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  سه چالش 

 نباشد؟ تااشد ب بایدجمھوری خواھان دموکرات و الئیک  جنبش چرا

   جمھوری خواھان دمکرات و الئیک ایرانپیرامون چاره اندیشی بر بحران 

  

  »؟چرا به جای آن نیستی وجود ندارد ووجود دارد *Daseinچرا «

  )گرھاید( 

  

   ھمزیستی با بحرانمروری بر 

  :خود را از وضعیت سیاسی خارج کشور چنین فرموله کردم ، ارزیابی)١(»ھمزیستی با بحران«پیش از این، در نوشتاری تحت عنوان 

اشـته بلکـه ند) ٢(بحرانی که خصلتی موقتی و مـوقعیتی. ست فعالیت اپوزیسیون سیاسی ایرانی در تبعید با بحرانی کالن رو به رو

جـدایی فعـاالن : اسـت ای این بحـران محصـول دو ُگَسسـِت ریشـه. و پایدار  است) ۴(در مفھوم جامعه شناسیک) ٣(بنیادین، ساختاری

محصول محدودیت ھای عینی . زییند ای که در آن می سیاسی خارج کشور ھم از متن واقعی جامعه ی ایران و ھم از متن واقعی جامعه

و سـرانجام . و سـاختارھای سیاسـی در خـارج از کشـور اسـت ھـا ھا، ادعاھـا، برنامـه زی بودن شعارھا، فرمولفعالیت سیاسی و مجا

است که مبارزات و تالش ھای قابل ارج چندین ده ساله اش، دیروز علیه رژیـم سـلطنتی و امـروز  ای محصول فرسودگی نسل سیاسی

سیاسی ما در خارج ) ۵(ُخرد جھان. ن کادر سیاسی جوان، ھمراه نمی گردنداز طریق برآمد علیه حکومت اسالمی،  با نوزایش و نوسازی

   .ماند برکه ای راکد و ساکن می–) ھراکلیت( شود انسان دو بار وارد آن نمیکه   ای بر خالف رودخانه -از کشور 

  :اصلی اپوزیسیون اشاره کردم سه کسریدر ھمان جا به 

  .ھا و آرای دموکراتیککسری فرھنگ دموکراتیک در پذیرش قرار  -١

، فرھنـگ )کمتـر گفـتن و بیشـتر گـوش فـرادادن( کسری فرھنـگ پلورالیسـم سیاسـی و عقیـدتی، فرھنـگ گفـت و شـنود  -٢

  .خود» مخالف«و به رسمیت شناختن » دیگری«گری، پذیزش  پرسش

ھـایی کـه چنـین امـری کسری فرھنگ کار جمعی، مشارکتی و مسئولیت پذیری با مشـکالت، سـختی ھـا و از خـود گذشـتگی  -٣

  .طلبد می

ی  ایرانی دارد و در مـورد خـانواده –تاریخی و کھن شرقی  دسپوتیسمدر این راستا تأکید کردم که این کسری ھا از جمله ریشه در 

ھمواره  نیھای ایرا چپ. دارد توتالیترچپی که بسیاری از ما جزو آن بوده و یا ھمواره ھستیم، از جمله ریشه در استمرار شیوه ی تفکر 

  .به پایان نرسانده اند) از چپ سنتی استبدادگرا( خود رای  ویژه» ُگَسستِ  «و » سوگ« امر 

 جمھـوری خواھـان دمـوکرات و الئیـکدر ھمان جا، با این کـه بحـران را عمـومی و کـالن ارزیـابی نمـودم، امـا تأکیـد کـردم کـه بحـران 

  :را مورد بحث قرار دادم پروبلماتیکیع بر می خیزند و در این رابطه، چند ھایی دارد که از ویژگی این جریان نوپا و بد برجستگی

ناروشنی در ایـن ). ۶(»جنبشی«نادانی یا کم دانی و به طور حتم بی تجربگی ما نسبت به پدیدار نسبتاً جدبد فعالیت سیاسی  -١

، جنبش روشنگری، جنبشی سیاسی فوروم اجتماعی، جنبش مدنی، چنبش سیاسی، جنبش گفتمانی(که چه جنبشی می خواھیم 

  .در یک کالم ناروشنی در پاسخ به پرسش کدامین گونه فعالیت در خارج از کشور؟...). و متشکل و یا شبکه ای از کمیته ھای محلی

  .ھای موجود سیاسی در خارج از کشور با گروھبندی!) نه جبھه!  نه حزب(» جنبشیحرکت «مناسبات بغرنج و بحرانی  -٢

متشکل از سه نحله ی ملی، دین باور معتقد به جدایی دین و دولت و چپ ھای آزادی خواه و  فراگیر اتحاد پذیری امکانپرسش  -٣

  .دموکرات در خارج از کشور



و کمبود فرھنگ کار مشارکتی و جمعی در میان ھمراھـان  égocentrismes ھا گرایی زا و تخریب کننده ی خود محور نقش بحران -۴

  . اند که اکثراً از منفردین مستقل و جدا شده از سازمان ھای سیاسی سنتی تشکیل یافته ن دموکرات و الئیکجمھوری خواھا

  :را به صورت تز زیر طرح کردم پرسش اصلیسرانجام، در آن نوشتار، 

اپوزیسیون  اسیشناسی سی چنین آرزویی در وضعیتِ ساختاری و جامعه. باشد بحران برون رفت ازی  تواند مسئله پرسش ما نمی«

 درسیاسـت  ی در حـوزه گـری دخالـت آزمـون: چیز دیگری باشـد تواند اما پرسش ما می. خارج کشور ناممکن، موھوم و تخیلی است

و  ھا آمادگی ،اھ و این ھمه البته با آگاھی نسبت به ظرفیت و کھنه سنتی در ُگَسست از بینش و اشکال وبدیع  و اشکالی دیگر

، ھمـواره بـا مشـکالت، با بحـران بودی زیستی یا ھم ھما پذیرش این واقعیت که فعالیت سیاسی در تبعید، در و ب ی مانھا توانایی

در خارج از کار سیاسی  )پروبلماتیک( انگیز اصلی پس مسآله. شود و خواھد شد می ی پایدار و ساختاری رو به روھا موانع و محدودیت

مشـکالت،  ایطردر شـدر واقعیت موجود یعنـی ، ای دگر به گونه ی مبارزه و مقاومت ادامهبلکه  خروج از بحران کشف راهکشور، نه 

  ».بحران است پایان و حضور ممتد و احتماالً بی ھا محدودیت

  

   جمھوری خواھان دموکرات و الئیکدلیل ھستی 

  

  برای تغییر وضع موجود گفت؟» چاره اندیشی«اکنون چه می توان در باره ی 

در برزخی که ما قرار داریم از بھشت موعود خبری . ه راستی بر می آید که راه خروجی بر این بحران نیستاز آن چه که رفت، ب

است،  رفت که موھوم و تخیلی» نجات بخشی ی چاره«یا در یک کالم » راه برون رفتی«، »حلی  راه«پس اگر نباید به سراغ  . نیست

ادامه داد؟  به عبارت دیگر ما در ... و پر دست انداز با چشم اندازی نامعلوم و نامسلمپرسش این است که چرا باید به این راه پروبلماتیک 

 ووجود دارد *Daseinچرا  «: کند  برابر پرسش اصلی و بنیادینی قرار داریم که در جایی دیگر و در مناسباتی دیگر، فیلسوف از ھستی می

چرا جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیک : پرسم   و من به ھمین سیاق می) گرھاید( »؟ چرا به جای آن نیستی وجود ندارد

  نباشد؟ تاباید باشد 

  :پاسخ من چنین است

این . شمار آورد بهدر تاریخ سیاسی معاصر ما  بدیع میدان تالقی سه چالش توان را می جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الییک

دھد، پس در  کند و از آن جا که در جای دیگری رخ نمی ای ایفا می تالقی، از آن جا که در حیات سیاسی جامعه ی ما نقش تعیین کننده

ین کنونی نیز به کار خود پایان دھد، بار دگر بایـد دسـت بـه ایجـاد و احیـای چنـ جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیکنتیجه، حتا اگر 

  .نارسایی ھا و بحران ھایش، حفظ و تداوم یابدھا،  پس چه بھتر که این تالقی سه مبارزه  یا چالش تاریخی، با ھمه ی ضعف. حرکتی زد

کنند، این سه چالشی  تالقی پیدا می کنند و در جای دیگر نمی جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الییککه در   این سه چالشی

  سازند،  کدامند؟ ی ایران در خارج از کشور، وجود چنین جنبشی را الزم و ضروری میکه در رنگین کمان سیاس

در ایران است که در برابر دیگر پروژه ھای دینی، سلطنتی یا  جمھوری دموکراتیک و الئیک تاریخیآلترناتیوی و ی  پروژهاولی،  -

نخسـتین گـام، ھـر چنـد کلـی و نـاقص، در ایـن راه بـه شـمار  سند سیاسی جمھوری خواھان دموکرات و الئیک،. توتالیتر قرار می گیرد

شکل جمھوری ی  به ویژه در زمینه –سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  –البته این پروژه را باید در جنبه ھای مختلف و گوناگونش . رود می

بـدون . تصـحیح و تکمیـل کـرد... تصـادیآزاد و دموکراتیک، جایگاه و نقش دولت در ایران، عدالت اجتماعی، مسأله ی ملی و مناسـبات اق

پروژه ھنگامی . مد نظر است و نه چیز دیگری آلترناتیوی نظریتردید، در شرایط مبارزه سیاسی در خارج از کشور، بحث بر سر پروژه یا  

 ی داخل کشوربه دست نیرو ھای مادی و عینی اجتماعی ایران و  گردد که در بطن جامعه می) یا عملی( ارگانیکتبدیل به بدیلی 

  )  ٧.(پذیرفته شود و به مورد اجرا گذارده شود

را از دیگر جریان ھـای سیاسـی خـارج از کشـور متمـایز مـی سـازد،  جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیکدومین چالشی که  -

که نحله ھای مختلف ) و ھم چنان نیز کوشش می کند(جنبشی که از ابتدا بر این اساس بنا شده بود . آن است خصلت پلورالیستی

امروز با وجود موانعی که . فکری، نظری، عملی، سیاسی و اجتماعی جمھوری خواھان دموکرات و الئیک را در مشارکت با ھم جمع کند

وجـود  – انـد به گونه ای که تحقق آن را به ویژه در خارج از کشـور بسـیار پروبلماتیـک و نامحتمـل سـاخته –قرار دارند  اتحاد فراگیردر راه 



ھرچند متزلزل،  -ای جمھوری خواھانه و الئیک  در چھاچوب پروژهحرکتی دموکراتیک وسیاسی با مضمون و خصلتی پلورالیستی 

ای  که در طول تاریخ  جامعه. ایران به شمار می رود ی شانسی تاریخی برای جامعه –سخت، دشوار و ھمراه با جدایی ھا و بحران ھا 

  .برابر دو راه حل دموکراتیک یا  استبدادی، ھمواره استبداد را گزیده است سیاسی معاصرش، غالباً در

جمھوری خواھان دموکراتیک و سرانجام سومین مبارزه ی بدیعی که با تمام ناروشنی ھا و نادانی ھای موجود از آن، ویژگی حرکت  -

چنـین حرکتـی در تـاریخ جنـبش . جبھـه اسـت به معنای نه حزب و نه »جنبشی«فعالیت و سازناندھی ، دھد را تشکیل می الئیک

سیاستِ واقعاً «در شرایط بحران عمومی . سیاسی ایران نو و ناشناخته است و در نتیجه با بحران ھا و  افت و خیز ھا رو به رو خواھد شد

تالشی در  راییجنبش گکه تنھا ملی نیست بلکه جھانی است، )  حزبی و جبھه ای(و بحران ساختارھای سیاسی سنتی ) ٨(»موجود

  )٩.(به شمار می رود) عمومی  امر( res publicaھای نوین و دموکراتیک مشارکت اجتماعی در  جھت کشف و ابداع شکل

  

  کدام راه؟  

تا کنون بسـیاری از ھمراھـان، ایـن ) ٢٠٠۵سپتامبر (در پاریس  جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیکاز اولین نشست موئسس 

و شرایط سیال و ناپیگیر افـراد در خـارج از کشـور  میلیتانتیسممربوط به بحران  ھا بخشی از این ریزش. ک کرده اندجنبش سیاسی را تر

بخشی دیگر از کناره . دموکراتیک ما در این جا آن جای این حرکت بر می گردد بخشی به نارسائی ھا و کارکرد ھای نادرست و غیر. است

سـاز و مخـرب  است که من در باال تحت عنوان نقش بحران ای ، مربوط به پدیدهگیرند لیه را در بر میکه پاره ای از ھمراھان او ھا گیری

و سرانجام بخشـی دیگـر از ایـن . خود محوری ھای بی حد و حصر، کمبود فرھنگ دموکراتیک و فرھنگ کار مشارکتی و جمعی نام بردم

  .گیرند امروزی جای نمی ھای که در  حرکت گردد  کھنه ای میھا، به باور من، مربوط به بینش، زبان و روش ھای  جداگری

  .انحالل، حفظ وضع موجود یا ادامه کار با تغییر: حال اکنون در برابر سه راھی تعیین کننده ای قرار داریم

ل، کسـانی کـه در مقاب. دھند کسانی که راه حل انحالل را پیش می نھند، بدیل مبارزاتی دیگری را به جای حرکت کنونی قرار نمی

در نتیجه می ماند راه سوم . دارد و نه صدایی) حیاتی(= حفظ وضع موجود را پیش نھند، عمالً  وجودی را حفظ می کنند که نه فعالیتی 

  .که من طرفدار آن ھستم، یعنی تداوم در تغییر

 اصـالحو  اپوزیسـیونی ھـای فعالیـت را باید در  دو حـوزه ی جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیکدر  تغییر ی من، به دیده 

  .انجام داد مناسبات درونی

  .اپوزیسیونی ھای سازماندھی فعالیت -١

گفت و شنود ھای (و چه فرھنگی ) اعتراضی(چه عملی  -فعالیت ھا . ست بحران ما از جمله ناشی از بی عملی و پاسیف بودن ما 

مضمون اصلی کار سیاسی در خارج ار کشور . ور سراسری سامان دھیمرا در محل ھا و به ط -...) سمینارھا ... سیاسِی، نظری

فعالیت ھای اعتراضی اپوزیسونی در صورتی . اعتراض به نقض ھمه جانبه ی حقوق بشر توسط رژیم جمھوری اسالمی است

و ایـن مھـم تنھـا بـا . پذیرنـد که با مشارکت نیروی کمی قابل توجھی انجـام  کنند گردند و بر حاکمان ایران فشار وارد می مؤثر واقع می

  .پذیر خواھد بود و افراد جمھوری خواه امکان ھا دیگران، یعنی در ھمکاری با دیگر جریان

اعم از کارزار ھای ( بدین منظور گروه کاری تشکیل شود  که در باره ی کم و کیف و مضمون فعالیت ھای اپوزیسیونی  

در چھاچوب فعالیـت (و ھم چنین نوع و شکل ھمکاری ھا با دیگران ) نظری، گفتمانی(اعتراضی و فعالیت ھای فرھنگی 

  .  اندیشد و طرح سند راھبردی را به نشست سوم ارایه دھد بی) ھای حقوق بشری

  مناسبات درونی اصالح -٢

نظر بزرگی بر سر آن سندی درباره ی ساختار به تصویب رسید، اما از آن جا که اتفاق  با وجود این که در نشست سراسری دوم

  :بازگردیم  مربوط به مناسبات درونی موجود نیست، الزم است که مجدداً روی چند معضل

  .اختیارات و مضمون کار شورای ھماھنگی -١

 .اختیارات نشست سراسرس  و چگونگی انتخاب شورای ھماھنگی -٢

 .چگونگی موضع گیری ھای سیاسی -٣



را داشته باشد به نشست سراسری آینده  بزرگیفاھم اکثریت گروه کاری بدین منظور تشکیل شود و طرحی که ت

  .ارایه دھد

  :، مالحظات من چنین اند کهمورددر این 

وظیفه ی ھماھنگ کردن فعالیت ھای اعتراضی و ) ھم چنان که از نامش پیداست( شورای ھماھنگی  - 

  .داردکارزار ھای سراسری را به عھده  دھی  سازمان

از طریق ) حقوق بشری که مورد اختالف نیست مورد مسایلنه اعالمیه در (اسی موضع گیری ھای مھم  سی  - 

 . انجام پذیرد) پس از تبادل نظر و مشاوره( رجوع به آرای عمومی ھمراھان 

بـه رسـمیت شـناخته کـه (اعضای شورای ھماھنگی در نشست سراسری از میان داوطلبین کمیته ھای محلی  - 

  .انتخاب شوند) اند شده

  ٢٠٠٧اکتبر  ٢٧

  

  

  

  ھا یاد داشت

  

    )ھایدگر(» معین ھستی اش ھستی  صهفھم وجود خود مشخ«موجودی که : یرترجمه ناپذیر ھایدگبنیادین و مقوله ی :  دازاین* 

  .ص جمھوری خواھان دموکرات و الئیکپیرامون بحران عمومی فعالیت سیاسی در خارج از کشور و بحران خا –ھمزیستی با بحران )  ١(

)٢  (structurel  

)٣  (conjoncturel 

)۴  (sociologique 

)۵  (microcosme 

)۶ (mouvementiste 

جنـبش اجتمـاعی چـون نیـروی عملـی ی  ارگانیک در آن جا است که اولی به مثابـه پـروژه –نظری با آلترناتیو سیاسی  –تفاوت اصلی آلترناتیو سیاسی ) ٧(

  .   حزب سیاسی چون نیروی عملی جانشینی قدرت سیاسی عمل می کندی  جانشینی قدرت سیاسی عمل نمی کند در حالی که دومی به مثابه پروژه

را مورد  این موضوع، ھایی  مقالهسلسله  طی ،) ایران چپ ھای  سوسیالیستشورای موقت (نو  نشریه طرحیدر تر،  پیش .»موجود  واقعا سیاست«) ٨(

  :نگاه کنید به. ام  بحث و مطالعه قرار داده

  .          ۵١و  ۵٠، ۴٧، ۴۵، ۴۴  :یھا شماره. ١٣٨٠ -١٣٧٩سال پنجم، . »نقِد سیاست در پرتو قرائتی از پرواگوراس و مارکس«

  .   www.tarhino.com :نو طرحی اینترنتی سایت

  .میكن گو می چھار محور اصلی آن را  بازدر این جا، 

  :عبارت است از» سیاست واقعاً موجود«

نامنـد و متعلـق بـه  مـی  res publica» عمـومی امـر«ی آن چـه كـه  ای،  انحصـاری و اختصاصـی در  زمینـه ی گفتار و  كـرداری تخصصـی ، حرفـه حوزه -١

  .كنند در ذھنیت عمومی جلوه می» عقالنی«و » طبیعی«كه به صورت   مراتبی  استوار بر تقسیم كاری اجتماعی و نظمی سلسله ای حوزه. ھمگان است

سـاز و   تـوھم. ی رسـتگاری بشـر دهبـا وعـ) »سـكوالر«لـیكن  »خـویی دین«چنان آغشته به  ین ھما بر بنا( »مسیحایی«یا » بخشانه نجات«گفتمانی  -٢

  .»حقیقت«و » حق«مدعی انحصاری . گرا مطلق

را » ناایقـانی«و » گـانگی چنـد«، »بغرنجـی«بنابراین در تقابل با آن بینش و منشی كـه . باور و ایقان ساز ساز، سیستم و منشی یكسونگر، یگانه  بینش -٣

  .دھد قرار می» مركز«در 

 .خواه گر و تمامت طلب، سلطه پس در نھایت و بالقوه آماده برای تبدیل شدن به روندی اقتدار ،و قدرتنظر و عمل معطوف به دولت  -۴

، رحـوع کنیـد بـه »جنـبش اجتمـاعی«ی ھـا معنا و مفھوم این مقوله، مضـمون و ویژگـی ی در باره. mouvements sociauxھای اجتماعی برابر با  جنبش) ٩(

 .١٣٨۴، سال نھم، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١ نو شماره ، طرحی»گرایی جنبش«ی پدیدار  دربارهمن  ی مقاله


