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  بابک سليمی زاد

١٢.٠٦.٠٩ 

  نتخابات پالوده، و آن حقيقت آلودها
اتی می ندوقآنچه ميل رھايیِ  مردم را به پای ص ايی  ھای انتخاب ا را از رھ ه آنھ ان چيزيست ک شاند در عين حال ھم ک

ا  حال ھمان چيزيست که پيش خواند در عين آنچه مردمان را به مشارکت در سرنوشت خويش فرامی. دارد بازمی تر آنھ

رده است د ک ع ي شارکت در سرنوشت خويش خل الن کاندي. را از م ان را تحت حمايت از ف واه  دای تحولآنچه مردم خ

ردم  آنچه می. کند کند، در عين حال ھمان چيزيست که آن مردم را از ھم دور می بورژوازی به ھم نزديک می خواھد م

ه » تحريم انتخابات«را از ابتذال  دا ب ذال حمايت از فالن کاندي ا را در ابت ه آنھ ان چيزيست ک د، در عين حال ھم دور کن

ه . کند بسيج میمثابه حمايت از فالن تيم فوتبال  و در نھايت، آنچه رژيم و مردم طرفدار تغيير در اين رژيم را از ھرگون

  . کند، نارسايی خود مفھوم اين تغيير است تغيير واقعی دور می

انتخابات رژيم شروع » نمايشی بودن«ی  فايده توانستيم اين يادداشت را با طرح تکراری و بی شايد تا يک ھفته پيش می

اينبار اين خود جمھوری . کلی تغيير کرده  جنجالی ماھيت اين نمايش بۀر اين يک ھفته و در جريان دو مناظراما د. کنيم

ژاد در » دروغ«اصطالح ه ھر ب. زند طرزی علنی دست به خودزنی میه اسالميست که در اين نمايش ب د احمدی ن جدي

ه است ھايی که پيش  دروغمورد سردمداران دولتھای پيشين، در عين حال اعتراف رژيم است به ر گفت ا . ت وان ب ايد بت ش

توان  چگونه پس از ديدن اين پرده می"گفته بود » مسيح مرده« نقاشی ھلباين با عنوان ۀالھام از داستايفسکی که با مشاھد

ر صفحۀشود پس از مشاھد ، بتوان پرسيد چگونه می"باور کرد که او باز زنده خواھد شد؟ م ب ونۀ سران رژي  در  تلويزي

ه  گر می ًحاليکه خودشان صريحا يکديگر را دزد و قاتل و شکنجه رد ک اور ک وز ب شاگری ميکشند، ھن ِنامند و به سيخ اف
ن خودزنی در  کس می جمھوری اسالمی زنده است؟ گرچه دزد و قاتل بودن دولتمردان گذشته و حال را ھمه داند، اما اي

ه جمھ ادينی دارد ک رم میجھان نمايش حکايت از مرگ نم ا آن دست و پنجه ن ضا  وری اسالمی سالھاست ب د و از ق کن

شه ه ی که بدر مقابل وضعيت نمايشيتوان  آيا می. آيد امروز به نمايش عموم در می م ھمي ا ھ موجب آن سران حکومت ب

عکس ه بً مردم تحت سلطه تناقض و نفاق موجود است، از اين پس وضعيتی کامال ۀدر ميان تودمتحد و يکصدا ھستند و 

وده. آيد شدن ديالکتيکی معنای وضعيت اول می را متصور شد؟ وضعيتی که در پی وارونه يش ِيعنی وضعيت ت ه پ  ای ک

تر دارای نفاق و تناقض فرض ميشده، بيش از ھر چيز در خود واجد وحدت است، و وحدت نمايشی حاکمان بيش از ھر 

  چيز واجد نفاق و تفرقه؟ 
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ه  نماۀجمھوری اسالمی در عرص ان ن ايش ھمچن ن نم ردم در اي ه م وعی خودزنی زده است و البت يش عمومی دست به ن

ه مرگ »نمادين«در حوزه . بازيگر، که تماشاگرند ا چيست ک » واقعی«، جمھوری اسالمی سالھاست که مرده است، ام

رای اندازد؟ جمھوری اسالمی بايد دو بار بميرد، آنچه مرگ نمادين آن  خير میأھمچنان به تآن را  را در مرگی واقعی ب

شدن  شک نه در سوژه اين سوبژکتيويته جمعی بی. است»  جمعیۀسوبژکتيويت«نشيند، تشکيل يک  یبار دوم به تجربه م

احدرت، که در سوژه شدن جمعيت ما ھای ق ِجمعی ما در حمايت از يکی از جناح امی جن درت شکل می عليه تم  ھای ق

ای  شده گذارند، موقعيتھای کنترل ھای حاکم پيش روی ما می که جناح» ی رھايیھا موقعيت«له اين است که أمس. گيرد

ه از  امکان تغيير نه از موقعيتھای کنترل. ھستند داد«شده ک ده می» روي دادی زاده می. شود آفري  امر ممکن از دل روي

ی ازه م ستی ت س و ھ ک نف ه ي ود ک َش د َ ران را . آفرين ه اي ا جامع کلم ستعد ش انيدادن موقعيتھ م یای بي ه  ی م يم ک دان

د ه ھای اجتماعی نوپايی ب و اين موقعيتھای بيانی از دل جنبش. آورد ای را به بار می  تازهۀسوبژکتيويت د آم وجود خواھ

فانه أدر شرايط کنونی، مت. خواھند يافتّھای رنگين نظام را سد راه رھايی خود  که دير يا زود تمامی کانديداھا و مھره س

ان حکومت » تغيير «ۀرياکارانوم ما در قالب مفھ ه زب وئيم موجود سخن میھمچنان داريم ب و ۀزمان«ترس . گ ی از »ن

ه است  ه نھفت ين نکت وی : انقالب در ھم ه ت ه خاطر آن يک ھفت ر در شرايط موجود ھستيم، حاضريم ب ا خواھان تغيي م

ا«خيابان برقصيم و عربده بکشيم، اما نکند شرايط  د» ًواقع ر کن د شما بخ(تغيي ه ")!! انقالب شود"واني ه نظر من جامع ب

بش دگی جن امی بالن ه ايران با تم ين موقعيت رياکاران اعی نوظھورش در چن رد و سعی دارد  سر میه ای ب ھای اجتم ب

اه دارد ز نگ الوده و تمي ال از . دستان خويش را پ ن مث وان در اي ايد بت اش ه جان زيب راه شد ک ا ژيژک ھم ی" ب ان " نف ھم

در حکم کسب بصيرت نسبت به اين امر " نفی در نفی"جان زيبا نسبت به محيط پيرامون خويش است، و نگرش انتقادی 

طور کامل در آن ه ًاست که چگونه خود جان زيبا به ھمان جھان خبيثی که قصد طردش را دارد، وابسته است و نتيجتا ب

  .مشارکت دارد

ن سوبژکت ست اي ازی ني ی، ني ر واقع ه تغيي ه منظور ھرگون ای  يويتهب دايی خاص تحت موقعيتھ رق کاندي ر بي  جمعی زي

ردم(ھر موقعيتی که نشان از کنترل قدرت دارد، به اين دليل بر قدرت حاکم. شده شکل گيرد رھايی کنترل ) و نه قدرت م

ز نگه  آلودگیۀلأله مسأپس مس. ن موقعيت سرايت يافته استتر به آ داللت دارد که پيش الودگی و تمي داشتن  ست؛ و نه پ

ت عار رياکاراندس ب ش رۀان خويش در قال س در سياست و سياسیجھت شرکت .  تغيي دن، م م ۀلأش ه ھ ر حضور ب  ديگ

له اتخاذ يک سياست سوبژکتيو است، أود، بل مسرساندن در روز انتخابات نيست، سياست نبايد به انتخابات فروکاسته ش

رل. شده رلکنت جمعی عليه اين موقعيتھای رھايی ۀسوبژکتيويتتزريق يک  ای کنت ن  ۀشد چه موقعيتھ ه در اي انيی ک خياب

يش ًاتخاذ اين سياست سوبژکتيو که موقعيتھای حقيقتا رھايی!  اديپی اميال سرکوب شده نبودۀھا محل تخلي ھفته  بخش را پ

بر له أسم. کند  جمھوری اسالمی را پر می ميان مرگ نمادين و مرگ واقعیۀچيزيست که حفرگشايد، ھمان  روی ما می

ست، مس جمھوری اسالمی از طريۀسر استحال اال ني رم از ب ر ن رهأق يک تغيي ن حف ر کردن اي ر سر پ ه  له ب ای است ک

ز می ذت ني ره و ل ه از وجود آن در عذاب است از آن بھ رد جمھوری اسالمی در عين حال ک ره. ب ان مرگ  حف ای مي

ان . دھد  نيز ھمواره در ھمين مرحله رخ مینمادين و مرگ واقعی که از قضا شعار موھوم تغيير از باال در وضعيتی مي

  . دو مرگ

 انتخابات دھم رياست جمھوری با انتخابات پيشين در اين است که اينبار اين مردم نيستند که مطالبات خود را ۀتفاوت عمد

ردم بخشند، بل اينبار اين کانديداھا ھستند که با نام بردن  زير نام فالن کانديدا مشروعيت می ات و اعتراضات م از مطالب
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د و جنبش د دارن بش. ھای اجتماعی سعی در کسب مشروعيت و تائي وذ جن ن خود حاکی از قوت و نف اعی  اي ھای اجتم

وان  دير انتخاب شده، تحت عن ن م در صدد » دستگاه دولت«نوپای ايران است، با اينحال نبايد دچار اين توھم بود که اي

ی دستگاه دولت خود . در جامعه است» تغيير«عقالنيت، يا احتماال ايجاد نظم و  از آراي رای ب اتی ب آيا نفس وجود انتخاب

دارد ک ِگواه سرکوب پيشين يک بازآرايی سوبژکتيو جمعی نيست؟  ن ن شان از اي زی آيا خود ن رار نيست چي ر«ه ق » تغيي

ت؟ ال اين است که آيا قرار است بازآرايی يک سوبژکتيويتهؤکند؟ س ازآرايی دستگاه دول ا ب رد ي ردم شکل گي ان م  در مي

یۀً شرکت در انتخابات لزوما پروژاگر اولی را منظور داريم ود . شود  سياسی اين سوبژکتيويته محسوب نم اينطور وانم

د شدن را ب می ه از آه ِشود که دولتی که خود به لطف نبودن آزادی توان کاندي ن را دارد ک سيل اي زادی دست آورده، پتان

انون خود مجموعه! دفاع کند ن ق ه اي ی دولت مجری قانونی است ک انونی ای است از ب دی ھای سرھم ق شعار . شده بن

ر » حاکميت قانون« اتی مي راث خود را در شعارھای انتخاب ود و اينک مي بد دولت اصالحات ب ه ظاھر گل سر س که ب

ی سين موسوی م ه ح انونی دارد ک ت ق ت از حاکمي ود حکاي د، خ سلط ياب زار ت هّ اب ر طبق طبق رۀای است ب انون .  ديگ ِق
هدار، ق از طرف طبقه سرمايه) حداقل دستمزد( کارگر ۀحاکميت و محدودسازی طبق  ِانون حاکميت و محدود سازی طبق

رهۀاز طرف طبق) آپارتايد جنسیحجاب و ( زنان ]جنس[ ا پرولتار.  مردساالر و غي ه موجب آن م ه ب انون ک ن ق ا در اي ي

  .ّ مسلط را انتخاب کنيم تا بر ما حکمرانی کند، ھر انتخاباتی انتخاب ارباب تازه استۀای از طبق يم نمايندهحق دار

رار  جمھوری اسالمی ھمواره عادت داشته که در برھه دتر ق د و ب ان ب شار انتخاب مي ردم را تحت ف ايی خاص اوال م ھ

ر : ًدھد و ثانيا با شعائر صوری بر مطالبات آنھا سوار شود  ن تغيي ه اي ر ک د، چه بھت ری رخ دھ رار است تغيي م ق اگر ھ

اما کيست که نداند تغيير واقعی و . »شده باشد اين موقعيتھای رھايی کنترل«توسط خود حاکمان انجام شود، يا به عبارتی 

اکم ه ح دين. حقيقی يعنی سرنگونی خود طبق ه موسوی  ب ق است ک ر اعدامھای  نخست(طري شتيبا می) ٦٧وزي ن شود پ

ينه می حقوق بشر، و کروبی می ا س رق آنھ ر بي دان چپ و راست زي  شود پشتيبان حقوق زنان، و روشنفکران و ھنرمن

ن اھداف  خامدستی! ببينيد کارمان به کجا رسيده است! پوف. زنند رای تحقق اي ا ب ًست که فکر کنيم ھرکدام از اينھا واقع

ی ن اھداف م د يا بخش کوچکی از اي يسدر دوران تا. آين صادی، ھر رئ درت  ريک بحران اقت سند ق ر م ه ب جمھوری ک

آيد و ھمچنين برای گفتگو  بنشيند، برای سرکوب موج رو به رشد اعتراضات کارگران، زنان، معلمان، و دانشجويان می

ه  چنانکه خصوصی. سازی با آمريکا و تسريع در روند شوم خصوصی د است و ھم ار کاندي سازی شعار اصلی ھر چھ

 پيشرو بودن کانديد مورد نظر ۀنشان تحجر که ۀسازی نه نشان تو گويی خصوصی. دزنن شان از اين بابت کف میھم براي

  !پوف. است

پرسيم آزادی بيان برای چه کسی؟ آزادی  ما نيز در برابر شعارھای دروغين حقوق بشر و آزادی بيان، ھمچون لنين می

ان حذف واره آزادی بي ی ھم ان حقيق تشدگان و اقل ِبي ه است ي ای جامع ه. ھ شريات و گوزنام ا و ن ما بورژواھ ه ش  وگرن

د ھايتان که ھميشه به شکلی آزادی بيان داشته سی و . اي ای جن رای اقليتھ رای چه کسی؟ ب ان ب شآزادی بي ا اندي  ۀفکری ي

ارگر و زحمتکش و .  دگرجنسگرا که ھميشه به ھزار زبان در سخن بوده استۀدگرجنسگرا؟ انديش وری برای طبقه ک تئ

شجويی، ھمچون بخش عظيمی از  الين چپ دان وان فع ه عن ز ب و پراتيک آن، يا برای بورژوازی و ايدئولوژی آن؟ ما ني

ده اعالم می. . . ) سازی اھواز و  از جمله کارگران شرکت واحد، کارگران لوله(طبقه کارگر  ه ھيچ نماين يم ک ای در  کن

ل« جز با نام و کانديدھای موجود را. اين انتخابات نداريم ام ديگری » دزد«و » قات ه ھيچ ن ه (ب ردم«از جمل ده م ، »نماين

  . شناسيم و نخواھيم شناخت نمی. . . ) ، و »رئيس جمھور«
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ه آنھا چه کسانی ھست. گويند است که سخن می» ی انقالب لحظه«ھای جامعه ھمواره در  اقليت ند؟ آنھا جوانانی ھستند ک

ر اعدامھای ۀويند، آنھا زنانی ھستند که چھرج وبی نمی کرۀعمام آزادی خود را در ۀچھر  آزادی خود را در نخست وزي

ه آزادی خود را در . بينند نمی) موسوی(٦٧ م ۀاصالحات زھوار در رفتآنھا ھمـجـنسگرايانی ھستند ک د نمی رژي . بينن

ا، و   سرکوب در انفعال کامل به سر میۀآنھا ھرچند به واسط ا نفس وجود آنھ د، ام ستی و برن سيتی، زي ودن جن وئير ب ک

ا يک . ست ھای شما روشنفکران دينی و دولتی اندازی ھا و چرتکه ای آنھا، خود نفی انديشه انديشه دير جوان و «آنھ م

جوان «، يک »بد حجاب«، يک »ھمـجـنسگرا«نيستند، آنھا يک » مدار شھروند نمونه و قانون«نيستند، آنھا يک » موفق

جويند و ھيچ  حقيقی انسان را در قدرت انحراف او می» انتخاب«ھستند که قدرت » منحرف«ک و در يک کالم ي» القيد

  .دھد ھای آنھا را نمی جمھور ريش و پشمداری پاسخ خواسته رئيس

رم«اينکه در انتخابات شرکت کنيم يا نه، شايد در  وای آ» ف ا محت د، ام اد کن ری ايج ای تکان  ن را ذرهوضع موجود تغيي

ه ب له بر سر اين است که جامعه ايران میأ مس.نخواھد داد ات، ک ه انتخاب سوی ه بايست نه به سمت سياسی شدن در وھل

د ل کن ه جای متحد شدن. يک انتخاب سياسی مي دهب ه متحد شدن در انتخاب ۀای از طبق ِ در انتخاب نماين د ب اکم، باي  ح

بشبستن بر سر اين يا آن  به جای شرط. سياسی مشخص خويش پيش برويم  کانديدای طبقه حاکم، بايد بر سر پيشرفت جن

ر محور . ھای اجتماعی ايران شرط بست ه طرزی صوری ب ی ب اکم شعارھای خود را حت ه ح دگان طبق ه نماين ين ک ھم

بش مطالبات طبقه کارگر، زنان و دانشجويان قرار داده ن جن ه رشد اي د رو ب دگی و رون شان از بالن ا  اند، ن ا . داردھ منتھ

ات آزادیدھن ھا را به حقيرترين مسائل تقليل می  است که آنھا مطالبات جنبشله اينأمس ثال مطالب ان را ۀخواھان د، م  زن

رای سازمان. دھند تقليل می» ارشاد آوری گشت  جمعۀوعد«به  دھی نظری و  ھر دولتی که بر سر کار بيايد تالش ما ب

ا  بی. م گذاشت که مطالباتمان تقليل يابدما نخواھي. ھای اجتماعی را شاھد خواھد بود پراتيکی جنبش شک در اين زمينه م

بشۀانديشتر از ھر  کنيم، بلکه انسانی ايدئاليستی فکر نمی ه جن اع  ديگر ب ن يھای اجتم ه در اي ی چشم خواھيم دوخت ک

ين شکست ای خود را سيالن داده سالھا از طريق ھر درز و رخنه د و داستان خويش را در ھم   طرحّھای مکرر در ان

ه تا ھای اجتماعی با تمام ضعفھا و قوت گوئيم جنبش ما می. کنند افکندن رھايی خويش دنبال می ازی ب ايش ھيچ ني د ھ ئي

ا  د و مشروعيت ب ، چنانکه می آنعکسًنھاد قدرت ندارد، اتفاق رای کسب تائي دای رياست جمھوری ب يم ھر کاندي ه بين

بشطرزی رياکارانه دست به دامان شع اعی میھای  ائر جن سأمس. شود اجتم دا ني ا آن کاندي ن ي ر سر انتخاب اي . تله ب

يم. ست له ديگر بر سر يک انتخاب سياسی و يک بازآرايی سوبژکتيو جمعیأمس ا ن ايد ب ه  ش وان نگاھی ب ور بت گی دوب

ه نمیۀلأگفت اگر مس ه در اينجاست ک اآزاد و از  ما آزادی و رفع از خودبيگانگی است، نکت ا اشکال ن وان ب ه ت خودبيگان

اعی  جنبش. با از خودبيگانگی مبارزه کرد و يا پيشرفتی در اين مبارزه حاصل کرد) از جمله انتخابات دولتی( ھای اجتم

ه ۀسوژو  رد، ک د ک ری را حس خواھ ا تغيي الودً جمعی ما در مقابل نھادھای قدرت، آنگاه حقيقت ا و ۀاز موضع پ  جان زيب

  .يعنی تسخير خود اين قدرت بزند» کار کثيف« به آن رياکاری مفھوم تغيير خارج شده و دست

   

  


