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 های رهایی گسست، های اپوزیسیون گاه گره

 

را در برابر  سیستمی ضد  اپوزیسیون   ،کنونی تضاد پر غرنج وب جهان  در  ،گر  سلطههای  رژیم مبارزه با ،امروزه

نمودار ی های احزاب و گروه آنویژه نزد  به هویتیوجودی و  بحران  این . ستا  قرار داده لاگزیستانسی   یهای پرسش

  .اند   و ا عمال قدرت 7حاکمیتکسب  برای آلترناتیوی ایجاد تکاپویکه در  شود می

دموکراتیک و  اجتماعی و سیاسی، ی بنیادین،که خواهان تغییرات استی اپوزیسیونآن  ا بادر این ج روی سخن ما

 شامل خود  دموکراتیکوجه در این اپوزیسیون در ایران،  ه طور مشخصب .است جهاندر در کشور خود و  ،خواه رهایی

و در وجه  شود می پادشاهی و تئوکراتیک های نظام انمخالف و و جدایی دولت و دین دموکراسی، جمهوری طرفداران

با  چون ایم گذاشتهرا در گیومه  "سوسیالیسم"و " چپ" .گیرد می بر  را درو رهایی  "سوسیالیسم" هواداران ،"چپ"

دیگر امروزه اند،  از خود نشان داده این دو پدیدار ی گذشته تا کنون در درازای سده باری که و گاه فاجعه  آزمون منفی

و  داری دولتی با سرمایه تفاوتشدر « سوسیالیسم»و از  «راست»در تمایزش با « چپ»از  شخصم تعریفیتوان  نمی

تا آن جا  و رانیم سخن می 8«رهایش»یا  «رهایی» از مقوله بیشتر خود های  بحثدر ما از این رو . به دست داد اقتدارگرا

 ،اند شده و ناشناخته ناروشن اکنون پیشبیش از که  ،«سوسیالیسم» و «چپ» های واژه ردکارب  از  مقدور باشدکه 

  . کنیم خودداری می

 کشور ما ی  فرا تر از نمونه او بحراننابسامانی و یابیم که  درمی را بنگریم، رادیکال به هر ترتیبی که اپوزیسیون امروزه

که  ملی و جهانی، مسلط در سطح ی نابودکننده مناسباتخروج از  بغرنج  . گیرد می بر درسراسر گیتی را  رود و می

در  ،داری سرمایه ضدی  مبارزه مدعیان   نه تنها و ها اپوزیسیون ی همه است، شده جهانی داری   سرمایه شک بی امروزه

 بهدر زیر من  با این حال .داده استمشترک قرار بغرنج و هایی  پرسش برابر دررا  ایرانو نه تنها در  ی کشورها همه

    .پردازم ایران می وزیسیوناپ ویژه   اوضاع و احول بررسی

 زیستی  و محیط ، سیاسیهای اقتصادی، اجتماعی نابسامانی ی سابقه بی رشد رونددر ، است مدتیدانیم که  می

 مستقیم   نشانه رفتن  با  اسری،رس و گوناگون هایی شکلدر  مردمی و مبارزات ، اعتراضاتجمهوری اسالمیدر 

 این قدرتخروج از  آمده بر بحران روابط ایران با آمریکا، فشارهای اقتصادی   .اند رو به گسترش نهاده ،رژیم موجودیت

و  ارتجاعی شمار و ساختاری نظام مشکالت بی برابر در ایران بر مستبدان حاکمناتوانی ، برجامقرارداد از  گر هطسل

ری اسالمی در جمهو و نظامی سیاسیطلبی  از سیادت برخاسته های ماجراجویی، شان ی ساله چهل  اسالمی

ا ر و حاکمیت کشور امور حتمالیاپاشیدگی  از همشرایط  همگی... از افغانستان و یمن تا سواحل مدیترانه ،منطقه

از  ،تغییراتی و ترفندها به یاری ،توانند میهمواره گر  های سلطه رژیم زیرا که« احتمالی»گوئیم  می. اند وجود آورده به

 .شوندبازتولید  به شکلی دیگرها، سلطه و ستم  آندر صورت فروپاشی  یاگیری کنند و  نابودی خود پیش

قرار داریم که هایی  پرسشدر برابر با شدتی بیشتر،  و دیگربار ما  ،کنونی ی   شکننده و احوال اوضاعدر بدین سان، 

آنی است که  گیری شکل بحران، دهد تشکیل میرا  این نوشتار، که موضوع مرکزی شان ترین   نه کمو ، ها یکی از آن

 آلترناتیو   متحد و اپوزیسیون  »یک ایجاد  :شود می از هر سو پیشگان /ورزان سیاست زد زبان بزنگاهیهمیشه در چنین 

، دموکرات و خواه جمهوری طور مشخص بخش هبایران و  های مختلف اپوزیسیون گروه روزی نیست کهواقع،  به !«رژیم

 .دنسخن به میان نیاور حگومت جایگزین بدیل  یک ایجاد  چون پیش رو مبرم   و وظایف ...، ائتالفاتحاد، گرای هم از آن "چپ"

حلی،  ، راهای و نسخه ننمایندهای منسوخ گذشته فکر و عمل  البقاینان به طور عمده در  همروزی نیست که باز و 

 .ارائه ندهند خودضاع نابسامان برای خروج از او ،برند نمیبه جایی راه رفته نیز  هم روی، که راهی    ، نقشهطرحی

 -------------------------------------------------
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 است زیربنایی و ساختاری هایی ها و کاستی ناتوانیدارای  ، اپوزیسیون ایرانبه باور ما. های اپوزیسیون گاه گره

و  اپوزیسیونی واقعی ،دنصورت نپذیر ها ییگشا گره تا زمانی که و دهند او را تشکیل می (بژکتیوا  )عینی  های گاه گره که

و شکوفا  گیردتواند در ایران شکل  نمی ،باشد در تغییرات اجتماعی نو بنیادی آمدقادر به ایفای نقشی کار که ،خواه رهایی

 .شود

این برابر  در، پایان درو  پردازیم می اپوزیسیون ایران های گاه گره به بررسی و تشریح در خطوط کلیدر این نوشته و ما 

 . خواهیم گذاردمیان  به نامیم می «های رهایی گسست» آن چه که ی دربارهرا  نکاتی، وضعیت

در  - دهیم قرار میمورد توجه را  آن کشور از خارج بخش در این جا به طور مشخص - اپوزیسیون ایرانبه باور ما، 

عدم نوسازی، . چنان سنتی باقی مانده است هم ،در تئوری و پراتیک ،"چپ"خواه، دموکرات و یا  ی جمهوری ها نحله

 فقدان سرانجام و ها حل ، فقدان راهگرایی سنتی حزبیت، طلبی قدرت و گرایی ، دولتفرسودگیجدایی از جامعه، 

 .  دهند را تشکیل میاپوزیسیون این بزرگ  بست یا بن  گاه گرههفت  ،جهانی یبینش

 و نوبنیادینوسازی  دست بهعملی  هماز دیدگاه نظری و  مهطور اساسی  اپوزیسیون به .عدم نوسازی -7

های  ی زمینه همه نوسازی ضرورتاین . زند می درجا ی خود  کهنه دنیایدر چنان  است و همخود نزده  (نوزایش)

 جهان .گیرد را در بر می غیره وتشکیالتی مبارزاتی،  ای، برنامه عملی،فرهنگی، فلسفی، فکری، سیاسی، اجتماعی، 

و امروزه از معنای اصیل  سنتیسیاسی های  شده است که مفهوم ات و تحوالتیونی ما دستخوش چنان تغییرکن

، «عدالت» ،«جمهوری» ،«دموکراسی» ،«مردم» ،«ملت-  دولت»، «حاکمیت»: اند افتاده از کار و  تهی شده خود حقیقی

که  دهند تشکیل میرا  هایی امروزه واقعیتهمه  ها این ...«حزب» ،«طبقه» ،«انقالب»، «سوسیالیسم» ،«امپریالیسم»

امروزه دیگر به راستی . دارند اشتراکی کمتر کردند، میتبیین  پیشینهای  در سده با آن چه که در ابتدا و در اصل

 های سنتی   ها پراتیک و در راستای آن ی کالسیکها مقوله، این انتقادیبازاندیشی  و بردن پرسشبدون زیر  ،توان نمی

 و نظری چه، سیاسیکالسیک  پدیدارهای که بدین معناست خود و نوبنیادی نوسازی پس .گرفترا به کار  ها ر بر آنناظ

با توجه به  و انهخواه رهایی و انتقادی ینگاهبا را شدند  تلقی میو مسلم چرا  و چون که تا کنون بی، عملی چه

 چنین انجام از. کنار گذاشته و فسخ نمائیم الزم باشد چه چنانها را  و حتا آن کنیمبازبینی  دوباره نوینتاریخی شرایط 

 آن اقدام به از نیزاست و همواره  هراس داشته، اپوزیسیون ایران همواره ، هم نظری و هم عملیانقالبی در خود

  .تیاف از انقالب در خود اش ماندگی واپس توان در را میامروزی رادیکال   بست اپوزیسیون بن .سرباز زده است

ملیتی را مورد نظر /ای در این جا برخی احزاب منطقه) خارج از کشور دیگر اپوزیسیون   گاه گره. جدایی از جامعه -8

در این . است آنهای درون  و جنبش ی داخل کشور جامعه از ،است، که واقعیتی عینی و ساختاری اوجدایی ، (نداریم

برای بسیاری از  ی تبعید دوره دو نبا در نظر گرفت توان را می جداییین ا تاریخیباشد، ژزفای  روااگر قیاس زمانی  ،باره

 ی ارتباطات در زمینه مدرن امروزیی امکانات  با وجود همه. برآورد کرد نیم سده بیش از ، حداقلفعاالن سیاسی

مدت از  رازدماند که جدایی ممتد و  پوشیده نمی کسیرسانند، بر  که به شناخت اوضاع داخل یاری میای  رسانه

و  انگاری ذهنی، عدم شناخت عینیبه و غیره  تحوالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دیدگاه دریافتاز  ،جامعه

. باشند می عینی خواهان تغییر واقعیت بینی ماتریالیستی یک جهانبا  که هایی آنویژه نزد  ه، بانجامد می زدگی توهم

در تبعید، یعنی مسایل سیاسی و  اپوزیسیون  « فعالیت سیاسی  »ن که موضوع و مضمو ست نامبرده بدین معنا داییج

به بیان دیگر، . کشور دارد از با واقعیت زندگی خود  این فعاالن در خارج مستقیم پیوندیکمتر  ی ایران، اجتماعی جامعه

که  است ای جامعهتغییر اوضاع و احوال خواست دهد،  سوق می« ی سیاسی مبارزه»را به  یکه فعاالن تبعید یا انگیزه

مادی، زنده و ارگانیک  عینی، پیوستگی  هیچ ( فعالیت سیاسی)و این انگیزه  کنند زندگی نمی آن درون درها  خود  آن

. ندارد کنند، می در آن زندگی که غربتیدر یعنی ، خارج از کشوراین فعاالن در  هستی اجتماعی  یا با واقعیت وجودی 

 توان به معنای واقعی که در حقیقت نمی - نامند" فعالیت سیاسی"آن چه که میدان در بدین ترتیب در خارج از کشور و 

 یما با ذهنیت -پذیرد  ور و غیر مستقیم  انجام میچنین نامید چون نه در بستر واقعی اجتماعی بلکه از راه د کلمه

 بازتاب .دارد عینی و مستقیم را تمناسبا کمترین دگرگون سازدخواهد  که می ای اجتماعی یتعواقسروکار داریم که با 

رانده  قشرهای اجتماعیلق به عکه ت ی او،  ویژه در ذهنیت و رفتارتوان  می را از جامعه ارگانیک اپوزیسیون این جدایی



ست ؛در کار جمعی و مشارکتی ،عملو  افکاردر  ناپایداری :، مشاهده کرددارند اصلی خود ی شده از جامعه  و رایی س 

   ...خودشیفتگی خود مرکز بینی وطلبی،  قدرت ؛یپپرنسی بی

، فرسودگی و در خارج از کشور ایرانون یهای عینی و ساختاری اپوزیس گاه گرهیکی دیگر از . فرسودگی -9

 ،جمهوری اسالمی ی ویژه در دوره هدر خارج از کشور، بیش و کم از دیر باز، ب" فعالیت سیاسی". است آن کهنسالی

 فوق چندان تغییری در واقعیت داخل نیزبالندگی یا فروکش جنبش در  .بوده است همراهرکود  ل وبا انفعاکمابیش 

یکی از علل  .کردمشاهده توان  می نظری ای، ، تا اندازههمعملی و  ی زمینهدر  را به صورت بارزی هماین  .دهد نمی

و شکوفایی  گیزند پدیدارهر به ل و جوان که نیروی تازه نفس، نو، فعا کمبوددر  توان را می اپوزیسیون وضعیت اصلی این

اجتماعی  پایه، (0691 -0691)پهلوی در خارج از کشور دیکتاتوری ژیم مبازرات ضد ر ی در دوره .نشان داد بخشد می

، در بخش ی شورشیها سال ی آن دادند که در اوضاع و احوال ویژه تشکیل می یرا هزاران دانشجوی اپوزیسیون

 که کنفدراسیون جهانی ،امپریالیستی  رژیمی و ضد و در مبارزات ضدآوردند  به سیاست روی می ،اببا شت و شان بزرگ

ای سیاسی خارج ه در آن دوره، گروه. نمودند شرکت می ،کرد می دهیسازمان در آن زمان یمحصلین و دانشجویان ایران

 که بود فعال ، به دلیل وجود همین نیروی اجتماعیرون از ای. ندگرفت انرژی مینیرو و مبارز اجتماعی  پایگاه از ایناز کشور 

ناشی از  در دوران تبعید  وضعیت  اما .شودتوانمندی برخوردار  و از پویندگی توانست می تا میزانیاپوزیسیون خارج کشور 

را به نیان ایرابه مراتب بیش از دیکتاتوری شاه،  استبداد اسالمیبا این که . شود میبسیار متفاوت  اسالمی استبداد

حتا ، محدود و اندک،  رفته هم رویخارج از کشور، در ، اما تعداد فعاالن سیاسی وادار کرده استترک کشور و پناهندگی 

دوران شاه و پایان  اپوزیسیونی سیاسی "کاست" به خارج کشور فعاالن سیاسیاکثر . رود میرفته و رو به افول 

 ، نیرویدورهدر این . اند در تبعید زندگی و مسایل و مشکالتمعاش  ،ی، کارروزمرگبسیاری درگیر . عمر آن تعلق دارند

 تعداد جوانان و دانشجویانی که در شرایط سخت اقتصادی   .گیرد شکل نمیدر خارج از کشور  پرشوریجوان و اجتماعی 

ویژه  به به کار سیاسینه تمایلی  به طور کلی در همه جا، ،آیند میبه کشورهای خارج ( چه ملی و چه جهانی)امروز 

 و کششی گیرایی ،کنند عرضه میهای سیاسی موجود  چه که گروه آن دارند و نه سنتی آندر شکل و شمایل حزبی 

رد سیاسی در یک کالم،  .دارد ها برای آن  ماند که در آن راکدی می    ی برکه اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چونجهان خ 

 حیاتی، نه تجدید شود می وارد نفسی  تاره نیرویدر این جا، نه  .نیستخبری چندان از رشد، شكوفایی و خالقیت 

 . دهد رخ مینوزایشی طور که پیشتر نوشتیم، نوسازی و  همانو نه،  پذیرد صورت می

( و غیره« جمهوری»، «دموکراسی»و هم چنین از )« سیاست»تعریف کالسیک از  .طلبی قدرت و  گرایی دولت -4

از این . (لنین) "!مساله اصلی هر انقالبی، قدرت است" :دهد قرار میجوهر سیاست در را  9قدرت و دولت کسبامر 

از . شود آن می پاسداری ازدولت و  تصرف، انقالب و به طور کلی سیاست تبدیل به مبارزه برای  کیش قدرت انداز   چشم

 و سنتیاپوزیسیون . شوند میکار برده    بهها برای رسیدن به قدرت و حفظ آن  یوهها و ش ی ترفند ، همهنگاه نیزهمین 

 ،نشان داده است کهنیز همواره . کند و میعمل کرده فکر و همواره در این راستا ( و به طور کلی جهان)ایران  "چپ"

برای حفظ  سلطها عمال به دست  منطق و منافع دولت، ناگزیر، قدرت، در برابر الزامات حکومت کردن ی بر اریکه سوار

ی سیاسی  بر اندیشه و فلسفه همواره در تاریخعامیانه و مبتذل از فعالیت سیاسی، که  دریافت .زند می سیستم

گرایی و  دولت یعنی دولت و قدرت امور مدیریت  « دموکراسی»از چنین  هم و« سیاست» از، داشته است چیرگی

گرایانه و  دولتگسست از بینش  از فرایند نوسازی و نوبنیادی اپوزیسیون ه،در این زمین .فهمد میرا  طلبی قدرت

خود  مرکزی مشغولیرا دل این دو مقولهکه  اپوزیسیون سنتیدر گسست از  ،گذرد می «سیاست»طلبانه از  قدرت

 تقویت دولتبازتولید و هدف و فرجام خود را در  ،«سوسیالیسم»و یا « جمهوری»، «حاکمیت مردم»به نام  و کند می

  . وردآ می همراهبه را  یگر و سلطه یی، اقتدارگراییناگزیر تمرکزگراکه  امری :دهد قرار می قدرتو 

، است آن ی کالسیک یا سنتی به شیوه تحزبچنان درگیر نوستالژی   هم اپوزیسیون ایران .گرایی سنتی حزبیت -5

دهد که  گذشته در همه جا نشان داده و می سدهتجربه نیم  .آفریند دیگری را برای فعالیت او می گاه گرهکه این خود 

و به " بسیج" دنتوان میرا  مردمینه چندان  زیرا اند، دادهکارآیی خود را از دست   ها سازی امروزه این گونه حزب

ه کرسی تبدیل به دستگاهی برای بحزب در بهترین حالت، . ندنکایفا  نقشی و نه در تغییرات بنیادین" دندرآور حرکت"

به طور ، در تاریخ مدرنیته سازی حزب. شود می نظم موجود "بهتر  " در پارلمان برای مدیریت  ی محدود نمایندگاننشاندن 



 ی ساختار عمودی و اقتدارگرای دستگاه دینچنان که دولت مدرن نیز بنا بر نمونه ، همگرفت، بنا بر مدل دولت شکل کلی

از راه  امروزی، دستگاهی است به منظور تسخیر قدرت سیاسی سنتی   تحزب. آمد وجود به در غرب و کلیسا

از این رو، . مردمدر جدایی از و  حاکمیت بر مردم با هدفآن  پاسداری ازگرفتن ماشین دولتی و  به دست و «نمایندگی»

و  گرا، بوروکراتیکعمودی، تمرکز یساختار یعنی. نامیم می« دولت  -حزب»این گونه تشکیالت سیاسی را 

چیزی نیست  که، «منطق حزبی»پیروی از  بنا بر ماهیت و الزامات   آگاه، آگاه یا ناخود ،به هر شکل و ترتیبکه  اقتدارگرا

هدایت  و رهبری ،نموده  لطهو س، ناگزیر باید بر مردم ا عمال قیمومیت آن حزب و دستگاه موجودیت و منافعتامین جز 

 تفسیرهای ناروا و، با (استالینی -لنینی)را مارکسیسم مبتذل روسی  حزبیته گون این .را در دست گیرد جامعه آمرانه

ی  تحزب کالسیک مقولهاز سوی دیگر، . کند می دسیق  تئوریزه و ، یمارکس خواه   رهاییهای  ایدهاز اش   طلبانه قدرت

 امورگری مستقیم مردمان در لتدخا   خواه بینش رهاییبا  که پدیداری: دهد قرار می خودرا در مرکز فعالیت « نمایندگی»

اپوزیسیون  .شودنمی« نمایندگی»گری جمعی، مشارکتی و مستقیم، در حقیقت  خود،  دخالت. استدر تضاد  خود

 .، از مارکس به این سو، با این پروبلماتیک بزرگ و تاکنون ناگشودنی روبرو بوده استاش رادیکال همواره در درازای تاریخ

کنونی  ی پیچیدهپر تضاد و  جوامع  و مشکالت  مسائل پاسخ بهبرای  کارها راه یافتنامروزه،   .ها حل فقدان راه -6

ویژه آن روندی که  اپوزیسیون ایران، بهدر این راستا،  .باشد می پروبلماتیکو  دشواربلکه  نیست ای سهل و ساده امر

حل و   راه ،باشند ی که عموماً نیز سیاسی میهایی کل ، به جز طرح فرمولدهد قرار میرا مورد نظر تغییرات بنیادی 

فقر، تهیدستی،  :اجتماعی و سیاسی در ایران کنونی بسیارند اقتصادی، مهممشکالت . ندارد پاسخی شایسته

مقابله چگونگی   ،انرژی فسیلیخروج از اقتصاد نفتی و  مسأله  ، اجتماعیو رفاه  ، برابریعدالت اجتماعی فقدانبیکاری، 

عدم تمرکز، ساختاری در دستگاه دولت به سمت  دگرگونی اساسی وایجاد یک  چگونگیبودی محیط زیست، با فاجعه نا

اپوزیسیون  ،و بسیاری دیگر ها ی این برای همه ...و خودمختاری محلی فدرالیسم، هر منطقهدر دادن اختیارات به مردمان 

ز مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران با امروزه بسیاری ا ؟دارد یمشخص( های) پاسخچه  طلب ایران سرنگون

 نفیجدا از  و عدالت اجتماعی بهزیستی در برابریو در نتیجه مبارزه برای  اند داری گره خورده سرمایه حاکممناسبات 

. نیست پذیر تصور است، تئوکراتیک -و روابط استدادی ماندگی عقبگیِر هم چنان درای که  داری در جامعه سرمایه

پاسخی  ها سوسیالیست ،ها برای آن شوند که ، بسیاری مسائل دیگر طرح مینیز داری از این نگاه ضدسرمایهدر نتیجه، 

-ضداستبدادی) دموکراتیک سنخ مبارزه  چگونگی پیوند دو  بغرنج :از آن جمله است. ندارندآماده در دست 

گیری  چگونگی شکل؛ از سوی دیگر( انهخواه رهاییداری و  سرمایه ضد)سوسیالیستی و  سوکاز ی (ساالری دین ضد 

 «سوسیالیسمی»روی به سوی  راه و سرانجام یصمالکیت دولتی و خصونوع با دو  آن اساسیمالکیت جمعی در تمایز 

دلاز هیچ نسخه، ، دموکراسی سوسیالو ورشکستگی  سوسالیسم واقعًا موجودوپاشی رامروزه، پس از ف که یا  م 

   .کند آغازاندیشد و  بییش همه چیز را باید از صفر و کماب برخوردار نیست پارادایمی

امروزه، در عصر جهانی شدن و پیوستگی کشورها، مسایل و مشکالت سیاسی،  .جهانی یبینش فقدان -1

ها پاسخی  توان برای آن که دیگر نمی شوند میتبدیل به معضالتی بغرنج  بیش از پیش... اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

شوند و در نتیجه  میجهانی بیش از پیش ها  این پاسخ یا پاسخ. پیدا کردای  حلی، ملی و منطقهکوچک م در مقیاس

 ی نه تنها برآمدن جامعهامروزه  . خوانند می ها و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی را فرا راهی و مشارکت جنبش هم

 -شود  ممکن می یک کشور یا سرزمین نای  نوین و مناسبات اجتماعی نوین سوسیالیستی در چهارچوب محدود و بسته

ی شواهد نشان  بلکه همه -مطرح کرده بود   شصت سال پیش در مانیفست داهیانه و  این را مارکس بیش از صد

و همبستگی دیگر  کاری همبیش از پیش نیاز به  ،ایران به عنوان نمونهکشور،   در یک (رفرم) اصالحات حتادهند که  می

شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی،  امروزه، جهانی. در کشورهای دنیا و منطقه دارند اتحادها و اقتصادها، مردمان

مشخص برای تغییر وضع موجود در  های کار امر یافتن راه اقلیمی و محیط زیستی و غیره، بحرانو  اجتماعی و فرهنگی

دنیای خارج را هر چه بیشتر پیچیده و  درو ، در منطقه و تحوالت در پیرامون اتمستقل از تغییرای  به گونهیک کشور 

یکی دیگر  ،نزد اپوزیسیون ایران ،ملی مسائلدر  بینش جهانی یکفقدان . کرده است و در یک کالم ناممکن دشوار

 . دهد را تشکیل می اوهای اصلی  و ناتوانی ها گاه گرهاز 

 -------------------------------------------------



در برابر  جویی یا کناره کرنش فوق از سوی ما به معنای های بست ها یا بن گاه گرهطرح . های رهایی گسست

را ( ای نیچه) «بدبینی انقالبی»و  4«بندی شرط» به راستی اگر. نیست وضع موجودتغییر  برای ها ناتوانی مشکالت و

 های رهایی پذیری گسست امکان به ها آن انتقادی منشور است که در پرتو آناز برای ، کنیم میخود  ی ذهن ملکه

 .عمل کنیم ها آن سویدر اندیشیم و  یی

، در شرایط جدایی از ی رهاییها رفت، نا گفته پیداست که گسست شرایط اپوزیسیون ایران ی بارهدر  از آن چه که 

 و مبارزه اپوزیسیون .نمایندپیدا  اجرای برای امکانتوانند  نمی ،در خارج از کشور یعنی ،جامعه و متن مبارزات اجتماعی

کنونی،  تاریخی دشواراز سوی دیگر، در شرایط  .دند شکل گیرنتوان ی ایران می در درون جامعهو تنها رادیکال واقعی تنها 

این ی  بارهخود در پیشین در نوشتارهای من . است درازمدتسخت و  پیکاری ی رهاییها فرایند تحقق گسست

 در زیر. ام مطالبی نوشته ،باشند میاساسی و ضروری خواه  رادیکال و رهایی یسیونکردن اپوز زنده، که برای ها گسست

  .مکن می بازگو در چند نکتهها را  آن از یا چکیده

در این . در  ب    و به کار در  آو   وجود  بههای نوین خود را  و پراتیک ها تئوریکه مفاهیم ویژه و نوین، « سیاستی»ابداع  -

نفی در  استعالیی، یازمینی  ب رین، قدرت و از هر سلطه یافته رهایی، بشری مند کفایت زندگی یکمبارزه برای  راستا،

 .دولتی، حزبی و غیرهخصوصی، جمعی، فردی، به صورت  اقتداری پذیرشیا و  اِعمال اقتداریهر 

 وهای مناسب  فراهم کردن شرایط و زمینه درخواه منطقه و جهان  های رهایی کوشی با جنبش سویی و هم هم -

در سطح ملی مناسباتی نوین و انسانی، در آزادی و برابری،  گیری شکلبرای  ای و جهانی جمعی، منطقه اندیشی چاره

 .یجهانو 

تر   هایی به طور نسبی صحیح ها و طرح ها، نطریه ایده یابی به  های اجتماعی قابلیت کسب شناخت و دستجنبش -

 ها آن . را در اشکالی دموکراتیک و افقیسازماندهی خود  سان نیز توانایی ند و به همینرا دار« واقعیت»تر به    و نزدیک

فضای  واالیی ها تبدیل به نمونه -است  «بندی شرط»البته این امر مسلم و محتوم نبوده بلکه باز هم یک  - توانند می

در حل مسائل و مشکالت اجتماعی  جوئی چاره برایگری سیاسی و میدان پر چالش تبادل و تقابل نظری  آزاد  مداخله

اصلی و مستقیم را ایفا  گیرندگان و تصمیم کنان بازی، فاعالن، مبتکران  در چنین روندی، نقش ،خود ،مردمان. شوند

« دموکراسی رادیکال»که ،  ، بدون واگذاری و نمایندگی گری مستقیم و بدون واسطه مداخله :کالم در یک  .کنند می

 .نامیم می

 بانبوده  تودهبر  راه ، رهبر یا(آوانگارد)سازمان پیشتاز که حزب یا  سازماندهی جمعی جنبشی های شکلابداع  -

از طریق گیری  تصمیم ؛(واسطه و بی دموکراسی مستقیم)ای و دموکراتیک  افقی، شبکه سازماندهی: هایی چون ویژگی

شیوه  ؛کننده شرکت افرادی  مشارکت آزادانه وفافیت ش ،مبتنی بر دموکراسی گسترده درونی ، مناسبات  عمومی مجامع

ی سطوح و بر  انتقاد و کنترل در همه، گری ی دخالت امکان آزادانه ؛ها گردش و تناوب مسئولیت ،و روش خودگردانی

   .ها گیری در تصمیم همگانی  برابرانهمشارکت ؛ ی امور همه

فکری و عملی خود  ی مشغلهقدرت و دولت را از میدان تسخیر که  لهمواره منتقد و اپوزیسیونِ  اپوزیسیونی -

 جدا و مسلط بر جامعه هایی چون قدرت ...، دولتنهادهای اقتدارگراشرایط زوال  آوردندر جهت فراهم که  ؛کند خارج می

عی جم و خودمختاری خودگردانیرساندن به فرارویی   را در یاری خود مندی ایتغوجودی و  دلیلتنها  کند؛ که عمل می

   .دهد قرار میمتمرکز  غیر مناسبات اجتماعی   یک در برابری و و آزادی در ی امور خود، در اداره مختلف و مشارکتی مردمان

 --------------------------------------------------
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 .است Gouvernement  با حکومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن نزد ما. دشو قضایی و مقننه می
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