
 

 

رفسنجانی از رياست مجلس خبرگان حذف شد          
اسی و                  حران سي زيرا راه حل وی برای حل ب
حکومتی رژيم اسالمی موضوعيت خود را                 

ه                .   کامال از دست داد    ی و ب جان ظر رفسن از ن
ی و تضعيف                 درست هر نوع ضربه به سدعل
وی مستقيما ضربه به کل رژيم اسالمی است و         
ه                  ی ممکن است ک جلوگيری از آن در صورت
اشد          ايش ب سدعلی رهبر کل نظام و همه جناحه
اح                  ه جن ي ل ر ع و نه رهبر و حامی يک جناح ب

 . ديگر
ه                    ود ک ی ب جان ظرات رفسن تحت تاثير همين ن
اصالح طلبان حکومتی با آنکه مردم در خيابان        
د،            شعار مرگ بر ديکتاتور و ولی فقيه می دادن
ردم                   ه م ي ق ر از ب و با آنکه خود سالهاست بيشت
ه             می دانستند که پشت تمام تصميمات و از جمل
هور شخص                کودتای سپاه در تعيين رئيس جم
ی               ران وار سخن خود سدعلی است، با اين حال ن
ا را                      ودت ح ک اه در تشري پ يکی از سرداران س
د                         دن ي وش اه ک پ ا شکايت از س بهانه کردند و ب
ادات و                            ق ت ه ان مل دف ح ی را از ه ل دع س

ری   .   اعتراضات جنبش مردم دور کنند     با دستگي
ه طرح                  اه روشن شد ک شکايت کنندگان از سپ
ی خود                ران ن سخن رفسنجانی که حتی در آخري
اال              در مجلس خبرگان هم بر آن تاکيد کرد در ب

دارد      داری ن ري رح             .   خ ر ط ازه اگ الوه ت ع ب
رفسنجانی در باال پذيرفته ميشد بايد کار دشوار        
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عنوان عجيب و غريب اين مقاله ساختۀ            
. نگارنده نيست؛ يا تماما نيست                                

اصطالحی من درآوردی بود     "  اصقالب"
در "  دوم خرداد   "که نظريه پردازان            

دورۀ دوم رياست جمهوری خاتمی با                 
و "  اصالحات"ترکيب واژه های                    

به اين معنا که    .  باب کرده بودند  "  انقالب"
می "  اصالحات"با شيوه های تدريجی           

، که     "انقالب"توان به همان اهداف                  
عبارت باشد از تغيير رژيم و تغيير                      

. بنيادی در ساختارهای سياسی، رسيد             
بهترين بيان تبيين          "  اصقالب"همين     

ليبرال ها و سوسيال دموکرات هايی هم           
شد که هدف شان را جمهوری سکوالر و        
مدرن اعالم می کردند اما استراتژی                  
سياسی شان چيزی جز حمايت از اصالح    

طلبان حکومت در انتخابات های خودی          
می توان گفت که تبليغ           )  ١.(رژيم نبود  

محتوای تالش   "  اصقالب"ممکن بودن      
با عناوين مختلف، شامل             (ليبرال ها         

) جمهوری خواهان و سوسيال دموکراتها      
برای قانع کردن فعاالن جنبش زنان و                
جنبش دانشجويی و جنبش کارگری برای       
حمايت از جناح های اصالح طلب رژيم          
بود؛ جنبش هايی که اهداف شان آشکارا          
در چارچوب رژيم جمهوری اسالمی               

حتی پس از افول             .  قابل تحقق نبود        
اصالح طلبی، با پا گرفتن جنبش توده ای        

، وقتی در خيابان ها              ١٣٨٨در سال       
بلندتر "  ساختارشکن"طنين شعارهای         

می شد، هنوز برخی از قلم زنان اصالح          
طلبان تالش برای مسلط          

 ٢ در صفحه 
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در "کردن شيوه های سازشکارانه و                       
بر اين جنبش را      "  چارچوب قانون اساسی   

توجيه می  "  اصقالب"همچنان با رجوع به      
 بهمن امسال، اما،                ٢۵با      )  ٢.(کردند

 . را خودشان هم کنار گذاشتند" اصقالب"
 

 پايان اصقالب
 بهمن روشن شد که         ٢۵با تظاهرات های       

جنبشی که دشمنانش تصور اتمامش را                  
داشتند نه فقط زنده است، بلکه هدف فوری          

موج .  اش سرنگونی رژيم واليت فقيه است      
دوم جنبش توده ها در ايران با پتانسيل                     
انقالبی باالتری بازگشت، و وقتی نمونۀ               
تونس و مصر را پيش رو دارد، نمی تواند           
در گام اول به کمتر از سرنگونی تماميت              

ديگر جای انکار     .  اين رژيم رضايت دهد      
نه هيچ يک از جناح های                .  نمانده است   

رژيم و نه اصالح طلبان رانده از قدرت، و         
و مخالف   "  ضد خشونت  "نه ليبرال های        

انقالب، ديگر نمی توانند وجود جنبش توده         
ای، اهداف انقالبی و شيوه های انقالبی آن          

را "  نوبت سيد علی    "پيام   .  را انکار کنند    
همه گرفته اند و هرکس واکنشی فراخور              

کارگزاران دستپاچۀ رژيم       :  ماهيتش دارد   
جز زدن بر سر ياران ديروزی خود راهی          

" پراگماتيست های .  "به نظرشان نمی رسد     
رژيم، که تاکنون به نعل و به ميخ می زدند           
و اميدشان اين بود که جنبش را اصالح                   
طلبان کنترل می کنند و به ناچار اهرمی                
برای تقويت مواضع همين پراگماتيست ها          

 ٢۵در حاکميت قرارمی دهند، در برابر               
بهمن الزم ديدند که مرزبندی صريح شان           
با جنبش را از زبان شخص رفسنجانی                   

شان در   "خط قرمز  "چنين اعالم کنند که           
واقع خط نيست، بلکه تخته ّسالی قرمزی            

است که حفظ نظام، حفظ واليت فقيه، و                  
. حفظ شخص خامنه ای را شامل می شود             

 بهمن فهميدند    ٢۵موسوی و کروبی هم با          
که جنبش بطور برگشت ناپذيری فراتر از           
آنچه آنها می خواستند رفته است، پس به                

منشور شان را       "  ويراست دوم   "سرعت    
منتشر کردند؛ که در ادامه به آن خواهيم                

 . پرداخت
 

 ٢۵واکنش اپوزيسيون ليبرال در برابر                 
خيل .  بهمن از همه آشفته تر است                          

روشنفکران ليبرال بی آنکه خم به ابرو                  
بياورند تمام تحليل های ديروزی خود از              
ماهيت و اهداف و شيوه های جنبش مردم             
را بی سر و صدا به طاق نسيان گذاشتند تا            

اين .  نقش تازه ای برای خود تعريف کنند            
ها که در دفاع از اصالح طلبی کاسۀ داغ              
تر از آش بودند، و بعضی شان به نحو                     

، تا   )٣(غريبی همچنان داغ تر می شوند             
ديروز برای تقويت موسوی و کروبی اين           
نقش را بر عهده داشتند که مدام تبليغ کنند              
که تنها راه تغيير، اصالحات تدريجی در             

هدف، اصالحات گام به      .  همين رژيم است   
گام است، و جنبش در خيابان تنها به اين                
کار می آيد که سران رژيم را ناگزير از                 
عقب نشينی و ميدان دادن به سياست                         

می گفتند جنبش    .  مداران اصالح طلب کند     
در ايران بنا به تعريف نمی تواند اهداف                
انقالبی بخواهد و شيوه های انقالبی را                   
اتخاذ کند، چرا که اساسا عهد انقالب ها در          

در قرن بيست و يکم          .  تاريخ به سر آمده      
ديگر سازندۀ تاريخ طبقه کارگر و توده                  

حتی فيس بوک و          .  های تهيدست نيستند      
را شاهد   "  شبکه های اجتماعی     "تويتر و      

می گرفتند که چرا اين جنبش ماهيتا                          
می گفتند . طبقه متوسط است" جنبش مدنی "

اينها همه تميز و مودب و متمدن اند، و                    
خشونت و انقالب نمی خواهند؛ انقالب کار        
تودۀ بی تمدن و کم سواد و آستين چرکين               

٢ 
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ا،           اره  مبنی بر بی تقصيری سدعلی در کشت
ا در                    جاوزه ا و ت جه ه دستگيری ها، شکن

 . زندانها آغاز ميشد
بش              اال، جن با شکست طرح رفسنجانی در ب
وان            ن ع اعتراضی مردم حمله به سدعلی را ب
م اسالمی                    ات رژي اي ن ه ج م باعث و بانی ه
بش و در                       از دوم جن ا آغاز ف ادامه داد و ب

ار         ٢٥تظاهرات   ن      "  بهمن با شع ارک، ب ب م
ی     ه طرح           "   علی، نوبت سدعل روشن شد ک

. رفسنجانی در پائين نيز بدون مشتری است        
گامی می             ن طرح آشتی جويانه رفسنجانی ه
ر          ي توانست خريداری بيابد که دو طرف درگ
ش                   ب ن ی و ج الم م اس ی رژي ن ع ش ي ب ن ج
آزاديخواهانه مردم خواهان مدارا و يک راه        

ه           .   حل ميانه بودند   د ک رژيم اسالمی می دان
ی جز دعوت                    اي ن ع ی م ن هرگونه عقب نشي
ردم             دارد و م م ن مردم به ادامه حمله به رژي
ه                    م ه ه ان دادن ب اي رای پ نيز می دانند که ب
م اسالمی بسر               باليايی که در حاکميت رژي
د                  اي م اسالمی ب ام رژي شان آمده در اولين گ

 . سرنگون شود
جز                    ردم راهی ب وری م ات ت ک جنبش ضد دي
حالل             انقالب، سرنگونی رژيم اسالمی و ان
تمام ارگانهای سرکوبگر نظامی و امنيتی آن       
ز                   ي م اسالمی ن دارد و رژي در مقابل خود ن
جه،                  ری، شکن گي برای حفظ خود جز دست
اقی            رايش ب تجاوز و کشتار ابزار ديگری ب

سير وقايع بسرعت بسمت يک  .   نماينده است 
دو قطبی آشتی ناپذير رژيم اسالمی و جنبش        
ام راه            م ضد ديکتاتوری در حرکت است و ت
ه از هر دو                ان حل ها و صداهای آشتی جوي
ی خود را از دست                  اراي طرف اين قطب ک
داده و می دهند و در بهترين حالت تنها پس       
ی             واي ن از رفتن سدعلی ممکن است گوش ش

ا       .   بيابند ردم ي تا رفتن سدعلی، يا با انقالب م
  .با رژيم اسالمی، راه ميانه ای نيست
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است که تازه يا از احمدی نژاد                
راضی اند يا عقل شان به دموکراسی و                   

و .  جامعۀ مدنی و اين حرف ها نمی رسد             
برای تبليغ همين اراجيف لشگری از تحليل        
گران نادان و پرافاده، ژورناليست های بی         
استعداد و کاريريست، اساتيد درجه دوی              
ايرانی دانشگاه های درجه سۀ امريکايی و          
اروپايی، و فعاالن سياسی فسيل و پشيمان            

اما در  .  از پيشينۀ چپ خود را بسيج کردند        
برابر امواج انقالب در کشورهای عربی،           

 بهمن در ايران، همۀ اين حرف ها               ٢۵و   
 . باد هوا شد

 
خاصيت هر جنبش توده ای اين است که پا            
گرفتنش دلبخواهی نيست و علت های                     

خاصيت هر جنبش توده     .  عميق مادی دارد   
ای اين است که طبقات شرکت کننده در آن           
اهداف عينی دارند و شيوه های دستيابی به          
اهداف شان را ناگزيرند با آزمون و خطا              

و خاصيت جنبش توده ای مردم                 .  بيابند
ايران هم اين است که ديناميسم و منطق                  

نمی "  اصقالب"مادی خودش را دارد، و با       
آنچه به   .  توان سر و ته آن را هم آورد                  

جنبش توده ای در ايران ماهيت انقالبی می         
بخشد همان است که آتش انقالب را در                    

تهيدستان نان   :  تونس و مصر برافروخت       
اما .  می خواهند و اقشار وسيع مردم آزادی       

حتی آنها که فقط نان می خواهند به سرعت          
می آموزند که برای گرفتن نان به آزادی               

و آنها نيز که غم نان ندارند بايد         .  نياز دارند 
بياموزند که تا بخشی از جامعه نان نداشته           
باشد هيچ بخش ديگری هم آزادی نخواهد             

آزادی در يک جامعه يا همگانی              .  داشت
و بدون تأمين نان برای            .  است يا نيست     

. همه، از آزادی نمی توان سخن گفت                      
شعار  "  نان و آزادی      "بيهوده نيست که           

توأمان همۀ انقالب های بزرگ تاريخ بوده          
در ايران امروز از نظر عينی هم               .  است

کسب آزادی های سياسی و مدنی و هم                    
برقرار کردن برابری اقتصادی هدف عينی      

در ايران امروز،     .  جنبش تودۀ مردم است      
از نظر عينی، آزادی و برابری را تنها می          

توان به شيوه های انقالبی و با تغيير بنيادی         
در ساختارهای سياسی و اقتصادی متحقق          

 بهمن     ٢۵جنبش مردم ايران با                 .  کرد
اصالح طلبان و حاميان ليبرال شان را به             
اعتراف واداشت که خودآگاهی عمومی اين       
جنبش آشکارا تحقق اهدافش را فراسوی              
رژيم جمهوری اسالمی جستجو می کند و            
می داند که برای برانداختن اين رژيم بايد             

حال که  .  شيوه های انقالبی را به کار بگيرد      
را نمی توان به اين مردم قالب          "  اصقالب"

کرد، اصالح طلبان و ليبرال ها اميدوارند           
 با چنين جنبشی چه کنند؟

 نوبت انالحات؟
واقعيت اين است که تاريخ مصرف                          

 آبان  ١٣، با    ٨٨در همان سال     "  اصقالب"
 دی، به پايان      ۶ آذر و خصوصا با          ١۶و  

ولی اصالح طلبان، و بويژه           .  رسيده بود  
روشنفکران ليبرال کاسۀ داغ تر از آش،               

و "  گفتمانی"اميدوار بودند که با تدابير                
شايد بتوانند رواج شيوه       "  خشونت"مذمت   

اما .  های انقالبی در جنبش را جلو بگيرند          
ذهنی نمی توان منطق     "  گفتمان"به ضرب    

عينی يک جنبش را تغيير داد؛ اين بود که              
 ٨٨ بهمن     ٢٢در   "  اسب تروا  "با تاکتيک     

نشان دادند که اگر قرار است جنبش به                    
شيوه های انقالبی رو بياورد، ترجيح شان           

. اين است که اساسا جنبشی در خيابان نباشد       
و برای بازگشت به بدنۀ حاکميت نيز،                     
رهبران اصالح طلب رانده از قدرت نشان         
دادند که بجای اتکا به جنبش خيابانی                        

، حاضر و مشتاق اند اجازۀ      "ساختار شکن "
شرکت در انتخابات آتی را از حريف                      

" اصقالب"به اين ترتيب عمال      .  گدائی کنند 
را کنار گذاشتند و همان مسير آشنای                        

دوران خاتمی را خواستند            "  اصالحات"
اما واقعا چه دليلی داشت که             .  دنبال کنند  

حريفی که برای قبضۀ قدرت کودتای                      
انتخاباتی کرده بود اکنون به دست خود راه         
بازگشت اينها به بدنۀ حاکميت و مشارکت           

اين است که پس     !  در انتخابات را باز کند؟     
 سران اصالح طلب رانده      ٨٨ بهمن   ٢٢از  

از قدرت هيچ نقشۀ با معنايی نداشتند و                    
تا اينکه تونس و      .  عمال حاشيه نشين بودند     

مصر به دنيا نشان دادند که عصر انقالب             
 .فرارسيده است

 
الزم نيست آدم مارکسيست باشد، بلکه هر           
کس که سررشته ای از سياست دارد می                
فهمد که اين موج انقالبی پديده ای ويژۀ                  
کشورهای عربی نيست، و همان عواملی            
که آتش انقالب را در تونس و مصر                          
برافروخت در جامعۀ ايران نيز حاضر                 

حتی رفسنجانی چند بار به اين                  .  (است
برای موسوی و          .)  حقيقت اذعان کرد         

کروبی نيز روشن بود که اعتراضات توده          
ای در ايران دوباره با الهام از مصر و                    
تونس، و اين بار در راستای بی ابهام                       

پس استراتژی    .  انقالب، سر بر می کند            
در قياس با         .  ضروری شد    "  انالحات"
يعنی "  انالحات"، استراتژی         "اصقالب"

نقش اصالح طلبان اکنون اين می شود که             
تالش کنند تا جنبش، به رغم ماهيت آشکارا        
انقالبی، حتی به رغم اتخاذ شيوه های                      
انقالبی، هدفش در عمل از تحقق                                 
 . اصالحاتی در ساختار سياسی فراتر نرود

 
، روشن است که       "اصقالب"در مقايسه با      

عقب نشستن ناگزير    "  انالحات"استراتژی  
اصالح طلبان در برابر پيشروی جنبش                 

نخستين نشانۀ اين عقب نشينی      .  توده هاست 
را به  "  اصقالب"اين است که اگر می شد          

اظهار فضل روشفکران آراست و بمنزلۀ            
تئوری و نظريۀ سياسی تازه ای در بوق                

کهنه ترين نقشۀ تمام             "  انالحات"کرد،     
سازشکارانی است که در طول تاريخ در              
جنبش های انقالبی حضور به هم رسانده              
اند تا از مضمون تهی اش کنند؛ و از همين           

را از چشم توده ها            "  انالحات"رو بايد      
اتاق های   "مخفی نگاه داشت و تنها در                 

اين است که نگارنده      .  (نجوايش کرد "  فکر
اين واژه را برای توصيف استراتژی اين             

و اگر چه         .)  مرحله شان ساخته است            
اصالح طلبان چنين واژۀ ناآشنايی را بر                

٣ 



 

 

زبان نمی آورند، اما مصداقش را        
انالحات :  در همين يکی دو ماه همه ديده اند       

همان مسيری است که در مصر و تونس،             
با امثال عمر سليمان، تالش داشتند طی                  

انالحات همان مسيری است که                  .  شود
باراک اوباما و هيالری کلينتون به هيأت              
حاکمۀ مصر، يا سارکوزی به هيأت حاکمۀ        

و برای   .  تونس، توصيه کردند و می کنند          
در تونس پس از بن     "  انالحات"تثبيت همين   

علی است که ديروز بر تظاهر کنندگان                  
آتش گشودند، يا در مصر پس از مبارک               
پريروز اعتصاب کارگران را غيرقانونی          

موسوی و کروبی   "  انالحات.  "اعالم کردند 
تنها "  ويراست دوم منشور سبز     "با انتشار    

 بهمن رسما اعالم شد،     ٢۵چند روز پس از     
آن را ليبرال های حامی       "  انالحات"و پيام    

 . شان به سرعت گرفتند
 

گرهگاه اصلی منشور سبز موسوی البته              
پايبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی          
بوده است که آشکارا هدفی فراتر از رژيم            

" ويراست دوم  .  "حاضر را نفی می کند           
را محور   "  قانون اساسی  "منشور همچنان     

" اجرای بدون تنازل قانون اساسی     "دارد و   
را تکرار می کند؛ اما تفاوت هايی با چاپ            

و (اول دارد که ميزان عقب نشينی موسوی        
کروبی که امضايش تنها بر ويراست دوم             

بطور نمونه،  )  ۴.(را نشان می دهد    )  هست
در نسخۀ پيشين خواست اجرای قانون                    

قانون گرايی  "اساسی زير سرفصل صريح      
آمده بود، اما اکنون اين سرفصل      "  و مذاکره 

زير !  تغيير يافته است       "  راهکارها"به    
همين سر فصل، در نسخۀ پيشين به                           

پيگيری اهداف  "صراحت گفته می شد که         
...  آرمان های هميشگی انقالب اسالمی         و   

بر پايۀ ميثاق مشترک مردم ايران يعنی                 
انجام می شود؛ در ويراست      "  قانون اساسی 
" ميثاق مشترک قانون اساسی    "دوم هرچند    

آرمان های هميشگی    "برجاست، اما بجای      
آرمان های    "می گويد        "  انقالب اسالمی   

در نسخۀ اول         ".  هميشگی مردم ايران        
اجرای "جنبش سبز را        "  راهکار اصلی  "

می شمرد، و در    "  بدون تنازل قانون اساسی   
تالش "ويراست دوم، گرچه اين آخری به            

 اجرای بدون تنازل قانون     برای ايجاد زمينه  
کاهش يافته، اما، اوال، اين تالش          "  اساسی
شمرده شده  "   اصلی های راهکار از"صرفا  

يعنی چند تا راهکار اصل ديگر هم           (است  
و، ثانيا،   )  ممکن است وجود داشته باشد           

" اجرای بدون تنازل قانون اساسی                        "
برخاسته از رأی        "بالفاصله با عبارت            

و همين نکتۀ آخر       .  مقيد شده است    "  مردم
روزنه ای است که راه ليبرال ها را به                     

 .انالحات باز می کند
 

واکنش "  ويراست دوم "ليبرال هايی که به        
نشان داده اند عموما هم آن را تأييد کرده اند     

) ۵.(و هم تغييرات آن را ناکافی دانسته اند          
اما اين تقريبا بر همه شان روشن است که             

 بهمن چنين منشورهايی ربطی        ٢۵پس از    
نمونه ها  .  به واقعيات سياسی جامعه ندارد       

قادر به  ...  »اجرای بی تنازل  «:  "فراوان اند 
هيچ پيوند معنی داری با مردمی که در کف         
خيابان رفتن ديکتاتور را مطالبه می کنند،           

دنباله رو         مردم ديگر      )  "۶."(نيست
اجرای بدون تنازل       «شعارهائی از قبيل          

يه عصر     بازگشت« و يا         »قانون اساسی  
 که بطور مکرر از سوی           »طالئی خمينی  

ميگردد،   آقايان موسوی و کروبی تکرار          
 اين نوع مقوالت را            اسانمی باشند و اس        

مملکت    تمام بدبختی های امروزی            أمنش
 ) ٧"(.ميدانند

 
جوابگوی وضعيت    "  ويراست دوم   "اگر    

حاضر نيست پس جنبۀ مثبت آن کجاست؟            
سوای برخی خرده ريزها که از جانب                    

از (ليبرال ها با آب و تاب تکرار می شود             
در "  جايگاه واال "بجای"  عدالت"قبيل اينکه   

ميان ارزش ها و آرمان های منشور اول               
را در ميان     "  شأن اولی و اصلی       "اکنون   

، تمام جنبۀ   !)ارزش های ويراست دوم دارد    
به همان اضافه کردن   " ويراست دوم"مثبت  

قانون "به ميثاق    "  برخاسته از رأی مردم     "
تعبير عمومی ليبرال   .  محدود است "  اساسی

ها چنين است که به اين ترتيب ويراست                 
دوم، دستکم به طور تلويحی، دست جنبش           
را برای مطالبه ای فراتر از رژيم                              

تفسير اين   .  جمهوری اسالمی باز می کند        
نکته مثال اين است که اگر منشور هنوز                 
اجرای تماميت قانون اساسی فعلی را می             
خواهد، اين امر الزاما به معنای تأييد رژيم          

بلکه می توان چنين تفسيرش     .  حاضر نيست 
کرد که به اين سبب است که اوال اين قانون           
اساسی روزی روزگاری رأی مردم را                 

داشت، و ثانيا اصولی از همين قانون                       
مربوط است   "  حقوق ملت  "اساسی که به        

اکنون اجرا نمی شود، و چنانچه اين اصول         
. اجرا شود به سود جنبش مردم است                        

برخاسته از رأی       "بنابراين، افزودن قيد          
خاصيتش اين می تواند باشد که                "  مردم

" اجرای بی تنازل قانون اساسی        "خواست   
اکنون به معنای اين نيست که هدف نهايی             
جنبش سبز اجرای همين قانون اساسی و               

بلکه اگر تمامی مفاد      .  حفظ اين رژيم است     
قانون اساسی فعلی اجرا شود، جنبش می              

برخاسته از رأی   "تواند، با رجوع به معيار      
، با دست بازتری بسوی برگزاری            "مردم

.(انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی برود       
با اين وجود برای ليبرال ها روشن                  )  ٨

است که روايت زمخت ويراست دوم از                
ناکافی است و کارش نمی                 "  انالحات"

خوشبختانه خود ويراست دوم وعدۀ        .  گيرد
ويراست های بهتری را در آتيه می دهد، و          
برخی ليبرال ها نيز اظهار اميدواری می             
کنند که مالحظات شان در ويراست های              

 )٩.(بعدی ملحوظ خواهد شد
 

قانون اساسی برخاسته     "چنين تفسيری از       
در ويراست دوم موسوی را     "  از رأی مردم  

خوانش "با حسن تعبيربسيار تنها می توان          
خاصيت اين خوانش خالق    .  نام نهاد "  خالق

اين است که به ليبرال ها اجازه می دهد                   
موسوی و اصالح طلبان را در عمل تأييد             
کنند و دنباله رو آنها باشند، ولی در عين                
حال برای خود اين حق و اين وظيفه را                   

ويراست "قائل شوند که اهدافی فراتر از               
به اين ترتيب   .  را در جنبش تبليغ کنند     "  دوم

واقعيت اين  .  هم خدا را دارند و هم خرما را       
است که چنين دوگانگی ای در ذات                           

انالحات عقب  .  است"  انالحات"استراتژی  
نشينی ناگزير سازشکاران در برابر انقالب      
است، و به همين دليل حد نهايی اين عقب               
نشينی نامعين است و بسته به فشار انقالب           

همان طور که در مصر می          .  کش می آيد   
بينيم، وقتی زورشان نرسد، زير فشار                    
مردمی که سازمان امنيت را عمال مختل              
می کنند، ناگزير می شوند شفيق محبوب              
مبارک را از نخست وزيری بردارند و                  

يا .  شريف مغضوب او را جايش بگذارند           
در تونس، زير فشار تظاهرات هايی که                

گلوله هم چاره اش نبود، يک         

۴ 



 

 

ماه و نيم بعد از فرار بن علی                    
رضايت دهند که حزبش را هم منحل اعالم         

 بهمن مرحلۀ جديد جنبش در            ٢۵با   .  کنند
ايران هم اکنون در صف سازشکاران                    
تشتت ايجاد کرده و بحث بر سر کمبودهای         

در محتوا چيزی نيست جز      "  ويراست دوم "
بحث بر سر اينکه خاکريز عقب نشينی                  

 . کدام است
 

آيا بی انصافی نمی کنيم؟ چرا بايد پالتفرم            
ليبرال هايی را که از حکومت اسالمی                   
عبور کرده اند، و اکنون يک جمهوری                  

ناميد؟ "  انالحات"غيرمذهبی می خواهند،       
نه بی انصافی نيست، و به دو دليل چنين                

است؛ دليل اول به          "  انالحات"پالتفرمی    
هدف و دليل دوم به شيوه ها مربوط می                  

اول اينکه خواسته های عينی تودۀ             :  شود
نان و     "درگير در اين جنبش، همان                       

، در جمهوری ای سکوالری که               "آزادی
افراطی ترين ليبرال ها خواهانش هستند               

چرا که حکومت مطلوب     .  متحقق نمی شود  
ليبرال ها قرار نيست تغييری در                                 
ساختارهای اقتصاد ايران ايجاد کند؛ و اين          
ذاتی ليبراليسم است که بنا به تعريف                        
کاپيتاليسم و بازار نظام اقتصادی مطلوب            

در ايران امروز، خواسته های               .  اوست
اقتصادی طبقه کارگر و تودۀ مردم                            

سمبل آن است،     "  نان"تهيدست، که شعار       
مستلزم برقراری دستکم درجه ای از                      

و بدون برقراری     .  برابری اقتصادی است    
دستکم درجه ای از برابری اقتصادی، حتی       
وعدۀ آزادی های سياسی هم پوچ از آب در          

پالتفرم ليبرال ها نه نان را تأمين           .  می آيد 
، و نه    )که حتی ادعايش را ندارند     (می کند   

بنابراين، ).  که ادعايش را دارند    (آزادی را   
حتی به فرض تحقق پالتفرم ليبرال ها،                   
يعنی به فرض تحقق حکومت پارلمانی و             
غيرمذهبی مطلوب آنها، جنبش انقالبی                 
مردم به اهداف خود نمی رسد و بجای                     

در ساختارهای  )  يعنی بنيادی (تغيير انقالبی   
اقتصادی و سياسی، در عمل به درجه ای             
از تغيير در ساختارهای سياسی موجود و            

تحکيم ساختارهای اقتصادی سرمايه داری        
نمونه اش را امروز به            .  منجر می شود     

اگر انقالب در    :  روشنی در مصر می بينيم     
مصر و تونس فراتر از اين که به کف                      
آورده است نرود، جز تغيير سطحی ای در         
نظام سياسی و تحکيم نظام اقتصادی                        
نابرابری آفرين موجود ثمری نخواهد                    

 .داشت
 

دليل دوم برای اينکه نقشۀ ليبرال های                     
ايرانی را می توان با دقت و انصاف                         

ناميد در شيوه هايی است که             "  انالحات"
جنبش توده ای را به اتخاذ آنها فرامی                       

ليبرال ها نه می توانند و نه می                 .  خوانند
خواهند به تحرک انقالبی طبقه کارگر و               
تودۀ زحمتکش تکيه کنند؛ اين را نه فقط                 

از جمله انقالب بهمن   (تاريخ همۀ انقالب ها  
نشان )  و انقالب های جاری در جهان عرب      

می دهد، بلکه عملکرد ليبرال های ايرانی           
 تا  ١٣٨٨از آغاز جنبش توده ای در خرداد        

آنها .  به امروز بهترين محک تجربی است        
از توانمند شدن توده ها، خصوصا در دل              
يک انقالب، هراس دارند؛ دقيقا به اين دليل         
که هرآينه تودۀ مردم زحمتکش نهادهای               
قدرت خود را برپا کنند دست به اقداماتی               

" صالح"می زنند که از نظر ليبرال ها به            
نيست؛ و عصارۀ اين اقدامات هيچ چيزی            
جز اين نيست که نهادهای قدرت مستقيم                
تودۀ کارگران و زحمتکشان بی شک برای         
تحقق خواسته ها شان به طور طبيعی برای         
مالکيت تقدسی قائل نخواهد بود و به                        

اين .  سرمايه دست اندازی خواهد کرد                
واقعيت را می توان به سادگی چنين تست             
کرد که همين امروز از ليبرال های ايرانی          
بپرسيم، حال که همه معترف اند طبقه                     
کارگر می تواند جنبش جاری در ايران را           
گام ها به جلو براند، آيا حاضرند برای                    
ترغيب کارگران اعالم کنند که يکی از                  
اهداف مهم اين جنبش اين است کارگران              
کنترل توليد را به دست بگيرند و در                         
واحدهای بزرگ مالکيت جمعی برقرار               
کنند؟ پاسخ ليبرال ها به چنين پرسشی بهتر         

از هزار و يک استدالل نظری به همه                     
نشان می دهد که وقتی انتخاب بين دو                       
گزينۀ پيشروی انقالب يا حفظ سرمايه باشد        

و .  ليبرال ها دومی را انتخاب می کنند                 
جريان سياسی ای که در دل يک جنبش                  
عظيم توده ای نخواهد به تحرک اکثريت               
زحمتکش اين توده اتکا کند، راه ديگری               
ندارد که پيشبرد نقشه های خود را در باال            

به اين ترتيب،    .  و با سازشکاری دنبال کند      
توصيف منصفانه ای از           "  انالحات"آيا    

 هدف ليبرال ها نيست؟ 

 "انالحات"ليبرال های پيگير و 
بحث بر سر نيات فردی نيست، بحث بر                
سر کارکرد پالتفرم يک جريان سياسی با            
دويست سال سابقۀ تاريخی و تئوريک به              

چپ ترين گرايش در       .  اسم ليبراليسم است    
ليبراليسم ايران صراحتا خواهان يک                     

. جمهوری دموکراتيک و غيرمذهبی است        
و چه بسا انسان های شريفی که به چنين                 
ليبراليسمی سمپاتی نشان می دهند، چرا که         
دل شان از حکومت اسالمی خون است و             
واقعا آزادی های سياسی و مدنی می                        
خواهند؛ و به کاپيتاليسم و زيربنا و ساختار          

اما مسأله  .  اقتصادی هم اصال فکر نمی کنند     
اين است که درکشوری مثل ايران امروز،          
آزادی های دموکراتيک و مدنی نمی توانند        
برقرار شوند و پايدار بمانند مگر اينکه                  
تحولی در ساختارهای اقتصادی، در                      

.(مالکيت و توزيع ثروت، پشتوانه اش باشد    
هيچ آرمان اجتماعی را، و از جمله             )  ١٠

آرمان دموکراسی و الئيسيته را، نمی توان         
صرفا به اين دليل که خوب است متحقق                 

برای تحقق هر آرمانی، بايد هم                    .  کرد
ساختارهای اجتماعی متناسب با چنين                    
آرمانهايی را تشخيص داد و هم آن نيروی            
اجتماعی را که بنا به منافع و خواسته                       
هايش توان استقرار اين ساختارهای                        

به عبارت ديگر، کدام       .  ضروری را دارد    
تغييرات در کدام ساختارها الزم اند؟ و                   
کدام بخش از جامعه، کدام طبقه و اقشار،              

خواستار اين تغييرات اند و          

ــاد آزادی ــده ب ــســم!   زن ــی ــال ــی ــوس ــاد س ــده ب  !زن
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کدام شان توان ايجاد اين                         
 تغييرات را دارد؟ 

 
ليبراليسم ايران چنين پرسش هايی را حتی          
طرح نمی کند، چه برسد که پاسخی به آنها           

جمهوری "بطور نمونه،           .  داشته باشد     
، که می توان     "خواهان دموکرات و الئيک    

اتحاد جمهوری  "مثال در مقايسه با      (آنها را   
ليبرال پيگير ناميد، در بيانيۀ             ")  خواهان

چهارمين گردهمايی خويش مضمون                      
: آلترناتيو خود را چنين اعالم می کند                      

مبتنی بر     ...  جمهوری مورد نظر ما             "
دموکراسی، الئيسيته، عدالت اجتماعی،              

) ١١."(برابری حقوقی، و استقالل است             
بسيار خوب، گيريم اينها همه بی نقص اند            

با اينکه بيانيه بر       (و حتی فرض کنيم که           
و نه برابری حقيقی،           "  حقوقی"برابری    

" عدالت اجتماعی  "خواست  )  تاکيد می کند   
ناظر است به رفع نابرابرهای اقتصادی و           

برای تودۀ    "  نان"تحقق شعار سمبليک            
اوال، چه تغييرات        .  بزرگ مردم ايران       

ساختاری اينها را ممکن می کند؟ آيا بدون            
دگرگون کردن بنيان های اقتصاد ايران،              

شعاری توخالی نمی        "  عدالت اجتماعی   "
ماند که سران همين رژيم هم حاضر اند هر         
روز تکرارش کنند؟ آيا برقراری آزادی               
های دموکراتيک بدون کم کردن شّر                        
نيروهای مسلح از سر مردم ممکن                            

و مهمتر از همه، برای تحقق اين          ...  است؟
آرمان ها چه کار می کنيد؟ چگونه، با چه              
شيوه هايی، با اتکا به کدام نيرويی و چه                 
مکانيسمی، قرار است به تحقق اين آرمان            

 ها نزديک شويد؟ 
 

بيانيه وظايف جمهوری خواهان الئيک را          
در :  "در شرايط فعلی چنين تعيين می کند           

شرايطی که قشرهای وسيعی از شهروندان        
ايران بيش از پيش روی به افکار و ايده                  
های مدرنيته و از جمله جدائی دولت و دين         
می آورند، نيروهای جمهوری خواه و                    
الئيک وظيفه خود می دانند که به تبليغ و               
ترويج اين افکار و ايده ها و ضرورت                    
تحقق آن در ايران بپردازند و ديالوگ                      
اجتماعی پيرامون اين مضامين را با                        
نيروهای فکری و سياسی ديگر دامن                      

به نظر جمهوری          !  عجب)  ١١."(زنند
خواهان الئيک ما، جامعه ايران به اين                   

روز افتاده است چون مردم ايده های                        
مدرنيته را نداشته اند يا کم داشته اند؛ حاال            
خوشبختانه بخشهای وسيعی از مردم دارند        
به ارزش های مدرن روی می آورند، و                
وظيفۀ جمهوری خواهان الئيک ما اين                  
است که به اين روند دامن بزنند، و با                        
نيروهای فکری و سياسی ديگر، که قاعدتا         
هنوز ارزش های مدرنيته را خوب حالی             
نشده اند، وارد ديالوگ شوند و يادشان                    

واقعا چگونه می توان آرمان های            .  بدهند
سياسی خود را با انجام چنين وظايف                       
غيرسياسی ای قابل تحقق دانست؟ تعيين               
چنين وظايفی بر چه تحليلی از علل برپا                
شدن جنبش توده ای در ايران اتکا دارد؟               
اين سوال آخر را همان بيانيه چنين جواب            

جنبشی که در خرداد    [اين جنبش   :  "می دهد 
توانست در ذهنيت و فرهنگ     ]   آغاز شد  ٨٨

سياسی شهروندی ايرانيان ارزش     -اجتماعی
اينها همه عناصر    ...  هائی را مستحکم کند     

تشکيل دهنده فرهنگ دموکراسی و مدرنيته      
اند که با جنبش مردم در جامعه ايران رشد           

افزون بر اين، در ميان      .  و توسعه می يابند    
بخش های بزرگی از جامعه تحصيل کرده          
و شهری، روشنفکران و فعاالن جنبش                  
های مدنی، اجتماعی و سياسی، نفی و نقد             
دين ساالری، رد واليت فقيه، و ضرورت           
جدائی دولت و دين به يکی از ارزش های            

به عبارت   )  ١١."(عقيدتی تبديل می شوند      
ديگر، جمهوری خواهان الئيک ما                           

" روشنگری"ديناميسم تغيير اجتماعی را           
می شمارند و، برای نزديک شدن به                        
اهداف خود، نقش روسو و ولتر و ديدرو               

 . را برای خودشان قائل می شوند
 

از تاريخ  "  خوانشی"چنين باوری متکی به      
عروج مدرنيته در اروپاست که فصل                     

را هنوز نخوانده و در فصل      "  انقالب کبير "
و می   .  درجا زده  "  فيلسوفان روشنگری  "

خواهد از همين فصل برای خودش برنامه          
) ١٢.(و استراتژی سياسی استخراج کند             

حتی اگر باور داريد که علت پا گرفتن                     
جنبش توده ها در ايران امروز اشاعۀ ايده            
های مدرنيته است، آيا از خودتان پرسيده             
ايد که چرا يک قرن و اندی پس از ملکم                 
خان و آخوندوف، ارزش های مدرنيته تازه        
امروز در ايران پا گرفته است؟ آخر شايد             
در وضعيت امروز ايران ويژگی ای باشد           

که رواج اين ايده ها را در اين مقطع ممکن          
آيا مصر و تونس و آن ديگران هم              .  کرده

تصادفا درست همزمان با ايران به کشف             
ارزش های مدرنيته رسيده اند؟ و حتی اگر         
آزادی و دموکراسی تنها خواست تمام اين            
جنبش ها در همۀ اين کشورها باشد، آيا                   
فکر نمی کنيد رشد کاپيتاليسم در اين                         
کشورها، نابرابری و بيکاری و فقر، و                  
عواملی نظير اينها، باالخره نقشی در برپا           
شدن اين جنبش ها داشته اند؟ آيا فاکتورهای   
جهانی، عروج نئوليبراليسم، سقوط                         
شوروی، بحران جهانی اقتصاد، ناکامی              
امريکا در خاورميانه، عروج چين، رقابت        
های امپرياليستی، و عواملی نظير اين ها             

ابدی ميان ايده    -هيچ تأثيری بر جدال ازلی       
های مدرنيته شما و ايده های سنتی آن                      
ديگران نداشته اند و کافی است بر همين                
جدال فکری فوکوس کنيم تا بفهميم دنيا  و              

 ) ١٣(ايران به کدام سمت می تواند برود؟
 

ليبرال های پيگير البته جناح چپ ليبراليسم         
ايران را می سازند، و نمی خواهند فعاليت           
سياسی ليبراليسم ايران محدود به استراتژی      
دنباله روی از اصالح طلبان مذهبی باشد             
که بستر اصلی ليبراليسم ايران دنبال می              

اين مزيت آنها بر جناح راست است؛           .  کند
جناح چپ   .  اما صرفا خاصيت سلبی دارد        

ليبراليسم ايران هيچ استراتژی سياسی ای           
يا (را پيش ننهاده است، و با چنين تحليلی              

از علل عروج       )  در حقيقت فقدان تحليل         
جنبش توده ای، ابدا نمی تواند خواسته های         
را که طبقات و اقشار شرکت کننده در اين            

. جنبش به طور عينی دارند حتی طرح کند          
-و به طريق اولی نمی تواند شرايط سياسی        

اقتصادی ای را که اين خواسته ها در متن            
برقراری .  آن متحقق می شوند ترسيم نمايد       

شامل (آزادی های دموکراتيک در عمل               
، مسأله ای نيست    )جدا ساختن دين از دولت    

که با رجوع به فلسفۀ سياسی و بحث نظری         
و مقايسۀ خواص اشکال مختلف حکومت            

هيچيک از اشکال حکومت      .  قابل حل باشد   
دموکراتيک، هيچ قانون اساسی مترقی و             
الئيکی، به خودی خود تضمين پايدار                     
ماندن آزادی های سياسی و مدنی و حقوق            

نگاهی کنيد به هند امروز تا        .  (برابر نيست 
تخاصم مذاهب، مردساالری، و بقاء                        

اجتماعی سنت کثيف کاست ها           
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را، به رغم قانون اساسی الئيک      
و قوانين دموکراتيک و انتخابات آزاد،                   

شکل حکومت نه به سبب آنچه در           .)  ببينيد
قانون اساسی اش نوشته اند، بلکه تنها در              
صورت متکی بودن اين قوانين به محتوای         
واقعی ساختارهای قدرت سياسی و                          
اقتصادی مناسب، می تواند آزادی و                        

 . برابری را تضمين کند
 

پرسش اصلی برای هر جنبش توده ای و               
برای هر انقالبی که نان و آزادی را برای             
همگان می خواهد اين است که کدام                           
ساختارهای سياسی و اقتصادی را بايد                   
متحول کند، و اين کار از عهدۀ کدام                          

. نيروهای اجتماعی، کدام طبقه، بر می آيد         
هر پالتفرم سياسی ای که متکی به                             
تشخيص ساختارهای اقتصادی و سياسی             
ای که بايد به طور بنيادی متحول شوند                   
نباشد، نمی تواند خواسته های عينی جنبش         

پالتفرم ليبرال های   .  توده ها را برآورده کند 
ما، پالتفرم چپ ترين جمهوری خواهان               
ايرانی، به هيچ وجه شرايط مادی تحقق                 
خواسته های برابری اقتصادی و آزادی                

را ")  نان و آزادی    ("های سياسی و مدنی        
باز نمی شناسد و به طريق اولی قادر به                  
بسيج نيروی اجتماعی قادر به چنين                         

پالتفرم ليبرال های            .  تغييراتی نيست      
ايرانی، حتی چپ ترين شان، از مسألۀ                   

که (برابری اقتصادی يکسره غافل است              
گفتيم، تصادفی نيست و هويت مکتب                      

، و با تنزل دادن مسأله                 )ليبراليسم است   
آزادی های سياسی و مدنی به فرم                               
حکومت، حتی برای آرمان دموکراتيک و          

در .  الئيک خودشان نيز کارآيی ندارد                
که در  (نتيجه، حتی به رغم هر نيت خيری         

بسياری از گروهبندی های ليبرال اساسا              
، بهترين پالتفرم جمهوری             )غايب است    

دموکراتيک آنها نيز در عمل اين                                
فونکسيون را می يابد که صرفا تغييرات              
سياسی در فرم حکومت را بمنزلۀ تحقق                

. اهداف جنبش انقالبی توده ها جلوه دهد                
خواسته يا ناخواسته، اين وفاداری به                       
اهداف انقالب توده ها نيست، اين تالش                 

به .  است"  انالحات"برای مهار کردن آن با      
انقالب مصر نگاه کنيد و مثال نقش عينی               
  .ليبرال خوش نيتی چون البرادعی را ببينيد

 مرز انقالب و اصالحات
انقالب يا اصالحات دو پاسخ متفاوت به                

. نيازهای جنبش توده ای جاری هستند                   
خواسته های عينی جنبش توده ای جاری              

که طبقات و اقشار متعددی را در بر می              (
" نان و آزادی    "در شعار سمبليک        )  گيرد

جنبش توده ای در ايران در        .  منعکس است 
و در دو سه ماه      (يک سال و نه ماه گذشته         

به تجربه   )  گذشته با انفجار انقالب عرب          
قطعا دريافته است که تحقق خواسته هايش          
از مسير تغيير سياستمداران و اصالحاتی           

اين .  در رژيم جمهوری اسالمی نمی گذرد        
امر اکنون شعور متوسط جنبش است و                  

به اين ترتيب آلترناتيو        .  جای انکار ندارد    
اصالح طلبی اسالمی که موسوی و ساير             
جناح های رانده از قدرت پيشاروی جنبش          

اکنون .  می گذاشتند عمال رد شده است                
هواخواهان اصالحات بدل به مبلغان                      

می شوند؛ به اين معنا که                    "  انالحات"
اجتناب ناپذير بودن تغيير رژيم را می                    
پذيرند، اما تالش می کنند که جنبش مردم             

تندترين .  به تغيير فرم در حکومت اکتفا کند       
آلترناتيو ليبراليسم ايرانی نيز فراتر از                   
تغيير نوع حکومت نمی خواهد و به اين                 
اعتبار در بهترين حالت ضرورت يک                  

حتی با   (اما   .  انقالب سياسی را می پذيرد        
آيا )  فرض عملی بودن آلترناتيو ليبرال ها          

نان و    "يک انقالب سياسی برای تحقق                 
 کافی است؟ " آزادی

يک انقالب    "  نان و آزادی      "برای تحقق       
سياسی کافی نيست، بلکه يک انقالب                      

چرا که هيچ تغييری       .  اجتماعی الزم است    
در فرم حکومت بخودی خود تضمين نمی           
کند که، بطور نمونه، رابطۀ زن و مرد در           
جامعه واقعا برابر شود، يا به ويژه شکاف           

نه نان و نه         .  ميان فقير و غنی پر شود             
آزادی بدون دگرگون کردن مناسبات                      

. نابرابر قدرت در جامعه متحقق نمی شوند        
ميزان قدرت هر طبقه و هر گروه در                       
جامعه اساسا با دسترسی به قدرت سياسی            
و قدرت اقتصادی تعيين می شود، و بدون            
تضمين دسترسی برابر و همگانی به اين              

را "  نان و آزادی    "منابع قدرت نمی توان         
يک انقالب     .  برای همگان تأمين کرد             

سياسی، يعنی صرفا تغيير شکل حکومت،         
مثال از يک حکومت مذهبی به الئيک، يا             

ازيک حکومت ديکتاتوری به پارلمانی، به        
خودی خود توزيع منابع قدرت سياسی و               
قدرت اقتصادی در سطح جامعه را تغيير             

برای اين کار يک انقالب                  .  نمی دهد    
اجتماعی الزم است، يعنی تغييراتی که در          
عمل برخورداری طبقات و گروه های                   
محروم جامعه را از قدرت اقتصادی و                   

) را"  نان و آزادی  "يا تأمين   (قدرت سياسی   
 . ممکن می کند

 
تاريخا ليبراليسم آن مکتبی است که هستۀ             
اصلی اش تعيين آنچنان شکل مناسب                      
حکومت است که آزادی های مدنی و                       
سياسی و برابری حقوقی را تضمين کند؛             
به اين اعتبار ليبراليسم در کشمکش های               
اجتماعی دست باال ضرورت انقالب                      

در مقابل، تاريخا       .  سياسی را می پذيرد         
آن )  حتی پيش از مارکس            (سوسياليسم     

مکتبی است که انقالب اجتماعی را برای             
تحقق آزادی و برابری واقعی ضروری می       

انقالب اجتماعی يعنی برهم زدن                .  داند
مناسبات نابرابر قدرت در جامعه؛ يعنی نه         
فقط تغيير در فرم حکومت، بلکه دگرگون           
کردن ساختارهای موجود اقتصادی و                    

. سياسی که منشأ نابرابری در جامعه هستند       
برخالف ليبرال ها، که نوع حکومت                       
مطلوب شان را از ايدئولوژی و مکتب                   
شان استخراج می کنند و در هر شرايطی             
آن را بمنزلۀ نوشدارو تبليغ می کنند،                       

يا دستکم سوسياليست های     (سوسياليست ها   
در پی تحقق هيچ نقشۀ مکتبی       )  مارکسيست

و از پيشی برای بازسازی جامعه نيستند، و        
بنابراين هيچ شکلی از حکومت را نيز به             

. داليل ايدئولوژيک تبليغ نمی کنند                            
مارکسيست ها تالش می کنند علل پا گرفتن        
جنبش های اجتماعی را بشناسند، و شرايط         
ضروری برای پيشروی و تحقق اهداف               
اين جنبش ها را با تجزيه و تحليل عينی                  

نوع حکومت مطلوب نيز        .  تشخيص دهند  
در هر مورد تاريخی با اين معيار تعيين                 
می گردد که چه نوع حکومتی می تواند                 
متناظر با تأمين شرايط الزم برای پيروزی        

بنابراين، اختالف نظر       .  اين جنبش باشد      
اصلی ما با ليبرال های ايرانی از بحث بر            
سر آلترناتيو حکومت مطلوب آنها يا ما                  
آغاز نمی شود، بلکه از بحث بر سر فراهم          

کردن شرايط تحقق خواسته              

٧ 



 

 

های جنبش جاری آغاز می                 
در ايران امروز، در مرحلۀ حاضر           .  شود

جنبش تودۀ مردم، نزديک شدن به تحقق                
در گرو کدام تحوالت            "  نان و آزادی       "

اصلی است؟ اختالف سياسی بين ليبراليسم         
و مارکسيسم در شرايط امروز ايران در               

. پاسخ های متفاوت به اين پرسش است                  
به نظر   .  پاسخ ليبرال ها را باالتر ديديم             

نگارنده، به عنوان يک مارکسيست، جنبش       
توده های مردم ايران برای تحقق اهداف               

در مرحلۀ فعلی بايد ايجاد        "  نان و آزادی   "
 :سه تحول اصلی زير را آماج قرار دهد

 
انحالل سپاه و بسيج و کليۀ ارگان های           )  ١

تصور .  اطالعاتی و انتظامی سرکوبگر          
وجود آزادی بيان، آزادی اجتماعات، و                 
آزادی ايجاد تشکل و اعتصاب، بدون کم               
کردن شّر ارگان های مسلح رسمی و نيمه            

در همين  .  رسمی از سر مردم ممکن نيست      
دو ماه اخير سير انقالب در تونس و مصر            
نشان می دهد که حتی بعد از سقوط شخص          
اول رژيم، دست نخورده ماندن نيروهای             
نظامی آن عاملی است که با سرکوب                       
تظاهرات ها و اعتصاب ها عمال جلوی                 
تحقق خواسته هايی که مردم بخاطرش                   

در مورد ايران    .  انقالب کردند را می گيرد     
نگفته پيداست که شرط برقراری آزادی                
انحالل دادگاه های اسالمی و لغو کليۀ                     
قوانين اسالمی و تبعيض آميز عليه زنان،            

شامل افغانی  (عليه اقليت های قومی و ملی        
و آتئيست   (و عليه اقليت های مذهبی            )  ها
است؛ ولی خود اين امر بدون حذف               )  ها

سپاه و بسيج و ساير ارگان های سرکوبگر          
 .از صحنۀ سياست و جامعه متصور نيست

 
اقدامات الزم  .  پايان دادن فوری به فقر      )  ٢

برای پايان دادن به فقر کامال شناخته شده              
اند و امری است که در هر کشور متمدنی             

تعيين حداقل دستمزد توسط           :  رايج است   
نمايندگان واقعی کارگران؛ برقراری بيمه          
بيکاری برای همۀ افراد آماده به کار؛                      
برقراری همگانی بيمه های اجتماعی،                  

بهداشتی، بازنشستگی، از کار افتادگی؛               
. تأمين فوری مسکن مناسب برای همگان           

عملی کردن اين کارها در ايران امروز                 
کامال ممکن است، و اين حداقل اقدامات                

و در راستای از       "  نان"الزم برای تأمين       
ميان بردن نابرابری های اقتصادی و                     

بدون از ميان بردن فوری        .  اجتماعی است 
فقر، بدون جهتگيری برای ايجاد برابری             
اقتصادی، بخش عظيم جمعيت ايران در               
عمل نمی توانند از آزادی های سياسی                    

آزادی "بهره ای ببرند و در بهترين حالت            
 .تنها روی کاغذ خواهد ماند" و دموکراسی

 
مصادرۀ دارائی ها و سرمايه های                  )  ٣

سپاه، بسيج، بنيادها، همۀ نهادهای                             
سرکوبگر و انگل، و مصادرۀ ثروت و                  

دارايی ها و       .  سرمايه های سران رژيم         
سرمايه های مصادره شده تحت نظارت               
مستقيم نهادهای مردمی منبع هزينه های              
 . پايان دادن فوری به فقر را تأمين می کنند

 
تحوالت ديگری قطعا هنوز الزم اند تا                    

نان "جنبش توده ای جاری در ايران بتواند          
را برای همگان تضمين کند؛ اما       "  و آزادی 

در مرحلۀ فعلی تأکيد بر همين سه تحول                
نيز کافی است تا مرز انقالب اجتماعی را            

و انالحات و تغيير شکل             (با اصالحات       
بين انقالب و اصالحات     .  ترسيم کند )  رژيم

مرز هست، اما برخالف آنچه ليبرال ها                 
تبليغ می کنند مرز بين انقالب و اصالحات         

پرهيز از    "به سبب باور ليبرال ها به                     
مکتبی مارکسيست ها    "  عشق"و  "  خشونت

مارکسيست ها چنين چشم     .  به انقالب نيست  
اندازی را پيشاروی جنبش توده ها می                   
گذارند چون خواسته های همين جنبش                   

نگاهی به   .  جاری شرايط تحققش اينهاست      
همين سه تحول کافی است تا نشان دهد که            
جنبش مردم ايران بدون اتکاء به نيروی                
خود، بدون يک مبارزۀ خستگی ناپذير، و            
بدون ايجاد نهادهای قدرت مستقيم کارگران       
و زحمتکشان، قادر نخواهد شد شرايط                   

يعنی .  را تأمين کند    "  نان و آزادی    "تحقق   

ايجاد اين تحوالت در گرو اتخاذ شيوه های          
انقالبی توسط جنبش و سرنگون کردن                  
جمهوری اسالمی است؛ به اين دليل است            

  .که مارکسيست ها مّبلغ انقالب اند
 

*** 
 :زيرنويس ها

جنبش "برای توجيه نظری                                   )  ١
نزد اصالح    )  اصطالح خودشان   "  (اصقالبی

طلبان نگاه کنيد به، حميد رضا جاليی پور،                  
، تهران،    جامعه شناسی جنبش های سياسی               

به تقليد از واژۀ       "  اصقالب.  "١٣٨١طرح نو،  
است که تيموتی          )  Refolution(ساختگی     

گارتن َاش، روزنامه نگار و دانشگاهی دست             
راستی انگليسی، در توصيف سقوط دولت های        

 به طور گذرايی به کار        ١٩٨٩بلوک شرق در     
برده بود، اما نه خودش و نه هيچ دانشگاهی                  
ديگری اين اصطالح را از نظر تحليلی جدی              
نگرفت و محتوای تئوريک و استراتژيک                    

برای  "  اصقالب"معنا و کارکرد      .  بارش نکرد 
اصالح طلبان حکومتی در ايران را بطور                    

گفتگو با سعيد حجاريان،    (نمونه سعيد حجاريان    
، در پاسخ به اين     )١٣٨٢، تابستان    امروز سايت

آيا اصالحات می تواند اهداف              "پرسش که       
، به فشرده ترين شکلی        "انقالبی را دنبال کند؟     

اما بهتر از        .  بله:  "چنين توضيح می دهد           
بجای اينکه   .  انقالب، و کامال هم ممکن است           

) رولوشن(و انقالب   )  رفورم(بگويد اصالحات   
شکل رفورم دارد و            .  می گويند رفولوشن       

.) پرانتزها در اصل است       ."  (ماهيت رولوشن  
نزد اصالح طلبان ايران         "  اصقالب"کاربرد   

بسته به مقاطع مختلف سايه روشن هايی داشت؛   
مثال نگاه کنيد به، حميد رضا جاليی پور،                       

، "جنبش اجتماعی ايران به کدام سو می رود؟         "
. ١٣٨٢ خرداد        ٧، سه شنبه            رويدادسايت    

در ميان ليبرال های ايران،       "  نظريۀ اصقالب "
، مدافعان    "اتحاد جمهوری خواهان      "مثال در      

جدی پيدا کرد؛ نگاه کنيد به، جمشيد اسدی،                    
، ..."اتحاد جمهوری خواهان، سه سال بعد                "

 . ٢٠٠۶ نوامبر ۵،  ايران امروزسايت 
 
اصقالب سبز، اصالحات    "بهروز محمدی،    )  ٢

 شهريور  ٢١،  جنبش راه سبز   ، سايت    "انقالبی
١٣٨٩. 

 
فرخ نگهدار البته برجسته ترين نمونه در             )  ٣

درس های  "اين دسته است؛ مثال نگاه کنيد به،           
خطر   – بهمن       ٢۵بزرگ حرکت       

 !زنــــــــده بــــــــاد انــــــــقــــــــالب کــــــــارگــــــــری

٨ 



 

 

 اتحاد       ، سايت      "اول، خطر دوم            
زنده "، و   ٢٠١١ فوريه   ١٩،  جمهوری خواهان 

اين است پاسخ      –باد موسوی، زنده باد کروبی        
 ١همان سايت،   "  فرمان دستگيری رهبران سبز   

 . ٢٠١١مارس 
 
بيانيۀ "برای نسخۀ اول منشور نگاه کنيد به،        )  ۴
سايت "   ميرحسين موسوی و منشور سبز           ١٨
؛ و برای ويراست دوم      ١٣٨٩ خرداد   ٢۵،  کلمه
، )"ويراست جديد   (منشور جنبش سبز           "به،    

 .١٣٨٩ اسفند ٣همان سايت، 
 
برای نمونه هايی از برخورد تأييد آميز و             )  ۵

منشور "  ويراست دوم "در عين حال انتقادی به       
منشوری که   "نگاه کنيد به، حسين باقرزاده،              

، "تماميت جنبش سبز را نمايندگی نمی کند                   
؛ بهزاد   ١٣٨٩ اسفند      ٣،    ايران امروز     سايت

نگاه به منشور از جايگاه تحول                   "کريمی،    
 . ١٣٨٩ اسفند ٩،  اخبار روز، سايت!"طلبی

 
 ، سايت  "يک گام به پس      "احمد پورمندی،     )  ۶

 . ٢٠١١ فوريه ٢٢، اتحاد جمهوری خواهان
 
آب رفته را نمی توان      "مهرداد خوانساری،   )  ٧

 ٨،   خبرنامه گويا  ، سايت     "به جوی بازگرداند    
 . ١٣٨٩اسفند 

 
برای نمونه نگاه کنيد به مراجع زيرنويس            )  ٨

 .۶ و ۵های 
 
مثال نگاه کنيد به همان مقالۀ باقرزاده،                    )  ٩

 . ۵زيرنوس 
 

برای تفصيل اين نکته نگاه کنيد به، ايرج           )  ١٠
، بارو،    "تناقضات جمهوری خواهی      "آذرين،    
 ). ٢٠٠۴اوت  (١٣٨٣، مرداد ٢١شمارۀ 

 
بيانيه جنبش جمهوری خواهان دموکرات      )  "١١

جنبش مردم ما نيز پيروز            –و الئيک ايران        
 اسفند    ١٢،   ندای آزادی  ، سايت      !"خواهد شد  

١٣٨٩ . 
 

نزد "  روشنگری"برای تفصيل جايگاه          )  ١٢
جمهوری خواهان ايران نگاه کنيد به، ايرج                  

اپوزيسيون ليبرال بالهای بسته اش را         "آذرين،  
اپوزيسيون ليبرال و کارکرد             -می گشايد؟        

 و   ١٢، شمارۀ     بارو،   "سياسی مانيفست گنجی    
سپتامبر و اکتبر         (١٣٨١، مهر و آبان             ١٣

٢٠٠٢  .( 
 

برای يک تحليل مارکسيستی از بحران             )  ١٣
ايران در عصر بحران و       "ايران نگاه کنيد به،       

 ١٣٨٩، اسفند         ٢۵، شمارۀ         بارو،     "انقالب
اقتصاد "؛ بويژه فصل چهارم،       )٢٠١١مارس  (

 ".سياسی بحران ايران
 

 :منتشر شد
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 بمناسبت انتشار مجدد 

 کارگر امروز
 رضا مقدم 

١٣٨٩نهم اسفند    

انتشار مجدد نشريه کارگر امروز مصادف         
ران              ارگری اي است با قرار داشتن جنبش ک

ه    .   در يک موقعيت تعيين کننده تاريخی       ق طب
ی در                      شت ي ع تصادی و م ظر اق کارگر از ن
ا                ر است و ب بدترين وضعيت سی ساله اخي
ر و                      ق ا ف رود ت ي ا م ه ه اران سياست حذف ي
ه           مشقتی را تجربه کند که در تاريخ صد سال

اه         .   اش کم نظير است    ي ده س در مقابل اين آين
ده روشن و                     ن ی يک آي شت ي ع اقتصادی و م
تابناک هم قرار دارد اگر طبقه کارگر ايران        
ران،               اسی اي درک صحيحی از اوضاع سي
د و                  اب ي ا ب ق ري ال آف منطقه خاور ميانه و شم

د         ن در .   بتواند به رسالت تاريخی خود عمل ک
ه             ان ي ميان کشورهای شمال آفريقا و خاور م
ه يک            طبقه کارگر ايران تنها بخشی است ک
بش            انقالب را پشت سر گذاشته و تجربه جن
ه             جرب شورايی و کنترل کارخانه را دارد؛ ت
قالب               ام ان مبارزه با رژيمی را دارد که با ن
ايش را                  اورده ت ام دس م رده و ت سرکوبش ک

بش         .   بازستانده است  با همه اين تجارب، جن
ران               ارگ گوی ک د ال وان کارگری ايران می ت
ا و دولت                    ه م ا رژي در اين کشورها شود ت
درت      هايی که پس از سقوط ديکتاتورها به ق
ر سر                      ی را ب الي ان ب د هم ن می رسند نتوان
م         طبقه کارگر در کشورشان بياورند که رژي

 .اسالمی در ايران بر سر کارگران آورد
دنش                   درت رسي ه ق رژيم اسالمی پس از ب
جنبش کارگری ايران را سرکوب کرد و در        
ن                ي ال ع ار ف ت واقع دستگيری و شکنجه و کش
م               ال اه جان س جنبش کارگری که از رژيم ش

ن      .   بدر برده بودند را تکميل کرد     ام اي م در ت
است           سالها رژيم اسالمی از اجرای هيچ سي
اهی                   وت ارگر ک ه ک ق ه طب ضد کارگری علي

م اسالمی، دشمن            .   نکرده است  اکنون رژي
ر فشار خرد                   ران در زي ارگ شماره يک ک
کننده مبارزات مردم ايران در تنگنای مرگ       
و زندگی است و شيشه عمرش در اراده و             
ارزه         ب عزم جنبش کارگری برای ورود به م

ارگر امروز          .   با اعتصابات است     ه ک نشري
ر در              می کوشد در عبور از اين دوره خطي

 * .کنار جنبش کارگری ايران باشد
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 رضا مقدم 
١٣٨٩هفتم اسفند   

ـشت         انتشار نشريه کارگر امروز در ارديبـه
 بــمــنــظــور ســازمــانــدهــی و هــدايــت           ١٣٦٩

فــعــالــيــت کــارگــری در خــارج کشــور راه              
در خــارج کشــور، در دورن         .   انــدازی شــد  

ی                     وـي ـج ون دانـش ـي دراـس ـف ـن الب ـک ـق ل از اـن قـب
ا             ـه ـن ری ـت ارـگ فعاليت می کرد، اما فعاالن ـک
ارج                  رصـه ـخ ه در ـع ود ـک بعد از انقالب ـب

و بــا مــعــضــل         کشــور حضــور داشــتــنــد            
رو                    ط روـب ـي ـح ن ـم ت در اـي ـي اـل ـع چگونگی ـف

ن               .   بودند ـي اـل ـع ه ـف ود ـک از همان ابتدا مسلم ـب
ن                ـت اـف ال ـي ـب ه دـن کارگری در خارج کشور ـب
راهها و اشکالی از فعاليت هستند که بتواند        
ل             ری داـخ ارـگ ـبش ـک ادامه فعاليتشان در جـن

 .کشور باشد
ای            ورـه دی کـش ـي ـع تجربه فعالين کارگری تـب
ديــگــری مــانــنــد گــريــخــتــگــان از چــنــگــال              
ه           پينوشته، ديکتاتور شيلی، نشان می داد ـک
ای               ل ـه ـک ه تـش فعالين کارگری می توانند ـب
م                       ا ـه د ـت ـن ـن وع ـک ان رـج ايـش هم طبقه ای ـه
جنبش کارگری در اين کشورها را بشناسند       
ا                      ـه ه آـن ران را ـب ری اـي ارـگ و هم  جنـبش ـک
ه و ضـد           راـن بشناسانند، سياستهای سرکوبـگ
ر             ارـگ ه ـک ـق کارگری رژيم اسالمی عليه طــب
ايــران را بــرای تشــکــلــهــای کــارگــری ايــن           
کشورها توضيح دهند و افشا کنند و از آنها         
بــخــواهــنــد تــا از جــنــبــش کــارگــری ايــران              

م           ه رژـي ن ـب حمايت و به از هر طريق ممـک
 . اسالمی اعتراض کنند

ا بــا                       د طـبـــع رصـه جــدـي ن ـع يــت در اـي اـل ـع ـف
وام                   اری ـت ـي ی بـس ـل ـم ظـری و ـع معضالت ـن
بــود، از جــملــه عــدم شــنــاخــت تشــکــلــهــای              
ی         اـل کارگری اروپای غربی و آمريکای شـم
از جــنــبــش کــارگــری ايــران و مســائــل،                   
ه ـيک             مشکالت و نيازهای آن که احتياج ـب
ر           ذـي اـپ فعاليت مداوم، بردبارانه و خستگی ـن
ری در          داشت؛ و ماهيت اتحاديه های کارـگ
ل            ـح اروپای غربی و آمريکای شمالی که ـم
ری                ارـگ ن ـک ـي اـل ـع ده ـف ـم تمرکز و استقرار ـع

ی              .   ايران بود  ه ـم وـن ـگ ه ـچ مسئله اين بود ـک
ا                  دـت ـم ه ـع ا ـک توان به حمايت اين اتحاديه ـه
ران            ری اـي ارـگ سازشکار بودند از جنبش ـک

ا         .   اميدوار بود و اتکا کرد     ـه ـن ضـل ـت ـع اين ـم
در مــقــابــل فــعــالــيــن گــرايــش راديــکــال و                
ه                  را ـک رار داـشت ـچ ـبش ـق ـن سوسياليست ـج
ه               ری ـن ارـگ ـبش ـک ـن فعالين گرايش راست ـج
ا            ه ـه ادـي تنها با ماهيت سازشکارانه اين اتـح
وع                ن ـن ـي ـم ان ـه واـه مشکلی نداشتند بلکه ـخ
ران                 ی در اـي اـت ـق اری طــب ـک اتحاديه های هـم

ـبش         .   بودند ـن نتيجه همه مباحث آن شد که ـج
کــارگــری ايــران حــداکــثــر مــی تــوانــد در                
صـاب و                     ـت ل و اـع ـک رای ـحق تـش مبارزه ـب
ـمک          عليه سرکوب فعالين کارگری روی ـک

ـيش از آن              . اين تشکل ها حساب کند و نه ـب
ـبش            ـن دن ـج نشريه کارگر امروز در شناساـن
کــارگــری ايــران بــه تشــکــلــهــای کــارگــری            
کشــورهــای اروپــای غــربــی و آمــريــکــای             
شــمــالــی ســهــم داشــت و در شــکــل گــيــری               
ردن و               ـنگ ـک اـه ـم کمپينهای همبستگی و ـه
ر              وـث ا ـم ـه ای آـن ـه سرو سامان دادن به فعاليـت

ز در            .   بود ـي د ـن کارگر امروز در دوره جدـي

ری در          ارـگ مسائل فعاليت های همبستگی ـک
 . خارج کشور فعال خواهد بود

ع راه                  داـف واره ـم ـم روز ـه ر اـم ارـگ نشريه ـک
اتــحــاد کــارگــران و مــدافــع مــتــشــکــل شــدن            
کــارگــران  بــوده اســت و در دور جــديــد                   

د داد            واـه از .   انتشار هم اين راه را ادامه ـخ
ی           ع آـن نظر نشريه کارگر امروز تامين مناـف
ت                  ـي وـل ـب ـق رو ـم ری در ـگ و آتی جنبش کارـگ
راـيش                        ای ـگ ـه ـت اـس ـي ا و ـس ل ـه ن راه ـح يافـت
ع        سوسياليست جنبش کارگری در ميان وسـي
ام                     ـج ن اـن ود و اـي ر ـب ارـگ ای ـک ترين توده ـه
ر                        ارـگ ه ـک رـي ه نـش ـک ـن ر اـي ـگ د ـم د ـش واـه نـخ
ران               ـب ن و رـه ـي اـل امروز بتواند ياری گر فـع
ارزه                  ـب طـوح ـم ه ـس ـم ری در ـه جنبش کارـگ

ر                .   اشان باشد  ارـگ ه ـک رـي دد نـش ـج ار ـم ـش ـت اـن
 . امروز در همين راستا ادامه خواهد يافت

نشــريــه کــارگــر امــروز در تــمــام ســالــهــای            
ه و از                  ـت اری داـش ـي اران بـس ـک ـم انتشارش ـه
وردار             رـخ اری ـب ـي کمک و ياری بيدريغ بـس

ه در آن           .   بوده است  با تشکر از همه آنها ـک
روز          ر اـم سالها همکاران ثابت نشريه کارـگ
ب              طــل زارش و ـم بودند، برايش نوشتند و ـگ
اپ و          تهيه کردند، اسپانسورش بودند، به ـچ
د و                ردـن ـمک ـک توزيع آن در دهها کشور ـک
م          ـه بدون آنها کارگر امروز قادر به ادای ـس
ارج               ل و ـخ ری داـخ ارـگ مهمی در جنبش ـک

ر             .   کشور نبود  ارـگ ه ـک رـي د نـش دـي در دور ـج
اران الزم را                   ـک ـم ان و ـه ـي اـم امروز نيز ـح

ت     اـف د            .   خواهد ـي دـي روز دوره ـج ر اـم ارـگ ـک
ران در              برای سهولت تکثير و پـخش در اـي
روع           رای ـش قطع کوچک منتشر ميشود و ـب

  .در يک تگ برگی
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