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  ناسازگارخواھی  یجمھور دو
 

Rerum concordia discors 
  ندناسازگارسازگار چیزھای 

 )قبل از میالد ۶۵شاعر رومی، ( یوسھوراس
  
  

 ھای مختلف ھا و گرایش گروه درھمواره . اند نبوده متفقامروز، متحد و  ایران، نه در گذشته و نه انھخوا جمھوری
 ی نزد ھمهبلکه  است نبودهاما ویژگی ایرانیان  این تقسیم و تجزیه. اند تقسیم و تجزیه شده سیاسی و نظری

  .داشته و داردوجود مدرن  ھای تاریخ ملت

 ران، با بحخواھان ایران جمھوری نزدجا، از جمله   در ھمه بیش از پیش ،Républicanisme خواھی امروزه، جمھوری

ھایی  در برابر پرسش دھی و سازمان اقتصادی اجتماعی، سیاسی، ھای زمینهدر  .است شده رو به  رو خود ھویتی
این  .ماندب  باقیطرف  بی یا تفاوت بی ھا آننسبت به تواند  نمی که ای گونهبه  .قرار گرفته است و بغرنج اساسی

 که معناین ه اب است رادیکال. کار محافظهیا  است رادیکالا ی ل رو به روی خود،یچالش با مسادر  ،خواھی اما جمھور
ین معنا ا اب است کار محافظه .سیستمی است ضداپوزیسیونی و رو  از این .است خواھان تغییر ساختاری نظم موجود

 امروزه، .سیستمی استپوزیسیونی و از این رو در نھایت  .گیرد را بر عھده مینظم موجود  مدیریت رفرمیستی که

باقی  ھا برای انسان سومیراه  کاری محافظه ورادیکالیته  دو بدیل بین که اند ای به گونه ملی و جھانیپر تضاد  شرایط
  . ماند نمی

؟ کدام چون کدام جمھوری ھایی پرسش در برابرامروز  ایرانخواھان  ی جمھورفوق،  دوگانگیی  بر زمینه
از . قرار دارند امروز در ایرانِ  و کدام راه گذر از جمھوری اسالمی رداف در ایرانِ جدایی دولت و دین کدام  ؟اسیردموک

ھای اجتماعی و  جنبش از طریقجمھوری اسالمی  براندازی ی مساله، یکی ھمانااصلی  چالشدو  ھا اما، میان آن
رای جدایی ب مبارزه در پیوندی فشرده با اولی،، دیگری واست  دموکراتیک و آزاد جمھوریتیبه سوی  مردم انقالب

دو  با ،طلب اصالح و رادیکال ،ناسازگاری  خواھان ایران به دو دسته جمھوری، میداندر این . در ایران دولت و دین
  شوند تقسیم می، سیستم در رفرم یا سیستم ازگسست  ،ناسازگار ی هفلسف

واھان دموکرات و الئیک خ جنبش جمھوری خواھی در اپوزیسیون ایران را ھای جمھوری یکی از روند ،میاناین در 
و  جمھوری اسالمی نفی ی هبر پای ،در خارج از کشور سال پیش ھشت نزدیک بهاین روند، . دھد تشکیل می ایران

 فرارویی برای جنبشی حرکتِ این  .شود می گذاری پایه ،در چھارچوب رژیم طلبی اصالح خالفت بام و سلطنت
پنجمین  ی در آستانه ،ییھا از فراز و نشیب رگذ با ،اکنون ،انجدایی دولت و دین در ایرجمھوری، دموکراسی و 

ھای  ارزشو  اصول بربا پایداری  خود، به سھمتواند  می ، به باور من،این جریان .قرار دارد ی سراسری خودآی ھمگرد

در اپوزیسیون  یکالرادخواھی  جمھورییک  مروج و مبلغھمواره چون تا کنون،  ،ھا آن ارتقایبازبینی و در و  اش  بنیادین
   .باشد ایران پلورالیست

کاری و  ھم در جھت تالش مخالفت با یا گرایی ، فرقهطلبی به معنای انزوا خواھی جمھوری رادیکالیسم اام
 گیری شکلذھنی  و شرایط عینیبه لحاظ تاریخی چه اگر ، امروزه. نیست ایران نخواھا جمھوری کوشی ھم

 ،مقابلدر  اما ،و چه بسا نیز ھرگز به وجود نخواھند آمد وجود ندارندگذشته  و فراگیربزرگ  ھای اتحاد ھا و گرایی ھم

حقوق بشر در ایران فراھم ادی و زآ چون دفاع ازمسایل مشخص مبارزاتی  بر سر گسترده ھای کاری ھم امکان
 غیر عملیبزرگ اما  ی برنامه ھا صداز  ترفیدم به پیش عملی اما کوچک ھر چند یگامھر  ،مسیردر این . باشد می
  .است موھومناممکن و  ھای اتحاد ایجاد برای

  



   امروزخواھی  جمھوریبحران ھویتی  -١

نزد  بایدالبته  را ی آن ریشه .ھای مختلف تاریخی گذر کرده است از ِسکانسو عمل  نظریه در خواھی جمھوری 

و  کند می ابداع را مداری -که شھر ُجست سیاسی ی هدر آن فلسف .یافت Politeia ی هاید دریونانیان باستان 
اما  .)١(دآور در می Demos به امر مردم» نخبگان«یا » شاه - فیلسوف« ،»یک« ،»خدایان«از امر  را »سیاست«

 Res publica »یعموم امر«چون  ،نزد سیسرون ،بعد در روم ی سده پنجبنیادین خود را  معنایخواھی  جمھوری

 تعریف کانتی تا به امروز با گذر ازخود را  هرا سیاسی ی هاندیشه و فلسف در مقولهاین از آن پس  . )٢(دکن می کسب
در انقالب  ھمهبا این  .کند می سیر )٣( قانون اساسی ی بر پایه forma regiminis» رژیم شکل«چون  از جمھوری

این  .گیرد شکل می )ھیپادشا( سممونارشی در برابردر نظریه و عمل  به واقع رپوبلیکانیسمکه  است فرانسه

 سلطنتی  نظام نفیمختلف و متضاد در  ھای دستهبلکه به  است هیکپارچه نبود تولد روزخواھی اما از ھمان  جمھوری
  .شود میتقسیم و تجزیه 

شکل اصلی به » جمھوری«که  زمانیدر  .ستا شده  رو به  با بحرانی ھویتی رو اما دوران کنونی خواھی جمھوری
آمریکا و از شمال اروپا تا جنوب آفریقا،  غرب آسیا تا شرق که از شرایطیدر  ھای جھان درآمده است،  منظا و غالبِ 

که است گرفته قرار  در وضعیتیخواھی  جمھوری نامد، خواه نمی کمتر رژیمی خود را امروزه جمھوری و جمھوری

ی مجریه، ارلمان منتخب، جدایی سه قواپ قانون اساسی، ی پایهبر مدار  قانونچون حکومت  اش ھای بنیادین ایده

 کنونی مبرمگوی مسایل سیاسی و اجتماعی  به تنھایی دیگر پاسخ... رئیس جمھورانتخاب  و مقننه و قضایی
قرار  دینیگرا و  اقتدار، فاشیستی، توتالیترھای  در برابر جمھوری بیستم ی سدهدر  خواھی جمھوری. باشند نمی
 خواھی جمھوری جمھوری وباید نشان دھد که  ھر بار. شود ھا می با آن خود رزبندیملزم به م ھر بار و گیرد می

تضادی کار  مردمی یا محافظه ، ضداستبدادی، بدلیھای  خواھی و جمھوری ھا  با آن جمھوریدر نظریه و عمل  حقیقی
، عدالتی اجتماعی بین وچ جدید ھایی خواھی در برابر چالش امروزه جمھوری افزون بر این، .و ماھوی دارد اساسی

تواند نسبت به  که نمیای  گونهه ب .گرفته استقرار ... داری سرمایهھای مالی و  قدرت ملی و جھانی برابری، سلطه نا
   .بماند باقی موضع بی یاتفاوت  بی این پدیدارھا

و  مضمونی ھای محدودیت. کند  ھویت خود را بازبینی بایست می امروزی خواھی جمھوری در چنین وضعیتی،

خود را زیر پرسش  یھا کاستی.  زند عملدر تئوری و  خود دست به  ساختارشکنی. کندرا بررسی  خود محتوایی

در  ،امروزه. زندخود  و نواندیشی نوسازی دست بهدر یک کالم . بخشد ژرفاخود را  مبانی .ندکتعریف  بازخود را  .درَ بَ 
ھای مختلف اجتماعی، اقتصادی،  سلطهزیر از  مردمان ی نهاخواھ اییو رھ خواھانه اساسی برابری ھای خواستبرابر 

 ھا آن و بماند باقی خود ی ساله دویست مبانی  چھارچوبدر تواند  نمیحقیقی  خواھی جمھوریاسی، یفرھنگی و س

  .نسازد متحول و منقلبزمانه نیازھای با را 

 خود در دستگاه نظری و عملی اجتماعی امر ه، بخویشنوسازی ، بازسازی و در بازبینی ،خواھی جمھوریاین 

و  ملی و جھانی، از تغییر سیستم موجود، نه تنھا در امور سیاسی ی در گستره. دھد می ویژه یاھو جایگ اھمیت
جمھوری «، جمھوری یا نگاھیدر چنین . کند می جانبداری اقتصادی و اجتماعی ی چنین در عرصه بلکه ھم حقوقی

  .نیستجمھوری به معنای واقعی کلمه  در این صورت و تنیسیا  و است» اجتماعی

تواند طرفدار نظام  خواھی نمی پس جمھوری ،است معنای حقیقی جمھوری »عمومی امر«یا  Res publicaاگر 
اکثریتی  و نابودی خسرانو  اقلیتی کوچک ی سلطهو  سود در جھتباشد که حاکم کنونی جھانی  - ملیاقتصادی 

  .کند عمل می کالن

 طرفدارتواند  خواھی نمی ، پس جمھوریمعنای حقیقی جمھوری است» عمومی امر«یا  Res publicaگر ا

جنسیتی،  طرفدار تبعیضات گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی،تواند  نمی. عدالتی و نابرابری باشد بی
 بر جامعه مافوقجدا و  دستگاھی ی به معنای سلطه Etatismeگرایی تواند طرفدار دولت نمی. ملیتی و غیره باشد

  .باشد ھا و انسان جامعه

را » سیاست« تواند نمیخواھی  پس جمھوری ،معنای حقیقی جمھوری است » عمومی امر«یا  Res publicaاگر 

-  یا خود شان سازماندھی جمعی امور خود از طریق ی اداره مردم در و مشارکت مستقیم دخالت از غیر چیزی
     .ندبدا سازماندھی 

  



    کننده جدا ھای چالش وان ایران خواھ جمھوری -٢

البته . شود و انقراض نظام پادشاھی آغاز می ۵٨به این نام در حقیقت با انقالب خواھی  جنبش جمھوریدر ایران، 

 قوا تفکیک اصل ای اندارهو تا  گذار چون حکومت قانون، قانون اساسی، مجلس قانونجمھوری خواھی مبانی ای از  پاره
اصل بیست  در بتوان به معنایی بلکهرا  Res publica ی ایده. شوند مطرح می و قانون اساسی آن انقالب مشروطه در

، در نفی اما این انقالب. »قوای مملکت ناشی از ملت است« :پیدا کرد قانون اساسی مشروطهمتمم  و ششم

خواست و نه  می تلفیق دولت و دین .و نه جمھوری خواست می مشروطه یسلطنت در اساس ،سلطنت مطلقه
به تبدیل گاه  ھیچ نظریه و عملدر خواھی  جمھوری ،ھای مختلف تاریخی در سکانس ،پس از آن نیز .رادو   آنجدایی 
ھمواره طرفدار سلطنت  در اکثریتی بزرگ گرایان دین. شود نمی سیاسی و اجتماعی در ایران فکری، جنبشی

دادند و حزب  میرا سر » شاه باید سلطنت کند و نه حکومت«شعار  گرایان ملی  .بودند یا حکومت دینی مشروعه
 ی در این میان، از اواخر دھه .نداشت اش شمالی ارباباز   به شرط تبعیت با نظام سلطنتیمخالفتی  توده ی وابسته

و در میان ) یانمحصلین و دانشجو کنفدراسیون جھانی(کشور  از ، در جنبش دانشجویی خارج۵٠ ی و در دھه ۴٠
تبدیل به شعاری  معنای نفی نظام پادشاھی به یم شاهژر سرنگونی، داخل و خارج مستقلمارکسیست ھای  چپ

 شناخت .گیرد شکل نمیخواھی  جمھوری به نام مستقل یجنبش، دوره نیزدر این حتا  با این ھمه. شود اصلی می

برای  ای آموزنده، با این که از اھمیت ین دو انقالبب  ی در فاصلهدر جنبش سیاسی ایران خواھی  جمھوری کسری
  .باشد میاین نوشتار  موضوع اصلیخارج از رخوردار است اما ب مبارزات کنونی و آینده

 با پسوند دینی» جمھوری«خود را  که ننگیو در مبارزه با جدید  استبدادبا استقرار  ،۵٨انقالب  در فردای
با گذشت سی و سه سال از  .گیرند شکل میین نام در اپوزیسیون ایران ه اب خواھی ھای جمھوری حرکت خواند، می

-  سیاسی ی و بزرگ که ھم جنبه گوناگون یبرابر چالش ھای درخواھی امروز  این جمھوری عمر رژیم اسالمی،
 جملهآن از . یمتوجه قرار داد  مورد باالدر را  ھا آنبخشی از . قرار گرفته است فلسفی  -د و ھم نظریندار کاری راه  

» جمھوری اجتماعی«که  خواھی جمھوری آن .فردا برای ایرانِ  خواھی جمھوریجمھوری و پرسش کدام  است
تغییرات ساختارِی  و برای دھد قرار میمورد نوجه را  سیاسی و حقوقی تنھااجتماعی و نه  امر خواھد یعنی می

 که مدیریت ،فرماست حکم ه اکنون در سراسر گیتیک خواھی جمھوری آنو یا  ؟کند اجتماعی مبارزه می -سیاسی

-  در -ھمان« ی ادامه جزدر نھایت رسالتی برای خود و  گیرد بر عھده می را جھانی  - موجود ملی سیستم )بھتر؟(
  ؟قایل نیست »دیگر -لیکش 

، جمھوری اسالمی گذر از یکی، .دیگر قرار دارند بزرگخواھان ایران در برابر دو چالش  ، جمھوریھا افزون بر این
 ناپذیر، تفکیک میداندر این دو . است ایران شرایط در و مضمون آن جدایی دولت و دین دیگری،و  کار آن چگونگی و راه

 درخواھان اصالحات  و در اکثریت بخشی بزرگ .دنشو تقسیم میاصلی  ی به دو دسته ایرانی خواھان جمھوری
 ساالری حفظ دینای  گونهپیرو  و در نتیجهقانون اساسی آن  سیستم و پاسدار نھایتدر  یعنیجمھوری اسالمی 

ھای اجتماعی در داخل  از طریق جنبش اش در تمامیت نظامخواھان براندازی ، استدر اقلیت  بخشی دیگر که .است

 ین وسیلهبه و  تون اساسی جمھورینقا یعنی قانون اساسی دیگریک دیگر بر مبنای  یتاسیس نظام بنابراینو 
  .است آن ساالری در ھر شکل و مضمون دادن به دین پایان

 امروزه در خطوط کلی و محوری، ایرانی، رادیکالخواھی  جمھوریھای اصلی  دھنده و شاخص ھای تمیز ویژگیاما  
   باشند؟توانند  چه می

 تحوالت برایتنھا ین معنا که به ا. است  ایران جامعهدر ساختاری  ھای دگرگونیخواھان  خواھی رادیکال جمھوری

و از جمله برای  اقتصادی و اجتماعی زیربنایی تغییرات برای بلکه کند نمی مبارزه هو نھادین حقوقی، سیاسی روبنایی
و حقوق  دموکراسیجمھوری، ، آزادی داند که میخواھی  جمھوریاین  .کند می تالشنیز  عدالت اجتماعی و برابری

و در نھایت صوری  بسی ناقص، ناپایدار، محدود اجتماعی و برابری عدالت بدون کلمه به معنای حقیقی بشر
  .کند نمی خودداریپیکاری تالش و از ھیچ  نیزو دموکراسی  ھا ھمین آزادیکسب  برای ھمه با این .باشند می

ھای  جنبش ی و توسعه رشدبر و تنھا  تنھا ، برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی،خواھی رادیکال جمھوری
  . کند تالش و مبارزه میباور دارد و در این راه نیز مردم   سازماندھی  - خودو بر  جامعه در درون ماعیاجت

تظاھرات اعتصابات و  از اشکال گوناگون مبارزات مردمی، از مقاومت منفی و مدنی، خواھی رادیکال جمھوری 
 که به رغم انقالبی .کند پشتیبانی می قالبشورشی چون قیام و ان ھای شکلیز تا آم تخیابانی و دیگر اشکال مسالم

   .است بودهتاریخ بشریتِ در بند راقم ھمواره از اسپارتاکوس تا امروز  شھا ی پیامدنامسلم ھا و خطر



بلکه  و دولت قدرت فرتصاست نه برای جنبشی اپوزیسیونی تاریخی  ی در این برھهخواھی رادیکال  جمھوری

در  ،خواھی جمھوریاین  .ساز اجتماعی در ایران ھای دگرگون لی برآمدن جنبشو عم نظریھای  برای ایجاد زمینه
 چون رژیمدر ھیچ یک از ترفندھای سیاسی ش، گرای تبعیض اسالمی و قانون اساسی شرایط وجود جمھوری اسالمی

میان ، خواھی این جمھوریاز نگاه . کند نمیشرکت  ،غیر مستقیم نهو مستقیم  نه ،و غیره »انتخابات«
   .وجود نداردمشترکی  ی نقطه ھیچ» ساالری دین امر«و  »عمومی امر«

   

  خواھی رادیکال و جمھوری ایران الئیک دموکرات و  خواھان جمھوری - ٣

که  دھد روندی را تشکیل می خواھان دموکرات و الئیک ایران جنبش جمھوریایران،  انخواھ جمھوری طیفدر 

، برای رژیمطلبی در چھارچوب  اصالح ی راھه اسالمی، سلطنت و بیدر نفی جمھوری نزدیک به ھشت سال پیش 
  .شود گذاری می پایهفرارویی جمھوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران، 

 سه اصل چون خود ھای بنیادین بر اصول و ارزش  پایداری با استقادر  جنبشی حرکتاین  این سطور، راقمبه باور 
نظام جمھوری اسالمی توسط جنبش  برکناری خواست باو جدایی دولت و دین، جمھوری، دموکراسی  اساسی

، با ساختاریھای  ایجاد دگرگونی برایدر داخل کشور  ھای اجتماعی جنبشنقش  عمده بودنتاکید بر ، با مردم ایران
و  اتیکموکر -، با پیگیری شکل جنبشیقیامتا  و اعتصاب اعتراضاز مبارزاتی، پشتیبانی از اشکال مختلف 

خواھی  جمھوریترجمان ... طلبانه قدرتو   بوروکراتیک  - حزبی ھای شکلدر تمایز با یابی  سازمانطلبانه  قدرت غیر
  .در اپوزیسیون ایران باشد رادیکال

از نوع جنبش  خواھی رادیکال حضور فعال یک روند جمھوری اھمیت، سنخاین  زحرکتی ا پایداری و استمراراھمیت 

 حرکتی حضور فعالاھمیت اقلیت،  در وھر چند کوچک روندی در اپوزیسون ایران،  ن دموکرات و الئیکخواھا جمھوری

 ھای بخش شاھد آنیم کهما امروزه در این است که  ...باشدبرچیدن آن  خواھانو نفی رژیم اسالمی را  میتتماکه 
 »ملی وفاق«به نام  پادشاھینظام داران ھای رسوا کننده با ھوا خواھان ایران یا در فکر اتحاد از جمھوری بزرگی

طلبان  در پی اصالح ،یاو  باشند می» ورزی سیاست«به نام  در ایران جھانیھای بزرگ  قدرتدخالت  مشوق ھستند، یا

    .دارند گام برمیدر جھت حفظ سیستم  کشور، داخل

، چه ھانی دارد و به ھر ترتیبیج -موجوِد ملی ھای ریشه در واقعیتخواھی رادیکال  جمھوری و عمل اندیشهاما 
  . راه ناھموار و نامسلم خود را سیر خواھد کرد خواھان الئیک باشد و چه نباشد، به یاری جمھوری

  

  

       ممکن ھای کاری ھم ناممکن تا ھمگرایی و اتحاد زا  - ۴

در مناسباتی  زمان مھ توام وفازھای مبارزاتی  ی ما هنسبت به گذشته این است که در زمان کنونیویژگی دوران 

اند و بیش از پیش کالف سر در گمی  این فازھا به ھم پیوسته و در ھم آمیخته شده.  شوند نمایان می با ھمپیچیده 
کنونی چنان در ھم  دنیایدر » جھانی«مسایل  با» ملی«افزون بر این، مسایل . دھند از مناسبات را تشکیل می

، بر امروزه .خوانند می فرادر سطح منطقه و جھان  را ای مشترک و ھمبسته ھای حل کارھا و راه اند که راه تنیده شده

 -  ی سیاسی ان که مبارزهچن م، ھکند  و متمایز نمی جدامبارزه را از یکدیگر » مراحل« یناپذیر گذر سد خالف گذشته،
  .سازد جدا نمیھمسایه و دور  اجتماعی در یک کشور را از سایر کشورھای 

اسالمی خصلتی  حکومتاستبدادی برای آزادی که بنا بر ویژگی  ضد ی ران، زمان مبارزهامروزه در ای

جدا از مبارزه  این یکی نیز. ، جدا از زمان مبارزه برای جمھوری و دموکراسی سیاسی نیستدارد ساالری دین ضد
تواند  یز در نھایت نمیزمان این آخری ن. مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نیست، برای دموکراسی اجتماعی

... ھای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ھا از سلطه انسانچندان دور و بیگانه نسبت به مبارزه برای رھایی 

 فراخرا از مبارزات در گستره » ملی«ی  توان مبارزات در محدوده ا، امروزه دیگر نمیھ نی ای  افزون بر ھمه. باشد
  . کردای و جھانی جدا  منطقه

ی دیگر زمین  در ھر گوشهیا امروز در ایران و  اجتماعی  -سیاسیی  م که مبارزهیخواھم نتیجه بگیر این جا می از 

پس اگر . پذیر نیست کند، امکان دم رخنه می ھر در دل ھمین امروزکه  ییمشترک ما، بدون در نظر گرفتن مسایل فردا
دریابیم و در  -ی دور و نامعلوم  ا مربوط به آیندهای  مسالهو نه  -ی حی و حاضر  این فردا را از ھم اکنون باید چون مساله



ھای بزرگ سیاسی چون  ایجاد کلیت ھای ناظر بر طرحمبارزه و سیاست خود دخالت دھیم، در این صورت 

نافع ھا و م در موقعیت   و تضادھایی که ریشه ھا ، به دلیل تعارضغیرهو » بلوک« ،»گرایی ھم« ،»اتحاد «، »ملی وفاق«
، به متفاوت و متضاد اقتصادی و طبقاتی دارند، به دلیل شرایط گوناگون اجتماعی، فرھنگی، ایدئولوژیکی و عقیدتی

و  اند نبوده گون واحد و ھمگاه  ھیچکه  انیمردم برای... نیستامروز  جدا ازکه  ای آیندهمتفاوت برای  ھای طرحدلیل 
  .شود گرا و ارتجاعی می  تا کوشش در جھت آن نیز اقدامی واپسبلکه ح گردد نه تنھا نا ممکن می ...ندنیست

انتخابات آزاد  چونھایی  شعاریا گرد اصول کلی چون جمھوری، دموکراسی، حقوق بشر و  بهتوان تنھا  امروزه نمی
یجاد توان به منظور ا امروزه نمی. زد خواھی جمھوری گرایی یا ھم بلوک،  دست به ایجاد اتحاد... قبیلو از این 

که  مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ھای زمینهدر  جمھوری اسالمی  ، از مسایل پسایا وفاق اتحادگرایی،  ھم

مبرم اجتماعی، اقتصادی، توان مسایل  امروزه نمی. چشم پوشیداند،  به راستی و به ناگزیر در جامعه تعارض برانگیز
کنار  طلبانه فرصت ،گرایی یا اتحاد ھمسی به ر ترا به خاطر دس باشند در جامعه میمورد اختالف و نزاع سیاسی که 

  .دور زد و یا گذارد

 ،و شاعر رومی) ۴(  »ھاست چیزی  پدر ھمه) یا جنگ(نزاع « :گوید می خود مشھور ی در قطعهھراکلیت 

ھم (د و تعارض ما پر تضازمینی  جھاندر  .)۵( »ندسازگار ناسازگارھای  چیز«  :افزاید می، در ھمین راستا سیوھوراس

ست که با  این ناسازگاری .باشدناسازگار  ست که ، آنییسازگار) یونانیان باستاننزد خدایان  آسمانی چون جھان

، ھمه چیز در جھان، در ھستی خود، چندانه، چندگانه. واقعیت جھان پر شور و تالطم ما سازگار است و نه بر عکس
نمایندگی  »یک« توسط دنتوان نمیاین چندانگی و چندگانگی . برند میبه سر  ستیزی ھم  - زیستی و در ھم متضاد

یا  متفاوت، گوناگون ھای تشکلھا و  ھا، گروه در تجمعچندانه و چندگانه  به صورت دنتوان تنھا می ،به واقع بلکه، دنشو 

واسطه از خود  بی ،گونی اوناز این گ ،مجتمع ی »گونه« ھر«. ندنکاعالم وجود  و  معرفی ،دنرا نمایان سازخود   ،متضاد
 ، اینی مجتمعھا »گونه«این . کند میو مبارزه  گری دخالت ،زند میدست به عمل  مستقیم،. کند مینمایندگی 

نابھنگام و  بیشتر ،معینویژه و  یھای مکاندر و  ییھا زماندر  ،دادھایی در رخ توانند می اما ،ھم از جداھای  جمع
کاری یا  شوند و دست به ھم سو  ھم ،ای موقت و گذرا به گونه ،مشترکمبرم و  مشخص، لییبه گرد مسا اتقاقی،

    . زنند ھایی ائتالف

توانند  ھا در ھمین حد نیز تنھا می این. باشند ھای سیاسی ھمواره موقت و گذرا می ھا یا اتحاد ائتالفاما این 

باشند و نه بر  شان ، اجتماعی، سیاسی و مدنیھای مبارزاتی بین اقشار و طبقات اجتماعی در حرکت  برآینِد اتحاد
اجتماعی و   - این تصور رایج در اپوزیسیون ایران که در خارج از کشور، در خارج از میدان مبارزات سیاسی. عکس

خوِد اقشار و طبقات بر سر موضوعات مشخص سیاسی یا  میانھایی که  اجتماعی و اتحاد ھای مستقل از جنبش

ریده از میدان واقعی بُ  ھای سیاسی ھای بزرگ سیاسی بین گروه ان دست به اتحادتو یآیند، م اجتماعی به وجود می
  .  واھی و باطل بیش نیست یپندارافسانه یا اجتماعی مبارزه زد، 

ھای بزرگ سیاسی را نباید به معنای بسته  اتحادھا و  ھمگراییی  زمانه تاریخی رسیدن ، به سراما وجودبا این 
رادیکالیسم  .کردتلقی  ھا کار ای اصول و راه ھا و روندھای سیاسی بر محور پاره ی ھمکاری و مشارکت گروهھا راه بودن

کوشی  کاری و ھم در جھت ھمھا  گرایی یا مخالفت با تالش طلبی، فرقه خواھی به معنای انزوا جمھوری

به گرد مسایل مشخص مبارزاتی چون ھای محدود یا گسترده  کاری امروزه، امکان ھم. خواھان ایران نیست جمھوری
توانند بر اساس  می راستیخواھان خارج کشور به  جمھوری .باشند دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران فراھم می

و  گوناگونھای  کاری ایران دست به ھم برایجمھوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین  چون سه اصل حداقل
 کارزارھایاز : توانند اشکال مختلف به خود گیرند ھا می کاری این ھم. گی خود زنندگسترده با حفظ چندانگی و چندگان

در این مسیر، ... برای روشنایی بخشیدن به اختالفات و اشتراکات سمینارھاھا و  گوو گفتعملی مشترک تا برگزاری 
ناممکن و  ھای اتحادیجاد اغیر عملی برای  ی ھا برنامه تر از صدر چند کوچک اما عملی به پیش مفیدھر گامی ھ
  .موھوم است

  

  ھا یادداشت

  .محمد حسن لطفی: ، مترجم٨۴. ، جلد اول،  صپروتاکوراسآثار افالطون، : در افالطون دیالوگ پروتاگوراس – )١(

 .جمھوری  ی ھا در باره رساله: سیسرون – )٢(



 .٣۵٢. ، ص٨، نشر فرھنگستان برلن، جلد به سوی صلحی جاودانه: امانوئل کانت در  – )٣(

 Dielz - Kranzدر  ۵٣قطعه : ھراکلیت  – )۴(

 ١٩ - ١٢ – ١در مکتوبات   Horace یوسھوراس – )۵(

  


