کارگاه دیالکتیک:

مشت آهنین با پاهای چوبین
در حاشیهی برآمدن قاضیالقضات و اعتصابات سراسری کارگران نفت و گاز

امین حصوری
دریافت متن در نسخهی ورد

مقدمه :در این یادداشت کوتاه میکوشم عروج ابراهیم رئیسی به مقام ریئسال وزرای جمه وری اس المی
(ج .ا ).را در بافتار تاریخی وسیعتری از تحوالت عرصهی سیاست رسمی در ایران ق رار دهم .از اینطری ق
میخواهم بهسهم خود پرتوی بر این موضوع بیاندازم که برآمدن او چه خاستگاهی در این مسیر ت اریخی
داشته است و اینک بناست چه کارکردهایی را برای حاکمان محقق سازد .برای ورود ب ه بحث ،بهناچ ار از
یک مقدمهی عامتر دربارهی یکی از کارکردهای رایجِ نهاد انتخابات در دموکراسی بورژوایی آغاز میکنم.
 .۱انتخابات و قطبیسازی عرصهی سیاست
در بسیاری از جوامع معاصر مانور سیاسی بر سر پدیدهی انتخابات و جابج ایی نخبگ انِ سیاس ْی داربستِ
اصلی برپادارنده نمای دموکراسیست و درعین حال ،یکی از س ازوکارهای مهم م دیریت سیاس ی و روانیِ
نارضایتیها و بی اعتمادیها و تنشهای بالفعل ی ا

جامعه است .هدفِ کلی ،مهار (تخلیه یا کانالیزهکردنِ )
بالقوهایست که از تضادهای بنیادین جامع ه برمیخیزن د و تجمی ع آنه ا ب ه تنش و س تیز راه میب رد؛

تضادهایی که دولتهابهدلیل تعهد و وابستگی ژرفشان به بازتولید شالودههای نظم مسلط س رمایهدارانه
(که اغلب در بازتولید خود دولت متجسم میشود) ،قادر به رفعشان نیستند؛ پس مدام آنه ا را ب ه تعوی ق
خاستگاههای واقعی آنها را پنهان میدارند .ش کل

کاربست سازوکارها و شگردهای مختلف،
ِ
میاندازند و با
نسبتا رایجی در کاربرد این شیوهی «مدیریت سیاسی» ،دوگانهسازی یا قطبیسازی از بازیگران و اح زاب
سیاسی و جابجایی قدرت با ریتمی تناوبی بین قطبهای تثبیتشده اس ت .مس لم اس ت ک ه تفاوته ای
شکلدهنده به دوقطبیِ سیاسیِ برساخته در یک جامعهي معین ،ریشههای مادی و تاریخی دارند ،اما این

تفاوتها ابدا واجد آن آنتاگونیسمیکه در پهنهی سیاسی به آنها نسبت داده میشود نیستند .طرحی کلی
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از این قطبیسازیِ کاذبِ عرصهي سیاست را میتوان اینگون ه ترس یم ک رد :ه ر ی ک از این قطبه ای
سیاسی بر بستر نارضایتیها و التهابات موجود در جامعه ،شعارها ،ارزشها و گفتم ان خاص ی را برجس ته
میسازد که در ظاهر گسستی از روال فعلی/گذشته را وعده میدهند .هر یک از قطبین ،از اینطریق قادر
میشود بخشها و الیههای برانگیختهی جامعه که پیوند تفاهمآمیزشان با مناسبات موجود آسیب دی ده
است را بسیج کند ،تا با بازسازی این پیوندها بار دیگر آنها را در نظم موجود ادغام نماید .سپس آن قطبی
که موقتا قدرت سیاسی را بهدست میگیرد ،به پشتوانهی همین بسیج اجتماعی ،سیاستی را پیش میبرد
کلیت نظم مس لط و تض مین من افع
ِ
مختصات آن مقط ع ت اریخیِ معین ،ب رای ت داوم
ِ
که بنا به مجموع
طبقهی حاکم ضرورت داند{ .پشتوانهی منطقی طرحوارهی فوق ،یگانگی ماهیت دولت طی تداوم تاریخی
آن است که از همسانی یا استمرا ِر هستی مادی و وظایف و کارکردهای بنیادین آن برمیآید}.
طی هر نیمدورهی تناوبِ چرخش قدرت ک ه س کانداری کش تیِ سیاس ت در دس ت یکی از قطبه ای
سیاسی قرار میگیرد ،ناتوانی دولت در رفع تضادهای واقعی ،مازادها و رسوباتی در فضای سیاسی و ذهنی
جامعه بهجای میگذارد (نظ یر خش م و س رخوردگی بخشه ای ق ابلتوجهی از جامع ه) .این مازاده ای
قطب مخ الف را در نیمهی دوم این دورهی تن اوب ف راهم
ِ
نارض ایتی و تنش الج رم زمینهی ق درتیابی
قطب مخالف در نیمدورهی بعد محمل و مج رای
ِ
میسازند .وانگهی ،از منظر طبقهی حاکم ،قدرتگرفتن
موثری برای تخلیه یا مهار پیامدهای خطرناک آن رسوبات مسموم است .بنابراین ،ن یروی مح رکهی الزم
برای جابجایی تناوبی قدرت بین آن قطبهای سیاسی کاذب فراهم میآید ،که بنا به سابقهی تاریخیاش
بهسادگی همچون سیکلی متعارف و ناگزیر بهنظر میرسد .این تبادل تناوبی قدرت سیاسی بین قطبهای
ان
ظاهرا مخالف موجب شکلگیری نوعی اتوماتیسم در س ازوکارهای ب ازآرایی ق درت میگ ردد و همزم ْ
شهروندان نهادینه میسازد{ .ناگفته نماند ک ه بن ا
مجاری معینی را برای شکلیابیِ فهم و کنش سیاسیِ
ْ
به تجارب تاریخی ،این سیکل گاه در اثر بحرانهای داخلی یا خارجی برای مدتی (کوتاه یا بلن د) مخت ل
میگردد و اشکال سیاسی دیگری (از دیکتاتوری عریان تا نظامهای فاشیستی) جایگزینِ آن میشوند؛ ام ا
در چارچوب دموکراسی بورژوایی معموالً خود را بازسازی میکند و در هیات تازهای قابلیت تکرار خ ویش
را بازمییابد .بنابراین ،حذف نهایی آن منوط به شکلگیری پایههای نیرومند قدرت مردمی در پایین هرم
جامعه است{.
سازی عرصهی سیاست ،ایجاد نوعی دوقطبیِ کاذب در دل جامعه اس ت
ِ
از سوی دیگر ،ماحصل این قطبی
که عموما ورای شکاف و تضاد طبقاتی میایستد .شهروندان ،بسته به حمایت و دلبستگیِ مقطعیشان ب ه
یکی از قطبه ای سیاسیِ موج ود ،ب ه دو دس تهی متقاب ل تقس یم میش وند ک ه تخاصمِ برانگیخته ی ا
برساختهی آنها عمدتا به جدال نخبگانِ حاکم در صحنهی سیاست رسمیفرافکنی میش ود .ب دینترتیب،
دولت قادر میشود شکافها و تضادهای اجتماعی ک اذبی را پ ردازش و بازنم ایی کند ،ت ا ب ه م دد آنه ا
تض ادهای واقعی را ب ه حاش یه ب برد و داللته ای عی نیِ آنه ا را پنه ان س ازد .این س ازوکار ،یکی از
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کارکردهای مهم نظام پارلمانیِ بورژوایی برای مهار و انسداد روندیست که متاثر از تضاد طبقاتی و دیگ ر
تضادهای بنیادی جامعه ،میتواند به شکلگیری یا تقویت آگاهی طبقاتی ،بینش انتقادیِ رادیکال و رشد
مبارزات طبقاتی کارگران بیانجامند{.نباید از نظر دور داش ت ک ه عالوه ب ر س ازوکار ف وق ،در ج امعهي
داری سازوکارهای ایدئولوژیک نیرومندی علیه شکلگیری و رشد آگاهی طبقاتی عمل میکنن د}.
سرمایه ْ
اینکه در جوامع مختلف س ازوکارِ م ورد بحث مشخص اً چ ه وزنی در م دیریت سیاسیِ تنشه ای درونیِ
جامعه دارد ،و به چه نسبتی با سازوکارهای دیگر ترکیب میشود ،وابسته است به گستره و م یزان فعلیت
تضادهای اجتماعی ،س نتهای سیاس ی و مب ارزاتیِ جاافت اده در آن جامع ه ،و دامنهی نف وذ اجتم اعیِ
گفتارهای ایدئولوژیکی که دولت برای تامین هژمونی خود رواج میدهد .همین تفاوتها توضیح میدهن د
که در سطح انضمامی ،اس تفاده از دس تگاه س رکوب و اش کال مس تقیم ی ا غیرمس تقیم آن ،چ ه وزن و
جایگاهی در مدیریت سیاسی جوامعِ مختلف مییابد.
 .۲مسیر مدیریت سیاسی جامعه تا برآمدنِ رئیسی
با طرح این مقدمات حال میتوان پرسید ردپای این نوع س ازوکار م دیریت سیاس ی (ازطری ق دوقط بی
سازی عرصه سیاست) ،در فضای ایران چگونه بوده است و اکنون چه جایگ اه و ک ارکردی دارد؟ میدانیم
که در سپهر سیاسی ایرانِ پسا ۵۷-نیز شکل بسیار دِفرمهای از دموکراسی صوری و نظام پارلمانی برق رار
بوده است .طوفان انقالب ضداستبدادی علیه حکومت شاه چنین نظامی را میطلبید و مس تقل از ارادهی
نظام نوپا تحمیل کرد .تغییر قانون اساسی
ِ
ضدانقالبی نیروی اسالمیِ قاهر ،این فرم را بر چارچوب سیاسیِ
در سال  ۵۸و گنجاندن اصل والیت فقیه در آن ،و در همین امتدادْ ظه ور نه اد ش ورای نگهب ان و غ یره
تمهیداتی بودند برای مهار حقوق و امکانات کمینهای که دموکراسی ص وری پارلم انی میتوانس ت ب رای
جامعهی پساانقالبی تامین کند .با حذف سریع و هدفمن ِد این امکان ات کمینهی ق انونی ،فض ای تح رک
نهادهای مردمی در عرصههای زیست و مبارزهی روزمره بهسرعت محدود شد و زمینهی حذف و سرکوب
مستقیم آنها فراهم گشت .با انقالب فرهنگی و دررسیدنِ «نعمت جنگ» (به تعبیر خمی نی) و اس تقرار
سایر ادوات سرکوبی که بسط استیالی غاصبان انقالب را ممکن ساختند ،سرانجام کل این کشاکش برای
بهنفع تمامیتخواهان مختومه شد .حدود یک دهه بعد ،با عیانش دن تبع ات
فاعلیت سیاسی ،
ِ
مشارکت و
عینیِ استیالی ج .ا ،.از ناکارآمدی و تنگنای اقتصادی تا کشتار و س رکوب و خفق ان داخلی و پیام دهای
بهطور چشمگیری کاهش ی افت .ب ا م رگ خمی نی و فق دان
ویرانگر جنگ ،مشروعیت سیاسیِ حاکمیت 
کاریزمای حضور او این مساله تشدید شد و کناررفتن سایهی شوم جنگ نیز امکان درزگرفتن و فرافک نی
تمامعیار ب ود ک ه گش ایش
تضادها را کاهش داد .در این مقطع ،دستگاه حاکم نیازمند یک پوستاندازیِ 
مهمترین شاخص ههای
حداقلی و هدایتشدهی فضای سیاسی و بازکردن درهای اقتصاد به روی بازار آزادْ 
ویژهای برای جبران نزولِ وجههی جمهوریتِ نظام اس المی ی افت.
آن بودند .از این پس ،انتخابات اهمیت 
اما برای موثرشدن این تمهید ،الزم بود تج ارب متع ارفِ ب ورژوازیِ جه انی در زمینهی م دیریت سیاسیِ
سازی عرصه سیاست) نیز به کارگرفته شود .ستیز کذایی حدودا س ی س اله
ِ
تضادهای جامعه (نظیر قطبی
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اصالحطلبان و اصولگرایان (که در ابتدا ،جناحهای «چپ و راست اسالمی» خوانده میش دند) ،ب ا اینک ه

ریشههایی واقعی در تحوالتِ درونیِ ساخت قدرت در سالهای اولیهی پس از انقالب داشت ،از این زم ان
در هیاتی علنی به روی صحنه رفت و نورافکنها روشن شدند .آنچه بعدها «هستهی س خت ق درت» ن ام
بخش ح اکمیت است ،ب ر چن دوچون این س تیز بهدقت
ِ
واقع ش الودهی ارادهی سیاسیِ ت داوم
گرفت و به ْ
بهم وازات قطبیس ازی ص حنهی
نظارت میکرد و مرزها و محدودیتهای آن را مشخص میس اخت .ام ا 
بیرونی سیاست ،دو فرآیند کالن و همبسته در کا ِر شکلدادن به بنیانهای آتیِ حیات اقتصادی-سیاس ی
جامعه بودند :نخست ،بازسازی ژرف ساحت اقتصاد با سرمشق نولی برالی ،ک ه هم زمینهی ادغ ام بیش تر
اقتصاد ایران در بازار جهانی  -و لذا ثب ات بینالمللیِ نظ ام اس المی  -را ت أمین میک رد و هم ب ا من افع
قبض انحصاری منابع اقتصادیِ کشور و تسلط بر مجاریِ انباشت سرمایه همخوان بود؛ و
حاکمان درجهت ِ
دیگری ،رویآوردنِ هستهی سخت حاکمیت به تحکیم شالودههای قدرت انحصاری خویش برای تض مین
فربهس ازی دس تگاه
انی ازطریق 
ماندگاریاش ،که همانند بسیاری از نظامهای اس تبدادی در جن وب جه ْ

نظامی-امنیتی ،بهمثابهی پشتوانهی واقعی نهاد دولت دنبال می شد .روشن است ک ه این ه ر دو فرآین د
مستلزم و مکمل یکدیگرند .برای مثال ،پیشبرد سیاستهای نولیبرالی نمیتوانس ت ب دون آم ادگی ب رای
سرکوب مقاومت طبقهي کارگر یا محرومان و خلعیدشدگان انجام گیرد .نخستین تجلیِ مهم همبس تگیِ
درونی این سیاستها ،خیزشهای فرودستان در نیمهی اول دههی هفتاد شمسی( 1در شهرهای نجفآباد،
زنجان ،شیراز ،اراک ،مشهد ،بوکان ،زاهدان ،ارومیه ،ق زوین اسالمش هر) و س رکوبهای خ ونینِ متع اقب
آنها بود .در تمامی سالهایی که فرآیندهای غارت و خلعید نولیبرالی ،مقاومت و مبارزهی فرودس تان ،و
فربهشدن دستگاه نظامی-امنیتی و کاربست نظاممند سرکوب بهطور درهمتنیده جریان داش تند و ش دت
میگرفتند ،قطبیسازیِ عرصهی سیاست رسمی و فرازوفرودهای آن توجهات عمومی را از این فرآیندهای
ژرف منحرف میساختند و مانع از آن بودند که در ساحت فرودستانِ جامعه ارادهی سیاسیِ وسیعی برای
تقابل قطبین اص الحطلب -
ِ
رویاروییِ جمعی با بنیانهای این وضعیت شکل بگیرد .2نمایش سیاسیِ بلن ِد
محافظهکار/اص ولگرا ب ا همهی فرازونش یبهای درام اتیکاش و همهی ض ربات مهلکی ک ه ب ر فراین د
خودرهانیِ ستمدیدگان وارد آورد ،کمابیش تا خیزش دی  ۹۶ادامه یافت ،تا اینکه سرانجام با خیزش آبان
« .1در بهار  ۱۳۷۱دستکم چهار خیزش ب زرگ عم ومی در ش هرهای ش یراز ( ۲۶ف روردین) ،اراک ( ۳۰اردیبهشت) ،مش هد
(۹خرداد) و بوکان ( ۱۹خرداد) رخ داد .پیشتر در سال  ۱۳۷۰دو قیام قهرآمیز شهری در نجفآباد و زنجان (۲۴م رداد )۱۳۷۰
شکل گرفت که در رسانهها بازتاب چندانی نیافت .بعدها نیز در شهرهای زاهدان ( ۱۲بهمن  ،)۱۳۷۲ارومیه ،ق زوین ( ۱۲م رداد
 )۱۳۷۳و اسالمشهر (۱۵فروردین  )۱۳۷۴خیزشهای بزرگی رخ داد که دو مورد اخیر ،دامنهی بیشتری داش تند .بااینح ال ،در
پرتو سکوت رسانههای وقت و تشدید خفقان داخلی ،تحلیل یا پرداختن به ویژگیهای تاریخی ،اجتماعی و سیاس ی این اعتراض ات
به محاق رفت .».برگرفته از این مقاله:
روحاهلل قاسمزاد« :فرمان سختگیری خامنهای و نقشآفرینی رئیسی بعد از قیام کوی طالب مشهد»؛ عصر نو ،خرداد .۱۴۰۰
 .2قابل توجه است که در دورهی سکانداریِ هشتسالهی اصالحطلبان نیز نهتنها پیشبرد سیاستهای نولیبرالی در امتداد مس یر
ایجادشده دنبال میشد (نظیر تغییرات قانون کار برای کاهش دامنهي شمول آن بهنفع کارفرما) ،بلک ه اش کال مس تقیم س رکوب
علیه مقاومتهای کارگران و مزدبگیران فرودست نیز کماکان برقرار بود .کتکزدن و دس تگیریِ معلم ان در تجمع ات چن دهزار
ترض مع دن مس خاتونآب اد
ِ
نفری آنان در مقابل مجلس و نهاد ریاستجمهوری (بهمن )۱۳۸۰؛ و تیران دازی ب ه ک ارگرانِ مع
(شهربابک) و قتل چهار نفر از آن ان (دیم اه  )۱۳۸۲نمونهه ایی نم ادین از چ نین س رکوبی را در کارن امهي اص الحطلبان ثبت
ِ
کردهاند.
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 ۹۸تتمهی آن نیز به محاق رفت .در این فاصله ،دستگاه نظامی-امنیتیِ پش توانهی دولتْ در رون د بس ط
وقفهاش عمال خود به هستهی اصلی برسازندهی دولت بدل شد و در این مسیر ،قدرت اقتصادی را ن یز
بی 

در انحصار خویش گرفت؛ تو گویی الیگارشیِ جدید برای تثبیت قلمرو و محافظت از فتوحاتاش ،بهتمامی
مسلح شده است.
در امتداد همین فرآیند ،طی سالهای اخیر هستهی سخت قدرت هرچه بیشتر از سایهی منازعات ک اذب
یا فرعی (که تقابل با قدرتهای غربی را هم شامل میشود) بیرون آمد و بن ا ب ه بحرانیش دن تض ادهای
بیواسطهتر همچون حریف اصلیْ رویاروی فرودستان و س تمدیدگانِ جامع ه
درهمتنیدهی جامعه ،هرچه 
قرار گرفت .بدینترتیب ،آنتاگونیسم نهان ستمدیدگان و حاکمان س رانجام نم ودی عری ان ی افت .از این
ت رس می هم حاکم ان نیازمند نقشهی راه دیگ ری بودند ک ه ب ا مقتض یات و
پس ،در عرص هي سیاس ِ
یکسو ،تجمیع و تشدید تضادهای اقتصادی-
ضرورتهای شرایط ستیزآمی ِز جدید همخوان باشد .چون از 
سیاسی خصلتی چن ان انفج اری یافت ه ب ود ک ه در کن ار گس ترش مب ارزاتِ روزم رهی فرودس تانْ ب ه
بهرغم س رکوب
تودهای وسیعی (دی  ۹۶و آبان  )۹۸منجر گردید؛ وضعیت بسیار ملتهبی که 
خیزشهای 
خونین آن خیزشها ،مستعد سربازکردنِ مجدد در هر موقعیتِ ممکن بود (نظیر اعتراضات س راوان)؛ و از
ت رسمی دیگ ر
سوی دیگر ،دستکم بهاعتبار سمت و سوی همین خیزشها ،قطبیسازی عرصهی سیاس ِ
هیچ کارکرد موثری برای کانالیزهکردن نارضایتیها و مخالفتهای سیاس ی نداش ت .درواق ع ،نفس وق وع
این خیزشها ،بینیاز از هر شعار تصریحی ،اعالم رسای آن بود که دورهی اعتبار دوگانهی کذاییِ «اصالح
طلب اصولگرا» به سر آمده است .بنا به همین دالیل ،نهفقط مشارکت ناچیز مردم در انتخابات اخیر برای
طرفین این آنتاگونیسم قابل پیشبینی بود ،بلکه حاکمان ن یز  -اینب ار -هیچ تالش وی ژهای نکردن د ت ا
مندی خویش برای مهندسی انتخابات درجهت یکدستسازی بیشتر ِنهاد قدرت را پنهان س ازند .در
ِ

نیت
عین حال ،این بازآراییِ جدید ساختار قدرت ،نهفق ط ب رای روی ارویی ب ا تالطم ش رایط بح رانیِ ب یرونی
ضروری ب ود ،بلک ه تح والت درونی نه اد ق درت در س الهای اخ یر (گ رایش روش ن بهس مت تش دید
تمرکزگرایی) ،شرایط مادی برای این پوستاندازیِ جدی ِد سیاسی را ک امال مهی ا س اخته ب ود .در چ نین
مسیری بود که ابراهیم رئیسی ،که نامش پیش از هرچیز با کشتار زندانیان سیاسی پیون د دارد ،بهعن وان
مشت آهنینِ حاکمیت (توامان در هر دو ساحتِ نمادین و واقعی) برای روی ارویی ب ا وض عیت بح رانزایِ
حاضر از صندوقهای رای بیرون آمد.
برآوردهایشان ب رای پوش یدن عل نیِ لب اس رزم هیچ بهخطا

باید اذعان کرد که حاکمان در محاسبات و
نرفتهاند .تحریم گستردهی انتخابات که نشان تاییدی بود بر درستی راه برد آن ان ،بالفاص له ب ا نش انهی
جدیتری همراه شد ،که همانا اعتصابات سراسری کارگران پیم انی در ص نایع نفت و گ از و پتروش یمی

است که تاکنون موجی از همبستگیهای کارگری را به دنبال داشته است .با شروع این اعتص ابات بهنظ ر
میرسد رویارویی آنتاگونیستی فرودستان با حاکمان وارد ف از جدی دی ش ده اس ت .درنتیج ه ،رونم اییِ
«سیاست مشت آهنین» در نمایش اخ یر انتخاب ات ،فاص لهی چن دانی ب ا کاربس ت ف وری آن
ِ
رسمی از
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نخواهد داشت .نقدا تحت هدایت آمرامه و هماهنگ قوای مجریه و قضاییه توسط روحانی و رئیس ی۷۰۰ ،
کارگر پاالیشگاه تهران تنها یک روز پس از همبستگی عملی با اعتصابات سراس ری ک ارگران نفت اخ راج
شدند.

موخره :بهدلیل عمق و گستردگی تضادهای بح رانزایِ ج اری ،هم ه میدانیم ک ه این مش ت آه نین و
مرعوبساز بهواقع بر پاهایی چوبین و لرزان مستقر است ،و همانا ب رای ج بران ی ا پوش اندن ش کنندگی
پایههای نظام رونمایی شده است؛ اما انتظار وهم آلودیست اگر بپنداریم که این هی وال بهس ادگی ت رکِ
بهعکس ،با گس ترش اعتراض ات و اعتص ابات ک ارگری ب ه ح وزهی نفت و گ از ،ک ه
میدان خواهد گفت .
اصلیترین شریان اقتصادی نظام است ،جنگ حاکم ان علی ه طبقهی ک ارگر بیگم ان وارد ف از جدی د و
کارگراناند و خانوادههایشان ،با عزم و شهامتی س تودنی

مهیبتری خواهد شد .در یک سوی این جنگ،

بهغ ایت ش کننده؛ و در س وی دیگ ر ،تم امیت دس تگاه سرکوب
ولی دستان و سفرههای خالی و آتیهای 
بورژوازی ،که نشان داده است در پش تیبانی از س رمایه هیچ م رز و ننگی نمیشناس د .نیروه ای م ترقی
جامعه باید از خود بپرسند در این میدان جنگ طبقاتی ،میخواهند در کدام سو بایستند .روشن است که
جایگاه واقعی ما را کنشِ عملی ما تعیین خواهد کرد ،نه شعارها و دستافشانیهای دورادور.
سوم تیر ۱۴۰۰

* * *
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