق و
پایبندی به اینکه همه نی روی ه ای سیاس ی و نماین دگان بخشه ا و گرای ش ه ای مختل ف ج امعه از
همکاریه ای

امکان فعالیت سیاسی آزادانه برخودار باشند .ام ا چنی ن ب اوری مس تلزم آن نیس ت ک ه
عملها بر مبنای کن ار ه م آوردن ح داکثر ممک ن نیروه ا بن ا ش ود؛ چ را ک ه همک اری

سیاسی و اتحاد
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واقعی نه تنها نیازمند اهداف مشترک ،بلکه مستلزم توافق در مورد خط مشی ها و راهکارهایی است
که به لحاظ درونی فاقد تناقض های درون ماندگار باشند.

) (۸امین ری احی از اعض ای برجس ته دان ش آموختگ ان )نئو(لی برال در س خنرانی اش در نخس تین پن ل
کنفرانس بروکسل چنین گفت:
»در  33سال اخیر هیچ گاه منافع کشورهای غربی با منافع ملی مردم ایران مانند ام روز در ی ک راس تا
میکن د.

قرار نگرفته است … تعامل با غرب هنوز به شکل تابو وجود دارد و اپوزیسیون هنوز گی ج عم ل
میخواهن د ،ام ا اپوزیس یون هن وز مخفی انه رابط ه برق رار

مردم در شعارهای خ ود عمل از غ رب کم ک
میده د ک ه

میکند و این هراس از تماس و ارتباط با غرب وجود دارد در حالیکه نگاه به تجربهها نشان

کشورها بعد از جنگ سرد به دموکراسی نرسیدند مگر این که از غرب کمک گرفتند«.

وبسایت خبری کنفرانس بروکسل

نوشابه امیری از نویسندگان سایت »روز آنلین« در سخنرانی اش در آخرین پنل این کنفرانس گفت:
مهمترین قدم ،داشتن یک رسانه همگان مل ی اس ت … اگ ر مس اله ت امین م الی

» برای من اولین و
میتوان د ب ه

مهم است ،زمان آرمان گرایی و شعار دادن نیز گذش ته اس ت  ...اگ ر جمه وری اس لمی
راهاندازی رسانه ،ما نیز باید بتوانیم .برای س اختن چنی ن س اختاری مه م نیس ت
برخی پول دهد برای 
میآید«.

این پول از کجا

وبسایت خبری کنفرانس بروکسل

یکی از سخنرانان دومین پنل کنفرانس )که به موضوع هسته ای ایران اختصاص داش ت( شخص ی ب ود
به نام ایمانوپل اتو لنگی ) ( Emmanuele Ottolenghiکه در حال حاضر ب ه عن وان کارش ناس ان رژی
هس ته ای ب ا »بنی اد دف اع از دموکراس ی ه ا« ) (* Foundation for Defense of Democracies
همکاری می کند .اتولنگی به لحاظ سیاسی به طیف راست گرایان آمریکایی موسوم به »عق اب ه ا«
تعلق دارد» .عقاب ها« جناحی از حزب جمهوری خواه آمریکا هستند که سیاس ت فعل ی دول ت آمریک ا
در مواجهه با جمهوری اسلمی را ناکافی دانسته و خواهان برخوردهای تندتر با ای ران در م ورد مس اله
هسته ای هستند .اتولنگی در سخنرانی اش در کنفرانس بروکس ل ب ا تش ریح ت اریخچه تحری م ه ای
آنها پرداخت .وی در بخشی از س خنانش همچنی ن از »راهک ار
اقتصادی علیه ایران ،به دفاع از ضرورت 
نظامی« به عنوان یکی از گزینه های پیش رو در مقابله با بحران هسته ای ایران دفاع کرد.

در این خصوص نگاه کنید به اعتراض سایت »اخب ار روز« و نق د آن ب ر توض یح بع دی »کمیت ه ی
برگزاری کنفرانس بروکسل«

)* ( مقالت اتو لنگی در سایت »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« در این نش انی قاب ل دسترس ی
است.
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) (۹سایت خبری »خودنویس«:
گردهماییه ا منته ی ب ه

»یک منبع به خودنویس گفت که برخی از برگزار کنن دگان مای ل هس تند ای ن
تشکیل شورایی مشابه شوراهای ملی سوریه و لیبی شود که بتوان د ب ه عن وان س خنگو ب ا دولته ا
وارد مداکره شود«.

)» (۱۰سرمایه داری بیشتر لطفا!«  /سعید قاسمی نژاد

) (۱۱برای نمونه رجوع کنید به مقاله امین ریاحی در »چراغ آزادی« )دی ماه  .(۱۳۹۰در ای ن مق اله )ک ه
چکیده ای از مضمون آن در سخنرانی مؤلف در کنفرانس بروکسل هم بیان شد( از اختلفات هسته ای
غرب با ایران به مثابه »فرصت تاریخی« برای تغییر نظام یاد می شود .از دید مولف نیروهای اپوزیس یون
باید برای همکاری با »دموکراسی ها« ]قدرت های غربی[ ی ک ق دم جل و بگذارن د و ب ا همراه ی م ردم
زمینه یک تهاجم نطامی سرنوشت ساز را فراهم کنند:
» نگارنده باور دارد در سه دهه گذشته هیچ گاه به اندازه اکنون نقش عاملیت اپوزیس یون ب ال نرفت ه و
واکنش های مخالفین تا بدین سان در شکل گیری آینده ایران تاثیر نداشته است .در ص ورتی ک ه ب رای
دموکراسی ها خطر جمهوری اسلمی هسته ای نس بت ب ه مناس بات س رمایه داری اول ویت داش ته
باشد واکنش اپوزیسیون و مردم ایران در تعیین نوع جنگ به شدت بال خواهد رفت .دموکراسی ها می
توانند با جنگ محدود ،نابود کردن مراکز هسته ای ،حفاظت از تنگه هرمز و دفع واکنش ه ای جمه وری
اسلمی خطر ایران هسته ای را تا مدت مناسبی از بین ببرند .در این ص ورت – و ب ر مبن ای ای ن ف رض
ویژه ک ه دف ع خط ر جمه وری اس لمی هس ته ای غ رب را ناچ ار ب ه اتخ اذ گزین ه نظ امی م ی کن د –
همراهی اپوزیسیون و بخش موثری از مردم با دموکراسی ها می تواند روی تصمیم آن ها ب رای حمل ه
محدود یا فراگیر تاثیر گذاشته و در صورت دلگرمی به حمایت ایرانی ه ا جمه وری اس لمی را ب ه کل ی
ساقط نماید«.

فرصت تاریخی ایرانیان /امین ریاحی

در همین راستا امیر حسین اعتمادی از اعضای فعال دانش آموختگان )نئو(لیبرال
و یکی از مس ئولین راه ان دازی کمپی ن »از ای ران ب رای ص لح و دموکراس ی« ،در
مصاحبه با »دانشجو نیوز« به روشنی از ضرورت مداخله بشر دوستانه )بخوانی د
مداخله نظامی( در ایران دفاع می کند.
کمپین »از ایران برای صلح و دموکراسی« به دنبال چیست؟  /گفتگو با امیر حسین اعتمادی
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) (۱۲برای نمونه رجوع کنید به سخنرانی امین ری احی در کنفران س بروکس ل )بن د  ۸پانوش ت( ،ی ا ب ه
مقاله زیر از نامبرده:

فرصت تاریخی ایرانیان /امین ریاحی

همچنین در مصاحبه زیر »مبانی اخلقی مداخله بشر دوستانه« برای مخاطب ان نش ریه »چ راغ آزادی«
تشریح می شود:

گفتگوی سعید قاسمی نژاد با آرش نراقی درباره مبانی اخلقی دخالت بشردوستانه

و یا در نوشتار زیر مجید محمدی )ژورنالیست-جامعه ش ناس م ورد علق ه س ایتهای »ب ی ب ی س ی
فارس ی« و »رادی و ف ردا« و عض و هیئت علم ی س ایت »توان ا« ،ک ه طبع ا جایگ اه وی ژه ای ه م ن زد
گردانندگان سایت »چراغ آزادی« دارد( ،تابو بودن آلترناتیو سازی سیاسی اپوزیسیون در خ ارج کش ور و
ارتباط گیری با دول خارجی را مورد نقد قرار می دهد:

پرسش هایی درباره اپوزیسیون خارج از ایران

) (۱۳علوه بر سایت »بام داد خ بر« ک ه وبس ایت رس می دان ش آموختگ ان )نئو(لی برال اس ت ،س ایت
»چراغ آزادی« گویا وبسایت جانبی این تش کل اس ت .راه ان دازی و اداره ای ن وبس ایت بن ا ب ر شناس ه

توضیحی آن )»درب اره م ا«( ،ب ا حم ایت م الی بنیاده ایی ش به دول تی نظی ر »موسس ه کیت و« )Cato
» ،(Instituteموسس ه ام ور اقتص ادی« ) ،(IEAبنی اد پژوه ش ه ای اقتص ادی اطل س )ATLAS
 ( Networkو غیره بوده است .برای اطلعات بیشتر در مورد وجه اشتراک بنیادین این نهاده ای ح امی
»چراغ آزادی« به صفحه »دوستان ما« در سایت »چراغ آزادی« رجوع کنید.

) (۱۴با بررسی بنیادها و مؤسسات حامی سایت »چراغ آزادی« و به طور کلی طیف حامیان سیاس ی
آنه ا ض رورت بس ط
رسانهای دانش آموختگان )نئو(لیبرال درمی یابیم که اول ویت پیون د دهن ده هم ه 

و
ارزشه ای )نئو(لیبرالیس م و گس ترش فرهنگ ی منط ق »ب ازار آزاد« اس ت .حم ایت ای ن بنیاده ا و
مؤسسات از گسترش نهادهای )جامعه( مدنی در کشورهای پیرامونی دقیقا gاز چنین نیازی تبعیت می
کند .ناگفته پیداست که نه تنها یک تشکل »مدنی« چپگرا هی چ گ اه پی ش ش رط ه ای لزم ب رای ق رار
گرفتن در زیر چتر حمایتی این بنیادهای شبه دولتی را ندارد ،بلکه »چپ ستیزی« در حوزه رسانه ای و
اینگ ونه »نهاده ای م دنی«

گفتمانی بخشی از کارکرده ایی اس ت ک ه گ واه شایس تگی و کارآم دی
محسوب می شود .این کارآمدی نه تنها در مضامین بسیاری از بیانیه های دانش آموختگان )نئو(لی برال
مشهود است ،بلک ه در بس یاری از مق الت و گفتگوه ای منتش ر ش ده در س ایت »چ راغ آزادی« ه م
نمایان است.
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) (۱۵علوه بر نظ رات ص ریح برخ ی اعض ای دان ش آموختگ ان )نئو(لی برال درب اره ض رورت م داخله بش ر
دوستانه خارجی یا همان تهاجم نظامی به ایران )رجوع کنید به بند  ۱۱پانوش ت( ،همس ویی تل ویحی
میتوان از خلل حمایت آنان از ته اجم نظ امی

دانش آموختگان )نئو(لیبرال با مداخله نظامی خارجی را
ناتو به لیبی و یا درخواست مداخله نظامی »بشردوستانه« در سوریه دریافت:

دانشجویان و دانشآموختگان لیبرال ایرانی با صدور بیانیه ای در انتقاد از سیاس ت ه ای بش ار
اسد خواستار مداخله خارجی در سوریه شدند.

به جای مردم لیبی سخن نگوییم  /نجات بهرامی

) (۱۶دفاع و حمایت دانش آموختگان )نئو(لیبرال از ض رورت اعم ال تحری م ه ای اقتص ادی علی ه )م ردم(
صریحترین شکل در نامه نوزده فعال سابق و فعلی دانشجویی ایران به اوباما در سالروز اشغال

ایران به
سفارت آمریکا )نوامبر  (۲۰۱۱با عنوان» :به مماشات با دیکتاتورها پایان دهید!« آمده است )بخش قاب ل
توجهی از امضا کنندگان این نامه فعالین ارش د ای ن تش کل هس تند( .ای ن ن امه هم اکن ون از وبس ایت

»بامداد خبر« )مرجع اصلی بازتاب مواضع و دیدگاههای این تشکل( ح ذف ش ده اس ت .ام ا در ص فحه
فیسبوکی دانشجویان و دانش آموختگان )نئو(لیبرال  -هنوز  -قابل دسترسی است.

در پی انتقادات طرح شده به مضمون این نامه )به ویژه درخواست تحریم های بیشتر( برخی از اعض ای
دانش آموختگان )نئو(لیبرال که از امضا کنندگان این نامه بودهاند به دفاع از اقدام خود پرداخته اند:

مصاحبه »چراغ آزادی« با بهزاد مهرانی درباره نامه به اوباما
مصاحبه »رادیو زمانه« با نیما راشدان درباره »نامه فعالن دانشجویی ایران به اوباما«

یا به عنوان نمونهای دیگر سعید قاسمی نژاد در مقاله زیر از ضرورت »تحریم های به طور کلی قدرتمند
تر و دردناکتر« سخن می گوید:

چرا جمهوری اسلمی سازش نکرد؟ /سعید قاسمی نژاد

) (۱۷علیرضا کیانی از اعضای فعال دانش آموختگان )نئو(لیبرال در یادداشتی در رد انتقادات ط رح ش ده
علیه کمپین »از ایران برای صلح و دموکراسی« می نویسد:
»پیش فرض دوستانی که این کمپین را راه انداخته اند“ ،صیانت از منافع ملی” است«
کمپین خشم و کینه علیه صلح و دموکراسی/علیرضا کیانی.

در این مورد همچنین رجوع کنید به گفتگوی بهزاد مهرانی سخنگوی کمپین »از ایران برای ص لح و
دموکراسی« با برنامه افق صدای آمریکا.
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) (۱۸نق دهایی ب ر کمپی ن »از ای ران ب رای ص لح و دموکراس ی« ]اق دام دان ش آموختگ ان )نئو(لی برال در
حمایت از »کمپین دوستی مردم ایران و اسراییل«[:

»برای صلح ،برای فلسطین«؛ بیانیه ای از جنبش جپ ایران در دفاع از مردم
تفاوتهای دو کمپین صلح :کمپی ن ب رای ص لح ی ا ب رای دس تیابی ب ه اه داف سیاس ی/ص درا

شهاب.
کمپین »صلح و دموکراسی« یا کمپین »جنگ و اشغالگری«/فرشاد محمدی.

هگانه ،خی ال
دانشآموختگان لیبرال ایران :ادعای مالکیت امارات بر جزای ر س 

) (۱۹دانشجویان و
خام دراز دستانه است.

)(۲۰

بیانیه دانشجویان و دانشآموختگان لیبرال پیرامون رفتارهای اخیر با اتباع افغان

) (۲۱اعدام  ۹عرب اهوازی به اتهام کشتن ماموران نیروی انتظامی

پیام چهار فعال عرب ایرانی پیش از اجرای حکم اعدام

) (۲۲در این خصوص ب رای نم ونه بای د از همراه ی هم دلنه عب دی کلن تری و ش ادی ص در و ش اهین
نجفی با این کمپین یاد کرد و همزمان این عزیزان را از این زاویه مورد نقد قرار داد.

گفتگوی بهزاد مهرانی با عبدی کلنتری در »بامداد خبر« در مورد حجاب اجباری
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