
  شیدان وثیق
   ١٣٨٩  شھریور – ٢٠١٠  سپنامبر

cvassigh@wanadoo.fr 

  

  

  در جمھوری اسالمی ایران »انتخابات آزاد« دیسکور

  ھا و افسانه پندارھا ھا، ابھام ھا، واقعیت

  

  

. داردنظر  مدخطر  را بدون الپوشانی و رتوش  ارهوھم. شود نمی توھمدچار  ، چون نیرو،نیچه، نزد »ییتوانا بدبینی«
 نگرد میپدیدارھا به  رگ ی تحلیلا شهیبا اند. کند می بینی را پیش بوده تا کنون کهآنی بازگشت  انتظارتسلیم و  بودن بارمرگ

بر وضعیت تاریخی وجود  چیرگیبه رغم ھمه، امکان خودآگاھی نیروھا و شرایط الزم برای  که دھد و اصل را بر این قرار می
  *)(».دارد

  

    

  زادشور انتخابات آ

ای را در داخل و بیش از آن  این روزھا، بیش از ھر زمان دیگر در طول حیات جمھوری اسالمی ایران، امید انتخابات آزاد عده

اجتماعی ایران را سرانجام  -بست سیاسی انگار که اینان جادوی خروج از بن. در خارج از کشور به شور و شوق آورده است
ومتی سابق که بانی، مدیر و مدبر دستگاه استبداد بودند و اکنون، با رانده شدن از قدرت، طلبان حک  از اصالح. اند کشف کرده

آرمان  ھای بی دموکرات تا چپ و خواه ھای جمھوری اند تا اپوزیسیون خارج از کشور، از راست منتقد و مخالف آن شده

گشا و نجات  حلی ملی، گره را چون راه» ات آزادانتخاب«دیگر،  نظیر با یک کم رقابتیصدا، در  تن و یک ھمه، یک... ھویت و
  .کنند تجویز می ایران بخش در جمھوری اسالمی

مورد باید  ارهوھمکه  شوند یافت می حقیقت ھایی البته ،»انتخابات آزاد« اکسیری  عرضهبرای  سیاسی مسابقهدر این 

جمھوریت و  ذیراجتناب ناپ بنیادین، اصلی و ی از ارکانیک چوندموکراتیک آزاد و اصل انتخابات  از جمله. گیرندقرار ما  تأکید
 بزرگ نبشجدر با شرکت شھروندانی که  از سویانتخابات آزاد  ی مطالبه یا .در برابر تئوکراسی و سلطنت دموکراتیسم

  .شدنددر ایران  ھای مدنی خواھان پایان دادن به استبداد و استقرار آزادی ،در ایران گذشتهسال اعتراضی 

جلب توجه  ایران جمھوری اسالمیشرایط در  انتخابات آزاد شعاردر طرح  آن چه که ھای انکار ناپذیر، واقعیتاین سوای  اما
 - سیاسی مسایل گشای گره طراحان آن باوراست که به  حلی راه پیرامون فراوان ھای ابھام و ھاپندار ،ما را کرده است

 پدیداری .شخوانند می» انتخابات«که  است یآن اعجاز وصف در سرایی فسانها البته، نیز فراوان. باشد میایران اجتماعی 

 شھای محدودیتھا و  نسبیتی  ھمهبا  اما و اساسی ھر چند مھم ،آن ابزاریکی از  تنھادموکراسی،  ارکان سایر چون که

  .است

در جمھوری اسالمی بات آزاد ، نقدی بر شعار انتخاکنیم این جستار طرح میدر  کلی ترسیمیو در  اجمالآن چه که به 

که ی ا است به سھم خود در معرکه در این مالحظات، نگارنده خواسته. از اپوزیسیون آن است ھایی ایران توسط یخش

در آن چه که . ای نقادانه کند ، مداخلهنمایانند می ملی، اصلی، راھبر و راھکار یشعار انتخابات آزاد در جمھوری اسالمی را
  . المقدور روشنگرانه کند حتی تالشی از واقعیت تا ابھام، از پندار تا افسانه، نامید، توان آشفتگی می

   انتخابات آزاد دیسکور

از ، از کشور اپوزیسیون خارج گفتیم که ،در جمھوری اسالمی انتخابات آزاد نوشداروی تجویزبرای  سیاسی نمایشدر 

طور  ، ھماناینان. گذارند مایه میاز خود و  روی صحنه رفتهه ب بیش از ھمه ،سنتی ھای تا چپ خواه ی جمھوریھا راست

اگر نه واحد،  انگیزی یکسان به طور شگفت ردیادر مودھند که  ارائه می یدیسکور خوانیم، که در فرازھای زیر می



صورت  و تھدید ابارعبا  ھمراهانگاری  در تبلیغات سیاسی، دوگانه و رایج به رسم غالب که آن جا. آور است و مالل ای کلیشه
 دیسکوری .قدرت، انتخابات آزاد یا جنگ و فروپاشی قھرآمیزایران، انتخابات آزاد یا کسب  نابودیانتخابات آزاد یا  :مانند گیرد می
پندارد و  می »حقیقت«از تر  حقیقی و »دموکراسی«تر از  دموکرات ،»ورزی سیاست«تر از  ورز تخود را سیاس که

 .است هفریبند گری و لفاظیگویی  مطلق، انگاری ساده ،آن ویژگی اصلی ،واقع به که است حالی درو این  .نمایاند می
مماشات طلب با جمھوری اسالمی و  .ابھام استپر  وانگیز  توھم .یسمپوپولییونانی آن یعنی اصیل به معنای است  ِدماگوژی

در یک . است و افسانه سرا گرا تقدیس . ق استمماشات طلب با اصالح طلبان حکومتی ساب. ساالری در ایران است دین

مفاھیمی چون دموکراسی، انتخابات، از  قدسی و دینی بینشیریشه در  مذھبی، کالمچون که  است گفتمانیکالم، 
   !جھانی ، اینزمینییعنی سکوالر البته  یو دینیت یقدسیت .دارد استراتزی و راھبرد، سیاست، تاکتیک

  

 فعاالنیسوی از  ایم آورده زیر در که فرازھایی. کنیمبازگو  آن در خطوط اساسیرا  ید خوِد دیسکوربا ، ابتداپیش از ھر چیز

از میان ی که گزینش .ایم آورده پایانی ھای یادداشت درھا را  نام و نشان. اند شده ابراز مختلف سیاسی از گرایشات
بحث  جوھر ترجمانکمابیش را  آنشاید بتوان ای  گونه  به که است معیاربر این  ایم انجام داده مختلف دیسکورھای

 ھا نظریهو جدل با  ھا نقد ایدهصرفاً است که در این جا  بدیھینا گفته  .کردتلقی  کشور از اپوزیسیون خارج در »آزاد انتخابات«

 ین دیسکور ھاا فعاالنی کهو آزادی خواه  تھویت اپوزیسیونی، دموکراشخصیت و زیر پرسش بردن  بهنه و  من استمد نظر 
   .دھند را ارائه می

  ١دیسکور 
سیاسی ايران،  ی می تواند پاسخ گوی ھم زمان معضالت چندگانه صحنه ...راھبرد انتخابات آزاد تنھا راھبردی است که«

دست آوردن حقوق از دست رفته ملت، نھادسازی به سمت ساختارھای نظام  هاز جمله گشودن بن بست حکومتی، ب
يکي از مھمترين ساز و کار ھاي راھبرد انتخابات آزاد گردآوردن بیشترین . جلوگیری از فروپاشی کشور باشدسیاسی مدرن، و 

پویش انتخابات آزاد میکوشد با ادغام نیروھای حکومتی در فرایند دمکراتیک سازی،حتي االمکان از  ...بر ضد کمترین است
راھبرد انتخابات آزاد محوری است که به ... اھد داشت جلوگیری کندجز ھرج و مرج نخو  فروریختن دستگاه دولت که نتیجه اي

در غیر اين صورت . چشم انداز آينده کشور را از سیاھی بیرون آورد و خطرجنگ و فروپاشی را منتفی کرد ...توان گرد آن می
ده قدرت سیاسی خطر آن است که مجموعه ای از بن بست ھای سیاسی در داخل، تنش و تشنج با خارج و خالء فزاين

ناشی از کاھش مداوم مشروعیت رژيم، دست به دست ھم دھند و کشور ما را گام به گام به سمت انفجار کور اجتماعی و 
از اين نگاه، سرنوشت کشور ما امروز در گرو نتیجه مسابقه میان انتخابات آزاد و فروپاشی . فروپاشی و نیستی برانند

  )١( ».است

  ٢دیسکور 
یج پیگیرانه انتخابات آزاد و نشان دادن امتیازات بسیار و توانمندی ھای عظیم این استراتژی دمکراتیک در میدان تبلیغ و ترو«

تا این موتور راه نیفتد، . سیاسی کشور و میان فعاالن اپوزیسیون دمکراسی خواه، مضمون اصلی این گام را تشکیل می دھد
ا با کار توضیحی باید نشان داد که سیاست انتخابات آزاد، گرھگاه ھمه در این راست. موتور بزرگ درست کار نخواھد کرد

جایگاھی نه فقط برای وزن کشی دمکراتیک انواع انتخاب ھای سیاسی در کشور، که نیز . ھای ضد تبعیض است جنبش
طالبات ملی و محلی برای به نمایش درآمدن نیرو و پتانسیل جنبش ھای برابر حقوقی جنسیتی، عدالت خواھی اجتماعی، م

سیاست انتخابات آزاد، مکان یکدیگر یابی مجدد است برای دو نیروی تاریخی و فکری، .. .ھر مبارزه برنامه ای ضد تبعیض دیگر
نیروی دمکرات سکوالر و نیروی دمکرات : که در ھدف دمکراتیک رھایی از استبداد دینی اشتراک منافع دارند

رای آن عقل سیاسی که، ھر دو آنھا را دعوت می کند تا اختالف حول قانون اساسی مکان تجلی ب). اسالم گرا(سکوالر غیر
  ).٢(».مطلوب خویش را مقدم بر اشتراک دمکراتیک شان در گذر از استبداد قرار ندھند

  ٣دیسکور 
ھریک ... شندای ھمه ایرانیان مشترک می بااگر جنبش اعتراضی و آزادیخواھانه ھمگانی مطالبه یا مطالباتی دارد که بر «

با فھم منافع خود در مبارزه حول مطالبه مشترک شرکت می کند و بقیه مطالبات نسبت به مطالبه مشترک، در این کادر 
ھای فردی، حقوق شھروندی، حاکمیت مردم که تحت عنوان شعار  آزادیتوان گفت که  در این حالت می ...شود می ...طرح

حاکمیت قانون، روش ھای خشونت پرھیز و انتخابات ]  ...[ مشترک ھستند مومی ومحوری انتخابات آزاد مطرح شده، امر ع



در این جامعه نمی توان با .. .داده است... چھره سیاسی جدیدی به جامعه ایران آزاد بعنوان راه اصلی تعیین سرنوشت ملت
. ی دموکراتیک به چاره جوئی پرداختباید با یک استراتژ. استراتژی ھای قرن بیستم دست به سیاست ورزی زد گفتمان ھا و

تنھا با چنین راھبردی است که می توان به اتحاد ھای سیاسی و اجتماعی برای نجات کشور از پرتگاھی که بدان کشیده 
با ھدف کسب غیر دموکراتیک قدرت، با گفتمانی حاکمیت گرا، با درکی ناقص از دموکراسی، با طریقه . شده است، کمک کرد

ز استبداد، با تناقض در روش مسالمت آمیز مبارزه، با خواست مشترک نا مشخص، با اولویتی به جدائی دین از مبھم گذار ا
حلیل اوضاع ت«و باالخره با به حاشیه راندن شعار انتخابات آزاد، ...  ر سطح ملی به اتحاد کمک نمی کنددولت که د

  )٣( ».، به گمان من نا معاصر است]تحلیلی سازمانی سندنام [ »...سیاسي

  سه دیسکور ھای  ویژگیمشترکات و 

اما  .است شده ھای سیاسی مختلف جریان سیاسی تکیه کالم »انتخابات آزاد«شعار ، کنیم مشاھده میطور که  ھمان

البته ، از جمله این شعاربه  بیشتری ھای گروه دنروی آوربش سبز و معروف به جن ٨٨خرداد جنبش اعتراضی  به یمن باراین 
  .اصالح طلبان حکومتی سابق جریان ف،اھداو  مضامینھایی در  با تفاوت

مرکزی،  یشعاری این دیسکورھا،  در ھمه، »انتخابات آزاد«عبارت از این است که  گردد می آن چه که به مشترکات بر

 .معضالت امروز و آینده کشور راه گشای .یرھم استرات و ھم تاکتیک. شود می اعالمو راھکار اصلی، ملی، فراگیر، راھنما 
ھم مورد قبول راھبرد  .دموکراسی تبلور عالی و تجسم. خوِد جنبش مردمبه اصطالح کننده و برخاسته از  بسیج ھنمودیر

به نیرویی مادی و سدناپذیر  تواند میآن،  لغانشعاری که در پندار طراحان و مب ...خارجیھای  قدرتھم نیروھای داخلی و 
  .تغییر دھد ایران فروپاشیو جلوگیری از تبدیل شود و شرایط مبارزه را به سود اصالحات تدریجی 

  .باشد نیز می ویژگی خودسه دیسکور دارای این اما ھر یک از 

ایران  و نابودی برای جلوگیری از فروپاشی راھبردی »انتخابات آزاد« ،است کار وھر راست و محافظهکه در ج ١دیسکوردر 
پیش تواند  میتا آن جا مماشات با حاکمیت را  ،خودساخته ی خیالی وبرابر خطردر  این دیسکور در نتیجه. شود معرفی می

  .شوداش  والیت فقیهو  با قانون اساسیحفظ نظام جمھوری اسالمی  بهحاضر راند که 

ھم  .شود بیان و توضیح داده می توده،حزب   -فدایی چپ سنتی،آشنای  بینشح و با رو »انتخابات آزاد«، ٢در دیسکور
 دو نیروی یابی یکدیگرمکان و ھم  )دیسکور کانونی  به اصطالح وجهاین برای (است  موتور بزرگ اندازی راه درموتور کوچک 

قانون ، جا نیزدر این . )دیسکور توده ایحزب  وجهاین ھم برای ( ؟! )گرا اسالم( سکوالر غیر سکوالر و دمکراتِ  دمکراتِ  تاریخی

دولت  انو طرفدار طرفداران دموکراسییعنی  این دو نیرو و تاریخی مانع اشتراک دموکراتیکنباید  جمھوری اسالمی اساسی
و نیروی د !مجدد یکدیگر یابی مکان ، بیش از ھز چیز، »انتخابات آزاد« ،در این جامعلوم می شود که  بدین ترتیب، .شود دینی

در عین  .اند حکایت و لفاظی و ادعاھا ھا دینی است و بقیه حرف ھا و اسالم گرایان طرفدار دولت دموکرات یعنی !تاریخی
 توان ھم از آن جا که نمی: شود روشن می اینان نزدسکوالریسم نیز سکوالر و  معنای ،»سکوالر غیر دموکرات«حال با طرح 

 تبلیغاتادبیات و در سکوالریسم  ، پس سکوالر وھم طرفدار حکومت دینیو ه از مردم بود یا طرفدار حکومت برخاستدموکرات 

ھیچ گاه سخنی از الئیک و  اینانتوجه کنید که  - شده است شانورد زبان این زمانه  سکوالریسمی کهسکوالر و ، اینان
 ای با چھره اماحکومتی دینی  .ندارد یحکومت دینمنافاتی با  -دنآور بر زبان نمی »جدایی دولت و دین«یا الئیسیته 

ی از اصالح طلبان ا پاره تواند مورد قبول است و می نواندیشان دینی که موضع؟ !حکومت دموکراتیک دینییعنی  ؟! دموکراتیک

     .قرار گیرد نیز حکومتی سابق و چه بسا حتا بخشی از حاکمیت کنونی

، جادر این  ،»انتخابات آزاد« .شود می تبلیغ و ترویج ھویتو  آرمان بی پِ ش چبا روح و بین» انتخابات آزاد« اما، ٣در دیسکور

 یعنی گیرد قرار می کسب غیر دموکراتیک قدرت ی شیوه در مقابل برای کسب قدرت آمیز و مسالمت دموکراتیککاری  راه

در ھر  اند و عمل قھرآمیز خشونت و یھا شیوهبه زعم نویسنده،  ناگفته ولی تلویحاً که  یانقالبقیام یا  .البد قیام یا انقالب

  .اند پس باطل گذشته تعلق دارند یعنی استراتژی ھای قرن بیستمبه  حال

  آزادانتخابات  یھا واقعیت

را ی ھای ھای دیسکور انتخابات آزاد بپردازیم، الزم است که واقعیت ، پندارھا و افسانهھا و پیش از آن که به ابھام ابتدا
  .بپذیریم

یکی به  ،شھروندان از وسیعیھای  نزد بخشحداقل ، امروز ایراندر  انتخابات دموکراتیک، یکی این است که ھا آن از میان 

برای  اماھمواره آزاد بوده است  ایران، در جمھوری اسالمی ،انتخابات .تبدیل شده است اجتماعی -ھای سیاسی از خواست



 یعنی ھا ترین آن ای پایه ملتزم بهکه  تخاباتنقانون ا و کشوری قوانین ،این دومی در مورد. انتخاب شدن نه و انتخاب کردن
و   آمیز سراپا تبعیضکه  اند وضع کرده حکومت اسالمیمبانی  اساسبر  را طیایشر، است قانون اساسی جمھوری اسالمی

   .گذارد میپا  خود را نیز زیر قواعد بازی حتا رژیم ،وجود با این. نابرابرند

یکی پیروزی  امید باھرھای بزرگ شبخش ھای بزرگی از شھروندان پایتخت و ، ١٣٨٨ریاست جمھوری خرداد  "انتخابات"در 
 در تاریخکه  گرفت صورتتقلبی اما . رفتند رأی ھای قوصندپای ، میر حسین موسوی، طلب اصالح و انتصابی ھاینامزداز 

برای  بدین ترتیب. بود انهسابقه و مفتضح بی یادین ابعچندر  ولیرواج داشته است  گرچه ،جمھوری اسالمی انتخابات
. افکند می  طنینھای شھر  و خیابان ھا  میداندر  مردم تظاھراتدر  »؟کجاسترأی من « دموکراتیک شعار نخستین بار،

ای قشرھ در میان به طور عمده ویژه و هب امستقل از نفوذ و دخالت دولت و دیگر نیروھآزاد، دموکراتیک و  اتانتخاب خواست

این  در طول دیگر یبیش از ھر زمان که در این شرایط است. شود می و طرح بیانتحصیل کرده، باال و متوسط اجتماعی 

که  یاپوزیسیون. گیرد قرار میخارج از کشور  اپوزیسیون جمھوری اسالمی مورد توجه اصلیدر  انتخابات آزاد موضوع ھا سال

راه  و شعاری بسیج کننده جست و جویدر  ،خود ھای مبارزات و فعالیت از محسوسنتایجی  کسب بدون تا کنون ھمواره و
  .است و کشور جامعه، خود باراسف برای برون رفت از وضع  یکار

 یچون تاکتیک مشخص کاری شعار یا راه تبییناند که  نشان داده در جھان ھا ھا و انقالب تاریخی جنبش تجاربالبته 

اشاره  توان می ویژه در دوران اخیر هب و مبارزات در جھان ھا جنبش ازھایی  به نمونه. ودشواقع مؤثر  تواند می گاه سیاسی
آرزوی  کندو متحد  جلب خودمواضع به سوی را  یبزرگ اکثریت که بتواند اثربخش مناسب و ی یا تاکتیکیشعار اعالم. کرد

ھم  نیز، ایران در اپوریسیون بسیاری ،ز این روا. سیاست ورزان بوده و ھست و ی سیاسیھا سازمان احزاب و دائمدیرینه و 

 تکاپویدر ھمواره  مردم،کشور و برای منافع و مصالح عالی  ،اند مدعی چنان که، و ھمرشد و گسترش نیرو و نفوذ خود  برای
ی  ھمه با مشارکت ،و در عین حال ، به مبارزه کشاندرا بسیج کند مردم بتواند که فرمولی. ھستند مشخصکاری  یافتن راه

آزادی و سوی  به تحولی مسالمت آمیر ،حاکمیتدرون  درھایی  جناح از اپوزیسیون خارج از قدرت تا ،ی سیاسینیروھا

  .سازدفراھم  در ایراندموکراسی 

؟ وجود داردگشا  ایران آیا فرمولی راه مبارزات در در شرایط کنونی: می ماند باقی چنان ھمپرسش اصلی  ،با این ھمه، اما

و در چنین صورتی آیا این  ؟انکشاف استقابل ھای اجتماعی  فراگیر از دل جنبش و به صورت شعاری واحدحلی  اهآیا ر

   است؟ در جمھوری اسالمی» انتخابات آزاد«حل،  راه یا  شعار ،کار راه

  انتخابات آزاد  پندارھای

ھای  د مردمانی که بیشتر با واقعیتتا نز شود میساخته و پرداخته  ورزان سیاست ذھندر پندارھای سیاسی عموماً 

 سیاسی یتدر ذھن و اند بغرنج و پیجیده از واقعیتِ  وارفته یاوارونه  یھای دریافتکه  ییپندارھا .عینی و روزمره سر و کار دارند
سیاسی در پندارگرایی خود عموماً به چندگانگی  ھای نظری و سیستم ھا دستگاه .نشیند می ھا به جای حقیقت

  .   اند توجه بیی اجتماعی و تاریخی پدیدارھا

کنند که تجربیات تاریخی  اره به شیوه ای عمل میوھمو عوامل گوناگون اجتماعی تنوع و تکثر شرایط تاریخی این که  -١
   .نمایشی مضحک شوخی و  به صورتمگر ، شوند می تکرارکمتر 

 یمکه بتوان استمتنوع تر از آن ایران  ی سال گذشته اعتراضی جنبش چوناجتماعی  ھای جنبش خواستکه این  -٢
به  آن ھم. نیمک محدود و خالصه ،آزاد انتخابات ی مطالبه چون، اصلی و مشترک یا هخواستیا  فرمولی، را در شعاریھا  آن

   .است ی جامعه و کشور عدیدهگشای اصلی موانع و مشکالت  راهانگار  ای که گونه

تواند  تنھا میحداکثر ، دنشو رفعرتی که مضمون و شرایط آن روشن و ابھامات آن در صوشعار انتخابات آزاد، این که  -٣
 ھا این خواستی  ھمه و تبلور ترجمان نهو ایران  ھای اعتراضی مردم فعال در جنبش و گوناگون مختلفای ھ یکی از خواست

از یکسو،  نچو .گیردقرار مردم  اجتماعی و ای سیاسیھ خواست بستِ  جمعتواند  نمی این شعار .محسوب شود

ی در شعار تواند نمی اقتصادی و سیاسی، اجتماعی ھای مختلف در حوزهقشرھای مختلف اجتماعی ھای متنوع  خواست
ای به جای خود برای اداره و  گزینش عده چونانتخابات  ،از سوی دیگر. خالصه شود، آن ھم در فقدان شرایط دموکراتیک واحد

برای  کامیابی قطعیتبا و نه  آن ھم با احتمالای،   وسیله. است ھدف نیست بلکه وسیله. ستنی ابزاری بیش صرفاً  مدیریت
را مردم  یاصل ھای خواست غیره و بھزیستی عدالت، که خود این اھداف چون آزادی، برابر حقوقی،رسیدن به اھدافی 

  .دھند تشکیل می



ھایی بسیار و محسوس  با وضعیت آن زمان تفاوت نیکنو، شرایط و اوضاع ٨٨این که امروز، یک سال پس از خرداد  -۴
مسأله ی انتخابات مجدد می توانست در ذھنیت  ،اگر در آن روزھای پر التھاب پس از تقلب در انتخابات ریاست جمھوری. دارد

 ھای سیاسی قشرھای اجتماعی و فعاالن در صحنه جایگاھی احراز کند، امروز با فروکش جنبش اعتراضی در پی سرکوب

در  ھا بررسی و توضیح آن فرصتدیگر عواملی که  فعاالن سیاسی و اجتماعی و ی و تعقیب، دستگیررژیم سابقه رپ شدید و
که ھر ایفا کند باشد و نقشی را  روز تواند طرح نمیمشخص و  بسیج کننده  راھبری به مثابه »آزاد انتخابات« ،نیستاین جا 

     .ھستندسه دیسکور مدعی آن 

این و تأثیر بخشی از قدرت نفوذ  ،متضادھایی گاه  ھا و مضمون با ھدف گوناگونھای  دریافت ،ھا افزون بر این این که -۵
و در  )سه دیسکور در( ایفا کندرا محرکه  ینیروی و )٢دیسکوردر ( کوچک موتور خواھد نقش می که شعاری. کاھد می شعار

  .، از چنین ویژگی و خاصیتی برخوردار نیستارائه دھد و جنبش عهبه جاماز خود واحد  یدریافتمعنا و  بایست مینتیجه 

آن ھا،  بدون رفعکه  است بسیاری ابھامات دارای سیونیاز سوی بخشی از اپوز شعار انتخابات آزاد این که سرانجام -۶

   .نمی باشدقابل دفاع  جمھوری اسالمی و قوانین حاکم بر آن امروزی در واقعیتِ  چون راھکار عمومی جنبش آنطرح 

   آزادنتخابات ا ھای  ابھام

  .دھیم می نشانھا را در چھار پرسش اصلی  آن

  ؟قوانینی چه تحت انتخابات -١
 قانون اساسی ھا ترین آن ای پایه که انجام می پذیردی تبعیض آمیز و مقررات انتخابات تحت قوانین ،جمھوری اسالمی در 

  :کند می تصریح  را چنینقوانین و مقررات کشوری  میدر تما تبعیض دینی این قانون اصل چھارم .است
ھا باید بر اساس  ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی، سیاسی و غیر این کلیه«

خیص و تش این اصل بر اطالق یا عموم ھمه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. موازین اسالمی باشد
   .»ی فقھای شورای نگھبان است این امر بر عھده

ویژه مخالفان تئوکراسی و تبعیت دولت و قوانین از  به یافتن مخالفان راه جمھوزی اسالمی، ھمان اوانبر این اساس، از 

به معنایی  تواند میی اتانتخاب ونی،ندر ایران ک .شود می مسدود) اجرایی، قانونگذاری و قضایی(به سه قوای کشوری دین، 

طراحان  آیا حال، پرسش این است که .در چھارچوب آن انجام نگیرد .پیروی نکندموجود  و مقررات باشد که از قوانین» آزاد«

و به  کشوریقوانین موجود  از انتخاباتی است که ،مورد نظرشان »انتخابات آزادِ «اعالم کنند که حاضرند آشکارا انتخابات آزاد 
 ردیسکودر ما ا ؟تبعیت نخواھد کردپیروی و  یعنی قانون اساسی جمھوری اسالمی ھا رین آناصلی ت از طور مشخص
 کرد کهتوان  میبرداشت چنین  ،بیان آن از باز زدن سربا  بلکهشویم،  رو به رو نمی اعترافیچنین  بانه تنھا ما  انتخابات آزاد،

   .انجام پذیرد کنونیحاکم  و مقررات ھارجوب قوانینچدر امر واقع  بهتواند  می آن ھا آزاد ادعایی انتخابات

  انتخابات در چه شرایطی؟ -٢
، انتخابات یشرایط چنین نبودندر . باشد آزادتواند  می ی مشخصتنھا در شرایط، انتخابات متعارف و آشنای آندر شکل  

آزادی بیان  .مدنی سیاسی وھای اجتماعی،  آزادی .این شرایط کدامنددانیم که  می. را نمی توان آزاد یعنی دموکراتیک نامید
آزادی . و مخالفان نظام اپوزیسیون آزادیاز جمله  ھا، اجزاب، انجمن ھا، سندیکاھا تجمع و فعالیت سازمانآزادی  .و اندیشه

. ری آنرگزادر امور انتخابات و ب و دستگاه دینیھای انتظامی وعدم دخالت دولت، نھادھای دولتی، نیر .ھا مطبوعات و رسانه

انتخابات دموکراتیک و معیارھای آن  ی بارهسیون ھای بین المللی در نکنواھا و  میثاقدر  کهھستند شرایطی ھا ھمه  این
اما دیسکور انتخابات . باشند شده فراھمدر آن انتخابات در صورتی آزاد است که چنین شرایطی  .اند مشخص و مدون شده

بر انجام انتخابات آزاد در چھارچوب قانون اساسی  شعاردر طرح این  اش چون فلسفه ،زدور تأکید میاین شرایط  بر کمترآزاد 
و قانون  نظام این نافی ھا، کوچکی از آنجزئی و حتا بخش  ،نام برده شرایطتحقق  در حالی که .بنا شده است کنونی

        .  است آن اساسی

  ؟برای چه انتخابات ٣
آزاد،  انتخاباتاز اگر منظور طراحان . که از کدامین انتخابات سخن می گوید دیسکور در عین حال مشخص نمی کند 

انتخابات «زیرا که  .ریزد می فرو یکار راه و شعار مشخصانگیزه ادعایی در مورد  به طور کلی است که در این صورت انتخابات
؟ مجلس شورای اسالمی جمھوری ریاستِ انتخاب کدام انتخابات؟ : شود میشعاری نامعلوم و کلی  بهتبدیل » آزاد

انتخابات آزاد باید  دیسکوردر ھر حال در تبعیت از والیت فقیه و مبانی جمھوری اسالمی؟ ...، شورا ھای اسالمی؟؟اسالمی



چه نھاد یا نھاد ھایی؟ چه مجلسی؟  چه برای  برای چه؟  ،مردماز  کردن نمایندگی برایفرد یا عده ای پاسخ دھد که انتخاب 
؟ در این صورت است که انگیزه ای برای مبارزه به خاطر انتخابات ایجاد ای با چه برنامه و به چه منظور وری؟رئیس جمھ

و خواست به نیروی مادی و نیروی مادی احتماال به  شود می به خواستتبدیل در این صورت است که شعار . شود می

  .برای تغییر و تحول یموتور

  انتخابات چون تاکتیک؟ - ۴
جمھوری  در شرایطانتخابات آزاد  طرح که این. شود بیان میسربسته وجود دارد که  ای در دیسکور ناگفتهزد برخی، ناما  

، اما از ھدف ھمانا عبور از جمھوری اسالمی و برچیدن آن استمعنا که  به اینتاکتیکی  .شعاری تاکتیکی استاسالمی، 
طرح  سبب بدیناین شعار  اما. م جمھوری اسالمی تحقق پذیر نیستانتخابات آزاد در نظا که این .طریق انتخابات آزاد

 ،ی مردمی فراگیرنده و با تشکیل نیروی فشار تا اندبه مبارزه کشرا  ھا ترین ھزینه با کم ھا که وسیع ترین توده شود می

 ،خواھند با این شعار ینان میا، به این ترتیب .وادار کردحاکمیت را به تسلیم و پذیرش تغییر نظام از طریق انتخابات بتوان 

، ھا تاکتیک گونه این. زند خویشدیکتاتوری  به دادن پایانبرای انتخابات دست به  ، خود،که دیکتاتوری آورندشرایطی به وجود 
گفتیم، تکرار تاریخ آن ھم در شرایطی  پیشتر اما ھمانطور که .اند نظام ھای توتالیتر مفید واقع گشته در مواردیدر  البته

به سرخوردگی و بی  .افزایند ھا می  و ناروشنیابھامات بر بیشتر  ھا در عوض، این گونه تاکتیک .دھد متفاوت، کمتر رخ می

ای، این شیفتگان  حرفه کاران سیاسی .زند اعتمادی و بی اعتباری سیاست و کار سیاسی نزد مردم دامن می
نتخابات «که ا دارندباعالم  احتصر بارانند و بسخن روشنی باید در این حالت با ، )؟(سیاسی ارزش چون» ورزی سیاست«

ھا باید شرایطی را  به زعم آن» نتخابات آزادا«که شعار . ایران برچیدن نظام جمھوری اسالمی به منظوراست  کاری راه »آزاد

و قواعد جمھوری  خارج از قوانین دیکر یوضعیتیعنی . اسالمی نباشد جمھوریشرایط به وجود آورد که این شرایط دیگر 

ھمراھی  انتخابات آزادطرح  ،در این صورت چونواقعی است  خواستی از آن ھا غیر درچنین  اما می دانیم که .سالمیا

از دست ، باشد طرح میاین  وجودی که یکی از انگیزه ھای را حاکمه داخل و بخشی از قدرت اصالح طلبان احتمالی
به مفھوم  یسیاست ورزسیاست و در ه طور کلی باید گفت که ی است چون بباز ھم غیر واقع این درخواست . دھد می

   .دنندار موقعیتیمکان و  گویی و حقیقت گویی شفاف ،سنتی کلمه

  آزادانتخابات  ھای افسانه

حکومت کردن و تحت «، نآآرنتی  در معنای ھانا که نامیم می )۴( »واقعاً موجود سیاستِ « ماکه  آن چه ،»سیاست«

از (و افسانه پذیری  )برای مردم(ردازی پ ، افسانهاگر نه عمده کالن یو در بخش تا کنون، ھمواره است »رار گرفتنحاکمیت ق
، سیاست وضع، باشند افسانهدن وشن پذیرایمردم نیز  و گردد پاشنهاین بر » سیاست«تا زمانی که  .استبوده  )مردم جانب

 شیرین اما ھای افسانه ،، شھر و جھانسیاستامور در  چنان ھمیعنی  .ادامه پیدا خواھد کرد روالھمین  بر شھر و دنیا
   .دننشین می تلخ و ناگوار عموماً اما  ھای واقعی جای حقیقت به و فریبنده دروغینعموماً 

 رستگاریانتخابات و  -١

گویی با انتخابات . است آزاد از طریق انتخابات رستگاریتغییر، بھروزی و  ی وعده، ھای دیسکور سرایی افسانهاز یکی 

چگونه است  ،گر چنین بوداما . یابند و پاسخ خود را می حل راه کشورو  جامعهزندگی مردم،  یھا نابسامانی و مشکالت آزاد
 ،ھا نابرابری چنان ھم ،گذرد که از آغاز مدرنیته و انتخابات دموکراتیک می طی نزدیک به دو سده ،در غربکه 

ی و عراه حل مشکالت سیاسی، اجتما ؟اجتماعی قرار دارند -سیاسیمبارزه  موضوع ...ھا تبعیضو  ھا عدالتی بی
یکی از که  آزاد و ھمگانی ی امر انتخابات برای تخطئهاز نه  ،گوییم می این را .تنھا انتخابات نیست جوامع بشری... اقتصادی

را  فریبندهو  یپوپولیستافسانه سرایی و توھم  رو کهاز این بلکه . به ھیچ رو .است مدرن دموکراسی وجودی شرط ھای

محلی  ]...[ھای ضد تبعیض است گاه ھمه جنبش سیاست انتخابات آزاد، گره«: کند ادعا می کهی از نوع آن .دھیم نشان
خواھی اجتماعی، مطالبات ملی و ھر  ھای برابر حقوقی جنسیتی، عدالت برای به نمایش درآمدن نیرو و پتانسیل جنبش

 دینی، نظامی، سیاسی،اقتصادی، ، مالیی ھا گری سلطه ی کهدر عصر .)٢ دیسکور( »ای ضد تبعیض دیگر مبارزه برنامه

 به طور غالب ھا رسانهتبلیغات و که  دنیاییدر  شوندر، اعمال می... حزبی و اطالعاتیبوروکراتیک، تکنوکراتیک،  علمی،
ھا ھژمونی  بر افکار و عقاید و اندیشه و مومی می سازندایدئولوژی حاکم و افکار ع و باشند می ھا قدرت اینوابسته به 

آزادی ، واقعی و عدالت اجتماعی بدون برابری. آورند نمی یبرابر و عدالتآزادی، و دمکراسی به تنھایی  انتخابات ...دارند
به  نیز و آزادی سیدموکرا با صرفاً ، اما نیست پذیر امکان دموکراسیآزادی و  بدونگرچه ، نیز برابری .نیست میسر واقعی

  .دنآی دست نمی



 دموکراسیانتخابات و  -٢

 اما. سازد می مطلق و برینھدف دمکراسی را انتخابات و دومین افسانه در دیسکور انتخابات آزاد، آنی است که 
برای ست و راه و روشی ا وسیلهتنھا نبوده بلکه نیست و  آدمیانخوِد دموکراسی ھدف نھایی زندگی و مبارزه  دانیم که می

یکی از انواع آن است، با این  ،به واقع، به سوی رھایش از قید و بند ھر قدرت و حکومتی که ھمین دموکراسی فراروی از آن

  .تشخیص داده شده است ھا که تا کنون و در تجربه و به راستی، بھترین آن

ی، حقوق شھروندی، حاکمیت مردم ھای فرد آزادی «: سراید می داستانچنین دیسکور  ھنگامی که نیست آیا افسانه
  .)٣ دیسکور( »شده استکه تحت عنوان شعار محوری انتخابات آزاد مطرح 

اعجاز   ھرگز ،شکل آن ترین ترین و دموکراتیک آزاد در، اصلی دموکراسی ابزارانتخابات به عنوان یکی از  ،به گواه تاریخ
ه جای خود برای مدیریت جامعه و کشور، چون واگذاری اختیات خود بفرد یا افرادی  گزینشانتخابات، چون  .کند و نمینکرده 

چون تفویض ، امور کشور یا عمومی امراداره ی  حکومت کردن، قانون وضع کردن و خود، برایجانب ماینده ای از نبه دیگری، به 

ھیچ گاه ترجمان و تبلور ... ردک دموکراتیک خوب نمایندگی نخواھد که عموماً نیز در بھترین حالتِ ی ا نمایندهبه قدرت خود 
 حاکمیت مردم و ھای فردی، حقوق شھروندی آزادی. نیستنبوده و  ...حاکمیت مردم و ھای فردی، حقوق شھروندی آزادی

بالواسطه و  مستقیم، ، به طورو طبقات مختلف مردم اقشارخود  ھای و مشارکت ھا گری دخالت، ھا تالش، محصول مبارزات
  .یابد تقلیل »دموکراسی نمایندگی« به تواند نمی یامر چنینو . است ماندر طول ز واسطه، بی

با گرایشات ی احزاب  ا شرکت ھمهبو در آزادترین شرایط دموکراتیک  ،رأی توده ما به خوبی می دانیم که بااز سوی دیگر، 
 زوربه  مستقرھای  ھا و دیکتاتوریکه از دیکتاتور آیند و میآمده  بیرونرأی  ھای پیشوایان و نظام ھایی از صندوق ،مختلف
آن چه که  پس چه خوشبینانه، از نوع .ایم ایرانیان، سی سال پیش خوب آزموده حداقل ما و این را. ترند بسی مخوف ،اسلحه

 خود ، آن دیسکوری که به مخاطباست فریبندهچه  نامد و می) ۵(»شعر بِد بھاری«چون  »ناآگاه بینی خوش« نیبنژام والتر
بن بست حکومتی، ...صحنه سیاسی ايران چندگانهمعضالت  ھم زمان گویپاسحانتخابات آزاد  «: دھد عده میوچنین 

  . )١دیسکور( است »...، نھادسازی به سمت ساختارھای نظام سیاسی مدرنحقوق از دست رفته ملتبدست آوردن 

  ایران فروپاشییا  انتخابات - ٣

نابودی و  یاانتخابات آزاد  :شود می و تھدید به ارعاب متوسل ھموارهن است که انتخابات آزاد ایدیسکور  عجایب دیگر از
   .کشور فروپاشی

     )١دیسکور (» ...از اين نگاه، سرنوشت کشور ما امروز در گرو نتیجه مسابقه میان انتخابات آزاد و فروپاشی است«

ماعی برای نجات کشور از پرتگاھی که بدان تنھا با چنین راھبردی است که می توان به اتحاد ھای سیاسی و اجت« 
  ).٣دیسکور ( ».کشیده شده است، کمک کرد

ی روزگار محو  صفحهایران از  باید ، سالھاست کهباشد آزاد انتخابات ھا وابسته بهکشور موجودیتاگر حال باید پرسید، 
از آن جا که حتا ظاھر انتخابات فرمایشی  .با شرایطی بس وخیم تر ی جھانبسیاری از کشورھانه تنھا ایران بل . شده باشد

نه تنھا ، چون کشوری مانند چین، ھا بینیم که این سامان میدر عوض  اما .حلی از اعراب نداردم جمھوری اسالمی نوع

  .یابد ارتقأ می جھاناقتصادی و سیاسی  به باالترین مدارج قدرتحتا ، تواتالیتر خود  حفظ نظامبلکه با  پاشد نمی فرو

فرمانروایان، از سوی  ،»واقعاً موجود سیاست«، در در سیاست ھموارهھمان است که  نیستینتخابات یا انه افسا

 یسلطنت دیسکور. می شود کاریسماتیک و منجیان شھر، کشور و عالم بر زبان آورده حاکماندیکتاتورھا، سراداران، 

دیسکور ( انقالب یا مرگیا : گوید می یانقالب ردیسکو. )دیسکور رضا پھلوی( یا ھرج و مرج )شاه(من یا : گوید می
 دیسکور باالخرهو  ...داری سرمایهیا  )خوانید واقعاً موجود به( یا سوسیالیسم: گوید یم توتالیتر چپ دیسکور. )کاسترو فیدل

 .اند دینیھای  حکایت .اند داستان ھا اینی  ھمهدانیم که  میخوب اما  ...فقر اقتصادیا اقتصاد بازار یا : گوید می یسملیبرال
 جایآسمانی  یگانه خدای بیمآن جا که  .و قدسی داشته و دارد در ذھنیت دینی مؤسس یک پای ،ھمواره ،»سیاست«چه 

، »میھن« ،»ملت«، »دولت«خدایگانی واقعی یا ایدئولوژیکی چون . دھد می به بیم خدایان زمینی، دنیوی یا سکوالرخود را 

   ......»طبقه کارگر«، »حزب«، »سوسیالیسم«، »اسیدموکر«، »سیاست«، »اقتصاد«

 انتخابات یا مبارزه قھرآمیز  - ۴

و  ھای چندگانه واقعیت برخورد بادر ی انگار گرفتار دوگانهھای پیشین،  افسانه پردازی ھم چون ،نیز" دیالکتیک"این 

 آن جا که .مشاھده می کنیم ٣ ردیسکو درویژه  هبی را بینش چنین. شود می و سیاسی اجتماعی پیچیده ھای پدیدار



 »کسب غیر دموکراتیک قدرت ھای خشونت و راه روش«با قرار دادن انتخابات و راه و روش دموکراتیک در برابر  نویسنده
به طرفداری از راه و را گوید  ِدگر کهآن و ھر  کند از انتخابات آزاد چون استراتژی دموکراتیک صحبت می )انقالب و بخوانید قیام(
شرایط  و چندگانگی گیپیچیدساده به جای تفکر بغرنج که با تفکر  نیز در این جا .کند ھر متھم میقوش خشونت و ر

ب را با خشونت و قھر انقال و قیامبدین معنا که . دھد خود را انجام میمتافیزیکی  ، کارِ است تر اجتماعی و سیاسی سازگار
پس از قیام و انقالبی که  .دھد آمیز و دموکراتیک قرار می انتخابات مسالمت در مقابل راقیام یا انقالب  .کند ھمان می این

به راستی بار ، انجامیدندھای توتالیتر یا استبدادی  که به رژیم ی بیستم ھای سده انقالبفاجعه بار  سرنوشت

ھای اجتماعی  رخداد. ین کرداما می دانیم که اشکال مبارزه را نمی توان از پیش تعی .اندفی کسب کرده نم ای دئولوژیکیای
پذیر در  چھارچوب ،و رھایی آزادیعدالتی و برای   بی، در برابر زور اجتماعیقیام . اند نابھنگام، غیر منتظره و اتفاقی اکثراً 

مکان ھای . ، منحصر به فرد و اتفاقی استبه قول آلَن بَدیوبخش،  سیاست رھایی .ریزی شده نیست از پیش برنامه یاشکال
ای،  ھا، طبقات، ارتش توده کشورھا، مجامع عمومی، کارخانه. شوند جا می به پذیرند و در ھر تالشی جا ناگون و تغییرآن گو
ھا را  تواند از پیش آن اند که ھیچ چیز نمی ھای رھایی بخش این ھا ھمه مکان ھای مختلف سیاست... ی شورشی توده

  .)٦( »تعیین و تأسیس کند
 به طور کامل و نهباشد  آمیزطور کامل قھر بهکه نه  آیدوجود به تواند  میو مسالمت فضایی میان قھر از سوی دیگر، 

پس از به واقع، . اند هدر ابتدا بدین شکل بغرنج رخ داد جھان به قھرآمیز موسوم ھای انقالب اکثردر حقیقت  .آمیز مسالمت

منافع و رسیدگان  تازه به قدرتحفظ آن چه که  دولتی برای قھرکه  استجدید  سیاسی نیرویطبقه یا  کسب قدرت توسط
  .اعمال  می شود جامعه، بر نامند می و انقالبدولت مصالح 

  شھری ممکن ھا و آرمان ھا، ھدف  اصل: موضع ما سخن آخر و

در جنبش سیاسی  خواھد موضعی که می. رسد اثباتی خوِد ما میموضع  نوبت به طرحدر پایان این نقد سیاسی، اکنون 
در خواھد  که می موضعی در پیوند با آن،و ھم چنین . باشد و الئیک دموکرات ،خواه جمھوریگرایش مدافع ماعی ایران و اجت

و اظھار نظر  ،ھویت و آرمان بی و چپ در گسست از چپ توتالیتر ،خواه آزادی اپوزیسیون ایران به عنوان چپِ سوسیالیستِ 

   .مداخله کند

تواند  انتخابات در ایران در شرایطی می .وری اسالمی نه معنایی دارد و نه امکان پذیر استانتخابات آزاد در شرایط جمھ -١

نباشند و از سوی دیگر  جاری در کشور آن از جمله قانون اساسی قوانین جمھوری اسالمی ،باشد که از یک سو آزاد
 امکانات مھم تر از ھمه وبرقرار  ...شکلشرایطی چون آزادی ھای مدنی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و آزادی ت

  .مھیا باشند برای ھمه بدون استثنأ اسییفعالیت سدر  انهبرابر

 فراگیر و مرکزیگشا،  واحد، راه یکار شعار یا راهھای اجتماعی و سیاسی برای تغییر و دگرگونی،  در فرایند جنبش -٢
از . تواند ایفا کند نمی در جمھوری اسالمی» انتخابات آزاد«وز امر چنین نقشی را اما. و تعیین کننده شودمطرح تواند  می
با ایران که  اعتراضی جنبشکنونی  شرایط با توجه به سوی دیگراز آفریند و  می این شعار که و توھمی ابھام سو، به دلیل یک

  .اوضاع پس از انتخابات خرداد سال پیش بسیار متفاوت است

مبارزه برای . کردپافشاری ایستادگی و  مبارزه اصول و اھداف روی بر ش از گذشتهھم چنان و بی باید از این رو، -٣

ساالری و  در نفی و رد دین جدایی دولت و دین یا الئیستهجمھوری، دموکراسی و حقوق بشر، دفاع از ھای مدنی،  آزادی

زین نظم استبدادی و تئوکراتیک کنونی خواھیم جایگ که می مناسباتیاین ھمه با اعالم و توضیح  ...)تئوکراسی(فقیه  والیت
ی  ، مسألهاند سرکوب سخت تحت تعقیب، پیگرد و جتماعی در ایرانا -سیاسی فعاالن شرایطی که در امروز، . کنیم

و  ھا حرکت، خودھای   فعالیتمبرم بازسازی بیش از ھر چیز با مشکل  این فعاالن. مطرح است ھا بابی مجدد آن سازمان خود
نظری و از این رو، وظیفه ی خطیر کنونی، تالش در جھت یاری رساندن  .اند اجتماعی و انحمنی مواجه، یھای مدن جنبش

خود برای بازنگری و بازسازی زنان، دانشجویی و کارگری  ھای مدنی، انجمنی و سندیکایی، جنبش جنبش عملی به فعاالن
  .است

مبتنی ای  یا جمھوری کالئی دموکراتیکِ  جمھورینی ایران، برای مرحله ی تاریخی کنو ،ما اجتماعی -ی سیاسی پروژه -۴

 ایجاد ،در این راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمھوری اسالمی. است )الئیسیته( بر دموکراسی و جدایی دولت و دین
به د از یکسو، نمی توانجدید،  مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسیجنبش برای تشکیل جنبش ھای مؤسس، چون 



ضرورت نسبت به  در بین اقشار و طبقات مختلف آگاھی به رشدِ  دامن زند و از سوی دیگر، ھا طرحھا و  چالش میان برنامه
  .کمک رساند مضمون نظام جایگزینو  تغییرات اساسی

 ،طرف کیاز . استطلبی  اصالح به طور عمده در چالش با پروژه نگاه و موضع ما نسبت به تغییر و تحوالت در ایران -۵
حفظ  که خواھان کشور از اصالح طلبان خارجتا در داخل  حکومتی سابقطلبان  از اصالح :قرار دارد طلبان اصالح ی پروژه

گرچه  که قرار دارند و آرمان ھویت بی توتالیتر و چپ چپ دیگر، طرفاز  .اند نظام جمھوری اسالمی اساسی یھای ستون
 و سو از یک »توتالیتر سوسیالیسم«، آن ھا و روش  راهبینش و اما  ،دھستن ایراندر  بنیادی یتغییرات خواھان

 متفاوتیا ) در مورد اولی(کامالً متضاد  خواه آزادی چپ سوسیالیستِ و روش راه بینش و با  ،از سوی دیگر »دموکراتیسم فقط«
  .باشد می )در مورد دومی(

پرسش تنھا تفکر و که  ، برآنیمز مارکسیسم مبتذلدر گسست ا ی مارکسی بندی به روحی از اندیشه در پای ،ما -۶

 گسست .بوده است» گسست« ی اندیشه، ھمواره تا کنون از آغاز اجتماعی، -تغییر ھستی سیاسی برای مبارزهدر  اصلی

 و از اشکال سنتی فعالیت سیاسی. از سیاست واقعاً موجود. در بینش، نظریه و عمل، از مناسبات اجتماعی حاکم
از نظام اعتقادی، ایدئولوژیکی، گسست . شناسد می» تنھا واقعیتِ ممکن« )افکار عمومی( ُدکسااز آن چه که  .اندھیمساز

داری یا  گسست از نظم موجود سرمایه داریم، ھا باور انسان رھایی برای ما که به جنبش خود .سیاسی و اجتماعی مستقر

به چگونگی اندیشیدن  .باشد مان نظری و حتا عملی ی فکری، موضوعی خارج از مشغلهگسستِ کمونیسم نمی تواند 
مناسبات اجتماعی  ایجاددر  ،شا بودن ای و جھانی ، در ملی، منطقهاش بغرنجی در، و مناسباتش گسست از نظم سرمایه

 ی جامعه از آن جھت برای ما اھمیت دارد که ...در امر عمومی مستقیم ی اشکال نوین مشارکت و مداخله در ابداع ،نوین

گسست از نظم . قرار دارد داری سرمایهجھانی شدن  دوران تاریخیدر  آناجتماعی امروز  -جنبش سیاسیایران و 

 ی واسطه ی ما در دستور کار بی تواند جھانی باشد، با این که در شرایط امروز جامعه ، گسستی که تنھا میداری سرمایه
  . موضوع کار فکری و عملی ما قرار گیردباید ، کشور مااسبات در ، اما، به حکم انکشاف این منگیرد نمیآن جای  تاریخی

  

 --------  

ممکن که  اوتپیایی ااما . نیست اوتوپیا یا شھری آرمانجدا از  ،و بینش ما فلسفهباور، در » مبارزه«و » سیاست«معنای 

در جنبش فعلی و در این  آنبه  ھر چند که تحقق بخشیدن. یعنی تالش و مبارزه کرد ،بندی کرد توان در جھت آن شرط به
عالقه، ی از تاریخ که مورد فآن نگاه و بینش فلس است این .از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، محتوم و مسلم نیست لحظه

بدبینی فعال و «ن یبنژام و والتر نامد می »توانایی بدبینی«گر از زبان نیچه، دآنی که ھای .توجه و تأمل ما قرار دارد

بوده و  که آن چهسر تعظیم و تسلیم به ، نظر دارد مد ارهوھمخطر را  .دھد ی در خود راه نمیآنی که توھم .)٧(»گرا عمل
چیرگی بر وضعیت  در جھتامکان خودآگاھی نیروھای اجتماعی  براصل را سرانجام  . آورد فرو نمی گردد و یا باز می ھست

   .دھد قرار میو مبارزه بندی  شرطچون  ھا انسانرھایی  -خود اصل را بر ،کنم اضافه می منو  .نھد میتاریخی 

  !چه مرگبار است تسلیم
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