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 سخنسر

هایی که در درون و برون ایران کار بازتاب خبر و تفسیر مسایل رسانه

ها و نیز انواع ها، روزنامهسایتبرعهده دارند، کم نیستند. در این عرصه برای هر سلیقه و گرایشی وب روز را 

 اند.های شنیداری و دیداری فارسی زبان در دسترس همگانرسانه

 گذشته به اندازۀ توان خود در این زمینه کوشیده است.نیز در ” میهن“

نگاران های مالی و امکانات الزم، از جمله، همکاری روزنامههایی از این قبیل، که از پشتوانهاّما فراوانی و تنوع رسانه

ه را از میان به روال گذشت” میهن“ای و عرضه لحظه به لحظۀ خبر وتفسیر آن برخوردارند، ضرورت ادامه انتشار حرفه

 برده بود.

به  توانندهای اساسی و کلیدی که میرا به انتشار مقاالت تحلیلی پیرامون موضوع« میهن»کوشیم تا دوره جدید اینک می

بر این اساس  های سیاست ورزی در ایران کمک کنند، اختصاص دهیم. روشن کردن و تدوین و تدقیق راهبردها و روش

ار خویش برگزیده ایم: نخست، به مسایل و موضوع هایی بپردازیم که، حداقل از نگاه ما، ضمن دو معیار اصلی را برای ک

اند، و هنوز و همواره جای آن اند و در نتیجه خصلت تاریخی به خود گرفتهبرخورداری از اولویت، ریشه دار و اساسی

به جای توجه به سرعت و جذابیت و تنوع. از است که مورد توجه و بحث و بررسی باشند. دوم، تاکید بر تامل و تدقیق، 

ای، و نیز همۀ کسانی که عالقه و گران سیاسی، در هر سطح و درجهاین رو، مخاطبان ما عبارت خواهند بود از کنش

 اند.نگرانی خود را نسبت به ایران و کاوش و تحلیل در مسائل آن حفظ کرده

هائی برخوردار باشد کار خطیری است که شرط الزم آن توانایی در فیتای که از حداقل چنین کیاما فراهم آوردن نشریه

 المللی است.گیری از تجارب مشابه بیننظران ایرانی و بهرهجلب همکاری اندیشمندان و صاحب

های بعدی و در صورت ، و در گام”دو ماهنامه“دوره جدید، نخست « میهن»با توجه به دشواری و سنگینی این وظیفه، 

 مکاری اهل نظرواندیشه، به صورت ماهنامه و حتی هفته نامه انتشار خواهد یافت.جلب ه

های متفاوتی را پشت سر داریم. محور مشترکی که به همکاری آئیم و تجربههای گوناگون فکری و عقیدتی میما از افق

زایی راهبردهای اد به درونمان می کند باور به منشور جهانی حقوق بشر، ضرورت جدایی دین از دولت و اعتقترغیب

 گذار به دموکراسی در ایران است.

تر کنیم. ما معتقدیم که ها را هرچه غنیهم چنین امیدواریم به یمن مساعدت و توجه همکاران دیگر، این گوناگونی و تفاوت

هایی که قرار بر سر حداقلتوان است که می -ها و سرانجام مدارا و سازشراِه گوناگونی و پذیرش تفاوت -تنها از این راه

 است چشم انداز رستگاری را به ما بنمایاند، به اجماع و توافق رسید.
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الزمه رعایت تامل و ریزبینی، از لحاظ فنی، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان به نسخه چاپی مطالب سایت است. به 

برآن است که خوانندگان عالقمند بتوانند همین علت همۀ مطالب به صورت پی دی اف هم ارائه خواهند شد. تالش ما 

 تر دریافت کنند.ای هرچه نزدیکرا نیز در آینده -یا نشریه -نسخه چاپی سایت

 هم چنین از شمارۀ دّوم صفحاتی را نیز به نظرات و انتقادات خوانندگان اختصاص خواهیم داد.

*** 

از نظریات و آراء و تصوراتی دانست درباره بغرنج یا  آن چه را که در شمارۀ اول گرد آورده شده باید حاصل جمع برخی

هاست جنبه تاریخی به خود گرفته : راهکارهای گذار به دموکراسی در ایران. روشن است که جمع آوری خواستی که مدت

 ثر برایو کنار هم گذاشتن این مقاله ها ضرورتا به فراهم آمدن یک راهکار نهائی و قطعی، یا حتی به فرآیندی عملی و مؤ

ا ها، ترسیدن به چنین راهکاری، منجر نخواهد شد. مقصود تنها ارائۀ برآوردی از سطح و کیفیت و بضاعت آراء و اندیشه

ایم، بوده است. هرچند ناگفته پیداست که امیدواریم چنین کاری به روشن شدن راه های آن جا که بدانها دسترسی داشته

 .ه کردیم، کمک کندرسیدن به آرزوهایی که بدان ها اشار

های مختلف در بارۀ گذار به دموکراسی، که تا حد امکان از سوی معتقدان به همان راهکار و راهبرد قرار گرفتن نظرگاه

در کنار این پرونده؛   آورد. هم چنینتوضیح داده شده، امکان مقایسه و سنجش آنها را نیز برای خوانندگان فراهم می

 حتمالی برای آینده نزدیک پیش رو را تحلیل کرده اند.مقاالتی نیز چشم انداز ا

به  خواهد پرداخت. از هم اکنون و با سپاس فراوان « روشنفکری و نهضت اصالح دینی»شمارۀ دوم نشریه به موضوع 

 نظران در این زمینه هستیم.انتظار مقاالت صاحب

 ن یلفانی(جانی، علی کشتگر، محسهیات تحریریه )محمد جواد اکبرین، رضا علی

 سناریوی محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد

که از جمهوری اسالمی گذر کند تا به یک ساختن و پرداختن نقشه راهی 

ای تنگاتنگ به ارزیابی از ساختار جمهوری اسالمی گره خورده به گونه  بر حقوق بشر بیانجامدجمهوری عرفی و مبتنی 

کند، امکان تدوین مسیری نسبتا ای پیروی میتقسیم و بازتولید ثروت و قدرت از نظم ویژهکه شیوه  هاییاست. در نظام

ضاد متهای مختلف ولی از نظمکه ترکیبی هایی برای تغییر و تحول اجتماعی قابل تصور است. در حالی که در نظامطوالنی 

 .گیرد که نیاز به پاسخی ویژه خواهد داشتثی قرار میها یی ناپایدار و حوادهستند، اپوزیسیون سیاسی در برابر موقعیّت
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(. نتیجٔه این 1به تفصیل بحث شده است ) والیت و جمهوریت دو نظام در مورد ساختار جمهوری اسالمی و همزیستی 

 ۵۳که پس از است که حکومت در آن به سر می برد ، به صورتی   توجه به بحران دائمی” استراتژی“در حوزه بحث 

 با سلسله مراتب روشن در امور تصمیم گیری یاد کرد.” دولت“توان از یک سال هنوز نمی

است.   لند مدت بازتاب یافتهاین تعادل ناپایدار در حکومت، به نوعی سردرگمی دراپوزیسیون برای ساختن یک نقشه راه ب

توان نام نهاده بود. در ادامه بحث او می نژاد در دوران احمدی” تعلیق استراتژی“این حالت را رضا علیجانی زیر عنوان 

 گفت که به دلیل در هم تنیدگی ویژه نظام جمهوری اسالمی ) منظور تناقض ذاتی جمهوریت و والیت(، استراتژی به معنی

ی استراتژی در یق است. به همین لحاظ شاید بد نباشد از تعریف ادگار مورن، فیلسوف فرانسوی را براسابق در تعل

 های در هم تنیده استفاده کنیم.سیستم

تدوین شده برای رسیدن به هدف نیست. بلکه کنش   استراتژی دیگر تعیین یک مسیر از پیش“بر آن است که   مورن

های بعدی را های گوناگون کنشاتژی اجازه می دهد که بر اساس تصمیمی، سناریوسیاسی همان استراتژی است. استر

یک کنش سیاسی را  اثری که دریافت می شود، می تواند تاثیر یا بیکه بر اساس اطالعاتیهاییشناسایی کرد. سناریو

چه بیشتر اطالعات بر ضدّ بخت  شرط بندی است که الجرم با گرد آوردن هر برآورد کند. در چنین حالتی استراتژی نوعی

 (2”)کند تا حتی االمکان عدم قطعیت را کمتر کند.آزمایی کور ) شانس در متن اصلی( مبارزه می

 ترین این سناریوترین و کم آسیبدردهای محتمل است و شرط بندی بر روی بیبه زبان دیگر استراتژی بررسی سناریو

کند، در عین حال از های خود را برای رسیدن به هدف، مرحله به مرحله تنظیم میکنشها. این روش به همان اندازه که 

 کند.را افزایش می دهند نیز جلوگیری می های فاجعه آورتصور می رود احتمال تحقق سناریو برآورده شدن شرایطی که 

های فاجعه بار موجب انتخاب تدابیری سناریو ، انتخابی نیز در کار نبوده است، بلکه ترس از تحقّقموارد تاریخیدر برخی 

احتمال شان کم شود. نمونٔه آفریقای جنوبی و تمکین سفیدپوستان به حکومت سیاه پوستان  هاییشده است تا چنین سناریو

لٔه یم. ترس از حمبودها مجبور به پیروی از چنین روشیاز دوران. در مورد ایران نیز، ما در برخی  در این زمره است

ما  در ایران می انجامید،   به تجزیه قومیبه فروپاشی و دومی ، که اولی، آلترناتیو سازی با مدیریت خارجینظامی خارجی

 سیاست خود را در مقابله با چنین احتماالتی تنظیم کنیم. را بر آن می داشت تا 

وارد دنیایی از  ها که کنش به این معنی روبرو هستیم.” هااکولوژی کنش” به قول مورن در چنین موقعیتی ما با 

 کند.نتیجه را تعیین می” محیط زیست اجتماعی“  که در آخر تاثیر متقابل آن ها در می شوند  ها واکنش

های میان انگیزه های یک کنش سیاسی و تاثیر آن وجود ندارد. این نکته را در دوران رابطٔه مستقیمی برخی اوقات 

« چه فکر می کردیم؛ چه شد؟“نیست. حکایت ساده آن توان دید که هیچ کس از نتیجٔه انقالب راضیانقالبی بهتر می

 ربط زیادی به اهداف اولیه پیدا نکرده اند.  نه انقالب ایران و نه جنبش سبز در روند خود  برای مثال  است.

بازتاب دارد پیش جامعه   و الجرم در کومت اگر چه اینک ایران در شرایط انقالبی نیست، اما تعادل ناپایداری که در ح

 کند.های بلند مدت را محدود میبینی

شناسیم که تصور می کنیم مرحله به مرحله می می هاییآکسیون را هم چون سلسله اعمال و ” استراتژی “از این منظر 

است   اریو هایی که می دانیم فاجعه آفرینمهم ترین گرٔه سیاسی را باز کند. در عین حال از قدرت گرفتن احتمال سن  تواند

 نیز جلوگیری می کنیم.

از احتماالتی که باید از آن جلوگیری شود، استفاده از ابزار خشونت در پیشبرد امر سیاست. چنین محدودیتی ما را در یکی

رویکرد نیروهای  دارد که مسالمت آمیز هستند. اما موفقیت مبارزٔه مسالمت آمیز بهنگاه می هاییچارچوب کنش

گزینش سرکوب یا مذاکره، نیز بستگی پیدا ای، یعنیشود ، بلکه به واکنش حاکمان به چنین مبارزهخواه ختم نمیآزادی

هضم اصالحات و نهادینه کردن آن را داشته باشد . توضیح واضحات است که که نظام سیاسی توانانیزمانییعنی کند. می

به نظر نگارنده خیر.  اما آیا جمهوری اسالمی اصالح پذیر است؟  برای گذر به دموکراسی است.  ترین راهدردبی این راه 

 به همین دلیل نیز کسانی که ادّعای مبارزه مسالمت آمیز را دارند ، نخست باید این گره را بگشایند.

http://fr.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ironsource&hsimp=yhs-fullyhosted_003&type=tele_14_15_ch&param1=1&param2=cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0C0C0A0FyBzzyD0EyDtAtB0FtC0ByDyBtN0D0Tzu0SzztAtBtN1L2XzutBtFtBtDtFtCtFtDtN1L1CzutCyEtDtAtDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyByCyC0DtByD0CyBtGtD0B0BzytGyDyE0FzztGzyyD0AzztGtC0E0EtC0EzyzyyDtByBtCyD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2StAyE0CtCzztC0AzztGyEyB0DyDtGtDyD0BtBtG0BtB0D0CtGtDtAyD0EtDzy0EyCtB0AyDtB2Q%26cr%3D1750945587%26ir%3D140305_a%26elng%3Dfr%26elcl%3Dfr%26a%3Dtele_14_15_ch%26f%3D4%26cat%3Dweb%26ulng%3Den-US%26sid%3D8dd108ccc084eb16669d7018d46acff0%26stype%3Dtele_14_15_ch%26sesid%3D2b0e94d8a82f6844f0128a040ba2ed30%26csr%3D0%26ipblock%3D0%26b%3DIE%26bv%3D11.0%26os%3DWindows%2B7%26cc%3Dfr%26ip%3D90.44.27.77%26pa%3Dmysearchdial&p=-+http%3A%2F%2Fnews.gooya.com%2Fpolitics%2Farchives%2F2013%2F11%2F170711print.php
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 اصالح پذیر می شود؟  چگونه نظام

اصالح   معیار” خشونت و نظم اجتماعی“در کتاب خود با عنوان  ،۹۱۱۵داگلس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 

 (.3پذیری نظام های غیر دموکراتیک را بررسی کرده است)

 او سه مشخصه برای چنین جوامعی بر می شمارد :

 برقراری حکومت قانون میان خودی ها. در این تغییر و تحول، استفاده از خشونت برای حذف حریفان از قدرت و       -

فرادستی رقابت های فردی برای تقسیم رانت که یکی از ویژگی های جوامع بسته بدوی است، جای خود را به بهره مندی 

در میان نخبگان خودی، امکان برابر از مزایا در پناه قانون می دهد. تبدیل شدن ضابطه مند مزیت به حقوق قانونی 

م می آورد. یکی از معروف ترین این گذارها در آفریقای جنوبی در پایان در آینده فراه گسترش این حقوق را به بقیه جامعه

حکومت آپارتاید اتفاق افتاد که در نتیجه حکومت قانون که پیش تر در میان اقلیت سفید پوستان وجود داشت، شامل همه 

ستقل از دولت که های سهامی اقتصادی در بخش خصوصی و مگسترش هر چه بیشتر شرکت   –شد.. ی شهروندان جامعه

سیاست در اصل تقویت حوزه ای است که مستقل از قدرت سیاسی توانایی تولید و تقسیم قدرت را داشته باشد و با جابجایی

شرط سوم نظارت موثر نهادهای قدرت سیاسی بر نظامیان است. این شرط در اصل مکمل شرط  –    مداران آسیب نبیند.

هاست. نظارت موثر حوزه سیاست بر نظامیان که ابزار استفاده از خشونت را در  اول یعنی حکومت قانون میان خودی

دست دارند این اطمینان را به وجود می آورد که هیچ جناحی نتواند قوه قهریه را در خدمت اهداف خود بگیرد و به وسیله 

های سیاسی قهریه، امکان دخالتمرعوب و یا از صحنه حذف کند. با نظارت متمرکز سیاسیون بر نیروی   آن حریفان را

 توسط نظامیان هم کاهش داده می شود. به عبارتی نظامیان مجبور باشند از فرایند سیاسی پیروی کنند.

 به اصالح پذیری نظام جمهوری اسالمی می پردازیم.  حال از این منظر

نت قدرت را تقسیم می کرد. جنگ و هللا خمینی بود که یک تنه رادر سال های نخست انقالب اسالمی تنها شخصیت آیت

ها برای حذف یکدیگر، بخشی از حاکمان را به این نتیجه رساند که بدون برقراری حکومت قانون میان ستیز میان جناح

شود. حرکت دوم خرداد در اصل کوشش بخشی از نخبگان نظام جمهوری اسالمی ها شرایط ثبات سیاسی فراهم نمیخودی

ها بود تا برای تقسیم رانت قدرت و ثروت نظم و نسقی را فراهم آورند. افزایش قانون میان خودیبرای برقراری حکومت 

شدن نیروهای نظامی همه های غیردولتی، کوشش در خصوصی کردن اقتصاد میان آقازاده ها، یا شعار یکیتعداد سازمان

ی که قصد داشتند قانون را منبع تقسیم رانت قدرت در این جهت قابل تبیین است. اما سامان یافتن روابط میان نخبگان خود

 که نقش فصل الخطابی خود را از دست می داد.  فقیه بوداثر شدن نقش ولیگرفت و آن بیکنند، یک قربانی نیز می

واند تهللا خامنه ای آرام آرام دریافت که بسیاری از خودی ها سخن او را برنمی تابند و دیگر نمیپس از دوم خرداد، آیت

کند، و قدرت وی در روند باز شدن فضای نقش داور و تقسیم کننده رانت های دولتی را میان جناح های حکومت بازی

ترین نشان عزم ولی فقیه در اثر می شود. دست یازیدن به فرمان حکومتی برای بستن روزنامه ها، برجستهسیاسی بی

فقیه ها بدون تایید ولیت که تمام دستگیری ها، زندانی کردن ها، و ترورتوان گفمقابله با قانون گرایی بود. بی تردید می

 شدنی نبودند.

ای دریافت که دیگر صرف داشتن قدرت مطلقه حقوقی برای کنترل رانت های هللا خامنهشاید در همین دوران بود که آیت

الح توان از اصوزه اقتصادی و نظامی نمیکفایت نمی کند. بدون داشتن شریکی دردو ح سیاسی و در نتیجه حفظ این مقام 

هللا فقیه را خواهد گرفت. آیتهای نهادی و تشکیالتی گریبان ولیپذیر شدن نظام جلوگیری کرد و دیر یا زود دگردیسی

فقیه در اعمال خشونت است و هم با ورود به حوزه ای این شریک را در سپاه پاسداران یافت که هم بازوی ولیخامنه

رشد بخش خصوصی مستقل از دولت می شود. از همه مهم تر این که هیچ گونه نظارت دستگاه   مانع قدرت گرفتن اقتصاد

از هر کوششی برای  فقیه روی داد تائید دیگری بود بر این که ولی 88خرداد  ۲۲دولت هم بر آن وجود ندارد. آن چه در 

 اصالح ناپذیر ماندن نظام ابایی ندارد.
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رای من “ژگی این حکومت تناقض و تضادی است که میان دو نهاد جمهوریت والیت وجود دارد. شعار اگر بپذیریم وی

ابراز ستیزی است که از اول انقالب بین نهاد والیت و صندوق رای وجود داشته است. امروز نیز اگر موسوی و    ”کو؟

 ولی فقیه کرده اند. ای در مقابل خودکامگی کروبی در حصر خانگی به سر می برند، به علت دفاعٓی است که از صندوق ر

اندیشه های رفرمیستی و فروکش انقالبی گری در اروپای   با صندوق رای گره خورده است. برآمد” اصالح طلبی “تاریخ 

باختری نیز با آزادی شرکت احزاب چپ در پارلمان هم زمان است. تا پیش از این دوران این جنبش های اجتماعی بودند 

 ردار اصلی پیشبرد مطالبات بودند.ب  که

اهمیت این بحث در شرایط امروز ایران از آن جهت است که اصالح طلبی به عنوان یک برنامه سیاسی که در هر شرایطی 

تجدید نظر ” انگلس و سپس  که چالش انقالبی گری مارکسیستی توسط  قابل اجرا است معرفی می شود. در صورتی

داری ممکن شد. گذار مدن شرایط شرکت در انتخابات، برای زیر پرسش کشیدن نظم سرمایهبه خاطر فراهم آ” طلبان

و  دو عنصر حق شرکت در انتخابات ای پردازش شد. بدین ترتیبمسالمت آمیز خروشچف نیز با استناد به چنین گذشته

 آزادی مخالفت با نظام سیاسی همواره زمینٔه سیاست اصالح طلبانه بوده اند.

امکان ورود اقشار یا “ :توان تعریف گیرشمن از اصالح طلبی را نیز افزود ن اساس و از منظر اصالح پذیری ، میبر ای

دوباره این نکته است که دست کم،  که خود تایید ” به این عرصه گیری سیاسی های محروم از شرکت در تصمیمگروه

پایدار برای تقسیم رانت قدرت و ثروت را   های روشن وهنجاربرقراری  توانایی از نیروهای سیاسی )خودی ها(،   بخشی

 اند.در میان خود داشته

مدعی نمایندگی  سازد. والیت برمال می” تک صدایی“و  ” تکثر“کشاکش میان نهاد جمهوریت و والیت خود را در رقابت 

مکانیسمی که نمایش چند گانگی  خداوند بر روی زمین و مسئول جاری ساختن و تفسیر قوانین الهی است. هر کنش یا

درست چنین نقشی دارند و  اجتماعی و انتخابات های جنبشباشد، تک صدایی و اقتدار والیت را به زیر پرسش می کشد. 

سیاسی وسیع در دوران انتخابات ممکن شده و انتخابات  -های اجتماعیویژه ای نیز یافته اند. برآمد حرکت  با هم ارتباط

تلفیق جنبشی اجتماعی برای عرض  و جنبش سبز هر دو   سیاسی بوده است. دوم خرداده برای سازمان یابیفرصتی یگان

نیز بوده که فرمایشی کردن بوده اند. این خود بازتاب تکثر سیاسی   اندام مردم در برابر اقتدار رهبر از طریق صندوق رای

 کامل انتخابات را ناممکن ساخته است.

محدوده رقابت در انتخابات تنگ تر و تنگ تر می شود و بخش  88مجلس ششم و کودتای انتخاباتی سال پس از انتخابات 

و ارزیابی ها باز در همین   بزرگی از نیروهای سیاسی از دایره مشارکت بیرون می مانند ولی اختالف منافع و بینش ها

ستکبار ستیزی در مجلس و میان نامزدهای ریاست محدوده هم بروز می کند و تناقض ساختاری نظام بین کشور داری و ا

 ”لغو نظارت استصوابی“جمهوری بازتاب می یابد. ازاین رو مبارزه برای برآمد تکثر سیاسی جامعه در انتخابات با شعار 

و آزادی نامزدی، مبارزه ای برای اصالح پذیر کردن نظام نخست در محدوده خودی ها یعنی طرفداران جمهوری اسالمی 

ت. مبارزه ای که اصالح طلبانی که از جنبش سبز دوری می جویند حتی در سطح گفتمان از دست فرو نهاده اند و فقط اس

 چشم به مصالحه از باال دارند.

پیش کشیدن انتخابات آزاد بر اساس معیار های بین المللی که از محدوده خودی ها فراتر می رود و هدف آن آزاد سازی 

توان قوای معینی از نیروهاست در اصل روایت آزادی خواهانه جنبش سبز است . زیرا می صندوق رای در توازن

های اجتماعی ای را متصور شد که هدف شان تغییرات ساختاری برای حاکم کردن صندوق رای است . این سناریو جنبش

بی “هرج و مرج سیاسی و شرایط  تعریف استراتژی گفتیم می باید از پیدایش شرایطی که موجب ارائه  همان طور که در 

لزوما آن را کنترل نمی   یک جنبش  می شود که آغاز کنندگان  شود، جلوگیری کند. این خطر از آن جا ناشی” دولتی

کند ومبارزه ای اجتماعی برای های انقالبی جلوگیری میسناریو محاصره مدنی حکومت برای انتخابات آزاد از تحقّق  کنند.

یکی از ابزارهای خود می  -ولی نه در هر شرایطی –تاری است؛ ضمن این که شرکت در انتخابات را نیز اصالحات ساخ

 داند.

مشارکِت صرِف انتخاباتی نیست بلکه متکی    سیاسی  به عبارتی راهبرد محاصره مدنی از نقطه نظر پراتیک

دوم خردادی   طه گسست با توهم اصالح طلبینق و نا فرمانی مدنی است و به این لحاظ در   های خیابانیچالش  به 
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با ویژگی های خاص  های سیاسی و اجتماعیمیّسر می شود که جنبش اما محاصره مدنی حکومت زمانی   است.

ال اشکتوان تمامیبرگزینیم می« انتخابات آزاد»را   برای خود برگزینند. اگر ستاره راهنمای جنبشستاره راهنمایی   خود

خاص  را در خدمت چنین هدفی دانست. از این راه هر مبارزٔه اجتماعی  و مدنی  ی حقوق اقتصادی و اجتماعیمبارزه برا

 جنبش سرمایه می آفریند.  برای هدف عام

ها نام نهادیم. است که آنرا اکولوژی کنشهاییباز گردیم که گفتیم مجموعٔه کنش” استراتژی“حال به تعریف خودمان از 

 نیست. از هر حرکتی؛ قابل پیش بینی…ها چیست، تا چه اندازه فراگیر خواهد بود و کنش  حکومت به ایناین که واکنش 

از پیامدها و شرایطی خاص می تواند برآمد کند که عناصر و دالیل آن شناسایی نشده اند. بنابراین فهرست بلند باالیی

 توان تصور کرد.های گوناگون میآکسیون

سیاسی پدیدار شود و تقسیم کار مدنی و جامعه یرصتی نیز فراهم می آورد تا تفکیکی میان جامعه یها فتنوع آکسیون

مدنی می تواند بر روی حقوق مدرن شدن کنش اجتماعی است به وجود بیاید. جامعه ی مناسبی میان این دو که مشخصه

سیاسی برای دموکرات سازی و جامعه  لبد شهروندی متمرکز شود و آزاد سازی )لیبرالیزاسیون( فضای سیاسی را بط

ساختار دولت و اصالح پذیر شدن آن مبارزه کند. نتیجٔه این هماهنگی و نه رقابت، مسیر سازی مناسبی برای رسیدن به 

 بر حقوق بشر است.مبتنی  جمهوری عرفی 

 

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170711print.php -1 

2- “On Complexity”, by Edgar Morin; Hampton Press Inc. Creskill New Jersey 2008. 

Chapter four :Complexity and Action. 

3- “Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded 

Human History” by Douglas North  &al, Kindle Edition 2009 Chapter 3 

 و راه کارهای مناسب برای استقرار دموکراسی در ایران« بدیل»

 

 مهران مصطفوی

بر کسی نباید پوشیده باشد که تا زمانی که آلترناتیو یا بدیلی وجود نداشته باشد هر رژیم استبدادی می تواند عمری طوالنی 

کند. حتی در صورتی که نظام حاکم متالشی شود نیز در نبود یک بدیل به جای شاهد بهتر شدن وضع سیر بد به بدتر و 

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/11/170711print.php
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ن است حیات ملی ما نیز درخطر افتد. از این رو بحث در باره فکر راهنمای بدترین را طی خواهیم کرد تا جایی که ممک

بدیل و به وجود آوردن تبادل اطالعات و اندیشه در باره این موضوع امری عاجل است. در این متن سعی می کنم آن چه را 

برای آن می دانم به اختصار  که فکر راهنما و یا اصول پایهء برنامهء مخالفان دموکرات و آن چه را راهکارهای مناسب

 بیان کنم.

از آنجا که ساختار قانون اساسی استبداد مذهبی حاکم بر پایه والیت مطلقه فقیهی است که انواع و اقسام قدرتی که به او 

ا ر داده اند را تنها کف اختیارات خود می داند و با حکم حکومتی هر تصمیمی را که مناسب بداند، تحمیل می کند و این امر

همه جناح های حاکم و یا دخیل )اصول گرا و اصالح طلب( پذیرفته اند و تائید کرده اند، از این نقطه حرکت می کنم که 

استقرار دموکراسی در ایران به ضرورت گذار از جمهوری اسالمی گره خورده است و در کادر قانون اساسی فعلی به 

 دنبال دموکراسی رفتن اتالف وقت و انرژی است.

در دوران آقای خمینی با اینکه قانون اساسی هنوز فضاهای باز داشت رفتار او همانند رفتار امروز آقای خامنه ای بود. او 

تصمیم گیری در هر موردی را که مجاز می دید انجام می داد. تجربه ای که در دوران آقای خامنه ای دیدیم به وضوح 

فسنجانی برای آقای خامنه ای در نظر گرفته بود تا خود )هاشمی رفسنجانی( نشان داد مقام سلطنت نمادینی را که آقای ر

 قدرت را در دست گیرد، بنا بر ماهیت رژیم تبدیل به حکومت و بعد حکومت مطلقه خود آقای خامنه ای شد.

ق در در دوران آقای خاتمی و جریان جنبش سبز نیز شاهد از بین رفتن فرصت های تاریخی شدیم زیرا کوشش ناموف

 اصالح رژیم، در این مدت تنها بر قدرت مقام والیت مطلقه فقیه افزود و به روی کار آمدن احمدی نژاد انجامید.

ماه اخیر آقای روحانی نیز شکست خورده است و نشان می دهد که او توان اجرای وعده های کوچکی که به  18تجربه 

 مردم داده بود را هم ندارد.

ربع قرن است که بر ایران مستبدانه حکومت می کند. ساختار رژیم به ما می گوید که غیر از این  اکنون خامنه ای بیش از

سال اخیر به ما می گویند که رژیم حاکم نه تنها به طور حقوقی بلکه از لحاظ  22هم نمی توانست بشود. تجربه های 

سال اخیر به  33ر قدرت، در اکثریت بزرگ خود در حقیقی نیز غیر قابل اصالح است از جمله به این دلیل که افراد حاکم د

گونه ای فعال در فساد و جنایت شرکت داشته و یا دارند و یا در بهترین حالت شاهد بالیا و ستمگری های هولناکی بوده و 

 سکوت برگزیده اند.

سمت دموکراسی هموار کند. پس  نتیجه این که مبنای این متن ارائه دیدی دیگر از بدیل است که راه را برای تغییر رژیم به

وقتی سخن ار بدیل به میان می آید باید منظور خود را روشن کنیم و مشخص کنیم از چه پدیده ای بنام بدیل سخن می 

 گوییم. در این مطلب منظور ما بدیل مستقل، آزادیخواه و دموکرات است.

 اصل پایه برای بدیل دموکراتیک

راهنمای بدیل آزادی خواه و مردم ساالر بر این اساس استوار شده است که بپذیریم بدیل قبل از اصل اولیه و پایه ای فکر 

هر چیز خود جامعه است؛ چرا که صاحب حاکمیت خود مردم هستند. این گفته سخنی عوام پسند نیست بلکه این مفهوم 

 دهد تا تغییری بوجود آید. اساسی را در بردارد که جامعه باید تغییر کردن را بپذیرد و خود را تغییر

تا این تغییر در جامعه صورت نپذیرد امکان استقرار دموکراسی میسر نیست. به این علت است که تمام کوشش ها برای 

شکستی سخت خورده است، چرا که رشد؛ مسئله ای درونی و خود جوش می باشد و ” مردم ساالری“صدور و استقرار 

این امر بسیار کم بها داده شده است و تکیه کردن به قدرت ها، چه قدرت داخلی یعنی رژیم نه امری وارداتی. متاسفانه به 

ایران و یا بخش هایی از قدرت حاکم در ایران و چه قدرت های خارجی، از قدرت های بزرگ مانند امریکا گرفته تا قدرت 

 نکردن این اصل پایه ای است.های منطقه ای مانند اسرائیل و عربستان و زمانی عراق، دلیل اصلی رعایت 

در تاریخ معاصر بارها شاهد بودیم که به نام مبارزه برای ارزش های واالیی چون آزادی یا میهن دوستی یا عدالت طلبی، 

برخی مردم را خر، گله و یا نادان خواندند و می خوانند و یا بسیار شنیده ایم که گفته اند و می گویند که مردم ایران آمادگی 
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ا شعور الزم برای استقرار دموکراسی را بدست نیاورده اند و باید هر طور شده ایران را نجات داد )خالصه این طرز و ی

فکر، این می شود که ایران را باید از دست مردمش نجات داد!(. و از آن جا که مردم را نادان می دانند، خود را در مقامی 

 به هر روشی بزنند تا به عمر رژیم حاکم پایان دهند. می بینند که حق دارند برای نجات مردم دست

این گروه ها به قدرت های خارجی تکیه می کنند و تمام کوششان این است که چگونه از امکانات آن ها برای دستیابی به 

ا در آمریک اهداف خود استفاده کنند و بی صبرانه منتظر چراغ سبز قدرت ها هستند. مثال این روزها بدنبال این هستند که

اهل مماشات نیستند و می دانند چگونه باید با رژیمی “جمهوری خواهان به قدرت برسند، چون گمان می کنند که آن ها 

و برخی از افراد با این طرز فکر حتی تا مرحله درخواست و تقاضای حمله نظامی به ایران هم ” چون ایران برخورد کنند!

ی! زیرا مدعی اند خرج آن کمتر از هزینه ادامه حیات رژیم حاکم است! در عمل چه پیش می روند و البته از روی دلسوز

مسئله حقوق بشر و چه مسئله هسته ای ایران، بهانه هایی برای زیاد کردن فشار قدرت های خارجی برای از میان 

 برداشتن جمهوری اسالمی و باز کردن راه برای آنان هستند.

حق دارند دو نقش را بازی کنند، یکی نقش نعشی که از خود توان و اختیاری ندارد و فرشته در این میان مردم ایران تنها 

نجات از خارج باید برسد و نفس مسیحایی در کالبدش بدمد و یا نقش ناتوانی را دارد که دائم از ترس، چاره ای جز فرار 

ی شود، اگر روحانی نیاید، جلیلی می آید و اگر رای از ترس افعی به دامان مار غاشیهندارد )اگر رژیم برود، ایران تجزیه م

کسانی که این ترس ها را ایجاد می کنند رژیم فعلی را به عنوان یک رژیم نسبتا ….(. ندهیم به ایران حمله می کنند، اگر 

م ایران را با ایران می دانند و می گویند که معدل نظام ایران بین کشورهای منطقه باالست و رژی” حد جامعه“منطقی و در 

رژیم های عربستان و کشورهای اطراف خلیج فارس یا افغانستان و پاکستان و همسایه های شمالی مقایسه می کنند و می 

عمل کنیم و در غیر این صورت وضع ” حد و حدود خودمان“گویند نباید ادعای بیهوده و خارج از انصاف داشت و باید در 

رای تغییر در وضعیت موجود به گروه های قدرت در داخل ایران تکیه می کنند و می بدتر نیز می شود. این گروه اما ب

را بکار انداخت که بتوان نتیجه گرفت. در مواردی ” عقل عملی“گویند باید از فرصت های موجود استفاده کرد یا اینکه 

ند از قدرتهای خارجی نیز برای فشار دیده شده است که اگر جناح دلخواه آنان قدرت را در دست نداشته باشد الزم می بین

آوردن و تسهیل انتقال قدرت به گروه موافق خود استفاده کنند و حتی درخواست نمایند که غرب تحریم ها را تشدید کند. 

 نمونه این رفتار را از سوی برخی از اصالح طلبان در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تجربه کردیم.

در این است که یکی به قدرت خارجی و دیگری به قدرت داخلی دل بسته و هر دو از مردم ناامید تفاوت دو گروه نام برده 

و آن ها را ناتوان می دانند. و هر دو در پی گرفتن قدرت برای ساختن ایرانی آباد هستند! این نوع طرز فکرها بارها 

 جامعه ما راهگشا باشند.شکست خود را در ایران و کشورهای دیگر نشان داده و نمی توانند برای 

اما بدیلی که دموکراتیک است این ادعا را ندارد که اگر دولت را بدست گرفت برای مردم ایران بهشت خواهد ساخت. بلکه 

این بدیل اصرار دارد که مردم تحول را به وجود می آورند و آن ها هستند که باید شهروندی خود را به عمل در آورند. 

رشد دائم و مسئولیت پذیری می خواند و می خواهد که او نقش تماشاگری ترسو و دل باخته به امیدی بدیل؛ جامعه را به 

واهی را کنار بگذارد، به توان خود برای ایجاد تغییر پی ببرد. به بیان دیگر آلترناتیو دموکراتیک مردم را مسئول می داند 

جای مردم قرار نمی دهد. نتیجه این که جای بدیل دموکرات، و از آن ها می خواهد به مسئولیت خود عمل کنند و خود را 

 بیرون قدرت حاکم و بیرون قدرت های خارجی و درون جامعه مدنی قرار می گیرد.

 نقش بدیل

حال سئوال این جاست پس بدیل دموکرات چه نقشی می تواند داشته باشد؟ اگر مردم هستند که باید تغییر کنند تا در کشور 

رد بدیل به چه کار می آید؟ برای این که جامعه عمل کند مبارزان چه نقشی می توانند بازی کنند؟ وظیفه تغییر صورت گی

 نیروهای سیاسی چیست؟

نقش اصلی بدیل این است که امروز، برای جامعه فردا الگو باشد. الگویی در دسترس، برای این که جامعه و مردم بتوانند 

 ببینند تا بتوانند عمل کنند و به حرکت درآیند.آینده خود را در وضعیت حاِل بدیل 
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بدیل، خود به ارزش هایی که مدعی است، عمل می کند و نشان می دهد که آن ارزش ها اثر مثبت دارند. در اصل عملکرد 

 و زیست امروز بدیل نقش آینه آینده ای را بازی می کند تا جامعه در آن نظام جانشین را به روشنی ببیند.

ب زمانی بدیل بوجود می آید که با هدف جامعه هم خوانی پیدا می کند یعنی جامعه آینده اش را انتخاب کند. جامعه بدین ترتی

برای حرکت نیاز دارد از فردای خود مطمئن باشد و بدون داشتن افقی روشن، حرکت برایش ممکن نمی شود. از این رو 

از  کنند وو رفتار مبهم دارند، به جامعه ترس از آینده را القاء می مخالفانی که نظام جانشین را معرفی نمی کنند و گفتار

گردند. این نوع گروه ها که بنام وحدت زبان ابهام را پیشه می کنند، نمی توانند نقش بدیل را عوامل ادامه حیات رژیم می

 بیابند.

خود را پیشنهاد کنند و امروز، خود  در نتیجه ضروری است آن ها که خواستار تغییر نظام هستند، هر یک نظام جانشین

الگوی رفتاری چنین نظامی باشند. برای این امر هر گروه باید در شفافیت کامل عمل کند تا برای جامعه به راحتی قابل 

شناسائی باشد. بدین قرار مردم ایران می توانند بین الگوهای مختلف انتخاب کنند. به کار بردن زبان ابهام در باره مسائل 

ساسی ایران، اگر چه ممکن است برای مدت کوتاهی بین گروه ها همراهی هایی ایجاد کند اما در بستر زمان اختالف ها ا

 بروز می کنند و موجب دلسری بیشتری در جامعه می شود.

هر سو وظیفه دوم بدیل نشان دادن توانائی اداره جامعه ای است که دچار مشکالتی متعدد و عمیق است. جامعه ای که از 

گرفتار بحران های بزرگ است و تشنه راه حل. خشونت فراوان همه جنبه های زندگی را در برگرفته و فساد تا اعماق 

دستگاه های اداری ریشه دوانده است. جامعه نیاز به راه حل های جدی و ملموس برای کم کردن از استرس شدیدی دارد 

ظیم مشکالت بدیل باید قادر باشد تا نیروهای توانا و متخصصان را جذب که مردم در آن بسر می برند. با توجه به کوه ع

کند. ایران امروز نمی تواند با یک نفر یا یک گروه با این همه مشکل درافتد. از این رو بدیل از هم اکنون باید توانائی 

 داشتن برنامه و به اجرا گذاشتن آن را به جامعه عرضه کند.

 ادی خواه و دموکراتویژگی های بدیل مستقل، آز

انتخاب کرده ایم  ما مسلما هر گروهی می تواند ویژگی هایی را انتخاب کند و الگوی مشخص آن ویژگی ها نیز باشد. آنچه

و با ایستادگی و پیوستگی تالش نموده ایم الگویی برای آن باشیم و هر روز از ضعفهای خود بکاهیم، ویژگی هایی دارد 

 رند:که اهم آنها از این قرا

 :ـ استقالل 1

استقالل از قدرت های خارجی و نظام جمهوری اسالمی. یعنی حاکمیت با ملت ایران است و باید به ملت ایران اعتماد کرد 

که توانایی دارد و خود می تواند عمل کند. بنابراین مخاطب هر پیام و انتقاد و پیشنهاد نیز باید مردم باشند. کمک گرفتن از 

یا دولت ایران خالف این اصل می باشد و بدیل باید بر توانائی های خود تکیه کند. بدیل مستقل با تالش  قدرت های خارجی

 خود امکانات را بوجود می آورد و سعی می کند با ابتکار و دانش از کمترین امکانات، بهترین استفاده ها را بکند.

 :ـ آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندی 2

حقوق شهروندی هر هموطن بدون استثنا ـ حتی اگر در حاکمیت باشند و یا با او ضدیت کند ـ دفاع بدیل از حقوق بشر و 

می کند. هر کجا که آزادی ها به خطر می افتند باید اعتراض کرد حتی اگر از مخالفان ما باشند. حتی در دفاع از حقوق 

شدن فرهنگ آزادی در وجدان جامعه ملی کوتاه تر  انسانی و شهروندی و ملی مخالفان باید حساس تر بود تا زمان درونی

 شود. بدیل باید بطور مستمر مدافع حقوق بشر باشد.

 :ـ جدایی بنیاد دین از دولت 3
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هر ایرانی با دین یا بی دین باید از حقوق مساوی برخوردار باشد. جدایی دین از دولت نیاز واقعی برای الگوی رها شدن 

رهایی دولت از دین و دین از دولت باید تالش کرد. از این جدائی حوزه عمل بنیاد دین و دولت، از استبداد دینی است. برای 

 با دین و بی دین سود خواهند برد.

در عین حال باید از رفتارهای ناهنجاری که باورهای مردم را نه از طریق نقد، بلکه از راه توهین نشانه می گیرند، پرهیز 

اسالم سیاسی که قدرت را اسطوره و هدف قرار داده است روبرو هستیم . این مشکل محدود به کرد. ما با مشکلی به نام 

 ایران نیز نیست.

عالوه بر این جریانی که من به آن متعلق هستم به عنوان جریانی باورمند معتقدیم تا باور و تفسیر و تعریف مسلمانان از 

قد باورها و خواستار جدائی دین از دولت شدن باور ماست. اما این اسالم تغییر نکند تحول ممکن نمی شود. از این رو ن

امر را کافی ندانسته و در تالش برای ارائه بیان آزادی از دین نیز هستیم؛ بیانی که در آن انسان، به معنی برده و مقهور 

 د کند.قدرتی مطلق و سلطه گر که شکل خدا به خود گرفته است نباشد، بلکه از طریق حق و آزادی رش

 :ـ جمهوریت 4

ما جمهوریت را به عنوان نظامی می شناسیم که در آن همه در مقابل مردم مسئولند یعنی مورد سئوال واقع می شوند و 

مقام غیر مسئول را نپذیرفته و هیچ فرد و نهادی را ورای نقد قرار نداده و جمهور مردم را حاکم بر سرنوشت خود می 

سلطنتی ای پایان داد که تکیه گاهش قدرت های خارجی بود. پر واضح است که کسانی هستند که به رژیم  35دانیم. انقالب 

تمایل به استقرار مجدد رژیم سلطنتی گذشته دارند. هر چند خود مردم ایران هستند که باید سرنوشت خود را روشن کنند و 

سوی گروه های سیاسی نه تنها کمکی به جنبش نوع رژیم آینده را تعیین کنند ولی موضع مبهم گرفتن در این مورد از 

 نمی کند بلکه می تواند ترمز حرکت نیز باشد.

 :ـ تنوع فرهنگی و زبانی 5

ایران کشوری است غنی با فرهنگی بزرگ و مشترک که سنت ها، مذاهب، زبان ها و فرهنگ های مختلف را در بر می 

ف. حق اختالف و حق اشتراک را باید بازشناخت و هژمونی قومی و گیرد. مردمانش با هم، هم اشتراکاتی دارند و هم اختال

 زبانی و دینی خاصی را نباید پذیرفت.

از این رو باید خواستار دموکراسی مشارکتی با ارائه نظامی غیر متمرکز در ایران شد. باید یادآور شد که نظام آینده نه 

ماینده قوم خاصی نیز باشد. تنوعی که در ایران وجود دارد طی تنها باید مستقل از دین خاصی باشد بلکه نباید معرف و ن

 تاریخ موجب غنای وطن شده است. احترام به این تنوع و قبول حقوق همه باعث همبستگی بیشتر ایرانیان خواهد شد.

نی به کام در کنار این موضع باید یادآور شد که مرز کشیدن ها بر اساس هویت های قومی، منطقه را برای مدت های طوال

جنگ و برخوردهای خشن خواهد کشاند که تنها سودش را قدرت های بیگانه خواهند برد و بهایش را خلق های منطقه 

خواهند پرداخت. از این رو هدف غائی بدیل باید برداشتن مسالمت آمیز مرزها در نوعی همبستگی منطقه ای باشد و نه 

 ایجاد مرزهای جدید در منطقه خاورمیانه.

 ل و وجدان همگانیبدی

با توجه به اصول یاد شده اعتقاد دارم که بدیل، باید وجدان همگانی را تقویت کند زیرا با تقویت این وجدان است که امکان 

 حرکت عمومی هموار می شود.

 ه.تقویت وجدان عمومی را از سه طریق می توان انجام داد؛ تقویت وجدان تاریخی، وجدان علمی و وجدان اخالقی جامع
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 وجدان تاریخی

تقویت وجدان تاریخی جلوی تکرار تجربه ها را می گیرد. اگر تاریخ را آن طور که هست با همه بدی و خوبی هایش 

روایت کنیم جامعه به مسائل سیاسی حساس تر می شود و امکان سو استفاده قدرت طلبان پایین می آید. یکی از معضالت 

نیز تحریف و جعل تاریخ، به خصوص تاریخ معاصر از طرف قدرت طلبان حاکم و بزرگ ایران عدم بررسی دقیق تاریخ و 

 مغلوب و در انتظار می باشد و بازار ساختن تاریخ های دروغین شدیدا رونق دارد.

به امر ” مصلحت ها“بدیل دموکراتیک باید قدم در این عرصه بگذارد و بدون حب و بغض و بدون ساختن و پرداختن 

د. روشنگری را حتی اگر بر خالف خواسته های خود بود، بپذیرد. حال را بدون پرداختن به گذشته و روشنگری بپرداز

 آینده را بدون حال نمی توان ساخت. کمک به شناخت رویدادهای تاریخ بدون تحریف از وظایف مهم بدیل است.

 وجدان علمی

صصین و مطلعین در باره امور مختلف نقش الزم داده وجدان علمی جامعه ایرانی نیز بسیار پایین است. متاسفانه به متخ

نمی شود. جامعه مدنی، گروه های مختلف صنفی و تخصصی می توانند در باال بردن وجدان علمی جامعه بکوشند تا به 

 انرژی هسته ای حق“عنوان مثال فاجعه ای مانند سیاست اتمی کشور به وجود نیاید و جامعه به راحتی شعار فریب کارانه 

را نپذیرد. مسلما رژیم حاکم در قبال چنین خواسته هایی مقاومت می کند اما اگر مبارزین سیاسی اراده ” مسلم ماست

بکار آورند،  –و نه تحقیر  –بیشتری برای به راه انداختن بحث های آزاد در باره مسائل اساسی ایران صرف کنند و نقد 

 وجدان علمی جامعه می تواند سریع رشد کند.

 دان اخالقیوج

و باالخره بدیل باید به وجدان اخالقی بپردازد. دروغ، خشونت، فسادهای مالی و جنسی، توهین، افترا و تخریب که کاربرد 

 روزانه در رژیم حاکم دارد، نمی تواند ایزار یک بدیل دموکراتیک باشد.

ای که نظام به نام مذهب عامل اصلی  برای بدیل دمکراتیک پیروزی سیاسی بدون پیروزی اخالقی ممکن نیست در جامعه

فروپاشی اخالقی شده است بدیل باید معرف پاکی باشد. نگاه اندک به فضای حقیقی و خصوصا فضای مجازی به ما می 

گوید که متاسفانه میزان خشونت در روابط سیاسی بسیار باالست. خشونتی که به اشکال مختلف خود را نشان می دهد. 

 د شدیدا از این گونه روش ها پرهیز کند.بدیل دموکراتیک بای

 همبستگی بر پایه اصول

دعوت به همبستگی ملی با قبول اختالف عقاید برای همکاری حول اصول یاد شده به جامعه اطمینان خاطری می دهد که 

رخورد خشونت زنان و مردانی با عقاید مختلف وجود دارند که حاضرند با یکدیگر همکاری کنند و با مخالفان خود نیز ب

 آمیز نداشته و حقوق آن ها را محترم می شمارند.

ایران نیاز به همکاری و همبستگی دارد و خودمحوری و تک رایی سم مبارزه سیاسی است. اما هشدار هم می دهیم که 

و مردانی همبستگی معنی همه با هم را نمی دهد. همبستگی تنها در رابطه با اصول و اهداف مشترک معنی می دهد. زنان 

 که با هم اصول مشترک دارند با یک دیگر هم پیمان می شوند و جمعی نمونه و الگو را به جامعه عرضه می کنند.

در پایان باید تکرار کرد که ایران نیاز به تغییر دارد. این رژیم رفتنی است زیرا هیچ گونه مشروعیتی ندارد. نه مشروعیت 

هایی مانند مشروعیت دینی یا ناسیونالیستی یا مشروعیت از طریق رشد مردمی که اصل است و نه حتی مشروعیت 

 اقتصادی که رژیم های دیکتاتوری می توانند از این گونه مشروعیت ها برای ادامه حیات خود استفاده کنند.
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و  میت ملیباید به فکر آینده بود؛ آینده ای که می تواند خیلی نزدیک باشد. تغییر به سمت دمکراسی با استقرار حاک

به همراه جدایی دین از دولت و بازشناختن تنوع فرهنگی و زبانی در ایران برای رشدی همراه با عدالت  جمهوریت، 

اجتماعی، مناسب ترین راه برای ایران است. ایران برای این تغییر و برای ساختن نظامی دموکراتیک و پایدار نیاز به 

شخصیت هایی که با افکار و عقاید مختلف بدنبال چنین هدفی هستند. یک بار  همبستگی دارد، همبستگی تمام گروه ها و

برای همیشه، بعد از شکست های پیاپی باید بتوانیم ثمره انقالب های مشروطه و نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقالب 

ران است که می تواند به را بدست آوریم و برگی دیگری در تاریخ خود آغاز کنیم. این تغییر تنها از سوی مردم ای 35

نتیجه مطلوب برسد. نه قدرت های خارجی و نه حکام جمهوری اسالمی خواستار تغییر برای استقرار مردمساالری نیستند. 

 هیچ نیرویی نخواهد توانست در مقابل چنین همبستگی ای مقاومت کند.

ر عمیق جامعه ایران، این است که توانائی آن را وظیفه آلترناتیو، با ارائه راه حل های جدی و مناسب برای معضالت بسیا

پیدا کند تا بتواند سخنگوی این تغییر بشود. وظیفه بدیل آماده کردن راه برای جنبش همگانی برای استقرار دموکراسی 

است. همبستگی ملی برای ایجاد جمهوری شهروندان به دست ملت ایران نیاز روز ماست، در این راه بکوشیم و به یاری 

 یکدیگر بشتابیم.

 2213اول ژانویه 

 چپ رفرمیستی و رویکرد سازنده اپوزیسیونی

 

 علی حاجی قاسمی

اپوزیسیون سیاسی ایران، بویژه در طیف چپ، طی چند دهه اخیر تحوالت چشمگیری را از سرگذرانده است. در حالی که 

شد، به راهکار هرگونه تحول سازنده دانسته میو حتی دهه نخست پس از آن، برهم زدن نظم موجود،  35تا مقطع انقالب 

های بزرگی از انقالبیون با پی بردن به ناسازگاری رویکرد حذفی با روند مردم ساالری، با گفتمان انقالبی تدریج گروه

وداع کردند و به رفرمیسم روی آوردند. این تحول باوجود اهمیت زیادی که در پیشرفت سیاسی و جایگزینی مدنیت و 

امل به جای خشونت و تخریب داشته و میزان تنش را در فضای سیاسی ایران به شدت کاهش داده اما به طور کامل تع

های مهمی از میراث انقالبی را حفظ کرده است. ترس دنبال نشده و چپ ایران در نوع نگاه خود به سیاست هم چنان جنبه

ه پای ارتباط با بازیگران مسلط در عرصه قدرت به میان از نوآوری در عمل و در روابط سیاسی، به خصوص آن جا ک

 شود، کامال مشهود است.های عملی سیاست گذاری مربوط میآید و یا به جنبهمی

های عملی به میان می آید مانند بخش بزرگی از چپ رفرمیست شده ایرانی در بزنگاه های مختلف، آن جا که پای انتخاب

شود و در الک سنتی اپوزیسیونی طلبی و احتیاط مفرط میگرا در ایران، دچار تنرهاعتدالحمایت از جنبش اصالحات و یا 

کند. این وضعیت موجب شده است تا چپ رود و بر جنبه موجودیت خود به عنوان آلترناتیو حکومت تکیه میفرو می
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چنان به جایگاه اپوزیسیونی رفرمیست ایران به عنوان نهاد سیاسی سیاست گذار در عرصه سیاسی مطرح نباشد و هم

خود بنازد و به موقعیت آلترناتیوی خود در برابر نهادهای قدرت تاکید کند. تداوم این رویکرد و این نوع نگاه به سیاست 

باعث شده است که چپ رفرمیست از وظیفه خود به عنوان جریان مسئول اجتماعی که با وارد شدن در روند سیاستگذاری 

اسی را اعتال بخشد و رفتار سیاسی را در جهت روند دموکراتیزه شدن جامعه هدایت کند، غفلت کند. با گفتمان سازنده سی

این رویکرد بخش بزرگ از چپ سنتی، باوجود ادعای رفرمیست بودن )شدن( عمال نقشی در روند تدریجی اصالحات و 

ی رادیکال جستجو می کند. این در حالی است که دموکرانیزه شدن جامعه ایفا نمی کند و هم چنان اعتبار خود را در هویت

یابند و چنانچه در نیروهای جدید اجتماعی و سیاسی که از نسل جوان برخاسته اند جذابیتی در رادیکالیسم سنتی نمی

 اند.اند نسبت به روند تحوالت رویکردی عملگرایانه و واقعی داشتهبزنگاه های مختلف نشان داده

ی جز ال می شود که چپ رفرمیست ایران برای پویایی و پیشرفت خود و روند سیاسی در ایران چارهدر این نوشته، استدال

وداع همه جانبه با الگوهای فکری و رفتاری که در دوره انقالبی فرهنگ مسلط آن بود را ندارد. اما منظور از این تحول 

 نه است؟طلبانه عمل سیاسی به طور مشخص و ملموس چگوچیست و الگوی اصالح

ها و نهادهای حکومت تقلیل هاست که کار اپوزیسیونی را به نقد و ارزیابی روابط جناحاپوزیسیون جمهوری اسالمی سال

داده است. این رویه و شیوه کار چنان فراگیر است که در فرهنگ سیاسی ایران انگار عملکرد و رفتار اپوزیسیونی صرفا 

های ایجابی جایی در آن ندارد. کمتر گروه اپوزیسیونی است که در روندی نبههای سلبی را در بر می گیرد و ججنبه

های مختلف سیاست گزاری به چالش سازنده بکشد و در برابرآن ها، ها را در عرصهها و عملکرد دولتمستمر، برنامه

رت ظیفه اصلی اپوزیسیون نقد قدهای آلترناتیو ارائه کند. استدالل رایج این بوده است که تا استقرار دموکراسی، وسیاست

های شود، ورود در عرصه نقد سیاستو مبارزه برای تغییر آن است و چون نظام حکومتی فاقد مشروعیت دانسته می

جاری، مشروعیت بخشیدن به ساختار قدرت خواهد بود که این با هدف انحالل آن منافات دارد. این استدالل البته میراث 

اند و نسل فعال سیاسی، چه در حکومت یا در اپوزیسیون، با یون سیاست را در ایران تعریف کردهدورانی است که انقالب

است. به بیان دیگر، رویکرد براندازانه، که در فرهنگ سیاسی ایران نهادینه است،  چنین درکی از سیاست تربیت شده

ها راهکار را برای سرنگونی حکومت ترین مدعیان اپوزیسیون را آنانی دانسته که بهترینترین و خالقموجه

 اند.کردهارائه 

البته این روند مدتی است که دستخوش تغییر شده و نسل جدیدی از سیاست مداران و صاحب نظران که به گفتمان 

د این وجواند. با اند، از اندیشه و راهکار انقالبی فاصله گرفته و به تحوالت تدریجی باور پیدا کردهطلبی روی آوردهاصالح

طلبان در جایگزینی راهکارهایی که به سیاست مفهومی سازنده بدهد و انجام تحوالت تدریجی را در دستور تغییر، اصالح

های مختلف اقتصادی و اجتماعی دنبال اند. تحوالتی که از طریق سیاستگذاری فعال در عرصهکار قرار دهد، ناموفق بوده

 شوند.

ناحی های جای مختلف با ناظران و تحلیلگرانی که تنها قابلیت نقالی و یا تفسیر درگیریهسیاست گذاری فعال در عرصه

های اخیر شاهد آن بودیم که چگونه با خروج گسترده فعالین حکومت گران را دارند امکان پذیر نیست. طی سال

گوناگون راداشتند صرفا به های ورزی در عرصهطلبانی که پتانسیل سیاستطلب از کشور، همان محدود اصالحاصالح

ای دل خوش افشاگر نهادهای قدرت و یا در بهترین حالت مفسر عملکرد بازیگران قدرت تبدیل شدند و به حضور رسانه

 کردند.

طلبانی که در پی تاثیرگزاری این امکان را فراهم ساخته تا تحول« دولت اعتدال»تحوالت جاری در ایران و روی کار آمدن

های مختلف های مشخص در حوزهورزی، یعنی ارائه برنامهروند توسعه هستند بتوانند از طریق سیاست تر بربنیادی

 تر ایفا نمایند.اجتماعی،حضوری سازنده

 الزم است: اساسی شرط پیش سه برای موفقیت این روند

هایی که در حال گذار به دموکراسی هستند این که، بازیگران سیاسی در اپوزیسیون بپذیرند که مشروعیت در نظام نخست

ورزی منوط به حل موضوع مشروعیت ها ورود اپوزیسیون به عرصه سیاستامری نسبی است. بنابراین، در این نظام

گیرندگان سیاسی در این جوامع در یک روند گو شدن تصمیمشود. پاسخنهادهایی که قدرت سیاسی را در اختیار دارند نمی
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شود و تغییر حکومت، آن چنان که تا کنون در فرهنگ اپوزیسیونی ایران به عنوان معیاری مسلم دانسته شده، حاصل می

 باشد.ورزی نمیشرط ورود به عرصه سیاست

شرط هرگونه تغییر دانسته نشود دهای قدرت، پیششود که دیگر تغییر بنیادین در ساختار نهاپذیرش این اصل موجب می

شوند؛ مانند بهبود اوضاع شوند برجسته های واقعی سیاست که به زندگی مردم مربوط میبلکه تحول و پیشرفت در حوزه

معیشتی، برقراری رفاه، امنیت و ثبات اجتماعی و مطالبات مشخصی از این دست که در افکار عمومی حیاتی دانسته 

ها هستند که در یک روند طوالنی زمینه انجام تحوالت ند. در این نگاه، این تحوالت تدریجی سازنده در این حوزهشومی

 سازند.هزینه را به دموکراسی کامل پارلمانی ممکن میآورند و فرایند گذار کمتر را در ساختار سیاسی فراهم میکیفی

ری بر روندهای واقعی سیاسی، در پایدارترین و موثرترین شکل آن، حاصل ، بازیگران اپوزیسیونی بپذیرند که تاثیرگذادوم

پذیرد. برای ایجاد زمینه مناسب برای های اجتماعی صورت میهایی هستند که از پایین و با مشارکت خود گروهتالش

شهروندی تنها  مداخله شهروندان، تمرکز بر توسعه حقوق شهروندی، موثرترین راهکار خواهد بود. ضمن اینکه حقوق

شود بلکه حقوق اجتماعی که دامنه وسیعی دارد و سیستم رفاهی برپایه آن شکل به حقوق مدنی و یا سیاسی محدود نمی

گیرد.گسترش اشتغال از طریق از میان برداشتن موانع برای کسب و کار و سرمایه گذاری و توسعه گیرد را هم در برمیمی

های اجتماعی دو حوزه کلیدی در تامین حقوق اجتماعی هستند که امکان تاثیرگذاری رفاه عمومی از طریق گسترش بیمه

 آورند.شهروندان را بر سرنوشت خود فراهم می

پذیرش این اصل موجب می شود به جای آنکه تغییر در نوک هرم قدرت هدف قرار گیرد، آن چه مدعیان انقالب باب 

ارگانیک با زندگی روزمره مردم هستند،در دستور کار قرار گیرد. در این  اند؛ پیشرفت نهادهای مدنی که در پیوندکرده

های نافرجام برای انجام تغییرات از باال، در جهت توانمندسازی طلبان به جای اصرار بر تداوم تالشنگرش، تحول

جریان دارد، مثال در  شهروندان گام برمی دارند. این امر از طریق فعال کردن آن ها در نهادهایی که زندگی در آن ها

یابد. در کنار نهادهای مدرنی چون سندیکاها، های عمومی، تحقق میهای آموزشی، محل کار و دیگر حوزهمحالت، محیط

های غیردولتی، به روز کردن مناسبات جاری در نهادهای سنتی پرنفوذ نظیر خانواده، مدرسه، احزاب و دیگر سازمان

 کنند.ش موثری در گسترش مشارکت عمومی در عرصه سیاست ایفا میهای مذهبی و بازار، نقهیئت

های گوناگون نیاز به دانش و توانمندی کارشناسانه و تجربه مدیریتی دارد که ورزی فعال در عرصه، سیاستسوم

ان به ایرها فاقد تبحر کافی هستند. بخش اعظم اپوزیسیون کنشگران سیاسی، به ویژه در طیف چپ، در هر دوی این زمینه

های های توانمند در جهت شناخت کارشناسانه آسیباند که امکانات الزم را برای تشکیل کارگروهمحافلی محدود شده

های حل در جهت توسعه و پیشرفت، ندارند. محدود احزاب و تشکلاجتماعی و در پی آن سیاست گذاری برای ارائه راه

اند و یا هم چون اند یا توجه کافی به این رویه کار اپوزیسیونی مبذول نداشتهقانونی هم که از این امکان برخوردار بوده

 اند.برخی نهادهای رادیکال، اصوال به تغییرات تدریجی و کار اپوزیسیونی سازنده باور نداشته

 مولفه های فرهنگ نوین سیاست ورزی سازنده اصالح طلبانه

شود. نهادهای طلب آغاز میورزی سازنده برای اپوزیسیون اصالحشرط یاد شده، روند سیاستدر صورت پذیرش سه پیش

شوند ناگزیر هستند که فرهنگ جدیدی را در درون خود و در ارتباط میان خود و سیاسی که در چنین بستری وارد می

 جامعه برقرار کنند.

. دهد فاصله گیرندرا تشکیل می محور که در آن نفی حکومت گران اساس کارآن که، از گفتمان رقابتی و تبلیغات نخست

ه ای بهای سلبی را برای دورهطلبانه برای تغییر فرهنگ و مناسبات سیاسی ناگزیر است که جنبهورزی اصالحسیاست

ورزی تاکید کند. این رویکرد در فرهنگ سیاسی پرتنش ایران، که در های ایجابی سیاستحداقل رساند و بجای آن برجنبه

شود تا حساسیت نهادهای مسلط قدرت برپایه نفی رقبا تعریف شده، امری حیاتی است زیرا موجب می آن تاکنون رقابت

تر شود. در فرهنگ انقالبی نقطه عزیمت اپوزیسیون مورد سئوال قراردادن مشروعیت رنگکم« اپوزیسیون»نسبت به 

استفاده از امکانات دگی آنها به فساد و سوءهای حاکم، افشاگری در مورد ناتوانی حاکمان در مدیریت جامعه و آلوگروه

پذیر ناآفرین آن اجتنابگیری از این رویکرد به دلیل ویژگی تنشطلبانه فاصلهورزی اصالحقدرت بوده است. در سیاست

 است.
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 اراتطلب ناگزیر است بخش مهمی از تالش خود را در جهت واقعی نگاه داشتن توقعات و انتظآنکه اپوزیسیون اصالح دوم

عمومی بکار گیرد و جامعه را متوجه غیرواقعی بودن تحوالت فوری و گسترده بنماید. در این راستا، ضمن آنکه بر ارائه 

ها و در مقابل طرح مطالبات و حقوق شهروندی تاکید های اجتماعی و نارساییاطالعات واقعی در باره ابعاد بحران، آسیب

شود. با این پذیر دنبال میای در جدول زمانی معقول و امکانبات و اهداف برنامهشود، اما از سوی دیگر، تحقق مطالمی

ای برای پیدایش بازیگران عوامفریب دهد و زمینههای معتبر سیاسی میرویکرد فرهنگ شعاری جای خود را به برنامه

 شود.فراهم نمی

ریزی،در روند توسعه به کار گرفته و یا برنامه شناسی، پژوهشهای آسیبدر عرصه آنکه استعدادهای بالاستفاده سوم

شوند. جامعه هشتاد میلیونی ایران با نیروی انسانی تحصیل کرده و توانمندی که در اختیار دارد، پتانسیل بسیار باالیی می

 ورزی سازنده را تضمین می کند.برای سازندگی دارد که این موفقیت سیاست

ورزی سازنده ممکن است امری دور از ذهن و ناممکن بنماید. این نگاه منفی البته تبرای اپوزیسیون سنتی راهبرد سیاس

طلبانه تعریف دور از انتظار هم نیست. سالیان درازی است که هویت سیاسی برای بسیاری با رویکرد شورشی و انحالل

های سیاسی، با هدف بهبود زندگی هشده و تغییر این رویکرد، از تالش برای حذف نظام سیاسی به تالش برای تغییر برنام

نماید. با این حال، به واسطه رویکرد مثبتی که نسل جوان ایران، مردم، دست کم از جنبه حیثیتی، امری غیرقابل قبول می

های پایدار آشنا شده، به الگوی که در عصر گردش آزاد اطالعات به طور بی واسطه با تجربه رفرمیسم در دموکراسی

 سازنده نشان می دهد زمینه موفقیت آن و گذار به دموکراسی پایداربیش از پیش فراهم شده است.ورزی سیاست

چپ رفرمیست ایران اگر در این روند قرار نگیرد و تغییرات بنیادین در نحوه اندیشگی و سبک کار خود صورت ندهد و 

های مختلف گسترش ی کارشناسانه در عرصهریزدائره سیاست را از تحلیل و تفسیر عملکرد بازیگران قدرت به برنامه

 طلبی در حرف و رویا باقی خواهد ماند.ندهد، روند اصالح

 راهبرد اصالحات؛ راهی میان انقالب و اقتدارگرایی

 

 علی مزروعی

فعاالن سیاسی و اجتماعی در مواجهه با نظام سیاسی مستقر و وضعیت موجود جامعه می توانند سه راهبرد را در پیش 

اصالحات. در ادامه به شرح و تبیین هر یک از این راهبردها و پیامدهای آن  -۵اقتدارگرایی، و  -۲انقالب،  -۹گیرند : 

 پرداخته و در جمع بندی به راهبرد مختار خود راه خواهم برد.

 : انقالب -۹
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به هر دلیل و عنوان ( و اقدام در این راهبرد اصل بربه رسمیت نشناختن نظام سیاسی مستقر ) عدم مشروعیت رژیم حاکم 

برای براندازی و سقوط آن به هر طریق ممکن و از جمله شیوه های ترور و جنگ مسلحانه و برپایی نظام سیاسی تازه 

 است.

” انقالب فرانسه ” اگر بخواهیم به مصداق عملی این راهبرد در عرصه سیاسی اجتماعی ارجاع دهیم می توان به رخداد 

(، که در واقع پیشتاز انقالباتی بود که در دوقرن بعد چهره سیاسی دنیا و به  ۹۷٩۱یجدهم میالدی ) سال در اواخر قرن ه

ویژه غرب را تغییر داد، اشاره کرد. بررسی و تحلیل علل وقوع این انقالب، رخدادهای انقالب و پیامدهای آن، و اینکه 

داشتند، دست یابد و نظام سیاسی فرانسه را تغییر دهد، طبعا می چقدر این انقالب توانست به اهدافی که انقالبیون مدنظر 

های فراوانی که در دوقرن گذشته در کشورهای مختلف عالم، و از تواند خوراک فکری مناسبی برای بازخوانی انقالب

 جمله آخرین انقالب قرن بیستم، که در ایران رخداد، باشد.

د انتشارات مرواری” از ” محسن ثالثی ” ترجمه ” الکسی دوتوکویل ” نوشته ” انقالب فرانسه و رژیم پیش از آن ” کتاب 

پرداخته است که پژواکش در ” انقالب فرانسه ” از جمله کتابهائی است که با دیدی عمیق و محققانه به بازخوانی ” 

این احوال نویسندۀ ژرف ها از حرکت باز نایستاد. با همۀ اروپای آن روزگار و جهان موجی به راه انداخت که تا سال

اندیش پس از گذشت شش دهه از این انقالب با کالبدشکافی موضوع براین نظر ابرام می کند که انقالب به دالئلی که در 

کتاب تحلیل و برشمرده شده است، نتوانست تغییری بنیادی در تالئم )سازگاری( با دموکراسی و آزادی در نظام سیاسی 

 فرازهایی از پیشگفتار کتاب توجه کنید : فرانسه به عمل آورد. به

ام که آنها ) انقالبیون ( در این کوشش شگفت انگیزشان بسیار کمتر از آنچه که کردهمن پیوسته چنین احساس می” 

شود و همچنین بسی کمتر از آنچه که خودشان در آغاز باور داشته بودند، موفق معموالً در کشورهای دیگر پنداشته می

های آنکه خود بویی از این امر برده باشند، نه تنها بسیاری از آداب و رسوم و شیوهام که آنها بیزیرا متقاعد گشتهگشتند. 

” رژیم ” که انقالبیان ما را به نابودی این ” هایی ایده” اندیشه را از رژیم پیشین اخذ کرده بودند، بلکه حتی آن 

 (۹١و ۱صص” ) گرفته بودند.  سرچشمه” رژیم ” برانگیختند، نیز از همان 

ای که در آن هدف ملت فرانسه جارو کردن همه متعلقات انقالب فرانسه در واقع دو مرحلۀ مشخص دارد؛ یکی مرحله” 

های به جای مانده از نظام هایی انجام گرفته بودند تا از نابودی تکه پارهای که در آن کوششگذشته بود و دیگری، مرحله

، چند سال بعد دوباره ۹۷٩۱های اداری سرکوب شده در سال گردد. زیرا بسیاری از قوانین و روشگذشته جلوگیری 

ای دیگر و از بستری تازه سر ای که پس از منحرف شدن به زیرزمین، دوباره در نقطهنمایان گشتند؛ همچون رودخانه

 (۹۵و  ۹۲صص « ) برآورد.

انقالب ” های پس از توان به بازخوانی تمام انقالبیی که آورده شد، میبا توجه به محتوای این کتاب و به ویژه فرازها

های و از جمله انقالب اسالمی در ایران پرداخت. با مروری برهرآنچه تجربه شده سوگمندانه باید گفت تجربه” فرانسه 

والت سریعی که در انقالب فرانسه در انقالب همۀ کشور کم و بیش تکرار شده است. در سایه همین تجربیات و تح

کم کم جاذبه خودرا « راهبرد انقالب » رسد های گوناگون از نیمه دوم قرن بیستم بدین سو رخ داده است بنظر میعرصه

 ۹۵۳۷ای که پس از رخداد انقالب اسالمی در کشورمان در سال های سیاسی از دست داده است، به گونهبرای تحول نظام

 ایم.های کالسیک در جهان نبودهیگری به سبک انقالبمیالدی( شاهد انقالب د ۹۱۷۱)

 : اقتدارگرایی -۲

در این راهبرد اصل بر به رسمیت شناختن نظام سیاسی مستقر ) مشروعیت کامل رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ( و اقدام 

سرکوب مخالفان و منتقدان های امنیتی و نظامی برای ارعاب و برای حفظ آن به هر طریق ممکن و از جمله کاربرد شیوه

 است.

ها در مقابله با دیکتاتوری و استبداد رژیم حاکم صورت گرفته و در پی تاًسیس و برپایی نظام نوینی بر “انقالب ” هرچند 

اند، تجربه نشان داده است که پس از یک دوره شور برآمده…های انقالبی همچون عدالت، آزادی وپایه شعارها و آرمان

” در درون رژیم جدید و در قالبی ” اقتدارگرایی ” ه تدریج و ذیل عنوان حفاظت و پاسداری از انقالب نوعی انقالبی ب
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توان گیرد که اگر بدتر از وضعیت رژیم سرنگون شده نباشد، بهتر هم نیست! در این باره بازهم میشکل می” ایدئولوژیک 

 به پژوهش و نظر دوتوکویل ارجاع داد :

های نادرستی خواهم پرداخت که موجب شدند همین فرانسویان ها و داوریسیر انقالب، به رویدادها، اشتباهدر پیگیری م” 

شان را رها کنند و از آزادی روی برگردانند و به برابری در وضع بردگی تحت حکومت سرور سراسر انقالبی آرمان اصلی

تر از آن د که چگونه یک حکومت نیرومندتر و بسیار خودکامهاروپا ) ناپلئون بناپارت ( تن در دهند. من نشان خواهم دا

حکومتی که انقالب سرنگونش کرد، بار دیگر اداره امور کشور را متمرکز کرد و به یک قدرت همه جانبه دست یافت و 

” گونه اصلهایی را که به بهای گرانی خریده بودیم سرکوب کرد و ِصرف تظاهر به آزادی را به جای آن نشاند؛ و چآزادی

برپایه آزادی انتخاب کنندگانی قرار گرفت که نه اطالع کافی و نه فرصت گردهمایی و تصمیم گیری در ” حاکمیت مردم 

های به آنها داده شده بود؛)جمله نقل قول است و متاًسفانه دقیق نیست( و سرانجام اینکه چگونه الف و مورد مشی

معنای مجالس گوش به فرمان چیز دیگری از کار ر مالیات گذاری، جز توافق بیدر امو” راًی آزادانه“های راجع به گزاف

های عمدۀ حقوق خود محروم گشته بود، یعنی در نیامد. بدین سان، ملت فرانسه از ابزارهای حکومت برخویش و ضمانت

اگرچه حکومت این دوره  –ترین دستاوردهای انقالب بودند از آزادی گفتار، اندیشه و نوشتار که ارزشمندترین و شریف

 ( ۹۳ص ” ) آورد. های باشکوه را بر زبان مینیز مدعی بود که تحت همین اصول عمل می کند و همین عنوان

اش با آن روبرو شده بود، دستگاه قضائی کشور بود؛ اما ای که حکومت پیشین در اجرای برنامۀ گستردهتنها بازدارنده” 

هر قدرت را به چنگ آورد و تنها نمایی از آن برای رقیبانش به جای گذاشت. حکومت حتی دراین قلمرو نیز حکومت گو

ظاهراً دست دادگاه های عالی کشور را از ادارۀ امور قضائی کوتاه نساخته بود، اّما به تدریج اقتدار خویش را چندان 

 ( ۹١۱ص …” ) گسترش داده که عمالً حوزه اقتدار این دادگاه ها را غصب نموده بود

” در دوره حاکمیت رژیم پهلوی در کشورمان، شاهد وضعیتی مشابه وضعیت فرانسۀ قبل از انقالب، به ویژه در مقوله 

در طی زمان همان مسیری را پیمود که رژیم ” تمرکزقدرت ” ، هستیم. این رژیم برای این “قدرت متمرکز و مطلقه 

تکیه بر نیروهای نظامی و امنیتی و اطالعاتی فضای رعب و ارعاب سلطنتی فرانسه پیموده بود. رژیم حاکم از یک سو با 

را بر جامعه حاکم کرده و بر مداخلۀ حکومت در جزئی ترین امور جامعه و شهروندان افزوده بود، و از سوی دیگر با 

االن سیاسی ، که محاکم دادگستری از رسیدگی به پرونده فع۹۵۴۲خرداد  ۹۳شدت گیری اعتراضات، به ویژه پس از قیام 

مخالف استنکاف کردند، با راه اندازی دادگاه های نظامی به نوعی قوه قضائیه را برای برخورد با مخالفان سیاسی غصب 

کمیته ” کرده بود. در اواخر دهه چهل و اوائل دهه پنجاه، که فعالیت گروه های چریکی باال گرفته بود، رژیم با تشکیل 

خود را به نمایش گذاشت. اّما بر ” قدرت متمرکز و مطلقۀ ” اوج ” ه های نظامی دادگا” و ” مشترک ضد خرابکاری 

فراهم ” انقالب اسالمی ” خالف آنچه قدرت و اقتدار انتظار داشت، با این اقدامات اسباب فروپاشی و سقوط خود را با 

 آورد.

قدرت متمرکز و مطلقه ” عملیاتی شود و” استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی ” قرار بود شعار ” انقالب اسالمی ” پس از 

های گر بازتولید شیوهتبدیل شود. اّما حوادث پس از انقالب و رخداد جنگ توجیه” قدرت منتشر در جمهور مردم ” به ” 

پیشین شد و پس از انقالب در قالبی جدید و ایدئولوژیک شد و در گذر زمان تشدید و تثبیت گردید. نهادهای نظامی و 

دادگاه های ” و اطالعاتی به شکلی مشابه گذشته اما با عنوان انقالبی تشکیل و بازوهای سیاست ارعاب شدند.  امنیتی

دادگاه ویژه ” و ” دادگاه انقالب اسالمی ” ، بدون آنکه نامی از آنها در قانون اساسی آمده باشد، با عناوین “استثنایی 

 قدرت متمرکز” ای قوه قضائیه برای اعمال سی براه افتادند، و به گونه، برای محاکمه مخالفان و منتقدان سیا“روحانیت 

غصب شد. اینگونه بود که درهمه سال های پس از انقالب اجرای برخی اصول قانون اساسی و از جمله اصل ” و مطلقه 

محاکم رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در ” که صراحت دارد :  ۹۶٩

گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین دادگستری صورت می

به آموزی از تجرگر قانون اساسی با عبرتبه بوته فراموشی سپرده شد. جالب آنکه خبرگان تدوین” کند. اسالمی معین می

های نظامی رژیم پیشین تکرار نشود و قوه قضائیه به غصب حاکمیت در دگاهرژیم پیشین و برای آنکه دیگر ماجرای دا

های نظامی، بخشی از قوۀ قضاییه کشور و دادستانی و دادگاه” های نظامی آوردند : نیاید، در اصل مربوط به دادگاه

ائیه و تضییع حقوق دانستند که حاکمیت برای غصب قوه قضاما اینها نمی” مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

 ”خواهد پرداخت. در این روند با استحالۀ انقالب، بازتولید تمرکز قدرت و ” های استثنایی دادگاه” شهروندان به اختراع 

” های پلیسی و امنیتی برای حفظ حاکمیت استبدادی همانند در قالب حقوقی جدید و تمّسک به شیوه” قدرت مطلقه 
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وشنی هویداست، و با آنچه انقالبیون از انقالب می خواستند سازگاری و تناسب چندانی ندارد. قبلی به ر” خودکامۀ   رژیم

و این نتیجه به رغم هزینه گران سنگی است که در انجام یک انقالب بر کشور و مردم تحمیل می شود که غیر قابل جبران 

 است.

” محافظه کار ” به نوعی در قالب جناح ” رایان اقتدارگ” بندی نیروهای سیاسی کشورمان شود که در صفیادآور می

کاران همواره شوند. محافظهتعریف و این همانی می شوند، چرا که به لحاظ فکری و سیاسی از یک آبشخور تغذیه می

اقتدارگرایان هم این  کنند. های جامعه اعم از دینی و عرفی می دانند و در برابر تحوالت مقاومت میخود را حافظ سنت

ها و قواعد بازی سیاسی و قانون باشد، اما تواند درعمل ملتزم به روشکاری میاند، با این تفاوت که گفتمان محافظهچنین

در کشورمان با قرائتی استبدادی از اسالم و شیعه ( تعریف و تجلی می یابد ” ) ایدئولوژیک ” اقتدارگرایی چون در قالبی 

داند و برای حاکمیت خود اعمال هر شیوه و رفتاری را مجاز ملتزم نمی به هیچگونه قاعده و قانونی خود را

این همانی قائل شد بلکه باید به ” اقتدارگرایان ” و ” محافظه کاران ” بنابراین در عمل سیاسی نباید بین  شمارد. می

میدان داد، چراکه در روند ” محافظه کاران ” به ” اقتدارگرایی ” جدائی بین این دو نیرو توجه داشت و در مقابله با 

توانند کمک کار تنوع و تکثر فکری و سیاسی در جامعه تحوالت جامعه به سوی دموکراسی، نیروهای محافظه کار می

شود آنها را از اقتدارگرایان کاران چه کسان یا چه نیروهائی هستند و چگونه میباشند. )روشن نشده است که محافظه

 تشخیص داد.(

 : اصالحات -۵

در این راهبرد اصل بربه رسمیت شناختن نظام سیاسی مستقر ) مشروعیت نسبی رژیم حاکم به هر دلیل و عنوان ( است، 

های اولیه انقالب و حاکمیت قانون اساسی برآمده از آن مورد اما شیوۀ عمل و کارآمدی نظام سیاسی در انطباق با آرمان

 ساختار حقیقی و حقوقی تصریح و تاکید و درعمل سیاسی پیگیری می شود.نقد و انتقاد بوده و بر ضرورت اصالحات در 

را می توان برآمده از تجربیات دوقرن گذشته بشری « راهبرد اصالحات به عنوان راهی میان انقالب و اقتدارگرایی » 

و بعداً چین و کوبا تا  در شوروی ۹۱۹۷اند. از انقالب کمونیستی دانست. قرن بیستم را به ویژه قرن انقالبات لقب داده

بخش در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای التین، و سرانجام انقالب های ضد استعماری و آزادیجنبش

ها در نیکاراگوئه و انقالب اسالمی درایران. جالب اینکه سرآغاز انقالبات قرن بیستم یک انقالب ضد دینی بود و ساندنیست

نی، و این حکایت از پویش تاریخی بشر برای دستیابی به الگویی می کند که بتواند زندگی اش یک انقالب دیپایان بخش

اش پاسخگو باشد. البته انجام این انقالبات و تحوالت در حالی بهتری را برای او رقم زند و به نیازهای مادی و معنوی

د امور برپایه قواعد دموکراتیک پیش می صورت گرفت که دربخشی دیگر از جهان )آمریکا و اروپای غربی و ژاپن( رون

پیمودند. همین امر یک جهان رفت و کشورهای این مناطق فارغ از هرگونه تالطمی راه رشد و توسعه را بسرعت می

دوقطبی و جنگ سرد را باعث شده بود که در نهایت با فروپاشی یک قطب ) بلوک کمونیستی شرق( در ابتدای دهه آخر 

 رد عصرنوینی شد، و دنیای فکری جدیدی را رقم زد.قرن بیستم جهان وا

های فکری زاده شد و بتدریج و در گذر زمان وزنۀ راهبرد از درون چنین تحوالت عینی و تالش« انقالب یا اصالح » بحث 

در کشورمان در انتخابات ریاست جمهوری دوم ” جنبش اصالحات ” سنگینی کرد. رخداد « انقالب » بر « اصالحات » 

و روی کار آمدن دولت خاتمی را باید ناشی از این واقعیت دانست. هرچند رویارویی اقتدارگرایان با دولت ۹۵۷۶ردادخ

اصالحات باعث ناکامی دولت خاتمی در انجام اصالحات و نهادینه کردن آن و روی کار آمدن حاکمیت یکدست اقتدارگرایان 

باردیگر بر خواست اصالحات  ۹۵٩٩ات ریاست جمهوری خردادماه سال به بعد شد، اما رخداد انتخاب۹۵٩۴  از میانه سال

از سوی اکثریت مردم مهر تایید نهاد. اقتدارگرایان این بار ناچار به توّسل به تقلب و کودتای انتخاباتی در برابر این رخداد 

بود. به رغم همه ” جنبش سبز  ”شدند. نتیجه، حضور میلیونی شهروندان در خیابانها در اعتراض به این کودتا و برآمدن 

تمهیداتی که از سوی حاکمیت اقتدارگرا برای سرکوب این جنبش در چهار سال دوم دولت کودتایی احمدی نژاد بکار بسته 

با فراهم سازی شرایط برای  ۹۵۱۲شد، این جنبش حضور و تاثیر خود را در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 

لگرا ) مخالف اقتدارگرایی ( نشان داد. دامنه این جنبش همچنان باز است و به نظر می انتخاب رئیس جمهوری اعتدا

” راهبرد اصالحات ” که با توجه به هزینه ها و پیامدهای دو راهبرد دیگر، برای کشور برای ما ایرانیان راهی جز  رسد 

 برای برون رفت از وضعیت موجود و گذار به سوی دمکراسی وجود ندارد.
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ها را که تواند این تباهیتنها آزادی است که می” وان حسن ختام این مقال باز به این نظر دوتوکویل ارجاع می دهم : به عن

اند، براندازد و از تاثیر زیانبار آنها جلوگیری نماید. و باز تنها آزادی است که در واقع در سرشت اینگونه جوامع سرشته

وا درآورد، انزوایی که در آن، یک فرد فقط سرگرم امور شخصی خویش است و به می تواند اعضای یک اجتماع را از انز

ها را به تماس با یکدیگر وا می دارد و بدانها احساس عضویت فعاالنه دیگران کاری ندارد؛ زیرا این آزادی است که انسان

شود که باید با شهروندان دیگر  در اجتماع می بخشد. در اجتماع شهروندان آزاد، به هر انسانی هر روزه یادآوری می

های آنها گوش فرا دهد و با آنها تبادل نظر کند، تا آنکه سرانجام توافقی در زمینه مصالح نشست داشته باشد، به گفته

های را به فراسوی مال پرستی محض و نگرانی” ها انسان” همگانی به دست آید. تنها آزادی است که می تواند اذهان 

خصی که در مسیر زندگی روزانه پیوسته مطرح می شوند، راه برد و آنان را در هر لحظه از زندگی متوجه تنگ نظرانه ش

 هایای که همگی آنها را در بر گرفته است و بر فراز هستیسازد که به یک هستی گسترده تر وابستگی دارند، هستی

خی لحظات بحرانی، آرمان واالتر و نیرومندتری را یعنی سرزمین ملی. تنها آزادی است که در بر –شان جای دارد فردی

های دیگری به جز ثروتمند شدن را به پیش می کشد و پرتوی می ها به رفاه مادی می سازد و هدفجایگزین عشق انسان

 (۲١و  ۹۱صص ” ) شان را ببینند و بسنجند. های راستینها و شایستگیتوانند تباهیافشاند که همگان تحت آن می

برای ُزدودن خودکامگی پیامد ” آزادی ” نگاه کرد. هدف این جنبش جز بازیابی ” جنبش سبز ” این منظر می توان به از 

های آن نیست، و اقتضای بازخوانی انقالب حکم می کند که اهداف این جنبش با توجه به امکانات و انقالب و تباهی

ارد، پی گرفته شود تا کشورمان بتواند در دامن آزادی و هایی که دها و هزینهمقدورات زمانه، به رغم دشواری

 ”جنبش سبز ” مردمساالری راه خود را به سوی رشد و توسعۀ مادی و تعالی معنوی بپیماید. براین نظرم که با پیشبرد 

بداد دینی ها و استها و منشور منتشره از سوی رهبران جنبش می توانیم کشورمان را از دام عقب ماندگیبرپایۀ بیانیه

حاکم رهایی بخشیم و به مطالبات تاریخی مردممان برای دستیابی به حاکمیت قانون، عدالت، آزادی، مردمساالری و رفاه 

های بسوی دمکراسی را را عملیاتی کرد و رهیافت” راهبرد اصالحات ” توان همگانی تحقق بخشیم. اینکه چگونه می

 باید با استفاده از تجربیات دیگران در این باره در فرصت دیگری بدان پرداخت.طلبد که پیمود بحث و مقال دیگری را می

 در ایران کنونی« استراتژی»پیش نیازها و انواع 

 

 رضا علیجانی

 برای طراحی و طرح هر استراتژی باید در ابتدا

 پرداخت؛ «شرایط تحلیل» به –الف 

 وکه در پیش است را تبیین نمود؛  یا اهدافی  «هدف» –ب 
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 یا نیروهای حامل آن استراتژی را مشخص کرد، و باالخره؛ «کنشگران» –پ 

را طرح و تدوین کرد که برآمدی از سه پیش نیاز باالست برای طراحی یک برنامه   راه نقشه عنوان به استراتژی  –ت 

 «هدف»ه ممکن است عملی و قابل تحقق جهت حرکت از وضعیت کنونی و تغییر آن و رسیدن به وضعیت مورد نظر. البت

و  ی،امرحله چند استراتژی و بر اساس آن، طرح ،«ایمرحله های هدف»آن چنان دور ازدسترس باشد که طرحِ 

 های راه چندوجهی، را الزامی سازد.یی، و در واقع نقشه«سناریو»چنداحیانا

 بدین ترتیب هر استراتژی متشکل از سه پیش نیاز و یک برآمد است.

 است: حوزه چهار مستلزم نگاه کلی و فشرده و اجمالی به شرایط موجود در شرایط تحلیل یعنی( -اما خود )الف

 (؛)و احیانا منطقه ای المللی بین و جهانی شرایط    -1

 ؛حکومت شرایط    -2

 و باالخره مردم شرایط    -3

 در یک جامعه. نیروها و نهادها شرایط – 4

++++ 

 شرایط بین المللی – 1 –الف 

شاید بتوان مهم ترین ممیزه شرایط نوین بین المللی را تا حدی تک قطبی شدن آن، برخالف دوران وجود بلوک شرق و 

ها اشتراک منافع که البته بین این قطب…( آمریکا و –توان جهان چندقطبی را هم پذیرفت )اروپا جنگ سرد، دانست. می

های اقتصادی و سیاسی قطب…( ها نیز )مانند روسیه، چین، هند وبسیار و تضاد منافع گهگاهی وجود دارد. برخی کشور

دهند، که اگر چه نقش و سهم کمتری در سیاست بین المللی دارند، باید در تحلیل وضعیت بین المللی دیگری را تشکیل می

 مورد توجه قرار گیرند.

اقتصادی، تفاوت نگاه و  –مختلف سیاسی  هایها و طیفدر درون آمریکا نیز با وجود اشتراک منافع اصولی میان جناح

 حتّی عملکرد نیز قابل مالحظه است.

های رقیب، ها نیز شاخصه دیگری از وضعیت نوین بین المللی است. هرچند گفتماناقتصادی بر دیگر شیوه غلبه لیبرالیسم 

 البته دست باال را ندارند. هایی از گرایش چپ اقتصادی هم چنان فعال هستند ودموکراسی یا نسخه –همچون سوسیال 

های صرفا ابزاری و نیمه نیز در جهان بسیار متنوع است. از برداشت… برداشت از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و

ها، احزاب، نهادهای مستقل و مدنی و به خصوص های ارزشی و اخالقی را می توان در میان حکومتابزاری تا برداشت

 ه کرد.مشاهد ها در میان رسانه

از  طلب در بسیارینیروهای آزادیخواه و عدالت« تقابلی»نکته مهم دیگر در تحلیل شرایط بین المللی این است که رویکرد 

 ت.تغییر یافته اس« تعاملی»جوامع، پس از پشت سر گذاشتن تحوالت و تجاربی پرفراز و نشیب، به تدریج به رویکردی 

نقاط مختلف جهان نیز از مشخصات وضعیت کنونی است. نظیر روابط عربستان و ای در های منطقهها و پیوندیائتالف

ترکیه و مصر و کشورهای خلیج فارس، منازعۀ ریشه دار فلسطین/اسرائیل و تاًثیر آن بر منطقه، تنوع فرهنگی به 

ر برآورد اهمیت و شیعی(، و در نهایت تاًثیر نفت و اقتصاد ناشی از آن، هر چند که د –دینی )سنی  خصوص در حوزه 

 تاًثیر آن مبالغه نباید کرد.
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 شرایط حکومت -2-الف

با حذف  و  حکومت ایران برآمده از یک انقالب گسترده مردمی است که به تدریج با غلبه یک قشر و یک اندیشۀ خاص 

حذف اما، پس از  روند تمرکز و  های رقیب، تکوین یافت و به یک حکومت اقتدارگرای مذهبی تبدیل شد.افکار و جریان

در عرصه فکری مدتی و به خصوص با مرگ رهبر کاریزماتیک انقالب، با روندی معکوس؛ با تنوع و انشعاب درونی، هم

و هم در عرصه سیاسی، همراه شد. قدرت متمرکز و مطلق و غیرپاسخگو هم چنان از آن رهبر است. اما جایگاه همین 

ل متفاوت است .شاه قدرتی تقریبا بالمنازع داشت. در حالی که ولی فقیه، بیشتر در حکومت قب« شاه»رهبر مثال با جایگاه 

مند است؛ بالمنازع نیست، و برخی ای تا در مورد آقای خمینی، هر چند از تمرکز قدرت شدیدی بهرهدر مورد آقای خامنه

کنند. هار نظر و سیاست ورزی میاظ های رقیب وجود دارند که در نظر و در عمل، صریح یا غیرصریح، اشخاص یا جریان

 مانند.باقی می و گو این که همیشه در معرض حذف یا کنار زدن و بی اثر شدن هستند، هم چنان جزء بازی

گرایانه را به دنبال خواهد های غیرواقعماهیتی این نظام با نظام قبل از انقالب ارزیابی –نادیده گرفتن تفاوت ساختاری 

رآمد استراتژیک نهایی نیز مؤثر خواهد افتاد. ما شاهد بودیم که حتی در دوران رهبر کاریزماتیک آورد و بالطبع در ب

آرایی کردند. هر چند نظر او انقالب، قریب به صد نماینده مجلس در مقابله با نظر او در حمایت از نخست وزیر وقت؛ صف

 غالب و قادر مطلق بود.

 توان چند جریان را در ساختار حکومت و قدرت تشخیص داد:، میبه هر روی، اینک جدا از رهبر و بیت او

دیگر آن به نیروهای همسو و البته   رسد و سرکه یک سر آن به درون و پیرامون بیت و شخص رهبر می افراطی راست

 برد.هبر میتا حدی مستقل از بیت که نام جبهه پایداری به خود گرفته است. نیروی اصلی راست افراطی البته فرمان از ر

ه های موتلفدر انقالب یا حکومت پس از انقالب و نیز هیئت تر و باسابقههایی از روحانیت مسنکه در بخش سنتی راست

 یابد.های مذهبی سنتی تعین میهم چنان که در برخی تکنوکرات

اند. یان سالی در آن سهیم شدهاند و در مشود که در جوانی حافظ قدرت بودهکه عمدتا از کسانی تشکیل می میانه راست

در این  …دارند. کسانی نظیر الریجانی و باهنر و قالیباف و… اینان سابقه سپاهی، جهادی، تکنوکراتیک، بوروکراتیک و

 گیرند.رده قرار می

؛ در مورد سپاه باید توجه داشت که نیروی مسلح و نظامی در تاریخ معاصر ایران همیشه زیر فرمان نیروهای سپاه

دار شدن بسیاری از امر رهبرند. و علیرغم به شدت سرمایهسیاسی بوده است. روسای سپاه همگی منصوب و تحت

های اقتصادی و تجاری فردی توسط بسیاری از آنان؛ اما آن چه سپاهیان به صورت شخصی و داشتن شرکت ها و پروژه

شود، از نوع مالکیت شخصی نیست و می د ایران بحثهای مختلف اقتصابه عنوان دخالت سپاه به صورت گسترده در الیه

بلکه نوعی مالکیت سازمانی و به نوعی دولتی یا حکومتی، به سان مالکیت احزاب کمونیست در کشورهای بلوک شرق 

سابق است. اشخاص حزبی در حد ثروتمندان و سرمایه داران بزرگ از مواهب اقتصادی بهره مند بودند اما سند مالکیت 

ه سرمایه ها و ثروت ها به نام شخص ایشان نبود. بدین ترتیب با تغییر جایگاه و پست و مقام اشخاص در سپاه، آن هم

 شود.ارتباط و اتصال فردی و شخصی آنها با این بخش از فعالیت اقتصادی قطع می

مثال  های مختلفی وجود دارد. به طورها و بالطبع جریاننکته دوم این که در داخل سپاه نیز بخش

کند و بیشتر شامل نظامیان تکنوکرات است. های مهندسی و اجرایی و بعضا تجاری میعمدتا فعالیت االنبیاءخاتم قرارگاه

کنند و یا مسئول نظامی در خارج از ایران می –های سیاسی که فعالیت… و یا عماریون و قدس سپاه این بخش با مثال

رند بها سود میهای مافیایی سپاه در حوزه اقتصاد که مثال از تحریمست. بخشسرکوب اعتراضات داخلی هستند متفاوت ا

های صرفا اقتصادی سپاه مانند قرارگاه خاتم نیز با رانت سیاسی بیشتر به این طیف از سپاه تعلق دارند. هر چند بخش

رقیب شان را  ای خصوصیشوند و از این طریق بخش هخاص سپاه وارد کارهای عمرانی و اقتصادی تجاری داخلی می

ها علیرغم اطاعت همه شان از والیت که کنند. اما رویکرد سیاسی این بخشو یا به زیرمجموعه خود تبدیل می  حذف

های فعال در حوزه های اقتصادی عمرانی و تجاری و مالی و بانکی؛ در مسائل مشترک بین آنهاست، یکی نیست. بخش
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طلبان ندارند و از مواضع تندروانه های سنتی و حتی گاه اصالحن متفاوتی با راستای و سیاست خارجی نظر چنداهسته

 و رویکرد امثال جلیلی در مسائل هسته ای ناخشنودند.… سپاهیان عماریون و سپاه قدسی و 

چه در شان در آنها سکونت دارند، هایهایی که سپاهیان و خانوادههای رأی در شهرکآمارهای رسمی از شمارش صندوق

های آن ها تفاوت چندانی با دیگر اقشار دهند که بدنه سپاه و خانواده، نشان می1388و چه در انتخابات  1351انتخابات 

 مردم ندارند.

توان چند جناح تشخیص داد. طیفی از آن ها با پیوستن به جنبش سبز و با پافشاری بر وجود می طلباناصالح در میان

نامید که هم چنان به آقای  «سبز طلباناصالح» تواناند. این بخش را می، از قدرت حذف شده1388تقلب انتخاباتی سال 

 موسوی و کروبی و آراء و خط مشی آنها باور دارند.

طلبان ضمن باور داشتن به حقانیت جنبش سبز، معتقدند که باید به تعامل با قدرت پرداخت. محمد طیف دیگری از اصالح

 توان در این طیف جا داد.ان وی را میخاتمی و طرفدار

دانند و با انتقاد از آن و نیز با انتقاد از برخی طلبان دیگری نیز هستند که جنبش سبز را نوعی چپ روی میاصالح

 طلبان اصالح» و آشتی با رهبرند. این ها را می توان بازگشت به درون قدرت رفتارهای دوران اصالحات، مایل به 

 دانست.«پراگماتیست

ای داشت، به تدریج به یک که نقش مهمی در تثبیت حکومت و روند حذفی و تثبیت قدرت آقای خامنه رفسنجانی هاشمی

منتقد دلسوز نظام تبدیل شده. او دیگر نفوذسابق را در بدنۀ اصلی قدرت ندارد و فقط در میان برخی از روحانیون سنتی و 

اش در برخی مواقع خاص، انی دارد. با این حال، به مالحظۀ جایگاه سابقهای درجه دو و سه طرفداربعضی تکنوکرات

 تواند موثر باشد.ها میمقطع انتخابات  مثل

آیندۀ آن ها، چه با تغییر اوضاع کشور و بازگشت به  برند. در وضعیت ناپایداری به سر می سبز طلباناصالح در این میان

جباری در جایگاه اپوزیسیونی در برابر قدرت، در هر صورت مبهم و نامعلوم های سیاسی، و چه با قرار گرفتن ارقابت

بینی کرد که در توان پیشاند،اما نمیمحور نیز نزدیک شدههایی از این طیف در حوزه نظری به سیاست جامعهاست. بخش

حور مرفسنجانی به گرایش دولتهائی نظیر روحانی و هاشمی مانند و یا از طریق شخصیتآینده به این رویکرد وفادار می

 آورند.روی می

 شرایط مردم – 3 –الف 

 وجه غلبه با ناموزون جامعه» ، به یک«سنتی وجه غلبه با ناموزون جامعه» جامعه ایران از اواخر دوران قاجاریه از یک

 در اواسط دهه شصت شمسی تبدیل شده است. «مدرن

و نیز جوانی آن باشد. هر کس این تکثر را نبیند و  «درونی تکثر»  یرانشاید بتوان گفت مهم ترین خصیصۀ جامعه جدید ا

های گوناگونی هم داند. این تکثر )البته با غلبه وجه مدرن( در عرصهلحاظ نکند، در واقع هیچ چیز از جامعه ایران نمی

دیشانه تا غیرمذهبی، و در چون اعتقاد یا سلوک مذهبی )که از تشرع فقهی تا مذهب مناسکی و آیینی، و از مذهب نوان

نهایت، ضدمذهبی بودن، تنوع دارد( اهداف سیاسی )از حفظ وضع موجود تا تحمل آن، از اصالح درونی نظام تا آرزوی 

های تلفیقی و نهایتا های مذهبی، محلی و بومی گرفته تا سبکجایگزینی آن با یک نظام دیگر(، سبک زندگی )از سبک

 نمایاند.خود را می… ی( وهای کامال غربی افراطسبک

های نشانه… های جمعی وزنان، گسترش رسانهرشد شهرنشینی و طبقه متوسط و تحصیالت عالیه و حضور اجتماعی

 اند.دیگر جامعه جدید ایران

جوئی تشدید فرهنگ دوگانه و موازی به علت فشار و کنترل حکومت )رفتار رسمی و دولتی در مدرسه و اداره و معارضه

 آن در خانه و خیابان( یکی دیگر از نمودهای مهم این جامعه اند.با 
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دانند. پویش یا جنبشی که بیشتر در زیر می« جامعه جنبشی»جامعه ایران را   شاید با مالحظۀ این ویژگی هاست که برخی

 زند.ون میای خاص بیرهای آن، در عرصهفشانآتش  ها و گاهپوست جامعه در جریان است و هر از چندی غلیان

نیز  های بزرگ از پذیرفتن هزینه و پرهیز کنشگران آن فرهنگی متوسط طبقه پراگماتیسم و اندیشیمآل و گریمحاسبه

 مهمی است که در هر طراحی استراتژیک باید بدان عمیقا توجه نمود. عامل 

سی و اجتماعی که به دنبال رفع قابل مشاهده است. یکی پویِش ناراضیان سیا بزرگ پویش دو در جامعه کنونی ایران

هدایت جامعه است. احزاب   خواهی در مدیریت وتبعیض، کسب آزادی و نیل به دموکراسی با مشارکت جدی و حق و سهم

در این … های عرفانی وهای دینی و فرقههای زنان ، دانشجویان ، اقوام ، اقلیتهای روشنفکری، جنبشسیاسی، جمع

 تِر ناراضیان اقتصادی است.تر، اما غیرمتشکلپویش گسترده دیگری، الیه قرار می گیرند و 

های های مداوم الیهای و حذف و تصفیهوجود مستمر بحران درحکومت پس از انقالب )گروگان گیری، جنگ، چالش هسته

 سی در بسیاری ازفعاالن سیاسی و حکومتی از ابتدای انقالب تاکنون(، به موازات حضور مدیران ناالیق اقتصادی و سیا

تورمی، افزایش شدید  –مقاطع، باعث تشدید مستمر تورم، کاهش جهشی ارزش پول ملی، وضعیت اقتصادی رکودی 

های بزرگی از مردم و راندن آنان به زیر خط فقر نسبی و مطلق های طبقاتی، فساد گستردۀ مالی و باالخره فقر بخشفاصله

ای از مردم است که خود را در برخی ضایتی اقتصادی در اقشار گستردهالعمل این رخدادها، نارشده است. عکس

های مجازی و در افواه و افکار عمومی و شبکه  ها، اعتراضات و طعن و نقدها و حتی لطیفه سازی های مستمرشورش

و یا  آشتی با آن گیری و قهر و های رأیو محلی و شغلی، و گاه در رابطه با صندوق  اجتماعی و محافل جمعی خانوادگی

 دهد.دادن نشان می نحوه و میزان شرکت در رأی

و حضور مهندسی و هدایت شدۀ مرئی و نامرئی ماشین سرکوب باعث تزریق ترس و  اجتماعی گسترده کنترل

کاری زیر پوست جامعه به موازات حضور مستمر نوعی نقد و اعتراض و وضعیت جنبشی از سوی دیگر شده محافظه

کند، از عوامل ت امنیتی حکومت، که برخی مواهب اقتصادی و اجتماعی را نصیب نیروهای وفادار یا مطیع میاست. سیاس

 مهم در ارزیابی این جامعه است.

های دیگر این جامعه است. از به موازات تکوین مفهوم شهروند و فردیت مدرن نیز از ویژگی اخالقی «تفرد» گسترش

های اجتماعی و انسانی نیز به طالق و فقر و اعتیاد و فحشا و فروریزی برخی سرمایه های اجتماعی، نظیرگسترش آسیب

های اجتماعی و مذهبی و اخالقی های کهن و نیرومند برخی سنتعنوان فروپاشی اجتماعی یاد شده است. هر چند ریشه

های معه نیز همواره باعث شروعهای اجتماعی و خانوادگی رامهار کرده است. جوانی جاهمواره چون ترموستاتی بحران

 های متناوب بوده است.ها و شور و شوقمجدد و ایجاد طراوت

 نهادها و نیروها – 4 –الف 

استبداد سلطنتی در زمان خود مانع جدی رشد طبیعی و تدریجی جامعه ایران و نهادهای سیاسی و نیروهای مدنی آن بود. 

وگرا( در برابر آن سلطنت همسو و متحد شدند. اما بنا به علل و دالیلی که جریانات چپ، ملی و مذهبی )اعم از سنتی و ن

مستقال قابل بررسی است این شراکت چندان دوام نیافت و پس از انقالب یک جریان سنتی اقتدارگرا به تدریج و به ترتیب 

ها(، حذف شدند و پس از آنها نوبت مذهبی –های نواندیش )ملی ها، ملیون و مذهبیهمه را از میدان به در کرد: ابتدا چپ

هللا منتظری تا موسوی و کروبی و ازآیت -طلب درون سیستم رسیدهای خودی و روحانیون و مقامات اصالحبه رفرمیست

بازماندگان آقای خمینی و بهشتی و مطهری و قدوسی و خزعلی. تا آنجا که امروزه از نسل اول حاکمان پس از انقالب 

امنیتی در صف حکومت و والیت مطلقه فقیه باقی نمانده است و کسانی  –نظامی   مد یزدی و جمعیکسی جز جنتی و مح

 اند.نیز در صف مقابل… چون رفسنجانی و اردبیلی و ناطق و طبسی و

 و کنندهای مختلفی را دنبال میها و شیوهدهند که، هدفو مدارهای گوناگونی تشکیل می  هااما صف مقابل حکومت را الیه

 شان با حکومت متفاوت است:چگونگی مقابله
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گروه های رادیکال ناامید از اصالح حکومت  – 2حکومت به هر قیمت   گروه های رادیکال طرفدار انحالل و تغییر      -1

 گروه های خواهان تحول که به ترکیب اصالحات از باال و تکوین -3اما خواهان تغییرات متکی بر نیروهای درونی و ملی 

 آمیز و تدریجی معتقدند.و تقویت و تحرک جامعه و نهادهای مدنی از پایین در پویشی مسالمت

و سربرآوردن جنبش سبز و  88هم اینک در داخل کشور، به ویژه پس از تظاهرات اعتراضی نسبت به تقلب در انتخابات 

هایی برای تغییر این ید هم که با وعدهسرکوب آن، نوعی حکومت نظامی نامرئی حاکم شده است. روی کار آمدن دولت جد

 وضعیت همراه بوده، نتوانسته تغییر قابل لمس و اثرگذاری در این وضعیت ایجاد کند.

نیز در این قسمت از بحث قابل توجه است. این جنبش در امتداد  سبز جنبش جدا از نیروهای شناخته شده و قدیمی،

اسی در ایران از مشروطه تاکنون قرار دارد. نیروهای این جنبش تربیت جو و خواهان آزادی و دموکرهای مشارکتجنبش

های ارتباطی شده در خرده جنبش های دیگر و برآمده از تحوالت جامعه نوین ایران و برخوردار از رسانه ها و شبکه

 نوینی بوده است که مستقال قابل بحث است.

اش سرکوب شد. اما با مقاومت رهبران و در صورت خیابانیسختانه پس از بیش از هشت ماه مقاومت، جنبش سبز جان

اش هم چنان ادامه یافته و پرچم آن در اهتزاز و قابل مشاهده است. پویش تاریخی که جنبش سبز محل زندانیان

سربرآوردن آن بوده است نیز هم چنان در زیر پوست جامعه به صورت مستمر در جریان است. این پویش نمودهای 

ها و و یا برخی حضورهای اعتراضی با خواست 22ز خود نشان داده است. از جمله تاثیرگذاری بر انتخابات مختلفی ا

ای هتواند شکل و رنگرفتنی نیست و هر چند می  های گوناگون. این پویش تاریخی تا رسیدن به اهداف خود از بینرنگ

کند. در حصر بودن رهبران و زندانی بودن فعاالن یندگی میای به خود بگیرد؛ در حال حاضر در جنبش سبز آن را نماتازه

 این جنبش به حضور و تداوم آن رنگ و معنای آشکاری داده است.

نهادهای مدنی و اجتماعی توجه داشت که در جامعه نوین   ها و نیزجنبشهای خاص و خردهجز این ها باید به جنبش

های زنان، دانشجویان، کارگران، اقوام، معلمان، مشاهده اند. جنبش های گوناگونی قابلها و الیهایران، در عرصه

 …های کوچک و متوسط شکل گرفته در فیس بوک و وایبر و ها و شبکهو نیز گروه… های قومی و زبانی و مذهبیاقلیت

های ند؛ نمونهبرهای سیاسی و اجتماعی و فکری نوگرایانه و مدرنی را همراه با طنز خاص ایرانی پیش میکه مضمون

اند مدنی ایران –ها هستند. اینان در مجموع نمودها و نمادهای مختلف جامعه سیاسی ها یا خرده جنبشآشکار این جنبش

 که شاید حامالن و فاعالن اصلی استراتژی تغییر در ایران را تشکیل دهند.

+++++ 

 ایاهداف نهایی و مرحله –ب 

های گوناگون، ولی با بندیها و صورتهای اجتماعی اهداف متنوعی را با گفتمانجنبشها و از مشروطه تاکنون انقالب

اند. گذشت بیش  دنبال کرده… گیری یکسان، همچون آزادی، عدالت، دموکراسی، استقالل، رفع تبعیض و مضمون و جهت

ست، مانند جدایی دین و دولت، های جدیدی بر آنچه بوده، افزوده اها و هدفاز سه دهه از عمر حکومت جدید خواست

 العمر وای و پاسخگو بودن قدرت و قدرتمندان، نفی هر گونه قدرت غیر مقید و مادامتاکید بر استقالل قوا، محدود و دوره

 غیرپاسخگو و با حق ویژه، و ضرورت تمرکز زدایی از قدرت و توزیع آن بین مناطق و اقشار مختلف.

طلبان )به مذهبی و بخش مهمی از اصالح –نیروهای سیاسی اعم از غیرمذهبی، ملی، ملی رسد که امروز اکثر به نظر می

طلبانی که مخالفتی با اشتراک نظر دارند. البته شاید هنوز باشند اصالح« اهداف»طلبان سبز( بر این خصوص اصالح

درت از جمله والیت فقیه و یا حداکثر رفتار ق  ساختار حقوقی قدرت مندرج در قانون اساسی نداشته و تنها خواهان اصالح

 اند.های گوناگون این ها در اقلیتها و دیدهتغییر ولی فقیه باشند. بنا به تجربه و شنیده

ها با وضعیت موجود، که مشخصۀ اصلی آن اقتدار مطلقه ولی فقیه مجهز به ها و خواستاما فاصلۀ میان این هدف

و متکی به درآمدهای نفتی به است، فاصله اندکی نیست. بر این اساس باید به  نظامی مسلط بر کشور –نیروهای امنیتی 

 ای کردن اهداف اندیشید.مدرج و مرحله
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 «ای مبارزهاهداف مرحله»برخی از 

یاد « مرحله مبارزه»یادآور آن چیزی است که قبال در ادبیات روشنفکری چپ از آن به عنوان « ایاهداف مرحله»تعبیر 

بندی آنها از تاریخ از کمون ه تعیین این مرحله و مراحل بر اساس نگاه تاریخی خاص نیروهای چپ و صورتشد. البتمی

گرفت ولی در عین حال مبتنی بر نوعی عقل عملی و تجربه زیسته بشری بود که بیان اولیه تا جامعه کمونیستی شکل می

 طی نمود.« به تدریج»خی را کرد و باید مراحل تاری« مرحله سوزی»توان می کرد عموما نمی

از این رو از مرحله دموکراتیک )و یا بعضا بورژوا دموکراتیک(، مرحله سوسیالیستی و مرحله کمونیستی نام برده 

مایه ایدئولوژیک و مبتنی بر جدا از درون«(. داریراه رشد غیرسرمایه»بری به نام های میانشود )و حداکثر گاه از راهمی

 رکسیستی، این تعیین مرحله اما مبتنی بر نوعی واقع گرایی و نگاه استراتژیک نیز هست.فلسفه تاریخ ما

گرایی استراتژیک و به اصطالح با های فکری جدید باید متکی بر همین واقعمایهامروزه نیز با فرهنگ، اهداف و درون

دست زد. و باز بنا به همان « نبشمرحله ج»و « مرحله مبارزه»به تعیین « تحلیل مشخص از شرایط مشخص»توجه به 

متحدان »تر هر مرحله و به تعبیر بهداشتی« دشمنان»و « دوستان»تجربه و انباشت فکری به تعیین به اصطالح 

 هر مرحله پرداخت.« استراتژیک

ی و تناسب قوا« شرایط کنونی»های خود از نیروهای سیاسی مختلف در راستای اهداف نهایی شان، و بر اساس تحلیل

مذهبی در انتخابات  –اند. مثال نیروهای ملی ای خاصی را مطرح کردهای و گاه شعارهای مرحلهموجود، اهداف مرحله

مشارکت کردند. هم اکنون نیز هدف/شعارهایی مانند لغو نظارت « راندن راستعقب»مجلس ششم با هدف و شعار 

رفاه نسبی برای مردم؛ فضای نسبی برای فعاالن »ون تری همچاستصوابی، انتخابات آزاد و یا هدف/شعارهای مشخص

؛ محاصره حکومت توسط جامعه مدنی؛ منزوی کردن راست افراطی؛ تقویت جامعه مدنی؛ ایجاد و حفظ «سیاسی و مدنی

ای گاهی برای فعاالن سیاسی و مدنی و نظایر آن به عنوان اهداف مرحلهو نفس  گیرشکاف در قدرت به عنوان سپر ضربه

 شوند.و تبیین می طرح

آنها تبدیل نشود. به « بندچشم»دهد خود به می« اندازچشم»شود هدف نهایی که به فعاالن ای باعث میتعیین هدف مرحله

در زندان در یک گفت و گوی خصوصی به عنوان یک تجربه و نقد و ارزیابی های سیاسی یاد دارم نفر دوم یکی از تشکل

ای به تعیین اهداف مرحله«. دیدیم!مان را نمیدیدیم ولی جلوی پایما آینده تاریخ را می»گفت شان میگذشته جریان

 دستاوردهای پرهزینه و کمشناسی تلخ از برخی استراتژیموازات اهداف نهایی خود تجربه و دستاوردی است از این آسیب

 بند شود.انداز به چشمتا مانع تبدیل چشم

نیز برآمدی بود از همین تجربه با تعیین اهداف و  88در انتخابات سال « محورمطالبه»کرد توان گفت رویچنین میهم

ای در امتداد اهداف نهایی و تأکید و اصرار بیشتر بر آن ها همراه با اشاراتی گهگاهی به اهداف نهایی. مطالبات مرحله

د یکی از پیشگامان همین رویکرد چون جنبش زنان و دانشجویی و کارگری نیز خوهای خاص و مدنی همجنبش

اند. شان بودهمحور و انتقال آن به جنبش های عام سیاسی بر اساس تجارب زیسته خود در طول روندهای حرکتیمطالبه

حاصل و کودکانه )و های بیرویای را مسیری برای جلوگیری از چپمحور و تعیین اهداف مرحلهآن ها رویکرد مطالبه

عملی و هرزروی نیروهای سیاسی و سکون و تفرد ت و راست افراطی( و نیز جلوگیری از انفعال و بیعمال در خدمت راس

 دانستند.و انزوای آن ها )که باز در خدمت راست و راست افراطی است(، می

اد نشان د خواه در پی اهداف نهاییبه عالوه آن که باز تجربه تاریخی و زیسته زندگی به بسیاری از فعاالن سیاسی آرمان

توان حل مشکالت زندگی روزمره مردم و وضعیت رفاهی، و نان و آب آنان و مشکالت اجتماعی هم چون فقر و که نمی

ها مشکل دیگر را موکول به حل مشکل و تضاد اعتیاد و فحشاء، معضالت آموزشی، آلودگی هوا و مشکالت ترافیکی و ده

پیگیری مطالبات مرتبط   حکومت کرد. بسیار طبیعی است که اکثر مردم  عمده و اصلی و به اصطالح مشروط به تغییر در

آن ها متصل است را با انتظار بی مدت و … با زندگی روزانه و روزمره که به حیات و زندگی و خانواده و معیشت و 

ه این امور اساسا دهد ک؛ متوقف نخواهند کرد. منطق و طبیعت زندگی نیز نشان می«اهداف نهایی»زمان برای رسیدن به 

 پذیر نیستند.توقف
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اند و به حق به علل و ریشه مشکالت و خواهی که به درستی دنبال اهداف نهاییبنابراین، این بر عهده مبارزان آرمان

کنند، است که تالش کنند بین اهداف به حق آرمانی خود و زندگی عینی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اشاره میآسیب

ذهن خود خطی بین واقعیت و آرمان ترسیم کنند. این خط همان   مردم پیوند برقرار کنند. همان طور که باید در و ملموس

استراتژی؛ پروژه و برنامه ای برای اقدام است. این خط همان مهندسی نیروها و نهادهای موجود برای حرکت از شرایط 

 دف یا اهداف نهایی است.تر و باالخره رسیدن به هفعلی به شرایط بهتر و مطلوب

********************* 

 «دموکراسی خواهی ملی»ای کنشگران استراتژی مرحله –پ 

 اما حامالن و فاعالن پویش و جنبشی که بتواند این مسیر را طی کند، چه کسان و چه اقشاری هستند؟

زان و با آزمون و خطا پیش می رود و باالی هفتاد درصد جوان زیر سی سال افتان و خی  جامعه ایران اما با جمعیتی

های مستمر راه به سوی زندگی بهتر، یک زندگی انضمامی و عینی کند و با هزینهسازد و خراب میهای خود را میتجربه

ها و نگاه به ممکنات و در یک بندی، آزمون و خطا، از دست ندادن فرصتگشاید. مرحلهنه آرمانی و در انتهای تاریخ؛ می

ای که هم چنان های این جامعه جوان است. جامعهترین ویژگیها و مطالبات از مهمبندی و مدرج کردن خواستهمرحلهکالم 

رود، اما گاه به نگرد و راه میبرد. جلوی پایش را میاش را از یاد نمیها و اهداف نهاییرویااندیش است و هیچ گاه آرمان

زند که از راه دور نیفتد و مسیر کند، اما گاه نور باال هم میش با نور پایین حرکت میاکند. ماشینآسمان و افق نیز نگاه می

 دهد.اش این را نشان میانداز تابناک باشد. عملبندی گریزان است، ولو یک چشمرا گم نکند. اما از هر چشم

++++++++++++++ 

 ها در ایران کنونیانواع استراتژی

ای ایران و جهان و منطقه و نیز بر مبنای )ب:( اهداف نهایی یا مرحله« شرایط»)الف:(  های مختلفی ازبراساس تحلیل

شود )و یا گوناگون و هم چنین )پ:( فاعالن و کنشگرانی که برای تغییر آن شراط به سوی اهداف در نظر گرفته می

سئولیت را دارند یا خواهند داشت(؛ شود که چنین کنشگرانی وجود دارند و یا انگیزه و آمادگی ایفای آن ممی« تصور»

 باالخره

 های گوناگونی برای تغییر و بهبود وضعیت سرزمین مادری مطرح شده است.مشیها و خط)ت:( استراتژی

ملموس و قابل ارزیابی خود « موفقیت»خود تأکید دارند تا بر « حقانیت»ها بیشتر بر ها و خط مشیبرخی از این استراتژی

اندازی کوتاه مدت یا مرحله به مرحله بلکه به صورت درازمدت و در افق زمانی وفقیت آنها نه در چشمو یا معتقدند م

کنند خیلی هم طوالنی نخواهد بود( ظاهر شده و تعین خواهد یافت. آن ها در بینی )که البته همیشه تصور میغیرقابل پیش

د تا کننبحث می« عقل نظری»ایدئولوژی بیشتر متکی بر های مرتبط با استراتژی نیز مانند بحث نظری مرتبط با بحث

 «.عقل عملی»

عقل عملی( به عنوان یک مثل و تمثیل که در کل بحث از  –بگذارید در مقدمه با شرح و تبیین همین مسئله )عقل نظری 

 استراتژی به کارمان خواهد آمد، بحث را ادامه دهیم.

بخرد، از قبل اطالعات و معلوماتی دارد مثال این که …( یا خانه یا لباس وخواهد مثال ماشین )در ایران وقتی فردی می

تر است، ایمنی بیشتری دارد، از امکانات و تجهیزات داخلی و اش محکمکدام ماشین مصرف سوخت کمتری دارد، بدنه

پژو بهتر و پژو از پراید داند با توجه به مجموعه پارامترها ماشین بنز از ؛ مثال می…رفاهی بیشتری برخوردار است و 

اه رود، آن گکند و فرضا به یک نمایشگاه اتومبیل میماشین اقدام می  بهتر است. اما وقتی او عمال و واقعا برای خرید یک

گیرد، بلکه در دیگر نه صرفا بر اساس این اطالعات کامال درست و علمی خود و بر مبنای عقل نظری خویش تصمیم می

تواند بنز بخرد، پژو می کند و مثال چون نمیاش توجه میتر به توان مالی و امکانات و بضاعت اقتصادیاین مرحله او بیش
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گیرد در حالی خرد. یعنی در مرحله عمل بر اساس عقل عملی خود تصمیم میخرد و یا چون نمی تواند پژو بخرد، پراید می

 تر است.داند که کدام ماشین ازدیگری بهتر و مناسبقت میاش به درستی و به دکه بر اساس اطالعات قبلی و عقل نظری

 ها، مقدورات وگیری و عمل صرفا بر حق و باطل و دانسته و اطالعات متکی نیست بلکه بیشتر به تواناییمرحله تصمیم

از  شد و حتی اش بهترگیرد پراید بخرد تا به تدریج که وضع مالیمی ممکنات بستگی دارد. بر این اساس او مثال تصمیم

اش بتواند باالخره یک روز بنز پراید مثال با مسافرکشی کسب درآمد کرد، پژو بخرد و آن گاه باز با افزایش توانایی مالی

و «! فقط بنز»اش از اشکاالت پراید و پژو، از ابتدا بگوید بخرد. یک راه دیگر هم این است که او با توجه به آشنایی

برای کسب درآمد و افزایش توانایی مالی جهت خرید بنز نیز  تن بنز را داشته باشد و یا یکسره و همیشه آرزوی داش

کارهایی انجام دهد و تالش خودش را بکند. همین مسئله در مورد خرید خانه؛ مساحت، کیفیت و محل و مکان و منطقه آن 

فرشته و فرمانیه می خواهد و یا این که رضایت  ای در خیابانتواند از ابتدا بگوید خانهنیز قابل مثال زدن است و فرد می

اش فراهم شد، به آباد و سپس اگر امکانبدهد فعال سرپناهی برای خود در کارون و سلسبیل فراهم کند تا بعد به عباس

 فرشته و فرمانیه برود!

و خانه(، نه از جنس  ماشین« خرید»در بحث از استراتژی نیز باید دانست که جنس آن از جنس عقل عملی است )مرحله 

ها و انواع محالت. های در مورد مزایا و محسنات و معایب و نواقص انواع ماشین یا انواع خانهعقل نظری و دانسته

دار شدن و با مجموعه استراتژی یک تصمیم و راه عملی برای انجام واقدام و نقشه راهی است برای ماشین دار یا خانه

 کند.فرق می ها و یا میل و آرزودانسته

های اولیه مربوط به تحلیل شرایط حال به بحث استراتژی برگردیم. ممکن است بسیاری از فعاالن سیاسی در نقطه عزیمت

)ایران، منطقه، جهان( و یا هدف نهایی و حتی تعیین نیرو و کنشگر حامل و فاعل استراتژی با هم اشتراک نظر باالیی 

کنند. یک نقطه مهم و می های گوناگونی را پیشنهاد و پیگیریها و استراتژیط مشیبینیم خداشته باشند، ولی باز می

ها و اهداف و یا برعکس توجه ظریف در این تنوع همین عدم تفکیک بین عقل نظری و عملی و اصرار و تأکید بر دانسته

 های راه است.ها و نقشهحلو تأکید بر راه

ها مشیها و خطشویم برخی استراتژیهای موجود در گام اول متوجه میستراتژیبا مقداری کاوش و کنکاش در انواع ا

اند و بیشتر از جنس تحلیل نظری  و مسیر و استراتژی« راه»گذارند تا بر می« هدف»شان را بر بیشتر توجه و حجم تحلیل

نگری، البته درست و به حق و با هدفها برخی استراتژی  تا نشان دادن و نقشه راه و طراحی پروژه عملی. به طور مثال

حق ویژه برای هیچ  متکی بر تجربه تاریخی؛ خواهان جدایی دین و دولت، جمهوریت تمام و دموکراسی بدون تبعیض و بی

فرد و قشر و مرام و مسلک و تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت و حقوق بشرند و بر اساس تحلیل شرایط حکومت ایران و 

دانند و یابی بدان را بدون رفع موانع درونی غیرممکن میهای اخیر، دستهای اصالحی دههو تجربه اشقانون اساسی

ه های بکنیم که تأکید آنها بیشتر بر هدفدانند. اما با دقت در مباحث آن ها مشاهده میتوجه به مثال اصالحات را ناموفق می

تر و بهتر باشد برای راهبرد آنها به است.)شاید مناسب« فرمانیه»و فقط « فقط بنز»شان حلحق اما درازمدت است؛ و راه

 جای استراتژی از تعبیر خط مشی استفاده کنیم.(

های موجود برای تغییر و بهبود ها و خط مشیبا این مقدمات به شرح و توضیح و مقداری نقد و ارزیابی انواع استراتژی

 پردازیم.اوضاع ایران و ایرانیان می

 دهی و الگوبخشیگاهیخط مشی آ

؛ معتقدند باید به …ناپذیر است و قانون اساسی نیز سد راه اصالح است وبرخی بر اساس این که ساخت قدرت اصالح

های عملی ایستادگی بر اصول را نشان داد تا به تدریج مردم نیز به همین سطح آگاهی مردم آگاهی داد و الگوها و بحث

ای محدود و غیرراهگشا به دنبال آن باشند که اراده خود را مصروف اصالح اساسی هبرسند و به جای طرح خواسته

ای( به قوانین و تغییر بنیادی ساختار حکومت سازند. این خط مشی از نقطه شروع و شرایط موجود خطی )و خط مشی

اهمیت دانسته و یا یا بی بندی راه و مسیر را نادرستای و مرحلهگذاری مرحلهکشد و هر نوع هدفسوی هدف نهایی می

با … ها و الگوهای عملی و کند و نگاه درازمدتی بر افق تغییر بر اساس آگاهی، نمونهحداقل این که از آن غفلت می

 نگاهی به تجربه انقالب و جنبش سبز در بسیج عمومی و حرکت و انقالب به سوی و با خواست هدف نهایی دارد.نیم
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یابی مشکالت ایران( اما عاری از عناصری از واقعیت نیست )در مورد ریشه این خط مشیهر چند برخی مقدمات نظری 

نگری در این تعلیل، مهم ترین سوال و اشکال در مورد این خط مشی )و بسیاری از خط جدا از نوعی اغراق و یکجانبه

خواهد به هدف برنامه مشخصی میهای مشابه و همسو( این است که چگونه و از چه راه و با چه ها و استراتژیمشی

تر آن که آیا کنشگران های تدریجی. به صورت مشخصای و برنامههای مرحله)نهایی( برسد، آن هم بدون پذیرش هدف

یابند و یا باید می«( انگیزه»شوند و آگاهی )و باالتر از آن، این خط مشی به صورت خود به خودی و ناگهانی پیدا می

را برای رسیدن به این مرحله و کسب آمادگی جهت این اقدامات اساسی طی کنند؟ سوال مهم دیگر این مقدمات و مراحلی 

چقدر آمادگی خیزش انقالبی علیه حکومت را دارند )و کدام قشر از   ناپذیری حکومت، مردماست که با توجه به اصالح

المللی چقدر این کار به بهبود اوضاع ایران منجر ینمردم(؟ به عالوه آن که با توجه به تجارب دیگر در منطقه و شرایط ب

برای همین خط مشی فراهم « نیرو»شود؟ و باالخره آیا روند اصالحی در ساخت قدرت؛ فرصت، زمینه و در نتیجه می

 دطلبان تا مراحلی همراه و متحد استراتژیک این خط مشی نیستنتر این که آیا اصالحات و اصالحکند؟ به طور مشخصنمی

طلبان باعث اتالف وقت، منحرف کردن مسیر و کنند اصالحات و اصالحو یا این که اساسا قائالن به این خط مشی فکر می

طلبان و حتی گاه با ضرورت تضاد اصلی گرفتن طلبی و اصالحشوند؟ در این صورت با رد اصالحافزایش عمر حکومت می

شوند؛ چه راه حل جایگزینی دارند و باالخره این راه ومت مطلقه میآن ها، اگر باعث انحراف جنبش و افزایش عمر حک

 حل بدیل را چه افراد یا نیروهای واقعا موجود )نه در تصور و تحلیل( باید پیش ببرند؟

های دیگر( در عمل و واقعیت )که نکته و سوال نهایی این است که این خط مشی )و همه انواع خط مشی ها و استراتژی

ها فراهم است(، چه نتیجه عملی ملموس و قابل مشاهده و چه ای برای مقایسه آنن کافی سه دههامروزه زما

و « اثرعملی»اند و مقایسه این دستاوردها به طور نسبی و در سنجش با یکدیگر چه مقدار ی داشته«دستاورد»

ها و نظریات است( را نشان می حلیلها و تها و ایدئولوژیها )و نه اندیشهکه مالک اصلی سنجش استراتژی« موفقیت»

 در مقایسه با عملکرد و دستاوردهای دیگر استراتژی ها و خط مشی ها(.« نسبی»کنیم به طور دهد؟ )تأکید می

ها را در خود دارد، مخصوصا اگر در شناسی تاریخی شکست انواع استراتژیدهی عناصری از آسیبخط مشی آگاهی

ضعف های تاریخی روشنفکری ایرانی در عدم ارتباط و اتصال اجتماعی ، فساد گسترده  بخشی خود و با توجه بهآگاهی

های طبقاتی، وجود یک جریان گسترده و بسیار موثر سیاسی به عنوان ناراضیان اقتصادی، افزایش شدید فاصله

 استراتژیک ببخشد.های عالوه بر اهمیت واالی ارزشی و آرمانی آن، جنبه« عدالت» اقتصادی؛ به مسئله

خواه بود و نیاز بخش نمونه بدلی و تقلبی یک جریان عدالت  فریبانه اقتصادی،نژاد با شعارهای عوامنقش یابی احمدی

واقعی و حقیقی و غیرتقلبی آن یک جریان  داد. نمونهمهمی از جامعه به رفاه و رفع تبعیض و اجرای عدالت را نشان می

دموکراتی است که بتواند هم به نیاز آزادی ناراضیان سیاسی و هم به نیاز عدالت ناراضیان  –ل خواه و شاید سوسیاعدالت

 اقتصادی پاسخ دهد. اما این جریان باید راهبردی واقعی و عملی و عینی و نه آرزواندیشانه داشته باشد.

 بگیرانخط مشی مبارزه طبقاتی با تمرکز بر کارگران، زحمتکشان و مزد/حقوق

ای است که افول کرده )و یا به بازسازی درونی خود مشغول شده( است، اما هم چنان د گفتار ناب چپ چند دهههر چن

و با تأکید بر هدف چپ سوسیالیستی هم … معدود افراد و نیروهایی هستند که با ذکر مقدماتی در تحلیل ساختار حکومت 

دهی و کنند. در مورد این خط مشی نیز که به آگاهیتأکید می ها و اهداف کالسیک چپ )سنتی(ها و فرمولچنان بر تحلیل

توان این سواالت را هم از دهی مطرح شد، میسازماندهی طبقاتی قائل است عالوه بر سواالتی که درباره خط مشی آگاهی

توان تغییر در  چقدر انگیزه و  خواهند نیروی زحمتکشان را آزاد کنند؟ این اقشار کالقائالن اش پرسید که چگونه می

 دهی وآیا فراهم کردن فرصت و فضای بیشتر برای آگاهی حوزه کاری خود و باالتر از آن برای کل کشور و جامعه دارند و 

آمیزتر، تر و سرکوبیابی و سازماندهی مخاطبان این خط مشی در شرایط اصالح شده تر نسبت به شرایط بستهتشکل

 عاقالنه تر و عملی تر نیست؟

نگرد. هم چنین هیچ فرد آینده نگری نمی خواهی باید بخشی از آرمان ضروری هر فردی باشد که به آینده ایران میتعدال

و نیز ضرورت نوسازی فرهنگی ) به خصوص فرهنگ مذهبی( در جامعه ایران بی   تواند به نفتی بودن اقتصاد ایران

تواند به صورت یک استراتژی و نمی« بخشآزادی»بدون خط مشی موازی « بخشآگاهی»توجه باشد. اما خط مشی 

راهبرد عملی مشخص برای رسیدن به اهدافی ملموس و عینی دربیاید. آگاهی باید به صورت موازی و ترکیبی و 
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بخش( و هر بحث استراتژیک نیز به دنبال راهی برای رسیدن به آزادی –بخش دیالکتیکی با آزادی پیش برود )آگاهی

 ت که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.همین آزادی اس

 مهار و عقب راندن قدرت و تحمیل مطالبات توسط جامعه مدنی

گیری نهادهای مدنی )مدرن( در ایران، از مشروطه به بعد رو به رشد بوده هر چند تکوین تدریجی جامعه مدنی و شکل

ایران بسته شد و سرکوبگری حکومت از یکسو و ای که بنا به علل و دالیل مختلف فضای جامعه است، اما در چند دهه

های انقالبی مسلحانه از سوی دیگر جامعه ایران را دوقطبی کرد؛ فشار سرکوب ساواک و شکنجه و اعدام بستر مشیخط

رشد نهادهای مدنی را به شدت کاهش داد. این حکایت پس از انقالب، در دهه شصت نیز ادامه یافت. اما در دهه هفتاد به 

یج بستر رشد جامعه و نهادهای مدنی مهیاتر شد و اصالحات نیز این مسیر را تسهیل کرد. در این دوران به تدریج تدر

گرایشاتی شکل گرفت که خط مشی رشد و فعالیت جامعه مدنی را هر چند با برخی ابهامات )و گاه اغتشاشات( نظری و 

کرد تا بتواند مشی نیز یک نگرش درازمدت را پیشنهاد می تئوریک؛ به عنوان یک بدیل راهبردی مطرح کرد اما این خط

به مهار و اصالح قدرت و حتی تغییر آن بپردازد. اما به جز کلیاتی؛ نقشه راه و استراتژی مشخصی در این رابطه مطرح 

شی به یاد خط میابد شود و فضای فعالیت در آن انسداد مینبود. بگذریم از برخی که هر گاه شرایط سیاسی ایران بسته می

شان بر یابد دوباره توجهافتند و کمی که اوضاع فوقانی سیاست تلطیف و تسهیل میمی دهی و یا به فکر جامعه مدنیآگاهی

 بینند.شود و جامعه مدنی را موضوعی حاشیه ای میمتمرکز می« دولت»

محور و مدنی فعال در آن )و نیز پس از بهو حرکت مطال 88  در هر حال، این خط مشی کلی با پشت سر گذاشتن انتخابات

ای شد و به تدریج به صورت یک استراتژی و راهبرد مطرح گردید. این جنبش پرطنین و امیدبخش سبز( وارد مرحله تازه

 راهبرد معتقد است جامعه مدنی باید قدرت و دولت را مهار و محاصره کند و آن را وادار به برگزاری انتخابات آزاد نماید.

توان مشاهده کرد. گرایشی که جامعه مدنی را نیرویی در مجموع در تأکید بر جامعه و نهادهای مدنی دو گرایش کلی را می

اندیشد و اندازهای تغییرطلبانه سیاسی میبیند و کمتر به چشمدر تعامل/کشمکش با قدرت برای مهار و اصالح آن می

خواهد قدرت و دولت را محاصره کند و به عقب راند و حتی ی مدنی میدیگری نگرشی که از طریق فشار جامعه و نهادها

وادار به برگزاری انتخابات آزاد نماید. در نگرش دوم بیشتر از جامعه مدنی به معنای متداول آن )یعنی الیه میان حکومت 

بنیادکه ی داوطلبانه مردمهاها از طرف دیگر( و یا نهادهای مدنی )به عنوان جمعیتاز یک طرف و شهروندان و خانواده

کنند(؛ به یک حرکت جنبشی مدنی شبیه جنبش سبز که احیانا ترکیبی از اهداف معین و محدود و مشخصی را دنبال می

تر یعنی تر و بنیادینهادهای مختلف جامعه مدنی که هر یک مطالباتی خاص دارند، در یک حرکت عام با مطالبات عام

گونه اما در یک حرکت جنبشی )و حتی انقالب« انتخابات آزاد»و مطالبه مشخص آزادی و دموکراسی با شعار 

آمیز بودن متکی به قوانین یا نافرمانی مدنی در برابر قوانین غیرعادالنه( به قصد پرهیز و مدنی به معنای مسالمتخشونت

 نگرند.تغییرات اساسی حقیقی و حقوقی در ساختار قدرت می

توان این پرسش را مطرح و استراتژیک می  یش متکی به جامعه مدنی به عنوان یک بدیل راهبردیدر رابطه با هر دو گرا

کرد که در یک دولت نفتی مگر نهادهای مدنی چقدر توان و نیرو و انگیزه و کارکرد دارند که بتوانند قدرت را مهار کنند و 

نگاران، های صنفی روزنامهویسندگان، کانون وکال، انجمنباالتر از آن، آن را تغییر دهند؟ نهادهای مدنی هم چون کانون ن

ها و شان، خواستهآن ها، اختالفات درونی های مستمرا تحمیل شده بر جدا از محدودیت… مهندسان، معلمان، پرستاران و 

برای تغییر   چقدر توانایی حمل این بار اساسی استراتژیک مطالبات متنوع ولی گاه بسیار محدود و خاص این نهادها؛ 

های خاص حوزه مدنی را در حکومت ایران دارند؟ اگر منظور از جامعه مدنی، جنبش  شرایط ایران و تناسب قوای سیاسی

هم باشد؛ باز سواالت مشابهی مطرح خواهد شد. در یک دولت نفتی … یعنی جنبش دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان و 

ها چقدر امکان و توان تشکل و تحرک حتی امنیتی این جنبش –نیروهای نظامی  و حکومت مطلقه والیت فقیه و باالدستی

به اهداف کالن و مشترکی چون آزادی و دموکراسی   برای دستیابی به اهداف خاص حوزه فعالیت خود را دارند، چه برسد

ط اصالحی فضای کار و نیروگیری تغییر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت ؟ و باالخره این که آیا در شرای  و انتخابات آزاد و

های بسته و فضای سرکوب و کنترل شدیدتر امنیتی تر از دورهفراهم  و اثرگذاری برای فاعالن این استراتژی مساعدتر و

 نیست؟
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شناسی نحیف و ضعیف بودن جامعه و نهادهای مدنی در ایران به علت استبداد دیرپای، فضای دوقطبی )استبداد و آسیب

أکید تکیه و ت شناسی درستی است، اما توجهی روشنفکران و فعاالن سیاسی؛ آسیبرآمیز( دهه پنجاه به بعد، بیمبارزه قه

یک جانبه بر جامعه و نهادهای مدنی در شرایط دولت نفتی، قدرت متمرکز و مطلقه اقتدار مذهبی، فشار و کنترل و 

لت مقتدر نفتی اتکاء به جامعه مدنی و نهادهای مدنی رسد. در دوبه نظر اغراق آمیز می…. سرکوب نهادهای مدنی و

دیربازده است و   امری تدریجی و درازمدت است که نباید به عنوان بدیلی کوتاه مدت عرضه شود؛ درخت گردوست که

نباید به عنوان درخت گیالس زودبازده عرضه شود؛ یک خط مشی درازمدت است برای اهداف درازمدت و نه استراتژی 

گیری درازمدت و تدریجی برای تکوین و تحرک نهادهای مدنی و بندی شده. اما همین جهترای اهداف مرحلهمشخص ب

توجه و تأکید بر جامعه مدنی خود به تدریج و از همین حاال به عنوان یک عامل در میان عوامل دیگر بر فضای سیاسی 

 گذارد؛ نه کمتر و نه بیشتر.حکومت و مردم و نیروها اثر می

های مختلف و متعدد سیاسی از نباید فراموش کرد که بسیاری از کنشگران استراتژی کته پایانی در این باره این که ن

های کالن ساختاری به جامعه ایران برای حل شوند. بنابراین جدا از نگاهدرون جامعه مدنی و نهادهای مدنی برساخته می

منظر استراتژی تغییر سیاسی نیز توجه خاص اما درازمدت به نهادهای  ای و تاریخی آن، ازهای ریشهها و ضعفبحران

 مدنی حائز اهمیت و توجه فراوان است.

 اصالحات از باال و در درون ساختار قدرت

با فروپاشی بلوک شرق و از رونق افتادن اندیشه چپ، مشی انقالبی که البته نه بلوک شرق آن زمان، بلکه اندیشه چپ به 

پرچمدارش بود نیز گویی از رونق افتاد. در ایران نیز این رخداد جهانی همراه با تجربه پروسه طوالنی  طور عام روزی

که مدتی پس از آن با مرگ رهبر کاریزماتیک نظام نیز   گروگانگیری و به خصوص تجربه جنگ و نحوه پایان یابی آن

های مختلف فکری، هنری های جدید در حوزهو اندیشههایی از نقد همراه شد، به تدریج در درون قدرت باعث رشد جوانه

و ادبی و مدیریتی شد. دکتر سروش، محسن مخملباف و گروه کارگزاران سازندگی سه نمونه از تغییر در سه حوزه یادشده 

 غییرگذاشت. رشد و تاست. جامعه ایران نیز به تدریج در اعماق خود تحوالتی تدریجی و آرام اما بنیادی را پشت سر می

نسبت شهرنشینی به غیرشهرنشینی، رشد طبقه متوسط، رشد شتابان حضور اجتماعی زنان، رشد تحصیالت و تحصیالت 

زلزله و تغییر و … های جمعی، مهاجرت و حضور انبوه ایرانیان در خارج از کشور وعالیه، گسترش جهشی رسانه

های رویین اقیانوس جامعه قابل در الیه  ها و امواج آنرزهلتالطمی در اعماق اقیانوس جامعه ایجاد کرد که به زودی پس

مشاهده بود. ترکیب و توازی این تحوالت در اعماق با برخی تغییرات در سطوح باالی سیاست و قدرت در ایران با انتشار 

هم زمان بود.  همراه و… برخی نشریات اثرگذار مثل کیان، ایران فردا، آدینه، دنیای سخن، پیام امروز، پیام هاجر و

سرریز همه این تغییرات و اقدامات رخدادی را باعث شد که برای همه )قدرت، جامعه، روشنفکران و فعاالن سیاسی( 

 غیرمنتظره بود: دوم خرداد.

برآمد ظاهری و تاثیر بردارهای مختلف موثر در آن پویش بنیادی جامعه ایران روی کار آمدن آقای خاتمی و دولت وی و 

طلبد. اما به تدریج صف و قدرت مقابل نیز دست به کار شد و حی بود که کنکاش پیرامون آن بحث دیگری میروند اصال

را راه انداخت و شد آنچه شد: … پوشان و موتورسواران و ای، کارشکنی کفنهای زنجیرههر نه روز یک بحران، قتل

و اعتراضات گسترده و پرشکوه بعد از  88پرتقلب و تخلف نژاد و رو به ویرانی بردن کشور و انتخابات احمدی  دولت اول

آن و سپس باز بسیج نیروهای سرکوب گر و سرکوب جنبش سبز و تدوم ویرانگر دولتی که اینک فاسدترین دولت تاریخ 

 ایران در پردرآمدترین دوره درآمد نفتی بود.

اصالحی و اصالح طلبی نیز به عنوان بدیل قدرتمند  در هر حال در این دو دهه به تدریج یک استراتژی به عنوان استراتژی

 استراتژی قبلی انقالبی مطرح شد.

شد برای ما چنین گفت تجربه انقالب )انقالبات( ویرانگر است )حداقل تصور میاستراتژی اصالحات قبل از هر چیز می

ده همه حقیقت نیست(. استراتژی بوده است، تصوری که عناصری از حقیقت را با خود دارد و البته کامل و دربرگیرن

ندارد. به اضافه این که   اصالحی هم چنین می افزود که جامعه کنونی ایران نیز دیگر توان و نیروی انقالب کردن را

بندی ها و تکثرهای حکومت کنونی برآمده از یک انقالب )البته به انحراف رفته(، همانند حکومت شاه مقتدر نیست و الیه

آن وجود دارد که اینک فعال شده و شاید به سان تجربه بلوک شرق در آن اصالحاتی اساسی اتفاق بیفتد. گوناگونی در 
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خواهد در چارچوب مقدورات و ممکنات حرکت کند. با گفت و گو، اقناع و مسالمت پیش برود و به استراتژی اصالحات می

ی با این استراتژی به دنبال اصالح رفتار حکومت و اما برخ… . ناپذیر انجام دهد وهای مطمئن و برگشتتدریج حرکت

نهادن به قانون )و حداکثر اصالح برخی قوانین برای اصالح همین ساختار حقیقی و حقوقی( هستند و بازگشت و گردن

 نگرند. کسانی هم که به اجمال و ابهام ای برای تغییر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت میبرخی نیز بدان به سان مرحله

 معتقدند قانون اساسی نیز قابل تغییر است در مرز میان این دو رویکرد به روند اصالحی قرار دارند.

اما با هر یک از این دو رویکرد که به اصالحات بنگریم باید هم نقاط و ممیزات مثبت آن را در نظر بگیریم و هم نقاط 

توان دستاوردهای نسبی تاریخی آن را با دیگر می های آن را. به نقاط مثبت آن اشاره کردیم وضعف یا محدودیت

رویکردها هم مقایسه کرد. اما مهم این است که با چه متر و معیاری این سنجش و مقایسه صورت بگیرد اگر با معیار و 

ام های انقالبی دهه اول انقالب بنگریم، هیچ کدو روش 22تا  52های اصالحی دهه به دستاورد روش« هدف نهایی»متغیر 

اند. از این نظر هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد اما اگر با متغیر تاثیرگذاری به نبرده« هدف نهایی»راهی به مقصد و 

به مسئله بنگریم شاید   طلبیخواهی و عدالتمعنای آزاد کردن فضا و امکانات و نفر و نیرو برای جنبش دموکراسی

وند با بستر مناسب اجتماعی نوین ایران( عده و عدّه و نفر و نیرو و فضا و تر باشد که حرکت اصالحی )در پیقضاوت ساده

امکانات خیلی بیشتری برای کنشگران اجتماعی و سیاسی )حال هر رویکرد استراتژیک و هدف نهایی که در سر داشته 

 باشند( آزاد کرده و فراهم ساخته است.

مل مطرح است. این سواالت الزاما در نسبت و مقایسه با دیگر اما؛ در برابر این رویکرد نیز سوالتی جدی و قابل تا

های خود این رویکرد است. به طور مشخص سوال این ها و ناتوانیرویکردها نیست بلکه در اجزای برنامه و توانایی

دی از پس از آزا 1382ای در سال است که درست است که اصالحات دستاوردهای بسیاری داشته است )نگارنده در مقاله

زندان اول دوران اصالحات در نشریه آبان به این موضوع پرداختم که اینک جای بحث آن نیست( اما حد و حدود موفقیت 

آورد با توجه به تناسب قوا، ساختار قدرت و تقسیم اختیارات در قانون اساسی آن علیرغم فضا و نیرویی که فراهم می

تواند به تنهایی مافیای روندهای اصالحی )و به دنبالش اعتدالی( میکنونی تا کجاست؟ به طور مشخص و عینی آیا 

های سخت قدرت که به سالح نظارت استصوابی و قوه قضاییه و اقتصادی سیطره افکنده بر اقتصاد ایران و نیز هسته

کشور مجهز  ای و خارج ازنیروهای امنیتی اصلی و موازی و سپاهیان و نظامیان حاضر در صحنه داخلی و حتی منطقه

است را به مرزهای قانونی عقب براند؟ آیا می توان با صرفا استفاده از مسیر و روش اصالحی، سیطره انحصارات 

های کالن بودحه کشور به طور رسمی و غیررسمی به آن ها را، اقتصادی، بنیادهای خارج از چارچوب قانون و تخصیص

ه ها اساسا راهی برای رشد و توسعه ملی اقتصادی کشور متصور مانع شد؟ و اگر نه، آیا بدون ورود به این حوز

توان هسته سخت قدرت مطلقه در ایران را وادار کرد به یک قوه قضاییه سالم و هم چنین آیا با این رویکرد می  هست؟

 راستایی قانونی  رطرف رضایت دهد که حداقل منتقدان و مخالفان قانونی را تحمل کند؟ و یا بپذیرد که وزارت اطالعات دبی

تر نکند؟ و یا اجازه فعالیت احزاب )حتی در چارچوب همین ها را هم تنگخودی حرکت کند و الاقل به طور مرتب دایره

ها سوال قوانین موجود( فراهم شود؟ تیغ نظارت استصوابی را باز در همین محدوده قوانین موجود زمین بگذارد و ده

ه یک نفر به نام والیت فقیه بیش از هفتاد، هشتاد درصد قدرت کشور را در دست داشته باشد شبیه به این. آیا تا موقعی ک

و تک نفره سیاست داخلی و خارجی کشور را به هر طرف که خواست بکشد و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد؛ آیا امکان 

شود؟ خالصه این رت در ایران فراهم میرشد و توسعه و رفاه تا چه برسد به آزادی و انصاف وعدالت و توزیع عادالنه قد

که بدون حداقلی از شکاف برداشتن و تعدیل مافیاها و انحصارات اقتصادی و بدون حداقلی از تعدیل قدرت مطلقه تا چه حد 

تأثیر است؛ این که خود وجود یا عدم وجود اصالحات بی  شود گفتشود؟ نمیراه برای توسعه و آزادی و عدالت گشوده می

ی کورچشمی خواهد بود، اما میزان و حد آن تا کجاست و آیا همین میزان برای رشد و توسعه کشور و تامین حدی نوع

سازی و تقویت و استعالی همین حد از به سامان قابل قبول از آزادی و عدالت برای اعتالی کشور کافی است؟ آیا غنی

صالحات از باال و در قدرت برخواهد آمد؟ به لحاظ شدن اوضاع کشور به تنهایی از همین رویکرد و استراتژی ا

 استراتژیک قرار است استراتژی اصالحی ما را تا چه سرحد و مقصدی پیش ببرد؟

مالیزم نشده ها دچار مینیها و محدودیتها و شکستپاسخ این سوال بسیار جدی و اساسی است و اگر در زیر فشار سختی

بنگریم و استلزامات و مقدمات ضروری برای رشد و « رویا اندیشانه»و نه « واقعی»ر باشیم و اگر به آینده ایران از منظ

توسعه و رفاه و آزادی و عدالت و امنیت همگانی و ملی را به خوبی مرور کنیم خواهیم دید که رویکرد و استراتژی 

 «کافی»ای خاص حقیقی و حقوقی آن هاست اما بنا به محدودیت« الزم»پردستاورد اصالحات نیز هر چند برای آینده ایران 

 نیست.
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ای در مسیر اهداف نهایی معتقد باشیم استراتژی اصالحی شرط الزم و رویکردی پردستاورد تا اینجا اگر به اهداف مرحله

 به این»بسنده کنیم و « استراتژی ناتمام»و اگر نخواهیم به « کجا دهد این باده کفاف مستی ما»اما   برای ما خواهد بود،

میل و تر بیندیشیم، باید به تکتر و عملیاکتفا نکنیم و بخواهیم با یک نگاه جامع و کامل به یک نقشه راه دقیق« نیز بگذرد

 تکامل این استراتژی بپردازیم.

تر، در اندیشیدن به فرجام و ها، درگامی فراپیشتا اینجا علیرغم دستاوردهای نسبی و البته قابل سنجش انواع استراتژی

تایج درازمدت هر استراتژی )و البته با توجه به وقت و انرژی و سرمایه اجتماعی که با خود هزینه خواهند کرد(؛ ن

دانست. « آرزواندیشی»را در نهایت نوعی … ای دیگر همه آن ها چه رویکرد اصالحی و چه انقالبی وتوان از زاویهمی

ا محاصره و به عقب برانند و این که روند اصالحی به اصالح رفتار این که مردم انقالب کنند و یا نهادهای مدنی قدرت ر

ها ما را در آستانه )و نه در درون!( هدف نهایی قرار حکومت در اقتصاد و سیاست و اجتماع منجر شود و هر یک از این

ها و به جز همین رسد. اما چاره چیست؟ به جز همین استراتژیگی و هر یک به نوعی آرزواندیشی به نظر میدهد؛ همه

آدمیان موجود برای کنشگری و پیشبرد استراتژی ها نه عقل کلی وجود دارد که طرحی نو در اندازد و نه فرشتگان از 

گذارند که یک استراتژی طالیی را به کار برند و کیمیایی شوند که آسمان یا موجوداتی از کرات دیگر پا به سرزمین ما می

 . پس چاره چیست؟مس شرایط ما را طال سازند

 تحول خواهی؛ یک استراتژی موازی و ترکیبی

ای در روزنامه صبح امروز به اجمال و ابهام نوشته و در سرمقاله  طلباصالح  فکردر دوره اصالحات یکی از افراد خوش

پس از بعضی  گفته بود ما در روش، اصالح طلب و در هدف، انقالبی هستیم و نوعی اصالح انقالبی را مطرح کرده بود.

ان و تالش برای اصالح روابط با انهای دولت خاتمی )در امتداد برخی کارکردهای مثبتی چون مصاحبه او با سیناکامی

ای توسط وزارت اطالعات، و های زنجیرهتر از همه پذیرش مسئولیت قتلها و مهمگفتگوی تمدن  و سپس طرح  امریکا

اقتصادی، آموزش عالی، وزارت ارشاد آغاز شده بود(، و با تشدید ضعف ها و های نیز برخی اصالحاتی که در حوزه

طلب به ترجمه و تبلیغ نظر و پژوهشگر اصالحشکست ها و پیش روی روز افزون جریان مقابل؛ برخی از افراد صاحب

پردازان تحوالت در )ترکیب اصالحات و انقالب( که عمدتا توسط محققان و نظریه« اصقالبی»های موسوم به برخی تئوری

های گذشته و توقعات بیش از حد از روش و «اغراق»رسید بندی شده بود، پرداختند. به نظر میبلوک شرق صورت

 …استراتژی اصالحات و حمالت شدید و تحقیر مشی انقالبی، مقداری تعدیل شده بود

نشگران سیاسی را تعدیل کرد )و گاه حتی به نژاد اما باز سطح توقعات و مطالبات بخش زیادی از کتجربه دولت احمدی

هایی کمتر از جریان اصالحات پا به میدان نهاده؛ حکایت چالش خط حداقل رساند( و اینک که جریان اعتدال با داعیه

 ها هم چنان برقرار است.ها و استراتژیمشی

ها و قشه راهی مسیر مشکالت، بحرانها چه رویکرد و نها و استراتژیای یک قرنه از انواع خط مشیحال با تجربه

 را خواهد گشود؟  های آتی مابستبن

مندی از نقاط مثبت و عملی )کوتاه و درازمدت( هر خط مشی و استراتژی و پرهیز از به نظر می رسد به جز بهره

ی هر یک چاره ها و مرزهای فرجامین و حداکثر تاثیرگذاری و راهگشایعوارض منفی آن و وقوف و آگاهی بر محدودیت

د؛ ای صورت گیردیگری نداریم و باید سعی کنیم تا ترکیبی از آنها را مورد استفاده قرار دهیم. چرا که قرار نیست معجزه

هاست! و قرار نیست نیروهای غیبی به کمک ما بیایند، هر چند ایران همیشه هر چند ایران همیشه مملو از شگفتی

ایانند! ولی در هر حال قرار نیست از ابتدا به رویا فرورویم و با آرزواندیشی برای فردا نمنیروهای نهانی دارد که خود می

زمینه تالش امروز را از دست بدهیم. اما اگر امروز در حد توان و نیرو ودر چارچوب مقدمات و ممکنات حرکت کنیم، از 

 م.معجزه فردا و سربرآوردن نیروهای نهان و تحقق رویاها نیز ناامید نیستی

 ها چه نقاطی را می توانیم اخذ و ترکیب کنیم؟ها و استراتژیاز انواع خط مشی

ها را بپذیریم. صورت مسئله ایران یک مجهولی نیست و پاسخ یک خطی و تک در ابتدا باید تقسیم کار و تنوع مولفه

 ای نیز ندارد.مولفه
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ها و روستاهایش رسانه بسیاری از شهرها و شهرستانای پهناور که در نیاز همیشگی جامعه ماست، جامعه« آگاهی»

های داخلی و خارجی و قشر دانشجو ترین مرجع خبررسانی و ارائه گزارش و تحلیل است. دیگر رسانهرسمی حکومت مهم

موازی و رقیب رسانه ایکه اینک در هر شهر و روستا به وفور حضور دارند، رسانه  به عنوان یک مرجع اجتماعی

ته داش  برندهبخشی کنند، توصیف و تجویزهای واقعی، ملی و پیشکومتی هستند که می توانند یکسره آگاهیرسمی ح

تکمیل کنند و سخنان   اش راها و خبرهای ناقصرسمی را آشکار سازند و حرف های رسانهها و فریبباشند و دروغ

رد، بلکه جنبه فرهنگی و به خصوص مذهبی آن در دهی تنها جنبه سیاسی ندااش را به عمق ببرند. این آگاهیسطحی

را از دست مافیای قدرت و ثروت بگیرد « تزویر مذهبی»است تا ابزار و سالح « سیاسی»اقشار وسیعی از مردم هم نیازی 

م؛ است تا اخالق جامعه را از فروپاشی نجات دهد )در ایران در درازنای تاریخ قبل و بعد از اسال« اجتماعی»و هم نیازی 

 هم چنان بدون رقیبی جدی هنوز هست(.  مذهب بزرگترین مرجع و پشتوانه اخالق انسانی و اجتماعی و خانوادگی بوده و

های بزرگ طبقاتی نیاز دائمی به ارزش واالی نارضایتی اقتصادی و فساد گسترده مالی، در کنار فقر و بیکاری و فاصله

اعم از کارگران   بگیرانبه نفع بیکاران از یک سو و مزد/حقوق« طبقاتیگیری جهت»شود و ضرورت عدالت را یادآور می

دهی و عمل سیاسی بسیار ضروری است. ضمنا باید وقوف و معلمان و دیگر کارمندان از سوی دیگر در رویکرد آگاهی

به دیگر  داشت که علیرغم عمده بودن خواست دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و بسترساز بودن آن برای دستیابی

های اجتماعی از جمله عدالت؛ اما کسب آزادی بدون همراهی ناراضیان اقتصادی در پویش و جنبش اهداف و آرمان

اجتماعی کنونی و برخورداری اقتدارگرایان از درآمد نفت و تجهیز  –خواهی به علت توازن قوای سیاسی دموکراسی

 و متصور نیست.ماشین کنترل و سرکوب امنیتی با اتکا به آن، میسر 

 

جامعه ایران اما از خشونت تجربه ناخوشایندی دارد. کسانی که با سالح خشونت به قدرت برسند، با اتکاء به آن هم 

ها و ، جنگ هشت ساله و ویرانی12های دوران اولیه پس از انقالب و دهه خونین حکومت خواهند کرد. خشونت

انداز یرامون کشورمان را فراگرفته، مردم ایران را نسبت به هر نوع چشمهایی که در سال های اخیر کل منطقه پناامنی

توان گفت مضمون اندازد. هرچند در یک بحث صرفا نظری میمشابه نگران کرده و به طور جدی به تردید می

 خواه صورت گیرد توسططلب یا تحولتحوالت اجتماعی بیشتر از آن که توسط کنشگران اصالح  آمیزغیرخشونت

نکنند، اگر تجمعات و اعتصابات آنها را  ها در آرای مردم دست کاریشود. اگر حکومتها سمت و سو داده میحکومت

العملی نیز وادار نخواهند شد. هر چند باید دانست که وقتی حرکات سرکوب نکنند؛ آن ها حتی به خشونت محدود و عکس

شان خواهد بود و بازی را به نفع خود خواهند بیشتر از مخالفان ها در اعمال آن به خشونت کشیده شود، قدرت حکومت

اند ولی در هر حال تجربه چرخاند )هر چند گاهی اوقات نیز در همین مواقع، مردم ایستاده در صحنه پیروز میدان بوده

 آمیز بسیار قابل تأمل و تردید افکن است(.تحوالت خشونت

شار دولت و قدرت نفتی بوده اما به خصوص به علت جوان بودن جامعه، گاه در جامعه مدنی ایران هر چند همواره زیر ف

اش را به عنوان ستون فقرات یافتههای جدیدی گشوده است و گاه نیروهای به تدریج شکل گرفته و تربیتاوج ناامیدی راه

نهان؛ ضعف و نقصانی استراتژیک  ها نیز )در جنبش سبز( فرستاده است. نادیده ماندن این نیرویمقاومت مدنی به خیابان

آمیز و رویااندیشانه نگریست. بوده است، اما در میزان توان و اندازه و مداومت آن ها نباید اغراق 52تا  42های در دهه

ای تاریخی و شرط الزم )و های استراتژیک؛ برخاسته از تجربهنگر و مدنی به طراحیو ترکیب کردن نگاه جامعه  اضافه

هاست. نفتی و مقتدر بودن دولت هم ضرورت وجود این الیه مدنی را برای ه کافی( برای پیشبرد انواع استراتژیالبته ن

های آن را به علت شود و هم خود محدودیتیادآور می  گی بیش از حد قدرتگستری روزافزون دولت و مطلقهکنترل دامن

های یعنی نیازمندی دولت به درآمدها و مالیات اش( و نه برعکسمتکی بودن اکثر فعاالن این الیه به دولت )و پول نفت

 ملت، و نیز برخورداری و اتکای ماشین کنترل و سرکوب به درآمد نفت را گوشزد می کند.

را جز اصالحات برخاسته از تحوالت در اعماق و بنیادهای جامعه ایران، تلطیف نکرد.  12انسداد سیاسی و اجتماعی دهه 

های خودش را پس از مدتی محدودیت  ها( آزاد کرد. اماراهی نو گشود و نیروهای زیادی )برای انواع استراتژیاصالحات 

 ها هم چنان برقرارند و استمرار دارند.ها و این محدودیتنیز نشان داد. آن توانمندی
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بته سرنخ تحمیل آن به مردم را آمیز خط بطالن تجربی کشیدیم )و الحال تا این جا بر استراتژی و رویکردهای خشونت

بست و امتناع دموکراسی در ایران و ها دانستیم( و نیز خط مشی و رویکرد دیگری که معتقد به بنبیشتر در دست حکومت

المللی و فشار بیرون است و یا حداقل معتقد است اهرم تحریم و حتی فشار و حمله یابی آن با مداخالت بینلزوم شکل

ای برای ایجاد شورش و انقالب توسط مردم است را هم اساسا به علت درون مایه غیر ملی اش کنندهر فعالنظامی کاتالیزو

خارج از بحث قرار دادیم. بر این استراتژی نیز خط بطالن اخالقی و ملی )و نیز کارکردی، به خاطر اختاللی که در تکوین 

 گذارد(، کشیدیم.ز خرابی و بحران بر جای نمیکند و طبق تجارب پیش رو جدموکراسی در ایران ایجاد می

 

توان بر آن عنوان آید که میبخش، مدنی و اصالحی؛ ترکیبی به دست میهای آگاهیها و استراتژیحال از خط مشی

یابی و تقویت دهد، هم بر تقویت جامعه مدنی و تشکلبخشی انجام میهم آگاهی« خواهیتحول»گذاشت. « خواهیتحول»

فشرد و هم در حکومت اقتدارگرای والیت مطلقه پا می… ی مدنی اعم از سیاسی و طبقاتی و جنسیتی و قومیتی و نهادها

 اندیشد.فقیه به اصالحات با دو هدف تسهیل در تأمین رفاه نسبی برای مردم و فضای نسبی برای فعاالن سیاسی و مدنی می

اهداف نهایی )جدایی دین و دولت، انتخابات آزاد، عدم تمرکز و  گیری به سمتخواهی هر چند جهتدر رویکرد عملی تحول

وجود دارد اما در …( توزیع ملی قدرت، تحقق آزادی، عدالت و حقوق بشر، رفع تبعیض در همه جا و از همه کس و

بال را دن« حداقل رفاه برای مردم و حداقل فضای تنفسی برای فعاالن سیاسی و مدنی»مرحله اول دو هدف مرحله ای 

های بعدی را فعل و انفعاالت چهارگانه جامعه، حکومت )به خصوص مسئله رهبری جمهوری کند و مسیرها و نقشه راهمی

توان با سیال و کند. از امروز نمیای و جهانی تعیین میاسالمی و تغییر آن(، بین جامعه و حکومت و نیز مسایل منطقه

های بعدی( ترسیم کرد. جز آن که تأکید نمود که به یق برای گام )و گاممتحول بودن چهار عرصه یادشده نقشه راه دق

دهی ) سیاسی و فرهنگی و دینی(، حرکت مدنی و حرکت اصالحی که ها روی میز است! اعم از آگاهیحلاصطالح همه راه

 شود.نامیده می« خواهیتحول»، «اهداف نهایی»در ترکیب با یکدیگر و در نگاه به 

 ل و گفتمان غرب ستیزانهمفهوم استقال

 

 کاظم علمداری

با پیدایش و رشد تمدن مدرن درغرب، ازجمله حکومت مشروطه، سرمایه داری صنعتی، قوانین سکوالر، آزادی، 

دمکراسی، شهروندی، آموزش رسمی، علوم جدید، فردیت و غیره؛ غرب متحول شد. بزرگترین بازتاب تحول غرب در 

 .که ساختار استبداد سیاسی این را دگرگون کردایران انقالب مشروطیت بود 
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 نگاه چهار نسل روشنفکری ایران

قبل ازانقالب مشروطیت کوشش های اصالح گرایانه ای ازدرون و برون حکومت با الگوبرداری ازتحوالت جوامع غربی 

فکری ایران در این برای نوسازی فکری، اقتصادی، نظامی واجتماعی ایران به وجود آمده بود. موج اول جنبش روشن

زمان شکل گرفت و افراد شاخصی مانند میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزا آقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالبوف تبریزی، 

میرزا فتحعلی آخوندزاده، سید جمال الدین اسد آبادی، یوسف خان مستشارالدوله، میرزاحسن خان سپهساالرکوشیدند که 

 حول کنند.هم حکومت و هم جامعه را مت

پی آمد دشوارده ساله انقالب مشروطیت، از جمله جنگ های داخلی و منطقه ای، نا امنی، فقر و بیماری گسترده، مانع 

ازپی گیری خواست های مشروطیت شد و نظم و امنیت و حفظ تمامیت ایران به اصلی ترین خواست جامعه ایران بدل شد. 

قادرشد برای اولین بار درتاریخ ایران به حکومت ایلی خاتمه دهد و پدیده دولت رضا شاه ازمیان این شرایط سر برآورد. او

ملت، یکی از ویژگی های تمدن مدرن را، جایگزین آن کند. نسل دوم روشنفکران ایرانی بعد از مشروطیت در خدمت  –

 پروژه نوآوری های حکومتی در چارچوب نظام دیکتاتوری رضا شاه قرار گرفتند.

، و 1322گ جهانی دوم و اشغال خاک ایران، و پی آمد آن برکناری رضا شاه توسط متفقین، جنبش دهه با گسترش جن

نسل سوم روشنفکران ایرانی متولد شد. ویژگی این دوره فضای باز سیاسی و شکل گیری احزاب و گرایش های مختلف و 

لی بود. دراین شرایط چهار گرایش متضاد عقیدتی و مرامی درعرصه اجتماعی و کشمکش های درون مجلس شورای م

سیاسی اصلی در برابر هم قرار گرفتند. گرایش نا متجانس مذهبی، ملی، مدافعان گسترش روابط با غرب، و هم چنین 

و به 1332مرداد  28گرایش چپ با ویژگی برجسته نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. این دهه با کودتای 

با غرب پایان گرفت. بعد از کودتا، نوسازی دوره محمد رضا شاه همراه با دیکتاتوری سیاسی  سود گرایش حفظ و گسترش

 وجه برجسته این دوربود.

 تحول اصالحی به انقالبی

، ناموفق 1341 -1332تا آغاز دهه چهل، جنبش اصالح گرایانه در برابرحکومت باقی ماند. با نا کامی جنبش سال های 

دولت علی امینی وشکست جبهه ملی سوم، جنبش وارد فاز سرنگونی رژیم گردید. گذشته از ماندن تالش های اصالحی 

تماعی اج  درستی و نادرستی این دگرگونی فکری و سیاسی، نگرش مقابله با سرمایه داری نوپای ایران، به عنوان پایگاه

به وجود آورد. از این پس خواست جنبش  رژیم و مقابله با سرمایه داری جهانی، پایه های یک انحراف فکری را در ایران

به موازات جنبش های رهایی بخش جهان، جنبش انقالبی ایران نیز  اصالحی به جنبش انقالبی و سرنگونی طلب بدل شد. 

خواهان مقابله با استعمار و امپریالیسم و طالب بدیل سوسیالیستی گردید. این ویژگی بخشی از نسل چهارم جنبش 

 بود.روشنفکری ایران 

رشد صنعت مونتاژ یا وابسته ایران به غرب افزون بر جنبش انقالبی، یک جریان فکری بومی گرا و غرب ستیز را نیز به 

و   وجود آورد. برخی از روشنفکران از فرنگ برگشته نیزبه این اردو پیوستند. جریانی که یک سرآن به جنبش انقالبی

 شاه وصل می شد.سر دیگر آن به حمایت عناصری از درون رژیم 

 رابطه با غرب عامل پیشرفت یا عقب ماندگی؟

نزدیکی محمد رضاشاه به غرب سبب شد مخالفان او را عامل غرب در ایران بخوانند و فرایند رشد صنعت نوپای ایران را 

ی و و یا انقالباهرم استثمار زحمتکشان ایران بدانند.این جریانات فکری و سیاسی، درکنار گرایش های مذهبی، واپس گرا، 

سوسیالیست های دینی اتحاد نا نوشته ای را علیه رژیم شاه، سرمایه داری ایران و متحدین غربی آنها به وجود آورند. 

آنچه در این میان نا روشن بود، رابطه غرب ستیزی با آزادی خواهی و دمکراسی و چگونگی رشد و توسعه جامعه ایران 

 کری بود.از دید این جریان سیاسی و روشنف
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بخشی از جریان غرب سیتزجهانی می دید. اما همین جریانات سیاسی چپ،  جنبش چپ به دلیل گرایش به شوروی خود را 

سرمایه داری تجاری و بازاری ایران را متحد خود و قربانی سرمایه داری صنعتی ایران می دانست. سرمایه داری صنعتی 

ز به واردات تکنولوژی مدرن، با سرمایه داری و صنایع غرب در ارتباط بود ایران بنا بر ضرورت دوره ای اش، یعنی نیا

 و منافع مشترک داشت.

افزون بر آن، این نیروها، عقب ماندگی تاریخی و داخلی ایران را به استعمار و امپریالیسم نسبت می دادند. دانسته و 

این گونه برای خود هویت سیاسی معترض و  ندانسته وارد اردو کشی جهانی بلوک شرق در برابربلوک غرب شدند و

انقالبی ساختند؛ و به جای بهره برداری خردمندانه و سنجیده از امکانات تمدن مدرن و مشارکت در ساخت جامعه، مردم 

 را به مقابله با تجاوز سرمایه داری جهانی برانگیختند.

ستند. با گسترش روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری آن ها رابطه با کشورهای غربی را مانع رشد و توسعه ایران می دان

ایران با غرب، بی آنکه ایران مستعمره قدرتی باشد، همانند جوامع مستعمره، شعار استقالل طلبی را به گفتمان غالب در 

ار و با قطع این رابطه زیر شع جامعه بدل کردند. تصور برآن بود که مشکالت ایران ناشی از رابطه رژیم با غرب است 

 استقالل خواهی مشکالت ایران برطرف خواهد شد.

برخی گفتمان غرب ستیزانه را با پوشش پشتیبانی از بورژوازی ملی )داخلی( توجیه می کردند. آن گونه که گویی 

بورژوازی داخلی خود مانند بورژوازی غرب در حال ساختن اقتصاد صنعتی و دمکراسی بوده و حضور صنایع غربی مانع 

نخبگان ایرانی، به ویژه چپ ها ضرورت رابطه سازمان یافته و هدفمند با غرب صنعتی را جدی نمی دانستند. آن بود. 

 برعکس، با عدم تفکیک تمدن غرب از تجاوزهای استعماری و امپریالیستی، نفرت از غرب را ترغیب می کردند.

 و” بازگشت به خویشتن خویش”،”ستیناسالم را“، ”جامعه بی طبقه“در چنین شرایطی مفاهیمی چون سوسیالیسم، 

بومی گرایی و دیکتاتوری پرولتاریا در ادبیات سیاسی ایران جا باز کرد و لیبرالیسم، سرچشمه آزادی و دمکراسی و رشد 

اقصاد صنعتی، به شدت بد نام شد. بخشی از نیروهای چپ بیش از آن که به فکر منافع ملی خود باشند به فکر 

لتری بودند. به طوری که برخی منافع روس ها را، زیر همین شعار انترنالیسم پرولتری بر منافع ملی انترناسیونالیسم پرو

خود مقدم می دانستند. شکاف ملی ناشی از نگرانی از رشد کمونیسم در ایران، به رشد اسالم سیاسی رادیکال از یک سو 

 و منجرشد.و جان سخت تر شدن دیکتاتوری حکومتی و حامیان جهانی آن از دگرس

حدود پنج سال بعد از انقالب ایران، بلوک سوسیالیسم، الگوی چپ های ایران، گام های وارونه ای در نفی آن چه برایش 

همراه با دولت های ” تئوری های وابستگی“انقالب کرده بود بر می داشت و نظریه های جهانی چپ انقالبی، از جمله 

پس گفتمان و دیسکورس دگرگونی های انقالبی و دولت محور جای خود را به  سوسیالیستی رو به افول نهادند و از آن

الگوهای اصالحی و جامعه محور، دمکراسی و جامعه مدنی داد. درآن زمان بود که چپ در عرصه جهانی دریافت که 

عامل جا به جایی انقالب و نفی سرمایه داری نه تنها برابر با آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی نیست، بلکه تنها 

 دیکتاتوری و پی آمد های وخیم ناشناخته است.

 .خالصه کالم، انقالب ایران پنج سال زود رخ داد

 کار از کجا خراب شد؟

ناچارند که پس  مردم ایران که با خواست و شعار استقالل و آزادی انقالب کردند، ولی نه به آزادی رسیدند و نه استقالل، 

بازنگری کنند و دریابند که کار  اسالمی و پی آمد های تخریبی آن، در اندیشه های دیروز خود سال حکومت  31از گذشت 

با   آزادی خراب شد. از کجا خراب شد. به نظر نگارنده کار از کژ فهمی در باره معنا و مفهوم استقالل و رابطه آن با 

 برداشت درست از این واژه ها شاید انقالبی هم رخ نمی داد.

استقالل را به معنای، استقالل آب و خاک معنا می کنند، نه استقالل مردمی که در آن آب و خاک زندگی می کنند.  بسیاری

در جمهوری اسالمی ایران آزادی و “قانون اساسی آمده است:  این تعریف از استقالل بسیار ناقص است. در اصل نهم 
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نا پذیرند و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد  استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک دیگر تفکیک

یا گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران 

ی مشروع را، هر کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی های ها

 ”چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

این اصل استقالل را محدود به استقالل آب و خاک نکرده است. ولی مشکل دیگری دارد که در این نوشته فقط به آن اشاره 

این است که در می شود. هم چنین بند اول این اصل تنیدگی آزادی و استقالل را به درستی بیان کرده است. اما آن اشاره 

بند دوم این اصل آزادی مردم مشروط به مشروعیت شده است، نه مشروط به قانون. در حالی که قدرت منتخب، پاسدار 

قانون است، شرع در اختیار چند فقیه است که به خواست و مصحلت خود آزادی را مجاز یا محدود و ممنوع می کنند. ولی 

 اصل قانون اساسی نیست. موضوع این نوشه برداشت از استقالل است. موضوع این نوشته تناقض موجود در این

استقالل، یعنی استقالل مردم از قدرت های خود کامه، چه داخلی و خارجی. و گرنه استقالل آب و خاک به تنهایی ارزشی 

اند، ولی مردم آن ها  ندارد. بسیاری از دیکتاتوری های جهان، مانند روسیه و چین از استقالل آب و خاک برخوردار بوده

استقالل زندگی و تصمیم گیری نداشتند. مردم آلمان شرقی از استقالل آب و خاک برخوردار بودند. بد فهمی در باره 

استقالل سبب شد که قطع روابط اقتصادی، صنعتی با جهان غرب استقالل تعبیر شود. این اصل مطلبی است که در این 

ا کار از این جا خراب شد. به همین دلیل پس از پیروزی انقالب، اموال سرمایه داران توضیح داده می شود. زیر نوشته 

و مقابله با نفوذ و قدرت بیگانگان و اموال سرمایه داران داخلی به عنوان پایگاه امپریالیسم و   خارجی به نام استقالل

 سرمایه داری جهانی مصادره شد.

 فرضیه ها

دلیل این رابطه، نخست سرمایه داری جهانی به سرکردگی آمریکا منابع ملی ایران را به  فرضیه ها براین اساس بود که به

و سرمایه داران ایران کمپرادور یا دالل اند و مانع از رشد  تاراج می برد. دوم، سرمایه دارای ایران وابسته به خارج 

بودند ویا تولید کنندگان کاالهای سنتی ایران.  سرمایه داری ملی می شوند. منظور از سرمایه داری ملی هم یا تجار بازار

فرا تر ازاین، سرمایه داری تجاری، بازاری، عقب مانده و سنتی ایران در برابر سرمایه داری مدرن، صنعت گر و آینده 

 نگر، تقدیس می شد و متحد انقالب و نیروهای چپ خوانده می شد. همه این فرضیات و نتیجه گیری ها بر اساس بد فهمی

هایی انجام می گرفت که به گفتمان غالب ساختار ذهنی در ایران بدل شده بود و بر همان اساس انقالب علیه سرمایه داری 

و نفوذ غرب در ایران را ضرورتی اجتناب نا پذیر می انگاشت. مقابله با دیکتاتوری شاه، که اصلی ترین مانع رفع 

 داری و امپریالیسم قرار گرفت.مشکالت ایران بود تحت شعاع مقابله با سرمایه 

با این توضیحات، و به عبارت ساده، معنی و مفهوم استقالل، پایان دادن به مناسبات موجود میان ایران و جهان سرمایه 

داری بود. بنابراین، مقابله با سرمایه داری مدرن داخلی، و قطع رابطه با سرمایه داری خارجی، استقالل نامیده شد. 

سال شعار مرگ بر آمریکا برای  33و با  ی ثبات، منافع و بقای خود را در ادامه این فرهنگ و گفتمان دید جمهوری اسالم

ایران دشمن خیالی ساختند و حول آن مردم را بسیج کردند.چپ نه تنها از این شعار ها استقبال می کرد، بلکه خود هدایت 

سالمی هنوز حفظ قدرت انحصاری خود را در ادامه وضعیت سال جمهوری ا 33گرآن بود. به همین دلیل حتی با گذشت 

کنونی می بیند و عادی سازی رابطه با آمریکا را به سود خود نمی داند. در حالی که ایران شدیدا نیازمند عادی سازی 

 رابطه با آمریکاست.

ن فرضیه ها و بد فهمی ها، احکام حکام جمهوری اسالمی نیز خود از این گفتمان ها به دور نبودند. در پی واقعی دانستن ای

و آن را به دست  مصادره اموال سرمایه داران و صنعت گران مدرن ایران، و سرمایه گذاری های خارجی را صادرکردند 

کسانی سپردند که توان و شایستگی مدیریت آنه ا را نداشته اند و گاهی در راه منافع شخصی و عقیدتی خود به کار بسته 

 اند.

تصور و ذهنیت غالب، با قطع رابطه صنایع ایران با غرب، رشد و توسعه نیز محدود و در مواردی مسدود شد. با خالف 

عرصه جوالن سرمایه داری سنتی، تجاری و بازاری ایران وهم چنین قشر فرصت طلب و تازه   بدین ترتیب، اقتصاد ایران

ارها و اصول قانونی و اخالقی از ادغام بیشتر اقتصاد با نهاد به دوران رسیده ای شد که با شتاب و زیر پا نهادن تمام معی
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سیاست، دستگاه قضایی، امنیتی و نظامی سودهای کالنی را نصیب خود کرده است. پیوند دیرینه بازاریان با روحانیت، 

 یعنی حکام جدید، این راه را تسهیل می کرد.

یران در کنار عقب مانده ترین قشرهای مذهبی، با لیبرال خواندن این بد فهمی از پدیده استقالل و آزادی بود که چپ های ا

دولت موقت بازرگان، که خواهان حفظ نهادها و دست آوردهای صنعتی و اقتصادی جامعه ایران و ادامه مناسبات جهانی 

کسانی قراردادند که بود قرار گرفتند. آن ها با این ذهنیت و سیاست توده های بر انگیخته از انقالب و متوهم را در خدمت 

 کمتر به منافع ایران و بیشتر به منافع قشری و گروهی خود فکر می کردند.

فرضیه نادرست دیگر این بود که با حذف سرمایه داری مدرن داخلی و قطع رابطه با سرمایه داری غرب، آزادی نیز به 

بر کشیده قدرت علیه هر منتقد و مخالفی مهلت دست می آید. نخبگان سیاسی سکوالر و چپ تا آمدند به خود بیایند، تیغ 

 شان نداد که راهی دیگر پیش بگیرند.

ووابستگی به واردات صنایع و کاالهای خارجی بدل می کنند. در   برخی هم استقالل رابه فرمولی ساده، یعنی عدم نیاز

ه ای جهان رشد و توسعه یابد و حالی که هیچ کشوری قادر نیست بدون حفظ مراوده های تجاری، صنعتی، علمی و سرمای

 از منابع و ثروت جهانی سهم مهمی نصیب ملت خود کند. در رقابت ها 

مگرایران با در آمد ارزی از فروش منابع طبیعی خود مانند نفت و گاز چه می تواند بکند، جز آن که در ازای فروش آن از 

خود را وارد کند. این وابستگی دو جانبه، یعنی وابستگی به  کشورهای دیگر صنایع پایه ای و تولیدی و کاالهای مورد نیاز

بازار فروش نفت و گاز در بازارجهانی و وابستگی به صنایع پیشرفته خارجی برای باز سازی سیستم تولیدات داخلی، از 

ه های داخلی جمله تولید بیشتر نفت و گاز اجتناب نا پذیر است. دعوت از سرمایه گذاران جهانی برای مشارکت در پروژ

سرمایه بر و فنی و انتقال آخرین دست آوردهای تکنولوژیک خود به ایران و از این راه مشارکت در بازارهای انحصاری 

آن ها در جهان و توسعه صنایع داخلی برای کار آفرینی و تآمین نیازمندی های روزافزون جامعه، ضروری است. به ویژه 

مایه های وسیع انسانی و مالی و منابع طبیعی غنی برخوردار بوده است. دسترسی به آن که ایران برای این منظور از سر

برقراری رابطه دوستانه ای که منافع دوطرف راتأمین کند راه دیگری ندارد. ایران که قبل از انقالب   این دست آوردها جز

ها، خود را از این امکانات محروم کرد و  به درستی این راه را برگزیده بود، بعد از انقالب با بد فهمی و ساخت فرضیه

 گفتمان های ضد امپریالیستی چپ و بلوک شرق و توهمات استقالل اقتصادی و صنعتی شد.  تابع

کشورهای عقب مانده ازجهان صنعتی برای دست یابی به صنایع یا می بایست خود توان ساخت آن را می داشتند، و یا می 

به فرایند دیگری که صنایع مونتاژ نامیده می شود و آن انتقال گام به گام تکنولوژی از  بایست آن را وارد می کردند ویا

آخر را برگزیدند و امروز به  خارج به داخل است، متوسل می شدند. برخی از کشورهای عقب مانده از غرب این راه 

ت پیروی می کرد، می توانست در رده رقبای صنعی و اقتصادی غرب بدل شده اند.ایران که قبل از انقالب از همین سیاس

 این کشورها باشد.

که مردم در ایران چنین استقاللی ندارند.   استقالل در عین حال به معنای کنترل بر منابع و منافع کشور است. در حالی

الر هزینه و مردم حتی نمی دانند که درآمد نفت و گاز چگونه هزینه می شود. برای نمونه پروژه هسته ای صدها میلیارد د

زیان به بار آورده است، ولی مردم قادر نبوده اند که دولتی را انتخاب کنند که با ثروت ملی ایران این گونه عمل نکند. 

برعکس، گروه هایی برخوردار از آزادی مطلق اجازه نداده اند که منتقدان و کارشناسان مستقل هسته ای در باره سود و 

پرهزینه و زیان بار نظر بدهند و ایران را وارد بن بستی غیر قابل جبرانی کنند. در ده  زیان و ضرورت ادامه این طرح

بر   بی نتیجه ادامه یافت و هزینه های سنگین و غیر قابل برگشتی  3+1سالی که گذشت مناقشه هسته ای میان ایران و 

شکسته ای است که هرگز به اصل خود بدل ایران تحمیل شد. توافق هسته اگر انجام بگیرد مانند بند و بست زدن کوزه 

نخواهد شد. به عبارت دیگر، ایران هرگز قادر نخواهد بود زیان های ناشی از پروژه هسته ای را جبران کند و فرصت های 

 از دست رفته بسیار مهمی که در سه دهه گذشته در جهان صنعتی و سرمایه داری به وجود آمده بود را به ایران برگرداند.

نی مردم به استفالل می رسند که به آزادی دست یافته باشند. استقالل حکومت از قدرت های خارجی به معنای استقالل زما

و آزادی مردم نیست. مردم باید از قدرت های داخل و خارج مستقل باشند و قادر باشند آزادانه و براساس منافع خود 

د خواهد آورد. ولی وارونه آن درست نیست. جامعه ای وجود ندارد که تصمیم بگیرند. آزادی جامعه، استقالل را هم با خو
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آزاد باشد، ولی استقالل نداشته باشد. حکومت های خود کامه همیشه در برابر مردم آزاداند. آن ها آزادند که خارج از هر 

ست که علی رغم پیروزی قانون و قاعده ای برای مال و جان مردم تصمیم بگیرند. جنگ ایران و عراق نمونه بارز آن ا

ایران در آزاد سازی خاک خود از وجود ارتش عراق، و آمادگی کشورهای ثروتمند عرب برای پرداخت غرامت، حکام 

ایران شش سال دیگر جنگ را ادامه دادند و جان صدها هزار نفر و منابع مالی ایران را دست مآیه اهداف و خواست های 

ی شش سال جنگی که بر مردم تحمیل کردند هرگز قابل برگشت نبوده و جبران پذیر خود کردند. خسارات انسانی و مال

نیست. اگرآزادی وجود می داشت، به احتمال زیاد مخالفان ادامه جنگ، مانند نهضت آزادی، می توانستند مردم را در باره 

 بی فایده بودن ادامه جنگ مطلع کنند.

 تجارب کشورهای دیگر

به دلیل این بد فهمی ها پرداخته اند. امروز جهان بیش از پیش به هم پیوسته شده است و استقالل ایرانیان خسارت گزافی 

اقتصادی و صنعتی کشورها از یکدیگر معنی ندارد و مفاهیم و خواست هایی چون آزادی، دمکراسی و رعایت حقوق بشر 

این خواست های به تاخیر افتاده در ایران، ایجاد  نیز با مناسبات و نهاد های جهانی پیوند خورده است. برای دست یابی به

پیوند با نهاد ها و مجامع جهانی که پشتیبان حقوق بشراند ضروری است. ادغام در سرمایه داری جهانی، از جمله پیوستن 

ین راه به سازمان تجارت جهانی، دولت ها را مجبور می کند که برخی از این اصول را نیز رعایت کنند. درعین حال از هم

می توان به امکانات تکنولوژیک، سرمایه ای و بازار جهانی گسترده تری نیز دست یافت. اما، جمهوری اسالمی، تا کنون 

ادامه بقای خود را در انزوای بیشتر ایران دیده است. این گونه منافع حکومت در برابر منافع ملی ایران قرار می گیرد. 

ت ایران را واداشته است که به خواست های جهانی تن بدهد و به طور جدی برای رفع متأسفانه تنها فشارتحریم ها، حکوم

ابهامات هسته ای پای میز مذاکره بنشیند. کوشندگان حقوق بشر و دمکراسی باید گفتمان های ضرورت ارتباط جهانی را 

 درادبیات سیاسی ایران ترویج و تقویت کنند.

مپریالیستی و پساتوسعه قراردارد. ویژگی اصلی دوره پسااستعماری، استقالل جهان امروز دردوره پسااستعماری، پساا

کشورهای مستعمره وپایان گیری توان سلطه، ازجمله به دلیل بازتاب نفوذ سرمایه داری درکشورهای معروف به جهان 

کشورهای جهان سوم بوده است. جهان در دهه های اخیر وارد مراوده متفاوتی شده است. یک دست بودن، وهمگونی 

، مانند کشورهای جنوب آسیای شرقی، بدل شده ”کشورهای تازه صنعتی شده“سوم از بین رفته و بخشی ازاین جوامع به 

شکل گرفته است و برخی از کشورهای عقب مانده دیروز، مانند ” جنوب“و ” شرق”اند. مراکزمتعدد و جدید قدرت در

مستعمره بود، امروز به رقبای سرمایه داری  1213سنگاپور که تا سال  و حتی کشور کوچک چین و کره جنوبی و برزیل 

 غرب بدل شده اند.

برخی از مارکسیست های پست مدرن، مانند آنتونی نگرو و مایکل هارتاین دوره را دورهامپریالیستی نو یا امپایر می 

ه در جهان جای آن را گرفته اند. مردم برای خوانند که برخالف گذشته مرکزیت آن از بین رفته و قدرت های متعدد و پراکند

تأمین منافع خود، بی آنکه بخواهند، در حفظ ساختار اقتصاد جهانی مشارکت می کنند. زیرا منافع آنها به این ساختار گره 

وانگلیس خارج شده   خورده است. اساس امپریالیسم صدورسرمایه است، که امروزاین توانا زکشورهایی مانند آمریکا

ت. چین،ژاپن و برزیل نقش بزرگتری در صدور سرمایه پیدامی کنند. چین به بزرگترین اقتصاد جهان بدل می شود. اس

سال گذشته  31تحول بزرگی در مراوده کشورهای غرب با کشورهای در حال توسعه رخداده است. جمهوری اسالمی در 

قدرت انحصاری آن نقش ایفا کند. اما در این سیاست آن ایران را در انزوا نگهداشته است، تا مبادا تحوالت جهانی بر 

 نا دیده گرفته شده است منافع ملی ایران است.  چه

دیگراگردردوره سلطه امپریالیستی پشتیبانی ازدولت های دیکتاتوری درکشورهای درحال توسعه با منافع قدرت   ازسوی

منطقه ای ودرونی کشورها اهمیت ومرکزیت یافته  های بزرگ همآهنگی داشت، دردوره اخیر دمکراسی و ایجاد ثبات

است. اینکه چگونه دمکراسی جای دیکتاتوری ومناسبات قبیله ای رابگیرد، موضوع پیچده ای است، ولی مغایرتی با این 

اصل که ایجاد دمکراسی در این کشورها با منافع سرمایه داری جهانی منطبق است، ندارد. امروز دیگر کمونیسم سرمایه 

 و قدرت اقتصادی جای کنترل نظامی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه را گرفته است. اری را تهدید نمی کند د

همان گونه که برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، صنعتی و مالی به روابط جهانی نیاز است، نقش نهاد های جهانی برای 

 تحوالت سیاسی و اجتماعی نیز اهمیت دارد.
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نی از کانال های قانونی مانند سازمان ملل متحد بر دیکتاتورها برای پذیرفتن خواست های مردم، مانند فشار محافل جها

 و دمکراسی ضرورتی اجتناب نا پذیر است.  رعایت حقوق بشر، آزادی

دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، چند سال پیش برای رفع تنش ها در کشورهای خاورمیانه، برگزاری 

رفراندوم از طرف شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان راه حلی معقول، قانونی و خالی از خشونت پیشنهاد کرد. یزدی 

 نوشت:

پرسی دراین سه کشور را تصویب کند و حاکمان کنونی أین سه ازصمیم قلب امیدوارم شورای امنیت، برگزاری همه“

های درگیر آمادگی خود را برای نه فقط طرف پذیرند و اگر پذیریفتند، همهپرسی و نتایج آرای مردم را بکشور، انجام همه

 ها از پیگردپرسی، بلکه برای یک عفو عمومی اعالم کنند. از جمله این که مسئوالن فعلی این حکومتپذیرش نتایج همه

 ”قضایی مصون باشند.

رده بود، شک نیست که این پیشنهاد راه حلی است اگرچه او رفراندوم را برای سه کشورسوریه، یمن و بحرین پیشنهاد ک

برای همه کشورهای منطقه که در آتش جنگ و خشونت می سوزند و یا در معرض خطر مشابهی قرار دارند. برای نمونه 

اگر بشار اسد این پیشنهاد را پذیرفته بود، حد اقل بیش از صد هزار انسان بی گناه دیگر کشته نمی شدند و کشورسوریه 

چنین زیر بمباران دولت خودش تخریب نمی شد و پدیده داعش نیز بوجود نمی آمد که کل منطقه را تهدید کند و ملیون  این

 ها نفر کمتر آواره می شدند.

این الگوی درستی برای همه کشورهای خاورمیانه، ازجمله ایران نیز هست. فعاالن سیاسی و حقوق بشر و دمکراسی 

ن این راه حل هم به جمهوری اسالمی فشار بیاورند و هم از محافل جهانی بخواهند که از این خواهان باید برای عملی شد

 خواست مشروع و قانونی آن ها پشتیبانی کنند.

 ساختارنوین سرمایه داری جهانی

 برخالف تصور ورود تکنولوژی و سرمایه تولیدی وابستگی ایجاد نمیکند. اگرسرمایه به طور مستقیم در بخش تولیدی

تشکیل شود، نه تنها سلطه، بلکه در ادامه رشد خود استقالل ملی بیشتری به وجود می آورد. اگر کشوری از نظر صنعت 

رشد کند و بتواند با قدرت های جهانی در پروژه های تولیدی مشترک سرمایه گذاری کند، از بازار جهانی نیزبهره باالتری 

 می برد.

 جایگاه ایران در اقتصاد جهانی

درسازمان تجارت جهانی، سبب شده است که سهم تجارت جهانی ایران اندک باقی بماند. به طورمثال در   یز ازعضویتپره

میلیارد  33.2حجم تجارت خارجی ایران از “دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که دولت به اقتصاد باز روی آورده بود 

یعنی درشش سال رشد تجارت خارجی ایران رقمی   ”ست.رسیده ا 1221میلیارد دالر در سال  33.1به  1222دالردر 

حجم تجارت خارجی ترکیه و پاکستان درهمین فاصله زمانی به ” نزدیک به صفربوده است. در حالی که درهمین دوره 

درصد داشته است. این امرنشانگر آن است که این کشورها توانسته اند تا حدودی  13درصد و  51ترتیب رشدی برابربا 

 ”را با روند جهانی شدن اقتصاد تطبیق دهند. این کشورها فاقد درآمد نفتی هستند.خود 

درشرایطی که ایران خود را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داده است، درپی توافق اعضای سازمان تجارت جهانی در 

اندونزی به توافق های   رکشورعضوسازمان تجارت جهانی در نشستی د 112دوازده سال پیش در دوحه، درسال گذشته 

مهمی از جمله در رابطه با معافیت گمرکی و حذف موانع تجارت آزاد دست یافتند که شرایط مساعدی برای کشورهای فقیر 

فراهم می آورد که بتوانند کاالهای خود رابه بازار جهانی صادرکنند. از زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی 

چنین توافقنامه فراگیری رسمیت می یابد. برخی کارشناسان اقتصادی براین عقیده اند  این اولین بار استک ه۹۱۱۳درسال

تواند ساالنه یک تریلیون دالر به اقتصاد جهانی کمک کند و باعث ایجاد بیست میلیون شغل که این موافقتنامه می

 دراین موافقت نامه نداشته است.شود.ایران که از مشکل چند وجهی اقتصادی، از جمله بیکاری مزمن رنج می برد سهمی 
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 درباره راهبردهای گذار به دموکراسی

 

 على کشتگر

همزاد انقالب کبیر فرانسه و تحوالت همانند آن در اروپا است. بدون جدایی نهاد دین از (nation-state) ملت –دولت 

رسمی )دین پادشاه و یا دین طبقه حاکم( نهاد دولت و الغای تبعیضات مذهبی که شهروندان را بر اساس نسبت شان با دین 

ملت که شالوده ی آن بر برابری شهروندان صرفنظر از عقاید مذهبی و -درجه بندی میکرد، پیدایش و تکامل دولت

 .وابستگی های طبقاتی و قومی است، غیرممکن بود

جمهوریت )مردم ساالری(  دولت مدرن پیش درآمد شکل گیری ملت و این هر دو دستاورد مدرنیته، پیش شرط برپایی

 .است

ملت و استقرار مردم ساالری درایران بود. این پروژه اما هنوز بطور کامل در -انقالب مشروطه، حامل پروژه ی دولت

 .ایران پیاده نشده است

 سرچشمه افکار ترقیخواهانه منورالفکرهای صدر مشروطه نه دگرشدگی های ساختاری و فرهنگی درونزا بلکه دگرگونیها

و پیشرفتهای فرنگ بود. روشنفکران برجسته آن دوره نه از یک سرچشمه جوشان داخلی بلکه عمدتا از رودخانه ای که 

از انقالب های اروپا سرچشمه می گرفت می نوشیدند. ایران نه نهضت اصالح دینی را آغاز کرده بود، نه بورژوازی ملی 

کنولوژیک که همزاد بورژوازی است بهره ای داشت. پس طبیعی بود که در دل خود پرورانده بود و نه از انقالب علمی و ت

انقالب مشروطه به مقصدی که منورالفکرها و سیاستمداران مترقی آن زمان آرزو داشتند نرسد، با این همه نهضت 

آنچه پیش از ملت در ایران است. دولت و جامعه ایران پس از انقالب مشروطه با -مشروطیت سپیده دم فرایند تشکیل دولت

 .آن بود تفاوت ماهوی پیدا می کند

درست است که استبداد ریشه دار ایرانی ادامه می یابد، اما اصالحات آمرانه آغاز می شود. تاسیس دادگستری، ارتش و 

پلیس مدرن، ایجاد دانشگاه و نظام آموزشی سراسری، ورود زنان به عرصه فعالیت های اجتماعی، و محدود شدن قدرت 

الت روحانیون در عرصه عمومی در دوره رضا شاه به معنای تحقق بخشی از پروژه ی انقالب مشروطه، ایران را و دخ

 .درمدار پیشرفتهای جهان معاصر قرار می دهد

قرنی پیش از انقالب مشروطه بیدار شده   در دهه بیست یعنی سی سال پس از نهضت مشروطه، جامعه ایران از خواب چند

نوینی به خود گرفته است. پیدایش و رشد بورژوازی ملی، وجود هزاران دانش آموخته دانشگاه تهران،  و چهره متحول و

افزایش چشمگیر درصد با سوادان، و رویش احزاب و رسانه ها که نشانه های رشد جامعه مدنی به شمار می روند، 

یهای سیاسی و مطالبات مردم شهرها و حتی ملت را برنقشه ی ایران زمین ترسیم می کنند. آگاه -خطوط مهم چهره دولت
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روستاها با دوران انقالب مشروطه سنجیدنی نیست. در چنین شرایطی نهضت ملی ایران پا می گیرد، جنبشی که برخالف 

انقالب مشروطه آبشخور آن در درون ایران و بازتاباننده ی خواسته های بورژوازی ملی نوپا و بسیاری از شهروندان 

با این همه طبقه نوخاسته بورژوازی و الیه های متوسط شهری و نهادهای مدنی نورسته ی ایران چه از ایران است. 

جنبه اقتصادی و چه از نظر سیاسی و سامان یافتگی، هنوز دارای چنان وزنی نیستند که بتوانند کودتا علیه دولت دکتر 

انقالب مشروطه بود: فرآیند دشوار نهادینه کردن مصدق را خنثی کنند. رسالت نهضت ملی مصدق تکمیل پروژه ناتمام 

آزادیهای مصرح در قانون اساسی مشروطه، تقویت بنیه ی جامعه مدنی، رشد و شکوفایی بخش خصوصی و اصالح 

ساختار سیاسی، بویژه پایان دادن به دخالت نهاد سلطنت در قوای سه گانه که مهمترین مانع ساختاری اجرای قانون 

 .می رفت. کودتا این فرایند تاریخی را از مسیر اصلی آن منحرف کرداساسی به شمار 

 32پروژه مدرنیته به نحو ناقص و آمرانه آن یعنی مدرنیته منهای دموکراسی سیاسی )مدرنیزاسیون( پس از کودتای 

مد، موجب رشد سریع نیزادامه یافت، برنامه انقالب سفید که به توصیه ایاالت متحده ی دوران کندی در ایران به اجرا درآ

 .طبقه متوسط، تقویت بورژوازی داخلی و افزایش بی سابقه ی شهرنشینی شد

اما به موازات پیشبرد این اصالحات، شاه به جای روی آوردن به قانون اساسی مشروطیت و تن دادن به آزادی های 

ان بود، سال به سال یوغ سیاسی که الزمه توسعه موزون و همه جانبه ی کشور و خواست مصلحان و دوراندیش

دیکتاتوری مطلقه ی سلطنتی را بر دوش جامعه محکم تر ساخت و با فرمایشی کردن هرچه بیشترمجلسین شورا و سنا و 

نادیده گرفتن کامل قانون اساسی مشروطه، امنیتی کردن عرصه عمومی و اعالم حزب فرمایشی رستاخیز بعنوان تنها 

به عضویت آن درآیند افکار عمومی را علیه حکومت مطلقه ی سلطنتی برانگیخت و حزب کشور که همه ایرانیان باید 

مرداد بسته شد، اما این نطفه در صورت اعاده  28در کودتای  35متحد کرد. درست است که نطفه انقالب ضد سلطنتی 

انقالب و نابودی نهاد قانون اساسی و ایجاد فضای باز سیاسی، و حضور احزاب ملی در صحنه سیاسی کشور احتماال به 

 .سلطنت نمی انجامید

در انقالب بهمن حامالن دو پروژه کامال متضاد علیه دیکتاتوری شاه متحد شدند. اقشار مدرن و نیروهای ملی که خواستار 

آزادی های سیاسی و عدالت اجتماعی بودند بر پایه این توهم که با عقب نشینی و یا سرنگونی شاه راه بر تحوالت 

واهانه هموار می شود، با روحانیت شیعه به رهبری آیت اله خمینی که در عمق ضمیر خود پروژه استقرار حکومت ترقیخ

سال دیکتاتوری پس  23دینی را می پروراند همراه شدند. درغیاب احزاب ریشه دار و سازمان یافته که نتیجه ” مشروعه“

ود بهره برداری کرد و با ایفای نقش یک حزب سازمان یافته، مرداد بود، روحانیت از امکانات سراسری خ 28از کودتای 

رهبری جنبش انقالبی را برعهده گرفت و با تاسیس حکومت والیت فقیه و در گام بعدی جانشین کردن دیکتاتوری مطلقه 

ضد  به فقیه به جای دیکتاتوری مطلقه سلطنتی، انقالبی که ظرفیت تکمیل پروژه اجرا نشده مشروطیت را در خود داشت

 .خود بدل کرد

 ملت-انقالب بهمن، اختالل در روند تکامل دولت

 نخستین سنجه ی مدرنیته سیاسی جدایی میان دولت و جامعه مدنی است که شالوده ی آن فردباوری -1

individualism) ( یعنی فرارویش شهروند دارای تکلیف به فرد دارای حق، مستقل و آزاد است. پیش از مدرنیته فرد ،

جز پاره ای از بدنه اجتماعی و ذوب شده دراقتدارجامعه و حکومت معنای دیگری ندارد، اما پس از مدرنیته استقالل فرد ب

از جامعه به رسمیت شناخته می شود. بنابراین دولت مدرن بر خالف سلف خود مقبولیت و اقتدارخود را نه از توده های 

 .مستقل کسب می کند بی شکل و بی هویت بلکه از فردهای صاحب رای و

دومین و مهمترین سنجه ی مدرنیته سیاسی شکل گیری ملت به مفهوم مدرن آن یعنی برابری کامل شهروندان از هر  -2

عقیده، مذهب، قومیت و طبقه ای در برابر قانون است. الئیسیته به مفهوم برابری کامل همه ادیان و عقاید در برابر قانون 

عیض مذهبی، شرط الزم شکل گیری ملت مدرن و احساس یگانگی و همبستگی ملی مردمان و و نفی هرگونه برتری و تب

ملت را –اقوامی است که در یک واحد سیاسی زندگی می کنند. از همین روست که هویت ملی شهروند در واحد دولت 

است که همه شهروندان بدون مذهب و قومیت و نژاد تعیین نمی کنند، بلکه هویت ملی افراد جامعه مدرن همان مشترکاتی 

استثناء در آن مشترکند و آن چیزی نیست مگر شناسنامه تابعیت ملی، که نشانه زندگی درسرزمین مشترک، در زیر چتر 

 .دولت مشترک، برخورداری از حقوق شهروندی برابر و داشتن عالئق، منافع و سرنوشت ملی مشترک است
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با وجود سلطه دیکتاتوری سلطنتی، فرایند تحوالت ایران در  35ا انقالب از نخستین روزهای پس از انقالب مشروطه ت

جهت کمرنگ شدن تبعیضات دینی و قومی، برابری همه افراد در برابر قانون، تحقق آزادی های فردی )منهای آزادیهای 

دینی در ایران متوقف  سیاسی(، و شکل گیری ملت به مفهوم مدرن آن است. اما ادامه این فرایند با روی کار آمدن دولت

ملت در ایران که شرط الزم برای وحدت ملی و برقراری دموکراسی است مختل می -می شود و بدینسان روند تکمیل دولت

شود و حتی سیر قهقرایی در پیش می گیرد. آیت هللا خمینی در نخستین روزهای پس از انقالب با تاکید بر مخالفت اسالم با 

ی ملت و یکپارچگ-رار بر گفتمان امت محور نخستین ضربات حکومت اسالم گرا را بر پیکر دولتملی گرایی سکوالر و اص

 .ملی وارد ساخت

آیت اله خمینی از آغاز حیات جمهوری اسالمی کوشید تا شیعه ساالری آنهم قرائت تنگ نظرانه و انحصار طلبانه والیت 

 .ی نهضت ملی کندفقیهی آن را جانشین ملی گرایی دوران پهلوی و میهن دوست

جمهوری اسالمی از آن جا که بنای آن بر یکی از تنگ نظرانه ترین انواع تبعیض مذهبی است، آزادی ادیان و عقاید، حتی 

در محدوده مذهب شیعه نیز برنمی تابد. و با درجه بندی کردن شهروندان وحدت ملی که پیش شرط و زیرساخت امنیت 

 .آزادی های اساسی است را تضعیف و حتی تباه می کندملی، تضمین منافع ملی و خاستگاه 

هرچند عناصر سازنده وحدت باشندگان ایران زمین، سابقه ای ریشه دار و تاریخی دارد، با اینهمه نمی توان این حقیقت را 

 آسیب سال سیاست های تبعیض آمیز دولت دینی انسجام و وحدت ملی اقوام سرزمین ایران ضعیف تر و 31انکار کرد، که 

پذیر تر از دوران پیش از انقالب شده است.دست کم می توان گفت که سیاستهای شیعه ساالرانه ی جمهوری اسالمی 

 .احساس تعلق ملی ایرانیان سنی و پیروان سایر ادیان را جریحه دار کرده است

 دگرگونی ساختاری پس از انقالب

شتابان شمار دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به جمعیت گسترش بی سابقه دانشگاهها و مراکز آموزشی و افزایش 

 .کل کشور مهمترین تحول پس از انقالب در ایران است

طبقه متوسط فرهنگی ترم نستبا جدیدی در علم جامعه شناسی است. مشخصه این طبقه دسترسی به مراکز آموزش عالی و 

دانش آموختگانی هستند که از نظر اقتصادی و معیشتی در دانش آموختگی است. بیشترینه جمعیت این طبقه دانشجویان و 

زمره تهیدستان به شمار می روند. حتی بخشی از جمعیت این طبقه را بیکاران تشکیل می دهند که در زیر سطح فقر قرار 

قانون دارند. اما همانند طبقه متوسط اقتصادی و حتی پیگیرتر از آن خواستار آزادی های سیاسی و اجتماعی و حکومت 

هستند. البته اگر بخواهیم به تعاریف کالسیک پای بند باشیم و مفهوم طبقه را از رابطه فرد با ابزار تولید استخراج کنیم، 

آنگاه در تعریف طبقاتی طبقه متوسط جدید دچار اشکال می شویم. لیکن اگر نقطه عزیمت تعریف مان را دانش آموختگی 

ه ترم طبقه متوسط جدید اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، دانشگاهیان و دانش و اهداف و مطالبات قرار دهیم آنگا

 .آموختگان درهرموقعیت اقتصادی که باشند را در برمی گیرد

در کشورهای اروپای شرقی و آمریکای التین طبقه متوسط فرهنگی نقش رهبری کننده و تعیین کننده در فروپاشی 

ا کرده است. در ایران نیز این طبقه بستر ساز و هموار کننده بالقوه ی گذار به دیکتاتوری و استقرار دموکراسی ایف

 .دموکراسی است

برای نشان دادن اهمیت کمی این طبقه اجتماعی مقایسه آماری تعداد دانشجویان و دانش آموختگان در مقطع انقالب و 

خبرگزاری مهر، ویکی پدیا و مرکز آمار ایران امروز در خور توجه است.)بر ای تهیه آمار و ارقام این بخش از منابع 

 استفاده شده است(

میلیون، تعداد دانشجویان نزدیک به دویست هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال  33جمعیت ایران حدود  35در سال 

ن و مراکز حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر برآورد شده است. در حال حاضر بنابه آمارهای موجود جمعیت دانشجویا

میلیون است. به این  12آموزش عالی بیش از چهار میلیون و سیصد هزار نفر و شمار دانش آموختگان فعال متجاوز از 

میلیون می رسد.  11اعتبار جمعیت طبقه متوسط جدید در مقطع انقالب حدود دو میلیون و در حال حاضر به بیش از 
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درصد  22درصد است. این  22درصد و در حال حاضر  1در مقطع انقالب  بنابراین، نسبت این طبقه به جمعیت کلی کشور

همه ی گروههای مرجع جامعه کنونی ایران را در برمی گیرد با همه الیه های اجتماعی و تمامی جمعیت کشور مرتبط 

 .است و نفوذ و نقش تعیین کننده ای در شکل دادن به افکار عمومی و مطالبات جامعه ایران دارد

این نیروی اجتماعی میزبان ایدئولوژی های مرسوم آن زمان و  12لهای پیش از انقالب و نخستین سالهای دهه در سا

خاستگاه رادیکالیسم و روشهای قهرآمیز مبارزه سیاسی بود. اما در درازای سه دهه اخیر گسترش کمی بی سابقه آن با 

به مرور زمان و از رهگذر تجارب سه دهه اخیر در این  رشد کیفی شتابان نیز همراه بوده است. جاذبه ایدئولوژی ها

نیروی اجتماعی کمرنگ تر گشته و گفتمان های مبتنی بر فرد باوری، آزادی های جهان روا و حقوق بشر و عدالت 

 .خواهی، جایگزین آن شده است

به نمایش گذاشت.  51دوم خرداد را در فضای سیاسی ایران برای نحستین بار در   این طبقه اجتماعی، ظرفیت و نفوذ خود

از آن زمان به بعد در همه برش های حساس، همین الیه ی بزرگ اجتماعی خاستگاه گفتمان های آزادیخواهانه و حق 

و سرکوبهای پس از آن واکنش دفاعی و  88محور بوده و نقش تعیین کننده ایفا کرده است. کودتای انتخاباتی خرداد 

یت فقیه برای مقابله با پویش روزافزون این طبقه و نقش قاطع آن در انتخابات ریاست جمهوری پیشگیرانه دیکتاتوری وال

بود. جنبش سبز و گفتمان آزادیخواهانه آن نیز عمدتا ریشه در همین نیروی متحول اجتماعی دارد. این طبقه با تکیه به 

الت و آگاهیهای جهان امروز آبستن ساله ی جنبش ملی دموکراسی خواهی و آشنایی با تحو 132تجارب تاریخی 

 .دموکراسی و عدالت خواهی در کشور ما است

اما در دو دهه ی گذشته هرچه شعور و آگاهیهای سیاسی جامعه ایران نمود روشن تری داشته و مطالبات دموکراسی 

تر، تکیه حاکمیت به خواهانه مردم ابعاد بیشتری پیدا کرده، خصومت حکومت مطلقه والیت با خواسته های مردم آشکار

 .ملت عمیق تر شده است-نیروهای نظامی بیشتر و در نتیجه شکاف میان دولت

 بیست میلیون حاشیه نشین و تهیدست

به موازات رشد طبقه ی متوسط جدید فرهنگی،جمیعت تهیدستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، بنابه آمارهای رسمی 

 .ن از رقم بیست میلیون فراتر رفته استازدیاد بی سابقه ای پیدا کرده و شمار آ

این بخش از جمعیت ایران که از نظر سطح سواد و دسترسی به مراکز آموزشی در مرتبه پائین تری قرار دارد غالبا بخاطر 

فقر و بیکاری از محیط های روستایی کنده شده و جذب شهرهای بزرگ شده است. این محروم ترین بخش از جمعیت 

وقعیت اجتماعی و سطح آگاهیهای سیاسی ظرفیت ایفای همه گونه نقش منفی و یا مثبت را در تحوالت آتی ایران از نظر م

کشور دارد. مطالبات بالواسطه ی این بخش از جمعیت، معیشتی و اقتصادی است و در بحران های اجتماعی و سیاسی به 

اتش خواهد بود راه می افتد. این بخش بزرگ احساس کند پاسخگوی مطالب -به درست و یا غلط–دنبال هر نیرویی که 

جمعیت در فقدان حضور احزاب سیاسی ترقیخواه و در شرایطی که جریانات دموکراسی خواه نتوانند اعتماد آن را به خود 

جلب کنند، ظرفیت تبدیل شدن به توده بی شکل حامی جریانات دست راستی مذهبی دارد و همواره این احتمال وجود دارد 

سط جریانهای پوپولیست )عوامفریب( علیه جنبش دموکراسی خواهی و طبعا علیه مصالح و منافع خود بسیج شود. که تو

بنابراین الزم است که جنبش دموکراسی خواهی به خواسته های معیشتی این بخش از جامعه ایران توجه ویژه مبذول 

 .دارد

 مطالبات و ظرفیت بالقوه کارگران

هه بیست تا به امروز به مدت هفتاد سال تجارب مبارزاتی گرانبهایی اندوخته است. نقش مهم این طبقه کارگر ایران از د

 .طبقه را در هیچ یک از تحوالت گذشته وآینده ایران نمی توان نادیده گرفت

کارگران رشته ها و واحدهای بزرگ صنعتی مثل کارگران صنعت نفت، خودروسازی، واگن سازی، تراکتور سازی، ذوب 

هن، نورد، و کارگران معادن با وجود آن که از داشتن تشکل های مستقل کارگری محرومند، بخاطر حضور در مراکز آ

تجمع مشترک بیش از سایر طبقات از ظرفیت بالقوه اعتراضات متشکل و موثر )تحصن، اعتصاب و غیره( برخوردارند. 
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قتصادی تقریبا هیچ گاه متوقف نشده و همواره بطور در دهه های گذشته مبارزه ی کارگران برای مطالبات صنفی و ا

 .پراکنده در واحدهای صنعتی ادامه داشته است

با حمایت از گفتمان های اصالح طلبانه و  88و یا خرداد 51اکثریت عظیم کارگران در برش های حساسی مثل دوم خرداد

الزم بهبود شرایط اقتصادی را به خوبی آزادیخواهانه نشان داده اند که ضرورت اصالحات سیاسی به عنوان شرط 

تشخیص می دهند. جمعیت ده میلیونی کارگری به همراه طبقه متوسط جدید فرهنگی که اکثریت جمعیت فعال کشور را 

 .تشکیل می دهند،پایگاه نیرومند جنبش دموکراسی خواهی شرایط کنونی ایران اند

 جنبش زنان و اهمیت مطالبه برابری در ارث

لفه های مهم جنبش دموکراسی خواهی ایران، مطالبات و مبارزات زنان است. جنبش زنان در دو دهه گذشته یکی از مو

و  88، انتخابات 51گسترش و عمق چشمگیری پیدا کرده، نقش زنان در مقاطع تاریخی سالهای گذشته نظیر دوم خرداد

ی در ارث، آزادی پوشش، آزادی انتخاب شغل و شکل گیری جنبش سبز، انکارناپذیر است. مبارزه این جنبش برای برابر

سایرحقوق اجتماعی می تواند نقش تعیین کننده ای در تحوالت آینده ایفا کند. نابرابری در ارث که یکی از عوامل مهم 

اقتصادی فرهنگ مردمساالری است، احتماال یکی از دالیل ریشه ای ادامه دیکتاتوری و استبداد در کشورهای اسالمی 

دفاع از برابری زنان در ارث یکی از مهمترین عرصه های مبارزات اجتماعی کنونی ایران است که احتماال در است. 

سالهای آینده گسترش و اهمیت بیشتری پیدا می کند و به یکی از مطالبات مهم جنبش دموکراسی خواهی تبدیل می شود. 

یوغ استبداد مردساالر جمهوری اسالمی، از مردان جامعه  اغراق نیست اگر بگوئیم انگیزه زنان ایران در امر رهایی از

 .ایران قوی تر است

 چرا در ایران تقدم با توسعه سیاسی است؟

ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسالمی با سطح آگاهی و خواسته های مردم و ضروریات اقتصادی و اجتماعی جامعه 

 .ایران ناسازگار است

بعیض آمیز مذهبی دستگاههای دولتی و سازماندهی ساختار سیاسی قدرت بر مبنای حاصل بیش از سه دهه بازسازی ت

اثبات وفاداری به والیت مطلقه فقیه، طرد منتقدان و مصلحان و اشاعه ی ریا کاری و فساد ساختاری در تمام اندام های 

 .حکومت جمهوری اسالمی است

یت فقیه تنیده شده، کارخانه تولید و بازتولید فساد و عامل چنان که امروز شبکه های اصلی قدرت که پیرامون نهاد وال

اصلی تبه کاری های اقتصادی و کارشکنی در هرگونه تالش اصالح طلبانه اند.اما فساد نه فقط در هرم حکومتی جمهوری 

متی هر تازه اسالمی بلکه بدنه و سطح قاعده نظام جمهوری اسالمی را فرا گرفته است، بطوریکه ارگانها و نهادهای حکو

 .واردی را در مناسبات فساد آمیز خود یا به فساد می کشانند و یا از خود می رانند

نفتی، فقدان آزادی و شفافیت، و حذف مکانیسم های نظارتی -عوامل چهارگانه ی تبعیض مذهبی، فرادستی اقتصاد دولتی

ی پیگیری منافع سیاسی و اقتصادی خود به هر به هسته اصلی قدرت در حکومت مطلقه والیت فقیه امکان می دهد که برا

اقدامی ولو جنایتکارانه و مغایر با منافع ملی بدون ترس از پاسخگویی متوسل شود. گفتن ندارد که فرماندهان طراز اول 

 نظامی و امنیتی و مسئووالن بلند پایه دستگاه قضایی بدون استثناء از درون همین هسته اصلی قدرت و به دقت از جانب

 .ولی فقیه دست چین می شوند

در ساختار سیاسی جمهوری اسالمی قدرت در دست نهادهای غیر انتخابی به سرکردگی رهبر مادام العمری است که 

قدرتش متکی به سپاه پاسداران و تشکیالت بسیج است. کانون اصلی قدرت )بیت رهبری و شبکه های پیرامونی آن( محل 

ای بی حساب و کتاب اقتصادی با ایدئولوژی مذهبی است. این آلیاژ سخت که به مرور زمان تالقی و ترکیب منافع و رانت ه

خصلت مافیایی پیدا کرده با هرگونه اصالحاتی که در جهت شفاف سازی، بیطرفی دستگاه قضایی و نظارت بر فعالیتهای 

کوبگرانه نشان می دهد و استراتژی تبه کارانه اقتصادی و سیاسی نهادهای وابسته به قدرت باشد واکنش خصمانه و سر

 .اصلی آن برای تحکیم همه جانبه قدرت، ارعاب وسرکوب است
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رئیس جمهور در جمهوری اسالمی به میزانی که با این طبقه حاکم غرق در فساد سیاسی و اقتصادی و شخص ولی فقیه 

منویات آن بردارد، با کارشکنی و تخریب همراه باشد از اختیار و اقتدار برخوردار است و آنجا که بخواهد گامی سوای 

 .شدید هسته اصلی قدرت و شخص ولی فقیه مواجه می شود

در چنین شرایطی طبعا، توسعه درهمه عرصه ها به اصالح ساختار سیاسی مشروط است. توسعه آمرانه اقتصادی در 

ی مثل چین، دیکتاتوری های نظامی نظامی که فساد و رانت خواری در آن فراگیر شده باشد غیرممکن است. در کشورهای

آمریکائیی التین و یا کره جنوبی دردوران دیکتاتوری های سه دهه ی اواخر قرن بیستم، توسعه آمرانه از آن جهت 

امکانپذیر شد که وجود مکانیسم های نظارتی مانع از نهادینه شدن فساد و رانت خواری که دولت را ناکارآمد و جامعه را 

 .بودندناامن می کند، 

در ایران اما بخاطر فراگیر شدن فساد در اندام های دولتی، بسترهای حقوقی و ضوابط و مکانیسم های الزم برای اقتصاد 

رقابتی وجود ندارد. در شرایط فساد ساختاری و مداخالت فراقانونی نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد، سرمایه های 

گونه شرایط سودآوری بخش خصوصی امری مقطعی، موقتی و بدون چشم خصوصی احساس ایمنی نمی کنند. در این 

انداز است. چرا که واحدها و سرمایه گذاران موفق بخش خصوصی هرلحظه ممکن است قربانی آزمندی رانت خواران و 

ای امهرشوه خواهان صاحب منصب گردند. بنابراین بدون توسعه سیاسی که پیش شرط گندزدایی همه جانبه و درازمدت اند

دولت و کوتاه کردن دست رانت خواران و شبکه های مافیایی است، توسعه اقتصادی غیرممکن است و هرگز از حد شعار 

و یا تغییرات جزیی فراتر نخواهد رفت. به همین دلیل به ضرس قاطع می توان گفت که دولت روحانی در تالش برای 

این مدعا که در شرایط سیاسی کنونی ایران، با لغو تحریم ها  توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی موفق نخواهد بود.

اوضاع اقتصادی بهبود معنی دار پیدا می کند، یک توهم ساده انگارانه است. آنهایی که تقدم بازسازی اقتصاد کشور را 

سطحی  نگاهیبهانه تعطیل فصل سوم قانون اساسی کرده و می گویند فعال حقوق بشر و توسعه سیاسی در اولویت نیست، 

و یا مغرضانه به موضوع دارند. روند تعطیل کارخانجات و کارگاههای صنعتی، رشد منفی اقتصادی ایران و ابتالی آن به 

بیماری هلندی )همراه شدن رکود شدید اقتصادی و تورم باال( زمانی رخ داد که هنوز تحریم های گسترده اقتصادی آغاز 

میلیارد دالر بود. این تجربه تلخ به  522شش سال اول دولت احمدی نژاد بالغ بر نشده بود و درآمد ارزی ایران ظرف 

همراه تجارب دهه های گذشته نشان می دهند که بدون دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی موجود و قرار گرفتن نهادهای 

 .انتخابی در جایگاه واقعی خود هیچ گونه اصالحی ممکن نیست

 سبزمرز دولت روحانی و جنبش 

با گفتمان جنبش سبز نیز در همین تفاوت اساسی نهفته است. دولت روحانی و ” دولت تدبیر و امید“اختالف میان گفتمان 

بخشی از حامیان اصالح طلب وی بر تقدم توسعه اقتصادی که البته دکترین جدیدی نیست و شاکله آن در دولت سازندگی 

بزها به این دریافت رسیده اند که بدون اصالحات سیاسی، سامان دهی و هاشمی طراحی شده تاکید دارند. در حالی که س

نیز که هسته اصلی قدرت برآن تاکید دارد، مرزی است میان کلیت ” خط قرمز فتنه“توسعه اقتصادی ایران ممکن نیست. 

 .رژیم با جریانهایی که بر تقدم اصالحات سیاسی در کشور اصرار دارند

رسیده اند که تا زمانی که قدرت مطلقه و فراقانونی والیت فقیه مهار نشود و این نهاد که  رهبران جنبش به این نتیجه

مسئوول همه چیز و پاسخگوی هیچ چیز است از اختیارات فراقانونی برخوردار باشد راه بر اصالحات سیاسی در باال 

ات هایی است که چارچوبه رقابتی آن مسدود است. و حداکثر کاری که حاکمیت مجاز می داند، مشارکت مردم در انتخاب

محدود است به نامزدهای مورد اعتماد هسته اصلی قدرت و پس از انتخابات نیز اختیارات نهاد انتخابی محبوس در 

 .محدوده ای است که والیت مطلقه فقیه به دور آن خط قرمز کشیده است

 احتمال فوران های اجتماعی بدون رهبری

ی، اقتصاد ایران نه فقط ظرفیت کاهش معنی دار روند بیکاری و فقر را ندارد بلکه در چشم انداز با وجود این ساختار سیاس

یکی دو ساله آینده احتماال بیکاری در همه سطوح )جوان، میانسال، دانش آموخته و غیره( افزایش خواهد یافت. 

ی حاکم، جامعه را به سمت شرایط فورانی و نارضایتی طبقات متوسط و الیه های پائین تر ازآن و نومیدی از همه جناحها
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انفجاری سوق می دهد. و از آنجا که همه راههای حزبی و قانونی که مطالبات جامعه را سازماندهی و مدیریت کند، مسدود 

 .است، مثل همه این یکصد ساله ی گذشته این جنبش های اعتراضی خودانگیخته خواهند بود که به میدان خواهند آمد

است که همبستگی ملی ایرانیان قرنها پیش از پیدایش مفهوم ملت پدید آمده و از این لحاظ ایران با کشورهایی مثل درست 

سال سلطه دولت دینی و اعمال تبعیضات مذهبی به حس همبستگی  31عراق و سوریه قابل مقایسه نیست، اما ضرباتی که 

در صورت اوج گیری جنبش های خودانگیخته توده ای و اقوام ایرانی وارد ساخته به حدی است که معلوم نیست 

فراگیرشدن آن، ایران چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا در این صورت جنگ برادرکشی و خطر تجزیه برخی از مناطق 

کشور را می توان غیرمحتمل فرض کرد؟ ضرورت حیاتی شکل گیری یک نیروی ملی و دموکراسی خواه که بتواند در 

را از هرج ومرج، جنگ داخلی و فروپاشی   آینده و برش های حساس، اعتراضات مردم را هدایت کند و کشورسناریوهای 

نجات دهد، قابل انکار نیست. نطفه های چنین نیرویی هم اکنون وجود دارد، اما این نطفه ها هنوز به یک جریان سیاسی 

 .متشکل و دارای ظرفیت جلب اعتماد مردم تبدیل نشده اند

 ی ائتالف دموکراسی خواهانمبان

به باور من، جنبش دموکراسی خواهی ایران به برساختن و ترویج گفتمانی نیازمند است که در ورای مرزهای مسلکی، 

مذهبی، سیاسی، قومی و طبقاتی تجلی خواسته ها و آرزوهای ملی و مشترک همه ایرانیان باشد این گفتمان می تواند همه 

ر مشترکند را به رغم همه تفاوت هایشان به همکاری و تالش مشترک برای گذار مسالمت آمیز ایرانیانی که دراصول زی

 :ایران به سوی دموکراسی ترغیب کند

 وفاداری به منشور جهانی حقوق بشر-1

 خشونت زدایی از گفتمان و فعالیت های سیاسی )مبارزه سیاسی بدون خشونت(-2

 جدایی دین و ایدئولوژی از نهاد دولت-3

 اعتقاد به یکپارچگی سرزمینی و همبستگی ملی همه اقوام ایرانی -4

 3اعتقاد به درون زایی و قائم به ذات بودن جنبش ملی دموکراسی خواهی و نفی مداخله خارجی -

اصول پنج گانه باال می تواند مبنای شکل گیری یک ائتالف تاریخی که ظرفیت جلب اعتماد اکثریت عظیم مردم تشنه آزادی 

دالت را دارد قرار گیرد. اگر قرار باشد سناریوهای مختلف و احیانا غافلگیرکننده ی آینده به فاجعه نیانجامد چنین و ع

ائتالفی از جریانات دموکراسی خوه ایران یک ضرورت مبرم تاریخی است. راهبردها و تاکتیک هایی که ائتالف و یا جبهه 

ند کدامند؟ پیش از پاسخ به این پرسش شاید الزم باشد رویکردهایی که دموکراسی خواهان را به هدفهای آن نزدیک می ک

در سه دهه گذشته فرایند رشد جنبش دموکراسی خواهی را مختل کرده و مستقیم و یا غیرمستقیم به دیکتاتوری دینی 

 :خدمت کرده اند بررسی و نقد شوند

 رویکردهای قهرآمیز -1

سال گذشته نتایج فاجعه آمیزی برای روند  31ناشی از آن در  گفتمان مبتنی بر قهر و رویکردهای سیاسی

نگرش و عمل قهرآمیز  35دموکراتیزاسیون و رشد فرهنگ رواداری داشته است. در نخستین سالهای پس از انقالب 

موجب واگرایی و حتی رویارویی نیروهایی شد که در شرایط مساعد ظرفیت آن را داشتند که بر سر مطالبات حداقلی 

موکراسی خواهانه با هم همراه شوند. شعارها و اقدامات قهرآمیز برخی از سازمانهای سیاسی در نخستین سالهای پس د

از انقالب، موجب همگرایی و هم افزایی جناحهای مختلف قدرت حول سرکوبگرترین و انحصارطلب ترین جریان سیاسی 

یش های قهرآمیز در نخستین سالهای پس از انقالب به حاکم شد. ارزیابی از ضرباتی که گفتمان خشونت محور و گرا

 .فرصت های تاریخی پیشاروی جامعه ایران زده اند، موضوعی است که باید جداگانه به آن پرداخت
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 حمایتگری در سیاست -2

 از بدو روی کار آمدن جمهوری اسالمی تا به امروز یک نگرش حمایتی وظیفه حمایتگری از یکی از جناحهای حاکم را

محور سیاست ورزی و راهبرد خود قرار داده است. این نگرش عمال اعتقادی به رشد و تقویت اپوزیسیون و سیاست 

ورزی در مسیر بسیج عمومی علیه دیکتاتوری مذهبی ندارد و همه ظرفیت خود را صرف تاثیرگذاری بر جناحهای حاکم 

ز عرصه اصلی فعالیت سیاسی که سیاست ورزی جامعه می کند. فروکاستن سیاست به فعالیتهای حکومت محور و غفلت ا

محور و تالش در راه پیوند فعاالن سیاسی با مردم و امر سازماندهی است، نقش سیاست ورز را از بازیگر به تماشاگر 

 تقلیل می دهد و عنصر سیاسی را به حاشیه نشین و تماشاگر، فرو می کاهد. جریان حمایت گر از آنجا که سرنوشت خود را

با جناحهای حکومتی پیوند می زند، خود را ازظرفیت جلب پشتیبانی الیه های مردم ناراضی از حاکمیت محروم می سازد و 

در نتیجه از قدرت تاثیرگذاری بر کشمکش جناح های حاکم نیز بتدریج تهی می شود و در نهایت به زائده ای بی اعتبار 

ایت آن را به پشیزی نمی خرند.این نگرش نیز به نوبه خود در تفرقه و تبدیل می شود که بازیگران سیاسی حاکم نیز حم

 .انفعال جریانات دموکراسی خواه نقش تخریبی مهمی داشته است

نقش حمایتی در کشمکش های جناحی جمهوری اسالمی زمانی می تواند مثبت و اثرگذار باشد که جریان سیاسی قبل 

امعه محور از پایگاه مردمی و حمایت الیه هایی از جامعه برخوردار شده باشد ازهرچیز با اتکاء به فعالیت های سیاسی ج

 .و بتواند با تکیه بر پایگاه مردمی خود، بر کشمکش های درون حکومتی به سود هدفهای سیاسی خود تاثیر بگذارد

 رادیکالیسم و آرمانگرایی سیاسی -3

ا رئال پولتیک نقش اخالل گر در پویایی جنبش دموکراسی خواهی ساله گذشته تفکر و گفتمان آرمان گرا و بیگانه ب 31در 

ایفا کرده و موجب انفعال و سرخوردگی بوده است. آرمانگرایی سیاسی درهر زمان و مکانی معنی خاص خود را دارد. اما 

عدم تناسب میان آنچه در همه زمانها و مکانها ویژگی گوهری آن را مشخص می کند جایگزینی رویا با واقعیت و بنابراین 

اهداف و امکانات در امر سیاست ورزی است که آرزوهای دورودراز را به شعارهای رادیکال سیاسی تبدیل می کند. 

سیاست ورز آرمانگرا و رادیکال به محدودیت ظرفیت و امکانات اعتنا ندارد و بی توجه به واقعیت ها، سیاست ورزی را 

 .به شعارهای توخالی تبدیل می کند

 نگرش مداخله طلب -4

در سالهای گذشته برخی از محافل سیاسی )عمدتا خارج از کشوری( ازمداخالت بشر دوستانه قدرت های خارجی در ایران 

طرفداری کرده اند. مداخله آن چنان که از نامش پیداست، فراتر از پشتیبانی از حقوق بشر و به معنای توسل قدرت های 

یک کشور از طریق تحریم و یا لشکرکشی است. طرفداری از مداخله بشر دوستانه علی خارجی به دخالت در امور داخلی 

القاعده یا ازاغراض قدرت طلبانه سیاسی ناشی می شود و یا درمواردی، ناشی از خوشباوری نسبت به انگیزه قدرت های 

ر سایر کشورها نه منافع و مصالح مداخله جو و فرو افتادن به این پندار است که انگیزه دخالت قدرت های خارجی در امو

 .اقتصادی و سیاسی خاص بلکه دفاع از حقوق بشرمردم کشورهای دیگر است

 رویکرد تحریم انتخابات-5

نگرش تحریم که نگارنده خود در مواردی از مبلغان آن بوده، در شرایط ایران تا به امروزنتایج منفی به بار آورده است. 

 :به نکات زیر جلب می کنم در این مورد توجه خواننده را

تا به امروز نشان می دهد که راهبرد تحریم  51تجارب انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری از دوم خرداد -الف

 .انتخابات در هیچ یک از مقاطع انتخاباتی گذشته مبانی تحلیلی واقع بینانه ای نداشته است

تجربه نشان می دهد که نه احتمال تقلب و اعمال نفوذ نیروهای نظامی و نه اعمال نظارت استصوابی که دایره رقابت ها -ب

را روزبه روز محدودتر کرده اند، نمی توانند توجیه کننده فراخوان تحریم در شرایط مشخص ایران باشند. چرا که 
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زدها و یا دست کاری و تقلب در صندوق های رای را باال می برد و از مشارکت مردم در انتخابات از یکسو هزینه حذف نام

 .سوی دیگر مردم فرصت آن را پیدا می کنند که برکشمکش های درونی حاکمیت به سود مطالبات خود اثر بگذارند

انتخابات و مشارکت عمومی در انتخابات طبعا به مطالباتی مثل لغو نظارت استصوابی، عدم دخالت نیروهای نظامی در -ج

ایجاد شرایط برابر برای رقابت نامزدها دامن می زند و جامعه را نسبت به حقوق خویش حساس تر و آگاهتر می کند. بدون 

تولد جنبش های اصالح طلبی و جنبش سبز که هریک به  88و خرداد  51مشارکت وسیع مردم در انتخابات های خرداد 

جنبش دموکراسی خواهانه نقش تاریخی ایفا کرده اند ممکن نبود. شرکت  سهم خود در رشد آگاهیهای عمومی و گسترش

نیز نشان داد که حتی در شرایطی که نظارت استصوابی و دخالت والیت فقیه در  22گسترده مردم در انتخابات خرداد 

ی دهندگان و سد انتخابات به حذف وفادارترین چهره های جمهوری اسالمی منجر می شود، بازهم احتمال نقش آفرینی را

 .کردن راه نامزد مورد حمایت افراطیون و شخص ولی فقیه ممکن است

 مبنای تعیین راهبردها

راهبرد ها و روش های )استراتژی و تاکتیک( فعالیت سیاسی در صورتی ظرفیت سازماندهی و ایجاد اعتماد میان فعاالن 

راه و مرتبه بندی الویت ها و تقدم ها واقع بینانه باشند.  سیاسی و مردم را خواهند داشت که در ترسیم مرحله بندی نقشه

رویاها و آرزوها را جانشین ممکنات نکنند و تاکتیک ها و شعارهای مراحل آخرین راهبرد سیاسی را جانشین آنچه در 

یی دین از شرایط کنونی می شود کرد، نکنند. مثال از این حکم درست که استقرار جمهوری به مفهوم واقعی آن بدون جدا

دولت غیرممکن است نمی تواند شعار سیاسی امروز استخراج شود و یا از این واقعیت که در شرایط سلطه والیت مطلقه 

ی فقیه اصالح ساختار سیاسی ممکن نیست، نمی توان شعار الغای نهاد والیت فقیه که طبعا از اهداف استراتژیک جنبش 

کرد. چنین انتظاری از مردم در شرایط رکود نسبی جنبش، واقع بینانه نیست  دموکراسی خواهی است، به شعار روز تبدیل

و بیش از آن که به اعتالی جنبش دموکراسی خواهی کمک کند به تحریک و انسجام نیروی سرکوب و کنار کشیدن کسانی 

د. مطالباتی مثل آزادی می انجامد که با شعارهایی مثل لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و نظایر آن همراهی می کنن

زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و رسانه ها، اجرای فصل سوم قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شعارهایی هستند 

که با وجود ناسازگاری با منافع هسته اصلی قدرت، از آنجا که حتی افراطی ترین جریانات حاکم نیز نمی توانند آنها را 

ارچوبه های قانونی جلوه دهند، شعارهایی کم هزینه هستند که می توانند حداکثر اجماع عمومی را مطالباتی خارج از چ

موجب شوند. هسته اصلی قدرت از این گونه شعارها و مطالبات که خواست جناح اصالح طلب حاکمیت و بخش مهمی از 

لی که شعارهای رادیکال و پرهزینه که سطح قاعده ی ارگانهای حاکمیت حتی نهادهای نظامی نیزهست، می ترسد. در حا

مردم ظرفیت همراهی با آن را ندارند و در باال نیز همه جناحها با آن مخالفند، نه فقط هسته اصلی قدرت را نگران نمی 

 .کند، بلکه برعکس در مواردی برای منزوی کردن مخالفان و بهانه گیری برای سرکوب خود به آن دامن می زند

تمان، تاکتیک ها و شعارها باید بتوانند میان مطالبات دموکراسی خواهانه و خواسته های بالواسطه از این گذشته گف

 .اقتصادی بیست میلیون ایرانی که در زیر سطح فقر زندگی می کنند پیوند برقرار کنند

راه دادن به شیوه  رهبران جنبش دموکراسی خواهانه باید مدام در نظر داشته باشند که در شرایط امروز ایران هرگونه

 .های تهاجمی و گفتارهای رادیکال مستقیما به انزوای جنبش و هموار کردن سرکوب و اختناق بیشتر می انجامد

جنبش دموکراسی خواهانه باید مطالبات حداقلی که پیشتر به پاره ای از آنها اشاره شد را به شیوه های کامال مسالمت آمیز 

ن دهد که از هرگونه حس انتقام جویی، خشونت ورزی و رادیکالیسم بری است. این طلب کند و در گفتار و عمل نشا

روشها که الزمه فعالیت بدون خشونت است، قطعا خشونت طرف مقابل را از میان نمی برد اما توجیه سرکوب را 

ستان می توانند برای ما غیرممکن می کند و هزینه آن را باال می برد. سه تجربه تاریخی مهم، آفریقای جنوبی، شیلی و له

درس هایی آموزنده باشند. در همه این موارد یک چیز مشترک است. و آن این است که وقتی اپوزیسیون توانسته است از 

اعتماد جامعه تشکیالت الزم برای به میدان آوردن مردم و در صورت لزوم توسل به نافرمانی مدنی پیدا کند، بدترین 

شنیده و خود را مجبور به عقب نشینی دیده اند. در چنین شرایطی است که اپوزیسیون از  دیکتاتوری ها صدای آن را

 .موضع قدرت و مسئوولیت می تواند شعار آشتی ملی سردهد و مسیرگذار بدون خشونت به دموکراسی را هموار سازد

 موانع دموکراسی و اشکال گذار
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 محمد اعظمی

توان در باره آن سخن گفت. من  آن بسیار گسترده است و از زوایای مختلف می بحث پیرامون استقرار دموکراسی و موانع

ام و نظرم را در باره  در این بخش از نوشته، روی نتایج استمرار استبداد بر ذهن و فرهنگ مردم جامعه متمرکز شده

 کنم. نقش بازدارندگی استبداد و عوارض آن، در رابطه با استقرار دموکراسی، بیان می

میت استبداد و دیرپائی آن و در آمیزی آن با دو نهاد دین و سلطنت، مهم ترین مانع استقرار دموکراسی در ایران بوده حاک

است. این مجموعه با تکیه بر درآمد سرشار نفت قدرت را در ایران خودکامه و استبداد را دیرپا نموده و نگذاشته است 

 جامعه ایران به دموکراسی و آزادی دست یابد.

اگر دموکراسی را حاکمیت مردم و اعمال اراده آزاد آنان تعریف کنیم، این دو نهاد، از آن جا که منشا قدرت را در آسمان 

گیرند. در ایران هم سیستم شاهی و هم رژیم والیت فقیهی، هر دو  کنند، با دموکراسی، در تعارض قرار می جستجو می

های  مراجعه شده است، اساسا به منظور محکم کردن پایه  جا که به مردماند و هر آن  مخالف اعمال اراده آزاد مردم

 اند. قدرت خود بوده است و هر گاه که منافع آن ها ایجاب کرده، اراده مردم را نادیده گرفته

های سرکوب خود را  در طی دوره های گذشته شاه، و در دوران کنونی سیستم والیت فقیه، با تکیه بر پول نفت ارگان

ها در ایران به درآمد سرشار نفت، نیاز آن ها را به مردم کم کرده و از وابستگی  زمان داده اند. چنگ اندازی حکومتسا

داری طی شده است. در  شان به آنان کاسته است. و این درست مخالف مسیری است که در جوامع پیشرفته سرمایه

زمینه برای دخالت مالیات دهندگان در قدرت فراهم می شود. کشورهائی که منابع مالی قدرت سیاسی، مالیات مردم است، 

کند. در ایران که درآمد نفت در دست  اداره یک کشور با پول مالیات، تا حدی راه را برای دخالت مردم در تصمیمات باز می

ود. خصوصا در ش حکومتیان، بدون نظارت مردم، قرار دارد، این پول برای بقا، استمرار و پایداری استبداد مصرف می

شرایط امروز که قدرت از طریق والیت فقیه در دست نهاد دین قرار دارد، دین و دولت و ثروت همگی به کمک یکدیگر 

تر کرده اند. از این رو اکنون قدرت حاکم در ایران، بزرگ ترین خطر برای دموکراسی و مانعی است  استبداد را خودکامه

 ار زده نشود ، جامعه ما روی دموکراسی را نخواهد دید.برای استقرار حاکمیت مردم و تا کن

استبداد به دلیل دشمنی و خصومتش با آزادی و دموکراسی، در درجه نخست نطفه های نهادهای دموکراتیک را سرکوب 

هاست. حداقل  های مدنی و صنفی و ادامه کار آن کند و مانع اصلی شکل گیری احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد و تشکل می

، به جز دوره ای محدود، هر حرکتی که رنگ و بوی -جمهوری اسالمی-و هم، اکنون  -حکومت شاه-هم در دوره گذشته

های بسیار سنگینی رسیده اند. استبداد و  آزادی خواهانه داشته است، به شدت سرکوب شده و فعاالن آن به مجازات

نهادهای دموکراتیک نقش بسیار باالئی دارد. در زیر  سرکوب به طور مستقیم یکی ازعواملی است که در متالشی کردن

 تیغ سرکوب، امکان ایجاد و زیست نهادهای دموکراتیک اگر نگوئیم ناممکن، حداقل بسیار دشوار است.
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از ضربات فیزیکی خطرناک تر برای دموکراسی، نتایج دیرپائی و استمرار استبداد است. تداوم استبداد و فضای خفقان و 

کند که با دموکراسی ناسازگار است. این فرهنگ چون خوره جسم و  گیری فرهنگی در جامعه کمک می شکلسرکوب، به 

جان و پیکر نیروها و نهادهای دموکراتیک را تحلیل برده و آن را ناتوان و ضعیف نگه می دارد. زیستن درازمدت در 

اولین حاصلش، آلوده شدن مفاهیم  فضای سرکوب، ذهنیت مردم و نیروهای سیاسی را جهت معینی می دهد، که

خواه، فعاالن دموکراتیک و چپ کشورمان،  ایدئولوژیک و درک و دریافت کج و معوج از آن است. جریانات سیاسی ترقی

د، ان ، به دلیل اینکه وارث سنت های مذهبی و استبدادی جا افتاده ای بوده-که نیروهای به القوه مدافع دموکراسی هستند-

مذهبی آن،  -مذهبی ساختند. این مکاتب چه از نوع چپ مارکسیستی آن، و چه از نوع تفکرات ملی و ملی از هر مکتبی

های  شد. هر ایده ظاهرا نو، در اندیشه نیروهای پیشرو جامعه خشک و مقدس گشته، تبدیل به آیه دگم و جامد فهمیده می

ها، جز ارتداد، معنائی نداشت. درک نیروهای چپ و  شد، به گونه ای که دخل و تصرف و تغییر و تکامل آن آسمانی می

تفاوت چندانی به لحاظ روش، با نگاه نیروهای مذهبی به کتاب های … دموکراتیک ایران از مارکسیسم و مائوئیسم و 

های زمینی باعث شد که هرگونه تغییر، اصالح و بازبینی در مکاتب را نیروهای  آسمانی نداشته است. مقدس کردن ایده

 موکراتیک جامعه، تجدیدنظر طلبی توصیف کرده، در برابر آن واکنش تند و منفی نشان دهند.د

در نتیجه چنین نگاهی، ایدئولوژی ها به شکل یک کل یکپارچه و حقیقت ناب پنداشته شدند، گوئی راه حل تمامی مسائل و 

ها از ایدئولوژی، بر زمینه چیرگی استبداد و  دریافتمعضالت گذشته و حال و آینده کشور را در دست دارند. این درک و 

تسلط بی چون و چرای مذهب و در غیاب سنت تحقیق علمی و گفت و گوی آزاد، سبب شد تا هر فرد و هر گروه، برداشت 

خود را عین حقیقت ناب بپندارند و دخل و تصرف و تعدیل آنرا نپذیرند. با چنین درکی طبیعی است که نیروهای مخالف 

استبداد امکان همگرائی و اتحاد را برای استقرار دموکراسی از دست دهند. اهمیت مساله این است که برای کنار زدن 

استبداد بیش از هر چیز نیرو اهمیت دارد و برای استقرار دموکراسی، نیروی دموکراتیک سازمان یافته الزم است. مردم 

رو هر عاملی که مانع راه انسجام و اتحاد مردم شود، خود مانعی است بدون سازمان و بدون تشکل بی قدرت اند. از این 

 برای استقرار دموکراسی.

های  از دیگر نتایج استمرار استبداد، ارزش زا شدن معیارهای مقابله با سرکوب و به حاشیه راندن و فرعی شدن ایده

زادی خواهانه در کشورمان، میدان بر هاست. تداوم سرکوب خشن حرکات آ اثباتی، تبادل نظر و پذیرش تنوع ایده

رادیکالیسم گشوده و کاربرد آن را ارزشمند نموده است. در زیر تیغ استبداد و خودکامگی و اعمال سرکوب خشن، سیاست 

تواند نظرها را جلب کند. در نتیجه چنین تفکری است که در فضای ذهنی نیروهای دموکراتیک جامعه  نفی جاذب شده، می

تواند حامی جلب کند. چیزی که  یسیون بودن و اپوزیسیون ماندن، خود ارزشی ایجاد می کند و به تنهائی میایران، اپوز

در کشورهای دموکراتیک، چندان ارزش و جایگاهی ندارد. در این جوامع معموال جریانات و شخصیت ها را با برنامه آن 

با نفی دیگران حمایت مردم را جلب نماید. در حالی که در ها و طرح سیاست های اثباتی شان می سنجند. کسی قادر نیست 

ایران، مقابله با استبداد خود برای جلب حمایت مردم کفایت می کند. یک نیروی ارتجاعی می تواند در برابر ارتجاع دیگر 

است. آیت اله  قد علم کند و مانع استقرار دموکراسی شود. نمونه آیت اله خمینی و درگیری اش با شاه، شاهد گویأیی

های اول دهه چهل، از موضع کامال ارتجاعی به مقابله با شاه برخاست. اما جاذبه  خمینی در مواردی از همان سال

ایستادگی در برابر شاه، بدان اندازه گیرا بود که زاویه مخالفت او حتی در رابطه با حقوق زنان، از دیده ها پنهان ماند، تا 

 ان انقالب، حمایت بخش قابل توجهی از جریانات چپ و دموکراتیک جامعه را نیز جلب نماید.آن جا که توانست در جری

گذارد. نبود امکان گفتگو و تبادل نظر آزاد، جامعه و نیروهای سیاسی را با  استبداد جائی برای تبادل نظر و استدالل نمی

های  امه کاری نهادهای دموکراتیک و تشکلمفاهیمی چون توافق و مصالحه و نرمش، که از الزامات ماندگاری و اد

سیاسی است، بیگانه می کند. در جامعه ای که زیر سیطره استبداد زندگی می کند. انسان ها با حق و حقوق بیگانه می 

شود. بی حقوقی در جامعه، به  شوند. آن چه که احاد جامعه با آن روبرو هستند، تکالیفی است که به دوش شان نهاده می

گریزی آحاد مردم منجر می شود. در نتیجه استمرار استبداد و بی حقی، افراد برای دفاع از خود به سمت قانون قانون 

بندی های پنهانی، و فرقه گرائی میدان رشد پیدا می کند. همین فرهنگ است که طی  شوند و دسته گریزی متمایل می

هائی که استبداد حاکم نیست و  سیاسی، حتی در محیطسالها سرکوب تداوم یافته، بر ذهنیت نیروهای دموکراتیک و 

 یابد. شود تداوم می دموکراسی رعایت می

افزون بر این ها، در جوامع استبدادی اعمال سرکوب و اختناق، نیروها را یا به حامی قدرت و یا مخالف آن تبدیل می کند. 

اند تو دارد. در زیر سیطره استبداد تیغ سرکوب میاستبداد در کشور ما تحمل انتقاد به برخی خط قرمرهای ساختگی را ن
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گردن هر مخالفی به ویژه نیروهای چپ و دموکراتیک سازمان یافته را ببرد. در مجموع و طبق قاعده هر منتقدی ولو در 

چارچوب نظام حاکم، به صفوف اپوزیسیون رانده شده، سرکوب می شود. از این رو آحاد جامعه یا در صف دوست 

رار می گیرند و یا دشمن. یا خوب اند یا بد. یا با هم اند و یا بر هم. چنین نگاهی به دلیل تاریخ دیر پای استبداد، )خودی( ق

از دیر باز در کشور ما به صورت آموزه های مذهبی نیز ترویج شده و فرهنگی را ساخته است که سم آن از جسم و جان 

اد و جریانات را یا شیفته کرده و یا متنفر. یا از آن ها مرید ساخته و یا مان بیرون نمی رود. این فرهنگ و این فضا، افر

در جایگاه مرادشان نهاده است. بی دلیل نیست که قضاوت قطبی چنین در جامعه ما ریشه دار و قابل پذیرش، شده است. 

وانند تشکل های نیرومند ت گیرند و نمی در عموم مسائل، نیروهای دموکراتیک و چپ در دو قطب، روبروی هم، قرار می

 دموکراتیک برای مقابله با استبداد ایجاد کنند.

های استبدادی است، به موانع مهمی برای استقرار دموکراسی تبدیل  ها، که خود حاصل زیستن در محیط این آموزه

موکراتیک در خارج های د هاست در محیط اند. بی دلیل نیست که نیروهای دموکراتیک و چپ ایران حتی آنان که دهه شده

ها رها کنند و اتحادی نیرومند بر سر نکات اشتراک خود  توانند ذهن شان را از آن آموره کنند، نمی از ایران زندگی می

ایجاد کنند. در فرهنگ نیروهای دموکراتیک کسی پرسشی در رابطه با پراکندگی ندارد و یا اگر پرسشی هست، طنین 

ه زمزمه ضعیفی برای نزدیکی و اتحاد و وحدت بلند شود، صدای اعتراض مخالفان و چندانی ندارد. اما به محض اینک

شود. در واقع پراکندگی نیروهای دموکراتیک طبیعی به نظر می رسد و چندان زیر سئوال نیست. حرکت  هشدارها بلند می

 اشند.گیرد و مدافعان آن باید پاسخگو ب در جهت وحدت و همگرائی است که مورد پرسش قرار می

 اشکال و شیوه گذار به دموکراسی

شیوه گذار به دموکراسی الزاما باید با معیارهای دموکراتیک انطباق داشته باشد. اما در ایران، ما با حکومتی روبرو 

طلبانه را با خشونت تمام سرکوب می کند. پرسش این است، کدام  هستیم که هر حرکت دموکراتیک و هر صدای حق

ابله با سرکوب، هم دموکراتیک و هم خنثی کننده خشونت استبداد است؟ و یا در ایران شکل گذار چگونه ها برای مق شیوه

آمیز چقدر واقعی است؟ اساسا خشونت چیست و برای گذار به دموکراسی قیام جایز است؟ آیا  است و امکان گذار مسالمت

ک سازگار است؟ می کوشم درکم را از گذار به های دموکراتی قیام الزاما خشونت آمیز و مسلحانه است و با شیوه

 ها توضیح دهم. دموکراسی، با نگاهی به برخی از این پرسش

 خشونت و جایگاه آن در رابطه با گذار؟

نیروهائی که برای دموکراسی مبارزه می کنند منطقا نمی توانند با خشونت سیاسی به مثابه یک شیوه مبارزاتی، موافقت 

ونت چیست که باید از تاکید بر آن و گسترش و سازمان دادنش پرهیز نمود؟ به باور من هر گونه داشته باشند. اما خش

شیوه و رفتاری که به صدمه فیزیکی بیانجامد، خشونت است. )البته اگر بخواهیم مفهوم عام خشونت را در نظر گیریم 

نیز پرداخت که … ، روانی، فرهنگی و بایست به خشونت جنسی ماند و می خشونت در محدوده صدمه فیزیکی باقی نمی

ها،  بانک  های مردم است. آتش زدن و تخریب موضوع یک بحث تخصصی است(. خشونت صدمه به انسان و سرمایه

ادارات، موسسات، مغازه ها، سینماها، تخریب بناها، اموال عمومی و غارت دارائی مردم و تجاوز و شکنجه، همه، در 

ها و کاربرد آنها با دموکراسی ناهمخوان است. به  گیرند. استفاده از این شیوه ز قرار میچارچوب اقدامات خشونت آمی

های استبدادی که خشونت را ابزار  باور من نیروهای دموکراتیک و طرفدار استقرار حاکمیت مردم بر خالف قدرت

کنند، باید به عنوان یک  دهی می ماندگاری حکومت خود تلقی کرده و آن را از طریق نهادهای نظامی و امنیتی سازمان

 آمیز پرهیز کرده و آن را در تناقض با امر دموکراسی بدانند. اصل، از سازمان دهی اقدامات خشونت

توان در مبارزه با استبداد به  گیری ار آن ها و بدون توسل به خشونت می اشکال دیگری از مبارزه وجود دارد که با بهره

هائی است که ضمن  ای، شیوه ی، اعتصابات، نافرمانی مدنی، اعتراضات و تظاهرات تودههای اجتماع کار گرفت. جنبش

دموکراتیک بودن شان، ابزار موثری است که از طریق کاربست آنها می توان مستبدترین حکومت ها را به زانو درآورد و 

ونتی در جامعه اعمال می کند که راه تحول و تحقق مطالبات مردم را هموار کرد. متاسفانه جمهوری اسالمی چنان خش

 چشم انداز گذار به شکل مسالمت آمیز چندان قابل تصور نیست.
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 شکل گذار در ایران؟

در تعیین و مشخص کردن شکل گذار، دو نیرو نقش کلیدی دارند. حکومت و مردم. از این دو نیز، تا کنون حکومت در 

باید ناگفته گذاشت که اکنون نسبت به گذشته، امکانات بیشتری تعیین شکل گذار نقش اصلی را داشته است. هر چند که ن

برای درهم شکستن مقاومت حاکمان ایجاد شده است و امکانات برای عقب نشاندن استبداد به اشکال خشونت پرهیز 

 افزایش چشمگیری یافته است. به رغم این تغییرات، هنوز حکومت نقش برتر خود را، در تعیین شکل گذار حفظ کرده

است. با این توضیحات پرسش این است که با توجه به رفتار تا کنونی جمهوری اسالمی، شکل گذار در ایران به چه شکل 

 آمیز و خشونت پرهیز در ایران ممکن است؟ خواهد بود؟ آیا امکان گذار به شکل مسالمت

ندانیم، از فردای استقرار جمهوری اسالمی، اگر مبارزه برای گذار به دموکراسی را فقط محدود به روز پایانی عمر استبداد 

مبارزه برای دموکراسی جریان داشته است و تا امروز این حکومت با خشونت، مخالفان خود را سرکوب کرده است. فقط 

شمار هم وطنانی که در زندان ها به دلیل سیاسی به جوخه مرگ سپرده شده اند، بیش از ده ها هزار نفر است. هر صدای 

ترین شکل  برخاسته است به خشن… ای که از گلوی زنان، جوانان، کارگران، فعاالن مناطق ملی و  واهانهآزادی خ

سرکوب شده است. در زندان های جمهوری اسالمی، نمایندگان تمامی نهادهای دموکراتیک، از روزنامه نگار و نویسنده 

ر دارند. از این رو اگر هیچ اتفاق دیگری رخ ندهد و گرفته تا سندیکالیست و نماینده احزاب سیاسی و جامعه مدنی، حضو

جمهوری اسالمی قدرت را بدون مقاومت و خون ریزی همین امروز واگذار نماید، باز شکل گذار در ایران مسالمت آمیز 

به  ترسد این حکومت بدون توسل به خشونت قدرت را واگذار نماید. بنابراین، حکوم نیست. در آینده نیز بعید به نظر می

عنوان یک عامل بسیار مهم و تعیین کننده در شیوه مبارزه نشان داده است که برای حفظ قدرت خود از هیچ جنایتی دریغ 

 ورزد. نمی

خواه و دموکراتیک و  اند. به نظر من، نیروهای ترقی اما نیروی موثر دیگر در تعیین شکل گذار، مردم و نیروهای سیاسی

را در مناسبات بین انسان ها مردود دانسته و راه حل مسائل اجتماعی نمی دانند. افزون چپ طرفدار دموکراسی، خشونت 

د بینند. حتی اگر کاربر بر این، کاربرد خشونت را به طور کلی و در مبارزه سیاسی نادرست دانسته و به مصلحت مردم نمی

کنند. منطقا نیروهائی از  زیانبار ارزیابی میآن را مجاز هم بدانند، اتخاذ این روش و سازماندهی خشونت را برای مردم 

خشونت بهره می برند، که ابزارهای اصلی خشونت را در اختیار دارند. مردم باید تالش کنند ابزارهای سرکوب حکومت را 

بی اثر کنند. سازمان دهی مبارزه خشونت آمیز، پاشنه آشیل مبارزه مردم و نقطه قوت حکومت است. بی جهت نیست که 

های استبدادی تالش دارند که شرایطی پدید آید که با توجیه آن بتوان سهل تر از ابزار سرکوب بهره گیرند. از این  متحکو

تواند باشد، به  رو وارد میدان خشونت شدن جدا از این که به عنوان یک پرنسیپ مورد تائید نیروهای دموکراتیک نمی

 مصلحت مردم نیز نخواهد بود

. 

تحریکات ارگانهای   آمیز و هوشیاری نسبت به برای سازمان دهی مبارزه در اشکال غیر خشونتبنابراین، تالش 

 سرکوب، به سهم خود، می تواند در کاستن از دامنه خشونت حکومت بکاهد.

گذار به دموکراسی، در صورتی که خشونت پرهیز و با همراهی و همکاری و یا حداقل هم پذیری نیروهای اجتماعی و با 

 د بر سازمان دهی فعالیت های مدنی و سیاسی گوناگون صورت گیرد، در نهادینه کردن دموکراسی بسیار موثر است.تاکی

نکته مهم این است که اشکال مبارزه و شیوه گذار تنها به رابطه اپوزیسیون و استبداد حاکم مربوط نیست، این امر به 

ما که بنا به تاریخ آن، ستیز ویرانگر گروهی، سابقه ای طوالنی و بر مناسبات میان اپوزیسیون نیز ارتباط دارد. در جامعه 

عکس از همبستگی دموکراتیک ملی کمتر اثری دیده شده است، تفاهم، مصالحه و خشونت پرهیزی میان آحاد ملت بسیار 

حفظ منافع مشترک مهم خواهد بود. برای رسیدن به جامعه ای با گرایشات متنوع، که در آن دیالوگ، مبارزه، مصالحه و 

ارزشمند است، توجه و تاکید بر اشکال مبارزه خشونت پرهیز اهمیت روزافزونی می یابند. اما نسبت به واقعیت موجود 

نباید بی توجه بود. جمهوری اسالمی نشان داده است که به سهولت تن به رای و اراده مردم نمی سپارد. مردم حق دارند 

به نظر من هیچ نیروی   را حتی به شکل قیام، مجبور به عقب نشینی و تسلیم نمایند. از خود دفاع کرده و این حکومت

 دموکراتی مجاز نیست از حق قیام مردم در برابر استبداد دفاع نکند.
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 مبارزه مسالمت آمیز با حق قیام، متناقض نیست؟

م، متناقض به نظر آید و پرسیده شود: ممکن است تاکید بر شیوه های مسالمت آمیز مبارزه و دفاع از حق مردم برای قیا

نمی توان به عنوان نیرو یا سازمان سیاسی فقط حق توده ها برای قیام را برسمیت شناخت اما از سازمان دهی و رهبری “

 را برسمیت می” حق قیام“کند و از سوی دیگر  آن کناره گرفت. گزاره ای که بر استراتژی مبارزه مسالمت آمیز تاکید می

در تناقض گرفتار می شود. چون برپایه استراتژی مبارزه مسالمت آمیز در ” قیام توده ای“در شرایط مفروض شناسد 

در سازمان دهی و رهبری قیام ” برسمیت شناختن حق قیام“مقطع قیام یا باید از استراتژی خود دفاع کند، یا باید بر پایه 

ف باشد، انتخاب هر کدام از این گزاره ها در تناقض با گزاره شرکت کند. از آن جا که نیروی سیاسی نمی تواند بی طر

 ”دیگر قرار می گیرد.

اقعی آمیز بدانیم، و در پاسخ الزم می دانم ابتدا بگویم که این تناقض در صورتی که قیام را فقط حرکتی مسلحانه و خشونت

ت آمیز نیست. در شرایط کنونی، اشکال ، الزاما خشون”ای قیام توده“است. برخالف چنین درکی، من براین باورم که 

متنوع و غیر خشونت آمیزی برای به تسلیم کشاندن استبداد، شکل گرفته و با گذشت زمان نیز، هم امکانات مردم افزایش 

های اخیر،  های اجتماعی و تحوالت کشورها در دهه می یابد و هم، از دامنه یکه تازی استبداد کم می شود. بررسی حرکت

های پیش، کمرنگ شده و باز  این است که حتی قیام ها نیز، خصلت مسلحانه و خشونت آمیزشان در قیاس با دورهبیانگر 

یک قیام بود. اما قیامی که به تهران محدود شد و دامنه آن در  88خرداد  23هم کمرنگ تر خواهد شد. از نظر من حرکت 

ام ماند. در تونس و مصر نیز مردم علیه دیکتاتورهای حاکم، قیام های پائین جامعه کشیده نشد و ناک ابعاد وسیع، به الیه

 35ها با کمترین خشونت رخ داده است. حتی انقالب بهمن  ایران، اغلب قیام 35های اخیر و پس از انقالب  کردند. در سال

خشونت عمدتا از جانب نیز در نوع خود و با توجه به ابعاد توده ای آن، چندان خشونت بار نبود. در همه این خیزش ها 

 شده است. های حاکم اعمال می قدرت

ها، قیام نیز با مبارزه خشونت آمیز متفاوت است. نیروهای سیاسی که در جبهه مردم علیه استبداد مبارزه  افزون بر این

مبارزه کنند به رغم این که همواره، همراه و در کنار مردم هستند، اما مشوق خشونت نخواهند بود. در گذشته  می

مسلحانه و قیام مسلحانه، هر دو، اجزای یک استراتژی بودند. امروز، هم آن مبارزه مسلحانه به سبک و سیاق گذشته 

وجود ندارد و هم قیام مسلحانه به عنوان مکمل مبارزه مسلحانه، نامحتمل تر شده است. در جامعه ما عمدتا در شرایط 

ت های نیروهای خارجی، امکان حرکات مسلحانه برای سرنگونگی حکومت، المللی و از طریق حمای جنگ و مداخالت بین

مقدور می شود. خوشبختانه امروز عموم جریانات سیاسی مخالف جنگ و دخالت خارجی هستند. اکنون مدت هاست که 

 به شکل بارزی 88خواه، عمال خشونت پرهیز شده است. خشونت پرهیزی در جریان جنبش  مبارزه اپوزیسیون ترقی

دست و بال حکومت را برای سرکوب وسیع تر مردم بست و به عنوان یکی از مشخصه های این جنبش جلوه گر شد. 

خوشبختانه عموم جریانات اپوزیسیون در جریان این حرکت، امر خشونت پرهیزی را نقطه قدرت جنبش دانستند و مردم 

دم در جریان یک دادخواهی در تظاهرات و یا اعتصابات، را به اشکال مبارزه غیرخشونت آمیز تشویق کردند. اما گاهی مر

به شکل وحشیانه و خشنی سرکوب می شوند. در مواردی نیز ممکن است در دفاع از خود به اقدامات متقابلی دست بزنند. 

، های خود له کرده است برای نمونه به آتش کشیدن ماشین پلیسی که در تظاهرات تاسوعا و عاشورا مردم را زیر چرخ

اساسا مبارزه خشونت آمیز نیست. این اقدامات واکنشی است انسانی به خشونت حکومت. که اگر مردم از این خشم انسانی 

میرد. نیاز به تاکید نیست که استقرار دموکراسی با عبور از سد استبداد،  تهی شوند، شور و زندگی در درون شان می

ست. سازمان دادن خشونت با این اقدامات لحظه ای و دفاعی، کامال بدون شور و شوق و فداکاری مردم دست نیافتنی ا

 متفاوت است.

 ای که تحت سیطره هم چنین، باید توجه داشته باشیم شیوه گذار و نیروهای گذار مستقل از شرایط جامعه نیستند. جامعه

های جامعه مدنی بی بهره است، در مبارزه با استبداد  یک استبداد، شخم زده شده است و از نیروهای سیاسی و از جمعیت

بارزه مسلحانه از طرف سازمان های نوپای سیاسی در دوران تشدید کند. بروز م به آخرین راه حل ها سوق پیدا می

استبداد محمدرضا شاهی و جذب شدن جامعه به روحانیت و پشتیبانی حتی سازمان های سکوالر جبهه ملی و نهضت 

رایط شآزادی از آیت اله خمینی، علیرغم وجود سنت های سیاسی و بدبینی نسبت به تعصبات روحانیت، نشان دهنده تاثیر 

اجتماعی و قطبی شدن جامعه و استبداد بوده است. احتراز از چنین شرایطی، تنها به روش استبداد بستگی ندارد. تقویت 

جنبش های اجتماعی زنان، جوانان، کارگران، ملیت ها، احزاب سیاسی و همبستگی ملی تمامی این عناصر، یکی از 

بارزه است. از این دیدگاه است که تاکید بر تشکیل و تحکیم این عناصر های تقویت اشکال و شیوه های مسالمت آمیز م راه
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ها و هرج و مرج در میان اپوزیسیون دموکرات کشورمان، در شرایط کنونی، اهمیت  در ساختار اجتماعی و رفع شکاف

 زیادی دارد.

سیاسی خود از مبارزه خشونت و باالخره استراتژی سیاسی بر اساس قواعد پی ریزی و طراحی می شود. ما در استراتژی 

پرهیز دفاع کرده و تالش می کنیم به چنین مبارزه ای یاری نموده و در سازمان دهی آن نقش ایفا کنیم. اما تاکید و دفاع از 

اشکال مسالمت آمیز مبارزه در استراتژی سیاسی، نباید به نادیده گرفتن حاالت احتمالی دیگر مبارزه، بیانجامد. نیروئی که 

، مشخص نماید. آن چه که اهمیت دارد این ”قیام“قیام را نادیده می گیرد، باید تکلیف خود را در وضعیت احتمالی حق 

است که ما به عنوان یک نیروی سیاسی در شرایط برآمد جنبش عمومی و یک قیام نیز، ضمن همراهی با مردم، به سهم 

، اشکال دیگری از مبارزه را سازماندهی کنیم تا استبداد را به کوشیم با پرهیز از خشونت، با ابتکارات توده ای خود می

 تسلیم بکشانیم.

 نقش رفرم و انقالب درشیوه گذار؟

راه گذار به   برای گذار به دموکراسی باید به رفرم و اصالحات تکیه کرد و یا به تحول و انقالب؟ کدام یک از این دو،

ط دو قطب، دو پاسخ کامال متفاوت داده می شود. در میان نیروهای چپ دموکراسی را هموار می کنند؟ به این پرسش توس

هستند افرادی که از رفرم یک اصل ساخته و آن را دگم و بدون انعطاف راهنمای عمل خود برای استقرار دموکراسی در 

شود. در حالیکه رفرم  ایران، قرار می دهند. استقرار دموکراسی در ایران، با تغییر ساختار و قانون اساسی آن، ممکن می

در چارچوب سیستم و قانون اساسی آن، معنا دارد و اگر از این محدوده خارج شود، رفرم نخواهد بود. رفرمی که بتواند 

قانون اساسی و ساختار قدرت را متحول کند، اگر هم ممکن باشد، تغییری است بنیادین، که در چارچوب تحول و تغییرات 

بندند و از ماهیت سرکوب  در مقابل نیروهائی وجود دارند که چشم بر رفرم ها به سود مردم میگیرد.  بنیادین قرار می

 گشایند. اش، فقط آغوش به روی انقالب می گرانه حکومت و اصالح ناپذیری

من فکر می کنم نیروهای طرفدار تحول و دگرگونی های بنیادین، در حالی که از کوچک ترین رفرم ها به سود مردم 

کنند، اما در رفرم ها متوقف نمی شوند. توقف در رفرم ها و بی توجهی به مانع اصلی استقرار دموکراسی،  بانی میپشتی

انداز نموده و در چارچوب استبداد  چشم یعنی جمهوری اسالمی و در مرکز آن دستگاه والیت فقیه، مبارزه مردم را بی

ه مردم را روی مانع اصلی متمرکز نمود تا برای استقرار دموکراسی کند. باید کوشید ثقل فشار و مبارز کنونی گرفتار می

یابد. بدون  امکان گذار از استبداد فراهم شود. شکی نیست مبارزه برای خواسته ها در چارچوب همین سیستم جریان می

ر جریان این این مبارزات امکان عقب نشاندن استبداد خیال بافی محض یا ماجراجوئی کودکانه، خواهد بود. مردم د

کنند. تحول، تغییرات بنیادی و  تر را کسب می مبارزات است که آزموده می شوند و آمادگی مشارکت در حرکات عمیق

شود و  بایست توسط همین مردم انجام پذیرد. مبارزه برای خواسته های کوچک از درون همین سیستم آغاز می انقالب می

رو خواهد ریخت. البته تحول و انقالب را نباید با خشونت و قهر یکی گرفت. اگر های استبداد را ف در جریان رشدش دیواره

انقالب را رویدادی برای تغییر، تحول و دگرگونی تعریف کنیم. شکل آن می تواند کامال مسالمت آمیز و یا در نتیجه شیوه 

به شکل مسالمت آمیز و از  های خشن سرکوب توسط حکومت، به قهر کشیده شود. ما خواهان دستیابی به دموکراسی

 طریق انتخابات آزاد هستیم.

 جایگاه انتخابات در شیوه گذار؟

انتخابات آزاد مناسب ترین و دموکراتیک ترین شکل برای گذار به دموکراسی است. اما حکومت تا کنون تن به این 

امکان تخقق این شعار وجود خواست نداده است. اساسا در چارچوب قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسالمی 

ای،  ندارد. تنها زمانی امکان تحقق این شعار ممکن می شود که در نتیجه مبارزات مردم و برآمد جنبش نیرومند توده

 تعادل قوا به سود مردم تغییر کند. در چنین شرایطی امکان دور زدن قانون اساسی برای انتخابات آزاد فراهم می شود.

در جمهوری اسالمی و شیوه برخورد با آن، بر این باورم اپوزیسیون ایران در مجموع هنوز ” اتانتخاب“در رابطه با 

در جمهوری اسالمی را به درستی تحلیل کند و سیاست سنجیده و اثرگذاری در قبال آن اتخاذ ” انتخابات“نتوانسته است 

 نماید. در این باره نظرم را در مطلب دیگری خواهم نوشت.



57 
 

 2213ژانویه 

 دموکراسی و عدم خشونت

 

 رامین جهانبگلو

ن نظم نوی“قرن بیست و یکم نقطۀ عطفی در تاریخ است. پایان گرفتن رویاروئی میان شرق و غرب امکان استقرار یک 

مبتنی بر گسترش دموکراسی در سراسر جهان و گشوده شدن راهی تازه به سوی صلح را به جهانیان نوید می ” جهانیِ 

این به نظر می رسد که در حال حاضر شور و هیجانی که سقوط دیوار برلن و پایان جنگ سرد را همراهی داد. با وجود 

می کرد، به دوردست ها گریخته است. بحران ها و قساوت ها در بوسنی هزره گوین، رواندا، دارفور، افغانستان و عراق 

بی نظمی یا هرج و مرج جدید جهانی است. با این  بسیاری را به این نتیجه گیری رسانده است که نظم نوین جهانی یک

کشورها، به رغم بی   وجود ، اگر با اندکی خوشبینی بنگریم قیام های اخیر در خاورمیانه نشان می دهد که شهروندان این

یز ثباتی منطقه و دشواری های پیش بینی نشده ای که از درون و برون منطقه را به چالش می خوانند، دموکراسی را عز

زمانی نوشت هیچ فعالیت انسانی هر چند از پشتوانۀ خرد برخوردار باشد بدون شور و شوق ( ۹می دارند. اسپینوزا)

شکوفا نخواهد شد. اما پرسش این است که چگونه می توان شور و شوق تالش برای نیل به دموکراسی از طریق عدم 

ه یا در اثر خشم ناشی از محرومیت از آن به ورطۀ تباهی خشونت را در شهروندانی که یا به خاطر برخورداری از رفا

 درغلطیده اند دوباره برانگیخت.

، لیبرال دموکراسی بر دیگر نظام های متعارف حکومتی پیروز شده است، اما ۹۱٩۱از زمان سقوط دیوار برلن در سال 

اشتیاق و شور مردم برای دموکراسی همراه اوج گیری لیبرال دموکراسی در اطراف و اکناف جهان همواره با اوج گیری 

نبوده است. انسان دموکراتیک )مردم ساالر( از دیرزمانی به این سو دیگر حیوانی با شور سیاسی نیست. چنین به نظر می 

جائی ندارد. نسل های جوان تر که از ” بحث در مورد سیاست“رسد که امروز دیگر در رژیم های دموکراتیک سیاست 

سرد خاطره ای ندارند، به گونه ای روزافزون نسبت به دموکراسی بی تفاوت می شوند. از سوی دیگر، جملۀ دوران جنگ 

مبنی بر ان که سیاست سایه ایست که تجارت بر سر جامعه گسترده است کماکان لیبرال ( ۲معروف جان دیویی )

 دموکراسی های ما را دنبال کرده و خوره وار می خورد.

شکالت و تقویت شواهد و مدارکی که داّل بر این است که اوضاع دموکراسی چندان هم رو به راه نیست، با توجه به این م

ما با این پرسش رو به رو خواهیم بود که از دموکراسی به عنوان یک نهاد و یک گفتمان چه چیزی بر جای مانده است؟ 

ی به یک معنا کاری دشوار است چرا که دموکراسی به رغم این ها، تجربه به ما نشان داده است که فروکاستن دموکراس

بلکه ” صادر کردن“برای مردم مختلف و در موقعیت های متفاوت معناهای متفاوتی دارد. از این روست که نه تنها 

دموکراسی از یک فرهنگ یا جامعه به فرهنگ یا جامعه ای دیگر با ناکامی رو به رو می شود. دلیل ” گسترش یا تسری“

نیز ساده است: ارتقاء یا پیشبرد دموکراسی در نبود یک فرهنگ دموکراتیک کارآمد و تأثیرگذار نبوده و برگزاری  این امر
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انتخابات تنها نقطۀ شروع زندگی دموکراتیک یک ملت است. در حقیقت، آزمون واقعی دموکراسی صرفاً به تفویض قدرت 

ترین افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه پیشبرد واقعی به یک اکثریت پیروز و اعطای بیشترین آزادی به پرشمار

 دموکراسی به معنای آفرینش رویکرد و نگرشی نو به مشکل قدرت و خشونت است.

اگر مسأله این است، پس حکومت دموکراتیک نه اِعمال قدرت بر جامعه که اِعمال قدرت در درون آن است. به عبارت 

جامعه باشد، قدرت مند کردن جامعۀ مدنی و ” مهاری -خود“و ” مانروائیفر -خود“دیگر اگر دموکراسی به معنای 

توانائی جمعی برای حکم راندن به شیوۀ دموکراتیک اجزاء ضروری حکومت دموکراتیک هستند. در جائی که دموکراسی 

نه شده علیه به کار گرفته می شود، قواعد بازی سیاسی را فقدان یا نبود خشونت و مجموعه ای از تضمین های نهادی

منطق دولت تعریف می کنند. با وجود این هرچه ما بیشتر به این امر می اندیشیم، این تعریف ناکامل تر به نظر می رسد و 

از قدرت اقناع کمتری برخوردار است. اگر دموکراسی چیزی بیشتر از یک رشته تضمین های نهادینه شده نبود، 

اندیشیدند و به چه طریقی برای ظهور چشم اندازهای زندگی دموکراتیک  شهروندان امروز در مورد سیاست چگونه می

مبارزه می کردند؟ پیش از پاسخ به این پرسش، باید به مسألۀ فساد دموکراسی ها به عنوان آفت دموکراتیک اشاره کنیم. 

 ها رو” طن دموکراسیمشروعیت خشونت در ب“وجود دارد چرا که با مشکلی ویژه به نام ” آفت دموکراتیک“مشکلی بنام 

 به رو هستیم.

هومو ” پذیرفتن این امر که خشونت برای دموکراسی مشکل آفرین است به معنای تأیید جایگاه یا خاستگاه 

و فراهم کردن امکان تنّزل دموکراسی به خشونت است. از این رو هر گونه کوششی برای گذشتن از مرز ” دموکراتیکوس

ت موقعیت متناقض نما )پارادوگسیکال(ی خود دموکراسی است. دموکراسی روند مهار خشونت دموکراتیک مستلزم شناخ

کردن خشونت است اما دولت های دموکراتیک خود تولید کنندۀ خشونتند. یک جامعۀ دموکراتیک هر چه بیشتر به تولید 

 ابزار خشونت بپردازد از میزان مقاومت آن در مقابل آفت دموکراتیک کاسته خواهد شد.

ید به همین دلیل است که سیاست عدم خشونت در پاسداری و تأمین امنیت دموکراسی به مراتب از بازار آزاد از ارزش شا

بیشتری برخوردار است. این مسأله که ما برای تأمین ضروریات زندگی و راحت زیستن در یک جامعۀ دموکراتیک تا چه 

نیست چرا که به خوبی می دانیم که برای برخوردار کردن زندگی اندازه ثروت تولید می کنیم حائز اهمیت شایان توجهی 

مشترکمان به چیزی بیش از ثروت مادی نیازمندیم. بیائیم این پرسش را از خود بپرسیم که چرا همۀ ما به گونه ای زندگی 

د ن پرسش این باشمی کنیم که گوئی دموکراسی برای ما مهم و شایستۀ تالش های ما برای نیل به آن است؟ شاید پاسخ ای

که زندگی چیزی بیش از ارضای آمال و آرزوها نیست. در این جا یک افق اخالقی مسئولیت مطرح است که دموکراسی 

دموکراسی نظامی مبتنی بر اعتماد “این نکته را به ما گوشزد می کند که ( ۵بدون آن معنائی نخواهد داشت. وسالو هاول )

 این احساس مسئولیت” س مسئولیتی که باید آن را در افراد بیدار وتربیت کرد.به احساس مسئولیت بشری است، احسا

کلید هویت ما در مقام یک موجود دموکراتیک است چرا که این احساس ناشی از واکنشی است به امرغیر قابل تحمل که به 

کنش کوششی اخالقی است که نام و تحت لوای منزلت و شکنندگی مشترک تمامی افراد جامعه نشان داده می شود. این وا

پیچیدگی، خودانگیختگی و خودزائی و در عین حال ناهمگنی و عدم تجانس دموکراسی را افشا می کند. این بحث که 

چگونه می توان به درستی و به حق به شهروندانی دموکراتیک احترام گذاشت و برای شان ارزش قائل شد، در حال 

غیر قابل تحمل و قساوت هائی صورت می گیرد که از اغاز هزارۀ جدید )هزارۀ ای از اقدامات ” پس زمینه“حاضر بر 

 سوم( تا کنون ادامه دارد.

شاید به همین دلیل است که دموکراسی هیچگاه در مقام یک ارزش فلسفی و یک واقعیت سیاسی رضایت خاطر کامل ما را 

دن ذات یا عصارۀ دموکراسی به معنای کوشش هر فراهم نخواهد کرد چرا که چنین رضایت خاطری به معنای فراموش کر

روزۀ مسئولیت مدنی و مبارزۀ بی گسست علیه امور غیر قابل تحمل است. به همین خاطر است که هرگاه دموکراسی به 

یک نظام ارزشی مصرفی تبدیل شود و مولّد هیچ احساس مسئولیتی سوای آرمان های سیاسی ِصرف نباشد سرانجامی جز 

 پیش پا افتادگی نخواهد داشت. میانمایگی و

دموکراسی به تنهائی هیچگاه کفایت کننده نخواهد بود. دموکراسی را با برگزاری انتخابات و )تدوین( یک قانون اساسی 

و آن تأکید بر دموکراسی به عنوان روند از قوه به فعل درآوردن   نمی توان برقرار کرد. به چیزی بیش از این نیاز است

به دیگر سخن، اگر هدف ما ارائۀ یک تجربۀ سقراطی سیاست   فکر( و داورِی )قضاوت( مبتنی بر اخالق است.اندیشیدن )ت
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آزمائی و تبادل )اندیشه( از طریق گفتگو نباشد، هیچگاه نخواهیم توانست دموکراسی را برساخته و سر پا  -به عنوان خود

 نگه داریم.

می سازند و سرنوشت آن به وضعیت و موقعیت انسانی وابسته است. بدین  از همۀ این ها گذشته، دموکراسی را انسان ها

ترتیب، خطی که اقدام دموکراتیک را از ّشر یا آفت سیاسی جدا می کند از انتخاب اخالقی هر شهروند دموکراتیک می 

وقات از کسانی سر می حقیقت غم انگیز این است که شرارت و بدی در اکثر ا“می گوید ( ۴گذرد.همان گونه که هانا آرنت )

 ”زند که هیچگاه نمی توانند در مورد خوب یا بد بودن خود تصمیم گیرند.

که سخنانش در آستانۀ جنگی با لژیون ( ۳دموکراسی همواره به نام صلح محدود یا نابود شده است. به گفتۀ تاسیتوس )

بیابانی برهوت می سازند و نامش را صلح ”  رم در بلندی های اسکاتلند به وسیلۀ یکی از سرداران سلتی نقل شده است

این سخنان به ما یادآور می شود که صلحی که هدیۀ جنگ ساالران باشد صلح گورستانی است. به دیگر ”. می گذارند

سخن، صلح پدیده ای است حاصل تالش مشترک انسان ها و نه چیزی است که به خاطرش جنگیده باشند. با آماده شدن 

چ وجه راهی برای رسیدن به صلح نمی ماند. تمام کاری که اهل سیاست می توانند بکنند دور نگه برای جنگ، به هی

داشتن ما از جنگ است. اما تقویت و تحکیم نهادهای دموکراتیک مستلزم یک صلح پایدار و دیر پاست. همانگونه که 

باور به این که ” واقعی حضور عدالت است.صلح واقعی صرفاً غیاب تنش نیست، صلح “می گفت: ( ۶مارتین لوتر کینگ )

پایان یک خودکامگی یا استبداد منجر به برقراری دموکراسی خواهد شد باوری نادرست و حتّی خطرناک است. فرهنگ 

دمکراسی در یک زمان معین به مراتب بیش از خصلت یا سرشت مسالمت آمیزش تعریف می شود. گذار میان ُبر   سیاسی

ک فرهنگ دموکراتیک ضعیف در عین حال تهدید و خطری برای صلح و ثبات بین المللی است. از این به دموکراسی با ی

به ویژه با ” صدور دموکراسی“رو، ما باید از تکرار اشتباهات گذشته به نام روند دموکراتیزاسیون که به استراتژی 

 تلقی” صلح دوست“و ” دموکراتیک“خود را  استفاده از زور نیز باور داشت بپرهیزیم. ِصرف این که برخی از کشورها

می کنند، به آن ها این حق را نمی دهد که به شیوه ای غیر دموکراتیک عمل کرده و صلح و دموکراسی را از راه جنگ 

تحمیل کنند. این بدان معناست که ارتقاء یا پیشبرد دموکراسی در نبود یک فرهنگ دموکراتیک، کارآمد و تأثیرگذار نبوده و 

گزاری انتخابات تنها نقطۀ شروع زندگی دموکراتیک یک ملت است. در حقیقت، آزمون واقعی دموکراسی صرفاً به بر

تفویض قدرت به یک اکثریت پیروز، اعطای بیشترین آزادی به پرشمارترین افراد جامعه محدود نمی شود بلکه پیشبرد 

( ۷ل قدرت و خشونت است. همانگونه که کلود لوفور )واقعی دموکراسی به معنای آفرینش رویکرد و نگرشی نو به مشک

نشان داده است دموکراسی منشاء نوع جدیدی از نهاد امر اجتماعی است که در آن ” ابداع دموکراتیک“در کتاب خود 

تبدیل شده و ادعاهای دیرین پایه گذاری و مشروعیت بخشی به آن از سوی خدا از طریق ” فضای خالی“قدرت به یک 

نمادین خاصی است که از طریق تلقی   از رژیم  ز درجۀ اعتبار ساقط می شود. به باور لوفور دموکراسی عبارتادیان ا

قدرت به عنوان یک خالء که نمیتوان در آن تصرفی کرد یک جامعۀ دموکراتیک را از دیدن خویش به عنوان واحدی اندام 

ثریت با توجه به جنبۀ اثباتی نهادین خالء قدرت نقشی ثانوی وار )ارگانیک( منع می کند. از این رو، نقش انتخاباتی اک

است. دموکراسی در عین حال نظمی سیاسی است که به رغم داشتن ریشه های دینی و نمایندگی شدنش از سوی کسانی که 

یری شکل گ خود را دیندار می دانند، تسلیم امر دینی نمی شود. این حقیقت که فکر و اندیشۀ دموکراتیک در جریان تاریخ

خود با نهادهای دینی در مناقشه و رویاروئی بوده است نافی این حقیقت نیست که دموکراسی به گونه ای درخورتوجه و 

گسترده وام دار تجربۀ معنوی بشری است. بسیاری از متفکران دینی با سرشت خودسرانۀ قدرت سیاسی جنگیده و از 

چهره ها از جمله می توان به مهاتما گاندی، رهبر مبارزات ضد استعماری و اصول دموکراسی دفاع کرده اند. از میان این 

استقالل طلبانۀ هند، یاد کرد که به عنوان یک مدافع دموکراسی جائی ویژه را در دل و ذهن مردِم سراسر جهان از آن 

می دانست. ” ر جهاندموکراسی منضبط، روشنگر و تهی از خرافه را بهترین چیز د“خویش کرده است. مهاتما گاندی 

منظور گاندی این بود که حکومت دموکراتیک نه به معنای اعمال قدرت بر جامعه بل به معنای اعمال قدرت در درون آن 

جامعه باشد، قدرت مند کردن ” مهاری -خود“و ” فرمانروائی -خود“است. به عبارت دیگر اگر دموکراسی به معنای 

 م راندن به شیوۀ دموکراتیک اجزاء ضروری حکومت دموکراتیک هستند.جامعۀ مدنی و توانائی جمعی برای حک

بدین ترتیب دموکراسی و عدم خشونت را نمی توان از هم جدا کرد. در جائی که دموکراسی به کار گرفته می شود، قواعد 

یف می کنند. با بازی سیاسی را فقدان یا نبود خشونت و مجموعه ای از تضمین های نهادینه شده علیه منطق دولت تعر

وجود این هرچه ما بیشتر به این امر می اندیشیم، این تعریف ناکامل تر به نظر می رسد و از قدرت اقناع کمتری برخوردار 

است. اگر دموکراسی چیزی بیشتر از یک رشته تضمین های نهادینه شده نبود، شهروندان امروز در مورد سیاست چگونه 

برای ظهور چشم اندازهای اقدام دموکراتیک مبارزه می کردند؟ حال چگونه می توانیم دو می اندیشیدند و به چه طریقی 
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اعتقاد یا باور توأمان را با هم آشتی دهیم که بر اساس یکی از آن دو هیچ دموکراسی ای بدون محدود کردن قدرت متمرکز 

ی عدم خشونت به منصۀ ظهور نخواهد در دولت وجود نخواهد داشت و بر مبنای دومی هیچ دموکراسی ای بدون پی گیر

در کلیۀ حوزه های زندگی از ” مسئولیت مشترک“رسید؟ پاسخ به این دو پرسش را باید در تعریف عدم خشونت به عنوان 

 جمله اقتصاد و سیاست جست.

می ن ننیازی به گفتن نیست که سیاست نیروی محرکۀ تاریخ است چرا که تاریخ از خالل سیاست ساخته می شود. انسا

تواند بدون ترک انسانیتش به عنوان یک حیوان سیاسی از سیاست بگریزد. اما سیاست تنها به دست آوردن و حفظ قدرت 

نیست.سیاست همان گونه که بسیاری از فیلسوفان یونان قدیم باور داشتند تجّسد و شکل گیری امر اخالقی در یک جامعۀ 

ی خود فاسد نیست و همۀ سیاستمداران نیز شرور نیستند. اما امر سیاسی تاریخی است. از این رو تمامی سیاست به خود

که همراه با خشونت بر پا شود برای حفظ وجود خویش الزاماً نیاز به توسل به خشونت دارد. این بدین معناست که میان 

در مقاله ای ( ٩ور )واقعیت خشونت و نهاد و سرشت امر سیاسی به عنوان هنر حکومت کردن تضادی وجود دارد. پل ریک

شاید بتوان “، یک سال پس از اشغال مجارستان وسرکوب قیام مردم آن منتشر شد از جمله نوشت: ۹۱۳۷که در سال 

گفت که شگفت انگیز این است که قدرت تاریخ ندارد، تاریخ قدرت خود را تکرار می کند، هیچ پیشرفتی ندارد: تعجب 

وجود دارد چرا که مشکلی خاص به نام ” مشکل ّشر سیاسی ” د ندارد.آوراین است که شگفتی سیاسی واقعی وجو

مشروعیت خشونت در قلب سیاست وجود دارد. پذیرفتن این امر که خشونت برای دموکراسی مشکل آفرین است به معنای 

ر د  ت.تأیید سرشت و طبیعت انسان به عنوان یک حیوان سیاسی و فراهم کردن امکان تنّزل دموکراسی به خشونت اس

نتیجه باید خشونت را به عنوان نوعی سیاست فاسد نگریست. از این رو هر گونه کوششی برای گذشتن از مرز خشونت 

مستلزم شناخت موقعیت متناقض نمای )پارادوکسیکال( سیاست است. از این روست که پل ریکور به ما یادآوری می کند 

 )همان جا(” قدرت دولت تأثیر بگذاریم.اگر قصد ما تغییر دادن اوضاع است باید بر ” که 

از این رو ما نمی توانیم از عدم خشونت به عنوان اقدام غیر سیاسی یاد کنیم یا آن را صرفاً محکوم دانستن یک نوع 

 خشونت مثالً خشونت به عنوان مجازات یا خشونت تنبیهی بدانیم.

عنوان رویکردی به قدرت، سیاست و دموکراسی بپذیریم. ما نیازمند آنیم که عدم خشونت را به گونه ای تمام عیار به 

گاندی و مارتین لوتر کینگ و در دورانی نزدیک تر وسالو هاول و نلسون ماندال ثابت کرده اند که سیاست ورزی یا فعالیت 

ۀ سیاسی به عنوان عملی اخالقی امری ممکن است و عدم خشونت نه تنها یک تجربۀ سیاسی بل در عین حال یک تجرب

 اخالقی ست که مسئولیت ما در قبال زیست دموکراتیک را پر ثمر تر می کند.

عدم خشونت، به معنای دقیق کلمه، یکی از راه هائی است که از طریق آن طبیعت انسانی ما در مقام یک حیوان اجتماعی 

ست، عدم خشونت مردم را از را نشان می دهد. در عصری که ارتباطات جمعی بر کلیۀ جنبه های زندگی انسان چیره شده ا

این فرصت برخوردار می کند که چون دوران باستان دموکراسی در آتن رو در رو با هم تماس داشته باشند. برخوردار 

کردن سیاست از معنویت از طریق سیاست های عدم خشونت مستلزم آن است که افراد و آحاد جامعۀ جهانی مسائل و 

م حل کرده و در صلح و نظم برای بحران ها و مناقشه ها راه حل بیابند. از این راه است مشکالت شان را در داد وستد باه

که عدم خشونت زندگی جمعی و مشترک را از امواج هیجانی و مطالبات و فراخوان های ایدئولوژی های مختلف حفظ می 

مقاومت آن در مقابل طوفان های  کند. یک جامعۀ دموکراتیک هر چه بیشتر به تولید ابزار خشونت بپردازد از میزان

سیاسی مختلف کاسته خواهد شد. شاید به همین دلیل است که سیاست عدم خشونت در پاسداری و تأمین امنیت دموکراسی 

به مراتب از بازار آزاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مسأله که ما برای تأمین ضروریات زندگی و راحت زیستن 

راتیک تا چه اندازه ثروت تولید می کنیم حائز اهمیت شایان توجهی نیست چرا که به خوبی می دانیم که در یک جامعۀ دموک

برای برخوردار کردن زندگی مشترکمان به چیزی بیش از ثروت مادی نیازمندیم. بیائیم این پرسش را از خود بپرسیم که 

ما مهم و شایستۀ تالش های ما برای نیل به آن است؟  چرا همۀ ما به گونه ای زندگی می کنیم که گوئی دموکراسی برای

شاید پاسخ این پرسش این باشد که زندگی چیزی بیش از ارضای آمال و آرزوها نیست. در این جا یک افق اخالقی 

مسئولیت مطرح است که دموکراسی بدون آن معنائی نخواهد داشت. این افق مسئولیت در تجربیات جتماعی روزمرۀ ما 

کلید هویت ما در ” مسئولیت“رد اما چون دیگر بخش های جهان مادی ما از قوانین طبیعت دنباله روی نمی کند. ریشه دا

مسئولیت واکنشی است به امرغیر قابل تحمل که به نام و تحت لوای منزلت و شکنندگی   مقام یک موجود اخالقی است.

” انسانیت انسان دیگر“، فیلسوف یهودی زیر عنوان (۱) مشترک نشان داده می شود. این چیزی است که امانوئل لویناس

به دفاع و پشتیبانی از آن پرداخته است. رو به رو شدن با دیگری از دیدگاه لویناس منشوری است که از خالل آن می 
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امر توان مسألۀ مسئولیت را دریافت. از این رو، پاسخگو بودن در مقابل دیگری آشکار کنندۀ چیزی است که از قلمرو 

به نحوی گسترده تر از نیات ” ارزش“گشایشی به قلمرو ” شخص دیگر“یا ” دیگری“سیاسی فراتر می رود. ادعا و حق 

 انسانی است. -و درون انسانی -و مقاصد میان

می توانیم بگوئیم که عدم خشونت شکلی از اومانیسم یا انسان گرائی است که شأن و منزلت انسان را در یک قلمرو 

ر زندگی بر روی سیارۀ خاکی ما حفظ می کند.عدم خشونت چیزی بیش از یک بینش یا شیوۀ برخورد بوده و گسترده ت

اخالقی در زندگی است. عدم خشونت به نحوی واقع گرایانه با حقارت ها، پیش پا افتادگی ها و خشونت   آخرین دیدگاه

ذیر تلقی نمی کند. اگر انتخاب اخالقی از کوچک ترین موجودات بشری رو به رو می شود اما این پدیده ها را اجتناب ناپ

بختی برای ایفای نقِش حد وسطی میان شک و یقین برخوردار باشد، تنها یک راه برای تالش و مبارزه در راه مسئولیت و 

خویش پرهیز است. تنها از راه پرداختن و دلنگران دیگران بودن و فقط به فکر  -مدنیت وجود دارد و آن اقدام خشونت

نبودن است که می توانیم در این دنیا برخورداراز صلح و دوستی در کنار هم باشیم. عدم خشونت کوششی اخالقی است که 

 پیچیدگی، خودانگیختگی و خودزائی و در عین حال ناهمگنی و عدم تجانس زندگی را افشا می کند.

تجربیات روزمره به ما نشان می دهد که اخالقیت  از این رو، عدم خشونت به عنوان یک تعهد، بیش از یک اعتقاد، در

امر ممکن از امر واقعی یا موجود برتر “می گوید: ( ۹١)اصل اخالقی( یک امکان انسانی است و همان گونه که هایدگر )

من بر این باورم که عدم خشونت در وضعیت کنونی ما شکل خاصی به خود می گیرد وهدف اخالقی آن  ” و باالتر است.

به موجودات انسانی به عنوان کنشگر اجتماعی در اندیشیدن به زندگی و هدایت توأم با مسئولیت آن است. این بحث  کمک

که چگونه می توان به درستی و به حق به موجودات انسانی احترام گذاشت و برای شان ارزش قائل شد، در حال حاضر 

ائی صورت می گیرد که از اغاز هزارۀ جدید )هزارۀ سوم( تا ای از اقدامات غیر قابل تحمل و قساوت ه” پس زمینه“بر 

کنون ادامه دارد. شاید به همین دلیل است که دموکراسی هیچگاه در مقام یک ارزش فلسفی و یک واقعیت سیاسی رضایت 

ی به خاطر کامل ما را فراهم نخواهد کرد چرا که چنین رضایت خاطری به معنای فراموش کردن ذات یا عصارۀ دموکراس

معنای کوشش هر روزۀ مسئولیت مدنی و مبارزۀ بی گسست علیه امور غیر قابل تحمل است. به همین خاطر است که 

دموکراسی به یک نظام ارزشی مصرفی تبدیل شود و مولّد هیچ احساس مسئولیتی سوای آرمان های سیاسی  هرگاه 

 داشت. ِصرف نباشد سرانجامی جز میانمایگی و پیش پا افتادگی نخواهد

فردی و اعتقادش به این که   میان تجزیه و تحلیل و به کارگیری عدم خشونت از سوی گاندی با پافشاری او بر مسئولیت

دموکراسی نه هدیه ای از سوی یک دولت بل حاصل مسئولیت پذیری تک تک افراد در مقابل خویش و جامعه است، یک 

ل بی عدالتی عملی نامسئوالنه بوده و از این رو انسان ها چنان چه وابستگی دو سویه برقرار است. از نظر گاندی تحم

خواستار حکومت بر خویش هستند نباید استقالل و خودمختاری خویش را از دست دهند. گاندی ضمن نگرانی عمیق از 

ه ش کردن تعّهد بتأثیرات دموکراسی بر قضاوت و داوری مبتنی بر استقالل افراد، بر این باور بود که با انحطاط یا فروک

اخالق و زمانی که مردم اخالقاً به خود اطمینان نداشته باشند برای پر کردن خالء سیاسی به اصول اکثریت ساالر روی می 

آورند. از همین رو، گاندی از دیدگاه جان الک مبنی بر این که مردم منتظر بمانند تا اکثریت تصمیم بگیرد فاصله می گرفت. 

قی فرد در یک دمکراسی نمی بایست در هیچ لحظه ای به حال تعلیق درآید. هر چند که گاندی قول می برای او تعهد اخال

دهد که قدرت را برهنه کرده و پاسخگو سازد، خود می داند که قدرت پدیده ای در مورد خشونت یا به دیگر سخن توانمند 

یز قائل شدن لیبرال ها میان جامعۀ مدنی و دولت را یا ناتوان کردن خشونت است. گاندی با در نظر داشتن این امر، تما

به باور گاندی، جامعۀ مدنی قادر است دموکراسی داخلی نیرومندتری را آفریده و به پیش برد. به همین   انکار می کند.

یدگاه د”. روح دموکراسی را نمی توان از بیرون تحمیل کرد. این روح باید از درون سر برآورد“دلیل است که برای او 

گاندی نسبت به دموکراسی همراه با رگه هائی از اخالق باوری یا اخالقیت مدنی است که در آن مسئولیت بر آزادی مطلق 

)پراکتیس( دموکراتیک ” کار بست“برتری داشته و متضمن این اندیشه است که جامعۀ مدنی ارائه کنندۀ شکلی واحد از 

ابزاری برای به کارگیری توأم با عدم خشونت یا خشونت پرهیز مشارکت در  جامعۀ مدنی  نیست. بر اساس موازین گاندی،

محور است که به حفظ و تقویت روند  -قدرت میان مردم است. از این رو، جامعۀ مدنی بدیلی برای سیاست مردم

 دموکراسی سازی در پس زمینۀ اجتماعی آن در دراز مدت کمک می کند.

مدنی بیش از آن که مطیع محض یک حوزۀ قضائی باشد فضائی شفاف برای مشارکت  بدیهی است که از نظر گاندی جامعۀ

مبتنی بر جذب همگان و شبکه ای است که در آن فعالیت های خشونت پرهیز تولید و بازتولید می شوند. به دیگر سخن، 

ِد عمل مشارکت بل زمینه آن چه که برای گاندی و سنّت خشونت پرهیِز تفکر دموکراتیک از اهمیت برخوردار است نه خو
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و شرایط رخ دادن این مشارکت است. ایجاد نهاد های دموکراتیک خوب یک کار و تربیت شهروندانی که به شیوه ای 

دموکراتیک فکر و عمل کنند کاری کامالً دیگر است. از این رو یک نگرش خشونت پرهیز از دموکراسی پیشاپیش مستلزم 

توانائی منضبط بودن، خویشتندار بودن و کار را به سرانجام رساندن ومأالً یک احساس آن است که فرد به خودی خود از 

مسئولیت متقابل برخوردار باشد. بدون این فضیلت ها، یک جامعۀ دموکراتیک را نمی توان سِر پا نگه داشت. بدون این 

شود. به باور گاندی، دموکراسی ها، جامعه همواره در معرض سوء استفاده بوده و به شهروندان آن اسیب وارد می 

خشونت پرهیز یا توأم با عدم خشونت نه تنها باید یک خرد جمعی بیافریند بلکه گفتگو و داد و ستد میان شهروندان را نیز 

تشویق کند واجازه ندهد که رهبران سیاسی نقشی سلطه جویانه داشته و به صاحب اختیار دیگران بدل شوند. او بر این 

وجود یک جامعۀ واقعاً دموکراتیک و بدون خشونت مستلزم وجود شهروندانی است که کنشگرانی اخالقی  باور بود که

بوده و ضمن ادارۀ امور خویش اجازه ندهند که به بازیچه های ناامید مؤسسات و نهادهای بیگانه و بی روح 

 )ایمپرسونال( تبدیل شوند.

سازمان داده می شود. ” دایره های متداخل “ِۀ سیاسی به شیوۀ بدین ترتیب از منظر دموکراسی خشونت پرهیز، جامع

 ”جامعۀ جامعه ها“جامعه یا حکومتی )پالیتی( که به این شیوه ساخته می شود نه مجموعه ای از کنشگران منفعل بل یک 

واحد در بر دارندۀ حواهد بود. استدالل گاندی یادآور نظر ارسطو ست که بر این باور بود که زیستن در جامعه باید در آن 

برای انسان باشد. سیاست باید شهروندان را به این مبارزه برای پیشرفت اخالقی جامعه ” فرصت“و یک ” مبارزه“یک 

فراخواند. جالب توجه این است که این مبارزه مبارزه ای است که همۀ متفکران نظریۀ عدم خشونت در قرن بیستم از آن 

ه یادآوری می کرد ک” جنبش آزادی“مارتین لوتر کینگ به گونه ای پیگیر این نکته را به  خود ساخته اند. به عنوان مثال،

هدف آنان نباید تنها به نشستن در ردیف های جلویی اتوبوس یا رأی دادن در انتخابات محدود شود بلکه هدف مبارزه باید 

ای، نه تنها مبارزان خط اول جبهه تقویت و  ایجاد یک جامعۀ مبتنی بر ارزش های انسانی باشد. با توسل به چنین شیوه

دلگرم می شدند بلکه در روند این مبارزه استراتژی یا راهبرد نزدیک تر شدن به تحقق جامعه ای که مارتین لوتر کینگ 

مبتنی بر ” جامعۀ محبوب“یا ” جامعۀ دلبند“کینگ از   می خواند به وجود می آمد. برداشت و تصور” جامعۀ دلبند“

همۀ ما در جامۀ “بود. او در یکی از سخنرانی هایش تأکید کرده بود که ” همبستگی خانوادۀ بشری“او به  اعتقاد

این  کینگ با بیان این مطلب بر  ”سرنوشتی واحد به هم وابسته ایم ودر شبکۀ همبستگی متقابل گریزناپذیری گرفتاریم.

تعددی ست که یک کّل مرتبط با یکدیگر را تشکیل می دهد. به نکته مهر تأیید می زد که هر جامعه ای دارای ساختار های م

عبارت دیگر موجودات بشری به یکدیگر وابسته اند. به خاطر این همبستگی است که موجودات بشری حق اعتراض دارند 

هالت “در کلیسای ۹۱۳۳دسامبر  ۳بود. کینگ در روز ” عظمت شکوهمند دموکراسی آمریکا“و برای کینگ همین امر 

ما به خاطر عشقی که به دموکراسی داریم و ” گفت ( ۹۲در شهر مونتگمری، مرکز ایالت آالباما،)( ۹۹” )ستریت بپتیستا

به خاطر اعتقاد عمیق و ریشه دارمان به این که دموکراسی در روند دگر دیسی خود، از برگ کاغِذی نازک به عمل و 

 ”ارائه می کند این جا هستیم. اقدامی تناور، عالی ترین شکل حکومت در روی زمین را

برای کینگ همچون گاندی، دستاورد و رسالت دموکراسی آفریدن و تقویت حس مسئولیتی خلل ناپذیر در میان شهروندان 

یک جامعه است. به عبارت دیگر، یک جامعۀ دموکراتیک نه تنها باید در برابر یک دولت مقهور کننده بلکه در برابر یک 

یک سازمان دموکراتیک باید به هر قیمتی ”مطیع حکومت تودۀ عوام نیز مقاومت کند. از نظر گاندیجامعۀ خشونت ورِز 

که شده کار درست را انجام دهد. کسی که در مقابل نفطه ضعف های مردم تسلیم می شود هم خود و هم مردم را به انحطاط 

 ”وق می دهد.کشانده و آنان را نه به حکومت دموکراتیک بل به حکومت تودۀ عوام س

دموکراسی هیچگاه به تنهائی کافی نخواهد بود. دموکراسی را با برگزاری انتخابات و تدوین یک قانون اساسی نمی توان 

و آن تأکید بر دموکراسی به عنوان روند از قوه به فعل درآوردن تفکر و   برقرار کرد. به چیزی بیش از این نیاز است

آزمائی و  -دیگر سخن، اگر هدف ما ارائۀ یک تجربۀ سقراطی سیاست به عنوان خودبه   قضاوت مبتنی بر اخالق است.

تبادل نظر از طریق گفتگو نباشد، هیچگاه نخواهیم توانست دموکراسی را ساخته و سر پا نگه داریم. پذیرش نادانی در 

قرن “ای رو به رو شدن با خود و شناخت و قبول نادانی دیگران است که یک روحیۀ دموکراتیک را از شجاعت الزم بر

و وقوف بر پیچیدگی مشکالت و اهمیت بنیادین پی گیری راه حل ها برخوردار می کند. اگر با توجه به تجربۀ ” باز

سقراطی، هر شهروندی مکانیسم سادۀ رأی دادن را رها کرده و در یک روند خودگردانی و خود سازی جامعه با ظرفیت 

وانیم به آغاز بازگشت یک دموکراسی سالم امیدوار شویم. تا زمانی که بر این باور پذیرش بیشتری درگیر شود، می ت

باشیم که دموکراسی بازاری مبتنی بر مبادالت عادالنه و داوطلبانۀ اقتصادی و سیاسی با یک نظام قانونی ست، قادر به 

 ساختن دموکراسی نخواهیم بود ولو آن که از آزادی های عمومی دفاع کنیم.
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ا گاندی که اعتقاد زیادی به عدم خشونت داشت بر این باور بود که رویکرد درست در این عرصه بهبودی کارکرد مهاتم

دموکراسی و تضمین جلوگیری از سوء استفاده و متمرکز شدن قدرت است. به عقیدۀ گاندی تنها در این صورت است که 

ء و پیشبرد اصول عدم خشونت در میان اعضای جامعه با دموکراسی کامالً متحقق می شود. برای گاندی دموکراسی ارتقا

دموکراسی نظامی “چشمداشت به تقویت و افزایش مشارکت آنان است. وسالو هاول این نکته را به ما گوشزد می کند که 

 ۲١١۴” پونتوزو“)هاول، نقل شده در ” مبتنی بر اعتماد به حس مسئولیت انسان است که باید آن را بیدار و تربیت کرد.

شاید هم گاندی و هم هاول به سرنوشت دموکراسی بیش از حد امیدوارند. اما معجزه ها رخ می دهند. از (. ۹۵۹صفحۀ 

همۀ این ها گذشته، دموکراسی را انسان می سازد و سرنوشت آن بسته به موقعیت یا وضعیت انسان است. هر چند که ما 

طمینان داشته باشیم، اما اگر مسئولیت های خود را نادیده گرفته یا انکار هیچگاه نمی توانیم به نتیجۀ مثبت اقدامات مان ا

کنیم، نخواهیم توانست در این سال های غریب پایان تاریخ و در سیاره ای درگیر در آتش خشونت و صدمات زیست 

که وفادار ماندن محیطی برای نیل به یک دموکراسی خشونت پرهیز گامی برداریم. تالش برای دموکراسی ممکن است چرا 

 به امر اخالقی ممکن است.

 ترجمۀ فواد روستائی

 

 Baruch Spinoza-۹ ، از طرفداران حکومت دموکراسی (۹۶۵۲-۹۶۷۷فیلسوف یهودی هلندی )

 John Dewey-۲فیلسوف آمریکایی و از کارشناسان تعلیم و تربیت( ۹۱۳۲-۹٩۳۱)
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 محسن یلفانی

به  شباهتچندان بیبینی در ایران کاری است نه ای قابل پیشسخن گفتن از امکان یا احتمال برقراری دموکراسی در آینده

هائی از آن و امید بستن به بردن جایزۀ بزرگ در آخر هفته. و منظور آزمائی و انتخاب شمارهخریدن یک ورقۀ بلیط بخت

از دموکراسی تنها برخی مقدمات آن است، نظیر امکان برگزاری انتخابات آزاد، تغییر متناوب دولت بر اساس راٌی مردم، 

 …هاو اقلیت لتزام مراجع قدرت به رعایت آن، رعایت حقوق اولیۀ افرادتاٌسیس قانون اساسی و ا

ها، خواه نا خواه هم از لحاظ آمیز آن در زمینۀ آزادیحتّی ظهور و استقرار جمهوری اسالمی، که با وجود کارنامۀ فاجعه

تواند شانس ما را در انتخاب نمیاست، ذهنی و هم از لحاظ مادی به فراهم آمدن شرایط استقرار دموکراسی کمک کرده

 های برنده افزایش دهد.شماره

دانیم( پذیرفت که اکثریت بزرگ )چند در صد؟ نمی  توان به ضرس قاطعهای موثق، باز میبا وجود نبودن آمار و بررسی

مردم ، تنها آن گروه یا مردم ایران با رژیم اسالمی مخالفند. )همین جا، برای پیشگیری از ابهام باید افزود که مقصود از 

اند، بی آنکه از های سیاسی بودهای است که در تاریخ معاصر جامعۀ ما نیروی عمدۀ حرکات و تحوالت و دگرگونیطبقه

توان به تسامح و بی آنکه مرزهای ها نصیبی برده باشند. این گروه یا طبقه را میحاصل این حرکات و تحوالت و دگرگونی

آن معین کرد، طبقۀ متوسط جدید دانست که بویژه در نیم قرن اخیر، و باز بویژه از کودتای بیست مشخص و قاطعی برای 

و گاه مسافت قابل  آسیای دموکراسی را به عهده گرفتهو هشت مرداد به این سو، وظیفۀ یا بیگارِی پیش راندن سنگ

 استوار سازد.(ای را هم طی کرده ولی هیچ وقت نتوانسته آن را بر قلۀ پیروزی مالحظه

دانیم که درجۀ مخالفت این اکثریت چگونه و تا چه حد است؟ آیا بجز فقدان اطالع در مورد در صد مخالفان، این را نیز نمی

تر از این، آیا بدیل باورکردنی و معتبری، در حدی هست که آمادۀ رویاروئی با رژیم و پذیرفتن خطرات آن نیز باشند؟ مهم

استقرار و تاًمین دموکراسی برای ایران باشد و هم نیرو یا سازمان یا جریان نیرومند و صاحب که هم حاوی و ضامن 

 شناسند؟وجهه و نفوذی آن بدیل را نمایندگی کند، می

تر : مخالفت و حتّی دشمنی اکثریت مردم با رژیم دلیل کافی برای آنکه آنان این مخالفت را به مبارزه با آن، چه با نکتۀ مهم

تغییر چه با خواست اصالح، تبدیل کنند، نیست. زن و شوهرهای فراوانی هستند که به رغم مخالفت و نارضائی از  خواست

دهند و حداقل تا زمانی که شرایط یکدیگر، ادامۀ زندگی با هم و تحّمل و سازش را به دردسرها و خطرهای طالق ترجیح می

اندیشی و توانائی کنار آمدن با نیروی آیند. در ضمن این مآلم کنار میمناسب و مطمئن برای جدائی فراهم نشده باشد، با ه
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توان اشان است، اختصاص ندارد و میهای ملّیفائق، به ایرانیان، که گویا تقیه و دروغگوئی و تظاهر از جمله خصلت

 مطمئن بود که از خصائل عمومی و، اگر بشود گفت، ذاتی انسان است.

تر، دور زدن و ندیده گرفتن آن را، نیستند کسانی که همین کنار آمدن با رژیم، یا به زبان آبرومندانه تر: کمنکتۀ باز هم مهم

دانند. اینان معتقدند که همین گونه رودرروئی، که نام بسی مؤثرتر و کارآتر از مخالفت و مبارزۀ آشکار با آن می

بروز کرده و سازمان « طبیغی»ای خودبخودی و به گونه است و از آغاز استقرار رژیم« مقاومت مدنی»ترش آبرومندانه

یافته و صورت گرفته، در عمل و در زندگی روزمرۀ مردمان بسی مؤثرتر و مفیدتر بوده تا مبارزۀ رودررو و آشکار که 

موثق استثنا و در همۀ موارد حاصلی جز شکست و هزیمت به بهائی بس گزاف نداشته است. باز در نبود آمار و ارقام بی

)که در درون همان اکثریت مخالف جا دارند ( بسی، و به احتمال قریب به یقین به « اینان»می توان پذیرفت که شمار 

 اضعاف، بیش از طرفداران مبارزه و مخالفت صریح و آشکار با رژیم است.

د جایزۀ بزرگ دموکراسی را هائی که گویا بایحساب کردن روی اوضاع و احوال جهانی نیز شانس ما را در انتخاب شماره

المللی، از جمله، گسترش هرچه بیشتر دموکراسی در دنیا و نصیب ما سازد، افزایش نخواهد داد. این که قاعدتاً شرایط بین

تواند بر مملکت ما هم تاًثیر بگذارد، گزینند، میافزایش تقریباً منظم شمار کشورهائی که این شیوه ادارۀ مملکت را برمی

آنکه بخواهیم وارد جزئیات شویم، همین قدر کافی است به یاد آوریم که است که اغلب نقش بر آب شده است. بیرؤیائی 

های بزرگ غرب به منظور گسترش و رعایت حقوق بشر و استقرار آزادی و دموکراسی در دیگر سیاسِت دموکراسی

ۀ شکوهمند بعد از جنگ دوم جهانی تعلّق داشت. کشورهای جهان، به دوران عصر طالئی یا، به قول فرانسویان، سی سال

هدف اصلی آن نیز اتحاد شوروی و کشورهای اقمار آن بود. با فرو ریختن اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود، از یک سو، 

های مکّرر اقتصادی، از سوی دیگر، و این همه همراه با سلطۀ و گرفتار شدن کشورهای پیشرفتۀ غربی در باتالق بحران

کند، و آزادی را به معنای آزادی بالمنازع سرمایه بر سیاست که جز از قانون کسب سود از قانون دیگری پیروی نمی

شناسد، بازی، در چنین اوضاع و احوالی موضوع گسترش گردش سرمایه در جهان و دموکراسی را تنها در بازار می

ر کار کشورهای پیشرقته خارج شده و نهایتاً، به عهدۀ ها و رعایت حقوق بشر در جهان هر چه بیشتر از دستوآزادی

قرار گرفته است. برآورد سریعی از حاصل تصمیمات و اقدامات این کمیسیون « کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متّحد»

 دهد.در مورد اسرائیل به روشنی درجه و میران تاًثیر تصمیمات و اقدامات این کمیسیون را نشان می

کشورهای بزرگ غربی، بویژه ایاالت متحدۀ آمریکا، گاه و بیگاه به امر حقوق بشر و همراه با آن به مسئلۀ با این همه، 

اند. اّما نکته این است که راهنما و انگیزۀ اصلی آنان در این گونه اقدامات و گسترش، یا صدور، دموکراسی نیز پرداخته

که با نگاهی به آنچه همین روزها در عراق و لیبی و سوریه و  –هایشان تنها و تنها منافع ملّی آنهاست گیریتصمیم

 اند.خودشان هم گوئی سررشته را از دست داده بینیم که حتّی در تشخیص منافع ملّیگذرد، آشکارا میاوکراین می

ری اسالمی، حداقل نیازی به گفتن ندارد که در حال حاضر اوّلین، و نه تنها، مانع استقرار دموکراسی در ایران رژیم جمهو

هائی که برای ها و ظرفیتدر هیئت کنونی آن، است. بنا بر این از نگاهی، هر چند سریع و گذرا، به این مانع و ویژگی

اثر کردن آن دارد، گریزی نیست. جمهوری اسالمی، با آنکه از همان آغاز استقرار از مقابله با برنامۀ دموکراسی و بی

ها تانۀ شکست و سقوط قرار داشته و گویا قرار بوده که به زودی زود، حداقل به علت نارسائینظر اکثر مخالفانش در آس

آمیز خودش و نه لزوماً به علت نیرومندی و چیرگی نیروهای مخالف، دچار تالشی شود و سقوط کند، و اشتباهات جنون

اند، تاب آورده و سنگین و خطرناک هم بوده های گوناگون و پرشمار، که برخی از آنها سختها و چالشدر برابر دشواری

ها را از سر دهنده، به سالمت ضربههای تکانآسا، نجات یافته و هر بار به رغم دریافت ضربهای تقریباً معجزهبه گونه

ه ده کشانسی نیز برخوردار بوگذرانده و گاه نیرومندتر از پیش به حیات خود ادامه داده است. اضافه بر این،از این خوش

 اش، به سود تحکیم و توسعۀ نفوذش تمام شده.خوردهگاه اشتباهات دشمنان قسم

های روز به روز و ناتوانی غرق بودن در فساد، فقدان هرگونه برنامۀ معتبر دراز مدت، توّسل به یک اقتصاد دالل با روش

های امنیتی عظیمی از درآمد ملّی در پروزههای تولیدی، تلف کردن بخش در ارائه و اجرای یک سیاست درازمدت با برنامه

هیچ … طلبانه در منطقه، و به طور کّلی وانهادن عقالنیت و روی آوردن به زور و تحمیل و ارعابو تبلیغاتی و توسعه

اند و توانائی آن را در ادارۀ، حداقل روز به روز و دائماً موقتِی، مملکت تضعیف یک مانع سلطۀ تمام عیار رژیم نشده

هائی همچون به روز کردن گرفتن از شیوهاند. واقعیت این است که رژیم، صرفنظر از استفاده از رانت نفت، از بهرهکردهن

ها و حتّی افراد وابسته به نیروهای مخالف یا معترض و به کار های حفظ قدرت، مصادرۀ ایدهها و سازمانمداوم روش
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ی از تکنوکراسی در ادارۀ مملکت نیز غافل نبوده است )تعداد اعضای کابینۀ گرفتن آنها به سود خود و به کار گرفتن سهم

 آقای روحانی که صاحب درحۀ دکترا از دانشگاههای آمریکا هستند از تعداد دکتراهای کابینۀ آمریکا بیشتر است(.

 المللیبین« همبستگی»

کنند، منفی نیست. جمهوری مخالفان تصّور میالمللی نیز آنقدرها که معموالً کارنامۀ جمهوری اسالمی در عرصۀ بین

که ترورهای  –های آن کشور اسالمی سی و چند سال پیش، در پی حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلمات

های جهان بود )در جنگ ترین حکومتدر شمار منفورترین و منزوی –سیاسی در گوشه و کنار دنیا را هم َگل آن کرده بود 

جانب عراق را گرفتند که کشور  –بجز سوریه و لیبی و کرۀ شمالی  –عراق همۀ کشورهای بزرگ و کوچک ایران و

متجاوز بود، ودر کمک و همراهی با آن کشور و دشمنی با ایران تا آنجا پیش رفتند که حتّی توسل جنایتکارانۀ عراق را به 

 خود آن کشور نادیده گرفتند(.های شیمیائی چه علیه نیروهای ایرانی و چه علیه مردم سالح

المللی، حداقل در محدودۀ خاور میانه، از نفوذ و اعتباری غیر قابل انکار در حال حاضر جمهوری اسالمی در صحنۀ بین

برخوردار است. حمله به افغانستان و بویژه تسخیر عراق بوسیلۀ آمریکا تقریباً تنها به سود گسترش نفوذ و اعنبار ایران 

کشورهای بزرگ غربی، از جمله آمریکا، آشکار یا پنهان، ناچار به « داعش»خیراً نیز، در پی سربرآوردن تمام شد. ا

ای جمهوری اسالمی نیز، که تنها هدف آن تضمین بقای رژیم، به بهای حدر دادن اند. برنامۀ هستههمکاری با ایران شده

انات آن بود و بهانۀ کافی به دست آمریکا و دیگر ارقام نجومی از درآمد مملکت و تلف کردن بخش بزرگی از امک

ای تبدیل شده است تا از طریق آن های کمرشکنی بر ایران تحمیل کنند، اینک به وسیلهکشورهای بزرگ غربی داد تا تحریم

نادیده  جمهوری اسالمی آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ غربی را به پشت میز مذاکره بکشاند و آنها را وادارد تا به بهای

 …زنی بپردازندگرفتن متحدان سنتّی خود در منطقه با او به چانه

 «بالفعل»و « بالقوه»

استقرار دموکراسی در کشور ما نه تنها کم نیست، که از « امکانات بالقوۀ»ها، یا بطور کلّی، ها و زمینهبا این همه، نشانه

اند، بیشتر است. منتها باید مواظب بود که در برآورد آمده برخی کشورهای دیگر که به درجات گوناگون به این مهم نائل

عوضی « امکانات بالفعل»این امکانات بالقوه جانب احتیاط را از دست ندهیم و با ارفاق و دست و دلبازی آنها را با 

 نگیریم.

ر و رعایت و اجرای حتّی انقالب مشروطیت و تصویب قانون اساسی و متّمم آن و دفاع مسلحانه از آنها در پی استبداد صغی

پانزده ساله، و این همه در حدود یک قرن پیش، یعنی زمانی که کشورهای -دست و پا شکستۀ مشروطیت در یک دورۀ ده

زدند، به خودی خود امتیاز دور و بر ایران یا وجود نداشتند و یا زیر سلطۀ روس و انگلیس و عثمانی دست و پا می

ای بر این است که تحقّق آن یکسره خارج از ردنی بودن خواست دموکراسی و نشانهبزرگی به سود اعتبار و باورک

جامعۀ ما نیست. منتها باید بالفاصله باید به یاد آورد که مشروطیت و قانون اساسی از همان آغاز با دو « بالقوۀ»امکانات 

پانزده سال اّول هم بدانها مجال -در همان دهنفس روبرو بودند که هیچگاه، حتّی دار و یک رقیب تازهدشمن دیرینه و ریشه

 جان گرفتن و به طریق اولی فرصت استقرار و نهادی شدن ندادند.

توان ارتجاع سیاسی و ارتجاع مذهبی های اولیۀ حاصل از آن را میخوردۀ دموکراسی و آزادیدو دشمن اصلی و قسم

تر، دست به نقدتر و در نتیجه فهمیدنی یم اسالمی، ملموسخواند. معنا و محتوای ارتجاع مذهبی، تنها به علت حضور رژ

تا آنجا که به تاریخ معاصر و مورد بحث ما مربوط است، با َعلَم کردن مشروعه در برابر مشروطه « پدیده»تر است. این 

بدان جان  1342هللا خمینی در پانزده خرداد های مرگباری زد، خیزش آیتجرقه  آغاز شد، با سربرآوردن فدائیان اسالم

، بر خالف ارتجاع مذهبی که «ارتجاع سیاسی»ای داد و با انقالب اسالمی و اصل والیت فقیه، بر مملکت ما حاکم شد. تازه

معنا و محتوائی یک دست و فهمیدنی دارد، متضمن چند تناقض است. نخست این که معموالً با ارتجاع مذهبی در ستیز 

و حامل  اش، یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه، بزرگترین عامل ها یا رهبران اصلیبوده است. جز این، در وجود نماد

ورود تجدد و تمدن غربی به جامعۀ ما بوده است. با این حال، از آنجا که مشروطیت و قانون اساسی، یعنی اّسِ اساس 
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وق اولیۀ مردم را از میان برداشته، ها و حقتجدد یا مدرنیته را تعطیل کرده، و با توّسل به استبداد و دیکتاتوری آزادی

 توان منصفانه و با آرامش وجدان صفت ارتجاعی را در مورد آن نیز به کار برد.می

روشن است که ارتجاع مذهبی را به تمامی نهاد و دستگاه مذهب تعمیم نباید داد. نقش مذهب در پاگرفتن و پیروزی انقالب 

راهی و همدلی آن حتّی قابل تصور نبود. آوردن اصل نظارت پنج مجتهد طراز مشروطیت نه تنها مثبت بود، بلکه بدون هم

و « نمادین»داند، بیشتر کاری اّول بر مصوبّات مجلس، بر خالف نظری که آن را واگذاری مشروطیت به روحانیت می

های طوالنی، ر دورهتشریفاتی به منظور ادای احترام به روحانیان بود و در عمل مانعی برای مجلس فراهم نیاورد. د

کردند و حتّی چنین دخالتی را نکوهیده روحانیان، چه داوطلبانه و چه از سر ٌکره یا اجبار، از دخالت در سیاست پرهیز می

ها یکی از آرزوهای مبارزان علیه رژیم شاه تشویق و تحریک و کشاندن مذهبیان به همراهی با دانستند. تا آنجا که سالمی

 ً برداری کنند. مهمترین دلیل بهره« های مردمتوده»خواستند از نفوذ و قدرت آنان در میان به این دلیل که می خود بود. طبعا

هللا خمینی در میان آن مبارزان این بود که این آرزو را به تمامی برآورد. اشکال کار فقط این بود که محبوبیت و نفوذ آیت

 ود این مبارزان هم طعمۀ او شدند.در برآوردن این آرزو تا آنجا پیش رفت که خ

 شدپبش از انقالب اسالمی، ارتجاع مذهبی، آنجا که پای سیاست و امور و تحوالت مربوط به آن در میان است، تشکیل می

طبقۀ متوسط »توان بدان عنوان از بخش کم و بیش ناچیزی از روحانیت، به اضافۀ آن گروه یا طبقۀ اجتماعی که می

شمار افراد  –این هر دو، روی هم، چه از نظر مادی و چه از نظر ذهنی «(. طبقۀ متوسط جدید»مقابل داد )در « سنتّی

در برآورد نیروهای اجتماعی در –اشانو سیاسی وابسته بدانها و جایگاه و وزن و میزان نفوذ دیدگاهها و بینش اجتماعی

بخصوص پس از پیروزی آن جا انداخته شده، در فاصلۀ  اقلیت محض قرار داشتند. بر خالف تصوّری که در اوان انقالب و

خواهانه در اواسط دهۀ پنجاه، ارتجاع مذهبی، که رهبر خود تا آغاز حرکت آزادی 1342پانزده سالۀ میان پانزده خرداد -ده

ه رساله یا دانست، در صحنۀ سیاسی به شدت در انزوا و در حال افول بود ) تصادفی نبود کهللا خمینی میرا طبعاً آیت

منتشر شد، توجه و اعتنائی « والیت فقیه»ها با عنوان هللا خمینی که در همین سالهای آیتمجموعه سخنرانی

ا آسو اعتباری که به سرعت به دست آورد، همچنانکه محبوبیت بزق« سازمان مجاهدین خلق»برنیانگیخت(. سربرآوردن 

نکارناپذیر همین انزوا و افول بودند. درعین حال، اعتبار و نفوذ سریع و های اکنندۀ دکتر شریعتی، هر دو نشانهو خیره

زودگذر این دو جریان بیش از آنکه نشانۀ نضج و رونق یا خیزش دوبارۀ مذهب باشد، نشانۀ آشکاری بر بحران آن در 

دارد که اندک زمانی  مواجهه با قلمرو سیاست بود. برخی شواهد، که اعتبار تعدادی از آنها محرز است، حکایت از آن

برای  –خواهی در اواسط دهۀ پنجاه )همزمان با انتخاب کارتر به ریاست جمهوری آمریکا پیش از آغاز نهضت آزادی

اشان(، بسیاری از تصریح بیشتر هم در تعیین تاریخ دقیق رویدادها و هم برای روشن کردن رابطۀ علّت و معلولی

به ارتجاع مذهبی در برابر رژیم شاه به اصطالح لنگ انداخته و به منظور، یا به بهانۀ، نمایندگان و فعااّلن سیاسی متعّلق 

 «هالنینیست-مارکسیست»ها بود که )در همان سال –مبارزه با چپ و کمونیسم، مایل به و در صدد کنار آمدن با آن بودند 

جاع مذهبی، که در آن دوران با سازمان مجاهدین به درون سازمان مجاهدین خلق رخنه و تقریباً آن را مصادره کردند. ارت

دار شد و سرانجام تا انتقام خود را از این زد، از این رویداد به شدت جریحهدست و پا می« عشق و کینه»در یک رابطۀ 

 ها و هم از مجاهدین به تمامی نگرفت، از پای ننشست.(لنینیست-، هم از مارکسیست«خیانت»

امکانات »با « امکانات بالقوه»ع مذهبی در انقالب اسالمی را باید در همان مبحث آشنای رابطۀ آسای ارتجاپیروزی برق

العاده مناسبی برای تبدیل به یکدیگر قرار ، در شرایط فوق«تصادف»و به « ناگهان»جستجو کرد و شناخت، که « بالفعل

م آن و غافل ماندن شاه و ساواک از قدرت روحانیت گرفتند. و نه، مثالً، در آمادگی تاریخی و سازماندهی گسترده و منسج

 و آزاد گذاشتن دست آن در فعالیت سیاسی.

های قدرت حول آن، ارتش و ارتجاع مذهبی از طریق انقالب اسالمی زیر پای ارتجاع سیاسی را، که در وجود دربار و حلقه

 ً یافت، جارو می« تبلور»آمریکا و انگلیس(،  ساواک، بخش باالی بوروکراسی، به اضافۀ نفوذ و دخالت خارجی ) عمدتا

کرد و آن را عمالً از صحنۀ سیاسی جامعۀ ایران بیرون انداخت. مواضع و سنگرهای ارتجاع سیاسی یا به تصرف ارتجاع 

 اثر شدند و یا راِه حل شدن در رژیم جدید را در پیش گرفتند.مذهبی درآمدند و یا بی

ای که ارتجاع سیاسی و ارتجاع مذهبی بر آنها متکی بودند و نیروی خود را از تماعیتا اینجا به طبقات یا گروههای اج

وران دهند، یعنی کاسبان و پیشهآنها می گرفتند، اشاره شد. اّما اکثریت بزرگ مردم کشور ما را تودۀ مردم تشکیل می

ها )که بیشتِر نشینان و نیز واسطههچیزان و محرومان، حاشیکاران، بیدهقانان، همچنانکه، بی  تهیدست، کارگران،
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خیزند(. این اکثریت بزرگ، و خاموش، همیشه یا از قدرت حاکم ها از میان اینان برمیمفتخواران و گردنکشان و لمپن

کاری خود سرگرم است و کاری با امر سیاسی ندارد. مگر در هنگامۀ دست به دست کند و یا به کار یا به بیپیروی می

گیرد که برنده خواهد شد یا طرفی را می –غریزۀ صیانت ذات؟  –که در این هنگام نیز، به اتکای نوعی غریزه شدن قدرت، 

شود که ضربۀ نهائی ومؤثر به رژیم احتمال برنده شدنش بیشتر است. )در توضیح رویدادهای انقالب ایران، گاه گفته می

به اعتصاب زدند. حال آنکه یکی دو سالی پیش از کارگران  شاه هنگامی وارد شد که کارگران پاالیشگاه آبادان دست

ها و نگاران با اعتصابها و بعدآ معلّمان و کارمندان و حتّی هنرمندان و روزنامهپاالیشگاه آبادان، دانشجویان و بازاری

با سفارت آمریکا و  تظاهرات خود رِژیم را مستاًصل کرده بودند. شاه صدای انقالب را شنیده بود و شورای انقالب داشت

ها، بخصوص آنجا که ارتش به دالیل سیاسی فلج زد.( در این میان، گردنکشان و لمپنارتش برای تسخیر قدرت چانه می

ای دارند. هم ارتجاع سیاسی و هم ارتجاع مذهبی همواره مشتریان پر و پا کنندهشود، در تحوالت سیاسی نقش تعیینمی

اند و همواره برای رسیدن به قدرت بی هیچ مالحظه و سیار متحّرک و کارآ بودهقرص این مافیای کوچک ولی ب

 اند.رودربایستی بدان متوّسل شده

 نفس و از نفس افتادهرقیب تازه

در کنار دو دشمن آزادی و دموکراسی، به رقیب دیگری هم اشاره کردیم که همزمان با انقالب مشروطیت در صحنۀ 

ها و های صرفنظرناکردنی بحرانا سر بر آورد و از آن زمان به بعد همواره یکی از نیرواجتماعی و سیاسی جامعۀ م

اند و این واقعیت که هائی که این جریان را نمایندگی کردههای اجتماعی بوده است. سابقۀ نه چندان درخشان سازمانتالطم

م دنیا، این نیرو به بحران داخلی دچار شده و دوران در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران، همچنانکه تقریباً در تما

 گذراند، نباید باعث نادیده گرفتن آن شود.ای را از سر میفترت طوالنی

، و پس از آن در غالب «اجتماعیون عامیون»بطور خالصه، این جریان نخست همزمان با انقالب مشروطیت و زیر لوای 

خود را مساوات یا عدالت قرار داد. به دالیل  ته به چپ، شعار و خواست اصلیهای بیشتر کوچک و کمتر بزرگِ وابستشّکل

توانست هدف گوناگون و اغلب متناقض، از جمله، فقر و محرومیت اکثریت بزرگ مردم، که مبارزه برای درمان آنها نمی

دموکراسی قرار گرفت. آنچه این نخبگان مبارز قرار نگیرد، شعار مساوات و عدالت خواه نا خواه در مقابل شعار آزادی و 

ابتدا از روسیه وارد ایران شدند و بعداً « اجتماعیون عامیون»های اولیۀ رو در روئی را تشدید کرد این واقعیت بود که ایده

های چپ شد، که اگر چه در حرف و نظر هیچ وقت شعار آزادی و ها و آموزشنیز اتحاد شوروی منبع اصلی الهام

های چپ در ایران هم دست ننهاد، در عمل یکسره آن را از برنامۀ خود حذف کرد. گروهها و سازمان دموکراسی را از

هللا خمینی شعار آزادی را پیش از عموماً از همین روش پیروی کردند. در اوان انقالب ایران، در حالی که طرفداران آیت

را « نان و کار»و گاهی « نان»های فدائی خلق ابتدا آوردند، سازمان چریکاستقالل و جمهوری )یا حکومت( اسالمی می

بینی باشد. توانست نشانۀ هوشیاری و واقعها به خودی خود میخواست داد. این ترتیب و تقدّم قرار می« آزادی»مقدم بر 

رفت و با شعار اما معنای واقعی آن زمانی آشکار شد که سازمان فدائیان راه پیروی تام و تمام از حزب توده را در پیش گ

مبارزه با امپریالیسم و لیبرالیسم، که در قاموس چپ آن روزگار به معنای تقدّم عدالت بر آزادی بود، در جریان سرکوبی 

 ها تمام قد از رژیم اسالمی پشتیبانی کرد.آزادی

انحراف مرگبار لنینیسم را در دموکراسی که -با این همه، بغرنجِ رابطۀ آزادی و عدالت را نباید به تفسیر روسی از سوسیال

اند که علت اصلی فاجعۀ تشکیل و استقرار و سرانجام پی آورد، محدود کرد. امروز کم و بیش همگان به این نتیجه رسیده

دموکراسی در اروپای -سقوط سوسیالیسم در اتحاد شوروی، حذف دموکراسی از آن بود. اّما در مورد نتایج تجربۀ سوسیال

داری تسلیم کرد، هنوز به دموکراسی وفادار ماند و در پایان قرن گذشته جهان را یکسره به سرمایده غربی که همواره

اجماعی بر سر این که عدالت را به سود دموکراسی رها کرد، وجود ندارد. این معترضه را هم بیافزائیم که اگر فقط به 

و تبلیغات و « در حال ظهور»اقتصادی کشورهای  آور تکنولوژی و رشد و رونقخیره شدن در برابر پیشرفت سرگیجه

داری از این قبیل، اکتفا نکنیم و ساالری، و دیگر دستاوردهای سرمایههای فردی و شایستهوقفه دربارۀ آزادیهیاهوی بی

های نراها و میلیاردها انسان را در چنگال فقر سیاه و کابوس بحبه این نیز بیاندیشیم که حاکمیت مطلق سرمایه میلیون

، بشریت را در برابر خطر نابودی «رشد و رونق و مصرف»مکّرر و پایان ناپذیر اقتصادی گرفتار کرده، و دور باطل 

ناپذیر منابع طبیعی و محیط زیست قرار داده، تا حدّی متوجه خواهیم شد که اولویت محض بخشیدن به خواست برگشت

 …لت، ما را به کجا خواهد بردآزادی و دموکراسی و کم بها دادن به آرمان عدا
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معضل تقابل آزادی و برابری در صحنۀ سیاسی جامعۀ ما، همواره به سود ارتجاع، هم مذهبی و هم سیاسی، تمام شده 

های حزب توده بر سر راه جبهۀ ملّی و ها و مزاحمتهای اجتماعیون با اعتدالیون در مجلس دوم، کارشکنیاست )درگیری

نفت، و همراهی خواسته و ناخواسته و گاه تمام عیار و آشکار چپ با ارتجاع مذهبی در انقالب  مصدّق در جریان نهضت

اند، اّما در عمل بیشترین وقت و اسالمی(. دلبستگان هر دو آرمان آزادی و برابری، عمدتاً از طبقۀ متوسط جدید برخاسته

 اند.ع، تلف کردهتوان خود در سر و کله زدن با یکدیگر، و در نتیجه به سود ارتجا

، شرایط جهانی در مسیری قرار گرفت که خواست یا آرمان -و از جمله بر اثر این انقالب  –از فردای انقالب اسالمی 

های آن از اولویت انداخت، و در مقابل، خواست آزادی و دموکراسی را به ضرورت مبرم و یگانۀ برابری رادر همۀ روایت

 کرد وبایست طبقۀ متوسط جدید را از دور باطل سردرگمی و تفرقه خارج مییت قاعدتاً میجامعۀ ما تبدیل کرد. این وضع

شرایط بسیج و سازماندهی آن را برای رسیدن به هدفی که از انقالب مشروطیت به این سو در پی آن است، فراهم 

بینی معتبری هم دهد، پیش شان میآورد. چنین منظوری تا به حال حاصل نشده، و چنانکه تجربۀ سی و چند سال اخیر نمی

خواهان، که شاید بتوان با همان ناپذیر تفرقۀ آزادیدرمان« سندروم» –برای این که در آینده حاصل شود، وجود ندارد 

بودن طبقۀ متوسط توضیحش داد، در مقایسه با پایگاههای اجتماعی ارتجاع مذهبی و ارتجاع سیاسی، که « جدید»

 د هزار ساله دارند.های هزار و چنریشه

 حساب احتماالت

آزمائی این همه، یک بار دیگر ما را به مقایسۀ امکان دستیابی به دموکراسی و شانس برنده شدن در یک بخت

توان پذیرفت که این مقایسه بیش از حد آمیخته با بدبینی است. قانون احتماالت شانس برنده شدن در یک گرداند. میبرمی

ها و موجباتی که احتمال برقراری دموکراسی را تاًیید کند. حال آنکه زمینهرقمی در حد صفر برآورد میآزمائی را بخت

کنند به هیچ روی انکارکردنی نیستند : خارج شدن ارتجاع سیاسی از صحنۀ جامعه، گرفتار شدن ارتجاع مذهبی در می

و جایگزین شدن آنها با نیازهای ملموس و  بسِت تناقض مذهب و حکومت، فروکش کردن شور و حرارت انقالبیبن

خواهانه که در جامعۀ دار آزادیهای استبدادی در صحنۀ جهانی، وجود یک گرایش ریشهواقعی، انزوای بیش از پیش رژیم

ما به صورت یک سنّت مبارزۀ سیاسی درآمده است، کنده شدن بخشی از حاکمیت والیت فقیه و روی آوردن آن به 

، رشد مقاومت ناپذیر طبقۀ متوسط جدید با همۀ مقتضیات و الزاماتی که -چند با لعاب یا با تعریف مذهبی  هر –دموکراسی 

ای این خرج بالقوه را با قدرتی نامنتظر یاجرقه اند. اندیشیدن به فرارسیدن روزی که چاشنیدر پی دارد، از جملۀ این قرائن

پایه یا بوالهوسانه نیست. تنها آورد، به هیچ روی یک خواب و خیال بی منفجر کند و شرایط برقراری دموکراسی را فراهم

باید به یاد داشت که فرا رسیدن چنین روزی تنها پایان کابوس استبداد و سرکوب نیست. آغاز رو در روئی واقعی با 

 مشکلی به نام ایران نیز هست.

 روتافتن از براندازی
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 رامین کامران

در ایران صورت مسئلهُ بسیار روشنی دارد و برای حل آن از بابت نظری، باید به چند سؤال  مبارزه برای تغییر وضعیت

 ساده پاسخ داد.

 اول این که از اوضاع فعلی مملکت راضی هستیم یا نه؟

های دیگر، نشان  به تصور من، جواب اکثریت مردم منفی است و حکومت هم با جلوگیری از آزادی بیان و بسیاری آزادی

 دهد که برداشت مشابهی از اوضاع دارد.می 

 دوم این که چه تصویری از وضعیت مطلوب مملکت در نظر داریم و به سوی چه می خواهیم برویم؟

تصور می کنم که بر سر پاسخ این سؤال، بین ناراضیان، کمابیش اتفاق نظر وجود داشته باشد. تا آنجا که به نظر می آید، 

 اهند. آزادی را مترادف دمکراسی می دانند و عدالت را در حرمت به حقوق بشر می جویند.این ها آزادی و عدالت می خو

 می شود؟ سوم اینکه آیا خواست ما با عملکرد فعلی نظام تأمین

 ای موجود باشد. همهُ ناراضیان می گویند که نه و خواستار تغییرند. تا این جا هم تصور نمیکنم اختالف نظر عمده

تغییر چه چیز؟ همین قانون اساسی را نگاه می داریم و در آن تغییرات مطلوب را ایجاد می کنیم، یا این که از چهارم اینکه 

 اصل و بنیاد قانون نوینی می نویسیم؟

در این جاست که طبعاً سخن از انتخاب بین اصالح نظام حاضر یا جایگزین کردن آن با نظامی دیگر در میان می آید و 

ز می شود. در این جا می توان صحبت از انتخاب بین انقالب و اصالح کرد. اصالح یعنی ایجاد تغییر در تفاوت نظرها بار

چارچوبی معین که به خودش دست نمی خورد و انقالب یعنی تغییر این چارچوب. این دو به تناسب هم تعریف می شود و 

جزای از یکدیگر. قانون اساسی که سند هویت نظام به اعتبار موقعیت تاریخی برگزیده می شود نه به شکل انتزاعی و م

 است، حکم چارچوبی را دارد که باید تکلیفش را معین نمود و معلوم کرد که ماندنی است یا نه.

 حل راه

قانون اساسی این نظام   ناپذیر می دانم. مانع اصلی این کار من طرفدار راه حل دوم هستم؛ چون نظام اسالمی را اصالح

د هویت اوست. این قانون نه فقط اسطقس محکمی دارد که به قصد حفاظت از استبداد روحانیت در برابر بیان سن است که 

ارادهُ آزاد مردم، طرح شده است؛ بلکه حتی اگر بخواهیم تمامی محتوایش را هم تغییر بدیم و فقط اسمش را نگه داریم، باز 

باز ما را وادار خواهد کرد تا برای « سی جمهوری اسالمی ایرانقانون اسا»مانع رسیدن به هدف مان خواهد شد. عنوان 

ندهُ کن ازایی بیابیم و به ترتیبی به مذهب ارتباطش بدهیم که خود نفی به ، در محتوای قانون هم ما«اسالمی»این صفت 

 هند گرفت.برای مسلمانان و هم غیرمسلمانان که از همین جا در حاشیهُ نظام قرار خوا  آزادی خواهد بود ـ هم

به اعتقاد من، باید نظام سیاسی ایران را عوض کرد و نظام فعلی را با نظامی دمکراتیک )یعنی متکی به شراکت برابر 

 …(مردم ایران در حق حاکمیت(، لیبرال )یعنی از همان نوعی که در مغرب زمین می بینیم، نه اسالمی یا خلقی یا قومی و 

ز سیاست که شرط برقراری برابری است و آزادی عمل کردن منطق سیاست(، جایگزین و الییک )یعنی با جدا کردن دین ا

 نمود.

خالصه باید از اصل و اساس، قانون اساسی جدیدی برای ایران نوشت. تغییر نظام سیاسی هم در هر کجا و به هر ترتیب 

ان یک کشور را از بن و بنیاد زیر و که انجام بپذیرد، تغییری انقالبی است، زیرا وسیع ترین چارچوب حیات جمعی مردم

 رو می کند. حال چه با آرامش انجام پذیرد و چه با خشونت.
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ونیرو را برای   اگر معتقدم که باید به راه براندازی رفت، به این دلیل است که نمی باید دل به قضا و قدر داد. باید اراده

طراحی شده است و نمی توان توقع داشت که خودش در  رسیدن به هدف بسیج نمود. هر نظام سیاسی برای دوام آوردن

برگ ریزان پاییز از درخت بیفتد. یا خودمان برای خودمان تصمیم می گیریم یا دیگران زحمت این کار را خواهند کشید و 

 البته از ثمرات آن نیز برخوردار خواهند شد.

 دالیل روتافتن

ای، مخالف وضعیت موجود  ه به هر شکل و هر نوع و در هر درجهبه تصورمن، مشکل اصلی بخش بزرگی از ایرانیانی ک

حل روشن آن، تمامی کوشش خودرا به کار  هستند، این است که در عین دیدن صورت مسئله و گاه در عین آگاهی به راه

ه می خنانی کهایی که می خوانیم و س می بندند تا از پذیرفتن این حقیقت ساده روبرتابند. مقدار بسیار زیادی از نوشته

شنویم ، همه در این جهت سیر می کند و بیش از آنکه متوجه به اثبات چیزی باشد، معطوف است به نفی براندازی و به 

های این وضعیت، عرضه و رواج نسبی اصطالح مضحک و مبهم  هر صورت سپردنش به دست فراموشی. یکی از نشانه

 ت نه نظام سیاسی.است که مناسب شرکت های تجاری اس« طلبی انحالل»

پایه. اول از همه این است  البته باید پذیرفت که دالیلی که در مخالفت با براندازی عرضه می شود، نه خیالی است و نه بی

که مردم نمی خواهند برای ایجاد تغییرات مطلوب هزینه بپردازند، یا القل مایلند که این هزینه هر چه کمتر باشد. براندازی 

ترادف خشونت و هرج و مرج می شمرند. خشونت را نمی پسندند و مایلند تا هر چه کمتر به کار گرفته شود و انقالب را م

یا اصالً از صحنه غایب باشد. بر هم ریختن نظم اجتماعی را نامطلوب و خطرناک می دانند. اضافه بر این ها، آگاهند که 

ای به ایران بزنند. این نکته نیز وجود دارد که در  تا ضربهنیروهای خارجی در کمین برای سؤاستفاده از موقعیت هستند 

برابر حکومت احساس ضعف می کنند. در جمع، گزیدن راه براندازی موقعیتی ایجاد می کند که مطلوب همه نیست و 

 یکی از نظرشان بگذرانیم تا مطلب روشن شود. زحماتی می طلبد که همگان مایل به قبولش نیستند. یکی

 زی؟چرا براندا

وقتی نام براندازی در میان می آید، طبعاً توجه همگان معطوف به انقالب می شود و درست به دلیل تجربهُ انقالب اسالمی، 

اند، چه رسد از خودش. در جمع، اسم انقالب، هم مفهوم خشونت را به ذهن  مردم حتی از نام این پدیده هم متنفر شده

را و هم بدعاقبتی را. هیچ کدام از این ها با تجربیات انقالبی که در جهان می متبادر می کند، هم شلوغی و هرج و مرج 

 ارتباط نیست، ولی هیچ کدام هم الزاماً در تعریف انقالب جا ندارد. بینیم بی

خشونتی که در اکثر موارد تاریخی به انقالب نسبت داده می شود، در حقیقت خشونتی است که توسط رژیم زاده از انقالب 

ها فراوان است. انقالب مشروطیت به دلیل کودتای محمدعلی شاه به جنگ داخلی  ل می گردد، نه خود انقالب. نمونهاعما

رد. ای پیدا نک کشید و با خشونت بسیار همراه شد. ولی از آن جا که نظامی لیبرال در ایران برقرار کرد، این خشونت دنباله

و شاه مخلوع نیز وادار به تبعید شد ولی نه صحبت از تداوم انقالب در میان  ای محاکمه و محکوم به اعدام شدند البته عده

همهُ مخالفان و تصفیهُ ادواری جامعه. بنابراین می بینیم که تا صحبت از انقالب مشروطیت می شود، همه   آمد و نه حذف

ده ماً از انقالب اسالمی بیشتر بوهایش حت خشونت بودن آن تأکید میکنند، در صورتی که تعداد کشته خشونت یا کم بر بی

های کمی داد ولی رژیم زاده از آن، با مخالفان خویش و کالً جامعهُ ایران،  است! در مقابل، انقالب اسالمی که خودش کشته

به نهایت درجه خشن رفتار کرد و در ذهن همه مصداق بارز خشونت انقالبی شده است. در حقیقت مردم در هر دو مورد، 

ربط نیست، ولی پذیرفتنی هم نیست. چون  نظام زاده از انقالب کرده، به پای خود انقالب می نویسند که به کلی بیآنچه را 

 حد و حدود مسائل در آن درست معین نشده و درک ما را از مفهوم انقالب مخدوش می سازد.

باید دید که خشونت انقالب از کجا  طلب نیست، مگر برخی افراد نامتعادل. نکتهُ دیگر این است که کسی اصوالً خشونت

زاده می شود. در همهُ موارد از مقاومتی که نظام برقرار، در مقابل تغییر نشان می دهد و می کوشد تا با خشونت از آن 

جلوگیری کند. در یک کالم مردم عادی که خواستار تغییر و ـ در مورد ایران امروز ـ خواستار احقاق حقوق خود هستند، با 

خشونت به میدان نمی آیند. به این دلیل ساده که دست شان در مقابل دستگاه دولت خالی است و اصالً دلیل ندارد که  سالح

طلب هم باشند، دست به کاری بزنند که عاقبتش معلوم و به ضرر آن هاست. پس این حکومت است که  حتی اگر خشونت
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ه این ترتیب از پس شان برخواهد آمد، حسابی که همیشه آن ها را به سوی خشونت سوق می دهد، به این حساب که ب

 درست از کار درنمی آید.

ای را به حرکت بیاندازد که نمی توان متوقف کرد و همین که نیرویی بدین  برخی نگرانند که کاربرد خشونت، گردونه

 یرون بیاورند. این تصور نیزوسیله حکومت را به دست گرفت، بقیه هم به همین ترتیب بکوشند تا قدرت را از چنگ وی ب

به اعتبار من درست نیست. هر قدر نظامی که با انقالب روی کار آمده، برای دوام آوردن کمتر محتاج خشونت باشد، 

امکان این که دیگران بخواهند و بتوانند از این وسیله برای ساقط کردنش استفاده کنند، کمتر است. هر چه نظام زاده از 

وه بیشتری را در دل خود جا بدهد، یعنی از حذف بپرهیزد، کمتر محتاج خشونت خواهد بود و کمتر هم در انقالب بتواند گر

معرض آن قرار خواهد گرفت، الاقل از جانب عموم مردم. دمکراسی از این بابت بهترین نظام است چون کمتر خشونت به 

دلیل تکیه داشتن به اکثریت مردم، بهتر می تواند در خرج می دهد و کمتر هم هدف آن قرار می گیرد و اگر هم گرفت، به 

 برابرش مقاومت نماید. باید در درجهُ اول به نظامی توجه داشت که در پی انقالب برقرار می گردد.

نکتهُ دیگر هرج و مرجی است که طی انقالب ایجاد می شود و روشن است که هیچ کس خواستار چنین وضعیتی نیست. از 

سیاسی، تمامی جامعه را متزلزل میکند، دستگاه اداری را فلج می نماید، چرخ اقتصاد را از حرکت بازمی هم پاشیدن نظام 

تا تعادل از دست رفته دوباره به دست بیاید، مدتی طول می کشد. این هرج و مرج هم تا اندازهُ زیادی بستگی   …دارد و

هم ریختگی که فرضاً در انقالب نزدیک به دو سالهُ اسالمی دیدیم،  دارد به طول انقالب. اگر نبرد انقالبی کوتاه باشد، آن در

سختی حکومت است و هم قدرت و قابلیت انقالبیان. آنچه در  کمتر فرصت بروز پیدا می کند. کشدار شدن کار، هم تابع جان

سؤاستفاده بدهد، از اصل اسباب دردسر است، پیدایش خأل قدرت است که می تواند توسط هر چیزی پر شود و جا به هزار 

 جمله توسط نیروهای خارجی.

عاقبت بود چون معلوم بود که  بدعاقبتی انقالب هم تابع هدفی است که برای آن معین شده است. انقالب مشروطیت خوش

باید به چه ختم بشود، ساقط شدن نظام قدیم کشورداری و جایگزین شدنش با نظامی دمکراتیک و لیبرال. مردم همین را 

خواستند و همین را هم به دست آوردند. البته شکایتی هم نکردند. در انقالب اسالمی، شعار غالب و قاطع برقراری می 

حکومت اسالمی بود. در نهایت همین هم برقرار شد، ولی مردم شاکی شدند و به جای اینکه خطای خود را بپذیرند، همه 

ت. این طور نیست، مردم هدف را درست نشناختند و حتی وقتی که چیز را نوشتند به پای انقالب که اصوالً بدعاقبت اس

بختیار مسئله را به آنها یادآوری کرد، به راهی که او پیش پای شان گذاشت، نرفتند و به پیروی از خمینی ادامه دادند. 

ی بودند؟ جمهوری درست است که انقالب اسالمی به دمکراسی نیانجامید، ولی در بین انقالبیان، چند نفر طالب دمکراس

 اسالمی خواستند و جمهوری اسالمی هم آمد.

در نهایت باید اذعان نمود که نمی توان مخاطرات انقالب را انکار کرد، ولی باید اضافه کرد که کار انقالب و حتی کار 

رضایت بدهیم و  خطر دارد. اگر نخواهیم هیچ خطری را بپذیریم، باید به ادامهُ وضع موجود سیاست به طور عام، اصوالً 

بینی، سنجید که کدام گزینه بهتر است؛ تحمل نظام اسالمی یا کوشش  فکر تغییر رااز سر به در کنیم. باید در عین واقع

برای آزادی؟ این تصمیمی است که هر ایرانی باید خود بگیرد و مسئولیتش را هم بپذیرد. اضافه کنم که تصمیم نگرفتن در 

 حکم انتخاب شق اول است.

 سیار خوب، چگونه؟ب

شان هر چه باشد، حق هم دارند از طرفداران براندازی بپرسند که حال با  به اینجا که رسیدیم، برخی می پرسند و انگیزه

فرض گرفتن براندازی، با کدام نیرو می خواهید براندازی کنید؟ زور این حکومت معلوم است، زور شما کجاست؟ جنبش 

 واست، با تمام آن عرض و طولش شکست خورد، پس تکلیف شما روشن است.سبز که تازه فقط اصالحات میخ

این سؤال اساسی است ولی معموالً هنگام طرحش به یک نکتهُ ساده و پراهمیت توجه نمیشود: این که انقالب با جنگ 

تفاوت دارد و هیچ گاه با ارتش صف کشیده و آماده شروع نمی شود. انقالب، بر خالف جنگ، با نیروی نسیه آغاز می 

. به تناسب موفقیت در این کار است که نیروی انقالبیان از نیروی شود و تمامی سیر انقالب، فرآیند نقد کردن این نیروست

دولت مستقر پیشی می گیرد و به موفقیت میرساندشان. برای شروع انقالب، منتظر جمع شدن نیرو ماندن در حکم دست 

ل می شود، نه قبحل و تبلیغ و به عبارت دیگر شروع به کار است که واقع  شستن است از مبارزه. جلب نیرو با عرضهُ راه
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المللی، بسیار از حکومت  اش انقالب اسالمی. حکومت شاه از بابت قدرت و درآمد نفتی و پشتیبانی بین از آن. نمونه

 اسالمی قوی تر بود، ولی دیدیم که باالخره مردم ساقطش کردند.

یدان مبارزه بگذارد. اگر جنبش سبز اگر بخواهیم اصل را بر عدم تعادل قوا در اول کار قرار بدهیم، هیچکس نباید پا در م

طلبی رفت. در هر جای دنیا وقتی  شکست خورد، به دلیل کمبود نیرو نبود، درست به دلیل این بود که دنبال توهم اصالح

دو میلیون نفر در چنین اعتراضی به خیابان بیایند، حکومت باید کنار برود. اگر در ایران چنین امری واقع نشد، به دلیل 

قابلیت بود. این نقاط ضعف است که باید رفع  شعارهای نادرست، نبود؛ به خاطر استراتژی و حضور رهبری بیوجود 

نمود، وگرنه مردم ایران سر جای شان هستند و اگر طرحی به آنها عرضه شود که بخت پیروزی داشته باشد، به میدان 

تشویق شان خواهد کرد؛ با بردن حقشان، با زورگویی و با پایی کنند، حکومت خود به این کار   خواهند آمد، اگر هم گران

 تحقیرشان. مثل همیشه، این نیروی مردم است که کار را یکسره میک ند، نه چیزی دیگر.

در نهایت سؤال جدیدی مطرح می شود: این نیرویی که قرار است جمع بشود، از کدام منبع تأمین خواهد شد؟ برخی، با 

های مارکسیستی، دنبال پایگاه طبقاتی انقالب می گردند و از خود  انقالبی و به خصوص تئوریهای  عطف توجه به تئوری

و دیگران می پرسند که انقالب آینده با اتکا به کدام طبقه قرار است انجام شود و به عبارت دیگر پایگاه طبقاتی آن کدام 

اقع نخواهد شد یا اگر به راه افتاد شکست خواهد خواهد بود و تصور میکنند که اگر چنین چیزی پیدا نشود، انقالب و

ای که منافع خود را در هدف انقالب می جوید، با آن همراه میگردد و  خورد. طبعاً در این جا حساب بر این است که طبقه

ب اش انقال نهمی نمودیگر طبقات به این طرح اعتنایی نمی کنند و احیاناً با آن از در مخالفت درمی آیند. این نظریه اصوالً 

 اند. اسالمی نیست که بسیاری دنبال پایگاه طبقاتی آن می گردند و هنوز بعد از بیش از سی سال، موفق به یافتن آن نشده

انقالب دموکراتیک، نظیر آنی که می تواند در ایران واقع گردد و شر حکومت اسالمی را از سر همه کم کند، منطقاً می 

در جهت حفظ منافع اکثریت   دمکراسی اگر هم نه در جهت تأمین منافع همه، بدون شکبایست فراطبقاتی باشد، چون 

غالب مردم عمل می کند. آنچه در انقالب اسالمی توهم بود، در این جا واقعیت است. در این حالت، پایگاه آن را نمی توان 

عنی بخشی از جامعه که صاحب امکانات به معنای اخص طبقاتی شمرد، هرچند به قرینه می توان گفت که طبقهُ متوسط، ی

مادی و معنوی است، در پیشبرد آن نقش عمده خواهد داشت، همان طور که در پیشبرد نهضت ملی و انقالب اسالمی 

داشت. ولی این را هم باید اضافه کرد که باز مانند انقالب مشروطیت یا انقالب اسالمی، طبقات فرودست شهری نیز خواه 

های اجتماعی معاصر ایران نقش فعال  کت خواهند جست. احتمال شرکت دهاقین که در هیچ یک از جنبشناخواه در آن شر

 اند، بسیار کم است. نداشته

 کالم آخر

عملی را برگزینیم که تکلیف روشن است و حاجت به بحث هم ندارد.  باالتر گفته شد که انقالب از خطر خالی نیست. اگر بی

 بینی. اشتیم، باید آگاه باشیم که با چه تدابیری می توان خطر را کاهش داد. اول از همه با واقعولی اگر پا در این راه گذ

سپس با انتخاب هدف روشن و درست. دیگر استراتژی مشخص که تابع هدف است و طرحش هم کاری نیست که به 

ه خواهد شد. آخر هم رهبری )فردی صورت آماتوری و به این ترتیب صورت بپذیرد که هرکس چیزی بگوید تا بعد ببینیم چ

یا جمعی( است که بتواند جنبش را از دیدگاه واحد و روشن و تا حد امکان منضبط به مقصد برساند. داستان هایی که در 

 رهبری گفته می شود، اساساً بی پایه و یاوه است. بارهُ فواید بی

روی معنوی حریف است و این کار در انقالب از جنگ چه در جنگ و چه در انقالب، آن چه که باید بر آن فائق آمد نی

با تفوق   گیر کردن آن، پایهُ پیروزی انقالبی است. پیروزی تر است. شعار روشن و کوشش در همه بارزتر و اساسی

تر باشیم، راه رسیدن به هدف را هموارتر خواهیم کرد.  فکری است که ممکن می گردد. هر قدر در این کار تبلیغاتی موفق

در سراسر مملکت. در نهایت جلوگیری از   کم کردن هزینه، مهار خشونت، اجتناب از پیدایش خأل قدرت، حفظ یگانگی

خطر نیست، ولی خطر قابل مهار است؛ بدون قبول خطر هم  مزاحمت خارجی به این ترتیب است که ممکن میزگردد. کار بی

 راهی به جایی نمی توان برد.

 جنبشیایران امروز؛ جامعه 
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 مرتضی کاظمیان

های اصفهان در این شهر و پایتخت، «اسیدپاشی»واکنش گروهی از بانوان کشور و فعاالن جنبش زنان در اعتراض به 

حضور خیابانی و پرشمار هزاران شهروند در مراسم سوگ مرتضی پاشایی در چند شهر کشور، و اعتراض مدنی صدها 

های جدیدی از حساسیت افکار علم؛ این سه رخداد در چند ماه گذشته، جلوهشهروند بروجردی در واکنش به قتل یک م

ها، و نیز شواهدی دیگر از تبلور مطالبات اقشار گوناگون «نگاه»ها و ابراز عمومی و بروز و ظهور خیابانی خواسته

 های متفاوت است.کشور به بهانه

و همگام بخشی از جامعه به تأخیرها در سفر با  همدالنههای های گروهی و اعتراضتوان واکنشبر این موارد حتی می

ی اعتراض ـ تا دریافت هواپیما را افزود؛ آنجا که مسافران معترض در چند مورد، هواپیما را در پایان سفر و به نشانه

 اند.خسارت ـ ترک نکرده

تغییرخواه و سبز در روز شانزدهم آذر، و این شواهد، مستقل از بروز و ظهور سیاسی و معنادار و قابل توجه دانشجویان 

های مختلف ایران یا در دیگر جلسات سخنرانی و میزگردها در مراکز های گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاهدر آیین

 آموزش عالی است.

از زوایای ی جوان پاپ ـ های سوگواری خوانندهویژه مشارکت چشمگیر اقشاری از جامعه در آیینرویدادهای مزبور ـ و به

وندان ی شهرسابقهو کم که از حضور گستردهگران قرار گرفته است. شمار ناظرانی گوناگونی مورد توجه و ارزیابی تحلیل

در تشییع پیکر پاشایی، و نیز ابراز سوگواری در برخی شهرهای کشور ابراز تعجب کردند، کم نبود. اما برای کسانی که 

داد بخشی از کنند، رخداد معنادار، چونان برونارزیابی می« جامعه جنبشی»ی ز زاویهی ایران را اوضع کنونی جامعه

 واقعیت ایران امروز، قابل فهم و تبیین است.

گران و ناظران، نفی یا نادیده این وضع )جامعه جنبشی ایران امروز( البته اگر ـ به علل و دالیلی ـ از سوی برخی تحلیل

ای محسوس با حساسیت اقتدارگرایان حاکم در ایران مواجه شده است. بیهوده نیست که گونهبهشود، اما انگاشته می

های ارشد های سوگواری ابراز شد، یا برخی مقامهای امنیتی و انتظامی معنادار نسبت به بعضی از تجمعبرخی واکنش

شت پاشایی پرداختند و مراسم چهلم وی نه در ها از درگذ«استفادهسوء»قضایی و انتظامی جمهوری اسالمی، به انتقاد از 

ی های تند امنیتی و سیاسپایتخت که در بهشت زهرا برگزار شد؛ یا تجمع اعتراضی زنان در واکنش به اسیدپاشی با واکنش

مواجه گردید و برخی از کنشگران زن هدف برخورد قرار گرفتند؛ و حتی حرکت خودجوش و اعتراضی معلمان و 

 ردی، توسط نیروی انتظامی برتابیده نشد.شهروندان بروج
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است. هر چند هفته، « جامعه جنبشی»این همه، مستقل از افزایش توان و تجهیزات سرکوب در حکومت برای مقابله با 

کنند و تهدید مستقیم و شود و نیروهای ضدشورش با وسایل جدید خشونت و سرکوب خودنمایی میی برپا می«مانور»

ی بازی فوتبال مشهور پایتخت )استقالل ـ پرسپولیس( شود؛ و حتی نیروهای ضدشورش از حاشیهمی غیرمستقیم، تبلیغ

 کنند.نظام( استفاده میبرای به رخ کشیدن یگان ویژه و جدید سرکوب خود )سواره

د ـ هرچند در مستقل از اراده و تمایل اقتدارگرایان حاکم در ایران، جاری است و به حیات موثر خو« جامعه جنبشی»اما 

 دهد. این جامعه جنبشی چه مختصاتی دارد؟ی سرکوب و زیر تهدید و خشونت مستقیم و غیرمستقیم ـ ادامه میسایه

 های جامعه جنبشیویژگی

های اجتماعی به از واکنش تبیینی سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فعال سیاسی محبوس در اوین، در

ها را چنین توصیف های جامعه جنبشی را مورد اشاره قرار داده؛ وی این شاخصهدر ایران، برخی از مولفه« اسیدپاشی»

 کرده است:

 ها؛نخست، توالی بحران

سا پدیدآیی مشکالت جزئی در جوامع باثبات وقوع مشکالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی امری معمول و اسا

تواند مشکالت موجود را حل یا از تشدید های سیاسی میانفکاک ناپذیر از جامعه بشری است. کارآمدی و اثربخشی نظام

و  هابه مشکالت باشد و نتواند برپایه رویه آنها ممانعت به عمل آورد. اما وقتی نظام مسلط فاقد توانایی الزم برای پاسخ

های رسمی مشکالت جامعه را حل کند، هر مساله با مشکل کوچک و بزرگی به سادگی تبدیل به یک تقوانین و سیاس

ها ای از بحرانشود. جوامعی که از مدیریت ناکارآمد و ناتوان از حل مسایل جاری برخوردار باشند، با سلسلهبحران می

 شوند که پایانی برای آن متصور نیست.مواجه می

 سیاسی؛دیگر، انبساط امر 

شود که با روابط و ساخت قدرت مرتبط است، امر اجتماعی مفهومی به مسایلی اطالق  اگر حوزه سیاسی به مجموعه

توان موضوعی یافت که فردی قلمداد شود. در جوامع باثبات و می تر دارد. در جوامع امروزین به دشواریمراتب وسیع

ای به این فرآیند ها نیز عالقهدان دشوار نیست. افراد، احزاب و گروهپایدار تفکیک امور اجتماعی از امور سیاسی چن

تواند به سرعت وارد حوزه سیاسی شود و موضوعی برای به چالش ندارند؛ اما در جوامع جنبشی هر امر اجتماعی می

 های آن.ها و ناکارآمدیکشیدن قدرت مسلط و نشان دادن ضعف

 اعتمادی؛آخر، بازتولید بی

اعتمادی میان فرادستان و فرودستان، مردم و دولت، قدرت مسلط و جامعه مدنی، باال و باالتر جنبشی دیوار بی در جامعه

های مسئوالن، مدیران و ای که مردم را تهدید کند، دستچنین از دیدگاه جامعه پشت هر حادثه یا واقعهرود. اینمی

شود. از منظر عموم مردم در جامعه جنبشی، دولت ـ ملت منجر می شود و به افزایش شکاف میانگردانندگان امور دیده می

دولت عبارت است از سازمانی متشکل از کارگزارانی پرشمار تحت رهبری و هدایت نخبگانی که از توانایی و اقتدار الزم 

تماعی در سرزمین های اجبرای وضع و اجرای قواعد الزام آور برای همه مردم، به قاعده و زیر کنترل درآوردن سازمان

توانند از زور استفاده کند. با چنین نگرشی نسبت به دولت، در جامعه شخص برخوردار بوده و در صورت لزوم می

 حنبشی، حکومت محور و مسئول تمامی وقایع و حوادث است.

ه بود که جامع، تصریح کرده «اسیدپاشی»دکتر مدنی در تبیین خود با اشاره به واکنش اعتراضی محسوس در کشور به 

های متوالی، انبساط امور سیاسی ایران، جامعه جنبشی است و تا اطالع ثانوی نیز چنین خواهد بود. از این زاویه، بحران

های انکارناپذیر چنین شرایطی است و تنها راه تغییر این بستر و اعتمادی دولت ـ ملت خصیصهو ارتفاع گرفتن دیوار بی

 ویژه طبقه متوسط است.ای قوی برای آغاز گذار دموکراتیک و پاسخ به مطالبات جامعه بههای اجتماعی، ارادهزمینه

http://www.kaleme.com/1393/08/11/klm-201631/
http://www.kaleme.com/1393/08/11/klm-201631/
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 گران بیرونیمهر تأیید ناظران و تحلیل

هدی عنوان شاگویند، از چشم ناظران بیرونی نیز پنهان نیست. بهگران داخلی از جامعه جنبشی ایران میآنچه برخی تحلیل

دهد در تحلیلی به در ژاپن که خدمات مشاوره امنیتی ـ اقتصادی ارائه می” نومورا“للی المبین مهم، چندی پیش موسسه

های خیابانی در مقیاس بزرگ گر ارشد سیاسی خود، ده کشوری را که استعداد بروز ناآرامی، تحلیل”الستر نیوتن“قلم 

 دارند برشمرد؛ یکی از این کشورها ایران است.

های مدنی یاد ها، به عنوان موتور محرک اعتراضاز سه عامل نابرابری اقتصادی، فساد، و نارضایتی از دولت تحلیل این

پدیده »که این عوامل در حال حاضر در چندین کشور وجود دارند، تاکید نموده که در این کشورها، کرده و با بیان این

 «.د ادامه خواهد یافتاعتراض به احتمال زیا

در این تحلیل، نام ایران در کنار کشورهایی چون آرژانتین، برزیل، چین، روسیه، و ونزوئال قرار گرفته، و آمده است: 

ها بر چنان بیکاری باال، محدودیتانداز، با روی کار آمدن حسن روحانی، تا حدودی بهبود یافته، اما همکه چشمحالیدر»

 «اند.، و خشونت علیه زنان به عنوان نکات حساس باقی ماندههای سیاسیآزادی

ایران با وجود انتخاب رییس »منتشر شده، آمده است که ” دیارویو“ی اسپانیایی یا در شاهد و تحلیلی دیگر که در نشریه

ن تشکیل می درصد از جمعیت ایران را جوانا ۶١رو، حسن روحانی، دیگر آنچه که در گذشته بود نیست. جمهور میانه

دهند و این درحالی است که دیدگاه آنها با نسل قبلی شان تفاوت فاحش دارد و بی شک تا چند سال آینده طبقه متوسط 

 «جدیدی را ایجاد خواهند کرد. و این برای شکل گیری یک ساختار اجتماعی جدید الزم است.

 ویژه بخشویژه در جوانان از حکومت اسالمی، و انتقاد زنان ـ بهبه« علنی»و « نارضایتی عمومی»همچنین به  تحلیل این

 ی شهروندان درو بیکاری، و نیز فعالیت فشرده و گسترده کرده ـ از جایگاه اجتماعی خود، کاهش ارزش پول ایرانتحصیل

 کند.های اجتماعی اشاره میشبکه

آن  خاطرشود که تحولی درحال وقوع است. و این بهاحساس می»ی این تحلیل معتقد است: پاتریسیا آلمارسگی، نویسنده

او  «مردم و واقعیت کنونی این کشور است. نیست که نهادهای پرقدرت چنین تصمیمی گرفته باشند، بلکه دلیل آن خواست

کند و تحولی اشاره می« های مختلف سیاسی با یکدیگرهای داخلی دستگاهنزاع»و « های سبعانه حکومتسرکوب»به 

 داند.را منتفی نمی« ی هرم اجتماعیقاعده»برخاسته از 

 شودای که مرعوب نمیجامعه

ی شهروندان در مراسم سوگواری ها تا حضور گسترده)از اعتراض به اسیدپاشیآنچه در چند ماه اخیر در ایران رخ داده 

جمعی شهروندان به تأخیر های اعتراضی و دستهجمعی صدها شهروند بروجردی و واکنشپاشایی و تا اعتراض دسته

های اجتماعی گوناگون، هجا که الیبیرون زده از جامعه جنبشی ایران امروز است. آن« کوه یخ»هواپیماها(، تنها بخشی از 

کنند. و نباید از های فرهنگی یا امنیت شخصی و نوع زندگی ـ متبلور و پیگیری میهای خود را ـ هرچند در حوزهخواسته

 شود.های اجتماعی گوناگون ابراز میی طوالنی خشونت و سرکوب، توسط الیهیاد برد که این همه، پس از تحمل یک دوره

های سوگواری پاشایی شرکت کردند، رد که مثال تمامی شهروندانی که در گوشه و کنار ایران در تجمعبعید است کسی بپذی

ی پاپ و مردمان اندوهگین از درگذشت ناگهانی یک جوان باشند. البته این سخن به معنای نادیده شیفتگان یک خواننده

تر دک تعبیر ز سرطان( جوانی مشهور نیست. اما به)ناشی ا« ناحق»یا « غیر مترقبه»های انسانی به مرگ گرفتن واکنش

درگذشت هنرمند محبوب »هایی چون شناس، در برابر این مرگ اشتباه است که خود را با فرمولناصر فکوهی، جامعه

 شناختی ببندیم.ای جامعهو غیره خود را راضی کنیم؛ زیرا این بدان معنا است که چشمان خود را بر پدیده« پاپ

نظر یل گوناگون و قابل حدس، تحقیقی میدانی و کیفی در این خصوص انجام نشده، اما بهعلل و دال هرچند متاسفانه و به

رسد بتوان ادعا کرد که شمار جوانان و میانساالنی که از یک امکان بروز و ظهور میدانی امن، و سر دادن آواز و دور می

اند؛ ی خیابان نشدهرای مخالفت با حکومت روانهاند، کم نبوده است. شهروندانی که لزوما بهم زیستن، حسن استفاده کرده

http://taghato.net/article/8837
http://taghato.net/article/8837
http://www.roozonline.com/persian/tarjomeh/tarjomeh-item/article/-04a8319499.html
http://www.roozonline.com/persian/tarjomeh/tarjomeh-item/article/-04a8319499.html
http://www.asriran.com/fa/news/366935/%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://www.asriran.com/fa/news/366935/%D8%B3%D9%88%DA%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
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وجوی عالیق فرهنگی مستقل آنان، و اصرار ایشان برای گردآمدن کنار دیگر شهروندان و ابراز احساسات جمعی اما جست

م حاکای نقادانه به ایدئولوژی آفریند که واجد جلوههای سنتی و رسمی، سامانی از اقدام اجتماعی میمتفاوت با سوگواری

 اعتنایی به ایدئولوژی حاکمان متجسم شود.است. هرچند این رویکرد متفاوت، با بی

ی اعتراضی نسبت به وضع ناگوار هوا و محیط زیست اشاره کرد های چندنفرهتوان به برخی تجمعدر همین راستا حتی می

 شود.که در قالب اجرای نمایش یا موسیقی انتقادی، ابراز می

ی زندگی مستقل از حکومت و ایدئولوژی و الگوهای مطلوب و مورد تبلیغ آن را که سبک و شیوهخیل شهروندانی 

نند گزیوسویی را برمیکند. آنان سمتشود و به هیچ تذکر و تهدیدی توجه نمیجویند، چنان کمیتی دارد که مرعوب نمیمی

های آن است. تفاوت مسلط در حکومت و مطلوب کم در تفاوت ـ با وضع فرهنگی مستقر وکه آشکارا در تنافر ـ و دست

آیند آوری ارتباطات ـ نه تنها خوشهای اجتماعی و فنذائقه و نگاه، و گردهم آمدن آنان ـ با بهره جستن از شبکه

 برانگیز است.خواهان نیست که برخورنده و حساسیتتمامیت

دهد و جامعه هم به آن ی رسمی الزاماتی را قرار میحوزه»شناس معتقد است: که دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعهچنان

کند موج خودش را بسازد و دیگران را مرعوب خودش کند. این حوزه ی رسمی تالش میکند. حوزهاعتنایی میالزامات بی

 کند. رقیبشود و نه معارضه پیشه میخواهد اما درمقابل رقیب نه مرعوب میتنها تبعیت و مرعوب شدن رقیب را می

 «کند.بازی خودش را می

ی ایرانی درحال تغییرات مستمر بدون وقفه است؛ جامعه دارد بازی خودش ، جامعهگویدمی گونه که این مدرس دانشگاهآن

ی فرهنگی، و سازگاری در مقابل حوزهی سیاسی و رسمی کند. و فرجام این روند، به تصریح وی، تسلیم شدن حوزهرا می

 بین این دو حوزه و درنهایت، دستیابی به دموکراسی است.

در متن جامعه جنبشی، ناراضیان از وضع سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی مستقر، و شهروندانی که مستقل از ایدولوژی 

حکومت، و شهروندان متمایل به  زییند، معترضان به سرکوب پوشش توسط نیروهای انتظامی و شبه نظامیرسمی می

ی انرژی خود و طرح گری و تخلیهدهند که مترصد بزنگاه برای جلوههای فردی و اجتماعی، لشکری را سامان میآزادی

 شکلی غیرمستقیم ـ هستند.های خویش ـ هرچند بهخواسته

 هایو شیوه  سبک زندگی  آن را دارد که تحمل  که دکتر فکوهی معتقد است، هرچه کمتر و کمتری جوان ایران چنانجامعه

منطقی ترین برخورد در برابر چنین جامعه ای، به رسمیت   دیگران، تعیین کنند. به همین جهت،  را متعارف زندگی

 اش است.های زندگیدر سبک« تفاوت»و « چندگانگی»و « تنوع»شناختن اصولی و نه لزوما قطعی و مطلق، حق 

کند البته در توان نظام استبدادی زیر عنوان دین نیست. اقتدارگرایانی که درستی توصیف میوهی بهپاسخ به آنچه دکتر فک

صغر اتابند ـ و اندیشمندی شیعه چون دکتر علیرا هم برنمی« غدیر»زیر پرچم والیت مطلقه فقیه حتی قرائت متفاوت از 

کوبند و برای تداوم اقتدار ها میطبل محدودیت بینی برشکلی قابل پیشکنند ـ بهغروی را محکوم و زندانی می

حمایت  تصویب طرح جویند. غیردموکراتیک و گسترش ایدئولوژی خود از هر امکان و ابزار دراختیار حکومت سود می

از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس، یا تالش برای تشدید برخورد با دارندگان آنتن ماهواره یا آنچه 

 جمله است. و این همه، به معنای تعمیق شکاف میان ملت با حکومت خواهد بود.شود، از آنخوانده می« بیبدحجا»

ع وض»دکتر مسعود پدرام، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و فعال ملی ـ مذهبی محبوس در اوین نیز در ارزیابی قابل تأملی 

دهد. وی معتقد است، جنبش سبز دو وجه موازی و هماهنگ ی خود مورد تأیید قرار میرا از زاویه« جنبشی ایران امروز

ی انتخابات اعتراض کرد و در مسیر ی برگزاری و نتیجهبا هم داشته؛ یکی در جهت دموکراتیزاسیون به نحوه

خواهی با رنگ سیاسی کامال مشخص پیش رفت، و البته هدف سرکوب شدید حکومت قرار گرفت. وجه دیگر این مشروطه

ویژه تالش برای انتخاب سبک زندگی است که جدی و پرقدرت است. پدرام بخش خواهی، بهلفت با تمامیتجنبش، مخا

 کند.های انبوه اخیر را ناشی از ظهور این وجه از جنبش اجتماعی امروز ایران ارزیابی میمهمی از تجمع

http://www.rahesabz.net/story/87915/
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شناس، فقدان شرایط مشارکت اجتماعی، شرایطی را رقم زده که فرد خود را در راد، جامعهدکتر محمدامین قانعی تعبیر به

کنند باید در جامعه ها احساس میشود که آدمای پیدا میتدریج مرحلهدهد. و البته بههای اجتماعی آنالین بروز میشبکه

 ی ایران کم نبوده و نخواهد بود.های تاریخی در جامعهند. و این دست بزنگاهوارد شوند و مشارکت داشته باش

 ای جز گذار به دموکراسی نیستچاره

که در ابتدای مطلب آمد، از چشم اقتدارگرایان حاکم نیز پنهان نیست. مشکل اما اینجاست که واقعیت جامعه جنبشی، چنان

ا کند ببینانه و انسانی با این واقعیت ایران امروز، تالش میاثباتی و واقعای ملی و تعاملی جای مواجههجریان مزبور به

اعتنا سانسور و تحریف حقیقت و اعمال خشونت و تهدید و ارعاب، آن را بپوشاند یا به حاشیه راند یا ناچیز بخواند و یا بی

 های سیاسی خویش بکوبد.اش، بر طبل ایدئولوژی و پروژهبه مطالبات

های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دیگرگون خود ـ ی جنبشی ایران اما سبک زندگی متفاوت خود و خواستهمعهاکثریت جا

جوید. دموکراسی و انتخابات آزاد، و مطبوعات و احزاب آزاد و در امنیت، اگر وجوه سیاسی نسبت به حکومت ـ را می

ویژه در آذرماه، و در مراسم روز دانشجو )چیزی که بهکنند دهند و تأمین میهای جامعه جنبشی را بازتاب میخواسته

های ای دیگر نیز، مطالبات فرهنگی و اجتماعی متفاوت الیهصراحت و با شجاعت ابراز شد(، در سطح و عرصهبه

جا و گاه به دهد و خود را جابههای طبقه متوسط فرهنگی/مدرن ایران، جوالن میخصوص خواستهاجتماعی گوناگون، به

 کند.ه، ازجمله در نوع پوشش و تقاضای امنیت و حقوق مدنی، عرضه میگا

رسد که سرکوب حکومت، هرچند خشن و طوالنی، جامعه جنبشی را خاموش کند و پایان چنین، بسیار بعید به نظر میاین

های رادیویی و شبکهمرز و محدودیت، توسط ها بی«داده»آوری اطالعات که ویژه در عصر ارتباطات و فندهد؛ به

ای که اکثریت توانمندی از ایرانیان، مسلح به موبایل شوند. نیز در زمانهجا و منتشر میتلویزیونی و اینترنت جابه

های خود را آپ و تلگرام( عضو. و این لشکر، خواستههای اجتماعی )چون وایبر و واتسدار هستند و در شبکهدوربین

 کند.و تبلیغ و تعقیب می ای تصاعدی، تکثیرگونهبه

گذار به دموکراسی و رعایت حقوق بشر، پاسخ معقول به مطالبات گوناگون و رنگارنگ و زنده در جامعه جنبشی است، و 

 های مادی و معنوی برای ایران و ایرانیان.تأخیر و تعویق آن، معنایی ندارد جز افزایش هزینه

ها و واقعیت جامعه جنبشی تعیین تکلیف کند. منتقدان وضع مستقر و ویژگیو البته، این تنها حکومت نیست که باید با 

های سیاسی خود در متن چنین طلبان نیز ناچار به تأمل راهبردی و تعریف و تدقیق پروژهخواهان و تحولدموکراسی

 ی هستند.اجامعه

 سه سناریوی محتمل ایران فردا

 

http://www.sharghdaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=570&pageno=7
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 علی افشاری

ن همیشه موضوعی مهم و شایان توجه بوده است. بی ثباتی تقریبا مستمر از انقالب گمانه زنی پیرامون آینده ایرا

مشروطه تا کنون که اجازه نداده است ساخت قدرت مشروع و مقبول در ایران معاصر شکل گرفته و تثبیت شود ، تفکر در 

 مورد آینده را به یک نیاز عینی تبدیل کرده است.

آگاهی بخشانه این موضوع برای اتخاذ راهبرد های صحیح توسط کوشندگان صرف نظر از جنبه های کارشناسی و 

 نگاه استراتژیک در تبیین تحوالت آینده است.  وجه دیگر واقع بینانه  سیاسی؛ امید آفرینی 

روند های معطوف به آینده است.   اتخاذ راهبرد های مسئوالنه و موثر نیازمند ارزیابی درست از وضعیت موجود و

بحث پیرامون آینده و   آینه انتظار امر غافل گیرانه ای می رود  و پیش بینی ناپذیر جامعه ایران که هر  متغیروضعیت 

نیاز به آینده نگری وجود دارد و   ترسیم مسیر های ممکن را دشوار می سازد؛ اما غیر ممکن نمی کند. از سوی دیگر

ین ترتیب باید کوشید با رصد کردن دقیق و درست و فرا ذهنی بد تر شدن اوضاع می گردد. بد  طفره رفتن از آن باعث

مسیر های کالن پیش روی کشور را شناسایی کرد. بدون نگاه راهبردی و کالن تبیین نقشه راه های   روند های موجود

 موثر ممکن نخواهد شد.

میان مدت قابل مشاهده   زمانی مقاله سعی می شود کلیت سناریو هایی که در خطوط اصلی سیاست ایران در افق  این  در

است، به صورت خالصه تشریح گردد. بدیهی است که هر کدام از این سناریو ها فرضیه هایی حدسی هستند که قطعیتی در 

خصوص آن ها وجود ندارد و ممکن است رخ ندهند؛ اما در عین حال بر اساس شاخص ها و متغیر های موجود محتمل به 

 نظر می رسند.

ان در یکی از سخت ترین دوران های خود بسر می برد. شکاف بین بخش رسمی و آنچه در الیه های پنهانی می جامعه ایر

شدت زیادی یافته است. گسل های نسلی فعال تر شده و گرایش های جدید سیاسی و فرهنگی در نسل جدید رو به   گذرد

جامعه ایران ، اینک درصد میان ساالن و   وان بودنشکل گیری است. در روندی متضاد با چند دهه گذشته در رابطه با ج

جمعیت باالی سی سال کشور در حال افزایش است. کاهش نرخ زاد و ولد، پیر شدن جامعه ایران را به امری جدی در سال 

 های پیش رو تبدیل کرده است. این روند اگر محقق شود اثرات مهمی بر عرصه سیاست ایران خواهد داشت.

وضعیت ناپایدار خاور میانه و شکل گیری نظمی جدید که حالت نهایی خود را پیدا نکرده نیز بر پیچیدگی از سوی دیگر 

موقعیت ایران به لحاظ ژئوپلتیک نیز ممکن   شرایط افزوده است. خاور میانه در حال عبور به وضعیت جدیدی است و

 است دگرگون شود.

عرصه سیاسی ایران افزوده است. از یک طرف  بر ناپایداری بالقوه  روابط بحرانی حکومت ایران در جهان و منطقه نیز

نفوذ حکومت در کشور هایی چون عراق، سوریه، لبنان، یمن در حال افزایش است و از سویی دیگر تیره تر شدن 

ر را وتضاد سیاست های منطقه ای ایران و ترکیه کش  مناسبات با غرب ، اسرائیل و عربستان سعودی و گسترش رقابت و

 در وضعیت تهدید آمیزی قرار داده است.

بدین ترتیب بعد از وارد شدن آسیب های جدی به زیر ساخت های اقتصادی و اخالل در روند توسعه کشور، رشد اقتصادی 

و عمرانی ایران نیز وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده و ترمیم آن دشوار شده است. افزایش نگرانی پیرامون امنیت و 

ت باعث شده تا دمکراسی و تقویت جامعه مدنی از توجه اصلی جامعه خارج شده و به صورت موقت و مقطعی به معیش

و تشدید سخت گیری های حکومت نیز وضعیت   تعلیق در بیاید. رکود موجود در عرصه عمومی و افت گروه های مرجع

 انفجاری را محتمل تر ساخته است.

د شده سه سناریوی کلی را می توان برای آینده ایران در نظر گرفت که در ادامه شرح با توجه به این موارد و عناصر یا

 داده می شوند.
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 شدن روسی گزینه1- 

 

در این حالت فرض می شود که ولی فقیه و اقتدار گرایان بتوانند بر اوضاع مسلط شده و حکومت در شکل کالسیک و 

بیه و ثروت مناسباتی مافیایی ش  ظامی بتوانند با قبضه بیشتر منابع قدرتمسلط خود ادامه حیات یابد. باند های امنیتی و ن

پتانسیل های تغییر و تحول را به شکل سیستماتیک مهار سازند. در این   بدین ترتیب  روسیه در کشور برقرار سازند و

 و خللی ایجاد نمی شود.  و در آن ترک  سناریو هسته سخت قدرت حفظ شده

و به طور دقیق تر گروه هایی در سپاه در پیوند با رهبری و بخشی از روحانیت مدافع نظام موقعیت در حال حاضر سپاه 

های ویژه بدست آورده اند. بسیج به عنوان بازوی تشکیالتی سپاه در بخش های مختلف جامعه گسترش نهادی یافته و در 

می تواند حداقل حمایت و پشتیبانی الزم برای نیروی قابل توجهی را متشکل کرده است. این نیرو   سایه حامی پروری

حکومت را از طرق سازمان یافته فراهم سازد. رسانه های کشور در قبضه این جریان است. معدود رسانه هایی که متعلق 

به نیرو های مستقل و معترض به وضع موجود هستند نیز در سایه سانسور و خود سانسوری قدرت بسیج کنندگی و تحول 

نادار خود را از دست داده اند و خروجی آنها در نهایت مانع تداوم وضع موجود نمی شود. حکومت حتی با بخشی مع

سیاست به حاشیه راندن بخش های فرودست و نا مطلوب و در عین حال عدم حذف آنها می کوشد فضای اپوزیسیونل را 

ل نماید. هم چنین اصالح طلبی را نیز در شکل موثر نیز مدیریت نموده و در مسیر شکل گیری اپوزیسیون مقتدر ایجاد اخال

و مشکل سازش خنثی نماید. صد ها هزار نفر در تشکیالت و نهاد های وابسته به ولی فقیه معیشت و منزلت اجتماعی 

 خود را تامین می کنند و نیروی مهمی در حفظ نهاد والیت فقیه و مصون داشتن آن از تهدید ها هستند.

حامی و همسو با رهبری فاصله زیادی با بخش های دیگر جامعه دارد. تحوالت در خاور میانه باعث  قدرت مالی نیروی

با بزرگ نمایی این هراس و نگرانی از   و حکومت نیز آگاهانه  هراس افکار عمومی از تغییرات بزرگ سیاسی شده است

دو موجودیت گسست ناپذیر و مرتبط با هم جلوه تجزیه و بی ثباتی کشور می کوشد ایران و جمهوری اسالمی را به عنوان 

 داده و تبلیغ کند که بعد از جمهوری اسالمی و والیت فقیه مقتدر ایرانی دیگر نخواهد بود.

ل شکل حکمرانی استبداد دینی در شک  بنابراین در چنین حالتی مشابه روسیه نظام اقتدار گرا با گسترش باند های مافیایی

یک و کالس  در عین حال با بسط مناسبات پیچیده و اجتناب از کاربست شیوه های کهن  می سازند و تمامیت خواه را تثبیت

می دهند که مدرن و شبه آزاد به نظر بیاید. در این حالت نیرو های  استبدادی ،روبنای جامعه را به گونه ای سامان 

ونیروهای   کماکان در تیول حاکمیت انه ها مخالف خلع سالح شده و اجازه عمل موثر نمی یابند. عرصه سیاسی و رس

خودی خواهد بود. ولی فقیه به پشتوانه نیرو های نظامی و ساختار سرکوب و باند های مافیایی کشور را اداره می کند. در 

 و در ابعادی محدود تر از خامنه  این حالت ولی فقیه بعدی نیز می تواند در شکل فردی رهبری جامعه را در دست گرفته

ای حرف آخر را در تنظیم سیاست های کالن کشور بزند. فرصت های محدودی نیز در اختیار طبقه متوسط و تکنوکرات ها 

 قرار می گیرد تا نارضایتی آن ها گسترده نشده و وضع موجود برای آن ها تحمل پذیر گردد.

کل گیری فضای باز را نمی دهد. اما در عرصه فرهنگی نیز تحمل پذیری حکومت افزایش می یابد اما کماکان اجازه ش

و جدید نیز گونه های سازگار با خود را بسازد. تاکید به جای همسانی ایدئولوژیک   اشکال فرهنگی مدرن  سعی می کند در

و سیاسی بر پذیرش فعالیت در چارچوب شرایط موجود ، طرد گرایش های رادیکال و ساختار شکن و عقیم سازی 

در عرصه سیاست خارجی کماکان مناسبات خصمانه با غرب و هم سویی و تقویت بنیاد گرایی   اصالحات خواهد بود.

و اقتصاد سیاه در ایران ظرفیت تحقق این   میدان فعالیت سپاه قدس ادامه می یابد. افزایش فساد  اسالمی و گسترش

 سناریو را تقویت می سازد.

 شدن چینی گزینه2- 
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د سیاسی اعتدال و یا سازندگی موفق می شود اقتدار گرایان را شکست دهد و تغییراتی در این حالت فرض می شود راهبر

چون مصر پساناصر رخ می دهد. نسخه ها و نظرات هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و اصالح طلبان محافظه کار در 

 عمل تحقق می یابد.

 ه از بین نیرو های میانه نظام باشد.این سناریو می تواند محصول شورایی شدن رهبری و یا انتخاب ولی فقی

در چنین شرایطی عرصه سیاسی دچار تعدیل های مختصری می شود اما فضا کماکان باز نمی شود و تنها دامنه مشارکت 

سیاسی به شکل محدودی گسترش می یابد. اما حوزه های اقتصاد و فرهنگ دچار تغییرات بزرگی می شود و جمهوری 

شود که شکل استحاله شده و ایدئولوژی زدایی شده ساختار موجود قدرت است. اسم حکومت  اسالمی متفاوتی خلق می

و سنت رفتاری آن دچار   حفظ می شود اما رسم آن در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شده

 انقطاع می گردد.

ی تجارت شده و الگوی توسعه کشور بر اساس در سایه تنش زدایی با غرب کوشش می شود ایران نیز وارد شبکه جهان

 مدل های غربی عملی گردد.

مخالفان سیاسی در سطح جامعه تحمل می شوند اما از حضور موثر آنها در دولت جلوگیری به عمل می آید.  در این مدل 

 ولی کماکان عنصر فائقهروحانیت کماکان دست باال را در قوه قضائیه خواهد داشت، اما اختیارات ولی فقیه کاهش می یابد 

 حکومت باقی می ماند.

فعالیت در چارچوب متمرکز حکومت پیدا می کنند اما چرخه خودی ها در   طبقه متوسط و تکنوکرات ها فرصت هایی برای

و کنش گری اقتصادی باقی می ماند. فضای باز فرهنگی ایجاد شده و محدودیت ها برداشته می   سطوح باالی تصمیم گیری

در این حالت سپاه و نیرو های بسیجی و حزب اللهی امکان بازدارندگی شان را از دست می دهند. بخشی از آنها با  شوند.

اعطاء امتیازات جذب روند های اقتصادی جدید می شوند اما بخش معتدل امنیتی نقش مهمی در کنترل سیاسی جامعه پیدا 

 می کند.

 دموکراسی به گذار3- 

 

مکان تحقق دارد که اقتدار گرایان در تداوم فضای پلیسی و بسط اختناق ناکام می شوند. هسته سخت این سناریو هنگامی ا

قدرت دچار شکاف های جدی می شود و جنبش دموکراسی خواهی و معترضان به وضع موجود نیز فرصت عمل موثر پیدا 

ند. هم چنین رویکرد روحانی و رفسنجانی می کنند. شرایط جهانی و منطقه ای نیز به نفع دموکراسی در ایران عمل می ک

و تسهیل گر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را ایفا می کند. بحران خالء قدرت و واکنش   نیز نقش مرحله مقدماتی

 خشونت آمیز شدید گروه های افراطی مهار می گردد.

فرو می پاشد. دراین حالت عرصه در این مدل هم چنین انسجام جامعه به طور نسبی حفظ می شود. دستگاه سرکوب 

 سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به صورت توامان باز می گردد.

دهد. امکان دارد به صورت تدریجی با قدرت یافتن دوباره اصالح طلبان  این اتفاق در حالت های مختلفی می تواند رخ 

هم چنین مرگ ناگهانی  جتماعی باشد. یک خیزش ناگهانی جامعه و ابرجنبش ا  تحقق یاید. هم چنین می تواند محصول

خامنه ای و عدم تمهید مقدمات برای انتخاب ولی فقیه بعدی و نیز تعمیق بحران جانشینی نیز می تواند کاتالیزور وقوع این 

 سناریو باشد.

 به ایتجر  وحیات دوباره جنبش سبز  می توان حالتی را تصور کرد که تداوم مقاومت میر حسین موسوی و مهدی کروبی

 مشابه اروپای شرقی و نهضت مشروطه را در ایران رقم بزند.
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غیر ممکن نیست. اقبال نسل  که امکان آن را دشوار می سازد ولی عبور از آن ها  چنین سناریویی با موانعی مواجه است 

معه از رکود و جدید فعاالن به سیاست ، پذیرش همگانی اعالمیه جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی ،خروج جا

 کاهش نگرانی های امنیتی پیش نیاز چنین تحولی هستند.

هم چنین همگرایی در نیرو های اپوزیسیون و جامعه مدنی باید افزایش یابد. آمادگی جامعه برای مواجهه با خطر ها و 

 افزایش ریسک پذیری نیز فاکتوری مهم در وقوع این سناریو است.

ویکرد تحول خواهی محافظه کار ضرورت دارد. تجمیع حداقلی نیرو های معترض در حوزه در این مدل کنار گذاشته شدن ر

شکاف در درون سپاه ، جدا شدن  های مختلف سیاسی ، فرهنگی و قومیتی و مذهبی نیز حائز اهمیت است. در عین حال 

ای ایدئولوژیک و تمامیت وشکل کالسیک جمهوری اسالمی ، حاشیه ای شدن گرایش ه  اکثریت روحانیت از والیت فقیه

پیش نیاز های قابل مالحظه ای  خواه در اپوزیسیون ، حمایت موثر و عدم مداخله ناموجه قدرت های مهم جهانی نیز 

 هستند.

+++++ 

این سه سناریو تنها فرضیه هایی هستند که به صورت کالن توصیف شدند. هر کدام از آن ها می تواند به زیر سناریو 

 ط یابد. هم چنین مدل روسی و چینی این استعداد را دارد که حالت ترکیبی پیدا کند.دیگر بس  هایی

وضعیت کنونی کشور ناپایدار است. محصول این ناپایداری می تواند منجر به تحوالتی غیر مترقبه شود. اما در هر صورت 

هدف تمثیلی و بیان مشابهت ها به کار ایران وضعیت یگانه خود را خواهد داشت. استفاده از نام روسی و چینی تنها با 

 گرفته شد. ایران آینده بعید است هیچ گاه به صورت کامل شبیه روسیه و یا چین کنونی شود.

 

 جنبش سبز: دیروز، امروز، فردا

 

 سعید مدنى

 است؟ زنده هنوز سبز جنبش چرا1- 

منتقل شدم، فرصت آن را یافتم تا در کنار ( ۵۳١به این بند ) ۲١۱طی چند ماهی که باالخره پس از یک سال از بند  

وگوها سؤاالت زیادی درباره جنبش دوستان قدیم و جدید و به خصوص سبزها، ایام زندان را طی کنم. بارها در این گفت
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 شان مطرحکنند و باالخره سرانجامشان تا فرآیندی که طی میگیریهای اجتماعی اعم از چرایی شکلسبز و اساسا جنبش

دادم. تا این که برخی دوستان و هم بندیان سبز شد و بنده هم به قدر بضاعت، درک و فهم خود به آن ها پاسخ میمی

های اجتماعی و فرآیند گذار دموکراتیک داشته های پراکنده، یک دوره بحث درباره جنبشپیشنهاد کردند به جای بحث

ای فتگی در خدمت شما خواهم بود. همه یا اغلب ما بعد از دورهباشیم، که به واسطه آن، این جلسه و جلسات بعدی ه

دهیم. به ناحق از این جهت که همه حضور در یک جنبش اجتماعی فعال تاوان و هزینه آن تالش و فعالیت را به ناحق می

وجه ارزش قضایی ترین شواهد و مدارک قانونی بوده و به هیچ دانیم اتهامات وارده به همه و جنبش سبز فاقد کمما می

 طلبانه، قانونی و انسانی ماهایی صرفا سیاسی و امنیتی نسبت به حرکت و جنبش ضد خشونت، اصالحنداشته و واکنش

برند، بسیاری از دیگر بوده و هست. اما در هر حال ما، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد که در حصر به سر می

اند، هایی که عزیزان شان را از دست دادهاند، خانوادهدار شده، دانشجویانی که ستارهانددوستان که ناچار به مهاجرت شده

ایم و براساس منطق های زیادی را متحمل شدههزینه… آن ها که دائم در معرض تهدید بازداشت یا اخراج از کار هستند و 

ا مرور کنیم و از دل آن آینده را ترسیم بهتر است در هر فرصتی گذشته ر« بندییک جو عمل، یک خروار جمع»معروف 

 .کنیم

گردد، تنها کسانی که از البته وضعیت ما نسبت به جنبش سبز مثل کسی است که داخل جنگل است و به دنبال جنگل می

های آن اگرچه برای همه ما توانند آن را به خوبی فهم کنند. زندان و محدودیتشوند، میفراز کوه به جنگل خیره می

توان به فرصت تبدیل کرد، لذا زندان فرصتی است تا همه ما از فراز کوه و است، اما در عین حال هر تهدیدی را می یدتهد

م مان را در جنبش مبادله کنیبا فاصله گرفتن از جنبش آن را بفهمیم و درک کنیم. زندان به ما فرصت آن را داده تا تجربیات

]امینی[ آن روز تصمیم گرفت باالی جرثقیل برود و « اکبر»جنبش را بشناسیم. چرا  هایو به این ترتیب بسیاری از نادیده

ها بلکه همه ایران و حتی خارج از ایران نمایش دهد؟ چگونه در تصاویر عزیزان ما را در معرض دیدگان نه تنها تهرانی

م به خیابان آمدند و راهپیمایی عرض چند روز نزدیک دو میلیون نفر در شهر تهران با باالترین سطح هماهنگی و نظ

کردند، به طور سکوت برگزار شد؟ چه شد که در عرض کمتر از یکی، دو ساعت همه کسانی که برنامه نود را تماشا می

اس رای دادند و مدیران تلویزیون را غافلگیر کردند؟ امشد با اسای که باعث باال رفتن نمودار سبز میهماهنگ به گزینه

ها، مسئولین امور ترین شرایط ممکن بیش از یک میلیون جمعیت در تهران فقط با قدم زدن در خیاباننیتیچگونه در ام

کردند سراسر تهران را پر از یگان ویژه و گارد کنند؟ و باالخره چرا پس از این همه انبوه امنیتی و انتظامی را وادار می

مه ما، هنوز مساله جنبش سبز )با اسم رمز فتنه( محور مسائل صد نفر عزیزان هسرکوب، بازداشت و شهادت بیش از یک

های مردم عادی، فعاالن امنیتی و سیاسی حافظان وضع موجود قرار دارد و این همه هزینه سنگین سرکوب و بازداشت

ر د نگاران موجب حذف یا حتی کاهش نقش و اهمیت جنبش سبز و سبزهاسیاسی، اجتماعی و مدنی، نویسندگان، روزنامه

اکنون نگران نزدیکی روحانی و کاران و افراطیون راست از همفضای سیاسی و اجتماعی کشور نشده است؟ چرا محافظه

المللی با جنبش سبز و طلبان و به خصوص سبزها هستند؟ چرا هر اتفاق و حادثه سیاسی داخلی و بیندولت او به اصالح

سال از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد گذشته،  گره خورده است؟ دو، سه ٩٩به قول آقایان فتنه 

اند و ظاهرا نمود بارزی از جنبش دیده نشده است، پس چه چیزی تا آن هاست سبزها ظاهرا حضور خیابانی نداشتهمدت

ی و میزان موجب ایجاد احساس خطر در میان حافظان وضع موجود شده است؟ بنابر قول و ظاهر ادعاهای مسئوالن سیاس

امنیتی، جنبش سبز سرکوب شده و نظام از خطر آن گریخته، در این صورت چرا جنبش سبز نه به عنوان امری تاریخی و 

شود و هر روز از سوی مقامات و مسئوالن امر ای که رخ داده و تمام شده، بلکه به عنوان مساله روز مطرح میحادثه

های اجتماعی، ها بدون شناخت مفهوم و ماهیت جنبشپاسخ به این سوال شود؟برای تداوم مقابله با آن فراخوان داده می

های نظری درباره جنبش اجتماعی مندی از یافتهها و امکاناتش در عصر جدید، بدون بهرهچرایی پدیدآیی آن ها و توانایی

بش سبز ممکن نیست. گیری و ماهیت جنو رویکرد گذار دموکراتیک )دموکراتیزاسیون( و بدون بازبینی فرآیند شکل

سیاسی که به دوره خاصی از تاریخ مبارزات دموکراتیک  بنابراین شناخت جنبش سبز نه به عنوان یک جریان یا واقعه

ای پویا، زنده و مؤثر در تحوالت سیاسی امروز و آینده ایران باید بررسی و همردم ایران تعلق داشته، بلکه به مثابه پدید

 کنیم.لسات با کمک شما این مباحث را دنبال میواکاوی شود. در این ج

 !رود میخ آهنین در سنگمی -2

ای را مطرح کنم و آن این که پس از جلسه هفته گذشته برخی از در آغاز جلسه و پیش از ادامه بحث گذشته باید نکته

دند و نسبت به امکان شنود دوستان حاضر در جلسه نگران عواقب برگزاری این جلسات زیر دوربین مدار بسته زندان بو
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دادند. در پاسخ به این دوستان عزیز خاطرنشان کردم که اوال حرف اصلی جنبش سبز این بود که برای مباحث هشدار می

 کنیم.جلوگیری از ادامه انحرافات نظام پس از انقالب، ما اعتراضات خودمان را مطرح و دنبال می

اند که قصد و نیت آنها برای تداوم خانم رهنورد هم بارها تاکید کرده برادران در حصر آقایان موسوی و کروبی و

 شان خیر و صالح نظام است.اعتراضات

کنند نه تنها باید به شکل )و ما ارید اال االصالح( بنابراین جنبشی که افراد مرجع و کلیدی آن چنین دیدگاهی را مطرح می

ن را بر وضع موجود به اطالع عموم جامعه و به خصوص ها و نقدشاعلنی، روشن و شفاف مواضع و دیدگاه

منصبان و فرادستان برساند، بلکه مقامات نیز اگر کمی درایت داشته باشند باید از طرح این انتقادات و مواضع به صاحب

رح و مط صورت شفاف و علنی استقبال کنند و اجازه دهند منتقدان نقاط ضعف و عوامل تداوم فساد، تبعیض و نابرابری را

 مسببین وضع موجود را مجازات کنند، نه جنبش و آنان که هدفی جز بهروزی ملت ندارند.

آمیز و ضد خشونت است که خواستار طلبانه، مسالمتنکته دوم آنکه جنبش سبز بازها تصریح کرده که حرکتی اصالح

 اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.

؟ چرا ما نباید در زندان و بیرون از زندان این ارزش مندرج در منشور جنبش را طرح چنین مواضعی چرا باید علنی نباشد

جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از »ارشد نظام یادآور شویم که   با صراحت خطاب به خودمان و مسئوالن

ا اعتقاد به اینکه خشونت و حرکت در چارچوب موازین و فعالیت مدنی را سرلوحه خویش قرار داده است. این جنبش ب

های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تاکید بر گفتگوی ترین قربانی خشونت در فضای تقابلکرامت انسانی مردم اصلی

 …داندناپذیر میهای غیر خشونت آمیز را ارزشی خدشهآمیز و توسل به راهاحترام آمیز متقابل، فعالیت مسالمت

آمیز استفاده خواهد کرد. )منشور های فعالیت مسالمت، مقتضیات، از کلیه ظرفیت جنبش سبز با در نظر گرفتن شرایط

 جنبش سبز، ویرایش دوم(

های اجتماعی نه محصول عامل خارجی و توطئه بیگانگان بلکه نتیجه تغییرات اجتماعی و باالخره نکته سوم آنکه جنبش

واهیم کرد. بنابراین ما نه تنها در میان خود بلکه در گفتگو با هستند. در ادامه این مباحث به تفصیل در این باره گفتگو خ

مقامات و مسئوالن نظام، بازجو و هرکس دیگری باید تصریح کنیم که جنبش سبز را من و شما و دیگر زندانیان سبز و 

ال گذشته جامعه ای از عوامل طی سی سایم، بلکه چرخه گستردهحتی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد ایجاد نکرده

اند و امکان توقف این سیل ناممکن است. بنابراین باید به جای تشدید برخوردهای امنیتی و ایران را به این نقطه رسانده

 دهند، سپاس گزارشان باشند.مجازات کسانی که عواقب این سیل را به آنها هشدار می

کنم این بینم و تصور میکالس یا خارج آن ضروری میلذا طرح این مباحث به صورت صریح، شفاف و علنی را در این 

این »آمده است:  ۷روش با مشی جنبش سبز سازگاری بیشتری دارد. در منشور جنبش ذیل عنوان راهکارها در بند 

 زای کنونی بین ملت واعتمادی بحرانجنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف جنبش و کاهش بی

 «های مختلف فکری و سیاسی با یکدیگر و نیز حاکمیت و مردم است.ت، مستلزم گفتگوی میان نمایندگان گروهحکوم

بر این اساس وظیفه ما آن است که از یک سو عرصه عمومی و جامعه مدنی را مخاطب قرار دهیم و از سوی دیگر 

 حاکمیت و مسئوالن کنونی را.

ییر های تغهای قدیم همین است. ما ناچاریم برای کاهش هزینهی انقالبی یا جنبشهاهای جنبش سبز با جنبشیکی از تفاوت

های حاصل از ادامه وضع موجود را در گوش فرادستان فریاد زنیم و به این قانع نشویم و اصالح دائما مخاطرات و پیامد

 «نرود میخ آهنین بر سنگ»که 

کنند تا صدای سپهر عمومی و جامعه مدنی را بشنوند و را هم وادار میاند که باالخره سنگ های اجتماعی نشان دادهجنبش

باور داریم که این همه جز با باور به حقانیت ملت و التزام به کسب » چنان که در جمله انتهایی منشور جنبش آمده: 

 «مشروعیت از او و در نظرگیری مصالح ملی و منافع ملت، میسر نخواهد بود.
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های اجتماعی ادامه دهیم. اگر چه تعاریف متعددی از یح مفصل اجازه دهید بحث را با تعریف جنبشبا این مقدمه و توض

 اند:نظران در میان این تعاریف چهار مولفه مشترک را استخراج کردههای اجتماعی ارائه شده اما صاحبجنبش

 مولفه اول

بینی یا فهم مشترک از محیط و گیری جهانز شکلساشبکه تعامل غیررسمی به عنوان پیش شرط بسیج اجتماعی و زمینه

کنندگان در جنبش است. گردش منابع اعم از نیروی انسانی و مادی از طریق شبکه تعامل دنیای پیرامون در میان مشارکت

 غیررسمی در درون جنبش ممکن خواهد شد. به عالوه بسیاری از مفاهیم مشترک و معانی نیز در جریان تبادالت و پویایی

آورد. بر این اساس جنبش اجتماعی گیری و تداوم هویت جنبش را فراهم میدرون شبکه تعامل غیر رسمی فرآیند شکل

 باشد.بدون شبکه تعامالت رسمی و غیر رسمی متصور نمی

 مولفه دوم

 نبشکنندگان در جمجموعه مشارکت« اعتقادات مشترک و همبستگی»مشترک بین تعاریف مختلف از جنبش اجتماعی، 

آیی تا برآمدن فرآیند پدید  دهند درها و اعمال که در نهایت هویت مشترک جنبش را شکل و سامان میاست. واژگان، ایده

 آورندجنبش و در جریان تحول آن به تدریج انباشتی از مفاهیم و مواضع را درباره مسایل موجود و آینده جنبش فراهم می

ها و نبایدهای شوند. این نظام اندیشگی در نهایت نظام ارزشی مرکب از بایدمی ساز پیوند ذهنی درون جنبشکه زمینه

ی غیر یا ضدجنبش «آنها»ی جنبش و تمایز از «ما»ترین عوامل در تعریفآورد که یکی از مهمجنبش را به وجود می

امکان تداوم جنبش را فراهم های مستقر و مسلط از طریق سرکوب هستند. همین نظام ارزشی است که با وجود مقابله نظام

 آورند.می

 مولفه سوم

های قدیم حوزه منازعه منحصر به امور سیاسی بود است. در جنبش« منازعه و کشمکش»های اجتماعی در تعریف جنبش

های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گسترش داده شده و های اجتماعی جدید دامنه کشمکش به حوزهاما در جنبش

 کنند.اند و در فرآیند سیاسی نقش ایفا میهای متعدد و متکثر در درون و بیرون از جنبش اهمیت یافتهترتیب عاملیت به این

 ی غیر جنبشی است.«آنها»ی جنبشی و «ما»کننده و خط حائل میان در هرحال منازعه و کشمکش تعیین

ال سیاسی اعتراض بسیار گسترده و متنوع است اما اند. اگرچه دامنه اشکمعنا و نامفهومبی« اعتراض»ها بدون جنبش

تواند می« اعتراض»های اجتماعی است. بیان اعتراض به هر نحو ممکن و با هرصورت و شکل، جزیی الینفک از جنبش

 های نهادینه، رسمی و متعارف یا غیرنهادینه، غیررسمی و غیرمتعاوف بروز و ظهور کنند.در قالب

 های اجتماعی را این گونه تعریف کرد: شبکهتوان جنبشر گرفتن چهار مولفه مورد اشاره میبر این اساس و با در نظ

غیر رسمی، مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی، که از طریق استفاده از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات 

 شوند.آمیز بسیج میمنازعه

 دهیم.ادامه می در جلسه آینده بحث درباره مفهوم جنبش اجتماعی را

 تنیده و ادامه حیات جنبش اجتماعی های درهمشبکه -3

پیش از آن که بحث درباره مفهوم جنبش اجتماعی را ادامه دهیم، اجازه دهید کمی درباره چهار شاخصه مهم و مشترک در 

 گو کنیم.وها و نسبت آن با جنبش سبز گفتتعریف جنبش
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دهد از همان آغاز و با برآمدن جنبش و تاکنون، نشان می ۹۵٩٩نبش سبز در سال تجربه پنج سال اخیر یعنی از تولد ج

ای از روابط رسمی و غیررسمی در فضای حقیقی و مجازی شکل گرفت که هنوز هم به حول آن به سرعت شبکه گسترده

خالفان جنبش برای قطع هر اند که تالش مدهد. شبکه روابط اجتماعی را به تور ماهیگیری تشبیه کردهحیات خود ادامه می

 شود.رشته آن هرگز مانع تداوم حیاتش نمی

کردند فرض کنید از فردای انتخابات مهندس موسوی و آقای کروبی حزب، انجمن یا گروهی رسمی را تاسیس و تالش می

، تنوع و تکثر های جنبشدانیم که اوال امکان نداشت ظرفیتهای جنبش را در آن جا دهند. همه ما به خوبی میظرفیت

اش، درون ظرف یک حزب یا انجمن جا گیرد و ثانیا به فرض آنکه چنین ها و منابعدرون آن و در نهایت همه قابلیت

شد این حزب و گروه نوپا سرنوشتی جز آن چه بر سر احزاب رسمی مثل مشارکت، سازمان مجاهدین انقالب، می

 های سیاسی آمد، در انتظارش نبود.هها و اعتماد ملی و دیگر احزاب و گرومذهبیملی

های ها به خصوص جنبشگو خواهیم کرد، اما در مورد دوم یکی از عوامل بقایای جنبشودرباره نکته اول پس از این گفت

ها تنها تداوم اند البته کار این شبکههای اجتماعی درهم تنیدهجدید اجتماعی و عدم سرکوب و قطع حیات آن ها همین شبکه

گیری هویت جنبش منجر ات جنبش و روابط آن نیست بلکه چرخش اطالعات و منابع و معنا که در نهایت به شکلحی

 شود، از دیگر کارکردهاست.می

رسانی در های اجتماعی و به خصوص جنبش سبز از شبکه روابط در فضای مجازی به اطالعگاه برخورداری جنبش

همه کارکردهای حضور گسترده جنبش سبز در فضای مجازی فراتر از این و شامل  کهشود، درحالیاینترنت تقلیل داده می

 سازی و سازماندهی است.سازی، شبکهو کارکردهای شناختی، ترویجی، هویت

درباره کارکردهای شناختی و ترویجی شبکه روابط در فضای مجازی زیاد صحبت شده است. این شبکه نقش زیادی در 

 ازی و حقیقی از جنبش و باورها و اعتقادات آن داشته است.شناخت کاربران فضای مج

آیا واقعا اگر جنبش سبز چنین امکاناتی را در اختیار نداشت، یا اجازه دهید سوالم را تصحیح کنم، اگر تکنولوژی در عصر 

 ادبیاتساله مخالفان جنبش ذیل  ۳ ما چنین امکاناتی را در اختیار جنبش قرر نداده بود، این پروپاگاندای 

شد؟ ما که امکانی نداشتیم، ما که صدا و سیما با دهها شبکه را نداشتیم، ما که به این سادگی نقش برآب می« فتنه»

های نماز جمعه و حجم عظیم بودجه تبلیغاتی نداشتیم، پس هزاران واعظ و روحانی رسمی، سازمان تبلیغات، تریبون

 کنندگان در آن نشده است؟ای متوجه ماهیت جنبش و مشارکتترین خدشهچگونه با این همه هزینه هنوز کم

ها و کارکرد ضعیف پاسخ همه این سواالت شبکه روابط و تعامالت غیررسمی جنبش بود که با وجود همه محدودیت

های جنبش، بار دفاع از حقانیت و سالمت جنبش را بر دوش کشیدند و اجازه ندادند چهره ندا، سهراب و دیگر رسانه

 شهدای جنبش مخدوش شود.

نظران معتقدند شبکه روابط به کارکرد دیگر شبکه روابط، کمک به ایجاد و تقویت هویت جنبش بود. برخی صاحب

ها هستند. به نظرم این کننده هویت جنبشکند بلکه آنها حافظ و تقویتخصوص در فضای مجازی هویت جدید ایجاد نمی

به تناسب رشد و تحول  ۹۵٩٩ -۹۵٩۱های سال نکته مهمی است. هویت جنبش سبز محصول کنش جمعی آن است. طی

 جنبش به تدریج هویتی شکل گرفت که بعدا به کمک شبکه روابط و تعامالت رسمی حفظ شد، تداوم یافت و تعمیق گردید.

هویت رمز ماندگاری و تثبیت جنبش است که درباره آن بحث خواهیم کرد اما در هرحال شبکه روابط و تعامالت رسمی 

ی ضد «آن ها»ی جنبشی را از « ما»و به این ترتیب   فرآیند دموکراسی گفتگویی درون جنبش شکل بگیرداجازه داد 

 جنبشی متمایز کند.

های ارتباطی متفاوت بازتولید و شبکه روابط از جهت دامنه، وسعت و تنوع ثابت نیست و دائما به کمک اینترنت و روش

 کند.می ترشود و چتر جنبش را بزرگ و بزرگتکثیر می
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های درون سازمانی، باورها و هنجارهای مشترکی هستند که برای شبکه تعامالت غیررسمی، شامل روابط متقابل، پیوند

یابند. ایجاد همدلی و حساسیت مشترک و برقراری با ایجاد انسجام در درون جنبش و جذب فعاالن و هواداران اهمیت می

سازی است. سازماندهی اعتراضات را در ردیف اند راهی برای تداوم شبکهتهافرادی که تا پیش از این به جنبش نپیوس

 های زیادی در این زمینه دارد.تجربه ۹۵٩٩ -٩۱های دیگر کارکردهای شبکه روابط باید قرار داد. جنبش سبز در سال

توانست در شرایط از میدان فردوسی تا انقالب را به یاد آورید. چه کسی یا چه سازمانی می ۹۵٩٩خرداد  ۲٩تظاهرات 

را به خاطر آورید،  ٩۱های سال شنبهسخت امنیتی آن زمان آن همه جمعیت را سازماندهی و به تظاهرات دعوت کند. سه

ند مگر جز شبکه روابط تعامالت غیررسمی دهد تا هنوز هم سبزها یکدیگر را هم یابی کنآنچه به جنبش سبز امکان می

 است.

ها شوند غربیمسئوالن سیاسی و امنیتی با اشاره به نقش شبکه روابط اجتماعی به خصوص در فضای مجازی مدعی می

 هایشان تامین شود. این ادعاهای سخیف ناشی از جهل به تاثیر شبکهاین امکان را در اختیار سبزها قرار دادند تا منافع

اجتماعی دنیای امروز است. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری  -تماعی و تعامالت غیررسمی در تحوالت سیاسیاج

های اجتماعی نقش غیرقابل انکاری داشتند و دو رقیب انتخاباتی سرمایه زیادی صرف جلب حمایت آن ها آمریکا شبکه

 کردند.

باشند، به صورت انفرادی تولید گیر میستند و در عین حال که همههای اجتماعی شکل نوینی از ارتباطات هبنابراین شبکه

 های اجتماعی قرار می گیرند.گذارند و به ابرازی در خدمت جنبششوند و تاثیر میو دریافت می

دهد شبکه روابط مجازی نقش و اهمیت بسیار که صدا و سیما دایم آن را پوشش می« وال استریت»در همین جنبش 

با کمک یکدیگر به عنوان یک قطب مرکزی « اشغال»ن این جنبش در همان مرحله اول با تشکیل وب سایت داشت. فعاال

الین برای اعالم، بحث و تبادل نظر و ها و دیگر ابزار آنسایتها، وبمشترک از توئیتر و فیس بوک در کنار ایمیل

 برقراری ارتباط در تظاهرات استفاده کردند، پارک

 کنندگان تبدیل به یک پایگاه فناوری اطالعات شد.تظاهر نوان یکی از مراکز مهم تجمعبه ع« زاکوتی»

جاستین ویدز مسئول صفحه توئیتر جنبش وال استریت در این زمینه گفته: این کار درست شبیه یک عملیات پارتیزانی 

 دهیم.کاس میهای اجتماعی صدای جنبش را به تمام نقاط جهان انعاست. ما با استفاده از شبکه

در ایالت جیاپاس « جنبش زاپاتیستا»یکی از نمادهای قدرت شبکه روابط غیر رسمی به خصوص در فضای مجازی 

تحت شدیدترین حمالت نظامی  ۹۱۱۴شهر در ایالت جیاپاس در سال  ۷مکزیک است. این جنبش پس از حمله و اشغال 

 نشینی کند.ل عقبکشته به جنگ ۹۴۳دولت مکزیک قرار گرفت و ناچار شد با 

ها و حقوق زنان، خود مختاری برای بومیان جیاپاس، توجه به حقوق بومی»مطالبات مهم این جنبش عبارت بودند از 

اعتراض به اقتصاد لیبرال حاکم بر مکزیک، فراهم کردن تسهیالت برای تامین مسکن، بهداشت، آموزش، اشتغال، و زمین 

ها پس از این حمله آزادی، دموکراسی و مشارکت در سطح ملی. جنبش زاپاتیستبرای روستاییان و برقراری عدالت، 

ای را در بالفاصله تجدیدنظرهای مهمی در سازماندهی خود کرد و با حفظ سازمان هرمی، شبکه روابط اجتماعی گسترده

 هایش بهره فراوان برد.دیدگاهالمللی ایجاد کرد و از اینترنت و فضای مجازی برای انتقال و اشاعه سطح محلی، ملی و بین

تلفن برخوردار بودند و فقط   همه این اقدامات درحالی بود که مردم فقیر ایالت جیاپاس از حداقل امکانات ارتباطی از جمله

فرمانده هوشیار شورشیان جمع کثیری از حامیان جنبش را « مارکوس»در شهر مرکز اینترنتی وجود داشت. با این وجود 

 ۷۳١ن صدای جنبش به اقصی نقاط کشور فراخواند و در یک شبکه اجتماعی گسترده فعال کرد. تظاهرات برای رساند

 هزار نفری در حمایت از مطالبات جنبش

و علیه فشار و سرکوب دولت مکزیکوسیتی یکی از دستاوردها و کارکردهای شبکه روابطی بود که این « زاپاتیستا»

های اجتماعی در سطوح مختلف به دولت مکزیک وارد ن فشارها که به واسطه شبکهجنبش از آن برخوردار شده بود. همی
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و به دنبال  ۹۱۱۱شد موجب توقف عملیات و لغو حکم بازداشت رهبران و فعاالن جنبش شد و در پی آن در تابستان سال 

 ها را رعایت کند.مذاکرات مفصل دو طرف، دولت وعده داد حقوق بومی

ها در فضای مجازی و متقابال کاهش حضور آنها در فضای حقیقی، نقش ه برجسته شدن حضور جنبشگاه برخی با اشاره ب

دهند. باید توجه داشته باشیم که دو فضای مجازی و حقیقی هرگز مستقل از و اهمیت شبکه روابط اجتماعی را تقلیل می

نمودهای یک واقعیت بیرونی یعنی اعتراض  کند ویکدیگر نیستند، بلکه هردوی آنها از وجود جنبش اجتماعی حکایت می

 و کنش جمعی هستند.

کردند، شبکه روابط در فضای مجازی همه چیز است. در واقع آن ها تصور ای گمان میهای اخیر عدهالبته در طول سال

نت و اینتر توان صرفا به اتکایکردند بدون وجود یک پشتوانه اجتماعی و تجمیع کنش و مطالبه در فضای حقیقی، میمی

سعید حجاریان را در نقد گروهی از « کلیک، کلیک، بنگ، بنگ»حضور در چند شبکه اجتماعی، تحوالتی را رقم زد. مقاله 

 دوستان که برای اعتراض در فضای مجازی کمپینی به راه انداخته و فراخوان داده بودند، به خاطر دارید

عنی بدون اتکا به یک نیروی پشتیبانی واقعی اجتماعی و حضور در . به نظرم اساس نظریه آقای حجاریان درست بود. ی

توان تنها با حضور در فضای مجازی نسبت به اثرگذاری بر فضای حقیقی و برخورداری از طبقه یا اقشار حامی، نمی

مان و به تحوالت اجتماعی امید داشت. جنبش سبز در فضای حقیقی شبکه ای از روابط را حول مطالبات و هویت خود ساز

موازات آن، این شبکه را در فضای مجازی گسترش داد. از این رو هر کنش جمعی در فضای مجازی نمود روشنی در 

 فضای حقیقی دارد و متقابال هر تالشی در فضای حقیقی، آثار مشخصی در فضای مجازی.

اممکن است و پیوندی جدی بین از این گذشته تفکیک شبکه روابط اجتماعی جنبش در دو فضای حقیقی و مجازی نیز ن

این دو وجود دارد. به عالوه شبکه روابط در هر دو بخش کارکردهای متفاوتی دارند و حذف و نادیده گرفتن یکی یا تقلیل 

طور که پیش از این توضیح دادم در مرحله نقش و اهمیت هرکدام نه مطلوب و نه ممکن است. گرچه به هرحال همان

به خصوص در  -ش اصالت با فضای حقیقی است، اما پس از آن و در مرحله تحکیم هویت جنبشو تولد یک جنب  تاسیس

 حضور در فضای مجازی حیاتی و ضروری است. -دنیای امروز

توان هر دو کارکرد جنبش را مالحظه کرد. از یک سو پس از یک دوره گفتگو، در همین انتخابات ریاست جمهوری می

ی مجازی، در نهایت گرایش به حمایت از روحانی در کمتر از دو هفته آخر در میان مباحثه و طرح نظرات در فضا

تقویت شد و در نهایت امکانات ارتباطی در این  -به خصوص پس از تحرکات آقای خاتمی -های اجتماعی سبزشبکه

 ای آرایل غیرمنتظرههای اجتماعی، موجب بسیج اجتماعی برای کنش جمعی در روز انتخابات شد که نهایتا به شکشبکه

اش افزایش داد. شبکه غیر رسمی روابط و تعامالت اجتماعی یکی از روحانی را با همه اما و اگرها پیرامون او و تیم

متولد شد و اکنون نیز به عنوان سرمایه و نقطه قوت جنبش بقا و  ۹۵٩٩ای است که از سال اجزای انکار ناپذیر پدیده

 کند.حیات آن را تضمین می

 جنبش سبز و مساله هویت-4

کنیم. به دلیل اهمیت این موضوع و با عرض سالم و به یاری حق، در ادامه بحث مساله هویت در حنبش سبز را آغاز می

 های جدی که در مورد آن مطرح شده، شاید در این باره کمی بیشتر تمرکز کنیم.همچنین بحث

ها را به مثابه های اجتماعی داشته، این جنبشهای مهمی درباره جنبشپژوهشپردازان معاصر که یکی از نظریه« دیانی»

داند که از هویت جمعی مشخصی برخوردارند و منابع های گوناگون میشبکه ای از روابط غیررسمی بین افراد و سازمان

این تعریف، هویت را یکی از کنید وی در طور که مالحظه میکنند. همینرا در ارتباط با مسائل مورد مناقشه بسیج می

 ها قلمداد کرده است.های اصلی جنبشمولفه

اعتقادات مشترک و همبستگی »های اجتماعی ایم که یکی از چهار فصل مشترک تعاریف درباره جنبشقبال نیز گفته

 «.است
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شوند، درنهایت هویت مطرح میها و حتی اعمال و نمادهایی که در فرآیند پدیدآیی و تحول جنبش به تدریج واژگان، ایده

داند که نظران جنبش اجتماعی نیز جنبش اجتماعی را پویشی مییکی دیگر از صاحب« بلومر»دهند. جنبش را شکل می

 پردازد. بلومر در تعریف خود عقیدهبرپایه یک عقیده به بازتعریف کنش اجتماعی می

(Idea( را جای هویت )Identityنشانده، و ما با بررسی ) شویم که مفهوم مورد نظرش از عقیده آرای او متوجه می

 تواند ایدئولوژی را نیز شامل شود.تر از هویت است و میهمان هویت است، گرچه عقیده، مفهومی موسع

بسیج جنبش اجتماعی به معنای فرآیندی است که در جریان آن، یک جمع »در تعریفی دیگر از جنبش اجتماعی گفته شده: 

های جمعی عنوان شوند. در این تعریف آرمانهای جمعی خود سیاسی میالقی به نمایندگی از منافع و آرمانو گروه اخ

 اعتقادات مشترک جنبش شده است.

های جدید نشان خواهیم داد یکی از تمایزات جدی این های قدیم یا کالسیک و جنبشما در جلسات بعدی و در تفکیک جنبش

های قدیم از واژه قادات مشترک و قبض و بسط آن ارتباط دارد و به همین لحاظ در جنبشدو نوع جنبش با مفهوم اعت

را به « هویت»های جدید واژه شد، اما امروز در جنبشبرای تبیین و توضیح اعتقادات مشترک استفاده می« ایدئولوژی»

 برند.کار می

جدی دارد و کلید پاسخ به بسیاری از ابهامات و  برای شناخت جنبش سبز اهمیت« هویت»و « ایدئولوژی»شناخت تفاوت 

سواالت درباره ماهیت جنبش و توضیح و تبیین روابط درون آن است. لذا اگرچه بنا داشتم این بحث را موکول به جلسات 

 های جدید مطرح کنم اما ظاهرا ناچاریم همین جا توضیحاتی در این زمینه ارائه دهیم.آینده و ذیل جنبش

هایی که دارد یک جنبش قدیم یا کالسیک نیست بلکه جنبش اجتماعی جدید نابر برخی خصایص و ویژگیجنبش سبز ب

 ترین دالیل این ادعا برخورداری جنبش از هویت است و نه ایدئولوژی.شود. یکی از مهممحسوب می

 ها و پرهیزبه کرامت انسان در منشور جنبش سبز ذیل عناوینی همچون گنجینه ایرانی اسالمی، حق حاکمیت مردم، احترام

از خشونت، عدالت، آزادی و برابری تالش شده تا این هویت بر مبنای گرایشات درون جنبش تعریف و تببین گردد. برخی 

 اند از:ترین رئوس مورد اشاره در این زمینه عبارتاز مهم

 پذیرش تکثر درون جنبش -

 های واالی فرهنگ ایرانیت ارزشتحکیم پیوند میراث دینی و ملی و تاکید بر تقوی -

 نفی تبعیضات قومی، جنسیتی، طبقاتی و مذهبی -

 نفی اجبار مردم به پایبندی به مرام و مسلک خاص -

 های مستقل، دسترسی آزادانه به اطالعات و آزادی زندانیان سیاسیتاکید بر فعالیت احزاب، رسانه -

 های غیر خشونت آمیزو توسل به راه تاکید بر پرهیز از خشونت، فعالیت مسالمت آمیز -

 نفی هرگونه خودمداری و خودخواهی -

 احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و اجرای بدون تنازل قانون اساسی -

 تاکید بر صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، منصفانه و نفی نظارت استصوابی -

 ام برخالف منافع ملی و ناقض اصل استقاللنفی هر اقد -
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 و حقوق بنیادین بشر فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی دفاع از کرامت انسان -

هایی است که در منشور جنبش سبز مورد تاکید قرار گرفته است. مطالعه کامل این ها فقط فهرست کوتاهی از سرفصل

ر مفهوم ایدئولوژی دقیقا د»نظران یکی از صاحب ر با هویت جنبش سبز آشنا کند. به گفتهتواند همه ما را بیشتمنشور می

مقصود این محقق )تری ایگلتون( از شرایط ایدئولوژیک انقالب فرانسه « شرایط ایدئولوژیک پا به عرصه وجود نهاد.

 است، انقالبی که با تالش برای تحقق آزادی، برابری و برادری برپا شد.

های او به کار رفته و خود پس از انقالب فرانسه و در دوران وحشت که اولین بار واژه ایدئولوژی در نوشته« اسیدوتر»

به زندان افتاد، تصورش از ایدئولوژی در حوزه سیاست و جامعه کامال شبیه علم در حوزه علوم دقیقه بود. یعنی اگر 

ها و جامعه را بیابیم و بر آن عنوان وانین حاکم بر ذهن و رفتار انسانتوانیم قنیوتن قانون جاذبه را کشف کرد، ما نیز می

خواهانه به مخالفان خود برچسب قرار دهیم. بعدها ناپلئون برای رد افکار آزادیخواهانه و جمهوری« ایدئولوژی»

 ایدئولوگ زد. بنابراین ایدئولوژی واجد دو مفهوم متضاد شد، علم عقاید و عقاید کاذب و مخل.

ما مارکس و انگلس مفهوم ایدئولوژی را دگرگون کردند. این مفهوم تا پایان قرن بیستم هنوز هم مفهوم غالب ایدئولوژی ا

است. از دیدگاه آن ها ایدئولوژی محصول شرایط تاریخی و به خصوص روابط کار و سرمایه در هر عصر و زمانی و 

نهد. چندی بعد این مفهوم یک رشته عقیده و ایدئولوژی بنا می کننده منافع طبقاتی است. در واقع چنین منافعیتبیین

ایدئولوژی عنوانی است که از آن » یکی از منتقدان ایدئولوژی گفت: « بل»ایدئولوژی مورد نقد قرار گرفت، چنان که 

تعهد به » نظر بعدها نوشت:همین صاحب« شود.تقریبا هر مکتب فکری که فرد میل دارد به آن معتقد باشد، مراد می

 «ایدئولوژی یعنی آرمان یا ارضای احساسات عمیق معنوی، لزوما بازتاب منافع در قالب عقاید نیست.

در تمامی این فرآیند و در میان شکاف عمیق بین حامیان و مخالفان ایدئولوژی، به هرحال مفهوم ایدئولوژی از زاویه 

اند حقیقت در دستان آن هاست چون طور که گروهی مدعیب همانشناسی عبارت بود از علم به حقیقت. به این ترتیمعرفت

اند، ایدئولوژی دارند، بنابراین به قول کنند حقیقت را کشف کردهاند، مخالفان آن ها نیز تصور میبه ایدئولوژی مسلح

 «کشیم.حد نمیما گرفتار ایدئولوژی هستیم. اما از دست ایدئولوژی عذاب بی« »وینسنت»

د که برپایه انمدعی… ها اعم از مارکسیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، فمینیسم، فاشیسم، ناسیونالیسم و ولوژیتمامی ایدئ

 اند.حقیقت بنا شده

این تناقض را حل کند، برخی دیگر نیز برای « ایدئولوژی»از « علم»تالش کردند تا با جدایی مفهوم « آلتوسر»برخی مثل 

ها برای معنا بخشیدن به زاییده نیاز انسان ها را مطرح کردند. به هرحال ایدئولوژیوژیگریز، مساله نسبی بودن ایدئول

مند یعنی نیازمند بازیابی مند و مکاننسبی، قابل بازبینی و اصالح، زمان شان است، اما اگر این ایدئولوژیجهان پیرامون

های علمی، سیاسی، های جامعه بشری در همه عرصهدر زمان و مکان بوده و مدعی نباشد شاه کلید باز کردن همه قفل

های قدیم به جدید کند. گذار نقش اعتقادات از جنبشاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ما را به مفهوم هویت نزدیک می

در « هویت»رنگ و مفهوم های قدیم را کمدر جنبش« ایدئولوژی»تحت تاثیر تحول مورد اشاره بود که به تدریج مفهوم 

 نبود. با خصایصی که به آن اشاره شد، دیگر ایدئولوژی های جدید را جایگزین آن کرد، زیرا اساسا ایدئولوژیجنبش

 فوکویاما که در نهایت بازگشت و« پایان ایدئولوژی»تمامی آنچه گفتم هرگز به معنای صحه گذاشتن و تایید نظریاتی مثل 

و نیمه اول قرن بیستم بود، نیست؛ که چندان هم به بحث اصلی ما  ۹۱انگارانه ایدئولوژیک قرن ارتجاع به دنیای مطلق

 شود.ها مربوط نمیهای مشترک در تعریف جنبشن یکی از مؤلفهبه عنوا« هویت»یا « اعتقادات مشترک»یعنی 

 پردازم.کنم و تا حدی به واکاوی هویت جنبش سبز میبحث را در جلسه آینده با بررسی مفهوم هویت دنبال می

 -3هاهویت، راز بقای جنبش
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های اجتماعی به مولفه دوم جنبشهای مهم با سالم خدمت دوستان گرامی، در جلسه قبل و در ادامه بحث درباره مولفه

های قدیم از این اعتقادات مشترک با نام پرداختیم و توضیح دادیم که در جنبش« هااعتقادات مشترک در جنبش»یعنی 

 های ایدئولوژی و فرآیند تحول مفهومی آن به اختصار مورد بحث قرار داده شد.شد. سپس ویژگیایدئولوژی یاد می

های دیگر برای ایدئولوژی، واژه مند شدن و برخی مشخصهمند و زمانبود که با نسبی شدن، مکاننکته حائز اهمیت آن 

های جدید که جنبش سبز را نیز از این تری بود و اساسا جنبشها واژه مناسبهویت برای بیان اعتقادات مشترک جنبش

 دانیم، مدعی داشتن هویت بود و نه ایدئولوژی.سنخ می

و این به آن معناست که هویت یعنی « خودت را بشناس»ز وجود است. بر سر در معبد دلفی نوشته شده هویت نوعی ابرا

هویت چونان فرآیند ساخته شدن معنا بر پایه »پرسش از چیستی و کیستی، همواره اهمیت داشته است. به اعتقاد کاستلز 

شود اوال هویت در تعریف کاستلز مشاهده می طور کههمان« های فرهنگی استیک ویژگی فرهنگی یا گروهی از ویژگی

نیست. هویت مفهومی فرآیندی است یعنی به گذشته، حال و آینده تعلق دارد  -برخالف ایدئولوژی-یک مفهوم ایستا و ثابت 

ای است؛ یعنی اوال از جنس معناست و با نیازها و پذیرد. به سخن دیگر هویت ذاتی نیست، سازهو از هر سه تاثیر می

ینی ع-ها و منابع تولید آن است. ثالثا با محیط پیوند وثیق دارد و امری ذهنینتظارات مرتبط است، ثانیا متضمن موقعیتا

 است.

ها مثل هویت سیاسی، کاستلز در تعریف خود بعد فرهنگی هویت را برجسته کرده و البته این به معنای نفی انواع هویت

. همه ما به دلیل سن، اصل و نسب، ملیت و قومیت هویتی انتسابی داریم. یعنی اقتصادی، اجتماعی و حتی انتسابی نیست

ایم. هم چنین با ایم اما با انتخاب سبک زندگی، مذهب یا دین هویت فرهنگی خود را انتخاب کردهدر انتخاب آن دخیل نبوده

ایم. روستایی یا شهری دهپیوستن به جناح، حزب، آرمان یا گرایش خاص سیاسی برای خود، هویت سیاسی کسب کر

ا با دهد. مبودن، ایرانی یا دو ملیتی بودن، اصفهانی یا تهرانی بودن، آسیایی یا اروپایی بودن، هویت ارضی ما را شکل می

ایم و باالخره با انتخاب تیم، مان را رقم زدهانتخاب شغل، حرفه، تخصص و خاستگاه و طبقه اجتماعی هویت اقتصادی

 مان را رقمنهاد یا موسسه اجتماعی، دوستان خاص یا فالن گروه تفریحی و سرگرمی هویت اجتماعیعضویت در فالن 

ایم. بنابراین هویت ما ابعاد و دامنه وسیعی دارد که بخشی از آن جبری و بخش بزرگتر و موثرتری، اختیاری است. زده

هویت ما معانی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را »گفته:  پردازان )هوالند( در زمینه هویتشاید به همین دلیل یکی از نظریه

 «شوند.دهند و مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحوالت محیط زندگی خود حساس میتشکیل می

در بطن هر عمل معنایی را « وبر»هویت سرشار از معناست و معنا محصول سیر از نیازها به انتظارات است. به قول 

 جو کرد. نقش این معنا هم در تعیین چیستی فرد و هم جنبش بسیار حائز اهمیت است.توان جستمی

ر ه»اید. کنم او هم به نقل از نیچه گفته، شنیدهروانشناس معروف را که فکر می« ویکتور فرانکل»حتما جمله معروف 

مان را به است. در واقع ما پاسخ این چرایی متاثر از هویت«. ای خواهد ساختکس در زندگی چرایی دارد؛ با هر چگونه

عار و با ش« سالمت انتخابات»ها نیز چنین هستند. اگر جنبش سبز ابتدا با مطالبه کنیم. جنبشمان اخذ میچرایی، از هویت

 برآمد، این خواست و شعار بعدها در هویت جنبش نقش مهم و بارزی داشت.« رای من کو؟!»

تر، فراگیر و فراگیرتر شد و حاال وقتی ما برای ولد شد و هر روز عمیق و عمیقمت ٩٩هویت جنبش سبز از همان خرداد 

ا سبز ای از معنا بپرسیم سبز است یا نه؟ معنای آن این است که گنجینهتعریف جایگاه و مواضع سیاسی افراد بالفاصله می

 کنیم.ت میغیر یا ضد سبز در ذهن خود انباش« آنهای»ی سبز در مقابل سبز نبودن «ما»بودن 

طور هویت چیزی نیست که در نتیجه تداوم کنش اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکه فرد آن را به»به قول گیدنز 

 «های بازیابی خویش مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد.کند و در فعالیتمداوم و روزمره ایجاد می

شاره کنم و آن اینکه پس از کسب هویت توسط یک جنبش فقط این اجازه دهید همین جا به نکته بسیار بسیار مهمی ا

ای کنندگان و رقبکنند، حتی دشمنان و مخالفان، سرکوبحامیان و فعاالن آن نیستند که آن هویت را در ذهن خود بازیابی می

 گذارند.جنبش نیز بخواهند یا نخواهند بر این هویت صحه می
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گر هستید؟ او فقط لفظ را تغییر داده، اما بالفاصله تایید کرده هویتی وجود دارد که تنهاگر بازجو از شما بپرسد: آیا شما ف

برای او هم شناخته شده است. وقتی جنبشی از هویت برخوردار شود، آن جنبش حضور و حیات خود را به موافق و 

توان از آن ارزیابی مثبت یا منفی می تواند آن جنبش را نادیده بگیرد یا انکار کند.کند و هیچ کس نمیمخالف تحمیل می

تواند بگوید که وجود خارجی ندارد، زاییده ذهن دیگران است یا روزی بوده، امروز نابوده شده و داشته باشد اما نمی

 سرکوب شده است.

اه نیروی کنم در دانشگدر فصلنامه مطالعات مدیریت نیروی انتظامی که فکر می ۹۵۱١چند ماه قبل از بازداشتم در سال 

نفر از فرماندهان نیروی انتظامی که به دلیل سمت و  ۷۲ای را از یک مطالعه درباره نظرات شود، مقالهانتظامی منتشر می

های اجتماعی در ایران سر و کار داشتند، خواندم که به شدت نکته مورد اقتضای شغلی به گفته نویسنده مقاله، با جنبش

شناسیم اشاره به جنبش سبز نداشت اما فکر مان میهایی که همهنویسنده به دلیل محدودیت کرد. اگرچهاشاره را تایید می

فرمانده که  ۷۲جنبش اجتماعی مفهومی جز جنبش سبز نداشت، بنابراین همه این  ٩۱کنم همه توافق داریم که در سال می

شد، در ذهنشان از جنبش اجتماعی تداعی می های مناطق مختلف تهران انتخاب شده بودند، آنچه در وهله اولاز کالنتری

توان ارزیابی آنها از جنبش سبز قلمداد کرد. به لحاظ اهمیت این پژوهش جنبش سبز بود و لذا پژوهش مورد اشاره را می

 ها پی ببریم.ناچارم به تفصیل نتایج آن را توضیح دهم تا به عمق نقش، نفوذ و اهمیت هویت در جنبش

ام شده بود، نظر فرماندهان نیروی انتظامی درباره وضعیت چهار مولفه فرهنگی شدن، ارزشی و در پژوهشی که انج

رو بهبا آن رو( ۹۵٩٩-٩۱هایی که در زمان پژوهش )گریزی در جنبشهنجاری شدن، اقناع سازانه بودن و خشونت

 اند، سوال شده است.اش را بر عهده داشتهاند و وظیفه سرکوببوده

های اجتماعی در ایران با رویکرد جدید جنبش»فه اول )فرهنگی شدن( فرضیه محقق عبارت بود از اینکه در مورد مول

نویسنده نتیجه گرفته که از دیدگاه فرماندهان نیروی انتظامی به احتمال « گرایش به فرهنگی شدن رابطه معنادار دارد.

 درصد این فرضیه صحت دارد. ۱۳بیش از 

های اجتماعی در ایران با گرایش به هنجاری و ارزشی شدن رابطه معنادار رویکرد جدید جنبش»فرضیه دوم، این بوده که 

 ۱۳نظرات فرماندهان نیروی انتظامی در تهران این فرضیه را تایید کرده، یعنی نتیجه گرفته شده که به احتمال « دارد

 اند.های اجتماعی بودهمنبع کنش جنبشها و هنجارهای اجتماعی ها، ارزشدرصد آرمان

های اجتماعی جدید است و اتفاقا آن هم تایید شده پس از سازی که از کارکردهای جنبشاقناع»درباره فرضیه سوم یعنی 

 گو خواهیم کرد.واین بیشتر گفت

کنم که این پژوهش، دآوری میگیر است، باز هم یااما آزمون فرضیه چهارم و نتایج حاصل از آن بسیار غیر منتظره و نفس

نظر فرماندهان نیروی انتظامی در تهران را مورد کاوش قرار داده و بر اساس نتایج حاصل از مطالعه میدانی نتیجه 

گریزی رابطه معنادار داشته های اجتماعی ایران با گرایش به خشونتدرصد رویکرد جنبش ۱۳گرفته: به احتمال بیش از 

 است.

( ۹۵٩٩-۹۵٩۱های اخیر )های اجتماعی در سالجنبش« های اجتماعی به مثابه قدرت نرمجنبش»مقاله  به نظر نویسنده

 اند.وگو، ارتباط و تعامل استفاده کردهدر بیان اعتراض و مبارزه عمدتا از ابزارهایی مانند گفت

ور جنبش مورد بحث قرار دادیم. باز هم برگردیم به برخی مولفه های هویت جنبش سبز که پیش از این و به نقل از منش

ضد  –کنید حتی از دیدگاه مسئوالن سرکوب جنبش و در شرایطی که مواجهه و رویارویی جنبش همانطور که مالحظه می

، هویت جنبش تا آن جا تعمیق یافته که توانسته بر اندیشه و ذهن نیروی سرکوب جنبش در میدان در نقطه اوج قرار داشته

ن را در آ اند با نسبت دادن اتهامات ناروا به جنبشکردههای تبلیغاتی سراسری تالش میر حالی که دستگاهنیز نفوذ کند و د

 اشکنندهها مشارکتی توطئه دشمن و بیگانه معرفی کنند، هویت جنبش نه تنها در دل و عقل و رفتار میلیونحد پروژه

 بلکه در قضاوت حامیان وضع موجود نیز رخنه کرده است.
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طور که قبال توضیح دادم، نام محقق این پژوهش را به خاطر ندارم اما مقاله را در فصلنامه مطالعات مدیریت نیروی همان

کنم این مقاله را حتما مطالعه شوند توصیه میتوانید بیابید. به دوستانی که به زودی آزاد میمی ٩۱انتظامی در پاییز سال 

ها دشوار و یا حتی غیرممکن است و این یکی از معدود مطالعاتی است که باره جنبشکنند. به هرحال مطالعه میدانی در

 منتشر شده است.

 بحث ما درباره هویت جنبش هنوز در آغاز راه است و امیدوارم در جلسه آینده آن را ادامه دهیم.

 جنبشی سرشار از مضامین انسانی، ملی و دینی -6

های جنبش و با تمرکز بر مولفه هویت ادامه خودمان را درباره تعریف و مولفهبا عرض سالم خدمت دوستان، بحث 

کردند آیا هویت جنبش سبز مثل خود جنبش، جدید است؟ به این معنا که با دهیم. در جلسه قبل برخی حاضران سوال میمی

ای گذشته قرار دارد، اگر چه تکمیل، هپدیدآیی جنبش آن هم حادث شده یا قدیم است به این معنا که در پیوند و تداوم هویت

 اصالح و بازسازی شده باشد؟

ین افزایی دارند. بنابراالملل با یکدیگر پیوند و حتی همها در سطح جامعه و حتی در سطح بینپاسخ این است که اوال جنبش

طلبانه پیش اهانه و مشروطهخوگراییخواهانه، قانونخواهانه، تغییرهای دموکراسیتوان از کل جنبشجنبش سبز را نمی

 های پیشینهایی دارد که آن را از جنبشکنم که این جنبش ویژگیاز آن منفک و مستقل کرد. اگرچه بالفاصله تاکید می

 کند و به همین دلیل نیز در منشور جنبش سبز آمده است که:متمایز می

تداوم جنبش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. حرکتی در »

هایی چون انقالب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقالب عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی که پیش از این در برهه

 «گر ساخته است.اسالمی خود را جلوه

ها در ادوار گذشته است. در واقع تبار ارزش ها، باورها وگیری اندیشهها هم در پیوند با فرآیند شکلدوم آنکه هویت جنبش

جنبش و گفتمان آن محصول یک فرآیند تحول اندیشه و تفکر درباره دموکراسی و عدالت پیش از آن است که البته با تولد 

کل شهای به روز شده و البته در برخی موارد متفاوت این اندیشه بار دیگر بازبینی و در قالب و سامان جدید و با دریافت

 های متمایزی نیز برخوردار است.ها و ویژگیگرفته است. بنابراین در عین پیوستگی با گذشته از شاخصه

ها برگردیم. هویت مبتنی بر خاطره جمعی است، از این رو اجازه دهید با این توضیح به ادامه بحث در باره هویت جنبش

اند تهگیرد. گفبه سخن دیگر هویت در بستری از روایت شکل می کنند،دهند و تفسیر میافراد آن را در گذشته تشخیص می

روایت کل قابل فهمی است که بر توالی و رشته رویدادهای هر داستان حاکم است. درواقع روایت از زنجیره حوادثی 

حوادث، ای از ها آغازی دارند و پس از آن زنجیرهگیرند. جنبشیا پدیده شکل می« موضوع»تشکیل شده که پیرامون 

 توان به آن اشاره کرد.رویدادها و اتفاقات تلخ و شیرین که در بازخوانی تاریخی آن جنبش می

 اند از:عناصر سازنده روایت عبارت

کند. ما به محض آنکه از برخورداری از یک نقطه آغاز برجسته، ارزشمند و قابل دفاع که هدفی را تعیین می -اول

-سرآغاز دوره جدیدی در زندگی سیاسی ٩٩اندیشیم. برای همه ما خرداد ک آغاز میکنیم به یبحث می ٩٩انتخابات 

های دیگر که در آن روزها هم شاهد مان است. حتی برای آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد و بسیاری چهرهاجتماعی

شان ارزشمند چیزی متولد شد که برای همه ٩٩کننده و موثر در حوادث بودند، پس از انتخابات و ناظر و هم مشارکت

مندان و حامیان جنبش اهمیت ندارد بلکه حتی مخالفان جنبش نیز با وجود معارضه و است. اما این شروع تنها برای عالقه

را کتمان کنند. در همین ماجراهای رای اعتماد به دولت  ٩٩و انتخابات  ٩٩توانند اهمیت خرداد مقابله با جنبش، نمی

است. بنابراین در  ٩٩های مهم نقش، جایگاه و موضع وزرا نسبت به انتخابات وحانی هم ببینید، یکی از معیارها و مالکر

 توانیم جنبش را روایت کنیم.رو هستیم که بدون اشاره به آن نمیجنبش سبز ما با یک حادثه آغازین روبه
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شوند، از اند. رویدادها و حوادثی که به حساب آورده می ویژگی دوم روایت، رویدادهای منتجی است که به هم مرتبط

 ارزش ویژه برخوردارند و نوعی پیوند و تسلسل میان آنها برقرار است و در هر نوبت روایت نقطه پایانی دارند.

خرداد:  ۲۴آوریم: را به این سو مرور کنیم، این حوادث را به خاطر می ۹۵٩٩حتما همه ما اگر قرار باشد وقایع از سال 

خرداد: برگزاری تظاهرات از انقالب تا  ۲۳نفر از فعاالن سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی  ۹١١بازداشت گسترده بیشتر از 

خرداد:  ۲۶نفر  ٩آزادی با حضور آقایان موسوی و کروبی و تیراندازی بسیج به سوی تظاهرکنندگان و و شهادت 

های آفتاب خرداد: توقف انتشار روزنامه ۲۷میدان انقالب تا میدان آزادی عصر تا میدان ونک و از تظاهرات از میدان ولی

خرداد: تجمع در میدان امام ۲٩عصر و میدان انقالب یزد، حیات نو، خبر و تظاهرات از میدان هفت تیر تا میدان ولی

تیر: تجمع مقابل مجلس  ۵دثه خرداد: راهپیمایی از انقالب تا آزادی، شهادت ندا آقاسلطان و جهانی شدن این حا ۵١خمینی 

 تیر در مسجد قبا ۷تیر: حمله به مراسم  ۷و درگیری پس از آن 

بند سبز توسط شش شود. راهپیمایی سکوت، بستن مچاگر بخواهیم همه این حوادث را فهرست کنیم خودش کتابی می

مراسم سهراب اعرابی، نماز جمعه آقای بام با گفتن هللا اکبر، فاجعه کهریزک، های اعتراض در پشتبازیکن فوتبال، شب

هللا منتظری، آغاز بازداشت و حصر آقایان موسوی یاد آیتهاشمی رفسنجانی، روز قدس، سیزده آبان، تشییع باشکوه زنده

 …ها رهنورد و کروبی، انتشار منشور جنبش سبز، و و کروبی و خانم

 نیستند. ۹۵٩۱و  ۹۵٩٩ط منحصر به این حوادث برای همه ما پیوند، مفهوم و تسلسل دارند، فق

های تهران، تجمع در اعتراض به بازی درون پارکهای آبرا به خاطر آوریم، برنامه ۹۵٩۱بهمن  ۲۳روی سکوت پیاده

رسیم به جشن و شادی پیروزی یاد ناصر حجازی، تا این اواخر که میخشک شدن آب دریاچه ارومیه، تشییع جنازه زنده

 «حسن همان حسین است، رای ما میرحسین است.»ها و شعار روحانی در خیابان

طور که گفتم در هر بار تکرار این روایت یک نقطه دهد روایت جنبش سبز درحال نوشته شدن است و همانها نشان میاین

هم نقطه  پایان جدید قرار دارد. برای من مثل روز روشن است که برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد

ا ی جنبش ی«ما»ای پایانی است که در آینده به روایت جنبش سبز افزوده خواهد شد. این سلسله انتها ندارد و به هر بهانه

افزاییم. هربار که یکی از زندانیان سیاسی جنبش سبز آزاد ها و تصاویر این آلبوم میی ضد جنبش به عکس«آن ها»

 شود.شود، به روایت ما از جنبش افزوده میندانی سیاسی دیگری بازداشت میشود و به همان میزان هربار که زمی

 امیدوارم روزی کسی همت کند و با گردآوری اسناد جنبش این روایت را مکتوب کند.

در همین روزها و در هر جلسه بحث مذاکرات مجلس درباره برخی وزرای پیشنهادی دولت روحانی باز هم این روایت 

 به بعد را تا امروز با نادیده گرفتن جنبش سبز بنویسد. ۹۵٩٩تواند تاریخ شود. هیچ کس نمیمی نوشته و تکمیل

تا امروز ارزش واحدی ندارند، برخی  ٩٩ویژگی سوم روایت تنظیم رویدادهاست. یعنی این مجموعه حوادث از خرداد 

اما در هرحال دارای مسیر، هدف و پیوند خطی ترند، برخی مقدمه دیگری هستند، برخی با دیگری رابطه علنی دارند، مهم

را نسبت به کل حوادث انکار کند؟ چند میلیون شهروند « راهپیمایی سکوت»تواند برجستگی مشخصی هستند. چه کسی می

 تواندای رخ دهد، یا سکوت نقض شود. چه کسی میترین حادثهکنند بدون آنکه کمهای تهران را اشغال میتهرانی خیابان

یت حصر ناگهانی آقایان موسوی و کروبی و همسران آنان را نادیده بگیرد؟ چه کسی فاجعه کهریزک را فراموش اهم

کند؟ هنوز آن حادثه در هر نوبت برگزاری دادگاه نه چندان جدی متهمانش بازتاب دارد. انتشار منشور جنبش سبز چه می

ای تثبیت کرد، به نظرم اثر استراتژیک داشت. یکی از ستهنسخه اول و چه نسخه دوم آن که هویت جنبش را به نحو شای

ترین سند منتشر شده در جنبش دموکراتیک شناسان برجسته در خارج از کشور از این منشور با عنوان دموکراتیکجامعه

 مردم ایران یاد کرد.

راسی و تغییر. از اینجا ویژگی اما همه این حوادث واجد معنا و مفهوم مشترکی نیز هستند. خواست و مطالبه برای دموک

-۳ها دارای مفهومی منسجم و پیوسته هستند، شما در این مسیر شود، همه این حوادث یا روایتچهارم روایت احصاء می

های این قصه، داستان، حماسه یا همان روایت ملون نیستند. بینید. حتی شخصیتساله جنبش تناقض و تعارض نمی ۶
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شمار برای آقای ها هنوز ادعای سابق را دارند، با وجود تضییقات بیفشارها، تهدیدها و سختیموسوی و کروبی با همه 

بینید شمار فعاالن و زندانیان جنبش سبز نیز چنین بودند و شما میاند، بیگذاشته  خاتمی، داغ یک آخ را بر دل مخالفانش

شمار که آن ها هم خیلی زود ادند جز چند نفر معدود و انگشتهایی که دهایی که وارد کردند و وعدهکه آقایان با همه فشار

 نظر نکرد و به قول آقایان پای توبه نیامد.خودشان را بازسازی کردند، کسی از ادعا و مطالبه سبز صرف

ا به ها رهگذاری است. آیا داستانی، روایتی سراغ دارید که از آغاز تا پایان نشانبپردازیم به ویژگی آخر روایت و آن نشانه

ود ها شای به هریک از این واژهکار نگیرد؟ شاهنامه را ببینید، سیمرغ، رستم، سهراب، کیکاوس، ایران، بعید است اشاره

هایی هستند در نهضت ملی، همه نشانه« ملی شدن صنعت نفت»در مشروطه، « خانهعدالت»و شما به یاد شاهنامه نیفتید. 

 افتیم.د آن واقعه، روایت و هویت ادغام شده در آن میکه ما با شنیدن نام آنها به یا

ها را جنبش و ابتکارات درون آن پدید آورده و برخی را ها. برخی از این نشانهجنبش سبز سرشار است از نمادها و نشانه

 شنوید، با خنده جنبش سبز را بهرا در رادیو یا تلویزیون می« فتنه»کنندگان جنبش. حتما شما هم هر بار واژه نیز سرکوب

های بیانیه میرحسین را در پاسخ به ادعاها علیه تظاهرکنندگان سبز را تک تک واژهآورید. هر محرم و هر عاشورا یاد می

 -خنده حضار-افتید.بینید یاد اکبر میآورید. حتی وقتی جرثقیل میبه خاطر می ٩٩در عاشورای 

ساله جنبش  ۶-۳یت ها را از دل رواحاال دیگر هر نشانه و مفهوم عادی و معمولی معنای خاصی پیدا کرده، باید این نشانه

استخراج کنیم. چون ایمان داریم که جنبش سبز بسیار غنی و سرشار از مفاهیم و مضامین انسانی، ملی و دینی است. 

 اجازه دهید بحث درباره هویت جنبش را در جلسه آینده ادامه دهیم.

 هویت و استمرار در جنبش -7

های اجتماعی یعنی برخورداری از اعتقادات مشترک و با عرض سالم، در جلسه قبل بحث درباره ویژگی دوم جنبش 

گیری روایت جنبش به تدریج همبستگی یا همان هویت مشترک را دنبال کردیم و نشان دادیم که هویت در جریان شکل

ها ممکن است ثابت و حتی ارتجاعی باشند. روایت روایت ها همیشه مسیر رو به پیش ندارند،گیرد. هویتشکل و قوام می

ثابت آن است که حوادث و وقایع تغییری در دوری و نزدیکی به هدف آن ایجاد نکنند. در واقع در این وضعیت پدیده یا 

ی را که در اآورند. شما این پدیدهدهند اما تغییری در موقعیت جنبش پدید نمینازا و عقیم شده، حوادثی رخ می« سوژه»

انتخابات ریاست جمهوری تحت عنوان جنبش بنفش راه افتاد، ببینید. اگرچه اصال آن پدیده جنبش نبود، اما به هر حال 

سازی آن با جنبش سبز، یک کمپین محدود انتخاباتی را در هیبت یک گروهی تالش کردند تا با مهندسی وارونه یا مشابه

ن که دوستان آقای روحانی آن کمپین را طراحی و اجرا کرده بودند و به رغم تمایل جنبش اجتماعی مطرح کنند. با وجود آ

ای از ها و مجموعهای از سمینارها، گزارشو برگزاری مجموعه« اعتدال»سازی آن با هویت مجعول دولت به برجسته

ه، این قدر این تفکر عقیم و نازا های رسمی مثل ایران یا حتی نشریه مهرنامه و غیرهای ژورنالیستی در روزنامهفعالیت

زند یا ثابت و توان ادعا کرد آن پدیده و روایت مربوط به آن، درجا میها حداکثر میترین ارزیابیبینانهبود که در خوش

رود و نه اصال حرکتی دارد. این روایت داستانی یکنواخت یا فیلمی است که گره دراماتیک ندارد: فیکس شده، نه جلو می

نژاد. این شود. مثل پوپولیسم احمدیرود. گاه روایت، جهت ارتجاعی دارد و به تدریج زایل میله شما از آن سر میحوص

ماند. مایه و بی بضاعت است که به قول قرآن مثل کف روی آب میروایت با همه انبوه حوادث و رویدادها آن قدر بی

عنای روایت پیشرفت نیست. بلکه با وجود حوادث متعدد و متنوع بنابراین فراموش نکنید که تعدد و تنوع حوادث به م

اتی کند که نقش حیگیری روایت به تدریج فضای معنایی ایجاد میروایت ممکن است ارتجاعی با ثابت باشد. به هرحال شکل

ی این تاریخ را رسیم. در جلسه گذشته تا حدوددر تکوین هویت دارد. با کالبدشکافی روایت ما به تاریخ و گفتمان می

 تری است.توضیح دادیم. اما گفتمان، مفهوم پیچیده

 «سازد.نام و نشان تاریخی است که در زمان و فضا، دوران معینی میای از قواعد بیمجموعه»فوکو معتقد است گفتمان 

تار ان تنها گفتار و نوشساز و بسترساز است. گفتمگفتمان پدیده، مقوله یا جریان اجتماعی است یا به عبارت بهتر جریان

شناختی است. خطای بزرگی است اگر تصور زبانشناختی و فراهای زباننیست بلکه مجموعه معناداری از عالیم و نشانه

هویت »کنیم گفتمان جای ایدئولوژی نشسته، زیرا گفتمان سیستمی بسته از تمایزات نیست. به همین دلیل نیز چیزی به نام 

ها همیشه ناخالص، مرکب، آمیخته، سیال، گذرا و درحال بازسازی هستند. در عین حال عنی هویتوجود ندارد ی« خالص

چه معنایی را در « اجرای بدون تنازل قانون اساسی»هویت داشتن به معنای ایجاد حد و مرز است. شما با شنیدن گزاره 
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قانون  ۹۹١انون اساسی را به یک اصل مثال اصل گوید با کسانی که قکنید؟ این معنا از یک سو به ما میذهن متبادر می

کنند، متفاوت هستیم و از سوی دیگر اصرار دارد که فعال در این دوره و مقطع با کسانی اساسی )والیت فقیه( منحصر می

اهد کنند نیز اختالف داریم. اما آیا تا ابد این چارچوب برقرار خوکه شعار یا مواضعی فراتر از قانون اساسی مطرح می

است و در فضا و زمان نمادین معنا و مفهوم « جغرافیای خیالی»ماند؟ پاسخ منفی است، زیرا هویت به قول ادوارد سعید 

سازی )دموکراتیزاسیون(، گفتمان ضد مفاهیم دیگر مثل دموکراسی« اجرای بدون تنازل قانون اساسی»کند. به پیدا می

توان افزود که محصول یک فرآیند چند ساله و در متن عمل اجتماعی هستند. های دیگر را نیز میخشونت و بسیاری مؤلفه

هویت اگرچه پیش شرط عمل جمعی و جنبش اجتماعی نیست اما در صورت تداوم اعتراض و نارضایتی به سرعت شکل 

ن شود، تا ایمیدهد. پس از آن در فرآیند کنش جمعی، هویت دائم تعریف و بازتعریف گرفته و به رفتار معترضان جهت می

های اجتماعی به خصوص ها اثر بگذارد. هویت کارکردهای موثری در جنبشهای آگاهانه بازیگران و عاملیتکه بر تالش

کند، ما به محض آنکه زندانی تر اینکه فرآیند همگرایی را درون جنبش تسریع میهای جدید دارد. اما از همه مهمجنبش

کنیم تا از این طریق به هویت اش سوال میدرباره علت بازداشت، اتهام و علت محکومیتشود از او می ۵۳١جدیدی وارد 

اشاره  ٩٩اش و انتخابات ای بین علت بازداشتاو پی ببریم. کافی است هم بندی جدید ما در همان جمله اولش به رابطه

نقاط اشتراک زیادی داریم. هویت ضمن  ترین توضیح دیگری ما احساس خواهیم کرد که با اوکند، در این صورت بدون کم

 اند.ای از افراد است که در جنبش مشارکت داشتهکند و فصل مشترک مجموعهها بر تشابهات تکیه میپذیرش تفاوت

است. ما به دلیل هویت مشترک به همه یا اغلب کسانی که انتساب خود را به آن هویت تایید « اعتماد»کارکرد دیگر هویت 

ای از تعامالت شود افراد درون جنبش مجموعهکنیم. اعتماد یعنی سرمایه اجتماعی، هویت موجب میتماد میکنند، اعمی

غیررسمی داشته باشند و در شرایط سخت، خطرناک و دشوار به یکدیگر اتکا کنند. و باالخره کارکرد سوم هویت، پدید 

کند. گذشته، حال و آینده ما را به هم نخ تسبیح عمل میآوردن امکان تداوم عمل جمعی در مقاطع مختلف است. هویت مثل 

ها به دلیل فشار و شود وقتی جنبشکند. این کارکرد موجب میدهد و از این طریق از انقطاع جلوگیری میپیوند می

لیت شوند پنهان شوند، باز هم دچار گسست نشوند. در واقع در دوران فعامخاطرات حاصل از فعالیت آشکار، ناچار می

پردازند یعنی هویت خودشان را به دیگران عرضه و آنها را به این هویت دعوت ها به ترویج هویت میآشکار، جنبش

هم کنند فپردازند. یعنی تالش میشوند، به تعمیق هویت میهای باال پنهان میکنند و در دورانی که ناچار به دلیل هزینهمی

سازی و تعمیق هویت تنها تر کنند. فرآیند هویتو در نهایت گفتمان جنبش را عمیقها کنندگان از مطالبات، ارزشمشارکت

دهد. هویت فردی همه ما بر جنبش به عنوان یک کلیت اثرگذار نیست، بلکه حتی هویت فردی را نیز تحت تاثیر قرار می

 های زیادی داشته است.تا امروز تفاوت ٩٩پیش از خرداد 

گیرد، افراد با حضور در تولید، حفظ و احیای هویت جمعی و در ارتباط متقابل با آن شکل می درواقع هویت فردی از طریق

 شود.می« خود»کنند. این حس به نوبه خود موجب تقویت جنبش حس جدیدی مبنی بر توانمند شدن و قادر شدن پیدا می

عال است و به طور خودکار همه ابعاد زندگی اجتماعی دائما ف این رابطه پیچیده بین هویت فردی و جمعی در جریان جنبش

شود. جنبش اجتماعی بدون ها روشن میدهد. حاال به تدریج اهمیت هویت مشترک در جنبشما را تحت الشعاع قرار می

ناپذیر است، هویت موجب انسجام در زندگی فردی و اجتماعی هویت ممکن نیست، جنبش اجتماعی با هویت، سرکوب

شود و پیوسته در حال شود، پس تکرار نمیز آن جا که امری پویاست و نه ایستا، دائما بازپروری میشود و البته امی

( هویت و پویایی آن را از دست دهد، در برابر خطر تنزل به یک فرقه Continuityشدن است. اگر جنبش این تداوم ) 

د تواناعی است، پس مصنوع نیست. کسی نمیقرار خواهد گرفت. هویت محصول یک روند طبیعی در بستر و زمینه اجتم

انگاری برخی نیروهای سیاسی صبح از خواب بیدار شود و به دلیل احساس تکلیف هویتی را بیافریند. تعجب من از ساده

یا همین « جنبش بنفش»الساعه هویتی را متولد کرد. بازگردم به ماجرای توان به طور خلقکنند میاست که تصور می

شان آرزوی من اگر چه از پیروزی روحانی در انتخابات ارزیابی مثبتی دارم و برای ایشان و دوستان«. تدالاع»ادعای 

دانم. هویت محصول یک انگاری میکنم، اما با همه این احوال ادعای هویتی مستقل تحت عنوان اعتدال را سادهموفقیت می

 کنند، معتقدند ادعایوستان این ادعا را توهین به خود تلقی میفرآیند طبیعی است و نه تزریق آنی و فوری. حتی برخی د

تر از آقای خاتمی، آقای اند. شما معتدلطلب پیش از این معتدل نبودهاعتدال به معنای آن است که همه جریانات اصالح

اخت. هویت توان جنبش ستوان هویت ساخت، نمیکه نمی کروبی و آقای موسوی چه کسی را سراغ دارید؟ با واژه

گیری آن فرآیند سخت و تواند اثرگذار باشد، به همان صورت نیز شکلقدر که در صورت پدیدآیی و تعمیق میهمان

 ای دارد.پیچیده
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 هایهویت فرآیند شناخت خود و شناسایی شدن از سوی دیگران است و به واسطه آن تصور و ذهنیت بازیگران و عاملیت

شود. شناسایی شدن توسط دیگران و به انزوا و حاشیه ذهنیت دیگران از آن ها ایجاد میاجتماعی از خود و تصورات و 

گیری هویت و تولید و بازتولید آن در یک نرفتن، بدنام نشدن، فراموش نشدن به اتکای برخورداری از هویت مستلزم شکل

. بحث کنندگاری و تداوم خود را تضمین میها با رسیدن به مرحله تثبیت هویت، ماندسیر طبیعی است. به همین دلیل جنبش

های اجتماعی یعنی وجود منازعه و کشش را درباره هویت را در این جا خاتمه داده و در جلسه آینده مولفه سوم جنبش

 دهیم.مورد بحث قرار می

 جنبش برای تغییر -8

م آن و پس از بررسی دو مولفه مهم با عرض سالم خدمت دوستان گرامی. در ادامه بحث درباره جنبش اجتماعی و مفهو

« عمل جمعی در منازعه و کشمکش»ها، مولفه سوم یعنی شبکه تعامل غیررسمی و اعتقادات مشترک یا هویت در جنبش

 دهیم.را مورد بحث قرار می

ن حفظ ها عالوه بر آنکه محصول تغییرات اجتماعی هستند خود نیز طالب تغییرند و به خاطر وادار کردن مدافعاجنبش

گیرند. طرف دیگر این وضع موجود به تغییر وارد کنش یا عمل جمعی شده و در یک سوی منازعه برای تغییر قرار می

های جدید حوزه های قدیم منازعه منحصر به حوزه سیاسی بود اما جنبشمنازعه حافظان وضع موجود هستند. در جنبش

ای هاجتماعی و فرهنگی گسترش دادند. بنابراین در حالی که جنبش های اقتصادی،کنش جمعی و منازعه را به سایر حوزه

 های جدید با ماهیتیکردند، جنبشگیری میهای قدرت نشانهقدیم )کالسیک( به صورت مستقیم و منحصرا به سوی کانون

زعه و کشمکش برای ها وارد مناکنند و با بازتولید نمادها، هنجارها، ارزشسیال و چند الیه، زیرپوست جامعه حرکت می

 های جدید کنش جمعی برای کشمکش، کمتر خشونت آمیز بوده و حتی ضد خشونت است.شوند. در جنبشتغییر می

توان نشان داد که نشان از عدم تمایل جنبش به کاربرد خشونت در منازعه و در جنبش سبز وقایع و حوادث زیادی را می

حالی که دست کم حدود یک صد نفر از عزیزترین فرزندان مردم ایران در  دانیم درکشمکش است. برای مثال همه ما می

نتوانسته حتی یک مورد قطعی را که در آن « ضد جنبش»جریان جنبش، خون شان به ناحق بر زمین ریخته شد، هنوز 

ود صد نفر را با انبوه حوادث، توسط مردم آزار دیده باشد، معرفی کند. ادعا زیاد شده اما آیا مثل جنبش که فهرست حد

شان در بهشت زهرا معرفی کرد، آن ها نیز شاهدی بر مدعاهای شان مطرح کردند؟ آیا تجمع مشخصات کامل و محل دفن

ترین تعرضی به نژاد صورت گرفت، کمچند میلیونی راهپیمایی سکوت با همه تحریکاتی که از سوی عوامل احمدی

 نیروهای سرکوب کرد؟

نفر فرماندهان  ۷۲ای که چند جلسه قبل به آن استناد کردم. در آن مطالعه از رگردیم به مطالعهاجازه دهید بار دیگر ب

خواسته شده تا نظرشان را درباره گرایش جنبش به خشونت اعالم کنند. محقق مذکور در  ۹۵٩۱نیروی انتظامی در سال 

های اجتماعی خشونت گریز بوده درصد جنبش ۱۳بندی مطالعه نتیجه گرفته به اعتقاد فرماندهان مذکور و به احتمال جمع

ه ها برپایاند و جنبشاهل مدارانه و آرام داشتهاند و رویکرد تسوگو و ارتباط استفاده کردهو از ابزارهایی مثل تعامل، گفت

 اند.و هنجاری شدن، اقناع سازانه و خشونت گریز بوده بعد سوم قدرت )قدرت نرم( معطوف به فرهنگی شدن، ارزشی

برای تبیین قدرتی به کار برده که در آن « استیون لوکس»شناسی به نام اصطالحی است که جامعه« بعد سوم قدرت»

 سازی است.ها و اقناعزور عریان نمود کمتری دارد و برای اعمال خواست خود به دنبال تغییر ذهنیت خشونت و

محور منازعه و کشمکش در جنبش سبز خواست و مطالبه برای تغییر است. این موضوع در منشور جنبش به صراحت 

جهت تحقق اهداف واالی اجتماعی مردم ایران معاصر در  بازخوانی و تجربه»مورد تاکید قرار گرفته است و بر اساس آن: 

وگوی اجتماعی، ارتقای سطح آگاهی و دهد که تنها از طریق تعمیق و تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتنشان می

خواهی و ایجاد تغییر و سازی برای فعالیت آزاد مصلحان و فعاالن اجتماعی در چارچوب تحولجریان آزاد اطالعات زمینه

 «است. ممکن… 



98 
 

قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییرناپذیر » کند: هم چنین منطق حاکم بر منشور تصریح می

نیستند و هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی و تجربه خود و تصحیح مسیر حرکت خویش به اصالح قوانین جاری 

 «اقدام کند.

مطالبه برای تغییر بارها تکرار شده است. مثال گفته شده جنبش اجتماعی کوشش  های اجتماعی ایندر تعریف جنبش

خواهند برخی از شئون جامعه را تغییر دهند )کوهن(. گیدنز نیز گفته جنبش یافته گروه یا جمعی است که میسازمان

رج از حوزه نهادهای اجتماعی منش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک یا تامین هدفی مشترک از طریق عمل جمعی خا

پردازان علوم اجتماعی، این خواست برای تغییر و تحقق آن را امری محتوم و اجتناب ناپذیر رسمی است. اغلب نظریه

ها لتدو« چون روابط انسانی در حال تغییرند، روابط قدرت نیز در فرآیند دائمی تغییر قرار دارد.»دانند و به قول تافلر می

اچارند در برابر خواست نسبت به تغییر انعطاف نشان دهند. گفته شده در بین منابع قدرت یعنی های سیاسی نو نظام

 رود.ترین منبع قدرت به شمار میپذیرترین و بنیادیخشونت )اعمال زور(، ثروت و دانایی، سومی یعنی دانایی انعطاف

ها برای تغییر، انعطاف و تسلیم شدن به جنبش لذا بسیاری از اصحاب قدرت راه حفظ و تداوم قدرت را در برابر خواست

دانند، از این رو هیچ گاه نگران وقوع یک جنبش اجتماعی به مثابه یک کنش جمعی نیستند، بلکه به عکس از تغییر می

ه دهندها نشانکنند، زیرا جنبشکنند و از جنبش اجتماعی به عنوان یک فرصت و به تهدید استقبال میآن استقبال می

 است و تمایل زیرپوستی و درونی جامعه و نمود مطالبه آن برای تغییر هستند.خو

تواند خاتمه یابد؟ پاسخ به طور قطع منفی است، اما به نظرم آیا کنش جمعی برای منازعه و کشمکش درباره تغییر می

شم و نفرت، شکنجه و آمیز و در بستری از خسوال بهتر آن است که آیا منازعه و کشمکش همواره پرهزینه، خشونت

معه تواند راه جازندان و سرکوب باید پیش برود؟ قطعا پاسخ باز هم منفی است. کمی درایت، عقالنیت و تعدیل در منافع می

 را به سوی تغییر هموار کند.

ظام عامل و دانند. این زایمان انجام خواهد شد، اما یک ناین راه طی خواهد شد، این را هم فرادستان و هم فرودستان می

تواند تا مدتی آن را به تاخیر اندازد. بارها گفته شده که تواند در برابر آن انعطاف نشان دهد و نظام اقتدارگرا میمدرن می

جامعه ایران تمامی عوامل و اسباب تغییر را در درون خود تجمیع کرده و بنابراین مثل بسیاری دیگر از کشورها که روزی 

 ها خواب و خیال بود، طعم تغییر را خواهد چشید.صحبت از تغییر در آن

کنی در پایان جلسه قبل یکی از دوستان حاضر در جلسه سوال خوبی پرسید و گفت آیا آن چه در این جلسات مطرح می

حاصل نظرات سیاسی شخصی است یا نظر علمی و کارشناسی؟ به او توضیح دادم که اگرچه انتساب من به جنبش سبز 

است و تعلق خاطرم به این جنبش مشهود و روشن، اما بسیاری از مباحث مطرح شده حاصل مطالعات نظری  انکارناپذیر

های محققان درباره ایران و اتفاقا دغدغه اکثریت های اجتماعی است و از نظر من حاصل یافتهاین حقیر در زمینه جنبش

شناختی به مسئوالن های جامعهکه به اتکای همین یافتهاند آن است را از نزدیک درک کرده ۳۷نسالن من که انقالب هم

های بالقوه اجتماعی آنچنان فشرده و انباشت شود که هیچ نیروی اجتماعی در امر هشدار دهیم تا پیش از آن که ظرفیت

ات برای اجتماعی ایجاد کنند و اجازه دهند مطالب -چارچوب منافع ملی نتواند آن را مهار کند، گشایشی در فضای سیاسی

ای تغییر و کنش جمعی حاصل از آن مطرح شود و گذار جامعه ایران به سوی دموکراسی به صورت تدریجی و مرحله

 صورت گیرد.

برگردیم به ادامه بحث و این که در جامعه ایران علل و عوامل متعددی فشار برای تغییر و مطالبه آن را سامان داده است. 

خورد آن است که شما در اولین چیزی که در این کشور به چشم می»به ایران آمد گفت:  ۹۵٩۹وقتی در سال « آلن تورن»

ترکیب جمعیتی جوان، رشد طبقه متوسط، افزایش « اید.حاشیه مدرنیزاسیون قرار ندارید، بلکه دقیقا در متن آن قرار گرفته

دسترسی به وسایل ارتباط جمعی  شهرنشینی، افزایش جمعیت باسواد به خصوص در سطوح تحصیالتی عالی، گسترش و

به خصوص ماهواره و اینترنت جایی برای شک و شبهه درباره خواست جامعه ایران برای تغییر و الزام آن نگذاشته 

کند. مساله اصلی در این جا فهم آن است که جنبش سبز محصول است. جنبش سبز این خواست و تمایل را نمایندگی می

کنند، یعنی دشمن خارجی. چه ست و نه آن چنان که فرادستان و حافظان وضع موجود ادعا میعوامل درونی مورد اشاره ا

تواند بر این همه شواهد موجود مؤید خواست جامعه ایران برای تغییر چشم ببندد و فقط برای سرکوب و منکوب کسی می

 ن است.خواه آن را متهم کند که حاصل توطئه دشمکردن یک جنبش ضد خشونت و دموکراسی
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با توجه به این که طرح همه این شواهد در حوصله این جلسات نیست فقط برخی عوامل که خواست برای تغییر را در رگ 

 دهم.و خون جامعه ایران جاری کرده و هیچ کس هم گریزی از آن ندارد، مورد اشاره قرار می

 محصول تغییر اجتماعی است. یعنی بدون وقوع اجتماعی اصال جنبش« گی روشه»مقدمتا باید اشاره کنم که مطابق نظر 

توان انتظار وقوع جنبش اجتماعی را ای از تغییرات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیک نمیمجموعه

شوند که محور همه آنها تغییرات است. برای مثال داشت. در واقع تغییرات اجتماعی موجب پدید آمدن مطالباتی می

ان گیرند، هدف شپرولتاریا شکل می-ساز برای تغییر ساختار طبقاتی و در پی بروز تعارض بورژوازیگرگونهای دجنبش

ها در پی تغییرات سریع، همه جانبه و غالبا توام با خشونت هستند. دگرگونی فراگیر جامعه یا انقالب است، این جنبش

کنند و در پی تغییرات برخی از داف محدودتری را دنبال میساز اههای دگرگونطلب در مقایسه با جنبشهای اصالحجنبش

 جوانب نظم اجتماعی هستند.

های مذهبی به این دسته بخش درصدد نجات جامعه از طریق سبک زندگی هستند. بسیاری از جنبشهای رستگاریجنبش

ای آنکه هدف خود را تغییرات در های سبک زندگی هستند که به جهای تغییر دهنده با جنبشتعلق دارند و باالخره جنبش

بینید همه انواع کنند. بنابراین همان طور که میسطوح ساختاری قرار دهند، به تغییرات در عادات افراد تمرکز می

های اجتماعی در پی تغییر هستند و مطالبه تغییر فصل مشترک آنان است. اما در عین حال منبع ایجاد این مطالبه جنبش

 دهد.هایی است که در سطح جامعه رخ میتغییرات و دگرگونی برای تغییر نیز

 کردند. جلسه آیندهبه قول مسعود بهنود اگر قرار بود تغییری صورت نگیرد که االن باید هخامنشیان در ایران حکومت می

توان از کنش جمعی نمیدهیم تا روشن کنیم چرا جامعه ایران را بحث را با مرور بر تغییرات اجتماعی در ایران ادامه می

 برای منازعه و کشمکش در برابر حافظان وضع موجود منصرف کرد.

 تغییرات اجتماعی در ایران -9

ها و عواملی که تغییر در جامعه ایران را اجتناب ناپذیر با سالم خدمت دوستان. جلسه پیش وعده کردیم که امروز زمینه

وص جنبش سبز شده مورد بحث قرار دهیم. بار دیگر خاطرنشان های اجتماعی به خصکرده و موجب وقوع جنبش

آورد و ای برای تغییر را در سطوح مختلف اجتماعی پدید میسازم وقوع تغییرات اجتماعی در واقع خواست و مطالبهمی

شود، اد میهای مختلف جمعیتی مثل کارگران، دانشجویان، زنان، جوانان و باالخره عموم جامعه ایجاین خواست در حوزه

های اجتماعی مثل کند و در نتیجه جنبشتمایل به کنش جمعی برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب را تقویت می

زند. به همین دلیل کنش خواهی را رقم میدانشجویی، جنبش زنان، جنبش جوانان و باالخره جنبش دموکراسی جنبش

ش، ویژگی سوم مشترک اغلب تعاریف از جنبش است. با این مقدمه جمعی یا تالش جمعی برای ورود به منازعه و کشمک

 کنیم:به برخی از رئوس تغییرات اجتماعی در ایران اشاره می

 :گسترش شهرنشینی -اول

های ماهوی ساختار مناطق روستایی و شهری، جمعیت شهری با سرعت بیشتری میل به مدرن شدن و به دلیل تفاوت

عه روستایی به دلیل بافت سنتی اغلب متمایل است به حفظ وضع موجود، اما شهر و روابط تغییر سبک زندگی دارد. جام

ای شهری شد، رسما جامعه ۹۵۶١کند. جامعه ایران از اواسط دهه متنوع و گسترده آن شهروندان را تشویق به تغییر می

درصد  ۴۷نسبت جمعیت شهری از  ۹۵۶۳درصد ایرانیان ساکن شهرها شدند. مطابق سرشماری سال  ۳١یعنی بیش از 

درصد رسید. این روند یعنی کاهش نسبت جمعیت ساکن روستاها و افزوده شدن به  ۳۶به  ۹۵۳۳کل جمعیت در سال 

درصد  ۷١درصد جمعیت ساکن روستاها و  ۵١نیز ادامه یافت و در حال حاضر حدود  ۶١نسبت جامعه شهری پس از دهه 

 باشند.ساکن شهرها می

 ش سطح سواد و گسترش آموزش عالیافزای -دوم
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م سواد و کیابد. افراد با سواد در مقایسه با افراد بی: با افزایش سطح سواد انتظارات و توقعات افراد در زندگی ارتقا می

سواد میل بیشتری به مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارند. به عالوه سواد موجب آشنایی بیشتر و 

یعنی  ۹۵۳۳آورد. تا سال شود و لذا تغییرات جدی در دانش، نگرش و رفتارها پدید میرا و نظرات جدید میتر با آجدی

درصد بود، یعنی کمتر از نیمی از جمعیت  ۴۷\۴های پایانی رژیم پهلوی، نسبت نسبت جمعیت باسواد باالی شش سالسال

. اگرچه هنوز تعداد زیادی از جمعیت بی سواد و کم سواد درصد رسیده است ۱۳با سواد بودند. این نسبت امروز به باالی 

درصد آن  ۳١ای که کمتر از درصد آن با سوادند در مقایسه با جامعه ۱۳ای که حدود ست در جامعههستند، اما بدیهی

ا بسواد دارند، میل به تغییر بسیار بیشتر است. عالوه بر این گسترش آموزش عالی پس از انقالب به نسبت جمعیت 

تحصیالت آموزش عالی نیز به سرعت افزوده شد، این جمعیت به تدریج بدنه اصلی طبقه متوسط رو به گسترش را در 

 ایران پدید آورد.

 :های جمعیگسترش تکنولوژی ارتباطات و رسانه -سوم

ن هم این روند به پوشش تلویزیون در ایران بسیار افزایش یافت و پس از آ ۶١در فاصله پیروزی انقالب تا اواخر دهه 

های جدید ارتباطی مثل ماهواره و اینترنت به دلیل خالهای حاصل از سرعت گسترش داده شد. به عالوه تکنولوژی

ها سازمان و موسسه ناکارآمد، به عملکرد نهادهای رسمی مثل صدا و سیما، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسالمی و ده

های زیادی که در این زمینه انجام شده مردم جود فیلترینگ قدرتمند دولت و هزینهشدت مورد استقبال قرار گرفت. با و

های نوین به دلیل نفوذ های اجتماعی در خاورمیانه هستند. بنابراین رسانهایران اغلب درصدر میزان استقبال از شبکه

های نوین اغلب به خاطر . اهمیت رسانهاندبسیار زیادشان نقش زیادی در تقویت گرایش به تغییر در جامعه ایرانی داشته

همگرایی و ایجاد حس ( ۵الوصول تبادل و ارتباط بین فرهنگی آسان و سهل( ۲وگو آزادی نسبی گفت( ۹سه ویژگی است: 

 ههای این شبککنند. بارزترین ویژگیتر ایفا میهای اجتماعی در فضای مجازی نقش به غایت مهمتعلق در این میان شبکه

ای بودن، های مخاطبان، مستند سازی، چند رسانهدهی، دوستی، اعتماد، حلقهاند از: بسیج کنندگی و سازمانعبارت

ها، ساختار دموکراتیک، ابتکار و خالقیت و تنها چند مورد از گذاری نظرها و دیدگاهوگو و نقد، خرد جمعی، اشتراکگفت

 برانگیزاند.تواند مطالبه تغییر را در هرکسی ها میاین ویژگی

های های نفوذ اینترنت نداریم اما همین گزارشبا وجود آنکه متاسفانه اینجا دسترسی به اطالعات دقیق درباره شاخص

ها نیز حاکی از گسترش نفوذ روزافزون اینترنت و فضای مجازی است. در همین دوران محدود منتشر شده در روزنامه

شد که مضمون آن چنین بود: حسنی جوانان و دانشجویان رد و بدل می بهار عربی اس.ام.اسی بین مردم به خصوص

با سم کشته شدی یا به یا »پرسند: مبارک پس از مرگ، انورسادات و جمال عبدالناصر را در برزخ مالقات و آنها از او می

 «!فیس بوک کارم را تمام کرد» گوید:و حسنی مبارک در پاسخ می« ضرب گلوله؟

 :جمعیتی و افزایش جوانان تغییرات -چهارم

میلیون نفر  ۲۳میلیون نفر به  ۹۲ها از ساله ۲۱تا  ۹۳جمعیت جوان ایران یعنی  ۹۵٩۳تا  ۹۵۶۳های در فاصله سال

درصد، همه ما نقش و جایگاه جوانان را در جنبش اصالحات و انتخاب آقای  ۲۳درصد کل جمعیت به  ۲۹رسید و از 

و باالخره جنبش سبز از نزدیک  ٩٩، مجلس ششم، حوادث کوی دانشگاه، انتخابات ریاست جمهوری ۷۶خاتمی در خرداد 

به تدریج این جمعیت جوان که خارج از اراده هر کسی از جمله نظام رشد  ۹۵۷١ایم. در واقع از اواسط دهه شاهد بوده

ژگی مهم جمعیت جوان تولد و رشد آن در ای داشت به عامل و مولفه مهمی در تحوالت ایران تبدیل شده، ویفزاینده

های های پس از انقالب بود. این جمعیت تحت آموزش فرهنگی و ایدئولوژیک نظام پس از انقالب بود. در کتابسال

آموزشی به او درس وفاداری به نظام و انقالبی که عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی را قرار بود به ارمغان آورد، داده 

ها پس از پایان تحصیالت و پا گذاشتن فرزندان انقالب به دنیای حقیقی و اجتماع ناگهان با تناقضات ین آموزشبودند. ا

ها، شوق به تغییر را در جوانان برانگیخت و آنان را ها و واقعیترو شد و به این ترتیب شکافی جدی بین آموزهجدی روبه

وضع موجود و کنش جمعی برای مطالبه تغییر تبدیل کرد. لذا جوانان کنندگان جدی هرگونه اعتراض نسبت به به مشارکت

های دموکراتیک عضوگیری شدند و نقش جدی در جنبش سبز ابتدا از سوی جنبش دانشجویی و پس از آن توسط جنبش

 های اجتماعی دیگر مثل جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبشایفا کردند. بخش مهمی از همگرایی بسیاری از جنبش

 بدیل این بدنه اجتماعی مشترک بود.های قومی و مذهبی، جنبش زیست محیطی در جنبش سبز محصول نقش بیاقلیت
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 شانزنان و مطالبه حقوق -پنجم

های اجتماعی بود، در همان حال که کل هایی مثل ترکیب سنی، سواد و دیگر ویژگی: تغییرات جمعیتی که شامل شاخص

گیری نصیب نگذاشت. و به این سبب موجب شکلار داد، جامعه زنان ایران را نیز بیجمعیت را در معرض تغییر قر

هایی برای بهبود وضعیت زنان شد و اگرچه ابتدا در سطح نخبگان و محافل دانشگاهی بروز و ظهور یافت، اما به تالش

یر چند شاخصه مهم داشت. اول تدریج سطح پوشش آن نیز بیشتر و بیشتر شد. جریان غالب خواست و تمایل زنان به تغی

آنکه معتقد بود جایگاه زنان در ایران بر پایه نابرابری و ستم استوار شده است. دوم آنکه محور این ستم و نابرابری 

های قوانین ناعادالنه در نظام حقوقی کنونی است که باید برای کاهش آن تالش کرد. از این رو زنان و به خصوص گروه

اند و پس از این نیز چه ما موافق ثابت و موثری در هر کنش جمعی برای تغییر وضع موجود داشته متشکل آنان حضور

 باشیم یا مخالف نقش موثر خودشان را ایفا خواهند کرد.

 :گسترش طبقه متوسط -ششم

ی و رگران صنعتنشین ها(، کاهانتینگتون معتقد است نیروهای حامی تغییر در شهرها عمدتا شامل لمپن پرولتاریا )آلونک

روشنفکران طبقه متوسط هستند. وی و بسیاری دیگر از صاحب نظران علوم اجتماعی و سیاسی با مطالعه مجموعه 

به این سو در آمریکای التین، آسیا  ۹۱۶١های اجتماعی از نیمه دوم سده بیستم به خصوص از تحوالت سیاسی و جنبش

ها هسته مخالفت با وضع موجود نیستند زیرا این گروه را اغلب نشینو آفریقا نشان دادند که بر خالف تصور، آلونک

روستاییانی تشکیل می دهد که به شهرها مهاجرت و نسبت به گذشته وضع بهتری دارند. آن ها از لحاظ سطح اطالعات 

ک روزی مساله اصلی و فوری آنان تامین غذا، شغل و مسکن است یا به قول ما گنجش اقتصادی ضعیفند و  -سیاسی

شود. تحوالت تکنولوژیک و از شان نیز مانع اعتراض سیاسی میهستند و سازمان اجتماعی درون مناطق تحت سکونت

 «کار غیرمادی»جایگاهش را به « کار صنعتی»تر تغییرات مهم در ساختار جامعه صنعتی موجب شده تا به تدریج آن مهم

شود. کاربرد و عات، ارتباطات، ابداع و خالقیت بیشتر و بیشتر میدهد. زیرا در دنیای اقتصادی به تدریج سهم اطال

اصطالحاتی مثل کار خدماتی، کارفکری و امثالهم به کار غیر مادی اشاره دارد. امروزه تمایل کارفرمایان به افزایش 

قتصادی است. های غیر مادی در کار و فعالیت اآموزش، بهبود نگرش، شخصیت و رفتار مناسب ابعاد دیگری از جنبه

بدیهی است ادعای من این نیست که جامعه ایران وارد دوره پسافوردیسم و پساصنعتی شده، بلکه تاکید بر آن است که این 

روند تدریجی و افزایش سهم عوامل غیرمادی، ابداع و خالقیت در کار از جمله افزایش جمع کثیری از مشاغل که با دنیای 

دارند، به تدریج باید تصویر ما از کارگر صنعتی قرن نوزدهمی را که چارلی چاپلین به کامپیوتر و اینترنت سر و کار 

زیبایی در فیلم عصر جدید نشان داده است، تغییر دهد و به این اعتبار انتظار نقش و کارکرد متفاوتی برای کارگران 

سط هنوز اتفاق نظر جامعی وجود های تعیین طبقه متوهای اجتماعی داشته باشیم. در مورد شاخصهصنعتی در جنبش

های طبقه متوسط را توضیح توانند بخشی از ویژگیندارد، درآمد، شغل، موقعیت و منصب اجتماعی و اقتدار هر یک می

های فرهنگی و سطح سواد دانشگاهی مولفه مهمی در تعریف طبقه متوسط است، اگرچه سطح دهند. با وجود این مالک

 کنند.توسط بوده و به لحاظ سیاسی از دموکراسی و مشارکت عمومی دفاع میدرآمد آنها نیز همواره م

دانان، عموما دارندگان مشاغل فکری، تخصصی و مدیران از جمله حقوق بگیران و کارمندان، پزشکان، مهندسان، حقوق

ین به معنای آن است که ها، روشنفکران، معلمان، نویسندگان و هنرمندان در جایگاه طبقه متوسط قرار دارند و اتکنسین

 های مشترک زیادی فراترهای اجتماعی ویژگیشد، این گروهبرخالف طبقه متوسط سنتی، که فقط بر پایه درآمد تعریف می

کند؟ موضوع مهمی است که پاسخ آن در محدوده وقت از درآمد دارند. پاسخ به این سوال که چرا طبقه متوسط رشد می

ناپذیری رشد طبقه متوسط را به همراه ترین پاسخ آن است که رشد اقتصادی به شکل اجتناباین جلسه نیست، اما صریح

های فرهنگی مایل به مشارکت آورد. طبقه متوسط جدید به طور نسبی از دولت مستقل است، این طبقه به دلیل ویژگیمی

آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی در سرنوشت جامعه خود است، اغلب به واسطه دسترسی به تکنولوژی ارتباطات به 

« کالس اوفه»دهد. خواهی را شکل میاندیشد و لذا محور و هسته اصلی جنبش دموکراسیو رفاه برای جامعه می

طبقات » گوید:اجتماعی زیاد کار و مطالعه کرده، می های اجتماعی و سرمایهشناس فرانسوی که درباره جنبشجامعه

ها جهت جلب به اهداف و عالیق جهان شمول ترین گروهدار محتملنظیر دانشجویان و زنان خانههایی متوسط جدید و گروه

های اجتماعی به این ترتیب در این وقت محدود تالش کردم برخی عوامل مهم که تمایل گروه« های اجتماعی هستند.جنبش

کنند، به اختصار وضع مطلوب فراهم میرا برای کنش جمعی و ورود در منازعه و کمکش برای تغییر وضع موجود به 
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های اجتماعی و به خصوص جنبش سبز است که کامال متاثر از شرایط های مهم وقوع جنبشتوضیح دهم و این از ویژگی

 کنیم.های اجتماعی را در جلسه بعدی دنبال میمان درباره ویژگی چهارم جنبشباشد. بحثدرونی جوامع می

 اجتماعیاعتراض در جنبش های  -10

های اجتماعی را مورد بررسی قرار دادیم و به با عرض سالم، ما تا اینجا سه مولفه مهم و مشترک در تعاریف از جنبش

مصادیق آن در جنبش سبز اشاره کردیم. شبکه تعامل غیررسمی، اعتقادات مشترک یا هویت و کنش جمعی برای منازعه 

مولفه مورد بحث بودند. در این جلسه درباره خصیصه چهارم جنبش  و کشمکش علیه وضع موجود و به سود تغییر، سه

 کنیم.وگو میو استفاده از آن گفت« اعتراض»اند، یعنی اجتماعی که اغلب تعاریف بر آن تاکید کرده

های مرسوم و متعارف سیاسی های سیاسی غیررسمی هستند، آنها لزوما در کادر روشهای اجتماعی، عاملیتجنبش

توانند اعتراضات خود را با خشونت همراه کنند یا از خشونت پرهیز کنند، ها میکنند و بسته به مشی و تاکتیکنمیفعالیت 

های اجتماعی را نباید به شورش یا های مهم آن هاست. جنبشاما در هرحال اعتراض نسبت به وضع موجود از مولفه

 ن ها را به مثابه یک حزب یا سازمان رسمی تحلیل کرد.توان آآمیز تقلیل داد، هم چنان که نمیوقایع اعتراض

ها با اعتراض به رفتار یا موضع خاصی آغاز شوند اما به هرحال حوادثی مجزا و مستقل نیستند، اگرچه ممکن است جنبش

 بلکه در یک فرایند پایدار و پیوسته خط سیر مشخصی دارند. همین پیوستگی است که احساس تعلق جمعی و در نهایت

های امنیتی یا کاهش و افزایش ریسک های فعالیت آشکار و پنهان که بنابر ضرورتکند. در دورههویت را تقویت می

شوند و با مضمون هویت اعتراضی تداوم پیدا ها دچار گسستگی و انقطاع نمیفعالیت اجتماعی به وجود می آیند، جنبش

متنوعی دارند. جنبش سبز نیز یک جنبش اعتراضی است، اما ها اشکال اعتراضی بسیار کنند. از این رو جنبشمی

توان یک حزب متمرکز دانست جنبش سبز را نه می»درهرحال حزب یا سازمان نیست. در منشور جنبش سبز آمده است: 

ق هدف. جنبش سبز قطرات به هم پیوسته مردم معترضی است که برای احقانایافته و بیای از افرد سازمانو نه مجموعه

 «اند.حق خود به دریا بدل شده

طور منشور خود بر آن تاکید کرده، نفی خشونت است. باز هم اجازه دهید ها و همیناما آن چه جنبش سبز بارها در بیانیه

جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در »ای کنم به منشور جنبش که در آن آمده است: اشاره

ترین مدنی را سرلوحه خویش قرار داده است. این جنبش با اعتقاد به اینکه کرامت انسانی مردم اصلیچارچوب موازین 

آمیز متقابل، های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تاکید ورزیدن بر گفتگوی احترامقربانی خشونت در فضای تقابل

 «داند.خدشه ناپذیر میآمیز را ارزشی های غیرخشونتآمیز و توسل به راهفعالیت مسالمت

های غیرخشونت آمیز به معنای تسلیم یا کرنش در در ادامه همین بحث و در متن منشور تاکید شده که توسل به روش

برابر ظلم و یا سکوت در برابر آن نیست، بلکه به معنای توانایی مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمت انسان و شخصیت 

 واالی اوست.

شدند، اما امروز ها انتخاب میاعتراض چندان گسترده نبودند و بسته به مشی و استراتژی جنبش هایدر گذشته روش

ها، تظاهرات، تحریم و خودداری از خرید فهرست بلندی از عمل و مشارکت سیاسی برای اعتراض از جمله صدور بیانیه

دیگران، تحصن، اعتصاب، سد معبر، برقراری وگو با کاال یا پرداخت مالیات و غیر آن، همکاری با احزاب، بحث و گفت

دید های جهای کالسیک قدیم است. اما جنبشتماس با مقامات سیاسی و غیرآن وجود دارد که بیشتر محصول فعالیت جنبش

تمایزی بین انقالب سیاسی و انقالب « هانا آرنت»دهند. تمایز بین امر سیاسی و امر اجتماعی را مورد سوال قرار می

داند، البته از نظر او ی قایل است. او انقالب آمریکا را از نوع سیاسی و انقالب فرانسه را از نوع اجتماعی میاجتماع

مطالبه آزادی سیاسی و دموکراسی را باید از مطالبه عدالت اجتماعی و کشمکش طبقاتی تفکیک کرد زیرا اولی ماهیت 

توان امر سیاسی را از امر اجتماعی جدا عتراض به دشواری میسیاسی و دومی ماهیت اجتماعی دارد. اما از جهت روش ا

 کرد.

توان امر سیاسی و اجتماعی را تواند سیاسی قلمداد شود، چگونه میبه قول دوستی وقتی در کشور ما آب خوردن هم می

ی چپ جدید یا گیراز هم تفکیک کرد. جدا از دعوای قدیم تقدم عدالت بر آزادی یا برعکس، که درواقع منجر به شکل
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سوسیال دموکراسی شد، اگر تا دیروز امکان جداسازی این دو بود، امروز دیگر محال یا دشوار است بتوان سیاست و 

ها امر سیاسی و تهدیدی در پارک« خوریهندوانه»یا « بازیآب»اجتماع را به دو حوزه کامال مستقل تقسیم کرد. وقتی 

د پذیرفت که زندگی ما در دنیای امروز ماهیتی سیاسی اجتماعی دارد. یعنی مسائل شود، بایبرای نظام مستقر قلمداد می

 اند.سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شدت در هم تنیده

های اجتماعی آن بود که این پیوستگی امر سیاسی و اجتماعی را بسیار زود دریافتند و دایره اعتراض را هوشیاری جنبش

دهد، موضوعی است ست نکردند، امروز هر مساله اجتماعی که در زندگی روزمره مردم رخ میمنحصر به دنیای سیا

های غیر ویرانگر سالح»ملت، از این رو به قول آنتونیو نگری -برای اعتراض و نشان دادن فاصله و شکاف بین دولت

کند روزی را که انبوه خلق سالحی ینی میبهای اجتماعی قرار گرفته و لذا او پیششماری در اختیار انبوه خلق و جنبشبی

و « کند که هم چنین شالوده بخش، گسترده و سازنده نیز خواهد بودسازد که نه تنها آن را قادر به دفاع از خود میمی

 «.مساله دستیابی به قدرت و فرماندهی بر سپاهیان نیست بلکه مساله نابودی خدا مکانی آن هاست»

های سیاسی را به ذخیره و منبع سیاسی ای از فعالیتهای اجتماعی قدیم به جدید مجموعهبه هر حال گذار از جنبش

اعتراض پناه و ملجاء »های اجتماعی )لیپسکی( پردازان در حوزه جنبششهروندان افزوده است. به قول یکی از نظریه

جدید از طریق استفاده مستقیم از  های اجتماعیبه عبارت دیگر تالش برای تغییر در جنبش« ها استقدرتسیاسی بی

شود. به سخن دیگر های ضعیف، محقق میها به خصوص گروهشود، بلکه با فعال کردن دیگر گروهقدرت انجام نمی

بینید های اجتماعی مختلف برای تغییر است. همان طور که میاعتراض، یک فرآیند ترغیب غیر مستقیم و درگیر کردن گره

های از جنبش« دالپورتا»های سنتی و مرسوم مبارزه سیاسی در گذشته است. به قول فاوت از روشاین دیدگاه خیلی مت

 «شان.شود تا به خاطر اهدافشان یاد میهای ترغیباغلب بیشتر به خاطر روش» اجتماعی

اعتراضی  هایهای اجتماعی همواره در برابر انتخاب روشطور که پیش از این نیز توضیح دادم جنبشاما همان

اید که آیا آنچه واقعا در آمیز با غیر خشونت آمیز قرار دارند. بارها از دوستان مختلف این سوال را شنیدهخشونت

رخ داد نشان دهنده اعمال خشونت از سوی ما بود؟ بسیاری از ما ناظر وقایع آن روز بودیم، بعدها مهندس  ٩٩عاشورای 

ادعاهای دروغ صدا و سیما را دادند و تاکید کردند که آن روز عزاداران سبز  موسوی در بیانیه خودشان پاسخ شبهات و

ها به بودند که مورد تعرض و حمله نیروهای سرکوب قرار گرفتند. اما سوال اساسی که همواره در برابر همه جنبش

شونت در جامعه به های با مشی ضد خشونت از جمله جنبش سبز قرار دارد، این است که آیا حذف کامل خخصوص جنبش

 خصوص در دوران اعتراض ممکن است؟

گوید: کند و میشمول شدن توسل به خشونت حکایتی را تعریف میچرچیل در بحث درباره خلع سالح و پیامدهای جهان

 های خود را کنار بگذارند و ازدر یکی از ایام روزگاران دور، تمام حیوانات ساکن در باغ وحشی تصمیم گرفتند سالح»

خشونت اجتناب کنند. کرگدن گفت استفاده از دندان عملی وحشیانه است و باید ممنوع شود اما استفاده از شاخ فقط جنبه 

دفاعی دارد و باید مجاز باشد. گوزن و خارپشت با او موافقت کردند. با وجود این، پلنگ علیه استفاده از شاخ سخن سرداد 

جویانه و صادقانه دفاع کرد. سرانجام خرس علیه به ها به عنوان اعمالی مسالمتها و حتی پنجهو از به کار بردن دندان

د، انها به توافق نرسیدهکار بردن دندان، پنجه و شاخ زبان گشود و پیشنهاد کرد تا وقتی حیوانات در مورد این ضرورت

 «سفت و محکم در آغوش فشردن جایگزین خوبی است

آمیز هر حیوانی شیوه توسل به خشونت خاص خود را ابزاری کامال عادالنه و مسالمتخواهد نتیجه بگیرد که چرچیل می

انداز دموکراسی، اصطالح خشونت دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است و منظور آن است که خشونت داند. گاه از چشممی

« خشونت دموکراتیک»اه نیز اصطالح تواند آنچه تاکنون ساخته است، حفظ کند. گتواند چیزی بسازد، بلکه صرفا مینمی

(Democratic Violenseبه کار برده شده، به معنای خشونتی که فقط می )تواند آن را تواند از جامعه دفاع کند و نمی

 بسازد. اما همه این مفاهیم به میزان کافی مبهم هستند تا به خشونت محض ختم شوند.

به زور و خشونت، نه با جنگ حاکمیت یکی و نه ضد آن است، بلکه چیز معتقد است توسل دموکراتیک « آنتونیو نگری»

ها که در آن جنگ نقش کند: اول اینکه برخالف آرایش نوین دولتدیگری است. وی چهار شرط یا تفاوت را مطرح می

 اف سیاسیای برای پیگیری اهداصلی را دارد و بنیان سیاست است، دموکراسی باید از خشونت صرفا به عنوان وسیله
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استفاده کند. دوم آن که چنین خشونتی صرفا در مقام دفاع به کار رود، سوم این که استفاده دموکراتیک از خشونت به خود 

 سازمان دموکراتیک مربوط است و باالخره چهارمین شرط آن است که سالح و استفاده از آن مورد نقد دائمی قرار بگیرد.

های اجتماعی کند اما تجربه جنبشهای اجتماعی را تا حدی مهار میونت در جنبشاگرچه چهار شرط آنتونیو نگری خش

تواند به سرعت ابعاد گسترده و غیرقابل کنترلی داشته باشد و نشان داده که وقتی خشونت بدون قید و شرط نفی نشود، می

بدیهی است که در این مقابله های سیاسی منجر شود و در نهایت به تشدید اعمال خشونت از سوی قدرت سرکوب نظام

نیرویی که منابع بیشتری برای اعمال زور دارد، به پیروزی دست خواهد یافت. در این میان حتی رویکردهای حقوق 

 ساز نیست.دانند نیز چارهبشری که اعمال خشونت را فقط بر اساس اصول اخالقی مشروع می

 گیریم.تماعی را در جلسه آینده پی میهای اجبحث بیشتر درباره اندیشه ضد خشونت در جنبش

 


