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معترضان جھان؛ چھره سال مجله تايم

مردم سوژه گی!
مجله تايم وجابجاشدن سوژه ھای تاريخی
مجله ھفتگی تايم* شخصيت سال خود را به معترضان جھان اختصاص داده است .اقدامی که بقول
گزارشگربی بی سی در ٨۴سال عمراين نشريه بی سابقه بوده است.بطورمعمول سوژه ھای سال
ازميان نخبگان سياسی،اجتماعی وعلمی وھنری و ...برگزيده می شدند.مثال درعرصه سياسی افرادی
ھم چون لينکلن واستالين وکندی و اوباما ويا دربرھه ای ھيتلرو خمينی ونظايرآن به عنوان کسانی که
بيشترين تأثيررا-نه الزاما مثبت -دريکسال گذشته داشته اند برگزيده شده اند .با اين ھمه امسال-٢٠١١-
دراقدامی بی سابقه توسط اين نشريه ،اين انبوھه وبی شماران ھستندکه به عنوان چھره سال به مھمترين
عامل تغييرات شگرف سال گذشته برگزيده شده است.براساس گزارش اين نشريه ،اين معترضان
درسال گذشته در سراسرجھان درخاورميانه وجائی که تغييرناپذيرتلقی می شد ،باپائين کشيدن
ديکتاتورھا درکشورھای عربی واعتراضات مردم اسرائيل وبه خيابان آمدن دراروپا ودريونان ولندن
و ...وتا جنبش وال استريت با ميليونھا حامی که درپی بحران مالی ومخالفت مجلس نمايندگان با وضع
ماليات برثروتمندان شروع شد ،ودرمکزيک وروسيه ونقاط بسيارديگری،بزرگترين اعتراضات قرن
را رقم زده اند.گزارش تايم با عبارت معنادار ودرعين حال طنزگونه ای عليه ادعای "پايان تاريخ" به
پايان می رسد :معترضان با اعتراض خود ھم چنان تاريخ را خواھند ساخت وتامعترض ھست تاريخ
ادامه خواھدداشت!
بی گمان ھميشه عامل اصلی دگرگونی ھای ژرف تاريخی ودستاوردھائی نظيرلغو بردگی،رھائی
سروھا ورعايا ودھقانان فقيروزنجيرشده به مناسبات فئودالی ويا طلوع عصردموکراسی وروشنگری
ودست آوردھای مبارزه عليه بردگی وتبعيض جنسيتی،عليه تقسيم جھان به قطب شمال وجنوب
وفقيروعقب مانده)حاشيه ومرکز( وعليه بردگی مزدی درنظام سرمايه ويا عليه جنگ وتخريب محيط
زيست وانرژی ھسته ای وزرادخانه ھای اتمی ،قيام وشورش وبه ميدان آمدن توده ھای معترض بوده
است.اما آنھا اين نقش مترقيانه خودرا رازورزانه وعموما بطورغيرمستقيم وبا وساطت ميانجی گرانی
چون ايدئولوژی وخداوشاه وميھن و ...ويا ھم چون رھبران وسازمانھا واحزاب پيش می برده
اند)صرفنظر ازمقاطعی که به دنبال رھبران و پيشوايان ويا بدام ايدئولوژی ھای واپسگرا افتاده اند
وبطورکامل به زائده وابزاراھداف طبقات واپس گرا وارتجاعی تبديل شده ودرنقش ضدتاريخی
ظاھرشده اند(.اما نبايد فراموش کرد که تحوالت واعتراضات جنبش ھای جديد با يک تفاوت عمده و
يک ويژگی بزرگ يعنی نقش آفرينی مستقيم سوژه ھای خودرھان،فارغ ازدخيل بستن به ميانجی ھا

ھمراه است که بدون تأمل برروی آن قادربه فھم ورق خوردن تاريخ وخصوصيت اصلی جنبش ھای
جديد نخواھيم شد.عصربيداری بزرگ وعصرانقالب فنی –اطالعاتی -ارتباطی درفازجھانی شدن
موجب جابجائی سوژه ھا شده است)ھمانگونه که زمانی مثال راه آھن ويا خطوط ارتباطی چنين نقشی
را ايفاء کرده اند(.چنين تحولی موجب تغييرات شگرفی درابعاد اعتراضات وعمق مطالبات و نوع
سازمان يابی شده است .امروزه ديگربيرون ازسوژه ھا وبرفرازآنھا نمی توان تحوالت جھانی را
رصدکرد.با به ميدان آمدن اين سوژه ھا ،عصردخيل بستن توده ھای تاريخ ساز به ميانجی گران و
قھرمانان نجات بخش که حاصلی جزتبديل شدن سوژه ھای واقعی و تاريخ سازبه ابژه ھای کنش
پذيرنداشته ،روبافول نھاده است.ناگفته نماند که ميانجی ھای تاريخی نظيررھبران واحزاب ونمايندگانی
که جايگزين اراده وخواست بی شماران سوژه ھای اصلی می شده اند ،وعموما ھم انقالب ومطالبات
آنھا را مصادره ومسخ می کرده اندبی نيازاز توده نيستند.اما جوامع طبقاتی ومبتنی برنخبه گرائی
نيازمند توده ھای يک شکل ويک نواختی است که ھم حکومت پذيرباشند وھم خود قادربه خود حکومتی
نباشند والجرم قدرت واختيارخودرا -دربھترين حالت به نحو صوری وازروی رضايت وداوطلبانه به
ميانجی گران ويا نمايندگان خود تفويض کنند و خويش درنقش کنش پذيران وسياھی لشکر بی خاصيت
ودنباله رو ايفاء نقش نمايند.ھمانطورکه اشاره شد تنھا باين شيوه است که توده ھا حکومت پذيرمی شوند
ومی توان برآنھا حکم راند.تفاوت بزرگ جنبش ھای توده ای امروزبا گذشته آن است که اين توده ھا
وقتی واردصحنه می شوند،ديگرافراديکسان ويکنواخت وبی ھويت نيستند.بلکه ھم چون سوژه ھای
خود رھان ويکه،دريگانگی ناشی ازاشتراکاتشان وبرغم تمايزاتشان وارد صحنه می شوند وبھمين دليل
حکومت پذيرنيستند و قادرندکه بطورمستقيم سرنوشت خود را به دست گيرند .آنھا عليه حکومت ھا وآن
نوع سامانه ھائی که بايکدست کردن آنھا وبه نام آنھا حکومت می کنند،می شورند .بی ترديد ھيچ
چيزازپيش خلق شده ای که بخواھد ظھورکند وجود ندارد.تنھا زمينه ھا و واقعيت ھا وگرايشھای
پيشروتاريخی وچھارچوب ھای امکانات تاريخی بروزوظھورآنھا ھستند که درمتن پراتيک وعمل
اجتماعی ميليونھا انسان ،آفريننده مردم سوژه گی وغنای آن ھستند.ھيچ جامعه کھنه زايمان بی درد
وپرازکشاکش وافت وخيزرا تجربه نکرده است .مردم درحين رھائی وپراتيک تغييرجھان خويشتن را
می آفرينند وبه مطالبات واميدھا وآرزوھای خود شکل می دھند.
حتی سمبل ھای عصرمردم سوژگی نيز،ھمانطورکه تصويرتايم بيانگرآن است با سوژه ھای قبلی
متفاوت وبی نام ونشان تر و بی چھره تراست.آن جوان دستفروش تونسی وياجوان زندانی وشکنجه
شده مصری ونظايرآنھا سمبل ھای اين جنبش جديد ھستند.چنانکه درتجربه کشور خودمان درمورد ندا
آقا سلطان شاھدبوديم*٢.

*-
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/12/111215_l41_time_cover_story_protesaters.shtml
*-٢
"اواسطوره وقھرمان نبود ومردم ازميان خود،يکی ازميليونھا خالق جنبش خود پوی خود،يکی ھم چون خود را به
عنوان نماد برگزيدند وبجای اسطوره ھا نشاندنش .ھرکس می تواند نداباشد.يکی ازانبوھه ھا ويکی ازبيشماران.
دراينجاشکاف پرنشدينی بين ابژه و سوژه وجود ندارد.آری اسطوره خود بی شماران است ودربيداری وخالقيت تک تک
آنھا.ندا ازبی شماران بود ونمادی برای اين بيشماران است.دراينجا يگانی بين نماد وانبوھه واسطوره واسطوره سازان
وجنبش وسميل ھای آن خصلت نماست".

