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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال

 ؟می شوند سیاسی  چگونھفعالیت ھا
 

نفی کننده و نقض  است چرا که »سیاسی« فعالیتی را مخاطب قرار دھد که قدرت و حکومت  مطالباتیھر فعالیت
يق قانون  از طر، حکومت، مثًال. نیستجز نھاد حکومت و دولتنھادی  طالبه کننده م»حقوق« توانمند  و »اصلی«کنندهء 

تبعیض برخاسته از قانون اساسی و در اين صورت، ھر  .کندجامعه را دچار تبعیض ھای گوناگون می تواند اساسی اش، 
فعالیتی «مخالفت با آن نیز قطعًا و است » سیاسی«امری صراحتًا ) قدرت(اعمال شده به دست حکومت و دولت 

 به برخورد با حکومت و دولت و قانون  حتمًا از جانب قدرت با محدوديت ھای اعمال شده کار مخالفتواست » سیاسی
 . اساسی اش می کشد

com.esmail@nooriala  

 گزاره ھا پیش

را بیان  »اسم« چگونگی و چند و چونی يک يا چند »صفت« ھر ،مطابق تعاريف دستور زبانی 

، ھر صفتی را در نظر بگیريم »کار« يا »فعالیت«خاصی ھمچون » اسم« اگر بر اين اساس،. می کند

مثًال، می .  گواھی داده ايم»کار« يا »فعالیت« آن چگونگی و چند و چونیکه در کنار آن بیاوريم بر 

صفت ھا به ما اين . توانیم از فعالیت ورزشی ياد کنیم يا فعالیت آموزشی، يا فرھنگی، يا بھداشتی

آنھا به ما کمک می کنند تا فعالیت . جريان دارند مورد بحث در چه زمینه ای  ھایالیتمی گويند که فع

 تسخیر فضا  یورزشی را با فعالیت دانشگاھی يکی نگیريم و يا فعالیت محیط زيستی را با فعالیت ھا

 . نکنیماشتباه

ھمان  رحضو بعلت ، نیستند و می توانند ھماما اين صفت ھا دارای مرزھای کامًال دقیقی 

شريک نیز  با صفت ھای مربوط به آن حوزه ھا ،ی ديگرئ حوزه ھادراسمی که مورد وصف آنھا است 

 يک فعالیت  ھمراه شود،یآموزشکار ، وقتی با مثًال، می توانیم بگوئیم که فعالیت ورزشی. شوند

 .بشمار می آيدآموزشی ھم 

. یت مورد نظر را توضیح می دھد فعال» ثانویِ چگونگی« در اينجا صفت آموزشی بیان کنندهء

.  خود به صفت طراز اول اسم تبديل شودد ھمیشه پايدار نمی ماند و می توان ھماما اين ثانوی بودن

يک فعالیت آموزشیِ  ورزشی، اول فعالیتی آموزشی است و سپس، در جنبه ای تخصیصی، به 

 .فعالیت ورزشی تقلیل پیدا می کند

 در تضاد ه گاه ممکن است صفت اول و دوم يک اسم با يکديگردر ھمین زمینه می توان ديد ک

اتفاق » سیاسی« است که مثًال در حوزهء کاربرد صفت ھمان اتفاق رايجی اين .ظاھری نیز قرار بگیرند

یر و تبديل معنائی، به فعالیتی می افتد و فعالیتی که در گوھر خود سیاسی نیست، در يک تغی

مثًال حقوق (ه ھنگامی رخ می دھد که يک امر غیر سیاسی اين واقع. اسی مبدل می شودسی

 . بعلت قرار گرفتن در وضعیتی خاص تبديل به امری سیاسی می شود) بشری
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 که ناشی از قرار گرفتن يک فعالیت غیر سیاسی در حوزه ،»تغییر ماھیت« اين عدم توجه به

تغییر   از روی غرض،يات و  از سر غفليا، تواندبھرکس اغلب باعث می شود که  ،ای سیاسی است

 . را جعلی دانسته و يا منکر شود مزبورماھیت

 

  و ربط آن با اپوزيسیونتعريف کار سیاسی

ھدف من در اين مقاله نشان دادن طبیعی بودن اين روند استحاله در مورد صفات سیاسی و 

محسوب » سیاسیکار «غیر سیاسی است اما، قبل از ورود به اين مطلب، الزم است دربارهء آنچه 

می شود، و يا به کار سیاسی تحول می يابد، توضیحاتی بدھم تا بتوانم بر اساس آنھا مقصود خويش 

 .را روشن کنم

قرار  و ھرچه در اين حوزه ؛»سیاست«برخاسته از امر و حوزهء  صفتی است» سیاسی «واژهء

 به امری ، پیشین خودل محتمصفاتحفظ ، عالوه بر بصورتی گريز ناپذيرداخل شود، داشته و يا 

 . سیاسی نیز مبدل می شود

 که صفت  تعريف پیوسته بھم استدودارای ) politics(» سیاست«در علوم اجتماعی مفھوم 

 : داردھا را در خود نیز معنائی تابع آن از آنساخته شده

 .انجام می شوند و کارکنان اش) حکومت و دولت(قدرت  از جانبفعالیت ھائی که . 1

ی بیرون از دولت و حکومت لیت ھائی که ديگران، يعنی مردم، گروه ھا، و سازمان ھافعا. 2

 . انجام می دھند،چه در موافقت و چه در مخالفت با آن قدرت، در رابطه با )يا قدرت(

می » وناپوزيسی« آن با قدرت، ما را به مفھوم »جنبهء مخالفتی« و بخصوص ،تعريف دوماين 

  وندھم ھست» سیاسی «،دن ھر آن صفتی که داشته باش، در اپوزيسیونفعالیت ھای جاری. رساند

 ) پوزيسیونيا( علیه حکومت يا دولت بر سر کار »فعالیت سیاسی« منزلگاه یاپوزيسیونھر مجموعهء 

 مبارزه  و،ر اساس قانون و چه بر فراز قانون امر و نھی می کند، چه ب»قدرت« چرا که .بشمار می رود

، چه از قدرت نیز ھر خواستی.  مبارزه ای است سیاسی نیز خودبخودھای قدرتبا امرھا و نھی 

مقھورانه و چه مقتدرانه، خواستی سیاسی است؛ حتی اگر صفات ديگری ھم بر آنھا مترتب بشکلی 

 .باشد

 

  و حقوق بشریفعالیت ھای مدنی

ابل صفت  آن را در مق ،»مدنی« صفت  کردن ازديا با ،برخی می کوشند تا در اين میان

. »باشد کار سیاسی  نمی تواندکار مدنی« که حکم کنند  ای ظريفلطهابا مغعلم کنند و » سیاسی«

ر سیاسی محسوب نمی  مدنی است و لزومًا کا صفت اش، کاری معنای، بنا برار مدنیالبته که ک

یم و چه نه، به قرار گیرد، چه بخواھ) حکومت و دولت(ین کار در رابطه با حوزهء قدرت اما اگر ھم. شود

 . تبديل می شود نیزکار سیاسی
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،  با دولت و حکومت سر و کار دارد يا ندارد مورد بحث ما»مدنیکار « بسته به اين که يعنی،

که در » کار مدنی«ھر  ،طبعًاو، . شودمی شود يا نتبديل می  سیاسی می توان ديد که آيا به کار

 . يا می شودھم ھست» سیاسی«جام گیرد گفتگو، مناظره يا مقابله با دولت و حکومت ان

با ھمواره ، »کار مدنی نمی تواند کار سیاسی باشد«ء لطها مغبکار برندگان، چنانکه گفتم

در تقابل با دولت و حکومت انجام می آشکارا  که ئیبرخی از فعالیت ھا»  صرفمدنی« جنبهء تأکید بر

 را وردين ممثال عمدهء امروزی ا. شوندبھا بودن اينگونه فعالیت منکر سیاسی تا می کوشند  ،گیرند

گويند که فعالیت ھای ب اصرار دارند کهآنھا .  يافت»کوشندگان حقوق بشر«می توان در احتجاجات 

 . محسوب شوند»سیاسی «می توانند ن اساسًاھستند و» مدنی«بشری حقوق 

 اما آيا چنین است؟

در » مدنی«يق است که فعالیت ھای در واقع، چنانکه گفتم، اين مدعا در صورتی قابل تصد

که  اما واقعیت مبارزات اجتماعی ـ سیاسی نشان می دھد. رابطه با دستگاه سیاسی قدرت نباشند

  اصلی و نفی کننده و نقض کنندهء) و بخصوص در کشورھائی ھمچون کشور ما(در اغلب موارد 

 نھاد حکومت و ز توانمند می کند، نھادھای ضد حقوق بشر را نیء، که بقیه انسان ھا»حقوق«توانمند 

، مثًال از طريق قانون اساسی اش، جامعه را دچار تبعیض ھای گوناگون  می تواند حکومت. استدولت

و ناقض حقوق بشر کند، بین زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، فارس زبان و 

 برخاسته از قانون اساسی و اعمال تبعیض. اردبگذعناصر خودی و غیر خودی تفاوت  غیرفارس زبان  و

است چرا که از ناحیهء حکومت » سیاسی«امری  صراحتًا )قدرت(شده به دست حکومت و دولت 

 .مبدل می شود» سیاسی«به کاری  مخالفت با آن نیز قطعًا ، در نتیجه،اعمال می شود و

ظارت استصوابی ايجاد  را بر نمی تابد، ن»انتخابات آزاد«  استبدادی حکومت، در مثالی ديگر،يا

می کند، کانديداھا را سرند می کند و خودی ھا را بر می کشد، در آراء دستکاری می کند و نتايجی 

 . دستگاه سیاسی خود امری سیاسی استھایمخالفت با اين کار.  اعالم می داردتقلبی

تی بر ح(ان اش را از حقوق قانونی می کند، زندانی سیاسی دارد، اسیرحکومت اعدام يا 

 رياست تمحروم می سازد، بی محاکمه کانديدھای مورد پذيرش خود در انتخابا) حسب قانون خودش

در .  را به حصر خانگی دچار می سازد و وکالی فعاالن سیاسی را به زندان می اندازد اشجمھوری

ی انجام می  چرا که از ناحیهء حکومت و کارگزاران دولت،ھمهء اين کارھا سیاسی انداينجا، از يکسو 

 هاست، ھرچند که می توان ب» سیاسی«ا اين اعمال ھم عملی ، مخالفت باز سوی ديگرد و، نشو

 .را نیز اطالق کرد» مدنی«آنھا صفت 

من يکی از نه نفر بنیان  1347در سال . شايد نقل خاطره ای در اين مورد بی مناسبت نباشد

در اساسنامهء اين کانون نوشته بوديم که کانون نھادی است . سندگان ايران بودمی کانون نوانگزار

گفته  ھنوز ھم .ع صنفی نويسندگان بوجود آمده استتابع قانون اساسی و برای حفظ منافصنفی و 

منافع «  معلوم بود که، از ھمان ابتدا، اما.است» مدنی«کانون نويسندگان ايران نھادی می شود که 

 ضايع کنندهء زند وکتاب و نشريات به خطر نمی اندايسندگان را تنھا ناشران و توزيع کنندگان  نو»صنفی
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 که با برقراری سانسور و امحاء آزادی استحکومت و دولتی ھمان  نويسندگان »حقوق صنفی«اصلی 

. فکنداسندگان را به خطر می نفی نوی منافع صبیان و نشر، و برقراری مجازات ھای پس از بیان و نشر،

 »کار سیاسی« تبديل به يک ، به محض اينکه در مواجھه با دولت قرار گرفت، ما»کار مدنی« ،بدينسان

 که منافع صنفی نويسندگان را  برای رسیدن به آزادی ھای مصرح در قانون اساسی مشروطه،ما. شد

 .می شد» یاسیس« ناگزير به مبارزه با دولت بوديم و کارمان، از اين رھگذر، ،ندتضمین می کرد

 

 کار حزبی و کار سیاسی

ء مستقل از د در دو حوزهنمی توان سیاسیی  ھافعالیت که توان ديددر يک نگاه ديگر، می 

 :دنانجام گیريکديگر 

 در راستای  سیاسی فعالیت ھای سیاسی حزبی ـ ايدئولوژيک که ناظر بر تالش فعاالن.1

 .است) روش انحالل طلبیدر (م  حکومت يا رژيو) روش اصالح طلبیدر (تصرف دولت 

 دولت يا  و مبارزه با بدکاری ھای فعالیت ھای فراحزبی ـ فرا ايدئولوژيک که ناظر بر نقد.2

 انتظار و توقع جانشینی ،حکومت است بی آنکه فعاالن اين حوزه، در صورت فروپاشی دولت يا حکومت

 .آنھا را داشته باشند

با دولت و حکومت انجام می گیرند، چه حزبی و ايدئولوژيک در ارتباط  ، ھر دو،اين دو صورت نیز

 ، لذا،و نجام شوند يا چنین قصدی نداشته باشندباشند يا نباشند، و چه بقصد تصرف دولت و حکومت 

 .اند» سیاسی« ھر دو

يک حزب مثًال، . د در ھر دو حوزهء فوق انجام بگیرندنمی تواننیز فعالیت ھای حقوق بشری 

کمپین « يک نھاد حقوق بشری غیر حزبی  ورا براه می اندازد،» نه به اعدامکمپین «سیاسی 

 مرجعی است که ازاما مطالبات ھر دوی اين نھاد ھا . بخشدمی را سامان » خواستاری انتخابات آزاد

 »ھم« سیاسی  ھافعالیتاين دولت، و لذا ھر دو قادر به نقض اينگونه حقوق است، يعنی حکومت و 

» سیاسیمبارزات «ای براندازی حکومت يا کنار گذاشتن دولت برنامه دارد و در اجرای حزب بر. ھستند

ت در اخود از تاکتیک توسل به حقوق بشر استفاده می کند؛ نھاد حقوق بشری نیز برای ايجاد تغییر

برخاسته از آن می کوشد، پس کارش دارای » سیاسی«قانون اساسی و عملکردھای نھادھای 

 .ستماھیتی سیاسی ا

 

  ھای از سر جھل يا تجاھلمغالطه

ن استدالل که  فراحزبی و فرا ايدئولوژيک، با اياين روزھا مشاھده می کنیم که گروه ھای

 منکر ،»کارمان غیر سیاسی استپس  و خواھان تصرف دولت نیستیم، ما کار حزبی نمی کنیمچون «

یش، اين استدالل ھا را، بصورتی مثًال، سال پ.  اينگونه فعالیت ھا می شوند»ثانوی« صفت جودو

 ما جامعهء» جايزهء صلح«ادغام شده، از جانب خانم شیرين عبادی شنیده ايم که ھم تنھا برندهء 
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 در لندن براه »مرکز حامیان حقوق بشر«محسوب می شود و ھم از دو سال پیش نھادی را با نام 

 .انداخته است

یست دقیقه ای در مجلسی که از طرف ايشان، در سپتامبر سال پیش، در يک سخنرانی ب

 : برگزار شده بود چنین گفت» لیدن«وزارت خارجهء ھلند در دانشگاه 

م احزاب ھمن نمی خوا... مقدم بر خواست ھای سیاسی استخواست ھای مدنی «

کنم اما چون ھدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت است بنا بر اين راه شان يک سیاسی را نفی 

 ما بیائیم و روی حقوق بشر کار بکنیم؟ حقوق بشری نمیشود که اما مگر ...جداستجوری از راه من 

وقتی صحبت از برابری می کنید . که نگاه به قدرت سیاسی ندارد و فقط منتقد قدرت سیاسی است

 )*(.»شما ھمزبان و ھمدل پیدا می کنید. کسی نمی آيد يقهء شما را بگیرد که برابری بد است

ھر اين سخنان درھم و بی ساختار ھمانی است که به فھرست شان اشاره گوتوجه کنیم که 

 :کردم

  خواست ھای مدنی مقدم بر خواست ھای سیاسی اند-

کوشندگان حقوق « ھمین را شان را از راه ھدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت است، -

 .می کند جدا »بشر

  سیاسی است حقوق بشر نگاه به قدرت سیاسی ندارد و فقط منتقد قدرت-

 ،صحبت کردن از حقوق بشر :و باالخره اين مالحظهء فرصت طلبانه و مصلحت جويانه که -

 ايجاد نمی  را برای کسییمشکلکم خطر است و  یست،سیاسی نبشود ثابت کرد که بصورتی که 

 !کند

 

 اصالح طلبان و کار غیر سیاسی

يک جنبه از کار است و، به خانم عبادی بچشم می خورد اما تنھا  سخن درمالحظه ای که 

نظر من، تأکید دائمی بر اينکه مبارزهء حقوق بشری با حکومت اسالمی مبارزه ای سیاسی نیست 

 .می تواند دلیل مھم تری ھم داشته باشد

 به نظر من،

از آنجا که خواستاری استقرار و اجرائی شدن مفاد اعالمیهء حقوق بشر، آن ھم از حکومتی  -

نی اساسی بوجود آمده که کًال ضد حقوق بشر است، چیزی جز در افتادن با آن که بر بنیاد قانو

 حکومت نیست

و تحقق مفاد اعالمیهء جھانی حقوق بشر و انجام انتخابات آزاد، بر اساس مصوبهء بین  -

 نمی شودالمجالس سازمان ملل، جز از طريق لغو قانون اساسی حکومت اسالمی ممکن 

 وجود مثًال(نون، حتی بصورت خارج ساختن اصول ضد حقوق بشر آن و خواستاری لغو اين قا -

 نتیجه ای جز فروپاشی حکومت )مذھب رسمی و مبتنی بودن احکام و قوانین بر شريعت فرقهء امامیه

 نخواھد داشت
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کوشند تا فقط ھر آنچه را که بوی مشکل دارند می » انحالل حکومت«کسانی که با مفھوم 

بخوانند و از آن برائت بجويند، بطوری که اين » سیاسی«ه مشام می خورد ن باز آ» نحالل طلبیا«

 می  در واقعروزھا ھرکس ادعا کند که فعالیت ھايش مدنی و حقوق بشری است و سیاسی نیست

 »!من انحالل طلب نیستم«خواھد بگويد که 

ز راه اومتی را چیست؟ اگر قرار باشد که نخواھیم حک» انحالل طلبی«اما نقطهء مقابل 

سرشار از خشونت خشونت پرھیز گرفته تا مبارزات انقالبی يا شورشی و از ( »مبارزات مدنی«

 . حفظ آن باشد تن دادن و کوشیدن در منحل کنیم خودبخود قصدمان بايد )تدافعی

پلی پر رفت و » اصالح طلبی«و » ادعای کار مدنی و حقوق بشری« است که بین و اينگونه

 . آماده ساخته می شود

  : کسی است که در متن کنونی»اصالح طلب«منظور من از 

 د و در آن تغییراتی اصالحی بدھد يا می خواھد حکومت اسالمی را حفظ کن-

يا چون در خود، و در ديگران، توان برانداختن حکومت اسالمی را نمی بینند، معتقد است و  -

 .تکه تنھا راه باقی مانده کوشش برای اصالح ھمین حکومت اس

از (بیھوده نیست که اغلب اصالح طلبان اسالمی و پیوستگان غیر اسالمی شان از نظر من، 

سخت خود را در ) مشارکتی ھا و دوم خردادی ھا گرفته تا اکثريتی ھا و توده ای ھای سابق و الحق

 پیچیده و ادعا دارند که خواستاری اعمال حقوق بشر و »مبارزات حقوق بشری غیرسیاسی«لفاف 

  ! نبايد آن را به سیاست آلوده کردو» مدنی«  صرفًاقراری انتخابات آزاد کاری استبر

تنھا کارھائی مدنی ھستند که جنبهء اصالح «: اين سخن را می توان چنین ترجمه کرد که

اما کاری که در حوزهء انحالل طلبی انجام می شود مدنی نیست و سیاسی ! طلبی داشته باشند

 .»محسوب می شود

 !بینید که در اين چھار راه ھم دو خیابان اصالح طلبی و انحالل طلبی بر ھم عمودندمی  

 

* https://www.youtube.com/watch?v=iirKRqU4Bw4 

 

 :کنید دریافت  مستقیمًا عال را ھر ھفتھیمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
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 :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
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