
  شیدان وثیق
   ٢٠١٧ مارس – ١٣٩۵اسفند 

.frwanadoocvassigh@  
vassigh.com-www.chidan 

  

  جھان و ایرانکنونی اوضاع در  بر شرایط مبارزه یتأمل

  ھا ھا و آلترناتیو بحران سیستم
  

به مناسبت ھفتمین جمھوری خواھان دموکرات و الئیک ایران  جنبش میز گرد سیاسیگفتاری است که در  متن زیر
  .ایراد شد ١٣٩۵اسفند  ٨و  ٧  - ٢٠١٧فوریه  ٢۶ - ٢۵در روزھای   جریان این  گردھمآیی سراسری

  
نسبت به دوران  ونیکن دنیای بزرگ دگرگونی پنج .ھا بسیارند اختالف پبیش ی سده جھان وجھاِن امروز  بین

  .را یادآوری کنیم قبل

  .شناسد نمیسرمایه جھانی است، که مرز و میھن  سلطهو  شدن ھانیفرایند ج، ییک

گر  مداخلهنیروھای  چنان تا امروز، ھم حال،با این که ، است آمریکا و اروپای غربی جھانی برتریافول  ،یدوم
  .دھند را تشکیل میالمللی  ی بین صحنهاصلی در 

شود  میبا انقالب اکتبر آغاز  آن  تاریخیِ  سکانس است، که موسوم به سوسیالیسم جھان فروپاشی، یومس
 ،سابق ابرقدرت شورویدر این میان،  .رسد پایان میی بیستم به  دهی ھشتاد سَ  و با گذر از انقالب چین تا دھه

   .داده است بطل سیادتچون قدرتی ارتجاعی و  ی کنونی روسیه به جای خود را  هامروز

 بر ، ستمگرخودکامهھمگی  که ،ستگیتی ا سراسردر  جدید بزرگ و کوچکھای  قدرتبرآمدن  ،یچھارم
رود تبدیل به بزرگترین قدرت  که می داری کنونی سرماه چیناست جمله آن از  .اند طلب  و سلطه مردمان خود

   .اقتصادی، سیاسی و نظامی جھان گردد

 نوعدو  این. ھاست آلترناتیوو  ھا گذشته، بحران سیستم قرننسبت به  ماان سرانجام، پنجمین ویژگی دور
 ناگزیر باید ھا از سلطه خود رھایی اجتماعی برای ھای جنبشاز یکسو که  ندنک می عمل در شرایطی بحران

و اند  باطل شده ،برون رفت از سیستم کنونیِ تا ھای  حل راهاز سوی دیگر  ولیشوند  جھانیای و  منطقه
  .رویند ینم  فرا و جانشین جدید، بدیعھای  حل راه

  .اند باز گشودهرا  ای معلوم و آشفتهنا و نوینتاریخی  ندورا ،ھمه این ھا

و  شان ھا برای تأمین منافع امروز، تبدیل به کانون اصلی تعارض قدرت  خاورمیانه، جھانیعمومی این اوضاع در 
جنگ جنگ افغانستان، جنگ عراق، ھای اخیر،  در سال. شده است سرزمیناِعمال سلطه و ستم بر مردمان این 

گری نظامی  دخالت، از جمله ای ی بزرگ و منطقهھا قدرت گری مداخلهو  جھادگرایی اسالمیرشد سوریه، 
خاورمیانه ھای اصلی بحران  ، شاخصبا گذر از عراق و سوریه جنوب لبنانتا  و خلیج از یمن، اسالمی جمھوری

  . اند   داده را تشکیل بزرگ

در ایاالت متحده آمریکا،  و نامتعدلیشبھه فاشیست  دار سرمایه با ریاست جمھوری کالندر این میان، 
ھر چه  تشدید به سوی باشیم، المللی در مناسبات بین تحوالتیھای آینده، شاھد  ھا و سال توان، در ماه می

 ھا از سوی آمریکا و دیگر قدرت در جھان گریستم و طلبی سلطه، جھانی زیستی  محیط و بحران اقتصادی بیشتر
    .باشیم

در  ،ھستند ساختاری و رادیکال یتغییرات در پی ایجادکه  ھا آنمترقی و مردمی در جھان،  یھا جنبشامروزه، 
و  گر ستم ھای دولت در برابر سو از یکھا  آن .کنند میعمل  دشوار و نابسامانیبحرانی،  شرایط تاریخیِ 

، اسالمی، دینی ،یفاشیست ،ارتجاعی ھای ریانج باید با از سوی دیگر و قرار دارند خودی و خارجی طلبِ  سلطه



در ھمه جا سر  ،گرا واپس شدتبه  روندھایاین زیرا که . نمایندمقابله  از این دستو  ، پوپولیستییناسیونالیست
حتا  و جامعهاز  گسترده، گاه ،ھایی بخشامروزه  که اند شده موفقاند و  اند، شمشیر از غالف برکشیده بلند کرده

، خواھانه رھایی ھای و سیاست ھا آرمان، ھا ارزش علیهرا  و مردمان تحت ستم زحمتکشان، کارگران از میان
  . نمایندبسیج  دوستانه  دگر - بشر و طلبانهبرابری 

و ھشت سال است که  سی. دھد استثنایی را تشکیل نمی ایران ،جھانی تیره و تار و احوال اوضاع ایندر 
نظام این  .دھد به حیات خود ادامه میچنان  ھم، کمابیش با قوت، در این کشور استبدادی -شیعیحاکمیت 
با قوت بیشتر یا را  یمراحل مختلفتوانسته است تا کنون ، خود قانون اساسی اسالمی چھارچوب، در تئوکراتیک

دیکتاتوری و سرکوب ، روحانیت و سپاه پاسدارانت کاس، حفظ سرکردگی والیت فقیه: گذارد سر  پشتکمتر 
، خود ھای بندی بین جناح اختالفات درونی مدیریتجنگ عراق، پایان دادن به  نقض کامل حقوق بشر، ،مخالفان

ترین شرایط  در سخترانت خواری و فروش نفت و گاز ، ریاست جمھوری و مجلس انتخابات فرمایشیانجام منظم 
سیادت طلبی و ھای جھانی،  مذاکرات با قدرت و برجامقرار داد امضای  ر نوشیدن جام زھر،دوبا به ھر ترتیب،و 

دورنمای گفت که  به جرأت می توانامروزه . غیرهو  سوریه، ویژه در عراق به نظامی در منطقه گری مداخله
   .ناروشن است آن نامعلوم و چگونگیِ چنان  ھم مردم توسط قیامنظام  سرنگونی این

 وخودکامگی ی دین و  سلطه پایان دادن به و برای تغییر وضع موجود ،ایرانمبارزات اجتماعی در جه، در نتی
، با مردمی و موکراتیکالئیک، د در یک جمھوری آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری کسب برای

 خود، ھموارهھمیشگی ھای  شیبفرازو ن باھا،  با این ھمه اما، مقاومت. باشند رو می به ی فراوان روھا دشواری
 ھا مقاومت، معلمان جنبش، کارگریاعتصابات  :توان در یکسال گذشته اشاره کرد به در این میان می. دنادامه دار
 .دیگر نقاط کشور و غیرهو کردستان در خواھانه  دموکراسیاعتراضات ، ی مدنی زنان، دانشجویان و جامعه از جانب

 –اجتماعی سخت  شرایطدر ، پلیسی و امنیتی زیر سرکوب شدید این مبارزات، که باید تأکید کنیمدر این جا 
راه  بحرانِ وضعیت در سرانجام و  از ھم و جداییدر پراکندگی  ،ای منطقه - در موقعیت نامناسب جھانی، اقتصادی

  .پذیرند یم انجام ،ھای اجتماعی و سیاسی حل

 دھد قرار می یھای انگیز مسأله یا ھا پرسشرا در برابر  انایران و جھھای اجتماعی در  جنبش ،اوضاعیچنین 
به  ،زیردر . ام کرده تبیین اصلی )تم(مایه  درون ھفت را در ھا آن من. دارند و عملی اسییس - نظری که خصلت

   .پردازم می ،گفتاراین  زمانی ی محدودهدر  ،ھا آن کلی ھر یک از شرح

و خواھی  جنبش جمھوری اصلی در سیاسی مفھوم دو امروزه، .)ھا ٌکنسپت(مفاھیم بحران  -١
به سر  و عملی کشناسی شناخت/  ھستی در بحران ، ھر دو،»دموکراسی«و » جمھوری« یعنی ،دموکراتیک

که به دھند  و می نشان دادهآشکارا  گی، ھمامروز در جھان نمایندگی ھای و دموکراسی  ھا جمھوری. برند می
اصلی  معنایھمان به  و نه دموکراتیک باشند می  »عمومی امر« ی خود یعنیاصل ری به معنایجمھونه واقع 
در  ،ھای واقعاً موجود ھا و دموکراسی جمھوری .امور خود مستقیم ی ادارهدر  انمردم قدرت و توانمندی یعنی خود

مردم،  ھای خاصی از حاکمیت و سلطه گروه. باشند می بر خود مردم ضد حاکمیتو  مردم یتضد جمھور ،حقیقت
. دوباره بازبینی کرد جمھوری و دموکراسی را بایدمفھوم امروزه  .باشند میمردم علیه بر  و به نمایندگی از مردم

 ھای واقعاً موجود و جمھوری کهدریافتی  ،خواھانه از مبارزه دریافتی رھایی پرتودر  :ھا را بازتعریف کرد معنای آن
 ی مردمان اقدام مستقیم، مشارکتی و بدون واسطه، دریافتی که کشد را به نقد می موجود واقعاً  ھای دموکراسی

چالش و خودگردانی و خود مدیریتی را در مرکز و سرانجام دریافتی که  دھد در اساس بینش خود قرار میرا 
   . نھد می اجتماعیی   مبارزه

زیر  در اساسیستم را س کلیتکه  و مبارزاتی ھا ، نظریهافکارامروزه . یسیستم ضد ی مبارزهبحران  -٢
رو به رو  ی بسیار، با مشکالتروند میپذیر یا اوتوپی ممکن  ناممکن امکان پیشواز بهآنان که ، دنبر می سؤال

  :دارندیک دو راھی تراژیک قرار  سرامروز بر سیستمی   مبارزان ضد .ھستند در اقلیت نیز از این رو .باشند می

 ی از مبارزه شان، ھای ھا و ارزش ی آرمان و با خواندن فاتحه ولیتیکپ گرایی و رئال ، به نام واقعیا باید
را  طلبی و ھمکاری با سیستم ، تحول)اصالح طلبی( دست بردارند و راه روش رفرمیستی دخوسیستمی  ضد



و  ، استثمارگریگری با تمامی خشونت نظامامور  وضع موجود و رتق و فتقبه تن و در این صورت  ندگیر پیش در
  ...شوند  موجود نظامپاسداران  حامیان و بهتبدیل در یک کالم و  دھند  اش گری سلطه

پیش روی خود و سرمشقی  نمونه ،تراین صودر  و برگزینند را و انقالبی ساختارشکنی دشوار راهِ  ،باید و یا
ابداع  اختراع و از نو یببه تقر ھمه چیز را باید در نتیجهو  گیرند درس توانند میدر گذشته  یآزمون، از کمتر ندارند
کدام تغییرات  :اند دریافت نکردهپاسخی  تا کنونکه  گیرند قرار می ھایی پرسش در برابربه عبارت دیگر  .کنند

 ؟جمعی و ملکیت کدام اقتصاد ؟جدا از مردم و حاکم بر مردم ، متمرکز،بنیادین؟ کدام راه برون رفت از دولت مقتدر
بر اقدام آگاھانه  تأکید ضد سیستمی تنھا و تنھا امراز سوی دیگر، . و غیره و غیرهکدام دموکراسی مشارکتی؟ 

آگاھی را باید به  که یا ناجیان برینی پیشروانو نه بر  خود آنان داردخود مردم از طریق جنبش ھای اجتماعی 
ھمه ی مشکالت و موانع، ، با وجود این بدین معناست که مردم خود باید. نماینددورن توده برده آنان را رھبری 

    .به دست گیرند را از زیر سلطه ھای گوناگون خودرھایی  امر سیاسی، فرھنگی و غیره،، اعم از اقتصادی

 شناسانه فرجام  فلسفه کدامند؟ اگر ساز دگرگون ھای اجتماعی سوژه. نیروھای اجتماعی تغییردھنده - ٣
دریافتی بر اساس  داشت، براین پرسش باورانه دویمھ / مسیحا پاسخی) historicisme( انهباور تاریخو 

به طور قطعی می توان  اما امروزه ،و از پیش تعیین شده اقتصادباورانه و جبرباورانه از تاریخ ، تاریخی یکخطی
ھای اجتماعی  بر جنبشالبته ما در شرایط ایران، ھمواره . گفت که پاسخی مسلم بر این پرسش وجود ندارد

به طور  .داریمھا تاکید  زنان، مبارزات کارگری و جنبش دموکراتیک ملیتجنبش ی مدنی،  ی جامعهھا ویژه جنبش به
خواھانه است که عاملین  رھایی امردر راستای  ی مختلف اجتماعیھا جنبشاز پیوند کلی امروزه باید گفت که 

، تنھا در ین اجتماعیتغییرات بنیاد عاملین. شکل خواھند گرفت در ھمه جا ساز جامعه اجتماعی دگرگون
و از ابتدا  ما، .دنشو ، متحد و انقالبی میگردند نیرو میتبدیل به  شوند، آشکار می اجتماعی است که ھای جنبش
 و  منتظره ناکه عموماً  ،جنبش رخداد، مبارزه و واقعیفرایند  بلکه بر عکس، در ،نداریم ی تاریخی سوژهپیش، 

فعال د، نگیر می شکلکنند،  ظھور می اجتماعی ساز دگرگون عامالناند،  یصادفمد و تآ پیشغالباً که ، اند یاتفاق
در  یعنیجنبش  از برون، مبارزهدر خارج از  .شوند تبدیل میو به نیرویی عینی  گردند می متشکلشوند،  می

و  قسیمتروند،  به دنبال منافع خصوصی می عمومیبه طور عمده و  ھا انسان سیستم موجود، حیات در روزمرگیِ 
 ،فردگرا ،ھم رقیبِ ، جدا از ھم تبدیل به عنصرھایی، گردند می اتمیزه شوند، متفرق می ،دنشو می تجزیه

د، در نشو سوژه می جنبش است که تبدیل بهتنھا در  ھا انساندر یک کالم، .دنشو میگرا  و حتا واپسکار  محافظه
     .مانند باقی میمنفرد  دافراصورت  غیر این

جمھوری  نظام سرنگونی در ایران، به طور کلی و به طور خاص براندازی سیستم. و قھر ارزهمب اشکال -۴
امروزه  در این باره نیز، کدامند؟ رھایی خواھانه ی ھای مبارزه پذیرد؟ شکل از چه طریقی انجام می ،اسالمی

ارزاتی مختلف تواند با توسل به اشکال مب سیستم می نفی. وجود نداردھا  پاسخی واحد بر این پرسش
این ھا . و غیره انقالب، میادین، قیام مردمی اشغالجنبش اجتماعی ھمگانی، اعتصاب عمومی، : پذیرد صورت
، زیرا که تجربه شودآن است که چنین  تر و مفید آمیز انجام پذیرند و بھتر توانند به صورت مسالمت می ھمه

 اما در برابر فاشیسم، .استسالح  )توسط(نقد  از سالح نقد برتر که است قھرآمیز نشان داده  ھای انقالب
جایز حق دفاع از خود را  مردمی نیز ھای برای مردم و جنبش توان می یکاستبداد، دیکتاتوری و قھر سیستم

ای از فرایند حرکت انقالبی مردم، امکان اِعمال قھر از سوی جنبش مردمی در دفاع از خود و در  در مرحله. شمرد
ویژه از  ی اشکال مبارزاتی، به از ھمه سیستمی مبارزان ضد. ناپذیر شود اجتناب تواند کوبگر رژیم میبرابر قوای سر

  .ندکن پشتیبانی میتوسط مردم و به دست خود مردم،  ،انقالب و دگرگونی انقالبی

این است که امر دستگاه دولتی و تصرف » سیاست«از  ،کالسیک سنتی، تعریف .سیاست و قدرت -۵
اصلی  ی مساله: "شد گفته میھمواره در گذشته . دھد را تشکیل می کار سیاسیجوھر  یلتقدرت دو
قدرت و دولت و  تصرفسیاست تبدیل به مبارزه برای  ،طلبانه قدرت نگاهاز این ". قدرت استتسخیر ، سیاست

آن مجاز شمرده ھا برای رسیدن به قدرت و حفظ  ھا و شیوه ی ترفند ، ھمهنگاهباز از ھمین . شود حفظ آن می
  . شوند می



ی  درک عامیانه و مبتذل از فعالیت سیاسی، که از افالطون تا امروز بر اندیشه و فلسفهاین در  امروزه باید
و آن را در عمل  دھیمارایه » سیاست«تعریف و تبیین دیگری از . کنیم، تجدید نظر کامل است غالب بودهسیاسی 

مدیریت امر دولت و قدرت دولت و قدرت نیست، به باال،  نگاه ،»سیاست«این که . بریمکار سیاسی روزمره به 
گر  تسخیر قدرت و دولت نیست، بازتولید دولت اقتدارگرا و سلطهمداری نیست،  گرایی و دولت نیست، دولت

تا حد نفی و امحای دولت چون قدرتی  است، حتا جنبشی و اپوزیسیونی ای مبارزه ضد قدرت است، بلکهنیست، 
تضاد و . است اجتماعیمبارزه . بدین معنا، مبارزه ضد سیستمی است» سیاست«. ق جامعه و جدا از آنمافو

 مردمان ی واسطه مداخله و مشارکت مستقیم و بی. زیستی در ھم ستیزی است ھم. تعارض اجتماعی است
ی مشارکتی  ایجاد جامعه ، برایشان ھای ھا و اشتراک شان، در اختالف در بسیارگونگی ،ی امور خود است در اداره

ھا و اصول فوق، در نقد  بر اساس ارزش ،باید که است آنیخواھانه،  رھایییعنی سیاست گر، ید سیاستِ . آزاد
  .شود یعنی در نفی قدرت و تصرف آن، ابداع شود، خلق ،سیاست واقعاً موجود

. جنبشی استالتی تشکیتحزب سنتی باشد بلکه  دتوان نمی مطلوب امروزهتشکل . و تحزب تشکل -۶
در که امروزه  ،غربی نیزاست، ھم چنان که دولت مدرن  شکل گرفته» دولت«سازی، در عصر ما، بنا بر مدل  حزب

) کلیسا(ی ساختار عمودی و اقتدارگرای دستگاه دین بنا بر نمونه حاکمیت سیاسی شده است، ھمه جا ُمدل
و  دولتتسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن  حزب سنتی امروزی، دستگاھی است به منظور. پدیدار شد
: می نامیم» دولت - حزب«از این رو، ما این گونه تشکیالت سیاسی را . حاکمیت بر مردم با رسالتحفظ آن 

، تامین منافع حزبیعنی  خود  بنا بر ماھیت و الزاماتگرا، بوروکراتیک و اقتدارگرا، که عمودی، تمرکز یساختار
و مردم  کند گری نماید، رھبریت ، ناگزیر باید بر مردم اِعمال قیمومیت کند، سلطهمیت خودحاکآن و حفظ  دستگاه

  . ھدایت نمایدنامد  می نجاتراه  آن چه که به پیامبرانهرا 

به که ھای تشکیالتی موجود  زیرا که نمونه. آغاز کرد ابتدابرای ایجاد تشکل جنبشی، به تقریب باید کار را از  
از این رو تشکل جنبشی را . آیند نمیبه حساب ما سرمشقی برای  ،باشند میع تحزب سنتی طور عموم از نو
سیستم تحزب و نفی از طریق نقد ، ھای اجتماعی جنبش آزموناین امر تنھا از فرایند عمل و . باید ابداع کرد

  .پذیرد  تحققواند ت می، سنتی

قراول توده  ه تشکل جنبشی، سازمان پیشتاز و پیشتوان بیان کرد این است ک اما آن چه که از ھم اکنون می
ای  تشکل جنبشی خصلت افقی، شبکه. مردم نیست رھبرقیم، راھبر و . آوانگارد و آوانگاردیست نیست. نیست

. گیری دموکراتیک در مجمع عمومی جنبش است متکی به تصمیم. دارد) دموکراسی مستقیم(و دموکراتیک 
. شکلی جداگانه از جنبش عمومی مرماِن تحت سلطه برای رھایی خود نیستت -خود  نھایتِ تشکل جنبشی در 

ی مراحل جنبش نگاه کند، بلکه ھمواره به مجموعه ای از جنبش مردم توجه نمیتشکل جنبشی تنھا به مرحله
  . دارد

و  راه ھمیعنی . انترناسیونالیست است ضد سیستمی در ھر کشورجنبش . جھانی شدن مبارزه -٧
 مبرا ازو  برابرانه، ، اکولوژیکدموکراتیک دگر، دنیاییساختن برای  ،است جھانیھای اجتماعی  با جنبش بسته ھم

 دیگر کشورھایدر بنیادی در یک کشور بدون تغییر و تحول  بنیادی تغییر و تحولدر شرایط تاریخی امروزی، .  سلطه
، اگر غیر بشریت استی مشترک  که خانه جھانی، حاکم کنونی بر جھانسیستم در منطقه و جھان، بدون تغییر 

  . خواھد بودو ناپایدار دشوار  اربسینباشد، حداقل ممکن 
، جغرافیایی، زبانی، فرھنگی و غیره، ھمبستگی و ھمکاری میان ھای ملی امروزه، به رغم جدایی

 بند پایھا  و دولت  ھا ھای مردمی، مترقی، دموکرات و الئیک که بر استقالل و عدم وابستگی خود به قدرت حنبش
باشند، بیش از  ھای جھانی در تعیین سرنوشت مردمان به دست خود می بوده و مخالف ھرگونه دخالت قدرت

 ھای تنھا از طریق اتحاد و ھمکاری. شوند شان حیاتی می ھا و کامیابی ی حیات و بفأ این جنبش پیش برای ادامه
ھای  ھا و دولت ھا و معادالت قدرت ا بر ھم زدن سیاستتوان، ب ھاست که می این جنبش و جھانی ای منطقه
 . ھموار ساخترا  در ھر کشور ھا  انسانرھایی گر، راِه برآمدِن  سلطه

 


