
  !ای سرنوشت سازدر مرحله» جامعه ايران«

  بخش اول

  

  !چند توضيح کوتاه 

در راستای , اين نوشته نيز. ی بيش از هر زمان ديگری مطرح شد»چه بايد کرد«های بحث, 98بعد از وقايع آبان 

در . مشکل دارد» منفعت عمومی«در راستای نقد باورهائی که در تشخيص . مشارکت در همين بحثهاست

  .ميپردازد, نيز در شرايط  تحميل شده کنونی» آلترناتيو«به موضوع ,  ختن به همين منفعت عمومی است کهپردا

اساساً , تنها وقتی جامعه است که در مضمون خود بر اساس قبول اين ايده نوشته شده که جامعه, اين نوشته

دولتی که از خودش دارای , است» مدرن« وقتی نيز شايسته عنوان. واال شايسته عنوان جامعه نيست, باشد» مدرن«

نه تنها , به لحاظ سياسی، بدون وجود مناسبات مدرن. بيرون آمده باشد است که ازدل مناسبات مدرن سياسی

مگر اينکه . بلکه موجوديتش نيز در خطر است, نخواهد داشت ديگر هيچ نظارت و کنترلی بر حاکميت جامعه

اين , که در جهان فعلی, ديگر نيازی بدولت نداشته باشد, سوخت وساز خود جامعه بجائی رسيده باشد که برای

در بطن تقابل : ی قرار گرفته است کهايجاد چنين دولتجامعه ايران در برابر , در شرايط کنونی. ممکن نيست

. عه استنتيحه ابراز وجود سياسی جام, که بمثابه دولت مدرن.يابدميتواند موجوديت , جامعه با حاکميت کنونی

دموکراتيک و : حالاين دولت در عين. اما همه چيز آن نيست, سکوالربودن يک مشخصه اصلی و مهم آن است

کردن گرايشات ساز حکومتو زمينه, کننده شرايطفراهم: با اين مشخصات. پاسدار عدالت اجتماعی است

. ک قانون اساسی مترقی هستندقوانينی که خود متکی بر ي. های قانونی استسياسی گوناگون در چارچوب

با . منظور هر دولتی نيست. ترين نمودهای تجربه شده تاکنونی آن استدولت در پيشرفته: منظور از دولت مدرن

ائی بمثابه مفهومی استفاده شده که همان جامعه مدنی گسترش يافته» جامعه مدرن«از واژه : توجه به مضمون گفتار

  .است است که از خود دارای يک دولت

که معموالً هيئت . ها بکار ميرود همان کاربردی را ندارد که در مباحث روزانه ايرانی, در اينجا» دولت«مفهوم 

. کل ارگان حاکميت در جامعه مدرن است, منظور از دولت در اين نوشته. وزيران يا قوه مجريه مد نظر آنهاست

يا گرايش , همت کردن را برای اين يا آن طبقحکواز اين منظر، دولت شامل کل آن ساختارهائی است که 

بايد , دولت چگونه در عالم واقعی سامان ميگيرد, در فردای يک انقالب. سياسی يا ائتالفی از آنها ممکن ميکند

, در ضمن. در اصل به توازن قوای طبقاتی بعداز انقالب بستگی دارد, يا بقول معروف... بستگی دارد: گفت که

بمعنای دادن پاسخی امروزی با : گفتم. نيست» دولت«آليزه کردن مفهوم بمعنای ايده« مدرن«استفاده از وازه 

  . به معضلی است که جامعه ايرانی برای دفاع از موجوديت خود بايد بدهد, ترين الگوهااستفاده از پيشرفته

شدن به ه در جهت تبديلجامع. نظر است مد, بمثابه يک حوزه سياسی» ی ايرانجامعه«موجوديت : بر اين مبنا

اعتراضات . ببعد روبرو شده است 57از " ايران" اسالمی" جمهوری"با يک مانع سياسی بنام , »جامعه مدرن«



بعنوان فراتر رفتن اين , »جامعه«ابراز وجود آگاهانه اما , ها طبيعی فرض شدهخيابانی و حضور مبارزه جويانه توده

فعال به اثبات  »شهروندان«فعاليت آگاهانه ائی که واقعيت خود را در جامعه .مبارزه فهميده و ترجيح داده ميشود

 –شدن " ائیتوده"ها و نبايد همچون گذشته دچار اين توهم شد که گويا  صرف حضور توده: چراکه  .ميرساند

معه ايرانی به جا: بازهم فرض بر اين است که, در اينجا. به رهائی و ايجاد جامعه بهتر منتهی ميشود -اتوماتيک

, ائی برخوردار و دوام فاشيسم کنونی تا حد زيادیاز حمايت توده –در بيشتر راه  -رژيمی که " حاکميت"يمن 

امکان و توان آنرا دارد که , هايش را فرا گرفتهدرس, از اين تجربه تاريخی, مديون چنين حمايتی بوده است

  . ساندبه اثبات بر, موجوديت خودرا با تشکيل دولت مدرن

من در اينجا فقط همراهی و , آنچه که گفته شد را در صحبتهای بسياری از مخالفان رژيم روزانه ميتوان يافت 

  .اندصدائی با شهروندانی که در جهت آزاديخواهیهمراهی و هم. همصدائی خودرا نشان ميدهم
  

   !مقدمه

سرعت  -که از قبل آغازشده بود -سياسی را  گرائیفروپاشی اسالم, 96اعتراضات مردمی عليه رژيم در دی ماه 

ابراز وجود خيابانی معترضين را برای مدتی از صحنه خارج , نيروهای سرکوبگر با اعمال خشونت بسيار. بخشيد

در  مردم معترضبارديگرعزم راسخ , 98اما با تداوم اعتراضات در آبان , دامنه اعتراضات محدود گشت. کردند

 - آمده اعتراضات مجددی که از يکسو ترديدهای پيش. تری بنمايش درآمدعاد گستردهدر اب, مخالفت با رژيم

 اربردخشونتدر ک: بازهم اين رژيم بود که, اما از سوی ديگر, را خنثی کرد -در مورد تداوم حرکتهای اعتراضی

  .ختحدومرزی را نشنا, طلبی مردمعليه حق

چراکه برای بقاء و , بايد اميدوار بود که چنين باشد. دار استحرکتی ادامه, روند عبور جامعه از رژيم اسالمی

ديگر با تمايالت , بار کنونیدادن به وضع فاجعهخاتمه: چراکه. اين امری حياتی است, موجوديت اين جامعه

چنين عبوری به يک تحول انقالبی منجر , کی و چه وقتی. توجهی از مردم ايران همخوانی دارداکثريت قابل

مستلزم يک پاسخ عملی , اما شرايط بوجود آمده بدون هيچ ترديدی, بينی نيستيا نه؟ قابل پيش, شد خواهد

بلکه در ذات , پاسخی عملی که نه تنها عبور از رژيم اسالمی را کامل کند. جانبه از جانب جامعه ايرانی استهمه

. باشد و خواهد بود -هبی و غيرمذهبیگرائی مذدر معنای عبور جامعه از هر نوع فرقه -خود تحولی انقالبی 

ابرازوجود درقامت . ر مقابله با رژيم اسالمی قابل تحقق استدرون اتحاد همگانی مردم ايران دحرکتی که تنها از 

در جهت ايجاد دولتی مدرن متحول  -,در واقعيت سياسی آن -انی بعنوان يک کل راشهروندانی که جامعه اير

  . کنند

نه , فازی که در آن. بدون شک وارد فاز جديدی ازحيات سياسی خود گشته است, 96ز وقايع جامعه ايرانی بعد ا

يک نيروی آلترناتيو  دهی بهبلکه تالش برای سامان, تری يافتهاسالمی ابعاد گسترده" نظام"مخالفت باکليت , تنها

, ائی است که با بميدان آمدن مردماين بمعنای آغاز پروسه. فراگير را به درون مبارزات اجتماعی بازگردانده است

تقويت اين روند اصل . های آتی در کل جامعه ايران مشخص و معين خواهد ساختتقابلديگر سرانجامش را 



در سوی ديگرش حاکميتی قرار دارد که از همان , هجامعجدالی است که در يکسوی آن , اين ديگر. است

پروژه سلب حاکميت از مردم ايران را با توسل به  -گرايانههدر جهت تحقق اهداف فرق -روزهای اول استقرارش

  . برده استهای فاشيستی پيشروش

عبور , بروزی آشکارتر خواهد داشت, مخالفت با کليت رژيم اسالمی هرباره در اشکالی جديد, نبايد مردد بود 

, با اين وجود. ريخی استديگر يک تقابل جدی تا, کمخاتمه دادن به بی نظمی سياسی حا, از باطالق کنونی

باز شاهد آن هستيم و خواهيم بود که ترديدها نيز خود را در , هرباره و بعداز هر حرکت سرکوبگرانه رژيم

, گوئی که اصالح. تا کل تحوالت ممکنه را به بازخوانی مجدد فراخوان دهند, فضاهای جديدی بازسازی کنند

کل حرکت اجتماعی برای رسيدن به مقصود را با پيچ و , تروی همراه با ترديد وسکوپس, پيشروی, انقالب

, نکند بازهم نوزادی ديگر! »نه اکنون« :حرکتی که هرباره بخود ندا ميدهد. اندتابهای زايمانی سخت همراه کرده

عدم شکلگيری اراده تنها نشان از : نه اکنون گفتنها و ترديدهائی که. آغشته به ويروسی جديد پا بدنيا بگذارد

چگونه . وجودش امری ضروری است, می و مشترکی دارند که در هر انقالب و هر اقدام تاريخی بزرگموع

که تنها با متحد شدن جامعه در برابر رژيم پاسخ , خود يک مسئله عملی است. ائی شکل ميگيردچنين اراده

دادن به تداوم فاجعه يزی جز تنچ, ای ديگرآوردن هر اما و اگری در مقابل شکلگيری چنين اراده: اينکه. ميگيرد

که کل پهنه جهانی را در (,اما و اگرهائی که از سر لطف خيل عظيمی از فيلسوفان و تحليلگران. کنونی نيست

بر فرق جامعه ميکوبند و مانع از " 57تجربه تاريخی "هر روزه تحت عنوان , )انداقصی نقاط گيتی اشغال کرده

  . اندشکلگيری اراده مشترک

ايجاد کننده انقالب خود , برعکس. اتفاق  نيافتاده است» برنامه سياسی«انقالبی تاکنون برای تحقق اين يا آن هيچ 

چراکه کار هر انقالبی اين بوده که نظم موجود را از بين . شدن آلترناتيوهای گوناگون استبرای مطرح شرايط

ست بين دالئل وقوع يک انقالب و ماهيت آن با فرق ا. فراهم گردد, تا شرايط برای برقراری نظمی جديد, يبرد

" آلترناتيو"چون , نميکنند" انقالب"اينکه گفته ميشود که مردم . کاری که يک انقالب در اساس صورت ميدهد

ائی است که افسانه, در رژيم اسالمی. است » انقالب«يک نوع تبليغ سياسی آگاهانه در مخالفت با , ندارند

اگر در اينجا نيز پيشاپيش از چه بايد کرد . اندکاران و مدافعان وضع موجود ساختهحافظهم, دلزدگان از انقالب

ه و قصد عبور از رژيم و ساختن آينده را آغاز شددر راستای تقويت و همراهی با مبارزاتی است که , گفته ميشود

آنهائی نيزکه به اشتباه . فی ميزنندکاران نيستند که چنين حراين تنها دلزدگان از انقالب و محافطه, گرچه. دارند

بر , ساز ميداننداز آنجا که خودرا بنوعی انقالبی و تاريخ, )هابخصوص بعضی از چپ(ميدانند » حزب«خودرا 

بخاطر وجود زيجود , فکر ميکنند که اگر انقالبی صورت بگيرد, برعکس, نه در ضديت با انقالب. همين باورند

درستی و , درحاليکه. قدرت را بدست بگيرند, تا اگر وقتش رسيد, برنامه داشته باشندو " آلترناتيو"بايد . آنهاست

در هر انقالبی نيروی آلترناتيو در دل همان انقالب . ندارند انقالب وقوعهيچ ربطی به , نادرستی چنين ادعاهائی

دادن به نظم ر حال شکلنظم قديم فروپاشيده و جامعه د, مربوط بدورانی است که انقالب شده. آيدبوجود می

, دارند احزاب هم بطور واقعی وجود, اساساً دموکراسی تاحدی وجود دارد. يا شرايط عادی است. جديد است



نه : ميتوان ادعا کرد که, به جامعه ايران که نگاه کنيم. لذا برای رسيدن به حکومت بايد آلترناتيو داشته باشند

نه نظم موجود , نه انقالب شده: واقعی وجود دارند و مهمتر از هر دو نه احزاب بمعنای, شرايط دموکراتيک است

  . درهم شکسته شده است

. هنوز به وضعيت موجود تن ميدهند, از اين منظر که اکثريتی از اين مردم. از زاويه ديگری بايد موضوع را ديد

چيز بدتری از آنچه که هست بوجود  ,نبايد ترديد کنند: درحاليکه. البته اين نيز بمعنای طرفداری از رژيم نيست

بلکه چيزی جز ايستادن وايستادگی وتالش , نه تنها چيز بهتری خواهد بود, هر آنچه که اتفاق افتد, نخواهد آمد

تداومش . فاجعه است. بدترين حالت نيست, چرا که آنچه در ايران امروز وجود دارد. برای ساختن آينده نيست

در طول چند , اشت که عدم اعتمادی اجتماعی نسبت به آينده و تالش برای ساختنشکی نيس. را بايد پايان داد

  .تا اراده مشترک دوباره شکل بگيرد. که بايد بر آن غلبه کرد, دهه گذشته بوجود آمده

  

  ! ايجاد شرايط جديد سياسی

ابرازوجود اعتراضی خود  که معترضين با, و از پائين عليه رژيم بودند رحقب, شورشهائی مردمی, وقايع دی و آبان

-چاره, اعتراضاتی که بنا به ضرورت. از آن خبر دادند -بمثابه آغاز روندی جديد -در بسياری از شهرهای ايران 

 -آغاز روندی که . ای جز آزاديخواهی بمعنای واقعی و فراتررفتن از ابرازخشم و شورشهای اعتراضی را ندارند

جامعه ايرانی بمثابه  آگاهانهبرازوجود ا: چيز ديگری جز, در قدم بعدی -در واقعيت تداوم حيات جامعه ايرانی

مناسباتی . اش به شدت تخريب شده استاکنون مناسبات درونیائی که همجامعه. ن نميتواند باشدمدر يک جامعه

جاد دولتی ايمشترک و همگانی مردم ايران به  , آگاهانه در شرايطی بازسازی ميشود که اعمال اراده, که تنها

به نظم جديد نيز شکل , آن اتفاقی است که با رفتن رژيم,اين. منتهی گردد, )دولتی که از آن جامعه باشد( ن مدر

 نوعیيعنی چه؟ همه دولتها ب» دولت مدرن«اما اگر کسی در اينحا بپرسد . اين روشن است. و معنا ميدهد

. استتاريخ جوامع پيشرفته به آن پاسخ داده. ستاين دولت چيست؟ پاسخ آن روشن ا» ماهيت«پس , اند»مدرن«

- ساز حکومتهمچنين زمينه, سوسيال است, ايجاد شرايطی سياسی است که دولت در آن دموکراتيک است

اگر حزبی سوسياليست بود و در چارچوب . کردن برای گرايشات و احزاب سياسی با ماهيتهای متفاوت است

سوسياليستها در : مخالفين آن نيز خواهند گفت, ر يک اتفاق قانونی استاين ديگ, چنين دولتی به حکومت رسيد

  .بحث ديگری است, اش را من و شما قبول داشته باشيم يا نهسوسياليسم. اندحکومت

منطبق با شرايط تاريخی کنونی , ايجاد شرايط سياسی جديد در نظر گرفته شود نتيجهدولت مدرن اگر بعنوان  

رايشات سياسی گوناگون در اين مقطع بخواهند که بر شکلگيری چنين دولتی تأثير بديهی است که گ. است

فعاليتهای خودرا در , تنها در شرايطی ميتوانند مؤثر واقع شوند که اين گرايشات نيز, اما اقدامات آنها نيز, بگذارند

اهداف متنوع , ه تصوراتمسئله اين است ک. جهت ايجاد چنين شرايطی متمرکز سازند و در اين راستا عمل کنند

ايجاد شرايط يعنی , به اين هدف اصلی, و گوناگونی که گرايشات سياسی دارند و از سوی آنها تعقيب ميشوند

در جهت آزادی در جامعه , در جهت حل معضالت بيشمار اجتماعی و باالتر از آن, سياسی در اين حوزه جديد



که ايجاد دولت مدرن نيز , ون اساسی مترقی تدوين گردديک قان, شرايطی که از دل آن. ايرانی ممکن گردد

نه بده , دخالت شهروندانبايد حاصل پروسه , گيری چنين ساختاریاين بدان معناست که سامان. حاصل آن است

شان را بهتر است که انرژي, اندجريانهای سياسی اگر خيلی نگران آينده و آلترناتيو مردم. بستانهای سياسی باشد

به حيات رژيم , آنرا در جهت شکلگيری اتحادی بکارگيرند که در نهايت, افقات کاغذی به هدر ندهندروی تو

اين در همان حال . ايجاد ساختارهای جديد ممکن است, به ايجاد شرايطی منجر ميشود که در آن. خاتمه ميدهد

  . بيان همان منفعت عمومی است

, نيز ايجادکننده شرايط سياسی و قانونی پايدارتری است که خود, ايجاد دولت مدرن, در اين شرايط جديد

از سوی , از يک سيستم فاشيستی است رهائیاز يکسو بمعنای , بمعنای پايان مصائب و رسيدن به آزادی نيست

های فردی و ه برای دموکراسی و گسترش آزادیمبارز: ديگر بمعنای ايجاد شرايطی قانونی است که در آن

های راهنه تنها از , ه برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع هر نوع ستم و استثماریمبارز, ها ينهاجتماعی در همه زم

در . ای باشدحاصل و نتيجه چنين پروسه,  مقدمه, بلکه خود دولت برآمده از اراده جامعه نيز, ددقانونی ممکن گر

ميتواند تحت نظارت وکنترل , يزها و ثروت ملی در جهت توسعه ناستفاده از سرمايه: چنين دولتی است که

  .بلکه در راستای حل معضالت اجتماعی عمل کند, نه تنها قانونی و نهادينه شود, اجتماعی درآمده

در , برای حل تضادی نيز هست و خواهد بود که بطور مشخص در جامعه ايران ايجاد شرايطبمعنای , اين درکل 

شبيه   بنوعیيا آنچه که در ايران (بوجود آمده است , وی ديگربين اکثريت مردم از يکسو و روبنای سياسی از س

چراکه . بالواسطه نبايد انتظار حل چنين تضادی را داشت, در فردای بعداز رژيم, گرچه). روبنای سياسی است

وجود اختالفات ناشی از اين  -چراکه وجود تضادهای بسيار در دنيای واقعی. يک پروسه است, اين خود

بسوی » متحدشدن«هائی که حتی دشواری. ائی را با دشواريهای بيشمار مواجه ميکنندپروسه چنين -تضادها

مبارزه برای حل چنين , در روابط اجتماعی مدرن, اما چه باک. و ناشدنی جلوه ميدهند ساختن آينده را سخت

ز آن هراس داشت و به آن نه آنکه ا, های قانونی و دموکراتيک هدفی است که بايد به آن رسيدجدالهائی از راه

  .پشت کرد

که مناسبات در جامعه ايران نيز همچون , با پذيرش اين فرض مشخص شده:  تصور ايجاد شرايط جديد سياسی 

معضالت جامعه ايرانی در : بر پذيرش اين اصل استوار است که. داری استسرمايه, بقيه جوامع در جهان کنونی

. داری نيز پاسخ سياسی خودرا ميگيرداست که در دل همين مناسبات سرمايهاز نوع مشکالتی , اين مقطع تاريخی

, مبارزه طبقاتی نيز«: تا بقول انگلس, اش بازگرداندجامعه را بايد قبل از هرچيز به مسير اصلی: در اين معنا که

ايران حاصل  اما بيش از هر چيز ديگری در, ای که وجود داردمبارزه. »روال عادی خودرا دوباره پيدا کند

شرايط چراکه اول بايد . به تنهائی بجائی نميرسد, بر اين پايه. اندازی استچشمدر اسارت بی. درماندگی است

رژيم اسالمی برود و بجای آن با دخالت : شرايطی که تنها وقتی متحول ميشود که. کرد سياسی موجود را متحول

در جهت حل , اسی و قانونی تحوالت بعدی اجتماعیدولتی ساخته شود که بمثابه شرايط سي, فعال جامعه

اندازهای جديدی که هم ايجاد چشم. هم بيان منفعت عمومی است, هم ممکن است, اين. مشکالتش عمل ميکند



مسئله . بندی کردن مبارزه نيستبحث بر سر مرحله, اشتباه نشود. در عرصه مبارزات طبقاتی نيز ميتوان گشود

  .جديد است ز روی ايجاد شرايطتمرک

  

  ! »هاستانقالب کار ملت«

ائی با يک ای از کارل مارکس در سالهای هفتاد قرن نوزده است که در مصاحبهگفته,انقالب کار ملتهاست

, قولی نبودلزومی هم به آوردن چنين نقل, گرچه.عنوان ميکند, کنندهروزنامه آمريکائی در پاسخ به مصاحبه

که گويا ,دلبخواهی هم نيست. اندبودن خودرا به اثبات رساندهد که اجتماعیچراکه اين خود انقالبات هستن

به همگانی بودن و همه با هم بودن نيز . ای انقالبی يا احزابی انقالبی خواهان آنندچون عده, انقالب خواهد شد

رای عبور از در شرايط معين ب با هم بودن همه شهروندان آگاه يک جامعه: موضوعی مربوط به. مربوط نيست

  . تيک مرحله تاريخی در حياط يک جامعه اس

در جوامع عليه نظم موجود ممکن ميشوند تا زمينه را برای , های احزاب رخ نميدهندانقالبات بنا به برنامه: لذا

در انقالبات درآنجائی نهفته ) اگر احزابی وجود داشته باشند( شانس احزاب . ايجاد نظم جديدی فراهم کنند

ها و آرمانهای احزاب سياسی نبوده و انقالبات ناشی از ديدگاه. ه قدرت سياسی در کف خيابان استاست ک

  . انداجتماعی -ناشی از ضرورتهائی تاريخی, نيستند

. اندجامعه بودنش را بعنوان يک حوزه سياسی مشترک به اثبات برسدر موقعيتی قرار گرفته که بايد , جامعه ايرانی

اينها موضوعاتی نيستند که در اينجا مورد . تعين رهبری واحد و از اين حرفها فرق دارد, الف ملیاين با تشکيل ائت

در بهترين , اين تاکتيکها. بها داده ميشود, شده و به آنزيادی برجسته , اين قبيل اقدامات. توجه قرارگرفته باشند

. کنند البی و خارج از آن اتخاذ ميکنند يا نمیميتوانند تاکتيکهائی باشند که گرايشات گوناگون در هر انق, حالت

از اين طريق بر روند اصلی تأثير , در موقعيت بهتری قرار بگيرند يا نگيرند, تا در جريان انقالب و بعداز آن

بحث بر سر , گفتم. نبايد در اين معناها فهميده شود, آنچه که گفته شد. خواهند داشت يا نخواهند داشت

مسئله مهم رهبری , اگر در چنين انقالبی. ب يا وحدت مردم در انقالب آتی ايران استاجتماعی بودن انقال

الزامی نيست که از طرف چنين , که مطرح خواهد شد, آيددر بطن انقالب پيش, انقالب هم در وقت خود

. سخ ميدهداين خود انقالب است که به مسئله رهبری نيز پا, اتفاقاً چون انقالب است. گرايشاتی پاسخ بگيرد

بلکه آن گرايشاتی نيز در اين انقالب , بايد متحد شود, چراکه نه تنها هر انقالبی کار ملتهاست و ملت برای آن

اين نتيجه , در ضمن. جای پائی برای تأثيرگذاری پيدا خواهند کرد که برای تحقق چنين اتحادی تالش کنند

چراکه بر اثر چند دهه حاکميت يک . نونی نيز هستتحليل مشخص از جامعه ايرانی و موقعيت آن در شرايط ک

يک دليل واضح آن همين است که حزبيت و مبارزه . موجوديت جامعه است که بخطر افتاده است, رژيم اسالمی

به حمله خارجی  يا تن: بجائی رسيده که دو راه بيشتر ندارد, همچون جامعه, اين جامعه, لذا. حزبی وجود ندارد

  ند و چه بسا روزی هم برسد که مردم محضورات را کنار بگذارندبدهدکه نجاتش ده



و از نيروهای خارجی بخاطر کمکشان برای رهائی از فاشيسم تشکر کنند و چه بسا ما نيز يک ) هاهمچون آلمان( 

ی شرايط وقوع انقالب, با عملکرد خود, از دست فاشيسم  بناميم؛يا خير» روز رهائی«روز اشغال مملکت را , وقتی

فعاليت برای تحقق آن در مقابل اين , وحدت مردمفراخوان به . ع کنيمريرا تس) که بدست ملت صورت ميگيرد(

های اتخاذ سياست, بينی نيست، اما در تقابل با رژيموقوع انقالب قابل پيش. ارتجاع يک شرط اساسی آن است

هيچ راه . تن بسوی انقالبی ديگر را نداردخود معنائی جز رف, عدم هرنوع مماشات با رژيم. راديکال ممکن است

باالتر . زنند بخودشان مربوط استگرايشات سياسی چه گلی به سر خود می, اينکه در حالت دوم. ديگری نيست

آيند و  آيند يا نمیحتی اينکه طبقات اجتماعی در اين روند چقدر متشکلتر بيرون می, از گرايشات سياسی

  . خواهند بود اینتيجه چنين مبارزهحاصل و , ندمقدمه نيست, رار ميگيرنددر چه موقعيتی ق, آخردست

بتواند دفاع ...) از طبقات گرفته تا احزاب و(بايد از موجوديت خودش بمثابه بستر عمومی همه , بمثابه کل, جامعه

مسئله . است انقالب اجتماعی, انقالبی است که در معنای سياسی آن. چراکه اين يک انقالب سياسی است. کند

با ايجاد , گری و از اين حرفهاتحت عنوان انقالبی, مبادا: در اين راستا. اصلی عبور جامعه از باتالق کنونی است

گرفتن از درس"از جمله  -های گوناگونبه بهانه, تفرقه در صفوف ملتی که ميخواهد از حقوق خود دفاع کند

نيز بدون موجوديت يک » دولت سوسيال«. فاجعه کمک کنيم به تداوم اين -"دفاع از منافع طبقات", "تاريخ

ای وجود يک طبقه که يکی از مشخصات چنين جامعه بديهی است. جامعه و دولت مدرن قابل تصور نيست

برای . است که در تحوالت اجتماعی نقش خودرا ايفا ميکند -هرچه متحدتر بهتر -کارگر آگاه به منافع خود 

الزم است همچون يک طبقه اجتماعی به وظائف . طبقه کارگر دنبال طبقات ديگر بيفتاداين کار الزم نيست که 

  . عمل کند قبال جامعه و آينده آنسياسی خود در 

معنائی که در ابرازوجود جامعه در برابر حاکميت . خودرا آشکار ميکند, آن معنای ديگر نيز: از اينجاست که

ابراز وجودی که جامعه . اندابراز وجود اجتماعی در دوران مدرن بودهانقالبات هميشه نوعی . موجود نهفته است

با از آن خود کردن دولت به خود موجوديت مدرن و : ائی که گفتمجامعه. سياسی را همچون جامعه را ميسازد

ر فرات, شهروندی است که فقط تابعيت يک حوزه سياسی را ندارد, نوينی ميدهد که در آن شهروند بمعنای واقعی

پس مسئله اين نيست که همه با هم دنبال اين و آن افتاده . اش ايفای نقش ميکنددر تعيين سرنوشت جامعه, از آن

 ريکبعنوان شهروند آزاد ش, ی است که هر يک بنوعی در حفظ آنوجوديتمسئله دفاع از م, برعکس, باشيم

شرايط مشترک زيست مارا شکل  ,چراکه خواسته و نخواسته. تعهد به انجام وظائف مشترک است. هستيم

  .ميدهند

  

  ! در راستای منفعت عمومی, چه بايدکرد

داری بوجود آمدند و به دوران مدرنيته که از دل مناسبات ماقبل سرمايه, جوامع جديد در اروپای غربی, تاريخاً

ماهيت آنرا عوض (د در مقابل دولتهای استبدادی و اشرافی قد علم کرده و دولت را از آن خود کردن, پاگذاشتند

به . چيزی جز ابراز وجود طبقه بورژوا نبود, اين قد علم کردن به لحاظ سياسی, اما در واقعيت آن زمان). کردند



رو به داخل خودرا بمثابه «که .ناميدعينی ميديد و آنرا جامعه بورژوائی نيز می ایهمين دليل نيز مارکس بگونه

واقعيت اين است که بعداز حضور طبقه ). ايدئولوژی آلمانی(  »زمان ميدهددولت و رو به بيرون بمثابه ملت سا

همچنين گسترش حق رأی همگانی  -بعنوان يک عامل اساسی -کارگر در عرصه سياست بطور مشخص

در جوامع : ازجمله. دستخوش تحوالت بيشماری شد, ماهيت جامعه در جوامع پيشرفته) مخصوصاً حق رأی زنان(

جامعه مدرن , ميتوان گفت که در جوامع پيشرفته. ديگرجزئی ازکليت مناسبات اجتماعی هستندها دولت, مدرن

.  که هست و نيست دولتها را نيز دستخوش تحول کرده است. يافته استهمان جامعه متکی بر شهروندی گسترش

لذا تفاوتی بين . است کرده از سوی ديگر به تحوالت  جامعه وابسته, موجوديت دولت را از يکسو به بقاء جامعه

داری بايد قائل با جوامع در اوائل رشد سرمايه, انددولتها در قرن بيست و يک و در جائی که جوامع رشد يافته

در اينجا . اين البته در جای خود يک بحث نظری متفاوت است که من در اينجا قصد وارد شدن به آنرا ندارم. شد

وقتی (که نه تنها خود مصيبتی در شناخت رژيم اسالمی است , ين تفاوتنديدن ا: فقط ميخواهم تأکيد کنم که

يا , يا پاسخ ايدئولوژيک, بلکه اين نيز هست که ما ندانيم بدنبال چه چيزی هستيم, )ميخوانيم» دولت«که آنرا 

  .نهايتاً به اصالحاتی در سيستم فعلی تن ميدهيم

هم سرکوبگر است , نيروی حاکمه موجود در ايران«: ناد به اينکهايرانی بنا به دالئل خود، از جمله با است هایچپ

بخشی از ناسيوناليستهای ايرانی به , »دولت است, داری، پس آنچه که در ايران نيز هستحامی سيستم سرمايه, هم

 فعالً, اين رژيم«: دولتهای خارجی به اين دليل که. »رژيم تماميت ارضی ايران را حفظ ميکند« :اين دليل که

به وجود چيزی بنام دولت در ايران بنوعی رسميت داده و ... و » المللی استنماينده رسمی ايران در روابط بين

ديگر ربطی به واقعيت امروز , نگری ميکنند و تنها نشان ميدهندکه با برخوردهای انتزاعیها سطحیچپ. ميدهند

, از ناسيوناليسم خاکی و خونی دفاع ميکند, قول خودشآن بخش از ناسيوناليسم ايرانی که ب. جامعه ايران ندارند

از خون ملت , حتی اگر اين رژيم, حتی کشتار بدست چنين رژيمی را نيز طبيعی ميداند, برای حفظ اين خاک

در ايران ) به لحاظ مضمونی(بر عدم واقعيت چيزی بنام دولت , بدون شک, های پيشرفتهدولت. جويبارها بسازد

, الملليا بنا به تبعيت از روابط بين, منافعی است که دارند, آنجا که تنها حقيقت معتبر برايشاناما از , واقفند

مگر اينکه بنا به دالئلی عدم رسميت آنرا قبول (ناچارند که وجود دولت در ايران امروز را برسميت بشناسند 

جامعه ايران , يند که در اين مقطع تاريخیبما نميگو, هيچ يک از اينها و به هر دليلی که عنوان کنند, اما). کنند

دولت را در ايران بايد : ائی راهبردی در برابر انجام چه وظيفه تاريخی قرار گرفته است؟ انجام اين وظيفه کهبگونه

البته که نبايد . بنفع طبقه کارگر است, حتی بيشتر از بقيه, هرچه مدرنتر باشد، بنفع همه: دولت مدرنی که. ساخت

گرچه . تری استتازه آغاز ماجر در اشکال متمدنانه. که گويا ديگر دنيا بهشت است. وهم نيز شويمدچار ت

اول اين را بايد حل , در جامعه ايرانی. است که مسئله دارند» تمدن«با خود مفهوم . مشکل دچار توهم شدن نيست

  . کرد

وجود » دولت«بات سياسی حاکم چيزی بنام بنا به مضمون و مناس, در مقايسه با دولت مدرن, در ايران امروز 

حاکميتی وجود دارد که از همان روز اول تالش کرده است تا مضمون دولت را در مدرنيت آن . خارجی ندارد



در , نه تنها نتيجه طرح مسئله, ايجاد دولت مدرن, لذا. تخريب کند و در اين کار خود نيز موفق بوده است

سياسی در جهت تشخيص  پاسخی, ی استحوزه سياسايرانی بمثابه يک معه موجوديت جاچارچوب نگاه به 

آنرا بعنوان آلترناتيو تاريخاً .آلترناتيوی است که وجود بربريت ناشی از رژيم اسالمی, عمومی استمنفعت 

الزم است تا درک درستی از آن داشته باشيم و آنرا بعنوان وظيفه تاريخی همه اقشار و . تحميل کرده است

بلکه بمعنای , ه معين استشهروندان يک جامعبيان منفعت عمومی , منفعتی که نه تنها. اجتماعی بدانيمطبقات 

گون ناشی ايجاد شرايط جديدی در جهت حل معضالت اجتماعی و تضادهای گوناگونی است که از منافع گونه

اتنيکی و فرهنگی , ت طبقاتیتعلقا, جنسيت, مذهب, منفعت عمومی شهروندانی که ميتوانند با هر رنگ. اندشده

کردن نه نتيجه مخدوش, خود رسيدن به اين درک مشترک در شرايط کنونی. ای مشترک از آن بهره ببرندبگونه

گرفتن وجود اختالف در مورد ساختار ملی در حال و نه در جهت ناديده, منافع متفاوت طبقات گوناگون است

 ی شهروندان ايرانهمهع مشترکی است که از منافع مشترک و موجود بلکه تنها ناشی از درک مناف, فردای ايران

اکثريت , ائی که در آنحوزه.که نتيحه ابراز وجود جامعه است. در يک حوزه سياسی مشترک نتيجه شده است

در سوی ديگر آن , چيز ديگری نيست, شهروندان در يکسو و حاکميتی که بجز ابزار سرکوب عليه جامعه

بلکه بمثابه پاسخی عمل , اين آن چيزی است که نه تنها ضرورتش بايد برای همه روشن شده باشد. اندايستاده

به جامعه ايرانی به , اگر حاکميت چهل سال ارتجاع و فاشيسم. کند که سؤال  مربوط به آلترناتيو در خود دارد

بايد رفت و . واقع جامعه نيست در عالم, بايد گفت که اين جامعه, همين سادگی نگفته باشد که آلترناتيو چيست

  . فکر ديگری بحالش کرد

نه طبقه : حالتی بوجود آمده که در آن به گفته انگلس, فاشيستی نيز -بر اثر چهار دهه حاکميت مذهبی , گرچه

اين روايت به : نه پرولتاريا توان آنرا دارد؛ که بايد اضافه کرد, بورژوا قادر به انجام وظائف تاريخی خود است

حوزه » جامعه بودن«چراکه خود . توضيح نميدهد, هنوز اصل مسئله در ايران امروز را بطور مشخص, هائیتن

, نفراتر از اي. بلکه موجوديت آن به خطر افتاده است, نه تنها زير سؤال رفته. سياسی ايران نيز زير سؤال رفته است

در  -منظور از جامعه . بل با رژيم بايد بميدان آيددر تقا, ايم که کل جامعه بمثابه جامعهدر شرايطی قرار گرفته

که . اندهمه آن شهروندانی هستندکه مسئله را دريافته و به چنين تقابلی روی آورده -اينجا و همه جای اين نوشته

در يک جامعه را  باهم زيستنآنهائی هستند که معنای دفاع از , چراکه اين شهروندان. جنبه مثبت قضيه نيز هست

بلکه به ابزاری , نه تنها جا افتاده, نيز» شهروند«بار است که مفهوم در درون همين وضعيت فالکت. اند فتهدريا

بلکه برای اثبات , طلبی محدود کندشهروندی که ديگر نميتواند خودرا به حق. طلبی مبدل شده استبرای حق

  .ديگر ناچار است که بعنوان صاحب حق ظاهر شود, خود

آنگاه است که دموکراسی يک دموکراسی . دموکراسی نيز وجود خواهد داشت: الت است کهتنها در اين ح

اين , در آن حالت. چراکه نتيجه ايجاد دولتی است که ديگر تابع جامعه و از آن جامعه است. پايدار خواهد بود

دولتی که خود . باشد" دموکراسی"نه اينکه بخشنده چيزی بنام , دولت است که نتيجه روابط دموکراتيک است



شکل موهومی از . دولت نيست, يا نميشود, دموکراسی ظاهر ميشود" بخشنده"نتيجه دموکراسی نيست و در مقام 

  . آن است

- مطيع وگوش" ایجامعه", اند تا با استفاده از ابزارهای مدرنتالش کرده, حاکمان در ايران, از مشروطه ببعد

بخش ديگر واقعيت . که تنها بيان يک بخش از واقعيت است, سازندهای خود بدر جهت اجرای سياست, بفرمان

برده شده که جامعه موجوديت آن چيزی پيش به موازاتبما ميگويد که خود پروسه تکوين دولت در ايران 

به " دولت"تا , اندتالش کرده, ياگروهای ذينفع در داخل, چه طبقات,چه قدرتهای خارجی. خوانده ميشود

گرچه وجود هميشگی مقاومت اجتماعی در برابر چنين .رگيردوزه تأثيرگذاری شهروندان قراخارج ازح,شکلی

حاکمانی که از درون فعل و  .بمثابه مانعی در راه حاکمان عمل کرده است, در اشکال گوناگون, استبدادی

ا بزير سلطه خود هست و نيست جامعه ر, "دولت"اما بالفاصله بنام حاکميت و, انفعاالت سياسی به تسلط ميرسند

که . اين ديگر جامعه ايران است که به موقعيتی رسيده که خود سرنوشت خود را بدست بگيرد. کشيده و ميکشند

جامعه ديگر بايد . مسئله ساده است. ممکن ميگردد, با ابراز وجود سياسی جامعه ايران همچون جامعهتنها , آنهم

  . خوار باقی خواهد ماندجيره همچنان درمانده و, واال. روی پاهايش بايستاد

, در ضديت ذاتی با هر پديده مدرنی, از موضعی کامالً ارتجاعی, در طی چهار دهه گذشته, رژيم اسالمی  

های فاشيستی نه تنها متالشی کند، بلکه بجای گرائی و روشتوانسته مفهوم دولت مدرن و موجوديت آنرا با فرقه

نهادهائی که . فاشيستی دارند -اعمال خشونت ايجاد کندکه ماهيتی مذهبی غارت و, ابزارهائی برای تحميق, آن

: که در آن. دراساس با احقاق هر حق و حقوقی که ناشی از حق وحقوق فردی و اجتماعی مدرن باشد درتضاداند

ی که بنا به معيارها" حاکميتی. "گرايانه نيستچيزی جز ابزار خشونت برای پيشبرد مقاصد فرقه, "حاکميت"

« از مفاهيم , رژيم اسالمی. مانع از موجوديت سياسی جامعه است, ترامروزين و قابل مشاهده در جهان پيشرفته

  »حکومت«,»دولت

با استناد به , های ايرانیبسياری از چپ. فهمدتنها ابزارهائی برای تسلط بر هست و نيست جامعه را می» شهروند«و 

بدون , طبقه بورژوا طبقه حاکم است, داری و در چنين مناسباتیسرمايهاينکه مناسبات حاکم در جامعه ايران 

همچنان ساز خودرا , توجه به شرايط تاريخی معينی که جامعه ايران به لحاظ سياسی در آن گرفتار شده است

چراکه . گرائی بيش نيستندمارکسيستهای سطحی, که تنها نشان ميدهند که اگر مارکسيست هم باشند. ميزنند

حاکميت فعلی از منافع اين يا آن بخش از , يا بنوعی قبول اينکه, داری در جامعهعان به وجود مناسبات سرمايهاذ

بمعنای تشخيص شرايط مشخصی نيست که جامعه ايران با تمام طبقاتش در آن  الفاصلهب, بورژوازی دفاع ميکند

در دوران مدرن بطور , در ايران, اينکه. ستهنوز بما نميگويد که در حوزه سياسی ايران چه خبر ا. قرار دارد

حاکميت در آن سوی ديگر به , جامعه با همه طبقات و با مناسباتش در يکسو, های متفاوتبه نسبت, مشخص

, اندبديهی است که بر يکديگر تأثير گذاشته و از هم تغذيه کرده. اندموازات هم قرار گرفته و موجوديت داشته

اين , در رژيم اسالمی. در دست حاکميت برای تسلط بر کل جامعه عمل کرده است حوزه سياسی: اما در کل

اما امروزه در , النفس استبورژوائی که بدون شک ضعيف. تسلطی بوده که بر طبقه بورژوا نيز اعمال شده است



به آنکه  تا چه برسد, وضعيتی قرارگرفته که حتی نميتوان گفت که بخشی از طبقه حاکم در رژيم اسالمی است

ها از وجود رژيم اسالمی بهره, هميشه و همه جا, هائی از اين بورژوازی گدا صفتگرچه بخش. طبقه حاکم باشد

, های رژيمدر مدت کمی با استفاده از رانت, برداری از وضعيت موجودگرچه افراد زيادی با بهره. برده است

ای هست و در آن غارت ثروت ملی در ابعادگسترده گرچه اقتصادی,اندهای نجومی دست يافتهيکشبه به ثروت

اقتصاد مملکت را در وضعيت , سپاه و بنيادهای گوناگون مذهبی, که در درون اين وضعيت....و اتفاق افتاده است

گيريم -داری هر رشدی کرده اينکه سرمايه. اندکه به طبقه حاکم در ايران تبديل شده, اندفالکتباری قرار داده

نميتوانسته حرفی برای گفتن به  -گیای بوده که حتی بورژوازی هم در اين رشديافتهوضعيت بگونه -دکرده باش

بايد به صف انقالب , اگر به بقاء خود فکر کند, برای اين طبقه نيز راهی نمانده: اينکه. لحاظ سياسی داشته باشد

ربط اگر به حرفهای انتزاعی بی. م گره نزندحيات خودرا به حيات رژي,بهتر است که بيش از اين: چراکه. بپيوندد

بری با سهم, اگر چه ميدانيم که بخشی ار اين بورژوازی. اين ممکن است, چراکه نه, به شرايط ايران اکتفا نکنيم

و در ) های توليدی بوده استکه حتی به ضرر بخش(تاکنونی از غارت مملکت به ثروتهای بادآورده رسيده 

  . ساب پس بدهدفردای انقالب بايد ج

برخالف , مسئله اصلی اين است که چپ اجتماعی. استاينبار ليبراليسم سياسی بسيار فعال شده, در سطح سياسی

. اين نوعی سازش است. بلکه هماهنگ شود, نه متحد, در مقابله با رژيم, گذشته با اين نوع از ليبرالسم سياسی

اگر آنها تصميم گرفتند که رژيم (يا بايد با آمريکا متحد شد  در اين مقطع, ائی نيستچاره. هست که هست. باشد

حتی بايد به , برای خاتمه دادن به چهار دهه فاجعه, يا در درون) که فعالً چنين خيالی ندارند, را عوض کنند

  . دومی راه  بهتری است, چرا که نه. سازشهای طبقاتی دست زد

  !در نگاه به آينده

طرح اين سؤال , دولتی طبقاتی خواهد بود؟ در اينجا, ولتی که سامان خواهد گرفتآيا د, در نگاه به آينده 

اين دولت تابع قانونی اساسی . اما يک چيز روشن است. دارد بستگی: در جواب بايد گفت که. تعمدی است 

نونی اين در شرايط افتصادی جهان ک. دفاع از مالکيت خصوصی بر ابزار توليد خواهد آمد, خواهد بود که در آن

در پاسخ به سؤال اوليه بايد , با اين وجود. داری عمل خواهدکرداين در چارچوب مناسبات سرمايه. حتمی است

ابراز وجود جامعه چه اشکالی بخود , به اين بستگی دارد که در فردای انقالب يا تحول بهر شکلی: گفت که

اندازه توان دفاع از حق و حقوق شهروندی خودرا  شهروند ايرانی در چه موقعيتی قرار گرفته و تا چه, ميگيرد

به اين , ی برای رسيدن به عدالت اجتماعی ممکن ميشودطريق قانونمبارزه طبقاتی تا چه اندازه از , خواهد داشت

بزبان . يابد و بر اساس چه نهادهائی عمل ميکندبستگی دارد که بر اساس چه قوانينی کليت دولت سامان می

حال تا چه اندازه در عرصه تحقق عدالت اجتماعی مسئول و در عين, چه اندازه دموکراتيک استدولت تا , ديگر

در خدمت يک  ماماًبالواسطه و ت, اينکه دولت مدرن. تا چه اندازه متکی به قوانين مترقی است. گو استپاسخ

  . طبقه  نيست و نميتواند باشد



در معنائی که در اين ( امکان استفاده از دولت, عرصه سياستطبقات در , اما در دولت مدرن. جامعه طبقاتی است

که بايد در قانون اساسی جديد ( نخواهند داشت قانوناًبرای سرکوب طبقات ديگر را ) نوشته از آن صحبت ميشود

وارد , ها در چارچوب اين دولتحکومتبلکه , نه دولت, يا اگر بنا به شرايط و توجيهاتی). بنوعی آمده باشد

در اين . در نهايت بايد پاسخگو باشند, عليه افرادی يا بخشی از جامعه شوند» قهر و زور« بکارگيری  عرصه

چراکه مبارزه طبقاتی همچنان در جريان خواهد . اندحقوقی را پايمال نکردهپاسخگوئی بايد اثبات کنند حق و 

. ندای است که بايد عمل کنی چنين مبارزهکننده شرايط قانوکننده و تأميندولت دموکراتيک بمثابه فراهمبود و 

هائی شکل خواهند حکومت, در چارچوب اين شرايط که بوسيله يک قانون اساسی مدرن قابل تدوين است

چراکه طبقات وجود دارند . اين يا آن طبقه دفاع کنند نافعاز م, گرفت که امکان  خواهند يافت که بنا به ماهيتشان

نه تنها تفاوت است بين موجوديت دولت که در اساس , در اينجا. ت انکار ناپذير استو مبارزه طبقاتی يک واقعي

در چارچوب  -ها و دالئل گوناگونبر زمينه -ی که در مقاطع و شرايط گوناگون کردنکومتاجتماعی است و ح

, با اين وجود. دبلکه بايد بين دفاع از منافع طبقاتی و سرکوب طبقاتی تفاوت قائل ش, چنين دولتی ممکن ميشود

چارچوب چنين بستگی دارد به اينکه چه احزابی با تعقيب چه منافعی در . درست است که نبايد دچار توهم شد

ميخواهد حزب کارگری باشد که از منافع کارگران دفاع و به شکل قانونی حکومت . به حکومت ميرسند دولتی

های ينجا نيز بحث بر سر دفاع از منافع طبقاتی از راهدر ا... کرده و عمل ميکند يا حزب طرفدار بورژوازی و 

, حد و حدود آنهم. است» زور و قهر«متکی به دردست داشتن و انحصار , گرچه خود اجرای قانون. قانونی است

گرچه در چنان دولتی همچنان مالکيت . بسته به آن است که قانون اساسی جديد متکی بر چه اصول قانونی است

حال در جهت اجرای عدالت اجتماعی ميتواند قوانينی وجود اما و در عين, شناخته ميشودخصوصی برسميت 

اين خود , که گفتم... داشته باشدکه بر ثروت افراد، مالياتهائی وصل شود که خود برقراری نوعی توازن است و 

شدن پروسه قانونیکه با تشکيل چنان دولتی ميتواند بمعنای شروع . بمعنای واردن شدن به يک پروسه است

نه , اين خود. های سياسی چنين ورودی بايد فراهم گرددزمينه, با تشکيل چنان دولتی. مبارزات اجتماعی باشد

  . تنها يک موفقيت بزرگ است بلکه ميتواند بمعنای نقطه اشتراک عموم نيز باشد

وليد ديگری بدهد و روبنای سياسی داری جای خودرا به شيوه تشيوه توليد سرمايه, »تحليل نهائی«اينکه در   

اش پاسخی که در اينجا در باره, گفتم.که در اينجا مطرح نيست. بحث ديگری است, منطق با آن تحول پيدا کند

. پاسخی در چارچوب شرايط امروزين ايران است. پاسخی سياسی به شرايط تاريخی کنونی است, بحث ميشود

- اما در پيشرفته -البته نه زياد  -هايش را پاسخی است که نمونه, ستدرآوردی نيپاسخی هم که داده ميشود من

هائی خود اپوزيسيون ايرانی بصورتی پراکنده و نامنسجم دور چنين پاسخ يا پاسخ. ترين کشورها ميتوان يافت

بقه شهروند و ط, دولت مدرن, جامعه مدرن: من در اينجا فقط براساس استفاده همزمان از چهار مفهوم. ميچرخد

بشريت برای زندگی بهتر مبارزه کرده , :بر اساس قبول اين تفکرکه. در چارچوب گفتمان ديگری حرفم را ميزنم

  . گرچه هنوز تا رسيدن به آزادی راه درازی در پيش دارد.پيش رفته است, است و در اين راه



, اما تنها اين نيست. اندسرمايهدولتهائی هستند که بنوعی حاصل سازش طبقاتی در جهان , دولتهای مدرن و مترقی

از سوی ديگر . از باال به پائين نيزهستند, از پائين به باال, حاصل دخالت شهروندان در کليه سطوح جامعه سياسی

آوردن هر برای بدست, خيرات کسی هم نيست. اندبنا به دالئل گوناگون, حاصل عدم تمرکز و تقسيم قدرت

, کمون, شورا, پارلمان. اندها جنگيدهقات و شهروندان جوامع گوناگون دههاش طبمثقال از دموکراسی درونی

با کسی هم , آنجا که پای حق و حقوقشان در ميان باشد, اينکه مردم در اين جوامع... های گوناگون وانجمن

ايران از هر به مردم , مردم ايران با دولت در آينده چکار ميکنند. اين بنفع همه است, چراکه نه. شوخی ندارند

اين است که اين منفعت عمومی را درک کنيم و برای , وظيفه ما از چپ و راست. طبقه و مليتی مربوط است

داری بمثابه يک شيوه توليد عمرش چه وقتی سرمايه: اينکه. شويم هماهنگ, ايجاد شرايط سياسی جديد نه متحد

  . ارددر شرايط کنونی پاسخی ند, به سرخواهد آمد؟ که خواهد آمد

در عمل چه نوزادی . اندتری آوردهترين مدلهائی باشد که عملی شده و با خود مناسبات انسانیالگو بايد پيشرفته 

ديگران در کشورهای پيشرفته برای رسيدن به آن «اينکه کسانی ميگويند که . متولد خواهد شد؟ بستگی دارد

ديگرانی هم که معتقداند چون . ی خودرا اثبات ميکنندکارفقط محافظه, »اندچهارصد سال مبارزه کرده, وضعيت

داری حاکم است اين حرفها کشک و توهم و رفرميستی است و بايد همين امروز شعار داد که سرمايه

پاسخی سياسی برای وضع : آنهائی هستند که, اين دسته. بنوع ديگری مشکل دارند» سوسياليسم همين امروز«

, اين شعار.ا نيست که کارگران بايد شعار به هرکس باندازه کارش را کنار بگذارنداين بدان معن. موجود ندارند

, خودرا نه تنها سازمان دهد, همچنان شعار استراتژيک طبقه کارگر در هر مقطعی بايد باشد و برای تحقق آن

داری هست سرمايه تا. . از قدرت سياسی استفاده کند, بلکه با اتکاء به دموکراسی وسيع برای رسيدن به اهدافش

بحث اين . مبارزه برای رفع استثمار امری حياتی است, داری وجود داردو کارگری در چارچوب مفهوم سرمايه

ائی امری اين است که وجود چنين مبارزه, داری ممکن است يا نيستنيست که اينکار در چهارچوب نظام سرمايه

   .حياتی برای فراتر رفتن جامعه از وضع موجود است

بتوانند برای دفاع از منافع خود نه تنها حزب خودرا , کارگران بايد در چارچوب دولت مدرن, در عرصه سياسی

هائی اهميت بدهد که چنين ابراز وجودی را طبقه کارگر نبايد به ياوه, در اين جهت. بلکه حکومت کنند, بسازند

در جامعه مدرن : کارگران نبايد فراموش کنند که, در ضمن. داری رفرميستی ميدانندبدليل دوام مناسبات سرمايه

از اين منظر بايد گفت که (د هستند شهرونحال بلکه در عين, آنها فقط کارگر نيستند -اگر بتواند سامان بگيرد -

تفاوت است بين کارگران قرن نوزدهمی و کارگران در قرن بيست ,به لحاظ موقعيت اجتماعی و توان سياسی

. به نوع ديگری حق و حقوقشان را پايمال کنند" انقالبيگری"بايد اجازه بدهند که تحت عنوان کارگران ن).ويکم

اينجا بحث در مورد تشخيص سمت , البته. خواهند داشت» شهروند«از جمله آزادی حق انتخابی که بعنوان 

ند داشت که نبردهای موانع بسياری وجود خواه, در همين دنيای واقعی, نبايد دچار توهم شد, وسوی واقعی است

آوردن موقعيت و مهم بدست, در اين مرحله. ميکنندآتی برای اين طبقه را تبديل به نبرد سنگر به سنگر کرده و 

-دفاع از حق و حقوق کارگر را با دادن هزينه, جايگاهی اجتماعی به لحاظ سياسی محکمتری است که در آينده



فعالً سرمايداری هست وعمل . بستگی دارد: بايد گفت, د آمددر آينده چه پيش خواه. های کمتری ممکن کند

گری " انقالبی"بدون آنکه خيلی نگران . بايد در همين مناسبات پاسخ دهند, ها به سؤال کدام آلترناتيوچپ. ميکند

  . چراکه انقالب امری اجتماعی است, شان باشندراديکاليسم"و 

  

  بخش دوم

  ! سمهمسوئی مذهب و بخشی از ناسيونالي

, های اقتصادیاما تقابلی بودکه در شرايط بازگشت تحريم, نشان از اعتراضات وسيعتری داشت, 98وقايع آبان

به همين دليل نيز بود که رژيم توانست با ترفند مقابله با دشمن . بوقوع پيوست, افزوده شدن فشار آمريکا بر رژيم

معترضين، خيابانها را مجدداً در دست بگيرد و به با کشتن تعداد بيشماری از  -گرچه تازگی نداشت-خارجی

  . کسی هم حساب پس ندهد

 -درست يا نادرست  -اين قيام . اتفاق افتاد 57خود محصول قيامی مردمی است که در, اين رژيم در دنيای واقعی

ای آن همشخصه ضديت با اياالت متحده و اسرائيل که نه تنها ديگر ويژگی. بود دارای يک مشخصه برجسته

بلکه تبديل به يکی از عوامل مهم برای سوءاستفاده رژيم , واقعه تاريخی در عرصه سياست را به حاشيه راند

. فقط به خدا و مذهب آويزان نشد" انقالبی"رژيمی که برای کسب مشروعيت باصطالح . برآمده از آن قيام شد

مبارزه با "در زير عنوان  -سؤاستفاده از آن ضديت  اما با, موجوديتش گرچه بر پايه مردم فريبی مذهبی استوار بود

با استفاده عملی از آن شعارهای باصطالح . بدنبال مشروعيت ميگشت –"استعمار و دشمن خارجی, فرهنگ غربی

بمثابه امری ) که گويا ايران امروز در تفاوت با ايران دوران سلطنت دارد(را " استقالل"توهم به , ضد امپرياليستی

شعاری که فراتر از . خودرا توجيه کند حتی عملکردهای فاشيستی, توانست با توسل به آن. لوه ميدادواقعی ج

  . طلب استحال توسعهدر عين, سياسی نيز عمل ميکند -حفظ مرزهای جغرافيائی

اما در , )عرصه وسيعی برای کسب و کار است,که تنها پوشش نيست(گرچه پوششی مذهبی دارد , رژيم

فاشيسم ايرانی باشد و در  -ای مادی و زمينی در خدمت بخش  ناسيوناليدئولوژيک توانسته تا بگونهچارچوبی ا

توجه به يک وجه موضوع . اين را نبايد فراموش کرد, در تقابل  تاريخی جامعه با رژيم. استاين راستا عمل کرده

 -بخشی ديگری که ناسيونال. جر شودنبايد من, گرفته شدن آن بخش ديگربه ناديده -يعنی چهره مذهبی رژيم-

ن را در مرزهای ايراناسيوناليسمی که هر حاکميتی ولو ارتجاعی . فاشيسم ايرانی را نمايندگی کرده و هنوز ميکند

به بهانه حفظ , را" دولت"مزين کرده و هر جنايتی بدست اين باصطالح " دولت ايران"خودی ميداند و با عنوان 

خطای , کردن وجه مذهبی رژيمگرفتن اين بخش از ناسيوناليسم و تنها برجستهناديده.  توجيه ميکند" امنيت"

شدن بخشی به ناديده گرفته, بلکه در عمل, محدود نشده» نگاه«ای بوده و هست که تنها به خطای سياسی برجسته

اقشاری . بداد رژيم ميرسند هرباره نيز. ازحاميان رژيم منجرگشته که فراتر از اقشار مذهبی و منافعشان عمل ميکنند

طرفدار نفوذ , در حوزه سياست. که درحوزه اقتصاد افکاری غارتگرانه دارند و در چپاول مملکت شريک دزداند

, ولو اين قلدرمنشی به کشتن هزاران نفر در سوريه, در سطح منطقه هستند) بخوان قلدر منشی رژيم اسالمی( ايران



گر هر عمل جنايتکارانه دادن به افکار عمومی نيز توجيهدر حوزه شکل. . باشد منجر شده... لبنان و يمن و, عراق

  . هستند  -تحت عنوان يک رويداد طبيعی وحفظ امنيت -رژيم در درون 

به سؤاستفاده رژيم از شعارهای ضد امپريالستی در آن قيام تقليل , که موضوع را نبايد تنها, در همين راستاست

مسئله همسوئی رژيم با ناسيوناليسمی نيز بوده و هست که قبل از اين رژيم نيز وجود داشته  .مسئله اين نيست. داد

بلکه اين نيز هست که اين بخش از ناسيوناليسم , تنها گرايش سياسی چنين ناسيوناليسمی نيست, که مسئله. است

تاده و ابائی هم ندارد که اگر در کنار استبداد وارتجاع به بهانه حفظ تماميت ارضی ايس, در هر مقطعی, ايرانی

ائی از ناسيوناليسم ايرانی است منظور آن شاخه. ای خالی کندايران را از هر موجود زنده, برای رسيدن به هدف

ائی از ناسيوناليسم ايرانی که خود به دو بخش شاخه. همراهی کرده و هنوز ميکند 57که با رژيم اسالمي از همان 

آنهائی هستندکه اساساً , بخش ديگر, اندکه به لحاظ ايدئولوژيک کامالً مذهبیآنهائی . تقسيم شده است

آنهائی هستند که در , اندافيون خودرا نيافته» مذهب«در " هاتوده"ها، بر خالف اين دومی. اعتقادات مذهبی ندارند

  . بينندرژيم اسالمی منافع مادی بقاء خودرا ديدند و هنوز می

اندازی جنگهای مذهبی توسط راه. حضور تبليغاتی وسيعی دارند, عنوان تحليگر نيزبخصوص تحت , اين قشر

. در منطقه دفاع ميکنند" نفوذ طبيعی ايران"تحت عنوان , از آن. رژيم در سطح منطقه را وارونه جلوه ميدهند

بهترين , راسی مد شدهاز انقالب ه. نامندمی ايراناختالف آمريكا با , اختالف و دعوای دولت آمريکا با رژيم را

بر هر , ائی توسط رژيم راحفظ امنيت به هر وسيله. ها را ميبرند و مضافاً خطر تجزيه ايران را يادآور ميشوند بهره

. های درون رژيم دارندباصطالح نفهم, اما يک اختالفی هم با... خواهانه ديگری ترجيح ميدهندومضمون ترقی

خيالشان از اين بابت که آمريکا , »دير نشده با آمريکا بنشينند و مذاکره کنندتا «: مدام به آنها گوشزد ميکنند

درونی هستند که کار دستشان " آشوبی"اما نگران , حمله کند نيز راحت است و معتقدند که آمريکا حمله نميکند

  ... بدهد و

عرصه , یهای خارجهای رژيم با دولتمستقل از تقابلبايد بتواند , جامعه ايرانی در جهت اثبات موجوديت خود

در . را مجدداً احياء کند» با هم زيستن«تا بتواند . تا بتواند خودرا بازسازی کند, سياست را مجدداً بدست بگيرد

اما . حرفی نيست, های بزرگ تالش خواهند کرد تا برتحوالت ايران تأثير بگذارنداينکه ايران مهم است و قدرت

اما نبايد فراموش کرد که آنها با نفس وجود چنين . برای کارهايشان نيز دالئل بسياری دارند. کار آنهاست اين

اين به چه معنا بوده؟ بدين معنا . مشکل دارند در منطقهبيشتر با عملکرد رژيم , رژيمی در ايران مخالفتی ندارند

مسئله در همان . اما مسئله اصلی اين نيست. هستندبوده که هرگاه رژيم بخواهد آنها حاضر به کنارآمدن با آن 

بلکه بايد به , ابراز وجود جامعه در برابر چنين رژيمی است که تنها به کنارزدن رژيم ختم نميشود و نبايد بشود

  .اين اصل مسئله است. بازگرداندن اعتبار جامعه ايرانی در جامعه جهانی منجر گردد

  

 ؟!ندارند " مردم آلترناتيو"



مردم ديگر انقالب «: بارها عنوان شد که, )از حد به قدرت سرکوبگری رژيمخارج از بهادادن بيش(, اين فضادر

: بدينوسيله از يکسو. »دانند که چه چيزی را بايد جای اين رژيم بگذارندنمی. چون آلترناتيو ندارند, نميکنند

آنهم در " (قانونی"های شده که با توسل به راهداده  از سوی ديگر به مردم فراخوان. اندانگاری را رواج دادهساده

-گوئی انقالب. تکرار نکنند)بخوان انقالب کردن را( اشتباه گذشته را , برای تغييرات بکوشند) رژيم اسالمی

که , درکار نيست» اعمال حاکميت مردم« گوئی موضوعی تحت عنوان. يا نکردن امری دلبخواهی است, کردن

  . ا اعمال اراده اجتماعی خود آنرا ممکن کنندهمين مردم بايد ب

ايران چه بمثابه , کسی نگران نباشد, اش بوجود آوردملت اگر شرايط جديدی را با استفاده از قدرت اجتماعی

ملتی است که برای , ملت انقالبی. ماندآلترناتيو نمیبی, بسياری دارد» صاحبان«چه يک جامعه , يک کشور

از آن حرفهائی است که بايد جريانات , آلترناتيو ندارند. در حدتوان خود بدست ميآورد آزادی ميجنگد و آنرا

- از غافله عقب نمانند و برای سر بی, آورند؛ تا اگر اتفاقی افتادگويند و کم نمیکه می, سياسی برای خود بگويند

گويد آن انقالب است که می خوداين , وقتی کار به جنبش همگانی وانقالبات ميرسد. نمدی بسازند, کاله خود

هيچ چيز ديگری نيست جز آنکه سؤال اصلی را از خود , اين نوع از استدالل کردنها, از اين گذشته. واهدچه ميخ

. سؤال ديگری مطرح است که بايد پاسخ بگيرد. دهدانقالبی رخ ميدهد يا نمی: داندکسی نمی, چراکه. نکنيم

تواند حاکميت را همچون يک جامعه مدرن از آن خود اند که نمیآوردهاينکه چه بر سر اين جامعه آمده يا 

چگونه است که کار اين مملکت بجائی رسيده که روزانه يکی بنام , اينکه هيچ. کند؟ با انقالب يا بی انقالب

ه اتفاقی چ. است" مردم"اند و اسمشان نشيند و صدها و هزاران نفر آن پائين درمقابلش زانو زدهرهبر آن باال می

مهمتر اينکه در چنين فضائی . شودپذيرفته میدرجامعه ايرانی بمثابه يک اتفاق عادی : ائیافتاده که چنين پديده

يعنی چه؟ يعنی اينکه اين ملت تا آنجا . که مردم ايران آلترناتيو ندارند): در واقع تبليغ ميکنند(است که ميگويند 

افتاد و آن بال " انقالبيون"دنبال  57از دست کسی کاری ساخته نيست؟ در داده که ديگر ماندگی تنبه قبول عقب

: از همان پائين! بيفتاد و در اين باطالق به زيست خود ادامه دهد؟ يا خير"هاعدم خشونتی"سرش آمد، اينبار دنبال 

نی که بمثابه شهروندا. خودرا بعنوان تنها آلترناتيو ممکن عرضه کنند) بمثابه شهروندان صاحب حق(جامعه 

حق  ساماندهی به دولت را دارند و حق ,فراتر از آن, شان محدود به داشتن آزادی بيان نيستحق, شهروند

  ...کردن را بايد عملی کنند و حکومت

, آلترناتيویمشاهده بی, اما ميتوان گفت که در سطح سياسی, تر استهرچند ابعاد بحران اجتماعی بسيار گسترده 

ربطی هم نيست؛ اگر فرض را بر وجود يک حالت زايمانی و متحول بگذاريم مشاهده غلط يا بی, راز منظری ديگ

اما واقعيت اين است که خود . خواهی اجتماعی رسيده باشيمای از رشد مبارزات و حقبه درجه, و در اين حالت

تا آن ) را بيشتر تشديد ميکندهر روزه بحران , عبوراز رژيم بعنوان وجود بحرانی که تأخير در آن(اين پروسه 

نيروی جايگزين رژيم توانسته باشدکه خودرا از درون جامعه بنمايش گذاشته , سطح تکامل پيدا نکرده که در آن

توان به  نمی) در سطح سياسی( اما مسئله اين است که در طی روند عبور از رژيم . و قابل پذيرش کرده باشد

نتواند بمثابه يک جامعه همبسته , اگر جامعه ايرانی برای حل بحران اصلی خود, گيری نيروی آلترناتيو رسيدشکل



چه درکی از اين واقعيت يا : به همين دليل است که. ائی که اول بايد درد خودرا بشناسدجامعه. حرکت کند

  . تری استبينيم يا به آن پاسخ ميدهيم؟ مسئله اساسیکمبود داريم؟ چگونه آنرا می

بسياری از جوانان اين مملکت را که , طلبان در تالش برای بقاء رژيماصالح, ا عدم وجود آلترناتيودر هماهنگی ب

مردم «. اندبدنبال نخود سياه فرستاده" جامعه مدنی"بعنوان فعالين حوزه , خواهان تغيير و تحول اجتماعی هستند

که آگاهانه آنها را وادار به . فعالين است بخشی از استراتژی همين دنبال نخود سياه فرستان» آلترناتيو ندارند

دولت . کدام جامعه مدنی؟ وقتی که موجوديت خود جامعه بعنوان جامعه زير سؤال است. مبارزه در خالء کنند

ای مذهبی حکومت را تماماً در اختيار مگر غير اين است که فرقه. بمثابه دولت يک افسانه توخالی بيش نيست

فقط مختص جوامع , جامعه سلب کرده است؟ مگر غير از اين است که چنين مشخصاتیگرفته و حاکميت را از 

همين فردا يک . آلترناتيو است, آنچه که زيادی دارد, ماقبل مدرنتيه هستند؟ چرا آلترناتيو ندارند؟ ايرانی جماعت

آيند و با می صدها جريان با ادعای حزب بودن بوجود, انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس مؤسسان بگذاريد

بعنوان  -که برای واردشدن به آن. همين خودش يک پروسه است. نوسی ميکنندهای گوناگون در آن اسمبرنامه

در شرايط سياسی جديدی . اين هم بدست جامعه ممکن است. اش را فراهم کردبايد شرايط -يک فاز تاريخی

  .ممکن است, که بدست خود جامعه ايجاد ميشود

هستند که  خود اين مردماگر مردم آلترناتيو و رهبری ندارند برای آن است که . مال برعکس استمسئله کا, لذا

اين هيچ ربطی به . اندچراکه با خود تعين تکليف نکرده. هنوز آمادگی الزم  برای بازپسگيری حاکميت را ندارند

اين يکی آن ديگری را : و که گوياائی بنام آلترناتيجداکردن مردم از مقوله. توان سرکوبگری رژيم هم ندارد

اش عاجز قبل از هرچيز قراردادن خود اين مردم در موقعيتی است که از درک آلترناتيو در معنای واقعی, ندارد

نه چيزی , ديد -بعنوان احاد همبسته جامعه  -را بايد در اعمال اراده اجتماعی خود مردم» آلترناتيو«, ثانياً. شوند

اند که در آن  قراراست به حوزه عملکرد مردمی که اينبار در موقعيت جديدی قرار گرفتهمتفاوت يا خارج از 

هستند » مردم«اين خود همان : به سخن ديگر. چنان تحولی يعنی ايجاد آلترناتيو وعبور از رژيم مجدداًجان ببخشند

ی يک مناسبات سياسی متفاوت برای سازمانده خود را در موقعيت يک نيروی آلترناتيواند که که هنوز نتوانسته

سرگردان بدنبال آلترناتيو بگردند و در دنيای واقعی : اند کهشدهچراکه اين مردم در موقعيتی قرار داده. قرار دهند

نرفته است که اين است که مبارزاتشان تا آن حد پيش, پس مسئله اين نيست که مردم آلترناتيو ندارند. آنرا نيابند

. به سرکوب اپوزيسيون توسط رژيم اشاره ميکنند, ها نيز برای نبود آنبعضی. ناتيو بيرون آيديک آلتر, از دل آن

آنموقع مسئله کنارآمدن با رژيم . کننده نيستاما قانع, گرچه واقعيتی است, ائی نيستکنندهکه در اصل دليل قانع

پرسيد که ميليونها نفری که باصطالح  در طول چهار دهه از طرف بخشهائی از مردم چه ميشود؟ آيا نبايد از خود

شدن بود که ناگهان ناپديد کجا رفتند؟ آيا فقط بدليل سرکوب, شان به خيابانها آمدندبرای گم و گورشدن رأی

آيا نميشود از وضعيت ميليونها ايرانی . آخر سکوت کردندشدند؟ يا نخواستند از خط قرمزها عبور کنند و دست

 . ها نيستکه در چکارند؟ پس مسئله به اين سادگیدر خارج از کشور پرسيد 

  



  سقوط هوپيمای مسافربری يا ؟

سپاه . سابقه ديگری نيز دست زدبه جنايت بی )به بهانه انتقامگيری از آمريکا بدنبال ماجرای قاسم سليمانی(رژيم 

دقيقه قبل از آن از فرودگاه هواپيمای مسافربری اوکراينی را که چند , مقابله با ارتش آمريکا پاسدارن درگيرودار

باری که از يکسو موجب اعتراضاتی واقعه تأسف. هدف قرار داد, تهران به پرواز درآمده بود با حمله موشکی

, آنهم. اما از سوی ديگر اين اعتراضات در آن حدی نبود که از يک جامعه در معنای واقعی انتظار ميرفت ,شد

سپس دروغ , متعاقب آن نيز سران رژيم که اول سکوت. ژيم به آن دست زدبعداز وقايع آبان ماه و کشتاری که ر

به سرکوب جوانان دانشجوئی , با وقاحت هميشگی,  و سياست ارعاب و تهديد را در پيش گرفته بودند

آشکار  و همزمان بروزاين ديگر . پرداختندکه وجدانشان قبول نکرد و در سطح محدودی اعتراض کردند

بعداز سکوت معنادار (آنهم در موقعيتی جديد که همه در آن . بودنيز سطح اجتماع ايرانی  اخالقی در یسقوط

که از آن خبری نشد و , العملی اجتماعی وسيعی به اين عمل جنايتکارانه را داشتندانتظار عکس) از وقايع آبانپس

قوط بايد پرداخت؟ به خود سقوط تا از خود بپرسيم که چه خبر است؟ به کدامين س. بارديگر همه را به فکر برد

که ديگر ابعادی اجتماعی , رفته؟ يا سقوط اخالقی بعداز آنهواپيما و نشستن در سوگ آن همه زندگی از دست

که در نهايت , العملی جمعيتی هنوز خاموش و منتظرعکسداشت؟ نمود آشکار ديگری از سقوط اخالقی و بی

بازهم شاهد زيرزمينی شدن خشم , ی که رژيم مجدداً براه انداختموجب شد تا بعداز اعتراضات آبان وکشتار

- بازهم وقوع فاجعه, در اين تقابل تاريخي" ايرانی جماعت: "اين سؤال اساسی که , و اما. های معترض باشيمتوده

که ميخواهند و توان آنرا دارند , نی کجا ايستاده است؟ باالخره اين مردمجامعه ايرا, ديگری را تحمل کردند

های واهی که از برکت سر ايع تاريخی عمل کنند؟ يا بازهم به بهانهجبمثابه يک جامعه مدرن و همبسته عليه اين ف

به تحمل اين رژيم ادامه , )نه هر ناسيوناليستی( اندناسيوناليستهائی که با تمايالت فاشيستی غسل تعميد داده شده

  .اين هم بدتر بشودکه نکند اوضاع از :خواهند داد و بازهم ميگويند

  

  !های معنادار ديگر» آيا«

-به شرطی که بی. تری را نيز بهمراه آورده استسرعت وقايع در دو سال گذشته با خود طرح سؤاالت اساسی

که هرباره  برد؟بحرانیاينکه آيا جامعه ايران در درون وجود يک بحرانی هويتی بسر نمی. تعارف طرح گردند

است؟ ناسيوناليسمی که براحتی با طلب ناسيوناليسم ايرانی از وجودآن سؤاستفاده کردهگرا و برتریبخش توسعه

در , ميداند؟ بحرانی هويتی که در اصل" ايران"گرانی وقدرقدرتی گرائی کنارآمده و آنرا درجهت توسعهشيعه

قضيه به اين : ميکند روند تحول مناسبات اجتماعی درجغرافيای سياسی ايران ريشه دارد؟ که بما هرباره گوشزد

خرافاتی . جيره و مواجب خرافات استخدمتگذار بی, آنهم در مملکتی که در آن عقالنيت. ها هم نيستسادگی

خودرا در , اند با توسل به ابزار قدرت در طی چند دههاما توانسته, که گرچه ريشه در باورهای مذهبی دارند

آنچه که در طول تاريخ وحود (فراتر از منافع اقشار مذهبیی های مادی جهان ايرانی به کسب و کارزيرساخت

در ناسيوناليسم  اند که ريشه بلکه خرافاتی" خرافاتی مذهبی"که در اصل نه . ی عرضه کنندابعاد ملدر ) داشته



آيا مسئله اين نيست که ما فقط با . فقط پوشش و روکشی بر آن است-آن هم از نوع شيعه -مذهب. ايرانی دارند

بلکه با ناسيوناليسمی نيز درگيريم که بيش از باورهای مذهبی  ,ژيمی ارتجاعی از نوع مذهبی آن سروکار نداريمر

خرافاتی که درون جماعت . موجوديتی خرافی دارد و بر پايه خرافات از جنس مادی نيز استوار است,  هاتوده

, استفاده از قدرقدرتی  رژيم در سطح منطقه که با توهم شراکت در. هائی از آن نيز ريشه داردايرانی و بخش

و هنرمندان و کسانی " روشنفکران"رژيم کنونی را بجان خريده است؟ آيا نبايد خيل وسيعی از ننگ کنارآمدن با 

را در نظر گرفت که آنها نيز در اشاعه اين خرافات  -که کسب و کارشان بنوعی استفاده از رانت حکومتی است-

کردن با مفاهيم برخوردارند و در بوجودآوردن اقشار باصطالح روشنفکری که از توان بازی: يا . دستی دارند

ئی که "آکادميسينها"خيلی از باصطالح از : در درون  جامعه نقش خودرا  ايفاء ميکنند؟ يا, ترديد در مقابله با رژيم

نه خيانتهائی که به اندازند و می 57در وارونه وقايع تاريخی تقصير را به گردن انقالب کردن مردم " بازخوانی"با 

های فاشيستی رژيم کم ؟ آکادميسينهائی که به نقد خشونت") انقالبيون"حتی از طرف باصطالح (د آن انقالب ش

کنند؟ که به شرح وقايع اما مدام اعمال خشونت اين يا آن گروه از جوانان معترض را برجسته می, دهندبها می

تنها بقاء رژيم را , تقليل ميدهند و بدين وسيله" کردن خشونت"ساً انقالب کردن را به کنند و اسااکتفا نمی

نه خط و مرزکشيدن با اين و آن , نه افشاگری , اما غرض از بيان اين سؤاالت در اينجا... کنند؟ وتر میطوالنی

که آيا : از همه مهمتر است» آيا«يک : اند اماهای بسياری مطرح»آيا«. تذکر نکته اساسی ديگری است: بلکه, است

. نه است, جامعه ايرانی بطور واقعی به جائی رسيده که به حيات اين رژيم خاتمه بدهد؟ پاسخ هم آری هم

اند يا از آينده خواری هايشان درماندهيا در شرمندگی رانت, ها هنوزباالنی. آری: شورشها از پائين بما گفتند

چراکه زندگی در مرداب . از دروکردن طوفان در هراسند, ت داشته باشند که بباردباران را هم اگر دوس. ميترسند

   .در هراس از اينکه مبادا روزی دريا طوفانی شود. بر شنا در دريا ترجيح ميدهند, را" آرام"و لجنزار 

  

  ! 57در پرداختن به تجربه    

اشتباه «بازگشتی که با ذهنيت . ی ميکندهنوز در اذهان عمومی سنگين, 57بازگشت جامعه ايرانی به تجربه  

ذهنيتی که بافجايع بار آمده در اين چهل ساله بيشتر در . توان کردکاري نمی, همراه شده است که با آن» کرديم

که در پاسخ به . اذهان عمومی جاخوش کرده و حرکت بسوی آينده را با ترديدهای بسيار همراه کرده و ميکند

- چراکه نه تنها پاسخهای. دردی را دوا نميکند» شاه نيز مستبد بود«و » حق داشتيم«, »يماشتباه نکرد«گفتن , آن

ميدانستند چه چيزی را  57مردم ايران در سال «بيت کاذب اند که گويا بلکه بنوعی تکرار اين شاه, توجيهی هستند

ها بودند که چنين و سوسياليست هادر اساس نيز اين چپ. ».دانستند چه چيزی را ميخواهنداما نمی, خواهندنمی

حاال توجيهی . بر سر زبانها انداختند -شان در رسيدن به مقصود در توجيه ناتوانی -تفسيری را از موضع خودشان 

  . ندارد" آلترناتيو"است که بگويند رژيم اسالمی " کردنانقالب"در دست مخالفان 

هايشان در رسيدن به قدرت سياسی آن گفته را امیدر اوائل روی کارآمدن رژيم درجهت توضيح ناک, هاچپ

تفکری که بر اساس نوعی . اهداف روشن و حزب بود, باب کردند که گويا مشکل طبقه کارگر در نبود برنامه



هم کمبودهای يک جريان , نوعی الگوبرداری که با آن. شده بودالگوبرداری ساده از انقالب اکتبر پرداخته

چرائی تسلط : هم اينکه, )که تا اينجای کار بخودی خود اشکالی نداشت( هندسوسياليستی را توضيح د

ها چراکه آن قيام اساساً در دنيای متفاوتی از دنيای فکری چپ. اسالمگرائی در جامعه ايرانی را بفهمند و بفهمانند

. ی سر سازگاری نداشتهای رايج سياسحلهائی تن داد که با هيچ يک از ايدئولوژینهايتاً به راه. بوقوع پيوست

, ديدند که طبقه کارگر نيز همچون بقيه احاد جامعهنمی -در آن موقع و شديدتر نيز -ها همچون امروزچپ

های هويتی با پاسخ -مثل بقيه -بخش مهمی از آن, ائی متأثر از کل جامعه بودکه نهايتاً در طی يک پروسهطبقه

البته . آمدجور درنمی, داشته و دارند"  شناسیماهيت"هنری که در  ها بنا بهچيزی که چپ. داده شده کنار آمد

در طی يک دهه . موضوعات ديگر و مهمتری نيز بودند, های اعتقادی مسئله را نشان ميدهدتنها اين نبود که حنبه

از . نگاه ميشد  هجايگابه انقالب از اين . را  جا انداخته بودند" گریانقالبی"قبل از آن چريکها و مجاهدين مفهوم 

. ل را هم ناديده ميگرفتندهای ليبراارزشناپذيری با ليبراليسم داشتند که با آن دشمنی آنچنان آشتی, اين منظر

  ...و . مداری بودشان  مفهومی در حوزه غيرتبرای سازش

, تاريخی ترديد بعنوان يک تجربهبی. يک تجربه تاريخی بسيار مهم است, 57بديهی است که وقايع سال  

اما اين انقالب نبود که مردم . بار و اثرات مخربی که آن واقعه تاريخی برجای گذاشتبخصوص با نتايج فاجعه

, که هر يک بنوعی, اين بازيگران سياسی در آن دوره بودند, ايران را به درون استبداد و اسارت کاملتری کشاند

با واقعيات , ليم باورها و تصوراتی شدند که در دنيای آنموقعنهايتاً چشمانشان را بر واقعيات موجود بستند و تس

  . آمدندزمينی جور درنمی

ديگر ارزشی , تبديل به فرمولی شده است که همين مردم, اين دانستن و ندانستن مردم در آن دوره, در ضمن 

تند به عمر يک رژيم شان بود که توانسمردم با اراده جمعی, در آن زمان. شان قائل نشوندبرای اراده جمعی

مفهوم آزادی را با رفتن شاه و پايان سلطنت تفسير . پايان دهند, سياسی که به جزيره ثبات در منطقه شهرت داشت

همين ابراز وجود سياسی مردم در آن دوره را که , آيا حق آنها نبود؟ آياکسی ميتواند نه تنها حق. و عملی کنند

آمده در غير اينصورت بايد حق مردم بجان, زير سؤال ببرد؟ بدون شک نه, ندبه عمر رژيم به هر دليلی پايان داد

از اين طريق در روند ابرازوجود مجدد مردم بجان آمده اخاللگری , باالتر از آن. امروز را هم ناديده گرفت

 - ن انقالب نيزدر آ. خارج از مکان و زمان طرح ميشود, ائی انتزاعیبگونه, بگذريم از اينکه اين موضوع. ميکنند

يعنی انقالب . نظم قديم برداشته شد و شرايط برای ايجاد نظم جديد فراهم گشت -همچون هر انقالب ديگری

, در اينجا. دسته دسته شده بودند) نه همه مردم( بعد از آن طبيعی بود که مردم فعال . وظيفه خودرا انجام داد

اين بود که هر کسی اتفاقاًچيزی ميخواست , انستن نبوددر اين جنگ جديد نيز قضيه ند. جنگ جديدی آغاز شد

به , بقيه هم بسادگی قبول نکردند. اش را به کرسی نشانداين خمينی بود که پاسخ هويتی, از بين اين خواستنها. 

نهايتاً با پاسخ هويتی اسالمگرايان کنار آمد و , اکثريت قابل توجهی از آن مردم, اما. همين دليل سرکوب شدند

: مگر غير از اين بود؟ اما اين سرنوشت محتومی نبود. جازه داد تا هويت ايرانی دوباره تعريف و بازتعريف شودا

اگر چريک و مجاهد آن دوره در . بوس نميشدندرفتند و دستاگر آقايان بازرگان و سنجابی خدمت آغا نمي



بختيار در صف ميماند و بمثابه عامل فشاری  اگر شاپور. از سياست چيز بدرد بخوری ميدانستند, کنار انقالبيگری

گيرم مردم ... بر جبهه ملی عمل ميکرد و از اين موضع با خمينی درميفتاد و روی اسب باخته شرط نمی بست و 

اهند؟ آيا مشکل صرفا در ندانستن و دانستند که چه ميخوچرا نمی: گويدهنوز بما نمی, اما اين. دانستندنمی

توضيح ميدهيم؟ يا , خود موضوع دانستن امروز را با تکيه بر چه نوعی از آگاهی, اين است ناآگاهی بود؟ اگر

  . مسئله چيز ديگری است, خير

جامعه بمثابه , منافع طبقاتی يا ملی خاصی نهفته نبود که هيچ, انقالبی بود که در مرکز دعواهايش, "انقالب"آن 

به همين دليل نيز بود که شورشی همگانی عليه شخصی بنام . ردجامعه مدرن نيز نتوانسته بود که بدرستی پا بگي

بحران چيزی جز, که در دنيای واقعی. تری را الپوشانی ميکردای اساسیشاه تبديل به روپوشی شدکه مسئله

خيلی . اش با رهبری خمينی بيشترين بهره را از آن ببردآنهم از نوع شيعه,مسالميسکه موجب شد تا ا. نبود هويت

بحرانی که در چهل سال گذشته در جامعه ( اند جوانان امروزی که آن بحران را در آن موقع تجربه نکردهاز 

های موجود در باره آن و توضيحات صادره از سوی ايدئولوژی) بارتری تداوم يافتهايرانی در ابعاد بسيار فاجعه

وضعيت خيلی بهتر , لکت که همه چيز داشتمم«: پرسنداز بزرگترهای خود می, با تعجب, پذيرندوقايع را نمی

. استبداد بود: طفره ميروند و ميگويند, بزرگترها که در اصل پاسخی ندارند بدهند» پس چرا انقالب کرديد؟, بود

پس چرا حاال تن , کسی هم نيست که بگويد اگر اينگونه بود حاال که بسيار بيشتر است... زندان و شکنجه و الغير

های به جهان مقايسه, هائی که جوانان امروز را با توجه به تجاربی که خودشان دارنددن پاسخميدهند؟ يعنی دا

حاضر نيست  57چرا که نسل فعال در انقالب . شوندکشانند و قانع نمیابعاد می, ارقام, ساده يا معنا دار فضاها

در اساس با موجوديت , ه آن نسلچراک. که انقالبش بيش از هرچيز ديگری ناشی از بحران هويت بود: بپذيرد

.  نسلی بودکه صرف شرکت در انقالب به او هويت جديدی ميداد. خود مسئله داشت و اين هنوز ادامه دارد

که در هنگامه بهم ) بعنوان نيروی خيابانی و اصلی آن انقالب(اش جوانانی بودند انقالبی که بيشترين نيروی فعاله

مبارز و مجاهد . است" انقالبی"چه کسی هستي؟ اولين پاسخش اين بود که  در پاسخ به اينکه, ريختن اوضاع

بستانهای که با بده, بودند اين بازيگران اصلی سياست در ايران, اما از باال. مبارز و مجاهد سمبل آن بود. است

. پاسخ دهند قصدشان نيز بهيچوجه اين نبود که ريسک کنند و به همه درخواستها. خود مسئله را فيصله دادند

  . پايان دهند, ائی که اصالحات ارضی با خود به درون جامعه آورده بودقصدشان اين بود که به سرگيجه

- نمی«در . چراکه همه انقالبات بنوعی همگانی هستند, بود که عيب اصلی آن در همگانی بودنش نبود" انقالبی"

اما , معنايش اين بود که آزاديخواهند, خواستندرا نمی چراکه وقتی استبداد. نبود» دانستند که چه ميخواهند مردم

-اکثريت مردم دست, در اين معنا. های هويتی بودنددر اصل بدنبال پاسخ, چون در بحران هويت گرفتار بودند

چرا که اين : گفتم. نميخواستند سوسياليست و ليبرال  و از اين حرفها باشند. آخرخودرا بچه مسلمان شيعه يافتند

جامعه بمثابه , چراکه از همان زمان. ع طبقاتی يا ملی معناداری نبود که محرک اصلی چنان انقالبی باشدمناف

, تنها مربوط به دوران رژيم اسالمی بوده باشد, ای نيست که در ايرانکرد و اين پديدهجامعه مدرن عمل نمی

  .چراکه خود اين رژيم محصول همين بحران هويت بود



در نهايت با اجازه ( ن انقالب بيرون آمد و به اصطالح خودرا بعنوان آلترناتيو مطرح ساخترژيمی که از دل آ

,  کم کل قدرت سياسی را قبضه کرد و حاضر هم نيست که آنرا با غير تقسيم کندو کم) آمريکا و اروپای غربی

- به دوران پسا نتوانستههنوز که هنوز است , چنين رژيمی. هنوز که هنوز است از همين بحران استفاده ميکند

چرا؟ چونکه در پاسخ به آن بحران هويتی هنوز که هنوز است . ميداند" انقالبی"انقالبش برسد و خودرا هنوز 

به همين دليل نيز با استفاده از تمامی . خودرا بهترين پاسخ ميداند و تبليغ ميکند که هنوز به مقصد نيز نرسيده است

. سرکوب ميکند" ضدانقالب"ر حرکت مردمی و انقالبی ضد خودرا بعنوان حرکت ه, ابزاری که در اختيار دارد

رفت  اين خود جامعه ايرانی است که هنوز راه برون, در واقع اين رژيمی نيست که ميخواهد با بحران زندگی کند

  . از آن بحران هويتی را نيافته است

از , های گوناگون است که به بهانهنفکری ايران آمدهآيدکه چه بر سر جامعه روشدر اينجا اين سوال نيز پيش می

اين يکی از . مانع از شکلگيری آن وحدتی ميگردند که ضرورت هر انقالبی است" 57درسگيری از تجربه "جمله 

همبستگی سلطنت به پا خواستند و توانستند به عليه  57در ,  مردم ايران. ترين مسائل انقالب آتی استمضمونی

شان ايفای نقش توانستدند در ساختن آينده. يابندبرای شرکت در انقالب دست) در آن مقطع(د ومورد نظرخ

گرائی مذهبی آينده را به فرقه, از آن خود کنند نتايج کارشان را بعنوان ملتاما از آنجا که نتوانستند , کنند

  . باختند

سکان حرکت , ی قبل از رهائی از سلطنتحت, آنها. شان را هم نشان دادندتجربگیالبته که بی, آن مردم

اش را به رهبرانی سپردند که از دوران مصدق ببعد در حاشيه تحوالت اجتماعی آزاديخواهانه و تعريف از شرايط

آخر اوليه آن حرکت تاريخی بودند که  قبل از نبرد نهائی و برای آنکه دست" رهبران"همين  . واقعی قرار داشتند

حاکميتی را  که قرار بود , آنها  از ترس تداوم انقالب, در واقع. گرائی مذهبی شدنديم فرقهتسل, به قدرت برسند

  - بدرست–حکمی را که شاه به بختيار داده بود . گرايان تقديم کردنداز آن ملت باشد از مردم گرفته به رهبر فرقه

کيل باصطالح دولت موقت به بازرگان برای تش) خمينی( گراياناما به حکمی که رهبر فرقه, باطل اعالم کردند

اين چه . از همانجا بازی را باخت, اما. خود بازرگان دچار توهم بود؟ نميدانم. به غلط مشروعيت بخشيدند, داد

های سياسی وارتجاعی که بارها از آنها سخن جز مشروعيت دادن به خمينی برای عملی کردن به نقشه, چيزی بود

در  -اکثريت مردم ايران اشتباه تاريخی بزرگی : در اينکه. دانستند مردم داشتنمی گفته بود؟ اين چه ربطی به

اينکه اکثريی از همين مردم . حرفی نيست, مرتکب شدند -"رهبر انقالب"ای بنام قبول چنان رهبری و اساسا مقوله

کت خودرا در رفراندوم کذائی شرکت کردند و به حکومت اسالمی لبيک گفتند و بدينوسيله پای فال

اما آيا تاريخ و آنچه . حرفی نيست, بلکه يک فاجعه تاريخی شدند, امضاءکردند و مرتکب نه يک اشتباه تاريخی

ها و ندانستنهای امروز که در اصل دانستن(ها و ندانستنهای مردم بايد بر اساس دانستن, را که در آن رخ ميدهد

بر همين مبنای ناآگاهی نيز ميتوان بازی های سياسی بازيگران  آيا, »مردم ناآگاه بودند«توضيح داد؟ ) خود ماست

توجيه کرد و توضيح داد؟ آيا آقای , سياسی آندوره را که با اعمالشان بر رفتار همين مردم تأثير ميگذاشتند

ايد ب, بايد جزء آدمهای نادان به حساب آورد؟ يا خير, وزيری رسيدبازرگانی  را هم که با تأئيد خمينی به نخست



خمينی را به بختيار ترجيح  در عملاورا بعنوان بازيگری سياسی که بازی را باخت؟ آيا سوسياليستهائی که 

دارای نوعی آگاهی بودند که چنين , مشکل آگاهی داشتند يا اينکه خير) چون از نطر آنها راديکال بود(دادند

  ترجيح دادنی را مجاز ميکرد؟ 

  

  مشکل امروز چپ چيست؟ 

فدارکاری و از خود گذشتگی و قربانی دادن به وفور , ای هر از چندگاهی هستات وسيع در ابعاد تودهاعتراض  

حاکميت از دست  بازپسگيریاما هنوز خبری از اراده جمعی برای عمل سياسی مشترک و متحد برای , هست

شدن ی نيست که بتوان از تماماگرايان برای ساختن آينده و از آن خودکردن آينده به آن درجهاشغالگران و فرقه

فقط اين نيست که رژيم بجای يک ارتش چند . چرا ؟ چون اتفاقاتی در اين مملکت افتاده است. کار حرفی زد

اپوزيسيون بمعنای واقعی در مقابل . فقط اين نيست که هنوز حمايت بخشهائی از مردم را با خود دارد. ارتش دارد

منطقه هنوز بخشی از ناسيوناليسم ايرانی را راضی نگه ميدارد يا اينکه  نمائی در سطحبا قدرت. خود ندارد

ائی بگونه -در اين نيز هست... بينند و دولتهای قدرتمند جهانی هنوز آلترناتيوقابل اتکائی برای تغيير رژيم نمی

نيز تا سقوط  57در . تملت بمثابه ملتی که بايد ابرازوجود کند هنوز در صحنه حاضر نيسکه   -اساسی نيز هست

اما يکی از . با رفتن شاه اما قضيه ديگر فرق کرد. شاه حضور داشت و کارش را درست يا نادرست انجام ميداد

  . دالئلش نيز اين است که گرايش راديکال در معنای اجتماعی آن ضعيف و ناتوان است

اما اين يک حکم عمومی و . ستبدون شک، هر تحول و انقالبی، فرصتی تاريخی برای تحقق ايدهای انقالبی ا

های سابق و تصوراتی که از  حال مجرد است، بطور مشخص چه؟ آيا همين گروەهای چپ، با همان دگم در عين

دارند و ساليان درازی است که با خود يدک ميکشند، ) در بارە کسب قدرت سياسی و سوسياليسم(انقالب 

در صورت متحدشدن را دارند؟ مگر مشکل در پراکندگی  درک الزم برای تأثيرگذاری بر چنين تحوالتی، حتی

درپی، ناتوانی در توضيح علل رويدادها و  های پی چپ بودە؟ يا برعکس، همين پراکندگی، خود نتيجه شکست

مگر غيراز اين است که درموارد زيادی، بالوسطه، همين پراکندگی، نتيجه مستقيم ناتوانی . ها بودە است شکست

. گذاری بر روندها و تحوالت اجتماعی درگذشته بودە؟ طبعا، متحد شدن امر خوبی استچپ در امر تأثير

آيا در چنين اوضاع و . های تاريخی باشد فهمی پراکندگی نيز در بسياری از موارد، ميتواند نشان بارزی از کج

کردن  برای طرحاحوالی، حتی در صورت متحدشدن نيز، اين چپ، حرفی برای زدن، ايدەائی متناسب با اوضاع 

کارگر  آمدن طبقه تحوالت جاری،أبميدان"پيداکردن عمق"ائی آرمانی به دارد؟ يا خير،کل اميد خودرا بگونه

ها مواظب باشند، مبادا طبقه کارگر دنبال ايدەهای غيرانقالبی و گرايشات  سوارکردە است؟ به شرطی که چپ

ب را در درون .گ.ون طبقه بلکه پيشاپيش نقش کاگوئی چپ سوسياليست نه گرايشی در در... بورژوائی برود

داری منشاء همه بدبختی و  داری است، سرمايه چون جامعه سرمايه: آلترناتيو هم که روشن است.آن بازی ميکند

، آلترناتيو هم )داری است اين رژيم نيز اگر بد است، به همين دليل است که حافظ مناسبات سرمايه(مصائب است 

تزهائی که در . گرفتن قدرت توسط طبقه کارگر و برقراری سوسياليسم تنها آلترناتيو است بدست. روشن است



) بعداز شکستها( چنين حالتی، کاربردشان از مضمون علمی و تاريخی آنها تهی شدە و در گفتمان همين چپ 

به ابزاری نه برای  چراکه. های گوناگون و تفکيک آنها از يکديگر شدەاند هائی برای شناخت فرقه تبديل به آيه

ن از خود رويدادهای جاری و شناخت دورشدبلکه , رابطه بر قرار کردن با جهان واقعی و امروزين و شناخت آن

  .آنها شدەاند

های تاريخی هستيم که معموال در آن سرنوشت و  ما در يک مقطع  ديگری از آن پيچ. چند موضوع روشن است

گرچه بنظر ميرسد که فعال چپ (پ دوبارە تعيين تکليف ميشود حتی بقاء گرايشات سياسی و از جمله چ

منسجمی برای واردشدن به عرصه تعيين تکليف در کار نيست، چون با اين چپ، در مراحل قبلی اين تاريخ، 

تکليف با کليت نظام سياسی  سوق پيدا اينگونه نيست که چون جامعه بطرف تعيين). تعيين تکليف شدەاست

) اشاز نوع سوسياليستی(ی در کار است، بدنبال آن موفقيت افکار  چپ و راديکال    کردە، اتوماتيسم

يکی از شروط ) در صورت تحقق نيز(شدن کارگران  بديهی است که حتی اتحاد و متشکل. ناپذير است اجتناب

د در قدرتمند شدن خود طبقه و تحقق ايدەهای چپ است، اما اين به معنای آن نيست که اين فاکتور جدي

ائی تحت  در جهان واقعی، معادله. ر ايدەآل راديکالی قرار ميگيردهمعادالت قدرت بالواسطه در خدمت تحقق 

اين معادله، بر اساس تبليغ . وجود خارجی ندارد در هر حالتیايدە راديکال از من، توان تحقق آن از طبقه، : عنوان

ايدە، :  گوشه هائی که سه در جهان واقعی و در فاصله. دگرد و ترويچ صرف ايدەهای سوسياليستی نيز برقرار نمی

، )از هر لحاظ(اوضاع جهانی. تشکل ايجاد ميکند، فاکتورهای بيشماری هستند که عمل ميکنند,  نيروی طبقاتی

های بجا ماندە از اين روند  توازن قوای ناشی از آن، سطح تحوالت اجتماعی، روند تاريخی اوضاع، ذهنيت

، تأثير )شوند که تنها با جدل در مورد وقايع تاريخی و کشف حقيقت تعين تکليف نمی(ت آنتاريخی و اثرا

، » چه ميخواهند خود کارگران«ائی ويژە تر، اين  بگونه. گرايشات ديگر، فاکتورهائی هستند که عمل ميکنند

هر آن چيزی بود که بديهی است که نبايد دنباله رو . تودەهای مردم است که نقشی تعيين کنندە خواهد داشت

کنندە در  اينها فاکتورهای مهم و عمل. اما بايد در نظر گرفته شود) بخصوص به لحاظ سياسی(تودەها ميخواهند 

که چپ بايد درک (هائی هستند  اينها، آن زمينه. گيری حرکات اجتماعی و سمت وسوی آنها هستند شکل

که بعنوان شرايط هر حرکت اجتماعی . ها عمل ميکند مينه، چراکه نيروی چپ بر آن ز)درستی از آنها داشته باشد

است که وارد مصافهای  چه بستریکه در مجموع بما ميگويند که گرايش چپ سوسياليست بر . وجود دارند

  .جديد شده است 

که نشان دادە که تنها پراکندە نيست، بل, شدە شناخته -حال در عين -گرا اين چپ باصطالح سازمان يافته و تحزب 

عی چه خود حرکت اجتمادر ضمن، بايد ديد که . حال و بويژە در اين وقايع، حرفی برای گفتن ندارد در عين

لزوما بدان معنا نيست که اين طبقه، » طبقه کارگر«چون بر پيشانی طبقه کارگر نوشته شدە . چيزی بيرون ميدهد

. ست، بايد ديد که اوضاع ازچه قرار استوقتی چنين ا. بالواسطه در کار کسب قدرت در جهت سوسياليسم است

آيا چپ سوسياليست . بخصوص آنجا که مسائل پيچيدە سياسی لزوم ارائه راەحلهای مشخص را تحميل ميکنند

که .مقدس و غير تاريخی شدەاند" های آيه"احکامی که تبديل به . اش در هر شرايطی صدور احکام است وظيفه



احکامی که صدورشان، شکلی . ش و جايگاە تاريخی طبقه کارگر ندارندديگر هيچ ربطی هم در مضمون، به نق

  . فرمال و بيانی عوامانه پيدا کردەاند

درستی و نادرستی يک نظريه، در انطباق آن با نظرات مارکس يا هيچ . تذکر دو موضوع ديگر را نيز الزم ميدانم

آن، در عمل، در يک شرايط   آن، در  تجربهاجتماعی  -پرداز ديگری سنجيدە نميشود، در مضمون تاريخی نظريه

. نيست, حرف من در اينجا، رد يک تز يا نظريه خاصی که مهر تاريخ را برخود دارد. خاص محک زدە ميشود

که فرصتی گير آوردە و نظر خودرا مثالً در بارە سوسياليسم بيان کنم، منظورم نقد آنائی است که با گذاشتن چند 

بديهی .  هم ميدهندفراخوان را دارند که دارای ديدگاهی منسجم و چپ هستند و تازە ادعای آن, در جيب» تز«

تری بخود ميگيرد، وسعت يافته و دارد  است که کارگران  در صحنه هستند و مبارزاتشان دارد اشکال عمومی

راستا حرکت  اگر چپ ميخواهد در اين. تر ميشود، اما اتوماتيسمی برای رفتن به يک سمت در کار نيست سياسی

کش، حرفی برای گفتن نداريم، مزاحم کاراين طبقه  کند، حرف سادەتری برای اين چپ دارم، پيشرو بودن پيش

های ايده, بخصوص در اين مقطع حياتی. نشويم، که در نهايت نيز همچون خرابکار در اين صف عمل کنيم

اش به اتحاد  تر از نان شب اين شرايط، واجب گرايانه خود را در آن صف رواج ندهيم، چراکه اين طبقه در فرقه

نياز دارد، در صورت تحقق، در اين مرحله، اين تنها اتحاد آن طبقه نيست، بيان مضمونی اتحاد کل جامعه برای 

  .  عبور از اين مرحله است

. باشدکنندە  در بحث آلترناتيو و موضوع دخالت چپ، نکته ديگری برای توضيح وجود دارد که ميتواند کمک 

در درون طيف سازمانهای چپ، گرايش مسلطی پا گرفته که ادعا . گيری تجربی است اين برای من يک نتيجه

، که حداقل تحت ٥٧اين چپی است که بر خالف چپ در سال ". انقالبات بورژوائی فراتر رفته است"دارد، ازفاز 

وجود . د فضائی برای بحث مشخص باز ميکرددر عمل برای خو» انقالبات بورژوا دموکراتيک «عنوان اعتقاد به 

چنان ديدگاهی در بارە چند و چون جامعه موجود، آن چپ سوسياليست را وادار ميکرد که در جهت فهم دقيقتر 

و مطالعه شدەترجامعه تالش کند، اينکه تالشهايش اشکاالت خودرا داشت بجای خودش، حداقل چنان تالشی 

وجود آن ديدگاە، راە . ست رابطه زندەتری با موضوع کار خود برقرار کندوجود داشت که هيچ، بنوعی ميتوان

چيزی که . مراودە از يکسو، تقابل از سوی ديگر با اقشار و گرايشات ديگر اجتماعی را به آن چپ نشان ميداد

دقيقا آن چرا؟ چون اين شرايط، . به آن نياز دارند, نيروهای چپ بيش از هر زمان ديگری در شرايط امروز جامعه

مسئله اصلی اين نيست که چرا اين گرايش چپ . شرايطی است که در پهنه کليت اجتماعی ممکن ميگردد

چيزی را موضوع اين است که . سوسياليست جديد، ديدگاە انقالب بورژوا دموکراتيک را کنار گذاشته است

, از توضيح کلی جامعه امروزينبه بهانه اينکه ديدگاە کلی آنها سوسياليسم است، . تبجای آن نگذاشته اس

آنگونه که هست ولنگارانه عبور کردە و در عمل، به جرياناتی مطالباتی به اضافه خواست سوسياليسم تبديل 

  . شدەاند

، تحت عنوان راديکالتر شدن، زير پرچم مفاهيم شسته رفته و پاکسازی ديگر مفاهيم باصطالح 57در چپ بعداز 

سم عوامانه رشد يافته که ضمن ترويج ادعاهای کاذب در مورد خودی و غير ناپاک، نوع جديدی از مارکسي



اگر قبال خواهان جمهوری . درکار سادەکردن تحوالت اجتماعی بودەاست -در اين فاصله تاريخی -خودی 

دموکراتيک تحت عناوين خلقی بود، امروزە ديگر زير پرچم حکومت کارگری و سوسياليسم، در عمل فاقد هر 

. ربطی به مبارزات طبقاتی ندارد, اش يک سوسياليسم هويتی استچراکه سوسياليسم. رناتيو سياسی استنوع آلت

در قبال اين شرايط اجتماعی  ديدگاە سياسی پاسخگوچپی فاقد ) مشخص يا مجرد(در ضمن خارج از هر تحليلی 

الزاما اين بمعنای ديدگاە مسئله ديدگاە سياسی صرف نيست، هر فرد و گروهی آنرا بنوعی دارد، اما . است

  .ديدگاهی که نه در حرف، حداقل در مقابل مشکالت واقعی جامعه پاسخگو باشد. پاسخگو نيست

عنوان  پاسخ به خواستهای دموکراتيک تودەها، اعتقاد  البته، در اين طيف، گرايش ديگری هم پاگرفته که تحت 

ند، بدون آنکه توانسته باشد که فاصله ايجاد شدە در به ضرورت فاز دموکراتيک را در اشکال ديگری تعقيب ميک

در واقع بر اثر وقايع چند دهه گذشته، اين چپ . فقدان باور به فاز انقالنات بورژوا دموکراتيک را پر کردە باشد

ائی تجربی به اين نتيجه رسيدە که دموکراسی الزم و خوب است، بدون آنکه دارای يک ديدگاە عملی در  بگونه

پاسخی در جيب ) چون دموکرات شدە و دموکراسی را کشف کردە(اين گرايش، گمان ميکند . ە باشدآن بار

نفسه خوبی هستند، تأکيداتی  پلوراليسم، عدم تمرکز، موضوعات فی. تأکيد بر موضوعاتی چون دموکراسی. دارد

ارند که بما بگويد م، اما هنوز در کليتی قرار ندچه بسا الزهستند بر يک سری از مشخصات قابل حصول، 

هنوز دارد با مفاهيم و , شدن" دموکرات"آلترناتيو مورد نظر اين گرايش چيست، بخصوص آنکه در کنار 

نامفهوم از اين نظر . بازی نامفهومی ميکند, مقوالتی چون سوسياليسم و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر

  .  اش با سوسياليسم موردنظرش چيستاسی خواهیکه در دنيای واقعی نميتواند بگويد که رابطه بين دموکر

اند که به لحاظ  چپ متشکل در سازمانهای چپ و سوسياليست، در واقع عبارات از گرايشاتی: خالصه کنم 

اکنون از يکسو، پاسخ به خواستهای دمکراتيک تودەها بعنوان   ايجاد شدە بين سوسياليسم هم  هدر فاصلنظری، 

اگر در گذشته، به لحاظ نظری به دو فاز تاريخی مشخص . ديگر پراکندەشدەاند يک ضرورت تاريخی از سوی

که جای . های مربوط به شرايط انقالبی بدادشان ميرسيد، امروز ديگر چنين نيست بندی معتقد بودند که در صف

باشم و فقط خواستم، بطورکلی، دليل عمدە نظری در حاشيه بودن چپ را اشارەای کردە . بحث آن اينجا نيست

ای قابل  بگونه ٥٧های اجتماعی سر برآوردەاند، اما اين نوع ازچپ در مقايسه با چپ  بگويم که دوبارە جنبش

های  به جز شعار سرنگونی و طرح يک سری خواست. تری در حاشيه قرار گرفته است تر و طبيعی توضيح

ا ميگذارد که بجای آنکه سوسياليسم در مقابل هر آلترناتيوی، سوسياليسمی ر. دموکراتيک حرف ديگری ندارد

  .بيان عدم درک درست از سرمايه داری است, باشد

اعتقاد به انقالب بورژوا دموکراتيک، که درجای خود (اين چپ، يا به همان عقايد گذشته برميگردد  

غير اين در . ديگری از انقالب آتی، وارد فاز جديدی بشود عاميا بايد با فهم ) های بسياری داشت ناروشنی

صورت، چارەائی نيست، اين ديگران هستند که با درک متفاوتی از ليبراليسم سياسی نسبت به گذشته، 

های سابق به سمت  عبور بسياری از چپ. تأثيرگذاری بيشتری در تعيين سرنوشت آيندە اين جامعه خواهند داشت

دهی به آلترناتيوی  ودە، نه در جهت شکلخواهی تا اينجايش نه بنفع جنبش سوسياليستی و تقويت آن ب دموکراسی



برای فردای رژيم اسالمی، که بيانگر تکوين شرايطی باشد که در آن تداوم تحوالت اجتماعی بسوی آزادی 

حرکت اين بخش از . ايجاد شرايطی که در فقدان چپ، بوسيله ديگران تعين تکليف ميشود. امکان پذيرتر است

دانم، چه بسا که   نفسه آنرا هم بد نمی فی, که من. ليسم سياسی بودەاستچپ برعکس، تنها بنفع تقويت ليبرا

هائی که با توجه به شرايط ايران و در صورت  تقابل. هائی از نوع جديد را به همراە بيآورد لبدنبال خود، تقاب

ليستی و در ايجا منظورم از جنبش سوسيا. برخورد آگاهانه به آن، تقويت جنبش سوسياليستی را نتيجه بدهد

اما چپ و بخصوص آن گرايشی در آن که مجددا دموکراسی را . نيست» سوسياليسم«تقويت آن بهيچوجه 

رو ليبراليسم سياسی تبديل ميشود؟ ليبراليسمی که در فقدان  کشف کردە در آن راستا عمل ميکند؟ يا به دنباله

در الت سياسی الزمی که جامعه بايد نه تحو ،رفا در خدمت بازار قرار ميگيردص ،قویو  يک چپ تأثيرگذار

کننده جنبش وجود يک چپ قوی در عرصه سياس ايران که تقويت. تجربه کندخواهی اجتماعی  جهت عدالت

, بازار نکند -بدون شک برای ليبراليسم سياسی نيز اين حسن را خواهد داشت که فقط بازار, سوسياليستی باشد

  .آنگاه انتظار تحوالت پايدار را ميتوان داشت. ليبرال کار کند -های سياسیکمی هم برای جا افتادن ارزش

سازمانها، در کنار اين . شدە منحصر نميشود البته نبايد فراموش کرد که کل چپ به سازمانها و گروهای شناخته 

کار اند و سرشان به  نرفته" دموکراسی"افراد و گروهائی نيز هستند که از اين چپ جدا شدە اما به سمت کشف 

شدن  از عملکرد اين سازمانها، تحت عنوان درک متفاوت از  اين طيف بدنبال مأيوس. تحقيقی مشغول است

" چرا که با کشف. خود هستند" فراروی"، مشغول "ترشدن عميق"داری وسوسياليسم، در راە سفر بسوی  سرمايه

بزعم . از گذشته  خود بريدەاندهستند و از اين منظر " راديکاليسم"، در کار کشف نوعی ديگر از "نقادی

خودشان، از آن افکار کهنه بريدە و به يمن خواندن کاپيتال و درک ديالکتيک مارکسی مدام در حال عبور از 

تر شدن تا آنجا  ترشدن و راديکال  ،  انقالبی"شدن تر عميق"خيالشان هم در باب . هستند" فراروی"آن گذشته و 

آنها در مقام مقايسه با گذشته،  در عرصه اجتماعی در حال عبو از کجا به راحت شدە که از خود نپرسند که 

  کجايند؟ 

نه فقط رشد افکار بازار محور، (در اين هم نبايد شک داشت که رشد واقعی ليبراليسم سياسی در درون جامعه

راليسم درک کردە اين را همان ليب. ، بدون رشد گرايش چپ در تقابل با آن غير قابل تصور است)بقول ليبرالها

نشانه آنرا، در بذل توجهی که همين ليبراليسم سياسی برای جذب کارگران از خود نشان ميدهد، ميتوان . است

ليبراليسمی که ميرود با برداشتن موانع . بندی کرد طبقه کارگر دسته" اغفال"که آنرا نميتوان در زير تيتر .ديد

موانعی سياسی . د بمنظور دخالت بيشتر در اقتصاد محکمتر کندسياسی، زمينه را برای محکم کردن زيرپای خو

مرغهايش را در ليبراليسمی که ميداند، نبايد همه تخم. شان کار سختی است که بدون نيروی کارگران برداشتن

. دهی به ساختارهای سياسی آلترناتيو به اثبات برساند بايد هنرش را در شکل. سبد دخالت آمريکا بچيند

اين بطور . تازی چنين ليبراليسمی است  بمعنای يکته, ئی که بدون دخالت چپ در شکلگيری آنهاساختارها

سوال اين است که چپ به اين مسئله . مشخص، برای تداوم مبارزە طبقاتی داراری زيانهای جبران ناپذيری است

  اهميت ميدهد؟ يا صرف بيان آنرا، بمثابه خيانتی ديگر به طبقه ارزيابی ميکند؟



  !خن آخرس

بيشتر حکايت از فروپاشی رژيم اسالمی داشته تا اينکه , بدون شک آنچه را که جامعه ايران تاکنون تجربه کرده

ظهور , همانگونه که باالترگفتم. را بنمايش گذاشته باشد) خشونتبا خشونت يا بی( آغاز انقالبی ديگری 

خود چه بسا , ورشهائی که اگر فکری بحالش نشودش. است که هرباره بايد شاهدش بودهای خيابانی بودهشورش

چراکه انقالب نميتواند . اش تبديل ميشودکه به يک عرصه کسب و کار برای رژيم وهمدستان داخلی و خارجی

نمودهای شورشی را هم تجربه کند و  -ای درخودبگونه -اگر جامعه اينجا و آنجا . صرفاً از روی استيصال باشد

« چراکه. وسعت نارضايتی عمومی را بنمايش ميگذارد, ای در خودبدان معناست که بگونه فقط, بنمايش بگذارد

. انداند و بر اساس مناسبات مدرن اجتماعی پروبال گرفتهملتهائی که مدرن و واقعی. »انقالبات کار ملتهاست 

تيجه اعمال اراده مشترکی است که بلکه در ن, نهايتاً کاری نه از روی استيصال يا افزايش نارضايتی, انقالب: اينکه

  . رساندموجوديت يک حامعه يا ملت را در عمل به اثبات می

با مردم سخن " 57انقالب "هنوز از يکسو بنام آن , بعدازگذشت چهار دهه نيز,  نبايد ناديده گرفت که رژيم  

چيزی , )حد و مرز ونتی بیبا اعمال خش" (اشانقالبی"های باصطالح گاهکار بيداد, گويد از سوی ديگرمی

" انقالب"سرکوبی که هنوز بنام آن . نبوده ونيست اعتبارکردن هر اقدام انقالبیجزکوبيدن مفهوم آزادی و بی

در جغرافيای سياسی ايران که در طی چند  نوعی وضعيت. بودن احکام خودرا به افکار عمومی ميفروشدشرعی

مردم معترض از . بخشدائی میويژگی دوگانه, مردمی با تمايالت راديکالدهه گذشته ادامه يافته وبه هر اعتراض 

بپاخيزند و کارکرده پدرانشان را اصالح و ) 57"(انقالب"يکسو ناچارند تا عليه نتايج برآمده از آن باصطالح 

تماعی های اجدر ميدان تقابل -درجهت روند عبور از رژيم  -را » انقالب « از سوی ديگرگفتمان , بازسازی

از يکسو , در جهت پيشروی بسوی آزادی, مردمی که به حکم تاريخ و تجربه. مجدداً در عمل بازتوليد کنند

, در دنيای واقعی, روندی که در عمل. انقالبی عمل کنند, از سوی ديگر بمعنای واقعی, ناچارند اصالحگرا باشند

های نه در چارچوب بحث. نقالب ديگری منتهی شودبازتوليد بازانديشه شده هر اقدامی بايد باشد که بايد به ا

از سوی ديگر ,  که از يکسو اصالح يگانگی روندیدر بطن , بر عکس, انتزاعی متأثر از دوگانه انقالب و اصالح

که . آنرا بعنوان نوعی يگانگی ديد که در مفهوم بازسازی جامعه نهفته است, ای که ميتواندوگانه. انقالب است

ما , چراکه. های اجتماعی ديگری را پيش بردبايد در مناسباتی اجتماعی زندگی کرد تا بتوان پروژه :گويدبما می

از هرعاملی از جمله مفهوم انقالب استفاده و سؤاستفاده , در چند دهه گذشته. با يک زمين بکر سر و کار نداريم

, ست که چگونگی عبور از اين باطالقدر اين شکی ني. شده تا لجنزاری که ديگر غيرقابل کشت است ايجاد شود

انقالبی . فقط وفقط در انقالب ديگری است که پاسخ خودرا ميگيرد, خود سؤالی است که نه در عالم نظری

انقالبی که در اين روند . ائی که دارای مشخصات يک جامعه مدرن باشددر معنای بازسازی جامعه, ديگر

  .يگانگی است,  اشحرکتی که در دو گانگی. انقالب است اصالحی که. خود نوعی  اصالح است, تاريخی

دوگانه . اندواقعيت چند دهه گذشته بما ميگويد که بسياری از روشنفکران ايرانی در دوگانگی ديگری اسير شده

. ائی تصنعی و مخرب خودرا تحميل کرده استکه بگونه -اصالح و انقالبی که به شکلی انتزاعی مطرح ميشوند



, واقعی نيست,  اصالح و انقالب در شکل انتزاعی آن» دوگانه«اين , در دنيای واقعی امروز ايران, در حاليکه

برای عبور از , ای جز يگانگیجامعه برای بازسازی خود چاره. بردجدالی ايدئولوژيک است که راه بجائی نمی

از سوی ديگر , بوقوع پيوست 57آن چيزی است که در  اصالح, نوعی يگانگی که  از يکسو. اين دوگانه ندارد

. که دو روی يک سکه واحدند. عليه هرآنچه که بعنوان مانعی درمقابل ابراز وجودجامعه عمل ميکند انقالب

يا در دوگانه انتزاعی , جامعه در چارچوب فکری و ايدئولوژيک روشنفکران و احزاب و سياسيون عمل نميکند

گرچه اينها با افکارشان در درون جامعه وجود دارند و بنا به . نندها  طرح ميکاصالح و انقالبی که اين گروه

بر حرکات ,  طلبی و انقالبيگری منتسب است و از اين طريقموجوديتشان به اصالح. توانشان عمل ميکنند

 بخصوص آنجا که جامعه بايد ابراز وجود داشته. توانند جای جامعه را بگيرنداما نمی, اجتماعی تأثير ميگذارند

همه چيز از , غير از اين. ابرازوجودی که با اصالح وانقالب اجتماعی در دورانهای تاريخی همراه است. باشد

يعنی تحقق روندی است . در اين مبارزه برای بقاء جامعه است که عملکرد جامعه تاريخی است. رفته استدست

پذير به اما تقليل, های بسياری استدارای دوگانگی و چندگانگی, اش حرکت ميکند که در خودکه در کليت

مبارزه طبقاتی در جهت تخريب يگانگی . بلکه اگر جامعه است حرکتی در يگانگی است. هيچ يک از آنها نيست

. است که ميتواند موفق باشد يگانگی اجتماعیدادن به بر عکس در جهت شکوفا کردن و پروبال, عمل نميکند

  .ای درونی نيست، بمعنای شناخت کليت استگرفتن تضادهيگانگی بمعنای ناديده

ای قرار داد که جريانات سياسی مطرح انقالب را بايد در برابر دوگانه, برای درک اين يگانگی که تاريخی است

اختالفاتی بر , بر همين مبنا. طلب و آن ديگرانی که خودرا انقالبی ميدانندهائی که خودرا اصالحگروه. ميکنند

. های متفاوت ايدئولوژيکی با هم دارند و انتظار دارند که جامعه از آنها تبعيت کندوت و روشاساس اهداف متفا

بعنوان گرايشاتی حرکت ميکنند که  خودطلب، چه انقالبی اين است که از چه اصالح, هانقطه اشتراک اين گروه

با اين تفاوت، يکی ميخواهد از طريق . دانديشناند و از اين منظر به تغيير رژيم میبه اصالحات يا انقالب" معتقد"

راهی . اين در حالی است که جامعه راه خودرا ميرود. ديگری از طريق انقالبيگری به مقصود برسد, طلبیاصالح

با هم . سوار است با هم زيستنروی , اشاما راهی است که در کليت, که گرچه مملو از تقابل و تضاد است

های يک رژيم فاشيستی تخريب شده است و بايد بازسازی يگری در زير چکمهزيستنی که بيش از هر زمان د

  .  شود
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