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 ؟ ‘ گاوبازی ’ یا    ‘ بازی با گوریل شطرنج ’ مخالفان با جمهوری اسالمی:    ی مقابله 

 امیر کیانپور 

 

بار، و گهگاه تراژیک انتخابات در جمهوری  این مقاله که چند روز پیش منتشر شد، تفسیری است گویا و رسا از داستان مضحک و مالمت 

بهره از هوش و صرفاً  شدن در برابر موجودی که بی )و حتی بدتر از آن افتضاح مات   ‘ بازی با گوریل شطرنج ’ اسالمی. امروزه بالهت سیاسیِ  

هایش، یافتن پاسخی  ی تضادها و پیچیدگی واسطه و خشونت است( بر همگان آشکار است. در تاریخ جوامع بشری، عمدتاً به مجهز به زور  

های تاریخی حتی با حداقلی  حال، در بسیاری از لحظات و دوره برای پرسش اساسی »چه باید کرد؟« بسیار دشوار و گاه ناممکن است. با این 

ی تالش برای  هایی درواقع شرط ضروری ادامه ن برای پرسش »چه نباید کرد؟« پاسخی قطعی یافت. چنین پاسخ توا از عقل و درایت نیز می 

 زدن به ابهام. اند؛ و این خود دلیل کافیست برای پرهیز از دامن گویی به همان پرسش اساسی پاسخ 

 

*** 

 بطلتبار استراتژیست اصالح انکار نبود، علیرضا علویطلبی دیگر قابل های اصالحبست ها و بناوایل دهه هشتاد، وقتی گره

طلبانه ورزی اصالح سیاست»طلبان بود: کار برد که گرفت و تا مدتی از احادیث مشهور اصالح تمثیلی برای توضیح وضعیت به 

جاست  مشکل اینبرید اما اگر با یک گوریل شطرنج بازی کنید، احتماالً خیلی راحت می «شبیه بازی شطرنج با گوریل است.

دهد و هر آن ممکن است زیر میز شطرنج بزند. این سناریویی بود که کم و بیش در انتخابات  که گوریل تن به قواعد بازی نمی

 اتفاق افتاد.  ۸۸جمهوری سال ریاست
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رد. وضعیت کنونی برای که زیر میز بزند شما را ببالبته این امکان نیز منتفی نیست که با گوریل شطرنج بازی کنید و او بدون آن

طلبان را کیش  طلبان شبیه به این سناریوی دوم است. حریف در چارچوب قواعد بازی )از جمله نظارت استصوابی( اصالحاصالح 

 و مات کرده است. 

طلبان در نهایت جنگ قدرت را باختند،  سال، اگرچه اصالح، البته چیزهای دیگری نیز تغییر کرده است. در آن۸۸در مقایسه با  

درپی سقوط کرده است، پی  "های مردممیدان وجدان"ها در  آن  "خاکریزهای"تا امروز اما    ۸۸در نبرد ایدئولوژیک پیروز بودند. از  

طلبان فقط بازی را به  دانست. اصالح  با حیوانات  بازی شطرنج  یها به ادامهاصرار آن   یرا از جمله نتیجه توان آناتفاقی که می

 شان نیز در آزمون واقعیت شکست خورد. و منطق سیاسی حریف نباختند؛ ایده

*** 

ناپذیر تلقی  بینیکه دشمن استثنایی و پیشخصوص جاییسابقه نیست، به( در جهان سیاست بیBestialتصویرسازی جانوری ) 

آمریکاست که در آن دشمن )در واقع اتحاد جماهیر   ۱۹۸۴رای رونالد ریگان در انتخابات  شود. نمونه مشهور، تبلیع تلویزیونی بمی

شد، با  شوروی( در هیأت یک خرس به تصویر کشیده شده بود؛ خرسی که حرکتش با حضور مردی بر روی صفحه متوقف می

 صاویر متحرک(. ت ی)ن. کنید به موزه «جمهور ریگان: آماده برای صلح.رئیس»این شعار پایانی که: 

دموکراتیک ملی نیز مبارزه با جمهوری اسالمی را به گاوبازی تشبیه    ینژاد، از رهبران جبههسال پیش، شکراهلل پاک  ۴۰بیش از  

اصولزمان هنوز اصالحکرد. در آن رژیم به چشم پاکطلب و  فاالنژ  گروه"نژاد، دربست در دست  گرایی وجود نداشت؛ و  های 

 بود. "راستیدست

کنند ما را وارد نزاع  ها ]یعنی فاالنژها یا رژیم[ تالش میآن »  گوید:می  ۵۸وگو با فرد هالیدی در مرداد نژاد در گفتشکراهلل پاک

از رودررو شدن با آن از  )این گفت  « ها خودداری کنیم.و درگیری کنند، اما ما مثل یک گاوباز باید  وگو که چند ساعت قبل 

 فارسی سانسور شده است.(   یانجام شده، به فارسی ترجمه شده، اما این جمله در نسخه   آیندگان  یزنامه تظاهرات علیه توقیف رو
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البته هنر تری از شطرنج در مقابل یک گوریل یا گاو خشمگین، طبیعی است که حفظ فاصله کار عاقالنه بازی است. گاوبازی 

زدن به حریف استفاده  ترین فرصت برای ضربه است. ماتادورها از کوچکطلبی و غلبه بر بخت  های ظریف و دشوار، فرصتچرخش 

 دهند. ترین شکل انجام میترین حرکت و به ظریفو این کار را با کم ؛ کنندمی

گذاشته بود و دموکراتیک ملی را بنیان    یگرا جبهه ملی  اهلل متین دفتریِسوسیالیست همراه با هدایت  نژادِپاک  ،هادر آن سال 

ربط به این استراتژی تشکیل زند بینژاد از آن حرف میای که پاکگرا را وارد این جبهه کند. گاوبازیهای چپکرد گروهش میتال

 مارکسیستی دارد. یلحاظ تاریخی ریشهای که بهمتحد نبود؛ استراتژی  یجبهه 

*** 

 یجود داشت: نبرد طبقاتی )طبقه علیه طبقه( و جبهه در سنت مارکسیستی قرن بیستم، دو استراتژی کلی برای انقالب و تغییر و

 گرایان دموکراتیک و مترقی(. ها و ملیمتحد )به معنای تشکیل ائتالفی متشکل از نیروهای کمونیست و لیبرال 

بیست میالدی   یمتحد کارگری در جریان کنگره سوم و چهارم کمینترن در دهه  یهای اولیه در مورد تشکیل یک جبهه بحث

تر که شامل اتحاد با بورژواهای انقالبی نیز  ــدر معنایی گسترده  ۱۹۳۵ح شد. بعدتر این استراتژی در کنگره هفتم در سال  مطر

واحد علیه فاشیسم در دستور کار احزاب کمونیست قرار گرفت. حزب توده ایران   یشد ــ تصویب شد و برای ایجاد یک جبهه می

 مشی تشکیل شد. با همین خط اصوالً ۱۳۲۰در سال 

ها وجود ندارد که هر یک از این دو استراتژی را کجا و کی باید پیش گرفت.  فرمول سرراست یا توافق عمومی میان مارکسیست 

از انقالب بورژوایی یا  از توسعه قرار داشت، )پیش "مرحله"گرفت و این جامعه در کدام این که مبارزه در کدام جامعه صورت می

کننده برای انتخاب یکی از دو استراتژی بود. عامل دیگر اما مطلقاً سیاسی بود و به شرایط و آرایش از آن( یک عامل تعیینپس

در شرایط پیشروی، نبرد    گرای مارکسیسم ارتدوکس در مورد توسعه و تاریخ:های مرحلهفرضشد و نه پیشنیروها مربوط می

 متحد.  ینشینی، جبهه طبقاتی و در وقت عقب
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تر، وقتی شرایط مهیای آن است که طبقه کارگر لوکوموتیو قطار تاریخ باشد، استراتژی اصلی نبرد طبقه علیه  به زبان مارکسیستی

جایی که باید حرکت تاریخ را متوقف کرد و به قول والتر بنیامین، ترمز اضطراری قطار را کشید، گرایش به  طبقه است، اما آن 

 تحد بوده است.سمت استراتژی جبهه م

*** 

متحد برای کشیدن ترمز جمهوری    ی، روی کاغذ در چند نوبت امکان تشکیل یک جبهه ۵۷های اولیه پس از انقالب  در سال

اهلل شریعتمداری،  اسالمی یا تغییر روند تثبیت آن وجود داشت؛ مثالً با تشکیل جبهه متحد ضد والیت فقیه با محوریت آیت

متحد ضد انحصارطلبی و مرکزگرایی به میانجی مبارزاتی که    یصدر یا یک جبههد با محوریت بنیمشترک ضد استبدا  یجبهه 

 گرفتند، نگرفتند. در کردستان در جریان بود. در عمل اما نیروهایی که باید کنار هم قرار می

نژاد و دیگران خیلی زود شکل گرفت، اما نتوانست متحدان با ابتکار متین دفتری و پاک  ۵۷دموکراتیک ملی در اسفند ماه    یجبهه 

 اش را با خود همراه کند. بالقوه

گوید: »اگر بتوانیم چند ماه آینده را دوام بیاوریم، ممکن است بتوانیم دیگر  با فرد هالیدی می  ۵۸وگوی مرداد  نژاد در گفتپاک

عنوان راهکاری برای خریدن  ها را هم با خود متحد کنیم.« همین جاست که پای گاوبازی بهملیتویژه  نیروهای دموکراتیک به

های چپ که وارد ماجراجویی درگیری با نظام جدید شدند،  آید. اگر در آن زمان مجاهدین خلق و برخی گروهوقت وسط می

 خورد. شکل دیگری رقم میکردند، شاید وقایع بهمی  شناسی سیاسی« را درکاهمیت موضوع »به تعویق انداختن رویایی« و »وقت

متحد ضد جمهوری اسالمی، شورای ملی مقاومت بود که کمی بعدتر و عمالً در خارج از کشور تشکیل شد که   یاولین جبهه 

آن زمان تا امروز   ها و احزابی که به آن پیوسته بودند از معنا تهی شد. ازو سازمان  ء البته در کمتر از چند سال با جدایی اعضا

 تر.ریشه تر و بیها ائتالف و جبهه تشکیل شده است، هر یک از قبلی توخالیده

متحد معنا داشت،    یها در قالب یک جبهه های کم و بیش نیرومندی وجود داشتند که ائتالف آناگر در بدو انقالب، سازمان

 در داخل ایران است.  های بدون سازماندهی متشکلها بیشتر ائتالف ناماکنون جبهه 
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نیروهای مخالف برای تغییر ایجاد کنند، اما    یمتحد از همه   یطلبان این فرصت را داشتند که یک جبهه ، اصالح۸۸در سال  

ها در جایگاهی قرار دارند بازی با گوریل ادامه دهند. حاال دیگر نه شطرنجی در کار است و نه دیگر آنترجیح دادند به شطرنج

 مشترک باشند. یکه محور یک جبهه 


