کارگاه دیالکتیک  /متن دریافتی:

خیابانورهاییازتوهماصلحاطلبی
)بهبهانهی اظهارات گزاف سعید حجاریان(1
امین حصوری

تا پیش از اعتراضات خیابانی فراگیر دیماه ،نگرش کمابیش رایج در فضای رسانهایی غیررسمی به اصلحاطلبان 2چنییین
بود که این جنا ححا آنتیتز جناحا اصولگرا یا محافظهکار )یا تندروی( حاکمیت انگاشته میشد؛ درکی که آشکارا متییأثر از
ادبیات سیاسی مسلط در فضای سیاسیت رسیمی و قطب ییشیدهی موج ود بیود .اکن ون ک ه م ادیت خی زش فرودسیتان
سیطرهی این آموزهی گفتمان رسمی را به چالش کشیده و بالخص خود اصییلحاطلبان هییم در مییواجهه بییا عرصییههای
غیرقابل مهندسی ،عیار سیاسیشان را عیانتر از همیشه نمایان ساختند ،نگرش متعارف قبلی با جدیت میکوشد خییود
را در قالبهای تازه و متناسب با موقعیت بازسازی کند .از جمله ،اینک این مضمون در شکلهای مختلف تکرار میشود
که اصلحاطلبان از روی نوعی خوشبینیی دلسوزانه یا لجوجانه به اصلحاپذیری درونی نظایم قییدریت حییاکم دل بسییتند و
هنوز هم بدان باور دارند؛ و اینکه اصلحاطلبان توان و قدرت سیاسی لزم بییرای پیشیبرد طرحاهییای میورد نظییر خییود را
نداشتند .چنین گزارههایی جعل آشکار تاریخ سلطهایست که همچنان از سییر میگییذرانیم .اگییر بهاصییطلحا »هسییتهی
سخت حاکمیت« در مسیر خودشیفتگ یی فزآینده در فرآیند انحصار قدرت ،از درک واقعیت اجتماعی عاجر شییده و آن را
بر مبنای اوهام اقتدارگرایانهی خویش تصور و بازنمایی کرده است ،اصلحاطلبان در جایگاهی اندکی فروتر همواره نقییش
مشاوران هشیار حاکماین بالدستتر را ایفا کردهاند )در مراکز مطالعات استراتژیک و اتاقهای فکر و غیره( و از این نظییر
جعل و تحریف و انکار واقعیت از سوی آن ان بهمرات ب آگاهیانهتر از جن احا »مقاب ل« ب وده اس ت و پیام دهای سیاس ی
مخربتری داشته است )نظیر به بیراههکشاندن و نابودسازی امیدها و پتانسیلهای سیاسی جامعه( .اینکیه ایین جنییاحا
 .1سعید حجاریان» :فتیان ،لوطیها و خودسرها« ،روزنامهی شرق ۲۷ ،دی .۱۳۹۶
حجاریان متن کوتاه خود را چنین جمعبندی میکند  » :امروز این پدیده گسترش یافته و لتها لزوما سیاسی نیستند  .جامعه ما با
مسائلی همچون بحران فروپاشی خانواده و مواد مخدر توهمزا و حاشیهنشینی روبهروست و شاهد هستیم در مناطقی که این عناصر با یکدیگر
پیوند خوردهاند ،پلیس امکان ورود و کنترل ندارد .از این گذشته اسیدپاشی و انتقامجویی رواج گسترده یافته کییه گییاه اخبییار آن بییه جییامعه
منتقل میشود .این موارد و نمونههایی دیگر باعث رواج هولیگانیسم و وندالیسم شده و بر مشکلت جامعه افزودهاند .راه شکسییتن اییین فضییا،
اصلحا و مقیدشدن کلم و عمل نیروهای دست بال است که اگر چنین شود ،لتبازی و خودسری در پایین از میان میرود«.

 .2واژههای »اصلحاطلبان« و »اصلحاطلبی« در سراسر این متن به نسخههای تاریخی متعارف و حکومتی آن در ایران اش اره دارن د ،ن ه ب ه
معانی عام آنها در ادبیات سیاسی.
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پس از ادغام و مستحیلسازی نارضایتیها )و مطالبات آزادیخواهانه(ی جامعه در دستگاه گفتمانی و سیاسییی خییویش
)از نیمهی دوم دههی هفتاد( ،در بزنگاههای تاریخی همواره در جانب تداوم و استحکام حاکمیت و عم ل
ل رودروری مردم
ایستاده است ،بههیچرو امری تصادفی و عارضی نیست )مثل برآمده از فقدان شهامت اخلقی و یا ضعف ارادهی سیاسی
و غیره(؛ بلکه نشانگر وحدت هستیشناسانهی آنان با »جناحا رقیب« در کلیت ساختار قدرت حاکم است .از اییین نظییر،
موضعگیری سراسیمه و صریح عبدی ،حجاریان ،جلییپور ،خاتمی ،و غیره در فردای شروع اعتراضییات خیابییانی اخیییر
نهفقط همچون لغزش زبانی فرویدی به »ناخودآگاه سیاس یی« اصلحاطلبان راه میبرد ،بلکه بیش از هر چیز بیان روشنی
است از این وحدت ساختاری و تاریخی.
نشاندادن این مساله دشوار نیست که وفاداری اصلحاطلبان به »نظام اسییلمیی« مسییتقر بهمراتییب بیییش از بسیییاری از
اصولگرایان و یا لفزنانی چون احمدینژاد و ائمهی جمعه و سرداران پوشییالی اسییت .درواقییع اصییلحاطلبان در مشییی
سیاسی دو دههی اخیرشان همواره امتداد خودآگاهانه و وفادارانهی تبار تاریخی خویش در مقطییع انقلب ناتمییام  ۵۷و
سالهای پس از آن بودهاند؛ یعنی برههای که در هیات »دانشییجویان پیییرو خییط امییام« و »سییازمان مجاهییدین انقلب
اسلمی« بر صحنهی تحولت سیاسی ایران پدیدار شدند .3چرا که اگر )به گواهی تاریییخ( شییالودهی اولیهی هویتیییابی
این نظام سیاسی و انسجامیابی درونی و بیرونی آن با سازوکار بازشناسیی »دشیمین« مشیترک و پروسیهی سیرکوب آن
شکل گرفته و تحکیم شده باشد ،تبار تاریخی اصلحاطلباحن عنصر فعالی )اگر نگوییم فعییالترین عنصییر( از برپییایی اییین
سازوکار و پیشبرد آن پروسه بوده است .پس ژرفای وفییاداری آنییان بییه »نظییام« در رونید زادهشیدن هسییتی سیاسییی و
اجتماعی خود آنان ریشه دارد و درست بههمین دلیل است که آنییان بسییاری از مواقیع بییه نفیع مصییالح کلییت نظییام،
فداکارانه از »حق« خود در برابر زیادهخواهیهای رقیب در میگذرند .با اینحییال ،طییی اییین گییذار چنییددههای تفییاوت
مهمی در ماهیت این وفاداری حاصل شده است :اگییر »خییط امییامی«هییای جییوان در قییالب سییازمانهای شییبهنظامی و
فالنژیسیتیشان در سالهای پس از بهمن  ، ۵۷در تلشهایی »مومنانه« برای حذف خشونتبار مخالفان و دگراندیشان
و برپایی دستگاه سرکوحب متأثر از رانههای ایدئولوژیک و آرمانهییای اسییلمیی و هیجانییات شییبهانقلبی خییویش بودنیید،
دستکم از دههی هفتاد بدینسو »اصلحاطلبان« از نظام سیاسی حاکم بهمثابهی بخشی از تاریخ پیکریییافتهی خییویش
دفاع میکنند و به »عقلنییت سیاس یی« مختص خویش مجهز شدهاند )همان عقلنیتی که به »برکیت« استبداد و خفقان
و سرکویب فراگیر» ،موفق« شدند آن را ناظر بر منافع کل جامعه قلمداد کنند( .بهبیان دیگر ،دیرگاهی اسییت کییه دفییاع
آنان از »نظام« با دفاعشان از هستی تاریخی و اجتماعی خودشان انطباق )اینهمانی( یافته است؛ خییواه بهسییان بخییش
مهمی از معماران بنای ضدانقلب و تمامی روندهای سرکوب پیامد آن ،و خواه در هیات رانتخییواران بعییدی از مییواهب
این »میراث پدری« در پهنههای سیاسی و اقتصادی .4بههمی ن خ اطر اس ت ک ه آن ان از م دتها پی ش چرخشه ای
 .3بعدها »مجمع روحانیون مبارز« و »دفتر تحکیم وحدت« و نهادها و زیرمجموعههای مشابه دیگری نیز پدیدار شدند.

 . 4تا جاییکه میدانم تاکنون رانتخواریهای اقتصادی اصلحاطلبان یا روند فربهگی اقتصادی بسیاری از چهرهها و نهادهای سیاسییی طیییف
اصلحاطلب کمتر بهطور منسجم مورد بررسی قرار گرفته است .در این مورد عمدتا اخبار پراکنده اما معناداری انتشار یافته است .آنچه بیشییتر
بدان پرداخته شده ،مافیای اقتصادی دیرین خانوادهی رفسنجانی و جناحا سیاسی همبستهی آن بییوده اسییت .تحقیییق منسییجمی در اینبییاره
دستکم برای فهم دقیقتر نسبت این جناحا سیاسی با روند »انباشیت« تهاجمی سرمایه )در واقع :تاراج ثروت ملی( در ایران ضروری است.
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ایدئولوژیک و عدول آشکاری نسبت به برخی از اصول فکری و آرمانی اولیهی خویش )ازجمله :عدالت اسیلمیی معطیوف
به »مستضعفان« ،ضدیت با مناسبات جهانی »استکباری« /تلویحا امپریالیستی( نشان دادهاند ،بیآنکییه انسییجام درونییی
خویش بهعنوان یک نیروی سیاسی مؤثر و فراگیر را از دست بدهند.
با اینحال ،حتی اگر آنان به اجبار دینامیسم تحولت تاریخی جییامعه )نظیییر انباشییت نارضییایتیهای اجتمییاعی و افییول
مشروعیت نظام مستقر( تدریجا و تلویحا از اصل »ولیت مطلقهی فقیه« فاصله گرفته باشند ،و یا مدعی خوانش نسییبتلا
»باز«تری از اسلم سیاسی بوده باشند ،و ح تی گ امی فرات ر رفت ه و ب ا رع ایت ت دابیر احتی اطی لزم ت ابوی متع ارف
معصومیت کاریزماتیک خمینی را هم در مواردی دور زده باشند ،باز نمیتوانند از هستی تاریخی خویش گسست کننیید
)بههمانسان که کسی نمیتواند بر فییراز سییایهی خییویش بجهیید( .اساسییا نیروهییاییکه شییکلگیری مییادی و تییاریخی،
ک آنان در پروسهی برپایی دستگاه سرکوب و اجرا و تییداوم سییرکوب
هویتیابی سیاسی ،و قوامیاب یی سازمانی و ایدئولوژی ی
محقق شده است ،نمیتوانند بههیچ طریقی محرک یک پروسهی دموکراتیزاسیون در عرصهی سیاسی باشند ،مگر آنکیه
پیش از آن یا پیششرط وجودی خود را نقض کرده باشند ،یعنی بهعنییوان یییک نیییروی سیاسییی مییؤثر بییا تییاریخچهی
مشخص تماملا مضمحل شده باشند )فرض محال(؛ و یا نوعی دگردیسی سیاسییی بنیییادی را از سییرگذرانده باشییند ،کییه
آشکارا مغایر با بنیانهای مشی سیاسی اصلحاطلبی و پیوندهای مییادی و کارکردهییای تییاریخی پسییینتر اصییلحاطلبان
است( .درعوض ،آنان بنا به هستی مادی و تاریخی خویش محکوم بدان هستند که یا تا جای ممکن در حفییظ »نظییام«
)که برایشان در حکم صیانت از نفس است( بکوشییند ،و یییا درصییدد مهندسییی و دسییتکاری فرادسییتانهی خیزشهییا و
گذارهای سیاسی محتمل برآیند .در همین راستا ،همهی آن دلیلی که رویارویی آنها در مقابل خواسییتههای بنیییادین
ستمدیدگان و ملزومات روندهای سیاسی دگرگونیخواهانه را ایجاب میکنند ،همپیمانی آنهییا بییا قییدرتهای خییارجی
برای تدارک سازوکارهای امپریالیست یی آلترناتیوسازی از بال را نیز محتملتر میسازند )بخشی از نمودهای اییین گرایییش
طی سالهای  ۸۸و  ۸۹از سوی نزدیکان و منصوبان سیاسی آنها در خارج کشور عیان شد(.
با نظر به کارکردهای ناگزیر این هستی مادی و تاریخی ،ژرفا و استواری پیوندهای خویشاوندی اصییلحاطلبان بییا کلیییت
نظام سیاسی آشکارتر میشود .در همین راستا ،برای مثال ،بهتر میتوان درک کرد که چرا سییعید حجاریییان )بهعنییوان
مغز متفکر این جناحا( با وجود گلولهی شلیکشدهی »جناحا رقیب« به سرش ،هیچگییاه نتوانسییته اسییت بنییدناف پیونیید
خویش با حاکمیت را قطع کند ،طوریکه حتی در پی اعتراضات خیابانی گستردهی اخیر هم با اینکه یحتمییل بیییش از
دیگر همقطارانش عمق بحران کنونی و »خطرات« آن را درمییابد ،ولییی آشییکارا همصییدا بییا حاکمییاین شییاخصتر ،و بییا
نخوتی گزنده به تخطئه و تحقیر اقتدارآمییز معترضان میپردازد .5بهواقع ،دقیقت ر ک ه بنگری م رویک ردی خلف ای ن از
سوی وی میتوانست مایهی شگفتی باشد .و باز از همین منظر ،نمونهی برجستهی دیگری را میتوان خاطرنشان کییرد:
بیگمان صادقانهترین و جدیترین )و بههمان نسبت ،نادرترین و عییبرتانگیزترین( تلش سیاسییی برآمییده از خاسییتگاه
اصلحاطلبی برای »اصلحا امور« حکمرانی ،عملکرد میرحسن موسوی در اعتراضات سال  ۸۸بود .ولی او بهرغم رتوریک
برانگیزانندهاش )همچون نمونهی نادری از نقد از درون( ،و با اینکه شهامت اخلقیاش فاصلهی چشمگیری بییا مییانگین
 .5سعید حجاریان» :فتیان ،لوطیها و خودسرها« ،روزنامهی شرق ۲۷ ،دی .۱۳۹۶
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کارنامهی چهرههای شاخص اصلحاطلب داشت ،هیچگاه نتوانست )و اساسلا نمیتوانست( از چارچوب مشی سیاسی غالب
اصلحاطلبی فراتر برود .از اینرو ،شکست »جنبش سبز« درعینحال شکست ناگزیر رهبری موسوی بر جنبشی بود کییه
آشکارا به فراسوی چشمانداز او گرایش داشت ،اما بههردلیل به رهبری سیاسی وی تن سپرده بود .از این منظر ،موسوی
بیش از آنکه در »حصر« جناحا اصطلحا تندروی حاکمیت گرفتار شده باشد ،در معنای صییریح و غیراسییتعاری کلم بییه
اسارت ریشههای استوار اصلحاطلب یی خویش در آمد ،یعنی همان هستی تاریخیای که او را با طیف کلییی اصییلحاطلباحن
خویشاوند و همسرنوشت میسازد.
با این اوصاف ،بهیقین میتوان گفت اعتراضات خیابانی مردم بهجانآمده و خشمگین در اک ثر ش هرهای کش ور ،بهرغ م
افول موقت آنها در پی سرکوبهای سبعانه )با مشارکت و همیاری فعال همهی جناحاهییای حییاکمیت( ،دسییتکم اییین
دستاورد تاریخی را داشته است که این داعیهی مسلط را ابطال کن د ک ه گفتم ان اص لحاطلبی میتوان د ب دیلی ب رای
تمامیتگرایی حاکمیت )چه انتزاع نسنجیدهای( باشد .6بر این اساس ،اگر تا پیش از ای ن ،دف اع از راهکاره ای سیاس یی
همسو با اصلحاطلبان حکومتی  -در بهترین حالت  -ناشی از خطاهای تحلیلی و یا توهمات سیاسی بود ،7از این پس هر
تلشی برای احیای این گفتماحن بازگشت به ارتجاع ،و درنتیجحه خیانتی آشکار به چشمانداز رهییایی سییتمدیدگان اسییت؛
پس ،در این معنا هم درمییابیم که چرخش تاریخ در خیابانها رقم میخورد ،یعنی بهدست همییان کسییانی کییه امثییال
حجاریان بهمیانجی جایگاه قدرت و بنا بر درک نخبهگرایانه و اقتدارگرایانهی خویش از امر سیاسحی آنان را لت و جاهل،

و کنشهای اعتراضی آنها را غیرسیاسی و وندالیستی مینامند.8

ا .حا ۲۹ / .دیماه ۱۳۹۶
* * *
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 .6ابطال مشی »اصلحاطلبی« در این خیزشها نهفقط در رادیکالیسم اعتراضات و عبور قاطع آنها از مرزهیای نظیم سیاس ی حیاکم نماییان
گشت ،بلکه علوهبر این واقعیت و همهی دلیل دیگر ،برخی از شعارهای شاخص جنبش نیییز مشخصیلا نییاظر بییر نفییی »بییدیل« اصییلحاطلبی
بودهاند .برای مثال ،شعار »اصلحاطلب ،اصولگرا ،دیگه تمومه ماجرا« نمیونهی گوییایی در اینبیاره اسییت) .ایین شیعایر اخییر در کنیار انبیوه
ویدئوهای منتشر شده ،در این دیوارنویسی هم بهطور گویایی ثبت شده است(.

 .7درواقع ،حتی اگر به دورهی ظهور پدیدهی »اصیلحاطلبی از درون« در دههی هفتیاد و کارنیامهی اصیلحاطلبان در دورهی هشتسیالهی
خاتمی عقب نرویم ،نوع مواجههی اصلحاطلبان با سیر جنبش اعتراضی  ۸۸بهقدر کافی برای زدودن هر توهمی نسبت به صییلحیت سیاسییی
آنان و حتی امکانات سیاسی نهفته در شکافهای جناحی روشنگر و افشاگر بود.

 .8باید خاطرنشان کرد که اتخاذ چنین رویکرد نخبهگرایانهای نسبت به خیزشهای ستمدیدگان )و امر سیاسی( مختص امثال حجاریییان و
دیگر قدرتمداران طیف اصلحاطلب نیست؛ در طیف چپ سوسیالیسیت دور از قدرت هم صداهای بسیاری بیشوکم با بنمایهی اییین رویکییرد
همنوایی داشتهاند؛ یعنی با غیرسیاسی و وندالیستی دیدن این خیزشها .کاربست مکرر اصطلحات تقلیلآمیزی مانن د »ش ورش گرس نگان«
هم در برخی موارد ناظر بر چنین درکی بوده است.
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