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بحرانبه گرفتنِ  شدت  چندگانه دنبال  فرهنگی،  های  سیاسی،  اقتصادی،  ی 

خارجی،  زیست روابط  و  مشروعیتی  می محیطی،  که  مشاهده  از بخش کنیم  هایی 

به دنبالِ  ازجمله  ند.  نکاپوزیسیون به هیجان آمده و برای جایگزینی اعالم آمادگی می 

های فراوانی پهلوی، جنجال  یک متن توسط ولیعهدِ سابق آقای رضا  یقرائتِ عجوالنه 

بخش سوی  باز  اپوزیسیون  مختلف  خانم  ههای  شد.  رهبر مریم  پا  همسر    رجوی، 

رهبران «شدهغیب » از  نفر  چند  سفرِ  ترتیبِ  عجله  با  هم  خلق،  مجاهدین  ی 

در انتخابات   است  که امیدوارفراهم آورد  خواه امریکا را  جمهوری حزب    ی خوردهشکست 

 . قدرت بازگردند و به مجاهدین کمک کنند بعدی امریکا به 

های سیاسی بر ضرورت ها، بسیاری از افراد و جریانالعمل به این حرکتدر عکس

و   و همکاری  تأکید کرده  همزمانوحدت عمل  رهبرتراشی  با  آنچه که در مقابله  اند. 

»اپوزیسیون« است  ها نامشخص باقی مانده، تعریف و برخوردِ دقیق به تمامیِ این بحث 

یکدیگر پتانسیلِ همکاری با  از  توانند  ناهمگونِ می  ی و این که کدام بخش از این مجموعه

و سخنرانی سعی کردم که   1باشند. من حدود ده سال پیش در یک نوشته   برخوردار

بُعدی نشان دهم. پس  پراکندگیِ تمام جریانات سیاسی آن دوره را در یک ماتریس چند

های جدید به اپوزیسیون، کماکان ها و افزوده شدن جریانات و گروهسال از گذشت این

تری از دقیق تواند مبنای  می (  ۲ماتریس  )    رسانی شده روزبه   باور دارم که این ماتریسِ

ای همراه با خالصهدر بحث حاضر  باشد، که    در این زمینههای پراکنده و انتزاعی  بحث 

 شود.ارایه می پیشین  ی های مقالهاز بحث

های قدرتِ حکومت، برکنار از  کرده بودم که یکی از محور  اشارهقبلی    ی در نوشته 

)که  دستگاه  سرکوب  و  ایدئولوژیک،  اقتصادی،  قدرتمند  نخستدو    اکنونهای    مورد 

آن قرار   برابر  دراپوزیسیونی است که   ضعیفِ  ترکیب و کیفیتِ  بسیار تضعیف شده(  

از  .  است  گرفته یکی  نیز  آغاز  دالیل  مهم از  پساانقالبیترین  سیاسی  نظام  ،  استقرار 

 مردمی ها در خصوصِتوهمانواع  بود که با    خطاهای نظری و سیاسی اپوزیسیون سکوالر

نشینی گام عقب به، گامحاکمیت مستقر  بودن، ملی بودن، و »ضد امپریالیست« بودن
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بر    پیش از هر چیز باید.  پذیر ساختگیری انحصاری نظام حاکم را امکان قدرتکرد و  

تنهایی قادر به چالش  بهکه هیچ یک از جریانات سیاسی ایران  کرد  تأکید  این واقعیت  

چالشی  وضعیت کشیدنِ   چنین  نیستند،  قوی   حاکم  اپوزیسیونی  به  همبسته،   ،نیاز 

اپوزیسیون ایران از چنین در شرایط موجود    و  دارد  های مشخصخواسته  با  ،متشکل

 بهره است.  ی بی یهاویژگی

 

 ی »اپوزیسیون« ایرانی ابعاد چندگانه
هستند که  ی  ینیروها های دموکراتیک  »اپوزیسیون« در معنای واقعی خود در کشور

طور علنی و آزادانه به  های خود را دارند، ودر انتخابات و در پارلمان حضور دارند، رسانه 

پردازند. در کشورهای غیر دموکراتیک و  های دولت حاکم می به نقد و مقابله با سیاست 

اند، یا در زندانیا در  ن  امخالفتر  ن واقعی، یا در اصطالح درستدیکتاتوری، اپوزیسیو

  ای مخالفین ی فعالیت به پارهاجازه  گاه   هااند. البته همین رژیمشده نشین  خانهتبعید و یا  

دهند، که در اصطالح علوم سیاسی آن را اپوزیسیون »اهلی« یا ها می در میان خودی   را

می رام» گاهی  شده«  خاصی  هم  نامند.  شرایط  می در  همین    شودمشاهده  از  بخشی 

 پیوندد.  به اپوزیسیون واقعی می  اپوزیسیون اهلی و خودی هم 

بندی  تقسیمتوان  ختلف میطیف متنوع و وسیع اپوزیسیون امروز ایران را از زوایای م

  ، مذهبی و سکوالر  :ایدئولوژی  ی از زاویه  ت، و راس  پچ  : موضع سیاسی  ی کرد. از زاویه

تندمیانه   :تاكتیكی  ی زاویه  از  و و  اینالبته    .وررو  از  کدام  بُعد هر  ،  طبقاتیهای  ها 

است که از دوران انقالب وجود داشته  ی  یزوایا. این همان  نیز دارند  سنیو    جنسی

  :ییجغرافیا  ی زاویه  از جمله  ،ها اضافه شدهبه آنزوایای دیگری  در حال حاضر  است. اما  

قدیم و جدید. این زوایای مختلف در رابطه   :زمانی  ی زاویه  ازو    ،رکشوداخل و خارج از  

 دهند.  پیچیده را تشکیل میبسیار  عدی  بُاند و در واقع یک ماتریس چندبا یکدیگر مطرح 

ـ مثالًموضوعِ تحلیل تنها بر یک بُعد تأکید می   برحسب  معمواًل نیروهای فعال    شودـ 

میانه بهاپوزیسیون   و  تندرو  یا  و  غیرمذهبی،  و  مذهبی  یا  راست،  یا  چپ  رو عنوان 

ماتریس   طور که درشوند. اما روش درست آن است که این ابعاد را، همانبندی می تقسیم 

« نشان داده شده، در ارتباط با هم مورد تجزیه و تحلیل   »جریانات سیاسی ایران،  ۲
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که مبنای اصلیِ تفکیک اپوزیسیون، چپ/راست و سکوالر/مذهبی است، قرار دهیم. با آن 

به  داخل/خارج  کامالًتفکیک  قرار   خاطر شرایط  آن  در  ایرانی  اپوزیسیون  که  متفاوتی 

 است.  دارد، نیز بسیار مهم است. در این مقاله تأکید من بر اپوزیسیون خارج از کشور

و اپوزیسیون را حول   نظام ماتریس مورد بحث توزیع و پراکندگی جریانات سیاسی  

میانه  و  سکوالر/مذهبی،  چپ/راست،  محورِ  نچند  مختلف  درجات  با  شان رو/تندرو 

. در نمودار مربوطه است   طور ضمنی در آن گنجانده شده دهد. بُعد خارج/داخل بهمی 

مذهبیِ  (،  SRسکوالرِ راست )(،  SLچپ )  موقعیت هر جریان در درونِ چهار گروهِ سکوالر

در حد فاصل بین »مرکز« و انتها، یا حد فاصل بین  (،  RRو مذهبیِ راست )(،  RLچپ )

روی/تندروی است، نشان داده شده است. هر یک عملی/میانه بی صفر و یک، که بیانگرِ  

شود که در نمودار ماتریس  های این ماتریس خود از طیفِ مرکبی تشکیل می از بخش

شده    نام و محلِ نسبیِ جریانات سیاسی طرح   ۲نشان داده شده و در ماتریس شماره    1

تقریبی و نسبی است    است. واضح است که تعیین محل جریانات مختلف در این نمودار،

و یا موقعیت      توان اسامی جریانات دیگر را اضافهتواند دقتِ ریاضی داشته باشد. می و نمی

. بودن یا نبودنِ یک یا چند جریان و یا تغییر محل دقیق آنها در کردجا  بهها را جاآن

و   «راست»دهد.  گیری اصلی را که در زیر اشاره خواهد شد، تغییر نمینتیجه ماتریس،  

هم بر مبنای موضع اقتصادی و هم سیاسی و فرهنگی قابل تعریف است و در    «چپ»

 مواضع سیاسی مد نظر قرار گرفته است.  جا عمدتاًاین

ی است  ای تغییرات، در واقع همان اپوزیسیونرغم پاره علی،  اپوزیسیون خارج از کشور

و شامل طیف وسیع جریانات چپ،    های نخست پس از انقالب شکل گرفت که در سال 

شود که همگی میخلق  طلب و جریانات مذهبی از جمله مجاهدین  لیبرال و سلطنت 

های آن دوران را از کمابیش همان ویژگیها  اند. بسیاری از اینخوردگان انقالبشکست 

تاکتیکی حفظ کرده و بُنه   نظر فکری و  و  با خود حمل می  ی بار  را  .  کنندآن دوران 

 ۸٠و    ۷٠و    ۶٠  ،زمانهای آنساله  ۴٠  و  ٣٠و    ۲٠. یعنی  وت عمده در سن است تفا

های هایی را در جهت همکاری ای از این جریانات و افراد، تالشپاره   اند. های امروزی ساله

سنتی خود را ادامه    ناشکیبایی  گرایی و فرقه  اغلباند، اما فراگروهی و فراسازمانی کرده 

 دهند.  می 
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ها و ، جنبش مدنی ی در جامعهسیاسی ن امخالفکشور و داخل  وزیسیوناپدر جوارِ 

کارگران،    صنفین  امبارزهای  حرکت جمله  رانندگان،  نامعلماز  و ،  نویسندگان 

بازنشستگان،  روشنفکران،   زارعین، صدمه مال وکال،  فعاالن  دیدگانِ  باختگان،  محیط  و 

های جنسی، جوانان، و همچنین  ویژه زنان، اقلیت به   هویتیجویاِن  عدالتنیززیست، و  

گویی تر شدن اوضاع و ناتوانیِ در پاسخبحرانی ملی و مذهبی را شاهدیم. با    هایاقلیت

بیشتر هرچه  انگیخته  های خودهای این مخالفین و معترضین، این جنبشبه خواست

اند،  پراکندهدر عین حال  و     انبوه  هاحرکتاین  گیرند.  نقش سیاسی به خود گرفته و می 

هماهنگ  ندار  سازماندهیِو    رهبری   در   و  نظر  یک  از  امر  این  کهآن با   و  ،دنواحد 

استقو  ی نقطه  ،مدتکوتاه  آن  سازمان  بلندمدت   در  ،ت  و  رهبری  ایجاد  دهی  بدون 

 طور مؤثر هدایت کند.  به جدی  یمدنی را در مصاف  ی تواند کل جامعه نمی متناسب  

ای روابط فردی و گروهی، برکنار از پاره  و  ،اپوزیسیون خارج از کشور پراکنده است

ط  ی شراترین  سخت داخل ندارد. اگر اپوزیسیون داخل تحت    اارگانیکِ جدی نیز ب  ی رابطه

اپوزیسیون خارج در کمال آزادی دارد،  و امکان سازماندهی محدودی    گرفته است قرار  

شاهد چنین    محدود  مواردی   جزهب  اما   ،سازماندهی کند  ارتباط با اجزای خود  تواند بامی 

د، گرایش کلی در میان اغلب  در بیش از چهار دهه زندگی در تبعی  نیستیم.ی  یهاحرکت

البته، تالشاست  بیشتر و انشعاب بوده  ی های اپوزیسیون تفرقه سازمان  هایی نیز در . 

ای جریانات سیاسی در خارج از کشور صورت جهت همگرایی و همکاری از سوی پاره

هایی ها با دیگر جریانات، باز هم انشعابهمین همکاری   دگرفته، و جالب آنکه در فراین

 صورت گرفته است.  
از  با گذشت زمان گروه  یا غیرمستقیم بخشی  افرادی که مستقیم   حاکمیت ها و 

ای به صف اپوزیسیون پیوستند. پاره   نیز  بودند  دالیل مختلف از آن جدا شدههبوده و ب

طور مستقل  ای بهویژه امریکا مشغول به فعالیت شدند، و پارههای غرب به از آنها در نهاد 

های مختلف اپوزیسیون به فعالیت پرداختند. تحول عمده در میان و یا در رابطه با طیف

طلبان هایی است که برخالف اصالحمصلحین مذهبی وجود معدودی از شخصیت برخی  

به   وابسته  مدافع  حاکمیتمذهبیِ  آشکارا  نیروهای سکوالریسم،  با  همکاری  با  و  اند 

 ای ندارند. سکوالر چپ و لیبرال مسئله 
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 اپوزیسیون اثرگذار
ذار برای ایجاد یک اپوزیسیون کارآمد و اثرگروشن است که در هر نظام سیاسی  

و  نزدیکی  به  عدالت،  و  بشر  حقوق  دموکراسی،  بر  مبتنی  سکوالر،  رژیمی  استقرار 

ای نیاز دارد. های مشخص و مرحلههمسویی نیروهای سیاسی حول یک سلسله خواست

تنهایی بتواند چنین تحول  بهامروز ایران هیچ جریان سیاسی وجود ندارد که  در شرایط  

عمده  وجود  سیاسیِ  به  را  مجموعهای  تنها  و  می آورد،  سیاسی  جریانات  از  توانند  ای 

ها  مدنی ایران و جنبش  ی وجود آورند که با برقراری ارتباط نزدیک با جامعهه شرایطی را ب

با خواسته و حرکت ارتباط  و در  به چنین  های سیاسی،  آنها  و ملموس  های مشخص 

اپوزیسیون داخل با توجه به تنگناهایی که    نیازی به تاکید نیست موفقیتی دست یابند.  

 متفاوتی دارد.  که با آن روبروست، شرایط کامالً 

توانند با هم همکاری کنند،  اما سؤال اصلی این است که کدام جریانات سیاسی می 

توان انتظار داشت که تمامی جریانات سیاسی در چنین جبهه یا است که نمیو واضح  

شماره   ماتریس  ساختار  به  نگاه  با  باشند.  داشته  شرکت  عملی  می 1اتحاد  دو  ،  توان 

تری که بزرگ   ی کوچک در »مرکز« و دایره  ی فرضی را متصور شد؛ یک دایره  ی رهدای

کوچکِ نزدیک به »صفر«،   ی کند. در دایرهی نمودار« را از بقیه تفکیک می »چهار گوشه

عمل قرار  بی گیرد. در این محدوده جریانات و افراد ناراضیِ  حرکت چندانی صورت نمی 

رادیکال و  دارند.  منفرد  مدل  بی های  این  دیگرِ  نقاط  در  که  نیز  و پراکنده عملی  اند 

گنجند. در مقاطعی که جنبش  تعدادشان هم در خارج کم نیست، در همین مقوله می 

هایی جدی داشته باشد، بسیاری از همین افراد نیز به مدنی در ایران خیزش  ی جامعه

 آیند.  حرکت درمی

دایره از  خارج  که  جریاناتی  و  افراد  گوشه بزرگ  ی اما  چهار  در  قرار    ی تر  نمودار 

ای نقشی فراگیر و مرحله  ی توانند در حرکت و سازماندهی یک جبههگیرند، نمیمی 

لیه هر سه گوشهِ جریانات اپوزیسیون جریاناتی هستند که نظامِ اداشته باشند. در منتهی 

بی آن را  نظر خود  با جریانات غیرسیاسی مورد  به همکاری  باشند،  که حاضر  خودی 

 کنند. جریانات دیگر نیز حاضر به همکاری با آنها نیستند:  گیری می پی
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طلبان تندروِ طرفدار استقرار سلطنت (،  SRسکوالر راست )  ی هحوز    الیهمنتهی در  

نظام سلطنتی قرار دارند، و عامدانه با برداشتِ متوهمانه از شعار »رضاشاه روحت شاد«  

می طرح  ایران  در  مردم  تظاهرات  در  گهگاه  نظام که  بازگشتِ  هوادار  را  مردم  شود، 

قلمداد می بهشاهنشاهی  را  قدرت سیاسی  امریکا،  با کمک  امیدوارند  و  دست    کنند، 

، با سخنرانی خواهیِ خود تأکید کردهجمهوری بر    گاهکه  آورند. آقای رضا پهلوی با آن

 اخیر خود موضع نامشخصی را در این زمینه طرح کرده است.  

منتهی  حوزهدر  )  ی الیه  مذهبی  شکل  (،  RLچپ  به  که  هستند،  خلق  مجاهدین 

و آنها نیز آشکارا امیدوارند   ند،احکومت مذهبی   نوع دیگری ازای خواستار استقرار  فرقه

 ای آن به این هدف دست یابند.  با کمک امریکا و متحدانِ منطقه 

ها  چپ، با برداشت   ی جریاناتِ سنتیِ تندرو(،  SLسکوالرِ چپ )  ی حوزه  الیهمنتهی در  

تحلیل توسط  و  قهرآمیز  انقالب  یک  طریق  از  امیدوارند  که  دارند  قرار  متفاوت  های 

ها  ای گروهکارگر یک دولت سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا برقرار شود. پاره   ی طبقه 

در همین مقوله نیز  کارگر بدون دولت باور دارند،    ی و افراد چپ که به خودگردانیِ طبقه

گنجند. بر خالف دو جریان تندرو که در باال اشاره شد )سکوالر راستِ تندرو و چپ  ی م

اند )یکی  بستگی درونی دارند و رهبر خود را هم تعیین کرده هم مذهبی تندرو( که نوعی  

رئیس جمهور(، جریاناتِ متعدد سکوالرِ چپِ تندرو، فاقد همبستگی /رهبرشاه و دیگری  

رغم  بهیک از آن ها  ، و هروحدت عملِ بسیار محدودی دارندهستند و امکانِ اتحاد و  

ها گهگاه  ای از آن. پارهادعای رهبری جنبش را دارند  و کارگری   ی مردمیپایهنداشتن  

جاست که اینکنند، اما جای تعجب  های مشترکی با دیگر جریانات چپ صادر می بیانیه 

های در درون دچار انشعاب شده و هر یک از بخشخود  ها جریاناتی هستند که  این

کشد، و حاضر به همکاری با دیگر منشعب شده نام سازمان اصلی را با تغییری یدک می

  جداشده از خودشان هم نیستند.  بخشِ

است که خواهان   قرار دارد که واضح  نظام سیاسی(  RRالیه راست مذهبی )در منتهی 

هایی حفظ وضع موجود و نابودی اپوزیسیون است. اپوزیسیونِ خودِی نیز با وجود فاصله

آن   با  واقعی  اپوزیسیون  با  مخالفت  در  رژیم،  اپوزیسیون همبا  از  بخشی  است.  جهت 

فاصله    خودی  بسیار   ی که  هر چند  پتانسیل  در شرایط خاصی  دارد،  آن  با  بیشتری 

 تواند داشته باشد.  محدودی به نزدیک شدن به اپوزیسیون واقعی را می
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برای همکاری و وحدتِ عملِ طیف امکانی جدی و عملی  اگر  این میان،  های در 

آن از  ای  پاره  تواند شاملِ  اپوزیسیون وجود داشته باشد، چنین امری تنها می     مختلف

از جریاناتی شود که ما بین دو   گیرند.  فرضیِ کوچک و بزرگ قرار می  ی دایرهدسته 

چنین    هرچند که همین احتمال هم در شرایط موجود محدود است، اما تنها پتانسیل

البته   های وجه به معنی کنار گذاشتن تفاوتچهیبه وحدتِ عملی است. این همکاری 

های خود آلایده جریانات سیاسی با حفظ    تواند باشد. یعنیئولوژیک نمیاید سیاسی و  

به یک نظام دموکراتیک سکوالر و حول یک خواست مرحله ای مشخص، یعنی گذار 

میعدالت توافق  به  پلتخواه،  جبهه رسند.  چنین  اصلی  ایدئولوفرم  محتوای  ژیکِ ای 

لیبرالیسم،   از  اعم  و سوسیال معین،  ندارد،  سوسیالیستی  یا  دموکراسی، 

لیبرال دموکراتلیبرال  ها حول  ها، و سوسیالیست دموکراتسوسیال ها،  های مذهبی ها، 

کنند. پس همکاری میدر آن  خواه  شعار استقرار یک نظام سکوالر دموکراتیکِ عدالت

ها، و ت که هر یک از طرفداران این ایدئولوژی از استقرار چنین نظام دموکراتیکی اس

برای جلب   باور دارند،  به نظام دموکراتیک  ایران که  همچنین سایر جریانات سیاسی 

 پردازند.های آرمانی خود با هم به رقابت می مردم و پیشبردِ سیاست  ی آرا

روبروست.  ای نیست و با موانع بسیار  ای کار سادهتردید نیست که ایجاد چنین جبهه

عالوه ههای تاریخی بین لیبرال و چپ، و مذهبی و سکوالر ادامه دارد. بسوءظن و بدبینی 

زنند و بر ضرورت آن تأکید دارند،  می دَم  ی این جریانات از دموکراسی  که همهبا آن

های ما،  دموکراتیک فاقد رواداری نسبت به یکدیگرند. لیبرال   ی خاطر نداشتن تجربههب

ها، اگر نه بیشتر، دچار سردرگمی نظری ی چپ والر و مذهبی، به همان اندازهاعم از سک

اند. اما سؤال این است که برکنار از آنها که منتظر کمک امریکا و متحدانش  و سیاسی 

خود را از درون اصالح کند، یا   ند که رژیماند، یا جریاناتی که در انتظاررژیمبرای تغییر  

حل دیگری وجود راهکارگرند، آیا    ی رؤیای یک انقالب سریع به رهبری طبقه آنها که در  

 دارد؟ 

جاست که اینفرایند ایجاد جبهه و ساختار آن از این بحث خارج است، اما نکته  

تواند امکانات وسیع منابع انسانی،  در خارج از کشور میمتحد  ی یک جبههگیری شکل

میلیون  مالی  و  کندفکری  بسیج  را  کشور  از  خارج  ایرانی  کمک   جبههاین    .ها  با 
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جای انواعِ رهبرانِ خود ه تواند، بایرانی در غرب می   های مورد اعتماد و معتبرشخصیت 

المللی بین های خارجی، صدای مؤثری در نهادهای  انتظارِ کمک دولتگمارده و چشم

همزمان با پیگیری مطالبات باشد و با همکاری جریانات مترقی دیگر در این کشورها،  

عدالت و  توطئه نه،  جویادموکراتیک  جنگبا  و  امپریالیستی  کشورهای  و های  افروزی 

 ی نظامی به ایران مبارزه کند.  حمله

ایران پراكندگی جریانات سیاسی ساختار  – ماتریس یک  
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