
  شیدان وثیق
   ١٣٩٠ بھمن – ٢٠١٢ فوریه

cvassigh@wanadoo.fr 
  
  

  ای بر بحث و گفتگو سھمیه
  پیرامون

  خواھی ی جمھوری کارھای مبارزه راهو   اوضاع اپوزیسیون خارج از کشور
 

  

  .اشاره کنم نظری ی زاویهاز  مبحثبه دو می خواھم  ،تلگرافیبه صورت  ،در این بحث

را از که اعتبارشان  شویم رو به رو میھایی  با فرمول ھموارهما  ،ھای سیاسی پردازی جملهدر امروزه این که  میک -١

چون وفاق  مقوالتیاند  از این قبیل. است گذشتهشان  تاریخ مصرف سخن گوییماگر  و یا به زبان کاالیی اند دست داده

معنایی  زمانیھا در  این. یا غیر خواھی وری، جمھبلوک طبقاتی فراگیر، یا تشکل بحزی واحد،  اتحاد بزرگ،  جبھه ،ملی

ی  و یا در مبارزه برای استقالل ملی )نیالیسمولوک(با استعمار  مبارزهر دوران د. بود میسرکمابیش شان  تحقق داشتند و

 تا نیز دوران تاریخیدر ھمان  کهبا این  آن،ی دوم  تا اواسط نیمه ی بیستم  در سده فاشیستی در جنگ جھانی دوم ضد

و  اجتماعی، سیاسیھای  توانستیم زمان می ما سپری شده تاریخ آندر  .بودند برانگیز و پرسش حدودی پروبلماتیک

اجتماعی ھای  وفاق ای، و شرایط تاریخی ویژه تضاد عمده سالح مفھومی و تئوریرا از ھم جدا کنیم و به کمک  اقتصادی

ریزی  اندیشیم و طرح و یا حداقل بی به وجود آوریم نامیدیم می دشمن اصلیآن چه که در برابر را بزرگی و سیاسی 

در  و از این قبیل ای ھای بزرگ توده بندی قطبفراگیر،  احزابجنبش ھا و ھای آزادیبخش،  هھجب چون پدیدارھایی. کنیم

  .گرفتند قرار می ھا با آن ھای منطبق کرد ھا و عمل بندی زمان مرحلهھمین چھارچوب 

. اند در ھم آمیختهپیوسته و زیادی  ی اندازه، تا اند ی پیچیدهھایی رو به رو ھستیم که با ھم در ارتباط زمان بااما امروزه ما 

از میان  به کلی سیاسی - مختلف اجتماعی ھا یا فازھای مرحلهھا و  زمانمرز که خواھیم بگوییم  نمیما در این جا 

استبدادی برای  امروزه زمان مبارزه ضد. سازد نمیو متمایز جدا دیگر  ھا را از یک ی آندیوار چینگوییم که  بلکه می اند رفته

جدا از زمان مبارزه برای  ،گرفته استجدایی دولت و دین الئیسیته یا که در ایران خصلت ضد تئوکراتیک برای  آزادی

ارزه برای جدا از مب نیز دموکراسی سیاسیجمھوریت و مبارزه برای زمان  .نیست اسییس دموکراسیجمھوریت و 

 این دیگریزمان . جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نیست نیز این یکیزمان . دموکراسی اجتماعی نیست

دیگر ھیچ مرز اجتماعی، سیاسی،  و است از مبارزه با مناسبات سرمایه داری که ھم ملی و ھم جھانی شدهجدا نیز 

مبارزه برای رھایی از سه زمان جدا از  خیلی خیلینیز  ین آخریازمان و  نیست نمی شناسد... تاریخی و فرھنگی

  ...باشد نیستسرمایه، مالکیت و دولت  ی که سلطه بنیادین ی سلطه

در  اجتماعی  -سیاسی ی و بالواسطه کنونیحل مشکالت  برایمبارزه امروزه گیرم که بنتیجه  خواھم جا میاز این  

و  کردهامروز رخنه  ھمین دلدر که  فرداییمسایل و دخالت دادن  در نظر گرفتنبدون  ی زمین کره ایران و ھر جای دیگر

در و دخالت دھیم،  دریابیمباید از ھم اکنون را اگر این فردا  پس .شود ممکن مینابیش از پیش  زند، ھر دم شبیخون می

، طبقاتیاقتصادی و  نای منافعاجتماعی بر مب پلورالیسمھای بزرگ سیاسی و  اجتماعی به دلیل  ایجاد کلیت این صورت

نا ممکن  باشند می و متضاد، متفاوت گوناگون که ای و غیره ، سنتی، دینی، سلیقهیفرھنگ، کیایدئولوژی، یھ نظرگاه

، حقوق بشری و الئیسیته یا دموکراتیک اصول جمھوری خواھی، گردبر تنھا به عبارت دیگر امروزه نمی توان  .شود می

یا  خواھی حتا جمھوری –اتحاد یا ائتالفی بزرگ ، پایان دادن به جمھوری اسالمی یک کالم در رد و جدایی دولت و دین

اجتماعی، اقتصادی و  مختلف ھای در حوزه پسا جمھوری اسالمیمسایل از به وجود آورد و  – چپ به طور کلی

ھا و  ، بر مبنای جدا کردن زمانحاد ھاییچنین ائتالف ھا یا ات .نھادرا به طور موقت کنار  ھا آننظر کرد و یا  صرفسیاسی 

ھای  با تضادھا و بحران خیلی سریع اند آمده به وجود که تا کنون نیز آیندبه وجود  اگر ھم به صورت مصنوعی ،فازھا



از ھم  و شوند رو می به روھا  با آن گری چالشھا و  ضرورت دخالت دادن آنو  و فازھا ھا ناشی از ھمان تداخل منطقی زمان

   .پاشند یم

ایجاد  باطل در آرزوی چنان ھم در نتیجه را در نظر نگیرند و و فازھا ھا کارھایی که تداخل و پیوند زمان به گمان من، راه

 باشند می )یا ترقی خواھانه(روانه  ، ماتریالیستی و پیشفاقد بنیادی عینینه تنھا ، باشندساختارھای فراگیر و انبوھی 

گرا یا ارتجاعی  و حتا توتالیتر و عقبانگیز برتوھم ، کننده گمراه پوپولیستی،بلکه فزون بر این  ھستند،نا شدنی  بنابراینو 

  .باشند میبه مفوم اصلی کلمه 

  

  

مجالس  گویان در سخنای  پاره تکه کالماین روزھا  که ،میان گذارم ی نظری در از زاویهخواھم  مبحث دومی که می -٢

آلترناتیو  در این جا البته منظورم. باشد می ی ایجاد آلترناتیو شده است، مساله رایرانی در خارج کشو سیاسی

و خارج از بحث من  با آن ھا نیست کاریما را نیست که بی شک  یا از این قبیل ای الیزهکاخ کاخ سفیدی،  ھای سازی

سوی نیروھای مستقل جمھوری از  نامندش و ورزی سیاستمفھومی است که شعار، فرمول یا بلکه آن . گیرند قرار می

مشتمل بر دو عنصر  راھکار برون رفت از وضعیت اپوزیسیون کنونی ایجاد آلترناتیو چون .شود خواه و دموکرات طرح می

  .دولت است  - حزب تشکلنیرویی به آلترناتیو قدرت حاکمه و دیگری مساله تصرف قدرت و  شدن یکی تبدیل: است

احزابی، آن ھم گروھی یا ای،  آلترناتیو ھیچ گاه توسط عده. پردازم بدیل یا آلترناتیو می کپربلماتییکم خیلی خالصه به  -

 . شود در خارج از کشور، ایجاد یا ابداع نمی اپوزیسیون ایراندر خارج از متن جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی در مورد 

در میدان مبارزاتی  سیاسی ضد سیستمی -یھای اجتماع تنھا می تواند در فرایند رشد و گسترش جنبشآلترناتیو 

آلترناتیو واقعی و نه . کند عروج می اجتماعی داد شود بلکه در رخ آلترناتیو دلخواسته ایجاد نمی. شکل گیرد داخل کشور

ھای اجتماعی تبدیل به واقعیتی  کند بلکه در جریان جنبش گاه خود را از پیش اعالم نمی ساخته ھیچ مصنوعی و خود

 در برابر حزب توتالیتردر  آلترناتیویبه  سولیدارنوسکتبدیل شدن فرایند آن  عالیی  نمونه. شود میناپذیر  اجتناب عینی و

واقعی و از پایین و نه از باال توسط گروھی برای تصرف  اجتماعی  - آلترناتیو سیاسی .است ١٩٨٠ھای  سال لھستان

ھای اجتماعی در درون جامعه و فعالیت و مشارکت  دل جنبش از ب،قدرت و اعمال سلطه حتا به نام مردم و انقال

   . و نه از جایگاه دیگری خارج از این میدان و بستر می خیزد برھا  ھای سیاسی در این جنبش گروه

ھا و  شکلبر نقد و رد  مشمول دولت است که  - ل حزبیتصرف قدرت و تشک موضوع سازی آلترناتیو  ی دومین جنبه -

امروز در تکاپوی ابداع  در ھمه جا ھای احتماعی جنبش .شود می سازمانیسیاسی و  فعالیتی  هھای کھن وهیش

 .دارندقرار  و سخت جدید یھای در برابر چالشھا نیز  ی آن ھمه. اند سازماندھی   ھای نوینی از مشارکت و خود شکل

یا به عبارت دیگر تشکیل حزب  دولت  - ی حزب نمونهی بیستم در  که در سده  اشکال تاریخی و سنتی سازماندھی

چنان  و ھمکردند  عمل میو حفظ آن  دولت یعنی برای رھبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسیسیاسی 

تحزب واقعاً موجود، چه در گذشته و چه امروز، با ھر . اند در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته اکنون، کنند می

احزاب این . ای، ھمواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است ایدئولوژی، ساختار و شیوه

و  اند، ھمواره در زمان کالسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در ھدایت و سازماندھی سیاسی ایفا کرده

گرا  حزب دولت. دگیرن ته و میخواھانه قرار گرف اجتماعی رھایی ھای و جنبش ھا حرکت ای از مبارزه، در مقابل مرحله

جدا از جامعه، در ، چون دستگاھی »خود حفظ»  کارانه ، بنا بر سرشت محافظهقرار می گیردقدرت  زمانی که بر مسند

ی  از رشد و توسعه. زند می نامندش» خشونت مشروع«دست به سلطه و ستم یا آن چه که  ناگزیرکشور  مدیریت

آورد و حتا به  گیرند، جلوگیری به عمل می قرار می  او ی اقتدار و کنترل ه خارج از حوزهھای اجتماعی ک  ھا و جنبش  حرکت

از این رو، امروزه بیش از ھر زمان دیگری در طول تاریخ، برای نیروھای رھایی خواه، بغرنج . پردازد می ھا سرکوب آن

این پرسش اصلی : و دولت مطرح استبرای تصرف قدرت  تشکیالتدولت یا  -حزب  کالسیک به صورتنه پذیری  تشکل



، دلمشغولی سیاسی ما را باید دولتی تغییر داد یو تبدیل شدن به حزب دولتکه چگونه می توان جامعه را بدون تصرف 

   .تشکیل


