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دو ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
Rerum concordia discors
ﭼﯿﺰھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ
ھﻮراﺳﯿﻮس )ﺷﺎﻋﺮ روﻣﯽ ۶۵ ،ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد(

ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ،ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﻔﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ھﻤﻮاره در ﮔﺮوهھﺎ و ﮔﺮاﯾﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد ھﻤﻪی
ﻣﻠﺖھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد.
اﻣﺮوزه ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ  ،Républicanismeﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ھﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎﯾﯽ
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ھﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﯽ طﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺟﻤﮫﻮرﺧﻮاھﯽ اﻣﺎ ،در ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ رو ﺑﻪ روی ﺧﻮد ،ﯾﺎ رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر .رادﯾﮑﺎل اﺳﺖ ﺑ ﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .از اﯾﻦرو اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ و ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه،
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮ ﺗﻀﺎد ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪایاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺪﯾﻞ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺘﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری راه ﺳﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪی دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻓﻮق ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺪام ﺟﻤﮫﻮری؟ ﮐﺪام
ن اﻣﺮوز ﻗﺮار دارﻧﺪ .از
ن ﻓﺮدا و ﮐﺪام راه ﮔﺬر از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮا ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؟ ﮐﺪام ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮا ِ
ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻣﺎ ،دو ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ھﻤﺎﻧﺎ ﯾﮑﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺑﺮاﻧﺪازی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ از طﺮﯾﻖ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻤﮫﻮرﯾﺘﯽ آزاد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ،در ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻓﺸﺮده ﺑﺎ اوﻟﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ
دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮان .در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،رادﯾﮑﺎل و اﺻﻼحطﻠﺐ ،ﺑﺎ دو
ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ،ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ رﻓﺮم در ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﯾﮑﯽ از روﻧﺪھﺎی ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان را ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ
اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾ ﻪی ﻧﻔﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻼحطﻠﺒﯽ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖِ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاروﯾﯽ
ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮان ،اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐھﺎﯾﯽ ،در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ
ﮔﺮدھﻢآﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ اﺻﻮل و ارزشھﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦاش و در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ارﺗﻘﺎی آنھﺎ ،ھﻤﻮاره ﭼﻮن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻣﺮوج و ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺰوا طﻠﺒﯽ ،ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻼش در ﺟﮫﺖ ھﻢ ﮐﺎری و
ھﻢﮐﻮﺷﯽ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ھﻢﮔﺮاﯾﯽھﺎ و اﺗﺤﺎد ھﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﯿﺰ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
اﻣﮑﺎن ھﻢﮐﺎری ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﻮن دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ھﺮ ﮔﺎﻣﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از ﺻﺪھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﺰرگ اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ھﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮھﻮم اﺳﺖ.

 - ١ﺑﺤﺮان ھﻮﯾﺘﯽ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ اﻣﺮوز
ﺳ ﮑﺎﻧﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬر ﮐﺮده اﺳﺖ .رﯾﺸﻪی آن را اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ از ِ
ﺟﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ -ﻣﺪاری را اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﯾﺪهی  Politeiaﯾﺎﻓﺖ .در آن ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ُ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« را از اﻣﺮ »ﺧﺪاﯾﺎن «» ،ﯾﮏ«» ،ﻓﯿﻠﺴﻮف -ﺷﺎه« ﯾﺎ »ﻧﺨﺒﮕﺎن« ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺮدم  Demosدر ﻣﯽآورد) .(١اﻣﺎ
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮد را ﭘﻨﺞ ﺳﺪهی ﺑﻌﺪ در روم  ،ﻧﺰد ﺳﯿﺴﺮون ،ﭼﻮن »اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« Res publica
ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .(٢از آن ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻧﺘﯽ
از ﺟﻤﮫﻮری ﭼﻮن »ﺷﮑﻞ رژﯾﻢ«  forma regiminisﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ) (٣ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ در اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﭘﻮﺑﻠﯿﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ واﻗﻊ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ )ﭘﺎدﺷﺎھﯽ( ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ اﻣﺎ از ھﻤﺎن روز ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد در ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ھﻮﯾﺘﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ »ﺟﻤﮫﻮری« ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ
و ﻏﺎﻟﺐِ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺟﮫﺎن درآﻣﺪه اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﺎ ﻏﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ،
ﮐﻤﺘﺮ رژﯾﻤﯽ ﺧﻮد را اﻣﺮوزه ﺟﻤﮫﻮری و ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺪهھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦاش ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﭘ ﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺟﺪاﯾﯽ ﺳﻪ ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﻪ،
ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ...ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺮم ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﮫﻮریھﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،اﻗﺘﺪار ﮔﺮا و دﯾﻨﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﺮ ﺑﺎر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺧﻮد ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮری و ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن ﺟﻤﮫﻮریھﺎ و ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽھﺎی ﺑﺪﻟﯽ ،اﺳﺘﺒﺪادی ،ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺗﻀﺎدی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎھﻮی دارد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻣﺮوزه ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ...ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪارھﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﺑﯽﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻗﯽﺑﻤﺎﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ اﻣﺮوزی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ و
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ ﺧﻮد در ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ زﻧﺪ .ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎ ی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑَ َﺮد .ﺧﻮد را ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ژرﻓﺎ ﺑﺨﺸﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد زﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاھﺎﻧﻪ و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪی ﻣﺮدﻣﺎن از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎﻧﯽ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و آنھﺎ
را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﺤﻮل و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﺴﺎزد.
اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ،در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد
اھﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ وﯾﮋه ﻣﯽدھﺪ .در ﮔﺴﺘﺮهی ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ،از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻠﮑﻪ ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻋﺮﺻﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ،ﺟﻤﮫﻮری ﯾﺎ »ﺟﻤﮫﻮری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ  Res publicaﯾﺎ »اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ طﺮﻓﺪار ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ -ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺳﻮد و ﺳﻠﻄﻪی اﻗﻠﯿﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺴﺮان و ﻧﺎﺑﻮدی اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ
ﮐﻼن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ا ﮔﺮ  Res publicaﯾﺎ »اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ طﺮﻓﺪار
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ طﺮﻓﺪار ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ طﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ﮔﺮاﯾﯽ Etatismeﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻠﻄﻪی دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺟﺪا و ﻣﺎﻓﻮق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ  Res publicaﯾﺎ »اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﺖ  ،ﭘﺲ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را
ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدم در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻤﻌﯽﺷﺎن ﯾﺎ ﺧﻮد -
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﺪاﻧﺪ.

 - ٢ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھ ﺎن اﯾﺮان و ﭼﺎﻟﺶ ھﺎی ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه
در اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب  ۵٨و اﻧﻘﺮاض ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺎرهای از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار و ﺗﺎ اﻧﺪارهای اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا
در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﺪهی  Res publicaرا ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ
و ﺷﺸﻢ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد» :ﻗﻮای ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻠﺖ اﺳﺖ« .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،در ﻧﻔﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،در اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﺸﺮوطﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﻤﮫﻮری .ﺗﻠﻔﯿﻖ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ آن دو را .ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ،در ﺳﮑﺎﻧﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻓﮑﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﯾﻦﮔﺮاﯾﺎن در اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ ھﻤﻮاره طﺮﻓﺪار ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن ﺷﻌﺎر »ﺷﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ« را ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺣﺰب
واﺑﺴﺘﻪی ﺗﻮده ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺒﻌﯿﺖ از ارﺑﺎب ﺷﻤﺎﻟﯽاش ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،از اواﺧﺮ دھﻪی
 ۴٠و در دھﻪی  ،۵٠در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر )ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( و در ﻣﯿﺎن
ﭼﭗ ھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎری
اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺣﺘﺎ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮐﺴﺮی ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از اھﻤﯿﺖ آﻣﻮزﻧﺪهای ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزات ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب  ،۵٨ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺒﺪاد ﺟﺪﯾﺪ و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را »ﺟﻤﮫﻮری« ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ دﯾﻨﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل از
ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ھﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺰرگ ﮐﻪ ھﻢ ﺟﻨﺒﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ-
راهﮐﺎری دارﻧ ﺪ و ھﻢ ﻧﻈﺮی -ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ را در ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ .از آن ﺟﻤﻠﻪ
ن ﻓﺮدا .آن ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ »ﺟﻤﮫﻮری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺪام ﺟﻤﮫﻮری و ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﺑﺮای اﯾﺮا ِ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎریِ
ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ آن ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
)ﺑﮫﺘﺮ؟( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻠﯽ -ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺰ اداﻣﻪی »ھﻤﺎن -در-
ﺷﮑﻠﯽ -دﯾﮕﺮ« ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺎ  ،ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ،ﮔﺬر از ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و راه ﮐﺎر آن و دﯾﮕﺮی ،ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ و ﻣﻀﻤﻮن آن در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ دو ﻣﯿﺪان ﺗﻔﮑﯿﮏﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرگ و در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮاھﺎن اﺻﻼﺣﺎت در
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺪار ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺮو ﮔﻮﻧﻪای ﺣﻔﻆ دﯾﻦﺳﺎﻻری
اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖاش از طﺮﯾﻖ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ و ﺑﻪ ﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ دﯾﻦﺳﺎﻻری در ھﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﻀﻤﻮن آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺗﻤﯿﺰدھﻨﺪه و ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ،در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ و ﻣﺤﻮری ،اﻣﺮوزه
ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل ﺧﻮاھﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت
روﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﮫﺎدﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آزادی ،ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺪون ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺴﯽ ﻧﺎﻗﺺ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ،ﻣﺤﺪود و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺻﻮری
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ھﻤﯿﻦ آزادیھﺎ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ از ھﯿﭻ ﺗﻼش و ﭘﯿﮑﺎری ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺮ ﺧﻮد -ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎور دارد و در اﯾﻦ راه ﻧﯿﺰ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل از اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ ،از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ،اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎھﺮات
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺗﺎ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﺷﻮرﺷﯽ ﭼﻮن ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺧﻄﺮھﺎ و ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎش ھﻤﻮاره از اﺳﭙﺎرﺗﺎﮐﻮس ﺗﺎ اﻣﺮوز راﻗﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖِ در ﺑﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل در اﯾﻦ ﺑﺮھﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و دوﻟﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان .اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ،در
ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺮاﯾﺶ ،در ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رژﯾﻢ ﭼﻮن
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« و ﻏﯿﺮه ،ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .از ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ  ،ﻣﯿﺎن
»اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ « و »اﻣﺮ دﯾﻦﺳﺎﻻری« ھﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 - ٣ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان و ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل
در طﯿﻒ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان روﻧﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﻔﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺑﯽراھﻪی اﺻﻼحطﻠﺒﯽ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب رژﯾﻢ ،ﺑﺮای
ﻓﺮاروﯾﯽ ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺑﺎور راﻗﻢ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ اﺻﻮل و ارزش ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮد ﭼﻮن ﺳﻪ اﺻﻞ
اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﺪه ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری  ،ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،از اﻋﺘﺮاض و اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ،ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ -ﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﻏﯿﺮ ﻗﺪرت طﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﺣﺰﺑﯽ -ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻗﺪرت طﻠﺒﺎﻧﻪ ...ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ
رادﯾﮑﺎل در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
اھﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﮐﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺦ ،اھﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﯾﮏ روﻧﺪ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل از ﻧﻮع ﺟﻨﺒﺶ
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ در اﭘﻮزﯾﺴﻮن اﯾﺮان ،روﻧﺪی ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ و در اﻗﻠﯿﺖ ،اھﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻔﯽ و ﺧﻮاھﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪن آن ﺑﺎﺷﺪ ...در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ﯾﺎ در ﻓﮑﺮ اﺗﺤﺎد ھﺎی رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ھﻮاداران ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »وﻓﺎق ﻣﻠﯽ«
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺸﻮق دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮫﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﯿﺎﺳﺖورزی« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ،در ﭘﯽ اﺻﻼحطﻠﺒﺎن
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،در ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ رادﯾﮑﺎل رﯾﺸﻪ در واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮ ِد ﻣﻠﯽ -ﺟﮫﺎﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ھﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ،ﭼﻪ
ﺑﻪ ﯾﺎری ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن ﻻﺋﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راه ﻧﺎھﻤﻮار و ﻧﺎﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 - ۴از ھﻤﮕﺮاﯾﯽ و اﺗﺤﺎد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎ ھﻢﮐﺎریھﺎی ﻣﻤﮑﻦ
وﯾﮋﮔﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﻓﺎزھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻮام و ھﻢزﻣﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎزھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮐﻼف ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ
از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ »ﻣﻠﯽ« ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ »ﺟﮫﺎﻧﯽ « در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻨﺎن در ھﻢ
ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ راه ﮐﺎرھﺎ و راهﺣﻞھﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ھﻤﺒﺴﺘﻪای را در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﮫﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﻣﺮوزه ،ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺪ ﮔﺬرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی »ﻣﺮاﺣﻞ « ﻣﺒﺎرزه را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ھﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ و دور ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ،زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی ﺑﺮای آزادی ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺼﻠﺘﯽ
ﺿﺪ دﯾﻦﺳﺎﻻری دارد  ،ﺟﺪا از زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺟﻤﮫﻮری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺪا از ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎن اﯾﻦ آﺧﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﺪان دور و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ از ﺳﻠﻄﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ...
ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ،اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺒﺎرزات در ﻣﺤﺪودهی »ﻣﻠﯽ « را از ﻣﺒﺎرزات در ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاخ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺟﺪا ﮐﺮد.
از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز در اﯾﺮان و ﯾﺎ در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪی دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮداﯾﯽ ﮐﻪ در دل ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ھﺮ دم رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﻓﺮدا را از ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺣﯽ و ﺣﺎﺿﺮ  -و ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪهای دور و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  -درﯾﺎﺑﯿﻢ و در

ﻣﺒﺎرزه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ دھﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت طﺮحھﺎی ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻮن
»وﻓﺎق ﻣﻠﯽ«» ،اﺗﺤﺎد «» ،ھﻢﮔﺮاﯾﯽ«» ،ﺑﻠﻮک« و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺎرضھﺎ و ﺗﻀﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و طﺒﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ طﺮح ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺟﺪا از اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ ...ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﺎه واﺣﺪ و ھﻢ ﮔﻮن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ...ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﺎ ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﮫﺖ آن ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﯽ واﭘﺲ ﮔﺮا و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮد اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﭼﻮن ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﯾﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد
و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ...دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد ،ﺑﻠﻮک ﯾﺎ ھﻢﮔﺮاﯾﯽ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ زد .اﻣﺮوزه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
ھﻢﮔﺮاﯾﯽ ،اﺗﺤﺎد ﯾﺎ وﻓﺎق ،از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺴﺎ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .اﻣﺮوزه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺒﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ھﻢﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ،ﻓﺮﺻﺖطﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬارد و ﯾﺎ دور زد.
ھﺮاﮐﻠﯿﺖ در ﻗﻄﻌﻪی ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺰاع )ﯾﺎ ﺟﻨﮓ( ﭘﺪر ھﻤﻪی ﭼﯿﺰھﺎﺳﺖ«) (۴و ﺷﺎﻋﺮ روﻣﯽ،
ھﻮراﺳﯿﻮس ،در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﭼﯿﺰھﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ«) .(۵در ﺟﮫﺎن زﻣﯿﻨﯽ ﭘﺮ ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ )ھﻢ
ﭼﻮن ﺟﮫﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن( ﺳﺎزﮔﺎری ،آﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن ﭘﺮ ﺷﻮر و ﺗﻼطﻢ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺟﮫﺎن ،در ھﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪاﻧﻪ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ،
ﻣﺘﻀﺎد و در ھﻢ زﯾﺴﺘﯽ -ھﻢﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪاﻧﮕﯽ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧ ﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ »ﯾﮏ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ،ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪاﻧﻪ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ در ﺗﺠﻤﻊھﺎ ،ﮔﺮوهھﺎ و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ
ﻣﺘﻀﺎد ،ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻋﻼم وﺟﻮد ﮐﻨﻨﺪ» .ھﺮ » ﮔﻮﻧﻪ«ی ﻣﺠﺘﻤﻊ  ،از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ ،ﺑﯽواﺳﻄﻪ از ﺧﻮد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽزﻧﺪ ،دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ »ﮔﻮﻧﻪ«ھﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ،اﯾﻦ
ﺟﻤﻊھﺎی ﺟﺪا از ھﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در رخدادھﺎﯾﯽ  ،در زﻣﺎنھﺎﯾﯽ و در ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ وﯾﮋه و ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم و
اﺗﻘﺎﻗﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺮد ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺒﺮم و ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺬرا ،ھﻢﺳﻮ ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﮐﺎری ﯾﺎ
اﺋﺘﻼفھﺎﯾﯽ زﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ اﺋﺘﻼفھﺎ ﯾﺎ اﺗﺤﺎد ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﻮاره ﻣﻮﻗﺖ و ﮔﺬرا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮآﯾﻨ ِﺪ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر راﯾﺞ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،در ﺧﺎرج از ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺗﺤﺎد ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮ ِد اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ُﺑﺮﯾﺪه از ﻣﯿﺪان واﻗﻌﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزه زد ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺪاری واھﯽ و ﺑﺎطﻞ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻣﺎﻧﻪی ھﻤﮕﺮاﯾﯽ ھﺎ و اﺗﺤﺎد ھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن راهھﺎی ھﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوهھﺎ و روﻧﺪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﭘﺎرهای اﺻﻮل و راهﮐﺎر ھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺟﻤﮫﻮری ﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺰواطﻠﺒﯽ ،ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻼشھﺎ در ﺟﮫﺖ ھﻢﮐﺎری و ھﻢ ﮐﻮﺷﯽ
ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺮوزه ،اﻣﮑﺎن ھﻢ ﮐﺎری ھﺎی ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮔﺮد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﻮن
دﻓﺎع از آزادی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﺎن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻪ اﺻﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻮن ﺟﻤﮫﻮرﯾﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ ھﻢﮐﺎری ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭼﻨﺪاﻧﮕﯽ و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻢﮐﺎری ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ :از ﮐﺎرزارھﺎی
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﻔﺖو ﮔﻮھﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﺷﺘﺮاﮐﺎت ...در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ،
ھﺮ ﮔﺎﻣﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ از ﺻﺪھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدھﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و
ﻣﻮھﻮم اﺳﺖ.

ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ
) – (١دﯾﺎﻟﻮگ ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس در اﻓﻼطﻮن :آﺛﺎر اﻓﻼطﻮن ،ﭘﺮوﺗﺎﮐﻮراس ،ﺟﻠﺪ اول ،ص ،٨۴ .ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ.
) – (٢ﺳﯿﺴﺮون :رﺳﺎﻟﻪھﺎ در ﺑﺎرهی ﺟﻤﮫﻮری.

) – (٣اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﮐﺎﻧﺖ در  :ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻠﺤﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ،ﻧﺸﺮ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺘﺎن ﺑﺮﻟﻦ ،ﺟﻠﺪ  ،٨ص.٣۵٢ .
) – (۴ھﺮاﮐﻠﯿﺖ  :ﻗﻄﻌﻪ  ۵٣در Dielz - Kranz
) – (۵ھﻮراﺳﯿﻮس  Horaceدر ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ١٩ - ١٢ – ١

