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     یفتیششعار سه 

  و مبارزه مسالمت آمیر قدرت آلترناتیوانتخابات آزاد، 

  

  ...گردند مستقل می یھای چھره، یابند می ویژه حیاتیھای ذھن انسان  ، فرآوردهمذھبیآلود  مهجھان در 
  )*( ممنا میفتیشیسم  من که است ھمان این 

  

سیاسی  گفتمانی  ملکه ھایی سحرآمیز را چون فرمول شعارھاییراست تا چپ،  از ایران، اپوزیسیون در روندھایی ،امروزه
ی آلترناتیو طرح ایجاد ،دیگری. است شده اینان مرکزی تکیه کالماست که  »آزادانتخابات «شعار ، ھا از آن یکی. اند کردهخود 

 آمیز مسالمت ی تبلیغ مبارزه ،قھرھر گونه انقالب و  نفی درسومی،  .نامند می "ورزی سیاست"  است کهدر خارج از کشور 
ھا  طراحان آن نزدکه  جاییتا  اند  انگیز  و توھم ابھامپر اما  ھابرد این راهی  ھر سه .خوانند می" گذار دموکراتیک" که است

  . کنند می کسب جادوییحتا ای و  افسانه مقامی

از  که در عین حال .در سیاست است ھا واره بتاین از  ،فتیشی ھای فرمول ایناز  زدایی افسون ن در این جام بحثموضوع 
گسست در  باید امروزه میچه که آن از  عناصریارایه در ست ا تالشی ،اجتماعی ھای جنبش متکی بر خواھی رھایی موضع

  .»ِدگر سیاستِ «: ابداع شود »سیاستِ واقعاً موجود« از

  
  

  از واقعیت تا افسانه : »آزاد نتخاباتا«

 شده اصلی و مرکزی یشعار به تبدیل ،در خارج از کشور ویژهه ب ،از اپوزیسیون ایران ھایی بخشنزد  ،»انتخابات آزاد«
 وانمود کنونتا  مردم ایران از مشروطه یخواھ آزدای  ی مبارزهی  ادامه. شود خوانده می ھم تاکتیک و ھم استراتری. است

 پس از ویژهه ب ،درون جامعهاز برخاسته  ،فراگیر کاری راه .رود به شمار می امروز و آینده کشور سیاسی راه گشای. شود می
 مورد قبولِ  ردِ بُ  اهر. شود می تعریف دموکراسی واالیتجسم . شود تلقی می ،انتخاباتیبه تقلب در اعتراض  ٨٨خرداد  جنبش

طراحان  باوردر در یک کالم، . شود می ماعال »ان دینیاصالح طلب«و  »سکوالر ھای دموکرات« یعنی تاریخی سیاسی دو نیروی
جلوگیری از ، قدرت دموکراتیک کسب، اصالحات تدریجی به سویرا  ایراندر مبارزه سرنوشت تواند  میاین شعار  ،آن و مبلغان

  .رقم زند ...از این دست یچیزھای وکشور فروپاشی 

 زیر حاکمیت جمھوری اسالمی ایرانِ  کنونیواقعیت در  توان ھم را می »انتخابات آزاد« نقش از یدریافتچنین  توھمابھام و 
    .در آن» انتخابات« واقعی نقشو  »نمایندگی دموکراسی«ی  در باره نظری ی حوزهو ھم در  نشان داد

  کنند پیروی می اسالمی اساسی قانون دموکراتیک که از ضد یقوانین بنا بر "انتخابات" ی همضحک ،جمھوری اسالمی در - ١

 در ایران. ، نه دموکراتیک و نه برابرانهباشد آزاد تواند می نه شرایطیچنین  تحتِ انتخابات در ایران ، از این رو .پذیرد انجام می
آن  ی تابعه و دیگر قوانین یعنی قانون اساسی موجود نظامباشد که از  "آزاد" به معناییتواند  میتنھا زمانی  اتانتخاب ،کنونی

 ،در ایران» انتخابات آزاد«شعار طرحان  .برگزار شود قانون اساسی چھارچوب از خارج »آزاد انتخابات« به بیان دیگر، .نکند پیروی

اعالم کنند که انتخابات مورد  با صراحتدر متن و مضمون شعار خود باید  می، دارند از آن و برداشتی تحلیلچنین  به واقع اگر
  .  پذیر است امکاننظام  از قانون اساسییا خروج  گسست در شرایطا تنھ نظرشان

اندیشه،  و آزادی بیان که باشد " آزاد" به معناییتواند  می یشرایط در تنھا »انتخابات«، متعارف و آشنایشدر شکل  - ٢
برای  ی کهھای شرط چنین وجود .وجود داشته باشنداپوزیسیون  مخالفان وفعالیت  آزادی به ویژهو ... تجمع و نشرآزادی 

اگر » انتخابات آزاد«طراحان شعار  .گرداند می باز پیشینگیری  نتیجه ھمان ما را به ھستند دوباره هکنند تعیینانتخابات » آزادی«
ود در شرایط وجانتخابات آزاد  :کنند و کامل تکمیل صورت ینه ابشعار خود را  باید می ،ھستند چنین انتخاباتی به واقع خواھان

  .نظم استبدادی کنونی خارج ازیعنی  ھای نامبرده آزادی



 نھادی ی برای اداره ، مردمانتخاباتدر . داردداشته و وجود  به طور مشخص ھموارهبلکه  عامبه طور نه  انتخابات - ٣  
 اسی نمایندگی ایندر دموکر .گزینند خود برمی یرااز طریق  به نمایندگی از خودافرادی را  معین، و یا انجام اموری مشخص

پسوندی  خود پیدر  ھمیشه ، انتخاباتدر ھر صورت .دنباشغیره  و شھرداریگذاری،  ، قانونیجمھور ند ریاستِ نتوا می امور

  برای کدام امور یا نھاد؟انتخابات  ؟چهانتخابات برای : دارد
 چندان شعاریچنین نظر دارند که  مدکلی  به طوررا  »انتخابات«اگر در اپوزیسیون ایران  »انتخابات آزاد« ھواداران شعار

ی به نیروی ،که انتخاباتی در دستور کار نیست ھنگامیبه ویژه ، در ھر زمان دتوان چون به طور عام نمی ندارد مشخصراھبردی 

در اوضاع  به قول خود خواھند اما اگر به طور مشخص می .شودتبدیل  اجتماعی و سیاسی کنکرتبرای عمل سیاسی  محرک
 ینکدام؟ انتخابات برای نظر دارند مدرا  کدام انتخابات توضیح دھند باید می در این صورت ،کنند »ورزی سیاست«لی ایران فع

باید مشخص  به عبارت دیگر شوراھای اسالمی؟ برای مجلس شورای اسالمی؟ برای ؟ اسالمیجمھوری  ریاستبرای  ؟نھاد
یا  واست  در جمھوری اسالمی اسالمی  -  ی سیاسینھادھا این گونهبرای  اتانتخاب ،»انتخابات«شان از  منظورآیا کنند که 

که تجسم  را یھای نھادھا  آن اول صورتدر  ؟ھستنددموکراتیک  که اسالمی نبوده بلکه است نوع دیگراز  یھای برای نھاد
 بیانبه  .شوند میھا  آن درو مشارکت خواستار شرکت  شناخته، به رسمیت ھستندی راساال دینو  تبعیض، استبداد مطلق
طلبان  چنین است موضع اصالح .گیرند در پیش میرا  کاری سیاسی با رژیم جمھوری اسالمی و قانون اساسی آن ھمراِه دیگر 

 و دموکراتیک یدھایانتخابات برای نھا ،»انتخابات آزاد«از  ھا آن مقصوداما اگر  .در ایران و بخشی از چپ و اپوزیسیون راست

 در طرح شعار گردیم به ھمان ابھام نخست می باز ھم بر در این صورت که است قانون اساسی رژیم عدم پیروی از در الئیک
   .نکنندتکمیل و کامل  تصحیح، که نام بردیم یتصریحاتبا  را آنتا زمانی که  ،»انتخابات آزاد« عام و کلی

- اجتماعیات تغییر نقش آن درمقام و  کردن ده وانموعمد، »اتخابات آزاد«گفتمان ھای  سرایی افسانهاز  دیگر یکی -۴

، در تجارب متعدد تاریخی .نه تنھا در ایران بلکه در سراسر جھان .بیش نیست تخیلیو  توھمنیز  تصور این .استسیاسی   

 ، ولو درتبا انتخابا اند که نشان داده مدرنیته، ی هدویست سال ی با پیشینه ،ھای غربی ھمه جا و از جمله در دموکراسی
سرنوشت  امور خود و برتصاحب مردم « یعنی آن چه که مادموکراسی واقعی و حقیقی  آزادترین شکل آن، ترین و  دموکرات

سیاسی،  ھای یاننابسام اصلی و اساسی گشای راه »انتخابات آزاد«از سوی دیگر، . پذیرد تحقق نمینامیم،  می »خود

در باید  به طور عمده و اساسی  ھا را نابسامانی این یابی برای غلبه بر راه .نیست جوامع بشری... ی و اقتصادیعاجتما
شان پیدا  اجتماعی ھای و فعالیت ھا ، مشارکتھا جنبش ریقطی امور خود از  در اداره مردم خودِ  مشارکت مستقیم و مداخله

 »گاننمایند« که -ریستوکراسی عصر مدرن این آ -افرادی معین ولو منتخب به  خوداختیارات و قدرت  انتقالتا از طریق  کرد

 وجودی بنیادھاییکی از که  آزاد و ھمگانی انتخابات اصل نفیبرای از نه  ،گوییم می این را. شوند می مردم یا ملت

موھوم  تصورات از بشناسیم و  ھای آن را ھا و ناتوانایی محدودیت که بابتاین از بلکه  ،استنمایندگی در مدرنیته  دموکراسی
  .دوری کنیم و در تغییر اوضاع سیاست در »انتخابات« نقش و توانایی نسبت به

سیستم و  چون... حزبیتی دانشی،تکنیکی،  ،ایدئولوژیکی دینی، سیاسی،اقتصادی، ی ھا سلطه ی کهدر عصر

 که دنیاییدر  ؛شوند اعمال میپیکر جامعه  اجزایتا ) حکومت و دولت(حاکمیت  کالنمکانیسمی پیچیده از سطح 
به  ،نوین ارتباط جمعی دموکراتیزاسیون گسترده ناشی از وسایل با وجود، ای رسانهو  ییغاتتبل، یاطالعاتھای عظیم  دستگاه

کنند تا جایی که  سازی می» نظر«ھا  در عصری که این قدرت ؛باشند می ھا قدرت اینوابسته به متعلق یا  و عمده طور غالب
 یاپوزیسیون و حتا» افکار عمومی« ھا د؛ در عصری که این قدرتنکن د یا مینپندار خود می از آنِ  را» نظر«این  دھنده مردماِن رأی

آن  ،نمایندگی دمکراسیآن  فراتر از و انتخابات ...کنند اعمال میپنھان  یاای آشکار  سلطهبر افکار و عقاید  و سازند میرا  خود

   .یبرابر و عدالت آورد و نه آزادیند توا ه مین ،کند و عمل می وجود داردکه امروزه  گونه

نکرده اعجاز  ،شکل آن ترین ترین و دموکراتیک آزاد در، نمایندگی اصلی دموکراسی ھایابزاربه عنوان یکی از  انتخابات -٥

چون  انتخابات، .اند آشکارا نشان داده» بھار عربی« ی تجربهی اخیر  دورهاین را تجارب متعدد تاریخی و در  .کند و نمی است

 ، برایمردماز  گانیمایندن، به ای عدهبه  مردمبه جای خود برای مدیریت جامعه و کشور، چون واگذاری اختیات  افرادی انتخاب
اختیارات و  سپردنیا و  ، واگذاریانتقالچون انتخابات ، را اداره کردن یکشور یا عمومی امر ووضع کردن  قانونحکومت کردن، 

... دھند انجام نمی به راستیوظایف خود را غالباً که  نمایندگانیبه  -معینای  موفتی و برای دوره به صورتحتا  - خود قدرتِ 
و  است نبوده »و برای خود خود به دستِ  مردم ی امور اداره«آن یعنی  به معنای حقیقی» دموکراسی«گاه ترجمان  ھیچ

   .نیست

و نیست، با این که  استنبوده و مدنی  حقوق شھروندی و دیھای فر آزادی ی آورندهگاه  در عین حال نیز ھیچانتخابات 

، در آن جا که به خاطر کسب آن آید مدنی به شمار میشھروندی و ھا و حقوق  یکی از این آزادیبه راستی انتخابات آزاد  خودِ 



 ھا گری دخالت، ھا تالش ،محصول مبارزات مدنی و حقوق شھروندی و ھای فردی آزادی .باید تالش و مبارزه کرد که وجود ندارد،
. ستا و فعالیت اجتماعی میدان مبارزهدر  ،واسطه و بی مستقیم ، به طورو طبقات مختلف مردم اقشارخود  ھای و مشارکت

که  شاھدیمچنان  ھمو  ایم در تاریخ مدرنیته بارھا دیده .یابد تقلیل و انتخابات »دموکراسی نمایندگی« به تواند نمی یامر چنین

 توانند می ھا و پیشوایانی ظامن ،شان مختلف ھای روند دری احزاب  ا شرکت ھمهبو در آزادترین شرایط دموکراتیک  ،ردمم یار با
. اند  تر ھولناکبسی  ،اند و کودتا مستقر شده با سرنیزه که ھایی دیکتاتور ھا و  که از دیکتاتوری آیند بیرون رای ھای از صندوق

   .ایم سال پیش آزموده و سه ایرانیان، سیما حداقل  این را

نیز در حالی که دموکراسی  نگرد، میو نامیرا  مقدس چون امریدمکراسی نمایندگی به افسانه دیگر، آنی است که  -۶
چیزی  رسیدن به آندر راه ای  نیست بلکه وسیله ھا انسان ی زندگی و مبارزه ھدفِ دموکراسی معنا و . ست ازمینی و میر

برای  ،خوداز  گذربرای  گردد می راه و روشی ھا انسان از تاریخ ای نقطهدموکراسی در . نام دارد ییرھا درآزادی  است که

بر  حکومت مردم« ھمینرھایی از از جمله  .از قید و بند ھر قدرت و حکومتی رھاییبه سوی  گذارو  خودسر گزاردن  پشتِ 
  .اند نامیده  demos kratos دموکراسی از دیر باز یونانیانبه یمن اختراع که  »مردم

شود، به ویژه از سوی فعاالن  زیر سوال برده می ،ملی و جھانی سطحھای اجتماعی در  بشنج در ویژهه ب ،آن چه امروزه

 ،تشکلی  در حوزه» نمایندگی«، سیستم موجود آورند میروی سیاسی که به میدان مبارزه برای تغییر اوضاع   - اجتماعی
از آن جمله است . ی امور جامعه، کشور و جھان است اداره ھای ھا و شکل شیوه در ور کلیبه ط و سیاست سازماندھی،

 شده شناخته سیاسی ی سازماندھی شکل و شیوهبھترین چون یا دموکراسی نمایندگی کنونی  »دموکراسی واقعاً موجود«
، تضادھااست، امروزه بیش از پیش این سیستم که نقش تاریخی مثبت خود را تا کنون ایفا کرده اما . در عصر مدرنیته

شکوفایی و رھایی  به منظورھا برای تغییرات بنیادین و ساختاری  ھای خود را در ایجاد شرایط و زمینه ھا و ناتوانایی محدودیت
  .گذارد ھا در آزادی و مشارکت با ھم به نمایش می انسان

توان بدون  مینتغییرات ساختاری الزم، حیاتی و بنیادین را ، سو کاز ی: ما اکنون در این جاست ی زمانه پاراُدکسناسازه یا 

از  اما. سازیم ھا در انقالب اکتبر، دیکتاتوری و استبداد را حاکم می بلشویک سانه بکراسی انجام داد، چه در این صورت، ودم
ھمواره  »افکار عمومی«وکراسی، دماین توان با دموکراسی واقعاً موجود انجام داد چون در  میرا ن آن تغییرات نیز سوی دیگر

 در ھای اجتماعی اخیر نگاه کنیم به نتایج انتخابات دموکراتیک در پی جنبش. ندنکانقالبی مسدود  دگرسازید راه را بر نتوان می
توان گفت  می در یک کالم .کنند حاکم میدر این کشورھا را ھای سیاسی  ن جناحتری تکه راس تونس، مصر، اسپانیا و یونان

شان  در کثرت خود مردم ی و آزادانه  داوطلبانه توافق و رضایتسو، بدون دموکراسی و انتخابات دموکراتیک یعنی بدون  یکاز  هک

 نمایندگی از سوی دیگر با دموکراسی اما ،دادانجام  و نباید توان را نمی ، تغییرات ساختاری و بنیادینشان و از طریق آرای
ای  تا کنون تجربه. تواند شکل گیرد و دوام آورد نیز اکثریتی برای تغییرات ساختاری و بنیادین نمیموجود و انتخابات دموکراتیک 

  .  باشد پاراُدکسیچنین نافی ایم که  نداشته

  
  قدرت بریا  آلترناتیوی  یآلترناتیو قدرتِ  : »قدرت آلترناتیو«

 از ای ه کالم پارهیاین روزھا تکدر که  است ضوعیوم، مدھی میقرار  نقد بررسی ومورد ی نظری  که از زاویه دیگر ای افسانه
در  قدرت سیاسی آلترناتیو ایجاد اتحاد برای ی مساله :سیاسی ایرانی در خارج کشور شده است محافلگویان در  سخن

قرار  شتاراین نو خارج از بحث تردید بینیست که ھای خارجی  توسط قدرت « آلترناتیو سازی«در این جا  البتهمنظور . تبعید

اسی برای ایجاد آلترناتیوی در خارج از کشور یبا طرح اتحاد نیروھای سیا مفھومی است که  کار راهبلکه آن شعار،  ،گیرد می
ھای  و غیر وابسته به قدرت دموکرات، خواه جمھوری ،مستقل فعاالناز سوی  کار راهاین . کند »ورزی  سیاست«خواھد  می

  .شود طرح میم خارجی

 ،یکی :است بحث ی زمینهمشتمل بر دو  ایراناپوزیسیون  کنونی نابسامان برون رفت از وضعیتراه حل لترناتیو چون ایجاد آ
تصرف «نظری  ی مساله ،دیگری .است ایران ی آلترناتیو قدرت حاکمهو اعالم خود به عنوان  در خارج از کشور یھای جریاناتحاد 

تواند  می ھمکه  سیستمی ،نامیم می »حزبی  - دولتی« سیستم ما که است آن چیزی لیتشک با ھدف »سیاسی قدرت
  .کنیم کوتاه می یدر این جا اشارات زمینه این دوبه  .حزبی و ھم توتالیتر و تک حکومتی دموکراتیک و چند حزبی باشد

ماعی یعنی در مورد ای، گروھی یا احزابی، آن ھم در خارج از متن جامعه و مبارزات اجت آلترناتیو ھیچ گاه توسط عده - ١
در فرایند رشد و گسترش تواند  میآلترناتیو تنھا . شود نمی »اعالم«و  »تشکیل«اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، 

و  خواسته آلترناتیو دل. شکل گیردو جامعه در میدان مبارزاتی داخل کشور  و ضد سیستمی و سیاسی -ھای اجتماعی جنبش



 ساخته و خودساختگی  و نه -واقعی  آلترناتیو. خیزد می ، برکند اجتماعی عروج می یھا اددخر رشود بلکه د ایجاد نمی ارادی
ھای  جنبش فرایندبلکه در  کند اعالم نمی چنین از پیشگاه خود را  ھیچ - و مبارزات اجتماعی ای جدا از جامعه عده توسط

 خود راجنجال، در عمل،  و بدون اعالن ،رناتیو واقعیتآل .شود می تبدیلناپذیر  و اجتناب ، آشکاراجتماعی به واقعیتی عینی

 تبلیغات برای شناساندن خود چون آلترناتیوو  به آگھی ینیازدر نتیجه و  روید می ، فراکند ظھور می ،سازد میو ھویدا  آشکار
توتالیتر در  قدرتوی در برابر به آلترناتی جنبش ھمبستگیفرایند تبدیل توان در  می را »آشکار شدن« ایناز ی  ا نمونه .ندارد

شود بدون آن که خود آن را از پیش  آلترناتیو قدرت توتالیتر می در عملجنبشی که  .مشاھده کرد ١٩٨٠ھای  سالدر لھستان 

در جریان ھای اجتماعی در جامعه و  جنبش دروناز  و از پایین، اجتماعی واقعی  - آلترناتیو سیاسی. اعالم، مطرح یا طلب کند
خارج از  ی دیگراھخیزد و نه از جایگ می ھا بر در این جنبش اجتماعی -سیاسی و فعاالن ھا مشارکت گروهمداخله و ، فعالیت

  .  "ملت"یا " مردم"قدرت سیاسی به نام از باال توسط چند گروه سیاسی برای تصرف  یعنی این میدان و بستر

نقد و رد  بهکه  موضوعی. است حزبی  - سیستم دولتیتشکیل موضوع تصرف قدرت و  ،آلترناتیو سازی دومین جنبه - ٢

امروز در تکاپوی  در ھمه جا تماعیجھای ا جنبش .دھد ارجاع می سازمانیسیاسی و  فعالیتی  ھای کھنه وهیھا و ش شکل
اشکال  .دارندقرار  نجبغرو  جدید یھای در برابر چالشھا نیز  ی آن ھمه. اند سازماندھی   ھای نوینی از مشارکت و خود ابداع شکل

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

در بحران  اکنون، کنند مینیز چنان  و ھمکردند  عمل میو حفظ آن  )دولت(رھبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی 
  .اند رفتهنظری و ساختاری ژرفی فرو 

ای، ھمواره برای تصرف قدرت و حکومت  ، چه در گذشته و چه امروز، با ھر ایدئولوژی، ساختار و شیوه»تحزب واقعاً موجود«
این احزاب کالسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در ھدایت و سازماندھی . کردن ساخته و پرداخته شده است

خواھانه قرار  اجتماعی رھایی ھای و جنبش ھا ای از مبارزه، در مقابل حرکت زمان و مرحلهاند، ھمواره در  سیاسی ایفا کرده

بنا  -حتا به نمایندگی دموکراتیک از اکثریت جامعه  - شود میمستقر زمانی که  حزبی   - سیستم دولتی. گیرند و می اند هگرفت
یا آن چه  سرکوبدست به  ناگزیر در مدیریت کشور ،هچون دستگاھی جدا از جامع» خود  حفظ«  ی کارانه بر سرشت محافظه

ی اقتدار و  ھای اجتماعی که خارج از حوزه  ھا و جنبش  ی حرکت از رشد و توسعه ناگزیر .زند می نام دارد» خشونت مشروع«که 
  .آورد میدر  کند و مردمان را به انقیاداعمال سلطه می ناگزیر. آورد جلوگیری به عمل می دارندقرار   اش کنترل

نه به صورت کالسیک  ،پذیری خواه بغرنج تشکل ، برای نیروھای رھاییمعاصر از ھر زمان دیگری در طول تاریخ بیش ه،امروز

دیگری که باید ابداع و  و ھدف مضمون، شکل دربلکه  )دولت( سیاسی تصرف قدرت ھدف با یتشکیالت یعنی یدولت  - یحزب

یعنی دولت قدرت سیاسی و را بدون تصرف  و جھان توان جامعه که چگونه می این پرسش اصلی .مطرح است، شوندکشف 
 ھای بغرنج یکی از به امروزه تغییر داد،نامیم،  می Etatisme داریم آن چه که دولت یاحزبی  - دولتی در سیستم شرکت بدون

  .است شدهتبدیل  خواه رھایی  اجتماعی  - فعاالن سیاسی

 ھمان کادر ایجاد کنند در حقیقت در حاکم در ایران خواھند آلترناتیوی برای قدرت سیاسی ه میھایی ک راه و روشھا و  ایده

را با قدرت  وقت قدرت سیاسی خواھند ھا می آن چون .مانند باقی میو عملی حفظ قدرت سیاسی  ، نظریچھارچوب بینشی

خواھد آن را با  گوید بلکه می نمی! نه رت سیاسیبه قد »آلترناتیو قدرت سیاسی«. کنند جا به جا  ،ولو بھتر ،سیاسی دیگری

 »دولتِ آلترناتیو«یا  و» آلترناتیو سیاسی قدرتِ « در حقیقت چیزی جز »سیاسی آلترناتیو قدرت« .قدرتی دیگر جایگزین کند
در ، »سیسیا آلترناتیو قدرت« .بسی متفاوت است» دولت برآلترناتیوی «یا  »سیاسی قدرت برآلترناتیوی «نیست و این با 

 و استمرار دنک میھا را حفظ  انقیاد و بردگی انسان شرایط ،)١( قدرت یعنی سلطه و سرکوبکه  آن چهیک کالم، بنا بر 

 .بخشد می
 
  
  سالح نقدِ و نقد  سالح: »مسالمت آمیز ی مبارزه«

 ،پذیرد میانجام  حسال از طریق ی کهنقد وجوید  توسل مینقد سالح  بهای که  مبارزه :مارکسی مشھورفرمول  دو این

تضادھای  تشددشرایط در  و و انقالبی ھای اجتماعی در جنبشدر دویست سال گذشته انگیز ھمواره  مساله دوراھی یک چون

ی  باره در ،چپ مارکسیستیبه امروز با گذر از تا  ھگلحداقل از  .شود و می است شدهمطرح  حاکمان و سرکوباجتماعی 
   .شماریم مین ضروریدر این جا را  ھا آن بازگویی که  است شدهارایه ھا  و نظریه تهرفھا  سخن نقش قھر در تاریخ



توان و  وسیله برای تغییرات سیاسی و اجتماعی را نمی ترین ارجحو  ترین مناسب چونمسالمت آمیز  اجتماعی ی همبارز 
در عین حال  و ھم رخ دھندآمیز  توانند مسالمت یمھم که  قرار داددیگر اشکال مبارزاتی چون قیام و انقالب  برابردر  باید نمی

  .خود گیرند بردفاعی  قھراز  ھایی شکل

آمیز و دموکراتیک  در مقابل انتخابات مسالمتنباید قیام یا انقالب را . کرد یھمان با خشونت و قھر ایننباید و انقالب را  قیام

ی بیستم که به  سده ھای بانقالاز سرنوشت فاجعه بار  پسانقالب،  یاقیام  ی چونپدیدارکه  این درست است. دادقرار 
رشد و تحول  مختلف ھای شکل با این حال اما .اند کسب کرده ذھنیمنفی استبدادی انجامیدند، بار  وھای توتالیتر  رژیم

 انهشکن نقالبی و ساختار، ااقتصادی تا سطوح باالتر سیاسی -صنفی سطحاجتماعی مردمان یک جامعه از  -مبارزات سیاسی
  .کردو تصور تحلیل ، "منطقی"و " عقالنی" ،ھای محدود و بسته در چھارچوب ،تعیین کرداز پیش  باید و نمی توان را نمی

 جباریت وقیام در برابر . دھند رخ می منتظره و اتفاقی نانابھنگام، به صورت  اجتماعیشکن  ھای بزرگ و ساختار اکثر جنبش

 ،کننده در جنبش حتا توسط فعاالن شرکت ،ریزی شده برنامه ھایی از پیش شکلی، در برای آزادی و رھای، عدالتی بی

ھای  مکان .ست منحصر به فرد و اتفاقی« ،توان توافق کرد ای که با آن می گفتهبه  ،« رھایی سیاستِ «. نیستپذیر  چھارچوب
ای،  ھا، طبقات، ارتش توده ع عمومی، کارخانهکشورھا، مجام. شوند جا می به پذیرند و در ھر تالشی جا آن گوناگون و تغییر

ھا را تعیین  تواند از پیش آن اند که ھیچ چیز نمی بخش ھای رھایی ھای مختلف سیاست ھا ھمه مکان این... ی شورشی توده
  .)٢(»کند

 آکنده بهو نه  قھر باشد تھی ازآید که نه   فضایی به وجودتواند  می ،مطلق در مبارزات اجتماعی مسالمتو  ناب میان قھر
به واقع، پس . اند بغرنج رخ دادهچندگانه و شکل  ینه اببه قھرآمیز جھان در ابتدا  معروفھای  در حقیقت اکثر انقالب.  مسالمت

و  ملیمنافع و مصالح " رسیدگان جدید است که برای حفظ آن چه که تازه به قدرت انقالبیاز کسب قدرت توسط نیروی 

رسد به  به قدرت می قھراین نیز درست است که نیرویی که با  .کنند اعمال می را بر جامعهدولتی  قھرنامند،  می "انقالب

 تواند میای از رشد تضادھا و تشدید سرکوب حاکمان، ناگزیر  در مرحله، اما با این ھمه. کند ترک نمی آن راسادگی 
 -  اسلحه نقدِ  ،در چنین شرایطی. گرددپذیر ناان اجتناب در میدحاضر انقالبی و  مردماز سوی  قھر دفاعیعمال از اِ  یھای شکل

   .برد نمیکاری از پیش  - است دفاعی به قھرتوسل منظور در این جا  انتقاد به 

پا  در چنین مسیریکه ھای اجتماعی  ، ھمراه با جنبشاند طرفدار تغییرات ساختاری خواه، آنانی که رھایی فعاالن اجتماعی
قیام و  در برابرآن را  ضمندر و  شناسد ترین شکل مبارزه می آن را مناسب و دارند کیدات نقدسالح ورت ضر، ھمواره بر نھند می

حاکم  نامستبد که در شرایطی، در عین حال، ایناناما  .آمیز به خود گیرند توانند شکل مسالمت که می دھند قرار نمی انقالب

از  را  )قھر ی هبه وسیلنقد ( »نقد سالح«، کنند می تحمیل جنبش مردم رب آمیز را مقاومت قھر قدرت ی دندان مسلح و تشنه تا
  . سازند نمیخارج  اجتماعی اشکال مختلف مبارزات احتمالی فھرست

 

   »گردِ  تیسیاس«برای : پایان سخن

ابداع در جھت بایست  میکه آن چه  ی باره در خود اثباتی موضع به طرح ،طوط کلیخدر این بحث و  پایاندر 

 ترجمان جھان،و  سیاسی و اجتماعی ایران ھای در جنبش خواھد میکه  موضعی. پردازیم میباشد  »گردِ   استییس«
 خواھد میموضعی که . باشد گر و سلطهگرا  داری، استبدادی، دولت سرمایه  واقعاً موجود ِ در مقابل سیاست   رھایی سیاستِ 

در اپوزیسیون  خواھد که می موضعیسرانجام . باشد توتالیترو  در گسست از چپ سنتیخواه  رھایی  چپِ گرایش  ترجمان

 و حفظ در جمھوری اسالمی اصالحات طرفدارگرایشات  متمایز از، ساختارشکنو  الئیک یخواھ جمھوری ترجمان گرایشایران 
  . باشد در ایران ساالری دیناز ای  گونه

انتخابات در ایران در  .پذیر است عنایی دارد و نه امکانجمھوری اسالمی نه محاکمیت نظم انتخابات آزاد در شرایط  - ١

 جاری در کشور آن از جمله قانون اساسی باشد که از یک سو قوانین جمھوری اسالمی »آزاد«به معنایی تواند  شرایطی می
برای ھمه بدون  اسییفعالیت سدر  انهبرابر امکانات وبرقرار  و غیره ھای مدنی دیگر شرایطی چون آزادی نباشند و از سوی

 و مرکزیواحد،  یکار شعار یا راهالبته ھای اجتماعی و سیاسی برای تغییر و دگرگونی،  در فرایند جنبش .مھیا باشند ااستثن

از . ایفا کند در جمھوری اسالمی تواند نمی» انتخابات آزاد«امروز  چنین نقشی را اما. شود  کننده و تعیینمطرح تواند  می فراگیر
 وضعیتبا ایران که  درکنونی  شرایط با توجه به سوی دیگراز آفریند و  می این شعار که و توھمی ابھام دلیل سو، به یک

  .متفاوت است یانتخابات



در جھت چنین  مبارزه اصول و اھداف بر چنان و بیش از گذشته ھم بایست اپوزیسیون خواھان تغییرات ساختاری می - ٢
جدایی دولت جمھوری، دموکراسی و  ،حقوق بشردفاع از  ،ھای مدنی آزادیمبارزه برای  :کندپافشاری ایستادگی و  تغییراتی

جایگزین  خواھد که می مناسباتیو توضیح  بیانبا  اما این ھمه .)تئوکراسی(ساالری  در نفی و رد دین )یا الئیسته(و دین 

ی تاریخی کنونی ایران،  برای مرحله، این اپوزیسیوناجتماعی  -ی سیاسی پروژه .کندکنونی  دینینظم استبدادی 
در این راه، مبارزه . الئیسیته استیا ای مبتنی بر دموکراسی و جدایی دولت و دین  الئیک یا جمھوری دموکراتیک و ای جمھوری

برای تشکیل مجلس مؤسسان سیاسی و اجتماعی  جنبش ایجادبرای  تالشبرای لغو قانون اساسی جمھوری اسالمی، 

 اجتماعیبه رشِد آگاھی  د سیاسی را دامن زند و از سوی دیگروھای موج ھا و طرح چالش میان برنامه ،سو کیتواند از  می
  . نسبت به ضرورت تغییرات اساسی یاری رساند

 امر، قرار دارند سرکوب تعقیب، پیگرد و زیرسخت  جتماعی ایرانا -سیاسی فعاالن شرایطی که در ، هامروز -٣

بازسازی بیش از ھر چیز با مشکل  این فعاالن. استتبدیل شده  روزمبرم  ی مسالهبه  ھا آنابی مجدد ی سازمان خود

یژه در خارج وه بروشنفکران و فعاالن سیاسی  ی خطیر کنونی وظیفه .دان جهموا خود منیجاجتماعی و ان، مدنی یھا فعالیت
بازنگری و  در ایران ن، دانشجویان و کارگرانزنا و سندیکایی، جنبش ھای مدنی، انجمنی جنبش به فعاالن کمک، کشوراز 

  .نظری و عملی است ی  در حوزه خودبازسازی 

 و خودگردانی مداوم خودمختاری یابد، تصرف و تصاحب میندموکراسی نمایندگی تقلیل  بهحقیقی که » دموکراسی« -۴
: خواھانه ھمواره چنین است ھاییر یا  مستقیم این دموکراسی موضوع اصلی .است multitudeتوسط تعداد کثیر  سیاسی

 برای تعداد کثیر مداوم جنبشیعنی ، ین مفھومه ابدموکراسی، . ھا ھا و دانش ھا، قدرت ھا در توزیع مکان و نفی نابرابری نقد

 و نماینده، بدون انتقال اختیارات خود بدون واسطه انجام چنین امری، .و برای خود خود در دست خود، توسطامور خود  گرفتن
ی  ھمهبه کثیر  تعدادِ اعتراضی  مستمرپیگیر و  یعنی جنبشدموکراسی در این دیدگاه  .خود مافوقبه قدرتی جدا از خود و یا 

. به معنای اکثریت نیستبه ضروره در این بینش تعداد کثیر  .ھا توسط تعداد قلیل ھا و دانش قدرت اشکال تصرف و تصاحب

 کثیر بلکه در مشارکت مردمان آید نمی بیرون ھا سنجی نظر ازیا و ھای رای  صندوق از، شا چند گانگیتضادھا و در ، تعداد کثیر
کمیت  دلیل، نه به تعداد کثیرو، س یکاز . گیرد انه شکل میخواھ اھداف مشخص رھایی گرد بهاجتماعی  -و فعاالن سیاسی

 ارزشدھد اھمیت و  انجام می رھایی ای سیاستدر راستخود رھایی امر برای  ای که بلکه به خاطر مبارزه اش و تعداد بزرگ
که به رغم خواست تعداد کثیر و بدون مشارکت او  ای خواھانه و رھایی خواھانه از سوی دیگر ھر گونه اقدام آزادی. کند پیدا می

  .و مردود است شود ضد خود تبدیل می هبانجام پذیرد 

 در جھت رھایشرا  اجتماعی، اشکالی از مبارزه -رگ سیاسیو در جریان رخدادھای بز پیکار خوددر تعداد کثیر،  -۵ 
» رھایش«باید اصل  در ھر جا می .کرد تایید یا محکوم، از پیش تعیین کرد ھا را آن توان نمیکه  کند می ابداعاجتماعی 

Emancipartion   و  سیاسیگری  مداخله اشکال استقرار از این . اشکال مبارزاتی قرار گیرد بابرخورد اصلی ما در مالک
در شکلی دیگر که  انقیاد و  قدرت سیاسینه برای تصرف و احیای  »آلترناتیو« .در برابر قدرت »آلترناتیو«تشکیل  چون بردی راه

 تعداد کثیر اشکال مبارزاتیاز این قرار است . ای و بند ھر قدرت و سلطه بلکه برای رھایی از قید بخشد استمرار میبردگی را 

  .شود متوسل می از شر استبدادبرای رھایی قھر ای  به گونهگاه  یمژقھر ر برابرز خود در در دفاع ا که

پرسش و  اندیشهتنھا که  برآنیمما ، در گسست از مارکسیسم مبتذل ی مارکسی بندی به روحی از اندیشه در پای -۶

بوده  برای رھایی »گسست« ی دیشهان، ھمواره تا کنون از آغاز اجتماعی، - تغییر ھستی سیاسی برای مبارزهدر  اصلی

از اشکال  گسست .واقعاً موجود از سیاستِ  گسست .از مناسبات اجتماعی حاکم در بینش، نظریه و عمل گسست .است
ناپذیر  و تغییر» تنھا واقعیتِ ممکن« که واقعیت موجود را» افکار عمومی«از  گسست .اندھیمساز و سنتی فعالیت سیاسی

   .و مسلط از نظام اعتقادی، ایدئولوژیکی، سیاسی و اجتماعی مستقرگسست م، در یک کال. پندارد می

 داری گسست از نظم موجود سرمایه ،دارند ھا باور انسان رھایی که به جنبش خود آن دسته از فعاالن سیاسی ایرانبرای 
به چگونگی اندیشیدن  .اشدب ھا کنونی آن ی فکری، نظری و حتا عملی موضوعی خارج از مشغلهتواند  نمی ملی و جھانی

مشارکت و از  یاشکال نوین ابداع و نوینمناسبات اجتماعی  ایجاد برای ،شا بغرنجی در و مناسبات آننظم این گسست از 

در  آناجتماعی امروز  -جنبش سیاسیی ایران و  جامعه از آن جھت اھمیت دارد که ...در امر عمومی مستقیم یگر لهمداخ
  .دنقرار دار داری سرمایهشدن جھانی  دوران تاریخی



تواند  نمیی ما  تواند جھانی باشد، با این که در شرایط امروز جامعه ، گسستی که تنھا میداری گسست از نظم سرمایه
 و مشغله موضوع کارباید  می، ایران، اما، به حکم انکشاف این مناسبات در داشته باشدجای  بالفصل و امروزیدر دستور کار 

  . ی ما قرار گیردفکری و عمل

 --------  

که در جھت  اوتپیایی .نیست اوتوپیا یا شھری آرمانجدا از  ،ما فلسفی سیاسیبینش در » مبارزه«و » سیاست«معنای 

، بسی سخت و بغرنج، و جھان ایران امروز یتاریخ شرایطدر  آنھر چند که تحقق  .کردتالش و مبارزه  ،بندی شرط توان می آن
 ؟نیستو  است نبوده اتناممکن شکافتن سقف از برای »مبارزه« مگراما  .است و چه بسا ناممکنمسلم  انمحتوم و  نابسی 

   دارد؟ندان به مبارزه چنیازی  اتممکنتحقق  مگر

نزد (  »توانایی بدبینی«که  است ی، آنقرار گیرد  رھایی راهفعاالن  راھنمایبایست  میامروزه به باور ما که  یبینش

 ارهوھمخطر را  .دھد خود راه نمی به که توھم است بینشی .توان نامید می )۴()نزد بنژامین( »بدبینی فعال« یا )٣()نیجه

امکان خودآگاھی  براصل را . آورد فرو نمی گردد و یا باز می بوده و ھست که آن چه برسر تعظیم و تسلیم  .نظر دارد مد
مبارزه  در ھا انسانرھایی  -خود را برزندگی واقعی سرانجام،  .دنھ میچیرگی بر وضعیت تاریخی  به سوینیروھای اجتماعی 

   .دھد قرار می
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