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ــــه « ــــدارد جامع ــــود ن ــــون جطــــرح  .ی واحــــد وج ــــه چ امع
چــــون ، را آن بــــدین معناســــت کــــه از ابتــــدا واحــــد کلیتــــی
  *)(».اندیشیم می قدرت ی سلطه زیر ،سیاست

ــــــــا ،زادیآ « ــــــــه ام ــــــــط ن ــــــــی فق  آزادی از ، آزادی منف
ــــه چیــــزی دیگــــرچیــــزی  ، بلکــــه آزادی مثبــــت،، نســــبت ب

  *)*(»آزادی برای ھدفی

  

 اساسی ھای در نشانهی تزھایی  به صورت ارایه را خرداد  ٢٢ پس از اعتراضی جنبش ھای شاخصبرخی نوشتار، این  در

به سیاق  .نامند می» سبز جنبش« آن را بسیاری فکار عمومیدر ا که جنبشی اجتماعی .دھیم مورد تأمل قرار می
تعصب بدون  ،در این جا نیز ما .اند مرسوم شده و حزبی ھای سیاسی فعالیتھا و  بشنجدر که امروزه  یھای رنگ نامگذاری

ی  مالحظهاین با  .بریم نام می عنوانبدین  جاری جنبشاز  گاھی، تی سیاس ، آن ھم در حوزهخاصی نسبت به رنگِ ای ویژه
  .است آن پلورالیست و رنگارنگخصلت گر  نمایان کنونینبش اعتراضی ج آشکار روز افزون واقعیتِ که  اساسی

از . پردازیم میخاص  یاز نگاه و موضع سبز جنبشھای  تضادو  ھا کاستیھا،  ھا و ناتوانی طرح تواناییبه  ،ستاردر این جُ 
در گسست از خواه  آزادی سوسیالیسم و دیگر چپِ  بینش، از آن مسیر ی در ادامهیک و دموکراتیک و الئ خواھانه، جمھوری ینگاھ
از  بخشی را خودما که  یبا جنش بستگی و ھم راھی ز موضع ھمچنین ا ھم .)توتالیتر(خواه  تمامت و سوسیالیسم سنتی چپِ 

و   مبارزه، نقدبا  ھمراهیعنی  .است انتقادی ،بستگی ھم این اما .خواھی و آزادی جمھوریت، دموکراتیسمدر راه  .دانیم می آن

 امر - کانت ی گفتهم به یبدون سرپرست و ق یعنی -بالغ  و مستقل ی که اندیشه در ھر جا .است و نظری سیاسیچالش 
  . ماردش جایز را نقد و گری پرسش

به کار  و استناد کمتر اتکأ، وانشفرا یدر احکام و ادعاھاکشور،  از ، بویژه در خارجایران سیاسی که اپوزیسیون دانیم می

، اجتماعی تحقیق و بررسی بر مبنایاظھار نظر جای  سیاسی، تبلیغاتدر  ھمواره. کند می جامعه شناسی سیاسی و میدانی
بر مشخص  واقعیت و شرایطبه جای تحلیل مشخص از ، از این رو .خالی است ،صورت بارز و فاحشبه  اما لکامبه طور اگر نه 

 گفتار. شویم  رو می به یکجانبه رو و ذھنی تفسیر تبلیغاتی و شعار، لفاظیبا ما  وفوربه  مشخص، و عینی ھای داده اساس

 عدم دست رسیبه دلیل ، تحقیقاتی در این باره در صورت وجود و یادر مورد جنبش اخیر  پژوھشبه دلیل فقدان ، ی نیزنکنو
 رایجکم و بیش  ھای پرازی سخنبرخی ، بر خالف جامن در این  اما کوشش .یستن و ایرادی کمبود چنیناز مبرا ، ھا به آن نگارنده

 ی فردیآرزوو اوھام  اساسبر  نگری احکام مطلق و قطعی و آینده اعالماز  تا حد ممکناین است که  ،ای حرفه ورزان سیاست نزد
  .اجتناب ورزم

 برخی. اندیشم را بی خرداد ٢٢پس از  رویداددگانه و متضاد جوانب چن ای از پارهاین است که  در این جا من تالشدر یک کالم، 
که نام برده  نگاھیی را برای تجزیه و تحلیل و موضع گیری از ھای مسیربه بیان دیگر،  .کنم مطرح را آن ھای کیپروبلمات مسایل یا

 کردن ی برای تغییر و دگرگوننظری و عمل ی مبارزه که ھمانا شرطبندیبرای  ارزشقابل و  ممکن مسیرھایی. شد، ترسیم کنم
از  با وام گرفتن مقوله( توانند در ضمن می که ھای جنگلی راه. است آن تنامسلمی و نامحتومی نتایج و سرنوش در وضع موجود

 :کنیم تکرار می .جای می دھیم ی خود وارانه و ما از ھم اکنون احتمال ناکامی آن را در تالش امید به ھیچ جا نیانجامند) ھایدگر



و  عمل سیاسی، ھا آن تحقق در جھت مبارزهبدون در نتیجه  و )ااُتوپی(ی رآرمانشھ امید و آن، بدون بدون ،چه !وارانه تالش امیددر 
   .شوند می» معنا« بی ،در مفھوم آرنتی آن ،»سیاست«

 درکه یزی است چآن  به مردماقشار از  ھایی بخششکل اعتراض ، در آغاز، سبز جنبش. بزرگ توھم، اختالف بزرگ -١
ناراضی از  اقشار اجتماعیاز  ھیجقابل توبخش  .اند نامیده، تقلب بزرگ ریاست جمھوریغیر آزاد و ضد دموکراتیک » انتخابات«

در  ،ھم واقعی است و ھم تخیلی ، درکی کهاز وضعیت سیاسی و اجتماعی خود و تشخیص ، با دریافتبویژه در پایتخت حکومت

برای پیروزی نامزد  ،تثبیت مسلم یا تغییر محتمل، تر بد وبین بد انتخاب  ر برابرشان قرار دارد، یعنیی که دتنھا بدیل موجود
با حرکت از  ،شماریم خود را جزو آن می ما، که کوچک دیگر و یبخش در حالی که. کنند میشرکت در انتخابات طلب خود  اصالح

 .کندمی  آن و دعوت به تحریم ورزد داری می ای خود در چنین مضحکه از شرکت، خواھانه ھای دموکراتیک و آزادی اصول و ارزش
در  ،، ھر دوکنندهتحریم اپوزیسیون عاصی و دیگری از سوی  افکار عمومی، یکی از جانب و متضاد این دو واکنش متفاوت

  .باشند و قابل فھم می دارند »یمشروعیت«، ی خود ویژه جایگاه

 تابتب و  در پی .نشان دادانتخاباتی  در کارزارباید آن را ی  واسطه بیخاستگاه یرد؟ گ جنبش اعتراضی از کجا سرچشمه می

به مبانی که  سبیتنامزدھای من .تعیین شده توسط حاکمیت یدر چھارچوب و حاکمیتاصالح طلب به نفع نامزدھای  تبلیغاتی
ی بیالن  و ھم چنین به مجموعه آن دموکراتیک تئوکراتیک و ضد والیت فقیه و قانون اساسی یعنی جمھوری اسالمی

ی  نتیجهجوش خود،  بیش خوداکم حرکتِ  در آغاز ،خیابانی جنبش. کنند مییاد و التزام  وفاداری سوگند ی آن ساله سی

ی است که ھمواره در تمامی انتخابات جمھوری اسالمی صورت گرفته تقلب ناشی از تحقیر بزرگِنامنتظره بودن نتایج انتخابات و 

 در این میان و بویژه تھرانی آن دسته از اقشار شھری، توسط جنبشاین  .و گستاخانه ردهتی این بار به صورتی گساست ول

 .اند بسته) بویژه میر حسین موسوی(طلب  پیروزی نامزد اصالحبه  فراوانی امیددل و  که شود آغاز میجوانان و زنان،  بخصوص
را ی خود  ساخته و پرداخته قواعدخود،  ی ساخته و پرداخته میدان بازی حتا در ،حاکم جناح سیاسیکه  برند می پیاینان اکنون 

  . نھد زیر پا می

 اختالفاز یکسو،  .خیزد بر می بزرگ توھمیو  بزرگ اختالفیاز  ،نامد می» زدگی بھت«نامزد اصالح طلب  شدت آن چه که

بزرگ نزد  توھمیاز سوی دیگر،  .استدر آرای مردم  اریدستکتقلب و  مبینبین آرای رسمی دو نامزد ریاست جمھوری که  بزرگ
 با توجه به شرکت وسیع ،اینان. اند رأی داده طلب دو نامزد اصالحبه آن بویژه در شھرھای بزرگ وسیعی که  اصالح طلبان و اقشار

موسوی را  به طور مشخصو پیروزی کاندیدای خود ، اند حضور یافتهکه خود در آن  شھرھای بزرگ رأی گیری یھا در حوزه مردم

این  بعد چندیو  اعالم نتایج انتخابات روزکه در  یخشماعتراض و میزان . پندارند میقطعی ، اختالفی کممسلم و یا حداقل با 

چه  آنمیزان از یکسو با  است د، در حقیقت، متناسبانَ کش می ھا به خیابان »؟رأی من کو«با شعاری چون  اقشار اجتماعی را

نسبت به انتخابات در نظام  توھم بزرگ توان آن چه که می و از سوی دیگر با می نامند »کودتای انتخاباتی«و حتا  رگبزتقلب که 
  .نامید جمھوری اسالمی

از  سخن، بخش مھمی از اپوزیسیون داد توصیف این رویدر  .مفھوم چون ، کودتاشعار چون »کودتا« -٢

 در جمھوری اسالمی تقلب باید گفت که است انتخاباتی تقلب ،این تبیین سیاسی از اگر منظور .راند می» انتخاباتی کودتای«
با ما که  تصدیق کردباید  این صورتدر  .گیرد انجام می تر ابعادی بزرگ دراین بار  با این تفاوت که .نیست نبوده و نوینی ارپدید

» کودتا«ی  مقوله اگر چنین باشد،و  .ایم ار داشتهسر و ک جمھوری اسالمی ی ساله تاریخ سی درازایر د فراوانی »کودتاھای«

 عمل، مقصوداگر اما . شود تبدیل می) سال یکبار ۴ھر ( به امری پیش پا افتاده. دھد میدست از  خود را ویژگی و تمایز
 ،خود یریاست جمھور ی خاتمی در دوره. است رایج بودهھمواره در جمھوری اسالمی  حاکمیت است که این نیز» قانونی غیر«

در  »مداوم کودتای«از باید  استدالل این بر بنا .کند صحبت می و مقامات دولتی و انتظامی دستگاه ی سازی روزانه بحران از بارھا

دھد و به  مفھومی خود را از دست می و تمایز باز ھم ویژگی» کودتا«ی  در این جا نیز مقوله .گفتسخن جمھوری اسالمی 
بر کودتا  :باید گفت در این صورت حقیقی آن است که سیاسی مفھوم ھمان »کودتا«از  درکاگر اما  . شود تبدیل می روزمرگی

 علیه انتظامینیروھای تای بخشی از دکو ...اپوزیسیون اطالح طلب؟ ؟ والیت فقیه؟ شورای نگھبان؟حاکمیتعلیه کی؟  ضد
 آن اصلی مفھوممعنا و  توجه بهبدون  تھییجی -تبلیعاتی ی صرفاً جنبه فرمول اگر اینسرانجام و  ...دولت؟  بر ضد بخشی دیگر؟

برای  که ی شعار تبلیغاتی حوزه در. داریمی دیگری قرار  در حوزهباید گفت که  تحالدر این  -  به باور نگارنده چنین است که - دارد

  .بحث توضیحی و تحلیلییک در  نهداشته باشد اما  معناییتواند  خود می



 اجتماعی ،ی اعتراضی و مبارزاتیا پیشینه اما، حاصل، سبز جنبش. ھا انباشت نارضایتی، تیی مبارزا  پیشینه - ٣
ھای  بخش آرایتجاوز به  .یرانادر سال حکومت تئوکراتیک  ٣٠ طی ھا انباشت نارضایتیبستر رخدادی در  .است سیاسی و

، بویژه ی مبارزاتی بدون پیشینه ،این جنبش .کند ایفا می اجتماعیجنبش برآمدن  در را از مردم در حقیقت نقش کاتالیز بزرگی

با وجود سرکوب و ، انباشت شدهھای  ھا و خواسته نارضایتیھا،  طی این سال .نمی توانست رخ دھد ی اخیر، طی دھه

در شکل  .دھند می بروزخود را  ،به کنشگران اجتماعی محدود متنوع اما ھای اجتماعی و انجمنی جنبش شکل دراختناق، 
متشکل از زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعاالن دفاع  مختلفِ  ایھ  گروه مبارزات در شکل. ی مدنی ھا و مبارزات جامعه یتفعال

ھا و  با دیدگاه... و دینی قومی، ھای ملی اقلیت، فعاالن ، کارگران و فعاالن سندیکالیستمعترض ، روشنفکرانبشر از حقوق

ھای طرح شده در تظاھرات خیابانی از  شعار، به سرعت، بھت زدگی پایان ُشک ناشی ازاز  بدین سان، پس .گوناگون  ھای فقا
 .کنند سیر میتر  رادیکالھای سیاسی و اجتماعی  هبه خواست در انتخابات ، از اعتراض به تقلبشرکت کنندگانسوی بسیاری از 

نارضایتی . است نیافته و پاسخ اشت شدهیاسی انبسی و عھای اقتصادی، اجتما محصول نارضایتی در حقیقت جنش سبز

 تخریب ھر چهدر  ھای او سیاستاز  .احمدی نژاد ، از حکومتشھری ھای وسیعی از مردم، بویژه در میان اقشار متوسط بخش

. بین المللی ی ی دولت در عرصهھا بحران سازیاز . اسالمی حکومتاز  یدر دست جناح قدرت انحصار از .اوضاع اقتصادی بیشر

     .روندانھپایمال کردن حقوق شو ھا  سرکوب آزادیاز 

 یبرخالف تصور در روندی که تا کنون پیموده است، ،اعتراضیجنبش . ھا  ھمزیستی ناھمسانی، بسیارگونهجنبش  - ۴
ما ھمواره در حقیقت . دواحد و یکدست نیست نیز کنند میکه در آن شرکت » مردمی« .ھمگون و یکدست نیستی جنبش غالب،

ھای مختلف سر و کار  با خواستهو اجتماعی مختلف طبقاتی و  بلکه با با مردمان مختلف و متفاوت در موقعییت ھای» مردم« نه با
این چند گانگی جنبش  .پلورالیستی است وچندگانه رنگارنگ،  پویشی، اند دادهای که به او  رنگ یگانه با وجودنبش سبز، ج .داریم

گروه ھای مختلف  ھای در فعالیت .در جنبش اقشار مختلف حضوردر . مشاھده می کنیم یاسیرا ما در وجود گرایشات مختلف س

با (  »ھمگانی«ھای انبوھی و به اصطالح  در این گونه جنبش .تواند باشد نیست و نمیجوش  خود چنداندر جنبشی که به واقع 
و چندگونگی ) چندانی(از بسیاری  بسیارگونه .ستیممواجه ھ )١(گونه بسیار باما ) ھمگانی نیست نیز چندانجنبش سبز این که 

ای از  شعار پاره ،»بسیاریم ما«بدین سان،  .پس تنھا کمیتی بزرگ نیست بلکه کیفیتی چندگانه نیز ھست. تشکیل شده است

 ،ما نقشپس . اندر تضادھا و تمایزھای م .مان در چندگانگیاما  ،ما بسیاریم. کند را بیان می، نیمی از حقیقت ن جنبش سبزفعاال
 دری مان ھا ھمسانی نا زیستی ھم دادن سازمانبلکه  .ناممکن است که امری. نیست ھا و اختالفھا  تمایزا زدن دورانکار یا 

   .است )ای پروژه(ای  نظری، فلسفی، سیاسی و برنامه چالشبرخورد و  روند

این با این که . است چندگانهنیز  جنشی ھا چندگانه، خواسته جنبشبه نسبت  .مجازی »مردم«، واقعی مردمان - ۵

ی چندان تبلور و تلخیص کننده دارند،ی سیاسی که ھمواره در سرشت خود خصلتی تقلیل دھنده در شعارھا چندگانگی
اگر نه قدغن (و پس نشاندن  تحدیدش، ھای که یکی از ویژگی است »ھمگانی جنبش«بنا بر قانونمندی و این، . ندنک نمی پیدا

  .بیش نیست آرزویی که جنبشبه حکم ضرورت اتحاد و یکپارچگی . ھا و تمایزھای واقعاً موجود است اختالف م و بیاناعال) کردن

، در نبود یا کمبود تحقیق و بررسی »جنبش ھمگانی«در مناسبت با خواسته ھای اقشار شرکت کننده در  مشکل اصلی ما

این که  تعییندر این شرایط،  .ی واقعاً موجود استھا و تشخیص خواستهتبیین  ھمان طور که گفتیم، ،میدانی و جامعه شناسانه
ی نھادھا،  نقش سازماندھنده و ھدایت کننده فقدانبویژه در . کاری بس دشوار و تأمل برانگیز است» خواھند؟ مردم چه می«

 اقشار که یتشکالت خود جوشدر فقدان و یا  .کنند میرا نمایندگی  ھای مختلف اجتماعی بخش ی کهھای ھا و سازمان گروه

ابراز  به طور مشخص ھای خود را خواستهآورند و از این طریق  ، به وجود میتقل از احزاب و سازمان ھای سیاسیمردم، مس

 از بوبژهھا و فعاالنی،  کمیته، ھا گروه. وجود نداردخودجوشی کامل گفتیم که در جنبش اعتراضی اخیر،  حال، با این. کنند می
وجود  واحدچون پدیداری یگانه و  »مردم« که کنیم باید تأکید ھمواره .کنند ایفا میقابل توجه  ینقش و فعالیت ،نشجوییاقشار دا

ای  لحظهدر ، ای نقطهدر مردمانی که . کنند عمل میھای شان  ه مردمان در چندگانگی خواستهبلک ،دنبخواھ »چیزی«د که نندار
ای  ارادهاما  .انجامد که به اراده ای واحد می یابند مشترکاتی را در خود میھا و  سوییھم ،ی تاریخیرخدادی، اتفاقدر و  معین

   .ناپایدارو  متزلزلھمواره موقت، 

توان  آن چه که در باره ی خواسته ھای جنبش اعتراضی، حداقل تا کنون، میبا این حال  .آزادی مثبت،  منفی آزادی - ۶

سیاسی و اجتماعی شده اند، خواھان کسب حقوق شھروندی و مدنی،  ی گفت این است که اقشاری که وارد صحنه ی مبارزه



نفی  تغییر مناسبات مبتنی بر تبعیض به ویژه در رابطه با پایمال شدن حقوق بشر، به رسمیت شناختن منزلت انسانی و سرانجام
خواسته ھایی ھستند که  بدون تردید ھای برشمرده، در کلیات شان، خواسته .تندو دموکراسی ھس کسب آزادی دیکتاتوری و

ھایی  ، چنین خواستهچشم اندازاز این . کنند می نفیکنونی ایران در شکل مطلق کنونی اش را  استبدادی موجودیت تئوکراسی

اما پرسش اصلی  .شوندی سیاسی ایران  ژرف در حوزه یبه تغییرات تھیمن، آینددر صورتی که شرایط الزم فراھم  ،توانند می

 آزادی مثبت، و یا ؟چیزی دیگر )نسبت بهو یا ( رفاً آزادی منفی، آزادی ازصاما  .آزادی، آریزادی؟ آکدام : ماند ھمواره باقی می
) تاتورینه به جمھوری اسالمی و دیک( »خواھیم نمی« که در این جاست که از آن چه .غایتی و ھدفیچیزی، آزادی برای  یعنی

برای ؟ هآزادی و دموکراسی برای چبه بیان دیگر،  .رسیممی ی سیاسی اجتماعی یعنی به پروژه »خواھیم می«به آن چه که 

خود را در ھای  یا پاسخ پاسخ ،شعاریتبلیغی و ، خارج از فرمول ھای که ھایی پرسش ...مشخصات کداممناسبات دیگر و با  کدام

   .نیافته است امروزجنبش اعتراضی کنونی تا 

ھای اقشار شرکت کننده در جنبش اعتراضی  باید تأکید کنیم که خواسته. تاریخیھای  ، خواستهزمانهھای  خواسته - ٧

 مردم خواسته ھای اقشار. ھم مشترکاتی دارند و ھم تمایزاتی. ندیکی نیست. اند متفاوت ھای تاریخی دو چیز با خواسته

 .دنھا دار آناجتماعی   - سیاسی آگاھیمیزان  مناسبتی مستقیم با .باشند می آن ھا ھای حسی و عینی برخاسته از دریافت
با  مناسبتی مستقیماجتماعی  -کنشگران و مداخله گران سیاسی جانباجتماعی از   -خواسته ھا و طرح ھای سیاسیاما 

از . را باید بپذیرد یھای مات و شرطی تاریخی اما ملزو این تشخیص مرحله .دندارتشخیص آن ھا از مرحله ی تاریخی دریافت و 

ھای عینی و  واقعیتنسبت به این که نمی تواند . جمله این که نمی تواند خواسته ھای مشروع اقشار و طبقات را نادیده بگیرد
ی این که خواسته ھای تاریخ. بیگانه باشد) اونیورسال( روا جھانو  نسبت به مرحله ی تاریخی زمانه چنین ھمو ذھنی جامعه 

 باالبردن که این سرانجامو . روند مید بلکه فراسوی آن ھا نتوانند در سطح خواسته ھای واقع بینانه و تحقق پذیر باقی بمان نمی

به معنای کنند،  مبارزات سیاسی و اجتماعی میمیدان تاریخی را وارد  ی مرحلهھایی که  جریانھا توسط  سطح خواسته

و این ھمان تمایز  .قابل نسخو حتا  پذیر اصالحنامسلم،  یعنی ممکن ای رمانشھریآاما . باورمندی به آرمانشھری است

جان و معنا » سیاست«که به  ای آرمانشھری. است چپ توتالیتر آرمان شھری ی دینی و ھای فاضله با مدینه ما آرمانشھری
عروج  ،پدیدار شوند، به حتم و ضرورو نه  ،اجتماعی می توانند ھای که در رخداد .نامیم نابھنگامی ممکن می ما آن را، ھد می
 مبتنی بر دموکراسی، آزادی وای  جمھوری ،جھان و عصر کنونی، در این مرحله از تاریخ ایران، به باور ما، ممکن نشھریاآرم. کنند

برای  مبارزه و ی سیاسی و فلسفه اندیشه تاریخ و که البته به معنای پایانای  جمھوری. است )الئیسیته( جدایی دولت و دین
به شرطی ، تالشو  این فراروی، این اندیشه اما .سرمایه داری نیستمناسبات فراروی از مناسبات حاکم کنونی بر جھان یعنی 

حاکم  و اسلوب بینش گسست از بر و ،توتالیتر یا کمونیسم سوسیالیسم و نفی نقدبر  آفرینی خود را نو که بتواند است ارزشمند
  .قرار دھد ھا آن بر

 درالبته . ی ایران دارای محدودیت ھایی است انهجنبش آزادی خواھ. پذیری تشکل  کسریاجتماعی، عدالت کسری  - ٨

را  ھا آناز  ای پاره .چیره شودھا  این محدودیتبر  و با شروطی شرایطی با ایجادمی تواند  جنبشاین خود،  تحولو  تکاملتداوم، 
   :بر می شماریم

ی اجتماعی این جنبش را  پایهآن،  آغازماه از  ۶با گذشت  .گیرد چنان اقشار معینی را در بر می ھماین جنبش یکم این که 

با  دیگراناقشاری که بیش از . دھند تشکیل می مرکزاجتماعی در شھرھای بزرگ بویژه  ی کرده ھمواره اقشار متوسط و تحصیل

به طور  از این نقطه نظر. و اجتماعی آگاھی و نزدیکی دارندھای مدرنیته در حوزه ھای مختلف فرھنگی، سیاسی  اسباب و ارزش
فعاالن جنبش، بویژه در میان دانشجویان  .گیرند و قرار دارند نافی آن ارزش ھا قرار می در برابر نظام استبدادی و تئوکراتیکِ  طبیعی

و کمتر تحت فشار  ده از درون اقشار میانیباشند، اما به طور عم» جنوب شھری«و زنان، با این که می توانند از اقشار زحمتکش و 

  .تعلق دارند رسته به اینمشکالت اقتصادی بر می خیزند و یا به لحاظ موقعیت اجتماعی 

ھای انجمنی،  ، جنبشاش »ھمگانی«خصلت انبوھی و به اصطالح  عتراضی اخیر، تا به امروز، بنا بهجنبش ادوم این که 
ھای جنبش را باید از جمله در مبارزات  و ریشه ھا زمینهه ک واقعیتبا وجود این  .نشانده است مشارکتی و سازمانی را پس

این که فعاالن جنبش ھای مدنی در تظاھرات خیابانی به  .یافتخرداد  ٢٢ی مدنی پیش از  ھای مشارکتی و جامعه فعاالن جنبش

ھای  و متشکل مدنی به صورت تشکل صورت فردی حضور دارند، نافی این واقعیت نیست که جنبش ھای مشارکتی، مستقل



 واقعیتی که. مشھودی در جنبش ندارندو نقش فعال و به نام خود حضور ... ھا زنان، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری، ملیت
      . در سرکوب و اختناق رژیم توضیح دادآن را تنھا توان  نمی

جای می شوند،  بیان ی سیاسی کنونیاز طریق شعارھا سوم این که در میان خواسته ھای مختلفی که البته به طور ناقص

عدالت این کسری  بدون تردید،. و دموکراتیسم اجتماعی خالی است اجتماعی ی عدالت ھای اجتماعی در حوزه خواسته طرح

 جنبشو بویژه زحمتکشی  اجتماعی ھای پایهبرای رشد و گسترش  مساعدی نا ، شرایطپذیری اجتماعی و تشکل اجتماعی
  .کنند میھم فرا

سیاسی  ھای جنبش اعتراضی فرصتی تاریخی به دست داده است تا جریان .تئوکراسی نرم، صالح طلبیابدیل  - ٩

اسالمی تا بخشی از اپوزیسیون جمھوری  حکومت سی ساله برخاسته و منشعب از دستگاهرفرمیستی در ایران از اصالح طلبان 

در جنبش اعتراضی  رادیکالیسمبا وجود شواھدی که مبین  .به ھم نزدیک شوند ،)خارج از کشور بویژه در(جمھوری خواه و چپ 
ی  به سبب سرکوب سبعانهتواند  ی که میرادیکالیسم ،جنگل را بپوشاند تواند می یچون درخت ی کهایران است، رادیکالیسم

رو به رشد و نی با تصحیحات و تغییراتی، نظام کنو طلبی در تئوری و عمل، بر مبنای حفظ صالحا، ای نیز رشد کند تا اندازه رژیم

یعنی ھواداری از تغییرات تدریجی و گام به گام با  در ایران، به باور ما، جریان اصالح طلبی .در داخل و خارج از کشور است گسترش
 یاز پایگاھ) به جای والیت مطلقهوالیت نظارتی (تئوکراسی دینی از ھایی از حاکمیت اسالمی و با حفظ نوعی  ھمکاری بخش

که  باطل از این رو این تصور. و نه تنھا اقشار متوسط برخوردار است مختلف در میان اقشار و طبقات و ایدئولوژیکی اجتماعی

دان تاریخ خواھد  به زباله طلبان را  اصالحکه  گرایش اصالح طلبی در ایران خواھد انجامید، زوالرادیکالیزاسیون جنبش اعتراضی به 

با در بر » جمھوری اسالمی نرم«راه تحول به سوی گونه ای  ،در ایران. بر خوردار نیست مستدل و محکمیز پایه ھای ا... انداخت

 مسدوداز اقشار و طبقات مردم، نه تنھا  بزرگیو اندیشان مذھبی و با اتکأ به بخش ھای نتا  فعلی بخشی از حاکمیتگرفتن 
  .اردچنان آینده د ھم و پذیر است امکاننیست بلکه 

حضور فعال در عین حال به معنای استمرار دخالت  نای. نام بردبخشی از روحانیت در جنبش ممتاز در این جا باید از حضور 
 با. ر سیاسی انجام می پذیردراھنما و راھبَ  شریعتِ دخالتی که ھمواره به نام  .است در امور سیاسی و بویژه روحانیت داران دین

قابل  الئیک به زبان خودزبان دینی ی  ترجمهبا  یعنی زبان عموم باو نه  داربخشی از عموم، بخش دین دینی، زبان قابل فھم زبان
 اگر چه با والیت مطلقه فقیه ھمواره متکی بر روحانیت طلبی این اصالح ).گیریم وام می ھابرماس ای که از ایده( فھم عموم

دولت است و در کشور و روحانیت بر امور دین و  ی ی و سرپرستانهتنظاروالیت ای  سازگاری ندارد اما مدافع گونهسر  کنونی

  .ماند باقی میدر شکل نرم آن اما  ای تئوکراسی گونهنتیجه ھمواره در 

ھا و پس راندگی ھا در جریان  ماند این است که آیا این محدودت اکنون، پرسشی که می .سه تالقی ،رخداد آفرننده -١٠

ھای سیاسی اجتماعی با تمایزات  یا در آینده شاھد رشد و شکل گیری جنبشآ ؟اھش خواھند رفتتحول و تکامل جنبش رو به ک

) دولتی و خصوصی(و ویژگی ھای خود خواھیم بود؟ آیا کارکنان کشور، کارگران، کارمندان و شاغلین بخش ھای مختلف اقتصادی 
وارد صحنه خواھند شد؟ و سرانجام ) اقتصادی -لباتیو نه صرفاً مطا(عمومی و سیاسی  ون اعتصابدر شکل مبارزاتی اساسی چ

؟ به وجود خواھد آوردای در کار باشد،  یژه را در نوآوری خود، اگر نوآوریوی اجتماعی در ایران چه شکل ھا -این که رخداد سیاسی
ھای مدنی،  گری جنبش اما مسلم این است که چنین اموری بدون مداخله. است نابھنگامھا اکنون  پاسخ به این پرسش

کار  ھای با ویژگی ھا و تمایزبھای خود، بدون گسترش مبارزات از سطح اقشار میانی و دانشگاه ھا به محیط مشارکتی و متشکل

ھم جنین نیز، این . ند بودھمیسر نخوا ،شھری پایین میادینبه شھرستان ھا و  ی شھریباال میادینھای بزرگ و  از شھر و تولید،
جمھوری اسالمی  آلترناتیو اثباتی ریزی طرحبه منظور  جنبش فکری و سیاسی و دامن زدن بهجنبش شعاری ز فراروی ابدون  امور

پروژه ھای و چالش میان  - بلکه در مشخصات و آن ھم نه در کلیات عام و نامشخص خواھیم به چه می خواھیم از چه نمیگذار  -
  .   د شدننخواھ رپذی امکان... اجتماعی - سیاسی

و  عتبدیل شود؟ رخداد چون اتفاقی نابھنگام، بدی) و نه صرفاً نفی کننده(کالم، آیا جنبش می تواند به رخدادی آفریننده  در یک
ی که با دیگر انسان .انسان، واقعیت و ایده: خیزد می بررویدادی ناگزیر از تالقی سه چیز چنین  .که چیزی نو خلق کند بی سابقه

، قدسی، برینو نه ) ٢(درونی، اندرباش یواقعیتواقعیت چون  .کند ھمراھی و ھمکوشی می یھای مشارکت  در جنبش ھا انسان
ای  طبقه یا  ی، قشری، کاستیفردی  سلطه .خدایی و یا واقعیتی زمینی اما ھمواره قدسی و برآمده از قدرت، دولت و سلطه

ھستی  مشارکتی ھای انسان ،که نام بردیم ستر واقعیتیدر ب .ایدهبا  )انسان و واقعیتِ در خود( تالقی این دو و سرانجام .معین



که در  است ھایی ایده پس نیاز آن ھا به .دھند میتغییر  نیز ھمواره به دست خودگیرند و  میخود به دست و مناسبات خود را 
   . برند واقعیت را به پیشخود و مبارزه برای دگرگون سازی  ،ھا آن پرتو

و چپِ دیگر  و به طور کلی جمھوری خواھان الئیک ماو مداخله ی  موضع. ممکن آرمانشھری و مبارزه، نقد: موضع ما -١١
دو بین مناسبات  ،رفت، مناسبات ما با این جنبش که ؟ با توجه به آن چهتواند باشد چه میدر جنبش اعتراضی ایران  توتالیتر و غیر

ما . قرار دھدپشتیبانی از آن  ی ما را تنھا در برابر مسألهکه ست نیبیرونی ای  اُبژهجنبش اعتراضی ایران . چیز خارج از ھم نیست

گروه ھا و فعالین  ،به نوعی ،با جنبش را ھمین رابطه. کنیم فعالیت میکشور از در درون جنبش ھستیم ولو این که در خارج 
 تا آن جا .از آن خارج ،در عین حال ،و ھمھم در درون جنبش قرار دارند  ،آن ھا نیز. دارند ی مدنی در داخل کشور متشکل جامعه

  .ده می شوندنپس را یکسان سازیھا به نفع  ھا و تشکل تفاوت یکه در جنبش ھمگان

در مقابله با  با آن ھمراه جنبش اعتراضی و ھمبستهما  .اتفاق و انتقاد مبتنی بر مناسباتی. دوگانه است جنبشمناسبات ما با 
 .اساسی، حقوق بشر و شھروندی ھای آزادیدفاع ار در  و نفی دیکتاتوری و استبداد در .کنیم می عمل نظام جمھوری اسالمی

چنین تشخیص دادیم که  ھر جا در طلبان در حفظ تئوکراسی دینی و مواضع اصالح جنبش ھای به نقد کاستیدر ضمن ما 

  .پردازیم می

-  ی سیاسی پروژه. کنیم مبارزه می آندفاع و برای متحقق ساختن ممکن  آرمانشھری ازدر این جنبش  ما در عین حال
قانون اساسی جمھوری  لغومبارزه برای  ،در این راه. و اجتماعی است الئیک، دموکراتیک ای جمھوریما ھمانا  اجتماعی 

 چالش میان برنامه ھا و پروژه ھا به از یکسو، می تواند دیگرقانون اساسی تدوین اسالمی و تشکیل مجلس مؤسسان برای 
  . آوردرا فراھم در ایران  سیآگاھی سیاسی اقشار و طبقات مختلف برای تغییرات اسا رشدِ شرایط  از سوی دیگر، و دامن زند

 یی چونھا پروژه دیگر. طلبی قرار دارد ی اصالح در چالش با پروژه به طور عمده ی جمھوری دموکراتیک و الئیک پروژه

اصالحات  طرحیعنی طلبی  ی اصالح پروژه. اما نه در ھمان مرتبه و اھمیت اند، نیز البته مطرح غیرهو  توتالیتر چپ، پادشاھی
در شکلی  ی روحانیت و تئوکراسی سلطه ی ادامه یعنی. جمھوری اسالمینظام از  مھم ھایی ستونبا حفظ  و مدیریتی تدریجی

 بنا بر این و آرمانشھری استی از تھ بطور اساسی اما ،شود نظام تغییراتی در  بهقادر چه ممکن است  گر ،طلبی اصالح. دیگر
که با  )ما بینی جھان(ما  و بینش فلسفهبرداشت،  رد »کار سیاسی«و  »سیاست«نای مع .تواند راه نمای کار ما قرار گیرد نمی

 برایه ممکن ک اوتپیاییآرمان و  اما .نیست اوتوپیاجدا از آرمانشھری یا  دارد، تاممغایرت  مدیریت وضع موجودمعنای سیاست چون 

و در  فعلی در جنبش ممکن آرمانشھری اینتحقق بخشیدن به که  ندھر چ. کردمبارزه تالش و  یعنی .کردشرطبندی ارزد  آن می
    .نیست محتوم و مسلم نیز ایراناز تاریخ اجتماعی و سیاسی  برھهاین 
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