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ﺳﻪ ﺷﻌﺎر ﻓﺘﯿﺸﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ،آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺮ

در ﺟﮫﺎن ﻣﻪآﻟﻮد ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻓﺮآوردهھﺎی ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ وﯾﮋه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ...
اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ)*(
اﻣﺮوزه ،روﻧﺪھﺎﯾﯽ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ،از راﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﭗ ،ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ را ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮل ھﺎﯾﯽ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻣﻠﮑﻪی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ  ،ﺷﻌﺎر »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼم ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ،طﺮح اﯾﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ی
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ "ﺳﯿﺎﺳﺖورزی" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﻮﻣﯽ ،در ﻧﻔﯽ اﻧﻘﻼب و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﮫﺮ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ "ﮔﺬار دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ھﺮ ﺳﻪی اﯾﻦ راهﺑﺮدھﺎ اﻣﺎ ﭘﺮ اﺑﮫﺎم و ﺗﻮھﻢ اﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد طﺮاﺣﺎن آنھﺎ
ﻣﻘﺎﻣﯽ اﻓﺴﺎﻧﻪای و ﺣﺘﺎ ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻓﺴﻮنزداﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮلھﺎی ﻓﺘﯿﺸﯽ ،از اﯾﻦ ﺑﺖوارهھﺎ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ از
ﻣﻮﺿﻊ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ در اراﯾﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوزه در ﮔﺴﺴﺖ
از »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« اﺑﺪاع ﺷﻮد» :ﺳﯿﺎﺳﺖِ دِﮔﺮ«.

»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« :از واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ
»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد « ،ﻧﺰد ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎری ﻣﺮﮐﺰی و اﺻﻠﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ھﻢ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ھﻢ اﺳﺘﺮاﺗﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اداﻣﻪی ﻣﺒﺎرزهی آزدایﺧﻮاھﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﻣﺸﺮوطﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن واﻧﻤﻮد
ﻣﯽﺷﻮد .راه ﮔﺸﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز و آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .راهﮐﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺮداد  ٨٨در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺠﺴﻢ واﻻی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .راه ُﺑﺮ ِد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮلِ
دو ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻌﻨﯽ »دﻣﻮﮐﺮاتھﺎی ﺳﮑﻮﻻر« و »اﺻﻼح طﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ « اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،در ﺑﺎور طﺮاﺣﺎن
و ﻣﺒﻠﻐﺎن آن ،اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﮐﺴﺐ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺪرت ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺸﻮر و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ...رﻗﻢ زﻧﺪ.
ن زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﺑﮫﺎم و ﺗﻮھﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻧﻘﺶ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« را ﻣﯽﺗﻮان ھﻢ در واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮا ِ
ﻧﺸﺎن داد و ھﻢ در ﺣﻮزهی ﻧﻈﺮی در ﺑﺎرهی »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« و ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« در آن.
 -١در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻀﺤﮑﻪی "اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ .در اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از اﯾﻦ رو ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﺗﺤ ِ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ "آزاد" ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪی آن
ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد « ﺧﺎرج از ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .طﺮﺣﺎن ﺷﻌﺎر »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« در اﯾﺮان ،
اﮔﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ از آن دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ و ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺴﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﺮوج از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 -٢در ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻌﺎرف و آﺷﻨﺎﯾﺶ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ "آزاد" ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ،
آزادی ﻧﺸﺮ و ﺗﺠﻤﻊ ...و ﺑﻪ وﯾﮋه آزادی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮطھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
»آزادی« اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ دوﺑﺎره ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .طﺮاﺣﺎن ﺷﻌﺎر »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد « اﮔﺮ
ﺑﻪ واﻗﻊ ﺧﻮاھﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد
آزادیھﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻈﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﻨﻮﻧﯽ.

 - ٣اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻪ ﺑﻪ طﻮر ﻋﺎم ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻣﺮدم ﺑﺮای ادارهی ﻧﮫﺎدی
ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﻣﻌﯿﻦ ،اﻓﺮادی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ رای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ
اﻣﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﯾﺎﺳﺖِ ﺟﻤﮫﻮری ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،ﺷﮫﺮداری و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ھﺮ ﺻﻮرت ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ ﺧﻮد ﭘﺴﻮﻧﺪی
دارد :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﭼﻪ؟ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﮐﺪام اﻣﻮر ﯾﺎ ﻧﮫﺎد؟
ھﻮاداران ﺷﻌﺎر »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد « در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان اﮔﺮ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « را ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎری ﭼﻨﺪان
راھﺒﺮدی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﻪ طﻮر ﻋﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ زﻣﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾ ﯽ
ﻣﺤﺮک ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﮑﺮت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد در اوﺿﺎع
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان »ﺳﯿﺎﺳﺖورزی« ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ ﮐﺪام اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؟ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﮐﺪاﻣﯿﻦ
ﻧﮫﺎد؟ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ؟ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ؟ ﺑﺮای ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﮫﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺑﺮای ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ؟ در ﺻﻮرت اول آنھﺎ ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ
ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﺒﺪاد ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و دﯾﻦﺳﺎﻻرای ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ را ِه ھﻢﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻼحطﻠﺒﺎن
و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ در اﯾﺮان .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد آنھﺎ از »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد « ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﻧﮫﺎدھﺎﯾﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﻻﺋﯿﮏ در ﻋﺪم ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﺑﮫﺎم ﻧﺨﺴﺖ در طﺮح ﺷﻌﺎر
ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنرا ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 -۴ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺮاﯾﯽھﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن »اﺗﺨﺎﺑﺎت آزاد« ،ﻋﻤﺪه واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن ﻣﻘﺎم و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮھﻢ و ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن .ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در
ھﻤﻪ ﺟﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻟﻮ در
دﻣﻮﮐﺮاتﺗﺮﯾﻦ و آزادﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻣﻮر ﺧﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺧﻮد « ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ» ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد « راهﮔﺸﺎی اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ...ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ .راهﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ را ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮ ِد ﻣﺮدم در ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ ﺟﻨﺒﺶھﺎ  ،ﻣﺸﺎرﮐﺖھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﯿﺎرات و ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻣﻌﯿﻦ وﻟﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ  -اﯾﻦ آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن  -ﮐﻪ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﺎن«
ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﻧﻪ از ﺑﺮای ﻧﻔﯽ اﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدھﺎی وﺟﻮدی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و از ﺗﺼﻮرات ﻣﻮھﻮم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت « در ﺳﯿﺎﺳﺖ و در ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع دوری ﮐﻨﯿﻢ.
در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دﯾﻨﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ،داﻧﺸﯽ ،ﺣﺰﺑﯿﺘﯽ ...ﭼﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ) ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖ( ﺗﺎ اﺟﺰای ﭘﯿﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻋﻈﯿﻢ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ،ﺑﺎ وﺟﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ،ﺑﻪ
طﻮر ﻏﺎﻟﺐ و ﻋﻤﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎ »ﻧﻈﺮ « ﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ن ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨ ﺪ؛ در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺪرت ھﺎ »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« و ﺣﺘﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧ ﯽ
ن رأیدھﻨﺪه اﯾﻦ »ﻧﻈﺮ« را از آ ِ
ﻣﺮدﻣﺎ ِ
ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺮ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪای آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻓﺮاﺗﺮ از آن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،آن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزادی آورد و ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی.
 -٥اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی اﺻﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،در آزادﺗﺮﯾﻦ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن ،اﻋﺠﺎز ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ را ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در دورهی اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی »ﺑﮫﺎر ﻋﺮﺑﯽ« آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﭼﻮن
اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺸﻮر ،ﭼﻮن واﮔﺬاری اﺧﺘﯿﺎت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺪهای ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ،ﺑﺮای
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ،ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﮐﺮدن و اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮری را اداره ﮐﺮدن ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻮن اﻧﺘﻘﺎل ،واﮔﺬاری و ﯾﺎ ﺳﭙﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات و
ﻗﺪرتِ ﺧﻮد  -ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﺘﯽ و ﺑﺮای دورهای ﻣﻌﯿﻦ -ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ...
ھﯿﭻﮔﺎه ﺗﺮﺟﻤﺎن »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ »ادارهی اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖِ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد « ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ھﯿﭻﮔﺎه آورﻧﺪهی آزادیھﺎی ﻓﺮدی و ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی و ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺧﻮ ِد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آزادیھﺎ و ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی و ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﮐﺴﺐ آن ،در آن ﺟﺎ

ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .آزادیھﺎی ﻓﺮدی و ﺣﻘﻮق ﺷﮫﺮوﻧﺪی و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزات ،ﺗﻼشھﺎ ،دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮیھﺎ
و ﻣﺸﺎرﮐﺖھﺎی ﺧﻮد اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ،در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ و ھﻢﭼﻨﺎن ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎ رای ﻣﺮدم ،در آزادﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻤﻪی اﺣﺰاب در روﻧﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎن ،ﻧﻈﺎم ھﺎ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺻﻨﺪوقھﺎی رای ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ھﺎ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﯿﺰه و ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯽ ھﻮﻟﻨﺎکﺗﺮاﻧﺪ.
اﯾﻦ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آزﻣﻮدهاﯾﻢ.
 -۶اﻓﺴﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭼﻮن اﻣﺮی ﻣﻘﺪس و ﻧﺎﻣﯿﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ف زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزهی اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ وﺳﯿﻠﻪای در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی
زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺮا ﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ھﺪ ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ آزادی در رھﺎﯾﯽ ﻧﺎم دارد .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻧﻘﻄﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن ھﺎ راه و روﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺮای ﮔﺬر از ﺧﻮد ،ﺑﺮای
ﺖ ﺳﺮ ﮔﺰاردن ﺧﻮد و ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮی رھﺎﯾﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ھﺮ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ .از ﺟﻤﻠﻪ رھﺎﯾﯽ از ھﻤﯿﻦ »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ
ﭘﺸ ِ
ﻣﺮدم« ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﺧﺘﺮاع ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن از دﯾﺮ ﺑﺎز دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ  demos kratosﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
آن ﭼﻪ اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع روی ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« در ﺣﻮزهی ﺗﺸﮑﻞ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ در ﺷﯿﻮه ھﺎ و ﺷﮑﻞھﺎی اداره ی اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺸﻮر و ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮهی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه
در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻀﺎدھﺎ ،
ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رھﺎﯾﯽ
اﻧﺴﺎن ھﺎ در آزادی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻧﺎﺳﺎزه ﯾﺎ ﭘﺎرا ُد ﮐﺲ زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ :از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻزم ،ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون
دﻣﻮ ﮐﺮاﺳﯽ اﻧﺠﺎم داد ،ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺳﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪاد را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .اﻣﺎ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آن ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم داد ﭼﻮن در اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ» ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ « ھﻤﻮاره
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه را ﺑﺮ دﮔﺮﺳﺎزی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﭘﯽ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮ در
ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن ﮐﻪ راﺳﺖﺗﺮﯾ ﻦ ﺟﻨﺎحھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐ ﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﺪون دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ و رﺿﺎﯾﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﺮدم در ﮐﺜﺮتﺷﺎن
و از طﺮﯾﻖ آرایﺷﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و دوام آورد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪای
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎرا ُد ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
»آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت« :ﻗﺪرتِ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﯾﺎ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮ ﻗﺪرت
اﻓﺴﺎﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از زاوﯾﻪی ﻧﻈﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزھﺎ ﺗﮑﯿ ﻪ ﮐﻼم ﭘﺎرهای از
ﺳﺨﻦﮔﻮﯾﺎن در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺗﺤﺎد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺗﺒﻌﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی » ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﺷﻌﺎر ،راه ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ طﺮح اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی« ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ راه ﮐﺎر از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاه ،دﻣﻮﮐﺮات و ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﭼﻮن راه ﺣﻞ ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺤﺚ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ،
اﺗﺤﺎد ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و اﻋﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪی اﯾﺮان اﺳﺖ .دﯾﮕﺮی ،ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻧﻈﺮی »ﺗﺼﺮف
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ »دوﻟﺘﯽ -ﺣﺰﺑﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﺗﮏﺣﺰﺑﯽ .ﺑﻪ اﯾﻦ دو زﻣﯿﻨﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 -١آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ،ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎ اﺣﺰاﺑﯽ ،آن ھﻢ در ﺧﺎرج از ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘ ﻤﺎﻋﯽ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر» ،ﺗﺸﮑﯿﻞ« و »اﻋﻼم« ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ دلﺧﻮاﺳﺘﻪ و

ارادی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ در رﺧﺪادھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺮوج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ واﻗﻌﯽ  -و ﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺧﻮد را از ﭘﯿﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ ،آﺷﮑﺎر و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ واﻗﻌﯽ ،ﺑﺪون اﻋﻼن و ﺟﻨﺠﺎل ،در ﻋﻤﻞ ،ﺧﻮد را
آﺷﮑﺎر و ھﻮﯾﺪا ﻣﯽﺳﺎزد ،ظﮫﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮا ﻣﯽروﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﮔﮫﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﭼﻮن آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ
ﻧﺪارد .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ »آﺷﮑﺎر ﺷﺪن« را ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ در
ﻟﮫﺴﺘﺎن در ﺳﺎلھﺎی  ١٩٨٠ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺧﻮد آن را از ﭘﯿﺶ
اﻋﻼم ،ﻣﻄﺮح ﯾﺎ طﻠﺐ ﮐﻨﺪ .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ ،از ﭘﺎﯾﯿﻦ و از درون ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺮوهھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻧﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج از
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان و ﺑﺴﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺮدم" ﯾﺎ "ﻣﻠﺖ".
 -٢دوﻣﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﺎزی ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ -ﺣﺰﺑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و رد
ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﮫﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽدھﺪ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ اﻣﺮوز در ﺗﮑﺎﭘﻮی
اﺑﺪاع ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽاﻧﺪ .ھﻤﻪی آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺷﮑﺎل
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب -دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
رھﺒﺮی و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ،ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ )دوﻟﺖ( و ﺣﻔﻆ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺑﺤﺮان
ﻧﻈﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ژرﻓﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
»ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«  ،ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ ھﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﯿﻮهای ،ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﺰاب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن در ھﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﻤﻮاره در زﻣﺎن و ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺒﺎرزه ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ -ﺣﺰﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد  -ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ  -ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪی »ﺣﻔﻆ ﺧﻮد« ﭼﻮن دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺸﺮوع « ﻧﺎم دارد ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﺮﮐﺖھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﻮزهی اﻗﺘﺪار و
ﮐﻨﺘﺮلاش ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد در ﻣﯽآورد.
اﻣﺮوزه ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺸﮑﻞﭘﺬﯾﺮی ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺣﺰﺑﯽ -دوﻟﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ )دوﻟﺖ( ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﮑﻞ ،ﻣﻀﻤﻮن و ھﺪف دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺪاع و
ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﮫﺎن را ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و دوﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ -ﺣﺰﺑﯽ ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻣﺪاری  Etatismeﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎی
ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺪهھﺎ و راه و روشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﮐﺎدر ھﻤﺎن
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺑﯿﻨﺸﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻮن آنھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻗﺖ را ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ،وﻟﻮ ﺑﮫﺘﺮ ،ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ» .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ! ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ آن را ﺑﺎ
ﺖ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ«
ﻗﺪرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﺪ» .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »ﻗﺪرتِ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ« و ﯾﺎ »دوﻟ ِ
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎ »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ « ﯾﺎ »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮ دوﻟﺖ« ﺑﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ» .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ « ،در
ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺮﮐﻮب) ،(١ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﻘﯿﺎد و ﺑﺮدﮔﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻤﺮار
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺪ ﺳﻼح
»ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ« :ﺳﻼح ﻧﻘﺪ و ﻧﻘ ِ
اﯾﻦ دو ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺸﮫﻮر ﻣﺎرﮐﺴﯽ :ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻧﻘﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻧﻘﺪی ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺳﻼح اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد،
ﭼﻮن ﯾﮏ دوراھﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪاﻧﮕﯿﺰ ھﻤﻮاره در دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺸﺪد ﺗﻀﺎدھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ از ھﮕﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬر از ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،در ﺑﺎره ی
ﻧﻘﺶ ﻗﮫﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻦھﺎ رﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آنھﺎ را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺿﺮوری ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.

ﻣﺒﺎرزهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ و ارﺟﺢ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان و
ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﭼﻮن ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ﻗﺮار داد ﮐﻪ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ رخ دھﻨﺪ و ھﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺷﮑﻞھﺎﯾﯽ از ﻗﮫﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻗﮫﺮ اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﻗﯿﺎم ﯾﺎ اﻧﻘﻼب را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻗﺮار داد .اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪاری ﭼﻮن ﻗﯿﺎم ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ،ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﻧﻘﻼبھﺎی ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
رژﯾﻢھﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و اﺳﺘﺒﺪادی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ذھﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل
ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻔﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ
را ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ھﺎی ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﻪ" ،ﻋﻘﻼﻧﯽ" و "ﻣﻨﻄﻘﯽ" ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺼﻮر ﮐﺮد.
اﮐﺜﺮ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺑﮫﻨﮕﺎم ،ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه و اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻗﯿﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺒﺎرﯾﺖ و
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،ﺑﺮای آزادی و رھﺎﯾﯽ ،در ﺷﮑﻞھﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ،ﺣﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻨﺒﺶ،

ﭼﮫﺎرﭼﻮبﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ» .ﺳﯿﺎﺳﺖِ رھﺎﯾﯽ» ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮد» ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﺗﻔﺎﻗﯽﺳﺖ .ﻣﮑﺎنھﺎی
آن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ ،طﺒﻘﺎت ،ارﺗﺶ ﺗﻮدهای،
ﺗﻮدهی ﺷﻮرﺷﯽ ...اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶاﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﺶ آنھﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ «).(٢
ﻣﯿﺎن ﻗﮫﺮ ﻧﺎب و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﮫﯽ از ﻗﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ آﮐﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮐﺜﺮ اﻧﻘﻼب ھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ ﺟﮫﺎن در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻐﺮﻧﺞ رخ دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﭘﺲ
از ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرترﺳﯿﺪﮔﺎن " ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ و
اﻧﻘﻼب" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻗﮫﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﮫﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪای از رﺷﺪ ﺗﻀﺎدھﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺎﮐﻤﺎن ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﮑﻞھﺎﯾﯽ از اِﻋﻤﺎل ﻗﮫﺮ دﻓﺎﻋﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﯿﺪان اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﻘ ِﺪ اﺳﻠﺤﻪ -
ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﮫﺮ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ -ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ طﺮﻓﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎریاﻧﺪ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﭘﺎ
ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ ،ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺳﻼح ﻧﻘﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و آن را ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و در ﺿﻤﻦ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﺎم و
اﻧﻘﻼب ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﺎن ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪان ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﺸﻨﻪی ﻗﺪرت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﮫﺮآﻣﯿﺰ را ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» ،ﻧﻘﺪ ﺳﻼح« )ﻧﻘﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﮫﺮ( را از
ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺳﺎزﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ :ﺑﺮای »ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ِدﮔﺮ«
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ،ﺑﻪ طﺮح ﻣﻮﺿﻊ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎرهی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﮫﺖ اﺑﺪاع
»ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ِد ﮔﺮ« ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖِ رھﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﺳﺘﺒﺪادی ،دوﻟﺖﮔﺮا و ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﮔﺴﺴﺖ از ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻤﮫﻮریﺧﻮاھﯽ ﻻﺋﯿﮏ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﮔﺮاﯾﺸﺎت طﺮﻓﺪار اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻔﻆ
ﮔﻮﻧﻪای از دﯾﻦﺳﺎﻻری در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 -١اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﻢ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﻣ ﻌﻨﺎﯾﯽ دارد و ﻧﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ »آزاد« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﺟﺎری
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﻮن آزادیھﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮﻗﺮار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺑﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﮫﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻌﺎر ﯾﺎ راه ﮐﺎری واﺣﺪ ،ﻣﺮﮐﺰی و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮح و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را اﻣﺮوز »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .از
ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﮫﺎم و ﺗﻮھﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 -٢اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ھﻢﭼﻨﺎن و ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل و اھﺪاف ﻣﺒﺎرزه در ﺟﮫﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ :ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آزادیھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺟﻤﮫﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ
و دﯾﻦ )ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﺘﻪ( در ﻧﻔﯽ و رد دﯾﻦ ﺳﺎﻻری )ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ( .اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﻈﻢ اﺳﺘﺒﺪادی دﯾﻨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان،
ﺟﻤﮫﻮریای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﻻﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﺟﻤﮫﻮریای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ ﯾﺎ ﻻﺋﯿﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راه ،ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و طﺮحھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ را داﻣﻦ زﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﺷ ِﺪ آﮔﺎھﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
 -٣اﻣﺮوزه ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ

ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ -ا ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺳﺨﺖ زﯾﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ،ﭘﯿﮕﺮد و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﺮ

ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺒﺮم روز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .وظﯿﻔﻪی ﺧﻄﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،اﻧﺠﻤﻨﯽ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﺑﺎزﻧﮕﺮی و
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد در ﺣﻮزهی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
» -۴دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ « ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺼﺮف و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺪاوم ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ  multitudeاﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ھﻤﻮاره ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :
ﻧﻘﺪ و ﻧﻔﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎنھﺎ ،ﻗﺪرتھﺎ و داﻧﺶھﺎ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪاوم ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﺧﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد .اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ،ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ،ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﺪا از ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺗﻌﺪا ِد ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻪ ھﻤﻪی
اﺷﮑﺎل ﺗﺼﺮف و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ھﺎ و داﻧﺶ ھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻗﻠﯿﻞ .ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺿﺮوره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ،در ﺗﻀﺎدھﺎ و ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﮕﯽاش ،از ﺻﻨﺪوقھﺎی رای و ﯾﺎ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽھﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺜﯿﺮ
و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﺮد اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﯿﺖ
و ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرگاش ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖرھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ اھﻤﯿﺖ و ارزش
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام آزادیﺧﻮاھﺎﻧﻪ و رھﺎﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ و ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ او
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد ﺑ ﻪ ﺿﺪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدود اﺳﺖ.
 -۵ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ ،در ﭘﯿﮑﺎر ﺧﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن رﺧﺪادھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻣﺒﺎرزه را در ﺟﮫﺖ رھﺎﯾﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنھﺎ را از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .در ھﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ »رھﺎﯾﺶ«
 Emancipartionﻣﻼک اﺻﻠﯽ ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
راهﺑﺮدی ﭼﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ « در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت» .آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ« ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف و اﺣﯿﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻧﻘﯿﺎد و
ﺑﺮدﮔﯽ را اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ھﺮ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪای .از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮ
ﮐﻪ در دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﮫﺮ رژﯾﻢ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﮫﺮ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺷﺮ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۶در ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ روﺣﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯽ در ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﺬل ،ﻣﺎ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﭘﺮﺳﺶ
اﺻﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از آﻏﺎز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ھﻤﻮاره اﻧﺪﯾﺸﻪی »ﮔﺴﺴﺖ« ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﮔﺴﺴﺖ در ﺑﯿﻨﺶ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ .ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد .ﮔﺴﺴﺖ از اﺷﮑﺎل
ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ .ﮔﺴﺴﺖ از »اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد را »ﺗﻨﮫﺎ واﻗﻌﯿﺖِ ﻣﻤﮑﻦ « و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد .در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻘﺎدی ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺴﻠﻂ.
ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ،ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎرج از ﻣﺸﻐﻠﻪی ﻓﮑﺮی ،ﻧﻈﺮی و ﺣﺘﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﮔﺴﺴﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن در ﺑﻐﺮﻧﺠﯽاش ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ و اﺑﺪاع اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ...از آن ﺟﮫﺖ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوز آن در
دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮔﺴﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻼﻓﺼﻞ و اﻣﺮوزی ﺟﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﮑﺸﺎف اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت در اﯾﺮان ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر و ﻣﺸﻐﻠﻪ
ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
-------ﻣﻌﻨﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و » ﻣﺒﺎرزه« در ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ،ﺟﺪا از آرﻣﺎن ﺷﮫﺮی ﯾﺎ اوﺗﻮﭘﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اوﺗﭙﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ
آن ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺮطﺑﻨﺪی ،ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﺮوز اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ،ﺑﺴﯽ ﺳﺨﺖ و ﺑﻐﺮﻧﺞ،
ﺑﺴﯽ ﻧﺎ ﻣﺤﺘﻮم و ﻧﺎﻣﺴﻠﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﮕﺮ » ﻣﺒﺎرزه« از ﺑﺮای ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺳﻘﻒ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﺎت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻣﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻧﯿﺎزی ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه دارد؟
ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راھﻨﻤﺎی ﻓﻌﺎﻻن راه رھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« )ﻧﺰد
ﻧﯿﺠﻪ() (٣ﯾﺎ »ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎل« )ﻧﺰد ﺑﻨﮋاﻣﯿﻦ() (۴ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدھﺪ .ﺧﻄﺮ را ھﻤﻮاره
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد .ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮده و ھﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﻓﺮو ﻧﻤﯽآورد .اﺻﻞ را ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ
ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﻧﮫﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد -رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﻣﺒﺎرزه
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ
)*( ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ در :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﻠﺪ اول :ﻓﺘﯿﺸﺴﯿﻢ ﮐﺎﻻ.
 -١ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ در :درس ھﺎی ﮐﻮﻟﮋ دو ﻓﺮاﻧﺲ –  :١٩٧٦ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع ﮐﺮد.
 -٢آﻟَﻦ ﺑﺪﯾﻮ در :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ Conditions
 -٣ﻣﺎرﺗﯿﻦ ھﺎﯾﺪ ﮔﺮ :ﺧﺪا ﻣﺮده اﺳﺖِ ﻧﯿﭽﻪ در  : Holzwegeراهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.
 -٤واﻟﺘﺮ ﺑﻨﮋاﻣﯿﻦ درLe surréalsme, Dernier instantané de l’intelligentsia européenne :

