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 ادغام/انزوا

 روند تحوالت کنونی و ماهاعتراضات دیدرباره  مراد فرهادپورگفتگو با 
 

 

 رحمان بوذری

( تصادف محض روند وقایع در 1 پردازد:اره وضعیت کنونی ایران میوگوی حاضر به سه بحث اصلی دربمراد فرهادپور در گفت

نخست، «. انزوا»و « ادغام»سازوکار عمده امروز بر اساس دو  ساختاری -( تحلیل تاریخی2نتیجه فقدان هرگونه تجربه سیاسی؛ 

های بازار جهانی، زدن در حاشیهوپاداری که حاصلی جز دستشاید حتی استثنایی ادغام ایران در سرمایه نحوه خاص و

تثبیت فقر و  زیست، گسترش وهای ملی، تخریب محیطهای خارجی و داخلی، بر باد دادن سرمایهاستثمارشدن توسط سرمایه

، گفتار ضدامپریالیستی به لطف مصادره و کاربرد ابزاریای افزایش نابرابری نداشته و نخواهد داشت. دوم، انزوای چهار دهه

ایدئولوژیک نظام حاکم، و دائمی ساختن شرایط نه جنگ نه صلح در -دشمن خارجی در بازتولید سیاسیجنگ با  محوری شدن

آمیزی دو فرایند ادغام و انزوا بود که زمینه را برای شکل غریبی از تلفیق گفتار ایدئولوژیک درهماز نظر او،  جنگ قدرت.

( حرکت به 3؛ ین اشکال سلب مالکیت و انباشت اولیه به دست یک دولت استبدادی فراهم کردترخشنداری با ضدسرمایه

ه، هم تحلیل مفهومی و هم تجربه تاریخی ما را های آن. در این زمینهای تجربه سیاسی و مسائل و پرسشسوی اولین گام

احتماال همان چیزی  سیاسی برای ما ترین چارچوب یا شکل تجربهکند. مهمهای حداقلی وجود سیاست میشرطمتوجه پیش

 این نه فقط یک خواهش یا آرزوی واهی بلکه اجبار تاریخ است.  شود.خوانده می« جبهه واحد»است که در تاریخ مبارزات 

*** 

 

 

، بسیاری را متوجه بحرانی جدی در حاکمیت جمهوری 97و دور دوم اعتراضات در مردادماه  96ماه اعتراضات دی -

 رود؟ اسالمی کرد. تحوالت ایران به کدام سو می

ده دهنها و عوامل شکلشرطعیار تحوالت جاری ناشی از فقدان تجربه سیاسی یا فقدان همه پیشبودن تمامشکلی و تصادفیبی

در ارتباط با  ویژهها، عدم انتقال تجربه نسلی بهها و اتحادیهتشکل وجود نهادهای سیاسی نظیر احزاب، عدم. استتجربه این به 

ماندن دستاوردهای اصلی هر یک از این تجارب ناروشن ،88اصالحات و اعتراضات  تحوالت بعدی دوران و 57تجربه انقالب 

های ها در تأمل انتقادی بر گذشته، و تداوم بحثها و فاعالن اصلی این برههنی سوژهواسطه سرکوب سیاسی و ناتوابه

فقدان فضای تجربه سیاسی و عدم بلوغ خود این تجربه  که اندیعوامل ا و نیروهای گوناگون مجموعههمیان جریان گرایانهفرقه

فراتر از تجارب سیاسی مبتنی بر مبارزه احزاب و  ،حد است کهنیافتگی و عدم بلوغ تا بداناین شکلدهند. را توضیح می
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ای نیز عرصه ها با رهبر یا رهبرانهای مردمی متکی بر رابطه تودهتر نظیر جنبشتر و سیالحتی انواع تجارب عام ،هاسازمان

و  88بران اعتراضات توان به این نکته اشاره کرد که چگونه مسأله حصر رهاند. برای مثال میبرای بلوغ سیاسی فراهم نکرده

شده در هیأت رابطه مردم و رهبران ای از سرمایه سیاسی انباشتنهایتا بخش عمده آنوخیز حاکمیت با دار و پرافتبازی کش

یابی سیاسی برخاسته از این تجربه تر، نه فقط شور و شوق بلکه همان حداقل بلوغ و تشکلاعتراضات را به باد داد. و از این مهم

گویی و نهایتا یأس همگانی غرق کرد. همچون هر شکل ابهام و کلی اری تبلیغاتی، بیم و امید مکرر،قیانوسی از دستکرا در ا

های گوناگون و غلبه بر آنها دیگری از تجربه و بلوغ، تجربه سیاسی هم در اساس چیزی نیست جز درگیری با مسائل و چالش

و اهدافش نیز در بستر خود فرایند انقالب « سازدسوژه و فاعل خود را میانقالب خود »گویند )به همین دلیل است که می

 و سپس انباشت و انتقال این تجربه در مسیر تاریخ.  (یابندشکل می

وپازدن در خأل، خلئی ی از نابالغی در تفکر و کنش است، نوعی دستنتیجه اصلی فقدان تجربه سیاسی گسترش شمار گوناگون

های آبکی و هزار و یک شکل دیگر ها، تکرار مکررات، توضیح واضحات، نوستالژیگوییا انواع شایعات، کلیکه الجرم به تدریج ب

ماندن آنها دلیل جداماندن تجارب سیاسی و همچنین ناشناخته و نارسشود. فریبی فرهنگی و روانی پر میاز خودفریبی و عوام

واسطه همین شکاف است که های انضمامی است. و بهها و چالشتها و مفاهیم انتزاعی با وضعیاصلی شکاف میان ایده

اجتماعی فراتر  -ارتباط با هرگونه بستر تاریخیخیالی و بیان آرزوها به نحوی مجرد و بیگفتارهای سیاسی از حد خوش

ت. ناپختگی و اسی که چند ماه قبل اعالم شد، خود نمونه بارز چنین امر ،ای محمد خاتمیماده 15روند. راهکار نمی

شود که دریابیم تحقق تر میزمانی روشن راهکارهاصداقتی سیاسی این ارتباطی با هرگونه بستر واقعی و نهایتا حتی بیبی

از آن صادر  راهکارهامعناترشدن جایگاهی است که این واسطه، به معنای تعمیق بحران و بیصورتی بیعملی بسیاری از آنها، به

تجربه  ترین نتیجه وضعیت موجود، یا همان تداوم فقرمهماست که واقعیت  تشخیص این راهکارهااین  رهگانه ثمی شده است.

است. اگر خاتمی  تکراری تعارف و تأیید نفس فریبکاری، مبتنی برها به سمت همین جایگاه شدن همه سوژهسیاسی، رانده
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روند تا به تصویری جعلی و کاذب از ناخواه مییروها نیز خواهاصالحات بدل شده است، سایر گفتارها و نینک به نوعی شبهاهم

 خود بدل شوند.

 

، همچون حضور در قدرت، امکاناتسال گذشته از انواع طلبی طی بیستالفارق نیست؟ پروژه اصالحآیا این قیاسی مع -

ایر گفتارها و نیروها نه پارلمان، تأسیس حزب و عضوگیری، رسانه، مطبوعات و نظایر آن برخوردار بوده، حال آنکه س

با پشتیبانی هم اند، آنجانب حاکمیت طرد و سرکوب شدهاند بلکه همواره از مند نبودهتنها از کمترین امکاناتی بهره

  . طلباناصالح

ا طلبی را بر اساس تاریخچه خود این جریان تحلیل کرد. بباید تالش کرد پروژه اصالح لیشک چنین تفاوتی وجود دارد وبی

ناشدنی های تاریخی را نه کمرنگ بلکه گنگ و تحلیلحال، فقدان تجربه سیاسی دقیقا همان عاملی است که همین تفاوتاین

اما عدم بلوغ سیاسی حقیقتا موجد گویی است. شدن به سوی کلیطور که گفتم راندهسازد. یکی از نتایج این فقدان همانمی

نیروهای سیاسی به یکسان نارس و  ،نظر از جنبه صرفا کمّی ماجرانحوی که صرفنوعی شباهت ابژکتیو )عینی( است، به 

وبندهای پنهان و آشکار های قدرت و زدبستاننظر از بدهند. دوام خأل سیاسی به این معناست که، صرفنماتجربه باقی میبی

، با توجه در مقطع فعلی کمدست ،بارت دیگریافتن است. به عت تحققها، هر شکل واقعی از کنش و تفکر سیاسی فاقد بخجناح

بیش تصمیمی متمرکز وتواند کمتنها نیرویی که می به سرکوب سیاست مردمی و ورشکستگی همه نیروهای حاضر، ظاهرا

های تصادفی اجتماع همه اقشار و گروه نظر از بختاست. بنابراین، صرف اتخاذ کند و آن را به واقع پیاده سازد خود حاکمیت

های هرگونه تجربه جمعی به معنای واقعی کلمه هنوز ناموجود است، یعنی حداقلی شرطمردمی در زمان و مکانی واحد، پیش

به نظر ها. به همین سبب است که از سازماندهی و تقسیم آگاهانه زمان و مکان و حداقلی از ارتباط و آشنایی میان سوژه

ینی نظام بیرون بیاید که خود وابسته است به انواع فشارهای داخلی و خارجی که نشباید از دل عقبها شرطپیشاین رسد می

 کرد.قطعی درباره آن پیشگویی توان نمی
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 آیا این به معنای امتناع هرگونه تحلیلی است؟  -

به شرط م هلیل سیاسی حرف زد. آنتوان از تحنار بگذاریم همچنان میمدت را کاگر نظرورزی درباره تحوالت سیاسی کوتاه

سراسری از وضعیت ارائه کنند. به عبارت توانند یک تصویر تاریخی ببودن که به رغم کلی و انتزاعیخاصی مفاهیم انتخاب 

های ممکن را روشن سازد و بستری برای گیریانواع جهتتواند میکم این مفاهیم دستبسط و تعامل بین بندی، دیگر، صورت

  .انزواو  ادغامعبارتند از:  به اعتقاد من ترین این مفاهیماصلیهای سیاسی فراهم آورد. نقد و بررسی نیروها و برنامه

های تاریخی زیر چتر یک مفهوم مبتنی بر اقتصاد سیاسی. گرایشآوردن همه نظور از ادغام چیزی نیست جز گرددر اینجا م

رشد و توسعه و گاه گذار به مدرنیته نامیده شده است،  ادغام ایران در بازار جهانی سرمایه، یعنی نام حقیقی فرایندی که گاه

دوره پایانی عصر قاجار و انقالب مشروطه، عمال در دوران پهلوی اش در های تاریخینظر از برخی ریشهفرایندی است که صرف

انباشت اولیه » کلید خورد. آن بخشی از این فرایند که بر اساس اصطالحات اقتصاد سیاسی« انقالب سفید»دوم و با شروع 

شدن آنها به شهرها در واسطه از زمین و سرازیرشدن دهقانان و مولدان بییعنی همان فرایند کنده - شودنامیده می i«سرمایه

 57کننده در انقالب بدون تردید نقشی تعیین -دستان شهری نشده تهیتوده تفکیکگیری نشینان و نهایتا شکلهیأت حاشیه

های پی الواقع با موجرده است. اما مقدمات، ابزارها و دستاوردهای این ادغام هرگز تغییر نکرده است و ما فیو تحول آن ایفا ک

انباشت اولیه متضمن دخالت ایم. های سیاسی علیه آن روبرو بودهها و جنبشاعتراضدر پی انباشت سرمایه و سلب مالکیت و 

ای تحت سیطره اقتدار فزاینده دولت مرکزی و نفوذ فزاینده استبداد دینی امعهزور عریان ماوراء اقتصادی است و این امر در ج

از انواع گوناگون سلب مالکیت در اقتصاد. های گوناگون طبقه حاکمه و الیه های گوناگون دخالت دولتمساوی است با شکل

های های خصولتی، امپراطوریده شرکت، بروز پدیتعیین رانت برای نیروهای نظامی و اقشار باالی روحانیت در قالبجامعه 

و هزار و یک شکل دیگر از وقوع فساد همگی باید از  اندازی به درآمدهای نفتیدست ،اقتصادی و مالی پنهان از هرگونه نظارت

تر فتهرانباشت سرمایه و ادغام در بازار جهانی دیده شود. تا آنجا که به سویه پیشمنظر اقتصاد سیاسی به عنوان اجزای ضروری 
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اتصال و گیری بازار ملی و گیری روابط بین کار و سرمایه و گسترش اقتصاد کاالیی، شکلشود، یعنی شکلاین فرایند مربوط می

خام و واردکننده کاالهای  ادغام معنایی نداشته جز اشغال جایگاه فرومرتبه کشور صادرکننده موادادغام آن در بازار جهانی، 

فقط نقش اجراکننده این فرایند را بر عهده ها، چه قبل و چه بعد از انقالب، المللی. حکومتنمصرفی در تقسیم کار بی

شده هم فقط به واسطه بروز جنگ از نسخه ارائههای مردمی انقالب و جنبش کردنپس از فروکشدولت اولین اند، حتی داشته

گیری یک اقتصاد تماما وابسته به لکرد این نیروها شکلعمحاصل نهایی المللی پول و بانک جهانی فاصله گرفت. صندوق بین

آسای رشد غولشده، خروج و فرار سرمایه انباشتو صرف درآمدهای نفتی در واردات گسترده کاالهای مصرفی، صدور نفت 

عجز روری و ی ایجاد شغل، ناتوانی ساختاری در افزایش بابه صنعت یا کشاورزی براساختار متکی فقدان هر بروکراسی دولتی، 

 ای و ... بوده است.کامل از رقابت با رقبای جهانی و منطقه

و  گرااقتصاددانان چپخوردن و فروپاشی است، بارها از سوی جا در حال ترَکهای این اقتصاد، که امروزه از هزار و یکویژگی

گیری فشارهای آمریکا تقریبا همه مردم تر به دولت برشمرده شده است و امروزه نیز با اوجدیکرای نزحتی اقتصاددانان نهادگ

و ... را بررسی کنیم. نکته  ا مجددا مواردی چون بیکاری و تورمرو نیازی نیست در اینجکوچه و خیابان با آنها آشنایند. از این

های تبلیغاتی جمهوری اسالمی و در تقابل با بسیاری از جنجالواصلی فقط بیان این حقیقت است که برخالف همه جار

 داری نولیبرالعیار یک اقتصاد سرمایهتردید نمونه تمامرژیم برآمده از این انقالب بی ،1357مطالبات اساسی انقالب مردمی 

تر له به مرحله راست و راستمرح ،جامعه نشینیعقب وها همراه با تضعیف فشار مردم البوده است که در طول س پیرامونی

اشکال آن با  عنوان ضدامپریالیست یا یکی دانستنکردن وضعیت ایران به بزک رو، هر تالشی برایشده است. از این

 مقایسه آن با ونزوئالی دوره چاوز کوبا( یا حتی گرفته تا مواردی چون عراق صدام حسین داری دولتی )ازشده سرمایهشناخته

های ادغام شود ما یکی از هارترین شکلتا آنجا که فقط به اقتصاد مربوط می ،توان نتیجه گرفتست. پس میمعناسراپا بی

 ایم. دارانه را همراه با همه عوارض آن تجربه کردهسرمایه

https://www.radiozamaneh.com/409143
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فرایند به  زنند، اینبشر با رشد و توسعه اقتصاد آزاد دم میاز پیوند دموکراسی و حقوقهایی که برخالف نظر همه ایدئولوگ

زدن در وپاجز دستحاصلی  ،های جمهوری اسالمیحاکمیت هر یک از جناحتحت  ،خودی خود برای اکثریت مردم ایران

زیست، های ملی، تخریب محیطهای خارجی و داخلی، بر باد دادن سرمایههای بازار جهانی، استثمارشدن توسط سرمایهحاشیه

 نداشته و نخواهد داشت.  یگسترش و تثبیت فقر و افزایش نابرابر

 

در شرایط کنونی با ورشکستگی نظام بانکی و پولی، باالرفتن نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم، حجم عظیم  -

تواند منجر به آیا صرف فروپاشی اقتصادی میولی نقدینگی، رکود تورمی و در یک کالم فروپاشی اقتصادی مواجهیم. 

 های دیگری برای این تغییر الزم است؟ ؟ یا کماکان میانجیتغییری سیاسی شود

بینی خواهد بود. وضعیت درغلتیدن به غیبپیشگویی سیاسی مبتنی بر تحلیل اقتصادی صرف بیشتر گواه البته هر شکلی از 

چنان خوردن آن با نیروها و منافع سیاسی، چه در داخل ایران و چه حتی در سطح جهانی، کالفی آنو نحوه گرهاقتصادی 

نحوه واکنش عامالن و توان از دل آن بیرون کشید. گذشته از ه و در هم است که تقریبا هر سناریوی تاریخی را میپیچید

مل های ممکن را شاها و وضعیتزیگران سیاسی به فروپاشی اقتصادی، حتی خود این مفهوم نیز انواع گوناگونی از حالتبا

اما تجربه از آینده سخن گفت. بتوان  ما هستند ای جهات مشابه وضع فعلیپاره از هایی که فقطشود. شاید با رجوع به نمونهمی

، از بحران اقتصادی های تاریخی دیگریا وضعیت امروزی ونزوئال و همچنین بسیاری مثال سال تحریم  12ه طی دور عراق

تکیه کرد، بلکه تجدید « اشی اقتصادیفروپ»به توان از این نظر، نه فقط نمیاند. جملگی گویای سرسختی و سماجت نهاد دولت

های خارجی تر کردن نقش عواملی چون دولت و دولتو برجسته های جزمی از مفاهیمی چون مبارزه طبقاتروایت نظر در

های عربی توان سرنوشت انقالببدون چنین تالشی و با تکیه صرف بر تحلیل اقتصاد سیاسی نمیضروری است. برای مثال، 

توان های خارجی، نکته مهم دیگر تأکیدنهادن بر چیزی است که میاهمیت نقش دولت و دولتفهمید. عالوه بر  دهه گذشته را

تری آن را اینرسی جامعه نامید؛ یعنی تمایل کل سیستم اجتماعی به حفظ و ادامه وضعیت موجود حتی در سطوح بس پایین
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تر بگوییم عامالن و های دیگر، یا روشندر گرو همان میانجی بنابراین تردیدی نیست که وقوع هرگونه تغییریاز انرژی. 

تشخیص هویت و توانایی همه این بازیگران و نحوه عملکرد آنها، به ویژه با توجه به تغییرات بازیگران سیاسی جدید است. 

 . بس دشوارمدستی میان آنان، کاری است های گوناگون تقابل یا هسریع آرایش سیاسی نیروها و شکل

واقع مستلزم که به -های پازل سیاسی ایران کردن اخبار روز و تحلیل پیچیدگیرو، اگر بخواهیم در سطحی فراتر از دنبالاز این

در  شکی نیست کهبه بحث خود ادامه دهیم،  -خیالی یا یأس وجودی است حضور یک ژورنالیسم تحقیقی و بری از خوش

های آن بدون رجوع به تحلیل سیاسی و که درک همه ویژگی نایی از ادغام روبروییمخاص و شاید حتی استث یما با مورد اینجا

این انزوای تاریخی که چهار دهه به طول انجامیده شناخت دومین فرایند مهم چهار دهه گذشته، یعنی انزوا، ممکن نیست. 

مثابه عاملی به های تاریخی بهیاری بزنگاهوزن و اهمیت تاریخی قابل مقایسه با ادغام نیست اما در بس ، هر چند به لحاظاست

کننده زده است. به همین دلیل تحلیل وجوه مختلف آن ضروری صحنه آمده است که مهر خود را بر مجموعه عوامل تعیین

 است. 

ویژه غرب و بهبودن تقابل و نزاع سیاسی میان ایران با کل جهان نخستین نکته در این مورد تأکیدنهادن بر واقعیت انزوا و واقعی

داری جهانی به و البته توصیف سرمایه های توطئه شویمتوانیم درگیر نظریهآمریکاست. بدون چنین تأکیدی ما به راحتی می

مثابه یک واقعیت درک انزوا به. ها نداردکمی از این نظریهمثابه یک امپراطوری شیطانی یکپارچه تحت رهبری آمریکا نیز دست

گیری و تحول آن است. تا آنجا که به ساختن نقش عوامل گوناگون در شکلهای آن و روشنزگشت به ریشهتاریخی مستلزم با

تصادفی  یمرداد و حمایت از رژیم شاه و عوامل 28شود، سابقه تاریخی نقش آمریکا در کودتای وضعیت داخلی ایران مربوط می

طور طبیعی آمریکا را به دشمن ساخت، بهرا ممکن می 1332یع که بازسازی و تکرار خیالی وقا ،چون سفر شاه به آمریکاهم

کننده اشغال سفارت آمریکا بود که انزوا را به تقدیر تاریخی ما بدل شماره یک انقالب بدل ساخته بود. ولی این واقعه تعیین

 گرا اشغال شدط نیروهای چپبار فقط چند روز بعد از پیروزی انقالب توسکرد. نباید فراموش کرد که سفارت آمریکا نخستین
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طول انجامد. اما تأیید و و اشغال دوم نیز قرار بود فقط سه روز به رجوع شد(و)که به سرعت با پادرمیانی برخی مقامات باال رفع

ترین تأثیر را بر مصادره این اقدام از سوی حاکمیت آن را به رخدادی بدل کرد که شاید پس از جنگ ایران و عراق مهم

 وشت انقالب به جا گذارد. سرن

کردن آنها به زیر بیرق ضدامپریالیسم با جمع گذشته از نقش سیاسی این رخداد که تقریبا همه نیروهای سیاسی را :نکته دوم

شروع  یکی از نقاطخلع سالح کرد و هژمونی ایدئولوژیک حاکمیت را مستقر ساخت، به لحاظ اجتماعی نیز باید آن را  شعاری

دو جریان تاریخی دانست که تا به امروز نیز در سطوح گوناگون، از نزاع میان دو جناح حاکمیت گرفته تا نبرد طوالنی میان 

طور کامل در مناسبات هایی که هنوز بهسو، مجموع تودهستیز جامعه مدنی با ارتجاع مذهبی، ادامه یافته است: از یک

نیافتگی طبقاتی که اضمحالل سنتی، و همه عناصر متکی بر شکلهای روبههمراه طبقات و الیهاند، به داری ادغام نشدهسرمایه

بیش مشخص و وهای کمدستی یاد کرد، و از سوی دیگر، طبقات و الیهتوان از آنان با عنوان جریان تهیمی رفتههمروی

جریان اول در جدال بودند. میان خود در مجموع نیز با تناقضات و ستیزهای  یافته جامعه مدنی یا بورژوایی که عالوه برشکل

تر و شد کل فضای جامعه را مبهمبودن آن ناشی میجایگاهدستی که از بیهای اجتماعی و سیاسی جریان تهیتشنج

ه با ساخت. در این میان، ستیز فقرا با ثروت و نفرت فرهنگی اقشار فرودست و روستایی از مظاهر مدرنیتتر میزدهآشوب

جوش به عنوان مبارزه همآمیخت و این آش دربخشیدن به خطوط طبقاتی در هم میرای شکلهای اولیه جامعه مدنی بتالش

دستی تردیدی نبود تعین جریان تهیبا توجه به خصلت سراپا منفی و بیشد. علیه امپریالیسم سازماندهی و به کار گرفته می

افتادگی فرهنگی . عقبداری عمل کند که چنین هم شددر خدمت بازسازی نظام سرمایه تتوانسکه این جریان نهایتا فقط می

ترین و شد تا خامباعث میدستی و ضعف تاریخی طبقات اصلی جامعه مدنی، از بورژوا گرفته تا کارگر، و سیاسی جریان تهی

برآمده از انقالب خود به ابزار سان بود که دولت بدینهای بازسازی اقتصاد و دولت دست باال را بگیرد. ترین شکلافتادهعقب

در داخل گفتار جایگاه خود را های ایدئولوژیک نزاع علیه مرفهان ستمکار نیز رفته رفته فرایند ادغام بدل گشت. آخرین بازمانده
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ل غریبی از تلفیق گفتار آمیزی دو فرایند ادغام و انزوا بود که زمینه را برای شکاین نقطه شروع درهم از دست داد.حاکمیت 

اشغال به دست یک دولت استبدادی فراهم کرد.  سلب مالکیت و انباشت سرمایهداری با هارترین اشکال ایدئولوژیک ضدسرمایه

هم خوردن خطوط طبقاتی به دستی،شدن جریان تهیهژمونیک نقشی اساسی در« شیطان بزرگ»سفارت با تبدیل آمریکا به 

ظاهر های بهگوییجامعه مدنی به نفع کلیشدن مبارزات واقعی طبقات از تناقضات داخلی و قربانی جامعه، برگرفتن نگاه

غفلت از نیازهای  سازنیز زمینهشکل علیه دشمن خارجی کردن پوپولیستی جماعت بییکپارچهایفا کرد.  ضدامپریالیستی

ترین شعار به یاد آوریم مهمتوان درک کرد که ی میپیچیدگی و غرابت این وضعیت را زمان شد. دموکراتیک مبارزه سیاسی

کردن سپاه پاسداران به سالح سنگین بود. با توجه به نقش ترین سازمان چپ آن دوره )فدائیان خلق( مسلحاستراتژیک بزرگ

نی ترین کمپااجتماعی آن در مقام بزرگتاریخی سپاه در سرکوب جریانات چپ و مبارزات کارگری و همچنین کارکرد 

 خودی دانست. بارترین نمونه گل بهترین و خونتوان دردناکاین شعار را میبرخوردار از حقوق انحصاری 

خود این سازنده  یابزارها و مصالح تاریخاما  .اجتماعی شد -دولت استبدادی کارگزار اصلی بازتولید نظام اقتصادی ،سانبدین

در  استتار بخش عظیمی از نیروها و نهادهاالبته قانون اساسی متکی بر والیت و فقه شیعه گرفته تا دولت، از ارتجاع فرهنگی و 

حرافی بنابراین ساخت. انسجام ایدئولوژیک و غلبه بر انبوه تناقضات را ضروری می از ، نیاز به شکلیقالب نوعی حکومت مخفی

انواع مانورها و یز ادامه یافته و در قالب . این امر تا به امروز نشدبدل علیه آمریکا به جزء ضروری خودآگاهی حاکمیت 

های سیاسی در ارتباط با مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا حدیث همیشگی سیاست ایران بوده است. واقعیت آن است که ژست

ری و نزاع ، ما در حقیقت با درگیمک فارلین گرفته تا مذاکرات عمانپرده، از ماجرای های پشتبندها و معاملهرغم همه زدوبه

های تبلیغاتی نباید ما را از این نکته غافل سازد که برداریسیاسی و بهرههای شبهجاروجنجالمیان دو پروژه دولتی روبروییم. 

ت این جنگند. کافی است به تاریخ جنگ ویتنام نگاهی بیندازیم تا حقیقکنند که خوب میاز قضا فقط آنهایی خوب صلح می

که بیش از کل جنگ جهانی دوم روی ترین ابرقدرت نظامی جهان بزرگجنگ با درست در اوج  هاکنگگفته آشکار شود. ویت
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گاه از مذاکره با این غول امپریالیستی سر باز هیچسرشان بمب ریخته بود یکه و تنها به نبرد ادامه دادند ولی در همان حال نیز 

چهار دهه گذشته مقایسه داد و هوارهای ضدآمریکایی کردند.  خود تمامزه نظامی جنگ را به سود با مبارنزدند و در نهایت نیز 

 اصطالح نبرد خود به اندازه کافی گویاست. های سیاسی و تجاری و مالی از این بهبرداریو انواع بهره

قتصادی آمریکا در واقع برتری نظامی و انباید از یاد برد که در نزاع ایران و آمریکا ما با دو نیروی نابرابر طرفیم.  نکته سوم:

گویای مسئولیت تاریخی این کشور در ایجاد وضعیت موجود است. اگر بپذیریم که در هر وضعیت تاریخی مسئولیت نهایی 

وضعیت را دارد، آنگاه شکی نباید خود همه فجایع و قربانیان به عهده آن نیرویی است که توان ایجاد تغییر در اصل بازی یا 

سایر نقش و مسئولیت کننده اصلی است. ولی این موقعیت نابرابر نافی آمریکا در خاورمیانه عامل تعیینهای کرد که دخالت

شویم که به واسطه آن هر از قضا با مکانیسم غریبی مواجه می ،یمتاریخ معاصر خاورمیانه نگاهی بیندازاگر به . نیستبازیگران 

اند نتیجه آن بازشدن فضا برای توسعه پروژه دولتی ایران بوده رمیانه زدهکه آمریکا و غرب دست به مداخله نظامی در خاوبار 

شدن ثباتها و بیسقوط دولتمداخله نظامی غرب و  ،کشورهای سنی منطقه های شیعه درواسطه وجود اقلیتبهاست. 

و جنگ  ناگون انجامیده است.ها و اقوام و مذاهب گووضعیت داخلی کشورها، خواه ناخواه، به شکلی از جنگ داخلی میان گروه

حمله نظامی اسرائیل به لبنان و اشغال  ویژه ایران شیعه شده است.های منطقه و بهساز مداخله همه قدرتثباتی نیز زمینهو بی

ترتیب، مداخله نظامی در بروز جنگ داخلی در لبنان بود. به همیناهلل و عامل اصلی ظهور حزب1980دهه آن کشور در 

نظامی سنی و های شبهساز ظهور انواع گروهشرایط داخلی این دو کشور را بحرانی ساخت و زمینه ن و سپس عراقافغانستا

های شیعه را برجسته ساخت. و در سوریه و لیبی نیز حمله عربستان با حمایت آمریکا و انگلیس به یمن نقش حوثیشیعه شد. 

وجود آمدن شرایطی برای دخالت کشورهای پرنفوذ منطقه شد. پس بهعامل اصلی جنگ داخلی و نهایتا مداخله نظامی غرب 

نیروها در این منطقه با آمریکاست. ولی نکته اساسی همیاری و همدستی همه مسئولیت نهایی برخورد روشن است که 

ها، از ایران و ه دولتاست که به هم« نه جنگ نه صلح»وجود آمدن و تداوم نوعی شرایط ها، از جمله ایران و آمریکا، در بهدولت
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های مختلف، حتی اگر شده با جنگ نیابتی، از این شرایط برای دهد به شکلعربستان گرفته تا آمریکا و روسیه، اجازه می

ساز تقابل ایران و غرب و گسترش نفوذ خویش استفاده کنند. بنابراین روشن است که شرایط ژئوپلیتیک منطقه چگونه زمینه

ای ایران و عربستان جهت برساختن یا های منطقهدر چنین بستری است که طرحوای ایران شده است. بروز و تداوم انز

 نابودکردن هالل شیعی تحقق یافته است.

ها مشاهده توان در تبلیغات و نبرد سیاسی هواداران ایران و آمریکا در عرصه رسانهرا می« نه جنگ نه صلح»ادامه همین حالت 

خود بهخودهای نظامی آمریکا در جهان هر شکلی از حمله و نقد به دخالتواسطه آن میان بدتر و بدتر که بهکرد. نوعی انتخاب 

های ومی وجود ندارد که بتواند همزمان سیاستبه معنای حمایت از ایران خواهد بود و برعکس. تو گویی به واقع موضع س

سی فارسی و غیره مشاهده بیهایی چون شبکه بیتوان در رسانهی میخوباین وضع را بهها را نفی کند. ضدانسانی همه دولت

دهند که دقیقا در همین به کسانی تریبون میزدن به تضارب آراء و بررسی مواضع گوناگون همواره دامنکرد که به بهانه 

نیرو و دولت دیگری از ی دفاع خود به معنابهحمله آنها به کشتار و نقض حقوق بشر خود ،گنجند و در نتیجهمنطق دوگانه می

کنند که بدون گاه موضع و جایگاهی را تبلیغ نمیها هیچاین شبکهاست که خود مسئول کشتار و شکنجه در جایی دیگر است. 

 دقیقا از موضعی سیاسی دست هر دو طرف ماجرا را روکنند. طرفی صوری نهادهای حقوق بشری درافتادن به ژست بی

 

دهند به ما اجازه میاند که توان گفت دو فرایند ادغام و انزوا در واقع دو محور مختصاتیت فوق میا تکیه بر همه نکاب -

درکی کلی از رخدادهای سیاسی و جایگاه و نسبت آنها با یکدیگر به دست آوریم. اما هر تالشی برای درک و تحلیل 

محتاج انتقال به سطح دیگری از تحلیل و ایران یا حتی هر تالشی برای فهم آینده نزدیک  ملموسشرایط سیاسی 

و این گیجی آمیخته آورد. این روزها جز گیجی بیشتر چیزی به بار نمیهایی است که درگیرشدن با انبوه آشفته داده

 96ماه نمای دیشعار سرشتامید و حس گنگی از پایان است که معنای روشنی ندارد. وبا نوعی حس بیم

بود. در سطح نمادین و در سطح حکمرانی تا چه حد ماجرا تمام شده؟ « یگه تمومه ماجراطلب، اصولگرا، داصالح»

شدن کدام ماجرا؟ تا چه حد حس پایان که در اکثر اقشار جامعه و حتی در شدن به چه معناست؟ تماماین تمام

 سطوح باالی حکمرانی قابل مشاهده است قرین به واقعیت است؟ 
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هم امکان روی صحنه آمدن ندارد. در هیأت مضحکه تراژدی حتی تکرار ه و پرده افتاده است، دیگر به یک معنا تئاتر تمام شد

واسطه درگیر وضعیت حال و شرایط و نیروهای بیو واکنش بعدی آنها روشن نیست. تا آنجا که به  نداهولی تماشاگران نشست

تواند کس دیگری هم نمیرو نه فقط من بلکه به گمانم هیچشود، این ناروشنی به واقع فراگیر است و از ایندر آن مربوط می

گرفتن واسطه و مفروضگرفتن از وضعیت بیاندازی پیش پای ما بگذارد. اما با یک درجه فاصلهچشمگویی بدون توسل به غیب

خطر کرده و دست توانیم سازد، میهای تجربه سیاسی را ممکن میکم نخستین گامدستوجود حداقلی از فضای تاریخی که 

ها و چه های تجربه سیاسی به طور کلی ما را با چه پرسشکم روشن سازیم که این اولین گامبه تحلیل وضعیت بزنیم یا دست

تواند برایمان انتزاع، گذشته از تحلیل مفهومی، مرجع دیگری که میکند. البته در این سطح از هایی درگیر میچارچوب

گوید که به واسطه گنگی و فقر تجربه تحلیل مفهومی به ما می خی خودمان و دیگر کشورهاست.سودمند باشد تجربه تاری

های حداقلی وجود سیاست معطوف کنیم. و البته تجربه تاریخی نیز دقیقا ما را به شرطسیاسی باید توجه خود را به پیش

ترین چارچوب یا شکل تجربه سیاسی افت مهمدرخواهیم یکردن همین تجربه است که با دنبالکند. همین سمت هدایت می

شود. جبهه واحد یعنی همکاری عملی خوانده می« جبهه واحد»برای ما احتماال همان چیزی است که در تاریخ مبارزات 

ها رغم همه تفاوتنیروهای سیاسی مختلف که هر کدام ایدئولوژی و سازماندهی و امکانات مستقل خاص خود را دارند. اما به

 کنند. ای تحقق یک یا چند هدف مشخص و معین در عمل برای مدتی معین با هم وحدت میبر

 

، خواهتحول همچون های سیاسی هستیم که با اسامی گوناگونگیری انواع هویتاتفاقا در شرایط کنونی شاهد شکل -

کند؟ در فرایند گذار می های مختلف چه کمکی بهسازی. به نظر شما هویتشودیده مینام خواه و نظایر آنجمهوری

 کمانیو ائتالفی رنگین این جبهه واحد وحدت بر سر چه چیزی است؟ و آیا این به معنای کنارگذاشتن اختالفات

 است؟
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توانند برای تحقق اهداف وجه. اختالفات سر جای خود باقی است. اما نیروهایی که واجد شرایطی معین باشند مینه، به هیچ

ها، آزادی زندانیان سیاسی، تحقق این یا آن حق فردی و عمومی یک جبهه یا گسترش آزادی رسانه عملی خاص نظیر حفظ

تأیید حق تعیین سرنوشت از  (1: اساسا عبارتند ازواحد تشکیل دهند. شرایط مورد نظر نیز با توجه به وضعیت تاریخی ما 

ات تحقق عملی ( اثب2؛ اصلی کنش و تفکر سیاسیسوی مردم یا مجموعه شهروندان و پذیرش این امر به عنوان چارچوب 

به نیروها و طور خالصه اثبات عدم وابستگی یا به ،بخشیدن به استقالل مالی و سیاسی گروهشرط اول از طریق شفافیت

 باید در جای خود به صورت مفصل به)البته هر کدام از این دو شرط در برگیرنده مسائل متعددی است که . های خارجیدولت

بررسی آنها پرداخت(. اما با فرض تحقق این شروط و همچنین با فرض وجود حداقلی از فضای اجتماعی برای تجربه سیاسی، 

نشینی قدرت حاکم باشد، هرگونه حرکتی به سوی تشکیل چنین جبهه واحدی و که گفتیم قاعدتا باید محصول عقبکه چنان

های خاصی روبرو خواهد ساخت که برآمده از ها و چالشقوی ما را با پرسشبه احتمال یا هرگونه فعالیت از سوی این جبهه 

اینک دو مورد اساسی از این توان از همو در سطح بحثی کلی می زمینه تاریخی موجودند. با توجه به همین زمینه تاریخی

 ها را مشخص کرد. پرسش

گردد. به عبارت دیگر، گرایی باز میها و پرهیز از فرقهژیمورد نخست به ماهیت اصلی خود جبهه واحد و مسأله نزاع ایدئولو

قبول رأی  -ین سرنوشت مردم به دست خود یا همان دو شرط اصلی سیاست دموکراتیک آنست که پذیرش حق تعیمسأله 

دارد که ضرورتا این نتیجه منطقی را در پی  -شدن به اکثریت ها در راستای تبدیلاقلیتاکثریت و حفظ حقوق سیاسی همه 

ها را تأیید کند. این امر عمال به سیاسی، در عین حفظ استقالل ایدئولوژیک خود، حق فعالیت دیگر گروه نیرویهر گروه یا 

ها یا حق تظاهرات که ویژه در مواردی نظیر آزادی رسانهآمادگی برای مبارزه مشترک است، بهگرایی و معنای کنارنهادن فرقه

 معنا خواهد شد. است دموکراتیک بیبدون آنها اصوال خود سی
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چیزی نیست جز همان بحث  ،توان در مبارزات همین امروز مشاهده کردکه باز حضور ضمنی آن را به خوبی می ،مورد دوم

های اولیه تجربه سیاسی با انبوهی از قدیمی شکاف میان مبارزات صنفی با مبارزات سیاسی. تردیدی نیست که ما در همان گام

اند: از ها عمال از همین نوعاکنون نیز شمار باالیی از درگیریکه همها و مبارزات صنفی روبرو خواهیم شد، چنانخواست

این زمینه نیز تجربه تاریخی به ما  غیره. در ، کارگران ومعلمانزنان، دانشجویان، داران گرفته تا مبارزات اعتصاب کامیون

شدن دگماتیسم ایدئولوژیک از این مبارزات صنفی دفاع کرد و ضرورت کلی و همگانی توسل به هرگونهآموزد که باید بدون می

 شدن آنها را در عمل از طریق ساختن جبهه واحد به اثبات رساند. این مبارزات یا همان سیاسی

 

ن باشد اگر ممک پذیر است؟ وای امکانها و نیروهای سیاسی واقعا موجود تشکیل چنین جبههآیا با توجه به دسته -

  سازمان یابد؟ دتوانحول چه مطالبات حداقلی میبرای شروع 

ها شکل از دهواقعیت بالفعلی که با آن روبروییم چیزی نیست جز پاسخ به این سؤال به صورت انضمامی بسیار دشوار است. 

گرفتن جریان سرعتی سیاست و حال، با تکیه به خصلت رخدادسم و انبوهی از تجارب تلخ تاریخی. با اینگرایی و دگماتیفرقه

به خود جریان تاریخ و اجبار ناشی از آن امید بست. تجارب توان ها میشدن ناگهانی بسیاری از ناممکنتحوالت و ممکن

اند که انقالب خود نه فقط اهداف بلکه وسائل و مؤید این واقعیت، جملگی 88گرفته تا مبارزات  57تاریخی قبلی نیز، از انقالب 

توان شود ما هنوز پای در گِل داریم و حتی میواسطه مربوط میسازد. ولی تا آنجا که به واقعیت بیهای خود را هم میسوژه

برای  ترین نکته همان فقدان فضام. مهمرویها بیش از پیش فرو میها و یأسگفت روز به روز در باتالق شایعات و سردرگمی

وگو نیز زند. حتی در خود این گفتاهی نقش خود را بر هر شکلی از کنش و تفکر مینخوحداقل تجربه سیاسی است که خواهی

های گوییبرخی کلیبردن به تر کردن مباحث و به ناچار پناه: ناتوانی از انضمامیتوان این فقدان تجربه را مشاهده کردمی

ارائه دست. در واقع، به همین سبب است که ینهای تاریخی و مسائلی از اها و قیاسنظری، یا حتی ناتوانی از بسط مثال
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کنم آزادی ام فکر میمن بر اساس تجربه و شاید حتی ذوق سیاسیگردد. پاسخی درخور به بخش دوم پرسش فوق ناممکن می

قد هایی که آنها هم فاتواند نخستین مطالبه چنین جبهه واحدی باشد، اما بسیاری دیگر بر اساس تحلیلزندانیان سیاسی می

اغتشاش ترتیب غلبه بر کنند. به همیناند مطالبات دیگری نظیر مقابله با حجاب اجباری و غیره را پیشنهاد میجنبه انضمامی

فرض آن تحقق همان تجربه سیاسی است. به تعبیری به نظر ناممکن است، یا در واقع پیشموجود میان جریانات متفاوت 

ای نیاز به تجربه سیاسی رسد برای تحقق چنین جبههطل سر و کار داریم، زیرا به نظر میتوان گفت در اینجا با نوعی دور بامی

توان به فقط میای باشد. دقیقا به همین سبب است که تواند محصول چنین جبههاست اما خود این تجربه ظاهرا فقط می

ترین دور باطل و تبدیل ناممکن به ممکن مهم این انفجار رخدادهای سیاسی و فشار تاریخی ناشی از آنها امید بست. شکستن

 توانیم از سایر تجارب تاریخی بیاموزیم. درسی است که می
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