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  شود تمامیت وجود، در ھستی اش، مدام، از تضادی به تضادی دیگر  پرتاب می
  .است آشفتگی آنتاگونیستی این ی ازتجمع ،ھستیو  

  ) ١(ھایدگر

  
  

  ھا ستننش  پسو  »جنبش سبز«، جنبش ھمگانی

  
ھا،  تضاددر » جنبش ھمگانی«، نقدی بر گیرد مورد تأمل قرار می ،در خطوط کلیدر این نوشتار، که آن چه 

ھمواره در درازای تاریخ معاصر ایران  )٢( انبوه توده یا جنبش ھمگانی، جنبش. استش یھا انگیز ھا و مسأله محدودیت

 معنایبه  »ھمگانی جنبش«ھنوز  با این که ،»جنبش سبز«به  معروف ،آن ی اخیر نمونه. شود و تکرار میداده رخ 
به وقوع در ایران » انتخابات ریاست جمھوری«در پی ، ۵٧ھمگانی  سی سال پس از انقالب ،نیست حقیقی مفھوم

 بر ضد دیکتاتوری را ی اجتماعیو باالاز میان اقشار متوسط  عمدتاً از مردم  وسیعی ھای بخش جنبشی که .پیوندد می
   .استبه میدان سیاست کشانیده  برای آزادی و دموکراسی و

، »جنبش ھمگانی«کشور ما، نظام تئوکراتیک ھای استبدادی، چون در  در نظام: این نوشتار چنین است مرکزیتز 
آزادی، دموکراسی،  استقرار مناسبی برای شرایط عینی و ذھنیھا و  زمینهتواند  نمیبنا بر سرشت خود، 

در چند  توان ویژگی جنبش ھمگانی را میاین  .ازدساقتدار گرا فراھم  ضد یو جمھوریت) پلورالیسم(گرایی  کثرت

ھای اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و فلسفی؛ در بی  تمایزھا و اختالف ستننش پسدر : تبیین کرد آن شاخص اصلی
طلب و  ، فرصتپوپولیستھای  رھبری سر برآوردنبستری مناسب برای  ایجادی آن؛ در  اتمیزهتشکلی اجزای منفرد و 

ستن امر دموکراسی، نش پسشوند و سرانجام در تبدیل  به اقتدارگرایان جدید توانند می یتکه در نھا مدار قدرت
از  مدار و قدرت گفتمانی مطلق گرا و گرایی »یک« تسلطی انتقادی از یکسو و  ھای متشکل مدنی و اندیشه جنبش

  .سوی دیگر

و سپس آغاز  دموکراتیک ضدغیر آزاد و  »انتخابات« که ابتدا در اعتراض به نتایجخرداد ماه قیام به باور ما، با این ھمه، 

ا برای آزادی، راه ر اساسی به دو شرط، می تواند رسد می و دیکتاتوریاستبداد  نفیبه  خود در تحول و تکامل

ھای اجتماعی خود  از یکسو، با گستردن پایه. ھموار سازددر ایران  دموکراسی و جمھوری مبتنی بر جدایی دولت و دین

، تر از ھمه مھمو از سوی دیگر و  ھا ، اقوام و ملیتشھر و روستا و اقشار تھیدست ان اقشار وسیع زحمتکشانبه می
که  ھایی جنبش. ھای مدنی متمایز، متشکل و پلورالیستی جنبش احیأ ، از طریق»جنبش ھمگانی«از و فراروی با گذر 

ھایی که در  جنبش. شدند صحنه خارجگانی از جنبش ھمبرآمدن بودند و با ھمگانی پیشگام و زمینه ساز جنبش 
ی خود را ففلس و ھای سیاسی، اجتماعی پروژهھا و   برنامه ،تمایز و اختالفدر سویی و در عین حال  کاری و ھم ھم

  . طرح می کنندمایران  حال و آینده ی  برای جامعه

و  تکمیل، نکات، البته، جای تصحیحاین . سازممطرح  پیشنھادی تزھایی درمی کنم نگاه فوق را  کوششمن در زیر 

  . تی دیگر باید انجام پذیرندصو فر زماندارند که در  گسترش

  

  فراطبقاتی ھمگانی یا جنبش  جنبش -١

یا طبقاتی  طبقه در تقابل بای طبقه یا طبقاتی  بدین معنا که مبارزه فراطبقاتی است، ھمواره »ھمگانیجنبش « 

طبقات، اختالفات طبقاتی و خواسته ھا و  ،»جنبش ھمگانی«نیست که در این تصدیق، بدین معنا . دیگر نیست



بلکه بدین مفھوم اساسی و مھم برای درک  .بندند میرخت  یاجتماعی با رنگ طبقاتی به کل -مطالبات اقتصادی

ھای مشخص طبقاتی، تحت ھژمونی مطلق  است که طبقات، اختالفات طبقاتی و خواسته» جنبش ھمگانی« مفھوم

تظاھر آشکار، مستقل و بیان و شوند و در نتجیه  جذب آن می، گیرند ت و ھدف مشترک و عمومی قرار میخواس
می افتد، با  رخ داده وبدین ترتیب، آن چه که در ایران ھمواره تا کنون کم و بیش . دھند نشان نمینمتمایزی از خود 

   .باشد متفاوت میندارد و از این نظر دانی چنتشابه در طول تاریخ  یتا کنون طبقاتیانقالب ھای  و ھا جنبش
ھا و  اختالف بسیارگونگی خود را، ای که بسیارگونهاما . است )٣( بسیارگونه ی تودهھمگانی ایران، جنبش  جنبش

  .کند ، پنھان می»ھمه با ھم« گرایی و» یک«، ایدئولوژیکی یتحت گفتمان خود را درونی تضادھای

  

  تئوکراسی دستگاه ی ازبخشو  »طبقات متوسط«جنبش  -٢

ً◌ عمدتاتا کنون  با این ویژگی کهاست  فراطبقاتی »ھمگانی جنبش«از نوع آغاز شد  ٨٨رداد خ ٢٢ی که از جنبش 

بر سر . شده است شھرھای بزرگ ایرانتھران و برخی دیگر از محدود به اقشار متوسط و باالی جامعه ی شھری بویژه 
 ،کنونتا  که این است انکار ناپذیر واقعیت، آن سیاسی ، صرف نظر از معناییکنل ،کرد جدلآن ھمواره می توان  »رنگ«

، دھند میتشکیل  شھری و مردم )زنان و مردان(جوانان به طور عمده را  این جنبشو اصلی  هبا این که نیروھای محرک

نظام  تئوکراتیکِ  establishment دستگاهبخشی از ، این جنبش سیاسی کارگزاران و ھدایت کنندگان، اما رھبران

و از بخش اقراطی استبدادی  بخش مسلط و حاکم،از ، بخشی دیگر از انفصالدر انشعاب و  است، جمھوری اسالمی
  .آنانتظامی 

به  توان نمیرا  آن بعدی سیر تحولکه  داریمقرار  در تاریخ جمھوری اسالمی رخداد مھمی قلبما اکنون در  
پیدا  رخداد خودِ  جریاندر  را خود ھای پاسخ که ھایی قرار داریم برابر پرسش در حقیقت درما . بینی کرد پیش سادگی

 و بینی ناپذیر نامنتظره، پیشنابھنمگام، عموماً  که پدیداری مفھوم به )۴(»رخداد«می گوییم  .کرد دنخواھ
 .دنک بور میشان  ی شده  نتعییبا تئوری ھا و برنامه ھای از پیش  را سیاست مداراننیز عموماً و  است کننده غافلگیر

 آیاکه  ، یکی این استشوند ی که طرح میھا پرسش از جمله .و چنین کرد خرداد چنین بود ٢٢بش جنھمان طور که 

زحمتکشان شھر و  چون دیگر اقشار و طبقات آیا ؟خواھد رفت و باال متوسطاقشار اجتماعی این جنبش فرا تر از  ی پایه

اعتصابات و اعتراضات و تظاھرات خیابانی، از طریق  ،ھای مختلف اقوام و ملیت و ھا شھرستان ی توده و روستا
 از نوع( عمومیجنشی واقعاً  به عبارت دیگر آیا این جنبش به مبارزه خواھند شد؟میدان وارد  ،نافرمانی ھای مدنی

از  انفصالدر انشعاب و  ،امنظ درون بخش معترض جنبش از زیر نفوذ و کنترلدر خواھد آمد؟ آیا این ) ۵٧ انقالب بھمن
؟ آیا خواھد کردپیدا چه سمتی خواھد رفت و چه تحولی به  چنین صورتیدر و در خواھد آمد؟ به  بخش حاکم،

و ... ؟خواھند گشتاند به جلوی صحنه باز  ھای متشکل مدنی که با موج جنبش ھمگانی از میدان به کنار رفته جنبش
    .گیرند قرار نمیموضوع اصلی بحث ما در این نوشتار  اند ولی اکنون ھمیتدر جای خود پر ا کهپرسش ھای دیگری 

    

  جامعه ی مدنی متشکل جنبش ھای شستننپس  جنبش ھمگانی یا -٣

که ی گذشته  ھای متشکل و مشارکتی دھه جنبش ھمگانی اخیر ایران، در این جاست که جنبش پاراُدکس 
با عروج جنبش ھمگانی،  ،زمان ھم ،خود، کنند را فراھم می »سبز شجنب«ھا و شرایط عینی و ذھنی برآمدن   زمینه
ھایی که  جنبش. شوند جنبش انبوه می ناگزیرروند، جذب ناخواسته و  ، تحلیل مینشینند، کنار می روند می پس

 محکومھای متشکل مدنی سال ھای گذشته  جنبش .آن می شوند انقربانی خود اند ولی بش ھمگانینج مولد

جنبش ھمگانی در یک کالم، . ایفا کرده اند و تعیین کننده اساسیی نقش آنایجاد که خود در  شوند می پدیداری

اجتماعی   - و مبارزات سیاسیی »سیاست«تراژدی . پس می زند یا گذارد جنبش ھای متشکل و مشارکتی را کنار می
خرداد به  ٢٢از  ،انبوهبا برآمدن جنبش : اندازیماتفاق افتاده بی  که ست نگاھی به آن چه کافی. نیز در ھمین جاست

کمیته ھای زنان،  ...ی مدنی جامعه ای ای و شبکه ، سندیکایی، اتحادیهمشارکتی، ھای متشکل بعد، فعالیت

ھای مستقل  ، با نام و ھویت و خواستاز میدان مبارزهپس می نشینند و کم و بیش ... دانشجویی، کارگران، معلمان
  .شوند می خارج خود،



متشکل و  ھای جنبش، کند در خود ادغام میای که ھمه چیز را  خواھانه تمنبش ھمگانی بنا بر سرشت تماج 

         .دھد به پس نشینی و کناره گیری سوق می را مدنی واجتماعی  ،سیاسی متمایز

  

  درت مدارو ق ، فرصت طلبپوپولیسترھبری ھای  و جنبش ھمگانی - ۴

 اجتماعی متفاوت و متضاد سیاسی و پروژه ھایتمام مردمی،  ھای انبوه یا ر جنبشجنبش یا انقالب ھمگانی، ددر  

و » تضاد« واقعیت ...و غیره »ھمه با ھم«، »اتحاد« به نام جنبش ھمگانی، .کنند امکان بروز و چالش با ھم را پیدا نمی
. مسکوت می گذارد نرسدفرا  رگزشاید ھکه  موعودی تا زمانیا و کند  را انکار می »مردم«درون جامعه و  »اختالف«

ھای اجتماعی و سیاسی، در ھمزیستی تعارضی با  آیند که گروه ، شرایطی به وجود نمیجنبشنتیجه آن که در سیر 

به  در چالش با یکدیگر ھا رھبرییت بدین سان،. آزمون کنندرا  و تنازعی یکدیگر قرار گیرند و دموکراسی پلورالیستی

 و قدرت مدار فریب، پوپولیست ، عواممند فرهجوید پیشوای  سود می ی کهوضعیتی تنھا عنصر از چنین .آیند نمی وجود

به نتایج  ضرورتاً ، »غیر ھمگانی«یا » طبقاتی«ھای  جنبشگوییم که  با طرح این مطلب نمی: اشتباه نشود. است
در این جا این است  نظر ما. ایم هرا داشت ...اروپای شرقی و چین، ب فرانسه، روسیهانقال ھای نمونه. رسند دیگری می

 خواه تمامتگرا و  پلورالیستی، یگانه غیردموکراتیک،  ، روحی غیر»خود در« ،انقالب تمام مردمی جنبش یا که

  .نیست اش و چندگانگی ھا ضادھا، اختالفبا ت بشری ی که ترجمان واقعیت جامعه پروراند می
 کمک به عروج است و ریشه ھای دینی دارد، ایرانی گانیجنبش ھمخاص  که »ھمه با ھم«در یک کالم، روح  

  . کند نمیتنازعی و پلورالیسم   دموکراسی

  

  درون مردم یتضادھا پس تشستنیا  جنبش ھمگانی - ۵

ی  اراده«چون  که این است ،آید میبه حساب ی قوت آن نیز  قطهن البتهکه  جنبش ھمگانی ھای ویژگییکی از 

 و دراز میانھای  ، ھدفاین میاندر . کند ایی کوتاه مدت و سیاسی را دنبال میھ ھدف یا ھدف، »مشترک جمعی

مردم و در بین موضوع بحث و جدل ... ھای جانشینی نظام و بدیل یا بدیل» خواھیم؟ می نوع نظامی چه«مدت یعنی 
در میدان و مدار گیرد،  صورت می جدلیو  بحثنیز آن جا و اگر این جا . گیرند قرار نمی جنبشگرو ھای شرکت کننده در 

خصلت جنبش ھمگانی بیش از ھمه . باقی می ماند و به گفتمانی در سطح عموم تبدیل نمی شودمحصور کوچکی 

در ھمه سطوح آن  ،جنش ھمگانی ی رھبری کنندهسیاسی  اجزای در مجموع. ایجابی تا ...)مرگ بر(دارد نفی کننده 
» حفظ وحدت« بھانه ی ایدئولوزیکیموجود در درون جنبش، به  واقعی ھای دتضااختالف ھا و  طرحاز ، از باال تا پائین

به شیوه ھای ضد دموکراتیک و  آورند و در این راه حتا می توانند ممانعت به عمل می  ...)با پسوند ھایی چون ملی و(
ارب تاریخی به کرات نشان می دانیم که تج .توسل جویند ،خاسته اندبر ھا که خود بر علیه آن حاکمان انحصار طلبانه ی

فرصت  اقشار و طبقات مختلف مردم و این که اجتماعی -ھا و پروژه ھای سیاسی  فقدان چالش میان طرح داده اند که

 یھمواره شرایط، در طراحی آن ھا مشارکت جویند یا و آگاه شوند جنبشدر  برنامه ھای متفاوتتا از  نمی یابندآن را 
در  .آورندفراھم می  دیگر یاز نوع قدرت مدار و مستبدی حاکمیت و بر مردم نوین ای سلطهمساعد برای تحمیل 

این ، شوند می طرح» جمھوری ایرانی«ایجابی چون دموکراسی یا  یشعارھایامروزی، حتا آن جا که » جنبش سبز«

سخن از  سبز ن جنبشی سران ای بویژه آنکه ھمواره ھمه. باقی می مانندو ناروشنی شان در ابھام و کلیت ھا  فرمول
در میان مردم و  گاهھیچ شعارھای ایجابی جنبش ھمگانی . دننحفظ قانون اساسی تئوکراتیک جمھوری اسالمی می ک

 تبدیل ی نوع دموکراسی و جمھوری و مشخصات آن ھا در باره موضوع بحث و جدلبه  در بین نیروھای سیاسی
  . دنشو نمی

 مناسبی زمینه ساز نمی تواند ،تمام مردمی ھمگانی، ھای انقالبو  ھا جنبش، خصلت غیر ایجابی در یک کالم 
  .می نامیم تنازعی دموکراسیچیزی که ما  باشد، ھمزیستی ضدین در پلورالیسم آزمودن برای
  



  قدرت مسأله انگیزو  جنبش ھمگانی – ۶

یشه ھای این امر را ر. شود نمیھمراه  »اخصبه طور  نقد قدرت«با  »موجود قدرت نفی«گانی، مدر جنبش ھ 
  .توان در دو عامل پیدا کرد می

» سیاست واقعاً موجود«و من آن را  است که از افالطون تا امروز حاکم »سیاست«از  اقتدارطلبانه در بینشیکی، 

برابر آن تعریف در  .است »حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن«به معنای » سیاست« ،در این جا. می نامم

گری  مداخله من در مفھوم نزدیک و دیگری آن را و است آزادیگیرد که به معنای  قرار می» یاستس« از آرنتی
  ).۵( می ناممدر قدرت ناپذیری شھروندی 

در نظام استبدادی، روی آوردن به . کند می» قدرت«، استبدادی است که ھمه چیز را تابع خود یعنی عامل دوم

در » پذیری قدرت« بدین سان، فرھنگ. شود می و مطلق سرنگونی آن، عمده قدرت، چه برای مطالبه از آن و چه برای
در نظم استبدادی، ھر » پذیری قدرت« و فرھنگ» سیاست«بینش اقتدارطلبانه از . شود پیوسته بازسازی می جامعه

 »سیاست«از آن، فراتر  ...انقالب ومبارزه ی سیاسی،  تراژدی .کنند دو، در شرایط کشور ما، استبداد را باز سازی می

 ،ھای ھمگانی، تمام مردمی جنبش ھا بویژه جنبشقدرت مداری . جاست ھمیندرست در  ،اش یونانی افتتاح از زمان
زیر پرسش نرود و موضوع کار ھیچ گاه ... رایی آن، چگونگی آن، مضمون و نقش آنچ، »قدرت«شود که اصل  سبب می

، اگر نه گر ونی قدرت، قدرتی دیگر در شکلی جدید اما به ھمان سان سلطهدر نتیجه، با سرنگ. نقد و بازنگری قرار نگیرد
  .آورد دوباره سر بر می بیشتر،

 داردو این ماجرا ادامه . شود میتکرار  سیاسی در طول تاریحھمواره که است ماجرایی  ،»!شاه ُمرد زنده باد شاه« 

و در این جا به . نرودجتماعی زیر پرسش، نقد و نفی جریان مبارزات سیاسی ا ودِ ختا زمانی که اصل قدرت پذیری در 
  .نیستھا  میدان مناسبی برای طرح این گونه پرسشجنبش ھمگانی طور مشخص، 

  

  ی انتقادی پس نشینی امر دموکراسی و اندیشهیا  نبش ھمگانیج – ٧

وجود  معین و متمایز یمی آموزند که برای ھر چیز زمان... توراتچون  مقدسکتاب ھای می دانیم، و بیش از ھمه 
و این زمان ھا در ھم ادغام  ...، زمانی برای افتراقعشقنگ، زمانی برای صلح، زمانی برای جمانی برای ز. دارد

به ما  ،دین است متأثر ازدینی و یا  بنیاد خوددر که ھمواره  »سیاست« از بینش سنتی ،به ھمان سان. ..ناپذیرند
 .نیست زمان دموکراسی ...یابانیخنبش زمان ججنبش رادیکال،  گانی، زمانجنبش ھم گوید که زمان انقالب و می

دوگانگی زمان  شعار، و تبلیغاتزمان بلکه زمان اقدام یکپارچه،  .نیست... انتقاد از خود زمان گفتمان دموکراتیک، انتقاد و 

 )به جای بغرنج اندیشی(ده اندیشی ، زمان ساانقالبی یا رادیکال عملزمان ، آھنین ی ارادهزمان  ،)به جای چندگانگی(

و  خودجنبش انقالبی، ھای  کمبودھا، ضعف ھا و نارسایی نقدِ  بویژه و ، پرسشتردید، تأمل زمان انقالب، زمان. است
یا » سیاست«بویژه در حوزه ی  .آمیزند میدر ھم  ،ی ما به واقع و خارج از اراده ،اما زمان ھای مختلف .نیست خودی

، از جمله در متن انتقادی در ھر شرایطی ی دموکراسی و اندیشه که در آن، ، یعنی در مکانیندیگری شھرو مداخله
  .تعطیل بر دار نیستند انقالبی، و عمل جنبش

، امر دموکراسی و اندیشه ی ی واحد و تبلیغ اندیشه اختالفات اردنکردن و کنار گذ ھمگونبا جنبش ھمگانی 
در پشتیبانی از  یھای کمیته نبا برآمد، کشور از ژه در خارجرا امروزه به وی روی ھاپس ما این . راند میانتقادی را پس 

 ،جمھوری اسالمیدر  کم سابقه یکوبرو س اختناقشرایط داخل کشور، در اگر در . مشاھده می کنیم ،»جنبش سبز«

 در درون جنبش تیکرادموک رعایت دموکراسی و مناسبات( می باشد هتا حدودی قابل توجی امر دموکراسیپس نشینی 

و  دموکراسی نفیکه با چنین وضعیتی رو به رو نیستیم، کشور  از در خارجاما ، )شود محدود می یشرایطچنین در 

 عمومی علنی مجامع عدم برگزاری، شفافیتھای کار دموکراتیک، علنی و باز به روی جامعه، نفی پلورالیسم و  شیوه
برای تعیین  ، علنی و شفافانتخابات آزاد انجام و )بسته و خودی ھای سکت تشکیل به جای(قبلی  اعالم با و باز،

 و منطقی ھیچ بھانه اب ...پشتیبانی و دفاع از مبارزات داخل کشور در مسئولین، سیاست ھا، شعارھا و برنامه ھا

  .نیست پذیر توجیه



ز جنبش داخل کشور، می تواند در حمایت و دفاع ا... منطقه ای و تا کشوری شھریسطح از کشور  از جنبش خارج

کار دموکراتیک، علنی، باز، شفاف و مشارکتی که کنفدراسیون جھانی ھمواره نماد تاریخی  ی و باید با اسلوب دیرینه

، شفاف، دموکراتیک ، علنی،عمومی مجامعدر خارج از کشور، با تشکیل . پیمان مجدد ببندد، به شمار می رودبارز آن 
ی کسانی که در اشکال مختلف دست به فعالیت ھای  روی ایرانیان آزادی خواه خارج کشور و ھمهباز به  و پلورالیستی

ھای دفاع از زنان، کارگران، زندانیان سیاسی و یا در  در انجمن -مدنی، حقوق بشری، دفاعی و سیاسی می زنند 
کتاریسم و انحصارطلبی موجود پایان توان، با حفظ اختالف ھا و تمایز ھا، به س می  -... و احزاب سیاسی ھا سازمان

در جریان عمل روزمره ی  از ھم اکنونداد و در عین حال اصولی را که برای جامعه ی آینده تجویز می کنیم، خود 

   .باشیمسیاسی خود، بانی و مقید آن ھا 
  

    ھا روژهپچالش  و مدنی چبش ھایضرورت : نتیجه گیری

  گفت؟ چه باید کرد؟ بایدچه  ،رفت »گانیجنبش ھم« نقدآن چه که در با توجه به 

بقات مردم در طاقشار و ی مستقیم خود  مشارکت و مداخلهطریق  تنھا از ،»جنبش ھمگانی«از وضعیت  فراروی
 دوباره فعال کردن .سیاسی و اجتماعیمدنی،  متشکل ھای جنبشاحیأ از طریق  .استمیسر  شان و چند گانکی تنوع

مردم روستاھا، و ھم چنین در میان  ...کاھای دانشجویی، زنان، کارگران، کارمندان، معلمانانجمن ھا و سندی، ھا کمیته
کمک و مشارکت ، داخل و خارج کشوردر  اجتماعی -فعاالن و کنشگران سیاسیوظیفه ی  ...ھای مختلف اقوام و ملیت

  . است ایرانچنین جنبش ھایی در  برآمدن مجدد در مستقیم

از چالش و جدال  آن اشاره کردیم، انصراف طور که ھمان ،کنونی» جنبش سبز«و گانی چنبش ھم ایراد اصلی به
ھمه با «گرایی و » یک«به حکم بینش سیاسی مبتنی بر  آینده و آلترناتیو ھای ھا راهطرح ھا، سیاسی برای تعیین 

مشارکت و  باسیاسی،  -ھای اجتماعی به برخورد و تقابل پروژهباید ایران ما را  ۵٧ انقالب ھای درس .است» ھم

خروج . فرا خواند اشکال مختلف و متمایز جنبش ھای مدنی از طریق مردماقشار و طبقات مختلف دخالت مستقیم خوِد 
که  ،دارد )مسیحایی یا مھدوی( که در حقیقت ریشه ھای دینی یکسان کننده و استبدادزا، »ھمه با ھم«از وضعیت 

بخش ھای مختلف  و الئیک و مشارکتی ، دموکراتیک، پلورالیستیجنبش آگاھانه در گرو ،است خواھانهموھوم و تمامت 
اصلی در پروژه  سهدر این میان . مختلف استسیاسی  -اجتماعی  ھای طرحچالش مسالمت آمیز میان در پرتو  ،مردم

از انقالب ضد  آن در ایران پسمن به پروژه ی چھارم پادشاھی یا سلطنتنی که برای ( ھم قرار می گیرند چالش با

   .)آینده ای تاریخی متصور نیستیم، نمی پردازم ،۵٧سلطنتی 

که  در ھر شکلی استتئوکراسی اسالمی  یعنیحفظ جمھوری اسالمی و قانون اساسی آن یکی، پروژه ی  -

جمھوری اسالمی  دستگاه معترض بخش یا ، کروبیموسوی انآقای اجتماعی -یعنی پروژه ی سیاسی ھمانا پروژه سبز
فقیه تجربه  مطلقه در شکل والیتتئوکراسی اسالمی را ایران، طی سی سال،  اقشار و طبقات مختلف . است
، خصومت خود را  با در ھمه جا، مطلقه تئوکراسی اسالمی، در ھر شکلی و نه تنھا در شکل والیت .اند  کرده

 برابری زن و مرد، کراسی، حقوق بشر،آزادی، جمھوری، دمو :به نمایش گذارده است روا ھای بنیادین و جھان ارزش

جمھوری اسالمی در انفصال از بخشی دیگر، در بھترین  دستگاهپروژه ی بخشی از  ...)الئیسیته(جدایی دولت و دین

ھای .شھروندان، فعاالن و نیرو پذیرشاست که نمی تواند مورد ) Soft( نرماسالمی ی تئوکراسی  حالت، پروژه
  .باشدوکرات، جمھوری خواه و الئیک اجتماعی مترقی، دم -سیاسی

و  سنتی غیرخواه،  آزادی در این میان، چپ. ، سوسیالیسم آزادی خواھانه و دموکراتیک استدوم ی پروژه -

یکی این که باید کار سوگِ . اساسی رو به روست دو بغرنج، با دانیم آن می بخشی ازکه ما خود را  توتالیتر ضد
که ھم چنان را  ی تاریخی و بشری فاجعه آن سیالیسم استبدادی و تمات خواه،وسن آ ،»سوسیالیسم واقعاً موجود«

. را به سر انجام رساند ای از سوسیالیسم اقتدارگرا و توتالیتر ، یعنی امر گسست ریشهرساندبه پایان خاتمه نیافته 

 زند سوسیالیسمبه نام ان و پدیداری دست به بنیاد و ابداع ایده، آرم از نوی دیگر او این است که باید  وظیفهبغرنج و 
او . یافت در ادبیات سده ھای گذشته مارکسیستی صرفاً  توان میدیگر دارد و نه مضمون آن را  واقعی ھستینه که 



زمانی که  ،سال پیش ١۶٠در  ،مارکس ی ھمان عنوان سوسیالیسم کشف کند که به گفته ی داھیانهزیر چیزی را باید 

  .امری فراملی و جھانی است ،و قابل تصور نبودنیامده وجود به  اش عاد عظیم امروزیھنوز جھانی شدن در اب

ای  ی کنونی پروژه که در جھان به ھم پیوسته غیرتوتالیتر انه وخواھ ، پروژه ی سوسیالیسم آزادیبدین ترتیب 
برد،  خود به سر می یجھان نوزایشفاز در  و بنابراین نداردتحقق امکان در سطح ملی و کشوری است، که جھانی 

  . قرار گیردایران  امروز جنبش ی بالواسطه عملی کار راهنمی تواند 

 پروژه، کشور ما به شمار رود ی برایی امروزاپروژه  تواند به باور ما می کهاجتماعی دیگر،  -سیاسی پروژهاما  -
ھای تاریخی و بنیادین جامعه ایران در گوی نیاز که، به نظر من، پاسخ طرحی. است دموکراتیک و الئیکآزاد، جمھوری 

دا ناپذیر است که ھر یک، ج اساسمفھومی مرکب از سه مقوله یا  کجمھوری دموکراتیک و الئی. عصر کنونی است
چیز «در این  .می دانیم Res publica» چیز عمومی«جمھوری را . استمفھوم ی کل  بدون دیگری، ناقص و نفی کننده

و ھمزیستی ضدین در تمایز و  ارکت مردم در امور خود، رأی آزاد، برابر حقوقی، پلورالیسم، دموکراسی را مش»عمومی
ت و دین، آزادی جدایی دول: دھیم را بر سه رکن اساسی قرار می الئیسیته سرانجامتعریف می کنیم و ... اختالف

یا » عرفی« چونا اصطالح دیگری ی فرمولمورد، ھیچ در این . بر مبنای دین ...وجدان و عدم تبعیض سیاسی، اجتماعی

  ).۵( بنشیند الئیسیته غنیمفھوم کامل و  به جایتواند  نمی )آنگلو ساکسونی سکوالریسم(» زاسیونسکوالری«

توتالیتر  ھای غیر ھای سیاسی مختلف، از چپ مفھومی است که با توسل به آن روند جمھوری دموکراتیک و الئیک

ھای  ھا و  اختالف ان مذھبی طرفدار جدایی دولت و دین، می توانند، با حفظ ویژگیدموکرات و نو اندیش گرایان تا ملی

با ھدف سرنگونی رژیم جمھوری  تنھانه  و چالش ھم سویی. با یکدیگر قرار گیرند و چالش خود، در ھم سویی
ی، سیاسی و اجتماع ھای تغییر و دگرگون سازی در ی تاریخیایفای نقشاسالمی، بلکه به طور اساسی تر، برای 

  . در جھت آزادی، دموکراسی و جمھوری الئیک فرھنگی در ایران

 ----------------------------------------  
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