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:پیش گفتار

یبراندازیبارزه برامو یاسالمیجمھوررژیم ات یبعد از آغاز حنزدیک بھ سھ دھھ

ات مبرم یضروریت ھا را در ورایواقعیده است كھ برخیفرا رسمناسبیزمان ،آن

بھ » مبارزه«محدود كردن بحث . میار دھقریمورد بررسیآنیازھایو نیاسیس

، تریجدیدن جنبھ ھایتواند ما را از دیآن متاکتیکیو ملزوماتیسرنگون

مبارزه یمقولھ د خود را نسبتید دین خاطر بایبھ ھم. اردو مھم تر باز دزیربنایی تر

تا. میران بپردازیاکنونییدردھایشھ ھایبھ ریگریدچشم اندازاز ع تر ساختھ ویوس

یفیبھ بھبود كیكمكی،ینباشد حل مشكالت روبناییربنایكھ برخورد ما زیانمزتا 

. ان نخواھد كردیرانیایخیات تاریح

برای پیشبرد مبارزه ی فعال برای کوششباور است کھ ضمننگارنده بر این 

براندازی رژیم ضد انسانی جمھوری اسالمی باید از ھرفرصتی برای بازبینی ضعف 

در صدد باشیم ھاسود برده و با نقد تحلیلی از ریشھ ھای آناین مبارزهھا و اشکاالت

مانعی بر سر راه مبارزه چنین نقدی نھ تنھا. برطرف کنیمبھ تدریجکھ این مشکالت را

. برای سرنگون سازی رژیم نیست بلکھ بی شک در مسیر آن می باشد

مبارزه گری ینھ یدر زمیھ ایاز مطالب پایكند تا با طرح برخین نوشتھ تالش میا

دارند انقالبی گری نباید دچار ایستایی ایران بھ مباحثی دامن زند کھ تاکیدسیاسی در 

الزم است پیوستھ افق ھای تازه ای را در مقابل خود بازکرده و ،شود، بلکھ بر عکس

ین کتاب ا. با پویایی بھ سوی خروج ازبن بست ھای نظری و عملی کنونی بھ پیش رود

باشد کھ گام ھای . انقالب در انقالبی گریبستر سازی یکگام کوچکی است در مسیر

. بزرگتری از سوی سایرین برداشتھ شود
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٨

ل یك جامعھ دلیخ یشود، اما صرف تحول تاریمتحول میھ اعجامخ ھریتار

. تواند بھ سمت انحطاط و قھقرا باشدیمچرا کھ ،ستینیشرفت و ترقیبر پ

ست، سمت یر مھم نیینكھ صرف تغیاست از ایبارزینمونھ ٥٧انقالب سال 

. داردتیآن اھمیو محتوا

رات و ییتازه نسبت بھ تغیدیدیما را بھ سویكیخروج از نگرش مكان

ن یگر بھ اید،كھ بر اساس آنیدید. سازدیران رھنمون میایتحوالت جامعھ 

یدر جامعھ یاسیسرویدادییك بارا سھ دھھ یم كرد كھ ھر دو یدلخوش نخواھ

م یرود و رژبیمیرژ. ر كندییقدرت حاكم تغ،و بر اساس آندھدران رخیا

. شودن آن یگزیجایگرید

د یا ھر بار باین است كھ آیسازد ایما مطرح میبراین نگرشیكھ چنیسوال

ن شود كھ بعد از تحمل ید آنان صرف ایان و جان و امیرانیاتوانیتمام

اما ن آن شود یگزیجایگریم دیم برود و رژیك رژی،زحمات و مشقات فراوان

ات خود یش مشابھ بھ حیبك منطق كمایاز یرویبا پیرانیمعھ اجایخیند تاررو

: است تداوم یافتن م در حال یعظیكھ قرنھاست با مشابھتیمنطق؟ادامھ دھد

فکری ایو یاسیساجتماعی، ، یاز نخبگان اقتصادیتیاقل. یت ساالریمنطق اقل

ش یل و منافع خویك جامعھ را بر اساس میت یكھ سرنوشت اكثریفرھنگو

. راه می برند

امور یاز جامعھ داده و اداره یرا بھ بخش اندكیایژهگاه ویجا،ن منطقیا

زحمت،ز كارایبا بھره ور،تین اقلیكالن مملكت را بھ دست آنان سپرده و ا

ت را در فقریستھ و اكثریزیو معنویمادیوستھ در رفاھیپ،تیو ثروت اكثر

. داردمی مادی و غیرمادی نگھ 
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تواند ادامھ یمیزمانش تا چھ یخویعادالنھ با منطق ناین روند تكراریا

؟ داشتھ باشد

:است یھیچند امر بددرکازمند ین پرسش نیبھ ادھیپاسخ

حاكم یھر بار منجر بھ حفظ منطق ناعادالنھ تاکنون و یاسیر سییتغ-١

. شده استیبر ساختار طبقات

ن منطق یباشند، ایاسیرات بھ طور صرف سییكھ تغیتازمان-٢

.ز پا برجا خواھد ماندیناعادالنھ ن

و یا نباشدتغییر ترین شکلمطلوبممکن است تغییر سیاسی ،پس-٣

.اینکھ یگانھ شکل و سطح از تغییرنباشد

نیاز بھ تغییراتی عمیق تر و ریشھ ای تر در ورای تغییر سیاسی -٤

. احساس می شود

یاسینقش بھ عنوان فعال سیدربارهتفكرما را بھ سمت یھین نكات بدیچن

بدون ،اغلبمایاسیم كھ فعاالن سیابییتامل در میبا اندك.ھدایت می كند

تنھا از ،استیمنطق طبقاتكھ ھمانا تدوام،ج كالن كار خودیتوجھ بھ آثار و نتا

یآنھا م.ت پرداختھ اندیبھ فعالیاسیستحول امید بھ نتایج مثبت یکسر 

یط مناسب برایسبب فراھم شدن شرادتوانیمحاکممیر رژییتغكھ دند یشیاند

ران نشان یایخیتاریاما تجربھ . شودیو عدالت اجتماعیو دمكراسیآزاد

یبرایاسیر سییتغھر چند زیراافتھ یتحقق نتا بھ حالین امریدھد كھ چنیم

یفكااست امامعمول الزم دمکراسی یکآزادی و استقرارردن بدست آو

كھ یطید شرایدر بازتولیاسیسفعاالن د بھ نقش یبا،ین رویھم از ا. ستین
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مھم اماینقش،دین بازتولیدر اآنھا. كنند اشاره نمودیرش تالش مییتغیبرا

د كرد ؟یچھ باین دور باطلیان دادن بھ چنیپایبرا.كنندیفا میناآگاه اشاید

: ی از نكات را یاد آوری كنیم برخ

جنبش ھای سیاسی ایران، مانند جنبش مشروطھ و نھضت ملی اغلب -١

شدن نفت، توسط اقلیتی رھبری شده و توسط اكثریتی بھ سر انجام  

نبود آگاھی عمیق نزد توده ھا ،در ھمھ ی این حركت ھا. رسیده است

سبب شده است كھ سرنوشت آنھا با كمترین خطا یا ضعف رھبری از 

مردم، بھای سنگینی بھ دلیل عدم نقش شود و ھر باررو این رو بھ آن 

. آفرینی خویش در ھدایت و مدیریت این حركت ھا پرداختھ اند

بوجود آمد نخست یك جنبش ١٣٥٧و ١٣٥٦ھای كھ در سالحركتی-٢

اجتماعی از جانب اقشار متوسط جامعھ برای دستیابی بھ برخی 

ار فوق لیكن این آزادیھا برای اقش. آزادیھای سیاسی و اجتماعی بود

بھ ھمین خاطر با كمترین اوج گیری . كلی و مبھم بودند،تعریف نشده

حرکتكدست دادند و وارد یاین اقشار مسیر خود را از،در جنبش

نبود دلیلبھ . وسیع تر شدند كھ دیگر بھ دنبال كسب آزادی ھا نبود

کھنھ حركت اعتراضی مردم بھ دست روحانیترھبری دمكراتیك،

طبقات تاریخیآنھا موفق شدند با بھره بری از جھل افتاد وگرا

این نیروھا را بھ نفع خود بسیج كرده و جنبش اجتماعی محروم،

نا آگاه تبدیل »مستضعفینانقالب اسالمی «اقشار متوسط  را بھ 

. سازند
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بھ دلیل نبود یك حركت سیاسی دمكراتیك كھ ،پس از پیروزی انقالب-٣

حاكمیت و پیشرو جامعھ باشد، قادر بھ تجمع نیروھای مترقی

بازاری موفق شد بدون برخورد با مقاومتی فراگیر و با بھره -آخوندی

در بطن بردن از تشتت نیروھای مترقی و نبود فرھنگ دمكراتیك

. ، آنھا را تار و مار كندجامعھ

بعد از سركوب اولیھ، رژیم جمھوری اسالمی موفق شد با استفاده از -٤

نیروھای مخالف خود، ھمھ در میان اتحاد فراگیر خالء ناشی از نبود

برای سرنگونی خویش خنثی راای كوچك و بزرگھوششکی

. سازد و اپوزیسیون را در اجرای طرح براندازی ناكام گذارد

بھ دلیل نبود یك اپوزیسیون خطر آفرین، رژیم موفق شد كھ سركوب -٥

ولید و باز تولید سیاسی را بھ سركوب اجتماعی تبدیل ساختھ و امكان ت

.کندمخالفت جویی سازماندھی شده را از اقشار معترض جامعھ سلب 

و مردم را بھ جا انداختھفرھنگ ضد دمكراتیك را در جامعھ بعد 

.عادی نگری استبداد ساالری خو داد

در نبود یك اپوزیسیون متحد، سازماندھی شده و دمكراتیك، تغییرات -٦

جنبش ھای اجتماعی مردمی یا غیر در قالب،ایرانیسیاسی آینده

خواھد یدیگرغیر مردمیممكن و یا آماده ی پذیرای تصاحب گر

.و این آغاز ھمان دور باطل خواھد بود. بود

از سویی می بینیم كھ با وجود این ضرورت، یا اقدام مھمی برای تشكیل یك 

ھیچ جبھھ متحد نمی شود و یا تالشھای این سوی و آن سوی در این راستا
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نكتھ ی مھم در این باره فھم چرایی این ناكامی ھای پیاپی . نتیجھ ای نمی دھد

: پاره ای از دالیل در این باره قابل اشاره است . است

ضعف ھای عمومی فرھنگ سیاسی ایران كھ ریشھ در تاریخ -١

،استبدادساالری ایرانی دارد

،عدم تجربھ ی تاریخی دمكراتیك-٢

و نا خود آگاه ناشی از سركوب فكری و فرافكنی عقده ھای آگاه-٣

،عملی

،پراكندگی خاستگاه ھای طبقاتی تشكل ھای سیاسیفاصلھ و -٤

سنگینی جو امنیتی ناشی از تروریسم دولتی و عملكرد اطالعاتی -٥

،وسیع رژیم

،فرسودگی ناشی از گذر زمان-٦

،دراین زمینھپرشمارتجارب ناموفقمنفیتاثیر-٧

،ر گفتگو و تبادل اندیشھنبود سنت و مھارت د-٨

.عدم درك عمیق و نھادینھ ی اھمیت این اتحاد-٩

یعنی . بخشی از مشكالت نامبرده با كار فكری و محتوایی میسر خواھد شدحل 

تولید یك دانش سیاسی كھ بتواند بازیگران سیاسی و اجتماعی را ھرچھ 

ست كھ چنین اقدام اما باید دان. مجھزتر بھ آگاھی مبارزاتی و ویژگیھای آن بكند

نخست اینكھ این اندیشھ سازی در بستر . و حركتی با محدودیتھایی روبروست

اندك گسترش . پخش و توزیع نمی شودتولید، واقعی خود یعنی جامعھ ی ایران 

آن نیز در جامعھ با پدیده ی بكر نبودن بستر اجتماعی، حضور اندیشھ ھای 

مانند تفکرات اصالح ،ردمی حاكمنظام غیر مسوباھمگمراه کننده ی سیاسی 
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بھ ھمین . برخورد می كندگراتودهو نیز سیر قھقرایی تفكر اجتماعیطلبان

خاطر نمی توان انتظار داشت كھ كار اندیشھ آفرینی بتواندامكان تبلور خود را 

. در درون جامعھ ی فعلی ایران بدست آورد، مگر بھ عنوان استثنا و کار فردی

ر نیز اندیشھ ھای نوینی كھ باید زاینده ی راھكار باشند با در خارج از كشو

د كھ در ھالھ ای از تفکرات یا كدھای یك فرھنگ نمخاطبانی برخورد می كن

و دگرگونھ تغذیھ كردن نوزایشبھ گذشتھ بھ سر برده و امكان سیاسی متعلق

مشکالت رفتاری و ارتباطاتی. خویش از اندیشھ ھای تازه را نخواھند داشت

نیز اجازه نمی دھد کھ ھیچ جریانی برای تغییر این شرایط بستھ، منفی و نازای 

.حاکم بر نیروھای اپوزیسیون اقدام کند

تفكر سیاسی نوین با موانع بنیادی در مسیر ھربدین گونھ در می بابیم كھ

. استقرار و عملی شدن برخورد می كند، ھم در ایران و ھم در خارج از كشور

این ،آیا باید بی توجھ بھ تاثیر كار خود. ما را بھ فكر وا می دارداین واقعیت

باید در جستجوی چیز دیگری ن؟ آیا ممسیر كمی و مكانیكی مبارزه را ادامھ دھی

؟ آیا نباید از شتاب زدگی بپرھیزیم و بھ مسایل بنیادی تری مدر دراز مدت باشی

وضوع داریم پاسخ این بیاندیشیم ؟ بستھ بھ نگرشی كھ نسبت بھ كلیت این م

. سواالت می تواند متفاوت باشد

اگر كار خود را در یك چشم انداز مكانیكی ببینیم در این صورت می توانیم 

راه خود را ،كھ اندیشھ ھای ماامیدوار باشیم زمان را بھ زمان واگذار كرده و 

قط بر اگر نخواھیم فاما. بھ گونھ ای یا بھ گونھ ی دیگر باز كند و بار دھد

اساس امیدواری، بلکھ ھم چنین بر مبنای واقع بینی و درک ضرورت پویا 

. سازی مبارزه عمل کنیم بی شک بھ تولیدگری فکری اقدام خواھیم کرد
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استفاده یمشخصیازمند آنست كھ از روش ھایت ھا نیكسب شناخت از واقع

ن شناخت روز آمد یكند كھ بھ طور مداوم ایجاب میھا اتیواقعرییاما تغ. میكن

. را بدنبال خواھد داشتآنمنتج از یكنش ھاییستایا،شناختییستایا. شود

ر واقع گرا ینادرست و غیممانعت از در افتادن در شناخت ھایاز راھھایكی

شناخت «با الھام از دانش . ر سئوال بردن خود روش شناختیعبارت است از ز

یروشھایو چگونگییچرایتوان دربارهیم» یمعرفت شناس« ا ی» یشناس

در . میده ایات غلطیم كجا در ذھنینیم و ببیببریخود پیبھ پرسش ھایپاسخ دھ

.مثال تاریخی نگرش چپ در کشورمان خالی از فایده نیستاین باره

١مارکسیسم تخیلی؟

ین كننده ییمھم كھ تعیتب فكراز مكایكیدر كشورمان یاسیدر امور س

یاسیاما س. باشدیسم میران بوده ماركسیكال در ایرادیسرنوشت مبارزه 

یقیتحقویطور جدن زحمت را بھ یما ھرگز بھ خود ایا انقالبیكاران چپ و 

بھ مشكالت یو مبارزاتیسم پاسخ مناسب نظریا ماركسیآبدانندنداده اند كھ

. ریا خیست ایرانیایجامعھ یخیتار

اواخر یایخ و جغرافیاست كھ مھر تاریسم زاده تفكرید دانست كھ ماركسیبا

موضوع آن نظام . داردیغربیاروپایخش صنعتبدرقرن نوزدھم را 

ات یحییات ماركس در مراحل ابتدایاست كھ در زمان حیمشخصیاقتصاد

كھ ییپاد جوامع ارویت جدیبود بھ موقعینظرات ماركس پاسخ. خود بود

در آنجا . لنینیسم اختصاص دھد-نگارنده در نظر دارد کتابی جداگانھ را بھ بررسی مارکسیسم١
بھ طور مفصل تر بھ بررسی فرضیھ ی ناکارآیی این مکاتب در بستر جغرافیای سیاسی ایران 

. خواھیم پرداخت
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ر یاما تحت تاث. گرفتھ بودندرقرایھ داریسرمایدرمقابل رشد رو بھ گستره 

یھینظر-پنداشتیكھ خود را معادل جھان م-پااروینگرش استعمار

ش یخو،آن زمانیسایا سیو ینظرات فلسفازیاریبھ بسبھ مثا،زیسم نیماركس

ن یتحت چن.دانستیبشرجوامعیھیكلیرندهیگردربرا جھان شمول و 

پرداخت كھ بھ زعم او، كل جوامع یھ اینظریبھ ارائھماركسبود كھیتوھم

پنج گانھ یتاریخی او از مراحلیم بندیدر تقس. شدیرا شامل میبشر

. خوردیبھ چشم مین توھم بھ خوبیا»یجوامع بشر«

و یخیتاریوارد عرصھ ھاسمی، ماركسیماھوین ضعف ھایبا وجود تمام ا

رندگان آن باز بكاریاریاما بس. ر گشتیجھانگیگر شد و بھ قولیدییایجغراف

متوجھ یر صنعتیو غییر اروپایگر و بخصوص در جوامع غیدیدر كشورھا

ضعف یك نقطھی،سمیماركس»جھان شمول«ن خصلت بھ ظاھر ینبودند كھ ا

یموشكافانھ انتقاد گر و ین تنھا با ابزارھایا. قوتیك نقطھ یآنست نھ 

سم ید و آرزو بھ ماركسین ھمھ امیتوان بعد از ایاست كھ م» یشناخت شناس«

ر یغیشورھاآن در كکارآییژه یو بھ وكسو یآن از ی، صحت و سقم ذات

. مورد سنجش قرار دادگر، یدسویاز را یصنعت

ات ماركس یق دست بھ دست گشتن نظریاز طرمارکسیسمنامناسبیریبكارگ

ران شد یوارد امشکل آفرینمھ كاره، غلط و ین،ناقصیق ترجمھ ھایو از طر

ر خود قرار یكال را در كشورمان تحت تاثیرادیاسیك قرن تفكر سیك بھ یو نزد

را در كشورمان یبھ سرعت صحنھ مبارزاتیوارداتیشھین اندیا. داد

كھ در ،یغربیھمانند فن آور؛دبویرا عرصھ خالیز،تصرف كرد
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اقتصاد یطھ یح،ن كشورھایایل ضعف صنعتیبھ دل،جھان سومیكشورھا

. دادقرار خود یر سلطھ یزراآنھا

ار كمتر یبسیماركس پس از مرگ ویشھیاندییاید فراموش كرد كھ پوینبا

ھ یط خاص روسیسم با شراین با تطابق ماركسیلن. سم مندرج شدیدر ماركس

سم ینیلن. بود٣یدئولوژیك ایكھ ٢یدولوژك متیگر نھ یان نھاد كھ دیرا بنیمكتب

ن كشوریو انقالب اروسیھست یحزب كمونمشخصیازھایود بھ نن بیپاسخ لن

ستا مكتب یش ایسم كمابینیلنالگوینیارویاز . با ھدف کسب قدرت سیاسی

یر شوروین در اتحاد جماھیبرد افكار استالشیپبرای سم ینیم استالبھ نایگرید

. شكل گرفت

جھان سوم و از جملھ یاز كشورھایاریسم در بسیكھ بھ عنوان ماركسیتیروا

سم بود ھمراه با ینیاستالنسم  ویلنترکیبی ازان مطرح شد  بطور عمدهریدر ا

ا و متحول یق از وجھ پویعدم درك دق. ھیسم اولیدور و مبھم از ماركسیرگھ ھا

ر كارآ یشده و غفینادرست، تحریماركس سبب شد كھ برداشت ھایشھ یاند

جھان سوم رواج یكشورھایالت مبارزاتیز تشكیچپ و نیدر سازمان ھا

. عمل كردیمنفین قاعده یز ایران نیدر ا. ابدی

است كھ یزی، آن چه استدادیروتا بھ حال ش از آنچھیب،اما آنچھ مھم است

مھارت رگونگی تغییتا اینجا مارکسیست ھا درتشریح چ. خواھد دادیبعدھا رو

در جا نزدن،مھمبرای این منظور . اینک باید تغییر را متحقق ساخت،یافتھ اند

د بھ خود اجازه داد یبا. استگام نخست سم یاز ماركسر ناقص و شكستھیدر تفس

ه و دادمثبت آن استفاده كردیھااز داده،دیز بھ نقد كشیسم ماركس را نیسمارك

روش شناسی ٢
پاسخ ھا -مجموعھ ای از ایده٣
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اید دید آیا تفکر مارکس منجر بھ یافتن راه ب.گذاشتآنرا كنار یھوده یبیھا

اگر نھ نباید در کنار گذاشتن آن و تولید اندیشھ ی ،رھایی بشر می شود یا خیر

ن یادیبنباورھای نسبت بھ ینبود تفكر انتقاد. کارآ و موثر لحظھ ای شک کرد

. آن خواھد بودیجیو اضمحالل تدرییستایایعامل اصل،جریان مبارزاتیك ی

برد كھ مبارزه را یمیاتیھیدن بدیر سئوال كشیگرش نقدورز ما را بھ سمت زن

یدرصحنھ . برندیش نمیم كھ كار را بھ پینیبیم و میآن بنا نھاده ایرو

باشده  و ده یسنج»کارآیی«و » عمل«د با محك یشھ ھا بایاندیاست ھمھ یس

. کسب کننداعتبار خود را شبرد مبارزه یپ

شود كھ یسبب میاسیسیھ ھاینظرو تاثیر مشخصكنش گراخصلتتوجھ بھ

كند كھ ین سمت رھنمون مین امر ما را بھ ایا. میافتیھا نیبافیگر در دام كلید

م و آن یده ھا بھره بریل پدیاست از روش مناسب فھم و تحلیسیدر عرصھ 

ورد برخ،گریعبارت دھ ا بید ه ھا یانھ با پدیعبارتست از برخورد واقع گرا

. ت ھایبا واقعینیع

فھم روشمند واقعیت ھا 

كار یمناسب براید دقت داشت بھره بردن از روش شناسین منظور بایایبرا

رایافتن بیشود كھ پاسخ یمیاول منجر بھ طرح سئواالتیدر درجھیاسیس

. خود گام اصلی برای یافتن راھکار استآنھا 

م سقوط نكرد؟ یم كھ چرا رژیح كرده ان سئوال را مطریتاكنون ا،بطور مثال

یئوال مكند كھ بھ زعم طراح سیت میھداین سئوال ما را بھ سمت عواملیا

یفایاما قادر بھ ا،كردندیم عمل میرژیكنندهنفیست بھ عنوان عوامل یبا

: م ین است كھ بپرسین سئوال ایگر طرح ایق دیك طری. نبوده اندین نقشیچن
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كند كھ یت میھداین پرسش ما را بھ سمت عواملید ؟ ام دوام آوریچرا رژ

شده یم در مقابل عواملیرژیداریكھ سبب پایلیدال. م را نگھ داشتھ استیرژ

. بركنندیاست كھ تالش داشتھ اند آنرا از جا

یشھ ھاست میفكر از كلیآزادسازمحصول كھ یطرح سواالتیباز در راستا

ین نمیاستبداد از ب،میم كھ بدون محو رژیداشتپنیتا بحال م: م ییم بگویتوان

ن یم از بیرژ،ا بدون محو استبدادیآ: م ید بھتر باشد از خود بپرسیكن شایل. رود

از برخورد در نگرش یتگر سطحین دو سئوال حكایك از ای؟ ھر رودیم

م بھ استبداد یخواھیھرم میاز كجا. ران استیدر ایاسیمشكل سیساختار

ر یین ھرم را از باال تغیم ایخواھیا ھمانند گذشتھ می؟ آمیھ ور شوحملیساالر

از بھ تغییر ك بار یست یا بھتر نی؟ آیاسیسحاکمیتر ییق تغیاز طریعنی؟ میدھ

و ھایژگیاز ویكیر قدرت حاكم ییاست كھ تغیھیبد؟میشیاندین ھرم بییپا

خود و یاسیسیاما در مرحلھ در جامعھ است،ینیر آفرییتغضرورت ھای

یرییتوان بھ تغیش از آن میش و پیاما ب.یاسیسیدر چارچوب دگرگون

. استیاجتماعبنیادھاییتر فكر كرد و آن دگرگونیادیبن

یطبقاتیك دمكراسیینده یتواند زاین حالت خود میرتبرخورد از باال در بھ

و » یطبقاتیسدمكرا« ،ستمیادگرا و ضد سیبنیك مبارزه یاما در كادر . باشد

یآنھا خصلت طبقاتیذاتوجھ مشترك . ھستندیكیھر دو » یاستبداد طبقات«

ینابرابر،ین است كھ در استبداد طبقاتین دو در ایتفاوت ا. باشدیمھردوشان 

ن یا،یطبقاتیكھ در دمكراسیشود در حالیل میبا خشونت تحماجتماعی

یصورت ماز جامعھھاییخش بنا آگاھانھ ی افت و مشاركت با ظرینابرابر

كند، در یر مییاست كھ تغیطبقاتیرفتن نابرابریپذیقھ ین تنھا طریا.ردیپذ
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اینکھ یک . یطبقاتیمادون آگاھیھمدستیكند و در دومیترس عمل میاول

تشکل سیاسی کھ خواھان تغییرات بنیادین است بپذیرد از استبداد طبقاتی بھ 

در صورتی قابل تایید است کھ این تشکل برای دمکراسی طبقاتی برود تنھا

مرحلھ ی بعد از استقرار دمکراسی طبقاتی نیز برنامھ نظری و عملی 

ح برخورد با استبداد یوش صحزیرا امروز می دانیم کھ ر. مبارزاتی داشتھ باشد

اما . استیر اجتماعییكھ در تغیاسیر سییدر تغتنھا نھ ،مانند مایدر جوامع

باید . است و جامعھ دقت داشتیسیان عرصھید بھ روابط خاص میانجا بیدر ا

دانست کھ 

ست، یفرد،رش آنیاست اما پذیاجتماع،اعمال استبداد

ست، یفرد،است اما قبول آنیجمع،ل استبدادیتحم

اما ،شودیسازماندھید بھ صورت عمومیحتما بایاستبدادگر

،باشدیمیفردبھ صورتیریاستبداد پذ

بھ یو استبدادگریریبھ عنوان حاصل استبداد پذیتبداد منشاس

ابد،ییتبلور میورت فردص

ل بھ ھمان یك جمع اعمال شود تبدیخواھد بھ یمیوقتیمنشاستبداد

شود، یمیجمعیاستبدادگر

ن است كھ یدر ایل استبداد ساالریآشیدھد كھ پاشنھیات نشان مین فرضیا

بر جامعھ عمومیبخشد تا بھ صورت یسازمان مھر چند استبداد خود را

را ین استبداد را پذیتوانند اینمیل شود، اما ھرگز انسانھا بھ طور جمعیتحم

ن تك تك افراد یا. ھددیرخ میسطح فردنھایت دررش استبداد دریباشند، پذ
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یریشوند تا استبداد پذیاستبداد گریرایخود پذو رفتاردر ذھندیھستند كھ با

. دا كندیپیاجتماعجمعی وبعادا

یبھ طور ماھویریو استبداد پذاستیجمعیبھ طور ماھویپس استبداد گر

. یفرد

: د گفت ین بایبنابرا

ران راه یحاكم بر ایستبداد ساالرامقابلھ با یم كھ برایتاكنون بھ دنبال آن بود

ن ینویاستبدادیه ندیم و زایمواجھ شدیھر بار با ناكامیم، ولیابیبیحل جمع

؟چرا. میگشت

مقابلھ با استبداد یبرایاحتمالم بھ طورییم بگویل بتوانین دلید بھ ھمیشا

.میداریاز بھ راه حل فردینیجمع

. استیاست اما راه حل فردیھر چند مشكل جمعیعنی

الزم است، اما یه حل اجتماعاریمشكل اجتماعیبرا: م  یپنداشتیتاكنون م

. الزم استیراه حل فردمشخص،یمشكل اجتماعاین یبرا: د گفت یبادیشا

ران یدر اینیر آفریینسبت بھ موضوع مبارزه و تغیدین دیكھ چنیدر صورت

، یپرداختن بھ جنبش اجتماعپیش از،ن پسیم كھ از اینیبیم میداشتھ باش

.م پرداختیخواھیحاضر در جنبش اجتماعیروھایت نیفیبھ كنخست 

کرار تاریخ ت

ده یرا آفریمتعددیجنبش ھایث كمیخ معاصر خود از حیما در تاریجامعھ

یبا شكست مواجھ شده، استبدادیبھ آزادیابیدستیاست، اما ھر بار تالش برا

. ن شده استیگزیگر جایدیرفتھ استبداد
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ت یفیدارد، كمبود كیفیپس جامعھ ما كمبود حركت ندارد، كمبود حركت ك

ست یبرخوردار نیت فردیفیكران ازیدر ایاجتماعیحركت ھا. داردحركت 

م  با ینیبیست كھ مین در حالیا. ندارندیخوبیسرنوشت ھا،ن خاطریو بھ ھم

ت آن یافتھ و بر كمیران كاھش یدر ایاجتماعیت جنبش ھایفیك،گذر زمان

: افزوده شده است 

از یكیت یشروطان با شركت در نھضت میرانیاز ایلیقل١٩٠٥در 

ن یا. ب قرار دادندیمورد تصودر آن دورهجھان راین اساسین قوانیشروتریپ

. قانون ھرگز اجرا نشد

دكتر محمد یشدن نفت بھ رھبرینھضت ملدریشتریان بیرانیا١٩٥٣در 

بود كھ یاستقرار سلطنت محمد رضا پھلو،آنیجھ ینت. مصدق شركت كردند

. و قاجار خشن تر و سركوبگرتر بودضا شاه حکومت ھای ربھ مراتب از 

ام ین قیحركت واداشت و بزرگتربھ را یرانیونھا ایلیانقالب م،١٣٥٧در 

ز استقرار استبداد ین انقالب نیایجھ ینت. ختیخ معاصر جھان را برانگیتار

. بودیتر از استبداد پھلویبود كھ بھ مراتب وحشیاسالمیجمھور

ت آن یران نزول كرده و كمیدر ایاجتماعیت جنبش ھایفیك،زمانبا گذرپس 

ان رگیت بازیفیف مداوم كیت از تضعیكھ حكاید ه ایپد. افتھ استیش یافزا

. داردیاجتماع

یفیت كیھدایالزم برایران نبود سطح آگاھیادر یجمعیحركت ھایژگیو

حال اغلب ز تا بھ یل نین دلیبھ ھم. بوده استیگران اجتماعیجنبش توسط باز

ست كھ مردم در ین نیمشكل ا. ندات شده یاز خارج ھدایاجتماعیحركت ھا

دانند چرا در ین است كھ مردم نمیمشكل ا،كنندیشركت نمیجنبش اجتماع
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خودآگاھی فردی نبودویطبقاتیآگاھکمبود. كنندیشركت مینبش اجتماعج

ران از یایاجتماعیشود كھ اغلب جنبش ھایسبب مدرونی شدهوآزادیخواھی

و ییایپویزم ھایون مكانیرند و حركتشان را مدیخود دستور بگرون ازیب

. باشنددرون خودشان نیتگریھدا

كھ ییھایبازار١٣٥٧ان انقالبیكھ در جرسبب شدیعدم درك طبقات

برخیدرمحرومدر كنار اقشاربودندمحرومان استثمارگرازحیث طبقاتی

ھا بھ قدرت ین خون دادند تا بازاریمستضعف. ر داشتندحضوھا ییمایراھپ

. برسند

ییكھ چرا،است نھ نفس حضور مردمیپرسشگریب آنچھ جایترتنیبد

ت حضور یفیكھ ك،ت حضور مردمیآنچھ مھم است نھ كم. ر مردم استحضو

یھایاز صف بندیآگاھواجتماعیاز شعورینكھ با چھ درجھ ایا. آنھاست

. شوندیوارد صحنھ مھجامعیطبقات

حركت باعث شده است مردم پاییناقشار در میان طبقاتییھایضعف آگاھ

تحت ،خودیو مطالبات داخلییایاز پویرویپیران بھ جایدر ایاجتماعیھا

ختھ و خودساختھ یخودانگمدیریتاز یعنی. دنباشیرونیبھایراھبردریتاث

ھات آنیبھ ھداین از چارچوب طبقاترویاز بییروھایو ننباشندبرخوردار 

توده ین جنبش ھایشود كھ ھر بار ایسبب میطبقاتیعدم رشد آگاھ. پردازندب

ك استفاده یكنند و پس از یرویگر پیج از منافع طبقات دتمنیك رھبریاز یا

ن روند باطل كھ یا. بھ كنار گذاشتھ شوندطبقات رنجبر و فداکار،یابزار

ا شدن و دست بھ دست شدن قدرت بھ كار گرفتھ شده ھمچنان جابجیشھ برایھم
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ران یدر ایاجتماعیجنبش ھایخیدھد كھ منطق تاریادامھ دارد و نشان م

. ك قرن است كھ مشابھ مانده استیش از یب

كردند و امروز یگران را اجرا میدیوھایسناریتماعجگران ایتاكنون باز

یطبقاتورایرھبر. باشندیكیو یسنارگانگران و نگارندید كھ بازید بایشا

د یتوده ھا با. ل شودیتبدیدرون طبقاتید بھ راھبریبایتوده ایجنبش ھا

یریگیو پ، بشناسندبدانند،جنبش خود را بفھمندیندهیو آی، چگونگییچرا

.   كنند

كھ در ییاجتماعیروھایت نیفیشود مگر آنكھ كیحاصل نمین منظوریچن

كھ در آنھا عنصر ییروھاین. ابدیكنند ارتقاء یمختلف شركت میجنبش ھا

مختلف شکل ھایدرك،ن شناختیایاصلیمبنا. ه باشددرشناخت رشد ك

مختلف در یرفتارھایت استبدادیص ماھیتشخ. باشدیمیریاستبداد پذ

یتود ه ھا از بند استفاده یاز جملھ شروط رھا ساز،گوناگونیبسترھا

. باشدیشان میروھایاز نیابزار

بھ یمردمیجاد جنبش ھایبر ااصراریرسد بھ جایب بھ نظر مین ترتیبد

ن یتا ا. ن جنبش ھا متمركز كردیایفیبھبود كیرا روید انرژیبا،روال گذشتھ

یرییتواند سبب تغینمیمردمیت جنبش ھایكموتکرارانجام نشود یفیكارك

و فرھنگ سازیت فرھنگیاھم،لین دلیبھ ھم. در سرنوشت آنھا شودیفیك

و یگر حركت كمید. ار داردیان مردم ضرورت بسیدر میاسیسیآموز

. ستاز ایو آگاھانھ نیفیحركت ك، بھستیالزم نیكیمكان

از مباحث یاریكند كھ بسیما را دعوت میاسین نوع برداشت از كار سیا

پاسخ یو در جستجوخود بھ صورت پرسش مطرح یرا از نو برایھ ایپا
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یازھاید و بھ ننتطابق داشتھ باشیمتحول امروزھای تیم كھ با واقعیباشییھا

ص یم تا در تشخیكنید سعین منظور بایایبرا. دنمشخص دوران ما پاسخ دھ

یراه حل سطحبھ یحص سطیچون تشخ. میعمل نكنیخود بھ صورت سطح

ق شناخت و یتعمیبرا. ندخواھد مایخود باقیده و مشكل بر سر جایانجام

ییم و از ابتدایر سئوال ببریم زیدانیمیھید آنچھ را كھ بدیص خود بایتشخ

یک . میده تر برسیچیموضوعات پج بھیم تا بھ تدرین مسائل آغاز كنیتر

انقالب در انقالبی گری الزم است و این مھم با بازنگری مفاھیم پایھ  آغاز می 

م یبدانقبل از آنکھ بخواھیم ھ این است، کزنگریموارد این بااز یكی.شود

ست ؟ یمبارزه چیم بھ طور اصولیخود بپرساز،میكن» مبارزه«دیچگونھ با

ا قبل از عمل یم ؟ آیم بدان بپردازیخواھیم كھ میشناسیما ما مبارزه رایآ

ست ؟ یت آن الزم نیاطالع از ماھ،كردن بھ مبارزه

مبارزه چیست ؟ 

قابل یده ایرا پد» مبارزه«ن پرسش الزم است كھ یبھ ایاسخدادن پیبرا

ن راستا یدر ا. میقرار دھیم آنرا مورد موشكافیكنیشناخت دانستھ و سع

مبارزه عبارتست از تالش « : م یدھیرا از مبارزه ارائھ میفینخست تعر

».تیان آرمان و واقعیفاصلھ مکاھشیبرا

. م باشدیخواھیھ مط آنگونھ كیعبارتست از شراآرمان

.ط آنگونھ كھ ھستیعبارتست از شراتیواقع

یبرا. شتر باشد مبارزه دشوارتر خواھد بودین دو بیان ایمیھرچھ فاصلھ 

ست ھر یبایت بھ آرمان میك ساختن واقعیحركت در جھت نزدیدرك چگونگ

. میآن را بشناسیھایژگیح كرده و اجزا و ویدو مفھوم را خوب تشر
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ده ین دو پدیك از ایبھ ذات و جنس ھر یفلسفنگاهك ینخست ن منظوریایبرا

»تیماد«ت را بھ یواقعو »تیمعنو«ن كار ما آرمان را بھ یایبرا. بیاندازیم

ت و یمعنویت از منطق رابطھ یآرمان و واقعیرا رابطھ یز. میكنیھ میتشب

. كندیمیرویت پیماد

رات یمعنوو حاكم بر ماده یھاین مندن بحث بھ عنوان قانویت را در ایماد

ت ادامھیمعنو. می دانیمقرار داردحاكم بر ماده یھایقانومندیآنچھ در ورا

ت یمادبالقوه یت امتدادیمعنو. ت استیمادی ممکن اما ھنوز تحقق نیافتھ ی

آنجا كھ . ردیگیمجایت یمادعینییت ھایمحدودیورات دریمعنو. است

ش یحاكم بر خومشخصیھایاز قانونمندیناشیھاتیت در محدویماد

ت از یمعنو. دھدیادامھ مبھ طور نظری ت راه را یشود، معنویمتوقف م

یتواند ادامھیل مین دلیبھ ھموتاثیر نمی پذیردحاكم بر ماده یات ھیمحدود

م شده توسط یر ترسیا مسینكھ آیااما . م كندی، ترسیت را، بھ طور نظریراه ماد

ن دارد یبھ ایبستگریا خیابد یتحقق مادیتینده یت بتواند توسط تحول آینومع

یتا چھ حد بھ معنایعنی. رون آمده استیت بیت تا چھ حد از دل مادیكھ معنو

یو توانایی ھاھایقانونمندبرایترسیم شده در معنویت، امتدادكلمھییمحتوا

م با ینامیت مینجا معنویاآن چھ كھ ما در،پس. باشدممکنتیحاكم بر ماد

وند یت بدون پیمعنو. ت متفاوت استیواقعده ازیبریو انتزاعیذھنآفریده ھای

. استیا رویات صرفیك ذھنیت یبا واقع

بیرون آمده ت یمادیھایقانونمنداین است کھ ازتیتحقق معنوو شانسطشر

فھم امكانیعنی،می شودمیسرھایانونمنداین قشناخت طریقو این از باشد

یت زاده میاز شناخت ماد}واقعی{تیمعنو،ن صورتیبد. تیمادتحولیھا
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بھ ھمھ جانیھایدگیچیت بر كاوش پیمعنو. استیق آن متكیبر فھم دقوشود

ك یبھ عنوان ،تین روست كھ معنویاز ھم. ستات استواریمادی

ق، یک تصور تصور قابل تحقیک؛شودیت مطرح میاز ماد»ممكن«تصور

ت باشدیر مادییتغیتوان آنرا خواھد داشت كھ راھگشاچنین معنویتی.شدنی

ن یت بدیمعنو. م كندیت ترسیمادیبرایشدنیافقوی ممکنچشم انداززیرا

ت مورد یمعنو. نداردیچندانیوستگیپیعرفان صورمعنا با تصوف و زھد و

ده ھا و یارتباط متقابل پد،ت وابستھ است كھ در آنیاز مادینظر ما بھ فھم

ك فھم ی،تمعنوین فھمیا. گرفتھ استرن ارتباط مورد نظر قرایتحول ا

تیك الكاز ھمین روی ضروری است كھ ما بھ مبحث دی. استیكیتالكید

بپردازیم و با تدقیق معنای آن مشخص سازیم كھ بھ دنبال چھ نوع تصوری از 

آرمان و واقعیت عبارت دیگر میانمادیت و معنویت و بھ ارتباط متقابل میان

.در تعریف مبارزه ھستیم

مادیت و معنویت یتیکی رابطھدرک دیالک

. میامنید ه ھا میپدی»ایارتباط پو«م كھ نامش را یپردازیمیبھ بحثنجا یدر ا

در .كندیمیرویپ» كیتالكید«یاز منطق فلسفیدایا تا حد زین ارتباط پویا

درون «یتحول دو گانھ یدر نوع،مرتبط با ھمیه ھادیپدین نگرش ھمھیا

ده در درون خود، در یپدیعنی. برندیبھ سر م»یده ایبرون پد«و »یده ایپد

ارتباط متقابل ،ین تحول درونیایخود، در تحول است و بواسطھیان اجزایم

دهینھ پد.می یابدتحول نیز گر یدیده ھایبا پدیعنی،یرونیبیایآن با دن

در درون خوددهیگر ھم پدیبھ عبارت د.با سایر پدیده ھاستاست نھ ارتباطشیا

.ت بیرونی آنھم ارتباطااست ویپو
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. ان استیك در جریتالكیدكی،كیتالكیم كھ در درون دیابییب در مین ترتیبد

یان اجزایكنش و واكنش م. استیكیتالكیددارای روابطخود،كیتالكیدیعنی

ارتباط آن ،ن كنش و واكنشیانتایجی ان است و بھ واسطھ یجرده دریك پدی

ارتباط «ا یك یالكتیپس د. ر استییز در تغیگر نیدیھاه دیر پدیده با سایپد

ده در حال یك پدیشكل .خود را دارد» یایارتباط پو« ا یك یتالكیز دین» ایپو

كل و ان شیمیحال تحول است، رابطھرده دیك پدییتحول است، محتوا

ز یگر نیدیده ھایده با پدیارتباط پد،پس؛در حال تحول استنیز ده یپدیمحتوا

.ھمھ جا حاضرھا امریستدهیمتقابل پدییایپو. در حال تحول است

ا یك بھ عنوان رابطھ یك كالسیتالكیم كھ آنچھ در دیم بفھمیتوانیب مین ترتیبد

ست، یثابت نیند رابطھ ابریتز و سنتز نام میان تز، آنتیكنش و واكنش م

تواند یتز است میآنچھ لحظھ ا. استیپو،ا بھ عبارت بھتریر است، یمتغ

تز،تواند ھم زمانیاست میک چیزتزیتز شود، آنچھ آنتیبعد آنتیلحظھ ا

ده یھر پدیاجزا،ده ھایان پدیب در برخورد مین ترتیبھ ھم. باشدچیز دیگری

ن یاز دل ا. باشند یا بشوندپدیده ھاگریا سنتز دیتز و یا آنتیتوانند تز یم

یر و تحول دائمیید كھ تغیآید میپدیساختارییایپوینوع،نقش ھاییجابجا

ی دیالکتیک جابجاگر، نوعی نوع. د ه ھا را بدنبال داردیان پدیارتباط متقابل م

.دگرگون شدندر حال زنده وتیکدیالک

ده بھ نسبت نقش یك پدییاجزانقش یریر پذییتغیر نشان دھنده یشكل ز

. گر است كھ با آن در ارتباط استیدیده ایپدیاجزا

تزتز
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تزیآنتتزیآنت

سنتزسنتز

ن یبر اثر چنزیده نیك پدییدرونید در نظر داشت كھ اجزاین شكل بایدر ا

ش را نقیا چندو بھ ھمین خاطر ھر جز دور ھستندییدر حال تغیروابط متقابل

آنچھ در مرحلھ ای تز است در مرحلھ ای دیگر بھ سنتز تبدیل .بازی می کند

. می شود، آنچھ آنتی تز است تبدیل بھ تز رابطھ ی دیگری می شود

تباط رابھ بحث » ك متحولیالك تید«ا ی» ایارتباط پو«یح درباره ین توضیبا ا

آن با آرمان یابطھ م كھ ریكنیم و تالش میگردیت باز میت و معنویان مادیم

. میح كنیت را تشریو واقع

آرمان و واقعیت 

خود با » یایارتباط پو«ت است كھ بھ یاز معنویآرمان شكلر اساس آنچھ آمدب

یقانومندیپا بھ پایعنی. غفلت نمی ورزدو از آن توجھ کرده) تیواقع(ت یماد

بھ عبارت . رودیش میھا بھ پین قانومندیت و تحول ایحاكم بر مادیھا

پشت سر گذاشتن یبرات رایموجود درون واقعیھا یومندقان،آرمان،گرید

یریآرمان در شكل گ. دھدیق مورد نظر قرار میق و دقیآنھا بھ طور عم

. داردیروا ممداوم وگذرد توجھ كامل یت میش بر آنچھ در درون واقعیخو

ییاما واقع گرا. ابدییم» انھیواقع گرا«ن توجھ، آرمان خصلت یایبواسطھ 

یاست كھ در چھارچوب قانونمندیزیآن چیواقع. ستین»یواقع«یبھ معنا

، در چارچوب آن كندیآن عمل میدر محدوده و ت یحاكم بر واقعیھا

ت یحاكم بر واقعیھایاست كھ قانونمندیزیآن چ»یواقع«. حرکت می کند
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ت، یواقعملھم ازیعنی» ییگراواقع«اما .و می شودبر آن اجرا و اعمال شده 

واقع «پس آرمان . تیحاكم بر واقعیھایبر قانونمدیت، مبتنیمنطبق با واقع

پس از الھام از یعنیاست، » یفراواقع«آرمان . ستین»یواقع«، اما »گراست

آنھا و ازدر گذشتنفرا رفتن و در صدد ،تیحاكم بر واقعیھایقانونمند

یمواقعیتیرات آتییتغجھت دادن بھرمان در پیآ. ستآنھاتغییر ھدفمند

آرمان ،پس. قعیت سمت و سو دھدوالت بعدی وارمان می خواھد بھ تحآ.باشد

بر یعنی. است كھ قرار است واقع گرا باشدیرین مسییتعدربرگیرنده ی

. كندھیت تكیرات واقعییشناخت مداوم تغ

ت یرات واقعییاساس تغدائم برر راییست، افق تغینیابدثابت و یآرمان نگرش

یآرمان مبتن. راندیا عقب میكند و بھ جلو یم میت ترسیو تحول مداوم واقع

ا و متوجھ یپویشناختبلکھ منجمد، یت است اما نھ شناختیبر شناخت واقع

تطابق خود با یجھبرد و دریر سوال میستھ خود را زویكھ پیشناخت. رییتغ

زان فاصلھ یوستھ در صدد است میآرمان واقع گرا پ. كندیت را روزآمد میواقع

ده آل را بسنجد یآن ایت بھ سویر واقعیده آل درون خود و امكان سیان  ایمی

.ارزش عملی ندارد،آرمان بریده از واقعیت. ات بھ سر نبردیدر ذھنو

ن یایت و محتوایفیوستھ كید پیبایطبقاتیمان منتج از آگاھرآك یبھ طور مثال 

ساختار بافت و طبقھ، تحولدرونیتحول. قرار دھدیزنگررا مورد بایگاھآ

گاه طبقھ دریرات جایی، تغیطبقاتیآگاھیدرجھ گسترش ، جامعھیطبقات

، تغییرات بازیگران اجتماعیزم یكالیدت رادا باال، شین ییساختار بھ سمت پا

ین دركیھ در چنھستند كیعواملره از جملھیغوروانشناسی اجتماعی توده ھا

. منظور خواھد شد
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درون آرمان بھ طور دائم یشنھادھایپ،خصلت واقع گرایانھ شانھ دلیل ب

ن گونھ از عنصر واقع یبد. تقویت می کنندت را یل خود بھ واقعیتبدشانس

یكنش میم، از حرف بھ سویكنیحركت میعنصر واقعیبھ سوییگرا

در نھا یایھمھومیكنیرا حركت ماجمتبرنامھ بھ سیمرحلھزم، ایرو

.شودیانجام مگری مبارزه قالب

بداند یعنیرود، یكند كھ فرد بداند مبارزه اش بھ كدام سو میآرمان كمك م

ت از یر و تحول واقعییآرمان جھت تغ. ر كندیید تغیبایت بھ چھ سمتیواقع

یم میترست رایر مطلوب واقعییآرمان تغ.كندیم میق مبارزه را ترسیطر

. ردیگیآن صورت متحقق یكھ مبارزه برایرییتغ. كند

د یآیرون میز كھ از دل آن بیآرمان ن،تیر واقعییھم زمان با تغج ویبھ تدر

ت یاقعآن با و» كیتالكید«ا ی» ایارتباط پو«از یر آرمان ناشییتغ. كندیر مییتغ

از خصلت ھمچناند كھیآید میك آرمان نو پدی،ین بازنگریاز دل ا. است

. برخوردار استییواقع گرا

: م یكنینگونھ جمع بندیاز بحث را اقسمتن یم ایتوانیپس م

ان است كھ یدر جر» ك یالكتید«ا ی» ایارتباط پو«ك یسازیآرمانفراینددر

ھرگز منجمد و ثابت ،راتیواقع، یعنیختشود موضوع شنایسبب م

را ب تحول آنیت و تعقیشناخت واقعیبرامناسب یروش شناسباید . پنداریمن

وستھ و با جسارت مورد یشناخت خود را پیروش ھا و محتوا. میانتخاب كن

. میم تا مبادا در توھم بھ سر بریو كنكاش قرار دھیبازنگر

ی انسانیپدیده ھادرونتعامل
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پدیده ھردر درونبرای درک رابطھ ی میان آرمان و واقعیت باید دانست کھ 

،ان است كھ در آنیدر جر» كیالكتید«ا ی» ایارتباط پو«ك یاجتماعی ی

:ندشویم میموجود بھ سھ دستھ تقسیروھاین

،آرمانیت  بھ سویتحول واقعیده باز دارنیروھاین-١

یت بھ سویدن واقعیل بھ تحول بخشیمتمایروھاین-٢

،آرمان

.ن بارهیدر ااثریا بیتفاوت یبیروھاین-٣

ردازی واقع گرایانھ این تقسیم بندی نیروھا را مد نظر قرار داده و یک آرمان پ

» كیالكتید«ا ی» ایارتباطات پو«یک میان آرمان و واقعیت فراموش نمی کند کھ 

ر تحول یك را تحت تاثیان است كھ دو جانبھ بوده و سرنوشت ھر یدر جر

خود را بر یر طلبییتغیدامنھ این گونھ آرمان پردازی . دھدیمقراریگرید

شانس تحقق خود را از یعنی. دھدمی ت قرار یواقعیریر پذییتوان تغاساس 

امکان پذیر یھ ھایق آن و از فرضیرد، از شناخت دقیگتیت بھ عاریواقع

.ر تحول آنیمستند در مورد س
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گستره ی تغییر طلبی آرمان 

تغییر پذیری واقعیتوان ت

نمودار آرمان پردازی واقع گرایانھ

گستره ی تغییر طلبی آرمان 

تغییر پذیری واقعیتتوان 

مان پردازی ذھنی گرایانھ نمودار آر
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یبرا. كندین مییت را تعیعر واقییتغریمسنھ فقط میزان و کمیت بلکھ،آرمان

، تغییر ت مھم استیرمطلوب واقعییست، تغیت مھم نیر واقعییتغصرفمانآر

یبرا،امروزت آرمانیفیك،نیبنابرا. آن در جھتی مشخص است کھ مھم است

ن مھم یآرمان ایبرا. ت فردا خواھد بودیت واقعیفیكین كنندهییتع،مبارزفرد

آرمان با . ت ھمگون باشدینكھ با واقعیت ھماھنگ باشد اما نھ ایاست كھ با واقع

٤.خود را داردخاص جھت ،ستیت ھماھنگ است اما ھمسو نیواقع

كاھش یعنیابد ییمشخص خود را باز میق است كھ مبارزه معناین طریااز

ط آنگونھ كھ موجود یشرایت بھ معنایواقع. تیمان و واقعان آریمیفاصلھ 

. د باشدخواھیمگراط آنگونھ كھ آرمان یاست و آرمان بھ عنوان شرا

گر یدیك بحث فلسفید بھ یت بایان آرمان و واقعیرابطھ میدرك چگونگیبرا

. شودیده توجھ میان دو پدیعامل متم كھ در آن بھ یمراجعھ كن

ه ھا تعامل میان پدید

میان آرمان و واقعیت، ) دیالکتیکی(اگر تعامل واقع گرایانھ و ارتباط پویا 

یبودن رابطھ یعیطبچنانکھ وصف آن آمد رعایت نشود، یعنی بھ ھر دلیلی

روابط متقابل یعیطبیسبب توقف چرخھ وا زیر سوال رودان آنھیمتقابل م

: ن صورت یدر ا،شودان آن دو یم

یآن كاستھ میھیاولییایزان پویاز میعنی،شودیمییستایاده دچار یا پدی= 

،شود

دقت داشتھ باشیم کھ اینجا بحث بر سر آرمان سیاسی است کھ بھ سیاست بر می گردد یعنی ٤
و ھر نیرویی می تواند با توانایی ھا و ظرفیت مشخصی عمل عرصھ ای کھ در آن ھر کس

آرمان سیاسی باید با . اما در مورد آرمان فلسفی انسان ھیج محدودیتی قابل تصور نیست. کند
واقعیت ارتباط تنگاتنگ و پیوستھ داشتھ باشد و نمی تواند روباپردازانھ از واقعیت فاصلھ بگیرد 

. د استحال آنکھ آرمان فلسفی ناکرانمن
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. شودیھ خود دور میاز ذات اولیعنی،شودیت میده دچار قلب ماھیا پدی= 

د ه یخود پدیذاتیھایژگیوبیگانھ بادر روابط متقابل كھیگونھ دخالتپس ھر

یودن بھ معناش بخود جو.گرددیمتحولھا باشد سبب عدم خودجوش بودن

یرویپین تحول از منطقیاما ا،ز متحول استینیخودجوش.ستیثابت بودن ن

اشكال در ایجاد .نام برد»نھیمنطق بھ«توان از آن بھ عنوان یكند كھ میم

با . كندیمیریخودجوش بودن رابطھ جلوگده ازیپدینھ یمنطق بھعملکرد 

د ه یان پدیارتباط مگر بریدك منطقی،در رابطھ» یمصنوع«ك اشكال یجاد یا

. كندیمییستایشود و تحول آنرا دستخوش انحراف و ایل میھا تحم

ید از منطق درونیز بایت نیمان و واقعان آریمیرابطھ ،بین ترتیبھ ھم

» كیتالكید« ای» ایارتباط پو« كھ بخواھد یملھر گونھ ع. كندیرویش پیخو

: شود كھ ید سب ممختل كن» یمصنوع«ن دو را بھ طور یا

ویا. شودناممكن دشوارتر یا ت ین آرمان و واقعیان ایمیكمتر كردن فاصلھ = 

. شودکاستیت دچار یبھ روز كردن آرمان بر اساس تحول واقع= 

اما برای اینکھ رابطھ ی آرمان و واقعیت ھمیشھ رابطھ ای پویا و سالم باقی 

باید بھ فرایند تولید آرمان ،پیش رودمانده و از این طریق مبارزه با کارآیی بھ 

اندیشھ ورزی کنشی است . آرمان از دل اندیشھ ورزی بیرون می آید. بپردازیم

کھ قانونمندی ھای خاص خود را دارد و در صورت رعایت آنھا محصوالت 

در اینجا الزم است قدری بھ فرایند . فکری قابل استفاده و مفید تولید می کند

. زیماندیشھ ورزی بپردا
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اندیشھ و اندیشھ ورزی 

مکان مشخص یک اندیشھ ھمیشھ تابع زمان ودر این مورد باید توجھ داشت کھ 

بھ ھمین دلیل . شرایط  معینرابطھ ی ذھن است با یک محصول اندیشھ . است

پس . از دست می دھداعتبار خود رااز بخشیآن فکر، تغییر شرایطدنبالبھ

کھ بدان بیرونیمعتبر است کھ شرایط ش گری برای کنتا زمانی ،ھر فکر

. پرداختھ است پایدار باشد

اندیشھ ورزی ، برخوردار استکھ از چنین محدودیتی رنج ،در مقابل اندیشھ

می توان ھر با تفکرورزی.، ورای مکان و زمان معینعملی است پایدار

آن ھایویژگی شرایطی را تحلیل و فھم کرد و بھ یک اندیشھ ی متناسب  با 

اندیشھ ورزی بھ ر دیگر بارسید و زمانی کھ شرایط تغییر کرد می توان با

. پس ارزش فکرورزی و فکرآموزی یکی نیست. تحلیلی تازه دست یافت

نکتھ ای کھ باید مورد توجھ واقع .اصالت با اندیشھ ورزی است نھ با اندیشھ

فرینی سیاسی در فرایند تغییر آ» کارفکری«شود جایگاه کارکردی و ارزش 

.است

کار عملی –کار نظری 

برخی بھ گونھ ای از وجھ اندیشھ ورزی در مبارزه سخن می گویند کھ گویی 

ودرمقابل ھم قرار ھستند در فرایند مبارزاتی در تضاد کار عملیو کار فکری

. این دو را بی ارتباط و حتی نافی یکدیگر می بینندآنھا.دارند

آیا آشیل مبارزه گری در تاریخ سیاسی ما نمی باشد ؟آیا این ھمان پاشنھ ی 

بواسطھ ی جدا سازی میان این دو نیست کھ رابطھ ی دیالکتیکی میان آرمان و 
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بھ ایستایی و ناکارآیی آنھاواقعیت در میان فعاالن سیاسی ما فراموش شده و

دچار شده اند ؟ 

ی جامعھ ی طبقاتی جدایی میان روشنفکران و مبارزین کھ از ویژگی ھای منف

در جامعھ ی طبقاتی . است در مبارزه ی ضد طبقاتی نیز بازتاب یافتھ است

نظام حاکم تالش می کند تا روشنفکران را بھ کارمندان وابستھ بھ سیستم تبدیل 

پست و مقام و حقوق و اھدایبا . کند و از آنھا نگھبانان فکری نظم حاکم بسازد

ان را بھ خدمت خویش می گیرد و از آنھا حاکمیت طبقاتی روشنفکر،مزایا

ھدف این است کھ کارکنان فکری بھ . ابزار فرھنگی سلطھ طبقاتی می سازد

روشنفکرانی بی درد و ناکنش گرا تبدیل شوند و با عمل گرایانی کھ می خواھند 

کنش بھ ھمین خاطر نیز . ھمدست و متحد نشوندحرکت کنندبر علیھ نظم حاکم 

حال آنکھ این ،ورزی بھ گونھ ای آشتی ناپذیر معرفی می شوندگرایی و اندیشھ 

حتی در میان ،در سایھ این فرھنگ شوم طبقاتی.دو تکمیل کننده ی یکدیگرند

عمل . استجا باز کرده نیز چنین تفکیکی مبارزین ضد جامعھ ی طبقاتی

ذھنی «،»روشنفکربازی«گرایان، اندیشھ ورزی و نظریھ پردازی را معادل

معرفی می کنند و » غیر واقع گرایی«و» شعار دھی«، »فلسفھ بافی«، »ییگرا

»ماجراجو«، »جاھل و کور«از سوی دیگر، روشنفکران، عمل گرایان را 

. مبارزه می دانندفھم چرایی و چگونگیبرای »فاقد ذھنیت الزم«و

سیاست دراز شاخص ھایور عمده تضاد بھ طحالت حاد اینفراموش نکنیم 

جامعھ ای کھ در آن، تقسیم حرفھ ای کار در . استغیر مدرنطبقاتی جوامع

» عالم بھ تمام علوم«ای استفرھنگ سیاسی معنا ندارد و فعال سیاسی یا نابغھ

فرض تفکر » صالحیت«تشکیالتی کھ، فاقد » نفر«، یا یک رھبرمی شودکھ 
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از خود بھتران را بھو باید تمام عمر بھ اموراجرایی بپردازد و کار فکریشده

را او» امثال«او و» »بد«و » خوب«بھ کسانی کھ قرار است ؛واگذار کند

از . بھ کسانی کھ بھ جای او فکر خواھند کرد،تشخیص دھندوی خیلی بھتر از 

حالت از در بھترین . »زیاد فکر نکند«عمل کند و بیشتروی خواستھ می شود 

د و ھمان را بازتولید کند بدون را خوب یاد بگیراو می خواھند افکار رھبر

یا باید تن بھ افکار رھبری بسپاری و فکر -دنبال تولیدگری باشدآنکھ خود بھ 

.-نکنی یا نباید خواھان فعالیت سیاسی باشی

و تشکیالت تمامیت گرای منتج از گرنمحصول جامعھ ای مطلق ،رفتاراین 

سپید وگرنھ حق چیز سومی ست کھ در آن، یا این ھستی یا آن، یا سیاھی یا آن

در راس دیگر این طیف نیز روشنفکرنمایان قرار دارند کھ ٥.بودن را نداری

ھر گونھ کنش گرایی را نفی و ارجحیت مطلق را بھ کار فکری داده و بھ 

. سرزنش کور عمل گرایان می پردازند

ک ی.نفی یکدیگرھمچنان ادامھ داردھردوسو ودور باطل مطلق گرایی ازاین 

برخورد سازنده و نو ایجاب می کند کھ بدون درآمدن از چالھ این یکی و افتادن 

اھمیت اندیشھ ھم . جایگاه درست ھر یک از این دو را دریابیم،در چاه دیگری

. ضرورت عمل گرایی را درک کنیمھمو ورزی را دریابیم

و » نظریھ«برای این منظورگام نخست این است کھ درباره ی رابطھ ی 

. نداشتھ باشیم»  اول مرغ بود یا تخم مرغ ؟«برخورد ایستایی مانند» کنش«

موجود میان »تیکدیالک«فھم ،بنظر می رسد برخوردی مناسب در این باره

» .آنچھ شاید از حزب و رھبری مھم تر باشد« : ی نگارنده با عنوان نگاه کنید بھ مقالھ٥
htm.AncheShayad/neveshteha/com.korosherfani.www://http
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میان اندیشھ و عمل، روابط متقابل پویایی برقرارست کھ در ھر .این دو باشد

یکی بر موقتیو نسبیدوره ای از مبارزه و در ھر شرایط مشخص، ارجحیت

گاھی ارجحیت با نظریھ پردازی است و کنش باید . دیگری آشکار می شود

تحت الشعاع آن قرار گیرد و زمانی نیز، کنش ورزی اصل قرار می گیرد و 

و مداوم است، نمی پیوستھ ارجحیت ھا این تغییر. از آن تاثیر می پذیردنظریھ 

ارجحیت ا منجمد کرد تا ازرا متوقف ییک جامعھتوان تاریخ تحول مبارزاتی

چنین کاری نھ از حیث روش . بیرون کشیدھمیشگیدیگری قانونی یکی بر

کنش و اندیشھ دارای .مفید،شناختی صحیح است و نھ از حیث ارزش عملی

روابط مناسب میان خود ،تیکی ھستند کھ در راستای کارآیی و موثر بودندیالک

است کھ اجازه می دھد بتواند این این ھوشیاری مبارز. را ترسیم می کنند

ھرجا . بفھمد و رعایت کند،روابط را در چشم انداز موثر واقع شدن ببیند

بھ دلیل ،و ھر کجا کھ مبارزهبزندمبارزه را بھ پیش می برد بھ آن دست ،کنش

. اندیشھ سازی را مھم تر بداند،کمبود فکر نوین در جا می زند

یت عمل بر نظر بھ معنای تعطیل کردن یکی بھ ارجحیت نظر بر عمل یا ارجح

مبارزه گری در یک زمان و مکان اصلینفع دیگری نیست، بیانگرفھم نیاز 

ھوش مبارزاتی . ھر شرایطی یکی از این دو حالت را می طلبد. مشخص است

آنجا کھ مبارزه ی عمل .می باشددر درک روابط دوجانبھ و زنده ی این دو

می رسد، یعنی آنجا کھ دیگر نمی تواند -معنای نسبی آن بھ –گرا بھ بن بست 

بردارد، آنجا کھ در جا می زند، آنجا کھ گفتمانش و استراتژیکگام ھای مھم

شبیھ ھم می گذشتھ و برای توده ھا جالب نیست، آنجا کھ حرف ھای امروز

می شود، آنجا » سیاسی«اول فعالیت پراتیک،، آنجا کھ تکرار مکرراتشوند
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خود بیرون آمده و بھ یک عادت ه سازدیگر مبارزه از پویایی انگیزکھ

می خواھد مبارزآنجا کھ توده ھایی کھ لجبازانھ ی مکانیکی تبدیل شده است، 

ذوب فرد «آنجا کھ جز با ، نمی کننداونجاتشان دھد دیگر احساس نزدیکی با 

و آوری بھ پیش نمی رود، آنجا کھ خالقیت و نتشکیالتیکار»در رھبری

» زمان«، آنجا کھ عنصر حیاتی ممنوع می شودبھ نوعی یا فراموشی سپرده 

، آنجا کھ پیشروی در می شوددر معادلھ ی پروژه ی سیاسی کنار گذاشتھ 

آنجا خالصھ، خالصھ می شود، بھ ھر بھاییدر حفظ بقای تشکیالتی ،مبارزه

را گرفتھ دف مشخص مبارزه برای دستیابی بھ ھجایمبارزه برای مبارزه کھ

یی با پی بردن بھ منطقی و واقع گرامبارزدر چنین شرایطی، ھر آری ... است،

کمابیش مبارزه ای اینگونھ، در می یابد کھ باید حجم کنش ضعف ھای اساسی 

نی تاکتیکی از وقت و توان خود برای یک بازبینازای خویش را کاھش دھد و

در چنین شرایطی بدیھی است . بردزایش فکری بھره یا استراتژیک و یک نو

در اینجا دیگر بھ جای بی خوابی کشیدن . کھ کار نظری ارجحیت می یابد

ساختنھزار امضایی کھ جز آرامبرای جمع کردن ھزاراناعضا وھواداران 

شت جریان مبارزه ندارد، باید از آنھا سرنوبردیگریوجدان تشکیالتی تاثیر

برای درک ھرچھ مستند تر و واقع گرایانھ شی خواست تا بھ کار فکری و پژوھ

. تولید اندیشھ ھای تازه بپردازندتر جامعھ و شرایط تاریخی موجود در جھت 

است تا باید از اعضای تشکیالت خو. باید منابع فکری و انگیزشی را نو کرد

و . تھیھ کنندی دردمندو خواست امروز توده ھارنجگفتمانی پیوند خورده با 

کھ بھ توان فکری، » انسان مدار«ن نیست مگر در دل تشکیالتی این ممک
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بھ عنوان خالقیت و قدرت اندیشھ ورزی تک تک اعضای خود باور دارد و

. عظیم فکری بسیج می کنداین کاربرایآنھا رایک امر بدیھی

و آماده برای حرکت ، سرنوشت سازبھ ھمان صورت کھ در شرایطی حساس

و ھر ده ھا از ھر طریقی تمایل خود بھ پایان دادن عملیاجتماعی، آنجا کھ تو

مختلف، خبر عوامل وشواھدکم را ابراز می کنند و بھ استبداد حاچھ سریعتر

جامعھ بھ طور فعال در جستجوی یدن زمان تغییر می دھند، آنجا کھاز فرا رس

تراضی جایگزینی برای حاکمیت موجود بر می آید، آنجا کھ حرکت ھای اع

توان تبدیل بھ  یک جنبش اجتماعی برانداز را جوش روزافزون می شوند وخود

در چنین شرایطی، نباید در ارجحیت بخشیدن کنش بر نظر تردید ... دارند،

. کرد

باز تکرارمی کنیم کھ در ھیچ یک از دو حالت، ارجح دانستن یکی بھ معنای 

و ما نسبی ارجحیت مورد بحث. یستکنار گذاشتن یا تعطیل مطلق دیگری ن

.تابع زمان و محیط مشخصی می باشد

از مبارزه ی سیاسی فعال میان نسل ھای پیاپی حاضر سالپس از گذشت ده ھا

در این باره قدری یکسونگرانھ ھمچنان بعضی ،در صحنھ ی سیاسی ایران

برخورد می کنند و بر دوگانھ بینی آشتی ناپذیر میان نظریھ و عمل اصرار می 

دعوت بھ باز اندیشی و بازنگری را بھ صورت سیستماتیک رد می آنھا . ورزند

کنند و با توسل بھ ادبیاتی کھ انتقاد و انتقام را در ھم می آمیزد بحث را تا حدی 

برای آنھا حرف زدن از اندیشھ و . از جو سالم و غنای محتوای خود می اندازند

وتاه آمدن، حرف ینی، کاندیشھ ورزی در کار مبارزه ی سیاسی معادل عقب نش

می ... ، در قھوه خانھ ھا الس زدن و »پای کامپیوتر نشستن«گرایی صرف،
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این در حالی است کھ شاید درد اصلی مبارزه ی سیاسی در میان ما . باشد

بنابراین بھ جای . ایرانیان ھمانا نبود اندیشھ متناسب با شرایط موجود است

بھشاید بھتر باشد کھ،قویفکری غنی و یاصرار در کنش گری فاقد پایھ

تفکر ورزی میان ایرانیان در داخل و خارج از گسترشبررسی ضرورت 

کشور بپردازیم و از این طریق امکان یک نوزایش محتوایی را در نبرد 

.آزادیخواھی یکصد سالھ ی ایرانیان بوجود آوریم

طریق نچھ در این میان مھم است اینکھ اندیشھ ورزی را بھ موثرترینآاما 

خود صورت بخشیم، یعنی مبتنی بر روش مندی، واقع گرایی، مستند بودن و 

محسوس در تفکرورزی٦»شرو«در این مسیر است کھ نیاز بھ . عینی گرایی

برای این منظور نگاھی بھ روش شناسی تفکر نظام مند نگاھی می . است

.اندازیم

مبانی اندیشھ ورزی 

انسانی نشان می دھد کھ اندیشھ ورزی علوم یتجربھ ھای مختلف در عرصھ

پرسش شکلی از . آغاز شوددر مورد یک موضوع می تواند با پرسش گری 

پراکنده و ھدایت آنھا بھ افکارتمرکزامکان ،اندیشیدن است کھ در آنآغاز

در پرسش می توانیم پی ببریم مجھولی کھ بھ . سمتی ھدفمند ممکن می شود

پرسش اجازه . بیرون آییمگویین ترتیب از کلیدنبالش می گردیم چیست و بدی

در طرح . شودفراھممی دھد کھ چارچوب موضوعی یک فرایند اندیشھ ورزی 

،بھ قولی. دقیق باشیمو کرد تا حد امکان ساده گو، روشنکوششپرسش باید 

. نیمی از پاسخ است،پرسش خوب

٦ Method



انقالب در انقالبی گری

٤٤

موجود درباره در مرحلھ ی دوم و پس از طرح پرسش باید دید کھ جواب ھای

شده است ؟  ارائھچھ پاسخ ھایی تا بھ حال در باره ی این پرسش . ی آن چیست

آیا این پاسخ ھا کافی ھستند ؟  آیا ما را راضی می کنند ؟ اگر بلی چرا ؟ اگر نھ 

چرا ؟ 

یک پاسخ دیگر تولیداگر پاسخ ھا کافی و وافی نیستند می توانیم از آنھا برای 

این پاسخ را بھ . یعنی پاسخ خاص خود را بیافرینیم. کنیماستفاده بھ پرسش

این پاسخ فرضی ھمان فرضیھ . صورت احتمالی یا فرضی مطرح می کنیم

. است

پس از طرح فرضیھ آنچھ مھم است اینکھ بدانیم آیا این پاسخ فرضی ما درست 

از واقعیت ھا ی بیرون از ذھن خودبایدبرای دانستن این نکتھ . است یا خیر

کمک بگیریم و پاسخ خویش را مورد آزمایش داده ھای واقعی و عینی قرار 

.دھیم

ترپاسخی کھ بر اساس این آزمایش فرضیھ بدست می آوریم قابل اطمینان

. است

زیرا چنانکھ در ،اما این اطمینان را باید ھمیشھ بھ طور نسبی در نظر بگیریم

مشخصی است، یعنی نمی تواند تابع شرایط ،یا یک فکر،باال گفتیم یک پاسخ

این پاسخ تا زمانی معتبر است کھ عواملی کھ موجب . پاسخی ھمیشگی باشد

اما زمانی کھ این عوامل . ادامھ یابندھمشکل گیری آن شده اند بدون تغییری م

بھ . داردنیاز دستخوش دگرگونی شوند آن پاسخ نیز بھ تغییر و روزآمد شدن 

. باید در ظرف زمان و مکان خود سنجیدھمین دلیل نیز ھر پاسخی را
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یقینی کھ بھ یک پاسخ داریم باید از مطلق یایک اندیشھ می آوریمبھباوری کھ

بودن خویش ارو پیوستھ نسبی بودن و گذجستھگرایی و ھمیشگی بودن دوری 

یکی از کارکردھای این مسیر اندیشھ ورزی تھیھ ی . در نظر گیردرا 

ھا ھمان پاسخ ھا ھستند کھ بھ صورت مدون تھیھ می نظریھ . است» نظریھ«

. بکار می آیندعمل کردن شوند و بھ عنوان راھکارھای محتوایی برای

نظریھ پردازی چیست ؟ 

کافھ «و یا حتی » فلسفھ بافی«آیا نظریھ پردازی و آنچھ بھ آن بھ معنای منفی 

اید وارد بحثی می گویند یکی است ؟ در پاسخ بھ این پرسش ب» نشینی وحرافی

اما نخست چند واژه .باز می گردد٨در علوم انسانی٧شویم کھ بھ روش شناسی

: کنیم عریفرا ت

فرمولھ شده و عبارت است از نوعی ابراز شک و تردید: پرسش-١

پرسش بھ دنبال یافتن . ورد یقیندرباره ی یک امر تا اینجا ممعین

کنکاش برای یافتن است و موتور آغازگر فرایند مشخصیک مجھول

.پاسخ می باشد

ایده ای است کھ بھ واسطھ ی آن موفق می شویم از: ٩مفھوم-٢

، بھ فھم ١٠در بگذریم و از طریق انتزاعمصداقمحدودیت ھای

سیمین : مفھوم است ،انسان. ویژگی ھای مشترک مصادیق پی ببریم

. مصادیق آن،و نیما

٧ Méthodologie
٨ http://www.sociology.org.uk/ctheory١.htm
٩ Concept
١٠ Abstraction )تجرید(
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علولی میان حداقل بروز رابطھ ی علت و مبیان شرطی : ١١فرضیھ-٣

.فرضیھ یک پاسخ احتمالی بھ پرسش می باشد. دو مفھوم می باشد

. شده و تایید شده یک فرضیھ استآزمایششکل : ١٢نظریھ-٤

: مراحل کار روشمند 

با یک اجتماعی یا سیاسی بھ طور معمول مورھر گونھ کار نظریھ پردازی در ا

خورد فرد با یک واقعیت، این سوال می تواند حاصل بر. آغاز می شودسوال 

مثال درباره ی مبارزات اپوزیسیون ایرانی یک نفر . کنجکاوی یا نیاز او باشد

: می تواند این پرسش ھا را مطرح کند 

 ایرانیان مخالف رژیم در نزدیک بھ سھ دھھ یچرا تالش ھای

؟ ه استسرنگونی آن با ناکامی روبرو شد

نفری برعلیھ رژیم چند صدت چرا اپوزیسیون نمی تواند یک تظاھرا

در داخل کشوربھ راه بیاندازد ؟ 

 میان نیروھای رادیکال ضد رژیم موجود یباید کمترین اتحادنچرا

باشد ؟ 

نخستبھ منابع گوناگون داده ھا مراجعھ کرد ودر مقابل ھر سوالی می توان

: بھ طور مثال برای سوال . ماده را یافتو یا آجواب ھای موجود

ایرانیان مخالف رژیم در نزدیک بھ سھ دھھ یھای تالش ھای چرا

؟ه استسرنگونی آن با ناکامی روبرو شد

.زیرا رژیم خیلی قوی است: جواب اول 

١١ Hypothèse ) گمانھ(
١٢ Théorie
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.زیرا اپوزیسیون خیلی ضعیف است: جواب دوم 

. چون حامیان خارجی رژیم نمی خواھند: جواب سوم 

. چون مردم دلشان نمی خواھد: جواب چھارم 

.چون مردم می ترسند: جواب پنجم 

... و 

 نفره بر علیھ رژیم چند صدچرا اپوزیسیون نمی تواند یک تظاھرات

در داخل کشوربھ راه بیاندازد ؟

. چون مردم اپوزیسیون را قبول ندارند: جواب اول 

. چون اپوزیسیون دنبال این کار نیست: جواب دوم 

... وچون سرکوب خیلی قوی است  : جواب سوم 

 میان نیروھای رادیکال ضد رژیم موجود یباید کمترین اتحادنچرا

اشد ؟ ب

. زیرا تضاد طبقاتی با ھم دارند: جواب اول 

. چون بعضی ھا خیلی جلوتر از دیگران ھستند: جواب دوم 

... چون بھ طور ماھوی با ھم ھمخوانی ندارند : جواب سوم 

می توانیم مطمئن باشیم کھ در جایی پرسشی را مطرح می کنیماز زمانی کھ 

تشکیالت . ستاحاضر و آماده برای آن » شبھ جواب«یک جواب یا 

شده و از قبل آمادهلوژیک  پاسخ پرسش ھا را بھ صورت بستھ بندیایدئو

حھ ای تمام پیچیدگی ھای حیات بشرصف٤٠-٣٠دارند و گاھی با یک جزوه 

سعی بستھ بندی شدهایدئولوژی.دنپاسخ می دھ،از زمان خلقت تا ابدیت،را

خصلت تعمیم پذیر بوجود آنھامی کند با دادن جواب ھای کلی و عمومی برای 
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دھد و از این طریق پرسش ھای متعدد ارائھ در مقابلو ھر پاسخ را هآورد

کھ در مسیر یمختلفیافتن پاسخ ھای جدید برای پرسش ھای مشکلخود را از 

.  ندکمی صخالمبارزه مطرح می شود 

یا می :  را مطرح می کنیم دو انتخاب مطرح می شود سوالیپس موقعی کھ

راضی نشد ومی توانیا،راضی شدبھ پاسخ ھای موجود اکتفاء کرد وتوان

انتخاب دوم از آن روی مطرح می شود کھ . درپی پاسخ ھای دیگری بر آمد

زیرا اگر قرار . نیستندمتقاعد کنندهو، مناسبکافیپاسخ ھای موجود ھمیشھ

بھ خود را یافتھ باشند دیگر بھ طورعینی نیازبود ھمھ ی پرسش ھا قبال جواب

.طرح مجدد آنھا نبود

ی داده ھااما چون. موجود آغاز می شودمنابعجستجوی پاسخ با کنکاش در

پاسخ را بھ صورت آماده و تدوین شده در خود ندارند این ھمیشھ این منابع

جمع آوری کند و بھ ت کھ داده ھای متناسب و مرتبط راپژوھشگر اسوظیفھ ی 

برای پرسش خود نزدیک یپاسخباشد کھ با ترکیب درست آنھا بھدنبال آن 

نمونھ ھا،برای ترکیب درست داده ھا پژوھشگر نمی تواند ھمھ موارد،. شود

برای حل این . بکار گیردو مجزامثال ھا و مصداق ھا را بھ صورت خام

چندی از ایده ھایی کھ از حد یک یا یعن. توسل جستمفاھیممشکل باید بھ 

و مھم د ویژگی ھای اصلی ند و اجازه می دھنمصداق و نمونھ درمی گذر

مصداق است اما بیانگر»مفھوم«.دنمصادیق و نمونھ ھا مورد توجھ قرار گیر

باال نمی در سوال » اپوزیسیون«بھ طور مثال، واژه ی .معادل مصداق نیست
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اپوزیسیون در ١٣.تواند در قالب یک سازمان یا حزب مشخص خالصھ شود

کوچک و بزرگ و تشکل ھای سیاسییک مفھوم است کھ مصادیقاینجا 

. رادیکال یا کمتر رادیکال را در بر می گیرد

یف ھنگامی کھ مفاھیمی را کھ قرار است مورد استفاده قرار دھیم تعیین و تعر

جھت سوال خویش، در راستای یافتن پاسخیو ده ی از آنھا با استفاکردیم، 

می اولیھشرطی و احتمالی بھ پرسشفرضیھ در اینجا پاسخ. می سازیمفرضیھ

وبھره گیری موجود فرضیھ از دل مطالعھ  ی ما بر روی داده ھای . باشد

بدین ترتیب یک الگوی تحلیلی . و تجربھ شده بر می آیدنظریازالگوھای 

برای پاسخ دھی بھ سوال خود  در نظر می گیریم و در چارچوب این خاص را

این رابطھ ی . در ارتباط می گذاریم، مفاھیم را بھ صورت علت و معلولالگو

علت و معلولی را کھ در قالب یک جواب احتمالی بھ پرسش ما مطرح می شود 

،علتفرضیھ بیان می کند کھ چگونھ یک متغیر، بھ عنوان.فرضیھ می نامند

. سبب تغییرات یک متغیر دیگر، بھ عنوان معلول، می شود

: بھ طور مثال برای پاسخ بھ سوال اول 

 چرا تالش ھای یک ربع قرنی ایرانیان مخالف رژیم در سرنگونی آن

با ناکامی روبرو شد ؟

مفھوم، ابزار تجریدی ماست برای آنکھ در محدودیت ھای ذاتی یک مصداق نمانیم و مثال ١٣
یک رھبر را با رھبری یکی ندانیم، سازمان  خود را با تشکیالت یکی نگیریم، فعالیت 

مصادیق ھمیشھ متنوع و متفاوتند اما مفھوم بر . شکیالتی خویش را با مبارزه ھم معنی ندانیمت
مفھوم انسان در برگیرنده ی زن و . وجوھی مشترک تاکید دارد کھ بھ ذات پدیده برمی گردد

تفاوت ھای . می باشد... مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، سیاه و سفید و پاکستانی و تایلندی
قولھ ھا در انسان بودن آنھا تاثیری ندارد و مفھوم بھ واسطھ ی مصادیق خویش تغییر نمی این م

کند
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احتماال بھ این دلیل کھ مخالفان رژیم : بھ عنوان پاسخ فرضی می توانیم بگوییم 

اد ماھوی الزم برای تفکیک خویش از رژیم و ارائھ ی مدلی با ماھیت فاقد تض

لذا چون جامعھ نتوانستھ است تفاوتی . بوده اندجایگزینمتفاوت بھ عنوان 

میان رژیم استبدادگر و اپوزیسیون استبداد منش آن -کمی ونھ شکلی –کیفی 

بھ عبارت دیگر .ببیند، تمایلی برای حرکت بھ نفع اپوزیسیون نشان نداده است

. کھ از حیث ذاتی متفاوت باشد ندیده استراجایگزینیجامعھ 

تاریخ، در طولاحتماال چون : پاسخ فرضی دیگر می تواند این باشد 

، رژیم موفق شده کرده استروانشناسی ستم پذیری در میان مردم ایران ریشھ 

توده تاریخی ی ناخود آگاه ستم پذیربخش تحقیر و تطمیع، ،است از طریق ترس

فرایند مسخ شدگی و ظلم پذیری بکشاند، سمتھا را فعال کند و جامعھ را بھ

ماری را کھ بر عمق و وخامت ستم واستثقادر نیستچنین جامعھ ای نیز دیگر 

. و برای تغییر بپا خیزدبداو می رود در یا

).فرضیھ ھای دیگر(ھای فرضی دیگرو یا پاسخ 

یعنی در پاسخ بھ پرسش دوم، 

 علیھ رژیم در چند صد نفرهچرا اپوزیسیون نمی تواند یک تظاھرات

داخل کشوربھ راه بیاندازد ؟

زیرا اپوزیسیون نتوانستھ با توده ھا ارتباط : داد راخ فرضیاین پاسمی توان

ل ھای ارتباطی یا ند و بھ ھمین دلیل نیز فاقد کاناکمی و کیفی الزم را برقرار ک

بھ ھمین دلیل . استجامعھکنش گربخش ھاییزاننده در میان پیام ھای برانگ

شکل و جامعھ احساس نزدیکی با . ی نداردبردمیان مردمنیز حرفش در 

اجزای اپوزیسیون ما در ایدئولوژی ھای . محتوای پیام اپوزیسیون را ندارد
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منجمد و فرھنگ واژگانی تشکیالتی خویش گرفتار شده اند و از تغییر آن می 

. چون نمی خواھند انسجام مصنوعی درونی خود را بھ خطر بیاندازند،سندھرا

، تشکل ھای سیاسی ما ارتباط خود را با دنیای بیرون از ھم گسیختگیاز ترس 

وازجملھ با جامعھ ای کھ می تواند نسبت بھ آنھا منتقدانھ برخورد کند قطع کرده 

. برخورد می کننداند و یا بصورت بسیار کانالیزه و سانسوروار با آن 

احتماال بھ دلیل اینکھ نیروھای مستعد جامعھ می پرسند چرا : یا می توان گفت 

زند در حالی کھ باید جان خود را برای یک حرکت گذرا بھ خطر بیاندا

زمانی کھ ھیچ آلترناتیوی . در کار نیستمبارزاتی ھدفمنداستراتژی و تداوم

درونی خود را دارد و برای » ینکجایگز«در چشم انداز نیست و ھر تشکلی 

ساختھ است، ... ھواداران خویش رھبر و ریس جمھور و شورای رھبری و 

بدون آنکھ بھ مشروعیت اجتماعی آن بیاندیشد، چرا باید توده ھا کھ آرمان ھایی 

دیگر را می جویند بھ دامن بازی ھای سازمانی و حزبی این و آن وارد شوند 

١٤؟

:  در پاسخ بھ پرسش سوم 

 میان نیروھای رادیکال ضد رژیم موجود ی باید کمترین اتحادنچرا

باشد ؟ 

در پاریس بھ کارتن خوابی طمئن و بھ نقل از پناھجویانی کھ مدتی نگارنده از یک منبع م١٤
بودهشنیده است کھ یک تشکل سیاسی بھ برخی از آنھا محل سکونتی دادهمجبور بوده اند

در یک تظاھرات شرکت کنند و ھنگامی کھ آن، از ایشان خواست تابعد در ازای است، چندی
رفتارھایی از این دست نشان . راد را از آن مکان بیرون کردبا مخالفت آنھا روبرو شده این اف

می دھد تا چھ حد تشکل ھای سیاسی ما از درد و دنیای توده ھا در داخل و حتی در حارج از 
. اندکشور فاصلھ گرفتھ 
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مشکل اصلی میان گروه ھای اپوزیسیون :این فرضیھ را مطرح کردمی توان 

نھ اختالف نظرھای سیاسی میان آنھا، بلکھ مشکالت رفتاری و ارتباطاتی میان 

.ایشان می باشد

بھ این دلیل کھ تشکل ھای ما وارث احتماال:فرضیھ ای دیگر در این باره

فرھنگی استبدادی ھستند کھ دگر اندیشان را نھ یک نعمت کھ یک آفت می داند، 

خود محور و خود مدار ھستند و لذا دیالوگ با غیر خود را ناممکن و حتی 

. مضر می دانند

یا می توان گفت شاید بھ این خاطر کھ بر این باورند تنھا بھ اتکا بھ تشکل 

ھر موقع –مشکل و ھمگون خویش با اصرار و سماجت سرانجام یک روز ھ

١٥. از پس تمام مشکالت برآمده و تک و تنھا پیروز خواھند شد-کھ باشد 

شکل گرفت، باید در معرض  ،فرضیھھمان یا ،از زمانی کھ پاسخ فرضی

بررسی نظری و داوری مستند از یکسو و تجربھ ی واقعی از سوی دیگر قرار 

...) فیزیک و شیمی(یھ در عالم اجتماعی با عالم موادبررسی فرض. ردگی

عرصھ ی سیاسی اگر یک فرضیھ تایید جمع مھمی از اندیشھ در. ستمتفاوت ا

، مھر اجتماعیکنش گران سیاسی را برانگیخت یا اگر واقعیتوورزان 

بھ خود گرفتھ و می تواند مبنایی برای کنشنظریھحالت صحت بر آن نھاد،

. ارزشی و یا ابدی نیست،ذاتیی است کھ اعتبار یک نظریھبدیھ. گری باشد

. اعتبار و اھمیت آن بخصوص بھ خاطر کارکرد و راھگشا بودن آن می باشد

ملت بھ برایشان چھ اھمیتی دارد کھ حرمت و ھویت و ثروت یک این کھ در این میان١٥
نھ ای جبران ناپذیر پایمال شود بحث دیگری است کھ بھ درجھ ی درک آنھا از شرایط باز گو

. می گردد
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تیک خود با واقعیت مورد کنش،  تحول ھر نظریھ ای دیر یا زود در دیالک

. شودبھ عنوان یک امر بدیھی مطرح می،و ضرورت تغییر آنخواھد یافت

بستھ، محافظھ کار، کم دیدگاه:بستگی بھ دیدگاه ما داردبدیھیپذیرش این امر

تولید و فاقد جسارت فکری از این پدیده گریزان است و سعی می کند یک 

با ،حتی اگر توسط واقعیت بیرونی مورد تکذیب قرار گرفتھ است،نظریھ را

حال آنکھ یک دیدگاه . کندپوششی ایدئولوژیک ھمچنان معتبر جلوه داده و حفظ 

پویا و واقع گرا می تواند بھ سرعت این ضرورت را درک کرده و بھ دگرگون 

روز کردن اندیشھ ی خویش بپردازد تا کارآیی و تاثیرگذاری ساختن و بھ

.خویش را حفظ کند

در صورت رعایت دقیق این فرایند روش شناختی و عدم برخورد احساسی و 

، می تواند می آیدظریھ، بھ دلیل اینکھ از دل واقعیت برغیر واقع گرایانھ، ن

یعنی جوابگوی احتیاج کسانی باشد کھ می . باشدمشخصپاسخی برای نیازھای 

را بر اساس بگذارند و آنتاثیر،اما موجود،خواھند بر واقعیت نامطلوب

ضیھ بھ نظریھ مرحلھ ی سرنوشت تبدیل فر،پس. آرمان ھای خویش تغییر دھند

. است» نظریھ پردازی«در فرایند ساز

تبدیل فرضیھ بھ نظریھ 

نیازمند کاری است –توسط ھر کھ باشد –ساخت و پرداخت نظریھ دیدیم کھ

است طوالنی کھ در بستر واقعیت فرایندیتبدیل فرضیھ بھ نظریھ ١٦.روش مند

آورده درچارچوب این مبانی روش شناختی این نوشتھ بخش اعظم آنچھ نگارنده در ١٦
بوده و نخست در قالب ن» نظریھ«ابتدا بھ ساکن یعنی بھ صورت . تھ استشکل گرف

تبدیل این فرضیھ ھا بھ نظریھ تابع آزمایش عملی آنھا در .مطرح می شود» ضیھفر«
.بستر واقعیت ھای سیاسی و اجتماعی خواھد بود
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،استحوزه ی سیدر. ه ی فرضیھ پرداز بستگی نداردبھ اراد. انجام می شودھا

و چالش ھای انتقادات ،تجاربگدازانیضیھ در کورهیک فرسرنوشت 

صاحب فرضیھ می تواند توضیحات بیشتری دھد، از . شودفکری تعیین می

فرضیھ خود دفاع کند یا در صورت لزوم آنرا تصحیح کند یا بھبود بخشد، اما 

فرضیھ ی ،دشیفتگیخوصنوعی، شتاب زده و از سرنمی تواند بھ طور م

این با برخورد . معرفی کندنظریھبھ صورتقلمداد کرده وتایید شدهرا خویش

واقعیات بیرونی است کھ فرضیھ ی در تعامل بادیگران و نیز بافکری مستدل

ر واقعیت بھ اگ. می تواند شانس تبدیل بھ نظریھ را داشتھ باشدمطرح شده 

، توسط مجموعھ آنگاه می توان با تکمیل و گسترش آنسمت تایید فرضیھ رفت

تبدیل بھ فرضیھ رابر آن خواھند افزود، بھ تدریج بسیاریی اندیشھ ھایی کھ 

مھم این است کھ این گذر از فرضیھ بھ نظریھ بھ صورت . کرد»نظریھ«یک 

.خودجوش و خودرونده باشد

اما از طرف دیگر نمی توان یک فرضیھ را پیش از آن کھ مورد بررسی

ان نیاید این کھ ما از یک فرضیھ خوشم. رد کرد،دقرار گیرنظری و عملی

شی یا  باورھای ما را اینکھ فرضیھ ای دستگاه ارز.باعث ابطال آن نمی شود

و آزمایشقبل از تجربھ ،آنکنار گذاشتنبرایمناسبی برد دلیل زیر سوال

.نیست

طرح برخی فرضیھ ھا از جانب اندیشھ ورزان مختلف سیاسی نباید بھ عنوان 

بسیار جان،کھ با فداکاریتعبیر شود کار کسانیبزاری برای زیر سوال بردن ا

کار انسانیارزش .اندخود را بھ کنش ورزی اختصاص دادهسالمتی و عمر

سبب می ی نوینفرضیھ پردازی ھااما خدشھ ناپذیر است،مبارزان فداکار
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نش این ککارکردیوجھدر باره یموضوعاتبرخی از پرسش ھا وشود 

این در نوعی . گیردقرار بررسی و بازنگریدر معرضسیاسی ھایورزی

ھای ارائھ شده سرنوشت  فرضیھزنده و پویاست کھ پاسخ پرسش ھا وتعامل سا

ی ارائھ شده در صحنھ ی سیاسی ایران و فرضیھ ھااگر. شودمی مشخص 

ی نومندراستی دور از واقعیت باشند در این صورت، بر اساس قاھ باپوزیسیون

مورد طرد و ابطال قرار خواھند انفرضیھ پردازھای حاکم در بیرون از ذھن

در صورتی کھ اما. حیات نخواھند یافتیگرفت و جایی و شانسی برای ادامھ

موجود باشد، ھ پردازانفرضیا با واقعیت بیرون از ذھن زمینھ ی تطابق آنھ

درستی فرضیھیکسرانجام -دیر یا زود، چھ عده ای بخواھند چھ نخواھند

یدر صحنھوانندتبدیل شده و عده ای می تنظریھبھ خود را نشان داده و

. ببرندبھ طور عملی از آن بھره مبارازت سیاسی

 *

از نوشتار این شد کھ دریابیم بازتعریف برخی از مفاھیم برای بخشنتیجھ این 

ن راستا دیدیم کھ اگر قرار در ای. پویایی بخشیدن بھ مبارزات سیاسی الزم است

آرمان ما ،باشد مبارزه تالش برای کاھش فاصلھ میان آرمان و واقعیت باشد

این . بیرون آید کھ دارای روش استواقعیتباید از دل یک روند کسب شناخت

تفکر و شناخت روشمند سبب می شود کھ برای تعیین ھدف مبارزه از نظریھ 

ا پس داده اند و بھ دلیل واقع گرا بودن، ھای بھره بریم کھ آزمایش خود ر

. روشمند بودن و منجمد نبودن خویش امکان موفقیت مبارزه را فراھم می کنند

امروز می رویم تا تدقیق معنایی و بحث مفھومی را در قلب ،بھ بھایی سنگین

ھر چند قدری دشوار و ھمراه با نامالیمات، اما دیر یا . کار سیاسی جای دھیم
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، جای خود را باز خواھد کرد و درطول زمان تبدیل بھ نوینبرداشتزود این

از این پس دیگر سخت می توان نسل . بخشی از فرھنگ سیاسی ما خواھد شد

جوان را با چند شعار و یک بستھ ی حاضر و آماده ی ایدئولوژیک بھ کار 

گسترش فرھنگ پرسشگری سبب خواھد شد کھ در میان مدت  . سیاسی کشاند

دراز مدت کنجکاوی محتوایی در افراد درونی شود و بھ این واسطھ، و یا

این . باورھای متقین این یا آن تشکیالت مورد نقد و بررسی قرار گیرد

برخورد، انسان ھا را از برده ی فکری و روبات تشکیالتی شدن بر حذر 

دربھ طور مثالاگر کار روشنگری، بھ آنگونھ کھ امروزخواھد داشت و

نشریات دانشجویی چپ ترویج پیدا کرده است، بھ پیش رود در نھایتبرخی

جستجو گر، رعایت گر دگراندیشان و عصیان گر نسل جوان،سبب خواھد شد 

است کھ می توان تشکل ھای سیاسی پویا، انسان نسلیبا چنین . فکری شود

حتی کھ ،انسان ھای نااندیشھ ورز، مقلد و مسخ شده. مدار و کارآ تشکیل داد

،در آزاد ساختن ذھن و شخصیت خویش از بندھای تفکر دگرساختھ  ناکامند

چگونھ می توانند آزادی برای جامعھ بھ ارمغان آورند؟

ذھنی «دسترس و بھ ھمین دلیل، دشوار، دور ازمسیری کھ پیش روی داریم، 

شاید این راه بھتر بھ طبیعت اعتال جوی انسان اما . جلوه می کند» گرایانھ

وسیلھ ی خود اندیشیدن  و از ھ ، زیرا برای وی حق خود بودن، بسخ می دھدپا

از این تفکر.خود را آزاد کردن قائل می شود،طریق آگاھی و شجاعت خویش

بلکھ توصیھ می »روی پای رھبرشان راه بروند«نمی خواھد فعاالن سیاسی

باید برویم ما«دیگر صحبت از این کھ . کند فقط روی پای خودشان راه بروند

بھ آگاھی و توسط نیروی روشنگر، توده ھا باید »مردم را آزاد کنیم نیست
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تنھا این آزادی است کھ دوام خواھد . شجاعت مجھز شوند تا خود را آزاد سازند

جز با زیر سوال بردن در این شرایط، تشکیل حزب و سازمانی دیگر. آورد

اندیشھ ورزی کار درستی محتوای گذشتھ و نھادینھ کردن روندھای نوین 

جا بھ ارزش و احترام بھ انساندادنگر جنبش فکری اصالتا. نخواھدبود

کار بستر سازی محتوایی و اقدام زیر بنایی اینمی توانیم با امید بھبیافتد،

. استوار، روبنای سیاسی مناسب آنرا نیز بوجود آوریم

برای افتاده است سبب شدهمباحثاتی کھ امروز در اینترنت و ماھواره بھ راه 

بھ جای در جازدن در بررسی صرف » سیاسی «نخستین بار بحث ھای 

این بار دیگر ساعت ھا و صفحھ . کشیده شده استبحث مفھومیمصادیق، بھ 

چھ کرد و چھ گفت فالن تاریخھا را بھ بحث در مورد اینکھ فالن سازمان در 

ر چند بررسی وقایع نگارانھ و تحلیل ھ. در دفاع یا حملھ بھ آن نمی گذرانیمیا و 

از مصادیق درگرفتھ است کھ بحثی از نوع دیگرآن نیز الزم است اما این بار 

١٧»ذھنی«این کار مفھومی یا . برای صحبت پیرامون مفاھیم استفاده می کند

جای اندکی داشتھ است و مبارزه ی سیاسی در شوربختانھدر ادبیات سیاسی ما

براستی چند نفر از چند . ج فراوانی از این کمبود برده استتاریخ کشورمان رن

استقالل، آزادی، جمھوری « شعار ١٣٥٧ده میلیون نفری کھ در سال 

می دادند می دانستند کھ این واژه ھا بھ طور مشخص چھ معنایی می » اسالمی

رھبری روحانیت بر راس جنبش مصداقتوسط مفاھیمدھد و آیا تحقق این 

ا خیر؟ امروز اما تالش ھای روشنگرانھ می رود کھ برخورد ممکن است ی

این پدیده ای . محتوایی را بھ صورت یک امر بدیھی و ضروری جا بیاندازد

١٧ Subjective
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زیرا درک مفھومی پدیده ھا بسیار . است مثبت کھ باید از آن استقبال کرد

. پایدارتر و کارآتر از نقد بی پایان مصادیق است

مباحث گونھاینحیات رژیم استبدادی کنونی، نزدیک بھ سی سال بعد از 

فرصتی است خوب برای مشاھده ی سقف تحمل و توان دگرگون شدن افراد و 

آنھا کھ بھ جای بحثی سالم و سازنده و مراجعھ بھ محتوا، بھ ارائھ ی . تشکل ھا

رفتار کدھای از قبل تعیین شده و پاسخ ھای از پیش آماده شده توسل می جویند 

را در معرض شناخت و قضاوت سایرین قرار یش ومنابع فکری خسیاسی و 

ی عمومی در نشریات، اینترنت و یا رادیو و تلویزیون ھا بحث ھا. می دھند

آینھ ای است برای آنکھ ھر کس در آن چھره ی واقعی خویش را ببیند و سعھ 

دو شاید این برای اولین بار باشد کھ . صدر و باور دمکراتیک خود را بیازماید

فرصت قبل از تعویض قدرت سیاسیجبھھ ی آزاد اندیشی و دگم اندیشی 

تا بدینجا ھمیشھ این بحث ھا بھ دوران بعد از تعویض . رویارویی  یافتھ اند

رژیم واگذار می شد و در آن شرایط نیز، چون رژیم جدید،  قدرت سیاسی و 

این . نمی دید، ضرورتی برای بحث با دیگران ھ استنظامی را در اختیار داشت

بار اما فرصت ھست کھ این حرف ھا قبل از تعویض قدرت مطرح شود تا 

: جامعھ بتواند با چشمی باز تصمیم بگیرد و ببیند کھ چھ را و کھ را می خواھد 

 ،کسانی کھ قول می دھند برایشان یک رھبر تازه، اما خیر و مصلح

می گویند بھ جای رھبر شر و مخرب قبلی بیاورند و یا کسانی کھ 

رھبری باید از دل خرد جمعی  و اراده ی اجتماعی آحاد جامعھ 

برخیزد تا ھر کس بتواند بھ طور یکسان در تعیین سرنوشت خویش 

نقش ایفا کنند ؟
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 کسانی را کھ می گویند با ھمھ ی پاسخ ھای ازقبل آماده شده می آیند

خویش جمع در میان ، یا کسانی را کھ می گویند پاسخ ھا پیش شماست

خود جستجویشان کنید ؟ درک و از طریق 

 کسانی را کھ می گویند می آییم شما را آزاد می کنیم یا آنھایی را کھ

خودتان است و از طریق خود رھایی بدست می گویند آزادی شما

؟ممکن است

 می گویند تبعیت شرط اول تعالی استکھ کسانی راT یا آنھایی را کھ

اول تعالی است ؟ می گویند عصیانگری شرط

بھ بھایی بس سنگین، این بار، حق انتخاب مردم ایران می تواند بھ بد و بدتر 

برای خلق ایران در گرو صداقت، انتخاب بھتر، تحقق یک محدود نشود

. تک تک ماستفکریگشایش ذھنی و جسارت

، بستر رشد فکری و تعالی انسانمبارزه ای ارزشمند است کھ در آن، ھر 

باید ،این حرف ھا ذھنی است: شاید برخی منتقدان بگویند . پیدا کندفردی

اما مگر ما محکوم ھستیم کھ واقعیت را آنگونھ کھ ھست . واقعیت را دید

بپذیریم؟ مگر نمی توانیم  واقعیت را تغییر دھیم؟ و مگر نھ اینکھ برای تغییر 

و باید آنرا تغییر کھ می توان تصور کنیمواقعیت ناخواستھ باید نخست در ذھن 

داد؟ پس، کنش گری برای دگرگون کردن امری نامطلوب، نخست در بستر 

ھگل بھ خوبی توضیح می دھد کھ برده ای کھ نام آزادی را . ذھن نطفھ می بندد

قدرت تصور در تغییردادن شھامت و،واگر ما جرات. شنید دیگر برده نیست

یم چگونھ می توانیم در صدد عملکردھای مشکل آفرین خودمان را نداشتھ باش
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تغییر واقعیت بیرونی متضاد با خود باشیم ؟ تغییر آیا نباید از درون ما شروع 

شود ؟ 

این کار از ما بھ جای روشنفکر یک کارگر فکری خواھد ساخت، یک 

ونھ دانستروشنگریدر این حوزه،وظیفھ ی خود رای توانمآری . روشنگر

و نمی تواند بر ادامھ ی ستاکر دردمندروشنگر روشنف.روشنفکر بازی

آنچھ را کھ بھترین روشنگردر این راستا١٨.مشقت انسان ھا چشم بر بندد

میدھد بکارروش مشارکت درمبارزه و مھم ترین موضوعات تشخیص می

بھ دنبال آن نیست کھ تسریع پایان دادن بھ درد محرومان را با عافیت بندد و

حاکم بر اپوزیسیون و بی دردسر نوشتن عوض طلبی رعایت کدھای سیاسی 

در واقع نوعی بھ این معنا و درچارچوب موضوع بحث ماروشنگر. کند

کھ » مبارز فکری«یک، »زحمتکش فکری«است، نوعی » کارگر فکری«

جستجوی داده ھا، ،وظیفھ ی خود را در یک مقطع مشخص زمانی و مکانی

د اندیشھ ھای نو می داند و حاصل دستگاه ھای تحلیلی و تولیو پردازش فھم 

کار خود را بدون ھیچ چشمداشتی درمعرض قضاوت دیگران قرارمی دھد تا 

آیا این کار کمتر از خود را در اختیار یک تشکیالت قرار . شاید راھگشا باشد

چند ھمیشگیدادن است کھ در آن، در بھترین حالت، می بایست بازتولیدگر 

کھ زاییده ی ذھن دیگری است؟ آن ھم اندیشھ بوداندیشھ ی محدود و مشخص

نبرده است؟ روشنگر ملموسھایی کھ در روند عملی مبارزه راه بھ نتیجھ ای

اما . بھ تناسب فھم خویش از ضرورت ھا می تواند قلم یا سالح بدست گیرد

.بکنندباید نخواھیم کھ ھمھ آن کنند کھ ما فکر می کنیم

مبارزه گری و درک درد دیگران١٨
٧٢٨٢=id?php.maghalehMatnKamel/net.didgah.www://http
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در ،ھستندھدفمند با تعریفی کھ آمدفکریدرحال انجام یک کار کسانی کھ

اگر در جبھھ ی مخالف حاکمیت . دنشرایط کنونی جایگاه و کارکرد خود را دار

،بھ فعالیت ھایی از این دست نبوداز حیث نظری غنی و پویا بودیم شاید نیازی

اما فقر عظیم فکری و محتوایی از ھمھ ی ما دعوت می کند کھ امروز مسلھ ی 

مورد نظر برای عده ای از فعاالن ار نظری بر وجھ عملی را ارجحیت ک

احترام بھ حق تنھا با اتکاء بھ شفافیت، فھم محتوایی فکر ھمدیگر و. قراردھیم

اندیشھ ورزی دگرگونھ برای یکدیگر است کھ می توانیم بھ کاری کیفی در 

اشاعھ یعنی کسب وروشنگری در معنای کانتی خود، : روشنگری دست زنیم 

.آگاھی برای گذر از موانعی کھ با دست خود ساختھ و در آن اسیر گشتھ ایم

است کھ متفاوت از گذشتھ این تنھا با شجاعت فکری و جسارت اندیشھ ورزی

ازمی توانیم مبنای نظری نوعی کنش ورزی مبارزاتی را پایھ بگذاریم کھ فردا

بخش بیرون ھاییحرکتی توده ای، آگاه، رادیکال، ضد ساختاری ور،دل آن

. آید

گان و در انحصار نخبو نبایدکار فکری دیگر نمی تواندبرای چنین منظوری 

نخبھ گرایی پاسخگوی نیازھای جامعھ ی معدودی از افراد قرار گیرد، زیرا

اندیشھ ورزی پرداخت و و ھمگانیاینک باید بھ توده ای کردن. ایران نیست

، جنبش ضد ورزی فراگیر و اجتماعیامیدوار بود کھ از دل این اندیشھ 

تنھا زیرا نیک آگاھیم کھ . نوین و متفاوت بروز کنداستبدادی و ضد استثماری

از بندھای پنھان و آشکار بردگی خلقی آگاه و شجاع می تواند آزادی خویش را

فصل بعدی کتاب بھ بررسی چنین نوع از مبارزه . بدست آوردمادی یا روحی

. ای می پردازد
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بستر سیاسی ایران در طول تاریخ خود تحت نفوذ اندیشھ ی نخبھ گرا بوده 

در این نگرش مبارزه ی سیاسی کار ھرکس نیست و بھ ویژه رھبری . است

مبارزات سیاسی تنھا در توان معدود افرادی است کھ بھ آنان بھ چشم نخبگان 

این نگرش ھمچنان . کھ سایرین باید از ایشان پیروی کنندنگریستھ می شود 

ادامھ دارد و بسیاری از سازمان ھا وشخصیت ھای سیاسی بر این باورند کھ 

یک توھم است یاین نگرش ادامھ. سیاسی استکنشاین یگانھ شکل ممکن 

با تکیھ ، وبدون حضور وسیع، آگاھانھ و فعاالنھ ی توده ھاکھ بر اساس آن حتی 

در این توھم ؛آوردپایدار بوجودمی توان تغییری مھم، مردمی و ،نخبگانبر

کھ جامعھ می تواند ھمچنان منتظر باشد تا اقلیتی بیاید و توازن قوا را بھ باره 

بچرخاند تا سرانجام مردم وارد میدان شوند ؛ حاکم ضرر رژیم سرکوب گر 

١٩»کالسکھ ی انقالبچرخ پنجم «اینکھ مردم باید نقش خود را بھ عنوان 

.بپذیرند

نگرش نخبھ گرا در مبارزه ی سیاسی

در این کھ توده ھا بھ طور خودبخودی و خودجوش وارد صحنھ نمی شوند 

اعتراضی -شکی نیست، نیاز بھ سازماندھی و مدیریت جنبش ھای اجتماعی

ارزیابی کردنلیکن ضرورت عمل یک نیروی پیشاھنگ را تا این حد . است

جایگاه واقعی خود ،عملی اقلیت کنش گرا بھ صحنھورودجز بعد از کھ توده ھا

بیرون می » نخبھ گرا« را در مبارزه نمی یابند حرفی است کھ از دل نگرش

این نگرش بھ ھمان اندازه غیر اجتماعی است کھ توجیھاتی کھ بر اساس . آید

: نوشتھ ی بیژن نیابتی منتشر شده در سایت دیدگاه در این آدرس» چرخ پنچم«برگرفتھ از مقالھ ی ١٩
٧٦٨٧=id?php.maghalehMatnKamelYaddasht/net.didgah.www://http نگارنده یک

بحث نوشتاری را با نویسنده ی مقالھ ی فوق آغاز کرد کھ بسیار پربار و ارزشمند بود و بخش ھایی از آن 
. در این جا آمده است



جایگاه انسان در مبارزه  :بخش دوم 

٦٥

تا منتظرند آن، روشنفکران تنزه طلب تغییر آفرینی را کار توده ھا نمی دانند و

چند ده میلیونی ھمگی روشنفکر شوند تا زمان تغییر فرا رسد تمامی یک ملت 

رھنمودھای اقلیتی متفکر پیروی چشم و گوش بستھ ازیو یا اینکھ توده ھا

فاصلھ گرفتن . و درانتظار فرصتی مناسب بھ استثمار و استبداد تن دردھندکنند 

وشنفکرنما نباید سبب شود کھ تا مرز حرف گرا و ر» تنزه طلب«از این دیدگاه 

زیرا این گفتمان . نفی نقش اساسی توده ھا بھ نفع یک اقلیت کنش گرا پیش رویم

خواھان تغییربھ ھر « نیز نوعی نخبھ گرایی است، نخبگانی فداکار کھ 

. ھستند٢٠»قیمتی

فرعی، حاشیھ ای و در آن،ھان نگرش دراین است کھ جایگاه تودهاشکال ای

بخواھند با چنین نگرش اقلیت ل ھای سیاسی ما وقتی تشک. دوم می شوددست 

گرایی فعالیت کنند دیگر بھ  کار مھم روشنگری توده ھا اھمیت الزم را 

و نخواھند داد و تنھا منتظر خواھند شد کھ مردم، بھ گونھ ای کمابیش جبری

ضد انقالب ان  انقالب و  یم"  تعادل قوا" شکستن «، پس از نقطھ ی مکانیکی

.وارد صحنھ شوند٢١» 

در آنست کھ اھمیت نخبھ گرا اشکال اساسی و نگران کننده ی این نگاه

سرنوشت نیروھای اجتماعی را بھ دورانی احالھ می کند کھ بازی قدرت تا حد 

بیشتر جنبھ ی در این نقطھ؛ حضور توده ھاسازی تعیین تکلیف شده است

در . تقرار را خواھد داشت تا چیز دیگرمشروعیت بخشی بھ قدرت در حال اس

بھ بعد از ،حیث زمانی و بھ طور عملیاز،ین حالتی تعیین سرنوشت خلقچن

قدرت را با فداکاری ،نخبگانزمانی کھ آلترناتیو . ی شودسرنگونی احالھ م

.»چرخ پنچم«برگرفتھ از مقالھ ی ٢٠
.»نچمچرخ پ«برگرفتھ از مقالھ ی ٢١
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خواست ھایبھ کردناعضایش و حمایت ثانوی توده ھا در دست گرفت توجھ

نھ ناشی از ،سن نظر و اراده ی او می شوداھی، حتابع خیرخو،واقعی مردم

صحنھ دوم ین نگرش مردم را بھ عنوان بازیگرا.مردمیحقوقیک امر بدیھی

ن دیدگاه ای. تعیین کنندهقائل است تا نقشکمکیمی خواھد و برایش بیشتر نقش 

ای برخی مالحظات فلسفی، فرھنگی ؟ در ورمبارزاتی از کجا می آید

بھ چنین نگرشی قوام می بخشد و در اینجا از پرداختن بدان ایدئولوژیک کھو

.بدانیمریشھ گاه این برداشت را تاریخ  سیاسی معاصرباید،پرھیز می کنیم

ریشھ ھای تاریخی نگرش انقالبی نخبھ گرا 

نگرش فوق بھ ،درورای تاثیر پذیری کلی از یک سنت پذیری مارکسیستی

و ١٩٥٠خش و ضد استعماری دھھ ی آزادیبطور عمده محصول جنبش ھای

مبارزاتی –میالدی در جھان سوم است و بھ عنوان یک ارثیھ ی فکری١٩٦٠

حرفھ ای وبھ پیرواین دیدگاه، حرکت را مبارزان . ھمچنان بھ جا مانده است

آغاز می کنند و با استقامت و فداکاری، توده ھا را نسبت بھ باورمندویژه مسلح

سرنگونی رژیم حاکم –ساختھ و آنھا را در فاز نھایی سرنوشت خود عالقمند 

این نگرش کمابیش مکانیکی متعلق بھ عصری بود کھ . بھ میدان می کشند–

ویژگی ھایی . ویژگی ھای خاص اجتماعی، فرھنگی و سیاسی خود را داشت

فرضیھ پنج دھھ تغییر کرده است و بھ ھمین دلیل می طلبد کھ -کھ پس از چھار

. فعاالن سیاسی در این جوامع نیز بھ تناسب آن متحول شودمبارزاتیی

آموزش و تحصیالت عمومی ،جوامع جھان سومآن دوره دردر

،در جوامعی مثل ایرانامروزرواج چندانی نداشت، حال آنکھ 

الی یا پیش دانشگاھی ھستند، میلیونھا نفر دارای تحصیالت ع
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ن کھ بستر کنترل آگاھیآگاھی اجتماعی موجود است ھمچناتولید بستر

.اجتماعی

 ھنوز فرد گرایی رشد نیافتھ بود و نوعی روح دورهدر جوامع آن

ماقبل صنعتی در روابط اجتماعی موج می یجمعی ناشی از دوره

اجتماعی فردگرایی را تقویت کرده است و -زد، اما تحوالت اقتصادی

غییر شکل دخالت ورزی فرد در حرکت ھای اجتماعی را بھ کلی ت

٢٢.داده است

وسایل ارتباط جمعی چندان گسترش نیافتھ بود حال ،در آن جوامع

مدرنآنکھ اینک در کمتر روستایی حداقل یکی از وسایل ارتباطی

شکل دھی افکار عمومی و مغز شویی توده ھا جزو . یافت نمی شود

بھ ھمین ترتیب کھ . عملکرد نظام ھای سلطھ در این کشورھاست

ممکن گشتھ ازی توده ھا برای نیروھای روشنگرآگاه سامکان مادی 

.است

 در آن جوامع ھنوز طبقھ ی متوسط بھ عنوان حایل  و واشر امنیتی

ساختار طبقاتی شکل نگرفتھ بود، در صورتی کھ امروز دستگاه 

دیوانساالری دولتی جامعھ را بواسطھ ی خدمات کسانی کنترل می 

خصلت طبقاتی محافظھ .ھندتشکیل می دمتوسط را یکند کھ طبقھ

بھ طور . نگاه کنید بھ کارھای جامعھ شناس ایرانی فرھاد خسرو خاور در باره ی بازیگران اجتماعی٢٢
,Alain TOURAINE:     مثال Farhad KHOSROKHAVARLa Recherche de soi ;

Dialogue sur le sujet. Fayard, ٢٠٠٠, ٣١٦ pages.
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طبقھ ی متوسط روی آوردن بخش مھمی از الیھ ھای برترینکار

جمعیت را بھ سوی مبارزه ی مسلحانھ و رادیکال دشوار یا ضعیف 

طبقاتی محافظھ درکبیرون کشیدن طبقھ ی متوسط از. زدمی سا

فھم ضرورت مبارزه ایبھ سمتآنبردنکارانھ ی خویش و

روشنگری کار گسترده یواما تولید فکری،ترادیکال ممکن اس

عینی بصورت باید حساسیت ھای طبقاتی این طبقھ را . می طلبد

نظام فکری مسلط، از نچھسپس نشان داد کھ برخالف آدریافت و

طریق دستگاه فرھنگی و دانشگاھی در اختیار خود، بھ او باورانده 

ا و استمرار نظم است، آینده ی بھتر نھ در گرو خدمت رسانی بھ بق

ضد انسانی ساختار نابرابر اجتماعی، بلکھ در گرو شکستن این نظم 

می تواند طبقھ ی متوسط ،با آشنایی بھ این دیدگاه. و ساختار است

کافی است خودبھ شرایط زیستی برزخیدریابد برای پایان دادن 

کارگران(ا با طبقھ ی کھتر جامعھ ش رنیروی مادی و فکری

گره بزند و برعلیھ طبقھ ی برتر، کھ ھمھ طبقات زیر ) محرومانو

.دست خود را غارت و استثمار می کند، بپا خیزد

 در جوامع مورد نظر، کنترل دولت مرکزی بیشتر از نوع نظامی و

از ابزار کنترل نکھ اینک دولت ھای جھان سومامنیتی بود، حال آ

ار کنترل اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی نیز بھ طور وسیعی در کن

،این ترکیب کنترل ھا٢٣.نظامی، پلیسی و امنیتی استفاده می کنند

صحنھ ی سیاسی را بسیار مخدوش کرده و کار سیاسی را دشوارتر 

در جرم پروري، ابزار كنترل جامعھ: د بھ برای بحثی مفصل تر در این باره نگاه کنی٢٣
www.korosherfani.com: سایت 

www.korosherfani.com
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ساختھ است، بھ ھمین دلیل تجھیز توده ھا بھ عنصر تحلیل گری با 

.اتکاء بھ درک خود اھمیت اساسی دارد

ی کمابیش ساده، اراختسعبارت بود ازدورهآن جوامعحکومت در

حضوری رسمی و فیزیکی داشت، حالبیشترکھو نامجھز ابتدایی

، چند حکومت ھا مجموعھ ھای پیچیده، مجھز، آنکھ در حال حاضر

آنھا زدنی نیستند،جا حاضر ھستند کھ بھ آسانی کنارھمھوبعدی

، اقتصادی و حتی ن روابط اجتماعیعرصھ ھای مختلف خرد و کال

مورد مدیریت ھدفمند قرار می عھ را اشغال کرده اند و جامفرھنگی

.ی خویش را تامین کنندسلطھ تا بقای دھند

 شرایط جھان دو قطبی و حمایت بلوک شرق از نبردھای آزادیبخش

آسان می ساخت، امروز شرایط در آن دورهامکان موفقیت آنھا را

رتش مانور برای ایجاد یک ایو حاشیھتغییر کرده بین المللی 

. آزادیبخش از طریق حمایت قدرت برون مرزی بسیار کم است

معامالت فشار آوردن و یامعادالت بین المللی راه ھای دیگری برای

می یابند کھ تعھد دولت ھا نسبت بھ جنبش ھای آزادیبخش پشت پرده 

.را نامحتمل، کاسبکارانھ و گذرا کرده است

فاقد میالدیھھ ی شصتو سر انجام اینکھ جوامع استعمار زده ی د

تجربھ ی سیاسی تاریخی بودند درصورتی کھ در شرایط فعلی، 

جوامع جھان سوم با وقایعی سرو کار داشتھ اند کھ تجربھ سیاسی 

مثال تجربھ انقالب سال (رانبھایی برای آنھا محسوب می شودگ
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بھره وری درست از این تجربھ برای مبارزین .)در ایران١٣٥٧

.ممکن است

–کھ برخی از آنھا را تیتروار برشمردیم –ا ھمھ ی این ویژگی ھای نوین آی

السیک در جھان سوم زیر سوال کسیاسیمبارزاتالگویسبب می شود کھ 

کھ بر اساس آن می توان با تشکیل یک نیروی مسلح، متشکل از الگویی؟ برود

صل بھ اقلیتی تغییر طلب، حرکتی سرنگون ساز را آغاز و بدون نیاز بالف

روشن بھ ؟ پاسخ ھم سرنگونی پیش رفتی متا مرحلھی آگاهنیروی توده ھا

زیرا در طول بیست سال گذشتھ و با وارد شدن بھ عصر . می رسدنظر

و ماھیت اجتماعی ، جھانی شدن ضد انقالیی گری اطالعاتی-پیچیدگی اقتصادی

دیگر گرا مکانیکی و ساده الگوی مبارزاتی ،گرفتن کنترل و سرکوب دولتی

بھ دلیل عدم بسیاری از جنبش ھای مسلحانھ ی آمریکای التینی . پاسخگو نیست

اجتماعی متحول ھایتطابق نگرش و سازماندھی مبارزاتی خویش با واقعیت

بھ ھمین ٢٤.دولت مدرن زیر ضربھ رفتنددگرگون شده ی واقعیت سیاسی و

در ملیش آزادیبخشترتیب حرکت مسلحانھ ی کردھا در ترکیھ و یا اقدام ارت

روشنتوانست با اتکای بھ این با وجود فداکاری ھای چشم گیرمرزھای ایران

.موفقیت دست یابدبھسنتی

نبرد -و ویتنام کشورھایی مانند الجزایراین الگو چند دھھ قبل از این در 

با -نبرد ضد استبدادی –و کوبا و نیکاراگوئھ –رھایی بخش ضد استعماری 

، کھ در باال از آن یاد ت روبروشده بود، زیرا در این کشورھا شرایط الزمموفقی

نمونھ ی آن سازمان مسلح راه درخشان در پرو و یا انقالبیون مسلح السالوادور کھ می ٢٤
در السالوادور بازتولید ،ثال موفق الگوی مورد بحث راخواستند مدل نیکاراگوئھ، این آخرین م

.کنند
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بھ قدرت دستگاه دولتی وابستھ: وده است برای موفقیت آنھا جمع بکردیم،

روابط ضعیف حاکمیت با توده ھا، ،فاقد پایگاه اجتماعی وسیعوخارجی

فشرده و نبود کنترل اجتماعیضعف تشکیالتی دستگاه اطالعاتی و امنیتی، 

انگیزه ھای ملی گرایانھ ی مردمی، عدم پیچیدگی شرایط بین المللی نزدیک، 

...و 

شکل بندی عمومی رر مورد جامعھ ی ایران دیگر داین در حالیست کھ امروز د

لذا بھ نظر می رسد ایجاد تغییری کھ منجر بھ ،نیستیمفوقسیاسی و اجتماعی

نقش . را می طلبدنوینیمبارزاتی شود الگوی کنونیحذف حاکمیت استبدادی 

ھمھ جانبھ ی دولت در حیات اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی مردم بھ نحوی 

است کھ از میان بردن آن با یک اقلیت مسلح ناممکن گشتھ و نبردی را می 

بھ نظر می آید کھ . طلبد کھ توده ھا باید در آن نقش اصلی و عمده را ایفا کنند

حاکمیت در جامعھ، اقلیت پیشاھنگ نھ بھ عنوان برھم در مقابل پیچیدگی نقش 

زننده ی نظامی توازن قوا، کھ بھ عنوان زمینھ ساز فعال شدن نیروھای 

ھر چند کھ در این میان، کنش نظامی .ش بازی کنداجتماعی منفعل می تواند نق

مھمتراز این کنش، روشنگری و نیز معنای خاصی می یابد ولی این اقلیت

این فرضیھ را نگارنده ،بر این اساس. سازماندھی توده ھاستزمینھ سازی

چرخ پنجم کالسکھ ی «مطرح می سازد کھ در ایران امروز مردم دیگر نباید 

توده ھا باید . بازیگر اصلی حرکت انقالبی باشندچرخ نخست و بلکھ،»انقالب

بر اساس قرار گیرند و این البتھ نھ با رویاپردازی، بلکھ هدر صف مقدم مبارز

برداشتی کھ بعد .یک درک و برداشت نوین و کنش گرا از مبارزه ی سیاسی

از یکصد سال مبارزه ی ضد استبدادی، چھل سال مبارزه مسلحانھ ی چریکی 

می تواند حداقل مورد کنجکاوی فعالیت اپوزیسیون ضد رژیم کنونی سال ٢٩و 
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ین فرضیھ می در اینجا بھ بررسی ا. برخی از فعاالن سیاسی واقع شود

.پردازیم

نگرشی دیگر بر مردم و نقش آنھا

تجارب تاریخی متعدد نشان می دھد کھ ھر نوع تغییر سیاسی بدون حضور 

انحصار استقرار یک رژیم غیر دمکراتیک وجز بھمسلحو آگاهتوده ھای 

در نیکاراگونھ . مانند کوبا، الجزایر، الئوس و یا ایران: گرا ختم نشده است 

قالبانبھ دست دشمنانقدرت بازگشتپایھ ی توده ای آگاه و مسلح سبب نبود 

از طریق یک –آیا صرف کنار زدن رژیم سیاسی حاکم بر یک کشور ٢٥.شد

؟ ای توده ھا بھ ارمغان خواھد آوردآینده ای بھتر را بر–اقلیت مسلح فداکار 

یا «ع فلسفھ تاب،را می طلبدی سیاسی پاسخ مثبت دادن بھ این سوال ساده نگر

.تابع احتمال و شاید ھای بسیاراست،است»شانس و یا اقبال

تجارب و ضد تجربھ ھای تاریخی نشان می دھد  کھ تا مردمی آگاه، دارای 

قدرت تشخیص و مجھز بھ سازماندھی و سالح در فرایند سرنگونی رژیم ضد 

عنوانی خلقی شرکت نداشتھ باشند شانس بازتولید یک دیکتاتوری، با شکل و 

بھ ویژه در جامعھ ای مانند ایران کھ استبداد منشی . ستامتفاوت، بسیار باال

از این . درونی شده در نا خود آگاه مبارزان و فعاالن سیاسی آن نیزمشھود است

رھبری ا نمی توان بھ صالحیت و خیرخواھیروی، سرنوشت یک جامعھ ر

بھ گونھ در جھتی مثبت واین سرنوشت باید. تشکل آلترناتیو واگذار کردیک 

م و ستمدیده تامین و تضمین شود بھ نفع توده ھای ھمیشھ محروای نھادینھ

بین ( سال ١٥ساندینست ھا بھ دلیل نداشتن پایگاه قوی اجتماعی مجبور شدند نزدیک بھ ٢٥
قدرت سیاسی را بھ دست نمایندگان طبقھ برتر کھ با بھره گیری از ) ٢٠٠٦تا ١٩٩٠سال ھای 

. جھل اجتماعی رای آورده بودند بسپارند



جایگاه انسان در مبارزه  :بخش دوم 

٧٣

ندھی شده و مسلح  برای ھیچ نیرویی بھتر و مطمئن تر از مردمی آگاه، سازماو

. وجود ندارداین منظور

مبارزه ی مسلحانھ «نگارنده بھ ھمین دلیل در اغلب نوشتھ ھای خود حرف از 

منظور از ٢٦.زده است» نبرد مسلحانھ ی مردمی و توده ای« یا » تماعیی اج

این اصطالح حضور وسیع توده ھای آگاه و مسلح در صحنھ ی مبارزه ای 

و این . است کھ قرار است بھ سرنگونی رژیم و جایگزینی آن منجر شود

شنگری وورحاصل نمی شود مگر آنکھ نیروھای سیاسی مردمی با کار

حرکت برای . یش توده ھا را برای ایفای چنین نقشی آماده سازندتشکیالتی خو

توده ھا چیز دیگری گیری کسب قدرت یک چیز است و حرکت برای قدرت 

این تنھا در سایھ ی یک قیام مسلحانھ ی توده ای است کھ می توان . است

منابع و ،مردمازکمیت را از کار انداخت و حفاظت ماشین نظامی حاتمامیت

توده ھایی کھ باید . ی کشور را بھ دست نیروھای مسلح توده ای سپردمرزھا

وچرایی حضور مسلحانھ ی خویش را درک کرده و قھرآمیزفلسفھ ی نبرد 

وجود توده ھای مسلح سبب می شود کھ در . آگاھانھ در این میدان پا گذارند

دستگاه فردای سرنگونی ھیچ نیروی سیاسی نتواند با اتکا بھ در اختیار گرفتن 

گذشتھ، قدرت سیاسی را از آن خود کرده و رژیمامنیتی باقی مانده از -نظامی

. نظم اجتماعی مطلوب خویش را بھ جامعھ دیکتھ کند

آگاه ساختن و سازمان دادن توده ھا مسئولیت نخست نیرویی است کھ ،بنابراین

یافتگی سازمان واسطھ یھ ب. قدرت را نھ برای خود، کھ برای مردم می خواھد

را موثرمدیریت جامعھ نقشدنمان داسابازمسلح بودن، مردم می توانند درو

com.korosherfani.wwwدر سایت مسلحانھ ؟رفراندم یا قیام: نگاه کنید بھ ٢٦
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درقالب مدیریت ،ایفا کنند و زمینھ ھای شکل گیری یک دمکراسی مستقیم را

توده ھای مسلح می توانند زمینھ . بیافرینند،شورایی امور خرد و کالن کشور

لب کرده و خود بھ طور ھای سازشکاری حاکمیت جدید با طبقات برتر را س

شده در دست طبقھ ی برتر انباشتی ھ مصادره و ضبط ثروت ھامستقیم ب

چشم پوشی ھرنوعتوده ھا ی مسلح می توانند مانع از. جامعھ اقدام  کنند

، ستمگری وغارتگرید نسبت بھ حاکمیت جدیسازشکارانھ یا طبقاتی 

بھ تمامی جنایت ھا، رسیدگی عادالنھ ومردمی .رژیم قبل شوندجنایتکاری 

غارت ھا و ستم ھا، اعم از کوچک و بزرگ، گام نخست ایجاد گرایش آگاھانھ 

. ی ضد طبقاتی ریشھ دار در جامعھ است

: برای دستیابی بھ چنین سطحی از آمادگی توده ھا دو عنصر اساسی الزم است

. روشنگری و سازماندھی

روشنگری -

ھم ای مخالف رژیم ازنیروھای مردم گرکھنیازمند این استآگاه سازی کیفی 

فرصت و زمان موجود برای روشنگری گسترده ی وسایل ارتباطی،اکنون از

روشنگری بھ معنای دادن آن کیفیت و کمیت از آگاھی بھ . توده ھا بھره برند

چرایی و چگونگی  ضرورت تغییر خودجوش مخاطب است کھ منجر بھ فھم 

ت دیگر، روشنگری باید سبب ایجاد یک بھ عبار٢٧.شودفرددر سرنوشت 

.مخاطب برای تغییر سرنوشتش شودحرکت خودساختھ از جانبدرک و 

روشنگری توسط آن نیروی سیاسی می تواند صورت گیرد کھ

در ارائھ ٢٠٠٥درسال» روشنگری سیاسی چیست«نگارنده سلسلھ مباحثی را در باره ی  ٢٧
نگاه کنید بھ سایت . بخش ھایی از این مباحث در برخی از مقاالت نگارنده آمده است. داد

com.korosherfani.www
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محتوای کیفی برای چنین کاری را بدست آورده باشد-١

بھ چنین نوع از کار آگاه سازی اعتقاد داشتھ باشد و-٢

. برای انتقال آن را نیز یافتھ باشدمناسب رتباطاتیاو ابزارزبان الزم -٣

جھل و مسخ اجتماعی، یعنی ستم پذیری ناشی از ازوده ھا رات،روشنگری

.یادآور می شودآنھایت انسانی از دست رفتھ را بھ ھووترس بیرون می کشد

»ان  گوشت  و  گلولھیت  میعدم سنخ«روشنگری است کھ بھ مردم می آموزد 

کنار آمدن .نیستاز مبارزه ع ناھمسنخی زندگی آنھا برای پرھیز کردن تنھا نو

بازاری غارتگر ثروت متعلق بھ کودکان بابا پاسدار متجاوز بھ زنان بی دفاع،

قدر می تواند با شرافت انسانیھمان،آخوند قاتل جوانان میھنباخیابانی و

آگاھست کھ می پذیرد برای این تنھا انسان نا . باشد کھ گلولھ با گوشتناھمسنح

نسپاردن گوشت خود بھ گلولھ، حرمت انسانی خویش را بھ بمباران توھین 

با شرایط نکبت بار ضد بشری کھ بھ او تحمیل و وھتک و حقارت ظالم بسپارد

فلسفی و نا آگاھی انسانی گمراھی آرمانی، جھلزمانی کھ . شده است کنار بیاید

شھ ورزی بھ رده ھای آخرین دل نگرانی ھای فراگیر می شود، زمانی کھ اندی

ارجحیت پیدا می آنافراد رانده می شود، زمانی کھ کمیت زندگی بر کیفیت 

انسانی حدودی و نسبی جلوه داده می ناب کند، زمانی کھ پایبندی بھ ارزشھای 

،و خوداثبات گریشود، ھنگامی کھ فرد بر اساس پیروی ازغریزه و سنت

کنارآمدن با نیازمند ھااتی می کند کھ پاسخ دادن بھ آنخود را درگیر تعھد

انسان ھا روزانھ درس است، زمانی کھ گرتحقیرگری نمودھای بارز ستم

آن عادت و خرافھ بافیجربھ کرده و بھ تدریج بھ توجیھساختھ را تناتوانی خود

می کنند، زمانی کھ انسان ھا تا بن جان در روزمره گی غرق شده و جرات 

ری را از دست می دھند، زمانی کھ انسان ھا یاس و نا امیدی را جزء دورنگ
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الینفک ھستی فردی و اجتماعی خویش می پندارند، زمانی کھ ستم پذیری یک 

یستم پذیری نفر دیگر را تحکیم و ترمیم می کند، زمانی کھ در نکبت،نفر

ود، قلمداد می ش» شانس و توفیق«بھ عنوان ،بھ نسبت دیگری،زیستنکمتر

حرمت ھتک زمانی کھ زیر سوال بردن حرمت دیگری بھ ھمان آسانی پذیرش 

آنچھ «مندرج در واقعیت نسبیمی شود، زمانی کھ خود بھ وسیلھ ی دیگران

واقعیتی مطلقبھ » احتیاج است احتیاج است احتیاج،شیران را کند روبھ مزاج

چندانانسان وآزاد زیستنآزاده زاده شدنکھتبدیل و تعبیر می شود، زمانی 

مردن زیر یوغ حقارت ستم پذیری بدیھی می زندگی و شده وتلقی نبدیھی

...شود، 

مسخ می توان از آن بھ عنوان فرایندی است کھجزییات ینھا ھمھ و ھمھ ی ا

فرد را از خود انسانیش بیگانھ می سازد و از وی ،این فرایند. بردناماجتماعی

استبداد برایش کنار آمدن با اشکال مختلف ظلم ود کھکسی را تولید می کن

استبداد فردی یا استبداد جمعی، استبداد فکری یا استبداد سیاسی، ؛تممکن اس

مطلوب سرمایھ داری مخملیھاینی یا استبدادرژیم کنوخونیناستبداد 

بھ صحنھ آمدن چنین توده ی ازپیش آماده شده برای استبدادراستی ھ بو. جھانی

، نوید »ان  انقالب و  ضد انقالب یم"  تعادل قوا" شکستن «پذیری، بھ ھنگام 

چنین ؟ می تواند باشدبخش چھ تغییر کیفی و دمکراتیک و چھ فردای بھتری 

برای نردبانی از آنھا چھ چیزی جز شده نگھ داشتھھی در نا آگابافتی از مردم 

بھ قدرت رساندن دیکتاتوری ھای جدید می سازد ؟

س گام اول برای زمینھ سازی یک تغییر اجتماعی و سیاسی بنیادین در ایران پ

فردا روشنگریی است کھ توده ھا را نسبت بھ شرایط حیات تاریخی شان آگاه 



جایگاه انسان در مبارزه  :بخش دوم 

٧٧

ساختھ و بتواند یک آرمان منتج از واقعیت را بھ عنوان چشم انداز بھ آنھا 

.عرضھ کند

مبارزه و روشنگری 

عنای دادن آن کیفیت و کمیت از آگاھی بھ مخاطب روشنگری بھ م« گفتیم کھ 

چگونگی  ضرورت تغییر در چرایی وخودجوش است کھ منجر بھ فھم 

دانستھ دیک روشنگر، ونھ یک روشنفکر، تالش می کن.»شودفردسرنوشت 

. دھای خود را در جھت توضیح ضرورت تغییرگری برای مخاطبان  بکار بند

دیگرکھ بسیاریدرا در اختیار کسانی بگذارتولید فکری خوداو سعی می کند 

مایلند ایشان در جھل بمانند تا طغیان نکنند؛ نھ طغیان فکری، نھ عصیان 

وشنگر، مخاطب را بھ عصیانگری در مقابل اندیشھ ھای حاکم کھ ر. سیاسی

اندیشھ دتالش دار.دنتیجھ ای جز تداوم نظام طبقاتی نداشتھ اند دعوت می کن

کم واندیشھ ھای بھ ظاھر ضد او، ولی در واقع ھمذات با او را، ھای سیستم حا

بر است کھاین دروغ زشت دستگاه فکری سرمایھ داری .دزیر سوال  ببر

تاکید می بودن نظریھ پرداز و تحلیل گر» واقع گرا«و » بی طرف«ضرورت 

، زیرا در حیطھ ی مسائل انسانی، اجتماعی و سیاسی ھر گز نمی توان بی کند

. و بی سمت و بی جھت باقی ماندگ و بورن

روشنگر برای مخاطب خود جا می اندازد کھ عصر و زمانھ ای کھ در آن بسر 

می بریم دارای این ویژگی است کھ می خواھند بھ انسان ھا بباورانند کھ تغییر 

دستگاه ھای ... نظم جھانی، نظم طبقاتی و : است» ناممکن«نظم  حاکم 

بلیغاتی نظام نابرابر حاکم، از ھمان آموزش در دبستان تا آموزشی، تربیتی و ت

دنیای فرھنگی پس از دانشگاه، نبود شرایط عادالنھ برای رشد مادی و معنوی 

فلسفی، -صدھا توجیھ و توضیح نظری . انسان ھا را عادی جلوه می دھند



انقالب در انقالبی گری

٧٨

ر، می آورند کھ نشان دھند ستم طبقاتی، استثما-...جامعھ شناختی، روانشناختی

یا در کشورھای ،فقر و گرسنگی میلیون ھا نفر در داخل جوامع سرمایھ داری

.»نمی تواند نباشد«اموری است کھ بھ ھر حال ،ییو آسیاییآفریقا

فردایی کھ . را بھ امید فرداھایی کھ ھرگز نخواھد آمد دلخوش می کننددائم ما

سرنوشت . رفتخواھد گ، ثروت ھمھ جا را فرا»رمایھ داریرشد س«بھ ھمت 

تاریخی میلیاردھا انسان در دست صندوق جھانی پول، بانک جھانی و 

نھادھایی کھ معتقدند نظم جھانی جز . قرار گرفتھ است٢٨کشورھای گروه ھشت

ی کنند تا بحث از تقسیم میسر نیست، آنھا بحث از تقسیم فقر م» مدیریت فقر«با 

.ثروت نباشد

بھ صورت ذالت اقلیت سرمایھ ساالر حاکم،در چنین دنیایی کھ در آن پستی و ر

وقیح، اما بیرحمانھ ی خود، اعمال می شود شاید دیگر تنھا بزک شده و 

تن کافی نباشد، ھر چند کھ دانستن عنصری ضروری برای نپذیرف» دانستن«

بھ صورت نظری و در حد گفتار باشد نمی اگر اما حتی نپذیرفتن نیز. است

.موجود باشدتواند جوابگوی واقعیت تلخ

در .بھ عصیانگریامروز شرط حفظ شرافت، عصیانگری است و دعوت

اعمال می شود » بدیھی و برنامھ ریزی شده«دنیایی کھ ظلم و ستم بھ گونھ ای 

و » مسالمت جو«و سیستم می آموزد کھ با ادب، رعایتگر قانون، سربھ زیر، 

امروز . عملی استباشیم، یگانھ شاخص آزادگی، طغیانگری فکری و» مدنی«

فقط با اعتراض جویی فعال است کھ می توان برده ی خاموش سیستم نبود، بھ 

امروز با مبارزه . او خدمت نکرد تا بماند و ادامھ دھد ونابرابری زاید و باززاید

ایاالت : کھ بخش عمده ی اقتصاد جھان را اداره می کنند عبارتند از٨کشورھای گروه ٢٨
. کا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسھ، ژاپن، کانادا و روسیھمتحده ی آمری
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. ی ضد سیستم است کھ می توان مسیر درست مقاومت جویی را حفظ کرد

مبارزه با تفکری ضد انسانی و منطقی .مبارزه با تفکر و منطق حاکم بر سیستم

.نابرابر

شرط انسان بودن امروز دیگر فقط آگاه بودن نیست، زیرا کم نیستند ھزاران 

کھ پس از کسب شناخت مفصل از تمامی ظلم، » آگاھی«-بھ ظاھر-ھزار

بھ دانش بی اعتناییفساد، جنایت و غارتی کھ در جھان می گذرد، در اوج 

داختھ و در خدمت سیستم نا عادالنھ کار کرده و نان خفت خود، سر بھ زیر ان

ھزاران ھزار استاد و پژوھشگر آکادمیک کھ بھ . پذیری خویش را می خورند

ما دم بر مرحلھ ی شناخت از چرایی ھای نابرابری نھادینھ ی حاکم می رسند ا

. برده وار خویش سخت مشغولندنمی آورند و بھ روشنفکرنمایی

طغیان بر علیھ نظم ھای . ط انسان بودن در طغیانگری استآری، امروز شر

نادرست و ضد انسانی موجود، علیھ ھمھ ی آنچھ بھ تناسب نیازھا و ویژگی 

ھای ذاتی و طبیعی انسان نادرست است و دستگاه فکری و فرھنگی سیستم می 

طغیان در مقابل عادی شدن رنج :  عادی جلوه دھد وخواھد در چشم ما درست

، عصیان در برابر آنچھ انسان را از توانھای بالقوه اش برای تعالی آدمی

امروز طغیانگری . بخشیدن بھ خود، سایرین و جھان پیرامونش محروم می کند

.ضمانت انسان ماندن است

با چنین دیدگاھی است کھ روشنگر بدنبال اشاعھ ی آن کیفیت و کمیت از دانش 

بھ آگاھی و شجاعت مجھز کند تا بتوانند اجتماعی ھمت می کند کھ انسان ھا را 

روشنگر نمی . بواسطھ ی آن خود بھ درک ضرورت طغیانگری پی ببرند

وادارد بلکھ می خواھد کھ آنھا خود گذراخواھد دیگران را بھ شورش ھیجانی



انقالب در انقالبی گری

٨٠

ضرورت عصیان را بفھمند و با آگاھی و اختیار خویش دست بھ طغیان

. ستمگری بزننددر برابر تمامی اشکالتغییرآفرین

برای روشنگر این ضرورت قطعی است اما بھ صفت آزاده بودن و انسان مدار 

بودن خود نمی خواھد این احساس ضرورت را منتقل کند، بلکھ تالشش در این 

و بھ دست آورد جھت است کھ ھر انسانی خود این ضرورت را با درک خویش 

نین ضرورتی البتھ بھ صورت درک چ. بھ تناسب توان و تمایل خویش اقدام کند

. شرط نخست آن ھمدردی با ھمنوع خویش است. مکانیکی حاصل نمی شود

. روشنگر بھ طور عمیق انسان دوست، دگردوست و دردمند دیگران است

. روشنگر نسبت بھ درد توده ھا، نسبت بھ رنج انسان بی تفاوت نیست

. ی مکانیکی نیستبھ طور کلی مبارزه ی سیاسی در یک نظام استبدادی امر

ھمھ ی آنھا کھ بھ طور اشتباھی یا تصادفی . امری است بھ طور عمیق ارادی

بھ میدان مبارزه پا گذاشتھ اند، دیر یا زود در مقابل موج مشکالت و سختی ھا 

و یا در برابر طوالنی شدن مدت مبارزه جا زده و صحنھ را خالی می کنند، 

بیست و چند سال گذشتھ در چنانکھ دھھا و صدھا ھزار نفر در طول

. ایرانی چنین کرده اند» اپوزیسیون«

وفاداری بھ مبارزه احتیاج بھ خصلت ھایی دارد کھ کسب و حفظ آنھا آسان 

. ھشیاری و مراقبت استکار اخالقی،نیست و نیازمند آگاھی، کار فکری،

بت خصلت ھایی کھ یک انسان مبارز بھ عنوان گنجینھ ای گرانبھا از آن مواظ

عادی گری زندگی و اخالقیات حاکم بر جامعھ ی طبقاتیکرده و نمی گذارد کھ 

. و منافع شخصی، آنرا دستخوش قلب و جعل و تخریب کندروزمره
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فرد مبارز ضمن آنکھ ھرگز رابطھ ی منطقی و طبیعی خویش را با زندگی و 

مادی لذات آن از یاد نمی برد، اما ھرگز میدان را بھ تمامی بھ دست حیات

مرفھ خویش نمی سپارد و پیوستھ مراقب است کھ توازنی ھمگون و متناسب 

. میان زندگی و مبارزه وجود داشتھ باشد

پایدار بودن در میدان مبارزه ی سیاسی در نظامی استبدادی کھ بھای اعتراض 

گری در آن سخت گران است نیاز بھ انگیزه ھایی دارد کھ باید مورد توجھ و 

انسان مبارز بھ . از جملھ این انگیزه ھا ھمدری است. یت قرار گیردترمیم و تقو

واسطھ ی درک انسانی خود، درد دیگران را درد خود می داند و رنج دیگران 

عادی شدن رنج و محنت سایرین گام اصلی تبدیل شدن بھ . را رنج خویش

قیر، این تنھا در درک آگاھانھ ی رنج انسان ھای ف. غیر مبارز است»انسانی«

محروم، ستمدیده و مظلوم است کھ انسان مبارز می تواند تن بھ عادی گری 

مادی و رفاه جویی شخصی ندھد و بھ وظیفھ ی انسانی خویش کھ واکنش نشان 

. دادن بھ درد دیگران است عمل کند

ھر انسان فقیری کھ شب را گرسنھ سر بھ بالین می گذارد، ھر کودکی کھ بھ 

سھ بھ سر کار می رود، ھر دختر و زنی کھ برای تامین دلیل فقر بھ جای مدر

مادی خویش تنش را می فروشد، ھر بیماری کھ بھ دلیل نداری خود را درمان 

کھ برای کسب معاش تن بھ بی احترامی می دھد، ھر شھروندینمی کند، ھر 

کارگری کھ برای تامین نان خود و خانواده دانستھ بھ استثمار رضا می دھد، 

نی کھ بھ دلیل فقر از تشکیل خانواده یا از تحصیل باز می ماند، ھمھ و ھر جوا

رنجی کھ اگر ما آنرا بدانیم و در مقابل . ھمھ حکایت از رنج بارز انسانی دارد

آن کاری نکنیم از ما موجودی بی تفاوت خواھد ساخت کھ، بھ دلیل آگاه بودن 
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از اصالت انسانی بر این بی تفاوتی، دچار نوعی مسخ ماھوی می شویم و 

. خویش فاصلھ می گیریم، چھ بخواھیم و چھ نخواھیم

مشکل آنجا آغاز می شود کھ برای کسانی کھ جامعھ بھ آنان بھ چشم مبارز می 

نگرد این دردھای فردی و اجتماعی تبدیل بھ اعداد و ارقام  و اموری روزمره 

بنگریم، فاجعھ زمانی کھ بھ رنج  انسان ھا بھ چشم آمار . شود» معمولی«و 

رشد می کند، فاجعھ ی فردی در ماھیت انسانی ما و فاجعھ ی جمعی در اخالق 

. اجتماعی

در داخل کشور، رژیم ضد بشری جمھوری اسالمی با سرکوب و ترس آفرینی 

جامعھ را واداشتھ است کھ در مقابل ھزاران ھزار نمود و مصداق ظلم و ستم 

انفعالی کھ ایرانی . و انفعال را پیشھ کندفاحش بر میلیونھا انسان محروم سکوت

ھا را نا خواستھ از ارزش ھای انسانی، ھنجارھای اخالقی و باورھای معنوی 

گم گشتھ و دچار بحران افسرده، پراکنده،شان دور کرده و آنھا را بھ ملتی 

رژیمی جنایت بھ است نزدیک بھ سی سالھویتی تبدیل کرده است، ملتی  کھ 

. استشانس باقی ماندن داده رگر و ضد انسانی پیشھ، استثما

اما در خارج از کشور نیز گذر زمان و فرورفتن بھ درون مکانیزم زندگی در 

ھزاران ھزار تن از ایرانیانی را کھ زمانی در مسیر ،جامعھ ی سرمایھ داری

مبارزه برای تغییر رژیم و شرایط در ایران فعال بودند بھ افرادی بی تفاوت 

در داخل کشورھ این ھمھ رنج و محرومیت و ستمی کھ بر ھموطنانشاننسبت ب

. می رود تبدیل کرده است

این نکتھ ھشیاری ھمھ ی آنھایی را می طلبد کھ از این بابت نگرانند و نمی 

در ورای بحث ھای سیاسی تکراری . توانند وجدان بیدار خویش را آرام سازند



جایگاه انسان در مبارزه  :بخش دوم 

٨٣

ھ ی بھ ظاھر بدیھی بپردازیم کھ بدون یک و نازا باید ھمچنین قدری بھ این نکت

دیدگاه فلسفی انسان گرا نمی توانیم منتظر معجزه ی سیاسی خاصی باشیم ؛ 

دیدگاھی کھ در آن، باید بھ انسان بھ عنوان موجودی کھ از حق مسلم  تعالی 

مادی ومعنوی برخوردارست نگاه شود، دیدگاھی کھ توضیح می دھد ھرگز در 

ساختاری، بدبختی جمعی  می آفریند، بھ دنبال خوشبختی دنیایی کھ بھ طور 

فردی نباشیم ؛ دیدگاھی کھ سبب می شود تا زمانی کھ انسان ھایی دردمند 

وجود دارند از پای ننشینیم تا بھ آنھا یاری رسانیم کھ مشکل شان بھ طور ریشھ 

این تنھا در رفع رنج دیگران است کھ افق رضایت درونی و . ای حل شود

، شدخواھد نمایانس خوشبختی بھ معنای اصیل کلمھ در وجودمان احسا

احساسی خاص، منحصر بھ فرد و یگانھ کھ بدون تالش برای نجات دیگران 

شادی احساس بی مانند احساس ناب خوشبختی،. ھرگز نصیب کسی نخواھد شد

.احساس اصیل انسانیتاحساس ھمنوع دوستی، آری،درونی

سرمایھ –کھ وسایل ارتباط جمعی نیروھای طبقاتی ھر یک ما از، در دنیایی

تالش دارند تا نابرابری ھا و ستم گری ھا را –داری، صھیونیسم، ارتجاع 

عادی و غیر قابل پرھیز جلوه دھند، وظیفھ داریم با کار فکری و تالش اخالقی 

، بی نیست» عادی«بشریرنج ھیچ در خودمان این نکتھ را درونی کنیم کھ 

» عادی«نوزادینیست، مرگ زودرس ھیچ » عادی«فردیھ ھیچ حرمتی ب

نیست، فقر مادی یا » عادی«از آزادی شھروندینیست، محروم ساختن ھیچ 

. نیست» عادی«کسمعنوی ھیچ 

آنچھ عادی باید باشد این است کھ ھمھ انسان ھا بھ صرف انسان بودن خویش 

. ی خویش را داشتھ باشندحق برابر و امکانات عادالنھ ی تعالی مادی و معنو
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تنھا با باور آگاھانھ ، شجاعانھ و عمل گرا بھ آرمانی عمیق و اصیل از این 

. دست است کھ می توان در جھان امروز یک مبارز بود

چنین دیدی اما باید از حد آرزو و امثال آن خارج شود و تبدیل بھ یک راھنمای 

ھایی مسول و متعھد نسبت بھ انسان. آگاه و شجاع شودیکنش برای انسان ھای

چنین انسانی دیدی بر جبرشرایط و اختیار انسانی خود دارد کھ بھ . درک خود

یی خود و دیگران از پای وی اجازه می دھد از کنش و حرکت برای رھا

کھ اینگونھ بیاندیشد و بخواھد وارد عمل شود نیاز بھ دو چیز کسانی . ننشیند

.سازماندھیا و دوم اده گریک باور فلسفی ارنخست : دندار

. بررسی شده اندوضوع در بخش بعدی این دو م

 * *
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بخش سوم 

مبارزه زیر ساخت ھای
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دربخش قبل گفتیم کھ یک روشنگر با اھمیت بخشیدن برای نقش انسان 

درمبارزه دست بھ کار روشنگری می زند تا ھر کس بتواند با تکیھ بر درک و 

ویش تصمیم بگیرد برای حفظ کرامت انسانی خود و تامین شرایطی آگاھی خ

. شود تالش و مبارزه کنداو ودیگرانکھ منجر بھ رفاه مادی و تعالی معنوی 

نیاز دارد –کھ شامل روشنگران نیز می شود –برای این منظور ھر مبارزی 

.و سازماندھی تشکیالتی مجھز شودتا بھ دو عنصر دید فلسفی

: ی مبارزه گریدید فلسف

تقسیم . بوده است» اختیار«و » جبر«تاریخ بشری صحنھ نمایش دو نیروی 

ایستا و سیاه و سفیدی دیده شود ،دی فوق تا زمانی کھ بھ صورت خشکبن

نتیجھ ی مثبتی در بر ندارد، اما از زمانی کھ رابطھ ی این دو را بھ صورت 

. روشن و قابل توضیح می شوندپویا و متقابل ببینیم معادالت اجتماعی فراوانی

تفکر فردی و جمعی ایرانیان نتایج منفی بسیاری بر یی حاضر درجبر گرا

قضا و «تفکر جبرگرای سنتی در قالب . کنش گرایی آنھا داشتھ است

، کھ فاقد آگاھی سامان یافتھ ھستند، حاضر بھ راتوده ھای میلیونی،»قدرگرایی

در میان بسیاری » تقدیر گرایی«. رده استکھا مل بدترین نوع ستم ساالریتح

شده است کھ آنھا حذف حاکمیت استبدادی را شامل مرور موجباز ایرانیان

ستند تا ستم ساالری در انتظار آن ھ» این نیز بگذرد«زمان دانستھ و با ایده ی 

از میان الزم نسازدلی و تالش و فداکاری آنان را کھ تعھد عمطریقیحاکم، بھ 

ساختھ اندنتظار را پیشھ ی خود اکھمیان میلیون ھا ایرانی رش ن نگای. رود

این .انتظاری منفعل کھ ھمراه با شکوه گری بدون کنش است.عمل می کند

.ھمان جبرگرایی سنتی یا قضا و قدرگرایی است
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میان ایرانیان دیده می شود کھ، برعکس، اما نوع دیگری ازجبرگرایی نیز در

جامعھ »نیروی پیشاھنگ«بوده است کھ تصور می کرده اند دامان گیر کسانی 

اساس این نگرش، تکامل، جبری بر. ندو نجات بخش توده ھای مظلوم ھست

نھایت امل بر جھان حاکم است و بشریت دراست و بھ عبارت دیگر، جبرتک

بھ دلیل ضعف استداللی این نگرش و . تکامل نداردھیچ راھی جز پیشرفت و

تاریخی مستحکم، نظریھ پردازانی کھ بھ سمت جبرگرایی نبود استنادھای

تکامل رفتھ اند بھ ناچار بھ طبیعت و فرایندھای آن  و یا بھ مذھب و خدا توسل 

آنھا با استناد بھ سیر تحول طبیعی و پیدایش حیوانات بھ طور مثال ٢٩.جستھ اند

را سترگاین قانون بھ قول خود جھان ،و انسان ھا در طول میلیون ھا سال

استخراج کرده اند کھ جامعھ ی بشری نیز جز رسیدن بھ سر منزل مقصود راه 

ھر چند کھ در این مسیر با ھزار یک و مشکل و ،دیگری در پیش ندارد

. مخالفت روبرو شود

ایراد این نگرش جبرگرا در این است کھ در سایھ ی خوشبینی ذھنی آن، چراغ 

گرشی با چنین ن. می شودم سو و کورک،اختیار ھدفمند و اراده ی انسانی

از دست تا حدی، خالق، نوزا و محتوایی خود راچراییوجھ مبارزه و تالش 

داده و تبدیل بھ یک حرکت مکانیکی، عادتی و تکراری می شود کھ یگانھ 

. تداوم بخشیدن بھ آن است و بس،ھم الزم ھم کافی برایش،شرط

پروردگارت در کمین است، خدای تکامل ... «: در بخشی از کتاب تبیین جھان آمده است ٢٩
آیا کم دیده اید کھ دست . بخش تو در کمین است، کمینگاه کجاست ؟ ھمین جامعھ و ھمین تاریخ

تبیین » ...دیکتاتورھا، جباران و ستمگران بیرون می آید ؟خدا از آستین خلق ھا چگونھ علیھ
-–انتشارات سازمان مجاھدین خلق –مسعود رجوی –) ٤) (قواعد و مفھوم تکامل(جھان 
.١٨صفحھ -١٣٥٨
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توان با واقع گرایی ھ جبر و اختیار را میمعادلبدانیم کھ چگونھاما بھتر است

سھم اختیار آگاھانھ ی انسان را در میان مجموعھ ای از پارامترھای توام نمود و

.جبری مشخص ساخت

جابجایی جبر و اختیار 

در عالم سیاسی، جبربرخی، ناشی از حرف ما بر این فرضیھ استوار است کھ 

ھ اراده گرایی می توانند با توسل ببدین معنی کھ عده ای . اختیار دیگران است

جبر . ند بکنندخویش دیگران را وادار بھ قبول آنچھ می خواھو تاکید بر اختیار

جبر رازی ندارد، توضیح . اعمال اراده می باشدنتیجھ ی مشخص در این معنا، 

ھمیشھ از دل اراده گرایی یک عده درعالم اجتماعی و سیاسی جبر. استپذیر 

کھ در ،بیسوادی، فقر، نابرابری، بی عدالتی و ظلم. ر می خیزدبعده ا ی دیگر 

چیزی ،بر میلیونھا نفر تحمل می شود» واقعیت جبری«ظاھربھ عنوان یک 

کھ می خواھند کسانیه ی سود جویانھ و منفعت طلبانھ ینیست جز حاصل اراد

نگھ بھ کار گرفتھ وای خویشقدرت اقتصادی و سیاسی و نعمات آن را بر

جبر ،دراین معنا. از ثروت سرمایھ دار ناشی می شودفقر کارگر،پس. رنددا

نابرابری اجتماعی ناشی . تحمیل شده بر کارگر حاصل اختیار سرمایھ داراست

از ثروت یبخش مھمبھ دست آوردناز اراده ی مشخص طبقھ ی برتر برای 

اینکھ ھر گاه نتیجھ . ستم مظلومان ناشی از ستم کاری ظالمان است. ھا می باشد

.در پس آن، اختیاری در کار است،جبری تحمیل می شود،در بسترسیاسی

. اما این قاعده دو سویھ بوده و می تواند در جھت و سوی دیگرنیز عمل کند

را بر طبقات ز و اراده گرا نیز می توانند جبرمبارزین و توده ھای کنش ور

محصول اراده ی توده کھبانقال.برتر و حاکمیت ھای ضد مردمی تحمیل کنند
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کھ استیجبربھ مثابھ حاکمیت ھای ضد مردمی است از آن سوی برای ھا

محصول گذرای اختیار توده ھاست کھ بھ ،شورش. بر آنھا تحمیل می شود

ھر جا اراده ی خلق . عنوان جبری موقتی بر رژیم ھای مستبد تحمیل می شود

.بر استبداد تحمیل می شودحاضر باشد جبر

چنین نگرشی می تواند مسائل موجود در صحنھ ی سیاسی ایران را تا حدی 

.ساده و روشن سازد

کارکرد مشخص این دیدگاه 

سالھ ی رژیم جمھوری اسالمی ناشی از نھدر این نگاه دوسویھ، بقای بیست و 

ت کھ بھ عنوان یک اراده و اختیار دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران اس

از آن سوی نیز میتوان گفت کھ بقای رژیم . تحمیل شده استماجبربر ملت 

خویش خواست اراده ی مردم ایران در تحمیل نبودجمھوری اسالمی ناشی از 

بدین معنا کھ مردم ایران و یا مبارزین و فعاالن . برحاکمیت استبدادی بوده است

. اپوزیسیون موفق نشده اند جبر سرنگونی را بر رژیم حاکم سازند

نوعی درک دیالکتیکی از این پدیده،دو سویھ بودن نگرش بر جبر و اختیاراین

کسی کھ چنین دیدگاھی دارد بھ طور مطلق نھ جبرگراست و نھ اراده . است

گرا؛ او می داند کھ در عالم اجتماعی و نسبی گرایی پدیده ھا، واقعیت جبر و 

،می کند، اختیاراختیار در قالب نوعی کنش و واکنش فعال میان آن دو بروز

. اختیار را محدود می کند،جبر را می زاید و جبر

این فھم پوینده سبب می شود کھ در عالم سیاسی ھر مبارز آگاھی بتواند جایگاه 

خویش را تعیین کند و برای آن، براساس تعھد اخالقی و انسانی خویش، تصمیم 

ی و اختیارورزی ھر یک از ما می تواند تصمیم بگیرد بین جبرگرای. بگیرد

می توان جبر را پذیرفت و در انفعال و مسخ عمر بھ آخر . یکی را انتخاب کند
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می . تغییرات فراون شدزادگاهمی توان بھ اراده ی خویش تکیھ کرد و یاوبرد

. توان جبر شرایط را پذیرفت و می توان ھمت بھ دگرگون ساختن شرایط کرد

خم کرد، برده وار زیست و برده صفت می توان سر در مقابل ستم و استثمار

مرد، می توان بر علیھ ستم طغیان کرد، آزاد ی طلبید، سربلند مرد و یا آزاد 

قویتر ازیقرار نمی گیرد، ھیچ جبر» آگاھی«ھیچ جبری در ورای . زیست

انسانی کھ بھ دو عنصر آگاھی و شجاعت مجھز باشد نمی یچھ.نیستشجاعت 

جبرگرا باشد، بھ ھمانگونھ کھ نمی تواند اراده گرا لمھ،، بھ معنای منفی کتواند

. نباشد

جبر و اختیار برای انسان آگاه 

انسان آگاه وشجاع با اراده گرایی خویش دست بھ کنش می زند و با کنش موثر 

و و فکر شده ی خویش زاینده ی جبری ناخواستھ برای دشمنان خلق و آزادی

اراده گرا وظیفھ ی خود را جبر آفرینی در این نگرش، مبارز. می شودبشر

، ستمگرجبری کھ باید سبب محدود شدن اراده ی شر. برای دشمنانش می داند

بھ ھمانگونھ کھ مبارزین خلق . و ضد انسانی مستبدان و استثمارگران شود

جبر شکست نسبی را بھ نزدیک بھ شصت سال استمقاوم فلسطین

و رویای اسرائیل بزرگ را ل کرده اندضد بشر اسرائیل تحمیصھیونیست ھای

.بھ کابوس صھیونیست ھا تبدیل ساختھ اند

علوم اجتماعی بھ ما می آموزد کھ ھیچ اختیاری بیرون از بستری از اجبارھا 

در این شکی نیست، اما انسان آگاه از این عوامل اجباری، از . تبلور نمی یابد

نھا را می شناسد و از آنھا بھ این وجھ نسبی جبر، آگاھست، قانونمندی ھای آ

بھ ھمان گونھ کھ می داند .زادی و اختیار خویش بھره می بردنفع گسترش آ
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بدین صورت است کھ باید با . وجھ غیر فردی جبر چیست و بھ چھ میزانی است

م می آید و بخش از جبر از دل سیستکدامتشخیصی دقیق و کارشناسانھ دانست 

.تا طریق برخورد با آن را تنظیم کردتتا کجاسوجھ فرافردی موضوع

کارکرد نگرش پویا و متحرک بر جبر و اختیار در صحنھ ی سیاسی این است 

زیرا . کھ ھر کس می تواند نقش خود را در ترازوی نابرابر جبر و اختیار ببیند

معادل جبرگرایی و ،نبود اختیار و یا عدم اراده گرایی،در این نگرش

ش جبر می تواند خواستھ یا ناخواستھ باشد، می تواند پذیر. جبرپذیری است

این دو ھرچند کھ قضاوت ارزشی برھر یک از. ه باشدآگاھانھ یا نا خودآگا

جبر استبداد را بھ ھر شکل و ھر . یکسان نخواھد بود، اما نتیجھ یکی است

دلیلی کھ بپذیریم نتیجھ اش پایمال کردن آزادی و حق و حقوق خود و مردم 

اما ،ارزشی متفاوت باشدرپذیری با جبرگرایی می تواند از حیث جب. است

چھ تفاوت دارد کھ جبروجود . تحمیل شرایط ناخواستھ است، حاصل ھردو

می را خواستھ یا نخواستھ رژیم ضد انسانی و ضد مردمی جمھوری اسال

–نکبت ساالری آخوندیتداوم یم؟ حاصل آن ؟ آگاھانھ یا نا آگاھانھ بپذیربپذیریم

. زاری و غارت و تاراج ثروت ھا ی مادی و معنوی این مردم استبا

از جبردیگریدرک 

با چنین دیدی می بینیم کھ ھر ایرانی می تواند در شکل دھی و تداوم بخشیدن 

ھر ایرانی کھ راه اراده گرایی را . بھ جبر جمھوری اسالمی نقش داشتھ باشد

درادامھ ی تحمیل این رژیم در مقابل جبرگرایی موجود پیشھ نکند بھ نوعی 

بر این اساس می توان گفت کھ ھمھ ی کسانی کھ دست بھ کنش . نقش دارد

نمی زنند ھمدست ناخواستھ این جبر ضد ستم ساالریارادی برای دفع جبر 

و این شرایط تا زمانی کھ نگرش جبرگرای آشکار . ایرانی ھستندانسانی و ضد 
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اخل و خارج از کشور از میان نرود ادامھ یا ضمنی یا پنھان میلیونھا ایرانی د

. خواھد داشت

تا زمانی کھ اراده ی ما بھ عنوان آزادیخواه تبلور نیابد و در قالب مبارزه ای 

وسیع و رادیکال سازماندھی نشود جبر سیاه و شوم نظام سرمایھ داری اسالمی 

. بر ایران حاکم خواھد بود

نیاز بھ . دبخودی انجام نمی شوداما اراده گرایی بھ صورت مکانیکی و خو

و درک عمیق از مکانیزم ھای جبر پذیری انسان ھایی دارد کھ مجھز بھ شعور

یعنی می دانند کھ بندھای بستھ شده . خواستھ یا ناخواستھ ی خویش ھستند

بردست و پای اندیشھ شان چیست، می دانند انفعال از کجا می آید، می دانند 

انسان ھا را مسخ کرده و بھ افرادی قضا و ترس و مصالحھ کاری چگونھ 

قدرگرا تبدیل می سازد، می دانند کھ در پس نگرش جبرگرا ناامیدی، روان 

پریشی، بیگانھ پرستی، ناجی طلبی، خودنابودسازی، دگرستیزی، ضعیف کشی 

انسانی کھ بر چرایی جبرگرایی خود و . و پایمال سازی ارزش ھا وجود دارد

نخست را در مسیر تبدیل شدن بھ یک اراده گرا برداشتھ جامعھ آگاه شود گام 

. است

انسان اراده گرا می داند کھ جبری کھ بر او تحمیل می شود دارای توضیحی 

روشن و منطقی است، نتیجھ ی اراده ی دیگران  است و بنابراین، بھ جای 

برای توضیح این جبر، بھ دنبال جستجوی عوامل ماورالطبیعی و ذھنی 

یعنی تالش . تن اراده ی خویش بر علیھ اراده ی مورد بحث می شودانداخدر

جبرنوینی را ،می کند کھ جبر حاکم را شکستھ و از طریق عمل ارادی خویش

،دشمن تحمیل نکنیمی خود را بھ ارادهتا زمانی کھ . تحمیل سازدبر دشمن
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دیگران جبر ،تا زمانی کھ اراده ی ما نباشد. ھستیممجبور بھ تحمل جبر او

تا . ھد بودجبر برای دیگران خوا،خواھد بود و از زمانی کھ اراده ی ما باشد

ما منفعل ھستیم بقای دشمن تضمین شده است و از واستزمانی کھ دشمن فعال

رو بھ نابودی خواھد اوزمانی کھ ما فعال شده و دشمن را بھ انفعال بکشیم 

.رفت

اما نباید اراده . گرایی سیاسی استراز نخست واقع،فھم این معادلھ ی ساده

تیک دو اراده گرایی براساس فھم دیالک. تگرایی را با کنش گرایی یکی دانس

؛بعدی دیدسویھ ی میان جبر و اختیار است و می داند کھ معنای جبر را باید دو 

،در کنش گرایی فاقد درک پایھ ای. بھ ھمانگونھ کھ معنای اختیار و اراده را

التی جبری یا حداقل مکانیکی بھ خود می گیرد، زیرا نمی داند کنش ورزی ح

کھ باید با کنش خود بھ چھ صورتی و در چھ حوزه ای اراده گرایی دشمن را 

تحمیل اوو جبر مشخصی را بھ شکل کارآ و موثر بر دھدمورد ھدف قرار 

. کند

ر در قالب فرو رفتن دھر یک از ما بھ صفت فردی نیز عدم اراده گرایی 

حاصل این امر بھ صورت بی اعتنایی . زندگی عادی و روزمره بروز می کند

بھ اھمیت کار جمعی برای تبدیل خواست فردی مان بھ یک کنش جمعی بروز 

کنش خطرسازمی کند، یعنی عدم تالش برای تبدیل اراده ی جمعی بھ یک

اده ی تمامی آنچھ درحال تحمل کردنش ھستیم نھ فقط ناشی از ار. برای رژیم

بھ ھمین دلیل می. استدیگران، بلکھ بھ ھمان نسبت ناشی از نبود اراده ی ما 

توانیم با نگرشی  پویا بر جبر و اختیار و فھم قدرت جابجایی این مفاھیم، بھ 

تناسب اراده ی خود، تبدیل بھ بازیگران سیاسی کنش ورز شویم و قانونمندی 
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و بھ نفع مبارزه ی موجود از ھای بدیھی را براساس واقع گرایی کشف کرده

. آن استفاده نماییم

اینکھ ھم جبر و ھم اختیار مفاھیمی نسبی و دو سویھ ھستند و ما می جان کالم 

اراده ی دشمن . توانیم یکی یا دیگری را برای تعیین مسیر خویش انتخاب کنیم

آگاھی انتخابی کھ از دل . انتخاب با ماست. جبر ماست و اراده ی ما جبر دشمن

بیرون می آید و در ما مسئولیت می زاید و سپس باید شجاعت این را داشت کھ 

در تحلیل نھایی و برای یک انسان آگاه ھیچ نیرویی . بھ این مسئولیت پاسخ گفت

آزادی . برتر از اراده بشر نیست و ھیچ باوری قویتر از این باور عمل نمی کند

بھ . خود در نفی جبرھا باور داردھر انسانی بھ ھمان نسبت است کھ بھ توان

ھمین ترتیب آزادی یک ملت زمانی حاصل می شود کھ بھ توان خویش برای 

. رھایی از جبر استبداد باور آورد و بھ این باورعمل کند

نیاز بھ کنش سیاسی . ھ برنامھ ریزی و سازماندھی دارداعمال اراده اما نیاز ب

از ھر انسان مسولی ساختھ است ؟ آیا اما آیا این کار. سازماندھی شده دارد

. گری سیاسی کافی استاحساس تعھد نسبت بھ تغییر دادن شرایط برای کنش 

. در این جاست کھ بھ ضرورت سازماندھی پی می بریم

سازماندھی

کنش جمعی مبارزان آگاه و مجھز بھ یک فلسفھ ی اراده گرا نیاز بھ سازماندھی 

ید بھ گونھ ای باشد کھ از انسان ھای مبارز افرادی اما این سازماندھی نبا. دارد

. بسازد کھ گویی وظیفھ شان فقط تضمین بقای تشکیالت است و نھ چیزی دیگر

ماھیت روابط در درون یک تشکیالت باید بھ گونھ ای باشد کھ افراد در آن 

رشد و اعتال یابند نھ اینکھ بھ مھره ھای مکانیکی یک ماشین تشکیالتی بدل 



زیرساخت ھای  مبارزه :  بخش سوم 

٩٥

در این باره نوعی بازنگری بر فرھنگ تشکیالتی سازمان ھای سیاسی .شوند

. ضروری جلوه می کند

درک تشکیالتی از سیاست 

از سیاست و کار سیاسی ما را بھ نوع دیگری از مبارزه نوین و متفاوتدرک

مبارزه گری سوق می دھد کھ از نوع سنتی و کلیشھ ای انسان محورگری

در نگرش سنتی فعالیت سیاسی یک نفر یا . ی گیردفاصلھ متشکیالت ساالر

. زندگی کردن و نھ ھردوو فرصت مبارزه کردن دارد یا حق و فرصت حق 

این در . از دل ھمین نگرش بیرون آمده بود» مبارز حرفھ ای«عبارت معروف 

بیرونی تغییر کرده و امروز نوع و نگرش دیگری از ھایحالیست کھ واقعیت

بھترین بستر برای مشاھده ی نا . اند مورد نظر قرار گیردمبارزه گری می تو

را می توان نزد کسانی پیدا کرد کھ » مبارز حرفھ ای«منطبق بودن نظریھ ی 

. »دست از مبارزه کشیده اند«از سازمانھای سیاسی جدا شده و بھ قولی 

در کنار ھم « ، »با ھم بودن« در مقابل مفاھیمی چون » جدا شدن«مفھوم 

مطرح ... » بھ ھمدیگر یاری رساندن« ، »با یکدیگر ھمکاری کردن«، »بودن

ھمھ این اصطالحات بیانگر نوعی از ارتباط است کھ در خود وجھ . است

یک فعالیت سیاسی و یا چارچوباین وجھ در ؛ احساسی و عاطفی دارد

بھ . باز ھم افزایش می یابد،کھ توام با حداقلی از خطر نیز ھست، مبارزاتی

، »ھمرزمی«، »برادری« ، »رفاقت«ین دلیل نیز در این موارد صحبت از ھم

. می باشد... و » ھمسنگری«

بار مثبت در بر » پیوند«پس جدایی در کنار پیوند قرار می گیرد، ھر چقدر 

.بار منفی بر می انگیزد»جدایی«دارد 
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و عمیق تر عالوه بر این وجھ ظاھری، آنچھ در زمینھ ی سیاسی پیوند را

یعنی بر خالف . ماھیت داوطلبانھ و ارادی آن می باشد،حساس تر می کند

، کھ می ...شرکت در یک جمع ورزشی، انجمنی، تفریحی، خیر خواھانھ و 

انتخاب ھای سطحی و گذرا صورت گرفتھ باشد، پیوستن بھ عنوانتواند 

در بھ خصوص.سیاسی بیانگر اراده ای است کھ باید عمیق تر و جدی تر باشد

بھ ھمین ترتیب . مواقعی کھ مبارزه ی سیاسی توام با خطرپذیری می باشد

از جدایی و بی دردسر تر آسانترجدایی از یک جمع ورزشی، تفریحی و علمی 

. از یک تشکیالت سیاسی مورد پذیرش قرار می گیرد

عالوه بر این مطلب عام، درھر جامعھ ای بار فرھنگی جامعھ بر ارزیابی

در فرھنگ . سوار می شودیوستن و جداشدن از یک جمع سیاسی پ» اھمیت«

ھردو این تصمیم ھا بھ صورت اموری کما سی دمکراآشنا با ھای نسبی گرا و 

یا از آن جدا بیش عادی تلقی می شود، یک فرد بھ حزب سیاسی می پیوندد و

مورد معمول و معقول خودو این ھر دو، بھ عنوان یک کنش با معنای می شود

انتخاب افراد بھ عنوان اموری نسبی ارزیابی شده و ھر دو . ر قرار می گیردنظ

تجربھ ی . تصمیم، ممکن، محتمل و بنابراین قابل اتخاذ تلقی می شود

. را ممکن می سازدبرداشتدمکراتیک امکان نسبی گرایی

بھ -پیوستن و جدایی سیاسی–در فرھنگ ھای مطلق گرا اما ھر دو تصمیم 

وری مطلق و آنچنان مھم تلقی می شود کھ گویی قرار است دائمی، عنوان ام

درتشکل ھای سیاسی متعلق بھ جوامع دارای . ھمیشگی وغیر قابل تغییر باشند

ابدی تلقی می عنوان یک تصمیمفرھنگ مطلق گرا پیوستن بھ تشکیالت بھ

شود و بھ ھمین دلیل حتی تصور جدا شدن نیز در میان افراد آن تشکیالت 
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معنایسنتی ترینپیوند سیاسی چیزی شبیھ پیوند زناشویی در. جود نداردو

در آن گسستگیکھ باید تا آخر عمر ادامھ یابد و ھر گونھ خود تعبیر می شود 

. بھ مثابھ زیر سئوال بردن وجھ مقدس پیوند مورد نظر قرار می گیرد

در انتھا مطلق نگری قضاوت-زمان پیوستن –مطلق نگری قضاوت در ابتدا 

، »پیروزی«ھمانطور کھ پیوستن را . را با خود ھمراه دارد–بیرون رفتن –

در ... و » گامی مھم« ، »افتخار«،»نمود شجاعت و شھامت« ، »قھرمانی«

نمود ترس «، »زبونی«، »شکست«زندگی فرد ارزیابی می کنند، جدا شدن را 

. جلوه می دھند» اقدامی منحط«و » و وازدگی

درابتدای رسیدن یک نفر آغاز ل از ھمان نگرش مطلق در آغاز ومشک،پس

تالش می کنند کھ . بعد، ھمین نگرش دردرون تشکیالت عمل می کند. می شود

انجام دھند و بھ قولی او را با فرھنگ ٣٠»کار ایدئولوژیک«بر روی فرد 

بر اساس تصور آن تشکیالت . ایدئولوژی سازمانی آشنا سازندسازمانی یا با

، باید منجر بھ استحکام تصمیم فرد برای ماندن در تشکیالت و ین کار فکریا

بدنبال مسئوالن سازمان.گردداوبیشتر و ھمکاری ھر چھ قوی تر وفاداری

حل «عالئم آنچھ اودرپس از ماه ھا یا سال ھا کار فکری بر روی فرد آنند کھ

باقی ماندن ی بیمھ حل شدگی نوعی. بروز کنددر تشکیالت می نامند » شدگی

اگر ناشی از ،بی خبر از آن کھ این حل شدگی. است، ضمانت وفاداری است

ارزش و حتی ،باشدعادت پذیریدرک مکانیکی از مبارزه و حاصل فرایند

می بینیم کھ حتی نزدیک بھ تجربھ بھ ھمین دلیل نیز . دوامی نخواھد داشت

جایی این روش فکرسازی افراد نیز در» حل شده ترین«ترین و بھ قولی

. این نیز یکی از اصطالح ھای متداول در زبان سیاسی تشکیالت سنتی ما  است٣٠
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چنین تصمیمی تشکیالت را . ماشینی را پس زده و تصمیم بھ جدایی می گیرند

بھ طور کامل غیر قابل درک و بھ خصوص غیر قابل ھضم وغافلگیر ساختھ

جلوه » قھرمان«کھ فرد را در بدو ورودش ھمان نگرش مطلق گرا. می شود

« ، »بریده«د و القابی مانند کنمیداو یااین بار بھ صفاتی منفی از داده بود

فاجعھ،جدایی بھ سمت . و امثال آن را بھ وی نسبت می دھد» لش«، »خائن

پس از سالھا خدمت اختالف ودرگیری پیش می رود و روابط فرد با تشکیالت،

بھ طور رو بھ وخامتی می گذارد کھ آثار روانی آن می تواند در فردو تالش،

. باشدن ناپذیرجبراگذرا یا ھمیشگی 

معادل سیاسیبھ پیوند سیاسی سبب می شود کھ جداییکھنھ گرانگرشاین

تلقی شود، نوعی خیانت بھ پیوندی کھ گویی قرار درروابط زناشوییطالق

تا زمانی کھ آن ،در مورد یک تشکیالت سیاسی. بوده برای ھمیشھ ادامھ یابد

رفیق نیمھ «ھ جدایی بھ مثابھ تشکل بھ ھدف غایی خود دست نیافتھ است ھرگون

سرزنشی کھ می تواند در اشکال . مورد سرزنش قرار می گیرد» راه بودن

« و حتی » توھین«، »منزوی ساختن و بایکوت کردن« تاافراطی خود 

فردی کھ از این روند تخریب گر جان . فرد جلو رود» گوشمالی و حبس و آزار

خویش » روان درمانی«خواه باید بھ سالم بھ در برده و بیرون آید، خواه نا 

خود در یک زندگی غیر سیاسی، یا از طریق فرو بردنیا از طریق . بپردازد

با ورزیدنتالش برای ھر نوع فعالیت سیاسی متفاوت، یا از طریق دشمنی

فردی کھ روش روان درمانی مناسب را پیش نگیرد با ...وتشکیالت سابق خود

روبرو شده و زندگی فردی موفقی نخواھد بسیاریوانشناختیمشکالت ر
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روبرو نیز زیرا این شخص باید با احساس گناه و عذاب وجدان خود ،داشت

.شود

باال رود، تا جدا شدنھزینھ ی ھمھ ی این رفتارھای افراطی سبب می شود کھ

وادار بھ صرف ھستندمتمایل بھ جدا شدن رابرخی از افرادگاھی حدی کھ 

انسانی خود را از پویایی فکری و،ر این صورت این افراداما د. کندنظر

، کھاین افراد اجراییرب. حد یک مجری مکانیکی پایین می آینددست داده و در

زیرا دستگاه گذاشت،دیگر نمی توان نام مبارزوانقالبی اند،فاقد تفکر خالق

. اندیشھ ی آنان محافظھ کار و تغییر گریز می شود

کال مختلف، تقریبا در تمامی سازمان ھای سیاسی در ابعاد این پدیده در اش

گوناگون وجود داشتھ و دارد و اگر یک تغییر عمده در فرھنگ سیاسی ایرانی 

این وظیفھ ی نیروھا و فعاالن . ید ھمچنان وجود خواھد داشتبھ وجود نیا

سیاسی است کھ از طریق بازنگری درریشھ ھای وجودی چنین برخوردھایی، 

آن باشند کھ پایھ ھای یک رفتار متفاوت را در حوزه ی فعالیت سیاسی در پی 

در باید نخست بھ باز تعریف برخی از مفاھیم اولیھراستادر این . پدید آورند

. این حوزه بپردازیم

مبارزه دیدی نوین بھ

امر پیوستن و جدایی سیاسی تعریف بھ نظر می رسد کھ تناقض اصلی در

درتعریف سنتی، . یین کننده ی مرز میان این دو می باشداشتباھی است کھ تع

و » زندگی«ایرانی معمول است، سنتیآنچنان کھ در فرھنگ سیاسی

زندگی محل . ندنرا دو پھنھ ی متفاوت و حتی متضاد معرفی می ک» مبارزه«

عادی گری و پذیرش شرایط و بقای مادی است و مبارزه، محل عصیانگری، 

اغراق چنین تعاریف. فداکاری و گذشتن از حیات مادیاعتراض بھ شرایط و 
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باعث شده است کھ یک گزینش رادیکال بھ فرد تحمیل پدیدهآمیزی از ھر دو

. یا زندگی یا مبارزه: شود

در برخورد سنتی، پیوستن بھ یک تشکیالت سیاسی معادل روی آوردن بھ 

بھ ھمین . ه است، معادل پشت کردن بھ مبارزه بوداز آنمبارزه و جدا شدن

ترتیب پیوستن بھ یک تشکیالت سیاسی بھ معنای بریدن از زندگی و جداشدن

ازآنجا کھ تعاریف این . زندگی بوده استغرق شدن در، بھ معنای تشکیالتاز 

و غیر واقعی تنظیم شده بوده است بدیھی کھنھدو پھنھ بر اساس یک درک 

بریدن از «ی طلبی و است کھ جدا شدگی، تبلور ضعف، استیصال، راحت

در برخی از تشکل ھای » بریده« استفاده از واژه ی . بوده است» مبارزه

ه، برای آنھا زندگی کردن نفی مبارزه جویی بھ زبان ساد. سیاسی بدین معناست

.و مبارزه کردن نفی زندگی خواھیاست

: نمی توانست مطرح شود یما  گزینش سومفعاالن سیاسیاکثریت ذھندر

تصوراین کھ انسان بتواند ھم زندگی حتی برای آنھا . »زندگی و ھم مبارزهھم«

ھم مبارزه، بھ ویژه بھ این دلیل کھ مبارزه گری سیاسی تنھا در چارچوب کند و

برای آنھا مبارزه یعنی . خالصھ می شده است» مبارزه ی حرفھ ای«محدود 

زندگی ودیت خداحافظی با وسعت زندگی اجتماعی برای فرو رفتن در محد

. غیرهمخفی در خانھ ھای تیمی وکمابیش بھ صورت تشکیالتی 

می توان چنین پنداشت کھ در یک دوره ای از تاریخ اجتماعی و سیاسی 

ه شرایط عینی مقاومت ورزی این نوع از مبارزه را ایجاب می کردکشورمان، 

گیو فرھناجتماعی،امروز دیگر شکل بندی عمومی روابط سیاسیاما. است
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این . جامعھ پذیرای این شکل از مبارزه نیست و تعریف دیگری را می طلبد

.امر بخصوص برای ایرانیان مقیم  خارج از کشور صادق است

در جریان کسب شده » آگاھی«نوین، مبارزه برآیند مستقیم دیدگاهیکدر 

. در دوران فعالیت تشکیالتی»کسب آگاھی«است و نھ محصول فرایند زندگی 

، کھ زمان خود را می طلبد، نسبت بھ روندن معنی کھ فرد باید در طول یک بدی

رد باورمند و آگاه واچرایی ھای مبارزه و چگونگی آن آشنا شده و بھ طور 

در این صورت مبارزه می تواند ھرگز از زندگی . مرحلھ ی مبارزه شده باشد

پھنھ ی زندگی او مجزا نباشد، یعنی زندگی عرصھ ی مبارزه است و مبارزه، 

و ، فیزیکیمبارزه و زندگیدر این نگرش، پیوند و جدایی میان این . است

فرد یا بھ مسئولیت زاده از آگاھی خود . استذھنی و روانینیست،جغرافیایی

ن ھ آزندگی بھ مبارزه نیزمی پردازد و یا اینکھ بھنگامپاسخ می دھد و در 

ا با احساس عدم پاسخ بھ پاسخی نمی دھد و در این صورت، عمر خود ر

اما در یک نگرش  باز ھم عمیق تر، حتی در این . مسئولیت خویش می گذراند

مرتکب نشده است، آنچھ در این میان می تواند » گناھی«صورت نیز فرد 

نھ پشت کردن ،است» آگاھی«تعریف نا دقیق مفھوم ،مورد پرسش قرار گیرد

شی ریشھ بینانھ، یا فرد ھنوز بھزیرا در نگر. اصطالح آگاھی خودبفرد بھ 

نھفتھ است نرسیده و در این آنعمیقبھ معنایی کھ در تعریف» آگاھی«

شرایط گذرا و ،صورت، حضورش در مبارزه ناممکن و یا حاصل تصادف

رسیده است و » آگاھی«انگیزه ھای مبتنی بر احساساتش است و یا اینکھ بھ آن 

. زندگی کندگریرزهدر این صورت، نمی تواند جز با مبا
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تلقی می شود درک چرایی » آگاھی«بدین ترتیب آنچھ در این نگرش بھ عنوان 

بی معنایی زندگی، در صورت نبود مبارزه است و آنچھ  بھ مبارزه روح می 

. در سایھ ی مبارزه است،بخشد، درک چگونگی معنا بخشیدن بھ زندگی

زندگی است کھ می توان مبارزه ودر سایھ ی فھم روابط متقابل پویای

ھر گونھ نافھمی و یا بدفھمی این روابط پویا و ضروری .تلقی شد» مبارز«

:روانی سازد رنجش دچار نوعیمیان این دو، می تواند شخص را 

 اگر فرد در سایھ ی ضعف این نوع از آگاھی بھ زندگی

صرف روی آورد، احساس می کند کھ نقشی در مبارزه 

با نوعی عذاب وجدان، سلب اصالت ندارد و دائم باید

شخصیت و تردید در ارزش ذاتی لذات زندگی بھ سر برد، 

نوعی حالت برزخ کھ در ناخودآگاه  فرد عمل کرده و ھرگز 

. غیر مکانیکی را نمی دھدوبھ وی آرامش خاطر درونی

فرد در نوعی از سرگشتگی و چندپارگی بھ تدریج از 

قالب شخصیتی جدید خویشتن خویش دور شده و بھ درون

می خزد کھ نھ خود اوست و نھ ھویت با ثباتی را ارائھ می

. دھد

 و باز اگر فرد، در سایھ ی ضعف این نوع از آگاھی، بھ

» زندگی گریزی«مبارزه ی صرف روی آورد نوعی 

مصنوعی در او ایجاد می شود کھ بابت آن باید دائم بر 

زند و آنھا خصلت ھای اجتماعی وجود فردی خویش مھار ب

، »مبارز«چیزی کھ در نھایت می تواند از . را سرکوب کند
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یک شخصیت ضد اجتماعی، زندگی ستیز و ضد لذات 

در سایھ ی چنین برداشتی . سازدبطبیعی حیات اجتماعی 

است کھ فرد در ارتباط با جامعھ ای کھ برای تغییر آن 

بھ نوعی بیگانگی دچار می شود و با بد ،مبارزه می کند

فھمی و بی اعتمادی و تحقیر بر آن و ارزش ھا و 

او را بھ جامعھ نیز دیگر . ھنجارھای حاکم بر آن می نگرد

. خود باز نمی یابد» نجات بخش«عنوان 

دو مفھوم زندگی و مبارزه بھ گونھ ،در نگرش متفاوتی کھ در باال ارائھ دادیم

کردن فرد از یکی بھ نفع ای جدایی ناپذیر با ھم گره خورده اند و امکان محروم 

انسان «در سایھ ی حضور فعال در ھر دو است کھ . دیگری ناممکن است

او را در یافتن طعم » مبارزه«تبدیل می شود و » انسان مبارز«بھ » آگاه

دیالکتیکی مورد نظر در تصویر زیر روابط .  یاری می دھد» زندگی با معنا«

: اینگونھ ترسیم شده است 

انسان مبارزه جوانسان آگاه

مبارزهزندگی با معنا

زندگی با او را با مبارزهمی شود، مبارزه جومی رسد آگاھیانسانی کھ بھ 

آشنا می سازد و معنای چنین نوع از زندگی او را باز آگاه تر کرده و این معنا



بی گریانقالب در انقال

١٠٤

شده در مبارزه انسان آگاهادامھ می یابد و این شکوفاگرگونھ ای روند بھ

...پایداری می رسدجویی بھ 

در حالیکھ مبارزه بدون زندگی و زندگی بدون مبارزه می تواند فرد را تبدیل 

بھ انسان تک بعدی کند، مبارزآگاه، آنچنان کھ در باال تعریف شد، یک موجود 

:سھ بعدی است 

 زندگی را می شناسد،شیرینی و لذات

 ،چرایی مبارزه را درک می کند

دیالکتیک مستمر این دو را نیز دنبال می کند.

کمیت و کیفیت آگاھی انسان مبارز در حدی است کھ بھ او اجازه می دھد با 

باید ،بھ واسطھ ی مقتضیات شرایط عینیھنگام،درک این دیالکتیک بداند چھ 

می داند کجا عرصھ ؛ی و کجا بھ مبارزه دادارجحیت را بھ طور موقت بھ زندگ

ی ترجیح زندگی است و کجا اھمیت با بستر مبارزه است، می داند کجا باید بھ 

. طور قانونمند برای یکی بھای بیشتراز دیگری پرداخت

در این برداشت، مبارزه از جدی بودن و مستمر بودن محروم نمی شود بلکھ با 

می خورد، اما ھرگز یکی بھ طور ضروریات و مقتضیات زندگی گره

درک سالم و عینی گرا از . و غیر منطقی فدای دیگری نمی شودساختگی

منطق روابط میان این دو اجازه می دھد کھ چنین انسان مبارزی، حتی اگر 

کھ جان بر سر آرمانش بدھد، ترس و ندروزی ضروریات مبارزه ایجاب ک

این نقطھ، ادامھ ی روند ش نیز دروحشت و پرھیز ندارد، زیرا می داند مرگ

معنا بخشی بھ زندگیش است، می داند کھ این در مرگش است کھ او 
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،و نھ بھ ھیچ کس دیگر» خود«خویش بھ زندگی با معنا را بھ » وفاداری«

. استشحیاتیشکلی از ادامھ،مرگ مبارز آگاه. ثابت می کند

دگی حاکم نباشد، نوعی حیات زناما اگر این نگرش عمیق و فلسفی بر مبارزه و

اگر فقط بھ زندگی  بپردازد، در واقع : مکانیکی بر انتخاب فرد غالب می شود 

تنھا بھ زنده بودن مشغول است واگر فقط بھ مبارزه مشغول شود، مبارزه ای 

. عادت و تکرار، جھل،است توام با واقعیت گریزی

ش نمی شود، نقش و ھرگز فرامو» مبارزه«در این برداشت تازه، چرایی 

کارکرد آن در زندگی فرد نادیده گرفتھ نمی شود وبھ طور دقیق، برای اینکھ 

عادت ورز تبدیل »چریک«فرد چرایی مبارزه را فراموش نکند و بھ یک 

تا شاھد از دست ندھدبا زندگینشود الزم است کھ رابطھ ی زنده ی خود را

. ن دو باشدتبادل محتوایی غنا بخش و پوینده ی میان ای

تاکنون سازمان ھای سیاسی ما با درکی ضد اجتماعی از فعالیت سیاسی 

داده بودند و از ھر کس انتظار تشکیالتی»مبارزه ساالری«ارجحیت را بھ 

د، حال آنکھ الزم است تا بھ مبارزه و زندگی یکی را انتخاب کنداشتند کھ بین 

کھ مبارزه برای رھایی روی آوریم و فراموش نکنیم » انسان گرا«نگرشی 

جدید، دیگر چشم اندازدر این .خودبھ پای انسان کردنانسان است نھ قربانی

پدیده ی پیوستن و یا جدایی سیاسی بھ معنای کلیشھ ای و ضد انسانی خود 

: مطرح نیست 

 ،ھر کس بھ عنوان انسان حق دارد کھ مبارزه را برگزیند یا خیر

رد کھ مبارزه را بھ شکل و حدی کھ ھر کس بھ عنوان انسان حق دا

می خواھد برگزیند، 
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 ھر کس بھ عنوان انسان حق دارد کھ مبارزه ای را کھ آغاز کرده

. کاھش داده، تغییر دھد و یا ترک کند

ھیچ کس را نمی توان بھ دلیل دوری جستن از مبارزه ،در این دیدگاه انسان گرا

تصمیمی تابعی است از آگاھی ھرو یا حتی ترک کامل آن سرزنش کرد، زیرا

ھیچ کس را نمی توان بھ . و اختیار انسان و رابطھ ی دیالکتیکی میان این دو

دلیل کمبود آگاھی اش سرزنش کرد، ھیچ کس را نمی توان بھ دلیل استفاده از 

حق اختیار خویش سرزنش کرد، ھیچ کس را نمی توان بھ دلیل انتخابش 

. کردنکوھش

ای منفی ناشی از اشکالی در درک انتقاد کننده است، زیرا ھمھ ی این برخوردھ

نباید فراموش کرد کھ ھدف از مبارزه، فراھم آوردن شرایط رشد فرد است، 

این رشد یا . می نامند» تکامل«ھمان چیزی کھ در زبان سیاسیون کالسیک 

خود بھ درجھ ای از شعور، آگاھی، ،تکامل نیز میسر نیست مگر آنکھ فرد

تحلیل خودساختھ، درک و قدرت تشخیص دست یابد کھ بھ واسطھ ی تجزیھ و

با استفاده از قدرت اختیار این تصمیم باید . آن تصمیم بھ مبارزه بگیرد یا خیر

ون ھیجان زدگی، تام خود، بدون فشار، بدون ترس، بدون احساسات گرایی، بد

ر حفظ این تنھا د.باشدبدون آلوده شدن بھ عادتوبدون شستشوی مغزی

مسیر آن ھر چھ . است کھ تکامل فرد میسر می شود» انتخاب«اصالت مفھوم 

فرد باید در انتخاب راه خوشبختی خویش آزاد باشد و در . کھ می خواھد باشد

ان می این معناست کھ استبداد منشی آشکار یا پنھان و یا بزک شده ی دیگر

قرار تصمیم دیگران تابعرااوتواند آزادی و لذا اختیار فرد را محدود و انتخاب 

.رعایت تصمیم فرد، رعایت آزادی اوست. دھد
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مبارزه ای کھ بخواھد حق آگاھی، بکارگیری اختیار و یا حق انتخاب را از فرد 

نتیجھ ی سیاسی آن ھر چھ کھ می ،سلب کند مبارزه ای است ضد انسانی

ترسو، رمانبر،ع، فبایستا، تاانسان را فردیسازمان و حزبی کھ . خواھد باشد

نااندیشھ ورز، رھبر گرا و مطیع دستگاه تشکیالتی تربیت کند نھ محافظھ کار،

احترام عمیق ییک تشکل انقالبی باید بر پایھ. انقالبی است و نھ انسانی

چگونھ . درونی شده بھ انسان، درک او و تشخیص و انتخاب وی بنا شده باشد

اندیشیدن و ،فھمیدن،از حق تفکری توان بھ اسم انقالبی گری افراد را م

خالقیت محروم ساخت ؟ 

مرگ چریکی کھ نھ بھ واسطھ ی انتخاب آگاھانھ و آزاد خود، بلکھ بھ دلیل

جان خود را می دھد چندان ،و دستکاری فکری تشکیالتیروانیفشارجھل،

انتخابیمرگ در جھل مبین تکامل فردی نیست، مرگ آگاھانھ و . ارزشی ندارد

. ت از چنین تکاملی داردحکای

برخی می توانند بھ این نگرش انتقاد کنند و بگویند با چنین دیدی ھیچ کار 

در پاسخ باید گفت . سازمان یافتھ ی، جمعی و تشکیالتی نمی توان صورت داد

مبارزه، فردی یا جمعی بودن آن مھم نیست، محتوا و کیفیت آن از این شکل در

. ست کھ اھمیت دارداانسانانتخاب رزش رعایت ا. است کھ اھمیت دارد

مبارزه باید ابزار رشد انسانی باشد و نھ ھدفی برای مسخ انسان ھا و تبدیل آنھا 

یک تشکیالت سیاسی باید محفل انسان سازی باشد نھ .بھ مبارزان ماشینی

اگر قرار است شکل دادن بھ یک مبارزه چھ سودی دارد. ماشین مبارز سازی

چند دھھ ی اخیر در تاریخ بسیاری از مثال ھا در تی، مثل ی جمعی و تشکیال

تشکل ھایی شود کھ مبارزینی دوباره یسیاسی ایران، منجر بھ شکل گیری

ھدف از مبارزه اعتالی . دارندجاھل و بدور از اصالت انتخاب ھای آگاھانھ 
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نھ بھ عنوان یک جمع توده وار گمنام، بلکھ بھ عنوان فرد، بھ ،انسان است

. و حرمت خود، کرامتتمامیت حقوقرنوان بشر دع

ھر مبارزه ای باید بھ مبارز حق رشد دھد، حق اعتال دھد و این میسر نیست 

ی در دل تشکیالت، فراھم ساختن بستر آگاھی بخشنھادینھ کردن روندمگر با 

ھر و رعایت کامل حق انتخاب و اختیار اعتالی فکری و شخصیتی اعضا

گرفتن این بدیھیات ممکن است تشکل مبارزاتی دیر و سخت با  در نظر . کس

پا گیرد، اما در عوض، شکل گرفتن آن در ھر سطحی کھ باشد تامین کننده ی 

تشکلی کھ از . ، موفقیت آن و تضمین سالمت کار خواھد بودمبارزهکیفیت 

باشد دیگر بھ دنبال روابط سلسلھ بوجود آمدهافراد مجھز بھ این طرز تفکر 

نخواھد بود، دیگر بھ رھبری فردی و و کنترل گرابی ارزش گذارانھمرات

، از شخصیت پرستی دچار نخواھد شد، بھ حذف و تخطئھ نخواھد پرداخت

اعضایش نخواھد خواست کھ بھ جاسوسی و گزارش نویسی متقابل برای 

مستقر انسانی از نوع افقی؛ برعکس، در درون آن روابطی یکدیگر بپردازند

، تقسیم کار خواھد بود نھ تقسیم مقام و مرتبھ، رھبری جمعی مورد خواھد شد

رسانی و تصمیم مشترک خواھد بود، اطالعنظر خواھد بود، تبادل نظر و 

تشکیالتی در آن، نھ زاییده قوی آزادی و اختیار افراد رعایت خواھد شد و نظم 

کھ حاصل درک علت و معلولی و،ی حکمرانی و ترس و مجازات

در دل یک تشکیالت انسان محور، .گزینی آگاھانھ ھر کس خواھد بوداختیار

چنین نوع روابط سازمانی انسان ھایی پویا، نظم تشکیالتی نھ با ترس و عادت 

. و خودکفا خواھد ساخت، شکوفاروشنگر
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بھ عنوان نتیجھ گیری می توان گفت کھ مفاھیم پیوستن و جدا شدن در عرصھ 

برخیمورد باز تعریف قرار گیرد تا اجازه دھد کھی سیاسی و مبارزاتی باید

کھ بر فضای سیاسی حاکم شده است بھ تدریج زیر نادرستیروابط و پدیده ھای

. سئوال رفتھ و جای خود را بھ گزینھ ھایی بھتر و انسانی تر بدھد

روابط عاطفی پر غلظت و ضد عقالیی را باید بتوان با روابطی خردگرایانھ کھ 

مبارزه . جایگزین ساختباور دارندو ارزش درک و انتخاب افراد بھ اھمیت

در سایھ ی چنین برداشتی است کھ می . برای آزادی باید آزاده پرورش دھد

توان از فرصت ھای بی شماری کھ بر ای سرنگون سازی رژیم استبدادی بھ 

ی با یک اپوزیسیون آلوده بھ استبداد منش.وجود می آید بھره برد وعمل کرد

» مبارزین«اززدهمبارزه گری استبداد. نمی توان استبداد را از پای درآورد

.دکنبدل می تمی سازد و مبارزه را بھ امری میرا غیرپویاافرادی 

تشکیالت سیاسی انسان محور 

سازماندھی منظم و انسانی نیروھا گسترش آن نوع از ھمبستگی تشکیالتی 

افقی و با رعایت حق و حرمت مردمی است کھ در آن، روابط بھ صورت 

چنین تشکیالتی نھ درپیروی و اطاعت . انسانی مبارزین تنظیم شده است

رعایت . مکانیکی و از روی عادت است و نھ از ترس یا تبعیت کورکورانھ

تصمیم ،انضباط بر اساس درک و اراده ی ھر فرد است و بھ ھمین دلیل نیز

مورد احترام آگاھانھ ی ھر کس ،یکھای اتخاذ شده از طریق یک نظام دمکرات

سازماندھی منظم و انسانی بھ معنای رعایت حقوق دمکراتیک . قرار می گیرد

است و نھ پایمال کردن آن بھ این بھانھ کھ قبل از دستیابی بھ دمکراسی،فرد

یک .نفی حقوق دمکراتیک فردی را می طلبد،دستیابی بھ دمکراسی جمعی

،برخوردار استباالو کارآییقویال کھ از نظمتشکیالت انسانی در عین ح



بی گریانقالب در انقال

١١٠

مبارز فراھم می کند و حق تفکر و ھای فردراه را برای شکوفایی خالقیت

ھر شخصی در خود ظرفیت ، اجازه می دھد انتقاد را در او پرورش می دھد

ھای یک مبارز مستقل و متکی بھ خویش را رشد دھد و برای ھر تصمیم 

ھدف این نوع از .باشد کھ رھبری بھ جای او فکر کندگیری ساده ای منتظر ن

برخورد آن است کھ اگر تشکیالت بھ ھر دلیل ضربھ خورد و از ھم پاشید و یا 

فرد بھ ھر دلیلی تشکیالت را رھا کرد، بتواند بھ واسطھ ی آنچھ در زندگی 

تشکیالتی خویش آموختھ و درونی کرده است تبدیل بھ یک مبارز خود کفا شود 

ھ صفت فردی در محیط و شرایط جدید، سیر مبارزه ی آرمان گرا را بھ و ب

چنین تشکیالتی مبنا را بر استقالل فکری و عنوان یک انسان ادامھ دھد، 

وناتوانی می گذارد و نھ بر اساس وابستگی فکرینفراتشخودکفایی تحلیلی

. و عدم قابلیت در تشخیص ھای درستتحلیل مستقل وقایع

تشکیالت بیانگر ماھیت روابط ھرط انسانی امروز در دل ماھیت رواب

بھ قدرت تشکیالت برای دستیابیآناجتماعی فردا در دل جامعھ ای است کھ 

می است کھتشکیالت براستی دمکراتیکتنھا یک. مبارزه می کنداداره ی آن

تواند دمکراسی بھ ارمغان آورد، حتی اگر دیر و سخت؛ بھ ھمانگونھ کھ یک 

طور نھادینھ مستقر سازد، یالت غیردمکراتیک نمی تواند دمکراسی را بھ تشک

این تفکر و پراتیک یک تشکیالت است . حتی اگر قول و وعده ی آن را بدھد

نھ شعارھای زیبای ،قرار گیردچشم انداز آینده کھ باید معیار امید و قضاوت 

. آن

یده آلیستی و ذھنی، او تشکیالت سیاسی رابرخی این تصویر از حرکت

برای برخیمی تواندالبتھچنین ایده آل سیاسی. معرفی می کننددوررس 
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ناممکن جلوه نماید اما در این باره ماکس وبر، جامعھ شناس آلمانی، چنین می 

تمام آنچھ امروز ممکن گشتھ است از آنجا می آید کھ عده ای پیوستھ بھ «: گوید 

٣١» .آنچھ ناممکن بوده تاختھ اند

تی مانند آنچھ ما در این فرضیھ مطرح ساختھ ایم برای فرد یا تشکلی کھ حرک

قرار می دھد قابل تصور، ممکن و شدنی » انسان«اصل و اساس مبارزه را 

. چنین دیدگاھی برای یک تفکر انسان مدار قابلیت اجرایی خواھد داشت. است

عنوان شکل و ؛ نھ بھانسان نھ بھ عنوان ابزار مبارزه بلکھ بھ عنوان ھدف آن

»عضو«و » نفر«قالب بلکھ بھ عنوان محتوا و ذات مبارزه ؛  نھ بھ عنوان 

آگاه و دارای اختیارکھ انسانیفرمان ببرد، بلکھ بھ عنوان بایدیک تشکیالت کھ 

بر اساس شعور و اراده ی خویش حرکت کند ؛ توده ھا نھ بھ عنوان جمعی 

ن قرار گیرند، بلکھ بھ عنوان مجموعھ مبھم از افراد کھ باید مورد ھدایت نخبگا

ای از انسان ھا کھ ھریک دارای قدرت تفکر، تشخیص، شخصیت و ویژگی ھا 

ی منحصر بھ خویشند و بھ این عنوان می بایست رای و نظر ھریک از آنھا بھ 

عنوان نمودی از خرد جمعی در فرایند اخذ تصمیمات و اجرای آنھا مورد 

. احترام عملی قرار گیرد

اما چھ باک اگر بھ ،برای برخی ناشدنی جلوه کندیکاراین روش مکن است م

مانند ھای مادیدر روند مبارزه ی سیاسی واقعیت. راستی آن باور داریم

وامثال آن» الزامات تشکیالتی«٣٢» ضرورتھای  ژئوپلیتیکی منطقھ ای«

انسان باید .ھرگز نباید بھانھ ای برای کم اھمیت دادن بھ جایگاه انسان باشد

بھ خود تا زمانی کھ بتوان. اصل باشد و ھر پارامتر خرد و کالن دیگر فرع

٣١ Max Weber, Le savant et le politique, Ed.La Découverte, ٢٠٠٣
.»چرخ پنچم«برگرفتھ از مقالھ ی ٣٢
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بھ بھانھ ھای فرافردی حق فرد را ضایع کرد، اورا ناخواستھ فدای اجازه داد

او و شکوفایی آگاھانھ یجمع کرد و اصل را چیز دیگری جز تعالی ارادی

ر در این میان سرنگونی و تغییر نیست، حتی اگکیفیقرار داد امیدی بھ بھبود 

با آزادگی ،فرد را محدود کندیھر چیز کھ انتخاب آگاھانھ. رژیم ھم پیش آید

حاصل کرامت انساناستبداد با باززایش نابودی. و دمکراسی سنخیتی ندارد

این تنھا با پایداری باورمند بر حفظ حقوق فردی، حق انتخاب . خواھد شد

است کھ می توان حرکتی تازه و بدیع را درانیرانیبشری و شرافت انسانی ا

تاریخ مکرردر غیر این صورت، جز تکرار. تاریخ سیاسی ایران آغاز کرد

از می طلبد ه گرییو حفظ آزادی نھادینھ مبارزکسب، استقرار . چاره ای نداریم

رسیدن بھ آزادیی کھ بتواند انسان ایرانی را از چنگ استثمار و .نوعی دیگر

بداد آشکار و پنھان رھا سازد نیازمند این است کھ مبارزه ی انقالبی ما از است

الگوھای نظری  بستھ، نازا، ایستا و ناموفق فاصلھ گیرد و بھ سوی پرداخت و 

انسان محوری با استثمار ،کھ در آنای از انقالبی گری برودبرداشت تازه

ای رشد و تعالی ستیزی پیوند خورده و مبارزه گری تبدیل بھ بستری بر

تنھا این نوع از مبارزه است کھ نوید بخش جامعھ ای می . مبارزان شده است

شود کھ در آن انسان ھا رھا شده از قید روابط طبقاتی بھ عنوان افرادی رھا، 

ه و آگاه، شجاع، آزاد بھ دور از قید و بندھای خود ساختھ یا دگرساختھ با اراد

پیشرفت ،جامعھ ای کھ در آن. یش می روندبھ پانتخاب خویش بھ سوی تعالی

ھر کس موجبات پیشرفت ھمگان را فراھم می کند و پیشرفت ھمگان سبب 

جامعھ ای سرشار از آزادی، . پیشرفت ھر چھ بیشتر ھر عضو جامعھ می شود
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برابری، دوستی و ھر آن چیز خوب و انسانی دیگری کھ ذھن ما در جھان 

.... توان تصورش را ھم ندارداستبداد و استثمار زده ی کنونی

* * *
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نوشتارھای کورش عرفانی در سال ھای اخیر 
فھرست زیر عناوین برخی از مقالھ ھای کوتاه و بلند نویسنده است کھ در 

کلیھ این نوشتارھا در سایت زیرموجود . سال ھای اخیر منتشر شده است

com.korosherfani.www: است

میل مکاتبھ –برای تماس با کورش عرفانی می توانید با این آدرس ای 

com.yahoo@korosherfani: کنید

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

١٣٨٦نوشتھ ھای سال 

خاورمیانھدردیگریکشتاریدربارهھشدار

اعياجتمانقالبوایرانانقالباكتبر،انقالب

رود؟میسمتیچھبھایرانیآینده

ایرانیمیلیون٦٠تدریجیاعدام

»؟شماو»میرممیمردمثلمن

استماتماحالدرخاورمیانھجدیدجنگتدارکات

حاکمطبقاتتوسطایرانیانسانکرامتھتکتاریخیتداوم

نماییچپازچپمفھومبازشناسیمعیارھای

ساالریخشونتبھدادنپایانبراینیست،زاخشونتبانقال

است

«طبقاتیدنبریبالقوهمبارزانیا«اوباشواراذل

راهدرھایشورشوایرانیاپوزیسیون

ایرانمردمخودرھاییابزارقھرآمیز،یمبارزه
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نشودتبدیلعادتبھمبارزهبایدموفقیتبرای

پایینازمعنویرفقبھدھیپایانباالازمادیفقربھدھیپایان

؟شودمیمخالفانشمبارزاتصاحبسیستمچگونھ

آمریکاوایرانمذاکراتبرجنگیسایھ

کندمیتعیینقرمزخط«اپوزیسیون» برایرژیموقتی

استیسرمقھرآمیزیمبارزهباایراننجات

ایراندراجتماعیطبقاتسازخطرپیوند

درصھیونیسموفراماسونریداری،سرمایھاتحادپیروزی

فرانسھ

بودعطفینقطھیکتھراندرامروزرویداد

کشورداخلدرمجازاتھایکمیتھکارکرد

١٣٨٥سالھاینوشتھ

بودخواھدمتفاوتآیدمیکھسالیبخواھیم،اگر

سوسیالیسماجتماعیھایریشھیاگراییامعھج

است؟گرفتھرژیمحذفبھتصمیمخارجییارادهآیا

کشورداخلدرمجازاتھایکمیتھکردکار

قطارعقبدندهوترمزانداختندوروکندنحالدرایرانمردم

رژیمسرنگونی

ایراندراتمی«پوریم» ونژاداحمدی

؟پاسدرانسپاهدستبھرژیمپایان

لندنازباراینجنگطبلصدای
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زاھداندراخیرعملیاتیدرباره

زدخواھدرقمراایرانیآیندهخاورمیانھدرقدرتجھانیتقسیم

چھ باید کرد ؟: سال گذشت ٢٨

 فرانسھپس از مجاھدین، پ ک ک، قربانی دیگر فاشیسم

ایراندرصھیونیسمھاینفوذیشدنفعال

ایرانیمرژگردابآمریکا،ارتشباتالقعراق

وجدانخلوتدرخودازخواھینظر

تابیدنمیبررادیگرانرنجآنکھدرگذشت: پیرآبھ

ایرانانتظاردرجنگ

 شھرک ھای قتل و جنایت در ایران

 » طرح و بررسی یک پیشنھاد: » کنفدراسیون ملی دانشجویان ایران

عدام صدامشادی مشترک واشنگتن، تل آویو و تھران از ا

روزھای سخت رژیم فرا رسیده است

شماریمغنیمترااسانلومجددآزادی

مبارزه ی قھر آمیز،عرصھ ی بازیابی انسانیت برای ستمدیدگان

؟کنیمچھایراندیکتاتورھایابمرد،شیلیدیکتاتور

برایآمریکادریھودیلوبیواسرائیلبارژیممخفیمذاکرات

؟چیست

آنپیاموالتینآمریکایدرچپبھگردش

گریکنشافزونروزضرورت

کارگریضدورباآدمرژیم
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؟شودآغازتواندمیایرانباجنگ: ھادمکراتپیروزی

گرفتتصمیمبایدکھآنجا

کشاندایرانسویبھراجنگشمالیکرهچگونھ

ایراندرکارگریمبارزاتیتازهجھش

استطبقاتیخشمیشدهسازماندھیانفجارانقالب

 تقسیم بندی طبقاتی اپوزیسیون

 نگاھی دیگر بھ انقالبیگری

جایگاه نیروھای برانداز در صف بندی طبقاتی

 رواج مظلوم کشی در اپوزیسیون ایرانی

ایرانباجنگآغازلبنان،نبردپایان

زادی اسانلو، آغازی برای پویاسازی مبارزات مردمی آ

 فروپاشی اسطوره ی شکست ناپذیری ارتش اسرائیل

استممکندیگرحزبی

 جھان در مقابل خطر یھود ساالری

ھمدستی برای جنگ افروزی : یل ایران و اسرائ

کشندمینکشیمتازنندمینزنیمتا

شودمیآغازمادرونیبندھاازرھاییباایرانرھایی

،نھ می بخشم و نھ فراموش می کنمآقای اکبر گنجی

 رازموفقیت خیزش کنونی مردم: تداوم

 بمب اتمی رژیم یا انفجار اجتماعی جامعھ: انتخاب دشوار آمریکا

کردستان ضرورت آغاز دوباره ی نبرد مسلحانھ در
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تحلیلی بر چرایی تھاجم نظامی بھ ایران

ستم ساالری جھانی در بحران

ایراندرآزادیفردایوامروز

کنیمنوروزییبھانھراوروز

١٣٨٤ھای سالنوشتھ

ایراننجاتاندازچشمترینمردمیکارگری،مبارزات

؟دشمنانشانیاایرانیان: دادخواھدنجاترایراناکسیچھ

فاصلھ ی واقعیت جنبش کارگری از آرمان سرنگونی اپوزیسیون

؟امنیتشوراییاواحدشرکتکارگران

سیاستدراختیاروجبر

دهپاشیھمازیجامعھدراجتماعیجنبش

سیاسییمبارزهدرکنشواندیشھجایگاه

باشدترمھمرھبریوحزبازشایدآنچھ

چرا اپوزیسیون ایرانی سیاسی نیست

بخواھد» سرنگونی«ایران چیزی بیشتر از یو اگر جامعھ...

روشنگربدونھایتودهکابوسروشنفکران،معضل

ام قیام محرومان در فرانسھپی

شتابدمياسرایلیاريبھایرانجمھورریسوقتي

ھستندھاانسانھمانمردم

؟استضروریرژیموآمریکاآیاجنگ

 شرط شرافت انسانی: عصیانگری



١١٩

نگرشی بر وجھ نظری مبارزه ی سیاسی چپ ایران

دیگراندرددرکوگريمبارزه

ماستدروناستبدادازناشیرژیمبقای-

یدئولوژیکعقب نشینی از نوار غزه و آغاز بحران ا

؟کردستاندرجدیدکشتارییبھانھ: القاعده

 سپاه در خدمت نقشھ ی شوم ھیت موتلفھ

دشمنانشبرایزمانبھترینرژیم،برایزمانبدترین

استشدهدعوتصحنھبھآمیزقھریمبارزه

؟رژیمانتخاببدترینیابھترین

 مرگ احمدی نژاد و تب رفسنجانی

آزادیخونینبھای

ایرانیانبرايفرانسھرفراندمدرسھاي

ایراندررومانمحقیامسازيآماده

اپوزیسیونورژیممشترکبستبن

زندگيازمبارزهناپذیريجدایي

دانیمميباراین

دولتيسرکوببھعمليپاسخضرورت

بقاتیطنبردوطلبیتجزیھ

نزنیمجادرچگونھ

رژیمحفظدرآمیزمسالمتيمبارزهگفتمانکارکرد



بی گریانقالب در انقال

١٢٠

١٣٨٣سالھاینوشتھ

جنایتحراج

داردادامھایرانمردمکشينسل

؟مسلحانھقیامیارفراندم

استسنگسارانتظاردركھاوبھاينامھ

زیستخواھدھمیشھفلسطین

ایرانتاریخدراستبداديحكومتگرياجتماعيپذیرش

اسرائیلوایرانھايرژیمسرنوشتپیوندھاي

ایراندرسیاسيتحوالتطبقاتيبستر

ایراندرنھادینھساالريجنایتتاریخيبستر

میھننابوديبھدعوت

سیاسييمبارزهانسانيمباني

ایراندرسیاسيدگرگونيختاريسامرزھاي

استبداديجامعھدرمبارزهوھنر

 ١٣٨٣تیر ١٨نگاھي بھ :الگوي دیگري براي مبارزه گري

ھانخبھخودكشيوكشينخبھ

ایرانيانقالبيكیستي

تاریخمقابلدرایرانيجوانان

ایراندركارگرطبقھازماركسیستيفھمنارسایي

١٣٥٨فروردین١٢طبقاتيشناسيجامعھ

گذردميكربالازتھرانراه



١٢١

١٣٨٢سالھاینوشتھ

طبقاتي در ایراننگاھي دیگر بھ مبارزات)٢(كنش براي سرنگوني

 جنبش صنفي فرھنگیان)١(كنش براي سرنگوني

رژیمساختاريبازسازيازقبلاپوزیسیونشانس

ایرانمعاصرسیاسيتاریخدركنشوگفتار

اسالمیشورایمجلسانتخاباتدربریتانیاولیعھدشرکت

سازبحرانانتخابھايوانتخاباتسازيبحران

؟آفریدخواھدسیاسيتحولطبیعيحادثھ: بم

نظامفروپاشيبرايانتخاباتتحریمازاستفاده

پیامدھاي ایراني وضعیت آمریكا در عراق

ایراندرآفرینيدگرگونبرايمناسبموقعیت

پاریسدرمعجزه

ایراندرساالرمرگفرھنگتداوم

ایرانیانآزادیخواھيرشدموانع

 جایگاه كنوني مقاومت مسلحانھ اجتماعي در ایران

نقش جنبش ھاي صنفي در استراتژي سرنگوني

 جایزه ي مخترع مواد منفجره براي جلوگیري از انفجار اجتماعي در

ایران

ایرانحراجازقبل

شدطلباناصالحنجاتفدايپاپنوبل

بماندایرانكھكنیمچھ



بی گریانقالب در انقال

١٢٢

ایراندرمبارزاتیروشھای

باد انقالب اصالحات مرد زنده-

استبداديجامعھدرمبارزهوفرد

جامعھكنترلابزارپروري،جرم

اجتماعيقدرتیاسیاسيقدرت: ایرانآیندهبراياستراتژیكانتخاب

نظامحفظبرايرژیمحذف

دیگرخمینيیكبھآمریكااستراتژیكعالقھ

ایرانياپوزیسیوندرآمریكازدایيوگرایيآمریكا

ایراندرشرایطسازيدگرگونموانعومستقلیناپوزیسیون

ایراندرقطعي،پیروزيعراقدراحتماليشكست: آمریكا

وفرداامروزایراندرمنفردیناپوزیسیوننقش

تیر١٨حركتادامھبراينكاتي

ایراناخیراجتماعيخیزشھايبركاركردينگرش

مجاھدینبازاندیشيبرايمحورھایي

سیاسيكاركردعملي،زنیا: قھرآمیزمبارزه

كردساكتپاریسازتواننميراتھرانخیزش

سرنگونيراه: جنبشبھخیزشتبدیل

ایرانمعاصرسیاسيتاریخدراجتماعياخالقنقش

ایرانياپوزیسیوندرگرایيآرمانوسرنگوني

؟آمریكاتوسطرژیماجباريدگرگوني



١٢٣

اسالميجمھوريحكومتسلطنتيتولیدباز

ایرانآزاديبرايمبارزهگمشدهحلقھ؛اجتماعيآگاھي

منطقھدرآزادیبخشھايجنبشآیندهوآمریكا-٣

منطقھدرآزادیبخشھايجنبشآیندهوآمریكا-٢

منطقھدرآزادیبخشھايجنبشآیندهوآمریكا-١

مجاھدینوظیفھدیگران،وظیفھ

رژیماخیرجنایتبھاستراتژیكپاسخ: اپوزیسیوننویندینامیزم

ایرانبرايآمریكاصادراتيدمكراسيفاجعھ

ایرانسیاسياشغالبامقابلھراهجمھوریخواھان،جبھھ

آمریكاارتششناسيجامعھ

جھاندرآمریكاجدیداستراتژيیابيریشھ

كنیمسازماندھيراجھانيمقاومت

١٣٨١ھای سالنوشتھ

ایرانیانسیاسيمبارزاتدرانسانآزاديجایگاه

بگیریمجديراجمھوریخواھانجبھھتشكیل

ایرانآیندهآمریكایينسخھ

جالدانباھمسویياستراتژي: آمیزمسالمتمبارزه

انقالببادزندهمرد؛انقالب

كشيآزاديشدنجھاني

،سازدمينوجھانيآمریكاساكت

كندمينابودرالتمیكآمریكاچگونھ



بی گریانقالب در انقال

١٢٤

دشمنكشیدنآتشبھیاخودسوزي

ملتیكتاریخيفالكت

كشور؟شدهآزاداستاننخستینكردستان

ترسووپذیرذلتملتیكنجاتراهمسلحانھفداكاري

موفقیتضرورت: مليھمبستگيجبھھ

ایرانياپوزیسیوندرسرنگونيخطنوزایش

اتحادرویايانداختندوروسیاسيبنديمرزسازيساده

اپوزیسیون

ھانيجبعدملي،بعد: اسالميجمھوريعلیھمبارزه

رضامحمدبامحمدتعویض: ھامشاركتيسناریو

امسالتیر١٨ازھایيآموختھ

ایرانمردمدربارهاپوزیسیونتوھم

ایرانیانخودآگاھيآزمایشروزتیرھیجده

مجاھدینخواندنتروریستتاسپتامبر١١بركتپرعملیاتاز

استحتميرژیمسرنگونيجایگزینطیفتشكیلبا

كنید؟ميچھبعدشدتمامھمبھمن٢٢كارناوال

كشورازخارجشدهفسیلاپوزیسیونبرايجایگزیني

بادچنین؟نابودیستحالدرطلباناصالحمافیاي

رسیدخواھدایرانيسوناپوزینوبتعراقیھاازپس

استراتژيخدمتدرتاكتیكبعنوانمسلحانھ،مبارزه



١٢٥

١٣٨٠ھای سالنوشتھ

ایرانيكمونیسمانتظاردرایرانكارگريجنبش

؟اختیاریاجبر: زیسیوناپواتحاد

استباطلایرانيمحرومطبفاتنظرازانتخابات

ایرانيكارگرانحقوقازدفاعجبھھتشكیلراهدر

؟استشدهمسخملتاینچرا

شدهمسخملتیكبھسرگشادهنامھ

سازيسرنگونالزمھاپوزیسیونخودآگاھي

شویممبارزهعمليفازبھورودآماده.

 * *

و نیز درس عالوه بر این مقاالت تعداد زیادی مصاحبھ ھای شفاھی، سخنرانی

ھای شفاھی از نویسنده موجود است کھ برای اطالع از جزییات آن می توانید 

com.korosherfni.www:سایت مراجعھ کنیداینبھ
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