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تاریخی گسل یک از عبور باب در 

پراکسیس

 بصصا همصصصدایی در پراکسیس سوی از اخیرا که است متنی با درونی گفتگوی در حاضر ی نوشتهتوضیح:
. ]۱[است یافته » انتشار  ایران     در     سیاسی     زندانیان     کشتار     سراسری   گردهمایی   پنجمین«

*  *  *

 هایضصصرورت به را شصت یدهه یشدهسرکوب مبارزات از ماندهجای به سیاسی مازاد نتوامی چگونه
ِز سیاسِی  بصصه وفاداران یشدهسرکوب آرمانخواهِی توانمی چگونه داد؟ پیوند ستمدیدگان مبارزات امرو
  گصصونهایصصن کصصرد؟ احضصصار کمونیسصصتی جنبش احیای برای آن، امروزی مضامین و اشکال در را ۵۷ انقلب

 یمبصارزه تصداوم ضصرورت آنهصا، عینصی خاسصتگاه که چرا نیستند، ایتازه هایپرسش روهیچ به هاپرسش
  چنیصصنکصصه اسصصت ضصصرورت همین درست و است؛ آن بدیع و مشخص هایشیوه برای راهجویی و انقلبی
دهد.می قرار سیاسی مبارزان متوالِی هاینسل روی پیش تاریخی، مختلِف مقاطع در را هاییپرسش

 شصصودمی انجصصام ایتصصاریخی و مصصادی بستر از متاثر سیاسی، مبارزان از نسل هر گیریسمت و یابیجهت
 کصصه اسصصت آن سیاسصصی هایضرورت فهم برای و عینی بستر همین بر و دارد؛ خود یاحاطه در را آنها که

 مختصصصات نشصصاِن و مهر چه اگر هاپرسش شوند. اینمی مطرح تاریخی یدوره هر مشخص هایپرسش
 امصصا دارنصصد، خصصود بصصر معینصصی) را سیاسصصِی جغرافیصصای مرزهصصای (در معیصصن تصصاریخی یدوره یصصک انضصصمامی

 را قصصدیمی و اساسصصی هاییپرسصصش بایصصد ایدوره هصصر در گصصویی تصصو نیسصصت؛ ایتصصازه امصصر آنهصصا یمایهجان
 بصصه) پاسصصخگویی (و بصصا رویصصارویی داد. ضصصرورت پاسخ هابدان و کرد صورتبندی تازه هیاتی در و فراخواند

 از را سیاسصصی مبصصارزان متصصوالی هاینسصصل میان سنی تمایز که است مشترک مسایل و هاپرسش همین
ینوردد؛ سنی یگستره  متعارفسازد که معیارمی واحدی نسل» «آنها از و داردمیبر میان  چرا را در م

 و مسصصایل بصصا پایبندنصصد، انقلبصصی یمبصصارزه بصصه کصصه جصصایی تصصا زیسصصته، تجربیصصات در تفصاوت رغصصم بصصه آنها که
 انقلبی یمبارزه بازسازی برای همراهی و تعامل ضرورت منظر، این مواجهند. از یکسانی هایدشواری

 آنچصه از فصصراروی توانصصدمی کصصه است ایمادی عامل همان آن، تاریخی و عینی ملزومات به پاسخگویی و
هیبصدیهی اسصت کصهسصازد.  ممکصن را گرفته نام ها»نسل شکاف «که   در ایصن مسصیر، بصازخوانی نقصادان

خگویی بصصه ضصصرورت هی کسانی است که در متن این تعامصصل، پاسصص هی مشترک هم  مبارزات گذشته وظیف
یشوند.    تاریخی را متعهد م

 پیامصدی) از (و بخشصی خصود شصودمی ها» نامیصدهنسل «شکاف سیاسی، یمبارزه یپهنه در که آنچه اما
  - کصصه بصصه یصصک معنصصا،تصصاریخی گسصصل تاریخی» نامید. یک «گسل را آن توانمی که است تریکلن یپدیده

 مختصل جصامعه یصک تصاریخی حرکصت مسصیر بصه مصوجب آن که است فرآیندی محصولتوقف تاریخ است- 
 مثصصال- -بصصرای تصصاریخی یابصصد. گسصصلمی گسسصصت اسصصت پروردهمی یا ُجستهمی آنچه از جامعه و شودمی

  از فرآینصصد شصصدِنمصصا ۵۷ انقلب همچون که هاییاست. انقلب خورده شکست هایانقلب از عام پیامدی
یمانند و -به تعبیری-  ز م  فرصصصت کصصه هاییانقلب شوند؛می جنین سقط یا و آیندمی دنیا به نارسخود با

  در فضصصای جصصامعهرا گصصریانقلبی و دهنصصد پصصرورش خصصود درون در را خصصود تصصداوم هایضصصرورت یابندنمی
هگی انقلبی،  از پیش که هاییانقلب دهند؛ گسترش  و هاافق با همبستهفضایی آنکه با تکثیر سوژ
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 که نیست شگفتی جای شوند. پسمی ضدانقلب قربانی و خورندمی شکست بپرورانند، خود هایآرمان
 محصو را انقلبصی فضصای چیصز، هصر از پیصش مستمر، و وسیع ارعاب و سرکوب مدد به بکوشد ضدانقلب

 تحمیصصِل ضصصدانقلب، مصصوفقیت کند، و ایدئولوژی ارتجصصاعی خصصود را جصصایگزین فراینصصد انقلب سصازد. پیامصصد
یکوشد که است تاریخی گسلی  اوصصصاف ایصصن کنصصد. بصصا قطع انقلب تاریخِی عینیت با را مردم یرابطه م

 ضصدانقلبی نظصم در کصه نیروهصایی و افصراد یهمه حصذف و سیاسصی مخالفصان عیصار تمصام سصرکوب اگر
 شصصکاف کصصه اسصصت واضصصح کنیصصم، لحاظ در کنار هم اختناق و خفقان فضای تحمیل با را نیستند پذیرادغام
 روسصصت آن - ازبصصدیهی -شصصاید توضیحات بود. این خواهد تاریخی موقعیت این جانبی پیامد یک تنها نسلی

 در انقلب یاندیشصصه احیای با آنکه مگر نیست، ممکن هانسل میان شکاِف از واقعی فراروی دریابیم که
 نخصصواهیم کصصه فصصرض ایصصن (با بکشیم چالش به را شکاف این یزاینده تاریخِی گسل آن مبارزه، یپروسه

 گسصل ایصن علیصهملزومصات امصروزِی مبصارزه  و شرایط درکبسپاریم).  زمان بازی به را شکاف این رفع
یتواند تاریخی،  در تعامل و پیوندی ارگانیصصک بصصاکند و -حتی-  نزدیک هم بهرا  مبارزان مختلف هاینسل م

 و گذشصته مبصارزات نفصصی یانگصاره -در سصصطح عصام-  باشد کصصه شده ترروشن اکنون . شایدهم قرار دهد
هی در ریشصصه گذشصصته، مبصصارزین بصصا پیونصصد گصصونه هصصر از هصصراس  یانگصصاره افصصول شصصرایط انقلبصصی و غلب

بهراسی  تحمیصصل کصصه بیصصاوریم یصصاد (به است تاریخی گسل یک شدِن مسلط نمودی از خود که دارد، انقل
هی عمومی ذهنیت بر رفرمیستی فضای هی ده هی ایران، از نیم  را خصود مخاطبصان  خورشصیدی، ۷۰ جامع

هی گفتمصصان می و جسصصتمی جصصوان هاینسل میان در ویژه به  «حقصصوقیصصافت، کصصه سصصرانجام بصصه سصصیطر
هی  هگذاری بصصامحور» بر عرص  مبارزات سیاسی انجامید). در سطحی ُخردتصصر، عامصصل دیگصصری ایصصن فاصصصل

یشود که در ساحت ذهنصصی بصصه صصصورت «تصصرس از تکصصرار شکسصصت» ظصصاهر گذشته مبارزات  را موجب م
یرسصد (نصه همچصون های بیرونصی و بصر فصراز مصا بصه نظصصر م یگردد. امصا اینکصصه شکسصت همچصون پدیصد  م
هی گسصصل  موضوعی عینی برای وارسی جمعی و فراروی)، در تحلیل نهایی خصصود محصصولی اسصصت از غلب

یشوند. تهای تاریخی در چنین فضایی بازنمایی م های که واقعی تاریخی و نحو

 یصصافت خصصواهیم در بنگریصصم، ایصصران اخیر یسده مبارزات تاریخ تاریخی» به «گسل مفهوم یدریچه از اگر
 گسسصصتی یصصک هصصر کصصه ایصصمکرده تجربصصه را تصصاریخی گسصصل ) سه۱۳۶۰ تا ۱۲۸۵(از سال ۷۵ از کمتر در که

 مشصصروطه، انقلب شکسصصت متعصصاقب هاگسصصل نهادنصصد. ایصصن جای به ما یجامعه مبارزاتی روند در عظیم
 دوران خفقصصان قالب در ترتیب به که شدند، ظاهر ۵۷ انقلب شکست و نفت شدن ملی جنبش شکست

 شدند. پصصس تحمیل جامعه بر اسلمی جمهوری رژیم خفقان نیز و ۱۳۳۲ کودتای از پس اختناق رضاشاه،
 تدوام تاریخی، گسل هر که معنا است. بدین گرفته شکل هاگسست این توالی در ما متاخر تاریخ مسیر
 آن از مصانع و سصاخته مختل را خود از پیش یدوره انقلبِی یاندیشه تعمیق و رشد و مبارزاتی هایسنت
 هاییاندیشصصه چنیصصن آنصصان) حصصول عینصصی نیازهصصای از (برآمصصده ستمدیدگان عمومی خواست که است شده

ِر بریدن با تاریخی هایگسل این از یک بیابد. هر مادیت  سصصاحت دو هر (در جامعه مبارزاتی مسیر پیوستا
 و آگاهصانه اشصصکال گسصصترش و کصرده مسصدود را مردمصصی هاییابیسصازمان رونصد بصصار هر عینی)، و ذهنی

 گسسصصتِن بصصا تاریخی گسل هرهمچنین،  متوقف ساخته است. را جامعه یبدنه در مبارزه ییافتهسازمان
هیمبارزه، دیالکتیِک تهای مبارزاتی را ناممکن ساخته و امکانات تعمیق و رشد زاینصصد   پویایِی درونِی سن

ی انقلبی را سلب کصصرده اسصصت ه  گیریبصصازپس و شکسصصت از فصصراروی بصصرای تلش وجصصود، ایصصن . بصصامبارز
 اسصصت سصصاخته ممکن را تاریخی گسل دو بر غلبه اینجا تا مردم، از هاییبخش سوی از تاریخی گیسوژه

 هایسصصال در نیصصز و رضاشصصاه سقوط از پس مقطع در رادیکال مبارزات گیریاوج و رشد با متناظرند که
 چیرگصصی مصصا عمصصومِی ذهنیصصت و تاریصصخ بصصر  ۵۷ انقلب شکسصصت از پصصس که گسلی . اما۵۷ انقلب از پیش

ههای مردمی، یافت، ]۲[ است. نشده مواجه جدی چالشی با هنوز به رغم برخی تکان

 و باشصصد پیوند در انقلب یایده با که است جمعی عزم ایگونه مستلزم حاضر، تاریخی گسل از فراروی
 این اجتماعِی خاستگاه یافتن برای اساس این باشد. بر یافته مادیت انقلب یابِیامکان مسیر در خود
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هی  هبالقو تجمیع هندسِی مکان (یا جمعیاراد  کصدام کصه نهصاد پیصش را پرسصش ایصن انقلب) بایصد هایگی
ِز] بصا سیاسصی نیروهصای از طیصف کصدام و دارد نیصاز آتصی انقلِب واقصع- بصه -بصه اجتماعی یطبقه  آن [نیصا

 عصصزم و انقلبی مشصصی شصصصت، یدهه یشصصدهسرکوب آرمصصانخواهِی فصصرا زمصصانِی یجصصوهره اند؟همبسصصته
 رهصایِی بصا پیونصد در را خصود انقلبصِی سیاسصت و هصاآرمان که عزمی است؛ بوده دوره آنجمعِی مبارزین 

  شصصکاف زمصصانِیکصصه اسصصت مصصازادی همصصان کرد. اینمی تعریف فراگیر یسلطه نفی و ستم تحت طبقات
یسصازد کصه هی انقلب، نسصل واحصدی م هی وفاداران امروزی به اید ینوردد و از هم لها را در م  میان نس

هاند.  مبصصارزاِت آن انقلبصصی مازاد باید حاضر، تاریخی گسل از فراروی  برایپیشاروِی تاریخ خویش ایستاد
مفضای در را شده سرکوب  کصصه باشصصد کنیصصم؛ احیاء و برجسته سیاست، امروز یعرصه بر حاکم آمیز وه

مان. گذشتگان و خود رستگاری سوی به بگشاییم راهی بتوانیم

۱۳۹۲ مهرماه چهارم

پانوشت: 

  طبقاتی     ی     مبارزه     انقلبِی     بازسازماندهِی     تا     سرکوبگر،     سازِی     توده     از پراکسیس | ]۱[

 یشصصده سصصرکوب هایشصصورش از گذشصصته سصصو، بصصدین شصصصت یدهه هایسصصرکوب و هصصامقاومت  از]۲[
 سصرکوب ظهورشصان سصرعت همصان بصا کصه )،۷۰ یدهه نخسصت ینیمه (در شصهرها برخصی در گرسنگان

 و سیاسصی اهمیصت رغصم بصه کصه کصرد، تصبریز) یصاد و (تهصران ۷۸ ماه تیر دانشجویی خیزش از باید شدند،
ه آن، بعدِی تاثیرات  دلیصصل همیصصن بصصه (و داشت محدودی اجتماعی یدامنه و بود زودگذر ایبارقه متاسفان

 آن تصصوانمی کصصه گرفت در ۸۸ اعتراضی جنبش رویداد، آن از پس دهه شد). یک سرکوب سادگی به هم
 تصصا  ۸۸ کصصرد. جنبصصش محسصصوب ضصصدانقلب یسصصیطره کشصصیدِن چصصالش بصصه در مهمصصی تصصاریخی ینقطه را

 تضصصعیف مردم» را مطلق ناتوانی و حاکمیت مطلق «توانایی یانگاره توانست خود پیشروی از مقطعی
 از وجود، این دهد. با ارجاع پیشیِن پراکندگی و استیصاِل فضای از عبور امکانات به طریق این از و کند،
 ضدیت در خود که گرفت قرار نیروهایی سیاسِی و گفتمانی یسیطره تحت زودی به این جنبش که آنجا
 از همسصصو)، هصصایطیف و طلباناصصصلح یگسصصترده ی(مجمصصوعه انصصدیافته قصصوام گصصریانقلبی و انقلب بصصا

وانهاد.  را هایشگیبالقوه و ماند باز خود راه یادامه
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