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پیرامون چھار پرسش این بحث . مناسبت سی امین سالگرد انقالب ایرانبحث آزاد به برنامه متن سخنرانی شیدان وثیق در 
   (*):زیر انجام گرفتاصلی 

  چه بود؟ ۵٧اھداف انقالب 
  آیا خشونت در ذات انقالب است؟

  داد در ایران بازسازی شد؟چرا و چگونه استب
  با توجه به تجربه انقالب راه حل خروج از وضعیت کنونی چیست؟

  

 
  انقالب  ایران سالگرد سی امین به مناسبت

  ھایش  اندیشیدن به رخداد در ویژگی

 
 
 

»با دست ھای خالی مردمی قیام «  
)١(میشل فوکو  

  

 درآمد

 در چه شرایطی را ایران ۵٧ انقالب به اندیشیدن ،ی بیستم هسد یتاریخمھم  رخدادھاییکی از  گذشتِ سی سال پس از 

  ؟دھیم میانجام 

 دستگیری ،در عین حال ،اما . کند  فراھم می انقالبی از تر بھتر و کامل شناختامکان ، ی زمانی فاصله که این نخست

و  قدرت بازسازییعنی  ،گیرد ل میشکی انقالبھر از  پسآن چه که زیرا  .سازد میرا دشوار  اش در ویژگی رویدادی  مستقالنه

و  بودی ، تکتمایز، استقالل در ،انقالب رخدادِ  .اندازد  می ُمفَرد و خاص پدیداریانقالب چون  خودِ  بر سایهھمواره  ،سلطه
  .رود میانقالب تحلیل  در پسا .شود میاشتباه  انقالب پسا با ،اش ویژگی

پدیداری نو،  ،انقالب .دگرگون می سازد و ، زیر سوأل می بردمی کشد به چالش را انقالب این که ھر انقالبی تئوری سپس
  . گیرد جای نمی ،گذشته دارد ھای نمونه موجود، که رو به انقالب تئوریدر الگوی سابقه و بدعت گذار است و  بی

زیر پرسش را  ی مان گذشتهتئوری ھا و ایقان ھای . تغییر کرده ایم نیز ، خوِد ماسی سالاین  طی این است که دیگر شرایط

 به قول آلتوسر،. ندروشن بودکامالً برای ما  ھا تپنسکُ ھا و  مقوله، )پنجاه شمسی(ھفتاد  ی در دھه. ایم کشیدهنقد  به و برده
لنین که  مسیحایی -دینی مشھور و فرمولآن به معنای » تئوری« .بودیم!) برای مارکسحتا (  »تئوری« ی و سازنده صاحب

تئوری ، تئوری قھر، انقالب تئوری .)٢)(تأکید از من است( »است، چون حقیقت است قادر مطلقمارکس  تئوری« :گفت می
  ھا مسلم، اکنون در حالی که. دادیم می به دستتعریف واحدی  برخوردار بودیم و ھا ی این از ھمه. ..سوسیالیسمتئوری ، حزب

   .اند داده جدیدھای  سازی و مفھوم )ھا بلماتیکپرُ ( نگیزھاا مسأله و ھا جای خود را به پرسش ھا در ذھنیت ما و مطلق

 .اش است یا پیشآمد در ویژگی ھای تمایزدھنده )٣(از نگاه اندیشیدن به آن چون رخداد ،ایران برخورد ما، در این جا، به انقالب

خواھد در بررسی انقالب  یاست که  م) ۴(ھای پژوھشی تاریخی و برخی شیوه سیاسی انتقادی ی اندیشهاین نگاه متأثر از 



پیش و ھای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  واقعه را در تمایز از مجموعه تحوالت و دگرگونی خودِ ، ویژگی اتفاقیا  رخداد چون
 اقدام چون .مد نظر است رخداد چون انقالب ایران اندیشیدن به پس. از واقعه، مورد توجه قرار دھد پس

 ،یچون اتفاق .تبیین شدهتعیین و از پیش  و آوانگاردی تشکیالت، برنامهسوژه، چون جنبشی بدون  .multitude گونه بسیار ی توده

 .ی چیزی نو، تازه و بدیع باشد  آفریننده که می تواند تکرار نشدنیکوتاه و  در فرصتی، نشدهپیش بینی  و معین ای در لحظه

ھمه چیز را  دکند، بلکه بای یش تعیین و تجویز شده حرکت و عمل نمیزیرا طبق الگو و چھارچوبی از پ .کندذیر پ امکاننامکنات را 
  .ناپذیر کنترلجسور و ، نامنتظرهو  استثنایی، نابھنگام ُمفرد و ،)۵(به تاریخ ییورش چون .کند ایجاداختراع، کشف و  و از نو خود

کی آغاز می شود و . الب، باید آن را زمانبندی کنیمدادی کوتاه تصور کنیم، متمایز از پیشا انقالب و پسا انق اگر انقالب را رخ حال

وضعیتِ  قیام مردمو  اشدپ ، فرو میقدرت مطلقه متزلزل می شود که شود آغاز می زمانی انقالب .رسد کی به پایان می
، قدرت جدید دشو می اشغال دوبارهقدرت  فضای خالیکه  رسد به پایان می زمانیانقالب  .آورد به وجود میرا  یا آزادی قدرت خآل

 ی در فاصله .است ی آن و رھایی از قدرت و سلطه یآزاد کوتاه ی لحظه ،انقالب .شود نسخ می ھای موقتی برقرار و آزادی

 انقالببه نام که قدرتی  .خواند می انقالببرخاسته از خود را که قدرتی  .جدیدبرآمدن قدرت و  میرنده قدرتفروپاشی زمانی میان 
» انقالب یخبندان«یا » انقالب شدن دولتی«این را  .بندد می انقالبنابودی سرکوب و  کمر به ،انقالبتداوم و حفظ ی  به بھانهو 

  ).۶(اند نامیده نیز

آمدن  رفتن شاه و با و شود می آغاز) ١٩٧٨ژانویه ( ١٣۵۶بر ضد رژیم شاه، از دیماه  ادواریانقالب ایران با نخستین تظاھرات 
 ،)١٩٧٩ فوریه( ١٣۵٨ آغازدر  ،انقالب شورایو تشکیل  قدرت جدیدتوسط  سیاسی )normalisation(یعادی سازبا  یعنیخمینی 

که نمونه ی انقالب فرانسه  این خیال با ،به سر می بردند یدر توھم انقالب دوم بودند که نیز یھای البته گروه .کند خاتمه پیدا می

انقالب دومی در کار نبود چون  دور اما. رفتند میخود در خیابان ھای تھران رژه  میلیشیای مسلحبا . کننددر ایران تکرار را و روسیه 
کمی بیش از یک  انقالب ایرانبدین سان، عمر .  و پایان سلطنت دست بافته بود سرنگونی رژیم شاه  یعنی خودبه تنھا ھدف 

 ھر انقالبی،ھمه می دانیم که  .رسد می راجدید ف استبداد شکل گیری سلطه وانقالبی یا  پسای  دوره ،از آن پس. استسال 
 .پروراند و می کند میحفظ  در خودآینده را و  عناصری از گذشتهانقالب ھمواره . نیست خودپس و  پیش ھای دورهبدون رابطه با 

از  و مستقل مایزمت تک، در خود، چون رویدادی انقالب بر ما تأمل، گفتاردر این اما  .از این قاعده نیست جداانقالب ایران نیز 
   .است انقالب انقالب و پسا پیشا

  

 چه بود؟ ۵٧اھداف انقالب 

که انقالب ایران را از ھایی   ویژگی. دھیم انجام می انقالب ایران ویژگیچند پیرامون  یمالحظات را با طرح  این پرسش پاسخ به
  .کرددیگر انقالبات تاریخ متمایز 

  

  مردمی -تمامانقالب  -

ایران  مردم عمومقیام  .نبود دیگریا طبقاتی  طبقه علیهبر طبقاتی طبقه یا  ی مبارزهبدین معنا که فراطبقاتی بود، انقالب ایران  
اجتماعی با  -اقتصادی و خواسته ھا و مطالبات اختالفات طبقاتی، در انقالب ایران طبقاتست که نی معنا بدیناین تصدیق،  .بود

اختالفات طبقاتی و ، این طبقات است که برای درک معنای انقالب مھماساسی و  مفھوم وجود نداشتند، بلکه بدین رنگ طبقاتی

و در نتجیه  شدندجذب آن  قرار گرفتند و خواست و ھدف مشترک و عمومی ھژمونی مطلق تحت ،طبقاتی مشخص ھای خواسته

ه طبقاتی شناخت ھای ان اتفاق افتاد با انقالبدر ایرکه آن چه بدین ترتیب،  .دادندناز خود بروز مستقل و متمایزی ، تظاھر آشکار

  .بدیع  بودانقالبی  ،از این نظر نداشت و تشابه، ...چون انقالب فرانسه، روسیه، چین شده تا آن زمان

شکست ، مستقر شده بود استعمار و نواستعمار به دستو  کودتای نظامیدو  باھا که  رژیم پھلویی  پنجاه ساله دیکتاتوری

که اصالحات  اواز جمله در مھمترین اقدام سمبلیک ( ھا ی عرصه شاه در ھمه رژیم ی اقتدارگرایانه ھای رفرمو  ھا سیاست

حتا در میان اقشار بورژوازی باالی  - ی اجتماعی در ایران بود فاقد کوچکترین پایه ۵٠به طوری که این رژیم در دھه ی  )ارضی باشد
دستگاه  یتمامحاکم بر  فساد باالخرهو  - دادند را تشکیل میشاه  )chasse gardée( لقطِ  لکھا که مِ  کمپرادور و ارتشی



را و انقالب  به مبارزه کشور ی اقشار و طبقات ھمه رو آوردنشرایط  ...تبدیل شده بودنام دیگر رژیم  که به سیاسی و اقتصادی
از زحمتکشان و اقشار تھیدست تا بورژوازی و  ھا، اییروست تاشھری ھا مردان،  تازنان  ،ینی ھائپا تااز باالیی ھا  .کردندفراھم 

اما  .بود multitude بسیارگونه تودهانقالب ایران، انقالب  .کردندشرکت در انقالب  ...ی مختلف ایرانھا اقوام و ملییتاقشار مرفه، 
  .مشخصھدفی برای  ھا  آن بلکه در یگانگی موقتی ،انش یتضادھا و ھا  آشکار اختالف بروزنه در  ،بسیارگونه

  
  رژیم شاه سرنگونی :داشت ھدف یک ی کهانقالب -

ی واحد،  ارادهبه چیزی که . کند اش، پیگیرانه دنبال می انقالب ایران، در عمر یک ساله این خواست و ھدف مشخص را 

و  -ارزیابی میشل فوکو  اینما با  مورددر این . شود تبدیل می، »انقالب ای اراده«به  ،ناپذیر و خلل) ٧)(کلکتیو( مشترک، جمعی

 ایران اصلی انقالب ھای ویژگی ی ازیک روی بر به درستی ، وقتی که اوداریم توافقاز انقالب ایران  – اواین ارزیابی با  شاید تنھا
 ھای پیآمد و زمینه ساز ی ضعف و ھم نقطه بوداین انقالب  و عامل پیروزی ی قوت ھم نقطهویژگی ای که . گذارد انگشت می

  : گوید می او. )بیند نمیاین جنبه را فوکو البته ( شبار  بتمصی

جمعی مشترک و ای مطلقاً  کنند، یکی این است که از خود اراده از بین عواملی که این رویداد انقالبی را مشخص می «
در تاریخ را  ای اراده نینچ ابرازفرصت  اند که بوده ھای کمی باید گفت که خلق دز ضمن این راو  .گذارد به نمایش می) کتیولِ کُ (

در بررسی دانان و فیلسوفان سعی  حقوق ،ی آن بوسیله سیاسی است که اسطورهیک ی مشترک جمعی،  اراده. اند پیدا کرده
 من و ایم گاه ندیده ھیچبدین معنا که آن را  ،یک ابزار نظری است» جمعی مشترک ی اراده «.. .کنند می را نھادھایی یا توجیه

اما ... شویم رو به رو نمیگاه با آن  است که ھیچ یچون خدا یا روح ھم» جمعی مشترک ی اراده«کردم که  فکر میشخصاً نیز 
ھر  ای واقعهچون چنین  ،و خوب این را باید درود گفت. خلقی رو به رو شدم ی مشترک من در تھران و در سراسر ایران، با اراده

رفتن شاه  که است تنھا یک ھدفآن ھم و  .اند ی دادهھدف و موضوع ،جمعی مشترک ی اراده این به... بعالوه. دھد رخ نمیروز 
 مشخصاند، در ایران ھدفی کامالً روشن و  ی مشترک جمعی که به صورت کلی در تئوری ھای ما طرح شده این اراده .باشد
  .)٨(».آورده است یورشی تاریخ  که به صحنهچنین است این تعیین کرده است و خود  برای

  
    .اثباتی نه ،منفی انقالب   -

اما از سوی . انقالبی مطلقاً سیاسی بود ،اش دستگاه سیاسی و اقتصادیبا نفی کامل رژیم و از کار انداختن  ،انقالب ایران 

 نوع نظام آینده و اھداف پس از سرنگونی ی در باره در درون خود سیاسی درگیریدیگر، انقالبی غیر سیاسی بود، چون از 
وارد میدان یعنی اھداف بعد از سرنگونی را » خواھیم چگونه می« و  »خواھیم  چه می« رسشپانقالب ایران . داری می کردخود

 چه نوع روابط ؟برای آینده» ناقدرتی «قدرتی یا  گونه چه ؟قانون اساسیچه نوع  :نکرد خود نظری و سیاسیبحث و جدل 
چه  ؟چه نوع دموکراسی ؟برای مخالفان بویژهیا برای ھمه و  موافقانبرای  دیآزا ،چه نوع آزادی ؟اقتصادی اجتماعی، سیاسی و

 گوناگون شرکت کننده در انقالب سیاسی ھای بخش .ش ھایی بودند که به بعد از رفتن شاه موکول شدسپر ...نوع جمھوری؟

دین، عدالت اجتماعی،  عاجلی چون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، جمھوری، جدایی دولت و یھدف ھا نسبت به، ایران

 ھمینکه  نتوانستند و نخواستند ،اما اینان .داشتند ،نامعلومناقص و  ھر چند ،ھایی ھا و باور دریافت... حکومت قانون، استقالل
   .کشند با یکدیگر به چالشنیز  راھا  دریافت

  
  انقالبدر دین  تعیین کننده معنوی نقش سیاسی و -

ت از دیگر انقالب متمایزانقالبی بدیع و انقالب ایران،  از این نقطه نظر نیز، .ین کننده ای ایفا کرددین در انقالب ایران نقش تعی 
، ی انقالبھا اسطوره وشعارھا  واژگان، زبان،در انقالب ایران، . شدبنیادگرایی اسالمی  جھانی انقالب ایران سرآغاز چنبش. بود

 قدرت، که مدعی اما دینی. دنمی کن دین ھژمونیحکایت از  ،و مطلق کامل لبتها نه ولیبه طور عمده  ،ھمه... تظاھرات زمانبدی
مساجد و ، روحانیت ،دیندستگاه  ،انقالب ایراندر  .و حکومت بر آنان است )امت( راھبری سیاسی و معنوی مردم

با این . کردندایفا  یین کنندهتع ینقش ،شھرو  روستای از مردم وسیع و اقشار در پیوند با بازار، کسبه ،ھا آنسراسری  ی شبکه



 اما، شود طرح میای  به طور گستردهاز سوی گروه ھای مذھبی  »اسالمی حکومت«شعار  ،۵٧ھمه و با این که از نیمه ی دوم 
 .   شود نمیتبدیل »  انقالب ی واحد اراده«به  ،انقالب خواست جمعییا  به ھدفھیچ گاه  شعاراین 

  

  ؟آیا خشونت در ذات انقالب است

  .گذاریم را در میان می زیر سه مالحظه ،در ذات انقالب است قھرآیا  که شکل دینب پرسشبا تصحیح این 

   
  نیست قھرآمیز ھمیشهنقالب ا -

باشند و به جنگ ن توانند قھرآمیز می انقالب در شرایطی قیام و .از انقالب است این تصدیق برخالف تصور رایج و عامیانه 

خونریزی ... کاخ زمستانییا  باستیلزندان  در تخریب .قیرنمونه انقالب ایران یا انقالب ھای اروپای ش ، چوننیانجامند داخلی
 ."کارگران و دھقانان انقالب"به تا  بودنزذیک  ھا بلشویکضربتی  -نظامی عمل  بهبیشتر  )انقالب اکتبر( دوم مورد با این که .نشد

 و چینفرانسه، روسیه،  ی چون نمونه. شوند تبدیل میجنگ داخلی به  زیرامند انجا اکثر انقالب ھا به قھر می با این حال،

جنبش گذارد تا  ستآوانگاردیو چریکی گروه ھای  عملیاتبه حساب بیشتر باید نیز  را مشابه آن راکوبا و  کاسترو در قیام .اسپانیا
از  قبلقھر  به طور کلی،. )٩(»ھای خالی بود با دست قیام مردمی« که را داریم انقالب ایرانسرانجام، . ی مردم توده یانقالب

به  خود حکومتحفظ  برای حاکمانتوسط  ،نیز در جریان انقالبقھر . شود انقالب می بروز یکی از عللو انقالب در جامعه وجود دارد 

آن جا که کودتا، توطئه یا اقدام  از، اما به طور عادی، خوِد رخداد انقالب، از آن جا که جنبش اکثریتی عظیم است .شود کار برده می
 این. شود  اِعمال می از انقالب پس بویژهقھر سرانجام . ندارد اھدافشقھر برای رسیدن به نیاز به از سوی اقلیتی کوچک نیست، 

 دکنمی سرکوب  »ضد انقالب«تحت عنوان  را اش مخالفان ،ی خود سلطه استقراربرای که  است رسیدهقدرت نیروی تازه به  ،بار
  .گذارد میاز انقالب  دفاع را این عملنام و 

   
  .قھر نیز ھست امکان، مبارزه ھستکه ھر جا  - 

 - است  آنحاد ترین نوع از و انقالب  - گیرد در می یجنبش و ای ھست مبارزهکه جا  ھرمالحظه ی دوم من این است که  
در  بلکه .نشان داددر ذات مبارزه، جنبش یا انقالب  را نباید قھراین  ریشه و علت اما .قھر و خشونت نیز وجود داردیا امکان تانسیل پُ 

از طریق  راه حل خود را مشکالت اجتماعی و سیاسی زمانی که. دنشو مبارزه، جنبش یا انقالب میسبب  که یافتآن شرایطی 

وجود دارد که قدرت برای  ھمواره الاین احتم ،و مردم ناگزیر به خیابان متوسل می شوند یابند نمی مذاکره و گفتگوی دموکراتیک
در جنبش . قھری زندو چه بسا تھاجم  قھری دست به مقاومتدفاع از خود  براینیز  انقالبو  جویدتوسل به قھر  انقالبسرکوب 

ر در برابر قھر پلیسی ب یواکنش صرفاً  ویان پاریسیجقھر جوانان و دانش کهنبود، دیدیم  قدرت جنبشی برایکه  فرانسه ۶٨مه 

، نقد سالح عمل کندکه سالح نقد نتواند  ھر جا ی معروف مارکس، با استفاده از جمله به طور خالصه و در یک کالم، .آنان بود
  .عمل خواھد کرد

  
  پیوند تراژیک سیاست و قھر -

اثر با  ن بارهدر ایالبته  .ھمواره به پایان نرسیده است و خشونت قھر اجتماعی یابی ریشه کارمالحظه ی سوم من است که  
آشنایی  کند، را طرح میی قھر دولتی یا مشروع  نظریه که وبر دانان و نظریه پردازانی چون توسیدید، ماکیاول و ماکس تاریخ ھای

در تئوریزه کردن  .ندا هانجام داد کارھای با ارزشی که بودند نظریه پردازان مارکسیست بیش از ھمهباره، در این اما . داریم

در . با قھر ھمزاد استکه داری  تخریبی سرمایه مناسباتبا استثمار و  قھرای  ریشه پیوندھایتوضیح در . ر در تاریخی قھ مسأله
با این  .سخن گفت امروزیگلوبالیزاسیون لیرالی  از قھر و پبش ھای سدهدر استعمار  ھمین راستا می توان از قھر استعمار و نو

 پیوندی که ،ماند ناتوانسیاست و قھر  پیوند تراژیک بهاندیشیدن  ازبه طور اساسی «) لیباربااتیِن به قول (مارکسیسم  ، اما،ھمه
بدین  )١٠( ».است آفرینیه طریق اولی خشونت  کهچیزی  ،شریک ھم می کند ضدین یدر وحدترا قھر و سیاست  ،از درون

در را باید قھر  ی ریشه، )١١(نوشته ایم »یاسیبنیادھای توتالیتر و دینی بینش س« بحث ھای مربوط به سان، ھمان طور که در



» سیاست«، امروز به تا، از افالطون آن جا که .پیدا کردسیاسی  کالسیک ی فلسفهدر ، »سیاست«و مفھوم  تعریفخوِد 
)Politeia(  آن جا که به نقل از . شود می سان ھم، پادشاه -فیلسوف توسطیگانه سوی به  مردم ھدایت و خرد، حقیقتبا

با ، زور و اجبار با گاه وی افراد جامعه را گاه از راه آموزش  ھمه« شود که باید می مطلقی قانون، »سیاست« ،افالطون وریجمھ
 .)تأکید از من است( )١٢(»یگانه سازد ھم

  

  چرا و چگونه استبداد در ایران بازسازی شد؟

استبداد و به طور مشخص استبداد دینی  ھای زمینه البانق درونی )سویژکتیو( ذھنیو  )اُبژکتیو( عینیعامل  پنج ،منبه نظر 
 یدین عامل -۴انقالب  مداری قدرت– ٣ انقالب سیاسیغیر  عامل -٢مردمی انقالب  تمام عامل - ١ .کنند را فراھم میدر ایران 

   .اپوزیسیون ایران دموکراتیکِ کسری  -۵و  انقالب

  .میطرح می کنبه اختصار نکاتی را  ،عواملاین ھر یک از  ی بارهدر 

  

  مردمی انقالب  تمام عامل -١
 کنند، پیدا نمی را با ھمو چالش  در انقالب تمام مردمی، اختالف ھا و تضاد ھای اجتماعی، سیاسی و طبقاتی امکان بروز

انقالب، شرایطی به وجود  سیردر  نتیجه آن که .شوند مسکوت گذارده می ،و تضمین پیروزیحفظ یکپارچگی  که برای چون

 .کنند را آزمون دموکراسی پلورالیستی قرار گیرند و با یکدیگرتعارضی ھمزیستی  در ،ھای اجتماعی و سیاسی گروه آیند که ینم
طرح با : اشتباه نشود. یا پوپولیست خواه تمامت، فریب عوام، مند فره پیشوای: دیجو یک عنصر سود می تنھا یوضعیت چنیناز 

را چین انقالب فرانسه، روسیه و  ھای نمونه .به نتایج دیگری می رسند ضرورتاً  »طبقاتی« انقالب ھایکه  مگویی این مطلب نمی
و گرا  ، یگانهپلورالیستی ضددموکراتیک،  غیرروحی  ،»خود در« بحث ما در این جا این است که انقالب تمام مردمی. داشتیم

 »ھمه با ھم«روح  ،در یک کالم. نیست اش گانگیو چند ھا فاختال، با تضادھا ھا انسان ی جامعهواقعیت ترجمان که  دارد توتالیتر

   .باشد و پلورالیسم سازآور  دموکراسینمی تواند  ،انقالب

 

  انقالب سیاسی عامل غیر -٢
ھای  ھدف ،در حالی که. بود شاه رژیم سرنگونی ،»ی مشترک جمعی اراده«چون  انقالب ایران، واحد تنھا ھدفگفتیم که 

موضوع بحث و جدل مردم و گرو ھای شرکت  ...ھای جانشینی نظام بدیل یا بدیل و »؟خواھیم می چه« نییع ی و درازمدتبعد

می شود و به فردای انقالب  خفهاگر این جا آن جا بحثی در این باره صورت می گیرد، خیلی زود . گیرند نمیکننده در انقالب قرار 
از ابراز ی انقالب  تشکیل دھنده سیاسی اجزایدر مجموع،  .ایجابی نه و داشتنفی کننده خصلت  انقالب ایران .موکول می شود

 ھا و راھکار »خواھیم؟ می چه«بر سر  تصادم ھا تازه پس از پیروزی بود که. داری ورزیدند  تا کسب پیروزی خود ی شانھا تضاد

ھای  حل ھا و راه بیابند تا از نظرات، خواست زیرا پیش از آن که مردم فرصت آن را. کار از کار گذشته بود اما دیگر. شوند آشکار می

 نیز بدین ترتیب، خصلت غیر ایجابی انقالب. به مردم تحمیل شده بود نیروھای شرکت کننده در انقالب آگاه شوند، حاکمیت جدید

  .در ایران باشد نمی توانست زمینه ساز برآمدن دموکراسی

  

  انقالب مداری قدرت– ٣
اما . رژیم شاه به وجود آمد، شکل گرفت، رشد کرد، تمام مردمی شد و سرانجام پیروز گردید نفی بر محور انقالب ایران

درک  ،یکی .پیدا کرددر دو عامل  توان میرا ریشه ھای این امر . ھمراه نشد» قدرتنقد «ھیچ گاه ھمراه با  »قدرت نفی«
به » سیاست«: است حاکم ھای سیاسی گروه و نزد کالسیکی سیاسی  اندیشه دراست که  »سیاست«اقتدارطلبانه از 

دیگری،  .یآرنتدر تعریف آزادی  چون» سیاست«در مقابل  در تعریف کالسیک، »ومت قرار گرفتنکحکومت کردن و تحت ح«معنای 
 و ، چه برای مطالبه از آنبه قدرتآوردن روی در نظام استبدادی،  .کند می» قدرت«یعنی  ھمه چیز را تابع خود که است یاستبداد

بینش . پیوسته بازسازی می شود در جامعه »پذیری قدرت« بدین سان، فرھنگ .شود می و مطلق عمده چه برای سرنگونی آن،
استبداد را باز سازی  ،در شرایط کشور ما ،ھر دو، یاستبدادنظم در » پذیری قدرت« فرھنگ و »سیاست«اقتدارطلبانه از 



قدرت مداری انقالب و سیاست  .جاست ایندرست در  ،»سیاست«تراژیک بودن  ،از آنفراتر  ،و انقالبتراژیک بودن  .کنند می
 و بازنگری نقدکار و موضوع  نرودزیر پرسش ... مضمون و نقش آن، آن چگونگی چرایی آن، ،»قدرت«اصل د که نشو سبب آن می

رد شاه مُ  .آورد دوباره سر بر میلطه گر جدید اما به ھمان سان س یدر شکل دیگر یقدرتقدرت، سرنگونی  با در نتیجه،. نگیردقرار 
  .تکرار شد نیز که در انقالب ایران ماجرایی. !زنده باد شاه

   

  انقالب یدین عامل - ۴
 که نه تنھا دینی .بود آن در دین ی نقش سیاسی و معنوی بارز و تعیین کنندهاز ویژگی ھای انقالب ایران،  دیگر یکیکه گفتیم 

 ،اش پیغمبربه سیاق  ،بلکه،)١٣(شدن دین دنیوییکی از مفاھیم سکوالریزاسیون چون  در ،است »سکوالر« به یک معنا
و طرفدار جدایی دولت و  مذھبینواندیشان  اقلیت سخت و با ارزش تالش با وجود، که دینی. داردو فرمانروایی  حکومتی  داعیه

 ،زند دست به آن می میالدی مشانزدھ ی سدهاز که  یرا، بر خالف مسیحیت خود رفرماسیونرفرم و  ھمواره، اسالم جھاندر  دین

، دموکراسی چون universelروایی ھای بنیادین و جھان ارزش  با سر و کار داریم کهدینی با در نتیجه،  .است آغاز نکرده
 انقالب دین در عاملبدین سان، . استدر تعارض  ...وجدان آزادیجدایی دولت و دین،  ،زن و مرد یبرابر ،حقوق بشر، پلورالیسم

  .کرددین ساالری و استبداد دینی را فراھم برآمدن  ی زمینه ھایی، چنین ویژگیبا  ،ایران

   
  پوزیسیون ایرانا کسری دموکراتیکِ  - ۵
اپوزسیون  اصلی ارزش ھایبه پلورالیسم، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و : جھانرواو  بنیادینارزش ھای ، انقالب ایران در

به حکم  آشکاراھا را  که این ارزش گفتمی توان ، ایراندر مورد چپ از جمله این را . تبدیل نشد) ش غالب آندر بخ(ایران 
ھم  و ایران غیر مذھبیاپوزیسیون ھم  ایران، ی انقالب در آستانه ،بدین ترتیب .کرد د میرنفی و  داری و بورژوازیی بودن، سرمایه

و  برآمدن آزادیامکان ، پس. دنورزضدیت می ھای بنیادین و جھانروا  آن ارزشبا  ،دتشنسبت و  یکبه  اگر نه ،مذھبی اپوزیسیون
   .میسر نبود ،چنین اپوزیسیونی بادر فردای انقالب ایران  دموکراسی

  

  با توجه به تجربه انقالب راه حل خروج از وضعیت کنونی چیست؟

بودن آن، به معنای انصراف از چالش و جدال سیاسی  سیاسی غیرخطای بزرگ انقالب ایران، ھمان طور که اشاره کردیم، 
 و دخالت با مشارکت ،سیاسی -ی اجتماعی ھا هپروژ برخورد و تقابلبه انقالب ایران ما را  درس. برای تعیین راه آینده ی خود بود

سیاسی  -ه ای اجتماعی پروژ در پرتوی مردم  خروج از وضعیت کنونی در گرو جنبش آگاھانه .خواند فرا می ،مردمخوِد  مستقیم
   .می گذرانیماز نظر میان چھار پروژه را  در این .ه استنگرفت انجام کمتر تا کنونکاری که  .است

در شکل والیت فقیه را  این پروژه ،سی سالطی  ،مردم ایران .است در ھر شکلی اسالمی پروژه ی دین ساالری ،یکی -

آزادی، جمھوری، دموکراسی، حقوق ( و جھانروا ارزش ھای بنیادین با خود را ومت خص، از غرب تا شرقاین پروژه . کنند میتجربه 
 و دین ساالری و مبارزه با بنیادگرایی اسالمی تمخالفدر نتیحه، . استبه نمایش گذارده  ))الئیسیته( جدایی دولت و دینبشر، 

  .ادی خواه استھر انسان آز ی وظیفه، ردر ھر جا و مکان در سراسر جھان، از غزه تا قندھا

پادشاھی در ھر  .فسخ کردند آن را خود، »مشترک واحداراده ی «با  ،پادشاھی است که مردم ایران پروژه ی ،دیگری -
 ناسازگاری ، ھستند در امور خود قیمبدون و مستقیم بیش ار پیش  خواھان مشارکت ھا انسانکه  جھان امروزیبا شکلی، 

  .دارداساسی 

ما خود را جزئی از آن  چپ غیر سنتی که، میاندر این . سم آزادی خواھانه و دموکراتیک استپروژه سوم، سوسیالی -
ی تاریخی و  فاجعه ، اینسوسیالیسم واقعاً موجود سوگِ کار بایدیکی این که . رو به روست اساسی با دو بغرنج، دانیم می

 ایناو دیگر ی  وظیفه. را به سرانجام رساند ارگرا و توتالیترسوسیالیسم اقتداز  ریشه ای گسست امریعنی  ،بََردبه پایان  را بشری

 کشف کند تحت عنوان سوسیالیسمرا چیزی  .وجود ندارد که زند ایده، آرمان و پدیداری و ابداعبنیاد به  دستاز نو  بایدکه  است

و قابل  وجود نداشت اش امروزی در ابعاد عظیم زمانی که ھنوز جھانی شدن( سال پیش  ١۶١مارکس در به گفته ی داھیانه که 



به سر  خود نوزایشدر که  )غیرتوتالیتر(خواه  م آزادیپروژه ی سوسیالیس، از این رو .جھانی است و فراملیامری ) تصور نبود
  . قرار گیرد جنبش بالواسطه راھکارنمی تواند  شرایط امروز ایران در، برد می

 و نیازھای تاریخیپاسخ گوی به نظر من،  ،کهاست  الئیک و دموکراتیکجمھوری  پروژه اجتماعی دیگر، –سیاسی  پروژه -
مفھومی مرکب از سه مقوله یا رکن جدا ناپذیر است که  الئیگ و جمھوری دموکراتیک .است کنونی عصربنیادین جامعه ایران در 

چیز «در این  .دانیممی  Res publica »چیز عمومی«را  جمھوری. است تپُکنسِ ی کل  ھر یک، بدون دیگری، ناقص و نفی کننده

 را الئیسیته باالخرهو  تعریف می کنیم ...پلورالیسم، برابر حقوقی، آزاد رأی، مشارکت مردم در امور خود را دموکراسی، »عمومی
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