انحالل طلبی
بخش اول ـ آلترناتیو سکوالر  ،گفتمان انحرافی
بیژن نیابتی
با شروع سال میالدی جدید تالشهاای ستهدردا ی دج جاهل رندریهاتیز سهامی دجمیهاف م هاناین جیژاجیهم جریه ج اهزجی
سالمی بر ا فدادا سل  .ینژزیه تالشاا سرچه دجسذشده ییز ک و بیش جریاف د شهده مها شهد و تهد رف رسهز بهه
پای ماا ای خیر یرسیدا سل  .دج یک کالم فضای جدیدی بر پزمیتیزف پر کندا یر یی تاک شدا سل  .یهن فضهای
جدید که ویژسی ع دا ش عدقاد پید کردف ب شاای بزجسی م صالح طلباف خاجج و د خل به یاپاید ج بزدف یظام ج ازجی
سالمی سل  ،صف بندی ییرویی دج دجوف پزمیتیزف جیژاجیم یر یی ج تزل دو تحلیل یتبدا جدید شکل می د د  .ر
دوی ین تحلیلاا ساسا مبدنی بر چش یهد م دخانهل رهدجتاای خهاججی دج ج باهه بها بر یهد می جریه تهاک بر یهر ف مهی
باشند  .تحلیل مبدنی بر "بر ید می یرم" و تحلیل معدقد به "بر ید می س ل"  .دو تحلیلی که فرضیه بلاایه " صالح جریه "
ج یدک یدک به تاشیه می ج ید .
ر ا با تادید شد د و غالظ یظهامی کهه برممینهه یهک یهزو ی
بر مبنای تحلیل ول  ،تلایقی م تحری اای ساخداجشکن
ستدردا بین ن للی ع ل میکنند  ،مدعاربا به شقه دج باال و جیزش دج پایین یظام ج ازجی سالمی یجامیهدا و دجیاایهل
منجر به فروپاشی م دجوف خز د شد  .ین سدر تژی دونل وباما و ب ش بزجسی م "جناح کبزتر ها" دج ج باهه بها یهر ف ،
چناف باز خزد باری سل  ،فقد ف یهک "رندریهاتیز مالهز "
م اف بدد ی مر بزد  .معضل ساسی ین سدر تژی که
بر ی یر ف بزدا سل .
تحلیل مبدنی بر"بر ید می س ل" به تد ال فروپاشی م دجوف یظام چند ف عدقادی ید جد  .بر سای ین تحلیل وال یاه
تضزج یدئزنزریک بنیادسر یی شیعی دج تضاد ما زی بها طهرح خاوجمیایهه بهزجت سهل  .ثاییها  ،معضهل بنیهادسر یی شهیعی
دجمناقه خاوجمیایه بدوف ممیاف برد شدن جری مزجزد دج یر ف بهه ماابهه م نقهر ه جاهاف سهالم  ،رابهل تهل یبهزدا و ثاناها
دسدیابی جری یر ف به تکنزنزری تده ی  ،زینه تهل و فلهل معضهل فهز ج دج بعهاد تلهاعدی فهز یش د دا و تعهادل
دج کادج ین تحلیل تردیدی ییتل که جریه
خز د مد  .بر ی یچک
رز ی کنزیی مناقه ی و جاایی ج م ساس بر
مذکزج راطعایه بدیبال متلح شدف به سالح ت ی سل  .به ین عدباج رسزیه تعلل دجمقزنه ضروجی "تغییرجری " تناا بهه
معنی د دف فرصل ممایی به جری یر ف بر ی دسدرسی به تکنزنزری تده ی می باشد  .چیزیکهه بهه یزبهه خهزد مقزنهه
نز می فز یعنی "تغییهرجری " ج ییهز ب ر تهد دشهز جتر خز هد کهرد  .یهن تحلیهل ب هش بزجسهی م "جنهاح بام ها" و ب هش
بتیاجکزچکی م کبزتر اسل  .تحلیل مذکزج یدک ممایی سهل کهه رندریهاتیز خهزد ج دج رانهد سهامماف مجا هدین خله و
باناای سیاسی و شبه یظامیش دج یئل شزج ی ملی مقاومل و جتش رم دیب ش ملی یافده و مهی جود کهه ریهر بدهدجی
تابیل و و جد "پروسه سیاسی" کند .
بر ی مج زعه ییرو ای پر کندا پزمیتیزف یر یی که رائل به تحلیل ول شدا ید و یا بهه تهامسی بهاالخرا پذیرفدهه یهد کهه
می ایهایش
رمریکا به ردنیلی دیژربدیبال ساخل و پاخل با جری ج ازجی سالمی یبزدا و بدیبال ج تل کهردف خهزد و
دج مناقه م شر یظام مقدس تل  ،به یکباجا طرح "متئله رندریاتیز" تبدیل به مزضهزع دججهه ونشهاف مهی سهردد  .دج
ینجها مهها دج میهاف یههن مج زعهه ییرویههی کهه علیههرغ کاهر عههددی  ،ویژسهی ع ههدا و غانبشهاف  ،پر کنههدا سهی  ،عههدم
سامماییافدژی و بعضا ضدیل با کاج تشکیالتی و سرو ی سل " ،رندریاتیز" تحلیل دوم یعنی تحلیهل مبدنهی بهر"بر یهد می
س ل" که مجا دین خل و شزج ی ملی مقاومدشاف باشد  ،یه تناا محلی م عر ید جد که یهک تادیهد فز ینهدا و یهک
معضل الینحل ییزبه ش اج می جود  .بنابر ین تحرکا خیر پزمیتیزف پر کندا و جسایه ای دج خدیاجشهاف  ،دج کنهاج بهی
عدنایی به رد ما سیاسی مجا هدین دج اها ر و مدف پنبهه شهاف دجبهاطن  ،ساسها دج کهادج سهدر تژی دونهل وبامها و
تحلیل مبدنی بر"بر ید می یرم" جریاف د شده و چش بهه رهد ما دونهل مهذکزج و تحلیلاهای "مؤستهه بروکینهم" دوخدهه
سل  .ض ن ریکه تد ال یک تااج یظامی ج ییز دج محاسبا خزد دیژر م ساس مندای ی ی د ید .
تل که بحث تادید تااج یظهامی سهر ئیل بهه یهر ف کهه دجرغام ینتهال بهه سزیهه ی دفهد ج تزسه
دج ین ج سدا
عناصرجناح کبزتر ا د من مدا می شد  ،مزید برعلل شدا و عناصر سزیاسزف ین طیف ستدردا ج بهه تحرکهی که سهابقه
و می د جد  .به یاسااف روجیانیتداای سیاسد د ج و سیاسد د ج ف روجیانیتل که ویژسی ع دا شاف بازجمع زل عجهز
دج فا مقزال سدر تژیک و تز یایی و ت للشاف دجتحلیل مقهزال تهاکدیکی سهل  ،بهه صهر فل مهی فدنهد کهه م ی هد
تد انی دوج ف پ تا جری ج ازجی سالمی بر ی خزد کال ی دسل و پا کنند و ما دهر م هه بهر ی م اطهد رر جسهرفدن
تزس ردجتاای خاججی ذیناع  ،مجا دین ج ییز دج وس صحنه  ،یکه و تناا ! برجای یژذ جید  .بهه عبهاج بادهر بقهزل رف
مدزنی سکزالجیزم یزین که جک و پزسل کندا می سزید " :سیرم دجی به ت دهه خهزجد و هن جر ه دج رسهدایه یحهالل رهر ج
و کتایی رمادا ید تا دونل جد د ج تشکیل د ند ؟" سر بز رع دجی به ت ده خهزجد ،
سرفل ریزرل چه می شزد ؟ چه ک
یا کتایی دج صحنه باشند که معضل دونل جدید پتا ج ازجی سالمی ج تل و فلل کنند .
ک
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با ینحال ک درکتی می فا د که ین بزیی که بر ممینه تادید تااج یظهامی بها د دف تهاجی ! بهه مشهام مهی ریهد م رف
کبا ییتل  ،بلکه تاصل د غ کردف خهر ! یهک جنهم جو یهی ستهدردا و د مهه د ج علیهه ج اهزجی سهالمی و بهه منظهزج
سهل  .رجی ! شهایعه تاهاج یظهامی سهر ئیل کهه تدهی
ترسایدف و و د ج کردیش به عقهد یشهینی برسهرمیز مهذ کر
کهردا بزدیهد بهیش
برمبنهای ممایبنهدی خهرد د و تیر متهال مشه
بعضی ا مال نئزف پایدا ومیردفاع رمریکا تاجی ریهر
مریکه جنبه عینی و و رعی د شده باشد  ،تناا رم فشاجی دججنم جو یی مزجد شاجا علیه ج اهزجی سهالمی پهیش م
ت ی بزد .بر ی رکزدک رشنا به نابای سیاسل و ضح و مبر ن سل که بر ی یهک تاهاج یظهامی
رغام دوباجا مذ کر
جدی بزدا باشد  .دج ج باه با تحق یقال و مقزنه سریژزیی یظاماای
و رعی کتی تاجی ی ی د د ! نبده سر رف ک
تاجی د دف رسز مری عارالیه و خردمند یه یبزدا سل .
سیاسی
تااج یظامی به یک کشزج یا با سداادا م غافلژیری محض یجام می سیرد ( مال ت له سر ئیل به ییروساا ای ت هی
و یها یهک
و م سهزی یهک دونهل مشه
د دا شزد بر مبنای یک وندی هاتزم مشه
عر و سزجیه ) و یا سر تاجی
صزج می سیرد  ( .مال ی زیه عهر و فغایتهداف و یزستهالوی و بتهیاجی جنژاهای دیژهر) یهه
ئدالف یظامی مش
ینکه مسزی ین یا رف مقام دوندی و ین یا رف جومیامه یژاج و ین یا رف سیاسد د ج عالم سردد  .تادید می شزد کرد  ،ما
ثانث تاجی می د د معلزم سل که صال رلد ت له ید جد !
تاجی ی ی تز ف د د  .کتی که تزس ش
با ینحال فضا سامی یظامی یجاد شدا و تادید بام ای رمریکایی ه سر ئیلی م یکتهز و بهر م م اناداها و شهد ج ای
پی دجپی کبزتر ا دجساح جاایی م سزی دیژر  ،تد رل تتنش یهن بهزد کهه پزمیتهیزف پر کنهدا معدقهد بهه سهاخل و
هز جا بهر ریداسزییته میهاف "یظهام"
پاخل م باال ج به تحرک و د شده سل  .م یک د ه پیش با س اجدی یدئزنزریک !
ج ازجی سالمی و "یظ " تاک برجااف کنهزیی و بهه تعهاجش کشهیدا شهدف جدنها یاپهذیر یهن تضهاد الینحهل  ،سهاا بهه
تناایی ! و ساا دجمیاف رلیدی ک ش اج پای فشردا م  .مهروم مها دیژرک دهر کتهی بهه تحقه تئهزجی بلاایهه سهاخل و
پاخل با یظام ج ازجی سالمی باوج د جد  .دج یک کالم "فضا"  ،کیاا دیژرسزف سردیدا سل .
تل که تالش بر ی ندریاتیز سامی دجمیهاف پزمیتهیزف چنهین بعهاد جشهد یابنهدا که
بر ممینه ین فضای دیژرسزیه
سابقه ی می یابد  .سر سداادا م ناظ بی سابقه دج ر مزجد دیژری دجسل یباشد دج ج باهه بها جهانبدرین و تهاما تهرین
مزجد تحرکا مذکزج یعنی سرد ایی بیتابقه و دیر نژام سروا ای چپ ماجکتیتدی دج کلن کامال ملد د جد  .یهن
یشاف می د د که رش ریقدج شزجشدا کهه خز جهه ه مدزجهه شهدا سهل ! یعنهی بهاالخرا جفقهای چهپ م ه ل و تدهی
مدزجهه شهدا یهد کهه وضهاع چقهدجخایر سهل و سهر جنبشهی دج سه ل چهپ صهزج یژیهرد  ،جتجهاع
ما ئزئیتل ما
هاف
"ج سل" کل کیک ردج ج رلادی خز د خزجد و ارفش ج ییهز بهر ی چهپ سهندی برجها ی ز هد سذ شهل  .یعنهی
ه دججریهاف مزسهزم بهه "باهاجعر " تاها فدهادا سهل  .سرچهه م دجوف سرد هایی کلهن چیهز
ین تاجی
چیزیکه تا
یبزد که چیزی بیروف بیاید  ،با ینحهال تاها مهذکزج بهه عنهز ف یهک و رعهه
دید یژیری بیروف ییامد و دجسل و صزنی !
هه ینکهه جفقها تناها بهه
عجا یژیز و منحلر به فرد ! متل ا و جد تاجی سیاسی معاصر یر ف خز د شد ! ما دهر م
شدا ید .
ین یشتل بتندا یکردا و خز اف د مه ین جوید و یشتداای بعدی
تهرف بزینهد ،
ین تالشاا صال چیز بدی ییتل ! تد رل دسداوجد رف ینتهل کهه ردماها یهاد مهی سیریهد بها
نبده یا
تهرف مدف
دیژر ج تح ل کنند و م ه ما در سددالل کنند  .فر مزیزنهزت بها دیهانزت و دجبهاجا ه تهرف مدف و بها
ین سل ! ردم ج مجبزج به پاس ژزشدف دجربال ریچه که دعا کردا می کند  .تاهاو تهرف بها ع هل ج بهه ردم
یکی
هه بهر تجربهه
یشاف می د د  .دشز جیاای کاج دسده ج عی ج بر ی دسل یدجکاج ف مربزطه عینی تر می کنهد  .یناها
ین سل دیژر !
فعانین سیاسی م ر طیف و یحله ی که تدند می فز ید  .رف ت رین دمکر سی که می سزیند
من برخالف بتیاجی که تناا به ت ائه تحرکا دیژر ف خز سرفده ید ،بیشدرمعدقد به بکاجبردف شیزا ای ثباتی تهد .
یعنی یا ما دج ساس با چیزی دج ت امیل رف م انای و یا یه  ،تناا بها ب شهاایی م رف تز فه یهد جی  .دج شه ول بجهای
یای پرورا ای دیژر ف دجسل ریتل که بدد به ثبا پرورا خزد و یا ریچه ج کهه دج مج هزع دجسهل تشه ی د دا مهی
شزد پرد خل  .تناا دج ین صزج سل که مدعاربا  ،فشای تحرکاتی که به مع ما ضد یقالبی  ،و بتهده سهر و یها ضهد
شهیزا برخهزجد صهزنی یقهد سهل و یهه
ملانح عانیه مردم یر ف تلقی می شزد  ،مشروعیل می یابد  .دج ش دوم
یای  .دج ردو صزج ما باید دج میایه صحنه بزد  .بر ی یاهی دیژهر ف دجبهرج عهاج چهپ ی هایی مبدهذل یدهز ف یشتهل !
بجای شلیک مباال  ،باید م پایین به تقابل پرد خل .
گفتمان انحالل طلبی
دج یک مباجما فر سیر سیاسی که رماج رف میرسزرل بهردف سهاخداج رهدج سیاسهی و مناسهبا ردلهادی جامعهه و یاایدها
یهل د جد "ساد هاف" های دجوف جنبشهاای سزیهاسزف
بزیرکشیدف تاک یل متدقر تل  ،ریچه که بهیش م رچیزدیژر
جد اعی سل  .رف ییرویی یاایدا مزف به د یل ین جنبشاا می شزد که مزف شدا باشد وال ساد اف سهامی کنهد
و دوما "ساد اف متل " ج م رف خزد ی اید  .یکی م مزناه ای ع دا یظریه پرد می ییز ین تز ف ساد اف سامی سهل .
یکی م نز ما ساسی متل شدف یک ساد اف دجدجوف جامعه  ،پیهرومی تئزجیهک رف برمج زعهه ساد ایاهای مزجهزد و م
سر ج ا برد شدن ساد اف غاند سل .
بر ی ماهال ساد هاف غانهد دج د هه شلهل "ساد هاف یقهال " سهل دج تانیکهه ساد هاف متهل دج د هه ادهاد "ساد هاف
چنهاف د مهه د جد و نهزم تعیهین تکلیهف
صالتا " سل  .د ه شداد صحنه تقابل ین دو ساد اف سل  ،تقابلی کهه
یشدا سل  .دج ین ج باه سهل کهه بهر ی ت هامی ریهایی کهه خهزد ج بهر جوی مؤناهه یقهال تعریهف مهی کننهد و بهدیبال
"ساد اف سریژزیی راررمیز" جری ج ازجی سالمی جو ف تدند  ،دج کنهاج فشها و مدف بیرت ایهه "ساد هاف صهالتا " ،
تهدند  ،ضهروج عاجهل د جد  .دج یهن
یقد ساد ایاای یحر فی ییز دج دجوف مج زعه ییرو ایی که م هانف ت امیهل جریه
اف میز ف که م یقد ردماا سریز ف تد به ضهعاف دج یقهد ساد ایاهایی کهه دج کهادج تحلیلاهای یحر فهی
ج سدا من به
سذ شل !
می د ی  ،ک ی ز
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یقد نبده که ماازم خاص خزد ج د جد چر که دج دجوف صازف خزدی جریاف د جد  ،برخالف فشاسری که ساسا مدرتهد بهر
ییرو ای غیرخزدی و خاجج م صف خل و یقال می باشد  .به ین عدباج یقد تناا جنبه منای ید جد ! دج یقد ین دشه ن
ین  ،تناها جنبهه های مناهی و یحر فهی طهرف مقابهل
ین دنیل
ییتل که رماج تااج تئزجیک رر ج می سیرد  ،به
ییتل که باید مارح شزد  ،م رف ما در بدد بایهد کهه جنبهه های مشهدرک ( بهه هر میهز ف کهه وجهزد د شهده باشهند )
ساخل ین "یقاط شدر ک" تدند که صانل د جید و یه "یقاط فدهر ".
برجتده شزید  .دج ینجا باید که صر تدا مش
 ،دج مقزنه فشاسری ریچه که صانل د جد "یقاط فدر " سل و یه تشاباا تد انی دج یظر و ع ل .
دجسل برعک
به یقد یهک ساد هاف یحر فهی دج میهاف م اناهاف ت امیهل جریه ج اهزجی سهالمی بمهرد مم .
با ین تااصیل می خز
ساد ایی که دجماا ای خیر ،بحث طر ف رف دج پانه تئزجیک متد ر دجمیاف ب شی م جوشناکر ف ما جریهاف د شهدده و
جس ا و صر تدا بدیبال رندریاتیز سامی می باشد  .ین ساد اف که با یک یامژذ جی عجید و غرید  ،ب شی م پزمیتهیزف
پر کندا یر یی ج به خزد مشغزل کردا سل  ،ملغ ه ی سل تحل عنز ف یحهالل طلبهی ! یهن کهه مهی سهزی ملغ هه ،
د د که ریا سداادا م ین و را دجسل بزدا سل یها یهه  .تئزجیتهین
صال رلد تز ین ید جم  .دج سازج رتی یشاف خز
ین ملغ ه یظری  ،مبلغ "سکزالجیت یزین" دج میاف جریاف جوشناکری یر یی یعنی سه اعیل یهزجی عهاله مهی باشهد .
طرح مقزنه یزاازج " یحالل طلبی" دج غاند یک ساد هاف سیاسهی ییهز دج سهاس یظرخهزد وسهل  .و بهه یهن مالهد دج
مقانه ی که تحل عنز ف " تحاد علیه رندریاتیزسامی؟ " یزشده سل چنین شاجا می کند :
جد اعی چناف بزدا که منحاظ تعیین«ساد اف غاند سیاسی»عقربه«خز سل ی ها»
"بد نتاف مخرد د  88تاکنزف شر
هایی مید هد کهه
مرتباً م مناقه صالح طلبهی دوجشهدا و بهه مناقهه دسرسهزیی خهز ی جوی روجدا و کنهزف یشهاف م
«نحظه ج زش» یام د جد؛ نحظه ی که دج رف ،ب ش عارل و وطندوسل صالح طلباف مذ بی یاسز ر خز ند بزد که تکلیهف
خزد ج جوشن کنند ،ا به رغهزش بهر دج ف بنیادسر شهاف برسردیهد و ه ا ه چهه سز ها و چهه خهامزش ه تهن بهه ضهروج ساد هاف
« یحالل طلبی» بد ند".
"اتحاد عليه آلترناتيوسازی ؟ "
سر یزجی عاله مقزنه من دجروجدی خزد ج به ساح یک "ساد اف سیاسی" جتقاه ی ی د د  ،شاید وجود من ه بهه رضهیه
م ساس مزضزعیل ی ی یافل  .سازج باال بزضزح یشاف می د د که یحالل طلبی بیش م ریکهه یهک ساد هاف سیاسهی
باشد  ،ارفی سل که ج ع روجی طیف مش لی م ییرو ای سیاسی ج یشایه سرفده سل  .طیای که یکتهر رف بهه
میایه سلانل مشروط ! خد می شزد و سر دیژر رف به میایه صالح طلبهی محکهزم ! ریاه دج "نحظهه جیهزش"  .معیهاج
جد ی م تهن د دیشهاف بهه ساد هاف یحهالل طلبهی  ،تناها عارهل بهزدف و فاه
ج ع شدف ردماا دج ین ارف سیاسی
نز ما "نحظه جیزش" سل که صد نبده یشایه باجمی سل م وطن دوسدی طرفاای مربزطه و یه یچ چیزدیژر ! ینکهه
ین ردماا رکد م چه سا ی دججنایداای دو جری تاک و محکزم دج تال و سذشده د شده ید  ،نبده که محلی م عهر
ید جد  .ما ین سل که تن به "ساد اف" یحالل طلد و یا ترج ه صریح فاجسی رف  ،ج بری یحالل طلد د دا شزد .
ایژزیه که ربال شهاجا کهردم بدهد بریکها مابهل بحااهای و تاکیهد کهن .
دج رتال پیش م وجود به مزضزع می خز
ما درین ب ش مابل بحث و به عدقاد من  ،تعیین تکلیف ساد اف مزجد دعای وی با ساد اف ضد یقالبی و جریه سهاخده
" صالح طلبی" سل  .ین یک ش تعیین کنندا دج مرمبندی ا و رج یش ییرویی علیه جریه والیهل فقیهه سهل  .یحهالل
طلبی بر یای ت امیل تاک یل و ضروج جایژزینی رف با یک بدیل سکزالج ه دمکر تلریح می کند .
مزضزع دوم  ،شااریل دج عالم هدف یعنهی "رندریهاتیز سهامی" دج میهاف پزمیتهیزف یر یهی سهل  .یهزجی عهاله بهرخالف
مز ضع مزوج یه عالم شدا دجکنار یتاای خیر دج سهدکال و بروکتهل و و شهنژدن  ،جک و ج سهل مهی سزیهد کهه بهدیبال
سل .
مش
رندریاتیزسامی تل  .مز ضع که شااف باشد تکلیف مز ف و م انف
مزجد سزم ضروج کاجج عی سل  .یزجی عاله بدجسدی بدیبال شبکه سامی م عناصر معدقد بهه سهکزالجیزم سهل  .بهه
تناایی ی ی خز د که دج صحنه سیاسی ویر ر د د  .یکده مابل بعدی تعامل فعال و با ماله سیاسی تزل و تزش
تئزجیزا می کند .
تل  .متد ر می یزیتد  ،بحث می کند و یظر می د د  .ما در م رف یظر و بحااا ج
ین یکا و مز جد ع دا ی سل که بدوف شاجا بهد یاا  ،یقهد  ،تدهی دج یرمدهرین و دوسهدایه تهرین برخزجد ها  ،منلهاایه
ی ز د بزد و شاجا به ریاا  ،تدی دج بیرت ایه ترین شکال طرح یقد  ،یشاف م رچیز که ید شده باشد  ،بی تردید یشاف
کهه بهه مااهزم یهامی بمهرد مم کهه یهزجی
م عدل و یلاف دج یقد خز د د شل  .و ما پیش م وجود به بحث می خهز
عاله بر ساد اف خزد یاادا سل  .ونهین چیهزی کهه بهه ذ هن مهی میهد یهن سهل کهه بر سهدی چهر یحهالل طلبهی و یهه
سریژزیی طلبی ؟ و بر ی سزینش ین یام به ید ما کافی یژیزا تئزجیک ! د جد .
ما یل تغییر
ما درین یژیزا و دج سزینش " یحهالل طلبهی"  ،جیشهه دج دجک وی دج ج باهه بها "ما یهل تغییهر" " ،رمهاج تغییهر" و م هه
ما در"ییروی تغییر" د جد  .با ین ید ا و بهه سهزینش رسا ایهه مج زعهه ییرو هایی رهد م کهردا سهل کهه رهر ج سهل دج
رر ج بژیرید .دج یک کالم و می خز د که ینژزیه م تیاه ج ازجی خز ی به تیاه سلانل طلبی یقد بزیهد !
کناج
مرم می سذ جد  .چر که سریژزیی یک خز سده ع یقا یقالبهی
بدیای سل که و با ین ید ا با "سریژزیی طلبی"
که د شده باشد .و یقال ج رسا ایه معادل شزجش کهزجو
سل  .یزجی عاله یچ جبای به یقال ید جد .ی ی خز د
ریام خزد یژی ده می سیرد :
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بژز که ید شیدف به یاادی که راطعاً و و رعاً چژزیژی تال و ر ندا ما ج تعیین می کند شا د
" باجی ،می خز
ما در ن کاجی باشد که ر شاروید جامعۀ مرومی با د به رف مشغزل باشد و ریقدج صبر یکند تا کاج مشقدی که م
ع لکرد دوندش می برد چناف باال بژیرد که و یاچاج بر ی خالصی م اطرا رمیز خز ش  ،دسل به شزجش و یقالبی بزید
که غلد با خزدکشی دسده ج عی یچ فرری ید جد " ......
یعنی به مباف فاجسی دجی ج ا تل جلزسیری م یقال

ین سل که :

" ما سر خز سداج ریی که دج جامعه ی میدسی کنی که یتاف دج رف ت و ترمل د شده باشد ،و ثرو ملی ش (تدی
سر مانیا ی ی پرد مد ) خرج خزدش  ،جفا ش  ،ر ندا ش و م ربنای ردلادی و جد اعی ش شزد  ،یچ چاجا ی
ید ج جز نکه م وننژاجی ای تاج ی خزد دسل برد ج و فضائی ج بیافر نی که دج رف «دونل» تبد ل به خدمدژز ج
ا و تقز و ترمل و باشد  .و جسیدف به ن مقلزد  ،مدأساایه ا خزشب دایه (بتده به یظر
ملل و پاسد ج ثرو
رضاو کنندا د جد)  ،نزوماً با شزجش و ریام و یقال و ر مر ت اسی د ژری به دسل ی ی ر د ،مژر ریکه پیشاپیش
ماازم مروم ن دونل مزجد تز ف عام رر ج سرفده ،خز سل ای ملل جوشن شدا و بریامه ای تحق رف خز سل ا
مزجد برجسی رر ج سرفده باشد و کتایی خزد ج بر ی یشتدن پشل فرماف ماشین دونل و د جا کردف ترکا رف دج
ج سدای تحق بریامه ا رمادا کردا باشند  .جز ن « ،تغییرج یندا» ی ی تز ید ک کی به فدادف جامعه مرومی دج صر ط
متدقی فالح و جفاا وعد نل و دمزکرسی بن ا د".
تأملی برمقزنه«رندریاتیزسامی»  ،تاکید

ه جا ممن سل

مشا دا می کنید ! ینکه ساده بزدم مَلق ه یحالل طلبی یعنی ین  .ین ریچیزی سهل کهه یهزجی عهاله مهی خز هد دج
و جد سهادا
زماف به ملاف "سریژزیی طلبی" و " صالح طلبهی" بارسهدد  .ی هی خهز
فاند یک "ساد اف سیاسی"
یژاجیاای تیر یژیز و دج ج باه با "مقزنه تغییر" دج جامعه و نز ما رف و یا ینکه صال چازج می شهزد یهک دونهل مهدجف
ج "تدی بدوف پرد خل مانیا " چرخاید و یا چتاف می تز ف رف "فضایی" ج رفریهد ! کهه "دونهل تبهدیل بهه خدمدژهذ جملل"
سردد و یا چژزیه "خز سداای ملل جوشن می شزد" و  ....بشزم  .میز ف ت یلی بزدف و یها تدهی چژهزیژی و صهعزبل
کردف بهدیلی سهل کهه تها دیهر
محق شدف د دا ای فز مشغله یزجی عاله ییتل  .و با شدا دیبال دیبال سر
یشدا و یا بقزل خزدش سر "دجی به ت ده خزجد و ن جر دج رسدایه یحهالل رهر ج سرفهل" وایاهه ج ینهدسی جامعهه بهد ف
ین !
سمردا شزد .

رماج تغییر
مرغاایش ج دجسبد "ش فروپاشی" و تد ال ت له یظهامی
بنابر ین تا ینجای کاج و ضح سل که یزجی عاله ت ام ت
خاججی به جری سذ شده سل  .و رسا ایه بدیبال تغییر دونل سل میر پیشاپیش یقال ج جد کردا سل  .و با تاک یل
مدف
سرمایه د جی نیبر ل که رماج یاایی "طرح خاوجمیایه بزجت" سل  ،یچ مشکلی ید جد  .و صهال و بهد بهدیبال بهر
تل که دج ین جوید  ،ما یل تاک یل و مناسبا تزنید دج جامعه  ،فرع بر ما یهل
ین دنیل
"یظ " ییتل  .به
ج یندا یتل که و دج جویا ای خزد می خز د سکاف ترکل جامعهه بهه و سهمردا شهزد  .رمهاج یحهالل طلبهی تعهزیض
یهل "ج ینهدا" کهه نبدهه
ماشین ییتل  ،تغییر ج یندا سل  .تد ا ییامی به س ایه میی ییز یباید باشد که صال تاکید بر
می تز ید باشد  ،دج ج س رندریاتیز ت یلی و که رر ج سل جامعه ج به "فهالح و جفهاا وعهد نل و دمکر سهی"
تناا یکنار
که دجعهان فهرش بدز یهد
برساید  ،ممینه سامی بر ی ج یندسی چه کتی غیر م خزد و می باشد  .بدیل ت یلی و سر
تزل جضا پالزی شکل بژیرد  ،ما دج ضروج ج ینژی دونل "فالح و جفاا وعد نل و دمکر سهی" تزسه یهزجی عهاله کتهی
یباید شک د شده باشد .

ییرو ای تغییر
" تهدند  .یهن مج زعهه
"ما یل رتغییر" ج باه متدقی با مج زعه ییرو ایی د جد که خز اف یجام رف "تغییرمش
ییرویی ج "ییرو ای تغییر" می یامنهد  .دج عهان سیاسهل دوجی و یزدیکهی بهه یهک ییهروی سیاسهی  ،خهزد ج دج دوجی و
یزدیکی به ماانبها رف ییهرو بهاجم مهی کنهد  .بهر ی ماهال سهر بهه رابهی بهزدف مبهاجما میهاف دو ییهروی مد اصه دج صهحنه
سیاسی یر ف یعنی جری والیل فقیه و مجا دین خل معدقد باشهی  ،دوجشهدف م خز سهل صهالح جریه باهزج خزدکهاج
صالتا به ر یهد ما ه کهه باشهد مهالک
ز یی با تز
یزدیک شدف به ماانبا مجا دین می باشد و یزدیکی و
دوجی م مجا دین و یزدیکی به جری ج ازجی سالمی سل .
ین رایزف یک مباجما دورابی سل  .نبده سر ین تحلیل مبدنی بردورابی بزدف مباجما دجسل بزدا باشد  ،یعنی که یهن
راد بندی و رعی و عینی باشد  .چر که راد بندی تقیقیهی دج عهان و رهع و متهدقل م ذ هن مها و خز سهل و یظرمها
ین عدباج برکل معادال سیاسی دج صحنه تاثیر سد شهده و سه ل وسهزی ترکهل جامعهه و
مزجزدیل می سیرد و به
رسزیه تالش بر ی چند رابی کردف صحنه  ،یدیجه ی جز شکتهل
ییرو ای سیاسی رف ج تعیین می کند  .دج ینلزج
ی ز هد مد  .سهر دجماهل منارشهه ید شهده باشهی  ،بهدنیل
دجپی ی ز د د شل و تعادل رز ج بهه سزیهه ی کیاهی بهر
و رعی بزدف جااف دورابی دج دوج ف جنم سرد  ،رسزیه "ضدیل" با رمریکا دج جال منافع تحهاد شهزجوی بهزد و بهرعک
منافع ر "ضدیدی" با شزجوی ساب دجع ل به جید یاال مدحدا می جی ل  .بدیای سل که جوی و را ضدیل ع لهی
چهزف تشهکیل بلهزک کشهزج ای غیرمدعاهد دجع هل هیچ
یناهزج تالشهاایی
تاکید می کن و یه م اناهل تئزجیهک .
تاثیرکیای بر معادنه رز ی دوج ف جنم سزم ید شده و دج عان و رع یدز یتهل بلهزک سهزمی ج ریژزیهه کهه بنیایژهذ ج ف رف
می خز سدند  ،بر جااف دورابی تح یل کند .
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یزجی عاله بدجسدی با " صالح طلبی" مرم کشیدا سل  .بنابر ین م راد جری خزد ج دوج و بهه راهد "ضهد جریه " یزدیهک
 ،دج رمزرعیهل و بهه
کردا سل  .یعنی ع ال و جد "تیاه بر ید می" شدا سل  .ین ج به فال ییهک بایهد سرفهل .هرک
اف ید ما دج ممهین جریه ج اهزجی سهالمی بهامی
ر ید ما که خزد ج با "جنبش سبز" تد عی می کردا و می کند به
کردا و می کند " .تیاه بر ید می" دیژر تیاه "جنبش سبز" ییتل  .وجود به ین تیاهه سرچهه کهه وجود بهه تیاهه "ضهد
جری " سل ما صال به معنای وجود به "تیاه سریژزیی" یعنی تیاه "جنبش سرخ" ییتل .
بحثی در مقوالت براندازی و سرنگونی
دو مقزنه بر ید می و سریژزیی سرچه که دج یک ج باه جساییک با یکدیژر رر ج د جیهد مها بهه هیچ وجهه یهک چیهز ییتهدند .
مداساایه فقرفر نژی و بیتز دی مارطی که برجامعه تبعیدی تکزمهل مهی کنهد  ،بتهیاجی م تیاهه ها ج دج ه مهی
رمیزد  ،تااوتاا ج تشه ی ی هی د هد و مشهکل صهلی و فرعهی کهردف تضهاد د جد  .بتهیاجی مماها ی  ،تعریهف یاشهدا
هدیژردج ین
برجای مایدا و بی متهئزنیل دج محهاوج سیاسهی سهداادا مهی شهزید .یکهی م ما دهرین مز یهع فاه
چهزف رم دی و یقهال  ،دمکر سهی و نیبر نیته ،
هین خهدالف دجتعریهف ماها ی سهل .مقهزالتی
جامعه مج لهه
ه ما در مرم ا و تیاه ا .
عد نل جد اعی  ،کاج دسده ج عی و تح ل یکدیژر و م
دج ج باه با مقزنه بر ید می و تااوتاای رف با سریژزیی ییز جز ین ییتل  .بتیاجی صال میاف ین دو تااوتی ی هی بیننهد .
تأکید بر ین تااوتاا سرچه دج میاف ردماای عادی ما سیاسی  ،بیشدر به "بامی با کل ا " تعبیر مهی شهزد  ،مها دج کهادج
یل باالیی برخزجد ج سل  .رچه که تز ف تئزجیک و جایژاا ی بژی جد اعی
بحااای تئزجیک بزیژا دجمیاف ی بژاف  ،م
یل تعریف دری و را ای مزجد سداادا بیشدر تل  .دج پانه د یش بازج ع و علزم جد اعی بازج
باالتر  ،دججه
خ ییز پیش م وجود به ر تیاه ی بدد به تعریف رف تیاه پرد خده می شزد .
"
ییرو ای بر ید م به مج زعه ییرو ایی ساده می شزد که دج مزضع پزمیتیزف  ،م انف ت امیل یک "پزمیتیزف مشه
ییتهل  ،شهیزا یهن
" می باشهند  .دج ینجها ریچهه کهه نهزم مشه
بزدا و خز اف جایژزینی رف با یک "بدیل مش
جایژزینی سل  .مدناسد بها یهن شهیزا تهل کهه "ما یهل ییهرو" و "ما یهل تغییهر" ج مهی تهز ف تحلیهل کهرد  .یعنهی
شاجا کردم  ،ما یل رییرو  ،ج باه متدقی با "شهیزا تغییهر" و بان هلل "ما یهل تغییهر" د جد .
ایژزیه که دج پیش
ج و رجریایی ج وج ی ریچه که می سزید و یها
اف شارزل و چر غ ج ن ایی سل که دج پرتز رف می تز ف رک
ین
ریژزیه که خزد ج می ی اید  ،تحلیل کرد .
دج تیاه بر ید می بحث بر سر ضروج تغییر سل و یه چژزیژی تغییر  .شیزا ای بر ید می سزیاسزف سل  .یهک جریه ج
می تز ف با تکاه به ردج یظامی م باال ( کزدتا ) بر ید خل  .جری دیژری ج می تز ف با شغال یظهامی مبیهروف بر یهد خل.
ین سل که جری ی ج م طری فشاج م بیروف و پایین ،ساخل و پاخل دج باال ( یقال م لی) بر یهد خل .
یکر ش
سریژزیی راررمیزتاک یل م پایین ( یقال ) سهل  .بهدین عدباجسهریژزیی تناها یکهی م شهکال و شهیزا
یکر ش
ای بر ید می سل و یه خزد رف ! یعنی بر ید می تناا یاار برضروج تغییر سل  ،دجتانیکه سهریژزیی یهاار بهر چژهزیژی
تهل  ،ونهی هر بر یهد می بهه خهزدی خهزد سهریژزیی
تل  .به عباج بادر سریژزیی  ،خزد بر یهد می ه
تغییر
ییتل .
پایاف ب ش ول  5 ،مرد د 1931
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