
کارگاه دیالکتیک:

فعال شدن گسل های اجتماعی در ایران

تحریریه ی کارگاه دیالکتیک

 سططاعت تمططامی۴۸خیزش های اخیر همه را در شوک و بهت وحیرت فرو برد، به ویژه اصططلحا طلبان اعتططدالی را. طططی 
ه سطال های ود آنهططا ک خطوط قرمز نظام درنوریده شد و اکنون مردم در خیابان هستند، مکانی واقعی و متعلق به خ
سال از سوی صاحبان قدرت مصادره شده بود. جامعه ی ایران همیشه با چهار گسل مهم اجتماعی روبرو بططوده اسططت

)۲) گسططل طبقططاتی، ۱که هیچ یک از آنها هیچ گاه بخشی از اولویت های حاکمان نبوده است. این گسل ها عبارتند از: 
. به دلیل عدم توجه به این گسل ها، پیامططدهای تاریخی2) گسل جنسیت۴ و 1) گسل مرکز- پیرامون۳گسل استبداد، 

وند و فضای آن ها بر روی هم انباشته شدند و حتی در هم تداخل کردند، تا گسل ها هرچه بیشتر تشدید و بحرانی ش
خخردکننطده بطرای بقططای صطرف بططدل کننطد. حتی زیستی جامعه را برای اکثریت مردم به عرصه ی تلشططی بی امططان و 
امی فضاهای ه تم ال هایی ک د، در همه ی س ی می دادن ایش سیاس اصلحا طلبان نیز که نوید عقلنیت سیاسی و گش

اجتماعی را در کنترل خود داشتند، نه فقط گامی در جهت مرهم نهادن بر زخم های جططامعه برنداشطتند، بلکططه به سططهم
خود بر دامنه و شدت تضادهای اجتماعی و عمق گسل های موجود افزودند. آن ها در همه ی اوج و فرودهای سال های

 آغاز شد و به برآمدن دولت روحانی انجامیططد، تجططارب ناکامی هططا و ناکارآمدی های۸۸بعد نیز که با جنبش اعتراضی 
سیاسی و اقتصادی خططود را مططرور نکردنططد، درعططوض کوشططیدند مهارت  هططای سیاسی شططان در کاربسططت سازوکارهای
«تنش زدایی» و «تحریف گری» را تحفه ی فرآیند ادغام تمام عیار در جناحا رفسططنجانی کننططد تططا طیططف اعتططدالیون یا
اصلحا طلبان اعتدالی پای به عرصه ی قدرت بگذارد. بدین ترتیب موجود متحدالشططکل و درعین حططال متناقضططی متولد
ی و ترمیم ای سیاس ایش فض ر گش اعی بطود. اینطک، اگ شد که سرراست به دنبال مدیریت جامعه یا مهندسی اجتم

شکاف ها و گسل های اجتماعی حتی درسطح کلمی و رتوریک سیاسی هم مطططرحا نبططود، درعططوض می بایططد از طریططق
میانجی هایی نظیر روشنفکران ارگانیک طبقه ی حاکم، و سلبریتی های رنگارنگ نوظهور بر این گسل ها سرپوش نهاد.

غیرفارس ست.. که به ویژه واجد مسئله ی ملل 1
روسری به اهتراز درآمده ی آن دختر جوان معترض و متهور، می تواند نمادی از پیکار علیه این گسل باشد، و اساساا نمادی از هر جنبش. 2

رهایی بخش در وضعیت کنونی ایران باشد. و جای شگفتی نیست که دخالت گری فعال زنان پرشور بتواند بططه خیزش هططای خیابططانی اخیططر
خصلتی زنانه بدهد. 
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بدین ترتیب، تعرض به هستی اجتماعی اکثریت فرودست جططامعه در اشططکال مططوثرتری تططداوم یططافت و دولططت حسن
روحانی قادرشد جراحی اقتصادی خود را به خشن ترین وجه ممکن انجام دهد. با نگاهی به کارنططامه ی اصلحا طلبان و
سپس اعتدالیون روشن می شود که آنها نه فقط به هیچ یک از این گسل ها توجهی نکردنطد، بلکططه بططا اتکططا بطه گفتمان
تنش زدایی با غرب و سپس دیپلماسی برجام، در تقسیم کاری مشخص با سطایر جناحا هططای بلطوک طبقطاتی حطاکم، با

نن امکان تداوم سططتم و اسططتثمار و تبعیططض نظام منططد در فضططای داخططل را فراهططم سططاختند و یی» فضای بیرو «امن ساز
بدین طریق همزمان زمینه  های لزم برای فربه شدن اقتصادی و سیاسی نظامیان را فراهم ساختند. 

دود  ی ح برالی (ط ت های نولی اجمی سیاس برد ته ال۲۵استراتژی اقتصادی مشترک دولت های متوالی در پیش  س
گذشته) منجر به عمیق ترین رکود اقتصادی در تاریخ دهه های اخیر ایران شده است. در اثر رکود تورمی پیامططد ایططن
سیاست ها، کارخانجات تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل یا «خودی سازی» شدند و نیروی کار با خشونت تمام بططه
بیرون پرتاب شد. درعین حال، دولت ها قوانین کار را به دلخواه صاحبان سرمایه و متناسب بططا سیاسططت های نولیططبرالی
تغییر دادند و اعتراضات کارگری پراکنده اما گسترش یافته در سراسر ایران را با به کارگیری «مشت آهنین» دسططتگاه
ر تر زی ه بیش ه هرچ سرکوب، پاسخ گفتند، همچنان که اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و دیگر لیه هایی ک
خخرد می شططدند. بسططیاری از کططارگران و محرومطان اجتمطاعی طططی سططال ها ی اخیطر چرخ های ماشین اقتصادی جدید 
روزهای بی شماری در مقابططل مکان هططایی مثطل مجلطس شطورای اسططلمی، وزارت کطار و امطور اجتمطاعی، سططاختمان
ریاست جمهوری، و حتی «بیت رهبری» تجمع کردند و عریضه نوشتند و حق خواهی کردند تططا بتواننططد از خلل ایططن
قبیل مطالبه گری ها به کمینه ترین امکانات زندگی دست پیدا کنند. اما نه تنها به مطالبططات آنهططا پاسططخی داده نشططد،
بلکه بر شدت سرکوب ها افزوده شد؛ در دوره ی دولت  جدید که بططه رأی انبططوه ناامیططدان غططره و از مططوفقیت پططروژه ی
«آشتی ملی» سرمست بود، نه تنها حبس و مجازات فعالین پی گیرتر از میان کارگران و معلمططان تططداوم یططافت، بلکططه

 و فعالین کارگری زنططدانی3حتی در برخوردی نمادین و فاجعه بار کارگران در برابر طرحا مطالبات خود شلقا خوردند
آگاهانه به سمت مرگ رانده شدند (شاهرخ زمانی، رضا شهابی). جان کلم آنکه، در این فرآیند محروم سازی همگانی،
ین ابتدایی ترین نیازهای زیستی انبوه کارگران و محرومان اجتماعی، با بی اعتنایی به مطالبططات آن هططا و به تعلیق درآورد

سرکوب وحشیانه ی تحرکات آن ها همراه بود.

نت بططا در نگاهی کلی تر و با در نظرگرفتن روند سیاست های کلن در دو دهه ی اخیر، به موازات توسططعه ی فقططر و فلکطط
پسرفت همه جانبه ای در زمینه ی رفرم های سیاسی و اجتماعی مواجه بوده ایم. فساد ساختاری نهادینه شده در قوه ی
قضاییه، ناتوانی دولت های مستقر با گرایش های اصططلحی، اصطولی و اعتططدالی در پاسططداری از حقطوقا مطدنی ملططت و
ده دل ش وثر مب و و غیرم ادی مجیزگ ه نه تضعیف جایگاه مجلس که زیر ضرب نظارت استصوابی بیش  از همیشه ب
است، جملگی حاکی از وخیم تر شدن وضعیت سیاسی و اجتماعی اسططت کططه نشططانه های آن در افزایططش آسططیب های
ابی ل ردی ال رشد شاخص های جرم و جنایت، اعتیاد، طلقا، تجاوز، خودکشی و نابهنجاری های روانی قاب اجتماعی مث

. یادآور به گلوله بستن کارگران حق طلب خاتون آباد شهر بابک در دوران خاتمی.3
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است. در زمینه ی سیاسی به طورعمده محدودیت ها و اعمال سرکوب بططر فعالیت هططای مسططتقل تشططکل ها، سططندیکاها،
ال گروه ها، احزاب و دیگر فعالن سیاسی به نحوی سیستماتیک گسترش یافته است، مطبوعططات و دانشططگاه ها نیطز عم
بیش از گذشته به گروگان دستگاه سانسور و خفقان درآمده اند. از سوی دیگر، به رغم خواست روزافططزون زنططان بططرای
رفع (یا کاهش) تبعیض های نظام مند و قانونی، و مشارکت در کنش های سیاسی، پاسخ عمده تنها و تنها عقب گططرد و
انحطاط و تداوم ستم و تبعیض علیه زنان بوده است، چه در حوزه ی قانون گذاری با وضع قوانین تبعیض آمیططز، و چططه

در عرصه های عملی با تمدید و تشدید برخوردهای حذفی و سلبی.

اما هم اینک در این لحظه ی خاص تاریخی، تمامی این گسل ها فعططال شططده اند. مردمططی کططه اکنططون خشططمگینانه در
خیابان ها فریاد می زنند و سوژه گی خود را می جویند، سالیان دراز ابژه های آسططیب  و رنططج دایمططی سیاسططت های کططور
جناحا های مختلف حاکمیت بوده اند و چشم اندازی برای بهبود آینده ی خود نمی دیدند. در عین حال، باید اذعان کططرد
جامعه سالیانی دراز چنان از انسداد سیاسی و بسته بودن افق های سیاسی و نظططری لطمططه خططورده اسططت و هم اینططک
چنان دستخوش التهاب و بی قراری است که امکان کسب هژمونی و یاعمال رهبری بر این حرکت های خودانگیخته از
سوی «شهریار»های بدلی گشوده است، تا بار دیگر تراژدی بیافرینند. به ویژه در صورت انفعال سازمانی و ایدئولوژیک
نیروهای دمکراتیک و تحول خواهان راستین، این امکان عینی می تواند به واقعیت بدل شود؛ یعنی غیاب یططک نیططروی
مترقی برای بسیج جامعه حول راهبردی دمکراتیک و رادیکال، می تواند فضا را در اختیططار چنیططن شططعبده بازانی قططرار

بدهد. 

ر و ات اخی ن اعتراض ه ای بی وده ایم، مقایس ه پیم در ادامه بی مناسبت نیست که برای فهم بهتر بخشی از مسیری ک
 انجام دهیم تا با برشمردن تمایزات آنها، مختصات وضعیت کنونی را بهتر دریابیم:  ۱۳۸۸حرکت اعتراضی سال 

 جنبشی بود که عمدتا زیر رهبری جناحی از حاکمیت سططازماندهی شططد و بططه دنبططال آن۱۳۸۸ جنبش اعتراضی )۱
ابعاد وسیعی پیدا کرد و توانست قشرهای مختلفی را حول خود جمع کند. بسططیاری از مشططارکت کنندگان بططا ادامه ی
جنبش به ماهیت درون حاکمیتی و ناپیگیری رهبری و ناکارآمدی شعارها و راهبرد استراتژیک آن پی بردنططد و ایططن
نس امر در کنار سرکوب های گسترده به ریزش نیروهای بدنه ی جنبش منجر شد. اما اعتراضات روزهای اخیر، بططر عکطط
حرکتی است برخاسته از پایین و اعماقا جامعه، و مطالبات آن هم واکنشی خودانگیخته است به وضططعیت اقتصططادی
فاجعه بار اخیر؛ مطالباتی که به سرعت، سمت وسوی سیاسی برانططدازی کطل حططاکمیت را اختیطار کطرد. خیطزش اخیطر

۱۳۸۸خیزش اعماقا است، خیزشی است با پتانسیل نفی ساختاری وضعیت، و همین نیز آن را از جنبططش اعتراضططی 
متمایز می کند. 

 تاکتیک «راهپیمططایی سططکوت» بططود. تظاهرکننططدگان۱۳۸۸یکی از فاکتورهای مهم نمادین در جنبش اعتراضی ) ۲
 را به این راهکار سوقا دادند که در برابر وضع موجود و جناحا مقابل، اعتراضی خاموش و بی کلم پیشطه کننطد.۱۳۸۸
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المت آمیز ور مس د به ط این راهکار به طور نمادین حاکی از آن بود که اوضاع نباید به هم می ریخت، بلکه همه چیز بای
 ساعت اخیر، تظاهرات ابراز خشم و نارضایتی با صدای بلند بر۴۸برگزار می شد. در حالی که اعتراضات شورش گونه ی 

سر هر کوی و برزن است، اعتراضی توفنده که می تواند نظام حاکم را در آتش خشططم خططود نیسططت و نططابود کنططد. در
 خبری نیست، بلکه با ابتدایی ترین و نیز اصططلی ترین۱۳۸۸اینجا دیگر از شعارهای انتزاعی و متحقق ناشدنی جنبش 

و والترین نیازهای انسانی، یعنی نیازهای مبتنی بر ارزش مصرفی و آزادی و خودگردانی سروکار داریم. 

 اگر به جغرافیای این دو جنبش نگاهی بیندازیم، با کنتراست تمام عیار دیگری هم مططواجه می شططویم: درحططالی که)۳
 بر تهران متمرکز بود و به جرات می توان گفت یارای فرارفتن اش از تهططران نبططود، اعتراضططات روزهططای۱۳۸۸جنبش 

اخیر دقیقاا راهی خلف آن را پیمود: از شهرهای دیگر آغاز شد و به تهران سرایت کرد. گویا این بار «پیرامون» است
که مرکز را جهت می دهد و هدایت می کند. و مهم تر آن که جز به نیروی همین «پیرامون» تهططران نخواهططد توانسططت
حرکت ساز شود. این امر به خودی خود نشان دهنده ی آن است کططه جنبططش سططبز نمی توانسططت کططار به هططم پیوسططتن
گسل های اجتماعی را در دستور کار خود داشته باشد، زیرا جنبشی خودمدار، مرکزگططرا و فروبسططته بططود. درحططالی که
تورکار ز در دس اعتراضات اخیر اگر به سطح یک جنبش سراسری فرا برویند، می توانند لجرم مطالبات پیرامون را نی
–خود بگذارند، و از این طریق به تدارک پاسخی برای شکاف مرکز  پیرامون برآیند، زیرا پیرامون در این میان نه یک

ن پاسطخ بایطد بطا روشطنی و شطفافیت و در نقش فرعی و کمکی، که نقشی اصلی و جهت دهنده بازی کرده اسطت. ای
اری و رای خودمخت ی ب ل ایران ات مل ه مطالب ت ک ت آن اس ود. وق ارکت کننده داده ش همکاری بین نیروهای مش

خودگردانی محلی برآورده شود.

 ، تاجایی که به مطالبات و اهطداف تعریف شطده ی مسطلط بططر آن مربططوط می شطود،۱۳۸۸ ماهیت طبقاتی جنبش )۴
جنبشی «طبقه متوسطی» بود، بدین معنا که بینش و آمال سیاسی مسلط بططر آن، در همخططوانی بططا نگططرش سیاسططی
یر طبقه ی متوسط قرار داشت، اقشاری که سططودای گشططایش محططدود فضططای متعارف اقشار به لحاظ اقتصادی برخوردا
سیاسی را در همدستی با یکی از جناحا های درونی رژیم در سر می پروراندند. البته ایططن جنبططش از همططدلی اقشططار و
طبقات به لحاظ اقتصادی نابرخوردار جامعه هم برخوردار بود، که دقیقا به دلیل همططان اولططویت «همدسططتی بططا بططال»
نتوانست هیچ استفاده ای از این همدلی ببرد و حتی مطالبات آنان را در شعارهای خططود بازتططاب بدهططد. در واقططع، در

 اقشار آسیب پذیرتر جامعه نقشی راهبردی نداشتند. پس، چنان چه این جنبش به موفقیت هطم دسططت۱۳۸۸جنبش 
می یافت، درنهایت به قدرت گیری بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگر منجر می شد، و نططه تغییططرات جططدی در وضططع
موجود. در حالی که موتور محرکه ی اعتراضات اخیر اقشار آسیب پذیرتر جططامعه هسططتند و در صططورت امکططان تططداوم و
موفقیت این خیزش، بدون هیچ تردیدی شاهد تغییرات مهمی در وضعیت سیاسی و اقتصادی جطامعه خطواهیم بطود.

 به ویططژه بخططش رادیکططال آن به یقیططن می تواننططد و می بایططد بططا خیططزش  رادیکططال و۱۳۸۸بسیاری از مدافعان جنبش 
یم اعماقا همراهی کنند، چراکه بسیاری از خواسته های آنها را همین مردمان تحقق خواهند بخشید ضدسیستمی مرد
و دنباله روی از سیاست های جناحا های به اصطلحا اصلحا طلب و اعتططدال گرا بططه سططوداهای آزادی خططواهی آنهططا ثمططری
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نخواهد رساند. جنبش کنونی علی الصول می تواند هم به مطالبات اقتصادی عدالت خواهانه و هم به مطالبات سیاسی
یی پایدار، پیوندی درونططی وجططود آزادی خواهانه پاسخ دهد. چون بین آزادی سیاسی و عدالت اقتصادی و صلح اجتماع

دارد. 

سخن پایانی در خیابان ها گفته می شود: 

اکنون هر چهار گسل اجتماعی یادشده در بال فعال شده اند و درصورتی که نیروهای متاثر از این چهار گسل بتواننططد
گرد هم بیایند و ضمن تجمیع توان  سیاسی شان در حوزه های همپوشانی نیازها و اهداف شان، «تفططاوت»هططایی را کطه
د و اعی متح م اجتم روی عظی ک نی ه ی در نیازها و مطالبات شان دارند به رسمیت بشناسند، می توان امید داشت ک
ناهمگون سرنوشتی دیگرگونه را برای این سرزمین رقم بزند. نیازمند روشن بینی استراتژیک و تاکتیک های متنططوع و
حضور همه جانبه ی نیروهای سیاسی مترقی و عدالت طلب و آزادی خواه در صحنه هستیم. بی گمان ایططن خیططزش در
لبی ورت س اا به ص مرحله ی کنونی بسیار بی شکل است، سویه های سیاسی منسجمی را با خود حمل نمی کند و تمام
ه در عمل می کند. بر این اساس،، خطرات زیادی پیش روی آن است. اما تحطول حقیقطی زمطانی حاصطل می شطود ک
د رای فرآین ر ب ای اخی ه خیزش ه بزنگاه های تاریخی، خطرات را در پیوند با امکانات و فرصت ها بسنجیم. فرصتی ک
تحول خواهی گشوده اند، حتی در قیاس با خطرات ممکطن، بی گمطان فرصطتی تططاریخی اسطت؛ چراکطه هططم اینطک بطا
ودانگیخته از برخطی مرزهططای ایطدئولوژیک و هطویت بخش مشطارکت گسطترده ی مطردم در سیاسطت ورزی و عبطور خ

یت (مردسطالری)  رکحاکمیت، دیواره های دین رسمی تحمیلی (مذهب شیعه)، هویت (فطارس)، جنس م تت بیش و ک
یم پراکنده و تحقیططر و برداشته اند؛ اکنون نظام مستقر نمی تواند به سهولت و به سیاقا گذشته، خود را بازتولید کند؛ مرد
سرکوب شده و ناامید، خودباوری و همبستگی و امید یافته اند. همه ی این هططا مولفه هططایی ضروری سططت بططرای اقططدامی

جمعی تر و منسجم تر در جهت رهایی. ایران در آینده ی نزدیک آبستن تحولت بسیاری است.

بگذار برخیزد مردم بی لبخند!

۱۳۹۶کارگاه دیالکتیک / دهم دی ماه 

*  *  *
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