
 مرج یا همبستگی؟ و رود؟ هرج جامعه ایران به کدام سو می

 امید دیلمی

زمزمه فروپاشی رژیم جمهوری اسالمی از جمع نخبگان تا کوی و برزن، 

شود. وقوع یک انقالب نزد افکار عمومی چندان محتمل  جا شنیده می همه

ی بدیل و  نیست و دالیل هم روشن است: فقدان ایدئولوژی تدوین شده

گر در داخل. به همین دلیل است که  غیبت نیروها و رهبران سیاسی کنش

کنند. اگر چه  گران وضعیت را با فروپاشی شوروی قیاس می حلیلبعضی ت

گرای دیگر نظیر  های مطلق سال اخیر متاثر از رژیم ۴۰سیاست ایران در 

رسد وضعیت عینی جامعه به وضعیت جامعه  است اما به نظر نمی  شوروی

های عمده داشته باشد. این  میالدی شباهت ۹۰روسیه در ابتدای دهه 

های آماری و  خیزش دی ماه هنوز بسیار جوان است و داده درست است که

های بسیط و حجیم اندکی درباره آن وجود دارد و در  میدانی و تحلیل

های  چنین اوضاعی، منطق قیاسی مفید فایده است؛ اما شاید نمونه

کند به  دیگری هم برای قیاس وجود داشته باشد. این نوشته پیشنهاد می

ی اتحاد جماهیر شوروی به مثابه یکی از جای تمرکز بر فروپاش

مجارستان بحث  ۱۹۵۶بینی برای ایران، روی انقالب  های قابل پیش گزینه

 .شود

 

نارضایتی و مخالفت با رژیم فراگیر است. سمت و سوی جنبش اعتراضی 

 (۱۳۹۶ماه  ای از تظاهرات اعتراضی در دی کدام است؟ )عکس: صحنه

 ما و روسیه

گویی آینده  ن نیست که از عقل، ابزاری برای پیشهدف این نوشته ای

ماه  های تاریخی خیزش دی ها و واقعیت ها در وضعیت طرح بعضی شباهت .بسازد

تواند برای آینده  اتفاق افتاد، می ۱۹۵۶چه در مجارستان سال  و آن

بینی  ای ممکن است نه پیش جامعه مفید باشد. هدف نگارنده طرح گزینه

 .آن



که به سراغ مجارستان برویم، بد نیست اندکی به  اما پیش از آن

فروپاشی شوروی بپردازیم. دالیل آشکاری چون فشار غرب بر شوروی و 

دارد که فشارهای دونالد ترامپ و  باتالق افغانستان بعضی را بر آن می

حضور ایران در سوریه را به آن رویدادها تشبیه کنند. البته بحران 

است. اما تغییر در روسیه شوروی از باال اقتصادی هم مزید بر علت 

ای شدت و سرعت گرفت. این در  های توده اعمال شد و سپس با ناآرامی

ای بودیم و تا به  ست که در ایران شاهد خیزش خودانگیخته توده حالی

رژیم   ایم که نشینی طبقه حاکم را شاهد نبوده حال هم نه تنها عقب

مطبوعات و هنرها را آزاد کرد،  پلیسی شدت و حدت گرفته. گورباچف،

گذار خارجی  انتقاد از مسئوالن را رواج داد، به قصد جذب سرمایه

اصالحات اقتصادی اعمال کرد، وعده کاالهای مصرفی بیشتر داد، نیروهای 

شوروی را از افغانستان بیرون کشید و در نهایت با پیشنهاد خلع سالح 

سال تحت  ۳۰ای روسیه که  تودهجامعه  .ای، به جنگ سرد پایان داد هسته

سال زیر یوغ توتالیتاریسم نفس کشیده بود، همه  ۴۰حکومت ارعاب و 

فعالیت در عرصه عمومی را از یاد برده بود و رمقی نداشت. روسیه با 

سال پیش یکی از  ۷۰بحران نیروی کار مواجه بود و کارگرانی که 

بودند، رغبتی به حضور در خیابان و فعالیت  نیروهای اصلی انقالب 

 .دادند سیاسی از خود نشان نمی-مدنی

ها در اقشار مختلفیم. کشاورزی  در ایران شاهد پویایی خودجوش جمعیت

ترین وجهی برای اعالم اعتراضش  که از تریبون خوِد نظام به هوشمندانه

ن دهقان صد سال پیش جامعه ایران نیست. نه تنها کند، آ استفاده می

از تغییر مایوس نیست که با تمام نیرو خواستش به تغییر را ابراز 

کند. کارگران به همین منوال و در نهایت هر گروهی که به معترضان  می

پیوندد، با تکیه بر ابتکار میدانی و در لحظه، توجه همگان  عینی می

د. جامعه کنونی ایران آماده تحرک است و نه کن را به سوی خود جلب می

الزاما تحرک انقالبی. هر زمان که بتواند از عرصه عمومی برای بیان 

دهد؛  اعتراض و مخالفت خود استفاده کند، فرصت را از دست نمی

خواهد یک اعتصاب سرریز کرده به خیابان باشد یا مراسم تشییع  می

داد و  حرکی از خود نشان نمیجنازه فالن چهره. جامعه روسیه چنین ت

ای تنها در سال آخر چشمگیر بود. در واقع اجازه  های توده تظاهرات

ها را برای قیام شیر کرد. در  باال برای دموکراتیزاسیون بود که توده

ها  ایران خواست تغییر از پایین است و از باال با شدیدترین مقاومت

ها تنزل  دادی به تودهشود. مردمانی که تحت شرایط استب مواجه می

ها  می کوشند. گروه« مردم»اند، امروز برای اعاده حیثیت از نام  کرده

اند و مواردی چون پیوستن  و اصناف مختلف در عرصه عمومی حضور یافته

مردم رهگذر به اعتراضات، نظیر آن چه در پی اعتصاب در بازار تهران 

ست  دهد که زنگ خطری هایی از همبستگی میدانی بروز می رخ داد، نشانه

 .برای حاکمیت

هایی که به آن ضمیمه شده  مسائل سیاسی روسیه در کنار معضالت جمهوری

بودند و اقمار، سیاسون را به جایی کشاند که ناچار شدند به سوی 

داری میل کنند و به بازار جهانی بپیوندند. دین  اقتصاد سرمایه

از جانب روشنفکران آن گرایانه که  ارتودوکس مسیحی و تمایالت ملی

شد، بازگشت و به عبارتی روسیه تزاری احیا  زمان به شدت تبلیغ می

ها دالیل کافی برای رها کردن روسیه داشتند و  شد. اقمار و جمهوری

 .بحران در سطح نخبگان سیاسی، زمینه را فراهم کرده بود

و  اگر چه ایران با شرکت در جنگ ننگین سوریه و یمن و حضور در عراق

های امپریالیسم توتالیتر را از خود نشان داده اما در  لبنان مشخصه



ست که با روسیه قیاس شود. روسیه شوروی نه یک  تر از آنی نهایت ضعیف

 .رژیم کمونیستی که یک امپریالیست توتالیتر بود

 آسا انقالب برق

توسط خروشچف در کنگره بیستم « گزاره محرمانه»مرگ استالین و قرائت 

که متنش طی چند مرحله و با تاخیر به اقمار ( ۱۹۵۶فوریه  ۲۵تا  ۱۴)

هایی ایجاد کرد. انتقاد صریح خروشچف از  شوروی رسید، ناآرامی

دانست  استالین در اقمار طور دیگری فهمیده شد. در روسیه جامعه می

زدایی،  زدایی ممکن است آغاز شده باشد اما استالینیسم که استالین

ها سر به طغیان  ایان هر دو را استنباط کردند و تودهنه. در اقمار پ

برداشتند. ابتدا لهستان شلوغ شد و بعد مجارستان. ماه اکتبر 

دوباره آبستن حوادث شد و مردم مجسمه استالین را در یکی از میادین 

 ۱۶اصلی بوداپست پایین کشیدند. سپس دانشجویان که یک بیانیه 

برند و در  ی تسخیر رادیو هجوم میای آماده کرده بودند، برا ماده

ها به دست مردم  درگیری با نیروهای امنیتی رادیو، اولین سالح

ساعت  ۲۴شود اما ظرف  افتد. ارتش برای سرکوب شورشیان فرستاده می می

شود و  کند. دولت ظرف چند روز سرنگون می با مردم اعالم همبستگی می

ترین سطوح  اورند و تا عالی شوراهای مردمی از هر گوشه و کنار سربرمی

گوید هیچ انقالبی  کنند. آرنت می یعنی دولت را از میان خود انتخاب می

 .به این سرعت به اهدافش نرسیده بود

های واقعی که میانه خوبی با مسکو نداشتند، انقالب را تهییج  کمونیست

کردند و پیش بردند اما پس از آن، با اقبال عمومی مواجه نشدند. 

خواه و  اقتصاد سوسیالیستی را رد نکردند بلکه شق تمامیتمردم 

خواستند  گرای سیاسی را پس زدند. آن ها یک سوسیال دموکراسی می مطلق

خواهی  ها سبب ترور و سهم و کمونیسم بازنده بازی بود. اما حذف آن

ها در نزد  لنین چون دید بلشویک .پساانقالبی نشد. خطای لنین تکرار نشد

محبوبیت چندانی ندارد، از  ۱۹۱۷کیل شده پس از اکتبر شوراهای تش

 .روبسپیروار دست به سرکوب و تثبیت قدرت زد ۱۹۲۱

روز فرصت حیات داشت. مسکو که وضعیت را قرمز  ۱۲انقالب مجارستان 

جنبیدند  دید، ارتش سرخ را برای سرکوب انقالب فرستاد. اگر دیر می می

شد. نمایش قدرت  رگیر آشوب میبقیه اقمار و ای بسا خود روسیه هم د

ترین مراتب عمر کوتاهی داشت  ترین سطوح تا عالی عینی مردم از پایین

اما برای سرکوب این قدرت زمان بیشتری الزم بود. ارتش سرخ با تمام 

هفته توانست انقالب را شکست دهد و حکومت پلیسی دیگری بر  ۳قوا در 

پوش در سالگرد انقالب،  اهراس بنشاند. اما راهپیمایی عظیم زنان سی

زنان به  .شود ثابت کرد آتش زیرخاکستر به این راحتی خاموش نمی

هایی دادند که در مدرسه به یاد کشتگان انقالب روشن  کودکانشان شمع

 .کنند و رژیم نتوانست جلوی این مراسم آیینی را بگیرد

به  توتالیتر شدند. روسیه روندهای تاریخی خود را ۴۹اقمار از سال 

کرد تا همان نتایج را بگیرد اما از  شکلی مصنوعی به اقمار تحمیل می

کردند تا  اندازی می نیروی تاریخ غافل بود. ابتدا نیروی پلیس را راه

دیگر نهادهای سیاسی از زهدانش زاده شوند. احزاب را برقرار 

گذاشتند تا از درونش یک حزب قوی سربرآورد و دیکتاتوری حزبی راه  می

دازند. مرحله بعدی استحاله دیکتاتوری حزبی به دیکتاتوری بین

پس مجارستان در آستانه انقالب نه هیچ حزبی داشت و   توتالیتر بود.

 .چه بود دولت بود و پلیس نه هیچ نهاد مدنی. آن



برد. عرصه عمومی از سال  جامعه کنونی ایران در چنین وضعی به سر می

ترین نهادهای حافظ  شده و سادهتر  تر و تنگ به این سو تنگ ۱۳۸۸

اند یا مثل مطبوعات و اتاق اصناف، از  های مدنی یا تعطیل شده آزادی

ست که نیرو و رهبر سیاسی در  اند. بدیهی سازی و متالشی شده درون پاک

ای وجود ندارد چون به انحای مختلف تطمیع، سرکوب یا  چنین جامعه

 .معدوم شده

رو رهبری  فکران و اصناف پیش روشن قیام مجارستان را دانشجویان،

ریزی قبلی بود. هیچ ایدئولوژی  کردند و این رهبری بدون هیچ برنامه

بدیلی وجود نداشت و همه غافلگیر شده بودند. اما گفته یک دانشجو 

همه چیز « خواستیم آزادی بود چه می نان نداشتیم بخوریم اما آن»که 

زادی برای مردم مجارستان گوید خواست آ کند. آرنت می را روشن می

هیچ حزب انقالبی  .چنان محرز بود که الزم نبود بر زبانش بیاورند آن

کاری نبود که با انقالب مخالف  رادیکالی وجود نداشت و هیچ محافظه

کرد. الزم به ذکر است  باشد. فقط پلیس مخفی بود که از رژیم دفاع می

کردند  ارتش را تضعیف میگذاشتند،  های شوروی به هر کجا پا می که روس

کردند. از همین روی  و به جایش نیروی پلیس را هر روز تقویت می

 .پیوستن ارتش به مردم تقریبا بالفاصله بود

 توده یا مزدور؟

توانیم نقبی به ایران بزنیم. قدرت سیاسی، اقتصادی و  جا می همین

هاست. جنگ  روسهای  امنیتی سپاه پاسداران در ایران، یادآور تاکتیک

ایران و عراق نطفه تشکیل سپاه را بست و دیدیم که در دوران پس از 

جنگ، نهادهای سیاسی و اقتصادی چگونه از درون سپاه بیرون آمدند. 

توانیم بگوییم در روز حادثه، تنها نیروی پشتیبان حکومت،  پس می

ت، ها برای قبضه کردن حوزه سیاس سپاه خواهد بود. همین حاال هم آن

اند. اما در این صورت این سوال پیش روی ما قرار  دندان تیز کرده

ها نیستند وصرفا از  گیرد که آیا مخالفان تغییر رژیم جزو توده می

سپاهیانند؟ آیا در این وضعیت محتمل است که مردم ایران هم همان 

 رنگی و همبستگی و وحدت کلمه مردم مجارستان را در نشان دهند؟ یک

های متوسط جامعه به  اعتصاب در بازار نشان داد، دهک آن طور که

تری پیوستند که در دی ماه اعتراض را آغاز کرده  های پایین دهک

توانستیم شاهد  بودند. در یک جامعه طبقاتی به احتمال فراوان نمی

دستان ظرف تنها چند ماه باشیم. جنگ برای  گرایی طبقه متوسط و تهی هم

ست.  ه طبقاتی مبتنی بر منافع و کشمکش طبقاتیتغییر رژیم در یک جامع

ای، صحبت از منافع نیست که از منابع است و آن  در یک جامعه توده

پس سرعت ریزش حامیان  .کند: طبقه حاکم منابع را هم یک مرجع تقسیم می

وضع کنونی به سوی مخالفان نظام، به سرعت کاهش منابع و رانت بستگی 

یقا نشانه همین موضوع است و خواست توزیع دارد. اعتصاب در بازار دق

 .های پایینی جامعه طرح شده بود تر توسط دهک مجدد منابع که پیش
شدند و  های دولت روحانی منتفع می بازاریان درواقع باید از سیاست

اند. امروز کمبود منابع و ارز مورد  ای شده توان گفت تا اندازه می

ست  ای اقتصادی ایران است و بدیهیه نیاز برای تجارت، یکی از واقعیت

ها  های میانی را به هول و وال انداخته باشد. عالوه بر این که دهک

مخالفان تغییر رژیم را نباید به عنوان حامیان رژیم در نظر آورد. 

کاری صدانقالبی غیر  های متفاوتی از جمله نوعی محافظه دغدغه

که منابع  . به محض اینتواند در این موضوع دخیل باشد ابدئولوژیک می

ها نرسد، ریزش خواهند کرد و در نهایت همگی رو در روی طبقه  به گروه

 .جاکم و پلسش قرار خواهند گرفت



مرفهان در خانه بنشینند تا رژیم تغییر کند   توان انتظار داشت که می

با وجود اینکه گرانی و معضالت اقتصادی در   آید. و ببینند چه پیش می

رسد تمایلی برای  بات جدی مردم قرار گرفته، به نظر نمیفهرست مطال

کشی از مرفهان وجود داشته باشد. همه تقصیرها به گردن حکومت  انتقام

به خصوص که اکنون آشکار شدن فسادهای گسترده و  شود.  انداخته می

ست. درواقع  انباشت ثروت توسط مسوالن حکومتی مورد توجه افکار عمومی

مورد هجوم نیست بلکه « دار طبقه سرمایه»موسوم به باید گفت چیزی 

داری  حاکم که گویی به تبعیت از روسیه کنونی یک سرمایه  طبقه

 .ست اولیگارشی نصفه و نیمه برای خودش ترتیب داده، هدف حمالت اعتراضی

های انقالبی کالسیک است. گر  انقالب مجارستان نمونه عینی ابطال نظریه

تر، از انقالب خودانگیخته سخن به میان  پیش چه لوکزامبورگ بسیار

ای نتوانسته بود این نظریه را به عمل  آورده بود اما هیچ جامعه

های کالسیک یا با راهبری  تبدیل کند. گذشته از این مورد، انقالب

بودند. « انقالب از باال»ها سرایت کردند یا  نخبگان به مردمان و توده

در ایران عملی کرد. « انقالب سفید»نوان چه پهلوی دوم زیر ع مانند آن

محور را با چالش مواجه کرد و به  انقالب در مجارستان دیدگاه گذشته

بافی و  ها کار تشکیالتی و تئوری سال آینده نگریست. به این معنا که 

شود،  فشار بر حاکمیت که به یک قیام سراسری و سقوط رژیم ختم می

کنش انقالبی برای تأسیس آزادی  جایش را به قیام در ابتدا و سپس

اش را همین طور تدوین کرده. انقالب  داد. هانا آرنت هم نظریه انقالبی

ست که ساختار جدید  ای برای او لحظه سقوط یک رژیم نیست بلکه آن لحظه

گذارد و نهادهای قدرتمند  اجتماعی و سیاسی، آزادی را بنیان می

انقالب مجارستان هیچ حرفی از کند. در  قانونی برای حفظ آن تاسیس می

روسو در میان نبود. « قرارداد اجتماعی»ماتریالیسم تاریخی مارکس و 

اجتماعی نبود که  -توان ادعا کرد عوامل آشکار و ذهنی سیاسی می

اجتماعی آن را -انقالب را رقم زد بلکه عوامل نهان و عینی اقتصادی

اقتصادی و فقدان هر  های عینی عبارت بودند بحران باعث شد این مؤلفه

گونه آزادی اجتماعی. این دو مؤلفه در ایران امروز هم قابل لمس 

است. در حالی که معترضان بر روی این عوامل عینی تکیه دارند، 

های ایدئولوژیک دارند و دلواپس اضمحالل  مخالفان تغییر رژیم نگرانی

و قوه اند. البته اعضای ارشد سپاه پاسداران  نهاد دین در جامعه

قضاییه به عنوان دو نهاد ارعاب و سرکوب، جزئی از طبقه حاکمند و 

 .ها را با مخالف تغییر رژیم یکی دانست نباید آن

 روی روی تا پیش از پس

رسد  ، به این نتیجه می۱۸آبراهامیان در بررسی جامعه ایران در قرن 

اشت ذهنی سیاسی و اجتماعی در ایران وجود ند-که طبقه احتماعی آشکار

گیری  و سبب اصلی هم فقدان نهادهای سیاسی و اجتماعی الزم برای شکل

عینی اقتصادی و -گوید که طبقه نهان اما می .این نوع از طبقه است

مثل هر جامعه دیگری ناگزیر وجود داشت. اگر چه جامعه  اجتماعی 

توان  توانست به سوی طبقه نوع اول میل کند، اما می ۲۰ایران در قرن 

سال زیر سلطه استبداد دینی نفس  ۴۰کرد که جامعه امروز که ادعا 

های گذشته دور خود را بازآفرینی کرده و  کشیده، ناگزیر بعضی مشخصه

توان  ای گراییده. با این اوصاف می دوباره به سمت یک جامعه توده

های اجتماعی با مطالبات عینی و اقتصادی خود،  گروه  نتیجه گرفت که

ئولوژیک درگیر شده اند و هر لحظه آن را به عقب با یک تفکر اید

رانند. ایران در آستانه یک انقالب اجتماعی قرار دارد و بحث به  می

ای  خواست بازتوزیع منابع امروز خواسته .شود سیاست محدود نمی  حوزه

گرا در توزیع منابع موفق باشد،  آشکار است. اگر حاکمیت مطلق



رژیم جمهوری اسالمی  .و مخالف را ساکت کند های رقیب تواند ایدئولوژی می

امروز چنین توانی ندارد و از همین روست که جامعه به تحرک افتاده. 

های توتالیتر از درک واقعیت عاجرند و تنها بر  به گفته آرنت نظام

برحسب کارآیی و   یک نماینده مجلس  ورزند. مثال ایدئولوژی اصرار می

د نیست بلکه پایبندی او به ایدئولوژی اش مقبول یا مطرو برش سیاسی

های  ناپذیری این دسته از نظام کند. اصالح حاکم تکلیف را معین می

سیاسی هم به این مربوط است که مشکل، رسیدن به تفاهم نیست بلکه 

توافق بر سر واقعیت است. ناتوانی رژیم جمهوری اسالمی در درک 

گر ایدئولوژی حاکم، واقعیت، امروز موضوعی عیان است. از طرف دی

مشروعیت خود را نزد اکثریت از دست داده. بسیاری از مخالفان تغییر 

خواهد به مذهب پایبندند و نه  رژیم نه به آن سفت و سختی که رژیم می

با جایگزینی مدنیت با شریعت مخالفتی دارند. اگر پای این مخالف به 

خود پافشاری  های فاسد رژیم باز شود، آیا همچنان بر موضع محکمه

خواهد کرد؟ گمان نگارنده این است که خیر. او همین امروز، الکل 

شوند و با خروج از  های مختلط دعوت می کنند، به میهمانی مصرف می

که رسیدن منابع به او  گیرند. به مجرد این ایران، حجاب از سر می

متوقف شوند، همین نیازهای عینی روزمره را به پایبندی به یک 

 .ولوژی ترجیح خواهند دادایدئ

ای که  کند. به گونه بحران اقتصادی و کمبود منابع مسایل را عینی می

دیگر تظاهر به شریعت امتیاز اجتماعی نخواهد بود و عوایدی برای 

فرد متظاهر دربرنخواهد داشت. جریان برق که هر روز در ایران قطع 

پس در یک کالم گردد.  الکرسی و دعای ندبه بازنمی شود، با آیه می

ها از  توان ادعا کرد که مخالفت مخالفان عینی نیست. تصور آن می

انقالب بروز یک هرج و مرج غیرقابل کنترل است و کشتار و ترور. اما 

اند  های رنگی و نرم بوده ، انقالب۲۱های قرن  ست که انقالب این در حالی

توان  سختی میو نمونه بهار عربی را جز در مورد نادری مثل تونس، به 

های داخلی و  های انقالبی تطبیق داد. ما بیشتر شاهد جنگ با تئوری

ایم. مخالفان هم  ای در نتیجه تضعیف حاکمیت مرکزی بوده قومی قبیله

ها هستند که عاقبت رو در روی طبقه حاکم قرار  جزوی از همین توده

 .خواهند گرفت

تنها افسران  انقالب در مجارستان با حداقل تلفات همراه بود.

ها به دست رژیم انقالبی اعدام  بلندپایه و مقصر در کشتارها و تصفیه

ست که ارتش  افتاد. این در حالی شدند نه هر افسری که به چنگشان می

هزار  ۴۰هزار نفر را زندان و  ۵۰هزار نفر را اعدام و ۲سرخ بیش از 

شود و  ل میها اعما نفر را تبعید کرد. خشونت همواره از جانب حاکمیت

ها با انقالب در مفهوم اعم خودش، نعل واوونه زدن و  خوانی این مخالف

 .ست طلبی ژست صلح

 های مجارستان درس

خواست مردم مجارستان معلوم و مشخص بود: نیروی روس باید خارج و 

انتخابات آزاد برگزار شود. اما عوامل سیاسی و اقتصادی که مردم را 

هایی با وضعیت کنونی  انده بود: شباهتبه این دو خواست مشخص رس

 .ایران دارد

که سلطه خود را بر اقمار مسلط کنند، اقتصاد کشور  ها برای این روس

های حمایتی، ایدئولوژی مقبولشان را  کردند و بعد با داعیه را فلج می

کردند. مجارستان هم با کمبود کاالهای مصرفی  به جامعه تحمیل می

ری و تورم. دیکتاتور مجارستان، راگوشی، نه کا مواجه بود و هم بی



آمد و توان عقالنی کردن اقتصاد  تنها از عهده بحران اقتصادی برنمی

افزود. در ایران هم  را نداشت، بلکه هر چه بیشتر بر نظارت دولتی می

به عینه چنین است و تصمیمات اقتصادی بعد از بحران ارزی اخیر، 

نشینی کرد که سقوطش  قدر دیر عقب نشاهدی بر این مدعاست. راگوشی آ

مسجل شد و حتی نفر بعدی یعنی ناگی هم نتوانست اوضاع را کنترل کند 

و انقالب وقوع یافت. در یک نظام توتالیتر، هر چقدر هم که دادن 

کند. تصور کنید اگر پس  امتیاز عقالنی باشد، رژیم از آن اجتناب می

شد، امروز در کدام  عزل میاز وقوع خیزش دی ماه، رئیس قوه قضاییه 

موضع ایستاده بودیم؟ در موضعی به مراتب کمتر تهاجمی نسبت به 

 .امروز

جویی در خارج که با کمک جواد ظریف در  سیاست فشار در داخل و مصالحه

ایران پیاده شد، تجربه سیاسی مجارستان و کل جماهیر شوروی هم بود. 

وجود نداشت. فساد،  هیچ امکان قانونی منع قدرت در این کشورها

سیستماتیک بود. ماموران امنیتی و پلس مخفی از بین جانیان و 

شدند. به طوری که پلیس مخفی مجارستان  ها انتخاب می غیراجتماعی

های مجار بود. دوگانه و چندگانه کردن مقامات هم  متشکل از فاشیست

ران هم سازی شد. در ای ها بود که در مجارستان پیاده ها روس از تکنیک

 .های امنیتی شاهد نهادهای موازی هستیم چنین است؛ به خصوص در پست

کوشیدند همه ارتباطات خصوصی و عمومی مردم را مسدود  دیکتاتورها می

بستگی طبقاتی به وجود نیاید.  کنند تا جامعه اتمیزه شود و هم

ای روی تربیت ایدئولوژیک نسل جوان باز  توتالیتاریسم حساب ویژه

و دانشجویان را به شدت تحت مراقبت داشت ولی درست همین  کرد می

حتی فرزندان مسولین بین  .داران انقالب شدند دانشجویان بودند که سردم

ها جان سالم به در  فکرانی که از تصفیه این انقالبیون بودند. روشن

در   برده بودند، در کنار دانشجویان جامعه را هدایت کردند و اصناف

به پیش بردند. شوراهای کارگری امور اقتصادی را  عمل امور را

گرداندند. پس از سرکوب انقالب هم با این شوراها مماشات شد تا  می

ثابت شود توتالیتاریسم تنها در یک حوزه حاضر است کوتاه بیاید و 

فکران به شدیدترین وجهی سرکوب و اعدام  آن افتصاد است. در عوض روشن

کمتر از دو هفته نشان دادند هیچ  شدند. مردم مجارستان ظرف

تشکیل شوراها که اولین  .گیرد ای جای تجربه سیاسی را نمی ایدئولوژی

دهی دیگر امور کشور بود،  ومرج و سپس سامان کارکردشان کنترل هرج

گر قدرت اولیه مردم بودند. قیام ملی در مجارستان منجر به  نمایان

خریب اموال عمومی و خصوصی جنگ داخلی نشد. تلفات در حداقل بود و ت

و غارت اتفاق نیافتاد. این تجسد خودانگیختگی برآمده از عمل و نه 

ای به انقالب مجارستان  منافع ایدئولوژیک بود که جایگاه ویژه

بخشد. هیجانات پیش آمده، حوزه عمل را تقویت کرد و مردم  می

 .مجارستان از این آزمون سربلند بیرون آمدند

شود  عابر عمومی ایران آغاز شده. میتینگی برگزار نمیگو در م و گفت

اما هر کجا که جمعیتی حضور داشته باشد، حرف از آخر و عاقبت این 

نویسد حرف زدن خشک و خالی طلسم دیکتاتوری  آرنت می .رژیم و کشور است

که حوزه عمل را تنگ کند،  را شکست. او معتقد است اشتبداد بیش از آن

کنیم،  کند و اگر بخواهیم واقعیتی را که تجربه می یاندیشه را جامد م

گو کنیم. جامعه ایران پس از سکونی  و به تاریخ تبدیل کنیم، باید گفت

که انتقاد از رژیم کارساز  ن طوالنی به جنبش درآمده و حاال بیش از آ

« چه باید کرد؟»باشد، نگاه به آینده و پاسخ دادن به این پرسش که 

تواند بسیار  تجربه مجارستان در روز عمل میدر اولویت است. 
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