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  »بحران سیاست«ی  تزھايی در باره
  

  تنھا كافی نیست كه ایده به سوی واقعیت رود،
  بلكه واقعیت نیز باید به سوی ایده بیاید
  ماركس

 

 

  .، امروزه، در نظریه و در عمل، دچار بحرانی ژرف و حاد شده است»سیاسی كار«و  »سیاست«
، بحرانی است ساختاری و بنیادی، مداوم و مقاوم،  ملی »یت سیاسیفعال«و » سیاست« بحران

دارد، ھم  در عمل و » سیاسی«پدیدار عصر جدید است كه ریشه  ھم در بینش و تفكر . و جھانی
  .ھای سازمانی و نھادین اسلوب كار و ھم در شكل

 

  

  . ن سیاسی را دچار شگفتی كرده باشدفعاالباید ریاست جمھوری در ایران، " انتخابات"و غریب  نتایج نا منتظره

در ایـران، نامزدھـای انتصـابی مـدافع حفـظ ) دین سـاالری( تئوكراتیككه پس از بیست و شش سال استبداد  چرا
چـرا كـه . آورنـد به دسـت می رأیھا  میلیون -واقعی و خیالی یھا با احتساب تقلب - نظام یا در نھایت اصالح آن

و در مـورد نھنـد  وقعـی نمـی" ی رژیـم تحـریم فعـال مضـحكه"ه دعوت اپوزیسیون بـرای ، ب رأینیمی از دارندگان حق 
بـه پـای صـندوق  نفـی نظـام موضـع معلوم نیست چند درصد آنان از، ت نکردندكشر" انتخابات"ی دیگر که در  نیمه
زد و از  دم می راناصالح طلبی در ای" شكست مفتضحانه"سرانجام، در حالی كه اپوزیسیون مخالف نظام از ؟ اند نرفته

راند، نامزدھای این جریان، در دور  ، سخن می"پایان توھم مردم نسبت به اصالحات در چھارچوب قانون اساسی رژیم"
  .  آورند لیون رای مییاول، مجموعاً نزدیك به ده م

اضـی ھمـراه از سوی فعـاالن سیاسـی از خـود رو این بار  دیگری نابخردیرای دھندگان با  )١( نابخردیاما این 
نقـد و بنـدی و سـرانجام،  گیـری و جمـع رسی، درس دھی و حساب جای تامل و تعمق، حساببه  اینان. گردد می

  .زدنددست  مرسوم توجیھات به شتابزده و نسنجیده  …و دیگران )در درجه نخست(خود  بازبینی

و یقینـی را زیـر سـوال نبـرده  ای طـرح نكـرده لهئاخیر ھیچ پرسش و مسـ" انتخابات"برای بخشی از اپوزیسیون،  
  . زیرا پرسشی ندارد ندارد ای در نتیجه، این دسته نیاز به تأمل و تفكر ندارد چون دغدغه. است

طوال دارند، دوای درمان، قبل از تشخیص بیماری، تعیین  یسیاسی یدنسخه پیچی ای دیگر، كه در  برای عده
حاضر و  یسان رسوالن، از پیش برای ھر چیز پاسخ هد چون، باین فرقه ھم نیازی به تأمل و تفكر ندار. شده است

  . دارد آماده

در  ای، كاران حرفه ھا، به روال سنتی و آشنای سیاسی خالصه آن كه فعاالن سیاسی ایرانی، نه البته عموم آن 
حت احكـام كننـد و در حـالی كـه صـ جدید طـرح مـی یاند، ادعای خود را ثابت نكرده شرایطی كه ھنوز ادعاھای قبلی

  . كنند نوین صادر می یاند، حكم سابق خود را در میدان عمل وارسی نكرده

، »سیاسـی كـار«و  »سیاسـت«كـه شـود  انكارناپذیر مھر تأییـد زده مـی یسان، یك بار دیگر، بر واقعیت ینه اب
  .امروزه، در نظریه و در عمل، دچار بحرانی ژرف و حاد شده است



بحـران سیاسـی رژیـم یـا . به معنـای رایـج كلمـه نیسـت» بحران سیاسی«ث ما، مورد بح» بحران«. تصریح كنیم
مختلِف در قدرت  ھای كارھای سیاسی از طرف جناح ھا و راه ھا، استراتژی بحران تاكتیك. ھا نیست احزاب و سازمان

ر و ای تــ ریشــه» بحــران«از یــك  ھــایی نشــانه. )٢( انــد »پدیــدار پــی«ھــا ھمــه  ایــن. یــا در اپوزیســیون نیســت
به عبارت دیگر، آن . تماعی، نام دارداج -، چون پدیداری تاریخی»واقعاً موجود بحران سیاستِ «كه  اند تری عمیق

و اوضاع و  ویژهتنھا، حاصل شرایط . نامیم، پدیداری موضعی، محدود و موقت نیست می» سیاست بحران«كه  را چه
، خاصـیی ا جامعهشامل حاِل  فعاالن سیاسی در  تنھانیست كه  نابھنجار یوضع. نیست معینیاحوال تاریخی 

  …باشد ،ی ایران زده ی  استبداد چون جامعه

، بحرانی است ساختاری و بنیادی، مـداوم و مقـاوم،  ملـی و »سیاسی فعالیت«و  »سیاست« بحران
  ھم ،دارد) صرف نظر از ملیت آن(» سیاسی«پدیدار عصر جدید است كه ریشه ھم در بینش و تفكر  .جھانی

  .ھای سازمانی و نھادین در عمل و اسلوب كار و ھم در شكل

ھـا و  نقـد و نفـی بیـنشكـه در راسـتای  )٣( جھـانی منتقـد بسـته بـا جریـان چـپ ی این جستار، ھم نگارنده
از  دیگـر یا مضمون، شكل و شیوه  ورزد تا ، تالش میھای تمامت خواه و منسوخ گذشته و كنونی سیستم

قدر توفیق حاصـل شـود، ه این كه در این راه چ –  را ابداع نماید» عمومی امر«گری در  تمشاركت شھروندی و دخال
از  گسست بنیـادیندر  مسیرھای بدیلیھا پیش بر این باور بوده و ھست كه  كشف  از مدت -دیگر است  یبحث

امـروزی مـا را  اصـلی جنـبش فكـری انگیزھای لهئمسیكی از باید ام،  نامیده» سیاست واقعاً موجود«آن چه كه 
  .تشكیل دھد

در . )۴( ام را مورد بحث و مطالعه قـرار داده» سیاست واقعاً موجود«، پدیدارِ ھایی مقالهتر، طی سلسله  پیش
  .كنم گو می این جا چھار محور اصلی آن را  باز

  :عبارت است از» سیاست واقعاً موجود«

ی آن چـه كـه  و اختصاصـی در  زمینـه ای،  انحصـاری ی گفتار و  كـرداری تخصصـی ، حرفـه حوزه -١
اسـتوار بـر تقسـیم كـاری  ای حـوزه. نامنـد و متعلـق بـه ھمگـان اسـت می) Res publica )۵ »عمومی امر«

در ذھنیـت عمـومی جلـوه  »عقالنـی«و  »طبیعـی«كـه بـه صـورت   مراتبـی  اجتمـاعی و نظمـی سلسـله
  .كنند می

 )٧( »خـویی دیـن«چنـان آغشـته بـه  ین ھـما بر بنا() ۶( »مسیحایی«یا » بخشانه نجات«گفتمانی  -٢
  .»حقیقت«و  »حق«مدعی انحصاری  .گرا ساز و مطلق  توھم .ی رستگاری بشر با وعده) »سكوالر«لیكن 

بنابراین در تقابل بـا آن . باور و ایقان )١٠( ساز ، سیستم)٩( ساز ، یگانه)٨( و منشی یكسونگر  بینش -٣
  .دھد قرار می »مركز«را در  »ناایقانی«و » گانگی چند«، )١١)(یپیچیدگ( »بغرنجی«بینش و منشی كه 

پس در نھایت و بـالقوه آمـاده بـرای تبـدیل شـدن بـه رونـدی . نظر و عمل معطوف به دولت و قدرت -۴
  .خواه گر و تمامت طلب، سلطه اقتدار

  . دھیم نشان می تز ١٢در ایران را در » فعالیت سیاسی«و » سیاست بحران«ھای  در پرتو مبانی فوق، شاخص

  

  پیدا نا» مردم« – ١
 

نظـر » مـردم«و بـه نـام » مـردم«از طـرف . خـوَرد مـیقسـم » مردم«رایج و غالب امروزه، به » سیاسی«گفتمان 
تر اراده  كنند و بیش خود صحبت می تر از جانب فعاالن سیاسی كم. دھد شود و راه حل ارایه می دھد، مدعی می می

كه تكیه كالم زبان سیاسی روزمره » مردمی«اما این . دھند نسبت می» مردم«ده و ذھنیت و ذھنیت خویش را به ارا
  .، ھستی واقعی نداردكلیتی منسجم و یك دست، زیرا در جھان حقیقی، چون ناپیداستشده است، در حقیقت 

با تحلیل اجتماعی و  اما آن جا كه. و گفتمان سیاسی عامیانه وجود دارد عامیانه تنھا در زبانعام به طور » مردم«
 مشـخصھـای  ھـا، اقـوام و ملیـت ھا، اقشار و طبقات، جنسیت ھا، گروه تحقیق و بررسی سر و كار داریم، انسان

ی مدنی، شھری داریم و روستایی، زن داریم و مرد، جوان داریم و مسن، شاغل داریم و بیكار،  در جامعه. وجود دارند
ی یھا ه، طیفی از افراد و گروبه عبارت دیگر … دار و كارگر، مالك داریم و سرمایهكارمند داریم دانشجو داریم و مححصل، 

  .كنند خود، زندگی و فعالیت می تمایزات معینو  مشخصاتداریم كه در كنار ھم و یا در برابر ھم، با 



فرھنگـی،  - دبنـا بـر شـرایط ھسـتی خـو ھا، اقشار و طبقاتِ متنوع اجتماعی، ھر یك یا ھر گروه این افراد، گروه 
متفاوت فكر و عمل  یھای به گونه  - ...اقتصادی، تجربی، معرفتی، تربیتی، اقلیمی، جنسیتی، قومیتی و ملیتی

  .دارند و مطالبات خود را ابراز می ھا ، ھدفھا و خواسته كنند می

ــدن ھــم ــو ش ــایز شــان انســان س ــوع و تم ــا تن ــا ب ــارزه - ھ ــده، اراده و مب ــه صــورت  - در رای، عقی ــهطب«ب ، »ق
در حالی كه، تفرق، اختالف، . استای، مقطعی و موقتی  لحظهمتحد و منسجم،  »مردمی«یا » اجتماعی گروه«

  .باشد میقاعده شان،  گونگی جدل و بسیار

ھـای عملـی آن، بـرای  ی كالسـیك سیاسـی و پیامـد در غرب، گسستِ ماركسی، در تئوری و پراتیك، از فلسفه
اما این گسست قطعی نشد، زیـرا بـه جـای تـوھِم . شكست را در ھم» مردم«ی  هنخستین بار و به راستی، افسان

نـابود شـدن "، از مانیفسـتبـا ایـن كـه ابتـدا، در . نشـانده شـد» بخش ی رھایی طبقه«ی  ، اسطوره»مردم متحد«
     )١٢( .ه بودسخن رفت" رقابت میان كارگران"بر اثر " تشكل پرولتاریا به صورت طبقه" "ی وقفه بی

ی مـدنی آزاد و مسـتقل از  غیـاب تـاریخی جامعـه، چون در ایـران، یعنـی در )١٣( »استبداِد شرقی«در  اما
آرا و  ی مشاركتی، ھمراه با تقابل آزادانه ی طوالنی و مستمرِ فعالیت دموكراتیك و و در نتیجه، در فقدان تجربه دولت

  .و ھستیماصلی رو به ر دو مانعبا ما ھای مختلف جامعه،  عقاید میان بخش

ھـا و  ھا و مطالبات انسـان خواسته. یابد سو، پراكندگی نظری و عملی اجتماعی افزایش و گسترش می از یك -
پیـدا كـردن و در » منطـق«و » نظـم«، متمایز شدن مشخص وبرای  چالش با یكدیگرھای اجتماعی امكان  گروه

  .یابند را نمی تقاربو تداوم نتیجه 

، ھـا ، بـرای فعـاالن سیاسـی و اجتمـاعی، امكـان تعیـین و تنظـیم خواسـتهعیتیدر چنین وضـاز سوی دیگر،  -
ی  پـروژهجھـت تـدوین یـك   - انـد كـه پراكنـده، نـامنظم و نامشـخص - مختلف جامعه ھای و مطالبات بخش ھا ھدف

  . گردد ، دشوار اگر نگوییم بعید میاجتماعی جامع و مقبول –سیاسی 

  

  » مردم داری«و » دروغ بزرگ« – ٢
  

  . گرفتقرار » سیاست«كه در ینیاد » دروغی«. نھاد» دروغی بزرگ«را بر » سیاست«، افالطون، »سیاست«پدر 

و جایگاه ھر كس در ) عادل شھر(» كامل شھر«ھای  ، سقراط، پس از تعیین شاخصجمھوریدر پایان كتاب سوم 
بـا ایـن كـه مخاطبـانش بـر او فشـار  …ترسـد مـی … دكنـ خواھد چیزی بگوید ولی جرات نمی می.. دكن تردید می …آن

  : آورند كه حرفش را بزند می

  . شود تو خود نیز جرات گفتن آن را نداری میمعلوم  -«

  .   اگر بگویم خواھی دید كه تردید من بی دلیل نیست - 

  ».مترس، بگو - 

، )١۴( »سـتگونه بـه كلـی بـا دروغ بیگانـه ا طبیعت خدایی و خدای«: و سقراط كه پیشتر اعالم كرده بود
  .گوید سخن می» دروغی بزرگ«اكنون از ضرورت 

ولـی بایـد كـاری كنـیم كـه آن را خـود  …اكنون وقـت آن رسـیده اسـت كـه دروغـی بـزرگ پیـدا كنـیم«
  ...زمامداران راست پندارند یا الاقل شھروندان آن را باور كنند

بـاور كننـد كـه تمـام  رباید كاری كنیم كه نخست صاحب منصبان و سپاھیان و سپس شھروندان دیگ…
ایم و اثراتی كه این تعلـیم و تربیـت بـر روی آنـان گذاشـته اسـت، در  تعلیم و تربیتی را كه ما به آنان داده

اند و حقیقت امر این است كه تا كنون در شكم زمـین جـای داشـته و در آن جـا رشـد كـرده و  خواب دیده
. آنان را زاییده و به دنیـای روشـنایی آورده اسـتی جانداران است  زمین كه مادر ھمه …اند تربیت یافته

ی خـود  زمینـی را كـه بـر آن سـاكنند چـون مـادر و دایـه ای كه به عھده دارند این است كه اكنون وظیفه
كه ھـم  و دیگر شھروندان را چون برادران خود بنگرند و ھنگام ھجوم دشمن به دفاع از آن بپردازندبدانند 

    )١۵( ).از من است ھاكیدتأ(» .اند ك بیرون آمدهچون آنان از شكم زمین مشتر

، امـروزتـا ") شـھروندان، ھمـه بـا ھـم برادرنـد("قـرار گرفـت » سیاسـت« بنیـاد بردروغ بزرگ كه  یآیا از زمان



ھـای دروغـین،  وعیـد و هھای دروغین، وعـد ھمواره دروغ نگفته است؟ ادعا اش »مردم«، به »سیاستِ واقعاً موجود«
، بـه جـای اش در چھـارچوب برنامـه  كـهسـراغ داریـد را  »سیاسـتی«آیـا  …غین، شـعارھای دروغـین ھای درو برنامه
سـراغ را  »سیاسـتی«آیـا  ؟بینی کند پیش »مردم«روزھای سختی را برای ی بھشت روی زمین و رستگاری،  وعده
را » سیاسـتی«آیـا م حلی معجزه آسا در چنته نداشته باشـد؟ و سـرانجا مشکالت جامعه راهی  برای ھمه كهدارید 

  اعتراف كرده باشد؟  شیھا فریب کاریكه صادقانه به سراغ دارید 

ادبیـات . اسـت» سیاسـت واقعـاً موجـود «كه شاخص دیگـرِ  گیرد قرار می )١۶( »ِدماگوژی« در خدمتاما دروغ، 
 اسـت، در خوانده» بیمردم فری«یا » عوام فریبی«این اصطالح یونانی را )  ھم در غرب و ھم در ایران(سیاسی رایج 

  .ترجمه كرد» دار مردم«را ِدماگوگ و » داری مردم«را باید ِدماگوژی . فراخ تر دارد یحالی كه در اصل معنای

ایـن . تشکیل شده اسـت Agagonیا  Agoو » مردم«یعنی  dêmos: ی یونانی از دو کلمه ،Démagogue، ِدماگوگ
کـه ابتـدا یونانیـان بـرای چھارپایـان، زنـدانیان و بردگـان اسـتفاده دومی به معنای ھدایت کردن و با خـود بـردن اسـت 

و تحت كنترل خـود  دكن ھدایت می واداره   -چون شبان صاحب گله  – را» مردم«كسی است كه  ِدماگوگ .کردند می
ین جا، در ا. درَ بَ می خواھد، می خودبه سویی که گیرد و آنان را  قرار می» مردم«كسی است كه پیشاپیش . گیرد می

را  »مـردم«كـه » مـداری سیاسـت«و » سیاسـت«ھـر . مفھومی بیش از یك خدعه، فریب یا چاپلوسی در كار اسـت
و نـه (، در این معنای وسیع، از آن جا كه راھبر و رھبر »سیاست«. است ِدماگوگھدایت كند و به دنبال خود كشاند، 

  .گردد سان می ھم) داری مردم یا( ِدماگوژیبا  شود، توده می )و چاپلوس دھنده  فقط فریب

 دروغو  دمـاگوژیدر میـدان نشـان دادنـد کـه بی پروا انتصابی  ھای اخیر جمھوری اسالمی، نامزد" انتخابات"در 
بـا ایـن حـال، نبایـد . انـد ربـودهغربـی  ی کـار کشـته ھـای دماگوگ، گوی سبقت را از شان "امت اسالمی"به  گفتن

، یک »پوزیسیون«از سوی حاکمان یا  ِدماگوژی. ده بلکه سه طرفه استیک طرفه نبو دماگوژیفراموش کرد که 
، طـرف دوم خواھـد جانشـین پوزیسـیون گـردد ِدماگوژی از جانـب اپوزیسـیون، یـا نیرویـی کـه مـی. طرف قضیه است

و دل  ھـا ِدمـاگوگشـدن توسـط " ھـدایت"ھسـتند کـه آمـادگی  ی »مردم«و سرانجام، طرف سوم، آن ... قضایاست
  .ھا را دارند دروغین آن ھای وعدهبستن به 

    

  

  و جامعه »سیاست«جدایی  – ٣
  

دولت و جامعه مدنی است كه شاخص اصـلی و » جدایی«دیگر یعنی » جدایی«ی ضروری  فوق نتیجه» جدایی«
چـون  -و قـدرت سیاسـی » دولت« ابزار ی منزله به، »سیاست«در این جا، . شود محسوب می» مدرنیته«بنیادین 

گیرد و مسلط  گردد، ورای آن قرار می ی مدنی جدا می از جامعه -ای، اختصاصی و انحصاری  خصصی، حرفهای ت حوزه
بنا بر این تقسیم . دكن جلوه می» عملی«و » عقالنی«، »طبیعی«پذیرد كه  انجام میتقسیم كاری . شود بر آن می

سـازد و بـه دسـتِ  مـی» جـدا« خـوداز را » عمـومی امـر«، آزادانه و به طـرزی دموكراتیـككار اجتماعی، جامعه، 
  .سپارد مداران می خود، یعنی سیاست نمایندگان منتخبِ 

و » مردم«و ھم رو به ) به طور عمده(ھا و احزاب سیاسی، كه ھم رو به قدرت و دولت دارند  در این بین، سازمان
تقسـیم كـاری كـه . ننـداجتمـاعی عمـل ك» آھنـین«در چھـارچوب ھمـان تقسـیم كـار بایـد مدنی، نـاگزیر،  ی جامعه

صنفی، سندیکایی  - »مدنی«به اصطالح  ھای و سایر فعالیت دكن میگروھی معین  ی پیشهرا » سیاسی فعالیت«
  .سپارد می )١٧( مدنی ی را به فعاالن جامعه - ...انجمنی

ان باشـد، از ھمگ در تصاحبباید   - )١٨( پروتاگوراسبه قول  -كه » ی شھر امر اداره«پس با چنین تقسیم كاری، 
ای  حرفـه یـا سیاسـیونی محـدوِد خبرگـان سیاسـی  شود و بـه حـوزه میبیرون ) شھروندی(میدان عمل ھمگانی 

  .شود داده میانتقال 

ھای كوتاه گسستِ پروتاگوراسـی،  از افالطون تا ھگل به استثنای لحظه -ی كالسیك سیاسی  در غرب، فلسفه
ــد تــاریخی  تفســیر در - )١٩( اســپینوزایی، ماكیــاولی و ماركســی مفھــوم از شــھروندان، » خلــع یــد«و توجیــه  فراین

كه به  Politeiaیا  Polisھای یونانی  به جای مقولهد، كن میرا اختراع  چون علم، تخصص و حرفه )politique(» سیاست«
ه بــ. اســت …»مشــاركت شــھروندان در امــور شــھر«یــا » داری -شــھر«، »شــھروندی ی كمونُتــه«، »شــھر«معنــای 

، »خـواص« دسـت و سپردن آن به» عموم«از » امر عمومی«كردن » جدا«ی كالسیك سیاسی با  سان، فلسفه ینا



  .دھد رسد و در نتیجه به كار و رسالت خود نیز پایان می به ھدف خود می

مستقیم، » دولت«ی  در این جا، سلطه. تر است اما در استبداد تاریخی شرقی، چون ایران، وضعیت بسی بغرنج
دولـت اسـتبدادی . آمیختـه اسـت با آن دولت، نه تنھا از جامعه جدا نیست بلكه. واسطه، خشن و عریان استبدون 

ــر روح و جســم ــن جــا، . جامعــه اســت محــیط ب ســلطان مســتبد اســت و ھــر  امــرموجــود،  »سیاســتِ « تنھــادر ای
  .گیرد یدایمی قرار م ی شود و یا در قرنطینه معترض به نظام یا در نطفه نابود می »سیاستِ «

و عامالن آن از جامعه، ) ، دموكراتیك و الئیك»مدرن«به ویژه در مضمون (معترض  »سیاستِ «در ایران، علت جدایی 
ویژگـی علـت و ریشـه را بایـد در . پردازد كه به سركوب مخالفان می نیست تاریخی یدر وجود استبداد تنھا

  .دكن آن دو را باز تولید میجدایی و متزلزل و  و جامعه را دشوار، محدود »سیاست« پیوندجست كه  ای جامعه

از در یك زمان و با ھم است كـه  مختلف و متناقضعناصر  ھمزیستی. التقاطیاختالطی است  رانیا ی جامعه
  :عبارتند از جمله

  تر از آن صحبت رفت؛ كه پیش» استبداد تاریخی شرقی«

  ان دارد؛تاریخی ایرانی – كه ریشه در استمرار ذھنیت فرھنگی» سنت«

  محیط بوده و امروز در قدرت قرار دارد؛ كه از دیر باز بر جامعه) اسالم( دین رسمی

در ذھنیت  افراد ماتریالیسـت، الئیـك یـا آتـه نیـز  حتاكه ) با دین رسمی اشتباه نشود( افراد جامعه »خویی دین«
  بیش و كم حضور دارد؛

صحیح تـر . »مدرنیته«مسیحی دو ھزار ساله دارد، یعنی  – رومی – در غرب پدید آمد و بنیاد یونانی عنصری كهو 
سـرزمین ایـران، در بـا ورود بـه ، سـو وطه بـه ایـنرمشـی تـدارك انقـالب  دورهاز آن كـه از  یھای جنبهگفته باشیم، 

     .دھند می ریخت، مضمون و حتا ماھیت شكل،تغییر  آمیزش و تلفیق با استبداد، سنت و اسالم،

ــ ــزش و اخ ــرایط آمی ــتبداد،در ش ــنت، تالط اس ــن س ــهو  …دی ــای جنب ــه«از  یھ ــان، » مدرنیت ــم ایرانی در روح و جس
، در مناسبت با جامعه، ندا نظام حاكمو  معترض به وضع موجود که و فعاالن سیاسی و اجتماعی» روشنفكران«

  :گیرند بر سر یك دو راھی تعیین كننده قرار می

 رنـگ ھـم، بـیش و كـمیعنـی . نـدریسـتقیم و ھمـوار را در پـیش گم ،سر دردِ  کوتاه، بی یا باید راه آسان یاب، -
در . نماینـدبر قرار !) ارگانیك(» تماس«و در نتیجه با جامعه  ندریمورد پذیرش آنان قرار گ بیش و كمد، تا ونجماعت ش
ه ب در خود مصلحت سیاسیاز روی  و یا داشته است در خود یا از قبل را التقاط، معترض» سیاستِ «این صورت، 

و فعـال » روشـنفكر«از  ، یعنـیھـر دو سـو عمـل خواھنـد كـرد ازاخـتالط و التقـاط سان،  ینه اب. آورد وجود می
  .   کردخواھند  رفت و آمد» سیاسی فعال« و» روشنفكر« به سوی جامعه و از جامعه به سوی سیاسی

 رنـگ ھمیعنی  گیرند،در پیش  را بدون عاقبت و سرانجامیو یا باید راه ناھموار، طوالنی، دشوار و چه بسا  -
 دربرابرھا،  ھا و زمانه تردید، در بسی جاھا، زمینه بی - كه مورد نظر نگارنده است - چنین مسیری. دونجماعت نش

با جامعه را معمـایی و دشـوار خواھـد » تماس«قرار خواھد گرفت و » مردم«و حتا خوِد » مردم«فرھنگ، سنت و دین 
اما در عوض، اختالط و التقاط تاریخی و زیان بار را بسط و  …اه مدت و حتا متوسط مدتدر كوت …كم محصولیبا  …كرد

  .نخواھد داد توسعه

  

   …جدایی از جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه – ۴
  

ریـزد،  ی جامعه و كشور طـرح اجتمـاعی مـی پردازد و برای اداره می» امر عمومی«ی سیاسی، چون به  اندیشه
  .ھا بھره گیرد برقرار كند و از حاصل كار آن ای تنگاتنگ رابطه علمی یھا فكری و رشته یھا هوزناگزیر باید با دیگر ح

. اسـت Tekhneنـوعی  politeiaیونان باستان بر این اعتقاد بودنـد كـه  )٢٠( بیست و پنج قرن پیش، سوفسطائیان
ھـم آمـوختنی اسـت و ھـم . ر شـوندتوانند و باید از آن برخـوردا می) شھروندان( ی ی است كه ھمه »ھنر«یا » فن«

  .فراگرفتنی

خـود را، » كـار«این كـه فعـاالن سیاسـی، اكثـراً، : ، ریشه در دو واقعیت دارداز جملهدر ایران، » سیاست«بحران 
نگرند و در نتیجه زحمـت و رنـج فراگـرفتن را بـه خـود راه  نمی» ھنر«، چون »سیاست«برخالف نگاه سوفسطائیان به 



فكـری، علمـی و  یھـا از دیگـر رشـته» جـدا«و » مسـتقل« ، عمومـاً،در ایران» سیاسی كار«كه  دوم این. دھند مین
  .پذیرد ھا، انجام می آنبین  بدون ھمكاریتجربی و 

چون جامعه  - علوم اجتماعی و انسانی یھا ھا و نظریه گیری ھا، نتیجه گفتمان سیاسی ایرانی، عموماً، بر داده
رویكـرد فلسـفی بـه . مبتنـی و متكـی نیسـت – شناسـی اجتمـاعی روان شناسی سیاسی، اقتصـاد سیاسـی یـا

از وجـود چنـین  اصـالً بتـوان اگـر(اسـت » ی سیاسـی ایرانـی اندیشه«ی  مركزی گم شده ی ، حلقه»سیاست«
جـدی  ھا و احكـام سیاسـی اپوزیسـیون ایـران پایـه و اسـاس ھا، ادعا بسیاری از تحلیل). ای صحبت كرد »اندیشه«

 …فعالیت شخصی در جامعـه ی عینی و مبتنی بر تحقیق، نظر سنجی، كار میدانی یا تجربه یھا ر دادهندارند، چون ب
  . نیستند استوار

سیاسی در باره  یھا و اظھار نظر" ھا تحلیل"ای از  توان، به عنوان نمونه، در پاره تبلور وضعیتِ اسفبار فوق را می
از حاصل كار جامعه شناسـی و تحقیقـات آمـاری و  اثر و نشانی تر كمھا،  در اغلب آن. اخیر مشاھده كرد" انتخابات"

ایـن و آن،  یھـا ، حدسـیات، گفتـه)٢١( انگـاری شود، ولی در عوض، تا بخواھید، انباشـته از ذھنـی میدانی دیده می
  . شایعات و مشاھدات غیر مستقیم و تعمیم ناپذیر است

احاطـه   …اید بـر فلسـفه، جامعـه شناسـی، اقتصـاد وبحث بر سر این نیست كه مبارزان سیاسی ب. تصریح كنیم
» جـدایی«ی  بحـث مـا ایـن اسـت كـه زمانـه. داشته باشند و در غیر این صورت حق اظھار نظر و كار سیاسی ندارند

و بدون ارتباط  نفوذ ناپذیر یھا حجرهھا در  و مستقل از یكدیگر آن مختلف فكری و علمی و رشد جداگانه یھا رشته
بـدون دیـالوگ،  و بنـابراین فعـاالن سیاسـی، ی سیاسـی و اندیشـه» سیاسـت«. م، سپری شده استارگانیك با ھ

قادر نخواھند بود  …اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و علمی یھا كوشی با دست اندر كاران دیگر حوزه كاری و ھم ھم
  .کنندكسب االمكان نزدیكتری به واقعیت  حتیاز جامعه و تحول آن، شناخت 

خواھند گرفت و در چـالش » واقعیت«به جای  تر كمرا  خودورتی، مبارزان سیاسی ذھنیات و آرزوھای در جنین ص
  .    آمادگی بیشتری نشان خواھند داد – اند كه اجتناب ناپذیر - منتظره نا یھا و رویداد ھا نابھنگامیبا 

  

  

  خواھد بیاموزد میآموزگاری كه ن – ۵
  

گفتمـان سیاسـی اینـان، عمومـاً، بـر . دھنـد نمی ثراً، به خود زحمت آموختنتر گفتیم كه فعاالن سیاسی، اك پیش
در  امـروزی ی جامعـه ھـا و تحـوالت جدیـد زنده و خالق با واقعیـت یا محفوظات كھنه و منسوخی تكیه دارد كه رابطه

ایرانـی در ویـژه در مـورد اپوزیسـیون سیاسـی  این امر به. ندارد …اجتماعی، فرھنگی، سیاسی و اقتصادی ی زمینه
  . باشد می، صادق است ی ایران دور افتاده متمادی از جامعه یھا تبعید كه سال

  :کند میطرح جالبی  ی نکته، ماركس »ی فوئرباخ تزھایی در باره«در سومین تز از 

منظـور مــاركس در ایـن جــا ماتریالیســم ( دكتـرین ماتریالیســتی تغییـر اوضــاع و شــرایط و تعلـیم و تربیــت«
و   كننـد مـیھـا تغییـر  شرایط توسـط انسـان كه اوضاع و دكن میفراموش  )نوع فوئرباخی است ایدئالیستی

 - دكنـ مـیاز این روست كه این دكترین جامعه را به دو بخش تقسیم . دھنده نیز باید تربیت شود آموزش
  )٢٢( )تاكید از من است( ».دھد میبخشی را باال برده، مافوق بخش دیگر قرار 

نیسـت، زیـرا كـه بـه  سـاده یباید آموزش ببیند، كار نیزن سیاسی، پذیرش این كه مربی سیاسی از سوی فعاال
بخش «به ) به قول سومین تز(جامعه » بخش مافوق«از » رھبریت سیاسی«و » سیاست« پایین كشیدنمعنای 
  .است ی نا آگاه عامهیا به سطح » مادون

اسـتوار  افالطـونی )٢٣( »پادشـاه - فیلسـوف«ی  بـر نظریـهو جامعه، از دیر بـاز، » عنصر آگاه سیاسی« ی رابطه
ــا بیــنش در تقابــل ای كــه  نظریــه. اســت ی سیاســی را  بنیــاد فلســفه ،)پروتاگوراســی( سوفســطائی دموكراتیــكِ ب

  .ریخت پی

ی  اسـت كـه بـه ھمـه» ھنـری«، Tekhne ی مثابـهبـه ، ھمان طور كه اشاره كردیم، »سیاست«نزد پروتاگوراس، 
، از این دیدگاه، »سیاست«. شركت كنند» سیاست«به عبارت دیگر، ھمه می توانند و باید در . دارد شھروندان تعلق

آمـوختنی و فراگرفتنـی از . اسـت» مقـدس نـا«و » الئیـك«، »زمینـی«، »یوندشھر«، »انسانی«، »ھمگانی«امری 



  )٢۴( .و برخورد و تقابل آرا و عقاید است پراتیکطریق آموزش، تجربه، 

 پـارادیگمیاسـت كـه » علمـی«. است» علم«نیست بلكه  Tekhne» سیاست« ،جمھوریدر  فالطون،اما نزد ا
، یعنـی در جھـان »دنیـاآن «بلكه در  »دنیا این«شھروندان  یھا دارد و آن را نه در امكانات و توانایی» این جھان«برای 

است و نه در  ِف خویشاونِد خدایانفیلسو» خردِ «در توانایی و  تنھاكه  علمی. جوید ی مطلق می استعالیی ایده
از افالطون » سیاست«طور كلی پدیدار ه و ب - افالطونی» سیاستِ «ین سان، ه اب. ادراك و احساس شھروندان خاكی

    )٢۵( .بوده و ھست» خردمند«خواص، نخبگان یا اشرافیتِ دین خوی » سیاستِ « - تا كنون

افالطونی » پادشاھی - فیلسوف«ی اصل  چنان بر پاشنه ، ھم، در ھمه جا و از جمله در ایران»سیاست«امروز، 
ســازمان «، »سوسیالیسـِم حــزب پیشـرو«، »دموكراسـی نماینــدگان«، »والیــت فقیـه«، »سـلطنت«آیــا . چرخـد مـی

از ) البته متفاوت و نه ھـم سـطح و ھـم گـون( مختلف یھا شكل …»روشنفکریاپوزیسیون «، »ای انقالبیون حرفه
ای  ِ◌ ھمـان زمانـهمسـتمر ی ادامه »سیاستِ واقعاً موجود«ی  ؟ آیا زمانهنیست فالطونیا ھمان اصل بنیادین

" خردمنـدی" .؟)افالطون جمھوریدر (قرار داشت » خدایی«ای در مقام  به گونه» شھریار خردمند«نیست كه در آن، 
  . شرایط دیروز، امروز و فرداستبر " مسلط"و " دانا"كه ھمواره 

  یھـا ھـا و رھنمـود ھا، نظریـه گویی انباشته از پیش» سیاست«تاریخ . آموزند می به ما گریھا چیز دی اما واقعیت
را  "خدایان"این اند و خود  كامالً غلط از آب درآمدهدر بسی موارد،  ،آشكارامیرنده و زمینی است كه  "خدایان"

داری، دسـت بـه توجیـه و مغلطـه  نیز، خطاكـاران ھمـواره، بـدون شـرم و خویشـتن فوق در اكثر موارد. اند هبور كرد
  .اند ھا، طفره رفته اند و از اعتراف به اشتباھات خود و كوشش در جھت ریشه یابی علل آن زده

  

  

  از خود راضی …و ی در مدار بستها  فرقه – ۶
  

بحران جماعتی است كه . است )٢۶( »جھان ُخرِد سیاسی«، در عین حال، بحران »سیاستِ واقعاً موجود«بحران 
  .ھستراضی  دارد و از این وضعیتِ خود نیز خودكفاحیاتی  ،بسته محیطیدر 

حقیقتی  ،ی اپوزیسیون خارج از كشور است، با این كه در این تشخیص برده، خاصه نباید تصور كرد كه وضعیت نام
در ای  نیز به گونه ھا آن. نیست چندان متفاوتاما در داخل كشور نیز، وضع فعاالن مخالف نظام . انكار ناپذیر وجود دارد

در مـداری بسـته، عمومیـت دارد و داخـل و خـارج » سیاسـت«در یـك كـالم، پدیـدارِ . برنـد به سر مـی خود با خود و
  .شناسد نمی

 اناسـت كـه معترضـ دهز ی استبداد جامعه ناشی از دیكتاتوری و یا مقاومت صرفاً نباید تصور كرد كه این وضعیت 
 یھـا امـا در نظـام. ھـا اشـاره كـردیم انـد و مـا بـه آن شك دخیـل این عوامل بی .دھد نظام را به درون خود سوق می
  .باشیم ای رو به رو می دموكراتیك نیز ما با چنین پدیده

بیـنش،  ای گونه. ی كار و تفكر است ، در عین حال، نوعی شیوه»مداری بسته«در حقیقت، فعالیت سیاسی در 
  .دھند مختلف خود را نشان می یھا منطق و روشی است كه در زمینه در یك كالم،. سبك كار، رفتار و كردار است

، اپوزیسیون سیاسـی ایرانـی در آن بارزی  و نمونه. شود طرح می» غیر خودی«و » خودی« ی مقولهدر این جا 
بـا خـودی بـه بحـث و گفـت و گـو . بـا خـود و بـرای خـود اسـت، در خـودای كـه  یعنی فرقه. خارج از كشور است

 متشـكل را ھـا جمع قلیـل خـودی. نویسد گوید و رساله می برای خودی خطابه می. ا خودی را اقناع كندنشیند ت می
ھـا، تنھـا از جانـب  ھا و مخالفت در چنین جھاِن ُخردی، موافقت …دانكش دھد و به خیابان می سازمان می سازد، می

  .  است »خود« آشنای ، پژواك صدای…رسد ھاست و تنھا پژواكی كه به گوش می خودی

ی متولیان بنیادگرای جمھوری اسالمی  خاصه» غیر خودی«و » خودی«نباید فراموش كرد كه تقسیم جامعه به   
ــ سوسیالیســم اردوگــاھیی بیســتم،  ی اول ســده پــیش از تولــد اینــان، در نیمــه. نیســت طــور مشــخص، ه و ب

و  "منطـق"چنـین  گـر ابـداع، )٢٧( )؟؟(ھا  برای كمونیست» ویژه تیسرش«" كشف"، با خواه تمامت "کمونیسم"
  .گردیدروشی در نظر و عمل 

  



  

  ھا  فرسودگی – ٧
  

گذارد،  میخراب است آقا، فرسوده شده است و ھر چه پا به سن  …راستی از اوضاع دنیا چه خبر؟«
تـوان بـه جـای  به خوبی مـی …ی نمایش نامه نویس، شاعر یا فیلسوف در این جمله. )٢٨( »شود میتر  فرسوده

  .را گذارد» سیاست« ی واژه» ادنی«

عاملی كه به ویژه در اپوزیسیون سیاسی . ن سیاسی نیستفرسودگی، تنھا به دلیل پا به سن گذاردن اكثر فعاال
ھا، فعاالن سیاسـی  ، بر خالف دیگر حرفه»سیاست«دانیم كه در  سو، می از یك. داردآشكار  یخارج از كشور واقعیت

را ندارنـد و از سـوی دیگـر، بـا عـدم نـوزایش نگـران  ترھـا حویل امور بـه جـوانتو  بازنشسته شدنای به  عالقه
سیاسـت واقعـاً «نسل جوان به . شود نمی» سیاست« یھا وارد شریان امروزه، خون تازه. ای رو به رو ھستیم كننده

كه در ) سیونكنفدرا(تر است زیرا آن جنبش دانشجویی  در خارج از كشور، وضعیت بسی حاد. آورد روی نمی» موجود
بـدین سـان . ی جنـبش سیاسـی خـارج بـود، اكنـون وجـود نـدارد دوران رژیم پھلوی، پایگاه اجتماعی و نیروی ذخیـره

شود بدون آن كه با روی آوردن نسل جدید به فعالیـت سیاسـی،  تر می اپوزیسیون سیاسی در تبعید ھر روز فرسوده
سـی ایرانـی در مجمـوع راكـد اسـت و در ركـودش، از رشـد، در یـك كـالم، جھـان خـرد سیا. باز تولید و نوسازی شود

  .شكوفایی و خالقیت خبری نیست

اندیشـی، از نـوآوری در  امروزه، از جنـبش فكـری و نـو. خوَرد اما فرسودگی بیش از ھمه در اندیشه به چشم می
دیـد منطبـق باشـد، نوین تجمع، سـازماندھی و مبـارزه كـه بـا روحیـات و تحـوالت ج یھا تئوری و عمل، از ابداع شكل

ی تفكر و سازماندھی، در ذھنیت ھا سرسختانه مقاومت  سنتی و كھنه یھا در این جا، شیوه. چندان خبری نیست
  .گردد كنند و با باال رفتن سن و فرسوده شدن ذھن، امكان تغییر و دگرگونی طبعاً دشوار می می

  

  

  ناتوانی در شناختِ واقعیتِ بغرنج – ٨
  

پایـه و دارد كه از افالطون تا كنون، با گذر از ھگـل،  دیالكتیكیجمله، ریشه در منطق  ، از»سیاست«بحران 
كه واقعیـتِ  انگاری دوگانهو  گرا مطلقدیالكتیِك . دھد را تشکیل داده و میعمل سیاسی  اساس اندیشه و

ا دو سویه، دو سره، ر مبتذل كه تضادکی دیالكتی. پذیرد شناسد و نمی بغرنج، و در ھم بر ھم را نمی ،گانه چند
  .پندارد مطلق و منزه می

. محیط است یھا نسبت به محركه گرا یكسانو انگار  نگر، واحد ساده، بحران تفكری »سیاست«بحران 
  . شناسد اجتماعی را به رسمیت نمی یھا پدیدار گانگیدچنو  آشفتگی، پیچیدگیتفكری كه 

ھـا را در  یعنـی پدیـدار. اسـت) ٢٩( نگـری ومیعمـدر برابـر  نگروس یك، بحران تفكری »سیاست«بحران 
تـاثیرات . دھـد  مـینمـد نظـر قـرار  …شـان شان، در شرایط و اوضاع و احوال عمـومی و تـاریخی و بافت جامعیت
ــل ــی و  متقاب ــاریخی، مل ــی، محــیط زیســتی، ت ــی، انســانی، دین ــف اقتصــادی، فرھنگ ــت عوامــل مختل و دخال

  .آورد حساب نمی گون را به در ابعاد گونه... مللی ال بین

یـن ه ا، بـبـاور ذات. است ساز سیستم و) ٣٠( باور ذات، در عین حال، بحران بینشی »سیاست«بحران 
در . در حالی که در واقعیـت چنـین نیسـتشود  قایل می ماھوییا  ذاتیخصلت  معنا كه برای پدیده اجتماعی

احتمـال  یـا را مشـاھده كنـد و یپدیـدارھای اجتمـاعتغییر و تحول  شود  نمیقادر چنین بینشی نتیجه 
غیـر قابـل  ھـای   یـا سـاختار  نسـبی، سیسـتم یھـا "حقیقـت"ین معنـا كـه از ه ااست ب ساز سیستم. دھد

را  عقیـدهسازد و در نتیجـه راه ھـر گونـه اصـالح، تجدیـد نظـر و تغییـر  و دكترین می) ًدگم(انعطاف، اصول جزمی 
  .دكن مسدود می

ھـا،  ایقـانی در تئـوری نـا. اسـت بیگانـه ایقـانی اصـل نـانسبت به » جودسیاست واقعاً مو«. خالصه كنیم
مـا  یھـا زیـرا ایـده …توانند در جریان عمل و آزمون خطـا از كـار در آینـد می پیشنھادی كه یھا ھا، و طرح حل راه

  . از آن - چه درست و چه وارونه – انعكاسیاند و نه  ما از واقعیت یھا پنداشت



را  دو نمونـه. مانـد ، از شناخت واقعیتِ بغرنج برای تغییر آن، عـاجز مـی»اقعاً موجودسیاست و«ین سان، ه اب
ھا، طی صدو  آیا ماركسیست. داری و یا در مورد كشور ما، جمھوری اسالمی شناخت نظام سرمایه: مثال آوریم

وزیسـیون ایـران، اپ  آیـا انـد و سرمایه داری سـخن نرانـدهاحتضار قریب الوقوع پنجاه سال گذشته، ھمواره از 
به دست نداده است؟ و آیا در ھر دو  را از رژیم اسالمی ھمین تصویر پایان عمریبارھا طی یك ربع قرن گذشته، 

در  نیسـتپیـدا كـرد كـه قـادر  ای سـویه دو دیالكتیـكتصورات واھی را نباید در آن بینش این ی  حالت، ریشه
     …؟دریابدرا » ی بقأ ادامه«ان ، امك»احتضار«و در » تجدید قوا«امکان ، »ناتوانی«

  

  »جنبش اجتماعی«قیمومت بر   - ٩
  

سـنتی فعالیـت و سـازماندھی در قالـب تشـكیالت  یھـا ھا و شكل ، بحران شیوه»سیاست واقعاً موجود«بحران 
 بحرانی است ناشی از ناتوانی این ساختارھای كھنه، فرسوده، ضد دموكراتیك و بوروكراتیك در. كالسیك حزبی است

ھـا، در تـامین آزادی  گری آن یژه نسل جدید، در ایجاد بستری مناسب برای مشاركت و دخالتو هجلب شھروندان و ب
  .شان یھا و تضاد گونی گونه ،ھاتمایز ھا، فردی و مشاركت جمعی، با حفظ ویژگی

 یھـا جنـبش«بـه سـمت قیمومـت بـر  ، گـرایش طبیعـی آن»سیاسـت«ی  یكی از مشخصات كالسـیك و دیرینـه
خواھنـد مسـتقل از دولـت و احـزاب سیاسـی عمـل كننـد، كـه  نـوین كـه مـی یھـای جنـبش. اسـت )٣١( »اجتماعی

  .انگیخته، خودمختار و خودگردانند خود

  .، دو گونه رفتار وجود دارد»جنبش اجتماعی«نسبت به  کل،در 

ابزاری در دسـت آورد و  می را تحت قیمومت احزاب سیاسی در» جنبش اجتماعی«یكی، روش سنتی است كه  
ای كـه در  چنین شیوه. گرداند را مطیع و مقید حزب سیاسی می» جنبش اجتماعی«به عبارت دیگر . سازد ھا می آن

امـا در اپوزیسـیون . منسـوخ شـده اسـت کـم و بـیش، غربـی، یھا احزاب توتالیتر مرسوم بود، امروزه در دموكراسی
  .ھم چنان رونق دارد ،، بویژه چپسیاسی و در ذھنیت فعاالن سیاسی ایرانی

نسبت به احزاب سیاسی و محترم شمردن » جنبش اجتماعی«روش دوم این است كه در عین پذیرش استقالل  
را محدود به امور صنفی » جنبش اجتماعی«گری  ی دخالت ، گستره)غربی یھا البته در دموكراسی( این استقالل 
را تـا آن جـا بـه » جنـبش اجتمـاعی«بـه عبـارت دیگـر . دكنـ مـی) »سیاسـی«و نه (  اجتماعی صرفو مطالباتی و 
– برای كل جامعه و كشور پروژه سیاسی سعی ننماید كند و دراز خویش گلیم ی به اندازهشناسد كه پا  رسمیت می

  .ی احزاب سیاسی است ای كه از دید طرفداران این روش، بر عھده وظیفه …کنداجتماعی طرح  

اجتماعی، به  یھا ، جنبش»سیاست واقعاً موجود«با بی اعتبار شدن روز افزون . اما قضایا به این سادگی نیست
تصـاحب  بـه از جملـه ،میل و گـرایش دارنـد ھا ی زمینه ھمهامور در  )٣٢( »تصرف«ویژه در غرب، بیش از پیش به 

 یھـا نـبشدر ایـن راسـتا، ج. »امـر عمـومی« چـونعمـال آن و  اِ » سیاسـت«ی  گرایانه و بالواسـطه مستقیم، اراده
     ) ٣٣( .ھا و احزاب سیاسی سنتی را خواھند داشت خود نه تنھا دولت و حكومت بلكه سازمان مقابلاجتماعی در 

  

  

  موھوم » اتحاد«تقدیس  – ١٠

   
در تاکتیک و استراتژی، در تبلیغ و ترویج، در  : ، در ھمه جا حاضر است»سیاست«کالم مقدس ، چون »اتحاد«

، چپ و راست، دینی و غیر دینی، پرولتری و »اتحاد«تقدیس . یژه در نام سازمان، حزب یا جبھهو بو... شعار و برنامه
، »اتحاد کارگری«، »اتحاد ملی«، »کمونیستی اتحاد«، »اتحاد اسالمی«، »اتحاد خلقی«:  شناسد بورژوایی نمی

  ...»اتحاد مبارزه«

در . »گونی ھم«و » یک«تقدس: دئولوژیکی دارد، مبنایی ای»سیاستِ واقعاً موجود«ادعایی " وحدت طلبی"اما 
ی  به معنایی، فلسفه دھد، را تشکیل می »تسیاس«ی کالسیِک سیاسی، که زیر بنای فکری  حقیقت، فلسفه

. شناد را به رسمیت می» چندانی«و » چند«در برابر بینشی که » یگانگی«و » یک« ی فهسفل: است» توحیدی«



ی  فلسفهاز این نگاه،  پس،. pluralitéو یگانه کردن چندانی  multitude گون کردن بسیارگونگی ھم ی فهسفل
  .استدین خویانه  یاھم چنان دینی  ،»سیاست«حاکم بر 

یا » وحدت«بحث این است که شعار . است  »اتحاد«ی   نباید تصور شود که تز ما در این جا، نفی ھر گونه ایده
پذیرد تا پس  ای تحقق می ھر از گاھی نیز لحظهشود و  ری میروز، جا ون، شبانهسیاسی از زبان که  »اتحاد«

حاصل فرایندِ . نیست رفتی  تحول و پیش، در بسیاری موارد، مبین ھیچ از مدتی غالباً کوتاه، از ھم بپاشد
. ھاست  ھا و برنامه نطریه پس روی در. طلبانه است  فرصت. نیست ھا ھا و برنامه سوشدن نطریه ھم

اتحاد و وحدت، اکثراً   "شیفتگان"ھا، بر خالف ادعاھا و تبلیغات  »اتحاد«این گونه . یبی استفر ِدماگوژی و عوام
عکس اغتشاش  رسانند بلکه بر سیاسی کمکی نمی -تنھا به شفافیتِ نظری نه. اند ناپایدار و موقتی. اند  شکننده

عکس از کمیت و  افزایند بلکه بر نمی) طریهبرنامه و ن(و کیفیت ) نیرو(تنھا بر کمیت  نه. ندنز و التقاط را دامن می
  . کاھند کیفیت نیرو و برنامه می

پراکنـدگی، خـود، . سازد را ضروری می» اتحاد«اش نیست که  مشکل اپوزیسیون ایران، امروز، واقعیتِ پراکندگی
باید  از جملها مشکل ر. ایم ھای مختلف آن را در این تزھا نشان داده تری است که شاخص بحران عمیق پدیدارِ  پی
چنـان  ھای سنتی و منسوخ گذشـته، کـه ھـم کارھا و شیوه ھا، در سبک ھا و پالتفرم روشنی و التقاط برنامه در نا

تھـی، مـبھم و  مشـترکات میـانو بر حـول  در چنین وضعیتیھای صوری  »اتحاد«. اند، ُجست پایدار باقی مانده
کنند، بلکه حتا باعث سـرخوردگی و پراکنـدگی بـاز ھـم بیشـتری  ی، نه تنھا کیفیتی نوین و باالتر ایجاد نمالتقاطی

  .گردند می

  

  

  ھا رو به دولت، قدرت و دستگاه – ١١
  

، برای تغییر اوضاع و شرایط، ھمواره و به رغم ادعاھا و انكارھایش، رو به دولت، قـدرت و »سیاستِ واقعاً موجود«
، »باال از«خواھد  می» سیاست«شود كه  آغاز و ناشی می ، در حقیقت، از آن جا»سیاست«بحران . ھا دارد دستگاه

بـه جنـگ  )٣۴( »سـلطه« ابـزاربـا به عبارت دیگر . ھا، اوضاع و احوال را تغییر دھد با تسخیر دولت و قدرت و دستگاه
  . تواند خود را نفی كند نمی» سلطه«در حالی كه . رود» سلطه«

دولت طراز "با تسخیر دولت و ایجاد که  کردند تصور می نیسمكمو صادق مدعیان ،»سوسیالیسم واقعاً موجود«در 
. را فـراھم آورنـد» محـو دولـت«شرایط تحقـق  توانند می »ری پرولتاریاودیکتات«به نام » ولتید نا«یا ) کارگری( "نوین

صـد چنـدان  ی آن نداشـتند، بلكـه حتـا بـر نفـوذ، قـدرت و سـلطه را از میان بر» دولت«نه تنھا  ھا، در واقعیتِ امر، آن
  .افزودند

در  ی بوروکراتیک،ھا  ستگاه  و تسخیر دولت و تسلط بر دم ،»سیاسی انقالب«اند كه  تجارب تاریخی نشان داده
و نقـش آن در تغییـر و تحـوالت، نـه تنھـا تعیـین » سیاست«ساحت . ندتغییر و تحوالت اجتماعی، پیامدی بیش نیست

بـه عبـارت دیگـر، آن . شـود به نفع ساحت جنبش اجتماعی، كاسـته مـیاز اھمیت آن  ھر روز بلكه است كننده نبوده
ھا را متحول و دگرگون سازند كه در مناسبات اجتماعی  تغییراتی قادرند به طور واقعی، ژرف و پایدار ساختارھا و بنیان

یا جنبش  مدنی – ارجح دانستن جنبش اجتماعی. ی مبارزه و مشاركت نیروھای اجتماعی صورت پذیرند و به وسیله
در مقایسه با  – پذیرند اجتماعی انجام می یھا ی جنبش اجتماعی، اصیل و اصلی شمردن آن تغییراتی كه به وسیله

این ھمان چیزی اسـت  –  گیرند  ا از طریق دولت و احزاب صورت می وتغییرات حقوقی، روبنایی و ناپایداری كه از باال
  .      نامیم در امور جامعه و كشور میگرانه  كه ما انقالب در تئوری و عمل دخالت

  

  

  سازی دگر-خودجامعه بدون ساختن   دگر–  ١٢
  

 کوتـاه ای اشاره »سیاستِ واقعاً موجود«تضادی بحران زا در به ، مان بحثِ  به عنوان نتیجه گیری از وآخر  تز در این
" دگـر سـاختن"در  یچ تالشـیھست، ھـ جامعه" دگر ساختن" مدعِی مبارزه برای که» سیاستی«این که . کنیم می



  . رود سوال می به زیرنیز اصل ادعا در نتیجه . دكن نمیخود 

  :دھد میتز سومی که نقل کردیم، چنین ادامه  مارکس، در ھمان

 ی تنھـا بـه مثابـه autochangementدگرسـازی -تقارن تغییر اوضاع و شـرایط بـا فعالیـت بشـری یـا خـود«
  )٣۵( ».گردد  لحاظ عقالنی قابل فھم  می پراتیک انقالبی قابل درک است و از

ای  تـاریخی یبرد؟ بی تردید انقالب یا حادثـه  می، ار آن نام ١٨۴۵است که مارکس، در سال   »پراتیک«این کدام 
منظور او در این جا، پراتیک روزمره است؛ چون فعالیت بشری؛ . نیست که فرایندش در آن زمان  ھنوز آغاز نشده است

و  دندھ میی است که اوضاع و شرایط را تغییر و پراتیک انسانی فعالیت. طبقاتی ی جتماعی؛ چون مبارزهچون مبارزه ا
  .ندنک میدگر سازی توأم  -ساختن محیط خارج از خود را با خود دگر

 د،کن میموکول  ای نا معلوم به آینده. داندار می ھمواره به تعویقدگر سازی را -خود» سیاست واقعاً موجود«اما 
یعنـی در حقیقـت بـه وقـت ... رسد، حد اقل در شـکل مطلـوب میبه پسا انقالب آرمانی و موعودی که ھیچ گاه فرا ن

ست که وضع  جنبش واقعیبلکه ... وضعی نیست که باید ایجاد شود«کمونیسم، به قول مـارکس، !  نی گل
کنـونی، تـوأم بـا  -سـت واقعـی جنبشـی: دگر سازی نیز به ھمین گونـه اسـت-خود ).٣۶( »کند میموجود را الغأ 

  .دگرسازی وضع موجود

زمان با دگر ساختن محیط خارج از خود، از ھم اکنون، در پراتیک روزمره  راه و ھم دگرسازی ھم-یا خود
در ایـن حالـت دوم، دم از تغییـر وضـع ...  پذیرنـد و یـا انجـام نمـی... دنـپذیر میو حی و حاضر کنونی انجام 

  ...و دروغین خواھد بوددعایی پوچ ا موجود زدن،

  

                                         

   

  ھا یاد داشت
  

  )١(  irrationalisme  ؛irrationnel   

  )٢  (épiphénomène 

خواھی را گوئیم که بـه لحـاظ نظـری و عملـی و  آن چپِ منتقِد انترناسیونالیست، سوسیالیست و آزادی)  ٣(  
سو  از یک )داری چپ رفرمیستِ نظم سرمایه(دموکراسی ، یعنی سوسیال »سنتی چپ«سبک کاری از 

ُبریده است و در  نقد و نفـی نظـم موجـوِد ملـی و  از سوی دیگر،) چپ توتالیتر( استالینی – و ُمدل لنینی
    .دارد» اجتماعی جنبش« مستقل سازمان یابی و نو یھا ھا و شیوه شکل، رو به جھانی

  ):ایران چپ ھای ستسوسیالیشورای موقت ( نو طرحینشریه در  )۴(
  :یھـا شـماره. ١٣٨٠ -١٣٧٩سـال پـنجم، . »نقِد سیاست در پرتو قرائتی از پرواگـوراس و مـارکس«      

  .          ۵١و  ۵٠، ۴٧، ۴۵، ۴۴
   www.tarhino.com :نو طرحی اینترنتی سایت به دیرجوع کن      

و » عمـومی«، »عمـوم«بـه معنـای  Publicaو » شـیئ«، »چیـز«بـه معنـای  Res. اصطالح التینـی اسـت)  ۵(  
» عمـومی امـر«من، با گرفتن کمـی اختیـار،  که سازد میرا » عمومی چیز«پیوند آن دو، . است» عامه«

تشـکیل   publicaو  res :از جمـع ھمـین دو کلمـه) جمھـوری( Républiqueی رپوبلیـک  واژه .نـامم میھم 
  .است» عمومی امر«یا » عمومی چیز«شده که به معنای 

 )۶ (messianique, messianisme   

 )٧ (Religiosité 



 )٨ (unilatéral, unilatéralisme   

 )٩ (uniformisme, unique, pensée unique    

)١٠ ( systémique, systématisation   

)١١  (complexité, complexe, réalité complexe    

)١٢ (Manifeste communiste, Karl Marx, Frédéric Engels, Œuvres choisies, p.120,1978, ed. progrès   
     . ۴٩، ص )چاپ پکن(مانیفست کمونیست، به فارسی،        

)١٣ (Despotisme oriental .ث و آن بحـ ی بـا ایـن کـه در بـاره. بـریم این اصطالح معروف ھگلـی را بـه کـار مـی
  .  اختالف نظر فراوان است، اما در مجموع حقیقتی، ھر چند نسبی، در آن وجود دارد

ی  ی مجدد متن با استفاده از  ترجمه ترجمه. لطفی ، ترچمه دمحم حسن ٩۴٩، ص٣٨٢،جمھوریافالطون، ) ١۴(
  . فارسی در تطبیق با متن فرانسه صورت گرفته است

      Platon, République, 382 e, tr. Baccou, Flammarion  

  .در مورد ترجمه متن) ١۴(ھمان تذکر . لطفی ، ترچمه دمحم حسن ٩٩٣، ص۴١۴،جمھوریافالطون، ) ١۵(
       Platon, République, 414 c, tr. Baccou, Flammarion   

)١۶ (démagogie, démagogue 

)١٧  (Société civile    

)١٨  ( Protagoras   
شـمال غربـی ( Abdèreپیش از مـیالد در شـھر اَبـِدر  ۴٩٠، پرآوازه ترین سوفسطایی، در سال پروتاگوراس     

شـود و  ، پس از این که به جرم بـی دینـی محاکمـه مـیDiogène Laërceبه روایت .  شود متولد می) یونان
، ھنگـام تـرک آتـن از طریـق دریـا، در اثـر غـرق شـدن کشـتی، زننـد شھر آتش می میدانکتاب ھایش را در 

 ). قبل از میالد ۴٢١حدود (گذرد  می در
ا آموزشـی کـه دیگـر داد، و تفـاوت آن بـ پروتاگوراس در مورد نقش خـود و آموزشـی کـه بـه شـاگردانش مـی    

  :گوید سوفسطائیان می دادند، چنین می
آزارند و حوانانی را که تازه از رنـج دبسـتان رھـایی  سایر سوفسطائیان شاگردان خود را می: پروتاگوراس«    

ھـایی ماننـد حسـاب و ھندسـه و سـتاره  آموزنـد و دانـش ھـای تـازه بـی سـازند چیـز اند، مجبور می یافته
ولی شاگردان من تنھا چیزی از من خواھند آموخت که بـرای فراگـرفتن آن ... ا گیرندشناسی و موسیقی فر

ھنـری کـه مـن بـه شـاگردانم . اسـت eubouliaشور کردن و سنجیدگی اند و این ھنر،  نزد من آمده
آموزم این است که در زندگی خصوصی، منزل خود را چگونه به بھترین شکل سـامان دھنـد  می

   .ی امور آن سھیم شوند ، چگونه از راه گفتار و کردار در ادارهPolisشھر  –و در رابطه با دولت 
ی تو این است  است و پیشه Politeiaاگر فکر تو را درست دنبال کرده باشم، مراد تو ھنر سیاسی : سقراط    

  .شھروندان قابلی تربیت کنی پولیسکه برای اداره ی امور 

  » .ی خود کرده ام ھمین است آری، ھنری که پیشه: پروتاگوراس    

ی  ی مجــدد مـتن بــا اســتفاده از  ترجمــه ترجمــه). تأکیــدات از مـن اســت) (٣٢٢ –افالطــون  پروتـاگوراس(     
که بھترین برگردان تاکنونی متن  Frédérique Ildefonseترجمه ی جدید از (فارسی در تطبیق با متن فرانسه 

  . صورت گرفته است) می باشد
      Platon, Protagoras, 319 a, tr. Frédérique Ildefonse, Flammarion  

  



پروتاگوراسی، ماکیاولی، اسپینوزا یـی  :فلسفه سیاسی گالسیک ازی گسست  چھار لحظه«) ١٩(
  .٧٧، ٧۵، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ۶۶، ۶٣ :یھا شماره. ١٣٨٢-١٣٨١، سال ھفتم و ھشتم، طرحی نو. »و  مارکسی

   Les sophistes. سوفسطائیان) ٢٠(
ی پـنجم پـیش از مـیالد، ھـم زمـان بـا  یونان باستان، در سـده» طالیی«در عصر معروف به  سوفسطائیان،      

چـون افـرادی توآمـاٌ : و بحران نظام آریستوکراسـی در یونـان، ظھـور مـی کننـد پولیس دموکراتیکپیدایش 
مداخلـه گـر در ، چـون گوراسپروتـامند، فیلسوف، ھنرمند، مربی، آموزگار، سیاح و بویژه در مـورد  اندیش

  .»فعال سیاسی«و به این مفھوم چون  politeia امور شھر
آگاھی به این که واقعیـت چقـدر متضـاد و . ی بیان آگاھی جدیدی دریافت شود سوفسطایی باید به منزله«     

ی اسـت ای متعین از آن شرایط اجتماعی تـاریخ برآمدن سوفسطایی بطور گسترده... بنابراین تراژیک است
کـردی  سوفسـطاییان بـا روی... سـازد ھای آشفته و در ھم و بر ھم نمایـان مـی که خود را به صورت بحران

کننـد بلکـه بـر  ی جزمیت حبس نمـی واقعیت را در چنبره... به مسایل) کنکرت(ایدئالیستی و مشخص  ضد
. ســـازند یھـــایش، در تمـــامی تراژیـــک بـــودنش، بـــرای طپیـــدن رھـــا مـــ عکـــس، آن را در تمـــامی تضـــاد

  ). I Sofistiدر  Mario Untersteiner اونترشتاینر ماریو(

)٢١ (subjectivisme, subjectivité    

)٢٢(  Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page 8, édition du progrès     
 Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page 20,1987, PUF                

اش  را در زبان اصـلی ١٨۴۵مارکس به سال  ی در کتاب ارزشمند خود، متن اصلی دست نوشته ،ژرژ البیکا     
پـنج سـال پـس از مـرگ مـارکس، یعنـی در . کند ای از آن، منتشر می تفسیر جامع راه با یعنی آلمانی، ھم

لودویک فوئرباخ و : کتاب خود ی ضمیمه آن رادھد و  می شتهنو در این دست تغییراتی انگلس، ١٨٨٨سال 
» تصـحیح«، برآمـده از مـتن رایـجموجود و  یھا ترجمهی  ھمه .کند می، لمانیآی کالسیک  پایان فلسفه

را مشـخص  ھـا آنو البیکـا  –ی مـارکس وارد آورده  که انگلـس در نوشـته» تصحیحاتی«. اند ی انگلس شده
-خـود ی جمله در ھمـین تـز سـوم، آن جـا کـه انگلـس واژهاز . دارند مضمونی ی جنبهدر مواردی  - کرده

    .کند کامالً حذف میدگرسازی را 
 

 )٢٣ (philosophe-roi  : ی ی او در باره نظریهو  سیاسی افالطون فلسفه ستون اصلی و بنیادیناین مقوله  
 :دھد میرا تشکیل  »دل شھراع«یا » شھر کمال«

فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنـوان شـاه و ] شھر –لت دو[ ھا پولیستا زمانی که در ... «     
اند به راستی و به طور جدی دل به فلسفه نسپارند؛ تا زمانی کـه قـدرت سیاسـی و  زمامدار به خود بسته

پایـان  و بـه طـور کلـی بـدبختی نـوع بشـر، بـه ھا پولیسبختی  بد... فلسفه در یک فاعل با ھم تومأ نشوند
 ). d-473( ۴٧٣، جمھوری» .ی عمل نخواھد پوشید ایم جامه که وصف کرده پولیسیید و ھرگز نخواھد رس

     

 لطفـی حسن دمحم ی ، ترچمه٩١ -٧٩، افالطون، ص پروتاگوراسدر  » گفتار پروتاگواس«نگاه کنید به ) ٢۴( 
 .١٣٣٧رضا کاویانی ،  –

     Platon, Protagoras, 318-328 d, tr. Alfred Croiset, 2002, Les belles lettres   
از جمله آتنیان، معتقدند در جایی که ھنر معماری یا فنی دیگر موصوع بحـث باشـد تنھـا  مردم ی ھمه... «      

و اگـر کسـی کـه ازآن ھنرھـا . چند تنی که در آن ھنرھا استادند حق دارنـد در بحـث و شـور شـریک شـوند
ولی آن جـا . کنند و حق ھمین است گفتی او را تحمل نمی بھره است بخواھد اظھار نطر کند، چنان که بی

مندی از  در میان باشد، یعنی موضوعی که شرط اظھار رأی در آن بھره politikes arétèsکه فضیلت سیاسی 
ی مردمـان بایـد از  دھند سخن بگوید زیرا ھمه شرم و عدالت و خویشتن داری است، به ھر کس اجازه می

پـس سـقراط، بـدین علـت . ار باشند و اگر جز این باشد، شھری در کار نخواھد بوداین فضیلت مدنی برخورد
 ٣٢٢ – پروتاگوراس» .شود در مسایل سیاسی مشارکت کنند ی مردمان اجازه داده می است که به ھمه

  .در مورد ترجمه ی متن) ١٨(رجوع کنید به تذکر 

  :افالطون می خوانیم جمھوریدر ) ٢۵(



ضیح دھیم که مراد ما از فیلسوفان، که می خواھیم زمام پـولیس بـه دسـت آنـان سـپرده نخست باید تو«       
پس از آن که روشن شد فیلسوف کیست، بـه دفـاع از خـود خـواھیم پرداخـت و . شود، چه کسانی ھستند

ثابت حواھیم کرد که طبیعت گروھی از مردمان چنان است که به فلسفه و حکومت کردن در پولیس بپردازند 
حالی که گروھی دیگر به اقتضای طبیعت خود باید کاری به فلسفه نداشته باشـند و از زمامـداران تبعیـت در 

     ). a-474( ۴٧۴، جمھوری»  .کنند

پادشـاه شـدن را  -دانند و بنا بر این لیاقت فیلسـوف از یک سو کسانی ھستند که از فلسفه چیزی نمی«      
اکـراه دارنـد و ] پراتیـک[زدن بـه ھرگونـه کـار عملـی  د که از دسـتاز سوی دیگر، فیلسوفانی ھستن .ندارند

 ۵١٩، جمھوری»   .بختی انتقال داده اند اند که از ھم اکنون زندگی خود را به جزایر سعادت و خوش متقاعد
)519-bd .(  

 منظـور ھمـان[گـذاران پـولیس ھسـتیم ایـن اسـت کـه ایـن فیلسـوفان  ی ما که بنیـان پس وظیفه: گفتم«      
کنـیم تـا آن ] anankè[را مجبـور ] کننـد بختی زنـدگی مـی اند در جزایر سعادت و خوش اند که مدعی ھایی

نایل شوند و راھی را که » خوب«دیدار خوِد  دست آورند، یعنی به ھا نامیدیم به دانشی را که باالترین دانش
توفیـق » خوب«دیدار  سر بردند و به هولی پس از آن که این راه را ب. پیوندد، بپیمایند به جھان روشنایی می

  .کنند یافتند، نباید اجازه دھیم ھمان کاری را بکنند که امروز می
  چه کاری؟: پرسید     
نزد زنـدانیان و شـریک شـدن در  مرادم این است که نباید بگذاریم در ھمان جا بمانند و از بازگشتن به: گفتم     

  ). bd-519( ۵١٩، ریجمھو »...غم و شادی آنان خودداری کنند
تفـاوتی » پادشـاه -فیلسوف«پولیس و » بنیان گذار«الزم به تأکید نیست که نزد افالطون، میان      

دسـت رسـی داشـته، خویشـاوند خـدایان اسـت و » ایـده«اولـی بـه عـالَم . اساسی وجود دارد
را بر عھـده  و نیل آن به سعادت پولیسی عملی اداره  ، وظیفه»گذار بنیان«دومی، تحت ھدایت 

  .دارد

)٢۶ (microcosme politique   

 بـه یـا قلـع و قمـع کـرد وھـا را  این فرمـول از کسـی اسـت کـه بـیش از ھـر دیکتـاتور دیگـری، کمونیسـت) ٢٧(
  .استالین: ی  کار فرستادھا اروگاه

ــی) ٢٨( ــونت ــی، م ــل از آتن ــه نق ــارکس ب ــر اشــباح م ــدا، اث ــه. ژاک دری ــه ترجم ــد ب ــاه کنی ی فصــل ســوم  نگ
در سـایت . ١٣٨٣سال نھـم،  ٩٧ ی شماره طرحی نودر ). ندارد ھا، تصویر جھانی که سن گیدسوفر(

  www.tarhino.com: نو طرحی اینترنتی

)٢٩ (contextualisme  

)٣٠(essentialiste   ؛ essentialisme   

)٣١ (mouvement social   

)٣٢ (appropriation 

ـــی) ٣٣( ـــا مضـــمون و ویژگ ـــاعی«ی ھ ـــبش اجتم ـــهدر م» جن ـــی قال ـــت  ای ـــوانعتح ـــاره:  ن ـــدار  ی درب پدی
  . ، مورد بحث قرار گرفته است١٣٨۴، سال نھم، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١ شماره نو طرحی، »اییرگ جنبش«

)٣۴ (domination  

  ٢٢نگاه کنید به زیرنویس ) ٣۵(

)٣۶ (Idéologie allemande. Karl Marx, Frédéric Engels. Philosophies, p.73, 1977, éd. sociales 


