
مسئله ی جنگ داخلی

محمدرضا نیکفر

۱۰در ایران چه می گذرد – 

 در این یادداشت موضوع جنگ داخلی، نه صرفاً به صورت وحشت زای خطر سوریه ای شدن، 

.بلکه به عنوان مقوله ای آشکار ساِز وضعیت و راه واقعی برون رفت از آن بررسی می شود

ا

زن، زندگی،"این مجموعه، چیستی و چرایی جنبِش به پاخاسته با شعار شاخِص  بخش نخست موضوع  

گفته شد که موضوع کانونی جنبش، پایان دادن به تحقیرشدگی و دستیابی به کرامت انسانی. بود" آزادی  

.است

این یادداشت ها بحث شد بخش دوم آیا ما در آستانه ی یک انقالب تازه قرار داریم؟ درباره ی این پرسش در .

بخش سوم این آیا ما در خطی مستقیم به سوی موقعیت انقالبی و سپس برافکندِن رژیم والیی پیش می رویم؟  

به این موضوع پرداخت یادداشت ها .

درباره ی تئوری تغییر بحث شد بخش چهارم در. هدف، به هر رو تغییر است .

، وقتی موفق است"باشد آن نباشد – این" در این باره بحث شد که ایده ی تغییر به صورت بخش پنجم و در  

بازتولید نشود و کالً به شکلی تداوم نیابد" آن"در " این"که  .

بر این نکته تأکید شد که جامعه ی ایران دوباره دربرابر پرسش دموکراسی قرار گرفته است بخش ششم در  

 که پرسش از پی نقش جامعه است به عنوان جمع کثیر و متنوع در خودسامان یابی و سامان دهی به عرصه ی

.دولتی سیاست

رژیم نتوانست: وضعیت با دو مشخصه توصیف شد. به تحلیل وضعیت کنونی اختصاص داشت بخش هفتم  

 جنبش را خفه کند؛ اما جنبش هم نتوانست حضور در خیابان را گسترش دهد و از اعتصاب های موضعی و

.موقت فراتر رود

هدف اصلی آن بخش، پیش گذاشتن و. موضوع رهبری جنبش در کانون بحث قرار گرفت بخش هشتم در  
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شکل موجود رهبری،. روشن ساختن مفهوم هایی بود که به کار اندیشه درباره ی موضوع رهبری می آیند  

در پایان بخش هشت، پیشنهادی درباره ی ارتقای گفتمان جنبش طرح شد. موِضعی خوانده شد-موضوعی .

در آن بر اهمیت اندیشیدن بر قرارداد. ، موضوع ضرورت ارتقای گفتمان جنبش پی گرفته شدبخش نهم در  

.اجتماعی نو به قصد سامان دادن به خانه ی مشترک مردم همسرنوشت تأکید شد

در آن به موضوع. نه در بخش حاضر، بلکه در بخش بعدی موضوع ارتقای گفتمان جنبش را پی می گیریم  

گفتمان-قرارداد اجتماعی از موضع زبر  (metadiscourse) می نگریم یعنی گفتمانی درباره ی گفتمان 

به عبارت دیگر از پی شرط امکان بستن قرارداد خواهیم پرسید، آن هم ابتدا در میان نیروهای. قرارداد  

برقرار نبودن این شرط، مشخصاً در حالتی که نتوان توافق کرد که توافق کرد، وضعیتی است که. انقالبی  

.به انفعال در برابر خطر جنگ داخلی می انجامد

 در این یادداشت، از جنگ داخلی به عنوان مقوله ا ی اساسی در تئوری سیاسی استفاده می شود، نه صرفاً به

غلو نیست اگر بگوییم کل اندیشه سیاسی عصر جدید بر اساس مفهوم جنگ داخلی. عنوان مفهومی وحشت زا  

پرسشی که در تئوری سیاسی طرح شده درباره ی ماهیت این جنگ است در شکل های آشکار. بنا شده است  

.و پوشیده ی و راه پایان دادن به آن

بی نظمی منتظم

.ایران در عصر جدید هیچگاه بسامان نبوده است، بسامان برپایه ی مقتضیات و امکانات این عصر  

اجتماعی-ساختار اقتصادی.  وضعیت کشور به شکل ویژه ای آشفته است۱۳۴۰از اواخر دهه ی   

فرهنگ کشور هم در. کشور متحول شده و سرمایه داری به صورت شتابانی در حال رشد است  

جذب گروه های اجتماعِی کنده شده از صورت بندِی سنتی در صورت بندِی جدید. حال تحول است  

.از طرف دیگر همه ی بخش های مدرن حس پذیرفتگی و مشارکت ندارند. به ُکندی پیش می رود  

همچنین استبداد اجازه نمی دهد که. نظام از نظر امکان پذیر ساختن مشارکت  سیاسی بسته است  

آشفتگی با فشار دستگاه امنیتی و سرکوب. رهبری سیاسی نظام دریابد در جامعه چه می گذرد  

عکس هایی که این روزها از مراسم دربار،. همه چیز ظاهراً منظم است. مستقیم کنترل می شود  

 بازدیدهای اعلی حضرت، رژه و سان نظامی، و خیابان های باالی شهر نشان می دهند و برای

اما دیدیم که. عده ای بسی دلربا، ایده آل و حسرت انگیز جلوه می نمایند، بر این نظم داللت می کنند  

.آن کاخ کاغذین چگونه فروریخت

به هم می ریزد و به سرانجام حالت بی نظمِی نظم یافته . کنترل تنها تا جایی امکان تداوم می یابد   

.وضعیت انقالبی راه می برد

نظم همچنان نه حاصل بسامانی درونی، بلکه. پس از انقالب نظم امور تغییری اساسی نمی کند  

.این بار سرکوب در مورد مردمی پیش برده می شود که انقالب کرده اند. حاصل سرکوب است  

جای عده ی کثیری در. تقریباً یک دهه طول می کشد تا هر کس را به زعم خود سرجایش بنشانند  
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:دو چیز به حکومت جدید کمک می کند تا نظم استبدادی را بازسازی کند. هاست" خاوران"  

 ایدئولوژی دینی و اینکه حکومت قاعده ی هرم اقتدار را گسترش می دهد و بخش هایی از مردِم

اجتماعی مسلط می کند-کنارمانده را وارد صورت بندی اقتصادی .

نبود مشارکت.  ناجامع بود، دستخوش شکاف و تبعیض بود۱۳۵۷جامعه ی ایران پیش از انقالب   

 سیاسی باعث شد که مدیریت سیاسی کشور کر و کور شود، و آنگاه متوجه اوضاع گردد که دیگر

.اما انقالب آن مشکلی را حل نکرد که باعث برانگیختگی اش شده بود. کار از کار گذشته است  

.جامعه ناجامع ماند و تبعیض  در آن ابعاد بیشتری یافت، ابعادی آپارتایدگونه

نظامی ای که-اقتصادی- دیگر ساختار و عناصر آن همتافته ی ایدئولوژیک۱۳۶۰در پایان دهه ی   

خطوط اصلی نظام امتیازوری جدید نیز تعیین شده. قدرت را در دست داشت، مشخص شده  بودند  

.بود

هر قدر هم که بر. بی نظمی منتظم ، در شکل جدیدش مدام نیازمند نیروی بیشتری برای کنترل شد  

.نیروی کنترل افزودند، باز حّس عمومی بی نظمی در درون و بیرون نظام باقی ماند و تشدید شد  

"بسیجی"و " هیئتی"فساد، سوءمدیریت، جهالت ترکیب شده با ایدئولوژی دینی، و سبک کار   

.کشور را فرسوده و به هم ریخته کرد

خیزش های پیاپی دوره ی اخیر را زنجیره ای از. مقاومت در برابر نظام والیی هیچ گاه قطع نشد  

زن، زندگی،"در میان آنها، خیزش . اعتصاب ها و تجمع های اعتراضی به هم پیوند می دهند  

واکنش رژیم،. این ویژگی را دارد که از ابتدا به سوی در هم شکستن نظم حاکم رفت" آزادی  

در. سرکوب خونین معترضان بوده است، چیزی که در اراده به تغییر تغییری ایجاد نکرده است  

موضوع حیاتی جانشینی. و اصالح سبک کار سخن می گویند" حکمرانی نو"درون نظام اما از   

مسئله ی عمده. است" حکمرانی نو"ولی فقیه، قاعدتاً در کانون فکر و ذکرهای درونی شان برای   

.برای نظام این است که نظم مستقر را چگونه حفظ کند

مسئله ی نظم و هویت

.برای نیروهای مخالف، یک مسئله ی اساسی این است که چه نظمی به جای نظم کنونی بنشیند  

بعید است داستان ایران این گونه پیش رود که نظم مستقر. ظاهراً مسئله ی همگان است" نظم"  

 فروبریزد و سپس ما با حوصله دست به انتخاب زنیم که اکنون می خواهیم جامعه را چگونه انتظام

نظم آتی در طی مرحله های مختلف −که همه با نبرد و رقابت همراه هستند− شکل خواهد. دهیم  

پیرو از نوعی-تشکل های مبتنی بر قاعده ی رهبر: شکل گیری آن از هم اکنون شروع شده. گرفت  

 تصور از نظم برمی خیزند، و تشکل های بدیِل مبتنی بر قاعده ی برابری و بحث و خرد جمعی از

اینها دو قطب اصلی را تشکیل می دهند. نوعی دیگر .



اینکه ضربه ی اصلی در هر دور. برنامه و کالً تصور از نظم آینده جدا از مبارزه ی جاری نیست  

 بر کجا باید وارد شود، و با چه کسانی می توان متحد شد با چه کسانی نمی توان، تعیین کننده است

خطوطی از این موضوع در بخش های پیشین این مجموعه. در این باره که نظم آتی چگونه باشد  

مسئله ی نظم هم سویه های گوناگونی. پی می گیریم" نظم"بررسی شد، اکنون آن را زیر عنوان   

آنچه در زیر می آید تنها بیان چند نکته است. دارد .

 انسان ها در طول زندگی تاریخی مشترک، به خاطر زیست جهان همسان، تبادل فکر و تجربه و

 قرار گرفتن در برابر مسئله های خوب و بد مشابه به یک فرهنگ مشترک می رسند که خود دارای

در عصر جدید کوشش نظام یافته ای از سوی طبقه ی حاکم صورت می گیرد. تنوعی درونی است  

آموزش و تبلیغ، همه در خدمت این. برای آنکه در حس و روح مشترک مردمان دستکاری شود  

نبردی در پهنه ی فرهنگ. دستکاری قرار می گیرند تا افراد تابع ارزش های دستگاه قدرت شوند  

 جاری است میان نیروی تحریف گر و تابع ساز و نیرویی که می خواهد جنبه های قدرت ستیز و

.عدالت خواه فرهنگ مردم را حفظ و برجسته کند

 در دوره ی استبداد، این امکان پدید نمی آید که ارزش های واالی فرهنگ مردم برجسته شوند و

در نظام هایی هم که در آنها ضمن تداوم سلطه ی طبقه ی. اخالق و رفتار جمعی را هدایت کنند  

 استثمارگر استبداد آشکار برچیده می شود، به دلیل اینکه باز نظام آموزشی و رسانه ها زیر سلطه ی

این چنین است که می بینیم. قرار دارد، این امکان محدود است ایدئولوژیک استثمارگران   

 ایدئولوژی های ناسیونالیستی و مذهبی −که در پیوند با هم اند، ریشه های مشترک دارند و به هم

)قوم و زبان و آیینی دیگر، اندیشه ای دیگر(نیرو می رسانند− نفرت از غریبه، و نفرت از دیگری   

ارزش های واالیی که در فرهنگ مردم وجود دارند و می توانند ارتقا یابند و بدیل. را می پراکنند  

خیرخواهی، احترام به کار و محصول زحمت،: فرهنگ مسلط شوند، اینها و همانندهای اینهایند  

.همبستگی، همیاری، ظلم ستیزی، غریبه نوازی، و مشترک کردن سفره

-در ایراِن زیر سلطه ی دو سلسله ی اخیر، پهلوی و والیی، هویت ایرانی را با ایدئولوژی باستانی

تحریف هایشان بی تأثیر. آریایی و شیعی و در عمل در ترکیب متغیری از این دو تعریف کرده اند  

نباید انتظار داشت که این بار، وقتی نظم استبدادی فروریزد، فوراً ارزش های برابری. نبوده است  

بنابر این با چه آمادگی ای باید. و عدالت و رواداری، جای ارزش های ایدئولوژیک آنها را بگیرند  

 برای دوره ی دگرگونی اساسی مواجه شد؟ ظّن قوی  این است که دگرگونی مراحل مختلفی را از

باز در این حالت با چه تصوری از نظم باید نظم مستقر در اصل آشفته را نقد کرد و. سر بگذارند  

 با بی نظمی  آشکاری مواجه شد که محتمالً پس از درهم شکسته شدن قدرت  کنترل کننده ی مرکزی

با آن مواجه خواهیم شد؟



جنگ داخلی

.اساس استبداد یک نظم امتیازَوری است، نه صرفاً خودخواهی و سادیسم سرَور و اطرافیانش  

 حمله به استبداد بدون حمله به آن نظم مبنایی در نهایت در حد اراده برای تغییرهایی ظاهری در

اگر تغییری سطحی در این دستگاه پیش آید، به گونه ای که. دستگاه فرماندهی حکومت است  

 یکپارچگی نیروهای سرکوب حفظ شود، آنها بتوانند به کنترل مؤثر خود ادامه دهند، در نظم

 امتیازوری دستکاری هایی شود به صورتی که بخشی از ناراضیان موقتاً هم که شده راضی شوند،

 و وعده هایی به قدرت های غربی و به عربستان سعودی داده شود که آنها را نیز راضی و خشنود

 کند، در این حال ما وارد یک مرحله ی دیگر از حیات جمهوری اسالمی می شویم که معلوم نیست

اعتراض وجود خواهد داشت، و همه ی شانس بقا برای جمهوری اسالمی. چقدر طول خواهد کشید  

 تابع آن می شود که آیا می تواند ضمن سرکوب، اعتراض ها را در مجراهای قابل کنترل بیندازد یا

در این حال، جنگی که می تواند آشکار شود، در حالت پوشیده ادامه می یابد، تا دوباره به یک. نه  

.نقطه ی بحرانی برسیم

این امکان برقرار. حتا در حالت حفظ قدرت، امکان بروز جنگ داخلی آشکار منتفی نمی شود  

 خواهد ماند، مگر نظام امتیازوری و روبنای سیاسی آن در یک روند انقالبی ضربه ای اساسی

 خوَرد و امکان برقراری یک نظم عادالنه ی روادار فراهم شود، یا نظام امتیازوری به گونه ای

در این حال طبقه  ی میانی. تعدیل شود که طبقه ی میانی را جذب، راضی یا دست کم منتظر کند  

.نقش ضربه گیر را ایفا خواهد کرد

 حتا در حالت هایی که بحران تعدیل می شود، موضوع جنگ داخلی اهمیت تحلیلی خود را از دست

استفاده ای که در این نوشته بنابر سنت اندیشه ی سیاسی از مفهوم جنگ داخلی می شود،. نمی دهد  

در نوعِ صرفاً ترساننده ی استفاده،. تفاوتی اساسی با استفاده ی وحشت زا و زنهارگو از آن دارد  

 دعوت به تسلیم، سکون یا سازش می شود، در حالی که در اینجا در مورد ضعف نیروی انقالب

پس ما با. اگر این ضعف برطرف نشود، خطر جنگ داخلی جدی است. زنهار داده می شود  

یکی زنهار می دهد که کاری نکنیم یا به: دوگونه  هشداردهی درباره ی جنگ داخلی مواجه هستیم  

.قطبی که نیرو دارد تسلیم شویم، دیگری می گوید باید کاری کنیم

اندکی درباره ی تئوری سیاسی و مسئله ی جنگ داخلی

 در کاربست مفهوم جنگ داخلی در اندیشه ی سیاسی جدید دو مرحله را می توان از هم تشخیص

در مرحله ی نخست، جنگ داخلی حالتی است که دولت کنترل کننده وجود ندارد و دسته های. داد  

این مرحله ای است که در اندیشه ی سیاسی دولت خودفرمان. مختلف علیه هم می جنگند  

(Sovereign state) به صورت مفهومی مبنایی، راهنما و شاخص یک پارادایِم چیره شونده 

در اندیشه ی سیاسی ژان بودن. درمی آید  (Jean Bodin)، لوستوس لیپسیوس (Lustus 



Lipsius) و توماس هابز (Thomas Hobbes) شاهد تقابل وضعیت دولت داری و وضعیت 

. اروپاست۱۷ و ۱۶اندیشه ی آنها واکنش به جنگ های مذهبی قرن های . جنگ داخلی هستیم

 در مرحله ی دوم، جنگ  داخلی در سایه مفهوم انقالب قرار می گیرد و به آن عمدتاً به عنوان جزئی

سه دهه ی آخر قرن بیستم-از زمان انقالب کبیر فرانسه تا دو. از روند انقالب نگریسته می شود  

از آنچه بنابر ماهیت جنگ داخلی است با عنوان هایی چون نبرد. چیرگی با این نگرش است  

در این مرحله، که بخش اصلی آن شامل انقالب های قرن بیستم. انقالب و ضد انقالب یاد می شود  

.است، این خوش بینی وجود دارد که با پیروزی انقالب دردهای جنگ داخلی تسکین یابند

در جایی که به هر دلیل این خوش بینی وجود ندارد، یا: از مرحله ای دیگر هم می توان نام برد  

 نیروی انقالب ضعیف است، یعنی جایی که جنگ داخلی از سایه ی مفهوم انقالب خارج می شود و

].درباره ی این وضعیت به اندازه ی کافی اندیشیده نشده است. دوباره به صورت تهدید درمی آید

بر ماست که درباره ی آن بیندیشیم؛ بیندیشیم درباره ی انقالب کم توان، انقالبی که در خطر آن [1  

.است که نتواند هیوالی جنگ داخلی را مهار کند

جنگ آشکار، جنگ پوشیده

زخم های زلزله و سیل و طاعون و کرونا. برای جامعه هیچ مصیبتی بدتر از جنگ داخلی نیست  

 هر قدر هم که عمیق باشند، درمان شدنی هستند، اما وای به حال جامعه ای که درگیر جنگ داخلی

زیر سلطه ی استبداد می توان زندگی کرد، اما امکان زیستن در تنگنای خونبار جنگ داخلی. شود  

اما همه ی. بودن، یا نبودن، تحمل کردن یا نکردن، دست ما نیست. اصوالً مطرح نمی تواند باشد  

 نمونه هایی را که از جنگ داخلی می شناسیم، گواه آن اند که درگیری خونین با یکدیگر یکباره رخ

جنگ داخلی، از مدتی پیش به شکل پوشیده جریان داشته و تا تعادل شکننده ی نیروهای. نمی دهد  

.درگیر به هم خورده، امکان بروز یافته است

 می توان تمام نظم های مستقر را که مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی ساختاری و ماهوی هستند،

اما این قدر هم که دایره ی معنایی مفهوم را گسترش. حالت های پوشیده ی جنگ داخلی دانست  

 ندهیم، باز در مورد دوره هایی از نظم  و نظم هایی که در اصل نامنتظم هستند و با سرکوب پایدار

در این معنا ما در عصر جدید [2].شده اند، می توانیم از مفهوم جنگ داخلی پوشیده استفاده کنیم  

در"دیگر در اصل با انتخابی به صورت استبداد یا جنگ داخلی مواجه نیستیم، و معنای گزاره ی   

 زیر سلطه ی استبداد می توان زندگی کرد، اما در وضعیت جنگ داخلی موضوع زندگی مطرح

به معنای تسلیم شدن به استبداد و تحمِل وجود مقدر آن نیست" نتواند بود .

 مفهوم جنگ داخلی پوشیده شاید اجازه دهد که چیزهایی را ببینیم که در تصور از وضعیت در

.قالب دوگانه ی یا صلح و سازش یا جنگ آشکار نمی بینیم
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از جمله زیر. در اندیشه ی سیاسی آغاز عصر جدید ایرانی، توجه به جنگ داخلی آشکار است  

متجددان ملی گرایی که ایدئولوژی گذار از. عنوان هایی چون هرج و مرج از آن نام می برند  

 مشروطیت به سلطنت پهلوی را طرح ریزی کردند، به فکر یک استبداد منور نظم دهنده بودند، یک

سامان یابی لویاتانی همواره. دولت لویانی، که به هرج و مرج پایان دهد و ملت را متحد کند  

.آرزوی استبداد متجدد ایرانی بوده است

.هرج و مرج در عصر او به صورت موقتی و ظاهری فروخوابید. لویاتاِن رضاشاهی پوشالی بود  

  مرداد، دوباره درگیر وضعیتی۲۸تا غلبه ی رژیم کودتایی  از پایان دوره ی استبداد رضاشاهی 

  خرداد به پایان۱۵یک دوره ی کوتاه نسبتا آرام با شورش . هستیم که آبستن جنگ داخلی است

  باز به سمت جنگ داخلی۱۳۵۰دوباره کنترل برقرار می شود، اما وضعیت از دهه ی . می رسد

در آغاز این دهه است که محمدرضاشاه با تشکیل حزب رستاخیر اراده کرد. پوشیده می رود  

  پرنمود۱۳۵۶جنگ داخلی از اواخر . هیوال، قادر به سلطه ی مطلق نمی شود. لویاتان شود

رژیم والیی نشسته بر جای. وضعیت جنگِی کمابیش آشکار حدود ده سال ادامه می یابد. می شود  

. خود را پیروز جنگ اعالم می کند۱۳۶۷پهلوی با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

  بر اساس نموداری جنگ داخلی در قیاس با۱۳۶۰ تا پایان دهه ی ۱۳۵۰توجه به دوره بندی دهه ی 

، شاید جنبه هایی از واقعیت را بنماید که"پیش از انقالب−پس از انقالب"دوره بندی به صورِت   

 بدون مفهوم پردازی برپایه ی جنگ داخلی پوشیده می مانند یا همه ی سویه های خود را آشکار

  و پیشتر از آن در زندان های سیاسی و سپس در دانشگاه۱۳۵۶از همان سال . نمی کنند

 درگیری هایی آغاز می شود که جلوه های آغازین درگیری هایی هستند که پساتر در دهه ی نخست

بردن آنچه با جنگ داخلی بیان شدنی است، زیر. پس از انقالب، شکل آشکار خونینی می یابند  

و" طبیعی"مفهوم های عمومی ناظر به اختالف ها و درگیری هایی که در جامعه های بشری   

اکنون هم خطر. پنداشته می شوند، درست به خاطر عادی سازی آنها اشکال دارند" عادی"  

.عادی بینی وضعیت جدی است

یک. وضعیت در ایران ظاهرا با پایان جنگ با عراق عادی شد یا دقیق تر بگویم عادی اش کردند  

نظم نامنتظمی که از پایان دهه ی. سپاه پاسداران: رکن عادی کردن در جریان جنگ استوار شد  

-نظامی-آنچنان که پیشتر اشاره شد، همتافته  ی ایدئولوژیک.  برقرار شد بر سپاه اتکا داشت۱۳۶۰

اما یک.  بر همه ی امور چیره شد۱۳۶۰اقتصادی ای که نظام را می ساخت، ظاهراً از پایان دهه ی   

 دهه ی بعد عالیم پرجلوه ی درگیری ها آشکار شدند، درگیری هایی که این بار از مجرای رقابت ها

.در باال عبور می کردند

یعنی کانالی که در آن ستیز جریان می یابد،" مجرا"در مورد آنچه جنگ داخلی پوشیده می نامیمش،   

دهه ی مجرا در . از نظر سمت و سو و نوع جمعیتی که آنان را به تقابل می کشاند، بسی مهم است  



مهم تر از همه مجاهدین و گروه های چپ و( با ورطه ی میان حکومت و مخالفانش ۱۳۶۰  

  مجرای اصلی شکافی۱۳۸۰ تا پایان دهه ی ۱۳۷۰از اواسط دهه ی . مشخص می شد) کردستانی

اکنون اما مجرا پیچیده تر از آنی است که آن را. بود که میان جناح های حکومتی دهان گشوده بود  

هم در میان حکومت. تنها با شکاف میان مردم و حکومت یا مخالفان و حکومت مشخص کنیم  

.جنگی پوشیده جریان دارد، هم میان مخالفان

دو مشکل درهم تنیده

درگیری بر سر یک نظام امتیازوری است، بر سر این است که: موضوع نبرد، گران سنگ است  

 با تغییرهایی ادامه یابد، جای خود را به تمامی یا به صورت بخشی به نظام مشابهی از نظر بنا

.بودن بر تبعیض، استثمار و غارت بدهد، یا اینکه کل نظم دگرگون شود

 در پیوند با این درگیری و همهنگام تا حدی متمایز از آن، درگیری ای است که مفهوم کانونی آن

نه صرفاً اَرض در معنای جغرافیایی آن، بلکه در درجه ی. است" تمامیت ارضی"اینک مفهوم   

درگیری بر سر دین است، و اینکه دین که. نخست ارِض فرهنگی و تاریخی موضوع ستیز است  

مثال" (ایران"ایده ی . کنار رود، مثال چه چیزی جز شیعی گرِی تُرک و فارس را کنار هم می نشاند  

آیا آن زور را دارد که ترک و فارس و کرد را در یک کشور متحد هم کند؟") ایران شهر"در قالب   

عرب خوزستانی بر چه مبنایی با بختیاری و لُر همسفره و همسفر شود؟

توجه نمی شود که. بر بحث های جاری درکی ساده نگرانه از سکوالر شدن نظام سیاسی چیره است  

قرار. مسئله صرفاً راندن آخوندها از حوزه ی حکمرانی و حتا شریعت زدایی از کتاب قانون نیست  

 است عنصری از مبنای سامان کشور حذف شود که از زمان صفویان تا کنون اساس دولت مداری

آیا آن را که حذف کنیم، کورش و داریوش می توانند جای محمد و علی را. ایرانی بوده است  

 بگیرند و این بار به اسم آنان جادوی ایدئولوژیکی به کار گرفته شود که در دوره ی پهلوی

ناکارآمدی آن مشخص شد؟

این یادداشت ها تأکید شد که سامان اجتماعی ما دیگر نمی تواند بر بنیاد هویت شیعی یا بخش نهم در  

ما به قرارداد اجتماعی ای نوین نیاز داریم. باستانی و یا ترکیبی از این دو نهاده شود-هویت آریایی  

.تا مبنای سامان دهی به خانه ی مشترک مردم همسرنوشت باشد

برچیدن: پس ما با دو مشکل درهم تنیده مواجه هستیم که قرارداد اجتماعی نو باید آنها را حل کند  

 نظام امتیازوری موجود، یعنی برقراری عدالت و آزادی، و دیگری بازتعریف مبنای هویت جمع

وقتی. این بازتعریف امری صرفاً نظری نیست، در عمل صورت می گیرد. همسرنوشت ایرانی  

 زحمت کشان و محرومان متشکل می شوند، همبسته می شوند، مبارزه ی مشترکی را پیش می برند،

تأکید بر. در حالی که علیه نظم موجود می جنگند، مبنای همسرنوشتی را از نو تعریف می کنند  

.وجه عملی موضوع، نافی اهمیت فکر در زمینه ی قرارداد اجتماعی نو نیست
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در نقد نرمالیسم

 مشکلی آشکار در رسیدن به این قرارداد اجتماعی نبود فضای مناسب برای همفکری عمومی

ما به دوره ی بحران ها پا نهاده ایم و بحران تنها در حاکمیت و رابطه ی میان. درباره ی آن است  

با انبوهی مسئله مواجه شده ایم، اما درست. در مغز تک تک ما نیز هست. حاکمان و جامعه نیست  

قیام ژینا مسئله ی زن و. در زمانی که ایده های راهنما ضعیف هستند یا در دفاع از خود کم توان اند  

اگر فضا مساعد بود،. در شکلی کلی تر مسئله ی تبعیض را به عنوان مسئله ی محوری طرح کرد  

کل تاریخ کشور به عنوان. می بایست این موضوع در هر دو بُعد گذشته و آینده اندیشیده می شد  

 تاریخ سرکوب و تبعیض بازنموده می شد و خطوط طرحی برای آینده ترسیم می شد که مانع

در عوض. اما حرکت در این جهت به کندی صورت می گیرد. بازتولید نظام امتیازآوری شود  

.نیرویی به صورت شتابان می کوشد جلودار شود که می خواهد نظام سلطانی را احیا کند

این سوژه  دنبال یک. سوژه ی نرمال قرار دارد" اپوزیسیون"در کانون توجه  نیروی راست گرای   

نمایی از. این همه ی داستان نیست. است در یک کشور عادی با یک رژیم عادی" زندگی نرمال"  

 عادی بودن آنی است که در تصویرهایی رنگی از زندگی  ای شیک و بی دغدغه از زمان شاه

اشکال بازنمایی زندگی عادی در همزمانی اش با سانسور زندگی غیِرعادی. نشان داده می شود  

سوژه  ی نرمال از هم اکنون شروع کرده به حذف کردن آنچه نا−نرمال. است  (abnormal) 

.است و خطر برای تمامیت قدرت است

 مدام شرط می گذارند که نرمالیته چیست و بر این اساس چه کسانی می توانند در ائتالف برای کسب

در درجه ی نخست نیروهای چپ و ُکرد حذف می شوند؛ جمهوری خواهانی هم که. قدرت بگنجند  

هر آنچه معطوف. در جمهوری خواهی شان جدیت داشته باشند، جای شان در حریم نرمالیته نیست  

مدام در تالش اند خاموش. به تشکل یابی محرومان و علیه بهره کشی باشد، غیر عادی تلقی می شود  

 کنند آن حافظه ی تاریخی را که به یاد می آورد استبداد سلطنتی چه بود و چگونه رهگشای استبداد

تعدیل" مرد، میهن، آبادی"را برای اینکه نرمال شود، با شعار " زن، زندگی، آزادی. "فقاهتی شد  

.می کنند

اگر. اما سلطنت طلب به هر حال یک پای جنگ داخلی است. سلطنت شانسی برای احیا شدن ندارد  

نرمال ها به سرکوب-مطلوب سوژه ی نرمال به قدرت برسد، در برابر نا" نرمال"در حالتی رژیم   

این تصور به غایت ساده لوحانه است که اگر برنامه ی نرمالی را پیش. و کشتار متوسل خواهد شد  

 گیریم و به ائتالف نرمالی که سلطنت طلبان می خواهند بپیوندیم، کمک می کنیم که رژیم نرمالی بر

 سر کار آید، و با استقرار آن ما در یک دموکراسی نرمال خواهیم توانست به شیوه ای نرمال

صحبت بر سر سلطنت ایرانی است، نه سوئدی و: فراموش نکنیم. دیدگاه های خود را طرح کنیم  

و سلطنت در آنجایی که ایران نامیده می شود، با نزدیک به سه هزار سال. نروژی قرن بیستم  



تاریخ جنایات دستگاه. سابقه، از نظر رتبه ی تبهکاری در رده های اول تاریخ جهان قرار می گیرد  

.دین، بخشی از تاریخ سلطنت است

 برمال کردن زمینه و نیروهای برانگیزاننده ی جنگ داخلی کمک می کند، گفتمان نرمالیسم به هم

هیچ چیزی نرمال نیست، و نرمالیسم در خوش بینانه ترین تعبیر تالش برای ندیدن. ریخته شود  

تا زمانی که بی عدالتی و: در برابر نرمالیسم این گزاره قرار می گیرد. واقعیِت غیر عادی است  

 تبعیض و نابرابری برقرار است، نمی توان عادی زیست، مگر به بهای ندیدن، و به بهای همدستی

.با ستم

نرمال ها-نرمال، و در عوض نا-نرمال ها به واقع نا: وضعیت این گونه است و این گونه می ماند  

این وضعیتی است که هر آن می تواند از جنگ داخلی پوشیده به جنگ. نرمال هستند به واقع   

.داخلی آشکار گذر کند

نرمال جمهوری اسالمی به-بیشترین شانس برای حفظ ظاهر عادی امور آن است که رژیم نا  

احتمال این امر از احتمال پیش َروی. شکلی که سوژه  ی نرمال و جهان نرمال بپسندد، نرمال شود  

سوژه ی نرمال رژیم راست گرای مستقر. سناریوی ائتالف نرمالیست ها گرد سلطنت بیشتر است  

 ممکن است سوژه ی نرمال اپوزیسیون راست گرا را در سایه ی خود قرار دهد، یا حتا مجذوب خود

.کند

چه می توان کرد؟

در وضعیتی که جنگ داخلی ممکن است از شکل پوشیده به شکل آشکار درآید، چه می توان کرد؟

 یک پیشنهاد آن است که با نظر به خطر سوریه ای شدن، از درگیری با حکومت بپرهیزیم و مثال

شکاف میان جامعه و دولت ژرف تر از آن است که اگر. شیوه ی رفتار اصالح طلبان را پیش گیریم  

.گروهی به این مشْی بگرود، پیرو و پشتیبان بیابد؛ در عوض خود نیز نیرو از دست می دهد  

.گروهی که به حاکمیت می پیوندد، به پشتیبانی از یک طرف جنگ داخلی برخاسته است

پیش نهندگان چنین راهی معموالً. یک پیشنهاد دیگر این است که همه به رضا پهلوی متوکل شوند  

 گمان می برند و تبلیغ می کنند، اگر اکثریت گرد رضا پهلوی جمع شوند، او در یک روز طالیی

 قدرت را به دست می گیرد و مقدمات همه پرسی تعیین نوع نظام و تشکیل مجلس مؤسسان را

 فراهم می کند، سپس همه می روند دنبال کارشان و به شکلی نرمال در محیط یک دموکراسی نرمال

رضا پهلوی فاقد توان و) ۱: این داستان دست کم این اشکال ها را دارد. به رقابت با هم می پردازند  

او یک ائتالف مقدماتی در. کاریسمایی است که تعادل نیروها را به شکل شکننده ای برهم زند  

اگر غرب به این نتیجه برسد که باید سرمایه گذاری. اردوی راست را هم نمی تواند سازمان دهد  

.اصلی اش بر روی سلطنت باشد، خود فرماندهان اصلی نبرد سلطنت طلبانه را تعیین خواهد کرد  

اینکه از او چه بسازند، بسته به منافع. این فرماندهان اند که به رضا پهلوی فرمان می دهند  



فروپاشی.  بهمن رخ نخواهد داد۲۲یک روز طالیِی شبیه ) ۲ . فرماندهاِن آن فرماندهان دارد  

سلطنت، جبهه ای برای خود. رژیم با تکه تکه شدن و درگیری آنها با هم و با دیگران همراه است  

پا در جبهه ای آماده می نهد تا با کمک بخشی از رژیم و نیروی خارجی قدرت را. نخواهد گشود  

اما اینکه نیروی سلطنت ضمیمه ی یک تکه کنده شده از رژیم شود، محتمل تر از آن. کسب کند  

و گیریم که تعادل نیروها چنان به نفع) ۳. است که نیروی کنده شده به اردوی سلطنت بگرود  

کدام.  بهمن طالیی سلطنت طلبان قدرت را به دست گیرند۲۲سلطنت شکسته شود که در یک   

 تجربه ی تاریخی می گوید که سلطنت ایرانی  آغاز کننده یک روند موکراتیک خواهد بود؟ آیا ممکن

 است بنابر اراده و انتخاب اکثریت مردم، قدرت را وانهند یا تقسیم کنند؟ از روز پس از

 پیروزی شان، اگر دادخواهان و عدالت خواهان به میدان بیایند، با آنان چه رفتاری خواهند کرد؟ به

 کارگرانی که شورا تشکیل می دهند، به دانشجویانی که می خواهند ساز و کار دانشگاه را

 دموکراتیک کنند، به انواع و اقسام کمیته ها و تشکل ها برای خودگردانی و برخورداری از حق

 مشارکت در محل زندگی و کار چگونه برخورد خواهند کرد؟ به طور مشخص با کردستان چگونه

 مواجه خواهند شد؟ در برابر انواع و اقسام رسانه و تجمع و تشکل برای شفاف سازی،

  جنگ۱۳۵۷ بهمن سال ۲۳اطالع رسانی و بیان آزاد نظر چه موضعی خواهند گرفت؟ از روز 

اگر سلطنت طلبان قدرت گیرند، به خاطر. داخلی ای که انقالب نامیده می شد، وارد فصل تازه ای شد  

  تا کنون، این بار جنگ داخلی فراگیرتر و مهیب تر از آن۱۳۵۷تشدید تبعیض ها و تقابل ها از 

همه ی آن داستان سرایی ها درباره همه پرسی و مجلس مؤسسان پوچی خود را. دوران خواهد بود  

نرمال می شود تا حالت نرمال مطلوب را برقرار کند-سوژه ی نرمال به غایت نا. برمی نمایانند .

 هنوز محتمل ترین حالت این است که برای مدتی با همین رژیم جمهوری اسالمی با دگرگونی هایی

صف بندی ها متغیر هستند؛ چیزی که تغییر نمی کند، یک. در ترکیب قدرت سروکار داشته باشیم  

 نظام امتیازوری است که امتیازوران با تمام نیرو برای حفظ آن می کوشند و بسته به وضعیت

 ممکن است به اصالح گرایش یابند، و به صورتی کنترل شده امکان شراکت در امتیازها را فراهم

در هر سرفصلی از تحول ها جنگ داخلی از حالت پوشیده به حالت آشکار درمی آید. سازند .

 در همه ی حالت هایی که در اینجا برشمردیم و باز به آنها می توان اضافه کرد، جنگ داخلی

اصوالً اگر نیروی انقالب قوی و به اصطالح دارای هژمونی. نشانه ی ضعف نیروی انقالب است  

 بود، مفهوم جنگ داخلی در سایه ی مفهوم انقالب قرار می گرفت، کنترل پذیر و در صورت بروز،

اگر این منطق را بپذیریم و پیش از آن مشِی وادادن و توکل کردن را رد. موقتی پنداشته می شد  

 کنیم، تنها یک راه برای رویارویی با جنگ داخلی می ماند، و آن تقویت نیروی انقالب است،

.تقویت نیرویی که به راستی علیه ستم و تبعیض و نابرابری باشد



 اگر نیروی انقالب تقویت نشود، یا نکبت نظام والیی به شکل هایی ادامه می یابد، یا جنگ داخلی از

 حالت ترکیبِی پوشیده و آشکار به صورت آشکار و فراگیر درمی آید و کشور جوالنگاه انواع و

تنها با تقویت نیروی انقالب می توانیم مانع فراگیری. اقسام قوای ویرانگر داخلی و خارجی می شود  

مشِی مؤثر ضد خشونت، بسیج بیشترین جمعیت است. و پایندگی خشونت شویم .

 اما نیروی انقالب را چگونه می توان تقویت کرد؟ در بخش بعدی این یادداشت ها جنبه ای از این

.موضوع را از زاویه ی شرط های امکان همگرایی نیروهای انقالبی بررسی می کنیم

ادامه دارد

––––––––––––––––––––––––––––––

پانویس ها

مگنوس اِنتِسنسبِرگر-یکی از آثار کم نظیر از نظر اندیشه ورزی در این باب این کتاب هانس ]1[  

:است

Hans Magnus Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg, 

Frankfurt/M 1993.

رجوع کنید به بحث هایی. در تئوری سیاسی، این نوع نگرش را مدیون فرانتس نویَمن هستیم ]2[  

 که کتاب زیر برانگیخته، کتابی که به بررسی ساختار به غایت منظم نظام  ناسیونا ل سوسیالیسم آلمان

:اختصاص دارد

Franz Neumann: Behemoth. The structure and practice of national 

socialism 1933-1944. London 1944.
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