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کارگاه دیالکتیک:

نکاتی درباره ی کاستی ها و قابلیت های فضای مجازی

امین حصوری

۱ .

تحوالت تاریخی عموما در قالب رویدادهای سیاسِی روز نمود می یابند، بی آن که مسصصتقیمًا بصصه سصصپهرهای اقتصصصادی-
سیاسِی مولدشان و یا به زمینه های تاریخِی کالن تر پیدایش خویش اشاره کنند. این وظیفه ای ست برعهده ی تصصصامالت
ژرف  کاوانه و تحلیل های سیاسِی چندالیه و مبتنی بر بحث و پژوهش و پراتیک نظصصرِی جمعی. حصصال آن کصصه مجمصصوع
دشواری های این مسیر )از فراغت زیستی برای مطالعات گسترده و منظم تا امکان مشارکت در یک پراتیصصک جمعی(،

رات ذهصصنِیشمار کسانی را که راغب به رسوخ در بن رویدادها باشند کصصاهش می دهصصد. عالوه بصصر این، بخشصصی از تصصأثی
فرهنگ مصرفِی مسلط در قالب گرایش به فعالیت های زودبازده )سریعا مصرف پذیر( در عرصصصه ی ارتبصصاطی-رسصصانه ای
ظاهر می شود که به نوبه ی خود انگیزه ها و جذابیت های پرداختن به فعالیت های بلندمدت تر )معطوف بصصه تحلیل هصصای

یژرف کاوانه( را هرچه بیشتر کاهش می دهد. درنتیجه، آهنگ تولید چنین متون و گفتارهایی )اگر به راستی و به درست
انجام گیرند( بسیار ُکندتر از روند ظهور و توالِی رویدادهاست. وانگهی، شکل های بیان و مجاری معموِل نشر دیدگاه ها
و تحلیل های ژرف تر و جامع تر عموما »نامتعارف« اند و یا فاقد خالقیت های پداگوژیک و جذابیت های رسانه اِی بصصاب روز

اند و درنتیجه -فارغ از محتوای شان- قادر به پیوندیابی با مخاطبان وسیع نیستند. 

در سوی دیگر، روند تاریخِی جهان معاصر با تشدید شتاب زندگِی روزمره و شتاب رویدادهای اجتمصصاعی-سیاسصصی، در
کنار سایر پیامدهایش، فشار بیگانه ساِز ُخردکننده ای بر انسصصان ها وارد می آورد کصصه همانصصا حس گسسصصتگی از جهصصان
پیرامون است. بر این اساس، واکنش به رویدادهای روز )خواه دنبال کردن و تفسیر و روایت آنها، و خواه نادیصصده گرفتن
عامدانه ی آن ها با بی تفاوتِی نامعمول( پیش از هر چیز تجلِی نیاز و تالش انسان هاست برای حفظ انسجام فکری-روانی
خویش و جهت یابِی حداقلی در جهان پرآشوِب سرمایه داری. از طصصرفی، در دو دهه ی اخصصیر در امتصصداد رونصصد تصصاریخِی
حذف و سرکوب َاشکال مستقیم پیوندیابی و تعامل و کنِش جمعی انسان ها )سازمان یافتگی(، میل و نیاز بنیصصادی بصصه

زونی به درون شبکه های اجتمصصاعِی مجصصازی انتقصصال یافتصصه اسصصت.ارتباطات اجتماعی و بیان گری به ناچار به طور روزاف
بنابراین، متأثر از مجموع عوامل و شرایط فوق، رویدادهای روز اغلب بصصه عرصصصه ی تالقی و سصصتیز دایمِی دیصصدگاه های
فشرده و ناتمام و بی ریشه در محیط های ارتباطِی مجازی تبدیل شده اند؛ دیدگاه هایی که بیش از آنکه چیزی درباره ی
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واقعیِت رویدادهای جهان به ما بگویند، وضعیت ذهنی-روانی و شرایِط زیستِی حاملین آنها )در شبکه های اجتمصصصاعی(
را بازتاب می دهند. گو اینکه، نامعلوم بودِن پایه های تحلیلی و نظرِی این دیدگاه ها عمدتا نقطه ی اتکایی بصصرای نقصصد یصصا

گسترش مضمونی باقی نمی گذارد. 

۲ .

در عرصه ی بحث های پرشور کاربران شبکه های اجتماعِی مجازی درباره ی رویدادهای روز، عالوه بر گسستگی بالفصل
رویدادها از ریشه های مولِد تاریخی شان، یک گسستگِی موضوعی هم به چشم می خورد که همان جهش های مکصصرر از
رویدادی به رویداد/موضوِع دیگر است. اما رشته هایی نهان و آشکار این جهش های موضوعی را به هم وصصصل می کننصصد
که از آن میان دو مورد اهمیت زیادی دارند: یکی سویه های مشترک تجربه  ی افراد از یک زیست-جهاِن تاریخِی معین
و دغدغه های برآمده از این تجارِب زیسته؛ و دیگری مواضع سیاسی  ای  که افراد پیش تر در امتداد فهم و تفسیرشصصان از
این تجارب انتخاب و اتخاذ کرده اند. آنچه در وضعیت مسلِط کنونی بیشتر مشاهده می شود آن است که هر رویداِد روز
محملی  می شود برای ارائه ی تفسیری که نه فقط منحصرا از آن مواضع تغذیه می کند، بلکه نصصاظر بصصر تثصصبیت و تکثصصیِر
نامشروِط آنهاست. همین است که در این عرصه عمدتا نه با رویارویی انتقادِی اندیشه های متنصصوع )داعیه هصصای متکصصثر
حقیقت(، بلکه بیشتر با ستیز حذفی مواضعی روبرو هستیم که گویا هیچ رویدادی قادر به تغییر آن ها نیست. بنابراین،
در پس این ستیزهای حذفی و بعضا کلبی مسلکانه و هیستریک، عموما تقالیی برای محافظت از هصصویِت به دسصصت آمده
)عمدتا در همین فضا( نهفته است. ضمن این کصصه این تقالی فصصردی در فضصصای ارتبصصاطِی عمصصومی، ازجملصصه به خصصاطر
محمل های سیاسی )عمدتا رویدادها( که بر آنها متکی ست، همزمان تصصصوری از کنش گصصری سیاسصصِی بسصصنده را القصصاء

می  کند.

اما همه ی این ها ضرورتًا به معنای بیهودگی و بی ثمربودِن این بحث ها و خود-بیان گری ها نیست. چرا که از دل مجموع
روشنگری اجتماعی رخحدی از همین منازعات گفتاری، و فارغ از نیت مندی ها و خصایل فردی و رفتارهای ارتباطی، 

می دهد که درنهایت میانگیِن دانش و آگاهی عمومی را تاحدی ارتقا می دهد. یا به تعبیر هگل، »نیرنگ ِخصصرد« کصصارگر
می افتد تا آدم ها فارغ از منش ها و انگیزه ها و انتظاراِت فردی شاْن درخدمِت پیشروی تاریخ قرار گیرند. 

۳. 

در بحث های سیاسِی رایج در شبکه های اجتماعی که هر از گاهی بنا به اهمیت رویدادْی داغ می شوند، ستیز لجوجانه
یا آشتی ناپذیِر مواضع خصوصا در ادبیات و لحن های به کاررفته در بسیاری از پست ها و کامنت ها نمایصصان می شصصود: در
پِس بسیاری از این گزین گویی های قاطع و پرکنایه، گویا »دانایان کل«ی سخن می گویند که قطعیت گزاره هصصا و لحن
پرتبخترشان از اطمینانی مطلق  به درستی پیش فرض ها و تفاسیر و مواضع سیاسی شان حکصصایت می کنصصد. تصصو گصصویی
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احکامی که اینان صادر می کنند بنا نیست با هیچ فاکت و استدالل مخالفی ابطال یا حصصتی تصصصحیح گصصردد؛ و چصصنین
به نظر می رسد که آنان خود را درگیر جنگی می بینند که در آن جایی بصصرای تردیصصد و تأمصصل و خصصویش نگرِی انتقصصادی
نیست. این خصلت مشخصه ی هر رویه ای ست که وفاداری به حقیقت معیار نهایی آن نباشد که مصصصداق عیصصنِی آن در
ساحِت سیاسی عمدتا در رویارویی هایی  قابل مشصصاهده اسصصت کصصه از پراتیصصک جمعی و وجصصوه پاالینصصده ی آن بصصه دور
هستند. چرا که تحت چنین شرایطی، فرآینصصد قابصصل درِک هویت یصصابی و حفصصظ هصصویْت اغلب در نخسصصتین مصصرحله  اش
منجمد شده و سپس این هویِت فروبستْه به یگانه منظر و میزاِن فهم حقیقت بدل می شود، که همانا محملی سصصت در

 بازتابی ست از پویش  تضادهابخشاخدمِت خویش اثباتی . البته نمی توان از خاطر دور داشت که خود این ستیز مواضع 
و پیکارهای درونی جامعه و در این معنا چندوچون آن تابعی ست از تحوالت درونِی جامعه و تغییرات حادث در آرایش

قوای سیاسی و چارچوب های گفتمانِی برانگیزاننده ی آن.

۴ .

به یقین گسترش فضای جدید ارتباطاِت سریع و کوتاه )فست  فودی( در سالیان اخیر و ملزومصصاِت فشصصرده گویی در این
محیط ها، تأثیرات ویژه ای بر شکل ها و عادت های سخن گفتن و نحوه ی حضور در فضصصاهای عمصصومی داشصصته اسصصت؛ و
ظاهرًا از تغییراتی که پویش سرمایه داری در شکل زندگی اجتماعی ایجاد می کند گریصصزی نیسصصت. امصصا خطصصر اصصصلی
آنجاست که این رویه ی تحمیلی در همین امتداد بتواند به یک استاندارد گفتگو و حتی به سبِک اندیشیدِن غالب بدل
گردد. در شرایطی که روند تاریخی-جهصصانِی سیاسصصت ُزدایی از عرصصصه ی عمصصومی و حصصذف و سصصرکوب و مهجورشصصدِن
کنش های سیاسی سازمان یافته با امکانات بی سابقه ی بیان گری و کنش گرِی فردی در فضصصای مجصصازی )و مولفه هصصای
نمایش گرانه ی آن( مفصل بندی شده است، خطر رشد چنین گرایشی را باید جدی تلقی کرد؛ خصوصا برای شهروندان
جامعه ای که پایدارترین مولفه ی تاریخی آن از دیرباز حضور خفقان آور اسصصتبداد و ِاعمصصاِل سصصرکوب  ها و تبعیض هصصای
نظام مند درجهت حذف فضاهای جمعی و مازادهای سیاسِی آن بوده است. بنابراین، پرداختن به این پرسش برای مصصصا
اهمیتی حیاتی دارد که چگونه می توان در برابر این روندی که همچون یک جبر جغرافیایی-تاریخی به نظصصر می رسصصد،

ضدگرایشی نیرومند تدارک دید. 

۵ .

پاسخ به پرسِش فوق در گستره ی ارتباطاِت مجازی، به این مساله ی عام تر راه می برد که آیا اساسًا در برابر گرایش ها و
رویه های ساختاری نظام مسلط می توان رویه ای مخالف یا ضدگرایشی بازدارنده سازمان داد؟ این باور که ایجاد چصصنین
ضدگرایشی امکان پذیر است، نقطه ی عزیمت سیاست مردمی ست. چرا که پیش فرض بنیادِی سیاست مردمی آن است
که ستمدیدگان )یا حذف و انکارشدگان( لزوما ابژه های منفعل ساختارهای سلطه و سازوکارهای ستم نیستند، بلکه از
قابلیت پرورش و کسب فاعلیت سیاسی برای مداخله گرِی فعال در تعیین سرنوشت خویش برخوردارند. این داعیه کصصه
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این قابلیت )بالقوه گی( اساسًا به طور عینی تحقق پذیر است، خصصود ناشصصی از این مالحظه ی هستی شناسصصانه اسصصت کصصه
جامعه پهنه ی حضور و تالقِی پویاِی تضادمندی ها و ناهمگونی هایی سصصت کصصه هیچ قصصدرت قصصاهری قصصادر بصصه حصصذف و
مسطح سازی )یا کنترل دایمِی( آنها نیست. به عکس، نظام هصصای سصصلطه تنهصصا به قمیت ایجصصاد و تشصصدید تضصصادهایی در
حوزه های مختلِف جامعه قادرند نظِم سیاسِی الزم برای حفظ و گسترش قدرت خویش را برپا نگه دارند. به بیان دیگصصر،
جامعه  ناگزیر حامل امر منفی )امکاناتی نفی کننده ی مناسباِت ایجصصابی/مثبِت موجصصود( اسصصت و همین مصصایه ی پصصویش
درونِی آن است، خصوصا جوامع بحران زده و گرفتاِر »بیش سرکوب«، نظیر ایران. بدین معنا، حذف و سرکوب تام و تمصصاِم
امکانات مادی-تاریخی ای که ارتقای فاعلیت سیاسِی ستمدیدگان را ممکن می سازند، ناممکن اسصصت. از این منظصصر، در
پاسخ به پرسش بند قبلی می توان دید که در سپهر شبکه های اجتماعی مجازی نیز ایجاد ضدگرایشی کصصه بنیان هصصای
تفکر انتقصصادی را از گزنصصد رویه هصصاِی سصصاختاری فروکاهنصصده  )نظصصیر تعلیصصق دایمی در سصطح رویصدادها( دور نگصه دارد
امکان پذیر است؛ ضدگرایشی که بتواند در برابر نیروی شئی واره ساِز این فضصصا ایسصصتادگی کنصصد تصصا مازادهصصای سیاسصصِی
پراکنده ی این فضا را درجهت ارتقای کمی و کیفِی مبارزه علیه نظصصام سصصلطه سصصامان دهصد. و درسصصت به دلیصصل همین
بالقوه گی ست که امروزه همه ی نظام های سیاسِی مستقر سعی در کنترل و مهار فضای اینصصترنت دارنصصد. شصصیوه ای کصصه
برای اجرای این هدف به کار می بندند ترکیبی  ست از شصکل کالسصیِک پصصایش )رصصدکردن( و سانسصصور و فیلترینصصگ و
مجازات یا - درمجموع - همان سرکوِب مستقیم، با شکل های نو و فعاالنه ی سازمان دهِی نیروهای خودی برای تقویت
و تکثیر گفتمان مسلط یا بی اثرسازِی گفتارهای مخالف )به یاد بیاوریم که حاکمان ایران نصصیز بصصرای مهصصار قابلیت هصصای
فضای اینترنت عالوه بر محدودسازِی مستقیِم دسترسی یعنی سانسصور و فیلترینصگ، از سصال ها پیش همین دوگصانه ی
ترکیبِی شکل های انفعالی و فعاِل سرکوب را اعمال می کنند: سازوکار کنصصترل و پصصایش و مجصصازات توسصصط پلیس فتصصا
به همراه بسیج روزافزون طیف رنگارنگی از نیروهای »ارتش سایبری« برای نبردهای گفتمانی(. با این همه، نمونه هصصای
تاریخی زیادی وجود دارد که دولت  ها لزومًا برنده ی این میدان نیستند. یک نمونه ی متصصاخر و ملمصصوِس آن در فضصصای

مجازی ایران، بی گمان کارزار اینترنتی مخالفت با اعدام )» اعدام  نکنید«( است.

۶ .

تجصصربه ی کصصارزار عمصومی مخصالفت بصصا اعصدام به روشصصنی نشصان داد کصه شصصبکه های اجتمصصاعی مجصصازی به رغم  همه ی
محدودیت ها و نارسایی های ساختاری و نیز سازوکارهای کنترل و سرکوب، علی االصول از قابلیت تاثیرگذاری بر حیات
سیاسی جامعصه و ایجصاد پویصایی در آگصاهی عمصومی برخوردارنصد. طبعصا این کصارزار به لحصاظ دسصت یابی بصه اهصداف

؛ خصوصا اگر نتواند امتداد منطقی ِ مطالبه گری مشخص  خصصویش1تعیین شده اش هنوز فرآیندی ناتمام و شکننده است
را به مخالفت با نفس مجازات اعدام بسط دهد. با این حال، این کصصارزار به طصصور ملموسصصی نشصصان  داد کصصه حصصتی در این
شرایط پرخفقان نیز بخش فعال تر جامعصصه قصصادر اسصصت از مشصصاهده ی منفعالنه ی جنایت هصصای حاکمصصان فراتصصر رفتصصه و

. عقب نشینی موقتی قوه ی قضائیه  به معنای تضمین خواسِت حصصداقلِی این کصصارزار نیسصصت. حصصاکمیت در همین فاصصصله ی کوتصصاه به گصصونه ای1
تحریک آمیز و هشداردهنده  تاکنون سه زندانی دیگر را به چوبه ی دار سپرده است. 
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کنش هایی جمعی برای مقاومت را سازمان دهد. در این معنا، موفقیت این کصصارزار نصصه در دسصصتاوردهای بی واسصصطه اش،
. با این وجود، تا همین جا هم می تصصوان دسصصتاوردهای2بلکه در نفس برپایِی کنش  مقاومت در چنین ابعادی بوده است

مهمی را برای این کارزار برشمرد که برجسته ترین آن ها )به باور من( ابتکاِر آزمون گرانه  اش برای سخن گفتِن محصصذوفان
سیاسی درباره ی تجارب مستقیم شان از اعدام و ماشین مرگ در نظام جمهوری اسصصالمی بصصود: ابتکصصارعملی کم سصصابقه
)به لحاظ ابعصاد گسصترده ی آن( درجهت روایت گصری تصاریخ از زبصان سصتمدیدگان و در نفی روایت مسصلط. همچصنین
هم صدایی کارزار ضد اعدام با دردهای مردم تحت ستم افغانستان )در پی حمایت بصصرخی از فعصصالین افغانسصصتانی از این
کارزار( که با شعار »به طالبان باج ندهید« انجام گرفت، حرکت بسیار امیدبخشی بود که بصصه امکصصان مصصادِی گسصصترش
مبارزات ضدسلطه به فراسوی مرزهای ملی و انگاره های ناسیونالیستی و راسیسصصتی ارجصصاع می دهصصد. امکصصانی کصصه هم
به لحاظ شرایط تاریخِی بحرانِی خاورمیانه اهمیتی حیاتی دارد و هم به لحاظ عروج گرایش های راسیستی در ایران )در
پی رشد تواماِن ناسیونالیسِم دولتی و ضددولتی(. و سرانجام این که مخالفت عمومی بصصا اعصصداِم سصصه زنصصدانی سیاسصصی و
تالش های روشنگرانه در این جهت، بستر مناسبی  برای عمومی سازِی آتِی گفتمان لغو حکم اعدام فراهم آورده است. 

واضح است که گرایش های سیاسِی شرکت کننده در این کارزار بسیار متنوع تر و متناقض تر از آن بوده انصصد کصصه بتصصوان
تجانسی حداقلی بین رویکردهای آنان برای طرح یک چشم انداز مبارزاتِی مشصصترک در جهت گصصذار از نظصصام سیاسصصی
مسلط را متصور شد. اما حتی در این زمینه نیز این کارزار یک گصصام بصصه پیش بصصود. چصصرا کصصه الیه هصصای آزادانصصدیش تر
نیروهای درگیر در این کارزار  به میانجِی تجربه ی مستقیم شان از قابلیت های نیروی جمعی، اینک می توانند از زوایصصای

دیگری به مساله ی مبارزه با نظام سیاسی-اقتصادِی مسلط بر ایران بنگرند.

۷ .

 بحث از امکانات و قابلیت  های فضای مجازی برای تقویت مبارزاِت جمعی درجهت عبور از بن بست سیاسصصی موجصصود،
توامان مسیر پاسخ به سؤالی که پیش تر مطرح شد را می گشاید: آیا می توان در برابر گرایش های ساختاری بازدارنده ی

مسلط بر فضای ارتباطات مجازی، ضدگرایشی بدیل تدارک دید؟ 

گفتیم که تجربه ی بالفصل  دستاورهای کارزار مخالفت با اعدام )و خصوصصصا قابلیت هصصای بی بصصدیِل نصصیروی جمعی( بصصه
الیه های آزاداندیش تر این کارزار امکان می دهد )علی االصول، نه ضرورتا( که به مساله ی مسیر آتی مبارزات ضد سلطه
و ستم در ایران از زوایای تازه ای نگاه کنند. نخست از این زاویه  که مردم آگاه و مصمم نیازی به قیم ندارنصصد: خصصواه از
جانب قدرت های جهانی و منطقه ای و خواه جریانات سیاسِی مدعِی قدرت. بنابراین، تغییر شصصرایط سیاسصصی در ایصصران
می توانصصد در مسصصیری غصصیر از مجراهصصایی کصصه آلترناتیوسصصازی های قدرتمنصصدان )رژیم چنج آمریکصصایی، سصصلطنت طلبی،

. اینکه برخی از ارتجاعی ترین نیروها نیز از این کارزار حمایت کردند، برخالف نظر کوته بینصصان نقطه ی ضصصعف این کصصارزار نبصصود؛ چصصون این2
کارزار اعتبار خویش را نه از نام و حمایِت عناصر ارتجاعی، بلکه از همدلِی وسیع عمومی با مطالبه ی انسصصانی خصصویش کسصصب کصصرد. و به  این
اعتبار، اعالم حمایت نیروهای ارتجاعی از این کارزار بیش از هرچیز نشان گر میزان باالی نفوذ اخالقی و اعتبار سیاسی این کصصارزار در سصصطح

عمومی بود، طوری که اعالم حمایت از آن الزمه ی حفظ وجهه ی سیاسی  ِ آنان بود. 
6



سازمان مجاهدین و غیره( ترسیم و کانالیزه می کنند تحقق یابد، که همانا مسیر انقالب مردمی ست. تحقصصق این مسصصیر
هنگامی ممکن می گردد که ستمدیدگان جامعه توان جمعی و بالقوه گی های خصصویش را بصصاور و بصصر آن تکیصصه کننصصد و
مهم تر آن که فرآیندی برای رشد و شکوفایی آن ها بگشایند. در همین راسصصتا، زاویه ی مهم  دیگصصر بصصرای نگریسصصتن بصصه
مساله ی گذار انقالبی آن است که اگر عبور از نظام سیاسِی مسلط نیازمند خلق یک فرآیند مبصصارزه ی جمعی سصصت، در
این صورت انتخاب های ما برای شکل و ماهیت این فرآیند و نیروهای پیش برنده  و متحدان سیاسصصِی آن بایصد برمبنصصای
ماهیِت مطالبات انسانِی ما از ساختار سیاسی آینده انجام گیرد. بدین معنا که اگر خواهان لغو حکم اعصصدام، آزادی هصصای
بی قیدوشرط سیاسصصی، نفی تبعیض هصصای سصصاختاری و برابصصری فرصصصت های اقتصصصادی-اجتمصصاعی و غصصیره هسصصتیم، در
ا ین صورت مسیر مبارزه با وضع موجود و انتخاِب چشم انداز سیاسِی آینده باید برمبنای ملزومات درون مانصصدگار تحقصصق
آتِی این مطالبات ساخته شود )نه پیش داوری های قالبِی ایدئولوژیک و یا تصورات نزدیک بینانصصه از هصصدف و تقلیصصل آن
به صرِف سرنگونی حکومت(. به بیان دیگر، سرنگونی نظم ارتجاعِی مسلط صرفًا گصصامی ضصصروری بصصرای دسصصت یافتن بصصه

. پس، برای اجتناب از تکرار خطاهای مهلک تاریخی می باید3جامعه ای  عاری از ستم  و سرکوب است، نه تضمین گر آن
در چینش مسیر مبارزه و تدوین چشم انداز سیاسی آینده حداکثر حساسیت جمعی و آگاهی انتقادی را به کار گصصیریم
)که البته وابسته به پراتیک مبارزه ی جمعی  ست، نصصه محاسصصبات دقیصصق پیشصصینی(. معیصصار اساسصصی مصصا بصصرای این کصصار

. 4مطالبات مان از جامعه ی آتی ست؛ و راهنمای ما، درس های تاریخ و تجارب دیگر ملل ستمدیده

و سرانجام برای بازاندیشی در فرآیند گذار انقالبی این نقطه نظر نیز اهمیتی حیاتی دارد که چطور می توان »مسصصصاله ی
ایران« را از منظر موقعیت تاریخی ستمدیدگان در خاورمیانه دید. وقتی قدرتمندان منطقه ای و فرامنطقه ای در قصصالب
دیدارها و رایزنی های مکرر و پیمان نامه های متعدد در تعامل و بده بستان دایمی با هم به سر می برند، و مضمون اصلی

، چگونصصه اسصصت کصصه سصصتمدیدگان5و نهایی این تعامالت حفظ دامنه ی اقتدار آنها یا تصصداوم انقیصصاد و سصصرکوب ماست
خارومیانه کمترین پیوندهای سیاسی را با یکدیگر دارند؟ رشته  های مادی و تاریخی بسیاری شرایط زیسصصتِی حاضصصر و
سرنوشت آتِی مردمان جغرافیای سیاسی عراق و ایران و افغانستان و سوریه و ترکیه و یمن و لبنان و فلسطین و مصر
و … و ملت  های تحت ستم در درون هر یک از این مناطق را به هم وصل می کنند. پس، مبارزات آن ها نصصیز نصصاگزیر بصصه

می تواندهم مربوط است. از همین زاویه است که همبستگی کارزار »اعدام نکنیصصد« بصصا مطالبصصات مصصردم افغانسصصتان 
نقطه ی عطفی  نمادین باشد برای جلب توجه فعالین آزاد اندیش فضای مجازی به ضرورِت حیاتِی همبستگی ملت هصصای

خاورمیانه در مبارزات شان علیه سلطه و ستم. 
 تاریخ اصوال به کسی درخصوص مضمون تحوالت آینده تضمینی نمی دهد: انقالب صرفًا امکانات بدیعی می گشاید که مهم تصصرین آن تغیصصیر3

نگرش و چشم انداز سیاسی و قابلیت  های مردم ستمدیده است. می توان با امید به انکشاف این امکانات با انقالب همراه شد و درجهت تحقق
آنها کوشید. اما همراه نشدن با انقالْب پویش نیروهای ارتجاعی را از کار نمی اندازد، بلکه رویکردهای نظاره گر و پاک دسصصتانه به واسصصطه ی این
موضع گیرِی خویش، در عمل سهم بالقوه ی خود را از امکانات جبهه ی انقالب کسر می کننصصد و بصصدین طریق مصصوازنه  ی قصصوا را به نفصصع جبهه ی
ضدانقالب تغییر می دهند. به بیان دیگر، در چنین برهه هایی کسی نمی تواند بیرون از سپهر تاریخ بایستد تصصا نصصاظری بی طصصرف و پاک دسصصت

بماند. 
. برای مثال، تجربیات مردم سودان و دستاوردها و موانع مبارزات شان )خصوصا طی دو سال اخیر( و یا تجارب مبارزاتِی مردم مصر از سصصال4

  تاکنون باید راهنمای جهت یابی و عمل ما باشند. ۲۰۱۱
 تقارن تلخ و فاش کننده ای ست که دو تن از سه جوان محکوم به اعدام که این کارزار برای نجات جان آنان برپا شد، در اثر پیمصصان امنیصصتی5

بین ایران و ترکیه به دولت ایران تحویل داده شدند. 
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۸ .

نظام جهانی سرمایه داری به طور نظام مند ساختار زیست اجتماعی و ارتباطِی ما را شکل )و بی وقفه تغییر( می دهد و از
واکنشآنجا که بدین طریق بخش عمده ای از فضای ادراکات و تجارب ما را هم تعصصیین می کنصصد، ظرف هصصا و اشصصکال 

بی واسطه ی ما به وضعیت زیستی و محیط اجتماعی-سیاسِی پیرامون ما )عمدتا در قصصالب رویصصدادهای جصصاری( را نصصیز
شکل می دهد. با این اوصاف، پرسش اساسی آن است که چطور می توان این واکنش های بی واسطه و پراکنده )و عمدتا
مقدماتی و پردازش نشده( را به فرآیندی از مبارزه ی آگاهانه بدل کرد. اگر بخواهیم قابلیت های فضصصای مجصصازی را بصصر

علیه کاستی ها و نارسایی های آن به کار گیریم، باید با این پرسش بنیادی روبرو شویم. 

۱۳۹۹  تیر ۳۱ا. ح. - 

*    *    *
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