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ازه و توضیح کارگاه: ب اج ا کس ر گردیشد و بازنششر آن ب بوکی منتش تی فیس نسخه ی اولیه ی این متن در قالب یادداش
موافقت مولف محترم انجام می شود. از نظر ما این متن فشرده به واسطه ی پرسش ها و دغدغه های مهمی که به طور مششوجز
در ساحت استراتژی مبارزه ی رادیکال در موقعیت خطیر کنونی جامعه ی ایران طششرح می کنششد درخششور تامششل و بازاندیشششی
ه ت ک است. بر این باوریم که هر مبارزه ی رادیکال با پرسش های بنیادین برآمده از شرایط مادی و تاریخی خویش روبروس

شناسایی و دامن زدن به آنها گام نخست در جهت تدارک مسیر پاسخ  گویی جمعی به آنهاست.

۱۳۹۶ اسفند ۶تحریریه ی کارگاه دیالکتیک / 

*   *   *

۱
رادیکالیسم در کشور ما و در فرهنگ سیاسی غالب در ایران وضششع اسششف انگیزی دارد. یششک دلیششل آن، کارنششامه ی
مم اسلمگرایانه تئوکراسی شیعی است که با پرچم انقلبی گری و «آرمان های انقلبا»، نماینده ی نوعی از رادیکالیس
مم می راستگرا و فاشیستی نزدیک تششر اسششت تششا بششه رادیکالیسشش بود که از لحاظ سنخ شناسی به جنبش های پوپولیست
سنتی چپ: به شکل رادیکال و ریشه ای با مششدرنیته ی فرهنگششی، تجششدد، آزادی زنششان، سکولریسششم، و پلورالیسششم
مخالف بودند اما به همان اندازه هم نبرد با غربا و آمریکششا، تشششکیل «خششط مقششاومت» اسششلمی علیششه اسششراییل و
عربستان و منافع اسششتعماری در منطقششه، خششود بششه خششود، در زبششان ژورنالیسششتی، آن هششا را معششرف «تنششد روی» و
«افراطی گری انقلبی» وانموده است. حال که برای گذار از این تئوکراسی شیعی بیشتر از همیشششه بششه رادیکالیسششم
نیاز داریم، آن دست های آلوده ی اسلمی پیشششاپیش مفششاهیم «انقلبا» و «رادیکششال» را از سششکه انششداخته اسششت،
مفاهیمی که معنی شان چیزی نیست جز تغییرات بنیادی و ریشه ای و سششاختاری. گفتششن اینکششه سوسیالیسششت ها،
ممدرن و متجدد بیشترین قربانیان این سوسیال دموکراتها، کمونیست ها، فمینیست ها و خلصاه همه ی رادیکال های 
اسلمگرایی بوده اند و بیشترین هزینه را هم به خاطر آرمانهای سکولر و دموکراتیک خود پرداخته اند، ابداا تغییری

در این وضعیت اسف بار نمی دهد. 
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۲
مک روشششنفکری و دانشششجویی دی ماه نود و شش به ما نشان داد که رادیکالیسم فقط منحصر بششه گروههششای کوچشش
نیست، بلکه به گونه ای قانونمند از درون اعتراضات طولنی و سرکوبا شده ی محرومان و بی صادایان سششربرمی آورد.
پس از اعتراضات خیابانی دیماه، روزنامه های ایران را که رصاد کنیششد، اصاششلح طلب و اصاششولگرا و اعتششدالی، متششوجه
می شوید منتقدان دل و جرأت بیشتری پیدا کرده اند؛هرچند هنوز همان زبششان دوپهلششوی نعل و میششخ را دارنششد امششا
لحن شان صاریح ترشده و گاه وارد حوزه های ممنوعه هم می شوند. این را مثبششت کششه بگیریششم از تششأثیرات مسششتقیم
مم خیابان است که، به خودی خود، دل و جرأت می بخشد که «حرف ما را بشششنوید و گرنششه . . .». همان رادیکالیس
دیدیم که نظام در برابر «رادیکالیسم خیابان» جاخورد و دستپاچه شد و از قتل و پیگرد هم صاششرف نظر نکششرد امششا
مر دولتی بر همه چندان به هراس نیفتاد که فضای سیاسی کشور را به تمامی پادگانی کند به نحوی که ترس و ترو
جا سایه بیندازد. اوضاع مثل اوان کابینه ی احمدی نژاد «کودتششایی» و کهریزکششی نشششد. دلیششل، بششه نظششر مششن، نششه
یارانه های پابرهنه ها به مثابه حق السکوت بلکه آن طبقه ی متوسطی است که بششا همه ی شششکایات اش هنششوز پشششت
نظام را خالی نکرده است و بخش های مرفه آن اساساا با بالیی های نظام پیونششد خورده انششد. در جنبششش سششبز سششال
هشتاد و هشت، این طبقه ی متوسط به سرعت از رفورمیسم به رادیکالیسم رسید و به همان سرعت هم سششرکوبا
مم سازمان یافته ی سیاسی، بازهم رفورمیسششم شد چون رهبری و تشکیلت مؤثر نداشت. امروزه، در غیابا رادیکالیس

مل هفتاد شهر دو دستی به آنها تقدیم کرد.  مش رادیکا برنده ی بازی است چون آس برنده را غر

۳
«نظام» زمانی به طور جدی متزلزل می شود که جنبش محرومان و فرودستان («سابا آلترن»)، از جملششه جنبششش
کارگری، بتواند بخش های بزرگی از طبقه ی متوسط را همراه کند و به تقابل ریشه ای بکشاند. این کاری بششود کششه
من رادیکال در انقلبا بهمن موفق به آن شدند و پادشاهی را برانداختند بدون آنکه از دماغ کسی خششونی اسلمگرایا
مت ضدحجابا و جنبش زنان در سطح وسیع تر از همین لحاظ اهمیششت دارد، اهمیششتی کششه زمششان ریخته شود. حرک
انقلبا بهمن به هیچ گرفته شد. اصالح طلبان، رفراندومی ها و صاندوقی ها، پشتیبانی منفعلنه ی طبقه ی متوسط را
من گذار «مسالمت آمیز» می پندارند چون ترجیح می دهند ساختارهای قدرت اقتصادی و مالی سرجایش بماند ضام
م حاکم به نفع آنها صاورت بگیرد. تضمینی نیسششت کششه اگششر حتششا اما در بال تغییراتی برای تعویض طبقه ی سیاسی
موفق به پایین کشیدن «کاست روحانیت» و ولیت شوند (یک اگر بزرگ)، نوعی از دیکتاتوری شبه سکولر نظیششر
دولت اردوغان در ترکیه (تازه در بهترین حالت) را بر سرکار نیاورند و دوباره به سششرکوبا و بهره کشششی، این بششار بششا
–حمایت غربا، نپردازند. «مافیای آخوندی  سپاهیم» ضداستکباری می رود و «مافیای اعتدالی  ارتشی» متمایششل –

به غربا به جای آن می نشیند، با رفراندوم یا بی رفراندوم!
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۴
اصالح طلبان و احزابا آنها، اعم از خودی یا غیرخودی و درون مرزی یا برون مرزی، بیانگر منافع طبقات متوسط اند،
به ویژه بخش های مرفه آن. آنها در برابر هر نوع رادیکالیسم و تغییرات ریشه ای مقششاومت می کننششد. می بینیششم کششه
می رادیکالیسششم بششه نفششع رفورمیسششم و چششانه زنی سششود اینجا، ایدئولوگ های طبقات متوسط و مرفه از مازاد سیاسشش
می رژیششم آخونششدی مت سششرنگون می برند، اما رادیکال ها خودشان قادر نیستند فرمولی برای جذبا طبقات متوسط جه
پیدا کنند. وقتی به مدد فشار از پایین ذره ای فضای سیاسی گشوده می شود، این احزابا کششارگری و سششازمان های
می محرومان نیست که میدان فعالیت می یابند، بلکه اتاق های بازرگانی تهششران و شهرستان هاسششت کششه جششرات صانف
بیشتر پیدا می کنند و علیه فساد و رانت شعار می دهند. روزی نیست که صادای شششکایت نئولیبرال هششای کششابینه ی
روحانی، هاشمیست ها، و سخن گویان اتاق بازرگانی از اقتدار اقتصاد رانتی (مقاومتی) بلند نباشد. از ایششن می نالنششد
که هنوز روی واردات تعرفه های کلن بسته می شود، کششه تولیششد محصششولت داخلششی زمینه ی رقششابت بششا واردات را
باخته، که ظرفیت صاادرات به دلیل کیفیت بد محصولت پایین است، کششه در بششودجه ی امسششال بششا وجششود حششذف
چهل هزار نفر از یارانه گیران، هنوز نزدیک سی هزار میلیارد تومان یارانه ی نقششدی قششرار اسششت پرداخششت شششود، کششه
مجلس هنوز جلوی رسمیت یافتن «مناطق آزاد اقتصادی» سنگ می اندازد. انتخابات و رفراندوم را برای این چیزها

می خواهند، نه برای پاک کردن خط فقر و پرکردن شکاف های طبقاتی.

۵
می معتششبر و رادیکالیسم در ایران در حال حاضر خودجوش و ضعیف است، نه تشکیلت سراسری دارد و نششه رهششبر
شناخته شده. سالها کشتار و سرکوبا، بهترین سرمایه های سیاسی آن را بر خاک انداخته است. جوان ها برای حزبا
می کمی دارند، و عمششدتاا من تشکیلتی اعتباری قائل نیستند، با ادبیات کلسیک این سنت آشنای وسازمان و دیسیپلی
رمانتیسم و آنارشیسم دست بال را دارد. در حالی که یک حزبا سیاسی رادیکال و معتبر (مثل «حزبا کار» برزیششل
به رهبری داسیلوا لول یا «سیرزیا» در یونان یا حتا فراکسیون دموکراتهای سوسیالیست در آمریکا به رهبری برنی
سندرز)، مثل یک ماشین بزرگ قادر است طبقات متوسط را هم برای سرنگونی اسلم گرایان بسیج کند و از قضششا
از خطر خشونت و خونریزی هم بکاهد. ما روشنفکران تأثیر زیادی در روندهای سیاسی نداریم، در حالی که ارتششش
کوچکی از کادرهای تعلیم دیده ی حزبی که تمام وقت یا نیمه وقت، مدام در حال حرکت و سفر و تهیششه گششزارش و
می نامنتظره دارای تجیهیششزات شبکه سازی باشند، همیشه برای موقعیت های خطیر و خودجوش و بزنگاه های تاریخ
و امکانات و تدارکات لزم خواهند بود. تداوم و ادامه کاری ویژگی کار سیاسی است، در حالی که کششار روشششنفکری

می فردی و پراکنده است. انباشته از خرده کار
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۶
مش بدیل یا آلترناتیو این نظام، یک برساخته ی عقلنی است که از درون پراتیک اجتمششاعی حاصاششل می شششود. جنبشش
«پایینی ها» بدون رهبری محکوم به شکست است. چاره ی «خطر تندروی و رادیکالیسم» گریز از آن نیست، بلکششه
عقل انتقادی یا عقل ریفلکسیو است، عقلی که بر خودش نظارت و نقد دارد. در مطالعات جنبش هششای اجتمششاعی،
می «قهر» در تاریخ پذیرفته شده است، اما ما بنا به تجربه درک می کنیم که تا جششای ممکششن از آن ضرورت گهگاه
اجتنابا باید کرد. بازی با آتش است. «جمعیت» («کراود») در خیابان که رهششبری نداشششته باشششد و بششه خشششونت
دست بیازد، قابلیت بالیی برای حرکت های پوپولیستی خطرناک دارد. آن هم از قضششا به طششور خششودگردان رهششبری
خودش را می زاید، اما رهششبری کاریزماتیششک یششا پیششامبرانه و «غیرعقلنششی» کششه مششردم در آن ذوبا می شششوند و از
ویژگی های فاشیسم است. ما درس انقلبا پنجاه و هفت را داریم. حرکت رادیکال پوپولیستی در خودش رگه هایی
از فاشیسم بالقوه حمل می کند (مثل کمیته های انقلبششی و مسششلح اسششلم گرایان بسششیجی در انقلبا بهمششن) کششه
پادزهر آن همان عقلنیت «ریفلکسیو» خود حزبا یا احزابا رادیکال است که فرهنگ مدرن، سکولر، دموکراتیک
ال بدیهی و روشن است کششه از درون مسششجد و حششرم و و برابری جنسیت را در خود نهادینه کرده اند. برای آنها کام
مت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بیرون نخواهد آمششد. در اعتراضششات خیابششانی و بازار هرگز کوچک ترین تحول مثب
م بسیار داشششته باشششد، تشششکیلت مقششاومت اعتصابات سراسری آینده، اگر سرکوبا و خونریزی شدت بگیرد و تلفات
م مردمی تنها زیر نظارت یک حزبا قوی و مؤثر از این دست است که می تواند به نحو عقلنششی و حسابا شششده رزمی

به سرکوبا پاسخ دهد و جلوی خونریزی های بیشتر را بگیرد. 

۷
مت رادیکال «عصبیت» نشان نششداد؟ مهششم اسششت بششدانیم آنهششا چششه می بیننششد کششه مششا چرا رژیم در پاسخ به تظاهرا
ممزمن رادیکالیسم آنها را بیمه کششرده نمی بینیم. آیا برای پادگانی کردن اوضاع دارند آماده می شوند؟ یا آنکه ضعف 
است؟ همیشه باید از قوای آنها و قوای خودی ارزیابی واقع بینانه ای داشششت و آرزواندیشششی را بششه مششوقعیت عینششی
تزریق نکرد. می توانیم بر این نکته توافق داشته  باشیم: روزهای دی ماه نود و شش یک «نقطششه عطششف» بششود. یششک
چرخش اساسی در فضای سیاسی، هم از لحاظ موقعیت عینی و هم موقعیت ذهنی و آگاهی سیاسی. از بسشششیاری

 بود، چون فکر «ضرورت عبور از کلیت نظام» را در ذهن ها کاشششت.۸۸جهات این «نقطه عطف» مهم تر از جنبش  
این یک فکر «رادیکال» است که حلقه ی باطل اصالح طلبی را تا اندازه ای می شششکند. ایششن خششود دسششتاورد مهمششی
است، ولی به خودی خود متضمن تغییر و حرکت به جلو نیست. باید یک اراده ی هدایت گر شکل بگیرد کششه بششرای
رادیکالیسم در ایران هویت و شناسنامه تولید کند، در سطح ملی گفتمان سازی کند، تشکیلت سراسری بسششازد و

به دنبال آن تسخیر سنگرهای این نظام را ممکن سازد. 

*   *   *
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