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  ھمزیستی با بحران 

   جمھوری خواھان دمکرات و الئیکپیرامون بحران عمومی فعالیت سیاسی در خارج از کشور و بحران خاص 

 

 ژرف و پایدار کهبحرانی  .ست رو به رو کالنبحرانی  فعالیت سیاسی مخالفان جمھوری اسالمی در تبعید با
خواھان  جنبش جمھوریمیان،  در این .داردو راکد آنان  جھان ُخرددر ساختار اجتماعی و شرایط عینی ریشه 

برآمدی از ھمان  شان  ھای نیز یا مسایل و مشکالتی مواجه است که با وجود ویژگی دموکرات و الئیک ایران
  .ر استعمومی فعالیت سیاسی در خارج از کشو بحران 

 

» سیاسی فعالیت«چیزی متفاوت، جدا یا مستقل از بحران عمومی ) ل.د.ج.ج(جمھوری خواھان دموکرات و الئیک بحران 
موقعیتی نیسـت بـدین معنـا کـه . دارد) ٢(و نه موقعیتی) ١(این بحران عمومی خصلتی ساختاری. در خارج از کشور نیست

کـه  امـا سـاختاری اسـت بـدین معنـا. اسـت پایـداره بنیـادین، مقـاوم و بلکـ نبـوده وابسته به شرایطی خاص، موقت و گذرا

خیزنـد  بـر مـی)) ٣(شناسیک جامعه(ی سیاسی خارج از کشور از واقعیتی عینی و اجتماعی ھا و ناتوانایی ھا نابسامانی
ھـا،  ھـا، جـدایی در بیـانی دیگـر، ایـن بحـران از فرسـودگی. تـوان بـر آن ھـا چیـره شـد و عمل نمی صرفاً از طریق اراده که

. گردنـد پدیدارھای سیاسی خارج کشور ناشی میھا و  شکل ھا، ھا، برنامه بسیاری از طرح بودن و مجازی ھا محدودیت
بخـش تفکیـک ناپـذیری از بحـران عمـومی سیاسـی در خـارج از کشـور، دارای  ی ، بـه منزلـهل.د.ج.جدر این بستر، بحـران 

  .بحران کالن مورد توجه باید قرار گیرند در پرتو و بر بنیادست که  ھایی برجستگی

بـرون رفـت ی  توانـد مسـئله و از آن دفاع کنم این است که پرسش ما نمیخواھم طرح  نظریه یا تزی که در این جا می

اپوزیسـیون خـارج کشـور، نـاممکن،  شناسـی سیاسـی چون چنین آرزویی در وضـعیتِ سـاختاری و جامعـه. باشد بحران از
 امـا درسیاسـت  ی در حـوزه گـری دخالـت آزمـون: چیـز دیگـری باشـد توانـد اما پرسـش مـا مـی .موھوم و تخیلی است

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

بـا  بـودی زیسـتی و ھـم ھـمدر  و با پذیرش این واقعیت که فعالیت سیاسی در تبعید، ی موجودھا و توانایی ھا آمادگی
انگیـز  پـس مسـآله. و خواھد بـود باشد می ی پایدار و ساختاری رو به روھا ، ھمواره با مشکالت، موانع و محدودیتبحران

، ای دگـر به گونهی مبارزه و مقاومت  بلکه ادامه خروج از بحران راهدر خارج از کشور، نه کار سیاسی  اصلی )پروبلماتیک(

  .بحران است پایان و حضور ممتد و بی ھا مشکالت، محدودیت ایطردر شجود یعنی در واقعیت مو

  .اما پیش از این که وارد اصل بحث شوم، سه نکته را باید در این جا روشن کنم

در یونـانی بـه  Krisisبحران . برم را در مفھوم کالسیک، مرسوم و متداولش به کار نمی» بحران«ی  یکم این که من واژه

پـس بحـران . است ی تعیین کننده در سیر تحول بیماری لحظهیا  عمل تصمیم گیری در شرایطی سخت و مغشوشمعنای 
توانـد  در چنین تعریفی، بحران نمی. روندی موقت و گذرا به سوی حالت عادی و بھودی و یا به سوی مرگ و نیستی است

یـا » عـادی«در بحـران، حالـت . کننـد از بحران مـی» سپ«و » پیش«، دوران »وقوع بحران«مداوم باشد، از این رو صحبت از 
حال آن که در بحث من، بحران فرایندی پایدار و . بحران شروعی و ختمی دارد. پیش از وقوع آن مفروض است» غیر بحرانی«

نـاتوانی ، وضع عمومی غیرعـادی، بیماری مزمنمن می توانم به جای این واژه از . نه آغازی دارد و نه پایانی. طوالنی است
سخن برانم اما چون این کلمـات حـق مطلـب را بـه خـوبی ادا  dysfonctionnement ناکارایی ساختارییا  نابسامانی، بنیادین

  .و در بحث خود ھمواره این کلمه را به کارخواھم برد ام ، اختیاری به خود داده»بحران«استفاده از واژه  )سؤ(کنند، در  نمی

بحران فعالیت سیاسی در خارج  ھای نظرگاه خودم، اصلی ترین ریشه از ،کنم من سعی می دوم این که در این نوشتار،

سیاسـت «آن چه کـه ( بطور کلی » سیاست«بحران . به طور خاص را به بحث گذارم ل.د.ج.جاز کشور به طور عام و بحران 
، موضـوع کـار انـد با دو بحران اولی رتباطدر داخل کشور، با این که در ا» فعالیت سیاسی«و بحران ) نامم می» واقعاً موجود

  .گیرند من در این جا قرار نمی

، پردازم و توضیح کوتاه آن ھا می نبحرا ریشه ھایسرتیرھای من به طرح  در این گفتار موجز، که این سوم و آخری  نکته



  .شرح تفصیلی و تاریخی را باید به فرصت دیگری موکول کنم

فعاالن سیاسـی و فرسودگی در  :کنم می یابی خارج از کشور را در سه عامل ریشهبحران کالن فعالیت سیاسی در  

ذھنیت سیاسی از ھستی اجتماعی نزد این فعاالن  در جدایی دوگانهآنان؛ ) ۴(در جھان ُخرد وزایشفقدان نوسازی و ن

ایـن . ج از کشـورخـاردر  پدیـدارھای سیاسـی مجـازی بـودن و ھای عینی محدودیتتر، در  و سرانجام و از ھمه مھم
، گفتارھـا و ھـا مفھـومھـا، شـعارھا،  در تبعید، در بیشتر برنامه» سیاسی فعالیت«و » سیاست« آخری بدین معناست که

بـودن  و دریافـت مجـازی ھـای عینـی تنھا با آگاھی بـه محـدودیت. ھستند حقیقی غیرساختاری، بیش و کم  ھای شکل

در ھمزیسـتی بـا بحـران پایـدار،  رادر تبعیـد  »مبـارزه«یا » مقاومت« توان یبسیاری از پدیدارھای خارج از کشور است که م
  .موجود، به پیش راندھای  بدون توھم نسبت به توانایی ھا و ظرفیت

بـا  حرکـت جنبشـی مناسـبات بحرانـی: گـذارم را به بحـث مـی ، سه موضوعل.د.ج.جھای بحران  ویژگی ی در باره
، پلورالیسـمنفـی  یعنی کسری فرھنگ دموکراتیک سرانجام و فراگیر داتحا پذیری پرسش امکان؛ احزاب سیاسی

را تشـکیل  ل.د.ج.جاکثریـت  آینـد و عدم تساھل و زیر پا نھادن قرارھای دموکراسی نزد ھمراھانی کـه از گـرایش چـپ مـی
  .اند اندهبه سرانجام نرس را در تفکر و عمل چپ توتالیتراز » ُگَسست امر«اینان ھمواره  با باور من. دھند می

  

  بحران کالن فعالیت سیاسی در خارج ار کشور

  

  و عدم نوزایش ھا فرسودگی. ١

، بـا انفعـال و )جمھـوری اسـالمی(تبعیـد دوم  ی فعالیت سیاسی در خارج از کشور، بیش و کم از دیر باز، بـویژه در دوره
یکی از علـل اصـلی  .کنیم مشاھده می ینظر ھمی عملی و  این را به صورت بارزی ھم در حوزه. رکود رو به رو بوده است

در فرسودگی فعاالن سیاسی و در عدم نوسازی و نوزایش در محیط سیاسـی خـارج کشـور نشـان  توان این وضعیت را می
در این جا، از برآمدن نیروی تازه نفس، نو، فعـال و جـوان کـه در ھـر پدیـدار زنـده و شـکوفایی جانشـین نیـروی کھنـه و . داد

  . خبری نیست... دشو سالخورده می

، پایگـاه اجتمـاعی فعالیـت سیاسـی و )١٩٧٠و  ١٩۶٠ ی دو دھـه(ژیم پھلوی در خارج از کشور ی مبازرات ضد ر در دوره

اقتصـادی موجـود آن  ایطردادند که بنـا بـه شـ اپوزیسیونی را ھزاران محصل و دانشجوی اقشار باال و متوسطی تشکیل می
وری نیست، در به یادآ نیازھا که  سالی آن  در اوضاع و احوال ویژهاینان، . شدند ریکا میزمان، برای تحصیل، راھی اروپا و آم

 کنفدراسـیون جھـانیامپریالیسـتی کـه  رژیمـی و ضـد بخش بزرگ شان به سرعت سیاسی می شـدند و در مبـارزات ضـد
چـپ خـارج از ھـای  سـازماندر آن دوره، فعالیـت گروھـای سیاسـی و بـویژه . بود شرکت می کردند ھا آن ی سازماندھنده

از . گرفـت می کـرد و انـرژی مـی» تغذیه«اتکا داشت و از چنین نیرویی مبارز  اندانشجوی ان وجواناجتماعی  کشور بر پایگاه

برخالف (دود بود مجازی و محدر آن دوره نیز،  ھا، با این که تا حد زیادی ھا و سازمان این گروه» سیاسی فعالیت«این لحاظ، 
، تـا میلیتـانانگیخته و  اما به دلیل وجود ھمین نیروی اجتماعی جوان، پر شور، خود) شان طمطراق شعار ھای پرادعا ھا و 

  .میزانی از پویندگی، توانمندی و نوزایش برخوردار بود

 را بـه ھـا با این که جمھوری اسالمی به مراتب بیش از دیکتاتوری شاه، انسان. وضعیت امروز، اما، بسیار متفاوت است

، اما تعداد فعاالن سیاسی خـارج )گر چه بسیاری امروز رفت و آمد به ایران دارند( ترک کشور و پناھندگی سوق داده است 
ھا به نسـل  اکثر آن. متوسط سن این افراد از پنجاه به باال ست. استحتا رو به افول از کشور، در مجموع،  قلیل، محدود و 

در  بسیاری درگیر کار روزانه برای معاش و دیگر مسایل و مشـکالت زنـدگی. ق دارندسیاسی دوران شاه و پایان عمر آن تعل
در این . کنند در نتیجه فرصت چندانی برای فعالیت سیاسی ندارند و از این رو به صورت نامنظم در آن شرکت می. اند تبعید

ل جوانان و دانشجویانی که در شرایط سـخت تعداد قلی .جوان و فعالی در خارج از کشور وجود ندارداجتماعی  دوران، نیروی

، نه تمایلی به کار سیاسی دارند و نه در آن چه که برند به کشورھای خارج پناه می) چه ملی و چه جھانی(اقتصادی امروز 
در بھترین حالت، تعدادی از آن ھا . که جلب سیاست شوند یابند دارند، جذابیتی می گروه ھای سیاسی موجود عرضه می

پیگیر در برخی تجمعات سیاسی شرکت  و انگشت شماری نیز به صورت نا» سیاسی غیر«عالیت ھای فرھنگی با رنگ در ف

  .کنند می

، از رشد، شـكوفایی و اش برکهدر و  شود در مجموع، جھان ُخرد سیاسی خارج ار کشور ھر روز پیر تر و فرسوده تر می

، نـه تجدیـد قـوایی و نـه، بـا شـود مـی واردای  این جـا، نـه خـون تـاره در .خبری نیست militantisme یرگ مبارزهو خالقیت 



ھای مھم چنین وضـعیتی کـه تغییـر  پیامد. پذیرد آوری نسل جوان به فعالیت سیاسی، نوسازی و نوزایشی انجام می روی
ی  در حـوزه آن، با توجه به ساختار اجتماعی کنونی در خارج از کشور، نـاممکن اسـت، رکـود و رخـوت عملـی و حتـا نظـری

  .استسیاسی فعاالن  نوسازیو » سیاست«

نـوین تجمـع،  یھـا ، از ابـداع شـكل)نظریـه و عمـل(پراتیـک اندیشی، از نوآوری در تئـوری و  امروزه، از جنبش فكری و نو

از بینش سنتی در این جا، . توان سخن راند نمیباشد، چندان  ھمخوانسازماندھی و مبارزه كه با روحیات و تحوالت جدید 
... انـد شـده و مـردود رفتاری و کارکردی گذشته که باطل یھا شیوه، نامم می) ۵(»سیاست واقعاً موجود«که » سیاست«

 تـر دشـواردر فعـاالن سیاسـی ذھن، امكان تغییر و دگرگـونی  گیكنند و با باال رفتن سن و فرسود سرسختانه مقاومت می
  .گردد می

  

  ی اجتماعیھستاز  سیاسی ی ذھنیت جدایی دوگانه. ٢

ھای درون کشـور  اجتماعی و جنبش یک جدایی، ھمان جدایی جغرافیایی یعنی دوری فعاالن سیاسی خارج از واقعیت

یـک یـا دو (بین یکربع سده تا نیم سـده توان  در این باره اگر قیاس زمانی جایز باشد، ژزفای زمانی این جدایی را می. است
به ایران که  ای و رفت و آمد ھا رسانه ی ارتباطات در زمینه مدرن امروزیی امکانات  با وجود ھمه. برآورد کرد )ی تبعید دوره

مانـد کـه دوری و جـدایی ممتـد و طـوالنی مـدت از  به شناخت اوضاع داخل یاری می رسانند، بر ھـیچ کـس پوشـیده نمـی

و نسلی ... نگی، اجتماعی، اقتصادی، آن ھم با چنین فاصله زمانی، از منظر دریافتِ تحوالت فرھشا ی ایران و مردم جامعه
  .باشد از برون واقعیت واقعیتِ عینیکه خواھان تغییر  ، بویژه نزد آن ذھنیتیانجامد عظیم می انگاری ذھنیبه 

میان ذھنیت سیاسی فعـاالن ایرانـی در تبعیـد  رابطهاما، جدایی دوم، که جغرافیایی نیست ولی واقعی است، فقدان 
در  ھمـین فعـاالن واقعـیو ھسـتی اجتمـاعی و ) ر واقعیت سیاسی و اجتماعی در ایـران اسـتذھنیتی که خواھان تغیی(

اگـر چـه میـان وجـدان و معرفـت سیاسـی از یکسـو و ھسـتی و منـافع  .اسـت شان در خـارج از کشـور کار و زندگیمحیط 
کار نیست و بـه قـول معـروف  در) ۶(گرایانه  ای مطلق، یکسویه، مستقیم و تبیین اجتماعی و طبقاتی ار سوی دیگر، رابطه

فرمـول (نایـل شـوند ) ممتاز(روشنفکرانی می توانند از موقعیت اجتماعی ممتاز خود به معرفت قیام بر علیه ھمین موقعیت 
امـا بـا ایـن ھمـه، حـداقل )... که کائوتسکی و لنین آن را عامیانه و مبتـذل کردنـد مانیفستمارکس در  ی جالب اما یکجانبه

ای مختلـف ھـ کـه پیامـد دارد ھای اجتمـاعی و سیاسـی مـا را بـر آن مـی از پدیدار) غیر ایدئالیستی(یستی دریافت ماتریال

  .را در نظر بگیریم ای ناشی از فقدان یا کمبود چنین رابطه

فعاالن سیاسی ایرانی در تبعید، یعنی مسایل » فعالیت سیاسی«که موضوع و مضمون  ست نامبرده بدین معنا جدایی

این فعاالن در جوامع خارج کشور  خودِ علت و معلولی با واقعیت زندگی  ی کمتر رابطه ی ایران، تماعی جامعهسیاسی و اج
تغییر اوضاع و دھد،  سوق می» ی سیاسی مبارزه«که فعاالن سیاسی ایرانی در تبعید را به  یا انگیزهبه بیان دیگر، . دارد

بـا  زنـده و ارگـانیکی عینی،مـادی،مناسبت و پیوند  ھیچن انگیزه و ای کنند زندگی نمی در آنکه  است ای احوال جامعه
 ،کننـد زنـدگی مـی در آن ھـایی کـه غربـی، در جامعـه خود این فعاالن در کشورھای) ھستی اجتماعی(واقعیت وجودی 

ا در رابطـه ھا و مطالباتی ر ، خواستهکنند میو کار ای که در آن زندگی  ھستی اجتماعی واقعی این افراد در جامعه .ندارد

ندارنـد،  ی ایـران با مسایل جامعـه تشابه و تقارنی ھیچکند که  ایجاد می ھا با مسایل و مشکالت زندگی در این سامان
  .کنند که این فعاالن در آن نه زندگی و نه کار می ای جامعه

نگـی فعـال سیاسـی، سیاسـی، اجتمـاعی یـا فرھ ی مبارزه انگیزه: در یک کالم، مسئله را می توان چنین فرموله کرد
امـا . اش اسـت روزمـره در ھسـتی سیاسـی، اجتمـاعی یـا فرھنگـی درِد خـود اواجتماعی یا فرھنگـی در داخـل کشـور 

در ھسـتی سیاسـی، اجتمـاعی یـا فرھنگـی درِد خـود او  سیاسـی فعـال سیاسـی در خـارج از کشـور،  ی مبارزه انگیزه
اسـت کـه ذھنیـت فعـال سیاسـی ) در داخل ایـران( ن دیگریدرِد ھستی انسا، بلکه نیست یاش در جوامع غرب روزمره

اسـت کـه در ایـن صـورت، در طـول زمـان و در » درد غربـت«و یا ... باشد اش ترجمان سیاسیخواھد  خارج کشوری می
بـرای  انگیـزهو بیشـتر در خارج کشور ی سیاسی  مبارزهبرای  کمتر انگیزه» درد«صورتی که دوران تبعید به درازا کشد، این 

  . گردد ازگشت به داخل کشور میب

از یکسو، فقدان رابطه . رو به رو ھستیم ای جدایی دوگانه، ما با ی سیاست بدین ترتیب، در خارج از کشور و در حوزه

و از سوی  ییدز میای که واقعاً در آن  و پیوند میان ذھنیت سیاسی فعال سیاسی و ھستی اجتماعی حقیقی او در جامعه
سیاسی فعال سیاسی از آن ھستی اجتماعی ای که این فعال سیاسی نه شناختی مسـتقیم از آن  دیگر جدایی ذھنیت

در ایـن جـا مـا بـا . دھـد خود قـرار مـی سیاسی موضوع کاراما دگرگونی آن را  کند دارد و نه در بطن آن زندگی و کار می



دور و  نیـک اسـت و نـه بـا آن ھسـتیسر وکار داریم کـه نـه بـا ھسـتی اجتمـاعی خـود در ارتبـاط ارگا ای ذھنیت سیاسی
روشن اسـت کـه مخاطـب مـا در ایـن جـا آنھـایی نیسـتند کـه در فعالیـت ھـای ( .باشد میتغییرش خواھان که  ناشناسی

جوامـع ایـن  ...سیاسی، احتماعی، اقتصـادی مسایلنیز صلی شان ای  سیاسِی جوامع غربی شرکت می کنند و مشغله
  ).دیم چندان مواجه نمی شونداست، اینان با تضادھایی که نام بر

ارج از از جمله، در میان فعاالن سیاسی خ. دوگانه فوق، بویژه جدایی دوم، فراوانند پیامدھای اجتماعی ناشی از جدایی

ھای ویژه ای نام برد که یا به اقشار میانی اجتماعی تغلـق دارنـد و یـا بـه اقشـار رانـده شـده از  توان از خصلت ، میکشور

ناپذیری، دمدمی  پرنسیبی، مسئولیت در نظر و عمل، ُسست رایی، بی ناپایداریھایی چون  خصلت. خود اصلی ی جامعه
و  گری خود مرکز بینی، نا توانی در کار جمعی و مشارکتی، تناوب در افراط و تفریط، فعال گرایی، مزاجی، قدرت طلبی، فرد

  ...ھای بی پایان گویی انگاری شدید و گزافه ھنیو این ھمه ھمراه با ذ... خیالی و دلسردی  ، خوشگیری کناره

   

  ...ھا و مجازی بودن شکل ھا، شعارھا، فرمول ھای عینی محدودیت. ٣

 ھـای مبـارزه و مقاومـتِ مـردم و جنـبش باید بپذیریم که خارج از متن واقعی زندگی، کار و فعالیت و برون از میدان اصلی

در این جا آن چه که به اصطالح . در خارج، بسیار تنگ و محدود است» یاسیفعالیت س« ی اجتماعی در داخل کشور، دامنه
، به طور عمده اگر نگوییم کامل، شامل تبلیغات از راه دور علیه رژیم جمھوری اسالمی، شود نامیده می» مبارزه سیاسی«

... اقدامات اعتراضی برخی انجام والمللی نسبت به اعمال ضد بشری این رژیم  حساس کردن افکار عمومی و نھادھای بین

اند  با ھدف تحت فشار قرار دادن رژیم ایران کامالً ضروری و مفید ھا در حمایت از مبارزات داخل و این گونه فعالیت .شود می
شناخته و ... شان را بیش از ھر کس، مبارزان و فعاالن اجتماعی داخل کشور، زندانیان سیاسی، زنان، دانشجویان و اھمیت
  .نھند ارج می

ھـا،  ی ژرف میان ادعا ھا، شعارھا، برنامـه مورد بحث من فاصله. دیگری است ی اما موضوع بحث من در این جا مسأله

بـه ذھـن  »کلمـات«ی است کـه ایـن ھای از یکسو و از سوی دیگر  واقعیت... سیاسی یھا شکلو  ھا ھا، فرمول مفھوم
 »واقعیـت«سیاسـی و  »مفھـوم«یـا  »کلمـه«میـان  ژزف گونیبه عبارت دیگر، موضوع بحث من ناھم. کنند متبادر می

ای که بسیاری از مقوله ھای رایج در گفتمان سیاسی فعاالن خـارج از  آن کلمه یا مفھوم است، ناھمگونی ی تداعی کننده

  .حقیقی می سازد کشور را واھی یا غیر

میـان واقعیـت  ھمـانی نا، بطور عمده، در را من بحران کالن فعالیت سیاسی در خارج از کشوری  از این منظر، ریشه
بحران . دانم می در واقعیت خازج کشورواقعاً موجود نمایانگر آن چیز » واقعیتِ «سیاسی و » چیز« ی تداعی کننده

در خارج از  چیزآن  واقعیتِ که  داریم در حالی چیزرانیم و انتظاراتی از آن  سخن می چیزیھنگامی پدیدار می شود که از 

مـورد انتظـار  چیـزان نیست که در ذھنیت تاریخی ما نقش بسته است بلکه واقعیتِ کامالً دیگری است که بـا آن کشور ھم
. سازد ما را برآورده) جای بی(و در نتیجه به ھیچ رو نه می تواند و نه خواھد توانست انتظارات  در نام مشترک استتنھا 

  . ست حران نیز در این جاب پایدار بودن دلیل ،ست بحران در این جا ی سرچشمه

و » آلترنـاتیو«، »جنبش« ،»جبھه«، »اتحاد« ،»مانزسا«، »حزب«، »سیاسی ی مبارزه« چون یھای مقوله  در این باره،

ی  ھمـه. دندھ اصلی گفتمان سیاسی را تشکیل میھای  را در نظر بگیریم که از دیر باز پایه یی از این قبیلھا دیگر فرمول
نام بردیم، چون جدایی از مـتن جامعـه و جنـبش  ھایی که ھا و محدودیت رج از کشور یعنی در جداییھا، در شرایط خا این

پدیـدارھایی . دنـدار فـراوانی ا فاصله کنند ھستند و با واقعیتی که تداعی می) virtuel(، تا حدود زیادی مجازی... اجتماعی
فراینـد ھـای واقعـی اجتمـاعی نیسـتند، چـون برآمـد در خارج از کشور، چـون حاصـل ... »جبھه« ،»مانزسا«، »حزب«چون 

اجتماعی در داخل کشور نیستند، چون ترجمان سیاسی نیـاز واقعـی، نیـاز  ھای و نیازھای خود جامعه و جنبش ھا ضرورت

و  سـاخته ھـای تصـنعیسیاسـی خـود نیسـتند، بـیش از ھمـه بـه  ھـای اقشار و طبقات اجتماعی به ایجاد نماینـدگی
مناسـبات برخاسـته از فراینـد نیـر، تکـرار مـی کنـیم، نـه  صـوری این دسـتگاھای علت وجودی. می مانند اساس بی

صـرف نظـر از ایـن کـه چنـین امـری در  – سیاسـی خـود ھـای طبیعی جامعه و اقشار آن به سوی احراز نمایندگی
و ... ای ، کمونُتـهای هنشینی، حرفـ بلکه روابط دوستی، خانوادگی، ھم  -شرایط استبدادی تا حدود زیادی نا ممکن است 

در  کـاری و سرانجام نیروی روزمرگـی و محافظـه... فعالیت در سازمان، زندان: خاطرات سیاسی مشترک از گذشته ای پاره

  ....کند گاه یا چتر حامی را برای افراد بازی می حفظ چیزی است که بیشتر نقش پناه

و سازمان ھای خارج کشـوری اسـت  ھا ظور در این جا گروهمن(تصنعی ھای  در این میان، ھر از گاھی، بین این ساخته

ایجـاد  »هجبھـ«و ) عملی اشتباه نشود» ھمکاری«با (» اتحاد«، شور شوقی برای )در داخل کشور ندارند اجتماعی که پایه
 ی شـدن در عرصـه اجتماعی، از نیاز واقعـی نیروھـای مختلـف جامعـه بـه متحـد ھای که این نیز، چون از ضرورت شود می



  . شود زود سپری می... می ماند و ای لحظه... و آید ، به ھمان سان تصنعی و صوری میخیزد نمی بر نمایندگی سیاسی

  

  جمھوری خواھان دموکرات و الئیکھای بحران جنبش  برجستگی
  

ان بحـر آن، اسـییی س ، بحران ناشی از شکل ساختاری آن، بحران شورای ھماھنگی آن، بحران پـروژهل.د.ج.جبحران 

 و این قبیل چیزھا... بحران رشد، بحران ھویت عمل کردن آن،» حزبی«عمل نکردن یا » جنبشی«بحران  ،آنھای  ناروشنی
بحران را بایـد  تمامی این موارد نامبره را در خود داشته باشد اما ریشه ھای اصلی و بنیادینھایی از  و اگر ھم جنبه نیست

  .در جایی دیگر ُجست

فعالیت سیاسی  ساختار جامعه شناسیکناشی از ھای  ، بحران ناتوانیل.د.ج.جبحران این سطور،  ی از نظر نویسنده

ــدایی ــی از ج ــران ناش ــور، بح ــارج از کش ــا، در خ ــدودیت ھ ــا و  مح ــودنھ ــازی ب ــایی مج ــال و ناتوان ــران انفع ــا، بح ــا و  ھ ھ
الن فعالیت سیاسی در خارج از کشور در طور که اشاره کردم، پدیداری جدا از بحران ک این بحران، ھمان. ست ھا فرسودگی

این منظر، با آن چه که رفت می توان گفـت کـه طـرح اصـلی ریشـه از . که توضیح داده شد نیستی ا ھای سه گانه سازند
جمھـوری خواھـان اما با این ھمه، بحـران . ی بحث نیست ام و نیازی به ادامه را به معنایی انجام داده ل.د.ج.جیابی بحران 

آن بـر  جنبشـینـو، نامسـلم، ناشـناخته و باصـطالح  دارد که از ویژگی حرکـت و طـرح ھایی برجستگی و الئیک دموکرات

: را به بحث می گذارم) پروبلماتیک(در این رابطه، سه مسأله انگیز . طلب خیزد و در نتیجه تجزیه و تحلیل خاصی را می می
کسـری  -٣و فراگیر در خارج از کشور  اتحاد پذیری امکانپرسش  -٢با احزاب سیاسی  جنبشیحرکت مناسبات بحرانی  -١

 ی و وارد بحـث در بـاره پـردازم مـی بحـرانایـن ی کـالن  الزم به تذکر نیست که من در این جا به جنبـه. فرھنگ دموکراتیک
اریس پاول  نشست سراسریاز  پس بویژه گیری، ماجرای این یا آن نشست و بیالن حرکت چند ساله تاریخچه، فرایند شکل

  .   دیگری موکول کنم این مباحث الزم و مفید را باید به فرصت. شوم نمی... تا کنون )٢٠٠۵اوت (

  

  با احزاب سیاسی جنبشیحرکت مناسبات بحرانی  .١

اسـت، نـه انجمـن » جبھـه«و » حـزب«بـدین معنـا کـه نـه . کـنم جنبشی تبیین می – را من حرکتی سیاسی ل.د.ج.ج

، بلکـه جنبشـی اسـت سیاسـی، دموکراتیـک، محلی یھا محفلاز  ای و نه شبکه) بشریحقوق (فرھنگی یا دموکراتیک 
صـرف نظـر از تعلقـات بـاوری، سـازمانی یـا غیـر  -و متشکل که در بطن آن افراد حقیقی ) پلورالیستی(گرا سراسری، کثرت

بـر )) ٧(نبیاد اشـتباه کـرد» یکارگان –آلترناتیو سیاسی «که با (نظری  –در راستای آلترناتیوی سیاسی  – شان... سازمانی
بـا ایـن کـه تعریـف جـامع و مسـلم و مسـجلی از  .انـد ھم آمده ، گردالئیسیتهو  موکراتیسمد، جمھوریت مبنای سه سازندِ 

حتا از جانب نظریه پردازان و عمل گرایان آن در کشورھای غربی به دست داده نشده و بـا ایـن کـه خصـلت  جنبشیحرکت 

در میان ما تئوریزه و مدون نشد اما ھمواره اکثر ھمراھان تمایل خود را به چنین نوع و شـکلی از  گاه ھیچ ل.د.ج.جنبشی ج
بی شکل و محتوا  فورومبه عنوان نمونه، نظری که . ندا کار سیاسی، البته با درک ھای متفاوت و غالباً التقاطی، اعالم کرده

را پـیش  به حـزب یـا جبھـه ل.د.ج.جش و شاید ھم چنان تبدیل را در نشست اول پاریس طرح کرد و یا نظری که تا چندی پی
طرفـداران کـار (و  سراسـری اعتقـادی نـدارد ) جمعی و مشـارکتی(و سرانجام نظری که به کار سیاسی متشکل  نھد می

  .اند ، تاکنون با استقبال اکثریت و یا بخش بزرگ ھمراھان رو به رو نشده...) فرھنگی، کار محفلی

ی دارد که از خصلبت بدیع و متمایر ھای و بغرنج ھا ، مسائل حل نشده، ناروشنیدر سرشت خود، جنبشیاما حرکت 

ناشـناخته و  پدیـداری نـو، نیـز چـون از ایـن رو. خیزنـد ھـای سـنتی کـار سیاسـی و اجتمـاعی بـر مـی آن نسبت به شکل
  .ست زا بحران ،در خود ،جنبشیحرکت ، )٨(است سابقه بی

حرکـت  .حرکت جنبشی، مناسبات دشوار و متضاد آن با احزاب سیاسی استی  نشده ل حلیا مسائ ھا یکی از بغرنج

در خواھـد  شناسـد و در عـین حـال مـی متشکل از احزاب نمـیی ا جنبشی، از آن جا که خود را حزب یا جبھه – سیاسی

و ھـم قـرار  گیـرد یشـرکت و دخالـت کنـد، ھـم در رقابـت بـا احـزاب قـرار مـ Res publicaعمـومی  و امـر» سیاست«میدان 
در تصـرف قـدرت سیاسـی را دنبـال  ھـا خاص آن ھدفِ  از یکسو گیرد چون در رقابت با احزاب سیاسی قرار نمی .گیرد نمی
، در راسـتای پالتفـرم سیاسـی عمـومی به صفت فـردیتوانند  می ھا کند و از سوی دیگر اعضأ و ھواداران سازمان نمی

که مستقل و  جنبشیخود شمارد چون فعالیت در  را رقیب جنبش تواند ی میاما حزب سیاس .، در آن شرکت کنندجنبش
  .قائم به خود است، عمالً می تواند بر منافع حزب سیاسی سایه افکند و ھویت و ضرورت وجودی آن را به زیر سؤال برد



 اسـت، طوالنی ای دارای سابقه و تجربه) ٩(گرایی جنبشاین مشکل، حتا در کشورھای دموکراتیک یعنی در آن جا که 

سکتاریسـم و ھژمـونی طلبـی یـک یـا دو حـزب چـپ سـنتی بـه چگونـه  که کردیممشاھده اخیراً . باشد قابل مالحظه می

پس از رأی مخالِف اکثریت مردم به رفراندوم قانون اساسی  که جنبشی). ١٠(فرانسه انجامید جنبش ضد لیبرالیفروپاشی 
  .پِ فرانسه امیدھا و انتظاراتی برانگیختاروپا، در بین نیروھای اجتماعی و چپِ چ

. نــیمک مشـاھده مــی ل.د.ج.جدر نشســت سراســری اول را  جنبشـی ی دیگــر تعـارض منــافع حزبــی بـا حرکــت نمونـه

بـه جمـع اعمـال کنـد، نـه تنھـا، از ھمـان لحظـه،  را از طریق دموکراتیکاش  و اراده برنامه شود که موفق نمی) ١١(گروھی
آن ) اگـر نگـوییم مقابلـه بـا( بـایکوتبـه  ل.د.ج.جبلکه پـس از شـکل گیـری  کند اشت را ترک میحرکتی که در آن شرکت د

   .پردازد می

گـاه صـوری و افتخـاری اسـت،  جنبشـیھای  سرانجام باید گفت که مشارکت اعضای سازمان ھای سیاسی در حرکت

اه واقعی و فعـال اسـت امـا در ایـن حالـت نیـز و گ دھند بدین معنا که اینان اسماً حضود دارند ولی در عمل کاری انجام نمی
، یـاران شـود رو مـی بـه با طوفانی سـھمگین رو جنبشعموماً پایدار نیست، بدین معنا که ھنگام بحران، زمانی که کشتی 

  .نیمه راه به دامان امن سازمان مادر باز می گردند

جنـدان  ،ی واقعـی اسی واقعی در یک جامعـهتعارض نامبرده شاید در  شرایط طبیعی، در متن فعالیت سی. خالصه کنم

ھــا و احــزاب سیاســی مــی تواننــد فعالیــت خــاص سیاســی خــود و ھــم چنــین ســازمان در ایــن حالــت، . زا نباشــد بحــران
چنین و این دو نوع حرکـت بـه مـوازات ھـم، در کنـار  سیاسی نیر به ھمجنبش اجتماعی خاص خود را داشته باشند و  پایه

البته مشاھده کردیم که در ھمین حالت نیـز مشـکالت و مـوانعی جـدی . جدی با ھم به پیش روندھم، بدون تقابل و تنش 
اما در دنیـای کوچـک و ). در فرانسه لیبرالی جنبش ضدنمونه ( نجامدا جنبشیمی توانند بروز کنند که به پاشیدگی حرکت 

ایفا کننـد، ھـم در  توانند شکالت سیاسی میمحدود فعاالن سیاسی ایرانی خارج از کشور، با توجه به نفوذ و نقشی که ت

ای است که چگونگی حـل و  سیاسی، وضع به گونه جھت مثبت و سالم سازی و ھم در جھت تخریب و مسموم کردن جو
ھای موجود، تا حدود زیادی، در سرنوشت حرکت نقش تغیین کننـده  با منافع سازمان جنبشیفصل مناسبات بغرنج حرکت 

   .دنک ایفا می

  

  امکان پذیری اتحاد فراگیر در خارج از کشور پرسش .٢

و  موکراتگرایان د ملی، باوران الئیک دین، اتحاد جمھوری خواھان دموکرات و الئیک اتحاد فراگیر ی باید بپذیریم که پروژه

و به رو شده ، در عمل با نا کامی ر)این گونه فرمول بندی، به ویژه در مورد جریان سوم، از من است(  توتالیتر ھای غیر چپ
پرسش اصلی این است که آیا به طور کلی، در شرایط کنونی اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و در خارج از کشـور، . است

وجود دارد و به طور مشخص آیا آن سه جریان نامبرده در شرایطی ھستند که بتوانند با ھم اتحادی و یا  اتحادی فراگیرامکان 
  باشند؟  داشته ای حتا ھمکاری پیشرفته

سیاسی در خارج از کشور، چون خارج از متن واقعی اجتمـاعی خـود قـرار  ھای در بخش پیشین گفتیم که غالب فرمول
مجازی ... خیزند نمی بر) سیاسی و اجتماعی داخل کشور(دارند، چون به صورت طبیعی از نیارھای حقیقی جنبش واقعی 

در گفتمان سیاسی خارج کشـور و بطـور   A la modeمجازی و ھمواره یکی از ھمین فرمول ھای » اتحاد« .ھستند  و صوری
ھا و احزاب سیاسی حتا  چنان است که سازمان» اتحاد«برای ) ؟(شیفتگیو  شور. است» سیاست واقعاً موجود«کلی در 

واھان، اتحاد چپ، اتحاد ، اتحاد جمھوری خ...، اتحاد انقالبی...اتحاد مبارزه: استفاده می کنند» اتحاد«در نام خود از پیشوند 
سخن  اتحادورزان از  ست که ھر چه بیشتر سیاست و جالب این جا... کمونیستی، اتحاد فدایی، اتحاد ملی، اتحاد اسالمی

چیـزی کـه رونـد واقعـی و عمـومی : شوند و بیشتر در جـدا مانـدن، مختلـف و متمـایز مـی گردنـد رانند کمتر متحد می می

  .دھد را تشکیل می روزگار ما پدیدارھای سیاسی و اجتماعی

در برابـر  اتحـادیباید گفت که خواست ایحاد چنـین  ھا چپو  باوران الئیک دین، ملی گرایاناما در مورد اتحاد سه جریان 

دانسـت، بـا جمھوری خواھان دموکرات و الئیـک نباید آن را ابداع و  بودهی سیاسی ایران مطرح  استبداد از دیر باز در جامعه
امـا ایـن آرزو، در طـول تـاریخ ). ١٢(و دارنـد داشـتهعملـی آن  اینان سھمی شایسته در طرح مجدد نظری و تا حـدیاین که 

و ریشـه ھـای  شـوند ناشـی مـی ھـا معاصر ایران، ھمواره با موانع و مشکالت بزرگی که از ویژگـی ھـر یـک از ایـن جریـان
در این جا مقدور نیست ولی ھمین بس گفته شود که  اھ شرح آن. سیاسی، فرھنگی و تاریخی دارند، رو به رو شده است

مـردم ایـران نقـش بسـت و باعـث  تـاریخی - در ذھنیت سیاسی عامل بیگانه و ضدملی ی به منزله توده حزباز یکسو، 
نیروھای ملی و دین باوران تعصب در کشور ما گردید و از سوی دیگر، ) کمونیستی/سوسیالیستی(اعتباری پدیدار چپ  بی



در . کردن ھا اعتمادی ھای مختلف و رفع بی کمک به نزدیک شدن این روند شان در کلیت ایران ھای مارکسیست برضد
ملکـی سوسیالیسـت را  حتا خلیـل ھا به حدی بود که آن ملییون مصدقیچپ  تعصب ضد آن زمان ھای حساس و تاریخی،

  ...    راه ندادند خود ی ، در درون جبھهبا مصدق تا جھنم برودکه اعالم کرد حاضر است 

 حـداقلھمواره نشـان داده اسـت کـه در شـرایطی کـه  سیاسی در خارج از کشور، از دیر باز تا کنون، کاری  اما تجربه 

پذیرنـد،  انجـام نمـی... شـنود دموکراتیـک در  محـل و در امور دفاعی و حقوق بشری و گفتھا و مشارکت ھا  ھمکاری
در انصـراف از انجـام ھمـان حـداقل ھـای  ای بـیش لفـاظی و گزافـه گـویی... »وحدت«یا » ائتالف«، »اتحاد«گفتن از  سخن

  .ابتدایی نیست

شاید نیز دست  ھای یک ، به جز افرادی نادر از آن ھا که از انگشتمجامع اسالمی گوید که می عالوه بر آن، این تجربه

در ھمکـاری و  و عملـی واقعـیمـادگی و تمـایلی ، آی اخیر گاه، چه در زمان کنفدراسیون و چه در دوره ، ھیچتجاوز نکنند
گرایان نیز بیش از ھر چیز امروز در گیر سـامان  از سوی دیگر، ملی. از خود نشان نداده اند ندار دینھای  چپمشارکت یا 

وضعیت سخت پریشان اینان، عالوه بر این که ریشه در پرسش . خود ھستند ی و پراکنده ناتوان ،ھای کوچک دادن به صف
شـدید فـردی در میـان  ھـای از تغلب کیش شخصیت و رقابـت دارد، برای امروز ایرانآلترناتیوی ی  چون پروژه گرایی یمل
کننـد، ھمـواره بـا نگـاه  فعالیـت مـی ل.د.ج.جنیز، جز نادر افرادی در میان آن ھـا کـه در  گرایان ملی. گردد ناشی می ھا آن

خـواه و  کوشی واقعی و عملی با چپ ھای آزادی کاری و ھم رای ھمنگرند و ھنوز آمادگی ذھنی ب می ھا گذشته به چپ
اینـان نیـز، ھمـان طـور در زیـر . را باید تشکیل دھـد اتحادسرانجام به طیف چپ می رسیم که رکن سوم . دموکرات را ندارند

وکراسـی و قرارھـای دم ی پـذیرش پلورالیسـم و تسـاھل در زمینـه کسری فرھنگ دموکراتیـکاشاره خواھم کرد، دچار 
  .  گردد می اتحاد فراگیرھای  ی خود سد راه ایجاد زمینه به نوبهکه ھستند، عاملی 

  

  کسری فرھنگ دموکراتیک .٣

چپی کـه، . اند برآمده چپشان از جریان تاریخی موسوم به  که در اکثریت بزرگ گردد ھمراھانی را شامل می. ل.د.ج.ج
  .عنی ضد دمکرات و توتالیتر بوداستالینی ی –با تفاوت ھایی ولی در بنیاد، لنینی 

چنـان نیـز تـا حـدودی در ایـن اسـت کـه از آن سـابقه در شـکل  در این بود و ھـم ل.د.ج.جاصلی  ھای اما یکی از ویژگی

ای از  کار مشترک طی ایـن مـدت نشـان داد کـه نـزد پـاره ی حال تجربه. ُگسسته است سازمانی، عقیدتی و سبک کاری

ــان ــر« ،ھمراھ ــت ام ــه پ» ُگَسس ــتب ــیده اس ــان نرس ــته. ای ــرھایی ار آن گذش ــه عنص ــد ک ــت ش ــر ثاب ــار دگ ــاریخی ب  ی ت
 حقیقتـی حکایـت از خـود و ایـنآورنـد  سـر بـر مـیبـاره  ، دورود شان نمیآن جا که انتظار در که حتا  ھستند نیرومند چنان
و اجتمـاعی دارنـد و زوال ھای ژرف فرھنگـی  چپ توتالیتر ریشه... ملعھای  د که بینش، تفکر، رفتار، منش و شیوهکن می

، نیاز به زمان طـوالنی و چـه بسـا تغییـر نسـل اگر ھم امکان پذیر باشد که نیستشان،  کامل، قطعی و بازگشت ناپذیر
  .دارد

دھند کدامند؟ اصلی ترین آن ھا را مـی تـوان  این عنصرھا که به حیات جان سخت خود، گه نھان و گه آشکار، ادامه می
قـرار و عدم پذیرش ) ١٣(تساھل، رد )پلورالیسم( گرایی کثرترد : چنین شمرد رھنگ دموکراتیککسری فتحت عنوان کلی 

  . دموکراسی

ھـا،  ھـا، برنامـه ، نظریـهھـا اسـت، یعنـی در بطـن آن ایـده پلورالیسـتیـا  خواھـان دمـوکرات و الئیـک جنبش جمھوری

ھمزیسـتی و اختاری حرکت، با ھـم در سیاسی و سپذیرش بنیادھای  بر اساس ،ی مختلف...ھا کار ھا، سبک سلیقه
خواھــان دمــوکرات و  جنــبش جمھــورینیســت و در ایــن صــورت  پلورالیســتو یــا ... قــرار مــی گیرنــد دموکراتیــک چــالش

، گـر چـه در حـرف تسـاھلو  پلورالیسـمحال طی این مدت نرد ھمراھانی مشاھده کردیم کـه اصـول . موجود نیست الئیک
. گردنـد ھای مردود و مطرود گذشته بـاز مـی ھا شیوه ر پا گذارده می شوند و به جای آنشوند، اما در عمل زی پذیرفته می

کـردن غیـر واقعـی و  آنتاگونیـکھایی که از گذشته به ارث رسیده انـد، از جملـه بـا   و سبک کار ھا اینان با توسل به شیوه
و  آژیتاسیوندور از  ش نظری در جوی سالم، آزاد و بهعمالً راه ھر گونه دیالوگ، برخورد آرأ و عقاید و چال... ھا تصنعی احتالف

  .را می بندند دموکراتیک زیستی ھمیعنی راه ھر گونه ... خوانی اسم شبو  زنی انگ

کند و  عمل می قرار دموکراسیاست بدین معنا که بر مبنای  کراتیکیا دمو خواھان دموکرات و الئیک جنبش جمھوری

 قـرار دموکراتیـکاصول این . موجود نیست خواھان دموکرات و الئیک جنبش جمھوری نیست و در این صورت دموکراتیکیا 
 بحـث و تبـادل نظـرمشـاوره و س از پـی سـطوح  کدامند؟ اصل نظر خواھی دموکراتیک، اصل رأی گیری دموکراتیک در ھمه

ذیرش این که ھر گـاه یعنی پ قرار دمکراسیبدین ترتیب، پذیرش . کافی، اصل پذیرش رأی اکثریت بر اساس اصل پیشین



 گیری اکثریت آرای جمع را به دست نیاورد و در اقلیت قرار گرفتند، کوشش کنند، به جای قھر و کناره ای نظر پیشنھادی عده
 ی فرھنـگ دموکراتیـک، بـه یـک معنـا، یعنـی پـذیرش قاعـده. را به رآی اکثریت تبدیل کنند شان در دور بعد نظر، ...و

ایـن کـه در . سـت عدم پایبندی به دموکراسی در ھمـین جـا .گیریم در اقلیت قرار می ھنگامی که دموکراسی بازی
  ...پشت به بازی کردن آن گه که ُبرد پشت به ما کرد: به قول شاعر. زیر قرار بازی زنیم وسط بازی

یرانی، از جمله ، در حقیقت، بحران کمبود یا کسری فرھنگ دموکراتیک نزد فعاالن سیاسی ا.ل.د.ج.جبدین ترتیب، بحران 

آنـانی کـه فرھنـگ . کننـد ی از چـپ توتـالیتر را بـا خـود حمـل مـیبـار ست که ھمواره، دانسته یا ندانسته، کولـه نزد آنانی

بـا نظـام  کـهآنـانی  .انـد نکرده ذھنی و عملی خودی  و احترام به قرار دموکراسی را ملکه و تساھل دموکراتیک پلورالیسم
را بـه پایـان نرسـانده انـد و یـا، بـه » ُگَسسـت امـر«که آنانی . یه حساب کامل نکرده اندتسو فکری و کارکردی چپ سنتی 

  .اند را به سرانجام نرسانده) ١۴(قتل پدرفروید،  ی گفته

  

  

  گیری  نتیجه

فعالیـت سیاسـی در تبعیـد بـا مسـایل و مشـکالت عینـی و  گوییم که بنا بر آن چه که رفت و به عنوان نتیجه گیری می
از  سیاسـی ی ذھنیـت سیاسـی و عـدم نـوزایش، جـدایی دوگانـه فرسودگی. ست رو به رو) شناسیک جامعه(اجتماعی 

را تشـکیل  سـه سـازندی... و مجازی بودن پدیدارھای سیاسی در خارج از کشور ھای عینی ھستی اجتماعی، محدودیت
بحـران کـالن، بـدین . و پایـدار اسـت بحرانی که نه موقعیتی و موقت بلکـه سـاختاری. یند زا که ھر کدام بحران دھند می

به  ست که تغییر آن به معنای پایان دادن به وضعیت تبیعدی است که این خود ترتیب، محصول شرایطی عینی
  . معنای ختم اصل موضوع بحران یعنی فعالیت سیاسی در خارج از کشور است

سـت کـه از  ھـایی دارای برجستگی و الئیکخواھان دموکرات  جنبش جمھوریدر بطن این بحران کالن و مداوم، بحران 

از آن میان به سه بغزنج اشاره . ویژگی ھا و تمایر ھایش نسبت به شکل ھای سنتی سازمانی و مبارزاتی ناشی می گردد

کسـری و فراگیر در خارج از کشـور  اتحاد پذیری با احزاب سیاسی، پرسش امکان جنبشیحرکت مناسبات بحرانی : کردیم
  .   یک که این خود شامل نفی کثرت گرایی، نفی تساھل و رد قرار دموکراسی می گرددفرھنگ دموکرات

و بطـور کلـی بحـران  خواھان دمـوکرات و الئیـک جنبش جمھوریدر جنین شرایطی، پرسش اصلی ما در رابطه با بحران 

اما می تواند چگونگی . است چگونگی خروج از بحران باشد، امری که نا ممکن فعالیت سیاسی در خارج از کشور نمی تواند

 ی ایـن ھمریسـتی بـا بحـران بـه معنـای ادامـه. اسـت پذیر ھمزیستی با بحران باشد، امری که امکاندر فعالیت سیاسی 
ایـن ھمـه   و کھنه و سنتی در اشکالی دیگر و بدیع و در ُگَسست از بینش و اشکال ای دگر، به گونه» مقاومت«یا » مبارزه«

 ایـن. و مجـازی بـودن پدیـدارھای سیاسـی خـارج کشـور اسـت ھـا یعنی وجود مشکالت، محدودیت با درک واقعیت موجود
  :را می توان در سه سمت موازی و مکمل یکدیگر به پیش برد» مقاومت«یا » مبارزه«

نه اتحاد یـا ائـتالف (در ھمکاری ... فعالیت ھای دفاعی، اعتراضی، حقوق بشری و افشاگرانه علیه جمھوری اسالمی -

  .افراد و گرو ھای جمھوری خواهبا ) لکه ھمکاری عملی بر روی موضوع ھای مشخص ب

بر مبنای جمھوریت، دموکراسی و الئیسیته و  خواھان دموکرات و الئیک جمھورینظری در تعمیق پروژه ی  ھای فعالیت -
  .برابر بدیل ھای دیگرنظری در  –کار در جھت طرح و ترویج آن در افکار عمومی خارج و داخل چون بدیلی سیاسی 

آزمون دموکراسی مشارکتی، فعالیت سیاسی جنبشی، پلورالیسم، تساھل، چالش نظری، گفت و شنود دموکراتیک  -
  .دموکراتیک) یا ضد(ھا و شیوه ھای غیر  شکل ھا، در گسست از بینش... و ھمزیستی در بحران

  
  ٢٠٠٧مه  ٢٠

  
  
  
  
  



  
  ھا یاد داشت

  
)١(  structurel  
)٢(  conjoncturel 
)٣(  sociologique 
)۴(  microcosme 
، ھایی مقالهسلسله  و طی) ایران چپ ھای سوسیالیستشورای موقت (نو  نشریه طرحیدر تر،  پیش .»موجود  واقعا سیاست« )۵(

  :نگاه کنید به. ام را مورد بحث و مطالعه قرار داده این موضوع
  .          ۵١و  ۵٠، ۴٧، ۴۵، ۴۴  :یھا شماره. ١٣٨٠ -١٣٧٩سال پنجم، . »رکسنقِد سیاست در پرتو قرائتی از پرواگوراس و ما«

  .   www.tarhino.com :نو طرحی اینترنتی سایت
  .میكن گو می چھار محور اصلی آن را  بازدر این جا، 

  :عبارت است از» سیاست واقعاً موجود«
نامند و  می  res publica» عمومی امر«ی آن چه كه  صاصی در  زمینهای،  انحصاری و اخت ی گفتار و  كرداری تخصصی ، حرفه حوزه -١

در » عقالنـی«و » طبیعـی«كه بـه صـورت   مراتبی  استوار بر تقسیم كاری اجتماعی و نظمی سلسله ای حوزه. متعلق به ھمگان است
  .كنند ذھنیت عمومی جلوه می

ی رسـتگاری  بـا وعـده) »سـكوالر«لـیكن  »خویی دین«ن آغشته به چنا ین ھما بر بنا( »مسیحایی«یا » بخشانه نجات«گفتمانی  -٢
  .»حقیقت«و » حق«مدعی انحصاری . گرا ساز و مطلق  توھم. بشر
» گانگی چند«، »بغرنجی«بنابراین در تقابل با آن بینش و منشی كه . باور و ایقان ساز ساز، سیستم و منشی یكسونگر، یگانه  بینش -٣

  .دھد قرار می» مركز«را در » ناایقانی«و 
 .خواه گر و تمامت طلب، سلطه پس در نھایت و بالقوه آماده برای تبدیل شدن به روندی اقتدار ،نظر و عمل معطوف به دولت و قدرت -۴

)۶(  déterministe - déterminisme 

جنـبش اجتمـاعی ی  مثابـه پـروژه ارگانیک در این است کـه اولـی بـه –نظری با آلترناتیو سیاسی  –تفاوت اصلی آلترناتیو سیاسی  )٧(
mouvement social  در حالی که دومی به مثابـه  عمل نمی کنداپوزیسیونی و اعتراضی چون نیروی عملی جانشینی قدرت سیاسی

 .   عمل می کندحزب سیاسی چون نیروی عملی جانشینی قدرت سیاسی ی  پروژه

، »جنبش اجتماعی«ی ھا معنا و مفھوم این مقوله، مضمون و ویژگی ی باره در. mouvements sociauxھای اجتماعی برابر با  جنبش )٨(
 ١٣٨۴، سال نھم، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١ نو شماره ، طرحی»جنبش گرایی«ی پدیدار  دربارهمن تحت عنوان  ی رحوع کنید به مقاله

)٩(  mouvementisme 

)١٠( Mouvement anti-libéral  :نـه«فرانسه که در جریان رفراندوم قانون اساسـی و رأی اجتماعی ضد لیبرالی در  -جنبش سیاسی «
اما در جریان انتخابات ریاست جمھوری فرانسـه، رقابـت میـان دو . ی وسیع پیدا کردا مردم فرانسه به آن شکل گرفت و چندی بعد دامنه

حزب کمونیست در تحمیل دبیـر  ی و بویژه اقدام ھژمونی طلبانه )تروتسکیست(ھای انقالبی لیگ کمونیستو  حرب کمونیست فرانسه
 . باعث از ھم پاشیده شدن این جنبش چند ده ھزار نفری گردید... برای ریاست جمھوری جنبش ضد لیبرالکل خود به عنوان کاندیدای 

 سازمان راه کارگر  )١١(

در مورد حزب رنجبران فرمول به کار . دکردنکار  اتحاد سه جریانی  بیش از دیگران در باره حزب رنجبران ایرانو سپس  گروه کمونر ھا )١٢(
ھنگـامی کـه  اسـالم مبـارزمی دانیم که شعار . اتحاد سوسیالیسم انقالبی، ملی گرایی مترقی و اسالم مبارز: برده شده عبارت بود از
 دینـیمسـتبدین درآورد و سپس وقتی که سیاسـت حـزب تغییـر جھـت داد و از  از خمینی نه شرقی و نه غربیمشخص شد ابتدا سر 

حکایت سرود گالیا شد که در جوانی در برنامه ھای جش عید کنفدراسیون ... سخن راند و بنی صدر را نماینده ی اسالم مبارز معرفی کرد
  ... کاروان به راه افتاده است... دیر است گالیا... دیر است گالیا : در پاریس می خواندیم

)١٣(  tolérance 

جا،  در آن. كردند بدوی كوچك زندگی می یھای ھا در ابتدا در طایفه داروین به این نتیجه رسید كه انسان یید با حركت از فرضیهوفر )١۴(
زنان طایفه را  یاین پیر مرد ھمه. با زنان را ممنوع كرده بود  -به غیر از خود  -جنسی یترین مرد طایفه، از روی حسادت، ھر گونه رابطه پیر

و این وضـعیت ادامـه . كرد تا مبادا با آن زنان آمیزش كنند و فرزندانش را، یكی پس از دیگری، از محل دور می در انحصار خود قرار داده بود
 :می گذاردكه شاید از ھمان لحظه است كه بشر پای به تمدن  طوریه دھد، ب بسیار مھم رخ می ایداشت تا روزی كه حادثه

سـپس پـدر خـود را . كشـند پدر خـود را می. شوند گرد ھم جمع می روزگاری، فرزندانی كه توسط پدر رانده شده بودند،«
ھا به قدرت خود با مجتمع شدن، آن. بخشند خود پایان می یھا به موجودیت پدرساالری طایفهبا این عمل، آن. خورند می
د كه تا آن زمان از گردن كه موفق به انجام اموری می طوریه شوند ب پر جد و جھد تبدیل می یھای برند و به انسان می پی

ھا این احساس برتری را به وجود آورده اختراع سالحی جدید در آن... به احتمالی شاید پیشرفتی. آمدند آن برنمی یهعھد
آغـاز  یكارانه، این نخستین جشن بشریت، شاید نقطـه نشدنی و جنایت ، این اقدام فراموشtotemخوراك توتمی ... بود

                           . )ید، توتِم و تابووفر( »...ھای اجتماعی، قیود اخالقی، مذھب سازماندھی: ی باشدھای بشر از پدیده یبسیار
  کیست یا چیست؟ ھا توتم چپ: حال پرسش این است


