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  ئی نوراارژنگ

  ٢٠١١ اگست ٠٩

   

   سبزیِ  ھای انقالب و دلبستگیئدورنما
  

 و مواضع آنان یحکومتطلبان   به نقد اصالحی با انتشار سلسله مقاالت کوتاھخکي مینترنتي اۀ است شب نامیچند

بحث ) ١(شيھا  نوشتهني در دو مورد از آخرخکيم. پردازد ی رکود جنبش مۀ در دورژهيو  به٨٨در قبال جنبش 

 یجا که شورا از آن.  دانسته استتيّ  و موضوعتي کرده و آن را فاقد اھمیرا بررس“  اصالح –انقالب  “ ۀدوگان

 کالي رادهي نشرۀ شمارني دومۀ خود که در سرمقالکي تئوریھا تيولو در اھداف و اراني و جوانان چپ اانيدانشجو

 في تکلنييله و تعأ مسني به ایدھ را پاسخیاسي سیروھاي جنبش و نی پاشي از نکات مھم پیکي ذکر شده است، زين

  .ميا  مورد پرداختهني در اخکي به نقد مواضع ملذا داند یبا آن م

 و با ی به راحتتوان ی حاکم بر مطالب آن، نمی و ابھام کلخکيردانندگان م گیاسي ستي توجه به مجھول بودن ھوبا

 نيبا ا.  کردی تا کنون را فھم و جمعبند٨٨ آمده از سال شي شده و پینامه به مسائل ط  شبني نوع نگاه اتيّ قطع

ظاھراً متوجه  نقدشان را زي لبه تھا یخکي که مکرد استنباط ني چنتوان ی آن میھا وجود از گوشه کنار نوشته

 جنبش کيدئولوژي ایھا افسانه“ اند و قصد گسست از  کرده) ی و کروبی موسویبه استثنا (یطلبان حکومت اصالح

 ی برختوان ی مخکياما از خالل ھمان مطالب مبھم م.  را دارندراني جامعه ابرالي راست و لشيو گرا“ سبز

  - انقالب – ۀ دوگانراموني پخکي مريمقاالت اخ.  کردیابي داد و ارزصي آنان را تشخدگاهيخط و دۀ  عمدیھا شاخص

 مقاالت را در دو نيا. ديآ ی به نظر مدي مفهي نشرني حاکم بر ایھا دگاهي خطوط و دشتري ھر چه بنيياصالح در تب

 راعتبا ی فھم و بني حاصل از اجي نتایگري انقالب و دۀدي از پدخکي و نقد کرد؛ نخست فھم میابي ارزتوان یسطح م

 از اصالحات و صنعت سبز ھا یخکي مۀ عدم گسست ھمه جانبانگرياصالح که به باور ما ب -   انقالبۀکردن دو گان

مشخصاً بخش جوان [ن موجود در جنبش و ھمگري غیروھاي متحد کردن نی براشاني فرجام ایو تالش مبھم و ب

و “  مردم استيس“  به نام یتر  مبھمتري بر تدي با تأککالسمي و رادئیگرا  از چپی نوع گنگ و مبھمرامونيپ] جنبش

 در کوشد ی که از نظر ما اگرچه میشيگرا.  استی سابقاً حکومتاي ی حکومتی از سبزھای بخشگاهيالبته با حفظ جا

 تي دست کم فعالاي سميرم از رفوی به نوعدي چپ باشد اما در عمل تداوم امسميکالي رادی نوعیشعار و در لفظ حام

  .ات موجود استدر حد امکان
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 یاسي سۀلأ ھر مسفي تکلنيياصرار به تع“  و ی واقعري جنبش غی فعلطي اصالح را در شرا– انقالب ۀ دوگانخکيم

طلبان   اصالحاني دو جریاسي سۀله موجب سوءاستفادأ مسني و معتقد است طرح اداند ی را اشتباه م“اري معنيبا ا

 ۀشان بر عرص  تسلطیھا سالیچرا که اصالح طلبان در تمام. شود یم “ ی برانداز سنتونيسياپوز“  و یحکومت

 خود کيدئولوژي و ایاسي سی ھژمونتي و تثبهي خطر انقالب به دنبال توجئینما  با بزرگراني در ااستيس

 و خود را دهيطلبان را خائن و سازشکار نام  دوگانه، اصالحنيبا کمک ا ی برانداز سنتونيسيکه اپوز بودند،ھمچنان

 ی می انقالبري را غراني حاکم بر جامعه اطي شراخکيم.  طفره رفته استاش یعمل ی کرده و از ضعف و بتبرئه

 شده و کرار تراني ایاسيانقالب در گفتمان س-  کاذب اصالحۀ که دوگانیدر ھمه دوران“  باور است که ني و بر اداند

 اساساً ٨٨ ی و عاشورا٧٨ ري ت١٨ چون ئیدادھايو رو“  نداشته است ی سمت آن وجود خارجکيبه آن شکل داده، 

 امروز راني ای برای و کارگریستي انقالب کمونکي یايؤر“  دارند و اري فاصله بسی و واقععي انقالب وسکيبا 

 حاضر ۀ عمدیروھاي که ھمه نی گفت ھنگامتوان ی میاسي سدتنھا از منظر اقتصا “ رايز“ آور است   و خندهربط یب

 ريي تغري خواست فراگبندندي پول پایالملل ني و صندوق بی بانک جھانیھا  به آموزهشيکماب…راني ااستي سۀدر صحن

  .… نخواھد داشتی انقالبیتي ماھنجامد،ي بی اگر به براندازیحت

طلبان به کمک ھراس از آن   اجازه داد اصالحدي نباستي نتمل مشخص امروز محطي حال که انقالب در شرانيبنابرا

 راموني خود پیھا دگاهي داني در ادامه به بخکيم. ” با آن به وجود خود معنا دھند تي از خالل ضد وابنديانسجام ب

… . کردنيي تعینيشي طرفه و پکي توان ی را نمی انقالباي ی اصالحیمش“   : ديگو ی انقالب پرداخته و مألۀمس

.  شودی تلقیگر یگوارا بتواند انقالب  چهھنراي با پیا  از آن است که شور نوجوانانهتر ی و اساستر ی جدیانقالب امر

 استنباط توان ی سطور منياما آنچه که از ا. اصالح بود- در ّرد دو گانه انقالبخکي میھا  استداللۀ خالصنيا..

 ی نمیخي پروسه تارکي انقالب را خکيظاھراً م.  انقالب استۀدي پده بخکيکرد نوع نگاه و در واقع ضعف نگاه م

 اباني در خی متخاصم به سنگر بندیروھاي که مردم مسلح شده و نی زمانیعني نود آن ۀقيالب فقط دق و از انقنديب

 ی پس سخن گفتن از انقالب براشود ی نمدهي دراني ای فعلطي در شرایزي چني و چون چننديب یمشغول شدند را م

 نيتر  و کارکشتهنيتر ی انقالبیه حت فراموش کرده است کاي داند ی نماي خکياما م!! آور است   امروز خندهرانيا

 آن تي مشخصات و ماھقي دقميقوع رخداد انقالب امکان ترسو از شي تا پزي انقالبات نخي در تاریاسي سیروھاين

آنچه . ستي نگريکدياز “  انقالب داديرو“ و “  امکان انقالب “ ۀدي دو پدکي قادر به تفکخکيظاھراً م. اند رانداشته

 یاسي سیروي نکي آن ی که طیا  واقعهیعني انقالب است دادي دور است روراني اۀ جامعیني عطيکه امروزه از شرا

 کي و یاسي کسب قدرت سی عمل مشخص براۀ و برنامی انقالبیدئولوژي و اعي نسبتاً وسی اجتماعهيمشخص با پا

 موجود و از یاجتماع و یاسي سیھا  وارد عمل شده و از شکافني نوۀ ساختن جامعی برائی و اجرای عملليبد

اما امکان انقالب .  استفاده کنددي جدی نظم انقالبکي و استقرار مي رژی انقالبی به نفع سرنگون٨٨جمله جنبش سال 

 ی انقالبري غیھا یدئولوژي و اھا برنامه است که یاجتماع، یاسيس، ی اقتصادیني عیھا ھمانا تضادھا و شکاف

 دولت و یخي خصلت تاراش، ی اقتصادتي به ماھء بناراني اۀ از نظر ما جامع.ستدي و حل آنھا نئیگو قادر به پاسخ

 معاصر خود حامل خي دو در تمام تارني بر آمده از ایاجتماع- یاسي سئی به مناسبات روبناء و بنااش یبورژواز

 از رانيمعاصر ا خي تاری ادواریھا  و انقالبھاامي بوده است و جدا از قیکالي و رادی انقالبیھا ھا و شکاف تضاد

 انقالب دادي روی بر وقوع حتمی نه نشان٨٨ ی و عاشورا٧٨ ري ت١٨ چون یزي قھرآمیھا مشروطه تاکنون، شورش

 چون دولت اصالحات يیستي و رفورمی انقالبري غی بر بسترھای حتکالي و رادی انقالبلي پتانسني بر ائیبلکه مدعا

 یاي اما بدون شک گوستي وقوع انقالب نتي حتمّ انگريا اگرچه ب و عاشورري ت١٨ از جنس یعيوقا. و موج سبز است
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 راني چون ائی در کشورھای اجتماعیھا  جنبشی رھبری راست برای تالشھایگجينت ی و بسمي رفورمیاديبن یب

 ني و ھمی فعلطي شراني در ھمراني اۀ که جامعمي باورني بر اخکي مسندگاني نور خالف نظهي زاونياز ا. است

 شدن ھرگونه افق ی و تھ٨٨ است که پس از جنبش یکالي و رادی انقالبیھا مل تضادھا و امکانامروز حا

و اتفاقاً به .  استافتهي و وقوع دي امکان تشدشي از پشي ب،ی مردمتي از معنا و موجودیا طلبانه مي و ترمیستيرفورم

 یستي رفورمیھا ليقالب از انواع بد انی بر ضرورت انقالب و گسست برایگري از ھر زمان دشي بدي بالي دلنيھم

 قي امکان حاد و عمتي انقالب را تا نھاريغ- انقالبۀ کرد و دو گاندي و تأکدي کوشاهي سبز و زرد و سطلبانه ميو ترم

 که از جنس نگاه ی امکان وقوع؛تيّ  و قطعتيّ  و حتمتيّ  است و نه فعلان ما بر لفظ امکديتوجه شود که تأک. کرد

 دارد ی بستگی فعالی بلکه به نقش عنصر انسانستي به انقالب نھا یخکي دور از دسترس ماري بس وانهيموعود گرا

.  استالب به انقخکي وجه ضعف نگاه مني دومنيو ا.  به دست آورددي انقالب را بای رھبرئیکه استعداد و توانا

 انقالب درست دادي حکم اساساً در مورد روني، ا ”ینيب شي کرد و نه پزي تجوتوان یانقالب را نه م “ ديگو ی مخکيم

 ی انقالبري غیھا  در دورانی انقالبیروي نۀفي که وظداند ی نمخکي ماي آست؟ياست اما نسبت آن با امکان انقالب چ

راست و “  عمده و موجود یھا انيجر“  انقالب، نه دل بستن و محدود ماندن به ی برایريگ  و فالزينه تجو

 انقالب به یکيالکتي دۀ که در پروسداند ی نمخکي ماي انقالب است؟ آای بلکه تدارک برلبط مي و ترمستيرفورم

 دارند به ھمان تي اھمی و سخت افزارئیربناي زیھا  رشد تضادھا و شکافیعني یني که عنصر عزانيھمان م

 التيم آن در تشک تجسی انقالبسميکه از نظر مارکس[ انقالب ی انسانۀ و سوژئی و روبنای عنصر ذھنزي نزانيم

  ست؟ي نیگري نقش دیفاي دو عنصر قادر به اني کدام از اچي دارد و ھتياھم]  استشگامي پیانقالب

 اني وقوع انقالب نه باز شي پیھا تي در وضعکالي رادیاسي سیروي نۀفي که وظدانند ی نمی به راستھا یخکي ماي آ

 انقالب و ۀ کنندی رھبرالتي انقالب بلکه ساختن تشک ازی ھزاران سالیھا ئی دور از دسترس و درونمایھا عظمت

 و یالتي است؟ و اساساً کنش تشکی دوره انقالب و جنگ انقالبی براشاني دادن اميھا به قصد تعل ارتباط با توده

 به تواند ی مخکيم.  انقالب استدادي روۀ پروسیني از روند عی خود جزئب، انقالشگامي پیاسي سیروي نیتدارکات

 را یستي موجود در جنبش کمونیھا اني اشاره کند و جرراني ای فعلطي در شرائیروي ننيبه عدم حضور چن یدرست

 و امکان انقالب کالي رادیاصالح و انکار تضادھا- انقالبی واقعۀ با ّرد دوگانتواند ی نقد کند اما نمهي زاونياز ا

 ري بحث را درمسني دور حواله داده و ااري بسیھا ندهي آن را به آیھر گونه سخن گفتن از انقالب و تدارک برا

  . بداندرهيطلبان و غ  اصالحی ھژمونهيتوج

 بلکه ستي انقالب نی در تدارک براوني انقالبفي وظاراموني اصول عام پني ندانستن اخکي به نظر ما مشکل م

 جنبش سبز سميل پوپویروزي موجود و توھم پتي از وضعکالي و راداري عدم گسست تمام عخکي مۀمشکل عمد

 و یطلبان حکومت  از اصالحئیاھ  چھرهمئي بھتر است بگواي ی بخشی ھنوز براخکي است که منجايمشکل ا. است

 : سدينو ی مخکيم. اش قائل است”- مردم استيس“ طراز با   ھماي به سود ی کارکردھای و کروبیمشخصاً موسو

 یھا طلبان و حلقه  جز اصالحیا ندهي عمال نمارانيا ی مردماستي ساله باعث شده که سی سکيستماتيسرکوب س“ 

 که ستي مردم آنان چاستي سني که مختصات ادي صادقانه پرسیخکي از دوستان مديبا. ” آنان نداشته باشدرامونيپ

ھا و   خواستهھا یخکي واقعاً از نظر ماي آن را دارند؟ آیندگي اطراف آنھا امکان نمایھا واقعاً اصالح طلبان و حلقه

 است که به ھر حال به یطلبان  اصالحۀ طلبانمي ترمیھا  به خواستهلي قابل تقل٨٨ جنبش مردم در سال یھا ليپتانس

 ی افقخکي خود مدئيأ که به تیا  آن ھستند؟ خط امام سبز شدهۀ عمدیھا  شکافمي موجود و ترمميدنبال حفظ رژ

 و یت ندارند و  ھم چنان از قانون اساس راسی اقتصادیھا استي شده به سني آذی اسالمی جمھورکي یورا
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 به آخور ی نگاھخکي ھنوز ھم باز به اعتراف خود مو نديگو یسخن م“  امام ئیدوران طال“ بازگشت به 

   دارند؟تيدارالخالفه وال

 را ینيھا که عکس خممردم  و آن “ هي فقتيمرگ بر اصل وال “ ی سران سبز و شعارھااني می تضاد و تفاوتچي ھاي آ

 تنگ و ۀ را ھنوز در حوز٨٨ ابعاد جنبش خکي ماي بردند وجود ندارد؟ آورشي جي بسیھا گاهي و به پادندي آتش کشبه

 ميخوان ی میگري دی در جااي و نه پس از آن؟ و نديب ی مزشي اول خیروزھا“  من  کجاست ؟ یرأ “ ی موقتداً يشد

 ی بخت دگرگونتوان ی مشخص را زد، نمیاديحات بن اصالدي قامدهي انقالب نالي به ختوان یھمان قدر که نم“ که 

 و ی انقالب خنده آور است، بستر مادّ یاي است که اگر رونيپرسش ا“  از خود سلب نمود شيشاپي را پیساختار

 مي رژی زد در مناسبت فعلدي نباامدهيانقالب نۀ آن را به بھاندي که قھا یخکي مورد نظر منيادي اصالحات بنني اینيع

 و هيفق ی ولاز را نيادي اصالحات بنتواند ی می و در چه بستریاسي سیروي کجاست؟ واقعاً کدام نیاسالم یجمھور

 به هي سخن گفتن از انقالب در حد توصخکي می است که ظاھراً براني اتي واقعرد؟يش بگسرداران سپاه پاسداران

است حال آنکه  “ یادي بنیھا یونشانس دگرگ“  ضد انقالب نماندن و سلب نکردن شهي ھمیطلبان برا اصالح

 ني اگراني ھمه بني و اشود ی مري تعبرهيو غ “ استي در سیگر دخالت“ و  “ نياديبن“  چون یگان رفورم با واژه

 تر کالي رادی تالش براألۀ بلکه مسستي انقالب نی انقالب و گسست براألۀ اصالً مسخکي خط مألۀاست که مس

 امثال ھا یخکي مسلط است که ظاھراً از نظر میاسي سی رھبرني با ھمري جنبش اخني ھمئیکردن و چپ نما

  اصالحري راه ماندن در کنار مردم را به ساني از اشي پی نھضت آزادی دوساله و اعضاني ھمدر ی و کروبیموسو

  .اند طلبان نشان داده

بھتر : ديگو ی جوان جنبش م از حد انقالب به نسلشي بئی دورنمامئي و بھتر است بگوئی با بزرگ نماخکي پس م

 که ی و تا زمانی و تا اطالع ثانوی فعلطيم انقالب در شراي عظاري نادر و بساري بسۀدي پدی احترام براتياست با رعا

“  که دھد ی شوند و بعد رھنمود مدهي پدني االيخ ی ظھور کند بندهي خود در افق زمان نامعلوم آمي عظاري بسريي تغنيا

 داده و استبداد را شي بر اصول، توان خود را افزایستادگي مشخص چگونه با اتي در ھر وضع است کهنيمساله ا

 و مثال بر ميستي است که اوالً بر کدام اصول باني اھا یخکيال ما از مؤ و باز س“مي عقب بزنميتوان یھر قدر که م

 به دي ھنوز بااي آنکهي و دوم استاد؟ي ادي خنده آور است چگونه باراني ای فعلطي که از نظر شما در شرایاصول انقالب

 در مبارزه با استبداد ی گسست اساسکي ازمندي ن٨٨ پس از جنبش ايھر قدر عقب زدن استبداد دل خوش کرد و آ

 د؟ي دیني و عی آن تدارک ذھنی کرد و براغي مردم تبلاني را می گسستني ضرورت چندي و دست کم نباميستيموجود ن

به  “ دھند یھر قدر که امکان دارد و ھر قدر که اجازه م“  از گزاره یگريشکل د “ ميتوان ی مھر قدر که “ ني اايآ

طلبان   و قدم به قدم اصالحیجي تدریھا استي سادآوري ني و ھمچنستي نیاسي سسمي و پراگماتسميعنوان قلب رفورم

  در دوران حضورشان در قدرت؟ 

شان در قدرت به دنبال   تسلطیھا سالی در تمامزيطلبان ن ند که اصالح نبرده باشادي از یخکي دوستان مميدواريما ام

ھر “  ھنوز ھم در حد خکي می خواھیاگر واقعاً افق دگرگون. بودند “ ميتوان یھر قدر که م“  مرز ا تريي تغجاديا

 به اي ديان بمانطلب  سبز اصالحۀ است که کماکان در جبھني ایخکي ما به دوستان مشنھادياست پ “ ميتوان یقدر که م

 ھم به ھر حال به عقب یا حذف نظارت استصوابي چون انتخابات آزاد ئیھا  چرا که به ھر حال خواستهد،يونديآن بپ

  !شود یراندن استبداد منجر م

 سبز و حدود و اني از جرخکي عدم گسست مانگريھا ب  شاخصني ای مباحث و تمامني ای از نظر ما تمام

 ھمان را به تداوم جنبش با خکي خط ملي و تماستندي و انقالب نسميکالي رادیبه ھر حال حام آن است که یاستعدادھا
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 شائبه را ني اخکي ماتينوع ادب. دھد ی نشان میاسي سدي جدیوھاي موجود و نه گسست از آن و برآمدن آلترناتشيآرا

اند و نه از ھر نوع  ده عبور کری و حکومتی دوم خردادیطلب  آنان از اصالحئی که گوآورد یبه وجود م

و از دسترس و  اصالح و نگاه در-  انقالبانه به طرح و تعمق دوگخکي میليم ی بی اصللي دلني و ایسميرفورم

  . آنان به انقالب استۀانيھزاره گرا

  

  .ن.پ

  

  

  : بارهني در اخکي دو مطلب منکي ل– ١
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  راني و جوانان چپ ااني دانشجویشورا 

www.shorayejavanan.wordpress.com  

  


